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تقرير عضو مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي للمجموعة
متنوعا ً من حيث االنتشار الجغرافي تعتبر شاهدا ً على مرونة نموذج أعمالنا .بيد أن أعمال المجموعة
إن قوتنا بوصفنا تكتُالً ّ
قد تأثرت بشدة بزيادة أسعار الفائدة بسبب أن عمليات االستحواذ التي قمنا بها تم تمويلها عبر عمليات اقتراض بنكية بدالً
عن زيادات رأسمالية ،حيث بلغت مصروفاتنا على الفوائد عن السنة  318مليون لاير قطري مقارنة بـ  17مليون لاير
قطري وقد نمت عائدات السنة لتصل إلى 10.77مليار لاير قطري بزيادة  %53مقارنة بعام  2017ووصل الربح قبل
الفائدة والضريبة واإلهالك واإلطفاء إلى  1مليار لاير قطري بزيادة نسبة  %18عن السنة الماضية.
أما بشأن الربح قبل الفائدة والضريبة فقد كان األداء مذهالً بالوضع في الحسبان التحديات في اإلقليم من حيث االنهيار في
التجزئة وقلة مشاريع البنية التحتية المطروحة .وقد وصل الربح قبل الفائدة والضريبة لعام  2018إلى  806مليون لاير
قطري مقارنة بـ  726مليون لاير قطري في  2017بزيادة .%11
كما قمنا بزيادة حصتنا في جي .إف .آي انفورماتيك لجعلها شركة تابعة مملوكة بالكامل بعد شراء عام لحصص األقلية،
كما تم أيضا ً شطب جي.اف.آي انفورماتيك من بورصة يورونكست بباريس وهي اآلن شركة خاصة .وفي أغسطس 2018
أجرت جي .إف .آي انفورماتيك بنجاح استحواذا ً على "ريالدولمن" " ،"Realdolmenوهي شركة مدرجة في بورصة
يورونكست ببروكسل عبرعرض عام أفضى إلى استحواذ بنسبة  %100على رأس المال ،ثم قمنا الحقا ً بشطبها من
البورصة .وقد نما دخل جي.إف آي ليصل إلى  1.4مليار يورو بنسبة زيادة قدرها .%23
وقد حققت مجموعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أدا ًء الفتا ً في  2018حيث زادت حصتها في سوق تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في قطر وواصلت ريادتها لهذا القطاع ،وكان أداء كافة وحدات األعمال الرئيسة ضمن مجموعة
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أدا ًء جيدا ً وساهمت بنجاح في توجه دولة قطر نحو العالم الرقمي .وقد كان أكبر المساهمين
إدارة الشبكات واألجهزة منخفضة الجهد والمناعي انفوتيك .وقد أسست مجموعة تكنولوجيا المعلومات نفسها كجهة رائدة
في قطر لدمج األنظمة موسعةً سمعتها التي اتسمت بالثقة والجودة لتخدم بنجاح حاجات شركات القطاعين الخاص والعام
في قطر من خدمات تكنولوجيا المعلومات ولتساهم في االقتصاد المتنوع المعتمد على المعرفة.
إن مجموعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بمجمع المناعي ملتزمة بتوسعة أعمالها أكثر فأكثر وبالبقاء في مقدمة تبنّي
أحدث التقنيات وبتوسعة تواجدها الجغرافي في أسواق جديدة .وستطلق مجموعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بمجمع
المناعي خالل  2019خدمات المناعي السحابية بنا ًء على مركز بيانات معياري إبداعي وتقنية تزويد الطاقة في السوق
القطري.
أما قطاع السيارات فقد تأثر بانخفاض رغبة المستهلكين مما أدى إلى تدني مبيعات السيارات في حين تأثرت أعمال المعدات
الثقيلة وشركة الخليج للمختبرات وإدارة أسواق الطاقة والصناعة بقلة مشاريع البنية التحتية .أما أعمال السفريات والخدمات
اللوجستية فقد كان أداؤها استثنائيا ً مقارنة بالسنوات الماضية.
أما على الصعيد العالمي فقد شهد عام  2018تركيز داماس على الريادة الجديدة في مبادرات التركيز على العميل حيث
أدى الكشف عن المفهوم الجديد للمتاجر في "دبي مول" إلى االرتقاء بتجربة العمالء إلى مستويات جديدة .وقد وصل إطالق
المنتجات الجديدة إلى القاعدة العريضة من العمالء األوفياء حيث عززت من ثقتهم في العالمة.
ومع استمرار التحديات االقتصادية وشهود اإلقليم تغيرات مستمرة فقد تراجع قطاع التجزئة خطوات قليلة إلى الوراء بسبب
انخفاض االنفاق على السلع االستهالكية والفاخرة .كما أدى إدخال ضريبة القيمة المضافة إلى تشديد السياسة النقدية في
اإلمارات العربية المتحدة وتأثرت مبيعات المتاجر في المملكة العربية السعودية خالل الربع األول من السنة .وأدى تدني
رغبة المستهلكين في مجلس التعاون الخليجي إلى تدني أكثر في صافي األرباح.

مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع)
بيان المركز المالي الموحد
كما في  31ديسمبر 2018

ألف لاير قطري
إيضاحات

الموجودات
الموجودات المتداولة
أرصدة ونقد لدى البنوك
ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما ً
مخزون
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

2018

2017

(معدلة)*

7
8
9
(29ب)

399.389
3.909.471
1.663.585
43.644
6.016.089
12.892
6.028.981

362.766
3.012.592
2.075.443
28.398
5.479.199
5.479.199

8
10
11
12
13
14
15
16
(29ب)

279.509
11.181
18.088
1.267.227
4.409.194
768.246
61.871
117.327
47.891
6.980.534

244.354
38.716
16.991
1.248.323
3.758.181
621.298
80.224
35.268
38.987
6.082.342

إجمالي الموجودات

13.009.515

11.561.541

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
المطلوبات المتداولة
سحب على المكشوف من البنوك
قروض وتسهيالت تحمل فوائد
ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
مطلوب إلى أطراف ذات عالقة
إجمالي المطلوبات المتداولة

7
17
18
(29ب)

407.664
1.910.209
3.475.574
3.724
5.797.171

385.164
2.113.609
3.289.193
5.280
5.793.246

16
17
18
19

3.759
3.852.975
404.332
336.221
4.597.287

9.571
2.548.272
148.798
311.913
3.018.554

10.394.458

8.811.800

موجودات محتفظ بها للبيع
إجمالي الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما ً
موجودات مالية – أدوات حقوق ملكية
استثمار في شركات مشاريع مشتركة
استثمار في شركات زميلة
شهرة وموجودات غير ملموسة أخرى
عقارات وآالت ومعدات
استثمارات عقارية
ضرائب مؤجلة على موجودات
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
إجمالي الموجودات غير المتداولة

المطلوبات غير المتداولة
ضريبة مؤجلة على مطلوبات
قروض وتسهيالت تحمل فوائد
ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
إجمالي المطلوبات غير المتداولة
إجمالي المطلوبات

* راجع إيضاح 35
يتبع بيان المركز المالي الموحد في الصفحة التالية.
تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع)
بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

إيرادات
تكاليف مباشرة
إجمالي الربح
حصة من نتائج شركات مشاريع مشتركة وشركات
زميلة
إيرادات أخرى
مصاريف عمومية وإدارية
مصاريف بيع وتوزيع
خسارة انخفاض قيمة من ذمم مدينة وذمم مدينة أخرى
األرباح قبل الفوائد والضريبة واإلهالك واإلطفاء
تكاليف التمويل
إهالك وإطفاء
الربح قبل الضريبة
ضريبة الدخل
صافي ربح السنة

ألف لاير قطري
2017

إيضاحات

2018

23

10.773.514
()8.188.522
2.584.992

7.041.329
()5.307.383
1.733.946

 11و12
25
26
27

65.013
140.901
()1.254.098
()514.161
()16.793
1.005.854

73.119
283.532
()838.031
()398.842
()4.131
849.593

()318.168
()199.962
487.724

()173.589
()123.101
552.903

()78.591
409.133

()23.402
529.501

13و14و 15
16

المنسوب إلى:
مساهمي الشركة
مساهمات غير مسيطرة

407.147
1.986
409.133

506.135
23.366
529.501

العائد على السهم:
العائدات األساسية والمخففة للسهم المنسوبة لمساهمي
الشركة (لاير قطري)

28

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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8.92

11.09

مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع)
بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

ألف لاير قطري
2018

صافي ربح السنة

409.133

2017

(معدلة)*
529.501

الدخل الشامل اآلخر

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:
استثمارات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 بالصافي من التغير في القيمة العادلة()1.541
التغيرات في الفروق االكتوارية  -بالصافي من الضرائب ذات الصلة ()8.991
()10.532

بنود يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة:

تعديل تحويل عمالت أجنبية متعلق بإلغاء االعتراف بشركة زميلة -
معاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة
تعديالت في تحويل عمالت أجنبية
إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
منسوب إلى:
مساهمي الشركة
مساهمات غير مسيطرة

()11.603
()11.603

()97.908
()108.440
300.693

129.337
33.297
151.031
680.532

298.707
1.986

653.504
27.028

300.693

680.532

* راجع إيضاح 35

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع)
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

رأس المال
456,192
في  1يناير 2017
إجمالي الدخل الشامل للسنة (معدل)* -
توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح - )22
توزيعات أرباح مقترحة (إيضاح - )22
مساهمة في األنشطة االجتماعية
والرياضية لسنة 2017
استحواذ على حصة غير مسيطرة
استحواذ مقترح لحصة غير مسيطرة -
تعديالت أخرى*
استبعاد حصة غير مسيطرة
456,192
في  31ديسمبر 2017
456,192
في  1يناير ( 2018معدلة)*
تعديل عند تطبيق المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم ( 15صافي من
الضريبة) (راجع إيضاح )2/4
تعديل عند تطبيق المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم ( 9صافي من
الضريبة) (راجع إيضاح )2/4
إجمالي الدخل الشامل للسنة
توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح - )22
توزيعات أرباح مقترحة (إيضاح - )22
مساهمة في األنشطة االجتماعية
والرياضية لسنة 2018
تعديالت أخرى
تعديالت بسبب االستحواذ على حصة
إضافية في شركة تابعة (إيضاح - )33
في  31ديسمبر 2018

456,192

ألف لاير قطري

أرباح مدورة
1,583,312
506.135
()182.477

حقوق
المساهمين
المنسوبة إلى
مساهمي
الشركة
2,578,266
653.504
()182.477
-

حقوق
األقلية غير
المسيطرة
()109
27.028
-

اإلجمالي
2,578,157
680.532
()182.477
-

()6.806
()366.410
()11.626
2.664.451
2.664.451

58.362
9
85.290
85.290

()6.806
58.362
()366.410
()11.626
9
2.749.741
2.749.741

احتياطي
قانوني
1,083,456
-

احتياطي
استحواذ
()588.058
-

احتياطي آخر
4,630
()9.423
-

احتياطي
تحويل
عمالت
أجنبية
()143,743
156.792
-

توزيعات
أرباح
مقترحة
182,477
()182.477
182.477

-

1,083,456
1,083,456

()588.058
()588.058

()366.410
()5.092
()376.295
()376.295

13.049
13.049

182.477
182.477

-

()6.806
()6.534
1.893.630
1.893.630

-

-

-

-

-

-

-

-

()8.991
-

-

-

()97.908
-

()182.477
91.238

احتياطي
القيمة
العادلة

()29.642
()1.541
-

()16.207

-

-

-

-

()411.430

366.410

-

-

-

1,083,456

()999.488

()35.083

()84.859

* راجع إيضاح 35

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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91.238

()31.183

()30.234

()30.234

()7.026

()37.260

()36.821
407.147
()91.238

()66.463
298.707
()182.477
-

()3.049
1.986
()7.882
-

()69.512
300.693
()190.359
-

()10.179
-

()10.179
()16.207

2.132.305

()45.020
2.612.578

()66.840
2.479

()10.179
()16.207
()111.860
2.615.057

مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع)
بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

ألف لاير قطري

2018

إيضاحات
األنشطة التشغيلية
ربح السنة قبل الضريبة

487.724

2017
552.903

تعديالت للبنود التالية:
خسارة انخفاض قيمة ذمم مدينة وذمم مدينة أخرى ،بالصافي
حصة من نتائج شركات مشاريع مشتركة وشركات زميلة
اإلهالك واإلطفاء
رد انخفاض قيمة عقارات استثمارية
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
ربح من مساهمة محتفظ بها سابقا في شركة تابعة مستحوذ عليها
صافي التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،والشركات الزميلة
وشركات مشاريع مشتركة
ً
مخصص مبالغ مدفوعة مقدما مشكوك فيه
رد مخصصات  /مطلوبات لم تعد مطلوبة
رد مخصص بنود بطيئة الحركة ،بالصافي
خسارة ( /ربح) من شطب  /استبعاد عقارات وآالت ومعدات
ربح من استبعاد استثمارات عقارية
ربح من أقساط إيجار تشغيلي محصلة من إغالق محالت
إيرادات التمويل
ربح من استبعاد موجودات مالية – استثمار حقوق ملكية
ربح من استبعاد حصة في شركات زميلة
تكاليف التمويل
أرباح تشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

8
16.793
 11و12
()65.013
 13و 14و199.962 15
15
19
44.491
24
-

9

25

التغيرات في رأس المال العامل:

ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما ً
مخزون
مطلوب من  /إلى أطراف ذات عالقة
ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
النقد من األنشطة التشغيلية
تكاليف تمويل مدفوعة
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
مساهمة مدفوعة لألنشطة االجتماعية والرياضية
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة وشركات المشاريع
المشتركة
استحواذ على استثمار في شركات زميلة
االستحواذ على موجودات مالية – استثمارات حقوق ملكية بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة
إضافة موجودات غير ملموسة
شراء عقارات وآالت ومعدات
متحصالت من استبعاد عقارات وآالت ومعدات

19

4.131
()73.119
123.101
()8.901
30.513
()165.950

292
()7.019
()55.815
3.506
()343
()6.845
()80.755
()2.716
318.168
852.430

1.776
4.358
()13.901
()6.683
()8.410
()6.318
()4.320
173.589
602.769

()659.862
58.415
()22.924
667.883
895.942
()298.276
()27.297
()6.806
563.563

()156.694
284.764
4.326
()215.278
519.887
()168.328
()26.439
()7.421
317.699

12
12

43.352
()1.487

70.755
()1.703

13
14

()587
()124.243
()237.571
21.326

()53.616
()176.831
53.220

()299.210

()108.175

مرحل للصفحة التالية

يتبع بيان التدفقات النقدية الموحد في الصفحة التالية.

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

ألف لاير قطري

إيضاحات

مرحل من الصفحة السابقة

2018

2017

متحصالت من استبعاد استثمارات عقارية
متحصالت من استبعاد أقساط من اإليجار التشغيلي
متحصالت من استبعاد حصة في شركة زميلة
استبعاد مشروع مشترك
فوائد مستلمة
متحصالت من استبعاد موجودات مالية – استثمار حقوق ملكية
صافي تدفقات نقدية خارجة من استحواذ على شركة تابعة
صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

()299.210
544
5.519
102
4.063
80.755
()791.463
()999.690

()108.175
6.318
1.639
()699.397
()799.615

األنشطة التمويلية
صافي الحركة في قروض وتسهيالت تحمل فوائد
استحواذ على حصة غير مسيطرة
توزيعات أرباح مدفوعة
صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

1.101.303
()463.828
()182.477
454.998

653.890
()182.477
471.413

18.871
()35.535
()16.664

()10.503
()25.032
()35.535

صافي التغير في النقد وما يعادله
النقد وما يعادله في بداية السنة
النقد وما يعادله في نهاية السنة

22
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تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
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ألف لاير قطري

معلومات عن الشركة
تم تسجيل مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع) ("الشركة") كشركة مساهمة قطرية في دولة قطر لدى وزارة
االقتصاد والتجارة تحت السجل التجاري رقم ( .)10218يقع المركز الرئيسي للشركة في الدوحة – قطر .إن أسهم
الشركة مدرجة في بورصة قطر.
تتمثل النشاطات األساسية للشركة وشركاتها التابعة (يشار إليهم بـ "المجموعة") في بيع وصيانة السيارات والمعدات
الثقيلة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والخدمات الهندسية لقطاع النفط والغاز وتجارة التجهيزات المكتبية
والمعدات الطبية واألجهزة المنزلية واإللكترونية ومواد البناء وخدمات الدعم اللوجستي وخدمات التخزين وخدمات
التقنيات الجيولوجية وخدمات بيئية وخدمات فحص المواد وخدمات إدارة وصيانة المنشآت وخدمات السفر والسياحة
وخدمات التجارة والتمثيل والتجارة بالذهب والمجوهرات الذهبية والمجوهرات الماسية واللؤلؤ والساعات والفضة
واألحجار الكريمة على أساس البيع بالجملة والتجزئة.
تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة وكل من شركاتها التابعة التي تسيطر عليها ،فيما يلي قائمة
بالشركات التابعة المحلية واألجنبية الهامة للمجموعة:

اسم الشركات التابعة

النشاط األساسي

شركة المناعي التجارية (ذ.م.م)
شركة مانوير (ذ.م.م)
شركة الخليج للمختبرات (ذ.م.م)
سفريات الفضاء (ذ.م.م)
الفضاء للشحن ذ.م.م.
شركة قطر لوجستكس (ذ.م.م)
شركة الخدمات التقنية (ذ.م.م)
شركة مانسوفت قطر (ذ.م.م)
جي إف آي إنفورماتيك
جي إف آي للبرمجيات

التجارة والخدمات
الهندسة
الخدمات الجيوفنية
السفر
السفر
الخدمات اللوجستية
التوكيالت
تكنولوجيا المعلومات
شركة قابضة
برمجيات
استشارات وخدمات
تطبيقات وحلول
أعمال
البرمجيات
خدمات البرامج
خدمات البرامج

آد ستونز – فانيال
بيزنيس دوكيومنت إس إيه إس
نوفولسي إس إيه
ميتاوير للتقنيات إي آيه
جي إف آي إنفورماتيك إنتربرايس
سوليوشنز إس إيه
روف فرنسا

جي إف آي لخدمات البنية التحتية

لاير سوليوشنز

البرمجيات
خدمات االستشارات
خدمات االستشارات
والبرامج وحلول
األعمال
خدمات تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت
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نسبة المساهمة الفعلية للمجموعة
2017
بلد التأسيس
2018
قطر
قطر
قطر
قطر
قطر
قطر
قطر
قطر
فرنسا
فرنسا

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
81.21
81.21

فرنسا
فرنسا
فرنسا
فرنسا

100
100
100
100

81.21
81.21
81.21
81.21

فرنسا
فرنسا

100
100

81.21
81.21

لوكسمبرج

100

81.21

لوكسمبرج

100

-

مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
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ألف لاير قطري

معلومات عن الشركة (تابع)

اسم الشركات التابعة
جي إف آي إن في
لاير دولمين إن في
جي إف آي البرتغال – تكنولوجيا
المعلومات ،إس إيه
روف كونسيلتوز إنديبينيتس إس
إيه
مجموعة جي إف آي نورتي
سافاك كونسيلتوز إس إل
مجموعة جي إف آي إنفورماتيكا
إس إيه
جي إف آي إنترناشونال
داماس ذ.م.م.
داماس للمجوهرات ذ.م.م.
داماس للمجوهرات دي إم سي سي
شركة داماس لتصنيع المجوهرات
ذ.م.م.
بريميوم إنفستمنت العالمية ذ.م.م.
داماس للمجوهرات (المعروفة
سابقا باسم جيم يونيفرس ذ.م.م).
شركة داماس ذ.م.م.
شركة داماس للمجوهرات الكويت
ذ.م.م.
شركة داماس السعودية المحدودة

النشاط األساسي
خدمات االستشارات
والبرامج وحلول
األعمال
خدمات تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت
خدمات االستشارات
والبرامج وحلول
األعمال

نسبة المساهمة الفعلية للمجموعة
2017
بلد التأسيس
2018
بلجيكا

100

81.21

بلجيكا

100

-

البرتغال

100

81.21

خدمات ساب
خدمات التطبيقات
خدمات البرمجيات
خدمات التطبيقات
وحلول األعمال
خدمات البرامج
تجارة المجوهرات
تجارة المجوهرات
تجارة المجوهرات

البرتغال
إسبانيا
إسبانيا

100
100
100

81.21
81.21
81.21

إسبانيا
100
سويسرا
100
اإلمارات العربية المتحدة 100
اإلمارات العربية المتحدة 100
اإلمارات العربية المتحدة 100

81.21
81.21
100
100
100

تجارة المجوهرات
تجارة المجوهرات

اإلمارات العربية المتحدة 100
اإلمارات العربية المتحدة 100

100
100

تجارة المجوهرات
تجارة المجوهرات

عمان
البحرين

100
100

100
100

تجارة المجوهرات
تجارة المجوهرات

الكويت
السعودية

100
100

100
100

خالل السنة ،استحوذت الشركة على حصة إضافية بنسبة  %18.79في إحدى شركاتها التابعة ،جي إف آي
انفورماتيك إس آيه ،بحيث تصبح مساهمتها بنسبة  %100كما في تاريخ التقرير (راجع إيضاح .)33
.2

أساس اإلعداد

(أ)

بيان االلتزام
تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية.

هذه هي أول بيانات مالية موحدة سنوية للمجموعة يتم فيها تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15اإليرادات
من العقود مع العمالء والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9األدوات المالية .تم بيان التغيرات على السياسات
المحاسبية الهامة في اإليضاح .2/4
(ب)

أساس القياس
تم إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية – أدوات حقوق الملكية
التي يتم قياسها بالقيمة العادلة وبعض الموجودات الثابتة التي يتم قياسها عند إعادة التقييم .تفاصيل السياسات
المحاسبية للمجموعة مدرجة في اإليضاح .5
9
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ألف لاير قطري

العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة باللاير القطري وهي العملة الوظيفية للشركة وعملة العرض .تم تقريب جميع
المبالغ إلى أقرب ألف ،ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك.

.4

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

1/4

المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات السارية ولكنها لم تصبح سارية بعد
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتفسيرات على المعايير المذكورة أدناه المتاحة للتطبيق المبكر
على السنوات المالية التي تبدأ بعد  1يناير  2018لم تصبح سارية حتى فترة الحقة ،ولم يتم تطبيقها في إعداد هذه
البيانات المالية الموحدة.

تسري للسنة المنتهية في  1يناير
2019








المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  " 16اإليجارات"
التفسير رقم  23من لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية
بشأن الشكوك حول طرق معالجة الضرائب
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 9األدوات
المالية" مزايا المدفوعات مقدما ذات التعويض السلبي
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم " 28االستثمارات في
الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة" الحصص طويلة األجل
في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم " 19مكافآت الموظفين"
تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها
تعديالت على معايير مختلفة على أساس التحسينات السنوية على
المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2017-2015
تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية
للتقارير المالية

تسري للسنة التي تبدأ في  1يناير
2020



تسري للسنة التي تبدأ في  1يناير
2021

 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17عقود التأمين

لم يتم تحديد تاريخ السريان بعد

 التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  10ومعيار
المحاسبة الدولي رقم  28حول المبيعات والمساهمة في
الموجودات بين المستثمر والشركة الزميلة أو المشروع المشترك

ال تتوقع اإلدارة أن يكون لتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات على المعايير أعاله أثر جوهري على
البيانات المالية للشركة ،باستثناء المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 16اإليجارات" والذي تم توضيح أثره على
البيانات المالية الموحدة للمجموعة أدناه.
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 16اإليجارات"
يجب على المجموعة أن تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16ابتدا ًء من  1يناير  .2019قيمت المجموعة
األثر المقدر الذي قد ينتج عن التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على بياناتها المالية الموحدة،
وذلك على النحو المبين أدناه.
يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16نموذجا محاسبيا واحدا في الميزانية العمومية لإليجارات .يعترف
المستأجر بحق استخدام الموجودات التي تمثل حقه في استخدام الموجودات األساسية ومطلوبات اإليجار التي تمثل
التزامه بسداد دفعات اإليجار .هناك استثناءات اختيارية على اإليجارات قصيرة األجل واإليجارات من البنود ذات
القيمة المنخفضة .تبقى محاسبة المؤجر مماثلة للمعيار الحالي ،أي يستمر المؤجرون في تصنيف اإليجارات
كإيجارات تمويلية أو تشغيلية.
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.4

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة (تابع)

1/4

المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات السارية ولكنها لم تصبح سارية بعد (تابع)
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 16اإليجارات" (تابع)
يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16التوجيه الحالي الخاص باإليجارات ،بما في ذلك معيار المحاسبة
الدولي رقم  17اإليجارات وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  4حول تحديد ما إذا كان اتفاق ما
يحتوي على إيجار ،وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة رقم  15إيجارات تشغيلية  -الحوافز ،وتفسير لجنة التفسيرات
الدائمة رقم  27حول تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإليجار.

