
A N N U A L  R E P O R T  2 0 1 1 12

INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS
1 التقرير ال�سنوي 2011

التقريـــــــر ال�سنـــــــوي 2011



A N N U A L  R E P O R T  2 0 1 1 12

INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS

A N N U A L  R E P O R T  2 0 1 1 12

INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS
1 التقرير ال�سنوي 2011التقرير ال�سنوي 22011

ح�سرة �ساحب ال�سمو

�ل�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين

اأمري البالد املفدى

�سمو

�ل�شيخ متيم بن حمد بن خليفة �آل ثاين

ويل العهد الأمني

�ملحتويـــــات

�شركة قطر �لوطنية ل�شناعة �لأ�شمنت)�ش.م.ق(

�ص.ب: 1333 الدوحة - قطر

تليفون املكتب الرئي�سي: 44694354/5/6/7-44693800

تليفون امل�سنع: 44711811 )5خطوط( - 44712880

فاك�ص: 44694517-44693900

�ص.ت رقم: 25 

qatarcement@qatar.net.qa�
www.qatarcement.com
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7 املـــوؤ�ســــــرات املــــــاليــــة 

9 تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني  
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�شامل بن بطي �لنعيمي

رئي�ص جمل�ص الإدارة والع�سو املنتدب

بدر �أحمد �لقايد �لعمادي

ع�سو

�ل�شيخ/عبد �لعزيز جا�شم �آل 

ثاين

ع�سو

عبد�للطيف �إبر�هيم �ملهندي

ع�سو

ح�شن  ح�شن �ملال �جلفريي

ع�سو

في�شل �ل�شاده

ع�سو

خليل �إبر�هيم ر�شو�ين

ع�سو

�شليمان خالد �ملانع

نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة

حممد علي �ل�شليطي

املدير العام

اأع�ساء جمــــل�ش �لإد�رة
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�ل�شادة/ �مل�شاهمـون        �لكر�م

�ل�شالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته ،

ال�سنوي  التقرير   ، الإدارة  ونيابة عن جمل�ص  نف�سي  اأ�سالًة عن  ل�سيادتكم  اأقدم  بكل �سرور واعتزاز 

اخلطة  مالمح  واأي�سًا  2011م،  عام  خالل  املايل  ومركزها  ال�سركة  اأداء  عن  والأربعني،  ال�ساد�ص 

امل�ستقبلية، وذلك كما يلي:

�أوًل: �لإنتاج و�ملبيعات:ـ

بلغ اإنتاج ال�سركة من الإ�سمنت العادي واملقاوم حوايل 5ر3 مليون طنًا يف عام 2011م ، مقابل حوايل 

8ر3 مليون طنًا يف العام ال�سابق ، وبلغ اإنتاج الرمل املغ�سول حوايل 6ر3 مليون طنًا يف عام 2011م، 

العام  اإنتاج اجلري احلي واملطفاأ يف نف�ص  بلغ  ، كما  ال�سابق  العام  مقابل حوايل 6ر5 مليون طنًا يف 

حوايل 4ر14 األف طن ، مقابل حوايل 6ر18 األف طنًا يف العام ال�سابق .

وبلغت مبيعات ال�سركة من الإ�سمنت باأنواعه حوايل 5ر3 مليون طنًا يف عام 2011م ، مقابل حوايل 

8ر3 مليون طنًا يف العام ال�سابق، كما بلغت مبيعات الرمل املغ�سول حوايل 9ر3 مليون طنًا يف عام 

2011م ، مقابل حوايل 7ر4 مليون طنًا يف العام ال�سابق ، وبلغت مبيعات اجلري بنوعيه حوايل 12 األف 

طنًا يف نف�ص العام ، مقابل حوايل 2ر17 األف طنًا يف العام ال�سابق 0

وقد بلغ اإجمايل اإيرادات املبيعات يف عام 2011م، حوايل 990 مليون رياًل،  مقابل حوايل 1ر1 مليار 

رياًل يف العام ال�سابق، ويعزا النخفا�ص امللحوظ يف اإيرادات مبيعات ال�سركة اإىل تدين الطلب على 

الإ�سمنت والرمل املغ�سول واجلري احلي يف العام املا�سي، نظرًا لالنعكا�سات ال�سالبة لالأزمة املالية 

العاملية على ال�سوق املحلية، يف ظل وجود مناف�سة يف ال�سوق، لدخول �سركة وطنية لإنتاج الإ�سمنت 

بكميات مقدرة ، وكذلك دخول �سركة اأخرى لإنتاج الرمل املغ�سول ، وذلك بالإ�سافة اإىل اإيقاف قطر 

�ستيل ) قا�سكو( م�سحوباتها من اجلري احلي منذ �سهر يونيو املا�سي، وهى امل�ستهلك الرئي�سي لإنتاج 

ال�سركة من اجلري احلي0 مما كان لت�سافر كل العوامل املذكورة، التاأثري املبا�سر لنخفا�ص اإيرادات 

مبيعات ال�سركة خالل عام 211م0

ثانيًا: �لأرباح و�ملركز �ملايل:ـ

على الرغم من اأو�ساع ال�سوق �سالفة الذكر، قد حققت ال�سركة �سايف اأرباح لعام 2011م، بلغت حوايل 

445 مليون ريال، مقابل حوايل 467 مليون رياًل عن العام ال�سابق0 واإزداد املركز املايل لل�سركة منوًا 

وقوة، حيث زادت حقوق امل�ساهمني يف 2011/12/31م اإىل حوايل 3ر2 مليار ريال، مقابل حوايل 2ر2 

مليار رياًل يف نهاية العام ال�سابق، بن�سبة تطور 7% ما يعادل حوايل 156 مليون ريال0

ثالثًا: توزيع �لأرباح �ملقرتح:ـ

توزيع  باملوافقة على  املوقر  الإدارة اجتماعكم  يو�سي جمل�ص   ، لل�سركة  املايل  املركز  بقوة ومنو  ثقًة 

لكل  ريالت   6 بواقع   ، 2011م  عام  عن  امل�ساهمني  على  نقديًة  اأرباحًا  املال  راأ�ص  من  ن�سبة)%60( 

�سهم �سحيح0

ر�بعًا: �أهم منجز�ت عام 2011م:ـ

الإ�سمنت  من  املحلية  ال�سوق  احتياجات  تلبية  الذاتي  باإنتاجها  ال�سركة  ا�ستطاعت  	•
عالية  املوا�سفات  على  املحافظة  مع  وذلك  بنوعيه،  واجلري  املغ�سول  والرمل  باأنواعه 

يف  امللمو�ص  الإيجابي  الأثر  لذلك  كان  وقد  املنتجات0  جلميع  الأ�سعار  وا�ستقرار  اجلودة 

تعزيز النه�سة التنموية ال�ساملة يف البالد0

اإيجابيًا  تطورًا  املركز  حقق  وقد  2011م،  عام  خالل  لل�سركة  املايل  املركز  وقوة  منو  	•
غري  القت�سادية  الظروف  من  الرغم  على  ال�سابق،  العام  بنهاية  مقارنة   %7 بن�سبة 

املواتية التي تطرقنا اإليها من قبل0

 250 اإنتاجية  بطاقة  الكال�سيوم،  كربونات  لإنتاج  جديدة  اإنتاجية  وحدة  ال�سركة  اأن�ساأت  	•
امل�سروع  و�سل  وقد  القطرية،  واملاء  الكهرباء  �سركة  احتياجات  لتلبية  اليوم،  يف  طنًا 

اختبارات الأداء يف نهاية عام 2011م، وذلك تنفيذًا ل�سيا�سة الدولة الرامية لتوفري املواد 

ال�سرتاتيجية داخل البالد، علمًا باأن ال�سركة �سبق اأن تعاقدت مع �سركة الكهرباء واملاء 

القطرية، لتزويد الأخرية بكافة احتياجاتها من كربونات الكال�سيوم ملدة 25 عامًا قابلة 

للتجديد0

احلوكمة،  متطلبات  تطبيق  يف  متقدمة  مراحل  املا�سي  العام  خالل  ال�سركة  اأكملت  	•
م�ستوى  على  وذلك  والنزاهة،  والإف�ساح  ال�سفافية  من  املرجوة،  لأهدافها  حتقيقًا 

جمل�ص الإدارة والإدارات التنفيذية وجميع العاملني، وتعد ال�سركة من �سركات امل�ساهمة 

العامة الرائدة يف دولة قطر، يف تطبيق نظام حوكمة ال�سركات ال�سادر من هيئة قطر 

لالأ�سواق املالية0  

خمتلف  يف  �ساملة  حديثة  اأنظمة  باإعداد  وذلك  لل�سركة،  الإداري  التنظيم  حتديث  مت  	•
جمل�ص  من  اعتمادها  مت  والتي  ويونغ،  اآرن�ست  ا�ست�ساري-  مكتب  بوا�سطة  املجالت 

الإدارة يف اجتماعه ال�سابق بتاريخ 21 دي�سمرب 2011م0

امل�ساريع-  موارد  تخطيط  نظام  لتطبيق  التجارية،  املناعي  �سركة  مع  ال�سركة  تعاقدت  	•
لذلك  يكون  و�سوف  املختلفة،  ال�سركة  اأن�سطة  يف  الأداء  وترقية  تطوير  بهدف   ،ERP

مردوده الإيجابي على اأعمال ال�سركة يف ال�سنوات املقبلة اإن �ساء اهلل 0

دولة  يف  والجتماعية  الريا�سية  الأن�سطة  دعم  يف  الجتماعي  ال�سركة  بدور  اللتزام  	•
الوطنية  الأن�سطة  لدعم  2011م،  عام  اأرباح  �سايف  من  5ر%2  با�ستقطاع  وذلك  قطر، 

املذكورة، تنفيذًا ل�سيا�سة الدولة املقررة 0

بالتن�سيق  ال�سركة  �سرعت  والدويل،  الأقليمي  امل�ستويني  على  ال�سركة  ملركز  تعزيزًا  	•
اتخاذ  يف   ،)Intercem( الإ�سمنت  و�سناعة  لتجارة  الدويل  املوؤمتر  مع  والتعاون 

الدوحة  يف  الإ�سمنت  و�سناعة  لتجارة  العا�سر  الدويل  املوؤمتر  لعقد  الالزمة  الرتتيبات 

خالل 12-13 مار�ص 2012م0 

خام�شًا: مالمح �خلطة �مل�شتقبلية:ـ

مواكبًة خلطة التنمية العمرانية التي �سوف ت�سهدها البالد خالل الفرتة القادمة، يف  	•
اإطار ا�ستعداد الدولة، لإ�ست�سافة املناف�سة العاملية لكرة القدم يف عام 2022م، تقوم 

ال�سركة بجهود دوؤوبة لرفع كفاءة الإنتاج مب�سانع الإ�سمنت ، كما تدر�ص الإدارة خيارات 

جديدة لزيادة طاقتها الإنتاجية من الإ�سمنت يف امل�ستقبل، وحتقيق اأق�سى قدر ممكن 

من الرت�سيد القت�سادي يف عمليات الإنتاج املتنوعة0

لال�ستفادة  املغ�سول،  الرمل  من  ال�سركة  مبيعات  لزيادة  املمكنة  الفر�ص  كل  ا�ستغالل  	•
ال�سركة  طاقة  ل�ستغالل  املجال  واإف�ساح  املوقع،  يف  املخزنة  الكبرية  الكميات  من 

الإنتاجية املتاحة مبا يحقق لل�سركة عائد اقت�سادي جمزي0

مل�سحوباتها  �ستيل  توقف قطر  الناجمة عن  الآثار  املتاحة ملعاجلة  تفعيل كل اخليارات  	•
امل�ستقبل-  يف  ال�سركة  على  ترتتب  اأن  ميكن  التي  الأ�سرار  لتاليف  احلي،  اجلري  من 

لقدر اهلل0

اإدارات واأق�سام ال�سركة و�سوًل  ERP، يف جميع  املعلومات-  تقنية  نظام  تنفيذ  متابعة  	•
لرتقية الأداء وتطويره، يف خمتلف اأعمال ال�سركة واأن�سطتها يف كل املواقع0

حتديث  يف  نوعية  نقله  يحقق  مبا  اجلديد،  الإداري  التنظيم  اأنظمة  بتطبيق  الهتمام  	•
اأداء ال�سركة يف كل املجالت0

�سيا�سات  ت�سمنت  حيث  ال�سركة،  بخدمة  لاللتحاق  القطرية  العاملة  القوى  ت�سجيع  	•
امل�ستمرة  التطوير  برامج  وكذلك  املطلوبة،  الت�سجيعية  احلوافز  اجلديد  التنظيم 

للعمالة الوطنية يف املواقع املختلفة0

وترقية  ال�سركة،  يف  العاملني  جميع  اأو�ساع  لتح�سني  املبذولة  اجلهود  يف  ال�ستمرار  	•
اخلدمات ال�سرورية والرتفيهية يف مواقع العمل باأم باب ومكين�ص0

مواقع  يف  الطبيعية،  املحميات  و�سالمة  البيئة،  حماية  مبتطلبات  اللتزام  موا�سلة  	•
ال�سلطات  مع  املثمر  التعاون  على  واحلر�ص  املعتمدة،  الوطنية  للمعايري  وفقًا  الإنتاج، 

املخت�سة يف الدولة0

يف  والجتماعية  الريا�سية  الأن�سطة  دعم  يف  الجتماعي،  ال�سركة  دور  تفعيل  موا�سلة  	•
دولة قطر، التزامًا بال�سيا�سات املقررة من قيادة دولتنا الر�سيدة0

ويف اخلتام نت�سرف باأن نبعث فائق ال�سكر وخال�ص التقدير اإىل ح�سرة �ساحب ال�سمو اأمري البالد 

املفـدى ال�سيخ /حمد بن خليفة اآل ثاين، واإىل �سمو ويل العهد الأمني ال�سيخ / متيم بن حمد اآل ثاين- 

ال�سركة  ملركز  تعزيزًا  املتعددة،  اأن�سطتها  يف  لل�سركة  الكرمية  ورعايتهما  لدعمهما   ، اهلل  حفظهما 

املايل وحتقيقًا مل�سلحة امل�ساهمني0

ول يفوتنا اأن نتقدم بجزيل ال�سكر والعرفان اإىل معايل ال�سيخ/ حمد بن جا�سم بن جرب اآل ثاين – 

رئي�ص جمل�ص الوزراء ووزير اخلارجية ، لدعمه املتوا�سل  لل�سركة ، كما نتقدم بوافر ال�سكر والتقدير 

اإىل جميع الوزارات والهيئات واملوؤ�س�سات العامة وال�سركات القطرية والأجنبية ، التي ظلت تتعاون مع 

ال�سركة يف خمتلف جمالت عملها، ونخ�ص بوافر ال�سكر والمتنان عمالء ال�سركة الكرام، حلر�سهم 

على تعامالتهم مع ال�سركة وم�ساندتها0

ومثابرتهم  ال�سركة  خدمة  يف  لتفانيهم  ال�سركة  يف  العاملني  اأداء  نثمن  اأن  لبد  املنا�سبة  هذه  ويف 

نتائج ومكت�سبات طيبة،  ال�سركة من  الكرام مبا حققته  امل�ساهمني  نهنىء  ، كما  اأداء واجباتهم  يف 

موؤكدين لكم اأن اإدارة ال�سركة لن تدخر جهدًا ملوا�سلة تقدم ال�سركة وازدهارها، وفاًء لثقتكم الغالية 

ويف ظل م�ساندتكم امل�ستمرة0

واللـــه املوفـــــق ،،،

                      

�شامل بن بطي �لنعيمي

رئي�ص جمل�ص الإدارة والع�سو املنتدب

تقـريــر جمــــل�ش �لإد�رة
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�ملحرتمني ح�شر�ت �ل�شادة �مل�شاهمني 

�شركة قطر �لوطنية ل�شناعة �لأ�شمنت �ش.م.ق 

�لدوحة ، دولة قطر

تقرير عن �لبيانات �ملالية 

والتي تتكون من بيان املركز  لقد دققنا البيانات املالية املرفقة ل�سركة قطر الوطنية ل�سناعة ال�سمنت �ص.م.ق )“ال�سركة”( 

املايل كما يف 31 دي�سمرب 2011 وبيان الدخل وبيان الدخل ال�سامل وبيان التغريات يف حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية لل�سنة 

املنتهية بذلك التاريخ بالإ�سافة اإىل ملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة والإي�ساحات التف�سريية الأخرى. 

