
 

  
  
  

  
  

  
  

ضة    ق).ع.م.ش(مجموعة إستثمار القا

  قطـر -الدوحة 

  

ات المستقل ر مدق الحسا ة الموحدة مع تقر انات المال   الب

ة في  سمبر  ٣١للسنة المنته   ٧٢٠١د

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

ضة    ق).ع.م.ش(مجموعة إستثمار القا

  قطـر -الدوحة 

  

ر مدق ا ة الموحدة مع تقر انات المال ات المستقلالب   لحسا

ة في  سمبر  ٣١للسنة المنته   ٧٢٠١د

  
  صفحـة    الفهرس

ات المستقل   --    تقرر مدق الحسا

ز المالي  ان المر   ٢ -١    الموحدب

ان الرح أو الخسارة    ٣    الموحدب

ان الدخل الشامل    ٤    الموحدب

ان التغیرات في حقوق المساهمین   ٥    الموحد ب

ان التغیرات في حقو  ة الموحدب   ٦    ق الملك

ة ان التدفقات النقد   ٨ - ٧    الموحد ب

ة انات المال ضاحات حول الب   ٤٦ -٩    الموحدة إ

  
    

  
  

    
  
  

















ضة (   )ع.ق.م.شمجموعة إستثمار القا
ز المالي الموحد  ان المر   ب

سمبر   ٣١ما في    ٢٠١٧د

ضاحات المرفقة تش ة الموحدة إن اإل انات المال   ل جزءًا من هذه الب
- ١ -  

 
سمبر ، ٣١      د
    ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ضاحات   ـال قطر   إ   رـال قطر     ر

          الموجودات
       الموجودات المتداولة

  ١٢٢٬٥١٣٬٥٤٤ ١٣٦٬٨٥٥٬٥٥٢  (أ) ٥  نقد وأرصدة لد البنوك
  ٢١١٬٧٨١٬٣٥٥ ١٧٣٬٣٠٦٬٣٤٠  ٦  ذمم مدینة وأرصدة مدینة أخر 

ة من العمالء مقابل عقود أعمال الغ المطلو  ١٤٨٬٦٩٩٬٠١١ ١٩٨٬٧٤٥٬٠٤٧  ٧  إجمالي الم
 ٣٩٬٠٠٨٬٣٢٧ ٣٢٬٧٥٠٬٢٠١  (أ) ٨  طراف ذات عالقةمن أمطلوب 
  ٦٦٬٧٤٣٬٤٤٥ ٧١٬٦٥١٬٩٤٣  ٩  مخزون 

    ٥٨٨٬٧٤٥٬٦٨٢ ٦١٣٬٣٠٩٬٠٨٣  
ع محتفظ بها برسم الب   ٣٩٥٬١٩٥٬١٠٤ --  ١٠  موجودات مصنفة 

  ٩٨٣٬٩٤٠٬٧٨٦ ٦١٣٬٣٠٩٬٠٨٣    إجمالي الموجودات المتداولة
          

          الموجودات غیر المتداولة
  ٤٣٬٣٠٦٬٩٢٤ ٤٩٬٥٢٨٬٠٩٠  ١١  محتجزات مدینة

ع إستثمارات   ٢٬٢٥٠٬٠٠٠ ٢٬٢٥٠٬٠٠٠  ١٢  متاحة للب
  ٢٬١٧٠٬٦٩٢ ١٬٥٦٤٬٩١٩  ١٣  ت عقارةإستثمارا
 -- ٧١١٬٤٩٢٬٤٨٩  ١٤  الشهرة

  ٢٢٬٧٧٨٬٢١٧ ١٩٬٦٤٤٬٤٤٢  ١٥  ت ومعداتممتلكات وآال
  ٧٠٬٥٠٥٬٨٣٣ ٧٨٤٬٤٧٩٬٩٤٠   إجمالي الموجودات غیر المتداولة

 ١٬٠٥٤٬٤٤٦٬٦١٩ ١٬٣٩٧٬٧٨٩٬٠٢٣    إجمالي الموجودات
  
  
  





ضة (مجموعة إ   )ع.ق.م.شستثمار القا
ان الرح أو الخسارة   الموحد ب

ة في  سمبر  ٣١للسنة المنته  ٢٠١٧د

ضاحات المرفقة تش ة الموحدة إن اإل انات المال   ل جزءًا من هذه الب
- ٣ -  

  

سمبر ، ٣١      د
    ٢٠١٦    ٢٠١٧  

ات المستمرة ضاحات  العمل ـال قطر   إ   رـال قطر     ر
  ٤٤٧٬٦٩٣٬٨٧٩  ٤٦٩٬٢٣١٬٥٠٦  ٢٣  إیرادات

اشرة   )٢٩٩٬٢٤٤٬٤٤٨(   (٣٢٨٬١١٤٬٤٥٣)  ٢٤  تكالیف م
  ١٤٨٬٤٤٩٬٤٣١  ١٤١٬١١٧٬٠٥٣    مجمل الرح

         
  ٢٦٬١٧٢٬٩٩٠   ٢١٬٠٧٠٬٢٧١  ٢٥  إیرادات أخر 

ع إستثماراتأراح توزعات من    --    ٥٬٠٠٠٬٠٠٠    متاحة للب
عاد    --   ١١٧٬٨٠٥    ومعدات التآأراح من إست

ة وٕادارة  (٧٩٬٤٧٣٬٥٧٥)    )٧٦٬٨٩٨٬١٠٢(  ٢٦  مصارف عموم
  )٨٬٧٠٣٬١٣٥(   (٩٬١١١٬٢٢٠)    مصارف فوائد

  )٥٬٦٨٥٬٠٧٦(   (٦٬٠٢١٬٥٢٦)  ١٥  ومعدات توآال هالك ممتلكاتستإ
مة العادلة إعاده خسائر الق م إستثمارات عقارة   )٦٠٥٬٧٧٣(   (٦٠٥٬٧٧٣)  ١٣  تقی

ات زمیلة  (٩٥٬٩٨١)   --    حصة المجموعة من (خسائر) شر
ة الدخل ة وضر   ٨٠٬٠٥٨٬٨٨١  ٧٤٬٦٦٨٬٥٠٨    صافي الرح قبل األتعاب اإلدار

  )٤٬٦٥٢٬٢٦٠(  (٤٬٣٢٠٬٤٠١)    أتعاب إدارة
ة الدخل   ٧٥٬٤٠٦٬٦٢١  ٧٠٬٣٤٨٬١٠٧    رح السنة قبل ضر

ة الدخل   )٤٬٣٨١٬٦٥١(  --    مصارف ضر
ات المستمرة   ٧١٬٠٢٤٬٩٧٠    ٧٠٬٣٤٨٬١٠٧    رح السنة من العمل

ات غیر المستمرة           العمل
ات غیر المستمرة السنةرح    ٥٦٬٨٣٩٬٠٤٣   --    *من العمل

ات غیر المستمرةمجموع ال   ٥٦٬٨٣٩٬٠٤٣   --    عمل
  ١٢٧٬٨٦٤٬٠١٣    ٧٠٬٣٤٨٬١٠٧    رح السنة

          :العائد إلى السنةرح 
ة           مالكي الشر

ات المستمرة   ٤٥٬٧٢٥٬٦٥٣  ٤٠٬٧١١٬٩٤١    من العمل
ات غیر المستمر    ٥٦٬٨٣٩٬٠٤٣  --    ةمن العمل

ة لمالكي العائد رح السنة   ١٠٢٬٥٦٤٬٦٩٦  ٤٠٬٧١١٬٩٤١    الشر
طرة ة غیر المس        حقوق األقل

ات المستمرة  ٢٥٬٢٩٩٬٣١٧  ٢٩٬٦٣٦٬١٦٦    العمل
طرة العائد السنةرح  ة غیر المس        لحقوق االقل

ةإجمالي رح السنة العائد لحقوق  طرة األقل   ٢٥٬٢٩٩٬٣١٧   ٢٩٬٦٣٦٬١٦٦  ٢٩  غیر المس
 ١٢٧٬٨٦٤٬٠١٣  ٧٠٬٣٤٨٬١٠٧    األجمالي

ات المستمرة  ٠,٥٥   ٠,٤٩  ٢٧   العائد األساسي للسهم من العمل



ضة (   )ع.ق.م.شمجموعة إستثمار القا

ان الدخل االشامل الموحد   ب
 ٢٠١٧دیسمبر  ٣١ للسنة المنتھیة في

ضاحات المرفقة تش ة الموحدة إن اإل انات المال   ل جزءًا من هذه الب
- ٤ -  

  
سمبر ، ٣١     د
   ٢٠١٦    ٢٠١٧  

ضاحات   ـال قطر   إ   رـال قطر     ر
          

  ١٢٧٬٨٦٤٬٠١٣  ٧٠٬٣٤٨٬١٠٧    رح السنة
    

 

    
ات المستمرة   --   --    بنود الدخل الشامل األخر من العمل

  ١٢٧٬٨٦٤٬٠١٣  ٧٠٬٣٤٨٬١٠٧    إجمالي رح الدخل الشامل للسنة
          

          :العائد إلىإجمالي الدخل الشامل 
ة: يمالك           الشر

ات المستمرة   ٤٥٬٧٢٥٬٦٥٣   ٤٠٬٧١١٬٩٤١    رح السنة من العمل
ات غیر المستمرة   ٥٦٬٨٣٩٬٠٤٣   --    رح السنة من العمل

ة العائدإجمالي الدخل الشامل    ١٠٢٬٥٦٤٬٦٩٦   ٤٠٬٧١١٬٩٤١    لمالكي الشر
          

طرة ة غیر المس           حقوق األقل
 ٢٥٬٢٩٩٬٣١٧   ٢٩٬٦٣٦٬١٦٦    ات المستمرةرح السنة من العمل

طر  إجمالي ه غیر المس  ٢٥٬٢٩٩٬٣١٧  ٢٩٬٦٣٦٬١٦٦  ٢٩  ةالدخل الشامل العائد لحقوق االقل
  ١٢٧٬٨٦٤٬٠١٣   ٧٠٬٣٤٨٬١٠٧    ياإلجمال

ات المستمرة   ٠,٥٥  ٠,٤٩  ٢٧  العائد األساسي للسهم من العمل
        
  
  



ضة (   )ع.ق.م.شمجموعة إستثمار القا

ان التغیرات في حقوق     مین الموحدساهالمب
ة في  سمبر  ٣١للسنة المنته   ٢٠١٧د

ضاحات المرفقة تش ة الموحدة إن اإل انات المال   ل جزءًا من هذه الب
- ٥ -  

  
ان،  ما هو مبین علي النحو التالي ل القانوني التغیرات في حقوق المساهمین ب ل الش عد تحو ة محدودة إلى الموحد  ة ذات مسئول السجل التجار رقم  من شر ة عامة  ة مساهمة قطر   ٣٩١٢٧شر

  
ة العائدة لمساهم  ة يحقوق الملك      الشر
 

  رأس المال

  

اطي قانون   يإحت

  

اح مدورة   أر

  

ة العائدة  حقوق الملك
ة   لمساهمي الشر

  

ة    حقوق األقل
  طرةغیر المس

  

ة يإجمال   حقوق الملك
ـال قطر    ـال قطر     ر ـال قطر     ر ـال قطر     ر ـال قطر     ر ـال قطر     ر   ر
                        

 ٨٩٢٬٧٦٣٬٤٩٢   ٦٢٬٧٦٣٬٤٩٢   ٨٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠   --    --    ٨٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠١٧ینایر  ١ما في 
 ٧٠٬٣٤٨٬١٠٧    ٢٩٬٦٣٦٬١٦٦   ٤٠٬٧١١٬٩٤١   ٤٠٬٧١١٬٩٤١   --   --  للسنة الدخل الشامل اجمالي

اطي  --    --    --   (٦٩٦٬٩٠٢)    ٦٩٦٬٩٠٢    --  يالقانون المحول إلي االحت
ة واال المحول ةإلي صندوق األنشطة الراض  )١٬٠١٧٬٧٩٩(   --    )١٬٠١٧٬٧٩٩(   )١٬٠١٧٬٧٩٩(    --    --  جتماع

 (٦٬٦٢٢٬٥١٧)   (٦٬٦٢٢٬٥١٧)    --    --    --    --   توزعات أراح
سمبر  ٣١ما في   ٩٥٥٬٤٧١٬٢٨٣   ٨٥٬٧٧٧٬١٤١   ٨٦٩٬٦٩٤٬١٤٢   ٣٨٬٩٩٧٬٢٤٠    ٦٩٦٬٩٠٢    ٨٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠١٧د

  



ضة (   )ع.ق.م.شمجموعة إستثمار القا

ان التغیرات في حقوق  ةب   الموحد  الملك
ة في  سمبر  ٣١للسنة المنته   ٢٠١٧د

ضاحات المرفقة تش ة الموحدة إن اإل انات المال   ل جزءًا من هذه الب
- ٦ -  

  
ان التغیرات في حقوق ما هو مبین علي النحو التالي  ةب سمبر  ٣١ ما في الموحد الملك ل القانون قبل ٢٠١٦د ل الش السجل التج يتحو ة مساهمة قطرة عامة  ة محدودة إلي شر ة ذات مسئول ار من شر

  ٣٩١٢٧رقم 
 

ة العائدة  ة  لمالكيحقوق الملك   الشر
  

  
  

  
 

  رأس المال

  

اط رأس  يإحت
  المال

  

اط   يقانون يإحت

  

  أراح مدورة

  

ة  حقوق الملك
 لمالكيالعائدة 

ة االم    الشر

  

ة    حقوق األقل
طرة   غیر المس

  

إجمالي حقوق 
ة   الملك

  
  رـال قطر 

  
  رـال قطر 

  
  رـال قطر 

  
  رـال قطر 

  
  رـال قطر 

  
  رـال قطر 

  
  رـال قطر 

 ٢٣٦٬٥٧٢٬٢٣٥   ٤٠٬٨٣٩٬٣٥٨   ١٩٥٬٧٣٢٬٨٧٧   ١٦٢٬٢٦٤٬٦١٢    ٥٬٠٠٠٬٠٠٠    ١٨٬٤٦٨٬٢٦٥    ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠١٦ینایر  ١ما في 

 ١٢٧٬٨٦٤٬٠١٣   ٢٥٬٢٩٩٬٣١٧   ١٠٢٬٥٦٤٬٦٩٦   ١٠٢٬٥٦٤٬٦٩٦   --   --   --  للسنة الدخل الشامل ياجمال

  )١٧٬٤٧٦٬٥٢٨(    )١١٬٨٨٠٬٠٠٠(    )٥٬٥٩٦٬٥٢٨(    )٥٬٥٩٦٬٥٢٨(    --    --    --   توزعات أراح

سمبر  ٣١ما في   ٣٤٦٬٩٥٩٬٧٢٠   ٥٤٬٢٥٨٬٦٧٥   ٢٩٢٬٧٠١٬٠٤٥   ٢٥٩٬٢٣٢٬٧٨٠    ٥٬٠٠٠٬٠٠٠    ١٨٬٤٦٨٬٢٦٥    ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠١٦د



ضة (مجم   )ع,ق.م.شوعة إستثمار القا

ة الموحدة ان التدفقات النقد    ب
ة في  سمبر  ٣١للسنة المنته   ٢٠١٧د

ضاحات المرفقة تش ة الموحدة إن اإل انات المال   ل جزءًا من هذه الب
- ٧ -  

      

ة في  للسنة     سمبر ، ٣١المنته   د
ضاحات     ٢٠١٦    ٢٠١٧  ا

ة ـال قطر     : األنشطة التشغیل   رـال قطر     ر
 ١٢٧٬٨٦٤٬٠١٣  ٧٠٬٣٤٨٬١٠٧    السنةرح  صافي

الت:          تعد
 ٥٬٦٨٥٬٠٧٦  ٦٬٠٢١٬٥٢٦  ١٥  ومعدات توآالإستهالك ممتلكات 

ان الرح أو الخسارة ه في ب ة الدخل المعترف   ٤٬٣٨١٬٦٥١  --    مصروف ضر
عاد ممتلكات وآ  (٢٣٦٬٦١٧)  (١١٧٬٨٠٥)    الت ومعداترح من إست

 --  ٢٬١٩٧  ١٥  الت ومعداتمن شطب ممتلكات وآ خسائر
مة العادلة الق م إستثمارات عقارة   ٦٠٥٬٧٧٣  ٦٠٥٬٧٧٣  ١٣  خسارة إعادة تقی

ة في ات الزمیلة حصة الشر  ٩٥٬٩٨١  --    (خسائر) الشر
ة الخدمة للموظفین افأة نها  ٥٬٩٨٣٬٣٨١   ٤٬٩٤٨٬٩٣٤  ٢٠  مخصص م

 ٨٬٧٠٣٬١٣٥   ٩٬١١١٬٢٢٠    مصارف فوائد
 --  (٢٬٧٨٣٬٣٨٥)    خالل السنة صافي التغیر في مصارف الخصومات للمحتجزات المدینة

وك في  ٦٬١٧٨٬٧٦٨  --  ٦  تحصیلها المحملة خالل السنة مخصص الذمم المش
وك في تحصیلها  (٣٠٤٬٤٧٥)  (١٬٧٧٢٬١١٠)  ٦  مخصص رد الذمم المش

    ١٥٨٬٩٥٦٬٦٨٦  ٨٦٬٣٦٤٬٤٥٧ 
          التغیرات في رأس المال العامل:

 (٣٬٧٩٩٬٩٠١)  (٤٬٩٠٨٬٤٩٨)     مخزون 
 ٥٬٥٤١٬٦٩٩   ٦٬٢٥٨٬١٢٦     مطلوب من أطراف ذات عالقة

 ٤٬٧٥١٬٧١٠   (٥٠٬٠٤٦٬٠٣٦)  ٧  مستحقات من العمالء مقابل عقود أعمال
 (٣٤٬٩٨٤٬٣٢٩)   ٢٣٬٢٤٧٬١٢٥     ذمم مدینة وأرصدة مدینة أخر 
 ٣٬٤٠٥٬٥٩١   (٦٬٧٠٣٬٢٢٣)     مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

 ٢٨٬٣٢٢٬٧٢٩   (٣٬٤٣٧٬٧٨١)  ١١  محتجزات مدینة
ة إلى العمالء مقابل عقود أ  الغ المطلو  (٢٠٬٢٨٦٬١٧٦)   (٧٬٥٣٤٬٤٠٥)     عمالإجمالي الم

 (٣٬٤٤٤٬٣٩٠)   ٤٣٢٬٨٣٣      محتجزات دائنة
 ٨٬٦٢٤٬٩٢٨  (٣٬٦٦٤٬٢٤٠)    أوراق دفعذمم تجارة دائنة و 

 ٨٬٠٢٤٬٩٢٦  (٢٦٬٨٤٩٬٥٦٢)    دفعات مقدمة من العمالء
 (٢٢٬٦٧٧٬٣٤٣)  ٢٠٬٩٣٣٬٥٦٤    مصارف مستحقة الدفع وأرصدة دائنة أخر 

ة  ١٣٢٬٤٣٦٬١٣٠  ٣٤٬٠٩٢٬٣٦٠    نقد ناتج من األنشطة التشغیل
 (٨٬٧٠٣٬١٣٥)   (٩٬١١١٬٢٢٠)    مصارف فوائد مدفوعة

ة الخدمة المدفوعة للموظفین افأة نها  (٢٬٨٣٨٬٧٨٦)   (٤٬٤٢٤٬٩١٥)  ٢٠  م
ة الدخل  (٥٬٣٣٣٬٥٤٠)  (٣٠٣٬١٦٠)    المدفوعة ضر

ة  ١١٥٬٥٦٠٬٦٦٩   ٢٠٬٢٥٣٬٠٦٥    صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیل
ة           : األنشطة االستثمار

 (٩٬٠٩٩٬٠٩٥)  (٢٬٨٩٤٬٦٣٩)  ١٥  ومعدات التوآشراء ممتلكات 
ة على الموجودات  عالمصنفة صافي الحر  (٥٧٬٠٨٨٬٢٩٠)  --   محتفظ بها برسم الب

ع الممتلكات والمعدات   ٨٢١٬٣٠٤  ١٢٢٬٤٩٦   المحصل من ب
ة صافي النقد  (٦٥٬٣٦٦٬٠٨١)  (٢٬٧٧٢٬١٤٣)    المستخدم في األنشطة االستثمار



ضة (مجم   )ع,ق.م.شوعة إستثمار القا

ة الموحدة  ان التدفقات النقد   تتمة -ب
ة في  سمبر  ٣١للسنة المنته   ٢٠١٧د

ضاحات المرفقة تش ة الموحدة إن اإل انات المال   ل جزءًا من هذه الب
- ٨ -  

 
      

ة في  السنةعن  سمبر ، ٣١المنته   د

    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
ضاحات   ـال قطر   ا   رـال قطر   ر

ة ل         األنشطة التمو
 (٥٬٥٩٦٬٥٢٨)  (٢١٬٨٩٧٬٢٣٠)    دفوعةأراح م

طر   (١١٬٨٨٠٬٠٠٠)  (٦٬٦٢٢٬٥١٧)    ةأراح مدفوعه للحقوق الغیر مس
ة على القروض  (٢٢٬٨٣٠٬٦٨٣)  ٢٥٬٨٤٦٬٧١٤  ١٦  الحر

ة صافي النقد المستخدم في ل  (٤٠٬٣٠٧٬٢١١)  (٢٬٦٧٣٬٠٣٣)    األنشطة التمو
         

ادة في النقد  مه وما فيصافي الز  ٩٬٨٨٧٬٣٧٧  ١٤٬٨٠٧٬٨٨٩    ح
مه في ومانقد  ة الفي  ح  ٤١٬٦٨٠٬٩٩٤  ٥١٬٥٦٨٬٣٧١  (ب)٥  سنةبدا
مه في ومانقد  ة السنة ،في  ح  ٥١٬٥٦٨٬٣٧١  ٦٦٬٣٧٦٬٢٦٠  (ب)٥  نها



ضة    )ع.ق.م.(شمجموعة إستثمار القا

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ
سمبر  ٣١في  ما    ٢٠١٧د

-٩-  

 معلومات عامة .١
  
  

ضة ( ة األم") ش.م.ع.قإن مجموعة إستثمار القا ة" أو "الشر  )٣٩١٢٧في دولة قطر تحت سجل تجار رقم ( مسجلة) ( "الشر
ان تعدیلم توقد  ه محدودة إ الك ة من ذات مسئول ة  لىالقانوني للشر ارًا من  مساهمة عامة قطرةشر  .٢٠١٧ مایو ١١اعت

