
 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

  ).ع.ق.م.ش( األسمنتشركة قطر الوطنية لصناعة 

  قطر -الدوحة 

  

  البيانات المالية مع تقرير مدقق الحسابات المستقل

 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



  .)ع.ق.م.ش( ركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتش

  مع تقرير مدقق الحسابات المستقلالبيانات المالية 

  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١في للسنة المنتهية 
  

  صفحة                                                                            الفهـــرس

  

   --     المستقل الحسابات مدققتقرير 

  

  

   ١  بيان المركز المالي

  

  

  ٢  بيان الربح أو الخسارة

  

  

   ٣ األخرى الدخل الشامل الربح أو الخسارة وبنود بيان

  

  

 ٤                                                                              بيان التغيرات في حقوق الملكية

  

  

  ٦- ٥  بيان التدفقات النقدية

  

  

 ٦٥ - ٧  إيضاحات حول البيانات المالية
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RN: ٠٤٤٦/MS/FY٢٠١٩  

 تقرير مدقق الحسابات المستقل

 

  المحترمين                 المساهمين  / السادة 

 ).ع.ق.م.ش(شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت 

 ١٣٣٣. ب.ص

  قطر -الدوحة 

 

 المالية تقرير حول تدقيق البيانات

  

  الـرأي

، والتي تتكون من بيان المركز ")الشركة( " ).ع.ق.م.ش(لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية لشركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت 

والتغيرات في  ،وبنود الدخل الشامل األخرى ، والربح أو الخسارةوكًال من بيانات الربح أو الخسارة ،٢٠١٨ديسمبر  ٣١المالي كما في 

 .حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصًا للسياسات المحاسبية الهامة وٕايضاحات تفسيرية أخرى

  

في رأينـا، إن البيانـات الماليـة تظهـر بصورة عادلـة، من جميع النواحي الجوهريـة، المركز المالي لشركة قطر الوطنية لصناعة 

وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية  ،٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في ) .ع.ق.م.ش(سمنت األ

  .للتقارير المالية

  

  أساس الـرأي

حول الحسابات  مدقق مسؤولية"موضحة في فقرة مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير  إن. لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق

قواعد السلوك " لمجلس المحاسبينمعايير السلوك الدولية ل اً مستقلون عن الشركة وفق كما أننا. رنامن تقري "البيانات المالية تدقيق

مسؤولياتنا ب إلتزمناوقد هذا قطر،  دولة للبيانات المالية في بتدقيقنا وك األخرى ذات العالقةلووفقًا لمتطلبات الس" ن المهنيينللمحاسبي

  .أن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسًا لرأينابنعتقد . وفقًا لهذه المتطلبات األخالقية األخرى

 

  فقرة تأكيدية

بإستخدام  الصادر من الحكومةترخيص الإن  ضمن البيانات المالية،) أ) (٥(دون التحفظ في رأينا، وكما هو موضح في إيضاح رقم 

تقوم الشركة بالتفاوض على كما في تاريخ التقرير،  .٢٠١٥خالل سنة  ىمحاجر والمصانع والمساكن قد إنتهاألرض التي تقع عليها ال

 .حيث ال تزال المفاوضات جاريةمع قطر للبترول  التجديدشروط وأحكام 

 

 

 

 

 



  
  )تتمة(تقرير مدقق الحسابات المستقل 

 )تتمة( حول تدقيق البيانات الماليةتقرير 

  :أمور التدقيق الرئيسية

تلك تناول  وتم. الحالية للسنةتدقيقنا لهذه البيانات المالية  في أهمية هي األكثر، إن أمور التدقيق الرئيسية بموجب تقديرنا المهني

 .ال نقدم رأيًا منفصًال في شأن هذه األمور، ونحن حولهااألمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية ككل، وفي تكوين رأينا 
 

 أمور التدقيق الرئيسية كيف تناول تدقيقنا أمور التدقيق الرئيسية؟

األخطاء الجوهرية المتعلقة  لتحديدإجراءات التدقيق التي قمنا بها 

  :اإلعتراف باإليرادات، تضمنت التاليتوقيت دقة، وٕاكتمال و ب

تقييم التصميم والتنفيذ، وٕاختبار فعالية الرقابة ذات القيام ب •

 ؛اإليرادات على إجراءاتالصلة 

إختبار الرقابة العامة لتكنولوجيا المعلومات والرقابة القيام ب •

المتعلقة باإلعتراف  الرئيسية لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات

 باإليرادات؛ و

 .تحليليةبإجراءات تدقيق تفصيلية و القيام  •

تم  – )لایر قطري ٨٤٨,١٥٠,٧١٠(اإلعتراف باإليرادات 

من أمور التدقيق الرئيسية كواحدة تحديد اإلعتراف باإليرادات 

  :لألسباب التالية

 ؛ والكبير التعامالتحجم   •

الحسابات أن هناك  تدقيقلتفترض المعايير المهنية   •

 .اإليراداتبعتراف باإلتتعلق  جوهريةمخاطر 

، ٣ رقم المحاسبية لإليرادات وردت في إيضاحالسياسة إن 

 .٢٦ رقم وعرضت تفاصيل اإليرادات في إيضاح

الجوهرية األخطاء  ة مخاطرلمواجهإجراءات التدقيق التي قمنا بها 

  :، تضمنت التاليالمتعلقة بوجود المخزون

يم مدى كفاية يقتجرد المخزون في نهاية السنة و  رو حض •

 خزون؛ والمالرقابة على وجود إجراءات 

 و في نهاية السنة؛ نتائج المسح الكّميمراجعة  •

في إدراج نتائج  العملية التي قامت بها الشركةمراجعة  •

 .الجرد الفعلي في السجالت المحاسبية

فيما يتعلق بتحديد تكلفة المخزون، تضمنت إجراءات التدقيق التي 

 :يلي ما قمنا بها

بما في ذلك المواد  المخزون لعناصر التي تم شراؤها منل •

عملية الشراء في الشركة  قمنا بمراجعةالخام وقطع الغيار، 

 وٕاختبار المستندات المؤيدة على أساس العينة؛ و

للمخزون تحت التشغيل والمخزون التام، قمنا بتقييم مدى  •

طريقة إحتساب التكلفة من خالل مزيج من معقولية 

 .وتحليليةتفصيلية إجراءات الرقابة واإلجراءات 

لقد  -  )لایر قطري ٣٩٦،٥٣٤،٨٧٢(المخزون  تكلفةوجود و 

تطلب إهتمامًا خاصًا كأمر ي تكلفتهو حددنا وجود المخزون 

  :التدقيق نظرًا لما يلي خالل

كما في نهاية مستويات عالية من المخزون  الشركةلدى  •

 السنة؛ 

ي ضمن عمليات مختلفة فأنواع مختلفة من المخزون تت •

 .التكاليف ذات الصلة في تاريخ التقريرتوصل إلى ال

يتضمن احتساب تكلفة البضاعة قيد التصنيع وبضاعة 

تامة الصنع، على وجه الخصوص، استخدام المواد 

ف غير مباشرة الخام وتخصيص تكلفة الرواتب وتكالي

 باستخدام طرق معقدة؛ و

مختلفة من المخزون في النواع األيتم تحديد كميات  •

على وجه  .ختلفةتخدام عمليات منهاية السنة بإس

الخصوص، يتم تحديد كميات المواد األولية وبعض 

بإستخدام  األعمال قيد التصنيع، والبضاعة تامة الصنع

في الموقع، وهي عملية معقدة تتطلب  المسح الكّمي

 .خبرة خاصة
 

، )٣(إن السياسة المحاسبية للمخزون وردت في إيضاح رقم 

 .)١١(في إيضاح رقم  المخزونوعرضت تفاصيل 
  

 معلومات أخرى

تتكون المعلومات األخرى من تقرير مجلس اإلدارة، الذي تم الحصول عليه قبل . عن المعلومات األخرى ةالمسؤول هيإن اإلدارة 

  .إن المعلومات األخرى ال تتضمن البيانات المالية وتقرير مراقب الحسابات حولها. تاريخ تقرير مراقب الحسابات

 

 

 

 



  
 

  )تتمة(تقرير مدقق الحسابات المستقل 

.ي شكل عن تأكيد أو استنتاج بشأنهإن رأينا حول البيانات المالية ال يتناول المعلومات األخرى، وال نعبر بأ  

ذا طالع على المعلومات األخرى، وفي سبيل ذلك نقوم بتحديد ما إتدقيقنا للبيانات المالية في اإل تتمثل مسؤوليتنا بالنسبة ألعمال

كانت هذه المعلومات األخرى غير متوافقة جوهرًيا مع البيانات المالية أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا بأعمال التدقيق، 

  .أخرى أنها تتضمن أخطاًء جوهريةأو تلك التي يتضح بطريقة 

 

في المعلومات األخرى، فإنه يتعين علينا اإلفصاح عن ذلك، إستناًدا إلى األعمال التي قمنا بها  ستنتجنا وجود أي أخطاًء جوهريةإإذا 

 .ليس لدينا ما ُنفِصح عنه في هذا الشأن. فيما يتعلق بهذه المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير

  

 البيانات المالية للشركةعداد إلدارة والقيمين على الحوكمة في إمسؤوليات ا

عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية وأحكام قانون  ةالمسؤول يإن اإلدارة ه

المالية بصورة  عداد البياناتإ لغرضاإلدارة ضرورية  تعتبرهاوضع نظام الرقابة الداخلية التي  منالشركات التجارية القطري، وكذلك 

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

  

مناسًبا، عن المسائل  ذلك متى كان ،واإلفصاح تقييم قدرة الشركة على اإلستمراريةعن  دارة مسؤولةاإلعند إعداد البيانات المالية، فإن 

، أو ال يوجد لديها إيقاف أنشطتهانوي اإلدارة تصفية الشركة أو يـــــة المحاسبي، ما لم تستمرار المتعلقة باإلستمراريـــة وٕاعتماد مبــــدأ اإل

 .بديل واقعي إال القيام بذلك

  

 .عن اإلشراف على مسار إعداد التقارير المالية للشركة نمسؤولي الحوكمة القيمين علىويعتبر 

 

  البيانات المالية حول تدقيقمدقق الحسابات  اتمسؤولي

غايتنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية بصورة عامة من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة إن 

إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، وال يضمن أن . عن إحتيال أو عن خطأ، وٕاصدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا

وقد تنشأ األخطاء عن . وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف دائًما أي خطأ جوهري في حال وجوده عملية التدقيق التي تّمت

اإلحتيال أو عن الخطأ، وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو ُمجّمع فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها على القرارات اإلقتصادية المتخذة من 

  .ليةالمستخدمين بناًء على هذه البيانات الما

 

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

  :نقوم أيضا

حتيال أو عن خطأ، من خالل التقييم إحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناشئة عن بت •

إن مخاطر . والقيام بإجراءات التدقيق بما ينسجم مع تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا لرأينا

عدم إكتشاف خطأ جوهري ناتج عن اإلحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيث يشمل اإلحتيال التواطؤ، التزوير، الحذف 

 .الرقابة الداخلي المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز نظام

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

 . بغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية

 .علقة بها المعدة من قبل اإلدارةبتقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات المت •

  

  

  







 

  .)ع.ق.م.ش( األسمنتشركة قطر الوطنية لصناعة 

  بيان الربح أو الخسارة

  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١في للسنة المنتهية 

  ل جزءًا من هذه البيانات الماليةإن اإليضاحات المرفقة تشك

- ٢  - 

 

  اتإيضـاح ٢٠١٨  ٢٠١٧

   لایر قطري  لایر قطري

      

 اإليرادات ٢٦ ٨٤٨،١٥٠،٧١٠  ١,٠٣٣,٧٦٩,٨٨٥

  تكلفة اإليرادات  ٢٧ (٥٠٠،٣٠٣،٣٠٤) )٧٠٠,١٧٦,٠٥٣(

  مجمل الربح    ٣٤٧،٨٤٧،٤٠٦ ٣٣٣,٥٩٣,٨٣٢

       

  إيرادات أخرى ٢٨ ٤٢,٨٨٦،٠٣٢ ٤٦,٦٩٤,٨١٥

 مصاريف إدارية وعمومية  ٢٩  (٣٣،٩٤٠،٧٢٨) )٤٠,٥٥٢,١٩٠(

 مصاريف بيع وتوزيع   (٦،٤٨٨،٠٤٢) )٧,٠٨٧,٥٨٩(

  أرباح اإلستثمار في شركات زميلةمن حصة   ٩   ٣،٢٦٩،٢٨٥ ٢,٩٤٠,٩٨٢

  تكاليف التمويل    )٥،٧٣٥،٧٨٩(  -- 

  تدني قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع )ب(١٨ -- )٨,٦٦٥,٥٢٣(

  ربح السنة     ٣٤٧،٨٣٨،١٦٤  ٣٢٦,٩٢٤,٣٢٧

      

 األساسي والمخفف للسهم الواحدالعائد  ٣٠ ٥،٣٢   ٥،٠٠

  

  

  

  

  

  



 

  .)ع.ق.م.ش( األسمنتشركة قطر الوطنية لصناعة 

  بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى

  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١في للسنة المنتهية 

  ل جزءًا من هذه البيانات الماليةإن اإليضاحات المرفقة تشك

- ٣  - 

  

  اتإيضـاح ٢٠١٨  ٢٠١٧

   لایر قطري  لایر قطري

        

  ربح السنة    ٣٤٧،٨٣٨,١٦٤   ٣٢٦,٩٢٤,٣٢٧

 بنود الدخل الشامل األخرى     

      
البنود التي سوف يعاد تصنيفها الحقًا إلى بيان الربح أو 

  :الخسارة
  المالية المتاحة للبيع  في القيمة العادلة للموجودات الحركةصافي   )ب( ١٨  --  )٣٤,٤٠٦,٤٦٨(

  زميلة صافي التغيرات في حصة احتياطي القيمة العادلة لشركات  ١٩  )١،٨٢٢،٢٠٩(  ١,٢٢١,٠٧١

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

 --  ١٩،٦٤٠،٨٨٧ 
  )أ( ١٨

صافي التغيرات في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية بالقيمة 

  العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
  األخرى للسنة )دخل الشاملال(بنود      ١٧،٨١٨,٦٧٨  )٣٣,١٨٥,٣٩٧(

  إجمالي الدخل الشامل للسنة   ٣٦٥,٦٥٦,٨٤٢   ٢٩٣,٧٣٨,٩٣٠



  .)ع.ق.م.ش( األسمنتشركة قطر الوطنية لصناعة 

  بيان التغيرات في حقوق الملكية

  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١في للسنة المنتهية 

  ل جزءًا من هذه البيانات الماليةإن اإليضاحات المرفقة تشك

- ٤  - 

      العادلةالتغيرات المتراكمة في إحتياطي القيمة        
  

  إحتياطي تطوير  إحتياطي قانوني  رأس المال

الموجودات 
المتاحة المالية 

  للبيع

الموجودات 
القيمة  –المالية 

العادلة من خالل 
بنود الدخل 
  الشامل األخرى

المتعلقة 
بالموجودات 

المالية للشركات 
  األرباح المدورة  الزميلة

  
  المجموع

 لایر قطري لایر قطري لایر قطري  لایر قطري قطري لایر لایر قطري لایر قطري لایر قطري  
                  

  ٣،٠٨٧،٢٥٤،٧٠٢  ١،٧٣٢،٥٨٣،٤٠٤  ٧،١٩١،٦١٤  --  ٤٩،٧١٥،٣٤٣  ٤٠٦،٥٨٨،٥١١ ٢٩٧،٠٥٨،٦١٠  ٥٩٤،١١٧،٢٢٠  ٢٠١٧يناير  ١الرصيد كما في 
  ٢٩٣،٧٣٨،٩٣٠  ٣٢٦،٩٢٤،٣٢٧  ١،٢٢١،٠٧١  --  (٣٤،٤٠٦،٤٦٨)  --  --  --  إجمالي الدخل الشامل للسنة

  --  (٥٩،٤١١،٧٢٠)  -- --  --  --  --   ٥٩،٤١١،٧٢٠  )١٥إيضاح (أسهم منحة 
  --  (٢٩،٧٠٥،٨٦٠)  -- --  --  --  ٢٩،٧٠٥،٨٦٠  --  )١٦إيضاح (محول إلى إحتياطي قانوني 

المساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية 
  (٨،١٧٣،١٠٨)  (٨،١٧٣،١٠٨)  -- --  --  --  --  -- )٣١إيضاح (والرياضية 

  (٢٣٧،٦٤٦،٨٩٣)  (٢٣٧،٦٤٦،٨٩٣)  -- --  --  --  --  --  )٢٠إيضاح ( توزيعات أرباح
  --  ٤٠٦،٥٨٨،٥١١ -- -- --  )(٤٠٦،٥٨٨،٥١١ --  --  )١٧إيضاح (إحتياطي تطوير 
  ٣،١٣٥،١٧٣،٦٣١ ٢،١٣١،١٥٨،٦٦١   ٨،٤١٢،٦٨٥  --  ١٥،٣٠٨،٨٧٥  --  ٣٢٦،٧٦٤،٤٧٠  ٦٥٣،٥٢٨،٩٤٠  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

األثر التراكمي في التطبيق المبدئي المعيار 
 ٣إيضاح ( ٩الدولي للتقارير المالية رقم 

 (١،٦٢٧،٨٨٧) ٧،٠٣٧،٦٣٦  --  ٦،٦٤٣،٣٥٢  (١٥،٣٠٨،٨٧٥)  --  -- -- )) ب(١٨و ) أ( ١٨،
 ٣،١٣٣،٥٤٥،٧٤٤ ٢،١٣٨،١٩٦،٢٩٧  ٨،٤١٢،٦٨٥  ٦،٦٤٣،٣٥٢  --  --  ٣٢٦،٧٦٤،٤٧٠  ٦٥٣،٥٢٨،٩٤٠ )معّدل( ٢٠١٨يناير  ١الرصيد كما في 

  ٣٦٥،٦٥٦،٨٤٢  ٣٤٧،٨٣٨،١٦٤  (١،٨٢٢,٢٠٩)  ١٩،٦٤٠،٨٨٧  --   --   --   --   إجمالي الدخل الشامل للسنة
تحويل الربح أو الخسارة المعترف بها في 

أدوات حقوق الملكية  –الموجودات المالية 
 ١٨إيضاح (المباعة إلى األرباح المدورة 

  --  )١،٤٠٧،٧٥٢(  --  ١،٤٠٧،٧٥٢  --  --  --  -- ))أ(
المساهمة في صندوق األنشطة اإلجتماعية 

 (٨،٦٩٥،٩٥٤) (٨،٦٩٥،٩٥٤) --  -- -- -- -- --  )٣١إيضاح (والرياضية 
 (٢٩٤،٠٨٨،٠٢٣) (٢٩٤،٠٨٨،٠٢٣) --  -- -- -- -- --  )٢٠إيضاح (توزيعات أرباح 

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
٦٥٣،٥٢٨،٩٤

٠  
٣٢٦،٧٦٤،٤٧

٦،٥٩٠،٤٧٦  ٢٧،٦٩١،٩٩١  --  --  ٠  
٢،١٨١،٨٤٢،٧٣

٢ 
٣،١٩٦،٤١٨،٦٠

٩  
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٢٠١٨  ٢٠١٧  

  لایر قطري  لایر قطري

 النقدية من األنشطة التشغيليةالتدفقات   

 ربح السنة   ٣٤٧،٨٣٨،١٦٤  ٣٢٦,٩٢٤,٣٢٧

 :تعديالتال  
 إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات وٕاستثمارات عقارية  ١٥٥،٥٩٢،٦٧٥ ١٤٠,٤٧٨,٦٧٠

 إطفاء موجودات غير ملموسة  -- ١,٨٥٧

  تدني قيمة موجودات متاحة للبيع  -- ٨,٦٦٥,٥٢٣

  ديون مشكوك في تحصيلهامخصص   (٢٥٢،٦٥٩) ٢٥٢,٦٥٩

 مخزون متقادم وبطئ الحركة) عكس( /مخصص    ٧١٩،٣٥١  )٣٨,٣٤٠(

  إيرادات إيجارات من إستثمارات عقارية  (٩،٨٣٥،٥٣٦) )٧,٤٩٤,٣٢٢(

  ومعدات  وآالت ربح من إستبعاد ممتلكات  -- )١٨٦,٨٠٨(

  موجودات مالية متاحة للبيع  /أدوات حقوق الملكية -  ربح من بيع موجودات مالية  -- )١,١٩٦,٣٣٩(

 إيرادات فوائد  (٢٠،٦٥٢،٨٣٦) )٢٣,٢١٨,٤٥٤(

)(١٠،٩٨٧،٧٦٢) )٦,٧٠٥,٣٦٢  

موجودات مالية  /أدوات حقوق الملكية –ودات مالية إيرادات توزيعات أرباح من موج

  متاحة للبيع

  الخصم على األرصدة الدائنة طويلة األجل إطفاء  ١،٢٦٤،٠٠٣ ١,٨٧٧,٠٤١

  أرباح اإلستثمار في شركات زميلةمن حصة    (٣،٢٦٩،٢٨٥) )٢,٩٤٠,٩٨٢(

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  ١،٤٧٦،٢٢٢ ١,٣١٠,١٨٨

 أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل ٤٦١،٨٩٢,٣٣٧ ٤٣٧,٧٢٩,٦٥٨

  التغيرات في رأس المال العامل  
 المخزون  (٦٦،٨٩٣،٢٦٥) ٦٧,٣٨١,٣٧٩

  ذمم مدينة (٥٠،٦٧٧،٤٤٤) )٥٢,٧٧٤,٨٥٦(

 مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى (١٢،١٦٤،٣٣٤) )١,١٣٢,٠٦٧(

  مطلوبات أخرى (١٠٣,٣٧٢،٥٤٤) )٥٨,٧٢٦,٤٦١(

  ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى ٥،٠٣٨،٣٧١ ١٨,٢٢٥,٠٣٢

  التشغيليةالتدفقات النقدية الناتجة من األنشطة  ٢٣٣،٨٢٣،١٢١ ٤١٠,٧٠٢,٦٨٥

  المساهمة المدفوعة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية (٨،١٧٣،١٠٨) )١١,٨٧٧,٥٢٨(

  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين (٨١٤،٦٨٦) )٥,٦٨٦,٩٥٧(

  صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية ٢٢٤،٨٣٥،٣٢٧ ٣٩٣,١٣٨,٢٠٠
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  اتإيضـاح ٢٠١٨  ٢٠١٧

   لایر قطري  لایر قطري

     

  ستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة اإل   

 ممتلكات وآالت ومعدات، صافيًا من الدفعات المدفوعة مقدماً  شراء  (٩٢،٨٢٢،٨٦٤) )١٧٠,٤٥٧,٩٨٩(

)(١٦٢,٠١٥،٨٦٤) )٢٠،٧٨٢,٣٨٧   

الدخل الشامل  بنود مصنفة بالقيمة العادلة من خاللشراء موجودات مالية 

  موجودات متاحة للبيع/ ىاآلخر 

٧١,٨١٨،٨٢١ ٢٦,٤٢٧,٤١٢   

متاحة للبيع مصنفة بالقيمة العادلة من  مالية موجوداتمن بيع  لالمتحص

  موجودات متاحة للبيع/ ىالشامل اآلخر  الدخلبنود خالل 

  ومعدات  وآالت المتحصل من بيع ممتلكات   -- ٢٩٨,٩٩٩

  ادات إيجارات المستلم من إير    ٩،٨٣٥،٥٣٦ ٧,٤٩٤,٣٢٢

  المستلم من إيرادات فوائد    ١٧،٧٤٤،٣٢٨ ٢٣,٢١٨,٤٥٤

  توزيعات أرباح من شركات زميلة   ٢،٨٣٥،٠٠٠ ١,٣٣٣,٣٣٣

١٠،٩٨٧،٧٦٢ ٦,٧٠٥,٣٦٢   

موجودات / أدوات حقوق الملكية  -توزيعات أرباح من موجودات مالية 

  متاحة للبيع

  األنشطة االستثمارية صافي التدفقات النقدية المستخدمة في  (١٤١،٦١٧,٢٨١) )١٢٥,٧٦٢,٤٩٤(

     

  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية   

  المتحصل من القروض   -- ١٨٢,٠٧٥,٠٠٠

  دفعات قروض   (٩٠،٤٠٠،٠٠٠)  --

  مدفوعة توزيعات أرباح   (٢٩٤،٠٨٨،٠٢٣) )٢٣٢,٥١٤,٥٢٧(

 األنشطة التمويليةالمستخدمة في  التدفقات النقديةصافي   (٣٨٤،٤٨٨،٠٢٣) )٥٠,٤٣٩,٥٢٧(

      

 في النقد وشبه النقد الزيادة) النقص(صافي   (٣٠١،٢٦٩،٩٧٧) ٢١٦,٩٣٦,١٧٩

  النقد وشبه النقد في بداية السنة   ٩١٠،٠٨٠،٥٥٩ ٦٩٣,١٤٤,٣٨٠

  النقد وشبه النقد في نهاية السنة ١٤  ٦٠٨،٨١٠،٥٨٢ ٩١٠,٠٨٠,٥٥٩
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  التأسيس والنشاط الرئيسي .١

، في دولة قطر كشركة مساهمة قطرية بموجب المرسوم األميري ")الشركة) (".ع.ق.م.ش( األسمنتالوطنية لصناعة تأسست شركة قطر 

إن الشركة مدرجة في  .قطردولة  - إن مقر المكتب الرئيسي للشركة في الدوحة ). ٢٥(تحت سجل تجاري رقم  ١٩٦٥لسنة ) ٧(رقم 

  . بورصة قطر

  

تم . بدولة قطر والركياتمن خالل مصانعها في منطقة أم باب  والرمل المغسول األسمنتتزاول الشركة نشاطها في مجال صناعة وبيع 

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

  

 المالية الجديدة والمعدلةتطبيق المعايير الدولية للتقارير  .٢

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتي أصبحت سارية المفعول في السنة الحالية   ٢,١

البيانات المالية، والتي أصبحت سارية المفعول للفترات السنوية  هتم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية التالية الجديدة والمعدلة من هذ

  . ٢٠١٨التي بدأت في أو بعد يناير 

  

والمعيار الدولي ) ٢٠١٤المعدلة في يوليو " (األدوات المالية) "٩(طبقت الشركة وللمرة األولى، المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

والتعديالت الالحقة والمتعلقة بالمعايير الدولية للتقارير المالية األخرى والتي " من العقود مع العمالء اإليرادات) "١٥(للتقارير المالية رقم 

  : ، إن اثر التطبيق المبدئي لهذه المعايير موضح أدناه٢٠١٨يناير  ١أصبحت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

  

  "األدوات المالية ) " ٩(للتقارير المالية رقم أثر التطبيق المبدئي للمعيار الدولي 

والتعديالت )  ٢٠١٤المعدلة في يوليو " (األدوات المالية) "٩(في العام الحالي، قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

. ٢٠١٨يناير  ١لفترة المحاسبية التي تبدأ في أو بعد الالحقة المتعلقة بالمعايير الدولية للتقارير المالية األخرى والفعالة بشكل إلزامي ل

  . بعدم تعديل أرقام المقارنة) ٩(المعيار للشركة عند االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم يسمح 

  

 .لماليةاألدوات ا) ٧(إضافة لذلك طبقت الشركة التعديالت الالحقة المتعلقة بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  

) ٩(فقد ادخل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم . وفترة المقارنة ٢٠١٨حول  الجديدة اإلفصاحاتتطبيق متطلبات تم  : اإلفصاحات

  :  متطلبات جديدة وهي

  .إن تفاصيل المتطلبات الجديدة وأثرها على البيانات المالية للشركة موضحة أدناه
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 )تتمة(تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  .٢

  )تتمة(الجديدة والمعدلة والتي أصبحت سارية المفعول في السنة الحالية المعايير الدولية للتقارير المالية    ٢,١

  التصنيف والقياس للموجودات المالية والمطلوبات المالية، وتدني القيمة للموجودات المالية  )١

  )٩(للتقارير الدولية رقم نتقال المنصوص عليها في المعيار الدولي دولي للتقارير وفقًا لمتطلبات اإلقامت الشركة بتطبيق المعيار ال

  .التصنيف والقياس للموجودات المالية - أ

لألدوات ) ٩(وبالتالي، قامت الشركة بتطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم . ٢٠١٨يناير  ١إن تاريخ التطبيق المبدئي هو 

يناير  ١ق المتطلبات لألدوات التي تم استبعادها بالفعل كما في كما ولم تقم الشركة بتطبي ٢٠١٨يناير  ١التي لم يتم استبعادها كما في 

٢٠١٨ .  

