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سالم بن بطي النعيمي

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

سليمان خالد المانع

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

محمد عبداللطيف 
المانع

عضــــو
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المهندي
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بدر أحمد
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عضــــو

محمد علي

السليطي

المدير العام

االلتــزام بتطبيـق نظـام الحـوكمـة على مسـتـوى مجلــس 
اإلدارة واإلدارات التنفيذية في الشركة، وفقًا لنظام حوكمة 
الشركات الصادرة من هيئة قطر لألسواق المالية، تحقيقًا 

لمبادئ النزاهة والشفافية واإلفصاح0



التقـريـر
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السادة/ المساهمـون        الكرام

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،

اإلدارة،  مجلس  تقرير  لسيادتكم  أقدم  أن  لي  ويطيب  يشرفني 
المجلس  ورؤية  2٠١5م،  لعام  المالي  ومركزها  الشركة  نشاط  عن 
المستقبلية لنشاط الشركة في عام 2٠١6م، وذلك على النحو التالي:

إنتاج ومبيعات 2015م:
 ٣٫٨ حوالي  إلى  والمقاوم  العادي  اإلسمنت  من  الشركة  إنتاج  زاد 
وزاد  السابق،  العام  في  طنًا  مليون   ٣٫5 حوالي  مقابل  طن،  مليون 
إنتاج الرمل المغسول إلى حوالي 7٫٨ مليون طن، مقابل حوالي 5٫٩ 
إلى  الكالسيوم  كربونات  إنتاج  وزاد  السابق،  العام  في  طنًا  مليون 

حوالي ٣7 ألف طن، مقابل حوالي 2٨ ألف طنًا في العام السابق٠

زادت مبيعات الشركة من اإلسمنت بمختلف أنواعه إلى حوالي ٣٫٨ 
كما  السابق،  العام  في  طنًا  مليون   ٣٫5 حوالي  مقابل  طن،   مليون 
مقابل  طن،  مليون   7٫7 حوالي  إلى  المغسول  الرمل  مبيعات  زادت 
كربونات  مبيعات  وزادت  السابق،  العام  في  طنًا  مليون   6٫١ حوالي 
الكالسيوم إلى حوالي ٣6 ألف طن، مقابل حوالي 27٫٣ ألف طنًا في 

العام السابق٠

إبرادات 2015م:
 زاد إجمالي إيرادات المبيعات إلى حوالي ١٫2 مليار ريال، مقابل حوالي
في  الشركة  نجاح  يعكس  مما  السابق،  العام  في  ــااًل  ري مليار   ١٫١
االستفادة من زيادة معدالت الطلب على اإلسمنت والرمل المغسول  

وكربونات الكالسيوم في السوق القطرية خالل العام الماضي٠

حقوق المساهمين والربحية:
زادت حقوق المساهمين في 2٠١5/١2/٣١م إلى حوالي 2٫٨ مليار ريال، 
مقابل 2٫6 مليار ريال في نهاية العام السابق، وزادت األرباح الصافية 
ريااًل  مليون   42٠ حوالي  مقابل  ريال،  مليون   464 حوالي  إلى  للشركة 

للعام السابق.

اجتماعكم  اإلدارة  مجلس  يوصي  للشركة،  المالي  المركز  وقوة  لنمو 
نقديًة  أرباحًا  المال  رأس  من   )%4٠( نسبة  توزيع  على  بالموافقة  الموقر، 
صحيح.  سهم  لكل  رياالت   4 بواقع   ، 2٠١5م  عام  عن  المساهمين  على 
وتوزيع نسبة ١٠% من رأس المال أسهم مجانية، بواقع سهم لكل عشرة 

أسهم صحيحة، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية.

 إنجازات 2015م:
حققت الشركة إنجازات متعددة، نبرز أهمها كما يلي:

والرمل  اإلسمنت  من  المتزايدة  القطرية  السوق  احتياجات  توفير   •
حقق  مما  األسعار،  وبنفس  الجودة  عالية  بمواصفات  المغسول، 

أستقرار األسعار، ودعم النهضة العمرانية الهائلة في دولة قطر٠

المغسول  والرمل  اإلسمنت  مبيعات  من  الشركة  إيــرادات  زيــادة   •
وكربونات الكالسيوم، وذلك باالستغالل األمثل للطاقة اإلنتاجية، 
المذكورة في  المواد  الطلب على  زيادة معدالت  واالستفادة من 

السوق المحلية٠

• نمو المركز المالي للشركة، وزيادة حقوق المساهمين في نهاية 
ديسمبر 2٠١5م، بمبلغ حوالي 24٨ مليون ريال، ما يعادل نسبة تطور 

١٠% تقريبا.

لنظام  وفقًا  الشركة،  في  الحوكمة  تشريعات  تطبيق  اكتمال   •
لألسواق  قطر  هيئة  من  الصادرة  المدرجة،  الشركات  حوكمة 

المالية، التزامًا بمعايير النزاهة والشفافية واإلفصاح المطلوبة٠

الرياضية  األنشطة  دعم  في  الوطني،  دورهــا  الشركة  مواصلة   •
الشركات  لقيام  الهادفة،  الدولة  لسياسات  تطبيقًا  واالجتماعية، 

بدورها االجتماعي في البالد٠

الرؤية المستقبلية: 
خالل  وازدهارها  تقدمها  الشركة  تواصل  أن  اإلدارة  مجلس  يتوقع 

عام 2٠١6م، ونورد أبرز مالمح رؤية المجلس فيما يلي:

يزيد  سوف  مما   ،)5( رقم  للمصنع  اإلسمنت  طاحونتي  تشغيل   •
الطاقة اإلنتاجية للشركة بحوالي 55٠٠ طن إسمنت في اليوم٠

طاحونتي  تشغيل  على  بناًء   ،)١( رقــم  اإلسمنت  مصنع  إيقاف   •
اإلسمنت للمصنع رقم )5(٠ علمًا بأن الخط األول للمصنع بدأ اإلنتاج 
بما  حاليًا  تقدر  للمصنع  اإلنتاجية  الطاقة  وإن  ١٩6٩م،  مايو  في 

يعادل أقل من 4٪ من إنتاج الشركة الكلي من اإلسمنت٠

احتياجات  لتلبية  المغسول،  الرمل  لمصانع  اإلنتاجية  الطاقة  رفع   •
السوق المتزايدة خالل الفترة المقبلة٠

• االستفادة القصوى من الطاقة المتاحة إلنتاج كربونات الكالسيوم 
وزيادة المبيعات، تحقيقًا لألهداف االقتصادية المخططة٠

في  والسالمة،  الطبيعية  والثروات  البيئة  حماية  معايير  تطوير   •
المثمر  التعاون  ومواصلة  الشركة،  لدى  الصناعية  المواقع  جميع 

مع السلطات المختصة٠

وتطوير  الشركة،  بخدمة  لاللتحاق  الوطنية  العاملة  القوى  تحفيز   •
برامج تأهيل العمالة القطرية في مواقع العمل المختلفة٠

األوضــاع  وتحسين  الشركة،  في  العاملة  القوى  ــاع  أوض ترقية   •
الصحية والخدمية والترفيهية في المواقع بأم باب ومكينس٠

• متابعة تطبيق نظام الحوكمة، وتفادى أية مخاالفات ألحكام النظام 
بقدر اإلمكان، وصواًل لتحقيق أهداف الحوكمة على الوجه األكمل٠

• استمرار الشركة في دورها االجتماعي، في دعم األنشطة الوطنية، 
تعزيزًا لدور الشركة الرائد في النهضة التنموية الشاملة٠

ختامًا
بن  تميم  الشيخ/  السمو  صاحب  إلى  واالمتنان  الشكر  بفائق  نتوجه 
حمد آل ثاني - أمير البالد المفدى، لرعايته المتواصلة للشركة، تعزيزًا 
في  االستراتيجية  البناء  مواد  توفير  في  المرموق،  الرئيسي  لدورها 

البالد، وإنجاز مشاريع مونديال 2٠22م٠ 

إلى معالي الشيخ/ عبد اهلل بن ناصر  ونتقدم بوافر الشكر والتقدير 
الداخلية، لمساندته  الوزراء ووزير  ثاني - رئيس مجلس  آل  بن خليفة 
المستمرة٠ وجزيل الشكر إلى جميع الوزارات  والهيئات والمؤسسات 
الشركة  مع  تعاونها  على   ، واألجنبية  الوطنية  والشركات  العامة 
لزبائن  واالمتنان  الشكر  بكل  نتوجه  أن  بد  وال  المجاالت  مختلف  في 

الشركة األوفياء، على تعامالتهم المتطور مع الشركة٠ 

وال  واجباتهم،  أداء  في  وإخالصهم  العاملين  أداء  نثمن  وكذلك 
عام  في  الشركة  حققته  ما  الكرام،  للمساهمين  نبارك  أن  يفوتنا 

2٠١5م من إنجازات متميزة٠ 

وأخيرًا سوف يواصل مجلس اإلدارة جهوده المبذولة، لتحقيق خطط 
لمصالح  خدمة  وازدهارها،  الشركة  لتقدم  المستقبلية،  الشركة 

المساهمين، ومن أجل تنمية ورفعة وطننا المعطاء٠ 

واهلل الموفق٠

سالم بن بطي النعيمي
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

اإلسمنت  من  المتزايدة  القطرية  السوق  احتياجات  توفير 
والرمل المغسول، بمواصفات عالية الجودة وبنفس األسعار.
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السادة المساهمين   المحترمين
شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت )ش.م.ق(

الدوحة - قطر

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت )ش.م.ق( )»الشركة«( والتي تتكون من بيان المركز 
المالي كما في ٣١ ديسمبر 2٠١5 وكاًل من بياناتالربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات 

النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصًا للسياسات المحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى.

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية
إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية وقانون الشركات 
التجارية القطري، واإلحتفاظ بأنظمة الرقابة الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضرورية لغرض إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة 

خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.

مسؤولية مدقق الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية إستنادًا إلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب 
تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا 

كانت البيانات المالية خالية من أخطاء جوهرية.

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بيّنات تدقيق ثبوتية للمبالغ واإلفصاحات في البيانات المالية. تستند اإلجراءات المختارة 
إلى تقدير مدقق الحسابات، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ. 
وعند القيام بتقييم تلك المخاطر، يأخذ مدقق الحسابات في االعتبار إجراءات الرقابة الداخلية للشركة المتعلقة باإلعداد والعرض 
العادل للبيانات المالية، وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبـداء رأي حـول فعاليـة أنظمة 
ومعقولية  المتبعة  المحاسبية  السياسات  مالئمة  مدى  تقييم  على  كذلك  التدقيق  ويتضمن  للشركة،  الداخلية  والرقابة  الضبط 

التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة وكذلك تقييم العرض اإلجمالي للبيانات المالية.

نعتقد أن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسًا لرأينا حول التدقيق.

الـــرأي
لصناعة  الوطنية  قطر  لشركة  المالي  المركز  الجوهريـة،  النواحي  جميع  من  عادلـة،  بصورة  تظهـر  الماليـة  البيانـات  إن  رأينـا،  في 
األسمنت )ش.م.ق( كما في ٣١ ديسمبر 2٠١5 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية 

للتقارير المالية.

فقرة تأكيدية
التي تقع عليها  المالية، إن ترخيص إستخدام األرض  البيانات  )أ( ضمن  رأينا، وكما هو موضح في إيضاح رقم )5(  التحفظ في  بدون 

المحاجر والمصانع والمساكن قد إنتهت خالل السنة، حيث تقوم الشركة حاليًا باإلجراءات المتعلقة بتجديد الترخيص.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
في رأينا أيضًا، أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة، وأن عملية جرد المخزون قد تمت وفقًا لإلجراءات المتبعة، وأن محتويات 
تقرير مجلس اإلدارة تتفق مع البيانات المالية للشركة. كما وقد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض 
تدقيقنا. وحسب علمنا وإعتقادنا وفي حدود المعلومات التي توافرت لدينا، لم تقع خالل السنة مخالفات ألحكام قانون الشركات 

التجارية القطري أو النظام األساسي للشركة على وجه قد يكون له تأثير مادي على نشاط الشركة أو مركزها المالي.

أمر آخر
تم تدقيق البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 2٠١4 من قبل مدقق حسابات آخر والذي أصدر تقريره الغير متحفظ 

حول تلك البيانات المالية بتاريخ ١١ فبراير 2٠١5.

عن ديلويت آند توش في الدوحة - قطر  
فــــرع قطـــر 20 يناير 2016 

وليـد سـليـم  
شـريك، سجل مراقبي الحسابات رقم )319(  

السيد/ عبدالعزيز إبراهيم رضواني السيد/ سالم بن بطي النعيمي 
عضو مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 

2٠١4 إيضــــاح     2015   
ريال قطري ريال قطري    

الموجودات
الموجــودات غير المتداولة

١٫5٨٠٫4٩6٫١66  ١٫٩٩٣٫٣66٫٨42   5 ممتلكات وآالت ومعدات وأعمال رأسمالية تحت التنفيذ 
7٫6٨2٫٠١٠  6٫5١4٫٣٣7   6 ممتلكات إستثمارات عقارية 

2٫4٩6٫١66  5٣٨٫776   7 موجودات غير ملموسة 
١5٠٫62١٫٠67  ٨١٫4٨4٫١٩٠   ٨ دفعات مقدمة لموجودات رأسمالية 

4٩٫٣١٣٫627  52٫٩47٫252   ٩ إستثمارات في شركات زميلة 
١6٨٫524٫٩٨٣  ١5٩٫٠27٫55٣   ١٠ موجودات مالية متاحة للبيع 

١٫٩5٩٫١٣4٫٠١٩  2.293.878.950 مجموع الموجودات غير المتداولة  

الموجودات المتداولة
26٨٫724٫6١2  ٣٨7٫6٩١٫٨٣٠   ١١ المخزون 

١٠٫٩١٩٫٣67  ١5٫٨٨٩٫62٣   ١2 مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى 
١76٫٩44٫5٣6  ١7٩٫٩١٩٫١5٩   ١٣ ذمم مدينة 
56٨٫١٨6٫٨٠4  4٣٨٫٣٩5٫٨2٩   ١4 نقد وشبه النقد 

١٫٠24٫775٫٣١٩  1.021.896.441 مجموع الموجودات المتداولة  

2٫٩٨٣٫٩٠٩٫٣٣٨  3.315.775.391 مجموع الموجودات  

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

4٩١٫٠٠5٫٩6٠  54٠٫١٠6٫56٠  ١5 رأس المال 
245٫5٠2٫٩٨٠  27٠٫٠5٣٫2٨٠  ١6 إحتياطي قانوني 
4٠6٫5٨٨٫5١١  4٠6٫5٨٨٫5١١  ١7 إحتياطي تطوير 
6٠٫2٣٣٫6٨4  5٠٫7٣6٫254  ١٨ إحتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع 

٨٫7٨2٫٣١١  ١٠٫٩٨٠٫527  ١٩ حصة إحتياطي القيمة العادلة في الشركات الزميلة 
١٫٣٨4٫5٠٨٫٩65  ١٫566٫4١٨٫١١6  2٠ أرباح مدورة 

2٫5٩6٫622٫4١١  2.844.883.248 مجموع حقوق الملكية  

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة

١4٫4١١٫٣62  ١5٫7٩5٫٣٣7  2١ مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
-  ١٣2٫١4١٫٨٨6  2٣ أرصدة دائنة أخرى 

١4٫4١١٫٣62  147.937.223   

المطلوبات المتداولة
2١٣٫١7٠٫١44  247٫٩٠5٫2٠٠  22 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى 

١5٩٫7٠5٫42١  75٫٠4٩٫72٠  2٣ أرصدة دائنة أخرى 

٣72٫٨75٫565  322.954.920   

٣٨7٫2٨6٫٩27  470.892.143 مجموع المطلوبات  

2٫٩٨٣٫٩٠٩٫٣٣٨  3.315.775.391 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات  

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 2٠ يناير 2٠١6 وتم توقيعها نيابة عن المجلس من قبل:

تقريــر مدقـق
الحسابات المستقل

بيـــان
المـركــز الـمـالـي

كما في ٣١ ديسمبر2٠١5

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية
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إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية

2٠١4 إيضــــاح     2015   
ريال قطري ريال قطري    

١٫٠4٩٫65٣٫٨5٩  ١٫١7٠٫٩٨6٫١6١ اإليرادات  

)6٠2٫566٫6٣٣(  )6٩6٫5٣5٫٩6٨( تكلفة المبيعات  

447٫٠٨7٫226  474.450.193 مجمل الربح  

٣١٫٩٠١٫7٨٨  ٣2٫2٩6٫444  25 إيرادات أخرى 

)5٠٫677٫٨6٨(  )٣٨٫٣25٫47٨(  26 مصاريف إدارية وعمومية  

)6٫١٠6٫٠٣2(  )6٫٣٠5٫٣5٣( مصاريف بيع وتوزيع  

)467٫776(  ١٫4٣5٫4٠٩  ٩ حصة أرباح/)خسائر( اإلستثمار في شركات زميلة 

)١٫٣٩٨٫64٩(  - تكاليف التمويل  

42٠٫٣٣٨٫6٨٩  463.551.215 ربح السنة   

7٫7٨  ٨٫5٨  27 العائد األساسي والمخفض للسهم الواحد 

2٠١4 إيضــــاح     2015   
ريال قطري ريال قطري    

42٠٫٣٣٨٫6٨٩  463.551.215 ربح السنة   

بنود الدخل الشامل األخرى

البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقًا إلى بيان الربح أو الخسارة:

4٫545٫75١  )٩٫4٩7٫4٣٠(  ١٨ صافي التغيرات في القيمة العادلة للموجوداتالمالية المتاحة للبيع  

2٫٣74٫6٣٣  2٫١٩٨٫2١6  ١٩ صافي التغيرات في حصة احتياطي القيمة العادلة لشركات زميلة 

6٫٩2٠٫٣٨4  )7.299.214( بنود )الخسارة( /الدخل الشامل األخرى للسنة  

427٫25٩٫٠7٣  456.252.001 إجمالي الدخل الشامل للسنة   

بيـــان
الربــح أو الخســارة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر2٠١5

بيـــان
الربــح أو الخســارة

وبنـود الدخـل 
الشامل األخـرى

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر2٠١5
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2٠١4 إيضــــاح     2015   
ريال قطري ريال قطري    

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
42٠٫٣٣٨٫6٨٩  46٣٫55١٫2١5 ربح السنة  

التعديالت:
١45٫225٫7٣4  ١47٫٨٩5٫544 5 و 6  إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات وإستثمارات عقارية 

١٫٨24٫٠4٨  ١٫٩57٫٣٩٠  7 إطفاء موجودات غير ملموسة 
١٫٣٩٨٫64٩  - تكاليف التمويل  
)٨٫5٠4٫٠٠٠(  )7٫١٠2٫٩٩١(  25 إيرادات إيجارات من إستثمارات عقارية 

)4٫5١٩٫7٨4(  )7٫6٨٩٫4٩٠(  25 إيرادات فوائد 
)٩٫٠24٫4٨٠(  )٨٫6٣٣٫647(  25 إيرادات توزيعات أرباح من موجودات مالية متاحة للبيع 

--  5٨٫١64  ١١ مخصص مخزون متقادم وبطئ الحركة 
467٫776  )١٫4٣5٫4٠٩(  ٩ حصة )أرباح(/خسائر اإلستثمار في شركات زميلة 
2٫25٠٫٠42  2٫١٩6٫٠٣5  2١ مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

54٩٫456٫674  590.796.811 أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل  

التغيرات في رأس المال العامل
)١٫52٨٫745(  )١١٩٫٠25٫٣٨2( المخزون  

)4٫764٫٣52(  )2٫٩74٫62٣( ذمم مدينة  
2٫4٣2٫٠62  )4٫٩7٠٫256( مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى  
١6٫٩4٣٫١42  47٫4٨6٫١٨5  2٣ أرصدة دائنة أخرى 

22٫١٣5٫5٠5  ٣٣٫654٫74٣ ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى  

5٨4٫674٫2٨6  544.967.478 التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية  
)١٠٫٩٠١٫474(  )١٠٫5٠٨٫467( المساهمة المدفوعة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية  
)54٩٫7٣٨(  )٨١2٫٠6٠(  2١ مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

57٣٫22٣٫٠74  533.646.951 صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية  

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)٩4٫١6٣٫٩١٨(  )4٩٠٫46١٫67٠(  5 شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

)6٨٫٣٨١(  -- إضافات موجودات غير ملموسة  
)١5٠٫62١٫٠67(  -- دفعات مقدمة لموجودات رأسمالية  

٨٫5٠4٫٠٠٠  7٫١٠2٫٩٩١  25 إيرادات إيجارات من إستثمارات عقارية 
4٫5١٩٫7٨4  7٫6٨٩٫4٩٠  25 إيرادات فوائد مستلمة 
٩٫٠24٫4٨٠  ٨٫6٣٣٫647  25 توزيعات أرباح مستلمة من موجودات مالية متاحة للبيع 

)222٫٨٠5٫١٠2(  )467.035.542( صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية  

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
)2٩4٫6٠٣٫576(  )١٩6٫4٠2٫٣٨4(  2٠ توزيعات أرباح 

)2٩4٫6٠٣٫576(  )196.402.384( صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية  

55٫٨١4٫٣٩6  )129.790.975( صافي  )النقص( الزيادة في النقد وشبه النقد خالل السنة  
5١2٫٣72٫4٠٨  56٨٫١٨6٫٨٠4 النقد وشبه النقد في بداية السنة  

56٨٫١٨6٫٨٠4  438.395.829  ١4 النقد وشبه النقد في نهاية السنة 

بيـــان
التدفقــات النقـديـة

كما في ٣١ ديسمبر2٠١5

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية



صفحة 15 صفحة 14

1-   التأسيس والنشاط الرئيسي
)ش.م.ق(  األسمنت  لصناعة  الوطنية  قطر  شركة  تأسست 
قطرية  مساهمة  كشركة  قطر  ــة  دول في  )»الــشــركــة«(، 
)7( لسنة ١٩65 تحت سجل  األميري رقم  المرسوم  بموجب 
في  للشركة  الرئيسي  المكتب  مقر  إن   .)25( رقم  تجاري 

الدوحة - دولة قطر.

األسمنت  وبيع  صناعة  مجال  في  نشاطها  الشركة  تــزاول 
في  مصانعها  خالل  من  الجيري  والحجر  المغسول  والرمل 
مصنع  تسجيل  تم  قطر.  بدولة  والركيات  باب  أم  منطقة 

الرمل كفرع، ويعتبر جزء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

2-  تطبيق المعايير الدولية
للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

2.1   المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي 
لها تأثير على األرصدة المدرجة في البيانات المالية 

فيما يلي المعاير الدولية للتقارير المالية المعدلة والتي 
في  تطبيقها  وتم  الحالية  السنة  في  تأثير  لها  كان 

إعداد هذه البيانات المالية:

)أ(    المعايير المعدلة
سارية المفعول للفترات التي تبدأ من أو بعد 

1 يوليو 2014.
)المعدل(   )١٩( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار   •
تعديل لتوضيح المتطلبات المتعلقة في كيفية 
األطــراف  أو  الموظفين  من  المساهمات  ربــط 

األخرى إلى فترة الخدمة المرتبطة بها.

• تحسينات سنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير 
على  توضيحات  إلصدار  تعديالت   :2٠١2-2٠١٠ المالية 
)2 و ٣ و ٨ و  المالية رقم  للتقارير  الدولية  المعايير 

١٣( ومعايير المحاسبة الدولية رقم )١6 و 24 و ٣٨(.

• تحسينات سنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير 
2٠١١-2٠١٣: تعديالت إلصدار توضيحات على  المالية 
 )١٣ و   ٣ و   ١( رقم  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير 

ومعيار المحاسبة الدولي رقم )4٠(.

إن تطبيق هذه المعايير المعّدلة لم يكن لها تأثير 
للشركة  الموحدة  المالية  البيانات  على  جوهري 
بعض  بإستثناء   2٠١5 ديسمبر   ٣١ المنتهية  للسنة 

التغيرات في عرض البيانات المالية واإليضاحات.

2.2   المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 
الصادرة وغير سارية المفعول
)مع إمكانية التطبيق المبكر(  

إيضــاحــات حــول 
البيـانــات الـمـاليـة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر2٠١5

إيضــاحــات حــول 
البيـانــات الـمـاليـة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر2٠١5

للتقارير  الدولية  المعايير  بتطبيق  الشركة  تقم  لم 
سارية  وغــيــر  ــادرة  ــص ال والمعدلة  الــجــديــدة  المالية 

المفعول التالية:

)أ(    المعايير الجديدة
التي تبدأ من  المالية  ساري المفعول للفترات 

أو بعد 1 يناير 2016.
• المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١4(: الحسابات 

المؤجلة الناتجة عن تحديد األسعار التنظيمية.

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

• المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١5(: اإليرادات 
من العقود مع العمالء.

سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ من 
أو بعد 1 يناير 2018.

األدوات   :)٩( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار   •
المالية.

)ب(  المعايير المعدلة
التي تبدأ من  المالية  ساري المفعول للفترات 

أو بعد 1 يناير 2016
ومعيار   )١٠( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار   •
المحاسبة الدولي رقم )2٨( )المعدّلة( - تعديالت 
متعلقة ببيع أو مساهمة األصول ببند المستثمرين 

والمنشآت الزميلة أو المشاريع المشتركة.

• المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١١( )المعّدل(: 
على  لإلستحواذ  بحسابات  متعلقة  تعديالت 

مصلحة من عملية مشتركة.

• المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١2( )المعّدل(: 
تعديالت متعلقة بإستثناءات في تطبيق التوحيد.

)المعّدل(:   )١( رقــم  الدولي  المحاسبة  معيار   •
التعديالت الناتجة عن التطبيق المبكر.

• معيار المحاسبة الدولي رقم )١6( )المعّدل(: تعديالت 
لإلستهالك  المقبولة  الطرق  بتوضيحات  متعلقة 
واإلطفاء والتعديالت لتحميلها على المصانع ضمن 

نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم )١6(.

)المعّدل(:   )27( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار   •
تعديالت بإعادة إحتساب طريقة حقوق الملكية 
الشركات  في  لإلستثمارات  محاسبي  كإختيار 
التابعة، المشاريع المشتركة والشركات الزميلة 

في البيانات المالية المنفصلة للمنشأة.

تعديالت  )المعّدل(:   )٣٨( رقــم  الدولي  المحاسبة  معيار   •
متعلقة بتوضيح الطرق المقبولة لإلستهالك واإلطفاء.

•  معيار المحاسبة الدولي رقم )4١( )المعّدل(: تعديالت تحميل 
معيار  نطاق  ضمن  المصانع  على  واإلطــفــاء  اإلستهالك 

المحاسبة الدولي رقم )١6(.

المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  • تحسينات سنوية على دورة 
توجيهات  وإضافة  توضيحات  إلصــدار  تعديالت   :2٠١4-2٠١2
رقم  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  على  محددة  إضافية 

)5 و 7( ومعايير المحاسبة الدولية رقم )١٩ و ٣4(.

 1 بعد  أو  من  تبدأ  التي  المالية  للفترات  المفعول  سارية 
يناير 2018 )تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(

• المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )7( )المعّدل(: إفصاحات 
األدوات المالية - تعديالت تتطلب إفصاحات حول التطبيق 

األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )٩(.

التي  )المعّدل(: تعديالت  الدولي رقم )٣٩(  المحاسبة  • معيار 
متطلبات  تطبيق  في  اإلستمرار  إلنتخاب  للشركة  تسمح 
للتحوط   ،)٣٩( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  في  التحوط 
الدولي  المحاسبة  أسعار  مخاطر  من  العادلة  القيمة  في 
تلبي  التي  العقود  لبعض  العادلة  القيمة  خيار  وتمرير   ،)٣٩(

إحتياجات الشركة بإستثناء بعض العقود في نطاقها.

في  والتفسيرات  المعايير  هــذه  تطبيق  أن  اإلدارة  تتوقع 
البيانات  على  جوهري  تأثير  له  يكون  لن  الالحقة  الفترات 
المالية للشركة في فترة التطبيق المبدئي، فيما عدا بعض 

التغيرات في العرض واإلفصاح.

 ٩٫١5 المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  تطبيق  اإلدارة  تتوقع 
الموحدة  المالية  البيانات  في  الدولي،  المحاسبة  ومعيار 
هذه  تطبيق  إن   .2٠١6 يناير   ١ المالية  السنة  بداية  للشركة 
المبالغ  على  تأثير  لها  يكون  أن  الممكن  مــن  المعايير 
المسجلة في البيانات المالية ويؤدي إلى إفصاح أكثر شمواًل 
مفصاًل  تحلياًل  اإلدارة  تؤد  لم  ذلك،  مع  المالية.  البيانات  في 
تحديد  يتم  لم  وبالتالي  المعايير  هذه  تطبيق  تأثير  لمدى 

مدى التأثير.

3-  أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة
بيان التطبيق واإللتزام 

الدولية  للمعايير  وفقًا  المرفقة  المالية  البيانات  إعداد  تم 
للتقارير المالية ومتطلبات قانون الشركات التجارية القطري.

أسس إعداد البيانات المالية
التاريخية  التكلفة  أساس  على  المالية  البيانات  إعــداد  تم 
بالقيمة  قياسها  يتم  والتي  المالية،  األدوات  بعض  بإستثناء 

العادلة في نهاية كل تقرير مركز مالي.

عملة العــرض
العملة  وهي  القطري  بالريال  المالية  البيانات  عرض  تم 
الوظيفية للشركة. إن السياسات المحاسبية موضحة أدناه:

االستثمارات في الشركات الزميلة
تمارس  التي  الشركات  تلك  بأنها  الزميلة  الشركات  تعرف 
والمقصود  سيطرة،  وليس  هامًا  تأثيرًا  الشركة  عليها 
المالية  المشاركة في السياسات  القدرة على  الهام  بالتأثير 
والتشغيلية للشركة المستثمر بها، وليس السيطرة الكاملة 

أو المشتركة على تلك السياسات. 

وشركات  الزميلة  الشركات  في  باإلستثمار  اإلعتراف  يتم 
الملكية بدءًا  المشاريع المشتركة من خالل طريقة حقوق 
شركات  أو  زميلة  كشركات  الشركات  تصنيف  تاريخ  من 
شركات  أو  زميلة  شركات  إستحواذ  عند  مشتركة.  مشاريع 
لتكلفة  فائض  بــأي  اإلعــتــراف  يتم  المشتركة،  المشاريع 
الشركة  أصــول  صافي  في  الشركة  حصة  عن  اإلستثمار 
يتم  بحيث  كشهرة  المشترك  المشروع  شركات  أو  الزميلة 
اإلعتراف  يتم  كما  لإلستثمار.  الدفترية  بالقيمة  تضمنيها 
لصافي  العادلة  القيمة  في  الشركة  لحصة  فائض  بــأي 
تحديدهابأعلى  الممكن  والمطلوبات  للموجودات  األصول 
بها  اإلعتراف  يتم  التقييم،  إعادة  بعد  اإلستثمار،  تكلفة  من 
التي تم الحصول  الفترة  أو الخسائر في  األرباح  مباشرة في 

على هذا اإلستثمار.

)بما  لإلستثمار،  الدفترية  القيمة  فحص  يتم  الضرورة،  عند 
فيه الشهرة( لمعرفة ما إذا كان هناك تدني في القيمة بما 
يتماشى مع معيار المحاسبة الدولي رقم )٣6( »تدني قيمة 
الموجودات« كوحدة واحدة من خالل مقارنة القيمة القابلة 
لإلسترداد )وهي األعلى بين القيمة في اإلستخدام والقيمة 

العادلة ناقصًا تكلفة البيع( بالقيمة الدفترية.

الغير  الخسائر  أو  األربــاح  في  الشركة  حصة  إستبعاد  يتم 
متحققة بين الشركة والشركات الزميلة.

الممتلكات واآلالت والمعدات
مطروحًا  بالتكلفة  والمعدات  والمصنع  الممتلكات  تظهر 
منها اإلستهالك المتراكم وأي تدني في القيمة، حيث تمثل 
على  للحصول  تكبدها  تم  التي  النفقات  جميع  التكلفة 
األصل. ويتم إظهار النفقات التي يتم تكبدها الحقًا ضمن 

التكلفة األصلية أو كأصل مستقل، حسب الحالة . 
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3-  أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

الممتلكات واآلالت والمعدات )تتمة(
النفقات  تلك  تحقق  أن  المحتمل  من  يكون  عندما  وذلك 
قياس  ويمكن  للمجموعة  مستقبلية  إقتصادية  منافع 
تكلفة إستحواذ البند بدرجة عالية من الدقة. يتم إستبعاد 
القيمة الدفترية للجزء المستبَدل. يتم إدراج تكاليف عمليات 

اإلصالح والصيانة في بيان الربح أو الخسارة عند تكبدها.

الثابت  القسط  طريقة  بموجب  اإلستهالك  إحتساب  يتم 
والمصنع  للممتلكات  المقّدرة  اإلنتاجية  األعمار  مدى  على 
والمعدات عندما يكون األصل جاهزًا لإلستخدام المقصود 
للممتلكات  المقّدرة  اإلنتاجية  األعمار  مراجعة  تتم  منه. 
وطرق  المتبقية  الدفترية  وقيمها  والمعدات  والمصنع 
يتم  بحيث  مالي،  مركز  كل  تاريخ  في  المتبعة  اإلستهالك 
مستقبلي.  أساس  على  التقديرات  في  تغير  أي  أثر  تسجيل 
إن األعمار اإلنتاجية المقّدرة للممتلكات والمصنع والمعدات 

هي كالتالي:
5-٣٠ سنة مباني 

١-2٠ سنة آالت، معدات وأدوات 
5-١٠ سنة سيارات 
١٠ سنوات  أثاث ومفروشات  

إستبعاد  أو  بيع  عن  الناتجة  الخسارة  أو  الربح  تحديد  يتم 
بين  والفرق  والمعدات،  واآلالت  الممتلكات  بنود  من  بند 
ويتم  لألصل  الدفترية  القيمة  وصافي  البيع  متحصالت 

تسجيلها في بيان األرباح والخسائر.