( )1اإليجارات التي تكون المجموعة فيها مستأجرةً
سوف تعترف المجموعة بالموجودات والمطلوبات الجديدة إليجاراتها التشغيلية لألراضي والمكاتب وسكن
الموظفين .سوف تتغير طبيعة المصروفات المتعلقة بهذه اإليجارات اآلن ألن المجموعة سوف تعترف بتكلفة
اإلهالك لموجودات حق االستخدام ومصروفات الفائدة على التزامات اإليجار.
في السابق اعترفت المجموعة بمصروفات اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار ،ولم
تعترف بالموجودات والمطلوبات إال إلى الحد الذي يوجد فيه فارق في التوقيت بين دفعات اإليجار الفعلية
والمصروفات المعترف بها.
تقوم المجموعة حاليا بتقييم أثر التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16كما في  1يناير  2019على
بياناتها المالية الموحدة ،غير أنه من المتوقع أن تتم رسملة غالبية التزامات اإليجارات التشغيلية كحق استخدام عند
التطبيق للمرة األولى.

( )2اإليجارات التي تكون المجموعة فيها مؤجر
ستعيد المجموعة تقييم تصنيف عقود اإليجار من الباطن التي تكون المجموعة فيها مؤجر .ال تتوقع المجموعة ،بنا ًء
على المعلومات المتاحة حالياً ،أن يكون هناك أثر جوهري على اإليجارات التي تكون المجموعة فيها مؤجر.

( )3االنتقال
تخطط المجموعة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16مبدئيا ً في  1يناير  2019باستخدام النهج المعدل
بأثر رجعي .ومن ثم ،سيتم االعتراف باألثر التراكمي لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16كتسوية على
الرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة في  1يناير  2019دون إجراء تعديل على المعلومات المقارنة.
تخطط المجموعة لتطبيق اإلجراء العملي لإلعفاء من تعريف عقد اإليجار عند االنتقال .ويعني هذا أنها ستطبق
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على جميع العقود المبرمة قبل  1يناير  2019والمعرفة باعتبارها عقود
إيجار وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  17والتفسير رقم .4
 2/4المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات السارية من  1يناير 2018
خالل السنة الحالية ،أصبحت المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتفسيرات على المعايير المذكورة
أدناه سارية للمرة األولى على البيانات المالية التي تبدأ في  1يناير :2018








المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 9األدوات المالية"
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 15إيرادات العقود مع العمالء"
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 2المدفوعات على أساس األسهم" تصنيف وقياس معامالت
المدفوعات على أساس األسهم
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 4عقود التأمين" في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم " 9األدوات المالية"
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم " 40عقارات استثمارية" على تحويل االستثمارات العقارية
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 1تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية" ومعيار المحاسبة
الدولي رقم " 28االستثمارات في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة" على أساس التحسينات السنوية
على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2016-2014
التفسير رقم  22من لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية "المعامالت بالعمالت األجنبية والمقابل
المدفوع مقدما"
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 2/4المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات السارية من  1يناير ( 2018تابع)
لم يكن لتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات على المعايير المذكورة أعاله أثر جوهري على البيانات المالية
الموحدة للمجموعة ،باستثناء المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 15إيرادات العقود مع العمالء" والمعيار الدولي
للتقارير المالية رقم " 9األدوات المالية" والتي تم توضيح تأثيرها على البيانات المالية الموحدة للمجموعة أدناه.
اعتمدت المجموعة مبدئيا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15اإليرادات من العقود مع العمالء (انظر أ) والمعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  9األدوات المالية (انظر ب) من  1يناير  .2018وهناك عدد من المعايير الجديدة
األخرى السارية من  1يناير  2018ولكن لم يكن لها أي تأثير مادي على البيانات المالية المرحلية المختصرة
الموحدة للمجموعة.
يعزى تأثير تطبيق هذه المعايير في البداية أساسا إلى ما يلي:
 اعتراف سابق باإليرادات لمشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (انظر أ (أ) أدناه)؛ و زيادة في خسائر انخفاض القيمة المحققة على الموجودات المالية وموجودات العقود (انظر ب ( )1أدناه)يضع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15إطار عمل شامل لتحديد ما إذا تم االعتراف باإليرادات ومقدارها
وتوقيت االعتراف بها .يحل المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم " 18اإليرادات" ومعيار المحاسبة الدولي
رقم " 11عقود اإلنشاءات" والتفسيرات ذات الصلة .بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،15يتم االعتراف
باإليرادات عندما يحصل عميل على السيطرة على البضائع أو الخدمات .يتطلب تحديد توقيت انتقال السيرة عند
نقطة زمنية معينة أو على مدى الوقت إلى حكم.
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15باستخدام طريقة األثر المتراكم ،مع االعتراف بأثر
التطبيق األولي لهذا المعيار في تاريخ التطبيق األولي (أي  1يناير  .)2018وبنا ًء على ذلك ،لم يتم تعديل المعلومات
المعروضة لسنة  - 2017أي أنها عرضت ،كما كانت سابقاً ،بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  ،18ومعيار
المحاسبة الدولي رقم  11والتفسيرات ذات الصلة .باإلضافة إلى ذلك ،لم يتم تطبيق متطلبات اإلفصاح في هذا
المعيار بشكل عام على معلومات المقارنة .يلخص الجدول التالي أثر التحول إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 15على األرباح المدورة كما في  1يناير .2018

إيضاح
األرباح المدورة
إيرادات معترف بها -صافي الضريبة
التأثير في  1يناير 2018

(أ)

الحصص غير المسيطرة
إيرادات معترف بها -صافي الضريبة
التأثير في  1يناير 2018

(أ)
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أ.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15اإليرادات من العقود مع عمالء (تابع)
تلخص الجداول التالية أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15على بيان المركز المالي للشركة كما في
 31ديسمبر  2018وبيان الدخل للسنة المنتهية بذلك التاريخ لكل بند من البنود المتأثرة .لم يكن هناك أثر جوهري
على بيان التدفقات النقدية للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2018
التأثير على بيان المركز المالي الموحد:

إيضاح
الموجودات
موجودات ضريبة مؤجلة
موجودات غير متداولة أخرى
الموجودات غير المتداولة

كما ورد في 31
ديسمبر 2018

التعديالت

المبالغ بدون
تطبيق
المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم
15

117.327
6.863.207
6.980.534

()13.238
()3.148
()16.386

104.089
6.860.059
6.964.148

1.663.585
3.909.471
6.028.981
13.009.515

229.261
()283.825
()54.564
()70.950

1.892.846
3.625.646
5.974.417
12.938.565

حقوق الملكية
األرباح المدورة
احتياطي استحواذ
حقوق الملكية العائدة على مساهمي
الشركة
إجمالي حقوق الملكية

2.132.305
()999.488

()16.669
7.026

2.115.636
()992.462

2.612.578
2.615.057

()9.643
()9.643

2.602.935
2.605.414

المطلوبات
مطلوبات ضريبة مؤجلة
المطلوبات غير متداولة
ذمم دائنة ومستحقات
المطلوبات المتداولة
اجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

3.759
4.597.287
3.475.574
5.797.171
10.394.458
13.009.515

المخزون
ذمم مدينة ومدفوعات مقدما
الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات

(أ)
(أ)

13

()1.951
()1.951
()59.356
()59.356
()61.307
()70.950

1.808
4.595.336
3.416.218
5.737.815
10.333.151
12.938.565
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أ.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15اإليرادات من العقود مع عمالء (تابع)
األثر على بيان الدخل الموحد:

إيضاح

كما ورد

التعديالت

المبالغ بدون تطبيق
المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم
15

إيرادات

(أ)

10.773.514

()282.053

10.491.461

تكاليف مباشرة

(أ)

()8.188.522

()230.087

7.958.435

إجمالي الربح

2.584.992

()51.966

2.533.026

مصروف ضريبة الدخل

78.591

5.063

83.654

للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2018

تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة وطبيعة التغييرات على السياسات المحاسبية السابقة فيما يتعلق بأنشطة
المجموعة الهامة المحققة لإليرادات واردة أدناه.
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أ.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15اإليرادات من العقود مع عمالء (تابع)
نوع
الخدمة

المنتج

 /طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات
األداء ،وشروط الدفع الهامة

أ .تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت
(مشاريع
تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت)

قررت المجموعة أنه بالنسبة
لمشاريع تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،يتحكم العميل في
جميع األعمال قيد التنفيذ بينما يتم
تصنيع  /تطوير البرامج  /األجهزة.
يرجع ذلك إلى أنه بموجب هذه
العقود ،يتم تصنيع المعدات /
البرامج وفقًا لمواصفات العميل،
وفي حالة إنهاء العقد من جانب
العميل ،يحق للمجموعة استرداد
التكاليف المتكبدة حتى تاريخه ،بما
في ذلك هامش معقول .لذلك ،يتم
االعتراف بإيرادات هذه العقود
والتكاليف المرتبطة بها مع مرور
الوقت -أي قبل تسليم السلع إلى
مقرات العمالء .تصدر الفواتير
وفقا لشروط تعاقدية.

ب .بيع السلع

يحصل العمالء على السيطرة على
المنتجات عندما يستلم العمالء السلع
ويقبلوها .يتم تحرير الفواتير ويتم
االعتراف باإليرادات في ذلك
الوقت .تسمح بعض العقود للعميل
بإعادة أي بند.

االعتراف باإليرادات بموجب
المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم ( 15قابل
للتطبيق من  1يناير )2018
بموجب المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  ،15يتم
االعتراف باإليرادات من هذه
العقود والتكاليف المصاحبة
لها بمرور الزمن ،أي قبل
تسليم البضائع إلى مقر
العميل .يتم تخصيص إجمالي
المقابل في العقد بين جميع
السلع والخدمات بنا ًء على
أسعار بيعهم الفردية .في حالة
ما إذا كان سعر البيع المنفرد
قابالً للتطبيق ،يتم تحديده
استنادًا إلى التكلفة مضافًا إليه
القيمة اعتمادًا على طبيعة
السلع والخدمات التي يتم
تقديمها لمختلف العمالء.

االعتراف باإليرادات بموجب
معيار المحاسبة الدولي رقم
 11و( 18قابل للتطبيق من 1
يناير )2018
بموجب معيار المحاسبة الدولي
رقم  ،11تم االعتراف بإيرادات
مشاريع تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت بالرجوع إلى
النسبة المئوية إلكمال المشاريع
في تاريخ التقرير ،شريطة
قياس اإليرادات والتكاليف
بطريقة موثوق بها ،وكان
تحصيل المقابل أمرا ً محتمالً
ولم تكن هناك مشاركة إدارية
مستمرة مع السلع والخدمات
المقدمة.

يتم عرض المبالغ التي لم يتم
تحرير فواتير بها كموجودات
عقود ضمن الذمم المدينة
والمدفوعات مقدما في بيان
المركز المالي.
يتم االعتراف باإليرادات وفقًا
لمعيار الدولي للتقارير المالية
رقم  15إلى الحد الذي يكون
فيه من المحتمل جدًا عدم
حدوث انعكاس كبير في
مقدار العائد التراكمي
المعترف به.
لذلك ،يتم تعديل مبلغ
اإليرادات المعترف به
للعائدات المتوقعة ،والتي يتم
تقديرها استنادًا إلى البيانات
التاريخية لنوع معين من
المنتجات.

بموجب معيار المحاسبة الدولي
رقم  ،18يتم االعتراف
باإليرادات عندما يتم تحويل
المخاطر والمنافع الهامة للملكية
إلى العميل ،وعندما يكون من
المرجح استرداد المقابل،
ويمكن تقدير التكاليف المرتبطة
والعائد المحتمل للسلع بشكل
موثوق به ،وال توجد مشاركة
إدارية مستمرة مع السلع ويمكن
قياس مبلغ اإليرادات بشكل
موثوق.

يتم قياس اإليرادات بالصافي
إن المعيار الدولي للتقارير من العوائد والخصومات
المالية رقم  15لم يكن له التجارية والحسومات حسب
تأثير كبير على السياسات الكمية.
المحاسبية للمجموعة.
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أ.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15اإليرادات من العقود مع عمالء (تابع)
أنواع الخدمات

طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات
األداء ،وشروط الدفع الهامة

ج .تقديم الخدمات
(بخالف تلك
األشكال من
مشاريع تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت)

يتم االعتراف باإليرادات بمرور
الوقت عند تقديم هذه الخدمات نظرا
ألن العميل يستهلك المنفعة عند
تقديم المجموعة لها.
تصدر الفواتير عادة عند االنتهاء
من الوظيفة.

االعتراف باإليرادات بموجب
المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم ( 15قابل
للتطبيق من  1يناير )2018
يتم االعتراف باإليراد بمرور
الزمن على أساس نسبة
استكمال المشاريع التي يتم
تحديدها على أساس طريقة
المدخالت .يتم االعتراف
باألرباح والخسائر ذات
الصلة عند تكبدها.
إن المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم  15لم يكن له
تأثير كبير على السياسات
المحاسبية للمجموعة.

ب.

االعتراف باإليرادات بموجب
معيار المحاسبة الدولي رقم
 11و( 18قابل للتطبيق من 1
يناير )2018
بموجب معيار المحاسبة الدولي
رقم  ،11تم االعتراف باإليراد
بالرجوع إلى نسبة إكمال
المشاريع في تاريخ التقرير،
شريطة قياس اإليرادات
والتكاليف بطريقة موثوق بها،
وكان تحصيل المقابل أمرا ً
محتمالً ولم تكن هناك مشاركة
إدارية مستمرة مع السلع
والخدمات المقدمة.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 9األدوات المالية"
يورد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9متطلبات االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية وقياسها.
يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم " 39األدوات المالية :االعتراف والقياس".
يلخص الجدول التالي أثر االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9على الرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة
(لوصف طريقة االنتقال راجع اإليضاح  2/2ب ( )2أدناه).
األرباح المدورة

التعديالت عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
استثمارات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
(استثمارات متاحة للبيع وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  39القديم)
استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
(استثمارات متاحة للبيع وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  39القديم)
االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم 9
تعديل على رصيد االفتتاح كما في  1يناير 2018

29.642
()26.531
()39.932
()36.821
احتياطي القيمة
العادلة

استثمارات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
(استثمارات متاحة للبيع وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  39القديم)
تعديل على رصيد االفتتاح كما في  1يناير 2018
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ب.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 9األدوات المالية" (تابع)

( )1تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية
يحتفظ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9على نحو كبير بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  39لتصنيف
وقياس المطلوبات المالية .برغم ذلك يزيل المعيار الفئات السابقة في معيار المحاسبة الدولي رقم  39للموجودات
المالية المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق والقروض والذمم المدينة والموجودات المالية المتاحة للبيع.
لم يكن لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9أثر هام على السياسات المحاسبية للمجموعة المتعلقة بالمطلوبات
المالية .أثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9على تصنيف وقياس الموجودات المالية وارد أدناه.
عند االعتراف المبدئي بموجود يتم تصنيفه على أنه:
 بالتكلفة المطفأة، استثمار في دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، استثمار في حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.يستند تصنيف الموجودات المالية عموما بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9على نموذج العمل الذي يدار
فيه الموجود المالي وخصائص تدفقاته النقدية التعاقدية.
يتم قياس موجود المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى كل الشروط التالية ولم يحدد بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة:
-

االحتفاظ بالموجود ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية
التعاقدية ،و
الشروط التعاقدية للموجودات المالية التي تؤدي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية التي ليست إال مدفوعات
للمبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.

ال يتم قياس أدوات الدين بلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إال إذا استوفت كل الشروط التالية ولم تحدد
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
-

االحتفاظ بالموجود ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق هدفه بكل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع
الموجودات المالية ،و
الشروط التعاقدية للموجودات المالية التي تؤدي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية التي ليست إال مدفوعات
للمبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.

اختيارا ال رجعة فيه
عند االعتراف المبدئي استثمار في أسهم غير محتفظ بها للمتاجرة ،يجوز للشركة أن تختار
ً
عرض تغييرات الحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر .يتم إجراء هذا االختيار على أساس كل استثمار
على حدة.
جميع الموجودات المالية غير المصنفة على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
كما هو مذكور أعاله يتم قياسها ب القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يتضمن هذا جميع الموجودات المالية
المشتقة .عند االعتراف المبدئي ،قد تخصص المجموعة بصورة غير قابلة لإللغاء أصال ماليا يلبي اشتراطات قياسه
بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة لو
كان القيام بذلك يزيل أو يخفض على نحو كبير الفجوة المحاسبية التي قد تنشأ بخالف ذلك.
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المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 9األدوات المالية" (تابع)
الموجود المالي (ما لم يكن ذمة تجارية مدينة بدون مكون تمويل هام يقاس مبدئيا بسعر المعاملة) يتم قياسه مبدئيا بالقيمة
العادلة مضافا إليها ،بالنسبة للبند الذي ال يعتبر بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،تكاليف المعاملة التي تنسب
بصفة مباشرة إلى اقتنائه.
تنطبق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية للمجموعة:

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
تقاس هذه األصول الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .تخفض التكلفة المطفأة بخسائر االنخفاض
في القيمة .إيراد الفائدة وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية وخسائر االنخفاض في القيمة يتم االعتراف بها في
الربح أو الخسارة .أي ربح أو خسارة من إلغاء االعتراف يتم االعتراف بهما في الربح أو الخسارة.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تقاس هذه األصول الحقا بالقيمة العادلة .يتم االعتراف بتوزيعات األرباح كدخل في الربح أو الخسارة ما لم تكن التوزيعات
تمثل بصورة واضحة استردادا لجزء من تكلفة االستثمار .يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل
الشامل اآلخر وال يعاد تصنيفها أبدا إلى الربح أو الخسارة.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتم قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم االعتراف باألرباح والخسائر الصافية ،بما في ذلك أي فوائد أو إيرادات
توزيعات أرباح ،في الربح أو الخسارة.
يوضح الجدول التالي واإليضاحات المرفقة أدناه فئات القياس األصلية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  39وفئات القياس
الجديدة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9لكل فئة من فئات األصول المالية للمجموعة كما في  1يناير .2018
القيمة الدفترية
التصنيف األصلي
التصنيف الجديد بموجب األصلية بموجب القيمة الدفترية الجديدة
بموجب معيار
المحاسبة الدولي رقم المعيار الدولي للتقارير معيار المحاسبة بموجب المعيار الدولي
الدولي رقم  39للتقارير المالية رقم 9
المالية رقم 9
39
إيضاح
الموجودات المالية
بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر-أدوات
11.740
11.740
(أ) استثمارات متاحة للبيع حقوق ملكية
أدوات حقوق ملكية*
بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة -أدوات
445
26.976
(ب) استثمارات متاحة للبيع حقوق ملكية
ادوات حقوق ملكية
حسابات مدينة وذمم
مدينة أخرى
(باستثناء موجودات
العقود والمدفوعات
مقدما والسلف
لموردين)
2.410.977 2.452.034
(ج) قروض وذمم مدينة تكلفة مطفأة
مستحق من أطراف
ذات عالقة
67.385
67.385
(ج) قروض وذمم مدينة تكلفة مطفأة
ارصدة لدى البنوك
350.489
350.489
(ج) قروض وذمم مدينة تكلفة مطفأة
إجمالي الموجودات
المالية
2.841.036 2.908.624

* تتضمن واحدة من استثمارات المجموعة في حقوق الملكية التي سجل عنها مصروف انخفاض قيمة بمبلغ 29.642
ألف لاير قطري في الربح أو الخسارة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  .39تمت إعادة تصنيف مصروف انخفاض
القيمة هذا من األرباح المدورة إلى احتياطي القيمة العادلة كما في  1يناير .2018
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ب.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 9األدوات المالية" (تابع)
(أ) تمثل أسهم حقوق الملكية استثمارات تخطط المجموعة لالحتفاظ بها على األجل الطويل ألغراض استراتيجية.
حسبما هو مسموح به بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9قامت المجموعة بتخصيص هذه االستثمارات
في تاريخ التطبيق المبدئي على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .خالفا لما هو موجود في
معيار المحاسبة الدولي رقم  ،39لن يعاد تصنيف احتياطي القيمة العادلة المتعلق بهذه االستثمارات على
اإلطالق إلى الربح أو الخسارة .حددت المجموعة أن القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة لهذه الموجودات كما
في تاريخ االنتقال.
(ب) حسبما هو مسموح به بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9اختارت المجموعة خيار القيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة في تاريخ التطبيق المبدئي ،إذ أن هذه االستثمارات تدار على أساس القيمة العادلة وتتم
مراقبة أداءها على هذا األساس .وبنا ًء على ذلك ،اعترفت المجموعة بانخفاض في القيمة العادلة بمبلغ 26.531
ألف لاير قطري عن التطبيق األولي بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم .9
(ج) بالنسبة للحسابات المدينة والذمم المدينة األخرى والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة والنقد وما يعادله التي
كانت تصنف سابقا على أنها قروض وذمم مدينة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  ،39تصنف اآلن على أنها
بالتكلفة المطفأة حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .9تم االعتراف بزيادة بمبلغ  39.932ألف لاير قطري
في مخصص انخفاض قيمة الحسابات المدينة والذمم المدينة األخرى تم االعتراف بها في األرباح المدورة االفتتاحية
في  1يناير  2018عند االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .9

( )1انخفاض قيمة الموجودات المالية
يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9نموذج "الخسارة المتكبدة" الوارد بمعيار المحاسبة الدولي رقم  39بنموذج
"الخسائر االئتمانية المتوقعة" .يطبق نموذج انخفاض القيمة الجديد على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
وموجودات العقد واالستثمارات في أدوات الدين المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وال يطبق على
االستثمارات في أدوات حقوق الملكية .بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية
بصورة مبكرة أكثر مما كانت عليه بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم .39
تشتمل الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة على ذمم وأخرى مدينة ومستحق من أطراف ذات عالقة ونقد وما يعادله
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9ومخصصات خسارة مقاسة بإحدى القاعدتين التاليتين:
 الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  12شهرا :وهي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج من التعثر المحتمل خالل 12
شهرا بعد تاريخ التقرير.
 الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة :وهذه هي الخسارة االئتمانية المتوقعة التي تنتج من جميع أوجه التعثر
المحتملة على مدى عمر األداة المالية.
اختارت المجموعة قياس مخصصات الخسائر لموجوداتها المالية وموجودات العقود بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدة عمر الدين ،باستثناء األرصدة لدى البنوك والمستحق من أطراف ذات عالقة لم تزد المخاطر االئتمانية
لها زيادة كبيرة منذ االعتراف األولي (أي خسائر التعثر الذي يحدث على مدى العمر المتوقع لألداة المالية).
تدرس المجموعة معلومات معقولة ومدعومة عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان لموجود مالي قد زادت بصورة
كبيرة منذ االعتراف المبدئي وعند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة ،يتضمن ذلك معلومات كمية ونوعية وتحليالت
استنادا إلى الخبرة المسبقة لدى المجموعة والتقييم الدوري المطلع لالئتمان متضمنا النظرة االستشرافية.
تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على موجود مالي قد زادت بصورة كبيرة لو تجاوزت موعدها ألكثر من
 91إلى  180يوما .تعتبر المجموعة أن الموجود المالي متعثر عندما يكون:
 من غير المرجح أن يدفع المقترض التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل ،بدون لجوء المجموعة إلى إجراءات مثل
تحقيق الضمان (لو كان يتم االحتفاظ بأي منه)؛ أو
 الموجود المالي قد تجاوز موعد استحقاقه ألكثر من  91إلى  180يوما.
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( )1انخفاض قيمة الموجودات المالية (تابع)
الحد األقصى الذي يوضع في االعتبار عند تقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة هي أقصى مدة للفترة التعاقدية التي
تتعرض خاللها المجموعة إلى مخاطر االئتمان.