  

يجب قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة أو ) ٩(جميع الموجودات المالية المعترف بها والتي تندرج تحت المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  .ت المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات الماليةالقيمة العادلة بناًء على نموذج أعمال الشركة إلدارة الموجودا

 

عندما يتم استبعاد دين استثماري مقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة 

 إستبعادعندما يتم . و الخسارة كتعديل إلعادة التصنيفوالمعترف بها مسبقًا في الدخل الشامل األخر من حقوق الملكية إلى الربح أ

اآلخر لم تعترف به المنشأة، فإن الربح أو الخسارة المتراكمة  محدد بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل استثمار في حقوق الملكية

  .المدورةالتي تم اإلعتراف بها مسبقًا في الدخل الشامل اآلخر يتم تحويلها الحقًا لألرباح 

 

) د(اإليضاح  موضح فيأدوات الدين التي تم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل قابل لتدني القيمة 

  .أدناه

  

الموجودة في ذلك بناًء على الحقائق والظروف  ٢٠١٨يناير  ١قامت إدارة الشركة بمراجعة موجودات الشركة المالية الحالية كما في 

المالية للشركة  كان له التأثير التالي على الموجودات) ٩(التاريخ واستنتاجًا لذلك فإن التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  :للتصنيف والقياس
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 )تتمة(تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  .٢

 )تتمة(المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتي أصبحت سارية المفعول في السنة الحالية    ٢,١

  )تتمة(التصنيف والقياس للموجودات المالية  -أ

) األعمالسواًء المحتفظ بها لغرض المتاجرة أو مقابل استثمار طارئ والناشئة عن دمج  (ستثمارات الشركة في أدوات حقوق الملكية إ •

معيار المحاسبة  والتي تم تصنيفها سابقًا كموجودات مالية متاحة للبيع والتي تم قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير بما يقتضيه

والتي صنفت بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يستمر تراكم التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق  )٣٩(الدولي رقم 

  .أدوات حقوق الملكية –الموجودات المالية  لملكية في احتياطيا

بالتكلفة المطفأة ويستمر كذلك قياسها بالتكلفة المطفأة ) ٣٩(م قياس القروض والذمم المدينة بمقتضى المعيار المحاسبي الدولي رقم ت •

أعمال هدفه تجميع التدفقات النقدية التعاقدية وهذه حيث أنها محتفظ بها في نموذج ) ٩(بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  . التدفقات النقدية عبارة عن دفعات أساسية وفائدة على المبلغ األصل القائم

أدناه التغيرات في التصنيف والتعديالت ذات الصلة الناتجة عن عمليات إعادة التصنيف للموجودات المالية ) د(توضح المالحظة 

  ).٩(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم للشركة عند تطبيق 

 

  .تدني قيمة الموجودات المالية - ب

نموذج خسارة اإلئتمان المتوقعة مقابل ) ٩(فيما يتعلق بالتدني في قيمة الموجودات المالية، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

يتطلب نموذج خسارة اإلئتمان المتوقعة من الشركة إحتساب ). ٣٩(الدولي رقم نموذج خسارة اإلئتمان المتكبدة وفقًا لمعيار المحاسبة 

خسائر االئتمان المتوقعة والتغيرات في الخسائر االئتمانية المتوقعة في كل تاريخ تقرير لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ 

 .ري حدوث ائتمان فعلي قبل تسجيل خسائر االئتمانوبعبارة أخرى ، لم يعد من الضرو . اإلعتراف المبدئي للموجودات المالية

  

االعتراف بمخصص  بناءًا على الموجودات المالية الحالية للشركة) ٩(على وجه التحديد، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  .لخسائر االئتمان المتوقعة وذلك في

 الذمم المدينة التجارية  )١(

 نقد وأرصدة لدى البنوك )٢(

 

من الشركة قياس مخصص الخسارة ألداة مالية ما بمبلغ يعادل ) ٩(ه الخصوص، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم على وج

على مدى عمر األداة خاصة إذا زادت مخاطر االئتمان على تلك األداة المالية بشكل كبير منذ  (ECL)خسائر االئتمان المتوقعة 

ومع ذلك ، إذا لم تزيد مخاطر . ألداة المالي تم شراءها أو الموجودات المالية ذات قيمة متدنية األصلاالعتراف األولى، أو إذا كانت ا

باستثناء األدوات المالية التي تم شراءها أو الموجودات المالية ذات قيمة (االئتمان على األدوات المالية بشكل كبير منذ االعتراف األولي 

ر فوي. شهر من خسائر االئتمان المتوقعة ١٢ة بقياس مخصص الخسارة لألداة المالية بمبلغ يساوي ، فإن الشركة مطالب)متدنية األصل

م مذللخسائر االئتمان المتوقعة قيمة دل بمبلغ يعارة لخساص امخصس لقياط ج مبسھيًضا منأ) ٩(م قرلمالية ر ايرلي للتقادولر المعياا

  .يةرلتجااينة دلما



  .)ع.ق.م.ش( األسمنتشركة قطر الوطنية لصناعة 

  إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١في للسنة المنتهية 

  

 - ١٠  - 

 

  
 )تتمة(للتقارير المالية الجديدة والمعدلة تطبيق المعايير الدولية  .٢

  )تتمة(المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتي أصبحت سارية المفعول في السنة الحالية    ٢,١

 )تتمة(تدني قيمة الموجودات المالية  -ب       

، فقد اختارت الشركة عدم إعادة تعديل أرقام )٩(للتقارير المالية رقم لمتطلبات الخاصة باإلنتقال في المعيار الدولي اًا لما تسمح به وفق

ألرباح في الرصيد اإلفتتاحي لعلى القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية  وتم إدراج التعديالت في تاريخ التطبيق. المقارنة

 .المدورة واالحتياطيات األخرى للفترة الحالية
 

قرت عدم تعديل أرقام المقارنة، ولغرض تقييم ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف نظرًا ألن الشركة قد أ

، قامت ) ٢٠١٨يناير  ١أي ) (٩(المبدئي األدوات المالية التي اعترف بها في تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  .٢٠١٨يناير  ١تمان لألدوات المالية المعنية بتاريخ تسجيل اعترافهم المبدئي لمخاطر االئتمان كما في اإلدارة بمقارنة مخاطر االئ

:إن نتائج التقييم كما يلي  
 

مخصص الخسارة اإلضافية التراكمية 
.٢٠١٨يناير  ١المعترف بها كما في   

  ٢٠١٨يناير  ١تقييم مخاطر االئتمان كما في 
 

البنود 
الموجودة كما في 

 ٢٠١٨يناير  ١
والخاضعة 

لمخصصات تدني 
القيمة وفقًا 

للمعيار الدولي 
للتقارير المالية 

)٩(رقم   
   لایر قطري

١،٦٢٧،٨٨٧ 
تطبق الشركة نموذج مبسط لإلعتراف بخسائر اإلئتمان 

 ذمم تجارية مدينة المتوقعة على مدى حياة هذه الموجودات

 لم يتم اإلعتراف بخسارة تدني في القيمة
 

تقييم جميع أرصدة البنك على أنها ذات مخاطر يتم 
حتفاظ ائتمانية منخفضة في تاريخ كل تقرير حيث يتم اال

ينظم من قبل  حسنة السمعة بها مع مؤسسات مصرفية
 أرصدة لدى البنوك .المصرف المركزي

 المجموع   ١،٦٢٧،٨٨٧
 

ئتمان في صاحات حول تعرض الشركة لمخاطر اإلفالمزيد من اإل) ٧(التعديالت الالحقة للمعايير الدولية للتقارير المالية رقم كما نتج عن 

  البيانات المالية
  

  .تصنيف وقياس المطلوبات المالية -ج

  .المالية للشركة أي تأثير على تصنيف وقياس المطلوبات) ٩(لم يكن لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  

 )٩(اإلفصاحات فيما يتعلق بالتطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير المالية  - د
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 - ١١  - 

والمعيار ) ٩(يوضح الجدول أدناه تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 .٢٠١٨يناير  ١طبيق األولي، في تاريخ الت) ٣٩(المحاسبي الدولي رقم 
 
  
 )تتمة(تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  .٢

  )تتمة(المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتي أصبحت سارية المفعول في السنة الحالية    ٢,١

 )٩(الدولية للتقارير المالية اإلفصاحات فيما يتعلق بالتطبيق األولي للمعايير  - د

القيمة الدفترية 
الجديدة وفقًا 
للمعيارالدولي 

للتقارير المالية رقم 
)٩( 

مخصص 
الخسارة 

المعترف به 
وفقًا للمعيار 

الدولي للتقارير 
المالية رقم 

)٩(  

القيمة الدفترية 
األصلية وفقًا 

للمعيار المحاسبة 
  )٣٩(الدولي رقم 

فئة القياس 
الجديدة وفقًا 

للمعيار الدولي 
للتقارير المالية 

 )٩(رقم 

فئة القياس 
  األصلية

وفقًا للمعيار 
المحاسبة 

 إيضاح )٣٩(الدولي 

 

     طريقلایر    طريلایر ق
 الموجودات المالية         
         

١١٠،٤٨٥،٩٦٥  --  ١١٠،٤٨٥،٩٦٥  

موجودات مالية 
أدوات حقوق  –

الملكية المعينة 
كأدوات بالقيمة 

العادلة من 
خالل الدخل 

 الشامل اآلخر 

موجودات 
مالية متاحة 

 للبيع

 أدوات حقوق الملكية أ

 اإلطفاءالتكلفة   ٢٣٩،٠١٩،٩٣٤  ١،٦٢٧،٨٨٧  ٢٣٧،٣٩٢،٠٤٧
قروض وذمم 

 مدينة
 ذمم تجارية مدينة ب

  

وفًقا لما يسمح به . حقوق الملكية االستثمارات التي تعتزم الشركة االحتفاظ بها على المدى الطويل ألغراض استراتيجية تمثل أدوات  -  أ

، قامت الشركة بتعيين هذه اإلستثمارات في تاريخ التطبيق المبدئي كما تم قياسه )٩(المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ستثمارات لن يتم إعادة ادلة المتراكمة المرتبطة بهذه اإلالقيمة الع إن إحتياطي. اّالخر الدخل الشامل دلة من خاللبالقيمة العا

 .تصنيفها إلى بيان الربح أو الخسارة

حيث  . ةفأطلماحاليًا بالتکلفة ) ٣٩(رقم لي دولالمحاسبة ر امعياب جوينة بمدمم مروض وذکقالمصنفة ينة دلمف الذمم اتصنيم يت  -  ب

لایر قطري في مخصص إنخفاض قيمة الذمم المدينة في الرصيد اإلفتتاحي لألرباح المدورة  ١،٦٢٧،٨٨٧اف بزيادة قدرها تم اإلعتر 

  .)٩(عداد التقارير المالية رقم إلالدولي  نتقال إلى المعيارعند اإل ٢٠١٨يناير  ١كما في 

  العمالء إيراد من عقود مع ١٥أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

) ٢٠١٦المعدل في أبريل (إيراد من عقود مع العمالء ) ١٥(في السنة الحالية، قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

منهجًا من  )١٥(يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم . ٢٠١٨يناير  ١وقد سرى تطبيقها إلزامًيا للفترة المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 

  .تفاصيل المتطلبات الجديدة وتأثيرها على البيانات المالية للشركة موضحة أدناه. خطوات لإلعتراف باإليراد ٥
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 - ١٢  - 

 
 )تتمة(تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  .٢

 )تتمة(المفعول في السنة الحالية المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتي أصبحت سارية    ٢,١

  )تتمة(إيراد من عقود مع العمالء ١٥أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

لوصف ما قد ُيعرف أكثر باسم " إلتزامات العقود"و " موجودات العقود"مصطلح ) ١٥(يستخدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

، على الرغم من أن المعيار ال يمنع أي منشاة من استخدام أوصاف بديلة في بيان المركز "اإليرادات المؤجلة"و " اإليرادات المستحقة"

  .لوصف هذه األرصدة) ١٥(اعتمدت الشركة المصطلحات المستخدمة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم . المالي
  

إلى جانب توفير المزيد من . أدناه) ٣(اإليراد في الشركة في اإليضاح رقم تم اإلفصاح بالتفصيل عن السياسات المحاسبية  لقطاعات 

تأثيرًا كبيرًا على ) ١٥(اإلفصاحات الشاملة لمعامالت اإليرادات الخاصة بالشركة، لم يكن لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 .أو األداء المالي للشركة/ المركز المالي و

  

لإلعتراف بمبيعات لحالية اسبية لمحااا ھسياساتل مقاب) ١٥(م قرلمالية ر ايرلتقاداد الي إلعدولر المعيار األثم تقييء راکة بإجرلشت اقام

يناير  ١اعتباًرا من ) ١٥(إن أثر تقييم إنتقال الشركة واعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  .لمارلت امنتجات وسمناإل

  أي تأثير جوهري على البيانات الماليةلم ينتج عنه  ٢٠١٨

  

بشكل مبدئي عند ) ١٥(لقد اختارت الشركة أسلوبًا معدًال الستعادة وتسجيل التأثير التراكمي لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  .الفترات المقارنةولم يتم إعادة تقييم  ٢٠١٨يناير  ١االعتراف في الرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة اعتبارًا من 

  

  ٢٠١٦ – ٢٠١٤السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  التحسيناتدورة 

الوارد في دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير ) ٢٨(التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  الشركة طبقت

 .للمرة األولى في السنة الحالية ٢٠١٦-  ٢٠١٤المالية 

  

  المشتركالشركات الزميلة وشركات المشروع  فياإلستثمارات  ٢٨على المعيار المحاسبي الدولي رقم  التعديالت

ت کارلشافي رات الستثماس القيااألخرى لمماثلة من المنشآت ا وغيرها المشتركةر منظمات مشاريع رأس المال خيات أن يالدلتعا ضحوت

رك، مشتروع مشأو ميلة زکة رشل لکل منفصل بشکرة فومتل الربح أو الخسارة خالن لة مدلعااکة بالقيمة رلمشتايع رلمشاواميلة زلا

  .ليوألراف اعتد اإلعناإلختيار ينبغي و

  

اظ بقياس القيمة العادلة المطبقة من قبل الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي هي فيما يتعلق بخيار المنشأة غير اإلستثمارية لالحتف

ة منشآت استثمارية عند تطبيق طريقة حقوق الملكية، فإن التعديالت تقدم توضيًحا مماثًال بأن هذا الخيار متاح لكل منشاة زميلة استثماري

  .أو مشروع مشترك استثماري
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 - ١٣  - 

  
 )تتمة(الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة تطبيق المعايير  .٢

  )تتمة(المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتي أصبحت سارية المفعول في السنة الحالية    ٢,١

  تحويالت االستثمار العقاري) ٤٠(تعديالت على المعيار المحاسبة الدولي رقم 

ضح وت. اإلستثمار العقاري ألول مرة في السنة الحالية) ٤٠(على معيار المحاسبة الدولي رقم قامت الشركة بتطبيق التعديالت 

العقار يفي أو لم يعد يفي بتعريف اإلستثمار  نکاإذا ما م تقييت أن تحويل الملكية إلى أو من اإلستثمار العقاري يتطلب يالدلتعا

كما توضح التعديالت أن الحاالت الواردة في المعيار المحاسبي الدولي . دثحد قدام الستخر اتغيين بأواضحة لة دبأًا موعدمالعقاري، 

  .ليست شاملة وأن التغيير في االستخدام يمكن أن يكون بالنسبة للعقارات قيد اإلنشاء) ٤٠(رقم 

  

  معامالت بالعمالت األجنبية والبدل المدفوع مقدماً ) ٢٢(المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  تفسيراتتفسير لجنة 

لغرض تحديد سعر الصرف " تاريخ المعاملة"كيفية تحديد  )٢٢(تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم يتناول 

، عندما يتم دفع أو استيفاء هذا المبلغ مقدًما بعملة أجنبية اتيراداإلأو  اتمصروفالأو  الموجوداتبالستخدامه عند االعتراف المبدئي 

  غير نقدي أو إلتزام غير نقدي الموجوداتالذي ينتج عنه اإلعتراف ب

  

مطلوبات غير النقدية الناشئة يحدد التفسير أن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تعترف به الشركة مبدئيًا بالموجودات غير النقدية أو ال

إذا كان هناك العديد من الدفعات أو اإلستالمات مقدمًا فإن التفسير يتطلب من الشركة . من السداد أو اإلستالم بالبدل المدفوع مقدماً 

  .تحديد تاريخ المعاملة لكل سداد أو استالم بدل المدفوع مقدماً 

  

علي ألي من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أو التعديالت التي تم تطبيقها ألول مرة ما ورد أعاله، لم يكن هناك تأثير ف بإستثناء

  . ٢٠١٨يناير  ١في السنة المالية التي تبدأ في أو بعد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  .)ع.ق.م.ش( األسمنتشركة قطر الوطنية لصناعة 

  إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١في للسنة المنتهية 

  

 - ١٤  - 

  
 )تتمة(تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  .٢

  المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقهاالمعايير الدولية للتقارير   ٢,٢

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

  يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد   المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
  ٢٠١٩يناير  ١  عقود اإليجار  ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

للمعايير الدولية للتقارير المالية  ٢٠١٧- ٢٠١٥دورة التحسينات السنوية 
) ٣(التي تتضمن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

الترتيبات ) ١١(دمج األعمال والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ار ضرائب الدخل ومعي) ١٢(المشتركة و معايير المحاسبة الدولية رقم 

  .  تكاليف القروض) ٢٣(المحاسبة الدولي رقم 

   ٢٠١٩يناير  ١

عدم ) ٢٣(تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 
  التيقن في معالجة ضريبة الدخل

  ٢٠١٩يناير  ١

األدوات المالية ) ٩(التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  .الدفع المسبقة مع التعويضات السلبيةالمتعلقة بمميزات 

  ٢٠١٩يناير  ١

لمتعلقة ن افيوظلمافع امن) ١٩(رقم  لي دولالمحاسبة ر امعياالتعديل على 
  يتهاوتسقليصها أو تددة أو لمحالمنافع اة طخل يدبتع

  ٢٠١٩يناير  ١

اإلستثمارات في ) ٢٨(التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
لة وشركات المشروع المشترك المتعلقة بالفوائد طويلة الشركات الزمي

  . األجل في الشركات الزميلة وشركات المشروع المشترك

  ٢٠١٩يناير  ١

تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية إلعداد 
لتقارير المالية إلعداد ا تعديالت على المعيار الدولي -التقارير المالية 

والمعيار ) ٣(لتقارير المالية رقم  لمعيار الدولي إلعداد اوا) ٢(رقم 
لتقارير إلعداد اوالمعيار الدولي ) ٦(لتقارير المالية رقم  إلعداد ا الدولي

والمعيار المحاسبي ) ١(ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) ١٤(المالية رقم 
 ومعيار المحاسبة) ٣٤(ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) ٨(الدولي رقم 
 تفسير ولجنة) ٣٨(ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) ٣٧(الدولي رقم 

والتفسير ) ١٩(والتفسير رقم ) ١٢(المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 
لتحديث تلك اآلراء ) ٣٢(، وتفسير رقم ) ٢٢(والتفسير رقم ) ٢٠(رقم 

لإلشارة فيما يتعلق باإلشارات إلى واالقتباس من اإلطار المفاهيمي أو 
  .إلى نسخة مختلفة من اإلطار المفاهيمي

  ٢٠٢٠يناير  ١

دمج األعمال ) ٣(التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  والمتعلق بتعريف األعمال 

   ٢٠٢٠يناير  ١

المتعلق ) ٨(ورقم ) ١(التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  بتعريف المادية

  ٢٠٢٠يناير  ١

  ٢٠٢١يناير  ١  عقود التأمين ) ١٧(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

البيانات المالية ) ١٠(التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
اإلستثمارات في الشركات ) ٢٨(الموحدة والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

المتعلقة ببيع أو مساهمة  ٢٠١١الزميلة وشركات المشروع المشترك 
  . المستثمر للموجودات في الشركة الزميلة وشركات المشروع المشترك

  التطبيق ما زال مسموح . تاريخ سريان التطبيق إلى أجل غير مسمى

  

  
  



  .)ع.ق.م.ش( األسمنتشركة قطر الوطنية لصناعة 

  إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١في للسنة المنتهية 

  

 - ١٥  - 

  
 )تتمة(تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  .٢

  )تتمة(المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها   ٢,٢

نطبق و يتم تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في البيانات المالية للشركة كما في أو عندما يتتوقع اإلدارة أنه سيتم 

  .الجديدة هذه المعايير والتفسيرات والتعديالتتطبيق 

  

  عقود االيجار  ١٦المعيار الدولي إلعداد التقارير المالي رقم 

  

   ١٦التأثير العام لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  

ل لمالية لکت البياناافي ر وكيفية معالجتها إليجات اتيبارتد يدجًا شامًال لتحوذنم) ١٦(م قرلمالية ر ايرلتقاإلعداد الي دولر المعيار افوي

محل إرشادات التأجير الحالية المتضمنة في معيار ) ١٦(رقم سوف يحل المعيار الدولي للتقارير المالية . نيرلمستأجن وايرجؤلمن ام

. ٢٠١٩يناير  ١والتفسيرات ذات الصلة عندما يصبح ساري المفعول للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد ) ١٧(المحاسبة الدولي رقم 

  .٢٠١٩يناير  ١للشركة في ) ١٦(سيكون تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  

تقوم الشركة بإعادة تعديل ، لن وبالتالي). ١٦(رير المالية رقم قامت الشركة باختيار التطبيق بأثر رجعي المعدل من المعيار الدولي للتقا

  .المقارنة بيانات

  

  عقود اإليجار التعريف الجديد على تأثير

وليس إلعادة تقييم ما إذا ) ١٦(سوف تستفيد الشركة من الطريقة العملية المتاحة عند االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 ١٧وبناًء على ذلك سيظل تعريف عقد اإليجار وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم . كان العقد يتضمن عقد إيجار أو يتضمن عقد إيجار

  .٢٠١٩يناير  ١سارًيا على عقود اإليجار التي تم إدخالها أو تعديلها قبل  ٤لجنة التقارير المالية رقم وتفسير 

  

بين عقود اإليجار ) ١٦(يصنف المعيار الدولي للتقارير المالية رقم . يرتبط التغير في تعريف عقد اإليجار بشكل أساسي بمفهوم السيطرة

  : يعتبر التحكم موجوًدا إذا كان العميل له. العميل يتحكم في استخدام األصل المحددوعقود الخدمات على أساس ما إذا كان 

 الحق في الحصول على جميع المنافع االقتصادية بشكل فعلي من استخدام أصل محدد و-

 الحق في توجيه استخدام ذلك األصل-

على جميع ) ١٦(لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ستطبق الشركة تعريف عقد اإليجار والتوجيهات ذات الصلة المنصوص عليها في ا

  ).سواء كان عقد اإليجار للمؤجر أو المستأجر( ٢٠١٩يناير  ١عقود اإليجار المبرمة أو المعدلة في أو بعد 

  

  .وبالتالي لم تحدد بعد مدى تأثيره لم تقم اإلدارة بعد بإجراء تحليل مفصل لتأثير تطبيق هذا المعيار

  
  
  



  .)ع.ق.م.ش( األسمنتشركة قطر الوطنية لصناعة 

  إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١في للسنة المنتهية 

  

