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 كلمـة رئيس
مجلس اإلدارة

 كـلـمــة
الرئيس التنفيذي

للمجموعة

بسم	اهلل	الرحمن	الرحيم	
السادة	املساهمون...
حتيــة	طـيـبـة	وبـعــد

لقد	كان	العام	2٠17	عاما	حافال	باإلجنازات	بالنسبة	لشركتنا	رغم	مختلف	
التحديات	التي	جابهت	السوق	احمللية	واإلقليمية	خالل	هذا	العام،	والذي	
ميثل	عامنا	االول	كشركة	مدرجة	يف	بورصة	قطر،	فقد	متّكنا	من	ترسيخ	
مكانتنا	كشركة	رائدة	يف	مجال	توفير	حلول	فنية	وتقنية	وهندسية	وصناعية	
واخلدمات	 واإلنشاءات	 التجارة	 قطاع	 يف	 ومتخصصة	 وشاملة	 متكاملة	

املتخصصة.

لقد	قمنا	على	مدار	العام	بإجناز	وتسليم	عدة	مشاريع	بأداء	متميز	والفوز	
الناجت	 وثباتها	 املجموعة	 يثبت	استمرارية	جناح	 بعدة	مشاريع	جديدة	مما	
عن	ثبات	اإلقتصاد	القطري	ومنوه	املطرد	،كما	قامت	املجموعة	باحلفاظ	
على	نسب	ربح	جيدة	مما	يتيح	للمجموعة	الوفاء	بالتزاماتها	مع	مستثمريها.

إستثمارية	 خطط	 دراسة	 يف	 مستمرة	 املجموعة	 فإن	 للمستقبل	 وبالتطلع	
جديدة	متنوعة	لفتح	األبواب	أمام	املزيد	من	النجاحات	واإلجنازات	ونتوقع	
خالل	السنوات	القادمة	منوا	متزايداً	يف	املشاريع	وخدمات	األعمال	التي	
تامة	مبتطلبات	 تعزز	من	جناحاتنا،	فنحن	على	دراية	 إن	خبرتنا	 نقدمها.	
عمالئنا.	وال	نقصر	يف	تلبية	طلب	السوق،	بل	نحقق	الريادة	يف	هذا	املجال.	
التنوع	االقتصادي	الذي	تتبعه	الدولة،	فإن	مجموعة	 ومع	األخذ	باالعتبار	
إستثمار	القابضة	تسير	على	نفس	النهج،	وسوف	نواصل	شراكتنا	مع	الدولة	

بسم	اهلل	الرحمن	الرحيم	
السادة	املساهمون	الكرام،،	

السالم	عليكم	ورحمة	اهلل	وبركاته،،

إستثمار	 مجموعة	 إدارة	 مجلس	 أعضاء	 عن	 ونيابة	 نفسي	 عن	 باألصالة	
أداء	 تقرير	سنوي	عن	 بأول	 اليكم	 أتقدم	 أن	 القابضة	ش.م.ع.ق.،	يسرني	
املجموعة	للسنة	املالية	املنتهية	يف	31	ديسمبر	2٠17	منذ	حتولها	من	شركة	
قطرية	 عامة	 مساهمة	 الى	شركة	 املسؤولية	 محدودة	 ذات	 قابضة	 عائلية	

متداولة	يف	السوق	املالي	القطري	منذ	14	أغسطس	2٠17.

بحمداهلل	وفضله	متكنت	املجموعة	يف	عام	2٠17	من	احلفاظ	على	نتائجها	
حيث	 القطري	 السوق	 يف	 منافسيها	 بني	 وتقدمها	 املتميز	 وأدائها	 املالية	
حققت	اجمالي	ايرادات	بلغت	469.2	مليون	ريال	قطري	واجمالي	ربح	141 
مليون	ريال	قطري	)3٠%	من	اجمالي	األيرادات(،	يف	حني	بلغ	صايف	الربح	
من	العمليات	املستمرة	العائد	الى	مالكي	املجموعة	4٠.7	مليون	ريال	قطري	

والعائد	األساسي	لكل	سهم	وصل	٠.49	ريال	قطري.	

أما	بالنسبة	إلى	بيان	املركز	املالي	للمجموعة	فقد	وصل	اجمالي	املوجودات	
األنشطة	 من	 الناجت	 النقد	 وبلغ	صايف	 قطري.	 ريال	 مليون	 	1,397.8 إلى	
ايجابي	 وفر	 ريال	قطري	وهو	 مليون	 املجموعة	3.2٠	 التشغيلية	لشركات	
يدل	على	ثبات	أداء	املجموعة	وشركاتها	التابعة	مبا	من	شأنه	أن	يوفر	املزيد	

من	الثبات	والقوة	لهيكليتها	التنظيمية	واملالية.

إن	ثبات	املجموعة	وثبات	نتائجها	املالية	ومركزها	املالي	بالرغم	من	األحداث	
على	 بظاللها	 القت	 والتي	 اخلليجية	 األزمة	 عن	 نتجت	 التي	 والتحديات	
السوق	القطري	ما	هو	اال	نتاج	حسن	وحنكة	التصرف	من	القيادة	احلكيمة	
البالد	 أمير	 ثاني	 ال	 بن	حمد	 الشيخ	متيم	 السمو	 بصاحب	 للدولة	ممثلة	
وقوة	اخلبرات	 القطريني	 األعمال	 ووعي	وخبرة	رجال	 املفدى	حفظه	اهلل	
اإلدارية	املتمثلة	يف	املركز	الرئيسي	للمجموعة	ويف	الشركات	التابعة	لها.

ونتقدم	 سواء.	 على	حد	 واالجتماعي	 االقتصادي	 االزدهار	 مسيرة	 لتعزيز	
بالشكر	اجلزيل	للمساهمني	لدعمهم	املتواصل	على	مدى	األشهر	املاضية.	

ونتطلع	إلى	حتقيق	املزيد	من	النمو	والنجاح	خالل	العام	القادم.

الرشيدة	لصاحب	السمو	الشيخ	متيم	 القيادة	 إلى	 بالشكر	 أتقدم	 وأود	أن	
والتطلعات	 الثاقبة	 بالرؤية	 املتمثلة	 املفدى،	 البالد	 أمير	 ثاني	 آل	 بن	حمد	
خالص	 عن	 أيضا	 ونعرب	 واالمتياز.	 النجاح	 أسس	 أرست	 التي	 الطموحة	
دعمها	 تقدم	 التي	 والتنظيمية	 احلكومية	 الهيئات	 وتقديرنا	جلميع	 إمتنانا	
املستمر.	وشكر	خاص	إلى	جميع	أصحاب	املصالح	املعنيني	الذين	ساهموا	
يف	جناحنا	خالل	العام	مبا	فيهم	املوظفني	والشركاء	واملقاولني	واملوردين،	

والشكر	موصول	إلى	عمالئنا	الكرام	على	دعمهم	لنا.

وكما	هو	احلال	دائما	ال	يسعني	إال	أن	أعبر	عن	امتناني	لكم	على	ثقتكم	
إياها	ولزمالئي	 التي	عهدمتوني	 إياها	واملسؤولية	 التي	منحتموني	 الغالية	

يف	الفريق.

والسالم	عليكم	ورحمة	اهلل	وبركاته..

وائــل موسـى اشـتـيـة 
الرئيس	التنفــيذي	للمجموعة

لفتح	 متنوعة	 جديدة	 إستثمارية	 خطط	 دراسة	 يف	 مستمرة	 املجموعة	 إن	
املجموعة	 واستطاعت	 واإلجنازات،	 النجاحات	 من	 وافٍر	 أمام	 األبواب	
وشركاتها	التابعة	احملافظة	على	جودة	األداء	والتنفيذ	لعقودها	املبرمة	مع	
اهلل	 بأذن	 ستنعكس	 جديدة	 وعقود	 صفقات	 أبرام	 بصدد	 أنها	 كما	 الغير	

ايجابيا	على	نتائجها	وثبات	منوها	يف	األعوام	القادمة.

ونتيجة	ألداء	املجموعة	الثابت	والناجح	يف	العام	2٠17	فقد	متكنت	املجموعة	
أرباح	بنسبة	3%	من	رأس	مال	الشركة	يف	24	أغسطس	2٠17  من	توزيع	
كما	أوصى	مجلس	اإلدارة	بتوزيع	أرباح	نقدية	بنسبة	2.5%	من	رأس	مال	
الشركة	على	املساهمني	مبا	يعادل	25	درهم	لكل	سهم	عن	السنة	املنتهية	

يف	31	ديسمبر	2٠17. 

ويف	اخلتام،	وبالنيابة	عن	أعضاء	مجلس	اإلدارة،	ال	يسعني	إال	أن	أتقدم	
بشكري	وتقديري	للسادة	املساهمني	على	دعمهم	وثقتهم،	وإلداريي	املجموعة	
لشركائنا	 اجلزيل	 بالشكر	 أتوجه	 كما	 ومثابرتهم،	 تفانيهم	 على	 وموظفيها	
وعمالئنا	وموردينا	على	اجلهود	التي	بذلوها	يف	حتقيق	نتائج	العام	2٠17،	
وثقتي	كبيرة	من	أن	تعاوننا	معاً	سيمهد	ملزيد	من	النجاحات	واإلجنازات.	

ومن	اهلل	التوفيق،،،

والسالم	عليكم	ورحمة	اهلل	وبركاته	

غـامن بن سـلطان الهديفي الكــواري
رئيس	مجلس	األدارة
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سـعـادة السـيد/غــانــم بن ســلطان 
الهديفي الكــــواري 
رئيس	مجلس	اإلدارة

السيد/عبدالرحمن غـانـم سلطان الهديفي الكواري
عضو	مجلس	اإلدارة

السيد/عبداهلل غــانــم سلطان الهديفي الكواري
عضو	مجلس	اإلدارة

السيد/وائــل موســى اشتية 
عضو	مجلس	اإلدارة	والرئيس	التنفيذي	للمجموعة

السيد/محـمـد غـــانـــم سلطان الهديفي الكواري
عضو	مجلس	اإلدارة	ونائب	الرئيس	التنفيذي

السيد/عبدالعزيز غــانـم سلطان الهديفي الكواري
عضو	مجلس	اإلدارة

السيد/وفـــا عصــام صــوفــان
عضو	مجلس	اإلدارة

السيد/سلطـان غــانـــم سلطان الهديفي الكواري
عضو	مجلس	اإلدارة

السيد/حــمـد غــانــم سلطان الهديفي الكواري
عضو	مجلس	اإلدارة

السيد/خليـل جـبـرا دغـبــاج
عضو	مجلس	اإلدارة

السيد/خـــالــــد غــــانــــــم
سلطان الهديفي الــكــواري

نائب	رئيس	مجلس	اإلدارة

 أعضــــاء
مجلس اإلدارة
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املؤشرات املالية

التدفقات النقدية
 بلغ	صايف	النقد	66.3	مليون	ريال	قطري	للعام	2٠17	بزيادة

قدرها	14.8	ريال	قطري	عن	العام	2٠16

العائداألساسي للسهم
 العائد	األساس	للسهم	بلغ	٠.49	ريال	قطري
مقارنة	مع	٠.55	ريال	قطري	يف	العام	2٠16.
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بسم	اهلل	الرحمن	الرحيم	
السادة	املساهمون	األعزاء...

لكم	 يقدم	 أن	 القابضة	)ش.م.ع.ق.(	 إستثمار	 إدارة	مجموعة	 يسر	مجلس	
التقرير	السنوي	حول	عملياته	التشغيلية	والوضع	املالي	للسنة	املنتهية	يف	

31	ديسمبر	2٠17.

بإشراف	وتوجيهات	مجلس	اإلدارة،	استطاعت	املجموعة	التأكيد	على	مكانتها	
والهندسية	 والتقنية	 الفنية	 اخلدمات	 من	 العديد	 تقدمي	 رائدة	يف	 كشركة	
وواصلت	 القطري.	 االنشاءات	 قطاع	 يف	 واملتخصصة	 والشاملة	 املتكاملة	
القيام	بدور	فعال	يف	دعم	االقتصاد	الوطني،	هذا	وتواصل	املجموعة	البناء	
على	ما	حققته	من	منو	مستقر	يف	السنوات	املاضية،	واالستثمار	يف	مستقبل	
املجموعة،	مع	التزامها	بالقيم	االجتماعية	والثقافية	لدولة	قطر.	لقد	حتقق	
كل	ذلك	يف	إطار	دعم	الرؤية	احلكيمة	لصاحب	السمو	الشيخ	متيم	بن	حمد	

آل	ثاني	أمير	البالد	املفدى	حفظه	اهلل،	ورؤية	قطر	الوطنية	2٠3٠.

اخلطط املستقبلية للشركة 
فــي	إطــار	ســعي	مجلــس	اإلدارة	إلــى	تطويــر	أداء	الشــركة	نؤكد	على	أن	
املجموعة	بصدد	دراسة	خطط	إستثمارية	جديدة	متنوعة	لفتح	األبواب	أمام	
الذي	 األمر	 	،2٠18 القادم	 العام	 خالل	 واإلجنازات	 النجاحات	 من	 املزيد	
املتوقعــة	 االقتصاديــة	 والصعوبــات	 العقبــات	 بتجــاوز	 للمجموعة	 يسمح	

واحلــد	مــن	التأثــر	بتقلبــات	الســوق.

ســوف	 املختلفــة،	 لقطاعاتهــا	 املجموعة	 دعــم	 فــإن	 ذلــك	 إلــى	 إضافة	
يتصــدر	أولويــات	مجلس	اإلدارة	واإلدارة	العليا،	للحفاظ	على	مستوى	عالي	
من	األداء	يف	ما	تنفذه	من	مشاريع	متنوعة	وعقودهم	املبرمة	مع	الشركاء،	

والذي	سوف	ينعكس	على	ثبات	مسار	منو	املجموعة	خالل	العام	2٠18.

النتائج املالية للشركة
املالــي	 التقريــر	 تقديــم	 القابضة	 إستثمار	 مجموعــة	 إدارة	 مجلــس	 يســر	
للشــركة	علــى	الســادة	املســاهمني	وفقا	للمادة	)126(	مــن	قانــون	الشــركات	

التجاريــة.

املجموعة	 حتقيــق	 إليهــا	 املشــار	 الفتــرة	 عــن	 املاليــة	 النتائــج	 وأظهــرت	
الســهم	 علــى	 أساســي	 بعائــد	 قطري	 ريال	 مليون	 	4٠.7 قدرهــا	 أربــاح	
٠.49	ريال	،علما	بــأن	األربــاح	احملققــة	عــن	ذات	الفتــرة	مــن	العــام	2٠16 
قــد	بلغــت	45.7	مليون	ريال	وبعائــد	أساســي	علــى	الســهم	٠.55	ريال.

وبزيادة	343  ريال	قطري	 مليون	 الشــركة	1,397	 موجــودات	 وبلغــت	 هذا	
مليون	ريال	عــن	العــام	2٠16،	كمــا	حققــت	إيــرادات	بلغــت	469.2	مليون	

ريال	قطري	بزيادة	21.5	مليون	ريال	قطري	عن	العام	املاضي.

 تقــريـــر
مجلس اإلدارة

اإليرادات
 خالل	العام	2٠17	بلغ	إجمالي	اإليراد	469.2	مليون	ريال	قطري

مقارنة	مع	447.6	مليون	ريال	قطري	يف	العام	2٠16.

املوجودات
 زيادة	املوجودات	إلى	1,397	مليون	ريال	قطري	خالل	العام	احلالي

مقارنة	بـ	1,٠54	مليون	ريال	قطري	للعام	2٠16
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مجــمـوعـــة
االستثمار القابضة

ش.م.ع.ق

املقاول الرئيسي

شركة التطوير العمراني
للمقاوالت والتجارة ذ.م.م

٪٥١

شــركة دبــاس
للمقـــاوالت قــطـر ذ.م.م

٪٥١
شركة تـريـلـكـو احملـدودة ذ.م.م

٪١٠٠

الشركة املتحدة للتوريدات ذ.م.م
٪٧٥٫٥

شركة تريلكو ملواد البناء ذ.م.م
٪٨٥

الشركة املتحدة
لألنظمة الهندسية
(من خالل الشركة

املتحدة للتوريدات ذ.م.م )
٪٦٠٫٤

شــركة الهندسة
اإللكتروميكانيكية ذ.م.م

٪٦٨٫٥

واتر ماستر (قطر) ذ.م.م
٪٦٣٫٣

املــوردون والتجــاراملقاولون املتخصصون باعتبارها	شركة	قابضة	ذات	مسؤولية	محدودة	يف	عام	 الشركة	 تأسست	
التابعة	 بعض	شركاتها	 بدأته	 والذي	 املقاوالت	 2٠٠8	لالستثمار	يف	قطاع	
منذ	عام	1977،	حيث	بدأت	يف	األصل	كشركة	جتارة	ومقاوالت	تقوم	على	
توفير	املؤن	لسوق	اإلنشاءات.	ومنذ	ذلك	احلني	تطورت	املجموعة	لتصبح	
شركة	قابضة	ذات	أنشطة	جتارية	متنوعة	تعمل	على	مستويات	مختلفة	يف	
املقاوالت،	مثل	التعاقد	على	أعمال	البناء	واملقاوالت	املتخصصة	)امليكانيكية	
ECP(،	وتوريد	مواد	البناء	ومعدات	السالمة	واألدوات	واألخشاب،	وأنظمة	

األمن	ونظم	مكافحة	احلرائق	وغيرها	من	املواد	ذات	الصلة.

مسئوليه	 ذات	 قابضة	 شركة	 من	 للشركة	 القانوني	 الكيان	 تعديل	 مت	 وقد	
محدودة	إلى	شركة	مساهمة	عامة	قطرية	اعتباراً	من	11	مايو	2٠17بعدما	
حصلت	على	موافقة	وزارة	االقتصاد	والتجارة	مبوجب	قرار	سعادة	الوزير	
رقم	268	بتاريخ	5	أغسطس	2٠15	بتحويل	الشركة	من	شركة	ذات	مسؤولية	

محدودة	الى	شركة	مساهمة	عامة.

وال	تختلف	أغراض	الشركة	عن	تلك	املتعلقة	بأي	شركة	قابضة	إلى	جانب	
أي	أغراض	أو	تعهدات	أخرى	ترى	الشركة	أنها	ستخدم	أعمالها	أو	تنّوعها	

لها	 التابعة	 إدارة	الشركات	 أو	اتساع	نطاقها	من	وقت	آلخر	كاملشاركة	يف	
والسندات	 األسهم	 يف	 أموالها	 استثمار	 للشركات،	 لتلك	 الدعم	 وتوفير	
واألوراق	املالية،	متلك	حقوق	امللكية	الفكرية	من	براءات	االختراع	والعالمات	
التجارية	والنماذج	الصناعية	وحقوق	االمتياز	وغيرها	من	احلقوق	املعنوية،	
واستغاللها	وتأجيرها	للشركات	التابعة	لها	أو	لغيرها،	سواء	داخل	الدولة	أو	
خارجها،	ومتلك	املنقوالت	والعقارات	الالزمة	ملباشرة	نشاطها	يف	احلدود	

املسموح	بها	وفقاً	للقانون.

نتيجًة	 وذلك	 فيه،	 تعمل	 الذي	 القطاع	 يف	 راسخ	 بوضع	 املجموعة	 تتمتع	
العالقات	 هذه	 وتتجلى	 طويلة.	 فترة	 منذ	 بالعمالء	 القوية	 لعالقتها	
والشراكات	من	خالل	العمل	املستمر	واملتكرر	مع	عمالء	مرموقني.	أسهمت	
التي	 الضخمة	 األعمال	 مثل	 الكبرى،	 املشاريع	 تنفيذ	 املجموعة	على	 قدرة	
واملرافق	 املؤمترات	 ومراكز	 واملطارات	 الفنادق	 يف	 املجموعة	 بها	 نهضت	
للمشاريع	 العاملية	 املستويات	 تضاهي	 بأنها	 نقول	 أن	 يصح	 التي	 التعليمية	
الضخمة،	إلى	جانب	العمالة	املاهرة	يف	منح	املجموعة	مكانة	مرموقة	بني	
أفضل	مقدمي	خدمات	املقاوالت	امليكانيكية	والكهربائية	والسباكة	واملدنية.

نبــــذة
عن املجـمــوعــة

والشركات التابعة



مجموعة إستثمار القابضةالتقرير السنوي ٢٠١٧ 1٠11

شركة التطوير 
العمراني للمقاوالت 

والتجارة ذ.م.م

 الشركة املتحدة
لألنظمة الهندسية ذ.م.م.

الشركة	املتحدة	لألنظمة	الهندسية	ذ.م.م.	)CESCO(،	هي	شركة	قطرية	
تأسست	يف	عام	2٠٠6.	وتزاول	أعمالها	يف	معدات	وأجهزة	اإلنذار	املبكر	
اإلنذار	 ونظم	 الهوائيات	 تركيب	 وأعمال	 اإللكترونية	 واألجهزة	 واألدوات	
والسالمة	والتجارة	يف	معدات	االمن	والسالمة	واألجهزة	الصوتية	والسمعية	

املشاريع	 من	 عدد	 يف	 الهندسية	 لألنظمة	 املتحدة	 الشركة	 شاركت	 وقد	
وضعها	 تعزيز	 يف	 الشركة	 استراتيجية	 وتكمن	 هذا	 الدولة،	 يف	 املرموقة	
بصفتها	من	شركات	املقاوالت	املتخصصة	الرائدة	يف	القطاع،	وذلك	بغرض	
زيادة	اإليرادات	واألرباح.	وتتوقع	الشركة	حتقيق	تلك	األهداف	من	خالل	
التجارية	 أنشطتها	 رقعة	 وزيادة	 العمليات	 حتسني	 نحو	 الدؤوب	 سعيها	
واألسواق	التي	تزاول	فيها	أعمالها	من	خالل	النمو	الداخلي	وإقامة	حتالفات	

استراتيجية	مع	غيرها	من	الشركات	الرائدة.

حتمل	الشركة	املتحدة	لألنظمة	الهندسية	شهادة	اآليزو	9٠٠1:2٠15	)نظام	
اآليزو	 وشهادة	 	18٠٠1:2٠٠7 والسالمة	 الصحة	 ونظام	 اجلودة(	 إدارة	
لعمالئها	 يؤكد	 الذي	 األمر	 وهو	 البيئية(،	 اإلدارة	 )نظام	 	14٠٠1:2٠15
التزامها	بتحقيق	أهدافها	الرئيسية	التي	تتمثل	يف	تقدمي	أعلى	مستويات	
الشركة	 أن	 كما	 القطاع.	 املتاحة	يف	 املمارسات	 بأفضل	 وااللتزام	 اخلدمة	

.)NFPA(	احلرائق	من	للوقاية	الوطنية	الرابطة	يف	راسخ	عضو

عام	 يف	 ذ.م.م.	 والتجارة	 للمقاوالت	 العمراني	 التطوير	 شركة	 تأسست	
2٠٠5،	باعتبارها	شركة	مقاوالت	مصنفة	من	الدرجة	»ب«،	من	قبل	جلنة	
املناقصات	املركزية،	لتقدمي	مجموعة	كاملة	من	خدمات	اإلنشاء،	كما	أنها	
بالتجارة	 وتقوم	 كما	 مرخصة	 وسباكة	 الكتروميكانيكية	 مقاوالت	 شركة	
وأعمال	 كما	 التنظيف	 وأجهزة	 وأدوات	 مواد	 يف	 والتجارة	 البناء	 مواد	 يف	
إلى	 إضافة	 العامة،	 والتنظيفات	 والتزيني	 والطالء	 والتجصيص	 البالستر	
السباكة	 وأعمال	 وتركيبها،	كما	 والسالمة	 واإلنذار	 صيانة	أجهزة	اإلطفاء	

ومتديدات	األنابيب	املختلفة	واألعمال	الكهربائية	املتنوعة

يف	 أعمال	 تنفيذ	 طريق	 عن	 املشاريع	 محفظة	 بتنويع	 الشركة	 قامت	 وقد	
جميع	مجاالت	اإلنشاء	مثل	اإلنشاءات	التجارية	والصناعية	وتنسيق	املواقع	
والسكنية	يف	كل	من	القطاعني	اخلاص	والعام،	وإقامة	شراكات	مع	شركات	
اإلنشاءات	الكبرى	يف	تقدمي	العطاءات	للفوز	باملشاريع	الكبرى	بغرض	زيادة	
معدل	النجاح	يف	الفوز	مبشاريع	جديدة	وترسيخ	العالمة	التجارية	لشركة	

التطوير	العمراني	للمقاوالت	والتجارة	وتعزيز	سمعتها.	

اآليـزو	 شـهادة	 والتجـارة	 للمقـاوالت	 العمرانـي	 التطويـر	 شركـــة	 وحتمـــل	
9٠٠1:2٠٠8	شـهادة	نظـام	ضمـان	اجلـودة،	وشـهادة	اآليـزو	14٠٠1:2٠٠4 
وشـهادات	نظـام	اإلدارة	البيئيـة	2٠٠4	التـي	تثبـت	التـزام	الشـركة	باجلـودة	
والسـالمة.	وتلتزم	الشـركة	أيًضا	مبعايير	الصحة	والسـالمة	18٠٠1:	2٠٠7 

لنظـام	إدارة	الصحـة	والسـالمة	املهنيـة.
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شركة دباس 
للمقاوالت قطر ذ.م.م

 شــركة تريلــكــو
املـحـــــــدودة ذ.م.م

تقوم	 كشركة	 	،1977 عام	 يف	 	)TLC( احملدودة  تريلكو	 شركة	 تأسست	
مبجاالت	املقاوالت	والتجارة	واخلدمات	املتنوعة	من	التجارة	يف	قطع	غيار	
السيارات	واألعالف	واملواد	الكيماوية	ومواد	البناء	قطر	غيار	حقول	الغاز	
واألجهزة	املختبرية	واملبيدات	احلشرية	واآلالت	واملعدات	اخلفيفة	واألدوات	
يف	 التجارة	 وبأعمال	 للمباني	 عامة	 مبقاوالت	 الشركة	 وتقوم	 الكهربائي،	
معدات	الري	الزراعية،	احلاويات	املعدنية،	احلصى	اجلبلي	اجلابور،	أدوات	
الغذائية	 واملواد	 كما	 البالستيكية	 اجلاويات	 الزراعية،	 املواد	 التنظيف،	
والتجارة	يف	مستحضرات	التجميل	النسائية	وأدوات	الزينة	والعناية	بالشعر،	
االلوان	 فرز	 مثل	 للطباعة	 الفنية	 التجهيزات	 يف	 تريلكو	 شركة	 وتقوم	 كما	

وجتهيزات	الطباعة	الرقمية.

اعتمدت	شركة	تريلكو	استراتيجيات	متعددة	لدعم	حتقيق	رؤيتها	ورسالتها	
شراكات	 إقامة	 التشغيلية،	 الكفاءة	 وزيادة	 التكاليف	 كترشيد	 وأهدافها	
استراتيجية	ومشاريع	مشتركة	مع	الشركات	الرائدة	يف	القطاع،	واالستفادة	

على	 التركيز	 سمعتها،	 وترسيخ	 النجاح	 من	 مزيد	 حتقيق	 أجل	 من	 منها	
مالي	 وضع	 تبني	 مرتفعة،	 ربح	 هوامش	 تدر	 والتي	 املتخصصة	 املشاريع	
محافظ,	ومركز	مالي	قوي	ومستويات	مرتفعة	من	السيولة،	واالستثمار	يف	

أعمال	جديدة	وتكميلية	داخل	دولة	قطر.

تأسست	شركة	دباس	للمقاوالت	-	قطر	ذ.م.م.	يف	عام	2٠٠6،	لتوفير	
خدمات	املقاوالت	امليكانيكية	والكهربائية	والسباكة،	وهي	شركة	

متخصصة	يف	إدارة	املشاريع	االلكتروميكانيكية	وتنفيذها	ابتداًء	من	دعم	
التصميم	والهندسة	والتخطيط	والهندسة	الشاملة	وحتى	التنفيذ	الكامل.

تشمل	أنشطة	املقاوالت	االلكتروميكانيكية	والسباكة	التي	تزاولها	دباس	
تصميم	األنظمة	وهندستها	وتوريدها	وتركيبها	واختبارها	وتشغيلها	يف	
مشاريع	صغيرة	إلى	كبيرة	احلجم،	مبا	يشمل	محطات	شبكة	السكك	
احلديدية	واملالعب	ومراكز	املؤمترات	ومراكز	البيانات	واملستشفيات	
واجلامعات	واملباني	الصناعية	والسكنية	ومواقف	السيارات	واملنازل	

الفاخرة،	وهذه	األنظمة	هي:

املتعلــقــة	باألنشـطـــة	االلكــتــروميكانيكيــة:	تشمـــل	األنشــطة	 1-	األنظــمــة	
والشبكات	 الهواء	 وتكييف	 والتهوية	 التدفئة	 أنظمة	 االلكتروميكانيكية	
والتركيبات	الصحية	ومكافحة	احلرائق	والتحكم	يف	تكييف	الهواء	وتوزيع	
وأنظمة	 الشوارع	 وإنارة	 واخلارجية	 الداخلية	 واإلضاءة	 املتوسط	 اجلهد	

حماية	اإلضاءة	وشبكات	البيانات.

2-	أنظمة	التيار	املنخفض:	مثل	أنظمة	إدارة	املباني	والكشف	عن	احلرائق،	
مواقف	 إدارة	 ونظم	 الدخول	 ومراقبة	 الرئيسي،	 الهوائي	 والتلفزيون	
والدوائر	 والشبكات	 االتصاالت	 وأنظمة	 الداخلية،	 واإلذاعة	 السيارات،	
ونظام	 االقتحام،	 ومراقبة	 األمنية	 املراقبة	 وأنظمة	 املغلقة،	 التلفزيونية	
والبصرية،	 السمعية	 واألنظمة	 الترفيه،	 وأنظمة	 املمرضات،	 استدعاء	

فضاًل	عن	أمتتة	املنزل.



مجموعة إستثمار القابضةالتقرير السنوي ٢٠١٧ 1415

 شــركــة تريلـكــو
ملـــواد الــبـنـاء ذ.م.م

شركة الهندسة 
اإللكتروميكانيكية ذ.م.م

اإللكتروميكانيكية	 الهندسة	 »شركة	 اسم	 حتت	 	2٠٠5 عام	 تأسست	
ذ.م.م.«،	وأصبحت	إحدى	الشركات	الكبرى	يف	مجال	املقاوالت	الكهريائية	
وامليكانيكية	يف	قطر،	حيث	توّفر	مجموعة	متكاملة	من	اخلدمات	الكهربائية	

وامليكانيكية	يف	العديد	من	املجاالت.

تُعد	شركة	الهندسة	اإللكتروميكانيكية	مقاواًل	من	»الدرجة	األولى«	ألعمال	
بجميع	 وتتمتع	 والسباكة،	 والكهربائية	 امليكانيكية	 واملرافق	 املقاوالت	
املوافقات	املطلوبة	من	اجلهات	الرقابية	واحلكومية،	إلى	جانب	أنها	حاصلة	
على	شهادة	اآليزو	9٠٠1:2٠٠8	ونظم	االدارة	البيئية	14٠٠1:2٠٠4	ونظم	
ادارة	الصحة	والسالمة	18٠٠1:2٠٠7	وتتمثل	األنشطة	الرئيسية	للشركة	
بالعديد	من	املجاالت	وتشمل	تركيب	وصيانة	مواد	وأجهزة	معدات	اإلنذار	
إنشاء	 املبكر،	 اإلنذار	 وأجهزة	 معدات	 يف	 التجارة	 والسالمة،	 واإلطفاء	
صيانة	 وأعمال	 واحملوالت	 الكهربائية	 الطاقة	 محطات	 وإصالح	 وإقامة	
املباني	والتجارة	يف	الكابالت	واألدوات	الكهربائية	وتركيب	أنظمة	احلريق	
يف	املباني	وإنشاء	وإصالح	الطرق	والشوارع	واألرصفة	ومستلزمات	الطرق	
وجتارة	 وامليكانيكية	 الكهربائية	 باألعمال	 والقيام	 املباني	 إنشاء	 ومقاوالت	
باجناز	 حاليا	 الشركة	 وتقوم	 متنوعة.	 كهربائية	 وأعمال	 الصحية	 االدوات	

كافة	املوافقات	والتصنيفات	لبدء	العمل	يف	مشاريع	البنية	التحتية.

الطلب	 تلبية	 بغرض	 ذ.م.م	عام	2٠٠8،	 البناء	 ملواد	 تريلكو	 تأسست	شركة	
واألخشاب	 احلديد	 سيما	 ال	 البناء،	 مواد	 على	 احمللية	 للسوق	 املتزايد	
الناعمة	والصلبة	واأللواح	الهندسية	واأللواح	اخلشبية	ومواد	البناء	املختلفة.	
وتستخدم	شركة	تريلكو	ملواد	البناء	مرافق	تخزين	كبيرة	مفتوحة	ومغطاة،	

إضافة	إلى	أسطولها	الكبير	من	مركبات	النقل	ومعدات	املناولة.

الرقائقية	 األخشاب	 البناء:	جتارة	 ملواد	 تريلكو	 لشركة	 الرئيسية	 األنشطة	
بالبتومني،	 املُشبعة	 واألوراق	 التجارية،	 الرقائقية	 واألخشاب	 الهيكلية،	
واأللواح	 السقاالت،	 جانب	 إلى	 الفوالذية،	 الداعمة	 األنابيب	 ودعامات	
األخشاب	 إلى	 باإلضافة	 النجارة،	 ومنتجات	 البيضاء،	 واألخشاب	 الصلبة،	
 ،)MDF( الكثافة  متوسطة	 الليفية	 واألخشاب	 املضغوطة،	 واأللواح	 اللينة،	

واأللواح	الكتلية.

وبائع	 احمللية،	 السوق	 يف	 ديناميكية	 قوى	 البناء	 ملواد	 تريلكو	 شركة	 تُشكل	
رئيسي	ملواد	البناء.	مت	اعتماد	الشركة	النظمة	مجلس	رعاية	الغابات	وااليزو	
9٠٠1:2٠٠8،	وكما	أنها	تتبع	فلسفة	مؤسسية	قوية	اضافة	الى	املسؤولية	
البيئية.	وال	تزال	الشركة	تواصل	حتقيق	جناح	تلو	اآلخر،	حيث	أنها	تتمتع	
من	 وغيرها	 املالية	 واملؤسسات	 ومورديها،	 عمالئها،	 لدى	 جيدة	 بسمعة	

شركاء	العمل.

وقد	قامت	الشركة	منذ	انشائها	بتنفيذ	العديد	من	املشاريع	الكبرى	وحازت	على	
تنويهات	عدة	جلهة	الدقة	يف	التنفيذ	وااللتزام	باملواصفات	وسرعة	االجناز

Please provide pic

Please provide picPlease provide pic
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الشـركة املتحـدة 
للتــوريـــدات ذ.م.م

شــركة واتــر ماسـتر 
)قـطــر( ذ.م.م.

تأسست	شركة	واتر	ماستر	)قطر(	ذ.م.م.	)يُشار	إليها	بلفظ	»واتر	ماستر«(	
ومعاجلة	 املياه،	 معاجلة	 تقنية	 يف	 متخصصة	 شركة	 وهي	 	،2٠٠6 عام	 يف	
مياه	الصرف	الصحي،	إلى	جانب	حمامات	السباحة،	ومراكز	االستشفاء،	
والنوافير	املوسيقية.	كما	توفر	الشركة	تصميم	محطات	املعاجلة،	وشبكات	

املياه	الفرعية،	إلى	جانب	تصنيعها	وتركيبها	وتشغيلها	وصيانتها.

شركة	واتر	ماستر	هي	شركة	مقاوالت	متخصصة	رائدة	يف	صناعة	مراكز	
االستشفاء	التي	تُخصص	مواردها	على	نطاق	واسع	ملجال	البحث	والتطوير،	
وخدمات	املياه	لألغراض	الترفيهية	)مراكز	االستشفاء،	والنوافير	املوسيقية،	

وحمامات	السباحة	واملعاجلة	)معاجلة	املياه	ومياه	الصرف	الصحي(.

املشاريع	 وتنفيذ	 التصميم	 مفاهيم	 بني	 ما	 الشركة	 عمل	 نطاق	 يتراوح	
املتكاملة،	إلى	خدمات	ما	بعد	البيع.	وتقدم	الشركة	لعمالئها	جميع	املراحل	
بدءاً	من	املراحل	األولية	املتمثلة	يف:	التصميم،	والتصنيع،	والتجميع،	والبناء،	
جانب	 إلى	 والتشغيل،	 النهائية،	 الفنية	 املراحل	 إلى	 ووصوال	 والتوريد،	

التجارب	واالختبارات	والصيانة	للمحطات	واملعدات.	

مدرائها	 خالل	 من	 املجال	 هذا	 يف	 نفسها	 ماستر	 واتر	 شركة	 أثبتت	
املستوى	 على	 الفعاليات	 مختلف	 يف	 املكثفة	 ومشاركتها	 املتخصصني	
ومعارض	 	،2٠12-2٠11 قطر	 معارض	 مشروع	 مثل	 والدولي،	 اإلقليمي	
حمامات	السباحة	والنوادي	الصحية	يف	قطر	2٠13-2٠15	واالجتماعات	
من	 عدد	 يف	 معتمداً	 عضواً	 وأصبحت	 الدراسية،	 واحللقات	 واملؤمترات	
املنظمات	الدولية	مثل	اجلمعية	األمريكية	ألعمال	املياه	وجمعية	جودة	املياه.

شركة	 وهي	 	،2٠٠2 عام	 يف	 ذ.م.م.	 للتوريدات	 املتحدة	 الشركة	 تأسست	
متعددة	األقسام	توفر	أنظمة	ومعدات	ملكافحة	احلرائق،	وأعمال	التجارة	يف	
املواد	امليكانيكية	ومواد	البناء،	إضافة	إلى	املعدات	الكهربائية	واملكيكانيكية،	
كما	واألدوات	املكانيكية	والكهربائية	والصحية،	كما	وتقوم	بأعمال	السباكة	

وتركيب	الهوائيات	ونظم	اإلنذار	ونظم	احلريق	يف	املباني	وإصالحها.

كما	أسست	الشركة	خالل	األعوام	السابقة	قسم	جديد	لألدوات	الصحية،	
القسم	 هذا	 ويحمل	 السوق.	 متطلبات	 لتلبية	 الشخصية	 الوقاية	 ومعدات	
شعار	العالمتني	التجاريتني	ويس	وهامر-	مان.	ويتم	تطوير	كلتا	العالمتني	
داخلياً	مبواصفات	وجودة	محددة	ُمسبقاً	من	ِقبل	فريق	الشركة	اخلبير	يف	

مراقبة	اجلودة.

األدوات	 التجارة	يف	 تنمية	سوق	 للتوريدات	 املتحدة	 الشركة	 تواصل	 سوف	
واملعدات	واملواد	الكهربائية	وامليكانيكية	والصحية	واملتعلقة	باحلريق.	وترى	
اإلدارة	فرصة	كبيرة	لتطوير	مجموعات	منتجاتها.	ويواصل	الفريق	التجاري	
األسواق	 على	 تطرأ	 التي	 املستجدات	 ودراسة	 السوق	 احتياجات	 حتليل	

الدولية

احللول	 تُعزز	 التي	 العمل	 ومبادئ	 مبمارسات	 ماستر	 واتر	 شركة	 تلتزم	
صديقة	البيئة	واملستدامة.	وتستخدم	الشركة	أحدث	التقنيات	التي	حتدث	

أقل	التأثيرات	واالنبعاثات	بالبيئة.

حتافظ	الشركة	على	بيئة	عمل	تُعزز	قيم	املساواة	والعدالة،	مع	خلق	فرص	
متعددة	للنمو	والتطوير.	وتعمل	الشركة	بفاعلية	على	احملافظة	على	صحة	
املوظفني	وسالمتهم	من	خالل	التدريبات	وحلقات	العمل.	وتخضع	األعمال	
التي	تشكل	مخاطر	كبيرة	على	الصحة	والسالمة	للتقييم	بعناية،	ثم	يوضع	

سيناريو	ُمغاير	للحفاظ	على	سالمة	املوظفني.