ة المتداولة.و  ة في مجاالت متنوعة من اإلستثمارات داخل دولة قطر وفقًا للممارسات التجارة واإلقتصاد   تعمل الشر
ة مسج انت الشر ة محدودة٣٩١٢٧السجل التجار رقم (لة تحت نفس قبل ذلك التارخ  ة ذات مسئول شر ارا من  )   ١١اعت

  .٢٠٠٨مایو 
ة انات المال ات   الموحدة تتضمن الب ة من العمل عة المشار إلیها أدناه وحصة الشر ات التا ة والشر ة للشر انات المال ل من الب

التالي: شار إلیها معًا بـ "المجموعة" )  ة (   المشتر
ة ا  ةنس   % لملك

ة   ٢٠١٦  ٢٠١٧    نوع الملك
  %  %    
        

ة ترلكو المحدودة ة الشخص الواحد  شر ضاح أ)شر عة  ١٠٠  ١٠٠   (إ ة تا   شر
ة (ذ.م.م)  ة المتحدة لألنظمة الهندس ضاح أ)الشر عة    ٦٠,٤٠  ٦٠,٤٠  (إ ة تا   شر

ة واتر ماستر (قطر) (ذ.م.م)  ضاح أ)شر عة    ٦٣,٣  ٦٣,٣  (إ ة تا   شر
ة (ذ.م.م)  ان ة الهندسة اإللكتروم ضاح أ)شر عة    ٦٨,٥  ٦٨,٥  (إ ة تا   شر

ر العمراني للمقاوالت والتجارة (ذ.م.م)  ة التطو ضاح أ)شر عة    ٥١  ٥١  (إ ة تا   شر
اس للمقاوالت  ة د ضاح أ) قطر (ذ.م.م) -شر عة    ٥١  ٥١  (إ ة تا   شر

ة ترلكو لمواد البناء (ذ.م.م)  ضاحشر عة    ٨٥  ٨٥  أ) (إ ة تا   شر
ة المتحدة للتوردات (ذ.م.م)  ضاح أ)الشر عة    ٧٥,٥  ٧٥,٥  (إ ة تا   شر

ضاح    )أ(إ
  لكو المحدودة ة تر سي في األنشطة التجارة المختلفة. :(ذ.م.م) –شر ل رئ ش   تعمل 
 (ذ.م.م) ة ة المتحدة لألنظمة الهندس الحر وأنظمة األمن وأعمال  : تعمل في مجال التجارة في أجهزة إنذارالشر

  .المقاوالت 
 (ذ.م.م) (قطر) ة واتر ماستر اهشر معالجة الم سي في األعمال المتعلقة  ل رئ ش    .: تعمل 
 :(ذ.م.م) ة ان ة الهندسة اإللكتروم ة شر ان انة األعمال اإللكتروم یب وص سي في تر ل رئ ش    .تعمل 
 ر العمراني للمقاوال ة التطو سي في المقاوالت والتجارة في مواد البناء.ت والتجارة (ذ.م.م) : شر ل رئ ش   تعمل 
 اس للمقاوالت ة د یب قطر (ذ.م.م) - شر ة ومعدات التبدیل واإلضاءة وتر : تعمل في مجال التجارة في المعدات الكهرائ

ة  ان یب المعدات الكهروم ة وتر   .انةعمال الصأ و األدوات والمعدات الكهرائ
 (ذ.م.م) لكو لمواد البناء ة تر سي في تجارة شر ل رئ ش   البناء  األخشاب والصلب ومواد: تعمل 
 (ذ.م.م) دات ة المتحدة للتور ة والبناء الشر سي في تجارة المواد الكهرائ ل رئ ش   : تعمل 

ات أعاله تقع في دولة قطر وتم إعداد  ع الشر اناتهاجم ة وف المعای ب ات الدولر یالمال ام قانون الشر ة وأح ة للتقارر المال
.   التجارة القطر
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ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ
سمبر  ٣١في  ما    ٢٠١٧د

-١٠-  

  (تتمة) معلومات عامة .١

ضاح    :(ب)إ
ارًا من  ورة أعاله، نتیجة٢٠١٥ینایر  ١إعت عة المذ ات التا ة بتغییر نسب ملكیتها في الشر ات ، قامت الشر ادلة أسهم  إتفاق م

ة الت طرن في نفس الشر اء غیر المس عةمع الشر اء ا ة الموقعة والمواف علیها بین الشر ة في الشر ام  مقابل نسب ملك عد الق
ات. م لتلك الشر مة تأثیر  عمل تقی سمبر  ٣١في االعتراف بها تم وقد رـال قطر  ١١٬٣١٨٬٩٢٤هذه التغیرات مبلغ ق  ٢٠١٥د

ان    .المساهمین الموحدفي حقوق  تلتغیراافي ب
ضاح    :(جـ)إ

الت قطر ذ.م.م ("العمل٢٠١٥خالل عام  د للكا ة السو ة في شر عاد حصة الشر اء على إست ة")،  ة، واف الشر تم و المشتر
ز المالي الموحد تحت بند موجودات محتفظ بها  ان المر عدة وعرضها في ب ة في مجموعة مست ة المشتر إدراج أرصدة العمل

اشرة  طة م ات مرت ع ومطلو ع.موجودات محبرسم الب   تفظ بها برسم الب
ضاح (د) :   إ

ات الطرح العام   عمل
 

ةقد   ما تم تمدید فترة االكتتاب ٢٠١٧ینایر  ٢٢لى إ ٢٠١٧ینایر  ٨خالل الفترة من طرح األسهم لالكتتاب العام  قامت الشر
عرض لمدة اسبوعین اضافیین ة  ة ٤٩٬٨٠٠٬٠٠٠. قد قامت الشر معدل. إن السعر من رأس المال ال %٦٠وتمثل  أسهم عاد
مته  انت ق ة  ١٠,١المعروض  مته األسم رال قطر للسهم الواحد ومصارف الطرح  ١٠رال قطر للسهم الواحد وتمثل ق

مة  ق  .رال قطر للسهم الواحد. إن الجدول المبین أدناه یلخص نتائج الطرح العام ٠,١العام 
  

ان   عدد األسهم الب
ال  الر مة  الق

  القطر 
ة من النس

 رأس المال
 %100    ٨٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠    ٨٣٬٠٠٠٬٠٠٠ رأس المال المعدل

ات الطرح  %60    ٤٩٨٬٠٠٠٬٠٠٠    ٤٩٬٨٠٠٬٠٠٠ رأس المال المصدر لعمل
ة تت  %29.83   ٢٤٧٬٥٦٨٬٠٠٠   ٢٤٬٧٥٦٬٨٠٠ أسهم رأس المال الم

وقد بلغ رأس المال  ٢٠١٧مایو  ١١ارخ قتصاد والتجارة بتالتجار المعدل من سعادة وزر االالسجل  صلت المجموعة علىح
٨٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠ .   رال قطر

ضاح    :)ه(إ
ضة  حصلت ة مجموعة استثمار القا  ٥بتارخ  ٢٨٦موجب قرار سعادة الوزر رقم  وزارة االقتصاد والتجارة على موافقةشر

ة ٢٠١٥أغسطس  ل الشر ة محدودة بتحو ة ذات مسؤول ة مساهمة عامة من شر رال  ٩١٤٬٠٨٦٬٣٧٠مال قدره  برأس الى شر
ة  قطر. بورصةغرض ادراج اسهمها لد  بناء على تعیین خبیر من وزارة العدل قطر  غرض طرح حصة من أسهم الشر و

ة لد بورصة  همهادراج حصة من أسإ طلب طرح و  ٢٠١٥اغسطس  ١١ في لالكتتاب العام للجمهور بدولة قطر، تقدمت الشر
ة وقد عه من ق قطر لألوراق المال اتها التا ة وشر م جدید للشر ة تقی ة من الشر مین معتمدین بطلبت هیئة قطر لألسواق المال ل مقی

مبلغ  لد الهیئة ة  مة الشر ة  ٨٣رال قطر موزعة على ملیون  ٨٣٠، تم اعادة تحدید ق مة اسم ق رال قطر  ١٠ملیون سهم 
م. و  .للسهم ة حسب التقی مة الشر عادل ق اء الدفترةما  مة حقوق الشر س حسب ق . للمجموعة ل



ضة    )ع.ق.م.(شمجموعة إستثمار القا

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ
سمبر  ٣١في  ما    ٢٠١٧د

-١١-  

  
 

  (تتمة) معلومات عامة .١
ةوقد  لمدة ما تم تمدید فترة االكتتاب  ٢٠١٧ینایر  ٢٢لى إ ٢٠١٧ینایر  ٨خالل الفترة من طرح األسهم لالكتتاب العام  قامت الشر

ة  تاب العام فياسبوعین اضافیین، نتیجة لالكت ح رأس مال ااسهم الشر ما یلي:أص ة    لشر
  

ان   عدد األسهم الب
ة  مة االسم الق

  للسهم
مة األسهم   بالریالق
  القطر 

ة من  النس
 رأس المال

 %٧٠,١٧   ٥٨٢٬٤٣٢٬٠٠٠   راالت ١٠   ٥٨٬٢٤٣٬٢٠٠ المؤسسین
 %٢٩,٨٣   ٢٤٧٬٥٦٨٬٠٠٠   راالت ١٠   ٢٤٬٧٥٦٬٨٠٠ المساهمین الجدد

ة االت ١٠   ٨٣٬٠٠٠٬٠٠٠ اجمالي رأس مال الشر  %١٠٠   ٨٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ر
 
ة الجدیدة والمعدلة  -٢ ر المال ة للتقار تطبی المعاییر الدول  
الت والتحسینات الجدیدة على المعاییر )٢/١ التعد  

ورة أدناه  ة المعدلة المذ ة للتقارر المال حت سارة لل والتحسینات علىخالل السنة تم تطبی المعاییر الدول مرة المعاییر التي أص
ة في  ة المنته سمبر  ٣١األولى للسنوات المال   :٢٠١٧د

  ة الدولي رقم ار المحاس الت على مع ادرة اإلفصاح" ٧التعد  ." م
  ة الدولي رقم ار المحاس الت على مع ة عن الخسائر غیر المحققة ١٢التعد الموجودات مؤجلة الضر  .حول االعتراف 
  ة على المعاییر الدو ة دورة التحسینات السنو ة للتقارر المال  متعدده. معاییر – ٢٠١٦-٢٠١٤ل

ن لتطبی المعاییر المعدلة  ة  والتحسینات علىلم  انات المال   للمجموعة. الموحدةالمعاییر أعاله أثر جوهر على الب
ة  والمعدلة التيالمعاییر الجدیدة  )٢/٢ ح سار سمح عد،لم تص راً  ولكن  قها م   بتطب

ة الجدیدة المعاییر الد ة للتقارر المال ورةول ة  والمعدلة المذ ة المنته رًا للسنوات المال قها م سمح بتطب سمبر  ٣١ فيأدناه التي  د
ح سارة حتى فترة الحقة  ٢٠١٧ قها ولم یتمال تص ة  تطب   .الموحدةفي إعداد هذه البینات المال

ة  انات المال ون للتطبی أثرًا على الب   للمجموعة لموحدةایتوقع أن 
  ر رقم ار الدولي للتقار ة "  ٩المع ة في  (للسنة" األدوات المال سمبر  ٣١المنته   )٢٠١٨د

ة رقم  ار الدولي للتقارر المال ة الدولي رقم و  ٢٠١٤في یولیو  ٩تم نشر المع ار المحاس ستبدل مع " األدوات  الحالي  ٣٩هو 
ة: اس " المال ة رقم یتضمن المع .التحق والق اس األدواتحول تصنیف  دلیل معدل ٩ار الدولي للتقارر المال ة متضمنا  وق المال

ة  مة الموجودات المال ةنموذج خسائر ائتمان متوقعة جدید الحتساب انخفاض ق ات محاس ما  الجدیدة.التحو العامة  ومتطل
ضا موجهات االعتراف  ة  وٕالغاء االعترافأنه یرحل أ ة الدولي رقم لألدوات المال ار المحاس ار التقارر  .٣٩من مع ح مع ص

ة الدولي رقم  عد  ٩المال   . ٢٠١٨ینایر  ١سار المفعول لفترات التقارر التي تبدأ في أو 
  ة رقم ر المال ار الدولي للتقار ة في  (للسنةإیراد العقود مع العمالء""  – ١٥المع سمبر  ٣١المنته   )٢٠١٨د

ار الد ة رقم قدم المع ما یلي:  ١٥ولي للتقارر المال اإلیرادات من عقود مع عمالء  ادئ من خمس خطوات لإلعتراف    م
 تحدید العقد مع العمیل، -
 تحدید إلتزامات األداء في العقد، -
 تحدید سعر المعاملة، -
العقد، -  توزع سعر المعاملة على إلتزامات األداء 
اإلیرادات عندما (أو متى) تلبي  - المنشأة إلتزامات األداء.اإلعتراف 
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ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ
سمبر  ٣١في  ما    ٢٠١٧د

-١٢-  

 
ة الجدیدة والمعدلة -٢ ر المال ة للتقار   (تتمه) تطبی المعاییر الدول
ة  والمعدلة التيالمعاییر الجدیدة  )٢/٢ ح سار سمح عد،لم تص راً  ولكن  قها م (تتمه) بتطب  

ة الموحدة انات المال قها أثرا هاما على الب ون لتطب للمجموعة ال یتوقع أن   
ان خ السر ان  تار  الب

  ٢٠١٨ینایر١

  ة رقم ار الدولي للتقارر المال الت على المع اس مدفوعاحول تصنیف  ٢التعد المعامالت القائمة على أساس  توق
 األسهم

  ة الدولي رقم ار المحاس  استثمارات عقارة "" – ٤٠التعدیل على مع
 ة إلعداد التقار ة رقم تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدول ة والدفعات المقدمة"  ٢٢ر المال العمالت األجنب  "معامالت 

  ٢٠١٩ ینایر١
  ة رقم ار الدولي للتقارر المال  " اإلیجارات " ١٦المع
  ة الدولي رقم ار المحاس الت على مع ة ٢٨التعد ات الزمیلة والمشروعات المشتر  ""اإلستثمار في الشر
 الت الناتجة من التحسینات ال ة التعد ة للتقارر المال ة على دورة المعاییر الدول   ٢٠١٧-٢٠١٥سنو

ة رقم    ٢٠٢١ینایر ١ ار الدولي للتقارر المال   "عقود التآمین" ١٧المع
تارخ  لم یتم تحدید

  عد  نالسرا
  ة رقم ار الدولي للتقارر المال الت على المع ة ١٠التعد ار المحاس عات  ٢٨الدولي رقم  ومع المساهمة و حول المب
قةالموجودات بین المستثمر  في ة الشق   أو المشروع المشترك  والشر

 
ة الهامة -٣ اسات المحاسب  الس

ان التطبی   ب
ات التجارة القطرة. ام قانون الشر ة وأح ة للتقارر المال ة الموحدة وفقًا للمعاییر الدول انات المال   تم إعداد الب

  أسس اإلعداد 
انات مة العادلة یتم إعداد الب الق عض الموجودات حیث تقاس  ة ، بإستثناء  ة الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التارخ   .المال

ع أصل أو مة العادلة هي السعر المستلم لب ین في السوق في  السعر الذ الق اد للمشار ل إلتزام ضمن النشا اإلعت تم دفعه لتحو
ان هذا غض النظر عما إذا  اس،  . تارخ الق م أخر اشر أو تقدیره بإستخدام طرق تقی ل م ش ن مالحظته  م   السعر 

مة العادلة إلى مستو  اس الق ة ، یتم تصنیف ق بناءًا على درجة المدخالت التي یتم عن طرقها  ٣و  ٢و  ١ألغراض التقارر المال
مة العا اس الق ة هذه المدخالت في ق مة العادلة ومد أهم اس الق التالي:مالحظة ق حها  امل ، والتي یتم توض ل  ش   دلة 

ن   ١المستو  م ات مماثلة والتي  األسعار المتداولة (غیر المعّدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلو
اس.   للمجموعة الوصول إلیها في تارخ الق

ات ، وتكون ) للموجودات و ١مدخالت أخر غیر األسعار المدرجة الموجودة في المستو (   ٢المستو  المطلو
اشرة. اشرة أو غیر م صورة م   واضحة إما 

ن مالحظتها.  ٣المستو  م ات التي ال    المدخالت للموجودات أو للمطلو

ال ة الموحدة  انات المال ة الهامة: معتمدةرـال القطر وهي العملة التظهر الب اسات المحاسب ما یلي الس للمجموعة. ف
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ة ا -٣ اسات المحاسب  (تتمه) لهامةالس

  أساس التوحید
ة الموحدة تتضمن انات المال ة  الب ة للشر انات المال ة:و الب ون للشر طرة عندما  تم تحقی الس عة لها. و ات التا  الشر

  الجهة المستثمر بها؛ والسلطة على 
  ه حقوق فیها ناتجة من الشراكة مع الجهة المستثمر بها؛   والتعرض للعوائد المتغیرة أو لد
  سلطته على الجهة المستثمر بها للتأثیر على عوائد اإلستثمار.القدرة على استخدام  

ةتقوم  م في اإلستثمار والحقائ والظروف التي تشیر إلى وجود تغیرات في  الشر انت تملك القدرة على التح م ما إذا  بإعادة تقی
م المبینة أعاله.  واحد أو أكثر من العناصر الثالثة للتح

ة المستثمر بها فإنها تمتلك الح أو القدرة على عند ة في حقوق التصوت في الشر ة أقل من األغلب ما تملك المجموعة لنس
ه النشا المتعل  ة على توج ة لتحقی القدرة العمل اف ة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصوت  طرة على الشر فرض الس

ة.  صفة أحاد ة المستثمر بها  ان للمجموعة الشر ما إذا  م ف ل الحقائ والظروف المتعلقة بتقی ار  عین اإلعت تأخذ المجموعة 
ة ومنها: طرة على هذه الشر ة المستثمر بها تخولها الس   حقوق تصوت في الشر

 ؛ األطراف األخر النظر لحجم تملك حقوق التصوت المتعلقة   حجم تملك المجموعة أو حقوق التصوت 
  ؛حقوق التصو  ت المحتملة التي تحتفظ بها المجموعة أو التي تحتفظ بها األطراف األخر
 ة؛ و ات تعاقد  الحقوق الناشئة من أ إتفاق
  الوقت الذ ه النشاطات المتعلقة  ة لتوج أن المجموعة تمتلك أو ال تمتلك القدرة الحال أ حقائ أو ظروف أخر قد تشیر 

ه إتخاذ القرار والتي تتضمن قة. یجب ف تات التي تم إجراءها في إجتماعات المساهمین السا  التصو
ة األم القدرة  توقف عندما تفقد الشر عة و ة التا م في الشر ة األم القدرة على التح عة عندما تمتلك الشر ة التا یتم توحید الشر

ة ال عة ، وتحدیدًا یتم إدراج الدخل والمصروفات للشر ة التا م في الشر اعة خالل السنة على التح عة المستحوذ علیها أو الم تا
طرة حتى  ه المجموعة الس نود الدخل الشامل األخر الموحد بدءًا من التارخ الذ إكتسبت ف ان الرح أو الخسارة و ضمن ب

عة. ة التا طرة على الشر   تارخ فقدان المجموعة الس
ان الدخل ال ع بنود ب ما یتم توزع یتم توزع الرح أو الخسارة وجم طرة.  ة غیر المس ة وحقوق األقل شامل على مساهمي الشر

طرة حتى لو ترتب على ذلك وجود عجز  ة غیر المس ة وحقوق األقل عة على مساهمي الشر ات التا الرح أو الخسارة من الشر
طرة. ة غیر المس   في رصید حقوق األقل

طرة في صافي  ة غیر المس ل منفصل عن حقوق یتم عرض حصة حقوق األقل ش عة  ات التا لمجموعة, مالكي اموجودات الشر
ما في تارخ  ة  طرة حصص األقل ة غیر المس ة في تغیرات  التوحیدتتضمن حقوق األقل اإلضافة إلى حصة األقل األصلي 

ة التي تزد عن حصصهم في ال األقل ة منذ ذلك التارخ, یتم إدراج الخسارة المتعلقة  عة ضمن خسائر حقوق الملك ات التا شر
ة الخسائر ة إلتزامات ولدیها المقدرة على إستثمار مبلغ إضافي لتغط انت لألقل   .حصة المجموعة إال إذا 

ة للمجموعة. اسات المحاسب عة حتى یتم توحید الس ات التا ة للشر انات المال الت على الب   عند الضرورة ، یتم إجراء تعد
ع األرصد عاد جم ات یتم إست ة بین شر ات المجموعة وأ أراح غیر محققة من المعامالت المشتر ة والمعامالت بین شر

ة الموحدة للمجموعة. انات المال   المجموعة عند إعداد الب
  

قة. عرضت ة الموحدة معلومات مقارنة عن الفترة السا انات المال الب
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 (تتمھ) السیاسات المحاسبیة الھامة -٣
 (تتمه) أساس التوحید

ضاح رقم  عة (الرجوع إلى اإل ات التا عض الشر ة المجموعة ل تي ال تؤد إلى خسارة أ) وال ١تم إدراج التغیرات في نسب ملك
ة المجموعة وحقوق طمسالالمجموعة  مة الدفترة لحقوق ملك ة, یتم تعدیل الق معامالت في حقوق الملك عة  ات التا رة على الشر

طرة لتت ة غیر المس الفرق بین المبلغ المعّدل من األقل عة, یتم اإلعتراف  ات التا حصصهم في الشر ناسب مع التغیرات المتعلقة 
ة, ة لمالكي الشر ة المنسو مة العادلة للمبلغ المدفوع أو المستلم في حقوق الملك طرة والق ة غیر المس   حقوق األقل

عة ، یتم تحقی ة تا طرة على شر مة عندما تفقد المجموعة الس  رح أو خسارة ، وذلك بإحتساب الفرق ما بین (أ) إجمالي الق
قة للموجودات متضمنة  مة الدفترة السا ة و (ب) الق ق ة المت مة العادلة لحصص الملك العادلة للمردود المالي المستلم والق

ل ا طرة. إن  ة غیر مس عة وأ حقوق أقل ة التا الشر ات المتعلقة  الغ التي تم اإلعتراف بها ضمن بنود (الشهرة) والمطلو لم
ات  اشر للموجودات والمطلو عاد الم اإلست ما لو أن المجموعة قامت  ة عنها  عة یتم المحاس ة التا الشر الدخل الشامل المتعلقة 

