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  شركة زاد القابضة ش.م.ق
  الموحد المالي المركز بيان
قطرياللایر بال  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  كما

 
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ إيضاح 

      الموجودات
    الموجودات غير المتداولة
 ٣٤٥٫٧٩٩٫٢٥٥  ٣٥٣٫٧١٢٫٢٩١ ٥ ممتلكات وآالت ومعدات

 ٥٧٩٫٠١٧٫٢٠٥  ٦٥٦٥٫٣١٨٫٥٠٢ استثمارات عقارية 
 ٥٧٫٤٠٧٫٧١٠  ٢٣٫١٤٩٫٩٤٨  ٧  موجودات مالية متاحة للبيع

 ٥٫٧١١٫٨٩٢  ٩٫٣٣٩٫٠٩١    محتجزات مدينة
 ٤٫٧٨٠٫٦٤٩  ٤٫٦٨٣٫١٠١    موجودات أخرى

 ١٩٫٧٠٤٫٧٧٠  ١٩٫٧٠٤٫٧٧٠ ٨ شھرة

 ١٫٠١٢٫٤٢١٫٤٨١  ٩٧٥٫٩٠٧٫٧٠٣  إجمالي الموجودات غير المتداولة

     الموجودات المتداولة
 ٢٨٫٦٣٧٫٣٣٩  ٣١٫٥٣٧٫٧٩٠  أعمال عقود قيد التشغيل

 ٨٦٫٩٣٤٫١٧٤  ٧٦٫٣٩٣٫٨٣١ (أ) ٩ مستحق من حكومة دولة قطر
 ٧٦٩٫٢٢٨  ١٫٦٥٧٫٠٢٩(ب) ١٠مستحق من أطراف ذات عالقة

 ١١٤٫٥٣٦٫٦٩٧  ١١٦٫٧٠١٫٣٤٥ ١١ المخزون
 ٣٦٠٫٠٨٧٫١٩٦  ١٢٢٧٢٫٧٤٢٫٧٧٨أخرىذمم مدينة حسابات ومحتجزات و

 ٢٠٥٫٣١٦٫٩٢١  ٣٦٢٫٠٨٦٫٣٢٢    سلعفي استثمار 
 ٢٨٢٫٤٣٧٫٧٨٠  ٣٠٧٫٣٦١٫٦١٥ ١٣ نقد بالصندوق وأرصدة لدى البنوك

 ١٫٠٧٨٫٧١٩٫٣٣٥  ١٫١٦٨٫٤٨٠٫٧١٠  إجمالي الموجودات المتداولة

 ٢٫٠٩١٫١٤٠٫٨١٦  ٢٫١٤٤٫٣٨٨٫٤١٣  إجمالي الموجودات
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  جزءا ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة.تشكل  ٣٠إلى  ١من اإليضاحات المرفقة 





 

٩  

  

 شركة زاد القابضة ش.م.ق

 الموحددخل البيان 
قطرياللایر بال  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

 
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ إيضاح 
     

 ١٫٠٠١٫١٧٧٫٩٩٠  ١٫١٣٧٫٧٦٢٫٩٥٢ ٢١ التشغيلية اإليرادات
 ١١٨٫٢٣٢٫٣٤٧  ٩٨٫٤٣٦٫٩٤٦(أ) ٩الحكومة عن مبيعات دقيق مدعومتعويض من 

 ١٫١١٩٫٤١٠٫٣٣٧  ١٫٢٣٦٫١٩٩٫٨٩٨  إجمالي اإليرادات
 )٨٦٣٫٣٣١٫٧١٣(  )٩١٢٫٦٤٩٫٧٢٤(٢٢ التكلفة التشغيلية
 ٢٥٦٫٠٧٨٫٦٢٤  ٣٢٣٫٥٥٠٫١٧٤    مجمل الربح

 ٨٤٫٧٨٤٫٠٠١  ٢٤٫٧٠٠٫٥٥٩ ٢٣ إيرادات أخرى
 )١١٩٫٧٢٧٫٦٩٧(  )١٣٥٫٤٠٠٫٨٤٢(٢٤المصاريف العمومية واإلدارية 

 واستثمارات سلعخسائر انخفاض القيمة على صافي 
 )٢٣٫٠٧١٫٨٤٧(  ٢٥ متاحة للبيعمالية 

 
)٣٨٫٩٣٣٫٤٩٥( 

 )٩٫٨٢٤٫٥٣٩(  )٨٫٦٩٢٫٩٤٨( تكاليف التمويل
 )١٢٫٠٥٣٫٣٧٨(  )١٣٫٤٧٠٫٧٢٩(  المساھمة في صندوق الزكاة

 ١٦٠٫٣٢٣٫٥١٦  ١٦٧٫٦١٤٫٣٦٧  سنةالربح 
     

     العائد األساسي للسھم الواحد
 ٧٫٤٤  ٢٦٧٫٧٨للسھم الواحدوالمخفف العائد األساسي 

     
     

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جزءا ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. تشكل ٣٠إلى  ١من اإليضاحات المرفقة 
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 شركة زاد القابضة ش.م.ق

الموحد لربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرابيان 
 قطرياللایر بال٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتھية في سنة لل
 

٢٠١٥ديسمبر  ٣١ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  إيضاح 
      

 ١٦٠٫٣٢٣٫٥١٦  ١٦٧٫٦١٤٫٣٦٧  سنةربح ال
     

     الدخل الشامل اآلخر
بح تصنيفھا إلى الر إعادة أو يمكنالمعاد تصنيفھا البنود 

     أو الخسارة
قيمة التغير في ال صافي -لموجودات المالية المتاحة للبيعا

 )١١٫٦٨٩٫٨٧٣(  )٣١٠٫٦٣٦(  ١٧ العادلة
ربح أو لمعاد تصنيفھا ل -لموجودات المالية المتاحة للبيعا

 )٧٫٩١٢٫٦٦٨(  )١٫٤٣٤٫٦١٢(  ١٧ الخسارة
  )١٩٫٦٠٢٫٥٤١(   )١٫٧٤٥٫٢٤٨(    الدخل الشامل اآلخراجمالي 

 ١٤٠٫٧٢٠٫٩٧٥  ١٦٥٫٨٦٩٫١١٩   إجمالي الدخل الشامل 
 
 
 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  جزءا ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة.تشكل  ٣٠إلى  ١من اإليضاحات المرفقة 
  



 

١١  

  

 شركة زاد القابضة ش.م.ق 

الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 
قطرياللایر بال٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتھية في سنة لل

 

  رأس المال 
االحتياطي 
  احتياطي رأسمالي  القانوني

احتياطي القيمة 
 إجمالي حقوق الملكية   أرباح مدورة   العادلة

  
 ١٫٢٩٢٫٨٧٢٫٥٣١ ٤٧٧٫٦١١٫٣١٢ ٢١٫٦٨٨٫٤٦٦  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ٥٦٣٫١٢٠٫٧٥٣ ٢١٥٫٤٥٢٫٠٠٠ ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 

                إجمالي الدخل الشامل
  ١٦٠٫٣٢٣٫٥١٦   ١٦٠٫٣٢٣٫٥١٦  -   -  -  -الربح

  )١٩٫٦٠٢٫٥٤١(   -  )١٩٫٦٠٢٫٥٤١( ---الدخل الشامل اآلخر
  ١٤٠٫٧٢٠٫٩٧٥ ١٦٠٫٣٢٣٫٥١٦ )١٩٫٦٠٢٫٥٤١( ---  إجمالي الدخل الشامل

المساھمة في صندوق األنشطة االجتماعية 
  )٣٫٨٦٠٫٣٣٨(   )٣٫٨٦٠٫٣٣٨(  - ---  *والرياضية

  )٨٦٫١٨٠٫٨٠٠(   )٨٦٫١٨٠٫٨٠٠(  -  - - - )١٨توزيعات أرباح (إيضاح 

  ١٫٣٤٣٫٥٥٢٫٣٦٨   ٥٤٧٫٨٩٣٫٦٩٠  ٢٫٠٨٥٫٩٢٥  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ٥٦٣٫١٢٠٫٧٥٣ ٢١٥٫٤٥٢٫٠٠٠ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 
        

  ١٫٣٤٣٫٥٥٢٫٣٦٨   ٥٤٧٫٨٩٣٫٦٩٠  ٢٫٠٨٥٫٩٢٥  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ٥٦٣٫١٢٠٫٧٥٣ ٢١٥٫٤٥٢٫٠٠٠ ٢٠١٦يناير  ١الرصيد في 
               

               إجمالي الدخل الشامل
  ١٦٧٫٦١٤٫٣٦٧  ١٦٧٫٦١٤٫٣٦٧  -   -  -  -  الربح

 )١٫٧٤٥٫٢٤٨( - )١٫٧٤٥٫٢٤٨( ---اآلخرالدخل الشامل 
 ١٦٥٫٨٦٩٫١١٩  ١٦٧٫٦١٤٫٣٦٧ )١٫٧٤٥٫٢٤٨(     الدخل الشامل إجمالي 

المساھمة في صندوق األنشطة االجتماعية 
 )٤٫١٩٠٫٣٥٩(  )٤٫١٩٠٫٣٥٩( -  - - -  والرياضية*

 )٨٦٫١٨٠٫٨٠٠(  )٨٦٫١٨٠٫٨٠٠(  -   -  -  -)١٨توزيعات أرباح (إيضاح 

 ٦٢٥٫١٣٦٫٨٩٨١٫٤١٩٫٠٥٠٫٣٢٨ ٣٤٠٫٦٧٧ ٢٠١٦٢١٥٫٤٥٢٫٠٠٠٥٦٣٫١٢٠٫٧٥٣١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 
نة  ١٣* بموجب القانون رقم  اھمتھا في ٢٠١٥لایر قطري في  ٣٫٨٦٠٫٣٣٨لایر قطري ( ٤٫١٩٠٫٣٥٩، قامت المجموعة بتكوين مخصص بمبلغ ٢٠٠٨لس طة ) من األرباح المدورة عن مس ندوق األنش ص

  .٢٠١٦يسمبر د ٣١من صافي الربح للسنة المنتھية في  %٢٫٥االجتماعية والرياضية ("دعم") بقطر. يمثل ھذا المبلغ 
  
  
 

  جزءا ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة.تشكل  ٣٠إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
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 .شركة زاد القابضة ش.م.ق

  الموحد ةالنقدي اتبيان التدفق
قطرياللایر بال٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتھية في سنة لل

 
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  إيضاح 

    التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 ١٦٠٫٣٢٣٫٥١٦  ١٦٧٫٦١٤٫٣٦٧  ربح السنة  

      
     تعديالت لـ: 

 ١٫٤٥٨٫١٤٣  ٣٥٧٫٢٦٩ ١١ الحركة ءبطيمخصص مخزون 
 ١٤٫٨٣٠٫٠٠٠  ٢٧٫٣٧٢٫٩٨٩ (أ) ٧متاحة للبيعمالية انخفاض قيمة استثمارات 

 ٢٤٫١٠٣٫٤٩٥  )٤٫٣٠١٫١٤٢( ٢٥استثمار في سلعانخفاض قيمة / (رد)
  -   ٣٧٧٫٨٠٩  ٦  استثمارات عقارية مشطوبة

 ٥٠٫٤٤٢٫٢٧٢  ٥٣٫٥٤٣٫٨٦٥ ٥ ممتلكات وآالت ومعدات إھالك
 ١١٫٣٢٩٫٤٦٣  ١٣٫٣٢٠٫٨٩٤ ٦  ةعقاري اتاستثمار إھالك

 )٤٫٠٤١٫٥٩٥(  )٢٥١٫٩٣٣(  ٢٣  ممتلكات وآالت ومعدات ربح من استبعاد
 )٥٠٫٩١٣٫٩٢٠(  -  ٢٣  استثمارات عقارية استبعادربح من 

 ٩٫٨٢٤٫٥٣٩  ٨٫٦٩٢٫٩٤٨  تكاليف تمويل
 ٥٫٠٥٦٫٩٧٦  ٦٫٥٩٩٫٤٩٩  مخصص منافع نھاية الخدمة للموظفين

 ١٢٫٠٥٣٫٣٧٨  ١٣٫٤٧٠٫٧٢٩   مساھمة زكاة
 )٦٫١٥٦٫١٢٠(  )١٫٢٤٠٫١٦٧( ٢٣  رد مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا

 )٥٫٩٠٩٫٩٨٢(  )١٫٣٣٣٫٣١٢( ٢٣  إيراد توزيعات أرباح
 )١٫٧٤٥٫٧٠٩(  )٣٫٥٥٧٫٧٨٤( ٢٣إيرادات التمويل اإلسالمي

 )٥٫٢٥٥٫٩٤١(  )٤٫٦٩٦٫٩٨١( ٢٣  ربح من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
   ٢١٥٫٣٩٨٫٥١٥  ٢٧٥٫٩٦٩٫٠٥٠ 
      

     :التغيرات في
 ٣٩٫٧٩٤٫٤٣٢  )٢٫٥٢١٫٩١٧(  المخزون -
 )٢٢٫٢٨٧٫٣٢٢(  )٢٫٩٠٠٫٤٥١(   أعمال عقود قيد التشغيل -
 )٥٫٦٠٥٫٦٣٢(  ١٠٫٥٤٠٫٣٤٣  (بالصافي)ر مستحق من / مستحق لحكومة دولة قط -
)١٠٤٫٢٣١٫٩٣٠(  ٨٥٫٤٥٠٫٥٦٩   أخرى ذمم مدينةحسابات ومحتجزات و -
 مستحق من / مستحق ألطراف ذات عالقة -

 (بالصافي)
 

٧٫٠٩٥٫٣٠٩ 
 

)٨٫٢٣٦٫٦٥٢( 
 ٣٢٫٧٠٤٫١٦٨  )٤٨٫٤١٧٫٧٢٩(  دائنة أخرى ذممومحتجزات و دائنة حسابات -

 ١٤٧٫٥٣٥٫٥٧٩  ٣٢٥٫٢١٥٫١٧٤ النقد الناتج من أنشطة التشغيل
 )١٫٢١٦٫٠٩٣(  )١٫٧١٢٫٨٩٩(   مكافآت نھاية خدمة موظفين مدفوعة

 )٤٫٢٨٦٫٨٥٢(  )١٢٫٠٥٣٫٣٧٨(   زكاة مدفوعة
 )٩٫٦٧٨٫٩٥٥(  )٨٫٨٢٠٫٧٣٨(  تكاليف تمويل مدفوعة

 ١٣٢٫٣٥٣٫٦٧٩  ٣٠٢٫٦٢٨٫١٥٩  الناتج من األنشطة التشغيليةصافي النقد 
  
  

  يتبع ...........
  