 - ١٦  - 

  
 )تتمة(المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة تطبيق  .٢

  )تتمة(المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها  ٢,٢

  التأثير على حسابات المستأجر

  اإليجار التشغيلي 
كإيجار تشغيلي وفقًا لمعيار المحاسبة المصنفة سابقًا  الشركة للعقودسيغير كيفية محاسبة ) ١٦(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  .، حيث كانت من خارج بنود الميزانية العمومية)١٧(الدولي رقم 

  

، فإن الشركة )بإستثناء ما تم إيضاحه باألسفل(، لجميع عقود اإليجار )١٦(عند التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  :مسوف تقو 

ومطلوبات العقد في بيان المركز المالي، التي تقاس مبدئيًا بالقيمة الحالية للدفعات اإليجارية  داماإلعتراف بالموجودات حق االستخ  ) أ

 .المستقبلية

 والفوائد المترتبة على مطلوبات العقد في بيان الربح أو الخسارةدام اإلعتراف بإستهالك الموجودات حق االستخ  ) ب

) تظهر خالل األنشطة التشغيلية(والفوائد ) تظهر خالل األنشطة التمويلية(اإلجمالي بين النقد المدفوع على الجزء األساسي فصل المبلغ   ) ت

  .في قائمة التدفقات النقدية

وٕالتزامات اإليجار بموجب  دامكجزء من قياس موجودات حق االستخ) مثل فترة اإليجار المجاني(سيتم االعتراف بمكافآت اإليجار 

فإنها تؤدي إلى اإلعتراف بمكافأت على مطلوبات عقد اإليجار، ويتم إطفائها بتخفيض مصاريف ) ١٧(المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  . اإليجار على أساس القسط الثابت

  

لمعايير المحاسبة الدولية ، سيتم اختبار موجودات حق االستخدام لتحديد تدني القيمة وفقًا )١٦(وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 .سيحل هذا محل المتطلب السابق لإلعتراف بالمخصص لعقود اإليجار الُمرهقة.  تدني قيمة الموجودات) ٣٦(رقم 

  

مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية (وٕايجار الموجودات متدنية القيمة ) شهرًا أو أقل ١٢مدة اإليجار (بالنسبة لعقود اإليجار قصيرة األجل 

، ستختار الشركة اإلعتراف بمصروف اإليجار على أساس القسط الثابت وفقًا لما تسمح به المعايير الدولية للتقارير )ث المكتبيواألثا

  ).١٦(المالية رقم 

  

، المؤجر يستمر بتصنيف عقود اإليجار إما عقود إيجار تمويلية أو عقود إيجار )١٦(بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

غير ) ١٦(تقارير المالية رقم على هذين النوعين من العقود اإليجارية مختلف تمامًا عما ذلك، المعيار الدولي للتشغيلية والمحاسبة 

، بطريقة عملية فيما يتعلق بكيفية إدارة المؤجر للمخاطر الناشئة عن المصلحة المتبقية من الموجودات فية مطلوبةإفصاحات إضا تضمن

  . المؤجرة

  



  .)ع.ق.م.ش( األسمنتشركة قطر الوطنية لصناعة 

  إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١في للسنة المنتهية 

  

 - ١٧  - 

 

  
 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة .٣

  بيان التطبيق واإللتزام 

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

  أسس إعداد البيانات المالية

بإستثناء الموجودات المالية المتاحة للبيع والتي تقاس بالقيمة العادلة في نهاية كل  تم إعداد البيانات المالية وفقُا لمبدأ التكلفة التاريخية،

  .فترة مالية
  

  للایر القطري وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة، السياسات المحاسبية الرئيسية تم ذكرها أدناهتم عرض البيانات المالية با
 

 اإلستثمارات في الشركات الزميلة

علی درة لقو اھم اھلر التأثيا. ركمشتروع مشأو حصة کة تابعة رشت ليسم وهي اھ رتأثيبالمنشأة التي لها ميلة زلاکة رلشتعرف ا

 .س السيطرة الكاملة أو المشتركة على تلك السياساتلين لکوا ھفير لمستثماکة رلتشغيلية للشوالمالية السياسة رارات اقکة في رلمشاا

  

. يتم احتساب االستثمار في الشركة الزميلة بإستخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي تصبح فيه الشركة المستثمر فيها شركة زميلة

اإلستثمار في شركة زميلة، يتم اإلعتراف بأي زيادة في تكلفة اإلستثمار على حصة الشركة من صافي القيمة العادلة عند اإلستحواذ على 

يتم اإلعتراف بأي . للموجودات واإللتزامات المحددة للشركة المستثمر فيها كشهرة تجارية، والتي يتم تضمينها بالقيمة الدفترية لإلستثمار

صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد على تكلفة اإلستثمار بعد إعادة التقييم مباشرة في زيادة في حصة الشركة من 

  .الربح أو الخسارة في الفترة التي تم فيها اإلستثمار

 

يمة بما يتماشى مع معيار لمعرفة ما إذا كان هناك تدني في الق) بما فيه الشهرة(عند الضرورة، يتم فحص القيمة الدفترية لإلستثمار، 

وهي األعلى بين القيمة في (كوحدة واحدة من خالل مقارنة القيمة القابلة لإلسترداد " تدني قيمة الموجودات) "٣٦(المحاسبة الدولي رقم 

ناتجة من العمليات بين الشركة يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة ال .بالقيمة الدفترية) اإلستخدام والقيمة العادلة ناقصًا تكلفة البيع

 .والشركة الزميلة بمقدار الحصة في الشركة الزميلة

 

  الممتلكات واآلالت والمعدات

تتضمن التكلفة مصروفات تنسب بشكل . تقاس الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة مطروحًا منها  االهالك المتراكم وخسارة تدني القيمة

 لصكأتدرج أو  للألص لدفتريةالقيمة الالحقة في ا فلتکاليا تدرج. عليها بما في ذلك تكاليف القرضمباشر إلى األرصدة المستحوز 

س قياكة بحيث يمكن رلشالى إالمرتبطة بالبند لمستقبلية اية دالقتصااتتدفق الفوائد أن  للمحتمافقط عندما يكون حسب الحالة،  لمنفص

يتم تحميل جميع مصاريف اإلصالح والصيانة األخرى على بيان . الدفترية للجزء المستبدلويتم شطب القيمة البند بصورة موثوقة تکلفة 

  .األرباح أو الخسارة خالل الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها

  



  .)ع.ق.م.ش( األسمنتشركة قطر الوطنية لصناعة 
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 - ١٨  - 

 
 
  

 )تتمة(أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .٣

 )تتمة(الممتلكات واآلالت والمعدات 

الغيار، والمعدات اإلحتياطية ومعدات الخدمة كممتلكات وآالت ومعدات عندما ينطبق عليها تعريف يتم اإلعتراف بالعناصر مثل قطع 

قطع الغيار التي تم رسملتها تعتبر ضرورية لإلدارة لضمان إستمرارية . ١٦الممتلكات واآلالت والمعدات وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 .ذي تصبح فيه قابلة لإلستخدامعملية اإلنتاج ويبدأ إهالكها من التاريخ ال
  

يتم احتساب اإلستهالك حسب األعمار اإلنتاجية المتوقعة لها على أساس القسط الثابت  بدءًا من الوقت التي تكون فيها األصول جاهزة 

تطبيق أي مع ، ماليز کرمن بيال يخ کرفي تاك الھالستوطرق المتبقية م القيدرة والمقاإلنتاجية ر األعمااجعة رامم يت.  لإلستخدام

  :إن األعمار اإلنتاجية المقّدرة للممتلكات والمصنع والمعدات هي كالتالي .مستقبليس ساأا علی ھعليب لمحتسر ايدلتقافي رات تغيي

  

  سنة ٢٠     المبنى الرئيسي أو الهيكل األساسي                    

  سنة ١٠- ٥  تركيب وتمديد عناصر للبناء

  سنة ٢٠- ١٠          )  الكهربائية والميكانيكية(قطع غيار رأسمالية 

  سنة ١٠- ٥  معدات وأدوات

  سنة ١٠- ٥  سيارات

  سنوات  ١٠ – ٣  أثاث ومفروشات                                       

  

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

  .وصافي القيمة الدفترية لألصل ويتم تسجيلها في بيان األرباح والخسائر

  

  أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
ــــــة  ــــــأجير أو لألغــــــراض اإلداري ــــــتم تحديــــــدها بعــــــد  - يــــــتم إدراج المشــــــاريع قيــــــد اإلنشــــــاء بغــــــرض اإلســــــتخدام أو الت ــــــم ي  - أو ألغــــــراض ل

ــــــة يــــــتم . مطروحــــــًا منهــــــا خســــــائر التــــــدني فــــــي القيمــــــة المعتــــــرف بهــــــابالتكلفــــــة  ــــــة، وللموجــــــودات المؤهل تتضــــــمن التكلفــــــة الرســــــوم المهني

ــــا للسياســــة المحاســــبية للشــــركة يــــتم تصــــنيف المشــــاريع قيــــد اإلنشــــاء إلــــى فئــــات مناســــبة مــــن الممتلكــــات . رســــملة تكــــاليف االقتــــراض وفًق

يبــــــــدأ اســــــــتهالك هـــــــذه اإلســــــــتثمارات العقاريــــــــة  علـــــــى نفــــــــس األســــــــاس مثــــــــل . ســــــــتخداموالمعـــــــدات واآلالت عنــــــــد اكتمالهــــــــا وجـــــــاهزة لال

  .الممتلكات واآلالت والمعدات وعندما تكون األصول جاهزة لالستخدام
   

  اإلستثمارات العقارية

يتم قياس اإلستثمارات العقارية بالتكلفة، بما في . أو زيادة رأس المال /اإلستثمارات العقارية هي الممتلكات المحتفظ بها لغرض تأجيرها و

  .ذلك تكاليف المعامالت
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 )تتمة(أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .٣

  )تتمة( اإلستثمارات العقارية

. يكون األصل جاهزًا لإلستخداميتم إحتساب اإلستهالك بموجب طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقّدرة عندما 

تتم مراجعة ) سنة ٣٠-٢٠(اإلستثمارات العقارية عدا األراضي تستهلك بموجب طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة 

م تسجيل أثر أي تغير في األعمار اإلنتاجية المقّدرة وقيمها الدفترية المتبقية وطرق اإلستهالك المتبعة في تاريخ كل مركز مالي، بحيث يت

  .التقديرات على أساس مستقبلي
  

ـــــــــــد ام يت ـــــــــــة عن ـــــــــــراف باإلســـــــــــتثمارات العقاري ـــــــــــاري سحم ما يتدعنأو ا ھدستبعاإلغـــــــــــاء اإلعت دام ستخن اإلمم ئل دابشکب االســـــــــــتثمار العق

إســـــــتبعاد إســـــــتثمار عقـــــــاري إن أي ربـــــــح أو خســـــــارة ينشـــــــأ عـــــــن .  ن إســـــــتبعاد هـــــــذا اإلســـــــتثمارية مستقبلية مدقتصاامنافع ك ناھس ليو

الخســـــائر فـــــي الفتـــــرة  يـــــتم إدراجـــــه فـــــي بيـــــان األربـــــاح أو) المحســـــوب كفـــــرق بـــــين صـــــافي متحصـــــالت البيـــــع والقيمـــــة الدفتريـــــة لألصـــــل(

  .التي يتم فيها استبعاده
  

   الموجودات غير الملموسة

الحصول عليها بشكل منفصل بالتكلفة مطروحًا منها يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة والتي يتم 

يتم . يتم اإلعتراف باإلطفاء على أساس القسط الثابت وعلى مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة. اإلطفاء المتراكم وخسائر التدني في القيمة

ساب أي تغيرات في التقديرات وعلى أساس مراجعة العمار اإلنتاجية المتوقعة وطريقة اإلطفاء في نهاية كل فترة تقرير مالي ، مع احت

تسجل الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة والتي يتم الحصول عليها بشكل منفصل بالتكلفة .  مستقبلي

  .مطروحًا منها خسائر التدني في القيمة

اء باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفتها على مدى يتم احتساب اإلطف. تتمثل الموجودات غير الملموسة بتكلفة تطوير البرامج

يتم إدراج مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة في بيان الربح أو الخسارة في بند . سنوات ٣سنوات عمرها اإلنتاجي والتي تبلغ 

  .المصاريف التي تتوافق مع وظيفة الموجودات غير الملموسة

  

أو اقتصادية مستقبلية من استخدامها يتم إلغاء اإلعتراف بالموجودات غير الملموسة عندما يتم إستبعادها أو عند توقع عدم وجود منافع 

يتم اإلعتراف بأي ربح أو خسارة من بيع أو إستبعاد الموجودات غير الملموسة المحتسبة على أساس الفرق بين صافي . إستبعادها

  .والقيمة الدفترية لألصل في بيان الربح أو الخسارة متحصالت اإلستبعاد
  

  التدني في الموجودات الملموسة والغير ملموسة

لى تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير مالي بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها الملموسة والغير ملموسة، لتحديد فيما إذا كان هنالك مؤشرًا ع

ا كان هنالك أي مؤشر فإنه يتم تقييم القيمة القابلة للتحصيل لتحديد مدى خسارة التدني، إذا إذ. وجود خسارة تدني لتلك الموجودات

إذا كان تقييم القيمة القابلة للتحصيل ألصل منفرد غير ممكن ، فإن الشركة تقوم بتقييم القيمة القابلة للتحصيل للوحدة المولدة  .وجدت
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د أساس معقول وثابت للتوزيع، فإنه يتم أيضًا توزيع أصول الشركة على الوحدة المولدة في حال وجو . للنقد التي يرجع إليها ذلك األصل

  .للنقد أو يتم توزيعها على الوحدات األصغر المولدة للنقد والتي يتم عندها تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع

  
  

  )تتمة(أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .٣

  )تتمة( الملموسة والغير ملموسةالتدني في الموجودات 

يتم تقييم الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير محددة والموجودات غير الملموسة غير المتاحة بعد لإلستخدام إلنخفاض 

  .على انخفاض قيمة الموجودات القيمة سنويًا على األقل، وكلما كان هناك مؤشر
 

ـــــــد تقيـــــــيم القيمـــــــة . القيمـــــــة العادلـــــــة ناقًصـــــــا تكـــــــاليف البيـــــــع والقيمـــــــة المســـــــتخدمة أيهمـــــــا أكبـــــــرإن القيمـــــــة القابلـــــــة للتحصـــــــيل هـــــــي  عن

ـــــذي يعكـــــس تقييمـــــات  ـــــى قيمتهـــــا الحاليـــــة باســـــتخدام معـــــدل خصـــــم ال ـــــة المســـــتقبلية المقـــــدرة إل ـــــتم خصـــــم التـــــدفقات النقدي المســـــتخدمة ، ي

  .السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة باألصل
  

أو (أقل من قيمتها الدفترية، فإنه يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل ) أو الوحدة المولدة للنقد(إذا كانت القيمة القابلة للتحصيل ألصل 

صل ما لم يتم إدراج األيتم اإلعتراف بخسارة التدني مباشرة في بيان الربح أو الخسارة، . إلى قيمتها القابلة للتحصيل) للوحدة المولدة للنقد

  .وفي هذه الحالة يتم التعامل مع خسارة التدني في القيمة كإنخفاض في إعادة التقييم ذي الصلة بقيمة إعادة التقييم
  

إلــــــى القيمــــــة المعدلــــــة ) الوحــــــدة المولــــــدة للنقــــــل (، يــــــتم زيــــــادة القيمــــــة الدفتريــــــة لألصــــــل  إذا تــــــم عكــــــس خســــــارة التــــــدني بــــــالفترة الالحقــــــة

لــــــم يــــــتم تســــــجيل  تتجــــــاوز القيمــــــة الدفتريــــــة الزائــــــدة القيمــــــة الدفتريــــــة التــــــي كــــــان مــــــن الممكــــــن تحديــــــدها، القابلــــــة لالســــــترداد ، بحيــــــث ال

يـــــتم اإلعتـــــراف بعكـــــس خســـــارة تـــــدني القيمـــــة مباشـــــرة فـــــي بيـــــان . فـــــي الســـــنوات الســـــابقة) الوحـــــدة المولـــــدة للنقـــــل(خســـــارة تـــــدني لألصـــــل 

ـــــتم التعامـــــل مـــــع عكـــــس خســـــارة الربـــــاح أوالخســـــارة مـــــا لـــــم يـــــتم إدراج األصـــــل ذي الصـــــلة بقيمـــــة إ عـــــادة التقيـــــيم ، وفـــــي هـــــذه الحالـــــة ي

  .التدني في القيمة كزيادة في إعادة التقييم
  

  المخزون

تمثل التكلفة . يتم تسعير المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل بعد إحتساب مخصص للمخزون المتقادم أو البطئ الحركة

يم احتساب . اإلستيراد والنقل والتكاليف المباشرة المتكبدة في نقل المخزون حتى وصول إلى موقعه وشكله الحاليسعر الشراء ومصاريف 

  :التكلفة كما يلي

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

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

 .مستوى اإلنتاج االعتيادي
 

 .لبيعاء ارمة إلجزلالا فلتکاليز واإلنجاا فجميع تکاليون مطروحًا خز للم درلمقالبيع ا رسعالبيعية لقيمة اصافي  لتمث

  المخصصات
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على الشركة ناشئ من أحداث سابقة، وعندما يكون محتمًال تسوية ) قانوني أو حكمي(يتم اإلعتراف بالمخصصات عند وجود إلتزام حالي 

إن المخصصات المعترف بها عند تاريخ المركز المالي هي أفضل تقدير للمقابل . تكاليف هذا اإللتزام بمبالغ محددة بصورة موثوقة

عندما يتم قياس المخصص بإستخدام . زام الحالي مع األخذ بعين اإلعتبار المخاطر والشكوك المحيطة باإللتزامالمطلوب لتسوية اإللت

  . التدفقات النقدية المتوقعة لتسوية اإللتزام الحالي فإن القيمة الدفترية تمثل القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية
  
  

  )تمةت(أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .٣

  )تتمة( المخصصات

إذا كان من المتوقع إستالم بعض أو كل المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية مخصص ما من طرف ثالث فإنه يتم اإلعتراف بها 

  .كموجودات إذا تأكد تحصيلها وكان من الممكن قياسها بشكل موثوق

  

 منافع الموظفين

  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

تقوم الشركة بإحتساب . بتكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين األجانب والتي تستحق عند إنتهاء الخدمةتقوم الشركة 

  .المخصص وفقًا لقانون العمل القطري على أساس رواتب الموظفين وعدد سنوات الخدمة كما في تاريخ التقرير
  

  :مكافأة نهاية الخدمة للموظفين القطريين
مة في صندوق التقاعد والمعاشات، وتحتسب المساهمة كنسبة من رواتب الموظفين وذلك حسب متطلبات قانون رقم تقوم الشركة بالمساه

  .وتقتصر التزامات الشركة على هذه المساهمة وتقيدها كمصاريف عند إستحقاقها. بشأن التقاعد والمعاشات ٢٠٠٢لسنة ) ٢٤(

  

  اإلجازات وتذاكر السفر للموظفين
  .اإلجازات للموظفين وفقًا لتقديرات اإلدارة وبما يتناسب لكل مستوى من الموظفينيتم إحتساب مخصص 

  

  األدوات المالية

  .يتم اإلعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية للشركة عندما تصبح الشركة طرف في المخصصات التعاقدية لهذه األدوات

  

إن تكلفة المعامالت والتي تتعلق مباشرة بعملية االستحواذ أو إصدار . بالقيمة العادلةيتم القياس المبدئي للموجودات والمطلوبات المالية 

يتم ) باستثناء الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة(موجودات مالية و مطلوبات مالية 

تكلفة المعامالت المتعلقة مباشرة . المطلوبات المالية، عند االعتراف األولي أو إضافتها أو خصمها من القيمة العادلة للموجودات المالية

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حيث يتم اإلعتراف بها مباشرة  بعملية االستحواذ على الموجودات المالية أو

  .كربح أو خسارة
  

  الموجودات المالية
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إن . اء اإلعتــــــراف بجميــــــع عمليــــــات الشــــــراء أو البيــــــع المعتــــــادة للموجــــــودات الماليــــــة علــــــى أســــــاس تــــــاريخ التــــــداوليــــــتم اإلعتــــــراف وٕالغــــــ

ـــــب تســـــليم الموجـــــودات خـــــالل  ـــــادة هـــــي مشـــــتريات أو مبيعـــــات الموجـــــودات الماليـــــة التـــــي تتطل المشـــــتريات أو المبيعـــــات بالطريقـــــة المعت

  .السوق اإلطار الزمني المحدد بموجب اللوائح أو االتفاقية في
  

جميـــــــع الموجـــــــودات الماليـــــــة المعتـــــــرف بهـــــــا تقـــــــاس الحقـــــــا بشـــــــكل كامـــــــل إمـــــــا بالتكلفـــــــة المطفـــــــأة أو القيمـــــــة العادلـــــــة حســـــــب تصـــــــنيف 

  .الموجودات المالية
  
  

  )تتمة(أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .٣

  )تتمة( الموجودات المالية

  تصنيف الموجودات المالية

  :عليها الشروط التالية يتم قياسها بالتكلفة المطفأةأدوات الدين التي تنطبق 

الموجـــــــودات الماليـــــــة المحـــــــتفظ بهـــــــا مـــــــن خـــــــالل نمـــــــوذج األعمـــــــال الـــــــذي يكـــــــون الغـــــــرض منـــــــه االحتفـــــــاظ بـــــــالموجودات الماليـــــــة  •

  للحصول على التدفقات النقدية التعاقدية و 

النقديـــــة التـــــي هـــــي مـــــدفوعات علـــــى أصـــــل المبلـــــغ وفائـــــدة الشـــــروط التعاقديـــــة للموجـــــودات الماليـــــة تظهـــــر بتـــــواريخ محـــــدد للتـــــدفقات  •

 .على أصل المبلغ المتبقي

  .خرادلة من خالل الدخل الشامل اآلأدوات الدين التي تنطبق عليها الشروط التالية يتم قياسها الحقًا بالقيمة الع

  

جمــــــع التــــــدفقات النقديــــــة  الموجــــــودات الماليــــــة المحــــــتفظ بهــــــا مــــــن خــــــالل نمــــــوذج األعمــــــال الــــــذي يكــــــون الغــــــرض منــــــه كــــــًال مــــــن •

 التعاقدية وبيع هذه الموجودات المالية،و 

الشروط التعاقدية للموجودات المالية تظهر بتواريخ محدد للتدفقات النقدية التي هي مدفوعات على أصل المبلغ وفائدة على أصل  •

 .المبلغ األصلي المتبقي

  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بشكل تلقائي ، جميع الموجودات المالية األخرى تقاس الحقاً 

أو إلغــــــاء اإلعتــــــراف عنــــــد االعتــــــراف المبــــــدئي للموجــــــودات / بــــــالرغم عمــــــا ســــــبق ذكــــــره، تقــــــوم الشــــــركة بتصــــــويت غيــــــر قابــــــل لإللغــــــاء 

  : المالية 

الملكية في الدخل الشامل قد تقوم الشركة بتصويت غير قابل لإللغاء إلظهار التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات في حقوق  •

  األخر إذا تم تحقق معيار معين

قد تقوم الشركة بشكل غير قابل لإللغاء بتعيين أداة دين والتي تفي بمعيار التكلفة المطفأة أو التكلفة من خالل الدخل الشامل اآلخر  •

 .بشكل كبير أي اختالف محاسبي بحيث تقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان ذلك يحد من أو يقلل

 

  أدوات حقوق الملكية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

ـــــدخل الشـــــامل األخـــــرى بالقيمـــــة  ـــــود ال ـــــة مـــــن خـــــالل بن ـــــة بالقيمـــــة العادل ـــــوق الملكي ـــــي أدوات حق ـــــدئي باإلســـــتثمارات ف ـــــراف المب ـــــتم اإلعت ي

ــــة زائــــدًا تكــــاليف العمليــــة ، يــــتم بعــــد ذلــــك  قياســــ ــــة مــــع اإلعتــــراف باألربــــاح والخســــائر الناتجــــة عــــن التغيــــرات فــــي العادل ها بالقيمــــة العادل
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ــــيم اإلســــتثمارات ــــراكم فــــي احتيــــاطي إعــــادة تقي ــــتم تجميعهــــا بشــــكل مت ــــدخل الشــــامل اآلخــــر ي ــــة فــــي ال ــــتم إعــــادة تصــــنيف . القيمــــة العادل ي

ـــــ ـــــد اســـــتبعاد تل ـــــى بيـــــان األربـــــاح أو الخســـــائر عن ـــــاألربـــــاح أو الخســـــائر المتراكمـــــة إل ـــــاح ك اإلســـــتثمارات ، ولكـــــن ي ـــــى األرب تم تحويلهـــــا إل

  .المدورة
  
  

  
  

  )تتمة(أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .٣

  )تتمة( الموجودات المالية

  )تتمة( أدوات حقوق الملكية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

ــــتم تصــــنيف األســــهم المدرجــــة المحــــتفظ بهــــا مــــن قبــــل الشــــركة والمتداولــــة فــــي ســــوق نشــــط كــــأدوات حقــــوق ملكيــــة محــــددة فــــي القيمــــة  ي

يــــتم تحديــــد القيمــــة العادلــــة . ويــــتم إدراجهــــا بالقيمــــة العادلــــة فــــي نهايــــة كــــل فتــــرة تقريــــر بنــــود الــــدخل الشــــامل األخــــرىالعادلــــة مــــن خــــالل 

  .)أ( ١٨على النحو المبين في إيضاح 
  

ــــــا للمعيــــــار الــــــدولي  يــــــتم إثبــــــات توزيعــــــات األربــــــاح علــــــى هــــــذه اإلســــــتثمارات فــــــي أدوات حقــــــوق الملكيــــــة فــــــي األربــــــاح أو الخســــــائر وفًق

يــــتم اإلعتــــراف بتوزيعــــات األربــــاح فــــي بنــــد . ثــــل توزيعــــات األربــــاح اســــترداد جــــزء مــــن تكلفــــة اإلســــتثمارمــــا لــــم تم ٩للتقــــارير الماليــــة رقــــم 

