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الموحدةالمالیةالبیاناتتدقیقعنتقریر

الرأي
تُظھر )"المجموعة"(یشار إلیھم معاً بالـالتابعة وشركاتھا  ")الشركة(" ق.ع.شركة أعمال ش.م.ل ةالموحد برأینا، أن البیانات المالیة

 الموحد المالي ھاءأداو 2017دیسمبر31كما في  للمجموعة الموحد بصورة عادلة ومن كافة النواحي الجوھریة، المركز المالي
ة.المالیللسنة المنتھیة بذلك التاریخ وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر  ةالموحد النقدیة تدفقاتھاو

بتدقیق ما یليقمنا 

:التي تتكون من للمجموعة ةالموحد البیانات المالیة

؛2017دیسمبر31كما في  الموحد بیان المركز المالي•

للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ؛ الموحد األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخربیان  •

للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ؛الملكیة بیان التغیرات في حقوق •

للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ؛ و الموحد بیان التدفقات النقدیة•

.عن السیاسات المحاسبیة الھامة والتي تشمل موجزاً  ةالموحد لبیانات المالیةاإلیضاحات المتممة ل•

أساس الرأي

ً للمعاییر الدولیة للتدقیق. إن مسؤولیاتنا بموجب ھذه المعاییر  مسؤولیات مبینة بالتفصیل ضمن قسم "لقد أجرینا عملیة التدقیق وفقا
." من ھذا التقریرالموحدة المالیةمراقب الحسابات عن تدقیق البیانات 

.ونعتقد أن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتوفیر أساٍس لرأینا

االستقاللیة

المھنیین الصادرة عن مجلس معاییر السلوك األخالقي الدولي وفقاً لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبین  المجموعة نحن مستقلون عن
. وقد استوفینا ةالموحد للمحاسبین ومتطلبات السلوك األخالقي في دولة قطر والمتعلقة بعملیة التدقیق التي قمنا بھا للبیانات المالیة

.سبین المھنیینمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقا لھذه المتطلبات وقواعد السلوك األخالقي للمحا

التدقیق في منھجنا

عامة نظرة

العقاریة االستثماراتتقییم ةالرئیسی التدقیق أمور
 فقدان السیطرة على شركات تابعة -اندماج األعمال
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 الموحدة المالیة تالبیانا تدقیق على تعاقدنا وعندما. 2017 دیسمبر 31 في المنتھیة للسنة المجموعة حسابات كمراقبي تعییننا تم لقد
 نحصل لم فإننا الحسابات، لمراقبي أخرى شركة قبل من تدقیقھا تم التي السابقة للفترة الموحدة المالیة البیانات ذلك في بما األولى، للمرة
 على معینة إجراءات نفیذبت للتدقیق الدولیة للمعاییر وفقا مطالبون فإننا لذلك،. االفتتاحیة باألرصدة یتعلق فیما تدقیق أدلة على مسبقا

 على مادیا رتؤث تحریفات تتضمن ال االفتتاحیة األرصدة بأن ومالئمة كافیة تدقیق أدلة على الحصول أجل من االفتتاحیة األرصدة
.الحالیة للفترة الموحدة المالیة البیانات

 علیھا اعتمدوا يالت الضوابط على التعرف في للمساعدة السابقین، الحسابات مراقبي عمل أوراق بمرجعة قمنا المسؤولیة، ھذه وإلنجاز
.الرئیسیة الشخصیة األحكام بشأن علیھا حصلوا التي األدلة وفھم رأیھم، إصدار في

.  ةالموحد المالیة البیانات في المادي التحریف مخاطر وتقییم النسبیة األھمیة بتحدید قمنا بنا، الخاص التدقیق عملیة تصمیم من كجزء
 بالتقدیرات یتعلق ما المثال، سبیل على ،مجلس اإلدارةقام بھا  التي الشخصیة األحكام الحسبان في وضعنا فقد الخصوص، وجھ وعلى

 ھو وكما. بطبیعتھا مؤكدة غیر تعتبر والتي االعتبار في المستقبلیة األحداث وأخذ افتراضات وضع تتضمن التي الجوھریة المحاسبیة
 فیما النظر أخرى، أمور بین من ذلك في بما الداخلیة، للرقابة اإلدارة تجاوز مخاطر أیضا تناولنا لدینا، التدقیق عملیات جمیع في متبع

. االحتیال نتیجة المادي التحریف مخاطر أحد یمثل بما التحیز على دلیل ھناك كان إذا

 آخذین ككل، ةالموحد المالیة البیانات حول رأي إبداء من لنتمكن عمل من یكفي ما أداء أجل من بھ قمنا الذي التدقیق نطاق صممنا وقد
.المجموعة فیھ تعمل الذي الصناعة ومجال المحاسبیة والضوابط والعملیات المجموعة ھیكل االعتبار في

الرئیسیة التدقیق أمور

 البیانات على بھا قمنا التي التدقیق أعمال في كبیرة أھمیة ذات كانت المھني، تقدیرنا في التي، األمور تلك ھي الرئیسیة التدقیق أمور
 الشأن، ھذا في رأینا صیاغة وفي ككل، ةالموحد المالیة للبیانات تدقیقنا سیاق في األمور ھذه تناول تم وقد. الحالیة للفترةالموحدة  المالیة
.األمور ھذه بخصوص منفصل رأي عن نعرب ال ونحن

التدقیق خالل الرئیسیة التدقیق ألمور تناولنا كیفیةالرئیسیة التدقیق أمور

ستثمارات العقاریةالتقییم ا

 دة،الموح المالیة البیانات من 5 رقم اإلیضاح في مذكور ھو كما
 لنموذج وفقا مسجلة یةعقار راتاستثما المجموعة لدى كان

 دلةالعا القیمة خسائر أو أرباح تسجیل یتم حیث العادلة القیمة
 والدخل الخسائر أو األرباح بیان في یةالعقار راتالستثمال

.الموحد اآلخر الشامل

 قیمةال وبلغت. قطر دولة في تقع للمجموعة یةالعقار راتاالستثما
 ما وحدالم المالي المركز بیان في االستثماریة للعقارات الدفتریة

 دیسمبر 31 في كما قطري لایر 6,892,214,727 قیمتھ
2017.

 رفط من مستقلین تقییم خبراء قبل من العقارات تقییم تنفیذ تم
 ھفی یتم الذي األسواق من النوع بھذا كبیرة خبرة لدیھم ثالث

.العقارات بھذه االحتفاظ

 بتقییم یتعلق فیما بنا الخاصة التدقیق إجراءات تتضمن
:العقاریة االستثمارات

 خبراء أعدھا التي التقییم تقاریر أحدث على الحصول•
 وكفاءة استقاللیة وتقییم ومراجعتھا الخارجیین التقییم
التقییم؛ خبراء

 إجراء أساس على الرئیسیة االفتراضات من التحقق•
 السوق وسعر لألصل اإلنتاجي العمر: أي( االختبارات

 جنتائ مالءمة ومدى المطبقة التقییم ومنھجیات)  المقارن
التقییم؛

 مدى لمراجعة  العقارات تقییم في بخبرائنا االستعانة•
 قارنةللم القابلة واألدلة المعتمدة التقییم منھجیات مالءمة
 سوق مع التوافق لضمان التقییم افتراضات لجمیع

العقارات؛
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التدقیق خالل الرئیسیة التدقیق ألمور تناولنا كیفیةالرئیسیة التدقیق أمور

 لىع للمجموعة االستثماریة للعقارات العادلة القیمة تحدید تم
:التالي النحو

المقارن؛ السوق منھج: األراضي•

 اإلحالل تكلفة طریقة: للدخل المدرة الموجودات•
.المستھلكة

 یةإمكان عدم حال في التكلفة طریقة: التطویر قید عقارات•
.علیھ یعتمد بشكل العادلة القیمة قیاس

 االعتبار في التقییم خبراء وضع العقار، قیمة تحدید عند
  وسعر اإلنتاجي العمر مثل بالعقارات، الخاصة المعلومات

.النھائي التقییم إلى للوصول المقارن السوق

 العقارات محفظة تقییم ألن المجال ھذا على ركزنا لقد
 وافتراضات شخصیة ألحكام یخضع للمجموعة االستثماریة

 قیمتھ ما المجموعة موجودات إجمالي بلغ. ھامة وتقدیرات
 االستثماریة العقارات وتمثل قطري لایر 8,669,826,481

 يالمال والمركز المسجلة والنتائج. الموجودات إجمالي من% 79
 في تغییر حدث إذا مادي بشكل تتأثر أن یمكن للمجموعة
.الشخصیة واألحكام التقدیرات

 استھالك ومعدالت للموجودات اإلنتاجیة األعمار مقارنة•
 الخارجیة، السوق بیانات مقابل األراضي ومعدالت البناء

 نماذج باستخدام الخارجیة القیم حساب وإعادة وجدت، إن
و بنا؛ الخاصة التقییم

 واإلفصاحات اإلدارة أجرتھ الذي الحساسیة تحلیل تقییم•
.العادل بالتقییم المتعلقة

فقدان السیطرة على شركات تابعة -اندماج األعمال 

 ة،الموحد المالیة بالبیانات 31 رقم اإلیضاح في مذكور ھو كما
 رلتغی نتیجة لھا تابعتین شركتین على السیطرة المجموعة فقدت

 ىعل المجموعة تمكن إلى أدى الذي األمر المساھمین، اتفاقیات
.المنشأتین ھاتین على فقط المشتركة السیطرة ممارسة

 للمعیار تخضع السیطرة وضع في التغییر ھذا عن المحاسبة إن
 الدولي والمعیار" األعمال اندماج" 3 رقم المالیة للتقاریر الدولي

 كونت قد والتي ،"المشتركة الترتیبات" 11 رقم المالیة للتقاریر
.ةالشخصی األحكام ممارسة اإلدارة من وتتطلب معقدة متطلباتھا

 فيلصا العادلة القیمة تحدید ھو الشخصیة األحكام مجال أھم إن
 الموجودات تحدید تتضمن والتي المستبعدة الموجودات
 واستخدام استبعادھا یتم التي للتحدید القابلة والمطلوبات
 خبراء مع اإلدارة وتعاقدت. العادلة قیمتھا لقیاس افتراضات
.العادلة القیمة تحدید في للمساعدة خارجیین

:التالي بنا الخاصة التدقیق أعمال تضمنت وقد

 لھذه المدققة المالیة البیانات أحدث على الحصول•
ومراجعتھا؛ المنشآت

 مع المساھمین اتفاقیات على التغییرات ومناقشة مراجعة•
 معقولیة ومدى السیطرة وضع في التغیر لتقییم اإلدارة

 بھا واالعتراف التابعة بالشركات اإلعتراف إلغاء
مشتركة؛ كمشاریع

 خبراء وضعھ الذي القیمة انخفاض نموذج على حصلنا•
. ارةاإلد مع المستخدمة الھامة االفتراضات وناقشنا التقییم

 لتقدیر المستخدمة النمو معدالت على المناقشات وركزت
 الخصم ومعدالت المستقبلیة التقدیریة النقدیة التدفقات

المستخدمة؛
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التدقیق خالل الرئیسیة التدقیق ألمور تناولنا كیفیةالرئیسیة التدقیق أمور

 بعةالتا الشرکات ھذه موجودات لصافي العادلة مةیالق دیتحد تم
 صومةالمخ ةیالنقد التدفقات نموذج باعتماد الدخل منھج باستخدام

 قطري لایر 22,191,741 بمبلغ االعتراف یإل أدى مما
 أو األرباح انیب في تابعة شرکات استبعاد من ربحا باعتباره
 31 في المنتھیة للسنة الموحد اآلخر الشامل والدخل الخسائر
.2017 دیسمبر

 األحكام ومستوى التابعة الشركات موجودات صافي لقیمة نظرا
 تم العادلة، قیمتھا إلى بالوصول المرتبطة والتقدیرات الشخصیة

 التدقیق أمور من كأمر األعمال اندماج عن المحاسبة تحدید
.الرئیسیة

 مالءمة مدى لدینا الداخلي التقییم خبراء راجع وقد•
 دوق. العادلة القیمة لحساب المختارة والمدخالت النموذج

 المطبقة الخصم معدالت حساب بإعادة مستقل بشكل قاموا
 تقییمھم على بناء النموذج في النقدیة التدفقات على

 لدى المحددة الرأسمالیة والتكالیف التمویل لتكالیف
المجموعة؛

 تاالفتراضا تحدید في المستخدمة المدخالت باختبار قمنا•
 الطرف لمصادر االستخدامیة القیمة بحساب الخاصة
 یرلتقار الخارجیة البیانات ذلك في بما وجدت، إن الثالث،

المحللین؛

و للنموذج؛ الحسابیة الدقة باختبار قمنا•

 كفایةو المالیة البیانات توحید عدم قیود باختبار أیضا قمنا•
 الموحدة المالیة البیانات في المدرجة اإلفصاحات
.للمجموعة

المعلومات األخرى

 (باستثناء البیانات المالیة تقریر مجلس اإلدارة من عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى مجلس اإلدارة مسؤولإن 
، والذي نتوقع أن یتم إتاحتھ لنا التقریر السنوي الكاملوالتي تم تزویدنا بھا حتى تاریخ تقریر التدقیق، و، وتقریر تدقیقنا علیھا) الموحدة

.بعد ذلك التاریخ

.ال یغطي المعلومات األخرى، وال ولن نبدي أي استنتاج بأي شكل للتأكید علیھا الموحدة إن رأینا عن البیانات المالیة

في قراءة المعلومات األخرى الواردة أعاله، وعند القیام بذلك، نقوم  الموحدة تنحصر مسؤولیتنا فیما یتعلق بتدقیقنا للبیانات المالیة
أو مع ما حصلنا علیھ من معلومات أثناء  الموحدة مع البیانات المالیةبالنظر فیما إذا كانت المعلومات األخرى ال تتفق بشكل مادي 
.عملیة التدقیق، أو ما قد یشیر إلى وجود تحریف بھا بشكل مادي

التي حصلنا علیھا قبل تاریخ تقریر مراقب الحسابات، استناداً إلى ما قمنا بھ  وإذا استنتجنا وجود تحریف مادي في المعلومات األخرى
.ھذا ولیس لدینا ما نسجلھ في ھذا الخصوص، فإننا مطالبون بإعداد تقریر بذلك. من أعمال

، فإنھ یتوجب علینا اإلبالغ عن ذلك للمسؤولین عن التقریر السنوي الكاملفي حال استنتجنا وجود تحریف مادي عند اطالعنا على  
.الحوكمة

الموحدة بالبیانات المالیةمسؤولیات اإلدارة والمسؤولین عن الحوكمة فیما یتعلق 

ً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  الموحدة إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لھذه البیانات المالیة ً للقوفقا انون ووفقا
لتتمكن من إعداد بیانات وعن أنظمة الرقابة الداخلیة التي تراھا اإلدارة ضروریة ، 2015) لسنة 11الشركات التجاریة القطري رقم (

.خالیة من التحریفات المادیة، سواء كانت ناتجة عن احتیال أو خطأ الموحدة مالیة
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كمنشأة مستمرة، واإلفصاح،  أعمالھا على مواصلة المجموعة مسؤولة عن تقییم قدرة الموحدة تعتبر اإلدارة، عند إعداد البیانات المالیة
طة باستمراریة المنشأة وعن استخدام أساس االستمراریة المحاسبي، ما لم تكن اإلدارة تنوي حسب مقتضى الحال، عن األمور المرتب

.، أو ال یوجد أمامھا بدیل واقعي سوى القیام بذلكأنشطتھا أو إیقاف المجموعة تصفیة

.للمجموعة ویتولى المسؤولون عن الحوكمة مسؤولیة اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة

الموحدة مسؤولیات مراقب الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة

ككل خالیة من أي تحریف مادي، سواء كان ناشئاً  الموحدة تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول عما إذا كانت البیانات المالیة
المعقول مستوى عاٍل من التأكید، ولكنھ ال یعد  عن احتیال أو خطأ، وإصدار تقریر مراقب الحسابات الذي یتضمن رأینا. یمثل التأكید

ضماناً بأن التدقیق الذي یتم وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق سوف یكشف دوما عن أي تحریف مادي في حال وجوده. تنشأ حاالت التحریف 
القرارات االقتصادیة التي یتخذھا  من االحتیال أو الخطأ، وتعتبر مادیة إذا كان من المعقول توقع أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، على

.الموحدة المستخدمون بناًء على ھذه البیانات المالیة

ما كجزء من عملیة التدقیق وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق، فإننا نمارس األحكام المھنیة ونحافظ على الشك المھني خالل عملیة التدقیق. ك
:أننا نقوم بما یلي

، الناشئة سواء من االحتیال أو الخطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات ةالموحد التحریف المادي للبیانات المالیةتحدید وتقییم مخاطر •
التدقیق المناسبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقیق كافیة ومالئمة لتوفیر أساٍس لرأینا. إن خطر عدم اكتشاف أي تحریف 

أو أو التزویر ، نظراً ألن االحتیال قد ینطوي على التواطؤ الخطأذي ینشأ عن مادي ناشئ عن االحتیال یعتبر أعلى من ذلك ال
.تحریف أو تجاوز للرقابة الداخلیةالمتعمد أو الحذف ال

الحصول على فھم للرقابة الداخلیة ذات العالقة بعملیة التدقیق بغرض تصمیم إجراءات التدقیق التي تعتبر مناسبة وفقا للظروف، •
.للمجموعة الرأي عن فاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة ولیس لغرض إبداء

تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المطبقة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بھا •
.اإلدارة

وما إذا كان ھناك عدم تأكد مادي  التوصل إلى استنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة ألساس استمراریة المنشأة المحاسبي،•
كمنشأة مستمرة بناء على  أعمالھا على مواصلة المجموعة مرتبط بأحداث أو ظروف قد تثیر شكوكاً جوھریة فیما یتعلق بقدرة

یق إلى مادي، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقریر التدقعدم تأكد أدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا. وفي حال استنتاج وجود 
، أو إذا كانت اإلفصاحات غیر كافیة، نقوم بتعدیل رأینا. إن استنتاجاتنا الموحدة اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البیانات المالیة

تستند إلى أدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریر التدقیق الخاص بنا. ومع ذلك، فقد تتسبب أحداث أو ظروف 
.كمنشأة مستمرة أعمالھاعن مواصلة  المجموعة تتوقفن مستقبلیة في أ

 الموحدة وھیكلھا ومحتواھا، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البیانات المالیة الموحدة تقییم العرض الشامل للبیانات المالیة•
.تمثل المعامالت واألحداث بطریقة تحقق عرضاً عادالً 

ومناسبة فیما یتعلق بالمعلومات المالیة للمنشآت أو أنشطة األعمال داخل المجموعة إلبداء رأي الحصول على أدلة تدقیق كافیة •
.  ونحن مسؤولون عن توجیھ أعمال التدقیق الخاصة بالمجموعة واإلشراف علیھا وتنفیذھا.  ونبقى الموحدة حول البیانات المالیة

.عن رأي التدقیق الذي توصلنا إلیھفقط مسؤولین 

بالتواصل مع المسؤولین عن الحوكمة فیما یتعلق، من بین أمور أخرى، بنطاق وتوقیت التدقیق الذي تم التخطیط لھ واكتشافات ونقوم 
.التدقیق الجوھریة، بما في ذلك أي قصور جوھري في الرقابة الداخلیة التي قمنا بتحدیدھا خالل أعمال التدقیق
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ً  الحوكمة عن للمسؤولین نقدم أننا كما   وإبالغھم باالستقاللیة، یتعلق فیما المناسبة األخالقیة المعاییر بمتطلبات التزمنا قد بأننا بیانا
 فیما الوقائیة اإلجراءات االقتضاء، وعند استقاللیتنا، على تؤثر بأنھا االعتقاد المعقول من التي األمور من وغیرھا العالقات بجمیع
.الخصوص بھذا یتعلق

 على بھا قمنا التي التدقیق أعمال في أھمیة األكثر األمور تلك بتحدید نقوم الحوكمة، عن للمسؤولین أبلغناھا التي األمور بین ومن
 الخاص التدقیق تقریر في األمور ھذه بتوضیح ونقوم.  الرئیسیة التدقیق أمور بالتالي تعد والتي الحالیة، للفترة الموحدة المالیة البیانات

 في ما أمرٍ  عن اإلبالغ ینبغي ال أنھ للغایة، نادرة حاالت في نقرر، عندما أو عنھا، العلني الكشف التنظیمات أو القانون یحظر لم ما بنا
.األمر ھذا عن اإلبالغ جراء من العامة المصلحة عن العكسیة اآلثار تزید أن توقع المعقول من یكون قد ألنھ تقریرنا

األخرىوالتنظیمیةالقانونیةالمتطلباتحولالتقریر

:، فإننا نؤكد على2015) لسنة 11وفقا لمتطلبات قانون الشركات التجاریة القطري رقم (

أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي رأیناھا ضروریة ألغراض عملیة التدقیق التي قمنا بھا؛

 بإجراء الجرد الفعلي للمخزون وفقاً لألصول المرعیة؛ قامتالشركة  أن

تتفق معھا؛ ةالموحد بسجالت محاسبیة سلیمة وأن البیانات المالیة تحتفظ الشركة أن

 و ؛الشركة مع دفاتر وسجالت اإلدارةتوافق المعلومات المالیة المدرجة بتقریر

لسنة  )11أیا من أحكام قانون الشركات التجاریة القطري رقم ( خالفتقد الشركة  لم یسترع انتباھنا ما یجعلنا نعتقد بأن
 أو نتائج تشغیلھا كما في وعن السنة المنتھیة في أو نظامھا األساسي بشكل قد یؤثر جوھریا على مركزھا المالي 2015

.2017دیسمبر31
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  شركة أعمال ش.م.ق.ع.
  البيانات المالية الموحدة

  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ باللایر القطري ما لم يذكر خالف ذلك)

٨  

  لموحدا خراآل الشامل والدخل الخسائر أو األرباح بيان
  

     ديسمبر ٣١المنتهية في  ةللسن
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  اتإيضاح 
    

  ٢٬٨٢٩٬١٣٤٬٦٠٠  ١٬٦٠٤٬٢٣٧٬٤٤١  ١٧  إيرادات
  )٢٬١٤٥٬٧٦٥٬٧٧٨(  )١٬٠٥٨٬٦٤٣٬٦٩١(  ١٨  تكاليف مباشرة

  ٦٨٣٬٣٦٨٬٨٢٢  ٥٤٥٬٥٩٣٬٧٥٠   مجمل الربح
    

  ١٦٬٥٥٦٬٢٥٩  ٢٣٬٩٠٤٬٢٧٥  ١٩ ىخرايرادات أ
  )١٨٬٠٨٨٬٥٥٨(  )١٣٬٣٠٢٬٨٣٩(   مصروفات الدعاية والترويج

  )١٥٤٬٦٩٠٬٠١٥(  )١٣٨٬٩٩١٬٧٩٢(  ٢٠  وإداريةمصروفات عمومية 
  -  ٢٢٬١٩١٬٧٤١  ٣١  ربح فقدان السيطرة على شركات تابعة

  ٨٦٦٬٦٨٨  -   استثمارات عقاريةصافي أرباح القيمة العادلة من 
  ٥٢٨٬٠١٣٬١٩٦  ٤٣٩٬٣٩٥٬١٣٥   الربح التشغيلي للسنة

  )٢٧٬٩٦٧٬٦٩٩(  )١٨٬٣٥٥٬٩٧٦(  ٢٢  تكاليف تمويل
  

  أرباح استثمارات محتسبة باستخدام طريقة حقوق الملكيةحصة من صافي 
 
١٠٢٬٠٢٥٬٢١٠  ٤  

 
٦٠٬١٨٩٬١٢٨  

  ٥٦٠٬٢٣٤٬٦٢٥  ٥٢٣٬٠٦٤٬٣٦٩   ربح السنة
  -  -   دخل شامل آخر

  ٥٦٠٬٢٣٤٬٦٢٥  ٥٢٣٬٠٦٤٬٣٦٩   إجمالي الدخل الشامل للسنة
    

     العائد إلى:
  ٤٦٢٬٢٧٠٬٢٨٣  ٥٠٠٬٩١٦٬٧٨٢   حقوق الملكية في الشركة األم حاملي

  ٩٧٬٩٦٤٬٣٤٢  ٢٢٬١٤٧٬٥٨٧   حصص غير مسيطرة
  ٥٦٠٬٢٣٤٬٦٢٥  ٥٢٣٬٠٦٤٬٣٦٩  
    

     أرباح األسهم األساسية والمخففة
  (العائد لحاملي حقوق الملكية بالشركة)

  (باللایر القطري)
 

٠٫٧٣ ٠٬٨٠  ٢٣  
 

جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. ٥١إلى  ١١تشكل اإليضاحات المرفقة بالصفحات من 



  شركة أعمال ش.م.ق.ع.
  البيانات المالية الموحدة

  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ باللایر القطري ما لم يذكر خالف ذلك)

٩  

  الموحد الملكية حقوق في التغيرات بيان
 

    العائد إلى حملة حقوق الملكية في الشركة األم  ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة
  اإلجمالي حقوق الملكية  حصص غير مسيطرة  اإلجمالي  أرباح مدورة   خزانة  أسهم  احتياطي قانوني  رأس المال 

  ٨٬٣١٥٬١٤١٬٥٩٨  ٤٢٠٬٠٠٨٬٢٨٢  ٧٬٨٩٥٬١٣٣٬٣١٦  ١٬٠٥٥٬٠٣٥٬٩٣١  )٢٬٠٧٥٬٨٦٥(  ٥٤٢٬١٧٣٬٢٥٠  ٦٬٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 
        

  ٥٢٣٬٠٦٤٬٣٦٩  ٢٢٬١٤٧٬٥٨٧  ٥٠٠٬٩١٦٬٧٨٢  ٥٠٠٬٩١٦٬٧٨٢  -  -  -   ربح السنة
  -  -  -  -  -  -  -  دخل شامل آخر

  ٥٢٣٬٠٦٤٬٣٦٩  ٢٢٬١٤٧٬٥٨٧  ٥٠٠٬٩١٦٬٧٨٢  ٥٠٠٬٩١٦٬٧٨٢  -  -  -  إجمالي الدخل الشامل للسنة
        

