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�إنتاج ومبيعات 2013م:

 بلغ اإنتاج ال�سركة من الإ�سمنت العادي واملقاوم حوايل 4ر3 مليون طن، مقابل حوايل 

مليون  7ر4  اإىل حوايل  املغ�سول  الرمل  اإنتاج  وزاد  ال�سابق،  العام  مليون طنًا يف  6ر3 

الكال�سيوم  اإنتاج كربونات  بلغ  ال�سابق،  العام  مليون طنًا يف  1ر4  طن، مقابل حوايل 

حوايل 6ر16 األف طن0

زادت مبيعات ال�سركة من الإ�سمنت باأنواعه اإىل حوايل 4ر3 مليون طن،  مقابل حوايل 

3ر3 مليون طنًا يف العام ال�سابق، كما زادت مبيعات الرمل املغ�سول اإىل حوايل 6ر5 

مليون طن، مقابل حوايل 8ر4 مليون طنًا يف العام ال�سابق، وبلغت مبيعات كربونات 

الكال�سيوم حوايل 5ر14 األف طن0

 964 اإىل حوايل واحد مليار ريال، مقابل حوايل  املبيعات  اإيرادات  اإجمايل  وقد زاد 

والرمل  الإ�سمنت  على  الطلب  معدلت  لزيادة  نظرًا  ال�سابق،  العام  يف  رياًل  مليون 

املغ�سول  يف ال�سوق القطرية، بالإ�سافة اإىل اإيرادات مبيعات كربونات الكال�سيوم0

�ملركز �ملايل و�أرباح 2013م:

 زاد املركز املايل لل�سركة منوًا، حيث زادت حقوق امل�ساهمني يف 2013/12/31م اإىل 

حوايل 6ر2 مليار ريال، مقابل حوايل 4ر2 مليار رياًل يف نهاية العام ال�سابق، بن�سبة 

تطور بلغت حوايل 06% ما يعادل حوايل 140 مليون ريال0 وزاد �سايف اأرباح ال�سركة 

اإىل حوايل 436 مليون ريال، مقابل حوايل 425 مليون رياًل للعام ال�سابق0

وبذلك يو�سي جمل�س الإدارة اجتماعكم املوقر باملوافقة على توزيع ن�سبة)60%( من 

راأ�س املال اأرباحًا نقديًة على امل�ساهمني عن عام 2013م ، بواقع 6 ريالت لكل �سهم 

�سحيح0

�أبرز �إجناز�ت 2013م :

 حققت ال�سركة  خالل العام املا�سي الإجنازات التالية:

املختلفة، من  باأنواعه  الإ�سمنت  القطرية من  ال�سوق  احتياجات  توفري معظم   •
اإنتاج ال�سركة الذاتي، مبوا�سفات عالية اجلودة وبنف�س الأ�سعار0

�سركة  احتياجات  لتوفري  الكال�سيوم،  كربونات  اإنتاج  وحدة  ت�سغيل  زيادة   •
الكهرباء واملاء القطرية من كربونات الكال�سيوم، مما كان له مردوده الإيجابي 

على اإيرادات ال�سركة 0

منو املركز املايل لل�سركة، اإذ حققت ال�سركة تطورًا اإيجابيًا بن�سبة 06% مقارنة   •
بنهاية العام ال�سابق، ما يعادل حوايل 140 مليون ريال0

وقعت ال�سركة خطاب النوايا لإن�ساء م�سنع الإ�سمنت رقم )5(، مع �سركة اأف   •
األ �سميث الدمناركية، يف 28 نوفمرب 2013م، بطاقة ت�سميمية 5ر7 األف طن 

194ر1 مليار ريال  اإجمايل قدره ما يعادل حوايل  كلنكر يف اليوم، لقاء مبلغ 

17 �سهر، ويكتمل  اإن�ساء طاحونة الإ�سمنت الأوىل خالل  اأن يتم  قطري، على 

اإن�ساء امل�سنع خالل 24 �سهر من تاريخ نفاذ عقد اإن�ساء امل�سنع0

مت تطبيق نظام �ساب لتخطيط املوارد )ERP(، يف جميع اإدارات ال�سركة، مما   •
كان له تاأثريه الإيجابي امللحوظ يف ترقية الأداء0

اكتملت معظم املراحل لإن�ساء املبنى الإداري لل�سركة باأم باب، والذي يتكون   •
من اأر�سي زائد عدد 2طابق، مما ي�ستوعب جميع اإدارات واأق�سام ال�سركة يف 

اأم باب، وقد مت ت�سييده على اأحدث طراز0

والإدارات  الإدارة  جمل�س  م�ستوى  على  احلوكمة  نظام  بتطبيق  اللتزام   •
التنفيذية يف ال�سركة، وفقًا لنظام حوكمة ال�سركات ال�سادرة من هيئة قطر 

لالأ�سواق املالية، تنفيذًا ملبادئ النظام للنزاهة وال�سفافية والإف�ساح0 

والجتماعية  الريا�سية  الأن�سطة  دعم  يف  الجتماعي  دورها  ال�سركة  وا�سلت   •
بالدولة، التزامًا ب�سيا�سات دولتنا الر�سيدة0 

خطة عام 2014م :

 يتوقع جمل�س الإدارة اأن توا�سل ال�سركة ن�ساطها بتقدم وجناح، ونربز مالمح اخلطة 

امل�ستقبلية يف املرتكزات الآتية:

رفع كفاءة الإنتاج من مادة الإ�سمنت ال�سرتاتيجية لتلبية احتياجات امل�ساريع   •
التنموية املتوقعة، مواكبًة ل�ستعدادات الدولة ل�ست�سافة البطولة العاملية لكرة 

القدم لعام 2022م، وحتقيقًا لروؤية قطر الوطنية 2030م0

من  ال�سركة  مبيعات  لزيادة  املمكنة،  الفر�س  كافة  ا�ستغالل  على  احلر�س   •
اأق�سى قدر من ال�ستفادة من  الرمل املغ�سول وكربونات الكال�سيوم، وحتقيق 

