
تقرير مجلس اإلدارة لسنة 2018م دعوة لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

أوالً: جدول أعمال الجمعية العمومية » العادية » للسنة المنتهية في 2018/12/31م.

ثانيًا: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

مـــالحظــات :

بسم اهلل الرحمن الرحيم ..
 والصالة والسالم على أشرف المرسلين

 سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين .. 
وعلى آله وصحبه أجمعين .. 

أما بعد ...
األخوة واألخوات ..

مجلس  أعضاء  إخواني  عن  وبالنيابة  نفسي  عن  باألصالة 
اإلدارة يسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي لشركة ودام 

الغذائية للعام 2018م.
المحققة  النتائج  إلى  وباإلستناد  الماضي  العام  كان  فقد 
ع���ام���ًا ج���ي���دًا،  ح��ي��ث م��ض��ت ال��ش��رك��ة ب��ت��ن��ف��ي��ذ م��ش��اري��ع 
جيد  عائد  لتحقيق  ممكنة  بيئة  أفضل  وتحقيق  التطوير 

للمساهمين.
التي  المالية  البيانات  بعض  لكم  أجيز  أن  لي  وأسمحوا   
الميزانية  فحسب  للشركة،  المالي  الموقف  لكم  توضح 

المنتهية في 2018/12/31م. 
بلغت حقوق الملكية   ثالثمائة وخمسة وستون مليونًا،  
وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفًا وثالثمائة وتسعة وثمانون 

رياالً  )365,428,389 (.
وخمسون  وأث��ن��ان  ستمائة  الموجودات  مجموع  وبلغ 
مليونًا، وتسعمائة وأثني عشر ألفًا وثالثمائة وستة وثالثون 

رياالً   )652,912,336 ريال(.
بلغت ربحية السهم  ستة رياالت وأثنان درهم)6,02 ريال(.

بلغت أرباح الشركة   مائة وثمانية مليونًا،  وثالثمائة وثالثة 
وتسعون ألفًا،  ومائة وستة وثمانون رياالً )108,393,186 ريال(. 

أما فيما يختص بنشاط  اإلجمالية.  األرقام  هذا فيما يخص 
أداء الشركة بدأت  االدارة واستمرارًا لتحسين  الشركة فان 
العمل  معينات  وت��ط��وي��ر  المنتجات  وت��وف��ي��ر  تنويع  ف��ي 
ملحوظ  مبيعاتها بشكل  زيادة في  تحقيق  من  وتمكنت 
حيث بلغت نسبة الزيادة 4.1%  مقارنة بالعام السابق ،والذي 

إنعكس إيجابيًا على أرباح الشركة . 
الزيادة في  إلى  باإلضافة  الشركة  مبيعات  الزيادة في  أدت 
أسعار شراء اللحوم األسترالية في بلد المنشأ خالل العام 
المباشرة  التكاليف  في  زيادة  إلى  مباشر  بشكل  و  2018م 
بنسبة 20% مما أنعكس بدوره على إرتفاع الدعم المقدم 
العام  م��ع  مقارنة    %31.3 بنسبة  قطر  دول��ة  حكومة  م��ن 
ليس  الشراء  أسعار  الزيادة في  بأن  األشارة  ونود  الماضي. 
المفروض على دولة  الحصار  و  الراهنة  باألوضاع  لها عالقة 
قطر بل يحكمها العرض و الطلب في بلد المنشأ و هي 
ما زالت ضمن معدالتها الطبيعية مقارنة باألعوام السابقة.
بإعداد  الشركة  إدارة  قامت  فقد  الحصار،  يخص  ما  في  و 
خطط استراتيجية منسجمة مع توصيات حكومة دولة قطر 
وتنسيق متواصل مع الجهات المختصة، حيث قامت بعدة 
إجراءات وتعاقدات وبدأت في زيادة مخزونها االستراتيجي 
المبردة، كما وأنشأت منافذ  الحية واللحوم  الحيوانات  من 
جديدة في مناطق مختلفة لتوريد اللحوم لعمالئها. تقوم 
اإلج��راءات  وستتخذ  مستمر  بشكل  الوضع  بمراقبة  اإلدارة 
الالزمة لضمان إستمرارية توفر اإلمدادات للسوق، وفي ذات 

الوقت الحفاظ على ربحية الشركة.

وبناءًا على النتائج التي تم تحقيقها فإن مجلس إدارتكم 
يوصي لجمعيتكم الموقرة بالموافقة على:

والخسائر  األرب��اح  وحساب  للشركة  العمومية  الميزانية 
لعام 2018م.

توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس المال بواقع ثالثة 
إستقرار  اإلعتبار  في  أخ��ذًا  لكل سهم.  ري��ال(   3.00( ري��االت 
مشاريعها  تنفيذ  من  الشركة  وتمكين  األرب���اح  معدل 

المستقبلية وسيبدأ توزيعها بعد الموافقة عليها.
الخطة المستقبلية:

تعتزم  الدولة  في  الغذائي  األمن  منظومة  مع  إنسجامًا 
النهوض  على  ال��ق��ادم��ة  المرحلة  ف��ي  التركيز  الشركة 
وخارجية  داخلية  مشاريع  بإنشاء  وذل��ك  اإلن��ت��اج  بقطاع 
توريد  إستمرارية  ضمان  بهدف  واألع��الف  اللحوم  لقطاع 
اآلن  الشركة  وتعكف  تنافسية  وب��أس��ع��ار  السلع  ه��ذه 
وقد  إنشائها،   ف��ي  وال��ب��دء  لها  ال��دراس��ات  إع���داد  على 
بمنطقة  األغ��ن��ام  وتربية  إلنتاج  مشروع  الشركة  نفذت 
وبدأ  رأس  ألف  لخمسين  تصل  إستيعابية  بطاقة  أركية 
إستيراد  تم  حيث  العام  هذا  بداية  اإلنتاج  في  المشروع 
)10.000 رأس( من اإلناث كمرحلة أولى وذلك بعد أن أكملت 
الشركة اإلنشاءات من حظائر وغيرها  ، وسيسهم هذا 
تنويع منتجاتها   الشركة على  تعزيز قدرة  المشروع في 
تعذر  ح��ال  ف��ي  المحلي  لإلستهالك  إحتياطي  وتوفير 

اإلستيراد ألي سبب كان وبالتالي تحقيق إيرادات جيدة.
لزيادة  تنفيذها  الجاري  التوسع  خطة  إلى  باإلضافة  هذا 
المناطق  جميع  لتغطي  ومنتجاتها  للحوم  البيع  منافذ 

بدولة قطر.
ال��م��ذك��ورة  للمشاريع  خ��اص��ًا  إهتمامًا  اإلدارة  أول���ت  وق��د 
والتأكد  تنفيذها  عمليات  لتمويل  خططها  ووضعت 
من جدواها ومساهمتها بشكل فعال في زيادة إيرادات 

الشركة.
إلى  يرفع  ب��أن  اإلدارة  مجلس  يتشرف  المناسبة  وبهذه 
ثاني  آل  بن حمد  تميم  الشيخ/  السمو  مقام حضرة صاحب 
األمير  السمو  ، وصاحب  المفدى حفظه اهلل  البالد  أمير   -
الوالد الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني، أسمى آيات الشكر 
الشركة،   إلنجاح مسيرة  المستمر   الدعم  والعرفان على 
في  اإلقتصادي  النشاط  أوج��ه  لكافة  الدائمة  ورعايتهم 

الدولة. 
كما اليفوتني في هذا المقام، أن أتقدم بالشكر ألخواني 
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع العاملين 
أعمال  لتطوير  جهود  م��ن  ب��ه  م��اق��ام��وا  على  بالشركة، 

الشركة.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .

علي محمد العبيدلي
رئيس مجلس اإلدارة

علي محمد العبيدلي
رئيس مجلس اإلدارة

يتشرف مجلس اإلدارة بدعوة السادة/ المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذي سوف يعقد  
في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم األحد الموافق 2019/2/24م، بفندق شيراتون الدوحة قاعة الريان وأيضًا إجتماع 
الجمعية العامة غير العادية الذي سوف يعقد عقب إنتهاء إجتماع الجمعية العامة العادية. وفي حالة عدم إكتمال النصاب 
القانوني، سيعقد اإلجتماع الثاني للجمعيتين  يوم األحد الموافق 2019/3/3م، في نفس الزمان والمكان. وذلك للنظر في 

جدولي أعمال اإلجتماعين، كما يلي:

1- سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 2018/12/31م، والخطة المستقبلية والتصديق عليه.
2- سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المنتهية في 2018/12/31م. والتصديق عليه.

3- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب األرباح والخسائر لسنة 2018م والتصديق عليهما.
4- مناقشة تقرير الحوكمة لسنة 2018م. وإعتماده

5- الموافقة على مقترح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس المال بواقع )3( ريال لكل سهم.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م، وتحديد مكافآتهم .

7- إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الجديدة )2021-2019(.
8- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية )2019م ( وتحديد أتعابهم .

1- الموافقة على مشروع تعديل النظام األساسي بموجب قرار هيئة قطر  لألسواق المالية الصادر في 16 ديسمبر 2018 لتجزئة القيمة 
اإلسمية للسهم وذلك حسب النصوص التالية:

1- يعتبر اإلعالن المنشور في الصحف المحلية وموقع بورصة قطر اإللكتروني، وموقع الشركة اإللكتروني دعوة رسمية لجميع المساهمين وفقًا ألحكام 
المادة )126( من قانون الشركات التجارية.

2- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره من المساهمين اآلخرين، ما عدا أعضاء مجلس اإلدارة، لحضور اإلجتماع والتصويت وذلك بموجب توكيل خاص 
مكتوب، وال يجوز أن يزيد عدد األسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على 5% من أسهم الشركة.

3-  في حال توكيل الشركات يجب إبراز تفويض موقع من المخولين مختوم من الشركة للحضور والتصويت مع إرفاق صورة من بطاقة المنشأة.
4- يمكن الحصول من مقر الشركة، على نسخة من الدعوة لإلجتماع وقسيمة التوكيل، وكذلك الميزانية وحساب األرباح والخسائر وتقرير مجلس اإلدارة 

وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
5- يمكن للمساهمين اإلطالع الخاص، على كشف تفصيلي يوضح مبالغ المكافآت واألجور والمخصصات التي تقاضاها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
التي أنفقت في الدعاية والتبرعات، وذلك قبل إنعقاد الجمعية بأسبوع، بمكتب أمين سر مجلس اإلدارة بمقر  المبالغ  خالل العام 2018م، وأيضًا 

الشركة أثناء ساعات العمل الرسمية من الساعة )7:30ص( وحتى الساعة )2:30 م(.
6- يرجى من السادة المساهمين الحضور لقاعة اإلجتماع قبل الموعد المحدد بساعة لتسهيل إكمال إجراءات التسجيل وعلى المساهمين تقديم 

بطاقاتهم الشخصية والتوكيالت )إن وجدت( عند التسجيل.

2- تفويض السيد/ رئيس مجلس اإلدارة بإتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة أمام الجهات المختصة إلعتماد وتوثيق ونشر التعديالت المذكورة.

قبل التعديل

)180,000,000( ريال قطري   حدد رأس مال الشركة المصدر به بمبلغ 
وحدد رأس المال المصدر بمبلغ )180,000,000( ريال قطري موزع على 
عدد  )18,000,000( سهمًا، والقيمة االسمية للسهم الواحد )عشرة( 

رياالت قطري جميعها أسهم نقدية، 
..………………… 

يكون لحكومة  دولة قطر  سهم واحد ممتاز قيمتة عشرة رياالت.
.………………………………

الفقرة )3( أن يكون مساهمًا ، ومالكًا عند إنتخابه أو خالل ثالثين 
الشركة  أسهم  من  سهم    )10,000( لعدد  إنتخابه  تاريخ  من  يومًا 

..……… ……………………………

بعد التعديل

ري��ال   )180,000,000( بمبلغ  ب��ه  ال��م��ص��در  ال��ش��رك��ة  م���ال  رأس  ح���دد 
ري��ال   )180,000,000( بمبلغ  ال��م��ص��در  ال��م��ال  رأس  وح���دد  ق��ط��ري  
االسمية  والقيمة  سهمًا،   )180,000,000( ع��دد   على  م��وزع  قطري 
نقدية،   أسهم  جميعها  ق��ط��ري(  ري��ال  )واح���د  ال��واح��د  للسهم 

.……………………………
يكون لحكومة  دولة قطر  سهم واحد ممتاز قيمتة واحد ريال.

.………………………………
الفقرة )3(  أن يكون مساهمًا ، ومالكًا عند إنتخابه أو خالل ثالثين 
يومًا من تاريخ إنتخابه لعدد )100,000( سهم من أسهم الشركة ....

...........................................................

المادة

5

9

34
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البيــــــانــات المـــالية كما في 31 ديســمبر 2018

تقــــريــــر مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين

بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

بيان الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بيان المركز المالي  في 31 ديسمبر 2018

بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 

 بيان التدفقات النقدية  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 
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17.632.341
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652.912.336

180.000.000
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-
)30.079.994(
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287.483.947
652.912.336

515.916.155

)935.027.930(

)419.111.775(

565.725.446

768.136

15.651.050

)54.611.277(

)28.394(

108.393.186

6.02

108.393.186

-

)5.866.139(

111.063

102.638.110

108.393.186

3.968.029

2.792.300

)557.750(

)768.136(

113.827.629

)9.353.506(

)16.019.402(

)20.046.957(

10.288.221

87.695.985

)1.028.651(

77.667.334

)5.433.470(

5.210.192

975.937

2.285.963

3.038.622

)482.586(

)76.500.000(

)76.982.586(

3.723.370

297.603.997

)5.866.139(

295.461.228

عقارات ومعدات
مشاريع قيد التنفيذ

استثمارات في أوراق مالية 

الموجودات المتداولة 
مخزون

موجودات بيولوجية
ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما 

نقد وأرصدة لدى البنوك

إجمالي الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية
رأس المال

االحتياطي القانوني
احتياطي القيمة العادلة

احتياطي فروق صرف عمالت أجنبية
أرباح مدورة

إجمالي حقوق الملكية 
المطلوبات غير المتداولة

تسهيالت إسالمية
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

المطلوبات المتداولة
تسهيالت إسالمية

ذمم دائنة ومصاريف مستحقة الدفع

إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

اإليرادات   

تكلفة المبيعات

إجمالي الخسارة

تعويض من حكومة دولة قطر

ربح من التغير في القيمة العادلة ناقص تكاليف 

حتى البيع للموجودات البيولوجية

إيرادات أخرى

مصاريف عمومية وإدارية

)خسارة( / ربح من صرف عمالت أجنبية

ربح السنة

العائد األساسي والمخفف للسهم 

الربح للسنة   

إيرادات شاملة أخرى: 

إيرادات شاملة أخرى يتم تصنيفها إلى بيان الدخل في فترات الحقة: 

موجودات مالية متاحة للبيع - صافي التغير في القيمة العادلة

صافي التغيير من فروقات صرف عمالت أجنبية – 

العمليات األجنبية 

إيرادات شاملة أخرى ال يتم تصنيفها إلى الربح أو الخسارة 

في فترات الحقة:

استثمارات في أوراق مالية – صافي التغير في القيمة العادلة

إجمالي الدخل الشامل للسنة 

ربح السنة

تعديالت للبنود التالية:

االستهالك 

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

)ربح( / خسارة من استبعاد عقارات ومعدات

ربح من التغير في القيمة العادلة ناقص تكاليف حتى 

البيع للموجودات البيولوجية

التغيرات في رأس المال العامل:

مخزون

موجودات بيولوجية 

ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً

ذمم دائنة ومصاريف مستحقة الدفع

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

شراء عقارات ومعدات

الحركة في مشاريع قيد التنفيذ

متحصالت من استبعاد عقارات ومعدات 

متحصالت من بيع استثمارات في أوراق مالية  

صافي النقد من/ )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية 

صافي الحركة في تسهيالت إسالمية

توزيعات أرباح مدفوعة 

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 

الزيادة في النقد وأرصدة لدى البنوك 

النقد وأرصدة لدى البنوك في 1 يناير

صافي فروقات صرف العمالت األجنبية 

النقد وأرصدة لدى البنوك في 31 ديسمبر
علي محمد سليمان العبيدلي

رئيس مجلس اإلدارة
 عبد الرحمن بن محمد الخيارين

الرئيس التنفيذي

17.551.610
22.842.533
6.174.900

46.569.043

8.955.445
1.286.210

260.690.247
297.703.997
568.635.899
615.204.942

180.000.000
65.284.922

419.817
)24.213.855(
120.509.225
342.000.109

754.248
11.604.259
12.358.507

482.588
260.363.738
260.846.326
273.204.833
615.204.942

495.741.634

)779.028.167(

)283.286.533(

430.853.081

-

9.528.821

)49.449.294(

433.953

108.080.028

6.00

108.080.028

)601.800(

)1.443.880(

-

106.034.348

108.080.028

4.657.735

1.961.372

470.614

-

115.169.749

7.366.228

)870.957(

)76.545.172(

50.190.950

95.310.798

)351.777(

94.959.021

)4.457.340(

)4.881.890(

640.891

-

)8.698.339(

)482.588(

)63.000.000(

)63.482.588(

22.778.094

276.694.405

)1.868.502(

297.603.997

إلى السادة المساهمين    الكرام
شركة ودام الغذائية ش.م.ع.ق. 

