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إننــا نعمــل فــي شــركة داللــة القابضــة يومــا بعــد يــوم مــن خــالل الشــركات التابعــة لنــا علــى تقديــم أفضــل الخدمــات االســتثمارية التــي 
يحتاجهــا عمالئنــا وتوفيــر كافــة ســبل الراحــة واألمــان إلنهــاء معامالتهــم فــي إطــار مــن الســرية والتنظيــم والســرعة.

لقــد حظيــت شــركة داللــة القابضــة منــذ تأسيســها فــي عــام 2005 علــى ثقــة الكثيــر مــن العمــالء داخــل دولــة قطــر وخارجهــا مــن خــالل 
ــم أعلــى مســتويات الجــودة فــي كافــة  ــع بالكفــاءة الالزمــة لتقدي ــه ويتمت الخدمــات التــي يقدمهــا فريــق عمــل متمــرس فــي مجال

المعامــالت التــي نقــوم بهــا.

إننــا نســعى فــي شــركة داللــة إلــى تطويــر برامجنــا بشــكل مســتمر لتتــالءم مــع المتغيــرات المتالحقــة التــي يشــهدها ســوق االســتثمار 
ــا وتقديــم الخدمــات التــي يحتاجونهــا بســهولة  المالــي والعقــاري فــي كافــة أنحــاء العالــم مــن أجــل المحافظــة علــى رضــاء عمالئن

ويســر.

كمــا نخطــط فــي داللــة القابضــة لتقديــم المزيــد مــن الخدمــات التــي يحتاجهــا جمهــور العمــالء ليتماشــى مــع التطــور المتســارع الــذي 
تشــهده دولــة قطــر والــذي جعلهــا مركــزا هامــا لالســتثمار وجــذب رؤوس األمــوال مــن كافــة أنحــاء العالــم كمــا نســعى البتــكار حلــول 

جديــدة لتقديــم خدمــات مميــزة لعمالئنــا تتوافــق مــع نظرتهــم لنــا كشــركة رائــدة فــي مجــال االســتثمار والوســاطة الماليــة.

إننــا نهــدف إلــى أن نكــون مؤسســة اســتثمارية متكاملــة يمكنهــا إعــادة تصميــم االســتثمارات الماليــة والعقاريــة علــى الصعيــد المحلــي 
واإلقليمــي ومســاعدة عمالئنــا فــي اتخــاذ القــرارات المناســبة مــن خــالل توفيــر كافــة ســبل الراحــة واألمــان فــي خدماتنــا.

د. عبدالعزيز بن علي الحمادي
الرئيس التنفيذي
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ديناميكيــة المجموعه

داللة القابضة ش.م.ع.ق 

تأسســت شــركة داللــة للوســاطة واالســتثمار القابضــة )ش.م.ع.ق( فــي شــهر 
مايــو ٢٠٠5 بــرأس مــال مدفــوع قيمتــه ٢٠٠ مليــون ريــال قطــري )55 مليــون دوالر 
ــتثمارية  ــة اس ــة أول مؤسس ــت دالل ــبتمبر ٢٠٠5 أصبح ــي س ــا(. وف ــي تقريب أمريك
ــدف  ــة به ــأوراق المالي ــة ل ــوق الدوح ــي س ــجيلها ف ــم تس ــة يت ــر بنكي ــة غي مالي

ــهم. ــوق األس ــي س ــتثمرين ف ــاطة للمس ــات الوس ــم خدم تقدي

أسســت داللــة القابضــة كال مــن شــركة داللــة للوســاطة اإلســالمية )ذ.م.م(، وشــركة 
ــة،  ــأوراق المالي ــة ل ــوق الدوح ــي س ــجيلهما ف ــم تس ــاطة )ذ.م.م( وت ــة للوس دالل

وقــد بــدأت كلتــا الشــركتين العمــل فــي بدايــة شــهر ينايــر مــن العــام ٢٠٠٦. 

وخــالل فتــرة تأســيس وجيــزة تمكنــت شــركة داللــة للوســاطة واالســتثمار القابضــة 
ــة  ــل الدول ــن داخ ــر م ــة قط ــي بورص ــتثمرين ف ــة المس ــب ثق ــن كس )ش.م.ع.ق( م
وخارجهــا وذلــك بفضــل الجهــود التــي بذلهــا فريــق العمــل بالشــركة مــن اإلدارييــن 
والتنفيذييــن والخبــراء فــي قطــاع الوســاطة الماليــة واالســتثمار. وقــد انعكســت 
ثقــة المســتثمرين علــى تطويــر أســاليب العمــل فــي داللــة بحيــث أصبحــت مســاعدة 
المســتثمرين علــى تحقيــق الصفقــة الصحيحــة والرابحــة فــي ســوق األســهم 

واتخــاذ القــرار االســتثماري المناســب مــن أهــم أهــداف الشــركة. 

كمــا أطلقــت الشــركة فــي عــام ٢٠٠9 شــركة داللــة العقاريــة التــي تعــد ذراع 
االســتثمار العقــاري للشــركة والتــي تعمــل فــي مجــال االســتثمار والتســويق 
العقــاري باإلضافــة إلــى أنشــطة مختلفــة أخــرى مثــل إدارة العقــارات والتــي 
ــة  ــآت باإلضاف ــق المنش ــارات وإدارة مراف ــل اإليج ــات تحصي ــا خدم ــن خالله ــدم م تق
إلــى الخدمــات التأجيريــة ، كمــا تعمــل داللــة العقاريــة كمثمــن عقــاري معتمــد لــدى 

ــة. ــات القطري الجه

يتكــون مجلــس اإلدارة الحالــي لداللــة القابضــة مــن تســعة أعضــاء يمثلــون أربعــة 
ــة  ــة العام ــع للهيئ ــات التاب ــدوق المعاش ــي: صن ــة ه ــة عريق ــات حكومي ــم جه منه
للتقاعــد والمعاشــات، مؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم وتنميــة المجتمــع، صنــدوق 
ــلحة.  ــوات المس ــتثمار الق ــة اس ــة، ومحفظ ــوزارة المالي ــع ل ــة التاب ــم والصح التعلي
وُيعنــى مجلــس إدارة داللــة القابضــة باإلشــراف اإلداري اإلســتراتيجي علــى جميــع 
ــة  ــر وطبيع ــع معايي ــق م ــا يتواف ــاهمين بم ــح المس ــة لصال ــة القابض ــطة دالل أنش

ــدة. ــة الرائ ــية الوطني ــات المؤسس الممارس

الرؤيــــــة 

نحــن نبــذل أقصــى مــا فــي وســعنا لتطبيــق أفضــل المعاييــر و الممارســات 
ــن  ــة، و نح ــة و الثقافي ــا المحلي ــاق بيئتن ــي نط ــال ف ــاع األعم ــي قط ــة ف العالمي
ــرة فــي مجــال األعمــال والكفــاءة  ملتزمــون بتحقيــق التوافــق المثالــي بيــن الخب
المهنيــة و الحلــول التكنولوجيــة و مصممــون علــى خدمــة عمالئنــا فــي بيئــة تلتــزم 

ــة. ــر األخالقي ــى المعايي بأعل

أننــا نهــدف إلــى أن نكــون أفضــل شــركة وســاطة ماليــة فــي قطــر، كمــا نطمــح أن 
نكــون مؤسســة اســتثمارية متكاملــة يمكنهــا إعــادة تصميــم االســتثمارات الماليــة 

علــى الصعيــد اإلقليمــي.

الهـــــدف

- نلتــزم بتحقيــق مــا يفــوق توقعــات عمالئنــا مــن حيــث الثقــة فــي جــودة خدماتنــا 
والتميــز المهنــي مــع االلتــزام بالقيــم والحفــاظ علــى أعلــى المســتويات 

األخالقيــة والمهنيــة.

- العمــل علــى اســتقطاب كــوادر بشــرية ذات خبــرة وكفــاءة وقــادرة علــى العمــل كفريــق 
واحــد وكذلــك مــع عمالئنــا وشــركاء أعمالنــا.

ــم  ــات لتقدي ــل الممارس ــزام بأفض ــو وااللت ــد والنم ــى التجدي ــعى إل ــا نس ــا إنن - كم
ــاهمين. ــر للمس ــاح أكب ــرص نج ــر ف ــا وتوفي ــل لعمالئن ــة األفض الخدم

- تعزيز بيئة عمل تشجع على النمو المهني والمالي. 

العمــل علــى ضمــان اســتمرار النمــو والشــفافية مــن خــالل أســاليب إداريــة حديثــة 
ومتطــورة.

- العمل على تنمية عوائد وأرباح المساهمين.

- العمل على أن نكون شركة وطنية رائدة تشارك بفاعلية في تنمية المجتمع.



سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن خالد آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة
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السيد جابر بن هجاج الشهواني
نائب رئيس مجلس اإلدارة



السيد خالد بن عبد الله السويدي
عضو مجلس اإلدارة

السيد أحمد بن محمد األصمخ
عضو مجلس اإلدارة

السيد وليد بن رسالن العبد الله
عضو مجلس اإلدارة

سعادة الشيخ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني
عضو مجلس اإلدارة

السيد علي بن حسين علي السادة
عضو مجلس اإلدارة

السيدة موزة بنت محمد السليطي
عضو مجلس اإلدارة

السيد محمد الخــــاطر
عضو مجلس اإلدارة



تقرير مجلس اإلدارة

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧
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بسم الله الرحمن الرحيم
حضرات السادة المساهمين الكرام

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،
يســرني باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن مجلــس إدارة شــركة داللــة للوســاطة واالســتثمار 
القابضــة أن أعــرض لكــم موجــز التقريــر الســنوي عــن نشــاط الشــركة ونتائــج أعمالهــا خــالل 

الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧م.
لقــد مثــل عــام ٢٠١٧ عامــا جديــدا مــن النجــاح لشــركة داللــة فــي ظــل النهــج الجديــد الــذي 
ــطتها  ــم أنش ــركة ودع ــوارد الش ــة م ــا لتنمي ــي اتخذه ــراءات الت ــس اإلدارة واإلج ــه مجل اتبع
التشــغيلية بشــكل كبيــر لمواجهــة كافــة الصعوبــات التــي تعتــرض أســواق المــال بيــن الحيــن 

ــركة. ــوازن للش ــى أداء مت ــاظ عل ــر للحف واآلخ
لقــد اهتــم مجلــس اإلدارة فــي العــام الماضــي بزيــادة وفاعليــة الرقابــة الداخليــة وااللتــزام 
واالهتمــام بشــكل كبيــر بعمليــات المتابعــة لكافــة أنشــطة الشــركة واالهتمــام بجــودة 
العمليــات التشــغيلية للحصــول علــى رضــى العمــالء والجهــات الرقابيــة فــي نفــس الوقــت.
لقــد اســتطاعت شــركة داللــة أن تتجــاوز الظــروف االقتصاديــة التــي تواجــه المنطقــة بشــكل 
عــام ودولــة قطــر بشــكل خــاص وأن تســتمر فــي أنشــطتها التشــغيلية بشــكل متميــزة عبــر 
الشــركات التابعــة لتحقيــق نتائــج مرضيــة وذلــك فــي ظــل رؤيــة حضــرة صاحــب الســمو أميــر 
ــة بالبحــث عــن فــرص  ــه المتوالي ــي وتوجيهات ــن حمــد آل ثان ــم ب ــالد المفــدى الشــيخ/ تمي الب

بديلــة لتنويــع االقتصــاد القطــري والتــزام القطــاع الخــاص بواجباتــه تجــاه بلــده.
ــة  ــة القابض ــركة دالل ــن لش ــاطة التابعتي ــركتي الوس ــر ش ــاطة عب ــرادات الوس ــت إي ــد ارتفع لق
ــبة ٧٢%  ــادة بنس ــق زي ــام ٢٠١٧ لتحق ــي ع ــوظ ف ــكل ملح ــر بش ــة قط ــي بورص ــن ف والعاملتي
ــر زيــادة الحصــة الســوقية لشــركة داللــة  عــن العــام الــذي ســبقه وهــو األمــر الــذي جــاء عب
القابضــة مــن اجمالــي تــداوالت بورصــة قطــر لتصــل إلــى ٢٢,٦% فــي عــام ٢٠١٧ فــي حيــن 
بلغــت فــي عــام ٢٠١٦ نســبة ١٢% فقــط وهــو األمــر الــذي ســاهم بشــكل كبيــر فــي ارتفــاع 

ــر فــي أحجــام التــداول فــي البورصــة. ــر كبي إيــرادات الشــركة علــى الرغــم مــن   وجــود تغي

النتائج المالية:
ــة  ــة القابض ــركة دالل ــم أن ش ــن لك ــرني أن أعل ــركة فيس ــي للش ــص األداء المال ــا يخ ــا فيم أم
ــث  ــركة حي ــغيلية للش ــطة التش ــة األنش ــن كاف ــة م ــازة مدعوم ــاح ممت ــق أرب ــتطاعت تحقي اس
ــاح الشــركة خــالل عــام ٢٠١٧ إلــى ١٦,٧ مليــون ريــال قطــري بمعــدل نمــو  وصــل صافــي أرب
وصــل أكثــر مــن ٤٠٠% عــن العــام الــذي ســبقه، كمــا وصــل العائــد علــى الســهم فــي عــام 

ــري.  ــال قط ــى ٠,59 ري ٢٠١٧ إل

ــات  ــم العملي ــة ودع ــي تنمي ــاح ف ــن األرب ــد م ــتخدام العائ ــس اإلدارة باس ــى مجل ــد أوص وق
التشــغيلية المســتقبلية للشــركة.

المسؤولية االجتماعية:
إيمانــا مــن الشــركة بدورهــا نحــو المجتمــع ودولتنــا الحبيبــة والتزامــا منــا بتحقيــق رؤيــة قطــر 
٢٠3٠ والتــي ترتكــز بشــكل أساســي علــى التنميــة البشــرية، فقــد وقعــت الشــركة اتفاقيــة 
ثنائيــة مــع جامعــة قطــر تتيــح لشــركة داللــة القابضــة توفيــر فــرص تدريــب لطــالب جامعــة قطــر 
فــي شــركة داللــة القابضــة والشــركات التابعــة لهــا وتعريفهــم بأنظمــة التــداول والقوانيــن 
واللوائــح المتعلقــة بــه واألمــور الفنيــة التــي تتعلــق بأنشــطة البورصــة وحلــول تقنيــة 

المعلومــات والمجــاالت األخــرى التــي تعمــل بهــا الشــركات التابعــة.
كمــا قامــت شــركة داللــة القابضــة فــي بــادرة هــي األولــى مــن نوعهــا باســتضافة طالبيــن 

اثنيــن مــن جامعــة قطــر لحضــور اجتمــاع مجلــس إدارة 
ــة  ــوادر القطري ــم الك ــار دع ــي إط ــك ف ــركة وذل الش
ــة عمــل  ــة وكيفي الشــابة واطــالع الطــالب علــى تركيب
ــى  ــتراتيجية عل ــرارات االس ــاذ الق ــس اإلدارة واتخ مجل
ــة  ــام الحوكم ــا لنظ ــتويات اإلدارة ونموذج ــى مس أعل
المتقدمــة، ومعرفــة لتــداول الموضوعــات وتنــاول 
ــى  ــة عل ــع المدرج ــي المواضي ــات واآلراء ف المناقش

ــاع. ــدة االجتم أجن

الخطط المستقبلية:
إننــا نعمــل فــي شــركة داللــة القابضــة الســتمرار 
النجــاح الــذي حققنــاه فــي العــام الماضــي مــع 

تحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات عــن طريــق تنويــع اســتثمارات الشــركة والدخــول فــي مجــاالت 
ــام  ــذا الع ــة ه ــنوات قادم ــس س ــتراتيجية لخم ــالق اس ــركة إلط ــع الش ــث تتطل ــتثمارية حي اس
ــد  ــر عوائ ــق أكب ــة وتحقي ــرة المقبل ــي الفت ــركة ف ــه الش ــير علي ــذي ستس ــار ال ــم المس لترس

للمســاهمين.
كمــا أن الشــركة بصــدد الدخــول فــي أنشــطة جديــدة فــي بورصــة قطــر والحصــول علــى رخص 
جديــدة تختــص بالعمــل فــي األوراق الماليــة وذلــك تزامنــا مــع اطــالق نظــام التــداول الجديــد 
الــذي سيشــكل طفــرة تقنيــة لنشــاط الوســاطة فــي األوراق الماليــة والمتوقــع العمــل بــه 

فــي منتصــف العــام الجــاري.

تقرير الحوكمة:
لقــد أعــدت الشــركة تقريــرا مفصــال عــن حوكمــة الشــركة يغطــي الســنة الماليــة مــن 
ــة  ــركات المدرج ــة الش ــام حوكم ــات نظ ــا لمتطلب ــك وفق ــمبر ٢٠١٧  وذل ــى 3١ ديس ــر حت ١يناي
فــي االســواق الماليــة الصــادر عــن هيئــة قطــر لأســواق الماليــة وقــد تــم طباعتــه الطــالع 

ــركة.  ــاص بالش ــت الخ ــع االنترن ــى موق ــه عل ــم وضع ــا ت ــاهمين كم المس
المســاهمين الكــرام: إننــا نعمــل فــي شــركة داللــة للوســاطة واالســتثمار القابضــة علــى أن 
نســاهم بشــكل فاعــل فــي تنميــة اصــول الشــركة وتطويرهــا مــن أجــل الوصــول ألفضــل عائــد 

للمســاهمين ولتكــون الشــركة جــزءا هامــا 
مــن منظومــة التطــور والتقــدم فــي دولــة قطــر والمســاهمة بالقــدر الكافــي فــي تحقيــق 

رؤيــة قطــر ٢٠3٠ التــي نصبــوا لهــا جميعــا.
ختامــًا فإننــي أغتنــم هــذه الفرصــة ألرفــع باســمكم جميعــًا وباســم جميــع موظفــي شــركة 
داللــة القابضــة ومجلــس إدارتهــا أســمى آيــات الشــكر والعرفــان إلــى مقــام حضــرة صاحــب 
ــه ورعــاه، علــى  ــالد المفــدى حفظــه الل ــر الب ــن حمــد  آل ثانــي أمي ــم ب الســمو الشــيخ / تمي
الرؤيــة الثاقبــة والسياســة الحكيمــة التــي ينتهجهــا لتطويــر اقتصــاد دولــة قطــر والنهــوض 

بهــا فــي كافــة المياديــن.
كمــا أتوّجــه، باســم مجلــس اإلدارة، بخالــص الشــكر والتقديــر للســادة المســاهمين والعمــالء 
الكــرام علــى ثقتهــم ودعمهــم ونأمــل أن نكــون جديريــن بهــذه الثقــة، آمليــن أن نلتقــي بكــم 

دائمــًا علــى خيــر، وقــد حققــت الشــركة مزيــدًا مــن النجــاح واألهــداف.
كمــا يــود المجلــس أن يشــكر جميــع موظفــي “داللــة” علــى جهودهــم المخلصــة وتفانيهــم 

وحرصهــم الدائــم علــى تحقيــق أهــداف الشــركة ومصالــح عمالئهــا. 

عبدالرحمن بن حمد آل ثانيوالسـالم عليكـم ورحمـة اللـه وبركاتـه،،
رئيس مجلس اإلدارة



قنوات الخدمة
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داللة الوساطة )ذ. م. م(

الرؤية 

ــن  ــا م ــاون بينه ــاق التع ــح آف ــة وفت ــال العالمي ــواق الم ــن أس ــل بي ــل التكام  تفعي
ــواق. ــذه األس ــي ه ــاطة ف ــركات الوس ــع ش ــادي يجم ــالل دور ري خ

 

الرسالة

تعمــل شــركة داللــة للوســاطة علــى أن تكــون الشــركة الرائدة فــي قطاع الوســاطة 
فــي األســواق الماليــة ومســاعدة المســتثمرين علــى اتخــاذ القــرارات االســتثمارية 
ــزام  ــر وااللت ــادرات التطوي ــي مب ــالل تبن ــن خ ــب م ــت المناس ــي الوق ــة ف الصحيح
بمعاييــر العمــل المهنــي الســليم بمــا يضمــن الرضــاء الكامــل للعمــالء ومنتســبي 

الشــركة.

 كمــا تهــدف داللــة للوســاطة إلــى تقديــم مفهــوم حديــث وعصــري للتــداول فــي 
ــز  ــت ومرك ــر شــبكة اإلنترن ــداول عب ــات الت األســهم مــن خــالل اســتخدام أحــدث تقني
االتصــال. كمــا تســعى الشــركة إلــى تقديــم الخدمــة األفضــل لجميــع المســتثمرين 

أينمــا تواجــدوا ومســاعدتهم علــى تلبيــة طموحاتهــم وأهدافهــم االســتثمارية.

نبذة عن الشركة

تــم تأســيس شــركة داللــة للوســاطة )ذ.م.م( فــي ينايــر عــام ٢٠٠٦  بهــدف توفيــر 
خدمــات التــداول فــي أســهم الشــركات المدرجــة فــي األســواق الماليــة.

ــداول  ــة فــي مجــال الت ــر الدولي ــات والمعايي ــة للوســاطة أحــدث التقني ــق دالل  تطب
ــر النظــم الداعمــة والمســاعدة والتــي  ــت مــع توفي ــر شــبكة اإلنترن اإللكترونــي عب

ــالء. ــابات العم ــرية لحس ــن والس ــات األم ــى درج ــر أقص توف

ــن  ــر ع ــداول المباش ــات الت ــهم خدم ــي األس ــتثمرين ف ــركة للمس ــر الش ــا توف  كم
طــرق مركــز االتصــال المــزود بأحــدث أجهــزة االتصــال والــذي يتمتــع بقدرة اســتيعاب 

كبيــرة تضمــن خدمــات ســريعة ومرضيــة للمســتثمرين.

ــاع  ــي قط ــزة ف ــاءات المتمي ــرات والكف ــل الخب ــن أفض ــدد م ــركة ع ــل بالش  ويعم
ــن. ــرعة كبيرتي ــة وس ــالء بدق ــع العم ــات جمي ــة احتياج ــة لتلبي ــاطة المالي الوس
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داللة للوساطة االسالمية ّ)ذ.م.م(

الرؤية

تنمية رأس المال اإلسالمي في األسواق العالمية.

الرسالـــة

تتمثــل رســالة شــركة داللــة للوســاطة اإلســالمية فــي أن تصبــح االختيــار األول 
للمســتثمرين فــي أســواق المــال الراغبيــن فــي تنميــة اســتثماراتهم فــي اإلطــار 
اإلســالمي والشــرعي بشــكل عصــري ومهنــي وذلــك مــن خــالل ســعي الشــركة 
إلــى تقديــم آليــات عمــل ذات مســتوى عالمــي فــي مجــال الوســاطة الماليــة مــن 

ــادئ الشــريعة اإلســالمية. منظــور وفكــر إســالمي يراعــي تطبيــق أحــكام ومب

نبذة عن الشركة

ــي  ــالمية ف ــاطة اإلس ــالمية )ذ.م.م( ذراع الوس ــاطة اإلس ــة للوس ــركة دالل ــر ش تعتب
شــركة داللــة للوســاطة واالســتثمار القابضــة )ش.م.ع.ق(، وقــد تــم تأسيســها فــي 
ينايــر ٢٠٠٦ بهــدف توفيــر خدمــات التــداول فــي أســهم الشــركات المســجلة فــي 

األســواق الماليــة والتــي تتوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية.