  -  -  -  )٥٠٬٠٩١٬٦٧٨(  -  ٥٠٬٠٩١٬٦٧٨  -  محول إلى االحتياطي القانوني
  )١٢٬٥٢٢٬٩٢٠(  -  )١٢٬٥٢٢٬٩٢٠(  )١٢٬٥٢٢٬٩٢٠(  -  -  -  )٢٨مساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي (إيضاح 

        
         معامالت مع أصحاب الحصص بصفتهم المالكين

  )٣٧٨٬٠٠٠٬٠٠٠(  -  )٣٧٨٬٠٠٠٬٠٠٠(  )٣٧٨٬٠٠٠٬٠٠٠(  -  -  -  توزيعات أرباح مدفوعة
  )٤٠٢٬٤٧٤٬٩٦٠(  )٤٠٢٬٤٧٤٬٩٦٠(  -  -  -  -  -  )٣١ابعة (إيضاح استبعاد شركات ت

  ١٬٣٣٦٬٥٨٦  -  ١٬٣٣٦٬٥٨٦  -  ١٬٣٣٦٬٥٨٦  -  -  إعادة إصدار أسهم الخزانة
-  -  ٧٧٩٬١٣٨٬٣٧٤(  )٤٠٢٬٤٧٤٬٩٦٠(  )٣٧٦٬٦٦٣٬٤١٤(  )٣٧٨٬٠٠٠٬٠٠٠(  ١٬٣٣٦٬٥٨٦(  

  ٨٬٠٤٦٬٥٤٤٬٦٧٣  ٣٩٬٦٨٠٬٩٠٩  ٨٬٠٠٦٬٨٦٣٬٧٦٤  ١٬١١٥٬٣٣٨٬١١٥  )٧٣٩٬٢٧٩(  ٥٩٢٬٢٦٤٬٩٢٨  ٦٬٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في 
    

  ٧٬٧٢٤٬٦١٨٬٤٩٥  ٢٧٥٬٢١٩٬٨٤٣  ٧٬٤٤٩٬٣٩٨٬٦٥٢  ٦٥٥٬٥٢٨٬٢٩٥  )٢٬٠٧٥٬٨٦٥(  ٤٩٥٬٩٤٦٬٢٢٢  ٦٬٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠١٦يناير  ١الرصيد في 
        

  ٥٦٠٬٢٣٤٬٦٢٥  ٩٧٬٩٦٤٬٣٤٢  ٤٦٢٬٢٧٠٬٢٨٣  ٤٦٢٬٢٧٠٬٢٨٣  -  -  -   ربح السنة
  -  -  -  -  -  -  -  دخل شامل آخر

  ٥٦٠٬٢٣٤٬٦٢٥  ٩٧٬٩٦٤٬٣٤٢  ٤٦٢٬٢٧٠٬٢٨٣  ٤٦٢٬٢٧٠٬٢٨٣  -  -  -  ةسنإجمالي الدخل الشامل لل
        

  -  -  -  )٤٦٬٢٢٧٬٠٢٨(  -  ٤٦٬٢٢٧٬٠٢٨  -  محول إلى االحتياطي القانوني
  )٧٬٦٧٣٬٤١٢(  -  )٧٬٦٧٣٬٤١٢(  )٧٬٦٧٣٬٤١٢(  -  -  -  )٢٨مساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي (إيضاح 

        
         معامالت مع أصحاب الحصص بصفتهم المالكين

  )١٣٬٣٦٣٬٠٦١(  -  )١٣٬٣٦٣٬٠٦١(  )١٣٬٣٦٣٬٠٦١(  -  -  -  استحواذ على أعمال تجارية
  ٥٠٬٢٧٤٬٩٥١  ٥٠٬٢٧٤٬٩٥١  -  -  -  -  -  االعتراف بشركات تابعة ذات حصة غير مسيطرة

  -  )٤٬٥٠٠٬٨٥٤(  ٤٬٥٠٠٬٨٥٤  ٤٬٥٠٠٬٨٥٤  -  -  -  االعتراف بحصة غير مسيطرة دون تغير في السيطرة
  ١٬٠٥٠٬٠٠٠  ١٬٠٥٠٬٠٠٠  -  -  -  -  -  مساهمات من حصة غير مسيطرة

 -  -  -  )٣٧٬٩٦١٬٨٩٠  ٤٦٬٨٢٤٬٠٩٧  )٨٬٨٦٢٬٢٠٧(  )٨٬٨٦٢٬٢٠٧  
 

  ٨٬٣١٥٬١٤١٬٥٩٨  ٤٢٠٬٠٠٨٬٢٨٢  ٧٬٨٩٥٬١٣٣٬٣١٦  ١٬٠٥٥٬٠٣٥٬٩٣١  )٢٬٠٧٥٬٨٦٥(  ٥٤٢٬١٧٣٬٢٥٠  ٦٬٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الرصيد في 
        

 

  جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. ٥١إلى  ١١تشكل اإليضاحات المرفقة بالصفحات من 



  شركة أعمال ش.م.ق.ع.
  البيانات المالية الموحدة

  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ باللایر القطري ما لم يذكر خالف ذلك)

١٠  

  الموحد النقدية التدفقات بيان
     ديسمبر ٣١المنتهية في  ةللسن

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  اتإيضاح 
    

     األنشطة التشغيلية
  ٥٦٠٬٢٣٤٬٦٢٥  ٥٢٣٬٠٦٤٬٣٦٩   ربح السنة

     تعديالت لـ:
  )٨٦٦٬٦٨٨(  -  ٥  استثمارات عقاريةصافي أرباح القيمة العادلة من 

  ٦١٬٧٧٨٬٢٩٣  ٣٦٬٦٩٩٬٩٤٤  ٦  االستهالك
  ٦٬٧٧٨٬١٣٢  ٥٬٠٠٢٬٧٢٤  ١٤  خصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين م

  ٦٬٢٣٤٬٨٤١  ١٣٬٧٦٨٬٩٥٨  ٨  مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية
  )٣٢٤٬٤٠٦(  )١٬٥٩١٬٦٦١(   ومعدات أرباح استبعاد ممتلكات ومنشآت

  ٢٠٠٬٥٦٢  ٧٠٨٬٩٤٤   مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة
  )٣٬٣٧٢٬٥٩٠(  )٣٬٠١٨٬٤٥٣(   إيرادات الفوائد
  ٢٧٬٩٦٧٬٦٩٩  ١٨٬٣٥٥٬٩٧٦  ٢٢  تكاليف تمويل

  -  )٢٢٬١٩١٬٧٤١(  ٣١  فقدان السيطرة على شركات تابعة بحر
  )٦٠٬١٨٩٬١٢٨(  )١٠٢٬٠٢٥٬٢١٠(  ٤  فيها بطريقة حقوق الملكيةحصة األرباح من الشركات المستثمر 

  ٥٩٨٬٤٤١٬٣٤٠  ٤٦٨٬٧٧٣٬٨٥٠   ربح تشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل:
  ٣٦٬٧٧٩٬١٧٤  )١١١٬٦٠٣٬٩٩٩(   مخزون

  )٢٣٬١٣٥٬٤٨٣(  ١٠٦٬٢٠١٬٦٩٨   ذمم مدينة تجارية وأخرى
  ٥٢٬١١٣٬٣٥٧  )١٤٬١٨٤٬٨١٨(   ذمم دائنة ومستحقات

  )٤٠٣٬٢٩٧٬٦٨٩(  )٣٩٬٧٦٦٬٩٤١(   ةصافي التغير في المبالغ المستحقة من والمستحقة إلى أطراف ذات عالق
  ٢٦٠٬٩٠٠٬٦٩٩  ٤٠٩٬٤١٩٬٧٩٠   النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

  )٢٧٬٩٦٧٬٦٩٩(  )١٨٬٣٥٥٬٩٧٦(  ٢٢  تكاليف التمويل المدفوعة
  )٤٬١٣٦٬٦٨٣(  )٢٬٩٤٩٬٠٦٠(  ١٤  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة

  ٢٢٨٬٧٩٦٬٣١٧  ٣٨٨٬١١٤٬٧٥٤   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
    

     األنشطة االستثمارية
  ٣٬٣٧٢٬٥٩٠  ٣٬٠١٨٬٤٥٣  ١٩  إيرادات فائدة مقبوضة

  ١٬٣٤٩٬٤٩١  ٢٬٥٦٣٬٨٣٣   متحصالت من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات
  ٦٬٦٩٦٬٥٩١  ١٢٩٬٥٩٧٬٢٣٠  ٤  حقوق الملكية بطريقةالمستثمر بها الشركات توزيعات أرباح من 
  -  )٩١٬٨٩٨٬٩٣٨( ٣١  من إلغاء توحيد الشركات التابعةالنقد المتنازل عنه 

  )٢٠٬٢٣٥٬٣٢٣(  -   صافي النقد المكتسببعد االستحواذ على شركات تابعة، 
  )٦٦٬٤٨١٬٢٠٤(  )٥١٬١٦٩٬٩١٩(  ٥  االستثمارات العقاريةإضافات 

  )٦١٬٥١٠٬٠٨٥(  )٥٥٬٣٠٢٬٧٢٤(   ٦   ومنشآت ومعداتإضافات لممتلكات 
  )١٣٦٬٨٠٧٬٩٤٠(  )٦٣٬١٩٢٬٠٦٥(   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

    
     األنشطة التمويلية

  -  )٢٬٩٢٠٬٠٠٠( ٧  التغير في ودائع مقيدة
  )١٨٠٬٤٦٤٬١٦٠(  )١٥١٬٩٩٤٬٥١١(   سداد القروض

  -  )٣٧٨٬٠٠٠٬٠٠٠(   توزيعات أرباح مدفوعة
  -  ١٬٣٣٦٬٥٨٦   إعادة إصدار أسهم الخزانة

  ١٬٠٥٠٬٠٠٠  -   مساهمات من حصص غير مسيطرة
  )١٧٩٬٤١٤٬١٦٠(  )٥٣١٬٥٧٧٬٩٢٥(   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

    
  )٨٧٬٤٢٥٬٧٨٣(  )٢٠٦٬٦٥٥٬٢٣٦(   صافي النقص في النقد وشبه النقد

  ٦٤٠٬٩٠٨٬٥٧٣  ٥٥٣٬٤٨٢٬٧٩٠   بداية السنةالنقد وشبه النقد في 
  ٥٥٣٬٤٨٢٬٧٩٠  ٣٤٦٬٨٢٧٬٥٥٤  ٧  النقد وشبه النقد في نهاية السنة

 
  جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. ٥١إلى  ١١تشكل اإليضاحات المرفقة بالصفحات من 
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 الرئيسية واألنشطة الشركة عن معلومات  .١
  
 

يوليو  ١٢في دولة قطر. وقد قرر المساهمون في  ٢٣٢٤٥وفقا للسجل التجاري رقم ة مساهمة خاصة كشرك ٢٠٠١يناير  ١٣تأسيس أعمال في تم 
في بورصة ووفقا لذلك، تم إدراج الشركة ). أو الشركة األم ة عامة (ش.م.ق.ع.) ("الشركة"تحويل شركة أعمال إلى شركة مساهمة قطري ٢٠٠٧

  ، الدوحة، قطر. ٢٢٤٧٧عنوان الشركة المسجل هو ص. ب. . ٢٠٠٧بر ديسم ٥قطر في 
 

من البيانات  ٤-٢-٢في اإليضاح  يتم اإلفصاح عن األنشطة التجارية الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة (يشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة")
  المالية.

 
  ركة الفيصل القابضة ذ.م.م.المساهم المسيطر على الشركة هي شوالرئيسية  إن الشركة األم 

 
. وقد قامت وزارة االقتصاد ٢٠١٥و يوني ١٦(قانون الشركات) حيز التنفيذ اعتبارا من  ٢٠١٥) لسنة ١١دخل قانون الشركات القطري رقم (

ى شركة ذات مسؤولية . قامت الشركة بتحويل فروعها إل٢٠١٨والتجارة بتمديد الفترة االنتقالية المحددة لتطبيق قانون الشركات حتى أغسطس 
  والتزال المجموعة في مرحلة تعديل نظامها األساسي. ).٢محدودة لاللتزام بقانون الشركات (إيضاح 

 
  .٢٠١٨فبراير  ٢٨تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية الموحدة من قبل ممثلي مجلس إدارة شركة أعمال ش.م.ق.ع في 

 

  والتوحيد اإلعداد أساس  .٢
 

  يانات المالية الموحدة على البيانات المالية لشركة أعمال ش.م.ق.ع. ("الشركة") وشركاتها التابعة.تشتمل الب
 

  أساس اإلعداد  ٢.١
 

وتفسيرات لجنة تفسير  ةتم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي
  المعايير الدولية للتقارير المالية السارية على الشركات التي تعد التقارير المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

  
  مة العادلة.والتي تقاس بالقي االستثمارات العقاريةتم إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء 

 
  ي.تم عرض البيانات المالية الموحدة باللایر القطري، وهو عملة العرض والعملة الوظيفية للشركة وتم تقريب جميع القيم إلى أقرب لایر قطر

 
تضي أن تقوم اإلدارة باستخدام يتطلب إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية استخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامة. كما يق

بالنسبة لألمور التي تتضمن درجة أعلى من إبداء الرأي أو التعقيد، أو األمور  بيق السياسات المحاسبية للمجموعة.الحكم الشخصي في عملية تط
 .٣٤إليضاح رقم التي تتضمن افتراضات وتقديرات تعتبر جوهرية بالنسبة للبيانات المالية الموحدة فقد تم اإلفصاح عنها با

  

  المعايير الجديدة والمعدلة التي قامت المجموعة بتطبيقها  ٢.١.١

 
لسنوات المعروضة، تعتبر السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة متطابقة مع تلك المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة ل

  :٢٠١٧يناير  ١ألول مرة في التقرير السنوي للسنة التي تبدأ في  والتعديل التاليوقد قامت المجموعة بتطبيق المعيار 
 

  ٧تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -مبادرة اإلفصاح.    
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وغير  ٢٠١٧يناير  ١المعايير والتفسيرات الجديدة سارية المفعول بالنسبة للفترات السنوية التي تبدأ بعد   ٢.١.٢
  ن قبل المجموعةالمطبقة بعد م

 
، لكن ٢٠١٧ديسمبر  ٣١لقد تم نشر بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ليست إلزامية للبيانات المالية عن فترة التقرير المنتهية في 

  ن أدناه:المجموعة لم تطبق هذه المعايير والتفسيرات مبكراً. تقييم المجموعة ألثر هذه المعايير والتفسيرات الجديدة مبي
  

  ٢٠١٨يناير  ١، "األدوات المالية" (للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم(  
 

  طبيعة التغيير
 

، ويتناول تصنيف وقياس وإلغاء االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية، ويدخل قواعد جديدة ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  لموجودات المالية.ة اقيمجديد في احتساب االنخفاض في لمحاسبة التحوط ونموذج 

 
  التأثير

 
  :٢٠١٨يناير  ١ا المالية، وهي تتوقع التأثير التالي من تطبيق المعيار الجديد بتاريخ قامت المجموعة بمراجعة موجوداتها ومطلوباته

 
  تتكون الموجودات المالية للمجموعة مما يلي:

  ذمم مدينة تجارية وأخرى •
  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة •
  أرصدة بنكية •

 
ضمن  تعد أدوات دين مصنفة حالياً كمحتفظ بها ات العالقة و األرصدة البنكيةقة من األطراف ذإن الذمم المدينة التجارية واألخرى والمبالغ المستح

شروط  تفق مع. وقد قدرت المجموعة أنها ت٣٩ومقاسة بالقيمة المطفأة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم مدينة الذمم الض و قروال مجموعة
، حيث أنها تدفقات نقدية من الدفعات األصلية والفائدة فقط، ويتمثل نموذج أعمال ٩الية التصنيف بالتكلفة المطفأة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير الم

  المجموعة في االحتفاظ بأدوات الدين وتحصيلها.
 

الستثمارات ؛ سوف تستمر ا٩المعيار الدولي للتقارير المالية  تطبيقبدون أي تغيير مع  ٧يبقى تعريف النقد وشبه النقد وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي 
وهي قصيرة األمد والودائع تحت الطلب ضمن النقد وما في حكمه، كونها استثمارات عالية السيولة جاهزة للتحويل إلى مبالغ معلومة من النقد، 

  تتعرض لمخاطر غير جوهرية للتغيرات في القيمة.
 

تطلبات  الجديدة تؤثر فقط على محاسبة المطلوبات المالية التي تم ولن يكون هناك تأثير على محاسبة المجموعة للمطلوبات المالية، نظرا ألن الم
عيار تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وليس لدى المجموعة أي من هذه المطلوبات. وتم تحويل قواعد إلغاء االعتراف من الم

  م يتغير ذلك."األدوات المالية": االعتراف والقياس"، ول  ٣٩المحاسبي الدولي رقم 
 

كبدة ويقتضي نموذج انخفاض القيمة الجديد االعتراف بمخصصات انخفاض القيمة بناء على خسائر االئتمان المتوقعة عوضا عن خسائر االئتمان المت
وأدوات الدين المقاسة . وينطبق ذلك على الموجودات المالية المصنفة بالتكلفة المطفأة ٣٩فقط كما هو الحال وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

"اإليرادات من العقود مع العمالء"  ١٥بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وموجودات العقد بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
تاريخه، تتوقع المجموعة زيادة بقيمة . وبناًء على التقييمات المنفذة حتى وذمم اإليجار المدينة وارتباطات القروض وبعض عقود الضمانات المالية

يناير  ١س القيمة في يه انخفاض في األرباح المدورة بنفو يترتب عل دينة التجاريةانخفاض في قيمة الذمم الملایر قطري في مخصص  الف ٩٬٩٥٢
٢٠١٨.  

على تغيير طبيعة وحجم إفصاحات المجموعة فيما كما يقدم المعيار الجديد متطلبات موسعة لإلفصاح والتغيرات في العرض. ومن المتوقع أن تعمل 
  يخص أدواتها المالية ال سيما في السنة التي يتم فيها تطبيق المعيار الجديد.

 
  تاريخ التطبيق من قبل المجموعة

 
يناير  ١عي اعتباراً من . سوف تقوم المجموعة بتطبيق القواعد الجديدة بأثر رج٢٠١٨يناير  ١ينطبق على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 

    .٢٠١٧مع اتخاذ اإلجراءات العملية المسموح بها بموجب المعيار. لن يتم تعديل األرقام المقارنة للعام  ٢٠١٨
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  ٢٠١٨يناير  ١، "إيرادات من العقود مع العمالء" (للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم.(  

 
  التغييرطبيعة 

الذي يغطي عقود  ١٨أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي معياراً جديداً لالعتراف باإليرادات. ليحل بذلك محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 الذي يغطي عقود البناء. ١١البضائع والخدمات والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 

  باإليرادات عند تحويل السيطرة على البضائع أو الخدمات إلى العميل.ويستند المعيار الجديد إلى مبدأ االعتراف 

  ويسمح المعيار باتباع منهج للتطبيق بأثر رجعي بالكامل أو منهج معدل للتطبيق بأثر رجعي.
 

  التأثير:
 

لجميع العقود قامت اإلدارة بتقييم آثار تطبيق المعيار الجديد على البيانات المالية للمجموعة، وقد حددت أن االعتراف باإليرادات وقياسها بالنسبة 
به حالياً بموجب المكون من خمس خطوات لن يتغير كما هو معترف  ١٥السارية الحالية بموجب نموذج المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 

 ١في األرباح المدورة كما في  تتوقع المجموعة تأثير غير جوهري . وبناًء على التقييمات المنفذة حتى تاريخه،١٨المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  .٢٠١٨يناير 

 
وحجم إفصاحات المجموعة فيما يخص كما يقدم المعيار الجديد متطلبات موسعة لإلفصاح والتغيرات في العرض. ومن المتوقع أن تغير طبيعة 

  أدواتها المالية ال سيما في السنة التي يتم فيها تطبيق المعيار الجديد.
 

  تاريخ التطبيق من قبل المجموعة
 

ثر رجعي، وهذا . تعتزم المجموعة اعتماد المعيار الجديد باستعمال منهج معدل للتطبيق بأ٢٠١٨يناير  ١إلزامية للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 
  ، وأنه لن يتم تعديل األرقام المقارنة.٢٠١٨يناير  ١يعني أن التأثير المتراكم لالعتماد سيتم االعتراف به في األرباح المدورة اعتباراً من 

 
  ٢٠١٩يناير  ١، "عقود اإليجار" (للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم(  
 

  يعة التغييرطب
 

، ألنه تم بقائمة المركز المالي. وسوف ينتج عنه االعتراف بجميع اإليجارات ٢٠١٦والذي صدر في يناير  ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
العين المؤجرة) وااللتزام استبعاد الفصل بين اإليجارات التشغيلية والتمويلية. وبموجب المعيار الجديد، يتم االعتراف باألصل (الحق في استخدام 

  المالي لسداد اإليجارات. واالستثناء الوحيد هو اإليجارات القصيرة األمد والمنخفضة القيمة.
 

  التأثير
 

ارتباطات   ةمجموع. وفي تاريخ التقرير، لدى الالمستأجر اهبصفت وسوف يؤثر المعيار بشكل أساسي على محاسبة اإليجارات التشغيلية للمجموعة
  ).٢٤لایر قطري (أنظر اإليضاح ألف  ١٣٬٩٦٩شغيلية غير قابلة لإللغاء بقيم خاصة بإيجارات ت

 
ذلك، لم تقم المجموعة بعد بتقييم ما إذا كانت هناك ضرورة إلجراء تعديالت أخرى، إن وجدت، على سبيل المثال بسبب التغير في تعريف  مع

فعات اإليجار المتغيرة وخيارات التمديد والفسخ. ولذلك ليس من الممكن بعد تقدير مبلغ الموجودات المتعلقة فترة اإليجار والمعالجة المختلفة لد
بحق االنتفاع ومطلوبات اإليجار والتي يجب االعتراف بها عند تطبيق المعيار الجديد وكيفية تأثير ذلك على أرباح المجموعة أو خسائرها 

  لية.وتصنيف التدفقات النقدية المستقب

  تاريخ التطبيق  من قبل المجموعة
 

  . وفي هذه المرحلة، ال تنوي المجموعة تطبيق المعيار الجديد قبل موعده الفعلي.٢٠١٩يناير  ١إلزامي للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 

    ولن تقوم بتعديل المبالغ المقارنة للسنة قبل االعتماد األولي. معدل للتطبيق بأثر رجعيتعتزم المجموعة تطبيق منهج 
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  مبادئ توحيد البيانات المالية وحساب حقوق الملكية  ٢.٢
 

  اندماجات األعمال  ٢.٢.١
 

  الشركات التابعة  (أ)
 

السيطرة عندما تتعرض المجموعة، أو يكون الشركات التابعة هي جميع الكيانات (بما فيها الكيانات المنظمة) التي تسيطر عليها المجموعة. وتتحقق 
تم توحيد لديها حقوق، لعوائد متغيرة نتيجة مشاركتها في المنشأة ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل توجيه أنشطة المنشأة. وي

  ما تستبعد من التوحيد من تاريخ فقدان السيطرة.البيانات المالية للشركات التابعة بصورة كاملة من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة، ك
 

  تستخدم طريقة االستحواذ المحاسبية لحساب اندماجات األعمال من قبل المجموعة.
 

ن للشركة والمقابل الذي تم تحويله لالستحواذ على شركة تابعة يتمثل في القيمة العادلة للموجودات المحولة والمطلوبات المتكبدة للمالك السابقي
م ناتج مستحوذ عليها وأسهم حقوق الملكية المصدرة من قبل المجموعة. ويتضمن المقابل المالي الذي تم تحويله القيمة العادلة ألي أصل أو التزاال

ي اندماجات عن ترتيب مالي محتمل. ويتم قياس الموجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديد والمطلوبات المتكبدة أو المطلوبات المحتملة المفترضة ف
ية األعمال مبدئيا بالقيم العادلة في تاريخ االستحواذ. وتعترف المجموعة بأي حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها على أساس كل عمل

قابلة للتحديد في استحواذ على حدة، سواء بالقيمة العادلة أو بحصة األسهم غير المسيطرة التناسبية من المبالغ المعترف بها لصافي الموجودات ال
  الشركة المستحوذ عليها.

 
  ويتم تسجيل كافة التكاليف المرتبطة باالستحواذ عند تكبدها.

 
لعادلة في تاريخ إذا تحقق اندماج األعمال على مراحل، فإن القيمة الدفترية لحصة الملكية للشركة المستحوذة والمحتفظ بها سابقا يعاد قياسها بالقيمة ا

  رباح أو خسائر ناشئة من إعادة القياس يتم االعتراف بها في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد.االستحواذ، وأي أ
 

قيمة العادلة يتم االعتراف بأي مقابل محتمل يجب تحويله من قبل المجموعة بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. يتم االعتراف بأي تغييرات الحقة لل
كتغيير للدخل  سواء في الربح أو الخسارة أو ٣٩للمقابل المحتمل والذي يعتبر أحد الموجودات أو المطلوبات وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

  الشامل اآلخر. 
 

  ال يتم إعادة قياس المقابل المحتمل المصنّف كحقوق ملكية وتُحتسب تسويته الالحقة في حقوق الملكية.
 

ا تنشأ الشهرة عند االستحواذ على  الشركات التابعة وتمثل فائض المبلغ المالي المحول ومبلغ أي حصة غير مسيطرة في الجهة المستحوذ عليه
والتي تم يمة العادلة في تاريخ االستحواذ ألي حصة ملكية سابقة في الجهة المستحوذ عليها عن القيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد والق

سابقا أقل من  االستحواذ عليها. وإذا كان إجمالي المقابل المحول والحصة غير المسيطرة المعترف بها والحصة المقاسة بالقيمة العادلة المحتفظ بها
 ارة.القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة المستحوذ عليها في حالة صفقة شراء، يتم االعتراف بهذا الفرق مباشرة في الربح أو الخس

 
ات تكوين النقد ألغراض اختبار االنخفاض في القيمة، يتم تخصيص الشهرة في أي اندماج لألعمال لكل من وحدات تكوين النقد أو مجموعات وحد
اشرة بانخفاض والمتوقع لها أن تستفيد من التعاون الناتج من اندماج األعمال. ويتم تنفيذ اختبار االنخفاض في قيمة الشهرة سنويا. ويتم االعتراف مب

 القيمة كمصروف وال يتم عكسه الحقا.
  