طاقة ال�سركة الإنتاجية املتاحة0

تكثيف امل�ساعي للو�سول اإىل حلول عادلة، ومعاجلة جذرية لإيقاف م�سحوبات   •
قطر �ستيل من اجلري احلي منذ منت�سف عام 2011م0

نوعية  نقلة  حتقيق  اأجل  من  املوارد،  لتخطيط  ال�ساب  نظام  تطبيق  متابعة   •
لتطوير ن�ساط ال�سركة، وجتويد الأداء يف كل املجالت0

مواقع  جميع  يف  الطبيعية،  الرثوات  وحماية  البيئة  �سالمة  مبعايري  اللتزام   •
ال�سناعية لل�سركة، وموا�سلة التعاون املثمر مع ال�سلطات املخت�سة 0

حتفيز القوى العاملة الوطنية لاللتحاق بخدمة ال�سركة، واحلر�س على برامج   •

تاأهيل وتطوير العمالة القطرية يف كل املجالت0

ال�سحية  العمل  بيئة  وترقية  ال�سركة،  يف  العاملة  القوى  اأو�ساع  حت�سني   •

واخلدمية والرتفيهية يف املواقع باأم باب ومكين�س0

دليل  و�سيا�سات  ال�سرف  يتعلق مبيثاق  فيما  نظام احلوكمة،  تطبيق  ا�ستكمال   •

احلوكمة، و�سوًل لتحقيق اأهداف احلوكمة املن�سودة0

موا�سلة دور ال�سركة الجتماعي، يف دعم الأن�سطة الوطنية وامل�ساهمة يف تنمية   •

املجتمع0

ختام �لتقرير:

 نتقدم بعظيم ال�سكر والمتنان اإىل ح�سرة اأمري البالد املفدى �سمو ال�سيخ / متيم بن 

اآل ثاين- حفظه اهلل ، لدعمه املتوا�سل لل�سركة لتطوير ن�ساطها ال�سرتاتيجي  حمد 

املتنوع0

كما نتقدم بجزيل ال�سكر اإىل معايل ال�سيخ/ عبد اهلل بن نا�سر بن خليفة اآل ثاين - 

ال�سكر والتقدير  لل�سركة0 وكل  الوزراء ووزير الداخلية، لدعمه املقدر  رئي�س جمل�س 

 ، والأجنبية  الوطنية  وال�سركات  العامة  واملوؤ�س�سات  والهيئات  الوزارات   جميع  اإىل 

على تعاونها مع ال�سركة يف جميع املجالت0 ونتوجه بجزيل ال�سكر والمتنان لزبائن 

ال�سركة الكرام، مل�ساندتهم امل�ستمرة 0 

وليفوتني اأن ن�سيد بالأداء املتميز للعاملني يف ال�سركة، كما نبارك للم�ساهمني الكرام 

ما حققته ال�سركة من نتائج طيبة خالل عام 2013م0

امل�ساهمني وتطوير  لتحقيق تطلعات  املخل�سة  ال�سركة جهودها  اإدارة  توا�سل  و�سوف 

ال�سركة وازدهارها0

و�هلل ويل �لتوفيق 0

 �شامل بن بطي �لنعيمي

رئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب

�ل�شادة/ �مل�شاهمـون �لكر�م

�ل�شالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته ،

يطيب يل اأن اأقدم ل�سيادتكم نيابة عن جمل�س الإدارة، التقرير ال�سنوي عن ن�ساط ال�سركة ومركزها املايل يف العام املا�سي، وكذلك خطة املجل�س لن�ساط ال�سركة يف عام 

2014م، وذلك كما يلي:
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 تقــريـر

مر�قـبي

�إىل �ل�شادة / �مل�شاهمني �ملحرتمني

�شركة قطر �لوطنية ل�شناعة �ل�شمنت

)�شركة م�شاهمة قطرية(

�لدوحـة - دولـة قطــــر

تقرير حول �لبيانات �ملالية

لقد دققنا البيانات املالية املرفقة ل�شركة قطر �لوطنية ل�شناعة �ل�شمنت، )�شركة م�شاهمة قطرية( )»�ل�شركة«(، الدوحة - دولة قطر والتي تتكون من بيان املركز املايل كما يف 31 دي�سمرب 2013 وبيان الربح اأو اخل�سارة وبيان الربح اأو اخل�سارة 

والدخل ال�سامل الأخر وبيان التغريات يف حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وكذلك ملخ�سًا لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة والإي�ساحات الأخرى.

م�شوؤولية �لإد�رة عن �لبيانات �ملالية

اإن الإدارة م�سوؤولة عن اإعداد البيانات املالية وعر�سها ب�سكل عادل وذلك وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية، وم�سوؤولية الرقابة الداخلية التي تراها �سرورية للتمكني من اإعداد بيانات مالية خالية من الأخطاء اجلوهرية، �سواء ب�سبب الغ�س اأو اخلطاأ. 

م�شوؤولية مر�قب �حل�شابات

اإن م�سوؤوليتنا هي اإبداء الراأي على هذه البيانات املالية ا�ستنادًا اإىل تدقيقنا. لقد قمنا بالتدقيق وفقًا للمعايري الدولية للتدقيق.  اإن هذه املعايري تتطلب اأن نلتزم باملتطلبات الأخالقية وان نقوم بتخطيط وتنفيذ التدقيق للح�سول على تاأكيد معقول حول ما اإذا 

كانت البيانات املالية خالية من الأخطاء اجلوهرية.

تت�سمن عملية التدقيق القيام باإجراءات للح�سول على اأدلة تدقيق حول املبالغ والإف�ساحات الواردة يف البيانات املالية. تعتمد تلك الإجراءات على تقدير املدقق مبا يف ذلك تقييم خماطر وجود اأخطاء جوهرية �سواء كانت ب�سبب الغ�س اأو اخلطاأ. عند تقييم 

تلك املخاطر ياأخذ املدقق بعني العتبار الرقابة الداخلية املتعلقة باإعداد وعدالة عر�س البيانات املالية لل�سركة وذلك لت�سميم اإجراءات التدقيق املنا�سبة يف ظل الظروف ولي�س لغر�س اإبداء راأي حول مدى فعالية الرقابة الداخلية لل�سركة، كما ي�سمل التدقيق 

تقييمًا ملدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية التي قامت بها الإدارة، وكذلك تقييمًا للعر�س العام للبيانات املالية.

باعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومالئمة لتكون اأ�سا�سًا نعتمد عليه عند اإبداء راأينا.

�لـــر�أي

براأينا اأن البيانات املالية تظهر بعدالة من كافة النواحي اجلوهرية املركز املايل ل�سركة قطر الوطنية ل�سناعة ال�سمنت، )�سركة م�ساهمة قطرية( )»ال�سركة«(، الدوحة - دولة قطر كما يف 31 دي�سمرب 2013 واأداءها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية يف 

ذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.

تقرير حول �ملتطلبات �لقانونية و�لتنظيمية �لأخرى

بالإ�سافة اإىل ذلك، وبراأينا اأي�سًا اأن ال�سركة مت�سك ح�سابات منتظمة واأن البيانات املالية متفقة معها، ولقد ح�سلنا على جميع املعلومات والإي�ساحات لأداء مهمتنا، ويف حدود املعلومات التي توفرت لدينا مل ي�سل اإىل علمنا حدوث خمالفات جوهرية لقانون 

ال�سركات التجارية رقم 5 ل�سنة 2002 اأو لنظام ال�سركة الأ�سا�سي خالل ال�سنة على وجه يوؤثر ماديًا على ن�ساط ال�سركة اأو مركزها املايل كما يف 31 دي�سمرب 2013.

طالل �أبو غز�له و�شركاه

حازم �أحمد �ل�شرخي

)�سجل مراقبي احل�سابات رقم 119(

الدوحة يف 26 يناير 2014

�لـح�شـابات �مل�شتقلني

كما يف 31 دي�سمرب 2013

2012

ر.ق

2013

ر.ق
اإي�ســــاح      

�ملوجود�ت

�ملوجــود�ت غري �ملتد�ولـــة

1.658.930.794 1.575.372.683 - 5 - ممتلكات واآلت ومعدات واأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ

10.748.506 9.215.258 - 6 - ممتلكات ا�ستثمارية

-- 5.629.216 - 7 - موجودات غري ملمو�سة

1.996.452 10.148.976 - 8 - دفعات مقدمة ملوجودات راأ�سمالية

46.251.883 47.406.770 - 9 - ا�ستثمارات يف �سركات زميلة

153.221.805 163.979.232 - 10 - موجودات مالية متاحة للبيع

1.871.149.440 1.811.752.135 جمموع �ملوجود�ت غري �ملتد�ولة

�ملوجود�ت �ملتد�ولة

327.487.072 267.195.867 - 11 - الب�ساعــة

153.208.260 185.531.612 - 12 - مدينون واأر�سدة مدينة اأخرى

329.829.263 512.372.408 - 13 - النقد والنقد املعادل

810.524.595 965.099.887 جمموع �ملوجود�ت �ملتد�ولة

2.681.674.035 2.776.852.022 جمموع �ملوجود�ت 

حقوق �مللكية و�ملطلوبات 

حقوق �مللكية

491.005.960 491.005.960 - 14 - راأ�س املال

245.502.980 245.502.980 - 15 - احتياطي قانوين

406.588.511 406.588.511 - 16 - احتياطي تطوير

46.209.226 55.687.933 - 17 - احتياطي القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع

6.684.587 6.407.678 - 18 - ح�سة احتياطي القيمة العادلة من ال�سركات الزميلة

1.238.364.991 1.368.918.906 - 19 - الأرباح املرحلة

2.434.356.255 2.574.111.968 جمموع حقوق �مللكية - بيان د

�ملطلوبات غري �ملتد�ولة

11.033.158 12.711.058 - 20 - مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

�ملطلوبات �ملتد�ولة

154.350.872 190.028.996 - 21 - دائنون وذمم دائنة اأخرى

81.933.750 -- - 22 - قر�س لأجل

236.284.622 190.028.996 جمموع �ملطلوبات �ملتد�ولة

247.317.780 202.740.054 جمموع �ملطلوبات

2.681.674.035 2.776.852.022 جمموع حقوق �مللكية و�ملطلوبات

متت املوافقة على هذه البيانات املالية من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ 26 يناير 2014 ومت توقيعها نيابة عن املجل�س من قبل: 

�ملركز �ملايل بيـــان أبيـــــــــان

�ل�شيد/ �شليمان خالد �ملانع

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

�ل�شيد/ �شامل بن بطي �لنعيمي

رئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 33 ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية
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2012

ر.ق

2013

ر.ق

اإي�ســــاح

425.308.724 436.058.965 ربح �ل�شنة - بيان ب

بيان �لدخل �ل�شامل �لآخر

بنود قد يعاد ت�شنيفها لحقًا �إىل ربح �أو خ�شارة

)1.717.621( 9.478.707 - 17 - �سايف التغريات يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع

1.019.406 )276.909( - 18 - �سايف التغريات يف ح�سة احتياطي القيمة العادلة ل�سركات زميلة

)698.215( 9.201.798 ربح )خ�شارة( �لدخل �ل�شامل �لآخر لل�شنة - بيان د

424.610.509 445.260.763 �إجمايل �لدخل �ل�شامل لل�شنة - بيان د

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 33 ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املاليةاإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 33 ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

بيـــــــــان
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013�لربح �أو �خل�شارة و�لدخل �ل�شامل �لأخر بيـــان ج

بيـــــــــان

�لربح �أو �خل�شارة بيـــان ب

2012

ر.ق

2013

ر.ق

اإي�ســــاح      

964.279.375 1.004.083.092 الإيرادات

)506.560.053( )548.113.792( تكلفة الإيرادات

457.719.322 455.969.300 جممل �لربح

27.721.340 31.266.215 - 23 - اإيرادات اأخرى

)5.252.820( )5.339.359( م�ساريف بيع وتوزيع

)45.922.275( )46.967.075( - 24 - م�ساريف عمومية واإدارية

1.024.120 1.431.796 - 9 - ح�سة اأرباح ال�ستثمار يف �سركات زميلة

)7.875.086( -- - 10 - خ�سارة انخفا�س يف قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