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
أو ألغراض  التأجير  أو  اإلنتاج  البناء ألغراض  العقارات في طور 
إدارية أو ألي أغراض لم تحدد بعد، بسعر التكلفة ناقصا أي 
الرسوم  التكلفة  تتضمن  القيمة.  في  تظهر  تدني  خسائر 
المهنية، وبالنسبة لألصول المؤهلة تكاليف االقتراض ويتم 
رسملتها وفقا للسياسة المحاسبية للشركة. وتصنف هذه 
واآلالت  الممتلكات  من  المناسبة  الفئات  إلى  الممتلكات 
لالستخدام.  جاهزة  تكون  وعندما  االنتهاء  عند  والمعدات 
الممتلكات  من  كغيرها  اإلستهالك،  بإحتساب  البدء  يتم 
جاهزة  الموجودات  هذه  تصبح  عندما  والمعدات،  واآلالت 

لإلستخدام.

اإلستثمارات العقارية
بها  المحتفظ  الممتلكات  هــي  العقارية  اإلســتــثــمــارات 
في  )بما  كالهما  أو  المال  رأس  لزيادة  أو  تأجيرها  لغرض 
يتم  األغــراض(.  هذه  لمثل  اإلنشاء  تحت  الممتلكات  ذلك 
تكاليف  ذلك  في  بما  العقاريةبالتكلفة،  اإلستثمارات  قياس 

المعامالت.

يتم إحتساب اإلستهالك بموجب طريقة القسط الثابت على 
جاهزًا  األصل  يكون  عندما  المقّدرة  اإلنتاجية  األعمار  مدى 
تستهلك  ــي  األراض العقاريةعدا  اإلستثمارات  لإلستخدام. 
اإلنتاجية  األعمار  مدى  على  الثابت  القسط  طريقة  بموجب 
المقدرة )2٠-٣٠ سنة( تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقّدرة 
في  المتبعة  اإلستهالك  وطرق  المتبقية  الدفترية  وقيمها 
في  تغير  أي  أثر  تسجيل  يتم  بحيث  مالي،  مركز  كل  تاريخ 

التقديرات على أساس مستقبلي.

يتم  عندما  العقارية  باإلستثمارات  اإلعــتــراف  إلغاء  يتم 
بصورة  العقاري  اإلستثمار  سحب  يتم  عندما  أو  إستبعادها 
دائمة من الخدمة وعدم توقع منافع اقتصادية مستقبلية 
أو  بيع  من  خسارة  أو  ربح  بأي  اإلعتراف  يتم  إستبعاده.  من 
بين  الفرق  أساس  على  )تحسب  عقاري  إستثمار  إستبعاد 
صافي متحصالت اإلستبعاد والقيمة الدفترية للموجودات( 

في بيان الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم فيها اإللغاء.

الموجودات غير الملموسة
والمشتراة  العمر  محددة  الملموسة  غير  الموجودات  تسجل 
بصورة مستقلة على أساس التكلفة ناقصًا اإلطفاء المتراكم 
على  اإلطفاء  إحتساب  ويتم  القيمة،  تدني  في  خسائر  وأية 
المقدر  اإلنتاجي  العمر  مــدى  على  الثابت  القسط  ــاس  أس
اإلنتاجي  العمر  مراجعة  تتم  الملموسة.  غير  للموجودات 
األخذ  ماليمع  مركز  كل  تاريخ  في  اإلطفاء  وطريقة  المقدر 
أساس  على  إحتسابها  تم  التقدير  في  تغييرات  أي  باإلعتبار 
مستقبلي. أما بالنسبة للموجودات غير الملموسة ذات العمر 
اإلنتاجي غير المحدد المشتراة بصورة منفصلة فتسجل على 

أساس التكلفة ناقصًا خسائر في تدني القيمة.

البرامج.  تطوير  بتكلفة  الملموسة  غير  الموجودات  تتمثل 
الثابت  القسط  طريقة  باستخدام  اإلطفاء  احتساب  يتم 
والتي  اإلنتاجي  عمرها  سنوات  مدى  على  تكلفتها  لتوزيع 
غير  الموجودات  إطفاء  مصاريف  إدراج  يتم  سنوات.   ٣ تبلغ 
الملموسة في بيان الربح أو الخسارة في بند المصاريف التي 

تتوافق مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.

يتم  عندما  الملموسة  غير  بالموجودات  اإلعتراف  إلغاء  يتم 
اقتصادية  منافع  وجــود  عــدم  توقع  عند  أو  إستبعادها 
اإلعتراف  يتم  إستبعادها.  أو  استخدامها  من  مستقبلية 
غير  الــمــوجــودات  إستبعاد  أو  بيع  من  خسارة  أو  ربــح  بــأي 
الملموسة)تحسب على أساس الفرق بين صافي متحصالت 
اإلستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في بيان الربح أو الخسارة 

في الفترة التي يتم فيها اإللغاء.

التدني في الموجودات الملموسة والغير ملموسة
القيم  بمراجعة  مالي  مركز  كل  بتاريخ  الشركة  تقوم 
لتحديد  ملموسة،  والغير  الملموسة  لموجوداتها  الدفترية 
لتلك  تدني  خسارة  وجود  على  مؤشرًا  هنالك  كان  إذا  فيما 
الموجودات. إذا كان هنالك أي مؤشر فإنه يتم تقييم القيمة 

القابلة للتحصيل لتحديد مدى خسارة التدني، إذا وجدت.

غير  منفرد  لألصل  للتحصيل  القابلة  القيمة  تقييم  كان  إذا 
ممكن، فإن الشركة تقوم بتقييم القيمة القابلة للتحصيل 
للوحدة المولدة للنقد التي يرجع إليها ذلك األصل. في حال 
توزيع  أيضًا  يتم  فإنه  للتوزيع،  وثابت  معقول  أساس  وجود 
أو يتم توزيعها  للنقد  المولدة  الوحدة  الشركة على  أصول 
عندها  يتم  والتي  للنقد  المولدة  األصغر  الوحدات  على 

تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع. 

يتم تقييم الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية 
بعد  متاحة  الغير  الملموسة  غير  والموجودات  محددة  غير 
لالستخدام النخفاض القيمة سنويا على األقل، وكلما كان 

هناك إشارة إلى أن أصل ما قد تنخفض قيمته.

إن القيمة القابلة للتحصيل هي القيمة العادلة ناقصًا تكلفة 
البيع أو القيمة في اإلستخدام أيهما أكبر. في تقدير القيمة 
في االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية 
ما  خصم  معدل  باستخدام  الحالية  قيمتها  إلى  المقدرة 
قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة 

الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لألصل.

إذا كانت القيمة القابلة للتحصيل ألصل )أو الوحدة المولدة 
للنقد( أقل من قيمتها الدفترية، فإنه يتم تخفيض القيمة 
قيمتها  إلى  للنقد(  المولدة  للوحدة  )أو  لألصل  الدفترية 
مباشرة  التدني  بخسارة  اإلعتراف  يتم  للتحصيل.  القابلة 
في بيان الربح أو الخسارة، إال إذا كان األصل مسجل بالقيمة 
التدني يتم معالجتها كإنخفاض في  العادلة فإن خسارة 

إحتياطي إعادة التقييم.

زيادة  فيتم  الالحقة،  بالفترة  التدني  خسارة  عكس  تم  إذا 
القيمة الدفترية لألصل )أو للوحدة المولدة للنقد(، بحيث أن 
ال تزيد القيمة الدفترية التي تم زيادتها عن القيمة الدفترية 
التي يمكن تحديدها فيما لو لم يتم تسجيل خسارة تدني 
لألصل )أو للوحدة المولدة للنقد( في السنوات السابقة.يتم 
الخسارة  أو  الربح  بيان  في  التدني  خسارة  بعكس  اإلعتراف 
بإستثناء إذا ما كان يتم اإلعتراف باألصل بإستخدام القيمة 
العادلة. ففي تلك الحالة يعتبر عكس خسارة التدني زيادة 

في إحتياطي إعادة التقييم لهذا األصل.

المخزون
يتم إظهار المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة التحصيلية 
المتقادمة  للبضاعة  مخصص  إحتساب  بعد  أقــل  أيهما 

وبطيئة الحركة. تتضمن التكلفة السعر عند الشراء وتكلفة 
نقل  في  المتكبدة  المباشرة  التكاليف  من  وغيرها  النقل 
يتم  الحالي.  وشكله  موقعه  إلى  وصوله  حتى  المخزون 

إحتساب التكلفة كما يلي: 

تكلفة  المستهلكة:  والمواد  الغيار  وقطع  الخام  المواد   •
المشتريات حسب المتوسط المرجح.

• المواد قيد التصنيع والمواد تامة الصنع: تكلفة المواد وأجور 
ذات  المباشرة  المصاريف  إلى  باإلضافة  المباشرة  العمال 

العالقة على أساس مستوى اإلنتاج االعتيادي.

يتم تقدير صافي القيمة التحصيلية بالسعر المتوقع لبيع 
التكاليف  منه  مطروحًا  االعتيادي  النشاط  ضمن  البضاعة 

إلتمام اإلنتاج ومصاريف البيع.

المخصصات
)قانوني  حالي  إلتزام  وجود  عند  بالمخصصات  اإلعتراف  يتم 
وعندما  سابقة،  أحداث  من  ناشئ  الشركة  على  حكمي(  أو 
محددة  بمبالغ  اإللتزام  هذا  تكاليف  تسوية  محتماًل  يكون 
تاريخ  عند  بها  المعترف  المخصصات  إن  موثوقة.  بصورة 
لتسوية  المطلوب  للمقابل  تقدير  أفضل  هي  المالي  المركز 
والشكوك  المخاطر  اإلعتبار  بعين  األخذ  مع  الحالي  اإللتزام 
بإستخدام  المخصص  قياس  يتم  عندما  باإللتزام.  المحيطة 
فإن  الحالي  اإللتزام  لتسوية  المتوقعة  النقدية  التدفقات 
القيمة الدفترية تمثل القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية. 

المنافع  كــل  أو  بعض  إســتــالم  المتوقع  مــن  كــان  إذا 
ثالث  طرف  من  ما  مخصص  لتسوية  المطلوبة  االقتصادية 
فإنه يتم اإلعتراف بها كموجودات إذا تأكد تحصيلها وكان 

من الممكن قياسها بشكل موثوق.

منافع الموظفين

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين األجانب:
الخدمة  نهاية  مكافأة  مخصص  بتكوين  الشركة  تقوم 
متى  القطري،  العمل  قانون  الشتراطات  وفقًا  للموظفين 
المصاريف  هــذه  بإحتساب  الشركة  تقوم  ــك.  ذل انطبق 
سنوات  وعدد  الموظفين  رواتب  أساس  على  الممولة  غير 

الخدمة من تاريخ بيان دخوله للخدمة.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين القطريين:
تقوم الشركة بالمساهمة في صندوق التقاعد والمعاشات، 
وذلك  الموظفين  رواتب  من  كنسبة  المساهمة  وتحتسب 
التقاعد  2٠٠2 بشأن  )24( لسنة  حسب متطلبات قانون رقم 
والمعاشات. وتقتصر التزامات الشركة على هذه المساهمة 

وتقيدها كمصاريف عند إستحقاقها.

إيضــاحــات حــول 
البيـانــات الـمـاليـة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر2٠١5
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3-  أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

اإلجازات وتذاكر السفر للموظفين
يتم إحتساب مخصص اإلجازات للموظفين وفقًا لتقديرات 

اإلدارة وبما يتناسب وتصنيفات الموظفين.

األدوات المالية
للشركة  المالية  والمطلوبات  بالموجودات  اإلعتراف  يتم 

عندما تصبح الشركة طرفًا في االتفاقية.

يتم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة 
العادلة. إن تكلفة المعامالت والتي تتعلق مباشرة بعملية 
مالية  مطلوبات  أو  مالية  موجودات  إصــدار  أو  االستحواذ 
بالقيمة  المالية  والمطلوبات  المالية  الموجودات  )باستثناء 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة( يتم إضافتها أو خصمها 
من القيمة العادلة للموجودات المالية أوالمطلوبات المالية 
المالية  بالموجودات  االعتراف  يتم  ــي.  األول االعتراف  عند 
أو  الربح  خــالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  والمطلوبات 

الخسارة مباشرة كربح أو خسارة.

الموجودات المالية
يتم تصنيف الموجودات المالية إلى الفئات التالية: موجودات 
مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وموجودات 
مالية متاحة للبيع وموجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ 
اإلستحقاق وقروض وحسابات مدينة. يعتمد التصنيف على 
طبيعة وغرض الموجودات المالية ويتم تحديده في بداية 
اإلعتراف  وإلغاء  اإلعتراف  يتم  المالية.  بالموجودات  اإلعتراف 
للموجودات  اإلعتيادية  المبيعات  أو  المشتريات  بجميع 
المالية على أساس تاريخ المتاجرة. إن المشتريات أو المبيعات 
اإلعتيادية هي مشتريات أو مبيعات للموجودات المالية التي 
تتطلب تسليم الموجودات في غضون فترة زمنية محددة 

حسب النظام أو العرف في السوق.

طريقة سعر الفائدة الفعال
تستخدم  طريقة  هي  الفعال  الفائدة  سعر  طريقة  إن 
ولتوزيع  المالية  للموجودات  المطفأة  التكلفة  إلحتساب 
الفائدة  معّدل  إن  الصلة.  ذات  الفترة  على  الفوائد  إيــرادات 
المستقبلية  النقدية  للتدفقات  الخصم  معّدل  هو  الفعال 
المقدرة على عمر الموجودات المالية أو، عندما يكون مالئمًا 
تاريخ اإلعتراف  الدفترية عند  القيمة  على فترة أقل، لصافي 
الفعال  الفائدة  الدخل على طريقة  يتم إحتساب  المبدئي. 
بالقيمة  المصنفة  المالية  الموجودات  غير  الدين  ألدوات 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

تقوم الشركة بتصنيف موجوداتها المالية في البنود 
التالية:

أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  موجودات 
الخسارة )محتفظ بها للمتاجرة(

أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  الموجودات  إن 
للمتاجرة  بها  محتفظ  مالية  موجودات  تشمل  الخسارة 
المبدئي  اإلعتراف  عند  تصنيفها  يتم  مالية  ومــوجــودات 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

بها  محتفظ  كإستثمارات  المالية  الموجودات  تصنف 
للمتاجرة:

١( إذا تم شراؤها لغرض البيع على المدى القريب؛

جزء  الموجودات  هذه  تمثل  المبدئي  اإلعتراف  تاريخ  في   )2
بإدارتها  المجموعة  تقوم  مالية  أدوات  محفظة  من 
مجتمعة ولها نمط حديث الزمن أو لغاية تحقيق إيرادات 

قصيرة المدى؛ أو

٣( مشتقات ما لم تكن مخصصة وفعالة كأداة تحوط.

بغرض  المالية  الموجودات  عدا  فيما  المالية  الموجودات  إن 
المتاجرة من الممكن تصنيفها كأدوات مالية بالقيمة العادلة 

من خالل الربح أو الخسارة عند اإلعتراف المبدئي في حالة:

أو  قياس  في  مؤثر  بشكل  يقلل  أو  يقصر  التصنيف  ذلك   )١
اإلعتراف المتناقض الذي قد ينشأ خالفًا لذلك:

2( كون الموجود المالي جزء من مجموعة من الموجودات 
المالية أو المطلوبات المالية أو كالهما والتي يتم إدارتها 
إلدارة  وفقًا  العادلة،  القيمة  أســاس  على  تقييمها  أو 
تم  التي  والمعلومات  اإلستثمار  إستراتيجية  أو  المخاطر 

تجميعها على ذلك األساس؛ أو

٣( إذا كانت تمثل جزء من عقد يحتوي على واحد أو أكثر من 
المحاسبة  معيار  ويسمح  بالعقد  المتضمنة  المشتقات 
والقياس«  اإلعتراف  إن  المالية:  »األدوات   )٣٩( الدولي رقم 
بالقيمة  مطلوبات(  أو  )موجودات  كاماًل  العقد  بتصنيف 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق االستثمارات
استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق هي موجودات مالية 
استحقاق  وتواريخ  محددة  أو  ثابتة  دفعات  ذات  مشتقة  غير 
حتى  بها  االحتفاظ  على  والقدرة  النية  لديها  الشركة  إن  ثابتة. 
تاريخ االستحقاق. بعد االعتراف المبدئي، يتم قياس االستثمارات 
المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام 

طريقة الفائدة الفعلية ناقصا أي انخفاض.

اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع
تصنيفه  تم  إما  والتي  مشتقة  غير  مالية  موجودات  هي 
)أ(  أنها  على  تصنف  أوال  للبيع  متاحة  كإستثمارات  )ا( 

لتاريخ  بها  محتفظ  إستثمارات  )ب(  مدينة،  قروضوذمم 
اإلستحقاق أو )ج( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

الربح أو الخسارة.

