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 بات المستقلتقرير مدقق الحسا

 
 المحترمين المساهمين  / السادة

 (ق.م.ش) مجمع شركات المناعي
 قطر  –الدوحة 

 
 المقدمـة

والمشار إليها  ه ،والشركات التابعة ل " (الشركة" ( (ق.م.ش)لمجمع شركات المناعي قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لقد 
الدخل و  الدخل اتبيانوكل من  2010ديسمبر  31كما في  بيان المركز المالي الموحد، والتي تتكون من "(المجموعة )"  مجتمعة
لمسياسات المحاسبية الهامة والتدفقات النقدية الموحدة لمسنة المنتهية بذلك التاريخ وممخصًا  التغيرات في حقوق المساهمينو  الشامل

يضاحات تفسيرية أخرى  .وا 
 

 دارة عن البيانات الماليةاإلمسؤولية 
وتشمل هذ  . دارة مسؤولة عن إعداد هذ  البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا لممعايير الدولية لمتقارير الماليةاإلإن 

ية لغرض إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة خاليًة من أخطاء المسؤولية تصميم وتطبيق واإلحتفاظ برقابة داخم
تباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات . جوهرية ، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ وتشمل مسؤولية االدارة إختيار وا 

 .محاسبية معقولة حسب الظروف
 

 مسؤولية مدقق الحسابات
لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا لممعايير الدولية لمتدقيق ، . هي إبداء رأي حول هذ  البيانات المالية الموحدة إستنادًا إلى تدقيقنا إن مسؤوليتنا 

جراء التدقيق لمحصول عمى تأكيد معقول فيما إذا  وتتطمب تمك المعايير أن نتقيد بمتطمبات قواعد السموك المهني وأن نقوم بتخطيط وا 
 .لمالية الموحدة خالية من أخطاء جوهريةكانت البيانات ا

تستند اإلجراءات . يتضمن التدقيق القيام بإجراءات لمحصول عمى بّينات تدقيق ثبوتية لممبالغ واإلفصاحات في البيانات المالية الموحدة 
ية الموحدة ، سواء كانت ناشئة عن المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات ، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المال

وعند القيام بتقييم تمك المخاطر ، يأخذ مدقق الحسابات في اإلعتبار إجراءات الرقابة الداخمية لممجموعة والمتعمقة . إحتيال أو عن خطأ
روف ، وليس لغرض باإلعداد والعرض العادل لمبيانات المالية الموحدة ، وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظ

يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية  .إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخمية لدى المجموعة 
 .التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة ، وكذلك تقييم العرض االجمالي لمبيانات المالية الموحدة

 .ق الثبوتية التي حصمنا عميها كافية ومناسبة لتوفر أساسًا لرأينا حول التدقيقنعتقد أن بّينات التدقي



 

 
 (تتمة)  تقرير مدقق الحسابات المستقل

 
 

 الـرأي
ديسمبر  31كما في  (ق.م.ش)لمجمع شركات المناعي وضع المالي الفي رأينـا ، أن البيانـات الماليـة الموحدة تظهـر بصورة عادلـة 

 .معايير الدولية لمتقارير الماليةالي ، وتدفقاته النقدية لمسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا لمه المئوأدا 2010
 

 متطمبات قانونية وتشريعية أخرى
والنظام  2002لسنة  5قانون الشركات التجارية القطري رقم عميه تتضمن كل ما نّص الموحدة ن البيانات المالية أبرأينا أيضًا ، 

 وفقا لألصول المتبعةوأن الجرد قد أجري تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة  المجموعةأن و عمى وجوب إثباته فيها األساسي لمشركة 
ولقد حصمنا عمى جميع المعمومات التي رأيناها  .مجموعةلم الموحدة وأن محتويات تقرير مجمس اإلدارة متفقة مع البيانات المالية

وفي حدود المعمومات التي توافرت لدينا ، لم تقع خالل السنة المالية مخالفات تقادنا وحسب عممنا واعضرورية ألغراض تدقيقنا ، 
عمى وجه قد يؤثر بشكل جوهري في نشاط  لمشركةنظام األساسي لمألحكام قانون الشركات التجارية القطري المشار إليه أعال  أو 

 .في مركزها المالي أو المجموعة
 
 
 
 ديمويت آند توشن ع

 
 

 
 حمد عثمان باهيميام

 (103)سجل مراقبي الحسابات رقم 
 2011 فبراير 7

 قطر –الدوحة 
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 2009 2010 إيضاح 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف   

    :الموجودات
    الموجودات المتداولة

 169.352 86.754 5 نقد وأرصدة لدى البنوك 
 272.029 393.760 6 وأوراق قبضذمم مدينة 

 1.472 1.510 7 مطموب من شركة مشروع مشترك 
 531.197 696.724 8 مخزون

 74.492 47.324  دفعات مقدمة إلى موّردين 
 17.814 31.656 9 مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى 

 1.066.356 1.257.728  مجموع الموجودات المتداولة
    

    :الموجودات غير المتداولة
 -- 11.827 10 ة أخرىموجودات غير ممموسو  لشهرةا

 204 5.254 11 استثمارات متاحة لمبيع 
 2.856 2.142 12 طويمة األجل  –ذمم مدينة 

 8.872 11.304 13 استثمار في شركة مشروع مشترك 
 218.032 288.980 14 ممتمكات ومصنع ومعدات

 229.964 319.507  مجموع الموجودات غير المتداولة 
 1.296.320 1.577.235  ع الموجوداتمجمو 

 
 
 
 
 
 
 
 



 والشركات التابعة لـه( ق.م.ش)مجمع شركات المناعي 

 موحدال بيان المركز المالي

 2010ديسمبر  31 كما في

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذ  البيانات المالية الموحدة
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 2009 2010 إيضاح 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف   

    :المطموبات وحقوق المساهمين
    المطموبات المتداولة

 83.524 47.186 15 مدين  قروض بنكية وحسابات جاري
 198.798 212.639  ذمم دائنة 

 104.042 243.622  من عمالء دفعات مستممة مقدماً 
 158.450 177.526 16 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 

 544.814 680.973  مجموع المطموبات المتداولة
    

    المطموبات غير المتداولة
 27.035 29.814 17 مخصص مكافأة نهاية الخدمة لمموظفين

 571.849 710.787  المطموباتمجموع 
    

    حقوق المساهمين
 158.400 237.600 18 المال رأس 

 172.354 172.354 19 قانوني إحتياطي 
 80.117 80.117  إعادة تقييم إحتياطي 
 (481) (385)  عمالت أجنبية تحويلإحتياطي 

 -- 50  حتياطي القيمة العادلةإ
 79.200 166.320 20 أرباح نقدية مقترح توزيعها 

 79.200 47.520 20 أسهم مجانية مقترح توزيعها 
 155.681 162.299  أرباح مدورة

 724.471 865.875  لشركة األمبامجموع حقوق المساهمين 
--  573  مسيطرةالغير  حقوق األقمية

 724.471 866.448  مجموع حقوق المساهمين
    

 1.296.320 1.577.235  مجموع المطموبات وحقوق المساهمين

 .2011 فبراير 7 بتاريخ والرئيس التنفيذي رئيس مجمس اإلدارةنائب من قبل  الموحدة ليةتمت الموافقة عمى هذ  البيانات الما
 

 أليك غريول
 الرئيس التنفيذي

 
 

 آل ثاني خميفة بن عبداهللبن سحيم 
 مجمس اإلدارة رئيس نائب



 والشركات التابعة له( ق.م.ش)مجمع شركات المناعي 

 الموحد الشامل بيان الدخل

  2010ديسمبر  31 لمسنة المنتهية في

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذ  البيانات المالية الموحدة
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 2009 2010 إيضاح 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف   
    

 1.921.144 1.975.381  اإليرادات  
 (1.507.766) (1.531.226)   المباشرةتكاليف ال

 413.378 444.155  إجمالي الربح  
    

 1.385 1.000  ستثمارإإيرادات 
 7.993 3.813 21 إيرادات أخرى

 3.493 4.982 13 حصة الشركة من أرباح شركة مشروع مشترك 
 (152.245) (132.501) 22 مصاريف إدارية وعمومية 

 (58.440) (60.542)  ع وتوزيع مصاريف بي
 (12.742) (11.688)   اإلطفاءو هالك ستاإل

 (8.317) (5.176)  تكاليف تمويل 
 194.505 244.043  صافي ربح السنة قبل مكافأة أعضاء مجمس اإلدارة 

 (10.280) (13.179)  مكافأة أعضاء مجمس اإلدارة 
 184.225 230.864   صافي ربح السنة

    :موزع عمى
 184.225 230.835  حصة المساهمين بالشركة األم

 -- 29  حصة األقمية غير المسيطرة
  230.864 184,225 

 7,75 9772 25 قطريريـال ( والمعّدلاألساسي )العائد عمى السهم 

 23.760.000 23.760.000  المتوسط المرجح لعدد األسهم
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 والشركات التابعة له( ق.م.ش)مجمع شركات المناعي 

 الموحد الشامل بيان الدخل

  2010ديسمبر  31 لمسنة المنتهية في

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذ  البيانات المالية الموحدة
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  2010 2009 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  
    

 184.225 230.864   صافي ربح السنة
    

    بنود الدخل الشامل األخرى
 -- 50  صافي الحركة في إحتياطي القيمة العادلة

 (481) 96  صافي الحركة في إحتياطي تحويل عمالت أجنبية
 (481) 146  مجموع بنود الدخل الشامل األخرى

 183.744 231.010  إجمالي الدخل الشامل لمسنة
    

    :إجمالي الدخل الشامل لمسنة موزع عمى
 183.744 230.981  المساهمين بالشركة األم

--  29  حقوق األقمية غير المسيطرة
  231.010 183.744 



 عة لهوالشركات التاب( ق.م.ش)مجمع شركات المناعي 

 بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد

  2010ديسمبر  31 لمسنة المنتهية في

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذ  البيانات المالية الموحدة
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 رأس المال 
إحتياطي 
 قانوني

