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أهـدافـنــا
رؤيتنا

• بناء عالمات تجارية قوية تلبي احتياجات المستهلكين وتطلعاتهم.

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

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

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

• 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.

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

مهمتنا

قيمنا الجوهرية

• أن نصبح مجموعة عالمية مرموقة تتسم بدقة عالية.

• التطلع لتحقيق أسمى األهداف :نطمح بأن نصبح مجموعة استثمارية ذكية ورائدة
من خالل المراجعة المتواصلة لعمليات االستحواذ والمشاريع المشتركة والتوسع في
المنتجات والدخول 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.
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التزامنا

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

5

التقرير السنوي 2018

مجلس اإلدارة
تم تعيين سعادة السيد/عبداهلل بن ناصر المسند
عضوًا في مجلس اإلدارة منذ مايو ( 2006من قبل المساهمين) قبل أن يتم تعيينه رئيسًا
للمجلس في نفس العام.
وقد تقلد سعادته مناصب أخرى ،من بينها رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
لشركة المسند القابضة التي تحظى بمكانة مرموقة في القطاع الخاص في الدولة منذ
الخمسينيات.
كما يتقلد سعادة السيد عبداهلل بن ناصر المسند منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك
الخليجي
سعادة السيد /عبداهلل
بن ناصر المسند
رئيس مجلس اإلدارة

ورئيس مجلس إدارة فودافون قطر.

سعادة الشيخ/حمد بن فيصل آل ثاني عضو فاعل في مجتمع األعمال القطري كما إنه
تولى العديد من المناصب البارزة في دولة قطر حيث كان وزيرًا لإلقتصاد والتجارة و نائبًا
لرئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني.

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

حاليًا الدكتور مكي زميل أول بجامعة جورجتاون قطر ورئيس
مشارك بمشروع برنامج تريدالب .وزميل أول سياسة عامة بمعهد
عصام أيوب للسياسة العامة بالجامعة األمريكية ببيروت .ويقود
أيضًا مشاريع ومبادرات متعددة في مجال العلوم السلوكية في
قطر والمنطقة .وهو أيضًا عضو في مجلس المنتدى االقتصادي
العالمي لمستقبل العلوم السلوكية..

• عضو مجلس إدارة في شركة قطر للتأمين ()QIC

• عضو المجلس األعلى للشؤون االقتصادية واالستثمار
• مدير عام إدارة الجمارك
• ومكتب ولي العهد األمين ،الديوان األميري
• يحمل سعادته شهادة بكالوريوس في العلوم السياسية
تقلد السيد/عبدالعزيز الخليفي المناصب التالية:
• وكيل وزارة اإلقتصاد و التجارة 2004-2002
• مدير قسم التجارة بوزارتي المالية واإلقتصاد والتجارة 2001-1994
• باحث إقتصادي بمكتب وزير وزارة المالية و البترول 1992-1988
• باحث أول (معلومات و إحصاء) بمكتب المدير العام بالمركز الفني
للتطوير الصناعي 1988-1985
كما شغل السيد /الخليفي عضوية مجلس اإلدارة في الجهات أدناه:
• شركة قطر للبتروكيماويات (2004-1989 )QAPCO
• شركة قطر الوطنية لألسمنت (2004-1989 )QNCC
• الشركة القطرية للصناعات التحويلية (2004-1997 )QIMCO
• عضو مجلس اإلدارة و رئيس اللجنة التنفيذية بشركة المستشفى األهلي 2005-2002
• عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بالبنك اإلسالمي البريطاني (2008-2005 )IBB
• عضو مجلس إدارة الشركة القطرية اإلسالمية للتأمين.
• عضو مجلس إدارة شركة أبراج العقارية
كما أن السيد /عبد العزيز الخليفي حائز على بكالوريوس العلوم اإلجتماعية من جامعة
بورتالند إستيت ،بورتالند ،أوريجون ،الواليات المتحدة األمريكية.
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تولى منصب المدير العام بوزارة اإلقتصاد والتجارة اللبنانية وعضو
المجلس المركزي ببنك لبنان ومديرًا عام ومستشار في مكتب
رئيس الوزراء .كما تقلد أثناء فترة واليته منصب المفاوض العام
في عملية إنضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية.

وبجانب توليه رئاسة مجلس إدارة بنك الخليجي وشغله كذلك لمنصب العضو المنتدب
بالبنك يشغل سعادة الشيخ حمد المناصب التالية:
• عضو مجلس إدارة في رابطة رجال األعمال القطريين

السيد /عبدالعزيز الخليفي
عضو مجلس اإلدارة

الدكتور/فادي مكي له خبرة أكثر من عشرين سنة في مجاالت
اإلستشارات اإلستراتيجية ،تنظيم األسواق المالية ،اإلقتصاد
السلوكي السياسة التجارية وإعادة الهيكلة التنظيمية وهو
أحد رواد تطبيق ادبيات االقتصاد السلوكي في الشرق األوسط،
ومؤسس وحدة قطر للتوجيه السلوكي ونادي ليبانون.

الدكتور/يعرب ريان لديه أكثر من  30عامًا من الخبرة المتنوعة في
سوق دول مجلس التعاون بمجال التوسط والتحكيم.

شغل منصب المدير القطري لدولة قطر بسيسكو ومدير بشركة
بووز وشركاه الشرق األوسط .كما عمل مستشارًا بدولة قطر بكل
من وزارة المالية ووزارة اإلقتصاد والتجارة وبرنامج األمن الغذائي
القومي القطري .عمل ببنك التنمية اإلسالمي ومنظمة التجارة
العالمية وبنك إيه بي إن آمرو..

• نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين

سعادة الشيخ /حمد
بن فيصل آل ثاني
نائب رئيس مجلس اإلدارة

الدكتور /فادي مكي
عضو مجلس اإلدارة

الدكتور /يعرب ريان
عضو مجلس اإلدارة

يتولى عضوية عدد من إدارة المعاهد األكاديمية والمالية
والمنظمات غير الهادفة للربح بلبنان والمنطقة.
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

وهو عضو في نقابة المحامين الفلسطينية واتحاد المحامين
الدولي وعضو في رابطة التحكيم الدولي ،كما أنه عضو في مركز
التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون..
عمل الدكتور /يعرب ريان كمحكم معتمد في مركز التحكيم
التجاري لدول مجلس التعاون.
يعمل محاضر في دول مجلس التعاون الخليجي في العقود
العالمية ( )FIDICوفي مواضيع تتعلق بتنظيم التحكيم الدولي
والقانون المقارن ،يدرس المرافعات ،فن الدفاع ويعقد محاكم
تحكيم بجانب مراقبة الجلسات ،تسوية القضايا وكتابة األحكام.
وهو عضو سابق في مركز التحكيم بكلية الحقوق في جامعة
عين شمس وعضو سابق في المركز العالمي للتحكيم ،ويعد
الدكتور /يعرب محكم معتمد في دول مجلس التعاون الخليجي
وفقيه قانوني ومحاضر في مركز قطر للتحكيم الدولي والتوفيق.
الخبرة العملية:
• له خبرة في أكثر من  33تحكيم بمطالبات تقدر قيمتها بأكثر
من  2مليار ريال ،عمل كمحكم منفرد ،محكم مرجح أو محكم
بالمشاركة في التحكيم (.)Institutional and ad-hoc
• وهو محكم مؤهل في نطاق واسع من النزاعات التجارية ،وتشمل
األعمال المشتركة والنزاعات بين المساهمين ،الهندسة ،مشاريع
اإلنشاءات والبنية التحتية ،الطاقة والموارد ،عقود الوكالة
والتوزيع ،النقل ،بيع البضائع ،ونزاعات العقود العامة واالستثمار.
الدرجات األكاديمية والمؤهالت
• الدكتوراة .أطروحة في التحكيم (التحكيم في نزاع عقود
االستثمار تحت اتفاقية واشنطن  - )1965القانون الخاص( -خبير)
معهد أوسلو للدراسات القانونية.
• بكالورويوس القانون .أطروحة في التحكيم (التحكيم في
عقود اإلنشاءات الهندسية العالمية) «( »FIDICخبير) معهد
أوسلو للدراسات القانونية.
• 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
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أعضاء
اإلدارة التنفيذية

السيد /رجا أصيلي
الرئيس التنفيذي

السيد /محمد المطري
مدير التدقيق الداخلي
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السيد /هاني مقبل
المستشار القانوني

السيد /اليكس أكليمندوس
المدير المالي

السيد /أكرم األمين
مدير الموارد البشرية
والمدير اإلداري

السيد /عمر الحسن
مدير مجموعة
المستثمرين القطريين
للتكنولوجيا

السيد /محمد علي
مدير مجموعة المستثمرين
القطريين للخدمات البحرية

السيد /سمير حمايدي
مدير تطوير األعمال

السيد /خوسيه إسكاليرا
مدير المصانع
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
المساهمون الكرام،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
نيابة عن مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين ،يسرني
أن أقدم تقريرنا السنوي ،والذي يسلط الضوء على األداء المالي
والتشغيلي للمجموعة والتقدم واإلنجاز الذي تم تحقيقه
كما يضع بين أيديكم تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر .2018
واجه العام  2018السوق الخليحية بالعديد من الصعوبات التي
إنعكست بدورها على أرباح المجموعة .وفي حين شكلت هذه
الصعوبات ظروف تشغيلية إتسمت بالتحدي؛ فقد أدت كذلك
إلى زيادة تصميمنا على مواصلة النهوض بسجل إنجازاتنا الحافل
بتقديم القيمة لمساهمينا وكل أصحاب المصلحة من خالل تنفيذ
التحسينات المستمرة عبر كيانات المجموعة وتطوير الفرص
الجديدة .وفي خالل العام  2018أكملنا حملة تحسين شاملة
لمواردنا البشرية .كما أننا نجحنا في خفض إستثماراتنا في قطاع
التجزئة والتي لم تكن تستوفي الحد األدنى من معايير األداء
المالي لدينا .وال تزال مواقفنا تركز على تطوير المجموعة بطريقة
حكيمة ونظرة مستقبلية طويلة األجل تدور حول محفظة من
االستثمارات المتنوعة والمدعومة بأساسيات سليمة.
حققت المجموعة إيرادات بلغت  702مليون ريال قطري وصافي
أرباح بلغ  206مليون ريال قطري ،مما نتج عنه هامش صافي أرباح
قوي بلغ  ٪29خالل عام  2018وبإستثناء التكاليف غير المتكررة
التي تبلغ  20مليون ريال قطري والتي تم تكبدها في إعادة
الهيكلة والتقاضي ،فإن هامشنا سيكون  ٪32وكذلك وقبل
خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك ستحقق الشركة
أرباح قدرها  386مليون ريال قطري .ولقد حققت أنشطتنا
النشغيلية سيولة نقدية بلغت  243مليون ريال قطري وبلغ
إجمالي األصول  4.7مليار ريال قطري في  31ديسمبر  .2018وشأنه
شأن معظم األعمال المرتبطة بقطاع اإلنشاءات في دولة قطر،
فإن القسم الصناعي بالمجموعة ليس بمنأى عن الظروف
التجارية الصعبة التي شهدها هذا القطاع خالل عام  .2018ومع
ذلك ،فقد تمكن القسم من الحفاظ على هامش ربح صافي قوي
بلغ  .٪39كما حقق قسم الخدمات البحرية لدينا زيادة في األرباح
الصافية بلغت  ،٪106وهو من القطاعات الواعدة التي سنواصل
االستثمار فيها ،وقد تضاعفت أرباح قسم األمن والتكنولوجيا
بالمجموعة خالل العام بنسبة .٪98
ومن بين إنجازاتنا االستراتيجية البارزة هذا العام ،تعزيز تحالفنا
مع شركة ميديترينيان شبينج كومباني ،المصنفة من أكبر
ثالث شركات عالمية للنقل البحري وعالوة على ذلك وكجزء من
جهودنا الرامية لتنويع منتجات المجموعة ومزيجها التسويقي،
حصلت شركة الخليج لألسمنت على شهادة المعهد األمريكي
للبترول ،مما أهلها إلنتاج منتج واعد وجديد يتم إستخدامه في
آبار النفط .وقد تم الحصول على هذه الشهادة بعد مراجعة
صارمة وتدقيق لعمليات التصنيع.
في ضوء مسؤوليتنا تجاه مساهمينا والمستثمرين المحتملين
تجدر اإلشارة إلى أن هيئة قطر لألسواق المالية بإعتبارها الجهة
الرسمية المنوط بها الرقابة على الشركات المدرجة وبالتالي
فإن مجموعة المستثمرين القطريين كشركة مدرجة بسوق
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األوراق المالية بدورها تحرص كل عام على الحفاظ على سجل
االمتثال خال من أي شائبة ونسعى جاهدين لإللتزام بالمتطلبات
التنظيمية من خالل الشفافية وأفضل الممارسات خالل عام
 ،2018نجحت إدارة التدقيق الداخلي في مجموعة المستثمرين
القطريين في تحقيق نسبة  ٪100من االلتزام بمعايير التدقيق
لمعهد التدقيق الداخلي ،وذلك بعد إجراء تقييم خارجي للجودة
أجرته شركة  PricewaterhouseCoopers Qatarويوفر هذا اإلنجاز
الملحوظ تأكيدًا مستم ًرا يكفل إلتزام شركتنا بالمعايير الدولية
وتأكيدًا مجددًا حول األداء الوظيفي آلليات الرقابة الداخلية لدينا.
إحتفت المجموعة في شهر سبتمبر بتعيين السيد/رجا أصيلي
بمنصب الرئيس التنفيذي وفي إطار ثقة مجلس اإلدارة في فريق
القيادة الجديد للشركة فإن مجموعة المستثمرين القطريين قد
أصبحت في وضع جيد لبدء مرحلة جديدة من التطور وتعزيز
مكانتها في السوق .ويركز فريقنا القيادي على تطوير مبادرات
جديدة وتعزيز ثقافة الشركة التي تهدف إلى جعل مجموعة
المستثمرين القطريين واحدة من أكثر الشركاء الموثوق بهم
في القطاعات التي تعمل فيها.
وقد تم وضع نتائج المجموعة في القوائم المالية المدققة
واإلفصاحات والتي تعكس تبني معايير جديدة  IFRS 9و ،15 IFRS
وتعد هذه المعايير من أكبر التغيرات المحاسبية خالل أكثر من
عقد .كما أفرز اختبارنا لتصميم نظام المراقبة الداخلية بالمجموعة
في إعداد التقارير المالية على نتائج مرضية وفي هذا اإلطار تسعى
المجموعة إلى تحقيق التوازن الصحيح لتكون قادرة على تمويل
نموها واستراتيجيتها مع الحفاظ على مستويات سيولة معقولة
وعليه يوصي مجلس اإلدارة بتوزيع  0.75ريال قطري لكل سهم.
وفي العام  ،2019سيتم بناء إستراتيجيتنا على ثالثة مبادئ:
التكامل والتنويع والتميز ،ومن خالل عملية المراجعة المستمرة،
أبدا عن السعي إلى تحقيق الفعالية والتضافر داخل
ال نتوقف ً
المجموعة .نحن نؤمن إيمانًا راسخا بأن التركيز على المبادئ في
المدى الطويل هو عنصر أساسي في تقديم نتائج مستدامة
لمساهمينا .سوف نعزز محفظة أعمالنا األساسية من خالل
االستثمار االستراتيجي وإقامة الروابط القوية مع شركائنا
وعمالئنا .كما تشمل خططنا للنمو توسيع نطاق أنشطتنا خارج
قطر وتطوير العمليات العابرة للحدود .كمجموعة ،سوف نهدف
إلى تمييز أنفسنا لزيادة رضا العمالء واالحتفاظ بهم وتنويعهم.
نؤمن بأن العاملين بالشركة هم شريان الحياة للمجموعة ونحن
مدينون لهم باالمتنان على جهودهم وتفانيهم والتزامهم.
وفي عام  2019ستستمر األنشطة الخاصة بنا مدفوعة ببناء قيمة
للمساهمين على المدى الطويل مع العناية بالعاملين بالشركة
وعمالئنا ومجتمعاتنا حيث أن هذه هي القيم التي يجب أن
يقاس على أساسها أدائنا .وفي الختام أود أن أشكركم على
ثقتكم الغالية في مجموعة المستثمرين القطريين.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
عبداهلل بن ناصر المسند
رئيس مجلس اإلدارة

حققــت المجموعــة إيــرادات بلغــت  702مليــون ريــال قطــري
و صافــي أربــاح بلــغ  206مليــون ريــال قطــري  ،ممــا نتــج عنــه
هامــش صافــي أربــاح قــوي بلــغ  ٪29خــال عــام  2018وعليــه
يوصــي مجلــس اإلدارة بتوزيــع  0.75ريــال قطــري لــكل ســهم.
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لمحة عن الشركة
مجموعة المستثمرين القطريين
مجموعة المستثمرين القطريين للصناعة

مجموعة المستثمرين القطريين للخدمات البحرية

هي شركة متخصصة في مجاالت تصميم وتركيب
وتصنيــع وتشييــد ومبــاشــرة المشروعــات الجـاهزة
في القطاعيـن الصناعـي والتجـاري.

توفر مجموعة المستثمريين القطريين للخدمات
البحريــة حلــوال كامـلــة ( 360درجة) تتعلــق بالشحن
والدعم اللوجستي في أنحاء العالم.

ن القطريين للعقارات
مجموعة المستثمري 

مجموعة المستثمرين القطريين للتكنولوجيا

أثبتت مجموعــة المستثمرين القطـريين للعقــارات
قدرات قياسية في إدارة نطاق واسع من االستثمارات
العقارية وامتالك محفظة عقارية هائلة من أراضي
البناء والمنازل إلى المتاجر والفيالت.

مجموعــة المستثمــرين القطــريين للتكــنولوجــيا
متخصصــة في أعمــال تصميم وهنــدسة وتجميــع
وتركيب وتكليــف وصيانــة حلــول الجهـد المنخفض
للمشروعات الصناعية والتجارية السكنية.

مجموعة المستثمرين القطريين للتجارة

مجموعة المستثمرين القطريين العالمية

تقــدم مجموعــة المستثمريــن القطــريين للتجــارة
خدمات لقطاع الرياضة في قطر من خالل منتجات
عرض إلكترونية عالمية وخدمات استشارية.

هي شــركة استشـاريــة ذات مكـانــة دوليــة ،وتقــدم
لقطــاع الصناعة حلول تخطيـط وإدارة مشروعات.

مجموعة المستثمرين القطريين للخدمات المالية

مجموعة المستثمرين القطريين للمقاوالت

تقــدم مجموعــة المستثمريــن القطــريين للخدمـات
المـاليــة مجمـوعــة متكــاملـــة من خـدمـــات تحـــويـل
األمــوال والخدمــات الماليــة واالستثماريــة مــن أجل
األفراد والمؤسسات على حد سواء.

تستـــهــــدف مجـمــــــوعــــة المستثمــريـــن القــطـــريين
للمقـــاوالت االضـطــالع بــدور أكـــبر في كــــافــة أنــــواع
المقـــاوالت ومشــروعـــات التطــوير من خــالل تقــديم
خدمـات ذات قيمة مضافة إلى قطاع اإلنشاء في قطر.
مثل التكنولوجيات اإلبداعية.

مجموعة المستثمرين القطريين لتطوير المشاريع
هي إحدى المؤسسات الرائدة في تقديم الخدمات
التنفيذية واإلدارية واالستشارية للشركات الزميلة
األخرى في قطر.
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نبذة
مجموعة المستثمرين القطريين ( )QIGهي واحدة
من أبرز الشركات القطرية المساهمة العامة في
دولة قطر ،برأس مال مدفوع قدره  1.2مليار ريال.
تأسسـت الشـركــة في شـهــر مـايـــو مـن عــــام 2006
بهدف توفير أنشطة أعمال عالية الجودة ،وخدمات
استثمارية متميزة في المنطقة ،وذلك من خالل
التنـوع في مجــاالت الصنــاعـة واالستثمــار لتحقيـق
قيمــة أعــلى للعمالء ،والمســاهمين والموظفــين
والمجتمع.

تشمل قطاعات األعمال في «مجموعة المستثمرين
القطريين» كال من قطاع تصنيع األسمنت والعقارات
والخدمات البحرية ،والتكنولوجيا والتجارة ،إلى جانب
االستثمار ،وتجارة التجزئة في السوق المحلية.
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تقرير حوكمة الشركة
٢٠١٨

يحدد تقرير حوكمة الشركة في مجموعة
المستثمرين القطريين التزام الشركة
بالحوكمة السليمة للشركات ويبين ما
تم تحقيقه خالل العام.
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نظــرة عــامـــة
أعدت مجموعة المستثمرين القطريين «كيو آي جي « تقرير حوكمة
الشركة بما يتماشى مع قانون حوكمة الشركات والكيانات القانونية
المدرجة في السوق الرئيسي بحسب القرار رقم ( )5لعام  2016من
قانون حوكمة الشركات لهيئة قطر لألسواق المالية الذي أصدرته
الهيئة ( كيو إف إم إيه) .

ويستهدف الميثاق جعل نظام الحوكمة للشركة
أكثر شفافية ،وقابلية للفهم ،وأسهل وصوال لكافة
المساهمين .وعالوة على ذلك ،فإن ميثاق مجلس اإلدارة
يدرج مسؤوليات ووظائف أعضاء مجلس اإلدارة .مهام
ومسؤوليات مجلس اإلدارة.

وتلتزم مجموعة المستثمرين القطريين «كيو آي جي» ومجلس
إدارتها بالحفاظ على الممارسات الراسخة لحوكمة الشركات التي
تخدم مصالح الشركة والشركاء والمساهمين وأصحاب المصلحة
فيها.

 1-2تشكيل ومتطلبات مجلس اإلدارة :
يتكون مجلس اإلدارة من ثالثة ( )3أعضاء مستقلين،
وعضو ( )1غير تنفيذي ،وعضو ( )1تنفيذي .يتوافق هذا
التشكيل مع المادة ( )31من النظام األساسي للشركة
ومع المادة ( )6من قانون حوكمة الشركات الصادر عن
هيئة قطر لألسواق المالية.

ويكتسب إطار حوكمة الشركات أهميته القصوى نظرا ألنه ُي ّ
مكن
دائما من العمل بأخالق وشفافية ومسؤولية في كل مرحلة بما
يصب في مصلحة شركائنا والمستفيدين.
تؤمن مجموعة المستثمرين القطريين بأن الهدف الرئيسي لنظام
حوكمة الشركات يتمثل في غرس مبادئ العدالة والشفافية
والمسؤولية والموضوعية والمساءلة والنزاهة بين هؤالء المنوطين
بحوكمة الشركات وكذلك تمكينهم من إجراء تحقيقات داخلية.
ونؤمن كذلك بأن العنصر الحيوي للحوكمة الجيدة للشركات
يتمثل في تحديد األهداف .وفي هذا الصدد ،وضعت مجموعة
المستثمرين القطريين أهدافا واضحة قابلة للتحقيق يعرفها
الجميع في المؤسسة ويلتزمون بتحقيقها ،مما يزيد من احتماالت
تلبية تلك األهداف .إن مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية
حريصين على أن يحكم عمليات مجموعة المستثمرين القطريين
مجموعة شاملة من السياسات واألطر .وتحدد هذه السياسات وأطر
العمل القواعد والمسؤوليات والمحاسبة لمجس إدارة مجموعة
المستثمرين القطريين ،والمدراء التنفيذيين ولجان المجموعة.
ومن هذا المنظور ،فإن هذا التقرير يفسر كيفية التنظيم
القيادي لمجموعة المستثمرين القطريين ،وسبل اتخاذ القرارات.
أوالً :مجلس اإلدارة
 1-1مهام مجلس اإلدارة
يؤمن مجلس اإلدارة بأهمية وضرورة تطبيق الحوكمة
القوية للشركات في جميع أنحاء الشركة لتحقيق
قيمة مستدامة ،والحفاظ على نزاهة العمل وعلى ثقة
المساهمين في الشركة.
مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين مسؤول
كذلك عن إستراتيجية األعمال الشاملة للشركة ،والتأكد
من أن أية قرارات للشركة تمتثل ألعلى مستويات
الحوكمة الجيدة .وفي هذا الصدد ،يؤكد مجلس اإلدارة
على التزام الشركة بكافة القوانين واللوائح ذات الصلة،
وكذلك النظام األساسي والداخلي للشركة .مجلس
اإلدارة مسؤول أيضا عن حماية الشركة من أية ممارسات
غير قانونية أو انتهاكات أو مخالفات أو أفعال غير مالئمة.
وباإلضافة إلى قانون حوكمة الشركات لهيئة قطر لألسواق
المالية « ،»QFMAوكافة القوانين واللوائح المعمول بها ،فإن
ميثاق مجلس اإلدارة يمثل أيضا دليال استرشاديا عظيما
ألعضاء مجلس إدارة الشركة.
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يضمن تشكيل المجلس عدم سيطرة أي عضو على
عملية إصدار أي قرارات.
وفقً ا للتعريف الوارد في قانون حوكمة الشركات الصادر
عن هيئة قطر األوراق المالية ،يعتبر عضو مجلس اإلدارة
غير مستقل ،إذا كان هو/هي (على سبيل المثال وليس
الحصر):
• يمتلك  ٪1على األقل من أسهم الشركة أو من أي شركة
من مجموعتها ؛
• ممثال لشخصية اعتبارية تمتلك ما ال يقل عن  ٪5من
أسهم الشركة أو مجموعتها ؛
جزءا من اإلدارة التنفيذية للشركة أو أي شركة من
• يعتبر
ً
مجموعتها خالل السنة السابقة على انتخابات مجلس
اإلدارة ؛
• لديه عالقة نسب من الدرجة األولى مع أي عضومجلس
إدارة أو عضو إدارة تنفيذي في الشركة أو أي شركة من
مجموعتها؛
• عضوا في مجلس إدارة في أي شركة داخل المجموعة
يتم ترشيحه لعضوية مجلس إدارته؛
• موظفا خالل السنة التي سبقت انتخاب مجلس اإلدارة،
في أي من األطراف المرتبطة بشركة داخل المجموعة
مثل المدققين الخارجيين أو الموردين الرئيسيين ،أو
إذا كان هذا العضو ،خالل السنتين السابقتين النتخاب
مجلس اإلدارة ،لديه أسهم ذات سيادة في أي من هذه
األطراف؛ و
• قام ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،بأي تعامل تجاري
أو مالي مع الشركة أو أي شركة في المجموعة خالل
السنتين السابقتين على انتخاب مجلس اإلدارة.
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ووﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮارد ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮن
ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟـ  ،QFMAﻓﺈن العضو غير التنفيذي
في مجلس اإلدارة هو عضو اليكون متفرغا إلدارة الشركة
أو ال يتقاضى أجرا منها.

يوضح الجدول التالي التشكيل الحالي لمجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين بتاريخ  31ديسمبر :2018

اسم عضو
المجلس
سعادة السيد
عبد اهلل بن ناصر
المسند

المنصب

 %نسبة
الملكية
المباشرة

رئيس
مجلس
اإلدارة

%0.08

نائب
الرئيس

%.0

تاريخ
االنتخاب/
التعيين

2016/11/7

نسبة
الملكية
غير
المباشرة

%37.55

تصنيف
العضوية

ممثال عن

فترة
العضوية

شخصي

تنفيذي

 3سنوات

شركة الوكاالت
التجارية القطرية

غير
تنفيذي

 3سنوات

تاريخ
انتهاء
العضوية

فبراير 2020

عضو
مجالس
إدارة أخرى
 فودافون– بنك الخليجي

فبراير 2020

 بنك الخليجي فودافون– شركة قطر
للتأمين

السيد عبدالعزيز
الخليفي

عضو

%.0

2016/11/7

%.0

اليوجد

مستقل

 3سنوات

فبراير 2020

اليوجد

الدكتور
يعرب ريان

عضو

%.0

2016/11/7

%.0

اليوجد

مستقل

 3سنوات

فبراير 2020

اليوجد

الدكتور
فادي مكي

عضو

%.0

2016/11/7

%.0

اليوجد

مستقل

 3سنوات

فبراير 2020

اليوجد

سعادة الشيخ
حمد بن فيصل
ال ثاني

2016/11/7

%0.7

يتم خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية مراجعة ومناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31ديسمبر  2019وفقا للمادة رقم
( )96من قانون الشركات لعام .2015
عضوية مجالس إدارة أخرى في الشركات المدرجة

إسم العضو

سعادة السيد
عبد اهلل بن ناصر
المسند

الشركة

تاريخ االنتخاب/
التعيين

المنصب

تصنيف العضوية

عدد األسهم
المملوكة
مباشرة/غير
مباشرة

الجهة التي يمثلها

فودافون

 25يوليو 2016

رئيس المجلس

غير تنفيذي ،مستقل

اليوجد

كافة المساهمين

البنك الخليجي

عضو مجلس إدارة منذ
 2007وأعيد انتخابه في
فبراير 2018

نائب الرئيس

غير تنفيذي،
غير مستقل

البنك الخليجي

عضو مجلس إدارة منذ
 2009وأعيد تعيينه
في فبراير 2018

رئيس المجلس
والعضو
المنتدب

تنفيذي

3.605.640

مالك الشركات أو من
أعضاء األسرة

310,880

مالك الشركات أو من
أعضاء األسرة

145,212,161

جهاز قطر لالستثمار
(حكومية)
قطر القابضة (حكومية)

فودافون

 29مارس 2018

عضو

غير تنفيذي

380,430,000

فودا فون
مؤسسة قطر

شركة قطر
للتأمين

تم انتخابه في  19فبراير
2017

عضو

غير تنفيذي،
غير مستقل

1,864,815

بصفته الشخصية

سعادة الشيخ حمد
بن فيصل ال ثاني

السيد عبدالعزيز
الخليفي

اليوجد

–

–

–

–

–

الدكتور يعرب ريان

اليوجد

–

–

–

–

–

الدكتور فادي مكي

اليوجد

–

–

–

–

–
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التقرير السنوي 2018

 1.3مسؤوليات المجلس
تشمل مسؤوليات مجلس اإلدارة ،على سبيل المثال ال
الحصر ،ما يلي:
• الموافقة على الخطة االستراتيجية للشركة وأهدافها
الرئيسية ؛
 وضع استراتيجية شاملة للشركة وكذلك خططاألعمال الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر.
 تحديد نسب هيكل رأسمال للشركة واعتماد ميزانياتهاالسنوية.
 اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركةواالستحواذ/التخلص من األصول.
 تحديد أهداف األداء ومراقبة تنفيذها واألداء العام للشركة.• مراجعة واعتماد الهيكل التنظيمي للشركة بشكل
دوري لضمان التوزيع المتميز لوظائف الشركة ومهامها
ومسؤولياتها وخاصة أقسام الرقابة الداخلية.
• الموافقة على دليل اإلجراءات الالزم لتنفيذ استراتيجية
وأهداف الشركة ،الذي أعدته اإلدارة التنفيذية ،يجب أن
يتضمن الدليل تحديد طرق ووسائل االتصال السريع مع
هيئة قطر للمال والسلطات التنظيمية األخرى باإلضافة
إلى جميع األطراف المعنية بالحوكمة ،بما في ذلك تعيين
مسؤول اتصال.
• الموافقة على خطة التدريب السنوية للشركة ،والتي
تغطي البرامج التي تع ّرف الشركة وأنشطتها وحوكمتها
وفقًا لهذا القانون.
• وضع القواعد واإلجراءات الخاصة بالرقابة الداخلية
واإلشراف عليها ،بما في ذلك:
• تطوير سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ،وتعالج
حاالت المنازعات من قبل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية والمساهمين .ويشمل ذلك إساءة استخدام
أصول الشركة ومرافقها وسوء اإلدارة الناتج عن
المعامالت مع أطراف ذات صلة.
• تطوير نظام اإلفصاح الكامل لتعزيز الشفافية ومنع
تضارب المصالح واستغالل المعلومات الداخلية .يجب
أن يشمل هذا النظام اإلجراءات الواجب اتباعها عند
التعامل في األوراق المالية من قبل المطلعين ،وتحديد
الفترات المحظورة من تداولها في األوراق المالية للشركة
أو أي شركة من مجموعتها ،وكذلك إعداد وتحديث قائمة
من المطلعين ،يجب تقديم نسخة منها إلى مجلس
اإلدارة وإلى السوق عند اعتمادها أو تحديثها.
• ضمان سالمة القواعد المالية والمحاسبية ،بما في ذلك
القواعد المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
• ضمان تنفيذ أنظمة التحكم المناسبة إلدارة المخاطر
من خالل تحديد المخاطر التي قد تواجهها الشركة
والكشف عنها بشفافية.
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مجموعة المستثمرين القطريين

• إجراء مراجعة سنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
• صياغة قانون حوكمة للشركة بما ال يتعارض مع أحكام هذا
القانون ،واإلشراف والرصد بشكل عام لفعالية هذا القانون
وتعديله كلما لزم األمر ؛
• وضع سياسات ومعايير وإجراءات محددة وواضحة لعضوية
مجلس اإلدارة وتنفيذها بعد موافقة الجمعية العمومية
عليها ؛
• وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة بين أصحاب األسهم من
أجل حمايتهم وحقوقهم ؛ يجب أن تغطي هذه السياسة
على وجه الخصوص ،ما يلي:
• تحديد آليات لحماية أصحاب األسهم من أي انتهاك لحقوقهم
بموجب القوانين أو اللوائح أو العقود.
• آليات الشكاوى أو النزاعات التي قد تنشأ بين الشركة
وأصحاب األسهم
• وضع آليات مناسبة للحفاظ على عالقات جيدة مع العمالء
والموردين وحماية سرية المعلومات المتعلقة بها.
• وضع قواعد سلوكية للموظفين التنفيذيين والموظفين في
الشركة متوافقة مع المعايير المهنية واألخالقية المناسبة.
• المساهمات االجتماعية للشركة
وضع سياسات وإجراءات لضمان امتثال الشركة للقوانين
واللوائح والتزام الشركة بالكشف عن المعلومات الهامة
المادية للمساهمين والدائنين وأصحاب األسهم اآلخرين؛
• دعوة جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية
وفق الطريقة التي يحددها القانون .تشمل الدعوة واإلعالن
ملخصًا لجدول أعمال الجمعية العامة ،بما في ذلك بند
مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة.
• الموافقة على الترشيحات للتعيين في اإلدارة التنفيذية،
وتخطيط التعاقب على وظائفهم ؛
• تطوير آلية للتعامل والتعاون مع مقدمي الخدمات المالية
والتحليل المالي والتصنيف االئتماني ومقدمي الخدمات
اآلخرين وكذلك الكيانات التي تحدد معايير ومؤشرات األسواق
المالية من أجل تقديم خدماتها لجميع المساهمين بطريقة
سريعة بكل نزاهة وشفافية ؛
• تطوير برامج التوعية الالزمة لنشر ثقافة ضبط النفس وإدارة
المخاطر في الشركة.
• وضع سياسة واضحة ومكتوبة تحدد األساس وطريقة منح
المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة ،باإلضافة إلى الحوافز والمكافآت
لإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة وفقًا لمبادئ هذا القانون
دون أي تمييز على أساس العرق ،أو الجنس أو الدين .تقدم
هذه السياسة سنويا إلى الجمعية العمومية للموافقة عليها؛
• وضع سياسة واضحة للتعاقد مع األطراف ذات الصلة وتقديمها
إلى الجمعية العمومية للموافقة عليها ؛ و

• وضع األسس والمعايير لتقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية.
• يبذل مجلس إدارة الشركة قصارى جهده في إدارة الشركة
بطريقة فعالة ومثمرة من أجل تحقيق التوازن بين مصالح
الشركة وشركائها والمساهمين.
• كما يتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية حماية المساهمين من
الممارسات واألعمال غير القانونية أو المسيئة أو من أي أعمال/
قرارات قد تكون ضارة لهم.
باإلضافة إلى المسؤوليات والمهام المذكورة أعاله ،يقوم

أيضا عند تعيين المسؤولين التنفيذيين
الخاصة ،ولكن ً
واإلشراف عليهم وبالتالي اإلدارة بشكل عام .تمثل المعايير
األخالقية العالية على المدى الطويل مصالح الشركة وهي
وسيلة لجعلها ذات مصداقية وجديرة بالثقة .لذلك ،يجب
على أعضاء مجلس اإلدارة ممارسة الحكم السليم أثناء
التعامل مع األدوار المختلفة والمتضاربة .ويجب تأطير
األخالقيات دائمًا ضمن حدود واضحة أثناء السعي وراء
المصالح الخاصة ،بما في ذلك التعامل في أسهم الشركة.
واجب الرعاية
يتطلب واجب الرعاية أن يعمل كل عضو من أعضاء

المجلس بما يلي:

مجلس اإلدارة على أسس الدراية الكاملة ،وبحسن النية،

• يؤدي واجباته بطريقة مسؤولة وبحسن نية وببذل العناية

مع بذل ما يلزم من حرص وعناية ،ويجب أال يرتكب أي عضو

الواجبة .ينبغي أن تستند قراراته إلى معلومات كافية من

من أعضاء مجلس اإلدارة أي إهمال جسيم ،ويتم اتخاذ كل

اإلدارة التنفيذية ،أو من أي مصدر موثوق آخر ؛

قرار بعد بذل العناية الالزمة .

• تنفيذ ما قد يكون في مصلحة الشركة ؛

واجب الوالء

• تحديد الصالحيات المراد تفويضها إلى اإلدارة التنفيذية

يمتاز واجب الوالء بأهمية مركزية ألنه يساعد في تطبيق

وكذلك صالحية هذا التفويض وكيفية اتخاذ أية إجراءات ؛
• تحديد المسائل التي تترك للمجلس للبت بشأنها؛
• التأكد من وضع اإلجراءات الالزمة لتولي أعضاء مجلس اإلدارة
الجدد مناصبهم ؛ و
• التأكد من توفر المعلومات الكافية عن الشركة وبشكل
متاح لجميع أعضاء مجلس اإلدارة ،بصفة عامة ،وبشكل
خاص لألعضاء غير التنفيذيين لتمكينهم من أداء واجباتهم
ومسؤولياتهم بطريقة فعالة.
باإلضافة إلى ذلك ،تماشيًا مع المادة  37من النظام األساسي
للشركة والمادة  9من قانون حوكمة الشركات الصادر عن هيئة
قطر لألوراق المالية ،ال يجوز للمجلس ابرام قروض تمتد ألكثر
من ثالث سنوات وال يجوز بيع العقارات الخاصة بالشركة أو رهنها
أو إسقاط ديون الشركة ،ما لم يتم السماح بهذه المعامالت
وفق عقد تأسيس الشركة.
ال يجوز للمجلس إصدار أي بيان أو تقديم بيانات  /معلومات دون

مبادئ الحوكمة األساسية ،بما في ذلك على سبيل المثال
ال الحصر الحماية والمعاملة العادلة للمساهمين ،بما في
ذلك حملة األسهم األقلية.
 1.5تعارض المصالح
ينبغي أال يطلب أعضاء المجلس ،فيما يتعلق بعملهم،
أو يقبلوا من أي طرف ثالث أية مدفوعات أو مزايا أخرى
ألنفسهم أو ألي شخص آخر أو يمنحون مزايا غير قانونية
ألطراف ثالثة.
يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بمصالح الشركة .ال يجوز ألي
عضو في المجلس السعي وراء اهتماماته الشخصية في
قراراته أو استخدام الفرص التجارية المخصصة للشركة،
ألنفسهم.
يتم تنظيم اجتماعات مجلس اإلدارة في مجموعة
المستثمرين القطريين بطريقة تسمح بإجراء مناقشات
مفتوحة وتسهيل مشاركة جميع األعضاء .تتعلق
المناقشات باالستراتيجية والتجارة واألداء المالي باإلضافة

الحصول على موافقة مسبقة من رئيس مجلس اإلدارة.

