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السادة/ المساهمـون الكرام

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،

أنه مما يسرني أن أقدم لسيادتكم تقرير مجلس اإلدارة الواحد 
2016م،  لعام  المالي  ومركزها  الشركة  نشاط  عن  والخمسين، 
وخطط المجلس المستقبلية لنشاط الشركة في عام 2017م، 

كما يلي:

المنتجات والمبيعات لعام 2016م:

 3.7 حوالي  والمقاوم  العادي  اإلسمنت  من  الشركة  إنتاج  بلغ 
السابق،  العام  في  طنًا  مليون   3.٨ حوالي  مقابل  طن،  مليون 
مقابل  طن،  مليون   ٨.٨ حوالي  إلى  المغسول  الرمل  إنتاج  وزاد 
كربونات  إنتاج  وزاد  السابق،  العام  في  طنًا  مليون   7.٨ حوالي 
ألف   37 حوالي  مقابل  طن،  ألف   37.4 حوالي  إلى  الكالسيوم 
اإلسمنت  من  الشركة  مبيعات  وبلغت  السابق.  العام  في  طنًا 
بمختلف أنواعه حوالي 3.7 مليون طن، مقابل حوالي 3.٨ مليون 
إلى  المغسول  الرمل  مبيعات  وزادت  السابق،  العام  في  طنًا 
حوالي ٨.1 مليون طن، مقابل حوالي 7.7 مليون طنًا في العام 
السابق، وبلغت مبيعات كربونات الكالسيوم حوالي 35.5 ألف 

طن، مقابل حوالي 36 ألف طنًا في العام السابق. 

إبرادات المبيعات لعام 2016م:

المغسول  والرمل  اإلسمنت  من  المبيعات  إيرادات  بلغت 
وكربونات الكالسيوم إلى حوالي 14ر1 مليار ريال، مقابل حوالي 

17ر1 مليار ريااًل في العام السابق.  

المركز المالي واألرباح

مليار   3.1 حوالي  إلى  2016/12/31م  في  المساهمين  حقوق  زادت 
ريال، مقابل 2.٨ مليار ريااًل في نهاية العام السابق، وزادت األرباح 
الصافية لعام 2016م إلى حوالي 475 مليون ريال، مقابل حوالي 

464 مليون ريااًل للعام السابق.  

لـمـا حقـقتــه الشـركــة من نتــائـج طيبـة، 
يوصي مجلس اإلدارة اجتماعكم الموقر، 
من   )%40( نسبة  توزيع  على  بالموافقة 
رأس المال أرباحًا نقديًة على المساهمين 
اجتمــاع  يوصـي  كمـــا   ، 2016م  عـــام  عن 
الجمعيـة العامـة غيـر العادية بالموافقة 
الـمـال  رأس  من   %10 نسبــة  تــوزيــع  علـى 

أسهـم مجانيـة. 

وقد حققت الشركة إنجازات متعددة 
في عام 2016م، نوجز أبرزها فيما يلي:

• دعم النهضة العمرانية في البالد، بتلبية 
الشركة،  منتجات  من  السوق  إحتياجات 

بمواصفات عالية الجودة وأسعار ثابتة. 

مبيعــات  من  الشركـة  إيــرادات  نمــو   •
األمثل  باالستغالل  وذلك  منتجاتها، 
واالستفادة  المتاحة،  اإلنتاجية  للطاقة 
السوق  في  الطلب  فرص  من  القصوى 

المحلية. 

 30 في   ،)1( رقم  اإلسمنت  مصنع  إيقاف   •
تكاليف  تخفيض  بهدف  2016م،  يونيو 
بمعايير  الشركة  اللتزام  وتعزيزًا  اإلنتاج، 

حماية البيئة والسالمة. 

نهايـة  في  المساهميـن  حقـوق  زيـادة   •
ديسمبر 2016م، بمبلغ حوالي 243 مليون 

ريال، ما يعادل نسبة تطور ٨.5% تقريبا. 

إلى  باب  بأم  المختلفـة  اإلدارات  انتقـال   •
من  المكون  لإلدارة،  الجديد  المبنى 
بصورة  تجهيزه  تم  والذي  طوابق،  ثالثة 
الهندسية  للمواصفات  مواكبة  حديثة 

والخدمية المطلوبة. 

• االلتـــــزام بتطبــيــق نظــــام حــوكـمــة 
هيئة  من  الصادرة  المدرجـة،  الشركــات 
ألعلى  تحقيقًا  المالية،  لألسواق  قطر 
مستويات اإلفصاح والشفافية والنزاهة.  

• مـواصلــة تطويــر تطبيــق نظــام ســاب 
مما  المختلفة،  الشركة  أنشطة  في 
إنجاز  وسرعة  األداء  في  الكفاءة  يحقق 

المعامالت. 

في  االجتمـاعــي،  الشــركـة  دور  تعـزيــز   •
دعـم األنشطة الرياضيــة واالجتمــاعيـة، 
األهداف  لتحقيق  الفاعلة  والمساهمات 

الوطنية الكبرى، كحملة “ حلب لبيه”. 

خطط المجلس المستقبلية في عام 
2017م

، كما  تواصل الشركة تقدمها وازدهارها 
تبين ذلك المؤشرات التالية:

• تشغـيـل طاحــونتي اإلسمــنت لمصنــع 
األول  النصف  خالل   ،)5( رقم  اإلسمنت 
الطاقة  يزيد  سوف  مما  العام،  هذا  من 
طـن   5500 بحـوالي  للشـركـة  اإلنتاجيـة 

إسمنت في اليوم. 

• إكتمال تشغيل مصنع اإلسمنت الجديد 
رقم )5(، وذلك بتشغيل الفرن والمرافق 
األخرى في النصف الثاني من عام 2017م. 

الطـــاقــــة  القصــــوى من  االستفــــادة   •
المغســـول  الـرمــل  إلنتــاج  المتـــاحـــة 
إحتياجات  لتلبية  الكالسيوم،  وكربونات 
العام،  هذا  خــالل  المتوقعـة  الســوق 
تحقيقــًا ألهــداف الشــركة االقتصادية 

المنشودة. 

)1( والذي تم  بيع مصنع اإلسمنت رقم   •
إيقافه في 2016/06/30م، وجميع األصول 

التابعة للمصنع بأم باب. 

البيئــة  بحمايــة  الشركـة  الــتزام  تعـزيز   •
والمحافظة على الثروات الطبيعية، في 
ومواصلة  الشركة  أنشطة  مواقع  كل 
التعاون المثمر مع السلطات المختصة. 

الوطنية  العاملة  القوى  تحفيز  مواصلة   •
لاللتـحــاق بالخـدمـة لـدى الشركــة في 
تأهيــل  ومتابعــة  التخصصــات،  جميــع 
التخصصـــات  في  القـطـريــة  العمــالــة 

المختلفة. 

• إستمرار ترقية أوضاع القوى العاملة في 
الصحية  الخدمـات  وتحسيـن  الشركـة، 
الـمواقــع  في  والترفيهيــة  والخـدميــة 

الصناعية بأم باب ومكينس. 

• الحـرص على تطبيق نظـام الحـوكمــة، 
النظام  ألحكام  مخالفات  أية  وتفادى 
أهداف  لتحقيق  وصواًل  اإلمكان،  بقدر 

الحوكمة على الوجه األكمل. 

• تعزيز دور الشركة االجتماعي، في دعم 
في  والرياضية  االجتماعية  األنشطة 
الوطني  الشركة  لدور  تأكيدًا  الدولة، 

الرائد في خدمة المجتمع. 

بوافر  نتقـــدم  أن  يشــرفنا  الختام:  وفي 
صـاحب  إلى  االمتنـان  وعظيـم  الشكـــر 
الشيـخ/  المفـــدى  البــالد  أمـيــر  السمــو 
المستمر  لدعمه  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم 
الرائد،  للشركة، لمواصلة دورها الصناعي 
وتحقيق  الوطنية  المشاريع  دعم  في 

خطط الدولة المستهدفة. 

إلى  والتقدير  الشكـــر  بجــزيل  ونتقــدم 
معالي الشيخ/ عبد اهلل بن ناصر بن خليفة 
ووزيــر  الــوزراء  مجلــس  رئيــس   - ثاني  آل 
ألنشطة  ومساندته  لرعايته  الداخليــة، 
الشركة.  كما نثمن تعاون جميع الوزارات 
والهيئات والمؤسسات العامة والشركات 
نتقدم  أن  يفوتنا  وال  والعالمية،  المحلية 
لوالئهم  الشركة  لزبائن  االمتنان  بكل 
تعامالتهم  على  والمحافظة  المستمر 

التجارية.  

الــعــامليــن  بتفـــانــي  نشـيـــد  أن  والبــد 
ممــا  واجبــاتهــم،  أداء  في  وإخــالصهم 
مكــن الشــركـــة من تحقيـــق أهـدافــها 

المخطـطـة بصـورة مرضيـة. 

وأخيرًا نهنئ السادة المساهمين الكرام، 
بما حققته الشركة من نتائج طيبة خالل 
العام المنصرم، مؤكدين التزام المجلس 
لتحقيق  المبذولة،  جهوده  مواصلة  على 

ازدهار الشركة ورفعتها.  

واهلل ولي التوفيق،،، 

سالم بن بطي النعيمي
 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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حوالي  إلى  2016/12/31م  في  المساهمين  حقوق  زادت 
العام  نهاية  في  ريااًل  مليار   2.8 مقابل  ريال،  مليار   3.1
إلى حوالي  2016م  لعام  الصافية  األرباح  وزادت  السابق، 
475 مليون ريال، مقابل حوالي 464 مليون ريااًل للعام 

السابق.
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المحترمين  السادة/المساهمين 
شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت )ش.م.ع.ق(

ص.ب. 1333
الدوحة - قطر

تقرير حول تدقيق البيانات المالية

الـرأي

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية لشركة قطر الوطنية لصناعة 
المركز  بيان  من  تتكون  والتي  )»الشركة«(،  )ش.م.ع.ق(  األسمنت 
المالي كما في 31 ديسمبر 2016، وكاًل من بيانات الربح أو الخسارة، 
في  والتغيرات  األخرى،  الشامل  الدخل  وبنود  الخسارة  أو  والربح 
ذلك  في  المنتهية  للسنة  النقدية  والتدفقات  الملكية  حقوق 
وإيضاحات  الهامة  المحاسبية  للسياسات  وملخصًا  التاريخ، 

تفسيرية أخرى.

جميع  من  عادلـة،  بصورة  تظهـر  الماليـة  البيانـات  إن  رأينـا،  في 
النواحي الجوهريـة، المركز المالي لشركة قطر الوطنية لصناعة 
المالي  وأدائها   ،2016 ديسمبر   31 في  كما  )ش.م.ع.ق(  األسمنت 
التاريخ وفقًا للمعايير  المنتهية بذلك  النقدية للسنة  وتدفقاتها 

الدولية للتقارير المالية.

أساس الـرأي

لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤوليتنا 
مدقق  مسؤولية  فقرة  في  موضحة  المعايير  تلك  بموجب 
مستقلون  نحن  تقريرنا.  من  المالية  البيانات  لتدقيق  الحسابات 
المحاسبين  لمجلس  الدولية  السلوك  معايير  وفق  الشركة  عن 
المالية  للبيانات  بتدقيقنا  والمتعلقة  المهني  السلوك  وقواعد 
إلتزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا  في دولة قطر، وقد 
لهذه المتطلبات. ونعتقد أن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا 

عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسًا لرأينا حول التدقيق.

فقرة تأكيدية

 )5( رقم  إيضاح  في  موضح  هو  وكما  رأينا،  في  التحفظ  بدون 
تقع  التي  األرض  إستخدام  ترخيص  إن  المالية،  البيانات  ضمن  )أ( 
عليها المحاجر والمصانع والمساكن قد إنتهت خالل سنة 2015. 

تقوم الشركة حاليًا باإلجراءات المتعلقة بتجديد الترخيص.

واإلجراءات  التفاصيل  من  الموضوعي  اإلختبار  بإجراء  القيام   •
التحليلية.

األخطاء  مخاطر  لمعالجة  بها  قمنا  التي  التدقيق  إجراءات 
الجوهرية المتعلقة بوجود المخزون، تضمنت التالي:

كفاية  مدى  وتقييم  السنة  نهاية  في  المخزون  جرد  حضور   •
الرقابة على وجود المخزون؛ 

• مراجعة العملية التي قامت بها الشركة في إدراج نتائج الجرد 
الفعلي في السجالت المحاسبية.

التدقيق  إجراءات  تضمنت  المخزون،  تكلفة  بتحديد  يتعلق  فيما 
التي قمنا بها ما يلي:

المواد  ذلك  في  بما  المخزون  من  شراؤها  تم  التي  للعناصر   •
الخام وقطع الغيار، قمنا بمراجعة عملية الشراء في الشركة 

وإختبار المستندات المؤيدة على أساس العينة؛ 

مدى  بتقييم  قمنا  التام،  والمخزون  التشغيل  تحت  للمخزون   •
معقولية طريقة إحتساب التكلفة من خالل مزيج من إجراءات 

الرقابة واإلجراءات الموضوعية.

معلومات أخرى

إن اإلدارة هــي المســؤولــة عن المعــلــومــات األخــرى. تتكـــون 
الحصول  تم  الذي  اإلدارة،  مجلس  تقرير  من  األخرى  المعلومات 
عليه قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات. إن المعلومات األخرى ال 

تتضمن البيانات المالية وتقرير مراقب الحسابات حولها.

إن رأينا حول البيانات المالية ال يتناول المعلومات األخرى، وال نعبر 
بأي شكل عن تأكيد أو استنتاج بشأنه.