لداخلية بين شركات المجموعة. كما يتم استبعاد الخسائر غير المحققة يتم حذف كافة المعامالت واألرصدة واألرباح غير المحققة على المعامالت ا
ان توافقها ما لم تقدم المعاملة دليالً على وجود انخفاض في قيمة األصل المحول. يتم تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لضم

  مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة.
 

سيطرة من نتائج وحقوق ملكية الشركات التابعة بشكل منفصل في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل الموحد وبيان تظهر الحصص غير الم
  التغيرات في حقوق الملكية الموحد وبيان المركز المالي الموحد على التوالي.

 
  التغيرات في حصص الملكية في الشركات التابعة دون تغير في السيطرة (ب)

 
أي: المعامالت التي تتم مع أصحاب  -المعامالت مع الحصص غير المسيطرة التي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة كمعامالت حقوق الملكية تحتسب 

ة التابعة الحصص بصفتهم المالكين. إن الفرق بين القيمة العادلة ألي مقابل مدفوع والحصة المستحوذ عليها بالقيمة الدفترية لصافي موجودات الشرك
    م تسجيله في حقوق الملكية. يتم تسجيل األرباح أو الخسائر من استبعاد الحصص غير المسيطرة أيضا في حقوق الملكية.يت
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  استبعاد الشركات التابعة (ج)

 
العتراف بأي عندما تتوقف المجموعة عن السيطرة، فإن أي حصص محتجزة في المنشأة يتم قياسها بالقيمة العادلة، في تاريخ فقدان السيطرة، مع ا

لالحقة للحصص تغييرات في القيمة الدفترية في الربح أو الخسارة. والقيمة العادلة هي عبارة عن القيمة الدفترية المبدئية الخاصة بأغراض المحاسبة ا
الشامل اآلخر فيما يخص المحتجزة كشركة زميلة أو مشروع مشترك أو أصل مالي. باإلضافة إلى أن أي مبالغ تم االعتراف بها مسبقا ضمن الدخل 

نيف المبالغ تلك المنشأة يتم تسجيلها كما لو أن المجموعة قد استبعدت بشكل مباشر الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة. وقد يعني هذا أن يُعاد تص
  المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة.

 

  الشركات الزميلة  ٢.٢.٢
 

الزميلة هي جميع المنشآت التي يكون للمجموعة نفوذ جوهري عليها دون أن يصاحب ذلك سيطرة أو سيطرة مشتركة. علماً بأن المساهمة الشركات 
من األسهم التي لها حق التصويت. تحتسب االستثمارات في الشركات الزميلة باستخدام  %٥٠ - %٢٠في الشركات الزميلة تكون عادة ما بين 

لكية. ووفقا لطريقة حقوق الملكية، يتم االعتراف باالستثمار مبدئيا بالتكلفة، ويتم زيادة أو خفض القيمة الدفترية من أجل االعتراف طريقة حقوق الم
  بحصة المستثمر من الربح أو الخسارة في الشركة المستثمر فيها بعد تاريخ االستحواذ.

 
بتأثير جوهري عليها، يتم إعادة تصنيف حصة تناسبية فقط للمبالغ التي تم االعتراف إذا انخفضت حصة الملكية في أي شركة زميلة مع االحتفاظ 

  بها مسبقا في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة وفقا للحالة.
 

اآلخر الموحد، ويتم تظهر حصة المجموعة من الربح أو الخسارة في الشركات الزميلة بعد االستحواذ في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل 
الدفترية االعتراف بحصتها من الحركات بعد االستحواذ في بنود الدخل الشامل األخرى في بيان الدخل الشامل مع إجراء التعديالت المناسبة للقيمة 

  لالستثمار.
 

ي مديونيات أخرى غير مضمونة، فإن وعندما تتساوى أو تتعدى حصة المجموعة من خسائر الشركات الزميلة نسبة ملكيته فيها، بما في ذلك أ
  المجموعة ال تعترف بأي خسائر أخرى، إال إذا ترتب عليها أي التزامات أو أي مدفوعات يتم سدادها نيابة عن الشركة الزميلة.

 
لية للمجموعة فقط بقدر حصة يتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن معامالت بيع أو شراء بين المجموعة وشركاتها الزميلة في البيانات الما

قيمة األصل المستثمر غير المتصلة بهذه المعامالت في الشركات الزميلة. يتم استبعاد الخسائر غير المحققة ما لم توفر المعاملة دليال على انخفاض 
  لسياسات المتبعة من قبل المجموعة.الذي تم تحويله. لقد تم تعديل السياسات المحاسبية للشركات الزميلة عند الضرورة لضمان توافقها مع ا

 
ي تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير مالي بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن قيمة االستثمار في الشركة الزميلة قد انخفضت. وف

ة الزميلة القابلة لالسترداد وقيمتها الدفترية حالة انخفاض قيمة هذا االستثمار، تقوم المجموعة بحساب قيمة االنخفاض باعتباره الفرق بين قيمة الشرك
  وتعترف بالقيمة ضمن بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد.

 
  الموحد. يتم االعتراف بأرباح وخسائر التخفيف من األرباح والخسائر الناشئة من  االستثمارات في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر

 

  ترتيبات مشتركة  ٢.٢.٣
 

، يتم تصنيف ترتيبات االستثمارات المشتركة في الترتيبات المشتركة باعتبارها إما عمليات مشتركة ١١وبموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
رتيبات المشتركة. ولدى المجموعة أو مشاريع مشتركة وذلك استنادا إلى الحقوق وااللتزامات التعاقدية لكل مستثمر، بدال من الهيكل القانوني للت

  مشاريع مشتركة .
 

إن المشروع المشترك هو الترتيب الذي يكون للمجموعة فيه سيطرة مشتركة، حيث يكون للمجموعة حقوق في صافي موجودات الترتيب، بدال من 
باستخدام طريقة حقوق الملكية. وبموجب هذه الطريقة، حقوق في موجوداته والتزامات في مطلوباته.  تحتسب االستثمارات في المشاريع المشتركة 

ما بعد  يتم االعتراف بالحصص في المشاريع المشتركة مبدئيا بالتكلفة ويتم تعديلها الحقا بحيث يتم االعتراف بحصة المجموعة في أرباح أو خسائر
  االستحواذ والحركة في الدخل الشامل اآلخر.

 
الخسائر في مشروع مشترك مساوية لحصتها في المشروع المشترك أو زائدة عنها، فإن المجموعة ال تحتسب أي عندما تكون حصة المجموعة من 

  خسائر أخرى، إال إذا كانت قد تكبدت التزامات أو قامت بسداد دفعات بالنيابة عن المشاريع المشتركة.
 

ة ومشاريعها المشتركة إلى مقدار حصة المجموعة في المشاريع المشتركة. يتم استبعاد األرباح غير المحققة من المعامالت التي تتم بين المجموع
محاسبية كما يتم استبعاد الخسائر غير المحققة ما لم تقدم المعاملة دليالً على وجود انخفاض في قيمة األصل المحول. لقد تم تعديل السياسات ال

  لمتبعة من قبل المجموعة.للمشاريع المشتركة عند الضرورة لضمان توافقها مع السياسات ا
 

ستثمر إن تواريخ إعداد التقارير للشركات المستثمر فيها المحتسبة بطريقة حقوق الملكية والمجموعة متطابقة والسياسات المحاسبية للشركات الم
 روف مماثلة.فيها بطريقة حقوق الملكية تتوافق مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة بالنسبة لمعامالت وأحداث مماثلة في ظ
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  شركات المجموعة  ٢.٢.٤
 

.  ما لم يذكر خالف ذلك، فإن الشركات التابعة كما هو موضح ٢٠١٧ديسمبر  ٣١يوضح الجدول أدناه الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة في 
حصص الملكية المحتفظ بها مساوية لحقوق  أدناه لديها رأس مال يتكون فقط من األسهم العادية التي تحتفظ بها المجموعة مباشرة. وتعتبر نسبة من

  التصويت التي تحتفظ بها المجموعة. يعتبر بلد التأسيس أو التسجيل أيضا مقر األعمال الرئيسي:
  وتشتمل األنشطة الرئيسية للشركات التابعة على:

  األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة
النسبة المئوية للمساهمة الفعلية 

  للمجموعة
   ٢٠١٦  ٢٠١٧  
     

  قطر  شركة سيتي سنتر ذ.م.م.*
تأجير مرافق ومحالت البيع بمجمع سيتي سنتر 

  الدوحة.
١٠٠  %١٠٠%  

          

  قطر  أعمال للعقارات ذ.م.م.*
االستثمار في العقارات السكنية والتجارية وتأجير 

  العقارات.
١٠٠  %١٠٠%  

          
أعمال للخرسانة الجاهزة 

  ذ.م.م.*
  %١٠٠  %١٠٠  إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة  قطر

          

  قطر  ابن سينا الطبية ذ.م.م.*
 بيع المستحضرات الصيدالنية والمنتجات االستهالكية

  العامة بالجملة والتجزئة.
١٠٠  %١٠٠%  

          
  %١٠٠  %١٠٠  بيع المعدات الطبية بالجملة  قطر  أعمال الطبية ذ.م.م.*

          
والتوزيع أعمال للتجارة 

  ذ.م.م.*
  قطر

بيع اإلطارات والزيوت والبطاريات واألجهزة 
  المنزلية 

١٠٠  %١٠٠%  

          
  %١٠٠  %١٠٠  توفير خدمات التنظيف وإدارة المرافق.  قطر  أعمال للخدمات ذ.م.م.*

          
أعمال للسفر والسياحة 

  ذ.م.م.*
  %١٠٠  %١٠٠  العمل كوكالة سفريات  قطر

          

  قطر  بالقدم ذ.م.م.*مركز العناية 
 بيع منتجات العناية بالقدم وخدمات عالجية ومنتجات

  تجارية عامة.
١٠٠  %١٠٠%  

          
صيدلية ابن سينا لحلول 
  الرعاية الصحية ذ.م.م.*

  قطر
ل بيع المستحضرات الصيدالنية ومنتجات العناية بالطف

  واألدوات ومنتجات استهالكية عامة.
١٠٠  %١٠٠%  

          

للصناعات األسمنتية أعمال 
  ذ.م.م.

  قطر
تعمل الشركة في تطوير وإدارة المصانع وفي إنتاج 

احجار األرصفة وألواح األنترلوك والطابوق 
  األسمنتي.

٩٩  %٩٩%  

          

  قطر  شركة إيمو قطر ذ.م.م
تعمل الشركة في أنشطة تشييد وإصالح محطات 

الطاقة وإنشاء وإدارة المشروعات الصناعية والعمل 
  كوكيل للشركات العالمية.

١٠٠  %١٠٠%  

          

  قطر  سي سان للتجارة ذ.م.م.
  الشركة الخليجية للصخور القابضة.

تسيطر المجموعة على سركة سي سان للتجارة ذ.م.م. 
  بموجب اتفاقية المساهمين.

٥٠  %٥٠%  

          
  %٧٤٫٥٠  %٧٤٫٥٠  بيع الحصى بالتجزئة  قطر  الخليجية للصخور ذ.م.م.

          

  قطر  إنوفيتيف اليتينج ذ.م.م.**
) ومنتجات LEDالتجارة في المصابيح الكهربائية (

  اإلنارة األخرى.
٧٠  %٧٠%  

 

    



  شركة أعمال ش.م.ق.ع.
  البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 (جميع المبالغ باللایر القطري ما لم يذكر خالف ذلك) 

١٧  

 
 (تتمة) .ا التابعة الرئيسية للمجموعة علىوتشتمل وشركاته

  

  األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة
النسبة المئوية للمساهمة الفعلية 

  للمجموعة
   ٢٠١٦  ٢٠١٧  
     
شركة أعمال لخدمات النقل 

  البحري ذ.م.م.
  %٧٤٫٧٠  %٧٤٫٧٠  شراء وتأجير السفن لنقل البضائع  قطر

          

  قطر  شركة الفرزدق ذ.م.م
التجارة في التجهيزات المكتبية وتوفير خدمات 

  الطباعة والتصفيح.
٦٥  %٦٥%  

          

أعمال للوازم البصريات 
  ذ.م.م.**

  %٥١  %٥١  لوازم البصرياتالتجارة في   قطر

          

شركة مركز الترفيه العائلي 
  ذ.م.م.

  قطر
تقديم تجهيزات الترفيه العائلية في سيتي سنتر 

  مول الدوحة
١٠٠  %١٠٠%  

          

  قطر  وينتر وندر الند ذ.م.م.
تقديم تجهيزات الترفيه في سيتي سنتر مول 

  الدوحة
١٠٠  %١٠٠%  

          

  قطر  شركة إيكو جلف ذ.م.م
تعمل الشركة في مجال تقديم الخدمات المهنية 
واألعمال وخدمات اإلسناد الخارجي ومركز 

  االتصاالت.
٥١  %٥١%  

          

جونسون كونترولز قطر 
  ذ.م.م.**

  قطر
توفير خدمات إدارة المرافق وخدمات الطاقة 
وصيانة المباني وخدمات النظافة للعمالء من 

  الشركات.
٥١  %٥١%  

          

للمشاريع الصناعية أعمال 
  ذ.م.م.*

  %١٠٠  %١٠٠  االستثمارات الصناعية   قطر

          

للتجارة والتوزيع  ليجاند
 ذ.م.م.

  %١٠٠  %١٠٠  تجارة منتجات السيارات  قطر

          

  -  %١٠٠  تجارة قطع غيار السيارات  قطر  أعمال لصيانة السيارات

 

الفرع إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب قانون الشركات التجارية القطري رقم * عملت الشركة في السابق كفرع. خالل السنة، تم تحويل 
  .٢٠١٥لسنة  ١١

  .** هذه المنشآت تحت التصفية
 

    



  شركة أعمال ش.م.ق.ع.
  البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 (جميع المبالغ باللایر القطري ما لم يذكر خالف ذلك) 

١٨  

  فيما يلي تفاصيل الشركات المستثمر فيها المحتسبة بطريقة حقوق الملكية لدى المجموعة:
 

  بلد التأسيس  اسم الشركة
 

  األنشطة الرئيسية
وحقوق التصويت نسبة الملكية 

  التي تحتفظ بها المجموعة
   ٢٠١٦  ٢٠١٧  
     
سنيار للصناعات القابضة 

مشروع (قطر ذ.م.م  
 )***مشترك

  قطر
ها امتالك براءات االختراع واألنشطة التجارية وتأجير
ة من الباطن وتقديم خدمات إدارة المحافظ االستثماري

  للشركات التابعة والزميلة.   
٥٠  %٥٠%  

          
الدوحة للكابالت قطر 

ذ.م.م. (شركة تابعة لشركة 
سنيار للصناعات القابضة 

  قطر ذ.م.م.)***

  قطر
صناعة وتجارة الكابالت والمعدات واألدوات 

  الكهربائية.
٤٧٫٣٠  %٤٧٫٣٠%  

          
السويدي للكابالت قطر 

ذ.م.م. (شركة تابعة لشركة 
سنيار للصناعات القابضة 

  قطر ذ.م.م.)***

  قطر
يم التجارة في المعدات الميكانيكية والكهربائية وتقد

  الخدمات ذات الصلة. 
٣٨٫٣٠  %٣٨٫٣٠%  

          
فريجنز لهياكل الصلب 
الشرق األوسط ذ.م.م. 

  (شركة زميلة)
  %٢٠  %٢٠  تصنيع الصلب   قطر

          
أعمال إي سي إي ذ.م.م.  

  (مشروع مشترك)
  %٥١  %٥١  إدارة عقارات  قطر

          
شركة األنابيب والصبات 
المتقدمة ذ.م.م (مشروع 

  مشترك)*** 
  قطر

تصنيع أنظمة األنابيب األسمنتية الواسعة وأنابيب 
الزجاج المقوى للبنية التحتية ومشاريع خطوط 

  األنابيب. 
٥٠  %٥٠%  

 
  لمزيد من التفاصيل. ٣١*** يرجى الرجوع إلى إيضاح 

 

  ترجمة العمالت األجنبية  ٢.٣
 

  العملة الوظيفية وعملة العرض  ٢.٣.١
 

 الموحدة المالية يتم قياس بنود البيانات المالية بعملة البيئة االقتصادية الرئيسيّة التي تعمل بها المنشأة ("العملة الوظيفية"). ويتم عرض البيانات
  ها بطريقة حقوق الملكية. لمستثمر فياتها التابعة و الشركات اوشركة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة باللایر القطري، وهو العمل

 

  المعامالت واألرصدة  ٢.٣.٢
 

يتم االعتراف  يتم ترجمة المعامالت الناشئة بالعمالت األجنبية بمعدالت الصرف السائدة بتاريخ المعاملة أو التقييم في حالة إعادة قياس البنود. كما
وترجمة هذه المعامالت بأسعار الصرف السائدة للموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بأرباح وخسائر صرف العملة األجنبية الناتجة عن تسوية 

بنهاية السنة في بيان  األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد. ويتم عرض جميع أرباح وخسائر صرف العمالت  -بالعمالت األجنبية 
  اآلخر الموحد "ضمن إيرادات/ (مصروفات) أخرى". األجنبية في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل

   



  شركة أعمال ش.م.ق.ع.
  البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 (جميع المبالغ باللایر القطري ما لم يذكر خالف ذلك) 

١٩  

 

  استثمارات عقارية  ٢.٤
 

  فقط عندما يتم االحتفاظ بها للحصول على إيجارات أو لزيادة رأس المال أو لكليهما. استثمارات عقاريةتعتبر األراضي والمباني بمثابة 
 

مبدئيا بالتكلفة، بما في ذلك تكاليف المعاملة وتكاليف االقتراض التي تنسب مباشرة إلى إنشاء األصل. وتشمل القيمة  االستثمارات العقاريةيتم قياس 
لتكاليف اليومية الدفترية تكلفة استبدال أي جزء من العقار االستثماري في الوقت الذي يتم فيه تكبد التكلفة إذا تم تلبية معايير االعتراف، وتستبعد ا

بالقيمة العادلة التي تعكس ظروف السوق كما في تاريخ  االستثمارات العقاريةة بخدمات العقار االستثماري. والحقاً لالعتراف المبدئي تدرج المتعلق
ي السنة ف التقرير. يتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التغيرات في القيم العادلة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد

  التي تنشأ فيها.
 

عندما يتم استبعادها أو سحبها نهائيا من الخدمة مع عدم وجود أي منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من عملية  باالستثمارات العقاريةيُلغى االعتراف 
األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر  االستبعاد. يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناشئة من سحب أو  استبعاد العقار االستثماري في بيان

  الموحد في السنة التي تم فيها السحب أو االستبعاد.
 

وتسجل بالتكلفة حتى تصبح قيمتها العادلة قابلة للقياس بشكل موثوق أو  ٤٠يتم التعامل مع العقارات قيد اإلنشاء وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
ويتم االعتراف بتعديل القيمة العادلة في بيان األرباح أو  كاستثمارات عقاريةسبق).  في ذلك الوقت، يتم إعادة تصنيفها االنتهاء من اإلنشاء (أيهما أ

  الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد.
 

إال عندما يحدث تغير في استخدامها. وللتحويل من العقار االستثماري إلى  عقار يشغله  االستثمارات العقاريةال تجرى أي تحويالت إلى أو من 
قار الذي يشغله المالك، فإن تكلفة العقار التي يتم تقديرها لغرض المحاسبة الالحقة سوف تمثل قيمته العادلة في تاريخ تغيير استخدامه.  إذا أصبح الع

تنتج بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة لهذا البند في تاريخ التحويل يتم االعتراف بها كاحتياطي إعادة التقييم المالك عقارا استثماريا، فإن أي فروق 
  في حقوق الملكية وتسجل في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد عند استبعاد هذا العقار. 

 

  الممتلكات والمنشآت والمعدات  ٢.٥
 

ً االستهالك. تشتمل التكلفة التاريخية على النفقات المنسوبة مباشرة إلى اقتناءيتم تسجيل ال  ممتلكات والمنشآت والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصا
وأي راكم البنود، بما في ذلك تكاليف القروض التي تعتبر مؤهلة للرسملة ويتم استثناء التكاليف اليومية الخاصة بالخدمات، ناقصا االستهالك المت

ال تدفق انخفاض في القيمة. يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو االعتراف بها كأصل منفصل، حسب الالزم، فقط في حال احتم
إلغاء االعتراف  في المستقبل وأن يكون باإلمكان قياس تكاليف البند بصورة يعتمد عليها. ويتم صادية المرتبطة بالبند إلى المجموعةالمنافع االقت

الموحد  بالقيمة الدفترية للجزء المستبدل. يتم إدراج جميع تكاليف الصيانة واإلصالح األخرى في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر
  خالل الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها.

 
والمعدات. تستند معدالت االستهالك على األعمار اإلنتاجية التقديرية يحتسب االستهالك بطريقة القسط الثابت على جميع الممتلكات والمنشآت 

  التالية:
 

  سنة ٢٠  المباني
  سنوات أو فترة اإليجار، أيهما أقصر ٨-٢  تحسينات على مبان مستأجرة
  سنة ١٥-٤  شاحنة الخالطات والسيارات

  سنة ٢٥-٨  المصنع والمعدات
  سنوات ٥-٤  سيارات

  سنوات ٥-٣  مكتبيةأثاث وتجهيزات ومعدات 
  سنوات ٥-٣  أجهزة وبرامج مرتبطة الحاسوب

  سنة ٢٠  سفن
 

 ال يتم استهالك أعمال اإلنشاءات قيد التنفيذ.

إذا تبين وجود يتم مراجعة القيم الدفترية الستبيان أي انخفاض في قيمتها عندما يستدل من الظروف واألحداث بأنه لن يتم استرداد قيمتها الدفترية.  و
سترداد، استدالل على ذلك وفي حال تجاوزت القيم الدفترية القيمة التقديرية القابلة لالسترداد، يتم خفض الموجودات وصوال لقيمتها القابلة لالأي 

  باعتبارها القيمة العادلة لهذه الموجودات مخصوما منها تكاليف البيع أو قيمتها االستخدامية أيهما أعلى.
 

بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات عند االستبعاد أو عندما يكون من المتوقع توقف أي منافع اقتصادية مستقبلية يتم إلغاء االعتراف بأي 
دخل الشامل من استخدام أو استبعاد هذه البنود.  يتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء االعتراف بأصل ما في بيان األرباح أو الخسائر وال

  وحد في السنة التي يتم فيها إلغاء االعتراف باألصل.اآلخر الم
 

  وتتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للموجودات وتعديلها كلما اقتضى األمر عند نهاية كل سنة مالية.
 

  يض هذه القيمة على الفور إلى القيمة المتوقع استردادها.عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل القيمة التقديرية المتوقع استردادها، فإنه يتم تخف



  شركة أعمال ش.م.ق.ع.
  البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 (جميع المبالغ باللایر القطري ما لم يذكر خالف ذلك) 

٢٠  

 
رباح أو الخسائر والدخل يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعادات بمقارنة القيمة البيعية بصافي القيمة الدفترية وتدرج ضمن بيان األ

  الشامل اآلخر الموحد.
 

  النقد وشبه النقد  ٢.٦
 

دائع والنقدية الموحد، يتكون النقد وشبه النقد من النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع غير المقيدة المحتفظ بها لدى البنوك وال ألغراض بيان التدفقات 
  قصيرة األجل التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل، صافية من السحوبات البنكية على المكشوف القائمة.

 

  وأخرىذمم مدينة تجارية   ٢.٧
 

ويتم الذمم المدينة التجارية واألخرى هي عبارة عن المبالغ المستحقة من العمالء نظير خدمات تم تقديمها في نطاق عمليات الشركة العادية.  
نة باعتبارها تصنيفها باعتبارها موجودات متداولة، إذا كان التحصيل متوقعا في غضون سنة واحدة أو أقل.  وخالف ذلك، يتم عرض هذه الذمم المدي

  موجودات غير متداولة.
 

ية بعد خصم مخصص يتم االعتراف مبدئيا بالذمم المدينة التجارية واألخرى بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعل
  االنخفاض في القيمة.

 

  مخزون  ٢.٨
 

بضائع التامة الصنع والبضائع المعدة إلعادة بيعها بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يتم إظهار المواد الخام واألعمال قيد  التنفيذ وال
رة على أساس تشتمل التكلفة على المواد المباشرة والعمالة المباشرة ونسبة مالئمة من المصروفات غير المباشرة الثابتة والمتغيرة، وتدرج هذه األخي

تشغيلية االعتيادية. يتم تخصيص التكاليف لبنود المخزون الفردية على أساس متوسط التكاليف المرجح. يتم تحديد تكاليف بنود الطاقة االستيعابية ال
خصم  المخزون المشتراة بعد اقتطاع الخصومات والحسومات. ويمثل صافى القيمة الممكن تحقيقها سعر البيع المقدر في مسار األعمال العادية بعد

  جاز التقديرية والتكاليف التقديرية الالزمة إلتمام عملية البيع.تكاليف اإلن
 

  حقوق الملكية  ٢.٩
 

ملكية تصنف األسهم العادية كحقوق ملكية. يتم تسجيل التكاليف اإلضافية التي تعزى مباشرة إلى إصدار أسهم أو خيارات أسهم جديدة ضمن حقوق ال
  كخصم من عوائد اإلصدار، بالصافي من الضريبة.

 
عندما تقوم إحدى شركات المجموعة بشراء أدوات حقوق ملكية في الشركة، على سبيل المثال كنتيجة لبرنامج إعادة شراء األسهم أو 

برنامج الدفع على أساس األسهم، فإن المقابل المدفوع بما في ذلك أي تكاليف إضافية عائدة مباشرةً لعملية الشراء (صافية من 
كأسهم خزانة حتى يتم إلغاء األسهم أو إعادة  حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين في المجموعةمن ضرائب الدخل) يتم خصمها 

إصدارها.  وعند إعادة إصدار تلك األسهم العادية الحقاً، فإن أي مقابل مالي مقبوض، صافياً من أي تكاليف إضافية عائدة مباشرة 
  . في المجموعة مساهمينية العائدة إلى الم إدراجه في حقوق الملكللمعاملة وتأثيرات ضريبة الدخل ذات العالقة، يت

  أسهم الخزانة  ٢.١٠
 

مل التكاليف عندما يتم إعادة شراء رأس المال (من قبل الشركة أو شركاتها التابعة) والمعترف به كحقوق ملكية، فإن قيمة المقابل المدفوع، والتي تش
كخصم من حقوق الملكية. وعندما يتم بيع أو إعادة إصدار أسهم الخزانة الحقا، فإن المبلغ المستلم يتم المرتبطة به مباشرة، يتم االعتراف به 

  االعتراف به كزيادة في حقوق الملكية، وبعرض الفائض أو العجز الناتج للمعاملة في األرباح المدورة.
 