لها لبند آخر من بنود حقوق الملك فها ضمن الرح أو الخسارة أو تحو عة (إعادة تصن ة التا الشر ما هو محدد / المتعلقة  ة 
قة في تارخ  عة السا ة التا قي في الشر مة العادلة أل إستثمار مت ة). إن الق ة للتقارر المال ه من قبل المعاییر الدول مسموح 

ة الدولي رقم ( ار المحاس ة الالحقة تحت مع مة العادلة عند اإلعتراف األولي للمحاس ان الق ما لو  عتبر  طرة  ) ٣٩فقدان الس
ة مشروع مشترك. ة زمیلة أو في شر ة لإلستثمار في شر التكلفة المبدئ ان قابل للتطبی والمتمثل    إذا 

ة ات المشتر   الحصة في العمل
حیث یترتب لهم ح في موجودات النشا  ة على النشا  طرة مشتر النشا المشترك هو تعاقد مشترك بین أطراف لدیهم س

ا طرة على النشا والتي تتم عندما وعلیهم إلتزام تجاه مطلو ة في الس ة هي إتفاق تعاقد للمشار طرة المشتر . إن الس ت النشا
طرة. شأن األنشطة اإلجماع التام بین األطراف المس   یتطلب إتخاذ القرارات 

قًا لما  ة ط ات واإلیرادات والتكالیف من األنشطة المشتر الموجودات والمطلو ة تسجل المجموعة حصتها  ه المعاییر الدول تتطل
ات واإلیرادات والتكالیف. طة بهذه الموجودات والمطلو ة المرت   للتقارر المال

الت على  ة األم. عند الضرورة ، یتم إجراء تعد ة للشر ة بإستخدم نفس السنة المال ة لألنشطة المشتر انات المال یتم إعداد الب
اسات ة حتى یتم توحید الس انات المال ة األم. الب اسات الشر ة مع س ة لألنشطة المشتر   المحاسب

ع   الموجودات المحتفظ بها برسم الب
متها  ان سیتم استرداد ق ع إذا  استثمارات محتفظ بها برسم الب عدة  یتم تصنیف الموجودات غیر المتداولة والمجموعات المست

س من خالل استخد ع ول سي من خالل معاملة ب ل رئ ش ون الدفترة  ال للتنفیذ عندما  ون هذا الشر قا امها المستمر. و
ع هذه األصول (أو  ة لب ما انها تخضع للشرو المعتادة والعرف ع الفور في حالتها  عدة) متاحة للب األصل (أو المجموعة المست

ما یجب على اإلدارة اإللتزام  ة جدًا.  ع عال ة الب عدة) وتكون إحتمال ع والذ من المتوقع استكماله المجموعة المست قرار الب
فه.   خالل سنة واحدة من تارخ إعادة تصن

ة زمیلة أو مشروع مشترك،  شر عاد االستثمارات أو جزء من اإلستثمار  ضا است شمل أ ع والذ  قرار الب عندما تلتزم المجموعة 
وره أعاله ، یتم تصنیف االستثمارات الم قها للمعاییر المذ إستثمارات وعند تحق عدة  عدة أو جزء من هذه اإلستثمارات المست ست

ع.  ه برسم الب محتفظ  الجزء المصنف  ما یتعل  ة ف ع، وتتوقف المجموعة من إستخدام طرقة حقوق الملك محتفظ بها برسم الب
ة زمیلة أو مشروع مشترك والتي لم یت أ جزء من االستثمارات في شر عد على انها محتفظ ما یتم مواصلة اإلحتفا  فها  م تصن

ة. استخدام طرقة حقوق الملك ة عنها  ع لیتم المحاس بها برسم الب
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ة الهامة -٣ اسات المحاسب   (تتمه) الس
ع   (تتمه) الموجودات المحتفظ بها برسم الب

عاد الموجودات غی ه است ة في الوقت الذ یتم ف ر المتداولة وحین تكون نتیجة تتوقف المجموعة عن استخدام طرقة حقوق الملك
المحاس عاد، تقوم المجموعة  عد أن یتم اإلست ة الزمیلة أو المشروع المشترك. و عاد في المجموعة فقدان تأثیرها الهام على الشر ة االست

ة الدولي رقم  ار المحاس ة زمیلة أو مشروع مشترك وفقًا لمع هذه الحصة لتكون إال إذا استمرت  ٣٩عن أ حصة محتفظ بها في شر
ة لألصول غیر المتداولة (والمجموعة  ة زمیلة أو مشروع مشترك، وفي هذه الحالة تستخدم المجموعة طرقة حقوق الملك جزء من شر

متها العادلة مطروحاً  قة وق متها الدفترة السا مة األقل من ق الق اسها  تم ق ع و عدة) المصنفة على أنها محتفظ بها برسم الب  منها المست
ع.   تكالیف الب

  ومعدات وأالالتممتلكات 
شمل سعر التكلفة المصارف  واالالتتدرج الممتلكات  مة.  عد خصم مجمع اإلستهالك وأ تدني في الق سعر التكلفة  والمعدات 

اإلستحواذ على األصل. تتم رسملة المصارف األخر الالحقة فقط عندما تؤد إلى زا اشر  ل م ش طة  ة المرت دة المنافع اإلقتصاد
انة  مة الدفترة لألصول المستبدلة ، بینما یتم تسجیل مصارف الص صورة موثوقة. یتم رسملة الق اسها  ن ق م ة لألصل و المستقبل

ان الرح أو الخسارة الموحد عند حدوثها. ة ضمن ب   واإلصالح العاد

ع الممتلكات واالحتسب اإلستهالك على  ون األصل جاهز لإلستخدام. والمعدات  التجم ة عندما  بدأ إحتسا طرقة القسط الثابت و
تم تعد ل تقرر و ة في تارخ  ق مة التقدیرة المت ة التقدیرة والق یلها یتم مراجعة األسالیب المستخدمة في اإلستهالك واألعمار اإلنتاج

  للفترات الالحقة إذا لزم األمر.

مة الدفترة لأل ض الق مة القابلة یتم تخف مة الدفترة لألصل أكبر من الق انت الق مة القابلة لإلسترداد إذا  اشر إلى الق ل م ش صل 
  لإلسترداد.

عاد ع  التأو شطب أ من الممتلكات واال یتم تحدید الرح أو الخسارة الناتجة من إست الفرق بین المبلغ المستلم الناتج من ب والمعدات 
مة الدفتر ان الرح أو الخسارة الموحد.األصل والق تم اإلعتراف بها في ب   ة لألصل و

ة تحت التنفیذ أعمال   رأسمال
سعر التكلفة مطروحًا  عد  الموجودات في طور البناء أو اإلنتاج أو التأجیر أو ألغراض إدارة أو أل أغراض لم تحدد  یتم االعتراف 

مة. تتضمن التكلفة رسوم مهن ة لتأهیل الموجودات وتكالیف قروض تتم رسملتها. یتم تصنیف تلك الممتلكات إلى منها أ تدني في الق
ة في بند ممتلكات ومعدات عندما یتم اإلنتهاء من إنجازها وتكون جاهزة لإلستخدام. یتم إحتساب اإلستهالك لتلك الموجودات  الفئة المناس

ح الموجود جاهز لإلستخدام.على نفس أساس اإلستهالك للممتلكات والمعدات األخر والذ یب ص   دأ عندما 

ة   إستثمارات عقار
اسها مبد تم ق الهما، و ة أو  متها الرأسمال التكلفة إستثمارات عقارة هي عقارات یتم اإلحتفا بها لغرض تحقی إیرادات إیجارة أو لزادة ق ًا  ئ

ار تكلفة المعامالت. عین اإلعت اس اإلستثمارات ا مع األخذ  مة العادلة. یتم إدراج األراح والخسائر یتم ق الق عد اإلعتراف المبدئي  لعقارة 
ان الرح أو الخسارة الموحد في الفترة التي وقع فیها التغییر. مة العادلة لإلستثمار العقار في ب   الناتجة من تغیر الق

عادها أو عندما اإلستثمارات العقارة عندما یتم إست صورة دائمة من الخدمة وعدم توقع منافع  یتم إلغاء اإلعتراف  یتم سحب اإلستثمار العقار 
عادات اإلستثمارات العقارة ( تحسب على أساس الفرق بین صافي أ رح أو خسارة من إست عاده. یتم اإلعتراف  ة من إست ة مستقبل  إقتصاد

ان الرح أو ال مة الدفرة للموجودات ) في ب ع والق عاد.العائدات من الب ع أو اإلست خسارة الموحد في فترة الب
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ة الهامة -٣ اسات المحاسب   (تتمه) الس

  الشهرة
التكلفة ناقصًا مجمع اإل ضاح رقم  خسائرعتراف المبدئي في الفترة الالحقة ، تقاس الشهرة  األ ما هو موضح  انات  ١٤األنخفاض  في الب

ة   .الموحدة المال

  المخزون 
ا قها أیهما أیتم إدراج المخزون  ن تحق مة المم صافي الق ة والمتقادمة. تتضمن  قللتكلفة أو  طیئة الحر ضاعة  عد إحتساب مخصص لل و

له الحالي. تحدد ال اشرة في نقل المخزون حتى وصوله إلى موقعه وش تكلفة التكلفة سعر الشراء ورسوم اإلستیراد والنقل غیرها من التكالیف الم
ضائع.على أساس المتوسط المر  ار وال   جح لمواد البناء وقطع الغ

ل التكالیف المقدرة إلكمال العمل والتكالیف الالزمة إلتمام عمل ع المقدر للمخزون ناقصًا  مة القابلة للتحق تمثل سعر الب ع.صافي الق   ة الب

  المخصصات
مي) ناشئ من أ ون على المجموعة إلتزام (قانوني أو ح ن مخصصات عندما  ة یتم تكو ضًا أن تكون تكالیف تسو شتر أ قة، و حداث سا

ل معقول. ش ن تقدیرها  م   هذه اإللتزامات محتملة و

ار المخاطر عین اإلعت ة اإللتزام الحالي مع األخذ   إن المخصصات المعترف بها عند تارخ التقرر هي أفضل تقدیر للمقابل المطلوب لتسو
اإللتزام. عندما یتم طة  وك المح مة الدفترة للمخصص  والش ة اإللتزام الحالي، تتمثل الق ة المتوقعة لتسو اس المخصص بتقدیر التدفقات النقد ق
ة.  ة لهذه التدفقات النقد مة الحال   الق

موج ة مخصص ما من طرف ثالث فإنه یتم اإلعتراف بها  ة لتسو ة المطلو ل المنافع االقتصاد عض أو  ان من المتوقع إستالم  ودات إذا 
ل موثوق.  ش اسها  ن ق ان من المم   إذا تأكد تحصیلها و

ة   الموجودات المال
ون ضمن شروطه تسل ة تحت عقد  ع الموجودات المال ة أو إلغاؤها في تارخ المعاملة حیث یتم شراء أو ب الموجودات المال م یتم اإلعتراف 

ة خالل اإلطار الزمني المحدد من قبل ال مة العادلة مضافًا لها تكالیف المعاملة.الموجودات المال الق ًا  اسها مبدئ تم ق   سوق، و

ة  عة وغرض الموجودات المال عتمد التصنیف على طب ات مدینة.  ع وقروض وحسا ة متاحة للب موجودات مال ة  یتم تصنیف الموجودات المال
ة. یتم تسجیل جم الموجودات المال تم تحدیده في اإلعتراف المبدئي  ة وشطب على أساس تارخ و ع للموجودات المال ات الشراء و الب ع عمل

ة محددة حسب  م الموجودات خالل فترة زمن ة التي تتطلب تسل عات الموجودات المال ع هي مشترات و مب ات الشراء و الب المتاجرة. عمل
  النظام في السوق.

  طرقة سعر الفائدة الفعال
ة ولتوزع إیرادات الفوائد على الفترة ذات الصلة.  المطفأةتكلفة الهي طرقة تستخدم إلحتساب إن طرقة سعر الفائدة الفعال  للموجودات المال

ون مالئمًا،  ة أو، عندما  ة المقدرة على عمر الموجودات المال ة المستقبل على فترة إن معّدل الفائدة الفعال هو معّدل الخصم للتدفقات النقد
مة ا   لدفترة عند تارخ اإلعتراف المبدئي.أقل لصافي الق

ع اإلستثمارات  المتاحة للب
ة غیر  ع هي تلك الموجودات المال ع أو غیر مصنفة الاإلستثمارات المتاحة للب إستثمارات متاحة للب  قروض وذمم مدینة،مشتقة والمصنفة إما 

موجوداتإستثمارات محتفظ بها  أو ا حتى تارخ اإلستحقاق أو  ة  مة العادلة من خالل الرح أو الخسارة.مال   لق
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ع اإلستثمارات  (تتمة) المتاحة للب
م الق ع والمدرجة  إستثمارت متاحة للب ة من قبل المجموعة  ة المدرجة في السوق النشط للمتاجرة والمملو ة العادلة یتم تصنیف األسهم المال

ة متاحة  موجودات مال ل تقرر. وتملك المجموعة إستثمارت في أسهم غیر مدرجة ال یتم تداولها في السوق النشط والتي تصنف  ة  في نها
مة العادلة ناقصًا خسارة التدني، إن وجدت. الق ع    للب

اشرة  مة العادلة م الرح أو الخسارة الناتجة من تغیرات الق ما عدا یتم اإلعتراف  مة العادلة ف اطي الق في حقوق المساهمین تحت بند إحت
ة (التي یتم اإلعتراف ب طرقة سعر الفائدة الفعال) وفروق تغیر العمالت للموجودات النقد اشرة خسائر التدني والفائدة (التي یتم إحتسابها  ها م

ع اإلستثمار أو تتد ان الرح أو الخسارة الموحد).عندما یتم ب مة العادلة في ب اطي الق مته، فإن الرح أو الخسارة المتراكمة تحت بند إحت نى ق
ان الرح أو الخسارة الموحد.   یتم إدراجه ضمن ب

ع  ة المتاحة للب الموجودات المال ان الرح أو الخسارة الموحد عندما ینشأ  -یتم اإلعتراف بتوزعات األراح المتعلقة  ة ضمن ب أدوات الملك
  إستالم تلك التوزعات. الح في

 الذمم المدینة
وك في  ام بتقدیر الدیون المش وك في تحصیلها. یتم الق الغ المش عد خصم مخصص للم ة للفواتیر  مة األصل الق تسجل الذمم المدینة 

الكامل. یتم شطب الدیون المعدومة عندما تقدر اإلدارة الغ  وك حول تحصیل الم ون هناك ش ة تحصیلها. تحصیلها عندما  ان   عدم إم

 القروض والذمم المدینة
عد  ة غیر مشتقة وتتم عن طر دفعات ثابتة أو محددة وال یتم تداولها في سوق نشط.  إن القروض والذمم المدینة هي موجودات مال

التكلفة المطفأة بإستخدام طرقة سعر الفائدة ا ة  اس تلك الموجودات المال   لفعال مطروحًا منها خسائر التدني.اإلعتراف المبدئي، یتم ق

ه النقد  نقد وش
ات الصافي من حسا ه النقد من النقد لد البنوك وفي الصندوق والودائع قصیرة األجل المستحقة خالل ثالثة أشهر أو أقل   یتكون النقد وش

شوف، إن وجدت.   السحب على الم

ة  مة الموجودات المال  تدني ق
ل ة المدرجة  تقوم المجموعة في تارخ  ة، بإستثناء الموجودات المال ان هناك دلیل فعلي یدل على أن الموجودات المال م ما إذا  تقرر بتقی

ة فقط عند وج ة أو مجموعة الموجودات المال مة الموجودات المال متها. تتدني ق مة العادلة من خالل الرح أو الخسارة، قد تدنت ق ود الق
ون لهذا الحدث أثر  دلیل فعلي على حدوث تدني عد اإلعتراف المبدئي لألصل و مة نتیجة لحدث أو أكثر من األحداث التي وقعت  في الق

ة ة المتوقعة للموجودات المال ة المستقبل ل موثوق  على التدفقات النقد ش ن تقدیرها  م ة التي    .أو مجموعة الموجودات المال
عتبر ع،  مة العادلة لإلستثمار إلى أقل من تكلفته دلیل فعلي على حدوث  في حالة اإلستثمارات المتاحة للب أ تدني ماد أو مستمر في الق

مة.   تدني في الق
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ة الهامة -٣   اسات المحاسب   (تتمه) الس
ة (تتمة)   الموجودات المال

ة مة الموجودات المال   (تتمة) تدني ق
ما یلي الدالئل التي تستخدمها المجموعة لتحدید وجو  مة:ف   د تدني في الق

  .عاني منها المقرض أو المقترض ة الهامة التي  ات المال  الصعو
  .مخالفة العقد مثل التوقف أو التخلف عن سداد الفائدة أو أصل القرض 
 .ة لة المال ة أخر إلعادة اله ة عمل ل إفالسه أو أ ات التمو علن المدین من عمل ح من المحتمل أن   ص
 ة. إختفاء السوق ال ات المال ة لذلك األصل نتیجة الصعو النس  نشط 

مة األصل المالي  ة، مثل الذمم التجارة المدینة، وفي حال عدم وجود دلیل موضوعي لتدني ق ة لفئات معینة من الموجودات المال النس
ة ذات مخاطر إئ م األصل ضمن مجموعة أصول مال ان هامًا أو ال، یتم تقی ة، سواء  ل جماعي لتحدید صورة فرد ش ة مماثلة  تمان

قة للمجموعة في تحصیل الدفاعت وزادة  مة محفظة الذمم المدینة مع الخبرة السا ة على تدني ق مة. تتضمن األدلة الموضوع تدني الق
ة ا ة المحل اإلضافة إلى التغیرات الملحوظة في الظروف اإلقتصاد عد فترة اإلئتمان  العجز عن في عدد الدفعات المتأخرة  طة  لمرت

  سداد المستحقات.

ة مخص ة المستقبل ة للتدفقات النقد مة الحال مة الدفترة والق ون التدني هو الفرق بین الق التكلفة المطفأة ،  ة للموجودات  ومة النس
مة محفظة ة على  تدني ق ة. تتضمن األدلة الموضوع ة األصل ة للموجودات المال قة  معّدل الفائدة الفعل الذمم المدینة مع الخبرة السا

اإلضافة إلى التغییرات الملحوظة في الظروف  عد فترة اإلئتمان  للمجموعة في تحصیل الدفعات والزادة في عدد الدفعات المتأخرة 
الحجز عن سداد المستحقات. طة  ة المرت ة المحل   اإلقتصاد

ون ال التكلفة المطفأة  ة للموجودات المدرجة  ة مخصومة النس ة المستقبل ة للتدفقات النقد مة الحال مة العادلة والق تدني هو الفرق بین الق
س مثل هذا التدني في الفترات الالحقة. ة. ال یتم ع ة األصل ة للموجودات المال   معّدل الفائدة الفعل

استثنا مقدار الخسارة من التدني  ة  مة الدفترة للموجودات المال ض الق متها یتم تخف ض ق ء الذمم المدینة التجارة حیث یتم تخف
الت  س التحص ة تحصیل هذه الذمم فإنه یتم شطبها مقابل المخصص. یتم ع ون هناك احتمال استخدام المخصص. عندما ال 

مة الدفترة لحساب المخصص یتم اإل قًا على حساب المخصص. التغیرات في الق الغ التي تم شطبها سا عتراف بها ضمن الالحقة للم
ان الرح أو الخسارة الموحد.   ب

قا ضمن بنود الدخل الش ع قد تدنت ، فإن الخسائر المتراكمة والتي تم اإلعتراف بها سا ة المتوفرة للب ار أن الموجودات المال امل عند إعت
ان الرح أو الخسارة الموحد خالل الفترة. فها ضمن ب   األخر یتم تصن

ة للموجودات  مة اإلستثمار في الفترة الالحقة النس مة خسائر التدني في ق التكلفة المطفأة ، وفي حالة انخفضت ق ة المدرجة  المال
مة الخسارة المعترف  س ق الخسائر، فإنه یتم ع عد اإلعتراف  ل موضوعي لحدث ما وقع  ش ن رط هذا اإلنخفاض  ان من المم و

ان الرح أو الخسارة ال قًا في ب ما بها سا مته وفقًا لطرقة التكلفة المطفأة ف س الخسارة ق عد ع مة اإلستثمار  حیث ال تتجاوز ق موحد و
 لو لم یتم اإلعتراف بخسائر التدني.