  
  
  

 جزءا ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة.تشكل  ٣٠إلى  ١من اإليضاحات المرفقة 
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 .شركة زاد القابضة ش.م.ق

  (تابع) الموحد ةالنقدي اتبيان التدفق
قطرياللایر بال ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتھية في سنة لل

  
 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ إيضاح  
      

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 )٥١٫١٧٤٫٥٦٧(  )٦١٫٥٣٢٫٦٦٣( ٥ ممتلكات وآالت ومعداتشراء 

 ٥٫١٧٧٫٦٨٠  ٣٢٧٫٦٩٥   ممتلكات وآالت ومعداتبيع  متحصالت من
 ٢٨٫٣٣٦٫٦٥٣  ١١٫٧٢٢٫٢٦٩   متاحة للبيعمتحصالت من بيع موجودات مالية 

 ٣١٨٫٢٤٢٫٩٣٧  -   متحصالت من بيع استثمارات عقارية
 ٥٫٩٠٩٫٩٨٢  ٢٣١٫٣٣٣٫٣١٢  توزيعات أرباح مستلمإيراد 

 )١٫٧٠١٫٥٣١(  )١٫٨٨٥٫٧٦٣( (أ) ٧  شراء موجودات مالية متاحة للبيع
 )١٣٨٫١٧٨٫٨٣٠(  )١٥٢٫٤٦٨٫٢٥٩(  سلع شراء 
 ١٫٧٤٥٫٧٠٩  ٣٫١٦٢٫١٤٩  سالمي إتمويل من  مستلم إيراد

األنشطة الناتج من /  )(المستخدم فيصافي النقد 
 االستثمارية

 
)١٩٩٫٣٤١٫٢٦٠(

 
١٦٨٫٣٥٨٫٠٣٣ 

      
      يةالتدفقات النقدية من األنشطة التمويل

 )١٣٫٧٦٥٫٤٦٩(  ٤٫٧١٧٫٩٠٧  صافي حركة التمويل االسالمي 
 )٨٢٫٤٧٠٫٩١٣(  )٨٣٫٠٨٠٫٩٧١( توزيعات أرباح مدفوعة

 )٩٦٫٢٣٦٫٣٨٢(  )٧٨٫٣٦٣٫٠٦٤(  صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
      

 ٢٠٤٫٤٧٥٫٣٣٠  ٢٤٫٩٢٣٫٨٣٥ صافي الزيادة في النقد وما يعادله 
 ٧٧٫٩٦٢٫٤٥٠  ٢٨٢٫٤٣٧٫٧٨٠ نقد وما يعادله في بداية السنةال

 ٢٨٢٫٤٣٧٫٧٨٠  ١٣٣٠٧٫٣٦١٫٦١٥النقد وما يعادله في نھاية السنة
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 
 جزءا ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. تشكل ٣٠إلى  ١من اإليضاحات المرفقة 
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١٤  

  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  ١

تحت السجل التجاري رقم  ١٩٦٩يو ليو ٧("الشركة") كشركة مساھمة قطرية بتاريخ  ش.م.ق. ابضةلقزاد اتأسست شركة 
  . ١٩٦٩) لسنة ١٢وبموجب مرسوم قانون حق االمتياز رقم ( ١٩٦٩) لسنة ٤٥بموجب المرسوم األميري رقم (و ٢٧

استيراد القمح وإنتاج عدة أنواع من الدقيق وتصنيع وتسويق البسكويت والمعكرونة  مجموعةتتضمن األنشطة الرئيسية لل
من مبيعات نوع معين من الحبوب والسلع ذات الصلة. ھا مجموعة دخلالكسب ت ،عالوة على ذلك ومنتجات المخابز.

بمزاولة أنشطة المقاوالت لبناء واالستثمار في وإنشاء وإدارة المشاريع الصناعية المجموعة  تقومباإلضافة إلى ما سبق 
نسف ريد الخرسانة الجاھزة واألسفلت ووأنشطة العقارات وبيع وإيجار المعدات الثقيلة واالستثمار في األسھم والتصنيع وتو

  واالستثمارات في األدوات المالية. خدمات النقلالصخور وخدمات الكسارات وتوفير 

دة بـ ومنفر "المجموعة"بـ (يشار إليھا مجتمعة للشركة على الشركة وشركاتھا التابعة البيانات المالية الموحدة تشتمل 
  .)"شركات المجموعة"

  .٢٠١٦مارس  ٣٠تم التصريح بإصدار ھذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة في 

  الشركات التابعة للمجموعة كما يلي:

بلد   اسم الشركة التابعة
 التأسيس

النسبة المئوية   األنشطة الرئيسية
للمساھمة الفعلية 

  للمجموعة 
ديسمبر ٣١      

٢٠١٦  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٥  
تصنيع وتوزيع دقيق القمح والتجارة في   قطر ش.ش.و الدقيق القطريةمطاحن 

  النخالة والشعير 
١٠٠  %١٠٠%  

 شركة قطر للصناعات الغذائية
   ش.ش.و

  %١٠٠  %١٠٠  تسويق دقيق القمح والمنتجات ذات الصلة  قطر

  %١٠٠  %١٠٠  تصنيع منتجات المخابز  قطر  ش.ش.و شركة مخبز أم سعيد

  %١٠٠  %١٠٠  جرة في المواد الغذائيةاتمال  قطر  ش.ش.و شركة أرزاق للتسويق

المتاجرة في المواد الغذائية وأعالف   قطر  ش.ش.و شركة زين للتجارة
  الحيوانات

١٠٠  %١٠٠%  

  %١٠٠  %١٠٠  تصنيع منتجات اللحوم المجمدة  قطر  ذ.م.م شركة األغذية الوطنية

وإنشاء وإدارة اإلنشاءات المدنية واالستثمار   قطر  ش.ش.و ميديا للمشاريع
المشاريع الصناعية واألنشطة العقارية وبيع 
وإيجار المعدات الثقيلة وتصنيع وتوريد 
الخرسانة الجاھزة واألسفلت وخدمات نسف 

  الصخور والكسارات

١٠٠  %١٠٠%  

  %١٠٠  %١٠٠  المواد الغذائية ومواد التنظيف المتاجرة في السعودية  شركة أرزاق الخليجية 

  الماليةس إعداد البيانات اأس  ٢

  فقرة االلتزام
  ة للتقارير المالية.ر الدوليييامعلوفقا لالبيانات المالية الموحدة تم إعداد ھذه 

  أساس القياس
ة مبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا االستثمارات المتاحة للبيع التي تم تسجيلھا بالقيموفقا لالبيانات المالية الموحدة تم إعداد ھذه 

  العادلة.
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١٥  

  (تابع) الماليةس إعداد البيانات اأس  ٢

  وعملة العرض الوظيفيةالعملة 
باللایر القطري وھو العملة الوظيفية للشركة. جميع المعلومات المالية المعروضة البيانات المالية الموحدة ھذه  عرضتم 

  ذلك.باللایر القطري تم تقريبھا ألقرب لایر قطري ما لم تتم اإلشارة إلى خالف 

  ستخدام التقديرات واألحكاما
 ختيار وتطبيقامن اإلدارة استخدام أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على البيانات المالية الموحدة إعداد ھذه  يتطلب

تختلف  ھذا وقد .الصادر عنھا التقرير واإليرادات والمصروفات والمطلوبات الموجوداتالسياسات المحاسبية وبالتالي قيم 
  القيم التقديرية. الحقيقية عن ھذهالقيم 

النحو  علىالتقديرات المستخدمة وإن األحكام الھامة تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المصاحبة لھا على أساس مستمر. 
  التالي.

  األخرى ذمم المدينةحسابات والانخفاض قيمة ال
يتم إجراء تقدير للمبلغ القابل للتحصيل من الذمم المدينة عندما يصبح تحصيل المبلغ بكامله غير محتمل. بالنسبة للمبالغ 
الھامة بصفة فردية يتم إجراء ھذا التقدير على أساس فردي. بالنسبة للمبالغ غير الھامة بصفة فردية ولكنھا قد تجاوزت 

  وفقا لفترة بقائھا متجاوزة لموعد استحقاقھا.لھا صورة جماعية ويتم وضع مخصص موعد استحقاقھا فإنه يتم تقييمھا ب

 الممتلكات واآلالت والمعداتوالقيم الباقية ومصروفات اإلھالك ذات الصلة باألعمار اإلنتاجية 
واآلالت والمعدات الحتساب اإلھالك. يتم تحديد ھذا التقدير  عقاراتللالباقية  والقيمدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة اإلتحدد 

اجعة القيم تقوم اإلدارة بمربعد وضع اعتبار لالستخدام المتوقع للموجود والبلى والتقادم الفعلي والتقادم الفني والتجاري. 
ن ة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عتتم تسوية معدل اإلھالك المستقبلي عندما ترى اإلدارالباقية واألعمار اإلنتاجية سنويا. 

  التقديرات السابقة.

  لالستثمارات العقاريةالقيمة العادلة 
باستخدام تصين مقيمين مستقلين مخواسطة التقييم الذي يتم القيام به من قبل ب الستثمارات العقاريةحديد القيمة العادلة ليتم ت

"قياس القيمة العادلة". تستدعي ھذه التقييمات القيام  ١٣تقنيات تقييم معترف بھا ومبادئ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  .٦وارد باإليضاح رقم بإجراء تقديرات وافتراضات ھامة حول المستقبل كما ھو 

  المخزون
نوات ي تخفيف في القيم الدفترية المعنية. أي تغيير في التقديرات في الستحدد اإلدارة صافي القيمة القابلة للتحقق لتقييم أ

المستقبلية قد يؤثر على القيم الدفترية للمخزون مع األثر المصاحب لذلك على معدل اإلطفاء وانخفاض القيمة. يتم تحديد 
  إلتمام البيع. صافي القيمة القابلة للتحقق فيما يتعلق بسعر البيع المقدر ناقصا النفقات المقدرة

  الشھرة
تقوم اإلدارة بإجراء اختبار سنوي لما إذا كان ھناك أي انخفاض في قيمة الشھرة وفقا للسياسة المحاسبية. تم تحديد المبالغ 

قديرات تالقابلة لالسترداد للوحدات المنتجة للنقد استنادا إلى احتساب القيمة قيد االستخدام. يتطلب ھذا االحتساب استخدام 
  ).٨(إيضاح 

  المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة 

تعديالت والمعايير التقارير المالية الدولية على التالية والتحسينات التعديالت  طبقت المجموعة، ةالحالي فترةخالل ال
  :٢٠١٦ ديسمبر ٣١التي تبدأ في  يةة المالللفترألول مرة فعالة التي تصبح عملياتھا وبذات الصلة والتفسيرات للمعايير 

 الحسابات النظامية المؤجلة. ١٤م المعيار الدولي للتقارير المالية رق" 

  حول المحاسبة عن اقتناء مساھمات في مشاريع مشتركة. ١١التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 لإلھالك المقبولة الطرق توضيح حول ٣٨ رقم الدولي المحاسبة ومعيار ١٦ رقم الدولي المحاسبة معيار على التعديالت 
 .واإلطفاء

  حول الزراعة: النباتات المنتجة. ٤١ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ١٦التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

  ٢٠١٤إلى  ٢٠١٢التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة  
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١٦  

 إعداد البيانات (تابع)أساس   ٢

  (تابع)المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة 

  ومعيار المحاسبة الدولي  ١٢والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ١٠التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 التوحيد.حول الكيانات االستثمارية التي تقوم بتطبيق استثناء  ٢٨رقم 

  حول مبادرة اإلفصاح. ١معيار المحاسبة الدولي رقم 

  وعة للمجم الموحدةالبيانات المالية على  جوھريتأثير أعاله المعايير والتفسيرات  التعديالت على طبيقم يكن لتل

  كرولكنھا متاحة للتطبيق المب المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة ولكنھا لم تصبح سارية المفعول بعد

 ديسمبر ٣١في  تھينلتقارير المالية التالية والتعديالت عليھا والمتاحة للتبني المبكر للفترات السنوية التي تالدولية لمعايير ال
  . الموحدةلم تصبح سارية المفعول إال في فترة الحقة ولم يتم تطبيقھا عند إعداد ھذه البيانات المالية  ٢٠١٦

  شركةلمعايير التالية أثرا على البيانات المالية الموحدة لللتبني ايتوقع أن يكون 

  )٢٠١٨ ديسمبر ٣١في  تنتھيلسنة التي ل يسري مفعوله( " األدوات المالية" ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
"األدوات المالية:  ٣٩وھو يستبدل معيار المحاسبة الدولي رقم  ٢٠١٤في يوليو  ٩تم نشر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

موجھات منقحة حول تصنيف وقياس األدوات المالية  ٩التحقق والقياس" القائم. يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
متوقعة جديد الحتساب انخفاض قيمة الموجودات المالية ومتطلبات محاسبة التحوط العامة متضمنا نموذج خسائر ائتمان 

. يصبح ٣٩الجديدة. كما أنه يرحل أيضا موجھات االعتراف وإلغاء االعتراف لألدوات المالية من معيار المحاسبة الدولي رقم 
مع السماح بتبنيه  ٢٠١٨يناير  ١ر التي تبدأ في أو بعد ساري المفعول لفترات التقاري ٩معيار التقارير المالية الدولي رقم 

  .٩ة رقم الدولي للتقارير المالي بتقييم األثر المحتمل على بياناتھا المالية والناتج من تطبيق المعيار المجموعةمبكرا. تقوم 

  )٢٠١٨ ديسمبر ٣١في  تنتھيالتي  لسنةل يسري مفعوله" إيراد العقود مع العمالء"( - ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
إطار عمل شامل لتحديد ما إذا كان من الممكن أن يتم االعتراف باإليراد ومقدار  ١٥ينشئ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 ١٨م ھذا اإليراد ومتى يتم ذلك. يحل المعيار محل موجھات االعتراف باإليرادات الحالية بموجب معيار المحاسبة الدولي رق
"عقود اإلنشاء" والتفسير من لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  ١١"اإليرادات" ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

ساري المفعول لفترات التقارير السنوية التي تبدأ  ١٥"برامج والء العمالء". يصبح المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ١٣
بتقييم األثر المحتمل على بياناتھا المالية والناتج من تطبيق  المجموعةمع السماح بتبنيه مبكرا. تقوم  ٢٠١٧ يناير ١في أو بعد 

   .١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 )٢٠١٩ديسمبر  ٣١(يسري مفعوله للسنة التي تنتھي في  تاإليجارا ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

أن تعرض أغلب اإليجارات حق استخدام الموجودات والمطلوبات في بيان  ١٦يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
نموذج المحاسبة المزدوج الحالي لإليجارات، الذي يفرق  ١٦المركز المالي. يلغي أيضا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ميزانية العمومية وإيجارات التشغيل خارج الميزانية العمومية. وبدال من ذلك يدخل بين إيجارات التمويل المدرجة في ال
نموذج المحاسبة الفردي في الميزانية العمومية الذي يشابه المحاسبة الحالية  ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

أن المؤجرين سيستمرون في تصنيف اإليجارات لإليجارات التمويلية. ستظل محاسبة المؤجر مشابھة للممارسة الحالية، أي 
بتقييم التأثير المحتمل على بياناتھا المالية الموحدة الناتج عن تطبيق المعيار  المجموعةكإيجارات تمويلية وتشغيلية. تقوم 

  .مبكرا ١٥ية رقم ي للتقارير المال. ال يسمح بتبنيه مبكرا إال في حالة تبني المعيار الدول١٦الدولي للتقارير المالية رقم 
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١٧  

  (تابع)س إعداد البيانات اأس  ٢

كر ولكنھا متاحة للتطبيق المب المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة ولكنھا لم تصبح سارية المفعول بعد
  (تابع)

  لمعايير التالية أثرا على البيانات المالية الموحدة للمجموعة لتبني ايتوقع أن يكون ال 

المفعول للسنة المنتھية ساري 
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

  مبادرة اإلفصاح" ٧التعديالت على معيار المحاسبة الدولي"  

  حول االعتراف بموجودات الضريبة  ١٢التعديالت على معيار المحاسبة الدولي
  المؤجلة بالنسبة للخسائر غير المحققة.

ساري المفعول للسنة المنتھية 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

  حول تصنيف وقياس معامالت  ٢التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية
  الدفع التي تستند إلى أسھم

لم يتم تحديد سريان المفعول 
  بعد

  ٢٨ومعيار المحاسبة الدولي  ١٠التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
ابعة أو مشروعه حول بيع أو مشاركة الموجودات بين المستثمر وشركته الت

  المشترك.

  السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  واردة أدناه.البيانات المالية الموحدة المطبقة في إعداد ھذه الرئيسية للمجموعة السياسات المحاسبية 

  أساس التوحيد

مع الشركة  تتحقق السيطرة عندما تكون المجموعة معرضة إلى أو لديھا الحقوق في العائدات المتغيرة من استثمارھا
المستثمر فيھا ولديھا المقدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سلطتھا على الشركة المستثمر فيھا. على وجه التحديد 

  تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيھا فقط وحصرا لو كان لدى المجموعة:

 السلطة على الشركة المستثمر فيھا  
 ائدات المتغيرة من مشاركتھا مع الشركة المستثمر فيھا؛ والتعرض إلى أو الحقوق في الع  
 .المقدرة على استخدام سلطتھا على الشركة المستثمر فيھا للتأثير على عائداتھا  

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر أم ال على شركة مستثمر فيھا لو كانت الحقائق والظروف تشير إلى أن 
ة أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تملك المجموعة السيطرة ھناك تغييرات في واحد

وإيرادات ومصروفات الشركة التابعة  موجودات ومطلوبات. ويتوقف عند فقدان المجموعة للسيطرة على الشركة التابعة
موحد من تاريخ امتالك المجموعة للسيطرة إلى تاريخ المقتناة أو المستبعدة خالل السنة يتم إدراجھا ضمن بيان الدخل ال

  توقف السيطرة على الشركة التابعة.

