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 المستقلتقریر مدقق الحسابات 

 شركة الخلیج للمخازن ش.م.ق.ع.في  حضرات السادة المساھمینإلى 
 الدوحة، دولة قطر

 الموحدة البیانات المالیة تدقیق تقریر حول 

 الرأي
وشركاتھا التابعة (یشار إلیھم مع ("الشركة")  شركة الخلیج للمخازن ش.م.ق.ع.ل الموحدةالمالیة  البیانات لقد دققنا

الربح أو وبیانات  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱والتي تتكون من بیان المركز المالي الموحد كما في الشركة بـ "المجموعة") 
للسنة المنتھیة بذلك التاریخ الموحدة  والتغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیةالخسارة والدخل الشامل 

لسیاسات المحاسبیة الھامة والمعلومات التفسیریة ا، التي تشتمل على على البیانات المالیة الموحدة واإلیضاحات
 األخرى.

برأینا أن البیانات المالیة الموحدة المرفقة تظھر بصورة عادلة، من كافة الجوانب الجوھریة، المركز المالي الموحد 
وأدائھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للمجموعة كما في 

 لیة.وذلك وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر الما

 أساس الرأي

لقد قمنا بأعمال التدقیق وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق. قمنا بمزید من التوضیح لمسؤولیتنا وفقا لتلك المعاییر في الجزء 

السلوك  ن عن المجموعة وفقا لقواعدمستقلوعن تدقیق البیانات المالیة في ھذا التقریر. إننا  المدققالخاص بمسؤولیات 

ة عن مجلس المعاییر األخالقیة الدولیة للمحاسبین والمتطلبات األخالقیة ذات الصلة بأعمال التدقیق األخالقي الصادر

لبیانات المالیة في دولة قطر. وقمنا باستیفاء مسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقا لتلك المتطلبات. بھا على االتي نقوم 

 اسبة لتكوین أساس سلیم للرأي الذي توصلنا إلیھ.إننا نرى أن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومن

 أمر التدقیق األساسي

منا بھا ي قل التدقیق التاألھمیة القصوى في أعما وفقا لحكمنا المھني ھو ذلك األمر الذي لھ ر التدقیق األساسيإن أم

لبیانات المالیة ل انفي سیاق تدقیقالتالي أمر التدقیق األساسي  تمت معالجةلقد لبیانات المالیة الموحدة للسنة الحالیة. ل

 ر.وإننا ال نقدم رأیا منفصال عن ھذا األم الموحدة ككل وفي تكوین رأینا عنھا



 المستقل (تابع) تقریر مدقق الحسابات

 (تابع)تقریر حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة 

۲ 
 

 (تابع) أمر التدقیق األساسي

 الشھرة

 الموحدةعلى البیانات المالیة  ۸راجع إیضاح رقم 

 األمر في أعمال التدقیق تناولكیفیة  ر التدقیق األساسيأم

كان لدى المجموعة في  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في 

المالیة الموحدة شھرة معترف بھا بمبلغ  ھابیانات

لایر  ۹۸٫۳۱٥٫٤٦۳( لایر قطري ۹۸٫۳۱٥٫٤٦۳

 .)۲۰۱٦قطري في 

یتم تخصیص الشھرة بین وحدتین منتجتین للنقد: 

لایر قطري  ٥۳٫۰۹۰٫۳٥۰العملیات اللوجستیة بمبلغ 

لایر  ٤٥٫۲۲٥٫۱۱۳وعملیات الشحن والنقل بمبلغ 

 .)۲۰۱٦لایر قطري في  ٤٥٫۲۲٥٫۱۱۳( قطري

 ساسيتدقیق أ أمرالقیمة السنوي للشھرة  انخفاضیعتبر 

نظرا لتعقید متطلبات المحاسبة واألحكام الھامة المطلوبة 

في تحدید االفتراض الذي سیستخدم في تقدیر المبلغ 

 نتجةالم ةوحدالقابل لالسترداد. المبلغ القابل لالسترداد لل

القیمة قید االستخدام أو القیمة  یستند إلى الذيللنقد، 

 ل إلیھلتوصا، تم أیھما أعلى ،العادلة ناقصا تكالیف البیع

تخدم تس. المتوقعة من نماذج التدفقات النقدیة المخصومة

ھذه النماذج العدید من االفتراضات األساسیة، بما في 

ذلك تقدیرات لحجم المبیعات واألسعار المستقبلیة، 

وتكالیف التشغیل، ومعدالت نمو القیمة النھائیة 

 والمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (سعر الخصم).

إجراءات التدقیق التي قمنا بھا في ھذا المجال،  تضمنت

 من بین أمور أخرى:

قدرات الموظفین داخل المجموعة مو كفاءةتقییم  •

 الذین قاموا بإجراء تقییم انخفاض قیمة الشھرة.

االستفسار من الموظفین داخل المجموعة الذین  •

قاموا بإجراء تقییم انخفاض قیمة الشھرة حتى 

 .فھم جید للعملیة المتبعة یتسنى لنا الحصول على

إشراك متخصصي التقییم لدینا للمساعدة في تقییم  •

مدى مالءمة االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في 

تقاریر التقییم التي قامت المجموعة بناء علیھا 

بوضع المبالغ الواردة في التقریر عن شھرة 

 و ؛المجموعة في البیانات المالیة الموحدة

الصلة الوارد في  ياإلفصاح ذتقییم مدى كفایة  •

 البیانات المالیة الموحدة.

 معلومات أخرى

تقریر ت الواردة في المعلوماعلى مل المعلومات األخرى تخرى. تشاألمجلس اإلدارة ھو المسؤول عن المعلومات 

لحسابات ا وتقریر مدققنات المالیة الموحدة البیا تضمنال ت ھا("التقریر السنوي") ولكن ۲۰۱۷ السنوي لسنةالمجموعة 

 .یكون التقریر السنوي متاًحا لنا بعد تاریخ تقریر مدقق الحسابات ھذاتوقع أن ی. الصادر عنا علیھا



 المستقل (تابع) تقریر مدقق الحسابات

 (تابع)تقریر حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة 

۳ 
 

 (تابع) معلومات أخرى

ؤكدة النتیجة المعن أي شكل من أشكال نبدي ال  لنو ،األخرىلمعلومات البیانات المالیة الموحدة ا علىرأینا  یشملال 

 .علیھ

دما تصبح المحددة أعاله عن مسؤولیتنا ھي قراءة المعلومات األخرىفإن للبیانات المالیة الموحدة،  یتعلق بتدقیقنافیما 

بیانات مع ال بشكل جوھري متوافقةما إذا كانت المعلومات األخرى غیر سنأخذ في اعتبارنا لقیام بذلك، ، وللنا متاحة

 .جوھریةشوبھا أخطاء یتدقیق أثناء ال التي حصلنا علیھا لوماتأن المع من الواضحإذا كان المالیة الموحدة أو 

 .یتوجب علینا إبالغھا لمجلس اإلدارة ھ،ھناك أخطاء جوھریة فی وإذا توصلنا، عند قراءة التقریر السنوي، إلى أن

 مجلس اإلدارة  اتمسؤولی

وعرضھا بشكل عادل وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة 

المالیة الموحدة  المالیة وعن أنظمة الرقابة الداخلیة التي یحدد مجلس اإلدارة أنھا ضروریة للتمكن من إعداد البیانات

 سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. الخالیة من أیة معلومات جوھریة خاطئة

على االستمرار وفقا لمبدأ  الشركةدة، فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن تقییم قدرة عداد البیانات المالیة الموحوإل

، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمراریة واستخدام أساس المحاسبة وفقا حسب مقتضى الحالاالستمراریة، واإلفصاح، 

 الفاخ أو لم یكن لدیھ بدیل واقعيأو إیقاف عملیاتھا  الشركةلمبدأ االستمراریة ما لم یخطط مجلس اإلدارة إما لتصفیة 

 للقیام بذلك.

 عن تدقیق البیانات المالیة الموحدة الحسابات مدقق اتمسؤولی

ة من أخطاء جوھریة، سواء لحصول على تأكید معقول عما إذا كانت البیانات المالیة الموحدة ككل خالیاإن أھدافنا ھي 

لى كید عتضمن رأینا. "التأكید المعقول" ھو تأیي الذالحسابات  أو خطأ، وإصدار تقریر مدقق غشة عن كانت ناتج

عن أخطاء ما ستكشف دائللتدقیق معاییر الدولیة لأن عملیة التدقیق التي تتم وفقا لذلك  مستوى عال، ولكن ال یضمن

، جماعي ، بشكل فردي أوكان یمكن إذاھامة خطأ، وتعتبر عن غش أو األخطاء تنشأ . یمكن أن ھاوجود حالجوھریة 

المالیة  ھذه البیاناتي یتخذھا المستخدمون على أساس تؤثر على القرارات االقتصادیة التأن  ةمعقول صورةب التوقع

 .الموحدة



 المستقل (تابع) تقریر مدقق الحسابات

 (تابع)تقریر حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة 
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 (تابع) مسؤولیات مدقق الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة الموحدة

 ، نمارس حكما مھنیا ونبقي على الشكوك المھنیة في جمیع أعمالللتدقیق معاییر الدولیةلكجزء من عملیة التدقیق وفقا ل

 ننا:أكما التدقیق. 

ة عن تزویر أو خطأ، ونصمم ة الموحدة، سواء كانت ناتجنحدد ونقیم مخاطر األخطاء الجوھریة في البیانات المالی •

وننفذ إجراءات التدقیق التي تستجیب لتلك المخاطر، ونحصل على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة لتكوین أساس لرأینا. 

أیة أخطاء جوھریة ناتجة عن غش ھو أعلى من تلك الناتجة عن خطأ، نظرا ألن الغش  اكتشافإن خطر عدم 

 لرقابة الداخلیة.لعمد أو محاوالت تشویھ، أو تجاوز قد ینطوي على تدلیس وتزویر، أو حذف مت

روف، مناسبة حسب الظمن أجل تصمیم إجراءات تدقیق  تدقیقالللرقابة الداخلیة ذات الصلة بالحصول على فھم  •

 ولكن لیس لغرض إبداء رأي حول فعالیة الرقابة الداخلیة للمجموعة.

تي یضاحات ذات الصلة الولیة التقدیرات المحاسبیة واإلتقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومعق •

 ھا مجلس اإلدارة.اتخذ

تي ، واستنادا إلى أدلة التدقیق اليلمحاسبستمراریة ااالمجلس اإلدارة لمبدأ  استخدام على مدى مالءمة نبدي نتیجة •

تثیر شكوكا كبیرة  أحداث أو ظروف یمكن أنبصلة جوھریة ذات  صول علیھا، ما إذا كانت ھناك شكوكاتم الحی

طالبون مفإننا ، وفقا لمبدأ االستمراریة. إذا توصلنا إلى أن ھناك شكوكا جوھریةعلى المواصلة  الشركة قدرةحول 

إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البیانات المالیة الموحدة، أو إذا الحسابات  نتباه في تقریر مدققلفت االب

التدقیق  تعتمد على أدلةإن النتائج التي توصلنا إلیھا تعدیل رأینا. ب، غیر كافيفصاح عن ھذه المعلومات كان اإل

ألحداث أو الظروف المستقبلیة قد االحسابات. ومع ذلك، فإن  حتى تاریخ تقریر مدققالتي تم الحصول علیھا 

 .وفقا لمبدأ االستمراریةعن االستمرار بالتوقف  الشركةأن تقوم في  تتسبب

بیانات ، وفیما إذا كانت الات، بما في ذلك اإلفصاحاھاومحتو ھاوھیكل لبیانات المالیة الموحدةل العامتقییم العرض  •

 حقق العرض العادل.تالتي طریقة الت واألحداث ذات العالقة بالمالیة الموحدة تمثل المعامال

ة داخل أو األنشطة التجاری تالكیاناالحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة فیما یتعلق بالمعلومات المالیة من  •

أعمال مسؤولون عن التوجیھ واإلشراف وإجراء  حدة. إنناالمالیة المو لمجموعة إلبداء الرأي حول البیاناتا

 عن رأینا حول التدقیق. ون الوحیدونمسؤوللمجموعة. ونحن ال نزال التدقیق لال

، لھامةاوتوقیت التدقیق ونتائج التدقیق لھ نطاق المخطط بالضمن أمور أخرى،  ،فیما یتعلقمع مجلس اإلدارة نتواصل 

 .التي نحددھا أثناء قیامنا بالتدقیقمھمة في الرقابة الداخلیة القصور من أوجھ ال وجھبما في ذلك أي 



 المستقل (تابع) تقریر مدقق الحسابات

 (تابع)تقریر حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة 

٥ 
 

 (تابع) مسؤولیات مدقق الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة الموحدة

جمیع  بلغھم عنون ،االستقاللیةمتطلبات األخالقیة ذات الصلة بشأن البالتزامنا بببیان  اإلدارةمجلس  زویدنقوم أیضا بت

متى كان  ،الضمانات ذات الصلةو یتنامعقول أن تؤثر على استقاللاألخرى التي قد یعتقد بشكل المسائل والعالقات 

 .ذلك ممكنا

لبیانات ا تدقیقفي القصوى ھمیة لھا األت د تلك المسائل التي كانیحدت، اإلدارةلمجلس التي تم تقدیمھا من األمور 

ما سابات الح في تقریر مدقق األمورھذه صف حن نن. األساسیة تدقیقال أمورالمالیة الموحدة للسنة الحالیة، وبالتالي 

ال ما  أمرأن نقرر ، أو عندما، في حاالت نادرة جدا الكشف العلني عن ھذه المسألةدون قانون أو الئحة یحول لم 

جح على رنظرا لآلثار السلبیة التي تنجم عن القیام بذلك والتي قد یتوقع بشكل معقول أن تفي تقریرنا  نوردهینبغي أن 

 .في التقریر المصلحة العامة في حالة وروده

 تقریر عن المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى

ا ضروریة ألغراض التدقیق. تحتفظ الشركة بسجالت أنھ اعتبرنالقد حصلنا على جمیع اإلیضاحات والمعلومات التي 

علي قمنا بإجراء الجرد الفباإلضافة إلى ذلك،  .مع تلك السجالتالموحدة محاسبیة منتظمة وتتفق البیانات المالیة 

 والذي سوف یعرض ضمن التقریر السنوي تقریر مجلس اإلدارة بمراجعةقمنا للمخزون وفقا للمبادئ المطبقة. و

لم یرد إلى علمنا وقوع أیة مخالفات ألحكام المعلومات المالیة الواردة فیھ تتفق مع دفاتر وسجالت الشركة. نرى أن و

وأیة تعدیالت طرأت علیھ للشركة أو لبنود النظام األساسي  ۲۰۱٥) لسنة ۱۱قانون الشركات التجاریة القطري رقم (

نتھیة وللسنة المكما في للشركة أو أدائھا المالي الموحد  مركزالعلى سلبي خالل السنة یمكن أن یكون لھا أثر جوھري 

 .۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 

 

 

 

 

 
 ۲۰۱۸ینایر  ۱٤

 الدوحة
 دولة قطر

 جوبال باالسوبرامنیام
 كي بي إم جي

 ۲٥۱سجل مراقبي الحسابات رقم 
بترخیص من ھیئة قطر لألسواق المالیة: مدقق 

 ۱۲۰۱٥۳رخصة رقم ، خارجي



 

٦ 

   شركة الخلیج للمخازن ش.م.ق.ع.

  الموحدبیان المركز المالي 
 باللایر القطري  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في 

 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱   ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ إیضاح 

     الموجودات
     الموجودات غیر المتداولة

 ۱٫٤٦۲٫۹۱۰٫۹٤۸  ۱٫۹٦۰٫۰۹۷٫۱۱٤ ٥ ممتلكات وآالت ومعدات
 ۱٫۰۹٦٫٤۳٦٫٥۸۱  ۷٦۹٫۳۲٦٫۱۱۷ ٦ أعمال رأسمالیة قید التنفیذ

 ۳۷٫۱۱٥٫۸۳۳  ۳۷٫۳۹۷٫٤۷۰ ۷ االستثمارات العقاریة
 ۱۲٦٫۲٥۲٫۹۷٥  ۱۱۸٫۹۰٦٫۷۳۳ ۸ موجودات غیر ملموسة وشھرة

  ۲٫۸۸٥٫۷۲۷٫٤۳٤  ۲٫۷۲۲٫۷۱٦٫۳۳۷ 
     الموجودات المتداولة

 ۸٫۷۱۷٫۲٤۲  ۱۰٫۸۲۹٫۳۳۷  المخزون
 ٥۲۱٫۳۲۰٫٦۸۰  ٥۲٥٫۱٤۷٫۰۹۰ ۹ ذمم تجاریة وأخرى مدینة

 ٤۸۸٫٦۳٦٫۹۱۷  ۳٥۱٫۸۱٦٫۰۰٤ ۱۰ نقد وما في حكم النقد
  ۸۸۷٫۷۹۲٫٤۳۱  ۱٫۰۱۸٫٦۷٤٫۸۳۹ 

 ۳٫۷٤۱٫۳۹۱٫۱۷٦  ۳٫۷۷۳٫٥۱۹٫۸٦٥  إجمالي الموجودات

  حقوق الملكیة والمطلوبات
 

 
 

     حقوق الملكیة
 ٥۸٦٫۰۳۱٫٤۸۰  ٥۸٦٫۰۳۱٫٤۸۰ ۱۱ رأس المال

 ٥٥۲٫٥۰٦٫۸۰۳  ٥٥۲٫٥۰٦٫۸۰۳  احتیاطي قانوني
 ۳۸۰٫۷۰٦٫٦۷٦  ٤۹۷٫۰۱۷٫۱۰۱  أرباح مدورة

 ۱٫٥۱۹٫۲٤٤٫۹٥۹  ۱٫٦۳٥٫٥٥٥٫۳۸٤  حقوق الملكیة المنسوبة لمالكي الشركة
 )۳٫٦۸۱٫۲۲۳(  )۳٫٦۸۱٫۲۲۳(  مساھمات غیر مسیطرة
 ۱٫٥۱٥٫٥٦۳٫۷۳٦  ۱٫٦۳۱٫۸۷٤٫۱٦۱  مجموع حقوق الملكیة

     المطلوبات
     المطلوبات غیر المتداولة

 ۱٫٦۸۱٫۹٦۷٫۲۷۰  ۱٫٥۲٥٫٤۸۱٫۸۳۰ ۱۲ بنكیة قروض
 ۲٦٫٥۰۷٫٤۷۳  ۳۰٫۸۹٥٫۹۹۳ ۱۳ الخدمة للموظفین مخصص مكافآت نھایة

  ۱٫٥٥٦٫۳۷۷٫۸۲۳  ۱٫۷۰۸٫٤۷٤٫۷٤۳ 
     المطلوبات المتداولة

 ۱۹۳٫۹٥٦٫٤۸۲  ۲٦۱٫٤۳٦٫۸۲٥ ۱۲ بنكیةقروض 
 ۳۲۳٫۳۹٦٫۲۱٥  ۳۲۳٫۸۳۱٫۰٥٦ ۱٤ ةدائنوأخرى ذمم تجاریة 

  ٥۸٥٫۲٦۷٫۸۸۱  ٥۱۷٫۳٥۲٫٦۹۷ 
 ۲٫۲۲٥٫۸۲۷٫٤٤۰  ۲٫۱٤۱٫٦٤٥٫۷۰٤  إجمالي المطلوبات 

 ۳٫۷٤۱٫۳۹۱٫۱۷٦  ۳٫۷۷۳٫٥۱۹٫۸٦٥  الملكیة والمطلوباتإجمالي حقوق 

  :المجلس عن نیابةبال ووقعھا ۲۰۱۸ ینایر ۱٤ فيالموحدة البیانات المالیة ھذه  مجلس اإلدارة اعتمد
 
 
 

_______________________   ______________________ 
 فھد حمد جاسم جبر آل ثاني   جاسم جبر آل ثاني فھد هللا عبد

 نائب رئیس مجلس اإلدارة   اإلدارةمجلس  رئیس 

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ۳۸إلى  ۱۱من  تشكل اإلیضاحات في الصفحات
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  شركة الخلیج للمخازن ش.م.ق.ع. 