في  المالية  للبيانات  تدقيقنا  ألعمال  بالنسبة  مسؤوليتنا  تتمثل 
االطالع على المعلومات األخرى، وفي سبيل ذلك نقوم بتحديد 
األخرى غير متوافقة جوهرًيا مع  المعلومات  إذا كانت هذه  ما 
قيامنا  أثناء  عليها  حصلنا  التي  المعلومات  أو  المالية  البيانات 
تتضمن  أنها  أخرى  بطريقة  يتضح  التي  تلك  أو  التدقيق،  بأعمال 

أخطاًء مادية.

إذا استنتجنا وجود أي أخطاء مادية في المعلومات األخرى، فإنه 
يتعين علينا اإلفصاح عن ذلك، إستناًدا إلى األعمال التي قمنا بها 
قبل  عليها  حصلنا  التي  األخرى  المعلومات  بهذه  يتعلق  فيما 

تاريخ هذا التقرير. ليس لدينا ما ُنفِصح عنه في هذا الشأن.

أمور التدقيق الرئيسية

أهمية  األكثر  هي  المهني،  تقديرنا  في   ، الرئيسية  التدقيق  أمور 
في تدقيقنا لهذه البيانات المالية للسنة الحالية. وتم تناول تلك 
األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية ككل، وفي تكوين رأينا 

حولها، ونحن ال نقدم رأيًا منفصاًل في شأن هذه األمور.

اإلعتراف باإليرادات )1.144.60٨.060 ريال قطري( - تم تحديد اإلعتراف 
باإليرادات كواحدة من أمور التدقيق الرئيسية لألسباب التالية:

• حجم التعامالت الكبير؛ 

مخاطر  هناك  أن  الحسابات  لتدقيق  المهنية  المعايير  تفترض   •
جوهرية تتعلق باإلعتراف باإليرادات.

 ،3 رقم  إيضاح  في  وردت  لإليرادات  المحاسبية  السياسة  إن 
وعرضت تفاصيل اإليرادات في إيضاح رقم 26.

وجود وتقدير تكاليف المخزون )415.035.264 ريال قطري( - لقد 
إهتمامًا  يتطلب  كأمر  تكاليفه  وتقدير  المخزون  وجود  حددنا 

خاصًا من التدقيق نظرًا لما يلي:

نهاية  في  كما  المخزون  من  عالية  مستويات  الشركة  لدى   •
السنة؛ 

في  مختلفة  عمليات  تنضمن  المخزون  من  مختلفة  أنواع   •
التوصل إلى الكميات المحتفظ بها والتكاليف ذات الصلة في 

تاريخ التقرير.

 ،3 رقم  إيضاح  في  للمخزون  المحاسبية  السياسة  وردت  وقد 
وتفاصيل اإليرادات عرضت في إيضاح رقم 11.

كيف تناول تدقيقنا أمور التدقيق الرئيسية؟

الجوهرية  األخطاء  لتحديد  بها  قمنا  التي  التدقيق  إجراءات 
تضمنت  باإليرادات،  اإلعتراف  وتوقيت  وإكتمال  بدقة،  المتعلقة 

التالي:

الرقابة ذات  التصميم والتنفيذ، وإختبار فعالية  بتقييم  القيام   •
الصلة على إجراءات اإليرادات؛

المعلومات والرقابة  العامة لتكنولوجيا  الرقابة  بإختبار  القيام   •
الرئيسية لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المتعلقة باإلعتراف 

باإليرادات؛ 

مسؤوليات اإلدارة والقيمين على الحوكمة
في اعداد البيانات المالية للشركة

إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها 
وأحكام  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقًا  عادلة  بصورة 
نظام  وضع  عن  وكذلك  القطري،  التجارية  الشركات  قانون 
اعداد  من  لتمكنها  ضرورية  اإلدارة  تجدها  التي  الداخلية  الرقابة 
سواء  جوهرية،  أخطاء  من  خالية  عادلة  بصورة  المالية  البيانات 

كانت ناشئة عن إحتيال أو خطأ.

عند إعداد البيانات المالية، فإن االدارة مسؤولة عن تقييم قدرة 
كان  متى  واإلفصاح  مستمرة  كشركة  اإلستمرار  على  الشركة 
مبــــدأ  وإعتماد  باإلستمراريـــة  المتعلقة  المسائل  عن  مناسًبا، 
اإلستمراريـــــة المحاسبي، ما لم تنوي اإلدارة تصفية الشركة أو 

وقف عملياتها، أو ال يوجد لديها بديل واقعي إال القيام بذلك.

ويعتبر القيمين عن الحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على مسار 
إعداد التقارير المالية للشركة.

مسؤوليات مدقق الحسابات
في التدقيق على البيانات المالية

كانت  إذا  فيما  معقول  تأكيد  على  بالحصول  تتمثل  غايتنا  إن 
سواء  جوهرية،  أخطاء  من  عامة  بصورة  خالية  المالية  البيانات 
كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ، وإصدار تقرير المدقق الذي 
التأكيد،  من  عاٍل  مستوى  هو  المعقول  التأكيد  إن  رأينا.  يشمل 
الدولية  للمعايير  وفقًا  تّمت  التي  التدقيق  عملية  أن  يضمن  وال 
للتدقيق سوف تكشف دائًما أي خطأ جوهري في حال وجوده. 
جوهرية  وتعتبر  الخطأ،  عن  أو  اإلحتيال  عن  األخطاء  تنشأ  وقد 
تأثيرها على  المتوقع  إذا كان من  أو ُمجّمع فيما  بشكل فردي 
هذه  على  بناًء  المستخدمين  من  المتخذة  اإلقتصادية  القرارات 

البيانات المالية. 

فإننا  الدولية،  التدقيق  لمعايير  وفقا  التدقيق  عملية  من  كجزء 
نمارس التقدير المهني ونحافظ على الشك المهني طوال فترة 

التدقيق. كما نقوم أيضًا:

• بتحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في البيانات المالية، 
التقييم  خالل  من  خطأ،  عن  أو  إحتيال  عن  ناشئة  كانت  سواء 
المخاطر  تلك  مع  ينسجم  بما  التدقيق  بإجراءات  والقيام 
والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا لرأينا. 
إن مخاطر عدم إكتشاف خطأ جوهري ناتج عن اإلحتيال تفوق 

تقـريـر مدقـق
الحسابات المستقل



صفحة
11

التزوير،  التواطؤ،  الخطأ، حيث يشمل اإلحتيال  الناتجة عن  تلك 
الحذف المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.

بالتدقيق من  الصلة  الداخلي ذات  الرقابة  باإلطالع على نظام   •
ولكن  الظروف،  حسب  مناسبة  تدقيق  إجراءات  تصميم  أجل 

ليس بغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية. 

ومعقولية  المتبعة  المحاسبية  السياسات  مالءمة  بتقييم   •
من  المعدة  بها  المتعلقة  واإليضاحات  المحاسبية  التقديرات 

قبل اإلدارة.

االستمرارية  لمبدأ  اإلدارة  إستخدام  مالءمة  مدى  بإستنتاج   •
عليها،  الحصول  تم  التي  التدقيق  أدلة  على  وبناء  المحاسبي، 
في حال وجود حالة جوهرية من عدم اليقين متعلقة بأحداث 
أو ظـــروف قد تثير شكوكًا جوهرية حول قدرة الشركة على 
االستمرار. وفي حال اإلستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم 
اإليضاحات  إلى  تقريرنا  في  اإلنتباه  لفت  علينا  يتوجب  اليقين، 
البيانات المالية أو في حال كانت هذه  ذات الصلة الواردة في 
ونعتمد  هذا  رأينا.  تعديل  علينا  يتوجب  كافية  غير  اإليضاحات 
عليها  الحصول  تم  التي  التدقيق  أدلة  على  إستنتاجاتنا  في 
الظروف  أو  األحداث  تؤدي  قد  ذلك،  ومع  تقريرنا.  تاريخ  حتى 
أساس  على  الشركة  أعمال  توقف  إلى  بالشركة  المستقبلية 

مبدأ االستمرارية.

والبيانات  وهيكلها  المالية  للبيانات  الشامل  العرض  تقييم   •
كانت  إذا  وفيما  اإليضاحات،  ذلك  في  بما  فيها،  المتضمنة 
البيانات المالية تظهر العمليات واألحداث ذات العالقة بطريقة 

تحقق العرض العادل.

على  يتعلق  فيما  الحوكمة  على  القيمين  مع  بالتواصل  نقوم 
سبيل المثال ال الحصر بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة، بما 
في ذلك أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من 

خالل تدقيقنا.

إمتثالنا  يظهر  ببيان  الحوكمة  على  القيمين  بإطالع  نقوم  كما 
والتواصل  باإلستقاللية،  المتعلقة  المهني  السلوك  لقواعد 
التي  المسائل  من  وغيرها  العالقات  جميع  بخصوص  معهم 
إستقالليتنا  على  معقوًلا  تأثيًرا  تؤثر  قد  أنها  اإلعتقاد  يحتمل 

وإجراءات الحماية ذات الصلة متى كان مناسًبا. 

من األمور التي يتم التواصل بشأنها مع القيمين على الحوكمة، 
تدقيق  في  األكبر  األثر  لها  كان  التي  األمور  هذه  بتحديد  نقوم 
رئيسية.  تدقيق  أمور  تعد  والتي  الحالية،  للسنة  المالية  البيانات 
إذا  إال  التدقيق  باإلفصاح عن هذه االمور في تقريرنا حول  نقوم 
حال القانون أو األنظمة دون االفصاح العلني عنها، أو عندما نقرر 
في  معين  امر  عن  اإلفصاح  يتم  ال  أن  للغاية،  نادرة  حاالت  في 
تقريرنا في حال ترتب على اإلفصاح عنه عواقب سلبية قد تفوق 

المنفعة العامة المتحققة منه.

افصاح حول متطلبات قانونية وتنظيمية

برأينا أيضًا، وحسب متطلبات قانون الشركات التجارية القطري:

التحقق  تم  منتظمة،  محاسبية  بسجالت  تحتفظ  الشركة  أن   •
تقرير  محتويات  وأن  الواجب.  النحو  على  المخزون  من  المادي 

مجلس اإلدارة متفقة مع البيانات المالية للشركة.

رأيناها  التي  واإليضاحات  المعلومات  كافة  على  حصلنا  لقد   •
ضرورية ألغراض تدقيقنا.

لم  لدينا،  توافرت  التي  المعلومات  حدود  وفي  إعتقادنا  وفي   •
الشركات  قانون  ألحكام  مخالفات  المالية  السنة  خالل  تقع 
قد  وجه  على  للشركة  األساسي  النظام  أو  القطري  التجارية 

يؤثر بشكل جوهري على مركز وأداء الشركة المالي.

في الدوحة - قطر  
عن ديلويت آند توش

مدحت صالحه
شـــــريــــــــك

سجل مراقبي الحسابات رقم )257(

25 يناير 2017
فــــرع قطــــــر

تقرير مدقق
الحسابات المستقل )تتمة(

السيد/سليمان خالد المانع السيد/سالم بن بطي النعيمي   
نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب   

201٥ إيضــــاح     2016   
ريال قطري ريال قطري    

الموجودات
الموجــودات غير المتداولة

1.993.366.٨42  2.147.4٨3.149 ممتلكات وآالت ومعدات وأعمال رأسمالية تحت التنفيذ  5  
6.514.337  6.027.164 ممتلكات إستثمارات عقارية  6  
53٨.776  1.٨57 موجودات غير ملموسة  7  

٨1.4٨4.190  45.765.005 دفعات مقدمة لموجودات رأسمالية  ٨  
52.947.252  52.247.4٨4 إستثمارات في شركات زميلة  9  
159.027.553  15٨.006.642 موجودات مالية متاحة للبيع  10  

2.293.878.9٥0  2.409.٥31.301 مجموع الموجودات غير المتداولة  

الموجودات المتداولة
3٨7.691.٨30  397.703.996 المخزون  11  
15.٨٨9.623   22.720.937 مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى  12  
179.919.159  1٨6.497.737 ذمم مدينة  13  

43٨.395.٨29  693.144.3٨0 نقد وشبه النقد  14  
1.021.896.441  1.300.067.0٥0 مجموع الموجودات المتداولة  

3.31٥.77٥.391  3.709.٥98.3٥1 مجموع الموجودات   

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية
540.106.560  594.117.220 رأس المال  15  

270.053.2٨0  297.05٨.610 إحتياطي قانوني  16  
406.5٨٨.511  406.5٨٨.511 إحتياطي تطوير  17  
50.736.254  49.715.343  1٨ إحتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع 

10.9٨0.527   7.191.614   19 حصة إحتياطي القيمة العادلة في الشركات الزميلة 
1.566.41٨.116  1.732.5٨3.404 أرباح مدورة   

2.844.883.248  3.087.2٥4.702 مجموع حقوق الملكية  

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة
15.795.337  16.335.17٨  21 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
132.141.٨٨6  61.712.395  23 مطلوبات أخرى 

--  1٨2.075.000  24 قروض  

147.937.223  260.122.٥73 مجموع المطلوبات غير المتداولة  

المطلوبات المتداولة
247.905.200  226.292.355   22 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى 
75.049.720  135.92٨.721  23 مطلوبات أخرى 

322.9٥4.920  362.221.076 مجموع المطلوبات المتداولة  

470.892.143  622.343.649 مجموع المطلوبات  

3.31٥.77٥.391  3.709.٥98.3٥1 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات  

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 25 يناير 2017 وتم توقيعها نيابة عن المجلس من قبل: 

بيـــان المـركــز الـمـالـي
كما في 31 ديسمبر 2016

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية
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201٥ إيضــــاح     2016   
ريال قطري ريال قطري    

1.170.9٨6.161  1.144.60٨.060  26 اإليرادات 
)696.535.96٨(  )671.565.31٨(  27 تكلفة اإليرادات 