حتمل	شركة	واتر	ماستر	شهادة	اآليزو	لثالثة	معايير	دولية	وهي	االيزو	نظام	
إدارة	اجلودة	9٠٠1:2٠٠8	و	14٠٠1:2٠٠4	)نظام	اإلدارة	البيئية(	ومعيار	
لتوفير	 التوالي،	وذلك	 املهنية	18٠٠1:2٠٠7	على	 والسالمة	 الصحة	 إدارة	
وتنفيذ	جميع	 التحتية،	 بنيتها	 األولى،	واحلفاظ	على	 الدرجة	 خدمات	من	
األنشطة	التي	تضمن	احلد	من	جميع	اآلثار	البيئية	وضمان	الصحة	املهنية	
املساهمات	 من	 باالستفادة	 العمل	 ظروف	 حماية	 عن	 فضاًل	 للموظفني،	
املناسبة	واألساليب	اآلمنة	واملواد	الصحيحة	املستخدمة	يف	قطاع	معاجلة	

املياه	وإدارة	الرفاهية.	
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تقــريــر احلوكـمـة
٢٠١٧

اإللتزام بتطبيق احلوكمة
عامة،	 بصفة	 بها	 والتحكم	 الشركات	 إدارة	 نظم	 أهم	 من	 احلوكمة	 تعد	
والشركات	املساهمة	بشكل	خاص،	ملا	ترسخه	من	مبادئ	اإلدارة	الرشيدة	
وحتديد	املهام	واملسؤوليات	ملجلس	اإلدارة	واإلدارة	التنفيذية	العليا	والعاملني	
بالشركة،	والعدل	واملساواة	بني	أصحاب	املصالح،	والرقابة	املنتجة	وإدارة	
وتنمية	 املصالح،	 أصحاب	 حقوق	 وتنظيم	 واالفصاح،	 والشفافية	 املخاطر،	
بصفة	 الشركة	 أداء	 إلى	حتسني	 يؤدي	 الذي	 األمر	 به؛	 والنهوض	 املجتمع	
عامة،	وينتهي	حتما	إلى	حتقيق	املعنى	احلقيقي	ملبدأ	إعالء	املصلحة	العامة،	
ومصلحة	الشركة	وأصحاب	املصالح،	وتقدميهما	على	أي	مصلحة	أخرى.

ش.م.ع.ق	 القابضة	 إستثمار	 مجموعة	 من	 والتزاما	 املنطلق،	 هذا	 من	
مبباديء	حوكمة	الشركات	املدرجة	يف	األسواق	املالية	ال	سيما	الصادر	بقرار	
مجلس	إدارة	هيئة	قطر	لألسواق	املالية	رقم	5	لسنة	2٠16	بإصدار	نظام	
حوكمة	الشركات	والكيانات	القانونية	املدرجة	يف	السوق	الرئيسية،	والذي	
بتاريخ	2٠17/5/15،	وحرصا	من	مجلس	 الرسمية	 مت	نشره	يف	اجلريدة	
إدارة	الشركة	على	تطبيق	قواعد	احلوكمة،	تتبنى	الشركة	أفضل	املمارسات	
اإلدارية	من	أجل	حتقيق	مستوى	حوكمة	سليم	وذلك	من	أجل	حتسني	ثقة	
الشركة	 ثقافة	 تعزيز	 إلى	 باإلضافة	 كما	 واملرتقبني،	 احلاليني	 املستثمرين	
بخصوص	احلوكمة،	والعدالة	واملساواة	بني	أصحاب	املصالح	وعدم	التمييز	
بينهم	على	أساس	العرق	أو	اجلنس	أو	الدين،	والشفافية	واالفصاح	وإتاحة	
التي	 وبالكيفية	 املناسب	 الوقت	 يف	 املصالح	 وألصحاب	 للهيئة	 املعلومات	
بأعمالهم	بشكل	صحيح،	وإعالء	قيم	 والقيام	 اتخاذ	قراراتهم	 متكنهم	من	
العامة	للشركة	وأصحاب	 املسؤولية	االجتماعية	للشركة،	وتقدمي	املصلحة	
املصالح	على	املصلحة	اخلاصة،	وأداء	الواجبات	واملهام	والوظائف	بحسن	
نية	ونزاهة	وشرف	وإخالص	وحتمل	املسؤولية	الناشئة	عنها	أمام	أصحاب	

املصالح	واملجتمع	وذلك	بإرساء	املباديء	التالية:

واملوردين،	لتمكينهم	من	ممارسة	حقوقهم	والتمتع	بها	وعلى	رأسها	احلقوق	
حق	 وأهمها	 بها	 الفعالة	 املشاركة	 سبل	 وتيسير	 العامة	 باجلمعية	 املتعلقة	
التصويت،	وحق	الترشح	لعضوية	مجلس	اإلدارة	وانتخاب	أعضائه،	وحقوق	
توزيع	األرباح،	وحق	احلصول	على	املعلومات،	وإقرار	سياسة	املكافآت	ومنح	
واإلدارة	 اإلدارة	 مجلس	 وأعضاء	 رئيس	 مكافآت	 ومنها	 بالشركة	 احلوافز	

التنفيذية	العليا.

وأصحاب	 املستثمرين	 حقوق	 حماية	 الشركة	 وتراعي	 كما	 	: اإللتزام  مبدأ 
املصالح	بصفة	عامة	ومتكينهم	من	التمتع	بها،	وإعالء	قيم	حماية	األقلية	
املستثمرين	 لصغار	 تفضيلية	 معاملة	 إقرار	 خالل	 من	 بالشركة	 والعاملني	
واألقلية؛	وتتمثل	أركان	تلك	املعاملة	يف	عدم	متكني	أو	سيطرة	األكثرية	على	
أو	أكثر	من	أعضاء	مجلس	اإلدارة	يف	إصدار	 األقلية،	وعدم	حتكم	عضو	
مجلس	 أعضاء	 انتخابات	 يف	 التراكمي	 التصويت	 نظام	 وإقرار	 القرارات،	
اإلدارة،	ذلك	النظام	التصويتي	الذي	مينح	كل	مساهم	قدرة	تصويتية	بعدد	
األسهم	التي	ميتلكها	ويحق	له	التصويت	بها	ملرشح	واحد	أو	تقسيمها	بني	
من	يختارهم	من	املرشحني	دون	وجود	أي	تكرار	لهذه	األصوات؛	مما	يزيد	
اإلدارة،	 األقلية	على	متثيل	عادل	يف	مجلس	 من	فرص	حصول	مساهمي	
وتوفير	آلية	مناسبة	حلصول	جميع	املساهمني	وسائر	أصحاب	املصالح	على	
املعلومات	بالقدر	الذي	يحمي	الشركة	وحقوقها	ومصاحلها	والغير،	واعتماد	
أو	 مخالفات	 أية	 عن	 والبالغات	 والشكاوى	 التظلمات	 لتقدمي	 أخرى	 آلية	

مخاطر	قد	تهدد	الشركة.

اإلفصاحات يف التقرير السنوي
ويلتزم	املجلس	بتقدمي	تقرير	احلوكمة	سنويا	وفقا	لألنظمة	بحيث	تفصح	
نظام	 وأحكام	 مبادئ	 بتطبيق	 التزامها	 عن	 السنوي	 تقريرها	 يف	 الشركة	
أحكامه-	 أو	 مبادئه	 من	 أي	 بتطبيق	 االلتزام	 عدم	 حالة	 ويف	 احلوكمة،	
ألسباب	تقبلها	الهيئة	مراعاة	للمصلحة	العامة	أو	مصلحة	السوق	أو	حماية	
للمستثمرين-	يجب	حتديد	املادة	أو	املواد	التي	لم	تلتزم	بتطبيق	أحكامها	
بتقرير	 األحوال-	 بحسب	 املخالفة-	 أسباب	 أو	 التطبيق	 عدم	 ومبررات	
احلوكمة،	على	أن	يكون	تقرير	احلوكمة	جزء	من	التقرير	السنوي	للشركة،	

ويشمل	التالي:

أوال: اإلجراءات التي اتبعتها الشركة بشأن تطبيق أحكام هذا النظام
منذ	عقد	اجلمعية	العامة	التأسيسية	للشركة	بتاريخ	مايو	8،	2٠17	والذي	
تأسيس	 وإعالن	 للشركة	 األساسي	 النظام	 إقرار	 على	 فيه	 املوافقة	 متت	
الشركة	نهائيا،	كانت	الشركة	قد	إعتمدت	على	نظام	احلوكمة	الصادر	برقم	
تطبيق	 على	 العمل	 إستكمال	 ذلك	يف	 بعد	 الشركة	 بدأت	 وقد	 	،2٠16  /5
أولها	 اإلدارة	 ملجلس	 إجتماعات	 باكورة	 عقد	 مت	 بحيث	 احلوكمة،	 انظمة	
بتاريخ	مايو	9،	2٠17	إلنتخاب	رئيس	ونائب	رئيس	مجلس	اإلدارة،	وتعيني	
اللجان	املنبثقة	عن	مجلس	اإلدارة	واملوافقة	على	تعديل	السجل	التجاري،	
ومن	ثم	إتخذ	مجلس	اإلدارة	قرارات	بتعيني	املخولني	بالتوقيع	لدى	البنوك،	
واإلفصاح	عن	البيانات	املالية	للسنة	املنتهية	2٠16/12/31،	وبتوزيع	أرباح	
من	 الثالث	 للربع	 الدوري	 املالي	 التقرير	 ومبناقشة	 كما	 املساهمني،	 على	
سنة	2٠17،	وتعيني	املتحدث	الرسمي	بإسم	الشركة،	وتسمية	أمني	السر،	
وإعالم	مجلس	اإلدارة	باملناصب	احملظور	عليهم	اجلمع	بينها،	وإقرار	ميثاق	
للمستثمرين	غير	 احلوكمة	وميثاق	مجلس	اإلدارة،	وسياسة	دفع	الضريبة	
القطريني	وتشجيع	العاملني،	كما	وبإقرار	توصيات	اللجان	مبا	فيها	جلنة	

التدقيق	واملخاطر،

الصدق	 وحتري	 النية،	 حسن	 على	 القائم	 املبدأ	 ذلك	 الشفافية:	 مبدأ 
واملصارحة،	وإعالء	قيم	الرقابة	الذاتية	والنزاهة،	وتوخي	احلرص	والرعاية	
وعامل	 مسؤول	 كل	 إلى	 املوكلة	 والوظائف	 املهام	 أداء	 يف	 واألمانة	 الفائقة	
إلى	 العليا	 التنفيذية	 واإلدارة	 اإلدارة	 مجلس	 وأعضاء	 رئيس	 من	 بالشركة	
جميع	العاملني	وغيرهم	من	األطراف	ذات	العالقة	بالشركة،	والذي	يحدد	
اجلهات	 من	 وغيرها	 الهيئة	 تطلبها	 التي	 املعلومات	 وتوفير	 اإلفصاح	 أطر	
التي	 وبالكيفية	 املناسب	 الوقت	 يف	 املصالح	 أصحاب	 يطلبها	 أو	 الرقابية	
متكن	طالب	املعلومة	من	اتخاذ	قراره	السليم،	والذي	ينظم	تعامل	األشخاص	
املطلعني	يف	األوراق	املالية	التي	تصدرها	الشركة	أو	أي	شركة	من	مجموعتها،	
ويعمل	على	جتنب	تضارب	املصالح	واحلد	منها	وحتقيق	النفع	العام	يف	ظل	

مفهوم	االستثمار	النزيه	يف	السوق.

مبدأ حتمل املسؤولية واإلقرار بها: ويهدف	إلى	حتديد	احلقوق	والواجبات	
واملسؤوليات	يف	الشركة،	ووضع	آلية	رقابة	مناسبة	تعمل	على	محاسبة	كل	
مسؤول	عن	عمله	وتقييم	أداءه،	وتقييم	أداء	الشركة	بشكل	عام	وفقا	ألفضل	
املعايير	الدولية	سواء	أكانت	الرقابة	داخلية	يقوم	بها	مجلس	إدارة	الشركة	
وجلانه	أو	وحدة	التدقيق	الداخلي	كل	يف	حدود	اختصاصه	أم	رقابة	خارجية	
يقوم	بها	مراقب	احلسابات،	كما	يهدف	إلى	إقرار	املسؤول	مبسؤوليته	وإن	
فوض	غيره	يف	أداء	بعض	مهامه	أو	سلطاته	فالتفويض	ال	يكون	إال	يف	املهام	
ال	يف	املسؤوليات،	ويهدف	إلى	بيان	املسؤولية	االجتماعية	للشركة	ودورها	

جتاه	املجتمع	والعمل	على	تنميته	ورخائه	واحملافظة	على	البيئة.

مبدأ العدالة واملساواة:	أصحاب	املصالح	وعلى	رأسهم	املساهمني	متساوين	
يف	احلقوق،	ويحظر	التمييز	بينهم	على	أساس	العرق	أو	اجلنس	أو	الدين	
سواًء	 بالشركة	 أو	صفتهم	 السهم	 ملكية	 على	 املترتبة	 احلقوق	 كافة	 ولهم	
بسواء؛	مبا	يف	ذلك	حقوق	أصحاب	املصالح	يف	الشركة	سواء	املساهمني	
أو	غيرهم	ممن	لهم	صفة	أو	مصلحة	فيها	كالعاملني،	والدائنني،	والعمالء،	

كل	ذلك	تطبيقا	ملبادىء	وأحكام	نظام	حوكمة	الشركات	والكيانات	القانونية	
املدرجة	يف	السوق	الرئيسية،	بحيث	قامت	الشركة	بإعالم	مجلس	اإلدارة	
بنظام	احلوكمة	وتثقيفهم	على	مستوى	املجموعة	مبا	يف	ذلك	طريقة	التحكم	
يف	إدارة	الشركة	والشفافية	واإلفصاح	وطريقة	إدارة	املخاطر	وتنظيم	حقوق	
أصحاب	املصالح	يف	الشركة.	وقد	قمنا	بجمع	مجلس	اإلدارة	على	صعيد	
داخلي	ومت	حتضير	POWER POINT	يف	أنظمة	احلوكمة	ومت	نقاش	ذلك	
باإللتزامات	 اإلدارة	 مجلس	 أعضاء	 تنوير	 هو	 الهدف	 كان	 وقد	 موسعا.	

واحلقوق	بحسب	األنظمة	والقوانني.

بتاريخ	 توثيقه	 مت	 للشركة	 األساسي	 النظام	 فإن	 بالشيء،	 وللعلم	 كما	
النظام	 وهذا	 التجارية،	 الشركات	 قانون	 ألحكام	 وفقا	 	،2٠16/12/7
باجلمعية	 يتعلق	 فيما	 سيما	 ال	 احلوكمة،	 أنظمة	 مع	 متوافق	 األساسي	
احلقوق	 كافة	 ويف	 املساواة	 يف	 للمساهم	 فيها	 احلق	 أعطي	 والتي	 العامة	
املترتبة	على	ملكية	السهم	ويف	ممارسة	حقوقهم	وبوجه	خاص	حق	التصرف	
حضور	 وحق	 األسهم	 أرباح	 من	 النصيب	 على	 احلصول	 وحق	 األسهم	 يف	
وحق	 قراراتها	 على	 والتصويت	 مداوالتها	 يف	 واإلشتراك	 العامة	 اجلمعية	
األقل	 %	على	 املعلومات،	وحق	طلب	مساهمني	ميلكون	1٠  احلصول	على	
يف	الدعوة	إلى	جمعية	عامة،	وحق	مساهمني	ميلكون	25 %	على	األقل	يف	
يف	 معينة	 مسائل	 إدراج	 طلب	 يف	 واحلق	 عادية،	 غير	 جمعية	 إلى	 الدعوة	
فيها،	 فعال	 بشكل	 واملساهمة	 اإلجتماعات	 حضور	 وحق	 األعمال،	 جدول	
وحق	التوكيل	يف	احلضور	وما	شابه،	كما	وحق	اإلطالع	على	جدول	األعمال	
أعضاء	 إنتخاب	 واحلق	يف	 كما	 اإلنتخابات	 وحقهم	يف	 اجلمعية،	 ومحضر	

مجلس	اإلدارة	بالتصويت	التراكمي.

العدالة	 يحقق	 مبا	 فعال	 بشكل	 الشركة	 أفصحت	 سبق،	 ما	 إلى	 إضافة	
والشفافية	ومينع	تعارض	املصالح	وإستغالل	املعلومات	التي	ال	تتاح	للجمهور	
واألسس	الواجب	إتباعها	عند	التعامل	يف	األوراق	املالية	من	قبل	األشخاص	
املطلعني	وحتديد	فترات	حظر	التداول	وإعداد	قائمة	باألشخاص	املطلعني	
وحتديثها.كما	وأفصحت	الشركة	عن	التقارير	املالية	وعدد	األسهم	اململوكة	
واملعلومات	اخلاصة	بهم	 العليا،	كما	 التنفيذية	 من	مجلس	اإلدارة	واإلدارة	
اإلفصاح،	 قواعد	 بكل	 دقيق	 بشكل	 وإلتزمت	 والعلمية،	 العملية	 وخبراتهم	
إضافة	إلى	متكني	املساهمني	من	اإلطالع	على	املعلومات	املطلوب	تقدميها	

لهم.

ثانيا: اإلفصاح عن املخالفات التي ارُتكبت خالل السنة ومن بينها املخالفات 
واجلزاءات التي وقعت عليها لعدم التزامها بتطبيق أي من مبادئ أو أحكام 

هذا النظام، وبيان أسبابها، وطريقة معاجلتها وسبل تفاديها يف املستقبل

لم	تقم	الشركة	طوال	فترة	إدراجها	حتى	نهاية	السنة	املالية	2٠17	بإرتكاب	
إلتزامها	 بسبب	 وذلك	 عليها،	 جزاءات	 أي	 هناك	 يكن	 ولم	 مخالفات	 أي	

بتطبيق	مباديء	احلوكمة.

: اإلفصاح عن املعلومات اخلاصة بأعضاء املجلس وجلانه، واإلدارة  ثالثا 
خالل  وأعمالهم  ومسؤولّياتهم  وصالحياتهم  بالشركة  العليا  التنفيذية 

السنة، ومكافآتهم

أ- أعضاء مجلس اإلدارة:
العامة	 تنتخبهم	اجلمعية	 يتكون	مجلس	اإلدارة	من	أحد	عشرة	عضوا،	
املؤسسون	 عني	 ذلك	 من	 وإستثناء	 السري،	 التصويت	 بطريقة	 العادية	
مجلس	اإلدارة	األول،	والذي	يبقى	قائما	بعمله	ملدة	خمس	سنوات	بحسب	

نظام	الشركة	وهم:

وفقاً	لنظام	حوكمة	الشركات	والكيانات	القانونية	املدرجة	يف	
السوق	الرئيسية	الصادر	بقرار	هيئة	قطر	لألسواق	املالية	

رقم	)5(	لسنة	2٠16
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١- سعادة السيد/غامن سلطان الهديفي الكواري
رئيس	مجلس	اإلدارة

وزير	دولة
رئيس	سابق	جلهاز	مباحث	أمن	الدولة

وكيل	سابق	لوزارة	الداخلية

٢- السيد/خالد غامن سلطان الهديفي الكواري
نائب	رئيس	مجلس	اإلدارة

 حاصل	على	دبلوم	يف	علوم	الشرطية	من	كلية	درهام
 Durham University College	الشرطية

رجل	أعمال

3- السيد/وائل موسى إشتيه
عضو	مجلس	إدارة

 حاصل	على	بكالوريوس	يف	الهندسة	الكيميائية	من
جامعة	الشرق	األوسط	التقنية	-	تركيا

الرئيس	التنفيذي	ملجموعة	إستثمار	القابضة	منذ	تأسيسها

4- السيد/عبدالرحمن غامن سلطان الهديفي الكواري
عضو	مجلس	إدارة

 حاصل	على	دبلوم	يف	علوم	الشرطية	من	كلية	درهام
 Durham University College	الشرطية

رجل	أعمال

5- السيد/محمد غامن سلطان الهديفي الكواري
عضو	مجلس	إدارة

 حاصل	على	بكالوريوس	يف	إدارة	االعمال	التكنولوجية
 واملعلومات،	شعبة	احملاسبة	-	املعهد	التكنولوجي	العالي

جمهورية	مصر	العربية
رجل	أعمال

6- السيد/سلطان غامن سلطان الهديفي الكواري
عضو	مجلس	إدارة

حاصل	على	دبلوم	يف	إدارة	األعمال	من	جامعة	قطر-	خريج	سنة	1996
 حاصل	على	املاجستير	من	جامعة	وستمنستر-	بريطانيا
تخصص	يف	الدراسات	الدبلوماسية-	خريج	سنة	2٠٠1

يعمل	يف	الديوان	األميري	-	رئيس	مكتب	سمو	االمير	للشؤون	اخلاصة

٧- السيد/حمد غامن سلطان الهديفي الكواري
عضو	مجلس	إدارة

 حاصل	على	دبلوم	علوم	عسكرية	من	األكادميية	العسكرية
 -	سانت	هيرست	-	لندن	-	ذا	رويال	ميليتيري	أكادميي	-

خريج	سنة	2٠٠٠
ضابط	يف	الشرطة	القطرية

الديوان	األميري

8- السيد/عبدهلل غامن سلطان الهديفي الكواري
عضو	مجلس	إدارة

 حاصل	على	بكالوريوس	يف	إدارة	األعمال	من	جامعة
بليموث	يونيفيرسيتي-	خريج	سنة	2٠12

يعمل	يف	وزارة	اخلارجية	منذ	2٠15/8/15
متخرج	من	اخلدمة	الوطنية	الدفعة	األولى

9- السيد/عبدالعزيز غامن سلطان الهديفي الكواري
عضو	مجلس	إدارة

 حاصل	على	بكالوريوس	إدارة	أعمال	من	جامعة	بليموث
يونيفيرسيتي-	بريطانيا-	خريج	سنة	2٠11

 شغل	منصب	مدير	عالقات	يف	قسم	الشركات
من	2٠11/11/2٠	حتى	2٠13/5/31	يف	بنك	قطر	الدولي

دورات	تدريبية	وخبرات	يف	بنك	الكويت	الوطني	يف	نيويورك	وبريطانيا
موظف	يف	الديوان	األميري-	املراسم	االميرية

١٠- السيد/خليل جبرا خليل دغباج
عضو	مجلس	إدارة

حاصل	على	بكالوريوس	إقتصاد	من	جامعة	بغداد
شغل	سابقا	منصب	رئيس	الشؤون	املالية	ونائب
الرئيس	التنفيذي	ملجموعة	إستثمار	القابضة

شغل	منصب	مراقب	مالي	يف	شركات	أميريكانا	-	األردن
رجل	أعمال

١١- السيد/وفا عصام صوفان
عضو	مجلس	إدارة

دبلوم	يف	الهندسة	الكهربائية	من	كلية	بورمتوث	-	اململكة	املتحدة
مؤسس	وشريك	يف	الشركة	املتحدة	للتوريدات	ذ.م.م	-	قطر

ب- جلــان املجـلس
قام	مجلس	اإلدارة	مبوجب	محضر	إجتماع	رقم	إشارة	1	لسنة	2٠17	تاريخ	
وهي	جلنة	 اإلدارة،	 مجلس	 عن	 املنبثقة	 اللجان	 بتعيني	 	،2٠17 مايو	 	24
التدقيق	واملخاطر	وجلنة	املكافآت	والترشيحات	واللجنة	التنفيذية.	وقام	
محضر	 مبوجب	 اللجان	 مواثيق	 على	 واملوافقة	 بتحضير	 اإلدارة	 مجلس	

إجتماع	رقم	إشارة	6	لسنة	2٠17	تاريخ	12	نوفمبر	2٠17.

جلنـة التدقيـق واملخـاطـر:
وتتألف	من	ثالثة	أعضاء	يعينهم	املجلس	من	ذوي	اخلبرة	يف	الشؤون	املالية	
واحملاسبية،	وتعقد	إجتماعاتها	يف	دولة	قطر	كما	وممكن	عقد	اإلجتماعات	
إجتماعات	 عقد	 ويتم	 احلديثة،	 التقنية	 وسائل	 من	 وسيلة	 أي	 بواسطة	
مجلس	 إلى	 تقاريرها	 وترسل	 الشهرين،	 تتعدى	 ال	 فترات	 على	 اللجنة	
اإلدارة،	ويكون	للجنة	الصالحيات	املنصوص	عنها	يف	ميثاق	جلنة	التدقيق	
واملخاطر	السيما	صالحيات	التقارير	املالية،	نظام	الرقابة	الداخلية،	نظام	
املدققني	 مراقبة	 الشركة،	 إمتثال	 مدى	 مراقبة	 نظام	 الداخلي،	 التدقيق	

اخلارجيني،	لفت	النظر	إلى	املسائل	املهمة،	إدارة	املخاطر	واإلمتثال.

بتوثيق	 اللجنة	 وتقوم	 كما	 اإلدارة،	 مجلس	 إلى	 تقاريرها	 اللجنة	 وترفع	
محاضرها	كتابيا	بواسطة	أمني	سر،	وتصدرالقرارات	باألغلبية	البسيطة،	
ويتم	 اعضائها،	 من	 إثنني	 أو	 الرئيس	 بواسطة	 لإلجتماع	 الدعوة	 وتتم	

نصابها	بحضور	إثنني	من	االعضاء،	

	ولم	يتم	عقد	إجتماعات	للجنة	التدقيق	واملخاطر	يف	سنة	2٠17،	ومبرر	
ذلك	بأن	مجموعة	إستثمار	القابضة	كان	قد	مت	إدراجها	حديثا	يف	بورصة	
قطر	يف	14	أغسطس	2٠17	وسوف	تلتزم	الشركة	يف	عقد	اإلجتماعات	

بحسب	األنظمة	خالل	العام	2٠18.

رئيس	جلنة	التدقيق	واملخاطر	 السيد/وليد	أحمد	السعدي	
عضو	مستقل 	

عضو	جلنة	التدقيق	واملخاطر السيد/خليل	جبرا	خليل	دغباج	
عضو	غير	مستقل  

عضو	جلنة	التدقيق	واملخاطر السيد/عبدالعزيز	غامن	سلطان	الهديفي	الكواري	
عضو	غير	مستقل 	

رئيس	جلنة	الترشيحات	واملكافآت	 السيد/غامن	سلطان	الهديفي	الكواري	

عضو	جلنة	الترشيحات	واملكافآت السيد/خالد	غامن	سلطان	الهديفي	الكواري	

عضو	جلنة	الترشيحات	واملكافآت السيد/عبدالرحمن	غامن	سلطان	الهديفي	الكواري	

بيانات أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة عن السيرة الذاتية واملؤهالت العلمية أما أعضاء جلنة التدقيق واملخاطر فهم:

جلنة الترشيحات واملكافآت
وتتألف	من	ثالثة	أعضاء،	وتعقد	إجتماعاتها	يف	دولة	قطر	مرتني	يف	السنة	على	
األقل،	وترسل	تقاريرها	إلى	مجلس	اإلدارة،	وتقوم	مبهام	وضع	األسس	واملعايير	
التي	تستعني	بها	اجلمعية	العامة	يف	إنتخاب	األصلح	من	بني	املرشحني	لعضوية	
املجلس	وترشيح	من	تراه	مناسبا	لعضوية	املجلس	حال	خلو	أي	من	مقاعده،	
ووضع	مشروع	التعاقب	على	إدارة	الشركة	لضمان	سرعة	تعيني	البديل،	وترشيح	
من	تراه	مناسبا	لشغل	أي	من	وظائف	اإلدارة	التنفيذية،	وتلقي	طلبات	الترشيح	
إلى	 باإلضافة	 التوصيات	 مع	 املجلس	 إلى	 ورفعها	 اإلدارة	 مجلس	 لعضوية	
تقرير	سنوي	إلى	املجلس	يتضمن	حتليال	شامال	ألداء	املجلس،	كم	وتقوم	جلنة	
الترشيحات	واملكافآت	بدور	حتديد	السياسة	العامة	ملنح	املكافآت	يف	الشركة	

سنويا،	وحتديد	أسس	منح	البدالت	واحلوافز	بالشركة.

إجتماعاتها،	 بسجالت	 وحتتفظ	 اإلدارة،	 مجلس	 إلى	 تقاريرها	 اللجنة	 وترفع	
بواسطة	 إجتماعاتها	 إلى	 الدعوة	 وتتم	 البسيطة،	 باالغلبية	 قراراتها	 وتأخذ	
ويكون	 إجتماعها.	 من	 األقل	 على	 أسبوع	 قبل	 أعضائها	 من	 إثنني	 أو	 رئيسها	

نصابها	حضور	إثنني	من	أعضائها.

الترشيحات	واملكافآت	يف	سنة	2٠17،	ومبرر	 ولم	يتم	عقد	إجتماعات	للجنة	
ذلك	بأن	مجموعة	إستثمار	القابضة	كان	قد	مت	إدراجها	حديثا	يف	بورصة	قطر	
بحسب	 اإلجتماعات	 عقد	 يف	 الشركة	 تلتزم	 وسوف	 	2٠17 أغسطس	 	14 يف	

األنظمة	خالل	العام	2٠18.

أما أعضاء اللجنة فهم:

لم	تلتزم	الشركة	بعدم	اجلواز	لرئيس	مجلس	اإلدارة	أن	يكون	عضوا	يف	أي	من	
جلان	املجلس	املنصوص	عنها	يف	نظام	احلوكمة،	ولكن	قامت	الشركة	بتوفيق	
بأن	 العلم	 مع	 	2٠18 يناير	 	18 بتاريخ	 اإلدارة	 ملجلس	 إجتماع	 وضعها	مبوجب	
تكون	 وسوف	 	،2٠17 العام	 يف	 نهائيا	 لم	جتتمع	 واملكافآت	 الترشيحات	 جلنة	

اإلجتماعات	بعد	توفيق	األوضاع	املذكور	يف	هذا	الصدد.

اللجنة التنفيذية 
تتألف	اللجنة	من	أربعة	أعضاء،	وهي	جلنة	مصغرة	عن	مجلس	اإلدارة	وتقوم	
بإستالم	بعض	بنود	اعمال	يفوضها	مجلس	اإلدارة	وتقترح	تواريخ	اإلجتماعات	
أن	حتصل	 املمكن	 دولة	قطر	ومن	 اللجنة	يف	 األعمال،	وجتتمع	 وبنود	جداول	
املناقشات	بني	االعضاء	بإستعمال	وسائل	التقنية	احلديثة،	وتقوم	اللجنة	بأربعة	
إجتماعات	يف	السنة	على	األقل،	وترسل	تقاريرها	إلى	مجلس	اإلدارة،	وتقوم	

باملسؤوليات	التالية:
بناء	 للشركة	 األمد	 طويلة	 اإلستراتيجية	 اخلطة	 للمجلس	 وتقدمي	 مراجعة	 	•
على	األحوال	اإلقتصادية	والسوقية	وتوجيهات	املجلس،	كما	وخطط	العمل	

السنوية.
•	مراجعة	امليزانية	السنوية	قبل	عرضها	على	مجلس	اإلدارة.

•	مراجعة	خطة	عمل	الشركة

محاضر	 وترسل	 املسائل،	 كل	 يف	 اإلدارة	 مجلس	 إلى	 تقاريرها	 اللجنة	 وتقدم	
أخذ	 عدم	 حال	 ويف	 اللجنة،	 اعضاء	 كل	 إلى	 أيام	 خمسة	 خالل	 إجتماعاتها	
املجلس	بتوصيات	اللجنة،	وجب	ذكر	ذلك	يف	تقرير	احلوكمة	السنوي	الصادر	

عن	مجلس	اإلدارة.

بواسطة	 اجلنة	 دعوات	 وترسل	 األقل،	 على	 أعضاء	 ثالثة	 من	 اللجنة	 وتتألف	
رئيسها	أو	بطلب	من	إثنني	من	األعضاء،	قبل	أسبوع	على	األقل	من	اإلجتماع،	
ويكون	لكل	عضو	احلق	يف	إضافة	بنود	على	جدول	األعمال،	وتؤخذ	قراراتها	

باالغلبية	البسيطة.

تعيني	 عروض	 لدراسة	 وذلك	 	2٠17 نوفمبر	 	5 بتاريخ	 إجتماعا	 عقدت	 وقد	
مدقق	داخلي	للمجموعة،	بحيث	قامت	اللجنة	بدراسة	ثالثة	عروض	من	الناحية	
الفنية	واملالية	وناقشتها	تفصيال	وقررت	بناء	على	توصية	من	الرئيس	التنفيذي	
للمجموعة	بتعيني	السادة.	شركة	بي	كا	أف	كمدقق	داخلي	للمجموعة،	ملدة	ثالث	
سنوات	تبدأ	بتاريخ	2٠18/1/1،	وقد	وافق	رئيس	اللجنة	التنفيذية	على	األخذ	

بالتوصية	ومت	تعيني	املدقق	الداخلي	على	هذا	األساس.

املنصب عضو اللجنة 

املنصب عضو اللجنة 
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ج- اإلدارة التنفيذية العليا بالشركة وصالحياتهم ومسؤولّياتهم 
وأعمالهم خالل السنة، ومكافآتهم

الهيكل	التنظيمي	ويتألف	من:
• وائل موسى إشتيه:	الرئيس	التنفيذي	للمجموعة	

• محمد غامن سلطان الهديفي الكواري:	نائب	الرئيس	التنفيذي	للمجموعة
• بنان سرحان:	الرئيس	املالي	للمجموعة
• فيليب حنني:	رئيس	إدارة	العمليات

• مارسيل بودهن:	مدير	إدارة	الشؤون	القانونية،	وأمني	سر	املجلس	واللجان

قام	مدراء	اإلدارة	التنفيذية	بجميع	األعمال	املوكولة	إليهم	على	أكمل	وجه،	
وإمتثل	كل	منهم	مبسؤولياته	خالل	السنة.

د- املكافآت
ذكر	النظام	األساسي	للشركة	يف	مادته	38	بأن	اجلمعية	العامة	هي	املخولة	
املكافآة	 تلك	 تزيد	نسبة	 أال	 اإلدارة	على	 بتحديد	مكافآت	أعضاء	مجلس	
على	5%	من	الربح	الصايف	بعد	خصم	اإلحتياطات	واإلستقطاعات	القانونية	
وتوزيع	ربح	ال	يقل	عن	5%	من	رأس	مال	الشركة	املدفوع	على	املساهمني.

املتعلقة	 املعايير	 نفس	 على	 فتعتمد	 العليا،	 التنفيذية	 اإلدارة	 مكافآت	 أما	
واخلاصة	بالعاملني	يف	الشركة،	على	أن	يتم	إجراء	التقييم	من	خالل	جلنة	
الترشيحات	واملكافآت	بناء	على	نظام	تقييم	أداء	اإلدارة	التنفيذية	املعتمد	
لديها،	وبذلك،	فإن	إستحقاق	املكافآة	لن	يكون	معتمدا	على	معيار	الربح	أو	
املوظفني	 اإلجمالي	ألداء	 التقييم	 أساسا	على	 يعتمد	 بل	 األرباح،	 توزيعات	
والذي	يختلف	يف	تركيزه	وأهدافه	من	فترة	ألخرى	حسبما	متر	به	الشركة	
من	ظروف	وحتديات،	كله	بناء	على	توصية	من	جلنة	الترشحيات	واملكافآت.

رابعا: اإلفصاح	عن	إجراءات	إدارة	املخاطر،	والرقابة	الداخلية	يف	الشركة	
بها	من	 املالية	واالستثمارات،	وما	يتصل	 الشؤون	 مبا	فيها	االشراف	على	
معلومات.	قامت	الشركة	بتعيني	أعضاء	جلنة	التدقيق	واملخاطر	كما	سبق،	
تقرير	 وضع	 إلى	 توصل	 والذي	 للمجموعة،	 داخلي	 مدقق	 بتعيني	 وقامت	
للشركة	والشركات	التابعة،	وذلك	بعد	مناقشة	اإلدارات	املعنية،	كما	وتقوم	
والعمل	 القطاعات	 جميع	 يف	 إستثماراتها	 دراسة	 على	 بالعمل	 الشركة	
التوريد	 عقود	 دراسة	 عبر	 املخاطر	 نسبة	 لتخفيض	 التابعة	 شركاتها	 مع	
الفنية	 الناحية	 من	 املجموعة	 يف	 العقود	 وسائر	 واملقاوالت	 واإلستيراد	
تربط	 أنظمة	محاسبية	 البدء	يف	وضع	 الشركة	يف	 وقامت	 كما	 واإلدارية،	
جميع	الشركات	التابعة	بالشركة	القابضة	لكي	يتم	التواصل	الفعال	واملنتج	
البعض	 ببعضها	 التابعة	 الشركات	 وربط	 كما	 التابعة،	 الشركات	 جميع	 مع	
من	اجل	تخفيض	كلفة	األعمال	اخلاصة	بتلك	الشركات	مبا	فيها	األنظمة	
املوحدة	للشؤون	املالية	والقانونية	وشؤون	املوظفني،	باإلضافة	إلى	توحيد	
طريقة	التعامل	مع	املصارف	وذلك	للتوزيع	األجنع	ملوارد	املجموعة	وقدراتها	

املالية	والفنية.	

خامسا:	أعمال	اللجان،	متضمنة	عدد	اجتماعاتها	وما	انتهت	إليه	من	توصيات	
كما	سبق	ووضح	أعاله.

سادسا:	اإلفصاح	عن	اإلجراءات	التي	تتبعها	الشركة	لتحديد	املخاطر	التي	قد	
تواجهها	وطرق	تقييمها	وإدارتها،	وحتليل	مقارن	لعوامل	املخاطر	التي	تواجهها	
عة	 الشركة،	ومناقشة	األنظمة	املعتمدة	ملواجهة	التغييرات	اجلذرّية	أو	غير	املتوقَّ

يف	السوق

احملتملة،	 واملخاطر	 الضعف	 نقاط	 لتحديد	 املخاطر	 إدارة	 سياسة	 تهدف	
واإلجراءات	لتفادي	حصولها،	كما	واإلجراءات	العالجية	لها	وتقليل	أثارها	عند	
حصولها.	وتشمل	سياسة	إدارة	املخاطردراسة	وضع	الشركات	التابعة	وحتديد	
النقاط	ذات	اخلطورة	العالية	واملتوسطة	واملنخفضة	اخلطورة،	لكي	يتم	العمل	
حتفظات	 دراسة	 فيها	 مبا	 عنها،	 الناجته	 األثار	 تفاقم	 وعدم	 إحتوائها	 على	
املدققني	اخلارجيني،	نسب	الربحية،	معدالت	السيولة،	سياسة	اإلدارات	املالية	
وإدارة	املشتريات	وغيرها	من	املخاطر	التشغيلية	ومخاطر	التكنولوجيا	والبيئة	

وكيفية	إدارة	األزمات.

وتقوم	الشركة	بتقييم	املخاطر	التشغيلية	على	صعيد	املجموعة	كما	ويقوم	املدقق	
التابعة،	ويحدد	نقاط	الضعف	ومدى	 الداخلي	بدراسة	املخاطر	مع	الشركات	

خطورتها،	ويقدم	التوصيات	الالزمة	لذلك.