  الموحد الشامل اآلخر الربح أو الخسارة والدخلبیان 
 باللایر القطري   ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ي للسنة المنتھیة ف

 
 ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ إیضاح 
     

 ۸٤۹٫٥۳۰٫٥٦٦  ۹٦٦٫۸۸۷٫۷۳۷ ۱٦ اإلیرادات
 )٥٤۱٫۱٦۰٫۹۳۳(  )٦۱۷٫۰۰٤٫۲۳۷( ۱۸ التكالیف المباشرة

 ۳۰۸٫۳٦۹٫٦۳۳  ۳٤۹٫۸۸۳٫٥۰۰  إجمالي الربح
     

 ۱۸٫٦۰۹٫۷٥٤  ۱٦٫۰٦٥٫٥۸۹ ۱۷ إیرادات أخرى
 )۹۳٫٥٤۱٫٦۲۰(  )۱۰٦٫٦۹۲٫۰۷۹( ۱۸ أخرىمصروفات إداریة ومصروفات 

 ۲۳۳٫٤۳۷٫۷٦۷  ۲٥۹٫۲٥۷٫۰۱۰  ربح التشغیل
 )۲۷٫۷۷۱٫۷۷٤(  )٤۳٫۷۹٤٫۹۹۸( ۱۹ تكالیف التمویل، بالصافي

 ۲۰٥٫٦٦٥٫۹۹۳  ۲۱٥٫٤٦۲٫۰۱۲  الربح 
 -  -  الدخل الشامل اآلخر
 ۲۰٥٫٦٦٥٫۹۹۳  ۲۱٥٫٤٦۲٫۰۱۲  لإجمالي الدخل الشام

     
     الربح وإجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى: 

 ۲۰٥٫٦٦٥٫۹۹۳  ۲۱٥٫٤٦۲٫۰۱۲  مالكي الشركة

     للسھم اتالعائد

 ۳٫٥٤  ۳٫٦۸ ۲۰ للسھم الواحد ةوالمخفف ةاألساسی اتالعائد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ۳۸إلى  ۱۱من  في الصفحاتتشكل اإلیضاحات 
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 شركة الخلیج للمخازن ش.م.ق.ع.

 الموحد بیان التغیرات في حقوق الملكیة
 باللایر القطري  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱المنتھیة في لسنة ل
 

 
مساھمات غیر   اإلجمالي  أرباح مدورة  احتیاطي قانوني  رأس المال

 مسیطرة
 إجمالي حقوق الملكیة 

   المنسوبة إلى مالكي الشركة   
            

 ۱٫٥۱٥٫٥٦۳٫۷۳٦  )۳٫٦۸۱٫۲۲۳(  ۱٫٥۱۹٫۲٤٤٫۹٥۹  ۳۸۰٫۷۰٦٫٦۷٦  ٥٥۲٫٥۰٦٫۸۰۳  ٥۸٦٫۰۳۱٫٤۸۰ ۲۰۱۷ینایر  ۱الرصید في 
            

            إجمالي الدخل الشامل
 ۲۱٥٫٤٦۲٫۰۱۲  -  ۲۱٥٫٤٦۲٫۰۱۲  ۲۱٥٫٤٦۲٫۰۱۲  -  - الربح 

            المعامالت مع مالكي الشركة:
 )۹۳٫۷٦٥٫۰۳۷(  -  )۹۳٫۷٦٥٫۰۳۷(  )۹۳٫۷٦٥٫۰۳۷(  -  - )۲۱(إیضاح  ۲۰۱٦بسنة توزیعات أرباح متعلقة 

            التغیرات األخرى:
االجتماعیة  المحول إلى صندوق تنمیة األنشطة

 )٥٫۳۸٦٫٥٥۰(  -  )٥٫۳۸٦٫٥٥۰(  )٥٫۳۸٦٫٥٥۰(  -  - )۱٤والریاضیة (إیضاح 

 ۱٫٦۳۱٫۸۷٤٫۱٦۱  )۳٫٦۸۱٫۲۲۳(  ۱٫٦۳٥٫٥٥٥٫۳۸٤  ٤۹۷٫۰۱۷٫۱۰۱  ٥٥۲٫٥۰٦٫۸۰۳  ٥۸٦٫۰۳۱٫٤۸۰  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱الرصید في 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ۳۸إلى  ۱۱من  تشكل اإلیضاحات في الصفحات
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 شركة الخلیج للمخازن ش.م.ق.ع.

 بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد
 باللایر القطري  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 

 
أسھم مكتتب بھا   رأس المال

 وغیر مصدرة بعد
مساھمات غیر   اإلجمالي  أرباح مدورة  احتیاطي قانوني 

 مسیطرة
إجمالي حقوق  

 الملكیة

 
 

   المنسوبة إلى مالكي الشركة
              

 ۱٫٤۰۷٫۱۸۱٫٥۹٥  )۳٫٦۸۱٫۲۲۳(  ۱٫٤۱۰٫۸٦۲٫۸۱۸  ۲٦۸٫۰۸۷٫۰٤۰  ۲۳۷٫۸۰٤٫۸۷٥  ٤۲۹٫۳٦۱٫۱٥۳  ٤۷٥٫٦۰۹٫۷٥۰ ۲۰۱٦ینایر  ۱الرصید في 
              

              :إجمالي الدخل الشامل
 ۲۰٥٫٦٦٥٫۹۹۳  -  ۲۰٥٫٦٦٥٫۹۹۳  ۲۰٥٫٦٦٥٫۹۹۳  -  -  - الربح 

              
              المعامالت مع مالكي الشركة:

حقوق  -إصدار أسھم عادیة 
 -  -  -  -  ۳۱٤٫۷۰۱٫۹۲۸  )٤۲٥٫۱۲۳٫٦٥۸(  ۱۱۰٫٤۲۱٫۷۳۰ أولویة

حقوق إضافیة تم ردھا 
 )٤٫۲۳۷٫٤۹٥(  -  )٤٫۲۳۷٫٤۹٥(  -  -  )٤٫۲۳۷٫٤۹٥(  - للمساھمین

ح متعلقة بسنة توزیعات أربا
 )۸۷٫۹۰٤٫۷۰۷(  -  )۸۷٫۹۰٤٫۷۰۷(  )۸۷٫۹۰٤٫۷۰۷(  -  -  - )۲۱(إیضاح  ۲۰۱٥

 ۱۱۰٫٤۲۱٫۷۳۰  )٤۲۹٫۳٦۱٫۱٥۳(  ۳۱٤٫۷۰۱٫۹۲۸  )۸۷٫۹۰٤٫۷۰۷(  )۹۲٫۱٤۲٫۲۰۲(  -  )۹۲٫۱٤۲٫۲۰۲( 
              التغیرات األخرى:

صندوق تنمیة  المحول إلى
جتماعیة والریاضیة األنشطة اال

 )٥٫۱٤۱٫٦٥۰(  -  )٥٫۱٤۱٫٦٥۰(  )٥٫۱٤۱٫٦٥۰(  -  -  - )۱٤(إیضاح 
              

 ۱٫٥۱٥٫٥٦۳٫۷۳٦  )۳٫٦۸۱٫۲۲۳(  ۱٫٥۱۹٫۲٤٤٫۹٥۹  ۳۸۰٫۷۰٦٫٦۷٦  ٥٥۲٫٥۰٦٫۸۰۳  -  ٥۸٦٫۰۳۱٫٤۸۰ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 
 
 
 

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ۳۸إلى  ۱۱من  الصفحاتتشكل اإلیضاحات في 
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 شركة الخلیج للمخازن ش.م.ق.ع.

 بیان التدفقات النقدیة الموحد
 باللایر القطري  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  لسنةل
 

 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ إیضاح 
     

     النقدیة من أنشطة التشغیلالتدفقات 
 ۲۰٥٫٦٦٥٫۹۹۳  ۲۱٥٫٤٦۲٫۰۱۲  الربح

     
     تعدیالت للبنود التالیة:

 )۳٥۷٫۷٦۱(  )۲۸۱٫٦۳۷( ۱۷ ح القیمة العادلة من االستثمارات العقاریةاربأ
 )۱٫۰٦۲٫٤۷٦(  )۱٫۲٥۹٫٦۷۰( ۱۷ ربح استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

 ۱۰۰٫٥٥۸٫۹۸٤  ۱۲۰٫٥٤٥٫۸۳٦ ۱۸ إھالك ممتلكات وآالت ومعدات
 ٦٫۲٤۲٫۸۰۸  ۷٫۳٤٦٫۲٤۲ ۱۸ إطفاء الموجودات غیر الملموسة

 ۱٫۲۷٦٫۳۳۳  ۲٫۳۳٦٫٤۷٥ ۱۸ مخصص خسارة انخفاض قیمة الذمم التجاریة المدینة
 ٥٫۳٤۲٫۱٥۷  ۷٫٦٦٥٫٤۱۰ ۱۸ مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

 ۳۸٫۲۲۳٫۲۸۷  ٥٤٫۰۹۸٫۲۲٥ ۱۹ مصروفات فوائد
 )۱۰٫٤٥۱٫٥۱۳(  )۱۰٫۳۰۳٫۲۲۷( ۱۹ إیراد فوائد

  ۳۹٥٫٦۰۹٫٦٦٦  ۳٤٥٫٤۳۷٫۸۱۲ 
     تغیرات في:

 ٦٫۹۱۱  )۲٫۱۱۲٫۰۹٥(  المخزون -
 )۱٫۲٤٤٫۳٦۲(  )۷٫٦٥۸٫۰۹۳(  ذمم تجاریة وأخرى مدینة -
 ۱٥۸٫۹٤۲٫۲٦۹  ۳۳٫٥۸٥٫٤۰۹  ذمم تجاریة وأخرى دائنة -

 ٥۰۳٫۱٤۲٫٦۳۰  ٤۱۹٫٤۲٤٫۸۸۷  النقد الناتج من أنشطة التشغیل
 )٤٫٦۲۸٫۹۲۹(  )٥٫۱٤۱٫٦٥۰(  مساھمات في صندوق األنشطة االجتماعیة والریاضیة

 )۱٫٦٤۱٫۹۳۸(  )۳٫۲۷٦٫۸۹۰( ۱۳ مدفوعةالمكافآت نھایة الخدمة للموظفین 
 ٤۹٦٫۸۷۱٫۷٦۳  ٤۱۱٫۰۰٦٫۳٤۷  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

     أنشطة االستثمارالتدفقات النقدیة من 
 )۳۳٫۲۱۲٫۹۲۳(  )٤۱٫۷۹٦٫۸٤۸( ٥ ممتلكات وآالت ومعدات اقتناء

 )۹۲۲٫٥۹٥٫۲۰۱(  )۲٤۹٫۳٤٤٫٥۷۸( ٦ مدفوعات لألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ
 )۳٫۸۲٦٫۳۷۰(  - ۸ غیر ملموسة موجوداتشراء 

 ۳٫٥٥۰٫۳۱۸  ۱٫۷۷۹٫٥٥۸  ممتلكات وآالت ومعدات بیعمتحصالت من 
 ۲٫٤٤٥٫۹۲٦  ۱۱٫۷۹۸٫٤۳٥  مستلمة فوائد

 )۹٥۳٫٦۳۸٫۲٥۰(  )۲۷۷٫٥٦۳٫٤۳۳(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

     التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل
 ٦٥٤٫٥۰۳٫٦۲۰  ۱۱۳٫۱۹۲٫٤٦۷ ۱۲ بنكیةمتحصالت من قروض 

 )۱٥٤٫۷۷۹٫۱۸٤(  )۲۰۲٫۱۹۷٫٥٦٤( ۱۲ بنكیة سداد قروض
 )٤۸٫٦۲۹٫٥۸٥(  )۸۷٫٤۹۳٫٦۹۳(  مدفوعةفوائد 

 )٤٫۲۳۷٫٤۹٥(  -  رد حصة طلب تمویل
 )۸۷٫۹۰٤٫۷۰۷(  )۹۳٫۷٦٥٫۰۳۷( ۲۱ للمساھمین في الشركة توزیعات أرباح مدفوعة

 ۳٥۸٫۹٥۲٫٦٤۹  )۲۷۰٫۲٦۳٫۸۲۷(  الناتج من األنشطة التمویلیة(المستخدم في) / صافي النقد 

 )۹۷٫۸۱۳٫۸۳۸(  )۱۳٦٫۸۲۰٫۹۱۳(  في النقد وما في حكم النقد صافي النقص
 ٥۸٦٫٤٥۰٫۷٥٥  ٤۸۸٫٦۳٦٫۹۱۷  ینایر  ۱النقد وما في حكم النقد في 

 ٤۸۸٫٦۳٦٫۹۱۷  ۳٥۱٫۸۱٦٫۰۰٤ ۱۰ دیسمبر  ۳۱النقد وما في حكم النقد في 
 

 
 
 
 

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ۳۸إلى  ۱۱من  تشكل اإلیضاحات في الصفحات



 شركة الخلیج للمخازن ش.م.ق.ع.
 

  الموحدة  المالیةالبیانات إیضاحات حول 
  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱المنتھیة في للسنة 

 

۱۱ 

 مركز القانوني والنشاط الرئیسيال ۱
 ۲۰۱٥ لسنة ۱۱وفقا لقانون الشركات التجاریة القطري رقم ("الشركة")  شركة الخلیج للمخازن ش.م.ق.ع.تأسست 
بموجب السجل التجاري وھي مسجلة لدى وزارة االقتصاد والتجارة في دولة قطر  امةعقطریة مساھمة  كشركة

تم تغییر . ۲۰۰٤مارس  ۲۲أسھم الشركة مدرجة في بورصة قطر منذ . ۲۰۰٤مارس  ۲۱بتاریخ  ۲۷۳۸٦رقم 
 ۳۱خالل السنة المنتھیة في  عشركة الخلیج للمخازن ش.م.ق. إلى شركة الخلیج للمخازن ش.م.ق.اسم الشركة من 

. مقر المكتب ھو ۲۰۱٥لسنة  ۱۱من قانون الشركات التجاریة القطري رقم  ۱٦امتثاال بالمادة رقم  ۲۰۱۷دیسمبر 
، ۹۲دولة قطر حیث تمارس أنشطة أعمالھا. مكتب الشركة المسجل یقع في الطریق الدائري الرابع، مبنى رقم 

 الدوحة، دولة قطر.
ومنفردة  "وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا مجتمعة بـ "المجموعة الشركة علىللشركة  الموحدةالبیانات المالیة تمل ـتش

 )."شركات المجموعةباسم "
األنشطة الرئیسیة للمجموعة والتي لم تتغیر منذ السنة الماضیة ھي توفیر الخدمات اللوجستیة (المخازن 

) وتوزیع البرید السریع وإدارة السجالتوالحركة والنقل العالمي البري للبضائع للتخزین والنقل والمستودعات 
 .(البري والبحري والجوي)الشحن خدمات و

 على النحو التالي: للمجموعةالعاملة الشركات التابعة تفاصیل 

النسبة المئویة للمساھمة  األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس الشركة التابعة
 الفعلیة للمجموعة

   
دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۷ 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۱٦ 
 %۱۰۰ %۱۰۰ والنقل ةاللوجستیالخدمات  دولة قطر .أجیلیتي ذ.م.م

جلوبال جي دبلیو سي مجموعة 
 .ذ.م.م والنقلیاتشحن لل

اإلمارات العربیة 
 %۱۰۰ %۱۰۰ ن والنقلیخزالت المتحدة

جي دبلیو سي لوجیستیكس 
تشغیل وإدارة المستودعات  مملكة البحرین ش.ش.و

 %۱۰۰ %۱۰۰ العامة

 ابضةالق لوجیستیكسجي دبلیو سي 
 - %۱۰۰ الخدمات اللوجستیة والشحن دولة قطر .ذ.م.م

 التالیة: وعة أیضا الشركات التابعة غیر العاملةكما أن للمجم

النسبة المئویة للمساھمة الفعلیة  األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس الشركة التابعة
 للمجموعة

دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱   
۲۰۱٦ 

المتاجرة في ونقل  دولة قطر .جي دبلیو سي للكیماویات ذ.م.م
 %۱۰۰ %۱۰۰ الكیماویات

 شركة جي دبلیو سي للخدمات الغذائیة
المتاجرة في المواد  دولة قطر ذ.م.م.