  القروض  ٢.١١
 

نها تكاليف المعاملة المتكبدة. يتم قياس القروض الحقا بالتكلفة المطفأة. ويتم االعتراف يتم االعتراف بالقروض مبدئيا بالقيمة العادلة، مخصوما م
فائدة بأي فرق بين المتحصالت (صافية من تكاليف المعاملة) وقيمة االسترداد في األرباح أو الخسائر على مدار فترة القروض باستخدام طريقة ال

شاء تسهيالت القروض باعتبارها ضمن تكاليف المعاملة الخاصة بالقرض إلى القدر الذي يكون فيه من الفعلية. يتم االعتراف بالرسوم المسددة إلن
وجود المحتمل سحب بعض أو جميع هذه التسهيالت. وفي هذه الحالة، يتم تأجيل الرسوم لحين إجراء عملية السحب. وإلى القدر الذي ال يتبين فيه 

هيالت، فإن الرسوم تتم رسملتها باعتبارها ضمن المبالغ المدفوعة مقدما الخاصة بخدمات السيولة ويتم دليل على احتمال سحب بعض أو جميع التس
  إطفاؤها على مدار فترة التسهيالت المرتبطة بها.

 
. إن الفرق بين القيمة الدفترية يتم إلغاء االعتراف بالقروض من بيان المركز المالي الموحد عندما يتم تنفيذ االلتزام الوارد بالعقد أو إلغاؤه أو انقضاؤه

تحملها،  لاللتزام المالي الذي تم إطفاؤه أو تحويله لطرف آخر والمبلغ النقدي المدفوع، بما في ذلك أي موجودات غير نقدية محولة أو مطلوبات تم
 يتم االعتراف به في األرباح أو الخسائر باعتباره إيرادات أو تكاليف تمويل أخرى.
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تزام أو جزء منه تفاوض حول شروط االلتزام المالي وتصدر المنشأة أدوات حقوق ملكية إلى الطرف الدائن من أجل إطفاء كامل االلعند إعادة ال

تم قياسه على ، والذي يو الدخل الشامل األخر (مقايضة الدين بحصة من حقوق الملكية)، يُدرج الربح أو الخسارة في حساب الربح أو الخسارة
  ين القيمة الدفترية لاللتزام المالي والقيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المصدرة.أساس الفرق ب

 
شهراً بعد فترة  ١٢يتم تصنيف القروض كمطلوبات متداولة ما لم يتوفر لدى المجموعة حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لفترة ال تقل عن 

  التقرير.
 

  تكاليف االقتراض  ٢.١٢
 

تكاليف القروض التي تعزى  مباشرة إلى حيازة أو إنشاء أو إنتاج األصل الذي يستغرق بالضرورة فترة زمنية أساسية لتجهيزه للغرض تتم رسملة 
فيها. تشتمل تكاليف  انة واإلصالح  في السنة المتكبدةالمقصود منه أو لبيعه، كجزء من تكلفة الموجودات المعنية.  ويتم إدراج جميع تكاليف الصي

 روض على تكاليف الفائدة والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق باقتراض األموال.الق
  

  ذمم دائنة ومستحقات  ٢.١٣
 

تيادي. الذمم الدائنة التجارية واألخرى هي التزامات بسداد قيمة البضائع أو الخدمات التي يتم الحصول عليها من الموردين في سياق العمل االع
 يف الذمم الدائنة التجارية واألخرى باعتبارها مطلوبات متداولة في حالة استحقاق الدفع خالل سنة واحدة أو أقل. وخالف ذلك، يتم عرضهاويتم تصن

  باعتبارها مطلوبات غير متداولة.
 

  باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ويتم االعتراف بالذمم الدائنة التجارية واألخرى مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة
  

  ودائع المستأجرين  ٢.١٤
 
فرق بين القيمة يتم االعتراف بمطلوبات ودائع المستأجرين مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة في حال كانت مادية.  يتم إدراج أي  

  اإليجار. العادلة المبدئية والقيمة االسمية كعنصر من عناصر إيرادات اإليجار ويتم االعتراف به على أساس القسط الثابت على مدى فترة
 

  الموجودات المالية  ٢.١٥
 

  التصنيف  ٢.١٥.١
 

  القروض والذمم المدينة".‘تصنف المجموعة موجوداتها المالية في "فئة 
 

من تاريخ ويعتمد هذا التصنيف على الغرض الذي من أجله تم اقتناء الموجودات المالية. وتقوم اإلدارة بتحديد التصنيف الخاص بالموجودات المالية 
  راف األولي بها.االعت

 
  قروض وذمم مدينة  (أ)
 

ضمن لقروض والذمم المدينة هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وال يتم تداولها في سوق نشطة. وتدرج 
لتقرير المالي، والتي تصنف على أنها موجودات شهرا بعد نهاية فترة ا ١٢الموجودات المتداولة فيما عدا الموجودات التي يستحق أجلها ألكثر من 

بالغ غير متداولة. وتتألف القروض والذمم المدينة الخاصة بالمجموعة من "ذمم مدينة تجارية وأخرى" و"مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة" و"م
  محتجزة" و"نقد لدى البنوك" في بيان المركز المالي الموحد.

 

  إعادة التصنيف  ٢.١٥.٢
 

ض يجوز للمجموعة أن تقرر إعادة تصنيف أصل مالي تجاري غير مشتق ضمن فئة المحتفظ بها للمتاجرة إذا لم يعد األصل المالي محتفظاً به لغر
رة ناد البيع على المدى القريب. يسمح بإعادة تصنيف الموجودات المالية غير القروض والذمم المدينة من فئة المحتفظ بها للمتاجرة فقط في ظروف

ناتجة عن حدث واحد غير عادي ومن غير المحتمل بشكل كبير أن يتكرر على المدى القريب. عالوة على ذلك، يجوز للمجموعة أن تختار إعادة 
موعة المجتصنيف الموجودات المالية التي تستوفي تعريف القروض والذمم المدينة من فئة المحتفظ بها للمتاجرة أو فئة المتاحة للبيع إذا كان لدى 

  النية والقدرة على االحتفاظ بالموجودات المالية في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق في تاريخ إعادة التصنيف. 
 

المعمول  تجرى عمليات إعادة التصنيف بالقيمة العادلة اعتباراً من تاريخ إعادة التصنيف. تصبح القيمة العادلة تكلفة جديدة أو تكلفة مطفأة حسب
وتُحدد معدالت الفائدة الفعلية للموجودات بل تاريخ إجراء إعادة التصنيف. ، وال يتم الحقاً القيام بعكس أرباح أو خسائر القيمة العادلة المسجلة قبه

وتؤدي الزيادات  المالية المعاد تصنيفها إلى فئة القروض والذمم المدينة وفئة المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق وذلك في تاريخ إعادة التصنيف.
 اإلضافية على تقديرات التدفقات النقدية إلى تعديل معدالت الفائدة الفعلية في الفترات الالحقة.
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  االعتراف وإلغاء االعتراف  ٢.١٥.٣
 

المجموعة بشراء أو بيع األصل. يتم االعتراف بعمليات الشراء والبيع االعتيادية للموجودات المالية بتاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه 
مخاطر  ويُلغى االعتراف بالموجودات المالية عند انقضاء الحق في استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو قيام المجموعة بنقل جميع

  وامتيازات الملكية بشكل أساسي.
 

  القياس  ٢.١٥.٤
 

ت المالية بالقيمة العادلة زائدا، في حالة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من عند االعتراف األولي، تقوم المجموعة بقياس الموجودا
جودات المالية خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة التي يمكن أن تنسب مباشرة إلى اقتناء الموجودات المالية.  يتم تسجيل تكاليف المعاملة للمو

  . و الدخل الشامل األخر خالل الربح أو الخسارة ضمن المصاريف في الربح أو الخسارةالمدرجة بالقيمة العادلة من 
 

 ويتم تسجيل القروض والذمم المدينة الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
  

  المقاصة بين األدوات المالية  ٢.١٥.٥
 

المالية وتسجيل صافي القيمة في بيان المركز المالي الموحد عند وجود حق قانوني ملزم يتم إجراء المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات 
الوقت. إلجراء المقاصة بين المبالغ المعترف بها ووجود النية في تسويتها على أساس القيمة الصافية، أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في نفس 

مستقبلية ويجب أن يكون قابال للتنفيذ في المسار الطبيعي للعمل وكذلك في حالة تعثر أو إعسار أو  يجب أال يعتمد الحق القانوني الملزم على أحداث
  إفالس المجموعة أو الطرف المقابل.

 

  انخفاض قيمة الموجودات المالية  ٢.١٥.٦
 

مجموعة من الموجودات المالية قد تعرضت  تقوم المجموعة بنهاية كل فترة مالية بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن األصل المالي أو
النخفاض في قيمتها.  تنخفض قيمة األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية فقط عند وجود دليل موضوعي على حدوث انخفاض في القيمة 

دث (أو أحداث) الخسارة أثر على نتيجة لحدث واحد أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف المبدئي باألصل ("حدث خسارة") ويكون لح
  التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية التي يمكن تقديرها بشكل يعتمد عليه.

عثر في السداد أو قد يشمل الدليل على االنخفاض في القيمة مؤشرات تدل على مواجهة المدين أو مجموعة من المدينين لصعوبات مالية كبيرة أو ت
ا تشير تأخر في سداد الفوائد أو الدفعات األصلية أو احتمالية دخول المدين في إجراءات إشهار إفالس أو إعادة هيكلة مالية من أي نوع أو عندم

في المتأخرات أو الظروف االقتصادية البيانات القابلة للمالحظة إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، مثل التغيرات 
  المقترنة بحاالت التعثر في السداد.

 
لمستقبلية التقديرية بالنسبة لفئة القروض والذمم المدينة، يتم قياس مبلغ الخسارة بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية ا

م يتم تكبدها) مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي الخاص باألصل المالي. يتم خفض القيمة الدفترية (باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية التي ل
  لألصل ويتم االعتراف بمبلغ الخسارة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد.

 
االنخفاض مرتبطا بصورة موضوعية بوقوع حدث ما بعد االعتراف إذا انخفضت قيمة الخسارة الخاصة باالنخفاض في القيمة في فترة الحقة وكان 

تراف بخسارة االنخفاض في القيمة (مثل تحسن في معدل التصنيف االئتماني للمقترض)، يتم االعتراف برد خسارة االنخفاض في القيمة السابق االع
  بها في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد.

 

  تالمخصصا  ٢.١٦
 

أو استداللي على المجموعة ناشئ من أحداث سابقة، وعندما يكون من المحتمل أن  حالي يتم االعتراف بالمخصصات عند وجود التزام قانوني
علقة المت يتطلب األمر تدفقات نقدية صادرة لتسوية االلتزام وعندما يمكن وضع تقدير مبلغ التسوية بشكل يعتمد عليه. وال يتم االعتراف بالمخصصات

  بخسائر التشغيل المستقبلية.
 

يتم االعتراف وفي حالة وجود عدد من االلتزامات المماثلة، يتم تحديد احتمال الحاجة إلى تدفقات نقدية صادرة للتسوية بمراعاة فئة االلتزامات ككل. 
  نفس فئة االلتزامات.بالمخصص حتى وإن كان هناك احتمال ضئيل بوجود تدفقات نقدية صادرة تتعلق بأي بند ُمدرج في 

 
ات السوق يتم قياس المخصصات بالقيمة الحالية للنفقات المتوقع أن تکون مطلوبة لتسوية االلتزام باستخدام معدل ما قبل الضريبة الذي يعکس تقييم

  صروف فائدة.الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لاللتزام. تحتسب الزيادة في المخصص نتيجة لمرور الوقت كم
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  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  ٢.١٧
 

  الئحة االشتراكات المحددة  ٢.١٧.١
 

بسداد  مجموعة، تقوم ال٢٠٠٤لسنة  ١٤الئحة المنافع المحددة هي الئحة معاشات وال تعد الئحة اشتراكات محددة.  ووفقا لقانون العمل القطري رقم 
سنوات مبالغ للموظفين غير القطريين عند تقاعدهم عادة على أساس عامل واحد أو أكثر ويتم األخذ في االعتبار العوامل األخرى مثل العمر وعدد 

 الخدمة والراتب.
  

مة الحالية اللتزام المنافع المحددة في نهاية يمثل االلتزام المعترف به في بيان المركز المالي الموحد فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة للموظَّفين القي
قيمة الحالية اللتزام فترة التقرير المالي.  ويتم احتساب التزام المنافع المحددة سنويا من قبل اإلدارة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. وتحدد ال

باستخدام أسعار الفائدة لسندات الشركات العالية الجودة المقومة بالعملة التي   المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية الصادرة التقديرية المستقبلية
ار سوق تُسدد بها المنافع، والتي لها آجال تقارب آجال التزام المنافع ذات الصلة. وفي حال عدم وجود سوق واسعة لهذه السندات، يتم تطبيق أسع

  السندات الحكومية.
 

ة الناشئة عن التعديالت السابقة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية (عمليات إعادة القياس) يتم خصمها من أو إن األرباح والخسائر االكتواري
  إضافتها إلى حقوق الملكية في الدخل الشامل اآلخر خالل الفترة التي تنشأ فيها.  

 
  ل الشامل اآلخر الموحد.يتم إدراج تكاليف الخدمة السابقة على الفور في بيان األرباح أو الخسائر والدخ

 
  منافع أخرى قصيرة األجل للموظفين  ٢.١٧.٢
 

 يتم قياس االلتزامات عن منافع الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم ويتم إدراجها بالمصروفات عند تقديم الخدمة ذات الصلة. ويتم
أو استداللي لسداد هذا المبلغ  حالي التزام قانوني مجموعةاألجل إذا كان لدى الإدراج االلتزام عن المبلغ المتوقع سداده بموجب مكافآت نقدية قصيرة 

  ناشئ عن خدمة سابقة للموظف وأن يكون باإلمكان قياس هذا االلتزام بشكل يعتمد عليه.
 

  إيرادات  ٢.١٨
 

عة ويكون باإلمكان قياس اإليرادات بشكل يعتمد عليه.  يتم االعتراف باإليرادات إلى القدر الذي يحتمل معه أن تتدفق المنافع االقتصادية إلى المجمو
عتراف ويتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المقبوض باستثناء الخصومات والحسومات. يجب أن تتحقق معايير االعتراف التالية قبل اال

  باإليرادات:
 

  بيع البضائع  (أ)
 

ن امكيكون باإل دماو عن يتم تحويل المخاطر والمزايا الهامة المتعلقة بملكية البضائع إلى المشتري يتم االعتراف باإليرادات من بيع البضائع عندما
  قياسها بشكل يعتمد عليه.

 
  إيرادات اإليجار  (ب)

 
رام اتفاقيات التأجير إبع حوافز على أساس النسبة الزمنية على مدى فترة اإليجار.  يتم توزي استثمارات عقاريةتتم المحاسبة عن إيرادات اإليجار من 

، حتى لو لم يتم تسديد المدفوعات على هذا األساس. يتم االعتراف بتايجار بالتساوي باستخدام طريقة القسط الثاإل يجارات على مدار فترةاإلعلى 
المصروفات بموجب العقد.  تُدرج باإليرادات الناشئة من المصروفات التي يعاد تحميلها على المستأجرين في السنة التي يمكن خاللها استالم هذه 

هذا رسوم الخدمات وغيرها من المبالغ المستلمة شاملة التكاليف المتعلقة بها ضمن اإليرادات حيث ترى المجموعة أنها تمثل الطرف األصيل في 
  مل اآلخر الموحد عند نشوئها.الصدد.  يتم االعتراف باألقساط المستلمة إلنهاء عقود اإليجار في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشا

 
  إيرادات الخدمات  (ج)

 
  يتم االعتراف باإليرادات من تقديم الخدمات عند تقديم الخدمة ويكون باإلمكان تقدير نتيجة المعاملة بشكل يعتمد عليه.

 
  العموالت  (د)

 
 يتم احتساب العمولة على أساس االستحقاق عند ثبوت الحق في استالم اإليرادات.

  
  اإليرادات من وكاالت السفر  (هـ)

 
 تحسب اإليرادات من وكاالت السفر في السنة التي تباع فيها تذاكر الطيران.

  



  شركة أعمال ش.م.ق.ع.
  البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
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٢٤  

 
  إيرادات الفوائد  (و)

 
  يتم االعتراف بإيرادات الفوائد عند استحقاق الفائدة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

 

  قياس القيمة العادلة  ٢.١٩
 

بلغ الذي يمكن استالمه مقابل بيع أصل ما أو دفعه مقابل تحويل التزام ما في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في تمثل القيمة العادلة الم
  تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع األصل او تحويل االلتزام تتم إما:

 
  في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو •
  سوق األكثر فائدة بالنسبة لألصل أو لاللتزام، وذلك في حالة غياب السوق الرئيسيةفي ال •

 
  ويجب أن يتيسر للمجموعة الوصول إلى السوق الرئيسية أو األكثر مالءمة.

 
االلتزام، وهذا على  وتقاس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو

  افتراض أن المشاركين في السوق يعملون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.
 

أعلى تقاس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بمراعاة قدرة المشاركين في السوق على تحقيق فوائد اقتصادية باستخدام الموجودات وهي في 
  ى مشارك آخر في السوق يمكنه استخدام الموجودات وهي في أعلى وأفضل استخدام لها.وأفضل استخدام لها أو عن طريق بيعها إل

 
ى من استخدام تستخدم المجموعة طرق التقييم التي تتناسب مع الظروف الراهنة والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، واالستفادة المثل

  قليل إلى أدنى حد من استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. المالحظات القابلة للمالحظة ذات الصلة والت
 

للقيمة  وتصنف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس القيمة العادلة لها واإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي
  تبر جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل:العادلة، والموضحة أدناه بناء على مدخالت المستوى األدنى التي تع

 
  أسعار السوق المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة. — ١المستوى  •
طرق التقييم األخرى التي تكون فيها جميع المدخالت األدنى مستوى والتي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة المسجلة  - ٢المستوى  •

  بلة للمالحظة سواء بشكل مباشر أو غير مباشرقا
  طرق التقييم التي تكون فيها المدخالت ذات المستوى األدنى والتي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة غير قابلة للمالحظة- ٣المستوى  •

 
م المجموعة بتحديد ما إذا كانت هناك تحويالت قد بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في البيانات المالية الموحدة على أساس متكرر، تقو

اس حدثت بين المستويات في التسلسل الهرمي السابق من خالل إعادة تقييم فئات التصنيف (استنادا إلى أدنى مستوى من المعطيات الجوهرية لقي
  القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة تقرير.

 
  لقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير.با استثماراتها العقاريةتقيس المجموعة 

 
ستثمارات اال.  ويشارك خبراء تقييم خارجيون في تقييم ستثمارات العقاريةاالتحدد إدارة المجموعة السياسات واإلجراءات الخاصة بتقييم 

مهنية يتم الحفاظ عليها. تتناقش اإلدارة . وتشتمل معايير االختيار على المعرفة بالسوق والسمعة واالستقاللية وما إذا كانت المعايير الالعقارية
 ).٥وتدرس مع خبراء التقييم الخارجي للمجموعة أساليب وافتراضات التقييم التي تستخدم لكل عقار ( إيضاح 

  

  أخرى متداولة غير وموجودات محتجزة مبالغ .٣
 

 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
   

  ٥٦٬٨١٣٬١٦٣  -  مبالغ محتجزة
  ١٠٢٬٧٢٤٬٨٥٢  -  الشهرة

  ١٬٠٠٧٬٥٤٧  -  متداولة أخرىموجودات غير 
 -  ١٦٠٬٥٤٥٬٥٦٢  

  ).٣١ركات التابعة (ايضاح شاد األرصدة نتيجة فقدان السيطرة على البعتم است -

    



  شركة أعمال ش.م.ق.ع.
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٢٥  

 

  الملكية حقوق طريقة باستخدام محتسبة استثمارات .٤
 

بلد التأسيس أو التسجيل أيضا مقر  المنشآت المبينة أدناه لديها رأس مال يتكون فقط من أسهم عادية، وهي مملوكة مباشرة للمجموعة. يعتبر
  األعمال الرئيسي، ونسبة حصص الملكية هي نفس نسبة حقوق التصويت المحتفظ بها.

  مقر العمل  اسم المنشأة

  نسبة الملكية (%)
طبيعة 
  العالقة

  

٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  %٥١  %٥١  قطر  أعمال إي سي إي ذ.م.م.
مشروع 
  ٦٬٤٥٠٬٢٣٢  ٥٬٦١٣٬٣٠١  مشترك

فريجنز لهياكل الصلب الشرق 
  ١٢٬٥٧١٬٦٧٦  ١٤٬٨٦٤٬٩٣٥  شركة زميلة  %٢٠  %٢٠  قطر  األوسط ذ.م.م.

شركة األنابيب والصبات المتقدمة 
  %٥٠  %٥٠  قطر  )٣١(انظر اإليضاح  ذ.م.م

مشروع 
  -  ٥٬٢٧٦٬٨٤٨  مشترك

سنيار للصناعات القابضة قطر 
  %٥٠  %٥٠  قطر  )٣١(أنظر اإليضاح  ذ.م.م

مشروع 
  -  ٣١٠٬٣٠٨٬٢٦٨  مشترك

     ١٩٬٠٢١٬٩٠٨  ٣٣٦٬٠٦٣٬٣٥٢  

  

  المعلومات المالية الموجزة للشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية:
 

  تسوية للقيم الدفترية

 
أعمال إي سي إي 

  ذ.م.م.
فريجنز لهياكل الصلب 
  الشرق األوسط ذ.م.م.

شركة األنابيب 
والصبات المتقدمة 

  ذ.م.م
سنيار للصناعات 

  اإلجمالي  القابضة قطر ذ.م.م
 ٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٧  
           

  -  -  ٦٢٬٨٥٨٬٣٨٠  ١٢٬٦٤٧٬٥١٣  صافي الموجودات االفتتاحي
صافي الموجودات بالقيمة العادلة 

الناتجة عن عدم التوحيد نتيجة 
فقدان السيطرة على الشركة التابعة 

  ٦٧٢٬٢٢٦٬٩٢٨  ١٧٬٠٠٠٬٠٠٠  -  -  )٣١(إيضاح 

  ١٩٤٬٩٨٩٬٦٠٧  )٦٬٤٤٦٬٣٠٥(  ١٠٬٤٤٢٬٣١٥  ١٠٬٧٠٦٬٤٧٣  (خسارة) الفترة/ السنةربح 
  )٢٤٦٬٦٠٠٬٠٠٠(  -  -  )١٢٬٣٤٧٬٥١٣(  توزيعات أرباح مدفوعة

  -  -  ١٬٠٢٣٬٩٨٢  -  تعديالت أخرى
  ٦٢٠٬٦١٦٬٥٣٥  ١٠٬٥٥٣٬٦٩٥  ٧٤٬٣٢٤٬٦٧٧  ١١٬٠٠٦٬٤٧٣  صافي الموجودات الختامي

  %٥٠  %٥٠  %٢٠  %٥١  حصة المجموعة %
  ٣٣٦٬٠٦٣٬٣٥٢  ٣١٠٬٣٠٨٬٢٦٨  ٥٬٢٧٦٬٨٤٨  ١٤٬٨٦٤٬٩٣٥  ٥٬٦١٣٬٣٠١  حصة المجموعة

  ٣٣٦٬٠٦٣٬٣٥٢  ٣١٠٬٣٠٨٬٢٦٨  ٥٬٢٧٦٬٨٤٨  ١٤٬٨٦٤٬٩٣٥  ٥٬٦١٣٬٣٠١  القيمة الدفترية
     

حصة المجموعة في الربح 
(الخسارة) بما في ذلك التسويات 

  ١٠٢٬٠٢٥٬٢١٠  ٩٧٬٤٩٤٬٨٠٣  )٣٬٢٢٣٬١٥٢(  ٢٬٢٩٣٬٢٥٩  ٥٬٤٦٠٬٣٠٠  األخرى
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٢٦  

 
  الموجزبيان المركز المالي 

 

 
  أعمال

  إي سي إي ذ.م.م. 
فريجنز لهياكل الصلب 
  الشرق األوسط ذ.م.م.

شركة األنابيب 
والصبات المتقدمة 

  .ذ.م.م

 
سنيار للصناعات 

  .القابضة قطر ذ.م.م
  ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١ 
 ٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٧  
     

  ٣١٦٬٨٨٧٬١٧٥  ٢٠٬١٢٧٬٢٠٥  ١٧٤٬٥٧٣٬١٨٣  ١٤٬٠٨٩٬٢٧٤  موجودات متداولة
  ١٬٣٠٤٬١١٤٬١٥٢  ١٥٨٬٦١١٬٤١٠  ٥٢٬٧٥١٬٠٩٢  ١٥٬١٨٥  موجودات غير متداولة

  )٩٥٠٬٧٤١٬٤٢٣(  )٨٠٬٩٨٠٬٧٩٧(  )١٠٨٬٥٤٤٬٣٩٠(  )٣٬٠٣٥٬٨٥٨(  مطلوبات متداولة

  )٩٬٠٢٢٬٩٧٤(  )٩٢٬٦٧١٬٤٢٥(  )٤٤٬٤٥٥٬٢٠٨(  )٦٢٬١٢٨(  مطلوبات غير متداولة

  )٧٨٬٧٦٥٬٠١٤(  -  -  -  حصة غير مسيطرة
  ٥٨٢٬٤٧١٬٩١٦  ٥٬٠٨٦٬٣٩٣  ٧٤٬٣٢٤٬٦٧٧  ١١٬٠٠٦٬٤٧٣  صافي الموجودات

 

 
  أعمال 

  إي سي إي ذ.م.م.
فريجنز لهياكل الصلب 
  الشرق األوسط ذ.م.م.

  ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١ 
 ٢٠١٦  ٢٠١٦  
   

  ٧٠٬٩٥٠٬٨٢٦  ١٥٬٣٣٣٬٦١٥  موجودات متداولة
  ٧٠٬٦٢٩٬٢٦٦  ٢٢٬٠٤٩  موجودات غير متداولة

  )٤٠٬٢٦١٬٧٥٧(  )٢٬٦١٤٬٦٤٤(  مطلوبات متداولة
  )٣٨٬٤٥٩٬٩٥٥(  )٩٣٬٥٠٧(  مطلوبات غير متداولة

  ٦٢٬٨٥٨٬٣٨٠  ١٢٬٦٤٧٬٥١٣  صافي الموجودات
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٢٧  

 
  بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموجز

  أعمال إي سي إي ذ.م.م. 
فريجنز لهياكل الصلب 
  الشرق األوسط ذ.م.م.

شركة األنابيب والصبات 
  المتقدمة ذ.م.م

سنيار للصناعات القابضة 
  قطر ذ.م.م

 ٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٧  
   

  ٢٬١٧٩٬٦٤٩٬٥١٢  ٣٣٬٠٥٤٬٦٤٥  ١٧٢٬٩٦٤٬٧٦٧  ١٤٬٥٨٨٬٩٧٠  إيرادات
  )١٬٨٥٦٬٠٥٦٬٠٠٥(  )٣٥٬٦٩٨٬١٩٧(  )١٣٢٬٣٧٤٬٠٣١(  -  تكاليف مباشرة

  ٣٢٣٬٥٩٣٬٥٠٧  )٢٬٦٤٣٬٥٥٢(  ٤٠٬٥٩٠٬٧٣٦  ١٤٬٥٨٨٬٩٧٠  مجمل الربح/ (الخسارة)
  ١٬٥٩١٬٠٥٩  -  ٢٬٨٥٥٬٦٥١  -  دخل آخر

  )٣٤٬٣٦١٬٢٤٣(  )٣٬٢٩٩٬٧٨٧(  )٣١٬٧٢٥٬٧٢٢(  )٣٬٩٠٠٬٢٧٤(  مصروفات عامة
  )٢٠٬٥٦١٬٥٢٠(  )٥٬٢٧٨٬٠٩٣(  )١٬٢٧٨٬٣٥٠(  -  تكاليف تمويل

  ٢٧٠٬٢٦١٬٨٠٣  )١١٬٢٢١٬٤٣٢(  ١٠٬٤٤٢٬٣١٥  ١٠٬٦٨٨٬٦٩٦  صافي األرباح/ (الخسائر)

  دخل شامل آخر
 

١٧٬٧٧٧  
 

-  
 

-  
 

-  

  إجمالي الدخل/ (الخسارة) الشاملة
 

١٠٬٧٠٦٬٤٧٣  
 

١٠٬٤٤٢٬٣١٥  
 

)١١٬٢٢١٬٤٣٢(  
 

٢٧٠٬٢٦١٬٨٠٣  
 

  أعمال إي سي إي ذ.م.م. 
فريجنز لهياكل الصلب 
  الشرق األوسط ذ.م.م.

 ٢٠١٦  ٢٠١٦  
 

  ١٢٣٬٥٦٢٬٧٧٥  ١٦٬٥١٤٬٣٤٢  إيرادات
  )٧٨٬٩٨٣٬٧٦١(  -  تكاليف مباشرة

  ٤٤٬٥٧٩٬٠١٤  ١٦٬٥١٤٬٣٤٢  مجمل الربح
  ٣١٠٬٧٠٦  -  دخل آخر

  )٢٥٬١٨٥٬٨١٤(  )٤٬١٨٢٬٧٩٠(  مصروفات عامة
  )١٬٤٥٤٬٧٢٩(  -  تكاليف تمويل
  ١٨٬٢٤٩٬١٧٧  ١٢٬٣٣١٬٥٥٢  صافي الربح

  دخل شامل آخر
 

١٥٬٩٦١  
 

-  

  إجمالي الدخل الشامل
 

١٢٬٣٤٧٬٥١٣  
 

١٨٬٢٤٩٬١٧٧  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



  شركة أعمال ش.م.ق.ع.
  البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 (جميع المبالغ باللایر القطري ما لم يذكر خالف ذلك) 

٢٨  

 

  عقارية استثمارات .٥
 

  تسوية للقيمة الدفترية  )أ(
 

 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
   

  ٦٬٨٣٢٬٣٣٢٬١٠٧  ٦٬٨٩٩٬٦٧٩٬٩٩٩  يناير ١في 
  ٦٦٬٤٨١٬٢٠٤  ٥١٬١٦٩٬٩١٩  إضافات

  -  )٥٨٬٦٣٥٬١٩١(  (بالصافي) تحويل لممتلكات ومنشآت ومعدات
  ٨٦٦٬٦٨٨  -  صافي األرباح من تسويات القيمة العادلة

  ٦٬٨٩٩٬٦٧٩٬٩٩٩  ٦٬٨٩٢٬٢١٤٬٧٢٧  ديسمبر ٣١في 
 

  قياس القيمة العادلة -تقديرات جوهرية   )ب(
 

استناداً إلى أعمال التقييم المنجزة في مواعيد  ٢٠١٦و  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١لدى المجموعة كما في  لالستثمارات العقاريةتم التوصل للقيمة العادلة 
وغير مرتبطين بها.  ويتمتع خبراء التقييم بمؤهالت مالئمة وخبرة حديثة في تقييم التقييم من قبل خبراء مؤهلين مهنيا ومستقلين عن المجموعة 

  عقارات مماثلة.العقارات في المواقع المعنية. أما القيمة العادلة فقد تم تحديدها على أساس منهج مقارنة السوق الذي يعكس أسعار المعامالت الحديثة ل
 

  ديسمبر: ٣١مجموعة والمعلومات المتعلقة بالتسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في لل االستثمارات العقاريةفيما يلي تفاصيل 
 

 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ١٢٨٬٥٠٠٬٠٠٠  ١٢٨٬٥٠٠٬٠٠٠  فضاء أراض

    عقارات مكتملة
  ٤٬٢٢٦٬٥٠٠٬٠٠٠  ٤٬١٢٩٬١١٢٬٥١٧  عقارات تجارية        
  ٧٢٧٬٩٢٧٬٥٠٠  ٧٢٧٬٩٢٧٬٥٠٠  عقارات سكنية        
  ١٬٧٤٤٬٣٧٣٬٥٠٠  ١٬٧٤٤٬٣٧٣٬٥٠٠  مختلطة (سكنية وتجارية)        

  ٧٢٬٣٧٨٬٩٩٩  ١٦٢٬٣٠١٬٢١٠  عقارات قيد اإلنشاء
  ٦٬٨٩٩٬٦٧٩٬٩٩٩  ٦٬٨٩٢٬٢١٤٬٧٢٧  ديسمبر ٣١اإلجمالي في 

 
  الجوهرية غير القابلة للمالحظة).(باستخدام المدخالت  ٣في دولة قطر ويتم قياسها بالقيمة العادلة بالمستوى  االستثمارات العقاريةتقع جميع 

 
 

  فيما يلي الحركة في العقارات قيد اإلنشاء:
 

 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ٥٬٨٩٧٬٧٩٥  ٧٢٬٣٧٨٬٩٩٩  يناير ١في 

  ٦٦٬٤٨١٬٢٠٤  ٥١٬١٦٩٬٩١٩  إضافات خالل السنة
  -  ٣٨٬٧٥٢٬٢٩٢  )٦(إيضاح  مالية قيد التنفيذتحويالت من أعمال رأس

  ٧٢٬٣٧٨٬٩٩٩  ١٦٢٬٣٠١٬٢١٠  ديسمبر ٣١المنتهية في 
 

    



  شركة أعمال ش.م.ق.ع.
  البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 (جميع المبالغ باللایر القطري ما لم يذكر خالف ذلك) 

٢٩  

  :االستثمارات العقاريةفيما يلي وصف ألساليب التقييم المستخدمة من قبل المجموعة ومدخالت التقييم الرئيسية فيما يخص بعض 
 

  القيمة التقديرية  طريقة التقييم  نوع العقارات

  عقارات تجارية
منهج السوق 

اإلحالل تكلفة 
  المستهلكة

  معدل األرض   لایر قطري/ قدم مربع ٣٬٢٥٠إلى  ٢٬٧٥٠من 

  معدل استهالك إعادة البناء   لایر قطري ٤٬٢٢٨إلى  ٢٬٢٣١من 
   

  عقارات سكنية
 منهج السوق 

تكلفة اإلحالل 
  المستهلكة

  معدل األرض  لایر قطري ١٬٧٠٠إلى  ٦٠٠من 

  معدل استهالك إعادة البناء  لایر قطري ٤٬٢٦٣إلى  ٢٬٢٠٠من 

   
  معدل األرض  لایر قطري/ قدم مربع ٧٥٠إلى  ٥٧٥من   منهج السوق  فضاءأراضي 

        
        

  تحليل الحساسية:
 

مع  %١(الذي تم تقييمه باستخدام منهج السوق) أعلى/ أقل بنسبة  لالستثمارات العقارية، فيما لو كان سعر القدم المربع ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
ألف  ٦٨٬٩٢٢قل أو أعلى (أعلى أو أقل) بمبلغ للسنة أ لالستثمارات العقاريةثبات جميع المتغيرات األخرى، لكانت أرباح (خسائر) التقييم العادل 

  .لالستثمارات العقاريةالقيمة العادلة  لایر قطري، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع/ انخفاض أرباح (خسائر)
 

  يانات المالية:فيما يلي الحد األدنى للذمم المدينة اإليجارية بموجب عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء والتي لم يتم االعتراف بها في الب
 

 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ١٧٤٬١٩٧٬٤٣٣  ١٥٧٬٤١٢٬٥٥٩  خالل سنة واحدة

  ٥٣٠٬١٢٤٬٤٢٨  ٣٩٨٬٧٠٧٬٣٩٣  سنوات ٥بين سنة واحدة إلى 
  ٤٥٬٩٠٦٬٩٧٤  ١٩٬٩١١٬٤٤٩  سنوات ٥أكثر من 

  ٧٥٠٬٢٢٨٬٨٣٥  ٥٧٦٬٠٣١٬٤٠١  ديسمبر ٣١اإلجمالي في 



  شركة أعمال ش.م.ق.ع.
  البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  يضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدةاإل

 (جميع المبالغ باللایر القطري ما لم يذكر خالف ذلك) 
 

٣٠  

 

  والمعدات والمنشآت الممتلكات .٦
 

  يمبان 
تحسينات على 

  مستأجرة يمبان
الخالطات  شاحنات 

  ومعدات مصنع  والمركبات
أثاث وتجهيزات 

  مكتبية ومعدات
أجهزة وبرامج 

  سفن  مرتبطة الحاسوب
أعمال رأسمالية 

  اإلجمالي  قيد التنفيذ
         

           التكلفة:
  ٩٨٧٬٨٣٦٬٠٨١  ٢١٬٩١٨٬٣٣٥  ٧٣٬٥٠٧٬٦٤٠  ١٩٬٩٨٩٬٦٩٦  ٣٢٬٠٨٦٬٤٧٠  ٤١١٬٩٩٨٬٣٥٨  ١٤٠٬٥٨٦٬٨٨٠  ٦٠٬٦٥١٬١٧٥  ٢٢٧٬٠٩٧٬٥٢٧  ٢٠١٧يناير  ١في 

  ٥٥٬٣٠٢٬٧٢٤  ٢٨٬٥٧١٬٢٢٩  -  ٩٬٦٠١٬٣٠٧  ١٬٠٦٤٬٦٧٠  ٨٬٥٠٦٬٤٨٣  ٤٬٦٣٢٬٦٥٣  ٢٬٩٢٦٬٣٨٢  -  إضافات
  )٥٣٥٬٣٣٦٬٧٠٩(  )٦٬٣٤٩٬٥١٧(  -  )٢٬٠١٠٬٨٥١(  )٦٬٤٣٦٬٢٠٣(  )٢٧٧٬٤١٦٬٥٥٦(  )١٤٬٢٦٣٬٥٣٢(  )١٬٧٦٢٬٥٢٣(  )٢٢٧٬٠٩٧٬٥٢٧(  استبعاد شركات تابعة

  )١١٬٨٠٥٬٦٣٣(  -  -  )١٬٠٤٤٬٧٩٦(  )٦٥٬٥١٨(  )٣٬٨٧٨٬١٢٧(  )٦٬٨١٧٬١٩٢(  -  -  استبعاد/ شطب
  ٩٧٬٣٨٧٬٤٨٣  -  -  -   -   -   -   -  ٩٧٬٣٨٧٬٤٨٣  )٥ضاح من استثمارت عقارية (اي ولمح

  محول من 
  )٣٨٬٧٥٢٬٢٩٢(  )٣٩٬١١١٬٤٢٠(  -  -  -  ٣٥٩٬١٢٨  -   -  -  )٥أعمال رأسمالية قيد التنفيذ (إيضاح 

  ٥٥٤٬٦٣١٬٦٥٤  ٥٬٠٢٨٬٦٢٧  ٧٣٬٥٠٧٬٦٤٠  ٢٦٬٥٣٥٬٣٥٦  ٢٦٬٦٤٩٬٤١٩  ١٣٩٬٥٦٩٬٢٨٦  ١٢٤٬١٣٨٬٨٠٩  ٦١٬٨١٥٬٠٣٤  ٩٧٬٣٨٧٬٤٨٣  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
          

           االستهالك المتراكم:
  ٣٨٨٬٠٩٠٬٦٠١  -  ٢٬٣٠٠٬٢٥٨  ١٦٬٢٩٨٬٢٢٥  ٢٦٬٢٣٦٬٥٧٠  ١٩٠٬٧٣٥٬٨٤٦  ٧٠٬١٣٣٬٦١٣  ٣٢٬١٤٨٬٤٠٨  ٥٠٬٢٣٧٬٦٨١  ٢٠١٧يناير  ١في 

  ٣٦٬٦٩٩٬٩٤٤  -  ٢٬٠٦٨٬٩٢٠  ٢٬٥٧٥٬٣٤٠  ١٬٤٨٤٬٢٧٥  ١٤٬٢٣٥٬١١٦  ٨٬٨٢٦٬٢٤٢  ٤٬٨٣٦٬٣٧٣  ٢٬٦٧٣٬٦٧٨  المحمل للسنة
  )١٨٩٬٦٣٤٬٤٦٥(  -  -  )١٬٤٩٥٬٨١١(  )٣٬٦٤٥٬٢٢٤(  )١٢٣٬٨٩٩٬٨٢٢(  )٧٬٠٥١٬٠٩٤(  )٦٣١٬١٥٥(  )٥٢٬٩١١٬٣٥٩(  استبعاد شركات تابعة

  )١٠٬٨٣٣٬٤٦١(  -  -  )١٬٠٣٣٬٣٣٥(  )٦٤٬٧١٠(  )٣٬٣٠٢٬٤٢٣(  )٦٬٤٣٢٬٩٩٣(  -  -   استبعاد/ شطب
  ٢٢٤٬٣٢٢٬٦١٩  -  ٤٬٣٦٩٬١٧٨  ١٦٬٣٤٤٬٤١٩  ٢٤٬٠١٠٬٩١١  ٧٧٬٧٦٨٬٧١٧  ٦٥٬٤٧٥٬٧٦٨  ٣٦٬٣٥٣٬٦٢٦  -  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 

          
           صافي القيم الدفترية:

  ٣٣٠٬٣٠٩٬٠٣٥  ٥٬٠٢٨٬٦٢٧  ٦٩٬١٣٨٬٤٦٢  ١٠٬١٩٠٬٩٣٧  ٢٬٦٣٨٬٥٠٨  ٦١٬٨٠٠٬٥٦٩  ٥٨٬٦٦٣٬٠٤١  ٢٥٬٤٦١٬٤٠٨  ٩٧٬٣٨٧٬٤٨٣  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
 

  إيضاحات:
  : ال شيء).٢٠١٦لایر قطري) في التكاليف المباشرة ولم يتم رسملة أي مبلغ ضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ( ٥٢٬١٩٤٬٨٠٠: ٢٠١٦لایر قطري ( ٢٦٬٨٠١٬٢٣٣يتم إدراج قيمة تكلفة االستهالك للسنة البالغة   )١(
  : ال شيء).٢٠١٦التنفيذ قروض مرسملة في السنة الحالية (ال تتضمن األعمال الرأسمالية قيد   )٢(
     يتم تشييد المباني على قطعة أرض تم الحصول عليها على أساس اإليجار التشغيلي على المدى الطويل.  )٣(



  شركة أعمال ش.م.ق.ع.
  البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  يضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدةاإل

 (جميع المبالغ باللایر القطري ما لم يذكر خالف ذلك) 
 

٣١  

  يمبان 
تحسينات على 

  مستأجرة يمبان
الخالطات  اتشاحن 

  ومعدات مصنع  مركباتوال
أثاث وتجهيزات 
  ومعدات مكتبية

وبرامج أجهزة 
  سفن  مرتبطة الحاسوب

أعمال رأسمالية قيد 
  اإلجمالي  التنفيذ

           التكلفة
  ٨٨٥٬٥٢٨٬٥٧٩  ٢٠٬٣٣٦٬١٥٢  ٤٥٬٦٩٨٬٣٨٢  ١٨٬٤٢٠٬٣٨١  ٢٣٬٣٩٧٬٩١٣  ٣٧٨٬٧٧١٬٢٦٨  ١٢٦٬٣٨٣٬٥٠٠  ٤٧٬٧٧٦٬١٣٥  ٢٢٤٬٧٤٤٬٨٤٨  ٢٠١٦يناير  ١في 

  ٦١٬٥١٠٬٠٨٥  ٧٬٨٩٧٬٢١٧  ٢٧٬٨٠٩٬٢٥٨  ٢٬٠٠٦٬٨٨١  ٢٬٢٦١٬٨٩٤  ١١٬٨٣٠٬١٦٨  ٨٬٨٣٣٬١٦٧  ٨١٠٬٥٢٧  ٦٠٬٩٧٣  إضافات
  االستحواذ من خالل اندماج األعمال

   -  ٥٢٬٣٤٤٬٤٧٦  -  -  ١٬١٤٩٬١٠٣  ٧٬٥٠٦٬٨٥٤  ٢٦٬٠٦٥٬٩١٥  ٥٬٦٨٢٬٠٩١  ١١٬٩٤٠٬٥١٣  
  )١١٬٥٤٧٬٠٥٩(  )٥٠٬٧٥٣(  -   )١٬٥٨٦٬٦٦٩(  )١٬٠٨٠٬١٩١(  )٤٬٦٦٨٬٩٩٣(  )٤٬١٦٠٬٤٥٣(  -  -   استبعاد/ شطب

 األعمال الرأسمالية قيدالمحول من 
  -  )٦٬٢٦٤٬٢٨١(  -  -  -  -  ٣٬٨٤٨٬٥٧٥  ١٢٤٬٠٠٠  ٢٬٢٩١٬٧٠٦  ألتنفيذ 

  ٩٨٧٬٨٣٦٬٠٨١  ٢١٬٩١٨٬٣٣٥  ٧٣٬٥٠٧٬٦٤٠  ١٩٬٩٨٩٬٦٩٦  ٣٢٬٠٨٦٬٤٧٠  ٤١١٬٩٩٨٬٣٥٨  ١٤٠٬٥٨٦٬٨٨٠  ٦٠٬٦٥١٬١٧٥  ٢٢٧٬٠٩٧٬٥٢٧  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
          

           االستهالك المتراكم:
  ٢٩٨٬٧١٩٬٢٤٧  -  ٥١٧٬٢٣٠  ١٥٬٥٢٤٬٣٦٢  ١٩٬٠٩٨٬٥٧٦  ١٤١٬٤٠٣٬٠١٣  ٦١٬٧١٧٬٩٨٥  ٢٠٬٦١٠٬٣٨٦  ٣٩٬٨٤٧٬٦٩٥  ٢٠١٦ يناير ١في 

  ٦١٬٧٧٨٬٢٩٣  -  ١٬٧٨٣٬٠٢٨  ١٬٤٣٤٬٣٧٠  ٢٬٣٢١٬٤٨٢  ٣٢٬١٢٧٬٨٥٠  ٩٬٢٩٤٬٦٢٩  ٤٬٤٢٦٬٩٤٨  ١٠٬٣٨٩٬٩٨٦  المحمل للسنة
  االستحواذ من خالل اندماج األعمال

  
 

 -  ٩٢٦٬١٦٢  ٥٬٨٨٩٬١٨٣  ٢١٬٣٣٠٬١٠٤  ٢٬٨٥٨٬٥١٢  ٧٬١١١٬٠٧٤  
 

-  
 

-  ٣٨٬١١٥٬٠٣٥  
  )١٠٬٥٢١٬٩٧٤(  -   -   )١٬٥٨٦٬٦٦٩(  )١٬٠٧٢٬٦٧١(  )٤٬١٢٥٬١٢١(  )٣٬٧٣٧٬٥١٣(  -  -   استبعاد/ شطب

  ٣٨٨٬٠٩٠٬٦٠١  -  ٢٬٣٠٠٬٢٥٨  ١٦٬٢٩٨٬٢٢٥  ٢٦٬٢٣٦٬٥٧٠  ١٩٠٬٧٣٥٬٨٤٦  ٧٠٬١٣٣٬٦١٣  ٣٢٬١٤٨٬٤٠٨  ٥٠٬٢٣٧٬٦٨١  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
         

           الدفترية: صافي القيم
  ٥٩٩٬٧٤٥٬٤٨٠  ٢١٬٩١٨٬٣٣٥  ٧١٬٢٠٧٬٣٨٢  ٣٬٦٩١٬٤٧١  ٥٬٨٤٩٬٩٠٠  ٢٢١٬٢٦٢٬٥١٢  ٧٠٬٤٥٣٬٢٦٧  ٢٨٬٥٠٢٬٧٦٧  ١٧٦٬٨٥٩٬٨٤٦  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 

  األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمنشآت والمعدات  -التقديرات الهامة 
 

. يتم تحديد هذا التقدير باألخذ في االعتبار االستخدام المتوقع لألصل والتقادم ٦-٢الستهالك كما هو مبين باإليضاح التقديرية والقيم المتبقية للممتلكات والمنشآت والمعدات لغرض احتساب اتحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية 
قدرت وطرق حساب االستهالك بنهاية كل فترة تقرير مالي مع بيان أثر أي تغييرات في التقديرات المحتسبة على أساس مستقبلي. في نهاية السنة، الفعلي والفني والتجاري. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية 

  اإلدارة عدم حدوث تغييرات على هذه التقديرات.
 

 ٢٬٤٢١٬٩٣٢لایر قطري أو  يزداد بما قيمته  ٢٬٦٧٦٬٨٧٢يمته مقابل العمر اإلنتاجي الحالي مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، فإن ربح  السنة سوف ينخفض بما ق %٥في نهاية السنة، إذا ازداد/ انخفض العمر اإلنتاجي بنسبة 
لایر قطري). ٣٬٨٠٧٬٠٣٦لایر قطري أو يرتفع بما قيمته  ٤٬٢٠٧٬٧٧٦: ينخفض بما قيمته ٢٠١٦(



  شركة أعمال ش.م.ق.ع.
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٣٢  

 

    البنكية واألرصدة النقد .٧
 

  لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد، فإن النقد وشبه النقد يتكون من األرصدة التالية:
 

 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
   

  -  ٢٤٬٢٧٤  نقد في الصندوق
  ٤٣٢٬٤٨٤٬٦٨٠  ٢٤٠٬٠٤٣٬٥٩٧  حسابات بنكية

  ١٢٢٬٤٥٦٬٩٨٦  ١٠٦٬٧٥٩٬٦٨٣  ودائع البنوك قصيرة األجل
  -  ٢٬٩٢٠٬٠٠٠  متعلقة بخطابات ضمان ودائع مقيدة

  ٥٥٤٬٩٤١٬٦٦٦  ٣٤٩٬٧٤٧٬٥٥٤  نقد وأرصدة لدى البنوك
  -  )٢٬٩٢٠٬٠٠٠(  متعلقة بخطابات ضمان ودائع مقيدة

  )١٬٤٥٨٬٨٧٦(  -  سحوبات بنكية على المكشوف
  ٥٥٣٬٤٨٢٬٧٩٠  ٣٤٦٬٨٢٧٬٥٥٤  نقد وما يعادله

 
وعة، وتستحق يتم إيداع الودائع البنكية قصيرة األجل لفترات متفاوتة ما بين يوم واحد وثالثة أشهر، اعتمادا على المتطلبات النقدية الفورية للمجم

  الفوائد للودائع ذات العالقة قصيرة األجل.فائدة بناء على أسعار 
 

  يتم االحتفاظ بالنقد لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية مرموقة كما يلي:

  ٢٠١٦  ٢٠١٧   وكالة التصنيف  التصنيف االئتماني
     

P-1  ٥١٥٬٠٢٢٬٠٤٢  ٣٠٩٬٩٦٦٬١٧٩   موديز  
P-2  ٣٩٬٦٣٣٬٩٠١  ٣٨٬٥٨٦٬٦٤٠   موديز  

  ٢٨٥٬٧٢٣  ١٬١٧٠٬٤٦١     غير مصنفة
   ٥٥٤٬٩٤١٬٦٦٦  ٣٤٩٬٧٢٣٬٢٨٠  

 

  وأخرى تجارية مدينة ذمم .٨
 

 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
   

  ٩٧٢٬١١٢٬٣٣٦  ٤٢٢٬٤٧٣٬٠٧٠  ذمم مدينة تجارية
  )٣١٬٧٥٠٬٧٣٥(  )٤٢٬٦٢٤٬٣٧٣(  ناقصاً: انخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية

 ٩٤٠٬٣٦١٬٦٠١  ٣٧٩٬٨٤٨٬٦٩٧  
  ١٤٧٬٠٥٦٬٠٥٤  ٦٣٬٦٦٣٬٨٨٩  مقدماً دفعات مقدمة للموردين والمبالغ المدفوعة 

  ٢١١٬٢٩٧٬٢٠٤  ١٨٬٩٤٩٬٩٨٤  محتجزات مدينة
  ٨٧٬٦٦٢٬٠٨٣  ١٧٬٣٦١٬٥٦٨  ذمم مدينة أخرى

 ١٬٣٨٦٬٣٧٦٬٩٤٢  ٤٧٩٬٨٢٤٬١٣٨  
 

لایر قطري) تعتبر  ٣١٬٧٥٠٬٧٣٥: ٢٠١٦لایر قطري ( ٤٢٬٦٢٤٬٣٧٣، فإن الذمم المدينة التجارية البالغ قيمتها ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
  منخفضة القيمة. يوضح الجدول أدناه الحركة على مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية على النحو التالي:

 
 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
   

  ٢٦٬٨١٥٬٧٤٩  ٣١٬٧٥٠٬٧٣٥  يناير ١في 
  ٤٬٩٣٤٬٩٨٦  ١٣٬٧٦٨٬٩٥٨  )٢٠بالصافي من االستردادات للسنة (إيضاح  محملال

  -  )٢٬٨٩٥٬٣٢٠(  عدومةمبالغ م
  ٣١٬٧٥٠٬٧٣٥  ٤٢٬٦٢٤٬٣٧٣  ديسمبر ٣١في 
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٣٣  

 
  ديسمبر كالتالي: ٣١كانت أعمار هذه الذمم المدينة التجارية غير منخفضة القيمة كما في 

 
  متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة  

 
متأخرة وغير  غير

ً  ١٢٠أكثر من   يوما ١٢٠- ٩١  يوما ٩٠-٦١  يوما ٦٠-٣١  يوما  ٣٠حتى   منخفضة القيمة   اإلجمالي  يوما

       
 ٣٧٩٬٨٤٨٬٦٩٧  ٥٢٬٣٨٩٬٣٧٩  ١٢٬٣٤٦٬٧٢٢  ١٨٬٠٨٩٬١١٢  ٤٤٬٣٩٣٬٢٦٢  ٣٠٬٠٦٠٬٧٦٥  ٢٢٢٬٥٦٩٬٤٥٧      ٢٠١٧  

٩٤٠٬٣٦١٬٦٠١  ٩٤٬٠٤٤٬٠٨٢  ١٩٬٣٣٣٬٩٥٦  ٢٥٬٧٣١٬٦٨٠  ٦١٬٣٤٩٬٨٣٢  ٢٠١٬٢٥٧٬٧٢٨  ٥٣٨٬٦٤٤٬٣٢٣       ٢٠١٦  
 

استرداد الذمم المدينة التجارية غير المنخفضة القيمة.  ليس من ممارسات المجموعة الحصول من المتوقع، بناًء على الخبرات السابقة، أن يتم بالكامل 
  على ضمان مقابل الذمم المدينة.