نشط  ســـوق  ــي  ف الــمــتــداولــة  ــثــمــارات  اإلســت تصنيف  يــتــم 
العادلة في  بالقيمة  للبيع ويتم إدراجها  كإستثمارات متاحة 
في  إستثمارات  أيضا  الشركة  تمتلك  مالي.  مركز  كل  تاريخ 
ولكن  نشط  سوق  في  تداولها  يتم  وال  مدرجة  غير  أسهم 
إحتساب  يتم  للبيع.  متاحة  مالية  كموجودات  تصنيفها  تم 
بإستخدام  للبيع  المتاحة  الدين  أدوات  في  الفوائد  إيــرادات 
طريقة نسبة الفائدة الفعالة كما يتم اإلعتراف بإيرادات توزيع 
أو  الربح  بيان  للبيع في  المتاحة  األرباح من إستثمارات األسهم 
الخسارة. يتم اإلعتراف بالتغييرات األخرى في القيمة العادلة 
وتجمع  الشامل  الدخل  بيان  في  للبيع  المتاحة  لإلستثمارات 

تحت بند إحتياطي القيمة العادلة تحت حقوق الملكية.

فإنه  قيمته  في  بالتدني  اإلعتراف  أو  اإلستثمار  بيع  حال  في 
بند  ضمن  سابقًا  المجمعة  الخسائر  أو  األربــاح  تحويل  يتم 

إحتياطي القيمة العادلة إلى بيان الربح أو الخسارة.

المتاحة  المالية  اإلستمثارات  في  المتعلقة  التوزيعات  إن 
للبيع كأداة حقوق الملكية يعترف بها في األرباح أو الخسائر 

عندما يكون للشركة الحق في إستالم هذه التوزيعات.

القروض والذمم المدينة
المشتقات  غير  مالية  مــوجــودات  هي  والسلف  القروض 
يتم  ال  والتي  للتحديد  قابلة  أو  ثابتة  دفعات  ذات  المالية 
)بما  القروض والسلف  تداولها في سوق نشط. يتم قياس 
واألرصدة  والنقد  األخرى  المدينة  التجارية  الذمم  ذلك  في 
لدى البنوك، والقروض للشركات الزميلة( بالتكلفة المطفأة 
عن طريق إستخدام طريقة نسبة الفائدة الفعالة ناقصًا أي 

تدني في القيمة.

نسبة  إستخدام  طريق  عن  الفوائد  بإيرادات  اإلعتراف  يتم 
األجل  قصيرة  المدينة  الذمم  بإستثناء  الفعالة،  الفائدة 
اإلطفاء  إدراج  يتم  جوهري.  غير  الخصم  تأثير  يكون  عندما 
يتم  الخسارة.  أو  الربح  بيان  في  الفوائد«  »إيــرادات  بند  ضمن 
اإلعتراف بالخسائر الناتجة عن تدني القيمة في بيان الربح أو 

الخسارة. 

النقد وشبه النقد 
وأرصدة  الصندوق  في  نقد  على  النقد  وشبه  النقد  يشتمل 
أصلية  إستحقاق  بفترات  األجل  قصيرة  وودائع  البنوك  لدى 
على  السحب  حسابات  من  بالصافي  أشهر،  ثالثة  من  أقل 

المكشوف، إن وجدت.

ذمم تجارية 
يتم قيد الذمم المدينة بصافي قيمة الفواتير، التي تساوي 
المبالغ  في  التدني  إستقطاع  بعـد  العادلة،  قيمتها  تقريبًا 
مخصص  تقدير  يتم  بالكامل.  تحصيلها  المتوقع  غير 
محتماًل  يكون  ال  عندما  تحصيلها  في  المشكوك  للمبالغ 
تحصيل المبالغ بالكامل. تشطب الديون المعدومة عندما 

ال يكون هناك إحتمال إلستردادها.

تدني قيمة الموجودات المالية 
إذا  ما  ماليبتقييم  مركز  كل  تاريخ  نهاية  في  الشركة  تقوم 
الموجودات  بإستثناء  المالية،  الموجودات  قيمة  تدنت  كانت 
أو الخسارة،.  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  المدرجة  المالية 
الموجودات  مجموعة  أو  المالية  الموجودات  قيمة  تتدنى 
تدني  ــدوث  ح على  فعلي  دليل  ــود  وج عند  فقط  المالية 
وقعت  التي  األحــداث  من  أكثر  أو  لحدث  نتيجة  القيمة  في 
على  أثر  الحدث  لهذا  ويكون  لألصل  المبدئي  اإلعتراف  بعد 
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للموجودات المالية. 

في حالة اإلستثمارات المصنفة متاحة للبيع، يعتبر أي تدني 
من  أقل  إلى  لإلستثمار  العادلة  القيمة  في  مستمر  أو  هام 

تكلفته دليل فعلي على حدوث تدني في القيمة.

وجود  لتحديد  الشركة  تستخدمها  التي  الدالئل  يلي  فيما 
تدني القيمة:

أو  المقرض  منها  يعاني  التي  الهامة  المالية  الصعوبات   )١
المقترض. 

2( مخالفة العقد مثل التوقف أو التخلف عن سداد الفائدة 
أو أصل القرض. 

٣( يصبح من المحتمل أن يعلن المدين من عمليات التمويل 
إفالسه أو أية عملية أخرى إلعادة الهيكلة المالية.

نتيجة  ــل  األص لذلك  بالنسبة  النشط  الــســوق  إختفاء   )4
الصعوبات المالية. 

الذمم  مثل  المالية،  الموجودات  من  معينة  لفئات  بالنسبة 
موضوعي  دليل  وجود  عدم  حال  ففي  المدينة،  التجارية 
لتدني قيمة األصل المالي بصورة فردية، سواء كان هامًا أو ال، 
يتم تقييم األصل ضمن مجموعة أصول مالية ذات مخاطر 
القيمة.  تدني  لتحديد  جماعي  بشكل  مماثلة  إئتمانية 
تتضمن األدلة الموضوعية على تدني قيمة محفظة الذمم 
الدفعات  تحصيل  في  للشركة  السابقة  الخبرة  المدينة 
اإلئتمان  فترة  بعد  المتأخرة  الدفعات  عــدد  في  وزيـــادة 
الظروف اإلقتصادية  الملحوظة في  التغيرات  الى  باإلضافة 

المحلية المرتبطة بالعجز عن سداد المستحقات.

إيضــاحــات حــول 
البيـانــات الـمـاليـة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر2٠١5

إيضــاحــات حــول 
البيـانــات الـمـاليـة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر2٠١5



صفحة 21 صفحة 20

3-  أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

تدني قيمة الموجودات المالية )تتمة(

بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، يتم 
قياس مبلغ الخسارة بإعتباره الفرق بين القيمة الدفترية لألصل 
المتوقعة  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  والقيمة 

مخصومة بسعر الفائدة الفعال الخاص بالموجود المالي.

قياس  يتم  بالتكلفة،  المدرجة  المالية  للموجودات  بالنسبة 
الخسارة بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية 
الحالية  القيمة  وتسجل  المستقبلية  النقدية  للتدفقات 
الفائدة  بسعر  مخصومة  المستقبلية  النقدية  للتدفقات 

الفعال لموجودات مالية مماثلة. 

مباشرة  مالي  أصل  لكل  الدفترية  القيمة  تخفيض  يتم 
بقيمة خسارة التدني بإستثناء الذمم التجارية المدينة، حيث 
حساب  إستخدام  خالل  من  تنخفض  الدفترية  قيمتها  أن 
الذمم  تحصيل  من  التمكن  عــدم  حــال  في  المخصص. 
المخصص.  حساب  مقابل  شطبها  يتم  المدينة،  التجارية 
الماضي  فــي  شطبها  تــم  التي  بالمبالغ  ــراف  اإلعــت يتم 
والتي  المخصص  لحساب  الدفترية  القيمة  في  والتغيرات 

تم إسترادادها الحقًا في بيان الربح أو الخسارة.

إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية
فقط  المالية  بالموجودات  اإلعتراف  بإلغاء  الشركة  تقوم 
التدفقات  إلستالم  التعاقدية  الحقوق  مدة  تنتهي  عندما 
مخاطر  كافة  إنتقال  يتم  أن  أو  األصــل  ذلك  من  النقدية 
ومنافع الملكية لذلك األصل إلى منشأة أخرى. إذا لم تنقل 
الملكية ولكن  الشركةولم تحتفظ بكافة مخاطر وعوائد 
فإن  المنقولة،  الموجودات  على  السيطرة  في  إستمرت 
األصل  في  بها  المحتفظ  بالحصة  باإلعتراف  تقوم  الشركة 
إذا  إلى دفعها.  لمبالغ قد تضطر  بها  المرتبطة  واإللتزامات 
من  الملكية  وعوائد  مخاطر  بكافة  تحتفظ  الشركة  كانت 
باإلعتراف  تستمر  الشركة  فإن  نقلها  تم  مالية  موجودات 
مضمون  بــإقــتــراض  ــراف  ــت اإلع وكــذلــك  المالية  ــاألصــول  ب

للعائدات المستلمة.

فإنه  مجملها،  في  المالية  بالموجودات  اإلعتراف  إلغاء  عند 
بيان  في  اإلستبعاد  من  الخسارة  أو  بالربح  اإلعــتــراف  يتم 
لألصل  الدفترية  القيمة  بين  بالفرق  يتمثل  والــذي  الدخل 
أو  والربح  للتحصيل  القابل  أو  المستلم  المقابل  ومجموع 
الخسارة المتراكمة في حقوق الملكية والمعترق بها ضمن 

الدخل الشامل.

عند إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية بغير مجملها )مثل 
حالة إحتفاظ الشركة بخيار إعادة شراء جزء من الموجودات 

الدفترية  القيمة  بــتــوزيــع  الــشــركــة  تــقــوم  الــمــحــولــة(، 
الذي تحتفظ به الشركة في  الجزء  بين  المالية  للموجودات 
وذلك  به  اإلعتراف  إلغاء  تم  الذي  والجزء  الشراء  إعادة  خيار 
تاريخ  عند  األجزاء  لتلك  النسبية  العادلة  القيمة  أساس  على 
التحويل. يتم اإلعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية الموزعة 
ومجموع  به  اإلعتراف  إلغاء  تم  الذي  األصل  من  الجزء  على 
الجزء  لهذا  المتراكمة  والخسائر  واألرباح  المستلم  المقابل 
بيان  في  الشامل(  الدخل  بيان  في  )والمسجلة  األصل  من 
المتراكمة  والخسائر  األرباح  تخصيص  يتم  الخسارة.  أو  الربح 
التي تم اإلعتراف بها في بيان الدخل الشامل بين الجزء الذي 
به  اإلعتراف  إلغاء  تم  الذي  والجزء  الشركةبه  تعترف  تزال  ال 

وذلك على أساس القيمة العادلة النسبية لتلك األجزاء.

المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية

التصنيف كدين أو حقوق ملكية
تصدرها  التي  الملكية  حقوق  وأدوات  الدين  تصنيف  يتم 
الشركة إما كمطلوبات مالية أو حقوق ملكية وفقا لجوهر 
وأدوات  المالية  المطلوبات  وتعريفات  التعاقدية  الترتيبات 

حقوق الملكية

أدوات حقوق الملكية
موجودات  في  متبقي  حق  يثبت  عقد  أي  هي  الملكية  أداة 
المنشأة بعد خصم جميع مطلوباتها. أدوات حقوق الملكية 
بالمبالغ المستلمة بعد  الصادرة عن الشركة يتم تسجيلها 

طرح المصاريف المباشرة.

المطلوبات المالية
الملكية  حقوق  وأدوات  المالية  المطلوبات  تصنيف  يتم 
كمطلوبات أو كحقوق ملكية وذلك وفقًا لجوهر الترتيبات 

التعاقدية.

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
إن المطلوبات المالية تصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة إذا كانت محتفظ بها للمتاجرة أو يتم تصنيفها عند 

اإلعتراف المبدئي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

تصنـف المطلـوبـات المـاليـة كإستثمـارات محتفـظ بها 
للمتاجرة:

١( إذا تم شراؤها لغرض البيع على المدى القريب؛أو 

جزء  المطلوبات  هذه  تمثل  المبدئي  اإلعتراف  تاريخ  في   )2
بإدارتها  المجموعة  تقوم  مالية  أدوات  محفظة  من 
مجتمعة ولها نمط حديث الزمن أو لغاية تحقيق إيرادات 

قصيرة المدى؛ أو

٣( مشتقات ما لم تكن مخصصة وفعالة كأداة تحوط.

إن المطلوبات المالية فيما عدا المطلوبات المالية بغرض 
بالقيمة  مالية  كأدوات  تصنيفها  الممكن  من  المتاجرة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند اإلعتراف المبدئي 

في حالة:

١( ذلك التصنيف يقصر أو يقلل بشكل مؤثر في قياس أو 
اإلعتراف المتناقض الذي قد ينشأ خالفًا لذلك:

2( كون الموجود المالي جزء من مجموعة من 
الموجودات المالية أو المطلوبات المالية أو كالهما 

والتي يتم إدارتها أو تقييمها على أساس القيمة 
العادلة، وفقًا إلدارة المخاطر أو إستراتيجية اإلستثمار 
والمعلومات التي تم تجميعها على ذلك األساس؛ أو

٣( إذا كانت تمثل جزء من عقد يحتوي على واحد أو 
أكثر من المشتقات المتضمنة بالعقد ويسمح معيار 

المحاسبة الدولي رقم )٣٩( »األدوات المالية: إن 
اإلعتراف والقياس« بتصنيف العقد كاماًل بالقيمة 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

أو  الربح  خــالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  المطلوبات 
تسجل  خسارة  أو  ربح  وأي  العادلة  بالقيمة  تسجل  الخسارة 

في بيان الربح أو الخسارة.

المطلوبات المالية األخرى
يتم قياس المطلوبات المالية األخرى )بما في ذلك القروض 
بالتكلفة  الحق  وقت  في  وغيرها(  التجارية  الدائنة  والذمم 
المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. طريقة الفائدة 
الفعلية هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات 
المالية وتوزيع مصاريف الفوائد خالل الفترة المعنية. معدل 
المدفوعات  يخصم  الــذي  المعدل  هو  الفعلي  الفائدة 
والنقاط  الرسوم  جميع  ذلك  في  )بما  المستقبلية  النقدية 
من  يتجزأ  ال  جــزءا  تشكل  والتي  المستلمة  أو  المدفوعة 
أو  وأقساط  المعاملة  وتكاليف  الفعلي  الفائدة  معدل 
خصومات أخرى( خالل العمر المتوقع للمطلوبات المالية أو 
)عند االقتضاء( فترة أقصر، إلى صافي القيمة الدفترية عند 

االعتراف المبدئي

إلغاء المطلوبات المالية
يتم إلغاء اإللتزامات المستحقة فقط عندما تكون إلتزامات 
الفرق  إدراج  إلغاؤها. يتم  أو تم  إنتهت  الشركة قد سددت، 
المدفوع  المالية والمقابل  للمطلوبات  الدفترية  القيمة  بين 

في الربح أو الخسارة.

تحقق اإليراد
المالي  للمقابل  العادلة  بالقيمة  اإليـــرادات  قياس  يتم 
تبادل  عمليات  تعتبر  وال  القبض،  المستحق  أو  المستلم 

بعمليات  والقيمة  النوع  نفس  لها  التي  والخدمات  البضائع 
العمالء  بمرتجعات  ــرادات  ــ اإلي وتخفض  ــرادات،  ــ اإلي إنــتــاج 

المحتملة والخصومات والمخصصات المشابهة.

بيع البضائع
عندما  البضائع  بيع  من  الناتجة  بــاإليــرادات  االعتراف  يتم 

تستوفي الشروط التالية:

ملكية  وعوائد  الهامة  المخاطر  بتحويل  الشركة  قيام   )5
البضائع إلى المشتري.

بالدرجة  المستمرة  اإلدارة  بدور في  الشركة  6( عدم إشراك 
الفعالة  الرقابة  في  سيما  وال  بالملكية  عادة  المرتبطة 

على البضائع المباعة.

7( يكون من الممكن قياس حجم اإليرادات بطريقة موثوقة.

٨( يكــون من المحتـمـل أن تتـدفــق المنــافع االقتصــادية 
المرتبطة بالمعامالت إلى الشركة.

٩( يكون من الممكن قياس التكاليف المتكبدة أو التي ستتكبد 
مستقباًل ذات العالقة بالمعامالت بطريقة موثوقة.

توزيعات األرباح وإيرادات الفوائد
يعلن  أن  بعد  االستثمارات  أرباح  توزيع  بإيرادات  االعتراف  يتم 
حق المساهمين في استالم دفعات، ويستحق إيراد الفائدة 
القائم  األصلي  المبلغ  إلى  وبالرجوع  الزمن  أســاس  على 

وسعر الفائدة الفعال المستخدم.

ربح بيع موجودات مالية متاحة للبيع
للبيع  المتاحة  المدرجة  االستثمارات  من  بالربح  االعتراف  يتم 
للموجودات المالية عندما يتم تأكيد البيع من جانب الوسيط.

إيرادات اإليجارات
العقارية  اإلستثمارات  من  اإليجارات  بإيرادات  االعتراف  يتم 
الثابت  أو الخسارة باستخدام طريقة القسط  الربح  بيان  في 

على مدى فترة اإليجار.