تقرير حول تدقيق البيانات المالية 
الـــــــرأي 

المركز  بيان  تتضمن  والتي  )»الشركة«(  الغذائية ش.م.ع.ق.  ودام  لشركة  المرفقة  المالية  البيانات  دققنا  لقد 
المالي كما في 31 ديسمبر 2018، وبيان الدخل، وبيان الدخل الشامل، وبيان التدفقات النقدية، وبيان التغيرات 
في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وإيضاحات حول البيانات المالية تتضمن ملخصاً للسياسات 

المحاسبية الهامة.  
في رأينـا أن البيانـات الماليـة المرفقة تظهـر بعدالة، من كافة النواحي المادية، المركز المالي للشركة كما في 
31 ديسمبر 2018 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير 

 .)IFRSs( المالية
أساس الرأي

التقرير بيان لمسؤولياتنا  في هذا  للتدقيق )ISAs(. ويرد الحقاً  الدولية  للمعايير  التدقيق وفقاً  لقد قمنا بأعمال 
المتعلقة بالمعايير في فقرة “مسؤولية مراقب الحسابات حول أعمال تدقيق البيانات المالية” من هذا التقرير. ووفقاً 
لقانون أخالقيات المحاسبين المهنيين الصادر عن مجلس المعايير األخالقية الدولية )IESBA Code(، فإننا 
كيان مستقل عن الشركة وقد وفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لمتطلبات هذا القانون. وفي رأينا أن أدلة 

التدقيق التي حصلنا عليها كافية وتوفر أساساً مالئماً يمكننا من إبداء رأينا.
األمور الهامة حول أعمال التدقيق

إن األمور الهامة حول أعمال التدقيق، في تقديرنا المهني، هي تلك األمور األكثر أهمية خالل تدقيق البيانات 
المالية ككل وفي تكوين  للبيانات  التدقيق  للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور خالل إجراء أعمال  المالية 
رأينا حولها، كما وأننا ال نقدم رأيا منفصال بشأن هذه االمور. وفيما يلي وصف لكيفية تناول كل أمر من هذه 

األمور خالل أعمال التدقيق. 
المالية في  البيانات  تدقيق  الحسابات حول أعمال  فقرة مسؤولية مراقب  الموضحة في  بالمسؤوليات  لقد وفينا 
تقريرنا هذا، بما فيها ما يتعلق بهذه األمور. وبناًء عليه، تضمنت أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ إجراءات 
تهدف إلى تعزيز تقييمنا لمخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية. كما وتقدم نتائج إجراءات التدقيق التي 
البيانات  تدقيق  لرأينا حول  أدناه، أساساً  الموضحة  لمعالجة األمور  المتخذة  بما في ذلك اإلجراءات  بها،  قمنا 

المالية المرفقة.
األمور الهامة حول أعمال التدقيق

العقد مع الحكومة الستيراد اللحوم 
المحلية  السوق  تعاقدية مع حكومة دولة قطر الستيراد مواشي استرالية وبيعها في  الشركة في عالقة  دخلت 
بالسعر المحدد من قبل الحكومة. وفًقا لشروط هذا العقد، تقوم الحكومة بصرف مبلغ محدد للشركة كتعويض 

لكل كيلوجرام من اللحوم المباعة. 
ونظًرا لطبيعة العقد، تتضمن المعامالت بموجب هذا العقد استخدام قدر كبير من األحكام والتقديرات لتحديد ما 
إذا كانت الشركة تعمل بصفتها طرف أصيل أو وكيل وتأثير ذلك على احتساب التعويض الحكومي وعرض 
اإليرادات من العقد في البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ذات الصلة. ولذلك اعتبرنا أن هذه 
المسألة هي األكثر أهمية خالل أعمال التدقيق التي قمنا بها. تم عرض االفصاحات ذات الصلة في اإليضاح 

رقم 9 حول البيانات المالية.
خطوات التدقيق المتبعة لألمور الهامة حول أعمال التدقيق

قمنا بها ما يلي:
• تقييم اإلجراءات الرقابية المطبقة من قبل اإلدارة فيما يتعلق بالمعالجة المحاسبية لتلك المعاملة.  

• تقييم مدى مالءمة تسجيل التعويض الحكومي واإليرادات من بيع اللحوم. 
• مراجعة عقد التعويض المبرم مع الحكومة والتواصل مع اإلدارة لتكوين رؤية شاملة حول الشروط المحددة 

بالعقد والمخاطر المرتبطة به، وذلك لتقييم مدى االلتزام بشروط عقد التعويض الحكومي. 
• القيام بفحص تفاصيل استيراد اللحوم وبيعها إجراء مراجعة تحليلية لها. 

• تقييم مدى معقولية طريقة احتساب التعويض الحكومي ومدى مالءمة المستندات المؤيدة.
• تقييم عرض التعويض الحكومي واإلفصاح عنه في البيانات المالية. 

المعلومات األخرى 
تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي، ولكنها ال تشمل البيانات المالية وتقرير 
بالتقرير  تزويدنا  يتم  أن  يتوقع  األخرى.  المعلومات  مسؤول عن  اإلدارة  مجلس  إن  حولها.  الحسابات  مراقب 
السنوي للشركة بعد تاريخ تقرير مراقب الحسابات. إن رأينا حول البيانات المالية ال يتضمن المعلومات األخرى، 

وال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد حولها.
فيما يتعلق بقيامنا بتدقيق البيانات المالية، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى المذكورة أعاله 
عندما يتم تزويدنا بها، وعند القيام بذلك، األخذ في االعتبار ما إذا كانت هذه المعلومات ال تتماشي بصورة مادية 
مع البيانات المالية أو المعلومات التي حصلنا عليها خالل أعمال التدقيق، أو أنها تبدو كأخطاء مادية. في حال 
توصلنا إلى وجود خطأ مادي حول المعلومات األخرى بناًء على أعمال التدقيق التي قمنا بها، فإن علينا حينها 

اإلبالغ عن ذلك في التقرير. ليس لدينا ما يجب اإلبالغ عنه في هذا الشأن.  
مسؤولية اإلدارة والمكلفين بالحوكمة حول البيانات المالية 

المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقاً  عادلة  بصورة  المالية وعرضها  البيانات  إعداد  عن  مسؤولة  اإلدارة  إن 
)IFRSs(، وتشمل هذه المسؤولية أيضاً أنظمة الرقابة الداخلية التي تحدد اإلدارة أنها ضرورية إلعداد بيانات 
المالية، تكون اإلدارة  البيانات  الناتجة عن احتيال أو خطأ. عند إعداد  المادية، سواء  مالية خالية من األخطاء 
مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار في عملياتها وفقاً لمبدأ االستمرارية وكذلك اإلفصاح، عند الحاجة، 
حول األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام أساس مبدأ االستمرارية المحاسبي، إال إذا كانت اإلدارة تنوي 

تصفية الشركة أو إنهاء عملياتها، أو أنه ليس لديها بديل واقعي غير ذلك. 
تتمثل مسؤولية األشخاص المكلفين بالحوكمة في اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة. 

مسؤولية مراقب الحسابات حول أعمال تدقيق البيانات المالية
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية ككل خالية من األخطاء المادية، سواء الناتجة 
عن احتيال أو خطأ، وكذلك إصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو تأكيد عالي 
المستوى، ولكنه ال يعد ضماناً بأن أعمال التدقيق التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق )ISAs( سوف 
تقوم دائما بتحديد األخطاء المادية عند وقوعها. قد تنشأ األخطاء من االحتيال أو الخطأ وينظر فيها كأخطاء مادية، 
بصورة فردية أو إجمالية، إذا كان من المحتمل أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون 

بناًء على هذه البيانات المالية.
وكجزء من أعمال التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق )ISAs(، فإننا نقوم بممارسة التقديرات المهنية ونحافظ 

على التزامنا المهني خالل جميع مراحل التدقيق. كما نقوم أيضا بما يلي:
• تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية، سواًء الناتجة عن احتيال أو خطأ، والقيام بإجراءات 
تعد  إلبداء رأينا.  أساساً  توفر  كافية ومالئمة  تدقيق  أدلة  الحصول على  المخاطر وكذلك  لهذه  استجابة  التدقيق 
مخاطر عدم تحديد األخطاء المادية الناتجة عن االحتيال أعلى من المخاطر الناتجة عن الخطأ، حيث قد يشمل 

االحتيال التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو العرض الخاطئ أو تجاوز الرقابة الداخلية.
• فهم أنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق بغرض إعداد إجراءات تدقيق مناسبة، وليس لغرض إبـداء 

رأينا حـول فعاليـة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للشركة.
• تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية واالفصاحات ذات الصلة المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة 

من قبل اإلدارة.
• إصدار نتيجة حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، بناًء على أدلة التدقيق المقدمة، 
وكذلك تحديد ما إذا كان هناك أحداث أو ظروف مادية تلقي بالشك على قدرة الشركة على االستمرار وفقاً لمبدأ 
االستمرارية. في حال اتضح لنا وجود شك مادي، فإن علينا لفت االنتباه في تقرير التدقيق إلى االفصاحات ذات 
الصلة في البيانات المالية أو تعديل رأينا إذا كانت هذه االفصاحات غير كافية. كما وتعتمد نتيجة المراجعة على أدلة 
التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات. وعلى الرغم من ذلك، قد تؤدي األحداث أو 

الظروف بعد ذلك التاريخ إلى عدم استمرار الشركة وفقاً لمبدأ االستمرارية.
• تقييم العرض العام وبنية ومحتوى البيانات المالية، بما في ذلك االفصاحات، وتحديد ما إذا كانت البيانات المالية 

تظهر المعامالت واألحداث الهامة بصورة عادلة.
• الحصول على أدلة تدقيق كافية بشأن المعلومات المالية للمؤسسات أو األنشطة التجارية للشركة إلبداء رأي حول 
التدقيق للشركة، ونبقى نحن مسؤولون فقط  إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وتنفيذ أعمال  المالية.  البيانات 

عن رأينا حول أعمال التدقيق.
قمنا بالتواصل مع األشخاص المكلفين بحوكمة الشركة فيما يتعلق، ضمن أمور أخرى، بنطاق العمل المحدد وتوقيت 

التدقيق ونتائج أعمال التدقيق الهامة. 
كما نقدم لألشخاص المكلفين بالحوكمة بيانا يفيد بأننا قد التزمنا بأخالقيات المهنة بشأن االستقاللية، وقمنا بالتواصل 
معهم حول أية عالقات أو أمور األخرى قد يعتقد أنها تؤثر على استقالليتنا وكذلك تقديم اإلجراءات الوقائية ذات 

الصلة، عند الضرورة. 
ومن خالل األمور التي تم التواصل حولها مع األشخاص المكلفين بالحوكمة ، نحدد األمور التي تعد أكثر أهمية 
خالل تدقيق البيانات المالية للفترة الحالية، وبناًء على ذلك فهي أمور التدقيق الهامة. ونقوم بإيضاح هذه األمور في 
تقرير مدقق الحسابات إال في حال وجود قانون أو حكم يمنع االفصاح العلني عن هذا األمر أو عندما نقرر، في 
حاالت استثنائية للغاية، أنه ال يجب االفصاح العلني عن أمر في تقريرنا ألنه من المحتمل أن تفوق اآلثار السلبية 

لذلك أهداف المصلحة العامة من اإلفصاح.
تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

وفي رأينا أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة، وقد أجري الجرد للمخزون وفقاً لألصول المرعية، وأن 
البيانات المالية تراعي أحكام قانون الشركات التجاري القطري رقم 11 لسنة 2015 والنظام األساسي للشركة. لقد 
حصلنا على كافة المعلومات وااليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا، وحسب علمنا واعتقادنا لم تقع 
خالل السنة مخالفات ألحكام القانون المذكور أعاله أو النظام األساسي للشركة على وجه قد يكون له تأثير مادي 

على المركز المالي للشركة أو أدائها المالي. 

عن إرنست ويونغ
زيـــاد نـــادر
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إيضاحاتإيضاحات
إيضاحات 2018

2018لاير قطري
لاير قطري

2018
لاير قطري

2018
لاير قطري

2017
2017لاير قطري

لاير قطري

2017
لاير قطري

2017
لاير قطري

*   طبقت �ل�ضركة �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية 9 و�ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية 15 با�ضتخد�م �لنهج �ملعدل وفقًا للأحكام �النتقالية لتلك �ملعايري. مل يتطلب تطبيق �ملعايري �جلديدة �إجر�ء تعديلت على �لر�ضيد �الفتتاحي للأرباح �ملدورة )�إي�ضاح 2/2(. 
**  وفقًا للقانون رقم 13 ل�ضنة 2008 و�ي�ضاحات �لقانون �للحقة �ل�ضادرة �ضنة 2010، قامت �ل�ضركة بتخ�ضي�ص مبلغ 2.709.830 ريال قطري )2017: 2.702.001 ريال قطري( من �الأرباح �ملدورة للم�ضاهمة يف �ضندوق دعم �الأن�ضطة �الجتماعية و�لريا�ضية. هذ� �ملبلغ ميثل 2.5٪ من �ضايف �أرباح �ل�ضنة. 