 
ية، يتم عمل هذا يتم تقدير مبالغ الذمم المدينة التجارية القابلة للتحصيل إذا لم يعد من المرجح تحصيل المبلغ بكامله. بالنسبة للمبالغ الهامة الفرد

  التقدير على أساس فردي.
 

تكوين  وبالنسبة للمبالغ غير الهامة بذاتها والمتأخرة السداد، يتم إجراء التقدير بشكل جماعي بناء على سياسة المجموعة لوضع المخصصات، ويتم
  مخصص على أساس طول الفترة الزمنية التي تجاوزت االستحقاق بناًء على معدالت التحصيل التاريخية.

 
مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، فإن ربح السنة سوف ينخفض  %١السنة، إذا ازداد/ انخفض التقدير المستخدم من قبل اإلدارة بنسبة  في نهاية

لایر قطري أو يرتفع  ٣٬٨١٨٬٩٩٢: ينخفض بما قيمته ٢٠١٦لایر قطري ( ٣٬٦٢٤٬٩٧٤لایر قطري أو يرتفع بما قيمته  ٣٬٩٢٥٬٠١٨بما قيمته  
  لایر قطري).   ٣٬٠٠٠٬٧٤٠بما قيمته 
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٣٤  

  عالقة ذات أطراف من مستحقة مبالغ .٩
 

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  طبيعة العالقة       
  ٤٠٬٣١٩٬١٨٢  ١٠١٬٦٤٦٬٤٣٥  الشركة األم الرئيسية  شركة الفيصل القابضة ذ.م.م

  -  ١٨٬٥٢١٬٤٨٠  مشروع مشترك  شركة األنابيب والصبات المتقدمة ذ.م.م

  الريان لالستثمار السياحي ذ.م.م.شركة 
منشأة خاضعة لسيطرة الشركة 

  األم الرئيسية
٩٬٩٧٦٬٣٣٦  ٨٬١٦١٬٠٨٤  

  الصيانة قطر ذ.م.م.مجموعة إدارة 
منشأة خاضعة لسيطرة الشركة 

  األم الرئيسية
٣٬١٧٢٬٦٩٢  ٩٢٦٬٩٤٧  

  شركة الجازي لالستثمار العقاري ذ.م.م
منشأة خاضعة لسيطرة الشركة 

  الرئيسيةاألم 
٤٦٣٬٤٦٩  ٧٧٧٬٥٦٢  

  شركة العربية للنقل البري ذ.م.م.
منشأة خاضعة لسيطرة الشركة 

  األم الرئيسية
٢٤٨٬٤٩٠  ٢٣٠٬٨٦٥  

  شركة الفرمان لالستثمار والتجارة الدولية ذ.م.م.
منشأة خاضعة لسيطرة الشركة 

  األم الرئيسية
١٦٩٬١٢٥  ١٧٣٬٢٣٥  

  مدرسة جلف اإلنجليزية
لسيطرة الشركة منشأة خاضعة 

  األم الرئيسية
١٢٢٬١٠٣  ٨٢٬٢٧٧  

  ديليوبولس ذ.م.م.
منشأة خاضعة لسيطرة الشركة 

  األم الرئيسية
٣٦٬٣٣٨  ١٬٩٦٥  

  أطراف ذات عالقة أخرى
منشأة خاضعة لسيطرة الشركة 

    األم الرئيسية
٦٬٩٩٨٬٥٦٧  ٤٬٢٥٥٬٩١٧  

    ٦١٬٥٠٦٬٣٠٢  ١٣٤٬٧٧٧٬٧٦٧  
 

  ذات العالقة المدرجة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد:فيما يلي المعامالت مع األطراف 
 

 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
    مبيعات السلع والخدمات إلى:

  ٣٬٩٧٥٬٥٩٧  ٣٬٣٨٢٬٣٨٤  الرئيسية الشركة األم         
  ١١٬٠٥٩٬١٧٦  ٩٬٦٧٤٬٥٣٥  الرئيسية منشأة خاضعة لسيطرة الشركة األم         
  ٥٤٩٬٦٧٢٬٩١٥  -  شركة زميلة         

 ٥٦٤٬٧٠٧٬٦٨٨  ١٣٬٠٥٦٬٩١٩  
   

    إيرادات اإليجار من:
  ٣٩٨٬٤٠٠  ٣٩٨٬٤٠٠  الشركة األم الرئيسية         
  ٢٦٦٬٥٠٠  ١٧٤٬٠٠٠  منشأة خاضعة لسيطرة الشركة األم الرئيسية         

 ٦٦٤٬٩٠٠  ٥٧٢٬٤٠٠  
 

  إيضاحات:
  تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة من خالل حساب مفتوح وال يعتبر أعضاء مجلس اإلدارة أي ذمم مدينة متأخرة السداد أو  )١(

  منخفضة القيمة.             
    .٢٦يتم اإلفصاح عن معامالت األطراف ذات العالقة األخرى في اإليضاح  )٢(
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٣٥  

 

    مخزون .١٠
 

 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
   

  ١٦١٬٥٨٤٬٣٣٧  ١٣١٬٩٤٣٬١١٣  البيع بضائع بغرض إعادة
  ٥٦٬٧٩١٬٦١٠  ١٤٬٠٢٥٬٧٨٦  مواد خام وقطع غيار 

  ٦٢٬٧٩٥٬٨٦٤  ٧٥٠٬٦٨١  أعمال قيد التنفيذ
  ٥٤٬٦٩٥٬١١٢  ١٬٥٣١٬٦١٣  بضائع في الطريق

 ٣٣٥٬٨٦٦٬٩٢٣  ١٤٨٬٢٥١٬١٩٣  
  )٢٬٨١٨٬٠٧٤(  )١٬٣٦١٬٢٨٥(  لصافي القيمة القابلة للتحقق المخزونتخفيض ناقصاً: 

 ٣٣٣٬٠٤٨٬٨٤٩  ١٤٦٬٨٨٩٬٩٠٨  
 

  يوضح الجدول أدناه مخصص المخزون المتقادم وبطئ الحركة على النحو التالي:
 

 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
   

  ٣٬٢٨٥٬١٤٧  ٢٬٨١٨٬٠٧٤  يناير ١في 
  )٤٦٧٬٠٧٣(  ٧٠٨٬٩٤٤  )١٨ت خالل السنة (إيضاح ردودامبالصافي من ال المحمل

  -  )٢٬١٦٥٬٧٣٣(  استبعاد شركات تابعة
  ٢٬٨١٨٬٠٧٤  ١٬٣٦١٬٢٨٥  ديسمبر ٣١في 

 
  لصافي القيمة القابلة للتحقق المخزونتخفيض  -تقديرات هامة 

 
صافي  لقابلة للتحقق.يتم إدراج المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل. وعندما يصبح المخزون قديماً أو تالفاً، يتم تقدير القيمة ا

يرية الالزمة إلتمام القيمة القابلة للتحقق هي قيمة البيع التقديرية في نطاق عمليات الشركة العادية بعد خصم تكاليف اإلنجاز التقديرية و التكاليف التقد
بالنسبة للمبالغ الهامة الفردية، يتم عمل هذا التقدير على أساس فردي. أما مبالغ المخزون الفردية غير الهامة ولكنها قديمة أو غير  عملية البيع.

صالحة لالستخدام فيتم تقديرها بصورة جماعية ويحتسب لها مخصص وفقاً لنوع المخزون ودرجة التقادم وعدم الصالحية وأي فرق بين المبالغ 
  ة فعليا في فترات مستقبلية  والمبالغ المتوقعة سيتم االعتراف بها في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد.المحقق

 
مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، فإن ربح السنة سوف يزداد أو  %١في نهاية السنة، إذا ازداد/ انخفض التقدير المستخدم من قبل اإلدارة بنسبة 

لایر قطري أو  ٣٬١٧٦٬٦٥١: ينخفض بما قيمته ٢٠١٦لایر قطري ( ٩٢٦٬٧٢٨لایر قطري أو يرتفع بما قيمته  ١٬٣٥٩٬٢٢٩بما قيمته  ينخفض
  لایر قطري).   ١٬٧٣٠٬٧٢٣يرتفع بما قيمته 

 

    المال رأس .١١
 

 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
   

    مصرح به ومصدر ومدفوع
  ٦٬٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٦٬٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  رياالت قطرية لكل سهم ١٠) سهم بواقع  ٦٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠: ٢٠١٦( ٦٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠

 
 جميع األسهم من نفس الفئة وتحمل حقوق تصويت متساوية.

  

     القانوني االحتياطي .١٢
 

من صافي ربح  %١٠، والنظام األساسي للشركة األم، ينبغي تحويل مبلغ يعادل نسبة ٢٠١٥لسنة  ١١ية القطري رقم التجاركات الشروفقاً لقانون 
لظروف المدفوع. وال يتم توزيع االحتياطي القانوني إال في ا المالمن رأس  %٥٠السنة إلى االحتياطي القانوني حتى يبلغ هذا االحتياطي ما نسبته 

لى المحددة وفقا للقانون الموضح أعاله والنظام األساسي للشركة األم. كما تلتزم شركات المجموعة بتحويل نسبة من صافي أرباحها السنوية إ
    االحتياطي القانوني وفقا لمتطلبات النظام  األساسي والقوانين المنظمة لذلك.
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٣٦  

 

  القروض .١٣
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  فترة االستحقاق    اتإيضاح  
     

  ١٩٤٬٣٥٠٬١٧٨  -  ٢٠١٧سبتمبر   ) ١(    ١قرض 
  ١٣٦٬٥٣٢٬١٥٤  -  ٢٠٢٢أكتوبر    ) ٢(   ٢قرض 

  ١٤٠٬٧٨٢٬٤١١  -    ) ٣(   كمبياالت دائنة
  ٢٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠١٨فبراير   ) ٤(   ٣قرض 
  ٣٤٬٩٠٧٬٢٩٢  -  ٢٠١٧أبريل    ) ٥(   ٤قرض 
  ٤٬٥٨٤٬٠٣٦  -  ٢٠١٧نوفمبر     ) ٦(   ٥قرض 
  ١٬٤١٤٬٤٥٣  -  ٢٠١٧ديسمبر    ) ٧(   ٦قرض 
  ١٧٬٢٤٥٬٣٦٦  ١١٬٦٤١٬٤٤٨  ٢٠١٩أبريل    ) ٨(   ٧قرض 
  ٢٬٣٦٤٬٠٩٥  ٢٬٠٨٢٬٠٣٨  ٢٠٢٢مايو    ) ٩(  ٨قرض 

   ٧٥٢٬١٧٩٬٩٨٥  ٢٣٣٬٧٢٣٬٤٨٦  
  )٤٠٤٬٢٧٦(  -    ناقصاً: تكاليف التمويل المؤجلة

   ٧٥١٬٧٧٥٬٧٠٩  ٢٣٣٬٧٢٣٬٤٨٦  
 

  وتم عرضها في بيان المركز المالي الموحد كالتالي:
 

 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
   

  ٦٢٠٬٩٤٧٬٩٧٠  ٢٢٨٬٢٣٢٬٣٧٠  الجزء المتداول 
  ١٣٠٬٨٢٧٬٧٣٩  ٥٬٤٩١٬١١٦  الجزء غير المتداول

 ٧٥١٬٧٧٥٬٧٠٩  ٢٣٣٬٧٢٣٬٤٨٦  
 

  تتكون تكاليف التمويل المؤجلة من رسوم الترتيب. كانت الحركات في تكاليف التمويل على النحو التالي:
 

 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
   

  ٥٤٧٬٩١٤  ٤٠٤٬٢٧٦  يناير ١في 
  )١٤٣٬٦٣٨(  )٣٠٬٢٧٧(  إطفاء خالل السنة

  -  )٣٧٣٬٩٩٩(  استبعاد شركات تابعة
  ٤٠٤٬٢٧٦  -  ديسمبر ٣١في 

 
  إيضاحات:

 
      بسبب فقدان السيطرة في الشركات التابعة  ةالكمبياالت الدائن و ٢و  ١قم ر تم إلغاء االعتراف بالقروض ٢٠١٧مارس  ٣١في  )١(

  ).٣١(إيضاح
 
     . يحمل القرض مجموعةتم الحصول عليه لتسوية قرض قائم ومتطلبات رأس المال العامل لل القرض الثالث هو قرض معبري مضمون )٢(

  مع الفائدة. دفعة واحدة في نهاية فترة اإلستحقاقفوائد بمعدالت تجارية ويتم سداده ب
  
مليون دوالر أمريكي)  ٨٥لایر قطري ( ٣٠٩٬٥٨٣٬٧٥٠قرضا تم الحصول عليه من شريحتين منفصلتين بقيمة  ٤يمثل القرض رقم  )٣(

مليون دوالر  ٢٧٫٥لایر قطري ( ١٠٠٬١٦٨٬٧٥٠. يتكون القرض من الشريحة أ بقيمة االستثمارات العقاريةلغرض تجديد وبناء مرافق في أحد 
والشريحة ب مليون دوالر أمريكي). تم دفع الشريحة أ بالكامل خالل السنة،  ٥٧٫٥لایر قطري ( ٢٠٩٬٤١٥٬٠٠٠أمريكي) والشريحة ب بقيمة 

. يحمل القرض فوائد بمعدالت تجارية وتم سداد القرض ٢٠١٤قسطا ربع سنوي متساوية القيمة، ويبدأ ذلك اعتبارا من يوليو  ١٢واجبة السداد على 
  .٢٠١٧بالكامل في عام 

 
قطري مع سداد القسط األخير لایر  ٤٢٦٬٠٠٠قسطا شهريا متساوية القيمة بقيمة  ٥٠قرضا مضمونا يستحق الدفع على  ٥يمثل القرض  )٤(

. يحمل القرض فوائد بمعدالت تجارية وتم سداد القرض بالكامل في عام ٢٠١٣أكتوبر  ١لایر قطري ويبدأ ذلك اعتبارا من  ٣٢٤٬٠٣٦بقيمة 
٢٠١٧.  

 
القيمة بمبلغ  قسطا متساوية  ٥٩قرضا مضمونا ويحمل فوائد بمعدالت األسواق التجارية ويستحق الدفع بواقع  ٦يمثل القرض  )٥(

وتم سداد القرض بالكامل  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١لایر قطري ويبدأ ذلك اعتبارا من  ١٢٨٬٠٠٠لایر قطري مع سداد الدفعة األخيرة بقيمة ١٦٠٬٠٠٠
  .٢٠١٧في عام 
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 ١٨ القرض على، لتمويل شراء المعدات الثقيلة واآلالت. يسدد ٢٠١٤مايو  ٤يمثل قرضا مضمونا تم الحصول عليه في  ٧القرض  )٦(

 ١٬٩٤٠٬٢٤١، وتم تعديله إلى ٢٠١٧ حتى يونيو لایر قطري ١٬٦٧٢٬٠٥٨، وقد كان في السابق ٢٠١٥فبراير  ٢٦قسطا ربع سنوي اعتبارا من 
  . ويحمل هذا القرض فوائد بمعدالت األسواق التجارية.٢٠١٩حتى آخر قسط في أبريل  لایر قطري

 
، لتمويل شراء المركبات والمعدات واآلالت. يستحق سداد القرض ٢٠١٦يوليو  ١٢في  عليهل تم الحصومضمونا  اقرض ٨يمثل القرض  )٧(

لایر قطري في األشهر التالية.  ويحمل  ٣٩٬٢٨٤و  ٢٠١٧يونيو  ١لایر قطري في الشهر األول اعتبارا من  ٤٦٬٣٥٥قسطا شهريا بقيمة  ٥١على 
  هذا القرض فوائد بمعدالت األسواق التجارية.

 
  افي الدينتسوية ص

 
نقد/ سحب على  

  المكشوف
مستحقة السداد -قروض 

  خالل سنة
مستحقة السداد -قروض 
  بعد سنة

 
  اإلجمالي

  )٢٩١٬٣٣١٬٢٩٦(  )١٨٠٬٩٢٧٬١١٩(  )٧٥١٬٣١٢٬٧٥٠(  ٦٤٠٬٩٠٨٬٥٧٣  ٢٠١٦يناير  ١صافي الدين كما في 
  ٩٣٬٠٣٨٬٣٧٧  ٥٠٬٠٩٩٬٣٨٠  ١٣٠٬٣٦٤٬٧٨٠  )٨٧٬٤٢٥٬٧٨٣(  التدفقات النقدية

  )١٩٨٬٢٩٢٬٩١٩(  )١٣٠٬٨٢٧٬٧٣٩(  )٦٢٠٬٩٤٧٬٩٧٠(  ٥٥٣٬٤٨٢٬٧٩٠  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الدين كما في  صافي
 

نقد/ سحب على  
  المكشوف

مستحقة السداد -قروض 
  خالل سنة

مستحقة -قروض 
  السداد بعد سنة

 
  اإلجمالي

  )١٩٨٬٢٩٢٬٩١٩(  )١٣٠٬٨٢٧٬٧٣٩(  )٦٢٠٬٩٤٧٬٩٧٠(  ٥٥٣٬٤٨٢٬٧٩٠  ٢٠١٧يناير  ١صافي الدين كما في 
  )٥٤٬٦٦٠٬٧٢٥(  -  ١٥١٬٩٩٤٬٥١١  )٢٠٦٬٦٥٥٬٢٣٦(  التدفقات النقدية

إلغاء االعتراف نتيجة فقدان السيطرة في 
  ٢٤٠٬٧٢١٬٠٨٩  -  شركات تابعة

 
١٢٥٬٣٣٦٬٦٢٣  

 
٣٦٦٬٠٥٧٬٧١٢  

  ١١٣٬١٠٤٬٠٦٨  )٥٬٤٩١٬١١٦(  )٢٢٨٬٢٣٢٬٣٧٠(  ٣٤٦٬٨٢٧٬٥٥٤  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١صافي الدين كما في 
 

    للموظفين الخدمة نهاية مكافآت .١٤
 

  يوضح الجدول التالي الحركة في المخصص المسجل في بيان المركز المالي الموحد:
 

 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
   

  ٢٥٬٠١٣٬٩٦٧  ٣١٬٥٠٢٬٦٨٩  يناير ١في 
  ٦٬٧٧٨٬١٣٢  ٥٬٠٠٢٬٧٢٤  )٢١خالل السنة (إيضاح  مخصص مكون

  -  )٨٬٢٩٧٬١١٦(  استبعاد شركات تابعة
  )٤٬١٣٦٬٦٨٣(  )٢٬٩٤٩٬٠٦٠(  الخدمة المدفوعة خالل السنة مكافآت نهاية

  ٣٬٨٤٧٬٢٧٣  -  االستحواذ من خالل اندماج األعمال
  ٣١٬٥٠٢٬٦٨٩  ٢٥٬٢٥٩٬٢٣٧  ديسمبر ٣١في 

 

    ومستحقات دائنة ذمم .١٥
 

 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
   

  ٥٢٧٬٩٥٣٬٩١٠  ١٥٥٬٢٧١٬٢٧٤  ذمم دائنة تجارية
  ١٣١٬٣٠٤٬٤٢٨  ٤٩٬٧٧٤٬٧٩٨  دفعات مقدمة من العمالء والمستأجرين

  ٩٤٬٤٠٠٬٤٨٤  ٣٤٬٢٤١٬٢٤٠  استحقاقات
  ١٤٢٬١٣٧٬٠٥٣  ١١١٬٣٨٩٬٤٣٥  ذمم دائنة أخرى

 ٨٩٥٬٧٩٥٬٨٧٥  ٣٥٠٬٦٧٦٬٧٤٧  
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    عالقة ذات ألطراف مستحقة مبالغ .١٦
 
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  طبيعة العالقة  

   
  ١٤٬١٩٢٬٧٠٥  ٩٬١٩٠٬١٩٣  مشروع مشترك  أعمال إي سي إي ذ.م.م.