إلى إدارة المخاطر للشركة .وتدعم جميع بنود جدول

يحضر األعضاء اجتماعات المجلس ،كما هو مذكور في القسم

األعمال الثابتة بمواد إحاطة شاملة ،يتم تعميمها على

 ،1.5وكذلك اجتماعات اللجان.
 1.4مسؤوليات المجلس كعضو فردي
يلعب مجلس اإلدارة دورًا رئيسيًا في وضع القواعد األخالقية
للشركة.
واجب األخالق
لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة دور رئيسي في تحديد

جميع األعضاء في غضون فترة إخطار معقولة.
يتم تمرير أي قرارات من خالل تصويت أغلبية الحضور أو
ممثلين عنهم .أي عضو ال يستطيع حضور اجتماع معين
سيتم إطالعه على كافة المعلومات المتعلقة بهذا
االجتماع ،باإلضافة إلى إمكانية مناقشة القضايا التي أثيرت
في االجتماع مع رئيس مجلس اإلدارة .وقد يعين عضو
مجلس اإلدارة وكي ً
		
ال له ألغراض التصويت.

		
الميزة األخالقية للشركة ،ليس فقط من خالل تصرفاته
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رقم اجتماع

تاريخ

عدد

عدد

التصويت

تاريخ ارسال

أيا من أعضاء مجلس اإلدارة ال يستطيع أن يكون عضوا

يتلقى المجلس تقري ًرا سنو ًيا من كل لجنة ،تطلع تلك

مجلس اإلدارة

االجتماع

الحضور

الغائبين

بوكالة

جدول األعمال

لمجالس إدارات أكثر من  3شركات تقع مقرها داخل قطر.

اللجان المجلس على توصياتها.

2018/73

2018/04/18

5

–

–

2018/03/22

من أجل االمتثال لمتطلبات هيئة قطر لأللسواق المالية

2018/74

2018/06/07

5

–

–

2018/05/24

2018/75

2018/07/23

5

–

–

2018/07/05

عال من الحوكمة الرشيدة ،يمكن
والحفاظ على مستوى ٍ
للرئيس أن يرأس أية لجنة أو يجمع بين منصبه وأي منصب

2018/76

2018/09/17

5

–

–

2018/08/27

2018/77

2018/10/21

5

–

–

2018/09/20

يؤدي أمين السر في مجموعة المستثمرين القطريين،

2018/78

2018/12/10

5

–

–

2018/11/27

عددا هائال من المهام من أجل إدارة السجالت والوظائف

2019/79

2019/01/30

5

–

–

2019/01/06

تنفيذي آخر في الشركة.
 ١٫١٠أمين سر المجلس

اإلدارية لمجلس اإلدارة .ويرسل أمين سر مجلس اإلدارة
دعوات ألعضاء المجلس في اإلطار الزمني المناسب ،مع
إرفاقها بأجندة االجتماعات .كما يسجل أمين السر ويحتفظ

 1.6مكافآت مجلس اإلدارة

• تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بكافة المعلومات  /البيانات

بمحاضر كل اجتماع لمجلس اإلدارة .وينبغي أن تدرج تلك

وفقا لقانون حوكمة الشركات الذي أصدرته هيئة قطر

ذات الصلة من أجل اتخاذ القرارات واالجراءات الالزمة بشكل

المحاضر وتبرز األجندة المعدة سلفا لكل اجتماع لمجلس

لألسواق المالية ،فإن الكشف عن مكافآت مجلس

صحيح:

اإلدارة ،والقرارات التي تتخذ خاللها .السيد هاني مقبل هو

اإلدارة سوف يفصح عنه في اجتماع الجمعية العمومية
السنوي التالي .وعالوة على ذلك ،فقد أسست مجموعة
المستثمرين القطريين سياسة مكافآت توضح بالتفصيل
كيفية تحديد وتخصيص مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة.
 1.7مؤهالت مجلس اإلدارة

وشفــافة عبرمختلف قنوات التواصل (توجد مزيد من

المستشار القانوني للشركة.

المعلومات في فصل عالقات المستثمرين ،الوارد أدناه):

ووفقا لما تطلبه هيئة قطر لأللسواق المالية يحتفظ أمين

• استشـارة أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق باإلستراتيجيـة،

سر مجلس اإلدارة بإقرارات أعضاء مجلس اإلدارة الخاصة

وتطوير األعمال وإدارة المخاطر التي تجابه الشركة.

ينبغي أن تتوفر لدى أعضاء مجلس إدارة مجموعة

• إبالغ أعضاء مجلس اإلدارة ،بدون تأجيل ،باألحداث الهامة

المستثمرين القطريين كافة المؤهالت والمهارات المطلوبة

الضرروية التي تستلزم تقييم الوضع ،وكذلك بالتطورات

من أجل الوفاء بواجباتهم .وتجري مجموعة المستثمرين

الخاصة باإلدارة.

القطريين تقييما ألداء أعضاء مجلس اإلدارة على أساس
سنوي .يتم تنفيذ هذا التقييم من قبل لجنة المكافآت
والترشيح .أكد تقييم األداء األخير لعام  ،2018استيفاء
أعضاء مجلس اإلدارة لكافة المعايير واألهداف التي حددتها
الشركة بنجاح.
 1.8رئيس المجلس
سعادة عبداهلل ناصر المسند يمثل مجموعة المستثمرين
القطريين بصفته رئيس مجلس اإلدارة.
ويحرص سعادته على إدارة الشركة بالطريقة المالئمة
وعلى نحو فعال ومثمر .ويعمل سعادته دائما في مصلحة
الشركة والشركاء والمساهمين وأصحاب المصلحة على
حد سواء .كما يمثل حضوره اجتماعات مجلس اإلدارة

• تمثيل الشركة في كافة الدعاوى القضائية اإليجابية
والسلبية المنظورة أمام القضاء.

بعدم تولي مناصب محظورة.
 1.11لجان مجلس اإلدارة
من أجل إدارة واجباته بشكل فعال ،يفوض مجلس إدارة

المكافآت والترشيحات.
تساعد لجنة المكافآت والترشيحات مجلس اإلدارة في
وضع سياسة المكافآت الخاصة بالشركة على أساس
سنوي .تحدد هذه السياسة وتضع إطار المكافآت وحوافز
رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة ،واإلدارة
التنفيذية والموظفين
وتحرص اللجنة على التأكد من أن المكافآت المخصصة
ألعضاء مجلس اإلدارة ال تتجاوز  %5من صافي أرباح الشركة،
وفقا للمادة  46من النظام األساسي لمجموعة المستثمرين
القطريين ،والمادة  119من قانون الشركة ،القانون رقم 11
لعام  2015والمادة  18من قانون حوكمة الشركات لهيئة
قطر لألسواق المالية .اللجنة مسؤولة أيضا عن ترشيح
المديرين وكبار أعضاء اإلدارة التنفيذية .وتأخذ اللجنة في
اعتبارها المهارات والمعلومات والخبرة وكذلك المؤهالت
المهنية والفنية واألكاديمية والشخصية للمرشحين.

• مراقبــة أداء الشركــة لغــرض تحقيـق أهــداف مجمـوعـة
المستثمرين القطريين.
• اإلشراف على إدارة الشركة.
وقد حرص سعادته طوال العــام ،على التأكد من امتثــال
الشركــة وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية
البارزين لكافة القوانين واللوائح ذات الصلة.
يشار إلى أن سعادة رئيس مجلس اإلدارة هو المتحدث
الرسمي باسم الشركة.
 1.9حظر الجمع بين المناصب

وتأسست اللجنة وفقا للمادة  18من قانون حوكمة الشركات لهيئة قطر لألسواق المالية ،وتتألف من األعضاء التالية أسماؤهم كما يلي:
االسم المنصب

سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني

رئيس اللجنة

الدكتور يعرب ريان

عضو

مستقل

الدكتور فادي مكي

عضو

مستقل

 1.11.2لجنة التدقيق
تأسست لجنة التدقيق وفقًا للمادة  18من قانون حوكمة

الشركات لهيئة قطر لألسواق المالية ،فإن وظائف رئيس

على مستوى مرتفع من الحوكمة الجيدة ،ال يستطيع

مجلس اإلدارة تتضمن( ،على سبيل المثال ال الحصر)،

رئيس مجلس اإلدارة أن يتولى رئاسة أي لجنة أو يجمع

وتضم أغلبية األعضاء المستقلين.

النقاط التالية (علما أن وظائف رئيس مجلس اإلدارة مدرجة

بين منصبه وأي منصب تنفيذي آخر في الشركة .تتوافق

أيضا في ميثاق مجلس اإلدارة) :

المجموعة مع األحكام المنصوص عليها في المادة  7من

تشمل مسؤوليات لجنة التدقيق على سبيل المثال ال الحصر:

• الموافقة على أجندة اجتماعات مجلس اإلدارة.

قانون حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لأللسواق
المالية ،استنادا إلى المادة  98من قانون الشركات) القانون
رقم  11لسنة  ) 2015والمادة  2من قانون حوكمة الشركات
الصادر عن هيئة قطر لأللسواق المالية .أضف إلى ذلك ،فإن

المنصب

صفة العضوية

غير تنفيذي

لجنة التدقيق في  QIGعضو مستقل في مجلس اإلدارة

مجموعة المستثمرين القطريين

ومن ثم ،تشارك هذه اللجنة في مجالين مختلفين -

ولجنة التدقيق.

أهمية عظيمة .ومن ثم ،ووفقا للمادة  11من قانون حوكمة

لمهامهم بما يخدم مصلحة الشركة على النحو األفضل.

ولجنة المكافآت في لجنة واحدة.

لجانه .وتشمل هذه اللجان لجنة التعيينات والمكافآت

امتثاال لمتطلبات هيئة قطر لألسواق المالية ،وللحفاظ

التعامل مع أمور المجلس ،والتأكد من إنجاز أعضائه دوما

هيئة قطر لألسواق المالية ،تم الجمع بين لجنة الترشيحات

مجموعة المستثمين القطريين بعضًا من صالحياته إلى

الشركات الصادر عن هيئة قطر لألوراق المالية .يرأس

• تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على المشاركة الفعالة في
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• تقديم المعلومات إلى حملة األسهم بطريقة فعالة

األمين السرالحالي لمجلس اإلدارة ،كماأنه في نفس الوقت

 1.11.1لجنة الترشيحات والمكافات
عم ً
ال بالمادة  19من قانون حوكمة الشركات الصادر عن

• وضع إجراءات التعاقد مع وترشيح مدققين خارجيين
والتأكد من استقالليتهم أثناء تأدية عملهم.
• اإلشراف على الرقابة الداخلية للشركة ،ومتابعة أعمال
المدقق الخارجي ،والتنسيق بينهما ،والتأكد من
االمتثال ألفضل المعايير الدولية.

• تنفيذ عملية اإلشراف ومراجعة دقة وصحة البيانات
المالية والتقارير السنوية والربع سنوية.
دراسـة تقـاريــر ومالحظــات مراجعـــي الحسـابـات الخــارجيين
والمالحظات المتعلقة بالبيانات المالية للشركة ومراجعتها
ومتابعتها؛
• مراجعة أنظمة الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر.
• تطوير ومراجعة سياسات الشركة بانتظام حول إدارة
المخاطر ،مع األخذ بعين االعتبار أعمال الشركة وتغيرات
السوق واتجاهات االستثمار والخطط التوسعية للشركة.
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التقرير السنوي 2018

• تنفيذ مهام مجلس اإلدارة المتعلقة الرقابة الداخلي

• التنسيق بين مجلس اإلدارة وكبار أعضاء اإلدارة التنفيذية

باإلضافة إلى السياسات الداخلية من أجل دعم تحقيق

استثمارات المساهمين وأصول الشركة .تساعد لجنة

الرقابة الداخلي للشركة .وخالل عام  ،2018عقدت لجنة

األهداف قصيرة وطويلة المدى للمجموعة  .كان السيد

الرقابة الداخلية واالمتثال أعضاء مجلس اإلدارة في

التدقيق في مجموعة المستثمرين القطريين ستة

هاني مقبل يشغل هذا المنصب.

اإلشراف على تنفيذ نظام الرقابة الداخلية للشركةـ

للشركة.
• إجراء مناقشة مع المدقق العام وكبار أعضاء اإلدارة

اجتماعات .واعتمدت لجنة التدقيق ميثاقا رسميا يمكن

التنفيذية بشأن التدقيق في المخاطر ،ال سيما مالءمة

االطالع عليه على موقع مجموعة المستثمرين القطريين.

القرارات والتقديرات المحاسبية ،وتقديمها إلى مجلس

/http://www.qatariinvestors.com/english/media-centre/reports

اإلدارة إلدراجها في التقرير السنوي.

مدير الموارد البشرية والشؤون اإلدارية (:)HRAM
يترأس مدير الموارد البشرية والشؤون اإلدارية في
مجموعتنا قيادة وتوجيه وإدارة الموارد البشرية والشؤون
اإلدارية وإدارة تقنية المعلومات .كما يحرص  HRAMعلى
ضمان التطوير الفعال وتنفيذ االستراتيجيات والعمليات
والسياسات واإلجراءات والخدمات من أجل دعم تحقيق

وتضم لجنة التدقيق األعضاء التالية:

أهداف العمل بما يتماشى مع رؤية ورسالة المجموعة.
المنصب

صفة العضوية

االسم

رئيس اللجنة

مستقل

الدكتور يعرب ريان

عضو

مستقل

الدكتور فادي مكي

عضو

مستقل

السيد عبدالعزيز الخليفي

يتولى السيد أكرم األمين هذا المنصب.

رقم اجتماع

تاريخ

عدد

مجلس اإلدارة

االجتماع

الحضور

.1

2018/01/24

3

0

–

.2

2018/04/17

3

0

–

.3

2018/07/22

3

0

–

.4

2018/09/19

3

0

–

.5

2018/10/18

3

0

–

.6

2018/12/18

3

0

–

ثانيًا :اإلدارة التنفيذية
 2.1الرئيس التنفيذي

تحقيق التنمية المستدامة والربحية لمشاريع تجارية في

محمد المطري.
مكافآت كبار المدراء التنفيذيين:
بلـغ إجمالي المكافآت لإلدارة التنفيـذيـة المدرجة ١٩٦٫٢٤٥
ريال قطري.
حصة اإلدارة التنفيذية الرئيسية:
المدراء التنفيذيون اليمتلكون أسهما في المجموعة.
ثالثًا :نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
 3.1الرقابة الداخلية
يهدف نظام حوكمة الشركات في مجموعة المستثمرين
القطريين  QIGإلى الحفاظ على حقوق المساهمين،
وتوفير معاملة متساوية لكل منهم ،وحماية مصالح
صغار المساهمين والتركيز على الكشف عن المعلومات
وضمان شفافيتها وكذلك تحديد واجبات ومسؤوليات

يسر مجموعة المستثمرين القطريين  QIGأن تعلن عن

أعضاء مجلس اإلدارة .

تعيين السيد رجا عسيلي في منصب الرئيس التنفيذي

المدير المالي :يقوم المدير المالي في المجوعة بتحديد

حدد مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين QIG

التي أصدرتها السلطات المعنية ،نفذت الشركة عملية

وتوجيه اإلستراتيجية المالية ،وسياسة إعداد التقارير
للمجموعة .وأيضا اإلشراف على المحاسبة المالية

اختيار صارمة لتقييم جميع المرشحين المحتملين .

والمراجعة وتدقيق الحسابات وتقدير التكاليف ،من أجل

يوضح هذا التعيين التزام  QIGالتام بقانون حوكمة

تحقيق أعلى قيمة للمساهمين ،وضمان سير العمل

الشركات الصادر عن هيئة قطر لأللسواق المالية وتطبيق

بشكل آمن من األخطار ووفق المعايير التجارية ،إضافة إلى

فصل صارم بين منصب الرئيس والرئيس التنفيذي.

دعم تحقيق األهداف االستراتيجية العامة للشركة .يشغل

 2.2نبذة عن أعضاء اإلدارة التنفيذية وإنجازاتهم
اإلدارة التنفيذية
الموظفون الرئيسيون من اإلدارة التنفيذية لمجموعة
المستثمرين القطريين  QIGهم:
مدير تطوير األعمال ( :)BDMوهو مسؤول عن صياغة
سياسات واستراتيجيات وخطط تطوير أعمال المجموعة.
كما يشرف على تنفيذها ويتابع مدى فعاليتها  ،بهدف

مجموعة المستثمرين القطريين

السيد أليكس أكليمانديس منصب المدير المالي.
المستشار القانوني :يعتبر المستشار القانوني
للمجموعة هو المسؤول عن تخفيف المخاطر القانونية
أيضا
والتأكد من خلوها في عمليات الشركة .كما يقوم ً
بحل المشاكل والنزاعات ذات الصلة  ،وتوفير المساعدة
القانونية المستمرة لرؤساء األقسام وادارات األعمال ،
مع االلتزام المستمر بالقوانين واللوائح المعمول بها

• مراجعة التقارير المتصلة بإدارة المخاطر داخل الشركة.
تقييم كفاءة سياسات الشركة قياسا بالمعايير العامة

سياسات المجموعة المتعلقة بعملية التدقيق الداخلي،

المجموعة .يتولى هذا المنصب السيد سمير الحميدي.

( )CEOاعتبا ًرا من  3أكتوبر  .2018تمشيا مع المتطلبات
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تحقيق قيمة طويلة األجل للمساهمين وذلك من خالل

والتنظيمات السارية ،والنظام األساسي واللوائح.

• الرقابة الداخلية واالمتثال الشامل.

واألهداف المعتمدة للتدقيق .يتولى هذا المنصب السيد
عدد

حوكمة الشركات لهيئة قطر لألسواق المالية ،والقوانين

مسؤول عن قيادة وتخطيط وإدارة تصميم وتنفيذ

من تنفيذ عملية مراجعة وتدقيق شاملة وفقا للـمعايير

الغائبين

• التأكد من أن كافة السياسات الداخلية تمتثل لقانون

عن اآلتي:

وبالتالي تحسين كفاءة وفعالية عمليات الشركة والتأكد

بوكالة

القيام بالمهام التالية:

مدير التدقيق الداخلي :مدير التدقيق الداخلي للشركة

للضوابط الداخلية والمخاطر ذات الصلة داخل المجموعة،

التصويت

فوض لجنة الرقابة الداخلية واالمتثال
مجلس اإلدارة َّ

لممارسات الحوكمة الجيدة .هذه اللجنة مسؤولة أيضا

وتحقيق التنمية المستدامة من خالل إدارة التقييم الشامل

اجتماعات لجنة التدقيق خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر :2018

والسياسات الداخلية واإلجراءات .وفي ذات السياق ،فإن

األهداف على مستوى المؤسسة بما يتماشى مع رؤية
ورسالة واستراتيجية المؤسسة .سعيا لتحقيق هذه
األهداف ،تواجه المؤسسة األحداث والظروف التي قد
تهدد تحقيق هذه األهداف .ولتخفيف هذه المخاطر ،البد

• التباحث في القضايا داخل نطاق الشركة.
• تقديم تدابير وقائية تتعلق بالرقابة الداخلية واالمتثال.
• التعبير عن وجهات نظرها وتوصياتها لمجلس اإلدارة.
اللجنة منوط بها المراجعة والبت في الموافقة على
كافة السياسات واإلجراءات الداخلية السارية على كافة
الموظفين وكبار أعضاء اللجنة التنفيذية ومجلس اإلدارة.
أية تغييرات\تـعديالت تتعلق بهذه السياسات واإلجراءات يجب
أن تراعـي فـي المقام األول نظام الرقابة الداخلي وينبغي أن
تخضع لمصالح الشركة والموظفين والمساهمين على حد
سواء .وعالوة على ذلك ،فإن اللجنة منوطة بتقييم الطرق
واإلجراءات المرتبطة بنظام إدارة المخاطر الذي تنفذه الشركة.
 3.2إدارة المخاطر
حدد مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين QIG
أهداف الشركة بما يتماشى مع رؤية الشركة ورسالتها
واستراتيجياتها .في سعيها لتحقيق هذه األهداف ،قد
تواجه الشركة األحداث والظروف التي قد تهدد تحقيق
هذه األهداف .ومن أجل تخفيف هذه المخاطر ،يجب
تصميم وتنفيذ نظام فعال للرقابة الداخلية.
لتصميم نظام فعال وعملي للرقابة الداخلية ،اعتمد
مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين  QIGإطار
المراقبة الداخلية « .COSOكوسو» تم دمج إطار COSO
الذي تم تبنيه مع نموذج  3خطوط الدفاع الخاصة بمعهد
المحاسبين الداخليين ( )IASلتعيين مسؤولية الواجبات
الموضحة في اإلطار .ومن أجل االمتثال لمتطلبات سوق

من تصميم وتنفيذ نظام فعال للرقابة.

قطر لألسواق المالية ،وبهدف تقييم هذه الرقابة ،أسست

ومن أجل ذلك ،اعتمد مجلس إدارة مجموعة المستثمرين

مجموعة المستثمرين القطريين وحدات مستقلة لتعريف

القطريين ( )QIGإطار الرقابة الداخلية التابع لكوسوـ
 .COSOتم دمج إطار  COSOالمعتمد مع نموذج خطوط
الدفاع الثالث الموصى به من قبل معهد المدققين
الداخليين إلسناد مسؤولية الواجبات المحددة في اإلطار.
ويحرص أعضاء مجلس اإلدارة على التأكد من أن اإلدارة
تؤسس وتحافظ على نظام رقابة داخلي وسياسات
داخلية وإجراءات تتسم بالكفاءة من أجل حماية

وتقييم وتقرير المخاطر التي قد تؤثر على كفاءة وفاعلية
الشركة .يتم في مجموعة المستثمرين القطريين تبني
مهمة إدارة المخاطر على اساس مستقل لكل إدارة على
حدا ،بمعنى أن كل مدير/صاحب مخاطر يكون مسؤوالً
عن تحديد المخاطر وتجميعها واإلبالغ عنها والتواصل
بشأن وظيفة (وظائف) كل منها.
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وأسست مجموعة المستثمرين القطريين قسما للتدقيق
الداخلي وكذلك وحدة إلدارة المخاطرمن أجل العمل كخط

وفقا للمادة  23من قانون حوكمة الشركات ،وبعد

تؤمن الشركة بأهمية التواصل المرن مع مساهميها.

األسهم األقلية دو ًرا أساس ًيا في نجاح الشركة بشكل

ثالث في الخطوط الدفاعية الثالثة .تقوم إدارة التدقيق

مراجعة كافة العروض من المدققين الخارجيين

تعامل الشركة جميع مساهميها بالتساوي فيما

الداخلي بتقييم الضوابط الداخلية للشركة إلى جانب

المدرجين مع هيئة قطر لألسواق المالية ،تقدم لجنة

يتعلق بالمعلومات .يتم توفير جميع الحقائق الرئيسية

عام .لذلك ،يضمن مجلس إدارة الشركة معاملة جميع

تقييم ممارسات إدارة المخاطر

التدقيق بمجموعة المستثمرين القطريين توصياتها

والمعلومات المالية الجديدة التي يجب الكشف عنها
وفقً ا للقوانين واللوائح ذات الصلة لجميع المساهمين.

المساهمين ،بما في ذلك صغار المساهمين ،على قدم

وتمثل إدارة المخاطر محورا مركزيا لإلدارة اإلستراتيجية
لمجموعة المستثمرين القطريين،حيث توفر عملية
منهجية لتعريف المخاطر المرتبطة باألنشطة الجديدة
والراهنة .وترتبط هذه العملية بتصنيف وتقييم كل خطر
على حدة ،وتطبيق الرقابة اإلدارية لتخفيف الخطر ،استنادا
على الحكم بالتأثير المحتمل له ،مع تقييم احتمالية
حدوثه مجددا .يتم مراجعة عمل ادارة المخاطر من قبل
قسم التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي ،لكن ذلك
يقتصر تأثيره فقط على الحد من عواقب الحدوث اعتمادا
على التأثير واالحتماالت ،لكن الخطر نفسه لن يتم القضاء
عليه .إدارة المخاطر عملية مستمرة ترتبط بتعريف مكمن
الخطورة ،وتقييمه ،وتحديد المقدمات إلدارته ،مع األخذ في
االعتبار المخاطر المتبقية بعد تنفيذ آليات الرقابة.
 3.3التدقيق الداخلي
يقدم قسم التدقيق الداخلي لمجموعة المستثمرين
القطريين تقاريره مباشرة إلى لجنة التدقيق .وينفذ

لمجلس اإلدارة .واستنادا على توصيات مجلس اإلدارة،
تم تعيين «ديلويت آند توش» لتنفيذ عملية التدقيق
الخارجي أثناء االجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي
عقد في  21فبراير  .2018وفقا للمادة  23من قانون حوكمة
الشركات ،تنتهي فترة تعيين المدققيين الحليين في
عام  ،2019وسوف يتم تعيين مدقق خارجي اخر وذلك
خالل اإلجتماع السنوي القادم للجمعية العامة والذي
سوف ينعقد في  .2019ويلعب المدققون الخارجيون
في مجموعة المستثمرين القطريين دورا أساسيا في
الشركة .ومن ثم ،يقدم المدققون الخارجيون تأكيدا
منطقيا بأن البيانات المالية تعبر بشكل عادل عن الوضع
المالي وأداء الشركة .ولضمان ذلك ،يجري المدققون
الخارجيون المراجعة على نحو مستقل عن الشركة ،األمر
الذي يمنح الثقة في المعلومات المحاسبية للشركة
ويحسن من قدرة مجموعة المستثمرين القطريين على
جذب المستثمرين.

قسم التدقيق الداخلي نشاطا مستقال ،ويلعب دورا

ومن خالل إجراء مراجعة ،يعبر المدققون الخارجيون عن

ضامنا واستشاريا رئيسيا داخل الشركة من أجل تحسين

وجهة نظرهم فيما إذا كانت البيانات المالية للشركة

مستوى عملياتها .ويهدف هذا القسم إلى إضافة

تم تقديمها على نحو عادل في كافة الجوانب المادية.

قيمة وتحسين الهيكل من خالل مساعدة مجموعة

يوفر المدققون الخارجيون ألعضاء مجلس اإلدارة مايلزم

المستثمرين القطريين على تحقيق أهدافها عبر طريقة

من معلومات تتعلق بأي مخاطر تتعرض لها مجموعة

منهجية ومنظمة لتحسين كفاءة إدارة المخاطر وعمليات

المستثمرين القطريين ،وأية مخالفات محددة .وفي حالة

الرقابة والحوكمة .وفي هذا السياق ،يوفر قسم التدقيق

اكتشاف أيةامخالفات ،يقوم المدققون على الفوز بإخطار

تقييما منتظما ،واستشارات موضوعية ومستقلة.

الجهات المعنية مثل هيئة قطر لألسواق المالية.

يقدم قسم التدقيق الداخلي خدمات تسهل في الوقت
المناسب تحديد المخاطر التي قد تواجهها الشركة
ويلعب دورا استشاريا داخل الشركة من أجل تحسين
عملياتها .ويتمتع قسم التدقيق الداخلي باالستقاللية،
ويقدم تقاريره بموضوعية بشأن أي وظائف دون أن
يتعرض لضغوط من اإلدارة .أضف إلى ذلك ،فإن قسم
التدقيق مسؤول عن وظائف محددة ،تتضمن على
سبيل المثال ال الحصر:
• مراجعة إجراءات الرقابة واإلشراف التي تتعلق بالشؤون
المالية واالستثمارات وإدارة المخاطر.
• مراجعة و تطوير عوامل المخاطر على الشركة ،ومدى
فاعلية ومالءمة األنظمة المؤسسة داخل الشركة من أجل
مواجهة أية تغييرات جذرية أو غير متوقعة في السوق.
• تقييم أية مخاطر واجهت مجموعة المستثمرين القطريين،
أو أي مخاطر محتملة قد تجابهها.
• معالجة أية اقتراحات وتوصيات من أجل تخفيف مثل
هذه المخاطر.
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 3.4التدقيق الخارجي

 ٢٫٤عالقات المستثمرين

 ٥٫٤حماية أصحاب األسهم األقلية
بالنسبة لمجموعة المستثمرين القطريين يلعب أصحاب

مجموعة المستثمرين القطريين

رابعًا :حماية المساهمين والمستفيدين
تؤمن الشركة أنه كلما كان األداء أفضل كلما كانت حقوق
المساهمين أقوى .لقد اعتمدنا نهجا مفضال من أجل تعزيز
آفاق حقوق المساهمين.
 ١٫٤الشفافية والحماية من تضارب المصالح
يتم التعامل مع الشفافية والحماية من تضارب المصالح
باعتبارهما من العناصر الرئيسة في إطار حوكمة الشركة
لمجموعة المستثمرين القطريين .وعند ما يتم دمج
هذين المبدأين ،فإنهما يؤديان إلى توفير حماية أفضل.
لقد عملت الشركة على إرساء سياسة أخالقية ضد تضارب
المصالح .وتضمن هذه السياسة التزام الشركة الدائم
بتنفيذ األعمال بطريقة عادلة وشريفة وسليمة ،وتساعد
في تأكيد خدمة المصالح طويلة المدى للمساهمين
وأصحاب المصلحة.

وقد تم انشاء قسم عالقات المستثمرين من أجل تلبية

المساواة دون أي تمييز بينهم.
يحصل جميع المساهمين على نفس المعلومات بغض

احتياجات ومتطلبات المساهمين والمستثمرين في الوقت

النظر عن عدد األسهم التي يمتلكونها.

كبيرة لقسم عالقات االستثمار ال سيما وأنه يساعد في

دائما حماية حقوق المساهمين األقلية عند الموافقة
يجب
ً

المناسب .وتولي مجموعة المستثمرين القطريين أهمية
الحفاظ على عالقات قوية وشفافة مع مساهمينا .لذلك،
باإلضافة إلى متطلبات الشفافية ،تمثل وحدة عالقات
المستثمرين الشركة كواجهة يومية مع مختلف المؤسسات

على الصفقة الرئيسية .يحق ألصحاب األسهم األقل
التصويت ضد مثل هذه المعامالت ،ويتم تسجيل أي
اعتراض في محضر االجتماع.

ومساهميها .تخصص وحدة عالقات المستثمرين جهودها

تضمن

للتعامل مع االستفسارات من مساهمينا والمستثمرين.

المساهمين األقلية حقهم في طلب المعلومات والحق

 ٣٫٤حقوق المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية
تتجلى أﺑﺮز ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهمين ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎهمين المناقشة وﻃﺮح

مجموعة

المستثمرين

القطريين

منح

في التعبير عن آرائهم.
وبالتالي ،توفر مجموعة المستثمرين القطريين المعاملة
العادلة لجميع المساهمين ،بما في ذلك المساهمين

أﺳﺌﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻨﻮد ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.

األقلية ،وتمنحهم الحق في االطالع على أية معاملة

باإلضافة إلى ذلك ،وفقً ا للمادة  138من قانون الشركات

حساسة قد تؤثر على الشركة .كما يحق لهم أن يكونوا

والمادة  57من النظام األساسي للشركة ،يحق للمساهمين
الذين يمثلون ما ال يقل عن  ٪25من رأسمال الشركة دعوة
لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

على علم مسبق بخصوص عقد اجتماعات للجمعية
العامة و  /أو الجمعية العامة غير العادية.
خامسًا :حقوق اصحاب المصلحة

عالوة على ذلك ،ووفقا للمادة  32من قانون حوكمة

يحرص مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين على

الشركات الصادر عن هيئة قطر لألوراق المالية ،يحق

معاملة كافة الموظفين و المساهمين وأصحاب المصلحة

للمساهمين الذين يمثلون ما ال يقل عن  ٪10من رأسمال

على نحو يتسم بالمساواة دون أي تمييز يعتمد على العرق

الشركة عقد جمعية عامة للمسائل الخطيرة.

أو الجنس أو الديانة .وعالوة على ذلكُ ،وضعت آليات مالئمة

يجوز ألي مساهم إذا تغيب عن االجتماع ،ممارسة حقوقه

بغية تمكين كافة الموظفين من إبالغ كبار أعضاء اإلدارة

عن طريق الوكيل ،الذي سيحضر االجتماع نيابة عن
المساهمين والمشاركة في التصويت وفقا للقوانين
واللوائح ذات الصلة والتوجيهات المقدمة من المساهمين
الغائبين المذكورة.
باإلضافة إلى ذلك ،بما أن انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
يعتمد على طريقة التصويت المتراكم ،فإن لكل مساهم
الحق في استخدام األصوات المذكورة لمرشح واحد أو
تقسيمها بين المرشحين المختارين دون أي ازدواجية.
تشجع هذه الطريقة حماية صغار المساهمين.
 ٤٫٤حقوق المساهمين في األرباح
يمكن للمساهمين تحويل بعض الحقوق فيما يتعلق
باإلدارة وصنع القرار وتفويض هذه السلطة إلى مجلس

التنفيذية عن أية سلوكيات مريبة أو غير أخالقية أو غير
قانونية .تتضمن هذه اآللية 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 ،على سبيل المثال ال الحصر ،حق الموظفين في
الكشف عن أي تصرف سيء داخل الشركة مثل إساءة
استخدام أو االستخدام غير المالئم ألموال وموارد مجموعة
المستثمرين القطريين ،أو أية مخالفات جنائية..إلخ.
سادسًا :اجتماع الجمعية العمومية
عقد مساهمو مجموعة المستثمرين القطريين اجتماع
الجمعية العمومية العادية يوم األربعاء بتاريخ  21فبراير.2018

اإلدارة واإلدارة وفي المقابل يحصلون على أرباح.

تم عقد االجتماع المذكور تحت إشراف ممثلين من وزارة

يقدم أعضاء مجلس اإلدارة خالل اجتماع الجمعية العمومية

االقتصاد والتجارة وبحضور المدقق الخارجي لمجموعة

السنوي ،اقتراحهم بشأن توزيع األرباح على المساهمين

المستثمرين القطريين «ديلويت اند توش» ،وعقد وفقا

في مجموعة المستثمرين القطريين يتم تحديد هذا

لمتطلبات قانون حوكمة الشركات وقانون الشركات

بناء على أداء الشركة خالل السنة
التوزيع ً

الصادرعن هيئة قطر لألسواق المالية.
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مكافآت كبار أعضاء اإلدارة التنفيذية سوف تُقترح من خالل

وأعدت الشركة تقرير حوكمة الشركة هذا بما يتماشى مع

ومن ثم ،بسبب العدد الكبير من القضايا المرتبطة

سابعـًا :اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
عقد مساهمو مجموعة المستثمرين القطريين اجتماع

لجنة المكافآت والترشيح ،مع األخذ في الحسبان المهام

قانون حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في

ببعضها البعض ،والتي تدور حول مواضيع مشابهة ،فإن

الجمعية العمومية غير العادية يوم األربعاء بتاريخ 28

والمسؤوليات المتعلقة باألهداف والسلطات المفوضة..إلخ.

السوق الرئيسي.

مجموعة المستثمرين القطريين تكشف األحكام النهائية

ويراجع أعضاء مجلس اإلدارة مثل هذا االقتراح للبت في

ومن ثم ،فإن مجموعة المستثمرين القطريين تلتزم

تم عقد االجتماع المذكور وفقا لمتطلبات قانون حوكمة

الموافقة عليه ،علما بأن أية مكافآت تخصص لكبار أعضاء

وتتقيد بكافة لوائح السوق القابلة للتطبيق ،وقوانين

الشركات وقانون الشركات الصادرعن هيئة قطر لألسواق

اإلدارة التنفيذية ستتم إدارتها وتسجيلها على أساس

ومتطلبات المكاشفة.

المالية.

شهري.

فبراير .2018

ثـامنـًا :متطلبات االفصاح
وفقا للمادة الرابعة من قانون حوكمة الشركات لهيئة
قطر لألسواق المالية ،ومن أجل الشفافية الدائمة مع
مساهمينا ،تلتزم مجموعة المستثمرين القطريين بجميع
عمليات اإلفصاح المطلوبة وفقا لما يلي :استنادا على آخر
تحديثات ومتطلبات هيئة قطر لألسواق المالية ،أجرت
مجموعة المستثمرين القطريين تعديالت شملت ما يلي:
• النظام األساسي
• ميثاق مجلس اإلدارة
• ميثاق لجنة التدقيق
• السياسات واإلجراءات الداخلية
تحرص مجموعة المستثمرين القطريين دائما على تحديث
وتنفيذ المتطلبات الجديدة الصادرة عن الجهات المعنية،
من أجل الحماية المستمرة لمصالح الشركة ومساهميها.
وتلتزم مجموعة المستثمرين القطريين بالكشف عن أية
مخالفات ( إذا حصلت) يتم ارتكابها خالل السنة المالية،
وتقديم أسباب حدوثها والتدابير العالجية التي تُتخذ
لتفادي حدوثها مستقبال.
وطورت مجموعة المستثمرين القطريين سياسة مكافآت
تترجم فلسفة مكافآت الشركة إلى سياسات .تحدد سياسة
المكافآت المنشورة في موقع مجموعة المستثمرين
القطريين ،وتوضح خطط المكافآت التي ت ّ
ُطبق على
المستويات المختلفة للشركة (تضم أعضاء مجلس اإلدارة
وكبار أعضاء اإلدارة التنفيذي) .ترسي هذه السياسة دليال
مرشدا عن لمكافآت مجلس اإلدارة لضمان االلتزام بالعدالة
والشفافية.
وتعكس مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مصالح مساهمينا
والشركة ،مع األخذ في االعتبار مسائل معينة تتضمن
المهام والمسؤوليات المنوط بها.
أضف إلى ذلك ،فإن سياسة المكافآت تساعد على تعزيز
األهداف طويلة المدى لحماية مصالح الشركة .ال ينبغي أن
تتجاوز مكافآت مجلس اإلدارة  %5من صافي أرباح الشركة
بعد خصم االحتياطات والخصومات القانونية وتوزيع األرباح
على مساهمينا وفقا لما تنص عليه المادة  18من قانون
حوكمة الشركات لهيئة قطر لألسواق المالية.
يتم مراجعة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية
المقصودة بواسطة لجنة المكافآت والترشيح .حيث تقدم
لجنة المكافآت والترشيح اقتراحا بذلك لرئيس مجلس
اإلدارة لدراسته ،على أن يتم تقديم هذا االقتراح خالل
االجتماع السنوي للجمعية العمومية للموافقة عليه.
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وفقا لذلك.وبناء عليه فإن الكشف عن قضايا مشابهة لن
يجلب أي فائدة لمساهمينا أو يحميهم.
وفقً ا للمادة  25من قانون حوكمة الشركات الصادر عن

وفيما يتعلق بكشف الدعاوى القضائية المرتبطة بمجموعة

وفيما يتعلق بكشف تدابير إدارة المخاطر ونظام الرقابة

المستثمرين القطريين بما يتماشى مع المادة  52من قواعد

الداخلي للشركة ،بما في ذلك اإلشراف على الشؤون المالية،

العروض واألوراق المالية (المؤرخة بتاريخ نوفمبر  )2010قرر

واالستثمار ،وأية معلومات ذات صلة ،فضال يمكن الرجوع إلى

مجلس اإلدارة أن تتم عملية الكشف عن الدعاوى القضائية

الجزء الخاص بنظام الرقابة الداخلي وإدارة المخاطر.