 في 1 يناير 2018 *
 ربح السنة 

خسارة شاملة أخرى للسنة 
 إجمالي الدخل الشامل للسنة

استبعاد استثمار بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
مشاركة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية ** 

تحويل إلى االحتياطي القانوني )ايضاح 13(
توزيعات أرباح مدفوعة )ايضاح 21(
 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018

 في 1 يناير 2017 
 ربح السنة 

خسارة شاملة أخرى للسنة 
 إجمالي الدخل الشامل للسنة

مشاركة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية 
تحويل إلى االحتياطي القانوني )ايضاح 13(

توزيعات أرباح مدفوعة )ايضاح 21(
 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017 

180.000.000
-
-
-
-
-
-
-

180.000.000

180.000.000
-
-
-
-
-
-

180.000.000

)24.213.855(
-

)5.866.139(
)5.866.139(

-
-
-
-

)30.079.994(

)22.769.975(
-

)1.443.880(
)1.443.880(

-
-
-

)24.213.855(

65.284.922
-
-
-
-
-

10.839.319
-

76.124.241

54.476.919
-
-
-
-

10.808.003
-

65.284.922

120.509.225
108.393.186

-
108.393.186

530.880
)2.709.830(

)10.839.319(
)76.500.000(
139.384.142

88.939.201
108.080.028

-
108.080.028
)2.702.001(

)10.808.003(
)63.000.000(
120.509.225

419.817
-

111.063
111.063

)530.880(
-
-
-
-

1.021.617
-

)601.800(
)601.800(

-
-
-

419.817

342.000.109
108.393.186
)5.755.076(

102.638.110
-

)2.709.830(
-

)76.500.000(
365.428.389

301.667.762
108.080.028
)2.045.680(

106.034.348
)2.702.001(

-
)63.000.000(
342.000.109

الموجودات
الموجودات غير المتداولة 

األنشطة التشغيلية 

رأس المال
لاير قطري

رأس المال
لاير قطري

االحتياطي القانوني
لاير قطري

االحتياطي القانوني
لاير قطري

احتياطي القيمة العادلة
لاير قطري

احتياطي القيمة العادلة
لاير قطري

أرباح مدورة
لاير قطري

أرباح مدورة
لاير قطري

اإلجمالي
لاير قطري

اإلجمالي
لاير قطري

احتياطي فروق تحويل العمالت األجنبية
لاير قطري

احتياطي فروق تحويل العمالت األجنبية
لاير قطري

تشكل االيضاحات من 1 إلى 26 جزًء من هذه البيانات المالية

تشكل االيضاحات من 1 إلى 26 جزًء من هذه البيانات الماليةتشكل االيضاحات من 1 إلى 26 جزًء من هذه البيانات المالية

تشكل االيضاحات من 1 إلى 26 جزًء من هذه البيانات المالية



ايضاحات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018
1 - الوضع القانوني والنشاط الرئيسي

تأسست شركة ودام الغذائية ش.م.ع.ق. )»الشركة«( كشركة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير االقتصاد والمالية 
رقم )75( لسنة 2003.

بريد  ، صندوق  دولة قطر   ، الدوحة  للشركة هو  المسجل  والعنوان  للشركة هو 26911  التجاري  السجل  إن رقم 
.22240

تتضمن األنشطة الرئيسية للشركة استيراد وتجارة الماشية واللحوم واألعالف وذبح األغنام والماشية وتزويد السوق 
المحلي باللحوم الطازجة والمنتجات ذات الصلة.

إن هذه البيانات المالية تتضمن الموجودات والمطلوبات ونتائج العمليات لفرع الشركة في السودان.
صادقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2016 على تعديل المواد رقم 30 و 36 و 38 و 43 

و 62 من النظام األساسي للشركة لتتماشى مع القانون رقم 11 لسنة 2015.
الشركة  إدارة  قبل مجلس  المنتهيـة في 31 ديسمبر 2018 من  للسنـة  المالية  البيانات  الموافقة على إصـدار  تمـت 

في 27 يناير 2019.
2- أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة 

1/2 أسس اإلعداد
بيان االلتزام 

تم إعداد البيانات المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة من قبل لجنة معايير المحاسبة الدولية 
ولجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية وطبقاً ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015.

أساس القياس
المالية  األوراق  في  واالستثمارات  البيولوجية  الموجودات  باستثناء  التاريخية،  التكلفة  لمبداً  وفقاً  البيانات  إعداد  يتم 

حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.
عملة العرض والعملة الوظيفية

تم إعداد البيانات المالية باللاير القطري ، وهو عملة العرض والعملة المستخدمة ألعمال الشركة.
هذه البيانات المالية للشركة هي األولى التي يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 والمعيار الدولي للتقارير 

المالية 15 بها. تم اإلفصاح عن التغير في السياسات المحاسبية الهامة كما هي موضحة أدناه.
 2/2 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة في الشركة

المالية  البيانات  المستخدمة إلعداد  تلك  مع  تتماشى  المالية  البيانات  هذه  إعداد  في  المطبقة  المحاسبية  السياسات  إن 
مفعولها  التي يسري  الجديدة  والتفسيرات  المعايير  تطبيق  باستثناء  ديسمبر 2017،  في 31  المنتهية  للسنة  للشركة 

كما في1 يناير 2018.
قامت الشركة للمرة األولى بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9: األدوات المالية ، والمعيار الدولي للتقارير المالية 
15: اإليرادات من العقود مع العمالء. وفقاً لألحكام االنتقالية لهذه المعايير الجديدة، لم يتم تعديل أرقام المقارنة. إن 

تطبيق وتأثير هذه التغيرات موضحة أدناه. 
المعيار الدولي للتقارير المالية 9 - األدوات المالية 

المالية:  األدوات   39 الدولي  المحاسبة  معيار  محل  المالية  األدوات   9 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  يحل 
الثالثة  العوامل  بين  تجمع  والتي   ،2018 يناير   1 بعد  أو  في  تبدأ  التي  السنوية  للفترات  والقياس  التحقيق 
التحوط.  ومحاسبة  القيمة،  فــي  واالنــخــفــاض  والــقــيــاس،  التصنيف  المالية:  ـــاألدوات  ب الخاصة   للمحاسبة 
المقارنة.  تعديل معلومات  اختارت عدم  بأثر رجعي، ولكنها  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  بتطبيق  الشركة  قامت 

ونتيجة لذلك، ال تزال معلومات المقارنة المقدمة تحتسب وفًقا لسياسة المحاسبية السابقة للشركة.
تصنيف وقياس الموجودات المالية

في 1 يناير 2018، قامت إدارة الشركة بتقييم أي من نماذج األعمال تنطبق على الموجودات المالية التي تحتفظ بها 
الشركة في تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية 9 وقد صنفت أدواتها المالية ضمن الفئات المناسبة 

في المعيار الدولي للتقارير المالية 9.
فيما يتعلق باستثمارات األسهم، فإن التأثير هو مجرد تغيير في المسمى من استثمارات »متاحة للبيع« إلى استثمارات 
أو  المدورة«  »األربــاح  حسابات  في  ملحوظ  تأثير  أي  يوجد  ال  الخسارة«.  أو  الربح  خالل  من  العادلة  »بالقيمة 
»احتياطي القيمة العادلة«. لم يعد هناك أي إعادة تصنيف للمبالغ المتراكمة من االحتياطيات إلى الربح أو الخسارة 
عند استبعاد هذه االستثمارات في األسهم ولم تعد خاضعة لتقييم انخفاض القيمة. يتم تسجيل أي أرباح أو خسائر ناتجة 

عن القيمة العادلة كجزء من اإليرادات الشاملة األخرى.
انخفاض قيمة الموجودات المالية

للمعيار   )ECL( المتوقعة االئتمانية  الخسارة  لنموذج  الخاضعة  المالية  الموجودات  التالية من  الشركة األنواع  لدى 
الدولي للتقارير المالية 9:

المدينة  الموظفين، والذمم  المستحقة من  المدينة من حكومة دولة قطر، والمبالغ  المدينة، واألرصدة  التجارية  الذمم 
األخرى 

الودائع ألجل لدى البنوك )النقد وما في حكمه(
لقد أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 إلى حدوث تغيير مادي في حساب الشركة لخسائر انخفاض قيمة 
للموجودات المالية باستبدال نهج الخسارة المتكبدة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 39 بنهج الخسارة االئتمانية المتوقعة 
)ECL(. كان على الشركة تعديل منهجية االنخفاض في القيمة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 9 لكل فئة من فئات 
هذه الموجودات. إن تطبيق متطلبات الخسائر االئتمانية المتوقعة المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقارير المالية 

9 لم ينتج عنها أي زيادة هامة في مخصصات انخفاض القيمة لموجودات الديون المالية للشركة.
إلى حد كبير ستظل السياسية المحاسبية المتعلقة بالمطلوبات المالية للشركة كما هي في ظل معيار المحاسبة الدولي 
للتصنيف  الجديدة  بالسياسات  الخاصة  يناير 2018   1 في  المتبعة  المحاسبية  السياسات  على  االطالع  يرجى   .39
التي  المعايير األخرى  بتعديل  المالية 9  للتقارير  الدولي  المعيار  يقوم  المالية.  الموجودات  قيمة  وانخفاض  والقياس 

تتعامل مع األدوات المالية مثل المعيار الدولي للتقارير المالية 7. 
المعيار الدولي للتقارير المالية 15: اإليرادات من العقود مع العمالء

يحل المعيار الدولي للتقارير المالية 15 محل معيار المحاسبة الدولي 18: اإليرادات والتفسيرات ذات الصلة، وينطبق 
على جميع اإليرادات الناشئة عن العقود مع العمالء، ما لم تقع هذه العقود في نطاق المعايير األخرى. يحدد المعيار 
للتقارير  الدولي  للمعيار  وفًقا  العمالء.  مع  التعاقد  عن  الناتجة  األرباح  لمراعاة  من خمس خطوات  نموذًجا  الجديد 
المالية 15، يتم تحقيق االيرادات بمبلغ يعكس المبلغ الذي تتوقع الجهة الحصول عليه في مقابل تقديم البضائع أو 

الخدمات إلى عميل.
يتطلب المعيار من المؤسسات ممارسة التقديرات واألحكام، مع األخذ في االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة 
عند تطبيق كل خطوة من النموذج على العقود مع العمالء. ويحدد المعيار أيضاً طريقة المحاسبة الخاصة بالتكاليف 

اإلضافية للحصول على العقد والتكاليف المرتبطة مباشرة بتنفيذ العقد.
حيث  رجعي  بأثر  المعدلة  التحويل  طريقة  باستخدام   15 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  الشركة  طبقت   
للرصيد  كتعديل   15 المالية  للتقارير  الدولي  للمعيار  المبدئي  للتطبيق  التراكمي  بالتأثير  الشركة  تعترف 
لهذه  وفقاً   .2017 لسنة  المقارنة  معلومات  تعديل  عدم  مع   2018 يناير   1 في  المدورة  لألرباح  االفتتاحي 
.2018 يناير   1 في  كما  منها  االنتهاء  يتم  لم  التي  العقود  بتقييم  فقط  الشركة  قامت  االنتقالية،   الطريقة 
تعمل الشركة في مجال استيراد وتجارة الماشية واللحوم واألعالف. وعادة ما تتضمن عقود الشركة مع العمالء لبيع 
الماشية واللحوم واألعالف التزاًما واحًدا باألداء. قررت الشركة تحقيق اإليرادات من بيع البضائع في الوقت الذي يتم 

فيه تحويل السيطرة على األصل إلى العميل؛ أي بشكل عام عند تسليم البضائع.
توقيت  على  ـــادي  م تأثير  أي   15 المالية  للتقارير  ــي  ــدول ال المعيار  لتطبيق  يكن  ــم  ل ـــك،  ذل وعــلــى 
بــه. الــمــعــتــرف  الــمــبــلــغ  تــعــديــل  ـــى  إل أدت  أخــــرى  ــل  ــوام ع أي  تــحــديــد  يــتــم  ـــم  ول اإليـــــــرادات،   تحقيق 
فئات  في  العمالء  مع  العقود  من  بها  المعترف  اإليرادات  بتصنيف  الشركة  تقوم  المالية،  للبيانات  مطلوب  هو  كما 
 توضح كيفية تأثر طبيعة ومقدار وتوقيت وعدم اليقين حول العوامل االقتصادية على اإليرادات والتدفقات النقدية. 
تأثير مالي على  الجديدة أي  المحاسبية  السياسة  لتلك  لتحقيق اإليرادات، ولم يكن  تم تطبيق سياسة محاسبية جديدة 

األرصدة كما في 1 يناير 2018. 
3/2  المعايير المصدرة ولم تصبح سارية المفعول بعد  

فيما يلي المعايير والتفسيرات المصدرة ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية للشركة. 
تنوي الشركة تطبيق هذه المعايير، حسب الضرورة، عندما تصبح سارية المفعول. 

المعيار
المعيار الدولي للتقارير المالية 16 عقود اإليجار 1 يناير 2019

المالية  للتقارير  ــي  ــدول ال المعيار  لتطبيق  نتيجة  مـــادي  تأثير  هــنــاك  يــكــون  ــن  ل أنــه  الــشــركــة  تتوقع   
         .16

4/2  السياسات المحاسبية الهامة 
تحقيق اإليرادات 

السياسات المحاسبية المطبقة حتى 31 ديسمبر 2017
اإليرادات  قياس  يمكن  وعندما  الشركة  إلى  اقتصادية  منافع  تدفق  معه  يحتمل  الذي  الحد  إلى  اإليرادات  تحقيق  يتم 
المستحقة  أو  المستلمة  للمبالغ  العادلة  بالقيمة  اإليرادات  قياس  يتم  السداد.  موعد  النظر عن  بغض  موثوقة  بصورة 
الشركة  لقد قررت  الرسوم.  أو  الضرائب  بالعقد، وباستثناء  المحددة  السداد  االستالم مع األخذ في االعتبار شروط 
أنها تعمــل كأصيـل في جميع ترتيبات إيراداتها، حيث أنها معرضة للمخاطر والمنافع الهامة المرتبطة ببيع الماشية 
واللحوم، وكذلك حيث أنها صاحب االلتزام األساسي في جميع ترتيبات إيراداتها وتتعرض لمخاطر المخزون ومخاطر 
المشترى ويمكن  إلى  البضاعة  البضاعة عندما تحول مخاطر ومنافع ملكية  مبيعات  اإليرادات من  االئتمان. تحقق 

قياس مبلغ اإليراد بصورة موثوقة.
السياسة المحاسبية المطبقة اعتباراً من 1 يناير 2018

يتم تحقيق اإليرادات في الوقت الذي يتم فيه تحويل السيطرة على األصل إلى العميل، ويكون ذلك عموماً عند تسليم 
البضاعة إلى العميل. تقوم الشركة بتسجيل اإليرادات من مبيعات البضاعة بالقيمة العادلة للمقابل المستلم. وفي حال 
لم يكن ممكناً قياس اإليرادات بصورة موثوقة، تقوم الشركة بتأجيل تحقيق مبالغ اإليرادات حتى يزول عدم اليقين. 

تتراوح مدة االئتمان عادًة بين 30 و 90 أيام بعد تسليم البضاعة.  
إيرادات التمويل 

يتم احتساب إيرادات التمويل على أساس نسبي زمني باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.
ايرادات توزيعات األرباح

اعتماد  عند  يحدث  ما  غالباً  والذي  الدفعات  استالم  في  الشركة  حق  يثبت  عندما  الموزعة  األرباح  إيرادات  تحقق 
المساهمين توزيعات األرباح.