)2.105.877( )301.912( تكاليف التمويل

425.308.724 436.058.965 ربح �ل�شنة - بيان جـ ، د ، هـ

�لعائد على �ل�شهم

8.66 8.88 - 25 - العائد الأ�سا�سي لل�سهم الواحد

8.66 8.88 - 25 - العائد املخف�س لل�سهم الواحد



التقريــــر ال�سنـــوي ٢٠١٣ 1213 التقريــــر ال�سنـــوي ٢٠١٣

2012

ر.ق

2013

ر.ق

اإي�ســــاح

�لتدفقات �لنقدية من �لأن�شطة �لت�شغيلية
425.308.724 436.058.965 ربح ال�سنة -  بيان ب

تعديالت لــ
135.714.767 138.658.185 ا�ستهالك ممتلكات واآلت ومعدات وممتلكات ا�ستثمارية

-- 1.824.572 اإطفاء موجودات غري ملمو�سة

690.393 -- خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

1.790.397 2.210.339 خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

2.105.877 301.912 تكاليف التمويل

)4.572.735( )4.409.569( اإيرادات فوائد

)8.400.576( )8.686.231( اإيرادات توزيعات اأرباح

)1.024.120( )1.431.796( ح�سة اأرباح ال�ستثمار يف �سركات زميلة

7.875.086 -- خ�سارة انخفا�س يف قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

559.487.813 564.526.377 ربح �لت�شغيل قبل �لتغري�ت يف ر�أ�ش �ملال �لعامل

�لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�شغيلية
)59.921.450( 60.291.205 - الب�ساعة

6.334.971 )32.323.352( - مدينون واأر�سدة مدينة اأخرى

13.626.610 24.776.650 - دائنون وذمم دائنة اأخرى

519.527.944 617.270.880 �لنقد �لناجت من �لأن�شطة �لت�شغيلية
)669.764( )532.439( مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني املدفوعة

)2.016.877( )301.912( تكاليف متويل مدفوعة

516.841.303 616.436.529 �شايف �لنقد �ملتوفر من �لأن�شطة �لت�شغيلية 

�لتدفقات �لنقدية من �لأن�شطة �ل�شتثمارية 
)63.396.763( )61.020.614( �سراء ممتلكات واآلت ومعدات واأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ

)1.996.452( )8.152.524( �سايف حركة دفعات مقدمة ملوجودات راأ�سمالية

)13.622.955( )1.278.720( �سراء موجودات مالية متاحة للبيع

4.572.735 4.409.569 اإيرادات فوائد م�ستلمة

8.400.576 8.686.231 توزيعات اأرباح م�ستلمة

1.000.000 -- توزيعات اأرباح م�ستلمة من ال�سركات الزميلة

)65.042.859( )57.356.058(  �شايف �لنقد )�مل�شتخدم يف( �لأن�شطة �لإ�شتثمارية

�لتدفقات �لنقدية من �لأن�شطة �لتمويلية 
)294.603.576( )294.603.576( توزيعات اأرباح

)81.933.750( )81.933.750( مدفوعات ل�سداد قر�س لأجل

)376.537.326( )376.537.326( �شايف �لنقد )�مل�شتخدم يف( �لأن�شطة �لتمويلية
75.261.118 182.543.145 �شايف �لزيادة يف �لنقد و�لنقد �ملعادل 

254.568.145 329.829.263 النقد والنقد املعادل يف بداية ال�سنة

329.829.263 512.372.408 - 13 - �لنقد و�لنقد �ملعادل يف نهاية �ل�شنة

معلومات �إ�شافية لبيان �لتدفقات �لنقدية

حركات غري نقدية
-- 7.453.788 - 7 - موجودات غري ملمو�سة حمولة من اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ

10.632.718 10.901.474 - 26 - امل�ساهمة يف الأن�سطة الجتماعية والريا�سية حمولة من الأرباح املرحلة اإىل ذمم دائنة اأخرى

احتياطي القيمة احتياطي  تطويراحتياطي قانوين  راأ�س املال

العادلة  للموجودات 

املالية  املتاحة للبيع

ح�سة احتياطي 

القيمة العادلة من

ال�سركات الزميلة

جمموع  حقوقالأرباح املرحلة 

   امللكية

ر.قر.قر.قر.ق
ر.قر.قر.ق

491.005.960245.502.980406.588.51147.926.8475.665.1811.118.292.5612.314.982.040الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2011

اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة 

425.308.724425.308.724-0--0--0--0--0-ربح ال�سنة - بيان ب

الدخل ال�سامل الآخر

)1.717.621(-0--0-)1.717.621(-0--0--0-�سايف التغريات يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع

1.019.406-0-1.019.406-0--0--0--0-�سايف التغريات يف ح�سة احتياطي القيمة العادلة ل�سركات زميلة

)698.215(-0-1.019.406)1.717.621(-0--0--0-)خ�سارة( الدخل ال�سامل الأخر لل�سنة - بيان جـ

1.019.406425.308.724424.610.509)1.717.621(-0--0--0-اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة - بيان جـ

)10.632.718()10.632.718(-0--0--0--0--0-امل�ساهمة يف الأن�سطة الجتماعية والريا�سية - اإي�ساح 26

)294.603.576()294.603.576(-0--0--0--0--0-توزيعات اأرباح ل�سنة 2011- اإي�ساح 19 )ب(

491.005.960245.502.980406.588.51146.209.2266.684.5871.238.364.9912.434.356.255الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2012  - بيان  اأ

491.005.960245.502.980406.588.51146.209.2266.684.5871.238.364.9912.434.356.255�لر�شيد كما يف 31 دي�شمرب 2012

�إجمايل �لدخل �ل�شامل لل�شنة 

436.058.965436.058.965-0--0--0--0--0-ربح �ل�شنة - بيان ب

�لدخل �ل�شامل �لآخر

9.478.707-0--0-9.478.707-0--0--0-�شايف �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة للموجود�ت �ملالية �ملتاحة للبيع

)276.909(-0-)276.909(-0--0--0--0-�شايف �لتغري�ت يف ح�شة �حتياطي �لقيمة �لعادلة ل�شركات زميلة