لكل حالة على حدة بعد تقييم المخاطر المرتبطة بمصالح

هيئة قطر لألوراق المالية .فيما يلي الجدول الذي يوضح
المساهمين الرئيسيين:

الشركة.

وفيما يتعلق بالمعلومات ذات الصلة المرتبطة بواجبات
اللجنة ،فضال يمكن الرجوع إلى الجزء المتعلق بلجان
مجلس اإلدارة .وعالوة على ذلك ،فإن أي توصية ذات صلة

NIN

الجنسية

رقم
البطاقة

قطر

١٦

59,000,000

398312

بروكديل كابيتال
القابضة ال بي

جزر كايمان

MC85626

3,752,231

Ugland House, Grand 309
Cayman, KY 11104

971566558298

398314

كابيتال
القابضة ال بي

جزر كايمان

MC85624

3,752,114

Ugland House, Grand 309
Cayman, KY 11104

971566553298

يمكن الرجوع إلى الجزء الخاص بنظام التحكم الداخلي

398267

فينديردال كابيتال
القابضة ال بي

جزر كايمان

MC85625

2,913,492

Ugland House, Grand 309
Cayman, KY 11104

971566558298

القطريين أن عملية تقييم األداء ضرورية لتعزيز فاعلية

398268

دوديل كابيتال
القابضة ال بي

جزر كايمان

MC85629

2,794,801

Ugland House, Grand 309
Cayman, KY 11104

971566558298

398266

اسكديل كابيتال
القابضة ال بي

جزر كايمان

MC85623

2,737,293

Ugland House, Grand 309
Cayman, KY 11104

971566558298

398313

كوندردال كابيتال
القابضة ال بي

جزر كايمان

MC85628

2,635,353

Ugland House, Grand 309
Cayman, KY 11104

971566558298

إظهار مساهمة فعالة خالل اجتماعات مجلس اإلدارة.

398262

وركز تقييم أداء مجلس اإلدارة الذي جرى تنفيذه على

جوردال كابيتال
القابضة ال بي

2,382,713

Ugland House, Grand 309
Cayman, KY 11104

398264

هودردال كابيتال
القابضة ال بي

جزر كايمان

والمهارات ،والخبرة ،واللجان ،والتخطيط ،والتنظيم .وبدأت

398263

اركادال كابيتال
القابضة ال بي

جزر كايمان

398265

جودال كابيتال
القابضة ال بي

يصدرها مجلس اإلدارة ستتم مشاركتها وفقا لذلك خالل

االسم

االجتماع القادم للجمعية العمومية.
وباإلشارة إلى سياسة كشف اإلجراءات التي تتبعها
الشركة في تحديد وتقييم وإدارة المخاطر ،وتحليل عوامل
المخاطر التي تجابه الشركة ،ومناقشة األنظمة الموضوعة
لمواجهة تغييرات السوق الجذرية أوغير المتوقعة ،فضال
وإدارة المخاطر .ويؤمن مجلس إدارة مجموعة المستثمرين
مجلس اإلدارة.
وخَ ُلص تقييم األداء الذي تم تنفيذه إلى أن مجلس اإلدارة
فعالين في الوفاء بمسؤولياتهم على النحو
ولجانه ما زالوا ّ

280289

المالئم ،وإلى أن كافة أعضاء مجلس اإلدارة مستمرون في

عوامل هامة مثل إستراتيجية القيادة ،واألداء ،والتشكيل،
عملية التقييم من خالل لجنة المكافآت والترشيح ،وقدم
لها أمين سر مجلس اإلدارة التسهيالت المطلوبة.

المسند ذ.م.م

جزر كايمان

جزر كايمان

MC85630

األسهم

الهاتف

اجمالي
األسهم

نسبة
الملكية

العنوان

3735

4888081

٥٩٫٠٠٠٫٠٠٠

٤٧٫٥

971566558298

MC85622

2,382,394

Ugland House, Grand 309
Cayman, KY 11104

971566558298

MC85631

2,380,574

Ugland House, Grand 309
Cayman, KY 11104

971566558298

2,378,191

Ugland House, Grand 309
Cayman, KY 11104

MC85627

٢٨٫١٠٩٫١٥٦

٢٢٫٦

971566558298

تقييم األداء هو عملية هامة للتأكد من التحسن المستمر
في أداء مجلس اإلدارة ،والتأكد من أن ممارسات مجلس
اإلدارة تتماشى مع المتطلبات التنظيمية وأفضل

** وفقً ا لقائمة المساهمين الواردة من شركة قطر لاليداع المركزي لألوراق المالية  QCSDفي  31ديسمبر 2018

الممارسات الدولية.

باإلشارة إلى كشف المعامالت بين األطراف ذات الصلة ،فضال يمكن الرجوع إلى اإليضاحات المنصوص عليها في بياناتنا المالية.وعالوة على

ووضع مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين

ذلك ،فقد طورت مجموعة المستثمرين القطريين سياسة تتعلق بالمعامالت بين األطراف المعنية .تتبع هذه السياسة المتطلبات المنصوص

أهدافا على مستوى الشركة تتماشى مع رؤية الشركة،
والمهمة ،واإلستراتيجيات .سعيا وراء تلك األهداف ،تواجه

عليها في قانون الشركات باإلضافة إلى تلك المدرجة في بورصة قطر .سوف تعمل هذه السياسة جن ًبا إلى جنب مع السياسات الداخلية األخرى
المعمول بها ،وذلك بما يؤكد سعي مجموع المستثمرين القطريين لتحقيق أهداف أفضل الممارسات المهنية والحوكمة الجيدة.

المؤسسة أحداثا وظروفا قد تهدد إمكانية تحقيقها.
ولكي نخفف من تلك المخاطر ،فقد تم تصميم وتنفيذ

في الختام ،تدرك مجموة المستثمرين القطريين « »QIGأهمية التطوير المستمر لنظام الحوكمة .ونود في هذا الصدد تأكيد التزامنا بمتطلبات

نظام فعال للرقابة الداخلية .وأثناء السنة المالية  ،2018لم

إدارة الشركات في هيئة قطر لألسواق المالية  ،ونسعى جاهدين لتنفيذ هذه المتطلبات لتوفير حماية أفضل لمساهمينا وأصحاب المصالح لدينا.

تحدث أية انتهاكات لتلك الضوابط بشكل قد يؤثر على
األداء المالي ووضع الشركة.

رئيس مجلس اإلدارة
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التـقــاريــر الـمـاليــة

2018

البيانات المالية الموحدة لمجموعة المستثمرين
القطريين .وشركاتها التابعة التي تشتمل
على بيان المركز المالي الموحد وبيان الربح أو
الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى الموحد
وبيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد
وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة
المنتهية في  ٣١ديسمبر .٢٠١٨
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تقـــريـــر
مدقق الحسابات المستقل
الرأي
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لمجموعة المستثمرين
القطريين (ش.م.ق) (« الشركة») وشركاتها التابعة (ويشار إليها
معأ بـ «المجموعة») والتي تشمل بيان المركز المالي الموحد كما
في  31ديسمبر  ،2018وكل من بيان األرباح أو الخسائر وبنود الدخل
الشامل األخرى الموحدة ،وبيان التغيرات في حقوق المساهمين
الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك
التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة و إيضاحات تفسرية
أخرى.
في رأينا ،إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة،
من جميع النواحي الجوهرية ،المركز المالي الموحد للمجموعة كما
في  31ديسمبر ،2018وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية
الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية
للتقارير المالية.
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أساس الرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق .إن مسؤولياتنا
بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة «مسؤولية مدقق
الحسابات» حول تدقيق البيانات المالية الموحدة من تقريرنا .كما
أننا مستقلون عن المجموعة وفق معايير السلوك الدولية لمجلس
المحاسبين «قواعد السلوك للمحاسبين المهنيين» وقواعد
السلوك المهني والمتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية للمجموعة
في قطر .هذا ،وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لهذه
المتطلبات .ونعتقد بأن ب ّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها
كافية ومالئمة لتوفر أساسا لرأينا.
أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية بموجب تقديرنا المهني ،هي األكثر
أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للفترة المالية الحالية.
وتم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة
ككل ،وفي تكوين رأينا حولها ،وال نبدي رأيا منفصال بشأنها.

أمور التدقيق الرئيسية

كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق الرئيسية؟

تمتلك المجموعة شهرة بمبلغ وقدره  312.819.226ريال قطري
كما في  31ديسمبر  2018ناتجة عن عمليات إستحواذ سابقة
للشركات التابعة كما موضح في إيضاح رقم  .7هناك خطر
يتعلق بإحتمال تدني القيمة الدفترية للشهرة نظرًا لألحكام
المطلوبة من اإلدارة المتعلقة باإلفتراضات المستخدمة
لتحديد القيمة القابلة لإلسترداد .تشمل األحكام الرئيسية
تحديد وحدات توليد النقد ،ومعدالت النمو في توقعات
التدفق النقدي في المستقبل سواء على المدى القصير أو
المدى الطويل ،حيث أن نسب الخصم مطبقة لهذه التوقعات
ويتم تحديد تأثير التغيرات المحتملة بشكل معقول في هذه
اإلفتراضات (ايضاح .)7

لقد قمنا خالل تدقيقنا بتقييم مدى كفاية تصميم وتنفيذ
الرقابة على مراقبة القيمة الدفترية للشهرة .بشكل مستقل
تم تحديد وإختبار تقييم اإلدارة لوحدات توليد النقد داخل
المجموعة على أساس مراجعة التدفقات النقدية في التقرير
الداخلي المعد من قبل اإلدارة ،وفهمنا لهيكل المجموعة.
لقد قمنا بإختبار اإلفتراضات المستخدمة من قبل اإلدارة في
تقييم تدني القيمة عن طريق إستخدام متخصصي تقييم
ضمن فريق التدقيق لقياس معدل الخصم للبيانات المتاحة
بشكل مستقل ،جنبًا إلى جنب مع تحليل مجموعة األقران،
وفهمنا لإلفتراضات التي تقوم عليها توقعات التدفقات
النقدية للمجموعة ،واألداء التاريخي للشركات .حيث أننا قمنا
بتدقيق اإلفتراضات ،فقد قمنا بالتحقق من نموذج التدني
المعد على أساس إفتراضات اإلدارة ومن دقته حسابيًا .لقد
قمنا بإختبار مدى مالءمة حساسيات اإلدارة على أساس عملنا
الذي قمنا به على اإلفتراضات األساسية ،وإعادة حساب هذه
السيناريوهات ذات الحساسية.
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تمتلك المجموعة محفظة من األصول العقارية التجارية
والسكنية التي تبلغ قيمتها 788.427.428ريال قطري في
 31ديسمبر  .2018إن تقييم المحفظة بما في ذلك عدد من
الممتلكات تحت اإلنشاء ،هي معتمدة على مجموعة اراء
بشكل كبير وترتكز على عدد من الفرضيات .باإلضافة إلى
ذلك ،تقييم المحفظة العقارية للمجموعة مستقل بطبيعته
نظرًا للطبيعة الفردية لكل من الممتلكات ،من بين عوامل
أخرى ،وموقعها ،وعائدات اإليجار المستقبلية المتوقعة لتلك
المجموعة من الممتلكات .تستخدم المجموعة مثمن خارجي
مؤهل مهنيًا لتحديد القيمة العادلة لمحفظة المجموعة.

المثمن المستقل المستخدم من قبل المجموعة ،شركة
محلية معروفة ،لها خبرة كبيرة في سوق العقارات .لقد قمنا
بتقييم كفاءة وقدرات وموضوعية تلك الشركة .لقد ناقشنا
أيضًا نطاق عملهم وراجعنا بنود مهمتهم .لقد قمنا بإختبار
مدخالت البيانات التي يقوم عليها تقييم العقارات االستثمارية
لعينة من العقارات من أجل التحقق من واقعية واكتمال ودقة
مدخالت البيانات .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 لدينا بشكل مستقل وإختبرنا أي فروق.
خالل القيام بذلك إستخدمنا دليل من بيانات سوق مقارن،
وركزنا بشكل محدد على العقارات حيث كان النمو في القيم
الرأسمالية أعلى أو أقل من توقعاتنا بناء على مؤشرات
السوق.

لدى المجموعة عدد من القضايا ،ويتم اإلفصاح عن األكثر
أهمية في إيضاح رقم  .36هناك مطالبات قد يكون لها تأثير
على نتائج المجموعة إذا تحققت المخاطر المحتملة.

لقد ناقشنا هذه المسألة مع المستشار القانوني الداخلي
وقمنا باإلطالع على المعلومات الخارجية المتاحة من أجل
فهم الموقف األخير من اإلجراءات وتقييم وجهة نظر اإلدارة
لمدى قوة أي مطالبات ضد المجموعة .من خالل األدلة التي تم
الحصول عليها إتفقنا مع قرار اإلدارة بعدم تكوين مخصص.
ومع ذلك ال يخلو األمر من الخطر نظرًا لعدم التيقن المتضمن
فيه.
لقد قمنا أيضًا بتقييم اإلفصاحات المقدمة من أجل تحديد ما
إذا كانت اإلفصاحات واضحة بشكل كافي بشأن عدم التيقن
الذي كان موجود.

سيطرت المجموعة خالل السنة على شركات محتفظ بها
سابقًا كإستثمارات في حقوق ملكية شركات زميلة .تحققت
السيطرة من خالل تعديل شهادات التسجيل ذات الصلة من
أجل تعيين ممثلين للمجموعة كمدراء مفوضين بالكامل،
وبالتالي يصبح لديهم القدرة على توجيه األنشطة ذات الصلة
وفقًا للنظام األساسي .لم يوجد تغير في نسب المساهمة
ولم يتم دفع أي مقابل.
باإلضافة إلى ذلك ،ونتيجة لتحقق السيطرة ،يتطلب المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  :3إندماج األعمال ،تطبيق
محاسبة اإلستحواذ والتي تتضمن الحاجة لتحديد القيمة
العادلة للموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات في تاريخ
اإلستحواذ .يتضمن ذلك إعتبارات تقييم معقدة ويتطلب
اإلستعانة بمتخصصين .يسمح المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم  3بفترة تصل إلى  12شهرًا إلكمال إحتساب إندماج األعمال.
لم تكمل اإلدارة التقييم التفصيلي ولم تجري عملية تخصيص
أسعار الشراء وتوزيعها في تاريخ هذه البيانات المالية،
وإستخدمت صافي القيم الدفترية في تاريخ اإلستحواذ كقيمة
عادلة مبدئية ألغراض البيانات المالية الموحدة للمجموعة
لسنة .2018

لقد قمنا بمراجعة األدلة المتاحة لدعم إستنتاج المجموعة
بأنها قد حصلت على السيطرة وفقًا لمتطلبات المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  :10البيانات المالية الموحدة .لقد
قمنا بتقييم قدرة المجموعة على توجيه األنشطة ذات الصلة
لتلك الشركات من خالل مراجعة المستندات القانونية ذات
الصلة ومناقشة اإلدارة التنفيذية للمجموعة ومراقبة التفاعل
بين المجموعة وإدارة تلك الشركات والنظر في ارشادات
ديلويت الداخلية والتشاور مع متخصصينا في معايير التقارير
المالية الدولية.
لقد قمنا بالتركيز على األحكام الهامة المستخدمة في
التوصل إلى أن صافي القيمة الدفترية هي تقييم معقول
للمقابل المبدئي والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات
المستحوذ عليها ،باإلضافة إلى العوامل واألحداث التي منعت
من إكمال التقييم التفصيلي وممارسة تخصيص سعر الشراء
في تاريخ البيانات المالية.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل (تتمة)

إن االستنتاج بأن المجموعة تسيطر على الشركات من خالل

نظرنا في أدلة التدقيق المتاحة المتاح للقيم العادلة البديلة،
وأي تغييرات الحقة على صافي القيمة الدفترية للموجودات
والمطلوبات المستحوذ عليها ،وأي عدم يقين في خطط األعمال
المستقبلية للشركات الفردية والتي قد تؤثر على القيم العادلة،
وتم الحصول على مساعدة المتخصصين في ديلويت عند
الضرورة.

للشهرة والموجودات غير الملموسة المحددة بشكل منفصل.

كما قمنا بدراسة مدى كفاية عرض وأفصاح عن المعامالت في

قدرتها على توجيه األنشطة ذات الصلة هو مجال حكم هام
وله تأثير مادي على البيانات المالية الموحدة .باإلضافة إلى
ذلك ،يمكن أن تتضمن عمليات إندماج األعمال أحكامًا جوهرية
فيما يتعلق بالمقابل المبدئي والموجودات والمطلوبات التي
تم اإلعتراف بها ،وعلى وجه الخصوص توزيع مخصص الشراء
أي خطأ في تحديد و/أو تقييم المقابل المبدئي والمكتسبات

البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

• باإلطالع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من أجل

كما نقوم باطالع القائمين على الحوكمة ببيان يظهر امتثالنا

تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ،ولكن ليس

لقواعد السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية ،والتواصل معهم

بغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية.

بخصوص جميع العالقات وغيرها من المسائل التي يحتمل االعتقاد
أنها قد تؤثر تأثي ًرا معقو ًلا على استقالليتنا وإجراءات الحماية ذات

• بتقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية
التقديرات المحاسبية واإليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل
اإلدارة.
• بإستنتاج مدى مالءمة إستخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية
المحاسبي ،وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها،
في حال وجود حالة جوهرية من عدم اليقين متعلقة بأحداث

مساو
غير الملموسة المستحوذ عليها يؤدي إلى خطأ
ٍ

أو ظـــروف قد تثير شكوكًا جوهرية حول قدرة المجموعة على

للتعويض في الشهرة.

االستمرار .وفي حال اإلستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم
اليقين ،يتوجب علينا لفت اإلنتباه في تقريرنا إلى اإليضاحات
ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة ،أو ،في حال

الصلة متى كان مناس ًبا.
من األمور التي تم التواصل بشأنها مع القأئمين على الحوكمة،
نقوم بتحديد هذه األمور التي كان لها األثر األكبر في تدقيق
البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية ،والتي تعد أمور تدقيق
رئيسية .نقوم باإلفصاح عن هذه األمور 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.

كانت هذه اإليضاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا .هذا
معلومات أخرى

عند إعداد البيانات المالية الموحدة ،فإن االدارة تكون مسؤولة عن

ونعتمد في استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول

إن مجلس اإلدارة هو المسؤول عن المعلومات األخرى .تتكون

تقييم قدرة المجموعة على اإلستمرار كمجموعة مستمرة واإلفصاح

عليها حتى تاريخ تقريرنا .ومع ذلك ،قد تؤدي األحداث أو الظروف

المعلومات األخرى من تقرير مجلس اإلدارة ،الذي تم الحصول عليه

متى كان مناس ًبا ،عن المسائل المتعلقة باإلستمراريـــة واعتماد
مبدأ اإلستمرارية المحاسبي ،ما لم تنوي اإلدارة تصفية المجموعة

المستقبلية بالمجموعة إلى توقف أعمال المجموعة على أساس

الذي نتوقع الحصول عليه بعد ذلك التاريخ .إن المعلومات األخرى ال

أو وقف عملياتها ،أو ال يوجد لديها بديل واقعي إال القيام بذلك.

قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات باإلضافة إلى التقرير السنوي
تتضمن البيانات المالية الموحدة وتقرير مراقب الحسابات حولها.
إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يتناول المعلومات األخرى،

االطالع على المعلومات األخرى ،وفي سبيل ذلك نقوم بتحديد ما
إذا كانت هذه المعلومات األخرى غير متوافقة جوهر ًيا مع البيانات
المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا
بأعمال التدقيق ،أو تلك التي يتضح بطريقة أخرى أنها تتضمن
أخطاء مادية.
ً

المجموعة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة ،تم التحقق المادي
من المخزون على النحو الواجب .وأن محتويات تقرير مجلس اإلدارة

• تقييم العرض الشامل للبيانات المالية الموحدة وهيكلها

إن القائمين على الحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية

والبيانات المتضمنة فيها ،بما في ذلك اإليضاحات ،وفيما إذا كانت

كافة المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا.

إعداد التقارير المالية الموحدة للمجموعة.

البيانات المالية الموحدة تظهر العمليات واالحداث ذات العالقة

وفي حدود المعلومات التي توافرت لدينا ،لم تقع خالل السنة

بطريقة تحقق العرض العادل.

المالية مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية القطري أو النظام

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية
الموحدة
إن غايتنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت
البيانات المالية الموحدة خالية بصورة عامة من أخطاء جوهرية،
سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ،وإصدار تقرير المدقق

• الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات
المالية من الجهات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء

األساسي للمجموعة على وجه قد يؤثر بشكل جوهري في أداء
المجموعة أو في مركزها المالي.

الرأي حول القوائم المالية الموحدة .نحن مسؤولون عن التوجيه
واإلشراف وإجراء المراجعة للمجموعة .ونحن ال نزال المسؤولين
الوحيدين عن رأينا حول التدقيق.

عن ديلويت آند توش

إذا استنتجنا وجود أي أخطاء مادية في المعلومات األخرى ،فإنه

عال من
الذي يشمل رأينا .إن التأكيد المعقول هو مستوى
ٍ
تمت وفقا للمعايير
التأكيد ،وال يضمن أن عملية التدقيق التي ّ
دائما أي خطأ جوهري في حال
الدولية للتدقيق سوف تكشف
ً

في ذلك أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من
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فيما يتعلق بهذه المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ

وجوده .وقد تنشأ األخطاء عن االحتيال أو عن الخطأ ،وتعتبر

خالل تدقيقنا.

ولـيـد سـليم

ُفصح عنه في هذا الشأن.
هذا التقرير .ليس لدينا ما ن ِ

جمع فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها
جوهرية بشكل فردي أو ُم ّ

شــريـــك

بناء على هذه
على القرارات االقتصادية المتخذة من المستخدمين ً

سجل مراقبي الحسابات رقم ()319

البيانات المالية الموحدة.

سجل مدققي الحسابات

كجزء من عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية ،فإننا

لدى هيئة قطر لألسواق المالية رقم ()120156

استنادا إلى األعمال التي قمنا بها
يتعين علينا اإلفصاح عن ذلك،
ً

مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة في اعداد البيانات
المالية الموحدة للمجموعة
إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة
وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية

نمارس التقدير المهني ونحافظ على الشك المهني طوال فترة
التدقيق .كما نقوم أيضا:

وأحكام قانون الشركات التجارية القطري ،وكذلك من وضع نظام

• تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية

الرقابة الداخلية التي تجدها االدارة ضرورية لتمكنها من إعداد

الموحدة ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ،من خالل

البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية،

التقييم والقيام بإجراءات التدقيق بما ينسجم مع تلك المخاطر

سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.

والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا لرأينا .إن
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.
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برأينا أيضًا ،وحسب متطلبات قانون الشركات التجارية القطري ،أن

متفقة مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة .لقد حصلنا على

وال نعبر بأي شكل عن تأكيد أو استنتاج بشأنها.
تتمثل مسؤوليتنا بالنسبة ألعمال تدقيقنا للبيانات المالية في

مبدأ االستمرارية.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى

مجموعة المستثمرين القطريين

نقوم بالتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق ،على

في الدوحة  -قطر

سبيل المثال ال الحصر ،بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة ،بما

فرع قطر
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بيــان الربح أو الخسارة وبنود
الدخل الشامل األخرى المـوحــد

بيــان المـركـز
المالـي المـوحــد

للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٨

كما في  ٣١ديسمبر 2018

إيضاحات
		

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومصانع ومعدات
إستثمارات عقارية
الشهرة
إستثمارات في شركات زميلة
إستثمارات في موجودات مالية /إستثمارات متاحة للبیع
إجمالي الموجودات غير المتداولة

5
6
7
8
10
		

الموجودات المتداولة
مخزون
مصاریف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى
دفعات مقدمة لمقاولين وموردين
مطلوب من أطراف ذات عالقة
ذمم مدينة
أصول تعاقدية /مبالغ مستحقة من العمالء
النقد وأرصدة لدى البنك

12
13
14
( 15أ)
16
11
17

2018
ريـال قطري

2017
ريـال قطري

2.339.172.482
788.427.248
312.819.226
56.156.761
5.351.135

2.424.989.206
769.138.673
314.457.585
84.962.250
3.040.055

3.501.926.852

3.596.587.769

361.306.242
60.241.723
49.690.909
4.376.147
275.784.291
1.129.821
483.945.227

2018
ريـال قطري

2017
ريـال قطري

إيضاحات
		
االيرادات

25

701.956.956

739.118.953

تكلفة اإليرادات

26

()328.300.584

()375.596.142

373.656.372

363.522.811

		

مجمل الربح
إيرادات إيجار
حصة األرباح من إستثمارات في شركات زميلة
إيرادات اإلستثمار

		

6.591.966

6.600.508

8

18.582.004

19.413.574

		

2.502.147

507.760

6

1.506.599

()13.198.046

301.352.108
18.334.834
36.973.007
948.762
243.377.886
4.448.282
379.128.926

مصاريف بيع وتوزيع

27

()5.457.854

()9.197.592

مصاريف إدارية وعمومية

28

()113.660.932

()70.524.261

تكاليف تمويل

		

()80.259.802

()55.769.801

العائد من الودائع قصيرة األجل وحسابات توفير

		

8.042.093

9.128.484

إجمالي الموجودات المتداولة

		

1.236.474.360

984.563.805

إيرادات أخرى

		

3.116.564

2.574.148

إجمالي الموجودات

		

4.738.401.212

4.581.151.574

صافي ربح السنة

		

214.619.157

253.057.585

حقوق المساهمين
رأس المال
إحتياطي قانوني
إحتياطي القيمة العادلة
أرباح مدورة
توزيعات أرباح مقترحة
حقوق الملكية العائده لمساهمي الشركة
حقوق غير المسيطرين

18
19
10
		
		
		
		

1.243.267.780
621.633.890
2.022.580
802.329.499
93.245.084
2.762.498.833
40.107.032

1.243.267.780
621.138.267
699.216.240
93.245.084
2.656.867.371
-

منسوب إلى:

بنود الدخل الشامل األخرى

إجمالي حقوق المساهمين

		

2.802.605.865

2.656.867.371

صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمار

صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية

حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة

		

205.875.812

253.057.585

حقوق غير المسيطرين

		

8.743.345

-

صافي ربح السنة

		

214.619.157

253.057.585

في موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
قروض إسالمية
مكافأة نهاية خدمة الموظفين

			
1.482.353.539
20
11.966.754
21

من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
1.343.603.690
8.742.398

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

		

1.494.320.293

1.352.346.088

المطلوبات المتداولة
قروض إسالمية
ذمم دائنة
مطلوب إلى أطراف ذات عالقة
محتجزات دائنة
أوراق دفع
مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

20
22
( 15ب)
		
23
24

117.303.014
51.718.433
3.857.145
25.667.249
1.488.821
241.440.392

287.096.412
51.712.696
344.815
28.183.238
70.843
204.530.111

إجمالي المطلوبات المتداولة

		

441.475.054

571.938.115

إجمالي المطلوبات

		

1.935.795.347

1.924.284.203

إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

		

4.738.401.212

4.581.151.574

10
		

إجمالي الدخل الشامل للسنة

()1.030.438

-

213.588.719

253.057.585

منسوب إلى:
حقوق الملكيه العائده لمساهمي الشركة

		

204.845.374

253.057.585

حقوق غير المسيطرين

		

8.743.345

-

صافي ربح السنة

		

213.588.719

253.057.585

1.66

2.04

العائد األساسي والمخفف على السهم الواحد

30

تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية الموحدة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة في  30يناير  2019وقد قام بالتوقيع نيابة عنهم:
عبداهلل بن ناصر المسند
رئيس مجلس اإلدارة
إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة

34

مجموعة المستثمرين القطريين

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة

35

حقوق
الملكيه المنسوبة
لمساهمي الشركة
ريال قطري

2.534.463.004
253.057.585
-

253.057.585
()124.326.778
-

()6.326.440
-

2.656.867.371
()342.940
()478.993

124.326.778
-

()124.326.778
93.245.084

-

93.245.084
-

571.035.938
253.057.585
-

253.057.585
()93.245.084

()6.326.440
()25.305.759

699.216.240
()3.395.958
()478.993

695.341.289
205.875.812
-

595.832.508
		-

-

-

3.053.018
-

3.053.018
()1.030.438

-

25.305.759

621.138.267
-

1.243.267.780
-

-

-

1.243.267.780
-

الرصيد في  1يناير 2017
صافي ربح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

إجمالي الدخل الشامل للسنة
توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
توزيعات أرباح مقترحة للمساهمين
صندوق المساهمات
الرياضية واإلجتماعية (إيضاح )29
تحويالت لإلحتياطي القانوني (إيضاح )19

الرصيد في  31ديسمبر 2017
تأثير تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم ( 9إيضاح )2.1.1
تأثير تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم ( 15إيضاح )2.1.2

495.623
-

بيــان التغيرات في حقوق
المساهمين المـوحــد
36

مجموعة المستثمرين القطريين

بيــان التدفقات
النقدية المـوحــد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٨

إيضاحات
		

2018
ريـال قطري

		

374.987.848

419.730.884

()57.336.892
()24.613.971
()13.196.895
()2.288.227
()34.617.832
3.318.461

()99.788.456
()1.023.469
()1.032.760
307.470
()9.882.067
()1.475.254

ذمم دائنة
مطلوب من أطراف ذات عالقة
محتجزات دائنة
مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

		
		
		
		

4.748.684
185.291
()2.515.989
24.090.900

()36.872.603
5.939.217
35.232.541

النقد الناتج من التشغيل
مكافأة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفین
تكلفة تمويل مدفوعة

		
21
		

272.761.378
()3.922.398
()25.968.857

311.135.503
()1.558.824
()48.608.114

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

		

242.870.123

260.968.565

األنشطة اإلستثمارية
المتحصل من بیع الممتلكات و المصانع والمعدات
إضافات إلى الممتلكات و المصانعوالمعدات
إضافات إلى إستثمارات عقارية
إضافات إلى إستثمارات في موجودات مالية
توزيعات أرباح من اإلستثمار في شركات زميلة
صافي النقد المضاف من توحيد االعمال

5
		
		
		
8
9

110.000
()5.399.612
()11.067.943
()288.500
16.023.806
46.609.335

()57.785.839
()27.626.360
()576.717
10.100.101
-

45.987.086

()75.888.815

األنشطة التمويلية
المتحصل من قروض إسالمية
سداد قروض إسالمية
المدفوع لصندوق المساهمات الرياضية واإلجتماعية
أوراق دفع
توزیعات أرباح للمساهمين

		
		
		
		
		

1.440.075.841
()1.532.124.368
()6.326.440
1.417.978
()93.245.084

()157.879.189
()6.925.866
()619.975
()124.326.778

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

		

()190.202.073

()289.751.808

صافي الزيادة( /النقص) في النقد وشبه النقد غير المقيد 		
		
النقد وشبه النقد غير المقيد في بداية السنة

98.655.136
332.988.583

()104.672.058
437.660.641

431.643.719

332.988.583

األنشطة التشغيلية
214.619.157
		
صافي ربح السنة
			
تعديالت:
91.326.096
5
إستهالك ممتلكات ومصانع ومعدات
80.259.802
		
تكاليف تمويل مستحقة
()18.582.004
8
حصة األرباح من إستثمارات في شركات زميلة
1.182.273
5
شطب الممتلكات والمصناع والمعدات
1.638.359
		
تدني قيمة الشهرة
()2.617.242
12
صافي الحركة في مخصص المخزون
7.062.403
		
مخصص تدني الذمم المدينة
()109.992
		
الربح من إستبعاد ممتلكات ومصانع ومعدات
()1.506.599
6
صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات عقارية
1.715.595
21
مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفین
التغيرات في رأس المال العامل:
		
مخزون
		
مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى
		
دفعات مقدمة لمقاولين وموردین
		
مطلوب من أطراف ذات عالقة
		
ذمم مدينة
		
أصول تعاقدية  /مبالغ مستحقة من العمالء مقابل اعمال عقود

		
صافي النقد الناتج عن  (/المستخدم في) األنشطة اإلستثمارية

الرصيد في  31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

حقوق غير
المسيطرين
ريال قطري

-

-

-

-

93.245.084
-

()1.030.438
-

2.022.580

			
إحتياطي
		
توزيعات
أرباح
القيمة
اإلحتياطي
رأس
أرباح مقترحة
مدورة
العادلة
القانوني
المال
ريال قطري
ريال قطري
ريال قطري
ريال قطري
ريال قطري

المجموع
ريال قطري

2.534.463.004
253.057.585
-

253.057.585
()124.326.778
-

()6.326.440
-

2.656.867.371
()342.940
()478.993

2.656.045.438
205.875.812
()1.030.438

205.875.812
()93.245.084
()5.146.895
()495.623
-

802.329.499

معدل
الرصيد كما في  1يناير - 2018
ّ
صافي ربح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

8.743.345
-

()93.245.084
93.245.084
-

93.245.084

621.138.267 1.243.267.780
-

2.656.045.438
214.619.157
()1.030.438

204.845.374
()93.245.084
()5.146.895
-

2.762.498.833

إجمالي الدخل الشامل للسنة
توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
توزيعات أرباح مقترحة للمساهمين
صندوق المساهمات الرياضية واإلجتماعية (إيضاح )29
تحويالت لإلحتياطي القانوني (إيضاح )19
حقوق غير المسيطرين

40.107.032

-

8.743.345
31.363.687

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة

621.633.890 1.243.267.780

13.588.719
()93.245.084
()5.146.895
31.363.687

2.802.605.865

التقرير السنوي 2018

النقد وشبه النقد غير المقيد في نهاية السنة

17

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة

2017
ريـال قطري
253.057.585
91.125.848
55.769.801
()19.413.574
21.416.022
1.458.004
1.229.344
13.198.046
1.889.808
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التقرير السنوي 2018

إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة

 .١التأسيس والنشاط
تأسست مجموعة المستثمرين القطريين («الشركة») وهي شركة مساهمة قطریة في دولة قطر في  ٤مایو  ٢٠٠٦وفقًا لقانون الشركات
التجارية القطري وألحكام النظام األساسي .تعمل الشركة بموجب سجل تجاري تحت رقم (.)٣٢٨٣١

 .2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

تزاول الشركة بصفة رئيسية أنشطة اإلستثمار في األسهم والسندات واألوراق المالية ،المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها وتملك
العقارات وتملك براءات اإلختراع واألعمال التجارية واإلمتيازات وتأجيرها.
عنوان المكتب الرئيسي للشركة في وادي السيل ،شارع اإلستقالل الدوحة  -قطر.
تتضمن البیانات المالیة الموحدة كل من البیانات المالیة للشركة وكافة شركاتها التابعة المملوكة بالكامل (ویشار إلیها مجتمعة بـ
«المجموعة»).
تكوين المجموعة:
تمتلك المجموعة  %100من المساهمة والسيطرة على الشركات التالي ذكرها كما في  31ديسمبر : 2018

 2.1.1تأثير التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  : 9األدوات المالية

بلد
التأسيس

نسبة
الملكية

مجموعة المستثمرین القطریین العقاریة (ش.م.م)

قطر

%100

االستثمار العقاري

شركة المستثمر (ش.م.م)

قطر

%100

التجارة في مواد البناء والمعدات والشاحنات

المجموعة القطريه لإلستثمار (ش.م.م)

قطر

%100

تجاره وخدمات أخرى

شركة مجموعة المستثمرین القطریین
للخدمات البحریة (كیو آي جي البحریة) (ش.م.م)

قطر

%100

خدمات الشحن البحري

يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية متطلبات جديدة لـ :
 -1تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية.
 -2تدني قيمة الموجودات المالية :و
 -3محاسبة التحوط العام.
تفاصيل المتطلبات الجديدة إلى جانب تأثيرها على البيانات المالية الموحدة للمجموعة مبينة أدناه.
تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية وتدني قيمة الموجودات المالية
(أ) تصنيف وقياس الموجودات المالية
تاريخ التطبيق المبدئي (أي التاريخ الذي ق ّيمت فيه المجموعة موجوداتها ومطلوباتها الحالية وفقًا لمتطلبات المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  )9هو  1يناير  .2018بناء عليه ،طبقت المجموعة متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
لألدوات التي إستمر إدراجها كما في  1يناير  2018ولم تطبق المتطلبات على األدوات التي تم إلغاء إدراجها بالفعل كما في 1
يناير  .2018تم تعديل أرقام المقارنة المتعلقة باألدوات التي إستمر إدراجها كما في  1يناير  ،2018عند الحاجة.

شركة مجموعة المستثمرین القطریین للتكنولوجیا
(كیو آي جي تكنولوجي) (ش.م.م)

قطر

%100

خدمات تكنولوجیا المعلومات

شركة مجموعة المستثمرین القطریین العالمية
(كیو آي جي العالمية) (ش.م.م)

قطر

%100

تمثیل شركات عالمیة

شركة مجموعة المستثمرین القطریین للتجارة (ش.م.م)

قطر

%100

تمثیل شركات عالمیة

مجموعة المستثمرین القطریین للخدمات المالية
(كیو آي جي للخدمات المالية) (ش.م.م)

قطر

%100

الخدمات المالية

يجب أن يتم الحقًا قياس جميع الموجودات المالية المدرجة والتي تقع في نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة وفقًا لنموذج عمل الشركة إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية
للموجودات المالية.

مجموعة المستثمرین القطریین لتطویر المشاریع (ش.م.م)

قطر

%100

أعمال المعدات الصناعیة

وبشكل محدد:

مجموعة المستثمرین القطریین للصناعات الخفيفة
%100
قطر
(كیو آي جي للصناعات الخفيفة) (ش.م.م)
			

أعمال تجهيزات صناعية ميكانيكية
وهندسية

		

• أدوات الدين المحتفظ بها ضمن نموذج العمل والتي تهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،والتي لها تدفقات
نقدية تعاقدية تعتبر بشكل محدد مدفوعات ألصل المبلغ والفوائد على أصل المبلغ القائم ،تقاس الحقًا بالتكلفة المطفأة.

