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 الموحدة المالية البيانات تدقيق حول تقرير
 

 الرأي 
ويشار )وشركاتها التابعة  الشركة"()ش.م.ع.ق( )" صناعات التحويليةلل قطريةال شركةللالموحدة لقد دققنا البيانات المالية 

، وكل من 2018ديسمبر  31كما في  الموحد اليوالتي تتكون من بيان المركز الم "(،لمجموعةافي تقريرنا بـ" إليهم معا  
التدفقات بيان و الموحد  مساهمينالتغيرات في حقوق الخر الموحد، وبيان اآل الدخل الشاملالموحد و  الربح أو الخسارةبيان 
اسات السيعلى التي تشتمل  ،حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وااليضاحاتالموحد  النقدية

 المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية االخرى.
 

المــــــالي  المركـــــز، الجوهريـــــةبصـــــورة عادلـــــة، مـــــن  ميـــــ  النـــــواحي  تظهـــــر المرفقـــــةالموحـــــدة  البيانـــــات الماليـــــةان  برأينـــــا،
ـــــدفقاتها النقديـــــة الموحـــــد ، وأدائهـــــا المـــــالي 2018ديســـــمبر  31كمـــــا فـــــي  الموحـــــد للمجموعـــــة ـــــة الموحـــــدة وت للســـــنة المنتهي

 .(IFRSs) بذلك التاريخ وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية
 

 

  أساس الرأي
بمو ب تلك المعايير موضحة في فقرة مسؤولياتنا إن . (ISAs) لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا  للمعايير الدولية للتدقيق

معايير ل اوفق المجموعةإننا مستقلون عن  ."مسؤوليات مدقق الحسابات" عن تدقيق البيانات المالية الموحدة من تقريرنا
ذات  المهنيقواعد السلوك ( و IESBA Codeالسلوك الدولية لمجلس المحاسبين "قواعد السلوك للمحاسبين المهنيين" )

مسؤولياتنا ب وفيناوقد  ،اهذ قطر،في دولة  الموحدة للمجموعة الصلة بأعمال التدقيق التي نقوم بها على البيانات المالية
 .ا  لرأينار أساسحصلنا عليها كافية ومناسبة لتوف ألخالقية األخرى وفقا  لتلك المتطلبات. إننا نرى أن أدلة التدقيق التيا
 
 ةر التدقيق الرئيسيو أم

األهمية القصوى في أعمال التدقيق  اكان له ىتال رو األملك هى توفقا  لحكمنا وتقديرنا المهني  ةالتدقيق الرئيسي رو إن أم
في سياق تدقيقنا للبيانات  ةالتدقيق الرئيسي رو قمنا بها للبيانات المالية الموحدة للسنة الحالية. لقد تمت معالجة أمالتي 

 هذه، وفيما يلي وصف لكيفية تناول ا، ونحن ال نبدي رأيا  منفصال  بشأنهاالمالية الموحدة ككل، وفي تكوين رأينا بشأنه
 خالل أعمال التدقيق. رو األم

 

ينا بالمسؤوليات الموضحة في فقرة )مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة( من هذا لقد وف
ر. وبالتالي، تضمنت أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ إ راءات تهدف إلى تعزيز تقييمنا و األم هيتعلق بهذ التقرير، بما

تقدم نتائج إل راءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك و لموحدة. كما لمخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية ا
 لرأينا حول تدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة. أدناه، والتي تشكل أساسا   ةر الموضحو اإل راءات المتخذة لمعالجة األم
 خالل أعمال التدقيق. ةالتدقيق الرئيسي رو أموفيما يلي وصف لكيفية تناول 



 

 )تتمه( ير مدقق الحسابات المستقلتقر 
 تتمه -ة التدقيق الرئيسي ورأم

 -كيفية تناول األمر فى أعمال التدقيق: -وصف أمور التدقيق الرئيسية:

 .والمعدات واآلالت للممتلكات الدفترية القيمة -1

 كما الموحد المالي المركز بيان ضمن المجموعة لدى •
 بقيمة ومعدات وآالت ممتلكات 2018 ديسمبر 31 في

 تمثل وهي قطرى  ريال 878,606,754 قدرها دفترية
 .المجموعة مو ودات إ مالي من%  38.4 نسبة

 يتطلب المو ودات لهذه لالسترداد القابلة القيمة تقدير إن •
 يخص فيما خصوصا  وهرية وتقديرات أحكام وض 

 النقدية التدفقات تحديد في المستخدمة االفتراضات
 ذات المو ودات تلك إستخدام ومدى ال  مستقب المتوقعة
 .الصلة

 البيانات هذه من التالية االيضاحات الى الر وع ير ى •
 :الموحدة المالية

 المحاسبية السياسات ملخص(: د – 4) رقم اإليضاح
 .الهامة

 .ومعدات وآالت ممتلكات(: 6) رقم اإليضاح
 المحاسبية واألحكام التقديرات(: 28) رقم اإليضاح

 اءات التدقيق التى قمنا بها ضمن أمور أخرى ما يلى:إن إ ر 
 إلحتساب االدارة قبل من المستخدمة النماذج كانت إذا فيما تقييم •

 تتوافق للنقد المولدة الوحدات وأ للمو ودات االستخدام قيد القيمة
 .المو ودات قيمة إنخفاض 36 رقم الدولى المحاسبة معيار م 
لمفروضة حول تسجيل الممتلكات تقييم الضوابط الرئيسية ا •

واآلالت والمعدات على قاعدة البيانات وفي سجل المو ودات 
 الثابتة.

تقييم معايير االعتراف المطبقة على التكاليف المتكبدة والمرسملة  •
 خالل السنة المالية مقابل السياسات المحاسبية ذات الصلة.

ديراتها فيما يتعلق تقييم مدى معقولية تأكيدات إدارة المجموعة وتق •
 باألعمار اإلنتا ية المقدرة والقيم الباقية.

تقييم منهجية اإلهالك المستخدمة، ومدى معقولية االفتراضات  •
األساسية بناء على معرفتنا بهذا المجال، وكذلك إعادة احتساب 
مصروف اإلهالك ومقارنته بقيمة اإلهالك الواردة في البيانات 

 المالية الموحدة.
 ايضاحات في الصلة ذات االفصاحات مالئمة مدى من تحققنا لقد
 .الموحدة المالية البيانات هذه من( 28(، )6د(، ) –4) رقم

 ألول مرة "األدوات المالية 9تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية رقم  -2
قامــت المجموعــة بتطبيــق المعيــار الــدولى للتقــارير الماليــة  

 1ية" الذى أصـبح سـارى المفعـول فـى "األدوات المال 9رقم 
ن المتطلبات ، كما هو وارد فى هذا المعيار فإ2018يناير 

قـــــد تـــــم تطبيقهـــــا بـــــأعر ر عـــــى بـــــدون إعـــــادة تعـــــديل أرقـــــام 
 المقارنة.

 

 9نـــتج عــــن تطبيـــق المعيــــار الــــدولى للتقـــارير الماليــــة رقــــم 
تغييــرات  وهريــة فــى السياســات المحاســبية للمجموعــة عــن 

 أساسى.، وقد اعتبرنا ذلك كأمر تدقيق السابقة السنة
 

من تصنيف و قياس المو ودات و  أعر تطبيق هذا المعيار
يـرات علـى السياسـات المحاسـبية تـم تغوالالمطلوبات المالية 

أ حــــــول البيانــــــات الماليــــــة -3إظهارهــــــا فــــــى إيضــــــاح رقــــــم 
 .الموحدة

 إن إ راءات التدقيق التى قمنا بها ضمن أمور أخرى ما يلى:
 

رة للسياســـات المحاســـبية علـــى يـــيم مـــدى مالئمـــة إختيـــار اإلداتق •
وفهمنــــا  9متطلبــــات المعيــــار الــــدولى للتقــــارير الماليــــة رقــــم أســــاس 

 لألعمال والممارسات المتبعة فى هذا القطاع.
تقيــــيم مــــدى معقوليــــة ر أحكــــام اإلدارة حــــول قــــرارات التصــــنيف  •

 والقياس.
أكد من إكتمال ودقـة ومالئمـة دراسة العملية التى تتبعها األدارة للت •

 البيانات ذات الصلة.
 تقييم كفاية إفصاحات المجموعة فيما يتعلق بتطبيق المعيار  •

 ألول مرة. 9الدولى للتقارير المالية رقم 

 



 

 )تتمه( تقرير مدقق الحسابات المستقل
 

 معلومات أخرى 
)"التقرير  2018ردة في التقرير السنوي لسنة ت الواتشمل المعلوما التي مجلس اإلدارة مسؤول عن المعلومات األخرى ن إ

  .الصادر منا عليها ال تشمل البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات هاولكن ،السنوي"(
 

 .ال يتضمن المعلومات األخرى وال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد حولها الموحدة ن رأينا حول البيانات الماليةإ
 

واألخذ في االعتبار، المعلومات األخرى  االطالع على، فإن مسؤوليتنا هي الموحدة للبيانات الماليةفيما يتعلق بتدقيقنا 
ا عليها التي حصلن المعلوماتأو  الموحدة خالل ذلك، ما إذا كانت المعلومات ال تتماشى بصورة مادية م  البيانات المالية

على أعمال التدقيق التي قمنا بها، في حال توصلنا الى و ود خطأ نها تبدو كأخطاء مادية، بناء خالل أعمال التدقيق، أو إ
تقرير عن النورده فى تقريرنا بشأن ليس لدينا ما . ن علينا االبالغ عن ذلك في تقريرنامادي حول هذه المعلومات األخرى فإ

 المعلومات األخرى.
 

  وحدةالم ين بالحوكمة عن البيانات الماليةمسؤوليات مجلس اإلدارة والمكلف
معايير الدولية للتقارير وعرضها بصورة عادلة وفقا  لل الموحدة عداد هذه البيانات الماليةإ إن مجلس اإلدارة مسؤول عن 

أنظمة الرقابة الداخلية التي يعتبرها مجلس اإلدارة واحكام قانون الشركات التجارية القطري، وكذلك من وض   المالية
 أو خطأ. احتيالخالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت نا مة عن ضرورية بغرض إعداد بيانات مالية 

كمجموعة مستمرة  على االستمرار المجموعة، فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن تقييم قدرة الموحدة عداد البيانات الماليةوإل
 عتماد مبدأ االستمراريةوا  مبدأ االستمراريةعن األمور المتعلقة ب ،متى كان مناسبا   وفقا  لمبدأ االستمرارية واإلفصاح

 ليس لديه بديل واقعي سوى القيام بذلك. انه أو وقف عملياتها، أو لمجموعةمجلس االدارة تصفية ا ينوي ما لم  ،المحاسبي
 .مجموعةلل الموحدة عملية إعداد التقارير المالية لىعن االشراف ع ينمسؤول و المكلفبن بالحوكمة ويعتبر مجلس االدارة

 

 الموحدةمدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية مسؤوليات 
ككل تخلو من األخطاء الجوهرية، سواء الموحدة  فيما إذا كانت البيانات المالية إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول

 إصدار تقرير المدقق الذي يتضمن رأينا. و أو خطأ،  احتيالكانت نا مه عن 
وفقا  للمعايير الدولية  َمتيضمن بأن عملية التدقيق التي ت الو  ،من التأكيد لى مستوى عال  هو تأكيد ع لتأكيد المعقولإن ا

أو خطأ، وتعتبر هامة إذا  احتيالتنجم األخطاء عن  وقدطاء الجوهرية عند و ودها. للتدقيق سوف تكشف دائما  عن األخ
على القرارات ا إذا كان من المتوق  تأعيره ُمجَم ، فيمكان من الممكن أن تؤعر بشكل معقول، سواء بشكل فردي أو 

 .الموحدة االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية
 طوالعلى منهج الشك المهني التقدير المهني ونحافظ  نمارسفإننا كجزء من عملية التدقيق وفقا  للمعايير الدولية للتدقيق، 

 :بــــ نقوم ايضا   التدقيق. كما فترة
 من أو خطأ الاحتي، سواء كانت نا مة عن الموحدة م مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات الماليةيقيتد و يحدت ،

 ا  ر أساسعلى أدلة تدقيق كافية ومناسبة توف والحصوللتلك المخاطر،  استجابة   إ راءات التدقيقخالل التقييم والقيام ب
خطأ العلى من تلك المخاطر النا مة عن أ  االحتيالالجوهرية النا مة عن األخطاء  اكتشافمخاطر عدم  انلرأينا. 

 رقابة الداخلية.الأو تجاوز  العرض الخاطئ أو الحذف المتعمدعلى التواطؤ أو التزوير أو  يشمل االحتيالنظرا  ألن 
 



 

 )تتمه( تقرير مدقق الحسابات المستقل
 

 )تتمه( الموحدة يةمسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المال
 

 ظروف، ولكن ليس لرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أ ل تصميم إ راءات تدقيق مناسبة حسب الا أنظمة فهم
 .مجموعةفعالية الرقابة الداخلية لل حول لغرض ابداء رأي

 المعدة من ات ذات العالقة الفصاحم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية وايقيت
 مجلس اإلدارة. قبل

  تم الحصول  ، واستنادا  الى أدلة التدقيق التيالمحاسبي لمبدأ االستمراريةمدى مالئمة استخدام مجلس اإلدارة  ستنتاجا
متعلقة بأحداث أو ظروف قد يمكن أن تثير شكوكا   وهرية في  ، في حال و ود حالة  وهرية من عدم اليقينعليها

ينا لفت االنتباه يتو ب عل حالة  وهرية من عدم اليقين، و ودوفي حال االستنتاج ب .رعلى االستمرا المجموعةرة قد
غير أو، في حال كانت هذه االيضاحات  ،الموحدة في البيانات الماليةصلة الواردة احات ذات اليضالى اال نافي تقرير 

تم الحصول عليها حتى تاريخ دلة التدقيق التي أ علىستنتا اتنا ا هذا ونعتمد فيكافية، يتو ب علينا تعديل رأينا. 
مبدأ ل المجموعة وفقا   عمالأ وقف تلى إ بالمجموعة الظروف المستقبلية االحداث أو قد تؤدي. وم  ذلك، ناتقرير 

 االستمرارية.
 ما إذا كانت البيانات فيو  احات،يضنيتها ومحتواها، بما في ذلك االوب الموحدة يم العرض الشامل للبيانات الماليةيقت

 .الهامة بصورة عادلةحداث المعامالت واال ُتظهر الموحدة المالية
 داخلالتجارية نشطة األ أومن الجهات  المعلومات الماليةب يتعلقدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما أعلى  الحصول 

وإ راء أعمال التدقيق ه واالشراف تو يال عن مسؤولون  نحن. الموحدة رأي حول البيانات الماليةال إلبداء المجموعة
 .التدقيقنا حول أعمال عن رأي فقط مسؤولون ونبقى نحن  .للمجموعة

 

ئج التدقيق ونتا نطاق وتوقيت م  مجلس اإلدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة فيما يخص، من بين أمور أخرى، قمنا بالتواصل
 التدقيق. إ راءاتتحديدها خالل والتي تم لرقابة الداخلية أنظمة افي  الماديةقصور الأو ه  الهامة، بما في ذلك

 

 ،االستقالليةب قواعد السلوك المهني المتعلقةلمتطلبات متثالنا إبالحوكمة بيانا  يفيد  نقدم لمجلس االدارة وألولئك المكلفينكما 
ذات  وإ راءات الحمايةالليتنا، ستقإنها قد تؤعر على إلى  مي  العالقات والمسائل التي يعتقد بشكل معقول ونطلعهم ع

 .ناسبا  الصلة، متى كان ذلك م
 ر التي كان لها االعر االكبراألمو  هذهبالغها لمجلس االدارة وألولئك المكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد إمن األمور التي تم 

باالفصاح عن هذه االمور في تقريرنا  . نقومأمور تدقيق رئيسيةوالتي تعد للسنة الحالية، الموحدة في تدقيق البيانات المالية 
حول التدقيق إال إذا حال قانون أو انظمة دون االفصاح العلني عنها، أو عندما نقرر في حاالت نادرة للغاية، أن ال يتم 

 .االفصاح عن أمر معين في تقريرنا في حال ترتب على االفصاح عنه عواقب سلبية قد تفوق المنفعة العامة المتحققة منه
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 ديسمبر، 31للسنة المنتهية في   
 2017  2018 إيضاح 
     

 383,503,890  344,709,640  المبيعات
 (286,433,184)  (261,096,795)  تكلفة المبيعات
 97,070,706  83,612,845  إجمالي الربح
 24,868,641  31,935,982  إيرادات أخرى 

 (10,857,721)  (11,372,070) 22 مصروفات بي  وتوزي 
 (62,939,534)  (63,966,464) 23 مصاريف عمومية وإدارية

     
 48,142,092  40,210,293  سنةاألرباح التشغيلية لل

 158,812,980  133,410,382 8 حصة الشركة من نتائج شركات زميلة
 5,102,296  7,091,996  توزيعات أرباح إستثمارات مالية

 6,469,845  --   إستثمارات مالية متاحة للبي  بي  إيرادات
 (853,923)  (1,580,354)  تكاليف تمويل

 (308,200)  -- 9 االنخفاض في قيمة اإلستثمارات المالية 
 --  8,760,479  من خالل األرباح أو الخسائر –مالية  إستثماراتأرباح بي  

 --  19,986,914 9  من خالل األرباح أو الخسائر –مالية  إستثماراتأرباح اعادة تقييم 
 217,365,090  207,879,710  أعضاء مجلس اإلدارةالربج قبل مكافأة صافي 

 (7,000,000)  (7,000,000) ه -10 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 210,365,090  200,879,710  صافي ربح السنة

     :موزع كما يلي
 206,183,501  200,028,955  حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة

 4,181,589  850,755  حقوق األقليه غير المسيطرة
  200,879,710  210,365,090 
     

 4.34  4.21 24 العائد األساسي على السهم
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 ديسمبر، 31للسنة المنتهية في   
 2017  2018 إيضاح 
     

 210,365,090  200,879,710  صافي ربح السنة
بيان الربح أو  بنود الدخل الشامل اآلخر التى لم يتم تصنيفها الحقا فى

   الخسارة:
 

 

خل الماليه من خالل الد لإلستثماراتصافي التغير في القيمه العادله 
 (1,698,334) 17 الشامل اآلخر

 
-- 

نصيب التغير في احتياطي القيمة العادلة لشركات مستثمر فيها بطريقة 
 8,485,124 17 حقوق الملكية

 
-- 

تصنيفها الحقا فى بيان الربح أو  يتم بنود الدخل الشامل اآلخر التى قد
   الخسارة:

 
 

 (25,334,828)  -- 17 المتاحة للبي  الماليه لإلستثماراتصافي التغير في القيمه العادله 
مالية  إستثمارات بي نتيجة  األرباح و الخسائرالمعاد تصنيفه إلى بيان 

 -- 17 متاحة للبي 
 

(2,739,702) 
 308,200  -- 17 مالية متاحة للبي  إستثماراتخل نتيجة انخفاض المعاد تصنيفه إلى بيان الد

نصيب التغير في احتياطي القيمة العادلة لشركات مستثمر فيها بطريقة 
 -- 17 حقوق الملكية

 
(10,124,636) 

 (37,890,966)  6,786,790  الشاملة اآلخرى للسنة (خسائرال) الدخل / إجمالي
 172,474,124  207,666,500  للسنةإجمالي الدخل الشامل اآلخر 

     موزع كما يلي:
 168,292,535  206,815,745  حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة

 4,181,589  850,755  حقوق األقليه غير المسيطرة
  207,666,500  172,474,124 
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    عائد إلى المساهمين في الشركة األم 

  احتياطي عام  نيإحتياطي قانو   رأس المال 
احتياطى اعادة 

  التقييم
إحتياطي القيمة 

  اإلجمالي  أرباح مدورة  العادلة
حقوق غير 
 اإلجمالي  مسيطر عليها

                  
 1,636,499,549  61,369,001  1,575,130,548  587,306,563  36,153,645  182,499,480  43,970,860  250,000,000  475,200,000  2018يناير  1الرصيد في 