 %۱۰۰ %۱۰۰ الغذائیة

 دولة قطر .ذ.م.ماللوجستیة  خدماتمجموعة إمداد لل
في المواد  المتاجرة

الغذائیة والمواد 
 ة األخرىیكستھالاال

٥۱% ٥۱% 

 –جي دبلیو سي المملكة العربیة السعودیة 
 فروع في الریاض والدمام وجدة

المملكة 
العربیة 

 السعودیة

إعداد وتطویر وإدارة 
 %۱۰۰ %۱۰۰ المخازن

 جمھوریة شركة الخلیج للمخازن المحدودة 
 %۱۰۰ %۱۰۰ ن والنقلیزتخال نیجریا

 %۱۰۰ %۱۰۰ الخدمات البحریة دولة قطر لخدمات البحریة لشركة الخلیج للمخازن 
 %۱۰۰ %۱۰۰ خدمات البرید السریع دولة قطر  .م.م.ذ شركة الخلیج للمخازن إكسبریس

 . ۲۰۱۸ینایر  ۱٤ھذه البیانات المالیة الموحدة في مجلس اإلدارة إصدار  اعتمد
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۱۲ 

 أساس اإلعداد ۲
 فقرة االلتزام (أ)

 للشركة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة.  المالیة الموحدة تم إعداد ھذه البیانات

 أساس القیاس (ب)
 .المعدل بإعادة تقییم العقارات االستثماریةتم إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة 

 العملة الوظیفیة وعملة العرض (ج)
المالیة لكل شركة من شركات المجموعة باستخدام عملة البیئة االقتصادیة األساسیة  تُقاس البنود المدرجة في البیانات

العملة  الدرھم اإلماراتي ھو .التي تعمل فیھا الشركة ("العملة الوظیفیة"). اللایر القطري ھو العملة الوظیفیة للشركة
لشركة لنار البحریني ھو العملة الوظیفیة الوظیفیة للشركة التابعة التي تعمل في اإلمارات العربیة المتحدة، والدی

، واللایر السعودي ھو العملة الوظیفیة للشركة التابعة في المملكة العربیة السعودیة، والنیرة التابعة في مملكة البحرین
 ھي العملة الوظیفیة للشركة التابعة في نیجریا.

، ما لم تتم اإلشارة إلى لة الوظیفیة للشركةاللایر القطري ھو عملة العرض التي تستخدمھا المجموعة وھو العم
 خالف ذلك.

 استخدام التقدیرات واألحكام (د)
أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات  بوضعاإلدارة  تقومالبیانات المالیة الموحدة ھذه إعداد  عند

المحاسبیة وقیم الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات الصادر عنھا التقریر. قد تختلف القیم الحقیقیة 
 التقدیرات. عن ھذه

راف بھا یتم االعتتتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المصاحبة لھا على نحو مستمر. التعدیالت على التقدیرات 
 .امستقبلی

التي توجد بھا درجة عالیة من األحكام أو التعقیدات أو المجاالت التي ینتج فیھا عن مجاالت الالمعلومات حول 
 ما یلي:كفي البیانات المالیة مخاطر ھامة إلجراء تعدیالت كبیرة على المبالغ المعترف بھا التقدیرات االفتراضات و

 مبدأ االستمراریة
المجموعة على مواصلة أعمالھا كمؤسسة مستمرة وھي مقتنعة بأن لدى المجموعة  قدرةقامت اإلدارة بإجراء تقییم ل

المصادر التي تمكنھا تواصل أعمالھا التجاریة في المستقبل القریب. ظلت المجموعة تحقق أرباحا ولدیھا صافي 
 ةقدرتعلم اإلدارة عن أي شكوك قد تلقي بظالل على ومراكز رأسمال عامل إیجابیة. إضافة إلى ذلك، ال  موجودات

 المجموعة على مواصلة أعمالھا كمؤسسة مستمرة. لذا یستمر إعداد البیانات المالیة على أساس مبدأ االستمراریة.

 إھالك الممتلكات واآلالت والمعدات
رة. یستند تحدید األعمار اإلنتاجیة یتم إھالك بنود الممتلكات واآلالت والمعدات على مدى أعمارھا اإلنتاجیة المقد

على االستخدام المتوقع لألصل والبلى والتقادم الفعلي والتقادم التقني والتجاري وتلك التي تؤثر على مصروف 
. تقوم اإلدارة بمراجعة سنویة للقیم الباقیة واألعمار اإلنتاجیة الموحدة اإلھالك السنوي المعترف بھ في البیانات المالیة

. قد یتم تعدیل مصروف اإلھالك المستقبلي بصورة ھامة عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجیة موجوداتللھذه ا
 تختلف عن التقدیرات السابقة.

 تصنیف العقارات إلى استثمارات عقاریة
یتطلب األمر القیام بحكم لتحدید ما إذا كان عقار محدد مؤھل كاستثمار عقاري. استنادا إلى التقییم الذي تجریھ 
اإلدارة فإن بعض عقارات المجموعة التي تشتمل على أرض ومباني قد تم تصنیفھا كاستثمارات عقاریة على أساس 

كما أنھا لیست للبیع في إطار النشاط االعتیادي ولكنھ  أنھا غیر مشغولة بشكل كبیر بواسطة المجموعة أو لتشغیلھا
 یتم االحتفاظ بھا بصفة أساسیة لجني إیراد إیجار. 

 التقییم العادل لالستثمارات العقاریة
تخدمون طرق یس بإجراء تقییم من قبل مقیمي عقارات مھنیین خارجیینیتم تحدید القیمة العادلة لالستثمار العقاري 

تستدعي ھذه التقییمات إجراء تقدیرات كبیرة . ۱۳تقییم معترف بھا ووفقا لمبادئ المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 . ۷وافتراضات حول المستقبل كما ھو وارد باإلیضاح رقم 
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۱۳ 

 أساس اإلعداد (تابع) ۲

 استخدام التقدیرات واألحكام (تابع) (د)
 غیر المالیة (بخالف المخزون) اتموجودانخفاض قیمة ال

(الممتلكات واآلالت والمعدات بخالف المخزون غیر المالیة للمجموعة  موجوداتتتم مراجعة القیم الدفتریة لل
واألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ) في تاریخ كل تقریر لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على االنخفاض في قیمتھا. 

اعتباره على أنھ قد انخفضت قیمتھ إجراء أحكاما. كما في تاریخ التقریر، لم تقم اإلدارة یتطلب تحدید ما یمكن 
یمة یتم اختبار انخفاض ق .موجوداتبتحدید أي دلیل من التقریر الداخلي یشیر إلى انخفاض قیمة أصل أو فئة ال

أحكاًما وتقدیرات وافتراضات ھامة،  سنویًا. یتطلب تحدید قیمة الشھرة القابلة لالسترداد من اإلدارة إجراءلشھرة ا
 .۷وھو ما تم اإلفصاح عنھ في اإلیضاح رقم 

 مدینةانخفاض قیمة الذمم ال
تتم مراجعة القیم الدفتریة للذمم المدینة في تاریخ كل تقریر لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على انخفاض القیمة. 

خفاض القیمة من جانب اإلدارة. تستخدم اإلدارة أحكاما ھامة في حالة وجود مثل ھذا المؤشر یتم إجراء اختبار الن
لتقدیر أیة مبالغ غیر قابلة السترداد من الذمم المدینة ویتم تحدید ذلك بالرجوع إلى حاالت التقصیر السابقة من جانب 

 الطرف المقابل وتحلیل للوضع المالي للطرف المقابل. 

 المخزون مخصص
یتم إجراء تقدیر لصافي قیمتھا القابلة للتحقق. بالنسبة للمبالغ الھامة  ھجورةقدیمة أو متصبح مواد المخزون عندما 

بصفة فردیة یتم إجراء ھذا التقدیر على أساس فردي. المبالغ غیر الھامة بصفة فردیة ولكنھا قدیمة أو مھجورة یتم 
ھجره استنادا إلى أسعار البیع  تقدیرھا بصفة جماعیة ووضع مخصص لھا وفقا لنوع المخزون ودرجة تقادمھ أو

 التاریخیة. تتطلب ضرورة وضع مخصص للمخزون بطيء الحركة والمھجور درجة كبیرة من األحكام.
 خدمة الموظفین مكافآت نھایةمخصص 

ذات  ن العملوانیقامت اإلدارة بقیاس التزام مكافآت نھایة خدمة الموظفین لموظفي المجموعة استنادا إلى نصوص ق
"منافع  ۱۹م اإلدارة بإجراء تقییم اكتواري حسبما ھو مطلوب بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم وتق الالصلة. 

تم ت ر من المخصص.الموظفین" حیث أنھا تقدر بأنھ لن ینتج عن مثل ھذا التقییم مستوى مختلف على نحو كبی
 تعدیلھتم یلمنافع المتوقعة في نھایة السنة المخصص من قبل اإلدارة في نھایة كل سنة وأي تغییر في التزام امراجعة 

 في مخصص مكافآت نھایة خدمة الموظفین في الربح أو الخسارة.
 األخرى والمطلوبات المخصصات

یتم االعتراف بالمخصصات والمطلوبات األخرى خالل الفترة فقط إلى الحد الذي تعتبر فیھ اإلدارة أنھ من المحتمل 
نقدي ویمكن قیاس مبلغ التدفق الأن یكون ھناك تدفق نقدي مستقبلي خارج لألموال ناتج من عملیات أو أحداث سابقة 

دار االلتزام تطبیق أحكام على الحقائق والظروف القائمة الخارج بصورة موثوق بھا. یتطلب توقیت االعتراف ومق
والتي قد تخضع للتغییر. حیث أن التدفقات النقدیة الخارجة الفعلیة قد تقع في سنوات الحقة فإنھ تتم مراجعة القیم 

ینتج سالدفتریة للمخصصات وااللتزامات بصورة منتظمة وتسویتھا لتأخذ في االعتبار الحقائق والظروف المتغیرة. 
عن التغییر في تقدیر المخصص أو االلتزام المعترف بھ تغییرا في اإلیداع في الربح أو الخسارة في الفترة التي 

 یحدث فیھا التغییر.
 االلتزامات المحتملة

یتم تحدید االلتزامات المحتملة بترجیح وقع حدث مستقبلي أو أكثر غیر مؤكد من عدم حدوثھ. یرتبط تقییم االلتزامات 
 لمحتملة بصورة لصیقة بوضع افتراضات وتقدیرات ھامة متعلق بنتائج مثل تلك األحداث المستقبلیة. ا
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۱٤ 

 أساس اإلعداد (تابع) ۲

 على المعاییر التعدیالت والتحسینات الجدیدة  (ھـ)
التي أصبحت  على المعاییر التحسیناتالمذكورة أدناه والمعدلة المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة تم تطبیق خالل السنة 

 :۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱المالیة المنتھیة في  للمرة األولى للسنواتساریة 
  مبادرة اإلفصاح" ۷رقم الدولي المحاسبة معیار التعدیالت على" 
  بالموجودات مؤجلة الضریبة عن الخسائر حول االعتراف  ۱۲رقم الدولي المحاسبة معیار التعدیالت على

 غیر المحققة
  معاییر مختلفة – ۲۰۱٦-۲۰۱٤التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة دورة 

 جموعة.على البیانات المالیة الموحدة للمجوھري أثر المعاییر المعدلة والتحسینات على المعاییر أعاله لم یكن لتطبیق 
 یسمح بتطبیقھا مبكًرا، ولكن التي لم تصبح ساریة بعدوالمعدلة المعاییر الجدیدة  (و)

لمنتھیة ایسمح بتطبیقھا مبكًرا للسنوات المالیة أدناه التي الجدیدة والمعدلة المذكورة للتقاریر المالیة معاییر الدولیة ال
 ھذه البیانات المالیة الموحدة. تصبح ساریة حتى فترة الحقة ولم یتم تطبیقھا في إعداد  ال ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 

 للمجموعةا على البیانات المالیة الموحدة أثرً  لتطبیقلیتوقع أن یكون 

 )۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱" األدوات المالیة"(للسنة المنتھیة في  ۹المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
"األدوات  ۳۹وھو یستبدل معیار المحاسبة الدولي رقم  ۲۰۱٤في یولیو  ۹تم نشر المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

موجھات منقحة حول تصنیف وقیاس  ۹المالیة: التحقق والقیاس" القائم. یتضمن المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
متوقعة جدید الحتساب انخفاض قیمة الموجودات المالیة ومتطلبات األدوات المالیة متضمنا نموذج خسائر ائتمان 

محاسبة التحوط العامة الجدیدة. كما أنھ یرحل أیضا موجھات االعتراف وإلغاء االعتراف لألدوات المالیة من معیار 
ر التي تبدأ في ساري المفعول لفترات التقاری ۹. یصبح معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ۳۹المحاسبة الدولي رقم 

قامت المجموعة بتقییم األثر المحتمل على بیاناتھا المالیة الموحدة مع السماح بتبنیھ مبكرا.  ۲۰۱۸ینایر  ۱أو بعد 
ولخصتھ  ۲۰۱۸ینایر  ۱، وقدرت التأثیر كما في ۹لمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم الناتج من التطبیق المبدئي ل

 في الجدول التالي:

المتأثر في البند 
 البیانات المالیة

 ۳۱كما ورد في  
 ۲۰۱۷دیسمبر 

التعدیالت المقدرة بسبب  
تطبیق المعیار الدولي 

 ۹للتقاریر المالیة رقم 

األرصدة االفتتاحیة التقدیریة  
 ۲۰۱۸ینایر  ۱المعدلة كما في 

الذمم التجاریة 
 )۱واألخرى المدینة (

 ۳۰۳٬٥۰۹٬۰۲۱  )۲۳٬۷۳٥٬۰٤۹(  ۲۷۹٬۷۷۳٬۹۷۲ 

 ٤۷۳٬۲۸۲٬۰٥۲  )۲۳٬۷۳٥٬۰٤۹(  ٤۹۷٬۰۱۷٬۱۰۱  األرباح المدورة
یرجع االنخفاض أعاله في الذمم التجاریة واألخرى المدینة إلى خسائر إضافیة لالنخفاض في القیمة نتیجة  )۱(

 .۹المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم لنموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة الذي أدخلھ 

 )۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱"اإلیجارات"(للسنة المنتھیة في  ۱٦للتقاریر المالیة رقم المعیار الدولي 
أن تعرض أغلب اإلیجارات حق استخدام الموجودات والمطلوبات  ۱٦یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

المزدوج الحالي  نموذج المحاسبة ۱٦في بیان المركز المالي. یلغي أیضا المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
لإلیجارات، الذي یفرق بین إیجارات التمویل المدرجة في المیزانیة العمومیة وإیجارات التشغیل خارج المیزانیة 

نموذج المحاسبة الفردي في المیزانیة العمومیة  ۱٦العمومیة. وبدال من ذلك یدخل المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
ة لإلیجارات التمویلیة. ستظل محاسبة المؤجر مشابھة للممارسة الحالیة، أي أن المؤجرین الذي یشابھ المحاسبة الحالی

لى بیاناتھا بتقییم التأثیر المحتمل ع المجموعةسیستمرون في تصنیف اإلیجارات كإیجارات تمویلیة وتشغیلیة. تقوم 
. ال یسمح بتبنیھ مبكرا إال في حالة تبني ۱٦المالیة الموحدة الناتج عن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 مبكرا. ۱٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
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۱٥ 

 أساس اإلعداد (تابع) ۲

 (تابع) ، ولكن یسمح بتطبیقھا مبكًراالتي لم تصبح ساریة بعدوالمعدلة المعاییر الجدیدة  (و)

 الموحدة للمجموعةا على البیانات المالیة ال یتوقع أن یكون لتطبیقھا أثرا ھام
 دیسمبر ۳۱ تسري للسنة المنتھیة في

۲۰۱۸ 
حول تصنیف  ۲التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  •

 وقیاس مدفوعا المعامالت القائمة على أساس األسھم
 "إیراد العقود مع العمالء" - ۱٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  •

ومعیار المحاسبة  ۱۰التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  • السریان بعدلم یتم تحدید تاریخ 
بین المستثمر  موجوداتحول المبیعات والمساھمة في ال ۲۸الدولي رقم 

 والشركة الشقیقة أو المشروع المشترك 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
السیاسات المحاسبیة األساسیة للمجموعة التي تم تطبیقھا عند إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة واردة أدناه. تم 

 تطبیق ھذه السیاسات بصورة منتظمة لكال السنتین المعروضتین في ھذه البیانات المالیة الموحدة. 
 أساس توحید البیانات المالیة (أ)

 تجمیع األعمال
تحاسب المجموعة عن تجمیع األعمال باستخدام طریقة االقتناء عند تحویل السیطرة إلى المجموعة. عموما یقاس 
المقابل المحول في االقتناء بالقیمة العادلة كما ھو الحال بالنسبة لصافي الموجودات المقتناة. أیة شھرة تنشأ یتم 

حول "الموجودات غیر المالیة" تحت "انخفاض (ز)  ۳اختبارھا على نحو سنوي النخفاض القیمة (أنظر القسم 
  )، القسم الفرعي "الموجودات غیر المالیة"القیمة"

 المساھمات غیر المسیطرة
في  ناةالقابلة للتحدید للشركة المقت موجوداتیتم قیاس المساھمات غیر المسیطرة بحصتھا التناسبیة في صافي ال

تاریخ االقتناء. التغیرات في مساھمة المجموعة في الشركة التابعة والتي ال ینتج عنھا فقدان للسیطرة تتم المحاسبة 
 عنھا على أنھا معامالت حقوق ملكیة.

 الشركات التابعة
ا ھالشركات التابعة ھي شركات تسیطر علیھا المجموعة. تسیطر المجموعة على شركة عندما تكون معرضة أو لدی

الل على التأثیر على تلك العائدات من خ قدرةالحقوق في العائدات المتغیرة من استثمارھا في الشركة ویكون لدیھا ال
سلطتھا على الشركة. یتم إدراج البیانات المالیة للشركات التابعة في البیانات المالیة الموحدة من التاریخ الذي تبدأ 

 فیھ تلك السیطرة وإلى تاریخ توقفھا.
 فقدان السیطرة 

عندما تفقد المجموعة السیطرة على شركة تابعة، فإنھا تقوم بإلغاء االعتراف عن موجودات ومطلوبات الشركة 
التابعة، وأیة مساھمات غیر مسیطرة ذات صلة وغیرھا من عناصر حقوق الملكیة. یتم إثبات أي مكسب أو خسارة 

تفظ بھا في الشركة التابعة السابقة بالقیمة العادلة عند فقدان ناتجة في الربح أو الخسارة. یتم قیاس أي حصة مح
 السیطرة. 

 المعامالت المستبعدة عند التوحید
 المعامالت بین شركات المجموعة. عن تنشأغیر محقق  ومصروف یتم استبعاد األرصدة والمعامالت وأي دخل
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 (تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ۳

 واآلالت والمعداتالممتلكات  (ب)

 التحقق والقیاس
ً اإلھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمةب یتم االعتراف  بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا

 وأیة خسائر انخفاض في القیمة متراكمة. المتراكمة ومن ثم تقاس بالتكلفة ناقصا اإلھالك المتراكم 
ل جزءا . البرمجیات المشتراة والتي تشكصلالتي تنسب بصفة مباشرة إلى اقتناء األتتضمن التكلفة المصروفات 

 مكمال لوظیفة المعدة ذات الصلة تتم رسملتھا كجزء من تلك المعدة. 
لو كان ألجزاء ھامة من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجیة مختلفة عندھا تتم المحاسبة عنھا كبنود 

 ت رئیسیة) للممتلكات واآلالت والمعدات.منفصلة (مكونا
 النفقات الالحقة

 تتم رسملة النفقات الالحقة فقط لو كان من المحتمل تدفق منافع اقتصادیة مستقبلیة مصاحبة للنفقات للمجموعة.
 اإلھالك

ام طریقة ستخدیتم احتساب اإلھالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ناقصا قیمھا الباقیة المقدرة با
 القسط الثابت على مدى عمرھا اإلنتاجي المقدر ویتم االعتراف بھا في الربح أو الخسارة.