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير خسائر ائتمان مرجح باالحتمال .تقاس الخسائر االئتمانية على أنها القيمة
الحالية لجميع حاالت النقص في النقد (أي الفروق بين التدفقات النقدية المستحقة للشركة وفقا للعقد والتدفقات النقدية
التي تتوقع المجموعة استالمها) .يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس معدل الفائدة الفعلي للموجود
المالي.

الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها ائتمانيا
تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة لتحديد ما إذا كانت قد انخفضت
قيمتها ائتمانيا .يعتبر األصل المالي على أنه قد "انخفضت قيمته ائتمانيا" عند وقوع واحدة أو أكثر من األحداث التي لها
أثر ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجود المالي.

عرض االنخفاض في القيمة
مخصصات الخسارة بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة يتم خصمها من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.
عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9طبقت المجموعة أيضا تعديالت الحقة لمعيار المحاسبة الدولي رقم 1
"عرض البيانات المالية" .ونتيجة لذلك ،يتم إعادة تصنيف خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالموجودات المالية وموجودات
العقود من "المصروفات العمومية واإلدارية" ،ويجري اآلن عرضها كبند منفصل في بيان الدخل الموحد.

أثر نموذج خسارة االنخفاض في القيمة الجديد
بالنسبة للموجودات المالية ضمن نطاق نموذج انخفاض القيمة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9فإن خسائر
االنخفاض في القيمة عموما يتوقع أن تزيد وتصبح أكثر تقلبا .حددت المجموعة أن تطبيق اشتراطات انخفاض القيمة في
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9في  1يناير  2018سينتج عنه مخصص انخفاض إضافي في القيمة بمبلغ 48.390
ألف لاير قطري عن ذمم مدينة وذمم مدينة أخرى بما في ذلك موجودات العقود ،وهي مفصلة على النحو التالي:
االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9كما في تاريخ االنتقال:
39.932
5.409
3.049
48.390

 عن األرباح المدورة عن موجودات ضريبة مؤجلة -عن حصص غير مسيطرة

( )2االنتقال
تم تطبيق التغيرات على السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9باستخدام طريقة
التأثير التراكمي .حصلت المجموعة على إعفاء من تعديل معلومات المقارنة للفترات السابقة.
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ب.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 9األدوات المالية" (تابع)

()2

االنتقال (تابع)
تم االعتراف بالفروق بين القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي نتجت عن تطبيق المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  9في األرباح المدورة كما في  1يناير  .2018بناء عليه فإن المعلومات المعروضة لعام  2017ال
تعكس بصورة عامة اشتراطات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9بل تلك الخاصة ب معيار المحاسبة الدولي رقم
.39
تم إجراء التقييم على أساس الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ التطبيق المبدئي.

ج.

معايير أخرى

تصنيف وقياس معامالت الدفعات على أساس األسهم (تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )2
حاليا هناك غموض حول كيفية محاسبة شركة ما عن بعض أنواع ترتيبات الدفع على أساس األسهم .استجاب مجلس
معايير المحاسبة الدولية لذلك بنشر تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2الدفع على أساس األسهم.
يغطي التعديل ثالثة مجاالت محاسبية:
-

قياس الدفعات على أساس األسهم المسددة نقدا؛

-

تصنيف الدفعات على أساس األسهم المسددة بالصافي من الضريبة المقتطعة من المنبع؛ و

-

المحاسبة عن تعديل الدفعات على أساس األسهم من السداد نقدا إلى السداد بواسطة األسهم.

قد تؤثر المتطلبات الجديدة على تصنيف و /أو قياس هذه الترتيبات ،كما يحتمل أن تؤثر أيضا على توقيت ومبلغ
المصروف المعترف به للحوافز الجديدة والقائمة .ال يوجد حاليا توجيه بشأن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2
حول كيفية قياس القيمة العادلة لمطلوب متكبد في الدفع على أساس األسهم المسددة نقداً.
توضح التعديالت أن الدفع على أساس األسهم المسددة نقدا ً يتم قياسه باستخدام نفس الطريقة بالنسبة للدفعات على
أساس األسهم المسددة بواسطة األسهم – مثل طريقة تاريخ المنحة المعدل .لذلك فإنه عند قياس المطلوب:
-

يتم أخذ شروط السوق وشروط عدم االستحقاق في االعتبار عند قياس قيمتها العادلة؛ و

-

يتم تعديل عدد الحوافز الستالم النقد بحيث يعكس أفضل تقدير للتوقعات المتوقع استحقاقها نتيجة للوفاء بالخدمة
وأي شروط أداء غير سوقية؛

يمكن تطبيق التعديالت بأثر مستقبلي بحيث ال يتم تعديل الفترات السابقة .يسمح بالتطبيق بأثر رجعي أو مبكر لو
كان لدى الشركات المعلومات المطلوبة .تصبح التعديالت سارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير
.2018
ال يتوقع أن يكون لتطبيق التعديالت أعاله أي أثر جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

بيع أو مشاركة الموجودات بين مستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك (تعديالت على المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  10ومعيار المحاسبة الدولي رقم )28
وضع مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت ذات نطاق محدود على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم - 10
البيانات المالية الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي رقم  - 28االستثمار في شركات زميلة ومشروعات مشتركة.
في الحالة التي تمثل فيها الموجودات غير النقدية عمال تجاريا ،يقوم المستثمر باالعتراف بكامل الربح والخسارة
عند البيع أو المشاركة في الموجودات .إذا لم تكن الموجودات مستوفية لتعريف العمل التجاري ،يتم االعتراف
بالربح أو الخسارة من قبل المستثمر فقط إلى حد استثمارات المستثمرين اآلخرين في الشركة الزميلة أو المشروع
المشترك.
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ج.

معايير أخرى (تابع)

بيع أو مشاركة الموجودات بين مستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك (تعديالت على المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )28تابع)
تم اآلن تأجيل التاريخ الفعلي لهذه التعديالت إلى حين إكمال المراجعة الشاملة والتي يأمل مجلس معايير المحاسبة
الدولية أن ينتج عنها تبسيط للمحاسبة عن هذه المعامالت وعن األوجه األخرى من المحاسبة عن الشركات الزميلة
مبكرا.
والمشاريع المشتركة .غير أنه ال يزال يسمح بتطبيقه
ً
تقوم المجموعة بتقييم التأثير المحتمل على بياناتها المالية الموحدة الناتجة من التعديل.

مساهمات طويلة األجل في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
سوف يؤثر تعديل طرأ على معيار المحاسبة الدولي رقم  28استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة على
الشركات التي تمول هذه الكيانات باألسهم الممتازة أو بالقروض التي ال يتوقع سدادها في المستقبل المنظور (ويشار
إليها بالمساهمات طويلة األجل .التعديل ،الذي يتناول تغطية المساهمات طويلة األجل للخسارة المحسوبة بطريقة
حقوق الملكية ،يتضمن التطبيق المزدوج لمعيار المحاسبة الدولي رقم  28والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
األدوات المالية.
ينص التعديل والمثال المرفق به على أن المساهمات طويلة األجل تقع في نطاق كل من المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم  9ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ،28وتشرح التسلسل السنوي الذي يجب تطبيق المعايير وفقًا له.
في الواقع ،هذه عملية سنوية من ثالث خطوات:
 .1تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9بشكل مستقل
 .2تصحيح المخصصات الماضية
 .3تسجيل حصة حقوق الملكية للسنة الحالية
مبكرا .يوجد إعفاءات
ينطبق هذا التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2019يسمح باعتماده
ً
انتقالية.
ال توقع المجموعة أن يكون للتعديل أعاله أي تأثير على بياناتها المالية الموحدة.
.5

السياسات المحاسبية الهامة
تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية لمجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع ).وشركاته التابعة (يشار
إليها مجتمعة باسم "المجموعة")ُ .
طبقت السياسات المحاسبية ال ُمبيّنة أدناه ،فيما عدا التغيرات في السياسات المحاسبية
المبينة في اإليضاح  ،2/4بطريقة منتظمة على جميع الفترات المعروضة في هذه البيانات المالية الموحدة ،كما
طبقتها شركات المجموعة بشكل منتظم ،وتم إدخال تعديالت ،عند الضرورة ،على البيانات المالية للشركات التابعة
بحيث تتوافق السياسات المحاسبية لها مع تلك التي تستخدمها المجموعة.

أ.

أساس التوحيد

.1

دمج األعمال
تقوم المجموعة بالمحاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ عند تحويل السيطرة إلى المجموعة .عموما
يقاس المقابل المحول في االستحواذ بالقيمة العادلة كما هو الحال بالنسبة لصافي الموجودات المستحوذ عليها .أية
شهرة تنشأ يتم اختبارها على نحو سنوي النخفاض القيمة .يتم االعتراف بأي مكسب في شراء مساومة مباشرة في
بيان الدخل الموحد .يتم صرف تكاليف المعاملة عند تكبدها فيما عدا في الحالة التي تتعلق فيها بإصدار أوراق دين
أو أسهم.
ال يتضمن المقابل المحول مبالغ تتعلق بتسوية عالقات موجودة مسبقا .يتم االعتراف بتلك المبالغ عموما في الربح
أو الخسارة.
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دمج األعمال (تابع)

ألف لاير قطري

عندما يتم دمج األعمال على مراحل ،تتم إعادة قياس حصة الملكية التي احتفظت بها المجموعة سابقا في الشركة
المستحوذ عليها بالقيمة العادلة لها في تاريخ االستحواذ ويتم االعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة ،إن وجدت ،في
بيان الدخل .إن المبالغ الناشئة من الحصص في الشركة المستحوذ عليها قبل تاريخ االستحواذ التي تم سابقا االعتراف
بها في بيان الدخل الشامل تتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة إذا كانت تلك المعالجة مناسبة إذا تم استبعاد تلك
الحصة .إذا كانت المحاسبة األولية لدمج األعمال غير مكتملة بنهاية فترة التقرير التي تم فيها الدمج ،تقوم المجموعة
بتسجيل مبالغ مؤقتة عن البنود التي لم تكتمل المحاسبة عنها .يتم تعديل تلك المبالغ المؤقتة خالل فترة القياس (12
شهرا بعد االستحواذ) حتى تعكس المعلومات الجديدة التي تم الحصول عليها بشأن الحقائق والظروف التي كانت
ً
موجودة في تاريخ االستحواذ والتي ،في حال معرفتها ،كانت ستؤثر على المبالغ المعترف بها في ذلك التاريخ.
يتم قياس أي مقابل محتمل بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ .إذا كان هناك التزاما بدفع مقابل محتمل مستوفيا
لتعريف أداة مالية ومصنفا كحقوق ملكية فال يعاد قياسه عندها ويتم احتساب التسوية ضمن حقوق الملكية .بخالف
ذلك ،يتم إعادة قياس أي مقابل محتمل آخر بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير والتغيرات الالحقة في القيمة العادلة
للمقابل المحتمل في الربح أو الخسارة.

.2

الشركات التابعة
الشركات التابعة هي الكيانات التي تسيطر عليها المجموعة .توجد السيطرة عندما تكون المجموعة معرضة إلى أو
يكون لديها حقوق في العائدات المتغيرة من مشاركتها في الكيان ولديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل
سلطتها على الكيان .يتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة في البيانات المالية الموحدة من التاريخ الذي تبدأ فيه
السيطرة وحتى تاريخ انتهاء السيطرة.

.3

المساهمات غير المسيطرة
يتم قياس المساهمات غير المسيطرة بجزء تناسبي من صافي موجودات المستحوذ عليهم القابلة للتحديد في تاريخ
االستحواذ.
تتم المحاسبة عن التغيرات ال ينتج عنها فقدان السيطرة على حصة المجموعة في شركة تابعة كمعامالت حقوق
ملكية.

.4

فقدان السيطرة
عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة تقوم بإلغاء االعتراف عن موجودات ومطلوبات الشركة التابعة
وأية مساهمات غير مسيطرة ومكونات حقوق الملكية األخرى .أي ربح أو خسارة يتم االعتراف به في الربح أو
الخسارة .أية مساهمة في الشركة التابعة السابقة يتم قياسها بالقيمة العادلة.

.5

حصص في شركات زميلة وشركات مشاريع مشتركة
تتضمن حصص المجموعة في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.
الشركات الزميلة هي الشركات التي تمارس عليها المجموعة نفوذا هاما ،وليست سيطرة أو سيطرة مشتركة ،على
سياساتها المالية والتشغيلية .المشروع المشترك هو اتفاقية يكون فيها للمجموعة سيطرة مشتركة بموجبها يكون لدى
المجموعة حقوقا في صافي موجودات االتفاقية ،وليس حقوقا في موجوداتها والتزاماتها عن مطلوباتها.
تتم المحاسبة عن المساهمات في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة بطريقة حقوق الملكية .ويتم االعتراف
بها مبدئيا بالتكلفة ،والتي تتضمن تكاليف المعامالت .عقب االعتراف المبدئي ،يدرج في البيانات المالية الموحدة
حصة المجموعة في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فيها التي تتم المحاسبة عنها بطريقة
حقوق الملكية حتى التاريخ الذي يتوقف فيه النفوذ الهام أو السيطرة المشتركة.
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.6

المعامالت المستبعدة عند التوحيد

ألف لاير قطري

يتم استبعاد األرصدة والمعامالت بين شركات المجموعة وأية إيرادات أو مصروفات غير محققة ناشئة عن
المعامالت بين شركات المجموعة .يتم استبعاد األرباح الناشئة عن المعامالت مع الشركات المستثمر فيها التي تتم
المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية مقابل االستثمار إلى حد مساهمة المجموعة في الشركة المستثمر فيها .يتم
استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس طريقة األرباح غير المحققة ولكن فقط إلى الحد الذي ال يوجد فيه دليل على
وجود انخفاض في القيمة.
ب.

العمالت األجنبية

.1

المعامالت بعمالت أجنبية
يجرى تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية للعملة الوظيفية للمجموعة باستخدام أسعار الصرف السائدة في
تواريخ إجراء المعامالت.
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بعمالت أجنبية في تاريخ التقرير إلى العملة الوظيفية باستخدام أسعار
الصرف السائدة في ذلك التاريخ .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية التي تقاس بالقيمة العادلة بالعملة
األجنبية إلى العملة الوظيفية بسعر الصرف الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة .يتم تحويل البنود غير النقدية التي
تقاس من حيث التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام سعر الصرف في تاريخ المعاملة .يتم االعتراف بالفروق
في أسعار صرف العمالت األجنبية بشكل عام في الربح أو الخسارة.
برغم ذلك ،يتم االعتراف بفروق العملة األجنبية الناشئة عن تحويل الموجودات المالية – أدوات حقوق الملكية في
الدخل الشامل اآلخر:

.2

العمليات األجنبية
يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية ،بما في ذلك الشهرة وتعديالت القيمة العادلة الناشئة عن
االستحواذ إلى العملة الوظيفية بأسعار الصرف في تاريخ التقرير .يتم تحويل إيرادات ومصروفات العمليات األجنبية
إلى العملة الوظيفية بأسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت.
يتم االعتراف بفروق العمالت األجنبية في الدخل الشامل اآلخر وتراكمها في احتياطي التحويل ،إال إلى الحد الذي
يتم إليه تخصيص فرق التحويل إلى المساهمة غير المسيطرة.
عندما يتم استبعاد عملية أجنبية بشكل كلي أو جزئي ،تزول تلك السيطرة أو النفوذ الهام أو السيطرة المشتركة ،ويتم
إعادة تصنيف المبلغ التراكمي في احتياطي التحويل إلى هذه العملية األجنبية إلى ربح أو خسارة كجزء من الربح
أو الخسارة عن االستبعاد .إذا قامت المجموعة باستبعاد جزء من مساهمتها في شركة تابعة ولكنها تحتفظ بالسيطرة،
يتم إعادة توزيع الجزء ذو الصلة بالمبلغ التراكمي إلى المساهمة غير المسيطرة .عندما تستبعد المجموعة جزء فقط
في شركة زميلة أو مشروع مشترك بينما تحتفظ بنفوذ هام أو سيطرة مشتركة ،يتم إعادة تصنيف الجزء ذي الصلة
بالمبلغ التراكمي في الربح أو الخسارة.

ج.

اإليرادات
طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15من  1يناير  .2018يقدم اإليضاح  2/4معلومات حول
السياسات المحاسبية للمجموعة ذات الصلة بالعقود مع العمالء .تم توضيح أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم  15في اإليضاح .2/4
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

د.

مكافآت الموظفين

.1

مكافآت الموظفين قصيرة األجل

ألف لاير قطري

يتم تسجيل مكافآت الموظفين قصيرة األجل عند تقديم الخدمة ذات الصلة .يتم االعتراف بمطلوب عن المبلغ المتوقع
أن يدفع إذا كان لدى المجموعة التزام قانوني أو استداللي لدفع هذا المبلغ نتيجة خدمة سابقة مقدمة من قبل الموظف
ويمكن تقدير االلتزام بشكل موثوق.

2

نظام االشتراك المحدد
يتم تسجيل التزامات االشتراكات في نظام االشتراك المحدد عندما يتم تقديم الخدمات ذات الصلة .يتم االعتراف
باالشتراكات المدفوعة مسبقا كموجود إلى الحد الذي إليه يكون استرداد األموال النقدية أو انخفاض الدفعات
المستقبلية متاحا.

.3

نظام التقاعد المحدد االشتراكات
يتم احتساب صافي التزام المجموعة فيما يتعلق بنظام التعاقد المحدد االشتراكات بشكل منفصل لكل اشتراك من
خالل تقدير مبلغ المكافآت المستقبلي الذي حصل عليه الموظفين في الفترة الحالية والفترات السابقة ،وخصم هذا
المبلغ وخصم القيمة العادلة ألي موجودات اشتراكات.
يتم تنفيذ العملية الحسابية اللتزامات المنافع المحددة سنويا من قبل خبير اكتواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة
االئتمان المتوقعة .تعتبر وحدة االئتمان المتوقعة كل فترة من الخدمة أنها أدت إلى وحدة إضافية الستحقاق مكافآت
بتطبيق صيغة استحقاق االشتراك ،مع األخذ بعين االعتبار تأثير الخطية عندما تستحق الحقوق بشكل موحد على
مدى فترات استحقاق الحقة.
يتم تحديد الدفعات المستقبلية الموافقة للمكافآت الممنوحة للموظفين باستخدام افتراضات مختلفة (معدل الزيادة في
الرواتب ،سن التقاعد ،الوفاة ،وغيرها) ومن ثم يتم خصم هذه االلتزامات الخاصة بالمكافآت المحددة االشتراكات
إلى قيمتها الحالية باستخدام عائدات السوق على السندات ذات الجودة العالية للشركات كسعر الخصم.
عندما تتم مراجعة االفتراضات ،ينتج عن هذا اختالفات اكتوارية معترف بها في الفترة التي تنشأ فيها ،وليس للربح
أو الخسارة ولكن مباشرة في حقوق الملكية.
عندما يتم تغيير مكافآت االشتراك أو عندما يتم تقليص االشتراك ،يتم إدراج التغير الناشئ في المكافآت التي تتعلق
الخدمة السابقة أو الربح أو الخسارة الناتجة عن تقليص مباشرة في الربح أو الخسارة .تعترف المجموعة بالمكاسب
والخسائر الناتجة عن تسوية نظام التقاعد المحدد عند حدوث تسوية.

.4

مكافآت نهاية الخدمة
يتم تسجيل مكافآت نهاية الخدمة عندما تصبح المجموعة غير قادرة على سحب عرض تلك المكافآت ،وعندما
تعترف المجموعة بتكاليف إعادة الهيكلة ،أيهما يأتي أوال .إن لم يكن من المتوقع أن يتم تسوية المكافآت بالكامل في
غضون  12شهرا من تاريخ التقرير ،إذًا يتم خصمها.

.5

المواطنون القطريون (نظام االشتراك المحدد)
فيما يتعلق بالموظفين القطريين ،تضع الشركة اشتراكات لدى هيئة التقاعد والمعاشات القطرية كنسبة من رواتب
الموظفين وفقا لمتطلبات القوانين المحلية ذات الصلة والتي تتعلق بالتقاعد والمعاشات .يتم إدراج حصة الشركة من
اشتراكات هذه الخطط ضمن الربح أو الخسارة ذات الصلة بها.
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ألف لاير قطري

.5

السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

د.

مكافآت الموظفين (تابع)

.6

الموظفون األجانب (نظام التقاعد المحدد االشتراكات)
تقوم الشركة بتكوين مخصص لمكافآت نهاية الخدمة فيما يتعلق بموظفيها األجانب وفقا لقانون العمل القطري رقم
 14لسنة  .2004تقوم الشركة باحتساب هذه المصروفات على أساس رواتب الموظفين وعدد سنوات الخدمة في
تاريخ بيان المركز المالي.

هـ.

إيرادات تمويل وتكاليف تمويل
يتم االعتراف بإيرادات الفوائد أو المصروفات باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم احتساب الفائدة المستلمة بموجب
اتفاقية بيع ائتمان بالتقسيط وودائع بنكية على أساس التوزيع الزمني مع األخذ بعين االعتبار المبلغ القائم وسعر
الفائدة المطبق.

و.

موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع
تصنف الموجودات غير المتداولة ومجموعات االستبعاد كاستثمارات محتفظ بها للبيع إذا كان سيتم استرداد قيمتها
الدفترية بشكل رئيسي من خالل معاملة بيع وليس من خالل االستخدام المستمر .وال يتم اعتبار أن هذا الشرط تم
الوفاء به إال عندما يكون البيع محتمل جدا والموجود غير المتداول (مجموعة االستبعاد) متاحا للبيع الفوري في
حالته الحالية .يجب أن تلتزم اإلدارة بالبيع ،والذي ينبغي أن يتوقع أن يكون مؤهال لالعتراف به كبيع مكتمل في
خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف.
عندما تلتزم المجموعة بخطة بيع تشمل فقدان السيطرة على شركة تابعة ،يتم تصنيف جميع موجودات ومطلوبات
الشركة التابعة كمحتفظ بها للبيع عندما يتم استيفاء المعايير المذكورة أعاله ،بغض النظر عما إذا كانت المجموعة
سوف تحتفظ بالحصة غير المسيطرة في شركتها التابعة السابقة بعد البيع .يتم قياس الموجودات غير المتداولة
(ومجموعات االستبعاد) المصنفة كمحتفظ بها للبيع بقيمتها الدفترية السابقة والقيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع ،أيهما
أقل.

ز.

ضريبة الدخل
يتكون مصروف ضريبة الدخل من الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة .ويتم االعتراف به في الربح أو الخسارة
إال بالقدر الذي يتعلق فيه بدمج األعمال ،أو البنود التي يعترف بها مباشرة في حقوق الملكية أو في الدخل الشامل
اآلخر .الفوائد والغرامات المتعلقة بالضرائب على الدخل ،بما في ذلك المعالجات الضريبية غير المؤكدة ،تحتسب
بموجب معيار المحاسبة الدولي  37المخصصات ،المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة.

.1

الضريبة الحالية
تتكون الضريبة الحالية من الضريبة المتوقعة المستحقة الدفع أو المستحقة القبض محسوبة على الربح أو الخسارة
للسنة ،وأية تعديالت على الضريبة المستحقة الدفع أو المستحقة القبض بشأن السنوات السابقة .إن مبلغ الضريبة
المستحقة الحالية أو المستحق هو أفضل تقدير للمبلغ الضرائب المتوقع دفعه أو استالمه والذي يعكس حالة عدم
اليقين فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ،إن وجدت ،ويقاس باستخدام المعدالت الضريبية المطبقة أو التي هي قيد
التشريع في تاريخ التقرير .وتشمل الضريبة الحالية أيضا أي ضريبة ناشئة من األرباح.
ال تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة الحالية إال إذا تم استيفاء معايير معينة.
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ز.