                  
تعديالت تطبيق المعيار الدولي 

 (7,341,417)  --  (7,341,417)  31,798,038  (39,139,455)  --  --  --  -- (3)إيضاح  9للتقارير المالية 

 2018يناير  1الرصيد في 
 1,629,158,132  61,369,001  1,567,789,131  619,104,601  )2,985,810(  182,499,480  43,970,860  250,000,000  475,200,000 (معدلة)

                  الدخل الشامل للسنة:
 200,879,710  850,755  200,028,955  200,028,955  --  --  --  --  -- صافي ربح السنة

 6,786,790  --  6,786,790  --  6,786,790  --  --  --  -- شامل أخر دخل
                  

 207,666,500  850,755  206,815,745  200,028,955  6,786,790  --  --  --  -- إجمالي الدخل الشامل للسنة
                  

أرباح بي  إستثمارات مالية من 
 1,658,569  --  --  --  --  -- خالل ينود الدخل الشامل األخر

 
1,658,569 

 
  
 -- 

 
1,658,569 

 ى والرياض الصندوق المحول الى 
 (5,000,724)  --  (5,000,724)  (5,000,724)  --  --  --  --  -- (21)إيضاح   تماعىاإل

الحقوق الغير مسيطر  نصيب
 14,600,000  14,600,000  --  --  --  --  --  --  -- عليها من زيادة رأس المال
 2017أرباح نقدية موزعة عن 

 (158,715,839)  (16,155,839)  (142,560,000)  (142,560,000)  --  --  --  --  -- (29)ايضاح 
                  

 1,689,366,638  60,663,917  1,628,702,721  673,231,401  3,800,980  182,499,480  43,970,860  250,000,000  475,200,000  2018 ديسمبر 31الرصيد في 
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    ساهمين في الشركة األمعائد إلى الم   

 عاماحتياطي   حتياطي قانونيإ  رأس المال 
احتياطى اعادة  

 التقييم
إحتياطي القيمة  

 العادلة
 

  اإلجمالي  أرباح مدورة
حقوق غير مسيطر 

 اإلجمالي  عليها
                  

 1,651,740,013  97,187,412  1,554,552,601  528,837,650  74,044,611  182,499,480  43,970,860  250,000,000  475,200,000 2017يناير  1الرصيد في 
                  

                  :الدخل الشامل للسنة
 210,365,090  4,181,589  206,183,501  206,183,501  --  --  --  --  -- سنةصافي ربح ال

 (37,890,966)  --  (37,890,966)  --  (37,890,966)  --  --  --  -- خسائر شاملة أخرى 
                  

 الشاملة( الخسائر/ ) الدخل إجمالي
 --  --  --  -- للسنة اآلخرى 

 
(37,890,966)  206,183,501  168,292,535  4,181,589  172,474,124 

                  
المحول الى الصندوق اال تماعي 

 (5,154,588)  --  (5,154,588)  (5,154,588)  --  --  --  --  -- (21)إيضاح والرياضي 
 2016 أرباح نقدية موزعة عن

 (182,560,000)  (40,000,000)  (142,560,000)  (142,560,000)  --  --  --  --  -- (29)ايضاح 
                  

 1,636,499,549  61,369,001  1,575,130,548  587,306,563  36,153,645  182,499,480  43,970,860  250,000,000  475,200,000  2017ديسمبر  31الرصيد في 
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 ،ديسمبر 31 فيللسنة المنتهية   
 2017  2018 إيضاح 

     التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 
 210,365,090  200,879,710  سنةصافي ربح ال

     تسويات لـ:
 25,442,846  25,103,213 6 ومعداتت آالاستهالك ممتلكات و 

 180,488  180,490 7 استهالك استثمارات عقارية
 (158,812,980)  (133,410,382) 8 صافي حصة الشركة من أرباح شركات زميلة

 308,200  -- 9 المالية اإلستثماراتاالنخفاض في قيمة 
 (6,469,845)  --  مالية متاحة للبي  أرباح بي  استثمارات

 --  (8,760,479)  من خالل األرباح أو الخسائرمالية  إستثماراتأرباح بي  
 --  (19,986,914) 9 الخسائر وأمن خالل األرباح مالية  إستثماراتباح إعادة تقييم أر 

 (5,102,296)  (7,091,996)  توزيعات أرباح إستثمارات مالية
 --  (244,700)  أرباح من إستبعادات ممتلكات وأالت ومعدات

 471  42  مخصص بضاعة بطيئة الحركةمن المكون 
 1,098,237  215,050 ب -12 ديون مشكوك في تحصيلها مخصصالمكون من 

 4,973,675  3,274,996 19 مكافأة نهاية الخدمة للموظفينالمكون من مخصص 
 853,923  1,580,354  مصروفات تمويلية 

 72,837,809  61,739,384  ل قبل التغيرات في رأس المال العاملالتدفقات النقدية من أنشطة التشغي
     في:التغيرات 
 8,054,095  (8,478,911)  المخزون 
 189,639,120  20,435,452  أخرى  وأرصدة مدينةالمدينون 
 (12,487,172)  (14,952,623)  من أطراف ذات عالقة المطلوب
 (5,843,177)  1,687,163  أخرى  وأرصدة دائنةالدائنون 
 (107,210,998)  (17,458,361)  ألطراف ذات عالقة المطلوب

 144,989,677  42,972,104  التدفقات النقدية الناتجة من التشغيل
 (1,649,407)  (1,461,995) 19 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

 (853,923)  (1,580,354)  مصروفات تمويلية مدفوعة
 142,486,347  39,929,755  أنشطة التشغيل منالناتجة  تدفقات النقديةصافي ال

     التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
 (150,139,124)  (186,194,326) 6 ومعدات آالتو  ممتلكاتالمدفوع لشراء 
 (91,830)  (928,925) 7 استثمارت عقاريةالمدفوع لشراء 

 --  329,700  ومعداتالمتحصل من بي  ممتلكات وآالت 
 --  (2,692,216) 9 من خالل بنود الدخل الشامل  المدفوع لشراء إستثمارات مالية

 --  (4,452,000) 9 الخسائر وأمالية من خالل األرباح  المدفوع لشراء إستثمارات
 (12,293,663)  -- 9 متاحة للبي   مالية إستثماراتالمدفوع لشراء 

 13,666,213  5,231,830  متاحة للبي راآلخر من خالل بنود الدخل الشامل ارات ماليةإستثم بي  من المتحصل
 --  39,865,410  الخسائر وأمالية من خالل األرباح إستثمارات المتحصل من بي  

 (1,000,000)  (47,894,310) 8 الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكيةفي استثمارت المدفوع لشراء 
 5,102,296  7,091,996  مالية من إستثمارات ات أرباحتوزيع
 99,364,876  138,772,497 8 زميلة شركات من مقبوضة موزعة أرباح

 (45,391,232)  (50,870,344)  أنشطة االستثمار مستخدمة فيصافي التدفقات النقدية ال
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 ديسمبر، 31للسنة المنتهية في   
 2017  2018 إيضاح 
     

     قات النقدية من أنشطة التمويلالتدف
 --  10,336,255  بالصافى المحصل من قروض ألطراف ذوي عالقة

 145,427,626  177,159,610  صافي الحركة على القروض
 (182,560,000)  (158,715,839)  مدفوعة توزيعات أرباح

 --  14,600,000  نصيب حقوق االقلية غير مسيطرة من زيادة رأس المال
 (37,132,374)  43,380,026  أنشطة التمويل (يالمستخدمة فالناتجة من / )صافي التدفقات النقدية 
 59,962,741  32,439,437  سنةخالل ال واألرصدة لدى البنوكصافي التغير في النقد 

 128,052,960  188,015,701  ،يناير 1في وأرصدة لدى البنوك النقد 
 188,015,701  220,455,138 13  ،ديسمبر 31 في وأرصدة لدى البنوكالنقد 
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 الوضع القانوني والنشاط الرئيسي     1 

 11 بتاريخ 1990( لسنة 54ق( )"الشركة"( بمو ب المرسوم األميري رقم )ع.تأسست الشركة القطرية للصناعات التحويلية )ش.م.
 هي تعمل بمو ب قانون الشركات القطري. تمارس الشركة نشاطها( و 12991رقم )تحت وقيدت بالسجل التجاري  1990فبراير 

 داخل دولة قطر وخار ها. الصناعيبأستثمار أموالها في مختلف أو ه االستثمار 

 اإلعدادأسس      2
 فقرة االلتزام  أ()

 المجلس الدولي لمعايير المحاسبة. تم إعداد البيانات المالية الموحدة المرفقة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن
 

 ساس القياسأ   )ب(

اإلستثمارات المالية من خالل األرباح أو الخسائر و تم أعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا 
 ي تقاس بالقيمة العادلةالت واإلستثمارات العقارية اإلستثمارات المالية من خالل بنود الدخل الشامل األخر

 

  عملة الوظيفية وعملة العرض   )ج(

، و مي  المبالغ المعروضة تم مجموعةتم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بالريال القطري والذي يمثل العملة الوظيفية لل
 تقريبها إلى أقرب ريال قطري ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك.

 

 األحكاماستخدام التقديرات و    )د(

يتطلب إعداد هذه البيانات المالية الموحدة من اإلدارة إ راء أحكام وتقديرات وافتراضات تؤعر على تطبيق السياسات المحاسبية 
 والمبالغ ذات الصلة للمو ودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

 

لتي تتضمن قدرا كبيرا من التقديرات أو التعقيدات أو المجاالت التي تكون فيها االفتراضات تم اإلفصاح عن المجاالت ا
 هذه البيانات المالية الموحدة.  حول 28والتقديرات هامة بالنسبة للبيانات المالية الموحدة في اإليضاح رقم 

التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم تتم مرا عة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها بصفة مستمرة. يتم إدراج 
   فيها تعديل التقدير وفي أي فترة الحقة تتأعر بهذا التعديل.

 
 

 الجديدةالمعايير والتفسيرات والتعديالت     3
 يناير 1 من اعتبار ا 15 رقم ةالمالي للتقارير الدولي والمعيار 9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار وتطبيق بإعتماد المجموعة قامت

. تأعيرها مدى بيان م  الجديدة المحاسبية المعايير هذه وتطبيق إلعتماد نتيجة   ظهرت التي التغيرات طبيعة أدناه نوضح. 2018
  .2018 عام في األولى للمرة تطبيقها يتم سوف التى األخرى  والتفسيرات التعديالت من العديد هناك

 .بعد سريانها موعد يحن ولم صدرت تعديالت أو تفسيرات أو معايير ألية المبكر طبيقبالت المجموعة تقم لم
 

 األدوات المالية " 9قارير رقم المعيار الدولي للت " 
 39 رقم الدولي المحاسبة معيار محل حل قد إصداره تم الذي" المالية األدوات"  9 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار إن

 الثالعة الجوانب بين الجم  م  ، 2018 يناير 1 بعد أو في تبدأ التي السنوية للفترات وذلك" والقياس اإلعتراف: "  المالية تاألدوا
 .التحوط ومحاسبة القيمة إنخفاض ، والقياس التصنيف: المالية باألدوات الخاصة للمحاسبة
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 تتمة – الجديدةالمعايير والتفسيرات والتعديالت     3
 تتمة - " األدوات المالية 9قارير رقم معيار الدولي للتال 
 (.)ج( إلى انظر ، نتقالاإل كيفية على لالطالع)

 

 ( تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية)أ
 بالتکلفة ئاتالف هذه سقيا ميت ، لماليةا لألصول ئيسيةر فتصني تفئا عالعة علی 9 مقر لماليةا ريرللتقا ليدولا رلمعياا ليشتم

 بمو ب المالية األصول تصنيف يستند. والخسارة الربح بيان في العادلة والقيمة اآلخر الشامل الدخل بيان في العادلة والقيمة ةفأطلما
 التدفقات وخصائص المالية األصول إدارة فيه يتم الذي العمل نموذج على عام بشكل 9 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار
 بها المحتفظ) 39مقر ليدولا لمحاسبيا رلمعيابا الواردة لسابقةا تلفئاا يلغي 9 مقر لماليةا ريرللتقا ليدولا رلمعياا. التعاقدية النقدية
 فصل يتم ال فإنه ، 9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار وبمو ب(. للبي  لمتاحةوا نينيدلموا روضلقا ، قالستحقاا يخرتا حتی

 المالية األداة  تقييم ذلك من بدال   يتم الحالة هذه في. المعيار نطاق حسب مالي أصل األساسي العقد كان إذا بالعقود الواردة المشتقات
 .التصنيف هذا لغرض ككل المختلطة

 39مقر ليدولا لمحاسبةا رمعيا في الواردة لحاليةا تلباطبالمت رکبي د  ح لیإ محتفظا   9 مقر لماليةا ريرللتقا ليدولا رلمعياا يظل
 .لماليةا اإللتزامات سقياو بتصنيف الخاصة
 الدولي للمعيار وفق ا الصلة ذات والخسائر لألرباح المالية والحسابات األدوات بتصنيف المجموعة قيام كيفية حول الشرح من لمزيد

 .بند األدوات المالية )و(-4 اإليضاح را   ، 9 رقم المالية للتقارير
 الجديدة القياس وفئات 39 رقم الدولي المحاسبي للمعيار وفق ا األصلية القياس فئات أدناه المرفقة واإليضاحات يالتال الجدول يوضح
 يناير 1 في كما للمجموعة المالية والمطلوبات المالية المو ودات من فئة لكل وذلك 9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار بمو ب
2018. 

 بالريال القطري 

األصلي وفقًا التصنيف 
لمعيار المحاسبة 

 39الدولي رقم 

التصنيف الجديد وفقًا 
للمعيار الدولي للتقارير 

  9المالية رقم 

القيمة الدفترية األصلية 
وفقًا لمعيار المحاسبة 

 39الدولي رقم 

القيمة الدفترية الجديدة 
وفقًا للمعيار الدولي 
 9للتقارير المالية رقم 

      الموجودات المالية
 

  مالية إستثمارات
 

 متاحة للبي 
القيمة العادلة من خالل 
 49,590,070 49,590,070 الدخل الشامل األخر 

 
  مالية إستثمارات

 
 متاحة للبي 

القيمة العادلة من خالل 
 63,494,982 63,494,982 ألرباح أو الخسائرا

 
 غير مدر ة – مالية إستثمارات

 
 بالتكلفة

القيمة العادلة من خالل 
 14,592,437 14,592,437 لدخل الشامل األخرا

محتفظ بها حتى تاريخ  سندات
 األستحقاق

 
 4,793,143 4,958,143 التكلفة المطفأة بالتكلفة

 عالقة ذات أطراف من مستحق
 قروض –

 128,460,014 128,651,228 التكلفة المطفأة  قروض وذمم مدينة 

 85,355,845 85,355,845 التكلفة المطفأة  قروض وذمم مدينة  مدينون وأرصدة مدينة أخرى 
 30,986,702 30,986,702 التكلفة المطفأة  قروض وذمم مدينة  عالقة ذات أطراف من مستحق

 189,519,983 189,519,983 التكلفة المطفأة  قروض وذمم مدينة  نقد وأرصدة لدى البنوك
 566,793,176 567,149,390   مجموع الموجودات المالية
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 تتمة – المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة    3
 تتمة - " األدوات المالية " 9قارير رقم المعيار الدولي للت 
 تتمة - ( تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية)أ

 

 بالريال القطري 

التصنيف األصلي وفقًا 
لمعيار المحاسبة 

 39دولي رقم ال

التصنيف الجديد وفقًا 
للمعيار الدولي للتقارير 

  9المالية رقم 

القيمة الدفترية األصلية 
وفقًا لمعيار المحاسبة 

 39الدولي رقم 

القيمة الدفترية الجديدة 
وفقًا للمعيار الدولي 
 9للتقارير المالية رقم 

      المطلوبات المالية
 1,504,282 1,504,282 مطلوبات مالية أخرى  لوبات مالية أخرى مط (المكشوف سحب علىدائنة ) بنوك

 264,008,476 264,008,476 مطلوبات مالية أخرى  مطلوبات مالية أخرى  قروض 
 111,244,851 111,244,851 مطلوبات مالية أخرى  مطلوبات مالية أخرى  دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
 26,674,728 26,674,728 مطلوبات مالية أخرى  مطلوبات مالية أخرى  مستحق ألطراف ذات عالقة

 403,432,337 403,432,337   مجموع المطلوبات المالية
 

 المعيار بمو ب الدفترية القيم م  39 رقم الدولي المحاسبة معيار بمو ب المالية للمو ودات الدفترية القيم تسوية التالي الجدول يبين
حيث قامت المجموعة  2018 يناير 1 في 9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار إلى اإلنتقال حيث من 9 رقم المالية للتقارير يالدول

 كما يلى: حويل بعض إستثماراتها الماليةتإعادة ب

 
 
 

   9المعيار الدولى للتقارير المالية رقم   39معيار المحاسبة الدولى رقم  
 

سندات مدرجة 
 للبيع متاحة

سندات غير  
مدرجة محتفظ 
بها حتى تاريخ 

 األستحقاق

 
بالقيمة العادلة 

ح بارمن خالل األ

 ئرأو الخسا

بالقيمة العادلة  
من خالل بنود 
الدخل الشامل 

 اآلخر

 

 بالتكلفة المطفأة
 قطري  لاير  ريال قطرى   قطري  لاير  قطري  لاير  قطري  لاير 

  

   
 

   
 

 --  --  --  19,550,580  113,085,052 ة()مدقق 2017ديسمبر  31في 
متاحة اإلستثمارات الإعادة تصنيف 

إلى القيمة العادلة من  المدر ة للبي 
 (49,590,070) الدخل الشامل اآلخربنود خالل 

 

--  -- 

 

49,590,070  -- 
متاحة اإلستثمارات ال إعادة تصنيف

من خالل  إلى القيمة العادلةللبي  
 (63,494,982) رئح أو الخسااربألا

 

--  63,494,982 

 

--  -- 
محتفظ السندات الإعادة تصنيف 

 -- بها حتى تاريخ األستحقاق 
 

(4,958,143)  -- 
 

--  4,793,143 
متاحة اإلستثمارات الإعادة تصنيف 

إلى القيمة الغير مدر ة  –للبي  
الدخل بنود العادلة من خالل 

 -- الشامل اآلخر

 

(14,592,437)  -- 

 

14,592,437  -- 
          

 4,793,143  64,182,507  63,494,982  --  -- )معدلة( 2018يناير  1في 
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 :كما يلي للمدينون واألرصدة المدينة األخرى  مخصص خسائر األئتمان المتوقعةعلى  الحركةإن 

 ،ديسمبر 31 
 2018  2017 

 4,484,135  5,582,372 بداية العام  في كما الرصيد
 --  6,985,203  9تعديالت تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 1,098,237  215,050 خسائر األئتمان المتوقعة 
 --  (314,247) خسائر األنخفاض في المدينون وأرصدة مدينة أخرى رد 

    

 5,582,372  12,468,378 نهاية السنة في كما الرصيد
 

 :كما يلي من أطراف ذوى عالقة المستحقة للقروض مخصص خسائر األئتمان المتوقعةعلى  الحركةإن 
 ،ديسمبر 31 
 2018  2017 
    

 --  -- بداية العام  في كما الرصيد
 --  191,214 9تعديالت تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 --  (4,755)  اض في القروض المستحقة من أطراف ذوى عالقةخسائر األنخفرد 
 --  186,459 نهاية السنة في كما الرصيد

 المالية الموجودات قيمة إنخفاض (ب) 
 المعيار في الوارد" المتكبدة الخسارة" نموذج إحالل يتم فإنه ، 9 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار تطبيق خالل من

 ميت لتيا ةلماليا األصول علی ديدل ا القيمة إنخفاض وذجنم قبطين. المتوقعة االئتمان خسارة" بنموذج 39 رقم الدولي المحاسبي
 علی ينطبق ال ولكنه اآلخر، الشامل الدخل بيان في العادلة بالقيمة الدين أدوات رستعماوا التعاقدية ولصواأل ةفأطلما بالتکلفة سهاقيا
 عما قساب وقت في االئتمان خسائر إعبات يتم ، 9 رقم المالية التقارير إلعداد للمعيارالدولي وفق ا. لملکيةا وق حق أدوات في رالستعماا