الربح أو الخسارة وكل مكون من مكونات الدخل الشامل تنسب إلى أصحاب حقوق ملكية الشركة األم للمجموعة وإلى 
ذات رصيد سالب. تم إعداد ھذه المساھمات غير المسيطرة، حتى ولو نتج عن ذلك أن تصبح المساھمات غير المسيطرة 

البيانات المالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية موحدة للمعامالت المماثلة واألحداث األخرى في ظروف مماثلة. عندما 
يكون ذلك ضروريا يتم إجراء تسويات على البيانات المالية للشركات الموحدة لجعل سياساتھا المحاسبية تتماشى مع 

وااللتزامات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية ذات  موجوداتحاسبية للمجموعة. جميع الالسياسات الم
  الصلة بالتعامالت بين شركات المجموعة يتم استبعادھا عند التوحيد الكامل.

  ملة حقوق ملكية.تتم المحاسبة عن التغيير في ملكية المساھمة في شركة تابعة، بدون فقدان السيطرة، على أنه معا

  الممتلكات واآلالت والمعدات

  تقاس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا اإلھالك المتراكم وخسائر االنخفاض التراكمي في القيمة، إن وجدت.

ت والمعدات واآلالتتضمن التكلفة النفقات التي تنسب بصورة مباشرة إلى اقتناء الموجود. عندما يكون لجزء من الممتلكات 
  أعمار إنتاجية مختلفة تتم المحاسبة عنھا على أنھا مكونات منفصلة (مكونات رئيسية) للعقارات واآلالت والمعدات.
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  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  (تابع) الممتلكات واآلالت والمعدات

عند بيعھا أو عندما يكون من غير المتوقع الحصول على أية منفعة  الممتلكات واآلالت والمعداتبند يلغى االعتراف عن 
مقارنة بأية أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء االعتراف بالمعدات  تحديداقتصادية مستقبلية من استخدامھا أو استبعادھا. يتم 

األخرى  / (الخسارة)بيان الدخل  في ويتم االعتراف بھا واآلالت والمعدات عقاراتللمتحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية 
  في بيان الدخل الموحد.

يحتسب اإلھالك على المبلغ القابل لإلھالك وھو تكلفة موجود أو أي بديل آخر للتكلفة ناقصا القيمة الباقية. يتم االعتراف 
ممتلكات الكون من مكونات باإلھالك في بيان الدخل الموحد بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل م

النمط المتوقع إلھالك المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة  مقاربةحيث أن ھذا يمثل يعكس بصورة  واآلالت والمعدات
  .موجود في ال

 :واآلالت والمعدات كما يلي عقاراتللقدرة مألعمار اإلنتاجية الا

 سنة ٣٠-٥  المباني
 ةسن ٢٠-١وأدوات آالت ومعدات
 واتسن ١٠ - ٤ أثاث وتركيبات

 سنوات ١٠-٤ سيارات

  األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

تشتمل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ على إنشاءات قيد التنفيذ لعقارات لم يتم تحديد استخداماتھا من قبل إدارة المجموعة ما 
. يتم تسجيل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ناقصا خسارة استثمارات عقاريةإذا كانت عقارات يشغلھا المالك أو 

االنخفاض في القيمة، إن وجدت. التكاليف ھي تلك المصروفات التي تتحملھا المجموعة والتي تنسب بصورة مباشرة إلنشاء 
عتمادا ا متلكات واآلالت والمعداتالمأو إلى  استثمارات عقاريةالعقارات. بمجرد اكتمالھا سيتم تحويل ھذه العقارات إما إلى 

  على قرار اإلدارة بشأن االستخدام المنشود منھا.

  األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.ال يتم إھالك األرض و

  االستثمارات العقارية

  محتفظ بھما لفترة طويلة لجني إيراد أو للزيادة الرأسمالية أو لكليھما. على أرض ومبنى  االستثمارات العقاريةتشتمل 

زء من عقار جقاس العقار االستثماري مبدئيا بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة. تتضمن القيمة الدفترية تكلفة استبدال ي
خدمة اليومية عتراف ويستبعد منه تكاليف الاستثماري موجود في الوقت الذي يتم فيه تكبد التكلفة في حالة الوفاء بمعايير اال

لمتراكم ناقصا اإلھالك اللعقار االستثماري. في أعقاب االعتراف المبدئي يتم تسجيل العقار االستثماري بالقيمة العادلة 
  وخسائر االنخفاض في القيمة التراكمية، إن وجدت.

يحتسب اإلھالك على المبلغ القابل لإلھالك وھو تكلفة موجود أو أي بديل آخر للتكلفة ناقصا القيمة الباقية. يتم االعتراف 
ممتلكات الباإلھالك في بيان الدخل الموحد بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل مكون من مكونات 

مثل يعكس بصورة مقاربة النمط المتوقع إلھالك المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة حيث أن ھذا ي واآلالت والمعدات
  .موجودفي ال

  سنة. ١٥األعمار اإلنتاجية للمباني ھي 

يتم إلغاء االعتراف عن العقار االستثماري عندما يتم استبعاده أو عندما يتم سحب العقار االستثماري بصفة دائمة من 
وجود مع منافع اقتصادية مستقبلية من استبعاده. الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية للاالستخدام وعدم توق

  يتم االعتراف بھا في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

يتم إجراء تحويالت من وإلى العقار االستثماري فقط عندما يكون ھناك تغيير في االستخدام. بالنسبة للنقل من العقار 
االستثماري إلى العقار الذي يشغله المالك فإن التكلفة المقدرة للمحاسبة الالحقة ھي القيمة العادلة في تاريخ تغيير االستخدام. 
في الحالة التي يصبح فيھا العقار الذي يشغله المالك عقارا استثماريا تحاسب المجموعة عن ھذا العقار وفقا للسياسة الواردة 

  ت والمعدات حتى تاريخ تغيير االستخدام.ضمن الممتلكات واآلال
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  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  االستثمارات العقارية (تابع)

  قيد التشييد يةالعقاراالستثمارات 
يتم عرض العقار قيد التشييد كاستثمار عقاري في الحالة التي تتوفر فيھا الرغبة في االحتفاظ بمثل ھذا العقار قيد التشييد 

  جار أو الزيادة الرأسمالية أو لكال الغرضين بعد اكتمال التشييد.لإلي

  االستثمار في السلع

سط بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيھما أقل. يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة المتو السلعيتم إثبات االستثمار في 
المرجح. صافي القيمة القابلة للتحقق ھي سعر البيع المقدر في إطار النشاط االعتيادي لألعمال ناقصا مصروفات البيع 

خفاض في القيمة، يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة من عندما يتسبب حدث الحق في انخفاض مبلغ خسارة االنالمطبقة. 
  خالل بيان الدخل الموحد إلى حد خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بھا مسبقا.

  المخزون

يتم إثبات المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيھما أقل. يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة الوارد أوال يصرف 
. صافي القيمة القابلة للتحقق ھي سعر البيع المقدر في إطار النشاط االعتيادي لألعمال ناقصا مصروفات البيع المطبقة. أوال

  يشتمل المخزون على مواد مخزون للمتاجرة وقطع غيار ومواد مستھلكة كما في تاريخ التقرير. 

  األدوات المالية 

  الموجودات المالية غير المشتقة

  والمحتجزات والذمم المدينة األخرىالحسابات 

تعترف المجموعة مبدئيا بالذمم التجارية واألخرى المدينة في التاريخ الذي تنشأ فيه. يتم االعتراف بجميع الموجودات المالية 
  األخرى مبدئيا في تاريخ المتاجرة وھو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفا في النصوص التعاقدية لألداة.

المجموعة االعتراف عن موجود مالي عندما تنتھي الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من الموجود أو عند قيامھا تلغي 
بتحويل الحقوق في استالم التدفقات النقدية التعاقدية من الموجود المالي في معاملة يتم فيھا تحويل جميع مخاطر وعوائد 

  ملكية الموجود المالي.

ويتم عرض صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد، فقط وحصرا، عندما  ةالمطلوبات الماليدات والموجوتتم مقاصة 
يكون لدى المجموعة الحق القانوني في إجراء مقاصة للمبالغ وترغب إما في السداد على أساس الصافي أو في تحقيق 

مالية غير المشتقة التالية: مستحقات من أطراف ذات وسداد االلتزام في نفس الوقت. لدى المجموعة الموجودات الموجود ال
  وذمم مدينة أخرى ونقد وما يعادل النقد.ومحتجزات عالقة واستثمارات متاحة للبيع وحسابات 

  للبيع المتاحة الموجودات المالية

لى أنھا عوال يتم تصنيفھا  للبيع متاحةالمتاحة للبيع ھي موجودات مالية غير مشتقة مخصصة على أنھا  الموجودات المالية
استثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو يحتفظ بھا حتى تاريخ استحقاقھا أو قروض أو ذمم مدينة. مبدئيا يتم 

تم ي للمقابل الممنوح. في أعقاب االعتراف المبدئيقيمة العادلة الالتكلفة كونھا بللبيع االعتراف بالموجودات المالية المتاحة 
قياسھا بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بأية تغييرات، بخالف خسائر االنخفاض في القيمة وفروق صرف العمالت األجنبية 

عند  .على أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع في الدخل الشامل وعرضھا ضمن حقوق الملكية في احتياطي القيمة العادلة
  ل المكاسب والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة.إلغاء االعتراف عن االستثمار يتم تحوي

  النقد وما يعادله

ة لثالثة يموجود يتكون النقد وما يعادله من نقد بالصندوق وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل ذات فترات استحقاق 
  بيان التدفقات النقدية. أشھر أو أقل، بالصافي من المسحوبات على المكشوف من بنوك لغرض

  الموجودات المالية ب االعترافإلغاء 

، حسب مقتضى موجود مالي (أو جزء من موجود مالي أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلةب االعترافيلغى 
  ) في أي من الحاالت التالية:الحال
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 السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣

  (تابع) األدوات المالية

  (تابع) االعتراف بالموجودات الماليةإلغاء 

  تالم تدفقات نقدية من الموجودات،انتھاء الحقوق التعاقدية في اس  )أ(

احتفاظ المجموعة بحقھا في استالم تدفقات نقدية من الموجودات، ولكنھا تتعھد بدفعھا كاملة ودون تأخير كبير إلى   )ب(
 "، أوترتيبات للتمرير"طرف ثالث بموجب 

 جميع المخاطر والعوائد من الموجود، أوقيام المجموعة بتحويل  )١(

 .لكنھا حولت السيطرة على الموجودأو االحتفاظ بھا و حويل كافة مخاطر ومنافع الموجودتقم فعلياً بتلم  )٢(

  المطلوبات المالية غير المشتقة

محتجزات وذمم دائنة وحسابات مستحقات ألطراف ذات عالقة و بات المالية غير المشتقة التالية:المطلو لدى المجموعة
  أخرى.

يتم االعتراف بھذه المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليھا أية تكاليف تنسب مباشرة للمعاملة. في أعقاب 
  ل الفائدة الفعلي.االعتراف المبدئي يتم قياس ھذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معد

  الحسابات والمحتجزات والذمم الدائنة األخرى

يتم االعتراف بالمطلوبات بالنسبة للمبالغ التي ينبغي دفعھا مقابل البضائع والخدمات التي يتم تلقيھا سواء صدرت بھا فاتورة 
بموجب المطلوب أو إلغائه أو يلغى االعتراف عن مطلوب مالي عندما يتم التفرغ من االلتزام  من المورد أو لم تصدر.

انتھائه. عندما يتم استبدال مطلوب مالي قائم بآخر من نفس المقرض وبأحكام مختلفة على نحو كبير أو عندما تكون أحكام 
وجود مالمطلوب القائم قد تم تعديلھا على نحو كبير تتم معاملة ھذا االستبدال أو التعديل على أنھا إلغاء لالعتراف بالمطلوب ال

ي واعتراف بمطلوب جديد. يتم االعتراف بالفرق بين القيم الدفترية ذات الصلة بذلك في بيان الربح أو الخسارة والدخل 
  الشامل اآلخر.

  التمويل اإلسالمي

 .مبدئيا يتم االعتراف بالتمويل اإلسالمي بالقيمة العادلة للمبالغ المقترضة ناقصا التكاليف التي تنسب بصفة مباشرة للمعاملة
في أعقاب االعتراف المبدئي يتم قياس التمويل اإلسالمي بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي مع االعتراف 
بأي فروق بين التكلفة وقيم السداد النھائي في بيان الربح أو الخسارة الموحد على مدى فترة التمويل اإلسالمي. يتم عرض 

  حدة على أنھا مطلوب متداول.األقساط المستحقة خالل سنة وا

  إلغاء االعتراف عن المطلوبات المالية

يلغى االعتراف عن مطلوب مالي عندما يتم التفرغ من االلتزام بموجب المطلوب أو إلغائه أو انتھائه. عندما يتم استبدال 
ديلھا المطلوب القائم قد تم تع مطلوب مالي قائم بآخر من نفس المقرض وبأحكام مختلفة على نحو كبير أو عندما تكون أحكام
ي واعتراف بمطلوب موجود على نحو كبير تتم معاملة ھذا االستبدال أو التعديل على أنھا إلغاء لالعتراف بالمطلوب ال

  جديد. يتم االعتراف بالفرق بين القيم الدفترية ذات الصلة بذلك في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

   قيمةالانخفاض 

  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

تقوم المجموعة بإجراء تقدير في تاريخ كل تقرير لما إذا كان ھناك مؤشر على احتمال انخفاض قيمة موجود . في حالة 
وجود مثل ھذا المؤشر أو عندما يطلب إجراء اختبار سنوي النخفاض قيمة موجود تقدر المجموعة المبلغ القابل لالسترداد 

ود . المبلغ القابل لالسترداد للموجود ھو األكثر من القيمة العادلة للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد ناقصا تكاليف البيع للموج
وقيمته قيد االستخدام. المبلغ القابل لالسترداد للموجود الفردي، ما لم يكن للموجود منتجات لتدفقات نقدية داخلة مستقلة على 

دات أو مجموعات الموجودات. عندما تزيد القيمة الدفترية لموجود أو وحدة منتجة للنقد عن قيمته نحو كبير عن تلك الموجو
  القابلة لالسترداد يعتبر الموجود على أنه قد انخفضت قيمته ويتم تخفيضه إلى مبلغه القابل لالسترداد.
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  (تابع)قيمة الانخفاض 

  (تابع) الموجودات غير الماليةانخفاض قيمة 

عند تقييم القيمة العادلة قيد االستخدام يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتھا الحالية باستخدام معدل خصم 
لقيمة ا ما قبل الضريبة الذي يعكس التقديرات الحالية بالسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة للموجود. عند تقدير

العادلة ناقصا تكاليف البيع يتم أخذ معامالت سوقية حديثة في االعتبار. في حالة عدم تحديد مثل ھذه المعامالت يتم استخدام 
نموذج تقييم مناسب. يتم تعزيز عمليات االحتساب بمضاعفات التقييم وأسعار األسھم المدرجة للشركات العامة المتاجر بھا 

متاحة أخرى. تستند المجموعة في احتساب انخفاض القيمة على عمليات احتساب موازنات وتوقعات أو مؤشرات قيمة عادلة 
يتم إعدادھا بصورة منفصلة لكل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد للمجموعة التي يتم تخصيص الموجودات لھا. تغطي ھذه 

طول يحتسب معدل النمو طويل األجل وتطبيقه الموازنات والتوقعات في العادة فترة خمس سنوات. بالنسبة للفترات األ
ليعكس التدفقات النقدية المستقبلية بعد الخمس سنوات. خسائر االنخفاض في القيمة للعمليات المستمرة متضمنة انخفاض 
قيمة مواد المخزون يتم االعتراف بھا في بيان الربح أو الخسارة الموحدة ضمن فئات المصروفات بما ينسجم مع وظيفة 

  لموجود الذي انخفضت قيمته.ا

بالنسبة للموجودات باستبعاد الشھرة يتم إجراء تقييم في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان ھناك مؤشر على أن خسائر 
االنخفاض في القيمة التي تم االعتراف بھا سابقا قد انتفت أو انخفضت. في حالة وجود مثل ھذا المؤشر تقدر المجموعة 

لالسترداد للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد. يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بھا سابقا فقط لو كان  المبلغ القابل
ھناك تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد للموجود منذ االعتراف بخسارة االنخفاض السابقة. 