إيرادات أخرى
يتم االعتراف باإليرادات األخرى وفقًا لمبدأ االستحقاق.

العمالت االجنبية
عند إعداد البيانات المالية للشركة، يتم تسجيل المعامالت 
بعمالت غير العملة المستخدمة للشركة )العمالت األجنبية( 
في  المعامالت.  تواريخ  في  السائدة  الصرف  ألسعار  وفقًا 
المالية  البنود  تحويل  ــادة  إع يتم  مالي،  مركز  كل  تاريخ 
المثمنة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في ذلك 

التاريخ. 
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3-  أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
العمالت االجنبية )تتمة(

يتم إعادة تحويل البنود غير المالية المدرجة بالقيمة العادلة 
المثمنة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ 
تحديد القيمة العادلة. ال يتم إعادة تحويل البنود غير المالية 
بالتكلفة  قياسها  يتم  التي  األجنبية  بالعمالت  المثمنة 
في  المالية  البنود  على  الصرف  فروق  إدراج  يتم  التاريخية. 

الربح أو الخسارة في الفترة التي تنشأ فيها.

توزيعات األرباح
الشركة  مساهمي  على  الموزعة  بــاألربــاح  االعــتــراف  يتم 
كإلتزام في البيانات المالية للشركة خالل الفترة التي تعتمد 

في تلك التوزيعات من جانب مساهمي الشركة.

العائد األساسي والمخفض للسهم الواحد
المخفض  والعائد  األساسي  العائد  بيانات  الشركة  تعرض 
للسهم  األســاســي  العائد  يحتسب  الــعــاديــة.  لألسهم 
األسهم  حاملي  إلى  المنسوبة  الخسارة  أو  الربح  بقسمة 
لألسهم  المرجح  العدد  علىمتوسط  بالشركة  العادية 
القائمة خالل السنة معداًل بأسهم الشركة المحتفظ بها، 
ويحتسب العائد المخفض للسهم بتعديل الربح أو الخسارة 
المرجح  والمتوسط  العادية  األسهم  إلىحاملي  المنسوبة 
المحتفظ  الشركة  بأسهم  معدال  القائمة  األسهم  لعدد 
المحتملة  المخففة  األسهم  جميع  تأثير  لعكس  بها 
للتحويل وخيارات أسهم  والتي تتكون من كمبياالت قابلة 

ممنوحة للموظفين.

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

مشتركة على القرارات المالية والتشغيلية لهذه األطراف.

تشتمل المعامالت مع األطراف ذات العالقة عادة على نقل 
الموارد، الخدمات أو اإللتزامات بين األطراف

أحداث الحقة لتاريخ التقرير
وقعت  التي  األحــداث  لتعكس  المالية  البيانات  تعديل  تم 
البيانات  وإصدار  اعتماد  وتاريخ  المالي  المركز  تاريخ  فترة  بين 
كانت  التي  الظروف  على  الدليل  تقديم  شريطة  المالية، 

سائدة في تاريخ المركز المالي.

السياسات والتقديرات  الهامة في تطبيق  التقديرات    -4
المحاسبية

والظاهرة  للشركة،  المحاسبية  السياسات  تطبيق  لغايات 
أحكام  عمل  اإلدارة  على  يتوجب   ،)٣( رقم  اإليضاح  ضمن 
الدفترية  بالقيمة  خاصة  معينة  وإفتراضات  وتقديرات 
للموجودات والمطلوبات التي ال يمكن الحصول عليها من 
مصادر أخرى. إن التقديرات واإلفتراضات مبنّية على الخبرات 
أن  الممكن  ومن  عالقة.  ذات  أخرى  عوامل  وعلى  السابقة 

تختلف النتائج الحقيقية عن تلك التقديرات.

بشكل  بها  المتعلقة  واإلفتراضات  التقديرات  مراجعة  يتم 
مستمر ويتم تعديل التقديرات المحاسبية خالل السنة التي 

تتم فيها المراجعة.

يتم اإلعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في السنة 
التي يتم فيها تعديل التقدير إذا كان التعديل يؤثر فقط في 
كان  إذا  المقبلة  والسنوات  التعديل  سنة  في  أو  السنة  تلك 

التعديل يؤثر على كل من السنوات الحالية والمستقبلية.

األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية
فيما يلي األحكام الرئيسية غير تلك التي تتعلق بالتقديرات 
السياسات  تطبيق  من  كجزء  الشركة  إدارة  بها  قامت  التي 
القيم  على  ــم  األه ــر  األث لها  للشركةوالتي  المحاسبية 

المسجلة في البيانات المالية.

تصنيف اإلستثمارات
تقرر اإلدارة عند شرائها وتملكها لإلستثمارات فيما إذا كان 
كموجودات  أو  للبيع  متاحة  كإستثمارات  تصنيفها  سيتم 
تقوم  الخسارة.  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية 
مالية  كموجودات  اإلستثمارات  هــذه  الشركةبتصنيف 
كانت  ما  إذا  الخسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بقيمتها 
كإستثمارات  تصنيفها  تم  أو  بها  المتاجرة  بغرض  مشتراة 
بواسطة  الخسارة  أو  الــربــح  ــالل  خ مــن  العادلة  بالقيمة 
اإلستثمارات  كافة  تصنف  المبدئي.  اإلعتراف  الشركةعند 

األخرى كإستثمارات متاحة للبيع.

المدرجة  المالية  األوراق  في  كبير  باستثمار  الشركة  قامت 
حساب  األول  باألساس  في  اإلدارة  قــررت  البورصات.  في 
أساس  من  بــدال  الطويل  المدى  على  النمو  على  قدرتها 
على  التعرف  يتم  لذلك،  ونتيجة  القصير.  المدى  على  الربح 
االستثمارات على أنها متاحة للبيع بدال من بالقيمة العادلة 

من خالل الربح أو الخسارة.

الــمــســتــخــدمــة فــي قياس  الــمــحــاســبــيــة  الــســيــاســة 
اإلستثمارات العقارية

أو  العادلة  القيمة  طريقة  إما  بتطبيق  مطالبة  اإلدارة  إن 
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إستثماراتها  لقياس  محاسبية  كسياسة  التكلفة  طريقة 
اإلستثمارات  جميع  على  السياسة  هذه  وتطبيق  العقارية 
كمستأجر  العقاري  اإلستثمار  تملك  كانت  إذا  إال  العقارية، 
قياس  يجب  بموجبه  والذي  تشغيلي،  إيجار  عقد  بموجب 

هذه اإلستثمارات العقارية بالقيمة العادلة فقط.

قياس  ــراض  ألغ التكلفة  طريقة  تطبيق  الشركة  إختارت 
إستثماراتها العقارية في بيان المركز المالي.

مكافآت اإلدارة العليا
والتي  عام  كل  في  تقديرية  مكافأة  تتلقى  العليا  اإلدارة 
المالي  األداء  االعتبار  في  األخذ  مع  اإلدارة،  مجلس  يقررها 
الدخل  على  ــاح  األرب من  المئوية  والنسبة  للشركة،  العام 

واسترداد المستحقات.

المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
بالمستقبل  المتعلقة  األساسية  االفتراضات  يلي  وفيما 
المركز  تاريخ  في  التقديرات  دقة  لعدم  الرئيسية  والمصادر 
على  جوهري  تعديل  إلى  يؤدي  كبير  أثر  لها  والتي  المالي 
السنة  خالل  والمطلوبات  للموجودات  الدفترية  القيمة 

المالية القادمة:

إنخفاض قيمة األصول الملموسة وغير الملموسة
مؤشرات  هناك  كانت  إذا  ما  بتقييم  الشركة  إدارة  تقوم 
وغير  الملموسة  ــول  األص قيمة  في  انخفاض  إلــى  توحي 
عليها  المنصوص  المحاسبية  للسياسات  وفقا  الملموسة 
في إيضاح ٣. القيمة القابلة لالسترداد لألصل يتم تحديدها 
هذا  يستخدم  االستخدام.  في  القيمة  طريقة  إلى  استنادا 
العمر  مدى  على  المتوقعة  النقدية  التدفقات  األسلوب 
اإلنتاجي المتوقع لألصل المطروح بإستخدام أسعار السوق.

العمر اإلنتاجي المقدر لإلستثمارات العقارية، غير الملموسة 
والممتلكات واآلالت والمعدات

يتم استهالك تكاليف اإلستثمارات العقارية، غير الملموسة 
على  منتظم  أساس  على  والمعدات  واآلالت  والممتلكات 
اإلدارة  حددت  للموجودات.  المقدرة  اإلنتاجية  األعمار  مدى 
العمر اإلنتاجي المقدر لكل األصول وأو فئة من األصول على 

أساس العوامل التالية:

• االستخدام المتوقع لألصول.

العوامل  على  تعتمد  والتي  المتوقع  الطبيعي  التآكل   •
التشغيلية والبيئية.

• القيود القانونية أو ما شابه ذلك على استخدام األصول.

لم تصدراإلدارة تقديرات القيم المتبقية ألية من االستثمارات 
واآلالت  والممتلكات  الملموسة  غير  الموجودات  العقارية، 
غير  تعتبرها  ألنها  اإلنتاجي  عمرها  نهاية  في  والمعدات 

مادية.

مخصص مخزون بطيء الحركة
للمخزون  المقدر  المبلغ  بتحديد  الشركة  إدارة  تقوم 
في  المواد  عمر  إلى  لتقدير  هذاا  ويستند  الحركة،  بطيء 
الفني  للتجديد  نتيجة  للتغيير  المخصص  ويخضع  التخزين 

واستخدام المواد.

تدني قيمة الذمم المدينة
تقوم إدارة الشركة بمراجعة البنود المصنفة كذمم مدينة 
مخصص  تسجيل  يجب  كان  إذا  ما  لتقييم  دوري،  بشكل 
تقوم  كما  الخسارة.  أو  الربح  بيان  في  القيمة  في  تدني 
النقدية  للتدفقات  الزمنية  والمدة  المبلغ  بتقييم  اإلدارة 
المطلوب،  المخصص  مستوى  تحديد  عند  المستقبلية 
وتستند هذه التقديرات بالضرورة على إفتراضات حول عدة 

عوامل تتضمن درجات متفاوتة من التقديرات والشكوك.

المدينة  التجارية  لــألرصــدة  تقدير  بعمل  الشركة  تقوم 
تحصيل  المحتمل  من  يكون  ال  عندما  تحصيلها  الممكن 
الهامة  المدينة  للمبالغ  التقدير  هذا  يتم  بالكامل.  المبالغ 
على أساس فردي. أما بالنسبة للمبالغ الفردية غير الجوهرية 
تقديرها  فيتم  طويلة  فترة  منذ  للسداد  إستحقت  ولكنها 
طول  على  بناء  مخصص  لها  ويحتسب  جماعية  بصورة 
أساس  على  إستحقاقها  على  مضى  التي  الزمنية  الفترة 

نسب التحصيل التاريخية.

إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع 
المالية:  »األدوات   ٣٩ الدولي  المحاسبة  معيار  الشركة  تتبع 
االستثمارات  اخفاض  يجب  متى  لتحديد  والقياس«  االعتراف 
المتاحة للبيع. هذا التحديد يتطلب حكما هاما. وفي إبداء 
الرأي، تقيم شركة، من بين عوامل أخرى، إذا كان هناك دليل 

موضوعي على انخفاض القيمة.

مبدأ االستمرارية
في  االستمرار  على  الشركة  مقدرة  بتقییم  اإلدارة  قامت 
مصادر  تمتلك  الشركة  بأن  قناعة  هناك  وكــان  أعمالها 
المستقبلیة،  أعمالها  في  اإلستمرار  على  قادرة  تجعلها 
علم  على  ليست  الشركة  إدارة  إن  ذلــك  إلى  باإلضافة 
في  لإلستمرارا  الشركة  مقدرة  على  الشك  تثير  أمور  بأية 
على  المالية  البيانات  بإعداد  اإلدارة  تقوم  وعليه  أنشطتها 

أساس اإلستمرارية.
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5-  ممتلكات وآالت ومعدات وأعمال رأسمالية تحت التنفيذ )تتمة(

١( مصانع الشركة لألسمنت والرمل مبني على أرض حكومية بموجبمرسومأميري، حيث أن الترخيص إلستخدام األرض التي تقع 
حكومة  مع  الترخيص  هذا  تجديد  على  حاليا  الشركة  وتقوم  السنة.  خالل  إنتهت  قد  والمساكن  والمصانع  المحاجر  عليها 

دولة قطر.

2( الممتلكات والمعدات واآلالت تشمل قطع غيار رأسمالية بمبلغ 2٠١٫١١٠٫4٣6 ريال قطري )2٠١4: ١٩4٫٣٨2٫26٣ ريال قطري(.

٣( يتضمن بند األعمال تحت التنفيذ ما يلي: 
2٠١4  2015  

ريال قطري ريال قطري   

٣٫٠62٫74٣  52٩٫5٩٩٫٣6٨ مشروع إنشاء مصنع االسنمت )5( في منطقة ام باب   
١٫54٨٫٨5٠  ١٫54٨٫٨5٠ خزان ماء للمصنع 

52٠٫2٠٠  77٣٫7٨5 خدمات استشارية للمخزن الجديد في منطقة ام باب 
4٫5٩٠٫52٣  5٫4١٩٫54٠ أخرى    

 ٩٫722٫٣١6  537.341.543  

يتكون المبلغ من المعامالت التالية:
2٠١4  2015  

ريال قطري ريال قطري   

-  477٫٠6٨٫6٨4 األعمال الميكانيكية والكهربائية والهندسية والمدنية )١( 
-  4٠٫25٩٫١٣2 محطة الخدمة الكهربائية )2( 

٣٫٠62٫74٣  ١2٫27١٫552 اإلستشارات ونفقات أخرى متنوعة 

٣٫٠62٫74٣  529.599.368  

١( قامت الشركة بتوقيع عقد بتاريخ ١٣ إبريل 2٠١4 مع مقاول أجنبي إلنشاء مصنع رقم )5( في منطقة أم باب - دولة قطر، بسعة 
اسمنت،  مصنعين  بإنشاء  البدء  سيتم  حيث  مراحل،  على  الموقع  تسليم  بعد  بالمشروع  البدء  سيتم  يوميًا.  متري  طن   5٫٠٠٠
وسيتم إنهاء تشييدهما خالل ١7 شهر و ١٩ شهر على التوالي، وسيتم االنتهاء من المشروع بالكامل خالل فترة 27 شهر. بلغت 

قيمة إجمالي العقد مبلغ ٩٩٫٣٠٠٫٠٠٠ يورو باإلضافة إلى مبلغ ١25٫٩5٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي )إيضاح ٨ )أ((.

2( أبرمت الشركة عقدا مع مقاول محلي في 26 نوفمبر 2٠١4 لتقديم التصميم، والهندسة، وإمداد التقطير واالختبار وتركيب 
محطة فرعية لمصنع األسمنت 5. القيمة اإلجمالية للعقد مبلغ 4٩٫5٣١٫٩5٠ ريال قطري. مدة المشروع 4٠٠ يوما من نوفمبر 

2٠١4 )إيضاح  ٨)ب((.

  ٣( األعمال قيد التنفيذ األخرى تشمل شراء قطع غيار رأسمالية بلغت 4٫٣٠4٫٠6٨ ريال قطري في 2٠١5 )2٠١4: 4٫2٣١٫١6٣ ريال قطري( 
وهي تحت رسوم التفتيش والخدمات اإلستشارية للمشاريع المتنوعة قيد التنفيذ بمبلغ ١٫١١5٫472 ريال قطري )2٠١4: ٣5٩٫٣6٠ 

ريال قطري(.

4( تم إدراج تكاليف االستهالك في بيان الربح أو الخسارة للسنة كما يلي: 

2٠١4  2015  
ريال قطري ريال قطري   

١٣٩٫567٫22١  ١42٫2٠4٫2٨٩ تكاليف اإليرادات 
٩5٫7٩6  ٩5٫244 مصاريف بيع وتوزيع 

4٫٠2٩٫46٩  4.428.338 مصاريف عمومية وإدارية 
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6-  إستثمارات عقارية
2٠١4  2015  

ريال قطري ريال قطري   

التكلفة
42٫556٫٩٩٩  42٫556٫٩٩٩ الرصيد في بداية السنة 

42٫556٫٩٩٩  42٫556٫٩٩٩ الرصيد في نهاية السنة 

االستهالك المتراكم
٣٣٫٣4١٫74١  ٣4٫٨74٫٩٨٩ الرصيد في بداية السنة 
١٫5٣٣٫24٨  ١٫١67٫67٣ المحمل خالل السنة 

٣4٫٨74٫٩٨٩  36.042.662 الرصيد في نهاية السنة 

7٫6٨2٫٠١٠  6.514.337 صافي القيمة الدفترية في نهاية السنة 

6٫5٠٠٫٠٠٠ ريال قطري تم إعادة تقييمها من قبل مثمن مستقل معتمد لتصل قيمتها العادلة  إستثمارات عقارية بقيمة دفترية 
لمبلغ ٣٣6٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال قطري كما في ٣١ ديسمبر 2٠١5. والمثمن هو متخصص في تقييم هذه األنواع من اإلستثمارات العقارية. تم 
تحديد القيمة العادلة على أساس نهج مشابه للسوق الذي يعكس أسعار المعامالت األخيرة لعقارات مماثلة. في تقدير القيمة 
القيمة  اإلدارة  قدرت   ،2٠١4 عام  في  الحالي.  استخدامها  هو  العقارية  لإلستثمارات  إستخدام  وأفضل  أعلى  للعقارات،  العادلة 

العادلة لإلستثمارات العقارية بمبلغ 5٣5٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال قطري.