احتياطي 
 أرباح مدورة إعادة تقييم

 إحتياطي
 القيمة العادلة

إحتياطي  
مالت عتحويل 

 أجنبية

أرباح نقدية 
مقترح 
 توزيعها

أسهم مجانية 
 مقترح توزيعها

حقوق 
 المساهمين

 لشركة األمبا

حقوق األقمية 
غير 

 المجموع المسيطرة

 
ريـال ألف 

 قطري
ريـال ألف 

 قطري
ريـال ألف 

 قطري
ريـال ألف 

 قطري
ريـال ألف 

 قطري
ريـال ألف 

 قطري
ريـال ألف 

 قطري
ريـال ألف 

 قطري
ل ريـاألف 

 قطري
ريـال ألف 

 قطري
ريـال ألف 

 قطري
            

 627.127--  627.127 14.400 86.400-- --  129.856 80.117 172.354 144.000 2009يناير  1الرصيد في 
 183.744--  183.744 -- -- (481) -- 184.225 -- -- -- لمسنة   إجمالي الدخل الشامل
 ----  -- (14.400)-- -- --  -- -- -- 14.400 أسهم مجانية مصدرة 

 (86.400)--  (86.400) -- (86.400)--  -- -- -- -- -- توزيعات أرباح نقدية مدفوعة
 ----  -- -- 79.200--  -- (79.200) -- -- -- توزيعات أرباح نقدية مقترحة 

 ----  -- 79.200 ---- --  (79.200) -- -- -- توزيعات أسهم مجانية مقترحة 
 724.471--  724.471 79.200 79.200 (481)--  155.681 80.117 172.354 158.400 2010يناير  1لرصيد في ا

 231.010 29 230.981-- --  96 50 230.835-- -- --  إجمالي الدخل الشامل  لمسنة
مساهمة لألنشطة الرياضية 

 (4.606)--  (4.606)-- -- -- --  (4.606)-- -- --  2009واألجتماعية 
-- --  -- (79.200) ---- -- -- -- --  79.200 أسهم مجانية مصدرة 

 (79.200)--  (79.200)--  (79.200)-- -- -- -- -- --  توزيعات أرباح نقدية مدفوعة
-- --  ----  166.320-- --  (166.320)-- -- --  توزيعات أرباح نقدية مقترحة 

-- --  -- 47.520 ---- --  (47.520)-- -- --  توزيعات أسهم مجانية مقترحة 
مساهمة لألنشطة االجتماعية  

 (5.771)--  (5.771)--  ---- --  (5.771)-- -- --  2010والرياضية 
 544 544 ---- -- -- -- -- -- -- --  حقوق األقمية غير المسيطرة

 866.448 573 865.875 47.520 166.320 (385) 50 162.299 80.117 172.354 237.600 2010ديسمبر  31الرصيد في 



 والشركات التابعة له( ق.م.ش)مجمع شركات المناعي 

 بيان التدفقات النقدية الموحد

   2010ديسمبر  31 لمسنة المنتهية في

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذ  البيانات المالية الموحدة
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 2010 2009 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية
 184.225 230.864 صافي ربح السنة

   :تعديالت 
 39.220 36.471 إستهالك ممتمكات ومصنع ومعدات 

 -- 122 موجودات غير ممموسة إطفاء
 (2.422) (771) ممتمكات ومصنع ومعداتأرباح بيع 
 (481) 96 جنبيةأعمالت  تحويل إحتياطي

 8.317 5.176 تكاليف التمويل 
 (3.493) (4.982) أرباح من شركة مشروع مشترك 

 10.272 (28.972) ديون مشكوك في تحصيمها و بضاعة متقادمة مخصص 
 11.555 8.942 مخصص مكافأة نهاية الخدمة لمموظفين 

 246.996 247.193 
 72.866 (120.500) ذمم مدينة وأوراق قبض

 99.483 (137.786) مخزون
 (268) (38) مطموب من شركة مشروع مشترك 

 3.220 (13.842) مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
 (26.777) 27.168 دفعات مقدمة إلى موردين 

 (80.356) 13.841 ذمم دائنة 
 55.909 139.580 من عمالء مستممة مقدماً دفعات 

 (726) 11.449 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 
 370.544 166.818 النقد الناتج من التشغيل 

   
 (8.851) (2.777) تكاليف تمويل مدفوعة

 (1.573) (6.163) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة لمموظفين 
 360.120 157.878 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيمية 

 
 
 
 
 
 
 



 والشركات التابعة له( ق.م.ش)مجمع شركات المناعي 

 بيان التدفقات النقدية الموحد

   2010ديسمبر  31 لمسنة المنتهية في

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذ  البيانات المالية الموحدة
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 2010 2009 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

   التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (45.130) (114.581) شراء ممتمكات ومصنع ومعدات 

 -- (551) شراء األصول غير الممموسة 
 12.388 7.934 المقبوض من بيع ممتمكات ومصنع ومعدات 

 714 714 طويمة األجل  –مدينة  الحركة في أرصدة حسابات
 (102) (16.398) إستثمارات  شراء

 1.020 2.550 من شركات زميمة أرباح إستثمارات مستممة
 (31.110) (120.332) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

   
   التدفقات النقدية من األنشطة التمويمية

 (100.145) (36.338) نقروض بنكية وحسابات جاري مدي
 (86.400) (79.200) توزيعات أرباح مدفوعة

 -- (4.606) لألنشطة االجتماعية والرياضية  مدفوعةمساهمة 
 (186.545) (120.144) المستخدم في األنشطة التمويمية صافي النقد

   
 142.465 (82.598) الزيادة في النقد وشبه النقد   ( /النقص) صافي

 26.887 169.352 في بداية السنة  - النقد وشبه النقد
 169.352 86.754 في نهاية السنة  -النقد وشبه النقد 

 
 



 والشركات التابعة له( ق.م.ش)مجمع شركات المناعي 

 نات المالية الموحدةإيضاحات حول البيا

  2010ديسمبر  31 لمسنة المنتهية في
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 نشاط الشركة ووضعها القانوني .1

تحت السجل التجاري رقم  لدى وزارة األعمال والتجارة في قطر مساهمة قطريةكشركة " ( الشركة) " مجمع شركات المناعي  تسجيلتم 
(12.) 

وتتضمن البيانات المالية الموحدة عمى البيانات . بورصة قطرقطر ويتم تداول أسهم الشركة في  –يسي لمشركة في الدوحة يقع المركز الرئ
 "(.المجموعة)" لمشركة والشركات التابعة لها والمشار إليها مجتمعة بـ  المالية

لوجيا بيع وصيانة السيارات والمعدات الثقيمة ، تكنو  النفط والغاز،لقطاع  الهندسية خدماتالممجموعة في لتتمثل النشاطات األساسية 
،  ، خدمات الدعم الموجستي وخدمات التخزين، المعدات الطبية ، األجهزة المنزلية واإللكترونية  تجارة التجهيزات المكتبية المعمومات ،

خدمات و ، خدمات السفر والسياحة ،  لمنشآت، خدمات بيئية وخدمات فحص المواد ، خدمات إدارة وصيانة ا خدمات التقنيات الجيولوجية
 .تمثيل شركات عالمية

 
 

 تطبيق المعايير الدولية لمتقارير المالية الجديدة والمعدلة .2

 المعايير والتفسيرات المحاسبية سارية المفعول خالل الفترة الحالية  3.2

يمي قد تم تطبيقها في هذ  البيانات المالية الموحدة ، لم يكن لتطبيق إن المعايير الدولية لمتقارير المالية الجديدة والمعّدلة المذكورة فيما 
هذ  المعايير الجديدة والمعّدلة أي أثر جوهري عمى المبالغ الُمفصح عنها في السنة الحالية أو السنوات السابقة ، ولكن من الممكن أن 

 .تؤثر عمى طريقة التسجيل المحاسبي لمعمميات واإلتفاقيات المستقبمية

 المعايير المعّدلة
  التطبيق المبدئي لممعايير الدولية لمتقارير المالية(  "المعّدل( )1)المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم." 

  الدفعات المتعمقة باألسهم( "المعّدل( )2)المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم  :" 

  يد األعمالتوح( "المعّدل( )3)المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم." 

  الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع والعمميات غير المستمرة( "المعّدل( )5)المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم." 

  قطاعات التشغيل( "المعّدل( )8)المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم." 

  ت الماليةعرض البيانا( "المعّدل( )1)معيار المحاسبة الدولي رقم." 

  بيان التدفقات النقدية( "المعّدل( )7)معيار المحاسبة الدولي رقم." 

  عقود اإليجار( "المعّدل( )17)معيار المحاسبة الدولي رقم." 

  البيانات المالية الموحدة والمنفصمة( "المعّدل( )27)معيار المحاسبة الدولي رقم." 

  إلستثمار في شركات زميمةا( "المعّدل( )28)معيار المحاسبة الدولي رقم." 

  اإلستثمار في مشاريع مشتركة( " المعّدل( )31)معيار المحاسبة الدولي رقم." 

  تدني قيمة الموجودات( "المعّدل( )36)معيار المحاسبة الدولي رقم." 

  الموجودات غير الممموسة( "المعّدل( )38)معيار المحاسبة الدولي رقم." 

  اإلعتراف والقياس: األدوات المالية ( "المعّدل( )39)معيار المحاسبة الدولي رقم." 
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 (تتمة)تطبيق المعايير الدولية لمتقارير المالية الجديدة والمعدلة   .2

 (تتمة)المعايير والتفسيرات المحاسبية سارية المفعول خالل الفترة الحالية    3.2

 التفسيرات المعّدلة

  إعادة تقييم المشتقات المالية(:"9)تفسير الهيئة الدولية لمتقارير المالية رقم." 

  التحوط لصافي اإلستثمارات في عمميات خارجية(:"16)تفسير الهيئة الدولية لمتقارير المالية رقم." 

 تفسيرات ممغاة
  (".2)نطاق المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم (:"8)تفسير الهيئة الدولية لمتقارير المالية رقم 

 عمميات أسهم الخزينة والمجموعة(:"11)لمتقارير المالية رقم  تفسير الهيئة الدولية." 

 تفسيرات جديدة
  توزيعات موجودات غير نقدية لمالكين (: "17)تفسير الهيئة الدولية لمتقارير المالية رقم." 

  تحويل موجودات من عمالء(:"18)تفسير الهيئة الدولية لمتقارير المالية رقم." 

 الصادرة وغير سارية المفعول المعايير والتفسيرات 2.2

 :في تاريخ إعتماد هذ  البيانات المالية ، كانت المعايير والتفسيرات المحاسبية التالية صادرة ولكن غير سارية المفعول

 المعايير المعّدلة
 .2010فبراير  1ساري المفعول لمسنوات المالية التي تبدأ من أو بعد 

  العرض -األدوات المالية (  "معّدلال( )32)معيار المحاسبة الدولي رقم." 