9.201.798-0-)276.909(9.478.707-0--0--0-)خ�شارة( �لدخل �ل�شامل �لأخر لل�شنة - بيان جـ

436.058.965445.260.763)276.909(9.478.707-0--0--0-�إجمايل �لدخل �ل�شامل لل�شنة - بيان جـ

)10.901.474()10.901.474(-0--0--0--0--0-�مل�شاهمة يف �لأن�شطة �لجتماعية و�لريا�شية - �إي�شاح 26

)294.603.576()294.603.576(-0--0--0--0--0-توزيعات �أرباح ل�شنة 2012- �إي�شاح 19 )ب(

491.005.960245.502.980406.588.51155.687.9336.407.6781.368.918.9062.574.111.968�لر�شيد كما يف 31 دي�شمرب 2013 - بيان �أ

    

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 33 ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املاليةاإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 33 ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية

بيـــــــــانبيـــــــــان
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013 �لتدفقات �لنقدية  بيـــان ه�لتغري�ت يف حقوق �مللكية  بيـــان د
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معلومــــات عــــامــــــة  -1

تاأ�س�ست �سركة قطر الوطنية ل�سناعة ال�سمنت، )�س.م.ق( )»ال�سركة«(،   

رقم )7(  الأمريي  املر�سوم  م�ساهمة قطرية مبوجب  ك�سركة  دولة قطر  يف 

ل�سنة 1965 حتت �سجل جتاري رقم )25(. اإن مقر املكتب الرئي�سي لل�سركة 

يف الدوحة - دولة قطر.

املغ�سولة  والرمال  ال�سمنت  وبيع  �سناعة  جمال  يف  ن�ساطها  ال�سركة  تزاول   

بدولة  والراكيات  باب  اأم  منطقة  واحلجر اجلريي من خالل م�سانعها يف 

قطر.

�ملالية  �لتقارير  لإعد�د  �لدولية  �ملعايري  وتطبيق  �إعد�د  �أ�ش�ش   -2

�جلديدة �ملُعدلة

بيان	اللتزام	بالنظم اأ(	

للتقارير  الدولية  للمعايري  وفقًا  املرفقة  املالية  البيانات  اإعداد  مت   

ومتطلبات  الدولية  املحا�سبة  معايري  جمل�س  عن  ال�سادرة  املالية 

قانون ال�سركات التجارية القطري رقم )5( ل�سنة 2002.

اأ�ض�س	القيا�س ب(	

وفقًا  لل�سركة  املحا�سبية  ال�سجالت  من  املالية  البيانات  اإعداد  مت   

املوجودات غري  تقييم بع�س  اإعادة  با�ستثناء  التاريخية  التكلفة  ملبداأ 

املتداولة والأدوات املالية، والتي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة.

عملة	العــر�س جـ(	

الوظيفية  العملة  وهي  القطري  بالريال  املالية  البيانات  عر�س  مت   

لل�سركة وقد مت تقريب كافة املبالغ والقيم لأقرب ريال قطري اإل ما 

مت الإ�سارة اإليه.

ا�ضتخدام	التقديرات	والأحكام د(	

ال�سرورية  والأحكام  الهامة  التقديرات  حول  املعلومات  اإدراج  مت   

املبالغ  على  كبري  تاثري  لها  والتي  املحا�سبية  ال�سيا�سات  لتطبيق 

املعرتف بها يف البيانات املالية يف الإي�ساح رقم )4(.

املعايري	 على	 ال�ضادرة	 اجلديدة	 والتعديالت	 والتف�ضريات	 املعايري	 هـ(	

الدولية	لإعداد	التقارير	املالية	والتي	لها	تاأثري	على	املبالغ	املف�ضح	

عنها	و/اأو	على	اإي�ضاحات	البيانات	املالية:

اإن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اإعداد البيانات املالية تتطابق مع   

ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اإعداد البيانات املالية ال�سابقة لل�سنة 

املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012، با�ستثناء تطبييق املعايري والتف�سريات 

املُعدلة اإعتبارًا من الفرتة احلالية وهي كما يلي:

اإن املعايري وتف�سرياتها اجلديدة واملُعدلة التالية واملطبقة لي�س لها اأي   

تاأثري جوهري على ال�سيا�سات املحا�سبية واملركز املايل والأداء املايل 

لل�سركة.

معيار املحا�سبة الدولية 1:  عر�س البيانات املالية )عر�س بنود   •
الدخل ال�سامل الآخر( - ُمعدل

)تو�سيح  املالية  البيانات  عر�س   :1 الدولية  املحا�سبة  معيار   •
متطلبات اأرقام املقارنة( - ُمعدل

معيار املحا�سبة الدولية 16: املمتلكات والآلت واملعدات )ت�سنيف   •
املعدات اخلدمية( - دورة التح�سينات ال�سنوية 2009 - 2011

معيار املحا�سبة الدولية 19: منافع املوظفني - املعدل يف 2011  •

معيار املحا�سبة الدولية 27: البيانات املالية املنف�سلة املُعدل يف   •
2011

الزميلة    املن�ساآت  يف  ال�ستثمارات   :28 الدولية  املحا�سبة  معيار   •
املُعدل يف 2011

الدولية  املعايري  تبني   :1 املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار   •
القرو�س  على  )تعديل  الأوىل  للمرة  املالية  التقارير  لإعداد 

احلكومية وتو�سيح متطلبات اأرقام املقارنة(

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 7: مقا�سة املوجودات املالية   •
واملطلوبات املالية - الإف�ساحات

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 10: البيانات املالية املوحدة  •

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 11: الرتتيبات امل�سرتكة  •

عن  الإف�ساح   :12 املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار   •
احل�س�س يف املن�ساآت الأخرى

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 13: قيا�س القيمة العادلة  •

الدولية	 املعايري	 على	 اجلديدة	 والتعديالت	 والتف�ضريات	 املعايري	 و(	

لإعداد	التقارير	املالية	والتي	مل	تطبق:

اإن املعايري وتف�سرياتها وتعديالتها قد �سدرت ولكنها مل تطبق حيث   

تنوي ال�سركة تطبيق هذه املعايري لحقًا.