م�شوؤوليات �أع�شاء جمل�ش �لإد�رة عن �لبيانات �ملالية 

اإن اأع�ساء جمل�ص الإدارة م�سوؤولون عن اإعداد هذه البيانات املالية وعر�سها ب�سكل عادل وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية 

ووفقا لأنظمة الرقابة الداخلية التي حتدد الإدارة اأنها �سرورية لغر�ص اإعداد البيانات املالية اخلالية من اأية معلومات جوهرية 

خاطئة �سواء كانت ناجتة عن اختال�سات اأو اأخطاء.

م�شوؤولية مدققي �حل�شابات

اإن م�سوؤوليتنا هي اإبداء الراأي عن هذه البيانات املالية وفقًا ملا قمنا به من اأعمال التدقيق. لقد مت تدقيقنا وفقًا ملعايري التدقيق 

الدولية، والتي تتطلب منا اللتزام باأخالقيات املهنة ذات العالقة وتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق بهدف احل�سول على تاأكيدات 

معقولة عن خلو البيانات املالية من اأية معلومات جوهرية خاطئة.

ي�سمل التدقيق القيام باإجراءات بهدف احل�سول على اأدلة تدقيق موؤيدة للمبالغ والإي�ساحات الواردة بالبيانات املالية . تعتمد 

الإجراءات املختارة على تقديراتنا، مبا فيها تقييم خماطر وجود معلومات جوهرية خاطئة بالبيانات املالية �سواء كانت ناجتة عن 

تقرير مدققي �حل�شابات �مل�شتقلني 

اختال�سات اأو اأخطاء. وعند تقييم هذه املخاطر فاإننا ناأخذ يف العتبار اأنظمة الرقابة الداخلية املعنية باإعداد وعر�ص البيانات 

املالية ب�سورة عادلة وذلك بهدف ت�سميم اإجراءات التدقيق املنا�سبة يف ظل الأو�ساع القائمة ولي�ص بغر�ص اإبداء راأي عن مدى 

فاعلية اأنظمة الرقابة الداخلية لل�سركة. كما ي�سمل التدقيق اأي�سًا تقييمًا ملدى مالءمة املبادئ املحا�سبية املطبقة ومدى معقولية 

التقديرات املحا�سبية التي جتريها الإدارة بالإ�سافة اإىل تقييم عام لعر�ص البيانات املالية.

اإننا نرى اأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة لتكوين اأ�سا�ص �سليم للراأي الذي تو�سلنا اإليه.

�لر�أي 

براأينا اأن البيانات املالية تظهر ب�سورة عادلة، يف كل اجلوانب اجلوهرية، املركز املايل  لل�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2011 واأدائها 

املايل وتدفقاتها النقدية والتغريات يف حقوق امللكية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

�لتقرير عن �ملتطلبات �لقانونية و�لتنظيمية �لأخرى

ال�سركة مت�سك �سجالت حما�سبية  اإن  التدقيق.  راأيناها �سرورية لأغرا�ص  التي  واملعلومات  الإي�ساحات  لقد ح�سلنا على جميع 

منتظمة واأن البيانات املالية تتفق مع تلك ال�سجالت، كما نوؤكد على اأنه قد مت القيام باجلرد الفعلي للمخزون يف نهاية ال�سنة وفقا 

لالأ�س�ص املو�سوعة. مل يرد اإىل علمنا وقوع اأية خمالفات لأحكام قانون ال�سركات التجارية القطري رقم )5( ل�سنة 2002 اأو لبنود 

النظام الأ�سا�سي خالل ال�سنة ميكن اأن يكون لها اأثر جوهري على اأعمال ال�سركة اأو مركزها املايل كما يف 31 دي�سمرب 2011. 

جوبال بال�شوبر�منيام

كي بي اإم جي

�سجل مراقبي احل�سابات القطري رقم )251(

7 فرباير 2012

الدوحة، دولة قطر

تقريـــــر مدققي �حل�شابات �مل�شتقلني 
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بيـــــــان �ملركز �ملايل
بالريال القطري كما يف 31 دي�سمرب 2011 

بيـــــــان �لدخل
بالريال القطري لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب2011 

الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 28 ت�سكل جزًء ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية.الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 28 ت�سكل جزًء ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية.

�ل�شيد/ �شليمان خالد �ملانع

نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة

�ل�شيد/ �شامل بن بطي �لنعيمي

رئي�ص جمل�ص الإدارة والع�سو املنتدب

2010   2011 �إي�شاحات   

�ملوجود�ت   

�ملوجود�ت غري �ملتد�ولة   

1.692.333.277  1.729.716.596  4 ممتلكات واآلت ومعدات 

13.586.411  12.280.708  5 عقارات ا�ستثمارية 

43.436.832  45.208.357  6 ا�ستثمارات يف �سركات �سقيقة 

176.637.735  149.191.557  7 ا�ستثمارات يف اأوراق مالية 

1.925.994.255  1.936.397.218 جمموع �ملوجود�ت غري �ملتد�ولة  

�ملوجود�ت �ملتد�ولة   

439.580.662  267.565.622  8 خمزون 

142.414.282  160.233.624  9 ح�سابات مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً 

99.804.940  254.568.145  10 النقد وما يعادله 

681.799.884  682.367.391 جمموع �ملوجود�ت �ملتد�ولة  

2.607.794.139  2.618.764.609 جمموع �ملوجود�ت   

حقوق �مللكية و�ملطلوبات   

446.369.050  491.005.960  11 ر�أ�ش �ملال 

223.184.525  245.502.980  12 احتياطي قانوين 

481.766.057  460.180.539  13 احتياطيات اأخرى 

1.008.418.707  1.118.292.561 اأرباح مدورة  

2.159.738.339  2.314.982.040 جمموع حقوق �مل�شاهمني  

�ملطلوبات   

�ملطلوبات غري �ملتد�ولة   

8.766.345  9.912.525  15 مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني 

163.867.500  81.933.750  16 اجلزء غري املتداول من قرو�ص لأجل 

172.633.845  91.846.275 جمموع �ملطلوبات غري �ملتد�ولة  

�ملطلوبات �ملتد�ولة   

115.195.955  130.002.544  17 ح�سابات دائنة واأخرى  

160.226.000  81.933.750  16 اجلزء املتداول من قرو�ص لأجل  

275.421.955  211.936.294 جمموع �ملطلوبات �ملتد�ولة  

448.055.800  303.782.569 جمموع �ملطلوبات  

2.607.794.139  2.618.764.609 جمموع حقوق �مل�شاهمني و�ملطلوبات  

متت املوافقة على هذه البيانات املالية من قبل جمل�ص الإدارة بتاريخ 7 فرباير 2012 ومت توقيعها بالنيابة عن املجل�ص من قبل: 

2010  2011 �إي�شاح   

	 	 	

1.090.176.821  989.624.584 املبيعات  

)580.595.643(  )510.716.916( تكلفة املبيعات  

509.581.178  478.907.668 جممل �لربح  

	 	 	

46.839.985  44.939.712  19 اإيرادات اأخرى 

)10.309.657(  )7.976.479( م�ساريف بيع وتوزيع  

)47.117.534(  )48.243.767(  20 م�ساريف عمومية واإدارية 

2.132.492  1.319.327  6 ح�سة من اأرباح �سركات �سقيقة 

)12.000.000(  )7.472.825(  7 خ�سارة انخفا�ص يف قيمة ا�ستثمارات يف اوراق مالية 

)10.159.413(  )5.421.687( تكاليف التمويل  

478.967.051  456.051.949 ربح �ل�شنة قبل �مل�شاهمة يف �ل�شندوق �لجتماعي  

)11.974.176(  )11.401.299(  21 امل�ساهمة يف ال�سندوق الجتماعي 

466.992.875  444.650.650 �شايف ربح �ل�شنة  

	 	 	

عائد�ت �ل�شهم   

9.51  9.06  24 العائد الأ�سا�سي لل�سهم )بالريال القطري( 
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2010  2011 �إي�شاح   

	 	 	

466.992.875  444.650.650 �شايف ربح �ل�شنة  

	 	 	

�لإير�د�ت �ل�شاملة �لأخرى   

44.988.990  )5.677.093(  13 �سايف التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف اوراق مالية 

839.625  1.782.198  13 �سايف التغري يف احتياطي القيمة العادلة ل�سركات �سقيقة 

)8.207.188(  )17.690.623(  13 حتويل اإىل الربح من ا�ستبعاد ا�ستثمارات يف اوراق مالية 

37.621.427  )21.585.518( )�خل�شارة( / �لإير�د �ل�شاملة �لأخرى لل�شنة  

	 	 	

504.614.302  423.065.132 �إجمايل �لدخل �ل�شامل لل�شنة  

	 	 	

بيـــــــان �لدخل �ل�شامل
بالريال القطري لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب2011 

الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 28 ت�سكل جزًء ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية. الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 28 ت�سكل جزًء ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية.

2010

 احتياطيات اأخرىاحتيا طي قانوين
 

 راأ�س املال

احتياطي 

القيمة العادلة  

لال�ستثمارات يف 

اوراق مالية

ح�سة من احتياطي 

القيمة العادلة 

احتياطي تطوير ل�سركات �سقيقة

اإجمايل 

االحتياطيات 

اأرباح مدورةاالأخرى

 اإجمايل حقوق 

امللكية

1.922.945.467 812.180.621 444.144.630 406.588.511 3.043.358 34.512.761 220.251.166 446.369.050 الر�سيد كما يف 1 يناير 2010

        �إجمايل �لدخل �ل�شامل لل�شنة

466.992.875 466.992.875  -  -  -  -  -  - ربح ال�سنة

        �لدخل �ل�شامل �لآخر

44.988.990  - 44.988.990  -  - 44.988.990  -  - �سايف التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف اوراق مالية

839.625  - 839.625  - 839.625 -  -  - �سايف التغري يف احتياطي القيمة العادلة ل�سركات �سقيقة

)8.207.188( - )8.207.188( -  - )8.207.188( -  - �سايف التغري يف القيمة العادلة ا�ستثمارات يف اوراق مالية حمولة للربح اأو اخل�سارة

37.621.427  -37.621.427  - 839.625 36.781.802  -  - اإجمايل الدخل ال�سامل الآخر 

504.614.302  -466.992.875   - 839.625 36.781.802  -  - اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

 - )2.933.359( -  -  -  - 2.933.359  - حمول من الأرباح املدورة لالحتياطي القانوين

)267.821.430()267.821.430( -  -  -  -  -  - توزيعات اأرباح مدفوعة 

2.159.738.339  1.008.418.707 481.766.057 406.588.511 3.882.983 71.294.563 223.184.525 446.369.050 الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2010

بيـــــــان لتغري�ت يف حقوق �مللكية

بالريال القطري لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب2010 
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2010  2011 �إي�شاحات   

�لأن�شطة �لت�شغيلية   

466.992.875  444.650.650 ربح ال�سنة  

تعديالت لـ:

474.881  -  8 خم�س�ص للب�ساعة البطيئة احلركة 

)8.207.188(  )17.690.623(  19 ربح بيع ا�ستثمارات يف اوراق مالية 

125.163.517  133.768.807 4و5  اإهالك ممتلكات واآلت ومعدات وعقارات ا�ستثمارية 

)48.375(  )58.953( اأرباح من ا�ستبعاد ممتلكات واآلت ومعدات  

1.617.556  1.762.688  15 خم�س�ص مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني 

)4.048.603(  )2.268.619(  19 اإيراد فوائد 

10.159.413  5.421.687 م�ساريف فوائد  

)9.181.394(  )8.692.510(  19 اإيراد توزيعات اأرباح 

)2.132.492(  )1.319.327(  6 ح�سة يف اأرباح �سركات �سقيقة 

12.000.000  7.472.825  7 خ�سارة انخفا�ص قيمة ا�ستثمارات يف اوراق مالية 

592.790.190  563.046.625 ربح �لت�شغيل قبل �لتغري�ت يف ر�أ�ش �ملال �لعامل  

)143.202.877(  35.080.589 التغري يف املخزون  

22.242.116  )17.819.342( التغري يف الذمم املدينة واملبالغ املدفوعة مقدمًا  

)38.186.633(  14.604.883 التغري يف احل�سابات الدائنة والذمم الدائنة  الأخرى  

433.642.796  594.912.755 �لتدفقات �لنقدية من �لأن�شطة �لت�شغيلية  

)180.174(  )616.508(  15 مكافاأة نهاية خدمة املوظفني مدفوعة 

)9.653.216(  )5.219.981( فوائد مدفوعة  

423.809.406  589.076.266 �شايف �لنقد �لناجت من �لأن�شطة �لت�شغيلية  

�لأن�شطة �ل�شتثمارية    

)25.923.480(  )32.928.519(  4 اقتناء ممتلكات واآلت ومعدات 

-  75.500 املتح�سل من ا�ستبعاد ممتلكات واآلت ومعدات  

)11.495.122(  )14.026.519(  7 اقتناء ا�ستثمارات يف اوراق مالية 

31.316.143  28.322.779 املتح�سل من بيع ا�ستثمارات يف اوراق مالية  

4.048.603  2.268.619 اإيراد فوائد م�ستلم  

9.181.394  8.692.510 اإيراد توزيعات اأرباح م�ستلم  

1.330.000  1.330.000  6 توزيعات اأرباح م�ستلمة من �سركات �سقيقة 

8.457.538  )6.265.630( �شايف �لنقد )�مل�شتخدم يف(/ �لناجت من �لأن�شطة �ل�شتثمارية  