 .39 رقم الدولي المحاسبي المعيار وفق وارد هو
 

 

 :للمجموعة كما يلي الملكيةإن تأعير هذه التغيرات على حقوق 
 عادلة احتياطي قيمة  مدورة أرباح 
    

 36,153,645  587,306,563 )مدققة( 2017ديسمبر  31في 
    9تعديالت تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

    قياسالتصنيف و تأعير إعادة ال
 (39,139,455)  39,139,455 كيةأدوات حقوق مل

 --  (6,985,203) للمدينون واألرصدة المدينة األخرى  خسائر االئتمان المتوقعةتأعير 
 --   (191,214) للقروض المستحقة من أطراف ذوى عالقة خسائر االئتمان المتوقعةتأعير 

 --  (165,000) سندات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 (2,985,810)  619,104,601 )معدلة( 2018يناير  1في 
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 أثر تطبيق نموذج إنخفاض القيمة الجديد
الوارد بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم لقيمة ض انخفاوذج انمل تطبيق رى حاألخاينة دلمم امذلواينة دلماية رلت ام امفيما يتعلق بالذ

إنتهت الشركة ر المجموعة إلى أن تطبيق تقلبا . ر کعلتصبح ألقيمة افي ض النخفار اخسائم زيادة عالبشک، فإنه من المتوق   9
 .2018يناير  1في كما  9متطلبات إنخفاض القيمة وفقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 )ج( اإلنتقال 
 للتقارير الدولي المعيار تطبيق نتيجة المحاسبية السياسات على طرأت التي التغييرات تطبيق تم المتراكم األعر طريقة إستخدام خالل من

 .السابقة للفترات المقارنة معلومات تعديل إعادة من المجموعة إعفاء تم وقد. 9 رقم المالية
 9 المالية للتقارير الدولي المعيار وتطبيق إعتماد عن الناتجة المالية والمطلوبات المالية للمو ودات الدفترية القيم في وق الفر  إعبات يتم
 الدولي المعيار متطلبات تعكس ال 2017 لعام المقدمة المعلومات فإن ، ذلك على وبناء  . 2018 يناير 1 في كما المدورة األرباح في

 . 39 رقم الدولي المحاسبي المعيار متطلبات فقط تعكس أنها غير ، 9 مرق المالية للتقارير
 أعر له ليس المعايير على التعديالت تبني إن. المبدئي التطبيق تاريخ في توافرت التي والظروف الوقائ  أساس على التقييم إ راء تم

 .الموحدة المالية البيانات على ملموس

 

 العمالء مع العقود إيراد"  – 15 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار" 
 المحاسبة ومعيار" اإلنشاء عقود" 11 رقم الدولي المحاسبي المعيار ألغى قد 15 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار إصدار
 عن النا مة اإليرادات  مي  على المعيار هذا تطبيق يتم. الصلة ذات والتفسيرات اإلفصاحات إلى ة  فإضا" اإليراد"  18 رقم الدولي
 خطوات خمس على 15 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار ينطوي . المحدودة اإلستثناءات بعض و ود م  العمالء عقود
 يعكس بمبلغ باإليراد االعتراف يتم أن ذلك يتطلب حيث ، العمالء عقود عن النا م باإليراد اإلعتراف عند عليها اإلعتماد يمكن
 .العميل إلى أوالخدمات البضاعة تحويل نظير عليه تحصل أن المجموعة تتوق  التي ابلالمق

 الخمس الخطوات من خطوة كل بتطبيق قيامها حال المنشأة على يتعين أنه 15 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار يتطلب
 كما. توافرت التى الصلة ذات والظروف الوقائ   مي  اإلعتبار نبعي األخذ م  األحكام بممارسة تقوم أن العمالء عقود على المحددة
 أن على عالوة  . العقد بتنفيذ مباشرة   المرتبطة والتكاليف العقد بإبرام الخاصة اإلضافية بالتكاليف الخاصة المحاسبة المعيار يحدد

 .شاملة إفصاحات عرض ايضا   يتطلب المعيار
 بحيث ،( العملية الوسائل بدون ) المتراكم التأعير طريقة باستخدام 15 المالية للتقارير الدولي رالمعيا وتطبيق بإعتماد المجموعة قامت
 لم ، ذلك وبناء على(. 2018 يناير في كما له المبدئي التطبيق تاريخ نفس هو به المعترف المعيار لهذا المبدئي التطبيق تأعير يكون 
 18 رقم الدولي المحاسبي المعيار ضمن سابق ا تم كما عرضها تم قد أنه أي - 2017 لعام المعروضة المعلومات عرض إعادة يتم

 للتقارير الدولي المعيار في اإلفصاح متطلبات فإن ، ذلك على عالوة   ، الصلة ذات والتفسيرات 11 رقم الدولي المحاسبة ومعيار
 .المقارنة معلومات على عام بشكل تطبيقها يتم لم 15 رقم المالية
على بيان الربح أو الخسارةر الربح األساسي والمخفف  15المالية رقم  للتقارير الدولي المعيار ملموس نتيجة  لتطبيق أعيرت اليو د

 للسهم أو بيان المركز المالي.
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  ت زميلة و مشاريع مشتركة: اإلستثمارات فى شركا28التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

أن خيار منظمات مشاري  رأس المال المشتركة و غيرها من المنشأت المماعلة األخرى لقياس اإلستثمارات فى  توضح التعديالت
الشركات الزميلة والمشاري  النشتركة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة متوفرة بشكل منفصل لكل شركة زميلة أو مشروع 

 األولي.شترك، وينبغى اإلختيار عند اإلعتراف م
فيما يتعبق بخيار المنشأة غير اإلستثمارية لألحتفاظ بقياس القيمة العادلة المطبقة من قبل الشركات الزميلة و المشاري  المشتركة 

هذا الخيار متاح لكا منشأة التي هي منشأت إستثمارية عند تطبيق طريقة حقوق الملكية، فإن التعديالت تقدم توضيحا مماعال بأن 
 زميلة إستثمارية أو مشروع مشترك إستثماري.

 هذه التعديالت ليس لها أى تأعير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
 تحويل عقارات استثمارية -عقارات استثمارية  40تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

من حيث متى يجب على عقارات استثمارية  40متطلبات معيار المحاسبة الدولي قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتعديل 
. يتم التحويل فقط عندما يكون هناك تغيير فعلي في االستخدام، أي إذا عقار استثماري المنشأة تحويل المو ود العقاري من أو إلى 
ى التغيير في اإلستخدام. التغير في رغبة اإلدارة فقط ال وهناك دليل عل ستثماري االعقار كان العقار يستوفي أو ال يستوفي تعريف ال

 هذه التعديالت ليس لها أى تأعير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة. يدعم التحويل.
 

 المقدم والمقابل األجنبية العمالت معامالت بشأن المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير لجنة عن الصادر 22 رقم التفسير  
 أو النقدي غير باألصل المبدئي لالعتراف إستخدامه لغرض الفوري  الصرف سعر بتحديد المنشأة قيام حال في أنه التفسير يوضح

 فإن ، المقدم بالمقابل المرتبطة النقدية غير اإللتزامات أو باألصول اإلعتراف وعدم به الخاص( منه  زء أو) الدخل أو المصاريف
 من العديد و ود حال في. المقدم المقابل بعملية المرتبط النقدي غير االلتزام أو باألصل المبدئي اإلعتراف تاريخ هو المعاملة تاريخ

 التفسير هذا. مقدم إستالم أو دف  عملية بكل الخاصة المعاملة تاريخ تحديد المنشأة على يتعين فإنه ، المقدم واإلستالم الدف  عمليات
 .مجموعةلل الموحدة لماليةا البيانات على تأعير أي له ليس

 المبكر للتطبيق والقابلة بعد التنفيذ حيز تدخل ولم صدرت التي والمعدلة الجديدة المعايير  
 للتطبيق القابلة"( المعايير" أو" المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير)" أدناه والمعدلة الجديدة الدولية المالية التقارير معايير إن

 . الحقة فترة حتى التنفيذ حيز تدخل ولم 2018 ديسمبر 31 في المنتهية المالية اتللسنو  المبكر
 .  الموحدة المالية البيانات هذه إعداد عند المعايير هذه تطبيق يتم لم

 

 (:الحقاً ) مجموعةلل الموحدة المالية البيانات على تأثير له يكون  نأ المتوقع التطبيق

 اإليجارات 16 رقم المالية اريرالتق إلعداد الدولي المعيار   •
" اإليجار عقود"  17 رقم الدولي المحاسبة معيار محل ليحل 2016 يناير في 16 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار إصدار تم

 إيجار عقد لىع يحتوي  الترتيب كان إذا ما لتحديد المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير لجنة عن الصادر 4 رقم التفسير وايضا  
 المعايير لجنة عن الصادر 27 رقم التفسير و التشغيلي التأ ير حوافز  الدولية المعايير لجنة عن الصادر 15 رقم التفسير وعلى
 ريرالتقا إلعداد الدولي المعيار إن. للتأ ير القانوني النموذج تشكل التي المعامالت طبيعة لتقييم وذلك المالية التقارير إلعداد الدولية
  مي  إدراج المستأ رين من يتطلب كما ، اإليجار بعقود الخاصة واإلفصاح والعرض والقياس اإلعتراف مبادئ يحدد 16 رقم المالية
 الدولي المحاسبي المعيار حسب التمويلي التأ ير لعقود بالنسبة الحال هو كما العمومية الميزانية في واحد نموذج وفق اإليجار عقود
 .17 رقم
 
 



                                                 (ش.م.ع.ق)الشركة القطرية للصناعات التحويلية 
 الموحدةبيانات المالية إيضاحات حول ال

 2018 ديسمبر 31المنتهية في  نةللس

-14- 

 تتمة – المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة    3
 تتمة - المبكر للتطبيق والقابلة بعد التنفيذ حيز تدخل ولم صدرت التي والمعدلة الجديدة المعايير 

 تتمة - (:الحقاً ) مجموعةلل الموحدة المالية البيانات على تأثير له يكون  نأ المتوقع التطبيق

 تتمة - اإليجارات 16 رقم المالية لتقاريرا إلعداد الدولي المعيار   •
: مثل" )المنخفضة القيمة ذات" األصول إيجار لصالح هو األول اإلستثناء - للمستأ رين بالنسبة إستثنائين المعيار يتضمن

 يعترف وفيه(. لأق أو شهر ا 12 لمدة اإليجار عقود مثل) األ ل قصيرة اإليجار بعقود يتعلق الثاني واالستثناء( الشخصية الحواسيب
 أنه كما. اإليجار مدة خالل األصل إستخدام حق م  المحددة اإليجار قيمة بدف  بإلتزامه اإليجار عقد إبرام تاريخ في المستأ ر
 إهالك مصاريف وايضا   اإليجار عقد قيمة إلى المضافة الفائدة بمصروفات منفصل بشكل االعتراف المستأ رين من ُيتطلب

ا المستأ رين من ُيتطلب أنه ىإل إضافة  . األصول  على) معينة أحداث وقوع عند اإليجار بعقد الخاص المالي اإللتزام تقييم إعادة أيض 
 السعر أو المؤشر في تغير لحدوث نتيجة   المستقبلي اإليجار قيمة في تغيير ، اإليجار عقد مدة في تغيير حدوث ، المثال سبيل
 إستخدام لحق كتعديل اإليجار إلتزام تقييم إعادة بمبلغ عام بشكل المستأ ر يعترف سوف(. ةالمالي القيم تلك لتحديد يستخدم الذي

 .األصول
 المعيار بمو ب الحالية المحاسبة عن 16 المالية للتقارير الدولي المعيار بمو ب المؤ رين محاسبة في  وهري  تغير يو د ال

 الحال هو كما نفسه التصنيف مبدأ باستخدام اإليجار عقود  مي  تصنيف في المؤ رون  يستمر سوف. 17 رقم الدولي المحاسبي
 .التمويلي والتأ ير التشغيلي التأ ير: اإليجار عقود من نوعين بين التمييز م  17 الدولي المحاسبة معيار في

 من ، 2019 يناير 1 دبع أو في تبدأ التي السنوية الفترات على ُيطبق والذي 16 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار يتطلب
 تقوم. 17 رقم الدولي المحاسبي المعيار بمقتضي المطلوبة األفصحات تلك من شمولية أكثر إفصاحات تقديم والمؤ رين المستأ رين
 .الحقا   المالية بياناتها على 16 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار تأعير بتقييم حاليا   المجموعة

 

 م تصبح بعد ملزمة للتطبيقمعايير مصدرة ول
المعايير المحاسبية التالية صدرت ولكنها لم تصبح بعد ملزمة التطبيق. وتقوم المجموعة حاليا  بتقييم األعر المتعلق بها وستقوم 

 بتطبيقها بمو ب التواريخ المتعلقة بها.
 

 البيـــــــان تاريخ السريان
 2019 يناير1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ن بشأن معالجة ضريبة الدخل" م التيق" عد 23التفسير رقم 
  ــدولي إلعــداد التقــارير الماليــة رقــم ــدف  مقــدما  مــ   9التعــديالت التــى طــرأت علــى المعيــار ال ــا ال " مزاي

 التعويض السلبي" 
  منـاف  المـوظفين المتعلقـة وفقـا لتعـديل"  19 مقرلي دولالمحاسبة ر امعياالتعديالت التـى طـرأت علـى 

 ية" ولتسد أو التقيأو اة طلخا
  ت کارلشافي ل أل ايلة نــاف  طــولم: " ا28م قرلي دولالمحاسبة ر امعياالتعــديالت التــى طــرأت علــى

 کة" رلمشتاي  رلمشاواميلة زلا
  (.2017)صدرت في ديسمبر  2017-2015دورة التحسينات السنوية 

 " دمج األعمال "  - 3التعديالت التى طرأت على المعيار الدولي للتقارير المالية  -
 کة" رلمشتت اتيبارلت" ا 11لمالية ر ايرلي للتقادولر المعيات ايالدتعالتعديالت التى طرأت على  -
 ل" خدلب ائرا" ض 12لي دولالمحاسبة ر اعلی معيات يالدتعالتعديالت التى طرأت على  -
 "اإلقتراض تكلفة"  23لي دولالمحاسبة ر اعلی معيات يالدتعالتعديالت التى طرأت على  -
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 تتمة – عايير والتفسيرات والتعديالت الجديدةالم    3
 تتمة - معايير مصدرة ولم تصبح بعد ملزمة للتطبيق

 

 تعديالت على مرا   اإلطار المفاهيمى فى المعاير الدولية إلعداد التقارير المالية.  2020يناير  1
 .مين"أ"عقود الت 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   2021يناير  1
 نتاريخ السريا يتم تحديد لم

 بعد 
  حول  28الدولي رقم  ومعيار المحاسبة 10التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

  .أو المشروع المشترك والشركة الشقيقةالمو ودات بين المستثمر  والمساهمة فيالمبيعات 
ون لها تأعير  وهري على البيانات المالية كي الفترات المستقبلية، لن يف وتفسيراتهاهذه المعايير الجديدة  ىتبنتتتوق  اإلدارة أن 

 للمجموعة في فترات التطبيق األولي بخالف بعض عناصر محدده عند العرض واالفصاح.الموحدة 
 
 

 السياسات المحاسبية الهامة    4
 الموحدة.  تم تطبيق السياسات المحاسبية الهامة التالية عند إعداد هذه البيانات المالية

 أساس توحيد البيانات المالية   )أ( 
 الشركات التابعة [ 1]

الشركات التابعة هي تلك التي تسيطر عليها المجموعة. تو د السيطرة عندما يكون بإمكان المجموعة المقدرة على السيطرة المباشرة 
اف  من أنشطتها. لتحديد ما إذا كانت هنالك سيطرة أو غير المباشرة على السياسات التشغيلية والمالية ألي شركة للحصول على من

على أية شركة يؤخذ في االعتبار و ود حقوق تصويت محتملة وقابلة للممارسة حاليا  أو يمكن تحويلها بما في ذلك حقوق التصويت 
ت من خالل تملك أو ٪ من حقوق التصوي50المحتملة التي بحوزة شركة أخرى. باإلضافة إلى ذلك قد تو د السيطرة بدون حيازة 

اتفاقيات، نتيجة للسيطرة بحكم الواق . إن السيطرة بحكم الواق  هي السيطرة بدون و ود حق قانوني لممارسة سيطرة فردية، وتتضمن 
المقدرة على اتخاذ قرارات بدون مشاركة من أطراف أخرى والمقدرة على إصدار تو يهات تتعلق بالسياسات التشغيلية والمالية 

بالمؤسسة المعنية. تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركات التابعة من تاريخ بدء التحكم بإدارتها إلى تاريخ  الخاصة
 انتهاء ذلك التحكم.

لتي غير يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس السنة المالية للشركة األم. تسجل خسائر الشركة التابعة في المساهمات ا
مسيطرة حتى لو نتج عن ذلك عجز في الرصيد. وتشمل البيانات المالية الموحدة للمجموعة بيانات الشركة األم والشركات التابعة 

 المسيطر عليها كاالتي:
 نسبة الملكية 
 2018  2017 
 % 100  % 100 )ذ.م.م( الورقية للصناعات الوطنية الشركة
 % 100  % 100 )ذ.م.م( لألحماض قطر شركة
 % 100  % 100 )ذ.م.م( الرمال لمعالجة قطر مصن 
 % 100  % 100 )ذ.م.م( التبليط ألحجار القطرية الشركة
 %60  %60 م(.م.قطر )ذ – العضوية .ج.ل.ك شركة
 %50  %50 * م(.م.المعادن)ذ لتغليف قطر شركة

 

الموحدة حيث أن الشركة  المالية البيانات"شركة تابعة" في هذه * تم تجمي  القوائم المالية لشركة قطر لتغليف المعادن ذ.م.م. 
 القطرية للصناعات التحويلية "الشركة األم" لها السيطرة على إدارة الشركة التابعة وسياساتها المالية والتشغيلية.

 

 المسيطر غير للحصة نسبة توزي  يتم ٪،100 من اقل التابعة الشركة ملكية كانت إذا عليها المسيطر غير الحصة و ود يحتسب
 .عجز إلى يؤدي سوف ذلك كان ولو حتى للفترة، الشامل الدخل إ مالي من عليها
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 تتمة - السياسات المحاسبية الهامة     4
 تتمة -توحيد البيانات المالية  أساسأ( )
 في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية [ الحصص2]

 ات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية من حصص في شركات زميلة ومشروع مشترك. تتألف حصص المجموعة في الشرك
الشركات الزميلة هي كيانات تملك المجموعة نفوذا هاما عليها لكنه ليس بسيطرة أو مشروع مشترك على السياسات المالية 

ث يكون للمجموعة حقوقا في صافي مو ودات والتشغيلية، المشروع المشترك هو اتفاقية يكون للمجموعة فيها سيطرة مشتركة حي
 االتفاقية عوضا عن حقوق في مو وداتها والتزامات تجاه مطلوباتها.