مجموعة المستثمرین القطریین الصناعیة
%100
قطر
(كیو آي جي الصناعیة) (ش.م.م) (تحت التصفية)
			

أعمال التجهیزات الصناعیة (میكانیكیة/
هندسیة)

		

• أدوات الدين المحتفظ بها من نموذج العمل والتي تهدف لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع أدوات الدين ،والتي
لها تدفقات نقدية تعاقدية تعتبر بشكل محدد مدفوعات ألصل المبلغ والفوائد على أصل المبلغ القائم ،تقاس الحقًا
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

مجموعة المستثمرین القطریین للخدمات العامة
(كیو آي جي للخدمات) (ش.م.م)

قطر

%100

مقاوالت إنشاء المباني

مجموعة استثمارات قطر (ش.م.م)

قطر

%100

إستثمار وتجاره أخرى

تتضمن القائمة أعاله شركات تملك إستثمارات في شركات تابعة أخرى تسيطر عليها المجموعة كشركة الخليج لإلسمنت (ش.م.م) والشركة
الدولية التقنية للتجارة (ش.م.م) والشركة القطرية لألنظمة واإلستشارات األمنية (ش.م.م) .خالل السنة ،قامت المجموعة بالسيطرة على
بعض الشركات (الشركة الوطنية للخدمات البحرية (ش.م.م) داياموند للشحن(ش.م.م) وشركات اخرى) التي كانت مصنفة سابقًا بأنها
إستثمار في شركات زميلة (إيضاح .)9

38

تأثير تطبيق هذه المعايير والسياسات المحاسبية الجديدة مبين في فقرة التغيرات في السياسات المحاسبية أدناه.

المعدل،
طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9وفقًا لألحكام اإلنتقالية المبينة به .إختارت المجموعة المنهج
ّ
وتم إدراج أي تعديالت على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ اإلنتقال في األرصدة اإلفتتاحية لألرباح
المدورة والقيمة العادلة لإلحتياطي.

النشاط الرئيسي

إسم الشركة التابعة

 ٢.١تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة السارية للسنة الحالية
طبقت المجموعة في السنة الحالية المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  :9األدوات المالية والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم :15
إيرادات من عقود مع العمالء والتعديالت الالحقة ذات الصلة على المعايير الدولية األخرى إلعداد التقارير المالية السارية للفترات
السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2018األحكام اإلنتقالية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9والمعيار الدولي للتقارير المالية
رقم  15تسمح للشركة بعدم تعديل أرقام المقارنة.

مجموعة المستثمرين القطريين

• جميع اإلستثمارات في أدوات الدين واإلستثمارات في حقوق الملكية األخرى يتم قياسها الحقًا ،بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر
على الرغم مما سبق ،يمكن للمجموعة أن تختار/تع ّين بشكل غير قابل لإللغاء عند اإلعتراف المبدئي للموجودات المالية:
• يمكن للمجموعة أن تختار بشكل غير قابل لإللغاء أن تعرض في الدخل الشامل اآلخر التغييرات الالحقة في القيمة
العادلة لالستثمارات في حقوق الملكية للمتاجرة وليس مقابل محتمل معترف به من من قبل المستحوذ في عملية إندماج
األعمال :و
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التقرير السنوي 2018

إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

 .2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة (تتمة)
 ٢.١تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة السارية للسنة الحالية (تتمة)
 2.1.1تأثير التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  : 9األدوات المالية (تتمة)
(أ) تصنيف وقياس الموجودات المالية (تتمة)
• يمكن للمجموعة أن تع ّين بشكل غير قابل لإللغاء إستثمارات في ادوات الدين تفي بمعايير التكلفة المطفأة أو القيمة
العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخر بأنه مقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،إذا كان القيام بذلك
يستبعد أو يقلل بشكل كبير عدم التطابق المحاسبي.
في السنة الحالية ،ال تحتفظ المجموعة بإستثمارات في أدوات الدين تفي بمعايير التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من
خالل بنود الدخل الشامل اآلخر وتم قياسها بالقيمة العادلة خالل األرباح أو الخسائر
عند إلغاء االعتراف باالستثمارات في أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخر ،فإن األرباح
أو الخسائر المتراكمة المدرجة سابقًا في الدخل الشامل اآلخر ،يتم إعادة تصنيفها من حقوق المساهمين الي األرباح
والخسائر كتعديل اعادة تصنيف  .عند إلغاء االعتراف باإلستثمار في حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل
بنود الدخل الشامل اآلخر ،فإن اإلرباح أو الخسائر المتراكمة المدرجة سابقًا في الدخل الشامل اآلخر ،يتم تحويلها الحقًا
إلى األرباح المدورة.
أدوات الدين التي تم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخر ،قابل لتدني القيمة.
قام أعضاء مجلس إدارة الشركة بمراجعة وتقييم الموجودات المالية للمجموعة القائمة حاليًا كما في  1يناير  ،2018بناء على
الحقائق والظروف القائمة في ذلك التاريخ ،وتوصلوا إلستنتاج بأن التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
كان له التأثير التالي على الموجودات المالية للمجموعة وفقا لتصنيفهم و قياسهم
• إستثمارات المجموعة في االوراق المالية (الغير محتفظ بها للمتاجرة و ليس مقابل محتمل معترف به في عملية اندماج
األعمال) والتي تم تصنيفها سابقًا بأنها موجودات مالية متاحة للبيع وتم قياسها بالقيمة العادلة بتاريخ كل تقرير تندرج
تحت المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،39تم تصنيفها بأنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .التغير في
القيمة العادلة على أدوات حقوق الملكية تلك يستمر تراكمها في في إحتياطي إعادة تقييم اإلستثمار.
• الموجودات المالية المصنفة كقروض وذمم مدينة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  39والتي تم قياسها بالتكلفة
المطفأة ،يستمر قياسها بالتكلفة المطفأة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9حيث أنها محتفظ بها ضمن
نموذج العمل لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وتتكون تلك التدفقات النقدية بشكل محدد من مدفوعات أصل المبلغ
والفوائد على أصل المبلغ القائم.
قامت المجموعة بتقييم وتقدير تأثير التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9كما في  1يناير  2018على
البيانات المالية الموحدة ،ولخصت التأثير المبدئي في إيضاح (د) أدناه.

إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

 .2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة (تتمة)
 ٢.١تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة السارية للسنة الحالية (تتمة)
 2.1.1تأثير التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  : 9األدوات المالية (تتمة)
(ب) تدني قيمة الموجودات المالية (تتمة)
 -4األصول التعاقدية.
 -5مديونيات إيجار :و
 -6عقود الضمانات المالية التي تنطبق عليها متطلبات تدني القيمة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم .9
على وجه الخصوص ،يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9من المجموعة قياس مخصص الخسارة ألداة مالية ما
بمبلغ يعادل الخسائر اإلئتمانية المتوقعة مدى الحياة ،إذا إرتفعت مخاطر اإلئتمان على تلك األداة المالية بشكل جوهري
منذ االعتراف المبدئي ،أو إذا كانت األداة المالية هي أصل مالي تم شراؤه أو تدنت قيمته اإلئتمانية .مع ذلك ،إذا لم ترتفع
مخاطر اإلئتمان على أداة مالية بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي (باستثناء األصل المالي الذي تم شراؤه أو تدنت
قيمته اإلئتمانية) ،فيجب على المجموعة أن تقوم بقياس مخصص الخسارة لتلك األداة المالية بمبلغ يعادل الخسارة
مبسطًا لقياس مخصص الخسارة بمبلغ
اإلئتمانية المتوقعة لـ  12شهرًا .يوفر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9منهجًا
ّ
يعادل الخسائر اإلئتمانية المتوقعة مدى الحياة للذمم المدينة وأعمال العقود ومديونيات اإليجار في ظروف معينة.
وفقًا لما تسمح به األحكام اإلنتقالية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9فقد إختارت المجموعة أال تعدل أرقام المقارنة.
جميع التعديالت على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ اإلنتقال ،تم إدراجها في الرصيد اإلفتتاحي
لألرباح المدورة واإلحتياطيات األخرى للفترة الحالية.
نظرًا إلختيار المجموعة عدم تعديل أرقام المقارنة ،فإنه ألغراض تقييم ما إذا كان هناك إرتفاع جوهري في مخاطر االئتمان
منذ االعتراف المبدئي باألدوات المالية التي بقيت معترف بها في تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية
رقم ( 9أي  1يناير  ،)2018قام أعضاء مجلس اإلدارة بمقارنة مخاطر اإلئتمان لألدوات المالية المعنية في تاريخ االعتراف المبدئي
مقابل مخاطر اإلئتمان كما في  1يناير .2018
مخصص إضافي لخسارة
		
القيمة المتراكمة المدرجة في:
		
البنود القائمة كما في  1يناير  2018والتي
 1يناير 2018
سمات مخاطر اإلئتمان
تخضع ألحكام تدني القيمة الواردة في
ريال قطري
في  1يناير 2018
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
الذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى
األصول التعاقدية

(ب) تدني قيمة الموجودات المالية
فيما يتعلق بتدني قيمة الموجودات المالية ،يتطلب المعيار الدولي رقم  9نموذج الخسارة اإلئتمانية المتوقعة مقابل
نموذج الخسارة اإلئتمانية المتكبدة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  .39يتطلب نموذج الخسارة اإلئتمانية المتوقعة
من المجموعة إحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر اإلئتمانية المتوقعة بتاريخ كل تقرير لكي
تعكس التغيرات في مخاطر اإلئتمان منذ االعتراف المبدئي للموجودات المالية .بمعنى آخر ،لم يعد ضروريًا أن يقع حدث
إئتمان قبل إدراج الخسائر اإلئتمانية.
على وجه التحديد ،يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9من الشركة اإلعتراف بمخصص لخسائر االئتمان المتوقعة في:
 -1اإلستثمارات في أدوات الدين التي تم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخرى.
 -2النقد واألرصدة لدى البنك.
 -3الذمم المدينة.
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النقد واألرصدة لدى البنك

المبسط
تطبق المجموعة المنهج
ّ
وتدرج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
مدى الحياة لتلك الموجودات
يتم تقييم جميع األرصدة لدى
البنك على أنها ذات مخاطر ائتمانية
منخفضة في تاريخ كل تقرير حيث
يتم االحتفاظ بها لدى مؤسسات
مصرفية محلية حسنة السمعة.

()3.395.889
()69
-

()3.395.958

كما نتج عن التعديالت الالحقة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  7المزيد من االفصاحات المكثفة حول تعرض
المجموعة لمخاطر اإلئتمان في البيانات المالية الموحدة (إيضاح .)32
(ج) تصنيف وقياس المطلوبات المالية
لم يكن لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9تأثير على تصنيف وقياس الموجودات المالية للمجموعة.
(د) اإلفصاحات المتعلقة بالتطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
يوضح الجدول واإليضاحات أدناه فئات القياس األصلية وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  39وفئات القياس الجديدة
وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9لكل فئة من فئات الموجودات المالية للمجموعة كما في  1يناير .2018
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القيمة الدفترية
األصلية وفقًا
للمعيار المحاسبي
الدولي رقم ٣٩

1.255
الموجودات المالية بالقيمة
العادلة من خالل بنود
الدخل الشامل اآلخر
متاحة للبيع
إستثمارات أسهم  -مدرجة
		
		

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

مخصص الخسارة
االئتمانية المتوقعة
المدرجة وفقًا للمعيار
الدولي للتقارير
المالية رقم ٩

-

متاحة للبيع
إستثمارات أسهم  -غير مدرجة
		
		

 .2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة (تتمة)
 ٢.١تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة السارية للسنة الحالية (تتمة)
 2.1.1تأثير التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  : 9األدوات المالية (تتمة)
(د) اإلفصاحات المتعلقة بالتطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9

القيمة العادلة
والتعديالت اإلنتقالية
األخرى للتقارير المالية

-

الموجودات المالية
بالقيمة العادلة من خالل
بنود الدخل الشامل اآلخر

				
		
التصنيف األصلي
التصنيف الجديد وفقًا
وفقًا للمعيار
للمعيار الدولي للتقارير
المحاسبي
الموجودات
المالية رقم 9
الدولي رقم ٣٩
والمطلوبات المالية

القيمة الدفترية
الجديدة وفقًا
للمعاير الدولي

1.255

3.038.800

بالتكلفة المطفأة
		
ذمم مدينة

بالتكلفة المطفأة -
خسائر إئتمانية متوقعة

-

243.377.886
بالتكلفة المطفأة

مبالغ مستحقة من عمالء عن عقود
		

بالتكلفة المطفأة -
خسائر إئتمانية متوقعة

4.448.282

3.053.018

()3.395.889

-

()69

6.091.818

239.981.997

-

4.448.213

إن مخصص الخسارة اإلضافي المعترف به عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9كما هو مبين أعاله ،نتج عن التغير في سمة قياس مخصص الخسارة المتعلق بكل أصل مالي.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن الضمانات المالية الصادرة من المجموعة هي إلى حد كبير بغرض الوفاء بإلتزام األداء ذو الصلة ولم ينتج عنها أي إلتزام إضافي عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .9

ال توجد موجودات أو مطلوبات مالية قامت المجموعة بتصنيفها مسبقًا بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  39كانت خاضعة إلعادة التصنيف أو إختارت
المجموعة إعادة تصنيفها عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .9

كان لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9تأثيرًا على التدفقات النقدية الموحدة للمجموعة.

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨
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(والمعدل في ابريل  )2016والذي يسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير
في السنة الحالية ،قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  : 15ايرادات من العقود مع العمالء
ّ
 .2018يقدم المعيار الدولي

التقرير السنوي 2018

إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

 .2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة (تتمة)
 ٢.١تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة السارية للسنة الحالية (تتمة)
 2.1.1تأثير التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  : 9األدوات المالية (تتمة)
(د) اإلفصاحات المتعلقة بالتطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( 9تتمة)
للتقارير المالية رقم  15منهجًا مكونا من  5مراحل لالعتراف باإليرادات .تم إضافة توجيهات إضافية في المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم  15للتعامل مع سيناريوهات محددة .تفاصيل المتطلبات الجديدة وكذلك تأثيرها على البيانات المالية الموحدة
للمجموعة مبينة أدناه.
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15وفقًا للمنهج اإلنتقالي بأثر رجعي معدل مع تأثير تراكمي
للتطبيق المبدئي لهذا المعيار كتعديل في حقوق الملكية وفقًا لما يسمح به المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( 15ج)3
(ب).
يستخدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15مصطلحات « موجودات العقد» و «مطلوبات العقد» لوصف ما يعرف بشكل
عام بـ «اإليرادات المستحقة» و»اإليرادات المؤجلة» .مع ذلك ،ال يمنع المعيار شركة ما من إستخدام أوصاف بديلة في بيان
المركز المالي .طبقت المجموعة المصطلح المستخدم في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15لوصف تلك األرصدة.
تم اإلفصاح بالتفصيل عن السياسات المحاسبية للمجموعة عن تدفقات إيراداتها في إيضاح  .3إلى جانب تقديم إفصاحات
موسعة عن تعامالت إيرادات المجموعة ،لم يكن لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15تأثيرًا جوهريًا على المركز
المالي و/أو األداء المالي للمجموعة .يلخص الجدول التالي تأثير اإلنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15على األرباح
المدورة وحقوق غير المسيطرين في  1يناير .2018

تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15في 1يناير 2018

األرباح المدورة
ريال قطري

األرباح المدورة في  31ديسمبر 2017

699.216.240

اإليرادات:
اإلنخفاض نتيجة للتغير في وقت إدراج إيرادات العقود

()478.993

األرباح المدورة في  1يناير  2018بعد تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15

689.737.247

ارتفعت المبالغ المخصصة لخدمات صيانة المعدات نتيجة لطريقة التخصيص المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم ( 15اي التخصيص على أساس سعر البيع المستقل) .يتم دفع قيمة تلك الخدمات مقدمًا كجزء من معاملة البيع
األولية حيث تدرج اإليرادات بشكل تناسبي على مدى فترة  3سنوات يتم خاللها تقديم خدمات الصيانة إلى العميل .بناء
على طريقة التخصيص السابقة ،ال يتم تأجيل أي مبالغ حيث لم يعتبر التأثير جوهريًا .كان هناك تعديل على اإليرادات وإدراج
مطلوبات العقد لكي تعكس التغير في اإلحتساب.
تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15على األرباح األساسية والمخفضة للسهم الواحد مبينة في إيضاح .31
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التقرير السنوي 2018

إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة

 .2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة (تتمة)
والمعدلة التي تم تطبيقها وليس لها تأثير هام على البيانات المالية
 2.2المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة
ّ
الموحدة

 .2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة (تتمة)

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

والمعدلة التالية في هذه البيانات المالية الموحدة والتي أصبحت سارية
تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة
ّ
والمعدلة أي تأثير هام على
المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2018لم ينتج عن تطبيق هذه المعايير الجديدة
ّ
المبالغ المدرجة في السنة الحالية أو السنوات السابقة ولكن قد تؤثر على محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية.
• تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  40اإلستثمارات العقارية
قامت المجموعة بتطبيق التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  :40اإلستثمارات العقارية ألول مرة خالل السنة الحالية.
ينص التعديل أن على المنشأة تحويل الملكية إلى ،أو من ،االستثمار العقاري فقط عندما يكون هناك دليل على حدوث تغيير في
االستخدام .توضح التعديالت بأن الحاالت الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم  40ليست عامة وأن التغير في االستخدام قد
يكون على األصول تحت اإلنشاء (أي أن التغير في اإلستخدام ال يقتصر على الممتلكات المكتملة اإلنشاء).
• دورة التحسينات السنوية  2016 - 2014على المعايير الدولية للتقارير المالية
قامت المجموعة بتطبيق هذه التعديالت ألول مرة خالل السنة الحالية.
لم يكن لتطبيق هذه التعديالت تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
• التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  :28اإلستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
توضح التعديالت أن خيار الشركات الرأسمالية وغيرها من الشركات لقياس اإلستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر متاح بشكل منفصل لكل شركة زميلة أو مشروع مشترك ،وأنه ينبغي إتخاذ الخيار
عند االعتراف المبدئي.
فيما يتعلق بخيار شركة ليست شركة إستثمارية لإلحتفاظ بقياس القيمة العادلة المطبق على شركاتها الزميلة والمشاريع
المشتركة والتي هي ليست شركات إستثمارية عند تطبيق طريقة حقوق الملكية ،فإن التعديالت تقدم توضيحًا مماث ً
ال بأن هذا
الخيار متاح لكل شركة زميلة ليست إستثمارية أو مشروع مشترك ليس إستثماريًا.
• معيار لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  : 22التعامالت بعمالت أجنبية والبدل المدفوع مقدمًا
يتناول معيار لجنة تفسيرات المعايير الدولية لتقارير المالية رقم  22كيفية تحديد «تاريخ المعاملة» ألغراض تحديد سعر الصرف
المستخدم عند االعتراف المبدئي ألصل ما أو المصاريف أو اإليرادات ،عندما يتم دفع أو إستيفاء هذا البند مقدمًا بعملة أجنبية مما
ينتج عنه إدراج موجودات أو مطلوبات غير نقدية (على سبيل المثال :وديعة غير قابلة لإلسترداد أو إيراد مؤجل).
يحدد التفسير أن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تعترف فيه شركة ما مبدئيًا بالموجودات غير النقدية أو المطلوبات غير النقدية
الناشئة عن السداد أو استالم المقابل مقدمًا .إذا كان هناك العديد من الدفعات أو اإليصاالت مقدمًا ،فإن هذا التفسير يتطلب من
الشركة تحديد تاريخ المعاملة لكل دفعة أو استالم مقدمًا.
• التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  : 2تصنيف وقياس تعامالت الدفع على أساس األسهم
قامت المجموعة بتطبيق التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2ألول مرة خالل السنة الحالية.
بخالف ما ذكر أعاله ،ال توجد معايير وتعديالت هامة أخرى سارية المفعول ألول مرة للسنة المالية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2018

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

 2.3المعايير 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
والمعدلة
المالية الجديدة
ّ
تأثير التعريف الجديد لإليجار
سوف تستفيد المجموعة من الطريقة العملية المتاحة عند االنتقال إلى المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  16وهو إعادة تقييم ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو
يتضمن إيجارًا .بناء على ذلك  ،سيظل تعريف عقد اإليجار وفقًا للمعيار المحاسبي
الدولي رقم  17ومعيار لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  4ساريًا
على عقود اإليجار التي تم إبرامها أو تعديلها قبل 1يناير .2019
يرتبط التغيير في تعريف عقد اإليجار بشكل أساسي بمفهوم السيطرة .يميز المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  16بين عقود اإليجار وعقود الخدمات على أساس ما إذا كان
العميل يملك السيطرة على استخدام األصل المحدد .تعتبر السيطرة موجودة إذا كان
للعميل:
 الحق في الحصول على جميع المنافع االقتصادية بشكل جوهري من استخدام أصلمحدد ؛ و
 الحق في توجيه استخدام ذلك األصل.سوف تقوم المجموعة بتطبيق تعريف اإليجار والتوجيهات ذات الصلة المنصوص
عليها في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على جميع عقود اإليجار المبرمة أو
المعدلة في أو بعد  1يناير ( 2019سواء كان مؤجر أو مستأجر في عقد اإليجار .تتوقع اإلدارة
أن يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على البيانات المالية للمجموعة
عن الفترة المالية التي تبدأ في  1يناير  .2019قد يكون لتطبيق المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم  16تأثيرًا كبيرًا على المبالغ المفصح عنها واإليضاحات الواردة في البيانات
المالية الموحدة للمجموعة فيما يتعلق بعقود اإليجار الخاصة بها.
التأثير على محاسبة المـستأجر
عقود اإليجار التشغيلي
سوف يغير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16طريقة إحتساب المجموعة لعقود
اإليجار المصنفة سابقًا كعقود إيجار تشغيلي بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم
 ، 17والتي كانت خارج الميزانية العمومية.
عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ، 16بالنسبة لجميع عقود
اإليجار (بإستثناء ما هو موضح أدناه)  ،سوف تقوم المجموعة بما يلي:
ا .تعترف بالموجودات التي يحق إستخدامها ومطلوبات اإليجار في بيان المركز المالي
الموحد ،والتي تقاس مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستقبلية؛
ب .االعتراف بإستهالك الموجودات التي يحق إستخدمها والفائدة/الربح على مطلوبات
اإليجار في بيات األرباح أو الخسائرالموحد؛
ج .الفصل بين المبلغ اإلجمالي للنقد المدفوع إلى جزء رئيسي (معروض في األنشطة
التمويلية) والفائدة/الربح (المعروضة ضمن األنشطة التشغيلية) في بيان
التدفقات النقدية الموحد.
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ، 16سيتم اختبار الموجودات التي يحق
إستخدامها لتحديد تدني القيمة وفقً ا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  :36تدني قيمة
الموجودات .سيحل هذا محل الشرط السابق لإلعتراف بمخصص عقود اإليجار المرهقة.
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إيضاحات حول
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إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

 .2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة (تتمة)

 .2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة (تتمة)
 2.3المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها (تتمة)
المعايير الدولية للتقارير
والمعدلة
المالية الجديدة
ّ
بالنسبة لعقود اإليجار قصيرة األجل (مدة اإليجار  12شهرًا أو أقل) وإيجارات الموجودات
متدنية القيمة (مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية واألثاث المكتبي)  ،ستختار المجموعة
االعتراف بمصروف اإليجار على أساس القسط الثابت وفقًا لما يسمح به المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم .16
كما في  31ديسمبر  ، 2018لدى المجموعة التزامات إيجار غير قابلة لإللغاء بقيمة
 8,682,108ريال قطري .يشير التقييم األولي إلى أن هذه الترتيبات تتعلق بعقود إيجار
غير عقود اإليجار قصيرة األجل وإيجارات الموجودات ذات القيمة المتدنية  ،وبالتالي فإن
المجموعة سوف تعترف بالموجودات التي يحق إستخدامها بقيمة  82,487,828ريال
قطري ومطلوبات اإليجار المقابلة بقيمة  82,487,828ريال قطري فيما يتعلق بجميع
هذه اإليجارات .التأثير على الربح أو الخسارة هو تدني القيمة.
يشير تقييم أولي أن التأثير على الربح أو الخسارة هو تقليل مصروفات اإليجار بواقع
 8,682,108ريال قطري ،زيادة االستهالك بمبلغ  5,874,089ريال قطري وزيادة تكاليف
التمويل بمبلغ  4,663,942ريال قطري.
ويشير التقييم األولي إلى أن مبلغ  5,683,445ريال قطري من هذه الترتيبات يتعلق
بعقود اإليجار قصيرة األجل وإيجار الموجودات ذات القيمة المنخفضة.
وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ،17يتم عرض جميع مدفوعات اإليجار من عقود
اإليجار التشغيلي كجزء من التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية.
سيكون تأثير التغييرات بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16هو تقليل
النقد الناتج من األنشطة التشغيلية بمقدار  1,855,924ريال قطري وزيادة صافي النقد
المستخدم في أنشطة التمويل بنفس المقدار.
عقود اإليجار التمويلي
تتمثل الفروق الرئيسية بين المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16والمعيار المحاسبي
الدولي رقم  17فيما يتعلق بالموجودات المحتفظ بها سابقًا بموجب عقد اإليجار
التمويلي في قياس ضمانات القيمة المتبقية التي يقدمها المستأجر إلى المؤجر.
يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16أن تقوم المجموعة باإلعتراف كجزء من
التزام اإليجار الخاص بها فقط بالمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية ،
بدالً من الحد األقصى للمبلغ المضمون كما هو مطلوب من قبل المعيار المحاسبي
الدولي رقم  .17عند التطبيق المبدئي  ،ستقوم المجموعة بعرض المعدات المعترف
بها سابقا الممتلكات والمصانع والمعدات ضمن البند الخاص بالموجودات التي يحق
إستخدامها  ،وسيتم عرض مطلوبات اإليجار  ،التي كانت معروضة سابقًا ضمن االقتراض
 ،في بند منفصل لمطلوبات اإليجار.
بناء على تحليل عقود اإليجار التمويلي للمجموعة كما في  31ديسمبر  2018وفقًا
ً
للحقائق والظروف الموجودة في ذلك التاريخ  ،قام أعضاء مجلس إدارة المجموعة
بتقييم أن هذا التغيير لن يكون له تأثير على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية
الموحدة للمجموعة.
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 2.3المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها (تتمة)
المعايير الدولية للتقارير
والمعدلة
المالية الجديدة
ّ

يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من أو بعد

التأثير على محاسبة المؤجر
وفقً ا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ، 16يستمر المؤجر في تصنيف عقود
اإليجار إما كعقود إيجار تمويلي أو عقود إيجار تشغيلي ويحتسب هذين النوعين
من عقود اإليجار بشكل مختلف .ومع ذلك  ،فقد قام المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم  16بتغيير وتوسيع اإلفصاحات المطلوبة  ،خاصة فيما يتعلق بكيفية إدارة المؤجر
للمخاطر الناشئة عن فوائده المتبقية في الموجودات المؤجرة.
وفقً ا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ، 16يتم إعداد حسابات متوسطة للمؤجر
المؤجر
لعقد اإليجار الرئيسي والعقود من الباطن كعقدين منفصلينُ .يطلب من
ِ
الوسيط أن ُيصنّف اإليجار من الباطن على أنه إيجار تمويلي أو تشغيلي بالرجوع إلى
أصل حق االستخدام الناشئ عن عقد اإليجار الرئيسي (وليس بالرجوع إلى األصل
األساسي كما كان في المعيار المحاسبي الدولي رقم .)17
بناء على تحليل عقود اإليجار التمويلي للمجموعة كما في  31ديسمبر  2018وفقًا
ً
للحقائق والظروف الموجودة في ذلك التاريخ  ،قام قام أعضاء مجلس إدارة المجموعة
بتقييم أن هذا التغيير لن يكون له تأثير على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية
الموحدة للمجموعة.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16عقود االيجار

 ١يناير ٢٠١٩

دورة التحسينات السنوية  2017-2015للمعايير الدولية للتقارير المالية التي تتضمن
التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  3دمج األعمال ورقم  11الترتيبات
المشتركة و معايير المحاسبة الدولية رقم  12ضرائب الدخل ورقم  23تكاليف القروض.

 ١يناير ٢٠١٩

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

 ١يناير ٢٠١٩

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9األدوات المالية المتعلقة بالمبالغ
المدفوعة مقدمًا مع مكافأة سلبية

 ١يناير ٢٠١٩

التعديل على معيار المحاسبة اﻟدوﻟﻲ رقم  19منافع الموظفين المتعلقة بتعديل
خطة اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤددة أو تقليصها أو تسويتها

 ١يناير ٢٠١٩

التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  28اإلستثمار في الشركات الزميلة
والمشاريع المشتركة :فيما يتعلق بالمصالح طويلة األجل في الشركات الزميلة
والمشاريع المشتركة.

 ١يناير ٢٠١٩

تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية -
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2والمعيار الدولي إلعداد للتقارير
المالية رقم  3والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  6والمعيار الدولي للتقارير
المالية رقم  14ومعيار المحاسبة الدولي رقم  1والمعيار المحاسبي الدولي رقم 8
ومعيار المحاسبة الدولي رقم  34ومعيار المحاسبة الدولي رقم  37ومعيار المحاسبة
الدولي رقم  38وتفسير لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  12والتفسير رقم
 19والتفسير رقم  20والتفسير رقم  ، 22وتفسير المعيار  32لتحديث تلك اآلراء فيما
يتعلق باإلشارات إلى واالقتباس من اإلطار المفاهيمي أو لإلشارة إلى نسخة مختلفة
من اإلطار المفاهيمي.

 ١يناير ٢٠٢٠
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إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 .2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة (تتمة)
 2.3المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها (تتمة)

أساس التوحيد

المعايير الدولية للتقارير
والمعدلة
المالية الجديدة
ّ

يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من أو بعد

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  3دمج األعمال والمتعلق بتعريف
األعمال

 ١يناير ٢٠٢٠

التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  1ورقم  8المتعلق بتعريف المادية

 ١يناير ٢٠٢٠

• لديها المقدرة على إستخدام نفوذها ،في التأثير على عوائد الشركة المستثمر بها.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17عقود التأمين

 ١يناير ٢٠٢١

تقوم الشركة بإعادة تقييم فيما إذا كانت تمتلك السيطرة على الشركة المستثمر بها ،إذا كانت هنالك حقائق وظروف تدل على وجود
تغيرات على أحد أو كل العناصر الثالثة المذكورة أعاله.

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  10القوائم المالية الموحدة والمعيار
المحاسبي الدولي رقم  28اإلستثمار في الشركات الزميلة وشركات المشروع المشترك
 2011التعلق ببيع أو توزيع الموجودات من الشركة المستثمرة أو إلى الشركات الزميلة
وشركات المشروع المشترك.

• سيطرة على الشركة المستثمر بها؛
• معرضة ،أو لديها الحق في الحصول على عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها في أعمال الشركة المستثمر بها؛ و

تاريخ سريان التطبيق إلى أجل غير
مسمى .التطبيق ما زال مسموح

تتوقع اإلدارة بأن هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة سوف يتم تطبيقها في البيانات المالية الموحدة للمجموعة عندما
تصبح قابلة للتطبيق ،وأن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة ،فيما عدا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 ،16كما هو موضح في الفقرات السابقة ،قد ال يكون له تأثيرًا جوهريًا على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق
المبدئي.
 .3السياسات المحاسبية الهامة
بيان اإللتزام
تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ووفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية
القطري.
أسس اإلعداد
تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية ،بإستثناء األستثمارات العقارية وبعض األدوات المالية التي يتم قياسها
بمبالغ إعادة التقييم أو بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير.
القيمة العادلة هي الثمن المستلم في حالة بيع األصل أو القيمة المدفوعة لتحويل االلتزامات ضمن معاملة نظامية بين أطراف في السوق
في تاريخ القياس بغض النظر عما إذا كان السعر تم الوصول إليه بطريقة المالحظة المباشرة او عن طريق استخدام تقنيات التقييم
األخرى .عند تقدير القيمة العادلة ألصل أو التزام ،تقوم المجموعة باألخذ بعين اإلعتبار خصائص األصل أو االلتزام إذا أخذ المشاركين في
السوق بعين اإلعتبار خصائص هذا األصل أو االلتزام عند التقييم في تاريخ القياس.
يتم تصنيف قياسات القيمة العادلة ألغراض التقارير المالية إلى ثالث مستويات  1أو  2أو  3على أساس المدى الذي يتم عن طريقه ادخال
قياسات القيمة العادلة ومالحظتها وأهمية المدخالت لقياس القيمة العادلة في مجملها والتي تم وصفها على النحو التالي:
المستوى 1
		

:

األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة والتي يمكن للمجموعة
الوصول إليها في تاريخ القياس.

		

المستوى : 2
		

مدخالت أخرى غير األسعار المدرجة الموجودة في المستوى ( )1للموجودات والمطلوبات ،واضحة إما بصورة
مباشرة أو غير مباشرة.

		

المستوى 3

:

المدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال يمكن مالحظتها.

يتم عرض البيانات المالية الموحدة بالريـال القطري ،وهي العملة الوظيفية والتشغيلية للمجموعة.
السياسات المحاسبية الرئيسية موضحة أدناه.
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تحتوي البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للشركة ،والبيانات المالية للمنشآت المسيطر عليها من قبل الشركة (بما في ذلك
ّ
المنظمة) ،وكما تحتوي على البيانات المالية للشركات التابعة لها .تتحقق السيطرة عندما يكون للشركة:
المنشآت

مجموعة المستثمرين القطريين

عندما يكون للشركة حقوق تصويت أقل من األغلبية في شركة مستثمر بها ،تتحقق لها السيطرة عندما تمتلك حقوق تصويت كافية
لكي تؤثر بشكل عملي ويكون لها المقدرة بشكل منفرد على توجيه أنشطة الشركة المستثمر بها .تأخذ الشركة بعين اإلعتبار
جميع الحقائق والظروف ذات الصلة ،في تقييم فيما إذا كان لها أو لم يكن لديها حقوق تصويت كافية لمنحها السيطرة على الشركة
المستثمر بها ،حيث يتضمن ذلك مايلي:
• حجم حقوق التصويت للشركة بالتناسب مع الحجم و الحصص الموزعة بين م ّ
الك حقوق التصويت األخرى؛
• حقوق التصويت التي يتوقع أن تتملكها الشركة ،حقوق التصويت األخرى أو من األطراف األخرى؛
• حقوق ظهرت من ترتيبات تعاقدية؛ و
• أية حقائق أو ظروف أخرى تدل على أن الشركة تمتلك المقدرة في الوقت الحالي أو ال تمتلكها ،لتوجيه النشاطات ذات الصة في الوقت
الذي يجب أن يتم فيه إتخاذ القرار ،ويتضمن ذلك نمط التصويت المتبع خالل إجتماعات المساهمين السابقة.
يتم توحيد البيانات المالية للشركة التابعة إبتداءًا من حصول الشركة على السيطرة في الشركة التابعة ،ويتوقف التوحيد عندما تفقد
الشركة سيطرتها على الشركة التابعة .على وجه التحديد ،يتم إدراج إيرادات ومصاريف الشركة التابعة التي تم اإلستحواذ عليها أو
إستبعادها خالل السنة ،في بيانات الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة من تاريخ حصول الشركة على السيطرة حتى التاريخ الذي
تتوقف الشركة فيه عن السيطرة على الشركة التابعة.
إن الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل األخرى يتم توزيعها على م ّ
الك الشركة وعلى حقوق الملكية غير المسيطرة .يتم
توزيع إجمالي الدخل الشامل للشركات التابعة على م ّ
الك الشركة وعلى حقوق الملكية غير المسيطرة ،حتى إذا نتج عن ذلك عجز في
رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة.
عند الضرورة ،يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة لكي تتوافق سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية
للمجموعة.
يتم اإلعتراف نتائج الشركات التابعة المستحوذ عليها أو المباعة خالل السنة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد من تاريخ اإلستحواذ
الفعلي أو حتى تاريخ فقدان المجموعة السيطرة على الجهة المستثمر بها .عند الضرورة يتم القيام بتعديالت على البيانات المالية
للشركات التابعة وذلك حتى تتماشى مع السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل المجموعة.
يتم إلغاء جميع معامالت المتعلقة بالموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية وااليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية التي تمت بين
شركات المجموعة عند توحيد البيانات المالية.
تم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المنتهية في  31ديسمبر .2018
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التقرير السنوي 2018

إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
أساس التوحيد (تتمة)

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
إندماج األعمال والشهرة (تتمة)
الشهرة (اتتمة)

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

تم تحديد حقوق غير المسيطرين في الشركات التابعة بشكل منفصل عن حقوق ملكية المنسوبة الي المساهمين مجموعة
المستثمرين القطرين في هذه الشركات .إن حقوق غير المسيطرين والتي هي حقوق ملكية ﺣﺎﻟﻴًﺎ تمنح مالكيها ﺤﺼﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات عند اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ  ،ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ مبدئيًا ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﺑﺎﻟﺤﺼﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق غير المسيطرين ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
لصافي موجودات اﻠﺸﺮﻛﺔ المستثمر بها .يتم اختيار القياس على أساس االستحواذ .يتم مبدئيًا قياس حقوق غير المسيطرين بالقيمة
العادلة .بعد اإلستحواذ  ،تكون القيمة الدفترية لحقوق غير المسيطرين هي قيمة تلك الحصص عند اإلعتراف المبدئي باإلضافة إلى حصة
حقوق غير المسيطرين في التغيرات الالحقة في حقوق الملكية .ينسب إجمالي الدخل الشامل إلى حقوق غير المسيطرين حتى لو أدى
ذلك إلى وجود عجز في رصيد حقوق غير المسيطرين.
يتم احتساب التغيرات في حقوق المجموعة في الشركات التابعة التي ال ينتج عنها فقدان السيطرة كمعامالت حقوق ملكية .يتم
تعديل القيمة الدفترية لحقوق المجموعة وحقوق غير المسيطرين لكي تعكس التغيرات في حصصها النسبية في الشركات التابعة.
يتم إثبات أي فرق بين المبلغ الذي يتم من خالله تعديل حقوق غير المسيطرين وتدرج القيمة العادلة للمقابل المدفوع أو المستلم
مباشرة في حقوق الملكية وينسب إلى حقوق ملكية مساهمي الشركة.
إندماج األعمال والشهرة
يتم إحتساب إندماج األعمال بإستخدام طريقة اإلستحواذ .يتم قياس المقابل المحول عند إندماج األعمال بالقيمة العادلة  ،والتي يتم
إحتسابها بمبلغ القيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ للموجودات المحولة بواسطة المجموعة والمطلوبات التي تكبدتها المجموعة إلى
المالكين السابقين للشركة المستثمر فيها .عند إندماج األعمال دون تحويل المقابل  ،تقوم المجموعة بإستبدال القيمة العادلة في
تاريخ اإلستحواذ لحصتها في الشركة المستثمر فيها  ،بالقيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ للمقابل المحول لقياس الشهرة أو الربح من
صفقة الشراء .يتم إثبات التكاليف المتعلقة باإلستحواذ بشكل عام في بيات األرباح أو الخسائرالموحد عند تكبدها.
في عند تحقق إندماج األعمال على مراحل  ،يتم إعادة قياس حصص المجموعة المحتفظ بها سابقًا في الشركة المستحوذ عليها إلى
القيمة العادلة بتاريخ اإلستحواذ ويتم إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة  ،إن وجدت  ،في قائمة األرباح و الخسائر .يتم إعادة تصنيف المبالغ
الناشئة عن المصالح في الشركة المستحوذ عليها قبل تاريخ الشراء والتي تم االعتراف بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر الي قائمة
األرباح و الخسائر  ،عندما تكون هذه المعالجة مناسبة إذا تم إستبعاد هذه المصالح.
تسويات فترة القياس هي تسويات تنشأ من المعلومات اإلضافية التي تم الحصول عليها خالل «فترة القياس» (والتي ال يمكن أن تتجاوز
سنة واحدة من تاريخ الشراء) عن الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ اإلستحواذ.
إذا كانت المحاسبة المبدئية إلندماج األعمال غير مكتملة بنهاية الفترة المشمولة بالتقرير والتي حدث فيها اإلندماج  ،تقوم المجموعة
باإلبالغ عن المبالغ المؤقتة للبنود التي ال تكتمل فيها المحاسبة .يتم تعديل تلك المبالغ المؤقتة خالل فترة القياس (انظر أعاله)  ،أو يتم
االعتراف بالموجودات أو المطلوبات اإلضافية  ،لتعكس المعلومات الجديدة التي تم الحصول عليها عن الحقائق والظروف التي كانت
موجودة في تاريخ اإلستحواذ والتي  ،إذا ما عرفت  ،لكانت قد أثرت على المبالغ المعترف بها في ذلك التاريخ.
الشهرة
يتم قياس الشهرة على أنها الزيادة في مبلغ المقابل المحول  ،ومبلغ أي حقوق أقلية في الشركة المستحوذ عليها  ،والقيمة العادلة
لحصة حقوق الملكية المحتفظ بها سابقًا في الشركة المستحوذ عليها (إن وجدت) على صافي عملية االستحواذ .المبالغ المحددة
للموجودات القابلة للتحديد المقتناة والمطلوبات المفترضة .بعد إعادة التقييم  ،إذا تجاوز صافي القيمة في تاريخ اإلستحواذ للموجودات
القابلة للتحديد والمطلوبات المفترضة مبلغ المقابل المحول  ،ومبلغ أي حقوق أقلية في الشركة المستحوذ عليها والقيمة العادلة
للحقوق المحتفظ بها سابقًا في الشركة المستحوذ عليها (إن وجدت)  ،يتم اإلعتراف بالزيادة على الفور في بيات األرباح أو الخسائروالدخل
الشامل اآلخر الموحد كربح من عملية شراء بسعر مخفض.
تدرج وتقاس الشهرة الناشئة من اإلستحواذ على عمل تجاري مبدئيًا وفقًا لما ورد أعاله.يل الشهرة الناتجة من عملية اإلستحواذ بالتكلفة
كما في تاريخ اإلستحواذ مطروحًا منها خسائر تدني القيمة المتراكمة ،إن وجدت.
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مجموعة المستثمرين القطريين