للموجود عن مبلغه القابل لالسترداد وال تتجاوز القيمة الدفترية التي قد يتم  ينحصر الرد بحيث ال تزيد القيمة الدفترية
تحديدھا، بالصافي من اإلھالك، لو لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض في القيمة للموجود في السنوات السابقة. يتم االعتراف 

  بھذا الرد في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

  ددة الختبار انخفاض القيمة:للموجودات التالية خصائص مح

  الشھرة
يتم اختبار الشھرة النخفاض القيمة بصفة سنوية وعندما تشير الظروف إلى أنه من المحتمل أن تكون القيمة الدفترية قد 

  انخفضت.

يتم تحديد انخفاض القيمة للشھرة بتقييم المبلغ القابل لالسترداد لكل وحدة منتجة للنقد (أو مجموعة وحدات منتجة للنقد) 
تتعلق بھا الشھرة. عندما يكون المبلغ القابل لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل من قيمتھا الدفترية يتم االعتراف بخسارة 

  ن رد خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشھرة في الفترات المستقبلية. االنخفاض في القيمة. ال يمك

  انخفاض قيمة الموجودات المالية

تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان ھناك دليل موضوعي على أن الموجود قد انخفضت قيمته. يعتبر أن 
ه قد انخفضت قيمتھا في حالة وجود دليل موضوعي النخفاض القيمة الموجود المالي أو مجموعة الموجودات مالية على أن

نتيجة لوقوع واحد أو أكثر من األحداث منذ االعتراف المبدئي بالموجود (حادثة "خسارة") ولحادثة الخسارة تلك أثر على 
د ديرھا بصورة موثوق بھا. قالتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من الموجود المالي أو مجموعة الموجودات مالية يمكن تق

يتضمن الدليل على انخفاض القيمة المؤشرات على أن المدينين أو مجموعة المدينين تعاني من صعوبات مالية كبيرة أو 
المبلغ واحتمال أن تدخل في إفالس أو عملية تنظيم مالي أخرى وتشير البيانات موجود تقصير أو تعثر في سداد الفائدة أو 

مالحظتھا على أن ھناك انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مثل التغيرات في المتأخرات التي يمكن 
  أو الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت التقصير.
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  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  (تابع) انخفاض قيمة الموجودات المالية

  ة المطفأةالموجودات المالية المسجلة بالتكلف
بالنسبة للموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة تقوم المجموعة أوال بتقييم ما إذا كان ھناك دليل موضوعي بالنسبة 
للموجودات المالية الھامة بصفة فردية أو بصورة جماعية بالنسبة للموجودات المالية غير الھامة بصورة فردية. في الحالة 

عة عدم وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في القيمة بالنسبة للموجودات المالية بصفة فردية، التي تحدد فيھا المجمو
سواء كان ھاما أم غير ھام، تقوم بضم الموجود ضمن مجموعة من الموجودات المالية ذات خصائص مخاطر االئتمان 

التي تم تقييمھا بصورة فردية النخفاض القيمة والمتماثلة ويتم تقييمھا بصورة جماعية النخفاض القيمة. الموجودات التي ي
  يتم أو يستمر االعتراف بخسارة انخفاض في القيمة لھا ال يتم إدراجھا في التقييم الجماعي النخفاض القيمة. 

يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجود من خالل استخدام حساب مخصص ويتم االعتراف بالخسارة في بيان الربح أو الخسارة 
وحد. لو زاد مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة المقدر أو انخفض في سنوات الحقة بسبب وقوع حدث بعد االعتراف الم

بانخفاض القيمة تتم زيادة خسارة االنخفاض السابقة المعترف بھا أو تخفيضھا بتعديل حساب المخصص. في حالة استرداد 
  مويل في بيان الربح أو الخسارة الموحد.شطب في وقت الحق يتم تحميل االسترداد في تكاليف الت

في حالة وجود دليل موضوعي على أنه قد تم تكبد خسارة انخفاض في القيمة يتم قياس مبلغ الخسارة على أنھا فرق بين 
لمقدرة والتي االقيمة الدفترية للموجود والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة (باستبعاد خسائر االئتمان المستقبلية 

ي للموجود وجود ملم يتم تكبدھا بعد). يتم خصم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بمعدل الفائدة الفعلي ال
  المالي.

  مكافآت نھاية خدمة الموظفين

ي قانون العمل القطرعقود عمل الموظفين ووفقا لھا األجانب لموظفيتقوم المجموعة بتكوين مخصص لمكافآت نھاية خدمة 
مال حد شريطة إكفترة التوظيف طول والنھائية إلى رواتب الموظفين  . يستند االستحقاق لھذه المكافآت٢٠٠٤لعام  ١٤رقم 

  أدنى من الخدمة. تستحق التكاليف المتوقعة لھذه المكافآت على مدى فترة الخدمة.

ھيئة التقاعد والمعاشات الذي تديره الحكومة القطرية وق صندفي كما تقوم المجموعة أيضا بتكوين مخصص الشتراكاتھا 
بالنسبة للموظفين القطريين وفقا لقانون التقاعد. يتم إدراج التكاليف الناتجة من ھذا االشتراك ضمن تكاليف الموظفين في 

. يتم االعتراف بيان الربح أو الخسارة الموحد. ليس لدى المجموعة التزامات دفع أخرى بمجرد سداد ھذه االشتراكات
  باالشتراكات عند حلول موعد استحقاقھا.

  المخصصات

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي (قانوني أو استداللي) نتيجة لحدث سابق ومن المحتمل 
االلتزام ويمكن القيام بتقدير موثوق به لقيمة ذاك تدفق موارد اقتصادية خارجة تتضمن منافع اقتصادية لسداد أن ُيطلب 
عندما تتوقع المجموعة أن يتم صرف بعض أو جميع المخصص مثلما ھو الحال بموجب عقد تأمين يتم االعتراف االلتزام. 

بالصرف كموجود منفصل ولكن فقط إلى الحد الذي يكون فيه الصرف مؤكدا على نحو كبير. يتم عرض المصروفات ذات 
  لة بالمخصص في بيان الربح أو الخسارة الموحد بالصافي من عمليات الصرف.الص

  اإليجار

يستند تحديد ما إذا كان الترتيب يمثل إيجارا أو يحتوي على إيجار على جوھر الترتيب ويتطلب تقديرا لما إذا كان الوفاء 
  م الموجود.بالترتيب يعتمد على استخدام موجود محدد أو الترتيب ينقل الحق في استخدا

  المجموعة كمستأجر
اإليجارات التي ال تؤدي إلى نقل جميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية البنود المستأجرة إلى المجموعة تعتبر إيجارات 
تشغيلية. يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار التشغيلي كمصروف في بيان الربح أو الخسارة الموحد بطريقة القسط الثابت 

  فترة اإليجار.على مدى 
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  تحويل العمالت األجنبية

في تاريخ المعامالت. الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة السائد المعامالت بالعملة األجنبية بسعر الصرف   يتم تسجيل
  بالعمالت األجنبية تحول بسعر الصرف في نھاية تاريخ التقرير. 

الموجودات والمطلوبات غير المالية التي تقاس بالقيمة العادلة بعملة أجنبية يتم تحويلھا إلى العملة الوظيفية بسعر الصرف 
 رعندما يتم تحديد القيمة العادلة. البنود غير النقدية التي تقاس استنادا إلى التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية يتم تحويلھا بأسعا

المعاملة. يتم االعتراف بفروق العمالت األجنبية عموما في الربح أو الخسارة فيما عدا االستثمارات في  الصرف في تاريخ
حقوق ملكية المتاحة للبيع (باستثناء انخفاض القيمة، ففي ھذه الحالة يعاد تصنيف فروق العمالت األجنبية المعترف بھا في 

  الدخل الشامل آخر إلى الربح أو الخسارة). 

  دات على السھمالعائ

تعرض المجموعة بيانات العائدات األساسية والمخففة ألسھمھا العادية. يحتسب العائد األساسي للسھم بتقسيم الربح أو 
الخسارة المنسوبة إلى حاملي األسھم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة. يتم تحديد 

بتسوية الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حاملي األسھم العادية على المتوسط المرجح لعدد األسھم  العائدات المخففة لألسھم
  المخففة لألسھم العادية. ذات اآلثاراألسھم القائمة جميع القائمة وذلك ب

  تقارير القطاعات

ي منھا إيرادات ويتكبد فيھا القطاع التشغيلي ھو أحد مكونات المجموعة العامل في مزاولة أنشطة تجارية يمكنه أن يجن
مصروفات متضمنة اإليرادات والمصروفات ذات العالقة بالمعامالت مع أي من المكونات األخرى بالمجموعة والتي تتم 
مراجعة نتائجھا بصورة منتظمة من قبل اإلدارة العليا للمجموعة (بصفتھا متخذ القرار التشغيلي الرئيسي) التخاذ قرارات 

  تي يتم تخصيصھا لكل قطاع وتقييم أدائه والذي تتوفر له معلومات مالية حقيقية.حول الموارد ال

  تصنيف المتداول في مقابل غير المتداول

  على أنه متداول لو:موجود ھا والتزاماتھا بناء على تصنيف متداول/ غير متداول. يعتبر الموجوداتتعرض المجموعة 

  استھالكه خالل دورة التشغيل العادية، يحتفظ به بصفة أساسية ألغراض كان من المتوقع تحقيقه أو يرغب في بيعه أو
  المتاجرة.

 كان من المتوقع أن يتم تحقيقه في خالل أثني عشر شھرا بعد فترة التقرير، أو  

  كان نقدا أو ما في حكم النقد ما لم يتم حصر عدم تبادله أو استخدامه في سداد التزام لمدة أثني عشر شھرا على األقل
  عد فترة التقرير.ب

  األخرى على أنھا غير متداولة. يعتبر االلتزام متداوال عندما يكون: موجوداتيتم تصنيف جميع ال

 ،من المتوقع سداده خالل دورة التشغيل العادية  

 ،محتفظا به لغرض المتاجرة  

 ،أو قد أصبح مستحق السداد خالل أثني عشر شھرا بعد فترة التقرير  

 سداد االلتزام لفترة أثني عشر شھرا على األقل بعد فترة التقرير. ليس ھناك حق في تأجيل  

  تقوم المجموعة بتصنيف جميع االلتزامات األخرى على أنھا غير متداولة.

  قياس القيمة العادلة

المالية وغير المالية بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير ألغراض المحاسبة أو  تقيس المجموعة موجوداتھا ومطلوباتھا
  .٢٨في اإليضاح رقم بالتكلفة المطفأة المقاسة اإلفصاح. كما تم أيضا اإلفصاح عن القيم العادلة لألدوات المالية 

م في معاملة نظامية بين مشاركين في أو دفعه لتحويل التزاموجود بيع عن ه مالقيمة العادلة ھي السعر الذي يمكن استال
  أو تحويل التزام تتم إما:موجود السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع 
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  قياس القيمة العادلة (تابع)

 أو االلتزام، أوموجود في السوق الرئيسية لل  

 أو االلتزام،موجود السوق الرئيسية، في أفضل األسواق لل في حالة غياب  

 .أن يكون من الممكن الوصول إلى السوق الرئيسي أو األفضل من قبل المجموعة  

أو االلتزام يتم قياسھا باستخدام االفتراضات التي سيستخدمھا المشاركون في السوق عند تسير موجود القيمة العادلة لل
  بافتراض أن المشاركين بالسوق يتصرفون من أجل تحقيق منفعة اقتصادية لھم.أو االلتزام موجود ال

يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية في االعتبار مقدرة المشارك بالسوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام 
خدام في أعلى وأفضل استموجود م الفي أعلى وأفضل استخدام له أو عن طريق بيعه لمشارك آخر بالسوق سيستخدموجود ال

  له.

تستخدم المجموعة أساليب تقييم تتناسب مع الظروف وتتاح لھا بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ومضاعفة استخدام 
  المدخالت ذات الصلة التي يمكن مالحظتھا وتقليل االستخدام على المدخالت التي ال يمكن مالحظتھا.

التي تقاس لھا القيمة العادلة أو يفصح عناه في البيانات المالية الموحدة في ترتيب  والمطلوبات تم تصنيف جميع الموجودات
القيمة العادلة كما ھو موصوف أدناه وذلك استنادا إلى أدنى مستوى مدخالت يعتبر ھاما بالنسبة لقياس القيمة العادلة في 

  مجملھا:

  مطابقةأو مطلوبات  لموجودات) في أسواق نشطة المتداولة (غير المعدلةالسوق أسعار : ١المستوى. 

  إما بصورة مباشرة أو : تقنيات تقييم يمكن مالحظة أدنى مستوى مدخالت لھا ھام لقياس القيمة العادلة ٢المستوى
  .بصورة غير مباشرة

  تقنيات تقييم ال يمكن مالحظة أدنى مستوى مدخالت لھا ھام لقياس القيمة العادلة.٣المستوى : 

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بھا في البيانات المالية الموحدة على نحو متكرر تحدد المجموعة ما إذا كانت قد 
حدثت حاالت نقل بين المستويات في الترتيب بإعادة تقييم التصنيف (استنادا إلى المستوى األدنى الھام لقياس القيمة العادلة 

  تقرير. في مجملھا) في نھاية كل تاريخ

دارة . تضم اإلاالستثمارات العقاريةتحدد إدارة المجموعة السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر مثل 
  رئيس قطاع العمليات اللوجستية ورئيس إدارة التدقيق الداخلي والمدير المالي والمديرين من كل قطاع.

. يتم اتخاذ قرار بمشاركة المقيمين االستثمارات العقاريةات الھامة مثل يشارك المقيمون الخارجيون في تقييم الموجود
المعرفة  تتضمن معايير االختيارالخارجيين على نحو سنوي من قبل اإلدارة بعد المناقشة مع وموافقة لجنة التدقيق بالشركة. 

ارة بعد المناقشات مع المقيمين الخارجيين السوقية والسمعة واالستقاللية وما إذا كان يتم إتباع معايير مھنية. تقرر اإلد
  للمجموعة أي أساليب التقييم ومدخالته سيتم استخدامھا في كل حالة.

في تاريخ كل تقرير تقوم اإلدارة بتحليل التغيرات في قيم الموجودات والمطلوبات التي يطلب إعادة قياسھا أو إعادة تقييمھا 
التحليل تقوم اإلدارة بالتحقق من المدخالت الرئيسية التي تم تطبيقھا على آخر حسب السياسات المحاسبية للمجموعة. لھذا 

  تقييم بمقارنة المعلومات في احتساب التقييم على العقود والمستندات األخرى ذات الصلة.

صادر ع المتقوم اإلدارة بجانب المقيمين الخارجيين للمجموعة بمقارنة التغيرات في القيمة العادلة لكل موجود ومطلوب م
  الخارجية لتحديد ما إذا كان التغيير معقوال.

ألغراض إفصاحات القيمة العادلة قامت المجموعة بتحديد فئات من الموجودات والمطلوبات على أساس الطبيعة 
  والخصائص والمخاطر للموجود والمطلوب ومستوى ترتيب القيمة العادلة حسبما ھو موضح أعاله.
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 الھامة (تابع)السياسات المحاسبية   ٣

  اإليرادات

يتم االعتراف باإليراد إلى الحد الذي يكون من المحتمل معه تدفق المنافع االقتصادية للمجموعة ويمكن قياس اإليراد بصورة 
  قبل االعتراف باإليراد. لالعتراف التالية المعايير المحددة يجب أن تتم تلبية موثوق بھا. 