ان الرح أو الخ قًا ضمن ب ع، فإن خسارة التدني والتي تم االعتراف بها سا متوفرة للب ة المصنفة  أدوات حقوق الملك ما یتعل   سارة أما ف
مة العادلة الالحقة لخسارة التدني یتم االعتراف بها ان الرح أو الخسارة الموحد. إن الزادة في الق سها من خالل ب  الموحد ال یتم ع

متوفرة  ة والمصنفة  ما یتعل بدیون أوراق مال مة العادلة. أما ف اطي الق تم إدراجها تحت بند إحت ضمن بنود الدخل الشامل األخر و
ع ن أن  للب م مة العادلة لإلستثمار  انت الزادة في الق ان الرح أو الخسارة الموحد إذا  س خسائر التدني الحقًا من خالل ب ، یتم ع

عد اإلعتراف بخسائر التدني. ل موضوعي لحدث حصل  ش تتعل 
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ال ةإلغاء اإلعتراف    موجودات المال
ة من هذه الموجود ة إلستالم التدفقات النقد ة فقط عندما تنتهي مدة الحقوق التعاقد الموجودات المال ات تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف 

افة مخاطر وعوائد الملك ان آخر. إذا لم تنقل المجموعة ولم تحتفظ  ة إلى  افة مخاطر ومنافع الملك ة ولكن أو أن یتم إنتقال 
طة  ات المرت الحصة المحتفظ بها في الموجودات والمطلو اإلعتراف  طرة على الموجودات المنقولة، فإن المجموعة تقوم  إستمرت في الس
ة تم نقلها فإن المجموعة  ة من موجودات مال افة مخاطر وعوائد الملك انت المجموعة تحتفظ  الغ قد تضطر إلى دفعها. إذا  بها لم

ذلك اإلعتراف بإقتراض مضمون للعائدات المستلمة.تستمر  ة و الموجودات المال   اإلعتراف 
ع الرح أو الخسارة من اإلست ة في مجملها، فإنه یتم اإلعتراف  الموجودات المال ان الرح أو الخسارة عند إلغاء اإلعتراف  اد في ب

ین مجموع المقابل المستلم أو القابل لإلستالم والرح أو الخسارة المتراكمة مة الدفترة لألصل و الفرق بین الق في  الموحد والذ یتمثل 
.   بنود الدخل الشامل األخر

ة غیر مجملها (مثل حالة إحتفا الشر ة  الموجودات المال ار إعادة شراء جزء من الموجودات المحولة)، تقوم  عند إلغاء اإلعتراف  بخ
ار إعادة الشراء والجزء الذ تم إلغاء  ه المجموعة في خ ة بین الجزء الذ تحتفظ  مة الدفترة للموجودات المال المجموعة بتوزع الق

ل.  ة لتلك األجزاء عند تارخ التحو مة العادلة النسب ه وذلك على أساس الق مة الدفترة الموزعة اإلعتراف  الفرق بین الق یتم اإلعتراف 
ه ومجموع المقابل المستلم واألراح والخسائر المتراكمة لهذا الجزء من األصل (والمسجلة  على الجزء من األصل الذ تم إلغاء اإلعتراف 

ان الرح أو الخسارة الموح ) في ب نود الدخل الشامل األخر ان الرح أو الخسارة و د. یتم تخصص األراح والخسائر المتراكمة في ب
ه والجزء الذ  نود الدخل الشامل األخر بین الجزء الذ ال تزال تعترف المجموعة  ان الرح أو الخسارة و التي تم اإلعتراف بها في ب

ة لتلك األجزاء. مة العادلة النسب ه وذلك على أساس الق   تم إلغاء اإلعتراف 

مة الموجودات ةغیر  تدني ق   المال
ان هناك أ مؤشر على أن  مة الدفترة للموجودات غیر الملموسة لتحدید ما إذا  مراجعة الق ة، تقوم المجموعة  ل سنة مال ة  في نها
مة القابلة لالسترداد من أجل تحدید مة. في حالة وجود أ من هذه المؤشرات، یتم تقدیر الق  تلك الموجودات تعاني خسائر انخفاض الق

ن تقدیر المبلغ القابل لالسترداد إلحد الموجودات، یجب على المجموعة  ون من المم مة، إن وجدت. عندما ال  مد خسارة تدني الق
ون هنالك تحدید أساسي ومعقول وثابت للتوزع، ی مة القابلة لالسترداد لوحدة تولید النقد التي ینتمي إلیها األصل. عندما  تم تقدیر الق

ن تحدید أسس توزع ا م ة، أو یتم توزعها على أصغر مجموعة من وحدات تولید النقد التي  لموجودات على وحدات تولید النقد الفرد
  توزع معقولة وثابتة.

مة في  مة عند االستخدام. في تقدیر الق عاد والق مة العادلة مطروحا منها تكالیف اإلست ن استردادها هي أعلى من الق مة المم الق
مات اال س تقی ع ة الذ  استخدام معدل خصم ما قبل الضر ة  متها الحال ة المقدرة إلى ق ة المستقبل ستخدام یتم خصم التدفقات النقد

ة لم یتم تعدیلها ة المستقبل ة للنقود والمخاطر المحددة لألصل الذ تقدیرات التدفقات النقد مة الزمن ة للق  .السوق الحال

ة ات المال   المطلو
ة  ة وأدوات حقوق الملك ات المال ات یتم تصنیف المطلو ة أو أسهم وفقًا ألسس وجوهر الترتی ات مال الصادرة عن المجموعة إما مطلو

ة. ة و ادوات حقوق الملك ات المال ة و تعرفات للمطلو   التعاقد

  الذمم الدائنة
الغ المت مة العادلة للم التكلفة وهي الق ضائع تم إستالمها.یتم تسجیل اإللتزامات  ًال عن خدمات أو  وجب دفعها مستق
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ة الهامة -٣ اسات المحاسب   (تتمه) الس

ة ات المال   (تتمه) المطلو

الت ة وتسه   قروض بن
طة  اشرة المرت الغ المقترضة ناقصًا التكالیف الم مة العادلة للم الت على أساس الق ة والتسه القروض بن یتم اإلعتراف المبدئي 

ة فروقات بین ال تم إدراج أ عد اإلعتراف المبدئي بإستخدام طرقة سعر الفائدة الفعال و التكلفة المطفأة  م القروض  معاملة. یتم تقی
ان الرح او الخسارة الموحد على مد فترة اإلقتراض. ة في ب ة النهائ الغ التسو   التكلفة وم

ة ات المال   إلغاء المطلو
ات ال ات یتم إلغاء المطلو مة الدفترة للمطلو ة. یتم إدراج الفرق بین الق ات المجموعة المال ة فقط عند سداد، إنتهاء، أو إلغاء مطلو مال

ان الرح أو الخسارة الموحد. ة والمقابل المدفوع في ب   المال

ة من/الى العمالء من عقود االعمال الغ المطلو   إجمالي الم
ة من ة المطلو الغ االجمال الغ المستحقة منها او المقبوضة، عندما تضیف /تدرج الم سعر التكلفة زائد الرح ناقصا منها الم الى العمالء 

، عندما  ة اخر ة المستحقة للعمالء، من ناح الغ اإلجمال س زادة عن الم ع التكلفة زائد الرح تفوق المدفوعات المقبوضة/المدینة، و 
ة الى العمالء.تسلم المدفوعات المقبوضة/المدینة تتجاو  ة المطلو الغ االجمال س زادة عن الم نع   ز التكلفة زائد الرح، و

  معامالت مع أطراف ذات عالقة
سبب قدرتها تعتبر  ات على أنها أطراف ذات عالقة  ة الشر طرة مشتر ة أو ممارسة تأثیر هام أو س طرة على الشر على ممارسة الس

ة لل ة والتشغیل ة. على القرارات المال ضاً شر ات على أنها أطراف ذات عالقة ، تعتبروأ ة القدرة على  الشر ون لد الشر عندما 
ة  ة والتشغیل ة على القرارات المال طرة مشتر   .األطراف لهذهممارسة النفوذ، أو س

  ف.األطرالتزامات بین الخدمات أو اإل ،نقل الموارد على مع األطراف ذات العالقة عادة تشتمل المعامالت

  العائد على السهم
م  ة. یتم إحتساب العائد األساسي والمخفض للسهم بتقس تعرض المجموعة الرح األساسي والمخفض للسهم الواحد من األسهم العاد

ة القائمة خالل السنة. المجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العاد   الرح أو الخسارة العائدة للمساهمین العادیین 

افأة ن ة الخدمة للموظفینم   ها
افأة على أساس آخر راتب ومدة الخدمة وتستح لكل موظف  ة الخدمة لموظفیها. تستح الم افأة نها تحتسب المجموعة مخصصًا لم
افأة وفقًا لقانون العمل القطر وعقد الموظف، وتدفع عند استقالة  على أن یتم إكمال الحد األدنى من فترة الخدمة. یتم إحتساب الم

ة الخدمة تحت بند اإللتزامات غیر المتداولة. افأة نها   الموظف أو إنهاء خدمته. تقوم المجموعة بتصنیف م

ة   الضر
ة للفترة  ان ایدرج تحت بند مصروف الضر ة في ب الضر ة. یتم االعتراف  ة الحال  خرآلسائر والدخل الشامل االخراح أو ألالضر

ة. وفي هذه الحالة، یتم اآلجة في الدخل الشامل ا، بإستثناء البنود المدر الموحد ضا في إلخر الموحد أو حقوق الملك ة أ الضر عتراف 
ة، على التوالي.الموحد خر آلالدخل الشامل ا   أو حقوق الملك

ة  ة الدخل الحال قة حسبیتم احتساب ضر ة المط ز الما قوانین الضرب ان المر قها في ب لي الموحد حیث في قطر أو التي یتم تطب
عة  اتها التا ة وشر م یتولعلى تعمل الشر ة. تقوم اإلدارة دورا بتقی ة القرارات د إیرادات خاضعة للضر المتخذة في اإلقرارات الضرب

الغ المت اما عند االقتضاء على أساس الم ة السارة للتفسیر. وتضع أح الحاالت التي تخضع فیها األنظمة الضرب ما یتعل  وقع ف
ة. دفعها للسلطات الضرب
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ة الهامة -٣ اسات المحاسب   (تتمه) الس

  تكالیف اإلقتراض
ح جاهزة  لة لتص ة طو اشرة بإنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة وهي الموجودات التي تستغرق فترة زمن تضاف تكلفة اإلفتراض المتعلقة م

ح ج ع، إلى تكلفة تلك الموجودات حتى تص ع.اإلستخدام أو الب   اهزة لإلستخدام أو الب

جزء مطروح من تكلفة اإلقتراض التي یجب رسملتها  یتم إدراج إیرادات اإلستثمار من الودائع المؤقتة التي تم إستخدامها من القروض 
ان الرح أو الخسارة الموحد في فترة تحققها. قي من تكالیف اإلقتراض في ب   في الموجودات. یتم إدراج المت

ر القط   اعاتتقار
نها تحقی اإلیرادات والمصروفات متضمنة  م شترك في نشاطات األعمال ومن خاللها  القطاع هو عنصر من عناصر المجموعة الذ 
صفة دورة من  معامالت مع أ من عناصر المجموعة. إن نتائج القطاع التشغیلي یتم مراجعتها  اإلیرادات والمصروفات المتعلقة 

س التشغیلي ل م أدائها قبل الرئ یف یتم توزع الموارد على القطاعات وتقی صنع القرار (مجلس أعضاء اإلدارة) للوصول لقرار حول 
ضاح رقم   ).٣٠بناءًا على المعلومات المتوفرة (إ

  اإلیرادات
التالي:    یتم تحق إیرادات المجموعة 

ضائع  عات ال   مب
ضائع عندما تنتقل  ع ال اإلیراد من ب ة:یتم اإلعتراف  افة الشرو التال فاء  ة على أن یتم إست ل الملك تم تحو ضائع و   ال

  ؛ ضاعة إلى المشتر ة ال ملك   إنتقال المخاطر والمنافع المتعلقة 
  اعة؛ ضاعة الم م المستمر من قبل اإلدارة على ال اب التح   غ
  ل موثوق؛ ش ة تحدید وٕاحتساب اإلیرادات  ان   تواجد إم
 ة تدف ة ؛ و تواجد إحتمال ات إلى الشر العمل ة المتعلقة   المنافع اإلقتصاد
 .ل موثوق ش ضاعة  ال ة إحتساب والتعرف على المصارف المتعلقة  ان   إم

 إیراد عقود المقاوالت والعقود المتخصصة
الرجوع إلى مرحلة  اإلیرادات والتكالیف  ، یتم اإلعتراف  ل موث ش ن تقدیر نتائج عقد اإلنشاء  م اإلنجاز من نشا العقد في عندما 

ة  ة للتكالیف اإلجمال النس ة من تكالیف العقد المتكبدة لألعمال المنجزة حتى اآلن  ز المالي، وتقاس على أساس نس ان المر تارخ ب
ات ومدفوعات الح مثل مرحلة اإلنجاز. یتم إدراج اإلختالفات في عقود األعمال مثل المطال ان هذا ال  وافز إلى العقود للعقد إال إذا 

ل موثوف وٕاستالمها محتمل. ش اسها  ن ق ان من المم   إذا 
، یتم اإلعتراف بإیرادات العقد إلى حد تكالیف العقد المتكبدة التي من المرج ل موث ش ن تقدیرها  م ع عندما تكون نتائج عقد البناء ال 

مصروفات في الفترة  ات العقود  ون من المحتمل أن إجمالي تكالیف أن تكون قابلة لإلسترداد. تم إث ن تكبدها فیها. وعندما  م التي 
اشرة. مصروف م ات الخسارة المتوقعة    العقد ستتجاوز إجمالي إیرادات العقد، فإنه یتم إث

اإلعندما یتم تكبد تكالیف العقد حتى اآل األلى اإلإضافة ن  ات  راح ناقصاً عتراف  ظهر الخسائر المحققة زادة في المتطل ة،  المرحل
الغ المستحقة من العمالء عن  ات المرحلإفائض الم اإلیرادات العقود، وعند زادة المطال ضافة ة تتكبد تكالیف العقد حتى تارخة 

الغ المستحقة لى األإ ظهر فائض الم خسائر.  الغ المسأ لى العمالء عن إراح المحققة أقل من المعترف بها  تلمة عمال العقد بتنفیذ الم
مة الفواتیر المصدرة عن العمل المنجز ولكن لم من قبل األ إلتزام، تدرج ق ز المالي الموحد  ان المر عمال ذات الصلة المدرجة في ب

.تدفع حتى اآل ز المالي الموحد تحت ذمم تجارة مدینة وذمم مدینة أخر ان المر ن من قبل العمالء في ب
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ة الهامة -٣ اسات المحاسب   مه)(تت الس

  (تتمة) اإلیرادات

م الخدمات   تقد
م الخدمة. م الخدمات عند تقد   تتحق اإلیرادات من تقد

 إیرادات الفوائد
ة عن إیرادات   الفوائد وفقًا لمبدأ اإلستحقاق. یتم المحاس

ع األراح   توز
ة للمجموعة فتوزع األب اإلعترافیتم  انات المال ات في الب مطلو ي الفترة التي یتم فیها اعتماد هذه التوزعات راح لمساهمي المجموعة 

  من قبل مساهمي المجموعة.
  

م األحداث .٤ ة لتقی ة الهامة والمصادر األساس  التقدیرات المحاسب

ضاح رقم ( ة للمجموعة والظاهرة ضمن اإل اسات المحاسب ات تطبی الس الت وتقدیرات وٕافتراضات ٣لغا )، یتوجب على اإلدارة عمل تعد
. إن التقدیرات واإلفتراضات مبنّة معینة خ ن الحصول علیها من مصادر أخر م ات التي ال  مة الدفترة للموجودات والمطلو الق اصة 

ة عن تلك التقدیرات. یتم مراجعة التقدیرات  ق ن أن تختلف النتائج الحق قة وعلى عوامل أخر ذات عالقة. من المم على الخبرات السا
ل مس ش الت علىواإلفتراضات  التعد ة خالل السنة التي تتم فیها المراجعة. یتم اإلعتراف  تم تعدیل التقدیرات المحاسب التقدیرات  تمر و

ة ان یتم فیها تعدیل التقدیر التي السنة في المحاسب ان  المقبلة والسنوات سنة التعدیل أو في في تلك السنة فقط یؤثر التعدیل إذا  إذا 
ة السنوات منل  التعدیل یؤثر على ة والمستقبل   .الحال

ة اسات المحاسب ام الهامة في تطبی الس   األح
ة  اسات المحاسب جزء من تطبی الس التقدیرات التي قامت بها إدارة المجموعة  ة غیر تلك التي تتعل  س ام الرئ ما یلي األح ف

انات ال م المسجلة في الب ة الموحدة.للمجموعة والتي لها األثر األهم على الق   مال

ة علي األستمرارة م قدرة الشر المستقبل  إن األدارة قد قامت بتقی ما لد المجموعة من موارد لألستمرار  ة  وقد جاءت النتائج مرض
األضافة إ ة.  ما في السنة المنته ة  ة إیجاب ة وتدفقات نقد لي القرب. إن المجموعة مرحة ولدیها صافي موجودات ، أعمال رأسمال

ة الموحدة وفقاً  انات المال ة علي األستمرارة. لذلك تم إعداد الب وك قد تؤثر علي قدرة الشر ة ش  ذلك لم یرد إلي علم األدارة وقوع أ
  لمبدأ األستمرارة

ة   تصنیف الموجودات المال
إستثمارات متا فها  ان سیتم تصن ما إذا  مة العادلة تقرر اإلدارة عند شرائها وتملكها لإلستثمارات ف الق ة  موجودات مال ع أو  حة للب

متها العادلة من خالل الرح أو الخسارة إذا  ق ة  موجودات مال من خالل الرح أو الخسارة. تقوم المجموعة بتصنیف هذه اإلستثمارات 
مة العادلة من خالل الرح أو الق إستثمارات  فها  غرض المتاجرة بها أو تم تصن انت مشتراة  الخسارة بواسطة المجموعة عند  ما 

ع. إستثمارات متاحة للب افة اإلستثمارات األخر    اإلعتراف المبدئي. تصنف 

اس اإلستثمارات العقارة   ق
ا اس إستثماراتها العقارة وتطبی هذه الس ة لق اسة محاسب س مة العادلة أو طرقة التكلفة  ة بتطبی إما طرقة الق سة إن اإلدارة مطال

اس هذه عل ه یتم ق موج موجب عقد إیجار تشغیلي، والذ  انت تملك إستثمار عقار مستأجر  ع اإلستثمارات العقارة، إال إذا  ى جم
مة العادلة فقط. الق   اإلستثمارات العقارة 

ز  ان المر اس إستثماراتها العقارة في ب مة العادلة ألغراض ق المالي الموحد.ولقد اختارت المجموعة تطبی طرقة الق
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 (تتمھ) التقدیرات المحاسبیة الھامة والمصادر األساسیة لتقییم األحداث -٤
ة ات المشتر فات الترتی   تصن

ة. ات التعاقد ل القانوني على الترتی ة إعتمادًا على الش ة أو مشارع مشتر ات مشتر ان عمل ما إذا  أخذت  تقوم المجموعة بتحدید الترتیب ف
عین اإل ناًء على ذلك، یتم اإلدارة  ة، و ات المشتر ات في الترتی ار الوقائع والظروف التي تبین الح في األصول وااللتزامات للمطلو عت

ضاح ة للمجموعة (إ ات مشتر علم ة  ات المشتر ضاح رقم  ١٠ رقم تصنیف حصة المجموعة في الترتی   ).٣٠وا

مة الموجودات الملموسة وغیر الملموسة   تدني ق
متها، إذا ما تقوم  انت هذه الموجودات قد عانت من تدني ق ًا لتحدید ما إذا  فحص موجوداتها الملموسة والغیر ملموسة سنو إدارة المجموعة 

ضاح رقم ( ة المنصوص علیها في اإل اسات المحاسب مة، وفقًا للس مة األصل القابلة لإلسترداد ٣ظهرت دالئل لتدني الق ). یتم تحدید ق
ة المتوقعة للموجودات على مد العمر اإلنتاجي لها وخصمها بإستخدام بإستخدام  مة في اإلستخدام والتي تتطلب تقدیر التدفقات النقد طرقة الق

  أسعار الخصم السائدة في السوق.

ة مة الموجودات المال   تدني ق
ن تحصیلها عندما توجد الغ الذمم التجارة المدینة المم امل. یتم هذا التقدیر  تقوم المجموعة بتقدیر م ل  ش وك حول تحصیل تلك الذمم  ش

لة فیتم ت ة غیر الجوهرة ولكنها استحقت السداد منذ فترة طو الغ الفرد ة للم النس . أما  الغ المدینة الجوهرة على أساس إفراد قدیرها للم
ة التي تم الت حتسب لها مخصص بناءًا على طول الفترة الزمن ة و ة. صورة اجمال أخر فیها عن السداد على أساس معدالت اإلسترداد التارخ

ان الرح أو الخسارة الموحد. الغ المتوقعة ضمن ب ًا في المستقبل والم الغ التي سیتم تحصیلها فعل   یتم إدراج أ فرق بین الم

ات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقد الضرورة على فرض وك.تلك التقدیرات ، تستند    یرات والش

مبلغ  وك في تحصیلها  مخصص للدیون المش مثل هذا  ٨٬٠٩٦٬٠٣٠: ٢٠١٦رـال قطر (٦٬٤٠١٬٤٦٩ اعترفت المجموعة  ) و رـال قطر
ات تعدت    یوم و أن تحصیلها غیر متوقع.  ٣٦٥المبلغ مطال

اس اإلستثمارات العقارة   ق
عة مبنى تم إنشاؤه على قطع ات التا سنوات. تم تصنیف المبنى اإلستثمارات  ١٠ة أرض مستأجرة من طرف ثالث لمدة تمتلك إحد الشر

مة العادلة على مد فترة ا ض الق ة مدة العقد. تر األیجار، حیث سیتم نقل اإلالعقارة. یتم تخف اني إلى المؤجر في نها دارة أن إلرض والم
مة العادلةلالرصید الختامي  قارب الق مة العادلة إلستثمارات العقارة في تارخ التقرر. یتم تصنیف الإل إلستثمارات العقارة  نخفاض في الق

ان ا مة العادلة في ب ة ألضمن التغیرات في الق رـال  ١٬٥٦٤٬٩١٩ إلستثمارات العقارةلراح أو الخسائر المجمع. بلغت األرصدة الختام
سمبر  ٣١ما في رال قطر  ٢٬١٧٠٬٦٩٢و   قطر    على التوالي. ٢٠١٦و  ٢٠١٧د

ع مة استثمارات متاحة للب   تدني ق
ة الدولي رقم  ار المحاس ع المجموعة مع ة  ٣٩تت ان هناك تدني في الموجودات المال ما إذا  اس" لتحدید ف ة: االعتراف والق "األدوات المال

م أن تقوم المجموعة بتقدیرات هامة من بینها تحدید ع. یتطلب هذا التقی مة. المتاحة للب شیر إلى تدني الق ان هناك دلیل موضوعي    ما إذا 
  

مة العادلة اس الق  ق
مة العادلة للموجودات أو المطلو ة. عند تقدیر الق مة العادلة ألغراض التقارر المال الق ات المجموعة  عض موجودات ومطلو اس  ات، یتم ق

ن مالحظتها في السوق الى الحد م ة غیر متوفرة، تقوم المجموعة بإشراك  تستخدم المجموعة معلومات  المتاح. عندما تكون المعلومات األول
ة والمد م المناس مین الخارجیین المؤهلین لوضع أسالیب التقی ل وثی مع المق ش م. تعمل اإلدارة  مین مؤهلین مستقلین ألداء التقی خالت مق

م وال ات المختلفة للنموذج. تم اإلفصاح عن المعلومات حول أسالیب التقی مة العادلة للموجودات والمطلو مدخالت المستخدمة في تحدید الق
ضاحات المتعلقة بها. في اإل



ضة    )ع.ق.م.(شمجموعة إستثمار القا

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ
سمبر  ٣١في  ما    ٢٠١٧د

-٢٤-  

  
 (تتمھ) التقدیرات المحاسبیة الھامة والمصادر األساسیة لتقییم األحداث -٤

ضائعتدن مة ال  ي ق
تم  مة القابلة للتحق أیهما اقل، و التكلفة أوصافي الق م المخزون  مة القابلة للتحق یتم تقی ض تكلفة المخزون إلى الق الت لتخف عمل تعد