474.4٥0.193  473.042.742 مجمل الربح  

32.296.444  41.٨79.976  2٨ إيرادات أخرى 
)3٨.325.47٨(  )40.012.٨51(  29 مصاريف إدارية وعمومية  

)6.305.353(  )6.497.5٨2( مصاريف بيع وتوزيع  
1.435.409  6.6٨9.145  9 حصة أرباح اإلستثمار في شركات زميلة 

463.٥٥1.21٥  47٥.101.430 ربح السنة   

7.80  8.00  30 العائد األساسي والمخفض للسهم الواحد 

201٥ إيضــــاح     2016   
ريال قطري ريال قطري    

463.٥٥1.21٥  47٥.101.430 ربح السنة   

بنود الدخل الشامل األخرى

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

)9.497.430(  )1.020.911(  1٨ صافي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع  
2.19٨.216  )3.7٨٨.913(  19 صافي التغيرات في حصة احتياطي القيمة العادلة لشركات زميلة 

)7.299.214(  )4.809.824( بنود الخسارة الشاملة األخرى للسنة  

4٥6.2٥2.001  470.291.606 إجمالي الدخل الشامل للسنة   

بيـان الربـح
أو الخسـارة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

بيان الربح أو الخسارة وبنود 
الدخل الشامل األخرى

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

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



صفحة
15

ت في حقوق الملكية
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201٥ إيضــــاح     2016   
ريال قطري ريال قطري    

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية   
463.551.215  475.101.430 ربح السنة   

التعديالت:   
147.٨95.544  147.565.107 5 و 6  إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات وإستثمارات عقارية 

--  3.513.7٨9  5 تدني قيمة ممتلكات وآالت ومعدات 
1.957.390  536.919  7 إطفاء موجودات غير ملموسة 

)7.102.991(  )6.٨06.247(  2٨ إيرادات إيجارات من إستثمارات عقارية 
)7.6٨9.490(  )٨.526.706(  2٨ إيرادات فوائد 

)٨.633.647(  )7.9٨5.995(  2٨ إيرادات توزيعات أرباح من موجودات مالية متاحة للبيع 
--  )4.370.٨67(  2٨ أرباح الخصم على األرصدة الدائنة طويلة األجل 

5٨.164  4.172.251  11 مخصص مخزون متقادم وبطئ الحركة 
)1.435.409(  )6.6٨9.145(  9 حصة أرباح اإلستثمار في شركات زميلة 

2.196.035  2.014.446  21 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

٥90.796.811  ٥98.٥24.982 أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل  

التغيرات في رأس المال العامل
)119.025.3٨2(  )14.1٨4.417( المخزون  
)2.974.623(  )6.57٨.57٨( ذمم مدينة  
)4.970.256(  )6.٨31.317( مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى  
47.4٨6.1٨5  )5.179.623( مطلوبات أخرى  

31.600.194  )7.465.٨٨3( ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى  

٥42.912.929  ٥٥8.28٥.164 التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية  

)10.50٨.467(  )11.5٨٨.7٨0( المساهمة المدفوعة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية  
)٨12.060(  )1.474.605(  21 مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

٥31.٥92.402  ٥4٥.221.779 صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية  

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
)490.461.670(  )26٨.9٨٨.٨45(  5 شراء ممتلكات وآالت ومعدات، صافيًا من الدفعات المدفوعة مقدمًا 

7.102.991  6.٨06.247  2٨ إيرادات إيجارات من إستثمارات عقارية 
7.6٨9.490  ٨.526.706  2٨ إيرادات فوائد مستلمة 

--  3.600.000  9 توزيعات أرباح من شركات زميلة 
٨.633.647  7.9٨5.995  2٨ توزيعات أرباح من موجودات متاحة للبيع 

)467.03٥.٥42(  )242.069.897( صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية  

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
--  1٨2.075.000  24 المتحصالت من القروض 

)194.347.٨35(  )230.47٨.331( توزيعات أرباح مدفوعة  

)194.347.83٥(  )48.403.331( صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية  

)129.790.975(  254.74٨.551 صافي الزيادة/)النقص( في النقد وشبه النقد  
56٨.1٨6.٨04  43٨.395.٨29 النقد وشبه النقد في بداية السنة  

438.39٥.829  693.144.380  14 النقد وشبه النقد في نهاية السنة 

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

ت المالية
هذه البيانا

ن 
جزءًا م

ل 
ك

ش
ت المرفقة ت

حا
ضا

إن اإلي

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية
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2-  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية
الجديدة والمعدلة

2.1  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 
على  هام  تأثير  لها  وليس  تطبيقها  تم  التي 

البيانات المالية

الجديدة  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  تطبيق  تم 
والمعدلة التالية، التي أصبحت سارية المفعول للفترات 
السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2016 في هذه البيانات 
الجديدة  المعايير  هذه  تطبيق  عن  ينتج  لم  المالية. 
في  المدرجة  المبالغ  على  مهم  تأثير  أي  والمعدلة 
على  تؤثر  قد  ولكن  السابقة  السنوات  أو  الحالية  السنة 

محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية.

الحسابات   14 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار   •
التنظيمية المؤجلة

• تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 عرض 
البيانات المالية المتعلقة بمبادرة اإلفصاح

 11 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على  تعديالت   •
اإلستحواذ  بمحاسبة  المتعلق  المشتركة  الترتيبات   -

على حصة في عمليات مشتركة

 16 رقم  الدولي  المحاسبي  المعيار  على  تعديالت   •
ممتلكات وآالت ومعدات والمعيار المحاسبي الدولي 
بتوضيح  المتعلق  الملموسة  غير  الموجودات   3٨ رقم 

إستخدام أساليب مقبولة لإلستهالك واالطفاء

 16 رقم  الدولي  المحاسبي  المعيار  على  تعديالت   •
ممتلكات وآالت ومعدات والمعيار المحاسبي الدولي 

رقم 41- الزراعة: النباتات المثمرة

المالية  البيانات   27 رقم  الدولي  المحاسبي  المعيار   •
في  االستثمارات  بمحاسبة  والمتعلقة  المنفصلة 
والشركات  المشتركة  والمشاريع  التابعة  الشركات 
الزميلة، بأن تتم المحاسبة اختياريًا باستخدام طريقة 

حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة

رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على  تعديالت   •
للتقارير  الدولي  والمعيار  الموحدة  المالية  البيانات   10
منشآت  في  الحصص  عن  اإلفصاح   12 رقم  المالية 
استثمارات   2٨ رقم  الدولي  المحاسبي  والمعيار  أخرى 
بعض  لتوضيح  مشتركة  ومشاريع  زميلة  شركات  في 
الجوانب المتعلقة بتطبيق إستثناءات التوحيد لوحدات 

اإلستثمار.

الدولية  المعايير  على   2014  -  2012 السنوية  التحسينات   •
المعايير  على  التعديالت  تتضمن  التي  المالية  للتقارير 
الدولية للتقارير المالية أرقام 5 و 7، والمعايير المحاسبية 

الدولية أرقام 19 و 34.

2-  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة )تتمة(

2.2 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد 

التالية والتي لم يحن  المصدرة  الجديدة والمعدلة  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  بتطبيق  الشركة بشكل مبكر  لم تقم 
موعد تطبيقها بعد.

المعايير الدولية للتقارير
المالية الجديدة والمعّدلة

يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من أو بعد

دورة التحسينات السنوية 2014-2016  على المعايير الدولية للتقارير المالية التي 
والمعيار   12 و   1 أرقام  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  على  التعديالت  تتضمن 

المحاسبي الدولي رقم 2٨.

إن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير 
المالية رقم 1 والمعيار المحاسبي الدولي 
رقم 2٨ يسري تطبيقها للفترات السنوية 
التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 201٨، وأن التعديل 
رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على 
التي  السنوية  للفترات  تطبيقه  يسري   12

تبدأ في أو بعد 1 يناير 2017.

المتعلق  الدخل  ضريبة   –  12 رقم  الدولي  المحاسبي  المعيار  على  تعديالت 
باإلعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة على الخسائر غير المحققة.

1 يناير 2017

النقدية  التدفقات  بيان   -  7 رقم  الدولي  المحاسبي  المعيار  على  تعديالت 
لتوفير اإلفصاحات التي تمكن مستخدمي البيانات المالية من تقييم التغيرات 

في المطلوبات الناتجة عن االنشطة التمويلية.

1 يناير 2017

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 22 معامالت 
بالعمالت األجنبية والبدل المدفوع مقدمًا.

1 يناير 201٨

يتناول التفسير المعامالت بالعمالت األجنبية أو أجزاء من المعامالت عندما:
• يكون هناك بدل تم تقويمه أو تسعيره بالعملة األجنبية؛

المؤجل  الدخل  بإلتزام  أو  مقدمًا  المدفوع  باألصل  باإلعتراف  المنشأة  تقوم   •
المتعلق بهذا البدل، قبل اإلعتراف باألصل ذات العالقة، المصاريف أو الدخل؛ 

• يكون األصل المدفوع مقدمًا أو إلتزام الدخل المؤجل غير نقدي.

أساس  على  دفعات   2 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على  تعديالت 
األسهم المتعلق بتصنيف وقياس معامالت الدفع باألسهم

1 يناير 201٨

المتعلق  التأمين:  عقود   4 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على  تعديالت 
بتواريخ التطبيق المختلفة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 ومعيار عقود 

التامين الجديد القادم.

1 يناير 201٨

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 40 إستثمار عقاري: تعدل الفقرة 
اإلستثمار  من،  أو  إلى،  الملكية  تحويل  المنشأة  على  ينبغي  أنه  لتوضح   57
في  تغيير  وجود  على  دليل  هناك  يكون  عندما،  وفقط  عندما،  العقاري 
يعد  لم  أو  يفي،  العقار  كان  إذا  اإلستخدام  في  التغيير  يحدث  اإلستخدام. 
يفي بتعريف اإلستثمار العقاري. إن التغيير في نوايا اإلدارة الستخدام العقار ال 
يشكل في حد ذاته دلياًل على حدوث تغيير في اإلستخدام. تم تعديل الفقرة 

لتوضح أن قائمة األمثلة المدرجة هي غير حصرية.

1 يناير 201٨

1-    التأسيس والنشاط الرئيسي

بموجب  قطرية  مساهمة  كشركة  قطر  دولة  في  )»الشركة«(،  )ش.م.ق(  األسمنت  لصناعة  الوطنية  قطر  شركة  تأسست 
المرسوم األميري رقم )7( لسنة 1965 تحت سجل تجاري رقم )25(. إن مقر المكتب الرئيسي للشركة في الدوحة - دولة قطر. 

إن الشركة مدرجة في بورصة قطر. 

تزاول الشركة نشاطها في مجال صناعة وبيع األسمنت والرمل المغسول والحجر الجيري من خالل مصانعها في منطقة أم 
باب والركيات بدولة قطر. تم تسجيل مصنع الرمل كفرع ، ويعتبر جزء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

إيضاحات حول
البيانات المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

إيضاحات حول
البيانات المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
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المعايير الدولية للتقارير
المالية الجديدة والمعّدلة

يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من أو بعد

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7 األدوات المالية: االفصاحات 
المالية  للتقارير  الدولي  للمعيار  األولي  التطبيق  حول  باالفصاحات  المتعلقة 

رقم 9.

عندما يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير 
المالية  رقم 9 للمرة األولى. 

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7 األدوات المالية: افصاحات اضافية حول 
محاسبة التحوط )وتعديالت مترتبة على ذلك( ناتجة من تقديم فصل حول 

محاسبة التحوط في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

عندما يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير 
المالية  رقم 9 للمرة األولى. 

في  المعدلة  )النسخ  المالية  األدوات   9 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 
السنوات 2009، 2010، 2013 و 2014(.

1 يناير 201٨

في  الصادر  المالية  األدوات   9 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  يقدم 
تم  المالية.  الموجودات  وقياس  تصنيف  حول  جديدة  متطلبات   2009 نوفمبر 
ليتضمن   2010 أكتوبر  في  الحقًا   9 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  تعديل 
وفي  بها،  االعتراف  وإلغاء  المالية  المطلوبات  وقياس  تصنيف  حول  متطلبات 
تم  العامة.  التحوط  محاسبة  حول  جديدة  متطلبات  ليتضمن   2013 نوفمبر 
في   9 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  حول  معدلة  أخرى  نسخة  إصدار 
للموجودات  القيمة  إنخفاض  متطلبات  أ(  أساسي  بشكل  ليتضمن   2014 يوليو 
المالية و ب( تعديالت محدودة لمتطلبات التصنيف والقياس من خالل تقديم 
قياس »القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر« على أدوات دين معينة 

بسيطة.

تم إصدار النسخة النهائية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 والتي تشمل 
متطلبات محاسبة األدوات المالية، والتي تحل محل المعيار المحاسبي الدولي 

رقم 39 األدوات المالية: اإلعتراف والقياس. 

يتضمن المعيار متطلبات في المجاالت التالية:

نموذج  إلى  بالرجوع  المالية  الموجودات  تصنيف  يتم  والقياس:  التصنيف   •
المتعاقد  النقدية  التدفقات  وخصائص  خالله  من  بها  المحتفظ  األعمال 
الصادرة  نسخته  في   9 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  يقدم  عليها. 
لبعض  اآلخر”  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  “القيمة  فئة   2014 سنة  في 
أدوات الدين. يتم تصنيف المطلوبات المالية بطريقة مماثلة ضمن المعيار 
تطبيق  متطلبات  في  إختالفات  هناك  ولكن   ،39 رقم  الدولي  المحاسبي 

قياس مخاطر االئتمان الخاصة بالمنشأة

المعايير الدولية للتقارير
المالية الجديدة والمعّدلة

يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من أو بعد

• إنخفاض القيمة: تقدم نسخة 2014 من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
9 نموذج »خسارة إئتمان متوقعة« لقياس إنخفاض قيمة الموجودات المالية، 

لذلك لم يعد ضروريًا حصول حدث إئتماني قبل اإلعتراف بخسارة اإلئتمان.