ضريبة الدخل (تابع)

.2

الضريبة المؤجلة

ألف لاير قطري

يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة فيما يتعلق بالفروق المؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض
التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة.
ال يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة بالنسبة إلى:


الفروق المؤقتة بين االعتراف المبدئي بالموجودات أو المطلوبات في معاملة ال تعتبر بمثابة تجميع أعمال وال
تؤثر على الربح أو الخسارة المحاسبية أو الخاضعة للضريبة.



الفروق المؤقتة المتعلقة باالستثمارات في شركات تابعة إلى الحد الذي يكون من المحتمل معه أال يتم ردها في
المستقبل المنظور ،و



الفروق المؤقتة الناشئة من االعتراف المبدئي بالشهرة.

يتم االعتراف بموجود الضريبة المؤجلة بالنسبة للخسائر الضريبية غير المستخدمة واألرصدة الضريبية والفروق
المؤقتة المسموح بخصمها إلى الحد الذي يكون من المحتمل معه توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة يمكن
استخدامها في مقابلها .يتم تحديد األرباح الخاضعة للضريبة في المستقبل على أساس عكس الفروقات المؤقتة
الخاضعة للضريبة ذات الصلة .إذا كان مقدار الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة غير كافية لالعتراف بموجود
الضريبة المؤجلة بالكامل واألرباح الخاضعة للضريبة إذا يتم األخذ باألرباح الخاضعة للضريبة المستقبلية ،معدلة
بعكس الفروقات المؤقتة الحالية ،على أساس خطط أعمال الشركات التابعة الفردية في المجموعة .تتم مراجعة
الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ كل تقرير ويتم تخفيضها إلى الحد الذي إليه لم يعد من المحتمل أن يتم
تحقق المنفعة الضريبية ذات الصلة .يتم عكس هذه التخفيضات عندما تتحسن احتمالية األرباح المستقبلية الخاضعة
للضريبة.
تتم إعادة تقييم موجودات الضريبة المؤجلة غير المعترف بها في تاريخ كل تقرير ويتم االعتراف بها إلى الحد الذي
إليه يكون من المحتمل أن تكون األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة متاحة والتي يمكن في مقابلها استخدامها.
يتم قياس الضريبة المؤجلة بمعدالت الضريبة المتوقع تطبيقها على الفروقات المؤقتة عند عكسها بنا ًء على القوانين
التي تم تصنيفها أو على وشك أن تصنف كما في تاريخ التقرير.
يعكس قياس الضريبة المؤجلة العواقب الضريبة التي قد تحدث من الطريقة التي تتوقعها المجموعة كما في تاريخ
التقرير السترداد القيمة الدفترية لموجوداتها ومطلوباتها.
ال تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة إال إذا تم استيفاء معايير معينة.
ال يتم خصم موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة إلى قيمتها الحالية ،ومن ثم يتم تسجيلها بالقيمة اإلسمية.
ح.

المخزون
يسجل المخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحصيلها أيهما أقل بعد أخذ المخصصات للبضائع
المتقادمة أو بطيئة الحركة .تمثل التكاليف جميع المصاريف المتكبدة على كل منتج حتى وصوله إلى موقعه وشكله
الحالي .يتم احتساب تكلفة المخزون كما يلي:
بضائع وقطع غيار وأدوات وتوريدات صناعية
سيارات
أعمال قيد التنفيذ
مجوهرات ماسية ومجوهرات لؤلؤ ساعات
وأحجار كريمة
ذهب ومجوهرات ذهبية
أخرى

تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح للتكلفة.
تكلفة الشراء على أساس المميزات الخاصة لكل وحدة.
تكلفة المواد المباشرة ،أجور العمال وتكاليف مباشرة أخرى
تكلفة الشراء بنا ًء على طرق تعريف محددة.
تكلفة الشراء بنا ًء على المتوسط المرجح للتكلفة.
تكلفة الشراء على أساس الوارد أوالً ،صادر أوالً.

 يتم إدراج رسوم التصنيع المتعلقة بالذهب في المخزون من المجوهرات الذهبية الخاصة.
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
المخزون (تابع)
يتم تحديد صافي القيمة الممكن تحصيلها على أساس سعر البيع التقديري بعد طرح أية تكاليف إضافية متوقع صرفها
حتى إتمام عملية الصنع أو البيع.

ط.

عقارات وآالت ومعدات

.1

االعتراف والقياس
يتم تسجيل عقارات وآالت ومعدات بالتكلفة ،والتي تتضمن تكاليف تمويل مرسملة ،مخصوما منها اإلهالك المتراكم
وأي خسائر المتراكمة النخفاض القيمة .تم تحديد تكلفة بعض بنود العقارات واآلالت والمعدات في  1يناير ،2005
تاريخ تحول المجموعة إلى المعايير الدولية للتقارير المالية ،بالرجوع إلى قيمتها العادلة في ذلك التاريخ.
يتم تسجيل اإلنشاءات تحت التنفيذ بالتكلفة .ويتم تحويلها إلى البند المناسب ضمن العقارات واآلالت والمعدات عندما
تصبح هذه الموجودات جاهزة للغرض الذي وجدت من أجله .ويتم إهالكها وفقا للسياسة المتبعة للمجموعة.

.2

إلغاء االعتراف
يتم إلغاء االعتراف عن بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع من استخدامه أو
استبعاده منافع مستقبلية .يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناشئة عن إلغاء االعتراف بالموجود في بيان الربح أو الخسارة
والدخل الشامل اآلخر الموحد في السنة التي يتم فيها إلغاء االعتراف.
يتم تحويل بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات إلى المخزون بصافي القيم الدفترية عندما يتوقع أن تسترد قيمته
من خالل البيع.

.2

مصروفات الحقة
ال تتم رسملة المصروفات الالحقة إال إذا كان من المحتمل أن تتدفق منافع اقتصادية إلى المجموعة.

.3

اإلهالك
يحتسب اإلهالك لشطب تكلفة بنود العقارات واآلالت والمعدات ناقصا قيمها الباقية المقدرة باستخدام طريقة القسط
الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة ويتم االعتراف به عموما في الربح أو الخسارة .يتم إهالك الموجودات
المستأجرة على مدى اإليجار أو أعمارها اإلنتاجية المقدرة أيهما أقصر ما لم يكن من المؤكد على نحو معقول بأن
المجموعة ستحصل على الملكية بنهاية فترة اإليجار .ال يحتسب إهالك عن األرض واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.
يحتسب اإلهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات .األعمار اإلنتاجية المقدرة
للعقارات واآلالت والمعدات في السنة الحالية وسنوات المقارنة على النحو التالي:
مباني
آالت وماكينات ومعدات
أثاث ومعدات
سيارات
موجودات مؤجرة

50 – 10
20 – 3
6–1
5–3
5–3

سنة
سنة
سنوات
سنوات
سنوات

يتم تسجيل تكاليف الصيانة والموجودات والتحسينات غير األساسية كمصاريف عند حدوثها في بيان الربح أو
الخسارة .وأما االستبدال والتحسينات األساسية فيتم رسملتها.
يعاد النظر في طرق اإلهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم الباقية في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها إذا لزم األمر.
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

ط.

عقارات وآالت ومعدات (تابع)

.4

إعادة التصنيف إلى عقارات استثمارية

ألف لاير قطري

عندما يتغير استخدام عقار من كونه عقار يشغله المالك إلى عقار استثماري ،يعاد قياس العقار بالقيمة العادلة ويعاد
تصنيفه وفقا لذلك .يتم إثبات أي ربح ناتج عن إعادة التقييم في الربح أو الخسارة إلى الحد الذي إليه يعكس خسارة
انخفاض قيمة سابقة على عقار معين ،مع االعتراف بأي ربح متبقي في الدخل الشامل اآلخر وعرضه في احتياطي
إعادة التقييم .يتم االعتراف بأي خسارة في الربح أو الخسارة.
ي.

الموجودات غير الملموسة والشهرة

.1

االعتراف والقياس
الشهرة

الشهرة الناشئة من االستحواذ على شركات تابعة يتم قياسها بالتكلفة
ناقصا خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة.

البحث والتطوير

يعترف بمصروفات أنشطة البحث في الربح أو الخسارة عند تكبدها.
ال تتم رسملة مصروفات التطوير إال عندما يكون من الممكن قياس
المصروفات بشكل موثوق ،وإذا أمكن االستفادة من المنتج أو العملية
بشكل تقني وتجاري ،إذا كانت المنافع االقتصادية المستقبلية متوقعة،
وكانت المجموعة تخطط ولديها الموارد الكافية الستكمال التطوير
واستخدام أو بيع الموجود .أما خالف ذلك ،تعترف بها في الربح أو
الخسارة عند تكبدها .عقب االعتراف المبدئي ،تقاس مصروفات
التطوير بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وأي خسائر متراكمة
لالنخفاض في القيمة.

موجودات غير ملموسة أخرى

.2

تقاس الموجودات غير الملموسة األخرى ،بما في ذلك العالقات مع
العمالء وبراءات االختراع والعالمات التجارية ،التي تقتنيها المجموعة
ولها أعمار إنتاجية محدودة بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وأي خسائر
متراكمة لالنخفاض في القيمة.

المصروفات الالحقة
ال تتم رسملة المصروفات الالحقة إال عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية المتمثلة في موجود محدد تتعلق
به .يعترف بجميع المصروفات األخرى ،بما في ذلك المصروفات عن الشهرة والعالمات التجارية المكونة داخليا
في الربح أو الخسارة عند تكبدها.
في أعقاب االعتراف المبدئي ،يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها في دمج األعمال بالتكلفة ناقصا
اإلطفاء وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة ،بنفس الطريقة مثل الموجودات غير الملموسة التي يتم الحصول عليها
بشكل منفصل.

.3

اإلطفاء
يحتسب اإلطفاء لشطب تكلفة الموجودات غير الملموسة ناقصا قيمها الباقية المقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت
على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة ،ويتم االعتراف بها عموما في الربح أو الخسارة .ال يحتسب إطفاء عن الشهرة.
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.3

اإلطفاء (تابع)

ألف لاير قطري

األعمار اإلنتاجية للشهرة واالسم التجاري غير محددة ،بينما األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة األخرى
للفترات الحالية وفترات المقارنة هي كما يلي:
 عالقات العمالء

 21-2سنة

 طلبيات

 3سنوات

 موجودات غير ملموسة أخرى  4سنوات
يتم إلغاء االعتراف عن أي جزء من العقارات واآلالت والمعدات عند استبعاده أو عندما ال يتوقع أية منافع اقتصادية
مستقبلية من استخدامه .وتحدد أية أرباح أو خسائر ناشئة عن استبعاد بنود من العقارات واآلالت والمعدات بمقارنة
المتحصالت من استبعادها مع قيمها الدفترية ذات الصلة ،ويتم االعتراف بها بالصافي في الربح أو الخسارة.
ك.

العقارات االستثمارية
تشتمل العقارات االستثمارية على العقارات المحتفظ بها لغرض زيادة رأس المال ،عائدات تأجير أو كليهما ،ولكن
ليس للبيع في سياق األعمال العادية ،واالستخدام في اإلنتاج أو توريد السلع أو الخدمات أو ألغراض إدارية .ويتم
تسجيل العقار االستثماري بالتكلفة ناقصا اإلهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة ،إن وجدت .يتم تصنيف
األراضي المحتفظ بها لالستخدام غير المحدد كعقار استثماري وال يتم إهالكها.
عندما يبدأ تطوير عقار استثماري ،يتم نقله إلى األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ حتى اكتمال تطويره ،في الوقت الذي
يتم نقله إلى الفئة ذات الصلة ،ويتم إهالكه على طريقة القسط الثابت ،بمعدل محسوب للحد من تكلفة الموجود إلى
القيمة المتبقية المقدرة على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع له ،على النحو التالي:
المبنى  20سنة
يتم معاملة أي نفقات التي تؤدي إلى صيانة العقارات إلى مستوى أو مواصفات مقبولة كموجودات وصيانة ويتم
تسجيلها كمصروفات في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
يتم إدراج أي ربح أو خسارة من بيع عقار استثماري (محسوبة على أساس الفرق بين صافي عائدات االستبعاد
والقيمة الدفترية للبند) في الربح أو الخسارة .عندما يتم بيع العقارات االستثمارية التي كانت تصنف سابقا في
العقارات واآلالت والمعدات ،يتم تحويل أي مبلغ مدرج ذو صلة في احتياطي إعادة التقييم إلى األرباح المدورة.

ل.

األدوات المالية

االعتراف والقياس المبدئي
يتم االعتراف مبدئيا بالذمم المدينة عندما تنشأ .يتم إثبات جميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى في
البداية عندما تصبح المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة.
يتم قياس موجود مالي ،ما لم يكن ذمم تجارية مدينة بدون مكون تمويلي كبير ،أو مطلوب مالي مبدئيا بالقيمة العادلة
باإلضافة إلى ،لعنصر غير مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،تكاليف المعامالت التي يمكن أن
تنسب مباشرة إلى االستحواذ عليها .يتم قياس الذمم المدينة بدون مكون تمويلي كبير بسعر المعاملة.

30

مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
.5

السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

ل.

األدوات المالية (تابع)

ألف لاير قطري

التصنيف والقياس الالحق لموجودات مالية – السياسة المطبقة من  1يناير 2018
عند االعتراف المبدئي ،يتم تصنيف الموجود المالية:

 بالتكلفة المطفأة إذا استوفت الشروط التالية وكانت غير مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 oكان محتفظ بها في نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدية التعاقدية ،و
 oالشروط التعاقدية للموجودات المالية التي تؤدي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية التي ليست إال
مدفوعات للمبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -إذا استوفت الشروط التالية وكانت غير مصنفة بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة:
 oكان محتفظ بها في نموذج أعمال يهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية ،و
 oشروطها التعاقدية تؤدي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية التي هي مدفوعات فقط للمبلغ األصلي والفائدة
على المبلغ األصلي القائم.

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة – جميع الموجودات المالية غير المصنفة باعتبارها تقاس بالتكلفة
المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما هو موضح أعاله.
عند االعتراف المبدئي ،قد تقوم المجموعة بتصنيف ال رجعة فيه لموجود مالي إما يستوفي المتطلبات الواجب
قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلل من عدم
التطابق المحاسب الذي قد ينشأ على خالف ذلك.
ال يتم تصنيف الموجودات المالية الحقا على أساس االعتراف األولي ما لم تغير المجموعة نموذج أعمالها إلدارة
الموجودات المالية ،وفي هذه الحالة يتم تصنيف جميع الموجودات المالية المتأثرة في اليوم األول من أول فترة
مشمولة بتقرير بعد التغيير في نموذج األعمال.
صنفت المجموعة عند االعتراف المبدئي الذمم المدينة والذمم المدينة األخرى والمستحق من األطراف ذات العالقة
والنقد لدى البنوك بالتكلفة المطفأة .ال تحتفظ المجموعة بأي موجودات مالية أخرى.

الموجودات المالية  -تقييم نموذج األعمال
تقوم المجموعة بتقييم هدف نموذج األعمال الذي يحتفظ فيه بموجود مالي على مستوى محفظة ألن هذا يعكس بشكل
أفضل الطريقة التي تدار بها األعمال وتقديم المعلومات لإلدارة .المعلومات التي تؤخذ في االعتبار تتضمن:
-

السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات في الممارسة العملية .وهي تشمل ما إذا كانت
استراتيجية اإلدارة تركز على جني تدفقات نقدية تعاقدية أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع موجودات؛

-

كيفية تقييم أداء المحافظ وتقديم التقارير إلدارة المجموعة؛

-

المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن هذا نموذج األعمال)
وكيفية إدارة تلك المخاطر؛

إن عمليات نقل الموجودات المالية ألطراف ثالثة في معامالت غير مؤهلة إللغاء االعتراف ال تعتبر مبيعات لهذا
الغرض ،وذلك بما يتفق مع اعتراف المجموعة المستمر بالموجودات.
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الموجودات المالية  -تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ليست إال مدفوعات عن أصل الدين والفائدة عليه
ألغراض هذا التقييم ،يتم تعريف "أصل الدين" بأنه القيمة العادلة للموجود المالي عند االعتراف المبدئي .يتم تعريف
"الفائدة" بأنها مقابل عن القيمة الزمنية للمال والمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة معينة
من الزمن وغيرها من المخاطر األساسية لإلقراض والتكاليف (مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية) ،وكذلك
هامش الربح.
عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ليست سوى مدفوعات عن أصل الدين والفائدة عليه ،تأخذ المجموعة
بالشروط التعاقدية لألداة .ويشمل ذلك تقييم ما إذا كان الموجود المالي يحتوي على شرط تعاقدي يمكن أن يغير
توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال يمكنه الوفاء بهذا الشرط .عند إجراء هذا التقييم ،تأخذ المجموعة
في االعتبار ما يلي:
-

األحداث الطارئة التي من شأنها تغيير مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية؛
المدفوعات مقدما ومميزات التمديد؛ و
الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة (على سبيل المثال مميزات عدم
حق الرجوع على المقترض).

تتوافق ميزة المدفوعات مقدما مع المدفوعات فقط من معيار أصل الدين والفائدة إذا كان المبلغ المدفوع مقدما يمثل
إلى حد كبير المبالغ غير المسددة من أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي المعلق ،والتي قد تشمل تعويض
إضافي معقول عن اإلنهاء المبكر للعقد .باإلضافة إلى ذلك ،بالنسبة لموجود مالي تم الحصول عليه بخصم أو عالوة
على قيمته االسمية التعاقدية ،فإن الميزة التي تسمح أو تتطلب الدفع مقدما بمبلغ يمثل بشكل كبير المبلغ اإلسمي
التعاقدي المستحق (ولكن غير مدفوع) الفائدة التعاقدية (والتي قد تشمل أيضا تعويض معقول إضافي عن اإلنهاء
المبكر) تتم معاملتها كما هو الحال وفق هذا المعيار إذا كانت القيمة العادلة لميزة المدفوعات مقدما غير ذات أهمية
عند االعتراف المبدئي.

الموجودات المالية – القياس الالحق واألرباح والخسائر


الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة  -يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة
الفعلية .يتم تقليل التكلفة المطفأة بخسائر انخفاض القيمة .يتم االعتراف بإيرادات الفوائد (إن وجدت) ،وأرباح
وخسائر أسعار صرف العمالت األجنبية وانخفاض القيمة في الربح أو الخسارة .يتم االعتراف بأي ربح أو
خسارة من استبعاد في الربح أو الخسارة.



الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة – يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة.
يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر ،بما في ذلك الفائدة أو إيراد األرباح الموزعة ،في الربح أو الخسارة.
ال تحتفظ المجموعة بأي من تلك الموجودات.



أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة.
يتم االعتراف بإيراد الفائدة الذي يحتسب باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ،وأرباح وخسائر تحويل عمالت أجنبية
وانخفاض القيمة في الربح أو الخسارة .يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل
اآلخر .عند إلغاء االعتراف ،تتم إعادة تصنيف األرباح والخسارة المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح
أو الخسارة .ال تحتفظ المجموعة بأي من تلك الموجودات.



االستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -يتم قياس هذه الموجودات الحقا
بالقيمة العادلة .يتم االعتراف بتوزيعات األرباح كإيراد في الربح أو الخسارة ما لم تمثل توزيعات األرباح
بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة االستثمار .يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل
الشامل اآلخر وال يتم استبعادها أبدا من الربح أو الخسارة.
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التصنيف والقياس الالحق للمطلوبات المالية – السياسة المطبقة قبل  1يناير 2018
الموجودات المالية
صنفت المجموعة موجوداتها المالية في فئة قروض وذمم مدينة (ذمم مدينة وذمم مدينة أخرى ومستحق من أطراف
ذات عالقة ونقد لدى بنوك).

التصنيف والقياس الالحق للمطلوبات المالية
صا أي تكاليف تنسب مباشرة للمعاملة .عقب
يتم االعتراف بالمطلوبات المالية غير المشتقة مبدئيًا بالقيمة العادلة ناق ً
االعتراف المبدئي ،يتم قياس هذه المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .ال تحتفظ المجموعة
بأدوات مالية مشتقة.

إلغاء االعتراف
الموجودات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف عن موجود مالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من الموجود أو
عند تنازلها عن الحقوق في استالم التدفقات النقدية التعاقدية من الموجود من خالل معاملة يتم فيها نقل كافة مخاطر
وعوائد ملكية الموجودات المالية ،أو أنها ال تقوم بالتنازل عن وال االحتفاظ بجميع مخاطر وفوائد الملكية كما أنها
ال تحتفظ بالسيطرة على الموجود المالي.

المطلوبات المالية
تلغي المجموعة االعتراف عن مطلوب مالي عند التفرغ من التزاماتها التعاقدية أو عند إلغائها أو انتهاء مدتها .كما
تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم تعديل شروطها وإذا كانت التدفقات النقدية للمطلوب
المعدل مختلفة اختالفا كبيرا ً ،وفي هذه الحالة يتم االعتراف بمطلوب مالي جديد على أساس الشروط المعدلة بالقيمة
العادلة.
عند إلغاء االعتراف بمطلوب مالي ،يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية المطفأة والمبلغ المدفوع (بما في ذلك
أي موجودات غير نقدية محولة أو مطلوبات متكبدة) في الربح أو الخسارة.

المقاصة
ال تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وال يتم عرض صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد إال
عندما يكون لدى المجموعة حق قانوني ملزم في مقاصة المبالغ ،وتنوي إما تسويتها على أساس الصافي أو تحقيق
الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
م.

انخفاض القيمة

الموجودات المالية غير المشتقة  -السياسة المطبقة من  1يناير 2018
تعترف المجموعة بمخصصات الخسائر عن الخسائر االئتمانية المتوقعة من الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة
المطفأة.
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الموجودات المالية غير المشتقة  -السياسة المطبقة من  1يناير ( 2018تابع)
يتم دائما قياس مخصصات الخسائر عن الذمم واألخرى المدينة وموجودات العقود بمبلغ مساو للخسائر االئتمانية
المتوقعة مدى الحياة.
تعتبر المجموعة أن موجود مالي في حالة تعثر عندما:
-

يكون من غير المرجح أن يسدد عميل التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل دون لجوء المجموعة إلجراءات
مثل تحصيل ضمان (إن كانت تحتفظ بأي ضمان)؛ أو
متأخرا عن موعد سداده بأكثر من  365يوما.
يكون الموجود المالي
ً

الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع األحداث االفتراضية
المحتملة خالل العمر المتوقع لألداة المالية.
الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  12شهرا هي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن األحداث
االفتراضية التي من الممكن حدوثها خالل  12شهرا من تاريخ التقرير (أو فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة
أقل من  12شهرا).
الحد األقصى للمدة التي تؤخذ في االعتبار عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هي أقصى مدة تعاقدية تتعرض
المجموعة خاللها لمخاطر االئتمان.

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
الخسائر االئتمانية المتوقعة هي التقديرات المرجحة لخسائر االئتمان .يتم قياس خسائر االئتمان بالقيمة الحالية لجميع
حاالت العجز النقدي (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للكيان وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع
المجموعة استالمها) .يتم خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي للموجود المالي.

الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية
تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا انخفضت القيمة االئتمانية للموجودات المالية المسجلة بالتكلفة
المطفأة .يعتبر موجود مالي أنه "منخفض القيمة االئتمانية" عندما يقع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات
النقدية المستقبلية المقدرة من الموجود المالي.
يتضمن الدليل على انخفاض القيمة االئتمانية لموجود مالي البيانات التالية التي يمكن مالحظتها:
-

مواجهة العميل أو ال ُمصدِر لصعوبة مالية كبيرة،
إخالل بعقد ،مثل التخلف عن السداد أو التأخر عن السداد أكثر من  360يوماً،
إعادة هيكلة المجموعة لقرض أو سلفة بناء على شروط لم تكن المجموعة لتأخذ بغيرها،
يكون من المحتمل دخول العميل في حالة إفالس أو حالة إعادة تنظيم مالي أخرى ،أو
اختفاء سوق نشطة لورقة مالية بسبب صعوبات مالية.

عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي
يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية اإلجمالية
للموجودات.
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الشطب
يتم شطب القيمة الدفترية اإلجمالية لموجود مالي عندما ال يكون لدى المجموعة توقعات معقولة باسترداد موجود
مالي بأكمله أو جزء منه .تجري المجموعة تقييما منفصال فيما يتعلق بتوقيت الشطب والمبلغ المشطوب على أساس
احتمال وجود توقعات معقولة باالسترداد .ال تتوقع المجموعة أن تسترد جزءا ً كبيرا ً من المبلغ المشطوب .برغم
ذلك ،قد تظل الموجودات المالية التي شطبت خاضعة ألنشطة اإلنفاذ من أجل االلتزام باإلجراءات التي تتبعها
المجموعة السترداد المبالغ المستحقة.

الموجودات المالية غير المشتقة  -السياسة المطبقة قبل  1يناير 2018
يتم تقييم الموجودات المالية في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة.
يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية ما يلي:
-

إخالل أو تأخير من جهة المدين،
إعادة جدولة المبلغ المستحق للمجموعة وفقا لبنود ما كانت المجموعة لتأخذ غيرها في االعتبار،
مؤشرات على أن المدين سيدخل في حالة إفالس،
بيانات قابلة للمالحظة على أن هناك انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المتوقعة من مجموعة
الموجودات المالية.

الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
تقوم المجموعة بدراسة الدليل على انخفاض قيمة هذه الموجودات على كال المستويين الفردي والجماعي للموجود.
جميع الموجودات الهامة بصفة فردية يتم تقييمها بصفة فردية النخفاض القيمة .من ثم يتم تقييم الموجودات التي لم
يوجد فيها انخفاض في القيمة بصورة جماعية ألي انخفاض في القيمة تم تكبده ولكنه لم يتم تحديده بصورة فردية.
بالنسبة للموجودات غير الهامة بصفة فردية فإنه يتم تجميعها لغرض تقييم خسارة االنخفاض في القيمة بصورة
جماعية .يتم إجراء التقييم الجماعي بتجميع الموجودات ذات خصائص المخاطر المتماثلة.
عند تقييم المخصص الجماعي ،تستخدم المجموعة المعلومات التاريخية حول توقيت االسترداد ومبلغ الخسارة
المتكبدة وتقوم بإجراء تسوية لو كان من المرجح أن يكون في الظروف االقتصادية واالئتمانية الحالية خسائر فعلية
أكثر أو أقل من االتجاهات التاريخية المقترحة.
تحتسب خسارة االنخفاض في القيمة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية للموجود والقيمة الحالية للتدفقات النقدية
المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي للموجود .يتم االعتراف بالخسائر في الربح أو الخسارة
وإظهارها في حساب المخصص .عندما تعتبر المجموعة أنه ليس هناك أفق فعلية السترداد الموجود يتم شطب
المبالغ ذات الصلة .في الحالة التي تنقص فيها خسارة االنخفاض في القيمة ويمكن أن يعزى النقص بصورة
موضوعية لحدث وقع بعد االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة عندها يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة
المعترف بها سابقا من خالل الربح أو الخسارة.

الموجودات غير المالية
في تاريخ كل تقرير تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية (الممتلكات واآلالت والمعدات
واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ والعقارات االستثمارية ،بخالف المخزون) لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على
انخفاض قيمتها .في حالة وجود مثل ذلك المؤشر عندها يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك الموجود .يتم اختبار
انخفاض قيمة الشهرة سنويًا.
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الموجودات غير المالية (تابع)
ألغراض اختبار انخفاض القيمة يتم تجميع الموجودات معا في مجموعات موجودات أصغر تنتج تدفقات نقدية
داخلة من االستخدام المستمر وذلك بصورة مستقلة على نحو كبير عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات األخرى
أو الوحدات المنتجة للنقد.
القيمة القابلة لالسترداد لموجود أو لوحدة منتجة للنقد هي قيمته قيد االستخدام وقيمته العادلة ناقصا تكاليف البيع،
أيهما أكبر .تستند القيمة قيد االستخدام إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة إلى قيمتها الحالية باستخدام
معدل الخصم لما قبل الضريبة الذي يعكس التقييمات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لذلك
الموجود أو الوحدة المنتجة للنقد.
يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة في الحالة التي تزيد فيها القيمة الدفترية للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد
عن قيمته القابلة لالسترداد .يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة .يتم تخصيصها أوال
لتخفيض القيمة الدفترية ألية شهرة مخصصة للوحدة المنتجة للنقد ومن ثم لتخفيض المبالغ الدفترية للموجودات
األخرى في الوحدة المنتجة للنقد وذلك على أساس التناسب.
ال يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة .بالنسبة للموجودات األخرى يتم رد خسارة االنخفاض في
القيمة فقط إلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية للموجود عن القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها،
بالصافي من اإلهالك واإلطفاء ،لو لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض في القيمة.
ن.

المخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات في حالة وجود التزام (قانوني أو استداللي) على المجموعة نتيجة حدث سابق ،وعندما
يكون من المحتمل أن يطلب من المجموعة سداد االلتزام وكان يمكن إجراء تقدير بصورة موثوقة لمبلغ االلتزام.

س.

عقود اإليجارات

.1

تحديد ما إذا كان االتفاق يحتوي على إيجار
عند البدء في اتفاق ،تحدد المجموعة ما إذا كان هذا االتفاق إيجارا أو يحتوي على إيجار .عند بدء أو إعادة تقييم
اتفاق يحتوي على إيجار ،تفصل المجموعة بين المدفوعات والمقابل اآلخر بمقتضى االتفاق إلى تلك التي تكون
لإليجار وتلك التي للعناصر األخرى على أساس قيمتها العادلة النسبية .إذا استنتجت المجموعة أن اإليجار التمويلي
غير قابل لتطبيق الفصل بين المدفوعات بطريقة موثوقة ،يتم االعتراف بالموجود والمطلوب بمبلغ يساوي القيمة
العادلة للموجود المعني ،وعقب ذلك ،يتم تخفيض المطلوب كمدفوعات ويتم االعتراف بتكاليف التمويل المنسوبة
إلى المطلوب باستخدام معدل االقتراض التراكمي للمجموعة.

.2

الموجودات المستأجرة
يتم تصنيف إيجارات العقارات واآلالت والمعدات التي تحول إلى المجموعة بشكل جوهري جميع مخاطر ومكافآت
الملكية كإيجارات تمويل .يتم قياس الموجودات المستأجرة مبدئيا بمبلغ يساوي قيمتها العادلة والقيمة الحالية للحد
األدنى لمدفوعات اإليجار ،أيهما أقل .عقب االعتراف المبدئي ،تتم المحاسبة عن الموجودات وفقا لسياسة المحاسبة
المطبقة على هذا الموجود.
يتم تصنيف الموجودات المسجلة بموجب إيجارات أخرى كإيجارات تشغيلية وال يتم االعتراف بها في بيان المركز
المالي للمجموعة.
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.3

مدفوعات اإليجار

ألف لاير قطري

يتم االعتراف بالمدفوعات التي تتم بموجب إيجارات تشغيلية في الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت على
مدى مدة اإليجار .يتم االعتراف بحوافز اإليجار كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات اإليجار على مدى فترة
اإليجار.
يتم توزيع الحد األدنى للمدفوعات التي تمت بموجب إيجارات تمويل بين مصروفات تمويل وانخفاض المطلوب
القائم .يتم تخصيص مصروف التمويل لكل فترة خالل فترة اإليجار من أجل إنتاج معدل فائدة ثابت بشكل دوري
على الرصيد المتبقي للمطلوب.
.6

األحكام الهامة والمصادر الرئيسية للشكوك
في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،والمبيّنة في اإليضاح رقم ( ،)5تقوم اإلدارة باستخدام بعض التقديرات
والتوقعات واالفتراضات لتحديد القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات والتي ال تظهر بسهولة من مصادر أخرى.
وتستند التقديرات واالفتراضات المرتبطة إلى الخبرة السابقة والعوامل األخرى التي تعتبر ذات الصلة .وقد تختلف
النتائج الفعلية عن هذه التقديرات ،حيث تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات على أساس مستمر .ويتم إثبات مراجعة
التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل االفتراضات إذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة أو على
فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على كال الفترتين الحالية والمستقبلية.
األحكام الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية
فيما يلي األحكام الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات التي وضعتها اإلدارة في عملية تطبيق السياسات المحاسبية
للمجموعة والتي لها تأثير كبير على المبالغ المدرجة في البيانات المالية الموحدة التالية:

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت هناك أي مؤشرات على انخفاض قيمة جميع الموجودات غير المالية في تاريخ
كل تقرير .يتم اختبار انخفاض القيمة سنويًا للشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى التي ليس لها عمر محدد،
وفي أوقات أخرى عند وجود مثل هذه المؤشرات .يتم اختبار انخفاض قيمة الموجودات غير المالية األخرى عندما
تكون هناك مؤشرات على أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد .عندما تجرى حسابات القيمة قيد االستخدام،
يجب على اإلدارة تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الموجود أو الوحدة المنتجة للنقد واختيار سعر خصم
مناسب من أجل احتساب القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية.

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية وموجودات العقود باستبعاد استثمارات حقوق الملكية
تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لموجوداتها المالية وموجودات العقود
(باستبعاد استثمارات حقوق الملكية) .تستند نسبة المخصص للذمم المدينة وموجودات العقود على أيام تجاوز
االستحقاق لمختلف قطاعات عمالء المجموعة الذين لديهم أنماط خسارة مماثلة .تستند مصفوفة المخصص مبدئيا
على معدالت التعثر التاريخية المالحظة لدى المجموعة .ستقوم المجموعة بمعايرة المصفوفة لتعديل خبرة الخسارة
االئتمانية التاريخية مع المعلومات االستشرافية .كمثال ،لو كان من المتوقع تدهور ظروف اقتصادية متوقعة (أي
الناتج المحلي اإلجمالي) على مدى السنة التالية مما قد يؤدي إلى زيادة عدد حاالت التعثر تتم تسوية معدالت التعثر
التاريخية .في تاريخ كل تقرير يتم تحديث معدالت التعثر التاريخية التي تمت مالحظتها ويتم تحليل التغيرات في
التقديرات االستشرافية.

انخفاض قيمة المخزون
يتم تسجيل المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل .عندما يصبح المخزون قديما أو غير
صالح ،يتم تقدير صافي القيمة القابلة للتحقق .بالنسبة للمبالغ الهامة بشكل فردي ،يتم إجراء هذا التقدير على أساس
فردي .بالنسبة للمخزون غير الهام بشكل فردي ،ولكنه قديم أو غير صالح ،يتم تقييمه بشكل جماعي ويتم تطبيق
مخصص وفقا لنوع المخزون ودرجة قدمه أو تقادمه ،على أساس أسعار البيع التاريخية.
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األحكام الهامة والمصادر الرئيسية للشكوك (تابع)
األحكام الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية (تابع)

القيمة العادلة للموجودات المالية – استثمارات حقوق الملكية
حيث ال يمكن تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة في بيان المركز المالي من األسواق
النشطة ،يتم تحديدها باستخدام تقنيات التقييم بما في ذلك نموذج التدفقات النقدية المخصومة .تؤخذ المدخالت لهذه
النماذج من األسواق التي يمكن مالحظتها حيثما كان ذلك ممكنا ،ولكن عندما ال يكون ذلك ممكنا ،يجب وضع درجة
من الحكم في تحديد القيمة العادلة .تشمل األحكام اعتبارات المدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان
والتقلبات .التغييرات في االفتراضات حول هذه العوامل يمكن أن يؤثر على القيمة العادلة لألدوات المالية.

األعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية
تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية المقدرة للعقارات واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية لغرض احتساب
اإلهالك .يتم تحديد هذا التقدير بعد النظر في االستخدام المتوقع للموجود ،والتقادم المادي أو الفني أو التجاري.

األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة
تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات غير الملموسة الحتساب اإلهالك .يتم تحديد هذا التقدير
بعد النظر في االستخدام المتوقع للموجود ،والتقادم الفني أو التجاري.

المخصصات والمطلوبات الطارئة
تحدد إدارة المجموعة المخصصات على أفضل تقدير للمصروفات المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي نتيجة ألحداث
سابقة في تاريخ التقرير.
تقيس إدارة المجموعة المطلوبات المحتملة كالتزام محتمل اعتمادا على إمكانية حدوث بعض األحداث غير المؤكدة
المستقبلية أو على أساس التزام حالي ولكن الدفعة غير محتملة أو ال يمكن قياس المبلغ بشكل موثوق.

دمج األعمال
يتطلب االعتراف بدمج األعمال تخصيص الزيادة في سعر شراء عمليات االستحواذ عن القيمة الدفترية الصافية
للموجودات التي تم اقتنائها لموجودات ومطلوبات الكيان المستحوذ عليه.
تقوم المجموعة بوضع األحكام والتقديرات فيما يتعلق بتخصيص القيمة العادلة لسعر الشراء .إذا كان أي جزء غير
مخصص بالموجب ،يتم االعتراف به كشهرة ،وإذا كان بالسالب ،يتم االعتراف به في بيان الربح أو الخسارة .كما
تقوم المجموعة بإجراء أحكام هامة فيما يتعلق بتحديد أصغر وحدة منتجة للنقد وتخصيص القيمة الباقية للشهرة لكل
وحدة منتجة للنقد.

اإليرادات من العقود مع العمالء
تجري المجموعة أحكاما لتحديد التزامات األداء التي توجد في عقد مع عمالء .كما يتم تطبيق أحكاما في تحديد
توقيت انتقال السيطرة عند نقطة معينة من الزمن أو بمرور الزمن.
عندما يكون سعر البيع المنفصل مطبقا ،تستخدم اإلدارة تقديرات لتحديده على أساس التكلفة زائد نسبة تعتمد على
طبيعة السلع والخدمات التي ستقدم لمختلف العمالء.

تصنيف الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة والشركات التابعة
التصنيف المناسب لبعض االستثمارات على أنها شركات تابعة وشركات زميلة ومشاريع مشتركة يتطلب تحليل
كبير وتقدير اإلدارة حول ما إذا كانت المجموعة تمارس سيطرة ونفوذ كبير أو سيطرة مشتركة على هذه
االستثمارات .قد يشمل ذلك النظر في عدد من العوامل ،بما في ذلك الملكية وحقوق التصويت ،ومدى تمثيل مجلس
اإلدارة ،والترتيبات التعاقدية ومؤشرات السيطرة الفعلية.
تأثيرا ها ًما على تصنيف
قد يكون للتغييرات على هذه المؤشرات وتقييم اإلدارة للسلطة على أنها سيطرة أو نفوذ
ً
هذه االستثمارات وبيان المركز المالي الموحد للمجموعة ،وإيراداتها ونتائجها.
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النقد وما يعادله
أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
يطرح :ودائع ثابتة وودائع بهامش فائدة مقابل ضمانات
يطرح :السحب على المكشوف من البنوك
النقد وما يعادله

.8

2018

2017

399.389
()8.389
391.000
()407.664
()16.664

362.766
()13.137
349.629
()385.164
()35.535

2018

2017

1.393.759
534.427
43.095
193.149
136.295
19.561
1.609.160
262.198
130.503
4.322.147
()133.167
4.188.980

1.332.963
548.512
40.562
180.780
126.364
19.041
705.149
261.375
109.36
3.324.109
()67.163
3.256.946

ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما
ذمم مدينة تجارية
ذمم مدينة محولة إلى شركات شراء المطلوبات*
مبالغ مدفوعة مقدما ً للموردين
أوراق قبض
مصاريف مدفوعة مقدما
ودائع
موجودات عقود
ضريبة مستحقة
أخرى
ناقص :مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة وموجودات عقود

* تبيع شركة جي إف آي إنفورماتيك جزء من ذممها المدينة .على أساس نوع العقد ،قد تكون شركة شراء المطلوبات
مسؤولة عن تحصيل الذمم المدينة .شركة جي إف آي إنفورماتيك وشركاتها التابعة لديها حقوق سحب محدودة
لشريحة محددة من الذمم المدينة المحددة.
يظهر الرصيد في بيان المركز المالي الموحد كاآلتي:
الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

2018

2017

3.909.471
279.509
4.188.980

3.012.592
244.354
3.256.946

الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة وموجودات العقود كاآلتي:
2018

2017

في  1يناير ،قبل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
تعديالت نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم *9
رصيد أول المدة المعدل

67.163
48.390
115.553

30.177
30.177

مستحوذ عليها من خالل دمج األعمال
المخصص خالل السنة
المشطوب خالل السنة
المبالغ المستردة خالل السنة
التأثير على تحويل العمالت األجنبية
الرصيد في  31ديسمبر

5.790
16.793
()1.227
()3.742
133.167

33.668
6.075
()2.364
()1.944
1.551
67.163

*راجع إيضاح 2/4
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مخزون

ذهب ومجوهرات أخرى ()1
أعمال قيد التنفيذ
بضاعة وقطع غيار وأدوات
سيارات ومعدات ثقيلة
تجهيزات صناعية
أخرى
يطرح :مخصص البضاعة المتقادمة وبطيئة الحركة

2018

2017

1.114.230
105.583
390.918
157.369
21.729
4.125
1.793.954
()130.369
1.663.585

1.159.585
457.643
464.990
152.936
17.880
4.549
2.257.583
()182.140
2.075.443

( )1في سياق أعمال المجموعة االعتيادي اقتراض الذهب على أساس غير ثابت وإن كان ذلك على شكل مجوهرات
ذهبية أو سبائك ذهبية .هذه المجوهرات والسبائك الذهبة تدخل ضمن المخزون الخاص بالمجموعة والمتاح
للبيع ،حيث يباع لزبائن مختلفين ويكون البيع على أساس ثابت أو غير ثابت .قامت المجموعة بتخفيض مخاطر
التغير على سعر الذهب عن طريق اقتراضه من الغير على أساس غير ثابت .تتم عملية البيع لهذا الذهب على
شكل مجوهرات مصنعة أو سبائك ذهبية ،حيث أن السعر سيكون ثابت حسب معدل سعر الذهب في نفس اليوم
الذي سيتم به البيع.
المجموعة توفر الذهب على أساس غير ثابت لمدينين ولشركات المشروع المشترك وللشركات الزميلة ،بدون
هامش ربح ولبعض األطراف مقابل هامش نقدي.
الحركة على مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة كاآلتي:
2017

2018
الرصيد في  1يناير
مستحوذ عليه من خالل دمج األعمال
المخصص خالل السنة
المبالغ المستردة  /الشطب خالل السنة
المعاد تصنيفه
(ربح)  /خسارة من تحويل عمالت أجنبية
في  31ديسمبر

182.140
4.261
2.609
()57.788
()636
()217
130.369

194.117
150
11.984
()23.164
()1.303
356
182.140

 .10استثمارات مالية – أدوات حقوق ملكية
2017

2018
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
(أ)
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
(ب)
استثمارات متاحة للبيع*
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 .10استثمارات مالية – أدوات حقوق ملكية (تابع)
(أ)

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
2017

2018
في  1يناير
صافي التغير في القيمة العادلة
فرق سعر صرف عمالت أجنبية
في  31ديسمبر
(ب)

13.503
()1.776
13
11.740

11.740
()1.541
10.199

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
2017

2018
في  1يناير
ناقص :تعديالت نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم *9
رصيد أول المدة المعدل
مستحوذ عليه من خالل دمج أعمال
إضافات
صافي التغير في القيمة العادلة
فرق سعر صرف عمالت أجنبية
في  31ديسمبر

26.976

26.531

()26.531
445
587
()292
242
982

26.531
320
125
26.976

*راجع إيضاح 2/4
 .11استثمار في شركات المشاريع المشتركة
تمتلك المجموعة استثمارات في شركات المشاريع المشتركة على النحو التالي:

اسم الشركة

نسبة الملكية

بلد التأسيس

2017

2018

شركة كوفلي بيسكس مناعي فاسيلتي
مانجمنت (ذ.م.م) (أ)
جلف الند سيرفيس (ذ.م.م)
سانت-جوبن بام والمناعي (ذ.م.م)(ب)
بسبلى بيرل جولرى (ذ.م.م) (ج)*
روبرتو كوين ميدل إيست (ذ.م.م) (ج)
تايم سنتر ذ.م.م( .د)*

قطر
قطر
قطر
اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة

%51
%51
%51
%51
%50

%51
%51
%51
%51
%51
%50

*تحت التصفية
األنشطة الرئيسية للمشاريع المشتركة للمجموعة هي كما يلي:
أ.

شركة كوفلي بيسكس مناعي فاسيلتي مانجمنت (ذ.م.م) متخصصة في إدارة المنشآت والموجودات.

ب.

شركة سانت-جوبن بام والمناعي (ذ.م.م) متخصصة في أعمال توزيع الحديد المستخدم في صناعة األنابيب ،توصيل
وتركيب األنابيب.
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 .11استثمار في شركات المشاريع المشتركة (تابع)
ج.

شركة بسبلى بيرل جولرى )ذ.م.م( وروبرتو كوين ميدل إيست )ذ.م.م( متخصصتان في التجارة بالذهب
والمجوهرات واأللماس واللؤلؤ والساعات والفضة واألحجار الكريمة.

د.

تايم سنتر ذ.م.م .هي موزع حصري لمجموعة كبيرة من ماركات الساعات العالمية.
على الرغم من أن المجموعة تمتلك  %51من أسهم الشركات الموضحة أعاله ،إال أن قراراتها بحاجة إلى موافقة
الطرفين واعتبرت االستثمارات على أنها مشاريع مشتركة .وفيما يلي تسوية للقيم الدفترية خالل السنة الحالية وسنة
المقارنة:
2017

2018
في  1يناير
الحصة من ربح شركات المشاريع المشتركة
استبعاد مشروع مشترك
فرق سعر صرف عمالت أجنبية
في  31ديسمبر

15.813
1.178
16.991

16.991
1.202
()102
()3
18.088

 .12االستثمارات في الشركات الزميلة
تمتلك المجموعة استثمارات في شركات زميلة على النحو التالي:
اسم الشركة

نسبة الملكية

بلد التأسيس
2018

أكسيوم المحدودة
ديسو جابان فليو ستورز (ذ.م.م)
شركة ال تى سى انترنشونال جنرال
تردينج
ال تى سى انترنشونال قطر (ذ.م.م)
ديسو تردينج ذ.م.م.
شركة المانع للمجوهرات – داماس (ذ.م.م)
البركة للمجوهرات (ذ.م.م)*
تانيا كولكشن المحدودة
تى سى أو داماس اسوسيتس (ذ.م.م)
شركة التجزئة العالمية للتجارة ذ.م.م.