لــدى الشــركة هيئــة خاصــة للفتــوى والرقابــة الشــرعية، وهــي لجنــة داخليــة خاصــة 
ومنفصلــة يمثــل أعضاؤهــا نخبــة مــن علمــاء الفقــه والشــريعة لالسترشــاد بآرائهــم 
حــول الشــركات واألســهم القابلــة للتــداول ضمــن شــروط وأحــكام الشــريعة 
ــهم  ــع أس ــراء وبي ــة بش ــاوى الخاص ــدار الفت ــى إص ــة عل ــل اللجن ــالمية. وتعم اإلس

ــالمي. ــار اإلس ــي اإلط ــتثمرين ف ــاع المس ــا لقط ــا أو غيره ــركة بعينه ش

تطبــق داللــة للوســاطة اإلســالمية أحــدث التقنيــات والمعاييــر الدوليــة فــي مجــال 
التــداول اإللكترونــي عبــر شــبكة اإلنترنــت مــع توفيــر النظــم الداعمــة والمســاعدة 
والتــي توفــر أقصــى درجــات األمــن والســرية لحســابات العمــالء. كمــا توفــر الشــركة 
ــال  ــز االتص ــرق مرك ــن ط ــر ع ــداول المباش ــات الت ــهم خدم ــي األس ــتثمرين ف للمس
ــن  ــرة تضم ــتيعاب كبي ــدرة اس ــع بق ــذي يتمت ــال و ال ــزة االتص ــدث أجه ــزود بأح الم

ــة للمســتثمرين. خدمــات ســريعة ومرضي

ــاع  ــي قط ــزة ف ــاءات المتمي ــرات والكف ــل الخب ــن أفض ــدد م ــركة ع ــل بالش  ويعم
ــن. ــرعة كببيري ــة و س ــالء بدق ــات العم ــع احتياج ــة جمي ــة لتلبي ــاطة المالي الوس
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إدارة العقــارات:

تحصيل المستحقات اإليجارية:

إن خاصيــة المتابعــة اإللكترونيــة لإليجــارات المســتحقة والتحصيــل تعمــل علــى 
تحصيــل المســتحقات اإليجاريــة فــي وقتهــا مدعومــة بمنظومــة إجــراءات قانونيــة 

ــدة. ــبية معتم ومحاس

الخدمات التأجيرية )التأجير وإدارة العقود (:

ــغال،  ــدل اإلش ــادة مع ــر وزي ــة التأجي ــن آلي ــرع م ــة ، تس ــه اإللكتروني ــة التنبي إن خاصي
ــويقية. ــط التس ــات والخط ــي األلي ــد ف ــتخدمين العدي مس

إدارة المنشآت: 

نقــوم بالتعاقــد مــع جهــات متخصصــة فــي هــذا المجــال واإلشــراف عليهــا لتقــدم 
أفضــل الخدمــات لمنشــآت المــالك. 

الوساطة ) للبيع والشراء (:

ــة  ــع أو الشــراء فــي حال ــرام صفقاتهــم فــي البي ــا إلب ــب مــع عمالئن نعمــل عــن كث
ــرام الصفقــات  ــات وإجــراءات معتمــدة تســهل مــن إب توفــر الفرصــة، مــن خــالل آلي

ــة.  ــرية وحرفي ــة وس بدق

المتابعة اإللكترونية:

ليتابــع المــالك إلكترونيــًا تفاصيــل عقاراتهــم مــن حيــث )تفاصيــل المســتأجرين، حالــة 
الوحــدات، قيمــة اإليجــارات والمســتحقات المحصلــة وغيرهــا (.

تواصل:

هــذه الخدمــة اإللكترونيــة اآلليــة تتيــح للمســتثمرين معرفــة المعــروض لدينــا 
مباشــرة فــور عــرض أي عقــار.

مثمن عقاري معتمد:

ــن  ــتندات التثمي ــتصدار مس ــى اس ــاعد عل ــدة تس ــات المعتم ــراءات والسياس  إن اإلج
لتكــون متطابقــة وأســعار الســوق. 



لجـــان مجلس اإلدارة
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اللجنة التنفيذية 

تضــم اللجنــة التنفيذيــة ثالثــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة ويرأســها رئيــس مجلــس 
ــة مجلــس اإلدارة. ــرة عضوي ــة مــع فت ــة اللجن اإلدارة. وتتفــق عضوي

أعضاء اللجنة التنفيذية هم: 

سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني - رئيس   •

سعادة الشيخ/ سحيم بن خالد آل ثاني - عضو   •

السيد/ خالد عبد الله السويدي - عضو  •

مسؤوليات اللجنة التنفيذية:

وضع السياسة العامة للشركة واعتماد السياسات واالجراءات الداخلية.  -١

مراجعة واعتماد الهيكل التنظيمي للشركة.  -٢

مراقبة واالشراف على االداء المالي للشركة.  -3

مراجعــة الموازنــة الســنوية للشــركة قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة لالعتماد   -٤

والموافقــة علــى أيــة مصروفــات اضافيــة عــن الموازنــة.

وضع السياسة االستثمارية للشركة.  -5

وضع سياسة االستثمار الخاصة بمحفظة الشركة لأوراق المالية وطريقة ادارتها.  -٦

الموافقة على أية مشروعات استثمارية.  -٧

مراجعــة والموافقــة علــى بيــع أي أصــول خاصــة بالشــركة باســتثناء العقــارات   -٨

ــتثمار. ــة لالس ــهم المخصص واالس

اعتمــاد خطــط االعمــال الخاصــة بشــركة داللــة القابضــة والشــركات التابعــة قبــل   -9

تقديمهــا لمجلــس اإلدارة.

الموافقة على القروض التي تطلبها الشركة.  -١٠

مراجعة واعتماد خطط الشراكة والدمج واالستحواذ مع شركاء خارجيين.  -١١

مراجعة واعتماد المقترحات الخاصة بتغيير رأس المال وهيكل الشركة.  -١٢

مراجعة واعتماد المقترحات الخاصة بإصدار سندات أو اوراق مالية.  -١3

تعيين وانهاء خدمات الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي وتحديد راتبيهما.   -١٤

لجنة التدقيق 

هيــا للجنــة المســؤولة عــن اإلشــراف واإلضطــالع بكافــة أنشــطة التدقيــق الداخلــي 
ــت  ــي وق ــس اإلدارة ف ــا مجل ــق عليه ــي يواف ــل الت ــة العم ــا لخط ــة وفًق والخارجي
ســابق. تتكــون اللجنــة مــن خمســة أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى أن تتفــق عضويــة 
اللجنــة مــع فتــرة عضويــة مجلــس اإلدارة. يجــب أن يتوافــر لــكل أعضــاء لجنــة 

ــبية.  ــة ومحاس ــرة مالي ــق خب التدقي

أعضاء لجنة التدقيق هم:

السيدة/ موزة محمد السليطي – رئيسًا   •

السيد/ وليد رسالن العبدالله – عضوًا   •

السيد/ خالد عبالله السويدي – عضوًا  •

السيد/ محمد مبارك الخاطر – عضوًا  •

مسؤوليات اللجنة بعد تحديث اختصاصاتها كاآلتي:

ــة  ــس اإلدارة وتوصي ــطة مجل ــراء بواس ــى إج ــاج إل ــات تحت ــة موضوع ــم أي تقدي  -١

ــة. ــراه اللجن ــا ت ــى م ــاًء عل ــة, بن ــراءات متابع بإج
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تقديــم تقريــر لمجلــس اإلدارة بشــأن الموضوعــات الخاصــة باللجنــة كمــا هــو منصوص   -٢

عليــه فــي )نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لأســواق الماليــة(. 

النظر في أية موضوعات أخرى على النحو الذي يحدده مجلس اإلدارة.   -3

ــل  ــس اإلدارة بالعم ــة مجل ــة وتوصي ــركة دالل ــة بش ــر الخاص ــل الخط ــد عوام رص  -٤

ــل.  ــذه العوام ــف ه ــى تخفي عل

تدقيق الرقابة المالية والداخلية وأنظمة إدارة المخاطر.   -5

مناقشــة أنظمــة المراقبــة الداخليــة مــع اإلدارة لضمــان قيــام اإلدارة بواجباتهــا   -٦

تجــاه تطويــر نظــم رقابــة داخليــة تتســم بالكفــاءة. 

ــاًء  ــة بن ــة الداخلي ــائل الرقاب ــي مس ــية ف ــات الرئيس ــج التحقيق ــي نتائ ــر ف النظ  -٧

علــى طلــب مجلــس اإلدارة, أو تقــوم اللجنــة بذلــك مــن تلقــاء نفســها بموافقــة 
مجلــس اإلدارة. 

استعراض السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية لشركة داللة.  -٨

ــنوية  ــف الس ــنوية ونص ــر الس ــة والتقاري ــم المالي ــة القوائ ــة وصح ــة دق مراقب  -9

ــكل  ــز بش ــع التركي ــر، م ــات والتقاري ــذه البيان ــل ه ــق مث ــنوية وتدقي ــع س والرب
ــى : ــاص عل خ

أية تغييرات في السياسات واألعمال المحاسبية. أ. 

المسائل التي تخضع لتقدير اإلدارة التنفيذية العليا. ب. 

التعديالت الرئيسية الناتجة عن تدقيق الحسابات. ج. 

استمرار داللة كمنشأة قائمة بالفعل. د. 

االلتزام بالمعايير المحاسبية - معايير التقارير المالية الدولية. هـ. 

ــد  ــزام بقواع ــر، وااللت ــة قط ــي بورص ــا ف ــول به ــد العمم ــزام بالقواع االلت ف. 
ــة. ــر المالي ــداد التقاري ــق بإع ــرى تتعل ــات أخ ــة متطلب ــاح وأي اإلفص

ــر  ــي التقاري ــد ف ــن أن توج ــة يمك ــر عادي ــة وغي ــائل هام ــة مس ــي أي ــر ف النظ  -١٠

الماليــة وحســابات داللــة. 

اإلشــراف علــى اســتقاللية وموضوعيــة المدقــق الخارجــي ومتابعتهــا لتحديــد   -١١

طبيعــة ونطــاق وفاعليــة التدقيــق الخارجيــة وفًقــا للمعاييــر الدوليــة المعمــول 
بهــا فــي التدقيــق ووفًقــا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة. 

التأكــد مــن أن المدقــق الخارجــي يقــوم بأعمــال تدقيــق ســنوية ونصــف ســنوية   -١٢

مســتقلة بغــرض توفيــر ضمانــات موضوعيــة لمجلــس اإلدارة والمســاهمين بــأن 
ــة  ــر الدولي ــح والمعايي ــن واللوائ ــا للقواني ــا وفًق ــم إعداده ــة يت ــم المالي القوائ
ــي  ــة ف ــة بدق ــركة دالل ــي وأداء ش ــع المال ــل الوض ــا تمث ــر, وأنه ــة التقاري لكتاب

جميــع النواحــي الماديــة.

االجتماع مع مدققى الحسابات الخارجيين مرة على األقل في السنة.  -١3

االهتمام بأية موضوعات يطرحها المدقيقين الخارجيين.   -١٤

التأكــد مــن رد مجلــس اإلدارة فــي الوقــت المناســب علــى االستفســارات   -١5

والمســائل المشــمولة فــي خطابــات وتقاريــر المدققييــن الخارجييــن.

ــر  ــليم التقري ــة وتس ــة العمومي ــي الجمعي ــق الخارج ــور المدق ــن حض ــد م التأك  -١٦

ــدد. ــذا الص ــي ه ــارات ف ــاؤالت أو استفس ــة تس ــى أي ــرد عل ــنوي وال الس

توصيــة مجلــس اإلدارة بشــأن تعييــن مدققــي حســابات خارجييــن، وذلــك باتبــاع   -١٧

المبــادئ اإلرشــادية اآلتيــة- 

أن يكــون مدققــي الحســابات الخارجييــن مســتقلين وليــس لهــم اهتمامــات أخــرى  أ. 
فــي داللــة أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا ســوى مدقــق الحســابات. يلــزم عــدم وجــود 

أي تعــارض مصالــح فــي عالقــة المدقــق الخارجــي مــع داللــة. 

يجــب أن يكــون مدققــي الحســابات الخارجييــن ذوي مهنيــة ولديهــم خبــرة  ب. 
إلــى  الماليــة للشــركات المدرجــة اســتناًدا  القوائــم  تخصصيــة فــي مدقــق 

الماليــة.  التقاريــر  لكتابــة  الدوليــة  والمعاييــر  للتدقيــق  الدوليــة  المعاييــر 

متابعة القواعد واللوائح المعمول بها بخصوص مناوبة المدقق. ج. 
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ــتياضاحات  ــة اس ــه وأي ــة أعمال ــي وخط ــق الخارج ــن المدق ــاب تعيي ــة خط مراجع  -١٨

هامــة يطلبهــا المدقــق مــن اإلدارة العليــا بخصــوص الســجالت المحاســبية 
والحســابات الماليــة أو أنظمــة الرقابــة, وكذلــك رد اإلدارة التنفيذيــة العليــا.

تقييم أداء المدقق الخارجي.  -١9

اإلشــراف علــى ســير عمــل التدقيــق الداخلــي, وعلــى وجــه الخصــوص ضمــان أن   -٢٠

التدقيــق الداخلــي ُتعنــي بالمهــام اآلتيــة:- 

مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية واإلشراف على تنفيذها.  أ. 

عمــل التدقيــق الداخلــي كعمليــة مســتقلة، ومــن قبــل فريــق عمــل مــدرب  ب. 
ومؤهــل. 

أن التدقيق الداخلي سيقدم تقريًرا إلى مجلس اإلدارة من خالل اللجنة.  ج. 

أن التدقيق الداخلي يشمل جميع أنشطة شركة داللة.  د. 

أن التدقيــق الداخلــي مســتقل عــن األداء الوظيفــي اليومــي فــي داللــة.  هـ. 
ــي  ــق الداخل ــوع للمدق ــض مدف ــالل تعوي ــن خ ــتقاللية م ــرض االس ــم ف يت

ــة.  ــن اللجن ــة م ــى توصي ــاًء عل ــس اإلدارة بن ــدده مجل يح

ف. أن يحضر المدقق الداخلي اجتماع الجمعية العمومية.

التأكــد مــن أن وظيفــة التدقيــق الداخلــي تتضمــن مدقــق داخلــي واحــد علــى   -٢١

األقــل يتــم تعيينــه بواســطة مجلــس اإلدارة.

توصيــة مجلــس اإلدارة بخصــوص اعتمــاد نطــاق التدقيــق الداخلــي وأن تشــمل   -٢٢

– علــى وجــه الخصــوص – اآلتــي:- 

المخاطــر  وإدارة  واالســتثمارات  الماليــة  الشــؤون  إجــراءات  مراقبــة  أ. 
عليهــا. واإلشــراف 

ــتجابة  ــتخدمة لالس ــم المس ــر والنظ ــل المخاط ــور عوام ــارن لتط ــم مق تقيي ب. 
ــوق.  ــي الس ــة ف ــر المتوقع ــة أو غي ــرات الجذري للتغي

تقييــم أداء مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا فــي تنفيــذ نظم الرقابــة الداخلية،  ج. 
ــات  ــس اإلدارة بموضوع ــالغ مجل ــم إب ــي ت ــرات الت ــدد الم ــك ع ــي ذل ــا ف بم
تتعلــق بالرقابــة )بمــا فــي ذلــك إدارة المخاطــر( والطريقــة التــي يتعامــل 

بهــا مجلــس اإلدارة مــع مثــل هــذه الموضوعــات. 

ــر  ــد تؤث ــرت أو ق ــي أث ــوارئ الت ــا أو الط ــة وضعفه ــة الداخلي ــاق الرقاب إخف د. 
علــى األداء المالــي لشــركة داللــة واإلجــراء المتبــع مــن قبــل الشــركة 
ــي  ــة ف ــكالت المدرج ــة المش ــة )وخاص ــة الداخلي ــات الرقاب ــح إخفاق لتصحي

ــا(. ــة به ــة الخاص ــم المالي ــنوية والقوائ ــة الس ــر دالل تقاري

التــزام شــركة داللــة بالقواعــد والمتطلبــات النظاميــة المعمــول بخصــوص  هـ. 
ــم الســوق واإلفصــاح.  قوائ

التزام شركة داللة بنظم الرقابة الداخلية في تحديد وإدارة المخاطر.  ف. 

كل المعلومات التي تصف عمليات المخاطر لشركة داللة.  ز. 

التأكــد مــن أن إعــداد تقريــر التدقيــق الداخلــي يتــم كل ثالثــة أشــهر وتقديمــة   -٢3

ــس اإلدارة. ــة ومجل ــى اللجن إل

اإلشــراف علــى مراقبــة األنشــطة الماليــة واإلداريــة والفنيــة للتدقيــق الداخلــي   -٢٤

ومراقبتها. 

تقييم أداء المدقق الداخلي.  -٢5

التأكــد مــن أن المدققييــن الخارجييــن والداخلييــن كيانــات نظاميــة منفصلــة   -٢٦

ــا  ــم تطبيقه ــي يت ــق خارج ــن مدق ــرى لتعيي ــات األخ ــع المتطلب ــان أن جمي وضم
علــى تعييــن المدقــق الداخلــي بمــا فــي ذلــك تنــاوب المدقــق )عندمــا يقــرر 

ــي( ــاري خارج ــي الستش ــق الداخل ــة المدق ــناد مهم ــس اإلدارة إس مجل

التنســيق مــع مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا والمديــر المالــي لشــركة   -٢٧

داللــة أو الشــخص المضطلــع بمســؤوليات المديــر المالــي.

التنســيق بيــن المدقــق الداخلــي والمدقــق الخارجــي وتوافــر المــوارد الالزمــة   -٢٨

وفاعليــة الضوابــط الداخليــة.



٢ ٠ ١ التقرير ال�سنـــــــــــوي ٧

التقرير السنـــــــوي
٢٠١٦

22

تدقيــق المالحظــات المطروحــة مــن أيــا مــن التقاريــر المقدمــة للجنــة وإحالتهــا   -٢9

الوقــت  فــي  والتصــرف  المتابعــة  إجــراءات  التخــاذ  المعنيــة  االدارات  إلــى 
المناســب.

وضــع قواعــد يســتطيع مــن خاللهــا موظفــي شــركة داللــة اإلبــالغ ســرًيا عــن أيــة   -3٠

مخــاوف حــول المســائل الــواردة فــي التقاريــر الماليــة أو الضوابــط الداخليــة أو 
أيــة أمــور أخــرى تثيــر الشــكوك، حيــث تعتبــر مثــل هــذه المســائل غيــر أخالقيــة أو 
غيــر نظاميــة وتضــر بشــركة داللــة. ضمــان توفــر الترتيبــات المناســبة التــي تســمح 
ــن التأكــد ممــا ســبق  بالتحقيــق النزيــه المســتقل فــي هــذه المســائل فــي حي

ذكــره  وضمــان ســرية المبلــغ وكذلــك حمايتــه مــن االنتقــام.

النظــر فــي المســائل التــي يثيرهــا المديــر المالــي لشــركة داللــة أو الشــخص   -3١

المدققييــن  أو  الداخلييــن  المدققييــن  أو  االلتــزام  مســؤولية  بــه  المنــوط 
الخارجييــن.

اإلشراف على التزام داللة بقواعد السلوك المهني.  -3٢

ــة  ــات المتعلق ــن والتعليم ــع القواني ــب بجمي ــو الواج ــى النح ــزام عل ــان االلت ضم  -33

ــة. ــطة دالل بأنش

ــكل  ــس اإلدارة بش ــات مجل ــة بصالحي ــة الخاص ــد اإلجرائي ــق القواع ــان تطبي ضم  -3٤

ــليم؛ س

حضور الجمعية العمومية.  -35

ــتقل  ــاري مس ــر أو استش ــع أي خبي ــة - م ــركة دالل ــاب ش ــى حس ــاور - عل التش  -3٦

ــس اإلدارة. ــن مجل ــبقة م ــة مس بموافق

ــوارد  ــة الم ــة وتنمي ــب وترقي ــة بتدري ــطة الخاص ــة األنش ــوص كاف ــة بخص التوصي  -3٧

ــا. ــرية ومتابعته البش

تفويــض المســؤوليات للجنــة فرعيــة تضــم واحــًدا أو أكثــر مــن أعضــاء اللجنــة أو   -3٨

للرئيــس التنفيــذي لشــركة داللــة.

لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة 

ــس  ــن مجل ــاء م ــة أعض ــن ثالث ــة م ــآت والحوكم ــيحات والمكاف ــة الترش ــون لجن تتك
اإلدارة. وتتفــق عضويــة اللجنــة مــع فتــرة عضويــة مجلــس اإلدارة. 

أعضاء اللجنة هم : 

السيد/ جابر بن هجاج الشهواني- رئيس  •

السيد/ أحمد محمد االصمخ- عضو   •

السيد/ علي حسين السادة - عضو  •

مسؤوليات اللجنة: 

تقديــم تقريــر لمجلــس اإلدارة بأيــة مســائل تحتــاج تصــرف مــن رأي اللجنــة كمــا   -١

توصــي بمتابعــة العمــل فيهــا.

تقديــم تقريــر لمجلــس اإلدارة بشــأن المســائل المتعلقــة باللجنــة كمــا تــم   -٢

ــواق  ــر لأس ــة قط ــن هيئ ــادر ع ــركات الص ــة الش ــام حوكم ــي ) نظ ــا ف تحديده
الماليــة(. 

النظر في أية مسائل أخرى على النحو الذي يحدده مجلس اإلدارة.  -3

مســؤولة عــن عمليــة الترشــيح لمجلــس اإلدارة واإلشــراف علــى تعييــن أعضــاء   -٤

ــس اإلدارة. مجل

مســؤولة عــن وضــع ونشــر إجــراءات رســمية وصارمــة وشــفافة فيمــا يتعلــق   -5

ــة لشــركة  ــات الالئحــة الداخلي ــاًء علــى متطلب بترشــيح أعضــاء مجلــس اإلدارة بن
داللــة القابضــة )بمــا فــي ذلــك النظــام األساســي( ونظــام حوكمــة الشــركات 
الصــادر عــن هيئــة قطر لأســواق الماليــة ونظــام الشــركات التجارية والســلطات 

األخــرى ذات الصلــة. 

تقتــرح علــى مجلــس اإلدارة تعديــل النظــام األساســي واعتمــاده فــي اجتمــاع   -٦
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الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة للمســاهمين، فــي حــال رأت اللجنــة أن مثــل 
هــذه التعديــالت ضروريــة.