يقدم نموذج محاسبة تحوط جديد الذي تم تصميمه  • محاسبة التحوط: 
التحوط  عند  المنشآت  لدى  المخاطر  إدارة  أنشطة  مع  متماشيًا  ليكون 

للمخاطر المالية وغير المالية.

• إلغاءاإلعتراف: تم إدراج متطلبات إلغاء اإلعتراف بالموجودات والمطلوبات 
المالية من المعيار المحاسبي الدولي رقم 39.

1 يناير 201٨المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15 إيرادات من عقود مع العمالء

في مايو 2014، تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15 الذي أصدر 
نموذج شامل واحد للمنشآت الستخدامه في المحاسبة لإليرادات الناتجة من 
العقود المبرمة مع العمالء. سيحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
15 والتفسيرات المتعلقة به عندما تصبح فعالة، محل اإلرشاد الحالي لإلعتراف 
باإليرادات المتضمن في المعيار المحاسبي الدولي رقم 1٨ اإليرادات؛ والمعيار 

المحاسبي الدولي رقم 11 عقود المقاوالت.

إن المبدأ األساسي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15 هو أنه على 
عليها  المتفق  الخدمات  أو  السلع  تحويل  لتصف  باإليرادات  اإلعتراف  المنشأة 
إلى العمالء بمبلغ يعكس البدل المقابل الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه 

مقابل تلك السلع أو الخدمات.

يقدم المعيار منهاج من خمس خطوات لإلعتراف باإليرادات:

• الخطوة األولى: تحديد العقد )العقود( مع العمالء؛

• الخطوة الثانية: تحديد أداء اإللتزامات في العقد؛

• الخطوة الثالثة: تحديد سعر المعاملة؛

• الخطوة الرابعة: توزيع سعر المعاملة على أداء اإللتزامات في العقد؛

أداء  المنشأة  تلبي  متى(  )أو  عندما  باإليرادات  اإلعتراف  الخامسة:  الخطوة   •
اإللتزام.

2-  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة )تتمة(

2.2 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد )تتمة(

2-  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة )تتمة(

2.2 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد )تتمة(
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المعايير الدولية للتقارير
المالية الجديدة والمعّدلة

يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من أو بعد

بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15، تعترف المنشأة عندما )أو متى( 
تلبي أداء اإللتزام، أي عند تحويل “السيطرة” على السلع أو الخدمات الضمنية 
ألداء اإللتزام إلى العميل. تمت إضافة توجيه إرشادي أكثر في المعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم 15 للتعامل مع سيناريوهات محددة. باإلضافة إلى ذلك، 

يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 إيضاحات شاملة.

1 يناير 201٨

الدولي  المعيار  يحدد  اإليجار  عقود   16 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 
عقود  عن  واإلفصاح  العرض  القياس،  اإلعتراف،  كيفية   16 رقم  المالية  للتقارير 
اإليجار. يقدم المعيار نموذج محاسبي واحد، يتطلب من المستأجرين اإلعتراف 
 12 اإليجار  عقد  مدة  كانت  إذا  إال  اإليجار  عقود  جميع  ومطلوبات  بموجودات 
شهرًا أو أقل أو أن األصل موضوع العقد ذات قيمة منخفضة. يستمر المؤجرين 
بتصنيف عقود اإليجارات كتشغيلية أو تمويلية، ضمن مفهوم المعيار الدولي 
عن  جوهري  تغيير  دون  للمؤجر  بالمحاسبة  المتعلق   16 رقم  المالية  للتقارير 

المعيار المحاسبي الدولي السابق رقم 17.

1 يناير 2019

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 البيانات المالية الموحدة 
زميلة ومشاريع  استثمارات في شركات  الدولي رقم 2٨  المحاسبي  والمعيار 
مشتركة )2011( المتعلقة بمعالجة بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر 

والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة.

تأجيل سريان التطبيق إلى
أجل غير مسمى

2-  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة )تتمة(

2.2 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد )تتمة(

أو  في  كما  للشركة  المالية  البيانات  في  تطبيقها  سيتم  والتعديالت  والتفسيرات  الجديدة  المعايير  هذه  أن  اإلدارة  تتوقع 
عندما يتم تطبيقها، وان تطبيق هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت، باستثناء المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
9، المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16، قد ال يـكون لها تأثيرًا جوهريًا على البيـانات 

المالية للشركة في فتـرة التطبيق األولي.

تتوقع اإلدارة بأن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 سيتم تطبيقهما في البيانات 
المالية للشركة للفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 201٨ وأن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 سيتم تطبيقه في البيانات 
الدولي  المالية رقم 15 والمعيار  للتقارير  الدولي  المعيار  إن تطبيق  يناير 2019.   1 تبدأ في  التي  السنوية  للفترة  المالية للشركة 
للتقارير المالية رقم 9 قد يكون لهما تأثير هامًا على المبالغ واإلفصاحات المدرجة في البيانات المالية فيما يتعلق باإليرادات 
من العقود مع العمالء والموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة وأن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 

قد يكون له تأثير هامًا على المبالغ واإلفصاحات المدرجة في البيانات المالية فيما يتعلق بعقود اإليجار للشركة. 

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  إعداد  تم 
بالقيمة  قياسها  يتم  والتي  المالية،  األدوات  بعض  بإستثناء 

العادلة في نهاية كل تقرير 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  بأي  اإلعتراف  يتم  المشتركة،  المشاريع 
الشركة  أصول  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  بأي 
األصول  للموجودات والمطلوبات الممكن تحديدها بأعلى 
بها  اإلعتراف  يتم  التقييم،  إعادة  بعد  اإلستثمار،  تكلفة  من 
التي تم الحصول  أو الخسائر في السنة  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 )36( »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  األرباح  في  الشركة  حصة  إستبعاد  يتم 
متحققة بين الشركة والشركات الزميلة.

الممتلكات واآلالت والمعدات

مطروحًا  بالتكلفة  والمعدات  والمصنع  الممتلكات  تظهر 
حيث  القيمة،  في  تدني  وأي  المتراكم  اإلستهالك  منها 
للحصول  تكبدها  تم  التي  النفقات  جميع  التكلفة  تمثل 
بها.  المعمول  اإلقتراض  تكاليف  ذلك  في  بما  األصل  على 
ويتم إظهار النفقات التي يتم تكبدها الحقًا ضمن التكلفة 
األصلية أو كأصل مستقل، حسب الحالة وذلك عندما يكون 
إقتصادية  منافع  النفقات  تلك  تحقق  أن  المحتمل  من 
مستقبلية للمجموعة ويمكن قياس 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.

والمعدات  الغيار،  قطع  مثل  بالعناصر  اإلعتراف  يتم 
ومعدات  وآالت  كممتلكات  الخدمة  ومعدات  اإلحتياطية 
والمعدات  واآلالت  الممتلكات  تعريف  عليها  ينطبق  عندما 
التي  الغيار  قطع   .16 رقم  الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقا 
تم رسملتها تعتبر ضرورية لإلدارة لضمان إستمرارية عملية 
قابلة  فيه  تصبح  الذي  التاريخ  من  إهالكها  ويبدأ  اإلنتاج 

لإلستخدام.

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 

اإلستهالك المتبعة في تاريخ كل مركز مالي، بحيث يتم 
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3-  أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

الممتلكات واآلالت والمعدات )تتمة(

تسجيل أثر أي تغير في التقديرات على أساس مستقبلي. إن 
والمعدات  والمصنع  للممتلكات  المقّدرة  اإلنتاجية  األعمار 

هي كالتالي:

20 سنة  األبنية 

5-10 سنة  تركيب وتمديد عناصر للبناء 

قطع غيار رأسمالية
10-20 سنة  )الكهربائية والميكانيكية( 

5-10 سنة معدات وأدوات 

5-10 سنة سيارات 

10 سنوات  أثاث ومفروشات 

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

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  هي  العقارية  اإلستثمارات 
في  )بما  كالهما  أو  المال  رأس  لزيادة  أو  تأجيرها  لغرض 
يتم  األغراض(.  هذه  لمثل  اإلنشاء  تحت  الممتلكات  ذلك 
قياس اإلستثمارات العقارية بالتكلفة، بما في ذلك تكاليف 

المعامالت.

يتم إحتساب اإلستهالك بموجب طريقة القسط الثابت على 
جاهزًا  األصل  يكون  عندما  المقّدرة  اإلنتاجية  األعمار  مدى 
تستهلك  األراضي  عدا  العقارية  اإلستثمارات  لإلستخدام. 
اإلنتاجية  األعمار  مدى  على  الثابت  القسط  طريقة  بموجب 
المقدرة )20-30 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  اإلعتراف  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  عقاري)تحسب  إستثمار  إستبعاد 
صافي متحصالت اإلستبعاد والقيمة الدفترية للموجودات( 

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

الموجودات غير الملموسة

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

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.   3 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  وجود  عدم  توقع  عند  أو  إستبعادها 
مستقبلية من استخدامها أو إستبعادها. يتم اإلعتراف بأي 

ربح أو خسارة من بيع أو إستبعاد الموجودات غير الملموسة 
)تحسب على أساس الفرق بين صافي متحصالت اإلستبعاد 
في  الخسارة  أو  الربح  بيان  في  لألصل(  الدفترية  والقيمة 

الفترة التي يتم فيها اإللغاء.

التدني في الموجودات الملموسة والغير ملموسة

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

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.

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

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

ذات العالقة على أساس مستوى اإلنتاج االعتيادي.

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

إلتمام اإلنتاج ومصاريف البيع.

المخصصات

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

النقدية. 

إيضاحات حول
البيانات المالية )تتمة(
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المخصصات )تتمة(

المنافع  كل  أو  بعض  إستالم  المتوقع  من  كان  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  هذه  بإحتساب  الشركة  تقوم  ذلك.  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  2002 بشأن  )24( لسنة  حسب متطلبات قانون رقم 
والمعاشات. وتقتصر التزامات الشركة على هذه المساهمة 

وتقيدها كمصاريف عند إستحقاقها.

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  إصدار  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  األولي.  االعتراف  عند 
أو  الربح  خالل  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  إيرادات 
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:

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 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  وموجودات 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

تصنف الموجودات المالية كإستثمارات محتفظ بها للمتاجرة:

1-   إذا تم شراؤها لغرض البيع على المدى القريب؛

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

إيرادات قصيرة المدى؛ أو

3- 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:

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

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

تجميعها على ذلك األساس؛ أو

•     إذا كانت تمثل جزء من عقد يحتوي على واحد أو أكثر من 
المحاسبة  معيار  ويسمح  بالعقد  المتضمنة  المشتقات 
الدولي رقم )39( »األدوات المالية: إن اإلعتراف والقياس« 
بتصنيف العقد كاماًل )موجودات أو مطلوبات( بالقيمة 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق االستثمارات

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

ناقصا أي انخفاض.

اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع 

تصنيفها  تم  إما  والتي  مشتقة  غير  مالية  موجودات  هي 
قروض  )أ(  أنها  على  تصنف  ال  أو  للبيع  متاحة  كإستثمارات 
وذمم مدينة، )ب( إستثمارات محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق 
أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  موجودات  )ج(  أو 

الخسارة. 

نشط  سوق  في  المتداولة  اإلستثمارات  تصنيف  يتم 
العادلة  بالقيمة  إدراجها  ويتم  للبيع  متاحة  كإستثمارات 
العادلة على  القيمة  تاريخ كل مركز مالي. يتم تحديد  في 
الفوائد  إيرادات  إحتساب  يتم   .33 إيضاح  في  المبين  النحو 
نسبة  طريقة  بإستخدام  للبيع  المتاحة  الدين  أدوات  في 
األرباح  توزيع  بإيرادات  اإلعتراف  يتم  كما  الفعالة  الفائدة 

أو  الربح  بيان  في  للبيع  المتاحة  األسهم  إستثمارات  من 
الخسارة. يتم اإلعتراف بالتغييرات األخرى في القيمة العادلة 
لإلستثمارات المتاحة للبيع في بيان الدخل الشامل وتجمع 

تحت بند إحتياطي القيمة العادلة تحت حقوق الملكية.

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

إحتياطي القيمة العادلة إلى بيان الربح أو الخسارة.

المتاحة  المالية  اإلستمثارات  في  المتعلقة  التوزيعات  إن 
أو  الربح  بيان  في  بها  يعترف  الملكية  حقوق  كأداة  للبيع 
هذه  إستالم  في  الحق  للشركة  يكون  عندما  الخسارة 

التوزيعات.

القروض والذمم المدينة

المشتقات  غير  مالية  موجودات  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 

عندما يكون تأثير الخصم غير جوهري. 

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.
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تدني قيمة الموجودات المالية 

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

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     )1
المقترض. 

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

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

نتيجة  األصل  لذلك  بالنسبة  النشط  السوق  إختفاء    )4
الصعوبات المالية. 

الذمم  مثل  المالية،  الموجودات  من  معينة  لفئات  بالنسبة 
موضوعي  دليل  وجود  عدم  حال  ففي  المدينة،  التجارية 
هامًا  كان  سواء  فردية،  بصورة  المالي  األصل  قيمة  لتدني 
ذات  مالية  أصول  مجموعة  ضمن  األصل  تقييم  يتم  ال،  أو 
تدني  لتحديد  جماعي  بشكل  مماثلة  إئتمانية  مخاطر 
القيمة. تتضمن األدلة الموضوعية على تدني قيمة محفظة 
تحصيل  في  للشركة  السابقة  الخبرة  المدينة  الذمم 
متوسط  بعد  المتأخرة  الدفعات  عدد  في  وزيادة  الدفعات 
في  الملحوظة  التغيرات  الى  باإلضافة  يوم   60 إئتمان  فترة 
سداد  عن  بالعجز  المرتبطة  المحلية  اإلقتصادية  الظروف 

المستحقات.