سابعا:	اإلفصاح	عن	تقييم	أداء	املجلس	ومدى	التزام	أعضائه	بتحقيق	مصالح	
الشركة،	والقيام	بأعمال	اللجان،	وحضور	اجتماعات	املجلس	وجلانه،	واإلفصاح	
الداخلّية	 الرقابة	 نظام	 تطبيق	 بشأن	 العليا	 التنفيذية	 اإلدارة	 أداء	 تقييم	 عن	
واملقترحات،	 والشكاوى،	 التظلمات،	 عدد	 حتديد	 فيها	 مبا	 املخاطر	 وإدارة	

والبالغات،	والطريقة	التي	عالج	بها	املجلس	املسائل	الرقابية

تختص	جلنة	الترشيحات	واملكافآت	يف	تقييم	أداء	مجلس	اإلدارة	ومدى	إلتزام	
تتعدى	 فترة	ال	 إجتماعات	يف	 اإلدارة	ستة	 وقد	عقد	مجلس	 بذلك،	 األعضاء	
كل	 وقد	حضر	 للشركة،	 التأسيسية	 اجلمعية	 إجتماع	 تاريخ	 من	 النصف	سنة	
أعضاء	مجلس	اإلدارة	يف	أغلب	األحيان،	ولم	ينقض	أكثر	من	شهرين	بني	أي	

إجتماعني	متتاليني	للمجلس.

كما	 	،2٠16 العام	 يف	 املنتهية	 املالية	 للسنة	 املالية	 البيانات	 املجلس	 وإعتمد	
تقارير	 مراجعة	 ومت	 	،2٠17 املالية	 السنة	 من	 الثالث	 للربع	 املالية	 والبيانات	
مراقبي	احلسابات	ومناقشتها،	وناقش	مجلس	اإلدارة	أنظمة	احلوكمة	بشكل	
اللجان،	 ومواثيق	 اإلدارة	 مجلس	 ميثاق	 عمله	مبوجب	 نطاق	 وحدد	 مستفيض	
وصدرت	تلك	القرارات	بعد	النقاش	الوايف	وبتوافق	األراء	ولم	يتم	التحفظ	على	

أي	من	قرارات	املجلس.

ثامنا:	اإلفصاح	عن	أوجه	اخللل	يف	تطبيق	نظام	الرقابة	الداخلّية	كليا	أو	جزئيا	
أو	مواطن	الضعف	يف	تطبيقه،	واإلفصاح	عن	حاالت	الطوارئ	التي	أّثرت	أو	
قد	تؤّثر	على	األداء	املالي	للشركة،	واإلجراءات	التي	اتبعتها	الشركة	يف	معاجلة	
املُفصح	 املشاكل	 )ال	سّيما	 الداخلّية	 الرقابة	 نظام	 تطبيق	 اإلخفاق	يف	 حاالت	

عنها	يف	التقارير	السنوّية	للشركة	وبياناتها	املالّية(.

رئيس	مجلس	اإلدارة	 السيد/غامن	سلطان	الهديفي	الكواري	

الرئيس	التنفيذي	وعضو	مجلس	اإلدارة السيد/وائل	موسى	إشتيه	

نائب	الرئيس	التنفيذي	وعضو	مجلس	اإلدارة	 السيد/محمد	غامن	سلطان	الهديفي	الكواري	

عضو	مجلس	اإلدارة السيد/خليل	جبرا	خليل	دغباج	

بنان	سليمان	حسني	سرحان	 غامن	سلطان	الهديفي	الكواري	

حمد	غامن	سلطان	الهديفي	الكواري محمد	غامن	سلطان	الهديفي	الكواري	

خليل	جبرا	خليل	دغباج وائل	موسى	إشتيه	

املنصب عضو اللجنة 
تهدف	الرقابة	الداخلية	إلى	التحقق	من	مدى	إلتزام	الشركة	بالنظم	واإلجراءات	
الداخلية	 باملراقبة	 الشركة	 يف	 الداخلية	 الوحدات	 وتقوم	 والقانونية،	 املالية	
أوالقانونية،	كما	وكلفت	الشركة	مستشارا	مستقال	 املالية	 بحسب	صالحياتها	
الشركة	 أنشطة	 مخاطر	 وتقييم	 الداخلي،	 التدقيق	 ميثاق	 إعداد	 ليقوم	مبهام	
الداخلي	 التدقيق	 وخطة	 الرئيسية	 األعمال	 ومخاطر	 احملاسبية	 وعملياتها	
الشركة	 أداء	 ومراجعة	 الشامل	 املالي	 والتدقيق	 التابعة	 وشركاتها	 للمجموعة	
والشركات	التابعة	بشكل	دقيق	ليتم	العمل	بعدها	على	التوصية	ملجلس	اإلدارة	

للعمل	على	تقليل	املخاطر	ورفع	كفاءة	اداء	الشركة	والشركات	التابعة.

حتكم	 التي	 والشروط	 بالقواعد	 الشركة	 التزام	 مدى	 عن	 اإلفصاح	 تاسعا:	
اإلفصاح	واإلدراج	يف	السوق

واإلدراج	يف	 اإلفصاح	 التي	حتكم	 والشروط	 القواعد	 بجميع	 الشركة	 إلتزمت	
إلى	 احلاجة	 فور	 والفورية	 الدورية	 التقارير	 جميع	 عن	 اإلفصاح	 ومت	 السوق،	
ذلك،	وتعتمد	الشركة	إدارة	خاصة	لإلمتثال	واملختصة	فيها	الشؤون	القانونية	
للمجموعة،	بحيث	تبقى	الشركة	على	إطالع	وايف	بالقوانني	واألنظمة	املعتمدة	

يف	هذا	الصدد.

اإلفصاح	عن	أي	نزاع	أو	خصومة	تكون	الشركة	طرفا	فيها	مبا	فيها	 عاشرا: 
التحكيم،	والدعاوى	القضائية

فيما	يلي	النزاعات	واخلصومات	والتي	فيها	مجموعة	إستثمار	القابضة	كمدعية	
أو	مدعى	عليها:

مجموعة إستثمار القابضة

• مدعية	ضد	الشرقيون	للمشاريع	-	املبلغ	املطالب	به	4.5	مليون	ريال	قطري-	
وال	زالت	الدعوى	متداولة	يف	محكمة	بداية

• مدعية	ضد	الشرقيون	للمشاريع-	املبلغ	املطالب	به	2.97	مليون	ريال	قطري	
-	وال	زالت	الدعوى	متداولة	يف	محكمة	بداية		

حادي عشر:	اإلفصاح	عن	التعامالت	والصفقات	التي	تبرمها	الشركة	مع	أي	
»طرف	ذي	عالقة«

مبا	ال	يخالف	أحكام	القانون	يف	هذا	الشأن،	يلتزم	املجلس	مببادئ	احلوكمة،	
وباإلفصاح	عن	التعامالت	والصفقات	التي	تبرمها	املجموعة	مع	أي	»طرف	ذي	
التي	 والصفقات	 التعامالت	 كافة	 مبراجعة	 احلسابات	 مدقق	 ويقوم	 عالقة«.	
تبرمها	الشركة	مع	أي	طرف	ذي	عالقة	ويتم	اإلفصاح	عنها	يف	البيانات	املالية	

الدورية.

ويقوم	املجلس	مبراجعة	وحتديث	تطبيقات	احلوكمة	بصورة	مستمرة	ومنتظمة،	
بني	 العادل	 التداول	 مبدأ	 وإعالء	 احلوكمة	 مبادئ	 أفضل	 بتطبيق	 وااللتزام	
املساهمني،	كما	يلتزم	بتطوير	قواعد	السلوك	املهني	التي	جتسد	قيم	الشركة،	

وباملراجعة	الدورية	واملنتظمة	لسياساتها،	ومواثيقها،	وإجراءاتها	الداخلية	التي	
يجب	على	أعضاء	املجلس،	واإلدارة	التنفيذية	العليا،	واملستشارين،	واملوظفني	
مع	 تعامالتها	 وسياسة	 وجلانه،	 املجلس	 ميثاق	 بينها:	 من	 والتي	 بها،	 االلتزام	

األطراف	ذات	العالقة،	وقواعد	تداول	األشخاص	املطلعني.

النظام	 مبوجب	 تعيينهم	 مت	 عضوا	 عشرة	 أحد	 من	 اإلدارة	 مجلس	 ويتألف	
برقم	61866  واملوثق	 القابضة	ش.م.ع.ق	 إستثمار	 األساسي	لشركة	مجموعة	
ملدة	 بعمله	 قائما	 يبقى	 املعني	 اإلدارة	 مجلس	 أن	 بحيث	 	،2٠16/12/7 تاريخ	
خمس	سنوات.	وتلتزم	املجموعة	بأهلية	وفعالية	أعضاء	املجلس،	وأنهم	يتمتعون	
بقدر	كاٍف	من	املعرفة	باألمور	اإلدارية	واخلبرة	املناسبة	لتأدية	مهامهم	بصورة	
نزاهة	 بكل	 بعملهم	 للقيام	 الكايف	 الوقت	 بتخصيص	 يقومون	 وأنهم	 فّعالة،	
بكل	 ويتمتعون	 كما	 وغاياتها،	 وأهدافها	 الشركة	 مصلحة	 يحقق	 مبا	 وشفافية	
واحد	وعشرين	سنة،	 أعمارهم	فوق	 ان	 األنظمة،	بحيث	 اإلشتراطات	بحسب	
ولم	يسبق	احلكم	على	أي	منهم	بعقوبة	جنائية،	أو	يف	جرمية	مخلة	بالشرف	أو	
األمانة،	أو	يف	جرمية	من	اجلرائم	املشار	إليها	يف	املادة	)4٠(	من	القانون	رقم	
)8(	لسنة	2٠12	بشأن	هيئة	قطر	لألسواق	املالية،	واملادتني	)334(	و)335(	من	
أي	 وليس	 التجارية،	 الشركات	 قانون	 بإصدار	 لسنة	2٠15	 	)11( رقم	 القانون	
منهم	ممنوعا	من	مزاولة	أي	عمل	يف	اجلهات	اخلاضعة	لرقابة	الهيئة	مبوجب	
املادة	)35	فقرة	12(	من	القانون	رقم	)8(	لسنة	2٠12	املشار	إليه،	أو	أن	يكون	
هو	 منهم	 أي	 وأن	 كما	 اعتباره.	 إليه	 رد	 قد	 يكن	 لم	 ما	 بإفالسه،	 قضي	 قد	
لعدد	»1٠.٠٠٠	سهم«	من	أسهم	الشركة	واملذكورة	يف	نظام	 مساهماً،	ومالكاً	
الشركة, واملودعة	لدى	جهة	اإليداع	مع	عدم	قابليتها	للتداول	أو	الرهن	أو	احلجز	
فيها	 قام	 مالية	 سنة	 آخر	 ميزانية	 على	 ويصدق	 العضوية	 مدة	 تنتهي	 أن	 إلى	
العضو	بأعماله،	والتي	تخصص	لضمان	حقوق	الشركة	واملساهمني	والدائنني	

والغير	عن	املسؤولية	التي	تقع	على	أعضاء	املجلس.

كما	وقام	أعضاء	املجلس	باإلقرار	بعدم	توليهم	أي	منصب	يحظر	عليه	قانونا	
اجلمع	بينه	وبني	عضوية	املجلس،	وذلك	بناء	على	محضر	إجتماع	مجلس	اإلدارة	

رقم	إشارة	5	لسنة	2٠17	تاريخ	2	نوفمبر	2٠17.

ال	يتشكل	ثلث	املجلس	على	األقل	من	أعضاء	مستقلني،	والسبب	هو	أن	املجلس	
ملدة	 القابضة	 إستثمار	 ملجموعة	 التأسيس	 نظام	 تعيينه	مبوجب	 مت	 قد	 األول	
خمسة	سنوات	من	تاريخ	التعيني.وسوف	تقوم	الشركة	بتعيني	أعضاء	مستقلني	

يف	املستقبل.

القرارات	 إصدار	 يف	 أكثر	 أو	 عضو	 أي	 عدم	حتكم	 اإلدارة	 مجلس	 ويضمن	 	
إشارة	2٠17/5  رقم	 اإلدارة	 إجتماع	مجلس	 ذلك	محضر	 ومن	 املجموعة،	 يف	
تاريخ	2	نوفمبر	2٠17	بحيث	مت	تعيني	صالحيات	التوقيع	لدى	املصارف	عن	
املجموعة	والشركات	التابعة	اململوكة	بالكامل	للمجموعة،	بتوقيع	إثنني	باإلجماع	

من	السادة:



مجموعة إستثمار القابضةالتقرير السنوي ٢٠١٧ 2425

خليل	جبرا	خليل	دغباج	 غامن	سلطان	الهديفي	الكواري	

بنان	سليمان	سرحان وائل	موسى	إشتيه	

أما	بالنسبة	للشركات	التابعة،	فيوقع	عنها	لدى	املصارف	الشريك	االجنبي	بتوقيع	مقترن	مع	أحد	السادة:

للمناصب	احملظورة،	 اإلدارة	 أعضاء	مجلس	 الشركة	حظر	جمع	 وتضمن	 كما	
نائبا	 أو	 للمجلس	 رئيسا	 يكون	 أن	 بصفته	 أو	 بشخصه	 ألحد	 يجوز	 ال	 بحيث	
للرئيس	يف	أكثر	من	شركتني	مساهمتني	يقع	مركزيهما	الرئيسي	يف	الدولة،	وال	
أن	يكون	عضوا	يف	مجلس	إدارة	أكثر	من	ثالث	شركات	مساهمة	تقع	مراكزها	
شركة	 من	 أكثر	 يف	 لإلدارة	 منتدبا	 عضوا	 يكون	 أن	 وال	 الدولة،	 يف	 الرئيسية	
مساهمة	واحدة	مركزها	الرئيس	يف	الدولة،	وال	أن	يجمع	بني	عضوية	مجلسي	
يف	 الشركة	 وتلتزم	 كما	 متجانساً،	 نشاطا	 متارسان	 مساهمتني	 شركتني	 إدارة	

حظر	اجلمع	بني	رئاسة	املجلس	وأي	منصب	تنفيذي	بالشركة.

ميثاق املجلس
وإلتــزمــت	املجموعــة	يف	إعــداد	ميثــاق	للمجلـس	مبـوجــب	إجتمــاعــهــا	تاريخ	

12	نوفمبر	2٠17	وقامت	الشركة	بنشره	على	املوقع	االلكتروني	للشركة
www.ihgqatar.com

مسؤوليات املجلس
ميثل	املجلس	كافة	املساهمني،	ويبذل	العناية	الالزمة	يف	إدارة	الشركة	بطريقة	
وأصحاب	 واملساهمني،	 والشركاء	 الشركة	 مصلحة	 يحقق	 مبا	 ومنتجة	 فعالة	
املجتمع،	 وتنمية	 الدولة،	 يف	 االستثمار	 وتنمية	 العام	 النفع	 ويحقق	 املصالح،	
ويتحمل	مسؤولية	حماية	املساهمني	من	األعمال	واملمارسات	غير	القانونية	أو	
التعسفية	أو	أي	أعمال	أو	قرارات	قد	تلحق	ضررا	بهم	أو	تعمل	على	التمييز	

بينهم	أو	متكن	فئة	من	أخرى.

وقد	مت	حتديد	مسؤوليات	املجلس	بوضوح	يف	النظام	األساسي	للشركة،	وميثاق	
املجلس	املشار	إليه.

وأن	 ومهامه،	 وظائفه	 يؤدي	 أن	 القانون	 أحكام	 يخالف	 ال	 مبا	 املجلس	 ويلتزم	
يتحمل	مسؤوليته	وفقا	لآلتي:

1-	يؤدي	املجلس	مهامه	مبسؤولية	وحسن	نية	وجدية	واهتمام،	وقراراته	مبنية	
على	معلومات	وافية	من	اإلدارة	التنفيذية،	أو	من	أي	مصدر	آخر	موثوق	به.

2-	ميثل	عضو	املجلس	جميع	املساهمني،	ويلتزم	مبا	يحقق	مصلحة	الشركة	ال	
مصلحة	من	ميثله	أو	من	صوت	له	لتعيينه	باملجلس.

وإجراءات	 التنفيذية،	 لإلدارة	 يفوضها	 التي	 الصالحيات	 املجلس	 وحدد	 	-3
اتخاذ	القرار	ومدة	التفويض،	كما	وحدد	املوضوعات	التي	يحتفظ	بصالحية	
البت	فيها،	وترفع	اإلدارة	التنفيذية	تقارير	دورية	عن	ممارستها	للصالحيات	
اإلدارية	 القرارات	 وإتخاذ	 توصيتها	 يف	 للنظر	 اإلدارة	 ملجلس	 املفوضة،	

بشأنها.

بعمل	 اجلدد	 املجلس	 أعضاء	 لتعريف	 إجراءات	 وضع	 من	 املجلس	 تأكد	 	-4
الشركة	وبخاصة	اجلوانب	املالية	والقانونية	فضال	عن	تدريبهم.

5-	تاكد	املجلس	من	إتاحة	الشركة	املعلومات	الكافية	عن	شؤونها	جلميع	أعضاء	
املجلس	بوجه	عام	وألعضاء	املجلس	غير	التنفيذيني	بوجه	خاص	وذلك	من	

أجل	متكينهم	من	القيام	بواجباتهم	ومهامهم	بكفاءة.

6-	لم	يقم	املجلس	بإبرام	عقود	القروض	التي	جتاوز	آجالها	ثالث	سنوات،	أو	
بيع	عقارات	الشركة	أو	رهنها،	أو	إبراء	مديني	الشركة	من	التزاماتهم	إال	
يتصريح	يف	نظام	الشركة	وبالشروط	الواردة	فيه،	وإذا	تضمن	نظام	الشركة	
أحكاما	يف	هذا	الشأن،	فلم	يقم	املجلس	بالتصرفات	املذكورة	إال	بإذن	من	

اجلمعية	العامة،	ما	لم	تكن	تلك	التصرفات	داخلة	يف	أغراض	الشركة.

إلدارة	 الالزمة	 والسلطات	 الصالحيات	 جميع	 بتولي	 املجلس	 قام	 وقد	 	-7
جلنة	 سيما	 ال	 له	 التابعة	 للجان	 املهام	 بعض	 بتفويض	 قام	 وقد	 الشركة،	
على	 التنفيذية،	 واللجنة	 واملكافآت	 الترشيحات	 وجلنة	 واملخاطر	 التدقيق	
أن	املجلس	ليس	ملزما	بالتوصيات	التي	يتم	تقريرها	يف	محاضر	اللجان.

 رئيس مجلس اإلدارة
أما	رئيس	مجلس	اإلدارة	فهو	رئيس	الشركة	وميثلها	لدى	الغير	وأمام	القضاء،	
وهو	املسؤول	األول	عن	حسن	إدارة	الشركة	بطريقة	فعالة	ومنتجة	والعمل	على	
حتقيق	مصلحة	الشركة	والشركاء	واملساهمني	وسائر	أصحاب	املصالح،	قد	

تضمن	»ميثاق	املجلس«	مهام	ومسؤوليات	الرئيس	التالية:

1-	التأكد	من	قيام	املجلس	مبناقشة	جميع	املسائل	األساسّية	بشكل	فّعال	ويف	
الوقت	املناسب.

أّية	مسألة	 املوافقة	على	جدول	أعمال	اجتماعه	مع	األخذ	بعني	االعتبار	 	-2
يطرحها	أي	عضو	من	أعضاء	املجلس.

وفّعال	يف	تصريف	 بشكل	جماعي	 املشاركة	 على	 املجلس	 أعضاء	 تشجيع	 	-3
شؤون	املجلس،	لضمان	قيام	املجلس	مبسؤولياته	مبا	يحقق	مصلحة	الشركة.

4-	إتاحة	كافة	البيانات	واملعلومات	والوثائق	واملستندات	والسجالت	اخلاصة	
بالشركة	وباملجلس	وجلانه	ألعضاء	املجلس

5-	إيجاد	قنوات	التواصل	الفعلّي	باملساهمني	والعمل	على	إيصال	آرائهم	إلى	
املجلس.

6-	إفساح	املجال	ألعضاء	املجلس	غير	التنفيذيني،	بصورة	خاصة،	باملشاركة	
وغير	 التنفيذيني	 املجلس	 أعضاء	 بني	 البّناءة	 العالقات	 وتشجيع	 الفّعالة	

التنفيذيني.

7-	إبقاء	األعضاء	على	اطالع	دائم	بشأن	تنفيذ	أحكام	نظام	احلوكمة،	بحيث	
يجوز	للرئيس	تفويض	جلنة	التدقيق	واملخاطر	أو	غيرها	يف	ذلك.

إلتزامات أعضاء املجلس
أو	 شخصيا	 إجتماعاته	 كافة	 األعضاء	 حضور	 يف	 اإلدارة	 مجلس	 ألتزم	 وقد	
عن	طريق	وسائل	املؤمترات	الهاتفية	أو	املؤمترات	املرئية	أو	معدات	اإلتصال	
املشابهة،	بحيث	ضمن	املجلس	قدرة	اجلميع	على	اإلستماع	والتحدث	مع	بعضهم	
البعض	طوال	اإلجتماعات،	مع	األخذ	بعني	اإلعتبار	بأن	مجالس	اإلدارة	حتتاج	

لتوقيع	نصف	عدد	األعضاء	على	األقل	لنفاذها.

الشركة	وذلك	مبوجب	محضر	 بإسم	 الرسمي	 املتحدث	 بتسمية	 املجلس	 وقام	
إجتماع	رقم	5	لسنة	2٠17	تاريخ	2	نوفمبر	2٠17	وهم:

- الرئيس التنفيذي للمجموعة
- نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة

الدعوة لإلجتماع
ويجتمع	مجلس	اإلدارة	بدعوة	من	رئيسه	وفق	النظام	األساسي	للشركة	أو	بناء	
األعمال	 بجدول	 مصحوبة	 الدعوة	 وتوجه	 أعضائه،	 من	 إثنني	 من	 طلب	 على	
قبل	التاريخ	احملدد	إلنعقاد	املجلس	بأسبوع	على	األقل،	ويجوز	ألي	عضو	طلب	
إضافة	بند	او	أكثر	على	جدول	األعمال،	بحيث	يتأكد	الرئيس	من	وضع	بنود	
أخرى	على	جدول	األعمال،	وقد	عقد	مجلس	اإلدارة	منذ	تأسيس	الشركة	يف	8 
مايو	2٠18،	ستة	إجتماعات	يف	العام	2٠17	ولم	تنقض	ثالثة	شهور	دون	عقد	
إجتماعات	للمجلس،	وحضر	أغلبية	األعضاء	يف	تلك	اإلجتماعات،	وقام	جميع	

األعضاء	باملشاركة	يف	إجتماعات	املجلس	بشخصهم	أو	بوسائل	التقنية	احلديثة	
املتعارف	عليها	بحث	إستمع	وشارك	جميع	األعضاء	يف	أعمال	املجلس	وإصدار	

قراراته.

املمثلني،	 أو	 احلاضرين	 أصوات	 بأغلبية	 دائما	 املجلس	 قرارات	 صدرت	 وقد	
وجميع	 كما	 السر،	 وأمني	 املجلس	 رئيس	 بتوقيع	 اإلجتماعات	 جميع	 وحررت	
احلاضرين،	وأصدرت	بعض	القرارات	بشكل	خطي	وصالح	ونافذ	لكل	األغراض	
بتوقيع	نصف	األعضاء	على	األقل	طبقا	للمادة	33	من	النظام	األساسي	للشركة.	

وقد	وقعت	كل	احملاضر	من	رئيس	اإلجتماع	وأمني	السر.	ويكون	املجلس	بذلك	
قد	قام	بإستيفاء	أحكام	املواد	1٠4	من	قانون	الشركات،	واملادة	14	من	نظام	

احلوكمة	واملادة	33	من	نظام	الشركة	األساسي

أما	جدول	إجتماعات	املجلس	يف	العام	2٠17	فهي	التالية:

عدد األعضاء احلضورقراراتتاريخهرقم اإلجتماع

9	مايو	12٠17- 2٠17
1-	إنتخاب	رئيس	ونائب	رئيس	مجلس	اإلدارة	
2-	تعيني	اللجان	املنبثقة	عن	مجلس	اإلدارة
3-	املوافقة	على	تعديل	السجل	التجاري

11

8	تعيني	املخولني	بالتوقيع	لدى	البنوك24	مايو	22٠17- 2٠17

23	يوليو	32٠17- 2٠17
1-	إعداد	ومناقشة	ميزانية	الشركة	املنتهية	يف	2٠16/12/31

2-	مناقشة	تقرير	مراقب	احلسابات
3-	املناقشة	يف	إنعقاد	اجلمعية	العامة	السنوية

1٠

11مناقشة	التقرير	املالي	الدوري	للشركة	للربع	الثالث25	أكتوبر	42٠17- 2٠17

2	نوفمبر	52٠17- 2٠17

1-	تعيني	صالحيات	التوقيع	لدى	املصارف	للشركات	اململوكة	
للمجموعة	والشركات	التابعة

2-	تسمية	املتحدث	الرسمي	بإسم	الشركة
3-	تسمية	أمني	سر	املجلس

4-	إعالم	مجلس	اإلدارة	باملناصب	احملظر	عليهم	اجلمع	بينها

11

6املوافقة	على	مواثيق	اللجان	والتصديق	على	ميثاق	احلوكمة12	نوفمبر	62٠17- 2٠17

أمني السر
وأصدر	املجلس	قرارا	بتعيني	السيد	/	مارسيل	بو	دهن	أمينا	للسر،	مبوجب	
القانون،	 محضر	إجتماع	2	نوفمبر	2٠17،	واحلاصل	على	شهادة	جامعية	يف	
القابضة	منذ	سنة	2٠٠9	بصفة	املستشار	 والذي	يعمل	يف	مجموعة	إستثمار	
الرئيس	 السر	مبعاونة	 التابعة.	وقد	قام	أمني	 للمجموعة	والشركات	 القانوني	
وإلتزم	بتسيير	كافة	أعمال	 به	من	مهام،	 وكافة	أعضاء	املجلس	فيما	يقومون	

املجلس	ومنها:

1-	حترير	محاضر	اجتماعات	املجلس	يحدد	بها	أسماء	األعضاء	احلاضرين	
والغائبني،	ويبني	فيها	ما	دار	باالجتماع،	ويثبت	بها	اعتراضات	األعضاء	على	

أي	قرار	أصدره	املجلس

2-	قيد	قرارات	املجلس	يف	السجل	املعد	لهذا	الغرض	حسب	تاريخ	إصدارها

3-	قيد	االجتماعات	التي	يعقدها	املجلس	يف	السجل	املعد	لهذا	الغرض	مسلسلة	
ومرتبة	وفقا	لتاريخ	انعقادها	موضحا	فيها:	األعضاء	احلاضرين	والغائبني،	

والقرارات	التي	اتخذها	املجلس	يف	االجتماع،	واالعتراضات	إن	وجدت

4-	حفـظ	محاضــر	اجتماعــات	املجلــس	وقراراتــه،	وتقاريــره	وكافــة	سجـالت	
ومراسالت	املجلس	ومكاتباته	يف	سجالت	ورقية	وإلكترونية	بحسب	احلال،	
وقد	مت	إرسال	الدعوات	بشكل	إلكتروني	دائما،	ولم	يعترض	أحد	من	أعضاء	

املجلس،	وتاكد	أمني	السر	من	وصول	الدعوات	للجميع.

5-	إرسال	الدعوة	ألعضاء	املجلس،	واملشاركني-إن	وجدوا-	مرفقا	بها	جدول	
األعضاء	 طلبات	 واستالم	 االجتماع،	 النعقاد	 احملدد	 التاريخ	 قبل	 األعمال	

بإضافة	بند	أو	أكثر	إلى	جدول	األعمال	وإثبات	تاريخ	تقدميها
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6-	التنسيق	الكامل	بني	الرئيس	وأعضاء	املجلس،	وبني	األعضاء	فيما	بينهم،	
املساهمني	 فيهم	 مبا	 املصالح	 وأصحاب	 املعنية	 واجلهات	 املجلس	 وبني	

واإلدارة	واملوظفني

7-	متكني	الرئيس	واألعضاء	من	الوصول	السريع	إلى	جميع	وثائق	ومستندات	
الشركة،	وكذلك	املعلومات	والبيانات	اخلاصة	بها

8-	حفظ	إقرارات	أعضاء	املجلس	بعدم	اجلمع	بني	املناصب	احملظور	عليهم	
اجلمع	بينها	وفقا	للقانون	وأحكام	هذا	النظام،	وقد	صدر	يف	ذلك	محضر	
إجتماع	مجلس	اإلدارة	رقم	5/ 2٠17	تاريخ	2	نوفمبر	2٠17	بإعالم	مجلس	
اإلدارة	باملناصب	احملظر	عليهم	اجلمع	بينها،	وأقر	الرئيس	وأعضاء	مجلس	
اإلدارة	بعلمهم	الكامل	وأقروا	بعدم	شغلهم	أي	من	املناصب	احملظورة	عليهم	

اجلمع	بينها.

جلان املجلس
وقد	شكل	املجلس	جلانه	يف	أول	إجتماع	له	بتاريخ	9	مايو	2٠17،	ومت	إصدار	
قرار	بتسمية	الرئيس	وأعضاء	كل	جلنة	وحددت	إختصاصات	اللجان	وواجباتها	
الترشيحات	 جلنة	 تلتزم	 وسوف	 اللجان،	 مواثيق	 مبوجب	 عملها	 وإجراءات	
سرعة	 لضمان	 الشركة	 إدارة	 على	 التعاقب	 خطة	 مشروع	 بدراسة	 واملكافآت	
السياسة	 وحتديد	 بالشركة،	 الشاغرة	 الوظائف	 لشغل	 املناسب	 البديل	 تعيني	
العامة	ملنح	املكافآت	يف	الشركة	سنويا	مبا	فيها	طريقة	حتديد	مكافآت	رئيس	
وأعضاء	مجلس	اإلدارة	كما	والبدء	يف	وضع	مشروع	خطة	التعاقب	على	إدارة	
الشركة	لضمان	سرعة	تعيني	البديل	املناسب	لشغل	الوظائف	الشاغرة	بالشركة،	
كما	ورفع	تقرير	سنوي	إلى	املجلس	يتضمن	حتليال	شامال	ألداء	املجلس	محددا	

نقاط	القوة	والضعف	وإقتراحاتها	يف	هذا	الشأن؛	
كما	وسوف	تلتزم	جلنة	التدقيق	يف	إعداد	مقترح	بنظام	الرقابة	الداخلية	للشركة	
والقيام	مبراجعة	دورية	كلما	تطلب	األمر،	مبا	يف	ذلك	إعتماد	خطة	التدقيق	
السنوية	وجدول	التدقيق	الداخلي	للشركات	التابعة	السنوي،	كما	وتلتزم	جلنة	

التدقيق	يف	القيام	بالتالي:
•	وضع	أسس	التعاقد	مع	املدققني	اخلارجيني	وترشيحهم،	وضمان	استقاللهم	

يف	أداء	عملهم.
مراقب	 أعمال	 ومتابعة	 بالشركة،	 الداخلية	 الرقابة	 أعمال	 على	 اإلشراف	 	•
النظم	 أفضل	 بتطبيق	 التزامهما	 من	 والتأكد	 بينهما،	 والتنسيق	 احلسابات،	
التقارير	املالية	وفقا	ملعايير	احملاسبة	والتدقيق	 العاملية	يف	التدقيق	وإعداد	
الدولية )IFRS/IAS(	و)ISA(	ومتطلباتها،	والتحقق	من	اشتمال	تقرير	مراقب	
املعلومات	 كّل	 على	 قد	حصل	 كان	 إذا	 عّما	 إشارة	صريحة	 على	 احلسابات	
الضرورّية،	ومدى	التزام	الشركة	باملعايير	الدولية )IFRS/IAS(،	وما	إذا	كان	

التدقيق	قد	أُجري	وفقاً	ملعايير	التدقيق	الدولية )ISA(	أم	ال.
•	اإلشراف	على	دقة	وصحة	البيانات	املالية	والتقارير	السنوّية	والنصف	سنوّية	

والربعّية	ومراجعتها.
املالية	 القوائم	 •	دراسة	ومراجعة	تقارير	ومالحظات	مراقب	احلسابات	على	

للشركة	ومتابعة	ما	مت	بشأنها.
•	حتري	الدقة	فيما	تعرضه	الشركة	على	اجلمعية	العامة،	وما	تفصح	عنه	من	

أرقام	وبيانات	وتقارير	مالية	ومراجعة	تلك	األرقام	والبيانات	والتقارير.
•	التنسيق	بني	املجلس،	واإلدارة	التنفيذية	العليا،	والرقابة	الداخلية	بالشركة.

•	مراجعة	أنظمة	الرقابة	املالّية	والداخلّية	وإدارة	املخاطر.
•	إجراء	التحقيقات	اخلاصة	مبسائل	الرقابة	املالية	بتكليف	من	املجلس.
•	التنسيق	بني	وحدة	التدقيق	الداخلي	بالشركة	ومراقب	احلسابات.

الرأي	 وإبداء	 للشركة	 واحملاسبّية	 املالّية	 واإلجراءات	 السياسات	 مراجعة	 	•
والتوصية	بشأنها	للمجلس.

•	مراجعة	تعامالت	الشركة	مع	األطراف	ذات	العالقة	ومدى	خضوعها	والتزامها	
بالضوابط	اخلاصة	بتلك	التعامالت.

أخذا	 دوري،	 بشكل	 املخاطر	 إدارة	 بشأن	 الشركة	 ومراجعة	سياسات	 •	وضع	
االستثمارية	 والتوجهات	 السوق،	 ومتغيرات	 الشركة،	 أعمال	 االعتبار	 يف	

والتوسعية	للشركة.
•	اإلشراف	على	البرامج	التدريبية	اخلاصة	بإدارة	املخاطر	التي	تعدها	الشركة،	

والترشح	لها.
•	إعداد	التقارير	الدورية	اخلاصة	باملخاطر	وإدارتها	بالشركة	ورفعها	للمجلس-
اخلاصة	 التقارير	 وإعداد	 توصياتها،	 متضمنة	 يحدده-	 الذي	 الوقت	 يف	

مبخاطر	محددة	بناًء	على	تكليف	من	املجلس	أو	رئيسه.
•	تنفيذ	تكليفات	املجلس	بشأن	الرقابة	الداخلية	للشركة.

•	مناقشة	مراقب	احلسابات،	واإلدارة	التنفيذية	العليا	بشأن	املخاطر	اخلاصة	
احملاسبية،	 والتقديرات	 القرارات	 مالءمة	 مدى	 رأسها	 وعلى	 بالتدقيق	

وعرضها	على	املجلس	لتضمينها	بالتقرير	السنوي.

إجتماعات اللجان
وملا	كانت	الشركة	قد	قامت	بعقد	إجتماع	اجلمعية	العامة	التأسيسة	يف	شهر	
مايو	2٠17،	ومت	إدراج	املجموعة	يف	بورصة	قطر	يف	أغسطس	2٠17	ولذلك	
لم	تقم	الشركة	بعقد	ستة	إجتماعات	للجنة	التدقيق	واملخاطر	عن	السنة	املالية	
األقل	يف	جلنة	 إجتماعات	على	 بعقد	ستة	 اإلدارة	 يلتزم	مجلس	 ولكن	 	،2٠17
التدقيق	واملخاطر	يف	السنة	املالية	2٠18،	والتي	سوف	تقوم	بعملها	يف	بداية	
سنة	2٠18	مبا	فيها	مناقشة	امليزانية	للسنة	املنتهية	2٠17	كما	ويلتزم	املجلس	

مبراعاة	تعيني	أعضاء	مستقلني	للجنة	التدقيق	واملخاطر	يف	املستقبل

وقد	إلتزم	مجلس	اإلدارة	يف	حظر	تولي	رئاسة	أكثر	من	جلنة	من	جلان	مجلس	
اإلدارة	املذكورة	يف	أنظمة	احلوكمة،	ولم	يتم	اجلمع	بني	رئاسة	جلنة	التدقيق	
واحدة،	 واملكافآت	يف	جلنة	 الترشيحات	 دمج	جلنتي	 ومت	 أي	جلنة،	 وعضوية	
ولم	تنعقد	أي	جلنة	إال	بحضور	رئيسها	وعضو	على	األقل،	وقد	حرر	محضر	
اللجنة	واألعضاء	 باإلجتماع	ووقعت	من	رئيس	 دار	 لكل	إجتماع،	وبني	فيه	ما	

احلاضرين.

أعمال	 من	 به	 قامت	 مبا	 املجلس	 إلى	 سنوية	 تقارير	 رفع	 يف	 اللجان	 وتلتزم	
وتوصيات،	وقد	إعتمد	مجلس	اإلدارة	عرض	توصيات	اللجان	يف	أول	إجتماعات	
له	بعد	إنعقاد	تلك	اللجان،	كما	وسوف	يقوم	املجلس	مبراجعة	وتعيني	أعمال	

اللجان	وتضمني	تقارير	احلوكمة	ما	قامت	به	من	أعمال.

نظام الرقابة الداخلية
وسوف	تلتزم	الشركة	سياسة	ومقترح	جلنة	التدقيق	واملخاطر	يف	نظام	الرقابة	
الداخلية	على	أن	يتضمن	ذلك	املقترح	آلية	الرقابة	وحتديد	مهام	واختصاصات	
توعية	 وبرامج	 بشأنها،	 املسؤولية	 وإجراءات	 وأحكام	 الشركة،	 وأقسام	 إدارات	
أن	 على	 الداخلية،	 الرقابة	 وأعمال	 الذاتية	 الرقابة	 بأهمية	 العاملني	 وتثقيف	
يتضمن	املقترح	خطة	الشركة	يف	إدارة	املخاطر	على	أن	تتضمن-كحد	أدنى-
حتديد	املخاطر	الرئيسية	التي	قد	تتعرض	لها	الشركة	ويف	مقدمتها	مخاطر	
التعرف	 وآليات	 املخاطر،	 حتمل	 على	 الشركة	 قدرة	 ومدى	 احلديثة،	 التقنية	
عليها،	وقياسها،	ومتابعتها،	وبرامج	التوعية	بها،	وسبل	تفاديها	أو	التقليل	من	
آثارها.	وسوف	يشتمل	نظام	الرقابة	الداخلية	للشركة	على	إنشاء	وحدة	أو	أكثر	
تكون	مستقلة	يف	عملها	وفّعالة	لتقييم	وإدارة	املخاطر،	والتدقيق	املالي	ورقابة	
التزام	الشركة	بالضوابط	اخلاصة	بالتعامالت	املالية	خاصة	مع	أي	طرف	ذي	

يف	 والكفاءة	 اخلبرة	 ذوي	 من	 أكثر	 أو	 داخلي	 مدقق	 أعمالها	 ويتولى	 عالقة،	
أعمال	التدقيق	املالي	وتقييم	األداء	وإدارة	املخاطر،	وسوف	يسمح	له	بدخول	
مهامه	 بتعيينه	وحتديد	 أعمالها،	وسوف	يصدر	 ومتابعة	 الشركة	 إدارات	 كافة	
ومكافآته	قراراً	من	املجلس،	ويكون	مسؤوالً	أمامه	وسوف	تقوم	الشركة	بتحديث	

ذلك	يف	سنتها	املالية	األولى	والتي	تنتهي	يف	2٠18/12/31 .

التدقيق،	 إلى	جلنة	 الرفع	 الداخلي	يف	 املدقق	 إلتزام	 أيضا	يف	 الشركة	 وتلتزم	
تقريراً	كل	خمس	وأربعني	يوما	عن	أعمال	الرقابة	الداخلية	بالشركة،	ويحدد	
يتضمنها	 أن	 يجب	 التي	 التدقيق-البيانات	 جلنة	 توصية	 على	 املجلس-بناء	

التقرير	على	أن	تتضمن-على	األقل-ما	يأتي	:
وإدارة	 واالستثمارات	 املالّية	 الشؤون	 على	 واإلشراف	 الرقابة	 إجراءات	 	-1

املخاطر
2-	مراجعة	تطّور	عوامل	املخاطر	يف	الشركة	ومدى	مالءمة	وفاعلية	األنظمة	
عة	يف	 املعمول	بها	يف	الشركة	يف	مواجهة	التغييرات	اجلذرّية	أو	غير	املتوقَّ

السوق
3-	تقييم	شامل	ألداء	الشركة	بشأن	االلتزام	بتطبيق	نظام	الرقابة	الداخلّية،	

وأحكام	هذا	النظام
4-	مدى	التزام	الشركة	بالقواعد	والشروط	التي	حتكم	اإلفصاح	واإلدراج	يف	

السوق
5-	مدى	التزام	الشركة	بأنظمة	الرقابة	الداخلّية	عند	حتديد	املخاطر	وإدارتها

6-	املخاطر	التي	تعرضت	لها	الشركة	وأنواعها	وأسبابها	وما	مت	بشأنها
7-	املقترحات	اخلاصة	بتصويب	املخالفات	وإزالة	أسباب	املخاطر.