 .2010يوليو  1ساري المفعول لمسنوات المالية التي تبدأ من أو بعد 

  التطبيق المبدئي لممعايير الدولية لمتقارير المالية(  "المعّدل( )1)المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم." 

  يد األعمالتوح( "المعّدل( )3)المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم." 

  البيانات المالية الموحدة والمنفصمة( "المعّدل( )27)معيار المحاسبة الدولي رقم." 

 .2011يناير  1ساري المفعول لمسنوات المالية التي تبدأ من أو بعد 

  التطبيق المبدئي لممعايير الدولية لمتقارير المالية(  "المعّدل( )1)المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم." 

  اإلفصاحات: األدوات المالية ( "المعّدل( )7)المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم." 

  عرض البيانات المالية( "المعّدل( )1)معيار المحاسبة الدولي رقم." 

  اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة( "المعّدل( )24)معيار المحاسبة الدولي رقم." 

  البيانات المالية المرحمية( "المعّدل)( 34)معيار المحاسبة الدولي رقم." 
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 (تتمة)تطبيق المعايير الدولية لمتقارير المالية الجديدة والمعدلة   .2

 (تتمة)المعايير والتفسيرات الصادرة وغير سارية المفعول  2.2

 معايير جديدة
 (.يق المسبقمع إمكانية التطب) 2013يناير  1ساري المفعول لمسنوات المالية التي تبدأ من أو بعد 

  التصنيف والقياس : "األدوات المالية ( " 9)المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم." 

 التفسيرات المعّدلة
 .2011يناير  1ساري المفعول لمسنوات المالية التي تبدأ من أو بعد 

  المحددة ، والمتطمبات الدنيا لإلقراض الحدود الخاصة باألصل ذو المنافع (  " 14)تفسير الهيئة الدولية لمتقارير المالية رقم." 

 التفسيرات الجديدة
 .2010يوليو  1ساري المفعول لمسنوات المالية التي تبدأ من أو بعد 

  التمييز بين المطموبات المالية وأدوات حقوق الممكية (  " 19)تفسير الهيئة الدولية لمتقارير المالية رقم." 

ير والتفسيرات المذكورة في الفترات الالحقة لن يكون له تأثير جوهري عمى البيانات المالية الموحدة تتوقع اإلدارة أن تطبيق هذ  المعاي
 .لممجموعة في فترة التطبيق المبدئي ، فيما عدا التعديل في بعض المصطمحات واإليضاحات

 
 

 السياسات المحاسبية الهامةأسس إعداد البيانات المالية و  .3

 ةأسس إعداد البيانات المالي
وفقًا لمبدأ التكمفة التاريخية ، بإستثناء اإلستثمارات المتاحة لمبيع والتي تظهر بقيمتها العادلة المرفقة تم إعداد البيانات المالية الموحدة 

 .اضي والتي تم إعادة تقييمهاواألر 

 .ةوفقًا لممعايير الدولية لمتقارير الماليلممجموعة إعداد هذ  البيانات المالية الموحدة  تم

المتداولة في نشاط المجموعة وتم تدوير المبالغ ألقرب ألف الرئيسية و  القطري الذي يمثل العممةريـال تم عرض البيانات المالية الموحدة بال
 .قطري ، عدا الحاالت التي تمت اإلشارة إليهاريـال 

 أسس توحيد البيانات المالية 
كما في )يتم قياس تكمفة ضم األعمال بإجمالي القيمة العادلة . ام طريقة الشراء المحاسبيةيتم تسجيل تممك الشركات التابعة واألعمال بإستخد

وأدوات الممكية المصدرة من قبل المجموعة لمسيطرة عمى الشركة المشتراة ،  واإللتزامات الطارئةلمموجودات والمطموبات  (تاريخ التبادل
لموجودات والمطموبات واإللتزامات الطارئة لمشركة المشتراة والتي يتوفر فيها شروط إن ا. باإلضافة إلى أي تكاليف متعمقة بضم األعمال

 وذلك يتم اإلعتراف بها بالقيمة العادلة كما في تاريخ التمّمك" ضم األعمال ( " 3)رقم لمتقارير المالية اإلعتراف بحسب المعيار الدولي 
األصول غير ( " 5)رقم  لمتقارير المالية كموجودات متوفرة لمبيع بحسب المعيار الدوليبإستثناء الموجودات غير المتداولة التي يتم تصنيفها 

 .حيث يتم اإلعتراف بها بالقيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع" لبيع والعمميات غير المستمرة ا بغرض المتداولة
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 (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة   أسس إعداد البيانات المالية و  .3

ويتم أيضًا إستبعاد الخسائر غير . بعاد كافة المعامالت واألرصدة واألرباح غير المتحققة عمى المعامالت بين شركات المجموعةيتم إست
تم تعديل السياسات المحاسبية و فترات التقارير . المتحققة إال إذا كانت المعامالت مدعمة بأدلة عمى اإلنخفاض في قيمة األصل المحّول

 .الشركات التابعة حيثما اقتضى األمر لتتماشى مع السياسات المحاسبية و فترات التقارير المستخدمة من قبل المجموعة المطّبقة من قبل

 .أدنا  ، وهي مذكورةكل من البيانات المالية لمشركة والشركات التابعة لها والتي تسيطر عميها لممجموعة تتضمن البيانات المالية الموحدة 
ا يكون لمشركة القدرة عمى التحكم بالسياسات المالية والتشغيمية لمشركة المستثمر بها بهدف الحصول عمى منافع من تتحقق السيطرة عندم

 .أنشطتها

 %نسبة التممك  بمد التأسيس اســــم الشركـــــة
   

 100 قطر (م.م.ذ)شركة المناعي التجارية 
 100 قطر (م.م.ذ)شركة مانوير 

 100 قطر (م.م.ذ)شركة الخميج لممختبرات 
 100 قطر (م.م.ذ)سفريات الفضاء 

 100 قطر (م.م.ذ)شركة قطر لوجستكس 
 100 قطر (م.م.ذ)شركة الخدمات التقنية المحدودة 

 100 قطر (م.م.ذ)شركة مانسوفت قطر 
 100 الهند  شركة مانسوفت سولوشينز آند سيستيمز برايفت ليمتيد

 100 البحرين (م.م.ذ)البحرين  - شركة مانسوفت سولوشينز آند سيستيمز
 100 اإلمارات العربية المتحدة (م.م.ذ)اإلمارات العربية المتحدة  –شركة مانسوفت سولوشينز آند سيستيمز 

 100 الهند تيمز برايفت ليمتيد شركة مانسوفت سيس
 100 ُعمان (م.م.ذ)شركة الخميج لمخدمات الجيوفنية وفحص المواد 

 100 قطر (م.م.ذ)لممقاوالت المحدودة  شركة الشرق األوسط
 75 االردن               (أ ) ( UtilNet)أنظمة معمومات الشبكات  شركة

من القيمة المقدرة لتمك الشركة في تاريخ % 50عن طريق دفع ( UtilNet)أنظمة معمومات الشبكات من شركة % 75تممكت المجموعة  ( أ)
لقاء عممية التممك هذ  فيعتمد عمى األداء  2013، وأما المبمغ المتبقي الواجب دفعه في العام  مميون ريـال قطري 8,69والبالغة  التممك

 .2012وحتى  2010المالي لمشركة خالل السنوات من 

 األدوات المالية

 تاريخ اإلعتراف باألدوات المالية 
ية محددة بموجب لوائح أو أعراف السوق يتم اإلعتراف بها إن مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي يشترط تسميمها خالل فترة زمن

 . في تاريخ السداد

 ألدوات الماليةبااإلعتراف المبدئي 
 . يتم تصنيف األدوات المالية مبدئيًا بناءًا عمى الغرض الذي من أجمه تم شراءها وبناءًا عمى خصائصها المميزة
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 (تتمة)بية الهامة   السياسات المحاسأسس إعداد البيانات المالية و  .3

 المشتقات المالية 
يتم إدراج هذ  المشتقات بالقيمة العادلة في تاريخ إعداد التقارير . تشتمل المشتقات المالية عمى عقود صرف العمالت األجنبية اآلجمة

وتحول األرباح والخسائر . سالبة وتسجل كموجودات أخرى عندما تكون القيمة العادلة موجبة ، وكمطموبات أخرى عندما تكون القيمة العادلة
 .الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لممشتقات المالية المحتفظ بها لممتاجرة إلى بيان الدخل

 إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية والمطموبات المالية
 الموجودات المالية

 :يمغى اإلعتراف بالموجودات المالية في أي من الحاالت التالية
 تهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من الموجودات ، أوان 
 موس قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من الموجودات أو بالتعهد بدفع التدفقات النقدية المستممة كاممة ودون تأخير مم

 وأإلى طرف ثالث بموجب ترتيبات تحويل ، 
 كافة مخاطر ومنافع الموجودات ، أو لم تقم فعميًا بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات ولم  أن تكون المجموعة قد قامت فعميًا بتحويل

 .تحتفظ بها ولكنها قامت بتحويل السيطرة عمى الموجودات

 المطموبات المالية
تستبـدل مطموبات مالية حالية مع عندما . يمغـى اإلعتراف بالمطموبات المالية في حالة دفع أو إلغاء أو انتهاء سريان االلتزام بالمطموبات

 نفس المِقرض أو أن يتم تعديل شروط المطموبات الحالية بشكل جوهري ، فإن هذا االستبدال أو التعديل يعامل كإلغاء لإلعتراف بالمطموبات
 .الحالية واإلعتراف بمطموبات جديدة ويتم تسجيل الفرق في القيمة الدفترية في بيان الدخل

 عادلةتحديد القيمة ال
سعر )تاريخ  ال ذلك في العمل إقفالمنظمة وفقًا ألسعار السوق عند يتم تحديد القيمة العادلة لمموجودات المالية المتداولة في أسواق مالية 

 (.الشراء بالنسبة لممراكز طويمة األجل وسعر العرض لممراكز قصيرة األجل

وتشتمل . أسواق نشطة ، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام تقنيات التقييم المناسبةبالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى غير المدرجة في 
تسعير هذ  التقنيات عمى تقييم صافي القيمة الحالية، والمقارنة بأدوات مالية مماثمة والتي يكون لها أسعار تبادل واضحة أو نماذج داخمية لم