ــة  ــة( سياس ــة العمومي ــي الجمعي ــاهمين ف ــاد المس ــد اعتم ــر )بع ــع ونش وض  -٧

ــار  األجــور التــي تحكــم أجــور رئيــس مجلــس اإلدارة وأعضــاء مجلــس اإلدارة وكب
موظفــي اإلدارة التنفيذيــة علــى أســاس لوائــح شــركة داللــة )بمــا فــي ذلــك 
النظــام األساســي( ووفًقــا لنظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن  هيئــة قطــر 
ــة واألنظمــة المســتخدمة األخــرى  ــة ونظــام الشــركات التجاري لأســواق المالي

ــة المطبقــة األخــرى المعمــول بهــا فــي قطــر. وأفضــل الممارســات الدولي

تحديــد وتنفيــذ سياســة األطــراف ذات الصلــة للرقابــة علــى المعامــالت التجاريــة   -٨

مــع األطــراف ذات الصلــة والرقابــة علــى تضــارب المصالــح المحتمــل، مــع 
اإلشــارة إلــى تعريــف األطــراف المتضامنــة كمــا هــو وارد فــي نظــام حوكمــة 
الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لأســواق الماليــة. وتشــمل هــذه السياســة 
ــن  ــادر ع ــركات الص ــة الش ــام حوكم ــي نظ ــدد ف ــو المح ــى النح ــات عل المتطلب

ــة. ــواق المالي ــر لأس ــة قط هيئ

ــع  ــاون م ــس اإلدارة, بالتع ــنوي آلداء مجل ــم الس ــراء التقيي ــام بإج ــان القي ضم  -9

رئيــس مجلــس اإلدارة.

إعــداد وتقديــم خطــة تعاقــب اإلدارة وبرنامــج التدريــب التوجيهــي ألعضــاء   -١٠

ــس  ــاء مجل ــل أعض ــة عم ــب وخط ــة التدري ــك عملي ــدد وكذل ــس اإلدارة الج مجل
اإلدارة وتقريــر حوكمــة الشــركات الســنوي إلــى مجلــس اإلدارة العتمــاده بنــاًء 

ــة. ــواق المالي ــر لأس ــة قط ــادر هيئ ــركات الص ــة الش ــام حوكم ــى نظ عل

حضــور الجمعيــة العموميــة. )المــادة ١٤. ٢ نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن   -١١

هيئــة قطــر لأســواق الماليــة(

ــتقل  ــاري مس ــر أو استش ــع أي خبي ــة – م ــركة دالل ــاب ش ــى حس ــاور – عل التش  -١٢

ــس اإلدارة. ــن مجل ــبق م ــاد مس ــى اعتم ــول عل ــريطة الحص ش

تفويــض المســؤوليات إلــى لجنــة فرعيــة تضــم واحــًدا أو أكثــر مــن أعضــاء   -١3

اللجنــة أو إلــى الرئيــس التنفيــذي لشــركة داللــة.

تعريــف مجلــس اإلدارة بشــكل دائــم بآخــر التطــورات فــي مجــال حوكمــة   -١٤

المجــال. بهــا فــي  المعمــول  التطبيقــات  الشــركات وأفضــل 
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الى حضرات السادة/ المساهمين       الكرام،،

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الرأي 

لقــد دققنــا البيانــات الماليــة الموحــدة لشــركة داللــة للوســاطة واالســتثمار 
ــي  ــًا ف ــم مع ــار إليه ــة )ويش ــركاتها التابع ــركة«( وش ــة )ش.م.ع.ق( )»الش القابض
تقريرنــا بـ«المجموعــة«(، والتــي تتكــون مــن بيــان المركــز المالــي الموحــد كمــا في 
3١ ديســمبر ٢٠١٧، وكل مــن بيــان الربــح أو الخســارة الموحــد وبيــان الدخــل الشــامل 

الموحــد، وبيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــد وبيــان التدفقــات النقديــة 
الموحــد للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وااليضاحــات التــي تشــتمل علــى ملخــص 

ــرى. ــيرية االخ ــات التفس ــة والمعلوم ــبية الهام ــات المحاس السياس

ــع  ــن جمي ــة، م ــورة عادل ــر بص ــة تظه ــدة المرفق ــة الموح ــات المالي ــا، ان البيان برأين
ــمبر  ــي 3١ ديس ــا ف ــة كم ــد للمجموع ــي الموح ــز المال ــة المرك ــي الجوهري النواح
ــة  ــنة المنتهي ــدة للس ــة الموح ــا النقدي ــد وتدفقاته ــي الموح ــا المال ٢٠١٧، وأدائه

.)IFRSs( ــة ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي ــًا للمعايي ــخ وفق ــك التاري بذل

أساس الرأي 

لقــد قمنــا بأعمــال التدقيق وفقــًا للمعاييــر الدولية للتدقيــق )ISAs(. إن مســؤولياتنا 
بموجــب تلــك المعاييــر موضحــة فــي فقــرة »مســؤوليات مدقــق الحســابات« عــن 
ــة  ــن المجموع ــتقلون ع ــا مس ــا. إنن ــن تقريرن ــدة م ــة الموح ــات المالي ــق البيان تدقي
وفــق معاييــر الســلوك الدوليــة لمجلــس المحاســبين »قواعــد الســلوك للمحاســبين 
المهنييــن« )IESBA Code( وقواعــد الســلوك المهنــي ذات الصلــة بأعمــال التدقيــق 
ــة قطــر،  ــة الموحــدة للمجموعــة فــي دول ــات المالي التــي نقــوم بهــا علــى البيان
ــا  ــات. إنن ــك المتطلب ــًا لتل ــرى وفق ــة األخ ــؤولياتنا األخالقي ــا بمس ــد وفين ــذا، وق ه
نــرى أن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة لتوفــر أساســًا مالئمــًا 

يمكننــا مــن إبــداء رأينــا.

أمور التدقيق الرئيسية

ــور  ــك االم ــي تل ــي ه ــا المهن ــا وتقديرن ــًا لحكمن ــية وفق ــق الرئيس ــور التدقي إن أم
الــذي كان لــه األهميــة القصــوى فــي أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا للبيانــات 
الماليــة الموحــدة للســنة الحاليــة. لقــد تمــت معالجــة أمــور التدقيــق الرئيســية فــي 
ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة ككل، وفــي تكويــن رأينــا بشــأنه، ونحــن 

ال نبــدي رأيــًا منفصــاًل حــول تلــك األمــور.

وفيما يلي وصف لكيفية تناول كل أمر من هذه األمور خالل أعمال التدقيق.

أرصدة العمالء لدى البنوك و المبالغ المستحقة للعمالء 

فــي  للعمــالء  المســتحقة  المبالــغ  و  البنــوك  لــدى  العمــالء  أرصــدة  تشــكل 
المجموعــة، 53٪  و 93٪ مــن إجمالــي الموجــودات الموحــدة وإجمالــي المطلوبــات 
ــدة  ــأ أرص ــمبر ٢٠١٧. تنش ــي 3١ ديس ــا ف ــي كم ــى التوال ــة عل ــدة للمجموع الموح
ــن  ــالء م ــن العم ــة ع ــل نياب ــالء والتحصي ــات العم ــن إيداع ــوك م ــدى البن ــالء ل العم
معامــالت المتاجــرة فــي األســهم، وتــدرج هــذه األرصــدة ضمــن المبالــغ المســتحقة 
للعمــالء كحســاب دائــن. ونظــرا لأهميــة النســبية ألرصــدة الحســابات وطبيعــة وحجم 
المعامــالت، فقــد اعتبرنــا أن وجــود أرصــدة العمــالء لــدى البنــوك واكتمــال حســابات 
ــق  ــال التدقي ــالل أعم ــة خ ــق هام ــألة تدقي ــي مس ــالء ه ــتحقة للعم ــغ المس المبال

ــا بهــا.  التــي قمن

لقــد حصلنــا علــى كتــب تأييــد أرصــدة حســابات العمــالء لــدى البنــوك لكافــة 
معامــالت اإليــداع الهامــة، باإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد قمنــا بفحــص كشــوف 
ــق  ــن تطاب ــق م ــنة للتحق ــة الس ــوك بنهاي ــدى البن ــابات ل ــع الحس ــويات لجمي التس
األرصــدة المؤيــدة مــن البنــوك مــع الحســابات الــواردة فــي ســجل األســتاذ العــام. 
كمــا قمنــا بعمــل اجــراءآت تحليليــة و اختبــار التســويات بيــن رصيــد البنــك و أرصــدة 

ــالء. ــتحقة للعم ــغ المس ــوك و المبال ــدى البن ــالء ل العم
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تقييم االستثمارات في األوراق المالية 

تتكــون االســتثمارات فــي األوراق الماليــة للمجموعــة بشــكل رئيســي من االســتثمار 
فــي أدوات حقــوق الملكيــة المدرجــة والتــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة ويتــم 
تســجيل أي تغيــرات فــي القيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل الشــامل الموحــد. 
ــري، و  ــال قط ــون ري ــة ١١٨.٨٨٤ ملي ــي األوراق المالي ــتثمارات ف ــت االس ــد بلغ وق
ــة  ــري والمتعلق ــال قط ــون ري ــغ ٤٢.١٢5 ملي ــة مبل ــة العادل ــارة القيم ــي خس صاف
بــاألوراق الماليــة االســتثمارية و قــد اعتبــرت كأمــر ذو أهميــة بالنســبة للعــام 
الحالــي نظــرا لحجــم الرصيــد والمعامــالت فيمــا يتعلــق بالبيانــات الماليــة الموحــدة.

تقــوم المجموعــة بقیــاس جمیــع أدوات حقــوق الملکیــة بقيمهــا العادلــة بنــاء علــی 
األســعار الســائدة لتلــك األدوات فــي األســواق النشــطة، و ذلــك عندمــا تختــار إدارة 
المجموعــة عــرض أربــاح وخســائر القيمــة العادلــة مــن أدوات حقــوق الملكيــة فــي 
بيــان الدخــل الشــامل الموحــد. ال يوجــد عمليــة إعــادة تصنيــف الحقــة ألربــاح وخســائر 

القيمــة العادلــة إلــى بيــان الدخــل الموحــد.

ــة مــن  ــار عين ــا بهــا فــي هــذا المجــال اختي ــق التــي قمن وشــملت إجــراءات التدقي
ــع  ــة م ــا المجموع ــي تطبقه ــة الت ــا العادل ــة قيمه ــة ومقارن ــوق الملكي أدوات حق
بيانــات الســوق المتاحــة للعمــوم والتحقــق مــن صافــي أرباحهــا أو خســائرها 
المدرجــة فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد. عنــد بيــع أدوات حقــوق الملكيــة خــالل 
الســنة، تحققنــا مــن تحويــل صافــي األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن هــذا البيــع مــن 
احتياطــي القيمــة العادلــة الشــاملة إلــى الخســائر المتراكمــة. كمــا قمنــا بتقييــم 
مــدى كفايــة االفصاحــات المتعلقــة باألســتثمارات فــي األوراق الماليــة فــي 

ــدة. ــة الموح ــات المالي البيان

معلومات أخرى

ــات  ــمل المعلوم ــي تش ــرى الت ــات األخ ــن المعلوم ــؤول ع ــس اإلدارة مس ان مجل
الــواردة فــي التقريــر الســنوي لســنة ٢٠١٧ )»التقريــر الســنوي«(، ولكنهــا ال 

ــا.  ــا عليه ــادر من ــابات الص ــق الحس ــر مدق ــة وتقري ــات المالي ــمل البيان تش

ان رأينــا حــول البيانــات الماليــة الموحــدة ال يتضمــن المعلومــات األخــرى وال نبــدي 
أي شــكل مــن أشــكال التأكيــد حولهــا.

ــى  ــالع عل ــي االط ــؤوليتنا ه ــإن مس ــة، ف ــات المالي ــا للبيان ــق بتدقيقن ــا يتعل فيم
ــات  ــت المعلوم ــا إذا كان ــك، م ــالل ذل ــار، خ ــي االعتب ــذ ف ــرى واألخ ــات األخ المعلوم
ــي  ــات الت ــدة أو المعلوم ــة الموح ــات المالي ــع البيان ــة م ــورة مادي ــى بص ال تتماش
ــى  ــاء عل ــة، بن ــاء مادي ــدو كأخط ــا تب ــق، أو إنه ــال التدقي ــالل أعم ــا خ ــا عليه حصلن
أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا، فــي حــال توصلنــا الــى وجــود خطــأ مــادي حــول 
هــذه المعلومــات األخــرى فــان علينــا االبــالغ عــن ذلــك فــي تقريرنــا. ليــس لدينــا مــا 

يجــب االبــالغ عنــه فــي هــذا الشــأن.

ــة  ــات المالي ــن البيان ــة ع ــن بالحوكم ــس اإلدارة والمكلفي ــؤوليات مجل مس
ــدة  الموح

ــا  ــدة وعرضه ــة الموح ــات المالي ــذه البيان ــداد ه ــن إع ــؤول ع ــس اإلدارة مس إن مجل
بصــورة عادلــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ، وكذلــك مــن وضــع أنظمــة 
الرقابــة الداخليــة التــي يعتبرهــا مجلــس اإلدارة ضروريــة بغــرض إعــداد بيانــات ماليــة 

خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة، ســواء كانــت ناجمــة عــن احتيــال أو خطــأ.

ــم  ــن تقيي ــؤول ع ــس اإلدارة مس ــإن مجل ــدة، ف ــة الموح ــات المالي ــداد البيان ــد إع عن
قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار كمجموعــة مســتمره وفقــًا لمبــدأ االســتمرارية 
ــدأ االســتمرارية واعتمــاد  واإلفصــاح متــى كان مناســبًا، عــن األمــور المتعلقــة بمب
مبــدأ االســتمرارية المحاســبي، مــا لــم ينــوي مجلــس االدارة تصفيــة المجموعــة أو 

وقــف عملياتهــا، أو انــه ليــس لديــه بديــل واقعــي ســوى القيــام بذلــك.

وتعتبــر لجنــة التدقيــق مســؤولة عــن االشــراف علــى عمليــة إعــداد التقاريــر الماليــة 
. عة للمجمو
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تقرير مدقق الحسابات المستقل

مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

ــة  ــات المالي ــت البيان ــا إذا كان ــول فيم ــد معق ــى تأكي ــول عل ــي الحص ــا ه إن أهدافن
ــال أو  ــن احتي ــه ع ــت ناجم ــواء كان ــة، س ــاء الجوهري ــن األخط ــو م ــدة ككل تخل الموح

ــا.  ــن رأين ــذي يتضم ــق ال ــر المدق ــدار تقري ــأ، وإص خط

إن التأكيــد المعقــول هــو تأكيــد علــى مســتوى عــاٍل مــن التأكيــد، وال يضمــن بــأن 
عمليــة التدقيــق التــي تَمــت وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ســوف تكشــف دائمــًا 
ــأ،  ــال أو خط ــن احتي ــاء ع ــم األخط ــد تنج ــا. وق ــد وجوده ــة عن ــاء الجوهري ــن األخط ع
وتعتبــر هامــة إذا كان مــن الممكــن أن تؤثــر بشــكل معقــول، ســواء بشــكل فــردي 
ــة التــي  ــره علــى القــرارات االقتصادي أو جماعــي، فيمــا إذا كان مــن المتوقــع تأثي

يتخذهــا المســتخدمون علــى أســاس هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة.

كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق، فاننــا نمــارس التقدير 
المهنــي ونحافــظ علــى منهــج الشــك المهنــي طــوال فتــرة التدقيــق. كمــا نقــوم 

ايضــًا بـ :

تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة، ســواء 
كانــت ناجمــة عــن احتمــال أو خطــأ، مــن خــالل التقييــم والقيــام بإجــراءات التدقيــق 
ــر  ــبة توف ــة ومناس ــق كافي ــة تدقي ــى أدل ــول عل ــر، والحص ــك المخاط ــتجابًة لتل اس
أساســًا لرأينــا. ان مخاطــر عــدم اكتشــاف األخطــاء الجوهريــة الناجمــة عــن االحتيــال 
ــى  ــمل عل ــال يش ــرًا ألن االحتي ــأ نظ ــن الخط ــة ع ــر الناجم ــك المخاط ــن تل ــى م اعل
التواطــؤ أو التزويــر أو الحــذف المتعمــد أو العــرض الخاطــئ أو تجــاوز الرقابــة 

ــة. الداخلي

ــم إجــراءات  ــة بالتدقيــق مــن أجــل تصمي ــة ذات الصل ــة الداخلي  فهــم انظمــة الرقاب
ــة  ــول فعالي ــداء رأي ح ــرض اب ــس لغ ــن لي ــروف، ولك ــب الظ ــبة حس ــق مناس تدقي

ــة. ــة للمجموع ــة الداخلي الرقاب

ــرات  ــة التقدي ــم مــدى مالئمــة السياســات المحاســبية المســتخدمة ومعقولي تقيي
ــل مجلــس اإلدارة. المحاســبية واالفصاحــات ذات العالقــة المعــدة مــن قب

 باســتنتاج مــدى مالئمــة اســتخدام مجلــس اإلدارة لمبــدأ االســتمرارية المحاســبي، 
ــة  ــم الحصــول عليهــا، فــي حــال وجــود حال ــق التــي ت ــة التدقي ــى أدل واســتنادًا ال
جوهريــة مــن عــدم اليقيــن متعلقــة بأحــداث أو ظــروف قــد يمكــن أن تثيــر شــكوكًا 
ــود  ــتنتاج بوج ــال االس ــي ح ــتمرار. وف ــى االس ــة عل ــدرة المجموع ــي ق ــة ف جوهري
ــى  ــا ال ــي تقريرن ــاه ف ــت االنتب ــا لف ــب علين ــن، يتوج ــدم اليقي ــن ع ــة م ــة جوهري حال
ــال  ــي ح ــدة، أو، ف ــة الموح ــات المالي ــي البيان ــوارده ف ــة ال ــات ذات الصل االيضاح
كانــت هــذه االيضاحــات غيــر كافيــة، يتوجــب علينــا تعديــل رأينــا. هــذا ونعتمــد فــي 
ــا.  ــخ تقريرن ــى تاري ــا حت ــول عليه ــم الحص ــي ت ــق الت ــة التدقي ــى أدل ــتنتاجاتنا عل اس
ــف  ــى توق ــركة إل ــتقبلية بالش ــروف المس ــداث أو الظ ــؤدي االح ــد ت ــك، ق ــع ذل وم

ــتمرارية. ــدأ االس ــًا لمب ــة وفق ــال المجموع أعم

تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة الموحــدة وبنيتهــا ومحتواهــا، بمــا فــي 
ــالت  ــر المعام ــدة ُتظه ــة الموح ــات المالي ــت البيان ــا إذا كان ــات، وفيم ــك االيضاح ذل

ــة. ــورة عادل ــة بص ــداث الهام واالح

ــة  ــة ومناســبة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات المالي ــة تدقيــق كافي الحصــول علــى أدل
ــات  ــرأي حــول البيان ــداء ال مــن الجهــات أو األنشــطة التجاريــة داخــل المجموعــة الب
الماليــة الموحــدة. نحــن مســؤولون عــن التوجيــه واالشــراف وإجــراء أعمــال التدقيــق 

للمجموعــة. ونبقــى نحــن مســؤولون فقــط عــن رأينــا حــول أعمــال التدقيــق.

ــن  ــص، م ــا يخ ــة فيم ــن بالحوكم ــك المكلفي ــس اإلدارة وأولئ ــع مجل ــل م ــا نتواص انن
بيــن أمــور أخــرى، نطــاق وتوقيــت ونتائــج التدقيــق الهامــة، بمــا فــي ذلــك أوجــه 
القصــور الماديــة فــي أنظمــة الرقابــة الداخليــة والتــي تــم تحديدهــا خــالل إجــراءات 

التدقيــق.
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ــدة  ــة الموح ــات المالي ــق البيان ــن تدقي ــابات ع ــق الحس ــؤوليات مدق مس
ــه( )تتم

كمــا نقــدم لمجلــس االدارة وألولئــك المكلفيــن بالحوكمــة بيانــًا يفيــد إمتثالنــا 
ــى  ــم عل ــتقاللية، ونطلعه ــة باالس ــي المتعلق ــلوك المهن ــد الس ــات قواع لمتطلب
ــى  ــر عل ــد تؤث ــا ق ــول إنه ــكل معق ــد بش ــي يعتق ــائل الت ــات والمس ــع العالق جمي

إســتقالليتنا، وإجــراءات الحمايــة ذات الصلــة، متــى كان ذلــك مناســبًا.

مــن األمــور التــي تــم إبالغهــا لمجلــس االدارة وألولئــك المكلفيــن بالحوكمــة، نقــوم 
ــة  ــات المالي ــق البيان ــي تدقي ــر ف ــر االكب ــا االث ــي كان له ــور الت ــذه األم ــد ه بتحدي
الموحــدة للســنة الحاليــة، والتــي تعــد أمــور تدقيــق رئيســية. نقــوم باالفصــاح عــن 
هــذه االمــور فــي تقريرنــا حــول التدقيــق إال إذا حــال قانــون أو انظمــة دون االفصــاح 
العلنــي عنهــا، أو عندمــا نقــرر فــي حــاالت نــادرة للغايــة، أن ال يتــم االفصــاح عــن أمــر 

معيــن فــي تقريرنــا فــي حــال ترتــب علــى االفصــاح عنــه عواقــب ســلبية قــد تفــوق 
المنفعــة العامــة المتحققــة منــه.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

لقــد حصلنــا علــى جميــع اإليضاحــات والمعلومــات التــي اعتبرناهــا ضروريــة ألغــراض 
البيانــات  وتتفــق  منتظمــة  محاســبية  بســجالت  المجموعــة  تحتفــظ  التدقيــق. 
ــات  ــة مخالف ــوع أي ــا وق ــى علمن ــرد إل ــم ي ــجالت. ل ــك الس ــع تل ــدة م ــة الموح المالي
ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم )١١( لســنة ٢٠١5 أو لبنــود النظــام 
األساســي للمجموعــة خــالل الســنة يمكــن أن يكــون لهــا أثــر جوهــري على أنشــطة 

المجموعــة أو مركزهــا المالــي كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧.