  البضائع اتبيعم

يقاس إيراد مبيعات البضائع بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق االستالم بالصافي من المواد المرجعة والخصومات 
صبح للملكية قد تم تحويلھا للمشتري ويالھامة والعوائد التجارية. يتم االعتراف باإليراد عندما يوجد دليل مقنع بأن المخاطر 

  استرداد المقابل محتمال.

  يراد العقود، أعمال العقود قيد التشغيل والفواتير المدفوعة مقدماإ

يتم االعتراف بإيراد العقود باستخدام طريقة النسبة المئوية إلكمال العمل استنادا إلى العمل الفعلي المؤدى باألخذ في االعتبار 
ر حتى إليرادات المقدرة التي تزيد عن الفواتيومساح الكميات. يتم تسجيل التكاليف وا شھادات الدفع المعتمدة من قبل العميل

جيلھا كأعمال عقود تس تاريخه كأعمال عقد قيد التنفيذ. الفواتير حتى تاريخه والتي تزيد عن التكاليف واإليرادات المقدرة يتم
  .قيد التشغيل

التكاليف  قة بأداء العقد. يتم صرفتتضمن تكاليف العقود المواد المباشرة والعمالة المباشرة والتكاليف غير المباشرة المتعل
  األخرى عند تكبدھا.

يتم تكوين مخصص لتكاليف الصيانة المتكبدة بعد اكتمال العقد ولكن قبل انتھاء سنة الصيانة الرسمية خالل سنة اإلنشاء 
  ويتم تحميلھا على تكاليف العقد.

لك التي تنشأ من نصوص غرامات العقد والتسويات التغييرات في أداء المھمة وظروف المھمة والربحية المقدرة متضمنة ت
  النھائية للعقد قد ينتج عنھا تعديالت على التكاليف واإليراد ويتم االعتراف بھا في الفترة التي يتم فيھا تحديد التعديالت.

وقعة سائر المتحوافز األرباح يتم إدراجھا ضمن اإليرادات عندما يتم التأكد من مدى تحققھا بصورة معقولة. مخصصات الخ
  عن العقود غير المكتملة يتم وضعھا في الفترة التي يتم فيھا تحديد ھذه الخسائر.

يتم إدراج مبلغ مساوي لتكاليف العقد منسوبا إلى المطالبات في اإليرادات عندما يصبح تحققه محتمال ويمكن قياس المبلغ 
  موثوقا به.

ھا عندما تصبح معروفة ويمكن قياس وإدراجھا في التكاليف المباشرةيتم وضع مخصصات للخسائر المستقبلية المقدرة 
  بصورة معقولة.

  إيراد اإليجار

بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار ذي الصلة. يتم االعتراف  االستثمارات العقاريةيتم االعتراف بإيراد اإليجار من 
  يجار على مدى فترة اإليجار.بحوافز اإليجار الممنوحة كجزء مكمل إلجمالي إيراد اإل

  إيراد ومصروف الفائدة

يتم االعتراف بإيراد ومصروف الفائدة في بيان الدخل الموحد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. معدل الفائدة الفعلي ھو 
ع لموجود أو لمتوقمن خالل العمر اإلنتاجي ا المعدل الذي يخصم بالضبط مدفوعات ومقبوضات التدفقات النقدية المستقبلية

مطلوب مالي (أو، متى كان ذلك مالئما، لفترة أقصر) للقيمة الدفترية للموجود أو المطلوب المالي. عند احتساب معدل 
الفائدة الفعلي تقدر المجموعة التدفقات النقدية المستقبلية بوضع اعتبار لجميع األحكام التعاقدية لألداة المالية ولكن ليس 

  المستقبلية. لخسائر االئتمان

يتضمن احتساب معدل الفائدة الفعلي جميع تكاليف المعاملة والرسوم والنقاط المدفوعة أو المقبوضة التي تشكل جزءا متتما 
  لمعدل الفائدة الفعلي.
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  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  اإليرادات (تابع)

  إيراد ومصروف الفائدة (تابع)

التكاليف اإلضافية التي تنسب بصورة مباشرة إلى اقتناء أو إصدار موجود أو مطلوب مالي. تتضمن تكاليف المعامالت 
إيراد ومصروف الفائدة المعروض في بيان الدخل الشامل يتضمن الفائدة على الموجودات والمطلوبات المالية المقاسة 

  بالتكلفة المطفأة محسوبة على أساس معدل الفائدة الفعلي.

  االستثمارات المالية المتاحة للبيعاإليراد من 

مكاسب أو خسائر بيع استثمارات مالية يتم االعتراف بھا في الربح أو الخسارة كفرق بين القيمة العادلة للمقابل المستلم 
  والقيمة الدفترية لالستثمارات المالية.

  العمليات اللوجستية

 إيراد العمليات اللوجستية بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو الذييشتمل إيراد العمليات اللوجستية على خدمات النقل. يقاس 
  سيتم استالمه عن البضائع والخدمات ويتم االعتراف به عند اكتمال الخدمة.

  إيراد توزيعات األرباح

  يتم االعتراف بإيراد توزيعات األرباح عند نشوء الحق في استالم اإليراد.

  من حكومة قطر التعويض

ومية المستلمة كتعويض عن المصروفات التي تم تكبدھا مسبقا من قبل المجموعة بدون تكاليف مستقبلية مصاحبة المنح الحك
  لھا يتم االعتراف بھا في بيان الدخل الموحد في الفترة التي تصبح فيھا مستحقة االستالم.

ة الدعم الموقعة من قبل المجموعة مع التعويض من حكومة قطر عن بيع الدقيق المدعوم تستحق استنادا إلى أحكام اتفاقي
  حكومة قطر.

  تكاليف االقتراض

لتاريخ حتى ا موجوداتمؤھلة تتم رسملتھا كجزء من تكلفة ال موجوداتتكاليف االقتراض التي تنسب إلى اقتناء أو إنشاء 
. يتم االعتراف بتكاليف موجوداتفي االستخدام المنشود منه أو عند اكتمال أعمال إنشاء الموجود الذي يتم فيه وضع ال

  االقتراض األخرى كمصروف في السنة التي يتم تكبدھا فيھا. 
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  قطاعات التشغيل  ٤

  المعلومات حول القطاعات التي يصدر عنھا التقرير  (أ)

  المجموع  وعقارات وغيرھا مقاوالت  التجارة والتصنيع والتوزيع والخدمات  المدارة االستثمار والخدمات  اإليراد/ الربح
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في   ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في   ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في   
  ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
          

 ١٫٠٨٧٫٣٦٩٫٧٠٣ ١٫١٦٣٫٣٥٦٫٢٦٠ ٣٨٥٫٨٦٧٫٩٥٧ ٤١٥٫٣٧٧٫٥١٣ ٦٨٨٫٣٩٨٫٢٢١ ٧٣٨٫٣٦٧٫١٨٥ ١٣٫١٠٣٫٥٢٥ ٩٫٦١١٫٥٦٢ اإليرادات الخارجية
 ٩١٫١٢٩٫٧٢٤ ٢٠٨٫٠٢٥٫٥٢٠ ١١٣٫٠٠٦٫٠٤٨٥٣٫٧٣٠٫٧١٢٩٥٫٠١٩٫٤٧٢٣٧٫٣٩٩٫٠١٢--ايرادات بين القطاعات
 تعويض من حكومة

 ١١٨٫٢٣٢٫٣٤٧ ٩٨٫٤٣٦٫٩٤٦--٩٨٫٤٣٦٫٩٤٦١١٨٫٢٣٢٫٣٤٧--قطر
 ١٫٢٩٦٫٧٣١٫٧٧٤ ١٫٤٦٩٫٨١٨٫٧٢٦ ٩٫٦١١٫٥٦٢١٣٫١٠٣٫٥٢٥٩٤٩٫٨١٠٫١٧٩٨٦٠٫٣٦١٫٢٨٠٥١٠٫٣٩٦٫٩٨٥٤٢٣٫٢٦٦٫٩٦٩إجمالي الربح

 ١٦٠٫٣٢٣٫٥١٦ ١٦٧٫٦١٤٫٣٦٧ ١٧٢٫٣٩٦٫٧١٢١٤٦٫٩٨٩٫٣٢٠٦٠٫٧٤٠٫٠١٧٩٣٫٣١٤٫٥٦٥)٧٨٫٠٤١٫٦١٥()٦٥٫٥٢٢٫٣٦٢(القطاع )خسارة (/ربح
          

  المجموع  وعقارات وغيرھامقاوالت  والتصنيع والتوزيع والخدماتالتجارة   المدارة االستثمار والخدماتت والمطلوباتجوداالمو
 ديسمبر ٣١للسنة المنتھية   ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في   ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في   
  ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٥٢٠١٦ ٢٠١٥٢٠١٦ ٢٠١٦ 
          

 ١٫٠٧٨٫٧١٩٫٣٣٥ ١٫١٦٨٫٤٨٠٫٧١٠ ١٦٨٫٨٨٠٫٢٩٢ ١٨٧٫٤٧٣٫٤٦٨ ٤١٢٫١٠٢٫٢١١ ٣٢٧٫٩٢٦٫٤٤٩ ٤٩٧٫٧٣٦٫٨٣٢ ٦٥٣٫٠٨٠٫٧٩٣ الموجودات المتداولة
الموجودات غير 

 ١٫٠١٢٫٤٢١٫٤٨١ ٩٧٥٫٩٠٧٫٧٠٣ ٥٠٫٣٦٩٫٨٨٢٨٥٫٠٣٣٫٥٠٤٨٦٫٦١٤٫٨٤٠٦٦٫١٩٦٫٩٣٥٨٣٨٫٩٢٢٫٩٨١٨٦١٫١٩١٫٠٤٢المتداولة

 ٢٫٠٩١٫١٤٠٫٨١٦ ٢٫١٤٤٫٣٨٨٫٤١٣ ١٫٠٣٠٫٠٧١٫٣٣٤ ٤٧٨٫٢٩٩٫١٤٦١٫٠٢٦٫٣٩٦٫٤٤٩ ٥٨٢٫٧٧٠٫٣٣٦٤١٤٫٥٤١٫٢٨٩ ٧٠٣٫٤٥٠٫٦٧٥إجمالي الموجودات
 ٥٦٣٫٨٩٢٫٠٦٠ ٥٦٦٫٧٢١٫٨٨٧ ١٧٠٫٠٦٨٫٤٨٩ ١٤٨٫١٣٦٫٠٩١ ٣٣٢٫٨٧٤٫٨٦٠ ٣١٦٫٨٧٠٫١٩٠ ٦٠٫٩٤٨٫٧١١ ١٠١٫٧١٥٫٦٠٦ المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير 
 ١٨٣٫٦٩٦٫٣٨٨ ١٥٨٫٦١٦٫١٩٨ ١٢٣٫٠٤٣٫٠٥٧ ٩٥٫٣٣٧٫٥٩١ ٥٣٫٨٦٥٫٩٣٤ ٥٥٫٨٨٣٫٦٢١ ٦٫٧٨٧٫٣٩٧ ٧٫٣٩٤٫٩٨٦ المتداولة

 ٧٤٧٫٥٨٨٫٤٤٨ ٧٢٥٫٣٣٨٫٠٨٥ ٢٩٣٫١١١٫٥٤٦ ٣٨٦٫٧٤٠٫٧٩٤٢٤٣٫٤٧٣٫٦٨٢ ٦٧٫٧٣٦٫١٠٨٣٧٢٫٧٥٣٫٨١١ ١٠٩٫١١٠٫٥٩٢  إجمالي المطلوبات
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  ممتلكات وآالت ومعدات  ٥

 األراضي 
المباني والحقوق
 المصاحبة لھا

 الماكينات
 والمعدات

 األثاث
 األدوات السيارات والتركيبات

أعمال رأسمالية 
 المجموع قيد التنفيذ

    التكلفة
 ٩٠٨٫٢١٠٫٦٥٥ ٣٥٫٥٢٧٫٤٦٧ ١٣٫٠٥٤٫٤٣٧ ١٠٧٫٢٣٠٫٣٣١ ١٨٫٣٩٩٫٢٥٨ ٢٤٧٫٢٥١٫٩٧٠ ٤٧٦٫١١٢٫٣٦٠ ١٠٫٦٣٤٫٨٣٢  ٢٠١٥ يناير ١كما في 

 ٥١٫١٧٤٫٥٦٧ ١٢٫٩٩٠٫٥٠٣ ١٫٤٧٥٫٣١٢ ١٫٩٨٥٫٥٤٧١٣٫٧٠٤٫٠٢٢٣٫١٢١٫٦٩٥١٧٫٨٩٧٫٤٨٨-إضافات 
 )١٩٫٢٨٨٫١٦٦( )٢٢٧٫٣٩٥( )٦٥٣٫٨٣٠( )٤٫٢٢١٫١٦٣()٥٨٨٫٥٤١()٩٫٠٠٨٫٥٢٢( )٤٫٥٨٨٫٧١٥(- استبعادات
 - )٢٨٫٢٥٥٫١٣٦( ---١٣٫٤٨٤٫٠٨٠١٤٫٧٧١٫٠٥٦-تحويالت
 ٩٤٠٫٠٩٧٫٠٥٦ ٢٠٫٠٣٥٫٤٣٩ ١٣٫٨٧٥٫٩١٩ ١٠٫٦٣٤٫٨٣٢٤٨٦٫٩٩٣٫٢٧٢٢٦٦٫٧١٨٫٥٢٦٢٠٫٩٣٢٫٤١٢١٢٠٫٩٠٦٫٦٥٦  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 

 ٦١٫٥٣٢٫٦٦٣ ٢٥٫٨٦٢٫٠٧٧ ١٫٢٥٥٫٩٣٤ ١٥٫٤٨١٫٢٠٨ ٩٧٣٫٦١٨ ١٥٫٨٢٧٫٤٧٠ ٢٫١٣٢٫٣٥٦ - إضافات 
 )٢٫٩٩٦٫٧٩٧( - - )١٫٩٠٥٫١٩٧()٩١٧٫٨٤٠()١٧٣٫٧٦٠( --استبعادات
 - )١٥٫٨٣٢٫٨٦٥( - - ٤٫٢٩٩٫٧٦١ ٨٫٥٦١٫٠٥٩ ٢٫٩٧٢٫٠٤٥ -  تحويالت
 ٩٩٨٫٦٣٢٫٩٢٢ ٣٠٫٠٦٤٫٦٥١ ١٥٫١٣١٫٨٥٣ ١٣٤٫٤٨٢٫٦٦٧ ٢٥٫٢٨٧٫٩٥١ ٢٩٠٫٩٣٣٫٢٩٥ ٤٩٢٫٠٩٧٫٦٧٣ ١٠٫٦٣٤٫٨٣٢ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 

         االنخفاض في القيمةاإلھالك المتراكم وخسارة 
 ٥٦٢٫٠٠٧٫٦١٠ - ٩٫٠٢٦٫٧٠٤ ٢٦١٫٧٦٠٫٠٨٠٢٠٦٫٠٩٠٫٨٩٣١٦٫٠١١٫٠٩٤٦٩٫١١٨٫٨٣٩-٢٠١٥يناير  ١كما في 

 ٥٠٫٤٤٢٫٢٧٢ - ١٫٥٢٥٫٠٦٠ ١١٫٤٦٧٫٨٣٢ ١٫٤٦٦٫١٥٩ ١١٫٣٨٣٫٥٦٨ ٢٤٫٥٩٩٫٦٥٣ - مصروف السنة
 )١٨٫١٥٢٫٠٨١( - )٥٤٢٫٦١١( )٣٫٨٥٧٫٠٦٤()٥٨٣٫٢٩٧()٨٫٧٣١٫٣٦٨()٤٫٤٣٧٫٧٤١(-  استبعادات

 ٥٩٤٫٢٩٧٫٨٠١ - ١٠٫٠٠٩٫١٥٣ ٢٨١٫٩٢١٫٩٩٢٢٠٨٫٧٤٣٫٠٩٣١٦٫٨٩٣٫٩٥٦٧٦٫٧٢٩٫٦٠٧-  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 
 ٥٣٫٥٤٣٫٨٦٥ - ١٫٣٩٧٫٩٠٣ ٢٣٫٣٩٦٫٢٩٦١٢٫٧١٥٫٥٧٣١٫٤٤١٫٦٤٣١٣٫٠٠٥٫٢٣٥ ١٫٥٨٧٫٢١٥  خالل السنة إھالك