الرقابة اخلارجية
عروض	 وفحص	 مبراجعة	 الشركة	 يف	 واملخاطر	 التدقيق	 جلنة	 وتلتزم	 كما	
الهيئة،	وترفع	 مراقبي	احلسابات	املسجلني	بجدول	املدققني	اخلارجيني	لدى	

إلى	املجلس	توصية	مسببة	باختيار	عرض	أو	أكثر	لتعيني	مقدمه	مدققا	خارجيا	
اجتماع	 أعمال	 بجدول	 إدراجها	 يتم	 التوصية	 املجلس	 اعتماد	 وفور	 للشركة،	
أكثر	ملدة	 أو	 العامة	مراقب	حسابات	 وتعني	اجلمعية	 للشركة	 العامة	 اجلمعية	
سنة	واحدة	قابلة	للتجديد	ملدة	أو	مدد	أخرى	مماثلة	بحد	أقصى	خمس	سنوات	
متصلة،	وال	يجوز	إعادة	تعيينه	قبل	مرور	سنتني	متتاليتني.	وسوف	تقوم	اللجنة	
احلسابات	 مدققي	 عروض	 دراسة	 عند	 	2٠18 املالية	 السنة	 بداية	 يف	 بذلك	

للسنة	املالية	املنتهية	31	ديسمبر	2٠18

متطلبات اإلفصاح والشفافية
يلتزم	مجلس	اإلدارة	سياسة	متطلبات	اإلفصاح	مبا	فيها	التقارير	املالية	وعدد	
األسهم	التي	ميتلكها	كل	من	رئيس	وأعضاء	املجلس،	واإلدارة	التنفيذية	العليا،	
املعلومات	 عن	 اإلفصاح	 وكذلك	 املسيطرين،	 املساهمني	 أو	 املساهمني	 وكبار	
اخلاصة	برئيس	وأعضاء	املجلس	وجلانه	وخبراتهم	العلمية	والعملية	من	واقع	
سيرهم	الذاتية،	وما	إذا	كان	أيا	منهم	عضوا	يف	مجلس	إدارة	شركة	أخرى	أو	

باإلدارة	التنفيذية	العليا	لها	أو	عضوا	بأي	من	جلان	مجلس	إدارتها.

األنظمة	 وبحسب	 والدورية	جميعها	 الفورية	 باإلفصاحات	 الشركة	 قامت	 وقد	
املعتمد	من	هيئة	قطر	لألسواق	املالية،	ال	سيما	نظام	طرح	وإدراج	األوراق	املالية	
الصادر	من	هيئة	قطر	لألسواق	املالية	بقرار	رقم	3	لسنة	2٠1٠	واملعدل،	بكليته	
ال	سيما	املواد	48	وما	يليها،	بحيث	قامت	باإلفصاح	عن	البيانات	املالية	للسنة	
املنتهية	2٠16،	كما	والربع	الثالث	من	سنة	2٠17،	كما	وقام	املجلس	باإلفصاح	
التي	ميتلكها	رئيس	وأعضاء	املجلس	وكبار	املساهمني	وعن	 عن	عدد	األسهم	
املعلومات	اخلاصة	برئيس	وأعضاء	املجلس	بحسب	القانون	ال	سيما	على	املوقع	
بنسخ	 الشركة	 وإحتفظت	 كما	 	،www.ihgqatar.com للشركة	 اإللكتروني	

محدثة	من	سجل	املساهمني	عن	نهاية	كل	شهر	منذ	تأسيسها.

اما	األسهم	التي	ميتلكها	رئيس	وأعضاء	مجلس	اإلدارة	واإلدارة	التنفيذية	العليا	
وكبار	املساهمني،	ونسبتهم	من	رأس	مال	املجموعة	حتى	تاريخ	2٠17/12/31،	

فهي	التالية:

النسبة يف رأس املال٪صفة العضويةاإلسم

26.56٪غير	تنفيذيرئيس	مجلس	اإلدارةغامن	سلطان	الهديفي	الكواري

٠.92٪غير	تنفيذينائب	رئيس	مجلس	اإلدارةخالد	غامن	سلطان	الهديفي	الكواري

٠.97٪غير	تنفيذيعضو	مجلس	اإلدارةعبد	الرحمن	غامن	سلطان	الهديفي	الكواري

٠.87٪تنفيذيعضو	مجلس	اإلدارةمحمد	غامن	سلطان	الهديفي	الكواري

٠.97٪غير	تنفيذيعضو	مجلس	اإلدارةسلطان	غامن	سلطان	الهديفي	الكواري

٠.97٪غير	تنفيذيعضو	مجلس	اإلدارةحمد	غامن	سلطان	الهديفي	الكواري

1.٠3٪غير	تنفيذيعضو	مجلس	اإلدارةعبدهلل	غامن	سلطان	الهديفي	الكواري

1.٠3٪غير	تنفيذيعضو	مجلس	اإلدارةعبد	العزيز	غامن	سلطان	الهديفي	الكواري

٠.24٪تنفيذيعضو	مجلس	اإلدارةوائل	موسى	إشتيه

15.42٪غير	تنفيذيعضو	مجلس	اإلدارةوفا	عصام	صوفان

٠.58٪غير	تنفيذيعضو	مجلس	اإلدارةخليل	جبرا	خليل	دغباج
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ليس	أي	عضو	من	أعضاء	مجلس	اإلدارة	عضوا	يف	مجلس	إدارة	شركة	مساهمة	
إدارة	 من	جلان	مجلس	 بأي	 أو	عضوا	 لها	 العليا	 التنفيذية	 باإلدارة	 أو	 أخرى	

شركة	مساهمة	أخرى	.

ذو	 األطراف	 مع	 والصفقات	 التعامالت	 عن	 اإلفصاح	 سياسة	 الشركة	 وتلتزم	
بها	أعضاء	مجلس	اإلدارة	واإلدارة	 التي	يقوم	 التداول	 العالقة،	وعن	عمليات	

التنفيذية	العليا	واملطلعني.

وتلتزم	الشركة	يف	حتديد	سياستها	بشأن	التعامل	مع	الشائعات	نفيا	أو	إثباتا،	
وذلك	عن	طريق	املتحدث	الرسمي	بإسم	الشركة	واملذكور	أعاله،	وتلتزم	الشركة	
بكيفية	اإلفصاح	بشكل	واضح	ومكتوب	ومبا	ال	يتعارض	مع	تشريعات	الهيئة	ذات	
الصلة،	ويقوم	املجلس	بالتأكد	من	دقة	وصحة	ما	تفصح	عنه	الشركة	والتزامها	

بكافة	قواعد	اإلفصاح.

حقوق أصحاب املصالح
األساسي	 النظام	 تضمن	 وقد	 املساهمني،	 جميع	 بني	 املساواة	 الشركة	 تلتزم	
األسهم	 يف	 التصرف	 وحق	 التراكمي،	 التصويت	 يف	 املساهمني	 حق	 للشركة	
واحلصول	على	النصيب	يف	األرباح	وحق	حضور	اجلمعيات	العامة	واإلشتراك	
يف	مداوالتها	والتصويت	على	قراراتها،	وتلتزم	الشركة	يف	فتح	الباب	للمساهمني	
موقع	 للشركة	 وان	 كما	 الشركة،	 يضر	مبصالح	 ال	 مبا	 معلومات	 أي	 طلب	 يف	
إلكتروني	ميكن	املساهمني	جميعا	من	اإلطالع	على	أوراقها	ومعلوماتها	ومنها	

على	سبيل	املثال	وليس	احلصر:
1-	هيكل	مساهمة	الشركة

2-	هيكل	رأس	املال	ونسبة	مساهمة	أعضاء	مجلس	اإلدارة
3-	السجل	التجاري

4-	النظام	األساسي	وعقد	التأسيس	وتعديالتها
5-	قائمة	بأعضاء	مجلس	اإلدارة	وبيان	صفتهم

6-	قائمة	املفوضني	بالتوقيع
7-	بيانات	مسؤولي	اإلتصال

8-	الهيكل	التنظيمي	للمجموعة
9-	ميثاق	احلوكمة
1٠-	البيانات	املالية	

 حقوق املساهمني املتعلقة باجلمعية العامة
تضمن	النظام	األساسي	للشركة،	تنظيم	حقوق	املساهمني	املتعلقة	باجتماع	

اجلمعية	العامة	والتي	منها:	

1-	تضمن	املادة	45	واملادة	58	من	النظام	األساسي	للشركة،	حق	املساهم	أو	
املساهمني	املالكني	ما	ال	يقل	عن	)1٠%(	من	رأس	مال	الشركة،	وألسباب	
جدية	طلب	دعوة	اجلمعية	العامة	لالنعقاد،	وحق	املساهمني	الذين	ميثلون	
العامة	غير	 )25%(	من	رأس	مال	الشركة	على	األقل	طلب	دعوة	اجلمعية	
واللوائح	يف	هذا	 القانون	 التي	يحددها	 وفقا	لإلجراءات	 لالنعقاد	 العادية	

الشأن.

إذا	طلب	عدد	من	املساهمني	 أنه	 النظام	األساسي،	 املادة	49	من	 2-	تضمن	
ميثلون	1٠ %	من	رأس	مال	الشركة	على	األقل	إدراج	مسائل	معينة	يف	جدول	
األعمال،	وجب	على	مجلس	اإلدارة	إدراجها،	وإال	كان	من	حق	اجلمعية	أن	

تقرر	مناقشة	هذه	املسائل	يف	اإلجتماع.

اجتماعات	 حضور	 حق	 للشركة،	 األساسي	 النظام	 من	 	52 املادة	 تضمن	 	-3
يف	 واالشتراك	 فيها	 الفعالة	 املشاركة	 فرصة	 وإتاحة	 العامة،	 اجلمعية	
كل	 وتيسير	 األعمال،	 جدول	 يف	 املدرجة	 املوضوعات	 ومناقشة	 مداوالتها	
ما	من	شأنه	العلم	مبوعد	ومكان	انعقاد	اجلمعية	وباملسائل	املدرجة	بجدول	
األعمال	وبالقواعد	التي	حتكم	املناقشات	وتوجيه	األسئلة	كما	وحق	املساهم	
بالقدر	 عليها	 باإلجابة	 والتزامهم	 املجلس	 أعضاء	 إلى	 األسئلة	 توجيه	 يف	
الذي	ال	يعّرض	مصلحة	الشركة	للضرر،	وحقه	يف	االحتكام	إلى	اجلمعية	
العامة	إذا	رأى	أن	الرد	على	سؤاله	غير	كاف،	ويكون	قرار	اجلمعية	العامة	

واجب	النفاذ.

يوكل	 أن	 املساهم	يف	 للشركة،	حق	 النظام	األساسي	 املادة	48	من	 4-	تضمن	
آخر	من	غير	أعضاء	 بالكتابة؛	مساهما	 وثابت	 توكيل	خاص	 عنه	مبوجب	
املجلس	يف	حضور	اجتماع	اجلمعية	العامة،	على	أال	يزيد	عدد	األسهم	التي	
كما	 الشركة	 مال	 رأس	 أسهم	 من	 	)%5( على	 الصفة	 بهذه	 الوكيل	 يحوزها	
وحق	املساهمني	القصر	واحملجور	عليهم	يف	حضور	اجتماع	اجلمعية	العامة،	
وميثلهم	يف	احلضور	النائبون	عنهم	قانوناً،	كما	وتضمن	احلق	يف	التصويت	
بالقواعد	 العلم	 شأنه	 من	 ما	 كل	 وتيسير	 العامة،	 اجلمعية	 قرارات	 على	

واإلجراءات	التي	حتكم	عملية	التصويت.

5-	حق	املساهم	يف	االعتراض	على	أي	قرار	يرى	أنه	يصدر	ملصلحة	فئة	معينة	
من	املساهمني	أو	يضر	بها	أو	يجلب	نفعاً	خاصاً	ألعضاء	املجلس	أو	غيرهم	
دون	اعتبار	ملصلحة	الشركة	وإثباته	يف	محضر	االجتماع،	وحقه	يف	إبطال	ما	

اعترض	عليه	من	قرارات	وفقا	ألحكام	القانون	يف	هذا	الشأن.

تيسير سبل املشاركة الفعالة يف اجلمعية العامة والتصويت
العامة	 اجلمعية	 محضر	 على	 اإلطالع	 من	 املساهمني	 بتمكني	 الشركة	 وتقوم	
ونتائجها	وذلك	باإلفصاح	عنها	فورا	للسوق	والهيئة	ووزارة	اإلقتصاد	كما	وبوضع	

احملضر	على	موقع	الشركة	اإللكتروني.

وليس	هناك	اي	عائق	من	قيام	أي	مساهم	يف	إستخدام	حقه	يف	التصويت.

حقوق املساهمني املتعلقة بتوزيع األرباح
وتلتزم	الشركة	أيضا	يف	حتديد	نسبة	احلد	األدنى	من	األرباح	الصافية	التي	
منه	 	72 املادة	 التأسيس	يف	 عقد	 تضمن	 وقد	 املساهمني،	 على	 توزيعها	 يجب	
الصافية	سنويا،	 األرباح	 املساهمني	من	 %	على	 نسبة	5  توزيع	 الشركة	 واجب	
وللمساهم	حق	احلصول	على	أرباحه	التي	أقرتها	اجلمعية	العامة	سواء	كانت	
نقدية	أو	أسهمها	مجانية	إذا	كان	مسجال	بسجل	املساهمني	لدى	جهة	اإليداع	

يف	نهاية	تداول	يوم	إنعقاد	اجلمعية	العامة.

حقوق املساهمني املتعلقة بالصفقات الكبرى
من	 	29 املادة	 بحسب	 التراكمي	 التصويت	 يف	 احلق	 مبوجب	 الشركة	 تضمن	
نظامها	حماية	حقوق	املساهمني	بصفة	عامة	واألقلية	بصفة	خاصة،	كما	وتلتزم	
تلتزم	 بحيث	 عام	 بشكل	 املساهمني	 بحقوق	 نظامها	 من	 	8٠ املادة	 يف	 الشركة	
الشركة	بالقوانني	ال	سيما	قانون	الشركات	التجارية	وقوانني	وأنظمة	هيئة	قطر	

لألسواق	املالية.	

ويوفر	النظام	األساسي	للشركة	احلماية	للمساهمني	يف	حال	إبرام	الصفقات	
الكبرى	أو	التصرفات	التي	قد	تخل	مبصالح	املساهمني	بحيث:

1-	ال	يجوز	لرئيس	مجلس	اإلدارة	أو	عضو	املجلس	أن	يشترك	يف	أي	عمل	من	
شأنه	منافشة	الشركة،	أو	أن	يتجر	حلسابه	او	حلساب	الغير	يف	أحد	قروع	
النشاط	الذي	تزاوله	الشركة	وإال	كان	للشركة	أن	تطالبه	بالتعويض	أو	أن	

تعتبر	ان	العمليات	التي	باشرها	قد	اجريت	حلسابها.

2-	ال	يجوز	لرئيس	مجلس	اإلدارة	أو	أحد	أعضائه	أو	احد	املديرين	أن	يقوم	
بعمل	مشابه	لنشاط	الشركة،	أو	أن	تكون	له	مصلحة	مباشرة	أو	غير	مباشرة	

يف	العقود	واملشاريع	واإلرتباطات	التي	تتم	حلساب	الشركة.

أعضاء	 من	 كان	ألي	 نوع	 أي	 من	 نقديا	 قرضا	 تقدم	 أن	 للشركة	 يجوز	 ال	 	-3
مجلس	إدارتها	أو	أن	تضمن	أي	قرض	يعقده	أحدهم	مع	الغير،	ويعتبر	باطال	
كل	تصرف	يتم	على	خالف	أحكام	هذه	املادة،	دون	إخالل	بحق	الشركة	يف	

مطالبة	املخالف	بالتعويض	عند	اإلقتضاء

4-	يحظر	على	رئيس	وأعضاء	مجلس	اإلدارة	أو	العاملني	أن	يستغل	أي	منهم	
ما	وقف	عليه	من	معلومات	بحكم	عضويته	أو	وظيفته	يف	حتقيق	مصلحة	له	
أو	لزوجه	أو	ألوالده	أو	ألحد	من	أقاربه	حتى	الدرجة	الرابعة	سواء	بطريقة	
للشركة،	كما	ال	 املالية	 التعامل	يف	األوراق	 نتيجة	 أو	غير	مباشرة	 مباشرة	
يجوز	أن	يكون	ألي	منهم	مصلحة	مباشرة	أو	غير	مباشرة	مع	أي	جهة	تقوم	
أصدرتها	 التي	 املالية	 األوراق	 أسعار	 يف	 تأثير	 إحداث	 بها	 يراد	 بعمليات	
إنتهاء	عضوية	 بعد	 ملدة	ثالث	سنوات	 ويبقى	هذا	احلظر	ساريا	 الشركة،	

الشخص	يف	مجلس	اإلدارة	أو	إنتهاء	عمله	يف	الشركة.

5-	يلتزم	املجلس	باإلفصاح	عن	التعامالت	والصفقات	التي	تبرمها	الشركة	مع	
أي	طرف	ذي	عالقة	ويكون	ألخير	فيها	مصلحة	قد	تتعارض	مع	مصلحة	

الشركة.

أنه	يصدر	ملصلحة	فئة	 للمساهم	احلق	يف	اإلعتراض	على	أي	قرار	يرى	 	-6
معينة	من	املساهمني	أو	يضر	بها	أو	يجلب	نفعا	خاصا	ألعضاء	املجلس	أو	
غيرهم	دون	إعتبار	ملصلحة	الشركة	وإثباته	يف	محضر	اإلجتماع	وحقه	يف	
إبطال	ما	إعترض	عليه	من	قرارات	وفقا	ألحكام	القانون	يف	هذا	الشأن.

7-	لكل	مساهم	أن	يرفع	الدعوى	منفردا	يف	حالة	عدم	قيام	الشركة	برفعها،	إذا	
كان	من	شأن	اخلطا	إحلاق	ضرر	خاص	به	كمساهم،	على	أن	يخطر	الشركة	
بعزمه	على	رفع	الدعوى،	ويقع	باطال	كل	شرط	يف	النظام	األساسي	للشركة	

يقضي	بغير	ذلك.

حقوق أصحاب املصالح من غير املساهمني
	ذكر	مجلس	اإلدارة	يف	ميثاق	احلوكمة	بتبنيه	سياسة	)اإلنذار	املبكر(	لتمكني	
موظفي	املجموعة	من	اإلبالغ	عن	أية	سلوكيات	مشبوهة،	غير	أخالقية	أو	غير	
قانونية	مضرة	بسمعة	املجموعة	من	خالل	اآللية	املعتمدة	لذلك،	وكما	يحرص	
مجلس	اإلدارة	على	سرية	وحماية	بالغات	املوظفني	من	أية	ردود	فعل	سلبية	من	

قبل	زمالئهم	أو	من	قبل	املسؤول	عن	املوظفني	املعنيني

املسؤولية اإلجتماعية للمجموعة
جتاه	 اإلجتماعية	 املسؤولية	 مببدأ	 تؤمن	 مسؤولة،	 وطنية	 كمنشآة	 املجموعة،	
دائم	 بشكل	 التنمية	 قيم	 بتعزيز	 املجموعة	 وتلتزم	 ضمنه	 يعمل	 الذي	 املجتمع	
وحماية	وحفظ	احلياة	اإلنسانية	والصحة	واملوارد	الطبيعية	والبيئة،	كما	حترص	

على	إضافة	قيمة	إلى	املجتمع	الذي	تعمل	فيه.
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تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة
الــرأي

القابضة  استثمار  ملجموعة  املوحدة  املالية  البيانات  دققنا  لقد 
بـ  جميعاً  إليهم  )يشار  التابعة  وشركاتها  )»الشركة«(  ش.م.ع.ق. 
“املجموعة«(، والتي تتكون من بيان املركز املالي املوحد كما يف 31 
ديسمبر ٢٠1٧، وكل من بيان الربح او اخلساره املوحد وبيان الدخل 
وبيان  املوحد  املساهمني  التغيرات يف حقوق  وبيان  املوحد،  الشامل 
التدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية بذلك التاريخ وااليضاحات 
حول البيانات املالية املوحدة التي تشتمل على السياسات احملاسبية 

الهامة.

املالية املوحدة املرفقة تظهر بصورة عادلة، من  البيانات  ان  برأينا، 
يف  كما  للمجموعة  املوحد  املالي  املركز  اجلوهرية،  النواحي  جميع 
31 ديسمبر ٢٠1٧، وأدائها املالي املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة 
املالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقاً  التاريخ  بذلك  املنتهية  للسنة 

.)IFRSs(

أساس الرأي 

 .)ISAs( للتدقيق  الدولية  للمعايير  وفقاً  التدقيق  بأعمال  قمنا  لقد 
»مسؤوليات  فقرة  يف  موضحة  املعايير  تلك  مبوجب  مسؤولياتنا  إن 
تقريرنا.  من  املوحدة  املالية  البيانات  تدقيق  عن  احلسابات«  مدقق 
ملجلس  الدولية  السلوك  معايير  وفق  املجموعة  عن  مستقلون  إننا 
 )IESBA Code( املهنيني«  للمحاسبني  السلوك  »قواعد  احملاسبني 
بها  نقوم  التي  التدقيق  بأعمال  الصلة  ذات  املهني  السلوك  وقواعد 
على البيانات املالية املوحدة للمجموعة كما هي مطبقة يف دولة قطر، 
هذا، وقد أوفينا مبسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لتلك املتطلبات. 
لتوفر  التي حصلنا عليها كافية ومناسبة  التدقيق  أدلة  إننا نرى أن 

أساساً لرأينا.

تأكيد على أمر

نلفت االنتباه الى اإليضاح رقم )14( ضمن البيانات املالية املوحدة 
املرفقة، والذي يصف االعتراف بالشهرة. خالل العام، قامت االدارة 
قيمتها 489.٧11.49٢  والبالغ  داخليا  املتولدة  بالشهرة  باالعتراف 
ريال قطري والناشئة من اعادة تقييم الشركة وشركاتها التابعة بسبب 
حتول الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى 
شركة مساهمة عامة قطرية، على الرغم من أن هذا األمر ال يتفق مع 
معيار احملاسبة الدولي رقم )38( »املوجودات غير امللموسة« وذلك 
نظراً لإلعتبارات القانونية واملتمثلة يف حتديد رأس مال الشركة مببلغ 
)83٠.٠٠٠.٠٠٠( ريال قطري مبوجب قرار سعادة وزير اإلقتصاد 
القيمة  وليس حسب  التقييم  الشركة حسب  قيمة  لتعكس  والتجارة 
من  لكل  الرسمية  املوافقة  وكذلك  الشركة  أصول  لصايف  الدفترية 
وزارة االقتصاد والتجارة، وهيئة قطر لألسوق املالية، وبورصة قطر، 
الصادرة ألغراض  االكتتاب  نشرة  الشركة يف  عليها  اعتمدت  والتي 
الطرح األولي للعامة، وكذلك موافقة اجلمعية العامة التأسيسية على 
املتولدة  بالشهرة  االعتراف  معه محتماً  أصبح  اإلجراءات مما  هذة 

داخلياً يف دفاتر الشركة.

إن رأينا لم يتم تعديله فيما يتعلق باألمر املذكور أعاله. 

أمور التدقيق الرئيسية

ذلك  هو  املهني  وتقديرنا  حلكمنا  وفقاً  الرئيسية  التدقيق  أمور  إن 
قمنا  التي  التدقيق  أعمال  القصوى يف  األهمية  له  كان  الذي  األمر 
أمور  لقد متت معاجلة  احلالية.  للسنة  املوحدة  املالية  للبيانات  بها 
ككل،  املوحدة  املالية  للبيانات  تدقيقنا  سياق  يف  الرئيسية  التدقيق 
ويف تكوين رأينا بشأنها، ونحن ال نبدي رأياً منفصاًل بشأنها. وقد مت 
تناول هذة األمور خالل إجراء أعمال تدقيق البيانات املالية املوحدة 
ككل ويف تكوين رأينا. وفيما يلي وصف لكيفية تناول كل أمر من هذة 

األمور خالل أعمال التدقيق.

تقـريـر مـدقــق احلسـابـات املستقـــل
البيـانات املالــيــة
املـــوحـــــدة ٢٠١٧

إلى حضرات السادة/ املساهمني الكرام،،
مجموعة استثمار القابضة )ش.م.ع.ق.(

الدوحة - قطر
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لقد قمنا بتصميم عملية التدقيق من خالل حتديد األهمية النسبية 
وجه  وعلى  املالية.  البيانات  يف  املادية  االخطاء  مخاطر  وتقييم 
اخلصوص، فقد نظرنا إلى اماكن استخدام االدارة للحكم الشخصي، 
التي  بالتقديرات احملاسبية اجلوهرية  يتعلق  املثال فيما  على سبيل 
تتضمن وضع افتراضات واالخذ يف االعتبار األحداث املستقبلية ذات 
الطبيعة غير املؤكدة. وكما هو احلال يف جميع عمليات التدقيق التي 
قمنا بها، تناولنا أيضا مخاطر جتاوز االدارة للرقابة الداخلية، مبا يف 
ذلك تقييم ما إذا كان هناك دليل على التحيز من قبل االدارة والتي 

متثل خطر وجود أخطاء جوهرية بسبب احتيال أو خطأ.

إن مخاطر األخطاء الهامة التي لها األثر األكبر على أعمال تدقيقنا 
مبا يف ذلك توزيع مواردنا ومجهوداتنا والتي يتم حتديدها )مجاالت 
التركيز(. وقمنا أيضا بتحديد كيفية تصميمنا لعملية التدقيق وذلك 
البيانات  حول  رأي  تقدمي  أجل  من  احملددة  املجاالت  تلك  ملعاجلة 
املالية ككل، وأي تعليق نقدمه حول نتائج اجراءاتنا يجب أن يقرأ يف 
هذا السياق. وهذه ليست قائمة كاملة بجميع املخاطر التي حددتها 

عملية التدقيق.

تقييم الشهرة

باالشارة الى فقرة تأكيد على أمر والوارده بااليضاح رقم )14( ضمن 
البيانات املالية املوحدة املرفقة، قامت املجموعة باالعتراف بالشهرة 
املتولدة داخليا بقيمة ٧11.49٢.489 ريال قطري مبا ميثل 51٪ من 
اجمالي موجودات املجموعة كما يف 31 ديسمبر ٢٠1٧. مت االعتراف 
جتاري  سجل  صدور  من  التحقق  بعد  داخلياً  املتولدة  بالشهرة 
قطري،  ريال  مليون   83٠ مببلغ  جديد  مال  برأس  للشركة  محدث 
التابعة  الشركة وشركاتها  تقييم  اعادة  دراسة  باالعتماد على  وذلك 
واالفتراضات ذات الصلة. وأيضا األخذ يف االعتبار قرار سعادة وزير 
االقتصاد والتجارة محددا رأس مال الشركة بالقيمة الكاملة حسب 
وموافقة  التقييم،  اعادة  من  الناجتة  الشهرة  التقييم متضمنا  اعادة 
املتمثلة يف وزارة االقتصاد والتجارة، وهيئة قطر  الرسمية  اجلهات 
ألهمية  ونظرا  االجراء.  هذا  على  قطر  وبورصة   ، املالية  لالسواق 
حجم الرصيد وتداخل التقديرات الفردية يف تقييم الشهرة املتولدة 

داخليا، فقد اعتبرنا ماسبق مبثابة أمر تدقيق رئيسي. 

األخرى  االمور  بني  من  بها،  قمنا  التي  التدقيق  إجراءات  تضمنت 
ما يلي: 

القيمة الدفترية لهذة الشهرة، علماً  دراسة إمكانية وجود تدني يف 
لتحديد  اإلفتراضات  بعض  إستخدام  تتطلب  اإلدارة  تقديرات  بأن 
حتديد  الرئيسية  التقديرات  وتشمل  لإلسترداد.  القابل  املبلغ 
االعمال املنتجة للنقد، ومعدالت النمو يف توقعات التدفقات النقدية 
اخلصم  ومعدالت  والطويل،  القصير  املدى  على  سواءاً  املستقبلية 
املستخدمة لهذة التوقعات وحتديد تأثير التغيرات احملتملة علي هذة 

اإلفتراضات.

وتنفيذ  تصميم  كفاية  مدى  تقييم  مت  التدقيق  اجراءات  خالل  من 
بتحديد  قمنا  لقد  للشهرة.  الدفترية  القيمة  على  الرقابة  أنظمة 
ضمن  للنقد  املولدة  للوحدات  اإلدارة  تقييمات  بإختبار  والقيام 
من  املعدة داخلياً  النقدية  التدفقات  إلى مراجعة  املجموعة إستناداً 
قبل اإلدارة، وكذلك من دراسة واختبار اخلطط املستقبلية لالدارة. 
لتقييم  اإلدارة  قبل  من  املستخدمة  اإلفتراضات  بإختبار  قمنا  لقد 
تدني القيمة من خالل إستخدام تقييمات خبراء ضمن فريق التدقيق 
اخلاص بنا ملقارنة معدالت اخلصم مع بيانات متوفرة بشكل مستقل 
وإجراء حتليالت موازية مع تفهمنا لإلفتراضات التي تعزز التدفقات 
والربحية  االيرادات  مقارنة  وكذلك  للمجموعة،  املتوقعة  النقدية 

السابقة واحلالية للمجموعة.

االعتراف بإيراد عقود االنشاءات

يتم االعتراف باإليراد من عقود االنشاءات باستخدام طريقة نسبة 
اإلمتام، حيث يتم حتديد االعمال املنجزة مبقارنة التكاليف الفعلية 
املتكبدة حتى تاريخه مع اجمالي التكاليف املقدرة للمشروع. تتضمن 
ادارة  من  أحكام  االنشاءات  عقود  من  بااليراد  االعتراف  عملية 
وتوقعات  اإلدارة  والتي تخضع خلبرة  تقديرات،  املجموعة يف شكل 
باجمالي  املتعلقة  تلك  هي  االحكام  أهم  ان  املستقبلية.  األحداث 
االمتام،  نسبة  احتساب  والتي متكن من  للمشروع  املقدرة  التكاليف 
ونظرا لوجود أحكام من االدارة وكذلك أحكام فردية جوهرية ضمن 

تقديرات املشاريع، فقد اعتبرنا ماسبق مبثابة أمر تدقيق رئيسي.

املالية  البيانات  من   )٢3(  ،)3( رقم  االيضاحات  الى  الرجوع  يرجى 
املوحدة املرفقة. 

األخرى  االمور  بني  من  بها،  قمنا  التي  التدقيق  إجراءات  تضمنت 
ما يلي:

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها اختبار الضوابط الرقابية 
عقود  من  عينة  تستهدف  تدقيق  اجراءات  الى  باالضافة  بالشركة، 
واختبارات  إجراءات  تركزت  األجل.  والطويلة  الهامة  االنشاءات 
التدقيق على التقديرات املطبقة من االدارة اثناء االعتراف احملاسبي.

• التأكد من أن طريقة االعتراف باإليراد املطبقة مناسبة بناء على 
شروط التعاقدات.

• مطابقة إجمالي االيراد املقدر للمشروع مع اتفاقيات البيع، مبا يف 
ذلك التعديالت حسب االقتضاء.

الصلة،  ذات  الضوابط  واختبار  للعمليات  فهم  على  حصلنا  لقد   •
والتي تؤثر على االعتراف باإليرادات.

الفعلية  النتائج  مبقارنة  االدارة  تقديرات  موثوقية  بتقييم  قمنا   •
للمشاريع التي مت تسليمها بالتقديرات السابقة.

املشاريع.  إجناز  مرحلة  أساس  على  اإليرادات  احتساب  إعادة   •
والتأكد من أن مرحلة اإلجناز صحيحة عن طريق مقارنة التكاليف 
الفعلية للسجالت احملاسبية للشركة إلى إجمالي التكاليف املقدرة 

للمشاريع.

هذه  الصلة ضمن  ذات  االفصاحات  مالئمة  مدى  من  لقد حتققنا 
البيانات املالية املوحدة املرفقه.

أمور أخرى

لقد مت تدقيق البيانات املالية املوحدة للمجموعة للسنه املنتهية يف 
31 ديسمبر ٢٠16 من قبل مدقق حسابات آخر، والذي أصدر تقرير 
تدقيق متحفظ بالرأى حولها مؤرخ يف 3 يوليو ٢٠1٧، حيث تضمن 

تقرير التدقيق للمدقق السابق ما يلي:

أساس التحفظ يف رأي املدقق السابق:
أي  تي  )اي  للمجموعة  املشتركة  العمليات  شركات  احدى  اعترفت 
)ذ.م.م(  قطر  انتربرايز  دباس  وشركة  واملقاوالت  للهندسة  ستار 
بإيرادات متراكمة حتى 31 ديسمبر ٢٠16 من   ، عمليات مشتركة( 
قطري  ريال   ٧٧.٧٧5.٠٠٠ بقيمة  عليها  موافق  غير  تغيير  أوامر 
)حصة املجموعة( حيث كانت تتعلق تلك األوامر بتغيرات يف نطاق 
العمل املتفق عليه باالضافة الى تكاليف ناجتة عن الوقت االضايف 
مع  مفاوضات  حاليا  االدارة  وجتري  املشروع.  اجناز  يف  املستغرق 
قابلية  من  ثقة  على  االدارة  ان  األوامر.  تلك  على  للموافقة  العميل 
االدارة  تقدم  ولم  بالدفاتر.  بها  املعترف  بالكامل  املبالغ  استرداد 
بيانات تدقيق مالءمة وكافية تتعلق بقابلية استرداد وباكتمال اجمالي 

املبالغ املعترف بها كما يف 31 ديسمبر ٢٠16.

فقرات تأكيدية بتقرير املدقق السابق:
1- دون التحفظ يف ابداء الرأي، لفت االنتباه ضمن البيانات املالية 
املوحدة كما يف 31 ديسمبر ٢٠16 الى االيضاح رقم )1( والذي 
يصف التغير يف نسب ملكية الشركة يف بعض الشركات التابعة 
نتيجة التفاقيات تبادل أسهم مع شركاء غير مسيطرين اعتبارا 

من 1 يناير ٢٠15.

٢- دون التحفظ يف ابداء الرأي، لفت االنتباه الى االيضاحات ضمن 
البيانات املالية املوحدة كما يف 31 ديسمبر ٢٠16 والتي تصف 
العام  لالكتتاب  والدعوة  القانوني  املجموعة  هيكل  يف  التغير 
املالية  البيانات  على  املوافقة  تاريخ  حتى  الفترة  يف  األسهم  يف 

املوحدة.

3- دون التحفظ يف ابداء الرأي، لفت االنتباه الى االيضاحات ضمن 
البيانات املالية املوحدة كما يف 31 ديسمبر ٢٠16 والذي يصف 
استمرار املجموعة يف ضمان بعض ديون الشركات التابعة التي 

لم تعد ضمن املجموعة اعتبارا من سنه ٢٠13.

االيضاحات  الى  االنتباه  لفت  الرأي،  ابداء  يف  التحفظ  دون   -4
ضمن البيانات املالية املوحدة كما يف 31 ديسمبر ٢٠16 والذي 
 ،٢٠16 ديسمبر   31 بعد  وقعت  التي  الالحقة  األحداث  يصف 
اخلاصة باالكتتاب العام وباستبعاد االستثمار يف شركة السويدي 
للكابالت-قطر )ذ.م.م( وهي عملية مشتركة، ان هذه االحداث 
 31 يف  املنتهية  للسنة  املوحدة  املالية  البيانات  من  جزءا  ليست 

ديسمبر ٢٠16.

تعليق املدقق احلالي حول أساس التحفظ للمدقق السابق استنادا 
ألعمال تدقيق البيانات املالية املوحده كما يف 3١ ديسمبر ٢٠١٧:

للبيانات املالية املوحدة للمجموعة كما يف 31  استنادا إلى تدقيقنا 
ذكره خالل  االسالف  التحفظ  لنا عدم سريان  تبني  ديسمبر ٢٠1٧ 
عام ٢٠1٧، حيث تبني تقدمي كتاب من مؤسسي مجموعة استثمار 
القابضة بتاريخ ٢6 يوليو ٢٠1٧ موجها الى هيئة قطر لألسواق املالية 
حول امتالك املجموعة وثائق تفيد بأن أوامر التغيير متت مبوجب 
اوامر تشغيلية معتمدة مبوقع املشروع من قبل ادارة العميل مبا يفيد 
شرعية وأحقية املجموعة يف اثبات وحتصيل قيمة االعمال االضافية 
املقدمة للعميل، كما تعهد املؤسسني يف الكتاب السابق ذكره واملوجه 
الى هيئة قطر لألسواق املالية بتحمل قيمة هذه الدفعات يف حال 
عدم قدرة الشركة على استرداد حصتها من تلك املبالغ، وبذلك انتفي 

سبب التحفظ الوارد يف تقرير املدقق السابق.

استنادا الى أعمال تدقيق البيانات املالية املوحدة للمجموعة كما يف 
31 ديسمبر ٢٠1٧ تبني لنا ما يلي:

• حول النقاط )أ( و )ب(، ان ما ورد من قبل املدقق السابق عبارة عن 
أحداث واقعية ليس لها أي اثر سلبي حول أرقام البيانات املالية 
املوحده كما يف 31 ديسمبر ٢٠1٧ وكذلك أرقام املقارنة كما يف 

31 ديسمبر ٢٠16.

• حول النقطة )ج(، فقد حصلنا على تأكيد مبوجب الكتاب الوارد 
من البنك املؤرخ يف ٢5 يوليو ٢٠1٧ املوجه الى مجموعة استثمار 
املؤسسية بحيث  الكفالة  تعديل عقود  والذي نص على  القابضة، 
يشمل فقط كفاالت وضمانات الشركات التابعة احلالية للمجموعة، 

وعليه انتفت احلاجة الى هذا التأكيد.

• حول النقطة )د(، فقد مت بيع حصة الشركة )يف شركة السويدي 
بتاريخ 3٠ أكتوبر ٢٠16  للكابالت قطر ذ.م.م( مبوجب عقد بيع 
والذي مت توثيقه يف 3٠ يناير ٢٠1٧، كما لم تكن شركة السويدي 
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للكابالت – قطر )ذ.م.م( جزءا من الشركات التي مت شراؤها من 
قبل مؤسسي الشركة املساهمة من أصحاب حصص الشركة ذات 
البيانات  على  التأكيد  لهذا  تأثير  فال  وعليه  احملدودة،  املسؤولية 

املالية املوحدة كما يف 31 ديسمبر ٢٠1٧.

معلومات أخرى

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن املعلومات األخرى التي تشمل املعلومات 
الواردة يف التقرير السنوي لسنة ٢٠1٧ )»التقرير السنوي«(، ولكنها 
ال تشمل البيانات املالية وتقرير مدقق احلسابات الصادر منا عليها. 

إن رأينا حول البيانات املالية املوحدة ال يتضمن املعلومات األخرى وال 
نبدي أي شكل من أشكال التأكيد حولها.

هي  مسؤوليتنا  فإن  املوحدة،  املالية  للبيانات  بتدقيقنا  يتعلق  فيما 
ذلك،  خالل  االعتبار،  يف  واألخذ  األخرى  املعلومات  على  االطالع 
املالية  البيانات  املعلومات ال تتماشى بصورة مادية مع  إذا كانت  ما 
أو  التدقيق،  أعمال  عليها خالل  التي حصلنا  املعلومات  أو  املوحدة 
إنها تبدو كأخطاء مادية، بناء على أعمال التدقيق التي قمنا بها، يف 
حال توصلنا الى وجود خطأ مادي حول هذه املعلومات األخرى فإن 
علينا االبالغ عن ذلك يف تقريرنا. ليس لدينا ما يجب االبالغ عنه 

يف هذا الشأن.