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

ال يتم إطفاء الشهرة ولكن يتم مراجعتها لمعرفة تدني قيمتها سنويًا على األقل .ألغراض اختبار تدني القيمة  ،يتم توزيع الشهرة على
كل وحدة من وحدات توليد النقد التابعة للمجموعة (أو مجموعات من وحدات توليد النقد) التي من المتوقع أن تستفيد من اإلندماج.
يتم فحص تدني قيمة الوحدة المولدة للنقد التي تم توزيع الشهرة عليها بشكل سنوي أو بشكل متكرر إذا كان هنالك مؤشر على
تدني قيمة الوحدة .إذا كانت القيمة القابلة للتحصيل لوحدات النقد أقل من قيمتها الدفترية ،فإنه يتم توزيع خسارة تدني القيمة بداية
بتخفيض القيمة الدفترية للشهرة الموزعة على الوحدات المولدة للنقد ومن ثم على الموجودات األخرى للوحدات بشكل تناسبي على
أساس القيمة الدفترية لكل أصل من أصول الوحدة .يتم اإلعتراف بخسارة تدني قيمة الشهرة مباشرة في بيات األرباح أو الخسائروبنود
الدخل الشامل األخرى الموحد  ،علمًا بأنه ال يمكن عكس خسارة التدني في قيمة الشهرة التي تم اإلعتراف بها في الفترات الالحقة.
في حال إستبعاد وحدة معينة مولدة للنقد ،فإن قيمة الشهرة الموزعة على تلك الوحدة يتم أخذها بعين اإلعتبار عند إحتساب الربح أو
الخسارة من اإلستبعاد.
اإلستثمارات في شركات زميلة
الشركات الزميلة هي الشركات التي يكون لدى المجموعة تأثير هام عليها .التأثير الهام هو القدرة على المشاركة في وضع السياسات
المالية والعملية للشركة المستثمر فيها ولكن ليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات .يتم احتساب استثمارات
المجموعة في شركاتها الزميلة وفقا لطريقة حقوق الملكية .تشمل البيانات المالية الموحدة للمجموعة نتائج وأصول وإلتزامات الشركات
المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية .بموجب طريقة حقوق الملكية وعند اإلعتراف المبدئي يعترف باإلستثمار في منشأة زميلة أو
مشروع مشترك في البيانات المالية الموحدة بسعر التكلفة ويتم تعديلها لإلعتراف بحصة المجموعة من أرباح أو خسائر وبنود الدخل
الشامل األخرى بالمنشأة الزميلة .إذا كانت حصة المنشأة من خسائر المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك تساوي أو تتجاوز حصتها في
المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك ،توقف المنشأة اإلعتراف بحصتها من الخسائر األخرى .يتم اإلعتراف بالخسائر اإلضافية فقط في حال
تكبدت المجموعة أي إلتزامات قانونية أو مدفوعات نيابة عن الشركة الزميلة.
يتم إحتساب إستثمار في شركة زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي تصبح فيه الشركة المستثمر بها شركة زميلة
أو مشروع مشترك .عند اإلستحواذ على 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 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة على تكلفة
االستثمار ،بعد إعادة التقييم ،مباشرة ضمن األرباح أو الخسائر للفترة التي يتم فيها اإلستحواذ على االستثمار.
عند الضرورة ،يفحص إجمالي المبلغ المسجل لإلستثمار فيما يخص إنخفاض القيمة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي ( )36على أنه أصل
فردي ،عن طريق مقارنة مبلغه القابل لإلسترداد (قيمة اإلستخدام أو القيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف 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 الزميلة السابقة أو المشروع
المشترك السابق وهو عبارة عن أصل مالي ،ينبغي أن تقيس المنشأة الحصة المحتفظ بها بالقيمة العادلة .وتعتبر القيمة العادلة
للحصة المحتفظ بها هي قيمتها العادلة عند اإلعتراف المبدئي بها كأصل مالي وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  .9وينبغي أن
تعترف المنشأة في حساب األرباح أو الخسائر بأي فرق بين القيمة العادلة للحصة المحتفظ بها وأي عوائد من التصرف بحصة جزئية في
المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك والمبلغ المسجل في اإلستثمار في تاريخ وقف إستخدام طريقة حقوق الملكية .عندما توقف
المنشأة إستخدام طريقة حقوق الملكية ،ينبغي أن تقوم المنشأة بمحاسبة جميع المبالغ المعترف بها سابقًا في دخل شامل أخر فيما
يتعلق بذلك اإلستثمار وفق نفس األساس الذي كان ُسيطلب اإلستناد إليه في حال تصرفت الجهة المستثمر بها بشكل مباشر باألصول
أو اإللتزامات ذات العالقة.
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إستثمارات عقارية
اإلستثمارات العقارية هي الممتلكات المحتفظ بها لغرض تأجيرها أو لمكاسب رأس المال أو كالهما (بما في ذلك الممتلكات تحت اإلنشاء
لمثل هذه األغراض) .يتم قياس اإلستثمارات العقارية مبدئيًا بالتكلفة والحقًا بالقيمة العادلة مع أي تغيير يعترف به في بيات األرباح أو
الخسائروبنود الدخل الشامل األخرى الموحد في الفترة اللتي تنشأ فيها.
يتم إلغاء اإلعتراف باإلستثمارات العقارية عندما يتم إستبعادها أو عندما يتم سحب اإلستثمار العقاري بصورة دائمة من الخدمة وعدم
توقع منافع إقتصادية مستقبلية من إستبعاده .يتم اإلعتراف بأي مكسب أو خسارة من بيع أو إستبعاد إستثمار عقاري في بيات األرباح أو
الخسائرالموحد وبنود الدخل الشامل األخرى في سنة البيع أو اإلستبعاد.
يتم التحويل إلى أو من اإلستثمارات العقارية فقط عندما يكون هناك تغير في اإلستخدام .بالنسبة للتحويل من اإلستثمارات العقارية التي
يشغلها مالكها ،فإن التكلفة تعتبر هي القيمة الدفترية الصافية في تاريخ التغيير .إذا أصبحت العقارات المشغلة عن طريق مالكها إستثمارات
المخزون

التدني في الموجودات الملموسة وغير الملموسة بخالف الشهرة
تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير سنوي بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها الملموسة وغير الملموسة ،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 ،إذا وجدت .إذا كان تقييم القيمة القابلة للتحصيل ألصل منفرد غير ممكن ،فإن المجموعة تقوم بتقييم القيمة القابلة للتحصيل
للوحدة المولدة للنقد التي يرجع إليها ذلك األصل .في حال وجود أساس معقول وثابت للتوزيع ،فإنه يتم أيضًا توزيع أصول المجموعة على
الوحدة المولدة للنقد أو يتم توزيعها على الوحدات األصغر المولدة للنقد والتي يتم عندها تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع.
يتم فحص األصول غير الملموسة التي لها أعمار إنتاجية غير محددة واألصول غير الملموسة غير المتاحة لإلستخدام بشكل سنوي من
أجل معرفة فيما إذا كان هناك أي مؤشر تدني في قيمتها.
إن القيمة القابلة لإلسترداد هي القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع أو القيمة المستخدمة أيهما أعلى .يتم تحديد القيمة المستخدمة
بالتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بعد خصمها لقيمها الحالية بإستخدام نسبة خصم (قبل الضريبة) تعكس تقييمات السوق
الحالية لقيمة النقود الزمنية والمخاطر المحددة ألصل لم يتم تعديل التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة له.

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

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

ممتلكات ومصانع ومعدات

إذا تم عكس خسارة التدني بالفترة الالحقة ،فإن القيمة الدفترية لألصل (أو للوحدة المولدة للنقد) يتم زيادتها للقيمة التقديرية القابلة
المعدلة ،بحيث أال تزيد القيمة الدفترية التي تم زيادتها على القيمة الدفترية التي يمكن تحديدها فيما لو لم يتم تسجيل
لإلسترداد
ّ
خسارة تدني لألصل (أو للوحدة المولدة للنقد) في السنوات السابقة .يتم اإلعتراف بعكس خسارة التدني في بيان األرباح أو الخسائر
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.

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

تظهر الممتلكات المصانع والمعدات بالتكلفة مطروحًا منها االستهالك المتراكم وأي تدني في القيمة .ال يتم احتساب استهالك لألرض.
يتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة األصول ناقصا القيمة المتبقية على مدى العمر االنتاجي وذلك باستخدام طريقة القسط الثابت،
وفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات:

األدوات المالية

العمر اإلنتاجي في السنوات:

تظهر الموجودات والمطلوبات المالية في بيان المركز المالي للمجموعة عندما تصبح المجموعة طرفًا في عالقة تعاقدية مع األداة.

المباني

 50-15سنة

المعدات

 30-5سنة

أثاث وتركيبات

 5سنوات

أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات

 3سنوات

تقاس الموجودات والمطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة .تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة إلى شراء أو إصدار موجودات
ومطلوبات مالية (عدا عن الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من من خالل األرباح أو الخسائر) تضاف إلى أو تطرح من القيمة
العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ،عند الضرورة ،عند االعتراف المبدئي .تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة إلى شراء موجودات أو
مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تدرج فورًا في الربح أو الخسارة.

السيارات والمركبات الثقيلة

 10-5سنوات

تصنيف الموجودات الموجودات المالية

تتم مراجعة وتعديل القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لألصل وطريقة االستهالك ،إذا اقتضى األمر ،في تاريخ كل تقرير .يتم احتساب أثر أي
تغيرات على التقديرات على أساس مستقبلي.
يتم تسجيل أعمال قيد التنفيذ بالتكلفة .عندما يكون األصل جاهزًا لإلستعمال يتم تحويله من أعمال قيد التنفيذ إلى تصنيف أخر
يتناسب مع سياسيات المجموعة.
النفقات المتكبدة الستبدال أي جزء من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات التي يتم احتسابها بشكل منفصل يتم رسملتها ويتم
شطب القيمة الدفترية للبند المستبدل .تتم رسملة المصروفات األخرى الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية
للبند المتعلق بالممتلكات والمصانع والمعدات .يتم اإلعتراف بجميع المصروفات األخرى في بيان األرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل
األخرى الموحد عند تكبدها.
يتم شطب بند الممتلكات والمصانع والمعدات عند البيع أو عندما ال يكون من المتوقع ان يكون لألصل اي منافع مستقبلية .يتم
اإلعتراف بأي ربح أو خسارة ناتجة عن شطب الموجودات (تحسب على أساس الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل)
في بيات األرباح أو الخسائروبنود الدخل الشامل األخرى الموحدة في الفترة التي يتم فيها شطب األصول.
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مجموعة المستثمرين القطريين

يتم االعتراف وإلغاء االعتراف جميع المعامالت العادية لشراء أو بيع الموجودات المالية على أساس تاريخ المتاجرة .طريقة الشراء أو البيع
العادية هي شراء أو بيع الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل فترة زمنية تحددها الجهة التنظيمية أو اإلتفاقيات في
السوق.
يتم الحقًا قياس جميع الموجودات المدرجة بتكلفتها المطفأة أو القيمة العادلة ،إعتمادًا على تصنيف الموجودات المالية.
ادوات الدين التي تنطبق عليها الشروط التالية يتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة:
• الموجودات المالية المحتفظ بها من خالل نموذج األعمال الذي يكون الغرض منه االحتفاظ بالموجودات المالية للحصول على التدفقات
النقدية التعاقدية و
• الشروط التعاقدية للموجودات المالية تظهر بتواريخ محدد للتدفقات النقدية التي هي مدفوعات على أصل المبلغ وفائدة على أصل
المبلغ المتبقي.
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أدوات الدين التالية يتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر:
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 -2أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرى

• الموجودات المالية المحتفظ بها من خالل نموذج األعمال الذي يكون الغرض منه كل من حصل على التدفقات النقدية التعاقدية وبيع
هذه الموجودات المالية،و

عند االعتراف المبدئي ،قد تختار المجموعة بشكل غير قابل لإللغاء (على أساس حالة كل أداة على حدة) تصنيف اإلستثمارات في أداة
حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخرى.

• الشروط التعاقدية للموجودات المالية تظهر بتواريخ محدد للتدفقات النقدية التي هي مدفوعات على أصل المبلغ المتبقي األصلي
القائم.

يسمح بالتصنيف بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخرى إذا كان اإلستثمار في األسهم محتفظ به للمتاجرة أو إذا كان
المقابل المحتمل مدرج بواسطة المشتري عند إندماج األعمال.

بشكل تلقائي ،جميع الموجودات المالية األخرى تقاس الحقًا بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

يعتبر األصل المالي محتفظ به للمتاجرة ،إذا:

بالرغم عما سبق ذكره ،تقوم المجموعة بتصويت غير قابل لإللغاء  /أو إلغاء اإلعتراف عند االعتراف المبدئي للموجودات المالية :

• تمت حيازته أساسًا بغرض بيعه في األجل القريب :أو

• قد تقوم المجموعة بتصويت غير قابل لإللغاء إلظهار التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات في حقوق الملكية في الدخل الشامل
األخر إذا تم تحقق معيار معين ( يرجى اإلطالع على إيضاح  2التالي).

• عند اإلعتراف المبدئي ،هو جزء من محفظة أدوات مالية محددة تديرها المجموعة ولديها دليل على نمط فعلي مؤخرًا لجني أرباح
قصيرة األجل :أو

• قد تقوم المجموعة بشكل غير قابل لإللغاء بتعيين أداة دين والتي تفي بمعيار التكلفة المطفأة أو التكلفة من خالل الدخل الشامل
اآلخر بحيث تقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أ .الخسائر إذا كان ذلك يحد من أو يقلل بشكل كبير أي اختالف محاسبي ( يرجى
اإلطالع على إيضاح  3التالي).

• كان مشتقًا (عدا المشتقات التي هي ضمانات عقود مالية أو أداة تحوط محددة وفعالة).

 -1التكلفة المطفأة وطريقة معدل الفائدة الفعلي
طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة ألداة الدين وتخصيص إيرادات الفوائد خالل الفترة المعنية.
بالنسبة للموجودات المالية بخالف الموجودات المالية المشتراة أو ذات القيمة اإلئتمانية المتدنية (مثل الموجودات التي تدنت قيمتها
اإلئتمانية عند االعترف المبدئي) ،فإن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يقوم بشكل منضبط بخصم المقبوضات النقدية
المستقبلية المقدرة (بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة تشكل جزءًا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي
وتكاليف المعامالت وأقساط أو خصومات أخرى) بإستثناء خسائر االئتمان المتوقعة ،من خالل العمر المتوقع ألداة الدين ،أو ،عند
االقتضاء ،فترة أقصر ،إلى القيمة الدفترية اإلجمالية ألداة الدين عند االعتراف المبدئي .بالنسبة للموجودات المالية المشتراة أو ذات
المعدل بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ،بما في ذلك
القيمة اإلئتمانية المتدنية ،يتم إحتساب معدل الفائدة الفعلي
ّ
خسائر اإلئتمان المتوقعة ،من التكلفة المطفأة ألداة الدين عند االعتراف المبدئي.
إن التكلفة المطفأة لألصل المالي هي المبلغ الذي يتم عنده قياس األصل المالي عند االعتراف المبدئي مطروحًا منه المبالغ المستحقة
السداد ،باإلضافة إلى اإلطفاء المتراكم بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي إلى الفرق بين المبلغ المبدئي ومبلغ اإلستحقاق ،مع
تعديل أي مخصص خسارة .إن القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل المالي هي التكلفة المطفأة لألصل المالي قبل تعديل أي مخصص
خسارة.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت إﯾرادات التمويل ﺑإﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻟﻲ ﻷدوات اﻟدﯾن اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﺎ ﻻﺣﻘًﺎ ﺑﺎﻟﺗكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من
خالل بنود الدخل الشامل اآلخرى .بالنسبة للموجودات المالية بخالف الموجودات المالية المشتراة أو ذات القيمة اإلئتمانية المتدنية ،يتم
احتساب إيرادات التمويل من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل المالي ،بإستثناء الموجودات
المالية التي تدنت قيمتها اإلئتمانية الحقًا (انظر أدناه) .بالنسبة للموجودات المالية التي تدنت قيمتها اإلئتمانية الحقًا ،يتم إثبات
إيرادات التمويل من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة لألصل المالي .إذا تحسنت مخاطر اإلئتمان ،في فترات
التقرير الالحقة ،ألداة مالية ذات قيمة إئتمانية متدنية ،بحيث لم اإلجمالية لألصل المالي.
بالنسبة للموجودات المالية المشتراة أو ذات القيمة اإلئتمانية المتدنية ،تقوم المجموعة بإثبات إيرادات التمويل من خالل تطبيق
المعدل لإلئتمان على التكلفة المطفأة لألصل المالي عند اإلعتراف المبدئي .ال يعود اإلحتساب إلى األساس
معدل الفائدة الفعلي
ّ
اإلجمالي حتى إذا تحسنت مخاطر االئتمان للموجودات المالية الحقً ا بحيث لم يعد األصل المالي ذو قيمة إئتمانية متدنية.
يتم إثبات إيرادات التمويل في قائمة األرباح أو الخسائر وهي مدرجة في بند «ايرادات من الودائع قصيرة األجل واالدخار».

ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘوق الملكية ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ مضافًا إليها تكاليف المعاملة .الحقًا يتم قياسها بالقيمة العادلة مع
األرباح والخسائر الناشئة من التغييرات في القيمة العادلة المدرجة في الدخل الشامل اآلخر والتي يتم تجميعها في إحتياطي إعادة
تقييم إستثمارات .ال يتم تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة في األرباح أو الخسائر عند بيع إستثمارات األسهم ،بل يتم تحويلها إلى
األرباح المدورة.
تم إثبات توزيعات األرباح من هذه اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية ،في األرباح أو الخسائر وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 . 9مالم تمثل توزيعات األرباح إسترداد جزء من تكلفة األستثمار.
ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ بتخصيص جميع األستثمارات في أدوات حقوق الملكية ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻔظ بها للمتاجرة وفقا للقيمة العادلة من خالل بنود
الدخل الشامل األخرى عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( 9أنظر إيضاح .)2
 -3الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتم قياس الموجودات المالية التي ال تفي بمعايير أن يتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
(أنظر ( )1و ( )2أعاله) ،بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
الموجودات المالية التي ال تفي بشروط القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى (إيضاح 1و2
أعاله) يتم قياسها ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر.
أرباح وخسائر صرف عمالت أجنبية
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻟﺔ بعمالت أجنبية على أنها مسجلة بالعملة األجنبية وﺗﺗم ترجمتها ﺑﺎﻟﺳﻌر اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ
نهاية كل ﻓﺗرة ﺗﻘرﯾر يجب األخذ في اإلعتبار مايلي :
جزءا من عالقة تحوط معينة ،يتم اإلعتراف بفروق الصرف في
• بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والتي ال تشكل
ً
األرباح أو الخسائر في بند «األرباح والخسائر االخرى».
جزء من عالقة تحوط معينة،
• بالنسبة ألدوات الدين التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى والتي ال تعد
ً
يتم االعتراف بفروق الصرف على التكلفة المطفأة ألداة الدين في الربح أو الخسارة في بند «االرباح أوالخسائر األخرى» .يتم اإلعتراف بفروق
صرف العمالت األجنبية األخرى في الدخل الشامل تحت بند احتياطي إعادة تقييم اإلستثمارات.
جزء من عالقة تحوط معينة ،يتم اإلعتراف
• بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والتي ليست ً
بفروق الصرف في األرباح أو الخسائر تحت بند «األرباح والخسائر األخرى» .و
• بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى ،يتم اإلعتراف بفروق الصرف في
الدخل الشامل اآلخر تحت بند احتياطي إعادة تقييم االستثمارات.
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إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

أدوات الدين التالية يتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر (تتمة):

أدوات الدين التالية يتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر (تتمة):

 -3الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (تتمة)

 -3الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (تتمة)

تدني قيمة الموجودات المالية

الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان (تتمة)

تقوم المجموعة بتكوين مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة من اإلستثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة
أو بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى ،اإليجارات المدينة ،والذمم التجارية المدينة ،والموجودات التعاقدية ،وكذلك
عقود الضمان المالي .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾث ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ كل ﺗﻘرﯾر انعكاس اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧذ اإلعتراف
المبدئي ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

بصرف النظر عن نتائج التقييم المذكور أعاله ،تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على أصل مالي قد زادت بشكل جوهري منذ
يوما ،ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة وقابلة للدعم
االعتراف المبدئي عندما تتجاوز مدفوعاتها التعاقدية أكثر من ً 30
تثبت خالف ذلك.

دائما باإلعتراف بشكل مستمر بخسائر االئتمان المتوقعة لإليجارات المدينة والذمم التجارية المدينة والموجودات
تقوم المجموعة
ً
التعاقدية .يتم تقدير خسائر االئتمان المتوقعة على هذه الموجودات المالية باستخدام مصفوفة تستند إلى الخبرة السابقة لخسارة
ائتمان المجموعة وتتالئم مع العوامل الخاصة بالمدينين والظروف اإلقتصادية العامة وتقييم كل من التوجه الحالي والمناخ وكذلك
الظروف في تاريخ التقرير ،بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود عندما تقتضي الحاجة لذلك.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ،ﺗﻘوم الشركة ﺑاالعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على بشكل مستمر ،وخاصة ﻋﻧدﻣﺎ يكون
هناك زﯾﺎدة كبيرة ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧذ اﻻﻋﺗراف المبدئي .ومع ذلك ،إذا لم تزد مخاطر اإلئتمان على األداة المالية بشكل ملحوظ منذ
اإلعتراف المبدئي ،فإن المجموعة تقوم بقياس مخصص الخسارة لألداة المالية بمبلغ يساوي خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  12شهرًا.
يستند تقييم ما إذا كان ينبغي اإلقرار بخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمرعلى زيادة كبيرة في احتمالية أو خطر عدم السداد
منذ االعتراف المبدئي بدالً من إثبات على في تاريخ التقرير.
تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ،خسائر االئتمان المتوقعة التي ستنتج عن جميع األحداث االفتراضية والمحتمل
حدوثها على مدى العمر المتوقع لألداة المالية .على النقيض من ذلك ،تمثل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  12شهرًا الجزء من
الخسائر االئتمانية على مدار العمر المتوقع أن ينتج عن األحداث االفتراضية على أداة مالية ما في خالل  12شه ًرا بعد تاريخ التقرير.
الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان

على الرغم مما سبق ،فإن المجموعة تفترض أن مخاطر االئتمان على األدوات المالية لم ترتفع بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي إذا
تم تحديد أن األداة المالية لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير .يتم تحديد األدوات المالية على أنها ذات مخاطر ائتمانية
منخفضة إذا:
( )1األداة المالية لديها مخاطر،و
( )2يمتلك المقترض قدرة قوية على الوفاء بالتزاماته النقدية التعاقدية في األجل القريب،و
( )3ليس بالضرورة قد تؤدي التغيرات غير المتوقعة في الظروف االقتصادية وظروف بيئة األعمال على المدى األطول ،ولكن ليس
بالضرورة ،إلى تقليل قدرة المقترض على الوفاء بالتزامات التدفقات النقدية التعاقدية.
تعتبر المجموعة أن األصل المالي له مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون لدى األصل تصنيف ائتماني خارجي «درجة استثمارية» وفقً ا
للتعريف المقبول عالم ًيا وفي حال كان التقييم الخارجي غير متوفر ،فإن األصل له تقييم داخلي يخص «األداء» .يعني األداء أن الطرف
المقابل لديه مركز مالي قوي وليس هناك مبالغ متأخرة.
بالنسبة لعقود الضمان المالي ،يعتبر التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طر ًفا في االلتزام غير القابل لإللغاء هو تاريخ االعتراف المبدئي
ألغراض تقييم األداة المالية بما يخص تدني القيمة .عندما يتم تقييم ما إذا كانت هناك زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان منذ
االعتراف المبدئي بعقود الضمان المالي ،فإن المجموعة تعتبر التغيرات في المخاطر أن المدين المحدد قد يتخلف عن العقد.
تقوم المجموعة بشكل منتظم بمراقبة فعالية المعايير المستخدمة لتحديد ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان
وتقوم بمراجعتها عندما تقتضي الحاجة ذلك لضمان أن تكون المعايير قادرة على تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل
أن تصبح هذه المبالغ متأخرة.

عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األدوات المالية قد زادت بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي ،تقوم المجموعة بمقارنة
مخاطر حدوث عجز في األداة المالية كما في تاريخ التقرير مع مخاطر حدوث عجز على األداة المالية كما في تاريخ االعتراف المبدئي .عند
إجراء هذا التقييم ،تعتبر المجموعة كل من المعلومات الكمية والنوعية معقولة ومدعومة ،بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات
المستقبلية المتوفرة بدون تكلفة أو جهد ال داعي لهما .تشمل المعلومات المستقبلية التي يتم النظر فيها اآلفاق المستقبلية
للصناعات التي يعمل فيها المدينون للشركة ،ويتم الحصول عليها من تقارير الخبراء االقتصاديين والمحللين الماليين والهيئات
الحكومية مراكز البحوث ذات الصلة وغيرها من المنظمات المماثلة ،وكذلك النظر في مصادر خارجية مختلفة وتوقع المعلومات
االقتصادية التي تتعلق بالعمليات األساسية للمجموعة.

• عندما يكون هناك خرق للعهود المالية من قبل الطرف اآلخر .أو

على وجه الخصوص ،تؤخذ المعلومات التالية في االعتبار عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري منذ االعتراف
المبدئي:

• المعلومات التي يتم تطويرها داخل ًيا أو يتم الحصول عليها من مصادر خارجية تشير إلى أنه من غير المحتمل أن يقوم المدين
بدفع التزامته ،بما في ذلك التزامات المجموعة .بشكل كامل (دون مراعاة أي ضمانات تحتفظ بها المجموعة).

• التدهور الكبير الفعلي أو المتوقع في التصنيف الخارجي لألداة المالية (إن وجد) أو التصنيف االئتماني الداخلي،و

يوما
بصرف النظر عن التحليل السابق ،تعتبر المجموعة أن التخلف عن السداد قد حدث عندما تجاوز عمر األصل المالي أكثر من ً 90
ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة ومدعومة إلثبات أن هناك معيارًا منطقيًا من الممكن أن يعزى إليه التقصير بخالف هذا.

• التدهور الكبير في مؤشرات األسواق الخارجية لمخاطر االئتمان الخاصة بأداة مالية معينة ،على سبيل المثال زيادة كبيرة في انتشار
االئتمان ،أوأسعار مقايضة العجز عن سداد االئتمان بالنسبة للمدين ،المدة الزمنية التي كانت فيه القيمة العادلة ألصل مالي أقل
من التكلفة المطفأة ؛
• التغيرات السلبية الحالية أو المتوقعة في األعمال أو األوضاع المالية أو االقتصادية التي من المتوقع أن تتسبب في انخفاض كبير
في قدرة المدين على الوفاء بالتزامات ؛
• تدهور ملموس فعلي أو متوقع في النتائج التشغيلية للمدين ؛
• الزيادات الكبيرة في مخاطر االئتمان على األدوات المالية األخرى لنفس المدين ؛
• حدوث تغير معاكس فعلي أو متوقع كبير في البيئة التنظيمية واالقتصادية أو التكنولوجية للمدين ،مما يؤدي إلى انخفاض كبير
في قدرة المدين على الوفاء بااللتزامات.

تعريف العجز
تعتبر المجموعة ما يلي بمثابة حدوث عجز لغرض إدارة مخاطر االئتمان الداخلية حيث تشير الخبرة التاريخية إلى أن الذمم المدينة التي
تستوفي أحد المعايير التالية ال يمكن استردادها بشكل عام:

الموجودات المالية متدنية االئتمان
يعتبر األصل المالي ذات رصيد ائتماني متدني القيمة عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية
المتوقعة لذلك األصل المالي .ذات تتضمن اإلثباتات التي تشير إلى أن األصل المالي كالتالي:
• صعوبات مالية جوهرية للمقرض أو المقترض،
• خرق للعقد ،مثل عدم السداد أو التأخير في السداد ذات رصيد إئتمان متدني القيمة (راجع ( )2أعاله) ؛
• المقرض وألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية للمقترض يتم منح المقترض امتياز (أو امتيازات) ال يتم اإلستفادة
منها من قبل المقترض،
• يوجد احتمال كبير بأن يدخل المقترض في اإلفالس أو إلى إعادة تنظيم مالي أو
• اختفاء سوق نشط لهذا األصل المالي بسبب الصعوبات المالية.
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سياسة الشطب

المطلوبات المالية وحقوق الملكية

تقوم المجموعة بشطب أصل مالي عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن الطرف اآلخر يعاني من صعوبات مالية وليس هناك احتمال
واقعي للتعافي .على سبيل المثال عندما يكون الطرف المقابل قد تم وضعه تحت التصفية أو دخل في إجراءات اإلفالس ،أو في حالة
الذمم التجارية المدينة عندما تكون المبالغ تجاوزت سنتين من تاريخ االستحقاق أيهما أقرب  .قد تظل الموجودات المالية المشطوبة
خاضعة لألنشطة المطبقة بموجب إجراءات التعافي الخاصة بالمجموعة ،مع مراعاة المشورة القانونية حيثما كان ذلك مناس ًبا .يتم
اإلعتراف بأية مبالغ مستردة في األرباح أو الخسائر.

ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف أدوات اﻟدﯾن وأدوات حقوق الملكية اﻟﺻﺎدرة ﻋن المجموعة كمطلوبات ﻣﺎﻟﯾﺔ أو كحقوق ملكية وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺿﻣون اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدي
وﺗﻌرﯾف اﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأداة ﺣﻘوق الملكية.

القياس واالعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة
يعد قياس خسائر االئتمان المتوقعة داللة على احتمال كبير في العجز عن السداد ،و الخسارة المؤدية للعجز (بمعنى حجم الخسارة
إذا كان هناك عجز) ومدى عند حدوث العجز يستند تقييم احتمال العجز والخسارة المؤدية للعجز على بيانات تاريخية معدلة بواسطة
معلومات مستقبلية كما هو موضح أعاله .أما فيما يتعلق بالتعثر عند العجز ،بالنسبة للموجودات المالية ،فيتمثل ذلك في القيمة
الدفترية اإلجمالية للموجودات في تاريخ اإلبالغ .اما بالنسبة لعقود الضمان المالي ،يشمل التعرض المبلغ المسحوب في تاريخ التقرير
استنادا إلى التوجه التاريخي وفهم
المالي ،باإلضافة إلى أي مبالغ إضافية يتوقع سحبها في المستقبل حسب تاريخ العجز المحدد
ً
المجموعة لإلحتياجات التمويلية المستقبلية المحددة للمدنيين ،وغيرها من المعلومات المستقبلية ذات الصلة.
بالنسبة للموجودات المالية ،يتم تقدير خسائر االئتمان المتوقعة على أنها الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة
للشركة وفقً ا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة الحصول عليها والتي يتم خصمها بسعر الفائدة الفعلي األصلي.
أما بالنسبة إلى اإليجارات المدينة ،فإن التدفقات النقدية المستخدمة لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة تتوافق مع التدفقات النقدية
المستخدمة في قياس مبلغ اإليجار المستحق وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم . 17
بالنسبة لعقد الضمان المالي ،وحيث أن المجموعة مطالبة بسداد المدفوعات فقط في حالة حدوث تقصير من جانب المدين وفقً ا
لشروط األداة المضمونة ،فإن مخصص الخسائر المتوقعة هي المبالغ المتوقعة لتسديد المالك مبلغ الخسارة االئتمانية التي تكبدها
مطروحًا منها أي مبالغ تتوقع المجموعة استالمها من المالك أو المدين أو أي طرف آخر.
ﻣﺳﺎو لخسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى العمر في فترة اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ،
إذا ﻗﺎﻣت الشركة ﺑﻘﯾﺎس ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎرة ﻷداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺑﻟﻎ
ٍ
ولكنها حددت في فترة اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺣﺎﻟﻲ أن اﻟﺷروط اﻟﺧﺎﺻﺔ بخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر لم تعد تفي بالغرض ﺗﻘوم الشركة
ﺑﻘﯾﺎس ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎرة بمبلغ يساوي خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  12شه ًرا في تاريخ التقرير الحالي ،باستثناء الموجودات التي تم
استخدام نهج مبسط فيها.
تعترف المجموعة بأرباح أو خسائر التدني في القيمة في بيان األرباح أو الخسائر لجميع األدوات المالية مع تعديالت مماثلة في قيمتها
الدفترية من خالل حساب مخصص خسارة وباستثناء االستثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل
الشامل ،األخرى والتي يتم إثبات مخصص الخسارة لها في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في احتياطي إعادة تقييم االستثمار ،وال تقلل
المجموعة من القيمة الدفترية لألصل المالي في بيان المركز المالي.
استبعاد (إلغاء االعتراف) بالموجودات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف باألصل المالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو عندما تقوم بتحويل
األصل وكافة مخاطر ومزايا ملكية االصل إلى كيان آخر .إذا لم تقم المجموعة بنقل أواالحتفاظ بجميع مخاطر ومزايا الملكية بشكل واضح
واستمرت في السيطرة على األصل المحول ،فإن المجموعة تعترف بحصتها المحتفظ بها في األصل واإللتزام المرتبط بالمبالغ التي قد
تضطر لدفعها .إذا احتفظت المجموعة بكافة مخاطر ومزايا ملكية الموجودات المالية المحولة ،تستمر المجموعة في اإلعتراف باألصل
المالي وتعترف كذلك بالقروض المضمونة للعائدات المستلمة.
عند الغاء اإلعتراف باحدى الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ،يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والمقابل المستلم
ومبلغ الدين في بيان األرباح أو الخسائر .باإلضافة إلى ذلك،عند إلغاء اإلعتراف باإلستثمار في أداة دين مصنفة وفقًا للقيمة العادلة من
خالل بنود الدخل الشامل األخرى ،يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة التي سبق تجميعها في ملكية احتياطي إعادة تقييم
االستثمارات وتحويلها إلى األرباح أو الخسائر .وعلى النقيض من ذلك ،عند الغاء اإلعتراف باإلستثمار في أداة حقوق الملكية التي أقرتها
المجموعة عند االعتراف المبدئي والمقاسة من خالل القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ،فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة في احتياطي
إعادة تقييم االستثمارات ال يتم إعادة تصنيفها إلى بيان األرباح أو الخسائر ،ولكن يتم تحويلها إلى األرباح المحتجزة .
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أدوات حقوق الملكية
أداة حقوق الملكية هي أي عقد يثبت الفائدة المتبقية في موجودات منشأة ما بعد خصم جميع مطلوباتها .يتم اإلعتراف أدوات حقوق
الملكية الصادرة من إحدى شركات المجموعة بالعوائد المستلمة ،بعد خصم تكاليف اإلصدار المباشرة.
يتم اإلعتراف إعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة ويتم خصمها مباشرة في حقوق المساهمين .ال يتم إثبات أي مكسب
أو خسارة في الربح أو الخسارة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة.
المطلوبات المالية
يتم قياس جميع المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر .مع ذلك ،فإن المطلوبات المالية التي تنشأ عند تحويل أصل مالي ال يكون مؤه ً
ال إللغاء اإلعتراف او عند اإلستمرار في تطبيق
منهج المشاركة ،وعقود الضمان المالي الصادرة من المجموعة ،تقاس وفقًا لسياسات محاسبية محددة مبينة أدناه.
المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
تصنف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عندما يكون اإللتزام المالي ( )1مقابل محتمل للمشتري عند إندماج
األعمال )2( ،محتفظ به للمتاجرة أو ( )3مصنف بأنه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
يتم تصنيف المطلوبات المالية على أنها محتفظ بها للمتاجرة إذا:
• تم الحصول عليها بشكل أساسي لغرض إعادة شرائها على المدى القريب ؛ أو
جزءا من محفظة أدوات مالية محددة تديرها المجموعة مع نمط فعلي لجني األرباح على المدى القصير:أو
• عند اإلعتراف المبدئي ،يعد هذا ً
• كانت مشتقة ،بإستثناء المشتقات التي هي عقد ضمان مالي أو أداة تغطية محددة وفعالة.
يمكن تحديد اإللتزامات المالية بخالف اإللتزامات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو المقابل المحتمل لمشتري عند إندماج األعمال على أنها
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند اإلعتراف المبدئي إذا:
• ألغى هذا التخصيص أو قلل بدرجة كبيرة من عدم تناسق القياس أو اإلعتراف الذي قد ينشأ خالف ذلك ؛ أو
جزءا من مجموعة موجودات أو مطلوبات مالية أو كليهما ،والتي تتم إدارتها ويتم تقييم أدائها على أساس
• تشكل المطلوبات المالية ً
القيمة العادلة ،وفقً ا إلستراتيجية إدارة المخاطر أو االستثمار الموثقة للمجموعة ،والمعلومات المتعلقة بالمجموعة المقدمة داخليًا على
هذا األساس؛ أو
• تشكل جزءًا من عقد يحتوي على واحد أو أكثر من المشتقات الضمنية ،ويسمح المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9أن يتم تحديد
العقد المجمع بأكمله على أنه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
تدرج المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة ،مع األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة
العادلة في بيات األرباح أو الخسائرإلى الحد الذي ال تكون فيه جزءًا من عالقة التحوط المحددة .يشتمل صافي الربح أو الخسارة المعترف
به في األرباح أو الخسائر على أي تكاليف تمويل مدفوعة على المطلوبات المالية ويتم احتسابها في بند «األرباح والخسائر األخرى» في
قائمة األ{باح و الخسائر.
ومع ذلك ،بالنسبة للمطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة من األرباح أو الخسائر ،فإن مبلغ التغير في القيمة العادلة للمطلوبات
المالية والخاصة بتغيرات في المخاطر االئتمانية لذلك االلتزام يتم اإلعترافه به في الدخل الشامل اآلخر ،ما لم يؤدي ذلك اإلعتراف إلى
حدوث عدم توافق أو عدم مطابقة محاسبي في الربح أو الخسارة .يتم اإلعتراف المبلغ المتبقي للتغيرات في القيمة العادلة لإللتزام في
الربح أو الخسارة .إن التغيرات في القيمة العادلة المنسوبة إلى مخاطر ائتمان اإللتزام المالي المدرجة في الدخل الشامل اآلخر ال يتم إعادة
تصنيفها الحقًا في الربح أو الخسارة .وبدالً من ذلك ،يتم تحويلها إلى أرباح مدورة عند إلغاء االعتراف بااللتزام المالي.
يتم اإلعتراف األرباح أو الخسائر في عقود الضمان المالي الصادرة من المجموعة والتي تم تخصيصها من قبل المجموعة بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو الخسائر.
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المطلوبات المالية (تتمة)

المطلوبات المالية (تتمة)

المطلوبات المالية التي تم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة

األدوات المالية تحت المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،39المطبقة قبل  1يناير 2018

المطلوبات المالية التي ليست ( )1مقابل محتمل للمشتري عند إندماج األعمال )2( ،محتفظ بها للمتاجرة )3( ،مصنفة بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو الخسائر ،تقاس الحقًا بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .طريقة معدل الفائدة الفعلي هي
طريقة إحتساب التكلفة المطفأة لإللتزام المالي ولتخصيص تكاليف التمويل/الربح على مدى الفترة ذات الصلة .معدل الفائدة الفعلي
هو معدل الفائدة/الربح الذي يخفض فعليًا مدفوعات التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك جميع الرسوم المدفوعة أو
المستلمة والتي تشكل جزء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي ،تكاليف المعامالت واألقساط األخرى أو الخصومات) على مدى العمر
المتوقع لإللتزام المالي ،أو (عند اإلقتضاء) فترة أقصر للتكلفة المطفأة لإللتزام المالي.