2017

اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة

%35
%51

%35
%51

الكويت
قطر
البحرين
قطر
البحرين
تايالند
اإلمارات العربية المتحدة
السعودية

%35
%50
%35
%49
%33،33
%49
%51
%50

%35
%50
%35
%49
%33،33
%49
%51
%50

* تحت التصفية
تسويات القيمة الدفترية خالل السنة الحالية وسنة المقارنة كما يلي:
2018
في  1يناير
إلغاء االعتراف بشركة زميلة
إضافة خالل السنة
توزيعات أرباح مستلمة
حصة من نتائج شركات زميلة
فرق سعر صرف عمالت أجنبية
في  31ديسمبر

1.248.323
()2.803
1.487
()43.352
63.811
()239
1.267.227
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ألف لاير قطري

 .12االستثمارات في الشركات الزميلة (تابع)
أ) أكسيوم المحدودة
تعمل شركة أكسيوم المحدودة في استيراد وتجارة التجزئة والجملة من مختلف العالمات التجارية للهواتف النقالة
وملحقاتها وتوفير الخدمات ذات الصلة.
تمتلك المجموعة  %35من حصة حقوق الملكية في أكسيوم المحدودة التي تعمل في مجال استيراد وتجارة التجزئة
والجملة من مختلف العالمات التجارية للهواتف النقالة وملحقاتها وتوفير الخدمات ذات الصلة ،ال سيما في أسواق
اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية .بعض األرقام المدرجة في البيانات المالية لشركة أكسيوم
المحدودة تستند إلى بيانات من اإلدارة.
فيما يلي ملخص عرض المعلومات المالية ألكسيوم المحدودة:
2018
الموجودات المتداولة
الموجودات غير متداولة
المطلوبات المتداولة
مطلوبات غير متداولة
صافي الموجودات
حصة الشركة في صافي موجودات الشركة الزميلة

1.351.165
474.794
()1.322.780
()100.821
402.358
140.825
2018

إيرادات
ربح السنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
حصة المجموعة من الربح
حصة المجموعة من إجمالي الدخل الشامل

6.483.381
48.195
48.195
16.868
16.868

2017
1.284.722
454.286
()1.259.890
()131.884
347.234
121.532
2017
6.991.143
18.739
18.739
6.559
6.559

تسوية المعلومات المالية الملخصة أعاله على القيمة الدفترية لالستثمار في أكسيوم المحدودة المعترف بها في البيانات
المالية الموحدة:
2018
صافي موجودات الشركة الزميلة
نسبة ملكية المجموعة
حصة من صافي الموجودات قبل الشهرة
الشهرة
موجودات غير ملموسة أخرى محددة
تعديالت أخرى*
القيمة الدفترية لحصة المجموعة

402.358
%35
140.825
741.496
170.000
61.373
1.113.694

2017
347.234
%35
121.532
741.496
170.000
63.798
1.096.826

* تتضمن تعديالت أخرى على فروق عمالت غير جوهرية وتعديالت على سعر الشراء بتاريخ االستحواذ.
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ألف لاير قطري

 .12االستثمارات في الشركات الزميلة (تابع)
أ) أكسيوم المحدودة (تابع)
تخصيص الشهرة للوحدات المنتجة للنقد وتقييم انخفاض القيمة
الشهرة الضمنية تبلغ  741.5مليون لاير قطري تخص استحواذ شركة اكسيوم المحدودة والتي تم فحصها فيما يعود
لخسارة انخفاض القيمة كجزء من اختبار انخفاض القيمة لشركة اكسيوم المحدودة ،اإلمارات العربية المتحدة حيث
تعتبر الشركة الزميلة وحدة توليد النقد واحدة (أكسيوم وحدة توليد النقد) .يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد من وحدة
توليد النقد على أساس احتساب القيمة المستخدمة والتي تستخدم توقعات التدفقات النقدية بناء على خطة العمل
وسيناريوهات مختلفة من التوقعات التي وافقت عليها اإلدارة والتي تغطي فترة خمس سنوات ،ومعدل خصم بنسبة
 %9( %9في  )2017سنويا على أساس نموذج تقييم الموجودات الرأسمالية.
أعدت إدارة الشركة الزميلة خطة عمل اكسيوم التي تتم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة المجموعة .من المفترض
أن يكون معدل النمو المتوقع لمعدل النمو السنوي اإلجمالي  %5خالل الفترة المتوقعة .ويستند معدل النمو على
استراتيجية مجلس اإلدارة ويمكن تحقيقه في رأي اإلدارة نظرا لطبيعة هذه الصناعة ،وموقع اكسيوم والنمو العام في
النشاط االقتصادي الذي تشهده الدول التي تعمل فيها .استمدت القيمة النهائية بالرجوع إلى نموذج "جوردون" للنمو.
على افتراض مستوى ثابت من العمليات ما بعد الفترة المنفصلة باستخدام معدل النمو النهائي  % 3( %3في
.)2017
أي تغيير في االفتراضات األساسية التي يستند المبلغ القابل لالسترداد عليها قد يتسبب في القيمة الدفترية اإلجمالية
بما في ذلك الشهرة بتجاوز المبلغ القابل لالسترداد الكلي لوحدة مولدة للنقد.
ب) الشركات الزميلة األخرى
على الرغم أن المجموعة تمتلك  %50أو أكثر من األسهم في ديسو جابان فليو ستورز (ذ.م.م) ،ال تى سى
انترنشونال قطر (ذ.م.م) ,و تى سى أو داماس اسوسيتس (ذ.م.م) إال أن المجموعة ال تملك السيطرة للتحكم في
األنشطة المالية والتشغيلية لهذه االستثمارات وكذلك ليس لديها السيطرة االعتبارية أو المشتركة في هذه
االستثمارات .وتشارك الشركات الزميلة األخرى في تجارة الذهب والمشغوالت الذهبية والمجوهرات واأللماس
واللؤلؤ والساعات والفضة واألحجار الكريمة.
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ألف لاير قطري

شهرة وموجودات غير ملموسة أخرى

التكلفة:
في  1يناير 2017
ناشئة من دمج األعمال – صافي
(معدلة)*
إضافات
استبعادات
أثر تحويل عمالت أجنبية
في  31ديسمبر ( 2017معدلة)*
ناشئة من دمج األعمال – صافي
إضافات
استبعادات
أثر تحويل عمالت أجنبية
في  31ديسمبر 2018

الشهرة

العالمات
التجارية

حقوق
التوزيع

530.342

670.000

24.339

موجودات
غير ملموسة
أخرى
11.376

اإلجمالي
1.236.057

3.011.602
993.190
- 2.018.412
53.616
53.616
()94.743
()94.743
39.329
8.392
30.937
4.245.861
971.831 24.339 670.000 2.579.691
810.412
59.725
750.687
124.243
124.243
()1.990
()1.990
()159.067
()40.643
(- )118.424
5.019.459 1.113.166 24.339 670.000 3.211.954

انخفاض القيمة  /إطفاء
في  1يناير 2017
ناشئة من دمج األعمال – صافي
مصروف السنة
متعلق باستبعاد
تعديالت أخرى*
أثر تحويل عمالت أجنبية
في  31ديسمبر ( 2017معدلة)*
ناشئة من دمج األعمال – صافي
مصروف السنة
تعديل
متعلق باستبعاد
أثر تحويل عمالت أجنبية
في  31ديسمبر 2018

101.029
()4.089
96.940
()4.191
92.749

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2018
في  31ديسمبر 2017

- 670.000 3.119.205
- 670.000 2.482.751

-

*راجع إيضاح 35
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3.511 24.339
402.194
41.353
()94.743
6.534
7.552
366.401 24.339
52.482
97.978
1.857
()1.990
()23.551
493.177 24.339

619.989
605.430

27.850
503.223
41.353
()94.743
6.534
3.463
487.680
52.482
97.978
1.857
()1.990
()27.742
610.265

4.409.194
3.758.181
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ألف لاير قطري

شهرة وموجودات غير ملموسة أخرى (تابع)

خالل السنة ،قامت المجموعة بعمليات استحواذ جديدة في دول البنلوكس وأمريكا الالتينية وأفريقيا وبقية الوحدات
المنتجة للنقد في العالم من خالل إحدى شركاتها التابعة في فرنسا ،جي إف آي إنفورماتيك .عند عمليات االستحواذ
هذه ،تم االعتراف بشهرة مؤقتة بقيمة  750.69مليون لاير قطري على مستوى المجموعة .يخضع هذا إلتمام القيم
العادلة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم .3
خالل السنة الماضية ،استحوذت المجموعة على حصة مساهمة إضافية بنسبة  ٪29.97في جي إف آي إنفورماتيك
نتيجةً لملكية المجموعة وحصصها التوصيتية في جي إف آي إنفورماتيك ،والتي كانت تُعامل سابقا ً كاستثمار في
شركات زميلة بموجب طريقة محاسبة األسهم ،ارتفعت من  ٪51.24إلى  .٪ 81.21وبنا ًء على ذلك ،فقد توقفت
محاسبة األسهم وتم دمج جي إف آي إنفورماتيك من تاريخ تأسيس السيطرة.
وفقًا لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية ،يتعين على الشركة ال ُمستحوذة أن تقيس الموجودات المحددة
المستحوذ عليها والمطلوبات المتكبدة في القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ والتي كانت معلقة حتى  31ديسمبر ،2017
ومن ثم ،تم إجراء المحاسبة عن المعاملة على أساس مؤقت في السنة الماضية .خالل السنة ،أكملت اإلدارة عملية
التقييم العادل ،وبنا ًء عليه ،تم تعديل المعلومات المقارنة على النحو التالي:
(أ) موجودات قابلة للتحديد مستحوذ عليها ومطلوبات مفترضة عند االستحواذ على جي إف آي إنفورماتيك:
القيم الدفترية
قبل االستحواذ
مباشرة
القيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة
للتحديد المستحوذ عليها
القيمة العادلة لصافي المطلوبات القابلة
للتحديد المفترضة
القيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة
للتحديد المستحوذ عليها

تعديالت القيمة
العادلة

القيمة العادلة في
تاريخ االستحواذ

2.725.434

259.258

2.984.692

()2.669.359

-

()2.669.359

56.075

259.258

315.333

(ب) تم االعتراف بالشهرة نتيجة لالستحواذ على النحو التالي:
معدلة
699.397
59.251

تكلفة االستحواذ
حصة غير مسيطرة
القيمة العادلة لحصة محتفظ بها سابقا
في شركة تابعة مستحوذ عليها
اإلجمالي الفرعي

1.477.643
2.236.291

ناقص :القيمة العادلة لصافية
الموجودات القابلة للتحديد المستحوذ
عليها

()315.333

الشهرة المعترف بها في تاريخ
االستحواذ

1.920.958

الشهرة المتبقية هي الزيادة في تكلفة دمج األعمال على حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات
والمطلوبات المحددة .يتم االعتراف بها تحت بند "الشهرة" ويتم تخصيصها لكل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد
صا أي خسائر
التي من المرجح أن تستفيد من دمج األعمال .في وقت الحق ،يتم تقييم هذه الشهرة بالتكلفة ناق ً
انخفاض في القيمة وفقًا للطريقة الموضحة في فقرة "اختبار انخفاض قيمة الشهرة".

46

مجمع شركات المناعي (ش.م.ق.ع)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
.13

شهرة وموجودات غير ملموسة أخرى (تابع)

(ج)

اختبار انخفاض قيمة الشهرة

ألف لاير قطري

القيمة الدفترية
2018

القيمة الدفترية
2017

الوحدة المنتجة للنقد

جي إف آي فرنسا
جي إف آي إسبانيا
جي إف آي البرتغال
جي إف آي البنلوكس
جي إف آي سويسرا
جي إف آي بولندا
جي إف آي أمريكا الالتينية
جي إف آي أفريقيا
جي اف آي باقي دول العالم
دماس اإلمارات العربية المتحدة

1.355.078
209.975
121.310
39.100
30.543
64.683
106.054
25.667
530.341
2.482.751

1.305.428
202.305
116.400
587.866
29.684
63.192
162.088
49.887
72.013
530.342
3.119.205

يتم تحديد الوحدات المنتجة للنقد على أساس القطاعات الجغرافية .المجموعة لديها  12وحدة مولدة للنقد ،منهم  2في
فرنسا ،و 2في إسبانيا .تمثل فرنسا  %42من شهرة المجموعة .وتبلغ هذه النسبة  1.305مليون لاير قطري في 31
ديسمبر  ،2018وينقسم هذا المبلغ إلى  924مليون لاير قطري عن الوحدة المنتجة للنقد "أعمال الخدمات" ومبلغ
 381مليون لاير قطري عن الوحدة المنتجة للنقد "أعمال البرمجيات".
االفتراضات الرئيسية المستخدمة في حسابات القيمة قيد االستخدام
تتعلق االفتراضات الرئيسية المستخدمة في التوقعات باإليرادات والهوامش والمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
ومعدالت النمو النهائية ورأس المال العامل .يتم وضع االفتراضات بناء على الخبرات السابقة وأفضل التقديرات
التي تقوم بها اإلدارة للتوقعات المستقبلية واألداء مع األخذ في االعتبار التحسن المتوقع في الكفاءة على مدى فترة
التوقع.

سعر الخصم
تعكس أسعار الخصم تقدير اإلدارة للمخاطر الخاصة بكل وحدة .تستند أسعار الخصم إلى المتوسط المرجح لتكلفة
رأس المال لكل وحدة مولدة للنقد.

تقديرات معدالت النمو
بالنسبة للفترات التي لم تشملها التوقعات ،تستند معدالت النمو طويلة األجل إلى أفضل تقديرات لإلدارة عن معدالت
النمو ذات الصلة بقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتجزئة في الدولة المعنية.
(نسبة مئوية)
قيمة معدل النمو النهائي
سعر الخصم
2018
2017
2018
2017
جي إف آي فرنسا
جي إف آي إسبانيا
جي إف آي البرتغال
جي إف آي البنلوكس
جي إف آي سويسرا
جي إف آي بولندا
جي إف آي أمريكا الالتينية
جي إف آي أفريقيا
دماس اإلمارات العربية المتحدة

%8.5
%9.8
%10.8
%8.9
%9.0
%10.1
%11.4
%12.3
%9.0
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%9.0
%9.5
%10.0
%9.0
%9.0
%10.0
%12.0
%12.0
%9.0

%2.0
%2.0
%2.0
%2.0
%2.0
%2.0
%2.0
%2.0
%3.0

%2.0
%2.0
%2.0
%2.0
%2.0
%2.0
%2.0
%2.0
%3.0
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ألف لاير قطري

شهرة وموجودات غير ملموسة أخرى (تابع)

اختبار الحساسية وخسائر انخفاض قيمة الشهرة لكل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد
في نهاية السنة ،كان تقييم المجموعة للتغيير المحتمل بشكل معقول في االفتراضات األساسية متوافقا ً مع شرائح القيم
المستخدمة في اختبارات الحساسية والتي ترد أدناه:
  0.5نقطة أساس زيادة في سعر الخصم  0.5نقطة أساس انخفاض معدل النمو إلى ما ال نهاية  0.5نقطة أساس انخفاض في الهامش على مدى الفترات النقدية من  2018إلى 2023  0.5نقطة أساس انخفاض في معدل نمو اإليرادات على مدى الفترات النقدية من  2018إلى 2023  %10انخفاض في افتراضات رأس المال العامل.يستخدم أيضا اختبار الحساسية االنخفاض المركب للعديم من هذه االفتراضات ،باالعتماد على مدى تأثرهم.
في  31ديسمبر  ،2018تبين نتائج اختبارات الحساسية أنه ليس هناك تغير محتمل بشكل معقول في االفتراضات
الرئيسية يمكن أن يقلل القيمة القابلة لالسترداد لهذه الوحدات المنتجة للنقد بأقل من صافي قيمتها الدفترية.
(د)

توزيع االسم التجاري على وحدات توليد النقد النخفاض القيمة
تم الوصول إلى قيمة االسم التجاري باستخدام أسلوب "التخفيف من رسم االمتياز" الذي يفترض أن الموجودات غير
الملموسة لديها القيمة العادلة على أساس دخل حق االمتياز المنسوب إليها .أن دخل حق االمتياز تمثل وفورات في
التكاليف من قبل المجموعة حيث من غير المطلوب أن يتم دفع بدل حق امتياز لطرف ثالث للحصول على ترخيص
الستخدام الموجودات غير الملموسة .يتم تحديد المبلغ القابل لالسترداد من هذه الموجودات على أساس احتساب القيمة
المستخدمة والذي يستخدم فيها حق االمتياز المتوقع على أساس الميزانيات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة والتي
تغطي فترة خمس سنوات ،والقيمة النهائية بالرجو إلى نموذج "جوردون" للنمو .إن أي تغيير محتمل معقول في
االفتراضات الرئيسية القابل لالسترداد سوف يؤدي إلى زيادة القيمة الدفترية اإلجمالية لالسم التجاري عن المبلغ
اإلجمالي القابل لالسترداد للموجود .إن االفتراضات الرئيسية المستخدمة في القيمة المستخدمة في االسم التجاري
هي كما يلي:

أ.
ب.

معدل حق االمتياز ،إن اإلدارة قامت بتطبيق حق امتياز بمعدل  %2،75( %2،75في .)2017
معدل النمو المقدّر ،تم افتراض معدل النمو المقدّر أن يكون معدل نمو سنوي مركب بنسبة  %3( %3في )2017
خالل فترة التقدير .يعتبر معدل النمو مناسب حسب وجهة نظر اإلدارة ،وذلك نظرا ً لطبيعة هذه الصناعة والنمو
العام في النشاط االقتصادي الذي شهدته البلدان التي تعمل فيها هذه الشركات.
تم استنتاج القيمة النهائية بالرجوع إلى نموذج "جوردون" للنمو على افتراض مستوى ثابت من العمليات ما بعد
الفترة المنفصلة .ويفترض أن التدفقات النقدية أن تنمو بمعدل نمو دائم بنسبة  %3( %3في  )2017الذي يقوم على
أساس مؤشر أسعار المستهلك في دولة اإلمارات العربية المتحدة على المدى الطويل ومعدالت نمو الناتج المحلي
اإلجمالي.
إن معدل الخصم يبلغ  %11( %11في  )2017سنويا ً على أساس نموذج تسعير رأس المال (نموذج تقييم الموجودات
الرأسمالية) تشمل على  %2( %2في  )2017لتغطية المخاطر الكامنة.

ج.

د.
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العقارات واآلالت والمعدات
أراضي
ومباني

التكلفة  /إعادة التقييم
في  1يناير 2018
مستحوذ عليها من خالل دمج األعمال
إضافات
شطب
استبعادات  /تعديالت أخرى
إعادة تصنيف
في  31ديسمبر 2018
اإلهالك المتراكم
في  1يناير 2018
مستحوذ عليها من خالل دمج األعمال
اإلهالك للسنة
شطب
متعلق باستبعادات  /تعديالت أخرى
تأثير فروق صرف العمالت األجنبية
في  31ديسمبر 2018
صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2018

433.987
75.253
15.739
()1.409
523.570

آالت وماكينات
180.653
14.478
15.264
()227
()2.972
207.196

أثاث ومعدات
476.136
59.934
60.260
()31.594
()33.233
3.998
535.501

سيارات
57.798
7.385
()11.792
53.391

موجودات
مملوكة
114.710
26.828
()28.489
113.049

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ
72.961
112.095
()5
()3.998
181.053

اإلجمالي
1.336.245
149.665
237.571
()31.821
()77.900
1.613.760

150.964
49.351
12.138
()1.409
154
211.198

138.231
13.081
12.063
()227
()2.102
434
161.480

345.839
52.021
43.254
()29.861
()22.973
2.940
391.220

34.324
6.609
()7.360
394
33.967

45.785
22.790
()20.957
47.618

()196
227
31

714.947
114.453
96.854
()30.088
()54.801
4.149
845.514

312.372

45.716

144.281

19.424

65.431

181.022

768.246
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العقارات واآلالت والمعدات (تابع)
أراضي ومباني

التكلفة  /إعادة التقييم
في  1يناير 2017
مستحوذ عليها من خالل دمج األعمال
إضافات
تحويالت من عقارات استثمارية (إيضاح )15
استبعادات  /تعديالت أخرى
إعادة تصنيف
في  31ديسمبر 2017
اإلهالك المتراكم
في  1يناير 2017
مستحوذ عليها من خالل دمج األعمال
اإلهالك للسنة
تحويالت من عقارات استثمارية (إيضاح )15
متعلق باستبعادات  /تعديالت أخرى

آالت وماكينات

أثاث ومعدات

سيارات

موجودات مملوكة

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ

اإلجمالي

313.820
4.794
34.033
31.179
()3.877
54.038

138.083
59.856
10.774
()38.860
10.800

285.906
190.081
22.266
()29.292
7.175

64.168
10.635
()17.005
-

119.633
28.035
()32.958
-

59.861
14.025
71.088
()72.013

981.471
268.756
176.831
31.179
()121.992
-

433.987

180.653

476.136

57.798

114.710

72.961

1.336.245

125.719
2.813
14.165
10.694
()2.267
()160

101.949
43.326
11.728
()18.774
2

220.129
117.201
30.273
()20.821
()943

42.861
3.377
()11.657
()257

53.139
16.309
()23.663
-

()42
()154

543.755
163.340
75.852
10.694
()77.182
()1.512

في  31ديسمبر 2017
صافي القيمة الدفترية

150.964

138.231

345.839

34.324

45.785

()196

714.947

في  31ديسمبر 2017

283.023

42.422

130.297

23.474

68.925

73.157

621.298

تأثير فروق صرف العمالت األجنبية
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 .14العقارات واآلالت والمعدات (تابع)
.1

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
تتضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ يشكل أساسي التكاليف المستمرة لمشروع المركز الرئيسي الجديد.

.2

التغير في العمر اإلنتاجي للمبنى واألثاث والتركيبات
قامت المجموعة خالل السنة بإعادة تقييم العمر اإلنتاجي للمباني .وبنا ًء على هذه المراجعة ،تم تعديل العمر اإلنتاجي
المقدر لهذه الموجودات من  10إلى  30سنة حتى تعكس بصورة أفضل نموذج اإلهالك المتوقع للمنافع االقتصادية
المستقبلية المتمثلة فيه .في  ،2017أعادت المجموعة تقييم العمر اإلنتاجي لألثاث والتركيبات من  4إلى  6سنوات.

.3

التحويل من العقارات االستثمارية
قامت المجموعة خالل السنة السابقة ،نظرا لتغير االستخدام ،بإعادة تصنيف مبنى فولت بصافي قيمة دفترية 20.45
مليون لاير قطري من العقارات االستثمارية إلى العقارات واآلالت والمعدات (راجع إيضاح .)15

 .15العقارات االستثمارية
2018

أ)

2017

التكلفة:
الرصيد كما في  1يناير
إعادة تصنيف إلى العقارات واآلالت والمعدات (إيضاح )14
استبعادات /انخفاض القيمة
إعادة تصنيف إلى موجودات محتفظ بها للبيع
عكس خسارة انخفاض القيمة
مشطوب في السنوات السابقة
أثر تحويل عمالت أجنبية
في  31ديسمبر

106.468
()373
()23.337
()545
82.213

225.089
()31.179
8.901
()96.955
612
106.468

اإلهالك المتراكم /انخفاض القيمة:
الرصيد كما في  1يناير
إهالك السنة
إعادة تصنيف إلى العقارات واآلالت والمعدات (إيضاح )14
استبعادات /انخفاض القيمة
إعادة تصنيف إلى موجودات محتفظ بها للبيع
مشطوب في السنوات السابقة
أثر تحويل عمالت أجنبية
الرصيد كما في  31ديسمبر
القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر

26.244
5.130
()172
()10.445
()545
130
20.342
61.871

127.673
5.896
()10.694
()96.955
324
26.244
80.224

التقييم
تم عرض العقارات االستثمارية للمجموعة بالتكلفة التاريخية ناقصا اإلهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة
المتراكمة .وأجريت قياسات داخلية للقيمة العادلة ألراضي ومباني المجموعة كما في  31ديسمبر  2018باستخدام
نهج مقارن على أساس السوق أو نهج تقييم االستثمار الذي يتوصل إلى القيمة على أساس عوائد اإليجار المتوقعة.
ويستند نهج التقييم على التقييم الفردي لكل نوع من أنواع العقارات .وبناء عليه ،فإن القيمة العادلة لالستثمارات
العقارية تقدر كما في  31ديسمبر  2018بمبلغ  102.50مليون لاير قطري ( 109.92مليون لاير قطري في
 .)2017تم تصنيف قياس القيمة العادلة لجميع االستثمارات العقارية في المستوى  3من مستويات القيمة العادلة
على أساس مدخالت لتقنية التقييم المستخدمة.
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 .15العقارات االستثمارية (تابع)
ب)

شطب عقارات استثمارية
نظرا ألنها لم
قامت المجموعة خالل السنة السابقة بشطب عدد من العقارات التي انخفضت قيمتها سابقًا بالكاملً ،
تعد تحت سيطرة المجموعة أو ملكيتها.