 

 تتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاري  المشتركة بطريقة حقوق الملكية ويتم االعتراف بها مبدئيا بالتكلفة والتي
قاب االعتراف المبدئي يدرج في البيانات المالية الموحدة حصة المجموعة في الربح أو الخسارة تتضمن تكاليف المعامالت، في أع

 والدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، لغاية تاريخ نهاية النفوذ الهام أو السيطرة المشتركة.
 العمليات التي تتم السيطرة المشتركة عليها  [ 3]

التي تتم السيطرة المشتركة عليها هي تلك الشركات التي تملك المجموعة سيطرة مشتركة على عملياتها ويتم تأسيسها بمو ب  العملية
اتفاقية تعاقدية وتحتاج إلى موافقة باإل ماع فيما يخص القرارات المالية والتشغيلية االستراتيجية. تعترف المجموعة بحصتها في 

 طريقة التوحيد بالتناسب.المشروع المشترك باستخدام 
 التعامالت المستبعدة عند توحيد البيانات المالية  [ 4]

يتم حذف األرصدة بين شركات المجموعة وأية إيرادات أو مصروفات غير محققة ناتجة من المعامالت بين شركات المجموعة عند 
طريقة اإليرادات غير المحققة ولكن فقط إلى الحد الذي ال  إعداد البيانات المالية الموحدة. يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس

 يو د فيه دليل على و ود خسائر انخفاض في القيمة.
 حقوق األقلية الغير مسيطرة  [ 5]

تمثل حقوق األقلية الغير مسيطرة حصة من الربح أو الخسارة وصافي المو ودات التي ال تحتفظ بها المجموعة ويتم عرضها بصفة 
ي بيان الدخل ومن خالل حقوق الملكية في المركز المالي الموحد بصفة منفصلة عن حقوق مساهمي الشركة، الخسائر منفصلة ف

المطبقة على حقوق األقلية والتي تزيد عن مساهمة حقوق األقلية يتم تخصيصها في مقابل المساهمة في المجموعة فيما عدا إلى 
 زم وتتمكن من القيام ببعض االستثمارات اإلضافية لتغطية الخسائر. الحد الذي يكون فيه على األقلية التزام مل

مساهمة األقلية في الشركة التابعة يتم قياسها مبدئيا بالتناسب م  حصة األقلية في صافي القيمة العادلة للمو ودات والمطلوبات 
 وااللتزامات الطارئة المعترف بها.

 فقدان السيطرة  [ 6]
وم المجموعة بنزع االعتراف عن مو ودات ومطلوبات الشركة التابعة وأية أسهم ال تتمت  بالسيطرة ومكونات عند فقدان السيطرة تق

حقوق الملكية األخرى ذات الصلة بالشركة التابعة. يتم االعتراف بأي فائض أو عجز ناتج من فقدان السيطرة في الربح أو الخسارة. 
لشركة التابعة السابقة عندها يتم قياس تلك المساهمة بالقيمة العادلة في التاريخ الذي في حالة احتفاظ المجموعة بأية مساهمة في ا

يتم فيه فقدان السيطرة. في وقت الحق تتم المحاسبة عن الشركة التابعة على أنها شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية أو على 
 ذي يتم االحتفاظ به.أنها مو ود مالي متاح للبي  استنادا إلى مستوى التأعير ال
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 تتمة - السياسات المحاسبية الهامة     4
 تتمة -أساس توحيد البيانات المالية    أ( )
 تجميع األعمال والشهرة   [7]

يطرة تتم المحاسبة عن تجمي  األعمال باستخدام طريقة االقتناء كما في تاريخ االقتناء وهو تاريخ نقل السيطرة إلى المجموعة. الس
هي القدرة على التحكم بالسياسات المالية والتشغيلية لكيان من أ ل الحصول على مناف  من أنشطته. تأخذ المجموعة في االعتبار 

 من أ ل تقييم السيطرة حقوق التصويت المحتملة التي تتم ممارستها حاليا.
 

 تقوم المجموعة بقياس الشهرة في تاريخ االقتناء من حيث:
 المبلغ المعترف به ألية حقوق أقلية ال تتمت  بالسيطرة في الكيان المقتنى مضافا إليه لة للمقابل المحول مضافا إليهاالقيمة العاد

 القيمة العادلة لمساهمة حقوق الملكية السابقة في الكيان المقتنى إذا كان تجمي  األعمال يتم على مراحل ناقصا 
 دة( للمو ودات المقتناة القابلة للتحديد والمطلوبات المفترضة.صافي المبلغ المعترف به )القيمة العادلة عا 

 يتم االعتراف بربح عملية الشراء بسعر مخفض بشكل مباشر في بيان الدخل الموحد إذا كان الفائض سالبا.
نخفاض القيمة، فإن يتم قياس الشهرة في أعقاب االعتراف المبدئي بالتكلفة ناقصا أية خسائر انخفاض قيمة متراكمة. لغرض اختبار ا

الشهرة المقتناة في تجمي  أعمال تخصص لكل وحدة إنتاج نقد أو مجموعة الوحدات المنتجة للنقد في المجموعة من تاريخ االقتناء 
ما إذا كانت المو ودات أو المطلوبات األخرى للمجموعة قد تم  والتي يتوق  االنتفاع من التآزر في تجمي  األعمال بغض النظر عن

 ينها لتلك الوحدات أو مجموعة الوحدات. إن كل وحدة أو مجموعة وحدات يتم تخصيص الشهرة لها هي:تعي
 ال تكون أكبر من قطاع يستند إما على  تمثل المستوى األدنى داخل المجموعة الذي ترصد فيه الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية؛

 التقارير القطاعية. – 8لمجموعة المحددة وفقا  لمعيار التقارير المالية الدولي رقم الهيكلية األساسية أو على الهيكلية الثانوية لتقارير ا
 ال يتضمن المقابل المحول مبالغ ذات صلة بتسوية عالقات سابقة. يتم االعتراف بتلك المبالغ عادة في الربح أو الخسارة.

التي تتكبدها المجموعة  –أوراق مالية في حقوق الملكية بخالف المصاحبة إلصدار أوراق مالية دائنة أو  –إن تكاليف المعامالت 
 في إطار تجمي  األعمال تصرف عند تكبدها.

يتم قياس أي مقابل مستحق محتمل بالقيمة العادلة عند تاريخ االقتناء. في حال كان المقابل المحتمل مصنفا كحقوق ملكية فال يعاد 
كية. بخالف ذلك، يتم االعتراف بالتغيرات الالحقة في القيمة العادلة للمقابل قياسه عندها ويتم احتساب التسوية ضمن حقوق المل

 المحتمل في الربح أو الخسارة.
ا يتم تحديد انخفاض قيمة الشهرة بتقييم المبلغ القابل لالسترداد لوحدة إنتاج النقد )أو مجموعة الوحدات المنتجة للنقد( التي تتعلق به

ة انخفاض في القيمة إذا كان المبلغ القابل لالسترداد لوحدة إنتاج النقد )أو مجموعة الوحدات المنتجة الشهرة. يتم االعتراف بخسار 
للنقد( أقل من القيمة الدفترية لوحدة إنتاج النقد )أو مجموعة الوحدات المنتجة للنقد( التي تم تخصيص الشهرة لها. ال يمكن رد خسارة 

 قبلية.االنخفاض في القيمة في الفترات المست
تتم مرا عة الشهرة للتحقق من االنخفاض في القيمة بشكل سنوي أو متكرر أكثر إذا أشارت األحداث أو التغيرات في الظروف إلى 
أن القيمة الدفترية قد تكون انخفضت في القيمة. تقوم المجموعة باختبارها السنوي لالنخفاض في قيمة الشهرة في نهاية السنة. حيث 

 زء من الوحدة المنتجة للنقد )أو مجموعة الوحدات المنتجة للنقد( وعندما يتم استبعاد  زء من أنشطة التشغيل  أن الشهرة تشكل
داخل تلك الوحدة، تدرج الشهرة المتعلقة بالنشاط المستبعد في القيمة الدفترية لهذا النشاط وذلك عند تحديد الربح أو الخسارة من 

استبعاد هذا النشاط. 
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 تتمة - السياسات المحاسبية الهامة     4
 تتمة -أساس توحيد البيانات المالية     أ( )
 تتمة -  تجميع األعمال والشهرة   [7]

يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه األحوال على أساس القيم النسبية للنشاط التشغيلي المستبعد والجزء المحتفظ به من الوحدة 
شركات تابعة، ُيدرج الفرق بين سعر البي  وصافي المو ودات زائدا  مجموع فروقات تحويل العمالت المنتجة للنقد في حالة بي  

 المتراكم والشهرة غير المطفأة في بيان الدخل الموحد.
 

 التعامالت بعمالت أجنبية  )ب( 
أسعار الصرف السائدة في تواريخ  يجرى تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األ نبية إلى العملة الوظيفية للمجموعة باستخدام

إ راء المعامالت. مكاسب وخسائر صرف العمالت األ نبية الناتجة من سداد تلك المعامالت ومن تحويل العملة بأسعار الصرف 
ي بيان في نهاية السنة بالنسبة للمو ودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األ نبية إلى الريال القطري يتم االعتراف بها ف

الدخل. يتم تحويل النتائج والمركز المالي لجمي  شركات المجموعة التي لها عمالت مختلفة عن عملة عرض المجموعة إلى عملة 
 العرض الخاصة بالمجموعة.

 

 االعتراف باإليرادات   ج( )
مة المواد المر عة من العمالء والحسوم يقاس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق القبض. يتم تخفيض اإليراد بقي

 والخصوم المماعلة األخرى. يجب الوفاء بالمعايير المحددة التالية لالعتراف قبل االعتراف باإليرادات:
 

 بيع البضائع ( 1)
 تسليم عند عام بو ه العميل، إلى األصل على السيطرة تحويل يتم عندما الزمنية بالنقطة البضاعة بي  من باإليرادات اإلعتراف يتم

 .التسليم عند يوم 90 إلى 30 هي العادية اإلئتمان مدة. البضاعة
 الذي المعاملة سعر من الجزء لذلك منفصلة أداء إلتزامات هي العقد في أخرى  وعود هناك كانت إن ما باإلعتبار باألخذ الشركة تقوم

 في باألخذ الشركة تقوم الممتلكات لبي  المعاملة سعر تحديد في(. العمالء والء نقاط الضمانات، مثل) تخصيصه إلى يحتاج
 (.و د إن) للعميل الدف  وا ب والمقابل النقدي، غير المقابل هامة، تمويل عناصر و ود المتغير، المقابل أعار اإلعتبار

 

 إيرادات توزيعات األرباح والفائدة ( 2)
 حق المساهم في استالم تلك التوزيعات. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح من االستثمارات عندما يحين

تستحق الفائدة على أساس الزمن بالر وع إلى المبلغ األصلي القائم وبمعدل سعر الفائدة الفعلي المطبق، وهو السعر الذي يتم من  
 ترية لذلك المو ود.خالله خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوق  للمو ود المالي لصافي القيمة الدف

 

 إيرادات اإليجارات  (3) 
 يتم االعتراف بإيرادات اإليجارات من االستثمارات العقارية في بيان الدخل الموحد بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

 ديسمبر، 31للسنة المنتهية في  
 2018  2017 
 ريال قطري   ريال قطري  

 383,503,890  344,709,640 إيراد من عقود م  عمالء
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 تتمة -  االعتراف باإليرادات  ج()

 معلومات اإليرادات مفصلة
 ديسمبر، 31للسنة المنتهية في  
 2018  2017 

 ريال قطري   ريال قطري  نوع السلع و الخدمات

 383,503,890  344,709,640 بي  بضاعة
 

 ديسمبر، 31تهية في للسنة المن 
 2018  2017 

 ريال قطري   ريال قطري  السلع والخدماتا توقيت

 383,503,890  344,709,640 نقل البضاعة فى  زء من الوقت
 

 ديسمبر، 31  أرصدة العقود
  2018  2017 
 ريال قطري   ريال قطري   
     

 69,843,865  50,656,303  ذمم مدينة 
 12,468,378 مبلغ تسجيل تم ،2018 عام في. يوم ا 45 إلى 30 من تكون  ما وعادة ، فوائد بدون  التجارية ةالمدين الذمم تعتبر
 .المدينة التجارية الذمم على متوقعة ائتمانية خسائر كمخصص( قطري  ريال 5,582,372: 2017) قطري  ريال

 

 ممتلكات وآالت ومعدات  )د( 
التكلفة ناقصا  اإلهالك المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة. تتضمن التكلفة تقاس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ب

المصروفات المتعلقة بصفة مباشرة بإقتناء المو ود. تتضمن تكلفة المو ودات المكونة داخليا تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأية 
لحة للعمل في الغرض المطلوب منها، متضمنة تكاليف االقتراض تكاليف مباشرة أخرى تتعلق بوض  المو ودات في حالة صا

التي تعتبر  زءا مكمال لعمل المعدة ذات الصلة به كجزء من تلك المعدة. تتم رسملة  ه المرسملة. تتم رسملة البرمجيات المشترا 
تقلة ويتم شطب القيمة الدفترية مصروفات استبدال أحد مكونات الممتلكات واآلالت والمعدات التي تتم المحاسبة عنها بصفة مس

 .للمكون المستبدل. تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط إلى الحد الذي تزيد فيه
من المناف  االقتصادية المستقبلية لبند الممتلكات واآلالت والمعدات ذي الصلة. يتم االعتراف بجمي  المصروفات األخرى في بيان 

م نزع االعتراف عن بند الممتلكات واآلالت والمعدات عند استبعاده أو عندما يصبح من الدخل الموحد كمصروف عند تكبدها. يت
 غير المتوق  و ود مناف  اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. 

العتراف يتم إدراج أي مكسب أو خسارة ناتجة عند نزع االعتراف عن المو ود في بيان الدخل الموحد في السنة التي يتم فيها نزع ا
عن المو ود. يعاد النظر في القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات لتحديد االنخفاض عند و ود أحداث أو تغيرات ظرفية 
يحتمل معها عدم استرداد القيمة الدفترية. وفي حالة و ود مثل هذا المؤشر وعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة 

 .  قدرة يتم تخفيض المو ودات إلى القيمة القابلة لالستردادلالسترداد الم
يتم االعتراف باإلهالك في الربح أو الخسارة بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتا ية المقدرة لكل مكون من مكونات بنود 

ت والمعدات من تاريخ الذي تكون فيه  اهزة الممتلكات واآلالت والمعدات. ال يتم إهالك األرض. يتم إهالك بنود الممتلكات واآلال
 لالستخدام.
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 تتمة - ممتلكات وآالت ومعدات  )د( 

 األعمار اإلنتا ية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات للسنة الحالية وسنوات المقارنة على النحو التالي:
 سنة 15 إلى 10من  ومعدات آالت

 سنة 25 إلى  10من وإنشاءات بانيم
 سنوات 5 إلى  4من سيارات
 سنة 10 إلى  4من وتجهيزات تركيبات

 سنوات 5 -  4من ومفروشات أعاث
 

 تتم مرا عة طرق اإلهالك واألعمار اإلنتا ية المقدرة والقيم الباقية في تاريخ كل تقرير وتسويتها، إن كان ذلك مالئما.
 

 ة استثمارات عقاري  (هـ)
تتكون االستثمارات العقارية من العقارات المحتفظ بها بغرض  ني إيراد اإليجار أو بغرض زيادة قيمتها أو للغرضين معا ولكن ليس 
للبي  في إطار النشاط االعتيادي أو لالستخدام في اإلنتاج أو توفير البضائ  أو الخدمات أو ألغراض إدارية. تظهر االستثمارات 

 ة ناقصا اإلهالك المتراكم وخسائر التدني في القيمة، إن و دتالعقارية بالتكلف
تتضمن التكلفة المصاريف المنسوبة مباشرة القتناء االستثمار العقاري. تتضمن تكلفة االستثمار العقاري المنشأ ذاتيا تكلفة المواد 

ة العمل لالستخدام المقصود منه وتتم رسملة والعمالة المباشرة وأية تكاليف أخرى تنسب مباشرة لوض  االستثمار العقاري في حال
تكاليف القروض العقارات التي يتم إنشاؤها لتستخدم مستقبال كاستثمار عقاري تتم المحاسبة عنها كاستثمار عقاري. تسجل العقارات 

ة إيجار عند إتمام قيد البناء كاستثمار عقاري فقط في حال و ود خطط واضحة لدى اإلدارة لالستفادة من الملكية الحقا كأنشط
 البناء.

 انخفاض الموجودات غير المالية 
تقوم المجموعة بـالتقييم فـي تـاريخ كـل بيـان للمركـز المـالي للتأكـد مـن و ـود أي مؤشـر الحتمـال انخفـاض أي مو ــودات. إذا و ـد أي 

ة بعمــل تقــدير للمبلــغ الممكــن تقــوم المجموعــ مو ــودات،أو إذا كــان ضــروريا  إ ــراء فحــص ســنوي لتحديــد انخفــاض أيــة  كهــذا،مؤشــر 
استرداده من المو ودات. المبلـغ الممكـن اسـترداده مـن أي مو ـودات هـو القيمـة العادلـة ألي مو ـودات أو وحـدات مولـدة للنقـد ناقصـا  

ال تنـتج مـا لـم تكـن المو ـودات  بمفردهـا،ويـتم تحديـده لكـل مو ـودات  أعلـى،التكاليف حتى البيـ  أو قيمتهـا فـي حـال االسـتخدام أيهمـا 
 .إيرادات نقدية تكون منفصلة بشكل كبير عن إيرادات مو ودات أخرى أو مجموعة مو ودات أخرى 

 

يــتم تحقيــق خســائر إنخفــاض القيمــة للعمليــات المســتمرة فــي بيــان الــربح أو الخســارة الموحــد فــي تصــنيفات المصــروفات بمــا يتفــق مــ  
لتــي أعيــد تقييمهــا ســابقا  حيــث تــم تحقيــق إعــادة التقيــيم فــي اإلرادات الشــاملة وظيفــة المو ــودات منخفضــة القيمــة، فيمــا عــدا العقــارات ا

 األخرى. في هذه الحالة، يتم تحقيق انخفاض القيمة أيضا  في اإليرادات الشاملة األخرى بنفس قيمة إعادة التقييم السابق.
 

ير لتحديد إذا كان هناك مؤشر على عدم و ـود أو نقـص بالنسبة للمو ودات التي ال تحتوي على الشهرة، يتم التقييم في تاريخ كل تقر 
خســائر إنخفــاض القيمــة التــي تــم تحقيقهــا ســابقا . فــي حالــة و ــود مثــل هــذا المؤشــر، تقــوم المجموعــة بتقيــيم القيمــة القابلــة لالســترداد 

االفتراضـات المسـتخدمة لتحديـد للمو ودات. يتم عكس أية خسائر في إنخفاض القيمة تـم تحقيقهـا سـابقا  فقـط إذا كـان هنـاك تغيـر فـي 
قيمة المو ودات القابلة لالسترداد حيث تم تحقيق آخر إنخفاض في القيمة. يكون هذا العكـس محـدد بحيـث ال تتجـاوز القيمـة الدفتريـة 

يـق أيـة خســائر للمو ـودات قيمتهـا القابلـة لالسـترداد وال تتجـاوز قيمتهـا الدفتريـة التـي تــم تحديـدها، صـافي مـن االسـتهالك، ولـم يـتم تحق
إلنخفاض القيمة في السنوات السابقة. يـتم تحقيـق هـذا العكـس فـي بيـان الـربح أو الخسـارة الموحـد مـا لـم يـتم إدراج المو ـودات بقيمتهـا 

 المعاد تقييمها، في هذه الحالة يعامل م  اإلر اع كزيادة في إعادة التقييم.
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  دوات الماليةاأل  )و(

 األداة المالية هي أي عقد تنشأ عنه مو ودات مالية لمؤسسة ومطلوبات مالية أو ألداة ملكية لمؤسسة أخرى. 
 