 .والتقييم

 النقد وشبه النقد
 .ه النقد عمى النقد واألرصدة لدى البنوك والتي لها مواعيد إستحقاق تقل عن ثالثة أشهريشتمل بند النقد وشب

 الذمم المدينة
يتم تصنيف األرصدة المدينة التجارية واألرصدة المدينة األخرى والتي لها دفعات سداد محددة وليست متداولة في سوق نشطة عمى أنها ذمم 

 .تكمفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعالة مطروحًا منها أي تدني في القيمةمدينة ، ويتم قياس الذمم المدينة بال
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 (تتمة)أسس إعداد البيانات المالية والسياسات المحاسبية الهامة    .3

 مخزون
. دمة وبطيئة الحركةيقيم المخزون عمى أساس التكمفة أو صافي القيمة الممكن تحصيمها أيهما أقل بعد أخذ المخصصات لمبضائع المتقا

 :يتم إحتساب تكمفة المخزون كما يمي. تمثل التكاليف جميع المصاريف المتكبدة عمى كل منتج حتى وصوله إلى موقعه وشكمه الحالي

 تكمفة الشراء عمى أساس المتوسط المرجح لمتكمفة بضائع وقطع غيار. 
 تكمفة الشراء عمى أساس المميزات الخاصة لكل وحدة سيارات. 
 حتى ذلك  هامش الربح عمى األعمال المنجزةوتكاليف مباشرة أخرى بإضافة إلى تكمفة المواد المباشرة ، أجور العمال  عمال قيد التنفيذأ

 .التاريخ
 تكمفة الشراء عمى أساس الوارد أواًل ، صادر أوالً  أخرى. 

طرح أية تكاليف إضافية متوقع صرفها حتى إتمام عممية  يتم تحديد صافي القيمة الممكن تحصيمها عمى أساس سعر البيع التقديري بعد
 .الصنع أو البيع

 الشهرة
يتم  .لمموجودات والمطموبات المحددة والتي تم اإلعتراف بها في تاريخ الشراءتمثل الشهرة الزيادة في تكمفة الشراء عن القيمة العادلة 

 .من التدني في القيمة كمفة صافيةبالتاإلعتراف بالشهرة كأصل بالتكمفة ويتم إحتسابها الحقًا 

يتم تخصيص الشهرة إلى مجموعة الوحدات المنتجة لمنقد التي يتوقع أن تستفيد من ضم األعمال التي نتجت ، ألغراض اختبار تدني القيمة 
 .عنه تمك الشهرة

أو عمى فترات أقصر في حالة  القيمةلمراجعة تدني  مجموعة الوحدات المنتجة لمنقد والتي تم تخصيص الشهرة بينها بشكل سنويتخضع 
إذا كانت القيمة القابمة لمتحصيل ألي  .وجود أية مؤشرات عمى إحتمالية وجود تدني في قيمة إحدى أو عدد من تمك الوحدات المنتجة لمنقد

يض القيمة الدفترية ألي شهرة موزعة من الوحدات المنتجة لمنقد أقل من قيمتها الدفترية ، فإنه يتم توزيع خسائر لمتدني في القيمة أواًل لتخف
عمى تمك الوحدة المنتجة لمنقد ومن ثم لتخفيض قيمة الموجودات األخرى لتمك الوحدة عمى أساس النسبة والتناسب مع القيمة الدفترية لكل 

 .الحقةوال يتم إسترداد خسائر التدني في قيمة الشهرة في فترات . أصل من تمك الموجودات األخرى لدى تمك الوحدة

                                                                                                                             غير ممموسة موجودات

 .واتسن 3 فترة ىعمى مد برنامجال تكمفة ويتم إطفاء ."طورته احدى الشركات التابعة لهابرنامج تكمفة  الموجودات غير الممموسة تمثل

 إستثمارات متاحة لمبيع
أو محتفظ  فظ بها ألغراض المتاجرة ،االستثمارات المتاحة لمبيع هي تمك التي يتم تصنيفها كذلك وال تكون مؤهمة لُتصنف كإستثمارات محت

في أوضاع السوق ، وهذ   بها لتاريخ االستحقاق ، أو قروض أو دفعات مقدمة ويمكن بيعها كإستجابة لمحاجة إلى سيولة أو تغيرات
 .ضمن أدوات ممكية وأدوات دين أخرىاالستثمارات تت

يتم إدراج األرباح والخسائر . اإلستثمارات المصنفة كإستثمارات متاحة لمبيع بالقيمة العادلة كل من بعد التسجيل المبدئي ، يعاد الحقًا تقييم
 "إحتياطي القيمة العادلة"تحت بند  ضمن حقوق الممكية ويتم إظهار  بالمجمل لشاملا في بيان الدخل الناتجة عن إعادة التقييم غير المتحققة

ال يوجد لها أسعار متداولة في سوق مالية نشطة والتي ال يمكن الحصول عمى قيمتها العادلة  يتلإلستثمارات في أدوات ممكية وال بالنسبة أما
رباح أو الخسائر المتراكمة الظاهرة ضمن حقوق الممكية إلى بيان الدخل في حال بيع ، وتحول األ بصورة موثوقة ، فإنه يتم إدراجها بالتكمفة

 ".يع إستثمارات ماليةمن ب( الخسارة )صافي الربح  : "هذ  اإلستثمارات وتظهر تحت بند 
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 (تتمة)  إستثمارات متاحة لمبيع
وتسّجل إيرادات . م قيد الفوائد المحققة خالل فترة اإلحتفاظ بإستثمارات مالية متاحة لمبيع كإيرادات فوائد بإستخدام معدل الفائدة الفعالةيت

دما يتم عن" إيرادات توزيعات أرباح " توزيعات األرباح الناتجة خالل فترة تمّمك اإلستثمارات المالية المتاحة لمبيع ضمن بيان الدخل تحت بند 
 .إقرار تمك التوزيعات

ذا لم يمكن قياس القيمة العادلة لهذ  اإلستثمارات بشكل موثوق بسبب طبيعة تدفقاتها النقدية ، فإنه يتم تسجيمها بالتكمفة مطروحًا  منها أي وا 
 .مخصص لمتدني في قيمتها

 شركة المشروع المشترك
إن المشروع المشترك هو ترتيب تعاقدي تقوم من خالله المجموعة . شتركةتمتمك المجموعة حصة في شركة مشروع مشترك تحت سيطرة م

إن اتفاقيات المشروع المشترك والتي تتضمن تأسيس منشأة منفصمة يمتمك فيها . وأطراف أخرى بتولي نشاط اقتصادي تحت إدارة مشتركة
 .كل مشارك حصة يشار إليها بمشاريع ذات إدارة مشتركة

مشروع مشترك بإستخدام طريقة الممكية ، وفيها يتم تسجيل اإلستثمار مبدئيًا بالتكمفة ويتم تعديمه الحقًا بالتغيرات  في يتم تسجيل اإلستثمار
ويمثل الربح أو الخسارة حصة الشركة في نتائج أعمال . في حصة الشركة في صافي الموجودات لممشروع المشترك بعد تاريخ الشراء

 .المشروع المشترك

انات المالية لشركة المشروع المشترك لنفس السنة التي تعد فيها المجموعة بياناتها المالية وبإستخدام سياسات محاسبية متوافقة يتم إعداد البي
 .مع تمك التي تستخدمها المجموعة

 ممتمكات ومصنع ومعدات
 .في قيمتها ، إن وجد متراكم تظهر الممتمكات والمصنع والمعدات بالتكمفة بعد طرح اإلستهالك المتراكم وأي إنخفاض

يتم إحتساب اإلستهالك عمى الممتمكات والمصنع والمعدات من إجل تخفيض تكمفتها عمى مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها بإستخدام 
قد تتأثر بتغّير وتتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقّدرة ، وقيمة الخردة ، وطريقة اإلستهالك في نهاية كل سنة ، حيث . طريقة القسط الثابت

 .التقديرات وُيتخذ هذا األثر بشكل مستقبمي

يتم إحتساب الربح أو الخسارة الناتجة عن بيع أو إستبعاد الممتمكات والمصنع والمعدات بأخذ الفرق بين المتحصالت المالية عند البيع 
 .والقيمة الدفترية لذلك األصل ويتم تسجيمها في بيان الدخل

 اإلستهالك واإلطفاء
عدا يتم إحتساب اإلستهالك عمى الممتمكات والمصنع والمعدات بإستخدام طريقة القسط الثابت ، عمى مدى االعمار اإلنتاجية المقدرة لها ، 

 :، وفيما يمي األعمار اإلنتاجية المقدرةوالتي ال يتم إحتساب أي إستهالك عميها  األراضي
 سنة  25 – 10 مباني 

  سنوات 10 – 3 مصنع ومعدات 
 سنوات  5 – 3 موجودات مؤجرة 

 سنوات  5 – 3  سيارات 
 سنوات  5 – 3 أثاث ومفروشات 

 سنوات 3 موجودات غير ممموسة
يتم تسجيل تكاليف اإلصالح والصيانة واإلستبداالت والتحسينات غير األساسية كمصاريف عند حدوثها ، وأما اإلستبداالت والتحسينات 

 .األساسية فيتم رسممتها

 .شهراً  36تم إطفاء تكمفة سيارات العرض عمى مدى ي
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 مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ
لية قيد يتم رسممة كافة المصاريف والتكاليف المتكبدة عمى المشاريع الرأسمالية خالل فترة اإلنشاء ، حيث تقيد أواًل ضمن مشاريع رأسما

 .هذ  الموجودات جاهزة لمغرض الذي وجدت من أجمه تصبحالتنفيذ ويتم الحقًا تحويمها إلى الممتمكات والمصنع والمعدات عندما 

 التدني في قيمة الموجودات الممموسة
ظرفية يحتمل معها عدم  عند وجود أحداث أو تغيرات في قيمتها يعاد النظر في القيمة الدفترية لمموجودات الممموسة لتحديد االنخفاض

يتم تخفيض قيمة  ، في حالة وجود مؤشر كهذا وعندما تكون القيمة الدفترية أعمى من القيمة الممكن إستردادها. القيمة الدفترية كامل استرداد
 .الموجودات إلى القيمة الممكن استردادها

عندما ال يتوقع الحصول عمى أي منافع اقتصادية مستقبمية من يتم إلغاء االعتراف بأي جزء من الموجودات الممموسة عند استبعاد  أو 
 .وتدرج أي أرباح أو خسائر ناشئة عن استبعاد الموجودات في بيان الدخل لمسنة التي يتم فيها االستبعاد. أو إستبعاد استخدامه 