الموجودات المالية

مطلوبات عقود الضمان المالي

اإلعتراف المبدئي والقياس
تصنف الموجودات المالية إلى الفئات التالية :موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر و قروض ومديونيات ،وإستثمارات
محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق وموجودات مالية متاحة للبيع .تحدد المجموعة تصنيف موجوداتها المالية عند اإلعتراف المبدئي ،بناء
على طبيعتها والغرض منها.
القياس الالحق
يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنفيها وذلك على النحو التالي:

عقد الضمان المالي هو عقد يتطلب من المصدر أن يقوم بتسديد دفعات محددة لتعويض حامله عن الخسارة التي تكبدها بسبب
إخفاق المدين المحدد في سداد المدفوعات عند استحقاقها وفقا لشروط أداة الدين .تقاس مطلوبات عقود الضمان المالي مبدئيًا
بقيمها العادلة ،وإذا لم يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ولم تنشأ عن تحويل أصل ما ،يتم قياسها الحقًا بالقيمة
األعلى ممايلي:

النقد وشبه النقد

• المبلغ المعترف به مبدئي ُا ،مطروحًا منه ،عند اإلقتضاء ،اإلطفاء المتراكم المعترف به وفقًا لسياسات تقدير اإليرادات الموضحة أعاله.

يتكون النقد وشبه النقد من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنك والودائع قصيرة األجل بفترات إستحقاق تقل عن  3أشهر من تاريخ
اإليداع ،مطروحًا منها السحب على المكشوف (إن وجد).

أرباح وخسائر سعر صرف العمالت األجنبية

الذمم المدينة

بالنسبة للمطلوبات المالية المنفذة بعملة أجنبية ويتم قياسها بالتكلفة المطفأة في نهاية كل فترة تقرير ،يتم تحديد أرباح وخسائر
بناء على التكلفة المطفأة لألدوات المالية .يتم اإلعتراف أرباح وخسائر سعر صرف العمالت األجنبية في بند
سعر صرف العمالت األجنبية
ً
«األرباح والخسائر األخرى» في بيان األرباح أو الخسائر للمطلوبات المالية التي ال تشكل جزءًا من عالقة التحوط المحددة .بالنسبة لتلك التي
تم تصنيفها كأداة تغطية للتحوط من مخاطر العمالت األجنبية يتم اإلعتراف أرباح وخسائر العمالت األجنبية في الدخل الشامل اآلخر ويتم
تجميعها في مكون منفصل من حقوق المساهمين.

تدرج الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي ،مطروحًا منه أي مخصص للديون المشكوك في تحصيلها .يتم عمل تقدير للديون المشكوك
في تحصيلها عندما ال يصبح تحصيل كامل المبلغ ممكنًا .يتم شطب الديون المعدومة عندما تصبح إحتمالية التحصيل غير ممكنة.

• مبلغ مخصص الخسارة المحدد وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( 9انظر الموجودات المالية أعاله) ؛ و

ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ المنفذة ﺑﻌﻣﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ بتلك ﺎﻟﻌﻣﻟﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ويتم تحويلها وفقًا للسعر اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ نهاية ﻓﺗرة
اﻟﺗﻘرﯾر .بالنسبة للمطلوبات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،فإن عنصر سعر الصرف األجنبي جزءًا من
أرباح أو خسائر القيمة العادلة ويتم إثباته في بيان األرباح أو الخسائر للمطلوبات المالية التي ال تشكل جزءًا من عالقة التحوط المحددة.
إلغاء اإلعتراف المطلوبات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف المطلوبات المالية فقط عندما يتم الوفاء أو إلغاء أو انتهاء التزامات المجموعة .ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم إﻟﻐﺎء تحققها واﻟﻣﺑﻟﻎ اﻟﻣدﻓوع واﻟداﺋن ﻓﻲ األرباح أو الخسائر.
عندما تقوم المجموعة بمبادلة أداة دين واحدة مع المقرض الحالي بأداة أخرى ذات شروط مختلفة بشكل كبير ،يتم احتساب هذا التبادل
كإطفاء للمطلوبات المالية األصلية واالعتراف بمطلوبات مالية جديدة .وبالمثل ،تقوم المجموعة بعمليات تعديل جوهرية لمصروف قائم
أو جزء منه كإطفاء للمطلوبات المالية األصلية واالعتراف بألتزام جديد .من المفترض أن تختلف الشروط اختالفًا جوهريًا إذا كانت القيمة
الحالية المخفضة للتدفقات النقدية في إطار الشروط الجديدة ،بما في ذلك أي رسوم مدفوعة مطروحا منها من أي رسوم مستلمة
ومخفضة بإستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي ،الذي التختلف اإل بعشرة في المائة على األقل عن القيمة الحالية المخفضة لقيمة
التدفقات النقدية المتبقية للمطلوبات المالية األصلية .إذا كان التعديل غير جوهري ،فإن الفرق بين )1( :القيمة الدفترية لإللتزام قبل
التعديل و ( )2القيمة الحالية للتدفقات النقدية بعد التعديل ،يجب أن يتم اإلعترافها في بيان األرباح أو الخسائر كأرباح أو خسارة تعديل
ضمن األرباح أو الخسائر األخرى.
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الموجودات المالية يتم قياسها مبدئيا بالقيمة العادلة  .كذللك في حالة األستثمارات ليس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
تكلفة المعاملة المنسوبة إليها مباشرة.

إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق هي موجودات مالية غير مشتقة بدفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتواريخ إستحقاق
محددة ،والتي لدى المجموعة نية إيجابية وقدرة على اإلحتفاظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق .بعد اإلثبات المبدئي ،يتم قياس اإلستثمارات
المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي مطروحًا منه أي تدني في القيمة.
موجودات مالية متاحة للبيع
إستثمارات الموجودات المالية المتاحة للبيع هي موجودات مالية غير مشتقة وهي ليست مصنفة بأنها موجودات مالية متاحة للبيع
وليست مصنفة بأنها (أ) قروض ومديونيات( ،ب) إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق أو (ج) موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر).
تحدد القيمة العادلة بالطريقة المبينة في إيضاح  .30التغيرات في القيمة الدفترية للموجودات المالية المتاحة للبيع تتعلق بالتغيرات في
أسعار صرف العملة األجنبية ومعدالت الدخل المحتسبة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وتوزيعات األرباح من إستثمارات األسهم
المتاحة للبيع وتدرج في بيان األرباح أو الخسائر .التغيرات األخرى في القيمة الدفترية للموجودات المالية المتاحة للبيع تدرج في الدخل
الشامل اآلخر وتتراكم تحت بند إحتياطي إعادة تقييم اإلستثمارات .عندما يتم بيع اإلستثمار أو أعتبر بأنه ذو قيمة متدنية ،فإن الربح أو
الخسارة المتراكمة سابقًا في إحتياطي إعادة تقييم اإلستثمارات ،يعاد تصنيفها في بيان األرباح أو الخسائر.
توزيعات األرباح من إستثمارات األسهم المتاحة للبيع تدرج في بيان األرباح أو الخسائر عندما ينشأ حق المجموعة في إستالم توزيعات
األرباح.
إستثمارات األسهم المتاحة للبيع التي ال يوجد لها أسعار سوقية مدرجة في سوق نشط والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بصورة
موثوق منها ،تقاس بالتكلفة مطروحًا منها خسائر تدني القيمة في نهاية فترة التقرير.
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األدوات المالية تحت المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،39المطبقة قبل  1يناير ( 2018تتمة)

األدوات المالية تحت المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،39المطبقة قبل  1يناير ( 2018تتمة)

تدني قيمة الموجودات المالية

تدني قيمة الموجودات المالية (تتمة)

الموجودات المالية بخالف تلك التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،يتم تقييم مؤشرات تدني القيمة بتاريخ كل
بيان مركز مالي .تعتبر الموجودات المالية بأنها ذات قيمة متدنية عند وجود دليل موضوعي على أنه ،نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد
اإلعتراف المبدئي للموجودات المالية ،تأثرت التدفقات المالية المستقبلية لإلستثمار.

المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية (تتمة)

بالنسبة إلستثمارات األسهم المتاحة للبيع ،يعتبر االنخفاض الجوهري أو المستمرة لفترة طويلة في القيمة العادلة لألوراق المالية بأقل
من تكلفتها دلي ً
ال موضوعيًا على تدني القيمة.
بالنسبة للموجودات المالية األخرى ،قد يتضمن الدليل الموضوعي:

أدوات حقوق الملكية
أداة حقوق الملكية هي أي عقد يثبت فائدة متبقية في موجودات منشأة ما بعد خصم جميع مطلوباتها .يتم اإلعتراف أدوات حقوق
الملكية الصادرة عن إحدى شركات المجموعة بالعوائد المستلمة ،بعد خصم تكاليف اإلصدار المباشرة.
يتم اإلعتراف إعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة ويتم خصمها مباشرة في حقوق المساهمين .ال يتم إثبات أي أرباح أو
خسائر في بيان األرباح أو الخسائر عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة.

للمصدر أو الطرف المقابل:أو
( )1صعوبات مالية جوهرية ُ

ذمم دائنة

( )2التخلف عن أو التعثر في سداد األرباح أو المبلغ األساسي:أو

يتم اإلعتراف بالمطلوبات للمبالغ المستحقة الدفع في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت المطالبة بها من قبل المورد أم ال.

( )3أصبح من المحتمل دخول المقترض في مرحلة اإلفالس أو إعادة الهيكلة المالية:أو
( )4إختفاء سوق نشط لهذا األصل المالي نتيجة لصعوبات مالية.
بالنسبة لفئات معينة من الموجودات المالية ،مثل الذمم المدينة ،الموجودات التي تم تقييمها على أنها ليست متدنية القيمة بشكل
فردي باإلضافة إلى تقييم تدني القيمة على أساس جماعي .يمكن أن يشتمل الدليل الموضوعي على تدني قيمة محفظة الذمم
المدينة على خبرة المجموعة السابقة في تحصيل المدفوعات والزيادة في عدد المدفوعات المتأخرة في المحفظة السابقة لمتوسط
فترة االئتمان ،باإلضافة إلى التغيرات الملحوظة في الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية التي ترتبط بالتعثر في المستحقات.
بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ،يكون مبلغ تدني القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية
للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ،مخصومة بمعدل الربح األصلي الفعلي لألصل المالي.
بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة ،يتم قياس مبلغ خسائر تدني القيمة بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية
للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة بمعدل السوق الحالي للعائد ألصل مالي مماثل .لن يتم عكس قيد خسارة تدني
القيمة في فترات الحقة.
يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات المالية بخسارة تدني القيمة مباشرة لكافة الموجودات المالية بإستثناء الذمم المدينة ،حيث
يتم تخفيض القيمة الدفترية من خالل إستخدام حساب المخصص .عندما تعتبر الذمم المدينة بأنها غير قابلة للتحصيل ،يتم شطبها
مقابل حساب المخصص .اإلسترداد الالحق للمبالغ المستردة التي تم شطبها سابقًا ،يتم اإلعترافه في حساب المخصص .يتم إثبات
التغيرات في القيمة الدفترية لحساب المخصص في بيان األرباح أو الخسائر.
إلغاء اإلعتراف الموجودات المالية
تلغي المجموعة اإلعتراف بأصل مالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من ذلك األصل أو تقوم بتحويل األصل
المالي وكافة مخاطر ومزايا ملكية األصل إلى كيان آخر .إذا لم تقم المجموعة بالتحويل أو احتفظت بكافة مخاطر ومزايا الملكية بشكل
جوهري واستمرت في السيطرة على األصل المحول ،تدرج المجموعة حصتها المحتفظ بها في األصل وااللتزام المرتبط بالمبالغ التي قد
تضطر لدفعها .إذا احتفظت المجموعة بشكل جوهري بجميع مخاطر ومزايا ملكية لألصل المالي المحول ،فإن المجموعة تواصل اإلعتراف
باألصل المالي واإلعتراف أيضًا باالفتراضات المضمونة للعوائد المستلمة.
عند إلغاء اإلعتراف أحد األصول المالية بالكامل ،يتم اإلعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل ومجموع المقابل المستلم والمستحق
اإلستالم واألرباح أو الخسائر المتراكمة التي تم احتسابها في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكية في بيان األرباح والخسائر
والدخل الشامل اآلخر الموحد.
المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية
ﺗم ﺗﺻﻧﯾف أدوات اﻟدﯾن وأدوات حقوق الملكية اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إما كمطلوبات ﻣﺎﻟﯾﺔ أو كحقوق ملكية وﻓﻘًﺎ لمضمون اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدي.
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القروض االسالمية
يتم اإلعتراف بالقروض اإلسالمية مبدئيًا بالقيمة العادلة للمبالغ المقترضة ،مطروحًا منها التكاليف المباشرة المرتبطة بالمعاملة .بعد
اإلعتراف المبدئي ،يتم قياس بالقروض اإلسالمية بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الربح الفعلي ،مع اإلعتراف بأية فروق بين التكلفة
وقيم التسوية النهائية في بيان األرباح و الخسائر الموحد على مدى فترة القرض .يتم إظهار األقساط المستحقة خالل سنة واحدة
بالتكلفة المطفأة كمطلوبات متداولة.
إلغاء اإلعتراف المطلوبات المالية
تلغي المجموعة اإلعتراف المطلوبات المالية فقط عندما يتم الوفاء أو إلغاء أو انتهاء التزامات المجموعة.
يتم األعتراف باألرباح في بيان األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد عندما يتم إلغاء اإلعتراف المطلوبات.
المخصصات
يتم اإلعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة إلتزام (قانوني أو إستداللي) ينشأ من حدث سابق ،وتكون تكاليف تسوية اإللتزام
محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق منه.
المبالغ المدرجة كمخصص هي أفضل تقديرات المقابل المطلوب لتسوية اإللتزام الحالي في تاريخ بيان المركز المالي ،مع الوضع في
اإلعتبار المخاطر وعدم اليقين المحيطة باإللتزام .عند قياس اإللتزام بإستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية اإللتزام الحالي ،فإن
قيمته الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.
عندما يتوقع أن يتم إسترداد بعض أو جميع المنافع اإلقتصادية الالزمة لتسوية مخصص ما من طرف آخر ،تدرج المستحقات كأصل إذا
كان من شبه المؤكد أنه سيتم استالم السداد ويمكن قياس المبلغ المستحق بشكل موثوق منه.
المطلوبات الطارئة المكتسبة من إندماج األعمال
يتم قياس المطلوبات الطارئة المستحوذ عليها من دمج األعمال مبدئيًا بالقيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ .في نهاية فترات التقارير
الالحقة ،يتم قياس هذه المطلوبات المحتملة بأعلى مبلغ سيتم اإلعترافه وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  37والمبلغ المعترف به
مبدئيًا مطروحًا منه مبلغ الدخل المتراكم وفقًا لمبادئ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .15
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين والمساهمة في صندوق التقاعد
تحتسب المجموعة مخصصًا لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين .يستند إستحقاق تلك المكافآت على أساس آخر راتب للموظف ومدة
خدمته ،شريطة إكمال الحد األدنى لمدة الخدمة ،والمحتسبة وفقًا ألحكام قانون العمل القطري وعقود الموظفين وتدفع عند اإلستقالة
أو إنهاء خدمة الموظف .التكاليف المتوقعة لمكافآت نهاية الخدمة تتراكم على مدى فترة التوظيف.
تلتزم المجموعة بالمساهمة في صندوق التقاعد وتحتسب المساهمة كنسبة مئوية من مرتبات الموظفين القطريين وفقًا لقانون
التقاعد والمعاشات رقم ( )24لسنة  .2002إن 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.
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األدوات المالية تحت المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،39المطبقة قبل  1يناير ( 2018تتمة)

اإلعتراف باإليرادات بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،18المطبق قبل  1يناير ( 2018تتمة)

توزيع األرباح

إيرادات من بيع البضائع
يتم اإلعتراف باإليرادات من بيع البضائع عند تسليم البضائع وتحول الملكية ،حيث يتم عندها إستيفاء الشروط التالية:

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

• قامت المجموعة بتحويل المخاطر والمزايا الهامة لملكية البضائع إلى المشتري؛

تحقق اإليرادات

• توقف المجموعة عن التدخل اإلداري إلى الدرجة المرتبطة عادة بالملكية وال تملك سيطرة فعلية على البضائع المباعة؛

تدرج المجموعة اإليرادات من المصادر الرئيسية التالية:
• إيرادات من األنشطة الصناعية
• إيرادات المقاوالت.
• إيرادات الخدمات.

• يمكن قياس مبلغ اإليرادات بشكل موثوق منه؛

ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻹﯾرادات على أﺳﺎس اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟذي ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ استحقاقه في العقد المبرم مع العميل وﯾﺳﺗﺛﻧﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗم جمعها ﻧﯾﺎﺑﺔ
ﻋن أطراف ﺛﺎﻟﺛﺔ .تدرج المجموعة اإليرادات عندما تقوم بتحويل السيطرة في منتج أو خدمة إلى عميل.
إيرادات من األنشطة الصناعية

• من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالمعاملة إلى المجموعة؛ و
• يمكن قياس التكاليف المتكبدة أو التي سيتم تكبدها فيما يتعلق بالمعاملة بطريقة موثوقة.
إيرادات المقاوالت
إذا كان من الممكن تقدير ناتج العقد بشكل موثوق ،فإنه يتم إثبات إيرادات العقد في بيان األرباح أو الخسائر الموحد بالتناسب مع مرحلة
إتمام العقد .يتم تقييم مرحلة إتمام العقد بالرجوع إلى تقييمات العمل المنجز .بخالف ذلك ،يتم إثبات إيرادات العقد فقط في حدود
تكاليف العقد المتكبدة والتي من المحتمل أن تكون قابلة لالسترداد.

تشمل اإليرادات من األنشطة الصناعية إيرادات بيع األسمنت .يتم اإلعتراف اإليرادات من األنشطة الصناعية عند تحول السيطرة على
البضائع ،وذلك عندما يتم شحن البضائع إلى موقع العميل المحدد (التسليم) .بعد التسليم ،يكون للعميل كامل المقدرة على طريقة
توزيع وسعر بيع البضائع ،ويتحمل المسئولية األساسية عند تداول البضائع ويتحمل مخاطر التقادم والخسارة فيما يتعلق بالبضائع.
تعترف المجموعة بالمبلغ المستحق عندما يتم تسليم البضاعة للعميل حيث يمثل ذلك النقطة الزمنية التي يصبح فيها الحق في
المقابل غير مشروط ،حيث أن مرور الوقت فقط مطلوب قبل السداد.

يتم إثبات مصاريف العقود عند تكبدها ما لم يقوموا بإنشاء أصل متعلق بنشاط العقد المستقبلي .يتم اإلعتراف الخسارة المتوقعة
من العقد مباشرة في بيان األرباح أو الخسائر أو الخسارة الموحد.

إيرادات المقاوالت

تقديم الخدمات

تخضع إيرادات المقاوالت لعقود طويلة األجل مع العمالء .يتم إبرام تلك العقود قبل بدء أعمال البناء .بموجب شروط العقود ،يكون
للمجموعة حق ملزم في الحصول على المبالغ مقابل العمل المنجز .وبالتالي يتم اإلعتراف بإيرادات العقود بمرور الوقت على أساس
طريقة التكلفة ،أي على أساس نسبة تكاليف العقد المتكبدة عن العمل المنجز حتى تاريخ تكاليف العقد اإلجمالية المقدرة .ترى اإلدارة
أن طريقة اإلدخال هذه هي مقياس مناسب للوصول نحو الرضى التام بإلتزامات األداء بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .15

يتم اإلعتراف باإليرادات من عقد لتقديم الخدمات بالرجوع إلى مرحلة اإلنتهاء من العقد .يتم تحديد مرحلة إنتهاء العقد كالتالي:

يحق للمجموعة إصدار فواتير للعمالء على أساس تحقيق سلسلة من اإلنجازات ذات الصلة باألداء .عند الوصول إلى مرحلة معينة ،يتم
إرسال بيان باألعمال التي تم إنجازها وفاتورة السداد المرحلي ذات الصلة .تقوم المجموعة باالعتراف مسبقًا بأصل تعاقدي ألي عمل .
ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف أي ﻣﺑﻟﻎ ﻣﺳﺟل سابقًا كأصل ﻋﻘود إلى اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم فيها ﺗﻘدﯾم اﻟﻔواﺗﯾر ﻟﻟﻌﻣﯾل .إذا تجاوزت الدفعة
المرحلية اإليراد المعترف به حتى تاريخه في إطار طريقة التكلفة ،عندئذ تعترف المجموعة بإلتزام العقد عن الفرق .ال يعتبر أحد عناصر
التمويل الهامة في عقود اإلنشاء مع العمالء هو الفترة بين اإلعتراف باإليرادات في إطار طريقة التكلفة ودائما ما يكون الدفع المرحلي
أقل من سنة واحدة.
إيرادات الخدمات
تشمل إيرادات الخدمات خدمات التركيب المتعلقة باألجهزة األمنية وخدمات وكالة الشحن .يتم اإلعتراف بإيرادات الخدمات في وقت معين
وبمرور الوقت عند استيفاء التزام األداء .يتم اإلعتراف باإليرادات عن هذه الخدمات وفقًا لمرحلة إتمام العقد .ﻗﺎﻣت اﻹدارة ﺑﺗﻘﯾﯾم أن ﻣرﺣﻟﺔ
اﻹﻧﺟﺎز اﻟﺗﻲ ﺗم تحديدها كنسبة ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﻘﺿت ﻓﻲ نهاية اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘرﯾر في ﻣﻘﯾﺎس ﻣﻧﺎﺳب
للوصول نحو الرضى التام بإلتزامات األداء هذه بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .15ال يستحق السداد عن مثل تلك الخدمات من
العميل حتى تكتمل الخدمات وبالتالي يتم إثبات أصل تعاقدي على مدى الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمات والتي تمثل حق المنشأة
في الحصول على المقابل لتلك الخدمات التي تم تنفيذها حتى اآلن.

اإلعتراف باإليرادات بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،18المطبق قبل  1يناير 2018
تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق اإلستالم .يتم تخفيض اإليرادات للعوائد المقدرة للعمالء ،والخصومات
والمخصصات المماثلة األخرى.
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مجموعة المستثمرين القطريين

تضمن إيرادات العقد المبلغ المبدئي المتفق عليه في العقد باإلضافة إلى أي اختالفات في العمل التعاقدي والمطالبات والمدفوعات
التشجيعية ،إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل أن ينتج عنها إيرادات ويمكن قياسها بشكل موثوق.

(أ) يتم اإلعتراف برسوم التركيب بالرجوع إلى مرحلة اإلنتهاء من التركيب ،وتحدد كنسبة من إجمالي الوقت المتوقع للتركيب التي
إنقضت في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.
(ب) يتم اإلعتراف رسوم الخدمة المضمنة في سعر المنتجات بالنسبة إلى التكلفة اإلجمالية لتوفير خدمة المنتج المباعة.
(ج) يتم اإلعتراف باإليرادات من العقود المالية والزمنية وفقًا لألسعار التعاقدية التي تم تكبدها كساعات عمل ومصروفات مباشرة
إيرادات تأجير العقارات االستثمارية
يتم اإلعتراف بإيرادات تأجير العقارات االستثمارية كإيرادات بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار .يتم اإلعتراف بحوافز اإليجار
الممنوحة كجزء ال يتجزأ من إجمالي إيرادات اإليجار ،على مدى فترة اإليجار.
إيراد توزيع األرباح
يتم اإلعتراف بإيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات عندما يحق للمجموعة استالم التوزيعات النقدية المستحقة على أنه يكون من
المحتمل أن المنافع االقتصادية سوف تتدفق للمجموعة ومقدار الدخل يمكن قياسها بشكل موثوق .يتم اإلعتراف بإيرادات توزيعات
األرباح في بيات األرباح أو الخسائرالموحد في التاريخ الذي يحق للمجموعة فيه استالم المبلغ.
إيرادات التمويل
يتم اإلعتراف بإيرادات التمويل من الموجودات المالية عندما يكون من المحتمل أن تتدفق منافع إقتصادية للمجموعة ومقدار الدخل
يمكن قياسه بشكل موثوق .تستحق إيرادات التمويل على أساس الوقت بناءًا على المبلغ المتبقي ومعدل األرباح الفعلي المطبق ،وهو
المعدل الذي يخصم المقبوضات النقدية المستقبلية المتوقعة خالل العمر المتوقع لألصل المالي مقابل صافي القيمة الدفترية لذلك
الموجود عند اإلعتراف المبدئي.
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اإلعتراف باإليرادات بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،18المطبق قبل  1يناير ( 2018تتمة)
تكاليف االقتراض
تكاليف االقتراض التي تنسب مباشرة إلى حيازة أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة ،وهي الموجودات التي تأخذ بالضرورة فترة كبيرة
من الوقت لتصبح جاهزة لالستخدام أو البيع ،تضاف إلى تكلفة تلك الموجودات ،حتى يحين الوقت الذي تكون فيه الموجودات جاهزة
بشكل جوهري لالستخدام المقصود منها أو البيع .يتم خصم إيرادات االستثمار المتحققة من االستثمار المؤقت لقروض محددة حتى
يتم إنفاقها على الموجودات المؤهلة من تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة.

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

 .4األحكام الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقين
لغايات تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،والمبينة في اإليضاح رقم  ،3يتوجب على اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وإفتراضات حول
القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال يمكن الحصول عليها من مصادر أخرى .إن التقديرات واإلفتراضات مبنية على الخبرات
السابقة وعلى عوامل أخرى ذات عالقة .ومن الممكن أن تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات .يتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات
المتعلقة بها بشكل مستمر .يتم اإلعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقدير إذا كان
التعديل يؤثر فقط في تلك الفترة أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية.
 4.1األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية

يتم إثبات جميع تكاليف االقتراض األخرى في بيان األرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى الموحد في الفترة التي يتم تكبدها
فيها.

فيما يلي األحكام الهامة ،عدا عن تلك التي تنطوي على تقديرات ،والتي قامت بها إدارة المجموعة كجزء من تطبيق السياسات
المحاسبية للشركة والتي لها تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في البيانات المالية الموحدة:

معامالت العملة األجنبية

تحقق اإليرادات

عند إعداد البيانات المالية الخاصة بشركات المجموعة ،يتم اإلعتراف المعامالت بعملة أجنبية عا عن العملة التشغيلية للمجموعة (العمالت
األجنبية) وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تواريخ تلك المعامالت .في نهاية كل فترة تقرير ،يتم تحويل البنود المالية المنفذة بعمالت
أجنبية وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تلك التواريخ .البنود غير المالية المدرجة بالقيمة العادلة والمنفذة بعمالت أجنبية ،يتم تحويلها
وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة .ال يتم تحويل البنود غير النقدية التي تقاس استنادا إلى التكلفة التاريخية
بالعملة األجنبية .فروقات سعر الصرف للبنود النقدية تدرج في الربح أو الخسارة في الفترة التي تنشأ فيها ،بإستثناء ما هو وارد في
المعايير.
عقود اإليجار
تصنف عقود اإليجار على أنها عقود إيجار تمويلي كلما حولت شروط عقد اإليجار بشكل جوهري جميع مخاطر وعوائد الملكية للمستأجر.
يتم تصنيف جميع عقود اإليجار األخرى بأنا عقود إيجار تشغيلي.
المجموعة كمؤجر

قامت المجموعة بتطبيق األحكام التالية التي تؤثر بشكل جوهري على تحديد مبلغ وتوقيت اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء:
تحديد ألتزمات األداء في عملية بيع مجمعة للمعدات وخدمات التركيب
تقدم المجموعة خدمات التركيب التي تباع إما بشكل منفصل أو مجمع مع بيع المعدات إلى العميل .تعد خدمات التركيب بمثابة
وعد لتحويل الخدمات في المستقبل وهي جزء من التبادل التفاوضي بين المجموعة والعميل.
قررت المجموعة أنه باإلمكان التمييز بين كل من المعدات والتركيب .تشير حقيقة قيام المجموعة ببيع كل من المعدات والتركيب
على أساس مستقل إلى أن العميل يمكنه االستفادة من كال المنتجين بمفرده .كما قررت المجموعة أن الوعود بتحويل المعدات
وتوفير التركيب متضمنة في العقد  .المعدات والتركيب ليست مدخالت لعنصر مشترك في العقد .ال تقدم المجموعة خدمة جوهرية
متكاملة ألن وجود المعدات والتركيب معًا في هذا العقد ال ينتج عنه أي وظائف إضافية أو مركبة وال يقوم أي من المعدات أو التركيب
بتعديل أو تخصيص اآلخر .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن المعدات والتركيب غير مترابطة إلى حد كبير أو مترابطة للغاية ،ألن المجموعة
ستكون قادرة على تحويل المعدات حتى إذا رفض العميل التركيب ويمكنه توفير التركيب فيما يتعلق بالمنتجات التي يبيعها
الموزعون اآلخرون.

يتم إثبات المبالغ المستحقة من المستأجرين بموجب عقود اإليجار التمويلي كمستحقات بمبلغ صافي استثمار المجموعة في عقود
اإليجار .يتم توزيع إيراد اإليجار التمويلي على الفترات المحاسبية بحيث يعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة
القائم فيما يتعلق بعقود اإليجار.

تحديد توقيت الرضى التام عن إلتزامات األداء لخدمات التركيب

يتم إثبات إيرادات اإليجار من اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار ذات الصلة .يتم إضافة التكاليف المباشرة
المبدئية المتكبدة في التفاوض وترتيب اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم االعتراف بها على أساس القسط
الثابت على مدى فترة اإليجار.

خلصت المجموعة إلى أنه يتم اإلعتراف بإيرادات خدمات التركيب بمرور الوقت ألن العميل يتلقى ويستهلك في نفس الوقت المزايا
التي توفرها المجموعة .حقيقة أن كيانًا آخر لن يحتاج إلى إعادة تنفيذ التركيب الذي قدمته المجموعة حتى اآلن يدل على أن العميل
يتلقى ويستهلك في الوقت نفسه مزايا أداء المجموعة عند تنفيذها.

المجموعة كمستأجر

تحقق اإليرادات بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،18المطبق قبل  1يناير 2018

تدرج الموجودات المحتفظ بها بموجب عقود اإليجار التمويلي كموجودات للمجموعة بقيمتها العادلة عند بداية عقد اإليجار ،أو إذا كانت
أقل ،بالقيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات اإليجار .يدرج اإللتزام المقابل للمؤجر في بيان المركز المالي كإلتزام إيجار تمويلي.

عند إجراء أحكامها ،تضع اإلدارة في اإلعتبار المعايير التفصيلية لتحقق اإليرادات من أنشطة تصنيع األسمنت والبناء والعقارات
قدرت اإلدارة أنه يتم اإلعتراف باإليرادات خالل
واألنشطة التجارية ،على النحو المبين في المعيار المحاسبي الدولي رقم  :18اإليراداتّ .
السنة فقط عندما يمكن تقدير نتائج المعامالت التي تنطوي على تقديم الخدمات بشكل موثوق .وللقيام بهذا التقدير ،تتأكد اإلدارة
من تحقق الشروط التالية:

ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﺑﯾن ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻣوﯾل وﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗزام اﻹﯾﺟﺎر وذﻟك ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدل ربح ﺛﺎﺑت على اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣن اﻻﻟﺗزام .يتم إثبات
مصروفات التمويل على الفور في الربح أو الخسارة ،ما لم تكن مرتبطة مباشرة بالموجودات المؤهلة ،وفي هذه الحالة يتم رسملتها
وفقً ا لسياسة المجموعة العامة بشأن تكاليف االقتراض .يتم اإلعتراف اإليجارات المحتملة كمصاريف في الفترات التي يتم تكبدها فيها.
يتم إثبات مدفوعات اإليجار التشغيلي كمصروفات بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار ،إال إذا كان هناك أساس نظامي أكثر
تمثي ً
ال للنمط الزمني الذي يتم فيه استهالك المنافع االقتصادية من األصل المؤجر .يتم اإلعتراف باإليجارات الطارئة الناشئة عن اإليجار
التشغيلي كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها .في حالة استالم حوافز التأجير إلبرام عقود اإليجار التشغيلي ،يتم االعتراف بهذه
الحوافز كإلتزام .ﯾﺗم إلﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻟﺣواﻓز كتخفيض ﻓﻲ ﻣﺻروﻓﺎت اﻹﯾﺟﺎر بطريقة اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ،إﻻ إذا كان أﺳﺎس منهجي آﺧر
ً
ﺗﻣﺛﯾﻼ ﻟﻟﻧﻣط اﻟزﻣﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗم فيه استهالك المنافع االقتصادية ﻣن اﻷﺻل المستأجر.
أكثر

66

إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة

مجموعة المستثمرين القطريين

بناء على أسعار البيع النسبية المستقلة.
وبالتالي ،قامت المجموعة بتخصيص جزء من سعر المعاملة للمعدات وخدمات التركيب
ً

 )1يكون من الممكن قياس حجم اإليرادات بطريقة موثوقة.
 )2يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالمعامالت إلى للمنشاة.
 )3يكون من الممكن قياس مرحلة اإلنجاز في تاريخ التقرير بشكل موثق.
 )4يكون من الممكن قياس التكاليف المتكبدة للمعامالت والتي ستتكبد مستقب ً
ال ذات العالقة بالمعامالت بطريقة موثوقة.
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 .4األحكام الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقين

تحقق اإليرادات بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،18المطبق قبل  1يناير 2018
تقييم نموذج العمل
يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية على نتائج اختبار األداء التجريبي ( )SPPIواختبار نموذج العمل (انظر إيضاح  .)3تحدد المجموعة
نموذج العمل على مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات الموجودات المالية معًا لتحقيق هدف عمل معين .يتضمن هذا التقييم
حكمًا يعكس جميع األدلة ذات الصلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء الموجودات وقياس أدائها ،والمخاطر التي تؤثر على أداء الموجودات
وكيفية إدارتها وكيفية تعويض مدراء الموجودات .تراقب المجموعة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر والتي تم استبعادها قبل استحقاقها لفهم سبب التخلص منها وما إذا كانت األسباب متفقة مع الهدف
من األعمال التي تم اإلحتفاظ بها .تعتبر المراقبة جزءًا من التقييم المتواصل للمجموعة حول ما إذا كان نموذج العمل الذي يتم فيه
االحتفاظ بالموجودات المالية المتبقية مالئمًا ،وإذا كان من غير المالئم أن تغيير في نموذج العمل وبالتالي تغييرًا مستقبليًا لتصنيف
تلك الموجودات .لم تكن مثل هذه التغييرات مطلوبة خالل الفترات المعروضة.

الزيادة الجوهرية في مخاطر اإلئتمان
كما تم شرحه في إيضاح  ،3يتم قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة كمخصص يعادل الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لفترة  12شهرًا
لموجودات المرحلة  ،1أو الخسائر اإلئتمانية المتوقعة مدى الحياة لموجودات المرحلة  2أو المرحلة  .3ينتقل األصل إلى المرحلة  2عندما
تزيد مخاطر االئتمان بشكل جوهري منذ اإلعتراف المبدئي .ال يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9ما يشكل زيادة جوهرية في
مخاطر االئتمان .عند تقييم ما إذا كانت مخاطر اإلئتمان ألصل ما قد زادت بشكل جوهري ،تأخذ المجموعة في الحسبان المعلومات
النوعية والكمية المعقولة والمعلومات المستقبلية.

األدوات المالية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،39المطبق قبل  1يناير 2018
تصنيف اإلستثمارات
تقرر اإلدارة عند حيازة اإلستثمار ما إذا كان سيتم تصنيفه كمتاح للبيع أو محتفظ به حتى تاريخ اإلستحقاق أو موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .تقوم المجموعة بتصنيف هذه اإلستثمارات كمحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق إذا كان لديها ك ً
ال من
النية اإليجابية والقدرة على اإلحتفاظ باإلستثمار حتى تاريخ اإلستحقاق .تصنف المجموعة اإلستثمارات كموجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان اإلستثمار مصنف كمحتفظ به للمتاجرة وصنفته المجموعة عند اإلعتراف المبدئي بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر .تصنف كافة اإلستثمارات األخرى كإستثمارات متاحة للبيع.