عن رودل آند بارتنر - الشرق االوسط

حكمت مخيمر

زميل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين - المملكة المتحده

سجل مراقبي الحسابات رقم )٢9٧(

الدوحة – قطر في  ٢٧ فبراير ٢٠١٨

تقرير مدقق الحسابات المستقل
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ألف ريال قطريألف ريال قطريإيضاحات

الموجودات
الموجودات المتداولة

462,777117,156نقد وأرصدة لدى البنوك

5355,941307,711أرصدة لدى البنوك – أموال العمالء

633,27551,563مبالغ مستحقة من العمالء

21,81428,691مبالغ مستحقة من شركة قطر لإليداع المركزي لأوراق المالية

739,95630,523موجودات أخرى

513,763535,644إجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة
8118,884109,829إستثمارات فى أوراق مالية 

9842134موجودات غير ملموسة

1040,17341,797عقارات ومعدات

159,899151,760إجمالي الموجودات غير المتداولة

673,662687,404إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات

المطلوبات المتداولة

410,975397,479مبالغ مستحقة للعمالء

1125,04726,415مطلوبات أخرى

436,022423,894إجمالي المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة
124,8924,383مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

440,914428,277إجمالي المطلوبات

بيان المركز المالي الموحد 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧



٢ ٠ ١ التقرير ال�سنـــــــــــوي ٧

التقرير السنـــــــوي
٢٠١٦

30

20172016

ألف ريال قطريألف ريال قطريإيضاحات

حقوق الملكية
13284,160284,160رأس المال

1427,82126,004احتياطي قانوني

)11,973()46,519(احتياطي القيمة العادلة

)39,107()33,316(خسائر متراكمة

232,146259,084حقوق الملكية للمساهمين في الشركة األم

60243حصص غير مسيطرة

232,748259,127إجمالي حقوق الملكية

673,662687,404إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

.................................................                                   .................................................         
موزة محمد السليطي                                                                                    د. عبد العزيز علي الحمادي  

   عضو مجلس اإلدارة                              الرئيس التنفيذي  
 

بيان المركز المالي الموحد 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
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20172016

ألف ريال قطريألف ريال قطريإيضاحات

55,23431,832إيرادات وساطة عموالت

)10,353()18,294(15مصاريف وساطة عموالت

36,94021,479صافي إيرادات وساطة وعموالت 

)139(163,574صافي ربح )خسارة( إستثمارات مالية

174,6074,250إيرادات عقارات

1,5971,847إيرادات فوائد

46,71827,437صافي إيرادات التشغيل

3522,285إيرادات أخرى

)24,195()28,618(18مصاريف عمومية وإدارية

)1,724()1,798( 9 و10االستهالك واإلطفاء 

16,6543,803الربح للسنة

العائد على:

16,6513,804المساهمين بالشركة األم 

)1(3الحصص غير المسيطرة

16,6543,803

العائد األساسي والمخفف للسهم )ريال قطري( 
190.590.13)العائد للمساهمين بالشركة األم(

بيان المركز المالي الموحد 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
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20172016

ألف ريال قطريألف ريال قطري

16,6543,803ربح السنة

بنود الدخل الشامل 
إعادة تصنيف بنود الربح أو الخسارة في فترات الحقة:

)12,278(-صافي خسارة القيمة العادلة لالستثمارات المالية

صافي خسارة استبعاد استثمارات مالية تم تصنيفها 

2,256-في بيان الدخل الموحد )إيضاح 16(

صافي الخسائر للدخل الشامل اآلخر المعاد تصنيفه

)10,022(-إلى الربح أو الخسارة في فترات الحقة:

بنود ال يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في فترات الحقة

-)42,125(صافي خسائر القيمة العادلة لالستثمارات المالية

)10,022()42,125(إجمالي الخسائر للدخل الشامل اآلخر للسنة

)6,219()25,471(إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

موزع على:

)6,217()25,470(المساهمين بالشركة األم 

)2(1الحصص غير المسيطرة 

)25,471()6,219(

بيان المركز المالي الموحد 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
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20172016

ألف ريال قطريألف ريال قطريإيضاحات

أنشطة التشغيل
16,6543,803ربح السنة 

تعديالت للبنود التالية:

91,7981,724 و10االستهالك واإلطفاء 

12601544مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

2,256-16خسارة من إستبعاد استثمارات مالية

-6269مخصص انخفاض قيمة / شطب ذمم مدينة

)1,847()1,597(إيرادات فوائد

)2,117()3,574(16إيرادات أرباح موزعة 

14,1514,363األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

التغيرات في رأس المال العامل:

197,088)48,230(أموال العمالء

)19,781(17,583المبالغ المستحقة من العمالء 

)45,385(6,877المبالغ المستحقة من شركة قطر لإليداع المركزي لأوراق المالية

)725()8,913(موجودات أخرى

)112,848(13,496مبالغ مستحقة إلى العمالء

)18,643()1,689(مطلوبات أخرى

4,069)6,725(صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في( التشغيل

)146()92(12مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

-)95(مساهمة لدعم صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية مدفوعة 

3,923)6,912(التدفقات النقدية من )المستخدمة في( أنشطة التشغيل 

بيان التدفقات النقدية الموحد 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
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أنشطة االستثمار
454,830352,744متحصالت من إستبعاد إستثمارات مالية 

)390,120()506,626(شراء إستثمارات مالية

)1,111()49(10شراء ممتلكات ومعدات

-)833(9متحصالت من بيع عقارات ومعدات 

1,0771,667فوائد مستلمة

3,5742,069توزيعات ارباح مستلمة 

)5,000(410,000الحركة في الودائع المصرفية التي تستحق بعد أكثر من 90 يوما

)39,751()38,027(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل
5602مساهمة الحصص غير المسيطرة

5602صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في( أنشطة التمويل

)35,826()44,379(صافي النقص في النقد وما في حكمه

97,156132,982النقد وما في حكمه في 1 يناير

452,77797,156النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر  

بيان التدفقات النقدية الموحد )تتمه(
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
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حقوق الملكية الموزعة للمساهمين بالشركة األم

احتياطي رأس المال
قانوني

احتياطي 
قيمة عادلة

احتياطي القيمة 
العادلة من خالل 
الدخل الشامل االخر

 خسائر 
حقوق غير اإلجماليمتراكمة

مسيطرة

إجمالي 
حقوق 
الملكية

ألفألفألفألفألفألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

265,39643265,439)42,016(-)1,952(284,16025,204في 1 يناير 2016 

)3,803()1(3,8043,804----الخسارة للسنة

)10,022()1()10,021(--)10,021(--أرباح شاملة أخرى للسنة

)6,219()2()6,217(3,804-)10,021(--إجمالي الخسارة الشامل للسنة

---)800(--800-المحول إلى اإلحتياطي القانوني 

22------مساهمات

)95(-)95()95(----مساهمة لصندوق دعم انشطة التطوير اإلجتماعية والرياضية )إيضاح 11(

259,08443259,127)39,107(-)11,973(284,16026,004الرصيد في 31 ديسمبر 2017 غير معدلة

تسويات نتيجة التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية 

)1,052(-)1,052()436()12,589(11,973--رقم 9 )إيضاح رقم 23(

258,03243258,075)39,543()12,589(-284,16026,004إجمالي حقوق الملكية المعدلة في 1 يناير 2017

16,65116,651316,654----الربح للسنة

---)8,191(8,191---إعادة تصنيف الخسائر فى استثمارات فى أوراق مالية

)42,125()4()42,121(-)42,121(---خسائر شاملة اخري للفترة

)25,471()1()25,470(8,460)33,930(---إجمالي الخسارة الشامل للسنة

---)1,817(--1,817-المحول إلى اإلحتياطي القانوني 

560560------مساهمات

)416(-)416()416(----مساهمة لصندوق دعم انشطة التطوير اإلجتماعية والرياضية )إيضاح 11(

232,146602232,748)33,316()46,519(-284,16027,821الرصيد في 31 ديسمبر 2017 

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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الكيان القانوني واألنشطة الرئيسية   1

شــركة داللــة للوســاطة واالســتثمار القابضــة ش.م.ع.ق )»الشــركة«( هــي شــركة مســاهمة قطريــة عامــة )ش.م.ع.ق( تأسســت فــي دولــة قطــر فــي 24 مايــو 2005 
تحــت الســجل التجــاري رقــم 30670. إن الشــركة مدرجــة فــي بورصــة قطــر وتحكمهــا نصــوص قانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم 11 لســنة 2015 ولوائــح بورصــة 

قطــر ولوائــح هيئــة قطــر لأســواق الماليــة. إن عنــوان المقــر الرئيســي للشــركة هــو: ص. ب. 24571 ،  الدوحــة ، دولــة قطــر. 

ــة وأنشــطة  ــدى بورصــة قطــر وإســتثمارات عقاري ــة أعمــال الوســاطة فــي األســهم ل تقــوم الشــركة مــع شــركاتها التابعــة )يشــار إليهــم بـــ »المجموعــة«( بمزاول
ــرى. ــتثمارية أخ إس

تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ 27 فبراير 2018.

أسس التوحيد   2

تشــتمل البيانــات الماليــة الموحــدة علــى البيانــات الماليــة لشــركة داللــة للوســاطة واإلســتثمار القابضــة ش.م.ع.ق وشــركاتها التابعــة. إن الشــركات التابعــة الرئيســية 
للمجموعــة هــي:

إسم الشركة
دولة 

العالقةالتسجيل
نسبة 

نسبة الملكيةالملكية

20172016

99.98%99.98%شركة تابعةقطرشركة داللة للوساطة ذ.م.م

99.98%99.98%شركة تابعةقطرشركة داللة للوساطة اإلسالمية ذ.م.م

100%100%شركة تابعةقطرداللة العقارية ذ.م.م

99.90%-شركة تابعةقطرشركة داللة لالستثمار ذ.م.م )غير عاملة(

99.50%-شركة تابعةقطرشركة داللة العالمية ذ.م.م )غير عاملة(

100%100%شركة تابعةقطرداللة لتقنية المعلومات ذ.م.م )غير عاملة( 

-60%شركة تابعةقطرداللة سمارت لتقنية المعلومات ذ.م.م

خــالل الســنة المنتهيــة فــى 31 ديســمبر 2017 قامــت المجموعــة بتأســيس شــركة تابعــة شــركة داللــة ســمارت لتقنيــة المعلومــات ذ.م.م وتعمــل الشــركة التابعــة فــي 
تصميــم وبرمجــة برامــج خاصــة وخدمــات استشــارية فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات.

كمــا فــي تاريــخ التقريــر فقــد حصلــت اإلدارة علــى الموافقــات المطلوبــة علــى المبــادرات الخاصــة بتصفيــة شــركة داللــة لأســتثمار- ذ.م.م وشــركة داللــة العالميــة – 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
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ذ.م.م حيــث ان تلــك الشــركتين لــم يمارســا أي نشــاط منــذ تأسيســهما وتــم االنتهــاء مــن عمليــة التصفيــة فــي تاريــخ التقريــر. يتــم احتســاب الربــح مــن تصفيــة هــذه 
الشــركات التابعــة والمدرجــة فــي اإإليــرادات األخــرى للســنة كمــا يلــي:

ألف ريال 
قطري

1,117عائدات التصفية

1,116صافي األصول في تاريخ التصفية

1الربح من تصفية الشركات التابعة

يتــم توحيــد الشــركات التابعــة بالكامــل مــن تاريــخ االســتحواذ وهــو التاريــخ التــي تحصــل فيهــا المجموعــة علــى الســيطرة، ويســتمر التوحيــد حتــى التاريــخ الــذي تفقــد فيــه 
هــذه الســيطرة. يتــم إعــداد البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة لنفــس الفتــرة الماليــة للشــركة األم وباســتخدام سياســات محاســبية متطابقــة. جميــع األرصــدة والمعامــالت 

الجوهريــة بيــن شــركات المجموعــة واألربــاح غيــر المحققــة والخســائر الناتجــة مــن المعامــالت بيــن شــركات المجموعــة واألربــاح الموزعــة يتــم إســتبعادها بالكامــل.

تمثــل الحصــص غيــر المســيطرة الجــزء مــن األربــاح أو الخســائر وصافــي الموجــودات غيــر المملوكــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر للمجموعــة. وتظهــر الحصــص غيــر 
المســيطرة بصــورة منفصلــة فــي بيــان الدخــل الموحــد وضمــن حقــوق المليكــة فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد حيــث تظهــر كبنــد منفصــل عــن حقــوق الملكيــة 
بالشــركة األم. إجمالــي الدخــل الشــامل فــي الشــركة التابعــة يســجل علــى الحصــة غيــر المســيطرة حتــى إذا نتــج عــن ذلــك عجــز الرصيــد. أي تغييــر فــي حصــة ملكيــة 
الشــركة التابعــة، بــدون فقــدان الســيطرة، يحتســب كمعاملــة ملكيــه. إذا فقــدت المجموعــة الســيطرة علــى شــركة تابعــة، تقــوم بإلغــاء تحقيــق موجــودات )ويشــمل 
أيــة شــهرة( ومطلوبــات الشــركة التابعــة، والقيمــة الدفتريــة ألي حصــة غيــر مســيطرة، وأي فروقــات متراكمــة مــن تحويــل العمــالت مســجلة فــي حقــوق الملكيــة، 
وتحقــق القيمــة العادلــة للمبلــغ المســتلم والقيمــة العادلــة ألي إســتثمار تحفــظ بــه وأي فائــض أو عجــز فــي بيــان الدخــل الموحــد. كذلــك تقــوم بإعــادة تصنـــيف حصــة 

الشــركة األم مــن البنــود المحققــة ســابقًا فــي إيــرادات شــاملة أخــرى إلــى الربــح أو الخســارة أو األربــاح المــدروة، حســب المالئــم.

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة   3

1.3  أسس إعداد 

تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية وطبقًا ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2017.

يتم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، بإستثناء اإلستثمارات المتاحة للبيع التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.

لقــد تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة بالريــال القطــري وهــو العملــة المســتخدمة ألعمــال الشــركة، وتــم تقريــب جميــع المبالــغ إلــى أقــرب ألــف ريــال قطــري، 
بإســتثناء مــا يشــار إليــه بغيــر ذلــك.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
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أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة –  )تتمة(  3 

 2.3   ملخص السياسات المحاسبية الهامة

1.2.3  التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 – األدوات المالية

ــل  ــر 2017. وتمث ــي 1 يناي ــي ف ــق مبدئ ــخ تطبي ــو 2014 بتاري ــي يولي ــادر ف ــة الص ــة 9 - األدوات المالي ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــق المعي ــرًا بتطبي ــة مبك ــت المجموع قام
متطلبــات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 تغييــرًا كبيــرًا فــي معيــار المحاســبة الدولــي 39 - األدوات الماليــة: التحقيــق والقيــاس. ويتضمــن المعيــار الجديــد تغييــرات 
ــر فــي السياســة المحاســبية  ــرات التغي ــم االفصــاح عــن تأثي ــة. ت ــات المالي ــب المحاســبة للمطلوب ــة وبعــض جوان ــة فــي طريقــة المحاســبة للموجــودات المالي جوهري
باإليضــاح 23. إن السياســات المحاســبية المرتبطــة بالمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( والسياســات المحاســبية المتبعــة قبــل تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر 

الماليــة رقــم )9( )1 ينايــر 2017( تــم ايضاحهــا كمــا يلــي:

التصنيف 

إعتبارًا من 1 يناير بداءت الشركة في تصنيف موجوداتها المالية وفقًا لفئات القياس التالية:

موجــودات ماليــة يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة )مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــري او مــن خــالل الربــح او الخســارة( و موجــودات ماليــة يتــم قياســها بالتكلفــة 
ــأة. المطف

يعتمــد التصنيــف علــى أســاس نمــوذج األعمــال للمؤسســة والخــاص بــإدارة الموجــودات الماليــة والشــروط التعاقديــة للتدفقــات النقديــة بالنســبة للموجــودات التــي 
يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة، يتــم تســجيل األربــاح أو الخســائر إمــا فــي بيــان الربــح أو الخســارة أو اإليــرادات الشــاملة األخــرى. بالنســبة لالســتثمارات فــي أدوات الديــن 
ســوف يعتمــد علــى فيمــا إذا كانــت المجموعــة قــد قامــت باعتمــاد االختيــار غيــر القابــل للنقــض عنــد االعتــارف المبدئــي. لالســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة، 
فيتوقــف ذلــك علــى مــا إذا كانــت الشــركة قــد قــررت بشــكل ال رجعــة فيــه عنــد التحقيــق المبدئــي للمحاســبة عــن االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة بالقيمــة 

العادلــة مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى.

تعيد الشركة تصنيف استثماراتها في أدوات الدين عندما، وفقط عندما يتغير نموذج أعمالها الخاص بإدارة تلك الموجودات.

القياس

عنــد التحقيــق المبدئــي، تقــوم الشــركة بقيــاس الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة زائــدًا، فــي حالــة الموجــودات الماليــة غيــر المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
الربــح أو الخســارة، التكاليــف المباشــرة المرتبطــة باالســتحواذ علــى الموجــودات الماليــة. تكاليــف المعامــالت المتعلقــة بالموجــودات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة 

مــن خــالل الربــح أو الخســارة يتــم تســجيلها فــي بيــان الربــح أو الخســارة.

الموجودات المالية التي تتضمن المشتقات يتم أخذها باالعتبار بصورة إجمالية عند تحديد ما إذا كانت تدفقاتها النقدية تكون وحدها مدفوعات ألصل الدين والفائدة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
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أدوات الدين

ــإدارة الموجــود وخصائــص التدفقــات النقديــة للموجــود. وتقــوم الشــركة بتصنيــف  يتــم القيــاس الالحــق ألدوات الديــن بنــاء علــى نمــوذج أعمــال الشــركة المتعلــق ب
أدوات الديــن علــى أســاس ثــالث فئــات للقيــاس وهــي:

ــم  ــدة يت ــن والفائ ــل الدي ــات أص ــل مدفوع ــا تمث ــة وحده ــات النقدي ــذه التدفق ــون ه ــة وتك ــة التعاقدي ــات النقدي ــل التدفق ــا لتحصي ــظ به ــودات المحتف ــأة: الموج ــة المطف التكلف
قياســها بالتكلفــة المطفــأة. الربــح أو الخســارة مــن اســتثمارات الديــن التــي تقــاس الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة وال تمثــل جــزءًا فــي عالقــة تحــوط يتــم تحقيقهــا فــي الربــح أو 
الخســارة عنــد اســتبعاد الموجــودات أو انخفــاض قيمتهــا. تــدرج إيــرادات الفوائــد مــن هــذه الموجــودات الماليــة فــي اإليــرادات األخــرى باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي.

ــة  ــل التدفقــات النقدي ــة مــن خــالل الدخــل الشــامل األخــر( : الموجــودات المحتفــظ بهــا لتحصي ــرادات الشــاملة األخــرى )القيمــة العادل ــة مــن خــالل اإلي القيمــة العادل
ــالل  ــن خ ــة م ــة العادل ــها بالقيم ــم قياس ــدة، يت ــن والفائ ــل الدي ــات أص ــل مدفوع ــا تمث ــة وحده ــات النقدي ــذه التدفق ــون ه ــة وتك ــودات المالي ــع الموج ــة ولبي التعاقدي
ــاح أو خســائر انخفــاض القيمــة،  ــة تحقيــق أرب ــرادات الشــاملة األخــرى، باســتثناء فــي حال ــدرج الحركــة فــي القيمــة الدفتريــة فــي اإلي ــرادات الشــاملة األخــرى. ت اإلي

ــة. ــاح وخســائر صــرف العمــالت األجنبي ــد، وأرب ــرادات الفوائ وإي

فيتــم إدراجهــا فــي الربــح والخســارة. عندمــا يتــم اســتبعاد الموجــود المالــي، فــإن األربــاح أو الخســائر المتراكمــة المســجلة ســابقًا فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى 
يتــم إعــادة تصنيفهــا مــن حقــوق الملكيــة إلــى الربــح أو الخســارة ويتــم إدراجهــا فــي أربــاح / )خســائر( أخــرى. تــدرج إيــرادات الفوائــد مــن هــذه الموجــودات الماليــة فــي 

اإليــرادات األخــرى بطريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي.

القيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر: يتــم قيــاس الموجــودات التــي تســتوفي معاييــر التكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل األخــر 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر. يتــم األعتــراف باألربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن اســتثمار الديــن والتــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو 
الخســارة وليــس جــزءا مــن عالقــة التحــوط والمعتــرف بهــا فــي الربــح أو الخســارة فــي بيــان الدخــل الموحــد ضمــن مكاســب أخــرى / )خســائر( فــي الفتــرة التــي نشــأت 

فيهــا. يتــم إدراج إيــرادات الفوائــد مــن هــذه الموجــودات الماليــة فــي إيــرادات الفوائــد.

أدوات حقوق الملكية

تقــوم المجموعــة الحقــًا بقيــاس كافــة االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة. وفــي حــال قــررت إدارة الشــركة عــرض أربــاح وخســائر القيمــة العادلــة 
مــن االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى، فــال يتــم إعــادة تصنيــف أربــاح وخســائر القيمــة العادلــة الحقــًا إلــى الربــح أو الخســارة. 

وتــدرج توزيعــات األربــاح مــن هــذه االســتثمارات فــي الربــح أو الخســارة ضمــن إيــرادات أخــرى عنــد ثبــوت حــق الشــركة فــي اســتالم توزيعــات األربــاح.

التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة يتــم إدراجهــا فــي أربــاح / )خســائر( أخــرى ضمــن بيــان الدخــل المرحلــي، 
ــة مــن خــالل  ــة المقاســة بالقيمــة العادل حســبما يكــون مالئمــًا. خســائر انخفــاض القيمــة )ورد خســائر انخفــاض القيمــة( مــن االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكي

اإليــرادات الشــاملة األخــرى ال يتــم عرضهــا بشــكل منفصــل عــن التغيــرات األخــرى فــي القيمــة العادلــة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
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أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة –  )تتمة(  3

 2.3   ملخص السياسات المحاسبية الهامة

1.2.3  التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 – األدوات المالية

أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية

يتم تحديد القيمة الدفترية للموجودات المالية بالعمالت األجنبية بتلك العملة ويتم تحويلها بسعر الصرف السائد في نهاية كل فترة    تقرير. على وجه التحديد.

بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة والتــي ال تمثــل جــزءا مــن تغطيــة التحــوط، يتــم األعتــراف بفــروق الصــرف فــي الربــح أو الخســارة   •
ضمــن بنــد« أربــاح أو خســائر اخــرى ».

بالنســبة ألدوات حقــوق الملکیــة المقاســة بالقیمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، یتــم االعتــراف بفروقــات الصــرف فــي اإلیــرادات الشــاملة األخــرى فــي   •
احتیاطــي القیمــة العادلــة.

أنخفاض قيمة الموجودات المالية

 تقــوم الشــركة بــإدراج مخصــص خســائر للخســائر األئتمانيــة المتوقعــة )ECL( علــى الموجــودات الماليــة. ال يتــم إثبات خســائر إنخفــاض في قيمة اإلســتثمارات فــي أدوات 
 حقــوق الملكيــة. يتــم تحديــث مبلــغ خســائر األئتمان المتوقعــة في تاريخ كل تقريــر لتعكس التغيرات فــي مخاطر األئتمــان عند ااألعتــراف المبدئي بااألداة الماليــة المعنية.
تعتــرف الشــركة بخســائر األئتمــان المتوقعــة دائمــا للمبالــغ المســتحقة مــن العمــالء. ويتــم تقديــر خســائر ااألئتمــان المتوقعــة لهــذه الموجــودات الماليــة باســتخدام 
ــرة الشــركة الســابقة فــي الخســائر اإلئتمانيــة ويتــم تعديلهــا بالطــرق الخاصــة بالمدينيــن والظــروف اإلقتصاديــة العامــة وتقييــم كل مــن  مخصــص إســتنادًا إلــي خب

الوضــع الحالــي والتوجــه المتوقــع فــي تاريــخ إعــداد التقريــر، بمــا فــي ذلــك القيمــة الوقتيــة للنقــود عنــد الحاجــة.