 التأجير التشغيمي
 وتقيد. يمر تشغييجتأعقود عمى أنها  المؤجر من قبل كيةوعوائد المم مخاطر من كبير بجزء يتم االحتفاظ حيث عقود اإليجار تصنف

 عمى الربح والخسارة حساب إلى( بالصافي من أية حوافز تم الحصول عميها من المؤجر) ر تشغيمييجتأعقود  المدفوعات التي تتم بموجب
 .فترة اإليجار القسط الثابت عمى مدى أساس

 والمستحقات الذمم الدائنة
إستالم أو عدم عن يتم تسجيل اإللتزامات المستحقة الدفع المتعمقة بالبضائع المستممة أو بالخدمات المؤداة عند إستحقاقها بغض النظر 

 .إستالم الفواتير المؤيدة لها

 المخصصات
، والتي من نتيجة أحداث سابقة  يتم تكوين مخصصات عندما يكون هنالك التزام حالي عمى المجموعة سواًء كان قانونيًا أو تقديريًا وذلك

 . ل موثوقكشلتزامات وعمى أن يمكن تقديرها بالمتوقع أن ينتج عنها إستخدام موارد المجموعة اإلقتصادية لتسوية هذ  اإل

 العمالت األجنبية
ائدة بتاريخ التعامل ، ويتم القطري بموجب أسعار الصرف السريـال يتم تحويل المعامالت التي تتم خالل السنة بالعمالت األجنبية إلى ال

القطري بموجب أسعار الصرف السائدة في ريـال تحويل الموجودات والمطموبات المالية المسجمة بالعمالت األجنبية في نهاية السنة إلى ال
 .العمالت األجنبية في بيان الدخل تاريخ اصدار التقارير ، وتدرج فروقات تحويل

مقيمة بالسعر العادل بعممة أجنبية بالقيمة العادلة باستخدام سعر الصرف السائد في التاريخ الذي تم فيه يتم تحويل البنود غير النقدية ال
 .تحديد القيمة العادلة ويتم تحويل البنود غير النقدية والمسجمة بالتكمفة التاريخية باستخدام أسعار الصرف في تاريخ العممية األّولي

 القروض البنكية
ويتم تسجيل تكاليف اإلقتراض عمى أساس اإلستحقاق . من البنوك عندما يتم سحب المبالغ من حساب القرضيتم تسجيل القروض 

 .، إن وجدت المتبقية والواجبة السدادبقيمة المبالغ  الدفع ، والمبالغ المستحقة ، بإستخدام نسبة الفائدة الفعالة وتدرج ضمن المطموبات
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 مكافأة نهاية الخدمة لمموظفين ومساهمات التقاعد
وتحتسب  .اسات التوظيف المعمول بها لدى المجموعةيتقوم المجموعة بتكوين مخصص لمكافأة نهاية الخدمة لمموظفين ، وذلك وفقًا لس

ويدرج هذا المخصص ضمن المطموبات ، ي تاريخ إصدار التقارير ف وعمى أساس فترة الخدمة مكافأة نهاية الخدمة عمى أساس آخر راتب
عمى مخصص  والظاهر تحت بند مطموبات غير متداولةيتضمن مخصص نهاية الخدمة و  .بيان المركز الماليفي  غير المتداولة

 .لتعويضات الموظفين

بل المجموعة في برنامج صندوق التقاعد الحكومي ن المساهمات من قفإ 2002لسنة ( 24)قانون التقاعد والمعاشات القطري رقم  بموجب
 .لمموظفين القطريين يتم احتسابها كنسبة من رواتب الموظفين القطريين ، وتكون هذ  االلتزامات محدودة بمبالغ المساهمات

 تدني قيمة الموجودات المالية وعدم قابمية تحصيمها
أية مؤشرات تدل عمى تدني قيمتها ، وفي حالة وجود مثل  وجود وذلك بهدف تحديدالتقارير  إصدار قي تاريخ الماليةموجودات اليتم تقييم 

 . هذ  المؤشرات يتم االعتراف بخسائر التدني في قيمة هذ  الموجودات ضمن بيان الدخل

 :يتم تحديد التدني في قيمة الموجودات المالية كالتالي

 .ن الفرق ما بين التكمفة والقيمة العادلةصول المسجمة بالقيمة العادلة هو عبارة عقيمة التدني لأل (أ 
المسجمة بالتكمفة هو عبارة عن الفرق بين التكمفة والقيمة الحالية لمتدفقات النقدية المستقبمية المقدرة مخصومة بمعدل صول لألقيمة التدني  (ب 

 .العائد السوقي الحالي لموجودات مالية مشابهة
أة هو عبارة عن الفرق بين القيمة الدفترية لألصول والقيمة الحالية لمتدفقات النقدية المستقبمية قيمة التدني لألصول المسجمة بالتكمفة المطف (ج 

 .المقدرة مخصومة بسعر الفائدة األصمي لمموجودات المالية

 تحقق اإليرادات

 مبيعات البضاعة وتقديم الخدمات
 .المشتري ، وعندما يمكن قياس اإليرادات بشكل موثوقمخاطر الممكية إلى منافع و تتحقق اإليرادات من المبيعات عندما تنتقل  -
تتحقق اإليرادات من تقديم الخدمات عندما يكون من الممكن قياس العائدات من هذ  األعمال بشكل موثوق وبالرجوع إلى نسبة اإلنجاز  -

 .تاريخ إصدار التقاريرلألعمال المؤداة كما في تاريخ 

 أرباح اإلستثمارات
. من اإلستثمار ، عدا األرباح من شركة مشروع مشترك ، عمى مبدأ اإلستحقاق عند إقرار الحق في إستالم تمك األرباحيتم تسجيل األرباح  -

 .وتتحقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يتم إقرارها
 .يتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد عمى األرصدة لدى البنوك عمى أساس اإلستحقاق -

 إيرادات الفوائد
عمى أساس اإلستحقاق إستنادًا إلى أصل المبمغ القائم ( البيع بالتقسيط)حساب الف بإيرادات الفوائد المتعمقة بالمبيعات عمى يتم اإلعترا -

 .بإستخدام معدل سعر الفائدة السائد
 .يتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد عمى أرصدة الحسابات البنكية عمى أساس اإلستحقاق -

 إيرادات اإليجارات 
 .اف بإيرادات اإليجارات عمى أساس اإلستحقاقيتم اإلعتر  -
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 تكاليف الصيانة
 .يتم عمل مخصصات لمتكاليف المتوقعة لصيانة األعمال المكتممة خالل فترة الضمان ، وذلك بناءًا عمى الخبرات السابقة لإلدارة -

 لتراخيصتكاليف البرامج وا
 .يتم تحميل تكمفة التراخيص وبرامج الحاسوب كمصاريف خالل سنة الحصول عميها -

 إيرادات الرسوم
 .يتم اإلعتراف بإيرادات الرسوم عمى أساس اإلستحقاق -

 الضرائب
 .ةتحتسب الضرائب المستحقة طبقًا لمقوانين والموائح والتعميمات السارية في الدول التي تمتد إليها عمميات المجموع -

 
 المصادر األساسية لتقييم األحداث غير المؤكدة .4

فتراضات  3لغايات تطبيق السياسات المحاسبية لممجموعة ، والظاهرة ضمن اإليضاح رقم  ، يتوجب عمى اإلدارة عمل تعديالت وتقديرات وا 
إن التقديرات واإلفتراضات مبنّية . ىمعينة خاصة بالقيمة الدفترية لمموجودات والمطموبات التي ال يمكن الحصول عميها من مصادر أخر 

 .ومن الممكن أن تختمف النتائج الحقيقية عن تمك التقديرات. عمى الخبرات السابقة وعمى عوامل أخرى ذات عالقة

 .عةيتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات المتعمقة بها بشكل مستمر ويتم تعديل التقديرات المحاسبية خالل السنة التي تتم فيها المراج

أو  في تمك السنة فقط يؤثر التعديل إذا كان يتم فيها تعديل التقدير التي السنة في التقديرات المحاسبية اإلعتراف بالتعديالت عمىيتم 
 .والمستقبمية الحالية السنوات كل من عمى كان التعديل يؤثرإذا  المقبمة والسنوات التعديل سنة في

 جوهرية تؤدي والتي لها مخاطر التقرير، تاريخ في لمتقديرات األخرى بالمستقبل والمصادر الرئيسية عمقةالرئيسية المت االفتراضات وفيما يمي
 .المالية المقبمة والمطموبات خالل السنة الدفترية لمموجودات مادي عمى القيمة إلى تعديل

 مّدة اإلستخدام المتوقعو الممموسة  الموجودات قيمة تدني
الدفترية وفقا  في القيمة نخفاضية لمموجودات الممموسة لتحديد اإلالنظر في القيمة الدفتر  بإعادة  ياإدارة المجموعة سنو  تقوم

يستخدم هذا  .المستخدمة القيمة أسموب عمى أساس لألصل المبمغ القابل لالسترداد يتم تحديد. (3) المحاسبية المبينة في ايضاح لمسياسات
إدارة تحدد . ل والمخصوم بإستخدام معدالت السوقلألصو  المقدر مى مدى العمر اإلنتاجيع توقعات التدفق النقدي ريقدت األسموب
الفعمية  اإلنتاجية األعمارإذا كانت  بشكل مادي لمسنة تكمفة االستهالك وقد تتغير ونسبة اإلستهالك المتوقع العمر اإلنتاجي المجموعة

 .صللأل العمر اإلنتاجي المقدرعن  ختمفت الممموسة موجوداتلم

 تدني قيمة الموجودات المالية
وذلك بهدف تحديد أية مؤشرات تدل عمى  أرصدة مدينةالمصنفة عمى أنها تقييم موجودات المجموعة ب بشكل سنوي إدارة المجموعة تقوم

 إدارة تقوم .دخلتدني قيمتها ، وفي حالة وجود مثل هذ  المؤشرات يتم االعتراف بخسائر التدني في قيمة هذ  الموجودات ضمن بيان ال
عمى  بالضرورة هذ  التقديرات وتستند .المخصصات المطموبة عند تحديد مستوى النقدية المستقبمية وتوقيت التدفقات كمية تقديرب 

  .وعدم اليقين الحكم درجات متفاوتة من حول عدة عوامل تتضمن افتراضات

 