ــــدخل مــــن عمليــــات التمويــــل" ــــاح أو الخســــائر" ال ــــراف بتوزيعــــات األربــــاح عنــــدما يكــــون حــــق الشــــركة فــــي الحصــــول  .فــــي األرب يــــتم اإلعت

  .على توزيعات األرباح
  

  ٢٠١٨يناير  ١المحاسبية المطبقة قبل  السياساتحسب  الموجودات المالية تصنيف
  

  محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق إستثمارات
إن الشركة . استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو محددة وتواريخ استحقاق ثابتة

بعد االعتراف المبدئي، يتم قياس االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق . لديها النية والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 .بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصًا أي إنخفاض
  

 المالية المتاحة للبيع  اإلستثمارات
) ب(قروض وذمم مدينة، ) أ(هي موجودات مالية غير مشتقة والتي إما تم تصنيفها كإستثمارات متاحة للبيع أو ال تصنف على أنها 

  . موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة) ج(إستثمارات محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق أو 
 

ا الشركة والتي يتم تداولها في سوق نشط كإستثمارات متاحة للبيع ويتم إدراجها بالقيمة العادلة يتم تصنيف األسهم المدرجة التي تحتفظ به

يتم إثبات التغيرات في القيمة الدفترية ). ب( ١٨يتم تحديد القيمة العادلة بطريقة موضحة في اإليضاح . في نهاية كل فترة تقرير

قة بالتغيرات في أسعار العمالت األجنبية ، تحسب إيرادات الفوائد باستخدام طريقة معدل للموجودات المالية النقدية المتاحة للبيع والمتعل

يتم اإلعتراف بالتغيرات األخرى في . الفائدة الفعلي وأرباح األسهم على استثمارات حقوق الملكية المتاحة للبيع في بيان الربح أو الخسارة

يع في الدخل الشامل األخرى ويتم تجميعها تحت بند احتياطي القيمة العادلة للموجودات القيمة الدفترية للموجودات المالية المتاحة للب
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عندما يتم استبعاد االستثمار أو يتم تحديد انخفاض قيمته ، يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة سابًقا في . المالية المتاحة للبيع

  .بح أو الخسارةاحتياطي إعادة تقييم االستثمارات إلى بيان الر 
 

لشركة إن التوزيعات المتعلقة في اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع كأداة حقوق الملكية يعترف بها في بيان الربح أو الخسارة عندما يكون ل

  .الحق في إستالم هذه التوزيعات
  
  
  
 )تتمة(أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .٣

  )تتمة( الموجودات المالية

  )تتمة( قيمة الموجودات الماليةتدني 
ـــــة  ـــــتم قياســـــها بالقيمـــــة العادل ـــــي ي ـــــدين الت ـــــي أدوات ال ـــــوم الشـــــركة بتكـــــوين مخصـــــص لخســـــائر االئتمـــــان المتوقعـــــة مـــــن اإلســـــتثمارات ف تق

ـــــــة ، والموجـــــــودات التعاقديـــــــة ـــــــذمم التجاريـــــــة المدين ـــــــود الـــــــدخل الشـــــــامل األخـــــــرى، وال ن الئتمار امبالغ خسائث يدتحم يت. مـــــــن خـــــــالل بن

  .لماليةداة الألذ اإلعتراف األولي منن الئتماطر افي مخارات لتغيس التعکر يرتقل يخ کرقعة في تاوتلما
  

يــــــتم تقــــــدير خســــــائر االئتمــــــان . تقــــــوم الشــــــركة دائًمــــــا بــــــاإلعتراف بشــــــكل مســــــتمر بخســــــائر االئتمــــــان المتوقعــــــة للــــــذمم التجاريــــــة المدينــــــة

الخبــــرة الســــابقة لخســــارة ائتمــــان الشــــركة وتــــتالئم مــــع العوامــــل  علــــىتســــتند  المتوقعــــة علــــى هــــذه الموجــــودات الماليــــة باســــتخدام مصــــفوفة

ـــــاريخ التقريـــــر، بمـــــا فـــــي  ـــــيم كـــــل مـــــن اإلتجـــــاه الحـــــالي وكـــــذلك الظـــــروف فـــــي ت الخاصـــــة بالمـــــدينين والظـــــروف اإلقتصـــــادية العامـــــة وتقي

  . ذلك القيمة الزمنية للنقد عندما تقتضي الحاجة ذلك
  

االعتــــــــــراف بخســــــــــائر االئتمــــــــــان المتوقعــــــــــة علــــــــــى بشــــــــــكل مســــــــــتمر، وخاصـــــــــــة کة برلشوم اتقرى ، ألخالمالية دوات األابالنسبة لجميع 

ــــــــزد مخــــــــاطر اإلئتمــــــــان علــــــــى .  راف األولــــــــيالعتذ امنن الئتماطــــــــر افي مخارة کبيدة يايكــــــــون هنــــــــاك زما دعن ومــــــــع ذلــــــــك، إذا لــــــــم ت

الخســـــارة لـــــألداة الماليـــــة بمبلـــــغ يســـــاوي  األداة الماليـــــة بشـــــكل ملحـــــوظ منـــــذ اإلعتـــــراف األولـــــي ، فـــــإن الشـــــركة تقـــــوم بقيـــــاس مخصـــــص

 يســـــتند تقيـــــيم مـــــا إذا كـــــان ينبغـــــي اإلقـــــرار بخســـــائر االئتمـــــان المتوقعـــــة علـــــى مـــــدى العمـــــر. شـــــهراً  ١٢خســـــائر االئتمـــــان المتوقعـــــة لمـــــدة 

 الماليــــة تــــدني قيمــــة الموجــــودات علــــى زيــــادة كبيــــرة فــــي احتماليــــة أو خطــــر عــــدم الســــداد منــــذ االعتــــراف المبــــدئي بــــدًال مــــن إثبــــات علــــى

  .في تاريخ التقرير
  

تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر، خسائر االئتمان المتوقعة التي ستنتج عن جميع األحداث االفتراضية والمحتمل حدوثها 

الجزء من الخسائر شهرًا  ١٢على النقيض من ذلك ، تمثل  خسائر االئتمان المتوقعة لمدة . على مدى العمر المتوقع لألداة المالية

  .شهًرا بعد تاريخ التقرير ١٢االئتمانية على مدار العمر المتوقع أن ينتج عن األحداث االفتراضية على أداة مالية ما في خالل 

  

I. الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان  

راف األولي، تقوم الشركة بمقارنة مخاطر عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األدوات المالية قد زادت بشكل جوهري منذ االعت

عند . حدوث عجز في األداة المالية كما في تاريخ التقرير مع مخاطر حدوث عجز على األداة المالية كما في تاريخ االعتراف األولي

لتاريخية والمعلومات المستقبلية إجراء هذا التقييم، تعتبر الشركة كل من المعلومات الكمية والنوعية معقولة ومدعومة، بما في ذلك الخبرة ا
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تشمل المعلومات المستقبلية التي يتم النظر فيها اآلفاق المستقبلية للصناعات التي يعمل فيها المدينون . المتوفرة بدون تكلفة أو جهد

البحوث ذات الصلة وغيرها  مراكزو للشركة ، ويتم الحصول عليها من تقارير الخبراء االقتصاديين والمحللين الماليين والهيئات الحكومية 

من المنظمات المماثلة، وكذلك النظر في مصادر خارجية مختلفة وتوقع المعلومات االقتصادية التي تتعلق بالعمليات األساسية للشركة 

  .المعنية

  

  

  
  
  

 )تتمة(أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .٣

  )تتمة( الموجودات المالية

  )تتمة(المالية تدني قيمة الموجودات 
  

درجــــــة "تعتبــــــر الشــــــركة أن األصــــــل المــــــالي لــــــه مخــــــاطر ائتمانيــــــة منخفضــــــة عنــــــدما يكــــــون لــــــدى األصــــــل تصــــــنيف ائتمــــــاني خــــــارجي 

ـــــيم داخلـــــي يخـــــص " اســـــتثمارية ـــــه تقي ـــــإن األصـــــل ل ـــــوفر، ف ـــــر مت ـــــا وفـــــي حـــــال كـــــان التقيـــــيم الخـــــارجي غي ـــــول عالمًي وفًقـــــا للتعريـــــف المقب

  .المقابل لديه مركز مالي قوي وليس هناك مبالغ متأخرة يعني األداء أن الطرف". األداء"

  

ئي بالنسبة لعقود الضمان المالي ، يعتبر التاريخ الذي تصبح فيه الشركة طرًفا في االلتزام غير القابل لإللغاء هو تاريخ االعتراف المبد

ت هناك زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف عندما يتم تقييم ما إذا كان. ألغراض تقييم األداة المالية بما يخص تدني القيمة

  .األولي بعقود الضمان المالي، فإن الشركة تعتبر التغيرات في المخاطر أن المدين المحدد قد يتخلف عن العقد

  

الئتمــــــان تقـــــوم الشـــــركة بشــــــكل منـــــتظم بمراقبــــــة فعاليـــــة المعــــــايير المســـــتخدمة لتحديــــــد مـــــا إذا كانــــــت هنـــــاك زيــــــادة كبيـــــرة فــــــي مخـــــاطر ا

وتقــــــوم بمراجعتهــــــا عنــــــدما تقتضــــــي الحاجــــــة ذلــــــك لضــــــمان أن تكــــــون المعــــــايير قــــــادرة علــــــى تحديــــــد الزيــــــادة الجوهريــــــة فــــــي مخــــــاطر 

  .االئتمان قبل أن تصبح هذه المبالغ متأخرة
  

II. تعريف العجز 

التاريخية إلى أن الذمم المدينة التي تعتبر الشركة ما يلي بمثابة حدوث عجز لغرض إدارة مخاطر االئتمان الداخلية حيث تشير الخبرة 

  :تستوفي أحد المعايير التالية ال يمكن استردادها بشكل عام

  أو. عندما يكون هناك خرق للعهود المالية من قبل الطرف اآلخر •

ــــا أو يــــتم الحصــــول عليهــــا مــــن مصــــادر خارجيــــة تشــــير إلــــى أنــــه مــــن غيــــر المحتمــــل أن يقــــوم •  المعلومــــات التــــي يــــتم تطويرهــــا داخلًي

 .)دون مراعاة أي ضمانات تحتفظ بها الشركة(بشكل كامل . المدين بدفع التزامته، بما في ذلك التزامات الشركة
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بصــــرف النظــــر عــــن التحليــــل الســــابق، تعتبــــر الشــــركة أن التخلــــف عــــن الســــداد قــــد حــــدث عنــــدما تجــــاوز عمــــر األصــــل المــــالي أكثــــر 

ــــا مــــا لــــم يكــــن لــــدى الشــــركة معلومــــات معقولــــة و  ٩٠مــــن  مدعومــــة إلثبــــات أن هنــــاك معيــــارًا منطقيــــًا مــــن الممكــــن أن يعــــزى إليــــه يوًم

  . التقصير بخالف هذا

  

III. الموجودات المالية متدنية االئتمان 

المالي ذات رصيد ائتماني متدني القيمة عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية  لموجوديعتبر ا

  : تدني قيمة الموجودات المالية التاليتتضمن اإلثباتات التي . المتوقعة لذلك األصل المالي

  

  
  

 )تتمة(أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .٣

  )تتمة( الماليةالموجودات 

III. الموجودات المالية متدنية االئتمان  

  صعوبات مالية جوهرية للمقرض أو المقترض،  •

  ؛) أعاله) ٢(راجع (خرق للعقد، مثل عدم السداد أو التأخير في السداد ذات رصيد إئتمان متدني القيمة   •

ـــــق بالصـــــعوبة الماليـــــة للمقتـــــرض يـــــتم  • ـــــتم ) أو امتيـــــازات(مـــــنح المقتـــــرض امتيـــــاز المقـــــرض وألســـــباب اقتصـــــادية أو تعاقديـــــة تتعل ال ي

  اإلستفادة منها من قبل المقترض،

  يوجد احتمال كبير بأن يدخل المقترض في اإلفالس أو إلى إعادة تنظيم مالي أو •

 .اختفاء سوق نشط لهذا األصل المالي بسبب الصعوبات المالية •
 

IV. سياسة الشطب 

ـــــدما تكـــــون هنـــــاك مع ـــــوم الشـــــركة بشـــــطب أصـــــل مـــــالي عن ـــــى أن الطـــــرف اآلخـــــر يعـــــاني مـــــن صـــــعوبات ماليـــــة تق لومـــــات تشـــــير إل

علــــى ســــبيل المثــــال عنــــدما يكــــون الطــــرف المقابــــل قــــد تــــم وضــــعه تحــــت التصــــفية أو دخــــل .  ولــــيس هنــــاك احتمــــال واقعــــي للتعــــافي

تحقاق فــــــي إجــــــراءات اإلفــــــالس ، أو فــــــي حالــــــة الــــــذمم التجاريــــــة المدينــــــة عنــــــدما تكــــــون المبــــــالغ تجــــــاوزت ســــــنتين مــــــن تــــــاريخ االســــــ

ـــــــة بموجـــــــب إجـــــــراءات التعـــــــافي الخاصـــــــة . أيهمـــــــا أقـــــــرب  ـــــــة المشـــــــطوبة خاضـــــــعة لألنشـــــــطة المطبق قـــــــد تظـــــــل الموجـــــــودات المالي

  .يتم اإلعتراف بأية مبالغ مستردة في األرباح أو الخسائر. بالشركة، مع مراعاة المشورة القانونية حيثما كان ذلك مناسًبا
  

V.  المتوقعةالقياس واالعتراف بخسائر االئتمان 

بمعنى حجم الخسارة (يعد قياس خسائر االئتمان المتوقعة داللة على احتمال كبير في العجز عن السداد ، و الخسارة المؤدية للعجز 

ومدى عند حدوث العجز يستند تقييم احتمال العجز والخسارة المؤدية للعجز على بيانات تاريخية معدلة بواسطة ) إذا كان هناك عجز

أما فيما يتعلق بالتعثر عند العجز، بالنسبة للموجودات المالية، فيتمثل ذلك في القيمة . تقبلية كما هو موضح أعالهمعلومات مس

اما بالنسبة لعقود الضمان المالي، يشمل التعرض المبلغ المسحوب في تاريخ التقرير . الدفترية اإلجمالية للموجودات في تاريخ التقرير
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مبالغ إضافية يتوقع سحبها في المستقبل حسب تاريخ العجز المحدد استناًدا إلى التوجه التاريخي وفهم  المالي ، باإلضافة إلى أي

 .، وغيرها من المعلومات المستقبلية ذات الصلةيلية المستقبلية المحددة للمدينينالشركة لإلحتياجات التمو 
  

على أنها الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للشركة  للموجودات المالية ، يتم تقدير خسائر االئتمان المتوقعة بالنسبة

أما بالنسبة إلى . وفًقا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع الشركة الحصول عليها والتي يتم خصمها بسعر الفائدة الفعلي األصلي

ر االئتمان المتوقعة تتوافق مع التدفقات النقدية المستخدمة في قياس اإليجارات المدينة ، فإن التدفقات النقدية المستخدمة لتحديد خسائ

  . ١٧مبلغ اإليجار المستحق وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )تتمة(أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .٣

  )تتمة( الموجودات المالية

V. تتمة( القياس واالعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة(  

الشركة بأرباح أو خسائر التدني في القيمة في بيان األرباح أو الخسائر لجميع األدوات المالية مع تعديالت مماثلة في قيمتها  تعترف

الدفترية من خالل حساب مخصص خسارة وباستثناء االستثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل بنود 

ى والتي يتم إثبات مخصص الخسارة لها في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في احتياطي إعادة تقييم االستثمار الدخل الشامل األخر 

  .، وال تقلل الشركة من القيمة الدفترية لألصل المالي في بيان المركز المالي
 

  ٢٠١٨ يناير ١، الساري قبل  )٣٩(تدني قيمة الموجودات المالية بموجب معيار المحاسبة الدولي 

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

  .على حدوث تدني في القيمة

   

  :بالنسبة للموجودات المالية األخرى ، يمكن أن يشتمل الدليل الفعلي على انخفاض القيمة على

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

  . مخالفة العقد مثل التوقف أو التخلف عن سداد الفائدة أو أصل القرض  )ب 

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

  . ألصل نتيجة الصعوبات الماليةإختفاء السوق النشط بالنسبة لذلك ا  )د 
  

بالنسبة لفئات معينة من الموجودات المالية، مثل الذمم التجارية المدينة، ففي حال عدم وجود دليل موضوعي لتدني قيمة األصل المالي 

ل جماعي لتحديد بصورة فردية، سواء كان هامًا أو ال، يتم تقييم األصل ضمن مجموعة أصول مالية ذات مخاطر إئتمانية مماثلة بشك

تتضمن األدلة الموضوعية على تدني قيمة محفظة الذمم المدينة الخبرة السابقة للشركة في تحصيل الدفعات وزيادة في عدد . تدني القيمة
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 - ٢٨  - 

عجز عن يوم باإلضافة الى التغيرات الملحوظة في الظروف اإلقتصادية المحلية المرتبطة بال ٩٠الدفعات المتأخرة بعد متوسط فترة إئتمان 

  .سداد المستحقات

  

فض يتم تخفيض القيمة الدفترية لكل أصل مالي مباشرة بقيمة خسارة التدني بإستثناء الذمم التجارية المدينة ، حيث أن قيمتها الدفترية تنخ

. مخصصفي حال عدم التمكن من تحصيل الذمم التجارية المدينة ، يتم شطبها مقابل حساب ال. من خالل إستخدام حساب المخصص

يتم اإلعتراف بالمبالغ التي تم شطبها في الماضي والتغيرات في القيمة الدفترية لحساب المخصص والتي تم إسترادادها الحقًا في بيان 

  .الربح أو الخسارة
  

سابقًا في الدخل الشامل عندما يعتبر األصل المالي المتاح للبيع متدني القيمة، يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة 

  .األخر إلى بيان الربح أو الخسارة في الفترة

  
  
  

  )تتمة(أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .٣

 )تتمة( ٢٠١٨يناير  ١، الساري قبل ) ٣٩(تدني قيمة الموجودات المالية بموجب معيار المحاسبة الدولي 

بالتكلفة المطفأة، إذا إنخفض مبلغ خسارة التدني في القيمة في فترة الحقة وكان من الممكن بالنسبة للموجودات المالية التي يتم قياسها 

ربط هذا اإلنخفاض بصورة موضوعية بحدث وقع بعد إثبات التدني في القيمة، يتم عكس خسارة التدني في القيمة المعترف بها سابقًا من 

يه القيمة الدفترية لإلستثمار في تاريخ عكس التدني في القيمة عن التكلفة المطفأة لو خالل بيان الربح أو الخسارة إلى الحد الذي ال تزيد ف

 .لم يتم اإلعتراف بالتدني في القيمة

  

 بالنسبة لإلستثمارات في األسهم المتاحة للبيع، ال يتم عكس خسائر التدني في القيمة المعترف بها سابقًا في بيان الربح أو الخسارة من

يتم اإلعتراف بأي زيادة في القيمة العادلة الحقًا لخسارة التدني في القيمة في الدخل الشامل األخرى وتتراكم . بح أو الخسارةخالل بيان الر 

فيما يتعلق بأوراق الدين المتاحة للبيع، يتم عكس خسائر التدني في . تحت بند إحتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع

إذا كان من ) المدرجة سابقًا في بيان الربح أو الخسارة  إلى حد خسائر التدني في القيمة(ًا من خالل بيان الربح أو الخسارة القيمة الحق

  .الممكن ربط الزيادة في القيمة العادلة لإلستثمار بشكل موضوعي بحدث وقع بعد اإلعتراف بخسارة التدني في القيمة
  

  القروض والذمم المدينة
يتم . سلف هي موجودات مالية غير المشتقات المالية ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد والتي ال يتم تداولها في سوق نشطالقروض وال

بالتكلفة ) بما في ذلك الذمم التجارية المدينة األخرى والنقد واألرصدة لدى البنوك، والقروض للشركات الزميلة(قياس القروض والسلف 

  .ام طريقة نسبة الفائدة الفعالة ناقصًا أي تدني في القيمةالمطفأة عن طريق إستخد

صم يتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد عن طريق إستخدام نسبة الفائدة الفعالة ، بإستثناء الذمم المدينة قصيرة األجل عندما يكون  تأثير الخ

  . غير جوهري
  

  النقد وشبه النقد 
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 - ٢٩  - 

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

 .بالصافي من حسابات السحب على المكشوف، إن وجدت
  

  ذمم تجارية 
المشكوك يتم تقدير مخصص للمبالغ . بعـد إستقطاع التدني في المبالغ غير المتوقع تحصيلها يتم قيد الذمم المدينة بصافي قيمة الفواتير،

  .تشطب الديون المعدومة عندما ال يكون هناك إحتمال إلستردادها. قعةولمتن االئتمارة اعلی خساًء بنافي تحصيلها 

  

  إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية

عنـــــدما تقـــــوم الشـــــركة بإلغـــــاء اإلعتـــــراف باألصـــــل المـــــالي فقـــــط عنـــــدما تنتهـــــي مـــــدة الحقـــــوق التعاقديـــــة للتـــــدفقات النقديـــــة مـــــن األصـــــل أو 

بجميــــع مخــــاطر  اإلحتفــــاظ إذا لــــم تقــــم الشــــركة بنقــــل أو. تقــــوم بتحويــــل األصــــل  وكافــــة مخــــاطر ومزايــــا ملكيــــة االصــــل إلــــى كيــــان آخــــر

ومزايــــــا الملكيــــــة بشــــــكل واضــــــح واســــــتمرت فــــــي الســــــيطرة علــــــى األصــــــل المحــــــول، فــــــإن الشــــــركة تعتــــــرف بحصــــــتها المحــــــتفظ بهــــــا فــــــي 

إذا احتفظـــــت الشـــــركة بكافـــــة مخـــــاطر ومزايـــــا ملكيـــــة الموجـــــودات الماليـــــة . قـــــد تضـــــطر لـــــدفعهااألصـــــل واإللتـــــزام المـــــرتبط بالمبـــــالغ التـــــي 

  .المحولة، تستمر الشركة في اإلعتراف باألصل المالي وتعترف كذلك بالقروض المضمونة للعائدات المستلمة
  

  )تتمة(أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .٣

  )تتمة( ٢٠١٨يناير  ١، الساري قبل ) ٣٩(معيار المحاسبة الدولي تدني قيمة الموجودات المالية بموجب 

 عند الغاء اإلعتراف باإلستثمار في أداة حقوق الملكية التي أقرتها الشركة عند االعتراف المبدئي والمقاسة من خالل القيمة العادلة من

قييم االستثمارات ال يتم إعادة تصنيفها إلى بيان األرباح أو خالل الدخل الشامل، فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة في احتياطي إعادة ت

  .يتم تحويلها إلى األرباح المدورةالخسائر، ولكن 
  

  المطلوبات المالية

  أو مطلوبات مالية أخرى  تصنف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  .ةالربح أو الخسار المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
لغرض المتاجرة ا ھبظ لمالية محتفت اباولطلمون اما تکدعنر لخسائح أو ابارألل اخالن لة مدلعاالمالية بالقيمة ت اباولطلمف اتصنيم يت

  .رلخسائح أو ابارألل اخالن لة مدلعااا بالقيمة ھتصنيفم يتأو 

  

  :المتاجرة إذايتم تصنيف المطلوبات المالية على أنها محتفظ بها بغرض 

  تم الحصول عليها بشكل أساسي لغرض إعادة شرائها على المدى القريب أو •

عند اإلعتراف المبدئي فإنها جزء من محفظة األدوات المالية المحددة التي تديرها الشركة جنبًا إلى جنب مع المطلوبات ، ولها نمط  •

  فعلي مؤخرًا لجني األرباح على المدى القصير أو

  .مالية، غير محددة وفعالة كأداة للتحوط أنها مشتقات •
 

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

  :الخسارة عند اإلعتراف المبدئي في حالة
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 - ٣٠  - 

  :اإلعتراف المتناقض الذي قد ينشأ خالفًا لذلكذلك التصنيف يقصر أو يقلل بشكل مؤثر في قياس أو   )أ 

كون الموجود المالي جزء من مجموعة من الموجودات المالية أو المطلوبات المالية أو كالهما والتي يتم إدارتها أو تقييمها على   )ب 

 دارة والمعلومات التي تم تجميعها على ذلك األساس؛ أوإلأساس القيمة العادلة، وفقًا ل

)  ٣٩(جزء من عقد يحتوي على واحد أو أكثر من المشتقات المتضمنة بالعقد ويسمح معيار المحاسبة الدولي رقم  إذا كانت تمثل  )ج 

 .بتصنيف العقد كامًال بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  

  .لقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةأو ا. يتم قياس المطلوبات المالية في وقت الحق بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية

 تدرج المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بقيمتها العادلة، مع أي أرباح أو خسائر تنشأ من عادة القياس حيث

  .يتم اإلعتراف بها في الربح أو الخسارة

  

  

  
  

  )تتمة(أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .٣

  المطلوبات المالية

 المطلوبات المالية األخرى
في وقت الحق بالتكلفة المطفأة باستخدام ) ض والذمم الدائنة التجارية وذمم أخرىبما في ذلك القرو (يتم قياس المطلوبات المالية األخرى 

المالية وتوزيع مصاريف الفوائد خالل الفترة  طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات. طريقة الفائدة الفعلية

بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو (معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم المدفوعات النقدية المستقبلية . المعنية

خالل العمر المتوقع ) أخرىالمستلمة والتي تشكل جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملة وأقساط أو خصومات 

  .فترة أقصر، إلى صافي القيمة الدفترية عند اإلعتراف المبدئي) عند االقتضاء(للمطلوبات المالية أو 
  

  أرباح و خسائر العمالت األجنبية
أرباح وخسائر صرف  لمطلوبات المالية المعترف بها بعملية أجنبية يتم قياسها بالتكلفة المطفأة في نهاية كل فترة تقرير ، يتم تحديد

األرباح "يتم اإلعتراف بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية في بند . العمالت األجنبية بناًء على التكلفة المطفأة لألدوات المالية