  بالنســبة لكافــة األدوات الماليــة األخــرى، تقــوم الشــركة بإثبــات  الخســائر األئتمانيــة المتوقعــة دائمــًا عندمــا تكــون هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر ااألئتمانيــة عنــد 
األعتــراف المبدئــي. إذا لــم ترتفــع مخاطــر اإلئتمــان علــى األدوات الماليــة بشــكل ملحــوظ منــذ اإلدراج المبدئــي، تقــوم الشــركة بقيــاس مخصــص الخســائر لتلــك األداة 
الماليــة بمبلــغ يعــادل 12 شــهرا مــن الخســائر األئتمانيــة المتوقعــة. إن تقييــم مــا إذا كان يجــب أن يتــم األعتــراف بالخســائر الماليــة المتوقعــة يعتمــد علــى زيــادات كبيــرة 

فــي احتماليــة أو خطــر حــدوث تقصيــر منــذ األعتــراف المبدئــي عوضــًا مــن إثبــات وجــود أصــل مالــي فــي تاريــخ التقريــر أو حــدوث تقصيــر فعلــي.

يمثــل عمــر  الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة التــي قــد تنتــج عــن جميــع األحــداث اإلفتراضيــة المحتملــة علــى مــدى العمــر المتوقــع لــأداة الماليــة. فــي المقابــل، تمثــل 
الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة مــدة 12 شــهرا ، تمثــل جــزاء مــن الخســائر الماليــة المتوقــة مــدى الحيــاة التــي مــن المتوقــع أن تنتــج عــن األحــداث االفتراضيــة علــى األداة 

الماليــة الممكنــة فــي غضــون اثنــي عشــر شــهرا بعــد تاريــخ التقريــر.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
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التعريف اإلفتراضي

وتعتبــر الشــركة مــا يلــي يشــكل حالــة تقصيــر ألغــراض إدارة مخاطــر االئتمــان الداخليــة حيــث تشــير الخبــرة الســابقة إلــي ان الذمــم المدينــة التــي تســتوفي ايــًا مــن 
المعاييــر التاليــة ليســت قابلــة لالســترداد بشــكل عــام.

عندما يكون هناك خرق للتعهدات المالية من قبل الطرف المقابل. أو  •

تشــير المعلومــات التــي تــم تحديثهــا داخليــا أو تــم الحصــول عليهــا مــن مصــادر خارجيــة إلــى أنــه مــن غيــر المحتمــل أن يقــوم المديــن بدفــع المبالــغ المســتحقة، بمــا   •
فــي ذلــك التــي تحتفــظ بهــا الشــركة بالكامــل( دون األخــذ بعيــن  اإلعتبــار أي ضمانــات محتفــظ بهــا مــن قبــل الشــركة وبغــض النظــر عــن التحليــل الســابق، تــرى 
الشــركة أن التخلــف عــن الســداد قــد حــدث عندمــا يكــون عمــر األصــل المالــي أكثــر مــن 60 يومــا مســتحقا إذا كانــت لــدى الشــركة معلومــات معقولــة وقابلــة لدعــم 

أثبــات أن المعيــار اإلفتراضــي المتخلــف أكثــر مأئمــة

سياسة الشطب

ــي  ــال واقع ــاك احتم ــس هن ــادة ولي ــة ح ــات مالي ــه صعوب ــل يواج ــرف المقاب ــى أن الط ــير إل ــات تش ــاك معلوم ــون هن ــا تك ــي عندم ــل مال ــطب أص ــركة بش ــوم الش تق
للتعافــي، علــى ســبيل المثال.عندمــا يكــون الطــرف المقابــل قــد وضــع تحــت التصفيــة أو دخــل فــي إجــراءات اإلفــالس، أو فــي حالــة المســتحقات التجاريــة، عندمــا 
تتجــاوز المبالــغ أكثــر مــن 60 يومــًا، أيهمــا أقــرب. وقــد تظــل الموجــودات الماليــة المشــطوبة خاضعــة إلجــراءات التنفيــذ بموجــب إجــراءات الشــركة فــى اإلســترداد، مــع 

األخــذ فــي اإلعتبــار اإلستشــارة القانونيــة عنــد الحاجــة و يتــم اإلعتــراف بأيــة مبالــغ مســتردة فــي األربــاح أو الخســائر.

اإلنخفاض اإلئتماني بالموجودات المالية

يحــدث إنخفــاض بالقيمــة اإلئتمانيــة بااألصــل المالــي  عنــد حــدث واحــد أو أكثــر يكــون لــه تأثيــر ضــار علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لذلــك األصــل المالــي. 
ويكــون هنــاك داللــة علــي انخفــاض القيمــة اإلئتمانيــة لأصــل المالــي خــالل األحــداث التاليــة:

)أ( صعوبة مالية كبيرة للمدين؛

ب( خرق العقد، مثل حدث افتراضي أو متأخر؛

)ج( يصبح من المحتمل أن يدخل المدين في حالة إفالس أو إعادة تنظيم مالي آخر؛ أو

د( اختفاء سوق نشط لتلك الموجودات المالية بسبب الصعوبات المالية.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
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أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة – )تتمة(  3

2.3 ملخص السياسات المحاسبية الهامة

1.2.3 التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 – األدوات المالية

إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية

تقــوم الشــركة بإلغــاء األعتــراف بالموجــودات الماليــة فقــط عندمــا تنتهــي الحقــوق التعاقديــة للتدفقــات النقديــة مــن األصــل أو عندمــا تقــوم بتحويــل األصــل المالــي 
ــي  ــتمرت ف ــة واس ــا الملكي ــر ومزاي ــة مخاط ــاظ بكاف ــل أو ااإلحتف ــركة بتحوي ــم الش ــم تق ــر. إذا ل ــرف آخ ــى ط ــل إل ــة األص ــة بملكي ــع المرتبط ــر والمناف ــة المخاط وكاف
الســيطرة علــى األصــل المحــول، تقــوم الشــركة بإثبــات حصتهــا المحتفــظ بهــا فــي الموجــودات والمطلوبــات المرتبطــة بهــا عــن المبالــغ التــي قــد تضطــر لدفعهــا. 
وإذا احتفظــت الشــركة بكافــة مخاطــر ومنافــع ملكيــة األصــل المالــي المحــول، تســتمر الشــركة فــي األعتــراف بالموجــودات الماليــة وتســجل أيضــا اقتــراض مضمــون 

مقابــل العائــدات المســتلمة.

عنــد إلغــاء األعتــراف باألصــل المالــي الــذي يتــم قياســه بالتكلفــة المطفــأة، يتــم األعتــراف بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لأصــل ومجمــوع المبالــغ المســتلمة والذمــم 
المدينــة فــي الربــح أو الخســارة. وعلــى العكــس مــن ذلــك، عنــد إلغــاء اإلعتــراف باإلســتثمار فــي أدوات حقــوق الملكيــة التــي اختــارت الشــركة عنــد اإلعتــراف المبدئــي 
بهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، وال يتــم إعــادة تصنيــف األربــاح أو الخســائر المتراكمــة التــي ســبق تجميعهــا  مــن خــالل القيمــة العادلــة لإليــرادات 

الشــاملة األخــري وال تصنــف فــى الربــح أو الخســارة ولكــن تنقــل الــي األربــاح المــدورة.

المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية

التصنيف كدين أو حقوق ملكية

يتــم تصنيــف أدوات الديــن وحقــوق الملكيــة الصــادرة مــن قبــل الشــركة كمطلوبــات ماليــة أو حقــوق ملكيــة وفقــا لمضمــون الترتيبــات التعاقديــة وتعريفــات المطلوبــات 
الماليــة وأدوات حقــوق الملكيــة.

 أدوات حقوق الملكية

إن أداة حقــوق الملكيــة هــي أي عقــد يثبــت حصــة متبقيــة فــي موجــودات المنشــأة بعــد خصــم جميــع مطلوباتهــا. ويتــم اإلعتــراف بــأدوات حقــوق الملكيــة الصــادرة 
مــن قبــل الشــركة فــي العائــدات المســتلمة بعــد خصــم المطلوبــات المباشــرة.

إن إعــادة شــراء أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالشــركة عندمــا يتــم اإلعتــراف بهــا وخصمهــا مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة. وال يتــم اإلعتــراف بأيــة أربــاح أو خســائر فــي 
الربــح أو الخســارة عنــد شــراء أو بيــع أو إصــدار أو إلغــاء أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالشــركة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
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المطلوبات المالية

يتم قياس جميع المطلوبات المالية الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

ومــع ذلــك، فــإن المطلوبــات الماليــة التــي تنشــأ عندمــا يكــون تحويــل األصــل المالــي غيــر مؤهــل لإللغــاء أو عندمــا يتــم تطبيــق مبــداء اإلســتمرارية المســتمرة، ويتــم 
قيــاس اإللتزامــات التــي تصدرهــا الشــركة لتقديــم قــرض بســعر فائــدة أقــل مــن الســوق وفقــا للمحاســبة المحــددة السياســات المبينــة أدنــاه:

اإللتزامات المترتبة علي تقديم قرض بسعر فائدة أقل من السوق

يتــم قيــاس اإللتزامــات بتقديــم قــرض بســعر فائــدة أقــل مــن الســوق بقيمتهــا العادلــة، وإذا لــم يتــم تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر، يتــم 
قياســها الحقــًا كمــا يلــي:

قيمة مخصص الخسارة المحدد وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. و  •

القيمة المعترف بها مبدئيا أقل، عند الحاجة، المبلغ المتراكم للدخل االمعترف به وفقا لسياسات تحقيق اإليرادات.  •

السياسات المحاسبية للموجودات المالية المطبقة قبل 1 يناير 2017       

المبالغ المستحقة من العمالء

تكــون المبالــغ المســتحقة مــن عمــالء بالقيمــة األصليــة للفاتــورة الصــادرة ناقــص المخصــص لعــدم تحصيــل هــذه المبالــغ المدينــة. يتــم تكويــن مخصــص إلنخفــاض القيمة 
عنــد وجــود دليــل فعلــي )مثــل إحتمــال اإلعســار أو مشــكالت ماليــة هامــة تتعلــق بالعميــل( علــى أن المجموعــة لــن تتمكــن مــن تحصيــل كل المبالــغ المســتحقة طبقــًا 
للشــروط األصليــة للفاتــورة. يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة للمبلــغ المديــن خــالل إســتخدام حســاب لمخصــص الذمــم المدينــة منخفضــة القيمــة يلغــي تحقيقهــا عندمــا 

تقــدر اإلدارة أن تحصيلهــا غيــر ممكــن.

اإلستثمارات المالية - المتاحة للبيع

 ان الموجودات المالية المتاحة للبيع هي موجودات غير مشتقة والتى تم تصنيفها إما فى هذه الفئة او لم يتم تصنيفها فى أي 

 فئــات اخــري. الموجــوات الماليــة المتاحــة للبيــع تــدرج مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة. األربــاح والخســائر الناتجــة مــن إعــادة القيــاس بالقيمــة العادلــة يتــم تحقيقهــا كبنــد 
منفصــل فــى حقــوق الملكيــة تحــت بنــد أيــرادات شــاملة اخــرى حتــى يتــم بيــع األســتثمار أو تحصيلــه او يحتســب األســتثمار منخفضــًا، وفــي هــذه الحالــة يحــول مجمــوع 
الخســارة او الربــح المــدرج ســابقًا ضمــن حقــوق الملكيــة الــى بيــان الدخــل الموحــد للســنة. تســجل األربــاح المكتســبة مــن األســتثمارات كأربــاح باســتخدام طريقــة معــدل 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
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ــاح  ــد إعــالن الحــق فــى أســتالم األرب ــاح« وذلــك عن ــان الدخــل الموحــدُ «كتوزيعــات أرب ــاح المكتســبة مــن األســتثمارات فــى بي ــرف بتوزيعــات األرب ــح الفعلــى. ويعت الرب
الموزعــة. جميــع مشــتريات ومبيعــات األســتثمار التــى تتــم بالطــرق العاديــة يعتــرف بهــا فــى التاريــخ الــذي تصبــح فيــه المجموعــة طــرًف فــي شــروط تعاقديــة خاصــة 

بــاألداه.

ــة  ــات المالي ــخ البيان ــى تاري ــال ف ــد األقف ــجل عن ــراء المس ــعر الش ــًا لس ــمية وفق ــة الرس ــواق المالي ــى األس ــة ف ــتثمارات متداول ــة ألي اس ــة العادل ــد القيم ــم تحدي يت
الموحــدة بالنســبة لأســتثمارات التــى التوجــد لهــا أســواق نشــطه يتــم تحديــد القيمــة العادلــة باســتخدام تقنيــات التقييــم، تشــمل هــذه التقنيــات الصفقــات المنفــذة 
حديثــًا بأســعار الســوق، واســتخدام القيمــة الســوقية الحاليــة ألدوات ماليــة ممائلــة تمامــًا، وتحليــل التدفقــات النقديــة المخصومــة أو نمــاذج التقييــم األخــرى. بالنســبة 

لأســتثمارات فــى الصناديــق األســتثمارية، تحــدد قيمتهــا اســتنادًا إلــى صافــي قيمــة الموجــودات الــذي يقدمــه مــدراء الصناديــق.

فــي حالــة انخفــاض قيمــة أحــد االســتثمارات المتاحــة للبيــع يتــم تحويــل مبلــغ يشــمل الفــرق بيــن تكلفــة االســتثمار وقيمتــه العادلــة الحاليــة ناقصــًا أي خســارة أنخفــاض 
ســبق تحقيقهــا فــى بيــان الدخــل الموحــد والخاصــة بــاألدوات الرأســمالية مــن حقــوق الملكيــة إلــى بيــان الدخــل الموحــد. يتــم عكــس خســائر األنخفــاض فــى أدوات 

الديــن مــن خــالل بيــان الدخــل الموحــد أذا أمكــن ربــط الزيــادة فــى القيمــة العادلــة لــأداه الماليــة بحــادث بعــد أن أدرجــت خســارة األنخفــاض فــى بيــان الدخــل الموحــد.

بالنســبة الســتثمارات األســهم المدرجــة، االنخفــاض فــي القيمــة الســوقية بنســبة 30% مــن التكلفــة أو أكثــر، أو لفتــرة متواصلــة لمــدة 12 شــهرا أو أكثــر، تعتبــر أن تكــون 
مؤشــرات علــى االنخفاض.    

 انخفاض الموجودات المالية والمبالغ غير الممكن استردادها

فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة يتــم تقييــم لتحديــد هــدف مــا إذا كان يوجــد دليــل فعلــي علــى احتمــال انخفــاض دائــم لقيمــة موجــودات ماليــة معينــة. فــي حالــة وجــود 
دليــل كهــذا تــدرج خســارة انخفــاض الموجــودات فــي بيــان الدخــل الموحــد. يتــم تحديــد قيمــة االنخفــاض كالتالــي:

بالنســبة للموجــودات المدرجــة بالقيمــة العادلــة، يكــون االنخفــاض هــو الفــرق بيــن التكلفــة والقيمــة العادلــة، بعــد خصــم أي خســائر انخفــاض فــي القيمــة تــم  أ( 
ــان الدخــل الموحــد. تحقيقهــا ســابقًا فــي بي

بالنســبة للموجــودات المدرجــة بالتكلفــة، يكــون االنخفــاض هــو الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية مخصومــة بمعــدل  ب( 
العائــد الســوقي لموجــودات ماليــة مماثلــة.

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة – تتمة  3

2.3   ملخص السياسات المحاسبية الهامة

1.2.3  التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 – األدوات المالية

السياسات المحاسبية للموجودات المالية المطبقة قبل 1 يناير 2017       
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بالنســبة للموجــودات المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة، يكــون اإلنخفــاض هــو الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المتوقعــة مخصومــة  ج( 
بمعــدل الفائــدة األصلــي الفعلــي.

الموجودات المالية

يلغى تحقق الموجودات المالية )أو جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة( في أي من الحاالت التالية:

انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من الموجودات. أو

قيــام المجموعــة بتحويــل حقوقهــا فــي اســتالم تدفقــات نقديــة مــن الموجــودات أو بالتعهــد بدفــع التدفقــات النقديــة المســتلمة كاملــة ودون تأخيــر كبيــر إلــى طــرف 
ثالــث بموجــب ترتيبــات للتمريــر. وإمــا )أ( أن تكــون قــد قامــت بشــكل جوهــري بتحويــل كافــة مخاطــر ومنافــع الموجــودات أو )ب( لــم تقــم بتحويــل كافــة مخاطــر ومنافــع 

الموجــودات بشــكل مــادي أو باالحتفــاظ بهــا ولكنهــا قامــت بتحويــل الســيطرة علــى الموجــودات.

فــي حــال قامــت المجموعــة بتحويــل حقوقهــا فــي اســتالم تدفقــات نقديــة مــن موجــودات أو دخلــت فــي ترتيبــات التمديــد ولــم تحــول أو تحتـــفظ جوهريــًا بجميــع 
المخاطــر ومنافــع الموجــودات ولــم تحــول الســيطرة علــى الموجــودات، يتــم إدراج الموجـــودات بقــدر إســتمرار ارتبــاط المجموعــة بالموجــودات.

فــي تلــك الحالــة تحقــق المجموعــة أيضــًا مطلوبــات مقابلــة. يتــم قيــاس الموجــودات المحمولــة والمطلوبــات المقابلــة علــى أســاس يعكــس الحقــوق واإللتزامــات 
التــي احتفظــت بهــا المجموعــة. اإلرتبــاط المســتمر الــذي يأخــذ شــكل ضمــان علــى الموجــودات المحولــة يتــم قياســة بالقيمــة الدفتريــة األصليــة للموجــودات أو أقصى 

مبلــغ يمكــن أن يطلــب مــن المجموعــة أن تســدده، أيهمــا أقــل.

المطلوبات المالية

يلغــى تحقيــق المطلوبــات الماليــة فــي حالــة دفــع أو إلغــاء أو انتهــاء ســريان االلتــزام. عندمــا تســتبدل مطلوبــات ماليــة حاليــة بمطلوبــات أخــرى مــن نفــس المقــرض 
ــق  ــة وتحقي ــات الحالي ــق المطلوب ــل كإلغــاء لتحقي ــة ، يعامــل هــذا االســتبدال أو التعدي ــات حالي ــل جوهــري فــي شــروط مطلوب ــم تعدي بشــروط مختلفــة أو عندمــا يت

للمطلوبــات الجديــدة. يتــم تحقيــق الفــرق بيــن القيــم الدفتريــة فــي بيــان الدخــل الموحــد.



٢ ٠ ١ التقرير ال�سنـــــــــــوي ٧

التقرير السنـــــــوي
٢٠١٦

46

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

2.2.3 التغيرات في السياسات المحاسبية

تطبيق معايير وتفسيرات جديدة سارية المفعول اعتبارا من 1 يناير 2017

المعاييــر المحاســبية المعدلــة التاليــة اصبحــت ســارية المفعــول فــي 2017 وأصبحــت مطبقــة مــن قبــل الشــركة فــي أعــداد القوائــم الماليــة كمــا هــو متعــارف عليــة، 
حيــث انهــا لــن يكــون لهــا تأثيــر مــادي علــى البيانــات الماليــة للشــركة، قــد تتطلــب افصاحــات اضافيــة للقوائــم الماليــة.

تاريخ السريانالموضوع 
1 يناير 2017تعديالت على معيار المحاسبة الدولى رقم 12 ضريبة الدخل: تعديالت باالعتراف بالضريبة المؤجلة كموجودات للخسائر غير المحققة

1 يناير 2017 تعديالت معيار المحاسبة الدولي 7 مبادرة االفصاح 

1 يناير 2017تعديالت على معيار المحاسبة الدولى رقم 12 اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى

معايير وتعديالت أصدرت ولم يسري مفعولها بعد

المعاييــر التــي أصــدرت ولــم يســري مفعولهــا بعــد حتــى تاريــخ إصــدار البيانــات الماليــة للشــركة مذكــورة أدنــاه. تنــوي الشــركة تطبيــق المعاييــر، إذا كانــت الزمــة، 
عندمــا تصبــح ســارية المفعــول. 

تاريخ السريانالمعيار

1 يناير 2018المعيار الدولي للتقارير المالية 15: اإليرادات من العقود مع العمالء

1 يناير 2018لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية - 22 معامالت بالعملة األجنبية والنظر مقدما

1 يناير 2019التحسينات السنوية للمعاييرالدولية للتقارير المالية دورة 2015-2017 

1 يناير 2019المعيار الدولي للتقارير المالية 16 “التأجير”

وتقوم المجموعة بتقييم تأثير تطبيق هذه المعايير

3.2.3 السياسات المحاسبية الهامة األخري – تتمة

اإليرادات

يتم تحقيق إيرادات الوساطة والعمولة عندما تكتمل معاملة البيع أو الشراء ويثبت الحق في إستالم اإليراد والعمولة.

يتم تحقيق إيرادات وساطة العقارات عندما يتم توقيع عقد اإليجار بين المالك والمستأجر وعندما تنشأ حقوق تحصيل اإليرادات.
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اإليــرادات مــن العقــارات التجاريــة يتــم تحقيقهــا عندمــا تحــول مخاطــر ومنافــع الملكيــه إلــى المشــتري وال تحتفــظ المجموعــة بمشــاركة إداريــة مســتمرة بالمســتوى 
الــذي يرتبــط عــادة بالملكيــه وال بســيطرة فعليــة علــى العقــارات المباعــة. يتــم تحقيــق اإليــرادات مــن إلغــاء عقــود البيــع علــى أســاس الشــروط التعاقديــة األساســية.  

تــدرج األربــاح الموزعــة عندمــا يثبــت حــق المجموعــة فــي إســتالم األربــاح. يتــم احتســاب إيــرادات الفوائــد علــى أســاس التناســب الزمنــي باســتخدام طريقــة معــدل 
ــدة الفعلــي. الفائ

العقارات للمتاجرة 

العقــارات بغــرض المتاجــرة هــي ممتلــكات عقاريــة يتــم تطويرهــا أو االحتفــاظ بهــا للبيــع فــي إطــار األعمــال االعتياديــة، وتســجل بالتكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة 
للتحقــق أيهمــا أقــل. تشــمل تكلفــة العقــارات للمتاجــرة كافــة تكاليــف الشــراء وتكاليــف البنــاء والتكاليــف األخــرى المتكبــدة للوصــول بالعقــارات إلــى مكانهــا الحالــي 

وحالتهــا الحاليــة.