تنطبق املعايري والتف�سريات اجلديدة واملُعدلة على الفرتات التي تبداأ   

التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار  با�ستثناء   2014 يناير   1 بعد  اأو  من 

املالية 9 وتف�سرياته واملعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 7 واملوؤجل 

تطبيقه للفرتات التي تبداأ من اأو بعد 1 يناير 2015.

املالية:  الأدوات   :  7 املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار   •
الإف�ساحات

املالية:  الأدوات   :9 املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار   •
الت�سنيف والقيا�س

)مقا�سة  العر�س  املالية:  الأدوات   :32 الدولية  املحا�سبة  معيار   •
املوجودات املالية واملطلوبات املالية( - ُمعدل

معيار املحا�سبة الدولية 27: البيانات املالية املنف�سلة )املن�ساآت   •
ال�ستثمارية( - ُمعدل

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 10: البيانات املالية املوحدة   •
)املن�ساآت ال�ستثمارية( - ُمعدل

عن  الإف�ساح   :12 املالية  التقارير  لإعداد  الدويل  املعيار   •
احل�س�س يف املن�ساآت الأخرى )املن�ساآت ال�ستثمارية( - ُمعدل

�ل�شيا�شات �ملحا�شبية �لهامة  -3

املمتلكات	والآلآت	واملعدات اأ(	

العرتاف	والقيا�س 	

منها  مطروحًا  بالتكلفة  واملعدات  والآلت  املمتلكات  قيا�س  يتم   

ال�ستهالك املرتاكم واخل�سائر املرتاكمة الناجتة عن النخفا�س يف 

القرتا�س  وتكاليف  املبا�سرة  امل�سروفات  التكلفة  تت�سمن  القيمة. 

املتعلقة باقتناء املوجودات. وتت�سمن تكلفة املوجودات املن�ساأة داخليًا 

القرتا�س واأية تكاليف  وتكاليف  املواد والعمالة املبا�سرة  تكلفة 

مبا�سرة اأخرى حتى ت�سبح املوجودات جاهزة لالإ�ستخدام املطلوب 

منها. اإن الربامج امل�سرتاة التي ت�سكل جزءًا متممًا لعمل املعدات 

ذات ال�سلة تتم ر�سملتها كجزء من تلك املعدات. 

ال�ضتهالك 	

الأرباح  على  واملعدات  والآلت  املمتلكات  كافة  ا�ستهالك  حتميل  مت   

واخل�سائر با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت يف احت�ساب ال�ستهالك 

على تلك املمتلكات والآلت واملعدات عن طريق توزيعها على الأعمار 

الإنتاجية كالتايل:

5 - 30 �سنة مباين 

1 - 20 �سنة اآلت، معدات واأدوات 

5 - 10 �سنة �سيارات 

10 �سنوات اأثاث ومفرو�سات 

التكاليف	الالحقة 	

والآلت  املمتلكات  بنود  اأجزاء  اأحد  ا�ستبدال  بتكلفة  العرتاف  يتم   

من املحتمل تدفق منافع  التكلفة لذلك البند اإذا كان  يف  واملعدات 

اقت�سادية م�ستقبلية مت�سمنة يف ذلك البند لل�سركة واإمكانية قيا�ص 

الإ�سالح  تكاليف  جميع  حتميل  ويتم  بها .  موثوق  تكلفته ب�سورة 

وال�سيانة على الأرباح واخل�سائر خالل ال�سنة التي مت تكبدها فيها.

مبقارنة  الأ�سل  عمر  انتهاء  اأو  ا�ستبعاد  وخ�سائر  اأرباح  حتديد  يتم   

املتح�سل من ال�ستبعاد مع القيمة الدفرتية لالأ�سل، ويتم العرتاف 

ب�سايف الإيرادات اأو امل�ساريف الأخرى كربح اأو خ�سارة.

							اأعمال	را�ضمالية	حتت	التنفيذ

مطروحًا  بالتكلفة  التنفيذ  حتت  الراأ�سمالية  الأعمال  اإثبات  يتم   

املمتلكات  على  و التكاليف املتكبدة  القيمة  يف  النخفا�س  منها  

البناء والرتكيب، كما تت�سمن تكاليف  والآلت واملعدات خالل فرتة 

لال�ستخدام يتم  وجاهزيتها  وعند اكتمال امل�ساريع  القرتا�س، 

ال�سحيح  الت�سنيف  �سمن  والآلت واملعدات  املمتلكات  حتويلها اإىل 

لها.

املمتلكات	ال�ضتثمارية ب(	

تعرف املمتلكات ال�ستثمارية باأنها )اأر�س اأو مبنى - اأو جزء من مبنى   

- اأو كليهما( املحتفظ به لال�ستفادة من ارتفاع قيمتها الراأ�سمالية اأو 

لكت�ساب اإيرادات اإيجارية اأو كليهما، على اأن ل يكون الحتفاظ بها 

بغر�س البيع �سمن الن�ساط العتيادي لل�سركة اأو ا�ستخدامها لالإنتاج 

املمتلكات  تدرج  اإدارية.  لأهداف  اأو  واخلدمات  الب�ساعة  توريد  اأو 

ال�ستثمارية بالتكلفة مطروحًا منها ال�ستهالك املرتاكم والنخفا�س 

يف القيمة اإن وجد. ت�سكل الأر�س جزءًا من املمتلكات ال�ستثمارية ول 

يتم ا�ستهالكها. ت�ستهلك املباين ال�ستثمارية بطريقة الق�سط الثابت 

على مدى العمر الفرتا�سي ما بني 20 - 30 �سنة.

ا�ستبعادها  عند  اإما  ال�ستثمارية  املمتلكات  با�ستبعاد  العرتاف  يتم   

عند  م�ستقبلية  منافع  اأية  له  يكون  ول  ا�ستخدامه  يتم  ل  عندما  اأو 

ا�ستبعاده. يتم العرتاف بالفرق بني �سايف قيمة ال�ستبعاد و القيمة 

الدفرتية لالأ�سل يف بيان الربح اأو اخل�سارة يف تلك الفرتة.