  .والخسائر األخرى في بيان األرباح أو الخسائر للمطلوبات المالية التي  ال تشكل جزًء من عالقة تحوط معينة

في د لسائر اا بالسعھجمترتم تتوألجنبية العملة نفـــــــــــــس ابالمعتـــــــــــــرف بهـــــــــــــا بعملـــــــــــــة أجنبيـــــــــــــة لمالية ت اباولطلة للمدلعاايمة لقد ايدتحم يت

ــــــاح أو الخســــــائر، فــــــإن عنصــــــر . ريرلتقرة ااية فتھن ــــــة مــــــن خــــــالل األرب ــــــتم قياســــــها بالقيمــــــة العادل ــــــة التــــــي ي ــــــات المالي بالنســــــبة للمطلوب

أربــــــاح أو خســــــائر القيمــــــة العادلــــــة ويــــــتم اإلعتــــــراف بــــــه فــــــي بيــــــان األربــــــاح أو الخســــــائر تحويــــــل العمــــــالت األجنبيــــــة يشــــــكل جــــــزًء مــــــن 

  .للمطلوبات المالية التي ال تشكل جزًء من عالقة تحوط معينة
 

  إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

راف العتم ايت. التزامــــات الشـــــركة تقــــوم الشــــركة بإلغــــاء اإلعتــــراف بالمطلوبــــات الماليــــة فقــــط عنــــدما يــــتم الوفــــاء أو إلغــــاء أو انتهــــاء مــــدة

  .بيان األرباح أو الخسائرفي ن ئدالوع وافدلمالمبلغ واا ھتحققء لغام إلتي تالمالية ت اباولطية للمرفتدلالقيمة ن ابيرق بالف



  .)ع.ق.م.ش( األسمنتشركة قطر الوطنية لصناعة 

  إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١في للسنة المنتهية 

  

 - ٣١  - 

  

 تحقق اإليراد

لمبالغ ايستثني ل حيـــــــــــــث لعميامع مـــــــــــــن خـــــــــــــالل العقـــــــــــــد المبـــــــــــــرم  هستحقاقاکة رلشاقع وتتذي لل المقابس اساأعلی رادات إليس اقيام يت

، يـــــــتم اإلعتـــــــراف بـــــــاإليرادات عنـــــــد انتقـــــــال الســـــــيطرة علـــــــى البضـــــــاعة او الخدمـــــــة إلـــــــى . ن أطـــــــراف أخـــــــرىنيابة عم تحصـــــــيلها ت لتيا

  .العميل
  

  بيع البضائع
ـــــال الســـــيطرة  ـــــد انتق علـــــى البضـــــاعة، وعنـــــد شـــــحن البضـــــائع إلـــــى بالنســـــبة لمبيعـــــات الســـــلع إلـــــى ســـــوق، يـــــتم اإلعتـــــراف بـــــاإليرادات عن

ـــــى العميـــــل حيـــــث ) التســـــليم(موقـــــع العميـــــل المحـــــدد   ـــــذمم المدينـــــة مـــــن قبـــــل الشـــــركة عنـــــدما يـــــتم تســـــليم البضـــــاعة إل يـــــتم االعتـــــراف بال

ـــــك النقطـــــة الزمنيـــــة التـــــي يصـــــبح فيهـــــا الحـــــق فـــــي تحصـــــيل المبـــــالغ المســـــتحقة غيـــــر مشـــــروط، حيـــــث تعنـــــي أن تلـــــك المبـــــالغ  يمثـــــل ذل

  .ستحقة مباشرة عندما يتم شراءتكون م

    
 )تتمة(أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .٣

  )تتمة(تحقق اإليراد 

  )تتمة( بيع البضائع
يــــتم اإلعتــــراف بــــاإليرادات عنــــد انتقــــال الســــيطرة علــــى البضــــاعة، كونهــــا عنــــد نقطــــة شــــراء العميــــل للبضــــائع فــــي نقطــــة البيــــع ويــــتم دفــــع 

  .فوًرا عند شراء العميل للبضائع القيمة المتفق عليها
  

  توزيعات األرباح وٕايرادات الفوائد
يتم االعتراف بإيرادات توزيع أرباح االستثمارات بعد أن يعلن حق المساهمين في استالم دفعات األرباح ويكون هناك إحتمالية للحصول 

على منافع إقتصادية ويكمن قياس مبلغ اإليراد بشكل موثوق، ويستحق إيراد الفائدة على أساس الزمن وبالرجوع إلى المبلغ األصلي القائم 

وهو معدل الفائدة الذي يخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع لألصل المالي إلى . ئدة الفعال المستخدموسعر الفا

  .عند اإلعتراف المبدئي صافي القيمة الدفترية لذلك األصل
  

  إيرادات اإليجارات
ن الربح أو الخسارة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فترة يتم االعتراف بإيرادات اإليجارات من اإلستثمارات العقارية  في بيا

  .اإليجار
  

  إيرادات أخرى
  .يتم االعتراف باإليرادات األخرى وفقًا لمبدأ االستحقاق

  
 فرق سعر الصرف

بأسعار الصرف ) األجنبيةالعمالت (المالية للشركة ، يتم تسجيل المعامالت بعمالت غير العملة الوظيفية للشركة البيانات عند إعداد 

في نهاية كل فترة تقرير ، يتم إعادة تحويل البنود النقدية المقومة بالعمالت األجنبية حسب المعدالت . السائدة في تواريخ تلك المعامالت

دة لسائرف الصر اية بأسعاألجنبت ابالعمالددة لمحوالة دلعااجة بالقيمة درلماية دلنقر اغيود لبنل ايوتحدة عام إيت. السائدة في ذلك التاريخ
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يتم اإلعتراف بفروق . البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية ال يتم إعادة تحويلها. لةدلعاالقيمة د ايدتحد عن

  .وص عليه في المعاييرسعر الصرف المتعلقة بالبنود النقدية في الربح أو الخسارة في الفترة التي تنشأ فيها باستثناء ما هو منص
  

 توزيع االرباح

 يتم اإلعتراف بتوزيع األرباح على مساهمي الشركة كإلتزام في البيانات المالية للشركة في الفترة التي تتم فيها الموافقة على توزيعات

  .األرباح من قبل مساهمي الشركة
  

  العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد

 المنسوبة الربح أو الخسارة بقسمة للسهم األساسي العائد يحتسب. العادية لألسهم المخفف والعائد األساسي العائد بيانات الشركة تعرض

 بها، ويحتسب المحتفظ الشركة السنة معدًال بأسهم خالل القائمة لألسهم المرجح العدد متوسط بالشركة على العادية األسهم حاملي إلى

 بأسهم معدال القائمة األسهم لعدد المرجح العادية والمتوسط حاملي األسهم إلى المنسوبة الخسارة أو الربح بتعديل للسهم المخفض العائد

 ممنوحة أسهم وخيارات للتحويل قابلة كمبياالت من والتي تتكون المحتملة األسهم المخففة لعكس تأثير جميع بها المحتفظ الشركة

  .للموظفين

  
  

 )تتمة(الهامة أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية  .٣

  تكاليف القروض

تكاليف القروض المتعلقة مباشرة بإقتناء أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة، وهي الموجودات التي تتطلب فترة زمنية طويلة لتصبح جاهزة 

جاهزة بشكل جوهري لإلستخدام المقصود منها أو للبيع، تضاف إلى تكلفة تلك الموجودات، حتى يحين الوقت الذي تصبح فيه الموجودات 

يتم خصم إيراد اإلستثمار المتحقق من اإلستثمار المؤقت لقروض محددة من تكايف القروض المؤهلة . لإلستخدام المقصود منها أو للبيع

يتم تكبدها يتم إدراج تكاليف القروض األخرى في بيان الربح أو الخسارة في الفترة التي . للرسملة إلى حين إنفاقها على الموجودات المؤهلة

  .فيها

  

  معامالت مع أطراف ذات عالقة

على أنها أطراف ذات عالقة بسبب قدرتها على ممارسة السيطرة على الشركة أو ممارسة تأثير هام أو سيطرة مشتركة  تعتبر األطراف

كون لدى الشركة القدرة على وأيضًا، تعتبر الشركات على أنها أطراف ذات عالقة عندما ي. على القرارات المالية والتشغيلية للشركة

  .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

عكس األحداث التي وقعت بين فترة تاريخ المركز المالي وتاريخ اعتماد وٕاصدار البيانات المالية، شريطة تقديم تم تعديل البيانات المالية لت

  .الدليل على الظروف التي كانت سائدة في تاريخ التقرير
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  التقديرات الهامة في تطبيق السياسات والتقديرات المحاسبية .٤

، يتوجب على اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وٕافتراضات )٣(والظاهرة ضمن اإليضاح رقم لغايات تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، 

إن التقديرات واإلفتراضات مبنّية . معينة خاصة بالقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال يمكن الحصول عليها من مصادر أخرى

يتم مراجعة التقديرات  .أن تختلف النتائج الحقيقية عن تلك التقديرات ومن الممكن. على الخبرات السابقة وعلى عوامل أخرى ذات عالقة

يتم اإلعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في السنة التي يتم فيها تعديل التقدير إذا كان . واإلفتراضات المتعلقة بها بشكل مستمر

  .قبلة إذا كان التعديل يؤثر على كل من السنوات الحالية والمستقبليةالتعديل يؤثر فقط في تلك السنة أو في سنة التعديل والسنوات الم

 

  األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية

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

  .ى القيم المسجلة في البيانات الماليةوالتي لها األثر األهم عل

  

  

  
  

  )تتمة(ة يق السياسات والتقديرات المحاسبيالتقديرات الهامة في تطب .٤

  )تتمة( األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية

  تصنيف اإلستثمارات
أو التكلفة المطفأة أو موجودات مالية مدرجة عادلة من خالل الدخل الشامل األخر بالقيمة ال. قررت اإلدارة على حيازة إستثمار لتصنيفها

تقوم الشركة بتصنيف اإلستثمارات بالتكلفة المطفأة إذا كانت لديها النية والقدرة على . بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

ية اإلدارة بجمع التدفقات النقدية وبيع وٕاذا كانت ن اإلحتفاظ بهذا اإلستثمار من أجل جمع التدفقات النقدية التعاقدية أو األصل المالي

تقوم الشركة بتصنيف اإلستثمارات . ىخر األالدخل الشامل  بنود يتم تقييم هذه اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل .الموجودات المالية

  .بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  األخرى

  

قررت اإلدارة في المقام األول حساب قدرتها على النمو على . المالية المدرجة في األسواق الماليةقامت الشركة بإستثمارات في األوراق 

ت بالقيمة العادلة من خالل بنود ونتيجة لذلك، يتم اإلعتراف بجميع االستثمارا. المدى الطويل بدال من أساس الربح على المدى القصير

  .لة من خالل الربح أو الخسارةبدًال من القيمة العادالدخل الشامل األخرى 

  

 السياسة المحاسبية لقياس االستثمار العقاري 
 إدارة الشركة مطالبة باختيار ووفق سياستها المحاسبية بين نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة ويجب عليها تطبيق هذه السياسة على

عقاري كمستأجر بموجوب عقد ايجار تشغيلي، والذي بموجبه تكون مطالبة  كل استثماراتها العقارية، باستثناء إذا كانت تحتفظ باستثمار

  .باإلحتفاظ به وفق القيمة العادلة فقط

 

  .قررت الشركة اعتماد نموذج التكلفة ألغراض قياس استثماراتها العقارية في بيان المركز المالي
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  السياسة المحاسبية لقطع الغيار
وآالت ومعدات عندما يتم اإلحتفاظ بهم لإلنتاج ويتوقع أن يتم إستخدامهم خالل أكثر من سنة  يتم اإلعتراف بقطع الغيار كممتلكات

تعتبر قطع الغيار المرسملة ضرورية لإلدارة لضمان إستمرارية عملية اإلنتاج وتعتبر . تعتبر جميع قطع الغيار األخرى مخزون. واحدة

 .لإلستخدام في اإلنتاجعند تواجد قطع الغيار في المخزن " متاحة لإلستخدام"

 

  مكاقآت اإلدارة العليا
نسبة اإلدارة العليا تتلقى مكافأة تقديرية في كل عام والتي يقررها مجلس اإلدارة، مع األخذ في االعتبار األداء المالي العام للشركة، وال

 .المئوية من األرباح على الدخل واسترداد الذمم المدينة

 

غير المؤكدةالمصادر الرئيسية للتقديرات   

ر فيما يلي االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية لعدم دقة التقديرات في تاريخ المركز المالي والتي لها أثر كبي

  وبات خالل السنة المالية القادمةيؤدي إلى تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطل
 
 
  

  )تتمة(ة السياسات والتقديرات المحاسبي يقالتقديرات الهامة في تطب .٤

)تتمة(المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة   

  إنخفاض قيمة األصول الملموسة وغير الملموسة
تقوم إدارة الشركة بتقييم ما إذا كانت هناك مؤشرات توحي إلى انخفاض في قيمة األصول الملموسة وغير الملموسة وفقا للسياسات 

القيمة القابلة لالسترداد لألصل يتم تحديدها على أساس القيمة العادلة ناقصًا تكلفة اإلستبعاد . ٣المحاسبية المنصوص عليها في إيضاح 

  . تدنيةألصول محددة م

 

 غير الملموسة والممتلكات واآلالت والمعدات الموجودات العمر اإلنتاجي المقدر لإلستثمارات العقارية،
يتم استهالك تكاليف اإلستثمارات العقارية، غير الملموسة والممتلكات واآلالت والمعدات على أساس منتظم على مدى األعمار اإلنتاجية 

 :أو فئة من األصول على أساس العوامل التالية/ اإلدارة العمر اإلنتاجي المقدر لكل األصول و حددت . المقدرة للموجودات

 .االستخدام المتوقع لألصول •

 .التآكل الطبيعي المتوقع  والتي تعتمد على العوامل التشغيلية والبيئية •

  .القيود القانونية أو ما شابه ذلك على استخدام األصول •

  

ات القيم المتبقية ألية من االستثمارات العقارية، الموجودات غير الملموسة والممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية لم تصدر اإلدارة تقدير 

  .تقوم اإلدارة بمراجعة دورية لهذه التقديرات على أساس ظروف السوق في تاريخ كل تقرير. عمرها اإلنتاجي ألنها تعتبرها غير مادية

  

   مخزون بطيء الحركة مخصص
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 المواد في التخزين ويخضع عمر إلى التقدير هذا للمخزون بطيء الحركة والمتقادم، ويستند المقدر المبلغ بتحديد الشركة إدارة تقوم

يستند تقييم الشركة لقطع الغيار بطيئة الحركة والمتقادمة إلى نسب مطبقة  .المواد واستخدام الفني للتجديد نتيجة المخصص للتغيير

تقوم اإلدارة بمراجعة النسب المستخدمة بإنتظام لتوضح األنماط التاريخية ألي تغيير في . ئة عمرية من قطع الغياربإستمرار لكل ف

  .الظروف
  

 مبدأ اإلستمرارية
اإلستمرار على درة قادر تجعلها مصان الشركة تمتلك بأأعمالها وكان هناك قناعة في ار رستماإلعلى مقدرة الشركة  مبتقييدارة إلقامت ا

ذلك إن إدارة الشركة ليست على علم بأية أمور تثير الشك على مقدرة الشركة لإلستمرار في لى إباإلضافة ، لمستقبليةأعمالها افي 

  .أنشطتها وعليه تقوم اإلدارة بإعداد البيانات المالية على أساس اإلستمرارية

  

  قياسات القيمة العادلة 
عند تقدير القيمة العادلة ألصل او مطلوب، تستخدم . بالقيمة العادلة لغايات التقرير الماليبعض موجودات الشركة ومطلوباتها تقاس 

عندما تكون مدخالت المستوى األول غير موجودة، تتعاقد الشركة مع مع مقيمين . الشركة بيانات السوق إلى الحد الذي تتوافر فيه

ب مع المقيمين الخارجيين المؤهلين إلقرار مدخالت وطرق تقييم مناسبة لهذا اإلدراة تعمل بقر  ين مؤهلين للقيام بعملية التقييمخارجي

المعلومات عن المدخالت و طرق التقييم المستخدمة في تقدير القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المختلفة يتم اإلفصاح عنها . النموذج

  .في اإليضاحات المعنية
 
  
  )تتمة(ة والتقديرات المحاسبييق السياسات التقديرات الهامة في تطب .٤

  )تتمة(المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة 

  الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان
شهرًا من خسائر اإلئتمان المتوقعة  ١٢، يتم قياس خسائر اإلئتمان المتوقعة كمخصص يعادل )١٣(كما هو مفصل في اإليضاح رقم 

ينتقل األصل إلى . تمان متوقعة على مدى العمر لموجودات المرحلة الثانية  أو المرحلة الثالثةلموجودات لمرحلة األولى أو خسائر إئ

ما الذي  )٩(ال يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم . المرحلة الثانية عندما تزيد مخاطر اإلئتمان بشكل كبير منذ االعتراف األولي

في تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألصل قد زادت بشكل كبير تأخذ الشركة في الحسبان . يعتبر زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان

  .المعلومات الكمية والنوعية المعقولة والمدعومة
  

  حساب مخصص الخسائر 
ة ومدعومة ونوعية والتي تعتمد على إفتراضات للحركة المستقبلية عند قياس خسائر االئتمان المتوقعة، تستخدم الشركة معلومات موثوق

  . للمحركات اإلقتصادية وكيفية تأثير هذه المحركات على بعضها البعض
  

ترتكز على اإلختالف بين التدفقات النقدية . ناشئة عن تخلف الطرف عن اإليفاء بإلتزاماتهخسارة الناتجة عن عجز هي تقدير للخسارة ال

، مع األخذ باإلعتبار التدفقات النقدية للتعزيزات االئتمانية المتكاملة بين تلك التي يتوقع المقرض إستيفاءهاالتعاقدية المستحقة و 

  .والمضمونة
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 - ٣٦  - 

ح احتمالية التخلف عن السداد هو تقدير وترجي. احتمالية التخلف عن السداد تشكل مدخل رئيسي ومهم في قياس خسائر االئتمان المتوقعة

الحسابات التي تتضمن بيانات تاريخية وافتراضات وتوقعات للظروف . العجز او التخلف عن السداد على األفق الزمني المعطى

  .المستقبلية
  

  ٢٠١٨يناير  ١، السارية قبل  ٣٩األدوات المالية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 
  

  تدني قيمة الذمم المدينة
البنود المصنفة كذمم مدينة بشكل دوري، لتقييم ما إذا كان يجب تسجيل مخصص تدني في القيمة في بيان تقوم إدارة الشركة بمراجعة 

كما تقوم اإلدارة بتقييم المبلغ والمدة الزمنية للتدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى المخصص المطلوب، وتستند . الربح أو الخسارة

  .ضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة من التقديرات والشكوكهذه التقديرات بالضرورة على إفترا
  

يتم تحديد مخصصات الذمم المدينة غير القابلة لإلسترداد باستخدام مجموعة من العوامل لضمان عدم المبالغة في الذمم المدينة التجارية 

رداد المقدرة لجميع العمالء على مجموعة متنوعة من تستند مخصصات الذمم المدينة غير القابلة لإلست. بسبب عدم إمكانية تحصيلها

لبات العوامل، بما في ذلك الجودة اإلجمالية واألعمار اإلنتاجية للذمم المدينة ، والتقييم االئتماني المستمر للظروف المالية للعميل ومتط

لحسابات الفردية عندما تصبح الشركة باإلضافة إلى ذلك ، يتم تسجيل مخصصات محددة ل. الضمانات من العمالء في ظروف معينة

  .على علم بعدم قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته المالية
  

  إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع 
هذا . لتحديد متى يجب اخفاض االستثمارات المتاحة للبيع" االعتراف والقياس: األدوات المالية" )٣٩(تتبع الشركة معيار المحاسبة الدولي 

  . ، من بين عوامل أخرى، إذا كان هناك دليل موضوعي على إنخفاض القيمةتقوم الشركة بتقدير. التحديد يتطلب حكما هاما
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  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١في للسنة المنتهية 

  

 - ٣٧  - 

 
  رأسمالية تحت التنفيذممتلكات وآالت ومعدات وأعمال  .٥

  
  مباني

  آالت ومعدات
  أثاث ومفروشات  سيارات  وأدوات

  أعمال رأسمالية
  المجموع  تحت التنفيذ

  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  
              التكلفة

  ٤،٠٠١،١٤٧،٧٠١  ٨٠٦،٥٥٧،٠٤٤  ٢٦،٧٢٧،٦١٩  ١٢٣،٤٧٥،٩٨٨  ٢،٤٩٧،١٢٩،٥٤٠  ٥٤٧،٢٥٧،٥١٠  ٢٠١٧يناير  ١كما في 
  ٢٠٤،١١٤،٢٩٤  ١٧٣،٦٣٢،٣١٨  ٥٢٧،٥٠٨  ٤٣٥،٠٠٠  ٢٩،٢٢٠،٤٢٢  ٢٩٩،٠٤٦  إضافات
 -- (٢،٦٩٤،٠٢٨) -- -- -- ٢،٦٩٤،٠٢٨  تحويالت

 ٢٠٣،٦٧٥ -- (٩٠) -- ٢٠٣،٧٦٥ --  إعادة تصنيف
 (٨١٧،٦٣٨) -- -- (٨١٧،٦٣٨) -- --  إستبعادات
  ٤،٢٠٤،٦٤٨،٠٣٢  ٩٧٧،٤٩٥،٣٣٤  ٢٧،٢٥٥،٠٣٧  ١٢٣،٠٩٣،٣٥٠  ٢،٥٢٦،٥٥٣،٧٢٧  ٥٥٠،٢٥٠،٥٨٤  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
 ١٠٤،٩٣١،٥٦٤ ٨٥،١٠٦،٧١٢ ٣٢١،٧٤٤ -- ١٩،٥٠٠،٦٠٨ ٢،٥٠٠  إضافات
 -- (١،٠٥٧،٢٨٠،٩١١) ٢٥،١٥٠ -- ٨١٤،٦٠٧،٦٩٩ ٢٤٢،٦٤٨،٠٦٢  تحويالت

  ٤،٣٠٩،٥٧٩،٥٩٦  ٥،٣٢١،١٣٥   ٢٧،٦٠١،٩٣١   ١٢٣،٠٩٣،٣٥٠ ٣،٣٦٠،٦٦٢،٠٣٤  ٧٩٢،٩٠١،١٤٦   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
             

              وتدني في القيمة اإلستهالك المتراكم
  ١،٨٥٣،٦٦٤،٥٥٢  --  ٢٠،٦٤٧،٩٧٢  ١٠٧،١٩٧،٨٩٥  ١،٣٧٥،٩٨٤،١٢٦  ٣٤٩،٨٣٤،٥٥٩  ٢٠١٧يناير  ١كما في 

   ١٣٩،٩٩٩،١٩٥  --  ١،٦٤٣،٠٠٦  ٥،٠٧٥،٤٦٣  ١٠٨،٧٦٥،٥٠٢  ٢٤،٥١٥،٢٢٤  إستهالك السنة  
 ٢٠٣،٦٧٥ -- (٩٠) -- ١٩،٧٦٥ ١٨٤،٠٠٠  تصنيفإعادة 

 (٧٠٥،٤٤٧) -- -- (٧٠٥،٤٤٧) -- --  إستبعادات
  ١،٩٩٣،١٦١،٩٧٥  --  ٢٢،٢٩٠،٨٨٨  ١١١،٥٦٧،٩١١  ١،٤٨٤،٧٦٩،٣٩٣  ٣٧٤،٥٣٣،٧٨٣  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١كما في 

 ١٥٥،١٣٨،٩٥٨  --  ١،٦٠١،٨٧٠  ٣،٩٤٥،٠١٣  ١٢٢،٩١٨،٤٣١  ٢٦،٦٧٣،٦٤٤  إستهالك السنة  

  ٢،١٤٨،٣٠٠،٩٣٣  --  ٢٣،٨٩٢،٧٥٨  ١١٥،٥١٢،٩٢٤  ١،٦٠٧،٦٨٧،٨٢٤  ٤٠١،٢٠٧،٤٢٧  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١كما في 
              

              :صافي القيمة الدفترية
  ٢،١٦١،٢٧٨،٦٦٣  ٥،٣٢١,١٣٥  ٣،٧٠٩،١٧٣  ٧،٥٨٠،٤٢٦  ١،٧٥٢،٩٧٤،٢١٠  ٣٩١،٦٩٣،٧١٩   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 

  ٢،٢١١،٤٨٦،٠٥٧   ٩٧٧،٤٩٥،٣٣٤   ٤،٩٦٤،١٤٩  ١١،٥٢٥،٤٣٩  ١،٠٤١،٧٨٤،٣٣٤  ١٧٥،٧١٦،٨٠١   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
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 - ٣٨  - 

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

ستخدام األرض التي تقع الترخيص إل أميري، حيث أن مرسوم بموجبرض حكومية أسمنت والرمل مبني على مصانع الشركة لأل  )أ 

تقوم الشركة حالًيا بالتفاوض على شروط وأحكام إتفاقية اإليجار مع . ٢٠١٥نتهت خالل ا المحاجر والمصانع والمساكن قد إعليه

  .دخان، حيث تقع األرضقطر للبترول التي تملك حقوق اإلمتياز لمنطقة 

: ٢٠١٧( لایر قطري ١٩٧,٩٧٤,٥٥٥ بلغتصافي قيمة دفترية ب رأسماليةالممتلكات والمعدات واآلالت تشمل قطع غيار     )ب 

  .)لایر قطري ٢٠٠,٥٤٢,٢٣٤

  : يتضمن بند األعمال تحت التنفيذ ما يلي    )ج 

 ٢٠١٧ ٢٠١٨  

  لایر قطري  لایر قطري 

     

  ٩٦٤,٨٣٥,٣٩٤ ١،٠٥٣،٢٥١،٦٨٣  في منطقة ام باب ) ٥(مشروع إنشاء مصنع االسنمت رقم 

 ١,٥٤٥,١٠٠ ١،٥٤٥،١٠٠  خزان ماء للمصنع

  ١١,١١٤,٨٤٠  ٧،٨٠٥،٢٦٣  أخرى 

 -- (١،٠٥٧،٢٨٠،٩١١)  المبلغ المحول خالل السنة

  ٩٧٧,٤٩٥,٣٣٤ ٥،٣٢١،١٣٥ 

  :يتكون المبلغ من المعامالت التالية 

 ٢٠١٦ ٢٠١٨  

  لایر قطري  لایر قطري 

     