املالية  البيانات  عن  باحلوكمة  واملكلفني  اإلدارة  مجلس  مسؤوليات 
املوحدة 

املوحدة  املالية  البيانات  هذه  إعداد  عن  مسؤول  اإلدارة  مجلس  إن 
وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية وأحكام 
قانون الشركات التجارية القطري، وكذلك من وضع أنظمة الرقابة 
الداخلية التي يعتبرها مجلس اإلدارة ضرورية بغرض إعداد بيانات 
مالية خالية من األخطاء اجلوهرية، سواء كانت ناجمة عن احتيال 

أو خطأ.

عند إعداد البيانات املالية املوحدة، فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن 
تقييم قدرة املجموعة على االستمرار كمجموعة مستمرة وفقاً ملبدأ 
املتعلقة مببدأ  األمور  مناسباً، عن  كان  متى  واإلفصاح  االستمرارية 
االستمرارية واعتماد مبدأ االستمرارية احملاسبي، ما لم ينوي مجلس 
لديه بديل  انه ليس  أو  أو وقف عملياتها،  االدارة تصفية املجموعة 

واقعي سوى القيام بذلك.

إعداد  عملية  على  االشراف  عن  مسؤول  االدارة  مجلس  ويعتبر 
التقارير املالية للمجموعة.

مسؤوليات مدقق احلسابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة

إن أهدافنا هي احلصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات 
املالية املوحدة ككل تخلو من األخطاء اجلوهرية، سواء كانت ناجمه 

عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير املدقق الذي يتضمن رأينا. 

وال  التأكيد،  من  عاٍل  مستوى  على  تأكيد  هو  املعقول  التأكيد  إن 
يضمن بأن عملية التدقيق التي مَتت وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق 
سوف تكشف دائماً عن األخطاء اجلوهرية عند وجودها. وقد تنجم 
أن  املمكن  من  كان  إذا  هامة  وتعتبر  أو خطأ،  احتيال  عن  األخطاء 
إذا كان من  تؤثر بشكل معقول، سواء بشكل فردي أو ُمجَمع، فيما 
املتوقع تأثيره على القرارات االقتصادية التي يتخذها املستخدمون 

على أساس هذه البيانات املالية املوحدة.

كجزء من عملية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، فإننا منارس 
التقدير املهني ونحافظ على منهج الشك املهني طوال فترة التدقيق. 

كما نقوم ايضاً بــــ:

املالية  البيانات  يف  اجلوهرية  األخطاء  مخاطر  وتقييم  حتديد   •
املوحدة، سواء كانت ناجمة عن احتيال أو خطأ، من خالل التقييم 
والقيام بإجراءات التدقيق استجابًة لتلك املخاطر، واحلصول على 
ان مخاطر عدم  لرأينا.  توفر أساساً  كافية ومناسبة  أدلة تدقيق 
اكتشاف األخطاء اجلوهرية الناجمة عن االحتيال أعلى من تلك 
املخاطر الناجمة عن اخلطأ نظراً ألن االحتيال يشمل على التواطؤ 
أو التزوير أو احلذف املتعمد أو العرض اخلاطئ أو جتاوز الرقابة 

الداخلية.

• فهم أنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم 
إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ليس لغرض ابداء 

رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.

ومعقولية  املستخدمة  احملاسبية  السياسات  مالئمة  مدى  تقييم   •
قبل  من  املعدة  العالقة  ذات  واالفصاحات  احملاسبية  التقديرات 

مجلس اإلدارة.

• استنتاج مدى مالئمة استخدام مجلس اإلدارة ملبدأ االستمرارية 
عليها،  احلصول  مت  التي  التدقيق  أدلة  الى  واستناداً  احملاسبي، 
يف حال وجود حالة جوهرية من عدم اليقني متعلقة بأحداث أو 
ظروف قد ميكن أن تثير شكوكاً جوهرية يف قدرة املجموعة على 
عدم  من  جوهرية  حالة  بوجود  االستنتاج  حال  ويف  االستمرار. 
اليقني، يتوجب علينا لفت االنتباه يف تقريرنا الى االيضاحات ذات 
الصلة الواردة يف البيانات املالية املوحدة، أو، يف حال كانت هذه 
ونعتمد  هذا  رأينا.  تعديل  علينا  يتوجب  كافية،  غير  االيضاحات 
حتى  عليها  احلصول  التي مت  التدقيق  أدلة  على  استنتاجاتنا  يف 
تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، قد تؤدي االحداث أو الظروف املستقبلية 

باملجموعة إلى توقف أعمال املجموعة وفقاً ملبدأ االستمرارية.

• تقييم العرض الشامل للبيانات املالية املوحدة وبنيتها ومحتواها، 
مبا يف ذلك االيضاحات، وفيما إذا كانت البيانات املالية املوحدة 

تُظهر املعامالت واالحداث الهامة بصورة عادلة.

باملعلومات  يتعلق  أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما  • احلصول على 
إلبداء  املجموعة  داخل  التجارية  األنشطة  أو  اجلهات  من  املالية 
التوجيه  املوحدة. نحن مسؤولون عن  املالية  البيانات  الرأي حول 
نحن  ونبقى  للمجموعة.  التدقيق  أعمال  وإجراء  واالشراف 

مسؤولون فقط عن رأينا حول أعمال التدقيق.

فيما  باحلوكمة  املكلفني  وأولئك  اإلدارة  مجلس  مع  بالتواصل  قمنا 
يخص، من بني أمور أخرى، نطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة، مبا 
الداخلية والتي مت  الرقابة  املادية يف أنظمة  يف ذلك أوجه القصور 

حتديدها خالل إجراءات التدقيق.

كما نقدم ملجلس االدارة وألولئك املكلفني باحلوكمة بياناً يفيد إمتثالنا 
ملتطلبات قواعد السلوك املهني املتعلقة باالستقاللية، ونطلعهم على 
جميع العالقات واملسائل التي يعتقد بشكل معقول إنها قد تؤثر على 

إستقالليتنا، وإجراءات احلماية ذات الصلة، متى كان ذلك مناسباً.

من األمور التي مت إبالغها ملجلس االدارة وألولئك املكلفني باحلوكمة، 
نقوم بتحديد هذه األمور التي كان لها االثر االكبر يف تدقيق البيانات 
املالية املوحدة للسنة احلالية، والتي تعد أمور تدقيق رئيسية. نقوم 
باالفصاح عن هذه االمور يف تقريرنا حول التدقيق إال إذا حال قانون 
أو انظمة دون االفصاح العلني عنها، أو عندما نقرر يف حاالت نادرة 
للغاية، أن ال يتم االفصاح عن أمر معني يف تقريرنا يف حال ترتب على 

االفصاح عنه عواقب سلبية قد تفوق املنفعة العامة املتحققة منه.

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

القطري،  التجارية  الشركات  قانون  متطلبات  وحسب  ايضا،  برأينا 
إن املجموعة حتتفظ بسجالت محاسبية منتظمة، مت اجراء اجلرد 
جميع  على  حصلنا  لقد  املرعية.  لألصول  وفقا  للمخزون  الفعلي 
التدقيق.  اعتبرناها ضرورية ألغراض  التي  واملعلومات  اإليضاحات 
لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية 
القطري رقم )11( لسنة ٢٠15 أو النظام األساسي للمجموعة خالل 
أو  املجموعة  أنشطة  على  جوهري  أثر  لها  يكون  أن  ميكن  السنة 

مركزها املالي املوحد كما يف 31 ديسمبر ٢٠1٧.

عن رودل آند بارتنر - فرع قطر
الدوحة – قطر

1٢ مارس ٢٠18

حكمت مخيمر
زميل جمعية احملاسبني القانونيني املعتمدين

اململكة املتحدة
سجل مراقبي احلسابات رقم )٢9٧(

سجل املدققني اخلارجيني 
بهيئة قطر لألسواق املالية رقم )1٢٠151(
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بيــان املـركـز املـالــي املـوحـــد
كما يف 3١ ديسمبر ٢٠١٧

31 ديسمبر  
2016  2017   

ريـال قطري ريـال قطري  إيضاحات   
املوجودات

املوجودات املتداولة
1٢٢.513.544  136.855.55٢ 5 )أ(  نقد وأرصدة لدى البنوك 
٢11.٧81.355  1٧3.3٠6.34٠  6 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 
148.699.٠11  198.٧45.٠4٧  ٧ إجمالي املبالغ املطلوبة من العمالء مقابل عقود أعمال 
39.٠٠8.3٢٧  3٢.٧5٠.٢٠1 8 )أ(  مطلوب من أطراف ذات عالقة 
66.٧43.445  ٧1.651.943  9 مخزون 

588.٧45.68٢  613.3٠9.٠83   
395.195.1٠4  -  1٠ موجودات مصنفة كمحتفظ بها برسم البيع 

983.94٠.٧86  6١3.3٠9.٠83 إجمالي املوجودات املتداولة  
املوجودات غير املتداولة

43.3٠6.9٢4  49.5٢8.٠9٠  11 محتجزات مدينة 
٢.٢5٠.٠٠٠  ٢.٢5٠.٠٠٠  1٢ إستثمارات متاحة للبيع 
٢.1٧٠.69٢  1.564.919  13 إستثمارات عقارية 

-  ٧11.49٢.489  14 الشهرة 
٢٢.٧٧8.٢1٧  19.644.44٢  15 ممتلكات وآالت ومعدات 

٧٠.5٠5.833  ٧84.4٧9.94٠ إجمالي املوجودات غير املتداولة  
١.٠54.446.6١9  ١.39٧.٧89.٠٢3 إجمالي املوجودات  

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات املتداولة

٧٠.945.1٧3  ٧٠.4٧9.٢9٢ 16 )أ(  حسابات السحب على املكشوف 
96.188.٧45  1٢6.93٧.318 16 )ب(  قروض 
٢3.515.58٧  16.81٢.364 8 )ب(  مطلوب ألطراف ذات عالقة 
34.٧19.844  ٢٧.185.439  1٧ إجمالي املبالغ املطلوبة إلى العمالء مقابل عقود أعمال 

-  3.٠٠٢.٧٧٠ توزيعات أرباح مستحقه الدفع  
1٧5.8٧5.413  165.٢٠٧.1٢4  18 ذمم دائنة وأرصدة مستحقة الدفع  
4٠1.٢44.٧6٢  4٠9.6٢4.3٠٧   
٢69.6٠3.69٧  -  1٠ مطلوبات مرتبطة مباشرة مبوجودات مصنفة كمحتفظ بها برسم البيع 

6٧٠.848.459  4٠9.6٢4.3٠٧ إجمالي املطلوبات املتداولة  
املطلوبات غير املتداولة

6.1٧1.٢46  1.٢69.38٧ 16 )ب(  قروض 
85٢.453  1.٢85.٢86  19 محتجزات دائنة 

٢9.614.٧41  3٠.138.٧6٠  ٢٠ مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني 
36.638.44٠  3٢.693.433 إجمالي املطلوبات غير املتداولة  

٧٠٧.486.899  44٢.3١٧.٧4٠ إجمالي املطلوبات  
حقوق امللكية واألحتياطيات

1٠.٠٠٠.٠٠٠  83٠.٠٠٠.٠٠٠  ٢1 رأس املال 
18.468.٢65  - إحتياطي رأس املال  
5.٠٠٠.٠٠٠  696.9٠٢  ٢٢ إحتياطي قانوني 

٢59.٢3٢.٧8٠  38.99٧.٢4٠ أرباح مدورة  
٢9٢.٧٠١.٠45  869.694.١4٢ حقوق امللكية العائدة ملساهمي الشركة   
54.٢58.6٧5  85.٧٧٧.141  ٢9 حقوق األقلية غير املسيطرة 
346.959.٧٢٠  955.4٧١.٢83 إجمالي حقوق امللكية  

١.٠54.446.6١9  ١.39٧.٧89.٠٢3 إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية  

وائل موسى اشتيه سعادة/غامن سلطان الهديفي الكواري   
الرئيس التنفيذي للمجموعة رئيس مجلس اإلدارة   

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املوحدة

31 ديسمبر  
2016  2017   

ريـال قطري ريـال قطري  إيضاحات   
العمليات املستمرة

44٧.693.8٧9  469.٢31.5٠6  ٢3 إيرادات 
)٢99.٢44.448(  )3٢8.114.453(  ٢4 تكاليف مباشرة 

١48.449.43١  ١4١.١١٧.٠53 مجمل الربح  

٢6.1٧٢.99٠  ٢1.٠٧٠.٢٧1  ٢5 إيرادات أخرى 
-  5.٠٠٠.٠٠٠ أرباح توزيعات من إستثمارات متاحة للبيع  
-  11٧.8٠5 أرباح من إستبعاد آالت ومعدات  

)٧9.4٧3.5٧5(  )٧6.898.1٠٢(  ٢6 مصاريف عمومية وإدارية 
)8.٧٠3.135(  )9.111.٢٢٠( مصاريف فوائد  
)5.685.٠٧6(  )6.٠٢1.5٢6(  15 إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات 

)6٠5.٧٧3(  )6٠5.٧٧3(  13 خسائر إعاده تقييم إستثمارات عقارية بالقيمة العادلة 
)95.981(  - حصة املجموعة من )خسائر( شركات زميلة  

8٠.٠58.88١  ٧4.668.5٠8 صايف الربح قبل األتعاب اإلدارية وضريبة الدخل  
)4.65٢.٢6٠(  )4.3٢٠.4٠1( أتعاب إدارية  

٧5.4٠6.6٢١  ٧٠.348.١٠٧ ربح السنة قبل ضريبة الدخل  
)4.381.651(  - مصاريف ضريبة الدخل  

٧١.٠٢4.9٧٠  ٧٠.348.١٠٧ ربح السنة من العمليات املستمرة  

العمليات غير املستمرة
56.839.٠43  - ربح السنة من العمليات غير املستمرة*  
56.839.٠43  - مجموع العمليات غير املستمرة  
١٢٧.864.٠١3  ٧٠,348,١٠٧ ربح السنة  

ربح السنة العائد إلى:
مالكي الشركة

45.٧٢5.653  4٠.٧11.941 من العمليات املستمرة  
56.839.٠43  - من العمليات غير املستمرة  

1٠٢.564.696  4٠.٧11.941 ربح السنة العائد ملالكي الشركة  

حقوق األقلية غير املسيطرة
٢5.٢99.31٧  ٢9.636.166 العمليات املستمرة  

ربح السنة العائد حلقوق االقلية غير املسيطرة
٢5.٢99.3١٧  ٢9.636.١66  ٢9 األجمالي 

1٢٧.864.٠13  ٧٠.348.1٠٧   
٠.55  ٠.49  ٢٧ العائد األساسي للسهم من العمليات املستمرة  

بيــان الـربــح أو اخلســارة املـوحـــد
للسنة املنتهية يف 3١ ديسمبر ٢٠١٧

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املوحدة
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31 ديسمبر  
2016  2017   

ريـال قطري ريـال قطري  إيضاحات   
العمليات املستمرة

1٢٧.864.٠13  ٧٠.348.1٠٧ ربح السنة  
-  - بنود الدخل الشامل األخرى من العمليات املستمرة  

١٢٧.864.٠١3  ٧٠.348.١٠٧ إجمالي ربح الدخل الشامل للسنة  

إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:
مالكي الشركة:

45.٧٢5.653  4٠.٧11.941 ربح السنة من العمليات املستمرة  
56.839.٠43  - ربح السنة من العمليات غير املستمرة  
١٠٢.564.696  4٠.٧١١.94١ إجمالي الدخل الشامل العائد ملالكي الشركة  

حقوق األقلية غير املسيطرة
٢5.٢99.31٧  ٢9.636.166 ربح السنة من العمليات املستمرة  
٢5.٢99.31٧  ٢9.636.166  ٢9 إجمالي الدخل الشامل العائد حلقوق االقليه غير املسيطرة 
١٢٧.864.٠١3  ٧٠.348.١٠٧ اإلجمالي  

٠.55  ٠.49  ٢٧ العائد األساسي للسهم من العمليات املستمرة 

بيــان الـدخــل الـشـامـل املـوحـــد
للسنة املنتهية يف 3١ ديسمبر ٢٠١٧

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املوحدة

حتويل الشكل القانوني من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة قطرية عامة بالسجل التجاري رقم 
كما هو مبني علي النحو التالي ، بيان التغيرات يف حقوق املساهمني املوحد بعد 

391٢٧
حقوق امللكية العائدة ملساهمي الشركة

 
 

 
 

حقوق امللكية
 

 
 

 
إجمالي

حقوق األقلية 
العائدة ملالكي 

 
 

 
 

حقوق امللكية
غير املسيطرة 

الشركة االم 
أرباح مدورة 

إحتياطي قانوني 
س املال 

رأ
 

ريـال قطري
ريـال قطري 

ريـال قطري 
ريـال قطري 

ريـال قطري 
ريـال قطري 

 
89٢.٧63.49٢

 6٢.٧63.49٢
 83٠.٠٠٠.٠٠٠

 -
 -

 83٠.٠٠٠.٠٠٠
كما يف ١ يناير ٢٠١٧ 

٧٠.348.1٠٧
 ٢9.636.166

 4٠.٧11.941
 4٠.٧11.941

 -
 -

اجمالي الدخل الشامل للسنة 
-

 -
 -

 )696.9٠٢(
 696.9٠٢

 -
حملول إلى االحتياطي القانوني 

ا
)1.٠1٧.٧99(

 -
 )1.٠1٧.٧99(

 )1.٠1٧.٧99(
 -

 -
ضية واالجتماعية 

صندوق األنشطة الريا
حملول إلى 

ا
)6.6٢٢.51٧(

 )6.6٢٢.51٧(
 -

 -
 -

 -
توزيعات أرباح 

955.4٧١.٢83
 85.٧٧٧.١4١

 869.694.١4٢
 38.99٧.٢4٠

 696.9٠٢
 83٠.٠٠٠.٠٠٠

كما يف 3١ ديسمبر ٢٠١٧ 

حتويل الشكل القانوني من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة قطرية عامة بالسجل التجاري رقم 391٢٧
كما هو مبني علي النحو التالي بيان التغيرات يف حقوق امللكية املوحد كما يف 31 ديسمبر ٢٠16 قبل 

حقوق امللكية العائدة ملالكي الشركة
 

 
حقوق امللكية

 
 

 
 

 
حقوق األقلية

العائدة ملالكي 
 

 
 

 
 

إجمالي حقوق امللكية
غير املسيطرة 

الشركة االم 
أرباح مدورة 

إحتياطي قانوني 
س املال 

إحتياطي رأ
س املال 

رأ
 

ريـال قطري
ريـال قطري 

ريـال قطري 
ريـال قطري 

ريـال قطري 
ريـال قطري 

ريـال قطري 
 

٢36.5٧٢.٢35
 4٠.839.358

 195.٧3٢.8٧٧
 16٢.٢64.61٢

 5.٠٠٠.٠٠٠
 18.468.٢65

 1٠.٠٠٠.٠٠٠
كما يف 1 يناير ٢٠16 

1٢٧.864.٠13
 ٢5.٢99.31٧

 1٠٢.564.696
 1٠٢.564.696

 -
 -

 -
اجمالي الدخل الشامل للسنة 

)1٧.4٧6.5٢8(
 )11.88٠.٠٠٠(

 )5.596.5٢8(
 )5.596.5٢8(

 -
 -

 -
توزيعات أرباح  

346.959.٧٢٠
 54.٢58.6٧5

 ٢9٢.٧٠1.٠45
 ٢59.٢3٢.٧8٠

 5.٠٠٠.٠٠٠
 18.468.٢65

 1٠.٠٠٠.٠٠٠
كما يف 31 ديسمبر ٢٠16 

ني املـوحـــد
بيــان التغيـرات يف حـقــوق املسـاهمـ

للسنة املنتهية يف 3١ ديسمبر ٢٠١٧

ضاحات املرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املوحدة
إن اإلي
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للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر  
2016  2017   

ريـال قطري ريـال قطري  إيضاحات   
األنشطة التشغيلية

1٢٧,864,٠13  ٧٠,348,1٠٧ صايف ربح السنة  
تعديالت:

5,685,٠٧6  6,٠٢1,5٢6  15 إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات 
4,381,651  - مصروف ضريبة الدخل املعترف به يف بيان الربح أو اخلسارة  
)٢36,61٧(  )11٧,8٠5( ربح من إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات  

-  ٢,19٧  15 خسائر من شطب ممتلكات وآالت ومعدات 
6٠5,٧٧3  6٠5,٧٧3  13 خسارة إعادة تقييم إستثمارات عقارية بالقيمة العادلة 
95,981  - حصة الشركة يف )خسائر( الشركات الزميلة  

5,983,381  4,948,934  ٢٠ مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني 
8,٧٠3,135  9,111,٢٢٠ مصاريف فوائد  

-  )٢,٧83,385( صايف التغير يف مصاريف اخلصومات للمحتجزات املدينة خالل السنة  
6,1٧8,٧68  -  6 مخصص الذمم املشكوك يف حتصيلها احململة خالل السنة 
)3٠4,4٧5(  )1,٧٧٢,11٠(  6 مخصص رد الذمم املشكوك يف حتصيلها 

158,956,686  86,364,45٧   
التغيرات يف رأس املال العامل:

)3,٧99,9٠1(  )4,9٠8,498( مخزون   
5,541,699  6,٢58,1٢6 مطلوب من أطراف ذات عالقة   
4,٧51,٧1٠  )5٠,٠46,٠36(  ٧ مستحقات من العمالء مقابل عقود أعمال 

)34,984,3٢9(  ٢3,٢4٧,1٢5 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى   
3,4٠5,591  )6,٧٠3,٢٢3( مطلوب إلى أطراف ذات عالقة   

٢8,3٢٢,٧٢9  )3,43٧,٧81(  11 محتجزات مدينة 
)٢٠,٢86,1٧6(  )٧,534,4٠5( إجمالي املبالغ املطلوبة إلى العمالء مقابل عقود أعمال   
)3,444,39٠(  43٢,833 محتجزات دائنة    

8,6٢4,9٢8  )3,664,٢4٠( ذمم جتارية دائنة وأوراق دفع  
8,٠٢4,9٢6  )٢6,849,56٢( دفعات مقدمة من العمالء  

)٢٢,6٧٧,343(  ٢٠,933,564 مصاريف مستحقة الدفع وأرصدة دائنة أخرى  
١3٢.436.١3٠  34.٠9٢.36٠ نقد ناجت من األنشطة التشغيلية  
)8,٧٠3,135(  )9,111,٢٢٠( مصاريف فوائد مدفوعة  
)٢,838,٧86(  )4,4٢4,915(  ٢٠ مكافأة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني 
)5,333,54٠(  )3٠3,16٠( ضريبة الدخل املدفوعة  
١١5.56٠.669  ٢٠.٢53.٠65 صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية  

األنشطة االستثمارية :
)9,٠99,٠95(  )٢,894,639(  15 شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

)5٧,٠88,٢9٠(  - صايف احلركة على املوجودات املصنفة كمحتفظ بها برسم البيع  
8٢1,3٠4  1٢٢,496 احملصل من بيع املمتلكات واملعدات   

)65.366.٠8١(  )٢.٧٧٢.١43( صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية  
األنشطة التمويلية

)5.596.5٢8(  )٢1.89٧.٢3٠( أرباح مدفوعة  
)11.88٠.٠٠٠(  )6.6٢٢.51٧( أرباح مدفوعه للحقوق الغير مسيطرة  
)٢٢.83٠.683(  ٢5.846.٧14  16 احلركة على القروض 

)4٠.3٠٧.٢١١(  )٢.6٧3.٠33( صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية  
9,88٧,3٧٧  14,8٠٧,889 صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه  

41.68٠.994  51.568.3٧1 5 )ب(  نقد وما يف حكمه يف بداية السنة 
5١.568.3٧١  66.3٧6.٢6٠ 5 )ب(  نقد وما يف حكمه يف نهاية السنة 

بيــان التـدفـقــات النقـديــة املـوحـــدة
للسنة املنتهية يف 3١ ديسمبر ٢٠١٧

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املوحدة

إيضـاحـات حـول البيانـات املالـية املـوحـدة
كما يف 3١ ديسمبر ٢٠١٧

1- معلومات عامة
إن مجموعة إستثمار القابضة )ش.م.ع.ق( ) »الشركة« أو »الشركة األم«( مسجلة يف دولة قطر حتت سجل جتاري رقم )391٢٧( وقد مت 
تعديل الكيان القانوني للشركة من ذات مسئوليه محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية اعتباراً من 11 مايو ٢٠1٧. وتعمل الشركة يف 

مجاالت متنوعة من اإلستثمارات داخل دولة قطر وفقاً للممارسات التجارية واإلقتصادية املتداولة.

قبل ذلك التاريخ كانت الشركة مسجلة حتت نفس السجل التجاري رقم )391٢٧( كشركة ذات مسئولية محدودة اعتبارا من 11 مايو ٢٠٠8.

تتضمن البيانات املالية املوحدة كل من البيانات املالية للشركة والشركات التابعة املشار إليها أدناه وحصة الشركة من العمليات املشتركة 
)يشار إليها معاً بـ »املجموعة«( كالتالي:

          نسبة امللكية ٪
نوع امللكية  2016  2017  

٪  ٪  
شركة تابعة  1٠٠  1٠٠ شركة تريلكو احملدودة شركة الشخص الواحد )إيضاح أ(  
شركة تابعة  6٠.4٠  6٠.4٠ الشركة املتحدة لألنظمة الهندسية )ذ.م.م( )إيضاح أ( 
شركة تابعة  63.3  63.3 شركة واتر ماستر )قطر( )ذ.م.م( )إيضاح أ( 
شركة تابعة  68.5  68.5 شركة الهندسة اإللكتروميكانيكية )ذ.م.م( )إيضاح أ( 
شركة تابعة  51  51 شركة التطوير العمراني للمقاوالت والتجارة )ذ.م.م( )إيضاح أ( 
شركة تابعة  51  51 شركة دباس للمقاوالت - قطر )ذ.م.م( )إيضاح أ( 
شركة تابعة  85  85 شركة تريلكو ملواد البناء )ذ.م.م( )إيضاح أ( 
شركة تابعة  ٧5.5  ٧5.5 الشركة املتحدة للتوريدات )ذ.م.م( )إيضاح أ( 

إيضاح )أ(
• شركة تريلكو احملدودة – )ذ.م.م(: تعمل بشكل رئيسي يف األنشطة التجارية املختلفة.

• الشركة املتحدة لألنظمة الهندسية )ذ.م.م(: تعمل يف مجال التجارة يف أجهزة إنذار احلريق وأنظمة األمن وأعمال املقاوالت .
• شركة واتر ماستر )قطر( )ذ.م.م(: تعمل بشكل رئيسي يف األعمال املتعلقة مبعاجلة املياه. 

• شركة الهندسة اإللكتروميكانيكية )ذ.م.م(: تعمل بشكل رئيسي يف تركيب وصيانة األعمال اإللكتروميكانيكية. 
• شركة التطوير العمراني للمقاوالت والتجارة )ذ.م.م( : تعمل بشكل رئيسي يف املقاوالت والتجارة يف مواد البناء.

• شركة دباس للمقاوالت - قطر )ذ.م.م(: تعمل يف مجال التجارة يف املعدات الكهربائية ومعدات التبديل واإلضاءة وتركيب األدوات واملعدات 
الكهربائية وتركيب املعدات الكهروميكانيكية وأعمال الصيانة.

• شركة تريلكو ملواد البناء )ذ.م.م(: تعمل بشكل رئيسي يف جتارة األخشاب والصلب ومواد البناء 
• الشركة املتحدة للتوريدات )ذ.م.م(: تعمل بشكل رئيسي يف جتارة املواد الكهربائية والبناء 

جميع الشركات أعاله تقع يف دولة قطر ومت إعداد بياناتها املالية وفق املعايير الدولية للتقارير املالية وأحكام قانون الشركات التجارية 
القطري.

إيضاح )ب(:
إعتباراً من 1 يناير ٢٠15، قامت الشركة بتغيير نسب ملكيتها يف الشركات التابعة املذكورة أعاله، نتيجة إتفاقيات مبادلة أسهم مع الشركاء 
غير املسيطرين يف نفس الشركة التابعة املوقعة واملوافق عليها بني الشركاء مقابل نسب ملكية يف الشركة بعد القيام بعمل تقييم لتلك 
الشركات. قيمة تأثير هذه التغيرات مبلغ 11,318,9٢4 ريـال قطري وقد مت االعتراف بها يف 31 ديسمبر ٢٠15 يف بيان التغيرات يف حقوق 

املساهمني املوحد.

إيضاح )جـ(:
خالل عام ٢٠15، وافق الشركاء على إستبعاد حصة الشركة يف شركة السويدى للكابالت قطر ذ.م.م )»العملية املشتركة«(، ومت إدراج أرصدة 
العملية املشتركة يف مجموعة مستبعدة وعرضها يف بيان املركز املالي املوحد حتت بند موجودات محتفظ بها برسم البيع ومطلوبات مرتبطة 

مباشرة مبوجودات محتفظ بها برسم البيع.



مجموعة إستثمار القابضةالتقرير السنوي ٢٠١٧ 4٢43

كما يف 3١ ديسمبر ٢٠١٧

1- معلومات عامة )تتمة(
إيضاح )د( 

عمليات الطرح العام
قد قامت الشركة بطرح األسهم لالكتتاب العام خالل الفترة من 8 يناير ٢٠1٧ إلى ٢٢ يناير ٢٠1٧ كما مت متديد فترة االكتتاب ملدة اسبوعني 
اضافيني. قد قامت الشركة بعرض 49.8٠٠.٠٠٠ أسهم عادية ومتثل 6٠٪ من رأس املال املعدل. إن السعر املعروض كانت قيمته 1٠.1 ريال 
قطري للسهم الواحد ومتثل قيمته األسمية 1٠ ريال قطري للسهم الواحد ومصاريف الطرح العام بقيمة ٠.1 ريال قطري للسهم الواحد. 

إن اجلدول املبني أدناه يلخص نتائج الطرح العام.

النسبة من رأس املال القيمة بالريال القطري  عدد األسهم  البيان 
٪1٠٠  83٠.٠٠٠.٠٠٠  83.٠٠٠.٠٠٠ رأس املال املعدل 
٪6٠  498.٠٠٠.٠٠٠  49.8٠٠.٠٠٠ رأس املال املصدر لعمليات الطرح 

٪٢9.83  ٢4٧.568.٠٠٠  ٢4.٧56.8٠٠ أسهم رأس املال املكتتبة 

حصلت املجموعة على السجل التجاري املعدل من سعادة وزير االقتصاد والتجارة بتاريخ 11 مايو ٢٠1٧ وقد بلغ رأس املال 83٠.٠٠٠.٠٠٠ 
ريال قطري.

إيضاح )ه(:
حصلت شركة مجموعة استثمار القابضة على موافقة وزارة االقتصاد والتجارة مبوجب قرار سعادة الوزير رقم ٢86 بتاريخ 5 أغسطس 
٢٠15 بتحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة عامة برأس مال قدره 914,٠86,3٧٠ ريال قطري بناء على 
تعيني خبير من وزارة العدل بغرض ادراج اسهمها لدى بورصة قطر. وبغرض طرح حصة من أسهم الشركة لالكتتاب العام للجمهور بدولة 
قطر، تقدمت الشركة يف 11 اغسطس ٢٠15 بطلب طرح وإدراج حصة من أسهمها لدى بورصة قطر لألوراق املالية وقد طلبت هيئة قطر 
لألسواق املالية من الشركة تقييم جديد للشركة وشركاتها التابعه من قبل مقييمني معتمدين لدى الهيئة ، مت اعادة حتديد قيمة الشركة 
مببلغ 83٠ مليون ريال قطري موزعة على 83 مليون سهم بقيمة اسمية 1٠ ريال قطري للسهم. مبا يعادل قيمة الشركة حسب التقييم. 

وليس حسب قيمة حقوق الشركاء الدفترية للمجموعة.

وقد قامت الشركة بطرح األسهم لالكتتاب العام خالل الفترة من 8 يناير ٢٠1٧ إلى ٢٢ يناير ٢٠1٧ كما مت متديد فترة االكتتاب ملدة 
اسبوعني اضافيني، نتيجة لالكتتاب العام يف اسهم الشركة أصبح رأس مال الشركة كما يلي:

النسبة من قيمة األسهم  القيمة االسمية  عدد األسهم  البيان 
رأس املال بالريال القطري  للسهم    
٪٧٠.1٧  58٢.43٢.٠٠٠ 1٠ رياالت   58.٢43.٢٠٠ املؤسسني 
٪٢9.83  ٢4٧.568.٠٠٠ 1٠ رياالت   ٢4.٧56.8٠٠ املساهمني اجلدد 

٪١٠٠  83٠.٠٠٠.٠٠٠ ١٠ رياالت   83.٠٠٠.٠٠٠ اجمالي رأس مال الشركة 

2- تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة 
١/٢   التعديالت والتحسينات اجلديدة على املعايير

خالل السنة مت تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية املعدلة املذكورة أدناه والتحسينات على املعايير التي أصبحت سارية للمرة األولى 
للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠1٧:

• التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ٧ »مبادرة اإلفصاح«.
• التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم 1٢ حول االعتراف باملوجودات مؤجلة الضريبة عن اخلسائر غير احملققة.

• التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية دورة ٢٠14-٢٠16 معايير متعدده.

لم يكن لتطبيق املعايير املعدلة والتحسينات على املعايير أعاله أثر جوهري على البيانات املالية املوحدة للمجموعة.

٢/٢   املعايير اجلديدة واملعدلة التي لم تصبح سارية بعد، ولكن يسمح بتطبيقها مبكرًا
املعايير الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة املذكورة أدناه التي يسمح بتطبيقها مبكراً للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 

٢٠1٧ ال تصبح سارية حتى فترة الحقة ولم يتم تطبيقها يف إعداد هذه البينات املالية املوحدة.

إيضـاحـات حـول البيانـات املالـية املـوحـدة )تتمة( إيضـاحـات حـول البيانـات املالـية املـوحـدة )تتمة(
كما يف 3١ ديسمبر ٢٠١٧

2- تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة )تتمة( 
٢/٢   املعايير اجلديدة واملعدلة التي لم تصبح سارية بعد، ولكن يسمح بتطبيقها مبكرًا )تتمة(

يتوقع أن يكون للتطبيق أثراً على البيانات املالية املوحدة للمجموعة
• املعيار الدولي للتقارير رقم 9 »األدوات املالية« )للسنة املنتهية يف 3١ ديسمبر ٢٠١8(

مت نشر املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9 يف يوليو ٢٠14 وهو يستبدل معيار احملاسبة الدولي رقم 39 احلالي »األدوات املالية: 
التحقق والقياس ». يتضمن املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9 دليل معدل حول تصنيف وقياس األدوات املالية متضمنا منوذج 
خسائر ائتمان متوقعة جديد الحتساب انخفاض قيمة املوجودات املالية ومتطلبات محاسبة التحوط العامة اجلديدة. كما أنه يرحل 
أيضا موجهات االعتراف وإلغاء االعتراف لألدوات املالية من معيار احملاسبة الدولي رقم 39. يصبح معيار التقارير املالية الدولي 

رقم 9 ساري املفعول لفترات التقارير التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير ٢٠18. 

• املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ١5 - »إيراد العقود مع العمالء« )للسنة املنتهية يف 3١ ديسمبر ٢٠١8(
يقدم املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 15 مبادئ من خمس خطوات لإلعتراف باإليرادات من عقود مع عمالء كما يلي: 

- حتديد العقد مع العميل
- حتديد إلتزامات األداء يف العقد

- حتديد سعر املعاملة
- توزيع سعر املعاملة على إلتزامات األداء بالعقد

- اإلعتراف باإليرادات عندما )أو متى( تلبي املنشأة إلتزامات األداء

ال يتوقع أن يكون لتطبيقها أثرا هاما على البيانات املالية املوحدة للمجموعة

البيانتاريخ السريان

• التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ٢ حول تصنيف وقياس مدفوعات املعامالت 1يناير٢٠18
القائمة على أساس األسهم

• التعديل على معيار احملاسبة الدولي رقم 4٠ - »استثمارات عقارية«
بالعمالت  »معامالت   ٢٢ رقم  املالية  التقارير  إلعداد  الدولية  املعايير  تفسيرات  جلنة  تفسير   •

األجنبية والدفعات املقدمة«

• املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 16 » اإليجارات »1يناير ٢٠19
• التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ٢8 »اإلستثمار يف الشركات الزميلة واملشروعات 

املشتركة«
املالية ٢٠15- للتقارير  الدولية  املعايير  السنوية على دورة  التحسينات  الناجتة من  التعديالت   •

٢٠1٧
• املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 1٧ »عقود التآمني«1يناير ٢٠٢1

لم يتم حتديد
تاريخ السريان بعد

الدولي رقم ٢8 حول  املالية رقم 1٠ ومعيار احملاسبة  للتقارير  الدولي  املعيار  التعديالت على   •
املبيعات واملساهمة يف املوجودات بني املستثمر والشركة الشقيقة أو املشروع املشترك 

3- السياسات احملاسبية الهامة
بيان التطبيق

مت إعداد البيانات املالية املوحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية وأحكام قانون الشركات التجارية القطرية.

أسس اإلعداد 
يتم إعداد البيانات املالية املوحدة وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية، بإستثناء بعض املوجودات حيث تقاس بالقيمة العادلة.

القيمة العادلة هي السعر املستلم لبيع أصل أو السعر الذي مت دفعه لتحويل إلتزام ضمن النشاط اإلعتيادي للمشاركني يف السوق يف تاريخ 
القياس، بغض النظر عما إذا كان هذا السعر ميكن مالحظته بشكل مباشر أو تقديره بإستخدام طرق تقييم أخرى.
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كما يف 3١ ديسمبر ٢٠١٧

3- السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(
أسس اإلعداد )تتمة(

ألغراض التقارير املالية ، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة إلى مستوى 1 و٢ و 3 بناءاً على درجة املدخالت التي يتم عن طريقها مالحظة 
قياس القيمة العادلة ومدى أهمية هذه املدخالت يف قياس القيمة العادلة بشكل كامل ، والتي يتم توضيحها كالتالي:

األسعار املتداولة )غير املعّدلة( يف أسواق نشطة ملوجودات أو مطلوبات مماثلة والتي ميكن للمجموعة الوصول إليها يف  املستوى ١ 
تاريخ القياس.

مدخالت أخرى غير األسعار املدرجة املوجودة يف املستوى )1( للموجودات واملطلوبات ، وتكون واضحة إما بصورة مباشرة  املستوى ٢  
أو غير مباشرة.

املدخالت للموجودات أو للمطلوبات التي ال ميكن مالحظتها. املستوى 3 

تظهر البيانات املالية املوحدة بالريـال القطري وهي العملة الوظيفية للمجموعة. فيما يلي السياسات احملاسبية الهامة: 

أساس التوحيد
البيانات املالية املوحدة تتضمن البيانات املالية للشركة والشركات التابعة لها. ويتم حتقيق السيطرة عندما يكون للشركة:

• السلطة على اجلهة املستثمر بها؛ و
• التعرض للعوائد املتغيرة أو لديه حقوق فيها ناجتة من الشراكة مع اجلهة املستثمر بها؛ و 

• القدرة على استخدام سلطته على اجلهة املستثمر بها للتأثير على عوائد اإلستثمار.

تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت متلك القدرة على التحكم يف اإلستثمار واحلقائق والظروف التي تشير إلى وجود تغيرات يف واحد 
أو أكثر من العناصر الثالثة للتحكم املبينة أعاله.