 اإلعتراف المبدئي وإلغاء اإلعتراف –الموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المشتقة 
 والنقـد المدينـة الـذمم) المطفـأة بالتكلفـة الحقا قياسها يتم كما المبدئي، اإلعتراف عند المشتقة غير المالية مو وداتها المجموعة تصنف
 الماليــة مطلوباتهــا بتصــنيف المجموعــة تقــوم(. األســهم فــي اإلســتثمار) األخــر الشــامل الــدخل خــالل مــن العادلــة وبالقيمــة( البنــوك لــدى
 . مشتقة مالية أدوات الديه ليس المجموعة(. دائنة ذمم) أخرى  مالية مطلوبات فئة إلى المشتقة غير
 عمــل ونمــوذج الماليــة للمو ــودات التعاقــدي النقــدي التــدفق سـمات علــى يعتمــد المبــدئي اإلعتــراف عنــد الماليــة المو ــودات تصـنيف إن

 األداة  بتطبيـق المجموعـة قامـت حيـث أو هـام تمويـل عنصـر علـى تحتـوي  ال التـي المدينـة التجاريـة الذمم بإستثناء. إلدارتهم المجموعة
 القيمــة عنــد لــيس المـالي األصــل حالــة فـي المعاملــة تكــاليف زائـد العادلــة بقيمتــه المـالي األصــل بقيــاس مبـدئيا   المجموعــة تقــوم العمليـة،
 المجموعــة تقــوم حيــث أو هــام مــالي عنصــر تتضــمن ال التــي المدينــة التجاريــة الــذمم قيــاس يــتم. الخســارة أو الــربح خــالل مــن العادلــة
 . 15 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار بمو ب المحدد المعاملة بسعر يةالعمل األداة  بتطبيق

 إنشـاء إلـى يحتـاج فإنـه األخـر، الشـامل الـدخل خـالل مـن العادلـة القيمـة أو المطفـأة بالتكلفـة المـالي  األصـل وقياس تصنيف أ ل من
 كإختبـار التقيـيم إلـى اإلشـارة يـتم. المسـتحق الرئيسـي بلـغالم علـى( SPPI" )المفـردة الـدين وأصـل الفوائـد مدفوعات" وهي نقدية تدفقات

 . األداة  مستوى  على تنفيذه ويتم(. SPPI) المفردة الدين وأصل الفوائد مدفوعات
 نمــوذج يحــدد. نقديــة تــدفقات ينشــأ لكــي الماليــة لمو وداتهــا إدارتهــا كيفيــة إلــى الماليــة المو ــودات إلدارة المجموعــة عمــل نمــوذج يشــير
 . كالهما أو المالية، المو ودات بي  التعاقدية، النقدية التدفقات تحصيل عن تنتج سوف النقدية التدفقات كانت إن ما العمل
 . المتا رة بتاريخ مبدئيا   المالية بالمطلوبات اإلعتراف يتم. نشأتها بتاريخ المالية بالمو ودات باإلعتراف مبدئيا   المجموعة تقوم
 بتحويــل يقــوم أو األصــل، مــن النقديــة للتــدفقات التعاقديــة الحقــوق  تنتهــي عنــدما المــالي األصــل عــن فاإلعتــرا بنــزع المجموعــة تقــوم

 تقوم ال أو المادي، األصل ملكية ومكافآت مخاطر  مي  تحويل كبير بشكل يتم حيث معاملة في تعاقدية نقدية تدفقات لتلقي الحقوق 
 فــي فائـدة أيـة. المحـول األصـل علـى الرقابـة علـى تسـتبقي وال الملكيـة فـآتومكا مخـاطر  ميـ  علـى كبيـر بشـكل اإلسـتبقاء أو بتحويـل

 أو منفصـل كأصـل بهـا اإلعتـراف يـتم المجموعـة قبـل من عليها اإلستبقاء أو خلقها يتم التي اإلعتراف منزوعة المالية المو ودات هذه
 . مطلوب

 .إنتهائها أو إلغائها أو التعاقدية بإلتزاماته الوفاء يتم عندما المالي اإللتزام عن اإلعتراف بنزع المجموعة تقوم
 يكــون  عنــدما وفقــط عنــدما المــالي المركــز بيــان فــي المعــروض الصــافي والمبلــغ الماليــة والمطلوبــات الماليــة المو ــودات مقاصــة يــتم

 .واحد آن في إللتزاما وتسوية األصل إدراك أو الصافي أساس على تسويتهم إما وينوي  المبالغ، لمقاصة القانوني الحق للمجموعة
 

 القياس الالحق -غير المشتقة  الموجودات المالية
 

 بالتكلفة المطفأة
 اإلعتــراف عقــب فــي. مباشــر بشــكل منســوبة معــامالت تكــاليف أي إليهــا مضــافا   العادلــة بالقيمــة مبــدئيا   المو ــودات بهــذه اإلعتــراف يــتم

 اإلعتـراف يـتم. القيمـة إلنخفـاض وتخضـ  الفعلـي الفائـدة معـدل طريقـة إسـتخدامب المطفـأة بالتكلفة المالية المو ودات قياس يتم المبدئي
 .قيمته إنخفاض أو تعديله أو باألصل اإلعتراف إلغاء يتم عند الخسارة أو الربح ببيان

 

 )أدوات حقوق الملكية( الخسارة أو الربح خاللمن  العادلة بالقيمة
 والمو ـودات المتا رة بغرض بها المحتفظ المالية المو ودات الخسائر أو األرباح اللخ من العادلة بالقيمة المالية المو ودات تتضمن
ـا المطلوبـة الماليـة المو ودات أو الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المبدئي اإلعبات عند المحددة المالية  بالقيمـة بقياسـها إلزام 
 المـدى علـى الشـراء إعادة أو البي  لغرض عليها الحصول تم إذا المتا رة لغرض بها كمحتفظ المالية المو ودات تصنيف يتم. العادلة
 .القريب
 التغيـرات صـافي إدراج مـ  العادلـة بالقيمـة المـالي المركز بيان في الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية المو ودات تدرج
.الخسارة أو الربح بيان في العادلة القيمة في
 



                                                 (ش.م.ع.ق)الشركة القطرية للصناعات التحويلية 
 الموحدةبيانات المالية إيضاحات حول ال

 2018 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

-22- 

 تتمة – لسياسات المحاسبية الهامةا    4
 تتمة - )و(  األدوات المالية

 تتمة -)أدوات حقوق الملكية(  الخسارة أو الربح خاللمن  العادلة بالقيمة
ــا يــتم. الفئــة هــذه تحــت مدر ــة أســهم فــي اســتثماراتها بتصــنيف المجموعــة قامــت  حقــوق  اســتثمارات علــى األربــاح توزيعــات إعبــات أيض 
 .الدف  حق إعبات عند الخسارة أو الربح بيان في ةالمدر  الملكية

 

 )أدوات حقوق الملكية( بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
 بالقيمـة مخصصـة ملكيـة كـأدوات نهـائي بشـكل ملكيتهـا حقـوق  إسـتثمارات لتصـنيف اإلختيـار للمجموعـة يمكـن المبدئي، اإلعتراف عند

: الماليـة األدوات 32 رقـم الـدولي المحاسـبة معيـار بمو ـب الملكيـة حقـوق  تعريـف إستيفاء عند خراأل الشامل الدخل خالل من العادلة
 .بأداة  أداة  أساس على التصنيف تحديد يتم. للمتا رة معدة غير عرض يتم
 أخـرى  كـإيرادات ألربـاحا بتوزيعـات اإلعتـراف يتم. الخسارة أو الربح بيان إلى المالية المو ودات هذه تمرير إعادة اإلطالق على يتم ال
 التكلفـة مـن لجـزء كإسـترداد العائدات هذه م  المجموعة تستفيد عندما بإستثناء الدف ، حق إعالن يتم عندما الخسارة أو الربح بيان في

 خـالل العادلـة بالقيمـة المخصصـة الملكيـة أدوات. األخـر الشـامل الـدخل فـي األربـاح هـذه تسـجيل يتم الحالة، هذه في المالي، لألصل
 . القيمة إنخفاض تقييم إلى تخض  ال األخر الشامل الدخل
 .الفئة هذه بمو ب المدر ة وغير المدر ة الملكية حقوق  إلستثمارات نهائي بشكل التصنيف بإختيار المجموعة قامت

 

 المدينون والمستحقات من أطراف ذات عالقة
ت عالقة بالتكلفة وهي القيمة العادلة، بالصافي من المخصصات للمبالغ يتم إدراج الذمم التجارية المدينة والمستحقات من أطراف ذا

التي يقدر أنها غير قابلة للتحصيل. يتم إ راء تقدير للمبالغ المشكوك في تحصيلها عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل المبلغ 
بكامله. يتم شطب الديون المعدومة عند حدوعها.

 

 النقد وما يعادله
ما في حكم النقد من أرصدة لدى البنوك وودائ  عند الطلب بتاريخ استحقاق لثالعة أشهر أو أقل من تاريخ االقتناء يتألف النقد و 

 والتي هي عرضة لمخاطر ضئيلة من التغيرات في القيمة العادلة، وتستخدم من قبل المجموعة إلدارة التزاماتها قصيرة األ ل.
كون النقد وما يعادله من أرصدة لدى البنوك ونقدية، بالصافي من السحوبات على ألغراض بيان التدفقات النقدية الموحد يت

 المكشوف.
 نزع االعتراف بالموجودات المالية

 يتم نزع االعتراف عن المو ود المالي عندما:

 .ينتهي الحق باستالم التدفق النقدي من المو ود 

 دون تأخير  مو ود أو عليها التزام لدف  التدفق النقدي المستلم بالكاملتقوم المجموعة بتحويل حقوقها باستالم التدفق النقدي من ال
 كبير لطرف آخر وفقا لترتيبات القبض والدف .

تقوم المجموعة إما بتحويل كامل المخاطر والمناف  من المو ود أو لم تقم بتحويل أو االحتفاظ بكامل المخاطر والمناف  من المو ود 
 .عن المو ودلكنها قامت بتحويل السيطرة 
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 تتمة – السياسات المحاسبية الهامة    4
 تتمة -ة )و(  األدوات المالي

 المطلوبات المالية غير المشتقة 
 أخرى  مالية مطلوبات

 صافي عند بها اإلعتراف يتم األخرى  المالية المطلوبات حال وفي العادلة، بالقيمة مبدئيا   المالية المطلوبات بكافة اإلعتراف يتم
 اإلعتراف يتم. الفعلية الفائدة طريقة بإستخدام األخرى  المالية المطلوبات قياس يتم بالتالي. مباشرة بطريقة المنسوبة المعاملة اليفتك

 .تعديله أو باألصل اإلعتراف الغاء عند الخسارة أو الربح بيان في والخسائر باألربارح
 الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى  (1

ى أنها مبالغ ينبغي دفعها في المستقبل لقاء بضائ  أو خدمات مستلمة سواء تم إصدار فاتورة بها من قبل تعرف المطلوبات عل
 المورد أم ال.

 

 قروض  (2
 يتم االعتراف بكافة القروض مبدئيا بالقيمة العادلة للمقابل المستلم مضافا إليه تكاليف المعاملة المنسوبة بشكل مباشر

 لقروض التي يحتسب عليها فوائد بوقت الحق بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعال.بعد االعتراف المبدئي تقاس ا
 

 االعتراف بالمطلوبات الماليةإلغاء 
يتم نزع االعتراف عن مطلوب مالي عندما يتم تسديد االلتزام من هذا المطلوب أو ينتهي أو يلغى. عندما يستبدل المطلوب المالي 

قرض نفسه وفقا لشروط مختلفة بالكامل أو يتم تعديل شروط المطلوب الحالي بشكل  وهري يتم عندها معاملة الحالي بآخر من الم
هذا االستبدال أو التعديل كنزع اعتراف بالمطلوب األصلي واعتراف بمطلوب  ديد، ويتم االعتراف بالفرق بالقيمة الدفترية الخاصة به 

 في الربح أو الخسارة.
 

 القيمة إنخفاض
   المشتقة غير المالية موجوداتال
 . القيمة إنخفاض على موضوعي دليل هناك كان إذا ما لتحديد تقرير تاريخ بكل المالية المو ودات تقييم يتم

 :يلي بما المالية المو ودات قيمة إنخفاض على الموضوعي الدليل يتضمن
 .  المقترض  هة من التقصير أو اإلخفاق •
 .باإلعتبار لتأخذها المجموعة كانت ما لبنود وفقا   للمجموعة مستحقال المبلغ  دولة إعادة •
 .اإلفالس في المدين دخول مؤشرات •
 .مالية مو ودات مجموعة في المتوقعة النقدية التدفقات في قياسه يمكن تخفيض هناك أن إلى تشير ملحوظة بيانات •
 

 المطفأة التكلفة عند قياسها يتم التي المالية الموجودات
 9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار بمو ب البنوك لدى والنقد المدينة التجارية الذمم من المطفأة بالتكلفة المالية المو ودات تكون ت

 : التالية األسسس من أي على قياسهم ويتم الخسارة وبدل
 12 الـ خالل محتملة تقصير أحداث عن تنتج التي المتوقعة اإلئتمانية الخسائر هي هذه: شهر 12 لمدة متوقعة إئتمانية خسائر •

. التقرير تاريخ بعد شهرا  
 

 خالل الممكنة التقصير أحداث كافة عن تنتج التي المتوقعة اإلئتماينة الخسائر هي هذه: الحياة مدى المتوقعة اإلئتمانية الخسائر •
.المالية لألداة  المتوقعة الحياة
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 تمةت - السياسات المحاسبية الهامة    4
 تتمة - )و(  األدوات المالية

 تتمة - المطفأة التكلفة عند قياسها يتم التي المالية الموجودات
 مدى اإلئتمانية للخسائر مساوي  مبلغ عند العقود ومو ودات المدينة التجارية للذمم الخسارة مخصصات لقياس المجموعة إختارت
 . الحياة
 اإلئتمانية الخسائر تقدير وعند المبدئي اإلعتراف منذ كبير بشكل زادت قد المالي صللأل اإلئتمان مخاطرة كانت إن ما تحديد عند

. مفرط مجهود أو باهظة تكلفة بدون  والمتوفرة الصلة ذات والمحتملة المعقولة المعلومات باإلعتبار باألخذ المجموعة تقوم المتوقعة،
 ويشمل عنه المعلوم اإلئتمان وتقييم للمجموعة التاريخية الخبرة لىع إستنادا   والتحليل، والنوعية الكمية المعلومات هذه تشمل

 . التطلعية المعلومات
. يوم 45 إلى 30 من ألكثر السداد مستحقة كانت إذا كبير بشكل زادت قد المالي باألصل اإلئتمان مخاطرة أن المجموعة تفترض
 : عندما اإليفاء عن التخلف حالة في المالي األصل المجموعة تعتبر

 و د إن) الضمان تسييل مثل بإ راءات المجموعة قيام دون  كاملة اإلئتمانية إلتزاناته بدف  المدين يقوم أن المحتمل غير من يكون  •
  أو ،(ذلك مثل
 . يوم 45 إلى 30 من ألكثر السداد مستحق المالي األصل يكون  •

 لكل الحاضرة بالقيمة اإلئتمانية الخسائر قياس يتم. اإلئتمانية للخسائر المر ح اإلحتمال تقدير هي المتوقعة اإلئتمانية الخسائر
 يتم( المجموعة تتلقاها أن المتوق  النقدية والتدفقات للعقد وفقا   للكيان المستحقة النقدية التدفقات بين الفرق  أي) النقدي للعجز تقصير
 .المالي لألصل السارية الفائدة بمعدل المتوقعة اإلئتمانية الخسائر خصم
  القيمة إنخفاض عرض

 . لألصول اإل مالية الدفترية القيمة من وخصمهم المطفأة بالتكلفة المالية للمو ودات الخسارة مخصصات قياس يتم
 الربح بيان في واإلدارية العمومية المصروفات في األخرى  المدينة والذمم التجارية بالذمم المتعلقة القيمة إنخفاض خسائر عرض يتم
 .الخسارة أو

 

 2018يناير  1السياسة المطبقة قبل  – األدوات المالية
 2018يناير  1السياسة المطبقة قبل  - التحقيق المبدئي والقياس الالحق –الغير مشتقة المالية  الموجودات و المطلوبات

 وذمم قروض أو الخسارة، أو الربح خالل العادلة بالقيمة مالية كمو ودات المبدئي، التحقيق عند تصنيفها يتم المالية المو ودات
 مبدئيا   المالية المو ودات تدرج. مالئما   يكون  حسبما للبي ، متاحة مالية استثمارات أو لالستحقاق، بها محتفظ مو ودات أو مدينة،
 التكاليف زائدا ة،الخسار  أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مدر ة تكون  ال التي المالية المو ودات حالة في زائدا ، العادلة بالقيمة
 .المالية المو ودات على باالستحواذ المتعلقة

 

 األعــراف أو الــنظم تحــدده الــذي التــاريخ فــي المو ــودات تســليم تتطلــب التــي المبيعــات أو المشــتريات  ميــ  المتــا رة تــاريخ فــي تــدرج
 .المو ودات بي  أو بشراء المجموعة فيه تلتزم الذي التاريخ وهو ،(العادية الطرق  صفقات) بالسوق 

 

 2018يناير  1السياسة المطبقة قبل  -القياس الالحق  –غير المشتقة  الموجودات المالية
 2018يناير  1السياسة المطبقة قبل  -بالتكلفة المطفأة 

 أو ةعابت مدفوعات ذات المشتقات غير مالية مو ودات هي المدينة والذمم القروض. المجموعة بعمليات صلة األكثر هي الفئة هذه
 باستخدام المطفأة بالتكلفة المالية المو ودات هذه تدرج المبدئي، القياس بعد. نشطة سوق  في تداولها يتم ال والتي التحديد ممكنة
 أو الربح بيان في التمويل إيرادات ضمن الفعلية بالفائدة اإلطفاء إدراج يتم. القيمة في االنخفاض خسارة ناقص الفعلي الفائدة سعر

 . الخسارة أو الربح بيان في االنخفاض من الناشئة الخسائر تدرج .الخسارة
 المدينــة، والفوائــد األخـرى  المدينــة والــذمم عالقـة ذات أطــراف مـن المدينــة واألرصــدة المدينـة الــذمم علـى عامــة بصــورة الفئـة هــذه تطبـق
.المتداولة غير والودائ  األخرى  المدينة والذمم المدينة التجارية والذمم
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 تتمة - السياسات المحاسبية الهامة    4
 تتمة - )و(  األدوات المالية

 تتمة - 2018يناير  1السياسة المطبقة قبل  – األدوات المالية
 2018يناير  1السياسة المطبقة قبل  -بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر 

 طرفا تصبح، ال أو المجموعة، تصبح عندما المتا رة تاريخ أساس ىعل استبعادها أو إدرا ها يتم للبي  المتاحة المالية المو ودات
 .المالية لألداة  التعاقدية الشروط في

 قياسه يمكن ال ذلك كان إذا إال العادلة، بالقيمة قياسها ويتم بالتكلفة، مبدئيا تسجل للبي  متاحة مالية كمو ودات المدر ة االستثمارات
 خسارة أي. األخرى  الشاملة اإليرادات خالل من المساهمين حقوق  في منفصل كبند العادلة لقيمةا في التغيرات تدرج. موعوقة بصورة
" عادلة قيمة احتياطي" كــ السابق التقرير في معروضة وتكون  االستبعاد عن ناتجة خسارة أو ربح وأي القيمة، انخفاض عن ناتجة
 .  الملكية حقوق  ضمن

 

 2018يناير  1السياسة المطبقة قبل  -لقياس ا –غير المشتقة  المالية المطلوبات
 . مالئما   يكون  حسبما أخرى، دائنة وأرصدة مستحقة ومصروفات للعمالء مستحقة كمبالغ تصنيفها يتم المالـية المطلوبات تحقيق عند
 . المباشرة االقتراض تكاليف زائدا   والتسهيالت القروض حالة وفي العادلة بالقيمة مبدئيا   المالية المطلوبات تدرج

 .أخرى  دائنة وأرصدة مستحقة ومصروفات للعمالء مستحقة مبالغ على المجموعة مطلوبات تشتمل
يتم اإلعتراف بكافة المطلوبات المالية مبدئيا  بالقيمة العادلة، وفي حال المطلوبات المالية األخرى يتم اإلعتراف بها عند صافي 

بالتالي يتم قياس المطلوبات المالية األخرى بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم اإلعتراف تكاليف المعاملة المنسوبة بطريقة مباشرة. 
 باألربارح والخسائر في بيان الربح أو الخسارة عند الغاء اإلعتراف أو تعديله.