�لأن�شطة �لتمويلية   

)221.300.908(  )267.821.431( توزيعات اأرباح مدفوعة  

163.867.500  163.867.500 متح�سالت من القرو�ص  

)160.226.000(  )324.093.500(  16 مدفوعات �سداد القرو�ص  

)217.659.408(  )428.047.431( �شايف �لنقد �مل�شتخدم يف �لأن�شطة �لتمويلية  

214.607.536  154.763.205 �سايف الزيادة يف النقد وما يعادله  

)114.802.596(  99.804.940 النقد وما يعادله يف 1 يناير  

99.804.940  254.568.145  10 �لنقد وما يعادله يف 31 دي�شمرب 

2011

 احتياطيات اأخرىاحتيا طي قانوين
 

 راأ�س املال

احتياطي 

القيمة العادلة  

لال�ستثمارات يف 

اوراق مالية

ح�سة من احتياطي 

القيمة العادلة 

احتياطي تطوير ل�سركات �سقيقة

اإجمايل 

االحتياطيات 

اأرباح مدورةاالأخرى

 اإجمايل حقوق 

امللكية

446.369.050223.184.52571.294.5633.882.983406.588.511481.766.0571.008.418.7072.159.738.339�لر�شيد كما يف 1 يناير 2011

�إجمايل �لدخل �ل�شامل لل�شنة

444.650.650444.650.650------ربح ال�سنة

--�لدخل �ل�شامل �لآخر

)5.677.093(-)5.677.093(--)5.677.093(-�سايف التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف اوراق مالية

1.782.198-1.782.198-1.782.198--�سايف التغري يف احتياطي القيمة العادلة ل�سركات �سقيقة

)17.690.623(-)17.690.623(-)17.690.623(--�سايف التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف اوراق مالية حمولة للربح اأو اخل�سارة

)21.585.518(-)21.585.518(-1.782.198)23.367.716(-اإجمايل الدخل )اخل�سارة( ال�سامل الآخر

444.650.650423.065.132)21.585.518(-1.782.198)23.367.716(--اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

-)44.636.910(-----44.636.910اإ�سدار اأ�سهم منحة

-)22.318.455(----22.318.455-حمول من الأرباح املدورة لالحتياطي القانوين

)267.821.431()267.821.431(------توزيعات اأرباح مدفوعة 

491.005.960245.502.98047.926.8475.665.181406.588.511460.180.5391.118.292.5612.314.982.040�لر�شيد كما يف 31 دي�شمرب 2011

بيـــــــان لتغري�ت يف حقوق �مللكية

بالريال القطري  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب2011 

بيـــــــان �لتدفقات �لنقدية 
بالريال القطري لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب2011 

الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 28 ت�سكل جزًء ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية. الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 28 ت�سكل جزًء ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية.
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�ملعايري و�لتف�شري�ت �جلديدة �لتي مل ت�شبح �شارية �ملفعول

مت اإ�سدار املعايري والتف�سريات التالية ومن املتوقع اأن تكون ذات �سلة بال�سركة يف الفرتات امل�ستقبلية مبفعول يبداأ اعتبارا من 

اأو بعد 1 يناير 2012.

معيار �ملحا�شبة �لدويل 1 )تعديل( – عر�ش بند يف �لدخل �ل�شامل �لآخر   )1(

ت�سرتط التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل )1( اأن يقوم الكيان بعر�ص بنود الدخل ال�سامل الآخر التي ميكن اإعادة 

اأبدا  اأو اخل�سارة يف امل�ستقبل يف حال حتقق �سروط معينة ب�سكل منف�سل عن تلك التي ل ميكن  اإىل الربح  ت�سنيفها 

اإعادة ت�سنيفها اإىل الربح اأو اخل�سارة. التعديل �ساري املفعول للفرتات التي تبداأ يف اأو بعد 1 يوليو 2012 مع اإمكانية 

التبني املبكر له.

معيار �ملحا�شبة �لدويل 19 )2011( – مكافاأة  �ملوظفني  )2(

يت�سمن معيار املحا�سبة الدويل 19 ال�سرتاطات التالية:

يف الدخل ال�سامل الآخر. �سيزيل هذا التعديل طريقة  مبا�سر  ب�سكل  الفعلية  واخل�سائر  بالأرباح  العرتاف  يتم  اأن  	•
النطاق وي�ستبعد قدرة الكيانات على العرتاف بكافة التغيريات يف التزام الفائدة املحدد ويف املوجودات املخطط 

لها يف الربح اأو اخل�سارة والتي ي�سمح بها حاليا معيار املحا�سبة الدويل 19.

اأن يح�سب العائد املتوقع من املوجودات املخطط لها املعرتف به يف الربح اأو اخل�سارة بناء على املعدل امل�ستخدم  	•
خل�سم التزام الفائدة املحدد.

يدخل املعيار املعدل حيز التنفيذ للفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013 مع ال�سماح بالتطبيق املبكر له. مل 

تقم املجموعة بتقييم الأثر الكامل للمعيار بعد.

�ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية 9: �لأدو�ت �ملالية  )3(

املعيار ال�سادر يف نوفمرب 2009

�سامل  م�سروع  من  كجزء  اإ�سداره  يتم  معيار  اأول  هو  املالية«  »الأدوات   )2009(  9 رقم  الدولية  املالية  التقارير  معيار 

ل�ستبدال معيار املحا�سبة الدولية رقم 39 »الأدوات املالية: العرتاف والقيا�ص«. يحتفظ معيار التقارير املالية الدولية 

التكلفة املطفاأة والقيمة  املالية:  اأ�سا�سيتني لقيا�ص املوجودات  القيا�ص املزدوج وهو ين�سئ فئتني  رقم 9 ويب�سط منوذج 

للموجود  التعاقدية  النقدية  التدفقات  وخ�سائ�ص  ال�سركة  لدى  الأعمال  منط  على  الت�سنيف  اأ�سا�ص  يعتمد  العادلة. 

اإر�سادات معيار املحا�سبة الدولية رقم 39 بخ�سو�ص تدين القيمة والتغطية. املعيار ال�سادر يف  املايل. ي�ستمر تطبيق 

2009 ل يعالج املطلوبات املالية.

املوجودات  عن  العرتاف  ونزع  املالية  املطلوبات  وقيا�ص  بت�سنيف  تتعلق  ا�سرتاطات   )2010(  9 رقم  املعيار  ي�سيف 

واملطلوبات املالية اإىل الن�سخة ال�سادرة يف نوفمرب 2009. كما يت�سمن املعيار اأي�سا الفقرات الواردة يف معيار املحا�سبة 

الدولية رقم 39 التي تتعامل مع كيفية قيا�ص القيمة العادلة واملحا�سبة عن امل�ستقات امل�سمنة يف العقد والتي حتتوي على 

م�سيف ل يعترب اأ�سال ماليا اإ�سافة اإىل ا�سرتاطات التف�سري رقم 9 من جلنة تف�سري معايري املحا�سبة الدولية »اإعادة 

تقييم امل�ستقات امل�سمنة«.ل زالت ال�سركة تقوم بتقييم الأثر الكامل ملعيار التقارير املالية الدولية رقم 9. بالنظر اإىل 

طبيعة العمليات الت�سغيلية لل�سركة يتوقع اأن يكون لهذا املعيار اأثر عام على البيانات املالية لل�سركة.

�ملركز �لقانوين و�لعمليات �لت�شغيلية  -1

تاأ�س�ست �سركة قطر الوطنية ل�سناعة الأ�سمنت �ص.م.ق )»ال�سركة«( يف دولة قطر ك�سركة م�ساهمة قطرية مبوجب املر�سوم الأمريي رقم   

7 لعام 1965 و�سجلها التجاري بالرقم 25. يقع املقر الرئي�سي لل�سركة يف الدوحة – دولة قطر.

تقوم ال�سركة ب�سفة اأ�سا�سية مبزاولة اأن�سطة اإنتاج وبيع الأ�سمنت والرمل املغ�سول واحلجر اجلريي يف م�سانعها الكائنة باأم باب بدولة   

قطر.

�أ�شا�ش �لإعد�د  -2

فقرة �للتز�م )�أ( 

اأعدت هذه البيانات املالية وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�سادرة عن جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية.

�شا�ش �لقيا�ش )ب(  

مت اإعداد هذه البيانات املالية مبوجب طريقة التكلفة التاريخية فيما عدا بع�ص ال�ستثمارات يف الأوراق املالية امل�سجلة بالقيمة 

العادلة. 

�لعملة �مل�شتخدمة  )ج( 

مت عر�ص هذه البيانات املالية بالريال القطري، وهو العملة العملية لل�سركة. مت تقريب جميع املبالغ اإىل اأقرب ريال قطري، ما 

مل تتم الإ�سارة اإىل خالف ذلك.

��شتخد�م �لتقدير�ت و�لأحكام )د( 

تطبيق  على  توؤثر  وافرتا�سات  وتقديرات  اأحكام  و�سع  املالية  للتقارير  الدولية  املعايري  مبوجب  املالية  البيانات  اإعداد  يتطلب 

ال�سيا�سات املحا�سبية ومبالغ املوجودات واملطلوبات والدخل والإيرادات ال�سادرة عنها التقارير. قد تختلف النتائج الفعلية عن 

هذه التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات والفرتا�سات املتعلقة بها على نحو م�ستمر. يتم اإدراج التعديالت على التقديرات املحا�سبية يف ال�سنة 

التي تتم فيها مراجعة التقديرات اأو يف اأية فرتات م�ستقبلية تتاأثر بذلك .

على وجه اخل�سو�ص مت اإدراج املعلومات عن جمالت ال�سكوك حول التقديرات الهامة والأحكام ال�سرورية لتطبيق ال�سيا�سات 

املحا�سبية والتي لها تاأثري اأكرث اأهمية على املبالغ املعرتف بها يف البيانات املالية يف الإي�ساح رقم 27.

�ملعايري و�لتعديالت و�لتف�شري�ت �ل�شادرة )هـ( 

�ملعايري و�لتعديالت و�لتف�شري�ت �جلديدة و�لتي ت�شبح �شارية �ملفعول يف �أو بعد 1 يناير 2011

مت اإ�سدار املعايري والتعديالت والتف�سريات التالية وهي ت�سبح �سارية املفعول يف 1 يناير 2011 وذات عالقة بال�سركة:

معيار �ملحا�شبة �لدويل 24 )�ملنقح(، »�إف�شاحات �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة«  )1(

مت اإ�سدار هذا املعيار يف نوفمرب 2009. يو�سح هذا املعيار املنقح ويب�سط تعريف الطرف ذي العالقة ويلغي ال�سرتاط 

اخلا�ص بقيام ال�سركات ذات العالقة باحلكومة بالإف�ساح عن تفا�سيل جميع املعامالت مع احلكومة وال�سركات الأخرى 

ذات ال�سلة باحلكومة. 

اأنه ي�سمح  اإل  اإلزاميا بدًء من 1 يناير 2013  الدولية رقم 9  املالية  التقارير  اأن تبني معيار  الوقت الذي يعترب فيه  يف 

بتطبيقه مبكرا. ل حتتاج الفرتات ال�سابقة اإىل اإعادة اإثبات يف حالة تبني ال�سركة للمعيار لفرتات التقارير التي تبداأ 

قبل 1 يناير 2012. قرر املجل�ص الدويل ملعايري املحا�سبة يف اجتماعه يف نوفمرب 2011 اأن يوؤجل تاريخ التطبيق الإلزامي 

موؤقتا اإىل 1 يناير 2015.

التبني املبكر للمعايري

مل تتبنى ال�سركة اأي معيار جديد اأو معدل يف �سنة 2011.

�ل�شيا�شات �ملحا�شبية �لهامة  -3

مت تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية التالية عند اإعداد هذه البيانات املالية:  

)�أ(  �ملمتلكات و�لآلت و�ملعد�ت

تقا�ص بنود املمتلكات والآلت واملعدات بالتكلفة ناق�سًا الإهالك املرتاكم وخ�سائر النخفا�ص يف القيمة املرتاكمة. تت�سمن التكلفة 

امل�سروفات التي تن�سب ب�سورة مبا�سرة لقتناء املوجود. تت�سمن تكلفة املوجودات املكونة داخليا تكلفة املواد والعمالة املبا�سرة 

واأية تكاليف من�سوبة ب�سفة مبا�سرة جلعل املوجودات يف حالة عمل يف اأغرا�ص ال�ستخدام املطلوبة منها وهي تت�سمن القرو�ص 

املر�سملة. الربجميات امل�سرتاة والتي ت�سكل جزءا مكمال لعمل املعدات ذات ال�سلة بها تتم ر�سملتها كجزء من تلك املعدات.

الأعمار الإنتاجية املقدرة للممتلكات والآلت واملعدات على النحو التايل:

5-30 �سنة املباين 

1-20 �سنة اآلت وجتهيزات واأدوات 

5-10 �سنوات مركبات 

10 �سنوات اأثاث وتركيبات 

�ل�شتثمار�ت �لعقارية )ب( 

العقار ال�ستثماري هو العقار الذي يتم الحتفاظ به اإما جلني اإيراد اإيجار اأو لزيادة راأ�سمالية اأو لكال الغر�سني ولكنه ل يحتفظ 

به للبيع يف اإطار الن�ساط العتيادي اأو ي�ستخدم يف اإنتاج اأو تقدمي ب�سائع اأو خدمات اأو يف اأغرا�ص اإدارية. تدرج ال�ستثمارات 

العقارية بالتكلفة ناق�سا الإهالك املرتاكم وخ�سائر النخفا�ص يف القيمة املرتاكمة، اإن وجدت. يتم اإهالك هذه ال�ستثمارات 

العقارية، بخالف الأر�ص، با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى اأعمارها الإنتاجية املقدرة  بـ 20 -30 �سنة.

�ل�شتثمار�ت يف �شركات �شقيقة )ج( 

ال�سركات ال�سقيقة هي ال�سركات التي متلك ال�سركة تاأثريا هاما عليها ولي�ست �سيطرة على �سيا�ساتها املالية والت�سغيلية. يوجد 

التاأثري الهام عندما ت�ساهم ال�سركة بن�سبة ما بني 20 اإىل 50 يف املائة من قوة الت�سويت ل�سركة اأخرى. اإنها لي�ست �سركة تابعة 

اأو م�ساهمة يف م�سروع م�سرتك.

تتم املحا�سبة عن ال�ستثمارات يف ال�سركات ال�سقيقة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية )ال�سركات امل�ستثمر فيها بطريقة حقوق 

بال�سايف  القتناء  عند  حتديدها  يتم  التي  ال�سهرة  ال�سركة  ا�ستثمارات  تت�سمن  بالتكلفة.  مبدئيا  بها  العرتاف  ويتم  امللكية( 

من اأي خ�سائر تراكمية من النخفا�ص يف القيمة. تت�سمن البيانات املالية ح�سة ال�سركة يف الأرباح واخل�سائر والتحركات يف 

حقوق امللكية لل�سركات ال�سقيقة التي تتم املحا�سبة عنها بطريقة حقوق امللكية، بعد اإجراء التعديالت جلعل �سيا�ساتها املحا�سبية 

تتما�سى مع تلك اخلا�سة بال�سركة وذلك من تاريخ بداية التاأثري الهام وحتى توقف التاأثري الهام. 