  جتكو للتبريد والتكييف  -شركة جتكو  ذ.م.م 
منشأة خاضعة لسيطرة الشركة األم 

  الرئيسية
٦٥٠٬٥٥٦  ٦٧٢٬٠٥٦  

  جتكو للخدمات
منشأة خاضعة لسيطرة الشركة األم 

  الرئيسية
٥٧٩٬٠٨١  -  

  أنظمة المعلومات المتكاملة ذ.م.م
منشأة خاضعة لسيطرة الشركة األم 

  الرئيسية
٧٧٩٬١٧٩  ٤١٥٬٥٦٣  

  أطراف ذات عالقة أخرى
 منشأة خاضعة لسيطرة الشركة األم 

  ٣٬٥٦٩٬٥٢١  ٢٬٧٦٥٬٤٤٥ الرئيسية

  ١٩٬١٩١٬٩٦١  ١٣٬٦٢٢٬٣٣٨  
 

  فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد:

 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
    شراء السلع والخدمات:

  ٤٬٥٣٣٬٤٥٩  ٣٬٩٩٢٬٩١٩  منشأة خاضعة لسيطرة الشركة األم الرئيسية         
  ١٩٬٦٢٨٬٩٦٨  -  شركة زميلة         

 ٢٤٬١٦٢٬٤٢٧  ٣٬٩٩٢٬٩١٩  
   

    مصروفات اإليجارات:
  ٦٬٣٧٤٬١٨٢  ٥٬٩٧١٬٩٥٣  الشركة األم الرئيسية         
  ٩٬٥٣٥٬٤٠٥  ٤٬٣١٦٬٨٨٣  منشأة خاضعة لسيطرة الشركة األم الرئيسية         

 ١٥٬٩٠٩٬٥٨٧  ١٠٬٢٨٨٬٨٣٦  
   

    رسوم إدارة المشغل
  ١٦٬٥١٤٬٣٤٢  ١٤٬٥٨٨٬٩٧٠  مشروع مشترك          
  إيضاح:

  عمليات سيتي سنتر مول.دارة إى مشروع مشترك يتول
 

  .٢٦يتم اإلفصاح عن معامالت األطراف ذات العالقة األخرى في اإليضاح 
 

  إيرادات .١٧
 

 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
   

  ٢٬٣٦٤٬٤٦٩٬٠١٥  ١٬١٣٧٬٥٦٥٬٨٧٣  بيع البضائع
  ٢٩١٬١٣٨٬٩٨٦  ٣٠٤٬٦٢٣٬٥١٧  إيرادات اإليجار

  ١٠٠٬١٥٤٬٤٦٦  ١١٦٬٠٢٣٬٢٢٢  إيرادات الخدمات
  ٧٣٬٣٧٢٬١٣٣  ٤٦٬٠٢٤٬٨٢٩  العمولة والحوافز ورسوم الوكالة

 ٢٬٨٢٩٬١٣٤٬٦٠٠  ١٬٦٠٤٬٢٣٧٬٤٤١  
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  مباشرة تكاليف .١٨
 

 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
   

  ١٬٨٧٥٬٨٦٩٬٧١٧  ٨٦٢٬٥٤٢٬٧١٥  رف بها كمصروفالمخزون المعتتكلفة 
  ١٠١٬٣٠١٬٠٦٧  ٦٩٬٣٨٣٬١٢٢  )٢١رواتب أجور مباشرة (إيضاح 

  ٥٢٬١٩٤٬٨٠٠  ٢٦٬٨٠١٬٢٣٣  )٦االستهالك (إيضاح 
  ١٦٬٥١٤٬٣٤٢  ١٤٬٥٨٨٬٩٧٠  رسوم إدارة المشغل

  ٣٧٬٤٤٢٬٨٤٩  ٣٦٬٩١٩٬٧١٢  مصروفات التشغيل للممتلكات العقارية
  )٤٦٧٬٠٧٣(  ٧٠٨٬٩٤٤  )١٠المخزون المتقادم وبطيء الحركة (إيضاح مخصص 

  ٦٢٬٩١٠٬٠٧٦  ٤٧٬٦٩٨٬٩٩٥  مصروفات تشغيلية أخرى
 ٢٬١٤٥٬٧٦٥٬٧٧٨  ١٬٠٥٨٬٦٤٣٬٦٩١  

 

  أخرى ايرادات .١٩
 

 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
   

  ٣٬٣٧٢٬٥٩٠  ٣٬٠١٨٬٤٥٣  إيرادات الفوائد
  ٣٢٤٬٤٠٦  ١٬٥٩١٬٦٦١  أرباح استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات

  ١٢٬٨٥٩٬٢٦٣  ١٩٬٢٩٤٬١٦١  إيرادات متنوعة
 ١٦٬٥٥٦٬٢٥٩  ٢٣٬٩٠٤٬٢٧٥  

 

    وإدارية عمومية مصروفات .٢٠
 

 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
   

  ٧٨٬٧٩٣٬٧٤١  ٧٤٬٣٧٨٬٧٢٥  )٢١اإلدارة و الموظفين (إيضاح تكاليف 
  ٩٬٥٨٣٬٤٩٣  ٩٬٨٩٨٬٧١١  االستهالك

  ١٠٬٧٣٣٬٠٧٦  ٩٬٤٧٩٬٥٣١  عاتتبر
  ١٣٬٨٩٩٬٢٣٤  ٩٬١٠٦٬٨٦٢  إيجار

  ٤٬٩٣٤٬٩٨٦  ١٣٬٧٦٨٬٩٥٨  )٨تجارية (إيضاح المدينة الذمم المخصص االنخفاض في قيمة 
  ٢٬٨٣١٬٧٤٤  ٣٬٢٢٠٬٠٧٤   ومهنية أتعاب تأمينية

  ٢٬٩٦٧٬٣٦٩  ٢٬٠٢١٬٤٢٠  تصليحات وصيانة
  ١٬٧١٨٬٠٣٨  ١٬٧٢٤٬٩٦٨  تكاليف االتصاالت

  ٣٬٣٣٧٬١٦٩  ١٬٤٧٨٬٣٤٥  رسوم بنكية
  ٩٨٦٬٩٤٩  ٩٢٣٬٠٦٨  بريد وطباعة وقرطاسية

  ٢٬٠٦١٬٧٨٦  ٥٦٬٠٧٢  النشاط تدريب وتطوير
  ٢٢٬٨٤٢٬٤٣٠  ١٢٬٩٣٥٬٠٥٨  مصروفات متنوعة

 ١٥٤٬٦٩٠٬٠١٥  ١٣٨٬٩٩١٬٧٩٢  
 

  الموظفين تكاليف .٢١
 

 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
   

  ١٧٢٬٤٧٩٬٧٣٤  ١٣٤٬٧٩٠٬٢٠٦  الرواتب واألجور
  ٦٬٧٧٨٬١٣٢  ٥٬٠٠٢٬٧٢٤  )١٤(ايضاح  مكافاّت نهاية الخدمة للموظفين

  ٨٣٦٬٩٤٢  ٣٬٩٦٨٬٩١٧  الموظفين األخرىمنافع 
 ١٨٠٬٠٩٤٬٨٠٨  ١٤٣٬٧٦١٬٨٤٧  

 
  ويتم عرض توزيع تكاليف الموظفين كالتالي:

 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
   

  ١٠١٬٣٠١٬٠٦٧  ٦٩٬٣٨٣٬١٢٢  )١٨(ايضاح  تكاليف مباشرة
  ٧٨٬٧٩٣٬٧٤١  ٧٤٬٣٧٨٬٧٢٥  )٢٠(ايضاح  مصروفات عمومية وإدارية

 ١٨٠٬٠٩٤٬٨٠٨  ١٤٣٬٧٦١٬٨٤٧  



  شركة أعمال ش.م.ق.ع.
  البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  يضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدةاإل

 (جميع المبالغ باللایر القطري ما لم يذكر خالف ذلك) 
 

٤٠  

 

  التمويل تكلفة .٢٢
 

 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
   

  ٢٧٬٨٢٤٬٠٦١  ١٨٬٣٢٥٬٦٩٩  مصروفات الفوائد
  ١٤٣٬٦٣٨  ٣٠٬٢٧٧   إطفاء تكاليف تمويل مؤجلة

 ٢٧٬٩٦٧٬٦٩٩  ١٨٬٣٥٥٬٩٧٦  
 

  والمخففة األساسية األسهم ارباح .٢٣
 

د األسهم يتم احتساب األرباح  األساسية للسهم الواحد بقسمة األرباح للسنة والعائدة لحملة حقوق الملكية بالشركة األم على المتوسط المرجح لعد
  خالل السنة. القائمةالعادية 

 
 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
   

  ٤٦٢٬٢٧٠٬٢٨٣  ٥٠٠٬٩١٦٬٧٨٢  ربح السنة العائد لحملة حقوق الملكية بالشركة األم (لایر قطري)
  ٦٢٩٬٨٤٢٬٩٣٤  ٦٢٩٬٨٩٧٬٠٣٢  )١المتوسط المرجح لعدد األسهم المستحقة خالل السنة (

  ٠٫٧٣  ٠٫٨٠  أرباح السهم األساسية والمخففة (لایر قطري)
 

  إيضاحات:
  تم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم لغرض احتساب أرباح السهم على النحو التالي: )١(
 
  المتوسط المرجح لعدد األسهم عدد األسهم القائمة 
 ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  ٦٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٦٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٦٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٦٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠  سنةفي بداية ال القائمةاألسهم ا
  أسهم متوسط ناقصاً: 
  القائمة الخزانة

)١٥٧٬٠٦٦(  )١٠٢٬٩٦٨(  )١٥٧٬٠٦٦(  )٥٥٬٩٣٦(  

  القائمة فيألسهم متوسط ا
  نهاية السنة 

 
٦٢٩٬٩٤٤٬٠٦٤  

  
٦٢٩٬٨٤٢٬٩٣٤  

 
٦٢٩٬٨٩٧٬٠٣٢  

 
٦٢٩٬٨٤٢٬٩٣٤  

 

  االرتباطات .٢٤
 

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
   

مدة في نهاية يوضح الجدول التالي النفقات الرأسمالية التقديرية المحددة بالموازنة والمعت
   السنة ولكن لم يتم رصد مخصص لها:

 

  ٢٢٥٬٣١٢٬٤٨٨  ١٦٦٬٦٨٠٬٩٥٨  استثمارات عقارية
  ٥٢٬٥٦٥٬٤٥٥  ٢٬٧٣١٬١٥٦  ممتلكات ومنشآت ومعدات

 ٢٧٧٬٨٧٧٬٩٤٣  ١٦٩٬٤١٢٬١١٤  
   

    ارتباطات التأجير التشغيلي بموجب اتفاقيات التأجير غير القابلة لإللغاء:
  ٣٬١٢٢٬٢٩٦  ٩٬٦٧٨٬٥٥٩  مستحقة السداد خالل سنة واحدة

  ١٬٤٩٧٬٥٩٩  ٤٬٢٩١٬١٤١  مستحقة السداد بعد سنة واحدة وال تتجاوز خمس سنوات
 ٤٬٦١٩٬٨٩٥  ١٣٬٩٦٩٬٧٠٠  

  



  شركة أعمال ش.م.ق.ع.
  البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  يضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدةاإل

 (جميع المبالغ باللایر القطري ما لم يذكر خالف ذلك) 
 

٤١  

 

  محتملة مطلوبات .٢٥
 

  كان لدى المجموعة المطلوبات المحتملة التالية والتي ال يتوقع أن ينشأ عنها أي مطلوبات مادية.
 

 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
   

  ١٬٠٢٦٬٧٤٤٬١٢٦  ١٥٤٬٣١٣٬٤٥٥  خطابات الضمان
  ٤٬٨٨٣٬٣١٨  ٩٬٣٤٩٬٤٦٠  خطابات اعتماد

 
  إيضاحات:

 
تشتمل خطابات الضمان على ضمان حسن التنفيذ والضمان االبتدائي وضمانات السداد المقدمة للموردين والمقاولين من قبل المجموعة  )١(

  في سياق األعمال االعتيادية والتي تستحق خالل اثني عشر شهرا من تاريخ التقرير.  
 
نك لشراء السلع التجارية من الموردين األجانب، والتي سوف تستحق في يتم تقديم خطابات االعتماد عن طريق إيداع الوثائق لدى الب )٢(

  غضون ثالثة إلى ستة أشهر من تاريخ المعاملة.
 

  العالقة ذات األطراف إفصاحات .٢٦
 

  العالقة ذات األطراف معامالت  )أ(
 

للمجموعة والمنشآت التي تخضع للسيطرة أو تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة ومسؤولي اإلدارة العليا 
السيطرة المشتركة أو التي تخضع لنفوذ هؤالء األطراف بشكل جوهري. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة 

  المجموعة.
 

  العالقة ذات األطراف أرصدة  )ب(
 

على التوالي. ال تحمل هذه األرصدة فوائد وتستحق السداد  ١٦و  ٩باإليضاحين  تم اإلفصاح عن المبالغ المستحقة من/ إلى األطراف ذات العالقة
  على أساس تواريخ متفق عليها بصورة بشكل مشترك، وذلك عادة خالل سنة واحدة.

 
.  يتم إجراء هذا التقييم في الشركة انخفاضاً في قيمة الذمم المدينة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة في أي من العامين تسجللم 

  كل سنة مالية من خالل فحص المركز المالي ألي طرف ذي عالقة والسوق التي يعمل فيها هذا الطرف.
 

  العليا اإلدارة موظفي مكافآت  )ج(
 

  يوضح الجدول التالي مكافآت موظفي اإلدارة العليا خالل السنة:
 

 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
   

  ٢٬٠٩٢٬٥٠٠  ١٬٠٢٠٬٠٠٠  منافع قصيرة األجل
  ٩٨٬٧٥٠  ٦٣٬٧٥٠  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 ٢٬١٩١٬٢٥٠  ١٬٠٨٣٬٧٥٠  
 

  اإلدارة مجلس مكافآت  )د(
 

  لایر قطري). ١٬٢٠٠٬٠٠٠: ٢٠١٦لایر قطري ( ١٬٢٠٠٬٠٠٠بلغت المكافآت المقترحة لمجلس اإلدارة للسنة ما قيمته 
 

  التوزيعات .٢٧
 

من رأس المال  %٦توزيعات أرباح نقدية بنسبة  ٢٠١٧بريل أ ١٧خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقدة بتاريخ  اعتمد مساهمو الشركة
  : ال شيء).٢٠١٦( ٦٢٠١مليون لایر قطري  من ربح  ٣٧٨وبقيمة 

 
مليون لایر قطري و ستعرض للموافقة  ٣٧٨ل بقيمة من رأس الما %٦بنسبة  ٢٠١٧المقترحة لسنة  نقدية توزيعات اقتراحدارة بو قام مجلس اإل

  الجمعية العمومية السنوية العتمادها. على



  شركة أعمال ش.م.ق.ع.
  البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  يضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدةاإل

 (جميع المبالغ باللایر القطري ما لم يذكر خالف ذلك) 
 

٤٢  

 

  والرياضي االجتماعي للصندوق مساهمة .٢٨
 

من صافي األرباح  %٢٫٥لایر قطري) بما يمثل نسبة  ٧٬٦٧٣٬٤١٢: ٢٠١٦لایر قطري ( ١٢٬٥٢٢٬٩٢٠خصصت المجموعة خالل السنة مبلغ 
لایر قطري  ٧٬٦٧٣٬٤١٢، تم تخصيص مبلغ ٢٠١٦ملكية للسنة كمساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي. في عام الموحدة العائدة لحملة حقوق ال

  لایر قطري. ٣٬٨٨٣٬٣٤٥بعد خصم الفائض السابق للمخصصات البالغ 
 

  الدخل ضريبة .٢٩
 

لضريبة الدخل بموجب قانون ضريبة  تخضع بعض الشركات التابعة للمجموعة، والتي يملكها مساهمون من غير دول مجلس التعاون الخليجي،
. يتم تحميل ضريبة الدخل على حصة األرباح العائدة للمساهمين من غير دول مجلس التعاون الخليجي.  ٢٠٠٩لسنة  ٢١الدخل القطري رقم 

ن من غير دول مجلس التعاون ألغراض هذه البيانات المالية الموحدة، تم استبعاد التزام ضريبة الدخل للمساهمين األجانب، نظرا ألن المساهمي
  الخليجي قد وافقوا، بموجب اتفاقيات المساهمين الموقعة مع المجموعة، على تحمل كافة المطلوبات والمدفوعات الالزمة.

 

  قطاعية معلومات .٣٠
 

ناه تمثل الوحدات كما هو موضح أد ألغراض إدارية تم تنظيم المجموعة في وحدات تجارية على أساس طبيعة أنشطتها، ولها أربعة قطاعات
  والمركز الرئيسي كالتالي:االستراتيجية للمجموعة 

 
  :العقار

 
  وشركات تأجير العقارات. الستثمارات العقاريةويشمل هذا القطاع تأجير مرافق بمجمعات منافذ البيع بالتجزئة وا

 
  التجارة والتوزيع:

 
والمواد االستهالكية والمعدات المنزلية والمعدات الطبية واإلطارات ومواد التشحيم  ويمثل القطاع توزيع بالجملة و / أو التجزئة للمواد الصيدالنية

  والطباعة الصناعية.
 

  الصناعات التحويلية: 
 

ة وتقديم يشمل القطاع تصنيع وتوزيع الجملة و / أو البيع بالتجزئة للكابالت واألدوات الكهربائية والحصباء والخرسانة الجاهزة والكتل األسمنتي
  لخدمات المتعلقة باالستثمار الصناعي وإصالح وبناء محطات توليد الطاقة وتجارة منتجات اإلضاءة ليد وإدارة المنشآت الصناعية.ا

 
  دارة:إخدمات 

 
  ويشمل هذا القطاع توفير الخدمات والتنظيف وخدمات الترفيه والتسلية وخدمات مركز االتصال والعمل كوكيل سفريات. 

 
  الشركة األم:

 
  لشركات التابعة للمجموعة.لتقديم الخدمات المؤسسية 

 
االستراتيجية. كما  قساملكل من األ شكل منتظمالداخلية ب ة) بمراجعة تقارير اإلدارةالرئيسي ةالتشغيلي اتالقرار متخذ(يقوم المدير العام للمجموعة 

. يتم تقييم ة لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداءالتجارية بصورة منفصل المجموعة قسامبمراقبة نتائج التشغيل أل أيضاوم يق
ية على أساس أداء القطاع بناء على المركز المالي واألرباح أو الخسائر التشغيلية لهذه القطاعات. معامالت األسعار المحايدة بين القطاعات التشغيل

  تجاري بحت بطريقة مماثلة للمعامالت مع أي طرف ثالث.



  شركة أعمال ش.م.ق.ع.
  البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  يضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدةاإل

 (جميع المبالغ باللایر القطري ما لم يذكر خالف ذلك) 
 

٤٣  

 
  القطاعات التشغيلية:

 
  يتم عرض القطاع التشغيلي، بعد استبعاد معامالت ما بين الشركات، على النحو التالي:

 
 
  الرئيسي  المركز   دارةإخدمات   صناعات تحويلية  تجارة وتوزيع  العقار  

 
  محذوفات

 
  اإلجمالي

         ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
         اإليرادات

  ١٬٦٠٤٬٢٣٧٬٤٤١   -  ٨٥٬١٣٩٬٩٨٩  ٥٧٦٬٣٣٣٬٥٤٧  ٦٢٥٬٨٤٥٬٩٧٣  ٣١٦٬٩١٧٬٩٣٢  أطراف خارجية -
  -  )٢٧٬٦٢٩٬٩٥٧( )١(  -  ١٠٬١٣٦٬٠١٦  ٥٬٨٨٢٬٨٢٩  ٧٬٥٨٨٬٣٤٧  ٤٬٠٢٢٬٧٦٥  ما بين القطاعات -

 ١٬٦٠٤٬٢٣٧٬٤٤١  )٢٧٬٦٢٩٬٩٥٧(  -  ٩٥٬٢٧٦٬٠٠٥  ٥٨٢٬٢١٦٬٣٧٦  ٦٣٣٬٤٣٤٬٣٢٠  ٣٢٠٬٩٤٠٬٦٩٧  

  ٤٣٩٬٣٩٥٬١٣٥  -  )٢٣٬٧٣١٬٠١٠(  ٧٬١٢٤٬٨٤٩  ٧٧٬١٧٦٬٦٠٧  ١١٦٬١٦٤٬٣٣٥  ٢٦٢٬٦٦٠٬٣٥٤  نتائج التشغيل
  ٥٢٣٬٠٦٤٬٣٦٩  -  )٣٦٬٠٦٥٬٢٤١(  ٧٬٠٤٣٬٠٦٩  ١٦٧٬٨٠١٬٥٥٢  ١١٦٬١٦٤٬٣٣٥  ٢٦٨٬١٢٠٬٦٥٤  الربح/ (الخسارة) للسنة

  ٣٦٬٦٩٩٬٩٤٤  -  ٤٢٬٠٣٩  ٣٬٨٢١٬٩٢٤  ٢٤٬٩٥٨٬١٠٢  ٥٬٢٣١٬٢٤٩  ٢٬٦٤٦٬٦٣٠    االستهالك
        

         ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
         اإليرادات

  ٢٬٨٢٩٬١٣٤٬٦٠٠  -  -  ٩٥٬١٨١٬٧٥٥  ١٬٧٨٣٬٥٥٤٬٦٤٣  ٦٣٩٬٨٦٣٬٣٠٢  ٣١٠٬٥٣٤٬٩٠٠  أطراف خارجية -
  -  )٤٧٬٦٩٨٬٥٤٣( )١(  -  ٢٬٢٣٨٬٠٩٥  ٢٨٬١٠٢٬٤٤٣  ٩٬٩٩٣٬٨٢٤  ٧٬٣٦٤٬١٨١  ما بين القطاعات -

 ٢٬٨٢٩٬١٣٤٬٦٠٠  )٤٧٬٦٩٨٬٥٤٣(  -  ٩٧٬٤١٩٬٨٥٠  ١٬٨١١٬٦٥٧٬٠٨٦  ٦٤٩٬٨٥٧٬١٢٦  ٣١٧٬٨٩٩٬٠٨١  

 ٥٢٨٬٠١٣٬١٩٦  -  )٢٦٬٤٥٤٬٣٢٨(  ٩٬٩٤٨٬٠٢٦  ١٧١٬٣٠٣٬٨٣٢  ١١٩٬٧٦٩٬٦١٥  ٢٥٣٬٤٤٦٬٠٥١  نتائج التشغيل
  ٥٦٠٬٢٣٤٬٦٢٥  -  )٣٨٬٩٨٥٬٨٠٩(  ٩٬٧٨٩٬٥٤٣  ٢١٠٬٣٩٧٬٠٥٨  ١١٩٬٧٦٩٬٦١٥  ٢٥٩٬٢٦٤٬٢١٨  الربح/ (الخسارة) للسنة

  ٦١٬٧٧٨٬٢٩٣  -  ٦٤١٬٧٥٦  ٣٬٥٤١٬٦٨٠  ٥١٬٣٥١٬٨٨٦  ٤٬٨٧٠٬٠١٥  ١٬٣٧٢٬٩٥٦  االستهالك
 

  إيضاح:
 
  يتم حذف اإليرادات المحققة فيما بين القطاعات عند التوحيد. )١(



  شركة أعمال ش.م.ق.ع.
  البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  يضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدةاإل

 (جميع المبالغ باللایر القطري ما لم يذكر خالف ذلك) 
 

٤٤  

 
  الموجودات والمطلوبات

 
 
  المركز الرئيسي  دارةإخدمات   صناعات تحويلية  تجارة وتوزيع  العقار 

 
  محذوفات

 
  اإلجمالي

         ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
 ١٬١١١٬٢٣٩٬٣٦٧   )١٠٣٬٩٨٤٬٤١١( )١(  ١٧٨٬٨٤٢٬٧٩١  ٩٦٬٨٤٥٬٤٨٦  ١٩٨٬٥٥٨٬٩٢٦  ٥٤١٬٣٢٤٬٥٢٥  ١٩٩٬٦٥٢٬٠٥٠  موجودات متداولة

  ٧٬٥٥٨٬٥٨٧٬١١٤  )٤٨٥٬٥٢٣( )١(  ١١٥٬٣٣٩  ١٠٬٧٦٥٬٣١٩  ٥٢٨٬٤٦٩٬٥٧٩  ١١٬٥٠٠٬٥٩٤  ٧٬٠٠٨٬٢٢١٬٨٠٦  موجودات غير متداولة

  ٨٬٦٦٩٬٨٢٦٬٤٨١  )١٠٤٬٤٦٩٬٩٣٤(  ١٧٨٬٩٥٨٬١٣٠  ١٠٧٬٦١٠٬٨٠٥  ٧٢٧٬٠٢٨٬٥٠٥  ٥٥٢٬٨٢٥٬١١٩  ٧٬٢٠٧٬٨٧٣٬٨٥٦  إجمالي الموجودات

  ٥٩٢٬٥٣١٬٤٥٥  )١١١٬٢٨٤٬٤٧٤( )١(  ٣٢٦٬١٦٤٬٣٠٨  ٢٦٬٥١٤٬٥٠٦  ١١٩٬٨٥٤٬١٤٠  ١٥١٬٥٥٨٬٥٥١  ٧٩٬٧٢٤٬٤٢٤  مطلوبات متداولة
  ٣٠٬٧٥٠٬٣٥٣  -  ١٬٨٠٤٬٤٤٧  ٤٬٧٨٥٬٤٢٢  ١٢٬٥٧٣٬٦٤٤  ١٠٬٣٣١٬٥٩٧  ١٬٢٥٥٬٢٤٣   مطلوبات غير متداولة

  ٦٢٣٬٢٨١٬٨٠٨  )١١١٬٢٨٤٬٤٧٤(  ٣٢٧٬٩٦٨٬٧٥٥  ٣١٬٢٩٩٬٩٢٨  ١٣٢٬٤٢٧٬٧٨٤  ١٦١٬٨٩٠٬١٤٨  ٨٠٬٩٧٩٬٦٦٧  إجمالي المطلوبات
  ١٠٦٬٤٧٢٬٦٤٣  -  ١٠٩٬٢٩٦  ٣٬١٦٧٬٦٣٩  ١٥٬١٣١٬١٠٧  ٣٬٣٢٠٬٦٩٩  ٨٤٬٧٤٣٬٩٠٢  )٢نفقات رأسمالية (

       
         ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

 ٢٬٣٣٥٬٨٧٣٬٧٥٩  )١١٩٬٢٨٨٬٦٩٢( )١(  ١٢٣٬٠٠٩٬٦٢١  ٩٨٬٩٠١٬٤٩٠  ١٬٤١٢٬٦١٥٬٣٨١  ٦١٩٬٦٢٣٬٥٤٨  ٢٠١٬٠١٢٬٤١١  موجودات متداولة

  ٧٬٦٧٨٬٩٩٢٬٩٤٩  )٢٬١٤٠٬٨٠٨( )١(  ١٦٤٬١٨٩  ١١٬٤١٩٬٦٠٤  ٧٢٩٬١٦٥٬٠٨٤  ١٣٬٤٢٠٬٥٩٦  ٦٬٩٢٦٬٩٦٤٬٢٨٤  موجودات غير متداولة

  ١٠٬٠١٤٬٨٦٦٬٧٠٨  )١٢١٬٤٢٩٬٥٠٠(  ١٢٣٬١٧٣٬٨١٠  ١١٠٬٣٢١٬٠٩٤  ٢٬١٤١٬٧٨٠٬٤٦٥  ٦٣٣٬٠٤٤٬١٤٤  ٧٬١٢٧٬٩٧٦٬٦٩٥  الموجوداتإجمالي 

  ١٬٥٣٧٬٣٩٤٬٦٨٢  )١١٩٬٢٨٧٬٩٦٢( )١(  ٣١٢٬٦١٢٬٩٦٤  ٢٣٬٠٠١٬٠٥٦  ١٬٠٤٢٬٤١٥٬٤٥٧  ١٥٥٬١٦٢٬٠٨٠  ١٢٣٬٤٩١٬٠٨٧  مطلوبات متداولة
  ١٦٢٬٣٣٠٬٤٢٨  -  ١٬٥٢٧٬٠٥٢  ٤٬٦٥٩٬٣١٣  ١٤٥٬٥٠٢٬٩٨٩  ٩٬٥٣٤٬٨٦١  ١٬١٠٦٬٢١٣   مطلوبات غير متداولة

  ١٬٦٩٩٬٧٢٥٬١١٠  )١١٩٬٢٨٧٬٩٦٢(  ٣١٤٬١٤٠٬٠١٦  ٢٧٬٦٦٠٬٣٦٩  ١٬١٨٧٬٩١٨٬٤٤٦  ١٦٤٬٦٩٦٬٩٤١  ١٢٤٬٥٩٧٬٣٠٠  إجمالي المطلوبات
  ١٢٧٬٩٩١٬٢٨٩  -  ١٠٠٬٧٨٠  ٥٬٥٥٢٬٨٤٤  ٥٠٬٩٥٦٬١٤٧  ١٬٤٧٧٬٧٠٣  ٦٩٬٩٠٣٬٨١٥  )٢نفقات رأسمالية (

 
  إيضاحات:

 
  حذف اإليرادات المحققة فيما بين القطاعات عند التوحيد. يتم )١(
 
  .واالستثمارات العقاريةتتكون النفقات الرأسمالية من اإلضافات على الممتلكات والمنشآت والمعدات   )٢(
 



  شركة أعمال ش.م.ق.ع.
  البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  يضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدةاإل

 (جميع المبالغ باللایر القطري ما لم يذكر خالف ذلك) 
 

٤٥  

 

  تابعة شركات على السيطرة فقدان .٣١
 

)  شركة ٢) شركة سنيار للصناعات القابضة قطر ذ.م.م. و ١شركاتها التابعة:  ، فقدت المجموعة السيطرة على شركتين من ٢٠١٧مارس  ٣١في 
  طرة مبينة أدناه.األنابيب والصبات المتقدمة ذ.م.م. إن المعلومات المالية المتعلقة بفقدان السيطرة على الشركات التابعة للفترة حتى تاريخ فقدان السي