 

 2018يناير  1السياسة المطبقة قبل  -اإلنخفاض فى الموجودات المالية 
 مجموعة أو مالية مو ودات بأن موضوعي دليل أي و ود لتحديد بالتقييم المجموعة تقوم الي،الم للمركز بيانات كل تاريخ في

 على دليل و د إذا فقط القيمة منخفضة مالية مو ودات مجموعة أو مالية مو ودات أن تعتبر. قيمتها انخفضت مالية مو ودات
 على تأعير الخسارة لحادث وأن"( خسارة حادث)"  وداتللمو  المبدئي التحقيق بعد وق  أكثر أو واحد لحادث نتيجة االنخفاض
 دليل إن. موعوقة بصورة تقديرها يمكن وأنه المالية المو ودات مجموعة أو المالية للمو ودات المستقبلية التقديرية النقدية التدفقات

 انتظام عدم أو السداد في تخلف أو كبيرة مالية صعوبات يوا هون  مدينين مجموعة أو المدينين بأن مؤشرات يشمل قد االنخفاض
 الواضحة المعلومات تشير وعندما أخرى  مالية  دولة إعادة أو إفالس في دخولهم احتمال أو األصلي، المبلغ أقساط أو الفوائد سداد
 .   السداد نع بالتخلف المرتبطة االقتصادية األحوال أو المتأخرات في التغيرات مثل المستقبلية النقدية التدفقات في نقص بو ود

 

 استحقاق تواريخ لها األ ل قصيرة وودائ  البنكية األرصدة من وتتكون  النقدية، التدفقات بيان في إدرا هها يتم البنوك لدى األرصدة
 .أشهر عالعة من أقل أصلية

 

 2018يناير  1السياسات المطبقة قبل  -المطلوبات المالية 
 إلعتراف المبدئي والقياسا

 . مالئما   يكون  حسبما أخرى، دائنة وأرصدة مستحقة ومصروفات للعمالء مستحقة كمبالغ تصنيفها يتم المالـية وباتالمطل تحقيق عند
 . المباشرة االقتراض تكاليف زائدا   والتسهيالت القروض حالة وفي العادلة بالقيمة مبدئيا   المالية المطلوبات تدرج

 .أخرى  دائنة وأرصدة مستحقة ومصروفات الءللعم مستحقة مبالغ على المجموعة مطلوبات تشتمل
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 تتمة - السياسات المحاسبية الهامة    4
 تتمة - )و(  األدوات المالية

 تتمة – 2018يناير  1السياسة المطبقة قبل  – األدوات المالية
 تتمة - 2018يناير  1السياسات المطبقة قبل  -المطلوبات المالية 

 المالية المطلوبات تحقيق
 حالية مالية مطلوبات تستبدل عندما. بالمطلوبات االلتزام سريان انتهاء أو إلغاء أو دف  حالة في مالية مطلوبات تحقيق يلغى

 االستبدال هذا يعامل  وهريا ، الحالية المطلوبات شروط تعديل يتم أن أو  وهريا   مختلفة بشروط المقرض نفس من أخرى  بمطلوبات
 .الدخل بيان في الدفترية القيمة في الفرق  تحقيق يتم.  ديدة مطلوبات وتحقيق الحالية طلوباتالم لتحقيق كإلغاء التعديل أو

 

 تصنيف المتداول مقابل غير المتداول 
تقــوم المجموعــة بعــرض المو ــودات والمطلوبــات فــي بيــان المركــز المــالي الموحــد بنــاء  علــى تصــنيف المتــداول وغيــر المتــداول. تكــون 

 ندما: المو ودات متداولة ع
 

  العادية،يتوق  تحقيقها أو هناك نية لبيعها أو إستخدامها خالل األعمال  
  للمتا رة،يحتفظ بها بصورة مبدئية 
  المالي،شهرا  من تاريخ إعداد بيان المركز  12يتوق  تحقيقها خالل 
  ا  على األقل من تاريخ التقرير. شهر  12أو النقد وما في حكمه إال إن كان يحظر تحويله أو إستخدامه لتسوية مطلوبات لفترة

 تصنف كل المو ودات األخرى كغير متداولة. 
 وتصنف المطلوبات كمتداولة عندما:    

 

  .يتوق  تسويتها خالل دورة األعمال العادية 
 .يحتفظ بها مبدئيا  للمتا رة 
  شهرا  من تاريخ التقرير  12يستحق سدادها خالل 
 شهرا  على األقل بعد تاريخ التقرير.  12سداد لفترة ال يو د حقوق غير مشروطة لتأ يل ال 

 تصنف المجموعة كافة المطلوبات األخرى كغير متداولة.
 

 قياس القيمة العادلة )ز( 
 تقيس المجموعة أدواتها المالية بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير للمركز المالي. 

تاريخ  ت أو يدف  لتحويل التزام في معاملة بين متعاملين في السوق فيالقيمة العادلة هي الثمن الذي سوف يستلم لبي  مو ودا
 القياس. إن قياس القيمة العادلة يتم بناء على افتراض أن المعاملة لبي  المو ودات أو لتحويل المطلوبات تحدث إما:

  أو المطلوب،في السوق الرئيسي للمو ود أو 
  للمو ود أو المطلوب. في السوق األفضل بالنسبة رئيسية،في غياب سوق 
 

 يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األفضل يمكن الوصول إليها من قبل المجموعة. 
 

 يقومون يتم قياس القيمة العادلة ألي مو ود أو مطلوب باستخدام االفتراضات التي سوف يستخدمها متعاملون في السوق عندما 
 رفون لمصلحتهم االقتصادية األفضلبافتراض أن المتعاملين يتص مطلوب،بتسعير مو ود أو 

 

إن قيــاس القيمــة العادلــة لمو ــودات غيــر ماليــة يأخــذ فــي االعتبــار مقــدرة المتعــاملين بالســوق علــى تحقيــق منــاف  اقتصــادية مــن خــالل 
أفضـل استخدام المو ودات في أعلى وأفضل استخدام لها أو عن طريق بيعها لمتعامل آخر بالسوق سيسـتخدم المو ـودات فـي أعلـى و 

استخدام لها.
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 تتمة - السياسات المحاسبية الهامة    4
 تتمة -قياس القيمة العادلة )ز( 

يتم تصنيف  مي  المو ودات والمطلوبات التي يـتم قيـاس قيمتهـا العادلـة أو االفصـاح عنهـا فـي البيانـات الماليـة الموحـدة ضـمن تـدرج 
 ى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:بناء على أدنى مستو  كالتالي،ووصفها  العادلة،القيمة 

 

 أسعار السوق المتداولة )غير متداولة( في األسواق النشطة لمو ودات أو مطلوبات مماعلة. :          1المستوى  -
ة بصورة تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة واضح :           2المستوى  -

 مباشرة أو غير مباشرة.
 تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة غير واضحة. :         3المستوى  -

 

بين  تحدد المجموعة ما إذا تمت تحويالت متكرر،بالنسبة للمو ودات والمطلوبات التي تدرج في البيانات المالية الموحدة على أساس 
المســتويات فــي هيكــل التــدرج عــن طريــق إعــادة فئــات التصــنيف )بنــاء علــى أدنــى مســتوى مــن المعطيــات الهامــة لقيــاس القيمــة العادلــة 

 ككل( في نهاية كل فترة تقرير.
 

 ط( المخزون )
كل منتج حتى  علىتكبدة يقيم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها، أيهما أقل. تمثل التكاليف  مي  المصروفات الم

وصوله إلى موقعه وشكله الحالي على أساس المميزات الخاصة للمخزون التي يمكن تمييزها بسهولة وعلى أساس المتوسط المر ح 
 للبنود األخرى.

 ي .يحدد صافي القيمة الممكن تحقيقها على سعر البي  التقديري ناقصا أية تكاليف من المتوق  تكبدها إلكمال العمل والب
 

 ي( تكاليف االقتراض)
تكاليف االقتراض هي تكاليف التمويل والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق باقتراض األموال. المو ود المؤهل 
لرسملة تكاليف التمويل هو مو ود يأخذ بالضرورة فترة زمنية  وهرية ليصبح  اهز لالستخدام او البي . تقوم المجموعة برسملة 
تكاليف االقتراض التي تتعلق بصفة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج مو ود مؤهل كجزء من تكلفة ذلك المو ود. تعترف المجموعة 

 بتكاليف االقتراض األخرى كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها. 
هو التاريخ الذي تلبي  للرسملةالبدء. تاريخ البدء  تبدأ المجموعة رسملة تكاليف االقتراض كجزء من تكلفة المو ود المؤهل عند تاريخ

 فيه المجموعة  مي  الشروط التالية أوال:
 تكبد مصروف عن ذلك المو ود،  (1)
 تكبد تكاليف اقتراض عن المو ود،  (2)
 تقوم بمزاولة أنشطة ضرورية إلعداد المو ود لالستخدام في الغرض المطلوب فيه.  (3)

فيه أمواال بغرض الحصول على مو ود مؤهل، مبلغ تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة على  تحدد المجموعة، إلى الحد الذي تقترض
أنها تكاليف اقتراض فعلية تكبدتها عن ذلك االقتراض خالل تلك الفترة ناقصا أية إيرادات استثمار عن االستثمار المؤقت من تلك 

 القروض، إن و دت.
جموعة والتي تظل قائمة خالل الفترة، بخالف تلك القروض المحددة المذكورة أعاله تكاليف االقتراض المطبقة على اقتراضات الم

والتي تم ذكرها على و ه التحديد بغرض الحصول على مو ود مؤهل، تتم رسملتها بتطبيق معدل الرسملة على المصروفات على 
خالل الفترة عن مبلغ تكاليف االقتراض المتكبدة  ذلك المو ود. يجب أال يزيد مبلغ تكاليف القروض التي تقوم المجموعة برسملتها

خالل تلك الفترة. توقف المجموعة رسملة تكاليف االقتراض خالل الفترات الممتدة التي توقف فيها التطوير النشط لمو ود مؤهل كما 
المطلوب منه على نحو  توقف رسملة تكاليف القتراض عندما تكتمل  مي  األنشطة الضرورية إلعداد المو ود المؤهل لالستخدام

 كبير أو عند بي  المو ود.
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 تتمة – السياسات المحاسبية الهامة   4
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  ك()

تقوم المجموعة بتكوين مخصص لمناف  نهاية خدمة للموظفين األ انب وفقا الشتراطات قانون العمل القطري. تستحق هذه المناف  
ائية للموظفين وعدد سنوات الخدمة شريطة إكمال حد أقصى من الخدمة. يتم احتساب مخصص للتكاليف استنادا إلى الرواتب النه

 المتوقعة لهذه المناف  على مدى فترة العمل.
فيما يتعلق بالموظفين القطريين تقوم المجموعة بالمساهمة في صندوق الهيئة العامة للمعاشات محسوبة كنسبة مئوية من رواتب 

 تزامات المجموعة محدودة بهذه المساهمات التي يتم صرفها عند موعد استحقاقها.الموظفين. ال
 

 )ل( المخصصات
يتم االعتراف بمخصص عندما يكون هناك التزام قانوني أو استداللي على المجموعة، نتيجة لحدث سابق، يمكن تقديره على نحو 

ذلك االلتزام. يتم تحديد المخصصات بخصم التدفقات النقدية موعوق به ومن المحتمل أن يطلب تدفقات مناف  اقتصادية لسداد 
 المستقبلية المتوقعة التي تعكس التقديرات الحالية للسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لذلك االلتزام.

 

 إدارة المخاطر المالية   5
 تتعرض المجموعة إلى المخاطر التالية من استخدامها لألدوات المالية:

 خاطر االئتمانم *
 مخاطر السيولة *
 مخاطر السوق  *

يعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض المجموعة لكل من المخاطر اعاله، أهداف وسياسات ومعالجات المجموعة لقياس وإدارة 
  الخطر وكذلك إدارة المجموعة لرأس المال. تم إدراج المزيد من اإلفصاحات الكمية في هذه البيانات المالية الموحدة.

تق  على مجلس اإلدارة المسئولية الشاملة عن وض  واإلشراف على إطار عمل إدارة مخاطر المجموعة وأنشطة التدقيق الداخلي. 
مجلس اإلدارة بصدد تشكيل لجان إلدارة المخاطر والتدقيق الداخلي ستكون مسئولة عن وض  ورصد سياسات إدارة المخاطر وأنشطة 

 ستقوم اللجان بتقديم تقارير دورية لمجلس اإلدارة عن أنشطتها.التدقيق الداخلي بالمجموعة. 
 مخاطر االئتمان -1

مخاطر االئتمان هي مخاطر تكبد المجموعة لخسائر في حالة عجز فرد أو طرف مقابل في أداة مالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية 
 ذلك واألرصدة لدى البنوك.وهي تنشأ بصفة أساسية من الذمم المدينة للمجموعة من العمالء وك

 الذمم التجارية واألخرى المدينة 
يتأعر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصفة أساسية بالخصائص الفردية لكل عميل. التوزي  السكاني لقاعدة عمالء المجموعة، 

مخاطر االئتمان. معظم إيرادات  متضمنة مخاطر اإلخالل في الصناعة والبلد، التي يعمل من خاللها العمالء لها تأعير أقل على
 المجموعة تأتي من عمالء من دول الخليج العربي. ليس هناك تركيز في مخاطر االئتمان منسوب إلى عميل فرد.

يتم إعبات الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلية ناقصا  المخصص ألية مبالغ ال يمكن تحصيلها. يتم إ راء تقدير للديون المشكوك في 
 ها عندما يكون من غير المحتمل تحصيل المبلغ بالكامل. يتم شطب الديون الرديئة عندما يكون من غير المحتمل استردادها.تحصيل
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 تتمة - إدارة المخاطر المالية   5
 مخاطر السيولة -2

ج المجموعة في إدارة السيولة هو مخاطر السيولة هي مخاطر عجز المجموعة عن الوفاء بالتزاماتها عند حلول موعد استحقاقها. منه
التأكد، ما أمكن ذلك، بأنه تتوفر وعلى الدوام سيولة كافية للوفاء بالمطلوبات عند حلول موعد استحقاقها في ظل كل من الظروف 

 العادية والصعبة بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو إحداث ضرر بسمعة المجموعة. 
 مخاطر السوق -3

ر المتمثلة في التغيرات في أسعار السوق مثل معدالت صرف العمالت األ نبية ومعدالت الفائدة وأسعار مخاطر السوق هي المخاط
 األسهم التي تؤعر على إيرادات المجموعة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية.

 مخاطر العمالت ( أ)
بعمالت أخرى بخالف العملة الوظيفية  تعرض المجموعة إلى مخاطر العمالت في المعامالت م  األطراف ذات العالقة والقروض

محدود بتلك العمالت المربوطة بالدوالر األمريكي مثل الدرهم اإلماراتي والريال العماني والدينار البحريني وخالفها. تعرض المجموعة 
 لمخاطر العمالت األخرى هي في أدنى حدودها.

 نبية فإن المجموعة تتأكد دائما أن صافي تعرضها لهذه المخاطر في بالنسبة للمو ودات والمطلوبات النقدية األخرى بالعمالت األ
 مستوى مقبول.

 مخاطر معدالت الفائدة ( ب)
تتبنى المجموعة سياسة التأكد من مرا عة مخاطر معدالت الفائدة على نحو رب  سنوي وكذلك أن معدالت تكلفة التمويل ال تتعرض 

 للتقلبات.
 مخاطر أسعار األسهم    ج()

ار األسهم هي المخاطر الناشئة من انخفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة للتغيرات في مؤشرات أسعار االستثمارات في مخاطر أسع
 أسهم كيانات أخرى كجزء من محفظة استثمارات المجموعة.

 

 إدارة رأس المال
التطور  ىوالدائن والسوق والمحافظة علسياسة مجلس اإلدارة تتطلب االحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية للمحافظة على عقة المستثمر 

المستقبلي للعمل. يرصد مجلس اإلدارة العائد على رأس المال والذي تعرفه المجموعة على أنه صافي إيراد التشغيل مقسوما على 
رباح على إ مالي حقوق الملكية بعد استبعاد األسهم التي ال تتمت  بالسيطرة. كما يقوم مجلس اإلدارة أيضا برصد توزيعات األ

 المساهمين العاديين.
 .27تم تقديم تفاصيل ألدوات إدارة مخاطر األدوات المالية في اإليضاح رقم 
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 ومعدات وآالت ممتلكات     6
 
  

  أثاث ومفروشات  تركيبات وتجهيزات  سيارات  مباني وإنشاءات  ومعدات آالت  (أ) أراضي
مشروعات رأسمالية 

 يجمالاإل  ()جـ تحت التنفيذ

                 :التكلفة
 996,577,145  377,595,752  11,086,710  9,555,570  57,526,685  83,848,464  271,819,564  185,144,400   2018 يناير 1في 

 186,194,326  177,469,667  514,487  924,228  3,456,200  1,001,000  2,828,744  --  سنةخالل ال إضافات
 (2,238,567)  --  (85,000)  --  (1,874,544)  --  (279,023)  --  ادات خالل السنةإستبع

 --  (1,321,034)  --  --  --  --  1,321,034  --  المحول خالل السنة
 1,180,532,904  553,744,385  11,516,197  10,479,798  59,108,341  84,849,464  275,690,319  185,144,400   2018 ديسمبر 31في كما 

                 :اإلهالك المتراكم
 278,976,504  --  7,352,979  5,292,543  52,581,841  45,514,636  168,234,505  --   2018 يناير 1في 

 25,103,213  --  1,325,265  1,140,220  2,775,840  4,136,526  15,725,362  --  (ب) السنة إهالكات
 (2,153,567)  --  --  --  (1,874,544)  --  (279,023)  --  لسنةإستبعادات ا

 301,926,150  --  8,678,244  6,432,763  53,483,137  49,651,162  183,680,844  --   2018 ديسمبر 31في كما 
                 

                 ةصافي القيمة الدفتري
 878,606,754  553,744,385  2,837,953  4,047,035  5,625,204  35,198,302  92,009,475  185,144,400   2018 ديسمبر 31 كما في

                  

 بمبلغ مو ودات تقييم إعادة احتياطي زيادة ذلك عن ونتج. قطري  ريال 185,144,400 بمبلغ لألرض العادلة القيمة تقدير التقييم عن نتج وقد مستقل مقيم بواسطة األرض تقييم بإعادة المجموعة قامت ،2008 عام خالل -)أ(
.(16)إيضاح  العادلة قيمتها تعادل 2018ديسمبر  31 في كما لألرض الدفترية القيمة إن اإلدارة قطري، ترى  ريال 133,144,400  

 

 :التالي النحو لىعقطرى  25,103,213والبالغ قيمتها  الموحدة المالية البيانات في االهالك مصاريف توزي  مت  -)ب(
 ريال قطري. 495,305( بقيمة قدرها 22ريال قطري، مصاريف بي  وتوزي  )إيضاح  1,968,451بقيمة قدرها  (23 إيضاح) وعمومية إدارية مصاريفريال قطري،  22,639,457بقيمة قدرها  تكلفة المبيعات

 

 يةر إدا مكاتب من تتكون  ،األستخدامات متعددة ابراج عالعة ضم طريق عن الدوحة كورنيش على الغربي الخليج منطقة في التحويلية الجديد برج بإنشاء -ذ األخرى من ضمن المشروعات الرأسمالية تحت التنفي -تقوم المجموعة  -) ـ(
 .رللتأ ي قابلة مفتوحة مساحات مرب  متر االف وعشرة فندقية غرفة 350و سكنية قةش 126 المشروع هذا سيوفر برج، بكل مرتبطة
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 تتمه - ومعدات وآالت ممتلكات     6
 
 

 
 (أ) أراضي

 
 ومعدات آالت

 
 وإنشاءات مباني

 
 سيارات

 
 تركيبات وتجهيزات

 
 أثاث ومفروشات

مشروعات رأسمالية  
 (جـ) التنفيذتحت 

 
 مجموع

                 التكلفة
 846,438,021  233,058,614  10,612,155  8,648,125  57,058,691  83,247,676  268,668,360  185,144,400   2017 يناير 1في 

 150,139,124  144,537,138  474,555  907,445  467,994  600,788  3,151,204  --  خالل السنة إضافات
 996,577,145  377,595,752  11,086,710  9,555,570  57,526,685  83,848,464  271,819,564  185,144,400   2017ديسمبر  31في 

                 اإلهالك المتراكم
 253,533,658  --  6,053,375  4,306,648  49,701,691  41,524,343  151,947,601  --   2017 يناير 1في 