.16

مصروف ضريبة الدخل
المعالجة المحاسبية لضريبة القيمة المضافة على األعمال الفرنسية
إن ضريبة القيمة المضافة على األعمال الفرنسية ،والتي وفقا لتحليل المجموعة تتوافق مع تعريف موجودات ضريبة
الدخل الوارد في معيار المحاسبة الدولي رقم  ،12تم تسجيلها تحت ضريبة الدخل.
للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2018مثلت ضريبة القيمة المضافة على األعمال الفرنسية  44.33مليون لاير
قطري ( 44.9مليون لاير قطري في .)2017

 1/16تسوية مصروف ضريبة الدخل النظري والفعلي
مصروف ضريبة الدخل من الشركات التابعة
جي إف آي إنفورماتيك ()1
شركات تابعة أخرى

2018

2017

75.679
2.912
78.591

21.731
1.671
23.402

( )1إن التسوية بين مصروف الضريبة ومنتج الربح المحاسبي مضروبا في معدل الضريبة المطبق هي كما يلي:
2018

2017

الربح قبل ضريبة الشركات
معدل الضريبة
الضريبة النظرية

247.064
%33.33
82.346

147.556
%33.33
49.180

تعديالت
مصروف ضريبة الدخل

()6.667
75.679

()27.449
21.731

منها :الضريبة الحالية
الضرائب المؤجلة

79.013
()3.334
75.679

27.449
()5.888
21.731

تشمل التعديالت تأثير الخسائر الضريبية غير المعترف بها كموجودات ضريبة مؤجلة والفروقات الضريبية الدائمة،
وتأثير ضريبة القيمة المضافة على األعمال الفرنسية ،والوفورات الضريبية من الدخل غير الخاضع للضريبة
والتعديالت األخرى ذات الصلة بالضريبة.
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مصروف ضريبة الدخل (تابع)

 2/16ضرائب مؤجلة
كما في  31ديسمبر  ،2018كانت مصادر الضرائب المؤجلة على النحو التالي:
2018

صافي الضريبة المؤجلة  -الشركات الفرنسية
تعديالت بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  15و9
الفروق المؤقتة الناشئة من اإلقرارات الضريبية
الفروق المؤقتة الناشئة عن تعديالت التوحيد

2017

21.577
12.079
33.656

4.110
22.072
26.182

فروق في توقيت الضرائب
الخسارة الضريبية المرحلة المحققة
عالقات العمالء
أخرى

3.798
79.534
()6.383
2.963
79.912

3.816
5.172
()7.330
()2.143
()485

صافي الضرائب المؤجلة  -الشركات األجنبية

113.568

25.697

117.327
()3.759
113.568

35.268
()9.571
25.697

صافي الضرائب المؤجلة  -شركات أجنبية أخرى

معروضة في البيانات المالية الموحدة على النحو التالي:
موجودات الضريبة المؤجلة
مطلوبات الضريبة المؤجلة
.17

القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد
2018
تسهيالت رأس المال العامل وأخرى (أ)
قروض ألجل (ب)

1.663.210
4.099.974
5.763.184

2017
1.631.690
3.030.191
4.661.881

يظهر الرصيد في بيان المركز المالي الموحد كاآلتي:
2018
الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

1.910.209
3.852.975
5.763.184
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القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد (تابع)

مالحظات:
أ.

خالل السنة ،حصلت المجموعة على قروض قصيرة األجل من بنوك تجارية بشكل رئيسي لتمويل متطلبات رأس
المال .هذه القروض تحمل فائدة بأسعار تجارية ولها فترة استحقاق تتراوح بين  12-6شهرا.

ب.

تمثل تسهيالت قروض تم الحصول عليها من البنوك التجارية .هذه القروض تحمل فائدة بأسعار تجارية ويجب أن
تسدد على أساس ربع سنوي .بعض القروض ذات الفائدة يتم تأمينها حسب:
 ودائع ثابتة بمبلغ  8.4مليون لاير قطري ( 13.1مليون لاير قطري في ( )2017إيضاح ،)7
 تعهد سلبي على جميع الموجودات المملوكة من قبل المجموعة.

ج.

إضافة إلى القروض المذكورة ،لدى المجموعة قروض ذهب قائمة كما في  31ديسمبر  2018من بنوك السبائك
على أساس غير ثابت بإجمالي  5.229كليو جرام ( 5.017كيلو جرام في  .)2017وتغطي قروض الذهب هذه
عن طريق خطابات االعتماد الصادرة لصالح هذه البنوك الذي يتم كجزء من إفصاح المجموعة عن الطوارئ
وااللتزامات في اإليضاح .30

.18

ذمم دائنة ومصاريف مستحقة الدفع

ذمم تجارية دائنة
أرباح مستحقة الدفع
مبالغ مدفوعة مقدما من العمالء
مصاريف مستحقة وأخرى
ضريبة وضمان اجتماعي مستحق الدفع
استحواذ مقترح على مساهمة غير مسيطرة (أ)
مطلوبات لحاملي السندات (ب)
مساهمة لألنشطة االجتماعية والرياضية
معروضة في البيانات المالية الموحدة على أنها:
الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

2018

2017

996.386
3.934
360.469
931.610
1.103.140
474.188
10.179
3.879.906

748.710
943
253.670
959.587
994.439
366.410
107.426
6.806
3.437.991

3.475.574
404.332
3.879.906

3.289.193
148.798
3.437.991

(أ) أنشأ هذا المطلوب لغرض االستحواذ المقترح للحصة اإلضافية في جي إف آي إنفورماتيك .خالل السنة ،تم
توحيد رصيد بنسبة  %0.52باستخدام التوحيد المتوقع( .راجع إيضاح .)33
(ب) أصدرت المجموعة في  27يوليو  2018سندات بمبلغ  372.80مليون لاير قطري تستحق في  31يوليو
 .2015تحتسب فائدة بسعر  %3.25سنويا عن هذه السندات .تستحق الفائدة على هذه السندات سنويا في 31
يوليو من كل عام وتستحق أول مرة في  31يوليو .2019
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مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
الحركة في مخصص مكافآت نهاية الخدمة المدرج في بيان المركز المالي الموحد كاآلتي:

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين (أ)
نظام التقاعد المحدد االشتراكات (ب)
كما في  31ديسمبر
أ.

124.395
211.826
336.221

115.508
196.405
311.913

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

كما في  1يناير
المخصص خالل السنة
مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة
المحول من أطراف ذات عالقة
الربح الناتج من تحويالت العمالت األجنبية
كما في  31ديسمبر
ب.

2018

2017

2018

2017

115.508
24.986
()16.037
37
()99
124.395

112.235
21.562
()18.403
114
115.508

نظام التقاعد المحدد االشتراكات
تغيرت القيمة اإلجمالية لمجموع تعويضات التقاعد للمجموعة التي تستحق الدفع في فرنسا على النحو التالي:

مخصص تعويضات التقاعد في  1يناير
الشركات الموحدة حديثا وغيرها
تكلفة الخدمات المقدمة خالل السنة
المبلغ المدفوع مقابل إنهاء الخدمة  /التقاعد في السنة
التغيرات في الفروق االكتوارية
أرباح تحويل العمالت األجنبية

2018

2017

196.405
4.584
19.505
()11.260
2.642
()50
211.826

175.463
531
8.951
()8.036
17.555
1.941
196.405

يتم تكوين مخصص عن التعويضات القانونية والتقليدية لكل من الموظفين براتب في المجموعة حاليًا وفقا لألقدمية
النظرية على أساس تاريخ تقاعدهم ،وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  19المعدل.
تستند هذه االلتزامات على افتراض أنه في جميع الحاالت فإن الموظفين سوف يتركون العمل بنا ًء على مبادرة
منهم .إن متوسط معدل تكاليف الضمان االجتماعي المطبق هو  .٪47يشمل حساب االلتزامات ما يلي:
 معامل الحضور على أساس دورة الفئة العمرية ،كان المتوسط في ،%11 2018 زيادة معدل األجور من  ٪2.25إلى  ،٪3.00و  2013-2011جداول الوفيات  INSEEعلى حسب الجنس.يقدر عمر هذ النظام بـ  14سنة ،فإن معدل الخصم المستخدم هو  ٪1.51( %1.66في .)2017
وفيما يتعلق بالحساسية ،فإن حدوث انخفاض في معدل هذا الخصم بعدد  0.25نقطة أساس يولد زيادة بنسبة ٪3
في االلتزام.
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ألف لاير قطري

رأس المال
2018

2017

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل

 45.619.200سهم بقيمة إسمية  10لاير قطري للسهم
.21

احتياطيات

(أ)

احتياطي قانوني

456,192

456,192

وفقا ً ألحكام قانون الشركات التجارية القطري ،يجب تحويل  %10على األقل من ربح السنة إلى احتياطي قانوني
إلى أن يبلغ االحتياطي القانوني  %50من رأس المال المصدر .قررت المجموعة التوقف عن أخذ أية احتياطيات
إضافية وذلك ألن االحتياطي قد وصل إلى الحد األدنى المسموح به .إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع في
العادة إال في الحاالت المنصوص عليها في القانون المذكور أعاله.
(ب)

احتياطي االستحواذ
في حالة االستحواذ أو التخلص من الشركات التابعة دون تغيير في السيطرة ،فإن الفرق بين النقص  /الزيادة في
الحصص غير المسيطرة ،مع األخذ بعين االعتبار المدفوع أو المستلم ،يتم االعتراف به على أنه "احتياطي استحواذ"
في حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة.

(ج)

احتياطي آخر
يتضمن احتياطي إعادة تقييد بمبلغ  4.63مليون لاير قطري ،وتغيرات في الفروقات االكتوارية – بالصافي من
الضريبة ذات الصلة بمبلغ  18.41مليون لاير قطري ،وتعديالت أخرى ذات صلة بدمج البيانات المالية بمبلغ
 21.22مليون لاير قطري.

(د)

احتياطي تحويل عمالت أجنبية
يشتمل احتياطي التحويل جميع فروق العمالت األجنبية الناشئة من تحويل العمليات األجنبية في البيانات المالية.

.22

توزيعات أرباح مقترحة
اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بواقع  2لاير قطري للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها  91.24مليون
لاير قطري لسنة  ،2018وهذه التوزيعات تخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية ( 4لاير قطري
للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها  182.48مليون لاير قطري في  .)2017خالل السنة ،بلغت توزيعات األرباح
المدفوعة  182.48مليون لاير قطري ( 182.48مليون لاير قطري في .)2017

 .23اإليرادات
أ.

مصادر اإليرادات
2018
إيرادات من عقود مع عمالء

10.773.514
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ألف لاير قطري

 .23اإليرادات (تابع)
ب.

تفصيل اإليرادات من العقود مع العمالء
يتم تفصيل اإليرادات من العقود مع العمالء على أساس المنتجات األساسية والخدمات واألسواق الجغرافية الرئيسية
في اإليضاح (24أ) و(24ب) على التوالي.

ج.

أرصدة العقود
يقدم الجدول التالي معلومات حول موجودات العقود والتزامات العقود من العقود مع العمالء.
2017
2018
موجودات العقود
التزامات العقود

1.609.160
()294.595

705.149
()294.913

تتعلق موجودات العقود بشكل رئيسي بحقوق المجموعة في مقابل عن العمل المنجز ولكن لم تصدر به فاتورة في
تاريخ التقرير عن منتجات ورقية مصنوعة حسب الطلب .تأثر مبلغ موجودات العقود خالل السنة المنتهية في 31
ديسمبر  2018بمصروف انخفاض القيمة بمبلغ  5.43مليون لاير قطري .يتم تحويل موجودات العقود للذمم المدينة
عندما تصبح الحقوق غير مشروطة .يحدث ذلك عادة عندما تصدر المجموعة فاتورة للعميل.
تتعلق التزامات العقود بشكل رئيسي بمقابل مقبوض مقدما من عمالء .كما في  31ديسمبر  ،2018كان المبلغ
 294.59مليون لاير قطري .سيتم االعتراف به كإيراد عندما يتم الوفاء بالتزام تحويل السلع أو الخدمات ،وهو ما
يتوقع أن يحدث مستقبال.
 .24البيانات القطاعية
تم تنظيم المجموعة إلى قطاعات تشغيلية على أساس منتجاتها وخدماتها على النحو التالي:
 تكنولوجيا المعلومات مجموعة السيارات الطاقة واألسواق الصناعية خدمات جيوفنية خدمات لوجستية سفر الخدمات الهندسية تجارة المجوهرات اتصاالت أخرىتقوم اإلدارة بمراقبة نتائج قطاعات التشغيل بصورة مستقلة بهدف اتخاذ قرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء.
يتم تقييم أداء كل قطاع بنا ًء على أرباح وخسائر التشغيل وتقييم بصفة دورية مقارنةً باألرباح والخسائر في البيانات
المالية الموحدة .أسعار المعامالت بين قطاعات التشغيل تتم ضمن النشاط االعتيادي وبطريقة مماثلة للمعامالت مع
األطراف األخرى.
الموجودات والمطلوبات القطاعية تشمل الموجودات والمطلوبات التي يتم التعامل عليها مباشرة من قبل قطاع
التشغيل ،وكذلك بنود الدخل أو النفقات المتعلقة بتلك الموجودات والمطلوبات .إن الجدول التالي يلخص أداء قطاعات
التشغيل:
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ألف لاير قطري

البيانات القطاعية (تابع)

(أ) حسب قطاعات التشغيل
تكنولوجيا
المعلومات

الطاقة
واألسواق
الصناعية

مجموعة
السيارات

خدمات
لوجستية

خدمات
جيوفنية

الخدمات
الهندسية

سفر

التجارة
في
المجوهرات

تجارة
االتصاالت

أخرى

اإلجمالي

في  31ديسمبر
2018
8.179.970
1.877.603

اإليرادات
إجمالي الربح
األرباح قبل خصم
الفوائد والضرائب
واإلهالك واإلطفاء 651.589
صافي الربح /
237.122
(الخسارة)
تكاليف التمويل
اإلهالك واإلطفاء
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

()208.366
()128.299
6.630.713
4.588.569

729.315
152.903

197.460
40.305

50.716
14.877

40.906
15.077

31.310
26.662

77.724
15.251

1.359.869
386.320

-

106.244
55.994

10.773.514
2.584.992

93.964

19.248

3.043

9.453

8.788

5.617

84.426

16.868

112.858

1.005.854

55.077

16.610

()933

8.914

7.538

131

19.988

4.529

60.157

409.133

()18.015
()20.872
624.559
96.091

()2.162
()476
83.709
39.147

()1.501
()2.474
37.092
11.266

()261
()278
17.254
9.116

()915
()336
41.486
23.077

()2.268
()3.217
65.095
59.776

()32.647
()31.001
1.707.691
611.163

()12.339
1.113.694
-

()39.694
()13.009
2.688.222
4.956.253

()318.168
()199.962
13.009.515
10.394.458

معلومات أخرى
حصة من نتائج
المشاريع المشتركة
والشركات الزميلة -
استثمار في
شركات مشاريع
مشتركة وشركات
زميلة

-

-

-

-

-

-

46.702

16.868

1.443

65.013

-

-

-

-

-

-

154.767

1.113.694

16.854

1.285.315
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ألف لاير قطري

البيانات القطاعية (تابع)

(أ) حسب قطاعات التشغيل (تابع)

تكنولوجيا
المعلومات

الطاقة
واألسواق
الصناعية

مجموعة
السيارات

خدمات
لوجستية

خدمات
جيوفنية

الخدمات
الهندسية

سفر

التجارة
في
المجوهرات

تجارة
االتصاالت

أخرى

اإلجمالي

في  31ديسمبر
2017
اإليرادات
إجمالي الربح
991.606
األرباح قبل خصم
الفوائد والضرائب
واإلهالك واإلطفاء 458.286
صافي الربح /
(الخسارة)
295.819

4.164.739

تكاليف التمويل
اإلهالك واإلطفاء
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

834.915

229.926

65.127

33.276

27.606

64.118

1.570.504

-

51.118

7.041.329

173.255

44.269

23.415

11.398

23.838

6.245

436.761

-

23.159

1.733.946

99.541

25.516

12.613

6.091

5.943

6.182

171.156

6.559

57.706

849.593

68.177

23.624

8.411

5.731

4.924

316

67.256

()5.780

61.023

529.501

()85.747
()54.965

()12.517
()18.824

()1.481
()411

()1.078
()3.124

()62
()298

()663
()356

()1.938
()3.929

()72.484
()29.791

()12.339
-

14.720
()11.403

()173.589
()123.101

5.246.076

596.772

104.425

44.806

17.460

39.315

69.864

1.705.822

1.096.826

2.640.175

11.561.541

3.271.745

106.926

63.348

13.050

13.236

16.936

64.676

531.733

-

4.730.150

8.811.800

معلومات أخرى
حصة من نتائج
المشاريع المشتركة
والشركات الزميلة 12.315
استثمار في
شركات مشاريع
مشتركة وشركات
زميلة
-

-

-

-

-

-

-

53.615

6.559

630

73.119

-

-

-

-

-

-

152.975

1.096.826

15.513

1.265.314
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ألف لاير قطري

البيانات القطاعية (تابع)

(ب) التقرير القطاعي وفقا للقطاعات الجغرافية
قطر

دول مجلس
التعاون الخليجي

أخرى

أوروبا

اإلجمالي

في  31ديسمبر 2018
اإليرادات
إجمالي الربح
األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء
صافي الربح
تكاليف التمويل
اإلهالك واإلطفاء
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

3.365.911
648.965
498.622
213.822
()240.260
()44.540
4.933.285
5.929.917

1.359.869
386.320
101.681
37.242
()32.647
()31.002
2.822.678
614.977

5.976.224
1.539.665
397.876
153.995
()45.174
()123.029
5.210.733
3.833.362

71.510
10.042
7.675
4.074
()87
()1.391
42.819
16.202

1.443
16.854

63.570
1.268.461

-

-

10.773.514
2.584.992
1.005.854
409.133
()318.168
()199.962
13.009.515
10.394.458

معلومات أخرى
حصة الشركة من نتائج شركات مشاريع مشتركة وشركات زميلة
استثمار في شركات مشاريع مشتركة وشركات زميلة
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ألف لاير قطري

البيانات القطاعية (تابع)

(ب) التقرير القطاعي وفقا للقطاعات الجغرافية (تابع)
قطر

دول مجلس
التعاون الخليجي

أخرى

أوروبا

اإلجمالي

في  31ديسمبر 2017
اإليرادات
إجمالي الربح
األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء
صافي الربح
تكاليف التمويل
اإلهالك واإلطفاء
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

2.900.258
608.350
448.972
272.242
()134.161
()42.570
4.586.459
5.553.027

1.570.504
436.735
178.161
117.120
()29.623
()29.792
2.805.050
536.899

2.485.126
678.131
220.035
138.140
()9.694
()50.470
4.096.191
2.706.497

85.441
10.730
2.425
1.999
()111
()269
73.841
15.377

7.041.329
1.733.946
849.593
529.501
()173.589
()123.101
11.561.541
8.811.800

معلومات أخرى
حصة الشركة من نتائج شركات مشاريع مشتركة وشركات زميلة
استثمار في شركات مشاريع مشتركة وشركات زميلة

630
15.513

60.174
1.249.801

61

12.315
-

-
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 .25إيرادات أخرى
ريح من استبعاد استثمار في حقوق ملكية
عكس خسارة انخفاض القيمة  /استرداد الذمم المدينة
ربح من استبعاد عقارات وآالت ومعدات
ربح صرف عمالت أجنبية
ربح من مساهمة محتفظ بها سابقا في شركة تابعة مستحوذ عليها
عكس انخفاض قيمة عن استثمارات عقارية
إيرادات متنوعة
.26

2018

2017

80.755
581
6.954
52.611
140.901

20.501
9.035
19.396
165.950
8.901
59.749
283.532

مصاريف عمومية وإدارية
2018
تكاليف موظفين
رسوم قانونية ومهنية
إيجارات
ضرائب ورسوم
إصالحات وصيانة
اتصاالت
سفر
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
تأمين
مصاريف بنكية
طباعة وقرطاسية
رسوم خدمات
مصاريف إدارية أخرى ومخصصات

.27

587.394
209.965
121.111
74.365
74.063
45.523
34.254
19.290
18.301
17.192
14.942
13.763
23.935
1.254.098

2017
395.720
58.433
64.708
32.619
51.997
26.610
23.231
23.981
10.588
8.759
9.133
10.236
122.016
838.031

مصاريف البيع والتوزيع
2017

2018
تكاليف موظفين
مصروف إيجارات
مصاريف اإلعالن وغيرها من نفقات ترويج
.28

335.862
91.763
86.536
514.161

226.687
97.789
74.366
398.842

العائد على السهم
يحسب العائد األساسي على السهم بقسمة أرباح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.
2017
2018
ربح السنة المنسوب لمساهمي الشركة

407.147

506.135

المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة (ألف سهم)

45.619

45.619

الربح األساسي والمخفف للسهم (باللاير القطري)
(العائد للمساهمين بالشركة)

8.92

11.09
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 .29اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة
تشمل األطراف ذات العالقة الشركات الزميلة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة والمدراء الرئيسيين
للمجموعة والشركات التي يمثلون بها المالك الرئيسيين .يتم اعتماد سياسة األسعار والشروط المتعلقة بهذه
المعامالت من قبل إدارة المجموعة.
(أ)

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

(ب)

الطبيعة

العالقة

2018

2017

مبيعات

شركات شقيقة

86.362

106.072

مشتريات

شركات شقيقة

2.341

8.885

أرصدة األطراف ذات العالقة
2018
مطلوب من أطراف ذات عالقة
ذمم مدينة مستحقة من شركات المشاريع المشتركة وشركات
زميلة
قروض طويلة األجل لشركات المشاريع المشتركة وشركات
زميلة ،الصافي

2017

43.644

28.398

47.891
91.535

38.987
67.385

تم إظهارها في البيانات المالية كالتالي:
الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

43.644
47.891
91.535

مطلوب إلى أطراف ذات عالقة
ذمم دائنة إلى شركات المشاريع المشتركة وشركات زميلة

3.724
3.724

28.398
38.987
67.385
5.280
5.280

القروض طويلة األجل لألطراف ذات العالقة (الشركات الزميلة وشركات المشاريع المشتركة) تمثل قروض بدون
فوائد ،بدون ضمانات وليس لها شروط سداد ثابتة ،وطبيعة هذه القروض لتطوير رأس المال العامل وغير المتوقع
سدادها قبل اثني عشر شهرا ً من تاريخ اقتراضها.
تظهر األرصدة القائمة ضمن سياق أعمال المجموعة االعتيادية كما في  31ديسمبر  2018و.2017
(ج)

الشروط واإلجراءات للمعامالت مع أطراف ذات عالقة
يتم إجراء المبيعات إلى والمشتريات من األطراف ذات العالقة بشروط مماثلة للشروط مع األطراف األخرى وعلى
أساس تجاري بحت .األرصدة القائمة في تاريخ البيانات المالية غير مضمونة وال تحمل فوائد وتسدد نقداً .لم يكن
هناك ضمانات مقدمة أو مستلمة ألية مطلوبات من أو إلى أطراف ذات عالقة.
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اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة (تابع)

(د)

مكافآت كبار المسؤولين باإلدارة

ألف لاير قطري

مكافآت كبار المسؤولين باإلدارة خالل السنة على النحو التالي-:
مكافآت قصيرة األجل
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