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  عدم  حال  في  المخصص. 
المخصص.  حساب  مقابل  شطبها  يتم  المدينة،  التجارية 
الماضي  في  شطبها  تم  التي  بالمبالغ  اإلعتراف  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  األصل  ذلك  من  النقدية 
ومنافع الملكية لذلك األصل إلى منشأة أخرى. إذا لم تنقل 
الشركة ولم تحتفظ بكافة مخاطر وعوائد الملكية ولكن 
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  بإقتراض  اإلعتراف  وكذلك  المالية  باألصول 

للعائدات المستلمة.

فإنه  مجملها،  في  المالية  بالموجودات  اإلعتراف  إلغاء  عند 
بيان  في  اإلستبعاد  من  الخسارة  أو  بالربح  اإلعتراف  يتم 
لألصل  الدفترية  القيمة  بين  بالفرق  يتمثل  والذي  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  بتوزيع  الشركة  تقوم  المحولة(، 
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  إلغاء اإلعتراف  الذي تم  به والجزء  تزال تعترف الشركة  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

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

المستلمة بعد طرح المصاريف المباشرة.

المطلوبات المالية

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

التعاقدية.

أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  مطلوبات 
الخسارة 

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

الخسارة.

تصنف المطلوبات المالية كإستثمارات محتفظ بها للمتاجرة:

1(   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

3(  مشتقات ما لم تكن مخصصة وفعالة كأداة تحوط.

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

حالة:

أو  أو يقلل بشكل مؤثر في قياس  التصنيف يقصر  1(   ذلك 
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  أساس  على  تقييمها  أو 
تم  التي  والمعلومات  اإلستثمار  إستراتيجية  أو  المخاطر 

تجميعها على ذلك األساس؛ أو

3(  إذا كانت تمثل جزء من عقد يحتوي على واحد أو أكثر من 
المحاسبة  معيار  ويسمح  بالعقد  المتضمنة  المشتقات 
المالية: إن اإلعتراف والقياس«  الدولي رقم )39( »األدوات 
أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  بتصنيف العقد كاماًل 

الخسارة.

أو  الربح  خالل  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  الذي  المعدل  هو  الفعلي  الفائدة 

النقدية المستقبلية )بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط 
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من  يتجزأ  ال  جزءا  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 بيان الربح أو الخسارة.

تحقق اإليراد

المالي  للمقابل  العادلة  بالقيمة  اإليرادات  قياس  يتم 
تبادل  عمليات  تعتبر  وال  القبض،  المستحق  أو  المستلم 
بعمليات  والقيمة  النوع  نفس  لها  التي  والخدمات  البضائع 
العمالء  بمرتجعات  اإليرادات  وتخفض  اإليرادات،  إنتاج 

المحتملة والخصومات والمخصصات المشابهة.

بيع البضائع

عندما  البضائع  بيع  من  الناتجة  باإليرادات  االعتراف  يتم 
تستوفي الشروط التالية:

1(   قيـام الشركة بتحويل المخاطـر الهامـة وعـوائد ملكيـة 
البضائع إلى المشتري.

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

على البضائع المباعة.

3(  يكـون من الممـكن قــيـاس حجـم اإليــرادات بطـريقــة 
مـوثوقـة.

االقتصــاديـة  المنافــع  تتدفـق  أن  المحتمـل  من  يكــون    )4
المرتبطة بالمعامالت إلى الشركة.

5(  يكــون من الممكـن قيـاس التكاليـف المتكبـدة أو التي 
بطـريقة  بالمعـامالت  العالقـة  ذات  مستقـباًل  ستتكـبد 

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  أساس  على 

وسعر الفائدة الفعال المستخدم.

ربح بيع موجودات مالية متاحة للبيع

يتم االعتراف بالربح من االستثمارات المدرجة المتاحة للبيع 
جانب  من  البيع  تأكيد  يتم  عندما  المالية  للموجودات 

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

المالية في الربح أو الخسارة في الفترة التي تنشأ فيها.

توزيعات األرباح

الشركة  مساهمي  على  الموزعة  باألرباح  االعتراف  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  األساسي  العائد  يحتسب  العادية.  لألسهم 
األسهم  حاملي  إلى  المنسوبة  الخسارة  أو  الربح  بقسمة 
لألسهم  المرجح  العدد  متوسط  على  بالشركة  العادية 
القائمة خالل السنة معداًل بأسهم الشركة المحتفظ بها، 
ويحتسب العائد المخفض للسهم بتعديل الربح أو الخسارة 
المرجح  العادية والمتوسط  إلى حاملي األسهم  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.

تكاليف القروض

إنتاج  أو  إنشاء  أو  بإقتناء  مباشرة  المتعلقة  القروض  تكاليف 
فترة  تتطلب  التي  الموجودات  وهي  مؤهلة،  موجودات 
منها  المقصود  لإلستخدام  جاهزة  لتصبح  طويلة  زمنية 
يحين  حتى  الموجودات،  تلك  تكلفة  إلى  تضاف  للبيع،  أو 
الذي تصبح فيه الموجودات جاهزة بشكل جوهري  الوقت 

لإلستخدام المقصود منها أو للبيع.

المؤقت  المتحقق من اإلستثمار  إيراد اإلستثمار  يتم خصم 
لقروض محددة من تكايف القروض المؤهلة للرسملة إلى 
إدراج تكاليف  يتم  المؤهلة.  الموجودات  إنفاقها على  حين 
التي  الفترة  في  الخسارة  أو  الربح  بيان  في  األخرى  القروض 

يتم تكبدها فيها.

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  األحداث  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 التقرير.

4-  التقديرات الهامة في تطبيق السياسات
والتقديرات المحاسبية

والظاهرة  للشركة،  المحاسبية  السياسات  تطبيق  لغايات 
أحكام  عمل  اإلدارة  على  يتوجب   ،)3( رقم  اإليضاح  ضمن 
الدفترية  بالقيمة  خاصة  معينة  وإفتراضات  وتقديرات 
التي ال يمكن الحصول عليها من  للموجودات والمطلوبات 
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.

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

والمستقبلية.

4.1   األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية

تتعلق  التي  تلك  غير  الرئيسية  األحكام  يلي  فيما 
من  كجزء  الشركة  إدارة  بها  قامت  التي  بالتقديرات 
األثر  لها  والتي  للشركة  المحاسبية  السياسات  تطبيق 

األهم على القيم المسجلة في البيانات المالية.

تصنيف اإلستثمارات

فيما  لإلستثمارات  وتملكها  شرائها  عند  اإلدارة  تقرر 
أو  للبيع  متاحة  كإستثمارات  تصنيفها  سيتم  كان  إذا 
أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  كموجودات 
اإلستثمارات  هذه  بتصنيف  الشركة  تقوم  الخسارة. 
أو  الربح  خالل  من  العادلة  بقيمتها  مالية  كموجودات 
الخسارة إذا ما كانت مشتراة بغرض المتاجرة بها أو تم 
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4-  التقديرات الهامة في تطبيق السياسات
والتقديرات المحاسبية

4.1   األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية

تصنيف اإلستثمارات

الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  كإستثمارات  تصنيفها 

المبدئي.  اإلعتراف  عند  الشركة  بواسطة  الخسارة  أو 

متاحة  كإستثمارات  األخرى  اإلستثمارات  كافة  تصنف 

للبيع.

قامت الشركة باستثمارات في األوراق المالية المدرجة 

حساب  األول  باألساس  في  اإلدارة  قررت  البورصات.  في 

الطويل بدال من أساس  المدى  النمو على  قدرتها على 

التعرف  يتم  لذلك،  ونتيجة  القصير.  المدى  على  الربح 

على االستثمارات على أنها متاحة للبيع بدال من بالقيمة 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

قياس  في  المستخدمة  المحاسبية  السياسة 

اإلستثمارات العقارية

العادلة  القيمة  طريقة  إما  بتطبيق  مطالبة  اإلدارة  إن 

لقياس  محاسبية  كسياسة  التكلفة  طريقة  أو 

على  السياسة  هذه  وتطبيق  العقارية  إستثماراتها 

جميع اإلستثمارات العقارية، إال إذا كانت تملك اإلستثمار 

العقاري كمستأجر بموجب عقد إيجار تشغيلي، والذي 

بموجبه يجب قياس هذه اإلستثمارات العقارية بالقيمة 

العادلة فقط.

التكلفة ألغراض قياس  الشركة تطبيق طريقة  إختارت 

إستثماراتها العقارية في بيان المركز المالي.

السياسة المحاسبية لقطع الغيار

ومعدات  وآالت  كممتلكات  الغيار  بقطع  اإلعتراف  يتم 

يتم  أن  ويتوقع  لإلنتاج  بهم  اإلحتفاظ  يتم  عندما 

تعتبر  واحدة.  سنة  من  أكثر  خالل  إستخدامهم 

الغيار  قطع  تعتبر  مخزون.  األخرى  الغيار  قطع  جميع 

عملية  إستمرارية  لضمان  لإلدارة  ضرورية  المرسملة 

قطع  تواجد  عند  لإلستخدام«  »متاحة  وتعتبر  اإلنتاج 

الغيار في المخزن لإلستخدام في اإلنتاج.

مكافآت اإلدارة العليا

عام  كل  في  تقديرية  مكافأة  تتلقى  العليا  اإلدارة 

والتي يقررها مجلس اإلدارة، مع األخذ في االعتبار األداء 

المالي العام للشركة، والنسبة المئوية من األرباح على 

الدخل واسترداد المستحقات.

4.2  المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة

بالمستقبل  المتعلقة  االفتراضات األساسية  وفيما يلي 

تاريخ  في  التقديرات  دقة  لعدم  الرئيسية  والمصادر 

تعديل  إلى  يؤدي  كبير  أثر  لها  والتي  المالي  المركز 

جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات 

خالل السنة المالية القادمة:

إنخفاض قيمة األصول الملموسة وغير الملموسة

تقوم إدارة الشركة بتقييم ما إذا كانت هناك مؤشرات 

توحي إلى انخفاض في قيمة األصول الملموسة وغير 

المنصوص  المحاسبية  للسياسات  وفقا  الملموسة 

لألصل  لالسترداد  القابلة  القيمة   .3 إيضاح  في  عليها 

ناقصًا  العادلة  القيمة  أساس  على  تحديدها  يتم 

تكلفة اإلستبعاد ألصول محددة متدنية. وخالل العام، 

ريال   3.513.7٨9 وقدره  بمبلغ  بتدني  الشركة  إعترفت 

قطري لقطع غيار رأس المال المتعلقة بأحد مصانعها 

بناء على تقييم مستقل يقوم به طرف ثالث بإستخدام 

طريقة التكلفة وأسعار السوق. 

غير  العقارية،  لإلستثمارات  المقدر  اإلنتاجي  العمر 

الملموسة والممتلكات واآلالت والمعدات

غير  العقارية،  اإلستثمارات  تكاليف  استهالك  يتم 

على  والمعدات  واآلالت  والممتلكات  الملموسة 

المقدرة  اإلنتاجية  األعمار  مدى  على  منتظم  أساس 

للموجودات. حددت اإلدارة العمر اإلنتاجي المقدر لكل 

العوامل  أساس  على  األصول  من  فئة  و/أو  األصول 

التالية:

• االستخدام المتوقع لألصول.

• التآكل الطبيعي المتوقع والتي تعتمد على العوامل 

التشغيلية والبيئية.

استخدام  على  ذلك  شابه  ما  أو  القانونية  القيود   •

األصول.

من  ألية  المتبقية  القيم  تقديرات  اإلدارة  تصدر  لم 

الملموسة  غير  الموجودات  العقارية،  االستثمارات 

عمرها  نهاية  في  والمعدات  واآلالت  والممتلكات 

اإلنتاجي ألنها تعتبرها غير مادية. تقوم اإلدارة بمراجعة 

في  السوق  ظروف  أساس  على  التقديرات  لهذه  دورية 

تاريخ كل تقرير.

مخصص مخزون بطيء الحركة 

للمخزون  المقدر  المبلغ  بتحديد  الشركة  إدارة  تقوم 

إلى  التقدير  هذا  ويستند  والمتقادم،  الحركة  بطيء 

للتغيير  المخصص  ويخضع  التخزين  في  المواد  عمر 

نتيجة للتجديد الفني واستخدام المواد. يستند تقييم 

إلى  والمتقادمة  الحركة  بطيئة  الغيار  لقطع  الشركة 

قطع  من  عمرية  فئة  لكل  بإستمرار  مطبقة  نسب 

المستخدمة  النسب  بمراجعة  اإلدارة  تقوم  الغيار. 

بإنتظام لتوضح األنماط التاريخية ألي تغيير في الظروف.

تدني قيمة الذمم المدينة

كذمم  المصنفة  البنود  بمراجعة  الشركة  إدارة  تقوم 

تسجيل  يجب  كان  إذا  ما  لتقييم  دوري،  بشكل  مدينة 

الخسارة.  أو  الربح  بيان  في  القيمة  في  تدني  مخصص 

الزمنية  والمدة  المبلغ  بتقييم  اإلدارة  تقوم  كما 

مستوى  تحديد  عند  المستقبلية  النقدية  للتدفقات 

المخصص المطلوب، وتستند هذه التقديرات بالضرورة 

درجات  تتضمن  عوامل  عدة  حول  إفتراضات  على 

متفاوتة من التقديرات والشكوك.