 25,442,846  --  1,299,604  985,895  2,880,150  3,990,293  16,286,904  --  (بالسنة ) إهالكات
 278,976,504  --  7,352,979  5,292,543  52,581,841  45,514,636  168,234,505  --   2017ديسمبر  31في 

                 ةصافي القيمة الدفتري
 717,600,641  377,595,752  3,733,731  4,263,027  4,944,844  38,333,828  103,585,059  185,144,400  2017ديسمبر  31في 

                 

 بمبلغ مو ودات تقييم إعادة احتياطي زيادة ذلك عن ونتج. قطري  ريال 185,144,400 بمبلغ لألرض العادلة القيمة تقدير التقييم عن نتج وقد مستقل مقيم بواسطة األرض تقييم بإعادة المجموعة قامت ،2008 عام خالل  -)أ(
.(16)إيضاح  العادلة قيمتها تعادل 2017ديسمبر  31 في ماك لألرض الدفترية القيمة إن اإلدارة قطري، ترى  ريال 133,144,400  

 
 :التالي النحو علىقطرى  25,442,846والبالغ قيمتها  الموحدة المالية البيانات في االهالك مصاريف توزي  مت  -)ب(

 ريال قطري. 580,668( بقيمة قدرها 22ريال قطري، مصاريف بي  وتوزي  )إيضاح  1,613,556ها بقيمة قدر  (23 إيضاح) وعمومية إدارية مصاريفريال قطري،  23,248,622بقيمة قدرها  تكلفة المبيعات
 

 مكاتب من تتكون  ،األستخدامات متعددة ابراج عالعة ضم طريق عن الدوحة كورنيش على الغربي الخليج منطقة في التحويلية الجديد برج بإنشاء -من ضمن المشروعات الرأسمالية تحت التنفيذ األخرى  -تقوم المجموعة  -) ـ(
 .للتأ ير قابلة مفتوحة مساحات مرب  متر االف وعشرة فندقية غرفة 350و سكنية قةش 126 المشروع هذا سيوفر برج، بكل مرتبطة يةر إدا
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 عقارية استثمارات     7
  -: يالتالالنحو ويمكن عرض بنود اإلستثمارات العقارية على  يتم قياس االستثمارات العقارية بالتكلفة

  اإلجمالي

مشروعات 
رأسمالية تحت 

 أراضي  المباني  التنفيذ

    

 التكلفة        
 2018 يناير 1في   45,887,839  4,512,216  3,310,860  53,710,915

 خالل السنة إضافات  --  --  928,925  928,925
 2018 سمبردي 31في   45,887,839  4,512,216  4,239,785  54,639,840

 هالكمجمع اإل        
 2018 يناير 1في   --  270,732  --  270,732
 سنةهالك الإ   --  180,490    180,490
 2018 ديسمبر 31في   --  451,222  --  451,222

         

 كما في: الدفتريةصافي القيمة         
 2018 يسمبرد 31  45,887,839  4,060,994  4,239,785  54,188,618

 
 
 

  إلجماليا

مشروعات 
رأسمالية تحت 

 أراضي  المباني  التنفيذ

    

 التكلفة        
 2017 يناير 1في   45,887,839  4,512,216  3,219,030  53,619,085

 خالل السنة إضافات  --    91,830  91,830
 2017ديسمبر  31في   45,887,839  4,512,216  3,310,860  53,710,915

 هالكمجمع اإل        
 2017 يناير 1في   --  90,244  --  90,244

 سنةالهالك إ   --  180,488  --  180,488
 2017ديسمبر  31في   --  270,732  --  270,732

         

 كما في: صافي القيمة الدفترية        

 2017 ديسمبر 31  45,887,839  4,241,484  3,310,860  53,440,183
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 مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية شركات     8
 ،ديسمبر 31  نسبة الملكية الجنسية 
  2018  2017  2018  2017 

         

 38,258,984  46,254,098  %40  %40 قطر ذ.م.م.نابيب وملحقاتها قطر لألشركة اميانتيت 
 25,806,317  33,765,358  %33.3  %33.3 قطر (أ)-الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس ذ.م.م.

 33,587,155  33,099,840  %46,35  %46,35 قطر )ب( –ش.م.ق. شركة قطر للطابوق األحمر 
 29,907,209  72,032,534  %33.3  %66.67 قطر )ج( – شركة قطر للمنتجات البالستيكية ذ.م.م.

 301,926,234  256,283,068  %40  %40 قطر شركة قطر لوقود الطائرات ذ.م.م.
 23,005,719  25,202,580  %40  %40 قطر خالشركة القطرية لسحب األلمنيوم ش.م.ق.

 213,200,618  235,536,566  %29,5  %29,5 قطر شركة غزال ش.م.ق.
 18,203,286  32,858,697  %20  %30 قطر ()د-خ شركة الخليج للفورمالديهايد ش.م.ق.

 799,344  799,344  %40  %40 قطر تحت التصفية –  م.شركة اوريكا قطر ذ.م.
 965,430  845,530  %50  %50 قطر )ه( –شركة المتحدة للكيماويات ذ.م.م. 

      736,677,615  685,660,296 
 

 2من القوات المسلحة القطرية بتاريخ  فقةوكذلك موا 2017أغسطس  3حصلت الشركة على موافقة من وزارة البيئة بتاريخ  2017خالل عام  - (أ)
  .الجبس واستخدام محجرباعادة استئناف أعمال االستخراج  2017أكتوبر 

 
الشركة  ستستمر عملياتأرسلت وزارة البيئة خطابا للشركة للتوقف عن استخراج الحجارة حيث أنها تنوي استخدام المنطقة كمحمية طبيعية.  - (ب)

 .قط  األسمنتاالدارة قد قامت بإضافة نشاط إنتاج  ديد في السجل التجاري إلنتاج الحالي ولغاية تاريخ هذا التقرير فإن إلى المخزون  ا  استناد
 

، ولم يتم ريال قطرى  32,894,310بقيمة  % من شركة قطر للمنتجات البالستيكية33.33استحوذت المجموعة على  2018 عامخالل  -)ج( 
 .الشركة األم ال تتوافر لديها حقوق قائمة تمنحها القدرة الحالية على تو يه النشاطات ذات الصلة أنإعتبارها شركة تابعة حيث 

 
 ريال قطرى. 15,000,000% من شركة الخليج للفورمالدهيد بقيمة 10استحوذت المجموعة على  2018 عامخالل  -( د)
 
 1,000,000% من أسهمها بقيمة 50كيماويات ذ.م.م وأستحوذت على ساهمت المجموعة في تأسيس الشركة المتحدة لل 2017 خالل عام –( ه)

 للمواد العضوية. –ريال قطرى وذلك من خالل أحد شركاتها التابعة وهي شركة ك.ل.ج قطر 
 

يث حققت الشركة الشركة الوطنية للتصني  والتسويق الغذائى والزراعى ح فيتمتلكها  التيقررت إدارة المجموعة بإعبات خسائر بمقدار الحصة  -)و(
 تفوق قيمة اإلستثمار الُمدرج بدفاتر المجموعة. 2017 عامفي خسائر كبيرة 
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 تتمه - مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية شركات     8
 

 

 تظهر الحركة على الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية كما يلي:     
 

 ديسمبر، 31 
 2018  2017 

    

 635,336,828  685,660,296 يناير 1 في كما الرصيد
 1,000,000  47,894,310 إضافات خالل السنة 

 158,812,980  133,410,382 حصة المجموعة من أرباح الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
 (99,364,876)  (138,772,497) توزيعات أرباح مقبوضة

 (10,124,636)  8,485,124 ياطي القيمة العادلة للشركات الزميلةحصة المجموعة من التعديالت على احت
 736,677,615  685,660,296 

 

 :يلي كما مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكيةال الشركات في االستثمارات على الحركة تظهر      

 

 مالية  إستثمارات     9
 ،ديسمبر 31 

 2017  2018 مالية إستثمارات
    

 --  43,051,838  من خالل بنود الدخل الشامل األخر محلية(سواق المالية )مدر ة باأل
 --  60,388,964  من خالل األرباح أو الخسائر محلية(مدر ة باألسواق المالية )

 --  227,200 من خالل بنود الدخل الشامل األخر مدر ة باألسواق المالية )أ نبية(
 --  14,592,437 بنود الدخل الشامل األخر من خالل غير مدر ة باألسواق المالية

 112,836,418   -- محلية(مدر ة باألسواق المالية )
 248,634   -- مدر ة باألسواق المالية )أ نبية(

 14,592,437   -- غير مدر ة باألسواق المالية )بالتكلفة(
 127,677,489   118,260,439 إجمالي الموجودات المالية 

 --  4,773,583 * )بالتكلفة المطفأة(تفظ بها حتى تاريخ االستحقاقاستثمارات مح
 4,958,143  -- )بالتكلفة(* استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 123,034,022   132,635,632 
  سنة. 11% وتستحق بعد  9.75االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بفائدة * 

 ،ديسمبر 31 
 2018  2017 

 5,039,561,122  4,623,724,198 المو ودات مجموع
 (3,088,298,882)  (2,630,111,646) لمطلوباتا مجموع
 1,951,262,240  1,993,612,552 المو ودات صافي
 7,734,148,445  10,811,493,694 اإليرادات مجموع

 381,851,213  343,941,539 صافي ربح السنة
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 تتمه  -الية م إستثمارات     9
 

  -كما يلى : ماليةال تم تصنيف اإلستثمارات
 ،ديسمبر 31 
 2018  2017 
    

 --  60,388,964 الجزء المتداول من اإلستثمارات المالية
 132,635,632  62,645,058 الجزء الغير متداول من اإلستثمارات المالية

 123,034,022   132,635,632 
 

كما يلي: ستثمارات الماليةفي اإلكة الحر   
 ،ديسمبر 31 
 2018  2017 
    

 150,654,725   127,677,489 يناير 1الرصيد في 
 --  2,692,216 من خالل بنود الدخل الشامل األخر السنة إضافات خالل
 --  4,452,000 من خالل األرباح أو الخسائر السنة إضافات خالل

 --   (30,462,021) من خالل األرباح أو الخسائر استبعادات خالل السنة
 --  (4,387,825) من خالل بنود الدخل الشامل األخر استبعادات خالل السنة
 --  (1,698,334) من خالل بنود الدخل الشامل اآلخر التغير في القيمة العادلة

 --  19,986,914 أرباح اعادة تقييم مو ودات مالية من خالل األرباح أو الخسائر
 12,293,663  -- إستثمارات متاحة للبي  خالل السنةإضافات 

 (7,196,369)  -- إستثمارات متاحة للبي  خالل السنة ستبعاداتإ
 (27,766,330)   -- إلستثمارات مالية متاحة للبي  التغير في القيمة العادلة

 (308,200)   -- نةالسل خال مالية متاحة للبي  استثماراتخسائر انخفاض في قيمة 
 127,677,489   118,260,439 الرصيد 
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 طراف ذات عالقةمعامالت مع أ   10
تمثل األطراف ذات العالقة حاملي األسهم الرئيسين، أعضاء مجلس االدارة وكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة والشركات التي تتم 

الكبير عليها من  انب تلك األطراف. يتم اعتماد سياسات وبنود التسعير السيطرة عليها أو السيطرة المشتركة أو التي يتم التأعير 
 لهذه التعامالت من  انب إدارة المجموعة.

 بالصافى الجزء غير المتداول -من أطراف ذات عالقة  مطلوب)أ( 
 ،ديسمبر 31 
 2018  2017 

    

  121,786,428   111,754,773 قرض "شركة زميلة" -شركة غزال ش.م.ق. 
  2,864,800   3,060,200 قرض "شركة شقيقة" -ذ.م.م.  ربالست قطراس

  4,000,000   3,500,000 قرض "شركة زميلة" -شركة قطر للطابوق األحمر ش.م.ق.
 118,314,973   128,651,228  
 الجزء المتداول -من أطراف ذات عالقة  مطلوب( ب)
 ،ديسمبر 31 
 2018  2017 
    

 4,012,458  7,153,160 قرض مدين –( " شركة زميلة" ..م.قشركة غزال )ش
 54,459  31,877 " شركة زميلة" (.)ش.م.ق شركة قطر لسحب األلمنيوم

 45,239  97,989 " شركة زميلة" (.)ذ.م.م شركة قطر للمنتجات البالستيكية
 174,152  288,902 " شركة زميلة" (.)ذ.م.مشركة أنابيب األميناتيت 

قرض "شركة شقيقة"- (ذ.م.م.)ست قطر ربالاس  2,575,800  2,575,800 
" شركة زميلة"( .الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس )ذ.م.م  156,786  154,996 

قرض "شركة زميلة" - .(ش.م.ق)شركة قطر للطابوق األحمر   2,854,295  2,921,860 
لمنتجات الخشبيةشركة قطر ل  4,700,000  4,700,000 

"شركة زميلة" (.)ذ.م.مشركة المتحدة للكيماويات   17,582,200  16,212,697 
 --  10,313,085 شركة قطر لتسويق و توزي  الكيماويات و البتروكيماويات )منتجات( ش.م.ع.ق.

 135,041  185,231 زميلة"" أخرى 
 45,939,325  30,986,702 
 
 طراف ذات عالقة أل مطلوب ( ـ)
 ،ديسمبر 31 
 2018  2017 
    

  25,209,846         8,813,624 شركة قطر للحديد ش.م.ق. "شركة شقيقة"
  31,015               132,638 كلورلل شركة الخليج

  1,433,867           270,105 شركة قطر للطابوق األحمر ش.م.ق. "شركة زميلة"
 9,216,367  26,674,728 
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 تتمة - عالقةذات معامالت مع أطراف     10
 م  أطراف ذات عالقة   ( معامالتد)

في مجال نشاط المجموعة الطبيعي وطبقا  التفاقية الخدمات االدارية والتسويقية فقد تمت بعض المعامالت بين المجموعة 
 وشركة قطر ستيل. وتتمثل اهم المعامالت في االتي:

 ،ديسمبر 31للسنة المتنهية في  
 2018  2017 

 --  33,520,048 تج تامبي  من
 37,274  168,527 بي  خردة

 79,075,469  68,316,222 شراء مواد خام
 1,365,656  586,379 اتعاب إدارية

 

 
 مكافآت االدارة العليا( ه)

 ،ديسمبر 31للسنة المنتهية في  
 2018  2017 
    

 7,000,000  7,000,000 ة أعضاء مجلس اإلدارةأمكاف
 3,555,074  3,697,008 ا قصيرة األ لرواتب ومزاي

 10,697,008  10,555,074 
 

 المخزون     11
 ،ديسمبر 31 
 2018  2017 
    

  15,850,308        17,800,953 بضاعة  اهزة
  9,666,061          14,548,045 مواد خام

  13,525,603        15,125,180 قط  غيار
  113,426            160,047 أخرى 

 47,634,225       39,155,398  
 (695,187)   (695,145) وبطيئة الحركة متقادمةيطرح: مخصص بضاعة 

 46,939,080       38,460,211  
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 مدينون وأرصدة مدينة أخرى     12

 ،ديسمبر 31 
 2018  2017 
    

  69,843,865         50,656,303 قبض وأوراق تجاريون ون مدين
  1,546,482           1,564,042 غطاءات خطابات ضمان 

  1,903,696           1,292,403 مقدما   مدفوعة مصاريف
  3,564,616           128,300 مستحق من سماسرة

  7,634,314           7,614,272 دفعات مقدمة
  6,445,244           8,933,198 أخرى  مدينة أرصدة

 70,188,518        90,938,217  
 (5,582,372)         (12,468,378) المدينون وأرصدة مدينة أخرى  فياإلنخفاض  :يطرح

 57,720,140        85,355,845  
 كانت أعمار الذمم التجارية المدينة كالتالي:أ( 
 ،ديسمبر 31 
 2018  2017 
    

 47,171,023  33,846,161 يوم 90أقل من 
 3,297,318  7,197,420 يوم 91-180

 13,861,696  3,889,112 يوم 181-365
 5,513,828  5,723,610 يوم  365أكثر من 

 50,656,303  69,843,865 
 وارصدة مدينة أخرى  المدينون  قيمة ( الحركة في االنخفاض فيب
 ،ديسمبر 31 
 2018  2017 
    

 4,484,135  5,582,372 ة السنةالرصيد في بداي
 --  6,985,203 أ(-3)إيضاح  تأعير اإلعتراف بخسائر اإلئتمان المتوقعة

 1,098,237  215,050 المضاف خالل السنة
 --  (314,247) مخصص خالل السنة رد

 5,582,372  12,468,378 الرصيد في نهاية السنة
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 وأرصدة لدى البنوكنقد     13
 ،مبرديس 31 
 2018  2017 
    
 55,045  108,521 الصندوق  في نقد

 128,782,449  184,081,046 لدى البنوك حسابات
 60,682,489  45,354,060 لدى البنوكودائ  أل ل 

 189,519,983  229,543,627 وأرصدة لدى البنوكنقد 
    يخصم:
 (1,504,282)  (9,088,489) (سحب على المكشوف) دائنة بنوك

 188,015,701  220,455,138  النقد والنقد المعادل
 

 س المالرأ    14
 ،ديسمبر 31 
 2018  2017 

سهم  47,520,000رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 
 475,200,000  475,200,000 رياالت قطرية. 10 االسمية سهم( قيمة السهم 47,520,000)
 

 قانوني احتياطي     15

 السنة إلى أرباح من سنويا   %10 بتحويل الشركة، تأسيس وعقد القطري  التجارية الشركات قانون  ألحكام القانوني، وفقا   اطيحتيااليتم احتساب 
 يجوز ال .المال المدفوع رأس من% 50 القانوني اطيحتياال يبلغ عندما االقتطاع هذا إيقاف تقرر أن للمجموعة ويجوز القانوني اطيحتياال
على تحويل مبلغ  2011 فيقرر أعضاء مجلس اإلدارة باإل ماع  .الشركات قانون  في عليها المنصوص الحاالت في إال اطيحتياال هذا وزي ت

% من رأس 50القانوني عن  اطيحتياالالسنة مما أدى إلى زيادة رصيد  تلك القانوني خالل اطيحتياالمليون ريال قطري من األرباح إلى  70
 وع. المال المدف

 إعادة التقييم احتياطي     16

يتم تقييم األرض على فترات منتظمة بواسطة إدارة المجموعة والتي يمكن أن ينتج عنه  أرض المجموعة،إعادة التقييم نتيجة تقييم  اطيحتيانشأ 
 .إعادة التقييم اطيحتيازيادة أو انخفاض يتم عكسه على 
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 القيمة العادلة احتياطي     17
 .ااو انخفاض قيمته هايتم بيع حتىالقيمة العادلة يشمل التغير التراكمي في القيمة العادلة للمو ودات المالية المتاحة للبي   اطيتيحا

 المتاحة للبي  كما يلي:المالية  ستثماراتلإلالحركة على التغير في القيمة العادلة 
 ،ديسمبر 31 
 2018  2017 
    

 74,044,611  36,153,645 يناير 1كما في 
إلى استثمارات  من خالل بنود الدخل الشامل األخرمن إستثمارات المعاد تصنيفه 

 --  (38,831,255) ئرأو الخسا األرباحمن خالل 
 --  (308,200) .2017لسنة  رد اإلنخفاض فى اإلستثمارات

 (2,739,702)  --  مالية إستثماراتنتيجة بي    األرباح أو الخسائر المعاد تصنيفه إلى بيان
من خالل بنود الدخل الشامل المالية ستثمارات صافي التغير في القيمة العادلة لإل

 (25,334,828)  (1,698,334) المتاحة للبي  األخرر
 نتيجة انخفاض مو ودات رئأو الخسا األرباحالمعاد تصنيفه إلى بيان 

 -- مالية متاحة للبي 
 

308,200 
 (4,684,144)  46,278,281 

من خالل بنود الدخل الشامل  المالية لإلستثماراتصافي التغير في القيمة العادلة 
 (10,124,636)  8,485,124 (8)إيضاح الشركات الزميلة  - المتاحة للبي  اآلخر ر

 3,800,980  36,153,645 
 

  قروض     18
 ،ديسمبر 31 
 2018  2017 

    

 4,743,236  1,374,089 (1قرض )
 1,699,273  -- (2رض )ق
 257,566,165  311,987,596 (3رض )ق
 --  94,419,099 (4) رضق
 --  33,387,500 (5) رضق
 441,168,284  264,008,674 

    )1قرض )

ي مليون ريال قطري م  أحد البنوك المحلية الستخدامها ف 23,5تسهيالت بنكية طويلة األ ل بمقدار  اتفاقيةأبرمت المجموعة 
عمل توسعة لزيادة الطاقة اإلنتا ية ألحد المصان . ويتم تحديد سعر الفائدة على أساس سعر الفائدة المعلن بواسطة البنك 

قسط رب  سنوي. إن هذا القرض بضمان رهن والتنازل عن  20% ويتم سداد القرض على  0.1المركزي باإلضافة إلى هامش 
 سعة.التأمين للمصان  واآلالت المتعلقة بالتو 
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 تتمة - قروض  18
   (2) قرض

مليون ريال قطري لشراء مصن  ومعدات وسيارات. يحمل  46,5قامت المجموعة بعقد اتفاقية م  بنك للحصول على قرض بقيمة 
. إن هذا القرض 2011% سنويا . يتم سداد القرض على دفعات م  فوائد متراكمة بدءا  من فبراير  7القرض سعر فائدة بنسبة 

 مان رهن والتنازل عن التأمين للمصان  واآلالت.بض
 

 قرض )3(
م  أحد البنوك المحلية الستخدامها في شراء آالت  دوالرمليون  80أبرمت المجموعة اتفاقية تسهيالت بنكية طويلة األ ل بمقدار 

سنوات من  8لقرض على %. يتم سداد ا 2.5ومعدات. يحمل القرض سعر فائدة على أساس سعر الليبور باإلضافة إلى هامش 
 24أشهر بعد  6قسط رب  سنوي تبدأ بعد  12القرض باإلضافة الى الفائدة المرسملة على  أصليتم سداد  سحب.تاريخ اول 

شركة و  التحويليةأشهر السماح من تاريخ اول عملية سحب. إن هذا القرض بضمان تجاري من الشركة القطرية للصناعات 
 ك.ل.ج العضوية.