ا الجودة دورًا ه مة. وتلعب عوامل عدة مثل تغیر الطلب وتسعیر المنتجات واإلهتراء وقضا امًا في إعتمادًا على معدالت التقادم والتدني في الق
ورة، تقوم المجموعة ب ناءًا على هذه العوامل المذ الت. و تم تلك التعد ل تقرر و ة والمتقادمة في تارخ  طیئة الحر ضاعة  م مخصص ال تقی

الت عن المتوقع.  الت الالزمة في حال إختالف هذه التعد   عمل التعد

  خصم المحتجزات
لة المد مدینة تقوم ة. / االدارة بتحدید معدل الفائدة الفعلي لخصم المحتجزات طو متها الحال   دائنة لتحدید ق

 ومعدات  أالتو  ممتلكات
ة على اإلستخدام المتوقع لتلك ة المتوقعة لها والتي تكون مبن الموجودات  یتم إستهالك الممتلكات والمصانع والمعدات بناءاً على األعمار اإلنتاج

انة واإلصالح والتقادم التكنولوجي الناتج عن التغیرات الت ة. ودرجة التلف واإلهتراء الناتجة عن اإلستخدام وخطط الص ق مة المت ة والق كنولوج
ة لهذه الموجودات حیث تعتبرها غیر  ق مة مت ار أ ق اإلعت   .جوهرةلم تأخذ المجموعة 

لة األجل  اإلعتراف بإیرادات العقود طو
ة إحتساب التكلفة المتوقعة  الخسائر المتوقعة في عمل اإلیرادات و إلنجاز المشارع ، تقوم تقوم اإلدارة بتقدیر تكلفة المشروع بهدف اإلعتراف 

ة تتطلب الرقا ة مقابل الموازنة التقدیرة. هذه العمل ة ومقارنات مستقبل م تقارر منظمة ومالحظات على النتائج الفعل ة على األداء اإلدارة بتقد
ر ووضع خطط إلدارة هذه المخاطر.  ة وتطو ة التي تواجه الشر س في رأ اإلدارة أن التكالیف المتوقعة المالي والتشغیلي وتحدید المخاطر الرئ

صورة عادلة.  إلنجاز المشارع المختلفة تظهر 

ة الدولي رقم ( ار المحاس أن تعترف ١١ما هو مطلوب في مع لة األجل، یتطلب من المجموعة  ) في تطبی نسب اإلنجاز على مشارع طو
، برأ إدارة ال ة، لن تحق المجموعة أ خسائر في المستقبلأ خسائر متوقعة على عقودها. في ضوء ما سب   مجموعة ، وفقًا للحقائ الحال

  أوامر التغیر
اس للمشارع قطر ذ.م.م.) من خالل  عة (د ات التا اس  عملیتهاقامت إحد الشر ه ستار للهندسة والمقاوالت ذ.م.م ود ة (أ تى أ المشتر

ة) بتسجیل إیرادات مت –للمشارع ذ.م.م  ة مشتر مة عمل ق سمبر  ٣١رـال قطر حتى تارخ  ١٦٣٬٨٢٠٬٠٠٠راكمة  حصة ( ٢٠١٧د
في مرحلة  اإلدارةناتجة عن أوامر تغییر تتعل بتغییر نطاق العمل وتكالیف تمدید المشروع. مازالت ) رـال قطر  ٤١٬٧٧٤٬١٠٠المجموعة: 

ة  قابلة لإلسترداد.المفاوضات مع العمیل للموافقة على أوامر التغییر. إن اإلدارة واثقة  انات المال الغ المسجلة في الب   أن الم
  
  
  
  
  
  
  



ضة    )ع.ق.م.(شمجموعة إستثمار القا

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ
سمبر  ٣١في  ما    ٢٠١٧د

-٢٥-  

  

سمبر ،  ٣١  نقد وأرصدة لد البنوك -٥   د
 ٢٠١٦    ٢٠١٧  

ـال     رـال قطر     قطر  ر
        

 ٣٢١٬٦٥٨   ٩٣١٬٨٨٠  نقد في الصندوق 
 ١١٤٬٥٠١٬٨٨٦   ١٢٧٬٩٦٥٬٠١٥  نقد في البنك

ضاح أ)ودائع ثاب  ٧٬٠٠٠٬٠٠٠   ٧٬٠٠٠٬٠٠٠  تة (إ
ي  ٦٩٠٬٠٠٠  ٩٥٨٬٦٥٧  هامش بن

 ١٢٢٬٥١٣٬٥٤٤   ١٣٦٬٨٥٥٬٥٥٢  أ)-٥(  االجمالى 
      طرح: 

شوف  ضاح ( أرصدة سحب على الم   (٧٠٬٩٤٥٬١٧٣)   (٧٠٬٤٧٩٬٢٩٢)  )أ-١٦  إ
ه النقد ،   ٥١٬٥٦٨٬٣٧١   ٦٦٬٣٧٦٬٢٦٠  ب)-٥(  رصید النقد وش

ضاح (أ):   إ
هذه الودائع تستح خالل أقل  ,)%١: ٢٠١٦( %١للسنة  رح معّدل لد بنك محلي في دولة قطر، وتحملتمثل الودائع الثابتة بودائع ت

  شهور من تارخ اإلیداع. ٣من 
سمبر ،  ٣١  ذمم مدینة وأرصدة مدینة أخر  -٦   د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ـال قطر      رـال قطر     ر

 ١٢٢٬٢١٧٬١١٤   ١٢١٬٤٦٤٬٤٧٣  صافي الذمم تجارة مدینة ، 
 ٥٠٬٢٤٦٬٢٢٤   ٢٧٬٧٦١٬٩١٣  محتجزات مدینة

 ٢٣٬٣٨٥٬٣١٨   ١٬٤٦٧٬٧٤٨  مصارف مدفوعة مقدماً 
ضاح أ) أرصدة مدینة أخر   ١٥٬٩٣٢٬٦٩٩   ٢٢٬٦١٢٬٢٠٦  (إ

  ٢١١٬٧٨١٬٣٥٥   ١٧٣٬٣٠٦٬٣٤٠ 
ضاح    )أ(إ

ة قطر قطر مستح رـال ٦٬٨٩٣٬٤٦٧ضمن أرصدة مدینة أخر مبلغ درج ین ةمقابل  العامة للتأمین وٕاعادة التأمین من شر عاد  عمل إست
ة الشرقیون للمشارع (ش.ش.و) أن، شر ة علمًا  عاداإل عمل   .تحصیله أن هذا المبلغ سیتم على ثقة اإلدارةإن . ٢٠١٥ خالل إكُتملت ست

ضاح     .(ب) ٨أ
ة الممنوحة للعمالء هي ما بین  إن متوسط الغ  ٩٠إلى  ٦٠الفترة اإلئتمان ن. یتم المتأخرةیومًا. ال یتم إحتساب فائدة على الم مخصص  تكو

ان الرح أو الخسارة الموحد عند توفر أدلة  وك في تحصیلها في ب الغ المش ة على عدمللم ه موضوع ان الغ تلكإسترجاع  إم تستند  الم
قة خبراتال إلى   دارة.لإل السا

سمبر ، ٣١     د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ـ     رـال قطر     قطر  الر

        تتكون الذمم التجارة المدینة من:
 ١٣٠٬٣١٣٬١٤٤   ١٢٦٬٧٨٨٬٣٩٣  ذمم تجارة مدینة

وك في تحصیلها  )٨٬٠٩٦٬٠٣٠(   (٥٬٣٢٣٬٩٢٠)  طرح: مخصص الدیون المش
الصافي  ١٢٢٬٢١٧٬١١٤   ١٢١٬٤٦٤٬٤٧٣  ذمم تجارة مدینة، 



ضة    )ع.ق.م.(شمجموعة إستثمار القا

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ
سمبر  ٣١في  ما    ٢٠١٧د

-٢٦-  

  (تتمه) ذمم مدینة وأرصدة مدینة أخر  -٦

ما في إ ما یلي: ٣١ن أعمار الذمم المدینة  سمبر هي    د

مة  )أ( ة الق   أعمار الدیون غیر المتأخرة وغیر متدن
سمبر ، ٣١     د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ـال     قطر  رـال    قطر  ر
 ٥١٬٥٩٩٬٩٠٤   ٥٧٬٣٧٦٬٥١٢  یوماً  ٦٠أقل من 

 ١٨٬٥٥٨٬٩٧٤   ٢٣٬٢٥٤٬٥٢٢  یوماً  ٩٠ – ٦١
  ٧٠٬١٥٨٬٨٧٨   ٨٠٬٦٣١٬٠٣٤ 

مة أعمار  )ب( ة الق   الدیون المتأخرة وغیر متدن
سمبر ، ٣١     د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ـال     قطر  رـال    قطر  ر

 ١٣٬٨٥٣٬٢٣٤   ١١٬٣٢١٬٩٦٤  یوماً  ١٨٠ – ٩١
 ٢٢٬٥٥٠٬٩١٢   ١٤٬٥٤٣٬٦٦٧  یوماً  ٣٦٥ – ١٨١

 ١٥٬٦٥٤٬٠٩٠   ١٤٬٩٦٧٬٨٠٨  یوماً  ٣٦٥أكثر من 
  ٥٢٬٠٥٨٬٢٣٦   ٤٠٬٨٣٣٬٤٣٩ 

مةأعمار الدیون المتأخرة   )ج( ة الق   ومتدن
سمبر ، ٣١     د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ـال     قطر  رـال    قطر  ر
 ٨٬٠٩٦٬٠٣٠  ٥٬٣٢٣٬٩٢٠  یوماً  ٣٦٥أكثر من 

وك في تحصیلها ة في مخصص الدیون المش   الحر
سمبر ، ٣١     د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ـال     قطر  رـال    قطر  ر

ة السنة  ٣٬٣٦٢٬٣٩٨   ٨٬٠٩٦٬٠٣٠  الرصید في بدا
ون   ٦٬١٧٨٬٧٦٨   --  السنةخالل  الم

وس من المخصص  (٣٠٤٬٤٧٥)   (١٬٧٧٢٬١١٠)  المع
هما تم   (١٬١٤٠٬٦٦١)   (١٬٠٠٠٬٠٠٠)  خالل السنة شط

ة السنة  ٨٬٠٩٦٬٠٣٠   ٥٬٣٢٣٬٩٢٠  الرصید في نها



ضة    )ع.ق.م.(شمجموعة إستثمار القا

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ
سمبر  ٣١في  ما    ٢٠١٧د

-٢٧-  

  

ة من العمالء مقابل عقود أعمال -٧ الغ المطلو سمبر ،  ٣١  إجمالي الم   د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  

ـ     رـال قطر     ال قطر ر
 ٧٣٦٬٥٣١٬٩٧٣   ٩٢٦٬٨١٧٬٣٢٦  راح المعترف بهامضافا الیها األد المتكبدة و تكلفة العق

 (٥٨٧٬٨٣٢٬٩٦٢)  (٧٢٨٬٠٧٢٬٢٧٩)  الصادره اإلنجاز: فواتیر طرح
  ١٤٨٬٦٩٩٬٠١١  ١٩٨٬٧٤٥٬٠٤٧ 

 األطراف ذات العالقة -٨

ات الزمیلة وأعضاء مجلس اإلدارة و / أو العالقة  تتمثل األطراف ذات طرة علیها الشر الس ات تقوم  ا للمجموعة وشر موظفي اإلدارة العل
بیرة علیها صورة  ة أو لد هذه األطراف نفوذ  طرة مشتر . تتم الموافقة على شرو المعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل إدارة س

  المجموعة.
سمبر ،  ٣١  اف ذات عالقةمطلوب من أطر   )أ(    د

  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ـال قطر      رـال قطر     ر

عة اتها التا في (ذ.م.م) وشر  ٣٣٬٨٠٥٬٧٤٣ ٢٤٬٩٢٣٬٦٣١   مجموعة الهد
 ٥٬٢٠٢٬٥٨٤ ٧٬٨٢٦٬٥٧٠   أخر 
  ٣٩٬٠٠٨٬٣٢٧ ٣٢٬٧٥٠٬٢٠١ 

  
سمبر ،  ٣١  مطلوب لألطراف ذات عالقة  )ب(    د

  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
  رـال قطر     ـال قطر ر  

ضاح أ) مساهمین حالیین  ٧٬٦٥٠٬٨٧٨ ٦٬٨٩٣٬٤٦٧  (إ
عة  اتها التا في (ذ,م,م) وشر  ٢٬٩٣٦٬٨٩٧ ٣٬٢١٩٬٥٥٤  مجموعة الهد

 ١٢٬٩٢٧٬٨١٢ ٦٬٦٩٩٬٣٤٣  أخر 
  ٢٣٬٥١٥٬٥٨٧ ١٦٬٨١٢٬٣٦٤ 

ضاح (أ):  إ

ة  ٦٬٨٩٣٬٤٦٧المساهمین الحالیین مبلغ  رصید یتضمن عاد شر توزعات أراح مستحقة مقابل است للمشارع  الشرقیون رـال قطر 
عادها ، والتي تم (ذ.م.م) ضاح رقم  ٢٠١٥ل عام الخاست األ   .)أ( ٦ما هو موضح 

  

  

  

  

  



ضة    )ع.ق.م.(شمجموعة إستثمار القا

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ
سمبر  ٣١في  ما    ٢٠١٧د

-٢٨-  

  
سمبر ، ٣١  المخزون . ٩   د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ـال قطر      رـال قطر     ر

ضاح مخزون   ٥٦٬٦٧٦٬٤٤٨ ٦٢٬٤٤٤٬٢٧٢  أ) ٢٤تجار (إ
 ٦٬٣٩٤٬٩٤٣ ٣٬٢٣٧٬٠٠٦  مواد خام

 ٥٬٨١١٬٦٦١ ٧٬٧٨٩٬٥٢٩  ضاعة في الطر
  ٦٨٬٨٨٣٬٠٥٢ ٧٣٬٤٧٠٬٨٠٧ 

ة: ناقصاً  طیئة الحر ضاعة متقادمة و  (٢٬١٣٩٬٦٠٧) (١٬٨١٨٬٨٦٤)  مخصص 
  ٦٦٬٧٤٣٬٤٤٥ ٧١٬٦٥١٬٩٤٣ 
  
  

ع مصنفةموجودات . ١٠ سمبر ، ٣١  محتفظ بها برسم الب   د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  

ـال قطر      رـال قطر     ر
        

ع         موجودات محتفظ بها برسم الب
ةإ ة مشتر  ٣٩٥٬١٩٥٬١٠٤ --  (أ) * ستثمار في عمل

موجودات اشرة  طة م ات مرت عمحتفظ بها  مصنفه مطلو     برسم الب
ة ة المشتر ات العمل  ٢٦٩٬٦٠٣٬٦٩٧ --  (ب) مطلو

  

ة* ات المشتر   إستثمار في العمل
اء على ٢٠١٥خالل عام (أ)  الت إ، واف الشر د للكا ة السو ة في شر عاد حصة الشر ة)  -ست ة مشتر  أن یتوقعقطر ذ.م.م (عمل
مة تكون  ع تكالیف ناقصاً  العادلة الق ة ب ة العمل مة من أعلى المشتر . وفقًا لذلك، لم یتم اإلعتراف بخسارة تدني ركالمشت للمشروع الدفترة الق

ع في  محتفظ بها برسم الب ات  سمبر  ٣١على إعادة تصنیف الموجودات والمطلو   . ٢٠١٦د

الكامل لمجموعة الهد ٢٠١٧ینایر  ٣٠تارخ  فيو (ب)  ة  ع حصص الشر افة ارصدة الموجودات  فيتم توثی عقد ب عاد  ذ.م.م واست
ات المرت   طة بتلك الحصص من دفاتر المجموعة.والمطلو

الت (ج)  د للكا ة السو ة االكتتاب العام األولى. قطر (ذ.م.م) جزء –لم تكن شر   من عمل

سمبر ، ٣١  . محتجزات مدینة١١   د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ـال قطر      رـال قطر     ر

 ٤٧٬٤٩٨٬٥٣٦ ٥٠٬٩٣٦٬٣١٧  المحتجزات المدینة
 (٤٬١٩١٬٦١٢) (١٬٤٠٨٬٢٢٧)  مصارف الخصومات

ة السنة  ٤٣٬٣٠٦٬٩٢٤ ٤٩٬٥٢٨٬٠٩٠  صافي المحتجزات في نها

فها على  %٥ و ٪٤,٢٥تطب اإلدارة متوسط خصم  ة للمتحصالت المتوقعة من المحتجزات المدینة والتي یتم تصن مة الحال إلحتساب الق
أنها غیر متداولة.



ضة    )ع.ق.م.(شمجموعة إستثمار القا

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ
سمبر  ٣١في  ما    ٢٠١٧د

-٢٩-  

  
ع. ١٢ سمبر ٣١  إستثمارات متاحة للب   ، د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ـال قطر      رـال قطر     ر

ع  ٢٬٢٥٠٬٠٠٠ ٢٬٢٥٠٬٠٠٠  إستثمارات متاحة للب
ل موثوق. وتعتبر هذه اإلستثمارات غیر مدرجةسجیتم ت ش متها العادلة  ن تقدیر ق م التكلفة، حیث أنه ال  ع    یل اإلستثمارات المتاحة للب

ة١٣ سمبر ، ٣١  . إستثمارات عقار   د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ـال قطر      رـال قطر     ر

 ٢٬٧٧٦٬٤٦٥ ٢٬١٧٠٬٦٩٢  اإلفتتاحيالرصید 
مة العادلة  (٦٠٥٬٧٧٣) (٦٠٥٬٧٧٣)  التغیر في الق
ة السنة  ٢٬١٧٠٬٦٩٢ ١٬٥٦٤٬٩١٩  الرصید في نها

إستثمار عقار اإلستثمارات العقارة مبنى مقام على قطعة أر  تتضمن ض مستأجرة من طرف ثالث لمدة عشرة أعوام. تم تصنیف المبنى 
مة العادلة على مد عمر اإلیجار ، حیث أن األرض والمبنى سوف یتم إنتقالها إلى  طرقةبإستخدام  مة العادلة. یتم إطفاء الق الطرف الق
مة العادلة لإلستثمار العقار عند إنتهاء عقد اإلیجار. في رأ اإلدارة أ )االرض مالكالثالث ( ة لإلستثمارات العقارة تقارب الق مة النهائ ن الق

ان الرح أو الخسارة الموحد. مة العادلة في ب مة العادلة ضمن التغیرات في الق   في تارخ التقرر. تم تصنیف إطفاء الق

  
. الشهرة ١٤  

 

ضاح رقم ( مب) ١االشارة لال ة  مة  ٨٣٠لغ تم تحدید رأس مال الشر س حسب ق م ول ة حسب التقی مة الشر عادل ق ما  ملیون رال قطر 
ما في  اء الدفترة  سمبر  ٣١حقوق الشر ة والمتمثلة و ، ٢٠١٦د ارات القانون مبلغ  فينظرًا لإلعت ة  تحدید رأس مال الشر

ة حسب ب حیث صدر قرار من سعادة وزر االقتصاد والتجارة  رال قطر  (٨٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠) مة الشر امل ق ة  تحدید رأس مال الشر
ة المتمثلة بوزارة االقتصاد والتجارة وهیئة قطر لألسواق المال م وموافقات الجهات الرسم ما فیها الشهرة الناتجة عن التقی م  ورصة التقی ة و

ذلك موافقتها على نشرة االكتتاب التي تبنت نفس النهج ذلك قطر على هذا االجراء، و ة على هذة  و س ة العامة التأس موافقة الجمع
ح ممااإلجراءات  اً  محتماً  معه أص الشهرة المتولدة داخل ة االعتراف  مته  في دفاتر الشر   .رال قطر  ٧١١٬٤٩٢٬٤٨٩مبلغ وق
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ةإ انات المال   الموحدة  ضاحات حول الب
سمبر  ٣١ ما في   ٢٠١٧د

-٣٠-  

    

  معداتالت و آممتلكات و  -١٥  
  أثاث ومفروشات

  
اني وٕانشاءات   م

  
ارات   س
  

تحسینات على 
اني   الم

ة تب   معدات م
  

  أدوات ومعدات
  

  التاآل
  

  بسو أجهزة حا
  

ة قید  أعمال رأس مال
  التنفیذ

  اإلجمالي
  

ـال قطر    ـال قطر   ر ـال قطر   ر ـال قطر   ر ـال قطر   ر ـال قطر   ر ـال قطر   ر ـال قطر   ر ـال قطر   ر ـال قطر   ر   ر
                      التكلفة:
سمبر  ٣١ما في   ٥٨٬٠٤٤٬٧٧٠ ١٬٨٠٤٬٥٧٥ ١٬٥٤٥٬٣٥٥ ٦٥٥٬٩٣٣ ٧٬٤٤٠٬٧٣٩ ٨٬١٨٢٬٢٢٣ ٦٬٣٨٤٬١٤٨  ١٨٬٣٠١٬٤١٧ ٩٬٧٨٦٬٩٢٦ ٣٬٩٤٣٬٤٥٤  ٢٠١٥د
 ٩٬٠٩٩٬٠٩٥ ١٬٠٢٥٬٦١٢ ٥٧٬٤٦١ -- ٦٨٥٬٠٣٠ ١٬٣٦٠٬١١٧ ٣٬٣٠٠٬٢٢٨ ١٬٣٠٣٬٧٠٥ ٨١٠٬٧٣٨ ٥٥٦٬٢٠٤  إضافات

عادات  (٣٬٦٤٢٬٠٦٨) -- -- -- (٢٦٦٬٤٠٠) (٦٦٣) -- (٣٬٣٧٥٬٠٠٥) --  --   إست
 -- -- (١٩٨٬٧٣٩) -- ٣٦٩٬٧٥٦ (٣٧٢٬١٤٧) -- ٢٠١٬١٣٠ --  --  إعادة تصنیف