المدينة  التجارية  لألرصدة  تقدير  بعمل  الشركة  تقوم 

المحتمل  من  يكون  ال  عندما  تحصيلها  الممكن 

للمبالغ  التقدير  هذا  يتم  بالكامل.  المبالغ  تحصيل 

بالنسبة للمبالغ  المدينة الهامة على أساس فردي. أما 

منذ  للسداد  إستحقت  ولكنها  الجوهرية  غير  الفردية 

ويحتسب  جماعية  بصورة  تقديرها  فيتم  طويلة  فترة 

التي مضى  الزمنية  الفترة  بناء على طول  لها مخصص 

على إستحقاقها على أساس نسب التحصيل التاريخية.

إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع 

»األدوات   39 الدولي  المحاسبة  معيار  الشركة  تتبع 

اخفاض  يجب  متى  لتحديد  والقياس«  االعتراف  المالية: 

التحديد يتطلب حكما  للبيع. هذا  المتاحة  االستثمارات 

عوامل  بين  من  شركة،  تقيم  الرأي،  إبداء  وفي  هاما. 

انخفاض  على  موضوعي  دليل  هناك  كان  إذا  أخرى، 

القيمة.

مبدأ االستمرارية

قامت اإلدارة بتقییم مقدرة الشركة على االستمرار في 

مصادر  تمتلك  الشركة  بأن  قناعة  هناك  وكان  أعمالها 

تجعلها قادرة على اإلستمرار في أعمالها المستقبلیة، 

علم  على  ليست  الشركة  إدارة  إن  ذلك  إلى  باإلضافة 

بأية أمور تثير الشك على مقدرة الشركة لإلستمرارا في 

المالية  البيانات  بإعداد  اإلدارة  تقوم  وعليه  أنشطتها 

على أساس اإلستمرارية.
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٥-  ممتلكات وآالت ومعدات وأعمال رأسمالية تحت التنفيذ

أعمال آالت      
رأسمالية أثاث  ومعدات   مباني   

المجموع تحت التنفيذ  ومفروشات  سيارات  وأدوات    
ريال قطري ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري   

التكلفة

3.136.841.124  9.722.316  24.٥94.334  118.94٥.988  2.437.149.147  ٥46.429.339 كما في 1 يناير 201٥ 

559.59٨.547  527.619.227  3٨2.454  -  31.5٨7.170  9.696 اضافات خالل السنة 

3.696.439.671  ٥37.341.٥43  24.976.788  118.94٥.988  2.468.736.317  ٥46.439.03٥ كما في 31 ديسمبر 201٥  

304.70٨.030  269.215.501  1.750.٨31  4.530.000  2٨.393.223  ٨1٨.475 اضافات خالل السنة 

4.001.147.701  806.٥٥7.044  26,727,619  123.47٥.988  2,497,129,٥40  ٥47.2٥7.٥10 كما في 31 ديسمبر 2016  

اإلستهالك المتراكم:

1.٥٥6.344.9٥8  -  17.٥60.113  94.636.٥21  1.147.094.768  297.0٥3.٥٥6 كما في 1 يناير 201٥ 

146.727.٨71  -  1.377.416  6.571.622  112.357.4٨9  26.421.344 اإلستهالك للسنة  

1.703.072.829  -  18.937.٥29  101.208.143  1.2٥9.4٥2.2٥7  323.474.900 كما في 31 ديسمبر 201٥ 

147.077.934  -  1.710.443  5.9٨9.752  113.01٨.0٨0  26.359.659 اإلستهالك للسنة  
3.513.7٨9  -  -  -  3.513.7٨9  - التدني في القيمة )إيضاح )5-ب(( 

1.8٥3.664.٥٥2  --  20,647,972  107.197.89٥  1.37٥.984.126  349.834.٥٥9 كما في 31 ديسمبر 2016 

صافي القيمة الدفترية:

2.147.483.149  806.٥٥7.044  6.079.647  16.278.093  1.121.14٥.414  197.422.9٥1 كما في 31 ديسمبر 2016  

1.993.366.842  ٥37.341.٥43  6.039.2٥9  17.737.84٥  1.209.284.060  222.964.13٥ كما في 31 ديسمبر 201٥  

التي  الترخيص إلستخدام األرض  مصانع الشركة لألسمنت والرمل مبني على أرض حكومية بموجب مرسوم أميري، حيث أن   )1
تقع عليها المحاجر والمصانع والمساكن قد إنتهت خالل 2015. وتقوم الشركة حاليا على تجديد هذا الترخيص مع حكومة 

دولة قطر.

قامت الشركة بإيقاف عمليات معمل األسمنت 1 في أم باب إعتبارًا من 31 مايو 2016. ونتيجة إلغالق المصنع، قامت الشركة بإجراء   )2
مراجعة للقيمة القابلة لإلسترداد من المصنع والموجودات ذات الصلة، خصوصًا قطع الغيار الرأسمالية. بلغت القيمة الدفترية 
الصافية للموجودات الثابتة ذات الصلة بمصنع األسمنت رقم )1( قبل التدني 1٨.503.10٨ ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2016، حيث 
أن مراجعة التدني أدت إلى اإلعتراف بخسارة تدني بلغت قيمتها 3.513.7٨9 ريال قطري تتوقع اإلدارة أن الشركة سوف تتمكن 

من تحصيل قيمة أكبر من القيمة الدفترية المتبقية، عند البيع. 

3(  الممتلكات والمعدات واآلالت تشمل قطع غيار رأسمالية بصافي قيمة دفترية بلغت 200.227.620 ريال قطري )2015: 201.110.436 ريال 
قطري(.

٥-  ممتلكات وآالت ومعدات وأعمال رأسمالية تحت التنفيذ )تتمة(

4( يتضمن بند األعمال تحت التنفيذ ما يلي: 

201٥  2016  
ريال قطري ريال قطري   

529.599.36٨  794.091.3٨9 مشروع إنشاء مصنع االسنمت رقم )5( في منطقة ام باب* 
1.54٨.٨50  1.545.100 خزان ماء للمصنع 
773.7٨5  1.477.737 المخزن الجديد في منطقة أم باب 
5.419.540  9.442.٨1٨ أخرى  

  ٥37.341.٥43  806.٥٥7.044  

* يتكون المبلغ من المعامالت التالية:

201٥  2016  
ريال قطري ريال قطري   

477.06٨.6٨4  712.9٨2.٨٨٨ األعمال الميكانيكية والكهربائية والهندسية والمدنية )1( 
40.259.132  59.46٨.023 محطة الخدمة الكهربائية )2( 
12.271.552  21.640.47٨ اإلستشارات ونفقات أخرى متنوعة 

٥29.٥99.368  794.091.389  

1(   قامت الشركة بتوقيع عقد بتاريخ 13 إبريل 2014 مع مقاول أجنبي إلنشاء مصنع رقم )5( في منطقة أم باب - دولة قطر، 
بسعة 5.500 طن متري يوميًا. بلغت قيمة إجمالي العقد مبلغ 99.300.000 يورو باإلضافة إلى مبلغ 125.950.000 دوالر أمريكي. 

وصل البناء إلى مرحلة متقدمة وتتوقع اإلدارة أن يكتمل قبل نهاية 2017.

2(  أبرمت الشركة عقدا مع مقاول محلي في 26 نوفمبر 2014 لتقديم التصميم، والهندسة، وإمداد التقطير واالختبار وتركيب 
محطة فرعية لمصنع األسمنت رقم )5(. 

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

201٥  2016  
ريال قطري ريال قطري   

142.204.2٨9  142.75٨.733 تكاليف اإليرادات 
95.244  95.163 مصاريف بيع وتوزيع 

4.42٨.33٨  4.224.03٨ مصاريف عمومية وإدارية 

146.727.871  147.077.934  

إيضاحات حول
البيانات المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

إيضاحات حول
البيانات المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
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6-   إستثمارات عقارية

201٥  2016  
ريال قطري ريال قطري   

التكلفة
42.556.999  42.556.999 الرصيد في بداية السنة 

42.556.999  42.556.999 الرصيد في نهاية السنة 

االستهالك المتراكم
34.٨74.9٨9  36.042.662 الرصيد في بداية السنة 

1.167.673  4٨7.173 المحمل خالل السنة 

36.042.662  36.529.835 الرصيد في نهاية السنة 

6.٥14.337  6.027.164 صافي القيمة الدفترية في نهاية السنة 

إستثمارات عقارية بقيمة دفترية 6 مليون ريال قطري تم إعادة تقييمها من قبل مثمن مستقل معتمد لتصل قيمتها العادلة 
ريال قطري(. والمثمن هو متخصص في تقييم هذه  31 ديسمبر 2016 )2015: 336 مليون  ريال قطري كما في  لمبلغ 292 مليون 
المعامالت  أسعار  يعكس  الذي  للسوق  مشابه  نهج  أساس  على  العادلة  القيمة  تحديد  تم  العقارية.  اإلستثمارات  من  األنواع 

األخيرة لعقارات مماثلة. 

عند تقدير القيمة العادلة للعقارات، فإن أعلى وأفضل إستخدام لإلستثمارات العقارية هو استخدامها الحالي.

إيرادات اإليجار لإلستثمارات العقارية المدرجة في بيان األرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بمبلغ وقدره ٨06.247.6 
ريال قطري )2015: 7.102.991 ريال قطري( )إيضاح 2٨(.

7-  موجودات غير ملموسة

201٥  2016  
ريال قطري ريال قطري   

التكلفة
5.٨72.169  5.٨72.169 الرصيد في بداية السنة 

5.872.169  5.872.169 الرصيد في نهاية السنة 

اإلطفاء المتراكم  
3.376.003  5.333.393 الرصيد في بداية السنة 
1.957.390  536.919 اإلطفاء المحمل خالل السنة 

5.333.393  5.870.312 الرصيد في نهاية السنة 

٥38.776  1.8٥7 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   ،2013 في 

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

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

201٥  2016  
ريال قطري ريال قطري   

77.٨76.061  43.415.6٨1 إنشاء مصنع رقم )5( )أ( 
1.493.206  291.709 إنشاء المحطة الفرعية الجديدة لمصنع رقم )5( )ب( 

2.055.723  2.055.723 توريد محركات ذات حلقات انزالق ومستلزماتها  
59.200  1.٨92 دفعات مقدمة أخرى  

81.484.190  4٥.76٥.00٥   

القيمة  تبلغ  قطر.  دولة   - باب  أم  منطقة  في   5 الجديد  األسمنت  مصنع  لبناء  األجنبي  للمقاول  المدفوعة  السلف  تمثل    )1
اإلجمالية للعقد 99.300.000 يورو باإلضافة إلى 125.950.000 دوالر أمريكي. بلغت قيمة األعمال تحت التنفيذ كما في 31 ديسمبر 

2016 مبلغ وقدره 712.9٨2.٨٨٨ ريال قطري )2015: 477.06٨.6٨4( )إيضاح 5 )د((.

2(  قامت الشركة بدفع ما نسبته 10٪ كدفعة مقدمة لمقاول محلي إلنشاء محطة فرعية جديدة لمصنع رقم )5( في منطقة 
أم باب. بلغت قيمة األعمال تحت التنفيذ كما في 31 ديسمبر 2016 مبلغ وقدره 55.143.5٨1 ريال قطري )2015: 40.259.132(.

9-  إستثمارات في شركات زميلة
الشركات الزميلة للشركة كما في 31 ديسمبر، هي كما يلي: 

مكان التأسيس   
والتشغيل  نسبة الملكية النشاط الرئيسي  إسم الشركة الزميلة 

201٥  2016    
٪  ٪    

33.325  33.325 قطر  إنتاج الجبس  الشركة القطرية السعودية لصناعات الجبس )ذ.م.م( 
20  20 قطر  إنتاج الجابرو  الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء )ش.م.ق.خ( 

الحركة على االستثمارات في شركات زميلة خالل السنة كما يلي: 

201٥  2016  
ريال قطري ريال قطري   

49.313.627  52.947.252 الرصيد في بداية السنة 
1.435.409  6.6٨9.145 الحصة من األرباح 

-  )3.600.000( توزيعات األرباح 
2.19٨.216  )3.7٨٨.913( صافي التغيرات في احتياطي القيمة العادلة  

٥2.947.2٥2  ٥2.247.484 الرصيد في نهاية السنة  

يتم احتساب جميع حسابات الشركات الزميلة المذكورة أعاله باستخدام طريقة حقوق الملكية المحاسبية إستنادًا إلى أحدث 
المعلومات  أدناه.  ملخصة  للشركة  الزميلة  بالشركات  يتعلق  فيما  المالية  المعلومات  الزميلة.  للشركات  متاحة  مالية  بيانات 

المالية ادناه يتم إعدادها وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

إيضاحات حول
البيانات المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

إيضاحات حول
البيانات المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
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9-  إستثمارات في شركات زميلة )تتمة(
أحدث  إلى  إستنادًا   2016 ديسمبر   31 في  الشركة  قبل  من  استخدامها  تم  كما  الزميلة  للشركات  الملخصة  المالية  المعلومات 

بيانات مالية متاحة للشركات الزميلة، كما يلي:

1(   الشركة القطرية السعودية لصناعات الجبس )ذ.م.م(

201٥  2016  
ريال قطري ريال قطري   

94.371.2٨4  ٨5.07٨.252 مجموع الموجودات 
4.٨37.077  4.144.404 مجموع المطلوبات 

89.٥34.207  80.933.848 صافي الموجودات 

6.903.136  ٥.472.128 اإليرادات 

2.274.399  2.4٥4.167 صافي األرباح 

6.467.746  )11.0٥4.٥26( إجمالي )الخسارة(/الربح الشامل األخرى 

29.837.274  26.971.20٥ حصة صافي الموجودات 

7٥7.944  817.8٥1 حصة األرباح 

2.1٥٥.376  )3.683.921( حصة إجمالي )الخسارة(/الربح الشامل األخرى 

  

2( الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء )ش.م.ق.خ(  

201٥  2016  
ريال قطري ريال قطري   

176.239.209  167.550.٨60 مجموع الموجودات 
60.6٨9.321  41.169.462 مجموع المطلوبات 

11٥.٥49.888  126.381.398 صافي الموجودات 

131.898.٥10  204.077.262 اإليرادات 

3.387.326  29.3٥6.471 صافي األرباح 

214.200  )٥24.961( إجمالي )الخسارة(/الربح الشامل األخرى 

23.109.978  2٥.276.279 حصة صافي الموجودات 

677.46٥  ٥.871.294 حصة األرباح 

42.840  )104.992( حصة إجمالي )الخسارة(/الربح الشامل 

-  3.600.000 توزيعات األرباح المستلمة 
  

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: 

201٥  2016  
ريال قطري ريال قطري   

16٨.524.9٨3  159.027.553 الرصيد في بداية السنة 
)9.497.430(  )1.020.911( صافي خسارة القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع  

1٥9.027.٥٥3  1٥8.006.642 الرصيد في نهاية السنة  
  
11-  المخزون  

201٥  2016  
ريال قطري ريال قطري   

٨4.12٨.147  133.93٨.077 مواد خام 
172.131.033  137.017.0٨2 بضاعة قيد التصنيع 
10.7٨6.3٨5  21.2٨6.999 بضاعة تامة الصنع 
110.793.265  117.210.957 قطع غيار 

1.405.٨55  2.253.067 وقود، زيوت ومواد تشحيم 
3.265.436  3.329.0٨2 مواد مخزون متنوعة 

3٨2.510.121  415.035.264  

)15.001.211(  )19.173.462( مخصص بضاعة متقادمة وبطيئة الحركة 

367.50٨.910  395.٨61.٨02  

20.1٨2.920  1.٨42.194 بضاعة بالطريق 

387.691.830  397.703.996  

حركة المخصص للبضاعة التالفة والبطيئة الحركة كما في 31 ديسمبر:

201٥  2016  
ريال قطري ريال قطري   

14.943.047  15.001.211 الرصيد كما في بداية السنة 
5٨.164  4.172.251 مخصص السنة 

1٥.001.211  19.173.462 الرصيد كما في نهاية السنة 

إيضاحات حول
البيانات المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

إيضاحات حول
البيانات المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
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12- مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى

201٥  2016  
ريال قطري ريال قطري   

9.٨46.519  12.559.645  دفعات مقدمة للموردين 
6.043.104   10.161.292 مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى 

1٥.889.623   22.720.937  
  
13- ذمم مدينة  

201٥  2016  
ريال قطري ريال قطري   

1٨1.905.441  1٨٨.4٨4.019 ذمم مدينة 
)1.9٨6.2٨2(  )1.9٨6.2٨2( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

179.919.1٥9  186.497.737  

متوسط مبييعات الذمم المدينة 60 يوم. الشركة ال تحمل فوائد على التأخير.

تتضمن الذمم المدينة مبلغ لمدينون وقدره 43.591.754 ريال قطري )2015: 27.604.175 ريال قطري( 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  

201٥  2016  
ريال قطري ريال قطري   

 1٥2.314.984  142.90٥.983 حتى 60 يومًا 

أعمار الديون المتأخرة وغير المتدنية القيمة

201٥  2016  
ريال قطري ريال قطري   

27.604.175  43.553.902 61-120 يومًا 
--  37.٨52 أكثر من 120 يومًا 

27.604.17٥  43.٥91.7٥4  
أعمار الديون المتأخرة المتدنية القيمة

201٥  2016  
ريال قطري ريال قطري   

1.986.282  1.986.282 أكثر من 120 يومًا 

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:

201٥  2016  
ريال قطري ريال قطري   

-  211.165 النقد في الصندوق 
2.23٨.252  2.960.٨٨2 الحسابات الجارية وتحت الطلب 

436.157.577  6٨9.972.333 ودائع ثابتة قصيرة األجل تستحق خالل 90 يوم 

438.39٥.829  693.144.380  

يتم احتساب الربح على الودائع الثابتة والودائع تحت الطلب قصيرة األجل بمعدالت تتراوح ما بين 2،75٪ إلى 3،25٪ سنويًا )2015: ٪1،4 
إلى 2،5٪ سنويًا(. جميع الودائع قصيرة األجل تستحق خالل ثالث شهور أو أقل.

1٥- رأس المال

201٥  2016  
ريال قطري ريال قطري   

491.005.960  540.106.560 الرصيد في بداية السنة 
49.100.600  54.010.660 أسهم منحة 

٥40.106.٥60  ٥94.117.220  

إن رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل كما في 31 ديسمبر 2016 بمبلغ وقدره 594.117.220 ريال قطري )59.411.722 
سهم بقيمة إسمية 10 ريـال قطري للسهم(. في 15 فبراير 2016 أعلنت الشركة 10٪ أسهم مجانية لمساهميها بقيمة 54.010.660 ريال 

قطري ) 5.401.066 سهم منحة بقيمة إسمية 10 ريال قطري للسهم(.

16- إحتياطي قانوني

بلغ االحتياطي القانوني للشركة مبلغ 297.05٨.610 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2016 )2015: 270.053.2٨0 ريال قطري( وفقًا لقانون 
إذا  التحويل  هذا  إيقاف  ويتم  قانوني.  احتياطي  إلنشاء  السنة  أرباح  صافي  من   ٪10 تحويل  يتم  فإنه  القطري،  التجارية  الشركات 
كان مبلغ االحتياطي القانوني يعادل على األقل نصف رأس المال. ويالتالي، تم تحويل 27.005.330 ريال قطري فقط إلى حساب 

اإلحتياطي القانوني خالل السنة الحالية. إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي حددها القانون.

17- إحتياطي تطوير

يمثل احتياطي التطوير والبالغ 406.5٨٨.511 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2016 )2015: 406.5٨٨.511 ريال قطري( إحتياطي تم تكوينه 
في سنوات سابقة عن طريق تحويل مبالغ من األرباح المدورة.

18- إحتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع

201٥  2016  
ريال قطري ريال قطري   

60.233.6٨4  50.736.254 الرصيد في بداية السنة 
)9.497.430(  )1.020.911( صافي الخسارة في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع 

٥0.736.2٥4  49.71٥.343  

إيضاحات حول
البيانات المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

إيضاحات حول
البيانات المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
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إيضاحات حول
البيانات المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

إيضاحات حول
البيانات المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

19-  حصة إحتياطي القيمة العادلة في الشركات الزميلة

201٥  2016  
ريال قطري ريال قطري   

٨.7٨2.311  10.9٨0.527 الرصيد في بداية السنة 
2.19٨.216  )3.7٨٨.913( صافي التغيرات في احتياطي القيمة العادلة 

10.980.٥27  7.191.614  

20-  توزيعات أرباح

بلغت  والتي  المدفوع  المال  رأس  على   ٪10 بنسبة  منحة  وأسهم   ٪40 بنسبة  نقدية  أرباح  توزيع  الشركة  إدارة  مجلس  اقترح 
237.646.٨٨٨ ريال قطري و 59.411.722 ريال قطري على التوالي لسنة 2016. هذا اإلقتراح يخضع لموافقة المساهمين في الجمعية 

العموميه القادمة.  

المدفوع  المال  40٪ من رأس  بنسبة  أرباح نقدية  توزيع  2016، فقد تقرر إعالن  السنوية في 15 فبراير  العامة  الجمعية  انعقاد  أثناء 
بلغت  والتي  المدفوع  المال  رأس  من   ٪10 بنسبة  مجانية  وأسهم  قطري(  ريال   196.402.3٨4  :2015( قطري  ريال   216.042.624 بمبلغ 

54.010.660 ريال قطري )2015: 49.100.600 ريال قطري(، المتعلقة بعام 2015.  

21-  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

201٥  2016  
ريال قطري ريال قطري   

14.411.362  15.795.337 الرصيد في بداية السنة 
2.196.035  2.014.446 مخصصات خالل السنة 
)٨12.060(  )1.474.605( المدفوع خالل السنة 

1٥.79٥.337  16.33٥.178  

22- ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

201٥  2016  
ريال قطري ريال قطري   

٨2.6٨9.215  96.567.٨26 المصاريف المستحقة والمخصصات 
٨6.991.996  72.556.2٨9 أرباح مستحقة الدفع 

31.05٨.301  20.112.442 ذمم دائنة 
11.5٨٨.7٨0  11.٨77.52٨ مخصص المساهمة في األنشطة االجتماعية والرياضية 

9.650.000  9.650.000 مستحقات مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة 
6.450.٨13  6.٨٨1.701 محتجزات دائنة 

6.22٨.43٨  5.743.091 دفعات مقدمة من العمالء 
13.247.657  2.903.47٨ دائنون متنوعون 

247.90٥.200  226.292.3٥٥  
  

23-  مطلوبات أخرى

201٥  2016  
ريال قطري ريال قطري   

11٨.954.٨59  ٨٨.155.676 مطالبات لقطر للبترول  * 
٨٨.236.747  109.4٨5.440 ذمم دائنة للمقاولين   * * 

207.191.606  197.641.116  

يطرح: مطلوبات طويلة األجل
92.521.555  61.712.395 مطالبات لقطر للبترول 

39.620.331  - ذمم دائنة للمقاولين 

7٥.049.720  13٥.928.721 صافي المطلوبات قصيرة األجل 
  
 * تضم المطالبات من شركة قطر للبترول اآلتي:  

201٥  2016  
ريال قطري ريال قطري   

50.023.975  3٨.907.536 مطالبات متعلقة بموجودات رأسمالية )أ( 
6٨.930.٨٨4  53.619.007 مطالبات متعلقة بكميات اإلمدادات )ب( 

-  )4.370.٨67( تأثير خصم المستحقات طويلة األجل. 

118.9٥4.8٥9  88.1٥٥.676  

1(  قامت الشركة وقطر للبترول بعقد إتفاقية إعتبارًا من يوليو 2015 لدفع إسترداد التكاليف المستحقة بمبلغ 55.5٨2.195 ريال 
قطري لمصنع األسمنت 4 على 60 قسط شهري متساوي، تتكون التكاليف المستردة من المصروفات المتعلقة بتركيب 
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   92.12٨.٨17 بمبلغ  إتفاقية  بعقد  للبترول  وقطر  الشركة  قامت  كما    )2
اإلمدادات لمصنع األسمنت 1 إلى 4 في السنوات السابقة، وخالل شهر يوليو 2015 قامت الشركة بتسوية بمبلغ 4.056.553 
ريال  المتبقي بقيمة ٨72.76.5٨9  الرصيد  ريال قطري، وسوف يسدد  للبترول عن مبلغ 11.4٨2.392  ريال قطري وتنازلت قطر 
قطري على 60 قسط متساوي اعتبارًا من يوليو 2015، إن المطالبات على كميات اإلمدادات تمثل المستحقات الناشئة، وفقًا 
لمبيعات الغاز وإتفاقيات الشراء مع شركة قطر للبترول التي وِقعت في األعوام 2007 و 2009 الستهالك الغاز الطبيعي على 
أساس إستالم أو شراء أو دفع إذا لم تتخذ الكميات غير المستغلة من قبل الشركة، هذه االلتزامات تتعلق بالسنوات من 

2007 إلى 2013 التي قامت الشركة فيها بالتنازل عن حقوقها في »التحويل إلى غاز«.

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

في 31 يوليو 2016، أبرمت الشركة إتفاقية مع بنك تجاري لالستفادة من تسهيل قرض بالدوالر )غير مضمون( بمبلغ وقدره 100.000.000 
دوالر أمريكي، وفقا لبنود اإلتفاقية، يجب أن تستخدم هذه التسهيالت لتمويل بناء مصنع األسمنت الجديد 5. كما في تاريخ 
التقرير، قامت الشركة بإستخدام التسهيل بمبلغ وقدره 50.000.000 دوالر أمريكي )1٨2.075.000 ريال قطري(، نسبة فائدة القرض هي 
ليبور + 1.3٪، من إجمالي القروض المستفاد منها، يستحق مبلغ 25 مليون دوالر أمريكي السداد في 24 شهرًا والباقي في خالل 

30 شهرًا من تاريخ اإلتفاق.

2٥-  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،

موظفي  كبار  مع  التعامالت  وشروط  بنود  إن  التقرير،  فترة  خالل  الشركة  مع  تعامالت  في  الشركات  تلك  من  العديد  دخلت 
اإلدارة واألطراف ذات العالقة بهم معتمدة من قبل اإلدارة.

1(    المعامالت مع الحكومة وهيئاتها

تمتلك حكومة دولة قطر 43٪ 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، على وجه الخصوص من شركة قطر للبترول في الغاز الطبيعي وكهرماء في إمدادات الطاقة.

يتضمن بند إيرادات اإليجار مبلغ 5 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 )2015: 5 مليون ريال قطري( من 
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 29(.

قامت الشركة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بدفع مبلغ 2.03 مليون ريال قطري )2015: 1.91 مليون ريال قطري( 
ألعضاء لجان مجلس اإلدارة كما تم دفع مبلغ 4.29 مليون ريال قطري كرواتب ومنافع للمدراء الرئيسيين )2015: 4،62 مليون 

ريال قطري(.