عندما متلك املجموعة لنسبة أقل من األغلبية يف حقوق التصويت يف الشركة املستثمر بها فإنها متتلك احلق أو القدرة على فرض السيطرة 
على الشركة املستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لتحقيق القدرة العملية على توجيه النشاط املتعلق بالشركة املستثمر بها بصفة 
أحادية. تأخذ املجموعة بعني اإلعتبار كل احلقائق والظروف املتعلقة بتقييم فيما إذا كان للمجموعة حقوق تصويت يف الشركة املستثمر 

بها تخولها السيطرة على هذه الشركة ومنها:
• حجم متلك املجموعة أو حقوق التصويت بالنظر حلجم متلك حقوق التصويت املتعلقة باألطراف األخرى؛

• حقوق التصويت احملتملة التي حتتفظ بها املجموعة أو التي حتتفظ بها األطراف األخرى؛
• احلقوق الناشئة من أي إتفاقيات تعاقدية؛ و

• أي حقائق أو ظروف أخرى قد تشير بأن املجموعة متتلك أو ال متتلك القدرة احلالية لتوجيه النشاطات املتعلقة بالوقت الذي يجب فيه 
إتخاذ القرار والتي تتضمن التصويتات التي مت إجراءها يف إجتماعات املساهمني السابقة.

يتم توحيد الشركة التابعة عندما متتلك الشركة األم القدرة على التحكم يف الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد الشركة األم القدرة على 
التابعة املستحوذ عليها أو املباعة خالل السنة ضمن بيان  يتم إدراج الدخل واملصروفات للشركة  التابعة ، وحتديداً  التحكم يف الشركة 
الربح أو اخلسارة وبنود الدخل الشامل األخرى املوحد بدءاً من التاريخ الذي إكتسبت فيه املجموعة السيطرة حتى تاريخ فقدان املجموعة 

السيطرة على الشركة التابعة.

يتم توزيع الربح أو اخلسارة وجميع بنود بيان الدخل الشامل على مساهمي الشركة وحقوق األقلية غير املسيطرة. كما يتم توزيع الربح أو 
اخلسارة من الشركات التابعة على مساهمي الشركة وحقوق األقلية غير املسيطرة حتى لو ترتب على ذلك وجود عجز يف رصيد حقوق 

األقلية غير املسيطرة.

يتم عرض حصة حقوق األقلية غير املسيطرة يف صايف موجودات الشركات التابعة بشكل منفصل عن حقوق مالكي املجموعة, تتضمن 
حقوق األقلية غير املسيطرة حصص األقلية كما يف تاريخ التوحيد األصلي باإلضافة إلى حصة األقلية يف تغيرات حقوق امللكية منذ ذلك 
التاريخ, يتم إدراج اخلسارة املتعلقة باألقلية التي تزيد عن حصصهم يف الشركات التابعة ضمن خسائر حصة املجموعة إال إذا كانت لألقلية 

إلتزامات ولديها املقدرة على إستثمار مبلغ إضايف لتغطية اخلسائر.

عند الضرورة ، يتم إجراء تعديالت على البيانات املالية للشركات التابعة حتى يتم توحيد السياسات احملاسبية للمجموعة.

يتم إستبعاد جميع األرصدة واملعامالت بني شركات املجموعة وأي أرباح غير محققة من املعامالت املشتركة بني شركات املجموعة عند 
إعداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة.
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أساس التوحيد )تتمة(

تعرض البيانات املالية املوحدة معلومات مقارنة عن الفترة السابقة. 

مت إدراج التغيرات يف نسب ملكية املجموعة لبعض الشركات التابعة )الرجوع إلى اإليضاح رقم 1 أ( والتي ال تؤدي إلى خسارة املجموعة 
األقلية غير  وحقوق  املجموعة  ملكية  الدفترية حلقوق  القيمة  تعديل  يتم  امللكية,  كمعامالت يف حقوق  التابعة  الشركات  على  للمسطيرة 
املعّدل من حقوق األقلية غير  املبلغ  بالفرق بني  يتم اإلعتراف  التابعة,  املتعلقة بحصصهم يف الشركات  التغيرات  لتتناسب مع  املسيطرة 

املسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ املدفوع أو املستلم يف حقوق امللكية املنسوبة ملالكي الشركة,

عندما تفقد املجموعة السيطرة على شركة تابعة ، يتم حتقيق ربح أو خسارة ، وذلك بإحتساب الفرق ما بني )أ( إجمالي القيمة العادلة 
للمردود املالي املستلم والقيمة العادلة حلصص امللكية املتبقية و )ب( القيمة الدفترية السابقة للموجودات متضمنة )الشهرة( واملطلوبات 
املتعلقة بالشركة التابعة وأي حقوق أقلية غير مسيطرة. إن كل املبالغ التي مت اإلعتراف بها ضمن بنود الدخل الشامل املتعلقة بالشركة 
التابعة يتم احملاسبة عنها كما لو أن املجموعة قامت باإلستبعاد املباشر للموجودات واملطلوبات املتعلقة بالشركة التابعة )إعادة تصنيفها 
ضمن الربح أو اخلسارة أو حتويلها لبند آخر من بنود حقوق امللكية كما هو محدد/مسموح به من قبل املعايير الدولية للتقارير املالية(. 
إن القيمة العادلة ألي إستثمار متبقي يف الشركة التابعة السابقة يف تاريخ فقدان السيطرة يعتبر كما لو كان القيمة العادلة عند اإلعتراف 
األولي للمحاسبة الالحقة حتت معيار احملاسبة الدولي رقم )39( إذا كان قابل للتطبيق واملتمثل بالتكلفة املبدئية لإلستثمار يف شركة زميلة 

أو يف شركة مشروع مشترك.

احلصة يف العمليات املشتركة
النشاط املشترك هو تعاقد مشترك بني أطراف لديهم سيطرة مشتركة على النشاط بحيث يترتب لهم حق يف موجودات النشاط وعليهم 
إلتزام جتاه مطلوبات النشاط. إن السيطرة املشتركة هي إتفاق تعاقدي للمشاركة يف السيطرة على النشاط والتي تتم عندما يتطلب إتخاذ 

القرارات بشأن األنشطة اإلجماع التام بني األطراف املسيطرة.

تسجل املجموعة حصتها باملوجودات واملطلوبات واإليرادات والتكاليف من األنشطة املشتركة طبقاً ملا تتطلبه املعايير الدولية للتقارير املالية 
املرتبطة بهذه املوجودات واملطلوبات واإليرادات والتكاليف.

يتم إعداد البيانات املالية لألنشطة املشتركة بإستخدم نفس السنة املالية للشركة األم. عند الضرورة ، يتم إجراء تعديالت على البيانات 
املالية حتى يتم توحيد السياسات احملاسبية لألنشطة املشتركة مع سياسات الشركة األم.

املوجودات احملتفظ بها برسم البيع
يتم تصنيف املوجودات غير املتداولة واملجموعات املستبعدة كاستثمارات محتفظ بها برسم البيع إذا كان سيتم استرداد قيمتها الدفترية 
بشكل رئيسي من خالل معاملة بيع وليس من خالل استخدامها املستمر. ويكون هذا الشرط قابال للتنفيذ عندما يكون األصل )أو املجموعة 
املستبعدة( متاحة للبيع الفوري يف حالتها كما انها تخضع للشروط املعتادة والعرفية لبيع هذه األصول )أو املجموعة املستبعدة( وتكون 
إحتمالية البيع عالية جداً. كما يجب على اإلدارة اإللتزام بقرار البيع والذي من املتوقع استكماله خالل سنة واحدة من تاريخ إعادة تصنيفه.

عندما تلتزم املجموعة بقرار البيع والذي يشمل أيضا استبعاد االستثمارات أو جزء من اإلستثمار بشركة زميلة أو مشروع مشترك، وعند 
حتقيقها للمعايير املذكوره أعاله ، يتم تصنيف االستثمارات املستبعدة أو جزء من هذه اإلستثمارات املستبعدة كإستثمارات محتفظ بها 
برسم البيع، وتتوقف املجموعة من إستخدام طريقة حقوق امللكية فيما يتعلق باجلزء املصنف كمحتفظ به برسم البيع. كما يتم مواصلة 
اإلحتفاظ بأي جزء من االستثمارات يف شركة زميلة أو مشروع مشترك والتي لم يتم تصنيفها بعد على انها محتفظ بها برسم البيع ليتم 

احملاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق امللكية. 

تتوقف املجموعة عن استخدام طريقة حقوق امللكية يف الوقت الذي يتم فيه استبعاد املوجودات غير املتداولة وحني تكون نتيجة االستبعاد 
يف املجموعة فقدان تأثيرها الهام على الشركة الزميلة أو املشروع املشترك. وبعد أن يتم اإلستبعاد، تقوم املجموعة باحملاسبة عن أي حصة 
محتفظ بها يف شركة زميلة أو مشروع مشترك وفقاً ملعيار احملاسبة الدولي رقم 39 إال إذا استمرت هذه احلصة لتكون جزء من شركة 
زميلة أو مشروع مشترك، ويف هذه احلالة تستخدم املجموعة طريقة حقوق امللكية لألصول غير املتداولة )واملجموعة املستبعدة( املصنفة 

على أنها محتفظ بها برسم البيع ويتم قياسها بالقيمة األقل من قيمتها الدفترية السابقة وقيمتها العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع.

ممتلكات وأالالت ومعدات
تدرج املمتلكات واالالت واملعدات بسعر التكلفة بعد خصم مجمع اإلستهالك وأي تدني يف القيمة. يشمل سعر التكلفة املصاريف املرتبطة 

بشكل مباشر باإلستحواذ على األصل.

إيضـاحـات حـول البيانـات املالـية املـوحـدة )تتمة( إيضـاحـات حـول البيانـات املالـية املـوحـدة )تتمة(
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تتم رسملة املصاريف األخرى الالحقة فقط عندما تؤدي إلى زيادة املنافع اإلقتصادية املستقبلية لألصل وميكن قياسها بصورة موثوقة. يتم 
رسملة القيمة الدفترية لألصول املستبدلة ، بينما يتم تسجيل مصاريف الصيانة واإلصالح العادية ضمن بيان الربح أو اخلسارة املوحد 

عند حدوثها.

يحتسب اإلستهالك على جميع املمتلكات واالالت واملعدات بطريقة القسط الثابت ويبدأ إحتسابة عندما يكون األصل جاهز لإلستخدام. 
يتم مراجعة األساليب املستخدمة يف اإلستهالك واألعمار اإلنتاجية التقديرية والقيمة التقديرية املتبقية يف تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها 

للفترات الالحقة إذا لزم األمر.

يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل بشكل مباشر إلى القيمة القابلة لإلسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من القيمة القابلة 
لإلسترداد.

يتم حتديد الربح أو اخلسارة الناجتة من إستبعاد أو شطب أي من املمتلكات واالالت واملعدات بالفرق بني املبلغ املستلم الناجت من بيع األصل 
والقيمة الدفترية لألصل ويتم اإلعتراف بها يف بيان الربح أو اخلسارة املوحد.

أعمال رأسمالية حتت التنفيذ
يتم االعتراف باملوجودات يف طور البناء أو اإلنتاج أو التأجير أو ألغراض إدارية أو ألي أغراض لم حتدد بعد بسعر التكلفة مطروحاً منها 
أي تدني يف القيمة. تتضمن التكلفة رسوم مهنية لتأهيل املوجودات وتكاليف قروض تتم رسملتها. يتم تصنيف تلك املمتلكات إلى الفئة 
املناسبة يف بند ممتلكات ومعدات عندما يتم اإلنتهاء من إجنازها وتكون جاهزة لإلستخدام. يتم إحتساب اإلستهالك لتلك املوجودات على 

نفس أساس اإلستهالك للممتلكات واملعدات األخرى والذي يبدأ عندما يصبح املوجود جاهز لإلستخدام.

إستثمارات عقارية
إستثمارات عقارية هي عقارات يتم اإلحتفاظ بها لغرض حتقيق إيرادات إيجارية أو لزيادة قيمتها الرأسمالية أو كالهما، ويتم قياسها 
مبدئياً بالتكلفة مع األخذ بعني اإلعتبار تكلفة املعامالت. يتم قياس اإلستثمارات العقارية بعد اإلعتراف املبدئي بالقيمة العادلة. يتم إدراج 

األرباح واخلسائر الناجتة من تغير القيمة العادلة لإلستثمار العقاري يف بيان الربح أو اخلسارة املوحد يف الفترة التي وقع فيها التغيير.

يتم إلغاء اإلعتراف باإلستثمارات العقارية عندما يتم إستبعادها أو عندما يتم سحب اإلستثمار العقاري بصورة دائمة من اخلدمة وعدم 
توقع منافع إقتصادية مستقبلية من إستبعاده. يتم اإلعتراف بأي ربح أو خسارة من إستبعادات اإلستثمارات العقارية ) حتسب على أساس 

الفرق بني صايف العائدات من البيع والقيمة الدفرية للموجودات ( يف بيان الربح أو اخلسارة املوحد يف فترة البيع أو اإلستبعاد. 

الشهرة
باإلعتراف املبدئي يف الفترة الالحقة ، تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصاً مجمع خسائر األنخفاض كما هو موضح باأليضاح رقم 14 يف البيانات 

املالية املوحدة.

املخزون
يتم إدراج املخزون بالتكلفة أو بصايف القيمة املمكن حتقيقها أيهما أقل وبعد إحتساب مخصص للبضاعة بطيئة احلركة واملتقادمة. تتضمن 
التكلفة سعر الشراء ورسوم اإلستيراد والنقل غيرها من التكاليف املباشرة يف نقل املخزون حتى وصوله إلى موقعه وشكله احلالي. حتدد 

التكلفة على أساس املتوسط املرجح ملواد البناء وقطع الغيار والبضائع.

صايف القيمة القابلة للتحقق متثل سعر البيع املقدر للمخزون ناقصاً كل التكاليف املقدرة إلكمال العمل والتكاليف الالزمة إلمتام عملية 
البيع.

املخصصات
يتم تكوين مخصصات عندما يكون على املجموعة إلتزام )قانوني أو حكمي( ناشئ من أحداث سابقة، ويشترط أيضاً أن تكون تكاليف تسوية 

هذه اإللتزامات محتملة وميكن تقديرها بشكل معقول.

إن املخصصات املعترف بها عند تاريخ التقرير هي أفضل تقدير للمقابل املطلوب لتسوية اإللتزام احلالي مع األخذ بعني اإلعتبار املخاطر 
والشكوك احمليطة باإللتزام. عندما يتم قياس املخصص بتقدير التدفقات النقدية املتوقعة لتسوية اإللتزام احلالي، تتمثل القيمة الدفترية 

للمخصص بالقيمة احلالية لهذه التدفقات النقدية.
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إذا كان من املتوقع إستالم بعض أو كل املنافع االقتصادية املطلوبة لتسوية مخصص ما من طرف ثالث فإنه يتم اإلعتراف بها كموجودات 
إذا تأكد حتصيلها وكان من املمكن قياسها بشكل موثوق.

املوجودات املالية
يتم اإلعتراف باملوجودات املالية أو إلغاؤها يف تاريخ املعاملة حيث يتم شراء أو بيع املوجودات املالية حتت عقد يكون ضمن شروطه تسليم 

املوجودات املالية خالل اإلطار الزمني احملدد من قبل السوق، ويتم قياسها مبدئياً بالقيمة العادلة مضافاً لها تكاليف املعاملة.

يتم تصنيف املوجودات املالية كموجودات مالية متاحة للبيع وقروض وحسابات مدينة. يعتمد التصنيف على طبيعة وغرض املوجودات املالية 
ويتم حتديده يف اإلعتراف املبدئي باملوجودات املالية. يتم تسجيل جميع عمليات الشراء و البيع للموجودات املالية وشطب على أساس 
تاريخ املتاجرة. عمليات الشراء و البيع هي مشتريات و مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب تسليم املوجودات خالل فترة زمنية محددة 

حسب النظام يف السوق.

طريقة سعر الفائدة الفعال
إن طريقة سعر الفائدة الفعال هي طريقة تستخدم إلحتساب التكلفة املطفأة للموجودات املالية ولتوزيع إيرادات الفوائد على الفترة ذات 
الصلة. إن معّدل الفائدة الفعال هو معّدل اخلصم للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة على عمر املوجودات املالية أو، عندما يكون مالئماً، 

على فترة أقل لصايف القيمة الدفترية عند تاريخ اإلعتراف املبدئي.

اإلستثمارات املتاحة للبيع
اإلستثمارات املتاحة للبيع هي تلك املوجودات املالية غير املشتقة واملصنفة إما كإستثمارات متاحة للبيع أو غير مصنفة كقروض وذمم 

مدينة، أو كإستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق أو كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة.

يتم تصنيف األسهم املالية املدرجة يف السوق النشط للمتاجرة واململوكة من قبل املجموعة كإستثمارت متاحة للبيع واملدرجة بالقيمة العادلة 
يف نهاية كل تقرير. ومتلك املجموعة إستثمارت يف أسهم غير مدرجة ال يتم تداولها يف السوق النشط والتي تصنف كموجودات مالية متاحة 

للبيع بالقيمة العادلة ناقصاً خسارة التدني، إن وجدت.

يتم اإلعتراف بالربح أو اخلسارة الناجتة من تغيرات القيمة العادلة مباشرة يف حقوق املساهمني حتت بند إحتياطي القيمة العادلة فيما 
عدا خسائر التدني والفائدة )التي يتم إحتسابها بطريقة سعر الفائدة الفعال( وفروق تغير العمالت للموجودات النقدية )التي يتم اإلعتراف 
بها مباشرة يف بيان الربح أو اخلسارة املوحد(.عندما يتم بيع اإلستثمار أو تتدنى قيمته، فإن الربح أو اخلسارة املتراكمة حتت بند إحتياطي 

القيمة العادلة يتم إدراجه ضمن بيان الربح أو اخلسارة املوحد.

يتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح املتعلقة باملوجودات املالية املتاحة للبيع - أدوات امللكية ضمن بيان الربح أو اخلسارة املوحد عندما ينشأ 
احلق يف إستالم تلك التوزيعات.

الذمم املدينة
تسجل الذمم املدينة بالقيمة األصلية للفواتير بعد خصم مخصص للمبالغ املشكوك يف حتصيلها. يتم القيام بتقدير الديون املشكوك يف 
حتصيلها عندما يكون هناك شكوك حول حتصيل املبالغ بالكامل. يتم شطب الديون املعدومة عندما تقدر اإلدارة عدم إمكانية حتصيلها.

القروض والذمم املدينة
إن القروض والذمم املدينة هي موجودات مالية غير مشتقة وتتم عن طريق دفعات ثابتة أو محددة وال يتم تداولها يف سوق نشط. بعد 

اإلعتراف املبدئي، يتم قياس تلك املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة بإستخدام طريقة سعر الفائدة الفعال مطروحاً منها خسائر التدني.

نقد وشبه النقد
يتكون النقد وشبه النقد من النقد لدى البنوك ويف الصندوق والودائع قصيرة األجل املستحقة خالل ثالثة أشهر أو أقل بالصايف من 

حسابات السحب على املكشوف، إن وجدت.

إيضـاحـات حـول البيانـات املالـية املـوحـدة )تتمة( إيضـاحـات حـول البيانـات املالـية املـوحـدة )تتمة(
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كما يف 3١ ديسمبر ٢٠١٧

3- السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(
املوجودات املالية )تتمة(

تدني قيمة املوجودات املالية 
تقوم املجموعة يف تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل فعلي يدل على أن املوجودات املالية، بإستثناء املوجودات املالية املدرجة 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة، قد تدنت قيمتها. تتدني قيمة املوجودات املالية أو مجموعة املوجودات املالية فقط عند وجود 
دليل فعلي على حدوث تدني يف القيمة نتيجة حلدث أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد اإلعتراف املبدئي لألصل ويكون لهذا احلدث أثر 

على التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة للموجودات املالية أو مجموعة املوجودات املالية التي ميكن تقديرها بشكل موثوق.

يف حالة اإلستثمارات املتاحة للبيع، يعتبر أي تدني مادي أو مستمر يف القيمة العادلة لإلستثمار إلى أقل من تكلفته دليل فعلي على حدوث 
تدني يف القيمة.

فيما يلي الدالئل التي تستخدمها املجموعة لتحديد وجود تدني يف القيمة:
• الصعوبات املالية الهامة التي يعاني منها املقرض أو املقترض. 

• مخالفة العقد مثل التوقف أو التخلف عن سداد الفائدة أو أصل القرض. 
• يصبح من احملتمل أن يعلن املدين من عمليات التمويل إفالسه أو أية عملية أخرى إلعادة الهيكلة املالية.

• إختفاء السوق النشط بالنسبة لذلك األصل نتيجة الصعوبات املالية. 

بالنسبة لفئات معينة من املوجودات املالية، مثل الذمم التجارية املدينة، ويف حال عدم وجود دليل موضوعي لتدني قيمة األصل املالي بصورة 
فردية، سواء كان هاماً أو ال، يتم تقييم األصل ضمن مجموعة أصول مالية ذات مخاطر إئتمانية مماثلة بشكل جماعي لتحديد تدني القيمة. 
تتضمن األدلة املوضوعية على تدني قيمة محفظة الذمم املدينة مع اخلبرة السابقة للمجموعة يف حتصيل الدفاعت وزيادة يف عدد الدفعات 

املتأخرة بعد فترة اإلئتمان باإلضافة إلى التغيرات امللحوظة يف الظروف اإلقتصادية احمللية املرتبطة بالعجز عن سداد املستحقات.

بالنسبة للموجودات بالتكلفة املطفأة ، يكون التدني هو الفرق بني القيمة الدفترية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية مخصومة 
مبعّدل الفائدة الفعلية للموجودات املالية األصلية. تتضمن األدلة املوضوعية على تدني قيمة محفظة الذمم املدينة مع اخلبرة السابقة 
الظروف  امللحوظة يف  التغييرات  إلى  باإلضافة  اإلئتمان  فترة  بعد  املتأخرة  الدفعات  عدد  والزيادة يف  الدفعات  للمجموعة يف حتصيل 

اإلقتصادية احمللية املرتبطة باحلجز عن سداد املستحقات.

املستقبلية  النقدية  للتدفقات  احلالية  والقيمة  العادلة  القيمة  بني  الفرق  هو  التدني  يكون  املطفأة  بالتكلفة  املدرجة  للموجودات  بالنسبة 
مخصومة مبعّدل الفائدة الفعلية للموجودات املالية األصلية. ال يتم عكس مثل هذا التدني يف الفترات الالحقة.

يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات املالية مبقدار اخلسارة من التدني باستثناء الذمم املدينة التجارية حيث يتم تخفيض قيمتها 
باستخدام املخصص. عندما ال يكون هناك احتمالية حتصيل هذه الذمم فإنه يتم شطبها مقابل املخصص. يتم عكس التحصيالت الالحقة 
للمبالغ التي مت شطبها سابقاً على حساب املخصص. التغيرات يف القيمة الدفترية حلساب املخصص يتم اإلعتراف بها ضمن بيان الربح 

أو اخلسارة املوحد.

عند إعتبار أن املوجودات املالية املتوفرة للبيع قد تدنت ، فإن اخلسائر املتراكمة والتي مت اإلعتراف بها سابقا ضمن بنود الدخل الشامل 
األخرى يتم تصنيفها ضمن بيان الربح أو اخلسارة املوحد خالل الفترة.

بالنسبة للموجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة ، ويف حالة انخفضت قيمة خسائر التدني يف قيمة اإلستثمار يف الفترة الالحقة وكان 
من املمكن ربط هذا اإلنخفاض بشكل موضوعي حلدث ما وقع بعد اإلعتراف باخلسائر، فإنه يتم عكس قيمة اخلسارة املعترف بها سابقاً 
يف بيان الربح أو اخلسارة املوحد وبحيث ال تتجاوز قيمة اإلستثمار بعد عكس اخلسارة قيمته وفقاً لطريقة التكلفة املطفأة فيما لو لم يتم 

اإلعتراف بخسائر التدني.

أما فيما يتعلق بأدوات حقوق امللكية املصنفة كمتوفرة للبيع، فإن خسارة التدني والتي مت االعتراف بها سابقاً ضمن بيان الربح أو اخلسارة 
املوحد ال يتم عكسها من خالل بيان الربح أو اخلسارة املوحد. إن الزيادة يف القيمة العادلة الالحقة خلسارة التدني يتم االعتراف بها ضمن 
بنود الدخل الشامل األخرى ويتم إدراجها حتت بند إحتياطي القيمة العادلة. أما فيما يتعلق بديون أوراق مالية واملصنفة كمتوفرة للبيع ، 
يتم عكس خسائر التدني الحقاً من خالل بيان الربح أو اخلسارة املوحد إذا كانت الزيادة يف القيمة العادلة لإلستثمار ميكن أن تتعلق بشكل 

موضوعي حلدث حصل بعد اإلعتراف بخسائر التدني. 

كما يف 3١ ديسمبر ٢٠١٧

3- السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(
إلغاء اإلعتراف باملوجودات املالية

تقوم املجموعة بإلغاء اإلعتراف باملوجودات املالية فقط عندما تنتهي مدة احلقوق التعاقدية إلستالم التدفقات النقدية من هذه املوجودات 
أو أن يتم إنتقال كافة مخاطر ومنافع امللكية إلى كيان آخر. إذا لم تنقل املجموعة ولم حتتفظ بكافة مخاطر وعوائد امللكية ولكن إستمرت 
يف السيطرة على املوجودات املنقولة، فإن املجموعة تقوم باإلعتراف باحلصة احملتفظ بها يف املوجودات واملطلوبات املرتبطة بها ملبالغ قد 
تضطر إلى دفعها. إذا كانت املجموعة حتتفظ بكافة مخاطر وعوائد امللكية من موجودات مالية مت نقلها فإن املجموعة تستمر باإلعتراف 

باملوجودات املالية وكذلك اإلعتراف بإقتراض مضمون للعائدات املستلمة.

عند إلغاء اإلعتراف باملوجودات املالية يف مجملها، فإنه يتم اإلعتراف بالربح أو اخلسارة من اإلستبعاد يف بيان الربح أو اخلسارة املوحد 
والذي يتمثل بالفرق بني القيمة الدفترية لألصل وبني مجموع املقابل املستلم أو القابل لإلستالم والربح أو اخلسارة املتراكمة يف بنود 

الدخل الشامل األخرى.

عند إلغاء اإلعتراف باملوجودات املالية بغير مجملها )مثل حالة إحتفاظ الشركة بخيار إعادة شراء جزء من املوجودات احملولة(، تقوم 
املجموعة بتوزيع القيمة الدفترية للموجودات املالية بني اجلزء الذي حتتفظ به املجموعة يف خيار إعادة الشراء واجلزء الذي مت إلغاء 
اإلعتراف به وذلك على أساس القيمة العادلة النسبية لتلك األجزاء عند تاريخ التحويل. يتم اإلعتراف بالفرق بني القيمة الدفترية املوزعة 
على اجلزء من األصل الذي مت إلغاء اإلعتراف به ومجموع املقابل املستلم واألرباح واخلسائر املتراكمة لهذا اجلزء من األصل )واملسجلة يف 
بيان الربح أو اخلسارة وبنود الدخل الشامل األخرى( يف بيان الربح أو اخلسارة املوحد. يتم تخصيص األرباح واخلسائر املتراكمة التي مت 
اإلعتراف بها يف بيان الربح أو اخلسارة وبنود الدخل الشامل األخرى بني اجلزء الذي ال تزال تعترف املجموعة به واجلزء الذي مت إلغاء 

اإلعتراف به وذلك على أساس القيمة العادلة النسبية لتلك األجزاء.

تدني قيمة املوجودات غير املالية
يف نهاية كل سنة مالية، تقوم املجموعة مبراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير امللموسة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن تلك 
املوجودات تعاني خسائر انخفاض القيمة. يف حالة وجود أي من هذه املؤشرات، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد من أجل حتديد مدى 
خسارة تدني القيمة، إن وجدت. عندما ال يكون من املمكن تقدير املبلغ القابل لالسترداد إلحدى املوجودات، يجب على املجموعة تقدير 
القيمة القابلة لالسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل. عندما يكون هنالك حتديد أساسي ومعقول وثابت للتوزيع، يتم توزيع 
املوجودات على وحدات توليد النقد الفردية، أو يتم توزيعها على أصغر مجموعة من وحدات توليد النقد التي ميكن حتديد أسس توزيع 

معقولة وثابتة.

القيمة يف  والقيمة عند االستخدام. يف تقدير  تكاليف اإلستبعاد  العادلة مطروحا منها  القيمة  املمكن استردادها هي أعلى من  القيمة 
االستخدام يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة إلى قيمتها احلالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات 

السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر احملددة لألصل الذي تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية لم يتم تعديلها.

املطلوبات املالية
الترتيبات  امللكية الصادرة عن املجموعة إما مطلوبات مالية أو أسهم وفقاً ألسس وجوهر  املالية وأدوات حقوق  يتم تصنيف املطلوبات 

التعاقدية و تعريفات للمطلوبات املالية و ادوات حقوق امللكية.

الذمم الدائنة
يتم تسجيل اإللتزامات بالتكلفة وهي القيمة العادلة للمبالغ املتوجب دفعها مستقباًل عن خدمات أو بضائع مت إستالمها. 

قروض بنكية وتسهيالت
يتم اإلعتراف املبدئي بالقروض بنكية والتسهيالت على أساس القيمة العادلة للمبالغ املقترضة ناقصاً التكاليف املباشرة املرتبطة باملعاملة. 
يتم تقييم القروض بالتكلفة املطفأة بعد اإلعتراف املبدئي بإستخدام طريقة سعر الفائدة الفعال ويتم إدراج أية فروقات بني التكلفة ومبالغ 

التسوية النهائية يف بيان الربح او اخلسارة املوحد على مدى فترة اإلقتراض.

إلغاء املطلوبات املالية
يتم إلغاء املطلوبات املالية فقط عند سداد إنتهاء، أو إلغاء مطلوبات املجموعة املالية. يتم إدراج الفرق بني القيمة الدفترية للمطلوبات املالية 

واملقابل املدفوع يف بيان الربح أو اخلسارة املوحد.

إيضـاحـات حـول البيانـات املالـية املـوحـدة )تتمة( إيضـاحـات حـول البيانـات املالـية املـوحـدة )تتمة(
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3- السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(
إجمالي املبالغ املطلوبة من/الى العمالء من عقود االعمال

تدرج املبالغ االجمالية املطلوبة من/الى العمالء بسعر التكلفة زائد الربح ناقصا منها املبالغ املستحقة منها او املقبوضة، عندما تضيف 
التكلفة زائد الربح تفوق املدفوعات املقبوضة/املدينة، و يعكس زيادة عن املبالغ اإلجمالية املستحقة للعمالء، من ناحية اخرى، عندما تسلم 

املدفوعات املقبوضة/املدينة تتجاوز التكلفة زائد الربح، وينعكس زيادة عن املبالغ االجمالية املطلوبة الى العمالء.

معامالت مع أطراف ذات عالقة
تعتبر الشركات على أنها أطراف ذات عالقة بسبب قدرتها على ممارسة السيطرة على الشركة أو ممارسة تأثير هام أو سيطرة مشتركة 
على القرارات املالية والتشغيلية للشركة. وأيضاً، تعتبر الشركات على أنها أطراف ذات عالقة عندما يكون لدى الشركة القدرة على ممارسة 

النفوذ، أو سيطرة مشتركة على القرارات املالية والتشغيلية لهذه األطراف.

تشتمل املعامالت مع األطراف ذات العالقة عادة على نقل املوارد، اخلدمات أو اإللتزامات بني األطراف.

العائد على السهم
تعرض املجموعة الربح األساسي واملخفض للسهم الواحد من األسهم العادية. يتم إحتساب العائد األساسي واملخفض للسهم بتقسيم الربح 

أو اخلسارة العائدة للمساهمني العاديني باملجموعة على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
حتتسب املجموعة مخصصاً ملكافأة نهاية اخلدمة ملوظفيها. تستحق املكافأة على أساس آخر راتب ومدة اخلدمة وتستحق لكل موظف على 
أن يتم إكمال احلد األدنى من فترة اخلدمة. يتم إحتساب املكافأة وفقاً لقانون العمل القطري وعقد املوظف، وتدفع عند استقالة املوظف 

أو إنهاء خدمته. تقوم املجموعة بتصنيف مكافأة نهاية اخلدمة حتت بند اإللتزامات غير املتداولة.

الضريبة
مصروف الضريبة للفترة يدرج حتت بند الضريبة احلالية. يتم االعتراف بالضريبة يف بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر 
املوحد، بإستثناء البنود املدرجة يف الدخل الشامل اآلخر املوحد أو حقوق امللكية. ويف هذه احلالة، يتم اإلعتراف بالضريبة أيضا يف الدخل 

الشامل اآلخر املوحد أو حقوق امللكية، على التوالي.

يتم احتساب ضريبة الدخل احلالية حسب قوانني الضريبية املطبقة يف قطر أو التي يتم تطبيقها يف بيان املركز املالي املوحد حيث تعمل 
الشركة وشركاتها التابعة على توليد إيرادات خاضعة للضريبة. تقوم اإلدارة دوريا بتقييم القرارات املتخذة يف اإلقرارات الضريبية فيما 
دفعها  املتوقع  املبالغ  أساس  على  االقتضاء  عند  أحكاما  وتضع  للتفسير.  السارية  الضريبية  األنظمة  فيها  تخضع  التي  باحلاالت  يتعلق 

للسلطات الضريبية. 

تكاليف اإلقتراض
تضاف تكلفة اإلفتراض املتعلقة مباشرة بإنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة وهي املوجودات التي تستغرق فترة زمنية طويلة لتصبح جاهزة 

اإلستخدام أو البيع، إلى تكلفة تلك املوجودات حتى تصبح جاهزة لإلستخدام أو البيع.

يتم إدراج إيرادات اإلستثمار من الودائع املؤقتة التي مت إستخدامها من القروض كجزء مطروح من تكلفة اإلقتراض التي يجب رسملتها يف 
املوجودات. يتم إدراج املتبقي من تكاليف اإلقتراض يف بيان الربح أو اخلسارة املوحد يف فترة حتققها.

تقارير القطاعات
القطاع هو عنصر من عناصر املجموعة الذي يشترك يف نشاطات األعمال ومن خاللها ميكنها حتقيق اإليرادات واملصروفات متضمنة 
اإليرادات واملصروفات املتعلقة مبعامالت مع أي من عناصر املجموعة. إن نتائج القطاع التشغيلي يتم مراجعتها بصفة دورية من قبل 
الرئيس التشغيلي لصنع القرار )مجلس أعضاء اإلدارة( للوصول لقرار حول كيف يتم توزيع املوارد على القطاعات وتقييم أدائها بناءاً على 

املعلومات املتوفرة )إيضاح رقم 3٠(.
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3- السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(
اإليرادات

 يتم حتقق إيرادات املجموعة كالتالي: 

مبيعات البضائع 
يتم اإلعتراف باإليراد من بيع البضائع عندما تنتقل البضائع ويتم حتويل امللكية على أن يتم إستيفاء كافة الشروط التالية:

• إنتقال املخاطر واملنافع املتعلقة مبلكية البضاعة إلى املشتري؛ 
• غياب التحكم املستمر من قبل اإلدارة على البضاعة املباعة؛ 

• تواجد إمكانية حتديد وإحتساب اإليرادات بشكل موثوق؛ 
• تواجد إحتمالية تدفق املنافع اإلقتصادية املتعلقة بالعمليات إلى الشركة ؛ و
• إمكانية إحتساب والتعرف على املصاريف املتعلقة بالبضاعة بشكل موثوق.

إيراد عقود املقاوالت والعقود املتخصصة
عندما ميكن تقدير نتائج عقد اإلنشاء بشكل موثق، يتم اإلعتراف باإليرادات والتكاليف بالرجوع إلى مرحلة اإلجناز من نشاط العقد يف 
تاريخ بيان املركز املالي، وتقاس على أساس نسبة من تكاليف العقد املتكبدة لألعمال املنجزة حتى اآلن بالنسبة للتكاليف اإلجمالية للعقد 
إال إذا كان هذا ال ميثل مرحلة اإلجناز. يتم إدراج اإلختالفات يف عقود األعمال مثل املطالبات ومدفوعات احلوافز إلى العقود إذا كان من 

املمكن قياسها بشكل موثوف وإستالمها محتمل.

عندما تكون نتائج عقد البناء ال ميكن تقديرها بشكل موثق، يتم اإلعتراف بإيرادات العقد إلى حد تكاليف العقد املتكبدة التي من املرجع 
أن تكون قابلة لإلسترداد. مت إثبات العقود كمصروفات يف الفترة التي ميكن تكبدها فيها. وعندما يكون من احملتمل أن إجمالي تكاليف 

العقد ستتجاوز إجمالي إيرادات العقد، فإنه يتم إثبات اخلسارة املتوقعة كمصروف مباشرة.

عندما يتم تكبد تكاليف العقد حتى اآلن باإلضافة إلى اإلعتراف باألرباح ناقصاً اخلسائر احملققة زيادة يف املتطلبات املرحلية، يظهر فائض 
املبالغ املستحقة من العمالء عن إيرادات العقود، وعند زيادة املطالبات املرحلية تتكبد تكاليف العقد حتى تاريخة باإلضافة إلى األرباح 
احملققة أقل من املعترف بها كخسائر. يظهر فائض املبالغ املستحقة إلى العمالء عن أعمال العقد بتنفيذ املبالغ املستلمة من قبل األعمال 
ذات الصلة املدرجة يف بيان املركز املالي املوحد كإلتزام، تدرج قيمة الفواتير املصدرة عن العمل املنجز ولكن لم تدفع حتى اآلن من قبل 

العمالء يف بيان املركز املالي املوحد حتت ذمم جتارية مدينة وذمم مدينة أخرى. 

تقدمي اخلدمات 
تتحقق اإليرادات من تقدمي اخلدمات عند تقدمي اخلدمة.

إيرادات الفوائد
يتم احملاسبة عن إيرادات الفوائد وفقاً ملبدأ اإلستحقاق.

توزيع األرباح
يتم اإلعتراف بتوزيع األرباح ملساهمي املجموعة كمطلوبات يف البيانات املالية للمجموعة يف الفترة التي يتم فيها اعتماد هذه التوزيعات 

من قبل مساهمي املجموعة.

4- التقديرات احملاسبية الهامة واملصادر األساسية لتقييم األحداث
لغايات تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة والظاهرة ضمن اإليضاح رقم )3(، يتوجب على اإلدارة عمل تعديالت وتقديرات وإفتراضات 
معينة خاصة بالقيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات التي ال ميكن احلصول عليها من مصادر أخرى. إن التقديرات واإلفتراضات مبنّية 
على اخلبرات السابقة وعلى عوامل أخرى ذات عالقة. من املمكن أن تختلف النتائج احلقيقية عن تلك التقديرات. يتم مراجعة التقديرات 
واإلفتراضات بشكل مستمر ويتم تعديل التقديرات احملاسبية خالل السنة التي تتم فيها املراجعة. يتم اإلعتراف بالتعديالت على التقديرات 
احملاسبية يف السنة التي يتم فيها تعديل التقدير إذا كان التعديل يؤثر فقط يف تلك السنة أو يف سنة التعديل والسنوات املقبلة إذا كان 

التعديل يؤثر على كل من السنوات احلالية واملستقبلية.

إيضـاحـات حـول البيانـات املالـية املـوحـدة )تتمة( إيضـاحـات حـول البيانـات املالـية املـوحـدة )تتمة(
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4- التقديرات احملاسبية الهامة واملصادر األساسية لتقييم األحداث )تتمة(
األحكام الهامة يف تطبيق السياسات احملاسبية

فيما يلي األحكام الرئيسية غير تلك التي تتعلق بالتقديرات التي قامت بها إدارة املجموعة كجزء من تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة 
والتي لها األثر األهم على القيم املسجلة يف البيانات املالية املوحدة.