 : المقارنة كما یلي للسنة الحالیة والسنةاألعمار اإلنتاجیة المقدرة 
 سنة ۲٥ وحقوق أرض مستأجرة مباني

 سنوات  ٥-۳ معدات مكتبیة
 سنوات  ٤ أثاث وتركیبات
 سنة  ۲٥-٥ معدات مخازن

  سنة  ۱٥-٥ مركبات
 سنوات  ٤ ومعدات أدوات

 طرق اإلھالك والقیم الباقیة واألعمار اإلنتاجیة في تاریخ كل تقریر وتعدیلھا إن كان ذلك مالئما.تتم مراجعة 

 إلغاء االعتراف
یتم إلغاء االعتراف عن بند الممتلكات واآلالت والمعدات عند استبعاده أو عندما ال تكون ھناك منافع اقتصادیة 
مستقبلیة متوقعة من استخدامھ أو استبعاده. أي أرباح أو خسائر ناشئة عن استبعاد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات 

 الدفتریة ویتم االعتراف بھا بالصافي ضمن الربح أو الخسارة. اقیمھیتم تحدیدھا بمقارنة متحصالت استبعادھا مع 

 األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ (ج)

یتم تسجیل األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ بالتكلفة ناقصا خسارة االنخفاض في القیمة، إن وجدت. ال یتم إھالك 
 ضمن األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ یعاد تصنیفھا اتموجوداألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ. بمجرد اكتمال إنشاء ال

إما إلى الممتلكات واآلالت والمعدات أو االستثمارات العقاریة اعتمادا على استخدامھا ویتم إھالكھا بمجرد وضعھا 
 قید االستخدام.

 االستثمارات العقاریة (د) 

عة كبیرة باستخدامھا من أطراف ثالثة وتحتفظ بھا المجموالعقارات االستثماریة تمثل المباني التي یتم شغلھا بصورة 
 لجني إیراد من اإلیجارات.

 االعتراف والقیاس
عد بالقیمة العادلة وتقاس فیما ب لمعاملةلتكالیف أیة متضمنة االقتناء االستثمار العقاري مبدئیا بتكلفة یتم االعتراف ب

ة ل مقیمین خارجیین. یتم االعتراف بأي تغییر في القیمة العادلوالتي تمثل قیمة السوق المفتوح المحدد سنویا من قاب
 . في الربح أو الخسارة
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 (تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ۳

 االستثمارات العقاریة (د)

 النفقات الالحقة
 لى المجموعة.إتتم رسملة النفقات الالحقة فقط لو كان من المحتمل تدفق منافع اقتصادیة مستقبلیة مصاحبة للنفقات 

 إلغاء االعتراف
لیة بعدم توقع منفعة اقتصادیة مستقعند االستثمارات العقاریة عندما یتم استبعادھا أو بند یتم إلغاء االعتراف عن 

 ھاستبعادمتحصالت ارباح أو الخسائر من استبعاد بنود االستثمار العقاري بمقارنة من استبعاده. یتم االعتراف باأل
 .الربح أو الخسارةفي ویتم االعتراف بھا الدفتریة  تھاقیممع 

 والشھرة الموجودات غیر الملموسة )ھـ(

 التحقق والقیاس
 الشھرة الناشئة من اقتناء شركات تابعة یتم قیاسھا بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض في القیمة المتراكمة.  - الشھرة

غیر الملموسة األخرى والتي تشتمل على "عقود العمالء وعالقات  الموجودات - الموجودات غیر الملموسة األخرى
العمالء األخرى ذات الصلة و "العالمة التجاریة" ألجیلیتي والتي اقتنتھا  المجموعة ولھا عمر إنتاجي محدد یتم 

 قیاسھا بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وأیة خسائر تراكمیة النخفاض القیمة.

مكن تحدیدھا التي یو اآلليلي التي ال تمثل جزء أساسي من أجھزه الحاسب أنظمة حاسب آ: آليأنظمة حاسب 
تخطي تكلفتھا ت ة مستقبلیة على مدار أكثر من سنةتولد منافع اقتصادی أنوالتي من المتوقع  بصورة منفصلة بسھولة

 .مةخسائر االنخفاض في القی ومجمعمخصوما منھا مجمع اإلطفاء  بالتكلفةیتم قیاسھا 

 النفقات الالحقة
تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزید من المنافع االقتصادیة المستقبلیة المضمنة في الموجود المحدد الذي 
تتعلق بھ. یتم االعتراف بجمیع النفقات األخرى، متضمنة النفقات في الشھرة والعالمات التجاریة األخرى المكونة 

 عند تكبدھا.داخلیا في الربح أو الخسارة 
 اإلطفاء

یحتسب اإلطفاء لشطب تكلفة الموجودات غیر الملموسة ناقصا قیمھا الباقیة المقدرة ویتم االعتراف بھا في الربح أو 
 الخسارة. ال یتم إطفاء الشھرة.

 األعمار اإلنتاجیة المقدرة للسنة الحالیة والسنة المقارنة كما یلي: 
 سنوات ۱۰-٤  الصلةعقود العمالء وعالقات العمالء ذات 

 سنوات     ۱۰ العالمة التجاریة
 سنوات       ۳لي                                                            آأنظمة حاسب 

طرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجیة المقدرة والقیم الباقیة تتم مراجعتھا في تاریخ كل تقریر وتسویتھا، إن كان ذلك 
 مالئما. 

 ألدوات المالیةا (و)
قامت المجموعة بتصنیف موجوداتھا المالیة غیر المشتقة في الفئات التالیة: قروض وذمم مدینة (ذمم مدنیة وأرصدة 

الذمم المالیة األخرى ( لدى البنوك). تقوم المجموعة بتصنیف مطلوباتھا المالیة غیر المشتقة في فئة المطلوبات
 ال تمتلك المجموعة أدوات مالیة مشتقة. الدائنة).
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 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳

 (تابع) األدوات المالیة )و(

 االعتراف وإلغاء االعتراف -الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة غیر المشتقة 

كل مبدئي المطلوبات المالیة بشب االعترافتعترف المجموعة مبدئیا بالقروض والذمم المدینة في تاریخ نشوئھا. ویتم 
 في تاریخ المتاجرة.

تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف عن موجود مالي عند انتھاء الحقوق التعاقدیة في التدفقات النقدیة من الموجود أو 
افة مخاطر ا نقل كعند تنازلھا عن الحقوق في استالم التدفقات النقدیة التعاقدیة من الموجود من خالل معاملة یتم فیھ

وفوائد ملكیة الموجودات المالیة، أو أنھا ال تقوم بالتنازل عن وال االحتفاظ بجمیع مخاطر وفوائد الملكیة كما أنھا ال 
تحتفظ بالسیطرة على الموجود المحول. أیة مساھمة في ھذه الموجودات المالیة التي ألغي االعتراف عنھا یتم خلقھا 

 ب المجموعة یتم االعتراف بھا كموجود أو مطلوب مالي منفصل.أو االحتفاظ بھا من جان

 تلغي المجموعة االعتراف عن مطلوب مالي عند التفرغ من التزاماتھا التعاقدیة أو عند إلغائھا أو انتھاء مدتھا. 

فقط وحد مالتتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویتم عرض القیمة الصافیة في بیان المركز المالي 
وحصرا عندما یكون لدى المجموعة حق قانوني في مقاصة المبالغ وتنوي إما تسویتھا على أساس الصافي أو تحقق 

 الموجود وتسدید المطلوب في نفس الوقت.

 القیاس -غیر المشتقة  الموجودات المالیة
 القروض والذمم المدینة

مضافا إلیھا التكالیف المنسوبة بصفة مباشرة للمعاملة. في  یتم االعتراف بھذه الموجودات مبدئیا بالقیمة العادلة
 أعقاب االعتراف المبدئي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي.

 القیاس -المطلوبات المالیة غیر المشتقة 
بالمطلوبات المالیة غیر المشتقة بالقیمة العادلة مخصوما منھا أیة تكالیف تنسب بصفة مباشرة مبدئیا یتم االعتراف 

 للمعاملة. في أعقاب االعتراف المبدئي یتم قیاس ھذه المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. 

 انخفاض القیمة (ز)

 الموجودات المالیة غیر المشتقة
 تقییم الموجودات المالیة في تاریخ كل تقریر لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض القیمة.یتم 

 المالیة ما یلي: موجوداتیتضمن الدلیل الموضوعي على انخفاض قیمة ال

 إخالل أو تأخیر من جھة المقترض 
  إعادة جدولة المبلغ المستحق للمجموعة وفقا لبنود ما كانت المجموعة لتأخذھا في االعتبار 
 مؤشرات على أن المقترض أو المصدر سیدخلون حالة إفالس 
  بیانات قابلة للمالحظة على أن ھناك انخفاض یمكن قیاسھ في التدفقات النقدیة المتوقعة من مجموعة

 الموجودات المالیة.

 بالتكلفة المطفأة المقاسةالمالیة الموجودات 
الفردي  كال المستویینعلى (الذمم المدینة) تقوم المجموعة بدراسة الدلیل على انخفاض قیمة ھذه الموجودات 

 یمھا بصفة فردیة النخفاض القیمة.. جمیع الموجودات الھامة بصفة فردیة یتم تقیالجماعي للموجودو

یوجد فیھا انخفاض في القیمة بصورة جماعیة ألیة خسارة انخفاض في القیمة تم من ثم یتم تقییم الموجودات التي لم 
تكبدھا ولكنھ لم یتم تحدیدھا بصورة فردیة. بالنسبة للموجودات غیر الھامة بصفة فردیة فإنھ یتم تجمیعھا لغرض 

ائص جودات ذات خصتقییم خسارة االنخفاض في القیمة بصورة جماعیة. یتم إجراء التقییم الجماعي بتجمیع المو
 المخاطر المتماثلة.
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 (تابع) انخفاض القیمة (ز)

عند تقییم الخسارة الجماعیة تستخدم المجموعة المعلومات التاریخیة حول توقیت االسترداد ومبلغ الخسارة المتكبدة 
الظروف االقتصادیة واالئتمانیة الحالیة خسائر فعلیة أكثر أو وتقوم بإجراء تسویة لو كان من المرجح أن یكون في 

 ن االتجاھات التاریخیة المقترحة.أقل م

تحتسب خسارة االنخفاض في القیمة على أنھا الفرق بین القیمة الدفتریة للموجود والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة 
 للموجود. یتم االعتراف بالخسائر في الربح أو الخسارةالمستقبلیة المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي 

وإظھارھا في حساب المخصص. عندما تعتبر المجموعة أنھ لیس ھناك أفق فعلیة السترداد الموجود یتم شطب 
المبالغ ذات الصلة. في الحالة التي تنقص فیھا خسارة االنخفاض في القیمة ویمكن أن یعزى النقص بصورة 

بعد االعتراف بخسارة االنخفاض في القیمة عندھا یتم رد خسارة االنخفاض في القیمة  موضوعیة لحدث وقع
 المعترف بھا سابقا من خالل الربح أو الخسارة.

 الموجودات غیر المالیة 
في تاریخ كل تقریر تقوم المجموعة بمراجعة القیم الدفتریة للموجودات غیر المالیة (الممتلكات واآلالت والمعدات 

لمخزون) لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على انخفاض قیمتھا. في حالة ا بخالف ،واألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ
 .ھرة سنویًاانخفاض قیمة الشوجود مثل ذلك المؤشر عندھا یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد لذلك األصل. یتم اختبار 

لموجودات معا في مجموعات موجودات أصغر تنتج تدفقات نقدیة داخلة انخفاض القیمة یتم تجمیع ااختبار ألغراض 
و للموجودات األخرى أمن االستخدام المستمر وذلك بصورة مستقلة على نحو كبیر عن التدفقات النقدیة الداخلة 

موعة جالشھرة التي تنشأ من تجمیع األعمال یتم تخصیصھا للوحدات المنتجة للنقد أو م الوحدات المنتجة للنقد.
 الوحدات المنتجة للنقد التي یتوقع لھا أن تستفید من متالزمات تجمیع األعمال. 

القیمة القابلة لالسترداد لموجود أو لوحدة منتجة للنقد ھي قیمتھ قید االستخدام وقیمتھ العادلة ناقصا تكالیف البیع، 
استخدام تقبلیة المقدرة مخصومة إلى قیمتھا الحالیة بأیھما أكبر. تستند القیمة قید االستخدام إلى التدفقات النقدیة المس

معدل الخصم لما قبل الضریبة الذي یعكس التقییمات السوقیة الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المحددة لذلك 
 الموجود أو الوحدة المنتجة للنقد.

تجة للنقد القیمة الدفتریة للموجود أو للوحدة المنر االنخفاض في القیمة في الحالة التي تزید فیھا ئیتم االعتراف بخسا
 عن قیمتھ القابلة لالسترداد.

یتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القیمة في الربح أو الخسارة. یتم تخصیصھا أوال لتخفیض القیمة الدفتریة ألیة 
ة للنقد خرى في الوحدة المنتجشھرة مخصصة للوحدة المنتجة للنقد ومن ثم لتخفیض المبالغ الدفتریة للموجودات األ

 وذلك على أساس التناسب.
ال یتم رد خسارة االنخفاض في القیمة المتعلقة بالشھرة. بالنسبة للموجودات األخرى یتم رد خسارة االنخفاض في 

یدھا، دالقیمة فقط إلى الحد الذي ال تزید فیھ القیمة الدفتریة للموجود عن القیمة الدفتریة التي كان من الممكن تح
 بالصافي من اإلھالك واإلطفاء، لو لم یتم االعتراف بخسارة انخفاض في القیمة.

 النقد وما في حكم النقد (ح)
على النقد لدى البنوك وبالصندوق وودائع قصیرة الموحد یشتمل النقد وما في حكم النقد في بیان المركز المالي 

 أو أقل.أشھر األجل ذات فترات استحقاق لثالثة 
راض بیان التدفقات النقدیة الموحد یشتمل النقد وما في حكم النقد على نقد وودائع قصیرة األجل حسب التعریف ألغ

 أعاله، بالصافي من المسحوبات على المكشوف من البنوك.
 رأس المال (ط)

 األسھم االعتیادیة التي تصدرھا الشركة یتم تصنیفھا كحقوق ملكیة.
. یتم ھملألس االسمیةسھم والقیمة األصدار ھي الفرق بین القیمة العادلة للمقابل المستحق إل األسھمإصدار  عالوةإن 

من قانون الشركات التجاریة القطري. كما یتم  ۱٥٤القانوني وفقا للمادة  االحتیاطيإلى  اإلصدار عالوةتحویل 
 القانوني. اطياالحتیالمنسوبة مباشرة إلى إصدار أسھم جدیدة من  اإلضافیةخصم التكالیف 
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 االحتیاطي القانوني (ي) 
الذي ینص  ۲۰۱٥لسنة  ۱۱تحتفظ الشركة باحتیاطي قانوني وفقا لمتطلبات قانون الشركات التجاریة القطري رقم 

القانوني حتى یصبح  االحتیاطيمن أرباحھا في كل سنة إلى  ٪۱۰یقل عن  العلى أن تقوم الشركة بتحویل ما 
من  ۱٥٤من رأس مال الشركة المدفوع. كما تنص المادة  ٪٥۰القانوني مساویا لنسبة  االحتیاطيالرصید في ھذا 

 رأس المال وكذلك أیة تكالیف عند إصدار األسھمإصدار  عالوةقانون الشركات التجاریة القطري على أن یتم تحویل 
لمحددة ا الحاالتفي  إالغیر قابل للتوزیع  االحتیاطيالقانوني. إن ھذا  االحتیاطيإلى  األسھمإضافیة على إصدار 
 .أعالهفي القانون المذكور 

 المخصصات  (ك) 
 یتم االعتراف بالمخصصات عندما یكون:

  لدى المجموعة التزام (قانوني أو استداللي) نتیجة لحدث سابق؛ 
  من المحتمل أن یطلب تدفقات نقدیة خارجة للمنافع االقتصادیة لسداد ھذا االلتزام؛ 
  .من الممكن إجراء تقدیر موثوق بھ للمبلغ المطلوب لاللتزام 

مبلغ المخصص ھو القیمة الحالیة ألفضل تقدیر للمبلغ المطلوب لسداد االلتزام. تتم مراجعة المخصصات سنویا 
 لحالیة للنفقات المطلوبة لسداد االلتزامات.لتعكس أفضل التقدیرات ا

 إلیرادات العتراف باا (ل)
للمقابل المستلم أو الذي سیتم استالمھ وھو یمثل المبالغ المستحقة مقابل بیع الخدمات  العادلةیتم قیاس اإلیراد بالقیمة 

 ة باالعتراف بإیراد خدماتھا:في إطار النشاط االعتیادي للمجموعة، بالصافي من الخصوم التجاریة. تقوم المجموع

 مكن قیاس اإلیراد بصورة موثوق بھا؛عندما یكون من الم 
  یكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادیة مستقبلیة للمجموعة؛ عندما 
 في الفترة المحاسبیة التي یتم فیھا تقدیم الخدمات؛ و 
  .عند الوفاء بمعاییر محددة لكل نشاط من أنشطة المجموعة الوارد وصفھا أدناه 
 

 اإلیراد من الخدمات اللوجستیة
تشتمل العملیات اللوجستیة التي تقدمھا المجموعة على إدارة المخزون والتخزین والوفاء باألوامر وخدمات النقل. 

 الخدمات. إتمامیتم االعتراف بإیراد ھذه الخدمات عند 

 اإلیراد من خدمات الشحن 
تمثل خدمات الشحن شراء سعة نقل من مقدمي خدمات نقل جوي وبحري وأرضي مستقلین وإعادة بیع تلك السعة 

 .إتمامھاإلى العمالء. یتم االعتراف باإلیرادات من ھذه الخدمات عند 

 إیراد اإلیجار
 لتشغیلیة بطریقة القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.یتم االعتراف بإیراد اإلیجار الناشئ من اإلیجارات ا

 إیراد الفائدة
یتم االعتراف بإیراد الفائدة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي.
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 االعتراف بالمصروفات  (م)

ة انخفاض في المنافع االقتصادیة المستقبلیة متعلق یحدثیتم االعتراف بالمصروفات في الربح أو الخسارة عندما 
 بانخفاض في أصل أو زیادة في التزام ویمكن قیاسھ بصورة موثوق بھا.