 التعويضات من حكومة دولة قطر
والسودانية  األرمينية   ، األسترالية  اللحوم  بسعر  المتعلقة  قطر  دولة  حكومة  من  التعويضات  بتحقيق  الشركة  تقوم 
كإيرادات في بيان الدخل عندما يصبح التعويض مدين بناًء على االتفاقية التعاقدية الموقعة مع حكومة دولة قطر. تقوم 

حكومة دولة قطر بتعويض الشركة بواقع مبلغ ثابت لكل كيلو جرام من اللحوم المباعة.
تصنيف المتداول وغير المتداول

إذا  ما  أي  النقدية؛  التدفقات  توليد  للموجودات بغرض  الشركة  إدارة  كيفية  نموذج األعمال  يعكس  نموذج األعمال: 
التعاقدية  النقدية  التدفقات  التعاقدية من الموجودات أو تحصيل  النقدية  التدفقات  كان هدف الشركة هو فقط تحصيل 
والتدفقات النقدية الناشئة عن بيع الموجودات مًعا. في حال عدم انطباق أي من هذين الغرضين )كأن يتم االحتفاظ بتلك 
الموجودات لغرض المتاجرة(، يتم تصنيف الموجودات المالية كجزء من نموذج األعمال »اآلخر« ويتم قياسها بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إن العوامل التي تأخذها الشركة في االعتبار عند تحديد نموذج األعمال لمجموعة 
من الموجودات تشمل الخبرات السابقة حول كيفية جمع التدفقات النقدية لهذه الموجودات، وكيفية تقييم أداء الموجود 

وتقديم التقارير حوله إلى كبار موظفي اإلدارة، وكيفية تقييم المخاطر وإدارتها ومكافأة المديرين. 
النقدية  التدفقات  مدفوعات أصل الدين والفائدة )الربح(: إذا كان نموذج األعمال هو االحتفاظ بموجودات لتحصيل 
التعاقدية أو لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية منها ومن بيعها مًعا، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية 
التقييم،  SPPI”(. عند إجراء هذا  للمبلغ األساسي والفائدة )الربح( )»فحص  المالية تمثل فقط مدفوعات  لألدوات 
أن  أي  األساسية؛  اإلقراض  ترتيبات  مع  متوافقة  التعاقدية  النقدية  التدفقات  كانت  إذا  ما  االعتبار  في  الشركة  تأخذ 
الفائدة )الربح( تشمل فقط مقابل القيمة الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى وهامش 
تقلبات ال  أو  التعاقدية على تعرضات  الشروط  انطوت  ترتيب اإلقراض األساسي. في حال  يتماشى مع  بما  الربح 
تتسق مع ترتيبات اإلقراض األساسية، يتم تصنيف الموجودات المالية ذات الصلة وقياسها بالقيمة العادلة من خالل 

الربح أو الخسارة. 
)2( القياس
أدوات الدين

الحقاً، يتم قياس أدوات الدين الخاصة بالشركة بـ »التكلفة المطفأة«. تشمل هذه الفئة الذمم التجارية المدينة، واألرصدة 
المدينة من حكومة قطر، والمبالغ المستحقة من الموظفين، والذمم المدينة األخرى، واألرصدة لدى البنوك. 

أدوات الدين بالتكلفة المطفأة 
وذلك للموجودات المالية المحتفظ بها في نموذج األعمال لغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية تستوفي معيار 
الناتجة عن أداة الدين والتي يتم قياسها الحقاً  »مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط«. يتم إدراج الربح أو الخسارة 
بالتكلفة المطفأة في الربح أو الخسارة عندما يتم استبعاد األصل أو انخفاض قيمته. تدرج إيرادات الفائدة )الربح( من 

هذه الموجودات المالية في إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة )الربح( الفعلي.
تقوم الشركة بإعادة تصنيف أدوات الدين فقط عندما يتغير نموذج أعمالها المستخدم إلدارة تلك الموجودات. تتم إعادة 
التصنيف من بداية فترة التقرير األولى التي تلي تغيير نموذج األعمال. يتوقع أن تكون هذه التغييرات نادرة الحدوث.

أدوات حقوق الملكية
عند التحقيق المبدئي، تقرر الشركة تصنيف استثمارات حقوق الملكية كأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل 
األدوات  الدولي 32:  المحاسبة  معيار  بموجب  الملكية  حقوق  تعريف  استيفاء  حال  في  األخرى  الشاملة  اإليرادات 

المالية: العرض وأن تكون غير محتفظ بها للمتاجرة. يتم تحديد هذا التصنيف لكل أداة على حدة.
ال يتم أبداً إعادة تصنيف األرباح والخسائر من أدوات حقوق الملكية إلى الربح. تدرج توزيعات األرباح في الربح أو 
الخسارة كإيرادات أخرى عند ثبوت الحق في استالمها، إال في حال تحصيل الشركة لتلك العائدات باعتبارها استرداداً 
لجزء من تكلفة األداة، وفي هذه الحالة تسجل األرباح في اإليرادات الشاملة األخرى. ال تخضع أدوات حقوق الملكية 

المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة لتقييم االنخفاض في القيمة.  
 إن متطلبات التصنيف والقياس بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9 لم يكن لها تأثير مادي على الشركة. وبالنسبة 
لجميع الموجودات المالية المحتفظ بها سابقاً بالقيمة العادلة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 39، فتستمر الشركة في 

قياسها بالقيمة العادلة. وفيما يلي التغييرات في تصنيف الموجودات المالية للشركة: 
يتم االحتفاظ بالذمم التجارية المدينة، واألرصدة المدينة من حكومة دولة قطر، والمبالغ المستحقة من موظفين، والذمم 
التجارية المدينة، والذمم المدينة األخرى، واألرصدة لدى البنوك كما في 31 ديسمبر 2017 لتحصيل التدفقات النقدية 
التعاقدية منها، وينتج عنها تدفقات نقدية تمثل مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط ، ويتم تصنيفها وقياسها كأدوات دين 

بالتكلفة المطفأة اعتباراً من 1 يناير 2018. 
يتم تصنيفها  للبيع كما في 31 ديسمبر 2017  المصنفة كموجودات مالية متاحة  المدرجة  االستثمارات في األسهم 
تتوقع  ال   .2018 يناير   1 من  اعتباراً  األخرى  الشاملة  اإليرادات  خالل  من  العادلة  بالقيمة  دين  كأدوات  وقياسها 
الشركة االحتفاظ بهذه الموجودات فقط لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وإنما أيضا لبيعها بمبالغ جوهرية وبصورة 
 .)SPPI( متكرر نسبًيا. إن أدوات الدين المدرجة المملوكة للشركة تمثل سندات حكومية ومؤسسية اجتازت فحص

استثمارات حقوق الملكية في الشركات غير المدرجة والمصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع كما في 31 ديسمبر 
2017 يتم تصنيفها وقياسها كأدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى اعتباًرا 
من 1 يناير 2018. قررت الشركة بصورة باّتة تصنيف استثماراتها في األسهم غير المدرجة ضمن هذه الفئة. في 
تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار، تعتزم الشركة االحتفاظ بهذه االستثمارات في المستقبل المنظور. ليس هناك خسائر 

انخفاض في القيمة مسجلة في الربح أو الخسارة لهذه االستثمارات في فترات سابقة. 
يتم تصنيفها  للبيع كما في 31 ديسمبر 2017  المصنفة كموجودات مالية متاحة  المدرجة  االستثمارات في األسهم 
لتغيير  يناير 2018. ونتيجة  اعتبارا من 1  الخسارة  أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  مالية  وقياسها كموجودات 
بمبلغ  للبيع  المتاحة  المالية  الموجودات  احتياطي  تبويب  إعادة  تم  المدرجة،  الشركة في األسهم  استثمارات  تصنيف 
419.817 لاير قطري المتعلق بتلك االستثمارات والذي كان يعرض سابقاً تحت بند إيرادات شاملة أخرى متراكمة، 
إلى األرباح المدورة كما في 1 يناير 2018. وتم إعادة تبويب المبلغ المتبقي من احتياطي الموجودات المالية المتاحة 
االستثمارات في  لبيع  ديسمبر 2018 نظراً  المدورة كما في 31  األرباح  إلى  بمبلغ 111.063 لاير قطري  للبيع 

األوراق المالية بالكامل. 
لم تحقق الشركة أي مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ال توجد تغييرات في تصنيف وقياس 

للمطلوبات المالية للشركة. 
)3( انخفاض قيمة الموجودات المالية

قيمة  انخفاض  لخسائر  الشركة  في محاسبة  مادي  تغيير  إلى حدوث   9 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  تطبيق  أدى 
الموجودات المالية نتيجة الستبدال طريقة الخسارة المتكبدة الواردة في معيار المحاسبة الدولي 39 بطريقة الخسارة 
االئتمانية المتوقعة )ECL(. يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 9 من الشركة تسجيل مخصص للخسائر االئتمانية 

المتوقعة لكافة أدوات الدين غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ولموجودات العقود.
:)ECL( لدى الشركة األنواع التالية من الموجودات المالية الخاضعة لنموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة

ذمم تجارية مدينة، وأرصدة مدينة من حكومة دولة قطر، ومبالغ مستحقة من موظفين، وذمم مدينة أخرى. 
ودائع ألجل لدى البنوك )النقد وما في حكمه( 

تستند الخسائر االئتمانية المتوقعة إلى الفارق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة بموجب العقد وجميع التدفقات 
النقدية التي تتوقع الشركة استالمها، ومن ثم يخصم النقص عند تقريب سعر الفائدة )الربح( الفعلي األصلي للموجود. 

الموجودات المالية منخفضة القيمة 
في تاريخ كل تقرير، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة قد انخفضت قيمتها 
من  ألكثر  التعاقدية  المدفوعات  سداد  تأخر  حال  في  منتظم  غير  المالية  الموجودات  أحد  الشركة  تعتبر  االئتمانية. 
365 يوًما. ومع ذلك، يجوز للشركة في بعض الحاالت األخرى اعتبار الموجود المالي غير منتظم، وذلك عندما 
تشير معلومات داخلية أو خارجية بأنه من غير المحتمل للشركة تحصيل المبالغ التعاقدية المستحقة بالكامل دون أي 
تحسينات ائتمانية تأخذها الشركة في االعتبار. وتكون الفترة القصوى التي يتم أخذها في االعتبار عند تقدير الخسائر 

االئتمانية المتوقعة هي الحد األقصى للفترة التعاقدية التي تتعرض معها الشركة لمخاطر االئتمان.  
 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى
بالنسبة للذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى، تطبق الشركة النهج المبسط لحساب خسائر االئتمان المتوقعة، 
والذي يتطلب استخدام مخصص الخسارة المتوقعة على مدى العمر لجميع الذمم المدينة. لقد أنشأت الشركة مصفوفة 
لعوامل مستقبلية خاصة  المتوقعة، ويتم تعديلها وفقاً  السابقة حول الخسائر االئتمانية  مخصص تستند إلى الخبرات 

بالمدينين والبيئة االقتصادية.
الودائع ألجل لدى البنوك )النقد وما في حكمه(

تستند الخسائر االئتمانية المتوقعة على الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 12 شهرا. تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة 
لمده 12 شهًرا جزًءا من الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى العمر التي تنشأ من أحداث عدم انتظام محتملة ألدوات 
مالية خالل 12 شهًرا بعد تاريخ التقرير. ومع ذلك، عندما تكون هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ نشأتها، 

سوف يستند هذا المخصص على الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى العمر.
الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى العمر هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث عدم االنتظام 
المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية. ويعني ذلك أن الشركة تحتاج إلى تقدير مخاطر العجز عن السداد 

لألداة المالية خالل العمر االقتصادي المتوقع لها.  
يتم تعريف الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 12 شهراً على أنها الجزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى العمر 
الذي يمثل الخسائـر االئتمــانية المتوقعة نتيجة أحداث عدم انتظام أدوات مالية والمحتمل وقوعها خالل 12 شهًرا 

بعد تاريخ التقرير. 
عرض انخفاض القيمة 

للموجودات،  الدفترية  القيمة  إجمالي  من  المطفأة  بالتكلفة  المقاسة  المالية  للموجودات  الخسارة  مخصصات  تخصم 
وتسجل الخسارة الناتجة في الربح أو الخسارة. 

السياسات المحاسبية المطبقة حتى 31 ديسمبر 2017
التحقيق والقياس المبدئي

الموجودات المالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 39 يتم تصنيفها كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة، أو قروض وذمم مدينة، أو استثمارات محتفظ بها لالستحقاق، أو موجودات مالية متاحة للبيع، أو 
مشتقات مصنفة كأدوات تحوط خالل إجراءات تحوط فعال، حسبما يكون مالئماً. تحـدد الشركة تصنيف موجوداتها 

المالية عند إدراجها المبدئي. 
جميع الموجودات المالية تدرج مبدئياً بالقيمة العادلة زائد تكاليف المعاملة المباشرة، وفي حالة االستثمارات بالقيمة 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
تحدده  الذي  التاريخ  في  الموجودات  تسليم  تتطلب  التي  المبيعات  أو  المشتريات  جميع  المتاجرة  تاريخ  في  تدرج   
أو  بشراء  الشركة  فيه  تلتزم  الذي  التاريخ  أي  المتاجرة  تاريخ  العادية( وهو  )الصفقات  بالسوق  األعراف  أو  النظم 

بيع الموجودات.
تشتمل الموجودات المالية للشركة على النقد واألرصدة لدى البنوك والذمم المدينة والموجودات المالية المتاحة للبيع.

القياس الالحق
يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تبويبها كالتالي:

الموجودات المالية المتاحة للبيع 
متاحة  المصنفة  األسهم  استثمارات  مالية.  وأوراق  األسهم  في  استثمارات  على  للبيع  المتاحة  الموجودات  تشتمل 
للبيع هي تلك غير المصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة أو مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وأوراق 
الربح في تلك الفئة هي تلك التي هناك نية لالحتفاظ بها لفترة محددة ويمكن بيعها حسب الحاجة إلى السيولة أو وفقاً 

للتغيرات في ظروف السوق.

يكون  متداول،  / غير  متداول  بناء على تصنيف  المالي  المركز  بيان  في  والمطلوبات  الموجودات  الشركة  تعرض 
األصل متداول عندما:

يتوقع أن تتحقق أو يقصد أن يتم بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادلة،
يكون محتفظ بها أساساً لغرض المتاجرة.

يتوقع أن تتحقق خالل اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير، أو
يكون نقد أو ما في حكمه مالم يحظر أن يتم تبادله أو استخدامه لتسوية مطلوبات لمدة أقلها اثني عشر شهراً بعد فترة 

التقرير.  
جميع الموجودات األخرى تصنف غير متداولة. 

يتم تصنيف المطلوبات كمتداولة عندما:
يتوقع أن تتم تسويتها في دورة التشغيل العادية،

تكون محتفظ بها أساساً لغرض المتاجرة،
تكون مستحقة التسوية خالل اثني عشر شهراً بعد تاريخ التقرير، أو

ال يوجد حق غير مشروط يؤخر تسوية المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد تاريخ التقرير.
وتصنف الشركة جميع المطلوبات األخرى غير متداولة.