إن األدارة قد قامت بتقييم قدرة الشركة علي األستمرارية وقد جاءت النتائج مرضية مبا لدي املجموعة من موارد لألستمرار باملستقبل القريب. 
إن املجموعة مربحة ولديها صايف موجودات ، أعمال رأسمالية وتدفقات نقدية إيجابية كما يف السنة املنتهية. باألضافة إلى ذلك لم يرد إلى 

علم األدارة وقوع أية شكوك قد تؤثر علي قدرة الشركة علي األستمرارية. لذلك مت إعداد البيانات املالية املوحدة وفقاً ملبدأ األستمرارية.

تصنيف املوجودات املالية
تقرر اإلدارة عند شرائها ومتلكها لإلستثمارات فيما إذا كان سيتم تصنيفها كإستثمارات متاحة للبيع أو كموجودات مالية بالقيمة العادلة 
من خالل الربح أو اخلسارة. تقوم املجموعة بتصنيف هذه اإلستثمارات كموجودات مالية بقيمتها العادلة من خالل الربح أو اخلسارة إذا ما 
كانت مشتراة بغرض املتاجرة بها أو مت تصنيفها كإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة بواسطة املجموعة عند اإلعتراف 

املبدئي. تصنف كافة اإلستثمارات األخرى كإستثمارات متاحة للبيع.

قياس اإلستثمارات العقارية
إن اإلدارة مطالبة بتطبيق إما طريقة القيمة العادلة أو طريقة التكلفة كسياسة محاسبية لقياس إستثماراتها العقارية وتطبيق هذه السياسة 
على جميع اإلستثمارات العقارية، إال إذا كانت متلك إستثمار عقاري مستأجر مبوجب عقد إيجار تشغيلي، والذي مبوجبه يتم قياس هذه 

اإلستثمارات العقارية بالقيمة العادلة فقط.

ولقد اختارت املجموعة تطبيق طريقة القيمة العادلة ألغراض قياس إستثماراتها العقارية يف بيان املركز املالي املوحد. 

تصنيفات الترتيبات املشتركة
تقوم املجموعة بتحديد الترتيب فيما إذا كان عمليات مشتركة أو مشاريع مشتركة إعتماداً على الشكل القانوني على الترتيبات التعاقدية. 
أخذت اإلدارة بعني اإلعتبار الوقائع والظروف التي تبني احلق يف األصول وااللتزامات للمطلوبات يف الترتيبات املشتركة، وبناًء على ذلك، 

يتم تصنيف حصة املجموعة يف الترتيبات املشتركة كعلميات مشتركة للمجموعة )إيضاح رقم 1٠ وايضاح رقم 3٠(.

تدني قيمة املوجودات امللموسة وغير امللموسة
تقوم إدارة املجموعة بفحص موجوداتها امللموسة والغير ملموسة سنوياً لتحديد ما إذا كانت هذه املوجودات قد عانت من تدني قيمتها، إذا 
ما ظهرت دالئل لتدني القيمة، وفقاً للسياسات احملاسبية املنصوص عليها يف اإليضاح رقم )3(. يتم حتديد قيمة األصل القابلة لإلسترداد 
بإستخدام طريقة القيمة يف اإلستخدام والتي تتطلب تقدير التدفقات النقدية املتوقعة للموجودات على مدى العمر اإلنتاجي لها وخصمها 

بإستخدام أسعار اخلصم السائدة يف السوق.

تدني قيمة املوجودات املالية
تقوم املجموعة بتقدير مبالغ الذمم التجارية املدينة املمكن حتصيلها عندما توجد شكوك حول حتصيل تلك الذمم بشكل كامل. يتم هذا 
التقدير للمبالغ املدينة اجلوهرية على أساس إفرادي. أما بالنسبة للمبالغ الفردية غير اجلوهرية ولكنها استحقت السداد منذ فترة طويلة 
فيتم تقديرها بصورة اجمالية ويحتسب لها مخصص بناءاً على طول الفترة الزمنية التي مت التأخر فيها عن السداد على أساس معدالت 
اإلسترداد التاريخية. يتم إدراج أي فرق بني املبالغ التي سيتم حتصيلها فعلياً يف املستقبل واملبالغ املتوقعة ضمن بيان الربح أو اخلسارة املوحد.

تلك التقديرات ، تستند بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقديرات والشكوك.

اعترفت املجموعة مبخصص للديون املشكوك يف حتصيلها مببلغ 6.4٠1.469ريـال قطري )٢٠16: 8.٠96.٠3٠ ريـال قطري( وميثل هذا 
املبلغ مطالبات تعدت 365 يوم وأن حتصيلها غير متوقع. 

قياس اإلستثمارات العقارية
متتلك إحدى الشركات التابعة مبنى مت إنشاؤه على قطعة أرض مستأجرة من طرف ثالث ملدة 1٠ سنوات. مت تصنيف املبنى اإلستثمارات 
العقارية. يتم تخفيض القيمة العادلة على مدى فترة اإليجار، حيث سيتم نقل األرض واملباني إلى املؤجر يف نهاية مدة العقد. ترى اإلدارة 
أن الرصيد اخلتامي لإلستثمارات العقارية يقارب القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية يف تاريخ التقرير. يتم تصنيف اإلنخفاض يف القيمة 
العادلة ضمن التغيرات يف القيمة العادلة يف بيان األرباح أو اخلسائر املجمع. بلغت األرصدة اخلتامية لإلستثمارات العقارية 1.564.919 

ريـال قطري و ٢.1٧٠.69٢ ريال قطري كما يف 31 ديسمبر ٢٠1٧ و ٢٠16 على التوالي.
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4- التقديرات احملاسبية الهامة واملصادر األساسية لتقييم األحداث )تتمة(
األحكام الهامة يف تطبيق السياسات احملاسبية

 تدني قيمة استثمارات متاحة للبيع
تتبع املجموعة معيار احملاسبة الدولي رقم 39 »األدوات املالية: االعتراف والقياس« لتحديد فيما إذا كان هناك تدني يف املوجودات املالية 
املتاحة للبيع. يتطلب هذا التقييم أن تقوم املجموعة بتقديرات هامة من بينها حتديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يشير إلى تدني 

القيمة.

قياس القيمة العادلة
أو  للموجودات  العادلة  القيمة  تقدير  عند  املالية.  التقارير  ألغراض  العادلة  بالقيمة  املجموعة  ومطلوبات  موجودات  بعض  قياس  يتم 
تقوم  متوفرة،  األولية غير  املعلومات  تكون  املتاح. عندما  الى احلد  السوق  معلومات ميكن مالحظتها يف  املجموعة  املطلوبات، تستخدم 
املجموعة بإشراك مقيمني مؤهلني مستقلني ألداء التقييم. تعمل اإلدارة بشكل وثيق مع املقيمني اخلارجيني املؤهلني لوضع أساليب التقييم 
املناسبة واملدخالت للنموذج. مت اإلفصاح عن املعلومات حول أساليب التقييم واملدخالت املستخدمة يف حتديد القيمة العادلة للموجودات 

واملطلوبات املختلفة يف اإليضاحات املتعلقة بها. 

تدني قيمة البضائع
يتم تقييم املخزون بالتكلفة أوصايف القيمة القابلة للتحقق أيهما اقل، ويتم عمل تعديالت لتخفيض تكلفة املخزون إلى القيمة القابلة للتحقق 
إعتماداً على معدالت التقادم والتدني يف القيمة. وتلعب عوامل عدة مثل تغير الطلب وتسعير املنتجات واإلهتراء وقضايا اجلودة دوراً هاماً 
يف تلك التعديالت. وبناءاً على هذه العوامل املذكورة، تقوم املجموعة بتقييم مخصص البضاعة بطيئة احلركة واملتقادمة يف تاريخ كل تقرير 

ويتم عمل التعديالت الالزمة يف حال إختالف هذه التعديالت عن املتوقع. 

خصم احملتجزات
تقوم االدارة بتحديد معدل الفائدة الفعلي خلصم احملتجزات طويلة املدى مدينة/دائنة لتحديد قيمتها احلالية.

ممتلكات وأالت ومعدات 
يتم إستهالك املمتلكات واملصانع واملعدات بناءاً على األعمار اإلنتاجية املتوقعة لها والتي تكون مبنية على اإلستخدام املتوقع لتلك املوجودات 
ودرجة التلف واإلهتراء الناجتة عن اإلستخدام وخطط الصيانة واإلصالح والتقادم التكنولوجي الناجت عن التغيرات التكنولوجية والقيمة 

املتبقية. لم تأخذ املجموعة باإلعتبار أي قيمة متبقية لهذه املوجودات حيث تعتبرها غير جوهرية.

اإلعتراف بإيرادات العقود طويلة األجل
تقوم اإلدارة بتقدير تكلفة املشروع بهدف اإلعتراف باإليرادات وباخلسائر املتوقعة يف عملية إحتساب التكلفة املتوقعة إلجناز املشاريع ، 
تقوم اإلدارة بتقدمي تقارير منظمة ومالحظات على النتائج الفعلية ومقارنات مستقبلية مقابل املوازنة التقديرية. هذه العملية تتطلب الرقابة 
على األداء املالي والتشغيلي وحتديد املخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة وتطوير ووضع خطط إلدارة هذه املخاطر. يف رأي اإلدارة أن 

التكاليف املتوقعة إلجناز املشاريع املختلفة تظهر بصورة عادلة.

كما هو مطلوب يف معيار احملاسبة الدولي رقم )11( يف تطبيق نسب اإلجناز على مشاريع طويلة األجل، يتطلب من املجموعة بأن تعترف بأي 
خسائر متوقعة على عقودها. يف ضوء ما سبق، برأي إدارة املجموعة ، وفقاً للحقائق احلالية، لن حتقق املجموعة أي خسائر يف املستقبل

أوامر التغير
قامت إحدى الشركات التابعة )دباس للمشاريع قطر ذ.م.م.( من خالل عمليتها املشتركة )أي تى أيه ستار للهندسة واملقاوالت ذ.م.م ودباس 
للمشاريع ذ.م.م – عملية مشتركة( بتسجيل إيرادات متراكمة بقيمة 163.8٢٠.٠٠٠ ريـال قطري حتى تاريخ 31 ديسمبر ٢٠1٧ )حصة 
املجموعة: 41.٧٧4.1٠٠ ريـال قطري( ناجتة عن أوامر تغيير تتعلق بتغيير نطاق العمل وتكاليف متديد املشروع. مازالت اإلدارة يف مرحلة 

املفاوضات مع العميل للموافقة على أوامر التغيير. إن اإلدارة واثقة بأن املبالغ املسجلة يف البيانات املالية قابلة لإلسترداد.

إيضـاحـات حـول البيانـات املالـية املـوحـدة )تتمة( إيضـاحـات حـول البيانـات املالـية املـوحـدة )تتمة(
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٥- نقد وأرصدة لدى البنوك
31 ديسمبر  

2016  2017  
ريـال قطري ريـال قطري   

3٢1.658  931.88٠ نقد يف الصندوق  
114.5٠1.886  1٢٧.965.٠15 نقد يف البنك 

٧.٠٠٠.٠٠٠  ٧.٠٠٠.٠٠٠ ودائع ثابتة )إيضاح أ( 
69٠.٠٠٠  958.65٧ هامش بنكي 

1٢٢.513.544  ١36.855.55٢ االجمالي )5-أ( 
 

يطرح:
)٧٠.945.1٧3(  )٧٠.4٧9.٢9٢( أرصدة سحب على املكشوف ) إيضاح 16-أ( 

5١.568.3٧١  66.3٧6.٢6٠ رصيد النقد وشبه النقد ، )5-ب( 

إيضاح )أ(:
تتمثل الودائع الثابتة بودائع لدى بنك محلي يف دولة قطر، وحتمل معّدل ربح للسنة 1٪ )1:٢٠16٪( هذه الودائع تستحق خالل أقل من 3 

شهور من تاريخ اإليداع.

6- ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
31 ديسمبر  

2016  2017  
ريـال قطري ريـال قطري   

1٢٢.٢1٧.114  1٢1.464.4٧3 ذمم جتارية مدينة ، بالصايف  
5٠.٢46.٢٢4  ٢٧.٧61.913 محتجزات مدينة 
٢3.385.318  1.46٧.٧48 مصاريف مدفوعة مقدماً 
15.93٢.699  ٢٢.61٢.٢٠6 أرصدة مدينة أخرى )إيضاح أ( 
٢١١.٧8١.355  ١٧3.3٠6.34٠  

إيضاح )أ(:
يندرج ضمن أرصدة مدينة أخرى مبلغ 6,893,46٧ ريـال قطري مستحق من شركة قطر العامة للتأمني وإعادة التأمني مقابل عملية إستبعاد 
شركة الشرقيون للمشاريع )ش.ش.و(، علماً بأن عملية اإلستبعاد إكتُملت خالل ٢٠15. إن اإلدارة على ثقة أن هذا املبلغ سيتم حتصيله. 

أيضاح 8 )ب(. 

إن متوسط الفترة اإلئتمانية املمنوحة للعمالء هي ما بني 6٠ إلى 9٠ يوماً. ال يتم إحتساب فائدة على املبالغ املتأخرة. يتم تكوين مخصص 
للمبالغ املشكوك يف حتصيلها يف بيان الربح أو اخلسارة املوحد عند توفر أدلة موضوعية على عدم إمكانيه إسترجاع تلك املبالغ تستند 

إلى اخلبرات السابقة لإلدارة.

31 ديسمبر  
2016  2017  

ريـال قطري ريـال قطري   
تتكون الذمم التجارية املدينة من:

13٠.313.144  1٢6.٧88.393 ذمم جتارية مدينة 
)8.٠96.٠3٠(  )5.3٢3.9٢٠( يطرح: مخصص الديون املشكوك يف حتصيلها 
١٢٢.٢١٧.١١4  ١٢١.464.4٧3 ذمم جتارية مدينة، بالصايف 

كما يف 3١ ديسمبر ٢٠١٧

6- ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى )تتمة(
31 ديسمبر  

2016  2017  
ريـال قطري ريـال قطري   

إن أعمار الذمم املدينة كما يف 31 ديسمبر هي كما يلي:
)١( أعمار الديون غير املتأخرة وغير متدنية القيمة

51.599.9٠4  5٧.3٧6.51٢ أقل من 6٠ يوماً 
18.558.9٧4  ٢3.٢54.5٢٢ 61 – 9٠ يوماً 

٧٠.١58.8٧8  8٠.63١.٠34  
)٢( أعمار الديون املتأخرة وغير متدنية القيمة

31 ديسمبر  
2016  2017  

ريـال قطري ريـال قطري   
13.853.٢34  11.3٢1.964 91 – 18٠ يوماً 
٢٢.55٠.91٢  14.543.66٧ 181 – 365 يوماً 
15.654.٠9٠  14.96٧.8٠8 أكثر من 365 يوماً 

5٢.٠58.٢36  4٠.833.439  
)3( أعمار الديون املتأخرة ومتدنية القيمة

31 ديسمبر  
2016  2017  

ريـال قطري ريـال قطري   
8.٠96.٠3٠  5.3٢3.9٢٠ أكثر من 365 يوماً 

احلركة يف مخصص الديون املشكوك يف حتصيلها
31 ديسمبر  

2016  2017  
ريـال قطري ريـال قطري   
3.36٢.398  8.٠96.٠3٠ الرصيد يف بداية السنة 
6.1٧8.٧68  - املكون خالل السنة 
)3٠4.4٧5(  )1.٧٧٢.11٠( املعكوس من املخصص 

)1.14٠.661(  )1.٠٠٠.٠٠٠( ما مت شطبه خالل السنة 
8.٠96.٠3٠  5.3٢3.9٢٠ الرصيد يف نهاية السنة 

7- إجمالي املبالغ املطلوبة من العمالء مقابل عقود أعمال
31 ديسمبر  

2016  2017  
ريـال قطري ريـال قطري   

٧36.531.9٧3  9٢6.81٧.3٢6 تكلفة العقود املتكبدة مضافا اليها األرباح املعترف بها 
)58٧.83٢.96٢(  )٧٢8.٠٧٢.٢٧9( يطرح: فواتير اإلجناز الصادره 

١48.699.٠١١  ١98.٧45.٠4٧  

8- األطراف ذات العالقة
تتمثل األطراف ذات العالقة بالشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة و/أو موظفي اإلدارة العليا للمجموعة وشركات تقوم بالسيطرة 
عليها سيطرة مشتركة أو لدى هذه األطراف نفوذ بصورة كبيرة عليها. تتم املوافقة على شروط املعامالت مع األطراف ذات العالقة من 

قبل إدارة املجموعة.

إيضـاحـات حـول البيانـات املالـية املـوحـدة )تتمة( إيضـاحـات حـول البيانـات املالـية املـوحـدة )تتمة(
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كما يف 3١ ديسمبر ٢٠١٧

8- األطراف ذات العالقة )تتمة(
)١( مطلوب من أطراف ذات عالقة )تتمة(

31 ديسمبر  
2016  2017  

ريـال قطري ريـال قطري   
33.8٠5.٧43  ٢4.9٢3.631 مجموعة الهديفي )ذ.م.م( وشركاتها التابعة  
5.٢٠٢.584  ٧.8٢6.5٧٠ أخرى  
39.٠٠8.3٢٧  3٢.٧5٠.٢٠١  

)٢( مطلوب لألطراف ذات عالقة
31 ديسمبر  

2016  2017  
ريـال قطري ريـال قطري   
٧.65٠.8٧8  6.893.46٧ مساهمني حاليني )إيضاح أ( 
٢.936.89٧  3.٢19.554 مجموعة الهديفي )ذ,م,م( وشركاتها التابعة  

1٢.9٢٧.81٢  6.699.343 أخرى  
٢3.5١5.58٧  ١6.8١٢.364  

إيضاح )أ(:
يتضمن رصيد املساهمني احلاليني مبلغ 6.893.46٧ ريـال قطري كتوزيعات أرباح مستحقة مقابل استبعاد شركة الشرقيون للمشاريع 

)ذ.م.م(، والتي مت استبعادها خالل عام ٢٠15 كما هو موضح باأليضاح رقم 6 )أ(.

9- املخـــزون
31 ديسمبر  

2016  2017  
ريـال قطري ريـال قطري   
56,6٧6,448  6٢,444,٢٧٢ مخزون جتاري )إيضاح ٢4 أ( 
6,394,943  3,٢3٧,٠٠6 مواد خام 
5,811,661  ٧,٧89,5٢9 بضاعة يف الطريق 

68,883,٠5٢  ٧3,4٧٠,8٠٧  
)٢,139,6٠٧(  )1,818,864( ناقصاً: مخصص بضاعة متقادمة وبطيئة احلركة 

66,٧43,445  ٧١,65١,943  

10- موجودات مصنفة كمحتفظ بها برسم البيع
31 ديسمبر  

2016  2017  
ريـال قطري ريـال قطري   

موجودات محتفظ بها برسم البيع
395,195,1٠4  - إستثمار يف عملية مشتركة )أ( * 

مطلوبات مرتبطة مباشرة مبوجودات مصنفه كمحتفظ بها برسم البيع
٢69,6٠3,69٧  - مطلوبات العملية املشتركة )ب( 

* إستثمار يف العمليات املشتركة

)أ( خالل عام ٢٠15، وافق الشركاء على إستبعاد حصة الشركة يف شركة السويدي للكابالت - قطر ذ.م.م )عملية مشتركة( يتوقع أن 
تكون القيمة العادلة ناقصاً تكاليف بيع العملية املشتركة أعلى من القيمة الدفترية للمشروع املشترك. وفقاً لذلك، لم يتم اإلعتراف 

بخسارة تدني على إعادة تصنيف املوجودات واملطلوبات كمحتفظ بها برسم البيع يف 31 ديسمبر ٢٠16.

كما يف 3١ ديسمبر ٢٠١٧

10- موجودات مصنفة كمحتفظ بها برسم البيع )تتمة(
* إستثمار يف العمليات املشتركة )تتمة(

)ب( ويف تاريخ 3٠ يناير ٢٠1٧ مت توثيق عقد بيع حصص الشركة بالكامل ملجموعة الهديفي ذ.م.م واستبعاد كافة ارصدة املوجودات 
واملطلوبات املرتبطة بتلك احلصص من دفاتر املجموعة.

)ج( لم تكن شركة السويدى للكابالت – قطر )ذ.م.م( جزء من عملية االكتتاب العام األولى.

11- محتجزات مدينة
31 ديسمبر  

2016  2017  
ريـال قطري ريـال قطري   
4٧,498,536  5٠,936,31٧ احملتجزات املدينة 

)4,191,61٢(  )1,4٠8,٢٢٧( مصاريف اخلصومات 
43,3٠6,9٢4  49,5٢8,٠9٠ صايف احملتجزات يف نهاية السنة 

تطبق اإلدارة متوسط خصم 4.٢5% و 5% إلحتساب القيمة احلالية للمتحصالت املتوقعة من احملتجزات املدينة والتي يتم تصنيفها 
على أنها غير متداولة. 

12- إستثمارات متاحة للبيع
31 ديسمبر  

2016  2017  
ريـال قطري ريـال قطري   

٢,٢5٠,٠٠٠  ٢,٢5٠,٠٠٠ إستثمارات متاحة للبيع 

يتم تسجيل اإلستثمارات املتاحة للبيع بالتكلفة، حيث أنه ال ميكن تقدير قيمتها العادلة بشكل موثوق. وتعتبر هذه اإلستثمارات غير مدرجة

13- إستثمارات عقارية
31 ديسمبر  

2016  2017  
ريـال قطري ريـال قطري   

٢,٧٧6,465  ٢,1٧٠,69٢ الرصيد اإلفتتاحي 
)6٠5,٧٧3(  )6٠5,٧٧3( التغير يف القيمة العادلة 
٢,١٧٠,69٢  ١,564,9١9 الرصيد يف نهاية السنة 

تتضمن اإلستثمارات العقارية مبنى مقام على قطعة أرض مستأجرة من طرف ثالث ملدة عشرة أعوام. مت تصنيف املبنى كإستثمار عقاري 
بإستخدام طريقة القيمة العادلة. يتم إطفاء القيمة العادلة على مدى عمر اإليجار ، حيث أن األرض واملبنى سوف يتم إنتقالها إلى الطرف 
الثالث )مالك االرض( عند إنتهاء عقد اإليجار. يف رأي اإلدارة أن القيمة النهائية لإلستثمارات العقارية تقارب القيمة العادلة لإلستثمار 

العقاري يف تاريخ التقرير. مت تصنيف إطفاء القيمة العادلة ضمن التغيرات يف القيمة العادلة يف بيان الربح أو اخلسارة املوحد.

14- الشهرة 
التقييم وليس  باالشارة لاليضاح رقم )1( مت حتديد رأس مال الشركة مببلغ 83٠ مليون ريال قطري مبا يعادل قيمة الشركة حسب 
حسب قيمة حقوق الشركاء الدفترية كما يف 31 ديسمبر ٢٠16، و نظراً لإلعتبارات القانونية واملتمثلة يف حتديد رأس مال الشركة مببلغ 
)83٠,٠٠٠,٠٠٠( ريال قطري حيث صدر قرار من سعادة وزير االقتصاد والتجارة بتحديد رأس مال الشركة بكامل قيمة الشركة حسب 
التقييم مبا فيها الشهرة الناجتة عن التقييم وموافقات اجلهات الرسمية املتمثلة بوزارة االقتصاد والتجارة وهيئة قطر لألسواق املالية 
وبورصة قطر على هذا االجراء، وكذلك موافقتها على نشرة االكتتاب التي تبنت نفس النهج وكذلك موافقة اجلمعية العامة التأسيسية 
على هذة اإلجراءات مما أصبح معه محتماً االعتراف بالشهرة املتولدة داخلياً يف دفاتر الشركة مببلغ وقيمته ٧11.49٢.489 ريال قطري.

إيضـاحـات حـول البيانـات املالـية املـوحـدة )تتمة( إيضـاحـات حـول البيانـات املالـية املـوحـدة )تتمة(
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ضـاحـات حـول البيانـات املالـية املـوحـدة )تتمة(
إي

كما يف 3١ ديسمبر ٢٠١٧
ممتلكات وآالت ومعدات

 -1٥
اإلجمالي

س مالية 
أعمال رأ

أجهزة 
اآلالت 

أدوات 
معدات 

حتسينات على 
سيارات 

مباني 
أثاث 

 
 قيد التنفيذ

حاسوب 
 

 
ومعدات

مكتبية 
املباني 

 
 

وإنشاءات
ومفروشات 

 
ريـال قطري

ريـال قطري 
ريـال قطري 

ريـال قطري 
ريـال قطري 

ريـال قطري 
ريـال قطري 

ريـال قطري 
ريـال قطري 

ريـال قطري 
 

التكلفة:
58,٠44,٧٧٠

 1,8٠4,5٧5
 1,545,355

 655,933
 ٧,44٠,٧39

 8,18٢,٢٢3
 6,384,148

 18,3٠1,41٧
 9,٧86,9٢6

 3,943,454
كما يف 31 ديسمبر ٢٠15 

9,٠99,٠95
 1,٠٢5,61٢

 5٧,461
 -

 685,٠3٠
 1,36٠,11٧

 3,3٠٠,٢٢8
 1,3٠3,٧٠5

 81٠,٧38
 556,٢٠4

ضافات 
إ

)3,64٢,٠68(
 -

 -
 -

 )٢66,4٠٠(
 )663(

 -
 )3,3٧5,٠٠5(

 -
 -

إستبعادات  
-

 -
 )198,٧39(

 -
 369,٧56

 )3٧٢,14٧(
 -

 ٢٠1,13٠
 -

 -
ف 

صني
إعادة ت

-
 )1,8٠4,5٧5(

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 1,8٠4,5٧5
 -

حتويالت 

63,5٠١,٧9٧
 ١,٠٢5,6١٢

 ١,4٠4,٠٧٧
 655,933

 8,٢٢9,١٢5
 9,١69,53٠

 9,684,3٧6
 ١6,43١,٢4٧

 ١٢,4٠٢,٢39
 4,499,658

كما يف 3١ ديسمبر ٢٠١6 
٢,894,639

 1٧٠,583
 ٧٧,٢19

 -
 9٢3,313

 5٢٢,٧55
 1٢1,633

 665,5٠٠
 93,1٢4

 3٢٠,51٢
ضافات 

إ
)1,٢53,684(

 -
 )39,٧98(

 -
 -

 -
 -

 )1,14٢,886(
 -

 )٧1,٠٠٠(
إستبعادات  

-
 )1,196,195(

 -
 -

 -
 -

 1,196,195
 -

 -
 -

حتويالت 
 

)٢,19٧(
 -

 -
 -

 -
 )5,44٧(

 -
 -

 -
 3,٢5٠

تعديالت 
)٢3,8٧3(

 -
 -

 -
 -

 )6,٢98(
 -

 -
 -

 )1٧,5٧5(
األعدام 

65,١١6,68٢
 -

 ١,44١,498
 655,933

 9,١5٢,438
 9,68٠,54٠

 ١١,٠٠٢,٢٠4
 ١5,953,86١

 ١٢,495,363
 4,٧34,845

كما يف 3١ ديسمبر ٢٠١٧ 
اإلستهالك املتراكم:

38,٠95,885
 -

 1,٠٧9,694
 441 ,845

 5,٠٧8,3٧٠
 5,41٢,٧41

 ٢,٢٧8,٢34
 1٢,31٠,4٢3

 8,٧٢٠,3٠4
 ٢,٧٧4,٢٧4

كما يف 31 ديسمبر ٢٠15 
5,685,٠٧6

 -
 ٢15,644

 54,٠٢4
 1,٠35,٠6٠

 9٠٠,5٢٠
 64٢,14٢

 1,883,841
 663,589

 ٢9٠,٢56
إستهالك السنة 

)3,٠5٧,381(
 -

 -
 -

 )18٠,534(
 -

 -
 )٢,8٧6,84٧(

 -
 -

إستبعادات  
-

 -
 )64,545(

 -
 ٢6٠,٠83

 )٢٧8,564(
 -

 19,543
 -

 63,483
ف 

صني
إعادة ت

4٠,٧٢3,58٠
 -

 1,٢3٠,٧93
 495,869

 6,19٢,9٧9
 6,٠34,69٧

 ٢,9٢٠,3٧6
 11,336,96٠

 9,383,893
 3,1٢8,٠13

كما يف 31 ديسمبر ٢٠16 
6,٠٢1,5٢6

 -
 14٢,٧8٧

 49,1٠4
 1,٠3٠,٠4٧

 9٧3,158
 1,٠٢1,٠٠5

 1,٧٧9,٧٢5
 586,88٧

 438,813
إستهالك السنة 

)1,٢48,993(
 -

 )39,٠٠4(
 -

 -
 -

 -
 )1,138,989(

 -
 )٧1,٠٠٠(

إستبعادات 
)٢3,8٧3(

 -
 -

 -
 -

 )6,٢98(
 -

 -
 -

 )1٧,5٧5(
األعدام 

-
 -

 -
 -

 -
 )3٧5(

 -
 -

 -
 3٧5

تعديالت 
45,4٧٢,٢4٠

 -
 ١,334,5٧6

 544,9٧3
 ٧,٢٢3,٠٢6

 ٧,٠٠١,١8٢
 3,94١,38١

 ١١,9٧٧,696
 9,9٧٠,٧8٠

 3,4٧8,6٢6
كما يف 3١ ديسمبر ٢٠١٧ 
صايف القيمة الدفترية:

١9,644,44٢
 -

 ١٠6,9٢٢
 ١١٠,96٠

 ١,9٢9,4١٢
 ٢,6٧9,358

 ٧,٠6٠,8٢3
 3,9٧6,١65

 ٢,5٢4,583
 ١,٢56,٢١9

كما يف 3١ ديسمبر ٢٠١٧ 

٢٢,٧٧8,٢1٧
 1,٠٢5,61٢

 1٧3,٢84
 16٠,٠64

 ٢,٠36,146
 3 ,134,833

 6,٧64,٠٠٠
 5,٠94,٢8٧

 3,٠18,346
 1,3٧1,645

كما يف 31 ديسمبر ٢٠16 

كما يف 3١ ديسمبر ٢٠١٧

16- قـروض وديـون بنكـيـة

١6 )أ( حسابات السحب على املكشوف
31 ديسمبر  

2016  2017  
ريـال قطري ريـال قطري   

٧٠,945,١٧3  ٧٠,4٧9,٢9٢ رصيد نهاية السنة  

٪8.5 إلى   ٪4.5 من  يتراوح  فائدة  سعر  مع  املجموعة  شركاء  قبل  من  شخصية  بضمانات  مؤمنة  املكشوف  علي  السحوبات   تلك 
)٢٠16: 4.5٪ إلى ٪8.5(

غير متداولة متداولة  )ب( قروض 
31 ديسمبر  31 ديسمبر    

2016  2017  2016  2017  
ريال قطري ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري   
3.٠5٧.519  -  ٢5.156.٢11  14,1٢8.496 متويل املشروع )1( 

-  -  4٢.٠13.46٢  55.9٠3.9٢٠ قرض إستيراد )٢( 
-  -  16.٧٧٧.638  1٧.٧٢5.158 قروض حتت الطلب )3( 

3.113.٧٢٧  1.٢69.38٧  11.98٠.5٠4  1٠.148.٧16 قروض ألجل )4( 
-  -  -  ٢8.9٢٢.695 قرض مرابحة 
-  -  ٢6٠.93٠  1٠8.333 قرض سيارة  

6.١٧١.٢46  ١.٢69.38٧  96.١88.٧45  ١٢6.93٧.3١8  

)1(  متويل املشروع 
خالل عام ٢٠14 دخلت املجموعة يف قروض لتمويل مشاريعها القائمة. يتم تسديد هذه القروض من 4 الى 1٠ أشهر من الدفعات 
قيد التنفيذ املدفوعة من قبل العميل حيث أن سعر الفائدة تتراوح بني 5٪ الى 6٪ )٢٠16: 5٪ الى 8٪(. يعود اجلزء الغير متداول 
إلى قروض املشروع النقدية لتمويل املصاريف النقدية والتي تستحق يف تواريخ مختلفة بعد 3 شهور من تاريخ إنتهاء املشروع مع سعر 

فائدة 6% سنوياً. تلك القروض مؤمنة بضمانات شخصية من قبل شركاء املجموعة. 

)٢(  قرض إستيراد
متثل قروض اإلستيراد القروض التي مت احلصول عليها من أحد البنوك احمللية لشراء مواد خاصة للمشروع واصدار خطابات 
إعتماد ملقاولني الباطن. حتمل هذه القروض متوسط فائدة يتراوح من 5٪ إلى 6.٧5٪ )٢٠16: 4.5٪ إلى 4.٧5٪( سنوياً وتكون 

مدة إستحقاقها تتراوح من 18٠ إلى ٢٧٠ يوماً.

)3(  قروض حتت الطلب 
قروض حتت الطلب هي القروض التي مت احلصول عليها من أحد البنوك احمللية لتمويل متطلبات رأس املال العامل. حيث حتمل 

القروض متوسط سعر فائدة يتراوح من 5٪ إلى 6.٧5٪ سنوياً )٢٠16: 4.5٪ إلى 5٪( سنوياً. 

)4(  قروض ألجل 
وقد أبرمت الشركة اتفاقيات مع البنوك احمللية لتقدمي قروض لبناء سكن للعمال ومخازن. تلك القروض مؤمنة بضمانات شخصية 
بتواريخ إستحقاق مختلفة مبتوسط فائدة يتراوح من 5٪ إلى 6.٧5٪ سنوياً  وضمـانات جتارية من قبل شركـاء املجموعة. وذلك 

)٢٠16 : 4.5٪ إلى 5٪( سنوياً. 

إيضـاحـات حـول البيانـات املالـية املـوحـدة )تتمة(
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كما يف 3١ ديسمبر ٢٠١٧كما يف 3١ ديسمبر ٢٠١٧

21- رأس املــال 
قرر املساهمون بناءاً على إجتماع اجلمعية العامة للمساهمني املنعقد بتاريخ 16 أكتوبر ٢٠16 تعديل نسبة ملكية رأس املال وطرح ٪6٠ 

من عدد األسهم املعّدل لإلكتتاب العام.

وافق   ،٢٠16 نوفمبر   ٢٧ بتاريخ  املنعقد  للمساهمني  العمومية  اجلمعية  اجتماع  وعلى  والتجارة  االقتصاد  وزير  سعادة  قرار  على  بناء 
جميع املساهمني على القيمة النهائية للمجموعة والتي متثل رأس املال املعدل للمجموعة والبالغ 83٠.٠٠٠.٠٠٠ ريـال قطري ما يعادل 
النهائية على تقارير تقييم صادرة عن مقيمني مستقلني، كما وافق املساهمون أيضا على طرح  القيمة  83.٠٠٠.٠٠٠ سهم، استندت 

49.8٠٠.٠٠٠ سهم لالكتتاب العام والتي متثل 6٠٪ من رأس املال املعّدل للمجموعة.

قامت الشركة بتعديل عقد تأسيسها واملوافقة عليه من قبل وزارة االقتصاد والتجارة يف 5 ديسمبر ٢٠16، ومت توثيق عقد التأسيس من 
قبل وزارة العدل بتاريخ ٧ ديسمبر ٢٠16 كما مت التأشير بذلك على السجل التجاري للشركة خالل عام ٢٠1٧ ليصبح رأس مال الشركة 
83٠ مليون ريال قطري ، ) ٢٠16: عشرة ماليني ريال قطري(. وكذلك موافقة اجلهات املعنية بالدولة على امتام عملية االكتتاب يف االسهم 

وفقاً للضوابط املعمول بها وكذلك املوافقة على االنتهاء من اجراءات التاسيس واتخاذ االجراءات الالزمه لعقد اجلمعية التاسيسيه.

خالل اجلمعية العامة التأسيسية املنعقدة يف 5 مايو ٢٠1٧، عرض رئيس اجلمعية جميع إجراءات حتّول الشركة من شركة ذات مسؤولية 
محدودة إلى شركة مساهمة عامه قطرية برأس مال 83٠.٠٠٠.٠٠٠ ريـال قطري، وأضاف أن تكلفة هذا التحويل قد بلغ 1٧,٠٠٠,٠٠٠ 
ريـال قطري. ناقش املساهمون نتائج االكتتاب العام وتبني أن ٢4.٧56.8٠٠ سهم فقط مت اإلكتتاب بها والتي تعادل ٢9.83٪ من إجمالي 

رأس املال املعّدل. وبناء على عملية االكتتاب أصبح رأس مال الشركة كما يلي:

النسبة من قيمة األسهم  القيمة االسمية  عـــدد  البيان 
بالريال القطري  رأس املال للسهم  األسهم   

٪٧٠.1٧  58٢.43٢.٠٠٠ 1٠ رياالت   58.٢43.٢٠٠ املؤسسني 

٪٢9.83  ٢4٧.568.٠٠٠ 1٠ رياالت   ٢4.٧56.8٠٠ املساهمني اجلدد 

٪١٠٠  83٠.٠٠٠.٠٠٠ ١٠ رياالت   83.٠٠٠.٠٠٠ اجمالي رأس مال الشركة 

22- إحتياطي قانوني 
وفقاً لقانون الشركات التجارية القطري وعقد تأسيس الشركة ، يتم حتويل 1٠٪ من األرباح السنوية إلى اإلحتياطي القانوني حتى يصل 
إلى 5٠٪ من رأس املال. إن اإلحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع إال يف احلاالت املنصوص عليها يف قانون الشركات التجارية القطري.

23- االيرادات
31 ديسمبر  

2016  2017  
ريـال قطري ريـال قطري   
٢٠9,٢33,5٠٠  1٧1,٢٢٢,٠3٧ إيرادات جتارية 
٢38,46٠,3٧9  ٢98,٠٠9,469 إيراد العقود 

44٧,693,8٧9  469,٢3١,5٠6  

إيضـاحـات حـول البيانـات املالـية املـوحـدة )تتمة( إيضـاحـات حـول البيانـات املالـية املـوحـدة )تتمة(

17- إجمالي املبالغ املطلوبة إلى العمالء مقابل عقود أعمال
31 ديسمبر  

2016  2017  
ريـال قطري ريـال قطري   
634,411,916  585,٧8٢,٠1٢ فواتير اإلجناز الصادرة 

)599,69٢,٠٧٢(  )558,596,5٧3( يطرح: تكلفة العقود املتكبدة مضافاً إليها األرباح املعترف بها 
34,٧١9,844  ٢٧,١85,439  

18- ذمم دائنة وأرصدة مستحقة الدفع
31 ديسمبر  

2016  2017  
ريـال قطري ريـال قطري   
83,85٠,66٠  8٠,186,4٢٠ ذمم جتارية دائنة و أوراق دفع 
46,٠9٧,٧41  19,٢48,1٧9 دفعات مقدمة من العمالء 

-  1,٠1٧,٧99 صندوق األنشطة األجتماعية والرياضية* 
45,9٢٧,٠1٢  64,٧54,٧٢6 مصاريف مستحقة الدفع وأرصدة دائنة أخرى 
١٧5,8٧5,4١3  ١65,٢٠٧,١٢4  

* صندوق األنشطة األجتماعية والرياضية
بناء على القانون رقم )13( الصادر يف عام ٢٠٠8 ، قامت املجموعه بأخذ مخصص مبا يعادل ٢.5٪ من صايف ربح املجموعه وذلك لدعم 
االنشطه الرياضيه والثقافيه االجتماعيه واخليريه. بناء على التعليمات الصادره يف عام ٢٠1٠ من وزارة االقتصاد والتجارة فانه يتم 
حتويل هذا املخصص من االرباح املدورة للمجموعه والتي بلغت 1,٠1٧,٧99 ريال قطري عن السنه املاليه املنتهيه يف 31 ديسمبر ٢٠1٧.

19- محتجزات دائنة
31 ديسمبر  

2016  2017  
ريـال قطري ريـال قطري   

85٢,453  1,٢85,٢86 إجمالي احملتجزات الدائنة 
85٢,453  ١,٢85,٢86 الرصيد كما يف 3١ ديسمبر 

لم يتم خصم احملتجزات الدائنة غير املتداولة كما يف 31 ديسمبر ٢٠1٧ ألن التأثير يعتبر غير جوهري. إستخدمت اإلدارة متوسط خصم 
4.5٪ إلحتساب القيمة احلالية للدفعات املتوقعة للمحتجزات الدائنة غير متداولة كما يف 31 ديسمبر ٢٠1٧.

20- مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
31 ديسمبر  

2016  2017  
ريـال قطري ريـال قطري   
٢6,4٧٠,146  ٢9,614,٧41 املخصص كما يف 1 يناير 
6,٢٢3,555  4,948,934 املكون خالل السنة 
)٢4٠,1٧4(  - رد املخصص 

)٢,838,٧86(  )4,4٢4,915( املدفوع خالل السنة 
٢9,6١4,٧4١  3٠,١38,٧6٠ املخصص كما يف 3١ ديسمبر 
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كما يف 3١ ديسمبر ٢٠١٧

24- تكاليف مباشرة
31 ديسمبر  

2016  2017  
ريـال قطري ريـال قطري   
1٠٢,٢٢٢,1٢4  1٢8,536,3٠٠ تكلفة البضاعة املباعة )إيضاح أ( 
٧9,91٧,8٢9  ٧3,٧٧9,54٧ مواد خام 
٧5,669,44٢  ٧٧,555,491 رواتب وأجور وتكاليف ذات صلة 
35,364,٠36  ٢٧,٧3٠,4٧٢ مقاولون من الباطن 
1,9٢٠,91٧  1,949,18٢ ايجارات 
1,٧59,638  ٢,4٢8,598 تكاليف موقع 
٢,5٢٢,58٠  ٢,318,164 تكاليف مالية 
٢,449,4٧1  ٢,3٢9,13٢ شحن ورسوم أخرى 

-  ٧93,٠٠٠ مخصص تكاليف صيانة  
)8,8٧5,٧66(  4٠1,٢43 )عكس(/رسوم مرجتعة ملقاولي باطن )إيضاح ب( 

6,٢94,1٧٧  1٠,٢93,3٢4 تكاليف متنوعة 
٢99,٢44,448  3٢8,١١4,453  

إيضاح أ: احلركة يف تكلفة البضاعة املباعة
31 ديسمبر  

2016  2017  
ريـال قطري ريـال قطري   
58,٠9٠,59٢  56,6٧6,448 رصيد املخزون يف بداية السنة )إيضاح 9( 

1٠٠,8٠٧,98٠  134,3٠4,1٢4 املشتريات خالل السنة 
)56,6٧6,448(  )6٢,444,٢٧٢( رصيد املخزون يف نهاية السنة )إيضاح 9( 

١٠٢,٢٢٢,١٢4  ١٢8,536,3٠٠  

إيضاح ب: إن الرصيد املقارن كما يف 31 ديسمبر ٢٠16 ميثل رد مخصصات مت إحتسابها يف السنة السابقة ملوردين وملقاولني من الباطن.

2٥- إيرادات أخرى
31 ديسمبر  

2016  2017  
ريـال قطري ريـال قطري   
1٠,٠99,5٧5  9,6٢5,5٢٧ إيرادات التأجير 
5,٢٧٢,53٧  3,٠53,٢٠5 استرداد تكاليف 
4,1٧٠,4٠٠  1,58٢,5٢9 رد مخصص تكاليف الصيانة  
1,4٧6,9٧3  1,٠٧٢,٧43 إيرادات اخلدمة 

365,83٢  545,896 إيرادات الفوائد 
4,٧8٧,6٧3  5,19٠,3٧1 إيرادات متنوعة 
٢6,١٧٢,99٠  ٢١,٠٧٠,٢٧١  

كما يف 3١ ديسمبر ٢٠١٧

26-  مصاريف إدارية وعمومية
31 ديسمبر  

2016  2017  
ريـال قطري ريـال قطري   
43,9٢4,3٠4  44,156,66٠ رواتب ومنافع املوظفني 
1٢,669,136  1٢,4٠1,٠6٠ إيجارات مكاتب ومخازن ومساكن املوظفني 
8,33٢,3٧3  3٧8,956 ديون معدومة - مشطوبة 
1,894,45٢  1,891,613 أتعاب مهنية وقانونية 
1,548,484  ٢,٢8٧,668 مصاريف سفر 
1,489,881  461,٠95 مصاريف املكتب العام 
1,٢43,369  1,5٠8,8٧٠ صيانة وإصالحات 

8٧9,٢11  54٧,٧٢1 إتصاالت وبريد 
٧٢1,٢5٧  4٠4,543 تطوير األعمال ومصاريف العموالت 
33٢,58٧  45٧,463 مصاريف كهرباء وماء 
٢88,539  98,٠1٠ تأشيرات وإقامات 
٢13,199  33٢,8٧6 مصاريف سيارات 

-  1,489,٠٧٢ خسائر بيع مواد تالفه  
٧5,48٧  - تنقالت وأجور عمال 

5,861,٢96  1٠,48٢,495 مصاريف متنوعة 
٧9,4٧3,5٧5  ٧6,898,١٠٢  

27-  العائد األساسي للسهم الواحد
يتم إحتساب العائد األساسي للسهم بتقسيم ربح السنة املوزع ملالكي الشركة على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.

31 ديسمبر  
2016  2017  

ريـال قطري ريـال قطري   
٠.55  ٠.49 العائد األساسي للسهم الواحد من العمليات املستمرة 
٠.68  - العائد األساسي للسهم الواحد من العمليات غير املستمرة 
١.٢3  ٠.49 إجمالي العائد األساسي للسهم 

فيما يلي، ربح السنة واملتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة واملستخدمة يف إحتساب العائد األساسي للسهم. مت استخدام عدد 
االسهم اجلديدة 83 مليون سهم يف احتساب العائد االساسى للسهم للفترة احلالية و كذلك فترة املقارنة.

31 ديسمبر  
2016  2017  

ريـال قطري ريـال قطري   
ربح السنة املستخدم يف إحتساب العائد األساسي للسهم الواحد

45,٧٢5,653  4٠,٧11,941  من العمليات املستمرة 
ربح السنة املستخدم يف إحتساب العائد األساسي للسهم الواحد

56,839,٠43  - من العمليات غير املستمرة * 
١٠٢,564,696  4٠,٧١١,94١ إجمالي ربح السنة العائد ملالكي الشركة 
83,٠٠٠,٠٠٠  83,٠٠٠,٠٠٠ متوسط عدد األسهم العادية القائمة خالل السنة )بالسهم( 

مت استخدام عدد االسهم اجلديدة 83 مليون سهم يف احتساب العائد االساسى للسهم للسنة احلالية وكذلك السنة املقارنة.
* كما يف تاريخ 3٠ يناير ٢٠1٧ مت توثيق عقد بيع حصص الشركة بالكامل ملجموعة الهديفي ذ.م.م واستبعاد كافة ارصدة املوجودات 

واملطلوبات املرتبطة بتلك احلصص من دفاتر املجموعة كما هو موضح باأليضاح 1٠ )ب(.

إيضـاحـات حـول البيانـات املالـية املـوحـدة )تتمة( إيضـاحـات حـول البيانـات املالـية املـوحـدة )تتمة(
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كما يف 3١ ديسمبر ٢٠١٧

28- توزيعات أرباح مستحقة الدفع
خالل الفتره الالحقه لتاريخ القوائم املالية ، اقترح مجلس االدارة املنعقد بتاريخ 1٢ مارس ٢٠18 توزيعات نقديه بواقع ٠.٢5 ريال قطري 

للسهم وبقيمه اجماليه ٢٠,٧5٠,٠٠٠ ريال قطري كتوزيعات ارباح نقديه عن ارباح العام ٢٠1٧.

وخالل إجتماع اجلمعيه العامه العاديه السنويه للمجموعه واملنعقدة بتاريخ 13 أغسطس ٢٠1٧ ، متت املوافقه على توزيع ٠.3٠ ريال 
قطري للسهم وبقيمه اجماليه ٢4,9٠٠,٠٠٠ ريال قطري كتوزيعات ارباح نقديه عن العام ٢٠16. 

29- حقوق األقلية غير املسيطرة

نسبة امللكية   
حقوق أرباح   وحقوق    
األقلية حقوق   التصويت    

غير األقلية   اململوكة    
املسيطرة توزيع  غير  من قبل  بلد   
املتراكمة األرباح  املسيطرة  األقلية  التأسيس  إسم الشركة التابعة 

ريـال قطري ريـال قطري  ريـال قطري      
31 ديسمبر 2017

الشركة املتحدة
53.9٠9.٢٧5  )6.6٢٢.51٧(  ٢1.4٠3.4٢٠  ٪39.6٠ قطر  لألنظمة الهندسية )ذ.م.م( 
1٠.64٢.65٢  -  4.6٠٠.814  ٪36.٧٠ قطر  شركة واتر ماستر )قطر( )ذ.م.م( 

شركة الهندسة
1.918.158  -  )٧69.٢54(  ٪31.5٠ قطر  اإللكتروميكانيكية )ذ.م.م( 

شركة التطوير العمراني
11.164.113  -  4.3٢٧.688  ٪49.٠٠ قطر  للمقاوالت والتجارة )ذ.م.م( 

شركة دباس
3.569.9٧9  -  446.9٧1  ٪49.٠٠ قطر  للمقاوالت - قطر )ذ.م.م( 

)8٠.٢93(  -  93.998  ٪15.٠٠ قطر  شركة تريلكو ملواد البناء )ذ.م.م( 
4.653.٢5٧  -  )46٧.4٧1(  ٪٢4.5٠ قطر  الشركة املتحدة للتوريدات )ذ.م.م( 
85.٧٧٧.١4١  )6.6٢٢.5١٧(  ٢9.636.١66     

31 ديسمبر 2016
الشركة املتحدة

4٢.5٧٧.٠11  )6.٠٠٠.٠٠٠(  ٢1.483.٢65  ٪39.6٠ قطر  لألنظمة الهندسية )ذ.م.م( 
5.8٠8.٢14  -  ٢.95٧.8٧8  ٪36.٧٠ قطر  شركة واتر ماستر )قطر( )ذ.م.م( 

شركة الهندسة
٢.٧93.٠51  -  58٧.34٢  ٪31.5٠ قطر  اإللكتروميكانيكية )ذ.م.م( 

شركة التطوير العمراني
6.81٠.٢66  -  648.484  ٪49.٠٠ قطر  للمقاوالت والتجارة )ذ.م.م( 

شركة دباس
3.1٢3.٠٠8  -  16٢.5٠٢  ٪49.٠٠ قطر  للمقاوالت - قطر )ذ.م.م( 
)196,39٠(  -  ٧9.٠44  ٪15.٠٠ قطر  شركة تريلكو ملواد البناء )ذ.م.م( 

)6,656,485(  )5.88٠.٠٠٠(  )619.198(  ٪٢4.5٠ قطر  الشركة املتحدة للتوريدات )ذ.م.م( 
54,٢58,6٧5  )11.88٠.٠٠٠(  ٢5.٢99.31٧    

ضـاحـات حـول البيانـات املالـية املـوحـدة )تتمة(
إي

حقوق األقلية غير املسيطرة )تتمة(
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الشركة املتحدة
شركة تريلكو 

س 
شركة دبا

شركة التطوير 
شركة الهندسة 

شركة واتر ماستر 
الشركة املتحدة 

 
للتوريدات

ملواد البناء 
للمقاوالت - 

العمراني للمقاوالت 
اإللكتروميكانيكية 

 )قطر( 
لألنظمة 

 
)ذ.م.م(

)ذ.م.م( 
قطر )ذ.م.م( 

جارة 
 والت

)ذ.م.م( 
)ذ.م.م( 

الهندسية ذ.م.م 
 

ريـال قطري 
ريـال قطري 

ريـال قطري 
ريـال قطري 

ريـال قطري 
ريـال قطري 

ريـال قطري 
31 ديسمبر 2017 

٢6.٧4٠.883
 36,554,٢3٧

 1٢3.٢54.559
 46.981.95٧

 ٧9.983.٠19
 ٧6.4٢1.٢4٢

 166.٠٢4.91٢
املوجودات املتداولة 

3.531.4٧9
 334,46٠

 11.59٢.٢61
 18.٧34.٢6٧

 ٧.96٧.٠96
 1٠.٠38.9٧6

 16.468.549
املوجودات غير املتداولة 

9.185.484
 38,٢٧9,8٧1

 1٢3.٠3٠.18٧
 45.٢٠3.4٠5

 ٧8.٠٢8.69٠
 58.4٧3.1٧٢

 55.695.569
املطلوبات املتداولة 

1.1٧4.٠9٢
 4٠٢,54٠

 3.٠84.146
 4.٠88.58٧

 3.٠18.155
 6.٠44.956

 8.94٠.٠٧٠
املطلوبات غير املتداولة 

1٧.639.19٧
 ٢٠,1٧5,٠89

 46.913.665
 ٧8.556.339

 64.٧٧9.46٢
 91.614.5٧٠

 143.54٧.3٢3
إيرادات 

٢4.58٢.٠٢٠
 6٢6,654

 91٢.186
 8.83٢.٠16

 )٢.44٢.٠٧6(
 1٢.536.٢٧8

 54.٠49.٠41
ربح )خسارة( السنة 

 
 

 
 

 

الشركة املتحدة
شركة تريلكو 

س 
شركة دبا

شركة التطوير 
شركة الهندسة 

شركة واتر ماستر 
الشركة املتحدة 

 
للتوريدات

ملواد البناء 
للمقاوالت - 

العمراني للمقاوالت 
اإللكتروميكانيكية 

 )قطر( 
لألنظمة 

 
)ذ.م.م(

)ذ.م.م( 
قطر )ذ.م.م( 

جارة 
 والت

)ذ.م.م( 
)ذ.م.م( 

الهندسية ذ.م.م 
 

ريـال قطري 
ريـال قطري 

ريـال قطري 
ريـال قطري 

ريـال قطري 
ريـال قطري 

ريـال قطري 
31 ديسمبر 2017 

جت من/
صايف النقد النا

 )3.1٠5.811(
 )1,585,515(

 841.6٠٠
 1.4٠٠.916

 )9.4٠3.8٠٢(
 1.968.158

 44.٧94.883
)املستخدم يف( األنشطة التشغيلية 

صايف النقد )املستخدم يف(
٢6.٢63.844

 )٧4,45٠(
 )1٧.59٢(

 )1.595.8٧3(
 )91.949(

 )335.481(
 )531.814(

جت من األنشطة اإلستثمارية 
النا

صايف النقد )املستخدم يف(
)٢٢.359.14٧(

 -
 1٠.٧٧٧.1٧3

 4.465.933
 9.9٠٧.988

 )٢.8٠8.913(
 )4٠.٢٢3.٧6٢(

جت من األنشطة التمويلية 
النا

ص(
صايف )النق

٧98,886
 )١,659,965(

 )١١.6٠١.١8١(
 4.٢٧٠.9٧6

 4١٢.٢3٧
 )١.١٧6.٢36(

 4.٠39.3٠٧
الزيادة يف النقد وشبه النقد 

كما يف 3١ ديسمبر ٢٠١٧

إيضـاحـات حـول البيانـات املالـية املـوحـدة )تتمة(
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ضـاحـات حـول البيانـات املالـية املـوحـدة )تتمة(
إي

حقوق األقلية غير املسيطرة )تتمة(
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الشركة املتحدة
شركة تريلكو 

س 
شركة دبا

شركة التطوير 
شركة الهندسة 

شركة واتر ماستر 
الشركة املتحدة 

 
للتوريدات

ملواد البناء 
للمقاوالت - 

العمراني للمقاوالت 
اإللكتروميكانيكية 

 )قطر( 
لألنظمة 

 
)ذ.م.م(

)ذ.م.م( 
قطر )ذ.م.م( 

جارة 
 والت

)ذ.م.م( 
)ذ.م.م( 

الهندسية ذ.م.م 
 

ريـال قطري 
ريـال قطري 

ريـال قطري 
ريـال قطري 

ريـال قطري 
ريـال قطري 

ريـال قطري 
31 ديسمبر 2016 

31,41٢,٢٢5
 34,189,٠43

 119,443,3٠9
 44,383,951

 83,6٠4,316
 4٧,539,314

 168,٠93,٠96
املوجودات املتداولة 

٢,٠9٢,534
 384,95٧

 1٠,٢8٢,484
 14,444,349

 6,38٢,3٠٠
 11,113,58٠

 19,٢16,941
املوجودات غير املتداولة 

1٠,345,55٧
 36,5٠6,319

 119,339,66٧
 44,6٠3,٧66

 ٧8,٢1٠,٧٢4
 33,844,٢٧1

 ٧5,٧64,68٠
املطلوبات املتداولة 

1,٧68,٢٧٢
 488,٠48

 ٢,٧89,95٠
 6,461,8٧٧

 ٢,5٧٢,٧66
 ٧,6٠6,98٢

 ٧,51٢,814
املطلوبات غير املتداولة 

1٧,4٧٧,8٧3
 ٢٢,٢89,٢٧1

 ٢٧,584,86٢
 58,٠٠4,8٧1

 85,٢٧8,415
 8٢,5٠6,534

 148,6٠6,5٧1
إيرادات 

٢1,4٧٢,66٠
 6٧5,8٧٠

 331,636
 1,3٧6,8٠5

 ٢,٠٢4,881
 8,49٠,3٢4

 56,٧36,٧41
ربح السنة 

 
 

 
 

 
 

 

الشركة املتحدة
شركة تريلكو 

س 
شركة دبا

شركة التطوير 
شركة الهندسة 

شركة واتر ماستر 
الشركة املتحدة 

 
للتوريدات

ملواد البناء 
للمقاوالت - 

العمراني للمقاوالت 
اإللكتروميكانيكية 

 )قطر( 
لألنظمة 

 
)ذ.م.م(

)ذ.م.م( 
قطر )ذ.م.م( 

جارة 
 والت

)ذ.م.م( 
)ذ.م.م( 

الهندسية ذ.م.م 
 

ريـال قطري 
ريـال قطري 

ريـال قطري 
ريـال قطري 

ريـال قطري 
ريـال قطري 

ريـال قطري 
31 ديسمبر 2016 

جت من/
صايف النقد النا

٢,4٧6,3٧٧
 )449,48٠(

 )546,13٠(
 11,361,٠99

 16,1٠٠,65٠
 )1,918,499(

 33,195,658
)املستخدم يف( األنشطة التشغيلية 

صايف النقد )املستخدم يف(/
 

٢3,31٠,58٧
 )18٧,698(

 )31٠,8٠1(
 )٧3٢,٧٧8(

 )٧49,٠٧9(
 )4,٢6٢,٠٠٠(

 )٢٧4,6٠6(
جت من األنشطة اإلستثمارية 

 النا
صايف النقد )املستخدم يف( /

)٢٧,338,٠91(
 -

 8,363,٠88
 )11,٠86,٢55(

 )19,16٧,5٠1(
 4,136,٠4٠

 )33,1٧٧,9٠6(
جت من األنشطة التمويلية 

النا
ص(/

صايف )النق
)1,551,1٢٧(

 )63٧,1٧8(
 ٧,5٠6,15٧

 )45٧,934(
 )3,815,93٠(

 )٢,٠44,459(
 )٢56,854(

الزيادة يف النقد وشبه النقد 

كما يف 3١ ديسمبر ٢٠١٧
كما يف 3١ ديسمبر ٢٠١٧

30- البيانات القطاعية
ترتكز املعلومات التي يتم تقدميها ألعضاء مجلس اإلدارة بهدف حتديد املصادر وتقييم البيانات القطاعية على أنواع اخلدمات التي 
يتم تقدميها. لدى املجموعة أربع قطاعات تشغيلية تصدر تقارير، كما هو موضح أدناه، وهي وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة. 
وتقدم وحدات األعمال االستراتيجية منتجات وخدمات مختلفة، وتدار بشكل منفصل ألنها تتطلب استراتيجيات أعمال منفصلة. تقوم 
كل وحدة من وحدات األعمال االستراتيجية مبراجعة تقارير اإلدارة الداخلية بشكل منتظم. يوضح امللخص التالي العمليات يف كل قطاع 

من قطاعات املجموعة:

1- مقاوالت: ويشمل ذلك أنشطة البناء.

٢- املقاوالت املتخصصة: وتشمل امليكانيكية والكهربائية والسباكة باإلضافة إلى أنظمة األمن.

3- جتارة: وتشمل جتارة املواد الغذائية والكيميائية والكهربائية وأنظمة األمن والسالمة ومواد البناء.

4- معاجلة املياه والصيانة ذات الصلة: ويشمل ذلك التعاقد ملشاريع العناية بالصحة وحمامات السباحة، وميزات املياه ومعاجلة املياه 
وصيانة ما بعد البيع واخلدمات.

5- اخرى يتعلق ذلك بالرصيد القادم بالشركة.

تشمل قطاعات التجارة على شركات تابعة مختلفة تعمل داخل دولة قطر والتي تعتبر أيضا قطاعات تشغيلية من قبل املجموعة. يتم 
جتميع هذه القطاعات التشغيلية الفردية يف قطاع تشغيلي واحد لغرض عرض البيانات املالية، مع األخذ يف االعتبار املعايير التالية:

• تشابه طبيعة اخلدمات/املنتجات املقدمة

• تشابه الطرق املستخدمة يف توزيع السلع/تقدمي اخلدمات

كما هو موضح أدناه، املعلومات املتعلقة بنتائج كل قطاع قابل لإلفصاح. يتم قياس األداء على أساس أرباح القطاع، كما هو مدرج يف تقارير 
اإلدارة الداخلية التي تتم مراجعتها من قبل اإلدارة. يتم استخدام أرباح القطاع لقياس األداء حيث تعتقد اإلدارة أن هذه املعلومات هي 
األكثر مالئمة يف تقييم نتائج بعض القطاعات املتعلقة مبنشآت أخرى تعمل ضمن تلك الصناعات. يتم حتديد األسعار بني القطاعات 

على أساس جتاري.

القطاعات اجلغرافية
لم تقم املجموعة بتنويع أنشطتها خارج دولة قطر. وبالتالي فإن معظم موجودات املجموعة تقع يف دولة قطر. وبناء على ذلك، ال توجد 

قطاعات جغرافية محددة وواضحة يف املجموعة كما يف 31 ديسمبر ٢٠1٧. 

إيضـاحـات حـول البيانـات املالـية املـوحـدة )تتمة(
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30- البيانات القطاعية )تتمة(

جمالي
األ

خرى 
أ

صيانة 
جلة املياة وال

معا
جارة 

الت
صة 

ص
خ

مقاوالت مت
مقاوالت 

31 ديسمبر 2017 
ريـال قطري

ريـال قطري 
ريـال قطري 

ريـال قطري 
ريـال قطري 

ريـال قطري 
 

469,٢3١,5٠6
 --

 9١,6١4,5٧٠
 43,8٢٠,١4٧

 ٢55,٢4٠,45٠
 ٧8,556,339

خلارجية 
اإليرادات ا

9,١١١,٢٢٠
 5,١5٠

 9١٢,99١
 ٢,٠١9,36٢

 5,٠9١,895
 ١,٠8١,8٢٢

صروفات الفوائد 
م

6,٠٢١,5٢6
 335,٧٧5

 ١,653,٠8١
 8١3,5٢6

 ١,3١9,٢١4
 ١,899,93٠

االستهالك 
١١6,838,١٧3

 6,969,٠١5
 ١٢,536,٢٧8

 35,98١,٧١3
 5٢,5١9,١5١

 8,83٢,٠١6
ربح السنة 

١,5٢٢,9٧٧,644
 859,96٢,9١٢

 86,46٠,٢١8
 ١٠5,54٧,894

 4٠5,٢9٠,396
 65,٧١6,٢٢4

صاح القطاعي 
املوجودات القابلة لإلف

453,435,593
 ١6,١٠٠,43٠

 64,5١8,١٢8
 5١,٧٢8,٢٢6

 ٢٧١,٧96,8١٧
 49,٢9١,99٢

صاح القطاعي 
املطلوبات القابلة لإلف

جمالي
األ

خرى 
أ

صيانة 
جلة املياة وال

معا
جارة 

الت
صة 

ص
خ

مقاوالت مت
مقاوالت 

31 ديسمبر 2016 
ريـال قطري

ريـال قطري 
ريـال قطري 

ريـال قطري 
ريـال قطري 

ريـال قطري 
 

44٧,693,8٧9
 -

 8٢,5٠6,534
 45,٧1٢,6٢6

 ٢61,469,848
 58,٠٠4,8٧1

خلارجية 
اإليرادات ا

8,٧٠3,135
 ٢,٢49

 ٧٠٠,39٧
 1,8٧3,9٠8

 4,٧٠3,٢٧9
 1,4٢3,3٠٢

صروفات الفوائد 
م

5,685,٠٧6
 ٢53,٢٧٧

 1,446,٧43
 1,٠8٧,998

 1,184,٧٢1
 1,٧1٢,33٧

االستهالك 
11٧,144,9٧٠

 ٢٠,٧68,995
 8,49٠,3٢4

 ٢٧,415,588
 59,٠93,٢58

 1,3٧6,8٠5
ربح السنة 

٧٠4,٧٧٧,5٠1
 ٧5,655,8٧9

 58,65٢,894
 1٠4,61٧,98٢

 4٠٧,٠٢٢,446
 58,8٢8,3٠٠

صاح القطاعي 
املوجودات القابلة لإلف

461,9٠3,186
 14,9٠4,865

 41,451,٢53
 68,٢9٠,8٢4

 ٢86,19٠,6٠1
 51,٠65,643

صاح القطاعي 
املطلوبات القابلة لإلف

كما يف 3١ ديسمبر ٢٠١٧
كما يف 3١ ديسمبر ٢٠١٧

30- البيانات القطاعية )تتمة(
مت إيضاح السياسيات احملاسبية للقطاعات القابلة لإلفصاح يف إيضاح رقم )3(. ميثل ربح القطاع األرباح قبل الضرائب املكتسبة من قبل 
كل قطاع بدون توزيع التكاليف اإلدارية ورواتب املدراء وربح إستبعاد حصة يف اإلستثمارات واحلصة من أرباح الشركات الزميلة وأرباح 
وخسائر أخرى وتكاليف التمويل وهذا هو التقرير املقدم العضاء مجلس االدارة لغايات تخصيص املوارد الالزمة وتقييم اداء القطاعات.

تسويات إيرادات، الربح أو اخلسارة، املوجودات واملطلوبات والبنود اجلوهرية األخرى للقطاعات الصادر تقريرها.

31 ديسمبر  
2016  2017  

ريـال قطري ريـال قطري   
الربح أو اخلسارة

11٧,144,9٧٠  116,838,1٧3 إجمالي الربح أو اخلسارة للقطاعات القابلة لإلفصاح 
)46,1٢٠,٠٠٠(  )46,49٠,٠66( إلغاء األرباح املشتركة بني القطاعات 

٧1,٠٢4,9٧٠  ٧٠,348,1٠٧ الربح املوحد للسنة من العمليات املستمرة 

املوجودات
٧٠4,٧٧٧,5٠1  1,5٢٢,9٧٧,644 إجمالي املوجودات للقطاعات القابلة لإلفصاح 
395,195,1٠4  - موجودات مصنفة برسم البيع 
)45,5٢5,986(  )1٢5,188,6٢1( إلغاء املوجودات املشتركة بني القطاعات 

1,٠54,446,619  1,39٧,٧89,٠٢3  
املطلوبات

461,9٠3,186  453,435,593 إجمالي املطلوبات للقطاعات القابلة لإلفصاح 
٢69,6٠3,69٧  - املطلوبات املرتبطة مباشرة باملوجودات املصنفة برسم البيع 
)٢4,٠19,984(  )11,11٧,853( إلغاء املطلوبات املشتركة بني القطاعات 

٧٠٧,486,899  44٢,3١٧,٧4٠  

لغرض مراقبة أداء القطاع وتوزيع املوارد بني القطاعات
• يتم تخصيص جميع املوجودات للقطاعات القابلة لإلفصاح بخالف االستثمار يف الشركة الزميلة واملوجودات احملتفظ بها برسم البيع 

وممتلكات ومعدات واألدوات املالية املنسوبة إلى الشركة األم.

• يتم تخصيص جميع املطلوبات للقطاعات القابلة لإلفصاح بخالف مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني واملطلوبات املالية املنسوبة 
إلى الشركة األم.

ال يساهم أي من العمالء بنسبة 1٠٪ أو أكثر يف إيرادات املجموعة خالل ٢٠16 و ٢٠1٧.

31-  حصة العمليات املشتركة
دخلت املجموعة يف إتفاقيات مشتركة مع أي تي ستار للهندسة واملقاوالت ذ.م.م يف ٠٢ نوفمبر ٢٠1٠ )أي تي ستار للهندسة واملقاوالت 
والكهربائية  امليكانيكية  األعمال  لتنفيذ  مدماك  كونستراكت  منحته شركة سيكس  لتنفيذ مشروع  عملية مشتركة(  ذ.م.م  قطر  ودباس 

والسباكة لدي مركز الدوحة للمؤمترات يف دولة قطر.
2016  2017  
٪5٠  ٪5٠ دباس قطر ذ.م.م 
٪5٠  ٪5٠ أي تي ستار للهندسة واملقاوالت ذ.م.م 

ضـاحـات حـول البيانـات املالـية املـوحـدة )تتمة(
إي

إيضـاحـات حـول البيانـات املالـية املـوحـدة )تتمة(
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كما يف 3١ ديسمبر ٢٠١٧

31-  حصة العمليات املشتركة )تتمة(
يبني اجلدول أدناه ملخص من البيانات املالية للعمليات املشتركة والتي متثل 1٠٠٪ من األصول واأللتزامات ونتائج العمليات كما يف 31 

ديسمبر:

ملخص من البيانات املالية للعمليات املشتركة:
31 ديسمبر  

2016  2017  
ريـال قطري ريـال قطري   
٢٠4,5٢6,16٠  ٢٢1,4٢8,8٧٧ إجمالي املوجودات 
19٢,414,٠68  ٢٠9,٢35,٢44 إجمالي املطلوبات 

9,3٧٠,٢98  ٢1,4٠1,٠86 االيرادات 
3,568,٢٠9  81,541 صايف الربح 

تظهر حصة املجموعة من أصول وإلتزامات وإيرادات وأرباح وصايف ربح العمليات املشتركة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر:

31 ديسمبر  
2016  2017  

ريـال قطري ريـال قطري   
5٢,154,1٧٠  56,464,364 إجمالي املوجودات 
49,٠65,58٧  53,354,98٧ إجمالي املطلوبات 
٢,389,4٢6  5,45٧,٢٧٧ األيرادات 

9٠9,894  ٢٠,٧93 صايف الربح 
٢4٧  14 نقد وأرصدة لدي البنوك 

9,446  15,3٧3 مصاريف األهالك 
٢8,894  - مطلوب من أطراف ذات عالقة 

1٢,14٠,41٢  1٢,61٠,٧46 مطلوب ألطراف ذات عالقة 
1٠,965,٠٠٠  1٠,965,٠٠٠ األلتزامات احملتملة 

32- إلتزامات محتملة
31 ديسمبر  

2016  2017  
ريـال قطري ريـال قطري   
٢٢,634,665  ٢9,٢٧5,133 خطابات إئتمان 
6٠,٢49,٧53  51,458,945 خطابات ضمان 
45,٧3٢,٢31  5٧,٠1٧,٢4٢ ضمان أعمال 

-  ٧,184,5٠٠ سندات ومناقصات 
-  1٧,596,944 ضمانات مدفوعة مقدما 

3,٧6٢,٠٠٠  1,9٠3,٧64 ضمانات اخرى 

33-  األدوات املالية 
تتكون األدوات املالية من املوجودات املالية واملطلوبات املالية.

املوجودات املالية
مدينة،  ذات عالقة، ذمم جتارية، محتجزات  أطراف  من  املطلوب  البنوك،  لدى  وأرصدة  نقد  من  للمجموعة  املالية  املوجودات  تتكون 

إستثمارات متاحة للبيع وإستثمارات يف شركات زميلة.

33-  األدوات املالية )تتمة(
املطلوبات املالية

تتكون املطلوبات املالية اجلوهرية من الذمم التجارية الدائنة، السحب على املكشوف لدى البنوك، قروض، محتجزات دائنة ومطلوب إلى 
أطراف ذات عالقة.

القيمة العادلة لألدوات املالية
إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم فيها تبادل املوجودات أو تسوية املطلوبات بني أطراف مطلعة وراغبة يف التعامل على أساس جتاري 
بحت. حيث أنه مت إعداد هذه البيانات املالية املرحلية املختصرة املوحدة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية، بإستثناء اإلستثمارات املتاحة للبيع 
والتي يتم تقييمها بالقيمة العادلة، إن القيمة الدفترية لألدوات املالية للمجموعة قد تختلف عن قيمتها العادلة، ومع ذلك، فإن وجهة نظر 
اإلدارة، أن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية حيث أن معظم هذه األدوات املالية إما 

قصيرة األجل بطبيعتها أو يتم إعادة تسعيرها باستمرار.

تّدرج القيمة العادلة
إن اجلدول التالي يحلل األدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة وفقاً لطريقة التقييم. تعرف املستويات املختلفة كالتالي:

األسعار املتداولة )غير املعّدلة( يف أسواق نشطة ملوجودات أو مطلوبات مماثلة والتي ميكن للمجموعة الوصول إليها يف  املستوى 1 
تاريخ القياس.

مدخالت أخرى غير األسعار املدرجة املوجودة يف املستوى )1( للموجودات واملطلوبات، وتكون واضحة إما بصورة مباشرة  املستوى ٢  
أو غير مباشرة.

املدخالت للموجودات أو للمطلوبات التي ال ميكن مالحظتها. املستوى 3 

املستوى 3 املستوى 2  املستوى 1  القيمة العادلة   
ريـال قطري ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري   2017

مستوى تّدرج القيمة العادلة 
موجودات مالية

١.564.9١9  -  -  ١.564.9١9 إستثمارات عقارية 

٢٠16
مستوى تّدرج القيمة العادلة

موجودات مالية
٢.1٧٠.69٢  -  -  ٢.1٧٠.69٢ إستثمارات عقارية 

ال توجد أي أدوات مالية أخرى مت قياسها يف املستويني 1 و ٢، لم يكن هناك أي حتويالت ضمن أي مستوى تّدرج القيمة العادلة للسنوات 
املنتهية يف 31 ديسمبر ٢٠16 و ٢٠1٧ على التوالي .

34-  إدارة املخاطر املالية 
األهداف والسياسات

عالقة،  ذات  أطراف  إلى  مطلوب  وقروض،  البنوك،  لدى  املكشوف  على  السحب  على  للمجموعة  الرئيسية  املالية  املطلوبات  تشتمل 
محتجزات دائنة وذمم جتارية دائنة وأوراق دفع. الغرض األساسي لهذه املطلوبات املالية هو احلصول على متويل لعمليات املجموعة. 
ولدى املجموعة موجودات مالية مختلفة مثل ذمم جتارية مدينة، محتجزات مدينة، مطلوب من أطراف ذات عالقة، إستثمارات متاحة 
للبيع، اإلستثمارات العقارية، اإلستثمار يف شركات زميلة واحلسابات اجلارية لدى البنوك والتي تنشأ مباشرة نتيجة عمليات املجموعة.

العمالت ومخاطر  الفائدة ومخاطر  أسعار  اإلئتمان ومخاطر  للمجموعة هي مخاطر  املالية  األدوات  الناشئة من  الرئيسية  املخاطر  إن 
السيولة. تقوم اإلدارة مبراجعة السياسات بغرض إدارة كل من هذه املخاطر ، والتي تنشأ مباشرة من العمليات والتي يتم تلخيصها كما يلي:

كما يف 3١ ديسمبر ٢٠١٧

إيضـاحـات حـول البيانـات املالـية املـوحـدة )تتمة( إيضـاحـات حـول البيانـات املالـية املـوحـدة )تتمة(
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34-  إدارة املخاطر املالية )تتمة(
إدارة مخاطر اإلئتمان

تتمثل مخاطر اإلئتمان يف اخلطر بعدم مقدرة الطرف املتعاقد معه على سداد إلتزاماته لآلخر مما يتسبب يف حتمل املجموعة خلسارة 
مالية. إن املجموعة معّرضة ملخاطر اإلئتمان من خالل القيمة الدفترية لألصول املالية والتي تتكون أساساً من أرصدة لدى البنوك وذمم 
مدينة. إن مخاطر اإلئتمان على األرصدة لدى البنوك محدودة، حيث أن ودائعها لدى بنوك ذات نسب إئتمانية جيدة. كما أن مخاطر 
اإلئتمان على الذمم املدينة محدودة ، حيث أنها موزعة على العديد من العمالء ويتم إظهارها بالصايف من مخصص الديون املشكوك يف 

حتصيلها بعد مراجعة إمكانية حتصيلها.

إدارة مخاطر العمالت
تتمثل مخاطر العمالت يف اخلطر من تغييرات قيمة األدوات املالية بسبب تقلبات أسعار العمالت األجنبية. إن تعرض املجموعة ملخاطر 

العمالت ضئيلة، حيث أن معظم املبيعات واملصاريف تتم بالريـال القطري أو الدوالر األمريكي.

إدارة مخاطر السيولة
تقوم املجموعة بإدارة مخاطر السيولة عن طريق اإلحتفاظ بإحتياطيات بنكية مالئمة والتسهيالت املستمرة ومراقبة التدفقات النقدية 
املستقبلية املتوقعة والفعلية ومقابلة تواريخ إستحقاق اإللتزامات واألصول املالية. إن سياسات املجموعة للمبيعات تتطلب دفع املبالغ 
خالل 3٠-6٠ يوماً. يتم سداد الذمم الدائنة عادة خالل 3٠-9٠ يوماً من تاريخ الشراء. إن اإللتزامات املالية للمجموعة هي بطبيعتها 

قصيرة األجل وتستحق خالل فترة 1٢ شهر.

إدارة رأس املال 
تقوم املجموعة بإدارة رأسمالها للتأكد بأنها قادرة على االستمرار كمنشأة مستمرة يف نفس الوقت الذي تقوم به بتحقيق احلد األقصى 

من العائد للمساهمني من خالل تعظيم اإلستفادة من أرصدة الديون ورأس املال.

يتكون هيكل رأس مال املجموعة من الديون، والتي تتكون من القروض املوضحة يف اإليضاح رقم )16( وحقوق املساهمني متضمنة رأس 
املال، اإلحتياطيات واألرباح املدورة

معّدل اإلستعداد
تقوم املجموعة مبراجعة هيكل رأس املال بشكل منتظم.

إن معّدل اإلستعداد يف نهاية السنة هو كالتالي:
31 ديسمبر  

2016  2017  
ريـال قطري ريـال قطري   
1٠٢,359,991  1٢8,٢٠6,٧٠5 دين )أ( 
)51,568,3٧1(  )66,3٧6,٢6٠( النقد وشبه النقد )إيضاح رقم 5 )ب( 

5٠,٧91,6٢٠  61,83٠,445 صايف الدين 
346,959,٧٢٠  955,4٧1,٢83 حقوق امللكية )ب( 

٪١4.64  ٪6.4٧ صايف الدين إلى نسبة حقوق امللكية 

يتضمن الدين القروض طويلة وقصيرة األجل كما هو موضح يف إيضاح رقم )16(.  )1(
تتضمن حقوق امللكية كل من رأس املال وإحتياطيات املجموعة.  )٢(

3٥-  أرقام املقارنة
مت إعادة تصنيف أرصدة محددة يف بيان املركز املالي املوحد كما يف السنة السابقة لتتوافق مع عرض البيانات املالية املوحدة للسنة 

احلالية. لم يكن العاده التصنيف اثر على صايف الربح أو صايف املوجودات أو حقوق امللكية لسنة املقارنة.

36-  املوافقة على البيانات املالية
متت املوافقة على البيانات املالية املوحدة من قبل مجلس االداره وأصدرت بتاريخ 1٢ مارس ٢٠18.

كما يف 3١ ديسمبر ٢٠١٧

إيضـاحـات حـول البيانـات املالـية املـوحـدة )تتمة(
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