 )٢٫٩٢١٫٠٣٥( - - )١٫٨٢٩٫٤٣٥()٩١٧٫٨٤٠()١٧٣٫٧٦٠( -  -  استبعادات
 - - - - ٤٫٢١٤٫٣١٦ )٤٫٢١٤٫٣١٦( - -  تحويالت
 ٦٤٤٫٩٢٠٫٦٣١ - ١١٫٤٠٧٫٠٥٦ ٨٧٫٩٠٥٫٤٠٧ ٢١٫٦٣٢٫٠٧٥ ٢١٧٫٠٧٠٫٥٩٠ ٣٠٥٫٣١٨٫٢٨٨ ١٫٥٨٧٫٢١٥ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 

    صافى القيمة الدفترية
 ٣٥٣٫٧١٢٫٢٩١ ٣٠٫٠٦٤٫٦٥١ ٣٫٧٢٤٫٧٩٧ ٤٦٫٥٧٧٫٢٦٠ ٣٫٦٥٥٫٨٧٦ ٧٣٫٨٦٢٫٧٠٥ ١٨٦٫٧٧٩٫٣٨٥ ٩٫٠٤٧٫٦١٧ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
 ٣٤٥٫٧٩٩٫٢٥٥ ٢٠٫٠٣٥٫٤٣٩ ٣٫٨٦٦٫٧٦٦ ٤٤٫١٧٧٫٠٤٩ ٤٫٠٣٨٫٤٥٦ ٥٧٫٩٧٥٫٤٣٣ ٢٠٥٫٠٧١٫٢٨٠ ١٠٫٦٣٤٫٨٣٢  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 

  م تخصيص اإلھالك على النحو التالي:ت
ديسمبر٣١للسنة المنتھية في

٢٠١٥ ٢٠١٦

 ٤٤٫٠٦٠٫٦١٦ ٤٦٫١٩٤٫٢٤٤ )٢٢تكاليف التشغيل (إيضاح
 ٦٫٣٨١٫٦٥٦ ٧٫٣٤٩٫٦٢١)٢٤مصروفات عمومية وإدارية (إيضاح

٥٠٫٤٤٢٫٢٧٢ ٥٣٫٥٤٣٫٨٦٥ 
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٢٩  

   استثمارات عقارية  ٦

  :التالي على النحو السنة خاللالحركة 

  المباني  األراضي  
المشاريع قيد 

  التطوير

ديسمبر  ٣١
٢٠١٦  
  اإلجمالي

٢٠١٥ديسمبر  ٣١
  اإلجمالي

            التكلفة
 ٦٨٦٫٤٣٠٫٨٧٥ ٦٢٤٫٣٣٥٫٠٥٨ ٤٥٤٫٠١٥٫٣٠٠١٦٩٫٩٤١٫٩٤٩٣٧٧٫٨٠٩  يناير ١في  كما

 ٢٠٥٫٢٣٣٫٢٠٠ ---- تحويالت من مقدم االرض
)٢٦٥٫٠٢٥٫٢٠٠( - - - - استبعادات

 )٢٫٣٠٣٫٨١٧( )٣٧٧٫٨٠٩( )٣٧٧٫٨٠٩(-- شطب
 ٦٢٤٫٣٣٥٫٠٥٨ ٦٢٣٫٩٥٧٫٢٤٩-٤٥٤٫٠١٥٫٣٠٠١٦٩٫٩٤١٫٩٤٩ديسمبر  ٣١في كما 

     
      اإلھالك المتراكم

 ٣٣٫٩٨٨٫٣٩٠ ٤٥٫٣١٧٫٨٥٣-٤٥٫٣١٧٫٨٥٣- يناير  ١كما في 
 ١١٫٣٢٩٫٤٦٣ ١٣٫٣٢٠٫٨٩٤ - ١٣٫٣٢٠٫٨٩٤ - )٢٢(إيضاح  إھالك

 ٤٥٫٣١٧٫٨٥٣ ٥٨٫٦٣٨٫٧٤٧-٥٨٫٦٣٨٫٧٤٧-ديسمبر ٣١في كما 
     

       ةصافي القيمة الدفتري
 -٥٦٥٫٣١٨٫٥٠٢ -٢٠١٦٤٥٤٫٠١٥٫٣٠٠١١١٫٣٠٣٫٢٠٢ديسمبر  ٣١ كما في
 ٥٧٩٫٠١٧٫٢٠٥ - ٤٥٤٫٠١٥٫٣٠٠١٢٤٫٦٢٤٫٠٩٦٣٧٧٫٨٠٩ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 

          
على عدد من العقارات السكنية والتجارية المؤجرة ألطراف ثالثة. يحتوي كل إيجار  االستثمارات العقاريةتشتمل 

إلى خمس سنوات مع إيجارات سنوية مربوطة بأسعار  بين سنةعلى فترة مبدئية غير قابلة لإللغاء تتراوح ما 
ترات التجديد إن متوسط فالمستھلكين. يتم التفاوض على التجديدات الالحقة مع المستأجرين ومن الناحية التاريخية ف

  .ھي سنة واحدة

بمبلغ  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في  استثماريلعقار م مستقل الحتساب القيمة العادلة على خدمات مقيدارة حصلت اإل
موجود مماثل في نفس  . استند التقييم إلى معاملة عن)٢٠١٥لایر قطري في  ٩٨٤٫٧( مليون لایر قطري ٨١٠

 تغييرا ھاما في القيمة العادلة لالستثمار العقاري خالل السنة الحالية.ال تتوقع اإلدارة الموقع. 

مليون لایر قطري في  ٩٠٫٣مليون لایر قطري (بقيمة  ٩٠٫٣بالمجموعة بقيمة خاصة  استثمارات عقاريةتم رھن 
  ).١٩) مقابل تسھيل التمويل اإلسالمي (إيضاح ٢٠١٥سنة 

 موجودات مالية متاحة للبيع  ٧

تمل ت ركات مدرجةش ھم ش تثمارات في أس نفة على أنھا موجودات  الموجودات المالية المتاحة للبيع على اس مص
  مالية متاحة للبيع.

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ 
    استثمار في أدوات

 ٥٧٫٤٠٧٫٧١٠ ٢٣٫١٤٩٫٩٤٨ (أ) ٧إيضاح  -مدرجة 
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٣٠  

 (تابع) موجودات مالية متاحة للبيع  ٧

 في أدوات حقوق ملكية مدرجةاستثمارات   (أ)

 على النحو التالي: السنة الحركة خالل
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ 
    

 ١١٣٫٢١٩٫٤٣٢  ٥٧٫٤٠٧٫٧١٠  بداية السنةالرصيد في 
 ١٫٧٠١٫٥٣١  ١٫٨٨٥٫٧٦٣السنةإضافات خالل 

 )٣٠٫٩٩٣٫٣٨٠(  )٨٫٤٥٩٫٩٠٠(  السنة ستبعادات خاللا
 )١١٫٦٨٩٫٨٧٣(  )٣١٠٫٦٣٦()١٧(إيضاح  العادلةتعديل القيمة 

 )١٤٫٨٣٠٫٠٠٠(  )٢٧٫٣٧٢٫٩٨٩(  )٢٥ (إيضاح مخصص انخفاض قيمة خالل السنة
 ٥٧٫٤٠٧٫٧١٠  ٢٣٫١٤٩٫٩٤٨  في نھاية السنةالرصيد 

 الشھرة  ٨

  اختبار انخفاض قيمة الشھرة

كوحدة منتجة للنقد وخصصت الشھرة المقتناة بالكامل من خالل  الشركة الوطنية لألغذيةت المجموعة بتحديد قام
  تجميع األعمال لوحدة النقد ھذه.

القيمة القابلة لالسترداد للوحدات المنتجة للنقد تم تحديدھا استنادا إلى عمليات احتساب القيمة قيد االستخدام. تستخدم 
لى الموازنات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة والتي عمليات االحتساب المذكورة توقعات التدفق النقدي استنادا إ

تغطي مدة خمس سنوات. التدفقات النقدية التي تمتد ألكثر من خمس سنوات يتم استنباطھا باستخدام معدل النمو 
النمو النھائي ال يتجاوز متوسط معدل النمو طويل األجل لألعمال التي تعمل المتوقع كما ھو مذكور أدناه. معدل 

لم يتم تحديد خسارة انخفاض في القيمة  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ھا الوحدات المنتجة للنقد. نتيجة لھذه الممارسة وفي في
  ).٢٠١٥(لم يحدث انخفاض في القيمة في سنة 

  االفتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب القيمة قيد االستخدام

 الشركة الوطنية لألغذية 
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ 
    

 %١٠  %١٠  نمو الحجم السنوي المركب 
 %  ٢  %  ٢  معدل النمو النھائي

 %١٥  %١٥  معدل الخصم
  

أن ى علللتوقعات خمس سنوات على مدى فترة قد لنالمولدة لوحدة لل مركبالسنوي النمو القررت إدارة معدل حجم 
 نموجم الحكون افتراض رئيسي. حجم النمو في كل فترة ھو المحرك الرئيسي لإليرادات والتكاليف. ويستند معدل ت
الماضي وتوقعات اإلدارة لتطورات السوق. معدالت الخصم المستخدمة تعكس مخاطر  مركب على األداءالسنوي ال

  .القطاعات التشغيلية ذات الصلةبمحددة تتعلق 
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٣١  

 الشھرة (تابع)  ٨

  اختبار انخفاض قيمة الشھرة

حددت اإلدارة نمو الحجم السنوي المركب لكل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد على مدى توقعات بخمس سنوات 
على أنه االفتراض الرئيسي. نمو الحجم في كل فترة ھو المحرك الرئيسي لإليرادات والتكاليف. معدل نمو الحجم 

الماضي وتوقعات اإلدارة للتطورات بالسوق. معدالت الخصم المستخدمة تعكس السنوي المركب يستند إلى األداء 
  مخاطر محددة متعلقة بقطاعات التشغيل ذات الصلة. 

 المستحقات من ولحكومة قطر  ٩

  المستحق من حكومة قطر  (أ)

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ 
    من حكومة قطر تعويضات

 ١٤١٫٢٨٧٫٥٨٢ ١٤٦٫٨٩٣٫٢١٤  الرصيد في بداية السنة
 )١١٢٫٦٢٦٫٧١٥(  )١٠٨٫٩٧٧٫٢٨٩(  النقد المستلم خالل السنة

 ١١٨٫٢٣٢٫٣٤٧ ٩٨٫٤٣٦٫٩٤٦  المدعوم التعويض المستحق للسنة عن بيع الدقيق
 ١٤٦٫٨٩٣٫٢١٤ ١٣٦٫٣٥٢٫٨٧١  التعويض المستحق من حكومة قطر

 )٥٩٫٩٥٩٫٠٤٠(  )٥٩٫٩٥٩٫٠٤٠( (ج) ٩قرض من حكومة قطر إيضاح 
 ٨٦٫٩٣٤٫١٧٤ ٧٦٫٣٩٣٫٨٣١ (ب) ٩صافي المستحق من حكومة قطر إيضاح 

 ) فيما٢٠١٥ي في سنة لایر قطر ٦٨٫٣٦٨٫٥٧٦لایر قطري ( ٦٨٫٣٦٨٫٥٧٦يتضمن ھذا تعويضا مدين بمبلغ   (ب)
  .١٩٩٣مايو  ٢٥اتفاقية الدعم المؤرخة في  أحكاموقد تم احتسابه استنادا إلى  ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١يتعلق بالفترة حتى 

وفقا للقرار الصادر من  ١٩٩٤يونيو  ٥قطري من حكومة قطر بتاريخ لایر  ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠تم تقديم قرض بمبلغ   (ج)
سنوات تبدأ بعد ثالثة سنوات بعد  ١٠. يسدد القرض في أقساط نصف سنوية لمدة ١٩٩١مجلس الوزراء في سنة 

على معدل اإلقراض لدى مصرف قطر المركزي. باإلضافة  %٢استالم القرض. تحتسب الفائدة على القرض بمعدل 
كمعدل فائدة سنوية في حالة عجزھا عن السداد في التواريخ المحددة.  %١ك يطلب من المجموعة دفع نسبة إلى ذل
ي أو الفائدة. برغم ذلك قامت المجموعة بتكوين مخصص موجود المجموعة بسداد أي مبالغ من القرض اللم تقم 

  .قطريلایر  ١٩٫٩٥٩٫٠٤٠غ للفائدة على القرض بمبل

ئدة على رصيد القرض بالصافي من المبلغ المستحق من حكومة قطر الناتج من التعويض تم احتساب مبلغ الفا
المدفوع لدعم الدقيق. وحيث أن المبلغ المدين فيما يتعلق بالتعويض عن الدقيق المدعوم قد تجاوز رصيد القرض 

  لم تستحق فائدة للفترة التي تلتھا. ٢٠٠٦منذ بداية سنة 

  ية التعويض المذكورة أعاله والقرض قيد المراجعة من قبل حكومة قطر.مبلغ المطالبات بموجب اتفاق

  حكومة قطرلالمستحق   (د)

لایر  ٤٧٫٥٩١٫٥٨١قطري ( لایر ٤٧٫٥٩١٫٥٨١بمبلغ المستحق لحكومة قطر  كان ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
االستراتيجي وفقا لما مخزون القمح تعويضات مستلمة من حكومة قطر للحفاظ على يمثل ) ٢٠١٥قطري في 

عليھا مع حكومة قطر، يعتبر التعويض طويل  تشترطه حكومة قطر. نظرا ألن شروط وأحكام السداد لم يتم االتفاق
  األجل.
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  األطراف ذات العالقة أرصدة ومعامالت  ١٠

على تدخل المجموعة في معامالت مع الشركات والھيئات واألفراد التي تقع ضمن تعريف الطرف ذات الصلة 
 مساھمي فياألطراف ذات العالقة. تتمثل األطراف ذات الصلة  ٢٤رقم  لمشار في معيار المحاسبة الدوليالنحو ا

مسيطرة حصة فيھا لمساھمين لدارة الرئيسيين والكيانات التي الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإل
 والشركات التابعة واألطراف األخرى ذات الصلة.