الت   --  )١٬٨٠٤٬٥٧٥(  --  --  --  --  --  --  ١٬٨٠٤٬٥٧٥  --  تحو
سمبر  ٣١ما في   ٦٣٬٥٠١٬٧٩٧ ١٬٠٢٥٬٦١٢ ١٬٤٠٤٬٠٧٧ ٦٥٥٬٩٣٣ ٨٬٢٢٩٬١٢٥ ٩٬١٦٩٬٥٣٠ ٩٬٦٨٤٬٣٧٦ ١٦٬٤٣١٬٢٤٧ ١٢٬٤٠٢٬٢٣٩  ٤٬٤٩٩٬٦٥٨  ٢٠١٦د
 ٢٬٨٩٤٬٦٣٩ ١٧٠٬٥٨٣ ٧٧٬٢١٩ -- ٩٢٣٬٣١٣ ٥٢٢٬٧٥٥ ١٢١٬٦٣٣ ٦٦٥٬٥٠٠ ٩٣٬١٢٤ ٣٢٠٬٥١٢  إضافات

عادات  (١٬٢٥٣٬٦٨٤) -- (٣٩٬٧٩٨) -- -- -- -- (١٬١٤٢٬٨٨٦)  -- (٧١٬٠٠٠)   إست
الت   -- (١٬١٩٦٬١٩٥)  --  --  -- -- ١٬١٩٦٬١٩٥ --  -- -- تحو

الت  (٢٬١٩٧)  --  --  --  -- (٥٬٤٤٧) -- --  -- ٣٬٢٥٠ تعد
 )٢٣٬٨٧٣( --  -- --  --  )٦٬٢٩٨( --  -- -- )١٧٬٥٧٥(  األعدام

سمبر  ٣١ما في   ٦٥٬١١٦٬٦٨٢ -- ١٬٤٤١٬٤٩٨ ٦٥٥٬٩٣٣ ٩٬١٥٢٬٤٣٨ ٩٬٦٨٠٬٥٤٠ ١١٬٠٠٢٬٢٠٤ ١٥٬٩٥٣٬٨٦١ ١٢٬٤٩٥٬٣٦٣  ٤٬٧٣٤٬٨٤٥  ٢٠١٧د
                      اإلستهالك المتراكم:

سمبر  ٣١ما في   ٣٨٬٠٩٥٬٨٨٥ -- ١٬٠٧٩٬٦٩٤ ٤٤١٬٨٤٥ ٥٬٠٧٨٬٣٧٠ ٥٬٤١٢٬٧٤١ ٢٬٢٧٨٬٢٣٤ ١٢٬٣١٠٬٤٢٣ ٨٬٧٢٠٬٣٠٤ ٢٬٧٧٤٬٢٧٤  ٢٠١٥د
 ٥٬٦٨٥٬٠٧٦ -- ٢١٥٬٦٤٤ ٥٤٬٠٢٤ ١٬٠٣٥٬٠٦٠ ٩٠٠٬٥٢٠ ٦٤٢٬١٤٢ ١٬٨٨٣٬٨٤١ ٦٦٣٬٥٨٩ ٢٩٠٬٢٥٦  إستهالك السنة

عادات  (٣٬٠٥٧٬٣٨١) -- -- -- (١٨٠٬٥٣٤) -- -- (٢٬٨٧٦٬٨٤٧) -- --   إست
  --  --  )٦٤٬٥٤٥(  --  ٢٦٠٬٠٨٣  )٢٧٨٬٥٦٤(  --  ١٩٬٥٤٣  --  ٦٣٬٤٨٣  إعادة تصنیف

س ٣١ما في   ٤٠٬٧٢٣٬٥٨٠ -- ١٬٢٣٠٬٧٩٣ ٤٩٥٬٨٦٩ ٦٬١٩٢٬٩٧٩ ٦٬٠٣٤٬٦٩٧ ٢٬٩٢٠٬٣٧٦ ١١٬٣٣٦٬٩٦٠ ٩٬٣٨٣٬٨٩٣ ٣٬١٢٨٬٠١٣  ٢٠١٦مبر د
 ٦٬٠٢١٬٥٢٦ -- ١٤٢٬٧٨٧ ٤٩٬١٠٤ ١٬٠٣٠٬٠٤٧ ٩٧٣٬١٥٨ ١٬٠٢١٬٠٠٥ ١٬٧٧٩٬٧٢٥ ٥٨٦٬٨٨٧ ٤٣٨٬٨١٣  إستهالك السنة

عادات  (١٬٢٤٨٬٩٩٣)  -- (٣٩٬٠٠٤) -- -- -- -- (١٬١٣٨٬٩٨٩) -- (٧١٬٠٠٠)  إست
 (٢٣٬٨٧٣)  -- -- -- -- (٦,٢٩٨) -- -- -- (١٧٬٥٧٥)  األعدام
الت   --  -- -- -- --  )٣٧٥( -- -- --  ٣٧٥  تعد
سمبر  ٣١ما في   ٤٥٬٤٧٢٬٢٤٠  ١٬٣٣٤٬٥٧٦ ٥٤٤٬٩٧٣ ٧٬٢٢٣٬٠٢٦ ٧٬٠٠١٬١٨٢ ٣٬٩٤١٬٣٨١ ١١٬٩٧٧٬٦٩٦ ٩٬٩٧٠٬٧٨٠  ٣٬٤٧٨٬٦٢٦  ٢٠١٧د

                      
مة الدف ة:صافي الق                       تر

سمبر  ٣١ما في   ١٩٬٦٤٤٬٤٤٢ -- ١٠٦٬٩٢٢ ١١٠٬٩٦٠ ١٬٩٢٩٬٤١٢ ٢٬٦٧٩٬٣٥٨ ٧٬٠٦٠٬٨٢٣ ٣٬٩٧٦٬١٦٥ ٢٬٥٢٤٬٥٨٣  ١٬٢٥٦٬٢١٩  ٢٠١٧د
سمبر  ٣١ما في   ٢٢٬٧٧٨٬٢١٧ ١٬٠٢٥٬٦١٢ ١٧٣٬٢٨٤ ١٦٠٬٠٦٤ ٢٬٠٣٦٬١٤٦ ٣٬١٣٤٬٨٣٣ ٦٬٧٦٤٬٠٠٠ ٥٬٠٩٤٬٢٨٧ ٣٬٠١٨٬٣٤٦  ١٬٣٧١٬٦٤٥  ٢٠١٦د
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ة -١٦  قروض ودیون بن

شوف(أ)  ١٦          ات السحب على الم سمبر ، ٣١  حسا   د
 ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ـال قطر      رـال قطر     ر

ة   ٧٠٬٩٤٥٬١٧٣  ٧٠٬٤٧٩٬٢٩٢   السنةرصید نها

اء المجموعة مع سعر فائدة یتراوح من   ة من قبل شر ضمانات شخص شوف مؤمنة  ات علي الم : ٢٠١٦( %٨,٥إلي  %٤,٥تلك السحو
  )%٨,٥إلي  %٤,٥

  

  غیر متداولة    متداولة  قروض(ب) 

سمبر ، ٣١   سمبر ، ٣١    د   د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧    ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ال قطر    ال قطر     رال قطر     ر   رال قطر     ر

ل المشروع (  ٣٬٠٥٧٬٥١٩   --   ٢٥٬١٥٦٬٢١١   ١٤٬١٢٨٬٤٩٦  )١تمو
 --   --   ٤٢٬٠١٣٬٤٦٢   ٥٥٬٩٠٣٬٩٢٠  )٢قرض إستیراد (

 --   --   ١٦٬٧٧٧٬٦٣٨   ١٧٬٧٢٥٬١٥٨  )٣قروض تحت الطلب (
 ٣٬١١٣٬٧٢٧   ١٬٢٦٩٬٣٨٧   ١١٬٩٨٠٬٥٠٤   ١٠٬١٤٨٬٧١٦  )٤قروض ألجل (
حة  --   --   --   ٢٨٬٩٢٢٬٦٩٥  قرض مرا
ارة   --   --   ٢٦٠٬٩٣٠   ١٠٨٬٣٣٣  قرض س

  ٦٬١٧١٬٢٤٦   ١٬٢٦٩٬٣٨٧   ٩٦٬١٨٨٬٧٤٥   ١٢٦٬٩٣٧٬٣١٨ 
  

ل المشروع  ) ١(   تمو
ل مشارعها القائمة. یتم تسدید هذه القروض من  ٢٠١٤خالل عام  أشهر من الدفعات قید  ١٠الى  ٤دخلت المجموعة في قروض لتمو

عود الجزء %٨الى  %٥: ٢٠١٦( %٦الى  %٥التنفیذ المدفوعة من قبل العمیل حیث أن سعر الفائدة تتراوح بین  الغیر متداول إلى ). 
عد  ة والتي تستح في توارخ مختلفة  ل المصارف النقد ة لتمو شهور من تارخ إنتهاء المشروع مع سعر فائدة  ٣قروض المشروع النقد

اً  %٦ اء المجموعة. .سنو ة من قبل شر ضمانات شخص   تلك القروض مؤمنة 
  

  قرض إستیراد  ) ٢(
ات إعتماد تمثل قروض اإلستیراد القروض التي ت ة لشراء مواد خاصة للمشروع واصدار خطا م الحصول علیها من أحد البنوك المحل

اطن. تحمل هذه القروض متوسط فائدة  ًا وتكون مدة %٤,٧٥لى إ %٤,٥: ٢٠١٦( %٦,٧٥إلي  %٥یتراوح من لمقاولین ال ) سنو
  یومًا. ٢٧٠إلى  ١٨٠ها تتراوح من إستحقاق

  قروض تحت الطلب   ) ٣(
ات رأس المال العامل. حیث تحمل تقروض  ل متطل ة لتمو حت الطلب هي القروض التي تم الحصول علیها من أحد البنوك المحل

اً  %٦,٧٥إلي  %٥یتراوح من القروض متوسط سعر فائدة  اً  )%٥لى إ %٤,٥: ٢٠١٦( سنو   . سنو
  

  قروض ألجل   ) ٤(
م قر  ة لتقد ات مع البنوك المحل ة اتفاق ن للعمال وض لبناء وقد أبرمت الشر ة وضمانات ومخازن س ضمانات شخص . تلك القروض مؤمنة 

اء المجموعة.  اً  %٦,٧٥إلي  %٥ یتراوح من توسط فائدة متوارخ إستحقاق مختلفة وذلك ب تجارة من قبل شر لى إ %٤,٥:  ٢٠١٦( سنو
اً  )%٥  .سنو
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 إجمالي المبالغ المطلوبة إلى العمالء مقابل عقود أعمال-١٧
سمبر ، ٣١   د

  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ال قطر      رال قطر     ر

 ٦٣٤٬٤١١٬٩١٦ ٥٨٥٬٧٨٢٬٠١٢ الصادرة اإلنجازفواتیر 
 (٥٩٩٬٦٩٢٬٠٧٢) (٥٥٨٬٥٩٦٬٥٧٣) تكلفة العقود المتكبدة مضافًا إلیها األراح المعترف بها: طرح

  ٣٤٬٧١٩٬٨٤٤ ٢٧٬١٨٥٬٤٣٩ 
  

  

سمبر ، ٣١  دفعذمم دائنة وأرصدة مستحقة ال -١٨   د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ال قطر      رال قطر     ر

 ٨٣٬٨٥٠٬٦٦٠ ٨٠٬١٨٦٬٤٢٠  ذمم تجارة دائنة و أوراق دفع
 ٤٦٬٠٩٧٬٧٤١ ١٩٬٢٤٨٬١٧٩  دفعات مقدمة من العمالء

ة ة والراض  -- ١٬٠١٧٬٧٩٩  *صندوق األنشطة األجتماع
 ٤٥٬٩٢٧٬٠١٢ ٦٤٬٧٥٤٬٧٢٦ مصارف مستحقة الدفع وأرصدة دائنة أخر 

  ١٧٥٬٨٧٥٬٤١٣ ١٦٥٬٢٠٧٬١٢٤ 
  

ة اض ة والر   * صندوق األنشطة األجتماع
عادل ، قامت المجموعه  ٢٠٠٨عام  ) الصادر في١٣ء على القانون رقم (بنا ما  رح المجموعه وذلك  من صافي %٢,٥أخذ مخصص 

ه والخیر ه االجتماع ه والثقاف ملدعم االنشطه الراض ل  ٢٠١٠عام  ات الصادره فيه. بناء على التعل من وزارة االقتصاد والتجارة فانه یتم تحو
ه فيرال ق ١٬٠١٧٬٧٩٩ بلغت ن االراح المدورة للمجموعه والتيهذا المخصص م ه المنته سمبر  ٣١ طر عن السنه المال   .٢٠١٧د

  

سمبر ، ٣١  محتجزات دائنة -١٩   د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ال قطر      رال قطر     ر

 ٨٥٢٬٤٥٣ ١٬٢٨٥٬٢٨٦  لمحتجزات الدائنةإجمالي ا
    

ما في  سمبر ٣١الرصید   ٨٥٢٬٤٥٣ ١٬٢٨٥٬٢٨٦  د

ما في المحتجزات الدائنة لم یتم خصم  سمبر  ٣١غیر المتداولة  .  ٢٠١٧د عتبر غیر جوهر اإلدارة متوسط خصم  إستخدمتألن التأثیر 
ة للدفعات المتوقعة للمحت %٤,٥ مة الحال سمبر  ٣١ما في  جزات الدائنة غیر متداولةإلحتساب الق   .٢٠١٧د

  

ة الخدمة للموظفین -٢٠ افأة نها سمبر ، ٣١  م   د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ال قطر      رال قطر     ر

 ٢٦٬٤٧٠٬١٤٦ ٢٩٬٦١٤٬٧٤١  ،ینایر ١في ما المخصص 
ون   ٦٬٢٢٣٬٥٥٥ ٤٬٩٤٨٬٩٣٤  خالل السنة الم

 (٢٤٠٬١٧٤) --  رد المخصص
 (٢٬٨٣٨٬٧٨٦) (٤٬٤٢٤٬٩١٥) السنةالمدفوع خالل 

سمبر، ٣١في ما مخصص ال  ٢٩٬٦١٤٬٧٤١ ٣٠٬١٣٨٬٧٦٠  د



ضة    )ع.ق.م.(شمجموعة إستثمار القا

ةإ انات المال   الموحدة  ضاحات حول الب
سمبر  ٣١ ما في   ٢٠١٧د

-٣٣-  

  

  رأس المال  -٢١
ة إجتماع على بناءاً  مون ھقرر المسا ر  ١٦ خالعامة للمساهمین المنعقد بتار  الجمع ة ملک تعدیل ٢٠١٦أکتو رأس المال  ةنس

  .العام لإلكتتاب المعّدل األسهمعدد من  %٦٠ وطرح

ة للمساهمین المنعقد بتارخ  قرار سعادة وزر االقتصاد و التجارة وعلى بناء على ة العموم ، ٢٠١٦نوفمبر  ٢٧اجتماع الجمع
الغ  ة للمجموعة والتي تمثل رأس المال المعدل للمجموعة وال مة النهائ ع المساهمین على الق ـال ر  ٨٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠واف جم

عادل  ما واف المساهمون  ٨٣٬٠٠٠٬٠٠٠قطر ما  مین مستقلین،  م صادرة عن مق ة على تقارر تقی مة النهائ سهم، استندت الق
ضا على طرح    ل للمجموعة.من رأس المال المعدّ  %٦٠سهم لالكتتاب العام والتي تمثل  ٤٩٬٨٠٠٬٠٠٠أ

سها  ة بتعدیل عقد تأس ه  والموافقةقامت الشر سمبر  ٥في  والتجارة االقتصادقبل وزارة  منعل س عقد توثی وتم، ٢٠١٦د  التأس
سمبر  ٧ بتارخمن قبل وزارة العدل  ة خالل عام  التأشیر بذلك على السجل التجار ما تم  ٢٠١٦د ح رأ ٢٠١٧للشر ص س ل

ة  ذلك موافقة  .): عشرة مالیین رال قطر ٢٠١٦ملیون رال قطر ، (  ٨٣٠مال الشر الدولةو ة  على اتمام  الجهات المعن
ة االكتتاب في ط لاالسهم وفقًا ل عمل س واتخاذ االجراءات المعمول بها ضوا ذلك الموافقة على االنتهاء من اجراءات التاس و

ه. س ة التاس   الالزمه لعقد الجمع
ة ةخالل الجمع س الشرکة من شرکة ذات  لإجراءات تحوّ  عجم ةالجمع س، عرض رئ٢٠١٧ یوما ٥المنعقدة في  العامة التأس

،  ٨٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠مال  برأس قطرة عامه مةھشرکة مسا یمحدودة إل ةمسؤول ل  أن وأضافرـال قطر  قد بلغتكلفة هذا التحو
. ناقش المساهمون نتائج االك ١٧٬٠٠٠٬٠٠٠ والتي  بها اإلكتتاب تم فقطسهم  ٢٤٬٧٥٦٬٨٠٠ أن تبینو العام  تتابرـال قطر

ما یلي:. المعّدل المال أسر من إجمالي  %٢٩,٨٣ل تعاد ة  ح رأس مال الشر ة االكتتاب أص ناء على عمل   و
  

ان    عدد األسهم  الب
ة  مة االسم الق

    للسهم
ال  الر مة األسهم  ق

   القطر 
ة من رأس  النس

 المال
 %٧٠٬١٧   ٥٨٢٬٤٣٢٬٠٠٠   راالت ١٠   ٥٨٬٢٤٣٬٢٠٠  المؤسسین

 %٢٩٬٨٣   ٢٤٧٬٥٦٨٬٠٠٠   راالت ١٠   ٢٤٬٧٥٦٬٨٠٠  المساهمین الجدد
ة االت ١٠   ٨٣٬٠٠٠٬٠٠٠  اجمالي رأس مال الشر  %١٠٠   ٨٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ر

  
  

اطي قانوني   -٢٢  إحت
ل  ة ، یتم تحو س الشر ات التجارة القطر وعقد تأس صل إلى  %١٠وفقًا لقانون الشر اطي القانوني حتى  ة إلى اإلحت من األراح السنو

٥٠% . ات التجارة القطر اطي القانوني غیر قابل للتوزع إال في الحاالت المنصوص علیها في قانون الشر   من رأس المال. إن اإلحت
  

 یراداتاال -٢٣
سمبر ، ٣١     د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ـال قطر      رـال قطر     ر

 ٢٠٩٬٢٣٣٬٥٠٠ ١٧١٬٢٢٢٬٠٣٧  إیرادات تجارة
 ٢٣٨٬٤٦٠٬٣٧٩ ٢٩٨٬٠٠٩٬٤٦٩  إیراد العقود

  ٤٤٧٬٦٩٣٬٨٧٩ ٤٦٩٬٢٣١٬٥٠٦ 
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اشرة -٢٤  تكالیف م
سمبر ، ٣١     د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ـال قطر      رـال قطر     ر

ضاح أ) اعة (إ ضاعة الم  ١٠٢٬٢٢٢٬١٢٤  ١٢٨٬٥٣٦٬٣٠٠ تكلفة ال
 ٧٩٬٩١٧٬٨٢٩  ٧٣٬٧٧٩٬٥٤٧ مواد خام

 ٬٦٦٩٬٤٤٢٧٥  ٧٧٬٥٥٥٬٤٩١ رواتب وأجور وتكالیف ذات صلة
اطن  ٣٥٬٣٦٤٬٠٣٦  ٢٧٬٧٣٠٬٤٧٢ مقاولون من ال

 ١٬٩٢٠٬٩١٧  ١٬٩٤٩٬١٨٢ ایجارات
 ١٬٧٥٩٬٦٣٨  ٢٬٤٢٨٬٥٩٨ تكالیف موقع
ة  ٢٬٥٢٢٬٥٨٠  ٢٬٣١٨٬١٦٤ تكالیف مال

 ٢٬٤٤٩٬٤٧١  ٢٬٣٢٩٬١٣٢ شحن ورسوم أخر 
انة   --   ٧٩٣٬٠٠٠ مخصص تكالیف ص

س( اطن رسوم مرتجعة) / ع  )٨٬٨٧٥٬٧٦٦(  ٤٠١٬٢٤٣ ضاح ب)(إ لمقاولي 
 ٦٬٢٩٤٬١٧٧  ١٠٬٢٩٣٬٣٢٤  تكالیف متنوعة

  ٢٩٩٬٢٤٤٬٤٤٨  ٣٢٨٬١١٤٬٤٥٣ 
  

اعة ضاعة الم ة في تكلفة ال ضاح أ: الحر   إ
  

سمبر ، ٣١     د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ـال قطر      رـال قطر     ر

ضاح  رصید المخزون  ة السنة (إ  ٥٨٬٠٩٠٬٥٩٢ ٥٦٬٦٧٦٬٤٤٨ )٩في بدا
 ١٠٠٬٨٠٧٬٩٨٠ ١٣٤٬٣٠٤٬١٢٤ السنةالمشترات خالل 

ضاح  رصید المخزون  ة السنة (إ  (٥٦٬٦٧٦٬٤٤٨) (٦٢٬٤٤٤٬٢٧٢) )٩في نها
  ١٠٢٬٢٢٢٬١٢٤ ١٢٨٬٥٣٦٬٣٠٠ 

ضاح  ما في ب: إ سمبر  ٣١إن الرصید المقارن  لمقاولین و قة لموردین مخصصات تم إحتسابها في السنة السا ردمثل  ٢٠١٦د
اطن.   من ال
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  إیرادات أخر  -٢٥
  

سمبر ، ٣١     د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ـال قطر      رـال قطر     ر

 ١٠٬٠٩٩٬٥٧٥ ٩٬٦٢٥٬٥٢٧  إیرادات التأجیر
 ٥٬٢٧٢٬٥٣٧ ٣٬٠٥٣٬٢٠٥ تكالیفاسترداد 

انة یلاتكرد مخصص   ٤٬١٧٠٬٤٠٠ ١٬٥٨٢٬٥٢٩ ف الص
 ١٬٤٧٦٬٩٧٣ ١٬٠٧٢٬٧٤٣ إیرادات الخدمة
 ٣٦٥٬٨٣٢ ٥٤٥٬٨٩٦ إیرادات الفوائد
 ٤٬٧٨٧٬٦٧٣ ٥٬١٩٠٬٣٧١  إیرادات متنوعة

  ٢٦٬١٧٢٬٩٩٠ ٢١٬٠٧٠٬٢٧١ 
  
  

ة -٢٦ ة وعموم  مصارف إدار
  

  

سمبر ، ٣١     د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ـال قطر      رـال قطر     ر

 ٤٣٬٩٢٤٬٣٠٤ ٤٤٬١٥٦٬٦٦٠  رواتب ومنافع الموظفین
اتب ومخازن ومساكن الموظفینإیج  ١٢٬٦٦٩٬١٣٦ ١٢٬٤٠١٬٠٦٠  ارات م