یتم االعتراف بالمصروف مباشرة في الربح أو الخسارة عندما ال ینتج المصروف منفعة اقتصادیة مستقبلیة أو عندما 
ادیة المستقبلیة أو توقفھا عن التأھیل لالعتراف في بیان المركز المالي وإلى الحد الذي ال تؤھل فیھ المنافع االقتص

 كأصل كما في حاالت انخفاض قیمة األصل.الموحد 

 اتاإلیجار (ن)

اإلیجارات التي ال تؤدي إلى نقل جمیع المخاطر والمنافع الكبیرة المتعلقة بملكیة البنود المستأجرة إلى المجموعة 
ر) (بالصافي من أي حوافز مستلمة من المؤجیتم االعتراف بمدفوعات اإلیجار التشغیلي تعتبر إیجارات تشغیلیة. 

المجموعة لیس لدیھا أیة  على أساس طریقة القسط الثابت على مدى عمر اإلیجار.الربح أو الخسارة كمصروف في 
 إیجارات تمویلیة.

 العمالت األجنبیة (س)

 بالعمالت األجنبیة واألرصدة  المعامالت
 ت.بعمالت أجنبیة إلى العملة الوظیفیة لشركات المجموعة باألسعار السائدة في تواریخ المعامال المعامالتیتم تحویل 

یعاد تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة بعمالت أجنبیة إلى اللایر القطري إلى العملة الوظیفیة بسعر الصرف 
التي تقاس بالقیمة العادلة بعملة أجنبیة تحول إلى العملة  نقدیةغیر الالموجودات والمطلوبات . التقریرفي تاریخ 

الوظیفیة بسعر الصرف عندما یتم تحدید القیمة العادلة. یتم االعتراف بفروق صرف العمالت األجنبیة في الربح أو 
 ة.جنبیالخسارة وال یتم قیاس البنود غیر النقدیة التي تقاس استنادا إلى التكلفة التاریخیة بالعملة األ

 العملیات األجنبیة 

موجودات ومطلوبات العملیات األجنبیة، متضمنة الشھرة وتعدیالت القیمة العادلة التي تنشأ عند االقتناء یتم تحویلھا 
إلى اللایر القطري بأسعار الصرف السائدة في تاریخ التقریر. یتم تحویل إیراد ومصروفات العملیات األجنبیة إلى 

وسط سعر الصرف لسنة التقریر (ما لم یكن ھذا السعر مقاربا معقوال لسعر الصرف في تاریخ اللایر القطري بمت
 المعاملة ففي ھذه الحالة یتم استخدام أسعار الصرف في تواریخ المعامالت).

ل في احتیاطي تحوی یتم تجمیعھواآلخر الشامل  الدخلضمن  األجنبیة العمالتبفروقات تحویل  االعترافیتم 
رنة، المقا سنةلسنة الحالیة وا خالل األجنبیة العمالت. لم تكن ھناك فروقات في أسعار صرف األجنبیة العمالت

 عملة العرض للمجموعة. وباللایر القطري وھ بوطةللمجموعة مراألجنبیة التابعة  عمالت الشركات نظًرا ألن

 العائدات على السھم (ع)

والمخففة للسھم بالنسبة ألسھمھا العادیة. یحتسب العائد األساسي للسھم تعرض المجموعة بیانات عائداتھا األساسیة 
بقسمة الربح أو الخسارة المنسوبة لحاملي األسھم العادیة للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل 

متوسط سھم العادیة والالفترة. یتم تحدید العائد المخفف لألسھم بتسویة الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حاملي األ
المرجح لعدد األسھم القائمة بآثار األسھم العادیة المخففة المحتملة والتي تشتمل على كمبیاالت قابلة للتحویل وخیارات 

 أسھم ممنوحة للموظفین، إن وجدت.

 التقاریر القطاعیة (ف)
یمكن للمجموعة أن تجني منھا إیرادات القطاع التشغیلي ھو أحد مكونات المجموعة التي تقوم بمزاولة أنشطة أعمال 

وتتكبد مصروفات، متضمنة اإلیرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من المكونات األخرى للمجموعة 
والتي تتم مراجعة نتائج تشغیلھا بصورة منتظمة من قبل إدارة المجموعة (بصفتھا متخذ القرار التشغیلي الرئیسي) 

 قرارات حول الموارد المخصصة لكل قطاع وتقییم أدائھ والذي تتوفر لھ معلومات مالیة منفصلة.  اتخاذبغرض 
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 األدوات المالیة ٤

 المخاطر المالیةإدارة  (أ)

 تتعرض المجموعة للمخاطر التالیة التي تنشأ من استخدامھا لألدوات المالیة:
 مخاطر االئتمان؛ 
 مخاطر السیولة؛ و 
 .مخاطر السوق 

یعرض ھذا اإلیضاح المعلومات حول تعرض المجموعة لكل خطر من المخاطر أعاله وأھداف وسیاسات وأسالیب 
 ر. تم إدراج المزید من االفصاحات الكمیة ضمن ھذه البیانات المالیة الموحدة.المجموعة في قیاس وإدارة المخاط

مجلس إدارة الشركة عن وضع واإلشراف على إطار عمل إدارة المخاطر عاتق على المسؤولیة الكلیة تقع 
 المجموعة ولوضعیتم وضع سیاسات إدارة المخاطر بالمجموعة لتحدید وتحلیل المخاطر التي تواجھھا  بالمجموعة.

 حدود وضوابط مخاطر مناسبة ورصد المخاطر.

 مخاطر االئتمان 
 فيعمیل أو طرف مقابل في األداة المالیة  عجزلمجموعة في حال لن ھي مخاطر الخسارة المالیة مخاطر االئتما

 .الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة

 صىاألقبشكل أساسي بالخصائص الفردیة لكل طرف مقابل. إن الحد  االئتمانیتأثر تعرض المجموعة لمخاطر 
 كما في تاریخ بیان المركز المالي ھو القیمة الدفتریة لموجوداتھا المالیة وھي كما یلي: االئتمانللتعرض لمخاطر 

 ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 
    

 ۲۸۸٬۳۱٤٬٦۸۱  ۳۰۳٬٥۰۹٬۰۲۱ الذمم التجاریة المدینة
 ۱٦٬۱۸٤٬٤۰۷  ۱۸٬۷۷۲٬۲۲٥ ذمم مدینة أخرى

 ٤۸۷٬٤۱٦٬۰۲۰  ۳٥۰٬٦۲۲٬٥٤٤ نقد لدى بنك
 ۷۹۱٬۹۱٥٬۱۰۸  ٦۷۲٬۹۰۳٬۷۹۰ دیسمبر ۳۱في 
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۲۳ 

 األدوات المالیة (تابع) ٤

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة (أ)

 المدینة تجاریةالذمم ال
 %۱٥بنسبة  عمالئھا الكباروھناك ذمم تجاریة مدینة من خمسة من  عمیل ألفيتقدم المجموعة خدمات ألكثر من 

عملیة رصد قویة ومتابعة دوریة. لدى  خاللتمت إدارة ھذا التركیز الكبیر للمخاطر من  ).۲۰۱٦في سنة  %۳٤(
قویة لفحص االئتمان قبل تقدیم الخدمات باالئتمان. تقوم اإلدارة بتقییم األھلیة االئتمانیة لكل عمیل سیاسة  المجموعة

لدیھا و المدینة،ذممھا التجاریة  ة تحصیلة أیضا بالمراجعة الدوریة لقابلیا تقوم المجموعقبل الدخول في عقود. كم
سیاسة بوضع مخصص ألي من المبالغ التي یصبح من غیر المحتمل تحصیلھا وتقوم بشطب الدیون المعدومة وأي 
مبالغ یصبح من غیر المرجح استردادھا. نتیجة لذلك ترى اإلدارة أنھ لیست ھناك مخاطر ائتمان كبیرة على ذممھا 

 .الموحد ليالتجاریة المدینة حسبما ھو معروض في بیان المركز الما

 .۹تم اإلفصاح عن التغیرات في مخصص انخفاض قیمة الذمم التجاریة المدینة في اإلیضاح رقم 

 كانت أعمار الذمم التجاریة المدینة التي لم تنخفض قیمتھا كما یلي:

 ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 
    

 ۱۱٬۳٦۱٬۱۹۲  ۲٥٫۷۳۲٫۷٥٦ لم یتأخر استحقاقھا ولم تنخفض قیمتھا
 ٥۳٬۷۷۷٬۹۷٥  ۷۹٫٤۹۹٫٤٦۳ یوًما ۳۰-۱متأخرة 
 ٥۸٬٤۱۲٬۷۸٥  ٦٤٫۳٥۹٫۹۸۷ یوًما ٦۰-۳۱متأخرة 
 ۳۷٬۱۷٦٬۹٦۷  ۳۳٫۱۰٤٫۲۷٦ یوًما ۹۰-٦۱متأخرة 

 ۱٤۹٬۷٤۲٬۷۳۲  ۱۲٥٫۳۰٥٫۹۸٤ یوًما ۹۰أكثر من 
 ۳۱۰٬٤۷۱٬٦۱٥  ۳۲۸٫۰۰۲٫٤٦٦ دیسمبر ۳۱في 

 

لتعاقدي أو اسدادھا تاریخ التي لم ینقضي  المدینةذمم لم یتأخر سدادھا ھي تلك ال إن المبالغ المستحقة القبض التي
أو اقدي التعسدادھا تاریخ  انقضىھي تلك المبالغ التي "العادي". إن المبالغ المستحقة القبض التي تأخر سدادھا 

 "العادي".

ادا تزال قابلة للتحصیل بالكامل، استن الموعد استحقاقھا  تخطتأن المبالغ غیر منخفضة القیمة التي  اإلدارة ترى
 .العمالءإلى سلوك الدفع التاریخي والتحلیل الواسع لقاعدة ائتمان 

 فوائد. المدینةمل الذمم التجاریة حت ال

 .بذممھا التجاریة المدینةیتعلق فیما إضافیة تتطلب المجموعة ضمانات  ال
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۲٤ 

 األدوات المالیة (تابع) ٤

 (تابع) المالیةإدارة المخاطر  (أ)

 النقد لدى البنوك

 تحتفظ المجموعة بالنقد لدى بنوك مصنفة بشكل مستقل بواسطة وكاالت تصنیف ائتماني على النحو التالي:

 ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 
    

    التصنیف االئتماني
A۱ ۳۲٬٤۹۳٬٥۸۱  ٤۷٬٦۱۷٬٦٦۹ 
A۲ ۳۲۷٬۱۲۸٬۹٦۳  ٤۳۹٬۷۹۸٬۳٥۱ 
 ٤۸۷٬٤۱٦٬۰۲۰  ۳٥۰٬٦۲۲٬٥٤٤ دیسمبر ۳۱في 

 التصنیفات االئتمانیة لمودیز
وبالتالي، فإن الودائع البنكیة للمجموعة محتفظ بھا لدى بنوك ذات جدارة ائتمانیة عالیة وسمعة طیبة. نتیجة لذلك، 

 ترى اإلدارة أن المخاطر االئتمانیة لھذه األرصدة عند حدھا األدنى.

 مخاطر السیولة
صاحبة لمطلوباتھا المالیة التي الوفاء بالتزاماتھا الملصعوبات في المجموعة  مواجھةمخاطر السیولة ھي مخاطر 

في إدارة السیولة ھو التأكد ما أمكن ذلك أنھا  یتم سدادھا إما بالدفع نقدا أو بواسطة موجود مالي آخر. منھج اإلدارة
غیر  والصعبة معا، دون تكبد خسائرتملك سیولة كافیة للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا، في ظل األوضاع العادیة 

 مقبولة أو المخاطرة باإلضرار بسمعة المجموعة.

لتقریر. في تاریخ اللمجموعة التعاقدیة غیر المخصومة للمطلوبات المالیة ستحقاق االیلخص الجدول التالي مواعید 
عة ل المطلوبات المالیة للمجموال تحم .التي تحمل فائدة المدفوعات التعاقدیةتتضمن المطلوبات المالیة للمجموعة 

 ترتیبات مقاصة مقابل الموجودات المالیة.

دیسمبر  ۳۱
 التدفقات النقدیة التعاقدیة  ۲۰۱۷

 سنوات ٥أكثر من  سنوات ٥-۱ شھر ۱۲-۱ اإلجمالي القیمة الدفتریة 
المطلوبات 

المالیة غیر 
      المشتقة

ذمم تجاریة 
 دائنةوأخرى 

)۱( ۳۱۸٫٤٤٤٫٥۰٦ )۳۱۸٫٤٤٤٫٥۰٦( )۳۱۸٫٤٤٤٫٥۰٦( - - 
بنكیة  قروض

)۲) (۳( ۱٫۷۸٦٫۹۱۸٫٦٥٥ )۲٫۰۷٥٫۲۲۹٫٦٥۳( )۳۳۸٫۲۷٦٫۹۸٦( )۱٫۲۹۳٫۱۱۰٫۹٥۹( )٤٤۳٫۸٤۱٫۷۰۸( 
 ۲٫۱۰٥٫۳٦۳٫۱٦۱ )۲٫۳۹۳٫٦۷٤٫۱٥۹( )٦٥٦٫۷۲۱٫٤۹۲( )۱٫۲۹۳٫۱۱۰٫۹٥۹( )٤٤۳٫۸٤۱٫۷۰۸( 
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۲٥ 

 إدارة المخاطر المالیة ورأس المال (تابع) ٤

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة (أ)

۳۱ 
دیسمبر 
 التدفقات النقدیة التعاقدیة  ۲۰۱٦

 سنوات ٥أكثر من  سنوات ٥-۱ شھر ۱۲-۱ اإلجمالي القیمة الدفتریة 
المطلوبات 

المالیة غیر 
      المشتقة

ذمم تجاریة 
وأخرى 

 - - )۳۱۸٫۲٥٤٫٥٦٥( )۳۱۸٫۲٥٤٫٥٦٥( ۳۱۸٫۲٥٤٫٥٦٥ )۱( دائنة
 قروض
) ۲بنكیة (

)۳( ۱٫۸۷٥٫۹۲۳٫۷٥۲ )۲٫۱۸۹٫۱۸۷٫٥٦٥( )۲٤٦٫۳۰۲٫٤٥۸( )۱٫۱۸۱٫۱٤٥٫٤۷٥( )۷٦۱٫۷۳۹٫٦۳۲( 
 ۲٫۱۹٤٫۱۷۸٫۳۱۷ )۲٫٥۰۷٫٤٤۲٫۱۳۰( )٥٦٤٫٥٥۷٫۰۲۳( )۱٫۱۸۱٫۱٤٥٫٤۷٥( )۷٦۱٫۷۳۹٫٦۳۲( 

 باستبعاد المستحقات والمخصصات. )۱(
وق في للس اآلجلةأسعار الفائدة  الهالجدول أعتعكس مدفوعات الفائدة على قروض أسعار الفائدة المتغیرة في  )۲(

 تاریخ التقریر وقد تتغیر ھذه المبالغ مع تغیر أسعار الفائدة في السوق.
مستقبلي للعقد من  حدوث انتھاكقرض بنكي مضمون یحتوي على عقد قرض. قد یتطلب لدیھا المجموعة  )۳(

إذا كان ھناك مثل ھذا  ھذا تطبیقی هالمما ھو مبین في الجدول أع مبكرالمجموعة تسدید القرض في وقت 
 الترتیب.

 كبیر. قبل وقت مبكر أو بمبالغ مختلفة بشكل االستحقاقیتوقع أن تحدث التدفقات النقدیة المتضمنة في تحلیل  ال

 مخاطر السوق

 مخاطر السوق ھي مخاطر التغیرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار الفائدة وأسعار
األسھم التي تؤثر على إیراد المجموعة أو قیمة ما تحتفظ بھ من أدوات مالیة. ھدف إدارة مخاطر السوق ھو إدارة 

 والسیطرة على التعرض لمخاطر السوق في إطار معاییر مقبولة مع المحافظة على أفضل عائدات.

 مخاطر العمالت
عندما یتم تقییم المعامالت التجاریة المستقبلیة أو الموجودات أو المطلوبات المعترف مخاطر العمالت األجنبیة  تنشأ

جنبیة األالعمالت كبیرة من تحویل تتعرض المجموعة إلى مخاطر ال بھا بعملة لیست العملة الوظیفیة للمجموعة. 
ھناك أیضا بعض المعامالت التي  ي، وھو عملة العرض للمجموعة.باللایر القطرنظرا ألنھا تتعامل بشكل أساسي 

تحویل غیر معرضة لمخاطر بالدوالر األمریكي والدینار البحریني والدرھم اإلماراتي وھي المجموعة تجریھا 
 .األجنبیة نظًرا ألنھا مربوطة باللایر القطريعمالت ال

 أسعار الفائدةمخاطر 
 ات النقدیة من أداة مالیة بسبب حدوث تغیرات في أسعارتنشأ مخاطر أسعار الفائدة عند تقلب القیمة العادلة أو التدفق

البنكیة  القروضتعرض المجموعة لمخاطر التغیرات في أسعار الفائدة بصفة أساسیة من الفائدة في السوق. ینشأ 
 رالتي تحمل فوائد والودائع لدى البنوك الصادرة بأسعار فائدة متغیرة، مما یعرض تدفقاتھا النقدیة إلى مخاطر أسعا

 الفائدة.

التي تحمل فائدة باللایر القطري كانت  والتسھیالت، إذا كانت أسعار الفائدة على الموجودات ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 
) مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، فإن ربح ما بعد الضریبة للسنة كان ٪۱: ۲۰۱٦( ٪۱أعلى / أقل بنسبة 

لایر قطري) أقل / أعلى، ویرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع /  ۱۸٬۷٥۹٬۲۳۸: ۲۰۱٦لایر قطري ( ۱۷٬۸٦۹٬۱۸۷
انخفاض مصروفات الفائدة على القروض بأسعار فائدة متغیرة. لذلك تقوم إدارة المجموعة بمراقبة تقلبات أسعار 

 الفائدة بشكل مستمر وتعمل وفقا لذلك.
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۲٦ 

 إدارة المخاطر المالیة ورأس المال (تابع) ٤

 إدارة رأس المال (ب)

إن الھدف األساسي إلدارة المجموعة لرأس المال ھو المحافظة على قاعدة رأسمالیة قویة لكي تدعم أعمالھا 
والستمراریة تطور األعمال مستقبالً. ترصد اإلدارة ھیكل رأس المال وإدخال تعدیالت علیھ في ضوء التغیرات 

 في األحوال االقتصادیة. 