امل�ج�دات	غري	امللم��ضة ج(	

يتم العرتاف مبدئيًا باملوجودات غري امللمو�سة والتي لها عمر اإنتاجي   

حمدد بالتكلفة، ومن ثم يتم اإدراجها بالتكلفة مطروحًا منها الإطفاء 

املرتاكم واخل�سائر املرتاكمة الناجتة عن النخفا�س يف القيمة.

تتمثل املوجودات غري امللمو�سة بتكلفة تطوير الربامج. يتم احت�ساب   

الثابت لتوزيع تكلفتها على مدى  الإطفاء با�ستخدام طريقة الق�سط 

اإدراج م�ساريف  3 �سنوات. يتم  �سنوات عمرها الإنتاجي والتي تبلغ 

اإطفاء املوجودات غري امللمو�سة والتي لها عمر حمدد يف بيان الربح 

اأو اخل�سارة.

غري  املوجودات  بنود  اأحد  ا�ستبعاد  عن  الناجتة  اخل�سارة  اأو  الربح   

امللمو�سة يتم حتديدها مبقارنة متح�سالت البيع مع القيمة الدفرتية 

للموجودات غري امللمو�سة ويتم العرتاف بها بال�سايف يف بيان الربح 

اأو اخل�سارة.

ال�ضتثمارات	يف	ال�ضركات	الزميلة د(	

عليها  متار�س  التي  ال�سركات  تلك  باأنها  الزميلة  ال�سركات  تعرف   

ال�سركة تاأثريًا هامًا ولي�س �سيطرة، واملق�سود بالتاأثري الهام القدرة 

امل�ستثمر  لل�سركة  والت�سغيلية  املالية  ال�سيا�سات  يف  امل�ساركة  على 

تلك  امللكية يف  ن�سبة  ب�سكل عام ترتاوح  ال�سيطرة عليها.  ولي�س  بها، 

ا�ستخدام  ويتم  الت�سويت.  حقوق  من   %50  -  %20 من  ال�سركات 

طريقة حقوق امللكية يف املحا�سبة عن ال�ستثمارات يف تلك ال�سركات 

اإثباتها مبدئيًا بالتكلفة، وبحيث ل يكون ال�ستثمار عبارة  والتي يتم 

عن م�سروع م�سرتك اأو �سركة تابعة.

بعد  ما  خ�سائر  اأو  اأرباح  �سايف  يف  ن�سيبها  باإثبات  ال�سركة  تقوم   

التغيريات  اأما  اخل�سارة،  اأو  الربح  بيان  يف  الزميلة  لل�سركة  التملك 

اإثبات  التي حتدث بعد التملك يف احتياطيات ال�سركة الزميلة فيتم 

ن�سيب ال�سركة فيها �سمن الحتياطيات. ويتم تعديل القيمة امل�سجلة 

التاأثري املرتاكم  لال�ستثمار يف ال�سركة الزميلة بن�سيب ال�سركة من 

ال�سركة  خ�سائر  يف  ال�سركة  ح�سة  جتاوزت  واإذا  التغريات.  لتلك 

الزميلة قيمة ا�ستثمارها بالإ�سافة اإىل اأي ذمم مدينة غري م�سمونة، 

فال يتم اإثبات اأية خ�سائر اإ�سافية اإل اإذا تكبدت ال�سركة مقابل ذلك 

التزامات اإ�سافية اأو قامت بدفعات نيابة عن ال�سركة الزميلة.

الأدوات	املالية هـ(	

ت�سبح  لل�سركة عندما  املالية  واملطلوبات  باملوجودات  العرتاف  يتم   

ال�سركة طرفًا يف التفاقية.

اإن  العادلة.  بالقيمة  املالية  واملطلوبات  املالية  املوجودات  قيا�س  يتم   

اإ�سدار  اأو  ال�ستحواذ  بعملية  مبا�سرة  تتعلق  والتي  املعامالت  تكلفة 

املالية  املوجودات  )با�ستثناء  مالية  مطلوبات  اأو  مالية  موجودات 

اخل�سارة(  اأو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املالية  واملطلوبات 

املالية  للموجودات  العادلة  القيمة  من  خ�سمها  اأو  اإ�سافتها  يتم 

اأواملطلوبات املالية عند العرتاف الأويل. يتم العرتاف باملوجودات 

املالية واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة 

مبا�سرة كربح اأو خ�سارة.

امل�ج�دات	املالية 	

تت�سمن املوجودات املالية الذمم املدينة التجارية واملوجودات املالية   

املوجودات  تلك  ت�سنيف  ويتم  املعادل،  والنقد  والنقد  للبيع  املتاحة 

تعرتف  �سرائها.  عند  املحدد  وا�ستخدامها  طبيعتها  ح�سب  املالية 

ال�سركة  تقوم  كما  املتاجرة.  تاريخ  يف  املالية  باملوجودات  ال�سركة 

باإلغاء العرتاف باملوجودات املالية عندما تنتهي احلقوق التعاقدية 

يف التدفقات النقدية من الأ�سل املايل اأو عندما تقوم بتحويل حقوق 

�لبيانات �ملالية

 �إي�شاحات
حول 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013



التقريــــر ال�سنـــوي ٢٠١٣ 1617 التقريــــر ال�سنـــوي ٢٠١٣

معاملة  يف  املايل  الأ�سل  على  التعاقدية  النقدية  التدفقات  ا�ستالم 

مبلكية  املتعلقة  واملنافع  املخاطر  جميع  خاللها  من  تنتقل  جوهرية 

الأ�سل املايل.