دعاوى قضائية
يصف إيضاح  36عدد من اإلجراءات القانونية ضد المجموعة .إختارت اإلدارة عدم تكوين مخصص ألي مطالبات ضد المجموعة حيث أن
النتيجة النهائية لإلجراءات القانونية ليست مؤكدة ،وال يعتقد بأن لها أي تأثير مالي.

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

السيطرة على الكيانات التي تم اعتبارها في السابق شركات زميلة
كما هو مبين في إيضاح  ،9خالل السنة ،حصلت المجموعة على السيطرة على بعض الشركات المذكورة ،والتي سبق بيان والتي
اعتبارها سابقا شركات زميلة وقد تم فرض السيطرة من خالل تعيين مدراء مرخصين بالكامل ،وبالتالي وفق لنظام التأسيس ،القدرة
على توجيه األنشطة ذات الصلة .بناءًا على ذلك ،قامت المجموعة بتوحيد البيانات المالية لهذه الشركات إعتبارًا من فبراير  ،2018وفقً ا
لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  :10البيانات المالية الموحدة.

قياس اإلستثمارات العقارية
إن إدارة المجموعة مطالبة بتطبيق إما طريقة القيمة العادلة أو طريقة التكلفة كسياسة محاسبية لقياس إستثماراتها العقارية وتطبيق
هذه السياسة على جميع اإلستثمارات العقارية ،إال إذا كانت تحتفظ باإلستثمار 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.
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 .4األحكام الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقين (تتمة)
 4.2المصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقين
اإلفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر األخرى لتقدير عدم اليقين في تاريخ بيان المركز المالي ،والتي تنطوي على
مخاطر كبيرة بالتسبب في تعديل جوهري للمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية موضحة أدناه:

نسبة اإلنجاز
تستخدم المجموعة طريقة المدخالت لإلعتراف باإليرادات على أساس جهود الشركة أو المدخالت للرضى بإلتزام األداء عند إحتساب
عقود اإلنشاء الخاصة به .ويتم ذلك بقياس التكاليف المتكبدة حتى تاريخه ،مقارنة بالتكاليف اإلجمالية المتوقع تكبدها (التكاليف
النهائية المتوقعة).
في تاريخ كل تقرير ،يتعين على المجموعة تقدير مرحلة اإلنجاز وتكاليف اإلنجاز في عقود اإلنشاء .تتطلب هذه التقديرات أن تقوم
المجموعة بعمل تقديرات للتكاليف المستقبلية التي سيتم تكبدها ،بناءًا على العمل الذي سيتم تنفيذه بعد تاريخ التقرير.
أيضا تكلفة المطالبات المحتملة من جانب المقاولين من الباطن وتكلفة الوفاء بالتزامات تعاقدية أخرى مع
وتشمل هذه التقديرات ً
العمالء .تنعكس آثار أي مراجعة لهذه التقديرات في السنة التي يتم فيها مراجعة التقديرات .عندما يكون من المحتمل أن يتجاوز
إجمالي تكاليف العقد إجمالي إيرادات العقد ،يتم إثبات إجمالي الخسارة المتوقعة فورًا ،كما هو متوقع ،سواء بدأ العمل في هذه
العقود أم ال .تستخدم المجموعة فرقها التجارية مع مدراء المشاريع لتقدير تكاليف إكمال عقود البناء .يتم تضمين عوامل مثل
التأخر في تاريخ االنتهاء المتوقع والتغيرات في نطاق العمل والتغيرات في أسعار المواد والزيادة في تكاليف العمالة والتكاليف
األخرى في تقديرات تكاليف البناء وفقًا ألفضل التقديرات التي يتم تحديثها بشكل منتظم.

تكلفة اإلنجاز بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،11المطبق قبل  1يناير 2018
عند إحتساب اإليرادات على العقود طويلة األجل ،قامت اإلدارة بتقدير تكلفة إنجاز العقد ،وذلك للتأكد من أن نسبة الربح الصحيحة
قد تم أخذها كل سنة .من أجل إحتساب تكلفة اإلنجاز ،تقوم اإلدارة بإجراءات مراجعة دورية ومنظمة للنتائج الفعلية والتوقعات
المستقبلية ومقارنتها بالموازنة الخاصة بالمشاريع .وتتطلب هذه العملية وجود ضوابط رقابية تتضمن العمليات المالية وتحديد
التغيرات الرئيسية في التوقعات ووضع وتطبيق مبادرات إلدارة تلك المخاطر .لذا ،فإن اإلدارة واثقة بأنه قد تم تقدير تكلفة اإلنجاز
بصورة عادلة.

تدني قيمة الشهرة
يتطلب تحديد ما إذا كانت الشهرة قد تدنت قيمتها تقدير القيمة عند اإلستخدام للوحدات المنتجة للنقد التي تم تخصيص
الشهرة لها .تتطلب القيمة عند اإلستخدام من أعضاء مجلس اإلدارة تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع نشوئها من
الوحدات المنتجة للنقد ومعدل الخصم المالئم إلحتساب القيمة الحالية .تفاصيل القيمة عند اإلستخدام مبينة في إيضاح .7

القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية
إن القيمة العادلة محددة في تاريخ معين .نظرًا ألن ظروف السوق قد تتغير ،فإن القيمة المفصح عنها كقيمة عادلة قد تكون غير
صحيحة أو غير مالئمة إذا تم تقديرها في وقت آخر .استعانت إدارة المجموعة بمق ّيم مستقل لتقييم العقارات اإلستثمارية وتعتقد
أن قيمة اإلستثمارات العقارية تعكس القيمة السوقية العادلة لتلك اإلستثمارات العقارية .المعلومات حول القيمة العادلة للعقارات
اإلستثمارية مبينة في إيضاح .6

الممتلكات والمصانع والمعدات
المقدرة ،والتي تستند إلى اإلستخدام المتوقع لذلك
يتم إستهالك تكلفة الممتلكات و المصانعوالمعدات على مدى األعمار اإلنتاجية
ّ
األصل والتآكل والتلف المتوقعين وبرامج اإلصالح والصيانة والتقادم التكنولوجي الناشىء من التغيرات والقيمة المتبقية .لم تعتبر
اإلدارة أي قيمة متبقية.
تقوم إدارة المجموعة بإختبار وجود مؤشر على أن الموجودات قد تدنت قيمتها وفقًا للسياسات المحاسبية .يتم تحديد القيمة
القابلة لإلسترداد ألصل ما بناء على طريقة القيمة عند اإلستخدام .تستخدم هذه الطريقة التدفقات النقدية المقدرة المتوقعة
والمخفضة بإستخدام األسعار السائدة في السوق.
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إحتساب مخصص الخسارة

عند إحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ،تستخدم المجموعة معلومات مستقبلية معقولة ومؤيدة ،تستند على إفتراضات
للحركة المستقبلية للمحركات اإلقتصادية المختلفة وكيفية تأثير تلك المحركات على بعضها البعض .الخسارة نتيجة التعثر هي
أفضل تقدير للخسارة الناشئة عن التعثر وتستند على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي يتوقع المقرض
إستالمها ،مع الوضع في اإلعتبار التدفقات النقدية من الضمانات اإلضافية والتحسينات االئتمانية المتكاملة.

تتكون إحتمالية التعثر من مدخالت رئيسية عند قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة .إحتمالية التعثر هي تقدير إلمكانية التعثر عن
السداد خالل إطار زمني معين ،ويتضمن إحتسابه البيانات التاريخية واالفتراضات وتوقعات الظروف المستقبلية.
تدني قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،36المطبق قبل  1يناير 2018

تتبع المجموعة المعيار المحاسبي الدولي رقم « 39األدوات المالية :اإلعتراف والقياس» لتحديد فيما إذا كان هناك تدني في قيمة
الموجودات المالية المتاحة للبيع .يتطلب هذا التقييم إجراء أحكام هامة .عند إجراء هذه األحكام ،تقوم المجموعة بتقدير ،ضمن
عوامل أخرى ،تحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يشير إلى تدني القيمة.

تخصيص سعر الشراء للسيطرة المفترضة على الشركات التابعة

لم يتم تحديد اإلحتساب المبدئي لعمليات االستحواذ خالل السنة إال بشكل مؤقت في نهاية فترة التقرير .في تاريخ االنتهاء من
ً
مؤقتأ إستندًا
هذه البيانات المالية الموحدة ،لم يتم االنتهاء من تقييمات السوق الضرورية والحسابات األخرى ،ولذلك تم تحديدها
إلى أفضل تقديرات اإلدارة.

القيمة العادلة لالستثمارات غير المدرجة

يتم قياس بعض موجودات ومطلوبات المجموعة بالقيمة العادلة ألغراض التقارير المالية .عند تقدير القيمة العادلة ألصل أو إلتزام
ما ،تستخدم المجموعة البيانات التي يمكن مالحظتها في السوق إلى الحد الذي تكون فيه متاحة .ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ تكون ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى
 1ﻣﺗﺎﺣﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻋداد ﺗﻘﯾﯾم داﺧﻟﻲ ﺑإﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺎت وﻣدﺧﻼت اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ .يتم اإلفصاح عن معلومات حول تقنيات
التقييم والمدخالت المستخدمة في تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المختلفة في اإليضاحات ذات الصلة.
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للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

 .5الممتلكات والمصانع والمعدات

3.282.015
()782.749
2.499.266

التكلفة
الرصيد في  1يناير 2017
إضافات
تحويالت
تحويالت لعقارات إستثمارية*
شطب
الرصيد كما في  31ديسمبر 2017

1.467.806.130
18.306.522
130.640
()1.752.617
1.484.490.675

14.861.495

3.246.649
2.632.191
()345.416
-

9.328.071

7.011.380
2.316.691
-

33.363.538

3.419.740
349.443
1.819.979
()345.416
-

28.119.792

27.245.190
689.455
185.147
-

 ٢.١تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة السارية للسنة الحالية (تتمة)
					
أثاث وتركيبات
معدات
مباني
أراضي
ريال قطري
ريال قطري
ريال قطري
ريال قطري
1.142.778.150
3.370.867
935.000
()20.646.364
1.126.437.653

الرصيد كما في  31ديسمبر 2018

اضافات من خالل دمج األعمال
إضافات /تعديالت
تحويالت
استبعادات
شطب
2.499.266

289.800.300

55.751.166
()205.263

234.254.397

177.386.427
57.128.313
()260.343

1.486.699.827

		
66.235
3.596.688
2.282.754
36.499.667
()2.736.666
()1.387.536
1.162.549.643

اإلستهالك المتراكم
الرصيد في  1يناير 2017
إستهالك السنة
إستهالك مرتبط بالشطب

الرصيد كما في  31ديسمبر 2017

-

استهالك من دمج
إستهالك السنة
إستهالك مرتبط بالتحويل
إستهالك مرتبط باألستبعاد
إستهالك مرتبط بالشطب
الرصيد كما في  31ديسمبر 2018
صافي القيمة الدفترية
الرصيد كما في  31ديسمبر 2018

83.463.838
24.657.606
()722.616

2.499.266

الرصيد كما في  31ديسمبر 2017

2.499.266

-

1.019.038.825

107.398.828

66.235
25.475.170
()2.736.658
		130.203.575
1.032.346.068
1.250.236.278

1.196.899.527
18.791.721

سيارات
وآليات ثقيلة
ريال قطري

كومبيوتر
وبرمجيات
ريال قطري
10.519.134
65.024
10.584.158

12.449.453
9.820.298
250.692
-

1.086.629
778.666
-

93.518.708
47.178.820
6.772.546
		
-

المجموع
ريال قطري

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ
ريال قطري
75.798.502
35.257.971
()1.250.787
()5.406.589
104.399.097

2.424.989.206

2.339.172.482

516.117.065

13.209.704
91.326.096
()3.217.124
()205.263

415.003.652

324.860.763
91.125.848
()982.959

2.855.289.547

14.501.745
5.399.612
()3.217.132
()1.387.536

2.839.992.858

2.810.795.338
57.785.839
()6.189.338
()22.398.981
()1.870.339
()38.319.646
64.209.112
-

104.399.097

64.209.112

-

-

-

10.070.990

11.494.731

1.027.661
396.080
69.756.964

513.168

954.722

8.869.159
7.071.489
()135.050
-

53.951.366

9.929.141
262.400
()135.050
-

83.462.217

83.366.217
96.000
-

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 4.2المصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقين

18.502.043

 .4األحكام الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقين (تتمة)

29.510.851

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

23.761.744

إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة
بعض التسهيالت اإلئتمانية مضمونة برهن حيازي على خط اإلنتاج  1للمصنع ورهن على آليات ومعدات خط اإلنتاج  2للمصنع (إيضاح .))1( 21
* خالل السنة السابقة ،قررت اإلدارة إستخدام تللك الموجودات إلى كأستثمارات عقارية  .وبالتالي ،فإن األرض بقيمة  782.749ريال قطري واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بقيمة  5.406.589ريال قطري تم تحويلها
إلى عقارات إستثمارية إلى ان يتم إكتمال المشروع.

التقرير السنوي 2018
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إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

 .5الممتلكات والمصانع والمعدات

 .6إستثمارات عقارية (تتمة)

بعض التسهيالت اإلئتمانية مضمونة برهن حيازي على خط اإلنتاج  1للمصنع ورهن على آليات ومعدات خط اإلنتاج  2للمصنع (إيضاح .))1( 21

عند تقدير القيمة العادلة للعقارات ،يعتبر االستخدام األعلى واألفضل للعقارات هو استخدامها الحالي.

* خالل السنة السابقة ،قررت اإلدارة إستخدام تللك الموجودات إلى كأستثمارات عقارية  .وبالتالي ،فإن األرض بقيمة  782.749ريال قطري
واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بقيمة  5.406.589ريال قطري تم تحويلها إلى عقارات إستثمارية إلى ان يتم إكتمال المشروع.

يتم تحديد القيمة العادلة من قبل المقيمين المستقلين باستخدام تقنيات التقييم التالية وفقًا للجنة المعايير الدولية للتقييم:

يتم توزيع قيمة اإلستهالك للسنة على النحو التالي:

2018
ريـال قطري

2017
ريـال قطري

87.496.860
477.468
3.351.768

88.053.612
661.538
2.410.698

91.326.096

91.125.848

2018
ريـال قطري

2017
ريـال قطري

الرصيد في  1يناير
اإلضافات ،بالصافي
المحول من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
المحول من إستثمارات عقارية

104.399.097
()1.870.339
()38.319.646
-

75.798.502
35.257.971
()1.250.787
()5.406.589

الرصيد كما في  31ديسمبر

64.209.112

104.399.097

تكاليف اإليرادات
مصاريف بيع وتوزيع (إيضاح )27
مصاريف عمومية وإدارية (إيضاح )28

الحركة في األصول قيد اإلنشاء هي كما يلي:

 .6إستثمارات عقارية
إستثمارات عقارية
ريال قطري

عقارات تحت اإلنشاء
ريال قطري

المجموع
ريال قطري

الرصيد في  1يناير 2017
تحويالت من الممتلكات والمصانع والمعدات
إضافات
مصاريف تمويل تم رسملتها خالل السنة
صافي الحركة الناتجة عن التغير في
القيمة العادلة لألستثمارات العقارية

515.159.221
6.189.338
-

233.361.800
20.938.315
6.688.045

748.521.021
6.189.338
20.938.315
6.688.045

()10.136.085

()3.061.961

()13.198.046

الرصيد كما في  31ديسمبر 2017

511.212.474

257.926.199

769.138.673

تحويالت من الممتلكات والمصانع والمعدات
إضافات
مصاريف تمويل تم رسملتها خالل السنة
صافي التغير في القيمة العادلة لألستثمارات العقارية

()10.571.323

11.067.943
6.714.033
12.077.922

11.067.943
6.714.033
1.506.599

الرصيد كما في  31ديسمبر 2018

500.641.151

287.786.097

788.427.248

تتكون االستثمارات العقارية من عدد من العقارات التجارية والسكنية المؤجرة أو التي سيتم تأجيرها ألطراف خارجية.
أن القيمة العادلة إلستثمارات االعقارية للمجموعة كما في  31ديسمبر  .2018تم التوصل إليها على أساس التقييم الذي أجري في ذللك
بواسطة مقيم عقارات مؤهل .خارجي ،مستقل غير متعلق بالمجموعة ،لديه مقيمون معتمدون في دولة قطر .ولديهم مؤهالت مناسبة
معترف بها وخبرة حديثة في موقع وفئة العقارات التي يجري تقييمها.
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• طريقة مقارنة السوق التي تعكس المعامالت األخيرة في نفس المجال ،مع األخذ في االعتبار خصائص العقار ،واالختالفات في الموقع،
والعوامل الفردية ،مثل الواجهة والحجم ،بين الممتلكات المقارنة ،بمعدل متوسط.
• طريقة تكلفة االستبدال التي تعكس المبلغ المطلوب في حالة الطاقة االستيعابية لألصل (تكلفة االستبدال الحالية)
مدخالت هامة غير ملحوظة
ان معدل المقارنة لكل متر مربع يستخدم للتقييم ،عن طريق األخذ في االعتبار الفروقات في الموقع ،والعوامل الفردية ،مثل الواجهة
والحجم ،بين المقارنات والممتلكات.
وقد تم تقييم جميع العقارات باستخدام نهج مقارنة السوق باستثناء بعض العقارات التجارية التي يتم تقييمها باستخدام طريقة
تكلفة االستبدال .يمكن أن يؤدي االختالف في افتراض معدل لكل متر مربع من العقار المقارن إلى زيادة  /نقص في القيمة العادلة.
لم يكن هناك أي تغيير في أساليب التقييم خالل العام.

2018
ريـال قطري

2017
ريـال قطري

إيراد اإليجار الناتج عن اإلستثمارات العقارية

5.485.964

5.484.508

المصاريف التشغيلية المباشرة

()4.910.090

()2.494.966

التغير في القيمة العادلة

1.506.599

()13.198.046

ال يوجد لدى المجموعة أي قيود على تسجيل إستثماراتها العقارية أو إلتزاماتها التعاقدية لشراء أو بناء أو تطوير العقارات اإلستثمارية أو
إلجراء تصليحات أو صيانة أو تحسينات .إن تفاصيل االستثمارات العقارية للمجموعة والمعلومات حول القيمة العادلة كما في نهاية فترة
التقرير هي كما يلي:
2017
2018
ريـال قطري
ريـال قطري
وحدات سكنية
عقار تجاري وأرض وعقارات أخرى

102.972.751
685.454.497

107.294.353
661.844.320

إجمالي

788.427.248

769.138.673

تعتبر جميع اإلستثمارات العقارية من المستوى الثالث في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
 -7الشهرة

الشهرة

2018
ريـال قطري

2017
ريـال قطري

312.819.226

314.457.585

وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في  26أبريل  2009إقتناء عن طريق الدمج على نسبة  %100من 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 إضافية بعالوة إصدار بلغت  435.73مليون ريال قطري .نتج عن هذه المعاملة
شهرة بلغت  314.46مليون ريال قطري.
في  31ديسمبر  ،2018تم إجراء مراجعة لتدني قيمة الشهرة من قبل اإلدارة داخليًا .و قامت اإلدارة بتقيم القيم الدفترية للشهرة مع
المبالغ المتوقع إستردادها من الوحدة المنتجة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها .تستند المبالغ القابلة لإلسترداد بالنسبة للوحدات
المنتجة للنقد إلى القيمة عند اإلستخدام والتي تحتسب من التدفقات النقدية المتوقعة لمدة خمس سنوات تنتهي في  31ديسمبر
 2023بإستخدام بيانات الموازنات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
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البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول
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للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

 .9إندماج األعمال

 .7الشهرة (تتمة)
إن اإلفتراض الرئيسي لحساب القيمة عند اإلستخدام هو معدل الخصم المعروض في المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال للمجموعة
بنسبة  .%14وتقدر اإلدارة معدل الخصم الذي يعكس افتراضات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر الخاصة بالوحدات المنتجة
والمعدلة بالمخاطر هي  .%14تستند التغيرات في اإليراد والتكاليف المباشرة إلى معدل نمو مركب
للنقد وتعتبر نسبة الخصم المناسبة
ّ
مقدر بنسبة  %3.5إضافة إلى الخبرة السابقة وتوقعات التغيرات المستقبلية في السوق .إستنتجت اإلدارة من هذه المراجعة بأن هناك
تدني في قيمة الشهرة بمبلغ  1.638.359ريال قطري خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر .2018
تم تخصيص القيمة الدفترية للشهرة لوحدات توليد النقد ذات الصلة بما في ذلك الصناعية والبحرية والمقاوالت والهندسة وغيرها.
تحليل الحساسية
أجرت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ تحليل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ لتدني اﻟﻘﯾﻣﺔ إلى اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻟﺔ إلﺳﺗرداد لكل ﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻟﻧﻘد اﻟﺗﻲ تم تخصيص الشهرة لها .يعتقد اإلدارة أن أي تغيير محتمل معقول في االفتراضات األساسية التي يعتمد
عليها المبلغ القابل لإلسترداد لوحدات توليد النقد هذه لن يتسبب في تجاوز القيمة الدفترية للمبلغ القابل لإلسترداد من وحدات توليد
النقد ذات الصلة.

تمتلك المجموعة حصص في شركات زميلة جميعها في قطر ،وبنسب من األرباح تتراوح ما بين  %20و .%50وبالرغم من إمتالك أكثر من
 %50من نسبة المساهمة 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  31ديسمبر .2018
تعمل الشركات الزميلة في خدمات الشحن والتصنيع وغيرها.
تم إحتساب حصة األرباح من اإلستثمار في الشركات الزميلة بناءًا على البيانات المالية المدققة لتلك الشركات الزميلة 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.
2018
ريـال قطري

2017
ريـال قطري

صافي ربح السنة

29.877.056

50.121.772

حصة الربح من اإلستثمارات الشركات الزميلة

18.582.004

19.413.574

حصة الربح من الدخل الشامل اآلخر

-

-

حصة المجموعة من إجمالي الدخل الشامل

18.582.004

19.413.574

كانت الحركة في رصيد اإلستثمارات في الشركات الزميلة على النحو التالي:
2018
ريـال قطري

2017
ريـال قطري

الرصيد كما في  1يناير
تحويل إلى شركات تابعة
حصة الربح من إستثمارات الشركات الزميلة
توزيعات أرباح مستلمة

84.962.250
()31.363.687
18.582.004
()16.023.806

75.648.777
19.413.574
()10.100.101

الرصيد كما في  31ديسمبر

56.156.761

84.962.250

* في سنة  ،2018تحققن السيطرة من قبل المجموعة على إستثمارات كانت محتسبة سابقًا في حقوق الملكية .بناءًا على ذلك ،قامت
المجموعة بتوحيد البيانات المالية لهذه الشركات (إيضاح .)9
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إن تفاصيل مقابل الشراء ،وصافي الموجودات التي تمت حيازتها والشهرة كما يلي:
مقابل الشراء

النقد المدفوع ()1
القيمة العادلة لإلستثمار المعترف به سابقًا في شركات زميلة ()2

المجموع
ريال قطري
31.363.687

إجمالي مقابل الشراء

31.363.687

( )1ال يوجد مقابل نقدي محول فيما يتعلق بالحصول على السيطرة على الشركات التابعة المذكورة أعاله.
( )2تحدد القيمة العادلة لإلستثمار المعترف به سابقًا في الشركات الزميلة على اساس مؤقت.

 .8إستثمارات في شركة زميلة

مجموعة المستثمرين القطريين

ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ،تحققن السيطرة من قبل المجموعة على اﻟﺷركات ،واﻟﺗﻲ تم إحتسابها سابقًا كإستثمارات في شركات زميلة .تحققت
السيطرة من خالل تعيين ممثلين عن المجموعة كمدراء مفوضين بالكامل وبالتالي ،ووفق ّا لعقد التأسيس ،أصبحت قادرة على توجيه
األنشطة ذات الصلة .بناءًا على ذلك ،قامت المجموعة بتوحيد البيانات المالية لهذه الشركات إعتبارًا من فبراير  ،2018وفقً ا لمتطلبات
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )10البيانات المالية الموحدة.

إن اإلدارة بصدد إجراء تحليل تفصيلي للتقييم وتخصيص سعر الشراء ،والذي لم يكتمل بعد في تاريخ هذه البيانات المالية.
فيما يلي الموجودات القابلة للتحديد والمطلوبات المفترضة نتيجة لعملية اإلستحواذ:

النقد وشبه النقد
الممتلكات و والمصانع والمعدات
مطلوب من أطراف ذات عالقة
ذمم مدينة و ارصدة مدينة أخرى
ذمم دائنة و ارصدة دائنة أخرى
مطلوب إلى أطراف ذات عالقة
مكافآت نهاية خدمة الموظفين

المجموع
ريال قطري
46.609.335
1.292.042
1.139.158
25.539.852
()3.094.817
()3.327.037
()5.431.159

صافي الموجودات القابلة للتحديد

62.727.374

يطرح :حقوق غير المسيطرين غير المسيطرة
يضاف :الشهرة

31.363.687
31.363.687

حقوق غير المسيطرين
يتم قياس حقوق الملكية غير المسيطرة بالرجوع إلى الحصة ذات الصلة من القيمة الدفترية لصافي الموجودات .إن الربح المخصص
لحقوق الملكية غير المسيطرين وحقوق المتراكمة الغير المسيطرين كما في  31ديسمبر  2018موضح أدناه.
مجموع
ريال قطري
موجودات متداولة

130.220.148

موجودات غير متداولة

636.374

مطلوبات متداولة

()46.166.416

مطلوبات غير متداولة

()4.476.042

حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة

80.214.064

حقوق غير المسيطرين غير المسيطره

40.107.032

اإليرادات

67.039.480

ربح الفترة

17.486.690

الربح المنسوب إلى مالكي الشركة

8.743.345

الربح المنسوب إلى حقوق غير المسيطرين غير المسيطره

8.743.345
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 .10اإلستثمار في موجودات مالية

 .12المخزون

2018
ريـال قطري

2017
ريـال قطري

بضائع تامة الصنع
بضائع شبه تامة الصنع
مواد خام
بضاعة في الطريق
قطع غيار

3.622.686
294.296.007
19.431.765
298.337
52.250.008

3.552.443
226.862.239
25.957.710
711.272
55.478.247

بلغت استثمارات حقوق الملكية غير المدرجة ( :2017إستثمارات مالية متاحة للبيع) قيمة  5.351.135ريال قطري ( 3.038.800 :2017ريال قطري)
مدرجة بالقيمة العادلة ( :2017بالتكلفة نظرًا لعدم إمكانية قياس القيمة العادلة بشكل موثوق منه).

يطرح  :صافي الحركة في مخصص المخزون

369.898.803
()8.592.561

312.561.911
()11.209.803

هذه اإلستثمارات هي إستثمارات حقوق ملكية ليس محتفظ بها للمتاجرة .بل هي محتفظ بها ألغراض إستراتيجية قصيرة وطويلة
األجل .بناء عليه ،إختار إدارة المجموعة تصنيف هذه اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية على أنها إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر حيث يعتقدون بأن األعتراف بالتقلبات قصيرة األجل في القيمة العادلة لهذه اإلستثمارات في األرباح أو الخسائر لن
يتماشى مع إستراتيجية المجموعة لإلحتفاظ بهذه اإلستثمارات ألغراض طويلة األجل والتحقق من إمكانية أدائها على المدى الطويل.

361.306.242

301.352.108

كانت الحركة في مخصص المخزون على النحو التالي:

2018
ريـال قطري

2017
ريـال قطري

الرصيد كما في  1يناير
صافي (مسترد) /مكون خالل السنة

11.209.803
()2.617.242

9.751.799
1.458.004

الرصيد كما في  31ديسمبر

8.592.561

11.209.803

2018
ريـال قطري

2017
ريـال قطري

6.518.240
11.062.784
27.357.374
335.986
14.967.339

6.279.198
5.470.680
2.578.279
592.043
3.414.634

60.241.723

18.334.834

2018
ريـال قطري

2017
ريـال قطري

6.502.364
48.421.452
()5.232.907

7.991.694
28.981.313
-

49.690.909

36.973.007

كما في  31ديسمبر ،كانت االستثمارات في الموجودات المالية في اإلستثمارت حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل تتضمن ما يلي:
2017
2018
ريـال قطري
ريـال قطري
استثمارات حقوق الملكية المدرجة
استثمارات حقوق الملكية غير المدرجة

5.351.135

1.255
3.038.800

5.351.135

3.040.055

تدني قيمة اإلستثمارات في الموجودات المالية
تقدم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على تدني قيمة إستثمار أو مجموعة من اإلستثمارات .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 عوامل أخرى تتعلق بالسوق
وتقوم أيضًا بتقييم حركة سعر السهم التاريخية ومعرفة المدى والفترة التي كانت بها القيمة العادلة لإلستثمار أقل من التكلفة.

 .13مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى

إن القيمة العادلة لألسهم المدرجة في األسواق النشطة تقاس حسب األسعار السوقية .القيمة العادلة لتلك اإلستثمارات مبينة في إيضاح(.)31
أن احتياطي إعادة تقييم األستثمارات يمثل األرباح او الخسائر المتراكمة الناتجة عن إعادة تقييم األستثمارات في أدوات حقوق الملكية المعنية
في بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى ،بالصافي المحول من األرباح /الخسائر المتراكمة الي االرباح المدورة عند االستبعاد.

الرصيد كما في  1يناير  2018طبقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 39
تعديل عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9

احتياطي اعادة
تقيم االستثمار
ريال قطري
_
3.053.018

معدل
الرصيد كما في  1يناير - 2018
ّ
ربح (/خسارة) القيمة العادلة

3.053.018
()1.030.438

الرصيد كما في  31ديسمبر 2018

2.022.580

 .11أصول تعاقدية /مبالغ مستحقة من العمالء

مبالغ مستحقة من عمالء بموجب عقود إنشاءات
مبالغ مستحقة من عمالء مقابل خدمات تركيب
يطرح :مخصص خسارة (إيضاح )32

2018
ريـال قطري

2017
ريـال قطري

776.833
352.998
()10

4.448.282
-

1.129.821

4.448.282

تقوم إدارة المجموعة دائمًا بقياس مخصص الخسارة على المبالغ المستحقة من عمالء بمبلغ يعادل الخسارة اإلئتمانية المتوقعه على
مدى العمر ،مع الوضع في اإلعتبار الخبرة التاريخية والتوقعات المستقبلية للصناعة.
نظرًا ألن تجربة الخسارة االئتمانية السابقة للمجموعة ال تُظهر أنماط خسارة مختلفة بشكل كبير بالنسبة لقطاعات مختلفة من العمالء،
فإن أحكام مخصص الخسارة بناءًا على حالة اإلستحقاق السابقة ال يميز بشكل أكبر بين قاعدة العمالء المختلفة للمجموعة:
اليوجد تغيرات جوهرية في إجمالي مبالغ موجودات العقود التي أثرت على تقدير بدل الخسارة.
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إيرادت مستحقة
مدفوعات مقدمة
ودائع قابلة لإلسترداد
مطلوب من الموظفين
أخرى

 .14دفعات مقدمة لمقاولين والموردين

مدفوعات مقدمة لمقاولين
مدفوعات مقدمة لموردين
يطرح  :مخصص خسائر

بالرجوع إلى إيضاح رقم  32لألطالع على التفاصيل المتعلقة بجودة اإلئتمان للموجودات المالية للمجموعة أصول تعاقدية وعقود الضمان
المالي.
2018
		
ريال قطري
		
%9.53
		
معدل خسارة االئتمان المتوقعة
54.923.816
تقديرات إجمالي القيمة الدفترية عند التعثر -المبالغ غير مستحقة الدفع 		
()5.232.907
		
الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة
صافي القيمة الدفترية

		

49.690.909
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 .16ذمم مدينة

 .14دفعات مقدمة لمقاولين والموردين (تتمة)
تم االعتراف بالحركة في خسارة االئتمان على مدى الحياة لمدفوعات مقدمة لمقاولين و الموردين والتي تم االعتراف بها وفقً ا للنهج
المبسط المنصوص عليه في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (.)9
2018
		
ريال قطري
		
		
الرصيد في  1يناير 2018
5.232.907
		
صافي الزيادة في مخصص الخسارة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2018

		

5.232.907

 .15معامالت األطراف ذات العالقة
األطراف ذات العالقة كما هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)24اإلفصاح 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 .

		
ملكية مشتركة
شركة المسند (ش.م.م)
ملكية مشتركة
شركة الوطنية لخدمات الطيران
ملكية مشتركة
أخرى
		

		
ملكية مشتركة
شركة الوطنية لخدمات الطيران
اخرى		

الخليج المتحدة لألسمنت (ذ.م.م)
(د) مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين
		
		
		
مكافآت  -قصيرة األجل

تقوم المجموعة دائم ّا بقياس مخصص خسارة الذمم المدينة التجارية بمبلغ يعادل الخسارة اإلئتمانية المتوقعة على مدى العمر .يتم
تقدير الخسائر اإلئتمانية المتوقعة من الذمم المدينة بإستخدام مصفوفة المخصص بالرجوع إلى تجربة العجز عن السداد السابقة
للمدينين وتحليل المركز المالي الحالي للمدين ،بتعديل العوامل الخاصة بالمدينين والظروف االقتصادية العامة للصناعة التي يعمل
المدينون فيها وتقييم كل من االتجاه الحالي وكذلك توقعات الظروف في تاريخ التقرير.
تقوم المجموعة بشطب الذمم المدينة عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن المدين يعاني من ضائقة مالية حادة وليس هناك
احتمال واقعي تكوين احتياطي كامل او ،على سبيل المثال ،عندما يكون المدين قد وضع تحت التصفية أو دخل في إجراءات اإلفالس.
ال يخضع أي من الذمم التجارية المدينة التي تم شطبها ألنشطة اإلنفاذ.
يوضح الجدول التالي تفاصيل مخاطر الذمم المدينة استنادًا إلى مصفوفة مخصص المجموعة .نظرًا ألن الخبرة التاريخية للخسائر
بناء على
االئتمانية للمجموعة ال تُظهر أنماط خسارة مختلفة بشكل كبير بالنسبة لقطاعات مختلفة من العمالء ،فإن مخصص الخسارة ً
وضع المستحقات السابقة غير مميز بشكل أكبر بين قاعدة العمالء المختلفة للمجموعة:

4.376.147

948.762

كما في  31ديسمبر كانت أعمار الذمم المدينة كما يلي:

2018
ريال قطري
164.697
3.692.448

2017
ريال قطري
164.697
180.118

3.857.145

344.815

2018
ريال قطري

2017
ريال قطري

العالقة
شركة زميلة
مبيعات

ال يتم احتساب اي ربح على الذمم التجارية المدينة المستحقة

2018
ريال قطري
145.143
200.000
4.031.004

(ج) معامالت مع أطراف ذات عالقة
طبيعة المعاملة

275.784.291

243.377.886

2017
ريال قطري
675.363
200.000
73.399

(ب) مستحق إلى أطراف ذات عالقة
العالقة

يطرح :مخصص الخسارة

251.309.541
10.950.560
29.362.077
291.622.178
()15.837.887

238.999.890
9.757.522
248.757.412
()5.379.526

لم يحدث أي تغيير في تقييمات التقدير أو االفتراضات الهامة التي تمت خالل فترة التقرير الحالية.