ة المدیونیة، وھي تحتسب على أنھا صافي الدین مقسوماً على إجمالي رأس تراقب المجموعة رأسمالھا باستخدام نسب
المال. یحتسب الدین على أنھا إجمالي القروض (متضمنة القروض المتداولة وغیر المتداولة والمسحوبات على 

شوف من مكالمكشوف كما ھو موضح في بیان المركز المالي) ناقصا النقد وما یعادل النقد (باستبعاد السحب على ال
 البنوك). إجمالي حقوق الملكیة ھو حقوق الملكیة المنسوبة لحاملي أسھم المجموعة.

 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 
    

 ۱٫۸۷٥٫۹۲۳٫۷٥۲  ۱٫۷۸٦٫۹۱۸٫٦٥٥ )۱۲إیضاح (البنكیة القروض 
 )٤۸۸٫٦۳٦٫۹۱۷(  )۳٥۱٫۸۱٦٫۰۰٤( )۱۰(إیضاح  : النقد وما في حكم النقدناقصا

 ۱٫۳۸۷٫۲۸٦٫۸۳٥  ۱٫٤۳٥٫۱۰۲٫٦٥۱ المدیونیةصافي 
 ۱٫٥۱٥٫٥٦۳٫۷۳٦  ۱٫٦۳۱٫۸۷٤٫۱٦۱ إجمالي حقوق الملكیة

 ۲٫۹۰۲٫۸٥۰٫٥۷۱  ۳٫۰٦٦٫۹۷٦٫۸۱۲ إجمالي رأس المال

 %٤۷٫۷۹  %٤٦٫۷۹ نسبة الدین

 ظلت سیاسة إدارة رأس المال لدى المجموعة من دون تغییر منذ السنة الماضیة. 

 .یًاألیة متطلبات رأس مال مفروضة خارجال تخضع المجموعة 

 قیاس القیمة العادلة )ج(

اركین في معاملة منظمة بین المش مطلوبلتحویل  و دفعھلبیع أصل ما أ استالمھ یمكنتمثل القیمة العادلة السعر الذي 
بما ( نوكلدى الب واألرصدة لذممھا المدینةعن القیم العادلة  باإلفصاحفي السوق في تاریخ القیاس. لم تقم المجموعة 

 لقیمھا العادلة. معقول تقریبقیمتھا الدفتریة ھي  الذمم الدائنة نظًرا ألنو )في ذلك القروض
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۲۷ 

 ممتلكات وآالت ومعدات ٥

 )۱(مباني  
حقوق أراضي  

 اإلجمالي  عدة ومعدات  مركبات  معدات مخازن   أثاث مكاتب  معدات مكاتب  مستأجرة
                التكلفة 

 ۱٫٦٦٦٫۸۸۰٫۷٥۹  ۲٫٤۷۰٫۸٤۳  ۱٥۳٫٦٤٦٫۹۹۳  ۹۲٫۹۷٦٫۷۰٥  ٤۱٫٦٦۰٫٦۹۹  ٤٤٫۲۳۲٫۰۲۰  -  ۱٫۳۳۱٫۸۹۳٫٤۹۹ ۲۰۱٦ینایر  ۱في 
 ۳۳٫۲۱۲٫۹۲۳  ۱۸۰٫٤۲٦  ٥٫۹۲۱٫۲۸٦  ۱۲٫۷۳۹٫۰۱٦  ٦٫۹۱۳٫۰۲۲  ٥٫٥۸۷٫٥۳۲  -  ۱٫۸۷۱٫٦٤۱ إضافات 

 )۲۲٫٥۰۸٫۸۳۱(  -  )۲۲٫٥۰۸٫۸۳۱(  -  -  -  -  - استبعادات
تحویالت من أعمال رأس��مالیة قید التنفیذ 

 ۷٥٫٤۲۳٫٥٥۲ )٦(إیضاح 
 

-  ۱٫٤٦۰٫۰۸۰  -  -  -  -  ۷٦٫۸۸۳٫٦۳۲ 
تحویالت من اس�������تثم����ارات عق����اری����ة 

 ۲۹٫۰٥۱٫۰٥۳ )۷(إیضاح 
 

۱۲۰٫٤٤۳٫۱٤٥  -  -  -  -  -  ۱٤۹٫٤۹٤٫۱۹۸ 
ین����ایر  ۱/  ۲۰۱٦دیس�������مبر  ۳۱في 

۲۰۱۷ ۱٫٤۳۸٫۲۳۹٫۷٤٥ 
 

۱۲۰٫٤٤۳٫۱٥  ٤٥۱٫۲۷۹٫٦۳۲  ٤۸٫٥۷۳٫۷۲۱  ۱۰٥٫۷۱٥٫۷۲۱  ۱۳۷٫۰٥۹٫٤٤۸  ۲٫٦٥۱٫۲٦۹  ۱٫۹۰۳٫۹٦۲٫٦۸۱ 
 ٤۱٫۷۹٦٫۸٤۸  ۱٦۰٫۳۱۱  ۹٫۹۱٥٫٤۹۰  ۱۰٫۸۳۲٫۷۷۸  ٥٫۸٤۷٫٥۷٥  ٦٫۰۷۳٫٥٦۰  -  ۸٫۹٦۷٫۱۳٤ إضافات

 )۹٫٤۷۷٫۷۷٥(  -  )۹٫٤٦٤٫۲۲٥(  -  -  )۱۳٫٥٥۰(  -  - استبعادات 
تحویالت من أعمال رأس��مالیة قید التنفیذ 

 ٥٦۳٫۱٥۲٫۰۷٦ )٦(إیضاح 
 

-  -  ۳٫٥۲۷٫۲٥٦  ۹٫۷۷٥٫۷۱۰  -  -  ٥۷٦٫٤٥٥٫۰٤۲ 
 ۲٫٥۱۲٫۷۳٦٫۷۹٦  ۲٫۸۱۱٫٥۸۰  ۱۳۷٫٥۱۰٫۷۱۳  ۱۲٦٫۳۲٤٫۲۰۹  ٥۷٫۹٤۸٫٥٥۲  ٥۷٫۳۳۹٫٦٤۲  ۱۲۰٫٤٤۳٫۱٤٥  ۲٫۰۱۰٫۳٥۸٫۹٥٥  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 

                اإلھالك المتراكم
 ۳٦۰٫٥۱۳٫۷۳۸  ۱٫۳۸۲٫۲۸٥  ۱۰۳٫٤۸۰٫۸۷۰  ۳۹٫۹۱۱٫۳٦٤  ۲۱٫۱٤۷٫۹٤۰  ۲۹٫۷۲۱٫٥۳۰  -  ۱٦٤٫۸٦۹٫۷٤۹ ۲۰۱٦ینایر  ۱في 

 ۱۰۰٫٥٥۸٫۹۸٤  ۲۲۱٫۱۳۷  ۱۲٫۹۲۳٫٥۳٤  ۸٫۳۰٥٫۷۳۹  ۱۰٫۰۲٦٫۲۰۷  ٦٫۷۰۷٫۲٥۸  ٤٫۸۱۷٫۷۲٦  ٥۷٫٥٥۷٫۳۸۳ )۱۸(إیضاح  إھالك
 )۲۰٫۰۲۰٫۹۸۹(  -  )۲۰٫۰۲۰٫۹۸۹(  -  -  -  -  - استبعادات

ین����ایر  ۱/  ۲۰۱٦دیس�������مبر  ۳۱في 
۲۰۱۷ ۲۲۲٫٤۲۷٫۱۳۲ 

 
٤٫۸۱۷٫۷۲٦  ۳٦٫٤۲۸٫۷۸۸  ۳۱٫۱۷٤٫۱٤۷  ٤۸٫۲۱۷٫۱۰۳  ۹٦٫۳۸۳٫٤۱٥  ۱٫٦۰۳٫٤۲۲  ٤٤۱٫۰٥۱٫۷۳۳ 

 ۱۲۰٫٥٤٥٫۸۳٦  ۲۳۷٫٤۱۷  ۱۱٫٤۹۸٫۲۱۸  ۱۰٫۰٥۰٫۷۲۹  ۱۰٫۸۰٤٫۲۹٦  ٦٫٦۹۲٫۷٤٦  ٤٫۸۱۷٫۷۲٦  ۷٦٫٤٤٤٫۷۰٤ )۱۸(إیضاح  إھالك
 )۸٫۹٥۷٫۸۸۷(  -  )۸٫۹٥۰٫۱٤۹(  -  -  )۷٫۷۳۸(  -  - استبعادات

 ٥٥۲٫٦۳۹٫٦۸۲  ۱٫۸٤۰٫۸۳۹  ۹۸٫۹۳۱٫٤۸٤  ٥۸٫۲٦۷٫۸۳۲  ٤۱٫۹۷۸٫٤٤۳  ٤۳٫۱۱۳٫۷۹٦  ۹٫٦۳٥٫٤٥۲  ۲۹۸٫۸۷۱٫۸۳٦ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 

                صافي القیمة الدفتریة 
 ۱٫۹٦۰٫۰۹۷٫۱۱٤  ۹۷۰٫۷٤۱  ۳۸٫٥۷۹٫۲۲۹  ٦۸٫۰٥٦٫۳۷۷  ۱٥٫۹۷۰٫۱۰۹  ۱٤٫۲۲٥٫۸٤٦  ۱۱۰٫۸۰۷٫٦۹۳  ۱٫۷۱۱٫٤۸۷٫۱۱۹   ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 
 ۱٫٤٦۲٫۹۱۰٫۹٤۸  ۱٫۰٤۷٫۸٤٦  ٤۰٫٦۷٦٫۰۳۳  ٥۷٫٤۹۸٫٦۱۸  ۱۷٫۳۹۹٫٥۷٤  ۱٤٫۸٥۰٫۸٤٤  ۱۱٥٫٦۲٥٫٤۱۹  ۱٫۲۱٥٫۸۱۲٫٦۱۳ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

لایر قطري في  ۸٤٦٫۳۸۸٫۸٤٥(لایر قطري  ۱٫٤۱۲٫۳۰۲٫۲۲٤ تم رھن مباني بقیمة دفتریة تبلغ ،۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في كما یتم إنشاء المباني على أرض مستأجرة من دولة قطر.  )۱(
 (أ)). ۱۲، وبوصلبة (إیضاح قطراللوجستیة بلقریة المدینة مسیعید الصناعیة، ومدینة راس لفان الصناعیة، و مقابل قرض ألجل) ۲۰۱٦
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۲۸ 

 قید التنفیذ أعمال رأسمالیة ٦
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱   ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 
    

 ۲٥۰٫۷۲٥٫۰۱۲  ۱٫۰۹٦٫٤۳٦٫٥۸۱ ینایر ۱في 
 ۹۲۲٫٥۹٥٫۲۰۱  ۲٤۹٫۳٤٤٫٥۷۸ إضافات

 )۷٦٫۸۸۳٫٦۳۲(  )٥۷٦٫٤٥٥٫۰٤۲( )٥محول للممتلكات واآلالت والمعدات (إیضاح 
 ۱٫۰۹٦٫٤۳٦٫٥۸۱  ۷٦۹٫۳۲٦٫۱۱۷ دیسمبر  ۳۱في 

خامسة لاقید التنفیذ بصفة أساسیة على إنشاءات في القریة اللوجستیة بقطر المرحلة  األعمال الرأسمالیةتشتمل 
 .ةومشروع بوصلب

لایر قطري  ۳۱٫٦۰۸٫٤٦۹بمبلغ  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ة المنتھیة في نكانت تكالیف االقتراض المرسملة خالل الس
). المتوسط المرجح للمعدل المستخدم لتحدید مبلغ تكالیف االقتراض المؤھل ۲۰۱٦لایر قطري في  ۲۱٫۷۳۱٫٥۰٥(

تم رھن مبنى  وھو معدل الفائدة الفعلي لالقتراض المحدد.) ۲۰۱٦في  %۳٫٦۰(في السنة  %٤٫۷۰للرسملة ھو 
 ).۱۲ قید اإلنشاء في مقابل بعض القروض (إیضاح

 العقاریةاالستثمارات  ۷

للمجموعة على ثالثة عقارات تحت إیجارات تشغیلیة وقد تم تأجیرھا من الباطن الحالیة تشتمل االستثمارات العقاریة 
 إلى أطراف ثالثة بغرض جني إیرادات من اإلیجار. 

 اإلجمالي  مباني  أراضي 
      

 ۱۸٦٫۲٥۲٫۲۷۰  ٦٥٫۸۰۹٫۱۲٥  ۱۲۰٫٤٤۳٫۱٤٥ ۲۰۱٦ینایر  ۱في 
 ۳٥۷٫۷٦۱  ۳٥۷٫۷٦۱  - )۱( القیمة العادلةأرباح 

إلى ممتلكات وآالت معاد تصنیفھ 
 )۱٤۹٫٤۹٤٫۱۹۸(  )۲۹٫۰٥۱٫۰٥۳(  )۱۲۰٫٤٤۳٫۱٤٥( )٥(إیضاح ) ۲(ومعدات 

 ۳۷٫۱۱٥٫۸۳۳  ۳۷٫۱۱٥٫۸۳۳  - ۲۰۱۷ینایر  ۱/  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 
 ۲۸۱٫٦۳۷  ۲۸۱٫٦۳۷  - )۱( أرباح القیمة العادلة

 ۳۷٫۳۹۷٫٤۷۰  ۳۷٫۳۹۷٫٤۷۰  - ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 

مكتب الحق جانب  من ۲۰۱۷ دیسمبر ٤إجراء التقییمات العادلة لالستثمارات العقاریة الثالثة كما في تم  )۱(
عتمد لدیھ المؤھالت المھنیة المعترف بھا وذات الصلة ویملك خبرة حدیثة مقیم مستقل ملإلیجار والعقارات وھو 

 العقاریة التي سیتم تقییمھا.رات عن مواقع وفئات االستثما
تم تقییم االستثمارات العقاریة باستخدام منھج السوق المقارن. بموجب منھج السوق المقارن یتم تقدیر القیمة 
العادلة للعقار استنادا إلى المعامالت المماثلة. یستند منھج السوق المقارن على مبدأ االستبدال والذي ال یقوم 

بدفع مبلغ للعقار أكثر من تكلفة شراء عقار بدیل مماثل. تفترض اإلدارة بأن اتفاقیات  المشتري المحتمل بموجبھ
والتي لھا تواریخ انتھاء سیتم تجدیدھا بصورة ال التشغیلي ذات الصلة باقتناء األرض من دولة قطر، اإلیجار 

تواریخ من  االتفاقیات قتراب ھذهنظرا المتناھیة. نتیجة لذلك فھي ال تتوقع انخفاض القیمة العادلة لھذه العقارات 
. وحدة المقارنة المستخدم من جانب المقیم ھي القیمة المھلكة للمباني بالمتر المربع وسعر السوق للقدم انتھائھا

 المربع بالنسبة لألرض. 
" ۲شغلت المجموعة إجزاء إضافیة ھامة من األرض في مشروع "إم آي سي" "شارع  ۲۰۱٦ینایر  ۱بتاریخ  )۲(

" والتي كانت في السابق مؤجرة على نحو كبیر إلى أطراف ثالثة بموجب اتفاقیات إیجار ٤۳"شارع  ومشروع
تمویلي وذلك في االستخدام الخاص للمجموعة. لقد زاد إشغال المالك للمشاریع إلى مستوى جعل إدارة الشركة 

مما ("استثمارات عقاریة")  ٤۰تفسره على أنھ ھام استنادا إلى تفسیرھا لنصوص معیار المحاسبة الدولي رقم 
نتج عنھ تغییر في استخدام األرض األمر الذي استدعى إعادة تصنیف القیمة الدفتریة بأكملھا ألرض ومباني 

 .)٥(إیضاح  ھذه المشاریع من استثمارات عقاریة إلى ممتلكات وآالت ومعدات
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۲۹ 

 االستثمارات العقاریة (تابع) ۷

 الربح أو الخسارة: تم االعتراف بالمبالغ التالیة في

 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۷ 
دیسمبر  ۳۱  

۲۰۱٦ 
    

 ۱٥٫۲٤٥٫۹۳٦  ۱٤٫٤۷٥٫۹۳٦ )۱۷إیراد اإلیجار (إیضاح 
 االستثمار العقاري الذيمصروفات التشغیل المباشرة الناتجة من 

 ٦۰۸٫۰۱٦ نتج إیراد إیجاری
 

٦۰۸٫۰۱٦ 
 ۹٤٫۸۰۰  ۳۰٦٫۹٥۰ مصروفات التشغیل المباشرة التي لم تنتج إیراد إیجار

 وشھرة موجودات غیر ملموسة ۸

  )۱(شھرة  

عقود العمالء 
وعالقات 

العمالء ذوي 
  )۲(العالقة 

عالمات تجاریة 
)۲(  

حاسب  أنظمة
 اإلجمالي  آلي

          
          التكلفة

 ۱٦۱٫۳۲۷٫٤٦۳  -  ٥۲٫۷۸۰٫٥۰۰  ۱۰٫۲۳۱٫٥۰۰  ۹۸٫۳۱٥٫٤٦۳ ۲۰۱٦ینایر ۱في 
 ۳٫۸۲٦٫۳۷۰  ۳٫۸۲٦٫۳۷۰  -  -  - إضافات

/  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 
 ۱٦٥٫۱٥۳٫۸۳۳  ۳٫۸۲٦٫۳۷۰  ٥۲٫۷۸۰٫٥۰۰  ۱۰٫۲۳۱٫٥۰۰  ۹۸٫۳۱٥٫٤٦۳ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 

          
          اإلطفاء المتراكم

 ۳۲٫٦٥۸٫۰٥۰  -  ۲٦٫۳۹۰٫۲٥۰  ٦٫۲٦۷٫۸۰۰  - ۲۰۱٦ینایر  ۱في 
 ٦٫۲٤۲٫۸۰۸  ۱۷۲٫۰۱۸  ٥٫۲۷۸٫۰٥۰  ۷۹۲٫۷٤۰  - )۱۸إطفاء (إیضاح 

/  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ي ف
 ۳۸٫۹۰۰٫۸٥۸  ۱۷۲٫۰۱۸  ۳۱٫٦٦۸٫۳۰۰  ۷٫۰٦۰٫٥٤۰  - ۲۰۱۷ینایر  ۱