 
 (تتمة) المصادر األساسية لتقييم األحداث غير المؤكدة .4
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 نات المالية الموحدةإيضاحات حول البيا
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 المخزونني في قيمة التد
يتم تقييم المخزون بالتكمفة أو صافي القيمة التحصيمية ، أيهما أقل ، ويتم تعديل تكمفة المخزون بحسب طبيعته إلى القيمة التحصيمية 

ت ، وبناًء عمى وتمعب عوامل تغّير الطمب ، تسعير المنتجات ، وجودة المنتجات دورًا هامًا في تمك التعديال. بالرجوع إلى مستويات التقادم
إلى معّدالت محددة إلحتساب المخصصات لممنتجات والبضائع المتقادمة والبطيئة الحركة  المجموعةالعوامل المذكورة آنفًا ، فقد توصمت 

 .ة عن التقديراتيعملعوامل الفوتتم مراجعة هذ  المعدالت في حال تغير ا
 

 قيمة الشهرة فى تدني
توزيع التي تم و منقد ل المنتجةلموحدات  ةستخدمملانخفاض في قيمة الشهرة عن طريق تقدير القيمة ا ن هنالكدارة المجموعة ما إذا كاإتحدد 

المنتجة لوحدات امن  ةالتدفقات النقدية المستقبمية المتوقع يحتاج إحتساب القيمة المستخدمة إلى أن تقوم المجموعة بتقدير. قيمة الشهرة بينها
 .القيمة الحاليةالمجموعة حتسب ت يكل لها ونسبة الخصم المناسب لمنقد

 
 وأرصدة لدى البنوكنقد  .5

 2010 2009 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  
   

 167.701 84.814 أرصدة لدى البنوك 
 1.651 1.940 نقد في الصندوق

 86.754 169.352 

وهي مودعة لدى بنوك محمية وتحمل فائدة بنسبة تتراوح شهور  3خالل  وتستحقتتضمن أرصدة البنوك ودائع ذات طبيعة قصيرة األجل 
 .سنوياً  %2إلى  %1ن م

 
 اق قبضر و وأ ذمم مدينة .6

 2010 2009 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  
   

 277.745 396.443 ذمم مدينة 
 12.036 13.838 أوراق قبض

 410.281 289.781 
 (17.752) (16.521) مخصص ديون مشكوك في تحصيمها: يطرح 

 393.760 272.029 

وال يتم إحتساب فوائد عمى األرصدة المدينة ، يومًا  60 – 30فترة االئتمان بالنسبة لمبيع اآلجل وتقديم الخدمات تتراوح بين  متوسط إن
 9إلى  6ن لمذمم المدينة المستحقة لفترة بي% 25لمديون المشكوك في تحصيمها بنسبة تقوم المجموعة بتكوين مخصص . المستحقة

 .أكثر من عام لفترة لمذمم المدينة المستحقة %100بنسبة شهرًا و  12إلى  9لمذمم المدينة المستحقة لفترة بين % 50شهور ، و 

 
 

 (تتمة)  ذمم مدينة وأرواق قبض .6
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 :كما يمي 2010ديسمبر  31في كما  ر الذمم المدينة والحركة في المخصصات لمذمم المشكوك في تحصيمهااعمت أكان

 (I  ) الذمم المدينةأعمار 
 2010 2009 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  
   

 186.039 327.656 يومًا  60خالل 
 17.345 28.912 يومًا  120إلى  61من 
 30.616 22.882 يوماً  180إلى  121من 
 43.745 16.993  وما فوق يوماً  181

 396.443 277.745 

(II )ن المشكوك في تحصيمهاالحركة في مخصص الديو 
 2010 2009 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  
   

 21.922 17.752 الرصيد كما في بداية السنة 
 4.277 1.714 المخصص المضاف خالل السنة 

 (8.447) (2.945) مبالغ مستردة خالل السنة 
 17.752 16.521 الرصيد كما في نهاية السنة 

 
 شتركمطموب من شركة مشروع م .7

 2010 2009 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  
   

 1.472 1.510 (م.م.ذ) شركة ترانسفيمد مناعي فاسيميتيز مانجمنت سيرفيسيز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مخزون .8
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  2010 2009 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  
   

 292.018 291.988 بضاعة وقطع غيار 
 138.056 150.697 سيارات ومعدات ثقيمة 

 21.951 17.772 تجهيزات صناعية 
  259.032 130.688 أعمال قيد التنفيذ

 3.428         4.438 أخرى 
 723.927 586.141 

 (54.944) (27.203) مخصص بضاعة متقادمة وبطيئة الحركة: يطرح 
 696.724 531.197 

  حدى الشركات التابعةإمن قبل  تمثل قيمة برنامج حاسوب تم تطوير  ريـال قطريمميون  3,8بقيمة  عمى مبمغ أعمال قيد التنفيذتتضمن. 
 
 مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى .9

 2010 2009 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  
   

 2.997 3.578 مصاريف مدفوعة مقدماً 
 6.324 7.243 ايرادات مستحقة
 8.493 20.835 أرصدة مدينة أخرىسمف موظفين و 

 31.656 17.814 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 موجودات غير ممموسة أخرىالشهرة و  .10
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 الشهرة ( أ)
التي يتوقع أن تستفيد من ضم و الوحدات المنتجة لمنقد  عمى ، ضم األعمال ، في تاريخ الشراءالشهرة الناتجة عن  قيمة توزيعيتم 

 : عمى النحو التاليالوحدات المنتجة لمنقد  ىمع لمشهرة القيمة الدفترية تم توزيع. األعمال التي نتجت عنه تمك الشهرة

 2010 2009 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  
   

 -- 11.398 (UtilNet)أنظمة معمومات الشبكات  شركة

 أخرى أصول غير ممموسة ( ب)
 2010 2009 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  
   

 -- 551 التكمفة
 -- (122) المتراكم طفاءاإل :يطرح 

 429 -- 

 -- 11.827 إجمالً
 

 إستثمارات متاحة لمبيع .11
 2010 2009 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  
   

 204 5.204 (أ) إستثمارات
 -- 50 التغير في القيمة العادلة

 5.254 204 

 سم الشركةإ ( أ)
 2010 2009 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  
   

 -- 5.050 يشركة مزايا قطر لمتطوير العقار 
 204 204 أخرى

 5.254 204 

 

 

 
 طويمة األجل –ذمم مدينة  .12

 2010 2009 
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 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  
   

 3.570 2.856 ذمم مدينة 
 (714) (714) المتداوللجزء ا :يطرح 

 2.856 2.142 الجزء طويل األجل

 .مة الحالية ، وذلك ألن األثر غير ماديلم يتم تخفيض قيمة الذمم المدينة طويمة األجل لتعكس القي

 
 المعمومات المالية الموجزة والمتعمقة بشركة المشروع المشترك  .13

 2010 2009 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  
   

 32.028 38.807 مجموع الموجودات 
 (11.476) (13.487) مجموع المطموبات 
 20.552 25.320 صافي الموجودات

 8.872 11.304 من صافي الموجودات  حصة المجموعة
 
 2010 2009 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  
   

 63.563 77.949 إجمالي اإليرادات 
 6.849 9.768 إجمالي الربح خالل السنة

   
 6.399 8.872 اإلستثمار في شركة المشروع المشترك

 (1.020) (2.550) األرباح المستممة خالل السنة
 3.493 4.982 مسنةلن األرباح الحصة م

 8.872 11.304 الرصيد كما في نهاية السنة

، إال أنها ال  (م.م.ذ) في حقوق ممكية شركة ترانسفيمد مناعي فاسيميتيز مانجمنت سيرفيسيز% 51عمى الرغم من أن المجموعة تمتمك 
جوهريًا عمى هذا اإلستثمار ، ويحتاج إتخاذ القرارات في هذ  الشركة  تمتمك الصالحية إلتخاذ القرارات المالية والتشغيمية ، وال تمتمك تأثيراً 

 .إلى موافقة كال الطرفين ، ولذلك يعتبر هذا اإلستثمار مشروعًا مشتركاً 
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 ممتمكات ومصنع ومعدات .14

 موجودات مؤجرة سيارات أثاث ومفروشات مصنع ومعدات مبان وأراض 
   مشاريع رأسمالية 

 المجموع قيد التنفيذ
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  

        التكمفة
 426.026 14.164 37.906 24.272 39.787 69.895 240.002 2009يناير  1كما في 

 45.130 13.675 16.752 5.955 3.417 4.711 620 إضافات خالل السنة 
 -- (14.991) -- -- 609 3.740 10.642 المحول من المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ

 (23.168) -- (13.558) (7.135) (1.319) (1.156) -- إستبعادات خالل السنة
 447.988 12.848 41.100 23.092 42.494 77.190 251.264 2010يناير  1كما في 
 403 -- -- -- 403 -- -- ضم األعمالمن خالل  إضافات

 114.178 19.030 11.353 11.144 3.121 4.502 65.028 إضافات خالل السنة 
 -- (18.337) -- -- -- 3.024 15.313 المحول من المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ

 -- -- 610 (610) 79 (79) -- عادة التصنيف إ
 (79.812) -- (16.830) (6.393) (12.815) (13.984) (29.790) إستبعادات خالل السنة

 482.757 13.541 36.233 27.233 33.282 70.653 301.815 2010ديسمبر  31كما في 
        

        االستهالك
 203.938 -- 18.190 12.560 24.381 44.568 104.239 2009يناير  1كما في 

 39.220 -- 8.554 4.857 7.906 9.479 8.424 االستهالك خالل السنة 
 (13.202) -- (7.691) (3.272) (1.096) (1.143) -- ما يخص اإلستبعادات خالل السنة 

 229.956 -- 19.053 14.145 31.191 52.904 112.663 2010يناير  1كما في 
 36.471 -- 8.935 4.385 7.181 8.223 7.747 االستهالك خالل السنة 

 -- -- 37 (37) 39 (39) -- عادة التصنيفإ
 (72.650) -- (13.131) (3.225) (12.717) (13.981) (29.596) ص اإلستبعادات خالل السنة ما يخ

 193.777 -- 14.894 15.268 25.694 47.107 90.814 2010ديسمبر  31كما في 
        

        صافي القيمة الدفترية
 288.980 13.541 21.339 11.965 7.588 23.546 211.001 2010ديسمبر  31كما في 
 218.032 12.848 22.047 8.947 11.303 24.286 138.601 2009ديسمبر  31كما في 

 نتج عنهما م 2004تم اعادة تقييم األراضي والمباني في عام . (2009لمعام  ريـال قطري مميون 26,5)قطري عمى التكاليف المباشرة ريـال مميون   24.9بقيمة الحالية السنة تخصتم تحميل مصاريف استهالك 
يتضمن رصيد المشاريع  .مستأجرة من بمدية الدوحة عمى أراض   يوقد أقيمت المبان،  بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد  قطري والذي يظهر ضمنريـال مميون   80.117 بقيمة إعادة التقييم حتياطيإ

 .ألف ريـال قطري تمثل تكاليف تمويل مرسممة 343ريـال قطري عمى مبمغ مميون  13,54والبالغ  2010ديسمبر  31الرأسمالية قيد التنفيذ كما في 



 والشركات التابعة له( ق.م.ش)مجمع شركات المناعي 

 نات المالية الموحدةإيضاحات حول البيا

  2010ديسمبر  31 لمسنة المنتهية في

- 24 - 

 
 قروض بنكية وحسابات جاري مدين .15

 2010 2009 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  
   

 83.524 47.186 قروض بنكية وحسابات جاري مدين

I. وتحمل هذ  التسهيالت فائدة بنسبة  القطري والدوالر األمريكيريـال بال هي جميع تسهيالت حسابات الجاري مدين             
(QIBOR /LIBOR + 1,5 %3 إلى% )قية جميع هذ  التسهيالت الممنوحةوتحكم شروط اإلتفا. 