القـيــــمة الدفتــــــرية لتلك امل�ساهمة،  ال�ســــــــــركات ال�سقيـــقة يتم تخفيــــ�ص  عندما تزيد ح�ســــة ال�سركة عن م�ساهمتـــــها يف 

مت�سمنـــــة اأية ا�ستثـــــمارات طويـــلة الأجل اإىل ال�سفـــر ويتـــــوقف العتـــــراف باملزيــــد من اخل�ســــائر فيما عدا اإىل احلـــــد الذي 

يكون فيــــه لدى ال�ســـــركة التزام اأو تقــــوم فيه ب�ســـداد مدفوعـــات بالنيـــابة عن تلك ال�ســـركات امل�ستثمر فيها.

�لأدو�ت �ملالية )د( 

املاليـــــة  واملطلوبات  املاليــــة  باملوجـــــودات  العتــــراف  يتم  لل�سركة.  املاليـــــة  واملطلوبـــــات  املوجودات  املاليــــة  الأدوات  متثل 

اأي�سا  املالية  الأدوات  تت�سمن  تعاقدية لالأداة. كما  ال�سركة طرفا يف ن�سو�ص  لل�سركة عندما ت�سبــــــح  املايل  املركز  بيـــــان  يف 

ارتباطات مل يعرتف بها ولكنه مت الإف�ساح عنها ب�سورة منا�سبة يف الإي�ساحات ذات ال�سلة بالبيانات املالية.

تت�سمن  الأخرى.  املوجودات  وبع�ص  بنوك  لدى  واإيداعات  مالية  اوراق  يف  ا�ستثمارات  مدينة  ذمم  املالية  املوجودات  تت�سمن 

املطلوبات املالية قرو�ص لأجل وذمم دائنة ومطلوبات اأخرى.

ا�ستثمارات يف اوراق مالية 

ال�ستثمارات يف اوراق مالية هي موجودات مالية غري م�ستقة خم�س�سة على اأنها متاحة للبيع ول يتم ت�سنيفها كا�ستثمار بالقيمة 

العادلة من خالل بيان الدخل اأو يحتفظ بها لتاريخ ا�ستحقاقها اأو قرو�ص اأو ذمم مدينة. مبدئيا يتم العرتاف باال�ستثمارات 

املالية بالقيمة العادلة م�سافا اإليها اأية تكاليف معاملة من�سوبة ب�سكل مبا�سر. يف 

اأعقاب العرتاف املبدئي ت�سجل ال�ستثمارات املالية بالقيمة العادلة ويتم العرتاف بالتغريات فيها، بخالف خ�سائر النخفا�ص 

يف القيمة وفروق �سرف العمالت الأجنبية على اأ�سهم حقوق امللكية املتاحة للبيع، يف الدخل ال�سامل الآخر واإظهارها يف احتياطي 

القيمة العادلة �سمن حقوق امللكية. عندما يتم نزع العرتاف عن ال�ستثمار يتم حتويل املكا�سب واخل�سائر املتجمعة من الدخل 

ال�سامل الآخر اإىل بيان الدخل.

الذمم املدينة

يتم ت�سجيل الذمم املدينة بالتكلفة وهي القيمة العادلة، بال�سايف من خم�س�سات املبالغ التي يقدر اأنها غري قابلة للتح�سيل. 

يتم القيام بتقدير للح�سابات امل�سكوك يف حت�سيلها عندما ي�سبح من غري املحتمل حت�سيل املبلغ بالكامل. يتم �سطب الديون 

املعدومة عند تكبدها.

النقد وما يعادله

ي�ستمل النقد وما يعادله على نقد بال�سندوق واأر�سدة يف ح�سابات جارية وعند الطلب لدى بنوك وودائع لها فرتات ا�ستحقاق 

تقل عن ت�سعني يوما.

ذمم دائنة

يتم العرتاف باملطلوبات للمبالغ التي ينبغي دفعها يف امل�ستقبل مقابل الب�سائع اأو اخلدمات امل�ستلمة، �سواء �سدرت بها فاتورة 

من املورد اأم مل ت�سدر.

القرو�س الأجل

يتم العرتاف بالقرو�ص لأجل مبدئيا بالقيمة العادلة. يف اأعقاب العرتاف املبدئي يتم قيا�ص القرو�ص لأجل بالتكلفة املطفاأة 

با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب2011 
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اإيرادات توزيعات االأرباح والفائدة

يتم العرتاف بتوزيعات الأرباح من ال�ستثمارات عندما ي�سبح لل�سركة احلق يف ا�ستالم التوزيعات.

ت�ستحق الفائدة على اأ�سا�ص التنا�سب الزمني بالرجوع اإىل املبلغ الأ�سلي القائم ومبعدل الفائدة الفعلي املطبق، وهو املعدل الذي 

يخ�سم بال�سبط مقبو�سات التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة على مدى العمر املتوقع للموجود املايل ل�سايف القيمة الدفرتية 

لذلك املوجود.

الربح من بيع ا�ستثمارات

يتم العرتاف بالربح من بيع ا�ستثمارات مدرجة عندما يتم تاأكيد البيع من جانب الو�سيط.

اإيرادات االإيجارات

يتم العرتاف باإيرادات الإيجارات من ال�ستثمارات العقارية يف بيان الدخل بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار.

االإيرادات االأخرى

يتم العرتاف بالإيرادات على اأ�سا�ص مبداأ ال�ستحقاق.

تكاليف �لقرت��ش )ط( 

تكاليف القرتا�ص هي تكاليف التمويل والتكاليف الأخرى التي تتكبدها ال�سركة فيما يتعلق باقرتا�ص الأموال. املوجود املوؤهل 

ال�سركة  تقوم  البيع.  اأو  لال�ستخدام  جاهز  لي�سبح  جوهرية  زمنية  فرتة  بال�سرورة  ياأخذ  موجود  هو  التمويل  تكاليف  لر�سملة 

املوجود.  تكلفة ذلك  اإنتاج موجود موؤهل كجزء من  اأو  اإن�ساء  اأو  باقتناء  تتعلق ب�سفة مبا�سرة  التي  تكاليف القرتا�ص  بر�سملة 

تعرتف ال�سركة بتكاليف القرتا�ص الأخرى كم�سروف يف الفرتة التي يتم تكبدها فيها. 

تبداأ ال�سركة ر�سملة تكاليف القرتا�ص كجزء من تكلفة املوجود املوؤهل عند تاريخ البدء. تاريخ البدء للر�سلمة  هو التاريخ الذي 

تلبي فيه ال�سركة جميع ال�سروط التالية اأول:

- تكبد م�سروف عن ذلك املوجود،

- تكبد تكاليف اقرتا�ص،

- تقوم مبزاولة اأن�سطة �سرورية لإعداد املوجود لال�ستخدام يف الغر�ص املطلوب فيه،

حتدد ال�سركة، اإىل احلد الذي تقرت�ص فيه اأموال بغر�ص احل�سول على موجود موؤهل، مبلغ تكاليف القرتا�ص املوؤهلة للر�سملة 

على اأنها تكاليف اقرتا�ص فعلية تكبدتها عن ذلك القرتا�ص خالل تلك الفرتة ناق�سا اأية اإيرادات ا�ستثمار عن ال�ستثمار املوؤقت 

من تلك القرو�ص، اإن وجدت.

تكاليف القرتا�ص املطبقة على اقرتا�سات ال�سركة والتي تظل قائمة خالل الفرتة، بخالف تلك القرو�ص املحددة املذكورة اأعاله 

والتي مت ذكرها على وجه التحديد بغر�ص احل�سول على موجود موؤهل، تتم ر�سملتها بتطبيق معدل الر�سملة على امل�سروفات 

على ذلك املوجود. يجب اأن ل يزيد مبلغ تكاليف القرو�ص التي تقوم ال�سركة بر�سملتها خالل الفرتة عن مبلغ تكاليف القرتا�ص 

املتكبدة خالل تلك ال�سنة.

توقف ال�سركة ر�سملة تكاليف القرتا�ص خالل الفرتات املمتدة التي توقف فيها التطوير الن�سط ملوجود موؤهل كما توقف ر�سملة 

تكاليف القرتا�ص عندما تكتمل جميع الأن�سطة ال�سرورية لإعداد املوجود املوؤهل لال�ستخدام املطلوب منه على نحو كبري اأو عند 

بيع املوجود.

�ل�شيا�شات �ملحا�شبية �لهامة )تتمة(  -3

�ملخزون )هـ( 

يتم اإدراج املخزون بالتكلفة و�سايف القيمة القابلة للتحقق، اأيهما اأقل، بعد تكوين خم�س�ص لأي تقادم اأو تلف يف مواد املخزون 

يتم حتديدها من جانب الإدارة. التكاليف هي امل�سروفات التي يتم تكبدها يف جعل كل منتج يف موقعه وحالته الراهنني ويتم 

احت�سابه كما يلي:

امل�ستهلكة: تكاليف ال�سراء على اأ�سا�ص املتو�سط املرجح. واملواد  ال�سغرية  الغيار  وقطع  اخلام  املواد  	•
الأعمال قيد التنفيذ والب�سائع التامة ال�سنع: التكلفة املبا�سرة للمواد والعمالة املبا�سرة والتكلفة املبا�سرة الأخرى م�سافا  	• 

اإليها م�سروفات غري املبا�سرة املن�سوبة لها ا�ستنادا اإىل امل�ستوى العادي للن�ساط.

ي�ستند �سايف القيمة القابلة للتحقق على ال�سعر املقدر للبيع ناق�سا اأية تكاليف اأخرى يتوقع تكبدها لإكمال العمل والبيع.

مكافاأة نهاية خدمة �ملوظفني )و( 

املوظفون االأجانب

بالن�سبة للموظفني الأجانب تقوم ال�سركة بتكوين خم�س�ص ملكافاأة  نهاية اخلدمة وفقا ل�سرتاطات قانون العمل القطري املتعلقة 

بالتقاعد واملعا�سات، متى انطبق ذلك. تقوم ال�سركة بدفع هذه امل�سروفات غري املمولة على اأ�سا�ص رواتب املوظفني وعدد �سنوات 

اخلدمة يف تاريخ بيان املركز املايل. يتم دفع املكافاأة املطبقة للموظفني عند اإنهاء خدمتهم بال�سركة.

املوظفون القطريون

رواتب  من  مئوية  كن�سبة  للتقاعد حم�سوبة  العامة  الهيئة  �سندوق  بامل�ساهمة يف  ال�سركة  تقوم  القطريني  باملوظفني  يتعلق  فيما 

املوظفني وفقا ل�سرتاطات القانون رقم 24 ل�سنة 2004 املتعلق بالتقاعد واملعا�سات. تقت�سر التزامات ال�سركة على التزامات 

امل�ساهمات التي يتم �سرفها عند ا�ستحقاقها.

�ملخ�ش�شات  )ز( 

يتم تكوين خم�س�سات يف حالة وجود التزام قانوين اأو ا�ستدليل على ال�سركة، نتيجة حلدث �سابق، ميكن تقديره ب�سورة موثوق 

بها وعندما يكون من املحتمل اأن يطلب تدفق مكافاأة  اقت�سادية خارجة ل�سداد ذلك اللتزام. يتم حتديد املخ�س�سات بخ�سم 

التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة التي تعك�ص تقديرات ال�سوق للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر امل�ساحبة لاللتزام.

�لعرت�ف بالإير�د�ت )ح( 

يقا�ص الإيراد بالقيمة العادلة للمقابل امل�ستلم اأو امل�ستحق القب�ص. يتم تخفي�ص الإيراد بقيمة تقديرات املواد املرجعة من العميل 

واحل�سوم واخل�سوم املماثلة الأخرى. يجب الوفاء باملعايري املحددة التالية لالعرتاف قبل العرتاف بالإيرادات:

بيع الب�سائع

من  بال�سايف  القب�ص  امل�ستحق  اأو  امل�ستلم  للمقابل  العادلة  بالقيمة  العتيادية  الأن�سطة  اإطار  يف  املباعة  الب�سائع  اإيراد  يقا�ص 

الب�سائع املرجعة. يتم العرتاف بالإيراد عندما يوجد دليل مقنع، يكون يف العادة يف �سكل اتفاقية بيع مربمة، على اأن املخاطر 

والعوائد الهامة للملكية قد مت حتويلها اإىل امل�سرتي واأنه من املحتمل ا�سرتداد املقابل واأنه من املحتمل قيا�ص التكاليف امل�ساحبة 

مبلغ  قيا�ص  ميكن  واأنه  الب�سائع  على  م�ستمرة  اإدارية  م�ساركة  هناك  لي�ست  واأنه  بها  موثوق  ب�سورة  الب�سائع  اإرجاع  واإمكانية 

الإيراد ب�سورة موثوق بها. لو كان املحتمل اأن يتم منح خ�سوم وكان من املمكن قيا�ص مبلغ الإيراد ب�سورة موثوق بها عندها يتم 

العرتاف باخل�سم املعرتف به كتخفي�ص لالإيراد عندما يتم العرتاف باملبيعات.

�لتعامالت بعمالت �أجنبية )ي( 

حتول املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية اإىل العملة الوظيفية لل�سركة با�ستخدام اأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف تواريخ اإجراء 

املعامالت. مكا�سب وخ�سائر �سرف العمالت الأجنبية الناجتة من �سداد تلك املعامالت ومن حتويل العملة باأ�سعار ال�سرف يف 

نهاية ال�سنة بالن�سبة للموجودات واملطلوبات املالية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية اإىل الريال القطري يتم العرتاف بها يف بيان 

الدخل. 

توزيع �لأرباح )ك( 

تلك  فيها  تعتمد  التي  الفرتة  لل�سركة خالل  املالية  البيانات  كالتزام يف  ال�سركة  م�ساهمي  املوزعة على  بالأرباح  العرتاف  يتم 

التوزيعات من جانب م�ساهمي ال�سركة.

�نخفا�ش �لقيمة )ل( 

املوجودات املالية

يتم تقييم املوجودات املالية يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما اإذا كان هناك موؤ�سر مو�سوعي على انخفا�ص قيمته. يعترب املوجود 

على اأنه قد انخف�ست قيمته يف حالة وجود دليل ي�سري اإىل اأن لواحد اأو اأكرث من الأحداث تاأثري �سلبي على التدفقات النقدية 

امل�ستقبلية املقدرة للموجود. 

يتم اإثبات جميع خ�سائر النخفا�ص يف القيمة يف بيان الدخل. يتم حتويل اأية خ�سارة تراكمية فيما يتعلق باملوجود املايل املتاح 

للبيع واملثبتة �سابقًا يف بيان الدخل ال�سامل اإىل بيان الدخل.