  ٨٦٤,٩٦٩,٩٤٣ ٨٧٦،٠٠٤،٧٦٨  )١(األعمال الميكانيكية والكهربائية والهندسية والمدنية 

 ٥٧,٣٦٨,٢٩٧ ٥٧،٣٦٨،٢٩٧  )٢(محطة الخدمة الكهربائية 

 ٤٢,٤٩٧,١٥٤ ١١٩،٨٧٨،٦١٨  )٣(اإلستشارات ونفقات أخرى 

  ٩٦٤,٨٣٥,٣٩٤ ١،٠٥٣،٢٥١،٦٨٣ 
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 - ٣٩  - 

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

دولة  -في منطقة أم باب ) ٥(رقم اإلسمنت  مع مقاول أجنبي إلنشاء مصنع ٢٠١٤إبريل  ١٣قامت الشركة بتوقيع عقد بتاريخ  .١

 ١٢٥,٩٥٠,٠٠٠ضافة إلى مبلغ باإليورو  ٩٩,٣٠٠,٠٠٠بلغت قيمة إجمالي العقد مبلغ . طن متري يومياً  ٥,٥٠٠قطر، بسعة 

تحت التنفيذ إلى الممتلكات واّالالت  الرأسمالية خالل العام، وتم تحويل األعمال ٥تم االنتهاء من بناء المصنع  .دوالر أمريكي

  .والمعدات

ختبار وتركيب محطة م، والهندسة، وٕامداد التقطير واإللتقديم التصمي ٢٠١٤نوفمبر  ٢٦عقدا مع مقاول محلي في أبرمت الشركة  .٢

 . )٥( رقم األسمنتفرعية لمصنع 

: ٢٠١٧( لایر قطري ٦,٠٤٩,٢٥٩ تل السنة بلغخالرأسمالية قتراض تكاليف إخرى األنفقات الاإلستشارات و ضمن تت .٣

٨,٩٧٠,٥١٦.( 

 

  : بيان الربح أو الخسارة للسنة كما يليفي ستهالك تكاليف اإلإدراج تم     )د 

 ٢٠١٧ ٢٠١٨  

  لایر قطري  لایر قطري 

     

 ١٣٥,٤٦٠,٠٢٣ ١٥٠,٦٤١،٨٠٨  تكاليف اإليرادات

 ٩٣,٦٩٧ ٨٨،٩٧٦  مصاريف بيع وتوزيع

 ٤,٤٤٥,٤٧٥ ٤،٤٠٨،١٧٤  مصاريف عمومية وٕادارية

  ١٣٩,٩٩٩,١٩٥ ١٥٥،١٣٨،٩٥٨ 

  

  عقاريةإستثمارات  .٦

 ٢٠١٧ ٢٠١٨  

  لایر قطري  لایر قطري 

    التكلفة

 ٤٢,٥٥٦,٩٩٩ ٤٢،٥٥٦،٩٩٩  الرصيد في بداية السنة

 ٤٢,٥٥٦,٩٩٩ ٤٢،٥٥٦،٩٩٩ الرصيد في نهاية السنة

    ستهالك المتراكماإل

  ٣٦,٥٢٩,٨٣٥ ٣٧،٠٠٩،٣١٠  الرصيد في بداية السنة

  ٤٧٩,٤٧٥ ٤٥٣،٧١٧  السنة استهالك

  ٣٧,٠٠٩,٣١٠ ٣٧،٤٦٣،٠٢٧ نهاية السنةالرصيد في 

  ٥,٥٤٧,٦٨٩ ٥،٠٩٣،٩٧٢  صافي القيمة الدفترية في نهاية السنة
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 - ٤٠  - 

  

  
  
  
  )تتمة( إستثمارات عقارية .٦

 ٢٥٩لمبلغ  العادلةلتصل قيمتها لایر قطري تم إعادة تقييمها من قبل مثمن مستقل معتمد  مليون ٥بقيمة دفترية  عقاريةالستثمارات تمثل اإل

سنة  خالل ر إنخفاض جوهري في قيمة اإلستثمارات العقاريةتعتقد اإلدارة أنه اليوجد مؤش. ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في لایر قطري  مليون

لسوق لتم تحديد القيمة العادلة على أساس نهج مشابه . اإلستثمارات العقاريةفي تقييم هذه األنواع من  والمثمن هو متخصص، ٢٠١٨

لإلستثمارات  ستخدامإأعلى وأفضل  فإن تقدير القيمة العادلة للعقارات، عند .مماثلة المعامالت األخيرة لعقاراتالذي يعكس أسعار 

  .هو استخدامها الحاليالعقارية 

  

بمبلغ  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  الربح أو الخسارةالمدرجة في بيان لإلستثمارات العقارية إيرادات اإليجار تمثل 

  .)لایر قطري ٦,٩١٣,٤٠٤: ٢٠١٧( لایر قطري ٦،٥٩٩،٩٣٧

  

  موجودات غير ملموسة .٧

   ٢٠١٧ ٢٠١٨  

  لایر قطري  لایر قطري 

    التكلفة

 ٥،٨٧٢،١٦٩ ٥،٨٧٢،١٦٩  الرصيد في بداية السنة

 ٥،٨٧٢،١٦٩ ٥،٨٧٢،١٦٩ الرصيد في نهاية السنة

    اإلطفاء المتراكم

 ٥،٨٧٠،٣١٢  ٥،٨٧٢،١٦٩  الرصيد في بداية السنة

 ١،٨٥٧  --  اإلطفاء المحمل خالل السنة

 ٥،٨٧٢،١٦٩ ٥،٨٧٢،١٦٩ الرصيد في نهاية السنة

 -- --  صافي القيمة الدفترية في نهاية السنة

  

في نتهاء من تركيبه وتفعيله خطيط موارد المؤسسات والذي تم اإللت SAP ERP –يمثل بند موجودات غير ملموسة تكلفة تطوير البرامج 

تم إطفاء . تحت التنفيذ ورسملتها كموجودات غير ملموسة رأسمالية ، وقد تم تحويل إجمالي تكلفة التطوير المتكبدة من أعمال٢٠١٣

  .سنوات وهي ثالثستخدام طريقة القسط الثابت وعلى مدة العمر اإلنتاجي تكاليف تطوير البرامج بإ

  

  

  

  



  .)ع.ق.م.ش( األسمنتشركة قطر الوطنية لصناعة 

  إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١في للسنة المنتهية 

  

 - ٤١  - 

 

  

  
  
 دفعات مقدمة لموجودات رأسمالية .٨

  :  تتضمن الدفعات المقدمة لموجودات رأسمالية ما يلي

 ٢٠١٧ ٢٠١٨  

  لایر قطري  لایر قطري 

     

  ١٢,١٠٦,٨٠٨ --  )أ) (٥(إنشاء مصنع رقم 

 ١,٨٩٢ --  دفعات مقدمة أخرى 

  -- ١٢,١٠٨,٧٠٠  
  

تبلغ القيمة . دولة قطر -أم باب  منطقة في )٥(رقم  ألسمنت الجديداالمدفوعة للمقاول األجنبي لبناء مصنع  الدفعات المقدمةتمثل   )أ 

ذات التنفيذ  تحت الرأسمالية األعمال بلغت قيمة .دوالر أمريكي ١٢٥,٩٥٠,٠٠٠ باإلضافة إلى يورو ٩٩,٣٠٠,٠٠٠ اإلجمالية للعقد

 )).د( ٥ إيضاح() لایر قطري ٩٦٤,٨٣٥,٣٩٤: ٢٠١٧( )الشئ( ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ كما فيالصلة 
  

  زميلةستثمارات في شركات إ .٩

  :  يليديسمبر، هي كما  ٣١الشركات الزميلة للشركة كما في تفاصيل 

  النشاط الرئيسي  سم الشركة الزميلةإ

مكان التأسيس 

  نسبة الملكية  والتشغيل

   ٢٠١٧  ٢٠١٨  

    %  %  

        

 ٣٣،٣٢٥ ٣٣،٣٢٥ قطر إنتاج الجبس  )م.م.ذ(الشركة القطرية السعودية لصناعات الجبس 

 ٢٠ ٢٠ قطر إنتاج الجابرو  )خ.ق.م.ش(القطرية للمحاجر ومواد البناء الشركة 

  :  ستثمارات في شركات زميلة خالل السنة كما يليالحركة على اإل

 ٢٠١٧ ٢٠١٨  

  لایر قطري  لایر قطري 

     

 ٥٢,٢٤٧,٤٨٤ ٥٥,٠٧٦,٢٠٤  الرصيد في بداية السنة

 ٢,٩٤٠,٩٨٢ ٣،٢٦٩،٢٨٥  الحصة من األرباح



  .)ع.ق.م.ش( األسمنتشركة قطر الوطنية لصناعة 

  إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١في للسنة المنتهية 

  

 - ٤٢  - 

 )١,٣٣٣,٣٣٣( (٢،٨٣٥،٠٠٠)  المستلمة رباحاألإيرادات 

 ١,٢٢١,٠٧١ (١،٨٢٢,٢٠٩)  )١٩إيضاح (حتياطي القيمة العادلة صافي التغيرات في إ

 ٥٥,٠٧٦,٢٠٤ ٥٣،٦٨٨،٢٨٠  الرصيد في نهاية السنة 
  
  )تتمة(إستثمارات في شركات زميلة  .٩

للشركات  متاحةالمالية البيانات الإلى أحدث  ستناداً إ جوهرية وذلكغير المذكورة أعاله المعلومات المالية الملخصة للشركات الزميلة 

  :كما يليالزميلة، 
  

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

 ٢٠١٧  ٢٠١٨ 

  لایر قطري  لایر قطري 

     

 ٢٧,٤٣٥,٨١٨ ٢٩،١٦١،٥٠٤  حصة صافي الموجودات

 ٤٩٢,٢٨٥ ٣،٦٠١،٠٩٣  حصة األرباح

 ١,٣٠٥,٦٦١ (١،٨٧٥،٤٠٣)   األخرى الدخل الشامل/ )الخسارة( بنودحصة 

 ١,٣٣٣,٣٣٣ --  توزيعات األرباح المستلمة

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

 ٢٠١٧ ٢٠١٨  

  لایر قطري  لایر قطري 

    
 ٢٧,٦٤٠,٣٨٦ ٢٤،٥٢٦،٧٧٣  حصة صافي الموجودات

 ٢,٤٤٨,٦٩٧ (٣٣١،٨٠٨)  حصة األرباح

 )٨٤,٥٩٠( ٥٣،١٩٤  األخرى الشاملة) الخسارة/ (الدخل  بنودحصة 

 -- ٢،٨٣٥،٠٠٠  توزيعات األرباح المستلمة

 

  متاحة للبيع موجودات مالية /أدوات حقوق الملكية  – موجودات مالية .١٠

تحديد القيمة العادلة لألسهم يتم . ستثمارات في أسهم شركات مدرجة في بورصة قطرإأدوات حقوق الملكية  – لموجودات الماليةتمثل ا

  .المدرجة بالرجوع إلى األسعار الصادرة من بورصة قطر
  

 ٢٠١٧ ٢٠١٨  
  لایر قطري  لایر قطري 
     



  .)ع.ق.م.ش( األسمنتشركة قطر الوطنية لصناعة 

  إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١في للسنة المنتهية 

  

 - ٤٣  - 

 -- ٢٢٠،٣٢٣،٨٩٥  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
 ١١٠،٤٨٥،٩٦٥ --  موجودات مالية متاحة للبيع

 ١١٠،٤٨٥،٩٦٥ ٢٢٠،٣٢٣،٨٩٥  الرصيد في نهاية السنة 

  
  )تتمة(متاحة للبيع  موجودات مالية /أدوات حقوق الملكية  –موجودات مالية  .١٠

  : خالل السنة كما يلي أدوات حقوق الملكية – الحركة على الموجودات المالية

 ٢٠١٧ ٢٠١٨  
  لایر قطري  لایر قطري 
     

  ١٥٨،٠٠٦،٦٤٢  ١١٠،٤٨٥،٩٦٥  الرصيد في بداية السنة
 ٢٠،٧٨٢،٣٨٧ ١٦٢،٠١٥،٨٦٤  أدوات حقوق ملكية –إضافات موجودات مالية 

 (٢٦،٤٢٧،٤١٢) (٧٣،٢٢٦،٥٧٣)  أدوات حقوق ملكية - إستبعادات موجودات مالية 
 (٤١،٨٧٥،٦٥٢)  ٢١،٠٤٨،٦٣٩  أدوات حقوق الملكية –القيمة العادلة للموجودات المالية ) خسارة( /صافي ربح 

  ١١٠،٤٨٥,٩٦٥ ٢٢٠،٣٢٣،٨٩٥  الرصيد في نهاية السنة 

  
لقد قامت الشركة بتغيير سياساتها . ٢٠١٨يناير  ١دوات المالية من األ) ٩(التقارير المالية رقم  الشركة باعتماد المعيار الدوليقامت 

تصنف جميع الموجودات المالية المتاحة للبيع . لتطبيق هذا المعيارأدوات حقوق الملكية كنتيجة  -  المحاسبية المتعلقة بالموجودات المالية

 صافي ربح القيمة العادلة للموجودات المالية ).FVTOCI( ىخر بنود الدخل الشامل األ كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل

مليون لایر قطري تتضمن التأثير لعكس المخصص بقيمة  ٢٢,٥بقيمة  من خالل بنود الدخل الشامل األخرى بالقيمة العادلة المصنفة

  .مليون لایر قطري ٨,٦٦٥
  
  المخزون .١١

 ٢٠١٧ ٢٠١٨  

  لایر قطري  لایر قطري 

     

  ١١٠,٠٤٣,١٦٩ ٩٠،٨٠٠،٢٧٧  مواد خام

  ٩٩,٥٣٤,٢٩٧  ١٧٣،٤٩٢،٤٥٠  بضاعة قيد التصنيع

  ٢٠,٥٧٦,٧٤٢ ٣٥،٦٢٦،٢٩٥  بضاعة تامة الصنع

  ١٠٩,١٨٩,٥٣٦ ١٠٣،٤٣٨،٣٧٠  غيارقطع 

  ١,٦١٩,٢٣٢ ١،٦١٥،١٩٩  وقود، زيوت ومواد تشحيم

  ٤,٦٢٥,٨٠٧ ٤،٢٢٨،٠٥٤  مواد مخزون متنوعة

  ٣٤٥,٥٨٨,٧٨٣   ٤٠٩،٢٠٠،٦٤٥  

  )١٩,١٣٥,١٢٢( (١٩،٨٥٤،٤٧٣)  مخصص بضاعة متقادمة وبطيئة الحركة

  ٣٢٦,٤٥٣,٦٦١  ٣٨٩،٣٤٦،١٧٢  



  .)ع.ق.م.ش( األسمنتشركة قطر الوطنية لصناعة 

  إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١في للسنة المنتهية 

  

 - ٤٤  - 

  ٣,٩٠٧,٢٩٧  ٧،١٨٨،٧٠٠  بضاعة بالطريق

  ٣٣٠,٣٦٠,٩٥٨  ٣٩٦،٥٣٤،٨٧٢  
  
  

  )تتمة(المخزون  .١١

  :ديسمبر ٣١والبطيئة الحركة كما في  المتقادمةحركة المخصص للبضاعة 

 ٢٠١٧ ٢٠١٨  

  لایر قطري  لایر قطري 

     

 ١٩،١٧٣،٤٦٢ ١٩،١٣٥،١٢٢  الرصيد كما في بداية السنة

 -- ٧١٩،٣٥١  صافي, مخصص السنة

 (٣٨،٣٤٠) --  السنةإسترداد مخصص 

  ١٩،١٣٥،١٢٢ ١٩،٨٥٤،٤٧٣  الرصيد كما في نهاية السنة

  

  وأرصدة مدينة مصاريف مدفوعة مقدماً  .١٢

 ٢٠١٧ ٢٠١٨  

  لایر قطري  لایر قطري 

     

  ١٢،٣٩١،١٩٥ ٢٨،٣٢٠،٧٥٢  دفعات مقدمة للموردين 

  ١١،٤٦١،٨٠٩ ١٠،٦٠٥،٠٩٤  مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

  ٢٣،٨٥٣،٠٠٤  ٣٨،٩٢٥،٨٤٦  
  
  مدينة تجارية ذمم .١٣

 ٢٠١٧ ٢٠١٨  

  لایر قطري  لایر قطري 

     

  ٢٤١،٢٥٨،٨٧٥ ٢٩١،٩٣٦،٣١٩  ذمم مدينة

 (٢،٢٣٨،٩٤١) (٣،٦١٤،١٦٩)  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

  ٢٣٩،٠١٩،٩٣٤ ٢٨٨،٣٢٢،١٥٠  

 بالحصول الشركةحيث تقوم . المعلقة المدينة التجاريةالذمم فائدة على يتم إحتساب ال . يوًما ٩٠ المبيعاتيبلغ متوسط فترة اإلئتمان على 

 .على ضمانات بنكية من عمالئها



  .)ع.ق.م.ش( األسمنتشركة قطر الوطنية لصناعة 

  إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١في للسنة المنتهية 

  

 - ٤٥  - 

  

  

  

  
  )تتمة(ذمم تجارية مدينة  .١٣

. ستخدام النهج المبسطالمتوقعة بإ تقوم الشركة دائًما بقياس مخصص الخسارة للذمم التجارية المدينة بمبلغ يعادل قيمة الخسارة اإلئتمانية

ليل المركز وتح بالتخلف عن السداد السابقة مع العميلالخبرة  قعة من الذمم التجارية المدينة بناءًا علىتقدير الخسائر اإلئتمانية المتو يتم 

تقييم كل من اإلتجاه كذلك يتم ها و التي يعمل ب للقطاع لظروف اإلقتصادية العامةللمدين وا معدلة للعوامل الخاصة، المالي الحالي له

  . كما في تاريخ التقرير لظروفل المستقبيلة ي والتوقعاتالحال

  

مقارنة مع التقنيات المستخدمة في  .مهمة خالل فترة التقرير الحالية لم يحدث أي تغيير في تقنيات التقدير أو لم يتم إعداد أي افتراضات

  .، تاريخ التطبيق المبدئي٢٠١٨يناير  ١

في المعيار الدولي إلعداد  كمايوضح الجدول التالي الحركة في خسارة اإلئتمان المتوقعة والتي تم اإلعتراف بها وفًقا للنهج المبسط 

  .)٩(التقارير المالية رقم 

 المجموع 

  لایر قطري 

   

 ٢،٢٣٨،٩٤١  )٣٩(قم ر بموجب معيار المحسابة الدولي  ٢٠١٨يناير  ١الرصيد كما في 

 ١،٦٢٧،٨٨٧  )٩(بناءا على تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم التعديل

 ٣،٨٦٦،٨٢٨  معّدل – ٢٠١٨يناير  ١الرصيد كما في 

 (٢٥٢،٦٥٩)  صافي إعادة قياس مخصص الديون

 ٣،٦١٤،١٦٩  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

وتضاءل إحتمال  تشطب الشركة الذمة المدينة عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن المدين يعاني من صعوبات مالية حادة 

  .عندما يكون المدين قد وضع تحت التصفية أو دخل في إجراءات اإلفالسإسترداد رصيد الذمم المدينة أو 

  

اإلئتمان إلى  منحمن تاريخ في نوعية إئتمان الذمم المدينة  أي تغيير عين اإلعتبارب الشركة تأخدقابلية تحصيل الذمم المدينة،  في تحديد

تعتقد اإلدارة بأن وبناء على ذلك، . بينهم إن تركيز مخاطر اإلئتمان محدود نظرا ألن قاعدة العمالء كبيرة وال يوجد صلة. تاريخ التقرير

  .الديون المشكوك في تحصيلهالمخصص مخصصات إضافية ألخذ  ضرورةوال ترى مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كاٍف 

 

  أعمار الديون غير المتأخرة وغير متدنية القيمة  )أ 



  .)ع.ق.م.ش( األسمنتشركة قطر الوطنية لصناعة 

  إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١في للسنة المنتهية 

  

 - ٤٦  - 

  ٢٠١٧  

  لایر قطري  

    

 ١٩١،٠٩٩،٥٢٠  يوماً  ٩٠حتى 
  
 )تتمة(ذمم تجارية مدينة  .١٣

  أعمار الديون المتأخرة وغير المتدنية القيمة  )ب 

  ٢٠١٧  
  لایر قطري  
    
 ٣٠,٨٢٦,١٢٨  يوماً  ١٢٠ – ٩٠

 ١٧,٠٩٤,٢٨٦  يوماً  ١٢٠أكثر من 
  ٤٧,٩٢٠,٤١٤ 

  المتدنية القيمةو أعمار الديون المتأخرة   )ج 

  ٢٠١٧  
  لایر قطري  
    

 ٢,٢٣٨,٩٤١  يوماً  ١٢٠أكثر من 

 

  وشبه النقدالنقد  .١٤

في بيان المركز المالي على النحو  ، حيث يظهرفي نهاية السنة المالية كما هو موضح في بيان التدفقات النقدية  وشبه النقدالنقد إن 

  :التالي

 ٢٠١٧ ٢٠١٨  
  لایر قطري  لایر قطري 
     

  ٩٧،٢١٠ ٥٩،٤٣٠  النقد في الصندوق
 ٣،٢٤٦،٨٦٦ ٣،٦٠٨،٠٢٨  الحسابات الجارية وتحت الطلب

 ٩٠٦،٧٣٦،٤٨٣ ٦٠٥،١٤٣،١٢٤  يوم ٩٠ودائع ثابتة قصيرة األجل تستحق خالل 

  ٩١٠،٠٨٠،٥٥٩ ٦٠٨،٨١٠،٥٨٢  
  

سنويًا  % ٤,٢٥إلى  % ٢,٧٥يتم احتساب الربح على الودائع الثابتة والودائع تحت الطلب قصيرة األجل بمعدالت تتراوح ما بين 

  .جميع الودائع قصيرة األجل تستحق خالل ثالث شهور أو أقل ).سنوياً % ٣،٢٥إلى % ٢،٦٠: ٢٠١٧(
 



  .)ع.ق.م.ش( األسمنتشركة قطر الوطنية لصناعة 

  إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١في للسنة المنتهية 

  

 - ٤٧  - 

يتم تقييم األرصدة لدى البنوك على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة للتخلف عن السداد نظًرا ألن هذه البنوك تخضع لرقابة شديدة من 

وفًقا لذلك ، تقوم إدارة الشركة بتقدير مخصصات الخسارة على األرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير . البنك المركزي

لم يستحق أي من األرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، ومع . شهرًا من خسائر االئتمان المتوقعة ١٢ساوية لـ وبقيمة م

د األخذ في االعتبار تجربة التخلف عن السداد التاريخية والتصنيفات االئتمانية الحالية للبنك ، فقد قامت إدارة الشركة بتقييم عدم وجو 

 .قيمة ، وبالتالي لم تسجل أي مخصصات خسارة على هذه األرصدةتدني في ال
 

  رأس المال .١٥

 ٢٠١٧ ٢٠١٨  

  لایر قطري  لایر قطري 

     

 ٥٩٤,١١٧,٢٢٠ ٦٥٣،٥٢٨،٩٤٠  الرصيد في بداية السنة

  ٥٩,٤١١,٧٢٠ --  أسهم منحة صادرة

  ٦٥٣,٥٢٨,٩٤٠ ٦٥٣،٥٢٨،٩٤٠  الرصيد في نهاية السنة

 

لایر قطري                     ٦٥٣,٥٢٨,٩٤٠بمبلغ  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل كما في  إن

 لمساهميها                 أسهم مجانية% ١٠ منح أعلنت الشركة ٢٠١٧ مارس ١في ). ريـال قطري للسهم ١٠سهم بقيمة إسمية   ٦٥,٣٥٢,٨٩٤(

  ).لایر قطري للسهم ١٠سهم منحة بقيمة إسمية  ٥,٩٤١,١٧٢ (لایر قطري   ٥٩,٤١١,٧٢٠بقيمة 
 

  حتياطي قانونيإ  .١٦

). لایر قطري ٣٢٦,٧٦٤,٤٧٠: ٢٠١٧( ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لایر قطري كما في  ٣٢٦,٧٦٤,٤٧٠بلغ االحتياطي القانوني للشركة مبلغ 

هذا التحويل  ويتم إيقاف .إلنشاء احتياطي قانوني السنة أرباحمن صافي % ١٠، فإنه يتم تحويل التجارية القطريوفقًا لقانون الشركات 

إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي  .رأس المال من% ٥٠ على األقلإذا كان مبلغ االحتياطي القانوني يعادل 

 .حددها القانون

 

  تطويرإحتياطي  .١٧

  .إحتياطي تم تكوينه في سنوات سابقة عن طريق تحويل مبالغ من األرباح المدورة التطويريمثل احتياطي 

 المدورةإلى األرباح  لایر قطري ٤٠٦,٥٨٨,٥١١وفقًا لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية، تم تحويل إحتياطي تطوير بمبلغ 

  .٢٠١٧في سنة 
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 - ٤٨  - 

  

  

  

  

  
 

 حقوق الملكية –القيمة العادلة للموجودات المالية إحتياطي ) أ( .١٨

  :موضحة أدناه  ٢٠١٧و  ٢٠١٨إن تسوية الحركات في احتياطي إعادة تقييم اإلستثمار لعامي 

 

دوات ستثمار في أاإل

حقوق الملكية المحددة 

بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 

 األخرى

  لایر قطري 
   

 --  ٢٠١٨يناير  ١الرصيد كما في 

 ٦،٦٤٣،٣٥٢  *)٩(األثر التراكمي في التطبيق األولي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 ٦،٦٤٣،٣٥٢  )معّدل( ٢٠١٨يناير  ١الرصيد كما في 