العقارات والمعدات
تدرج العقارات والمعدات بسعر التكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة، 
للمشاريع  االقتراض  تكاليف  العقارات والمعدات وكذلك  المستبدل في  الجزء  تكلفة  التكلفة  تلك  إن وجدت. تتضمن 
اإلنشائية طويلة األجل في حالة تلبية معايير التحقيق. عندما يكون مطلوباً استبدال أجزاء هامة من العقارات والمعدات 
بصورة دوريـة، تقوم الشركة باستهالك تلك األجزاء بصورة منفصلة بناًء على أعمارها االنتاجية المحددة. وكذلك 
عندما يتم القيام بفحص شامل بصورة دورية فإن تكلفته يتم تحقيقيها في القيمة الدفترية للعقارات والمعدات كاستبدال 
عند تلبية معايير التحقيق. تحقق جميع تكاليف االصالح والصيانة األخرى في بيان الدخل عند تكبدها. تدرج القيمة 
الحالية للتكلفة المتوقعة إليقاف تشغيل أي أصل بعد استخدامه في التكلفة لألصل ذو الصلة عند تلبية معايير تحقيق 

المخصص.
تقاس العقارات والمعدات المحولة من عمالء مبدئياً بالقيمة العادلة في التاريخ الذي حصلت فيه الشركة على السيطرة 

عليها. 
يحتسب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية التالية:

20 سنة األراضي المؤجرة   
المبنى وتحسينات األرض المؤجرة  20 سنة

أدوات ومعدات   4 - 10 سنوات
السيارات   5 - 10 سنوات
معدات الكمبيوتر   4 - 10 سنوات

أثاث وتركيبات   5 - 20 سنة
تدرج األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة. يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى بنود العقارات والمعدات عند 

وصولها إلى حالة العمل الستخدامها المستهدف ويتم استهالكها وفقاً لسياسات الشركة. 
يعاد النظر في القيمة الدفترية للعقارات والمعدات لتحديد قيمة االنخفاض في حالة وجود أحداث أو تغيرات ظرفية 
يحتمل معها عدم استرداد القيمة الدفترية. في حالة وجود أي مؤشر كهذا وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من المبلغ 
التقديري الممكن استرداده، يتم تخفيض الموجودات إلى القيمة الممكن استردادها، وهي قيمتها العادلة ناقصاً التكاليف 

حتى البيع أو قيمتها في حالة االستخدام أيهما أعلى.
ترسمل المصاريف المتكبدة الستبدال أي جزء من العقارات والمعدات التي تم احتسابها بصورة منفصلة، ويتم شطب 
القيمة الدفترية للجزء المستبدل. المصاريف األخرى الالحقة ترسمل فقط عندما تؤدي إلى زيادة المنافع االقتصادية 

المستقبلية من بند العقارات والمعدات ذات الصلة. كافة المصاريف األخرى تدرج في بيان الدخل في حال تكبدها.
يتم إلغاء تحقيق أي بند من العقارات والمعدات عند استبعادها أو عندما ال يتوقع منافع اقتصادية مستقبالً من استبعادها 
أو استخدامها. يتم تحقيق أي ربح أو خسارة تنشأ من إلغاء تحقيق الموجودات في بيان الدخل في السنة التي يلغى 

فيها تحقيق الموجودات.
االستهالك،  وطريقة  اإلنتاجية  وأعمارها  للموجودات  المتبقية  القيمة  وتعديل  مراجعة  تتم  مالية  سنة  كل  نهاية  في 

حسبما يكون مالئماً.
تقوم الشركة بالتقييم في تاريخ كل بيان للمركز المالي للتأكد من وجود أي مؤشر الحتمال انخفاض أي موجـودات. 
الشركة  تقوم  أية موجودات،  انخفاض  لتحديد  إجراء فحص سنوي  إذا كان ضرورياً  أو  أي مؤشر كهذا،  إذا وجد 
بعمل تقدير للمبلغ الممكن استرداده من الموجودات. المبلغ الممكن استرداده من أي موجودات هو القيمة العادلة ألي 
موجودات أو الوحدة المنتجة للنقد ناقصاً التكاليف حتى البيع أو قيمتها في حال االستخدام أيهما أعلى، ويتم تحديده لكل 
موجودات بمفردها، ما لم تكن الموجودات ال تنتج إيرادات نقدية تكون منفصلة بشكل كبير عن إيرادات موجودات 
أخرى أو مجموعة موجودات أخرى. عندما تزيد القيمة الدفترية ألي موجودات أو وحدة منتجة للنقد عن المبلغ الممكن 

استرداده، تعتبر الموجودات منخفضة القيمة ويتم تخفيضها إلى القيمة الممكن استردادها منها.
لقياس القيمة في حال االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية إلى قيمتها الحالية باستخدام نسبة خصم 
تعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر الخاصة بالموجودات المعينة. عند تحديد القيمة العادلة 
ناقص تكلفة االستبعاد، يتم أخذ المعامالت الحديثة في السوق في االعتبار. وفي حال عدم وجود مثل هذه المعامالت، 
يتم استخدام نموذج التقييم المناسب. يدعم هذه النماذج عوامل تقييم وأسعار األسهم للشركات المتداولة أو غيرها من 

مؤشرات القيمة العادلة المتاحة.
 يتم تحقيق خسائر إنخفاض القيمة للعمليات المستمرة في بيان الدخل في تصنيفات المصروفات بما يتفق مع وظيفة 
الموجودات منخفضة القيمة، فيما عدا العقارات التي أعيد تقييمها سابقاً حيث تم تحقيق إعادة التقييم في اإليرادات 
الشاملة األخرى. في هذه الحالة، يتم تحقيق انخفاض القيمة أيضاً في اإليرادات الشاملة األخرى بنفس قيمة إعادة 

التقييم السابق.
انخفاض الموجودات غير المالية

تقوم الشركة بالتقييم في تاريخ كل بيان مركز مالي للتأكد من وجود أي مؤشر الحتمال انخفاض أي موجودات. إذا 
وجد أي مؤشر كهذا، أو إذا كان ضرورياً إجراء فحص سنوي لتحديد انخفاض أية موجودات، تقوم الشركة بعمل 
ألي  العادلة  القيمة  هو  موجودات  أي  من  استرداده  الممكن  المبلغ  الموجودات.  من  استرداده  الممكن  للمبلغ  تقدير 
موجودات ناقصاً التكاليف حتى البيع أو قيمتها في حال االستخدام أيهما أعلى، ويتم تحديده لكل موجودات بمفردها، 
ما لم تكن الموجودات ال تنتج إيرادات نقدية منفصلة بشكل كبير عن إيرادات موجودات أخرى أو مجموعة موجودات 
أخرى. عندما تزيد القيمة الدفترية ألي موجودات عن المبلغ الممكن استرداده، تعتبر الموجودات منخفضة القيمة ويتم 
تخفيضها إلى القيمة الممكن استردادها منها. لقياس القيمة في حال االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية 
التقديرية إلى قيمتها الحالية باستخدام نسبة خصم قبل الضرائب تعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال 

والمخاطر الخاصة بالموجودات المعينة. 
التي  المناسبة لعمل الموجودات  الدخل ضمن فئات المصاريف  بيان  العمليات المستمرة في  تدرج خسائر انخفاض 
انخفضت قيمتها، باستثناء العقارات التي أعيد تقييمها سابقاً وتم تحويل إعادة التقييم إلى إيرادات شاملة أخرى. في هذه 

الحالة يتم إدراج االنخفاض أيضاً في إيرادات شاملة أخرى بقيمة أي تقييم سابق.
بالنسبة للموجودات، بإستثناء الشهرة، يعاد التقييم في تاريخ كل بيان مركز مالي للتأكد من وجود أي مؤشر بأن خسائر 
انخفاض مدرجة سابقاً لم تعد موجودة أو تكون قد نقصت. إذا وجد مؤشر كهذا، تقوم الشركة بعمل تقدير للمبلغ الممكن 
استرداده. يتم عكس أي خسارة انخفاض مدرجة سابقاً فقط إذا كان هنالك تغير في االفتراضات المستخدمة لتحديد 
قيمة الموجودات الممكن استردادها منذ أن أدرجت آخر خسارة انخفاض. تلك القيمة التي تتم زيادتها ال يمكن أن 
تتجاوز القيمة الدفترية التي كان يمكن تحديدها بعد خصم االستهالك لو لم يتم إدراج أي خسارة انخفاض للموجودات 
في السنوات السابقة. يتم عكس خسارة االنخفاض هذه في بيان الدخل ما لم تدرج الموجودات بمبلغ إعادة التقييم، وفي 

هذه الحالة يعامل االنعكاس كزيادة ناتجة من إعادة التقييم. 
 تسهيالت تمويل إسالمية  

 تدرج تسهيالت التمويل اإلسالمي مبدئيا بالقيمة العادلة للمبالغ المستلمة، بعد خصم التكاليف المباشرة للمعامالت. 
ليصبح  الوقت  لفترة من  يحتاج  إنتاج أصل  أو  بناء  أو  المتعلقة مباشرة بشراء  التمويل اإلسالمي  تكاليف تسهيالت 
جاهزاً لالستخدام المخطط له أو للبيع، يتم رسملتها كجزء من تكلفة هذا األصل. تدرج جميع تكاليف تسهيالت التمويل 

اإلسالمية األخرى في الفترة التي تتكبد فيها. 
ً مصاريف اإليجارات المدفوعة مقدما

التكاليف المتكبدة في الحصول على الحقوق الستخدام أراضي مستأجرة تظهر في بيان المركز المالي كمصاريف 
إيجارات مدفوعة مقدماً. يتم إطفاء هذه المصاريف على مدى فترة اإليجار.

المخزون
وأية  بالفاتورة  المدرجة  القيمة  التكلفة  تتمثل  أقل.  أيهما  تحقيقها،  الممكن  القيمة  أو صافي  بالتكلفة  المخزون  يدرج 
مصاريف أخرى متكبدة حتى وصول المخزون إلى موقعه وشكله الحاليين. تعتمد التكلفة على طريقة متوسط التكلفة 

المرجح. التكاليف هي تلك المصروفات المتكبدة للحصول على المخزون ووصوله إلى موقعه وحالته الحاليين.
يتم تحديد صافي القيمة الممكن تحقيقها على أساس سعر البيع التقديري ناقصاً أية تكاليف قد يتوقع تكبدها مستقبالً 

حتى االنتهاء من الصنع والبيع.
الموجودات البيولوجية

تقاس الموجودات البيولوجية بالقيمة العادلة ناقص أية تكاليف حتى البيع، مع تحقيق أية تغييرات بها في بيان الدخل.
المخصصات

يتم اإلعتراف بالمخصص إذا كان لدى الشركة التزام قانوني أو حكمي، نتيجة لحدث سابق، ويمكن تقديره بصورة 
موثوق بها ومن المحتمل أن يتطلب ذلك تدفق منافع اقتصادية لتسديد االلتزام.

تعكس  التي  الضريبة  قبل  ما  خصم  بمعدالت  المتوقعة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  بخصم  المخصصات  تحديد  يتم 
التقديرات الحالية بالسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة المصاحبة لاللتزام. زيادة المخصص بسبب مرور 

الوقت تحقق كتكاليف تمويل.
األدوات المالية

السياسات المحاسبية المطبقة اعتبارا من 1 يناير 2018  
الموجودات المالية

)1( التصنيف
تصنف الشركة موجوداتها المالية استنادا إلى فئات القياس التالية:

موجودات يتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، و 
موجودات سيتم قياسها بالتكلفة المطفأة 

 يعتمد التصنيف على معيارين:
نموذج أعمال الشركة إلدارة الموجودات، و 

المبلغ  على  فقط«  )الربح(  والفائدة  الدين  أصل  »مدفوعات  تمثل  لألدوات  التعاقدية  النقدية  التدفقات  كانت  إذا  ما 
األساسي المستحق.

المحققة  الخسائر غير  أو  األرباح  وتدرج  العادلة  بالقيمة  للبيع  المتاحة  الموجودات  قياس  يعاد  المبدئي،  القياس  بعد 
كإيرادات شاملة أخرى في احتياطي القيمة العادلة حتى إلغاء تحقيق االستثمار، وعند ذلك تدرج األرباح أو الخسائر 
المتراكمة في إيرادات التشغيل األخرى. أو عندما يقرر أن االستثمار انخفضت قيمته يتم تحويل الخسارة المتراكمة 
من احتياطي القيمة العادلة إلى بيان الدخل في تكاليف التمويل. تدرج الفوائد المحققة أثناء االحتفاظ بالموجودات المالية 

المتاحة للبيع كإيرادات فوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 
يزال  ما  القريب  المدى  في  بيعها  في  مقدرتها ورغبتها  كانت  إذا  ما  لتحديد  للبيع  المتاحة  الشركة موجوداتها  تقّيم   
قد  األسواق،  نشاط  عدم  بسبب  المالية  الموجودات  هذه  بيع  نادرة،  حاالت  في  الشركة،  تستطيع  ال  عندما  مالئماً. 
المنظور  للمستقبل  الموجودات  بهذه  تعيد تصنيف في حال رغبة اإلدارة وقدرتها على االحتفاظ  الشركة أن  تختار 

أو حتى تاريخ االستحقاق. 
إعادة  تاريخ  الدفترية في  للقيمة  العادلة  القيمة  للبيع، فتصبح  متاحة  فئة  أعيد تصنيفها من  مالية  لموجودات  بالنسبة 
التصنيف كتكلفة اإلطفاء الجديدة وأي ربح أو خسارة من تلك الموجودات مدرج في حقوق الملكية يتم إطفاؤه إلى 
بيان الدخل على مدى العمر المتبقي لالستثمار باستخدام سعر الفائدة الفعلي. وأي فرق بين التكلفة الجديدة المطفأة 
والتدفقات المتوقعة يتم إطفاؤه أيضاً على مدى العمر المتبقي للموجودات باستخدام سعر الفائدة الفعلي. إذا تقرر الحقاً 

أن الموجودات انخفضت قيمتها، يتم إعادة تصنيف المبلغ المدرج في حقوق الملكية إلى بيان الدخل.
الذمم التجارية المدينة 

تقدير  يتم  المتوقع عدم تحصيلها.  للمبالغ  الفواتير األصلية بعد خصم مخصص  بقيمة  المدينة  التجارية  الذمم  تظهر 
المعدومة  الديون  بالكامل. تشطب  المبالغ  تحصيل  للمبالغ المشكوك في تحصيلها عندما ال يكون محتمالً  مخصص 

عندما تكبدها.
النقد وأرصدة لدى البنوك 

خطابات  بعد خصم  الصندوق  في  والنقد  البنوك  لدى  األرصدة  النقد  يتضمن  النقدية،  التدفقات  بيان  إعداد  بغرض 
الضمان، إن وجدت. 

الذمم المدينة
في  تداولها  يتم  ال  والتي  التحديد  ممكنة  أو  ثابتة  مدفوعات  ذات  المشتقات  غير  مالية  موجودات  هي  المدينة  الذمم 
ال  مبالغ  ألية  مخصص  ناقص  الفعلي  الفائدة  سعر  باستخدام  المطفأة  بالتكلفة  الموجودات  هذه  تدرج  نشطة.  سوق 
وكذلك  المدينة  الذمم  قيمة  انخفاض  أو  تحقيق  إلغاء  عند  الدخل  بيان  في  تدرج  والخسائر  األرباح  تحصيلها.  يمكن 

من خالل عملية اإلطفاء.
 إنخفاض قيمة الموجودات المالية والمبالغ غير الممكن تحصيلها

بالتقييم لتحديد وجود أي دليل موضوعي بأن موجودات مالية أو  المالي، تقوم الشركة  في تاريخ كل بيان للمركز 
مجموعة موجودات مالية انخفضت قيمتها. تعتبر أي موجودات مالية أو مجموعة موجودات مالية منخفضة القيمة فقط 
إذا وجد دليل على االنخفاض نتيجة لحادث واحد أو أكثر وقع بعد التحقيق المبدئي للموجودات )»حادث خسارة«( 
وأن لحادث الخسارة تأثير على التدفقات النقدية التقديرية المستقبلية للموجودات المالية أو مجموعة الموجودات المالية 
وأنه يمكن تقديرها بصورة موثوقة. إن دليل االنخفاض قد يشمل مؤشرات بأن المدينين أو مجموعة مدينين يواجهون 
صعوبات مالية كبيرة أو تخلف في السداد أو عدم انتظام سداد الفوائد أو أقساط المبلغ األصلي، أو احتمال دخولهم في 
إفالس أو إعادة جدولة مالية أخرى وعندما تشير المعلومات الواضحة بوجود نقص في التدفقات النقدية المستقبلية مثل 

التغيرات في المتأخرات أو األحوال االقتصادية المرتبطة بالتخلف عن السداد.
إلغاء تحقيق الموجودات المالية 

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

انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من الموجودات، أو
قيام الشركة بتحويل حقوقها الستالم تدفقات نقدية من الموجودات أو التزمت بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل 
دون تأخير إلى طرف ثالث بموجب ترتيبات التمرير و )أ( إما أن تكون قد قامت فعلياً بتحويل كافة مخاطر ومنافع 
بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو باالحتفاظ بها ولكنها حولت السيطرة  الموجودات أو )ب( لم تقم فعلياً 

على الموجودات.
في حال قيام الشركة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من موجودات أو دخلت في إتفاقية تمرير ولم تحول أو 
تحتفظ فعلياً بجميع المخاطر ومنافع الموجودات ولم تحول السيطرة على الموجودات، يتم إدراج الموجودات بقدر 

ارتباط الشركة بالموجودات. 
 يتم قياس االرتباط المستمر الذي يأخذ شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو 

القيمة القصوى للمبلغ الذي يمكن أن يطلب من الشركة سداده أيهما أقل.
المطلوبات المالية 

سياسات  أية  اعتماد  يتم  لم  وبالتالي  كبير،  حد  إلى  هي  كما  المالية  للمطلوبات  المحاسبية  السياسات  تظل  )إيضاح: 
محاسبية جديدة نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9.( 

التحقيق المبدئي 
تصنف المطلوبات المالـية كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، أو قروض وتسهيالت، أو مشتقات 
مصنفة كأدوات تحوط في تحوط فعال، حسبما يكون مالئماً. تحدد الشركة تصنيف مطلوباتها المالية عند التحقيق 

المبدئي. 
تدرج المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض والتسهيالت ناقصاً تكاليف االقتراض المباشرة. 