بالن�سبة للموجودات املثبتة بالقيمة العادلة فاإن خ�سارة النخفا�ص يف القيمة هي الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة ناق�سًا اأي •	

خ�سارة انخفا�ص يف القيمة مثبتة �سابقًا يف بيان الدخل؛

امل�ستقبلية •	 النقدية  للتدفقات  احلالية  والقيمة  الدفرتية  القيمة  بني  الفرق  هي  بالتكلفة  املثبتة  للموجودات  القيمة  انخفا�ص 

خم�سومة مبعدلت العائد احلالية بال�سوق ملوجود مايل مماثل؛

حتت�سب خ�سارة النخفا�ص يف قيمة موجود مايل مثبت بالتكلفة املطفاأة على اأنها الفرق بني قيمته الدفرتية والقيمة احلالية •	

للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة خم�سومة مبعدل الفائدة الفعلي الأ�سلي؛

تخترب املوجودات املالية الهامة ب�سورة فردية من اأجل معرفة مدى خ�سارة النخفا�ص يف القيمة؛•	

يتم تقييم املوجودات املالية الباقية ب�سورة جماعية يف جمموعات ت�سرتك يف خ�سائ�ص خماطر ائتمانية متماثلة؛•	

بالن�سبة لالأ�سهم امل�سنفة على اأنها متاحة للبيع فاإن النخفا�ص الهام اأو املطول يف القيمة العادلة للورقة املالية اإىل ما دون •	

تكلفتها يعترب دليال على انخفا�ص القيمة. بالن�سبة جلميع املوجودات املالية الأخرى فاإن الدليل املو�سوعي لنخفا�ص القيمة 

قد يت�سمن:

ال�سعوبة املالية الكبرية التي يواجهها امل�سدر للورقة املالية اأو الطرف املقابل،•	

التق�سري اأو التاأخري يف مدفوعات الفائدة اأو املبلغ الأ�سلي،•	

اأن ي�سبح من املحتمل اأن ي�سبح املقرت�ص مفل�سا اأو يقوم باإعادة تنظيم مالية،•	

يتم رد خ�سارة النخفا�ص يف القيمة اإذا كان من املمكن اأن يعزى عك�سها ب�سورة مو�سوعية اإىل حدث وقع بعد اإدراج خ�سارة •	

النخفا�ص يف القيمة. بالن�سبة للموجودات املالية التي تقا�ص بالتكلفة املطفاأة وال�ستثمارات يف اوراق مالية املتمثلة يف اأوراق 

مالية مدينة يتم اإدراج الرد مبا�سرة يف الربح اأو اخل�سارة. بالن�سبة لال�ستثمارات املالية يف اأ�سهم حقوق ملكية، يتم العرتاف 

بالرد مبا�سرة يف حقوق امللكية.

املوجودات غري املالية

تتم مراجعة القيم الدفرتية للموجودات غري املالية لل�سركة، بخالف املخزون، يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما اإذا كان هناك اأي 

موؤ�سر على النخفا�ص يف قيمتها. يف حالة وجود مثل ذلك املوؤ�سر عندها يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لذلك املوجود.

القيمة القابلة لال�سرتداد للموجود اأو للوحدة املنتجة للنقد هو قيمته يف ال�ستخدام وقيمته العادلة ناق�سًا تكاليف البيع، اأيهما 

اأكرث. عند تقدير القيمة يف ال�ستخدام يتم خ�سم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة لقيمتها احلالية با�ستخدام معدل خ�سم 

ما قبل ال�سريبة الذي يعك�ص التقديرات احلالية بال�سوق للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر املحددة امل�ساحبة للموجود. لأغرا�ص 

اختبار النخفا�ص يف القيمة يتم جتميع املوجودات معًا يف جمموعة موجودات �سغرية تنتج تدفقات نقدية داخلة من ال�ستمرار 

يف ال�ستخدام م�ستقلة ب�سكل كبري من التدفقات النقدية الداخلة من املوجودات اأو جمموعة املوجودات الأخرى )»الوحدة املنتجة 

للنقد«(.

يتم العرتاف بخ�سارة النخفا�ص يف القيمة يف احلالة التي تزيد فيها القيمة الدفرتية للموجود اأو لوحدته املنتجة للنقد عن املبلغ 

املقدر القابل لال�سرتداد. يتم العرتاف بخ�سائر النخفا�ص يف القيمة يف بيان الدخل.

يتم تخ�سي�ص خ�سائر النخفا�ص يف القيمة املعرتف بها فيما يتعلق بالوحدات املنتجة للنقد اأوًل لتخفي�ص القيمة الدفرتية لأي 

�سهرة خم�س�سة للوحدات ومن ثم تخفي�ص القيمة الدفرتية للموجودات الأخرى يف الوحدة )جمموعة الوحدات( بالتنا�سب. 

يتم تقدير خ�سائر النخفا�ص يف القيمة املثبتة يف فرتات �سابقة يف تاريخ كل تقرير ملعرفة ما اإذا كانت هناك اأية موؤ�سرات على 

اأن اخل�سارة قد انخف�ست اأو انتفت. يتم رد خ�سارة النخفا�ص يف القيمة يف حالة وجود تغيري يف التقديرات امل�ستخدمة لتحديد 

القيمة القابلة لال�سرتداد. يتم رد خ�سارة النخفا�ص يف القيمة فقط اإىل احلد الذي ل تزيد فيه القيمة الدفرتية للموجود عن 

القيمة الدفرتية التي من املمكن حتديدها، بال�سايف من اأي اإهالك اأو اإطفاء، اإن مل يتم اإثبات خ�سارة انخفا�ص يف القيمة �سابقًا. 

�لقيم �لعادلة )م( 

يتم حتديد القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع املتاجر بها يف �سوق مايل نظامي بالرجوع اإىل �سعر العر�ص املدرج بال�سوق 

يف تاريخ اأقفال الن�ساط التجاري بتاريخ بيان املركز املايل. بالن�سبة لال�ستثمارات املدرجة يف اأ�سواق مالية غري ن�سطة اأو املتاجر 

اأو الطرق  النقدية  للتدفقات  القيمة احلالية  با�ستخدام  العادلة  القيمة  اأ�سعار متداولة، تقا�ص  لها  لي�ص  اأو  باأحجام �سغرية  بها 

الأخرى املطبقة. عندما ل تكون هناك طريقة موثوق بها لقيا�ص القيمة العادلة لهذه ال�ستثمارات، عندها يتم اإثباتها بالتكلفة ناق�سا 

خ�سائر اأية انخفا�ص يف قيمتها.

القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن يف مقابله مبادلة موجود اأو �سداد مطلوب بني طرفني مطلعني وراغبني يتعامالن على اأ�سا�ص 

جتاري عادي. ل تعترب القيم العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية خمتلفة على نحو كبري عن قيمها الدفرتية اإذ اأن معظم 

هذه البنود اإما ذات طبيعة ق�سرية الأجل اأو اأنه يعاد ت�سعريها على نحو متكرر.

�لإيجار�ت )ن( 

اأنها  على  بامللكية  املتعلقة  واحلوافز  املخاطر  جميع  كبري  نحو  على  فرتاتها  خالل  ال�سركة  تتكبد  التي  الإيجارات  ت�سنيف  يتم 

اإيجارات متويلية. عند العتراف املبدئي يقا�ص املوجود امل�ستاأجر مببلغ يعادل لقيمته العادلة والقيمة احلالية للحد الأدنى من مدفوعات 

الإيجار، اأيهما الأقل.

يف اأعقاب العرتاف املبدئي، تتم املحا�سبة عن املوجود وفقا لل�سيا�سة املحا�سبية املطبقة على ذلك املوجود.

�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية )تتمة(
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب2011  
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��شتثمار�ت عقارية  -5

2010  2011  

�لتكلفة

42.222.428  42.222.428 الر�سيد كما يف 1 يناير 

-  334.571 اإ�سافات لل�سنة 

42.222.428  42.556.999 الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 

�لإهالك  

27.137.271  28.636.017 الر�سيد كما يف 1 يناير 

1.498.746  1.640.274 اإهالك لل�سنة 

28.636.017  30.276.291 الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب  

13.586.411  12.280.708 �شايف �لقيمة �لدفرتية يف 31 دي�شمرب  

يت�سمن اإيراد الإيجار يف بيان الدخل مبلغ  8.67 مليون ريال قطري )8.61 مليون ريال قطري يف �سنة 2010( كاإيجار م�ستلم من ا�ستثمارات عقارية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011. 

ح�سب تقديرات الإدارة فاإن القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية كما يف 31 دي�سمرب 2011 قد كانت 499 مليون ريال قطري ) 497 مليون ريال قطري يف �سنة 2010(.

��شتثمار�ت يف �شركات �شقيقة  -6

مت عر�ص ال�ستثمارات يف ال�سركات ال�سقيقة على النحو التايل:

2010  2011 امللكية   

21.570.499  22.546.359  %33.33 ال�سركة القطرية ال�سعودية ل�سناعات اجلب�ص ذ.م.م 

21.866.333  22.661.998  %20 ال�سركة القطرية للمحاجر ومواد البناء 

 43.436.832  45.208.357 �لر�شيد يف 31 دي�شمرب  

ر�سيد احلركة يف ال�ستثمارات يف �سركات �سقيقة خالل ال�سنة على النحو التايل:

41.794.715  43.436.832 �لر�شيد يف 1 يناير  

2.132.492  1.319.327 ح�سة من نتائج �سركات �سقيقة 

839.625  1.782.198 احلركة يف احتياطي القيمة العادلة )اإي�ساح 13( 

)1.330.000(  )1.330.000( توزيعات اأرباح م�ستلمة من �سركات �سقيقة 

 43.436.832 �لر�شيد يف 31 دي�شمرب   45.208.357 

احل�سة من �سايف نتائج ال�سركات ال�سقيقة هي ا�ستنادا على اخر بيانات مالية متاحة : 

�ل�شركة �لقطرية للمحاجر �ل�شركة �لقطرية �ل�شعودية   

ومو�د �لبناء ذ.م.م للجب�ش ذ.م.م   

120.640.620  73.715.921 اإجمايل املوجودات 

11.995.719  2.068.933 اإجمايل املطلوبات 

 236.768.140  13.451.861 اإجمايل الإيرادات 

�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية )تتمة(
بالريال القطري  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب2011 

ممتلكات و�آلت ومعد�ت  -4

مباين

 �آلت ومعد�ت

�أثاث وتركيباتمركبات وعدد يدوية

�أعمال ر�أ�شمالية 

قيد �لتنفيذ

�لإجمايل 

2011

الإجمايل 

2010

�لتكلفة

515.904.5232.031.947.269105.835.47518.137.8806.547.1972.678.372.3442.652.555.864الر�سيد كما يف 1 يناير

     32.593.94826.071.480 8.013.5411.834.57319.994.272 2.745.163 6.399اإ�سافات 

--)3.527.956(--2.850.000 677.956 حتويالت

-147.540.804---147.540.804-تكلفة قطع غيار حمولة من املخزون )اي�ساح 8(

      )255.000()174.650(--)174.650(- -ا�ستبعادات

  516.588.8782.185.083.236113.674.36619.972.45323.013.5132.858.332.4462.678.372.344الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 

�لإهالك

986.039.067862.529.671-195.981.250712.506.55365.516.87412.034.390الر�سيد كما يف 1 يناير

    132.128.533123.664.771-25.105.42198.156.0367.761.7551.105.321اهالك  ال�سنة

10.606.35310.606.353-خم�س�ص قطع الغيار حمول من املخزون )اي�ساح 8(

)155.375()158.103(--)158.103(--متعلقة بال�ستبعادات

1.128.615.850986.039.067-821.268.94273.120.52613.139.711 221.086.671 الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب

�شايف �لقيمة �لدفرتية

-31295.502.2071.363.814.29440.553.8406.832.74223.013.5131.729.716.596 دي�شمرب 2011

1.692.333.277-31319.923.2731.319.440.71640.318.6016.103.4906.547.197 دي�سمرب 2010

مت ت�سييد م�سانع الأ�سمنت وم�سانع الرمل على اأر�ص م�ستاأجرة من حكومة قطر.

م�سروف الإهالك لل�سنة مت اإدراجها يف بيان الدخل على النحو التايل:

2010  2011  

119.070.310  128.032.669 تكلفة املبيعات 

2.271.677  1.272.903 م�ساريف بيع وتوزيع 

2.322.784  2.822.961 م�ساريف عمومية واإدارية 

123.664.771  132.128.533 �لر�شيد يف 31 دي�شمرب  

بالريال القطري
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�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية )تتمة(
بالريال القطري  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب2011 

��شتثمار�ت عقارية  -7

ت�ستمل ال�ستثمارات العقارية على ا�ستثمارات يف اأ�سهم �سركات مدرجة يف �سوق قطر لالوراق املالية م�سنفة على اأنها موجودات مالية متاحة للبيع:

2010  2011  

163.469.766  176.637.735 �لر�شيد يف 1 يناير  

11.495.122  14.026.519 اإ�سافات خالل ال�سنة 

44.988.990  )5.677.093( �سايف التغري يف القيمة العادلة )اإي�ساح 13( 

)31.316.143(  )28.322.779( القيمة العادلة لال�ستثمارات امل�ستبعدة خالل ال�سنة 

)12.000.000(  )7.472.825( انخفا�ص القيمة 

176.637.735  149.191.557 �لر�شيد كما يف 31 دي�شمرب  

�ملخزون  -8

2010  2011  

152.693.163  89.043.707 اأعمال قيد التنفيذ ت�سمل الكلنكر امل�ستورد 

198.730.197  103.005.098 قطع غيار 

37.278.574  39.859.571 مواد خام 

29.909.115  12.392.005 ب�ساعة بالطريق 

40.321.229  33.665.598 ب�ساعة مكتملة 

1.042.391  1.920.702 وقود وزيوت ومواد ت�سحيم 

5.155.393  2.621.988 مواد خمزون متنوعة 

465.130.062  282.508.669 �لإجمايل 

)25.549.400(  )14.943.047( ناق�سا: خم�س�ص خمزون قدمي وبطئ احلركة 

 439.580.662  267.565.622 �لر�شيد كما يف 31 دي�شمرب 

ان حركة خم�س�ص خمزون مواد قدمية وبطيئة احلركة هي كما يلي : 

2010  2011  

25.074.519  25.549.400 الر�سيد كما يف 1يناير 

474.881  - ا�سافات 

قيمة املخ�س�ص حمولة اإىل املوجودات 

-     )10.606.353( الثابتة مع التكلفة )اي�ساح4( 

25.549.400  14.943.047 �لر�شيد كما يف 31 دي�شمرب  

قامت ال�سركة خالل ال�سنة بتحويل ما قيمته 147.540.804 ريال قطري من قطع الغيار الرئي�سية اإ�سافة اإىل املخ�س�ص ذو ال�سلة البالغ  10.606.353 ريال قطري اإىل املعدات والآلت حتت بند املمتلكات والآلت واملعدات ) راجع اي�ساح 4( . 