 ۷٫۳٤٦٫۲٤۲  ۱٫۲۷٥٫٤٥۲  ٥٫۲۷۸٫۰٥۰  ۷۹۲٫۷٤۰  - )۱۸إطفاء (إیضاح 
 ٤٦٫۲٤۷٫۱۰۰  ۱٫٤٤۷٫٤۷۰  ۳٦٫۹٤٦٫۳٥۰  ۷٫۸٥۳٫۲۸۰  - ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 

          
          القیم الدفتریة

 ۱۱۸٫۹۰٦٫۷۳۳  ۲٫۳۷۸٫۹۰۰  ۱٥٫۸۳٤٫۱٥۰  ۲٫۳۷۸٫۲۲۰  ۹۸٫۳۱٥٫٤٦۳ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 
 ۱۲٦٫۲٥۲٫۹۷٥  ۳٫٦٥٤٫۳٥۲  ۲۱٫۱۱۲٫۲۰۰  ۳٫۱۷۰٫۹٦۰  ۹۸٫۳۱٥٫٤٦۳ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

 :الشھرة )۱(
 .۲۰۱۰في نوفمبر  .أجیلتي ذ.م.م على االستحواذ دتم االعتراف بالشھرة عن

الشھرة التي یتم اختبارھا النخفاض القیمة یتم تخصیصھا على الوحدات المنتجة للنقد التالیة التي تم اقتناؤھا مع 
ادلة ع(أي المبلغ المدفوع بالزیادة عن إجمالي القیم ال على االستحواذعن  ةالمدفوع العالوةوھي تمثل  .أجیلتي ذ.م.م

 الفردیة لصافي موجوداتھا).
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۳۰ 

 (تابع) ملموسة وشھرةموجودات غیر  ۸

 القیمة الدفتریة للشھرة 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱   ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 
    

 ٥۳٫۰۹۰٫۳٥۰  ٥۳٫۰۹۰٫۳٥۰ اللوجستیة الخدمات
 ٤٥٫۲۲٥٫۱۱۳  ٤٥٫۲۲٥٫۱۱۳ لشحن ا خدمات

 ۹۸٫۳۱٥٫٤٦۳  ۹۸٫۳۱٥٫٤٦۳ اإلجمالي

لة األعلى ناقص (بقیمھا العادیتم تحدید انخفاض القیمة للشھرة بتقییم المبلغ القابل لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد 
التي تتعلق بھا الشھرة. عندما یكون المبلغ القابل لالسترداد للوحدة تكلفة االستبعادات و"قیمھا قید االستخدام") 

 م االعتراف بخسارة انخفاض في القیمة. المنتجة للنقد أقل من قیمتھ الدفتریة یت
لمعتمدة من من الموازنات المالیة اتوقعات التدفقات النقدیة قید االستخدام باستخدام قابلة القیمة الاحتساب تم تحدید ی

ید یات احتساب القیمة قاالفتراضات الرئیسیة المستخدمة في عمل قبل اإلدارة والتي تغطي فترة خمس سنوات.
 االستخدام:

 عملیات الشحن  العملیات اللوجستیة 

 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۷ 
دیسمبر  ۳۱  

۲۰۱٦ 
دیسمبر  ۳۱ 

۲۰۱۷ 
دیسمبر  ۳۱  

۲۰۱٦ 
        

 معدل زیادة النمو المركب
)۱( ۷٫٥۰% 

 
۷٫٥۰% 

 
۹٫٤۰% 

 
۹٫۳۷% 

 %۳٫۰۰  %٤٫٥۰  %۳٫۰۰  %٤٫٥۰ )۲( معدل طویل األجل
 %۱۲٫۲۰  %۱۱٫۷۰  %۱۱٫۲۰  %۱۰٫۷۰ )۳( معدل الخصم

حجم معدل نمو سنوي مركب لكل وحدة منتجة للنقد على مدى التوقع لمدى خمس سنوات لیكون حددت اإلدارة  )۱(
م معدل یستند حجحجم المبیعات في كل فترة ھو المحرك الرئیسي لإلیراد والتكالیف. االفتراض الرئیسي. 

 النمو السنوي المركب على األداء السابق وتوقعات اإلدارة من النمو بالسوق. 

بالنسبة لألعمال التي تتداول فیھا الوحدات طویل األجل النھائي ال یتخطى معدل متوسط النمو النمو  معدل )۲(
 جة في تقاریر القطاع.تتفق معدالت النمو طویلة األجل المستخدمة مع التوقعات المدر. المنتجة للنقد

لكل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد. یستند محددة المخاطر لل التقییم الحالي للسوقمعدالت الخصم  تمثل )۳(
 احتساب معدل الخصم على ظروف محددة خاصة بالمجموعة وبقطاعاتھا العاملة.

توصلت اإلدارة إلى نتیجة أنھ لیس ھناك انخفاض في قیمة الشھرة  هتبار انخفاض القیمة المذكور أعالاستنادا إلى اخ
  ).۲۰۱٦فاض في القیمة في سنة (لم یتم تحدید انخ

 لعمالء ذات الصلة واالسم التجاريعقود العمالء وعالقات ا )۱(

ي ذلك الوقت حددت اإلدارة ف .۲۰۱۰ناء أجیلیتي ذ.م.م في نوفمبر خالل اقتتمثل موجودات غیر ملموسة مقتناة من 
 من العمر اإلنتاجي. سنوات ۱۰لھذه الموجودات غیر الملموسة على أنھ اإلنتاجیة عمار األأن 

دید ھذه الموجودات (لم یتم تحقیمة في انخفاض  لیس ھناك ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱توصلت اإلدارة إلى أنھ وكما في  
 ).۲۰۱٦انخفاض في القیمة في سنة 
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۳۱ 

 وأخرى مدینةذمم تجاریة  ۹

 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۷  
دیسمبر  ۳۱ 

۲۰۱٦ 
    

 ۳۱۰٫٤۷۱٫٦٥۱  ۳۲۸٫۰۰۲٫٤٦٦ ذمم تجاریة مدینة
 )۲۲٫۱٥٦٫۹۷۰(  )۲٤٫٤۹۳٫٤٤٥( )۱ناقصا: مخصص انخفاض قیمة الذمم التجاریة المدینة (

 ۲۸۸٫۳۱٤٫٦۸۱  ۳۰۳٫٥۰۹٫۰۲۱ ذمم تجاریة مدینة، بالصافي
 ۸۰٫۹٥٤٫۷٦۷  ۲۷٫٤۱۷٫۲٦۰ مقدمات لموردین
 ٤۷٫۷۱۱٫۲۳۳  ۷٥٫۹۱٤٫۲۳۱ إیرادات مستحقة
 ۸۸٫۱٥٥٫٥۹۲  ۹۹٫٥۳٤٫۳٥۳ مدفوعات مقدما

 ۱٦٫۱۸٤٫٤۰۷  ۱۸٫۷۷۲٫۲۲٥ ذمم مدینة أخرى
 ٥۲٥٫۱٤۷٫۰۹۰  ٥۲۱٫۳۲۰٫٦۸۰ 

 :كما یلي مخصص انخفاض قیمة الذمم التجاریة المدینةالتغیرات في  )۱(

 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۷  
دیسمبر  ۳۱ 

۲۰۱٦ 
    

 ۲۰٫۸۸۰٫٦۳۷  ۲۲٫۱٥٦٫۹۷۰ ینایر ۱في 
 ۱٫۲۷٦٫۳۳۳  ۲٫۳۳٦٫٤۷٥ )۱۸مخصص المكون خالل السنة (إیضاح ال

 ۲۲٫۱٥٦٫۹۷۰  ۲٤٫٤۹۳٫٤٤٥ دیسمبر  ۳۱في 

 نقد وما في حكم النقد ۱۰

 
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۷ 
دیسمبر  ۳۱  

۲۰۱٦ 
    

 ۱٫۲۲۰٫۸۹۷  ۱٫۱۹۳٫٤٦۰ نقد بالصندوق
 ۸۲٫۰۰۳٫٦٦۷  ٤۸٫۳۹۱٫٤٤۳ )۱(حساب جاري - نقد لدى بنك
 ۳۹٥٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ )۲(حساب الودیعة  - نقد لدى بنك
 ۱۰٫٤۱۲٫۳٥۳  ۱۲٫۲۳۱٫۱۰۱ )۳(ع المقیدة ائالود اتحساب - نقد لدى بنك

 ۳٥۱٫۸۱٦٫۰۰٤  ٤۸۸٫٦۳٦٫۹۱۷ 

 ال تحتسب فوائد عن الحسابات الجاریة. )۱(
لى االحتیاجات النقدیة عاعتمادا  ةمختلف لفتراتیوما قد تمت  ۹۰الودائع ذات فترات االستحقاق التي تقل عن  )۲(

 بالمعدالت التجاریة بالسوق. الفوریة للمجموعة 
 توزیعات األرباح غیر المطالب بھا من قبل مساھمي الشركة. المقیدةتمثل حسابات الودائع  )۳(

 بالریاالت القطریة بصفة أساسیة. یمالنقد وما في حكم النقد مق

 رأس المال ۱۱
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 
 القیمة  عدد األسھم  القیمة  عدد األسھم 

والمصدر  رأس المال المصرح بھ
        :والمدفوع بالكامل

ریاالت قطریة  ۱۰أسھم عادیة بقیمة 
 ٥۸٦٫۰۳۱٫٤۸۰  ٥۸٫٦۰۳٫۱٤۸  ٥۸٦٫۰۳۱٫٤۸۰  ٥۸٫٦۰۳٫۱٤۸ دیسمبر ۳۱ینایر/  ۱للسھم كما في 

جمیع األسھم العادیة متساویة فیما یتعلق بباقي موجودات الشركة. یحق لحاملي ھذه األسھم الحصول على توزیعات 
خر كما یحق لھم التصویت بصوت واحد مقابل كل سھم في اجتماعات  األرباح التي یتم اإلعالن عنھا من وقت آل

 الجمعیة العمومیة للشركة. 
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۳۲ 

 البنكیة القروض ۱۲

 :كانت التغیرات في القروض البنكیة على النحو التالي

 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۷ 
دیسمبر  ۳۱  

۲۰۱٦ 
    

 ۱٫۳۷۳٫۱۷٥٫۰۰۷  ۱٫۸۷٥٫۹۲۳٫۷٥۲ ینایر ۱في 
 ٦٥٤٫٥۰۳٫٦۲۰  ۱۱۳٫۱۹۲٫٤٦۷ إضافات

 )۱٥٤٫۷۷۹٫۱۸٤(  )۲۰۲٫۱۹۷٫٥٦٤( سداد
 ۳٫۰۲٤٫۳۰۹  - فوائد فترة السماح تم تعلیتھا على القرض

 ۱٫۸۷٥٫۹۲۳٫۷٥۲  ۱٫۷۸٦٫۹۱۸٫٦٥٥ دیسمبر ۳۱في 
 

 سنوات االستحقاق 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۷  
 دیسمبر ۳۱ 

۲۰۱٦ 
     

 ۱٫۰۸۰٫۷٤۲٫۱۱٤  ۹٥٤٫۳۳٤٫۷۹۹ ۲۰۲۳-۲۰۲۲ )۱القریة اللوجستیة بقطر (قرض 
 ٦۹٥٫٤۹۷٫۳۹٦  ۷٥٦٫٤۰٥٫۳۸۳ ۲۰۲٥ )۲بو صلبة (  -قروض 

 ۷۰٫٦۷۰٫۷٦٥  ٦۲٫٦٥۹٫۳۰٤ ۲۰۲٥-۲۰۲۲ )۳قروض لمشاریع أخرى (
 ۲۹٫۰۱۳٫٤۷۷  ۱۳٫٥۱۹٫۱٦۹ ۲۰۱۸ )٤قروض أخرى (

  ۱٫۷۸٦٫۹۱۸٫٦٥٥  ۱٫۸۷٥٫۹۲۳٫۷٥۲ 

 معروضة في بیان المركز المالي الموحد كما یلي:

  
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۷  
 دیسمبر ۳۱ 

۲۰۱٦ 
     

 ۱۹۳٫۹٥٦٫٤۸۲  ۲٦۱٫٤۳٦٫۸۲٥  جزء متداول
 ۱٫٦۸۱٫۹٦۷٫۲۷۰  ۱٫٥۲٥٫٤۸۱٫۸۳۰  لجزء غیر متداو

  ۱٫۷۸٦٫۹۱۸٫٦٥٥  ۱٫۸۷٥٫۹۲۳٫۷٥۲ 

لتمویل إنشاء وتطویر  قطریةلایر قطري من بنوك  ۱٫۳۰۸٫۰۰۷٫٥۷۱قرض بمبلغ تسھیل تم الحصول على  )۱(
. ۲۰۱۳بالمنطقة الصناعیة. بدأ سداد ھذا التسھیل في أبریل  ٥۲القریة اللوجستیة بقطر الكائنة على شارع 

 %۳٫٥ا إلیھ نقاط أساس بنسبة مصروفات تمویل بمعدل مصرف قطر المركزي مضاف یحمل التسھیل ألجل
 راداتیاإلوالتنازل عن في السنة. تسھیل القرض مضمون بمباني المجموعة في القریة اللوجستیة  %٥ -

 لمقرض.من عملیات القریة اللوجستیة ل
ل الرأسمالیة قید التنفیذ التي تخص األعمایة لتمویل قطرمالیة مؤسسات تم الحصول على ھذه القروض من  )۲(

صروفات تمویل بمعدل مصرف قطر المركزي مضافا إلیھ نقاط تحمل ھذه القروض م بالمجموعة. بوصلبة
 صلة بالتمویل.العقارات ذات الفي السنة. القروض مضمونة ب %٥ - %٤أساس بنسبة 

القطریة بغرض لایر قطري من إحدى المؤسسات المالیة  ۷۳٫٦۲٤٫٦۳٦ض بمبلغ تم الحصول على قر )۳(
یحمل ھذا القرض . ۲۰۱٦ مایوبدأ سداد ھذا التسھیل في یتمویل مشاریع رأسمالیة أخرى خاصة بالشركة. 

 %٤٫۷٥إلى  %٤ساس تتراوح ما بین مصروفات تمویل بمعدل مصرف قطر المركزي مضافا إلیھ نقاط أ
  .موجودات ملموسة ضمن المشروعاتھذا القرض مضمون مقابل  في السنة.

مؤسسات المالیة القطریة بغرض تمویل ملیون لایر قطري من إحدى ال ۱۲۳تم الحصول على قرض بمبلغ  )٤(
. یحمل ھذا القرض مصروفات ۲۰۱۳المشاریع الرأسمالیة للمجموعة. بدأ سداد ھذا التسھیل في نوفمبر 

في السنة.  %٥٫۱إلى  %۳٫۲٥تمویل بمعدل مصرف قطر المركزي مضافا إلیھ نقاط أساس تبدأ من 
 ات للمقرض.القرض مضمون بضمانات من الشركة والتنازل عن اإلیراد

ة مقیمة باللایر القیم الدفتری. القیمة الدفتریةمن والتسھیالت البنكیة للمجموعة قروض لسمیة لاإل ةالقیمتقترب  
 القطري. 
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۳۳ 

 لموظفینلخدمة ال مكافآت نھایةمخصص  ۱۳

 الخدمة للموظفین على النحو التالي: مكافآت نھایةالحركة في مخصص 

 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۷ 
 دیسمبر ۳۱  

۲۰۱٦ 
    

 ۲۲٫۸۰۷٫۲٥٤  ۲٦٫٥۰۷٫٤۷۳ ینایر ۱في 
 ٥٫۳٤۲٫۱٥۷  ۷٫٦٦٥٫٤۱۰ )۱۸مخصص مكون (إیضاح 

 )۱٫٦٤۱٫۹۳۸(  )۳٫۲۷٦٫۸۹۰( مخصص مستخدم
 ۲٦٫٥۰۷٫٤۷۳  ۳۰٫۸۹٥٫۹۹۳ دیسمبر ۳۱في 

ا من تاریخ المیزانیة، وبالتالي شھرً  ۱۲ خاللتتوقع المجموعة تسویة التزامات مكافآت نھایة الخدمة لموظفیھا  ال
صص إلى المخ یتم خصم . الوحدولة في بیان المركز المالي المضمن المطلوبات غیر المتدا االلتزامقامت بتصنیف 

 یتوقع أن یكون تأثیر القیمة الزمنیة للنقود كبیرا. الالقیمة الحالیة حیث 

 ةدائنوأخرى ذمم تجاریة  ۱٤

 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۷  
 دیسمبر ۳۱ 

۲۰۱٦ 
    

 ٤۲٫٤٦۰٫۳۲۱  ٥۳٫٤۲۱٫۱۷۹ ذمم تجاریة دائنة
 ۹۸٫۰٦٤٫۲۳۹  ۸۸٫٥٦۱٫۱۷۸ مصروفات مستحقة

 ۸۰٫۸۸٤٫۷۰۲  ۱۰۸٫۷۷۸٫٦۳۱ ذمم دائنة أخرى
 ۹٦٫۸٤٥٫۳۰۳  ٦۷٫٦۸۳٫٥۱۸ محتجزات دائنة

مخصص المساھمة في صندوق األنشطة االجتماعیة والریاضیة 
)۱( ٥٫۳۸٦٫٥٥۰  ٥٫۱٤۱٫٦٥۰ 

 ۳۲۳٫۸۳۱٫۰٥٦  ۳۲۳٫۳۹٦٫۲۱٥ 

) ۲۰۱٦في  لایر قطري ٥٫۱٤۱٫٦٥۰(لایر قطري  ٥٫۳۸٦٫٥٥۰مخصص بمبلغ  تكوینب شركةقامت ال )۱(
لسنة  ۱۳وفقا للقانون القطري رقم  كمساھمة في صندوق تطویر األنشطة االجتماعیة والریاضیة بدولة قطر

 . من صافي ربح السنة %۲٫٥. یمثل ھذا المبلغ نسبة ۲۰۰۸
 األطراف ذات العالقة  ۱٥

 معامالت األطراف ذات العالقة
 على النحو التالي:بیان الربح أو الخسارة الموحد نة في مالتعامالت مع األطراف ذات العالقة المض

 دیسمبر ۳۱ طبیعة المعامالت العالقة طرف ذو عالقة
۲۰۱۷ 

 دیسمبر ۳۱ 
۲۰۱٦ 

      
 ۲۱٫٤۸٦٫۲٦۹  ۲۱٫۹٥۸٫۱۳٥ إیرادات كیانات زمیلة شبكة أجیلیتي 
 ۲۳٫۳۰۱٫٦٥۷  ۲٦٫۰٤۹٫۸٤۸ مشتریات خدمات كیانات زمیلة شبكة أجیلیتي 