 
التفاقيات مع يفهما کمشروعين مشتركين حيث ان ارة وتصنبسبب فقدان السيطالمشار إليهمة أعاله  المجموعة عن توحيد الشرکتين التابعتين توقفت

تم إعادة قياس الحصة المحتفظ بها في المنشأة بالقيمة العادلة مع االعتراف الشركاء األخرين للمشاريع المشتركة تمثل سيطرة مشتركة للمجموعة. 
أو الخسارة. تمثل القيمة العادلة القيمة الدفترية المبدئية ألغراض المحاسبة الالحقة للحصة المحتفظ بها كما هو  بالتغير في القيمة الدفترية في الربح

تسجيلها  الحال بالنسبة للمشروع المشترك. باإلضافة إلى أن أي مبالغ تم االعتراف بها مسبقا ضمن الدخل الشامل اآلخر فيما يخص تلك المنشأة يتم
  وعة قد استبعدت بشكل مباشر الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة.كما لو أن المجم

 
  .٢٠١٦ديسمبر  ٣١والسنة المنتهية في  ٢٠١٧مارس  ٣١إن المعلومات المالية والتدفقات النقدية المعروضة تمثل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
  ديسمبر ٣١  مارس ٣١ 
 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  (مدققة)  (مراجعة) 
   

  ١٬٤٧٦٬٩٤٩٬٠٩٢  ٣٦١٬١٨٩٬٠٧٥  إيرادات
  ٥١٬٨٠٢٬٥٦٦  ١٦٥٬١٨٢  دخل آخر

  )١٬٣٥٤٬١٤١٬٦٨٠(  )٣١٧٬٩٦٨٬٣٤٠(  مصروفات
  ١٧٤٬٦٠٩٬٩٧٨  ٤٣٬٣٨٥٬٩١٧  الربح قبل ضريبة الدخل

 
  ١٢٢٬٩٠٣٬٣٧٠  ١٢٠٬٤٧١٬٩٠٥  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

  ٨٤٦٬٩٩٢  )٣٬٦٦١٬٠٠٥(  االستثماريةصافي النقد (الصادر) من/ الوارد إلى األنشطة 
  )٨١٬٧١٣٬٨٠١(  )١٠٦٬٧٣٤٬١١٦(  صافي النقد (الصادر) من األنشطة التمويلية

  ٤٢٬٠٣٦٬٥٦١  ١٠٬٠٧٦٬٧٨٤  صافي الزيادة في النقد الناتج
  

  تفاصيل فقدان السيطرة على الشركات التابعة: 
  مارس ٣١  
  ٢٠١٧  
   

    المقابل المستلم أو المستحق 
  -   نقد - 
  -   القيمة العادلة للمقابل المحتمل - 
  ٣٤٤٬٦١٣٬٤٥٩   القيمة العادلة لصافي موجودات الشركات التابعة بعد إلغاء التوحيد - 

  القيمة العادلة للمقابل المستلم كنتيجة لفقدان
  ٣٤٤٬٦١٣٬٤٥٩   السيطرة على شركات تابعة    

 
شامل االستثمار المحتفظ به في الشركة التابعة في  بيان األرباح أو الخسائر والدخل اللایر قطري من قياس  ٢٢٬١٩١٬٧٤١م إدراج ربح بقيمة ت

  تابعة".فقدان السيطرة على شركات  اآلخر الموحد تحت بند "ربح
   



  شركة أعمال ش.م.ق.ع.
  البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  يضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدةاإل

 (جميع المبالغ باللایر القطري ما لم يذكر خالف ذلك) 
 

٤٦  

 
  :توحيدفي تاريخ إلغاء ال وضح الجدول التالي القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات

 ٣١ مارس ٢٠١٧ 
 (مراجعة) 

 ٥٥,٣٢٧,١٢٦ محتجزة وموجودات غير متداولة أخرىمبالغ 
 ٣٤٥,٧٠٢,٢٤٤ ممتلكات ومنشآت ومعدات

 ١٠٢,٧٢٤,٨٥٢ الشهرة
 ٩٢,٢٣٢,٠٦٣ نقد وأرصدة بنكية

 ٧٨٩,٠٧٥,٧٣٢ ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما
 ٣٥,٦٧٠,٨٤٢ مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 ٢٩٧,٠٥٣,٩٩٦ مخزون
 ١,٧١٧,٧٨٦,٨٥٥ إلغاء توحيدها نتيجة فقدان السيطرة على شركات تابعةإجمالي موجودات تم 

  
 ٨,٢٩٧,١١٦ مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 ٣٣٣٬١٢٥ سحوبات بنكية على المكشوف

 ٥٤٣٬٤٥٧٬٢١٦ ذمم دائنة ومستحقات
 ٧٤,٧٤٥,٠٠٨ مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

 ٣٦٦,٠٥٧,٧١٢ قروض وديون محملة بالفائدة
 ٩٩٢,٨٩٠,١٧٧  إجمالي مطلوبات تم إلغاء توحيدها نتيجة فقدان السيطرة على شركات تابعة

  
 ٧٢٤,٨٩٦,٦٧٨ صافي الموجودات

 (٤٠٢٬٤٧٤٬٩٦٠) القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة في الشركة التابعة عند تاريخ فقدان السيطرة
 (٣٤٤٬٦١٣٬٤٥٩) العادلة عند فقدان السيطرةاالستثمار المحتفظ به في الشركة التابعة بالقيمة 

 ٢٢,١٩١,٧٤١ ربح القيمة العادلة من فقدان السيطرة على شركات تابعة
  

 من عنه المتنازلالنقد لایر قطري ممثال  ٩١٬٨٩٨٬٩٣٨بلغ إجمالي النقد واألرصدة البنكية مخصوما منه السحوبات البنكية على المكشوف مبلغ 

  التابعة. الشركات توحيد إلغاء
 

  المالية المخاطر إدارة .٣٢
 

  عوامل المخاطر المالية ٣٢.١
 

تشتمل المطلوبات المالية األساسية للمجموعة على قروض محملة بالفائدة والقروض والسحب البنكي على المكشوف والمبالغ المستحقة ألطراف 
المالية هو الحصول على المزيد من التمويل لعمليات المجموعة. لدى ذات عالقة والذمم الدائنة التجارية.   الغرض األساسي لهذه المطلوبات 

األخرى والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة واألرصدة لدى البنوك الذمم المجموعة العديد من الموجودات المالية مثل الذمم المدينة التجارية و
  والتي تنشأ مباشرة من عملياتها.

 
من األدوات المالية للمجموعة هي مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة . ويقوم مجلس اإلدارة بمراجعة  إن المخاطر الرئيسية الناشئة

  واالتفاق على السياسات الخاصة بإدارة كل هذه المخاطر والتي نوجزها فيما يلي:
 

  مخاطر السوق  (أ)
 

 األرباح، حقوق الملكية ل معدالت الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية علىتتمثل مخاطر السوق في الخطر من تأثير تغيرات األسعار بالسوق مث
. والهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن  المؤشرات ة األدوات المالية الخاصة بالمجموعةأو قيم

  المقبولة مع تعظيم العائد.
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٤٧  

 
  ئدةمخاطر معدالت الفا  )١(

 

وض  تشتمل الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة المعرضة لمخاطر معدالت الفائدة على الودائع لدى البنوك والديون المحملة بفائدة والقر
  التالي:والسحب البنكي على المكشوف. في تاريخ التقرير، كانت تفاصيل معدل الفائدة لألدوات المالية للمجموعة المحملة بالفائدة على النحو 

 
 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
   

    بمعدل فائدة ثابت: دين أدوات
  )١٣٦٬١٢٧٬٨٧٨(  -  مطلوبات مالية

   
    بمعدل فائدة متغير:دين أدوات 

  ١١٧٬٩٠٩٬٢٦٦  ١٠٦٬٧٥٩٬٦٨٣  موجودات مالية
  )٦٥٨٬١٠١٬٠٨١(  )٢٣٣٬٧٢٣٬٤٨٦(  مطلوبات مالية

 )٥٤٠٬١٩١٬٨١٥(  )١٢٦٬٩٦٣٬٨٠٣(  
 

لمخاطر التغيرات في معدالت الفائدة بالسوق يتعلق أساساً بالموجودات والمطلوبات المالية لدى المجموعة التي تحمل معدالت إن تعرض المجموعة 
  فائدة متغيرة.

  
 ٢٥ار قديوضح الجدول التالي حساسية بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد للتغيرات المحتملة في أسعار الفائدة بشكل معقول بم

يرات نقطة أساس مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة.  تتمثل حساسية بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد في تأثير التغ
المتوقع أن  ديسمبر. ومن ٣١المفترضة في أسعار الفائدة لسنة واحدة، على أساس المعدل المتغير للموجودات والمطلوبات المالية المحتفظ بها في 

  يكون تأثير االنخفاض في أسعار الفائدة مساوياً ومعاكسا لتأثير الزيادة المعروضة.
 

  األثر على الربح  التغيرات في نقاط األساس 
   

٢٠١٧    
  )٩٥٢٬٢٢٩(  نقطة أساس ٢٥+  أدوات بمعدل فائدة متغير

   
٢٠١٦    

  )١٬٣٥٠٬٤٨٠(  نقطة أساس ٢٥+  أدوات بمعدل فائدة متغير
 
  ) مخاطر صرف العمالت األجنبية٢(

 

  إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلبات قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية.
 

األمريكي والدرهم اإلماراتي تشتمل الذمم الدائنة التجارية والمصروفات المستحقة على المبالغ المستحقة بالعمالت األجنبية وبشكل أساسي بالدوالر 
  والجنيه اإلسترليني واليورو، وتتعرض المجموعة لمخاطر العملة بشكل رئيسي على األرصدة الدائنة باليورو والجنيه اإلسترليني.

 
مقابل الدوالر األمريكي،  نامثبت و الدرهم اإلماراتي الريـال القطري كال منال تقوم الشركة بالتحوط لتعرضها لمخاطر العملة األجنبية. ونظرا ألن 

  ال تمثل مخاطر جوهرية للعملة على المجموعة. و الدرهم اإلماراتي فإن األرصدة بالدوالر األمريكي
 
يمثل الحد األدنى حيث أن المطلوبات المالية  ٢٠١٦و  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١وترى اإلدارة أن تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية كما في  

  . طلوبات. وبالتالي فهي ال تمثل خطر جوهري) من إجمالي الم%٣: ٢٠١٦( %٤نبية المقومة باليورو والجنيه اإلسترليني تمثل بالعملة األج
 

  (ب) مخاطر االئتمان
 

تتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة الطرف اآلخر على سداد التزاماته مما يتسبب في تكبيد الطرف اآلخر خسائر مالية.  يتم إظهار تعرض 
المستحقة  لمبالغالمجموعة لمخاطر االئتمان بالقيمة الدفترية لموجوداتها المالية والتي تتكون أساسا من الذمم المدينة التجارية والمبالغ المحتجزة وا

  من أطراف ذات عالقة والذمم المدينة األخرى واألرصدة لدى البنوك.  
 
 
 
 
 



  شركة أعمال ش.م.ق.ع.
  البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  يضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدةاإل

 (جميع المبالغ باللایر القطري ما لم يذكر خالف ذلك) 
 

٤٨  

 
تقوم المجموعة ببيع منتجاتها وتقديم الخدمات لمختلف األطراف. إن سياسة المجموعة هي أن يخضع جميع العمالء الذين يرغبون في الحصول 

جدارة االئتمانية. يتم تحليل كل عميل جديد بشكل فردي للتحري عن الجدارة االئتمانية قبل على آجال ائتمانية إلجراءات التحقق االئتماني لضمان ال
عة مقدما. يتم تسليم المنتجات أو الخدمات. يمكن للعمالء الذين ال يلبون الجدارة االئتمانية أن يتعاملوا مع المجموعة فقط على أساس المبالغ المدفو

قدما أو التعاقد بشيكات مؤجلة الدفع.  باإلضافة إلى ذلك، يتم مراقبة األرصدة المدينة بشكل مستمر ويتم وضع استالم إيجار العقارات في الغالب م
لمجموعة حدود الشراء لكل عميل ائتمان، والتي يتم مراجعتها بشكل منتظم بناء على مستوى المعامالت السابقة والتسوية. كان الحد األقصى لتعرض ا

  التجارية، بعد خصم المخصص في تاريخ التقرير، كما يلي:لمخاطر الذمم المدينة 
  
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  قطاع األعمال:
   

  ١٤٬٦٣٦٬٤٦٩  ٣٤٬٥٢٣٬٦٧٣  العقار
  ٢٥٢٬٠٧٧٬٨٠٢  ٢٣٥٬١٤٧٬١٨٤  تجارة وتوزيع

  ٦٤٥٬٥٩٩٬٢٦٨  ٨٦٬٠٧١٬٩٩٦  صناعات تحويلية
  ٢٨٬٠٤٨٬٠٦٢  ٢٤٬١٠٥٬٨٤٤  دارةإخدمات 

  ٩٤٠٬٣٦١٬٦٠١  ٣٧٩٬٨٤٨٬٦٩٧  صافي الذمم المدينة التجارية
 

لمخاطر االئتمان ينشأ من تعثر الطرف  الموجودات المالية األخرى للمجموعة، فإن تعرض المجموعة فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة من
  المقابل، مع حد أقصى للتعرض للمخاطر مساويا للقيمة الدفترية لهذه األدوات كالتالي:

 
 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
   

  ٥٥٤٬٩٤١٬٦٦٦  ٣٤٩٬٧٢٣٬٢٨٠  لدى البنوكأرصدة 
  ٦١٬٥٠٦٬٣٠٢  ١٣٤٬٧٧٧٬٧٦٧  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

  ٣٥٥٬٧٧٢٬٤٥٠  ٣٦٬٣١١٬٥٥٢  مبالغ محتجزة وذمم مدينة أخرى
  ٩٧٢٬٢٢٠٬٤١٨  ٥٢٠٬٨١٢٬٥٩٩  موجودات مالية أخرى

  ١٬٩١٢٬٥٨٢٬٠١٩  ٩٠٠٬٦٦١٬٢٩٦  عرض لمخاطر االئتماناإلجمالي الم
 

رموقة تقوم المجموعة بتقليل التعرض لمخاطر االئتمان الناشئة عن الموجودات المالية األخرى من خالل االحتفاظ بالحسابات البنكية لدى بنوك م
  وتقديم الخدمات فقط لألطراف ذات العالقة الذين يتمتعون بجدارة ائتمانية. 

 
األطراف ذات العالقة موجودات مالية ذات درجة عالية وتعتبر الذمم المدينة التجارية  تعتبر اإلدارة األرصدة لدى البنوك والمبالغ المستحقة من

واألخرى موجودات مالية ذات درجة معيارية. عندما يتم تحديد انخفاض قيمة األصل المالي، تقوم اإلدارة بتخفيض هذه الموجودات إلى فئة 
  المنخفضة القيمة وترصد مخصصات كافية لها. 

 
  السيولةمخاطر  ج)(

 

السيولة تتمثل مخاطر السيولة في عدم تمكن المجموعة من الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. ويتمثل منهج المجموعة بخصوص إدارة مخاطر 
دون تكبد خسائر  في ضمان أن يكون لديها بأقصى قدر ممكن سيولة كافية للوفاء بمطلوباتها عند استحقاقها وفقا للظروف العادية أو تحت الضغوط

غير مقبولة أو التعرض لمخاطر اإلضرار بسمعة المجموعة والحفاظ على التوازن بين استمرارية التمويل ومرونته من خالل استخدام السحب 
  البنكي على المكشوف والديون البنكية والقروض.

 
شكل متكرر. وتُراعي أداة تخطيط السيولة هذه استحقاق الموجودات تُراقب المجموعة مخاطر تعرضها لنقص التمويل باستخدام أداة لتخطيط السيولة ب

بالغ في غضون المالية (مثال: الذمم المدينة)، وتتنبأ بالتدفقات النقدية من العمليات. تتطلب شروط المبيعات أو الخدمات الخاصة بالمجموعة سداد الم
  يوما من تاريخ استالم الفاتورة. ٩٠-٣٠
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  ديسمبر بناء على المدفوعات التعاقدية غير المخصومة. ٣١يلخص الجدول التالي فترات استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة في 

 
  إلى ٠ 

  شهور ٣
  إلى  ٣
  شهرا ١٢ 

  سنة واحدة إلى
  سنوات ٥

  ٥أكثر من 
  سنوات 

 
  اإلجمالي

      
٢٠١٧       
  ٢٣٣٬٧٢٣٬٤٨٦  -  ٥٬٤٩١٬١١٦  ٦٬١٧٤٬٢٧٨  ٢٢٢٬٠٥٨٬٠٩٢  قروض

  ١٥٥٬٢٧١٬٢٧٤  -  -  -  ١٥٥٬٢٧١٬٢٧٤  ذمم دائنة تجارية
  ١١١٬٣٨٩٬٤٣٥  -  -  -  ١١١٬٣٨٩٬٤٣٥  ذمم دائنة أخرى

  ١٣٬٦٢٢٬٣٣٨  -  -  -  ١٣٬٦٢٢٬٣٣٨  مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
 ٥١٤٬٠٠٦٬٥٣٣  -  ٥٬٤٩١٬١١٦  ٦٬١٧٤٬٢٧٨  ٥٠٢٬٣٤١٬١٣٩  
      

٢٠١٦       
  ٨٢٨٬١٢٢٬٨١٨  ٣٬٥٠٩٬٥٧٨  ١٤٩٬٠٩٨٬٥٣٨  ٣٨١٬٩٧٣٬٨٦١  ٢٩٣٬٥٤٠٬٨٤١  قروض

  ١٬٤٥٨٬٨٧٦  -  -  -  ١٬٤٥٨٬٨٧٦  سحوبات بنكية على المكشوف
  ٥٢٧٬٩٥٣٬٩١٠  -  -  ٦٤٬٥٠٨٬٣٣٤  ٤٦٣٬٤٤٥٬٥٧٦  ذمم دائنة تجارية
  ١٤٢٬١٣٧٬٠٥٣  -  -  ١٧٬٤٩٤٬٤٠٣  ١٢٤٬٦٤٢٬٦٥٠  ذمم دائنة أخرى

  ١٩٬١٩١٬٩٦١  -  -  ٢٬٨٨٧٬١٥١  ١٦٬٣٠٤٬٨١٠  مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
 ١٬٥١٨٬٨٦٤٬٦١٨  ٣٬٥٠٩٬٥٧٨  ١٤٩٬٠٩٨٬٥٣٨  ٤٦٦٬٨٦٣٬٧٤٩  ٨٩٩٬٣٩٢٬٧٥٣  
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  إدارة رأس المال  ٣٢.٢

 
المستقبلي تتمثل سياسة مجلس اإلدارة في المحافظة على هيكل رأسمال قوي من أجل نيل ثقة المستثمر والدائن وثقة السوق ومداومة التطوير 

سيطرة لألعمال. يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة رأس المال الذي تحدده المجموعة على أنه إجمالي حقوق الملكية للمساهمين باستثناء الحصص غير الم
  وذلك مستوى توزيعات األرباح للمساهمين العاديين.

 
على عائد والذي يمكن تحقيقه مع مستويات أعلى من القروض والمزايا وعالوة على ذلك، يسعى مجلس اإلدارة للحفاظ على توازن فيما بين تحقيق أ

 والضمانات وهو ما يتحمله المركز القوي لرأس المال. إن هدف المجموعة هو تحقيق عائد على حقوق الملكية للمساهمين (باستثناء الحصص غير
  التي تحمل فائدة. المسيطرة) أكبر من المتوسط المرجح لمصروفات الفوائد على الديون والقروض

 
يتم  ولمتدير الشركة هيكل رأسمالها وتجري تعديالت عليه، في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية وظروف العمل وتوقعات المساهمين.  

  .٢٠١٦و  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١إجراء أي تغيير في األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنتين المنتهيتين في 
 

المجموعة رأسمالها باستخدام نسبة الرافعة المالية، وهي صافي الدين مقسوماً على رأس المال زائداً الدين. إن سياسة المجموعة هو أن تراقب 
ال .  تدرج المجموعة ضمن الدين القروض والديون المحملة بالفائدة ناقصاً النقد وشبه النقد. يشتمل رأس الم%٤٠تحتفظ بنسبة الرافعة المالية دون 

  على حقوق الملكية العائدة لحملة حقوق الملكية بالشركة األم
 

 ٢٠١٦  ٢٠١٧  
   

  ٧٥١٬٧٧٥٬٧٠٩  ٢٣٣٬٧٢٣٬٤٨٦  قروض
  )٥٥٣٬٤٨٢٬٧٩٠(  )٣٤٦٬٨٢٧٬٥٥٤(  ناقصاً: نقد وشبه النقد

  ١٩٨٬٢٩٢٬٩١٩  )١١٣٬١٠٤٬٠٦٨(  صافي الدين/ (النقد وشبه النقد)
  ٧٬٨٩٥٬١٣٣٬٣١٦  ٨٬٠٠٦٬٨٦٣٬٧٦٤  إجمالي رأس المال

  ٨٬٠٩٣٬٤٢٦٬٢٣٥  ٧٬٨٩٣٬٧٥٩٬٦٩٦  رأس المال وصافي الدين
  %٢٫٥  )%١٫٤(  نسبة الرافعة المالية

 
الشركات التابعة (إيضاح  ماضية كان نتيجة انخفاض القروض بسبب فقدان السيطرة علىإن التغير الجوهري في نسبة الرافعة المالية من السنة ال

  ).٣١و ١٣
 

  المالية لألدوات العادلة القيم .٣٣
 
  تتضمن األدوات المالية الموجودات المالية والمطلوبات المالية. 

 
ة تتكون الموجودات المالية من أرصدة لدى البنوك وودائع بنكية قصيرة األجل ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة ومبالغ محتجزة وذمم مدين

على المكشوف وقروض ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة وذمم دائنة  ةبنكي اتبوسح أخرى وذمم مدينة تجارية. تتكون المطلوبات المالية من
  تجارية.

 
  الدفترية نظرا ألن تواريخ استحقاق هذه األدوات المالية قصيرة األجل. تقارب قيمها لألدوات المالية باستثناء الديونإن القيم العادلة  

 
ملة بفائدة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر الفائدة المتاح حاليا بالنسبة للدين أو يتم تقدير القيمة العادلة للديون والقروض المح

  بما ان القروض متغيرة الفائدة فإن القيمة العادلة للقروض تقارب القيمة الدفترية لها. آلجال مماثلة واستحقاقات متبقية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



  شركة أعمال ش.م.ق.ع.
  البيانات المالية الموحدة

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  يضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدةاإل

 (جميع المبالغ باللایر القطري ما لم يذكر خالف ذلك) 
 

٥١  

 

 التقدير من التأكد عدم لحاالت الرئيسية والمصادر الهامة األحكام .٣٤
 

، يتطلب األمر من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات معينة حول ٢عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، المبينة في اإليضاح رقم 
المرتبطة بها إلى الخبرة السابقة  القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال تظهر بسهولة من مصادر أخرى. وتستند التقديرات واالفتراضات

مستمر.  والعوامل األخرى التي تعتبر مالئمة. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. وتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل
  يتم االعتراف بأي تعديالت على التقديرات المحاسبية في السنة التي يتم فيها التعديل.

 
  األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية ١-٣٤

 
  ال توجد أحكام هامة، باستثناء تلك المتعلقة بالتقديرات التي قامت اإلدارة بوضعها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة.

 
  المصادر الرئيسية لحاالت عدم التأكد من التقدير  ٢-٣٤

 
خ التقرير، التي لها مخاطر المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لحاالت عدم التأكد من التقدير في تاريمبين أدناه االفتراضات الرئيسية 

  في التسبب بإحداث تعديل مادي على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة:
 
  )٥(إيضاح  لالستثمارات العقاريةتقدير القيمة العادلة  •
  )٦األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمنشآت والمعدات (إيضاح  •
  )١٠تقدير صافي القيمة القابلة للتحقق للمخزون (إيضاح  •
  )٨تقدير مدى القدرة على استرداد الذمم المدينة والذمم األخرى (إيضاح  •
 

أي تعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها التعديل إذا كان تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بانتظام. يتم االعتراف ب
  ستقبليّة.لهذا التعديل أثر على تلك الفترة فقط أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان لهذا التعديل أثر على الفترات الحاليّة والم

 

  المقارنة معلومات .٣٥
 

لتتوافق مع العرض المقدم ألرقام السنة الحالية. قامت المجموعة  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مقارنة للسنة المنتهية في تم إعادة تصنيف بعض أرقام ال
جدول أدناه بعمليات إعادة التصنيف المذكورة لتحسين جودة المعلومات المقدمة وليس لها تأثير على حقوق الملكية واألرباح المسجلة سابقاً. يوضح ال

 لتصنيف الهامة التي تمت خالل السنة:موجزا لحاالت إعادة ا
 

  بيان المركز المالي
 

 
  في العرض السابق

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

 
 

  إعادة التصنيف
 

  العرض الحالي
  ١٬٣٨٦٬٣٧٦٬٩٤٢  ٣٩٬٦٧٥٬٩٦٦  ١٬٣٤٦٬٧٠٠٬٩٧٦  ذمم مدينة تجارية وأخرى

  ٦١٬٥٠٦٬٣٠٢  )٣٩٬٦٧٥٬٩٦٦(  ١٠١٬١٨٢٬٢٦٨  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
  ٨٩٥٬٧٩٥٬٨٧٥  ٥٧٬٩٢٣٬٦٥٩  ٨٣٧٬٨٧٢٬٢١٦  دائنة ومستحقاتذمم 

  ١٩٬١٩١٬٩٦١  )٥٧٬٩٢٣٬٦٥٩(  ٧٧٬١١٥٬٦٢٠  مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
 
 تصنفوالتي ال التابعة لهؤالء الشركاء  جهاتالالخاضعة للسيطرة المشتركة للمجموعة وشركات اآلخرين للشركاء الالمعامالت مع  تصنيفإعادة  مت

، فقد تم اعادة تصنيف األرصدة المستحقة بناءا على ذلك، إفصاحات األطراف ذات العالقة. ٢٤كأطراف ذات عالقة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي 
    والذمم الدائنة والمستحقات.خرى األتجارية والمدينة الذمم جزء من الأطراف ذات عالقة ك الى/من