تشتمل المطلوبات المالية للشركة على ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى وقروض وسلف تحمل فوائد.
القياس الالحق

التسهيالت االسالمية  
بعد التحقيق المبدئي، تقاس هذه االلتزامات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

يتم تحقيق األرباح والخسائر في بيان الدخل عند استبعاد المطلوبات، وكذلك من خالل عملية اإلطفاء.
الذمم الدائنة والمصاريف مستحقة الدفع 

مادية  المطلوبات بصورة  تختلف هذه  الفعلي، وال  الفائدة  باستخدام طريقة معدل  المطفأة  بالتكلفة  المطلوبات  تدرج 
عن القيم الدفترية لها.

إلغاء تحقيق المطلوبات المالية
يلغى تحقيق المطلوبات المالية في حالة دفع أو إلغاء أو انتهاء سريان االلتزام.

عندما تستبدل مطلوبات مالية حالية بمطلوبات أخرى من نفس المقرض بشروط مختلفة أو عندما يتم تعديل جوهري 
للمطلوبات  الحالية وتحقيق  المطلوبات  لتحقيق  التعديل كإلغاء  أو  يعامل هذا االستبدال  في شروط مطلوبات حالية، 

الجديدة. يتم تحقيق الفرق بين القيم الدفترية في بيان الدخل.
مقاصة األدوات المالية

يتم عمل مقاصة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي فقط إذا كان هنالك 
حق قانوني ساري المفعول لتسوية المبالغ المحققة والرغبة في التسوية على أساس الصافي، أو لتحقيق الموجودات 

وتسديد المطلوبات في نفس الوقت.
 القيمة العادلة لألدوات المالية

تحدد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في أسواق نشطة في تاريخ بيان المركز المالي بالرجوع إلى األسعار 
المتداولة بالسوق أو األسعار التي يعرضها التجار لصفقاتهم )أسعار العرض للمراكز اآلجلة وأسعار الطلب للمراكز 

المكشوفة( بدون أي اقتطاع لتكلفة المعاملة.
بالنسبـة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق نشطة، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام تقنيات تقييم مالئمة، هذه 
التقنيات قد تشمل استخدام معامالت حديثة باألسعار الحرة في السوق والرجوع إلى القيمة العادلة ألداة أخرى مشابهة 

إلى حد كبير وتحليل التدفقات النقدية المخصومة أو نماذج تقييم أخرى.
االيجارات التشغيلية

اإليجارات التي يحتفظ فيها المؤجر بجزء كبير من مخاطر ومنافع ملكية الموجودات يتم تصنيفها كإيجارات تشغيلية. 
يتم إدراج مدفوعات اإليجارات التشغيلية في بيان الدخل على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

العمالت األجنبية
يجري قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. كما تحول الموجودات 
والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ بيان المركز المالي. تدرج جميع 

الفروقات الناتجة عن عمليات التحويل ضمن بيان الدخل الشامل.
القيمة العادلة

القيمة العادلة هي المبلغ التقديري الذي يمكن أن يتم به وبصورة معقولة تبادل موجودات في تاريخ التقييم بين مشتري 
وبائع راغبين في التعامل باألسعار السائدة في السوق بعلمهما وأرادتهما وبدون ضغوط.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
تحتسب الشركة مخصصاً لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لقانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004 وعقود 
عمل الموظفين وقانون العمل. تحتسب المكافآت على أساس آخر راتب للموظف ومدة خدمته بعد إكمال الحد األدنى 

من فترة الخدمة. التكاليف المتوقعة لهذه المميزات يتم عمل استحقاق بها خالل فترة التوظيف. 
العائد على السهم

تقوم الشركة بعرض بيانات العائدات األساسية ألسهمها العادية. يتم احتساب العائد األساسي للسهم بقسمة اإليرادات 
العائدة لألسهم العادية بالشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة. يتم تحديد العائد المخفف 
للسهم من خالل ضبط اإليرادات العائدة إلى حملة األسهم العادية مع المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 
ليظهر أثر جميع األسهم العادية المخففة المحتملة، والتي تتكون من سندات قابلة للتحويل وخيارات األسهم الممنوحة 

للموظفين، إن وجدت. 
3- استخدام التقديرات واإلفتراضات

إن إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من الشركة وضع تقديرات وافتراضات تؤثر 
واإلفصاح  والمصروفات  واإليرادات  والمطلوبات  للموجودات  المدرجة  والمبالغ  المحاسبية  السياسات  تطبيق  على 
عن االلتزامات الطارئة في تاريخ التقريـر. يتم تقييم التقديرات واإلفتراضات بصفة مستمرة وهي تستند إلى الخبرة 
التاريخية وعوامل أخرى، متضمنة توقع أحداث مستقبلية ُيرى أنها معقولة في ضوء الظروف. وقد تختلف النتائج 

الفعلية عن هذه التقديرات.
تم إدراج المعلومات عن نواحي التقديرات الهامة واألحكام الضرورية لتطبيق السياسات المحاسبية والتي لها تأثير 

أكثر أهمية على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية في اإليضاح 25.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على نحو مستمر. يتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية 

في السـنة التي تتم فيها مراجعة التقديرات.

4- العقارات والمعدات

 يتم تحميل تكلفة االستهالك إلى بيان الدخل كما يلي:

5- مشاريع قيد التنفيذ  
كانت أرصدة المشاريع قيد التنفيذ في نهاية السنة كما يلي:

إيضاح:
قامت الشركة باالستثمار في عدد من المشاريع المتعلقة بإنشاء مقاصب جديدة في دولة قطر. 

تم ايقاف هذه المشاريع في عام 2011 وفقا لقرار من حكومة دولة قطر. قامت الشركة برفع 

دعوى ضد مقاول المشروع تطالبه بتعويض عن التأخير في االنتهاء من المشروع. وفي 16 

فبراير 2010، أصدرت محكمة التمييز حكماً نهائياً لصالح الشركة الستالم تعويض بمبلغ 15 

مليون لاير قطري. وعلى الرغم من ذلك، وكما في 31 ديسمبر 2018 لم يتم استالم التعويض 

بعد. إضافة إلى ذلك، رفعت الشركة دعوى ضد وزارة البلدية والبيئة تطالبها بمبلغ 24 مليون 

لاير قطري كتعويض عن إجمالي التكلفة المتكبدة في هذا المشروع. وفي 17 أكتوبر 2017، 

أصدرت محكمة التمييز حكمها النهائي لصالح الشركة باستالم تعويض من وزارة البلدية 

والبيئة بمبلغ 18 مليون لاير قطري والتزام سداد إيجار بمبلغ 6 مليون لاير قطري. كما في 

31 ديسمبر 2018، استلمت الشركة تعويضاً بمبلغ 8.5 مليون لاير قطري من إجمالي المبلغ 

المستحق من وزارة البلدية والبيئة. 

خالل السنة، قامت الشركة بإنشاء وبناء حظائر جديدة في منطقة الركية بمبلغ 2.260.840 

لاير قطري كما في 31 ديسمبر 2018 )2017: 3.691.800 لاير قطري(. 

في 1 يناير 2018
إضافات
تحويل

استبعاد 
متعلقة بفروق صرف عمالت أجنبية  

في 31 ديسمبر 2018
االستهالك:

في 1 يناير 2018
استهالك السنة

متعلق باالستبعاد
متعلق بفروق صرف عمالت أجنبية  

في 31 ديسمبر 2018
صافي القيمة الدفترية: 
في 31 ديسمبر 2018

التكلفة:
في 1 يناير 2017

إضافات
استبعاد 

متعلقة بفروق صرف عمالت أجنبية  
في 31 ديسمبر 2017

االستهالك:
في 1 يناير 2017

استهالك السنة
متعلق باالستبعاد

متعلق بفروق صرف عمالت أجنبية  
في 31 ديسمبر 2017
صافي القيمة الدفترية: 
في 31 ديسمبر 2017

تكلفة المبيعات )إيضاح 18(
مصاريف عمومية وإدارية )إيضاح 19( 

استثمارات متاحة للبيع:
أسهم حقوق ملكية محلية غير مدرجة )1(

أسهم حقوق ملكية مدرجة في بورصة قطر
تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الجديد على 

الفترات التي تبدأ بعد 1 يناير 2018:
استثمار بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى: 

أسهم حقوق ملكية محلية غير مدرجة )1(

ماشية ولحوم 

أعالف 

قرطاسية

في بداية السنة
مشتريات

مبيعات الماشية )إيضاح 18(
خسارة من ماشية نافقة )ايضاح 18(

تعديالت في القيمة العادلة 

شركة السيف للمشاريع السياحية 

مشاريع محلية:
مشروع أم العوينة 

إضافات خالل السنة – مشروع الركية
انخفاض قيمة مشاريع محلية قيد التنفيذ

مشاريع خارجية:
مشروع مزرعة تربية األغنام - السودان 

مشروع مزرعة استراليا 
مشروع فرع السودان 

مصنع قطر للحوم

انخفاض قيمة مشاريع خارجية قيد التنفيذ

63.511
-
-
-

)36.848(
26.663

46.585
2.729

-
)27.978(

21.336

5.327

80.049
-
-

)16.538(
63.511

53.377
4.723

-
)11.515(

46.585

16.926

3.463.917
504.112

3.968.029

-
-

4.000.000
4.000.000

12.598.735

5.093.514

616.702

18.308.951

1.286.210
18.353.482
)1.286.210(
)1.047.870(

768.136
18.073.748

4.000.000

17.838.295
5.952.640

)8.598.119(
15.192.816

4.675.802
460.706
245.934
147.965

5.530.407
)3.090.882(

2.439.525
17.632.341

)2(

)1(

6.186.899
368.551

1.364.156
)931(

-
7.918.675

5.488.826
293.350

)792(
-

5.781.384

2.137.291

5.775.774
411.550

)425(
-

6.186.899

5.219.916
269.107

)197(
-

5.488.826

698.073

13.652.522
722.331

-
-

)37.372(
14.337.481

6.312.189
476.497

-
)14.439(

6.774.247

7.563.234

13.802.260
352.278

)485.244(
)16.772(

13.652.522

5.862.515
455.361

-
)5.687(

6.312.189

7.340.333

4.112.301
545.434

4.657.735

4.000.000
2.174.900

-
6.174.900

5.225.061

2.953.974

776.410

8.955.445

329.464
1.765.456
)808.710(

-
-

1.286.210

4.000.000

25.719.079
3.691.800

)8.598.119(
20.812.760

4.266.050
460.706
245.934
147.965

5.120.655
)3.090.882(

2.029.773
22.842.533

2.193.309
88.747

-
)164.398(
)102.389(
2.015.269

1.609.122
130.272

)158.711(
)16.130(

1.564.553

450.716

1.785.093
496.867
)68.105(
)20.546(

2.193.309

1.461.023
161.241
)8.904(
)4.238(

1.609.122

584.187

24.433.656
3.343.551

-
-
-

27.777.207

20.196.588
1.512.379

-
-

21.708.967

6.068.240

22.927.580
1.536.288

)30.212(
-

24.433.656

18.574.049
1.645.039

)22.500(
-

20.196.588

4.237.068

1.364.156
-

)1.364.156(
-
-
-

-
-
-
-
-

-

1.364.156
-
-
-

1.364.156

-
-
-
-
-

1.364.156

18.085.664
910.290

-
-

)579.379(
18.416.575

14.774.797
1.552.802

-
)285.080(

16.042.519

2.374.056

16.699.376
1.660.357

)56.905(
)217.164(

18.085.664

12.824.520
2.122.264

)39.825(
)132.162(

14.774.797

3.310.867

65.979.717
5.433.470

-
)165.329(
)755.988(

70.491.870

48.428.107
3.968.029
)159.503(
)343.627(

51.893.006

18.598.864

62.434.288
4.457.340
)640.891(
)271.020(

65.979.717

43.995.400
4.657.735

)71.426(
)153.602(

48.428.107

17.551.610

األراضي المؤجرة  
لاير قطري

2018
لاير قطري

2018
لاير قطري

2018
لاير قطري

2018
لاير قطري

2018
لاير قطري

2018
لاير قطري

إيضاحات

أجهزة كمبيوتر 
لاير قطري

المبنى وتحسينات 
األراضي المؤجرة 

لاير قطري

2017
لاير قطري

2017
لاير قطري

2017
لاير قطري

2017
لاير قطري

2017
لاير قطري

2017
لاير قطري

أثاث وتركيبات
لاير قطري

أدوات ومعدات
لاير قطري

أعمال رأسمالية 
تحت التنفيذ
لاير قطري

سيارات
لاير قطري

اإلجمالي
6- استثمارات في أوراق مالية   لاير قطري

7- المخزون  

كما في السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و 2017، لم يكن لدى الشركة أية بضائع متقادمة أو بقيمة دفترية 
أقل من صافي القيمة الممكن تحقيقها من البيع. 

)1( إن اسهم حقوق الملكية المحلية الغير مدرجة هي كما يلي :

8- موجودات بيولوجية
يتم قياس الموجودات البيولوجية بالتكلفة عند االعتراف بها مبدئاً ويعاد قياسها في نهاية كل سنة بقيمتها 

العادلة ناقصاً تكلفة البيع مع إدراج أي تغيير في بيان الدخل الشامل. تم قياس الموجودات البيولوجية 
بقيمتها العادلة كما في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

يتكون رصيد الثروة الحيوانية للشركة بشكل أساسي من األغنام التي تستخدم في إعادة اإلنتاج وذبحها.
يشمل مخزون الموجودات البيولوجية للشركة كالً من الماشية مكتملة النمو وماشية غير مكتملة النمو.
تشتمل المواشي غير مكتملة النمو على األغنام المراد تربيتها حتى النضج. يتم االحتفاظ بهذه األغنام 
وبيعها كلحوم، ولكنها لم تصبح جاهزة بعد للبيع كلحوم. يتم تحديد القيمة العادلة للماشية غير مكتملة 

النمو بالرجوع إلى أسعار السوق، مع تعديلها لتعكس عمر األغنام. 
تشمل الماشية مكتملة النمو على الماشية التي بلغت مرحلة تمكن من استخدامها في إنتاج اللحوم. يتم 

تحديد القيمة العادلة للماشية مكتملة النمو بالرجوع إلى أسعار السوق، مع تعديلها لتعكس عمر الماشية.
تقع هذه الموجودات في المستوى 2 من تدرج القيمة العادلة. 