   :التغير خالل السنة

 ١٩،٦٤٠,٨٨٧  ربح القيمة العادلة الناشئة خالل السنة

حقوق الملكية المحددة بالقيمة العادلة من الربح المتراكم  لالستثمارات في أدوات 

 ١،٤٠٧،٧٥٢  خالل الدخل الشامل األخرى والمحولة إلى األرباح المدورة عند االستبعاد

 ٢٧،٦٩١،٩٩١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

   

   :)٩(للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  تطبيق األوليالاألثر التراكمي في *

 ١٥،٣٠٨،٨٧٥  القيمة العادلة المحول العائد للموجودات المالية المتاحة للبيعحتياطي إ

 )٨،٦٦٥،٥٢٣(  ٢٠١٨يناير  ١عكس رصيد تدني في قيمة األسهم مقيد قبل 

  ٦،٦٤٣،٣٥٢  

 إحتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع) ب(  .١٨

  ٢٠١٧  ٢٠١٨ 

 لایر قطري  لایر قطري  
      

 ٤٩,٧١٥,٣٤٣  ١٥،٣٠٨،٨٧٥  بداية السنة الرصيد في
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 - ٤٩  - 

 (٤١،٨٧٥،٦٥٢) --  صافي الخسارة في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع

 (١،١٩٦،٣٣٩) --  إعادة تصنيف الربح من إستبعاد إستثمارات إلي بيان الربح أو الخسارة

 ٨،٦٦٥،٥٢٣ --  إعادة تصنيف خسارة التدني إلى بيان الربح أو الخسارة

 --  )(١٥،٣٠٨،٨٧٥  للبيع لعادلة للموجودات المالية المتاحةرصيد محول إلى إحتياطي القيمة ا

  ١٥،٣٠٨،٨٧٥  --  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
 

 القيمة العادلة في الشركات الزميلةإحتياطي حصة  .١٩

 ٢٠١٧ ٢٠١٨  
  لایر قطري  لایر قطري 

     

  ٧،١٩١،٦١٤ ٨،٤١٢،٦٨٥  الرصيد في بداية السنة
 ١،٢٢١،٠٧١  )١،٨٢٢،٢٠٩(  حتياطي القيمة العادلةصافي التغيرات في إ

 ٨،٤١٢،٦٨٥ ٦،٥٩٠،٤٧٦ الرصيد في نهاية السنة

 
  أرباحتوزيعات   .٢٠

لایر قطري لسنة  ٣٢٦،٧٦٤،٤٧٠غت لى رأس المال المدفوع والتي بلع %٥٠قترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بنسبة إ

  .القادمة قة المساهمين في الجمعية العموميةهذا اإلقتراح يخضع لمواف .٢٠١٨

 

من رأس المال المدفوع بمبلغ  %٤٥، فقد تقرر إعالن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٢٠١٨ فبراير ٢٥ نعقاد الجمعية العامة السنوية فيإأثناء 

  .٢٠١٧عام ب المتعلقة )لایر قطري ٢٣٧,٦٤٦,٨٩٣: ٢٠١٧( لایر قطري ٢٩٤,٠٨٨,٠٢٣

  

  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين .٢١

 ٢٠١٧ ٢٠١٨  
  لایر قطري  لایر قطري 
     

  ١٦،٣٣٥،١٧٨ ١١،٩٥٨،٤٠٩  الرصيد في بداية السنة
  ١،٣١٠،١٨٨ ١،٤٧٦،٢٢٢  مخصصات خالل السنة

 (٥،٦٨٦،٩٥٧) (٨١٤،٦٨٦)  المدفوع خالل السنة

  ١١،٩٥٨،٤٠٩ ١٢،٦١٩،٩٤٥   

 

  دائنة أخرى أرصدةو  ذمم دائنة .٢٢

 ٢٠١٧ ٢٠١٨  

  لایر قطري  لایر قطري 
     

  ١١٤،٦٥٨،٩٣٤ ١٢٥،٨٩٥،٠٨٢  مصاريف مستحقة ومخصصات
  ٧٧،٦٨٨،٦٥١ ٨٠،٩١٧،٦٣٨ توزيعات أرباح مستحقة الدفع

 ١١،٣٩٧،٦٧٤ ١٦،١١٢،٨٧١  ذمم دائنة
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 - ٥٠  - 

 ١٣،٠٩٨،٤١٣  ٥،١٨٠،٨٠٩  دفعات مقدمة من العمالء
 ٩،٦٥٠،٠٠٠  ٩،٥٠٠،٠٠٠  مجلس اإلدارة المقترحةمستحقات مكافأة أعضاء 

 ٦،٣٥٤،٥٢٨  ٥٧٤،٨٩٨  محتجزات دائنة
 ٨،١٧٣،١٠٨ ٨،٦٩٥،٩٥٤  مخصص المساهمة في األنشطة االجتماعية والرياضية

 ٤،٩٢٤،٠٢٦ ٤،٦٢٩،٢٩٩  دائنون متنوعون

  ٢٤٥،٩٤٥،٣٣٤   ٢٥١,٥٠٦،٥٥١ 

  
  مطلوبات أخرى .٢٣

 ٢٠١٧  ٢٠١٨  

  لایر قطري  لایر قطري 

     

 ٦٣،٥٩٩،٤١٢ ٣٨،٣٨٥،٤٢٠  مطالبات لقطر للبترول 

 ٧٧،١٩٢،٢٨٤ ٢٩٧،٧٣٥  ذمم دائنة للمقاولين 

  ١٤٠،٧٩١،٦٩٦ ٣٨،٦٨٣،١٥٥ 

    :المطلوبات األخرى في بيان المركز المالي كما يلي تتضمن

 ٣٧،١٥٦،١٢٩ ١١،٩٨٦،٨٢٧  غير متداولة

 ١٠٣،٦٣٥،٥٦٧ ٢٦،٦٩٦،٣٢٨  متداولة

  ١٤٠،٧٩١،٦٩٦ ٣٨،٦٨٣،١٥٥ 

 

  :البات من شركة قطر للبترول ما يليالمط نضمتت  

 ٢٠١٧ ٢٠١٨  

  لایر قطري  لایر قطري 

     

  ٢٧,٧٩١,٠٩٧ ١٦،٦٦٠،٠٦٠  )أ(مطالبات متعلقة بموجودات رأسمالية 

  ٣٨,٣٠٢,١٤٢ ٢٢،٩٥٥،١٨٣  )ب(مطالبات متعلقة بكميات اإلمدادات 

  )٢,٤٩٣,٨٢٧( (١،٢٢٩،٨٢٣)  تأثير خصم المستحقات طويلة األجل

  ٦٣,٥٩٩,٤١٢ ٣٨،٣٨٥،٤٢٠  

 

لایر قطري لمصنع  ٥٥،٥٨٢،١٩٥بمبلغ  ةالتكاليف المستحق تسديد ٢٠١٥من يوليو  عتباراً إ وقطر للبترول بعقد إتفاقيةالشركة قامت   )أ 

من المصروفات المتعلقة بتركيب خطوط األنابيب ومرافق القياس التكاليف  هذه تتكون .قسط شهري متساوي ٦٠على  ٤ األسمنت

 .الموجود في أم باب ٤ األسمنتلمصنع ناجمة عن توريد الغاز الطبيعي الوالتكاليف األخرى ذات الصلة 

 ٤إلى  ١ األسمنتاإلمدادات لمصنع مقابل كمية مستحقة لایر قطري  ٩٢،١٢٨،٨١٧بمبلغ  إتفاقيةقطر للبترول بعقد الشركة و قامت كما   )ب 

لایر قطري وتنازلت قطر للبترول عن مبلغ  ٤،٠٥٦،٥٥٣مبلغ ب بتسوية الشركة قامت ٢٠١٥وخالل شهر يوليو  ،في السنوات السابقة
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 - ٥١  - 

قسط متساوي اعتبارًا من يوليو  ٦٠على لایر قطري  ٧٦،٥٨٩،٨٧٢ بقيمة وسوف يسدد الرصيد المتبقي ،لایر قطري ١١،٤٨٢،٣٩٢

٢٠١٥.  

  

  

  
  

  )تتمة(مطلوبات أخرى  .٢٣

 وِقعت التي الشراء مع شركة قطر للبترول وٕاتفاقياتلمبيعات الغاز  ، وفقاً الناشئةمستحقات المدادات تمثل إن المطالبات على كميات اإل 

من قبل أو دفع إذا لم تتخذ الكميات غير المستغلة  إستالم أو شراءستهالك الغاز الطبيعي على أساس إل ٢٠٠٩و  ٢٠٠٧في األعوام 

  ."غازإلى  تحويلال" فيالتنازل عن حقوقها فيها بالتي قامت الشركة  ٢٠١٣إلى  ٢٠٠٧ من سنواتبالهذه االلتزامات تتعلق  ,الشركة

  

  .في أم باب ٥ مصنعبناء ة بتعلقدائنة للمقاولين مال مذمإن ال  
  

  القروض .٢٤

بمبلغ و قدره ) غير مضمون(لالستفادة من تسهيل قرض بالدوالر  تجاري بنك، أبرمت الشركة إتفاقية مع ٢٠١٦يوليو  ٣١في 

كما في  .٥جديد السمنت ألاوفقا لبنود اإلتفاقية، يجب أن تستخدم هذه التسهيالت لتمويل بناء مصنع  .دوالر أمريكي ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

فائدة  نسبة .)لایر قطري ٣٦٥،٠٠٠،٠٠٠( كيدوالر أمري ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠بمبلغ وقدره  التسهيالتبإستخدام  شركةال قامتتاريخ التقرير، 

شهرًا والباقي  ١٢ي السداد في مليون دوالر أمريك ٥٠مبلغ  يستحق من إجمالي القروض المستفاد منها، ,٪١،٣+ هي ليبور لقرض ا

 .االتفاقشهرًا من تاريخ  ٣٠خالل 

  

 ٢٠١٧ ٢٠١٨  

  لایر قطري  لایر قطري 

     

  ١٨٢،٠٧٥،٠٠٠ ٣٦٤،١٥٠،٠٠٠  الرصيد في بداية السنة

  ١٨٢،٠٧٥،٠٠٠ --  قروض خالل السنة

  -- (٩١،٢٥٠،٠٠٠)  خالل السنة الدفعات

  --  ٨٥٠،٠٠٠  إعادة تقييم عمالت أجنبية

  ٣٦٤،١٥٠،٠٠٠ ٢٧٣،٧٥٠،٠٠٠  الرصيد في نهاية السنة

      

    :في بيان المركز المالي كما يلي وتظهر

 ٢٧٣،١١٢،٥٠٠ ٩١،٢٥٠،٠٠٠  غير متداولة

 ٩١،٠٣٧،٥٠٠  ١٨٢،٥٠٠،٠٠٠  متداولة

  ٣٦٤،١٥٠،٠٠٠  ٢٧٣،٧٥٠،٠٠٠ 
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 - ٥٢  - 

  

  

  

  
  
  
  

  عالقةمعامالت مع أطراف ذات  .٢٥

تشمل الشركات الزميلة إفصاحات األطراف ذات العالقة، : ٢٤، كما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي رقم األطراف ذات العالقة

اإلدارة الرئيسيين اآلخرين في الشركة، والكيانات التي تسيطر عليها، سيطرة مشتركة وكبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي 

 .أو مدارة من قبل هذه األطراف

 

دارة واألطراف إن بنود وشروط التعامالت مع كبار موظفي اإل ,دخلت العديد من تلك الشركات في تعامالت مع الشركة خالل فترة التقرير

 .قبل اإلدارةذات العالقة بهم معتمدة من 

  

  المعامالت مع الحكومة وهيئاتها  ) أ

من رأس مال الشركة، وتقوم الشركة ضمن نشاطها االعتيادي بتزويد العديد من الهيئات % ٤٦مجموعة جهات حكومية مختلفة تمتلك 

ل دولة قطر، على وجه خدمات تلك الجهات داخ الحكومية وشبه الحكومية والشركات بمنتجاتها في دولة قطر، وكذلك تستفيد الشركة من

 .الخصوص من شركة قطر للبترول في الغاز الطبيعي وكهرماء في إمدادات الطاقة

  

من حكومة ) مليون لایر قطري ٥: ٢٠١٧( ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون لایر قطري للسنة المنتهية في  ٥يتضمن بند إيرادات اإليجار مبلغ 

  .دولة قطر
  
  معامالت مع اإلدارة العليا  ) ب

المعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة الرئيسيين الذين لهم تأثير ومسؤولية في تخطيط وتوجيه والسيطرة على  تشتمل

 .)٢٩إيضاح ( العموميةاإلدارية و تم إدراج المكافآت المقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة ضمن المصاريف  ,نشاط المنشأة

  

) قطري مليون لایر ٢،٠٣: ٢٠١٧(مليون لایر قطري  ٢،١٢بدفع مبلغ  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١قامت الشركة خالل السنة المنتهية في 

مليون لایر  ٤،٣٨: ٢٠١٧(مليون لایر قطري كرواتب ومنافع للمدراء الرئيسيين  ٤،٥٢ مبلغ دفعألعضاء لجان مجلس اإلدارة كما تم 

  .)قطري

  

  اإليرادات .٢٦

 ٢٠١٧ ٢٠١٨  

  لایر قطري  لایر قطري 



  .)ع.ق.م.ش( األسمنتشركة قطر الوطنية لصناعة 

  إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١في للسنة المنتهية 

  

 - ٥٣  - 

     

  ٨١٥،٣٥٧،٨٨١ ٦٨٢،٩٣٢،١٢١  األسمنت

  ٢١٠،٢٦١،١٩٥ ١٥٦،٨٣١،٥٢٧  الرمل

  ٨،١٥٠،٨٠٩ ٨،٣٨٧،٠٦٢  أخرى

  ١،٠٣٣،٧٦٩،٨٨٥  ٨٤٨،١٥٠،٧١٠  
  
  تكلفة اإليرادات .٢٧

 ٢٠١٧ ٢٠١٨  

  لایر قطري  لایر قطري 

     

 ٤٤٠،٥١٤،٩١٠ ٢٦٠،١١٧،٨١٢  *المواد الخام متضمنة الوقود وقطع الغيار

 ١٣٥،٤٦٠،٠٢٣ ١٥٠،٦٤١،٨٠٨  ))ه( ٥إيضاح (اإلهالك 

 ١٢٤،٢٠١،١٢٠ ٨٩،٥٤٣،٦٨٤  العمالة المباشرة والتكاليف األخرى

 ٧٠٠،١٧٦،٠٥٣ ٥٠٠,٣٠٣,٣٠٤ 

 

٪ من إجمالي ٦٥٪ إلى ٨٥خالل السنة، استلمت الشركة من إدارة كهرماء خطاب للتقليل من أساس الحد األدنى المتعاقد عليه من * 

إلى  ٢٠٠٩وقد أدى ذلك إلى عكس رسوم الكهرباء المتراكمة للشركة من . ٢٠٠٩الكمية السنوية المتفق عليه في العقد اعتباًرا من عام 

 .لایر قطري ٥٠،١١٤،٤٦٧بمبلغ  ٢٠١٧
  
  إيرادات أخرى .٢٨

 ٢٠١٧ ٢٠١٨  

  لایر قطري  لایر قطري 

     

  ٧،٤٩٤،٣٢٢ ٩،٨٣٥،٥٣٦ إيرادات إيجار

  ١،٣٦٠،٧٦٦ ٦٥٠،١٨٤  إيرادات نقل

  ٢٣،٢١٨،٤٥٤ ٢٠،٦٥٢،٨٣٦  إيرادات فوائد

موجودات مالية / أدوات حقوق ملكية –إيرادات توزيعات أرباح من موجودات مالية 

  ٦،٧٠٥،٣٦٢ ١٠،٩٨٧،٧٦٢  متاحة للبيع

 ١٨٦،٨٠٨ -- ربح من بيع ممتلكات ومعدات

 ١،١٩٦،٣٣٩ --  ربح من إستبعاد موجودات مالية متاحة للبيع

 ٦،٥٣٢،٧٦٤ ٧٥٩,٧١٤  إيرادات متنوعة أخرى

  ٤٦،٦٩٤،٨١٥ ٤٢،٨٨٦,٠٣٢  

  



  .)ع.ق.م.ش( األسمنتشركة قطر الوطنية لصناعة 

  إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١في للسنة المنتهية 

  

 - ٥٤  - 

  

  

  

  
  
  
  
  إدارية وعموميةمصاريف  .٢٩

 ٢٠١٧ ٢٠١٨  

  لایر قطري  لایر قطري 

     

 ١٣،٣٢٩،٥٨٣  ١٣،٦٧٣،١٣٤  رواتب ومنافع

 ٨،٧٥٠،٠٠٠ ٨،٧٥٠،٠٠٠  )٢٥إيضاح (مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  

 ٨،٠٩٢،٣١٥  ١٩١،٣٤٥  خسائر فروق العملة األجنبية

 ٤،٩٢٤،٩٥٠  ٤،٨٦١،٨٩١  )٦و ) ه( ٥إيضاح (ستهالك ممتلكات وآالت ومعدات وٕاستثمارات عقارية إ

 ١،٨٥٧ --  )٧إيضاح (ملموسة إطفاء موجودات غير 

 )٣٨،٣٤٠( ٧١٩،٣٥١  )١١إيضاح (مخصص بضاعة متقادمة وبطيئة الحركة 

 ٥،٤٩١،٨٢٥ ٥،٧٤٥،٠٠٧  مصاريف أخرى متنوعة

  ٤٠،٥٥٢،١٩٠ ٣٣،٩٤٠،٧٢٨  

  

  :  هي كالتاليمدرجة في بيان الربح أو الخسارة للسنة الالرواتب والمنافع إن 

 ٢٠١٧ ٢٠١٨  
  قطريلایر   لایر قطري 
     

  ٥٤,٣٥٨,١١٨  ٣٩،٥٤٩،٠٦٣  تكلفة المبيعات
  ٢,٥٨٣,٠٤٢  ١،٩٤٩،٤٥٧  مصاريف بيع وتوزيع

  ١٣,٣٢٩,٥٨٣  ١٣،٦٧٣،١٣٤  مصاريف إدارية وعمومية 

  ٧٠,٢٧٠,٧٤٣  ٥٥،١٧١،٦٥٤  

 

 للسهم الواحد العائد األساسي والمخفف .٣٠

  العائد األساسي للسهم الواحد  ) أ

يحتسب العائد األساسي للسهم الواحد بقسمة صافي ربح السنة المنسوب إلى مساهمي الشركة العاديين على المتوسط المرجح لعدد 

  : األسهم العادية القائمة خالل السنة وذلك كما يلي



  .)ع.ق.م.ش( األسمنتشركة قطر الوطنية لصناعة 

  إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١في للسنة المنتهية 

  

 - ٥٥  - 

 ٢٠١٧ ٢٠١٨  
 لایر قطري لایر قطري 
     

  ٣٢٦،٩٢٤،٣٢٧ ٣٤٧،٨٣٨،١٦٤ )لایر قطري(الربح المنسوب إلى مساهمي الشركة العاديين 

  ٦٥،٣٥٢،٨٩٤ ٦٥،٣٥٢،٨٩٤  )٢٠و  ١٥إيضاح ((المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 

  ٥،٠٠ ٥,٣٢  ).لایر قطري) (٢٠و  ١٥إيضاح ( العائد األساسي للسهم الواحد 

 
 )تتمة( العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد .٣٠

  للسهم الواحد العائد المخفف  ) ب

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

  المساهمة في األنشطة االجتماعية والرياضية .٣١

والرياضية ويمثل ، قامت الشركة بتكوين مخصصات للمساهمة في دعم األنشطة االجتماعية ٢٠٠٨لسنة ) ١٣(استنادًا إلى القانون رقم 

، فإنه يتم ٢٠١٠خالل عام  والتجارةقتصاد ارة اإلوبناءًا على التعليمات الصادرة من وز  ،من صافي األرباح% ٢،٥هذا المبلغ ما نسبته 

أخذ حصة من األرباح المرحلة لتكوين المخصصات وعرض األثر في بيان التغيرات في حقوق الملكية بدًال من تسجيلها في بيان الربح 

 .أو الخسارة

  

: ٢٠١٧( ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لایر قطري للسنة المنتهية في  ٨،٦٩٥،٩٥٤قامت الشركة بتخصيص مبلغ من األرباح المرحلة بقيمة 

  .وذلك ألجل تطوير الصندوق االجتماعي والرياضي في دولة قطر )لایر قطري ٨،١٧٣،١٠٨

 

  قطاعات تقارير .٣٢

جغرافيًا، تتركز العمليات التجارية  ،تم تنظيم الشركة إلى قطاعين أساسيين، يتضمن تصنيع وبيع األسمنت والرمل وغيرها من المنتجات

في وحدات األعمال بشكل منفصل لغرض إتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد  تقييم نتائج التشغيل يتم، بالكامل للشركة في دولة قطر

وقد اختارت الشركة اإلفصاح فقط على نتائج القطاعات التشغيلية في البيانات المالية ألن اإلدارة ال تحتفظ بمعلومات ، وتقييم األداء

 .ألغراض اتخاذ القرارات مطلوباً  ن ذلك غيرحيث أ على حدىتتعلق بموجودات ومطلوبات كل قطاع 

  

 المجموع أخرى  رمل  أسمنت ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما 

  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري 

         

 ٨٤٨،١٥٠،٧١٠ ٨،٣٨٧،٠٦٢  ١٥٦،٨٣١،٥٢٧  ٦٨٢،٩٣٢،١٢١  إيرادات

  (٥٠٠،٣٠٣،٣٠٤)   (٦،١٦١،٧٢٥)  (١١٧،٦٢٣،٦٤٥)  (٣٧٦،٥١٧،٩٣٤)  تكاليف المبيعات

   ٣٤٧،٨٤٧،٤٠٦   ٢،٢٢٥،٣٣٧   ٣٩،٢٠٧،٨٨٢  ٣٠٦،٤١٤،١٨٧  مجمل الربح

 ٤٢،٨٨٦،٠٣٢ ٤٢،٨٨٦،٠٣٢  --  --  إيرادات أخرى



  .)ع.ق.م.ش( األسمنتشركة قطر الوطنية لصناعة 

  إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١في للسنة المنتهية 

  

 - ٥٦  - 

 (٣٣،٩٤٠،٧٢٨) (٣٠١،٨٨٦)  (٥،٢٢٠،٨٣٠)   (٢٨،٤١٨،٠١٢)  مصاريف إدارية وعمومية

  (٦،٤٨٨،٠٤٢)  (٦٤،١٥٩)   (١،١٩٩،٧٠٣)   (٥،٢٢٤،١٨٠)  مصاريف بيع وتوزيع

 (٥،٧٣٥،٧٨٩) (٥،٧٣٥،٧٨٩) --  --   تكاليف تمويل

 ٣،٢٦٩،٢٨٥ ٣،٢٦٩،٢٨٥  --  --  حصة الربح من الشركات الزميلة

 ٣٤٧،٨٣٨،١٦٤ ٤٢،٢٧٨،٨٢٠  ٣٢،٧٨٧،٣٤٩  ٢٧٢،٧٧١،٩٩٥  ربح السنة
  
  

  )تتمة(قطاعات  تقارير .٣٢

 المجموع أخرى  رمل  أسمنت ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما 

  لایر قطري  قطريلایر   لایر قطري  لایر قطري 

         

  ١،٠٣٣،٧٦٩،٨٨٥  ٨،١٥٠،٨٠٩   ٢١٠،٢٦١،١٩٥   ٨١٥،٣٥٧،٨٨١  إيرادات

  (٧٠٠،١٧٦،٠٥٣)  (٤،٣٨٣،٨٣٥)  (١٥٧،٦٩٥،٨٩٦)  (٥٣٨،٠٩٦،٣٢٢)  تكاليف المبيعات

  ٣٣٣،٥٩٣،٨٣٢   ٣،٧٦٦،٩٧٤   ٥٢،٥٦٥،٢٩٩  ٢٧٧،٢٦١،٥٥٩  مجمل الربح

  ٤٦،٦٩٤،٨١٥ ٤٦،٦٩٤،٨١٥  --  --  إيرادات أخرى

 (٤٠،٥٥٢،١٩٠) (٢٥٥،٩٣١)  (٦،٦٠٢،١٠٠)  (٣٣،٦٩٤،١٥٩)  مصاريف إدارية وعمومية

 (٧،٠٨٧،٥٨٩) (٥٥،٨٨٢)  (١،٤٤١،٥٦٣)  (٥،٥٩٠،١٤٤)  مصاريف بيع وتوزيع

تدني قيمة الموجودات المالية المتاحة 

  (٨،٦٦٥،٥٢٣)  (٨،٦٦٥،٥٢٣)  --  --  للبيع

 ٢،٩٤٠،٩٨٢  ٢،٩٤٠،٩٨٢  --  --  حصة الربح من الشركات الزميلة

  ٣٢٦،٩٢٤،٣٢٧   ٤٤،٤٢٥،٤٣٥  ٤٤،٥٢١،٦٣٦ ٢٣٧،٩٧٧،٢٥٦  ربح السنة
  
  األدوات المالية .٣٣

تتكون الموجودات المالية من , تمثل األدوات المالية أي اتفاق تعاقدي يكّون الموجودات المالية والمطلوبات المالية أو أدوات حقوق الملكية

تتكون المطلوبات المالية من قروض وذمم دائنة وحسابات , أدوات حقوق الملكيةستثمارات مدينة وإ النقد وأرصدة لدى البنوك، ذمم تجارية 

 .دائنة أخرى

 

ياس، بغض القيمة العادلة هي ثمن بيع أحد األصول أو الثمن المدفوع لنقل اإللتزام في معاملة بين المشاركين في السوق في تاريخ الق

 .أو مقدرة باستخدام تقنية تقييم آخر حظته مباشرةيمكن مالالثمن  النظر عن ما إذا كان

  

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

  

  التسلسل الهرمي للقيمة العادلة



  .)ع.ق.م.ش( األسمنتشركة قطر الوطنية لصناعة 

  إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١في للسنة المنتهية 

  

 - ٥٧  - 

  ,العادلة لتقييم تقنية األدوات الماليةتستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد وتوضيح القيمة 

  ,في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة) غير المعدلة(األسعار المتداولة : ١المستوى 