II.  في حال  حيث يتوجب الحصول عمى موافقة جميع األطراف سمبيوفقًا لشروط إتفاقية التسهيالت ، قامت المجموعة بتقديم ضمان
 .ي من أصول المجموعةإلى التصرف بأالحاجة 

 
 

 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى .16
 2010 2009 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  
   

 138.298 162.533 مصاريف مستحقة 
 20.152 14.993 أرصدة دائنة أخرى 

 177.526 158.450 
 
 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة .17
 2010 2009 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  
   

 22.157 28.960 صص مكافأة نهاية الخدمة لمموظفينمخ
 4.878 854 مخصص تعويضات الموظفين

 29.814 27.035 
 
 

 رأس المال .18
 2010 2009 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  
   

 158.400 237.600 (قطري لمسهم ريـال  10بواقع ) رأس المال المصرح به 
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 (تتمة)رأس المال   .18

 2010 2009 
 (ألف سهم) عدد األسهم  (ألف سهم) عدد األسهم  

   أسهم مصدرة ومدفوعة بالكامل 
 14.400 15.840 يناير  1كما في 

 1.440 7.920 أسهم مجانية مصدرة
 15.840 23.760 ديسمبر  31كما في 

 
 تياطي قانونيحإ .19

األساسي لمشركة ولكل من الشركات التابعة لها ، يتم تحويل ما  والنظام 2002لسنة ( 5)وفقًا ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم 
وهذا .  من رأس المال% 50لى إالى أن يصل هذا اإلحتياطي  القانونياإلحتياطي من صافي ربح السنة إلى حساب %  10نسبته 

 .ا قانون الشركات التجارية القطرياإلحتياطي غير قابل لمتوزيع إال في الحاالت التي نص عميه

 .ويمثل هذا اإلحتياطي مبالغ اإلحتياطيات القانونية لمشركة وشركاتها التابعة 

 بعالوةمميون سهمًا  2) عمى أسهم لإلكتتاب الخاص 2007في مايو  قطريريـال مميون  120إستممت المجموعة عالوة إصدار بقيمة 
 .قانونيالمبمغ إلى اإلحتياطي ال اوقد تم إضافة هذ( قطري لمسهم الواحدريـال  60
 

 مقترح توزيعهارباح وأسهم مجانية أ .20

أرباح نقدية بواقع وتوزيع  ةممموك سهمخمسة أ أسهم مجانية لممساهمين الحاليين بواقع سهم مجاني واحد لكل دارة توزيعاإلاقترح مجمس  
همين توزيعات تخضع لموافقة المساوهذ  ال،  2010قطري لمعام ريـال مميون  166,3وبقيمة إجمالية قدرها الواحد قطري لمسهم ريـال  7

 .القادم في إجتماع الجمعية العمومية
 

 إيرادات أخرى .21
 2010 2009 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  
   

 2.422 771 أرباح من بيع ممتمكات ومصنع ومعدات 
 5.571 3.042 إيرادات أخرى 

 3.813 7.993 
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 مصاريف إدارية وعمومية .22
 2010 2009 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  
   

 77.783 71.772 تكاليف الموظفين 
 16.419 15.824 إيجارات 

 4.177 4.951 مصاريف سفر 
 4.278 4.418 مصرفية   رسوم

 2.158 4.765 تصميح وصيانة
 5.465 5.602 مصروفات االتصاالت

 2.307 2.589 الطباعة والقرطاسية
 8.199 6.455 نيةالرسوم القانونية والمه

 22.860 9.474 (بالصافي)مخصص ديون مشكوك في تحصيمها وبضاعة متقادمة 
 3.998 1.889 االستشارات مصاريف

 4.601 4.762 مصاريف أخرى 
 132.501 152.245 

 
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة .23

ن مع المجموعة ، وكذلك فإن األطراف ذات العالقة تشمل إن الشركة ذات العالقة هي الشركة التي يكون فيها شركاء أو مديرون مشتركو 
 .عمى أساس تجاري بحتتتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة . لممجموعةالمدراء الرئيسيين 

 2010 2009 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  
   

 24.092 37.921 مبيعات الى أطراف ذات عالقة

 1.793 1.836 مشتريات من أطراف ذات عالقة

 -- 5.000 إستثمارات
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 منافع طاقم االدارة العميا .24

 :ن تفاصيل منافع طاقم االدارة العميا خالل السنة كانت كما يميإ

 2010 2009 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  
   

 6.504 7.404 منافع قصيرة االجل 
 259 490 منافع نهاية الخدمة 

 7.894 6.763 
 10.280 13.179 ة أعضاء مجمس اإلدارة مكافأ

 21.073 17.043 
 

 العائد عمى السهم .25

 .هم العادية القائمة خالل السنةيتم إحتساب العائد األساسي عمى السهم بقسمة أرباح السنة عمى المتوسط المرجح لعدد األس

 2010 2009 
   

 184.225 230.835 ( قطري ريـال ألف ) أرباح السنة 

 23.760 23.760 (ألف سهم)المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة  المتوسط

 7,75 9772 ( قطري ريـال ) العائد األساسي عمى السهم 

عمى السهم مع  المعّدلولذلك يتساوى إحتساب العائد  ، في أي وقت خالل السنة عمى السهمالعائد  تعديلقد تسبب لم يكن هناك أسهم 
 .سهمالعائد األساسي عمى ال

 
 التي قد تطرأاإللتزامات  .26

 تنصت بنود إتفاقية التسهيالت مع البنوك عمى وجود ضمانات متبادلة بين شركات المجموعة ، والتي يحق لمممولين إستخدامها إذا عجز 
 .بحسب اإلتفاقية يفاء بالتزاماتهاعن اإلالمجموعة 

قابل لمنقض عمى سداد كامل قيمة اإللتزام عمى المجموعة ككل ، بإتفاق غير مشروط وغير  ةوكذلك فإن كل شركات المجموعة متضامن
 :المجموعةوفيما يمي مبالغ التسهيالت القائمة عمى 

 2010 2009 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  
   

 166.481 231.275 ضمانات بنكية 
 9.450 9.632 اعتمادات مستندية

 240.907 175.931 
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 االلتزامات .27

 الرأسمالية اإللتزامات (أ 
 2010 2009 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  
   

 14.571 44.588 مشاريع رأسمالية تحت التنفيذ

 إلتزامات التأجير (ب 
 2010 2009 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  
   

 41.380 41.958 أقل من سنة
 60.907 78.699 سنة إلى خمس سنوات
 25.805 17.441 أكثر من خمس سنوات

 138.098 128.092 
 
 القيمة العادلة لألدوات المالية  .28

، ة في التعامل عمى أساس تجاري بحتإن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم فيها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف مطمعة وراغب
، فإن القيمة الدفترية لألدوات  يما عدا بعض اإلستثماراتتم إعدادها وفقًا لمبدأ التكمفة التاريخية فالموحدة وحيث أن هذ  البيانات المالية 

تمف قد تخ لممجموعة ال تعتقد اإلدارة بأن القيمة العادلة لمموجودات والمطموبات المالية. موعة قد تختمف عن قيمتها العادلةالمالية لممج
 .جوهريًا عن قيمتها الدفترية
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طر التسعير مثل مخاطر أسعار صرف العمالت،  مخا  السيولة ، ومخاطر السوقمخاطر مجموعة لمخاطر االئتمان ، تتعرض ال
 .تمك المخاطر حولو تقوم المجموعة بمراقبة المخاطر المتعمقة بالتشغيل من خالل متابعة التقارير الداخمية . ومخاطر أسعار الفائدة

 حساسية أسعار الفائدة
 :2010ديسمبر  31ت الفائدة كما في يبّين مدى تعّرض المجموعة لمخاطر معدال فيما يمي ممّخص

مبالغ تتأثر بمعدالت  
 فائدة متغيرة

مبالغ ال تتأثر 
 المجموع بمعدالت الفائدة

 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  
    

    :الموجودات المالية
 86.754 51.831 34.923 نقد وأرصدة لدى البنوك 
 393.760 393.760 -- ذمم مدينة وأوراق قبض 

 16.558 16.558 -- إستثمارات 
 2.142 2.142 -- طويمة األجل –أرصدة مدينة 

 1.510 1.510 -- مطموب من شركة مشروع مشترك 
 500.724 465.801 34.923 المجموع 

    :المطموبات المالية
 47.186 -- 47.186 قروض بنكية وحسابات جاري مدين 

 212.639 212.639 -- ذمم دائنة 
 259.825 212.639 47.186 المجموع

     فرق حساسية معدالت الفائدة عمى أرصدة الميزانية العمومية كما 
 240.899 253.162 (12.263) 2010ديسمبر  31 في

       فرق حساسية معدالت الفائدة عمى أرصدة الميزانية العمومية كما 
 246.955 307.232 (60.277) 2009ديسمبر  31في 