الموجودات غير الملموسة

تمثــل الموجــودات غيــر الملموســة برمجيــات الحاســب اآللــي. يتــم قيــاس الموجــودات غيــر الملموســة المســتحوذ عليهــا بشــكل منفصــل مبدئيــا بالتكلفــة بعــد التحقيــق 
المبدئــي، يتــم إدراج الموجــودات غيــر الملموســة بالتكلفــة ناقصــًا أي إطفــاء متراكــم وأي خســائر انخفــاض القيمــة المتراكمــة. الموجــودات غيــر الملموســة المولــدة 

داخليــًا، باســتثناء تكاليــف التطويــر المرســملة، ال يتــم رســملتها وينعكــس اإلنفــاق فــي بيــان الدخــل الموحــد فــي الســنة التــي يتــم فيهــا تكبــد النفقــات.

يتــم إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي وتقديــر االنخفــاض فــي قيمتهــا كلمــا كان هنــاك مؤشــرًا علــى أن األصــل غيــر الملمــوس قــد 
تنخفــض قيمتــه تتــم مراجعــة فتــرة اإلطفــاء وطريقــة اإلطفــاء للموجــودات غيــر الملموســة ذات العمــر اإلنتاجــي المحــدد فــي كل ســنة ماليــة. يتــم احتســاب التغيــرات 
فــي العمــر اإلنتاجــي المتوقــع أو النمــط المتوقــع الســتهالك المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المتمثلــة فــي األصــل عــن طريــق تغييــر فتــرة أو طريقــة اإلطفــاء، 
حســب االقتضــاء، وتعامــل علــى أنهــا تغيــرات فــي التقديــرات المحاســبية. ومــن المســلم بــه علــى حســاب اإلطفــاء علــى األصــول غيــر الملموســة فــي بيــان الدخــل 

المرحلــي فــي بنــد المصاريــف بمــا يتفــق مــع طبيعــة الموجــودات غيــر الملموســة.

وفيما يلي العمر اإلنتاجي وطريقة إطفاء األصول غير الملموسة المكتسبة للمجموعة.

تطبيق برامج الكمبيوتر الموقع األلكتروني   

3 سنوات )محدود( 5 سنوات )خط  العمر اإلنتاجي 

القسط الثابت محدود على التوالي(  طريقة اإلطفاء 
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3.2.3 السياسات المحاسبية الهامة األخري – تتمة

العقارات والمعدات 

تدرج العقارات والمعدات مبدئيًا بالتكلفة ناقص االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة، إن وجد. 

تتضمــن التكلفــة المصروفــات المتعلقــة مباشــرة بشــراء الموجــودات. تتضمــن تكلفــة الموجــودات المطــورة داخليــا تكلفــة المــواد والعمالــة المباشــرة وأيــة تكاليــف 
اخــرى تتعلــق مباشــرة بإعــداد الموجــودات لإلســتخدام المطلــوب وتكاليــف تفكيــك ونقــل الموجــودات وإســتعادة الموقــع التــي كان عليهــا. تتــم رســملة البرمجيــات 

المشــتراة التــي تكــون جــزءا مكمــاًل لوظيفــة المعــدات ذات الصلــة كجــزء مــن المعــدات. 

ال يتم إحتساب إستهالك على األراضي. يحتسب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية للموجودات كالتالي:  

•  سنة20المباني 	
•  سنوات5تحسيانات المباني	
•  سنوات10األثاث والتركيبات	
•  سنوات3 - 5برامج وأجهزة الكمبيوتر	
•  سنوات5المعدات المكتبية	
•  سنوات5السيارات 	

تتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار االنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل بيانات مالية.

 يعــاد النظــر فــي القيمــة الدفتريــة للعقــارات والمعــدات لتحديــد األنخفــاض عنــد وجــود أحــداث أو تغيــرات ظرفيــة يحتمــل معهــا عــدم اســترداد القيمــة الدفتريــة. فــي 
حالــة وجــود مؤشــر كهــذا وعندمــا تكــون القيمــة الدفتريــة اعلــى مــن القيمــة الممكــن اســتردادها يتــم خفــض الموجــودات الــى القيمــة الممكــن اســتردادها.

تتــم رســملة المصروفــات المتكبــدة إلســتبدال أحــد بنــود العقــارات والمعــدات الــذي تتــم المحاســبة عليــه بصفــة منفصلــة وتشــطب القيمــة الدفتريــة للبنــد المســتبدل. 
ــراف  ــم اإلعت ــة. يت ــود العقــارات واألالت والمعــدات ذات الصل ــة المســتقبلية لبن ــد مــن المنافــع األقتصادي ــم رســملة المصروفــات الالحقــة األخــرى فقــط عندمــا تزي تت
بجميــع المصروفــات األخــرى فــي بيــان الدخــل الموحــد كمصــروف عنــد تكبدهــا. يتــم الغــاء التحقيــق فــي بنــد العقــارات واألالت والمعــدات عنــد األســتبعاد أو فــي حالــة 
عــدم توقــع منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن االســتخدام أو االســتبعاد. يتــم إدراج أي ربــح أو خســارة ناشــئة عــن اســتبعاد األصــل فــي الربــح أو الخســارة فــي الســنة 

التــي يتــم فيهــا اإلســتبعاد.
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النقد وما في حكمه

لبيان التدفقات النقدية الموحدة يشتمل النقد وما في حكمه على نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل تستحق خالل ثالثة أشهر. 

المخصصات

يتــم تكويــن مخصصــات فــي حالــة وجــود إلتــزام )قانونــي أو حكمــي( علــى المجموعــة ناشــئ مــن أحــداث ســابقة، وعندمــا يكــون محتمــاًل ســداد تكاليــف هــذا االلتــزام 
بمبالــغ محــددة بصــورة موثوقــة.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تحتســب المجموعــة مخصصــًا لمكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن األجانــب وفقــًا لعقــود عمــل الموظفيــن وقانــون العمــل. تحتســب المكافــآت علــى أســاس آخــر راتــب 
للموظــف ومــدة خدمتــه بعــد إكمــال الحــد األدنــى مــن فتــرة الخدمــة. تــدرج التكاليــف المتوقعــة للمكافــأة علــى مــدى فتــرة الخدمــة. 

ــف  ــدرج مصاري ــات. ت ــد والمعاش ــون التقاع ــًا لقان ــن وفق ــن القطريي ــة للموظفي ــت إدارة الدول ــد تح ــدوق التقاع ــي صن ــاهمتها ف ــًا لمس ــة مخصص ــب المجموع تحتس
المســاهمة ضمــن تكاليــف الموظفيــن فــي بيــان الدخــل الموحــد. ليــس علــى المجموعــة التــزام بمدفوعــات أخــرى بعــد هــذه المســاهمات. تــدرج المســاهمات عنــد 

ــتحقاقها. اس

اإليجارات التشغيلية

اإليجــارات التــي يحتفــظ فيهــا المؤجــر بجميــع مخاطــر ومنافــع ملكيــة الموجــودات، تصنــف كإيجــارات تشــغيلية. تحقــق مدفوعــات اإليجــارات التشــغيلية كمصاريــف فــي 
بيــان الدخــل الموحــد علــى أســاس أقســاط ثابتــة علــى مــدة فتــرة اإليجــار

العمالت األجنبية

تقيــد المعامــالت التــي تتــم بالعمــالت األجنبيــة بأســعار الصــرف الســائدة فــي الســوق فــي تاريــخ المعاملــة. ويتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة المســجلة 
بالعمــالت األجنبيــة بأســعار الصــرف الســائدة بالســوق فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي الموحــد وتحــول جميــع فروقــات الصــرف إلــى بيــان الدخــل الموحــد.  

قياس القمية العادلة

القيمــة العادلــة هــي الثمــن الــذي ســوف يســتلم لبيــع موجــودات أو يدفــع لتحويــل إلتــزام فــي معاملــة بيــن متعامليــن فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس. إن قيــاس 
القيمــة العادلــة يتــم بنــاء علــى إفتــراض أن المعاملــة لبيــع الموجــودات أو لتحويــل المطلوبــات تحــدث:

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو  •

في غياب سوق رئيسية، في السوق األفضل بالنسبة للموجودات أو المطلوبات.  •
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قياس القمية العادلة - تتمة

يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األفضل يمكن الوصول إليها أو دخولها من قبل المجموعة.

يتــم قيــاس القيمــة العادلــة ألي موجــودات أو مطلوبــات باســتخدام االفتراضــات التــي ســوف يســتخدمها متعاملــون فــي الســوق عندمــا يقومــون بتســعير موجــودات 
أو مطلوبــات، بافتــراض أن المتعامليــن يتصرفــون لمصلحتهــم االقتصاديــة األفضــل.

إن قيــاس القيمــة العادلــة لموجــودات غيــر ماليــة يأخــذ فــي االعتبــار مقــدرة المتعامليــن بالســوق علــى تحقيــق منافــع اقتصاديــة عــن طريــق اســتخدام الموجــودات 
فــي أعلــى وأفضــل اســتخداماتها أو عــن طريــق بيعهــا لمتعامــل آخــر بالســوق الــذي سيســتخدم الموجــودات فــي أعلــى وأفضــل اســتخداماتها.

ــة  ــات الضروري ــد اســتخدام المعطي ــة، بمــا يزي ــاس القيمــة العادل ــة لقي ــات كافي ــم المالئمــة فــي الظــروف التــي تتوفــر لهــا بيان ــات التقيي تســتخدم المجموعــة تقني
ــة. ــر الواضح ــات غي ــتخدام المعطي ــل اس ــة ويقل الواضح

تحـــدد القيمــة العادلــة لالســتثمارات الماليــة المتداولــة فــي األســواق الماليــة الرســمية وفقــًا ألفضــل أســعار الطلــب للموجــودات عنــد اإلغــالق فــي تاريــخ بيــان المركــز 
المالي.

بالنســبة لــأدوات الماليــة التــي ال توجــد لهــا أســواق نشــطة، تحــدد القيمــة الســوقية باســتخدام تحليــل التدفقــات النقديــة المخصومــة أو بالرجــوع إلــى عــروض أســعار 
الوســطاء أو التجــار. لتحليــل التدفقــات النقديــة المخصومــة، تقــدر التدفقــات النقديــة المســتقبلية بنــاء علــى خبــرة اإلدارة ويســتخدم ســعر الخصــم المعمــول بــه فــي 

الســوق ألداة مشــابهة.

إن جميــع الموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم قيــاس قيمتهــا العادلــة أو االفصــاح عنهــا فــي البيانــات الماليــة مصنفــة ضمــن مســتويات القيمــة العادلــة، ووصفهــا 
كالتالــي، بنــاء علــى أدنــى مســتوى مــن المعطيــات الهامــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:

أسعار السوق المتداولة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.المستوى المستوى 1*

تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس القيمة العادلة واضحًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة.المستوى 2*

تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس القيمة العادلة غير واضحة.المستوى 3*
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تصنيف المتداول مقابل غير المتداول

تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي الموحد بناء على تصنيف متداول / غير متداول، يكون األصل مصنف كمتداول عندما:

يتوقع أن تتحقق أو يقصد أن يتم بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادلة.  )1(

محتفظ بها أساسًا لغرض المتاجرة.  )2(

يتوقع أن تتحقق خالل أثنتي عشر شهر بعد فترة التقرير، أو  )3(

نقد أو ما في حكمة مالم يحظر أن يتم تبادلها أو إستخدامها لتسوية مطلوبات لمدة أثنى عشر شهرًا بعد فترة التقرير.  )4(

جميع الموجودات األخرى تصنف غير متداولة. 

يتم تصنيف المطلوبات المتداولة عندما:

يتوقع أن تتم تسويتها في دورة التشغيل العادية.  )1(

محتفظ بها أساسًا لغرض المتاجرة.  )2(

تكون مستحقة التسوية خالل أثنتى عشر شهر بعد تاريخ التقرير، أو  )3(

ال يوجد حق غير مشروط تؤخر تسوية المطلوبات لمدة ال تقل عن أثنى عشر شهرًا بعد تاريخ التقرير.  )4(

وتصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى غير متداولة.

النقد وما في حكمه  4

النقد وما في حكمه المدرج في بيان التدفقات النقدية الموحد تتضمن األرصدة التالية:

20172016

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

62,777117,156نقد وأرصدة لدى البنوك

)20,000()10,000(ودائع بنكية تستحق بعد 90 يوما

52,77797,156

تشــتمل األرصــدة لــدى البنــوك علــى ودائــع قصيــرة األجــل لفتــرات تتــراوح بيــن يــوم واحــد وثالثــة أشــهر، اعتمــادًا علــى متطلبــات المجموعــة العاجلــة مــن النقــد، هــذه 
الودائــع قصيــرة األجــل تحمــل فوائــد بأســعار حســب فتــرة اســتحقاقها.
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أرصدة لدى البنوك - أموال العمالء  5

أرصــدة العمــالء تمثــل أرصــدة لــدى البنــوك تخــص العمــالء، وتحتفــظ بهــا المجموعــة إلــى حيــن قيــام العمــالء بتخصيــص هــذه األرصــدة لشــراء أســهم وعندهــا تقــوم 
المجموعــة بتحويــل األمــوال المخصصــة الــى حســاباتها لــدى البنــوك وتســددها إلــى هيئــة التســويات.

المبالغ المستحقة من العمالء   6

20172016

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

33,51051,563مبالغ مستحقة من العمالء

-)235(ناقص: مخصص إلنخفاض القيمة 

33,27551,563

مخاطر األئتمان على الذمم المدينة

تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان على المستحق من العمالء إذا أخفقت األطراف األخرى لدفع المدفوعات عند استحقاقها فيما يتعلق 

الذمم المدينة الناتجة من العمأ عن تداوال األسهم حيث تستحق الفواتير بعد ثالثة أيام من اصدارها )أساس + ثالثة ايام(  )1(

الذمم المدينة التجارية غير تلك الناتجة عن عمليات تداول األسهم، حيث تستحق الفواتير بعد 60 يوما من إصدارها.  )2(

تنطبق مخاطر األئتمان التالية على الموجودات المالية التي نشاءت فى 1 يناير 2017

تأخــذ المجموعــة باالعتبــار احتمــال عجــز األطــراف المقابلــة عــن الســداد عنــد التحقيــق المبدئــي للموجــودات ومــا إذا كانــت هنــاك زيــادة هامــة فــي المخاطــر االئتمانيــة 
علــى أســاس مســتمر خــالل الفتــرة المشــمولة بالتقريــر. ولتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة هامــة فــي المخاطــر االئتمانيــة، تقــوم الشــركة بمقارنــة مخاطــر التأخــر 
فــي الســداد المتعلقــة بأحــد الموجــودات كمــا فــي تاريــخ التقريــر مــع مخاطــر تأخــر الســداد فــي تاريــخ تحقيقهــا المبدئــي، وتأخــذ باالعتبــار خــالل ذلــك المعلومــات 

المعقولــة والداعمــة المتوفــرة للفتــرات المســتقبلية. وعلــى وجــه الخصــوص يتــم األخــذ باالعتبــار المؤشــرات التاليــة:

التصنيف االئتماني الخارجي )حسبما يكون متاحًا(.  )1(

التغيــرات الســلبية الهامــة الفعليــة أو المتوقعــة فــي األعمــال التجاريــة أو الظــروف الماليــة أو االقتصاديــة التــي يتوقــع أن ينتــج           عنهــا تغيــرًا هامــًا فــي   )2(
قــدرة العميــل علــى الوفــاء بالتزاماتــه.
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التغيرات الهامة الفعلية أو المتوقعة في النتائج التشغيلية للعميل.  )3(

الزيادة الهامة للمخاطر االئتمانية المتعلقة باألدوات المالية األخرى لنفس العميل.  )4(

التغيــرات الهامــة فــي األداء أو الســلوك المتوقــع للعميــل، بمــا فــي ذلــك التغيــرات فــي حالــة الســداد للعمــالء داخــل الشــركة    والتغيــر فــي النتائــج التشــغيلية   )5(
للعميــل.

وبغــض النظــر عــن التحليــل أعــاله، يفتــرض أن تكــون هنــاك زيــادة هامــة بالمخاطــر االئتمانيــة إذا تخلــف المديــن عــن ســداد مدفوعاتــه التعاقديــة ألكثــر مــن 60 يومــًا. 
ويتمثــل التخلــف عــن ســداد الموجــودات الماليــة فــي تأخــر الطــرف المقابــل عــن ســداد المدفوعــات التعاقديــة خــالل 120 يومــًا مــن تاريــخ اســتحقاقها.

تشــطب الموجــودات الماليــة فــي حــال انعــدام التوقعــات المعقولــة الســتردادها، مثــل عجــز المديــن عــن الدخــول فــي اتفــاق إلعــادة الجدولــة مــع الشــركة. تشــطب 
ــة تقــوم  ــر مــن 120 يومــًا، وبعــد شــطب القــروض أو الذمــم المدين ــة فــي حــال تأخــر المديــن عــن ســداد الدفعــات التعاقديــة ألكث الشــركة القــروض أو الذمــم المدين

الشــركة بإجــراءات تنفيذيــة لمحاولــة اســترداد المبالــغ المســتحقة. تــدرج المبالــغ المســتردة فــي بيــان الربــح أو الخســارة الموحــد عنــد اســتردادها.

الطريقة العامة

بالنســبة إلــى الذمــم المدينــة، تطبــق الشــركة المنهــج المبســط لتوفيــر خســائر األئتمــان المتوقعــة المنصــوص عليهــا فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 
والتــي تســمح باســتخدام مخصــص الخســارة المتوقعــة مــدى الحيــاة لتلــك الذمــم المدينــة. فــي تاريــخ التقريــر المجموعــة شــملت المســتحق علــى العمــالء 33,268 
ــة. اســتنادا إلــى التاريــخ  ــداول األســهم والتــي يتــم تســويتها خــالل 3 أيــام مــن تاريــخ المعامل ــات ت ــغ المســتحقة علــى عملي ألــف ريــال قطــري، يتكــون مــن المبال
الســابق لطريقــة الدفــع لهــؤالء العمــالء، إدارة الشــركة التتوقــع أي مخاطــر ائتمانيــة علــى هــذه الذمــم المدينــة فــي فتــرات مســتقبلية. لذلــك لــم يتــم عمــل مخصــص 

مقابــل المســتحق مــن العمــالء فــي تاريــخ التقريــر.

ديون مشكوك فيهاأداء
مشطوبة

افتراضي

>120 يوم91-120 يوم30-90 يوم>30 يومغير متأخرةإجمالي

15227--33,15033,268فى 31 ديسمبر 2017 مراجعة
100%50%--0%-خسارة االئتمان المتوقعة%

)227()8(---)235(مخصص انخفاض القيمة
-7--33,27533,268صافي

436---3151,56351,127 ديسمبر 2016 

مــن المتوقــع أن تكــون المبالــغ غيــر المســتحقة مــن أرصــدة العمــالء قابلــة اللســترداد بالكامــل. وليســت هــذه هــي عــادة المجموعــة الحصــول علــى ضمانــات علــى 
الذمــم المدينــة.
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المبالغ المستحقة من العمالء – تتمة   6

مخاطر األئتمان على الذمم المدينة - تتمة

مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها في 31 ديسمبر 2017 مطابقا إلى مخصص االفتتاح على النحو التالي:

20172016

ألف ريال قطريألف ريال قطري

4,030-الرصيد فى 1 يناير

-436تعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 )إيضاح 23(

4364,030مخصص األفتتاح 1 يناير

-269المقدم خالل السنة

)4,030()470(شطب مقابل المستحق من العمالء

-235الرصيد 31 ديسمبر

لــدى المجموعــة أيضــا أرصــدة مســتحقة مــن شــركة لأيــداع المركــزي لــأوراق الماليــة علــى عمليــات تــداول األســهم والتــي يتــم تســويتها فــي تواريــخ األســتحقاق. 
)ثالثــة ايــام مــن مــن تاريــخ التنفيــذ، أســاس +3 أســاس( تطبــق المجموعــة منهجــا بســيطا فــي تقييــم خســائر األئتمــان المتوقعــة مــن شــركة قطــر لأيــداع المركــزي 

ألوراق الماليــة واســتنادا إلــى تاريــخ الســداد الســابق، تعتقــد األدارة أن هــذه الذمــم المدينــة ليــس لديهــا مخاطــر فــي التعثــر.

موجودات أخرى   7

20172016

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

34,52927,417دفعات مقدمة لمشاريع عقارية 

2,9231,101مصاريف مدفوعة مقدمًا

2,5042,005ذمم مدينة أخرى

39,95630,523
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إستثمارات في أوراق مالية  8

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

اإلجماليغير مدرجةمدرجةاإلجماليغير مدرجةمدرجة

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

117,888996118,884107,5252,304109,829أسهم

إيضاحات :

 تمثل االستثمارات في أوراق مالية االستثمارات في أسهم متداولة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.

عنــد بيــع اســتثمارات أســهم حقــوق الملكيــة، يتــم تحويــل أي رصيــد ضمــن احتياطــي االيــرادات الشــاملة األخــرى يتعلــق بهــذه األســهم إلــى األربــاح المــدورة، وال يتــم 
تحويلــه إلــى الربــح أو الخســارة.

تم االفصاح حول التغير في السياسة المحاسبية باإليضاح رقم 23..

كانت الحركة في هذه االستثمارات كالتالي:

31 ديسمبر

2016

30 ديسمبر

2017
ألف ريال قطري ألف ريال قطري

مدققة مراجعة
84,731 109,829 الرصيد في اول الفترة / السنة

- )616( التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية )إيضاح 23(

390,120 506,626  إضافات

)355,000( )454,830(  إستبعادات

)10,022( )42,125(  التغير في القيمة العادلة

109,829 118,884 الرصيد في نهايةالسنة

تــم تصنيــف األوراق الماليــة االســتثمارية كموجــودات متداولــة فــي 31 ديســمبر عــام 2016، والتــي تــم تصنيفهــا كموجــودات غيــر متداولــة فــي تاريــخ التقريــر الحالــي 
نتيجــة لالعتمــاد المبكــر لIFRS 9.  تــم إعــادة تبويــب أرقــام المقارنــة وفقــا لذلــك.
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الموجودات غير الملموسة  9

2016 2017
ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري
التكلفة:

376 376 في 1 يناير 

- 833 إضافات خالل السنة

376 1,209 في 31 ديسمبر 

اإلطفاء:

116 242 في 1 يناير 

126 125 اإلطفاء للسنة

242 367 في 31 ديسمبر 

134 842 في 31 ديسمبر 

الرصيــد االفتتاحــي للموجــودات غيــر الملموســة يمثــل تطبيــق التــداول عــن طريــق الجــوال لشــركات الوســاطة واإلضافــات للعــام الحالــي تمثــل تكلفــة الموقــع التــي 
تــم شــراؤها لشــركة تابعــة أدرجــت حديثــا داللــة ســمارت لتكنولوجيــا المعلومــات ذ.م.م تمثــل قيمــة الموقــع المشــتراة المبلــغ المدفــوع لمطــور الموقــع اإللكترونــي 

للحصــول علــى األصــل.