إن قيمة المواشي الحية كما يلي: 

التكلفة:



 
 

أرصدة لدى البنوك 
ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة وأخرى 

2018
لاير قطري

295.561.228
35.916.621

331.477.849

2017
لاير قطري

297.703.997
36.117.871
333.821.868

مبالغ مستحقة خالل سنة واحدة  

2018
لاير قطري

29.039.369

2017
لاير قطري

138.708.814

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:
18.000.000 سهم )2017: 18.000.000 سهم( 

بواقع 10 لاير قطري للسهم )إيضاح 1(

2018
لاير قطري

180.000.000

2017
لاير قطري

180.000.000

موجودات تقاس بالقيمة العادلة
موجودات مالية متاحة للبيع 

موجودات بيولوجية 

31 ديسمبر 2017
لاير قطري

2.174.900
1.286.210

المستوى 1
لاير قطري

2.174.900
-

المستوى 2
لاير قطري

-
-

المستوى 3
لاير قطري

-
1.286.210

موجودات تقاس بالقيمة العادلة

استثمار بالقيمة العادلة خالل اإليرادات 
الشاملة األخرى 

موجودات بيولوجية 

31 ديسمبر 2018
لاير قطري 
4.000.000

18.073.748

المستوى 1
لاير قطري 

-
-

المستوى 2
لاير قطري 

-
16.629.000

المستوى 3
لاير قطري 
4.000.000
1.444.748

تسهيالت إسالمية  
يخصم: النقد وما في حكمه

صافي الدين 
حقوق الملكية 

نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية 

2018
لاير قطري
754.250

)295.461.228(
)294.706.978(
365.428.389

)0.81(

2017
لاير قطري

1.236.836
)297.603.997(
)296.367.161(
342.000.109

)0.87(

31 ديسمبر 2018
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع وتسهيالت إسالمية  

عند الطلب
لاير قطري

-

أقل من سنة
لاير قطري

273.844.377

1 إلى 5 سنوات
لاير قطري
271.662

اإلجمالي
لاير قطري

274.116.039

31 ديسمبر 2017
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع وتسهيالت إسالمية 

عند الطلب
لاير قطري

-

أقل من سنة
لاير قطري

260.846.326

1 إلى 5 سنوات
لاير قطري
754.248

اإلجمالي
لاير قطري

261.600.574

ربح السنة
المتوسط المرجح لعدد االسهم القائمة خالل السنة

العائد األساسي للسهم 

2018
لاير قطري

108.393.186
18.000.000

6.02

2017
لاير قطري

108.080.028
18.000.000

6.00

تكاليف موظفين 
إيجار 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
التأمين 

رسوم اشتراك 
مصاريف سفر 

إعالنات 
استهالك عقارات ومعدات )إيضاح 4(

اتصاالت 
أتعاب مهنية 
رسوم بنكية 

متنوعة 

2018
لاير قطري

33.745.907
6.063.395
4.488.577
1.866.513
1.479.239
929.950
853.116
504.112
460.902
609.779
192.486

3.417.301
54.611.277

2017
لاير قطري

28.959.520
4.653.156
4.474.250
2.091.872
1.686.740
624.236
545.520
545.434
388.059

1.059.180
163.424

4.257.903
49.449.294

تكلفة البضاعة المباعة 
تكاليف مباشرة للموظفين

تكلفة األعالف المستخدمة 
إيجار 

حيوانات نافقة 
استهالك عقارات ومعدات )إيضاح 4( 

نظافة
سيارات ومصاريف ذات صلة 

تغليف وتعبئة 
مرافق 
صيانة 

تكلفة الماشية )إيضاح 8(
خسارة من ماشية نافقة )إيضاح 8(

مصاريف متنوعة

2018
لاير قطري

871.495.862
12.879.697
12.410.787
12.199.952
5.123.360
3.463.917
1.884.874
1.808.396
1.686.808
1.600.067
1.510.791
1.286.210
1.047.870
6.629.339

935.027.930

2017
لاير قطري

708.427.830
13.429.260
17.584.002
11.217.665
12.821.903
4.112.301
784.784

1.436.849
1.649.082
1.378.573
1.013.342
808.710

-
4.363.866

779.028.167

قطر  
السودان

2018
لاير قطري

511.210.870
4.705.285

515.916.155

2017
لاير قطري

484.929.298
10.812.336
495.741.634

أفراد 
مؤسسات

جهات حكومية

2018
لاير قطري

357.007.743
153.364.562

5.543.850
515.916.155

2017
لاير قطري

327.087.366
163.808.380
4.845.888

495.741.634

مبيعات نقدية 
مبيعات ائتمانية 

إجمالي المبيعات 

2018
لاير قطري

356.745.198
159.170.957
515.916.155

2017
لاير قطري

326.846.970
168.894.664
495.741.634

كما في 1 يناير 
المخصص خالل السنة 

المدفوع خالل السنة 
في 31 ديسمبر 

2018
لاير قطري

11.604.259
2.792.300

)1.028.651(
13.367.908

2017
لاير قطري

9.994.664
1.961.372
)351.777(

11.604.259

كما في 1 يناير
المدفوعات المسددة خالل السنة

كما في 31 ديسمبر

2018
لاير قطري

1.236.836
)482.586(
754.250

2017
لاير قطري

1.719.424
)482.588(
1.236.836

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
رواتب ومنافع قصيرة األجل 

2018
لاير قطري

4.488.577
3.353.148
7.841.725

2017
لاير قطري

4.474.250
2.836.774
7.311.024

في 1 يناير
تعويضات تم المطالبة بها خالل السنة 

تعويضات لم يتم المطالبة بها خالل السنة
تعويضات مستلمة 

كما في 31 ديسمبر

2018
لاير قطري

231.336.678
427.920.559
137.804.887

)545.259.808(
251.802.316

2017
لاير قطري

154.839.637
323.760.008
107.093.073

)354.356.040(
231.336.678

9  ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً 

15  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

17    اإليرادات  

18    تكلفة المبيعات   

19    المصاريف العمومية واإلدارية    

20  العائد األساسي والمخفف للسهم
يحتسب العائد االساسي للسهم من األرباح بقسمة ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة كما يلي:

لم يكن هناك أية أسهم مخففة محتملة قائمة في أي مرحلة خالل السنة، ولذلك فإن العائد المخفف للسهم يعادل العائد األساسي للسهم.
21  توزيعات األرباح

اقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية في اجتماعه بتاريخ 27 يناير 2019 بواقع 3 لاير قطري للسهم الواحد بمبلغ إجمالي 
54.000.000 لاير قطري عن سنة 2018 خاضعة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة )2017: وافقت 
الجمعية العامة للمساهمين في 19 فبراير 2018 على توزيع أرباح بواقع 42.5٪ من رأس المال المدفوع تعادل 4.25 لاير قطري 

عن السهم الواحد بإجمالي 76.500.000 لاير قطري(.
22  المطلوبات المحتملة

لدى الشركة التزامات محتملة متعلقة بخطابات الضمان. نشأت هذه االلتزامات خالل األعمال العادية للشركة، وال يتوقع نشوء أي 
مطلوبات مادية نتيجة لهذه االلتزامات.

24    القيمة العادلة لألدوات المالية 
تتكون األدوات المالية من موجودات مالية ومطلوبات مالية.

تشتمل الموجودات المالية على األرصدة لدى البنوك والنقد والذمم التجارية المدينة والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة وذمم 
مدينة أخرى. وتشتمل المطلوبات المالية على تسهيالت وذمم دائنة ومصاريف مستحقة الدفع. 

الجدول التالي يبين مقارنة بين القيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية للشركة المدرجة في البيانات المالية:

23  إدارة المخاطر المالية
األهداف والسياسات

باإلشراف على  اإلدارة  تقوم  السيولة.  االئتمان ومخاطر  السوق ومخاطر  الشركة في مخاطر  تواجه  التي  الرئيسية  المخاطر  تتمثل 
اإلدارة من خالل فرق عمل ذات خبرات ومهارات  قبل  المخاطر من  بإدارة هذه  المتعلقة  األنشطة  تتم جميع  المخاطر.  إدارة هذه 

رقابية مالئمة. 
لهذه  األساسي  الغرض  إسالمية.  وتسهيالت  الدفع  مستحقة  ومصاريف  دائنة  ذمم  على  للشركة  الرئيسية  المالية  المطلوبات  تشتمل 
المطلوبات المالية هو إدارة متطلبات رأس المال العامل للشركة. لدى الشركة موجودات مالية مختلفة مثل ذمم مدينة وموجودات مالية 
متاحة للبيع، وذمم مدينة أخرى ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة وأرصدة لدى البنوك وهي ناتجة مباشرة من عمليات الشركة.
إن المخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية للشركة هي مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق. تقوم اإلدارة بمراجعة 

السياسات والموافقة عليها بغرض إدارة كل من هذه المخاطر، والتي تتلخص كما يلي:
مخاطر االئتمان

تتمثل مخاطر االئتمان في أن يفشل أحد أطراف أداة مالية في الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في أن يتكبد الطرف اآلخر خسارة مالية. 
يتم تقييم الجودة االئتمانية للعمالء استناًدا إلى تصنيف ائتماني واسع النطاق، وُتعّين الحدود االئتمانية لكل عميل وفًقا لهذا التقييم. تتم 

مراقبة المبالغ القائمة المستحقة من العمالء وموجودات العقود بصورة دورية.
تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان الناشئة من األرصدة لدى البنوك وذمم مدينة كما يلي:

تعمل الشركة للحد من المخاطر االئتمانية عن طريق التعامل مع بنوك ذات سمعه حسنة وبالنسبة للعمالء عن طريق وضع حدود 
ائتمانية لعمالئها مع مراقبة الديون غير المسددة. فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة من الموجودات المالية للشركة، بما فيها األرصدة 
لدى البنوك، تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان الناشئة من عجز الطرف اآلخر على السداد، ويكون الحد األقصى للمخاطر مساوياً 

القيمة الدفترية لهذه الموجودات. 
يتم إجراء تحليل انخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير باستخدام مصفوفة المخصصات لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. يستند تحديد 
نسبة المخصص إلى عدد أيام التخلف عن السداد لمجموعة من العمالء في قطاعات مختلفة لها أنماط خسارة متماثلة. تعكس هذه 
المعالجة المحاسبية النتائج المرجحة باالحتماالت، والقيمة الزمنية للنقد، والمعلومات المعقولة والمدعومة المتوفرة في تاريخ إعداد 

التقرير فيما يتعلق باألحداث السابقة والظروف الحالية والتوقعات الخاصة بالظروف االقتصادية المستقبلية. 
األقصى  الحد  إن  السداد.  إنفاذ  وتعذر  واحدة  سنة  من  سدادها ألكثر  تأخر  حال  في  المدينة  التجارية  الذمم  يتم شطب  عام،  وبشكل 
المالية. ليس لدى الشركة ضمانات  الموجودات  الدفترية لكل فئة من فئات  القيمة  التقرير هو  للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ 

محتفظ بها على سبيل التأمين. 
قامت الشركة بتقييم درجة تركيز المخاطر فيما يتعلق بالذمم التجارية المدينة وموجودات العقود وقررت أنها منخفضة، حيث يقع 

عمالؤها بدوائر اختصاص وقطاعات صناعية متعددة ويعملون في أسواق مستقلة إلى حد كبير.  
العقود للشركة باستخدام مصفوفة  المدينة وموجودات  التجارية  الذمم  بالتعرض لمخاطر االئتمان على  المتعلقة  المعلومات  فيما يلي 

المخصصات:  

ال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية مادياً عن قيمتها الدفترية.
تحديد القيمة العادلة وتدرج القيمة العادلة

تستخدم الشركة التدرج التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسب تقنيات التقييم:

ال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية مادياً عن قيمتها الدفترية.
تحديد القيمة العادلة وتدرج القيمة العادلة

تستخدم الشركة التدرج التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسب تقنيات التقييم:

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و31 ديسمبر 2017، لم يتم أي تحويل بين المستوى 1 والمستوى 2 لقياس القيمة العادلة، 

ولم يتم أي تحويل إلى أو من المستوى 3 لقياس القيمة العادلة.
25  التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

إن االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والموارد األساسية للتقدير في تاريخ إعداد التقرير والتي لها خطر كبير يتمثل في حدوث 

تغيير جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة يتم شرحها أدناه.
انخفاض قيمة الذمم المدينة

تقوم اإلدارة بعمل تقدير لألرصدة التجارية المدينة الممكن تحصيلها عندما ال يكون من المحتمل تحصيل المبالغ بالكامل. يتم هذا التقدير 
تقديرها  فيتم  فترة طويلة  منذ  السداد  استحقت  ولكنها  الهامة  الفردية غير  للمبالغ  بالنسبة  أما  فردي.  أساس  الهامة على  المدينة  للمبالغ 

بصورة جماعية ويحتسب لها مخصص بناء على طول الفترة الزمنية التي مضت على استحقاقها على أساس فئات استحقاق تاريخية.
في تاريخ بيان المركز المالي بلغ إجمالي رصيد الذمم المدينة 23.595.566 لاير قطري )2017: 27.971.159 لاير قطري( مع 
احتساب مخصص النخفاض الذمم المدينة بمبلغ 9.385.118 لاير قطري )2017: 9.385.118 لاير قطري(. وأي فرق بين المبالغ 

التي يتم تحصيلها بالفعل مستقبالً والمبالغ المتوقعة يتم إدراجه في بيان الدخل. 
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم التجارية المدينة وموجودات العقود 

تستخدم الشركة مصفوفة المخصصات لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم التجارية المدينة وموجودات العقود. ويستند تحديد نسبة 
المخصص إلى عدد أيام التخلف عن السداد لمجموعة من العمالء في قطاعات مختلفة لها أنماط خسارة متماثلة. 

لتعديل  بمعايرة المصفوفة  الشركة. وتقوم الشركة الحقاً  التاريخية لدى  إلى معدالت عدم االنتظام  تستند مصفوفة المخصصات مبدئياً 
الخسائر االئتمانية التاريخية مع المعلومات المستقبلية. على سبيل المثال ، إذا كان من المتوقع أن تتدهور الظروف االقتصادية )مثل 
معدالت  تعديل  يتم  التصنيع،  بقطاع  السداد  انتظام  عدم  حاالت  زيادة  إلى  يؤدي  قد  مما  التالية  السنة  خالل  اإلجمالي(  المحلي  الناتج 
عدم االنتظام التاريخية. في تاريخ كل تقرير، يتم تحديث معدالت عدم االنتظام التاريخية التي يتم مالحظتها ويتم تحليل التغيرات في 

التقديرات المستقبلية. 
إن تقييم العالقة بين معدالت عدم االنتظام التاريخية التي يتم مالحظتها والظروف االقتصادية المتوقعة والخسائر االئتمانية المتوقعة يعد 
من التقديرات الهامة. إن حجم الخسائر االئتمانية المتوقعة حساس للتغيرات في الظروف واألحوال االقتصادية المتوقعة. إن الخسائر 

االئتمانية التاريخية للشركة والظروف االقتصادية المتوقعة أيًضا قد ال توضح عدم االنتظام الفعلي للعميل في المستقبل. 
القيم اإلنتاجية للعقارات والمعدات

تحدد الشركة القيمة التقديرية لألعمار اإلنتاجية للعقارات والمعدات لغرض احتساب االستهالك. يتم التقدير بعد أن يؤخذ في االعتبار 
االستخدام المتوقع للموجودات والتلف والتآكل الطبيعي والتقادم الفني أو التجاري. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية 

سنوياً ويتم تعديل تكلفة االستهالك عندما تعتقد اإلدارة اختالف األعمار اإلنتاجية عن التقديرات السابقة.
قياس الموجودات البيولوجية

تمثل الموجودات البيولوجية المواشي الحية من األغنام. تقاس الموجودات البيولوجية بالتكلفة عند التحقيق المبدئي، ويعاد قياسها في نهاية 
كل فترة للبيانات المالية بالقيمة العادلة ناقصا التكلفة حتى البيع، مع إدراج أي تغير في القيمة العادلة في بيان الدخل. 