  لة سواء بشكل مباشر أو غير مباشرتكون جميع بياناتها لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجحيث تقنيات أخرى : ٢المستوى 

لتقييمات التي تستخدم الموجودات أو المطلوبات التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على بيانات ا: ٣المستوى 

  .سوقية واضحة
  

 )تتمة(األدوات المالية  .٣٣

  :كما يليديسمبر  ٣١كما في عادلة دوات المالية للشركة  بقيمتها التظهر األ
  

    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ ١المستوى  ٢المستوى  ٣المستوى 

    لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري

  إستثمارات عقارية  ٢٥٩،٨٥١،٠٠٠  --  --  ٢٥٩،٨٥١،٠٠٠

--  --  ٢٢٠،٣٢٣،٨٩٥  ٢٢٠،٣٢٣،٨٩٥  
أدوات حقوق  –موجودات مالية 

 الملكية

  

    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ ١المستوى  ٢المستوى  ٣المستوى 

    قطريلایر   لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري

  إستثمارات عقارية  ٢٥٩،٨٥١،٠٠٠  --  --  ٢٥٩،٨٥١،٠٠٠

  موجودات مالية متاحة للبيع   ١١٠,٤٨٥,٩٦٥   ١١٠,٤٨٥,٩٦٥  --  --
  

  .في فئات القيمة العادلة ٣لمستوى وا ٢، والمستوى ١خالل العام، لم تكن هناك تحويالت بين المستوى 

   رأس المالإدارة  .٣٤

قاعدة رأسمالية قوية وذلك للمحافظة على المستثمرين والدائنين وثقة السوق ولدعم التطور المستقبلي سياسة الشركة هي الحفاظ على إن 

 .المساهمين العاديينالموزعة على رباح األمستوى  لىعمراقبة العائد على رأس المال وكذلك بمجلس اإلدارة يقوم  ,للعمل التجاري

  

قدرتها وتدير رأسمالها لضمان  ,المرتبطة به رتكلفة رأس المال والمخاط في اإلعتبار وتأخذ هيكل رأس المال، بشكل دوريالشركة  تراقب

  .وحقوق الملكية االستفادة من رصيد الدين زيادةالعائد للمساهمين من خالل  وزيادةعلى دعم عملياتها 
  

 .مفروضة من الخارجطلبات رأس المال الشركة ليست خاضعة ألية مت
  

  نسبة المديونية
  :المديونية في نهاية السنة كما يلينسبة 

 ٢٠١٧ ٢٠١٨  



  .)ع.ق.م.ش( األسمنتشركة قطر الوطنية لصناعة 

  إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١في للسنة المنتهية 

  

 - ٥٨  - 

  لایر قطري  لایر قطري 
     

  ٣٦٤،١٥٠،٠٠٠ ٢٧٣،٧٥٠،٠٠٠  قروض
 )٩١٠،٠٨٠،٥٥٩( (٦٠٨،٨١٠،٥٨٢)  النقد وشبه النقد

 )٥٤٥،٩٣٠،٥٥٩( (٣٣٥،٠٦٠،٥٨٢)  صافي الديون

 ٣،١٣٥،١٧٣،٦٣١ ٣،١٩٦،٤١٨،٦٠٩  حقوق الملكية

 -- --  حقوق الملكيةنسبة صافي الديون إلى 

  
 ر الماليةإدارة المخاط .٣٥

هذه المطلوبات المالية هو لالغرض الرئيسي إن  ,ذمم دائنة وحسابات دائنة أخرىقروض و من تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للشركة 

موجودات المدينة األخرى،  الحساباتالذمم المدينة و والشركة لديها موجودات مالية مختلفة مثل  ,الحصول على تمويل لعمليات الشركة

 .والتي تنشأ مباشرة من العمليات شبه النقدالمالية المتاحة للبيع والنقد و  والموجوداتوأدوات حقوق ملكية  –مالية 

 

مخاطر بما في ذلك (هي مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر السوق المالية للشركة  ألدواتطر األساسية التي تنتج من االمخاإن 

وتسعى الشركة للحد من تأثير هذه المخاطر عن طريق تنويع مصادر رأس  ,)العملة ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر األسعار األخرى

  :على السياسات إلدارة كل من هذه المخاطر، التي نلخصها فيما يلي والموافقة بالمراجعةاإلدارة  تقوم ,المال

  

  مخاطر السيولة

أن تواجه الشركة صعوبات في الحصول على األموال الالزمة للوفاء بااللتزامات المترتبة على األدوات  السيولة هي مخاطر مخاطر

حتياطيات كافية، تسهيالت بنكية، وكذلك المراقبة المستمرة للتدفقات النقدية الشركة مخاطر السيولة من خالل اإلحتفاظ بإتدير  .المالية

 .لموجودات والمطلوبات الماليةوموازنة استحقاقات ا

  

من  كل ظل في ستحقاقهاإ عندبااللتزامات  للوفاء كافية وتكون الدواممن توفر السيولة على  التأكد  السيولة إدارة في الشركة نهجإن 

 .الشركة ضرر بسمعة إحداث أو مقبولة غير خسائر تكبد بدون والصعبة العادية الظروف

  

 المالية لتزاماتاإل المتوقعة، متضمنة التشغيل بمصروفات للوفاء الطلب تحت كافًيا نقًدا لديها أن من بالتأكد اعتياديةبصورة  الشركة تقوم

 .الطبيعية الكوارث معقول مثل بها بشكل التنبؤ يمكن ال التي جًدا القاسية للظروف المحتمل التأثير ستبعادإ مع ولكن

  

  :المالية للمطلوبات التعاقدية االستحقاقات يلي فيما

  أكثر من خمس سنوات

  أكثر من سنة

وأقل من خمس 

    القيمة الدفترية  أقل من سنة  سنوات

    لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١        
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 - ٥٩  - 

  قروض  ٢٧٣،٧٥٠،٠٠٠  ١٨٢،٥٠٠،٠٠٠  ٩١،٢٥٠،٠٠٠  --

  أخرىذمم دائنة وأرصدة دائنة   ٢٥١,٥٠٦،٥٥١  ٢٥١،٥٠٦،٥٥١  --  --

  مطلوبات أخرى  ٣٨،٦٨٣،١٥٥  ٢٦،٦٩٦،٣٢٨  ١١،٩٨٦،٨٢٧  --

--  ٥٦٣،٩٣٩،٧٠٦  ٤٦٠،٧٠٢,٨٧٩  ١٠٣،٢٣٦،٨٢٧    

  
  
  
  )تتمة( إدارة المخاطر المالية .٣٥

  )تتمة(مخاطر السيولة 

  أكثر من خمس سنوات

  أكثر من سنة

وأقل من خمس 

    القيمة الدفترية  أقل من سنة  سنوات

    لایر قطري  قطريلایر   لایر قطري  لایر قطري

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١        

  قروض  ٣٦٤,١٥٠,٠٠٠  ٩١,٠٣٧,٥٠٠  ٢٧٣,١١٢,٥٠٠  --

  ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى  ٢٤٥,٩٤٥,٣٣٤  ٢٤٥,٩٤٥,٣٣٤  --  --

  مطلوبات أخرى  ١٤٠,٧٩١,٦٩٦  ١٠٣,٦٣٥,٥٦٧  ٣٧,١٥٦,١٢٩  --

--  ٧٥٠,٨٨٧,٠٣٠  ٤٤٠,٦١٨,٤٠١  ٣١٠,٢٦٨,٦٢٩    
  

  مخاطر االئتمان

  مخاطر االئتمانإدارة 

 ٣١في . کةرمالية للشرة لی خساؤدي إية مما يدلتعاقا هماتزالتالوفاء بإفي ل لمقابطرف الر اتعثطر لی مخان إئتماطر اإلمخارجع ت

، تعرض الشركة لمخاطر اإلئتمان دون األخذ بعين االعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو أي تحسينات ائتمانية أخرى ،  ٢٠١٨ديسمبر 

سبب في خسارة مالية للشركة بسبب عدم الوفاء بإلتزام من جانب األطراف المقابلة والضمانات المالية المقدمة من قبل الشركة  تنشأ مما يت

  :من

 و . في بيان المركز المالي هيالقيمة الدفترية للموجودات المالية المعنية كما  •

حتياج إليه، بغض النظر عن مدى إحتمالية إستخدام الضمان كما الأقصى مبلغ يمكن للشركة دفعه كما لو أن الضمان المالي تم ا •

  ).١٣(فصاح عنه في اإليضاح مخصص الخسارة المتعلق تم اإل). ٣(فصاح عنه في االيضاح تم اإل

 

بحسب التعرض ئتمان لتقسيم لديها  لإلحتفاظ وتطوير تصنيفات مخاطر اإل اإلدارةئتمان، وجهت الشركة في إطار التقليل من مخاطراإل

ي حال عدم تواجدها ئتماني تقدم من قبل وكاالت تقييم مستقلة في حين تواجدها، وفمعلومات التصنيف اإل. لنسبة للعجزدرجة المخاطر با
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 - ٦٠  - 

. دينيهائتمان تستخدم المعلومات المالية المتاحة للعامة وسجالت التداول الخاصة بالشركة لتقييم عمالء الشركة الرئيسيين وملجنة إدارة اإل

طراف يمة العمليات يتم توزيعها على األحتفاظ بها بشكل مستمر وٕاجمالي قتعرض الشركة والتصنيف اإلئتماني لألطراف المقابلة يتم اإل

  . المعتمدة

  

  :يتكون إطار تصنيف مخاطر اإلئتمان الحالي للشركة على الفئات التالية

  

  
  

  )تتمة(إدارة المخاطر المالية  .٣٥

  )تتمة(مخاطر االئتمان 

  )تتمة(إدارة مخاطر االئتمان 

أساس اإلعتراف بخسائر   فالوص  البند 

  االئتمان المتوقعة 

الطرف المقابل ذو مخاطر عجز منخفضة وليس له أي مبالغ متأخرة عن  منتظمة  

  السداد 

 ١٢ –خسائر ائتمان متوقعة 

  شهر 

إرتفاع كبير وملحوظ في مخاطر يومًا او هناك  ٣٠ستحق ألكثر من المبلغ م  مشكوك في تحصيلها 

  عتراف المبدئي اإلئتمان من اإل

غير  –خسائر ائتمان متوقعة 

  متدنية القيمة 

التخلف عن السداد 

  ) العجز(

يومًا أو أن هناك دليل أن األصل يخضع لتدني  ٩٠المبلغ مستحق ألكثر من 

  القيمة 

متدنية  –خسائر ائتمان متوقعة 

  القيمة

هناك دليل يؤشر على أن المدين يواجه صعوبات مالية والشركة ليس لديها   الشطب 

  أمل في التحصيل 

  المبلغ ) إعدام(تم شطب 

  

عند إعتماد المعيار الدولي إلعداد ( ٢٠١٨يناير  ١و  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١تم تحديد مخصص الخسارة للذمم التجارية المدينة كما في 

 : كما يلي)) ٩(التقارير المالية 

  

   األيام المستحقة

  المجموع

 ٣٦٥أكثر من 

  يوماً 

٣٦٥ – ١٨١ 

  يوماً 

١٨٠ – ٩١ 

  يوماً 

٩٠ – ٣١ 

  يوماً 

  ٣٠حتى 

٢٠١٨ديسمبر  ٣١  يوماً   

    لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري

              

              

٦٤،٥٦١،٤٧٨  ٩١،٦٩٧،١٣٤  ٨٦،٣٧٩،٠٨٠  ٢٩،٤٢٢،١٠٨  ١٩،٨٧٦،٥١٩  ٢٩١،٩٣٦،٣١٩  

ذمم تجارية مدينة 

 )١٣إيضاح (
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 - ٦١  - 

  مخصص الخسارة  (٧٩٦،٠٤٣)  (١،١٣٠،٦٢٦)  (١،٠٦٥،٠٥٤)  (٣٦٢،٧٧٥)  (٢٥٩،٦٧١)  (٣،٦١٤،١٦٩)

٢٨٨،٣٢٢،١٥٠              

 

 

 

 

 
 

  )تتمة(إدارة المخاطر المالية  .٣٥

  )تتمة(مخاطر االئتمان 

 )تتمة(إدارة مخاطر االئتمان 

    األيام المستحقة

  المجموع

 ٣٦٥من أكثر 

  يوماً 

٣٦٥ – ١٨١ 

  يوماً 

١٨٠ – ٩١ 

  يوماً 

٩٠ – ٣١  

  يوماً       

  ٣٠حتى 

  يوًما
  ٢٠١٨يناير  ١

    لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري

              

             

٧٠،٧٩٧،٨٧٦  ١٢٠،٣٠١،٦٤٤  ٤٦،٥٨٢،٩٩٣  ١،١٢٣،٢١١  ٢،٤٥٣،١٥١  ٢٤١،٢٥٨،٨٧٥   

تجارية ذمم دائنة 

 )١٣إيضاح (مدينة 

  مخصص الخسارة  (١،٠٦١،٩٦٨)  (١،٨٠٤،٥٢٥)  (٦٩٨،٧٤٥)  (١٦،٨٤٨)  (٣٢،٠٨٣)   (٣،٦١٤،١٦٩)

٢٣٧،٦٤٤،٧٠٦              

             ٢٠١٨ديسمبر  ٣١هية في ٪ خالل السنة المنت٣٪ إلى ١يتراوح معدل خسائر اإلئتمان المتوقعة للذمم التجارية المدينة من 

)٣- ٪١: ٢٠١٧(%  

 

خسارة لقياس مخصص ) ٩(بالنسبة للذمم المدينة التجارية، قامت الشركة بتطبيق النهج المبسط في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ستخدام مصفوفة مخصصات تم تقديرها استناًدا إلى الخبرة المتوقعة على هذه البنود بإ تحدد الشركة الخسائر اإلئتمانية. اإلئتمان المتوقعة

روف الحالية قتضاء لتعكس الظالسابقة، تم تعديلها حسب اإل ة المتأخرةالمدينالمبالغ لخسارة اإلئتمان واستناًدا إلى حالة إستحقاق بقة السا

مخاطر االئتمان لهذه الموجودات بناًء على حالة ل تصنيفال ، يتم تقديموبناًء على ذلك. ادية المستقبليةقتصوالتقديرات للظروف اإل

 .السابقة من حيث مصفوفة المخصصات هااستحقاق
 

إن . لتزاماته التعاقديةألداة مالية في الوفاء بإ للمقابطرف الاعميل أو فشل مخاطر اإلئتمان هي مخاطر الخسارة المالية للشركة إذا 

 .واألرصدة المدينة األخرىتعرض الشركة لتركيز مخاطر اإلئتمان هي النقد لدى البنوك والذمم األدوات المالية التي من المحتمل أن 
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 - ٦٢  - 

 ذمم مدينة
تدير الشركة مخاطر االئتمان بالحصول على ضمانات  ,لدى اإلدارة سياسة ائتمان يتم بموجبها رصد مخاطر االئتمان على نحو مستمر

 .من قبل اإلدارة دهاالتعامل باالئتمان، ويتم اعتمابنكية من العمالء، كما يتم إجراء تقييمات الئتمان جميع العمالء الذين يطلبون 

  

تقوم الشركة بتكوين مخصص للديون  ,يتم إدراج الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي مطروحًا منه مخصص المبالغ الغير قابلة للتحصيل

وقد تم اإلفصاح عن مخصصات الديون  .ا ال يكون هناك إمكانية لتحصيلهايتم شطب الديون المعدومة عندم .المشكوك في تحصيلها

  .)١٣(في اإليضاح رقم  وأعمار الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها
  
 

  )تتمة(إدارة المخاطر المالية  .٣٥

  )تتمة(مخاطر االئتمان 

  )تتمة(إدارة مخاطر االئتمان 

 نقد لدى البنوك
عالية والمحددة من قبل وكاالت ذات معدالت إئتمانية بنوك مع حيث تتعامل الشركة االئتمان في أرصدة البنك محدودة  مخاطر إن

األرصدة البنكية محتفظ بها في بنوك ذات سمعة في دولة قطر، ونظرًا لهذه السمعة تتوقع اإلدارة عدم فشل  ،معدالت االئتمان الدولية

 .البنوك في التزاماتها

  

  ,ه األدوات المالية كما هو مبين في اإليضاحات ذات العالقةإن الحد األقصى للمخاطرة في الشركة تتمثل في القيمة الدفترية لهذ

  

  مخاطر السوق

 حقوق الملكيةوسعر  ومعدالت الفائدة األجنبية العمالت صرف مثل السوق أسعار تغير في المتمثلة المخاطر هي السوق مخاطر سعر

 اإلدارة هو إدارة مخاطر سعر السوق الهدف من إن ,المالية األدوات من به تحتفظ ما قيمة  أو الشركة ربح على تؤثر التي بالصورة

 .الوقت في نفس العائد وتحسين مقبولة حدود داخل السوق لمخاطر سعر التعرض في والتحكم

 

  : سعر السوق مما يلي مخاطر تتكون

  .معدل الفائدة مخاطر - 

  .العمالت األجنبية مخاطر - 

 .مخاطر سعر حقوق الملكية - 
 
  مخاطر معدل الفائدة  )أ 

  
النقدية أو في  التعاقدية الشركة أدوات مالية معرضة لخطر معدل الفائدة والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تغيرات في التدفقاتتمتلك 

 .تسعير األدوات المالية إعادة
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 - ٦٣  - 

  

  .حوط اإلدارة من مخاطر معدل الفائدةتال تو  ،تتعرض الشركة لمخاطر معدل الفائدة على موجوداتها المالية التي تحمل فائدة

  

، على أساس عائمة والتي تحمل أسعار الفائدة ة على الموجودات التي تحمل فائدة،حساسية أرباح الشركة إلى التغيير في سعر الفائد

 .المالي مركزكما في تاريخ ال األرصدة

  

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

  
  )تتمة(إدارة المخاطر المالية  .٣٥

  )تتمة( مخاطر معدل الفائدة  )أ 

 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
 لایر قطري  لایر قطري 
    

  ٩٠٦،٧٣٦،٤٨٣ ٦٠٥،١٤٣،١٢٤  الودائع الثابتة قصيرة األجل
 )٣٦٤،١٥٠،٠٠٠( (٢٧٣،٧٥٠،٠٠٠)  قروض

  ٥٤٢،٥٨٦،٤٨٣ ٣٣١،٣٩٣،١٢٤  
 

  حساسية سعر الفائدة

نقطة أساس، مع بقاء جميع المتغيرات  ٢٥يوضح الجدول التالي حساسية الفائدة للتغيرات الممكنة المعقولة في أسعار الفائدة بمقدار 

  .األخرى ثابتة

 ٢٠١٧ ٢٠١٨  

  لایر قطري  لایر قطري 

     

 ٢،٢٦٦،٨٤١ ١،٥١٢،٨٥٨  الودائع الثابتة قصيرة األجل

 )٩١٠،٣٧٥( (٦٨٤،٣٧٥)  قروض

  ١،٣٥٦،٤٦٦ ٨٢٨،٤٨٣ 

 

  العمالت األجنبية مخاطر  )ب 

من قبل المستخدمة الوظيفية و  تتحمل الشركة مخاطر العمالت األجنبية في مشترياتها بعملة أخرى غير اللایر القطري وهي العملة

  .الشركة
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تعرض الشركة  إن .قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية تذبذبمخاطر العملة هي مخاطر إن 

بالدوالر  يتم ربطهحيث أن اللایر القطري األمريكي ال تمثل مخاطر هامة ، بالدوالر  تتملمخاطر العمالت األجنبية على المعامالت التي 

  .األمريكي

  

  .على النحو التالي على أساس المبالغ اإلسميةتتعرض الشركة لمخاطر العمالت األجنبية 

 

  

 

 

 

 
  
  

 )تتمة(إدارة المخاطر المالية  .٣٥

  )تتمة( مخاطر العمالت األجنبية  )ب 

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

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ دوالر أمريكي يورو المجموع

  قطري لایر  لایر قطري  لایر قطري

  موجودات مالية      

  حسابات بالبنوك  ٣٩٦،١٩٠  ٤٥١،٢١٨  ٨٤٧،٤٠٨

  مجموع الموجودات المالية  ٣٩٦،١٩٠  ٤٥١،٢١٨  ٨٤٧،٤٠٨

  مطلوبات مالية      

  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى  ٢٣،١٢٧،٠١٥  ١،١٩٠،٦٦٤  ٢٤،٣١٧،٦٧٩

  قروض  ٢٧٣،٧٥٠،٠٠٠  --  ٢٧٣،٧٥٠،٠٠٠

  مجموع المطلوبات المالية  ٢٩٦،٨٧٧،٠١٥  ١،١٩٠،٦٦٤  ٢٩٨،٠٦٧،٦٧٩

  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ دوالر أمريكي يورو المجموع

  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري

  موجودات مالية      

  مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى  ١,٩٩٢,٥٨٣  ٤,٤٤٢,٧١٥  ٦,٤٣٥,٢٩٨

  حسابات بالبنوك  ١٩٢,٠٢١  ٢٤٧,٥٧٢  ٤٣٩,٥٩٣

  مجموع الموجودات المالية  ٢,١٨٤,٦٠٤  ٤,٦٩٠,٢٨٧  ٦,٨٧٤,٨٩١
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  مطلوبات مالية      

  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى  ٣٠,٨٢٨,٠١٧  ٤٦,٣٦٤,٢٦٧  ٧٧,١٩٢,٢٨٤

  قروض  ٣٦٤,١٥٠,٠٠٠  --  ٣٦٤,١٥٠,٠٠٠

  مجموع المطلوبات المالية  ٣٩٤,٩٧٨,٠١٧  ٤٦,٣٦٤,٢٦٧  ٤٤١,٣٤٢,٢٨٤

  تحليل حساسية العمالت األجنبية
 .األجنبية المتعلقة باليورو ، حيث أن الدوالر األمريكي ثابت مقابل اللایر القطري لمخاطر العمالتتتعرض الشركة أساسا 

  

هي  %١٠إن اإلسترليني، مقابل اليورو والجنيه  اللایر القطري في %١٠ زيادة وانخفاض ر الفقرة التالية حساسية الشركة في حاليتظه

نسبة الحساسية المستخدمة عند اإلبالغ عن مخاطر العمالت األجنبية داخليا لطاقم اإلدارة العليا والذي يمثل تقييم اإلدارة للتغيير 

يتضمن تحليل الحساسية فقط العمالت األجنبية المعلقة السائدة للبنود النقدية والتي  ,المحتمل المعقول في أسعار صرف العمالت األجنبية

 .تغير في أسعار صرف العمالت األجنبية% ١٠تعديلها في نهاية السنة بنسبة  يتم
  
  

 )تتمة(إدارة المخاطـــر المالية  .٣٥

  )تتمة(مخاطر العمالت األجنبية   )ب 

  )تتمة(تحليل حساسية العمالت األجنبية 
مقابل اليورو مع بقاء كل المتغيرات األخرى ثابتة، فمن الممكن  %١٠بنسبة عزز اللایر القطري / ، إذا ضعف ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

خسائر العمالت /أرباحأعلى، وذلك نتيجة / أقل ) لایر قطري  ٤,١٦٧,٣٩٨: ٢٠١٧(لایر قطري  ٧٣،٩٤٥أن يكون ربح السنة البالغ 

  الطلب والودائع الثابتة  األجنبية نتيجة تحويل الذمم المدينة السائدة باليورو والجنيه االسترليني، الودائع تحت

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

 

  مخاطر سعر حقوق الملكية  )ج 

إن مخاطر أسعار حقوق الملكية هي المخاطر الناجمة عن التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية نتيجة التغيرات في سعر 

   .اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية لدى الشركات األخرى كجزء من محفظة اإلستثمارات للشركةمؤشرات 

حساسية األثر التراكمي للتغيرات في القيمة العادلة للتغيرات المحتملة على نحو معقول في أسعار أسهم حقوق  يوضح الجدول التالي

مساويًا ومعاكسًا ألثر الزيادة  حقوق الملكية في أسعار التغيرويتوقع أن يكون أثر  .اظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتةالملكية مع االحتف

 .الموضحة

  

   األثر على حقوق الملكية

٢٠١٨  ٢٠١٧ 

التغيرات في أسعار 

    حقوق الملكية

      لایر قطري  لایر قطري
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  أدوات حقوق الملكية –موجودات مالية   %١٠ - +/  ٢٢،٠٣٢،٣٩٠  --

  موجودات مالية متاحة للبيع  %١٠ - +/   --  ١١,٠٤٨,٥٩٧ - +/

  

 الطارئة  لتزامات والتعهداتاإل  .٣٦

 :ديسمبر ٣١كما في  اإللتزامات و التعهدات الطارئة التاليةلدى الشركة    ) أ

 ٢٠١٧ ٢٠١٨  

  لایر قطري  لایر قطري  

      

  ٢،٥١٠،٨٣١ ٨،٨٤٨،١٨٨ إلتزامات عقود رأسمالية

 ٧٨،٤٥٥،٢٣٥ ٤،١٠٠،٥٦٤ إعتمادات مستندية
  
 

  
 )تتمة(اإللتزامات والتعهدات الطارئة  .٣٦

يتعلق ) لایر قطري ٧٦,٢١١,٠٤٢: ٢٠١٧( ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لایر قطري كما في  ال شيء رصيدتتضمن اإلعتمادات المستندية   ) ب

 .دولة قطر –في أم باب  ٥ببناء مصنع األسمنت 

إلستخراج المواد الخام المستخدمة في صناعة األسمنت من خارج  خالل السنة، رفعت وزارة البلدية والبيئة دعوى ضد الشركة  ) ت

لایر قطري تعويضًا شاملة رسوم  ٦٨,٩٧٤,٦٦٧تطالب الوزارة بمبلغ قدره . ٢٠١١إلى  ٢٠٠٨المناطق المحددة خالل الفترة من 

ناطق الصحيحة وطلبت من وقد رفضت الشركة المطالبة وترى أن المواد المستخدمة قد إستخرجت داخل الم. التقاضي والنفقات

  .الشركة واثقة من أن قرار القضية لن يكون له أي تأثير مادي على البيانات المالية للشركةإن  .المحكمة رفض القضية