26-  اإليرادات

201٥  2016  
ريال قطري ريال قطري   

965.067.772  947.٨5٨.49٨ األسمنت 
172.557.٨76  1٨4.1٨2.451 الرمل 

33.360.513  12.567.111 أخرى 

1.170.986.161  1.144.608.060  

27-  تكلفة اإليرادات  

201٥  2016  
ريال قطري ريال قطري   

423.751.٨76  399.922.٨96 المواد الخام متضمنة الوقود وقطع الغيار 
142.204.2٨9  142.75٨.733 اإلهالك 
130.579.٨03  12٨.٨٨3.6٨9 العمالة المباشرة والتكاليف األخرى 

696.٥3٥.968  671.٥6٥.318  

28-  إيرادات أخرى

201٥  2016  
ريال قطري ريال قطري   

7.102.991  6.٨06.247 إيرادات إيجار من إستثمارات عقارية 
6.357.363  3.526.003 إيرادات نقل 
7.6٨9.490  ٨.526.706 إيرادات فوائد 

٨.633.647  7.9٨5.995 إيرادات توزيعات أرباح 
--  5.467.665 أرباح فروق العمالت األجنبية 
--  4.370.٨67 خصم اإليرادات على المستحقات طويلة األجل 

2.512.953  5.196.493 إيرادات متنوعة أخرى 

32.296.444  41.879.976  

29-  مصاريف إدارية وعمومية

201٥  2016  
ريال قطري ريال قطري   

13.793.155  13.746.094 رواتب ومنافع 
5.596.011  4.711.211 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات وإستثمارات عقارية )إيضاح 5 ه و 6( 

1.957.390  536.919 إطفاء موجودات غير ملموسة )إيضاح 7( 
3.230.356  -- خسارة في تحويل عمالت أجنبية  

٨.750.000  ٨.750.000 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح 25( 
5٨.164  4.172.251 مخصص بضاعة متقادمة وبطيئة الحركة )إيضاح 11( 

--  3.513.7٨9 تدني قطع الغيار الرأسمالية )إيضاح 5 ب( 
4.940.402  4.5٨2.5٨7 مصاريف أخرى متنوعة 

38.32٥.478  40.012.8٥1  
  
إن الرواتب والمنافع المدرجة في بيان الربح أو الخسارة للسنة هي كالتالي:   

201٥  2016  
ريال قطري ريال قطري   

66.٨96.556  62.٨٨4.0٨5 تكلفة المبيعات 
2.544.965  2.4٨4.٨٨9 مصاريف بيع وتوزيع 
13.793.155  13.746.094 مصاريف إدارية وعمومية  

83.234.676  79.11٥.068  

إيضاحات حول
البيانات المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

إيضاحات حول
البيانات المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
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30-   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: 

201٥  2016  

463.551.215  475.101.430 الربح المنسوب إلى مساهمي الشركة العاديين )ريال قطري( 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 
59.411.722  59.411.722 )2015: معّدلة نتيجة إصدار أسهم مجانية - إيضاح 15 و 20( 

العائد األساسي للسهم الواحد
 7.80  8.00 )2015: معّدلة نتيجة إصدار أسهم مجانية - إيضاح 15 و 20( )ريال قطري(. 

2( العائد المخفف للسهم الواحد

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

31-   المساهمة في األنشطة االجتماعية والرياضية

استنادًا إلى القانون رقم )13( لسنة 200٨، قامت الشركة بتكوين مخصصات للمساهمة في دعم األنشطة االجتماعية والرياضية 
ويمثل هذا المبلغ ما نسبته 2.5٪ من صافي األرباح، وبناءًا على التعليمات الصادرة من وزارة اإلقتصاد والتجارة خالل عام 2010، 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.

 :2015(  2016 ديسمبر   31 في  المنتهية  للسنة  قطري  ريال   11.٨77.52٨ بقيمة  المرحلة  األرباح  من  مبلغ  بتخصيص  الشركة  قامت 
11.5٨٨.7٨0 ريال قطري( وذلك ألجل تطوير الصندوق االجتماعي والرياضي في دولة قطر. 

32-  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، وقد اختارت الشركة اإلفصاح فقط على نتائج القطاعات التشغيلية في البيانات المالية ألن 
اإلدارة ال تحتفظ بمعلومات تتعلق بموجودات ومطلوبات كل قطاع على حدى حيث أن ذلك غير مطلوبًا ألغراض اتخاذ القرارات.

كما 31 ديسمبر 2016
المجموع أخرى  رمل  أسمنت   

ريال قطري ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري   

1.144.60٨.060  12.567.111  1٨4.1٨2.451  947.٨5٨.49٨ إيرادات 

)671.565.31٨(  )9.501.964(  )147.160.431(  )514.902.923( تكاليف المبيعات 

473.042.742  3.065.147  37.022.020  432.955.575 مجمل الربح 

41.٨79.976  2٨.515.447  --  13.364.529 إيرادات أخرى 

)40.012.٨51(  )369.0٨7(  )5.209.723(  )34.434.041( مصاريف إدارية وعمومية 

)6.497.5٨2(  )70.926(  )1.045.613(  )5.3٨1.043( مصاريف بيع وتوزيع 

6.6٨9.145  6.6٨9.145  -  - حصة الربح من الشركات الزميلة 

47٥.101.430  37.829.726  30.766.684  406.٥0٥.020 ربح السنة 

32-  تقارير قطاعات

كما 31 ديسمبر 201٥
المجموع أخرى  رمل  أسمنت   

ريال قطري ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري   

1.170.9٨6.161  33.360.513  172.557.٨76  965.067.772 إيرادات 

)696.535.96٨(  )24.21٨.572(  )143.326.3٨٨(  )52٨.991.00٨( تكاليف المبيعات 

474.450.193  9.141.941  29.231.4٨٨  436.076.764 مجمل الربح 

32.296.444  25.939.0٨1  --  6.357.363 إيرادات أخرى 

)3٨.325.47٨(  )999.926(  )5.171.662(  )32.153.٨90( مصاريف إدارية وعمومية 

)6.305.353(  )179.925(  )929.165(  )5.196.263( مصاريف بيع وتوزيع 

1.435.409  1.435.409  --  -- حصة الربح من الشركات الزميلة 

463.٥٥1.21٥  3٥.336.٥80  23.130.661  40٥.083.974 ربح السنة 

33- 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 قروض وذمم 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

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

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

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

كما في 31 ديسمبر، تمتلك الشركة أدوات مالية قيمتها العادلة كما يلي:

المستوى 3 المستوى 2  المستوى 1  31 ديسمبر 2016   
ريال قطري ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري   

-  -  1٥8.006.642  1٥8.006.642 موجودات مالية متاحة للبيع 

المستوى 3 المستوى 2  المستوى 1  31 ديسمبر 201٥   
ريال قطري ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري   

-  -  159.027.553  159.027.553 موجودات مالية متاحة للبيع 

وخالل العام، لم تكن هناك تحويالت بين المستوى 1، والمستوى 2 والمستوى 3 في فئات القيمة العادلة.

إيضاحات حول
البيانات المالية )تتمة(
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34-  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.

رأسمالها  وتدير  به،  المرتبطة  والمخاطر  المال  رأس  تكلفة  اإلعتبار  في  وتأخذ  المال،  رأس  هيكل  دوري  بشكل  الشركة  تراقب 
وحقوق  الدين  رصيد  من  االستفادة  زيادة  خالل  من  للمساهمين  العائد  وزيادة  عملياتها  دعم  على  قادرة  تكون  أن  لضمان 

الملكية، وكجزء من هذه المراجعة، تأخذ في اإلعتبار االدارة تكلفة رأس المال والمخاطر المرتبطة به لكل 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,

والشركة ليست خاضعة ألية متطلبات رأس المال المفروضة من الخارج.

نسبة المديونية

نسبة المديونية في نهاية السنة كما يلي:

201٥  2016  
ريال قطري ريال قطري   

-  1٨2.075.000 قروض 
)43٨.395.٨29(  )693.144.3٨0( النقد وشبه النقد 

)438.39٥.829(  )٥11.069.380( صافي الديون 

2.844.883.248  3.087.2٥4.702 حقوق الملكية 

-  - نسبة صافي الديون إلى حقوق الملكية 

3٥- إدارة المخاطـــر المالية

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

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 
األدوات المالية، تدير الشركة مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات كافية، تسهيالت بنكية، وكذلك المراقبة المستمرة 

للتدفقات النقدية وموازنة استحقاقات الموجودات والمطلوبات المالية.

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

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

الطبيعية.

3٥- إدارة المخاطـــر المالية )تتمة(

مخاطر السيولة )تتمة(

فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية:

أكثر من أكثر من سنة وأقل     
خمس سنوات من خمس سنوات  أقل من سنة  القيمة الدفترية   

ريال قطري ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري   

31 ديسمبر 2016 
-  1٨2.075.000  -  1٨2.075.000 قروض 
-  -  226.292.355  226.292.355 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى 
-  61.712.395  135.92٨.721  197.641.116 مطلوبات أخرى 

-  243.787.39٥  362.221.076  606.008.471  

أكثر من أكثر من سنة وأقل     
خمس سنوات من خمس سنوات  أقل من سنة  القيمة الدفترية   

ريال قطري ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري   

31 ديسمبر 201٥ 
-  -  247,905,200  247,905,200 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى 

  -  132,141,٨٨6  75,049,720  207,191,606 مطلوبات أخرى 

-  132,141,886  322,9٥4,920  4٥٥,096,806  

مخاطر االئتمان

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

بتكوين  الشركة  تقوم  للتحصيل،  قابلة  الغير  المبالغ  مخصص  منه  مطروحًا  األصلي  الفاتورة  بمبلغ  المدينة  الذمم  إدراج  يتم 
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 شطب 
الديون المعدومة عندما ال يكون هناك إمكانية لتحصيلها، وقد تم اإلفصاح عن مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في 

اإليضاح رقم )13(.

أعمار الذمم المدينة تم اإلفصاح عنها في اإليضاح رقم )13(.

نقد لدى البنوك

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

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.

إيضاحات حول
البيانات المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
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3٥-  إدارة المخاطـــر المالية )تتمة(

مخاطر السوق

مخاطر سعر السوق هي المخاطر المتمثلة في تغير أسعار السوق مثل صرف العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة وسعر حقوق 
الملكية بالصورة التي تؤثر على ربح الشركة أو قيمة ما تحتفظ 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.

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

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

201٥  2016  
ريال قطري ريال قطري   

436.157.577  6٨9.972.333 الودائع الثابتة قصيرة األجل 
-  )1٨2.075.000( قروض 

436.1٥7.٥77  ٥07.897.333  

حساسية سعر الفائدة
الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع بقاء  الفائدة للتغيرات الممكنة المعقولة في أسعار  التالي حساسية  يوضح الجدول 

جميع المتغيرات األخرى ثابتة

201٥  2016  
ريال قطري ريال قطري   

1.090.394  1.724.930 الودائع الثابتة قصيرة األجل 
-  )455.1٨7( قروض 

1.090.394  1.269.743  

3٥-  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 2016 
موجودات مالية

مصاريف مدفوعة مقدمًا
11.135.3٨7  33.023  6.571.643  4.530.721 وأرصدة مدينة أخرى 
234.٨53  -  164.079  70.774 حسابات بالبنوك 

11.370.240  33.023  6.73٥.722  4.601.49٥ مجموع الموجودات المالية 

مطلوبات مالية
129.641.30٨  42.4٨0  71.622.670  57.976.15٨ ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 
1٨2.075.000  -  -  1٨2.075.000 قروض 

311.716.308  42.480  71.622.670  240.0٥1.1٥8 مجموع المطلوبات المالية 

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

31 ديسمبر 201٥
موجودات مالية

مصاريف مدفوعة مقدمًا
7,216,206  –  6,746,447  469,759 وأرصدة مدينة أخرى 
573,4٨3  –  353,343  220,140 حسابات بالبنوك 

7,789,689  –  7,099,790  689,899 مجموع الموجودات المالية 

مطلوبات مالية
126,300,325  –  64,079,753  62,220,572 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

126,300,32٥  –  64,079,7٥3  62,220,٥72 مجموع المطلوبات المالية 
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3٥-  إدارة المخاطـــر المالية )تتمة(

مخاطر السوق

2(  مخاطر العمالت األجنبية )تتمة(

تحليل حساسية العمالت األجنبية

تتعرض الشركة أساسا لمخاطر العمالت األجنبية المتعلقة باليورو والجنيه االسترليني، حيث أن الدوالر األمريكي ثابت مقابل 
الريال القطري. 

التالية تفصل حساسية الشركة إلى 10٪ زيادة وانخفاض في الريال القطري مقابل اليورو والجنيه االسترليني، إن ٪10  الفقرة 
هي نسبة الحساسية المستخدمة عند اإلبالغ عن مخاطر العمالت األجنبية داخليا لطاقم اإلدارة العليا والذي يمثل تقييم 
األجنبية  العمالت  فقط  الحساسية  تحليل  يتضمن  األجنبية،  العمالت  صرف  أسعار  في  المعقول  المحتمل  للتغيير  اإلدارة 

المعلقة السائدة للبنود النقدية والتي يتم تعديلها في نهاية السنة بنسبة 10٪ تغير في أسعار صرف العمالت األجنبية.

في 31 ديسمبر 2016، إذا ضعف/عزز الريال القطري بنسبة 10٪ مقابل اليورو والجنيه االسترليني مع بقاء كل المتغيرات األخرى 
ثابتة، فمن الممكن أن يكون ربح السنة البالغ 6.4٨9.640 ريال قطري )2015: 5.697.996 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.

التغيرات في              األثر على حقوق الملكية  
أسعار حقوق الملكية  

201٥  2016   
ريال قطري ريال قطري    

1٥.902.7٥٥ -/+  1٥.800.664 -/+  ٪10 -/+ موجودات مالية متاحة للبيع 

36-  اإللتزامات والتعهدات الطارئة 

كان لدى الشركة اإللتزامات والتعهدات الطارئة التالية كما في 31 ديسمبر:

201٥  2016  
ريال قطري ريال قطري   

22.670.373  6.302.8٥2 إلتزامات عقود رأسمالية 

409.09٥.104  231.232.101 إعتمادات مستندية 

تتضمن اإلعتمادات المستندية مبلغ 229.510.٨17 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2016 )2015: 407.625.573 ريال قطري( يتعلق ببناء 
مصنع األسمنت 5 في أم باب - دولة قطر )إيضاح 5 و ٨(.