ريال  مليون   7،١ هو   2٠١5 ديسمبر   ٣١ في  المنتهية  للسنة  والخسائر  األرباح  بيان  في  المدرجة  العقارية  لإلستثمارات  اإليجار  إيرادات 
قطري )2٠١4: ٨،5مليون ريال قطري( )إيضاح 25(.

7-  موجودات غير ملموسة
2٠١4  2015  

ريال قطري ريال قطري   

التكلفة
7٫45٣٫7٨٨  5٫٨72٫١6٩ الرصيد في بداية السنة 

6٨٫٣٨١  - إضافات خالل السنة 
)١٫65٠٫٠٠٠(  - إعادة تصنيف لممتلكات وآالت ومعدات 

5٫٨72٫١6٩  5.872.169 الرصيد في نهاية السنة 

اإلطفاء المتراكم
١٫٨24٫572  ٣٫٣76٫٠٠٣ الرصيد في بداية السنة 
١٫٨24٫٠4٨  ١٫٩57٫٣٩٠ اإلطفاء المحمل خالل السنة 

)272٫6١7(  - إعادة تصنيف لممتلكات وآالت ومعدات 

٣٫٣76٫٠٠٣  5.333.393 الرصيد في نهاية السنة 

2٫4٩6٫١66  538.776 صافي القيمة الدفترية في نهاية السنة 

يمثل بند موجودات غير ملموسة تكلفة تطوير البرامج SAP لتخطيط موارد المؤسسات والذي تم االنتهاء من تركيبه وتفعيله 
تم  ملموسة.  غير  كموجودات  ورسملتها  التنفيذ  تحت  أعمال  من  المتكبدة  التطوير  تكلفة  إجمالي  تحويل  تم  وقد   ،2٠١٣ في 

إطفاء تكاليف تطوير البرامج باستخدام طريقة القسط الثابت وعلى مدة العمر اإلنتاجي وهي ثالث سنوات.

إيضــاحــات حــول 
البيـانــات الـمـاليـة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر2٠١5

إيضــاحــات حــول 
البيـانــات الـمـاليـة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر2٠١5

8-  دفعات مقدمة لموجودات رأسمالية
تتضمن الدفعات المقدمة لموجودات رأسمالية ما يلي: 

2٠١4  2015  
ريال قطري ريال قطري   

١4٣٫474٫٩٠٩  77٫٨76٫٠6١ إنشاء مصنع رقم )5( )أ( 
4٫٩5٣٫١٩5  ١٫4٩٣٫2٠6 إنشاء المحطة الفرعية الجديدة لمصنع رقم )5( )ب( 
2٫٠55٫72٣  2٫٠55٫72٣ توريد محركات ذات حلقات انزالق ومستلزماتها )ج( 

١٣7٫24٠  5٩٫2٠٠ دفعات مقدمة أخرى )د( 

١5٠٫62١٫٠67  81.484.190  

١( قامت الشركة بدفع مبلغ ١4٣٫474٫٩٠٩ ريال قطري إلى مقاول أجنبي والذي يمثل ما نسبته ١5٪ من الدفعة المقدمة إلنشاء 
مصنع رقم )5( في منطقة أم باب - دولة قطر، إلى جانب المصانع رقم )2( و )٣( و )4( بسعة 5٫٠٠٠ طن متري يوميًا، وقد بلغت 
قيمة إجمالي عقد المشروع مبلغ ٩٩٫٣٠٠٫٠٠٠ يورو إضافة إلى مبلغ ١25٫٩5٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي. بلغت قيمة أعمال تحت التنفيذ في 

٣١ ديسمبر 2٠١5 مبلغ477٫٠6٨٫6٨4 ريال قطري )2٠١4: صفر( )إيضاح 5 » ج«(.

2( قامت الشركة بدفع ما نسبته ١٠٪ كدفعة مقدمة لمقاول محلي إلنشاء محطة فرعية جديدة لمصنع رقم )5( في منطقة 
أم باب، وقد بلغت قيمة إجمالي عقد المشروع مبلغ 4٩٫5٣١٫٩5٠ ريال قطري. بلغت أعمال تحت التنفيذ في ٣١ ديسمبر 2٠١5 

بقيمة 4٠٫25٩٫١٣2 ريال قطري )2٠١4: صفر( )إيضاح 5 » ج«(.

٣( قامت الشركة بدفع مبلغ 4٣6٫١٨١ يورو إلى مورد محلي والذي يمثل ما نسبته 2٠٪ من الدفعة المقدمة لتوريد محركات ذات 
المشروع مبلغ  باب، وقد بلغت قيمة إجمالي عقد  انزالق ومستلزماتها لمصنع رقم )2( و )٣( و )4( في منطقة أم  حلقات 

2٫١٨٠٫٩٠7 يورو.

4( يمثل بند دفعات مقدمة أخرى قيمة دفعات لشراء قطع غيار رأسمالية والتي لم يتم استالمها حتى ٣١ ديسمبر 2٠١5.

9-  إستثمارات في شركات زميلة
الشركات الزميلة للشركة كما في ٣١ ديسمبر، هي كما يلي: 

مكان التأسيس   
والتشغيل  نسبة الملكية النشاط الرئيسي  إسم الشركة الزميلة 

2٠١4  2015    
%  %    

٣٣٫٣25  ٣٣٫٣25 قطر  إنتاج الجبس  الشركة القطرية السعودية لصناعات الجبس )ذ.م.م( 

2٠،٠٠٠  2٠،٠٠٠ قطر  إنتاج الجابرو  الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء )ش.م.ق.خ( 
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إيضــاحــات حــول 
البيـانــات الـمـاليـة
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9-  إستثمارات في شركات زميلة )تتمة(

الحركة على االستثمارات في شركات زميلة خالل السنة كما يلي: 

2٠١4  2015  
ريال قطري ريال قطري   

47٫4٠6٫77٠  4٩٫٣١٣٫627 الرصيد في بداية السنة 
)467٫776(  ١٫4٣5٫4٠٩ الحصة من األرباح/)الخسارة( 
2٫٣74٫6٣٣  2٫١٩٨٫2١6 صافي التغيرات في احتياطي القيمة العادلة  

4٩٫٣١٣٫627  52.947.252 الرصيد في نهاية السنة  

المالية.  البيانات  هذه  في  الملكية  حقوق  طريقة  باستخدام  أعاله  المذكورة  الزميلة  الشركات  حسابات  جميع  احتساب  يتم 
المعلومات المالية فيما يتعلق بالشركات الزميلة للشركة ملخصة أدناه. المعلومات المالية ادناه يتم إعدادها وفقا للمعايير 

الدولية للتقارير المالية.

الحصة من الشركات الزميلة استنادا إلى أحدث بيانات مالية متاحة كما في ٣١ ديسمبر 2٠١4 كما يلي:

الحصة من     
حصة حصة  صافي  الدخل الشامل  اإليرادات  صافي   

الدخل الشامل اإليرادات  الموجودات  خالل السنة  خالل السنة  الموجودات   

الشركة القطرية السعودية
2٫٩١٣٫٣2٠  ٩٠٨٫644  2٩٫٨٣7٫274  ٨٫742٫١45  2٫726٫6١5  ٨٩٫5٣4٫2٠7 لصناعات الجبس )ذ.م.م( 

الشركة القطرية للمحاجر
72٠٫٣٠5  26٫٣7٩٫7٠2  2٣٫١٠٩٫٩7٨  ٣٫6٠١٫526  ١٣١٫٨٩٨٫5١٠  ١١5٫54٩٫٨٨٨ ومواد البناء )ش.م.ق.خ( 

10-  موجودات مالية متاحة للبيع
العادلة  القيمة  تحديد  يتم  قطر.  بورصة  في  مدرجة  شركات  أسهم  في  استثمارات  للبيع  المتاحة  المالية  الموجودات  تمثل 

لألسهم المدرجة بالرجوع إلى األسعار الصادرة من بورصة قطر.

الحركة على الموجودات المالية المتاحة للبيع خالل السنة كما يلي: 

2٠١4  2015  
ريال قطري ريال قطري   

١6٣٫٩7٩٫2٣2  ١6٨٫524٫٩٨٣ الرصيد في بداية السنة 
-  - إضافات خالل السنة 

4٫545٫75١  )٩٫4٩7٫4٣٠( صافي التغير في القيمة العادلة  

١6٨٫524٫٩٨٣  159.027.553 الرصيد في نهاية السنة  

إيضــاحــات حــول 
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11-   المخزون
تتضمن الدفعات المقدمة لموجودات رأسمالية ما يلي: 

2٠١4  2015  
ريال قطري ريال قطري   

7١٫6٣٣٫266  ٨4٫١2٨٫١47 مواد خام 
٨2٫٩6٨٫4٠7  ١72٫١٣١٫٠٣٣ بضاعة قيد التصنيع 
٩٫٨77٫6٣٣  ١٠٫7٨6٫٣٨5 بضاعة تامة الصنع 

١١٣٫٩6٩٫456  ١١٠٫7٩٣٫265 قطع غيار 
١٫6٨5٫١55  ١٫4٠5٫٨55 وقود، زيوت ومواد تشحيم 
١٫4٨١٫66٨  ٣٫265٫4٣6 مواد مخزون متنوعة 

2٨١٫6١5٫5٨5  382.510.121  
)١4٫٩4٣٫٠47(  )١5٫٠٠١٫2١١( مخصص بضاعة متقادمة وبطيئة الحركة 

266٫672٫5٣٨  367.508.910  
2٫٠52٫٠74  2٠٫١٨2٫٩2٠ بضاعة بالطريق 

26٨٫724٫6١2  387.691.830  

حركة المخصص للبضاعة التالفة والبطيئة الحركة كما في ٣١ ديسمبر:

2٠١4  2015  
ريال قطري ريال قطري   

١4٫٩4٣٫٠47  ١4٫٩4٣٫٠47 الرصيد كما في بداية السنة 
--  5٨٫١64 مخصص السنة 

١4٫٩4٣٫٠47  15.001.211 الرصيد كما في نهاية السنة 

12-  مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى

2٠١4  2015  
ريال قطري ريال قطري   

4٫6١٨٫٣٨١  ٩٫٨46٫5١٩  دفعات مقدمة للموردين 
6٫٣٠٠٫٩٨6  6٫٠4٣٫١٠4 مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى 

١٠٫٩١٩٫٣67  15.889.623  
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13-  ذمم مدينة

2٠١4  2015  
ريال قطري ريال قطري   

١7٨٫٩٣٠٫٨١٨  ١٨١٫٩٠5٫44١ ذمم مدينة 
)١٫٩٨6٫2٨2(  )١٫٩٨6٫2٨2( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

١76٫٩44٫5٣6  179.919.159  

متوسط مبييعات الذمم المدينة ٣٠ يوم. الشركة ال تحمل فوائد على التأخير.

تتضمن الذمم المدينة مبلغلمدينون وقدره 27٫6٠4٫١75ريال قطري )2٠١4: ٣2٫74١٫6٣7( مستحق كما في تاريخ هذا التقرير والشركة 
لم تكون مخصص له حيث ال يوجد تغيير كبير في نوعية االئتمان والمبالغ ال تزال تعتبر قابلة لالسترداد. تقوم الشركة بالحصول 

على ضمانات بنكية من عمالئها.

أعمار الديون غير المتأخرة وغير متدنية القيمة

2٠١4  2015  
ريال قطري ريال قطري   

١44٫2٠2٫٨٩٩  152.314.984 حتى 30 يومًا 

أعمار الديون المتأخرة وغير المتدنية القيمة

2٠١4  2015  
ريال قطري ريال قطري   

٣١٫6٩2٫٨6٣  27٫6٠4٫١75 ٣١ -١2٠ يومًا 
١٫٠4٨٫774  - أكثر من ١2٠ يومًا 

٣2٫74١٫6٣7  27.604.175  

أعمار الديون المتأخرة المتدنية القيمة

2٠١4  2015  
ريال قطري ريال قطري   

١٫٩٨6٫2٨2  ١٫٩٨6٫2٨2 أكثر من ١2٠ يومًا 

١7٨٫٩٣٠٫٨١٨  181.905.441  

في تحديد قابلية تحصيل الذمم المدينة، ترى الشركة أي تغيير في نوعية إئتمان الذمم المدينة عن اإلئتمان الذي منح في تاريخ 
البداية حتى تاريخ التقرير. إن تركيز مخاطر اإلئتمان محدود نظرا ألن قاعدة العمالء كبيرة وال يوجد صلة. وبناء على ذلك، يعتقد 

أعضاء مجلس اإلدارة أنه ال ضرورة لمخصص إضافي يزيد من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

14-   النقد وشبه النقد
إن النقد وشبه النقد في نهاية السنة المالية كما هو موضح في بيان التدفقات النقدية، حيث يظهر في بيان المركز المالي على 

النحو التالي:

2٠١4  2015  
ريال قطري ريال قطري   

-  - النقد في الصندوق 
٣٫٣٣٨٫٩46  2٫2٣٨٫252 رصيد الحسابات الجارية وتحت الطلب 

564٫٨47٫٨5٨  4٣6٫١57٫577 ودائع ثابتة قصيرة األجل 

56٨٫١٨6٫٨٠4  438.395.829  

يتم احتساب الربح على الودائع الثابتة والودائع تحت الطلب قصيرة األجل بمعدالت تتراوح ما بين ١٫4٪ إلى 2٫5٪ سنويًا )2٠١4: ١٫١٪ إلى 
١٫5٪(. جميع الودائع قصيرة األجل تستحق خالل ثالث شهور أو أقل.

15-  رأس المال

2٠١4  2015  
ريال قطري ريال قطري   

4٩١٫٠٠5٫٩6٠  4٩١٫٠٠5٫٩6٠ الرصيد في بداية السنة 
-  4٩٫١٠٠٫6٠٠ أسهم منحة 

4٩١٫٠٠5٫٩6٠  540.106.560  

إن رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل كما في ٣١ ديسمبر 2٠١5 بمبلغ وقدره 54٠٫١٠6٫56٠ ريال قطري ) 54٫٠١٠٫656 
سهم بقيمة إسمية ١٠ ريـال قطري للسهم(. في ١7 مارس 2٠١5 أعلنت الشركة ١٠٪ أسهم مجانية لمساهميها بقيمة 4٩٫١٠٠٫6٠٠ 

ريال قطري ) 4٫٩١٠٫٠6٠ سهم منحة بقيمة إسمية ١٠ ريال قطري للسهم(.

16-  إحتياطي قانوني
وفقًا  قطري(  ريال   245٫5٠2٫٩٨٠  :2٠١4(  2٠١5 ديسمبر   ٣١ في  كما  قطري  ريال   27٠٫٠5٣٫2٨٠ مبلغ  للشركة  القانوني  االحتياطي  بلغ 
لقانون الشركات التجارية القطري، فإنه يتم تحويل ١٠٪ من صافي األرباح لكل سنة إلنشاء احتياطي قانوني. ويتم إيقاف هذا 
التحويل إذا كان مبلغ االحتياطي القانوني يعادل على األقل نصف رأس المال. إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع إال في 

الحاالت التي حددها القانون.

17-  إحتياطي تطويــر
يمثل احتياطي التطوير والبالغ 4٠6٫5٨٨٫5١١ ريال قطري كما في ٣١ ديسمبر 2٠١5 )2٠١4: 4٠6٫5٨٨٫5١١ ريال قطري( احتياطي تم إنشاؤه 

في سنوات سابقة لتمويل بناء مصنع األسمنت رقم )2(.

إيضــاحــات حــول 
البيـانــات الـمـاليـة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر2٠١5
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18- إحتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع
إن النقد وشبه النقد في نهاية السنة المالية كما هو موضح في بيان التدفقات النقدية، حيث يظهر في بيان المركز المالي على 

النحو التالي:

2٠١4  2015  
ريال قطري ريال قطري   

55٫6٨7٫٩٣٣  6٠٫2٣٣٫6٨4 الرصيد في بداية السنة 
صافي التغير في القيمة العادلة ربح )خسارة(

4٫545٫75١  )٩٫4٩7٫4٣٠( للموجودات المالية المتاحة للبيع 

6٠٫2٣٣٫6٨4  50.736.254  

19-  حصة إحتياطي القيمة العادلة في الشركات الزميلة 

2٠١4  2015  
ريال قطري ريال قطري   

6٫4٠7٫67٨  ٨٫7٨2٫٣١١ الرصيد في بداية السنة 
2٫٣74٫6٣٣  2٫١٩٨٫2١6 صافي التغيرات في احتياطي القيمة العادلة 

٨٫7٨2٫٣١١  10.980.527  

20-  األرباح المدورة

2٠١4  2015  
ريال قطري ريال قطري   

١٫26٩٫2٨2٫٣١٩  ١٫٣٨4٫5٠٨٫٩65 الرصيد في بداية السنة 
42٠٫٣٣٨٫6٨٩  46٣٫55١٫2١5 ربح السنة 

)١٠٫5٠٨٫467(  )١١٫5٨٨٫7٨٠( المساهمة في األنشطة االجتماعية والرياضية 
)2٩4٫6٠٣٫576(  )١٩6٫4٠2٫٣٨4( توزيعات أرباح 

--  )24٫55٠٫٣٠٠( احتياطي قانوني 
--  )4٩٫١٠٠٫6٠٠( أسهم ممنوحة 

١٫٣٨4٫5٠٨٫٩65  1.566.418.116  

اقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بنسبة 4٠٪ وأسهم مجانية بنسبة ١٠٪ من رأس المال المدفوع والتي بلغت 2١6٫٠42٫624 
ريال قطري و 54٫٠١٠٫656 ريال قطري على التوالي لعام 2٠١5.