 أرصدة األطراف ذات العالقة
تحت الحسابات والذمم المدینة األخرى نة في بیان المركز المالي الموحد ماألرصدة مع األطراف ذات العالقة المض
 النحو التالي:والحسابات والذمم الدائنة األخرى على 

 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۷ 
 دیسمبر ۳۱  

۲۰۱٦ 
   

 

 ۸٫٦٥۳٫۹۰۱  ۳٫۱٤۲٫۳٦٤ مستحق من شبكة أجیلیتي 
 ٤٫۷٤۹٫۹۷۱  ٥٫۷٥۰٫٦۳۲ مستحق لشبكة أجیلیتي 
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۳٤ 

 األطراف ذات العالقة (تابع) ۱٥

 كبار موظفي اإلدارة مكافآت

 على النحو التالي: فترةالمدفوعة لكبار موظفي اإلدارة خالل ال المكافآت

 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۷ 
 دیسمبر ۳۱  

۲۰۱٦ 
   

 

 ۱٤٫۱٥٦٫۸۳۳  ۱٦٬۱٥۸٬۱۹۷ قصیرة األجل مكافآت
 ۸٤٫۰۰۰  ۸٤٬۰۰۰ مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

 ۱٦٬۲٤۲٬۱۹۷  ۱٤٫۲٤۰٫۸۳۳ 

 اإلیرادات  ۱٦

 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۷ 
 دیسمبر ۳۱  

۲۰۱٦ 
    

 ٥۸۹٫۲۹٦٫۷۳۳  ٦٥۲٫۷٥۹٫٥۱۷ عملیات لوجیستیة
 ۲٦۰٫۲۳۳٫۸۳۳  ۳۱٤٫۱۲۸٫۲۲۰ شحن

 ۹٦٦٫۸۸۷٫۷۳۷  ۸٤۹٫٥۳۰٫٥٦٦ 

 ىإیرادات أخر ۱۷

 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۷ 
 دیسمبر ۳۱  

۲۰۱٦ 
    

 ۱٥٫۲٤٥٫۹۳٦  ۱٤٫٤۷٥٫۹۳٦ إیراد إیجار من استثمار عقاري
 ۱٫۰٦۲٫٤۷٦  ۱٫۲٥۹٫٦۷۰ ربح استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

 ۳٥۷٫۷٦۱  ۲۸۱٫٦۳۷ استثمار عقاري أرباح القیمة العادلة من
 ۱٫۹٤۳٫٥۸۱  ٤۸٫۳٤٦ متنوعة إیرادات

 ۱٦٫۰٦٥٫٥۸۹  ۱۸٫٦۰۹٫۷٥٤ 
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۳٥ 

  المصروفات حسب طبیعتھا ۱۸

 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۷ 
 دیسمبر ۳۱  

۲۰۱٦ 
    

 ٦۲٫٦۱۱٫۹۳۱  ٤٥٫۷۱۳٫٤۲۲ تكالیف لوجستیة
 ۱۷۸٫٥۳۷٫۲۳٥  ۲۲۳٫۹۹٥٫۰٦۸ شحنمصاریف 

 ۸٫٥۰۰٫۰۰۰  ۹٫۰۱۸٫۸۰۰ اإلدارةمجلس  مكافآت أعضاء
 ۱۷٦٫٥۳٦٫٤۳۲  ۱۸۹٫۲۹٥٫۸٥۰ )۱( تكالیف الموظفین

 ٤٫٤٥٦٫۷٥۲  ٥٫٥۳٦٫٦۸٥ عقود من الباطن لعمالةمصروفات 
 ۱۰۰٫٥٥۸٫۹۸٤  ۱۲۰٫٥٤٥٫۸۳٦ )٥إھالك ممتلكات وآالت ومعدات (إیضاح 
 ٦٫۲٤۲٫۸۰۸  ۷٫۳٤٦٫۲٤۲ )۸إطفاء موجودات غیر ملموسة (إیضاح 

 ۱٫۲۷٦٫۳۳۳  ۲٫۳۳٦٫٤۷٥ )۹انخفاض قیمة ذمم تجاریة مدینة (إیضاح مخصص 
 ۳۲٫۸۹۸٫۹۱۲  ۳٥٫٥۱۳٫۱۲۷ إصالحات وصیانة 

 ۲٫۳٤۸٫۱۸٥  ۲٫٥٥٥٫۲۱۸ أتعاب قانونیة ومھنیة
 ۳٫۱۹٥٫٦٥٥  ۲٫۹٥۸٫۰۰۰  إیجارمصروف 

 ۱۰٫۲۲٦٫۱۲٤  ۱٥٫۸۹۸٫٦۷۱ وقودتكلفة 
 ۱۹٫٦٥۱٫۸٦۳  ۲۹٫٦۹٥٫۳۳۸ كھرباء ومیاه

 ٥٫۰۸٦٫۸٥۷  ٦٫٥۹٦٫۰۰۷ تأمینتكلفة 
 ۱٫۷٦۹٫۰٤۰  ۲٬۲۳٤٬۰۰٤ اتصاالت وبرید

 ۷۰۷٫۱۸۰  ۱٫٤۱۰٫۱٥٦ دعایة وإعالنمصاریف 
 ۹۸۳٫٥۰۷  ۱٫۲٦٤٫۰۷۰ مصروفات سفر

 ۳٫۳۲٤٫٦۳٤  ۲٫۷٥۸٫۷۲۷ رسوم تراخیص وتسجیل
 ۱٥٫۷۹۰٫۱۲۱  ۱۹٫۰۲٤٫٦۲۰ مصروفات متنوعة

 ۷۲۳٫٦۹٦٫۳۱٦  ٦۳٤٫۷۰۲٫٥٥۳ 

لایر قطري  ۷٫٦٦٥٫٤۱۰تكالیف الموظفین مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین بمبلغ تتضمن  )۱(
 ).۱۳) (إیضاح ۲۰۱٦لایر قطري في  ٥٫۳٤۲٫۱٥۷(

 ي:على النحو التالحسب طبیعتھا في بیان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد المصروفات تم عرض 

 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۷  
 دیسمبر ۳۱ 

۲۰۱٦ 
    

 ٥٤۱٫۱٦۰٫۹۳۳  ٦۱۷٫۰۰٤٫۲۳۷ تكالیف مباشرة
 ۹۳٫٥٤۱٫٦۲۰  ۱۰٦٫٦۹۲٫۰۷۹ مصروفات إداریة ومصروفات أخرى

 ۷۲۳٫٦۹٦٫۳۱٦  ٦۳٤٫۷۰۲٫٥٥۳ 

 تكالیف تمویل، بالصافي ۱۹

 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۷  
 دیسمبر ۳۱ 

۲۰۱٦ 
    

 )۱۰٫٤٥۱٫٥۱۳(  )۱۰٫۳۰۳٫۲۲۷( إیراد الفائدة على الودائع لدى بنوك
 ۳۸٫۲۲۳٫۲۸۷  ٥٤٫۰۹۸٫۲۲٥ البنكیة الفائدة على القروضمصروف 

 ٤۳٫۷۹٤٫۹۹۸  ۲۷٫۷۷۱٫۷۷٤ 
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۳٦ 

 العائدات على السھم ۲۰

 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۷  
 دیسمبر ۳۱ 

۲۰۱٦ 
    

 ۲۰٥٫٦٦٥٫۹۹۳  ۲۱٥٫٤٦۲٫۰۱۲ الربح المنسوب إلى مالكي الشركة
 ٥۸٫۱۱٤٫۹۹۷  ٥۸٫٦۰۳٫۱٤۸ المتوسط المرجح لألسھم

 ۳٫٥٤  ۳٫٦۸ للسھم ةوالمخفف ةاألساسی اتالعائد

 تم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسھم على النحو التالي:

 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۷  
 دیسمبر ۳۱ 

۲۰۱٦ 
    

 ٤۷٫٥٦۰٫۹۷٥  ٥۸٫٦۰۳٫۱٤۸ ینایر  ۱األسھم المؤھلة في 
 ۱۰٫٥٥٤٫۰۲۲  - أثر حقوق اإلصدار

 ٥۸٫٦۰۳٫۱٤۸  ٥۸٫۱۱٤٫۹۹۷ 

مخففة محتملة قائمة في أي وقت أثناء الفترة، وبالتالي فإن األرباح المخففة للسھم تساوي األرباح لم یكن ھناك أسھم 
 األساسیة للسھم.

 ۳۸٫٥ تنفیذبسعر  ۲۰۱٦ینایر  ۲۷سھما في  ۱۱٫۰٤۲٫۱۷۳للمساھمین الحالیین  أفضلیةالشركة حقوق  أصدرت
 لایر قطري للسھم. ٦۲٫۰٤ سعر اعتباري لحقوق سابقةلایر قطري للسھم و

 توزیعات األرباح ۲۱

تم اقتراح عن توزیعات أرباح فیما یتعلق بالسنة  ۲۰۱۸ینایر  ۱٤الذي عقد بتاریخ  الجمعیة العمومیةفي اجتماع 
. ال تظھر ھذه لایر قطري ۹۹٬٦۲٥٬۳٥۲بإجمالي  لایر قطري للسھم ۱٬۷بمبلغ  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

البیانات المالیة الموحدة ھذه التوزیعات المستحقة الدفع والتي ستتم المحاسبة عنھا في حقوق ملكیة المساھمین 
 .۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في كمخصص من األرباح المدورة 

رباح فیما یتعلق بالسنة عن توزیعات أ اإلعالنتم  ۲۰۱۷ ینایر ٥الذي عقد بتاریخ  الجمعیة العمومیةفي اجتماع و
. لایر قطري ۹۳٫۷٦٥٫۰۳۷بإجمالي أرباح موزعة  لایر قطري للسھم ۱٫٦بمبلغ  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

دیسمبر  ۳۱كانت توزیعات األرباح المعلنة فیما یتعلق بربح السنة المنتھیة في . ۲۰۱۷تم دفع ھذه األرباح في سنة 
 .۲۰۱٦لایر قطري للسھم. تم دفعھا في سنة  ۱٫٥و لایر قطري أ ۸۷٫۹۰٤٫۷۰۷بمبلغ  ۲۰۱٥

 معلومات القطاع ۲۲
 أساس تقسیم القطاعات
الثالثة التالیة وھي القطاعات التي یصدر عنھا التقریر. توفر ھذه األقسام  االستراتیجیةلدى المجموعة األقسام 

خدمات مختلفة وتدیرھا المجموعة بصفة مستقلة ألغراض اتخاذ القرارات بخصوص تخصیص الموارد وتقییم 
 األداء.

 یصف الملخص التالي عملیات كل قطاع من القطاعات الصادر عنھا التقریر:
 العملیات التقریر القطاعات الصادر عنھا

 التخزین والمناولة والتعبئة والنقل العملیات اللوجستیة 
 البري والجوي والبحري الشحنخدمات  الشحن
 إیرادات إیجار وإیرادات ودائع ثابتة وإیرادات أخرى أخرى

 ل.سنة على األقیقوم الرئیس التنفیذي للمجموعة بمراجعة تقاریر اإلدارة الداخلیة لكل قسم مرة واحدة كل ربع 
ھناك مستوى متفاوت من التكامل بین قطاعات العملیات اللوجستیة والشحن. یتم تحدید األسعار فیما بین القطاعات 

 على أساس تجاري حر.
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۳۷ 

 معلومات القطاع (تابع) ۲۲

 یعرض الجدول التالي معلومات اإلیراد والربح بخصوص القطاعات التشغیلیة للمجموعة:

 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 
 ربح القطاع  إیرادات القطاع  ربح القطاع  إیرادات القطاع 
        

        القطاعات التشغیلیة
 ۱٦۷٫٤۷٤٫۱۱۲  ٥۸۹٫۲۹٦٫۷۳۳  ۱۷۳٫۰۰۰٫۲۷٥  ٦٥۲٫۷٥۹٫٥۱۷ العملیات اللوجستیة

 ۱۲٫۲۳۱٫٤۷۱  ۲٦۰٫۲۳۳٫۸۳۳  ۱۷٫۹۸۹٫٥۲٤  ۳۱٤٫۱۲۸٫۲۲۰ الشحن
 ۲٥٫۹٦۰٫٤۱۰  -  ۲٤٫٤۷۲٫۲۱۳  - غیر مخصصة

 ۹٦٦٫۸۸۷٫۷۳۷  ۲۱٥٫٤٦۲٫۰۱۲  ۸٤۹٫٥۳۰٫٥٦٦  ۲۰٥٫٦٦٥٫۹۹۳ 

 :۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱یعرض الجدول التالي موجودات القطاع كما في 

 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 
القطاعات 
 القطاع مطلوبات  القطاعموجودات   القطاع مطلوبات  القطاعموجودات  التشغیلیة

        
العملیات 
 ۲٬۰٦٤٬۳۷۱٬۹۷۰  ۳٫۱۱٥٫۹۲۷٫۷۳۲  ۱٬۹۷٤٬۲۰۳٬٦۲۲  ۳٫۲۳۹٫۸٥۲٫۲٤۷ اللوجستیة

 ۷٥٬٦٦۷٬۰۳٤  ۱۷٥٫٦۹۰٫٤٦۲  ۷٦٬٥۸٦٬۷۹٥  ۱۷٦٫٤۹٦٫٤۷٦ الشحن
 ۸٥٬۷۸۸٬٤۳۷  ۹٫٦٥۱٫٥٦۲  ۹۰٬۸٥٥٬۲۸۷  ۸٫۲٦۳٫۲۹۳ أخرى

 -  ٤٤۰٫۱۲۱٫٤۲۰  -  ۳٤۸٫۹۰۷٫۸٤۹ غیر مخصصة
 ۳٫۷۷۳٫٥۱۹٫۸٦٥  ۲٬۱٤۱٬٦٤٥٬۷۰٤  ۳٫۷٤۱٫۳۹۱٫۱۷٦  ۲٬۲۲٥٬۸۲۷٬٤٤۰ 

 یتم جني إیراد القطاع بصفة أساسیة من دولة قطر. اإلیراد الذي یتم جنیھ من الخارج غیر ھام.

 اإلیجارات التشغیلیة  ۲۳

 جرستأاإلیجارات كم

وھي إیجارات تستمر بصورة نموذجیة تقوم المجموعة باستئجار عدد من قطع األراضي بموجب عقود إیجار تشغیلي 
 سنة مع خیار بتجدید اإلیجار بعد ذلك التاریخ. ۳۰إلى  ٥لفترات تتراوح ما بین 

لباقیة ا لیس لدى المجموعة حصة في القیمة الدخول فیھا على أنھا إیجارات تشغیلیة.ھذه اإلیجارات منذ تصنیف تم 
 د األرض تبقى لدى المؤجر.تحدید أن جمیع مخاطر وعوائلألرض. نتیجة لذلك تم 

 كان الحد األدنى لإلیجارات المستقبلیة المستحقة الدفع بموجب إیجارات تشغیلیة غیر قابلة لإللغاء على النحو التالي:

 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۷  
 دیسمبر ۳۱ 

۲۰۱٦ 
    

 ٤٫۳۳۱٫۲۲۰  ۱۰٫۲۸۸٫۸۰٤ مستحقة الدفع خالل سنة
 ۱۷٫۲۹٤٫٦۱٤  ٤۰٫۳۷۰٫۹۳۲ سنواتمستحقة الدفع بعد سنة وال تزید عن خمس 
 ٤۷٫۸۱۳٫٥۲۲  ۹۳٫٦٥۱٫٦٦۹ مستحقة الدفع خالل أكثر من خمس سنوات

 ۱٤٤٫۳۱۱٫٤۰٦  ٥۹٫٤۳۹٫۳٥٦ 
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۳۸ 

 اإلیجارات التشغیلیة (تابع) ۲۳

 :فیما یتعلق بإیجارات قطعة األرض على النحو التالي المبالغ المعترف بھا في بیان الربح أو الخسارة الموحد

 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۷  
 دیسمبر ۳۱ 

۲۰۱٦ 
    

 )٤٫۹۳۹٫٤۰۱(  )۷٫۹٦٤٫٦۲٦( مصروفات اإلیجار
 ۱٥٫۲٤٥٫۹۳٦  ۱٤٫٤۷٥٫۹۳٦ إیراد إیجار من الباطن

 ٦٫٥۱۱٫۳۱۰  ۱۰٫۳۰٦٫٥۳٥ 

 جرؤاإلیجارات كم

ألطراف  ھناك عدد من قطع األراضي التي استأجرتھا المجموعة من دولة قطر (أنظر أعلھا) تم إیجارھا من الباطن
 ).۷ثالثة وقد تم تصنیفھا كاستثمارات عقاریة (إیضاح رقم 

 :اإلیجارات المستقبلیة المستحقة بموجب إیجارات غیر قابلة لإللغاء على النحو التاليیراد كان الحد األدنى إل

 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۷  
 دیسمبر ۳۱ 

۲۰۱٦ 
    

 ۱۲٫۲۸۲٫۱۸٦  ۱۰٫٥٤٤٫٥۳۰ أقل من سنة واحدة
 ۸٫٦۸۸٫۲۸۰  - واحدة وخمس سنواتما بین سنة 

 ۱۰٫٥٤٤٫٥۳۰  ۲۰٫۹۷۰٫٤٦٦ 

 الطوارئ واالرتباطات ۲٤

 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۷  
 دیسمبر ۳۱ 

۲۰۱٦ 
    

 ۲۹٫۷۱٥٫۰۲۲  ۲۹٫٦٥۱٫۸۰۰ خطابات ضمان
 ۱٤۳٫۷۰۳٫۸۷٦  ۱٤۹٫٤٥۲٫٤۹٤ ضمانات حسن أداء

 ۱۷۹٫۱۰٤٫۲۹٤  ۱۷۳٫٤۱۸٫۸۹۸ 

لایر قطري  ٦۷٫٥۰۰٫۰۰۰دخلت المجموعة في ارتباطات رأسمالیة فیما یتعلق ببعض عقود اإلنشاءات بمبلغ 
 ).۲۰۱٦لایر قطري في سنة  ۲۱٤٫۳۹٤٫٤٥٥(

 أرقام المقارنة ۲٥

السابقة، متى كان ذلك ضروریا، لتتفق مع طریقة العرض للسنة الحالیة.  للسنةتمت إعادة تصنیف أرقام المقارنة 
 صافي الربح أو صافي الموجودات أو حقوق ملكیة الصادر عنھا التقریر سابقا.على ات إعادة التصنیفال تؤثر 

 األحداث الالحقة ۲٦

 ھذه البیانات المالیة الموحدة.لیست ھناك أحداث ھامة بعد تاریخ التقریر یمكن أن یكون لھا مدلوالت على فھم 

 .٥إلى  ۱ابات المستقل وارد في الصفحات من تقریر مدقق الحس
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