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 مدقق الحسابات المستقل تقرير 

 إلى السادة المساهمين في

 )ش.م.ق( شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )"ناقالت"(

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

 الرأي

ة لها التابع ( والشركات)ش.م.ق لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة )"ناقالت"(لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة 

لدخل او للدخل،والبيانات الموحدة  2016ديسمبر  31)"المجموعة"(، والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما في 

مل على يخ واإليضاحات التي تشتللسنة المنتهية في ذلك التار ، والتدفقات النقديةلتغيرات في حقوق الملكيةاالشامل، و

 السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.

برأينا أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من كافة الجوانب الجوهرية، المركز المالي للمجموعة كما 

الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وذلك وفقًا للمعايير وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية  2016ديسمبر  31في 

 الدولية للتقارير المالية.

 أساس الرأي

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق. قمنا بمزيد من التوضيح لمسؤوليتنا وفقا لتلك المعايير في الجزء 

المالية الموحدة في هذا التقرير. إننا مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد الخاص بمسؤوليات المدققين عن تدقيق البيانات 

السلوك األخالقي الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين والمتطلبات األخالقية ذات الصلة بأعمال التدقيق 

قواعد استيفاء مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لالتي نقوم بها على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في دولة قطر. وقمنا ب

السلوك األخالقي الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين. إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها 

 كافية ومناسبة لتكوين أساس سليم للرأي الذي توصلنا إليه.

 أمر آخر

من قبل مدقق آخر عبر بتاريخ  2015ديسمبر  31للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  تم تدقيق البيانات المالية الموحدة

 عن رأي غير معدل عن تلك البيانات المالية الموحدة. 2016فبراير  81

 أمور التدقيق األساسية

منا ال التدقيق التي قإن أمور التدقيق األساسية وفقا لحكمنا المهني هي تلك األمور التي كان لها األهمية القصوى في أعم

بها للبيانات المالية الموحدة للسنة الحالية. لقد تمت معالجة أمور التدقيق األساسية في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة 

 ككل، وعند تكوين رأينا عنها، فإننا ال نقدم رأيا منفصال عن هذه األمور.
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 –العادل وفعالية التحوط عن التدفقات النقدية التقييم 

 حول البيانات المالية الموحدة 14و 12راجع اإليضاح 

 كيفية تناول تدقيقنا لألمر 

 لقد ركزنا على هذا الجانب بسبب:

 اتفاقيات تبادل معدالت عدد من  دخلت المجموعة في

الفائدة للتحوط عن تعرضها لمخاطر معدالت 

معامالت التحوط هذه في ارتفاع الفائدة. تسببت 

ألف  2.819.165المطلوبات المالية المشتقة بمبلغ 

ألف ريال  3.363.099: 2015ريال قطري )

من إجمالي  %11.3قطري(. يمثل هذا المبلغ 

مطلوبات المجموعة، وبالتالي جزء كبير من بيان 

 المركز المالي الموحد.

 ليجب أن يتم تقييم أدوات التحوط في تاريخ ك 

تقرير. يتضمن تقييم أدوات التحوط واختبار الكفاءة 

 درجة كبيرة من التعقيد والتقدير.

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها في هذا المجال،  

 من بين أمور أخرى، ما يلي:

  تقييم الضوابط التي تفرضها المجموعة حول أدوات

 التحوط وعملية المحاسبة التحوطية،

  يتم تصنيف أدوات التحوط بشكل تقييم ما إذا كان

سليم على أنها تحوطات التدفقات النقدية بالرجوع إلى 

 متطلبات المعايير المحاسبية ذات الصلة،

  استخدام المتخصصين لدينا لتقييم مدى مالئمة

المنهجية التي تستخدمها المجموعة الختبار فعالية 

 التحوط على أساس العينة،

  فعالية التحوط الذي أعدته تقييم مدى مالئمة توثيق

 المجموعة على أساس العينة

  الحصول على تأكيد للقيم العادلة والقيم االفتراضية

 ألدوات التحوط من األطراف المقابلة،

  إعادة تأكيد تقييم األطراف المقابلة من خالل مصدر

 مستقل على أساس العينة،

  تقييم كفاية إفصاحات المجموعة فيما يتعلق

المحاسبة التحوطية بالرجوع إلى بالمشتقات و

 متطلبات المعايير المحاسبية ذات الصلة.