متثل قطع الغيار هذه قطع غيار اأ�سا�سية يجب وجودها يف املخزون ب�سكل دائم ل�سمان الت�سغيل امل�ستمر ملعمل ال�سمنت واملعامل الأخرى ذات ال�سلة.

9- �لذمم �ملدينة و�مل�شروفات �ملدفوعة مقدما

2010  2011  

135.025.172  145.719.015 ذمم مدينة 

5.628.188  12.469.319 مدفوعات مقدما وذمم مدينة اأخرى 

3.056.811  3.341.179 مطالبات من احلكومة 

143.710.171  161.529.513 �إجمايل 

)1.295.889(  )1.295.889( ناق�سا: خم�س�ص الديون امل�سكوك يف حت�سيلها  

142.414.282  160.233.624  

10-  �لنقد و ما يعادله

2010  2011  

-  18.260 نقد يف ال�سندوق 

12.477.977  4.520.857 اأر�سدة عند الطلب و جارية 

87.326.963  250.029.028 ودائع ثابتة 

99.804.940  254.568.145 �لنقد وما يعادله كما يف 31 دي�شمرب  

يحت�سب الربح على اأر�سدة ح�سابات الوديعة الثابتة عند الطلب مبعدلت ترتاوح ما بني 1.75% اإىل 3.25% يف ال�سنة )مقابل 2% اإىل .3.25% يف �سنة 2010(.

11- ر�أ�ش �ملال

2010  2011  

446.369.050  446.369.050 راأ�ص مال م�سرح به وم�سدر ومدفوع بالكامل 

-  44.636.910 ا�سدار اأ�سهم منحة 

446.369.050  491.005.960 �لر�شيد يف 31 دي�شمرب 

الراأ�ص املال امل�سرح به واملدفوع لل�سركة مببلغ 491.01 مليون ريال قطري يف 31 دي�سمرب 2011 )446.37 مليون ريال قطري يف �سنة 2010( ي�ستمل على عدد 49.10 مليون �سهم )44.64 مليون �سهم يف �سنة 2010(  بقيمة 10 ريالت قطرية لل�سهم وجميعها 

من نف�ص الفئة وتتمتع بحقوق ت�سويت مت�ساوية.

12- �لحتياطي �لقانوين

وفقا لقانون ال�سركات التجارية القطري رقم 5 ل�سنة 2002 والنظام الأ�سا�سي لل�سركة يتم حتويل ما ن�سبته 10% من �سايف ربح ال�سنة اإىل ح�ساب الحتياطي القانوين اإىل اأن ي�سل ر�سيد الحتياطي القانوين ملا يعادل 50% من راأ�ص املال املدفوع. هذا الحتياطي 

غري قابل للتوزيع اإل يف احلالت املن�سو�ص عليها يف القانون املذكور اأعاله. مت حتويل مبلغ 22.32مليون ريال قطري  اإىل الحتياطي القانوين خالل ال�سنة احلالية جلعل ر�سيد الحتياطي م�ساويا لن�سبة 50% من راأ�ص املال املدفوع بالكامل )مبلغ 2.93 مليون 

ريال قطري يف �سنة 2010(.

بالريال القطري
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�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية )تتمة(
بالريال القطري  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب2011 

13- �حتياطيات �أخرى 

2010  2011  

75.177.546  53.592.028 احتياطي القيمة العادلة 

406.588.511  406.588.511 احتياطي تطوير 

481.766.057  460.180.539 �لر�شيد كما يف 31 دي�شمرب  

مت اإن�ساء احتياطي التطوير يف �سنة 1990 لتمويل اإن�ساء م�سنع الأ�سمنت رقم 2.

 كانت احلركة يف احتياطي القيمة العادلة كما يلي:

2010  2011  

37.556.119  75.177.546 الر�سيد يف بداية ال�سنة 

�شايف �حلركة:  

)8.207.188(  )17.690.623( القيمة العادلة املحولة اإىل بيان الدخل من بيع ا�ستثمارات يف اوراق مالية  

44.988.990  )5.677.093( �سايف التغري يف القيمة العادلة لال�سثمارات يف اوراق مالية 

839.625  1.782.198 ح�سة من احتياطي القيمة العادلة يف �سركات تابعة 

37.621.427  21.585.518 �شايف �حلركة خالل �ل�شنة 

75.177.546  53.592.028 �لر�شيد كما يف 31 دي�شمرب  

14- توزيعات �لأرباح 

يف اجتماعه الذي عقد بتاريخ 7 فرباير 2012 اقرتح جمل�ص الإدارة توزيع اأرباح بن�سبة 60% من راأ�ص املال املدفوع ل�سنة 2011 كتوزيعات نقدية )مقابل 60% يف �سنة 2010 توزيعات نقدية و10% كاأ�سهم منحة (.

15-  مكافاأة  نهاية خدمة �ملوظفني

2010  2011  

7.328.963  8.766.345 الر�سيد يف بداية ال�سنة 

1.617.556  1.762.688 خم�س�ص مكون خالل ال�سنة 

)180.174(  )616.508( مدفوعات خالل ال�سنة 

8.766.345  9.912.525 �لر�شيد كما يف 31 دي�شمرب  

16- قرو�ش لأجل

2010  2011  

320.452.000  324.093.500 الر�سيد يف بداية ال�سنة 

163.867.500  163.867.500 قرو�ص مت احل�سول عليها خالل ال�سنة 

)160.226.000(  )324.093.500( مدفوعات خالل ال�سنة 

324.093.500  163.867.500   

مت اإظهار الر�سيد يف البيانات املالية على النحو التايل:

160.226.000  81.933.750 ح�سة متداولة من قرو�ص لأجل 

163.867.500  81.933.750 ح�شة غري متد�ولة من قرو�ش لأجل 

 324.093.500  163.867.500  

16- قرو�ش لأجل )تتمة(

�لقر�ش )1(

دخلت ال�سركة يف اتفاقية قر�ص يف 19 دي�سمرب 2004 مع خم�ص بنوك رئي�سية مببلغ  120 مليون دولر اأمريكي )437 مليون ريال قطري( لتمويل اإن�ساء م�سنع الأ�سمنت رقم 3 يف اأم باب. حتت�سب الفائدة على القر�ص لأجل بن�سبة 0.7% يف ال�سنة عالوة على 

الليبور وي�سدد على 10 اأق�ساط ن�سف �سنوية مت�ساوية بدءا من يونيو 2007. ان الدفعة الخرية مت ت�سديدها يف دي�سمرب 2011 و يف تاريخ البيانات املالية  مت ت�سديد القر�ص بالكامل .

�لقر�ش )2(

دخلت ال�سركة يف اتفاقية قر�ص اأخرى يف 28 يونيو 2008 مع بنك اأجنبي مببلغ. 40 مليون دولر اأمريكي )145.66  مليون ريال قطري( لتمويل اإن�ساء م�سنع الأ�سمنت رقم 4 يف اأم باب. حتت�سب الفائدة على القر�ص لأجل بن�سبة 0.90% يف ال�سنة عالوة على 

الليبور وي�سدد على ق�سطني مت�ساويني يف نوفمرب 2010 و مايو 2011. و عليه مت �سداد الق�سط الثاين و الخري يف مايو 2011  و يف تاريخ البيانات املالية  مت ت�سديد القر�ص بالكامل .

�لقر�ش )3(

دخلت ال�سركة يف اتفاقية مرابحة اإ�سالمية خالل مايو 2010 مع بنك اأجنبي مببلغ 45 مليون دولر اأمريكي )163.87 مليون ريال قطري( لتمويل اإن�ساء م�سنع الأ�سمنت رقم 4 يف اأم باب. حتت�سب الفائدة على القر�ص لأجل بن�سبة 2.8% يف ال�سنة عالوة 

على الليبور )ثالثة اأ�سهر( وي�سدد على اأربع اأق�ساط  مت�ساوية بدءا من اأغ�سط�ص 2012. ولكن ال�سركة �سددت هذا القر�ص بالكامل يف تاريخ اأغ�سط�ص 2011 عن طريق قر�ص اإعادة متويل مت احل�سول علية من بنك حملي جتاري يف قطر.

 �لقر�ش )4(

دخلت ال�سركة يف اتفاقية قر�ص جديدة  يف 24 يوليو 2011 مع بنك حملي جتاري مببلغ 45 مليون دولر اأمريكي )163.87 مليون ريال قطري( لإعادة متويل القر�ص رقم )3( اأعاله . حتت�سب الفائدة على القر�ص لأجل بن�سبة 0.95% يف ال�سنة عالوة على 

الليبور)1 . 3 او 6 ا�سهر( وي�سدد على اأربعة اأق�ساط مت�ساوية تبداأ يف اأغ�سط�ص 2012 وتنتهي يف مايو 2013.

17- �لذمم �لتجارية و�لأخرى �لد�ئنة

2010  2011  

27.353.420  22.799.509 ذمم دائنة 

8.500.000  9.175.000 مكافاآت اأع�ساء جمل�ص الإدارة 

31.970.945  38.308.390 م�ستحقات وخم�س�سات 

47.371.590  59.719.645 ذمم دائنة اأخرى 

115.195.955  130.002.544 �لر�شيد كما يف 31 دي�شمرب 

18- تقارير �لقطاعات

ال�سركة منظمة يف قطاع اأعمال واحد وي�ستمل على ت�سنيع وبيع الأ�سمنت والرمل واملنتجات الأخرى. من الناحية اجلغرافية فاإن كامل العمليات الت�سغيلية لل�سركة ترتكز يف قطر. يقوم متخذ القرار الت�سغيلي الرئي�سي بتقييم نتائج ال�سركة لهذا القطاع بكامله.

19- �إير�د�ت �أخرى

2010  2011  

8.207.188  17.690.623 مك�سب من بيع ا�ستثمارات يف اوراق مالية 

9.181.394  8.692.510 اإيراد توزيعات اأرباح 

4.048.603  2.268.619 اإيراد فوائد 

14.138.349  5.663.222 اإيراد نقل 

8.614.294  8.669.000 اإيراد اإيجار من ا�ستثمار عقاري 

-  58.953 ربح من ا�ستبعاد موجودات ثابتة 

2.650.157  1.896.785 اإيرادات اأخرى 

46.839.985  44.939.712  

بالريال القطري



A N N U A L  R E P O R T  2 0 1 1 12

INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS

A N N U A L  R E P O R T  2 0 1 1 12

INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS
27 التقرير ال�سنوي 2011التقرير ال�سنوي 262011

20 - م�شاريف عمومية و�إد�رية

2010  2011  

28.702.597  29.206.842 رواتب و منافع املوظفني 

3.821.531  4.463.237 اإهالك 

8.500.000  9.175.000 مكافاآت اأع�ساء جمل�ص الإدارة 

6.093.406  5.398.688 م�سروفات اأخرى 

 47.117.534  48.243.767 �لإجمايل 

بلغ اإجمايل تكاليف املوظفني خالل ال�سنة 81.08  مليون ريال قطري )83.33 مليون ريال قطري يف �سنة 2010( كان منه مبلغ  50.43 مليون ريال قطري )53.12 مليون ريال قطري يف �سنة 2010( حممال على تكلفة املبيعات ومبلغ 1.44 مليون ريال 

قطري )1.51 مليون ريال قطري يف �سنة 2010( حممال على م�ساريف البيع والتوزيع.

21- �شندوق �مل�شاهمة �لجتماعية

اإ�ستنادا اىل القانون رقم )13( ل�سنة 2008، على كافة ال�سركات القطرية امل�ساهمه املدرجة دفع ن�سبة 2.5% من �سايف الربح لدعم �سندوق دعم الأن�سطة الإجتماعية و الريا�سية. 

22- �إف�شاحات �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة

تعترب الأطراف على اأنها ذات عالقة اإذا كان لأحد الأطراف املقدرة على ال�سيطرة على الطرف الآخر اأو ممار�سة تاأثري هام عليه عند اتخاذ القرارات املالية والت�سغيلية. تت�سمن الأطراف ذات العالقة ال�سركة التي ت�ستطيع ال�سركة ممار�سة نفوذ هام عليها 

اأو على م�ساهميها اأو اأفراد اإدارتها العليا.

دخلت العديد من تلك ال�سركات يف تعامالت مع ال�سركة خالل فرتة التقرير. بنود و�سروط التعامالت مع كبار موظفي الإدارة والأطراف ذات العالقة بهم ل تت�سم باملحاباة عن تلك املقدمة، اأو التي يتوقع تقدميها على نحو معقول، لأطراف غري ذات عالقة 

بكبار موظفي الإدارة على اأ�سا�ص ال�سوق احلر.

 )�أ( �ملعامالت مع �حلكومة وهيئاتها

متلك حكومة دولة قطر ن�سبة 43% من راأ�سمال ال�سركة. يف اإطار ن�ساطها العتيادي تقوم ال�سركة بتوفري منتجاتها اإىل خمتلف الهيئات احلكومية و�سبه احلكومية وال�سركات الأخرى يف دولة قطر. كما ت�ستفيد ال�سركة اأي�سا من اخلدمات التي تقدمها 

الهيئات احلكومية و�سبه احلكومية وال�سركات يف دولة قطر.

خالل �سنة 2011 �سجلت ال�سركة مطالبة من حكومة قطر مببلغ 3.3 مليون ريال قطري )2010:  3 مليون ريال قطري( مت خ�سم املبلغ من تكلفة الت�سغيل . 

كذلك يت�سمن اإيراد الإيجار مبلغ 5.0 مليون ريال قطري  )2010 : 5.0 مليون ريال قطري( حم�سل من اإحدى الوزارات يف دولة قطر.

)ب( تعوي�شات لكبار موظفي �لإد�رة

ي�سم كبار موظفو الإدارة اأع�ساء جمل�ص الإدارة وكبار موظفي الإدارة الذين يتمتعون بال�سالحية وامل�سوؤولية عن التخطيط والتوجيه وال�سيطرة على اأن�سطة ال�سركة. مت اإدراج املكافاآت املدفوعة واملقرتحة لأع�ساء جمل�ص الإدارة خالل ال�سنة �سمن 

امل�ساريف العمومية والإدارية )اإي�ساح 20(.

بالإ�سافة اإىل ذلك فقد مت دفع مبلغ 0.78 مليون ريال قطري )1.26 مليون ريال قطري يف �سنة 2010( لأع�ساء جلان ي�سم كبار موظفي الإدارة كما مت دفع مبلغ 3.2 مليون ريال قطري )3. 2 مليون ريال قطري يف �سنة 2010( كرواتب ومكافاأة  املدراء 

الرئي�سيني.