في حال عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بصورة موثوقة، يتم قياس الموجودات البيولوجية على أساس التكلفة ناقًصا أي استهالك متراكم 
وأية خسائر انخفاض متراكمة. وعندما تصبح القيمة العادلة للموجودات الحيوية قابلة للقياس بصورة موثوقة، تقوم الشركة بإعادة قياسها 

بالقيمة العادلة ناقًصا التكاليف حتى البيع. 
26  المعلومات القطاعية

يتركز النشاط الجغرافي للشركة بشكل كبير في قطر. وتعتبر العمليات في السودان غير هامة أو مادية، ولذلك ال يتم اعتبارها قطاع 
جغرافي منفصل.

في تاريخ التقرير، كانت الخسائر االئتمانية المتوقعة عن الودائع قصيرة األجل بمبلغ 503.900 لاير قطري. تحتسب الشركة مخاطر 
االئتمان من خالل إنشاء مخصصات للخسائر االئتمانية المتوقعة في حينه. عند احتساب معدالت الخسائر االئتمانية المتوقعة، تأخذ 

الشركة في االعتبار معدالت الخسارة التاريخية لكل فئة من فئات المدينين مع تعديل البيانات المستقبلية لالقتصاد الكلي. 
تتم إدارة مخاطر االئتمان الناشئة عن األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من قبل اإلدارة المالية وفًقا لسياسة الشركة. يجب 
الحدود  مراجعة  تتم  لكل طرف.  المقررة  االئتمانية  الحدود  تتجاوز  ال  بحيث  المعتمدة  األطراف  مع  فقط  المالية  الفوائض  استثمار 
المالية  اللجنة  االئتمانية لتلك األطراف من قبل مجلس إدارة الشركة بشكل سنوي وقد يتم تحديثها على مدار السنة شريطة موافقة 
للشركة. توضع الحدود االئتمانية بهدف تقليل درجة تركيز المخاطر، وبالتالي الحد من وقوع الخسائر المالية الناشئة من احتمالية 

عجز األطراف المقابلة عن السداد.  
مخاطر السيولة

إن وسيلة الشركة إلدارة مخاطر السيولة هي أن تضمن بقدر اإلمكان أن يكون لديها دائماً احتياطيات كافية وتسهيالت بنكية وتسهيالت 
سلف احتياطية من خالل المراقبة المستمرة للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومطابقتها بتواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات 
المدفوعات  على  بناء  ديسمبر  في 31  للشركة  المخصومة  غير  المالية  المطلوبات  استحقاق  مواعيد  يلخص  التالي  الجدول  المالية. 

التعاقدية وأسعار الفائدة في السوق.

مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في خطر تأثير تغيرات األسعار بالسوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية على ربح الشركة 
أو حقوق الملكية أو على قيمة األدوات المالية لدى الشركة. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو مراقبة تعرض الشركة لمخاطر 

السوق في حدود مقبولة مع زيادة العائدات.
مخاطر أسهم الملكية

تتعرض الشركة لمخاطر أسعار أسهم الملكية. ينشأ ذلك من االستثمارات المحتفظ بها من قبل الشركة والتي ال يوجد يقين حول أسعارها 
في المستقبل. الجـدول التالي يعكس حساسية احتياطي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للتغيرات المعقولة المحتملة في أسعار أسهم 
الملكية المدرجة )ال تشمل مشتقات أدوات الملكية(، مع ثبات جميع المتغيرات األخرى. يتوقع أن يكون تأثير النقص في أسعار األسهم 
متساوياً ومعاكساً لتأثير الزيادة المبينة. سوف يؤثر النقص في األوراق المالية المدرجة الموضحة أدناه على الدخل وحقوق الملكية، 
بناًء على ما إذا كان هناك انخفاض هام أو مستمر. وكذلك فسوف تؤثر الزيادة في األوراق المالية المدرجة الموضحة أدناه على حقوق 

الملكية بنفس قيمة تأثيرها على الدخل، باستثناء أن يكون هناك تكاليف انخفاض في القيمة مرتبطة بذلك.

كان لدى الشركة أيضاً استثمارات غير متداولة مدرجة بالقيمة العادلة حيث سوف تعكس التغييرات في أسعار أسهم الملكية فقط عند 
بيع االستثمار أو انخفاض قيمته، وعندها يظهر التأثير في بيان الدخل، أو عندما ُتظهر معاملة طرف ثالث في االستثمار مؤشر موثوق 

للقيمة العادلة عندها سوف تدرج في حقوق الملكية.
مخاطر أسعار الفائدة

تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في أن تتقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ألداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة بالسوق. 
كما في تاريخ التقرير، لم يكن لدى الشركة أية موجودات أو مطلوبات تحمل أسعار فائدة عائمة. وبذلك ال يكون بيان الدخل للشركة 

حساساً تجاه التغيرات المحتملة في سعر الفائدة.
مخاطر العمالت األجنبية

تتمثل مخاطر العمالت األجنبية في تغير قيمة األدوات المالية نتيجة للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية. إن تعرض الشركة 
لمخاطر العمالت األجنبية عند الحد األدنى، حيث تتم معظم معامالت الشركة بالعملة الوظيفية. وحيث أن سعر صرف اللاير القطري 
مرتبط بالدوالر األمريكي، فإن األرصدة بالدوالر األمريكي ال تمثل أي مخاطر عمالت أجنبية هامة. إال أنه نظرا للتقلبات الهامة في 
سعر صرف الجنيه السوداني، وهو العملة الوظيفية لفرع الشركة في السودان، تقوم اإلدارة بتقييم المخاطر المتعلقة بهذه العملة على 

أساس ربع سنوي لتقييم تعرض الشركة لمخاطر العمالت، إن وجد.
إدارة مخاطر رأس المال

إن سياسة الشركة في إدارة رأس المال هي االحتفاظ بقدرة الشركة على العمل على أساس مبدأ االستمرارية التي تمكنها من تقديم أفضل 
العائدات للمساهمين ومنافع المعنيين األخرين واالحتفاظ بهيكل رأس مالي مناسب لتقليل تكلفة رأس المال.

إن سياسة الشركة ككل لم تتغير منذ عام 2017. يتكون هيكل رأس المال للشركة من رأس المال المصدر واالحتياطات واألرباح 
المدورة.

يتم مراجعة هيكل رأس المال من قبل اإلدارة بشكل دوري. تأخذ اإلدارة في اعتبارها تكلفة رأس المال والمخاطر المتعلقة بها كجزء 
من هذه المراجعة.

يتم مراقبة رأس المال من خالل نسبة مديونية رأس المال، إن هذا المعدل يتم احتسابه عن طريق قسمة صافي الديون على إجمالي رأس 
المال كإجمالي. يتم احتساب صافي الديون كتسهيالت إسالمية ناقصا النقد وما في حكمه ويتم احتساب إجمالي رأس المال كإجمالي 

حقوق الملكية كما هو موضح في بيان المركز المالي.

إيضاحات:
)1( في 29 ديسمبر 2015، أبرمت الشركة عقداً مع حكومة دولة قطر إلمداد السوق بالمواشي واللحوم األسترالية اعتباراً من 1 
يناير 2016. ووافقت حكومة دولة قطر على صرف تعويض للشركة عن التكلفة التشغيلية المباشرة وغير المباشرة بواقع مبلغ محدد 
لكل كيلوجرام. خالل عام 2018، تم تضمين اللحوم األرمينية والسودانية ضمن التعويض الحكومي من قبل حكومة دولة قطر، حسب 

االتفاقيات المبرمة مع وزارة المالية. 
 كانت الحركة في التعويض المستحق من حكومة دولة قطر خالل السنة كالتالي:

 تنقسم اإليرادات حسب المنتجات إلى ما يلي:

 تنقسم اإليرادات حسب نوع العميل كما يلي:

 تنقسم اإليرادات حسب الموقع الجغرافي كما يلي:

 :2017(  2018 ديسمبر   31 في  كما  قطري  لاير   2.303.378 بمبلغ  تحصيلها  في  المشكوك  الذمم  مخصص  حساب  تم   )2(
2.303.378 لاير قطري( مقابل الرصيد القائم للمبلغ المستحق من مدير الفرع في السودان والذي قامت الشركة بتكوين مخصص 
بواقع 50٪ من إجمالي الرصيد المستحق. صدر حكم قضائي لصالح الشركة بإلزام مدير فرع السودان برد مستحقات للشركة بمبلغ 

2.303.378 لاير قطري كما في 31 ديسمبر 2018. )2017: 2.303.378 لاير قطري(. 
10  إفصاحات األطراف ذات العالقة   

تمثل األطراف ذات العالقة الشركات الزميلة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للشركة والشركات التي هم 
مالكوها األساسيون. يتم اعتماد سياسات األسعار والشروط المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة الشركة.

 مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسين:

إيضاح:
)1( الحقا بعد تاريخ التقرير، أصدرت هيئة قطر لألسواق المالية تعليمات إلى جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسية لبورصة 
قطر إلجراء تجزئة القيمة االسمية لألسهم العادية من 10 لاير قطري إلى 1 لاير قطري للسهم. وبناء على ذلك، سيتم تجزئة أسهم 
الشركة إلى 180.000.000 سهم بقيمة اسمية 1 لاير قطري للسهم. ينتظر الموافقة على تجزئة األسهم من قبل المساهمين وذلك 

خالل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة المقرر عقدها في حينه. 
13  االحتياطي القانوني

تتطلب أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015 تحويل نسبة 10٪ من األرباح إلى االحتياطي القانوني. يجور 
للشركة التوقف عن هذا التحويل السنوي عندما يبلغ االحتياطي 50٪ من رأس المال المصدر. االحتياطي ال يكون عادًة متاح للتوزيع 

إال في الحاالت المنصوص عليها في القانون أعاله. 
قامت الشركة بتحويل مبلغ 10.839.319 لاير قطري إلى االحتياطي القانوني كما في 31 ديسمبر 2018 )2017: 10.808.003 

لاير قطري(.
14  تسهيالت إسالمية

كانت الحركة على التسهيالت االسالمية خالل السنة كالتالي:

حصلت الشركة على تسهيالت ائتمانية من بنوك اسالمية محلية في صورة مرابحة إسالمية. كانت هذه التسهيالت بغرض تمويل شراء 
بضاعة، وتحمل تكلفة تمويل بمعدل 4.75٪ سنوياً. 

تظهر تسهيالت التمويل اإلسالمية في بيان المركز المالي كما يلي:

11  النقد وأرصدة لدى البنوك
يشتمل النقد وأرصدة لدى البنوك لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية على األرصدة التالية:

12    رأس المال 

ذمم تجارية مدينة 
التعويض المدين من حكومة دولة قطر 

مصاريف مدفوعة مقدماً
ذمم مدينة من موظفين 

مدفوعات مقدمة للموردين 
أرصدة مدينة أخرى

 
يخصم: مخصص ديون معدومة

إيضاحات

)1(

)2(

2018
لاير قطري

23.595.566
251.802.316

992.759
4.710.211
1.410.626
7.610.844

290.122.322
)9.385.118(
280.737.204

2017
لاير قطري

27.971.159
231.336.678
1.079.254
4.804.737
1.541.562
3.341.975

270.075.365
)9.385.118(
260.690.247

نقد في الصندوق

أرصدة لدى البنوك:
حسابات جارية

حسابات تحت الطلب
وديعة بأجل استحقاق أصلي 3 شهور 

غطاء نقدي لخطابات الضمان 
إجمالي النقد وأرصدة لدى البنوك كما في بيان المركز 

المالي
يخصم: غطاء نقدي لخطابات الضمان 

النقد وأرصدة لدى البنوك كما في بيان التدفقات النقدية

2018
لاير قطري

1.862.367

1.938.437
11.660.424

280.000.000
100.000

295.561.228

)100.000(
295.461.228

2017
لاير قطري

1.890.549

2.204.725
43.508.723
250.000.000

100.000
297.703.997

)100.000(
297.603.997

غير متداول
متداول

2018
لاير قطري
271.662
482.588
754.250

2017
لاير قطري
754.248
482.588

1.236.836

مبردة 
مذبوحة )كاملة( 

مواشي 
لحوم إنتاج 

خدمات ذبح وتقطيع 
أعالف 
مجمدة 
متنوعة 

2018
لاير قطري

318.997.944
98.729.027
49.319.622
27.599.017
12.695.526
5.018.418
115.380

3.441.221
515.916.155

2017
لاير قطري

230.992.173
153.243.369
54.006.569
38.000.533
12.034.639
3.251.722
227.084

3.985.545
495.741.634

عدد أيام عدم االنتظام في السداد31 ديسمبر 2018

معدل الخسارة االئتمانية المتوقعة

عدم  حالة  في  التقديرية  الدفترية  القيمة  إجمالي 

االنتظام 

الخسارة االئتمانية المتوقعة

متداولة

٪7

12.640.417

801.716

 60-30

يوًما

٪18

1.943.143

341.802

90-61

يوًما

٪47

779.189

362.809

120-91

يوًما

٪95

454.235

431.289

أكثر من 121 

يوًما

٪95

7.778.582

7.447.502

اإلجمالي 

٪40

23.595.566

9.385.118

2018
بورصة قطر 

التغير في سعر السهم

٪10±

التأثير على حقوق الملكية
لاير قطري

-

2017
بورصة قطر 

٪10±617.490

16    ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع 

ذمم تجارية دائنة
مبالغ مستحقة لمنافع الموظفين 

مكافآت مستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة 
مبالغ دائنة كمشاركة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية

دفعات مقدمة مستلمة من العمالء 
ذمم دائنة أخرى 

2018
لاير قطري

233.387.195
10.332.237
4.488.577
2.709.830
277.802

22.166.148
273.361.789

2017
لاير قطري

228.997.529
10.512.435
4.474.250
2.702.001
362.067

13.315.456
260.363.738

المستوى 1
المستوى 2 
المستوى 3

:
:
:

األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق عاملة لموجودات أو مطلوبات مماثلة،
تقنيات أخرى والتي تكون جميع بياناتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة، واضحة بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة ، والتقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي 

ال تعتمد على بيانات سوقية واضحة.

الموجودات المالية

أرصدة لدى البنوك 

ذمم مدينة

استثمارات في أوراق مالية 

المطلوبات المالية

ذمم تجارية دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

تسهيالت إسالمية

2018
لاير قطري

293.698.861
280.737.204

-
574.436.065

273.361.789
754.250

274.116.039

2017
لاير قطري

295.813.448
260.690.247
2.174.900

558.678.595

260.363.738
1.236.836

261.600.574

2018
لاير قطري

293.698.861
280.737.204

-
574.436.065

273.361.789
754.250

274.116.039

2017
لاير قطري

295.813.448
260.690.247
2.174.900

558.678.595

260.363.738
1.236.836

261.600.574

القيم العادلةالقيم الدفترية

ايضاحات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018