 

 5راجع اإليضاح  –استثمارات في مشاريع مشتركة 

 حول البيانات المالية الموحدة

 كيفية تناول تدقيقنا لألمر 

 لقد ركزنا على هذا الجانب بسبب:

  استثمرت الشركة في مشاريع مشتركة التي تنتشر

 قطر وخارجها. عملياتها في

  تمثل القيمة الدفترية لالستثمارات في المشاريع

المشتركة ولحصة الشركة من النتائج في المشاريع 

من إجمالي  %57.9و %13.3المشتركة 

موجودات المجموعة وصافي الربح على التوالي. 

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها في هذا المجال،  

 من بين أمور أخرى، ما يلي:

  تقييم المعلومات المالية التي قدمتها المشاريع

المشتركة لمطابقتها مع السياسات المحاسبية 

 للمجموعة،

  الحصول على الجدول المحاسبي للمشاريع المشتركة

وعة في للمجموعة لتأكيد ما إذا كانت حصص المجم
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وبالتالي جزء كبير من بيان المركز المالي الموحد 

 وبيان الربح أو الخسارة الموحد.

األرباح والدخل الشامل اآلخر وصافي الموجودات 

تمت المحاسبة عنها وفقا لحصص المجموعة 

 المشاركة في المشاريع المشتركة،

  تقييم كفاية إفصاحات المجموعة فيما يتعلق

باالستثمارات في المشاريع المشتركة بالرجوع إلى 

 متطلبات المعايير المحاسبية ذات الصلة.

 

راجع اإليضاح  –الدفترية للممتلكات والمعدات القيمة 

 حول البيانات المالية الموحدة 4

 كيفية تناول تدقيقنا لألمر 

 لقد ركزنا على هذا الجانب بسبب:

  كانت القيمة الدفترية لممتلكات ومعدات المجموعة

ألف  23.161.476 2016ديسمبر  31كما في 

ألف ريال  23.882.255: 2015ريال قطري )

قطري( واحتسب إهالك عنها للسنة بمبلغ 

: 2015ألف ريال قطري ) 767.659

ألف ريال قطري( على التوالي. تمثل  688.330

مالي من إج %80.3و %76.4هذه المبالغ 

موجودات المجموعة وصافي الربح على التوالي. 

وبالتالي جزء كبير من بيان المركز المالي الموحد 

 وبيان الربح أو الخسارة الموحد.

  تجري اإلدارة مراجعة سنوية لعمر السفن بما في

ذلك تقدير القيم الباقية لغرض مصروف اإلهالك 

تكايف إرساء السفن وذلك بالرجوع إلى الحوض 

الجاف وقيم السوق الحالية ل منتظم ي الحوض بشك

المتوقعة وعوامل تقنية أخرى. يتضمن هذا درجة 

 كبيرة من أحكام وتقديرات اإلدارة.

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها في هذا المجال،  

 من بين أمور أخرى، ما يلي:

  تقييم الضوابط الرئيسية المفروضة حول عمليات

والمعدات، بما في ذلك تسجيل الموجودات الممتلكات 

 في سجل الموجودات، وتصنيفها وعمرها اإلنتاجي،

  تقييم معايير االعتراف المطبقة على التكاليف

المتكبدة والمرسملة خالل السنة المالية مقابل 

 متطلبات السياسات المحاسبية ذات الصلة،

  تقييم مدى معقولية تأكيدات إدارة المجموعة

ا فيما يتعلق باألعمار اإلنتاجية المقدرة وتقديراته

 والقيم الباقية،

  ،إعادة حساب مصروف اإلهالك، على أساس اختبار

عن فئات الموجودات الهامة ومقارنتها بمصروف 

 اإلهالك الوارد في البيانات المالية الموحدة،

  اختبار تقييم المجموعة للمؤشرات الداخلية

مة فيما يتعلق والخارجية المحتملة النخفاض القي

بالسفن، مثل التقادم وانخفاض القيمة السوقية 

والخسائر التشغيلية وغيرها استنادا إلى معرفتنا 

 وخبرتنا بالصناعة وفهمنا التفاقيات استئجار السفن،

  تقييم كفاية إفصاحات المجموعة فيما يتعلق بالسفن

بالرجوع إلى متطلبات السياسات المحاسبية ذات 

 الصلة.
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 معلومات أخرى

 مجلس اإلدارة هو المسؤول عن المعلومات األخرى. تشمل المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي

ولكنها ال تشمل البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات الصادر عنا  )"التقرير السنوي"( 2016للمجموعة لسنة 

عليها. قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات، حصلنا على تقرير مجلس اإلدارة الذي يشكل جزءا من التقرير السنوي ويتوقع 

 أن تقدم لنا األقسام الباقية من التقرير السنوي بعد تاريخ التدقيق هذا.