أثناء انعقاد الجمعية العامة السنوية في ١7 مارس عام 2٠١5، فقد تقرر إعالن توزيع أرباح نقدية بنسبة 4٠٪ من رأس المال المدفوع 
المتعلقة  ريال قطري،   4٩٫١٠٠٫6٠٠ بلغت  والتي  المدفوع  المال  رأس  ١٠٪ من  بنسبة  ريال قطري وأسهم مجانية  بمبلغ ١٩6٫4٠2٫٣٨4 

بعام 2٠١4.

إيضــاحــات حــول 
البيـانــات الـمـاليـة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر2٠١5

21-   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
إن النقد وشبه النقد في نهاية السنة المالية كما هو موضح في بيان التدفقات النقدية، حيث يظهر في بيان المركز المالي 

على النحو التالي:

2٠١4  2015  
ريال قطري ريال قطري   

١2٫7١١٫٠5٨  ١4٫4١١٫٣62 الرصيد في بداية السنة 
2٫25٠٫٠42  2٫١٩6٫٠٣5 مخصصات خالل السنة 

)54٩٫7٣٨(  )٨١2٫٠6٠( المدفوع خالل السنة 

١4٫4١١٫٣62  15.795.337  

22-  ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

2٠١4  2015  
ريال قطري ريال قطري   

25٫٣٩2٫565  ٣١٫٠5٨٫٣٠١ ذمم دائنة 
٣٫١57٫7١١  6٫45٠٫٨١٣ محتجزات دائنة 

5٫7٨٨٫522  6٫22٨٫4٣٨ دفعات مقدمة من العمالء 
٨٫75٠٫٠٠٠  ٩٫65٠٫٠٠٠ مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة الدائنة 

7٣٫٠٣5٫42٨  ٨2٫6٨٩٫2١5 المصاريف المستحقة والمخصصات 
١٠٫5٠٨٫467  ١١٫5٨٨٫7٨٠ مخصص المساهمة في األنشطة االجتماعية والرياضية 

٨4٫٩٣7٫447  ٨6٫٩٩١٫٩٩6 أرباح مستحقة الدفع 
١٫6٠٠٫٠٠4  ١٣٫247٫657 دائنون متنوعون 

2١٣٫١7٠٫١44  247.905.200  

23-  حسابات دائنة متنوعة

2٠١4  2015  
ريال قطري ريال قطري   

١5٩٫7٠5٫42١  ١١٨٫٩54٫٨5٩ مطالبات لقطر للبترول  
-  ٨٨٫2٣6٫747 ذمم دائنة للمقاولين   

١5٩٫7٠5٫42١  207.191.606  

ناقص: مطلوبات طويلة األجل
-  ٩2٫52١٫555 مطالبات لقطر للبترول 
-  ٣٩٫62٠٫٣٣١ ذمم دائنة للمقاولين 

١5٩٫7٠5٫42١  75.049.720 صافي المطلوبات قصيرة األجل 

إيضــاحــات حــول 
البيـانــات الـمـاليـة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر2٠١5
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23-  حسابات دائنة متنوعة )تتمة(
 تضم المطالبات من شركة قطر للبترول اآلتي:

2٠١4  2015  
ريال قطري ريال قطري   

55٫5٨2٫١٩5  5٠٫٠2٣٫٩75 مطالبات متعلقة بموجودات رأسمالية )أ( 
٩2٫١2٨٫٨١7  6٨٫٩٣٠٫٨٨4 مطالبات متعلقة بكميات اإلمدادات )ب( 
١١٫٩٩4٫4٠٩  - رسوم فوائد )ج( 

١5٩٫7٠5٫42١  118.954.859  

١(  قامت الشركة وقطر للبترول بعقد إتفاقيةإعتبارًا من يوليو 2٠١5 لدفع إسترداد التكاليف المستحقة بمبلغ 55٫5٨2٫١٩5 ريال 
بتركيب  المتعلقة  المصروفات  من  المستردة  التكاليف  متساوي.تتكون  شهري  قسط   6٠ على   4 األسمنت  لمصنع  قطري 
خطوط األنابيب ومرافق القياس والتكاليف األخرى ذات الصلة الناجمة عن توريد الغاز الطبيعي لمصنع األسمنت 4 الموجود 

في أم باب.

لكمية  دفع  مطالبات  أو  األخذ  مستحقة  قطري  ريال   ٩2٫١2٨٫٨١7 إتفاقيةبمبلغ  بعقد  للبترول  وقطر  الشركة  قامت  كما   )2
اإلمدادات لمصنع األسمنت ١ إلى 4. وخالل شهر يوليو 2٠١5 دفعت الشركة مبلغ 4٫٠56٫55٣ ريال قطري وتنازلت قطر للبترول 
عن مبلغ ١١٫4٨2٫٣٩2 ريال قطري. وسوف يسدد الرصيد المتبقي بقيمة 76٫5٨٩٫٨72 ريال قطري على 6٠ قسط متساوي اعتبارًا 
مع  الشراء  وإتفاقيات  الغاز  لمبيعات  وفقًا  الناشئة،  المستحقات  تمثل  اإلمدادات  كميات  على  المطالبات  2٠١5.إن  يوليو  من 
شركة قطر للبترول التيوِقعت في األعوام 2٠٠7 و 2٠٠٩ الستهالك الغاز الطبيعي على أساس إستالم أو شراء أو دفع إذا لم 
تتخذ الكميات غير المستغلة من قبل الشركة. هذه االلتزامات تتعلق بالسنوات من 2٠٠7 إلى 2٠١٣ التي قامت الشركة فيها 

بالتنازل عن حقوقها في »التحويل إلى غاز«.

من  عنها  التنازل  تم  والتي  قطري  ريال   ١٫٣٩٨٫64٩ بمبلغ   4 األسمنت  لمصنع  التكلفة  بإسترداد  متعلقة   2٠١4 في  الفائدة  إن   )٣
ريال قطري متعلقة بمطالبات  للبترول في يوليو 2٠١5. وقد قامت الشركة بدفع رسوم فوائد بمبلغ ١٠٫5٩5٫76٠  قبل قطر 

بإتفاقيات إستالم أو شراء لكمية اإلمدادات لمصنع األسمنت ١ إلى 4. 

**   إن الذمم الدائنة للمقاولين متعلقة ببناء مصنع 5 في أم باب.

24-   معامالت مع أطراف ذات عالقة
األطراف ذات العالقة، كما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي رقم 24: إفصاحات األطراف ذات العالقة، تشمل الشركات 
تسيطر  التي  والكيانات  الشركة،  في  اآلخرين  الرئيسيين  اإلدارة  وموظفي  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  المساهمين  وكبار  الزميلة 

عليها، سيطرة مشتركة أو مدارة من قبل هذه األطراف.

التعامالت مع كبار موظفي  بنود وشروط  إن  التقرير.  الشركة خالل فترة  الشركات في تعامالت مع  العديد من تلك  دخلت 
معقول  نحو  على  تقديمها  يتوقع  التي  أو  للغير،  المقدمة  تلك  عن  بالمفاضلة  تتسم  ال  بهم  العالقة  ذات  واألطراف  اإلدارة 

ألطراف ليست ذات عالقة بكبار موظفي اإلدارة على أساس تجاري بحت.

إيضــاحــات حــول 
البيـانــات الـمـاليـة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر2٠١5

24-   معامالت مع أطراف ذات عالقة )تتمة(

1(  المعامالت مع الحكومة وهيئاتها
تمتلك حكومة دولة قطر 4٣٪ من رأس مال الشركة، وتقوم الشركة ضمن نشاطها االعتيادي بتزويد العديد من الهيئات 
الحكومية وشبه الحكومية والشركات بمنتجاتها في دولة قطر، وكذلك تستفيد الشركة من خدمات تلك الجهات داخل 

دولة قطر.

المنتهية في ٣١ ديسمبر 2٠١5 )2٠١4: 5 مليون ريال قطري( من  إيرادات اإليجار مبلغ 5 مليون ريال قطري للسنة  يتضمن بند 
حكومة دولة قطر.

2( معامالت مع اإلدارة العليا
تشتمل على المعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة الرئيسيين الذين لهم تأثير ومسؤولية في تخطيط وتوجيه 
والسيطرة على نشاط المنشأة. تم إدراج المكافآت المقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة ضمن المصاريف اإلدارية 

والعمومية )إيضاح 26(.

قامت الشركة خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 2٠١5 بدفع مبلغ ١،٩١ مليون ريال قطري )2٠١4: ١،55 مليون ريال قطري( ألعضاء 
لجان مجلس اإلدارة كما تم دفع مبلغ 4،62 مليون ريال قطري كرواتب ومنافع للمدراء الرئيسيين )2٠١4: 4،42 مليون ريال قطري(.

25-   إيرادات أخرى

2٠١4  2015  
ريال قطري ريال قطري   

٨٫5٠4٫٠٠٠  7٫١٠2٫٩٩١ إيرادات إيجار من إستثمارات عقارية 
4٫472٫١6٠  6٫٣57٫٣6٣ إيرادات نقل 

4٫5١٩٫7٨4  7٫6٨٩٫4٩٠ إيرادات فوائد 
٩٫٠24٫4٨٠  ٨٫6٣٣٫647 إيرادات توزيعات أرباح 

5٫٣٨١٫٣64  2٫5١2٫٩5٣ إيرادات متنوعة أخرى 

٣١٫٩٠١٫7٨٨  32.296.444  

26-   مصاريف إدارية وعمومية

2٠١4  2015  
ريال قطري ريال قطري   

22٫2٠7٫١45  ١6٫٠٠٣٫4٨٩ رواتب ومنافع 
5٫562٫7١7  5٫5٩6٫٠١١ استهالك ممتلكات وآالت ومعدات وإستثمارات عقارية )إيضاح 5 د و 6( 

١٫٨24٫٠4٨  ١٫٩57٫٣٩٠ إطفاء موجودات غير ملموسة )إيضاح 7( 
7٫١١٩٫7٩6  ٣٫2٣٠٫٣56 خسارة في تحويل عمالت أجنبية  
٨٫75٠٫٠٠٠  ٨٫75٠٫٠٠٠ مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح 24( 
5٫2١4٫١62  2٫7٨٨٫2٣2 مصاريف أخرى 

5٠٫677٫٨6٨  38.325.478  

إيضــاحــات حــول 
البيـانــات الـمـاليـة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر2٠١5
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26-   مصاريف إدارية وعمومية )تتمة(
إن الرواتب والمنافع المدرجة في بيان الربح أو الخسارة للسنة هي كالتالي: 

2٠١4  2015  
ريال قطري ريال قطري   

64٫٠5١٫542  64٫6٨6٫222 تكلفة المبيعات 
٣٫٣6١٫١62  2٫544٫٩65 مصاريف بيع وتوزيع 

22٫2٠7٫١45  ١6٫٠٠٣٫4٨٩ مصاريف إدارية وعمومية  

٨٩٫6١٩٫٨4٩  83.234.676  

27-   العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد
1(   العائد األساسي للسهم الواحد

على  العاديين  الشركة  مساهمي  إلى  المنسوب  السنة  ربح  صافي  بقسمة  الواحد  للسهم  األساسي  العائد  يحتسب 
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة وذلك كما يلي: 

2٠١4  2015  
ريال قطري ريال قطري   

42٠٫٣٣٨٫6٨٩  46٣٫55١٫2١5 الربح المنسوب إلى مساهمي الشركة العاديين 
54٫٠١٠٫656  54٫٠١٠٫656 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة  

العائد األساسي للسهم الواحد
7٫7٨  8.58 )2٠١4: معدلة نتيجة اصدار اسهم مجانية - ايضاح ١5 و 2٠( 

2(  العائد المخفف للسهم الواحد
لم يكن هنالك أسهم قائمة مخفضة خالل السنة، لذلك فإن العائد المخفض للسهم الواحد يساوي العائد األساسي 

للسهم.

28-   المساهمة في األنشطة االجتماعية والرياضية
االجتماعية  األنشطة  دعم  في  للمساهمة  مخصصات  بتكوين  الشركة  قامت   ،2٠٠٨ لسنة   )١٣( رقم  القانون  إلى  استنادًا 
والرياضية ويمثل هذا المبلغ ما نسبته 2٫5٪ من صافي األرباح. وبناءًا على التعليمات الصادرة من وزارة اإلقتصاد والتجارة خالل 
عام 2٠١٠، فإنه يتم أخذ حصة من األرباح المرحلة لتكوين المخصصات وعرض األثر في بيان التغيرات في حقوق الملكية بداًل من 

تسجيلها في بيان الربح أو الخسارة.

 :2٠١4(  2٠١5 ديسمبر   ٣١ في  المنتهية  للسنة  قطري  ريال   ١١٫5٨٨٫7٨٠ بقيمة  المرحلة  األرباح  من  مبلغ  بتخصيص  الشركة  قامت 
١٠٫5٠٨٫467ريال قطري( وذلك ألجل تطوير الصندوق االجتماعي والرياضي في دولة قطر. 

إيضــاحــات حــول 
البيـانــات الـمـاليـة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر2٠١5

29-  تقارير قطاعات
تم تنظيم الشركة إلى قطاعين أساسيين، يتضمن تصنيع وبيع األسمنت والرمل وغيرها من المنتجات. جغرافيًا، تتركز العمليات 
التجارية بالكامل للشركة في دولة قطر. يتم تقييم نتائج التشغيل في وحدات األعمال بشكل منفصل لغرض إتخاذ القرارات 

حول تخصيص الموارد وتقييم األداء.
المجموع أخرى  رمل  أسمنت   

ريال قطري ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري   

كما 31 ديسمبر 2015

١٫١7٠٫٩٨6٫١6١  ٣٣٫٣6٠٫5١٣  ١72٫557٫٨76  ٩65٫٠67٫772 إيرادات 
)6٩6٫5٣5٫٩6٨(  )24٫2١٨٫572(  )١4٣٫٣26٫٣٨٨(  )52٨٫٩٩١٫٠٠٨( تكاليف المبيعات 

474٫45٠٫١٩٣  ٩٫١4١٫٩4١  2٩٫2٣١٫4٨٨  4٣6٫٠76٫764 مجمل الربح 
٣2٫2٩6٫444  ٣2٫2٩6٫444  -  - إيرادات أخرى 

)٣٨٫٣25٫47٨(  )4٫2٣٠٫2٨2(  )5٫١7١٫662(  )2٨٫٩2٣٫5٣4( مصاريف إدارية وعمومية 
)6٫٣٠5٫٣5٣(  )١7٩٫٩25(  )٩2٩٫١65(  )5٫١٩6٫26٣( مصاريف بيع وتوزيع 

١٫4٣5٫4٠٩  ١٫4٣5٫4٠٩  -  - حصة الربح من الشركات الزميلة 

463.551.215  38.463.587  23.130.661  401.956.967 ربح السنة 

كما ٣١ ديسمبر 2٠١4
١٫٠4٩٫65٣٫٨5٩  ٣2٫652٫4١٨  ١٣٣٫42١٫622  ٨٨٣٫57٩٫٨١٩ إيرادات 
)6٠2٫566٫6٣٣(  )22٫222٫٨45(  )٩٣٫24٠٫١٩6(  )4٨7٫١٠٣٫5٩2( تكاليف المبيعات 

447٫٠٨7٫226  ١٠٫42٩٫57٣  4٠٫١٨١٫426  ٣٩6٫476٫227 مجمل الربح 
٣١٫٩٠١٫7٨٨  ٣١٫٩٠١٫7٨٨  -  - إيرادات أخرى 

)5٠٫677٫٨6٨(  )٨٫474٫776(  )5٫5٣6٫7٠٣(  )٣6٫666٫٣٨٩( مصاريف إدارية وعمومية 
)6٫١٠6٫٠٣2(  )١٩٠٫٠٠٠(  )776٫١١٠(  )5٫١٣٩٫٩22( مصاريف بيع وتوزيع 
)467٫776(  )467٫776(  -  - حصة الخسارة من الشركات الزميلة 

)١٫٣٩٨٫64٩(  -  -  )١٫٣٩٨٫64٩( تكاليف تمويل 

420.338.689  33.198.809  33.868.613  353.271.267 ربح السنة 

30-  االدوات المالية
تمثل األدوات المالية أي اتفاق تعاقدي يكّون الموجودات المالية والمطلوبات المالية أو أدوات حقوق الملكية. تتكون الموجودات 
المالية من النقد وأرصدة لدى البنوك، ذمم مدينة واستثمارات متاحة للبيع. تتكون المطلوبات المالية من ذمم دائنة وحسابات 

دائنة أخرى.