يتــم تضميــن اســتهالك الموجــودات غيــر الملموســة خــالل الســنة تحــت األطفــاء واالســتهالك الديــن فــي بيــان الدخــل الموحــد، إن إطفــاء الســنة الحاليــة ال يشــمل إطفاء 
الموقــع الــذي تــم شــراؤه بســبب االســتحواذ الــذي حــدث فــي تاريــخ التقريــر.
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العقارات والمعدات  10

مبانيأراضي

تحسينات 
المباني 
أثاث وتركيباتالمؤجرة 

برامج وأجهزة 
الكمبيوتر 

معدات 
اإلجماليسياراتمكتبية

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

التكلفة:

29,09713,886981,57440,0843,17975188,669كما في 1 يناير 2017

49-3910----إضافات

)2(---)2(---عند تصفية الشركة التابعة

29,09713,886981,57240,1233,18975188,716كما في 31 ديسمبر 

االستهالك:

4,416981,05237,5133,11467946,872-كما في 1 يناير 2017

12976335311,673-715-استهالك السنة

)2(---)2(---عند تصفية الشركة التابعة

5,131981,17938,2763,14971048,543-كما في 31 ديسمبر 2017

صافي القيمة الدفترية: 

3931,847404140,173-29,0978,755في 31 ديسمبر 2017 
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العقارات والمعدات – تتمة  10

مبانيأراضي

تحسينات 
المباني 
المؤجرة 

أثاث 
وتركيبات

برامج 
وأجهزة 

الكمبيوتر 
معدات 
سياراتمكتبية

أعمال 
رأسمالية 

اإلجماليتحت التنفيذ

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

التكلفة:

29,09713,886981,56738,3103,17875167187,558كما في 1 يناير 2016

1,1031,111-1-7---إضافات

-)1,774(--1,774----تحويالت خالل السنة

88,669-29,09713,886981,57440,0843,179751كما في 31 ديسمبر 2016

االستهالك:

45,274-3,7019892136,8723,049633-كما في 1 يناير 2016

1,598-1316416546-715-استهالك السنة

46,872-4,416981,05237,5133,114679-كما في 31 ديسمبر 2016

صافي القيمة الدفترية: 

41,797-5222,5716572-,29,0974709في 31 ديسمبر 2016 
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مطلوبات أخرى   11

 20172016

ألف  
ريال قطري

ألف
ريال قطري

3,8667,772مبالغ مستلمة مقدمًا من العمالء من مشاريع عقارية

15,95016,028توزيعات أرباح دائنة  

3,7561,673مصروفات مستحقة الدفع

41695مساهمة في دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية )أ(

644436عموالت مستحقة الدفع

415411ذمم دائنة أخرى

25,04726,415

وفًقــا للقانــون رقــم 13 لســنة 2008 والتوضيحــات الــواردة للقانــون الصــادرة فــي ســنة 2010، تلتــزم المجموعــة بالمســاهمة فــي صنــدوق دعــم األنشــطة االجتماعيــة 
والرياضيــة فــي قطــر، وتحتســب هــذه المســاهمة 2.5% مــن صافــي ربــح الســنة. 

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  12

كانت الحركة في المخصص المدرج في بيان المركز المالي الموحد كالتالي:

 20172016

ألف 
ريال قطري

ألف
ريال قطري

4,3833,985المخصص كما في 1 يناير

601544المكون خالل السنة

)146()92(مكافأة نهاية الخدمة المدفوع خالل السنة

المخصص كما في 31 ديسمبر
4,8924,383
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رأس المال   13

 20172016

ألف  
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:

الرصيد في بداية السنة:

28,416284,160284,160 ألف سهم بقيمة 10 ريال قطري للسهم الواحد 

 

اإلحتياطي القانوني  14

وفقــًا لقانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم 11 لســنة 2015 والنظــام األساســي للشــركة، يجــب تحويــل 10% مــن ربح الســنة إلــى اإلحتياطــي القانونــي. تتــم التحويالت 
بنــاء علــى األربــاح التــي تحققهــا كل مــن الشــركات التابعــة للمجموعــة. يجــوز للمجموعــة أن توقــف هــذه التحويــالت عندمــا يعــادل اإلحتياطــي القانونــي 50% مــن رأس 

المــال المصــدر. إن اإلحتياطــي القانونــي غيــر قابــل للتوزيــع فــي العــادة إال فــي الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي القانــون المذكــور أعــاله.

مصروفات عموالت الوساطة   15

 20172016

ألف 
ريال قطري

ألف
ريال قطري

17,6589,620عمولة مدفوعة إلى بورصة قطر

636733مصروفات وساطة أخرى

18,29410,353
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صافي إيرادات )خسائر( اإلستثمار  16

  20172016

ألف  
ريال قطري

ألف
ريال قطري

)2,256(-صافي خسارة من استبعاد استثمارات في اوراق مالية

3,5742,117إيرادات توزيعات األرباح

3,574)139(

      

إيرادات العقارات  17

 20172016

ألف  
ريال قطري

ألف
ريال قطري

4,1574,052إيرادات وساطة العقارات

450198خدمات عقارية اخري

4,6074,250
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المصروفات العمومية واإلدارية  18 
20172016

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

18,85016,665تكاليف الموظفين

2,9602,485تكاليف تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

9901,072رسوم ضمان بنكي

2,453611مصاريف تسويق 

499664مصاريف مهنية وإستشارية 

526583مصاريف إتصاالت

356356مصاريف إيجارات 

423428مصاريف صيانة 

697681أتعاب الترخيص والرقابة 

250300غرامات وتعويضات

3141مصاريف تأمين

583309مصاريف متنوعة

28,61824,195

الربح )الخسارة( األساسي والمخفف للسهم   19

يتــم احتســاب الربــح )الخســارة( األساســي للســهم بتقســيم األربــاح )الخســائر( للســنة العائــد للمســاهمين بالشــركة األم علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة 
المصــدرة خالل الســنة.

20172016

16,6513,804الربح )الخسارة( العائد للمساهمين بالشركة األم )ألف ريال قطري( 

28,41628,416المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )أالف( 

0.590.13الربح )الخسارة( األساسي والمخفف للسهم )بالريال القطري(

ال توجــد أســهم قائمــة فــي أي وقــت خــالل الســنة يحتمــل أن يكــون لهــا تأثيــر مخفــف. وعليــه يكــون الربــح األساســي المخفــف للســهم معــاداًل الربــح األساســي العائــد 
ــهم الواحد. للس
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة  20

تمثــل األطــراف ذات العالقــة كبــار المســاهمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة ومســؤولي اإلدارة العليــا والمؤسســات التــي لديهــم الســيطرة عليهــا أو اإلدارة المشــتركة أو 
لهــم تأثيــر هــام عليهــا. يتــم اعتمــاد سياســة األســعار والشــروط المتعلقــة بهــذه المعامــالت مــن قبــل إدارة المجموعــة. 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الدخل الموحد هي كالتالي:

20172016

ألف 
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

مسئولي اإلدارة العليا واقاربهم ذات العالقة الوثيقة:

2,7751,157إيرادات وساطة وعموالت

)105()180(بدالت مدفوعة

أطراف أخري ذات عالقة:
5,6701,760صافي إيرادات عموالت وساطة

األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد هي كالتالي:

 
ذمم دائنةذمم مدينة

2017201620172016

ألف  
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

10,43123,639185-أعضاء مجلس اإلدارة

--15,17528,194أطراف اخرى ذات عالقة 

األرصدة المدينة والدائنة أعاله من وإلى أطراف ذات عالقة مشمولة ضمن مبالغ مستحقة من وإلى العمالء على التوالي.
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مكافأة كبار المسؤولين باإلدارة  

يتمثل مسؤولي اإلدارة العليا في مجلس اإلدارة والمدير العام. بلغت مكافآت كبار المسؤولين باإلدارة خالل السنة كالتالي: 

20172016

ألفألف

ريال قطريريال قطري

2,6582,158رواتب ومنافع قصيرة األجل

136125تكاليف صندوق تقاعد الموظفين

2,7942,283

االلتزامات الرأسمالية والمطلوبات المحتملة  12

على المجموعة االلتزامات الرأسمالية والمطلوبات المحتملة التالية والتي ال يتوقع أن تنشأ عنها التزامات مادية.

 20172016

ألف ريال قطريألف ريال قطري

200,000225,000خطابات ضمان

تمثــل خطابــات الضمــان ضمانــات ماليــة مصــدرة عــن طريــق البنــوك بالنيابــة عــن المجموعــة لصالــح شــركة قطــر لاليــداع المركــزي خــالل األعمــال العاديــة، وتســتحق هذه 
الضمانــات خــالل إثنــى عشــر شــهر مــن تاريــخ البيانــات الماليــة.

20172016

ألف ريال قطريألف ريال قطري

إلتزامات رأسمالية:

-2,616إلتزامات رأسمالية
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إلتزامات اإليجار التمويلي

الحد األدنى لمدفوعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود إيجارات تشغيلية غير قابلة لإللغاء كما في 31 ديسمبر كما يلي:

 20172016

ألف ريال قطريألف ريال قطري

81298خالل سنة واحدة 

--بعد سنة وال تزيد عن ثالث سنوات

81298

22   األصول المحتملة

خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 حصلــت المجموعــة علــى حكــم )إبتدائــي او مبدئــي( األولــي مــن محكمــة قطــر لإلدعــاء الــذي قــدم ضــد موظــف ســابق 
عــن الخســائر التــي تكبدتهــا المجموعــة فــي عــام 2013 بســبب ســوء ســلوكه مــع حســابات تــداول العمــالء، ووفقــا للحكــم المبدئــي الموظــف المذكــور أعــاله مســئول 
عــن تســوية كامــل مبلــغ الخســائر التــي تكبدتهــا المجموعــة بمبلــغ 19.5 مليــون ريــال قطــري، وأعضــاء مجلــس األدارة ويــرى مجلــس اإلدارة ان حكــم المحكمــة الصــادر 

مؤخــرًا يعطــي مؤشــرًا قويــًا إلــى أن المطالبــة يحتمــل تحصيلهــا بالكامــل بالمســتقبل القريــب.

ــار الدولــي للتقاريــر  23   التغيــرات فــى السياســات المحاســبيةكما هــو موضــح فــي السياســات المحاســبية )إيضــاح 2(، فقــد قامــت الشــركة مبكــرًا بتطبيــق المعي
الماليــة رقــم 9      الصــادر فــي يوليــو 2014، ممــا أدى إلــى حــدوث بعــض التغيــرات فــي السياســات المحاســبية وتعديــل المبالــغ المعتــرف بهــا فــي البيانــات الماليــة. 

ووفقــًا لأحــكام االنتقاليــة للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9، لــم يتــم تعديــل أرقــام المقارنــة.

تــم تغييــر السياســات المحاســبية لتتماشــى مــع المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 الصــادر عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي يوليــو 2014. يحــل المعيــار 
ــة، وإلغــاء تحقيــق  ــات المالي ــار المحاســبة الدولــي 39 الــذي ينظــم تحقيــق وتصنيــف وقيــاس الموجــودات الماليــة والمطلوب ــر الماليــة 9 محــل معي الدولــي للتقاري
ــرى  ــر األخ ــى المعايي ــام عل ــل ه ــة 9 بتعدي ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــوم المعي ــا يق ــوط. كم ــبة التح ــة، ومحاس ــودات المالي ــة الموج ــاض قيم ــة، وانخف األدوات المالي

ــات”. ــة: اإلفصاح ــة 7« األدوات المالي ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــل المعي ــة، مث ــاألدوات المالي ــة ب المتعلق
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23   التغيرات فى السياسات المحاسبية- تتمة

تصنيف وقياس األدوات المالية

تاريــخ التطبيــق األولــي )أي التاريــخ الــذي قامــت فيــه الشــركة بتقييــم موجوداتهــا الماليــة الحاليــة ومطلوباتهــا الماليــة مــن حيــث متطلبــات المعيــار الدولــي إلعــداد 
التقاريــر الماليــة رقــم 9( وهــو 1 ينايــر 2017. وعليــه، قامــت الشــركة بتطبيــق متطلبــات المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 علــى األدوات التــي لــم يتــم 
إلغــاء االعتــراف بهــا كمــا فــي 1 ينايــر 2017 ولــم تطبــق متطلبــات األدوات التــي تــم إلغــاء اإلعتــراف بهــا حتــى 1 ينايــر 2017. لــم يتــم إعــادة اإلعتــراف بالمبالــغ المقارنــة 
المتعلقــة بــاألدوات التــي لــم يتــم إلغــاء اإلعتــراف بهــا كمــا فــي 1 ينايــر 2017. قامــت الشــركة بتطبيــق طريقــة معدلــة بأثــر رجعــي وفقــا لإلعفــاء بموجــب الفقــرة 7.2.15 

مــن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة وبالتالــي لــم يتــم إعــادة بيــان معلومــات المقارنــة.

إن جميــع الموجــودات الماليــة المعتــرف بهــا ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 يجــب قياســها الحقــا بالتكلفــة المطفــأة أو القيمــة العادلــة 
علــى أســاس نمــوذج أعمــال المنشــأة إلدارة الموجــودات الماليــة وخصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة للموجــودات الماليــة. التأثيــرات الهامــة نتيجة إلعــادة التصنيف 

كالتالي:

ــخ  ــك التاري ــي ذل ــة ف ــروف القائم ــق والظ ــى الحقائ ــاء عل ــر 2017 بن ــي 1 يناي ــا ف ــركة كم ــة للش ــة الحالي ــول المالي ــم اأألص ــة وتقيي ــس اإلدارة بمراجع ــاء مجل ــام أعض ق
وتوصلــوا إلــى قــرار أن التطبيــق المبدئــي للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 كان لــه التأثيــر التالــي علــى الموجــودات الماليــة للشــركة فيمــا يتعلــق بتصنيفهــا 

وقياســها:

• اســتثمارات الشــركة فــي أدوات حقــوق الملكيــة )غيــر المحتفــظ بهــا للمتاجــرة( والتــي تــم تصنيفهــا فــي الســابق كموجــودات ماليــة متاحــة للبيــع وتــم قياســها 
بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ كل تقريــر وفقــا للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39 تــم تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل األخــر. يتــم اإدراج 

التغييــر فــي القيمــة العادلــة علــى اأدوات حقــوق الملكيــة فــي احتياطــي القيمــة العادلــة.

• يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة المصنفــة كمحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ اف ســتحقاق والقــروض والذمــم المدينــة بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي 39 والتــي تــم 
قياســها بالتكلفــة المطفــأة بموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 حيــث يتــم اإلحتفــاظ بهــا ضمــن نمــوذج أعمــال لتحصيــل التدفقــات النقديــة 

التعاقديــة وهــذه التدفقــات النقديــة تتكــون فقــط مــن مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم؛

انخفاض قيمة الموجودات المالية

فيمــا يتعلــق بإنخفــاض قيمــة الموجــودات الماليــة، يتطلــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 نمــوذج الخســارة ااإلئتمانيــة المتوقعــة مقابــل نمــوذج الخســارة 
ــة  ــان المتوقع ــائر اإلئتم ــاب خس ــركة احتس ــن الش ــع م ــة المتوق ــارة اإلئتماني ــوذج الخس ــب نم ــم 39. يتطل ــي رق ــبة الدول ــار المحاس ــب معي ــدة بموج ــة المتكب األئتماني
والتغيــرات فــي خســائر اإلئتمــان المتوقعــة فــي تاريــخ كل تقريــر لتعكــس التغيــرات فــي مخاطــر األئتمــان منــذ اإلعتــراف المبدئــي بالموجــودات الماليــة. وبعبــارة أخــرى، 

لــم يعــد مــن الضــروري حــدوث حــدث ائتمانــي قبــل االعتــراف بخســائر االئتمــان.
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علــى وجــه التحديــد، يتطلــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 مــن الشــركة االعتــراف بالخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة علــى أ ( اســتثمارات الديــن التــي 
يتــم قياســها الحقــا بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل الخــر، 2 ( ذمــم اإليجــار المدينــة، 3 (الموجــودات التعاقديــة، 4 ( التزامــات القــروض 
وعقــود الضمانــات الماليــة عندمــا يتــم تطبيــق متطلبــات انخفــاض القيمــة للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9. يتطلــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 

رقــم 9 علــى وجــه 

ــك األدوات  ــى تل ــان عل ــر األئتم ــت مخاط ــًا إذا أرتفع ــة دائم ــة المتوقع ــائر اإلئتماني ــادل الخس ــغ يع ــة بمبل ــارة األداة المالي ــص خس ــاس مخص ــركة قي ــن الش ــوص م الخص
الماليــة بشــكل ملحــوظ عنــد اإللــدراج المبدئــي أو إذا كانــت األداة الماليــة مشــتراة أو ناشــئة عــن موجــودات ماليــة منخفضــة القيمــة. مــن ناحيــة اأخــرى، اإذا لــم تــزد 
مخاطــر األئتمــان علــى األداة ماليــة بصــورة جوهريــة عنــد اإلعتــراف المبدئــي )باســتثناء الموجــودات الماليــة التــي تــم شــرائها أو التــي انخفضــت قيمتهــا اإلئتمانيــة(، 
يتعيــن علــى الشــركة قيــاس مخصــص الخســارة لتلــك األداة الماليــة بقيمــة( أي مــا يعــادل اثنــي عشــر شــهراعن الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة. یقــدم المعیــار الدولــي 
للتقاریــر المالیــة رقــم 9 أیضــا طريقــة مبســطة لقیــاس مخصــص الخســارة بمبلــغ یعــادل الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة دائمــًا للذمــم المدینــة التجاریــة وموجــودات 

العقــود ومديونيــات التأجیــر فــي بعــض الحــاالت.

ــة  ــات معقول ــتخدام معلوم ــة باس ــي القيم ــاض ف ــركة لأنخف ــة للش ــة الحالي ــودات المالي ــم الموج ــة وتقيي ــس اإلدارة بمراجع ــاء مجل ــام أعض ــر 2017، ق ــي 1 يناي ــا ف كم
وداعمــة متوفــرة بــدون تكلفــة أو جهــد غيــر مبــرر وفقــا لمتطلبــات المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم( 9 )لتحديــد مخاطــر اإلئتمــان الخاصــة( البنــود فــي تاريخ 

االعتــراف بهــا مبدئيــا، ومقارنتهــا بمخاطــر االئتمــان كمــا فــي تاريــخ التقريــر. وكانــت نتيجــة هــذا التقييــم كمــا يلــي:

 البنود الموجودة كما فى 1 يناير 2017 التي تخضع لمخصصات 
مخصص الخسارة اإلضافية المتراكم )ألف ريال قطري(خصائص مخاطر اإلئتمان كما في 2017/01/01 انخفاض القيمةوفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9

       2017/12/31       2017/01/01

النقد واألرصدة لدي البنوك
يتم تققييم جميع األرصدة لدي البنوك بإنخفاض مخاطر 
اإلئتمان فى تاريخ كل تقرير حيث يتم اإلحتفاظ بها لدي 

مؤسسات مصرفية دولية ذات سمعة طيبة
الشئالشئ

أرصدة البنوك – أموال العمالء
يتم تققييم جميع األرصدة لدي البنوك بإنخفاض مخاطر 
اإلئتمان فى تاريخ كل تقرير حيث يتم اإلحتفاظ بها لدي 

مؤسسات مصرفية دولية ذات سمعة طيبة
الشئالشئ

المطلوب من العمالء 
اليتم التأكد من مخاطر اإلئتمان بالنسبة للمدينين الناتجة عن 

عمليات تداول األسهم عند حدوث التسوية خالل 3 أيام من 
تاريخ المعاملة وعدم وجود تاريخ إفتراضي

436235
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تصنيف وقياس المطلوبات المالية )تتمة (  

إن أحــد التغيــرات الرئيســية التــي أدخلهــا المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 فــي تصنيــف وقيــاس المطلوبــات الماليــة تتعلــق بمحاســبة التغيــرات فــي 
القيمــة العادلــة للمطلوبــات الماليــة المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر نتيجــة للتغيــرات فــي مخاطــر اإلئتمــان لجهــة اإلصــدار. علــى وجــه التحديــد، 
يتطلــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 أن يتــم عــرض التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمطلوبــات الماليــة المنســوبة إلــى التغيــرات فــي مخاطــر اإلئتمــان 
لهــذا االلتــزام فــي الدخــل الشــامل األخــر، ماعــدا إذا تــم اإلعتــراف بآثــار التغيــرات فــي مخاطــر اإلئتمــان عنــد اإللتــزام وعنــد ذلــك فــإن الدخــل الشــامل سينشــئ أو يوســع 
عــدم تطابــق محاســبي فــي الربــح أو الخســارة. ال یتــم الحقــا إعــادة تصنیــف التغیــرات فــي القیمــة العادلــة المنســوبة إلــی مخاطــر االئتمــان للمطلوبــات المالیــة إلــی 
الربــح أو الخســارة ولکــن یتــم تحويلهــا إلــی األربــاح المحتجــزة عندمــا یتــم إلغــاء االعتــراف بالمطلوبــات المالیــة ســابقا، بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39، تــم 

عــرض كامــل مبلــغ التغيــر فــي القيمــة العادلــة للمطلوبــات الماليــة المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح والخســائر فــي الربــح أو الخســارة.

إن هذا التغيير في السياسة المحاسبية ليس له تأثير على تصنيف وقياس المطلوبات المالية للشركة.