رأينا حول البيانات المالية الموحدة المعلومات األخرى ونحن ال نعبر عن أي شكل من أشكال تأكيد النتيجة في  ال يغطي

 هذا الشأن.

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي دراسة المعلومات األخرى المحددة أعاله عندما تصبح متاحة، 

تبارنا ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متوافقة بشكل جوهري مع البيانات المالية الموحدة وللقيام بذلك، سنأخذ في اع

 أو إذا كان من الواضح أن المعرفة التي حصلنا عليها أثناء التدقيق يشوبها أخطاء جوهرية.

، إلى أن تاريخ تقرير المدققين هذا إذا توصلنا، استنادا إلى عملنا الذي قمنا بأدائه بناء على المعلومات األخرى المستلمة قبل

هناك أخطاء جوهرية في تلك المعلومات األخرى، فإنه ينبغي علينا اإلبالغ عن تلك الحقيقة. ليس لدينا ما يمكننا اإلبالغ 

 عنه في هذا الصدد.

 مسؤوليات مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة

ت المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد هذه البيانا

وعن الرقابة الداخلية التي تحدد اإلدارة أنها ضرورية للتمكن من إعداد البيانات المالية الموحدة الخالية من أية معلومات 

 جوهرية خاطئة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

لية الموحدة، فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار وفقا لمبدأ عند إعداد البيانات الما

االستمرارية، واإلفصاح، حسب مقتضى الحال، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام أساس المحاسبة وفقا لمبدأ 

قاف عملياتها أو لم يكن لديه بديل واقعي خالفا للقيام االستمرارية ما لم يخطط مجلس اإلدارة إما لتصفية المجموعة أو إي

 بذلك.

 مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من أخطاء جوهرية، سواء 

رير مدققي الحسابات الذي يتضمن رأينا. التأكيد المعقول هو تأكيد على مستوى كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تق

عال، ولكن ال يضمن أن عملية التدقيق التي تتم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ستكشف دائما عن أخطاء جوهرية عندما تكون 

ن، بشكل فردي أو جماعي، أن يتوقع موجودة. يمكن أن تنشأ األخطاء عن غش أو خطأ، وتعتبر هامة إذا كان من الممك

 بشكل معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية الموحدة.
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كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، نحن نمارس حكما مهنيا ونبقي على الشكوك المهنية في جميع أعمال 

 دقيق. كما إننا نقوم:الت

  بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، ونصمم

وننفذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، ونحصل على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتكوين أساس لرأينا. 

هرية ناتجة عن غش هو أعلى من تلك الناتجة عن خطأ، نظرا ألن الغش قد إن خطر عدم اكتشاف أية أخطاء جو

 ينطوي على تدليس وتزوير، أو حذف متعمد أو محاوالت تشويه، أو تجاوز للرقابة الداخلية.

  ،بالحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف

 رض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.ولكن ليس لغ

  بتقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات الصلة التي اتخذتها

 اإلدارة.

 صول التي يتم الح بإبداء نتيجة على مدى مالءمة استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي، واستنادا إلى أدلة التدقيق

عليها، ما إذا كانت هناك شكوكا جوهرية ذات صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكا كبيرة حول مقدرة 

المجموعة على مواصلة أعماله وفقا لمبدأ االستمرارية. إذا توصلنا إلى أن هناك شكوكا جوهرية، فإننا مطالبون 

اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة، أو إذا كان بلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات إلى 

اإلفصاح عن هذه المعلومات غير كافي، بتعديل رأينا. إن النتائج التي توصلنا إليها تعتمد على أدلة التدقيق التي تم 

ب في ستقبلية قد تتسبالحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدققي الحسابات. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف الم

 أن تقوم المجموعة بالتوقف عن مواصلة أعمالها وفقا لمبدأ االستمرارية.