ة -دیون معدومة   ٨٬٣٣٢٬٣٧٣ ٣٧٨٬٩٥٦  مشطو
ة ة وقانون  ١٬٨٩٤٬٤٥٢ ١٬٨٩١٬٦١٣  أتعاب مهن

 ١٬٥٤٨٬٤٨٤ ٢٬٢٨٧٬٦٦٨  مصارف سفر
تب العام  ١٬٤٨٩٬٨٨١ ٤٦١٬٠٩٥  مصارف الم

انة وٕاصالحات  ١٬٢٤٣٬٣٦٩ ١٬٥٠٨٬٨٧٠  ص
ردإتصا  ٨٧٩٬٢١١ ٥٤٧٬٧٢١  الت و

ر األعمال ومصارف العموالت  ٧٢١٬٢٥٧ ٤٠٤٬٥٤٣  تطو
هراء وماء  ٣٣٢٬٥٨٧ ٤٥٧٬٤٦٣  مصارف 

 ٢٨٨٬٥٣٩ ٩٨٬٠١٠  تأشیرات وٕاقامات
ارات  ٢١٣٬١٩٩ ٣٣٢٬٨٧٦  مصارف س

ع مواد تالفه  -- ١٬٤٨٩٬٠٧٢   خسائر ب
 ٧٥٬٤٨٧ --  تنقالت وأجور عمال

 ٥٬٨٦١٬٢٩٦ ١٠٬٤٨٢٬٤٩٥  وعةمصارف متن
  ٧٩٬٤٧٣٬٥٧٥ ٧٦٬٨٩٨٬١٠٢ 
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 العائد األساسي للسهم الواحد.  ٢٧
ة على المتوسط  الموزع لمالكي السنةرح  مقستسهم بللساسي ألا العائدحتساب إیتم  ةألعدد االمرجح لالشر   .السنة اللخ القائمة سهم العاد

سمبر ٣١       ، د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ال قطر      رال قطر     ر

ات المستمرة   ٠,٥٥ ٠,٤٩  العائد األساسي للسهم الواحد من العمل
ات غیر المستمرة  ٠,٦٨ --  العائد األساسي للسهم الواحد من العمل

 ١,٢٣ ٠,٤٩  إجمالي العائد األساسي للسهم

ما یلي، رح ة القائمة والمستخدمة في إحتساب العائد األساسي للسهم. والمتوسط المرجح لعدد األسهم الع السنة  ف تم استخدام عدد اد
ذلك فترة المقارنة. فيملیون سهم  ٨٣االسهم الجدیدة  ة و    احتساب العائد االساسى للسهم للفترة الحال

سمبر ، ٣١     د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ال قطر    ال قطر   ر  ر

  ساسي للسهم الواحدالمستخدم في إحتساب العائد األ السنةرح 
ات   ٤٥٬٧٢٥٬٦٥٣  ٤٠٬٧١١٬٩٤١  المستمرة من العمل

  المستخدم في إحتساب العائد األساسي للسهم الواحد السنةرح 
ات غیر المستمرة   ٥٦٬٨٣٩٬٠٤٣  --  * من العمل

ة السنةإجمالي رح    ١٠٢٬٥٦٤٬٦٩٦  ٤٠٬٧١١٬٩٤١  العائد لمالكي الشر
     

ة السهم) السنةالقائمة خالل  متوسط عدد األسهم العاد )  ٨٣٬٠٠٠٬٠٠٠ ٨٣٬٠٠٠٬٠٠٠ 
  

ذلك  للسنةاحتساب العائد االساسى للسهم  يملیون سهم ف ٨٣د االسهم الجدیدة تم استخدام عد ة و   السنة المقارنةالحال

الكامل لمجموعة الهد ٢٠١٧ینایر  ٣٠تارخ  ما في* ة  ع حصص الشر عا فيتم توثی عقد ب افة ارصدة الموجوداتذ.م.م واست  د 
طة بتلك الحصص من دفاتر المجموعة ات المرت ضاح  والمطلو األ   .(ب) ١٠ما هو موضح 

  
عات .  ٢٨ اح مستحقةتوز   الدفع أر

  
ة خالل الفتره الالحقه ه  ٢٠١٨مارس  ١٢ بتارخمجلس االدارة المنعقد  اقترح ، لتارخ القوائم المال  للسهم  ال قطر ر ٠,٢٥ بواقع توزعات نقد

ه  مه اجمال ق ه رال قطر   ٢٠٬٧٥٠٬٠٠٠و   .٢٠١٧ عامعن اراح ال توزعات اراح نقد
  

ه للمجموعه والمنعقدة بتارخ   ه السنو ه العامه العاد  رال قطر   ٠,٣٠، تمت الموافقه على توزع  ٢٠١٧أغسطس  ١٣وخالل  إجتماع الجمع
ه  مه اجمال ق ه عن العام  ال قطر ر ٢٤٬٩٠٠٬٠٠٠للسهم و . ٢٠١٦توزعات اراح نقد
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طرة-٢٩ ة غیر المس   حقوق األقل

ة غیر  حقوق األقل
طرة المتراكمة   المس

  

ع األراح  توز

  
ة  اح حقوق األقل أر

طرة  غیر المس

ة وحقوق    ة الملك نس
ة  ت المملو التصو
ة  من قبل حقوق االقل

  

س عة بلد التأس ة التا  إسم الشر
ـال  ـال قطر     قطر ر ـال قطر    ر        ر

سمبر ٣١                   ٢٠١٧ د
ة (ذ.م.م) قطر   %٣٩,٦٠ ٢١٬٤٠٣٬٤٢٠   (٦٬٦٢٢٬٥١٧)   ٥٣٬٩٠٩٬٢٧٥ ة المتحدة لألنظمة الهندس   الشر
ة واتر ماستر (قطر) (ذ.م.م) قطر   %٣٦,٧٠ ٤٬٦٠٠٬٨١٤   --  ١٠٬٦٤٢٬٦٥٢  شر
ة (ذ.م.م) قطر   %٣١,٥٠ (٧٦٩٬٢٥٤)   --  ١٬٩١٨٬١٥٨ ان ة الهندسة اإللكتروم  شر

ر العمراني للمقاوالت والتجارة (ذ.م.م) قطر   %٤٩,٠٠ ٤٬٣٢٧٬٦٨٨   --  ١١٬١٦٤٬١١٣ ة التطو  شر
اس للمقاوالت  قطر   %٤٩,٠٠ ٤٤٦٬٩٧١   --  ٣٬٥٦٩٬٩٧٩ ة د  قطر (ذ.م.م) -شر

لك قطر   %١٥,٠٠ ٩٣٬٩٩٨   --  (٨٠٬٢٩٣) ة تر  و لمواد البناء (ذ.م.م)شر
دات (ذ.م.م) قطر   %٢٤,٥٠ (٤٦٧٬٤٧١)   --  ٤٬٦٥٣٬٢٥٧ ة المتحدة للتور  الشر

٢٩٬٦٣٦٬١٦٦   (٦٬٦٢٢٬٥١٧)   ٨٥٬٧٧٧٬١٤١       
سمبر  ٣١           ٢٠١٦د

ة (ذ.م.م) قطر   %٣٩,٦٠ ٢١٬٤٨٣٬٢٦٥   )٦٬٠٠٠٬٠٠٠(   ٤٢٬٥٧٧٬٠١١ ة المتحدة لألنظمة الهندس  الشر
ة واتر ماستر (قطر) (ذ.م.م) قطر   %٣٦,٧٠ ٢٬٩٥٧٬٨٧٨   --   ٥٬٨٠٨٬٢١٤  شر
ة (ذ.م.م) قطر   %٣١,٥٠ ٥٨٧٬٣٤٢   --   ٢٬٧٩٣٬٠٥١ ان ة الهندسة اإللكتروم  شر
ر العمراني للمقاوالت والتجارة (ذ.م.م) قطر   %٤٩,٠٠ ٦٤٨٬٤٨٤   --   ٦٬٨١٠٬٢٦٦ ة التطو  شر
اس للمقاوالت  قطر   %٤٩,٠٠ ١٦٢٬٥٠٢   --   ٣٬١٢٣٬٠٠٨ ة د  قطر (ذ.م.م) -شر

ة ترلكو لمواد البناء (ذ.م.م) قطر   %١٥,٠٠ ٧٩٬٠٤٤   --   )١٩٦٬٣٩٠(  شر
ة المتحدة للتوردات (ذ.م.م) قطر   %٢٤,٥٠ )٦١٩٬١٩٨(   )٥٬٨٨٠٬٠٠٠(   )٦٬٦٥٦٬٤٨٥(  الشر

٢٥٬٢٩٩٬٣١٧   )١١٬٨٨٠٬٠٠٠(   ٥٤٬٢٥٨٬٦٧٥      



ضة    )ع.ق.م.(شمجموعة إستثمار القا

ةإ انات المال   الموحدة  ضاحات حول الب
سمبر  ٣١ ما في   ٢٠١٧د

-٨٣-  

طرةحق-٢٩ ة غیر المس  (تتمه) وق األقل
  

ة المتحدة  الشر
دات   ذ.م.م للتور

  
ة  لكوشر لمواد  تر
  (ذ.م.م) البناء

اس للمقاوالت  ة د شر
 قطر (ذ.م.م) -

ر  ة التطو شر
العمراني للمقاوالت 

 والتجارة (ذ.م.م)

ة الهندسة  شر
ة  ان اإللكتروم

 (ذ.م.م)
ة واتر ماستر  شر

 (قطر) (ذ.م.م)

ة  المتحدة الشر
ة  لألنظمة الهندس

سمبر  ٣١ (ذ.م.م)  ٢٠١٧د
ال قطر  ال قطر   ر ـال قطر   ر ـال قطر   ر ـال قطر   ر ـال قطر   ر ـال قطر   ر     ر
 الموجودات المتداولة ١٦٦٬٠٢٤٬٩١٢ ٧٦٬٤٢١٬٢٤٢ ٧٩٬٩٨٣٬٠١٩ ٤٦٬٩٨١٬٩٥٧ ١٢٣٬٢٥٤٬٥٥٩ ٣٦٬٥٥٤٬٢٣٧ ٢٦٬٧٤٠٬٨٨٣
 الموجودات غیر المتداولة ١٦٬٤٦٨٬٥٤٩ ١٠٬٠٣٨٬٩٧٦ ٧٬٩٦٧٬٠٩٦ ١٨٬٧٣٤٬٢٦٧ ١١٬٥٩٢٬٢٦١ ٣٣٤٬٤٦٠ ٣٬٥٣١٬٤٧٩
ات المتداولة ٥٥٬٦٩٥٬٥٦٩ ٥٨٬٤٧٣٬١٧٢ ٧٨٬٠٢٨٬٦٩٠ ٤٥٬٢٠٣٬٤٠٥ ١٢٣٬٠٣٠٬١٨٧ ٣٨٬٢٧٩٬٨٧١ ٩٬١٨٥٬٤٨٤  المطلو
ات غیر المتداولة ٨٬٩٤٠٬٠٧٠ ٦٬٠٤٤٬٩٥٦ ٣٬٠١٨٬١٥٥ ٤٬٠٨٨٬٥٨٧ ٣٬٠٨٤٬١٤٦ ٤٠٢٬٥٤٠ ١٬١٧٤٬٠٩٢  المطلو

 إیرادات ١٤٣٬٥٤٧٬٣٢٣ ٩١٬٦١٤٬٥٧٠ ٦٤٬٧٧٩٬٤٦٢ ٧٨٬٥٥٦٬٣٣٩ ٤٦٬٩١٣٬٦٦٥ ٢٠٬١٧٥٬٠٨٩ ١٧٬٦٣٩٬١٩٧
 السنة (خسارة) رح ٥٤٬٠٤٩٬٠٤١ ١٢٬٥٣٦٬٢٧٨ (٢٬٤٤٢٬٠٧٦) ٨٬٨٣٢٬٠١٦ ٩١٢٬١٨٦ ٦٢٦٬٦٥٤ ٢٤٬٥٨٢٬٠٢٠

        
ة المتحدة  الشر
دات ذ.م.م   للتور

ة  لكوشر لمواد  تر
ة  البناء (ذ.م.م) اس للمقاوالت  شر د

 قطر (ذ.م.م) -

ر  ة التطو شر
العمراني للمقاوالت 

 والتجارة (ذ.م.م)

ة الهندسة  شر
ة  ان اإللكتروم

 (ذ.م.م)
ة واتر ماستر  شر

 (قطر) (ذ.م.م)

ة المتحدة  الشر
ة  لألنظمة الهندس

سمبر  ٣١ (ذ.م.م)  ٢٠١٧د
ال قطر  ال قطر   ر ـال قطر   ر ـال قطر   ر ـال قطر   ر ـال قطر   ر ـال قطر   ر     ر

         
ة ٤٤٬٧٩٤٬٨٨٣ ١٬٩٦٨٬١٥٨ (٩٬٤٠٣٬٨٠٢) ١٬٤٠٠٬٩١٦ ٨٤١٬٦٠٠ (١٬٥٨٥٬٥١٥) (٣٬١٠٥٬٨١١)  صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة التشغیل
ةصافي النقد (المستخدم  (٥٣١٬٨١٤) (٣٣٥٬٤٨١) (٩١٬٩٤٩) (١٬٥٩٥٬٨٧٣) (١٧٬٥٩٢) (٧٤٬٤٥٠) ٢٦٬٢٦٣٬٨٤٤  في) / الناتج من األنشطة اإلستثمار

ة (٤٠٬٢٢٣٬٧٦٢) (٢٬٨٠٨٬٩١٣) ٩٬٩٠٧٬٩٨٨ ٤٬٤٦٥٬٩٣٣ ١٠٬٧٧٧٬١٧٣ -- (٢٢٬٣٥٩٬١٤٧) ل  صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من األنشطة التمو
ا /صافي (النقص)  ٤٬٠٣٩٬٣٠٧ (١٬١٧٦٬٢٣٦) ٤١٢٬٢٣٧ ٤٬٢٧٠٬٩٧٦ ١١٬٦٠١٬١٨١ (١٬٦٥٩٬٩٦٥) ٧٩٨٬٨٨٦ ه النقدالز  دة في النقد وش

  



ضة    )ع.ق.م.(شمجموعة إستثمار القا

ةإ انات المال   الموحدة  ضاحات حول الب
سمبر  ٣١ ما في   ٢٠١٧د

-٣٩-  

  
طرة-٢٩ ة غیر المس  (تتمه) حقوق األقل

  
ة المتحدة  الشر
  للتوردات ذ.م.م

  
ة  لمواد  ترلكوشر

  البناء (ذ.م.م)
اس للمقاوالت  ة د شر

 قطر (ذ.م.م) -

ر  ة التطو شر
العمراني للمقاوالت 

 والتجارة (ذ.م.م)

ة الهندسة  شر
ة  ان اإللكتروم

 (ذ.م.م)
ة  واتر ماستر شر

 (قطر) (ذ.م.م)

ة المتحدة  الشر
ة  لألنظمة الهندس

سمبر  ٣١ (ذ.م.م)  ٢٠١٦د
    رـال قطر   رـال قطر   رـال قطر   رـال قطر   رـال قطر   رال قطر   رال قطر 
 الموجودات المتداولة ١٦٨٬٠٩٣٬٠٩٦ ٤٧٬٥٣٩٬٣١٤ ٨٣٬٦٠٤٬٣١٦ ٤٤٬٣٨٣٬٩٥١ ١١٩٬٤٤٣٬٣٠٩ ٣٤٬١٨٩٬٠٤٣ ٣١٬٤١٢٬٢٢٥
 الموجودات غیر المتداولة ١٩٬٢١٦٬٩٤١ ١١٬١١٣٬٥٨٠ ٦٬٣٨٢٬٣٠٠ ١٤٬٤٤٤٬٣٤٩ ١٠٬٢٨٢٬٤٨٤ ٣٨٤٬٩٥٧ ٢٬٠٩٢٬٥٣٤

ات المتداولة ٧٥٬٧٦٤٬٦٨٠ ٣٣٬٨٤٤٬٢٧١ ٧٨٬٢١٠٬٧٢٤ ٤٤٬٦٠٣٬٧٦٦ ١١٩٬٣٣٩٬٦٦٧ ٣٦٬٥٠٦٬٣١٩ ١٠٬٣٤٥٬٥٥٧  المطلو
ات غیر المتداولة ٧٬٥١٢٬٨١٤ ٧٬٦٠٦٬٩٨٢ ٢٬٥٧٢٬٧٦٦ ٦٬٤٦١٬٨٧٧ ٢٬٧٨٩٬٩٥٠ ٤٨٨٬٠٤٨ ١٬٧٦٨٬٢٧٢  المطلو

 إیرادات ١٤٨٬٦٠٦٬٥٧١ ٨٢٬٥٠٦٬٥٣٤ ٨٥٬٢٧٨٬٤١٥ ٥٨٬٠٠٤٬٨٧١ ٢٧٬٥٨٤٬٨٦٢ ٢٢٬٢٨٩٬٢٧١ ١٧٬٤٧٧٬٨٧٣
 السنة رح ٥٦٬٧٣٦٬٧٤١ ٨٬٤٩٠٬٣٢٤ ٢٬٠٢٤٬٨٨١ ١٬٣٧٦٬٨٠٥ ٣٣١٬٦٣٦ ٦٧٥٬٨٧٠ ٢١٬٤٧٢٬٦٦٠

        
  

ة المتحدة  الشر
  للتوردات ذ.م.م

  
ة  مواد ل ترلكوشر

  البناء (ذ.م.م)
اس للمقاوالت  ة د شر

 قطر (ذ.م.م) -

ر  ة التطو شر
العمراني للمقاوالت 

 والتجارة (ذ.م.م)

ة الهندسة  شر
ة  ان اإللكتروم

 (ذ.م.م)
ة واتر ماستر  شر

 (قطر) (ذ.م.م)

ة المتحدة  الشر
ة  لألنظمة الهندس

سمبر  ٣١ (ذ.م.م)  ٢٠١٦د
    رـال قطر   رـال قطر   رـال قطر   رـال قطر   ر رـال قط  رال قطر   رال قطر 

         
ة ٣٣٬١٩٥٬٦٥٨ (١٬٩١٨٬٤٩٩) ١٦٬١٠٠٬٦٥٠ ١١٬٣٦١٬٠٩٩ (٥٤٦٬١٣٠) (٤٤٩٬٤٨٠) ٢٬٤٧٦٬٣٧٧  صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة التشغیل

 صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من األنشطة اإلستثمارة (٢٧٤٬٦٠٦) (٤٬٢٦٢٬٠٠٠) (٧٤٩٬٠٧٩) (٧٣٢٬٧٧٨) (٣١٠٬٨٠١) (١٨٧٬٦٩٨) ٢٣٬٣١٠٬٥٨٧
ة (٣٣٬١٧٧٬٩٠٦) ٤٬١٣٦٬٠٤٠ (١٩٬١٦٧٬٥٠١) (١١٬٠٨٦٬٢٥٥) ٨٬٣٦٣٬٠٨٨ -- (٢٧٬٣٣٨٬٠٩١) ل  صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من األنشطة التمو
ه النقد /صافي (النقص)  (٢٥٦٬٨٥٤) (٢٬٠٤٤٬٤٥٩) (٣٬٨١٥٬٩٣٠) (٤٥٧٬٩٣٤) ٧٬٥٠٦٬١٥٧ (٦٣٧٬١٧٨) (١٬٥٥١٬١٢٧)  الزادة في النقد وش



ضة    )ع.ق.م.(شمجموعة إستثمار القا

ةإ انات المال   الموحدة  ضاحات حول الب
سمبر  ٣١ ما في   ٢٠١٧د

-٠٤-  

  
 
  
  
  
  
  

ة -٣٠ انات القطاع  الب

انات م الب مها ألعضاء مجلس اإلدارة بهدف تحدید المصادر وتقی ة على أنواع  ترتكز المعلومات التي یتم تقد القطاع
مها.  ة تصدر تقاررأرع مجموعة اللد الخدمات التي یتم تقد ما هو موضح أدناه، وهي وحدات اقطاعات تشغیل عمال أل، 

ة للمجموعة. وتقدم وحدات االا ل منفصل العمال األستراتیج ش ة منتجات وخدمات مختلفة، وتدار  نها تتطلب ألستراتیج
ات أعمال من ل وحدة من وحدات ااستراتیج مراجعة تقارر االعمال األفصلة. تقوم  ة  ل منتظم. إلستراتیج ش ة  دارة الداخل

ل قطاع من قطاعات المجموعة: ات في    یوضح الملخص التالي العمل

شمل ذلك أنشطة البناء.مقاوالت .١  : و
اإلضافة إلىتالمقاوالت المتخصصة: و  .٢ اكة  ة والس ة والكهرائ ان  أنظمة األمن. شمل الم
ة وأنظمة األمن والسالمة ومواد البناء.تجارة شمل ت: و تجارة .٣ ة والكهرائ ائ م ة والك  المواد الغذائ
شمل ذلك التعاقد  .٤ انة ذات الصلة: و اه والص الصحةلمشارع معالجة الم ة  احةوحمامات  العنا اه الس ، ومیزات الم

ع والخدم عد الب انة ما  اه وص  ات.ومعالجة الم
ةاخر  .٥ الشر الرصید القادم   .یتعل ذلك 

ة من قبل التجارة على قطاعات  تشمل ضا قطاعات تشغیل عة مختلفة تعمل داخل دولة قطر والتي تعتبر أ ات تا شر
ة في قطاع تشغیل ة الفرد ع هذه القطاعات التشغیل ةل واحد يالمجموعة. یتم تجم انات المال خذ ألمع ا ،غرض عرض الب

ة:الفي ا ار المعاییر التال   عت

  ه عة التشا  قدمةمنتجات المدمات / الخطب
  ه م التوزع في الطرق المستخدمة تشا   خدماتالسلع / تقد

ل قطاع ما هو موضح أدناه،  اس اقابل لإلفصاحالمعلومات المتعلقة بنتائج  ما أل. یتم ق داء على أساس أراح القطاع، 
ة التي تتم مراجعتها من قبل ادارة الدإلهو مدرج في تقارر ا اس اإلاخل داء حیث تعتقد ألدارة. یتم استخدام أراح القطاع لق

م نتائج الئكثر مألدارة أن هذه المعلومات هي اإلا منشآت أخر تعمل ضمن تلك مة في تقی عض القطاعات المتعلقة 
.. یتم تحدید األالصناعات   سعار بین القطاعات على أساس تجار