فــي 1 ينايــر 2017، قامــت إدارة الشــركة بتقييــم نمــاذج األعمــال التــي تنطبــق علــى الموجــودات الماليــة التــي تحتفــظ بهــا الشــركة فــي تاريــخ التطبيــق المبدئــي 
ــم 9  ــة رق ــر المالي ــداد التقاري ــي ألع ــار الدول ــات المعي ــى تصنيف ــة إل ــا المالي ــف أدواته ــت بتصني ــر 2017( وقام ــم 9)1 يناي ــة رق ــر المالي ــداد التقاري ــي إلع ــار الدول للمعي

ــرات الرئيســية الناتجــة عــن إعــادة التصنيــف: المناســب. فيمــا يلــي التأثي

الموجودات المالية 1 يناير 2017

مدققة

األصــول الماليــة األخــري متاحة للبيع
بالتكلفــة المطفــاءة

FVOCI الموجــودات اجمالــي 
ليــة  لما ا

ألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطري

مدققةمدققةمدققةمدققة

الرصيد فى 1 يناير 2017
109,829507,116-616,945

 AFS تصنيف األسهم غير التجارية من
FVOCI 109,829-)109,829(إلى-

الرصيد األفتتاحي بعد اعادة التصنيف
-507,116109,829616,945
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إن تأثير هذه التغيرات على حقوق المساهمين للمجموعة كالتالي:

التأثير على احتياطي 
القيمة العادلة

احتياطــي  التأثيرعلــى 
FVOCI

التأثير على الخسائر 
المتراكمة

ألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطري 

مدققةمدققة مدققة 

)39,107(-)11,973(الرصيد فى 1 يناير 2017

التعديل المبكر على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9

FVOCI إلى AFS 11,973(11,973إعادة تصنيف األسهم غير التجارية من(-

-)616(-التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في أوراق مالية

)436(--اإلنخفاض في قيمة المستحق من العمالء

)39,543()12,589(-الرصيد األفتتاحي بعد اعادة التصنيف

)1( استثمارات األسهم المصنفة سابقًا كاستثمارات متاحة للبيع

قــررت الشــركة عــرض تغيــرات القيمــة العادلــة لكافــة اســتثمارات األســهم المصنفــة ســابقًا كاســتثمارات متاحــة للبيــع فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى نظــرًا ألن هــذه 
االســتثمارات غيــر محتفــظ بهــا للمتاجــرة. ونتيجــة لذلــك، تــم إعــادة تصنيــف موجــودات بقيمــة عادلــة بمبلــغ 109,829 ريــال قطــري مــن موجــودات ماليــة متاحــة للبيــع 
إلــى موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى، كمــا تــم إعــادة تصنيــف خســارة فــي القيمــة العادلــة بمبلــغ 11,973 ريــال قطــري مــن 
احتياطــي الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع إلــى احتياطــي الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى فــي 1 ينايــر 2017. لــم يتــم 
إعــادة تصنيــف أيــة مبالــغ أخــرى مــن احتياطيــات الربــح أو الخســارة نتيجــة اســتبعاد أدوات حقــوق الملكيــة. تــم إدراج توزيعــات أربــاح بمبلــغ 3,574 ريــال قطــري فــي بيــان 

الدخــل الموحــد.

)2( إعادة تصنيف األدوات المالية نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9

في تاريخ التطبيق المبدئي، وهو 1 يناير 2017، كان تصنيف وقياس األدوات المالية للمجموعة كالتالي:
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التغيرات فى السياسات المحاسبية ) تتمة(

2( إعادة تصنيف األدوات المالية نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9

القيمة الدفترية ألف ريال قطريفئة القياسالموجودات المالية فى 1 يناير 2017

)األصلية (معيار 
المحاسبة 

الدولي (39

الجديدة 
)المعيار الدولي 

للتقارير المالية (9

)األصلية (معيار 
المحاسبة الدولي 

39)
تعديالت

الجديدة 
)المعيار الدولي 

للتقارير المالية (9

المتاحة للبيعاإلستثمارات في األوراق المالية
بالقيمة العادلة 

من خالل اإليرادات 
الشاملة األخري

109,829)616(109,213

51,127)436(51,563بالتكلفة المطفأةبالتكلفة المطفأةمستحق من العمالء

مستحق من شركة قطر لأيداع المركزي 
28,691-28,691بالتكلفة المطفأةبالتكلفة المطفأةلأوراق المالية

307,711-307,711بالتكلفة المطفأةبالتكلفة المطفأةارصدة البنوك اموال العمالء

117,156-117,156بالتكلفة المطفأةبالتكلفة المطفأةارصدة البنوك

2,005-2,005بالتكلفة المطفأةبالتكلفة المطفأةأصول اخري

616,955)1,052(615,903

الموجودات المالية فى 1 يناير 2017

)األصلية ( معيار 
المحاسبة 
الدولي (39

الجديدة
)المعيار الدولي 
للتقارير المالية (9

)األصلية  ( معيار 
المحاسبة الدولي 

39)

الجديدة
)المعيار الدولي 
للتقارير المالية (9

397,479397,479بالتكلفة المطفأةبالتكلفة المطفأةمستحق إلى العمالء

18,64318,643بالتكلفة المطفأةبالتكلفة المطفأةمطلوبات أخري

416,122416,122

التحليل القطاعي  24

ألغــراض إداريــة تنتظــم المجموعــة فــي قطاعــات تجاريــة بنــاء علــى طبيعــة أنشــطتها. للمجموعــة ثالثــة قطاعــات ألغــراض التقاريــر واألنشــطة األخــرى، والقطاعــات 
الثــالث هــي:

وساطة األسهم: يشمل هذا القطاع خدمات تقدم للعمالء كوسيط لبيع وشراء األسهم.
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العقاري: يشمل هذا القطاع خدمات تسويق وإدارة لمالكي العقارات واالستثمارات العقارية.

تكنولوجيا المعلومات والقطاع الدولي: يشمل هذا القطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات المقدمة للعمالء الخدمات المالية الدولية األخرى.

أخرى - تتمثل في المجموعة القابضة التي تقوم بتقديم خدمات للشركات التابعه لها والمرتبطة معها بأنشطة استثمارية مختلفة.

ــاء علــى ربــح أو  تقــوم اإلدارة بمراقبــة نتائــج التشــغيل لقطاعــات التشــغيل بصــورة منفصلــة ألغــراض تخصيــص المــوارد وتقييــم األداء. يتــم تقييــم أداء القطاعــات بن
خســارة التشــغيل. يكــون نقــل التســعير بيــن قطاعــات التشــغيل بنــاًء علــى أســاس الســوق الحــر بطريقــة مماثلــة للمعامــالت مــع األطــراف األخــرى.

تمثــل الجــداول التاليــة معلومــات اإليــرادات والربــح والموجــودات والمطلوبــات المتعلقــة بقطاعــات التشــغيل بالمجموعــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر2017 و2016 
علــى التوالــي: 

31 ديسمبر 2017
وساطة 
العقاراتاألسهم

تكنولوجيا 
اإلجماليإستبعاداتأخرىالمعلومات

ألفألفألفألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

إيرادات الوساطة 
36,940)297(---37,237والعموالت)صافي(

9,778)3,333(1,187-3,6828,242إيرادات أخرى )*(

46,718)3,630(1,187-40,9198,242إيرادات القطاع

16,654)215()129()44(15,1801,862)خسائر( / أرباح القطاع

االستهالك واإلطفاء
1677521878-1,798

673,662)269,312(549,47177,95317,928297,622موجودات القطاع 

440,914)35,515(427,0463,98781944,577مطلوبات القطاع
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التحليل القطاعي - تتمة  24

العقاراتوساطة األسهم31 ديسمبر 2016
تكنولوجيا 
اإلجماليإستبعاداتأخرىالمعلومات

ألفألفألفألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

إيرادات الوساطة 
والعموالت)صافي(

21,479----21,479

5,958)3,414(7,58326,107)4,320(إيرادات أخرى )*(

27,437)3,414(17,1597,58326,107إيرادات القطاع

3,803-4,983)41(2,985)4,124()خسائر( / أرباح القطاع

االستهالك واإلطفاء

164748-812-1,724

687,404)260,821(535,94980,41616,017315,843موجودات القطاع 

428,277)26,707(400,6787,87612446,306مطلوبات القطاع

إن عمليات المجموعة تقع داخل دولة قطر.

* ايرادات اخرى تشمل صافي استثمارات ودخل عقارات.
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إدارة المخاطر المالية  25

األهداف والسياسات

تشــتمل المطلوبــات الرئيســية للمجموعــة علــى مبالــغ مســتحقة للعمــالء ولشــركة قطــر لأيــداع المركــزي ومطلوبــات أخــرى. الغــرض األساســي لهــذه المطلوبــات 
الماليــة هــو الحصــول علــى تمويــل لعمليــات المجموعــة. ولــدى المجموعــة موجــودات ماليــة مختلفــة مثــل المبالــغ المســتحقة مــن العمــالء ومــن شــركة قطــر لإليــداع 

المركــزي لــأوراق الماليــة وإســتثمارات متاحــة للبيــع وأرصــدة بنكيــه - أمــوال العمــالء ونقــد وأرصــدة لــدى البنــوك وهــي ناتجــة مباشــرة مــن عمليــات المجموعــة.

ــات  ــة السياس ــوم اإلدارة بمراجع ــيولة. تق ــر الس ــان ومخاط ــر االئتم ــوق ومخاط ــر الس ــي مخاط ــة ه ــة للمجموع ــن األدوات المالي ــئة م ــية الناش ــر الرئيس إن المخاط
ــي: ــا يل ــا فيم ــي نلخصه ــر، والت ــذه المخاط ــن ه ــرض إدارة كل م ــا بغ ــة عليه والموافق

مخاطر السوق

تتمثــل مخاطــر الســوق فــي خطــر تأثيــر تغيــرات األســعار بالســوق مثــل أســعار الفائــدة وأســعار صــرف العمــالت األجنبيــة وأســعار األســهم علــى ربــح المجموعــة أو 
حقــوق المســاهمين أو علــى قيمــة األدوات الماليــة لــدى المجموعــة. إن الهــدف مــن إدارة مخاطــر الســوق هــو مراقبــة تعــرض المجموعــة لمخاطــر الســوق فــي 

حــدود مقبولــة مــع زيــادة العائــدات.

مخاطر أسعار الفائدة

تتعــرض المجموعــة لمخاطــر أســعار الفائــدة علــى أدواتهــا الماليــة التــي تحمــل فوائــد بأســعار متغيــرة. الجـــدول التالــي يعكــس حساســية بيــان الدخــل الموحــد لتغيــرات 
معقولــة محتملــة فــي أســعار الفائــدة، مــع ثبــات جميــع المتغيــرات األخــرى. إن حساســية بيــان الدخــل الموحــد هــو تأثيــر التغيــرات المفترضــة فــي أســعار الفائــدة علــى 
ربــح المجموعــة للســنة، بنــاء علــى األدوات الماليــة بأســعار فائــدة متغيــرة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017. يتوقــع أن يكــون تأثيــر النقــص فــي أســعار الفائــدة مســاويًا 

ومعاكســًا لتأثيــر الزيــادات المبينــة:

التأثير على الربح الزيادة في 

ألف ريال قطرينقاط األساس

156+25 نقطة2017

190+25 نقطة2016

ال يوجد تاثير على حقوق الملكية بالمجموعة.
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مخاطر أسعار األسهم

يعكــس الجــدول التالــي حساســية مجمــوع التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للتغيــرات المعقولــة المحتملــة فــي أســعار األســهم المتداولــة مــع ثبــات جميــع المتغيــرات 
األخــرى. يتوقــع أن يكــون تأثيــر النقــص فــي أســعار األســهم مســاويًا ومعاكســًا لتأثيــر الزيــادات المبينــة.

التغير في أسعار 
األسهم

التأثير على 
حقوق الملكية

ألف ريال قطري

2017
5,894+5%إستثمارات متاحة للبيع – بورصة قطر 

2016

5,376+5%إستثمارات متاحة للبيع – بورصة قطر

مخاطر العمالت األجنبية

ــدوالر  ــت بال ــال القطــري مثب ــث أن ســعر الري ــة. وحي ــرات فــي أســعار العمــالت األجنبي ــة نتيجــة للتغي ــب قيمــة األدوات المالي ــة هــي خطــر تقل مخاطــر العمــالت األجنبي
األمريكــي، ال تمثــل األرصــدة بالــدوالر األمريكــي مخاطــر عمــالت أجنبيــة هامــة. إن المجموعــة غيــر معرضــة لمخاطــر هامــة بســبب قلــة أرصدتهــا بعمــالت أجنبيــة غيــر 

الــدوالر األمريكــي.

مخاطر االئتمان

تتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي أن يفشــل طــرف فــي أداة ماليــة فــي الوفــاء بالتزاماتــه ويســبب بذلــك خســارة ماليــة لطــرف آخــر. تتعــرض المجموعــة لمخاطــر إئتمانيــة 
علــى المبالــغ المســتحقة مــن العمــالء والودائــع، واألرصــدة لــدى البنــوك - أمــوال العمــالء ومبالــغ مســتحقة مــن لشــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــأوراق الماليــة 

وبعــض الموجــودات األخــرى كمــا تظهــر فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد.

تعمــل المجموعــة للحــد مــن مخاطرهــا اإلئتمانيــة بالنســبة للبنــوك بالتعامــل مــع بنــوك ذات ســمعة جيــدة وبالنســبة للعمــالء بوضــع حــدود إئتمانيــة ومراقبــة الذمــم 
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المدينــة القائمــة. توفــر المجموعــة خدمــات وســاطة لعــدد كبيــر مــن العمــالء. ويمثــل 10 عمــالء أكثــر مــن 10% )2016: 10%( مــن إجمالــي األرصــدة المدينــة المســتحقة.

بالنســبة للمخاطـــر االئتمانيــة الناشــئة مــن الموجــودات الماليــة للمجموعــة بمــا فيهــا األرصــدة المدينــة واألرصــدة لــدى البنــوك، يكــون تعــرض المجموعــة للمخاطــر مــن 
عجــز العمــالء عــن الســداد، ويكــون أقصــى المخاطــر مســاويًا للقيمــة الدفتريــة لهــذه الموجــودات فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد.

يبين الجدول التالي الحد األقصى لمخاطر اإلئتمان الناشئة كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد، الحد األقصى للمخاطر يظهر بالقيمة اإلجمالية: 

20172016

ألف

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

62,741117,149أرصدة لدى البنوك )بإستثناء النقد( 

355,941307,711أرصدة بنكية – أموال العمالء 

21,81428,691مبالغ مستحقة من شركة قطر لإليداع المركزي لأوراق المالية

33,51051,563مبالغ مستحقة من العمالء

2,5042,005موجودات أخرى

476,510507,119

مخاطر السيولة

تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم اســتطاعة المجموعــة الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة عنــد اســتحقاقها. إن وســيلة المجموعــة إلدارة مخاطــر الســيولة هــو أن تضمــن 
بقــدر اإلمــكان أن يكــون لديهــا دائمــًا ســيولة كافيــة لســداد التزاماتهــا عنــد اســتحقاقها، فــي الظــروف العاديــة وغيــر العاديــة، ودون أن تتكبــد خســائر غيــر مقبولــة أو 

المخاطــرة بســمعة المجموعــة.

ــغ خــالل المــدد  ــأن تســدد المبال ــع لــدى المجموعــة ب ــة. تتطلــب شــروط البي ــه كافي ــر تســهيالت بنكي ــأن تضمــن توفي ــل المجموعــة مــن مخاطــر الســيولة لديهــا ب تقل
ــهم. ــالت األس ــروط معام ــًا لش ــادة وفق ــة ع ــأوراق المالي ــزي ل ــداع المرك ــر لإلي ــركة قط ــالء ولش ــتحقة للعم ــغ المس ــدد المبال ــر. تس ــي الفواتي ــددة ف المح
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مخاطر السيولة - تتمة  

الجدول التالي يلخص مواعيد استحقاق مطلوبات المجموعة في 31 ديسمبر بناء على المدفوعات التعاقدية غير المخصومة: 

اإلجماليأقل من 1 سنةعند الطلب

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري
في 31 ديسمبر 2017

410,975-410,975مبالغ مستحقة للعمالء

15,950-15,950توزيعات أرباح مستحقة الدفع

5,2315,231-مطلوبات أخرى

426,9255,231432,156اإلجمالي

اإلجماليأقل من 1 سنةعند الطلب

ألف 
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

في 31 ديسمبر 2016
397,479-397,479مبالغ مستحقة للعمالء

16,028-16,028توزيعات أرباح مستحقة الدفع

2,6152,615-مطلوبات أخرى

413,5072,615416,122اإلجمالي

إدارة رأس المال

ــإدارة بنيــة رأســمالها وإدخــال تعديــالت عليهــا فــي ضــوء التغيــرات فــي األحــوال االقتصاديــة وظــروف أعمالهــا. لــم تدخــل المجموعــة تعديــالت  تقــوم المجموعــة ب
فــي األهــداف أو السياســات أو اإلجــراءات خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر2017 و31 ديســمبر 2016. يشــتمل رأس المــال علــى رأس المـــال المـــدفوع و )الخســائر 

المتراكمــة( واألربــاح المــدورة ويقــدر بمبلــغ 250,844 ألــف ريــال قطــري كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 )2016: 245,053 ألــف ريــال قطــري(. 
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باإلضافــة لذلــك تقــوم شــركات المجموعــة التابعــة بتقديــم خدمــات الوســاطة التــي تتطلبهــا »قواعــد الســيولة الماليــة لشــركات الخدمــات الماليــة« الصــادرة مــن هيئــة 
قطــر لأســواق الماليــة لتتوافــق مــع مقاييــس معينــة لكفايــة رأس المــال، تقــوم اإلدارة بمطابقــة تلــك المتطلبــات علــى أســاس يومــي كمــا تقــوم بإتخــاذ التدابيــر 

التصحيحيــة حينمــا يتطلــب ذلــك. 

 

القيمة العادلة لألدوات المالية  26

تتكون األدوات المالية من موجودات مالية ومطلوبات مالية.

الموجــودات الماليــة تشــتمل علــى نقــد وأرصــدة لــدى البنــوك. وأرصــدة لــدى البنــوك- أمــوال العمــالء ومبالــغ مســتحقة مــن العمــالء ومبالــغ مســتحقة مــن شــركة 
قطــر لاليــداع المركــزي وإســتثمارات متاحــة للبيــع وأرصــدة مدينــة أخــرى. والمطلوبــات الماليــة تشــتمل علــى مبالــغ مســتحقة للعمــالء ومبالــغ مســتحقة إلــى شــركة 

قطــر لأيــداع المركــزى وذمــم دائنــة أخــرى.

إن القيمة العادلة لهذه األدوات المالية ال تختلف جوهريًا من قيمتها الدفترية.

تدرج القيمة العادلة

تستخدم المجموعة التدرج التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لأدوات المالية حسب تقنيات التقييم:

األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.:المستوى 1

تقنيات أخرى والتي تكون جميع بياناتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة، واضحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.:المستوى 2 

التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على بيانات سوقية واضحة.:المستوى 3
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تدرج القيمة العادلة - تتمة  

كان لدى المجموعة األدوات المالية التالية بالقيمة العادلة، كما في 31 ديسمبر 2017:

المستوى 3المستوى 2المستوى 1اإلجمالي 
ألف 

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
في 31 ديسمبر 2017

-118,884117,888996استثمارات متاحة للبيع

المستوى 3المستوى 2المستوى 1اإلجمالي 

ألف 
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

في 31 ديسمبر 2016

--107,525107,525استثمارات متاحة للبيع

خـــالل الســـنة الماليـــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 لــم تحــدث تحويــالت بيــن المســتوى 1 والمســتوى 2 للقيمــة العادلــة، ولــم تحــدث تحويــالت إلــى أو مــن   
مســتوى 3 للقيمــة العادلــة. 

 

التقديرات واالفتراضات واالحكام الهامة  27

ــات  ــرادات والمصاريــف والموجــودات والمطلوب ــغ اإلي ــر علــى مبال ــرات وإفتراضــات تؤث ــة الموحــدة للمجموعــة مــن اإلدارة أن تتخــذ تقدي ــات المالي يتطلــب إعــداد البيان
ــب إدخــال تعديــالت  ــج تتطل ــرات واإلفتراضــات إلــى نتائ ــة. ولكــن يمكــن أن يــؤدي عــدم التأكــد مــن هــذه التقدي ــات المالي ــرة البيان ــة فت وبعــض اإلفصاحــات فــي نهاي
ــال  ــت اإلدارة بإدخ ــة قام ــبية للمجموع ــات المحاس ــق السياس ــة تطبي ــالل عملي ــتقبلية. خ ــرات المس ــات للفت ــودات أو المطلوب ــة للموج ــة الدفتري ــي القيم ــة ف جوهري

ــة الموحــدة.  ــات المالي ــغ المدرجــة فــي البيان ــر هــام علــى المبال ــة، التــي لهــا تأثي ــرات واإلفتراضــات التالي التقدي

 تتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات الهامــة بصــورة دوريــة ويتــم تحقيــق هــذه المراجعــات للتقديــرات المحاســبية خــالل الفتــرة التــي تــم فيهــا تعديــل التقديــرات إذا 
كانــت المراجعــة لهــا تأثيــر علــى هــذه الفتــرة أو خــالل فتــرة المراجعــة والفتــرات المســتقبلية إذا كان لهــا تأثيــر علــى كال الفترتيــن الحاليــة والمســتقبلية. 
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انخفاض قيمة الذمم المدينة 

تقــوم المجموعــة بعمــل تقديــر مبالــغ الذمــم المدينــة الممكــن تحصيلهــا عندمــا ال يكــون مــن المحتمــل تحصيــل المبالــغ بالكامــل. يتــم هــذا التقديــر للمبالــغ الهامــة 
علــى أســاس فــردي. أمــا بالنســبة للمبالــغ الفرديــة غيــر الهامــة ولكنهــا اســتحقت الســداد منــذ فتــرة طويلــة فيتــم تقديرهــا بصــورة جماعيــة ويحتســب لهــا مخصــص 

بنــاء علــى طــول الفتــرة الزمنيــة التــي مضــى علــى اســتحقاقها.

فــي نهايــة الفتــرة الماليــة بلــغ إجمالــي المبالــغ المســتحقة مــن العمــالء 33,510 ألــف ريــال قطــري )2016: 51,066 ألــف ريــال قطــري(، وكان االنخفــاض فــي قيمــة 
ــم  ــة يت ــغ المتوقع ــتقبل والمبال ــي المس ــاًل ف ــل فع ــي تحص ــغ الت ــن المبال ــات بي ــئ(. وأي فروق ــري )2016: الش ــال قط ــف ري ــا 109 أل ــي تحصيله ــكوك ف ــم المش الذم

تحقيقهــا فــي بيــان الدخــل الموحــد.

األعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات

تحــدد المجموعــة األعمــار اإلنتاجيــة التقديريــة للعقــارات واالالت والمعــدات لغــرض احتســاب االســتهالك. يتــم التقديــر بعــد أن يؤخــذ فــي االعتبــار االســتخدام المتوقــع 
للموجــودات والتلــف والتــآكل الطبيعــي والتقــادم الفنــي أو التجــاري. تقــوم المجموعــة ســنويًا بمراجعــة القيمــة المتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة، ويتــم تعديــل قســط 

االســتهالك مســتقباًل فــي الحــاالت التــي تعتقــد فيهــا اإلدارة أن األعمــار اإلنتاجيــة تختلــف عــن التقديــرات الســابقة.

 مبدأ االستمرارية

ــا  ــي أعماله ــتمرار ف ــى االس ــادرة عل ــا ق ــادر تجعله ــك مص ــة تمل ــأن المجموع ــت ب ــا وأقتنع ــي أعماله ــتمرار ف ــى االس ــة عل ــدرة المجموع ــم مق ــت اإلدارة بتقيي قام
المســتقبلية، باإلضافــة إلــى ذلــك إن إدارة المجموعــة ليســت علــى علــم بأيــة أمــور تثيــر الشــك علــى مقــدرة المجموعــة لالســتمرار فــي أنشــطتها. وعليــه تــم إعــداد 

البيانــات الماليــة الموحــدة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.