 

 قرض )4(
 بغرض الستخدامها المحلية البنوك أحد م  قطري  ريال مليون  964 بمقدار األ ل طويلة بنكية تسهيالت اتفاقية المجموعة برمتأ

 الفندقية للشقق( 1) واحد ومبنى األستخدامات متعددي( 2) اعنين بر ين وبناء صليل أبو منطقة في مستودع لبناء الجزئي التمويل
 12.5 على القرض سداد يتم%.  4.75 هامش إلى باإلضافة الليبور سعر أساس على فائدة سعر رضالق يحمل. الغربي الخليج في

 32 على المرسملة الفائدة الى باإلضافة القرض أصل سداد يتم. سنوات عالث وهي البناء مدة ذلك في بما األول السحب من سنوات
 من شهرا 54 أو البناء إنجاز من اشهر 6 بعد األعمال مباشرة يختار  من شهرا   12 المؤقت الوقف مدة بعد تبدأ سنوية رب  أقساط
 عن الناشئة األيجار عوائد حواله الي باألضافة الغربي الخليج في الكائن العقار علي رهن بضمان القرض هذا إن. سحب أول

 .األبراج مشروع من المكتسبة األيرادات  مي  بأيداع وتعهد صليل ابا وادي العمال سكن مشروع
 

 قرض )5(
 تمويل في الستخدامها المحلية البنوك أحد م  قطري  ريال مليون  35 بمقدار األ ل طويلة بنكية تسهيالت اتفاقية المجموعة أبرمت
 أساس على فائدة سعر القرض يحمل. البالستيكية للمنتجات قطر شركة في فيريتي ستيفانو السيد من٪ 33.33 نسبتها حصة شراء
 الفائدة الى باإلضافة القرض أصل سداد يتم. سنوات 7 على القرض سداد يتم%.  4.75 هامش إلى ةباإلضاف الليبور سعر

 .سحب عملية اول تاريخ من سماح شهرا   24 بعد شهرا   36 بعد تبدأ سنوية أقساط 5 على المرسملة
 
 

 ديسمبر، 31 كما يلي: وعرضها فى بيان المركز المالى تم تصنيف القروض
 2018  2017 
    

 7,644,082  48,430,765 الجزء المتداول من القروض 
 256,364,592  392,737,519 متداول من القروض ال غير الجزء

 441,168,284  264,008,674 
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين     19
 ،ديسمبر 31 
 2018  2017 
    

 19,054,369  22,378,637 يناير 1الرصيد كما في 
 4,973,675  3,274,996 (23)إيضاح  كون خالل السنةالم

 (1,649,407)  (1,461,995) السنة المدفوع خالل
 22,378,637  24,191,638 الرصيد

 

 دائنون وأرصدة دائنة أخرى      20
 

 

  والرياضيةمخصص المساهمة االجتماعية    21
% من صافي ربح المجموعة  ٢,٥، قامت المجموعة بأخذ مخصص بما يعادل ٢٠٠٨( الصادر في سنة ١٣بناء على القانون رقم )

 االقتصادمن وزارة  ٢٠١٠اءا  على التعليمات الصادرة في عام وذلك لدعم األنشطة الرياضية والثقافية واال تماعية والخيرية. بن
عن السنة المالية ريال قطري  5,000,724بلغت قيمته  والذي من األرباح المدورة للمجموعة المخصص ايتم تحويل هذفإنه  والمالية

 .ي(ريال قطر  5,154,588 :2017) 2018ديسمبر  31المنتهية في 
 

 مصروفات بيع وتوزيع   22
 ،ديسمبر 31للسنة المنتهية في  
 2018  2017 
    

 1,413,777  1,546,972 صالح وصيانة سياراتا
 580,668  495,305 (6)إيضاح  إهالك
 88,162  22,500 سيارات استئجاررسوم 
 2,238,847  2,140,644 ى خر أمزايا و  وأ ور رواتب

 453,737  416,532 عموالت بي  
 2,245,416  3,350,583 مصاريف تسويقية

 3,837,114  3,399,534 متفرقة
 11,372,070  10,857,721 

 ،ديسمبر 31 
 2018  2017 

 39,532,430  34,423,908 دائنون تجاريون 
 32,047,130  35,330,508 توزيعات أرباح دائنة

 4,960,944  5,991,419 مخصصات ومستحقات أخرى 
 10,349,218  15,838,404 دائنةت ضمان تجزامح

 5,154,588  5,000,724 (21المحول إلى الصندوق اال تماعي والرياضي )إيضاح 
 2,786,486  3,268,747 دفعات مقدمة

 15,609,676  17,262,325 مصاريف مستحقة الدف 
 804,379  816,703 أوراق دف 

 117,932,738  111,244,851 
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 وإدارية عموميةمصاريف         23
 ،ديسمبر 31للسنة المنتهية في  
 2018  2017 
    

 31,069,168  33,097,557 رواتب الموظفين ومزايا اخرى 
 9,061,333  8,678,285 إيجارات

 1,904,245  2,099,740 أتعاب مهنية
 236,434  255,452 مصاريف تأمين
 247,085  155,243 أدوات كتابية 

 525,756  732,642 صيانة وإصالح
 748,187  345,618 عموالت بنكية

 694,053  1,728,329 تنقالت
 1,613,556  1,968,451 (6)إيضاح  ومعدات وآالتإهالك ممتلكات 

 180,488  180,490 (7ح )إيضا العقارية االستثماراتإهالك 
 1,098,237  215,050 مخصص االنخفاض في ديون مشكوك في تحصيلها 

 4,973,675  3,274,996 (19مكافأة نهاية الخدمة )ايضاح 
 3,850,814  3,918,867 مصاريف خدمات

 6,736,503  7,315,744 أخرى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63,966,464  62,939,534 
 

 على السهملعائد األساسي ا      24
على متوسط عدد العائد لمساهمي الشركة  السنةعلى السهم الواحد من األرباح بتقسيم صافي ربح األساسي يحتسب العائد 

 :كالتالي السنةخالل القائمة األسهم 
 ،ديسمبر 31للسنة المنتهية في  
 2018  2017 
    
 206,183,501  200,028,955 مجموعةالعائد لمساهمي ال سنةبح الر 

 47,520,000  47,520,000 لسنةا المر ح لعدد األسهم القائمة خالل المتوسط
 4.34  4.21 العائد األساسي على السهم 

 

  والمطلوبات الطارئة األلتزامات المحتملة      25
 ،ديسمبر 31 
 2018  2017 

    

 13,509,863  16,506,875 اعتمادات مستنديه
 8,966,261  9,187,122 خطابات ضمان
 2,562,000  2,352,000 ارتباطات تأ ير 

 
 
 
 
 
 

28,045,997  25,038,124 
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 التحليل القطاعي      26
 نشاطها في قطاع الصناعات التحويلية، و مي  مو ودات المجموعة متركزة في دولة قطر. مجموعةتمارس ال

 
 

 إدارة المخاطر المالية      27
 ( مخاطر االئتمان1

ب مخاطر ائتمان المجموعة في األساس للذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى ومحتجزات مدينة ومستحقات من أطراف تنس
ذات عالقة واألرصدة البنكية. تسعى المجموعة للحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالعمالء بوض  حدود ائتمان للعمالء األفراد 

. يتم القيام بتقييمات االئتمان على  مي  العمالء الذين يطلبون التعامل باالئتمان ويتم اعتمادها من  انب ورصد الذمم المدينة القائمة
 إدارة المجموعة.

مخاطر االئتمان على األرصدة لدى البنوك محدودة ألن األطراف المقابلة هي بنوك ذات تصنيفات ائتمانية عالية مسندة لها من قبل 
المية. يتم االحتفاظ باألرصدة البنكية لدى بنوك مرموقة داخل وخارج قطر. ونظرا لسمعة هذه البنوك ال وكاالت تصنيف ائتمان ع

 تتوق  اإلدارة إخالل هذه البنوك بالتزاماتها.

تقوم الشركة بتكوين مخصص للذمم المدينة المشكوك في تحصيلها وتتم مرا عة تقدير مثل هذا المخصص على نحو دوري ويتم 
 ألعمار الذمم التجارية المدينة. أ-12أساس كل حالة على حدة. ير ى الر وع إلى اإليضاح وضعه على 

 ( مخاطر السيولة2)
مناسبة وتسهيالت بنكية وقروض بنكية وبالرصد المستمر للتدفقات  باحتياطياتتدير الشركة تعرضها لمخاطر السيولة باالحتفاظ 

 قات للمو ودات والمطلوبات المالية.النقدية المتوقعة والفعلية ومقارنة لالستحقا

 
فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية متضمنة مدفوعات مصروفات التمويل وباستبعاد أعر اتفاقيات المقاصة، إن 

 و دت.

 القيمة الدفترية 2018
إجمالي تدفقات نقدية 

 سنة 5-1 أقل من سنة غير مخصومة تعاقدية
 (392,737,519) (48,430,765) (441,168,284) 441,168,284 قروض

 -- )9,216,367( )9,216,367( 9,216,367 مستحق ألطراف ذات عالقة
 -- (117,932,738) (117,932,738) 117,932,738 دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

 -- )9,088,489( )9,088,489( 9,088,489 حسابات السحب على المكشوف
 577,405,878 (577,405,878) (184,668,359) (392,737,519) 
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 تتمة - الماليةإدارة المخاطر       27
تتمة - ( مخاطر السيولة2)  
  

 القيمة الدفترية 2017
إجمالي تدفقات نقدية 

 سنة 5-1 أقل من سنة غير مخصومة تعاقدية
 (256,364,592) (7,644,082) (264,008,674) 264,008,674 قروض

 -- (26,674,728) (26,674,728) 26,674,728 مستحق ألطراف ذات عالقة
 -- (111,244,851) (111,244,851) 111,244,851 دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

 -- (1,504,282) (1,504,282) 1,504,282 حسابات السحب على المكشوف
 403,432,535 (403,432,535) (147,067,943) (256,364,592) 

 ( مخاطر السوق 3)

 )أ( مخاطر سعر السهم

تتعرض المجموعة لمخاطر سعر السهم فيما يتعلق باالستثمارات المتاحة لالستبعاد واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح 
يادية في سعر السهم لألوراق المالية والخسارة. تقوم المجموعة بتقييم القيمة السوقية الحالية والعوامل األخرى متضمنة التقلبات االعت

المدر ة والعوامل األخرى ذات العالقة مثل التقارير الدورية من مدير االستثمار المتعلقة باألسهم غير المدر ة بغرض تقييم مخاطر 
 السوق.

 زيادة أو نقص بمبلغ وعةمجملمحفظة االستثمارات المدر ة لل% في القيم السوقية 10يتوق  أن ينتج عن الزيادة أو النقص بنسبة 
 ( في المو ودات وحقوق الملكية.2017مليون ريال قطري في  11.4مليون ريال قطري ) 10.4

 مخاطر معدل الفائدة)ب( 

تتعرض المجموعة إلى مخاطر معدالت الفائدة إذ أنها تقترض األموال بكل من معدالت الفائدة الثابتة والعائمة. ال تقوم اإلدارة 
 مخاطر معدالت الفائدة لعدم و ود تأعير مادي لها في ظل الظروف الحالية.بالتغطية من 

 في تاريخ التقرير كان ملمح معدل الفائدة لألدوات المالية للمجموعة التي تحتسب عنها فوائد على النحو التالي:
 القيمة الدفترية            
 ،ديسمبر 31 
 2018  2017 

 264,008,674  441,168,284 تغيرة مطلوبات مالية بمعدالت فائدة م
 

نقطة أساس على معدالت الفائدة في تاريخ التقرير إلى زيادة )إنقاص( حقوق الملكية والربح أو الخسارة  100سيؤدي التغيير بـ 
 ابتة. بالمبالغ الموضحة أدناه. يفترض هذا التحليل بقاء  مي  المتغيرات األخرى، وخصوصا أسعار صرف العمالت األ نبية، ع
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 تتمة -  إدارة المخاطر المالية      27
 تتمة - مخاطر السوق     ( 3)

 تتمة – مخاطر معدل الفائدة)ب(    
 حقوق الملكية    الربح أو الخسارة 
نقطة  100 

 أساس زيادة
نقطة  100 

 أساس نقصان
نقطة  100 

 أساس زيادة
نقطة أساس  100 

 نقصان
        2018ديسمبر  31

 4,411,683  (4,411,683)  4,411,683  (4,411,683) بمعدالت متغيرة أدوات
        2017ديسمبر  31

 2,640,087  (2,640,087)  2,640,087  (2,640,087) أدوات بمعدالت متغيرة

 ج( مخاطر العمالت)

األ نبية. إن العملة الوظيفية للشركة إن مخاطر العمالت هي الخطر من تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب تقلبات أسعار العمالت 
بالعمالت األ نبية تتم بعمالت مربوطة بالدوالر األمريكي لذلك ترى اإلدارة أن تعرض الشركة لمخاطر  والمعامالت الجوهرية

   العمالت ضئيل.

 إدارة مخاطر رأس المال

الوقت تحقيق الحد األقصى من العائد  وفي نفسر، تدير المجموعة رأسمالها لضمان مقدرتها على العمل على أساس مبدأ االستمرا
بان االستراتيجية العامة للمجموعة لم يطرأ عليها تغيير مقارنة  للمساهمين من خالل االستغالل األمثل للقروض وحقوق الملكية. علما  

 .العام السابقم  

 واألحكام المحاسبيةالتقديرات       28
مستخدمة يتم تقيمها بشكل مستمر وبناءا  على الخبرة المكتسبة وعوامل أخرى من ضمنها التنبؤات إن التقديرات المحاسبية واألحكام ال

 أنها معقولة في ظل تلك الظروف. والتي يعتقدباألحداث المستقبلية 
ضات م  تستخدم المجموعة تقديرات وافتراضات بخصوص المستقبل. من المؤكد أنه من النادر أن تتطابق هذه التقديرات واالفترا

فيها خطر إحداث تأعير قد يتسبب في تعديالت  وهرية على القيم الدفترية  واالفتراضات التيالنتائج الفعلية. إن التقديرات 
 السنة المالية المقبلة موضحه أدناه: والمطلوبات خاللللمو ودات 

  
 انخفاض قيمة الذمم المدينة (1)

لقابل للتحصيل عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل المبلغ بالكامل و يتم إ راء هذا يتم إ راء تقدير لمبلغ الذمم التجارية المدينة ا
 التقدير بشكل فردي للحسابات الرئيسية. 

أما الحسابات التي تعتبر غير رئيسية بشكل فردي ولكنها قد تجاوزت موعد استحقاقها فإنه يتم تقديرها بصورة  ماعية وإنشاء  
 لتي تجاوزت فيها موعد استحقاقها استنادا إلى معدالت االسترداد التاريخية.مخصص لها وفقا لطول المدة ا
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 تتمة - واألحكام المحاسبيةالتقديرات       28
 

 ( مخصص المخزون بطيء الحركة2)
غيير تقوم إدارة المجموعة بتقدير قيمة البضاعة بطيئة الحركة، بناء على أعمار البضاعة في المخازن. هذا المخصص خاض  للت

 نتيجة للتقدم التكنولو ي أو استخدام تلك البضائ .
 

 ( القيمة العادلة لالستثمارات في أسهم حقوق الملكية غير المدرجة3)
إذا لم كان هنالك سوق للمو ود المالي أو أن السوق غير نشط، تقوم المجموعة بالتوصل إلى القيمة العادلة باستخدام طرق تقييم من 

امالت التجارية العادية والر وع إلى األدوات األخرى التي تكون مقاربة على نحو كبير وتحليل التدفقات النقدية ضمنها استخدام المع
المخصومة ونماذج تسعير الخيارات لتعكس الظروف الخاصة بالشركة المصدرة. يتطلب هذا التقييم من المجموعة القيام بتقديرات 

 .اليقينة ومعدالت الخصم التي تخض  لحاالت عدم عن التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع

 االستثمارات العقارية نتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات و عمار اإل األ( 4)
 من التي الفترة إلى إستنادا العقارية واإلستثمارات والمعدات واألالت تلكاتمللم التقديرية األنتا ية األعمار المجموعة إدارة تحدد

 على اإلستثمارية والعقارات والمعدات التاآلو  ممتلكاتلل المقدر االنتا ى العمر مرا عة يتم. لألستخدام متاحة تكون  أن المتوق 
 أن ومن الممكن التجارى  أو الفنى التقادم أو التلف عوامل بسبب السابقة السنوات عن التوقعات اختلفت إذا ويتم تحديثها سنويا األقل
 في التغيرات عن النا مة التقديرات هذه في تغييرات إحداث  راء من  وهرى  تأعير لها المر عات لتلك المستقبلية النتائج تكون 

 مصاريف زيادة إلى سيؤدى األستثمارية والعقارات والمعدات التاآلو  ممتلكاتلل اإلنتا ى العمر إنخفاض إن. أعاله المذكورة العوامل
 .المتداولة غير المو ودات وإنخفاض قيمة األهالك

 
 توزيعات األرباح     29

 

ريال قطري للسهم وبقيمة  3تمت الموافقة على توزي   ،2018مارس  11خالل ا تماع الجمعية العامة العادية السنوي للمجموعة المنعقد بتاريخ 
 لمساهمي الشركة األم. 2017ريال قطري كتوزيعات أرباح نقدية لسنة  142,560,000إ مالية قدرها 

 
ريال قطري  3 الموافقة على توزي  ت، تم2017 مارس 8بتاريخ المنعقد  مجموعةللالعامة العادية السنوي عية ا تماع الجمخالل 

 .لمساهمي الشركة األم 2016رباح نقدية لسنة أريال قطري كتوزيعات  142,560,000 قدرها للسهم وبقيمة إ مالية
 

 أرقام المقارنة   30
الحالية، إن هذه التصنيفات ليس لها أعر على  توافق م  العرض الخاص بالسنةالسابقة لتض أرقام المقارنة للسنة أعيد تبويب بع

 ات وحقوق الملكية للسنة السابقة.صافي األرباح وصافي المو ود