23- �للتز�مات �لحتمالية

2010  2011  

27.000.000  8.010.677 ارتباطات راأ�سمالية 

34.000.000  9.366.498 خطابات اعتماد 

12.000.000  6.000.000 ارتباطات لر�سيد راأ�سمال �سركة �سقيقة 

24- �لعائد �لأ�شا�شي لل�شهم �لو�حد

ُيحت�سب العائد الأ�سا�سي لل�سهم الواحد بق�سمة �سايف ربح ال�سنة املن�سوب اإىل م�ساهمي ال�سركة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة كما يف تاريخ بيان املركز املايل.

العائد الأ�سا�سي هو نف�سه العائد املعدل لل�سهم الواحد اإذ اأنه لي�ص هناك اآثار خمففة على الأرباح خالل ال�سنة احلالية وال�سنة املا�سية.

2010  2011  

466.992.875  444.650.650 �سايف الربح املن�سوب اإىل م�ساهمي ال�سركة 

49.100.596  49.100.596 املتو�سط املرجح املعدل لعدد الأ�سهم القائمة 

9.51  9.06 �لعائد �لأ�شا�شي لل�شهم �لو�حد 

 25- �إد�رة �ملخاطر �ملالية

الدوات املالية هي املوجودات واملطلوبات املالية لل�سركة. املوجودات املالية ت�سمل ودائع يف البنوك وا�ستثمارات متاحة للبيع والذمم املدينة الخري. املطلوبات املالية ت�سمل القرو�ص لجل واحل�سابات الدائنة والذمم الدائنة الخري . �سيا�سة الدوات املالية مو�سحة بالي�ساح رقم 3)د(. 

تتعر�ص ال�سركة اإىل املخاطر التالية من ا�ستخدامها لالأدوات املالية:

	خماطر الئتمان

	خماطر ال�سيولة

	خماطر ال�سوق

	خماطر الت�سغيل

	خماطر اأخرى

يعر�ص هذا الإي�ساح معلومات عن تعر�ص ال�سركة لكل خطر من املخاطر املذكورة اأعاله وغايات و�سيا�سات واأ�ساليب ال�سركة ملعاجلة راأ�ص املال. مت اإدراج اإي�ساحات كمية اأخرى يف هذه البيانات املالية.

)1( خماطر �لئتمان

خماطر الئتمان هي خماطر اخل�سارة املالية التي ترتتب على ال�سركة نتيجة عجز عميل اأو طرف مقابل يف الأداة املالية عن الوفاء بالتزامه التعاقدي وتن�ساأ ب�سفة اأ�سا�سية من الذمم املدينة من العمالء وال�ستثمارات يف اأوراق مالية.

خماطر ائتمان ال�سركة م�سار اإليها بالقيمة الدفرتية ملوجوداتها املالية والتي تتكون يف الأ�سا�ص من ح�سابات مدينة وموجودات مالية متاحة للبيع.

يتم بيع الب�سائع با�سرتاط الحتفاظ ب�سروط امللكية بحيث اأنه ويف حالة عدم الدفع قد يكون لدى ال�سركة مطالبة م�سمونة. تطلب ال�سركة �سمانات اإ�سافية يف �سكل خطابات اعتماد فيما يتعلق باملبيعات اإىل اأطراف غري ذات عالقة.

- الذمم املدينة

لدى الإدارة �سيا�سة ائتمان يتم مبوجبها ر�سد خماطر الئتمان على نحو م�ستمر. تدير ال�سركة خماطر الئتمان باحل�سول على �سمانات بنكية من العمالء. كما يتم اإجراء تقييمات لالئتمان جلميع العمالء الذين يطلبون التعامل بالئتمان ويتم 

اعتمادهم من جانب الإدارة.

يتم اإدراج الذمم املدينة مببلغ الفاتورة الأ�سلي ناق�سا خم�س�ص املبالغ غري القابلة للتح�سيل. تقوم ال�سركة بتكوين خم�س�ص للح�سابات امل�سكوك يف حت�سيلها وتتم مراجعة تقدير هذا املخ�س�ص على نحو دوري ويتم تكوينه على اأ�سا�ص كل حالة 

على حدة. يتم و�سع تقدير للديون امل�سكوك يف حت�سيلها عندما ي�سبح من غري املحتمل حت�سيل املبلغ بالكامل. يتم �سطب الديون الرديئة عندما ل يكون هناك اإمكانية لتح�سيلها. مت الإف�ساح مبخ�س�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها بالإي�ساح 

رقم 9.

�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية )تتمة(
بالريال القطري  بالريال القطريلل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب2011 
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�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية )تتمة(
بالريال القطري  بالريال القطريلل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب2011 

 25- �إد�رة �ملخاطر �ملالية )تتمة(

)1( خماطر �لئتمان )تتمة(

-  الذمم املدينة )تتمة(

التحليل العمري للح�سابات املدينة:

�ل�شايف 2011�نخفا�ش �لقيمة 2011�لإجمايل  312011 دي�شمرب

73.609.093-73.609.093مل يتجاوز موعد ا�ستحقاقها

40.605.527-40.605.527متجاوزة ما بني �سفر اإىل 30 يوم

28.815.642-28.815.642متجاوزة 31-120 يوم

1.392.864)1.295.889(2.688.753متجاوزة �أكرث من 120 يوم

145.719.015)1.295.889(144.423.126

�ل�شايف 2010�نخفا�ش �لقيمة 2010�لإجمايل  312010 دي�شمرب

   73.894.958-73.894.958مل يتجاوز موعد ا�ستحقاقها

     36.776.120-36.776.120متجاوزة ما بني �سفر اإىل 30 يوم

21.881.094-21.881.094متجاوزة 31-120 يوم

1.177.111)1.295.889(   2.473.000متجاوزة �أكرث من 120 يوم

135.025.172)1.295.889(133.729.283

- اال�ستثمارات يف اوراق مالية

ال�ستثمارات يف اوراق مالية  هي موجودات غري م�ستقة املخ�س�سة على اأنها متاحة للبيع والتي ل يتم ت�سنيفها يف اأي من فئات الأدوات املالية الأخرى. ا�ستثمارات ال�سركة يف اأ�سهم حقوق امللكية امل�سنفة على اأنها ا�ستثمارات متاحة للبيع هي 

جميعها اأ�سهم حقوق ملكية يف �سركات مدرجة حمليا.

- االأر�سدة لدى البنوك

تقوم ال�سركة بتخفيف خماطر الئتمان النا�سئة من الأر�سدة لدى البنوك بالحتفاظ بح�سابات بنكية لدى بنوك ذات �سمعة وت�سنيفات ائتمانية قوية.

فيما يتعلق مبخاطر الئتمان الناجتة من املوجودات املالية لل�سركة، ين�ساأ تعر�ص ال�سركة لتلك املخاطر من اإخالل اأحد الأطراف املقابلة مع اأق�سى حد للتعر�ص للمخاطر ي�ساوي للقيمة الدفرتية لهذه الأدوات.

)2( خماطر �ل�شيولة

خماطر ال�سيولة هي املخاطر املتمثلة يف عدم مقدرة ال�سركة على الوفاء بالتزاماتها عند حلول موعدها. منهج ال�سركة يف اإدارة خماطر ال�سيولة لديها هو التاأكد، ما اأمكن ذلك، من اأنه يتوفر لديها على الدوام �سيولة  كافية للوفاء بالتزاماتها عند 

حلول موعدها يف ظل كل من الظروف العادية والظروف ال�سعبة بدون تكبد خ�سائر غري مقبولة اأو املخاطرة بالإ�سرار ب�سمعة ال�سكة.

تدير ال�سركة خماطر ال�سيولة بالحتفاظ باحتياطيات كافية وت�سهيالت بنكية وت�سهيالت اقرتا�ص احتياطية وبالر�سد امل�ستمر للتوقعات والتدفقات النقدية ومقارنة مالمح ال�ستحقاق للموجودات واملطلوبات املالية.

فيما يلي ال�ستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية مت�سمنة مدفوعات تكاليف التمويل وبا�ستبعاد اأثر اتفاقيات املقا�سة، اإن وجدت:

اإجمايل التدفقات النقدية غري املخ�سومة

�لقيمة �لدفرتية2011

�لتدفقات �لنقدية 

�شنتني �إىل 5 �شنو�تما بني �شنة �إىل �شنتني�أقل من �شنة�لتعاقدية )�خلارجة(

-81.933.75081.933.750)163.867.500(163.867.500قرو�ص لأجل

--130.002.544)130.002.544(130.002.544ذمم دائنة

293.870.044)293.870.044(211.936.29481.933.750-

�لقيمة �لدفرتية2010

�لتدفقات �لنقدية 

�شنتني �إىل 5 �شنو�تما بني �شنة �إىل �شنتني�أقل من �شنة�لتعاقدية )�خلارجة(

160.226.00081.933.75081.933.750)324.093.500(324.093.500قرو�ص لأجل

--103.738.301)103.738.301(103.738.301ذمم دائنة

427.831.801)427.831.801(263.964.30181.933.75081.933.750

ل تختلف التدفقات النقدية املتوقعة ب�سكل كبري عن التحليل الوارد اأعاله.

)3( خماطر �ل�شوق

خماطر ال�سوق هي املخاطر املتمثلة يف تقلب اأ�سعار ال�سوق مثل معدلت الفائدة و�سرف العمالت الأجنبية و�سعر ال�سهم بال�سورة التي توؤثر على ربح ال�سركة اأو �سهمها اأو قيمة ما حتتفظ به من الأدوات املالية. الهدف من اإدارة خماطر ال�سوق هو 

اإدارة والتحكم يف التعر�ص ملخاطر ال�سوق داخل حدود مقبولة وم�ساعفة العائد يف نف�ص الوقت.

تخ�سع ال�سركة ملخاطر ال�سوق فيما يتعلق با�ستثماراتها املتاحة للبيع. تقوم ال�سركة بتقييم القيمة ال�سوقية احلالية وعوامل اأخرى تت�سمن التقلبات العتيادية يف �سعر ال�سهو اأو الأوراق املالية املدرجة وعوامل اأخرى مثل التقارير الدورية من مديري 

ال�ستثمار املتعلقة بالأ�سهم غري املدرجة بغر�ص اإدارة تعر�سها ملخاطر ال�سوق.

�ستوؤدي الزيادة اأو النخفا�ص بن�سبة 10% يف القيمة ال�سوقية ملحفظة ال�سركة من ال�ستثمارات املتاحة للبيع اإىل زيادة اأو نق�سان بن�سبة  14.92مليون ريال قطري )17.66 مليون ريال قطري يف �سنة 2010( يف موجودات وحقوق ملكية ال�سركة.

)اأ( خماطر العمالت االأجنبية

اإن خماطر العمالت هي املخاطر التي تن�ساأ من تقلبات قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف اأ�سعار العمالت الأجنبية. تعر�ص ال�سركة ملخاطر العمالت الأجنبية من التعامالت بعمالت اأخرى بخالف الريال القطري يف اأدنى حدوده اإذ اأنها يتم 

حتديدها بالدولر الأمريكي )وهو مربوط بالريال القطري( اأو باليورو )وهو لي�ص هاما بالن�سبة للبيانات املالية.

تعر�ص ال�سركة ملخاطر العمالت الأجنبية كما يلي م�ستندا اإىل مبالغ تقديرية:

�لإجمايل يورو  دولر �أمريكي  31 دي�شمرب 2011 

)بالريال �لقطري( )بالريال �لقطري(  )بالريال �لقطري(   

5.638.048  1.527.228  4.110.820 ذمم مدينة 

514.121  79.066  435.055 النقد و ما يعادله 

6.152.169  1.606.294  4.545.875 �إجمايل �ملوجود�ت �ملالية 

163.867.500  -  163.867.500 قرو�ص لأجل 

3.460.124  812.957  2.647.167 ذمم دائنة 

167.327.624  812.957  166.514.667 �إجمايل �ملطلوبات �ملالية 
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�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية )تتمة(
بالريال القطري  بالريال القطريلل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب2011 

 25- �إد�رة �ملخاطر �ملالية )تتمة(

)3( خماطر �ل�شوق )تتمة(

)اأ(  خماطر العمالت االأجنبية )تتمة(

�لإجمايل يورو  دولر �أمريكي  1 دي�شمرب 2010 

)بالريال �لقطري( )بالريال �لقطري(  )بالريال �لقطري(   

-  -  - ا�ستثمارات متاحة للبيع 

3.806.033  3.773.421  32.612 ذمم مدينة 

1.898.344  625.390  1.272.954 النقد و ما يعادله 

5.704.377  4.398.811  1.305.566 اإجمايل املوجودات املالية 

324.093.500  -  324.093.500 قرو�ص لأجل 

4.981.946  670.881  4.311.065 ذمم دائنة 

 329.075.446  670.881  328.404.565 اإجمايل املطلوبات املالية 

)ب( خماطر معدالت الفائدة

تتبنى ال�سركة �سيا�سة التاأكد من معدلت الفائدة على نحو ربع �سنوي واأن معدلت الفائدة ل تخ�سع لتقلبات متكررة.

تتعر�ص ال�سركة ملخاطر معدلت الفائدة اإذ اأنها تقرت�ص اأموال مبعدلت فائدة ثابتة ومتغرية. ل تقوم الإدارة بالتحوط من خماطر معدلت الفائدة.

امللمح

يف تاريخ التقرير كانت الأدوات املالية التي حتت�سب عنها فوائد على النحو التايل:

�ملبالغ �لدفرتية    

2010  2011  

99.277.460  254.549.883 موجودات مالية  ) النقد و ما يعادله ( 

)324.093.500(  )163.867.500( مطلوبات مالية  ) قرو�ص لجل ( 

)224.816.040(  90.682.383  

يورد اجلدول اأدناه ملمح معدل الفائدة للموجودات واملطلوبات املالية لل�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2011

�ملجموع�أكرث من 5 �شنو�ت1-5 �شنو�ت3-12 �شهر1-3 �شهور31 دي�شمرب 2011

�ملوجود�ت

254.549.883---254.549.883النقد و ما يعادله

�ملطلوبات

163.867.500-81.933.75081.933.750-قرو�ص لأجل

معدل �لفائدة 

90.682.383-)81.933.750()81.933.750(254.549.883فجوة ح�شا�شية معدل �لفائدة

 25- �إد�رة �ملخاطر �ملالية )تتمة(

)3( خماطر �ل�شوق )تتمة(

)ب( خماطر معدالت الفائدة )تتمة(

يورد اجلدول اأدناه ملمح معدل الفائدة للموجودات واملطلوبات املالية لل�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2010

�ملجموع�أكرث من 5 �شنو�ت1-5 �شنو�ت3-12 �شهر1-3 �شهور31 دي�شمرب 2010

�ملوجود�ت

99.277.460---99.277.460النقد و ما يعادله

�ملطلوبات

324.093.500-160.226.000163.867.500-قرو�ص لأجل

معدل �لفائدة 

)224.816.040(-)163.867.500()160.226.000(99.277.460فجوة ح�شا�شية معدل �لفائدة

حتليل احل�سا�سية

يو�سح اجلدول التايل ح�سا�سية ربح ال�سركة للتغريات املحتملة على نحو معقول يف معدلت الفائدة مع بقاء جميع املتغريات الأخرى ثابتة. ح�سا�سية الربح هي اأثر التغيريات املفرت�سة على معدلت الفائدة على ربح ال�سركة ل�سنة واحدة ا�ستنادا 

اإىل معدل متغري للموجودات املالية واملطلوبات املالية املحتفظ بها يف 31 دي�سمرب 2011.