  بتقييم العرض العام للبيانات المالية وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك اإلفصاحات، وفيما إذا كانت البيانات المالية

 ق العرض العادل.الموحدة تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بالطريقة التي تحق

  بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من الكيانات أو األنشطة التجارية داخل

المجموعة إلبداء الرأي حول البيانات المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف على وإجراء أعمال 

 لون الوحيدون عن رأينا حول التدقيق.التدقيق للمجموعة. وسنظل نحن المسؤو

فيما يتعلق، ضمن أمور أخرى، بالنطاق المخطط له وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة،  مجلس اإلدارةنتواصل مع إننا 

 بما في ذلك أي وجه من أوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء قيامنا بالتدقيق.

بتزويد مجلس اإلدارة ببيان بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة بشأن االستقاللية، ونبلغهم عن جميع نقوم أيضا 

العالقات والمسائل األخرى التي قد يعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقالليتنا والضمانات ذات الصلة، متى كان ذلك 

 ممكنا.

، نحدد تلك المسائل التي كانت لها األهمية القصوى في تدقيق البيانات المالية من األمور التي تم تقديمها لمجلس اإلدارة

الموحدة للسنة الحالية، وبالتالي فهي أمور التدقيق الرئيسية. نحن نصف هذه األمور في تقرير مدققي الحسابات ما لم يحول 

، نقرر عدم إيراد مسألة ما في تقريرنا نظرا قانون أو الئحة دون الكشف العلني عن مسألة أو عندما، في حاالت نادرة جدا

لآلثار السلبية التي قد تنجم عن القيام بذلك والتي قد يتوقع بشكل معقول أن ترجح على المصلحة العامة في حالة ورودها 

 في التقرير.
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 تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

التي اعتبرنا أنها ضرورية ألغراض التدقيق. تحتفظ الشركة بسجالت لقد حصلنا على جميع اإليضاحات والمعلومات 

محاسبية منتظمة وتتفق بياناتها المالية الموحدة مع تلك السجالت. قمنا بإجراء الجرد الفعلي لمخزون الشركة وفقا للمبادئ 

لومات المالية الواردة فيه المقررة. وقمنا بقراءة تقرير مجلس اإلدارة والذي سوف يعرض ضمن التقرير السنوي، والمع

لسنة  11تتفق مع دفاتر وسجالت الشركة. لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات لقانون الشركات التجارية القطري رقم 

أو لبنود النظام األساسي للشركة وأية تعديالت عليه خالل السنة يمكن أن يكون لها أثر جوهري سلبي على بيان  2015

 .2016ديسمبر  31حد للشركة أو أدائها كما في وللسنة المنتهية في المركز المالي المو

 

 

 

 

 جوبال باالسوبرامانيام 2017 فبراير 20
 كي بي إم جي الدوحة

 (251القطري رقم ) راقبي الحساباتسجل م دولة قطر
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 شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت( )ش.م.ق(
 قطر -الدوحة 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 2016ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 (ريـال قطري)المبالغ باأللف 

- 11 - 

         

 
 رأس المال 

 احتياطي

 قانوني

 احتياطي
القيمة 

 العادلة

توزيعات 
أرباح نقدية 

 أرباح مدورة مقترحة

حقوق الملكية قبل 
التحّوط  احتياطي

واألسهم التي ال تتمتع 

 تحّوط احتياطي بالسيطرة

أسهم ال تتمتع 

 بالسيطرة
         

 8.254 (4.225.498) 8.017.699 1.189.744 664.832 130.825 493.815 5.538.483 2015يناير  1الرصيد كما في 

 1.423 -- 982.302 982.302 -- -- -- -- 2015ربح سنة 
         2015اآلخر لسنة الدخل الشامل 

 -- -- (50.773) -- -- (50.773) -- -- المتاحة للبيع لالستثماراتالتغيرات في القيمة العادلة  -
 -- 264.649 -- -- -- -- -- -- التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية -
ّوط تححصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات  -

 -- 144.331 -- -- -- -- -- -- التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة

 1.423 408.980 931.529 982.302 -- (50.773) -- -- 2015إجمالي الدخل الشامل لسنة 
 -- -- -- (98.230) -- -- 98.230 -- القانوني لالحتياطيالمحول 

مساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية 
 - - (24.558) (24.558) -- -- -- -- (16)إيضاح  2015

 (5.250) -- (664,832) -- (664.832) -- -- -- 2014توزيعات أرباح مقررة لسنة 
 -- -- -- (692.533) 692.533 -- -- -- 2015توزيعات أرباح نقدية مقترحة لسنة 

 -- -- 7 -- -- -- -- 7 في رأس المالمساهمة 

 4.427 (3.816.518) 8.259.845 1.356.725 692.533 80.052 592.045 5.538.490 2015ديسمبر  31الرصيد كما في 

         

 1.219 - 954.179 954.179 - - - - 2016ربح سنة 
         2016الدخل الشامل اآلخر لسنة 

 - - 7.076 - - 7.076 - - المتاحة للبيع لالستثماراتالتغيرات في القيمة العادلة  -
 - 543.934 - - - - - - التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية -
حصة المجموعة في تغيرات القيمة العادلة لمشتقات تحّوط  -

 - 27.306 - - - - - - التدفقات النقدية في المشاريع المشتركة

 1.219 571.240 961.255 954.179 - 7.076 - - 2016إجمالي الدخل الشامل لسنة 
 - - - (95.418) - - 95.418 - القانوني لالحتياطيالمحول 

مساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية 
 - - (23.855) (23.855) - - - - (16)إيضاح  2016

 (1.500) - (692.533) - (692.533) - - - 2015أرباح مقررة لسنة توزيعات 
 - - - (554,026) 554,026 - - - 2016توزيعات أرباح نقدية مقترحة لسنة 

 - - 227 - - - - 227 مساهمة في رأس المال

 4.146 (3.245.278) 8.504.939 1,637,605 554,026 87.128 687.463 5.538.717 2016ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 إيضاح 

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 31

2016 

 31للسنة المنتهية في 
 ديسمبر
2015 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 983.725 955.398  ربح السنة
    تعديالت:

 688.330 767.659 4 إهالك ممتلكات ومعدات
 1.198.602 1.187.695  مصاريف تمويل

 (497.954) (553.367) 5 شركات مشاريع مشتركة نتائجحصة من 
 (10.334) (9.687) )أ(17 إيرادات فوائد من قروض لشركات المشاريع المشتركة

 (33.559) (44.477)  إيرادات فوائد وتوزيعات أرباح وأرباح من بنوك إسالمية
 (33.013) (33.293)  إيرادات أخرى

 - 149  خسارة استبعاد ممتلكات ومعدات

 5.832 5.992  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  2.276.069 2.301.629 

    التغيرات في رأس المال العامل:
 2.871 415  المخزون

 20.605 (70.683)  ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى
 31.029 48.788  ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

 18.611 (32.358)  مطلوبات أخرى
 (8.936) (10.210)  شركات المشاريع المشتركةمطلوب من ال

 636 (1.599)  المستحق إلى شركات المشاريع المشتركة
 2.366.445 2.210.422  النقد الناتج من التشغيل

 (1.192.742) (1.178.569)  مصاريف تمويل مدفوعة

 (5.892) (4.972)  مخصص مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 1.167.811 1.026.881  الناتج من األنشطة التشغيلية صافي النقد
 

    االستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة 
 54.870 63.012  بالصافي- قروض لشركات المشاريع المشتركة

 79.551 96.604 5 توزيعات أرباح محصلة من شركات مشاريع مشتركة
 (115.581) (47.564) 4 شراء ممتلكات ومعدات 

 - 535  ممتلكات ومعداتإستبعادات بيع  متحصالت من
 74.323 95.117  إيرادات استثمارات مقبوضة

 (430.188) 378.827  يومًا 90ودائع ألجل تستحق بعد 

 (337.025) 586.531  يةاالستثماراألنشطة  (المستخدم فيمن / )الناتج صافي النقد 
 

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 7 227  متحصالت من إصدار أسهم رأس المال

 (653.316) (681.887)  توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
 (26.529) (26.678)  توزيعات أرباح غير مدفوعة محولة لحساب بنكي منفصل