 
ةالقطاع   ات الجغراف

التالي فإن معظم موجودات المجموعة تقع في ع أنشطتها خارج دولة قطر. و ناء على  دولة لم تقم المجموعة بتنو قطر. و
ة محددة وواضحة في المجموعة  سمبر  ٣١ فيما ذلك، ال توجد قطاعات جغراف    . ٢٠١٧د

  
  
  
  
  
  
  



ضة    )ع.ق.م.(شمجموعة إستثمار القا

ةإ انات المال   الموحدة  ضاحات حول الب
سمبر  ٣١ ما في   ٢٠١٧د

-١٤-  

ة -٣٠             انات القطاع   (تتمه) الب
انة   أخر   األجمالي اة والص سمبر  ٣١  مقاوالت  مقاوالت متخصصة  التجارة  معالجة الم   ٢٠١٧د

        
ـال قطر  ـال قطر   ر ـال قطر   ر ـال قطر   ر ـال قطر   ر ـال قطر   ر     ر
ة ٧٨٬٥٥٦٬٣٣٩ ٢٥٥٬٢٤٠٬٤٥٠ ٤٣٬٨٢٠٬١٤٧ ٩١٬٦١٤٬٥٧٠ -- ٤٦٩٬٢٣١٬٥٠٦  اإلیرادات الخارج
 مصروفات الفوائد ١٬٠٨١٬٨٢٢ ٥٬٠٩١٬٨٩٥ ٢٬٠١٩٬٣٦٢ ٩١٢٬٩٩١ ٥٬١٥٠ ٩٬١١١٬٢٢٠
 االستهالك ١٬٨٩٩٬٩٣٠ ١٬٣١٩٬٢١٤ ٨١٣٬٥٢٦ ١٬٦٥٣٬٠٨١ ٣٣٥٬٧٧٥ ٦٬٠٢١٬٥٢٦

 رح السنة  ٨٬٨٣٢٬٠١٦ ٥٢٬٥١٩٬١٥١ ٣٥٬٩٨١٬٧١٣ ١٢٬٥٣٦٬٢٧٨ ٦٬٩٦٩٬٠١٥ ١١٦٬٨٣٨٬١٧٣
 الموجودات القابلة لإلفصاح القطاعي ٦٥٬٧١٦٬٢٢٤ ٤٠٥٬٢٩٠٬٣٩٦ ١٠٥٬٥٤٧٬٨٩٤ ٨٦٬٤٦٠٬٢١٨ ٨٥٩٬٩٦٢,٩١٢ ١٬٥٢٢٬٩٧٧٬٦٤٤
ات القابلة لإلفصاح القطاعي ٤٩٬٢٩١٬٩٩٢ ٢٧١٬٧٩٦٬٨١٧ ٥١٬٧٢٨٬٢٢٦ ٦٤٬٥١٨٬١٢٨ ١٦٬١٠٠٬٤٣٠ ٤٥٣٬٤٣٥٬٥٩٣  المطلو

        
انة   أخر   األجمالي اة والص سمبر  ٣١  مقاوالت  مقاوالت متخصصة  التجارة  معالجة الم   ٢٠١٦د

        
    رـال قطر   رـال قطر   رـال قطر   رـال قطر   قطر  رـال  رـال قطر 
ة ٥٨٬٠٠٤٬٨٧١ ٢٦١٬٤٦٩٬٨٤٨ ٤٥٬٧١٢٬٦٢٦ ٨٢٬٥٠٦٬٥٣٤ -- ٤٤٧٬٦٩٣٬٨٧٩  اإلیرادات الخارج
 مصروفات الفوائد ١٬٤٢٣٬٣٠٢ ٤٬٧٠٣٬٢٧٩ ١٬٨٧٣٬٩٠٨ ٧٠٠٬٣٩٧ ٢٬٢٤٩ ٨٬٧٠٣٬١٣٥
 االستهالك ١٬٧١٢٬٣٣٧ ١٬١٨٤٬٧٢١ ١٬٠٨٧٬٩٩٨ ١٬٤٤٦٬٧٤٣ ٢٥٣٬٢٧٧ ٥٬٦٨٥٬٠٧٦

 رح السنة  ١٬٣٧٦٬٨٠٥ ٥٩٬٠٩٣٬٢٥٨ ٢٧٬٤١٥٬٥٨٨ ٨٬٤٩٠٬٣٢٤ ٢٠٬٧٦٨٬٩٩٥ ١١٧٬١٤٤٬٩٧٠
 الموجودات القابلة لإلفصاح القطاعي ٥٨٬٨٢٨٬٣٠٠ ٤٠٧٬٠٢٢٬٤٤٦ ١٠٤٬٦١٧٬٩٨٢ ٥٨٬٦٥٢٬٨٩٤ ٧٥٬٦٥٥٬٨٧٩ ٧٠٤٬٧٧٧٬٥٠١
ات القابلة لإلفصاح القطاعي ٥١٬٠٦٥٬٦٤٣ ٢٨٦٬١٩٠٬٦٠١ ٦٨٬٢٩٠٬٨٢٤ ٤١٬٤٥١٬٢٥٣ ١٤٬٩٠٤٬٨٦٥ ٤٦١٬٩٠٣٬١٨٦  المطلو



ضة    )ع.ق.م.(شمجموعة إستثمار القا

ةإ انات المال   الموحدة  ضاحات حول الب
سمبر  ٣١ ما في   ٢٠١٧د

-٢٤-  

ة (تتمه)-٣٠ انات القطاع   الب

ضاح رقم ( ة للقطاعات القابلة لإلفصاح في إ ات المحاسب اس ضاح الس ة من ٣تم إ تس مثل رح القطاع األراح قبل الضرائب الم  .(
ل قطاع بدون توزع التكالیف اإلدارة ورواتب المدراء ورح إس ات الزمیلة قبل  عاد حصة في اإلستثمارات والحصة من أراح الشر ت

م اداء وأر  ات تخصص الموارد الالزمة وتقی ل وهذا هو التقرر المقدم العضاء مجلس االدارة لغا اح وخسائر أخر وتكالیف التمو
  القطاعات.

ات والبنود الجوهر ات إیرادات، الرح أو الخسارة، الموجودات والمطلو   .الصادر تقررهاقطاعات للخر ألة اتسو

سمبر ، ٣١     د
  ٢٠١٦   ٢٠١٧ 
ـال     قطر  رـال    قطر  ر

    الرح أو الخسارة
 ١١٧٬١٤٤٬٩٧٠   ١١٦٬٨٣٨٬١٧٣ القابلة لإلفصاحإجمالي الرح أو الخسارة للقطاعات 

ة بین القطاعات إلغاء   )٤٦٬١٢٠٬٠٠٠(   (٤٦٬٤٩٠٬٠٦٦) األراح المشتر
ات المستمرةحد للسنة الرح المو    ٧١٬٠٢٤٬٩٧٠   ٧٠٬٣٤٨٬١٠٧ من العمل

     

    الموجودات
 ٧٠٤٬٧٧٧٬٥٠١   ١٬٥٢٢٬٩٧٧٬٦٤٤ القابلة لإلفصاحإجمالي الموجودات للقطاعات 
ع   ٣٩٥٬١٩٥٬١٠٤   --  موجودات مصنفة برسم الب

ة بین القطاعات   )٤٥٬٥٢٥٬٩٨٦(   (١٢٥٬١٨٨٬٦٢١) إلغاء الموجودات المشتر
 ١٬٠٥٤٬٤٤٦٬٦١٩   ١٬٣٩٧٬٧٨٩٬٠٢٣ 
     

ات     المطلو
اتإجمالي   ٤٦١٬٩٠٣٬١٨٦   ٤٥٣٬٤٣٥٬٥٩٣  القابلة لإلفصاحللقطاعات  المطلو

ع الموجودات المصنفة برسم الب اشرة  طة م ات المرت   ٢٦٩٬٦٠٣٬٦٩٧   --  المطلو
اتإلغاء  ة بین القطاعات المطلو   )٢٤٬٠١٩٬٩٨٤(   )١١٬١١٧٬٨٥٣( المشتر

  ٧٠٧٬٤٨٦٬٨٩٩   ٤٤٢٬٣١٧٬٧٤٠  

ة أداء القطاع    ,الموارد بین القطاعات وتوزعلغرض مراق
 علببرسم ا بهاوالموجودات المحتفظ  لةیبخالف االستثمار في الشرکة الزم القابلة لإلفصاحالموجودات للقطاعات  عجم صتخص تمی 

ة إل ةواألدوات المال وممتلكات ومعدات   .الشرکة األم ىالمنسو
 ات للقطاعات  عجم صتخص میت ات المال القابلة لإلفصاحالمطلو ة الخدمة للموظفین والمطلو افأة نها  ةبخالف مخصص م

ة إل   الشرکة األم. ىالمنسو
  

ة ال    .٢٠١٧و  ٢٠١٦أو أكثر في إیرادات المجموعة خالل  %١٠ساهم أ من العمالء بنس

  

  



ضة    )ع.ق.م.(شمجموعة إستثمار القا

ةإ انات المال   الموحدة  ضاحات حول الب
سمبر  ٣١ ما في   ٢٠١٧د

-٣٤-  

ات -٣١ ةالحصة العمل   مشتر
ة مع أ تي ستار للهندسة والمقاوالت ذ.م.م في دخلت المجموعة ف ات مشتر (أ تي ستار للهندسة والمقاوالت  ٢٠١٠نوفمبر  ٠٢ي إتفاق

ة) لتنفیذ مشروع منحته ة مشتر اس قطر ذ.م.م عمل ونستراكت ود س  ة س اكةمدماك  شر ة والس ة والكهرائ ان  لد لتنفیذ األعمال الم
ز الدوحة للمؤتمرات ف   دولة قطر.ي مر

  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
اس قطر ذ.م.م  ٪٥٠ ٪٥٠  د

 ٪٥٠ ٪٥٠  أ تي ستار للهندسة والمقاوالت ذ.م.م
ة والتي تمثل  ات المشتر ة للعمل انات المال ما في  %١٠٠یبین الجدول أدناه ملخص من الب ات   ٣١من األصول واأللتزامات ونتائج العمل

سمبر:   د

ة لل انات المال ة:ملخص من الب ات المشتر   عمل

سمبر ، ٣١     د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ـال     قطر  رـال    قطر  ر
        

 ٢٠٤٬٥٢٦٬١٦٠ ٢٢١٬٤٢٨٬٨٧٧  إجمالي الموجودات
ات  ١٩٢٬٤١٤٬٠٦٨ ٢٠٩٬٢٣٥٬٢٤٤  إجمالي المطلو

 ٩٬٣٧٠٬٢٩٨ ٢١٬٤٠١٬٠٨٦  یراداتاال
 ٣٬٥٦٨٬٢٠٩ ٨١٬٥٤١  صافي الرح

  

ة في مات وٕایرادات تظهر حصة المجموعة من أصول وٕالتزا ة للسنة المنته ات المشتر سمبر ٣١وأراح وصافي رح العمل   :د
  

سمبر ، ٣١     د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ـال     قطر  رـال    قطر  ر
        

 ٥٢٬١٥٤٬١٧٠ ٥٦٬٤٦٤٬٣٦٤  إجمالي الموجودات
ات  ٤٩٬٠٦٥٬٥٨٧ ٥٣٬٣٥٤٬٩٨٧  إجمالي المطلو

 ٢٬٣٨٩٬٤٢٦ ٥٬٤٥٧٬٢٧٧  األیرادات
 ٩٠٩٬٨٩٤ ٢٠٬٧٩٣  رحصافي ال

 ٢٤٧ ١٤  نقد وأرصدة لد البنوك
 ٩٬٤٤٦ ١٥٬٣٧٣  مصارف األهالك

 ٢٨٬٨٩٤ --  مطلوب من أطراف ذات عالقة
 ١٢٬١٤٠٬٤١٢ ١٢٬٦١٠٬٧٤٦  مطلوب ألطراف ذات عالقة

 ١٠٬٩٦٥٬٠٠٠ ١٠٬٩٦٥٬٠٠٠  لةالمحتماأللتزامات 



ضة    )ع.ق.م.(شمجموعة إستثمار القا

ةإ انات المال   الموحدة  ضاحات حول الب
سمبر  ٣١ ما في   ٢٠١٧د

-٤٤-  

  محتملةإلتزامات  -٣٢
سمبر ، ٣١     د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ـال     قطر  رـال    قطر  ر

ات إئتمان  ٢٢٬٦٣٤٬٦٦٥   ٢٩٬٢٧٥٬١٣٣  خطا
ات ضمان  ٦٠٬٢٤٩٬٧٥٣   ٥١٬٤٥٨٬٩٤٥  خطا
 ٤٥٬٧٣٢٬٢٣١ ٥٧٬٠١٧٬٢٤٢ ضمان أعمال

 -- ٧٬١٨٤٬٥٠٠  سندات ومناقصات
 -- ١٧٬٥٩٦٬٩٤٤  ضمانات مدفوعة مقدما

 ٣٬٧٦٢٬٠٠٠ ١٬٩٠٣٬٧٦٤  ضمانات اخر 
ة -٣٣   األدوات المال

ة. ات المال ة والمطلو ة من الموجودات المال   تتكون األدوات المال

ة   الموجودات المال
ة للمجموعة من نقد وأرصدة لد البنوك، المطلوب من أطراف ذات عالقة، ذمم تجارة حتجزات م ،تتكون الموجودات المال

ات زمیلة. ع وٕاستثمارات في شر   مدینة، إستثمارات متاحة للب

ات ال ةالمطلو   مال
شوف ة الجوهرة من الذمم التجارة الدائنة، السحب على الم ات المال ، قروض، محتجزات دائنة لد البنوك تتكون المطلو

  ومطلوب إلى أطراف ذات عالقة.

ة مة العادلة لألدوات المال   الق
ات بین  ة المطلو ادل الموجودات أو تسو مة التي یتم فیها ت مة العادلة هي الق ة في التعامل إن الق أطراف مطلعة وراغ

ة انات المال حت. حیث أنه تم إعداد هذه الب ة المختصرة  على أساس تجار  ة،  المرحل الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التارخ
ة للمجم مة الدفترة لألدوات المال مة العادلة، إن الق الق مها  ع والتي یتم تقی وعة قد تختلف بإستثناء اإلستثمارات المتاحة للب

ة ال تختلف جوهرًا  ات المال مة العادلة للموجودات والمطلو متها العادلة، ومع ذلك، فإن وجهة نظر اإلدارة، أن الق عن ق
استمرار. عتها أو یتم إعادة تسعیرها  طب ة إما قصیرة األجل  متها الدفترة حیث أن معظم هذه األدوات المال  عن ق

مة العادلة   تّدرج الق
التالي:إ ات المختلفة  م. تعرف المستو مة العادلة وفقًا لطرقة التقی الق ة المدرجة  حلل األدوات المال   ن الجدول التالي 

  
ن   ١المستو  م ات مماثلة والتي  األسعار المتداولة (غیر المعّدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلو

اس.   للمجموعة الوصول إلیها في تارخ الق
ات ، وتكون ١مدخالت أخر غیر األسعار المدرجة الموجودة في المستو (   ٢تو المس ) للموجودات والمطلو

اشرة. اشرة أو غیر م صورة م   واضحة إما 
ن مالحظتها.  ٣المستو  م ات التي ال    المدخالت للموجودات أو للمطلو



ضة    )ع.ق.م.(شمجموعة إستثمار القا

ةإ انات المال   الموحدة  ضاحات حول الب
سمبر  ٣١ ما في   ٢٠١٧د

-٥٤-  

  
ة -٣٣   (تتمه) األدوات المال

مة العادلة    ٣المستو   ٢تو المس  ١المستو   الق
ـال ٢٠١٧ ـال  قطر  ر ـال  قطر  ر ـال  قطر  ر   قطر  ر
مة العادلة تّدرجمستو        الق

ة        موجودات مال
ة  ١٬٥٦٤٬٩١٩ -- -- ١٬٥٦٤٬٩١٩  إستثمارات عقار

   
مة العادلة    ٣المستو   ٢المستو   ١المستو   الق

  قطر  رـال  قطر  رـال  قطر  رـال  قطر  رـال ٢٠١٦
مة العادلة تّدرجمستو        الق

ة        موجودات مال
 ٢٬١٧٠٬٦٩٢ -- -- ٢٬١٧٠٬٦٩٢  إستثمارات عقارة

ین  ال اسها في المستو ة أخر تم ق ن هناك أ تحو ,٢و  ١توجد أ أدوات مال مة العادلة للسنوات  ت ضمن أ مستو اللم  تّدرج الق
ة في  سمبر  ٣١المنته   .على التوالي  ٢٠١٧و  ٢٠١٦د

  
 إدارة المخاطر المالیة  - ٣٤

اسات   األهداف والس
شوف لد البنوك، وقروض، مطلوب إلى أطراف ذات عالقة، محتجزات  ة للمجموعة على السحب على الم س ة الرئ ات المال تشتمل المطلو

ة هو ا ات المال ات المجموعة. ولد المجموعة دائنة وذمم تجارة دائنة وأوراق دفع. الغرض األساسي لهذه المطلو ل لعمل لحصول على تمو
ع، اإلستثمارات  ة مختلفة مثل ذمم تجارة مدینة، محتجزات مدینة، مطلوب من أطراف ذات عالقة، إستثمارات متاحة للب موجودات مال

اشرة نتیجة ع ات الجارة لد البنوك والتي تنشأ م ات زمیلة والحسا ات المجموعة.العقارة، اإلستثمار في شر   مل

ة للمجموعة هي مخاطر اإلئتمان ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر السیولة. ة الناشئة من األدوات المال س  إن المخاطر الرئ
ات اشرة من العمل ل من هذه المخاطر ، والتي تنشأ م غرض إدارة  اسات  مراجعة الس ما ی تقوم اإلدارة  صها    لي:والتي یتم تلخ

  إدارة مخاطر اإلئتمان
ة. عدم مقدرة الطرف المتعاقد معه على سداد إلتزاماته لآلخر مما یتسبب في تحمل المجموعة لخسارة مال  تتمثل مخاطر اإلئتمان في الخطر 

ة والتي تتكون أساسًا من أرصدة لد مة الدفترة لألصول المال البنوك وذمم مدینة.  إن المجموعة معّرضة لمخاطر اإلئتمان من خالل الق
ة جیدة.  أن ودائعهاإن مخاطر اإلئتمان على األرصدة لد البنوك محدودة ، حیث  مخاطر اإلئتمان  ما أنلد بنوك ذات نسب إئتمان

وك في تحصیله الصافي من مخصص الدیون المش تم إظهارها  ا على الذمم المدینة محدودة ، حیث أنها موزعة على العدید من العمالء و
ة تحصیلها. ان   عد مراجعة إم

  إدارة مخاطر العمالت
ة.  ات أسعار العمالت األجنب سبب تقل ة  مة األدوات المال إن تعرض المجموعة لمخاطر تتمثل مخاطر العمالت في الخطر من تغییرات ق

ال العمالت ضئیلة، عات والمصارف تتم  ي رـالحیث أن معظم المب   .القطر أو الدوالر األمر



ضة    )ع.ق.م.(شمجموعة إستثمار القا

ةإ انات المال   الموحدة  ضاحات حول الب
سمبر  ٣١ ما في   ٢٠١٧د

-٦٤-  

  
  

 (تتمھ) إدارة المخاطر المالیة ٣٤

  إدارة مخاطر السیولة
ة المس ة التدفقات النقد الت المستمرة ومراق ة مالئمة والتسه ات بن اط ة تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السیولة عن طر اإلحتفا بإحت تقبل

ة. إ ة ومقابلة توارخ إستحقاق اإللتزامات واألصول المال الغ خالل المتوقعة والفعل عات تتطلب دفع الم اسات المجموعة للمب  ٦٠ – ٣٠ن س
عتها قصیرة األجل  ٩٠ – ٣٠یومًا. یتم سداد الذمم الدائنة عادة خالل  طب ة للمجموعة هي  یومًا من تارخ الشراء. إن اإللتزامات المال

  شهر. ١٢وتستح خالل فترة 

  إدارة رأس المال 
ه بتحقی الحد األقصى من العائد تقوم المجموعة بإدارة رأسمالها  منشأة مستمرة في نفس الوقت الذ تقوم  أنها قادرة على االستمرار  للتأكد 

م اإلستفادة من أرصدة الدیون ورأس المال.   للمساهمین من خالل تعظ
ل رأس مال المجموعة من  ضاح رقم ( الدیون، والتي تتكون من القروضیتكون ه وق المساهمین متضمنة رأس ) وحق١٦الموضحة في اإل
ات واألراح المدورة اط   المال، اإلحت

  معّدل اإلستعداد
ل منتظم. ش ل رأس المال  مراجعة ه   تقوم المجموعة 

التالي: ة السنة هو    إن معّدل اإلستعداد في نها

سمبر ، ٣١     د
  ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ـال قطر      رـال قطر     ر

        

 ١٠٢٬٣٥٩٬٩٩١  ١٢٨٬٢٠٦٬٧٠٥  دین (أ)
ضاح رقم ه النقد (إ  )٥١٬٥٦٨٬٣٧١(  )٦٦٬٣٧٦٬٢٦٠(  )(ب ٥ النقد وش

 ٥٠٬٧٩١٬٦٢٠  ٦١٬٨٣٠٬٤٤٥  صافي الدین
    

ةحقوق   ٣٤٦٬٩٥٩٬٧٢٠  ٩٥٥٬٤٧١٬٢٨٣  (ب) الملك
    

ة حقوق  ةصافي الدین إلى نس  ٪١٤,٦٤  ٪٦,٤٧  الملك

ما هو موضح في  )أ( لة وقصیرة األجل  ضاح رقم ( یتضمن الدین القروض طو  ).١٦إ

ةتتضمن حقوق   )ب( ات المجموعة. الملك اط  ل من رأس المال وٕاحت
  

 أرقام المقارنة -٣٥
ان التم إعادة تصنیف أرصدة محددة في  ز المب قة ليامر ما في السنة السا انات ال ضلتتواف مع عر  الموحد  ةمالب  ال

ةحال للسنة الموحدة ن العاده التصنیف اثر على صاال ة لسنة الموجودات أ فيو صاالرح أ في. لم  و حقوق الملك
  المقارنة.

  
ة -٣٦ انات المال  الموافقة على الب

ة انات المال   .٢٠١٨مارس  ١٢وأصدرت بتارخ  مجلس االدارهمن قبل  الموحدة تمت الموافقة على الب
 