2018

2017

13.400
931
14.331
19.290

12.854
1.245
14.099
23.981

 .30االلتزامات والمطلوبات المحتملة
أ) المطلوبات المحتملة
 )1كما في تاريخ التقرير ،كانت المجموعة مدعية ومدعى عليها في بعض القضايا القانونية التي رفعها عمالء.
في واحدة من الشركات التابعة الهامة للمجموعة ،رفعت إدارة جمارك دعوى قضائية ضد الشركة التابعة عن
مستحقات غير مدفوعة بمبلغ  24.0مليون لاير قطري في نوفمبر  ،2018قضت المحكمة االبتدائية لصالح
إدارة الجمارك وطالبت الشركة التابعة بدفع مبلغ  20.0مليون لاير قطري .وقدمت الشركة التابعة استئنافا
ضد هذا الحكم ،وبناء على حيثيات القضية ،تثق اإلدارة ثقة معقولة بالنجاح في استئنافها وبالتالي لم يتم تسجيل
أي التزام عن أي دفعة محتملة ناجمة عن هذه القضية كما في  31ديسمبر .2018
وعالوة على ذلك ،في واحدة من الشركات التابعة الهامة األخرى ،رفعت دعوى قضائية ضد أحد عمالئها،
مطالبة بمبلغ  11.2مليون لاير قطري قيمة العمل المنجز ،والذي لم يتم بعد االعتراف به من قبل العميل .وقد
قدم للعميل مطالبة عكسية بمبلغ  161.5مليون لاير قطري بزعم جودة وأداء السلع والخدمات المقدمة .قامت
الشركة التابعة بتكوين مخصص بمبلغ  8.3مليون لاير قطري مقابل هذه الذمم المدينة في البيانات المالية
الموحدة ،وهي تثق بأن موقفها قوي في هذه القضية ،ووفقا لذلك ،لم يتم تسجيل مطلوب إضافي كما في تاريخ
التقرير.
 )2نصت بنود اتفاقية التسهيالت مع البنوك على وجود ضمانات متبادلة بين شركات المجموعة ،والتي يحق
للممولين استخدامها إذا عجز المقترضون عن اإليفاء بالتزاماتهم بحسب االتفاقية .وكذلك فإن كل شركة من
شركات المجموعة مسؤولة بالتضامن واالنفراد على نحو غير مشروط وغير قابل للنقض بصفتها مدين أصيل،
وفيما يلي مبالغ التسهيالت غير النقدية القائمة على المجموعة:
2018

2017

خطابات ضمان

823.533

532.252

اعتمادات مستندية
اعتمادات مستندية – معلقة

68.325
761.252
1.653.110

98.710
733.905
1.364.867

إن االعتمادات المستندية المعلقة تم تقديمها عن طريق بنوك تجارية لصالح موردي الذهب الذين قاموا بإقراض
المجموعة بسبائك ذهبية بدون أساس ثابت (الرجوع إلى إيضاح ( 17ج)).
ب) االلتزامات

االلتزامات الرأسمالية
أعمال رأسمالية تحت التنفيذ  -متعاقد عليها ولكن لم يتم احتساب
مخصص لها
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37.758
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االلتزامات والمطلوبات المحتملة (تابع)

(ب)

اإللتزامات (تابع)

ألف لاير قطري

التزامات اإليجارات التشغيلية غير القابلة لإللغاء
أقل من سنة
سنة إلى خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات
(ج)

2018

2017

187.986
297.171
40.709
525.866

169.980
231.564
3.135
404.679

المطلوبات المحتملة وااللتزامات المتعلقة بشركات المشاريع المشتركة والشركات الزميلة
2017
2018

المطلوبات المحتملة
ضمانات
اعتمادات مستندية

29.284
58.624
87.908

55.459
39.799
95.258

5.595
6.534
16.016
28.145

14.233
16.150
18.160
48.543

التزامات اإليجار التشغيلي
أقل من سنة
من سنة إلى خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

بعض التزامات اإليجارات التشغيلية ذات الصلة بمساهمة محتفظ بها سابقا في شركة زميلة تمت إعادة تصنيفها
بسبب تحويل شركة زميلة إلى شركة تابعة خالل السنة ،ومن ثم ال فهي غير قابلة للمقارنة.
 .31األدوات المالية
تمثل األدوات المالية أي اتفاقيات تعاقدية تتم من خالل إنشاء موجودات مالية أو مطلوبات مالية أو أدوات حقوق
ملكية .تتكون المطلوبات المالية من قروض وتسهيالت تحمل فوائد وسحب على المكشوف من البنوك وذمم دائنة
ومطلوب إلى أطراف ذات عالقة وذمم دائنة أخرى .إن الهدف األساسي لهذه المطلوبات المالية هو تمويل نشاط
المجموعة .تتكون الموجودات المالية من النقد وأرصدة لدى البنوك وذمم مدينة واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة ،واستثمارات من خالل الدخل الشامل اآلخر ،ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة وبعض
الذمم المدينة األخرى الناشئة بشكل مباشر من نشاط المجموعة.
قياس القيمة العادلة
يبين هذا اإليضاح معلومات حول كيفية تحديد المجموعة للقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المختلفة.
يتم قياس بعض الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة مالية .الجدول التالي يوضح بعض
المعلومات حول كيفية تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية.
عند قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ،تستخدم المجموعة بيانات السوق التي يمكن مالحظتها كلما كان ذلك ممكنا.
يتم تصنيف القيم العادلة في مستويات مختلفة في تدرج القيمة العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة في تقنيات
التقييم التالية.
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 .31األدوات المالية (تابع)
قياس القيمة العادلة (تابع)


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



المستوى  :2مدخالت غير األسعار المدرجة في المستوى  1والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام إما
بشكل مباشر (مثل األسعار) أو بشكل غير مباشر (مثل المشتقة من األسعار).



المستوى  :3أساليب تستخدم مدخالت األصل أو االلتزام التي ال تستند إلى بيانات سوق يمكن مالحظتها
(مدخالت ال يمكن مالحظتها).

الموجودات المالية  /المطلوبات المالية
أرصدة ونقد لدى بنوك
ذمم مدينة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة

الموجودات المالية  /المطلوبات المالية
أرصدة ونقد لدى بنوك
ذمم مدينة
استثمارات متاحة للبيع

القيمة العادلة كما في  31ديسمبر
2018
التصنيف
تكلفة مطفأة
تكلفة مطفأة
بالقيمة العادلة من
خالل الدخل
الشامل اآلخر
بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو
الخسارة

399.389
2.533.597

-

10.199

مستوى 3

982
2.944.167

مستوى 3

القيمة العادلة كما في  31ديسمبر
2017
التصنيف
قروض وذمم
مدينة
قروض وذمم
مدينة
متاحة للبيع

تدرج القيمة
العادلة

تدرج القيمة
العادلة

362.766

-

2.452.034
11.741
2.826.541

مستوى 3

ال يوجد أي حركة في داخل أو خارج المستوى  3من مستويات قياس القيمة العادلة .وقد تم تقييم االستثمارات
المصنفة من ضمن المستوى  3بطريقة عادلة استنادا إلى المعلومات المتاحة لكل استثمار.
تم إدراج استثمارات متاحة للبيع بمبلغ  26.53مليون لاير قطري بالتكلفة ناقص انخفاض القيمة كما في تاريخ
التقرير .عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9من  1يناير  ،2018يتم إعادة تصنيف هذه االستثمارات
ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
يتم احتساب جميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة وقيمتها العادلة ال تختلف بشكل جوهري
عن قيمتها الدفترية في بيان المركز المالي الموحد ،حيث أن هذه الموجودات والمطلوبات هي إما قصيرة األجل أو
يتم إعادة تسعيرها على الفور على أساس حركة السوق في أسعار الفائدة.
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 .31األدوات المالية (تابع)
قياس القيمة العادلة (تابع)
تسوية القيمة العادلة للمستوى 3
بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل
اآلخر
الرصيد في  1يناير 2018
تعديالت بسب تطبيق المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم 9
صافي التغيرات في القيمة العادلة
الرصيد في  31ديسمبر 2018

استثمارات حقوق ملكية
بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو
الخسارة

اإلجمالي

11.740

26.976

38.716

()1.541
10.199

()26.531
537
982

()26.531
()1.004
11.181

قبل  1يناير  ،2018كان يتم تصنيف استثمارات حقوق الملكية هذه كمحتفظ بها للبيع وفقا لمعيار المحاسبة الدولي
رقم  .39ومن  1يناير  ،2018أصبح يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وبالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( 9راجع إيضاح .)2/4
تحليل حساسية القيمة العادلة
إن الجدول أدناه يوضح تحليل حساسية القيمة العادلة فيما لو تغيرت القيمة بالزيادة أو بالنقصان بنسبة  %10كما
في  31ديسمبر:

نقاط األساس
التأثير على حقوق الملكية (ألف لاير قطري)

2018

2017

1,000-/+
1.118 -/+

1,000-/+
1.164 -/+

 .32إدارة المخاطر المالية
إن المجموعة معرضة لمخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق مثل مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر
أسعار األسهم ومخاطر أسعار الفائدة .إن المخاطر الرئيسية يتم مناقشتها أدناه.
مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي مخاطر القيمة العادلة الناشئة عن التدفق النقدي المستقبلي لألدوات المالية والتي سوف تتذبذب
نتيجة للتغيرات في سعر السوق .وتتضمن أسعار السوق أربعة أنواع من المخاطر وهي :مخاطر سعر الفائدة،
ومخاطر العملة ومخاطر األسعار ومخاطر أخرى مثل مخاطر أسعار حقوق الملكية.
مخاطر أسعار الفائدة
مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية التي سوف تتذبذب
نتيجة للتغيرات في معدالت فائدة السوق .إن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في معدالت الفائدة في السوق
تتعلق بشكل أساسي بأرصدة المجموعة لدى البنوك (ودائع تحت الطلب) وقروض تحمل فوائد وسحب على
المكشوف من البنوك.
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 .32إدارة المخاطر المالية (تابع)
تعرض المجموعة لمخاطر معدالت الفائدة كما في  31ديسمبر:
فيما يلي مل ّخص يبيّن مدى ّ

ودائع بنكية وحسابات تحت الطلب
سحب على المكشوف من البنوك
قروض وتسهيالت تحمل فوائد

2018

2017

50.112
()407.664
()5.763.184
()6.120.736

27.213
()385.164
()4.661.881
()5.019.832

إن المجموعة معرضة لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة بما أنها تقترض بأسعار فائدة عائمة .الجدول التالي يبين
الحساسية في دخل المجموعة لتغيرات معقولة محتملة في أسعار الفائدة ،مع ثبات جميع المتغيرات األخرى .إن
الحساسية في الدخل هو تأثير التغيرات المفترضة في أسعار الفائدة على ربح المجموعة لسنة واحدة ،بناء على
موجودات ومطلوبات مالية بأسعار فائدة عائمة كما في  31ديسمبر:
2018

2017

نقاط األساس

25 -/+

25 -/+

التأثير على ربح السنة (ألف لاير قطري)

15.302 -/+

12.550 -/+

مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة الطرف المتعاقد معه على الوفاء بالمبالغ المستحقة عليه وبذلك يتسبب في
تحمل المجموعة لخسائر مالية .تبنت المجموعة سياسة للتعامل فقط مع أطراف ذات مالءة مالية عالية .إن مخاطر
االئتمان على الحسابات البنكية محدودة وذلك كونها مودعة لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد .ويتم متابعة تعرض
المجموعة لمخاطر االئتمان مع األطراف األخرى بشكل مستمر .يتم المراجعة والموافقة على السقوف االئتمانية
لألطراف المتعاقد معهم من قبل اإلدارة .إن الشروط االئتمانية للذمم المدينة تتطلب السداد خالل  180-30يوماً.
فيما يتعلق بالمخاطر االئتمانية الناشئة من الموجودات المالية األخرى للمجموعة ،يكون تعرض المجموعة لمخاطر
من عجز العمالء عن السداد ،ويكون أقصى قيمة المخاطر مساويا ً للقيمة الدفترية لهذه الموجودات على النحو التالي:

أرصدة لدى البنوك (باستثناء النقد في الصندوق)
ذمم مدينة وأخرى
مطلوب من أطراف ذات عالقة

2018

2017

393.316
2.443.525
91.535
2.928.376

350.489
2.425.433
67.385
2.843.307

أرصدة لدى بنوك (باستثناء النقد في الصندوق)
كانت لدى المجموعة أرصدة لدى بنوك بقيمة  393.316ألف لاير قطري في  31ديسمبر 350.489( 2018
ألف لاير قطري في  .)2017يتم االحتفاظ باألرصدة لدى بنوك يتم تصنيفها من  Aa3-إلى  ،A3استنادًا إلى
تصنيفات وكالة موديز.
شهرا وتعكس فترات االستحقاق
تم قياس انخفاض قيمة األرصدة لدى البنوك على أساس الخسارة المتوقعة خالل 12
ً
القصيرة للمخاطر .تعتبر المجموعة أن أرصدتها لدى البنوك لديها مخاطر ائتمانية منخفضة على أساس التصنيف
االئتماني الخارجي للبنوك.
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ألف لاير قطري

إدارة المخاطر المالية (تابع)
مخاطر االئتمان (تابع)

الذمم المدينة واألخرى
يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشكل رئيسي بالخصائص الفردية لكل عميل .ومع ذلك ،تراعي اإلدارة
ضا العوامل التي قد تؤثر على مخاطر االئتمان لقاعدة عمالئها ،بما في ذلك مخاطر التعثر المرتبطة بالصناعة
أي ً
والدولة التي يعمل فيها العمالء.
تحد المجموعة من تعرضها لمخاطر االئتمان من الذمم التجارية المدينة من خالل:




تقييم الجدارة االئتمانية لكل طرف مقابل قبل إبرام العقود؛
تحديد فترات السداد القصوى لكل عميل ،والتي يتم مراجعتها بانتظام؛ و
المراجعة الدورية إلمكانية تحصيل ذممها التجارية المدينة لتحديد أي مبالغ منخفضة القيمة.

تحد من المجموعة من التعرض لمخاطر االئتمان من الذمم المدينة من خالل إنشاء فترة السداد القصوى من واحد
وثالثة أشهر للعمالء من الشركات على التوالي.
ونتيجة لما تقدم ،ترى اإلدارة أنه ال يوجد مخاطر ائتمان تذكر ،إال بالنسبة للموجودات المالية وموجودات العقود
التي تم االعتراف بانخفاض القيمة عنها بالفعل من قبل اإلدارة.
تم اإلفصاح عن الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة وموجودات العقود في اإليضاح .8
تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة وموجودات العقود.
يتم حساب معدالت الخسائر باستخدام طريقة "صافي معدل التدفق" التي تقوم على أساس احتمالية انتقال مستحق
من خالل المراحل المتعاقبة للتأخر حتى الشطب.
يقدم الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة والذمم
المدينة المحتجزة والمستحق من أطراف ذات عالقة وموجودات العقود كما في  31ديسمبر .2018

متداول (غير متأخر)
 90-1بوم تأخر عن السداد
 180-91بوم تأخر عن السداد
 365 – 181بوم تأخر عن السداد
أكثر من  365يوم تأخر عن السداد

معدل
متوسط
الخسارة
المرجح

القيمة
الدفترية
اإلجمالية

مخصص
الخسارة

منخفض
القيمة

0.75
%4.42
%15.97
%21.00
%40.68

3.128.189
356.803
125.681
52.994
154.267

23.415
15.787
20.073
11.130
62.762

ال
ال
ال
ال
نعم

3.817.934

133.167

في  31ديسمبر

يشمل مخصص الخسارة المذكور أعاله مخصصات محددة بقيمة  36.53مليون لاير قطري.
تستند معدالت الخسائر إلى تجربة خسارة االئتمان الفعلية على مدى السنوات الثالث الماضية .يتم ضرب هذه
المعدالت بعوامل مستقبلية لتعكس الفروق بين الظروف االقتصادية خالل الفترة التي تم خاللها جمع البيانات
التاريخية والظروف الحالية ورؤية المجموعة لألوضاع االقتصادية على مدى العمر المتوقع للمستحقات.
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ألف لاير قطري

إدارة المخاطر المالية (تابع)
مخاطر االئتمان (تابع)

الذمم المدينة واألخرى (تابع)
وتستند العوامل المستقبلية إلى عوامل االقتصاد الكلي الفعلية والمتوقعة (في المقام األول من الناتج المحلي اإلجمالي)
وتعتبر إيجابية.
كانت المبالغ المستحقة في الماضي هي تلك المبالغ التي تجاوزت تاريخ الدفع التعاقدي أو "العادي".
تعتقد اإلدارة أن المبالغ غير المتأثرة التي فات موعد استحقاقها ال تزال قابلة للتحصيل بالكامل ،بنا ًء على سلوك
الدفع التاريخي والتحليل الشامل لقاعدة ائتمان العمالء.
ال تحتسب فوائد عن الذمم المدينة.
ال تطلب المجموعة ضمانات إضافية كضمان فيما يتعلق بذممها المدينة.

معلومات المقارنة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 39
أعمار الذمم المدينة في  31ديسمبر  2017هي كما يلي:
2017
أعمار ما لم يتأخر عن السداد أو لم تنخفض قيمته
حتى  180يوما

1.413.805

أعمار ما تأخر عن السداد ولم تنخفض قيمته
 90-0يوما
 180-91يوما
أكثر من  180يوما
اإلجمالي

405.352
76.843
99.092
581.287

أعمار الذمم المدينة منخفضة القيمة
أكثر من  180يوما

67.163

مخاطر العمالت األجنبية
تتمثل مخاطر العمالت األجنبية في خطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار العمالت األجنبية.
إن تعرض المجموعة لمخاطر العمالت ضئيل ،حيث أن معظم تعامالت المجموعة تتم إما باللاير القطري أو الدوالر
األمريكي .األرصدة في دول مجلس التعاون الخليجي ما عدا الدينار الكويتي ال تعرض المجموعة لمخاطر عمالت
هامة حيث أن قيمة تلك العمالت مثبتة أمام الدوالر األميركي .يوضح الجدول التالي تفاصيل حساسية المجموعة
للزيادة أو االنخفاض لللاير القطري مقارنة ببعض العمالت األجنبية.
يوضح الجدول التالي حساسية العمالت األجنبية القائمة وتأثير تغير سعر الفائدة:
إجمالي العرض (االلتزامات)

2018

2017

يورو
جنيه إسترليني
عمالت أخرى

6.849
3.232
159.512
169.593

383.389
6.159
140.111
529.659
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ألف لاير قطري

إدارة المخاطر المالية (تابع)
مخاطر العمالت األجنبية (تابع)

الزيادة/النقص في سعر اليورو
والجنيه اإلسترليني وعمالت أخرى التأثير على الربح قبل
الضريبة ألف لاير قطري
مقابل اللاير القطري
2018
2017

5.088 -/+
15.890 -/+

%3 -/+
%3 -/+

مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم استطاعة المجموعة الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها .إن وسيلة المجموعة
إلدارة مخاطر السيولة هي أن تضمن بقدر اإلمكان أن يكون لديها دائما ً سيولة كافية لسداد التزاماتها عند استحقاقها
في الظروف العادية وغير العادية ،ودون أن تتكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة.
تحد المجموعة من مخاطر نقص السيولة لديها بالتأكد من وجود تسهيالت بنكية .إن شروط البيع في المجموعة
تتطلب سداد المبالغ خالل  180 – 30يوما ً من تاريخ الفاتورة.
الجدول التالي يلخص مواعيد استحقاق مطلوبات المجموعة غير المخصومة في  31ديسمبر بناء على المدفوعات
التعاقدية وأسعار الفائدة الحالية بالسوق:
أقل من سنة واحده

 5 – 1سنوات

اإلجمالي

كما في  31ديسمبر 2018
ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
مطلوب إلى أطراف ذات عالقة
قروض وتسهيالت تحمل فوائد
سحب على المكشوف من البنوك
اإلجمالي

3.115.105
3.724
1.910.209
407.664
5.436.702

404.332
3.852.975
4.257.307

3.519.437
3.724
5.763.184
407.664
9.694.009

أقل من سنة واحده

 5 – 1سنوات

اإلجمالي

كما في  31ديسمبر 2017
ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
مطلوب إلى أطراف ذات عالقة
قروض وتسهيالت تحمل فوائد
سحب على المكشوف من البنوك
اإلجمالي

3.035.523
5.280
2.113.609
385.164
5.539.576

148.798
2.548.272
2.697.070

3.184.321
5.280
4.661.881
385.164
8.236.646

إدارة رأس المال
تقوم المجموعة بإدارة رأسمالها للتأكد من قدرتها على االستمرار مع المحافظة على زيادة المردود على حقوق
الملكية من خالل استغالل المزيج األمثل لنسب الدين إلى رأس المال .لم يحصل تغيير على االستراتيجية العامة
للمجموعة عما كانت عليه سنة  .2017تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال باستخدام معدل االستعداد والذي يمثل
صافي الدين مقسوم على إجمالي حقوق الملكية وتدرج المجموعة ضمن صافي الدين القروض والتسهيالت التي
تحمل فوائد (إيضاح  )17وسحب على المكشوف من البنوك ناقصا ً منها أرصدة البنك والنقد.
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إدارة المخاطر المالية (تابع)
نسبة المديونية
إن نسبة المديونية كما في  31ديسمبر كاآلتي:

.33

2018

2017

الدين
أرصدة لدى البنوك ونقد
صافي الدين

6.170.848
()399.389
5.771.459

5.047.045
()362.766
4.684.279

إجمالي حقوق الملكية
يضاف :احتياطي استحواذ

2.615.057
999.488
3.614.545

2.749.741
588.058
3.337.799

نسبة المديونية

1.60:1

1.40:1

االستحواذ على حصة إضافية في شركة تابعة
استحوذت المجموعة في  2018على حصة إضافية بنسبة  %18.27في جي إف آي إنفورماتيك (جي إف آي) في
شريحتين ،مما زاد ملكيتها من  %81.21إلى  ،%99.48وتم توحيد نسبة  %0.52من الرصيد باستخدام طريقة
االستحواذ المتوقع إذ تم االتفاق على شراء هذه األسهم بصورة أساسية مع حامليها .نتج عن هذه المعالجة ملكية
المجموعة لنسبة  %100في جي إف آي .كانت القيمة الدفترية لصافي موجودات جي إف آي في البيانات المالية
الموحدة للمجموعة في تاريخي االستحواذ أي يونيو  2018وديسمبر  2018بمبلغ  341.9مليون لاير قطري
و 460.3مليون لاير قطري .يلخص الجدول التالي أثر التغيرات في حصة ملكية الشركة في جي إف آي.

.34

القيمة الدفترية للحصة غير المسيطرة المستحوذ عليها
المقابل المدفوع للحصة غير المسيطرة نقدًا
انخفاض في حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة

66.840
()478.270
()411.430

المطلوبات المنشاة في البيانات المالية الموحدة السنوية كما في  31ديسمبر 2017
فروقات الصرف األجنبي على تسوية المسؤولية تجاه حصص غير مسيطرة معترف بها مباشرة
في حقوق المساهمين
مجموع المقابل المدفوع حصص غير مسيطرة

366.410
11.752
378.162

المعلومات المقارنة
تمت إعادة تصنيف أرقام المقارنة لسنة  2017بحيث تتفق مع طريقة العرض المتبعة للسنة الحالية .تم إجراء إعادة
التصنيف تلك لتحسين جودة العرض ،ولكنها ال تؤثر على الربح الوارد في التقرير السابق أو حقوق الملكية.
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ألف لاير قطري

 .35تعديل
خالل السنة ،انتهت المجموعة من القيمة العادلة المؤقتة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في البيانات المالية
الموحدة السنوية المدققة للسنة السابقة عند االستحواذ على جي إف آي .نتج عن هذه الممارسة تغييرا في القيمة
العادلة لبعض الموجودات غير الملموسة األخرى المعترف بها في البيانات المالية الموحدة السنوية للسنة السابقة،
وبالتالي مصروف إطفائها للسنة .ولذلك قررت اإلدارة تعديل أرقام السنة السابقة وفقا لمتطلبات المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم " 3دمج األعمال".
فيما يلي ملخص لتأثيرات التعديالت أعاله على األرقام الصادرة سابقًا:
األرقام المسجلة سابقا
في  31ديسمبر 2017
الشهرة والموجودات غير
الملموسة األخرى
أرباح مدورة*
احتياطي تحويل عمالت أجنبية
حصة غير مسيطرة
احتياطيات أخرى
ذمم دائنة وذمم دائنة أخرى

3.947.247
()1.900.164
()12.550
()268.321
371.203
()3.432.899

التعديل

()189.066
6.534
()499
183.031
5.092
()5.092

األرقام المعدلة

3.758.181
()1.893.630
()13.049
()85.290
376.295
3.437.991

* تم تعديل األرباح المدورة بسبب تكلفة إطفاء أضافية تنشأ عن مراجعة القيمة العادلة للموجودات غير الملموسة
األخرى عند االنتهاء من ممارسة التقييم العادل دون تعديل بيان الدخل الموحد المقارن .ومن ثم ،تم عرض مصروف
اإلطفاء كتعديل في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد.

73