(أ) مستحق من أطراف ذات عالقة
العالقة

ذمم مدينة من أنشطة صناعية
ذمم مدينة من أنشطة تعاقدية
ذمم مدينة من األنشطة البحرية واللوجستية

2018
ريـال قطري

2017
ريـال قطري

7.029.475

36.287.253

٢٠١٨
ريال قطري

2017
ريال قطري

9.000.000

9.000.000

معدل الخسائر
اإلئتمانية
المتوقعة
 1ديسمبر 2018

%0.54
أقل من
 90يومًا
ريال قطري

%1.17
 91إلى
 180يومًا
ريال قطري

%7.29
 181إلى
 270يومًا
ريال قطري

%70.34
 271إلى
 365يومًا
ريال قطري

%100
أكثر من
 365يومًا
ريال قطري

المجموع
ريال قطري

إجمالي القيمة الدفترية
المقدر عند التعثر
الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
على مدى العمر

213.059.719

53.122.227

11.723.799

1.725.375

11.991.058

291.622.178

()1.158.965

()620.204

()854.085

()1.213.575

()11.991.058

()15.837.887

المجموع

211.900.754

52.502.023

10.869.714

511.800

-

275.784.291

%0.13
أقل من
 90يومًا
ريال قطري

%1.03
 91إلى
 180يومًا
ريال قطري

%0.04
 181إلى
 270يومًا
ريال قطري

%13.35
 271إلى
 365يومًا
ريال قطري

%85.58
أكثر من
 365يومًا
ريال قطري

المجموع
ريال قطري

معدل
الخسائر اإلئتمانية
المتوقعة
 1يناير 2018
إجمالي القيمة الدفترية
المقدر عند التعثر
الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
على مدى العمر

129.417.931

62.247.629

36.392.915

13.521.847

7.177.090

248.757.412

()173.091

()641.747

()12.943

()1.805.191

()6.142.443

()8.775.415

المجموع

129.244.840

61.605.882

11.716.656 36.379.972

1.034.647

239.981.997

يوضح الجدول التالي الحركة في الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى العمر المدرجة للذمم المدينة وفقًا للمنهج المبسط الوارد في
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (:)9
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 .16ذمم مدينة (تتمة)

المجموع

 .20قروض إسالمية

ريال قطري
الرصيد كما في  1يناير  2018بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم ()39
التعديالت عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9
الرصيد كما في  1يناير  - 2018المعدل
المحول إلى تدني القيمة اإلئتمانية

5.379.526
3.395.889
8.775.415
7.062.472

الرصيد كما في  31ديسمبر 2018

15.837.887

 .17النقد وشبه النقد

2018
ريـال قطري

2017
ريـال قطري

نقد في الصندوق
أرصدة لدى البنوك
حسابات جارية
حسابات توفير
ودائع ألجل*

1.249.374

251.142

34.645.970
71.090.047
324.658.328

10.814.928
52.497.513
269.425.000

النقد وشبه النقد غير المقيد
النقد المقيد**

431.643.719
52.301.508

332.988.583
46.140.343

النقد وشبه النقد

٤٨٣٫٩٤٥٫٢٢٧

٣٧٩٫١٢٨٫٩٢٦

* الودائع قصيرة األجل وحسابات التوفير مودعة لدى بنوك محلية مختلفة وتحقق معدل ربح فعلي يتراوح ما بين  %0.8إلى  %3.8سنويًا
( :2017ما بين  %0.80إلى  %3.25سنويًا) .تملك الودائع الثابتة فترة استحقاق  3أشهر أو أقل.
** يتكون النقد المقيد بصفة رئيسية من توزيعات األرباح التي يجب دفعها إلى المساهمين ويحتفظ بها في حساب بنكي باإلضافة
شهادات مصدقة بضمانات مالية.
يتم تقييم األرصدة لدى البنوك بأن لها مخاطرة ائتمانية منخفضة للعجز نظرًا ألن هذه البنوك تخضع لرقابة شديدة من من قبل مصرف
قطر المركزي .عليه ،تقوم إدارة المجموعة بعد التقييم عدم وجود أي تدني في القيمة جوهري ،وبالتالي لم تسجل أي مخصصات خسائر
على هذه األرصدة .وعليه ،فقد حددت
 .18رأس المال
رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل  124.326.778سهم
( 124.326.778 :2017سهم) بقيمة  10رياالت قطرية للسهم

تسهيل مرابحة أ ()1
تسهيل مرابحة ب ()2

1.599.656.553

1.630.700.102

213.079.543
()95.776.529

355.207.730
()68.111.318

الجزء المتداول  -بالصافي
الجزء غير المتداول  -إجمالي
ناقصًا :نفقات مؤجلة

117.303.014
1.974.867.849
()492.514.310

287.096.412
1.487.701.440
()144.097.750

الجزء غير المتداول  -بالصافي

1.482.353.539

1.343.603.690

اإلجمالي

1.599.656.553

1.630.700.102

( )1خالل السنة ،قامت المجموعة بالسعي إلي إعادة تمويل تسهيل المرابحة الحالي( )1بالدوالر االمريكية حيث يقوم البنك بموجبه
بإعادة تمويل القرض الحالي المعروض بالدوالر االمريكي بمبلغ  1.44مليار ريال قطري بمعدل ربح فعلي قدره  %6.26سنويًا (:2017
 %4.45سنويًا) إلى تسهيل بالريال القطري مع معدل ربح فعال على أساس معدل اإلقراض المعياري .تاريخ االستحقاق النهائي لهذا
التسهيل هو  31مارس  2028على أن يتم السداد بواقع  18قسطًا نصف سنوي بواقع  90مليون ريال قطري إعتبارًا من  31مارس 2019
على أن تتم التسوية النهائية في مارس  .2028يضمن التسهيل فترة سماح قدرها  10أشهر .التسهيالت االئتمانية مضمونة برهن
حيازي على مصنع األسمنت وتوجيه ما اليقل عن  %50من إيرادات مصنع األسمنت إلى الحساب البنكي وتحويل تأمين مصنع األسمنت
لصالح البنك لتغطية السقف بما في ذلك الربح وضمانات صادرة من مجموعة المستثمرين القطريين (ش.م.ق) والشركة التابعة.
( )2لدى المجموعة أيضًا تسهيل مرابحة (ب) مع أحد البنوك المحلية لتمويل بناء أحد مشاريع اإلستثمارات العقارية لدى المجموعة
بإجمالي قيمة  200مليون ريال قطري .إن تاريخ آخر قسط هو قبل نهاية سنة  .2022فترة سداد هذه التسهيالت هي  24قسط ربع
الفعال لهذه التسهيالت هو  %5سنويًا حتى  1يناير  2018و يخضع االن لمعدل
ومعدل الربح
سنوي متساوي إعتبارًا من  1يناير 2017
ّ
ّ
ربح  %5.5سنويًا للفترات المتبقية .هذه التسهيالت مضمونة بضمان من مجموعة المستثمرين القطريين (ش.م.ق) وتفويض من
شركة الخليج لإلسمنت (شركة تابعة).
تسوية المطلوبات الناشئة عن أنشطة تمويلية

2018
ريـال قطري
1.243.267.780

2017
ريـال قطري
1.243.267.780

بتاريخ  30يناير  ،2019إقترح مجلس إدارة المجموعة توزيعات أرباح نقدية بنسبة  %7.5من رأس المال المدفوع بمبلغ  93.245.084ريال قطري
للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2018وهي خاضعة لموافقة المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية للمساهمين.
بتاريخ  25يناير  ،2018إقترح مجلس إدارة المجموعة توزيعات أرباح نقدية بنسبة  %7.5من رأس المال المدفوع بمبلغ  93.245.084ريال قطري
للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2017تمت الموافقة على توزيعات األرباح المقترحة أعاله من قبل الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ
 22فبراير .2018
 .19االحتياطي القانوني
حسب متطلبات قانون الشركات التجارية القطري والنظام األساسي للشركة يجب تحويل نسبة  %10كحد أدنى من صافي ربح السنة
إلى االحتياطي القانوني في كل سنة إلى أن يعادل رصيد هذا االحتياطي نسبة  %50من رأس المال المدفوع .هذا االحتياطي غير قابل
للتوزيع فيما عدا في الظروف المنصوص عليها في القانون أعاله.
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1.488.077.037
111.579.516

1.491.397.686
139.302.416

كما تظهر في بيان المركز المالي الموحد:
الجزء المتداول  -إجمالي
يطرح :نفقات مؤجلة

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.

توزيعات األرباح المقترحة
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2018
ريـال قطري

2017
ريـال قطري

قروض إسالمية

قروض إسالمية

كما في  ١يناير ٢٠١٨
ريال قطري

تدفقات نقدية تمويلية
ريال قطري

تغيرات غير نقدية
ريال قطري

كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨
ريال قطري

1.630.700.102

()85.334.494

54.290.945

1.599.656.553

كما في  ١يناير ٢٠١٧
ريال قطري

تدفقات نقدية تمويلية
ريال قطري

تغيرات غير نقدية
ريال قطري

كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٧
ريال قطري

1.781.417.605

()157.879.189

7.161.686

1.630.700.102
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إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة
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 .21مكافأة نهاية خدمة الموظفين
2018
ريـال قطري

2017
ريـال قطري

الرصيد كما في  1يناير
المضاف من خالل اندماج االعمال
االمضاف خالل السنة
المدفوع خالل السنة

8.742.398
5.431.159
1.715.595
()3.922.398

8.411.414
1.889.808
()1.558.824

الرصيد كما في  31ديسمبر

11.966.754

8.742.398

2018
ريـال قطري

2017
ريـال قطري

49.606.865
2.111.568

50.009.872
1.702.824

51.718.433

51.712.696

 .22ذمم دائنة

الموردين/المقاولين المحليين
الموردين/المقاولين الخارجيين

تشتمل الذمم الدائنة بشكل أساسي على المبالغ المستحقة للمشتريات والتكاليف الجارية .لدى المجموعة سياسات إدارة مخاطر
مالية سارية لضمان سداد جميع المبالغ المستحقة الدفع ضمن شروط االئتمان المتفق عليها مسبقً ا .ترى األدارة أن القيمة الدفترية
للدائنين التجاريين تقارب قيمتها العادلة.
 .23أوراق دفع

أوراق دفع

2018
ريـال قطري

2017
ريـال قطري

1.488.821

70.843

تمثل أوراق الدفع شيكات آجلة إلى جهة حكومية.
 .24مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

توزيعات أرباح مستحقة الدفع
مطالبات مقاولين ومطالبات أخرى
إستهالك كهرباء
مستحق لمساهمة صندوق الدعم اإلجتماعي والرياضي (إيضاح )29
دفعات مقدمة من عمالء
مستحقات رواتب الموظفين
إستهالك غاز
مواد إستهالكية وقطع غيار مستحقة
مستحقات خدمات بحريو ولوجستية
أتاوات مستحقة
مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
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2018
ريـال قطري

2017
ريـال قطري

51.641.504
796.622
28.767.059
5.146.895
6.851.752
7.610.489
16.595.684
6.492.118
19.660.107
7.757.008
90.121.154

45.639.338
796.622
34.897.444
6.326.440
7.812.810
4.888.928
18.446.432
6.832.496
7.258.450
71.631.151

241.440.392

204.530.111

 .25إيرادات
تحقق المجموعة إيراداتها من العقود المبرمة مع عمالء لتحويل البضائع والخدمات بمرور الوقت ،وفي نقطة زمنية محددة من خالل
اصناف األيرادات الرئيسية التالية .وفقًا لما تسمح به أحكام المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( ،)15لم يتم اإلفصاح عن أرقام المقارنة.
2018
ريـال قطري
تصنيف اإليرادات  -في فترة زمنية معينة
إيرادات من األنشطة الصناعية
تصنيف اإليرادات  -بمرور الوقت
إيرادات المقاوالت
ايرادات الخدمات  -خدمات الصيانة وخدمات أخرى
ايرادات الخدمات  -الخدمات البحرية واللوجستية

2017
ريـال قطري

608.234.724

713.668.311

10.482.430
16.276.857
66.962.945

9.770.344
15.680.298
-

701.956.956

739.118.953

سعر المعاملة المخصص (جزئيًا) إلى إلتزامات األداء الجزئي المتبقي في  31ديسمبر  2018مبينة ادناه .وفقًا لما تسمح به األحكام
اإلنتقالية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،15لم يتم اإلفصاح عن سعر المعاملة المخصص إلى (جزئيًا) إلى إلتزامات األداء المتبقي
كما في  31ديسمبر .2017
2018
ريال قطري
العائدات التعاقدية

19.046.965

خدمات الصيانة و األخرى

36.571.283

 .26تكلفة اإليرادات

تكلفة األنشطة الصناعية
تكلفة إيرادات المقاوالت
تكلفة إيرادات الخدمات  -الخدمات البحرية واللوجستية

2018
ريـال قطري

2017
ريـال قطري

315.339.169
8.501.128
4.460.287

369.020.914
6.575.228
-

328.300.584

375.596.142

 .27مصاريف بيع وتوزيع

إصالح وصيانة
رواتب وأجور
إستهالك (إيضاح )5
مصاريف بيع وتسويق
مصاريف تأمين
مصاريف إيجار
مصاريف أخرى

2018
ريـال قطري

2017
ريـال قطري

1.044.045
2.803.061
477.468
194.227
121.288
501.228
316.537

3.255.129
4.036.555
661.538
281.586
162.990
339.496
460.298

5.457.854

9.197.592
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رواتب وأجور
أتعاب قانونية ومهنية
رسوم واشتراكات وغرامات
إستهالك وإطفاء (ايضاح )5
إصالحات وصيانة
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة *
مصاريف إيجار
مصاريف تأمين
مصاريف سفر وضيافة
مصاريف إتصاالت
مخصص ديون مشكوك في تحصليها
مصاريف أخرى

العائد األساسي للسهم الواحد (ريال قطري)

التغييرات المتعلقة بتسويات الفترات السابقة
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60.700.497
18.788.500
2.672.269
3.351.768
2.778.339
1.750.000
5.132.861
313.517
622.699
1.143.465
9.597.218
6.809.799
40.448.997
11.478.460
1.538.520
2.410.698
2.880.789
1.750.000
1.436.998
22.567
153.687
785.118
1.229.344
6.389.083

113.660.932
70.524.261

* خالل السنة ،لم يستلم مجلس اإلدارة أية مكافآت ،علمًا بأن المجموعة قد إعترفت بمكافآت مستحقة بقيمة  1.750.000ريال قطري (:2017
 1.750.000ريال قطري).

 .29صندوق المساهمات االجتماعية والرياضية
وفقًا للقانون رقم ( )2008/13قامت المجموعة بتخصص مبلغ مخصص لصندوق دعم األنشطة الرياضية واالجتماعية والثقافية واألنشطة
الخيرية بنسبة  %2.5من صافي ربح المجموعة .وفقًا توجيهات الصادرة خالل سنة  2010من وزارة االقتصاد والمالية تمت معاملة هذه
المساهمة االجتماعية على أنها توزيع من األرباح المدورة للمجموعة .تم دفع المخصص المكون للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
إلى إدارة اإليرادات العامة والضرائب بوزارة االقتصاد والمالية.
 .30العائد األساسي والمخفف على السهم
يحتسب العائد األساسي والمخفف على السهم بقسمة صافي الربح المنسوب إلى مساهمي المجموعة للسنة على المتوسط المرجح
لعدد األسهم القائمة خالل السنة.
ال توجد أسهم عادية محتملة مخففة .إن المعلومات الضرورية لحساب العائد األساسي والمخفف على السهم المعتمد على أساس
متوسط العدد المرجح لألسهم القائمة خالل السنة كانت كما يلي:
2017
2018
253.057.585
205.875.812
ربح السنة (ريال قطري)
124.326.778
124.326.778
المتوسط المرجح لعدد األسهم
1.66
2.04

تأثير التغيرات في السياسة المحاسبية كما في  31ديسمبر  ( 2017إيضاح :)2
التأثير على ربح السنة
من العمليات المستمر
ريال قطري
التأثير على العائد األساسي
والمخفف على السهم
ريال قطري

()3.874.951
()0.03

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

2018
ريـال قطري
2017
ريـال قطري

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

 .28مصاريف إدارية وعمومية

		
 31ديسمبر 2018

-

بالقيمة
العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر
ريال قطري
النقد واألرصدة
لدى البنك (إيضاح )17
إستثمار في موجودات
مالية (إيضاح )10
دفعات مقدممة للمقاولين
والموردين (ايضاح )14
ذمم مدينة (إيضاح )16
قروض إسالمية (إيضاح )20
ذمم دائنة (إيضاح )22
أ) قياس القيمة العادلة

		
الموجودات المالية

-

اإلجمالي
ريال قطري
483.945.227

التكلفة
المطفأة
ريال قطري
-

2
ريال قطري
- 483.945.227

-

اإلجمالي
ريال قطري

3
ريال قطري
-

 54.923.816291.622.178
1.599.656.553
51.718.433

5.351.135

483.945.227
5.351.135
		
54.923.816
291.622.178
- 1.599.656.553
51.718.433
-

-

5.351.135

-

-

1
ريال قطري

المطلوبات المالية 		
بالقيمة العادلة
من خالل األرباح
أو الخسائر
ريال قطري

-

54.923.816
291.622.178
-

- 483.945.227

		
القيمة العادلة
التكلفة
من خالل الدخل
المطفأة
الشامل اآلخر
ريال قطري
ريال قطري
5.351.135
-

-

54.923.816
291.622.178
1.599.656.553 1.599.656.553
51.718.433
51.718.433

تعتبر اإلدارة بأن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة في البيانات المالية تقارب قيمها العادلة.

مقدر بإستخدام أساليب
القيمة العادلة هي السعر المتوقع إستالمه أو دفعه لتحويل إلتزام في إطار معاملة نظامية بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس ،بغض النظر عما إذا كان السعر ملحوظ مباشرة أو
ّ
التقييم .عند تقدير القيمة العادلة ألصل أو إلتزام ،تضع المجموعة في اإلعتبار خصائص األصل أو اإللتزام إذا كان المشاركون في السوق سوف يضعون تلك الخصائص في إعتبارهم عند تسعير األصل أو اإللتزام في
تاريخ القياس.

• القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى تحدد وفقًا لنموذج التسعير المطبق عادة بناء على تحليل التدفقات النقدية المخصومة بإستخدام أسعار من تعامالت السوق الحالية الملحوظة ألدوات
مماثلة .و التي يمكن مالحظتها وقتباسها كأدوات

• القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ببنود وشروط قياسية والمتاجر بها في سوق نشط ،تحدد بالرجوع إلى األسعار المدرجة في السوق عند اإلقفال في تاريخ التقرير.

تحدد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كما يلي:

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

 .31األدوات المالية
السياسات المحاسبية الهامة
تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة والطرق المطبقة بما في ذلك معاير األعتراف أسس القياس فيما يتعلق بكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات المالية مبينة في إيضاح  3من البيانات المالية.

إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة

تقنيات التقييم واألفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة.

التقرير السنوي 2018
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 .31األدوات المالية (تتمة)
أ) قياس القيمة العادلة (تتمة)
 )1قياس القيمة العادلة المدرجة في بيان المركز المالي:
بعض الموجودات المالية للمجموعة تقاس بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير .يظهر الجدول التالي معلومات حول كيفية تحديد
القيمة العادلة لتلك الموجودات المالية:
التسلسل التقنيات
القيمة		
المدخالت الهامة غير
التقييم
الهرمي
		
العادلة
الموجودات/المطلوبات
الملحوظة وعالقتها
والمدخالت
للقيمة
		
كما في 31
المالية
بالقيمة العادلة
الرئيسية
العادلة
ديسمبر		
2018
ريال قطري

2017
ريال قطري

				
االستثمارت الموجودات
المستوى 1
1.255
المالية المدرجة (االيضاح )10

السعر المدرج في
السوق النشط

سعر السوق
المدرج

الخبرة األدرة والمعرفة بأوضاع
القيمة العادلة
				
االستثمارت في الموجودات
( :2017طريقة التكلفة) السوق الخاصة بالصناعات
المستوى 2
3.038.800
المالية الغير المدرجة (االيضاح 5.351.135 )10
المحددة
					
القروض االسالمية (ايضاح )٢٠

 1.630.700.102 1.599.656.553المستوى 3

طريقة االطفاء

التدفقات النقدية المخصومة بسعر خصم يعكس معدل االقتراض الحالي للمجموعة في نهاية فترة التقرير
فيما عدا ما هو مبين في الجدول التالي ،يعتبر أعضاء مجلس اإلدارة بأن القيم الدفترية الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في
البيانات المالية قيمتها العادلة:
2017
2018
التسلسل الهرمي
للقيمة العادلة القيمة الدفترية القيمة العادلة القيمة الدفترية القيمة العادلة
ريال قطري
ريال قطري
ريال قطري
ريال قطري
		
المستوى االدوات المالية
الذمم المدينة (ايضاح )16

المستوى 3

291.622.178

291.622.178

248.757.412

248.757.412

الدفعات المقدمة للمقاولين
والموردين(ايضاح )14

المستوى 3

54.923.816

54.923.816

36.973.007

36.973.007

المطلوبات المالية
القروض االسالمية (ايضاح )20

المستوى 2

((1.599.656.553

()1.599.656.553

()1.630.700.102

()1.630.700.102

الذمم الدائنة (إيضاح )22

المستوى 3

()51.718.433

()51.718.433

()51.712.696

()51.712.696

2018
التسلسل الهرمي
للقيمة العادلة القيمة الدفترية القيمة العادلة
ريال قطري
ريال قطري
		
المستوى 3
االدوات المالية
استثمارت الموجودات المالية
الغير المدرجة (االيضاح )10
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2017
القيمة الدفترية
ريال قطري

القيمة العادلة
ريال قطري

 .31األدوات المالية (تتمة)
أ) قياس القيمة العادلة (تتمة)
التسوية بين المستوى  3لقياسات القيمة العادلة
			
التغير في
في  1يناير
القيمة
2018
العادلة
		
ريال قطري
ريال قطري
المستوى 3
لألدوات المالية
حقوق الملكية
2.023.835
واإلستثمارات األخرى 3.038.800
			
التغير في
في  1يناير
القيمة
٢٠١٧
العادلة
		
ريال قطري
ريال قطري
المستوى 3
لألدوات المالية
حقوق الملكية
واإلستثمارات األخرى 2.461.800

صافي اإلضافة/
			
البيع/التخفيض/
في ٣١
الحركة في
التحويل إلى أو
سعر الصرف ديسمبر ٢٠١٨
من المستوى ٣
ريال قطري
ريال قطري
ريال قطري

288.500

-

5.351.135

صافي اإلضافة/
			
البيع/التخفيض/
في ٣١
الحركة في
التحويل إلى أو
سعر الصرف ديسمبر ٢٠١٧
من المستوى ٣
ريال قطري
ريال قطري
ريال قطري

577.000

-

3.038.800

صافي األرباح
المدرجة في بيان
األرباح أو الخسائر
ريال قطري

-

صافي األرباح
المدرجة في بيان
األرباح أو الخسائر
ريال قطري

-

 .32إدارة المخاطر المالية
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 معدالت هامش الربح ومخاطر أسعار حقوق الملكية) 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 ومعدالت الربح وأسعار السلع.
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 الدوالر األمريكي.
ترى اإلدارة أن تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية ضئيل ،حيث أن المعامالت الهامة للمجموعة بالريال القطري والدوالر األمريكي
والتي هي مربوطة بالريال القطري ،حيث أن الريال القطري مث ّبت على الدوالر األمريكي.

المستوى 3

5.351.135

5.351.135

3.038.800

3.038.800
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 .32إدارة المخاطر المالية (تتمة)

 .32إدارة المخاطر المالية (تتمة)
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).

 31ديسمبر 2018
 31ديسمبر 2017

التغير في سعر
الدوالر األمريكي
ريـال قطري

التأثير
على الربح
ريـال قطري

0.025
()0.025
0.025
()0.025

10.192.000
()10.192،000
10.215.000
()10.215.000

معدل هامش الربح
مخاطر
ّ
معدل هامش الربح عندما تقترض األموال بمعدالت ربح ثابتة ومتغيرة .تدير المجموعة هذه المخاطر من
تتعرض المجموعة لمخاطر
ّ
خالل اإلحتفاظ بربح مناسب بين الدين وحقوق الملكية.
تحليل الحساسية للعمالت األجنبية
معدل الربح
معدل ربح مما تعرض المجموعة لمخاطر
حاليًا ،تحتفظ المجموعة بودائع ثابتة للبنوك وقروض لمؤسسات مالية ذات
ّ
ّ
للتدفقات النقدية .في حال زيادة  /نقص  50نقطة أساس من سعر هامش الربح في  31ديسمبر  2018مع بقاء جميع المتغيرات األخرى
ثابتة ،فإن صافي موجودات ودخل المجموعة ستتغير كما يلي:
نسبة الزيادة(/النقصان)
التأثير على الربح
في نقطة األساس
ريـال قطري
ريـال قطري
 31ديسمبر 2018
7.998.300
50
المطلوبات
()7.998.300
()50
 31ديسمبر 2017
8.153.500
50
المطلوبات
()8.153.500
()50
مخاطر سعر حقوق الملكية
مخاطر سعر األسهم هو خطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية وذلك بسبب 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.
أسهم المجموعة المدرجة معرضة لمخاطر سعر السوق الناشئة من عدم اليقين حول القيم المستقبلية 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.
اإلنخفاض بنسبة  %10في القيمة العادلة لألسهم المدرجة لن يؤثر بشكل كبير على أرباح وحقوق مساهمي المجموعة.
مخاطر االئتمان
ﺗﺷﯾر ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن إلى ﻣﺧﺎطر ﺗﻌﺛر اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ التزاماته اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إلى ﺧﺳﺎرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .كما في  31ديسمبر
 ،2018فإن أقصى تعرض للمخاطر االئتمانية للمجموعة دون األخذ بعين االعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو أي تحسينات ائتمانية أخرى،
والتي سوف تتسبب في خسارة مالية للمجموعة بسبب عدم الوفاء بالتزام من جانب األطراف المقابلة والضمانات المالية التي تقدمها
المجموعة تنشأ من:
• القيمة الدفترية للموجودات المالية المعترف بها كما هو مبين في بيان المركز المالي الموحد .و
• أقصى مبلغ يمكن للشركة دفعه في حالة المطالبة بالضمان المالي ،بغض النظر عن احتمالية استخدام الضمان ومخصص الخسارة
ذو الصلة كما تم اإلفصاح عنه في إيضاح .17
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مخاطر االئتمان (تتمة)
في إطار تقليل مخاطر االئتمان ،وجهت المجموعة إدارتها لتطوير واإلحتفاظ على تصنيف المخاطر االئتمانية للمجموعة لتقسيم
التعرضات وفقً ا لدرجة مخاطر التخلف عن السداد .يتم توفير معلومات التصنيف االئتماني من قبل وكاالت تصنيف مستقلة في حين
تواجدها ،وفي حال عدم تواجدها ،تستخدم اإلدارة المعلومات المالية األخرى المتاحة للعامة وسجالت التداول الخاصة بالمجموعة لتقييم
عمالئها الرئيسيين والمدينين اآلخرين .يتم مراقبة تعرض المجموعة والتصنيفات االئتمانية ألطرافها بشكل مستمر ويتم توزيع القيمة
اإلجمالية للمعامالت المبرمة بين األطراف المعتمدة.
يتكون إطار تصنيف مخاطر االئتمان الحالي للمجموعة من الفئات التالية:
الفئة

الوصف

أسس االعتراف

غير متعثرة

لدى الطرف المقابل مخاطر منخفضة للتخلف
عن السداد وليس لديه أي مبالغ متأخرة

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة لـ  12شهرًا

التحصيل مشكووك في لوتواجدن زيادة
مشكوك فيها
في مخاطر االئتمانية منذ التسجيل االول
		

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة على مدى العمر -
غير متدنية القيمة اإلئتمانية

العميل متعثر لو تبين صعوبه التحصيل
متعثرة
		

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة على مدى العمر -
متدنية القيمة اإلئتمانية

مشطوبة

هناك أدلة تشير إلى أن المدين يواجه
صعوبات مالية وليس لدى المجموعة
أي احتمال واقعي للتعافي

تم شطب المبلغ

يوضح الجدول أدناه الجودة اإلئتمانية للموجودات المالية للمجموعة ،موجودات العقود وعقود الضمانات المالية ،إلى جانب اقصى تعرض
للمجموعة لمخاطر اإلئتمان من خالل درجات تصنيف مخاطر اإلئتمان:
الخسائر اإلئتمانية
		
المتوقعة لـ  12شهرًا
		
 31ديسمبر
إيضاح أو على مدى العمر
2018
			
ذمم مدينة

16
		
11

أصول تعاقدية
		

(أ)15
مطلوب من أطراف ذات عالقة
		
10

استثمارات في موجودات مالية
		

إجمالي القيمة
الدفترية
ريال قطري

مخصص
الخسارة
ريال قطري

صافي القيمة
الدفترية
ريال قطري

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى العمر

291.622.178

()15.837.887

275.784.291

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى العمر

1.129.831

()10

1.129.821

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى العمر

4.376.147

-

4.376.147

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى العمر

5.351.135

-

5.351.135

( )1بالنسبة للذم المدينة وموجودات العقود والمستحق من أطراف ذات عالقة ،قامت المجموعة بتطبيق النهج المبسط في المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9لقياس مخصص الخسارة للخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى العمر .تحدد المجموعة
خسائر اإلتمان المتوقعة على هذه البنود بإستخدام مصفوفة مخصصات ،تم تقديرها إستنادًا إلى الخبرة السابقة لخسارة اإلئتمان
إستنادًا إلى حالة استحقاق المدين السابقة ،تم تعديلها حسب اإلقتصاء لتعكس الظروف الحالية والتقديرات للظروف اإلقتصادية
المستقبلية .وبناءًا على ذلك ،يتم عرض موجز مخاطر االئتمان لهذه الموجودات وفقًا لحالة استحقاقها السابقة من حيث مصفوفة
المخصص.
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 .32إدارة المخاطر المالية (تتمة)

 .32إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بإلتزاماتها المالية عند إستحقاقها .إن منهج المجموعة إلدارة مخاطر
السيولة هو أن تضمن بقدر اإلمكان أن يكون لديها دائما سيولة كافية لسداد التزاماتها عند استحقاقها في الظروف العادية
والمشددة ،ودون أن تتكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعه المجموعة.

في  31ديسمبر 2017

أقل من سنة
ريال قطري

أكثر من سنة
ريال قطري

اإلجمالي
ريال قطري

تقع المسؤولية النهائية على عاتق مجلس اإلدارة الذي أنشأ 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،
تسهيالت مصرفية وتسهيالت اإلقتراض اإلحتياطي من خالل المراقبة المستمرة المتوقعة وللتدفقات النقدية الفعلية ومطابقة تواريخ
إستحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.

ذمم مدينة
مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى
أصول تعاقدية
إستثمارات متاحة للبيع

248.757.412
18.334.834
4.448.282
1.255

3.038.800

248.757.412
18.334.834
4.448.282
3.040.055

يحلل الجدول التالي 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 المستحقة خالل  12شهرًا تساوي األرصدة الدفترية،
حيث أن أثر الخصم غير جوهري.

271.541.783

3.038.800

274.580.583

إدارة مخاطر رأس المال

 31ديسمبر 2018

القيم الدفترية
ريال قطري

التدفقات النقدية التعاقدية
ريال قطري

أقل من سنة
ريال قطري

أكثر من سنة
ريال قطري

الهدف الرئيسي من إدارة رأس مال المجموعة هو ضمان أن تحافظ على تصنيف ائتماني قوي ونسب رأسمالية جيدة لدعم األعمال التي
تقوم بها وتعظيم قيمة حقوق ملكية المساهمين.

قروض إسالمية
ذمم دائنة
مطلوب ألطراف ذات عالقة
ذمم محتجزة دائنة
مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
أوراق دفع

1.599.656.553
51.718.433
3.857.145
25.667.249
241.440.392
1.488.821

2.187.945.807
51.718.433
3.857.145
25.667.249
241.440.392
1.488.821

213.078.305
51.718.433
3.857.145
25.667.249
241.440.392
1.488.821

1.974.867.502
-

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 الديون العليا،
بإعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة .لم يتم إجراء أية تغييرات في األهداف والسياسات واإلجراءات خالل السنوات
المنتهية في  31ديسمبر  2018و  31ديسمبر .2017

1.923.828.593

2.512.117.847

537.250.345

1.974.867.502

 31ديسمبر 2017

القيم الدفترية
ريال قطري

التدفقات النقدية التعاقدية
ريال قطري

أقل من سنة
ريال قطري

أكثر من سنة
ريال قطري

كانت نسبة المديونية في نهاية السنة على النحو التالي:

قروض إسالمية
ذمم دائنة
مطلوب ألطراف ذات عالقة
ذمم محتجزة دائنة
مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
أوراق دفع

1.630.700.102
51.712.696
344.815
28.183.238
204.530.111
70.843

1.842.909.170
51.712.696
344.815
28.183.238
204.530.111
70.843

355.207.730
51.712.696
344.815
28.183.238
204.530.111
70.843

1.487.701.440
-

1.915.541.805

2.127.750.873

640.049.433

1.487.701.440

يوضح الجدول التالي استحقاق المجموعة المتوقع لموجوداتها المالية غير المشتقة .تم إعداد الجدول بناءًا على االستحقاقات التعاقدية
غير المخصومة للموجودات المالية .إن إدراج معلومات عن الموجودات المالية غير المشتقة أمر ضروري لفهم إدارة مخاطر السيولة لدى
المجموعة حيث تتم إدارة السيولة على أساس صافي الموجودات والمطلوبات.
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مخاطر السيولة (تتمة)

في  31ديسمبر 2018

أقل من سنة
ريال قطري

أكثر من سنة
ريال قطري

اإلجمالي
ريال قطري

ذمم مدينة
مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى
أصول تعاقدية
موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر

291.622.178
60.241.723
1.129.831

-

291.622.178
60.241.723
1.129.831

-

5.351.135

5.351.135

352.993.732

5.351.135

358.344.867

مجموعة المستثمرين القطريين

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.
2018
ريـال قطري

2017
ريـال قطري

الديون (أ)
النقد (إيضاح )17

1.599.656.553
()483.945.227

1.630.700.102
()379.128.926

صافي الديون
حقوق ملكية (ب)

1.115.711.326
2.802.605.865

1.251.571.176
2.656.867.371

نسبة الديون إلى حقوق الملكية

%40

%47

( )1تم تعريف الديون كقروض إسالمية كما هو مفصل في إيضاح رقم .2
( )2تشمل حقوق الملكية رأس مال المجموعة واإلحتياطيات التي تدار كرأسمال.
 .33االلتزامات المحتملة واإلرتباطات الرأسمالية
2018
ريـال قطري

2017
ريـال قطري

خطابات ضمان مصرفي

17.186.142

15.272.268

خطابات ائتمان

204.160

-

شيكات بضمانات

8.230.797

8.221.782

عقارات تحت التطوير

5.543.424

12.931.929
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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المقاوالت
والتكنولوجيا
ريال قطري

إجمالي الموجودات

كما في  31ديسمبر 2018

				
الصناعي
الخدمات البحرية
العقارات
ريال قطري
ريال قطري
ريال قطري

التجارة
ريال قطري

أخرى
ريال قطري

272.951.679
1.197.238.203

 .35المعلومات القطاعية (تتمة)

اإلجمالي
ريال قطري

264.797.068
7.842.109.294

7.176.830

إجمالي المطلوبات

()1.191.579.622

()166.082.881

( )2المعلومات حول القطاعات الصادر عنها التقرير

اإلقصاء
ريال قطري

14.137.525.352

()223.140.091

64.638.304

()6.180.297.119

()8.482.865

23.864.368
619.673.919

()1.190.242

80.044.341

32.636.949

6.200.889.771

المعلومات المتعلقة بمثل هذه القطاعات التي يصدر عندها التقرير كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر  2018وارد أدناه .تم استخدام ربح القطاع ،حسبما هو مدرج ضمن تقارير اإلدارة الداخلية التي تمت
مراجعتها من قبل المدير

الرصيد الموحد
ريال قطري

()9.399.124.140

()10.405.486.143

4.553.252.278

4.738.401.212

8.469.690.796

729.633.073

12.649.784

213.789.324

()42.844.508

201.592.726

()1.244.933

5.492.075

()33.113.219

3.463.893.850

()2.635.903.565

()1.935.795.347

-

214.619.157

10.840.475.107

()161.884.869
()4.581.958.761

()5.550.178

17.160.760

729.633.073

-

()6.259.323.533

()7.290.913.675

214.619.157

4.581.151.574

5.366.629.472
()1.625.270.346

()1.924.284.203

765.640.795
1.984.334

-

253.057.585

765.640.795

اإليرادات

يقوم المدير التنفيذي للمجموعة بمراجعة التقارير الداخلية إلدارة كل قسم كل ربع سنة على األقل .تتضمن العمليات األخرى
الخدمات المالية ووكاالت شركات وخدمات تقنية المعلومات وأنشطة الشركة القابضة .لم تحقق هذه القطاعات الحد األدنى
لإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة في  2018أو .2017

5.485.964

أخرى

االستثمار في الوكاالت وأسهم الرعاية واألعمال الهندسية

صافي االرباح

التجارة

المتاجرة في المعدات الرياضية وخالفها.

2.097.850

المقاوالت والتكنولوجيا

توريد وتركيب أنظمة األمن

كما في  31ديسمبر 2017

الصناعي

النشاط الصناعي العام

إجمالي الموجودات

الخدمات البحرية

الشحن واللوجستيات والخدمات البحرية والجوية

876.365.746

العقارات

شراء وإنشاء وبيع األراضي والمباني

إجمالي المطلوبات

القطاع الصادر عنه التقرير

العمليات التشغيلية

()873.405.013

يصف الملخص التالي العمليات التشغيلية لكل قطاع:

اإليرادات

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.

5.484.508

( )1أسس تنوع القطاعات

13.731.953

 .35المعلومات القطاعية

22.209.164

2.311.396

1.632.173

()2.663.015

2.126.450
184.946
-

1.620.339
11.834
-

724.893.851

أقل من سنة
أكثر من سنة وأقل من خمسة سنوات
أكثر من خمس سنوات

2018
ريـال قطري

2017
ريـال قطري

صافي االرباح

إن التزامات اإليجار المستقبلية فيما يتعلق باتفاقية إيجار األرض المذكورة أعاله كما يلي:

()9.608.502

كما هو وارد في إيضاح  ،6كانت إيرادات إيجار العقارات المحققة خالل السنة  5.485.964ريال قطري ( 5.484.508 :2017قطري ريال) .بعض
ممتلكات المجموعة المحتفظ بها ألغراض اإليجار بقيمة دفترية قدرها مليون ريال قطري ،تم استبعادها منذ تاريخ التقرير .ومن المتوقع
أن تنتج العقارات المتبقية عوائد إيجار بنسبة مئوية على أساس مستمر .جميع العقارات المحتفظ بها قد خصصت لمستأجرين
للسنوات القادمة .تحتوي جميع عقود اإليجار التشغيلي على بنود لمراجعة السوق في حالة قيام المستأجر بممارسة خيار تجديده .ال
يملك المستأجر خيار شراء العقار عند انتهاء فترة اإليجار.

13.729.944

المجموعة كمؤجر

280.685.537

114.165.614

118.766.339

6.304.592

9.157.692
34.443.086
70.564.836

8.190.782
32.763.128
77.812.429

()2.728.868

أقل من سنة
أكثر من سنة وأقل من خمسة سنوات
أكثر من خمس سنوات

2018
ريـال قطري

2017
ريـال قطري

()35.325.118

 .34إرتباطات بموجب اإليجارات التشغيلية
دخلت المجموعة في إتفاقية إيجار غير قابلة لإللغاء لتأجير األرض .تم إحتساب تكاليف اإليجار المتعلقة بهذه العقارات كإيجار تشغيلي.
إن إلتزامات اإليجار المستقبلية فيما يتعلق بإتفاقية إيجار األرض المذكورة أعاله هي كما يلي:

253.057.585

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

إجمالي إيراد القطاع ال يحتوي على اإليرادات األخرى بقيمة  11.158.657ريال قطري ( 11.702.632 :2017ريال قطري)

إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة

-

التقرير السنوي 2018
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للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨
 .36دعاوى قضائية

كما في  31ديسمبر  ،2018شملت الدعاوي القضائية المرفوعة ضد المجموعة الدعاوي التالية:
التحقق من ملكية أحد المساهمين الرئيسيين:
* دعوة مقامة من شركة المسند ذ.م.م.
* دعوة مقامة من قبل مجموعة إزدان القابضة وممثلي الشركات التابعة لها (شركة الصوان للتجارة والمقاوالت ،شركة األقليم للوساطة
العقارية ،شركة األتقان للتجارة ،شركة إثمار للتجارة والمقاوالت ،شركة الطيبين للتجارة ،شركة المنارة للتجهيزات الطبية ،شركة
عين جالوت ،شركة القارا التجارية ،شركة الربع الخالي التجارية ،شركة الكورة الذهبية ،شركة طارق الخيرو شركة االركان لألستيراد
والتصدير).
 .1دعاوى قضائية متعلقة ببطالن تملك أسهم بواسطة مساهمين رئيسيين ألسهم الشركة
دعاوى مقامة من شركات مملوكة ألزدان القابضة :الصوان للتجارة والمقاوالت ،شركة المنارة للمعدات الطبية ،شركة طريق الخير
(جميعها شركات مملوكة بالكامل  %100لمجموعة ازدان القابضة).
 .2دعاوى قضائية متعلقة ببطالن محاضر إجتماعات الجمعية العادية العادية للشركة إعتبارًا من سنة :2015
المدعين :شركة االتقان للتجارة ،شركة االقليم للوساطة العقارية ،الطيبين للتجارة ،شركة القارة للتجارة ،شركة الربع الخالي للتجارة،
شركة الصوان للتجارة والمقاوالت ،شركة الكرة الذهبية (جميعها شركات شخص واحد مملوكة بالكامل  %100لمجموعة ازدان القابضة).
 .3دعاوى فرض حراسة قضائية على المجموعة:
المدعين :شركة االقليم للوساطة العقارية( ،مملوكة بالكامل  %100لمجموعة ازدان القابضة).
 .4دعاوى إلزام الشركة بتعديل النظام األساسي
المدعية :شركة اإلقليم للوساطة العقارية (شركة مملوكة بالكامل  %100لمجموعة ازدان القابضة).
تجدر اإلشارة إلى أن معظم الدعاوى المشار إليها أعاله ليست لها تأثير على أعمال المجموعة ،ولم تعد قائمة ،ما لم يستأنف المدعون
ألغراض إطالة أمد الدعاوى .كما في تاريخ التقارير ،ال يوجد تأثير لتلك الدعاوى ،والتي تعد في مجملها تكرارًا لنفس الطلبات دون
إبداء أسباب جديدة.
 .37الموافقة على البيانات المالية الموحدة
تمت الموافقة على البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة وتم التوقيع عليها في 30يناير .2019
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