 (5.250) (1.500)  توزيعات أرباح ألسهم ال تتمتع بالسيطرة

 (752.522) (778.119)  المدفوع لتسديد القروض

 (1.437.610) (1.487.957)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 (606.824) 125.455  في النقد وما يعادله)النقص( / صافي الزيادة 

 2.095.576 1.488.752  النقد وما يعادله في بداية السنة

1.614.207 1.488.752 
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  التعديالت الناشئة من مبادرة اإلفصاح.  )معدل( 1معيار المحاسبة الدولي رقم 

  معدل( 16معيار المحاسبة الدولي رقم( 

 

التعديالت بشأن توضيح الطرق المقبولة لإلهالك 
واإلطفاء والتعديالت التي تضع النباتات المنتجة 

 .16في نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 

  معدل( 27الدولي رقم معيار المحاسبة( 

 

التعديالت التي تعيد بيان طريقة حقوق الملكية 
كرأي محاسبي لالستثمارات في الشركات التابعة 

والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة في 
 بيانات مالية منفصلة للمنشأة.

  معدل( 38معيار المحاسبة الدولي رقم( 
 

 تعديالت بشأن توضيح الطرق المقبولة لإلهالك
 واإلطفاء.

  تعديالت بشأن النباتات المنتجة.  )معدل( 41معيار المحاسبة الدولي رقم 

  معدل( 11المعيار الدولي للتقارير المالية رقم( 
 

تعديالت بشأن المحاسبة عن اقتناء حصة في 
 عملية مشتركة.

  التنظيميةلحسابات ايتعلق بالمحاسبة عن   14المعيار الدولي للتقارير المالية رقم. 

  معدل(،  12المعيار الدولي للتقارير المالية رقم(
)معدل(،  10المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  )معدل( 28معيار المحاسبة الدولي رقم 

 تعديالت بشأن تطبيق استثناء التوحيد.

  معايير مختلفة. – 2014-2012التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 

لسنة ل للمجموعة الموحدة المعّدلة لم يكن له تأثير جوهري على البيانات الماليةالجديدة وإن تطبيق هذه المعايير 

 .واإلفصاحاتبعض التغيرات في عرض البيانات المالية  باستثناء 2016ديسمبر  31المنتهية في 

 المعايير الجديدة )أ(

 2018يناير  1ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 

 ( 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم:)  .اإليرادات من العقود مع العمالء 

 ( 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم:)  .األدوات المالية 
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 2019 يناير 1ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 

 ( 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم :) .التأجير 
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 المعايير المعّدلة )ب(

 2017يناير  1ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 

  معدل لتوضيح معاملة االعتراف بموجودات الضرائب المؤجلة   (:12الدولي رقم )المحاسبة معيار

 للخسائر غير المحققة.

  7تعديالت على معيار المحاسبة رقم  –مبادرات اإلفصاح. 

 2018يناير  1ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 

  تصنيف وقياس مدفوعات المعامالت القائمة تعديالت متعلقة ب  2المالية رقم المعيار الدولي للتقارير

  على أساس األسهم

 .ليةمجلس معايير المحاسبة الدوفي أو بعد تاريخ سيتم علمه من قبل التي تبدأ  ساري المفعول للفترات المالية

  المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

يار المحاسبة ومع)معدل( ( 10)

  (( )معدل28الدولي رقم )

بيع أو مساهمة في أصول بين المستثمر لتوضيح تعديالت 

 والمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك

تتوقع اإلدارة أن هذه المعايير الجديدة والمعدلة سوف تطبقها المجموعة في تواريخ السريان المطلوبة. كما أنه، 
يكون لهذه المعايير أي أثر جوهري على البيانات المالية للمجموعة في فترة باستثناء ما سيرد في الفقرة التالية، لن 

 التطبيق األولي بخالف تغيرات معينة في العرض واإلفصاح.

في البيانات المالية  16و 15و 9برغم ذلك تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام 
السريان المطلوبة. قد يكون لتطبيق هذه المعايير تأثيرا جوهريا على األرصدة الموحدة للمجموعة في تواريخ 

الواردة في البيانات المالية الموحدة مما سينتج عنه مزيد من اإلفصاح في البيانات المالية الموحدة. تقوم اإلدارة 
 ية الموحدة.حاليا بتقييم التأثير الناتج من تطبيق هذه المعايير الجديدة على البيانات المال
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 كمستأجر المجموعة
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