�لربح �أو �خل�شارةحقوق �مللكية2011

تخفي�ص بـ 100 نقطةزيادة بـ 100 نقطةتخفي�ص بـ 100 نقطةزيادة بـ 100 نقطة

)2.545.499(2.545.499)2.545.499(2.545.499موجودات مالية مبعدلت متغرية

1.638.675)1.638.675(1.638.675)1.638.675(مطلوبات مالية مبعدلت متغرية

�لربح �أو �خل�شارةحقوق �مللكية2010

تخفي�ص بـ 100 نقطةزيادة بـ 100 نقطةتخفي�ص بـ 100 نقطةزيادة بـ 100 نقطة

)992.775(992.775)992.775(992.775موجودات مالية مبعدلت متغرية

3.240.935)3.240.935(3.240.935)3.240.935(مطلوبات مالية مبعدلت متغرية

  

)ج( خماطر �سعر ال�سهم

خماطر �سعر ال�سهم هي املخاطر التي تن�ساأ من انخفا�ص القيمة العادلة لأدوات حقوق ملكية نتيجة للتغريات يف موؤ�سرات اأ�سعار الأ�سهم يف اأ�سهم حقوق ملكية �سركات اأخرى متثل جزءا من حمفظة ا�ستثمارات ال�سركة.

يو�سح اجلدول التايل ح�سا�سية الأثر الرتاكمي للتغريات يف القيمة العادلة للتغريات املحتملة على نحو معقول يف اأ�سعار اأ�سهم حقوق امللكية مع الحتفاظ بجميع املتغريات الأخرى ثابتة. يتوقع اأن يكون اأثر النخفا�سات يف اأ�سعار الأ�سهم م�ساويا 

ومعاك�سا لأثر الزيادة املو�سحة.

14.919.156 ±  %10 ± 2011 ��شتثمار�ت متاحة للبيع 

17.663.774  ±  %10  ± 2010 ا�ستثمارات متاحة للبيع 
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�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية )تتمة(
بالريال القطري  بالريال القطريلل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب2011 

 25- �إد�رة �ملخاطر �ملالية )تتمة(

)3( خماطر �ل�شوق )تتمة(

)د( املخاطر الت�سغيلية

املخاطر الت�سغيلية هي املخاطر التي تنتج من اخل�سارة املبا�سرة اأو غري املبا�سرة من ت�سكيلة وا�سعة من الأ�سباب امل�ساحبة للعمليات الت�سغيلية لل�سركة اأو الأفراد اأو التقنية اأو البنية التحتية ومن عوامل خارجية بخالف خماطر الئتمان اأو ال�سوق 

اأو ال�سيولة مثل تلك التي تن�ساأ ب�سورة عامة من املعايري املقبولة اأو �سلوك ال�سركة. تن�ساأ خماطر الت�سغيل من جميع العمليات الت�سغيلية لل�سركة.

هدف ال�سركة من اإدارة املخاطر الت�سغيلية هو موازنة تفادي اخل�سائر املالية وال�سرر على �سمعة ال�سركة مع الفعالية الكلية للتكلفة وتفادي الإجراءات الرقابية التي حتد من املبادرة والإبداع.

ت�سند امل�سوؤولية الأ�سا�سية من و�سع وتنفيذ ال�سوابط التي تعالج املخاطر الت�سغيلية اإىل الإدارة العليا يف كل اإدارة. مت دعم هذه امل�سوؤولية بو�سع معايري كاملة لل�سركة لإدارة املخاطر الت�سغيلية يف املجالت التالية:

	،ال�سرتاطات للف�سل املنا�سب بني املهام ويت�سمن ذلك التفوي�ص امل�ستقل للمعامالت

	،ا�سرتاطات الت�سويات والر�سد للمعامالت

	،اللتزام با�سرتاطات التوثيق التنظيمية والقانونية الأخرى لل�سوابط والإجراءات

	،ا�سرتاطات التقييم الدوري للمخاطر الت�سغيلية التي تتم مواجهتها وكفاية ال�سوابط والإجراءات ملعاجلة املخاطر التي يتم حتديدها

	،متطلبات الإبالغ عن اخل�سائر الت�سغيلية والإجراءات العالجية املقرتحة

	،و�سع خطط الطوارئ

	،التدريب والتطوير املهني

	،املعايري الأخالقية والعملية

	،تخفيف املخاطر مت�سمنة القيام بالتاأمني متى كان ذلك فعال

)هـ( املخاطر االأخرى

املخاطر الأخرى التي تتعر�ص لها ال�سركة هي املخاطر التنظيمية واملخاطر القانونية وخماطر ال�سمعة.

	.تتم ال�سيطرة على املخاطر التنظيمية من خالل اإطار عمل يتمثل يف �سيا�سات واإجراءات اللتزام. تخ�سع عمليات ال�سركة اإىل ا�سرتاطات تنظيمية يف دولة قطر

	،تتم اإدارة املخاطر القانونية من خالل ال�ستخدام الفعال للم�ست�سارين الداخليني واخلارجيني

	يتم التحكم يف خماطر ال�سمعة من خالل الفح�ص املنتظم من جانب ال�سركة للموا�سيع التي تعترب على اأنها م�سرة ب�سمعة ال�سركة مع اإ�سدار التوجيهات وال�سيا�سات ح�سب مقت�سى احلال

)و(    القيم العادلة يف مقابل القيم الدفرتية

القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية بجانب القيم الدفرتية التي مت تو�سيحها يف بيان املركز املايل كما يلي:

 2011  
�لقيم �لعادلة �لقيم �لدفرتية   

موجود�ت مدرجة بالقيمة �لعادلة  

149.191.557  149.191.557 ا�ستثمارات يف اوراق مالية 

موجود�ت مدرجة بالتكلفة �ملطفاأة  

254.568.145  254.568.145 النقد والأر�سدة لدى البنوك 

145.719.015  145.719.015 ذمم مدينة 

مطلوبات مدرجة بالتكلفة �ملطفاأة   

163.867.500  163.867.500 قرو�ص لأجل 

130.002.544  130.002.544 ذمم دائنة ومطلوبات اأخرى 

 25- �إد�رة �ملخاطر �ملالية )تتمة(

)3( خماطر �ل�شوق )تتمة(

)و(    القيم العادلة يف مقابل القيم الدفرتية )تتمة(

 2010  

القيم العادلة القيم الدفرتية   
موجودات مدرجة بالقيمة العادلة  

176.637.735  176.637.735 ا�ستثمارات يف اوراق مالية 

موجودات مدرجة بالتكلفة املطفاأة  

99.804.940  99.804.940 النقد والأر�سدة لدى البنوك 

135.025.172  135.025.172 ذمم مدينة 

مطلوبات مدرجة بالتكلفة املطفاأة   

324.093.500  324.093.500 قرو�ص لأجل 

 103.738.301  103.738.301 ذمم دائنة ومطلوبات اأخرى 

)ز( اإدارة خماطر راأ�س املال

�سيا�سة ال�سركة هي الحتفاظ بقاعدة راأ�سمال قوي للمحافظة على ثقة امل�ستثمرين والدائنني وال�سوق واملحافظة على التطور امل�ستقبلي لالأعمال. يقوم جمل�ص الإدارة بر�سد العائد على راأ�ص املال والذي تعرفه ال�سركة على اأنه �سايف اإيراد الت�سغيل 

مق�سوما على اأ�سهم حقوق امللكية. كما يقوم جمل�ص الإدارة اأي�سا بر�سد م�ستوى توزيعات الأرباح للم�ساهمني العاديني.

تقوم ال�سركة مبراجعة هيكل راأ�سمالها على نحو منتظم وتدر�ص تكلفة راأ�ص املال واملخاطر امل�ساحبة لها. تقوم ال�سركة باإدارة راأ�سمالها ل�سمان مقدرتها على دعم عملياتها الت�سغيلية وم�ساعفة العائدات على امل�ساهمني يف نف�ص الوقت من خالل 

احل�سول على اأف�سل توازن بني الدين وحقوق امللكية.

معدل الدين اإىل حقوق امللكية

تقوم اإدارة ال�سركة مبراجعة هيكل راأ�ص املال على نحو منتظم. كجزء من هذه املراجعة تدر�ص الإدارة تكلفة راأ�ص املال واملخاطر امل�ساحبة لكل فئة من فئاته.

كان معدل الدين اإىل حقوق امللكية خالل ال�سنة على النحو التايل:

2010   2011  

324.093.500  163.867.500 الدين 

324.093.500  163.867.500 �سايف الدين 

2.159.738.339  2.314.982.040 حقوق امللكية 

0.15:1.00  0.07:1.00 �شايف �لدين �إىل حقوق �مللكية 

26- حتديد �لقيمة �لعادلة وترتيب �لقيمة �لعادلة لال�شتثمار�ت

يو�سح اجلدول التايل حتليال لالأدوات املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة ح�سب م�ستوى ترتيب القيمة العادلة: ومت تعريف امل�ستويات املختلفة كما يلي.

•	امل�ستوى 1: الأ�سعار املدرجة )غري معدلة( يف اأ�سواق ن�سطة ملوجودات ومطلوبات مطابقة.
•	امل�ستوى 2: مدخالت بخالف الأ�سعار املدرجة م�سمنة يف امل�ستوى 1 ميكن مالحظتها للموجود اأو املطلوب اإما ب�سورة مبا�سرة )مثل الأ�سعار( اأو ب�سورة غري مبا�سرة )م�ستقة من الأ�سعار(.

•	امل�ستوى 3: مدخالت للموجود اأو املطلوب ل ت�ستند اإىل بيانات �سوق ميكن مالحظتها )مدخالت ل ميكن مالحظتها(
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�إي�شاحات حول �لبيانات �ملالية )تتمة(
بالريال القطري  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب2011 

26- حتديد �لقيمة �لعادلة وترتيب �لقيمة �لعادلة لال�شتثمار�ت )تتمة(

�مل�شتوى 3�مل�شتوى 2�مل�شتوى 1�لقيمة �لعادلة

31 دي�سمرب2011

--149.191.557149.191.557��شتثمار�ت يف �ور�ق مالية

31 دي�سمرب 2010

--176.637.735176.637.735��شتثمار�ت يف �ور�ق مالية

27- �لتقدير�ت و�لأحكام �ملحا�شبية

يتم تقييم التقديرات والأحكام على نحو م�ستمر وهي ت�ستند اإىل اخلربة التاريخية وعوامل اأخرى مت�سمنة توقعات اأحداث م�ستقبلية ُيعتقد باأنها معقولة يف �سوء الظروف. 

تقوم ال�سركة بو�سع تقديرات وافرتا�سات بخ�سو�ص امل�ستقبل. بال�سرورة من النادر اأن تكون التقديرات املحا�سبية الناجتة معادلة للنتائج الفعلية. التقديرات هي افرتا�سات تت�سمن خماطر هامة تت�سبب يف تعديالت جوهرية للقيم الدفرتية للموجودات 

واملطلوبات خالل ال�سنة املالية القادمة ح�سبما متت مناق�سته اأدناه:

�نخفا�ش قيمة �لذمم �ملدينة )�أ(  

يتم و�سع تقدير للمبلغ القابل للتح�سيل من الذمم التجارية املدينة وامل�ستحقات من اأطراف ذات عالقة عندما ي�سبح من غري املحتمل حت�سيل املبلغ بكامله. بالن�سبة للمبالغ الهامة ب�سفة فردية يتم اأداء هذا التقدير على اأ�سا�ص فردي.

بالن�سبة للمبالغ غري الهامة ب�سفة فردية ولكنها جتاوزت موعد ا�ستحقاقها يتم تقييمها ب�سورة جماعية وو�سع خم�س�ص وفقا لطول بقائها متجاوزة ملوعدها ا�ستناد اإىل معدلت ال�سرتداد التاريخية.

يف تاريخ التقرير بلغ خم�س�ص انخفا�ص قيمة الذمم املدينة 1.295.889 ريال قطري )1.295.889 ريال قطري يف �سنة 2010(.

خم�ش�ش مو�د �ملخزون بطيئة �حلركة )ب( 

تقوم اإدارة ال�سركة بتقدير املقدر ملواد املخزون بطيئة احلركة. ي�ستند هذا التقدير اإىل عمر مواد املخزون ويخ�سع هذا املخ�س�ص اإىل التغري نتيجة للتجديدات التقنية وا�ستخدام املواد.

�نخفا�ش قيمة �ل�شتثمار�ت يف �أ�شهم حقوق �مللكية �ملالية �ملتاحة للبيع )ج( 

تعامل ال�سركة ال�ستثمارات يف اأ�سهم حقوق ملكية على اأنها قد انخف�ست قيمتها عندما يكون هناك انخفا�ص هام اأو م�ستمر يف قيمها العادلة لأدنى من تكلفتها اأو عندما يكون هناك دليل مو�سوعي على اأنه يوجد انخفا�ص يف القيمة. يتطلب هذا التحديد 

ملا هو مهم اأو م�ستمر اإىل حكم هام اإ�سافة اإىل التدفقات النقدية امل�ستقبلية وعوامل اخل�سم بالن�سبة لالأ�سهم غري املدرجة، اإن وجدت.

ت�شنيف �ل�شتثمار�ت يف �أور�ق مالية  )د( 

عند اقتناء ا�ستثمار يف ورقة مالية تقرر ال�سركة ت�سنيفها. تتبع ال�سركة توجيهات املعيار 39 من معايري املحا�سبة الدولية عند ت�سنيف ا�ستثماراتها. تقوم ال�سركة بت�سنيف ا�ستثماراتها على اأنها »حمتفظ بها للمتاجرة« لو مت اقتنائها ب�سفة اأ�سا�سية 

بهدف حتقيق ربح ق�سري الأجل واإنتاج نقد. يتم ت�سنيف جميع ال�ستثمارات الأخرى على اأنها »متاحة للبيع«. تقوم ال�سركة باملحا�سبة عن ال�ستثمارات يف الأوراق املالية حلقوق امللكية على اأنها ا�ستثمارات يف �سركات �سقيقة فقط عندما يوجد اإثبات على 

ممار�سة نفوذ هام على العمليات الت�سغيلية لل�سركات امل�ستثمر فيها، بخالف وبغ�ص النظر عن ملكية الأ�سهم، يتم ت�سنيف ال�ستثمار على اأنه متاح للبيع.

28- �أرقام �ملقارنة

متت اإعادة تبويب بع�ص اأرقام املقارنة لتتفق مع طريقة العر�ص املتبعة يف ال�سنة احلالية. لي�ص لإعادة التبويب املذكورة اأثر جوهري على �سايف الربح املقارن اأو حقوق امللكية.