 لكبار موظفي اإلدارةالتعويضات   (أ)
 ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في  
 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
     

 ١٤٫٩٣٦٫٤٣١  ١٥٫٦٢٧٫٣٢٦مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 ٦١٦٫٠٤٢  ١٫٢٣٢٫٤٨٤ منافع نھاية خدمة

 ١٥٫٥٥٢٫٤٧٣  ١٦٫٨٥٩٫٨١٠ 

  لمستحقات من أطراف ذات عالقةا  )ب(
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ 
    

 ٧٦٩٫٢٢٨  ١٫٤٩٩٫٩٩٣داندي ذ.م.مشركة 
 -  ١٥٧٫٠٣٦شركة االخوة السبعة القابضة ذ.م.م

  ٧٦٩٫٢٢٨  ١٫٦٥٧٫٠٢٩ 

 المستحقات الى أطراف ذات عالقة  )ج(
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ 
    

 ٨٫٦٥١٫٨٦٠  ١١٫٠٩٤٫٢٨٢  إم إف إتششركة 
  ٤٨٤٫٦٥٩  ٦٫٠٣٠٫٣٤٧  شركة أعيان لإلجارة

 ٥٫٠٠٠ -  ذ.م.ماإلخوة السبعة القابضة  شركة
  ٩٫١٤١٫٥١٩  ١٧٫١٢٤٫٦٢٩ 

 امالت مع األطراف ذات العالقة التع  (د)
  ديسمبر ٣١قيم المعامالت للسنة المنتھية في  
 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

     بيع بضائع وتقديم خدمات
    الشركات تحت السيطرة المشتركة

 ١٧٠٫٢٣٣  ١٫٣٦٦٫٧٦٠ داندي
 -  ١٦٫٠٠٠لإلجارةشركة أعيان 

    
    شراء بضائع

    الشركات تحت السيطرة المشتركة
 ٣١٫٩٩٠٫٢٧٨  ١١٫٢٢٩٫٠٩٤إم إف إتششركة 

 ٩٫٤٨٠  ٧٫٢٧٤٫٦٦٥الشركة القطرية للمنظفات
  ١٫٢١٣٫٤٧٧  ١٫٩٦٩٫٨٤٦  شركة أعيان لإلجارة
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   مخزونال  ١١
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ 

    
 ٧٧٫٦٨١٫٠٦٧  ٧٩٫٩٦٦٫٦٨٥ مخزون قمح
 ٩٫١٧٣٫٠٠١  ١٥٫٢٥٤٫٥٠٧ مواد خام

 ٣٫٥٠٥٫٧٨٢  ٤٫٦٣٦٫٦٩٧ مواد تعبئة وتغليف
 ٤٢٤٫٨٢١  ٧٩٫٦٦٩  جواالت فارغة وأخرى

 ٥٫٩٦٢٫٤٨١  ٧٫٩١٦٫٣٩٧ قطع غيار
 ٤٨٠٫٦١١  ١٫٩٩٦٫٩٦٥  أخرى

  ٩٧٫٢٢٧٫٧٦٣  ١٠٩٫٨٥٠٫٩٢٠ 
 )٢٫٢٢١٫٦٥٦(  )٢٫٣٦٨٫٤٨٦(  الحركة ءمخصص مخزون بطي

  ٩٥٫٠٠٦٫١٠٧  ١٠٧٫٤٨٢٫٤٣٤ 
 ٦٫٧٢٥٫٠٩٨  ٦٫٦٩٩٫٣٩٦  بضائع مكتملة

 ١٢٫٨٠٥٫٤٩٢  ٢٫٥١٩٫٥١٥  مخزون للمتاجرة
 ١١٤٫٥٣٦٫٦٩٧  ١١٦٫٧٠١٫٣٤٥ اإلجمالي

  التغير في مخصص البضاعة بطيئة الحركة كما يلي:
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ 

    
 ٨١٧٫١٦٦  ٢٫٢٢١٫٦٥٦  الرصيد في بداية السنة
 ١٫٤٥٨٫١٤٣  ٣٥٧٫٢٦٩  مخصص مكون للسنة
 )٥٣٫٦٥٣(  )٢١٠٫٤٣٩(  مشطوب خالل السنة

 ٢٫٢٢١٫٦٥٦  ٢٫٣٦٨٫٤٨٦ ديسمبر ٣١الرصيد في 

تطلب حكومة قطر من المجموعة االحتفاظ بكميات معينة كحد أدنى من المخزون لتفادي أي نفاد لمخزون النخالة 
  والشعير.

   ومحتجزات وذمم مدينة أخرىحسابات   ١٢
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ 

    
 ٣٤٨٫٤٠٩٫٦٦٧  ٢٩٠٫١٩٩٫٢٩٧ حسابات مدينة

 ١٩٫٢٣٦٫٩٧٩  ٢١٫٩٠٦٫٧٤٠متداولة –محتجزات مدينة 
 ٣٦٧٫٦٤٦٫٦٤٦  ٣١٢٫١٠٦٫٠٣٧ 

 )٦٣٫٣٣٩٫٤٧٨(  )٦٢٫٠٨٦٫٣٣٧(  مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا
 ٣٠٤٫٣٠٧٫١٦٨  ٢٥٠٫٠١٩٫٧٠٠ 
     

 ٥١٫٤٢٠٫٧٧٥  ١٨٫٥٦٣٫٧٥٤  مدفوعات مقدما وسلف
 ٢٫١٥٦٫٠٠٠  ١٫٨٩٢٫٥٠٠  وديعة حدية
 ١٫٦٠٦٫٤٤٣  ٢٫٠٠٢٫٠٧٨  إيراد مستحق

 ٤٫٦٣٦٫٦٦٧  ٤٫٣٠٤٫٦٠٣  ذمم مدينة وودائع أخرى
  ٥٩٫٨١٩٫٨٨٥  ٢٦٫٧٦٢٫٩٣٥ 

 )٤٫٠٣٩٫٨٥٧(  )٤٫٠٣٩٫٨٥٧(  مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا
  ٥٥٫٧٨٠٫٠٢٨   ٢٢٫٧٢٣٫٠٧٨ 

 ٣٦٠٫٠٨٧٫١٩٦  ٢٧٢٫٧٤٢٫٧٧٨ديسمبر ٣١الرصيد في 
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  حسابات ومحتجزات وذمم مدينة أخرى (تابع)  ١٢

  الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا كما يلي:

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ 
   

 ٧٠٫٦٥٢٫٤٤٢  ٦٣٫٣٣٩٫٤٧٨الرصيد خالل السنة
 ١٫٤٠٧٫٧١٢  ٨٩٢٫٧٤٩ السنةالمخصص المكون خالل 

 )٧٫٥٦٣٫٨٣٢(  )٢٫١٣٢٫٩١٦(  رد خالل السنة
 )١٫١٥٦٫٨٤٤(  )١٢٫٩٧٤(  مشطوب خالل السنة

 ٦٣٫٣٣٩٫٤٧٨  ٦٢٫٠٨٦٫٣٣٧ديسمبر ٣١الرصيد في 

اك مبل ة  ٢١٧٫١٠٩٫٥٩٤( قطري لایر ١١٩٫٥٤٩٫٤٣٥غ ھن ن دين) ٢٠١٥لایر قطري في س من عميلين  م
  .٢٠١٦ديسمبر  ٣١) من إجمالي الحسابات والمحتجزات المدينة كما في ٢٠١٥ في %٥٩( %٣٨مثل يئيسيين ر

  ا.يومً  ٩٠إلى  ٦٠تتراوح مدد االئتمان العادي للذمم التجارية واألخرى المدينة ما بين 

  أرصدة البنوكالنقد و  ١٣
 ٢٠١٥ديسمبر  ٢٠١٦٣١ديسمبر  ٣١ 
      

 ٢٨٠٫٨٥١٫٠٠٧  ٣٠٥٫١٣٦٫٤٠٧ نقد لدى البنوك
 ١٫٥٨٦٫٧٧٣  ٢٫٢٢٥٫٢٠٨ نقد بالصندوق

 ٢٨٢٫٤٣٧٫٧٨٠  ٣٠٧٫٣٦١٫٦١٥ 
  رأس المال  ١٤

 ٢١٫٥٤٥٫٢٠٠عدد  يمثل ٢٠١٦ديسمبر  ٣١لایر قطري كما في  ٢١٥٫٤٥٢٫٠٠٠ بلغيرأس المال المصرح به   (أ)
  لایر قطري للسھم على النحو التالي: ١٠سھم عادي بقيمة 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ 
   

 ١٣٠٫٨١٠٫٦٨٠  ١٣٠٫٨١٠٫٦٨٠ مدرجة في البورصة -مصدر ومدفوع بالكامل
 ٨٤٫٦٤١٫٣٢٠  ٨٤٫٦٤١٫٣٢٠مدرجة غير  -خالل عملية تبادل أسھم مصدر

 ٢١٥٫٤٥٢٫٠٠٠  ٢١٥٫٤٥٢٫٠٠٠ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

 تبلغسمية إقيمة ذات  سھم ٨٫٤٦٤٫١٣٢بعدد  في البورصةسھم غير المدرجة األكانت  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في   (ب)
) يمثل القيمة االسمية ٢٠١٥في  قطريلایر  ٨٤٫٦٤١٫٣٢٠ي (لایر قطر ٨٤٫٦٤١٫٣٢٠ اليجمبإ لایر قطري ١٠

   خالل صفقة مبادلة األسھم. ش.ش.و. منميدا لألسھم المصدرة لشراء شركة مشاريع 

تغير األثر للعطاء إل ٢٠١١ نوفمبر ٢٩تمت الموافقة على صفقة مبادلة األسھم من قبل وزارة األعمال والتجارة في 
عطاء إل ٢٠١١ ديسمبر ٢٩في . ش.ش.وشركة مشاريع ميدا لتم تعديل السجل التجاري  ،الملكية. وفقا لذلكفي 

  األثر للتغير في الملكية.

  االحتياطي القانوني  ١٥

كحد أدنى من  %١٠يجب تحويل نسبة  ٢٠١٥لعام  ١١حسب متطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم 
من رأس المال المدفوع  %٥٠صافي ربح السنة إلى االحتياطي القانوني إلى أن يعادل رصيد ھذا االحتياطي نسبة 

. ھذا المدفوع من رأس المال %٥٠سبة ن قد تجاوزحتياطي االوالمصدر. لم يتم إجراء تحويل خالل السنة حيث أن 
  االحتياطي غير قابل للتوزيع فيما عدا في الظروف المنصوص عليھا في القانون أعاله.

  االحتياطي الرأسمالي   ١٦

 ٣١لایر قطري والمعروض في بيان المركز المالي الموحد كما في  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠االحتياطي الرأسمالي بمبلغ 
) يمثل احتياطي إضافي تم تكوينه من أرباح ٢٠١٥لایر قطري في سنة  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠(مبلغ  ٢٠١٦ديسمبر 

  السنوات الماضية. لم يكن ھناك أي تغير في ھذا االحتياطي خالل السنة الحالية.
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  احتياطي القيمة العادلة  ١٧ 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٢٠١٦٣١ديسمبر  ٣١ 
    

 ٢١٫٦٨٨٫٤٦٦  ٢٫٠٨٥٫٩٢٥يناير ١الرصيد في 
التغير في القيمة العادلة  صافي-للبيعموجودات مالية متاحة 

 )١١٫٦٨٩٫٨٧٣(  )٣١٠٫٦٣٦(  )أ/٧(إيضاح 
 )٧٫٩١٢٫٦٦٨(  )١٫٤٣٤٫٦١٢(تصنيفھا للربح أو الخسارة معاد-للبيعموجودات مالية متاحة 

 ٢٫٠٨٥٫٩٢٥  ٣٤٠٫٦٧٧ديسمبر ٣١الرصيد في 

  توزيعات األرباح  ١٨

لایر قطري  ٤٫٥تم اقتراح توزيعات أرباح بمبلغ  ٢٠١٧ فبراير ٢٨الذي عقد بتاريخ  في اجتماع مجلس اإلدارة
. ال تظھر ھذه البيانات المالية الموحدة ھذه التوزيعات المستحقة الدفع ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسھم للسنة المنتھية في 

ديسمبر  ٣١والتي ستتم المحاسبة عنھا كتوزيع في حقوق ملكية المساھمين في األرباح المدورة للسنة المنتھية في 
٢٠١٧.  

مليون لایر  ٨٦٫٢كانت بمبلغ  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١توزيعات األرباح المعلن عنھا فيما يتعلق برح السنة المنتھية في 
  مليون لایر قطري). ٨٦٫٢: ٢٠١٤( للسھم ةقطري ترياال ٤قطري بواقع 

  تمويل إسالمي  ١٩

  الموحد على النحو التالي: ختصرالمركز المالي الم التمويل اإلسالمي في بيان يتم عرض

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ 
    

 ١١٧٫٥٤٨٫٠٧١  ٨٧٫٥٨١٫٢٨١غير متداول - تمويل إسالمي
 ١٩٠٫٩٠٢٫٣٨٠  ٢٢٥٫٥٨٧٫٠٧٧ متداول – تمويل إسالمي

 ٣٠٨٫٤٥٠٫٤٥١  ٣١٣٫١٦٨٫٣٥٨ 

 االستثمارات العقاريةبعض درجة األولى على المن رھن و ةلشركامن ضمانة مقابل يتم تأمين التمويل اإلسالمي 
  .المرھونةعائدات اإليجار من االستثمارات العقارية ) وتنازل عن ٦(إيضاح رقم 

  حسابات ومحتجزات وذمم دائنة أخرى  ٢٠
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ 
     

 ١٨٥٫٩٩٥٫١٣٧  ١٧٢٫٣٥٢٫٧١٩ حسابات دائنة
 ٣٩٫٦٦٦٫٠٤٧  ٣٩٫٩٨٠٫٦٦٦  مخصص تكاليف مھام
 ٢١٫٣٧٢٫٧٧٥  ٢٤٫٤٧٢٫٦٠٤توزيعات أرباح دائنة

 ١٤٫٤٩٣٫٦٥٣  ٨٫٠٥٠٫٦٩٧  مبالغ دائنة لصندوق األنشطة االجتماعية والرياضية
 ٧٫٠٠٠٫٠٠٠  ٧٫٠٠٠٫٠٠٠مكافآت أعضاء مجلس إدارة مستحقة الدفع

 ١٣٫٩٩٧٫٠٠٣  ٦٫٢٢٤٫٢٩٦ مقاولو باطن دائنون
 ١٢٫٠٥٣٫٣٧٨  ١٣٫٤٧٠٫٧٢٩ زكاة دائنة

 ٧٫٠٣٢٫٥٧٦  ٥٫٢١١٫١٦٩محتجزات دائنة
 ٤٧٩٫٧٣٧  ٣٥١٫٩٤٧ فائدة مستحقة

 ٢٧٩٫٩٨٠  ١٫٥٢٥٫٧٦٤مخصص مكافآت نھاية خدمة موظفين
 ٦١٫٤٧٧٫٨٧٥  ٤٥٫٣٦٩٫٥٩٠ ذمم دائنة أخرى

 ٣٦٣٫٨٤٨٫١٦١  ٣٢٤٫٠١٠٫١٨١ 
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  إيرادات التشغيل  ٢١
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في  
 ٢٠١٥   ٢٠١٦  
    

 ٢٩٣٫١٩٩٫٨٧٧  ٣٢١٫٤٠٩٫٠٩٨بيع حبوب أخرى وسلع ذات صلة
 ٢٤٠٫٠٦٥٫٢٦٤  ٢٤٣٫٢٧٠٫٧٥٠ منتجات غير مدعومة

 ٥٠٫٧٨٢٫١٧٦  ٤١٫٠٠٩٫٧٤٥منتجات مدعومة
 ١٤٣٫١٥١٫٢٧١  ١٥٧٫١١٧٫١٧٥  مواد بناء ولوجستيات

 ١٣٣٫٥٦٤٫٠٤٥  ١٩٥٫٧٣٣٫٨١٦ إيراد مقاوالت
 ٥٨٫١٧٩٫٩٢١  ٥٩٫٦٨٨٫٣٥٥ إيراد إيجار

 ٨٢٫٢٣٥٫٤٣٦  ١١٩٫٥٣٤٫٠١٣منتجات وخدمات أخرى
 ١٫٠٠١٫١٧٧٫٩٩٠ ١٫١٣٧٫٧٦٢٫٩٥٢

  مصروفات التشغيل  ٢٢
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في  
 ٢٠١٥   ٢٠١٦  
    

 ٣٦٩٫١١٧٫٨١١  ٤٠٤٫٠٣٢٫٥٠٢ مواد مستھلكة
 ٤٤٫٠٦٠٫٦١٦  ٤٦٫١٩٤٫٢٤٤)٥إھالك ممتلكات وآالت ومعدات (إيضاح 

 ١١٫٣٢٩٫٤٦٣  ١٣٫٣٢٠٫٨٩٤  )٦إھالك استثمارات عقارية (إيضاح 
 ٤٣٨٫٨٢٣٫٨٢٣  ٤٤٩٫١٠٢٫٠٨٤تكاليف مباشرة أخرى

 ٨٦٣٫٣٣١٫٧١٣ ٩١٢٫٦٤٩٫٧٢٤ 
  إيرادات أخرى  ٢٣

 ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في  
 ٢٠١٥   ٢٠١٦  
    

  ٥٫٢٥٥٫٩٤١  ٤٫٦٩٦٫٩٨١  ربح من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
  ١٫٧٤٥٫٧٠٩  ٣٫٥٥٧٫٧٨٤  إيرادات تمويل إسالمي

  ٦٫١٥٦٫١٢٠  ١٫٢٤٠٫١٦٧  )١٢(إيضاح  اعكس مخصص الديون المشكوك في تحصيلھ
  ٥٫٩٠٩٫٩٨٢  ١٫٣٣٣٫٣١٢  إيراد توزيعات أرباح

 ٤٫٠٤١٫٥٩٥  ٢٥١٫٩٣٣  ممتلكات وآالت ومعداتربح من بيع  إيرادات
 ٥٠٫٩١٣٫٩٢٠  -ربح من استبعاد استثمارات عقارية