تاريخ  في  السوق  في  المشاركين  بين  معاملة  في  اإللتزام  لنقل  المدفوع  الثمن  أو  األصول  أحد  بيع  ثمن  هي  العادلة  القيمة 
القياس، بغض النظر عن ما إذا كان هذا الثمن هو قيمته أو مقدرة باستخدام تقنية تقييم آخر.

القيمة العادلة للموجودات المالية للشركة والمطلوبات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس متكرر.

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد وتوضيح القيمة العادلة لتقييم تقنية األدوات المالية.

إيضــاحــات حــول 
البيـانــات الـمـاليـة
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30-  االدوات المالية )تتمة(

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

المطلوبات  أو  بالموجودات  متعلقة  األول  المستوى  في  والمتضمنة  المدرجة  األسعار  بخالف  مدخالت  المستوى 2: 
بشكل  سواء  المسجلة  العادلة  القيمة  على  هام  تأثير  لها  بياناتها  جميع  وتكون  أخرى  تقنيات  وتستخدم 

مباشر أو غير مباشر.

على  العادلة  القيمة  قياس  عملية  فيه  تستند  والتي  المطلوبات،  أو  بالموجودات  متعلقة  الغير  المدخالت  المستوى 3: 
أساليب التقييم.

كما في ٣١ ديسمبر، تمتلك الشركة أدوات مالية قيمتها العادلة كما يلي:

31 ديسمبر 2015 المستوى 1  المستوى 2  المستوى 3   
ريال قطري ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري   

-  -  159.027.553  159.027.553 موجودات مالية متاحة للبيع 

٣١ ديسمبر 2٠١4 المستوى ١  المستوى 2  المستوى ٣   
ريال قطري ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري   

-  -  ١6٨٫524٫٩٨٣  ١6٨٫524٫٩٨٣ موجودات مالية متاحة للبيع 

31-  إدارة رأس المال

إن سياسة الشركة هي الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية وذلك للمحافظة على المستثمرين والدائنين وثقة السوق ولدعم 
أرباح المساهمين  التجاري. يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال، فضال عن مستوى  التطور المستقبلي للعمل 

العاديين.

تراقب الشركة بشكل دوريهيكل رأس المال،وتأخذ في اإلعتبار تكلفة رأس المال والمخاطرالمرتبطة به. وتدير رأسمالها لضمان 
أن تكون قادرة على دعم عملياتها وزيادة العائد للمساهمين من خالل زيادة االستفادة من رصيد الدينوحقوق الملكية. وكجزء 

من هذه المراجعة، تأخذ في اإلعتبار االدارة تكلفة رأس المال والمخاطر المرتبطة بهلكل فئة من رأس المال.

المال  رأس  متطلبات  ألي  خاضعة  ليست  الشركة  إن  السنة.  خالل  المال  رأس  إلدارة  الشركة  نهج  في  تغييرات  هناك  تكن  لم 
مفروضة من الخارج.

32- إدارة المخاطـــر المالية

تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للشركة من ذمم دائنة وحسابات دائنة أخرى. إن الغرض الرئيسي لهذه المطلوبات المالية 
هو الحصول على تمويل لعمليات الشركة. والشركة لديها موجودات مالية مختلفة مثل الذمم المدينة والحسابات المدينة 

األخرى، واألصول المالية المتاحة للبيع والنقد وشبه النقد والتي تنشأ مباشرة من العمليات.

إن المخاطر األساسية التي تنتج من الموجودات المالية للشركة هي مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر السوق )بما 
في ذلك مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر األسعار األخرى(. وتسعى الشركة للحد من تأثير هذه المخاطر عن 
طريق تنويع مصادر رأس المال. تقوم اإلدارة بالمراجعة والموافقة على السياسات إلدارة كل من هذه المخاطر، التي نلخصها 

فيما يلي:

مخاطر السيولة
على  المترتبة  بااللتزامات  للوفاء  الالزمة  األموال  على  الحصول  في  صعوبات  الشركة  تواجه  أن  مخاطر  هي  السيولة  مخاطر 
المراقبة  وكذلك  بنكية،  تسهيالت  كافية،  باحتياطيات  االحتفاظ  خالل  من  السيولة  مخاطر  الشركة  تدير  المالية.  األدوات 

المستمرة للتدفقات النقدية وموازنة استحقاقات الموجودات والمطلوبات المالية.

إيضــاحــات حــول 
البيـانــات الـمـاليـة
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32-  إدارة المخاطـــر المالية )تتمة(

مخاطر السيولة )تتمة(
بأنه تتوفر لديها وعلى الدوام سيولة كافية للوفاء بااللتزامات عند  التأكد قدر اإلمكان  إن نهج الشركة في إدارة السيولة هو 
حلول موعد استحقاقها فيظل كل من الظروف العادية والصعبة بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو إحداث ضرر بسمعة الشركة.

تقوم الشركة بصورة اعتيادية بالتأكد من أن لديها نقًدا كافًيا تحت الطلب للوفاء بمصروفات التشغيل المتوقعة، متضمنة االلتزامات 
امالية ولكن مع استبعاد التأثير المحتمل للظروف القاسية جًدا التي اليمكن التنبؤ بها بشكل معقول مثل الكوارث الطبيعية.

فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية:

أكثر من سنة     
وأقل من أقل  التدفقات النقدية  القيمة   

خمس سنوات من سنة  الخارجة التعاقدية  الدفترية   
ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري   

31 ديسمبر 2015

132.141.886  322.954.920  )455.096.806(  455.096.806 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى 

٣١ ديسمبر 2٠١4
-  ٣72٫٨75٫565  )٣72٫٨75٫565(  ٣72٫٨75٫565 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى 

مخاطر االئتمان
مخاطر اإلئتمان هي مخاطر فشل أحد طرفي أداة مالية في الوفاء بإلتزاماته التعاقدية. تتعرض الشركة لمخاطر اإلئتمان عن 

طريق القيمة الدفترية لموجوداتها والتي تشتمل على األرصدة لدى البنوك والذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى.

ذمم مدينة
لدى اإلدارة سياسة ائتمان يتم بموجبها رصد مخاطر االئتمان على نحو مستمر. تدير الشركة مخاطر االئتمان بالحصول على 
ضمانات بنكية من العمالء، كما يتم إجراء تقييمات الئتمان جميع العمالء الذين يطلبون التعامل باالئتمان، ويتم اعتمادها من 

قبل اإلدارة.

يتم إدراج الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي مطروحًا منه مخصص المبالغ الغير قابلة للتحصيل. تقوم الشركة بتكوين 
مخصص للديون المشكوك في تحصيلها وتتم مراجعة تقدير هذا المخصص على نحو دوري ويتم تكوينه على أساس كل 
حالة على حدة. يتم وضع تقدير للديون المشكوك في تحصيلها عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل المبلغ بالكامل. يتم 
في  المشكوك  الديون  مخصصات  عن  اإلفصاح  تم  وقد  لتحصيلها،  إمكانية  هناك  يكون  ال  عندما  المعدومة  الديون  شطب 

تحصيلها في اإليضاح رقم )١٣(.

أعمار الذمم المدينة تم اإلفصاح عنها في اإليضاح رقم )١٣(. 

نقد لدى البنوك
إن مخاطر االئتمان في أرصدة البنك محدودة حيث تتعامل الشركة بنوك ذات معدالت إئتمانية عالية والمحددة من قبل وكاالت 
معدالت االئتمان الدولية. األرصدة البنكية محتفظ بها في بنوك ذات سمعة في دولة قطر، ونظرًا لهذه السمعة تتوقع اإلدارة 

عدم فشل البنوك في التزاماتها.

إن الحد األقصى للمخاطرة في الشركة تتمثل في القيمة الدفترية لهذه األدوات المالية كما هو مبين في اإليضاحات ذات العالقة.

إيضــاحــات حــول 
البيـانــات الـمـاليـة
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32-  إدارة المخاطـــر المالية )تتمة(

مخاطر السوق
وسعر  الفائدة  ومعدالت  األجنبية  العمالت  صرف  مثل  السوق  رأسعار  تغي  في  المتمثلة  المخاطر  هي  السوق  سعر  مخاطر 
حقوق الملكيةب الصورة التي تؤثر على ربح الشركة أو قيمة ماتحتفظ به من األدوات المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر سعر 

السوق هو اإلدارة والتحكم في التعرض لمخاطر سعر السوق داخل حدود مقبولة وتحسين العائد في نفس الوقت.
تتكون مخاطر سعر السوق مما يلي: 

• مخاطر معدل الفائدة.

• مخاطر العمالت األجنبية.

• مخاطر سعر حقوق الملكية.

1(  مخاطر معدل الفائدة
تمتلك الشركة أدوات مالية معرضة لخطر معدل الفائدة والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تغيرات في التدفقات التعاقدية 

النقدية أو في إعادة تسعير األدوات المالية.

تتعرض الشركة لمخاطر معدل الفائدة على موجوداتها المالية التي تحمل فائدة.وال تتحوط اإلدارة من مخاطر معدل الفائدة.

حساسية أرباح الشركة إلى التغيير في سعر الفائدة على الموجودات التي تحمل فائدة، والتي تحمل أسعار الفائدة عائمة، 
على أساس األرصدة كما في تاريخ المركز المالي.

محفظة الودائع البنكية
إن معدل فائدة محفظة الودائع البنكية لألدوات المالية للشركة التي تحمل فوائد كما في تاريخ التقرير المالي هي كالتالي:

 2٠١4  2015  
ريال قطري ريال قطري  القيمة الدفترية 

564٫٨47٫٨5٨  4٣6٫١57٫577 الودائع الثابتة قصيرة األجل 

حساسية سعر الفائدة
نقطة   ١٠٠ بمقدار  والربح  الفائدة  أسعار  في  المعقولة  الممكنة  للتغيرات  أوالخسارة  الربح  بيان  حساسية  التالي  الجدول  يوضح 
أساس، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة. حساسية األرباح هي تأثير التغيرات المفترضة في أسعار الفائدة على ربح الشركة 

لسنة واحدة، بناء على الموجودات المالية بسعر عائم والمطلوبات المالية المحتفظ بها في مواعيد تقديم التقارير.

حقوق الملكية الربح أو الخسارة   

١٠٠ نقطة أساس +١٠٠ نقطة أساس  ١٠٠ نقطة أساس  +١٠٠ نقطة أساس   
ريال قطري ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري   

31 ديسمبر 2015
)4.361.576(  4.361.576  )4.361.576(  4.361.576 الودائع الثابتة قصيرة األجل 

٣١ ديسمبر 2٠١4
)5٫64٨٫47٨(  5٫64٨٫47٨  )5٫64٨٫47٨(  5٫64٨٫47٨ الودائع الثابتة قصيرة األجل 

إيضــاحــات حــول 
البيـانــات الـمـاليـة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر2٠١5

إيضــاحــات حــول 
البيـانــات الـمـاليـة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر2٠١5

32-  إدارة المخاطـــر المالية )تتمة(

مخاطر السوق )تتمة(

2( مخاطر العمالت األجنبية
الوظيفية  العملة  وهي  القطري  الريال  غير  أخــرى  بعملة  مشترياتها  في  األجنبية  العمالت  مخاطر  الشركة  تتحمل 

والمستخدمة من قبل الشركة

إن تعرض  األجنبية.  العمالت  للتغيرات في أسعار صرف  نتيجة  المالية  األدوات  تذبذب قيمة  العملة هي مخاطر  إن مخاطر 
الشركة لمخاطر العمالت األجنبية على المعامالت التي تتم بالدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر هامة، حيث أن الريال القطري 

يتم ربطه بالدوالر األمريكي.

تتعرض الشركة لمخاطر العمالت األجنبية على النحو التالي على أساس المبالغ اإلسمية.

المجموع جنيه استرليني  يورو  دوالر أمريكي   
ريال قطري ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري   

31 ديسمبر 2015

موجودات مالية
7٫2١6٫2٠6  -  6٫746٫447   46٩٫75٩ ذمم مدينة 
57٣٫4٨٣  -  ٣5٣٫٣4٣  22٠٫١4٠ ودائع ثابتة وتحت الطلب 

7.789.689  -  7.099.790  689.899 مجموع الموجودات المالية 

مطلوبات مالية
١26٫٣٠٠٫٣25  -  64٫٠7٩٫75٣  62٫22٠٫572 دائنون وذمم دائنة أخرى 

126.300.325  -  64.079.753  62.220.572 مجموع المطلوبات المالية 

٣١ ديسمبر 2٠١4

موجودات مالية
2٫26٣٫١7٠  ٣١6٫٠٠7  ٩4١٫24٣  ١٫٠٠5٫٩2٠ ذمم مدينة 

62٫١٩٩٫244  -  6١٫455٫٨٨٨  74٣٫٣56 ودائع ثابتة وتحت الطلب 

64٫462٫4١4  ٣١6٫٠٠7  62٫٣٩7٫١٣١  ١٫74٩٫276 مجموع الموجودات المالية 

مطلوبات مالية
١٠6٫4٩5٫4١٩  -  ١٫١٨١٫١١2   ١٠5٫٣١4٫٣٠7 دائنون وذمم دائنة أخرى 

١٠6٫4٩5٫4١٩  -  ١٫١٨١٫١١2   ١٠5٫٣١4٫٣٠7 مجموع المطلوبات المالية 



صفحة 42

إيضــاحــات حــول 
البيـانــات الـمـاليـة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر2٠١5

32-  إدارة المخاطـــر المالية )تتمة(

تحليل حساسية العمالت األجنبية
تتعرض الشركة أساسا لمخاطر العمالت األجنبية المتعلقة باليورو والجنيه االسترليني، حيث أن الدوالر األمريكي ثابت مقابل 

الريال القطري.

الفقرة التالية تفصل حساسية الشركة إلى ١٠٪ زيادة وانخفاض في الريال القطري مقابل اليورو والجنيه االسترليني. إن ١٠٪ هي 
نسبة الحساسية المستخدمة عند اإلبالغ عن مخاطر العمالت األجنبية داخليا لطاقم اإلدارة العليا والذي يمثل تقييم اإلدارة 
المعلقة  األجنبية  العمالت  فقط  الحساسية  تحليل  يتضمن  األجنبية.  العمالت  صرف  أسعار  في  المعقول  المحتمل  للتغيير 

السائدة للبنود النقدية والتي يتم تعديلها في نهاية السنة بنسبة ١٠٪ تغير في أسعار صرف العمالت األجنبية.

المتغيرات األخرى  بقاء كل  اليورو والجنيه االسترليني مع  ١٠٪ مقابل  بنسبة  القطري  الريال  إذا ضعف/عزز  ٣١ ديسمبر 2٠١5،  في 
ثابتة، فمن الممكن أن يكون ربح السنة البالغ 5٫6٩7٫٩٩6 ريال قطري )2٠١4: 6٫١5٣٫2٠2 ريال قطري( أقل/أعلى، وذلك نتيجة أرباح/ 
 خسائر العمالت األجنبية نتيجة تحويل الذمم المدينة السائدة باليورو والجنيه االسترليني، الودائع تحت الطلب والودائع الثابتة 

وأرباح/خسائر العمالت األجنبية لتحويل األرصدة والمطلوبات األخرى السائدة باليورو.

3(  مخاطر سعر حقوق الملكية
إن مخاطر أسعار حقوق الملكية هي المخاطر الناجمة عن التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية نتيجة التغيرات 
في سعر مؤشرات اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية لدى الشركات األخرى كجزء من محفظة اإلستثمارات للشركة.
يوضح الجدول التالي حساسية األثر التراكمي للتغيرات في القيمة العادلة للتغيرات المحتملة على نحو معقول في أسعار 
أسهم حقوق الملكية مع االحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة، ويتوقع أن يكون أثر التغير في أسعار حقوق الملكية 

مساويًا ومعاكسًا ألثر الزيادة الموضحة.

               األثر على حقوق الملكية
التغيرات في  

2٠١4  2015 أسعار حقوق الملكية   
ريال قطري ريال قطري    

١6٫٨52٫4٩٨ -/+  15.902.755 -/+  %١٠ -/+ موجودات مالية متاحة للبيع 

33-  اإللتزامات والتعهدات الطارئة 

كان لدى الشركة اإللتزامات والتعهدات الطارئة التاليةكما في ٣١ ديسمبر:

 2٠١4  2015  
ريال قطري ريال قطري   

٨2٩٫667٫477  22.670.373 إلتزامات رأسمالية 

٩5٫442٫64٠  409.095.104 إعتمادات مستندية 

تشمل اإلعتمادات المستندية مبلغ 4٠7٫625٫57٣ريال قطري كما في ٣١ ديسمبر 2٠١5 )2٠١4: 77١٫5٩5٫٠56 ريال قطري( يتعلق ببناء 
مصنع األسمنت 5 في أم باب - دولة قطر )إيضاح 5 و ٨(.