يوضح الجدول التالي حساسية أرباح المجموعة .  متغيرةتتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة عند إقتراض األموال بأسعار فائدة 
ير التغيرات المفترضة في إن حساسية األرباح هي تأث. لمتغيرات المعقولة المحتممة في معدالت الفائدة مع إفتراض ثبات العوامل األخرى

ممجموعة كما في لمموجودات واإللتزامات المالية القائمة ل المتغيرةمعدالت الفائدة عمى أرباح المجموعة في سنة واحدة بناءًا عمى الفائدة 
 .2010ديسمبر  31

 2010 2009 
 25 -+/ 25 -+/ نقاط أساسية 

 151 -/+ 31 -/+ (  قطريريـال ألف ) التأثير عمى األرباح خالل السنة 
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 مخاطر اإلئتمان
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تتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم مقدرة الطرف المتعاقد معه عمى الوفاء بالمبالغ المستحقة عميه وبذلك يتسبب في تحمل المجموعة 
إن مخاطر االئتمان عمى الحسابات البنكية عالية ،  تبنت المجموعة سياسة لمتعامل فقط مع أطراف ذات مالءة مالية. لخسائر مالية

ان مع األطراف األخرى بشكل ويتم متابعة تعرض المجموعة لمخاطر اإلئتم، محدودة وذلك كونها لدى بنوك ذات تصنيف ائتمان جيد 
من تعرض المجموعة لمخاطر تتوزع مبالغ التسهيالت اإلئتمانية عمى عدد من األطراف ذوي مالءة مالية عالية ، ويتم الحد . مستمر

 .قة عميها من قبل اإلدارةاإلئتمان عن طريق منح سقوف إئتمانية والتي يتم مراجعتها والمواف

 :العمالء عمى القطاعات التالية تقدم المجموعة خدماتها وبضائعها لعدد كبير من العمالء ويتركز

 2010 2009 
   

 %36 %41 مؤسسات حكومية وشركات قطرية عامة 
 %58 %56 شركات خاصة 

 %6 %3 أخرى 
 100% 100% 

 .يوماً  60 – 30إن فترة تحصيل الذمم المدينة تقع بين 
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 مخاطر السيولة
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كافية من خالل مراقبة تقوم المجموعة بالحد من مخاطر السيولة عن طرق اإلحتفاظ بإحتياطيات مالئمة وتسهيالت وقروض بنكية 
إن شروط البيع بالمجموعة توجب . التدفقات النقدية المستقبمية المتوقعة والفعمية ومقابمة تواريخ إستحقاق الموجودات واإللتزامات المالية 

 .يوماً  90 – 30ويتم دفع حسابات الدائنين التجاريين في العادة خالل فترة من . يومًا  60 – 30سداد المبالغ خالل فترة من 

وتم عرض الجدول . يوضح الجدول التالي تفاصيل الفترات الزمنية المتبقية حتى االستحقاق لمموجودات والمطموبات المالية لممجموعة 
 .بحسب التدفقات النقدية غير المخصومة لمموجودات والمطموبات المالية بناءًا عمى التاريخ األقرب والذي تمتزم فيه المجموعة بالدفع 

 
 قل من سنةأ

 5من سنة إلى 
 المجموع سنوات

 قطريريـال الف  قطريريـال الف  قطريريـال الف 
    2010ديسمبر  31كما في 

    الموجودات المالية
 86.754 -- 86.754 نقد وشبه النقد

 443.226 2.142 441.084 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
    المطموبات المالية
 471.254 -- 471.254 دائنة أخرى ذمم دائنة وأرصدة 
 47.186 -- 47.186 قروض وتسهيالت

    
    2009ديسمبر  31كما في 

    الموجودات المالية
 169.352--  169.352 نقد وشبه النقد

 349.377 2.856 346.521 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
    المطموبات المالية

 322.992--  322.992 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى 
 83.524--  83.524 قروض وتسهيالت

 . 2011ديسمبر  31يتوجب تجديد التسهيالت االئتمانية البنكية الحالية بحمول 

 مخاطر العمالت
ترى اإلدارة أن تعرض . قيمة األدوات المالية بسبب تقمبات أسعار العمالت األجنبية  قمبتتتمثل مخاطر العمالت في الخطر من 

 .القطري أو الدوالر األمريكيريـال وعة لمخاطر العمالت ضئيل بما أن معظم تعامالت المجموعة تتم إما بالالمجم
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 (تتمة)  مخاطر العمالت
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. لعمالت األجنبيةالقطري مقابل بعض اريـال يعرض الجدول التالي تفاصيل حساسية المجموعة لمزيادة أو النقصان في سعر صرف ال
لتغير في وتأثير ا المسجمة في دفاتر المجموعة كما في نهاية السنة ويتضمن تحميل الحساسية عمى البنود النقدية بالعمالت األجنبية

 :أسعار صرفها وكما يمي

 التأثير عمى بيان الدخل %النسبة  العممة
  2010 2009 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف   
    

  208 -+/  507 -+/ %3 -+/ يورو
    439 -+/   206 -+/ %3 -+/ جنيه إسترليني 

  163 -+/   72 -+/ %3 -+/ ين ياباني 
 6  -+/  84 -+/ %3 -+/ أخرى 

 مخاطر السوق
هذ  التغيرات  تتمثل مخاطر السوق المخاطر الناجمة عن تقمبات أسعار األدوات المالية نتيجة التغّيرات في أسعار السوق ، سواء كانت

متعمقة بالجهة المصدرة لها أو متعمقة بعوامل مؤثرة عمى جميع األدوات المالية المتعامل بها النتيجة لعوامل محددة متعمقة بأدوات مالية 
 .في السوق

 ، رات األخرى ثابتةجميع المتغي ، مع إعتبار بقاء ات المدرجةستثمار اإل في سعر المحتمل يرلمتغنتيجة التأثير عمى الدخل الشامل ن إ
 :هي كما يمي

2009 

 

2010 

 تأثٍر على الدخل 

 

 تغٍٍر فً السعر

 

 تأثٍر على الدخل

 

 تغٍٍر فً السعر

 الف رٌـال قطري 

 

% 

 

 الف رٌـال قطري

 

% 

 

        -- 

 

-- 

 

505 

 

 االستثمارات المدرجة 10% -/+

 مخاطر التمويل  
باتفاقية التسهيالت مع المقرضين ، وقد تتأثر ترتيبات التمويل بين المجموعة والمقرضين المجموعة مرتبطة  ىإن ترتيبات التمويل لد

اصمة حوتراقب المجموعة التغيرات ال. باألوضاع االقتصادية والسياسية والتي قد تطرأ من وقت آلخر في قطر والشرق األوسط عمومًا 
 .المالي لممقرضين وتكمفة التمويل عمى المركز

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رة المخاطر الرأسماليةإدا .30
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المساهمين من خالل  حقوق تقوم المجموعة بإدارة رأسمالها لمتأكد من قدرتها عمى اإلستمرارية مع اإلبقاء عمى زيادة المردود عمى
. 2009لممجموعة عما كانت عميه سنة لم يحصل تغيير عمى االستراتيجية العامة . إستغالل المزيج األمثل لنسب الدين إلى رأس المال

وتتضمن حقوق  الممكية، والنقد وشبه النقد وحقوق  (15)لقروض والموضحة في اإليضاح رقم يتكون هيكل رأسمال المجموعة من ا
 .واألرباح المدورة القانوني اإلحتياطيو  رأس المال عمى الممكية

 معدل االستعداد
اعتبارها عند إجراء هذ  المراجعة تكمفة رأس المال والمخاطر تأخذ المجموعة في . مراجعة هيكل رأس المال بشكل دوريتقوم المجموعة ب

 .المرتبطة بكل فئة من رأس المال

 :إن معدل االستعداد في نهاية السنة هو كاآلتي

 2010 2009 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  
   

 169.352 86.754 النقد وشبه النقد
 (83.524) (47.186) (أ ) قروض 
 85.828 39.568 النقدصافي 

 724.471 866.448 (ب ) حقوق المساهمين 
 -- -- صافي معدل القروض إلى حقوق المساهمين

 .حسابات جاري مدين وقروض بنكية : القروضب يقصد  (أ 

 .مال واإلحتياطياتالمجموعة من رأس تتكون حقوق المساهمين لدى ال (ب 
 

 2010لتقرير القطاعي لسنة ا ( أ) .31
 المطموبات الموجودات إجمالي الربح اإليرادات اعـــــالقط

 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  
     

 42.553 289.146 120.297 587.632 سيارات 
 17.018 99.297 29.031 117.345 آليات ومعدات ثقيمة 

 32.655 131.298 42.994 87.426 الخدمات الصناعية وخدمات النفط والغاز
 457.828 642.635 113.922 677.540 تكنولوجيا المعمومات

 84.320 157.867 44.714 45.079 السفر 
 22.537 84.313 25.797 169.783 إمدادات صناعية ومواد بناء

 5.285 9.816 8.278 28.063 خدمات النقل واإلمداد 
 74.197 98.039 21.648 112.603 الخدمات الهندسية 

 12.422 25.202 14.130 41.434 ت جيولوجيةخدمات تقنيا
 (38.028) 39.622 23.344 108.476 أخرى

 710.787 1.577.235 444.155 1.975.381 المجموع 
 

 2009 التقرير القطاعي لسنة ( ب).31
 المطموبات الموجودات إجمالي الربح اإليرادات القطـــــاع
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 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  
     

 50.120 232.517 106.649 564.251 سيارات 
 23.618 88.256 34.791 188.260 آليات ومعدات ثقيمة 

 19.526 80.118 36.211 84.651 الخدمات الصناعية وخدمات النفط والغاز
 312.462 440.347 99.282 609.994 تكنولوجيا المعمومات

 72.858 127.164 38.441 39.865 السفر 
 27.196 74.202 29.019 142.798 إمدادات صناعية ومواد بناء

 8.500 14.610 8.745 29.939 خدمات النقل واإلمداد 
 70.137 105.604 19.721 117.982 الخدمات الهندسية 

 9.904 32.024 13.738 41.696 خدمات تقنيات جيولوجية
 (22.472) 101.478 26.781 101.708 أخرى

 571.849 1.296.320 413.378 1.921.144 مجموع ال

 .تم عرض المبالغ الظاهرة أعال  بعد حذف جميع المعامالت واألرصدة بين شركات المجموعة
 

 أرقام المقارنة .32

نيف عمى ؤثر إعادة التصيتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لمسنة السابقة لتتماشى مع عرض البيانات المالية لمسنة الحالية ، ولم 
 .المركز المالي لممجموعة