 ١٠٫٧٦٠٫٧٣٤  ١٣٫٦٢٠٫٣٨٢ إيرادات أخرى
 ٨٤٫٧٨٤٫٠٠١  ٢٤٫٧٠٠٫٥٥٩ 
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  مصروفات عمومية وإدارية  ٢٤
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في  
 ٢٠١٥   ٢٠١٦  
    

 ٥١٫٩٦٥٫٦٠٠  ٥٢٫٦٢٨٫٨٨٥رواتب ومنافع الموظفين
  ١٠٫٥٢٧٫٧٩٥  ١٤٫١٣٣٫٦٠٣  حسوم مبيعات

 ٩٫٥٨٠٫٠٠٠  ٩٫٥٨٠٫٠٠٠مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 ٨٫٦٩٢٫٣١٥  ٩٫١٣١٫٤٦٣  إيجار

 ٦٫٣٨١٫٦٥٦  ٧٫٣٤٩٫٦٢١ )٥ممتلكات وآالت ومعدات (إيضاح إھالك 
  ٥٫٣١٨٫٠٠٢  ٥٫٣٣٧٫٩٤٤  مصروفات تغليف وشحن

  ٢٫٣٠٠٫١٦٢  ٢٫٩٥١٫٨٣٤  عمولة مبيعات
 ٢٫٣٢٧٫٥٢٥  ٢٫٣٧٧٫١٦٢ مصروفات تأمين 

 ١٫٦٩٢٫٢٩٩  ١٫٩٠٠٫١٢٤  سفر وانتقال
 ٢٫٠٤٢٫٦٨٢  ١٫٥٧٢٫٩٤٦ مصروفات تسويق
 ١٨٫٨٩٩٫٦٦١  ٢٨٫٤٣٧٫٢٦٠مصروفات متنوعة

 ١١٩٫٧٢٧٫٦٩٧  ١٣٥٫٤٠٠٫٨٤٢ 

  مخصص خسارة على السلع واستثمارات متاحة للبيعصافي   ٢٥

  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في  
 ٢٠١٥   ٢٠١٦  
    

 ١٤٫٨٣٠٫٠٠٠  ٢٧٫٣٧٢٫٩٨٩ )أ/٧(إيضاح  خسارة انخفاض في قيمة أوراق مالية متاحة للبيع
 ٢٤٫١٠٣٫٤٩٥  )٤٫٣٠١٫١٤٢(خسارة انخفاض قيمة سلع

 ٣٨٫٩٣٣٫٤٩٥  ٢٣٫٠٧١٫٨٤٧ 
     

 ھذا الردب. اعترفت اإلدارة النفيسةالقيمة السوقية للمعادن  زيادة فيإلى مخصص خسارة انخفاض قيمة السلع يرجع   
  استنادا إلى السياسة المحاسبية المطبقة لالستثمار في السلع.

  العائد على السھم  ٢٦
  العائد األساسي للسھم الواحد  )أ(

 ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في  
 ٢٠١٥  ٢٠١٦  
    

 ١٦٠٫٣٢٣٫٥١٦  ١٦٧٫٦١٤٫٣٦٧صافي الربح المنسوب إلى حملة األسھم العادية للشركة

 ٢١٫٥٤٥٫٢٠٠  ٢١٫٥٤٥٫٢٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية القائمة 

 ٧٫٤٤  ٧٫٧٨العائد األساسي للسھم (باللایر القطري)

  للسھم الواحد ضالمخفالعائد   )ب(

للسھم يعادل العائد  ضفإن العائد المخف لذا. سنةمحتملة قائمة في أي وقت خالل ال ضةلم تكن ھناك أسھم مخف
  األساسي للسھم الواحد.

  التزامات احتمالية وطارئة ٢٧

 ٣٧٤٫٤مليون لایر قطري ( ٣٦٧٫٦في نھاية السنة بلغت االلتزامات االحتمالية واالرتباطات الرأسمالية للمجموعة 
  ).٢٠١٥مليون لایر قطري في 
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  إدارة المخاطر المالية  ٢٨

  الھدف والسياسات

المالية األساسية للمجموعة على تمويل إسالمي وحسابات ومحتجزات وذمم دائنة أخرى. الغرض  تشتمل المطلوبات
األساسي من ھذه المطلوبات المالية ھو الحصول على تمويل لعمليات المجموعة. لدى المجموعة مختلف الموجودات 

  من عملياتھا التشغيلية.المالية مثل الحسابات المدينة واألرصدة لدى البنوك التي تحصل عليھا مباشرة 

تنشأ المخاطر الرئيسية من األدوات المالية للمجموعة مثل مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. 
  تراجع اإلدارة وتوافق على سياسات إدارة مثل ھذه المخاطر والتي تم تلخيصھا أدناه.

  مخاطر السوق

ي التأسعار صرف العمالت األجنبية ومثل أسعار الفائدة مخاطر السوق ھي مخاطر التغيرات في أسعار السوق 
أدوات مالية. ھدف إدارة مخاطر السوق ھو إدارة والسيطرة تحتفظ به من  ماأو قيمة  المجموعة ربحتؤثر على 

  .اتعلى التعرض لمخاطر السوق في إطار معايير مقبولة مع المحافظة على أفضل عائد

  مخاطر العمالت
مخاطر تقلب أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. المجموعة معرضة مخاطر العمالت ھي 

لمخاطر العمالت من وارداتھا. برغم ذلك فإن الدفعات القائمة يتم تقييمھا بالدوالر األمريكي. وحيث أن اللایر 
  لى أنھا تشكل مخاطر عمالت ھامة.القطري مربوط بالدوالر األمريكي فإن األرصدة بالدوالر األمريكي ال تعتبر ع

  مخاطر أسعار الفائدة
ھي المخاطر التي تتمثل في تأثر إيرادات المجموعة نتيجة للتقلبات في قيمة األدوات المالية مخاطر أسعار الفائدة 

بسبب التغيرات في أسعار الفائدة بالسوق. تعرض المجموعة لمخاطر معدالت الفائدة محدود في القروض التي 
  سب عليھا معدالت فائدة متغيرة.تحت

) في انخفاضنقطة أساس في أسعار الفائدة إلى زيادة/ ( ١٠٠في تاريخ التقرير يؤدي التغير على نحو معقول بـ 
  حقوق الملكية والربح أو الخسارة بالمبالغ الموضحة أدناه:

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ 
    

 ٣٫٠٨٤٫٥٠٤)-( +/  ٣٫١٣١٫٦٨٣) -+/ ( تمويل إسالمي

  مخاطر االئتمان

ء الوفا فيمخاطر االئتمان ھي مخاطر الخسارة المالية على المجموعة في حال فشل طرف مقابل في األداة المالية 
بما يتسبب خسارة مالية للطرف اآلخر. تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان حسبما ھو مشار إليه بالقيمة بالتزاماته 

والتي تتكون في األساس من حسابات ومحتجزات وذمم مدينة أخرى ومستحقات من أطراف الدفترية لموجودات 
  ذات عالقة وأرصدة لدى البنوك (فيما عدا المستحقات من حكومة قطر).

قصير االئتمان ينشأ من تلمخاطر فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة من الموجودات المالية للمجموعة فإن التعرض 
  الدفترية لھذه األدوات كما يلي: لحد األقصى للتعرض للمخاطر يعادل القيمةطرف مقابل وا

٢٠١٥ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ 
    

 ٢٨٠٫٨٥١٫٠٠٧  ٣٠٥٫١٣٦٫٤٠٧ ضمانات بنكية
 ٣٧٤٫٤٣٩٫٣١٣  ٣١٨٫٣٠٣٫١٤٠حسابات ومحتجزات وذمم مدينة أخرى

 ٤٫٧٨٠٫٦٤٩  ٤٫٦٨٣٫١٠١ موجودات أخرى
 ٥٫٧١١٫٨٩٢  ٩٫٣٣٩٫٠٩١  (غير متداولة)محتجزات مدينة 

 ٧٦٩٫٢٢٨  ١٫٦٥٧٫٠٢٩مستحقات من أطراف ذات عالقة
 ٦٦٦٫٥٥٢٫٠٨٩  ٦٣٩٫١١٨٫٧٦٨ 
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  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٢٨

  (تابع) مخاطر االئتمان
) مدين من عميلين رئيسيين ٢٠١٥قطري في سنة لایر  ٢١٧٫١٠٩٫٥٩٤لایر قطري ( ١١٩٫٥٤٩٫٤٣٥ ھناك مبلغ
ديسمبر  ٣١ات المدينة كما في إجمالي الحسابات والمحتجز ) من٢٠١٥في سنة  %٥٩(نسبة  %٣٨ل نسبة وھو يمث
. ھذا التركيز الھام للمخاطر تمت إدارته من خالل المراقبة المشددة والتتبع الدوري. لدى المجموعة سياسة ٢٠١٦

  صارمة لفحص االئتمان قبل تقديم الخدمات باالئتمان.

المجموعة بتقليص تعرضھا لمخاطر االئتمان الناشئة من الموجودات المالية األخرى باالحتفاظ بحسابات تقوم 
  مصرفية مع بنوك ذات سمعة طيبة ولھا جدارة ائتمانية وتقدم خدمات ألطراف مقابلة ذات جدارة ائتمانية فقط.

  مخاطر سعر السھم
ثر التغيرات التراكمية في القيمة العادلة المعترف بھا في حقوق الملكية مخاطر سعر السھم يمثل الحساسية أل

للتغييرات الممكنة على نحو معقول في أسعار أسھم حقوق ملكية مدرجة مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة. 
لغ ملكية بمبالفي سعر حقوق الملكية لالستثمارات المتاحة للبيع التأثير على حقوق  %٥سيؤدي التغير بنسبة 

  ).٢٠١٥لایر قطري في سنة  ٢٫٨٧٠٫٣٨٦لایر قطري ( ١٫١٥٧٫٤٩٧

  مخاطر السيولة
مخاطر السيولة ھي مخاطر عدم تمكن المجموعة من الوفاء بالتزاماتھا المالية عند حلول موعد استحقاقھا. منھج 

 للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا، في ظلالمجموعة في إدارة السيولة ھو التأكد ما أمكن ذلك أنھا تملك سيولة كافية 
باإلضرار بسمعة المجموعة وأن تحافظ  األوضاع العادية والصعبة معا، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة

  على التوازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خالل استخدام القروض البنكية.

ديسمبر استنادا إلى المدفوعات التعاقدية  ٣١المالية للمجموعة كما في  يلخص الجدول أدناه ملمح استحقاق المطلوبات
  غير المخصومة:

 القيم الدفترية ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
التدفقات النقدية 

سنوات ٥أكثر من   سنوات ٥-١ شھرا ١٢-١ التعاقدية
   

المطلوبات المالية غير 
      المشتقة

حسابات دائنة ومحتجزات 
 - -٢٣٨٫٠٣٥٫٤٨٥)٢٣٨٫٠٣٥٫٤٨٥(٢٣٨٫٠٣٥٫٤٨٥ وذمم أخرى دائنة
 - ٢٢٥٫٥٨٧٫٠٧٧٨٧٫٥٨١٫٢٨١)٣١٣٫١٦٨٫٣٥٨(٣١٣٫١٦٨٫٣٥٨  تمويل إسالمي

 - - ١٧٫١٢٤٫٦٢٩ )١٧٫١٢٤٫٦٢٩( ١٧٫١٢٤٫٦٢٩  مستحق ألطراف ذات عالقة
 ٤٧٫٥٩١٫٥٨١ - - )٤٧٫٥٩١٫٥٨١( ٤٧٫٥٩١٫٥٨١ مستحق لحكومة قطر

   ٤٧٫٥٩١٫٥٨١ ٤٨٠٫٧٤٧٫١٩١٨٧٫٥٨١٫٢٨١)٦١٥٫٩٢٠٫٠٥٣(٦١٥٫٩٢٠٫٠٥٣ 

 القيم الدفترية ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
التدفقات النقدية 

سنوات ٥أكثر من   سنوات ٥-١ شھرا ١٢-١ التعاقدية
       

      المطلوبات المالية غير المشتقة
حسابات دائنة ومحتجزات 

 - -٢٧٦٫٢٣٢٫٣٠٨)٢٧٦٫٢٣٢٫٣٠٨(٢٧٦٫٢٣٢٫٣٠٨ وذمم أخرى دائنة
 -١٩٠٫٩٠٢٫٣٨٠١١٧٫٥٤٨٫٠٧١  ٣٠٨٫٤٥٠٫٤٥١٣٠٨٫٤٥٠٫٤٥١  تمويل إسالمي

 - - ٩٫١٤١٫٥١٩  )٩٫١٤١٫٥١٩(  ٩٫١٤١٫٥١٩  مستحق ألطراف ذات عالقة
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 شركة زاد القابضة ش.م.ق 

الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
باللایر القطري ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتھية في سنة لل

 

٤٠  

  (تابع) المخاطر الماليةإدارة   ٢٨

  إدارة رأس المال

للمحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين واستدامة التطور المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية  ھيإلدارة ا سياسة
على أنه إجمالي حقوق ملكية المساھمين عة جمودارة بمراقبة رأس المال والذي تعرفه الماإلالمستقبلي لألعمال. تقوم 

لایر قطري  ١٫٤١٨٫٧٠٩٫٦٥١ باستبعاد التغيرات التراكمية في احتياطي القيمة العادلة وقد تم قياسه على أنه بمبلغ
  ).٢٠١٥في سنة قطري  لایر ١٫٣٤١٫٤٦٦٫٤٤٣مبلغ ( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

ظة للمحاف. التجاريةھيكل رأسمالھا وإدخال تعديالت عليه في ضوء التغيرات في األحوال تقوم المجموعة بإدارة 
على أو تعديل رأس ھيكل رأس المال قد تقوم المجموعة بتعديل مدفوعات توزيعات األرباح للمساھمين أو زيادة 

  .٢٠١٥و ٢٠١٦رأس المال. لم يتم إجراء تغييرات في األھداف أو السياسات أو العمليات خالل سنتي 

ياسة الدين. إن س مضافاً إليه وھي الدين مقسوماً على رأس المال، نسبة المديونيةرأسمالھا باستخدام  شركةتراقب ال 
المجموعة بإدراج القروض التي تحتسب عنھا فوائد  تقوم .%٤٠ أقل من مديونيةنسبة المجموعة ھو المحافظة على 

اح برأس المال حقوق ملكية المساھمين ناقصا أي أر يتضمنوالقروض ناقصا النقد وما يعادل النقد ضمن الديون. 
  قيمة عادلة غير محققة.

  القيم العادلة لألدوات المالية  ٢٩

  تقيس المجموعة القيمة العادلة باستخدام الترتيب التالي الذي يعكس أھمية المدخالت المستخدمة في عمليات القياس.

  طابقةوات مدأل نشطة: األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق ١المستوى.  

  رة بصورة مباش يمكن مالحظتھا، ھام على القيمة العادلة المسجلة أخرى والتي لھا تأثيرتقنيات  :٢المستوى
  أو غير مباشرة.

  التقنيات التي تستخدم بيانات لھا تأثير ھام على القيمة العادلة المسجلة والتي تعتمد على بيانات  :٣المستوى
  .ال يمكن مالحظتھاسوقية 

من ترتيب القيمة العادلة الذي تم تصنيف قياس  ١أنھا تحت المستوى  جميع االستثمارات المدرجة مصنفة على
  القيمة العادلة فيه.

من قياسات القيمة  ٢والمستوى  ١لم يتم إجراء تحويالت بين المستوى  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتھية في 
  عادلة.من قياسات القيمة ال ٣العادلة كما لم يتم إجراء تحويالت إلى أو من المستوى 

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة مقاربة لقيمھا الدفترية لذا لم يتم إدراجھا 
  ضمن ترتيب القيمة العادلة أعاله.

  أرقام المقارنة  ٣٠

تصنيف إال أن إعادة ال قارنة لتتفق مع طريقة العرض المتبعة في السنة الحالية،أرقام المبعض تمت إعادة تصنيف 
  المقارنة. سنةأو حقوق الملكية لل الموحدربح ھذه لم يكن لھا أي أثر على ال

 
  

  