امل�ج�دات	املالية	املتاحة	للبيع 	

اإن املوجودات املالية املتاحة للبيع غري امل�ستقة يتم ت�سنيفها على اأنها   

متاحة للبيع ول يتم ت�سنيفها كا�ستثمار يف القيمة العادلة من خالل 

اأو قرو�س  اأو يحتفظ بها لتاريخ ا�ستحقاقها  اأو اخل�سارة  بيان الربح 

اأو ذمم مدينة. يتم العرتاف مبدئيًا باملوجودات املالية املتاحة للبيع 

بعد  مبا�سرة.  معامالت  تكاليف  اأية  اإليها  م�سافًا  العادلة  بالقيمة 

العرتاف املبدئي يتم ت�سجيل املوجودات املالية املتاحة للبيع بالقيمة 

�سوق  يف  عادلة  قيمة  له  يوجد  ل  الذي  ال�ستثمار  وبخالف  العادلة 

ن�سط. يتم العرتاف بالتغريات فيها. بخالف خ�سائر النخفا�س يف 

القيمة وفروق �سرف العمالت الأجنبية يف الربح اأو اخل�سارة والدخل 

حقوق  �سمن  العادلة  القيمة  احتياطي  يف  واإظهارها  الآخر  ال�سامل 

امللكية يف تاريخ البيانات املالية. عندما يتم بيع هذه املوجودات املالية 

اأو اخل�سارة  الربح  بيان  املتجمعة من  اأو اخل�سارة  الربح  يتم حتويل 

والدخل ال�سامل الآخر اإىل بيان الربح اأو اخل�سارة.

الذمم	املدينة 	

مطروحًا  العادلة،  القيمة  وهي  بالتكلفة  املدينة  الذمم  ت�سجيل  يتم   

بتقدير  القيام  يتم  للتح�سيل.  قابلة  الغري  املبالغ  خم�س�سات  منها 

املحتمل  غري  من  ي�سبح  عندما  حت�سيلها  يف  امل�سكوك  احل�سابات 

حت�سيل املبلغ بالكامل، ويتم ا�ستبعاد الديون املعدومة عند تكبدها.

النقد	والنقد	املعادل 	

واأر�سدة  ال�سندوق  يف  النقد  من  املعادل  والنقد  النقد  ي�ستمل   

فرتات  لها  وودائع  البنوك  لدى  الطلب  وعند  اجلارية  احل�سابات 

ا�ستحقاق تقل عن )90( يوم. لغايات اإعداد بيان التدفقات النقدية، 

البنوك  ولدى  ال�سندوق  يف  النقد  من  املعادل  والنقد  النقد  يتكون 

)حتت الطلب واجلارية( والودائع البنكية الثابتة ق�سرية الأجل.

املطل�بات	املالية 	

العادلة  بالقيمة  مالية  مطلوبات  اإما  املالية  املطلوبات  ت�سنيف  يتم   

وتت�سمن  اأخرى،  مالية  مطلوبات  اأو  اخل�سارة  اأو  الربح  خالل  من 

املطلوبات املالية الأخرى القرو�س والذمم الدائنة والأر�سدة الدائنة 

الأخرى.

قرو�س	لأجل 	

ثم  ومن  العادلة،  بالقيمة  لأجل  بالقرو�س  املبدئي  العرتاف  يتم   

يتم قيا�س القرو�س لأجل بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة معدل 

الفائدة الفعلي.

الدائن�ن	وامل�ضاريف	امل�ضتحقة 	

يتم ت�سجيل اللتزامات م�ستحقة الدفع واملتعلقة بالب�سائع امل�ستلمة اأو   

اخلدمات املوؤداة مبجرد ا�ستحقاقها بغ�س النظر عن ا�ستالم اأو عدم 

ا�ستالم الفواتري املوؤيدة لها.

الب�ضــاعة و(	

اأيهما  للتحقق  القابلة  القيمة  و�سايف  التكلفة  ب�سعر  الب�ساعة  تظهر   

اأقل، بعد طرح خم�س�س لأية ب�ساعة متقادمة اأو تالفة حتددها اإدارة 

ال�سركة. تت�سمن تكلفة الب�ساعة جميع امل�ساريف املتكبدة يف جتهيز 

الب�ساعة  ت�ستمل  احلالية.  وحالتها  مكانها  يف  وو�سعها  الب�ساعة 

امل�سنعة والب�ساعة قيد الت�سنيع على ح�سة منا�سبة من امل�ساريف 

غري املبا�سرة ا�ستنادًا اإىل الطاقة الت�سغيلية العادية.

ويتم احت�ساب تكلفة امل�ساريف املتكبدة يف جتهيز الب�ساعة وو�سعها   

يف مكانها وحالتها احلالية كما يلي: 

امل�سرتيات  تكلفة  امل�ستهلكة:  واملواد  الغيار  وقطع  اخلام  املواد   •
ح�سب املتو�سط املرجح.

املواد قيد الت�سنيع واملواد تامة ال�سنع: تكلفة املواد واأجور العمال   •
على  العالقة  ذات  املبا�سرة  امل�ساريف  اإىل  بالإ�سافة  املبا�سرة 

اأ�سا�س م�ستوى الإنتاج العتيادي.

يتم تقدير �سايف القيمة القابلة للتحقق بال�سعر املتوقع لبيع الب�ساعة   

الإنتاج  لإمتام  التكاليف  منه  مطروحًا  العتيادي  الن�ساط  �سمن 

وم�ساريف البيع.

مكافاأة	نهاية	اخلدمة	للم�ظفني،	الإجازات	وتذاكر	ال�ضفر ز(	

مكافاأة	نهاية	اخلدمة	للم�ظفني	الأجانب: 	

تقوم ال�سركة بتكوين خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني وفقًا   

واملعا�سات، متى  بالتقاعد  املتعلق  القطري  العمل  قانون  ل�سرتاطات 

انطبق ذلك. تقوم ال�سركة باحت�ساب هذه امل�ساريف غري املمولة على 

اأ�سا�س رواتب املوظفني وعدد �سنوات اخلدمة من تاريخ بيان دخوله 

اإنتهاء خدماتهم  للخدمة، ويتم دفع املكافاأة املطبقة للموظفني عند 

يف ال�سركة. ول تتوقع ال�سركة �سداد التزام مكافاأة نهاية اخلدمة 

وبالتايل مت ت�سنيفها على اأنها  ملوظفيها يف امل�ستقبل القريب 

مطلوبات غري متداولة.

مكافاأة	نهاية	اخلدمة	للم�ظفني	القطريني: 	

وحتت�سب  واملعا�سات،  التقاعد  �سندوق  يف  بامل�ساهمة  ال�سركة  تقوم   

قانون  متطلبات  ح�سب  وذلك  املوظفني  رواتب  من  كن�سبة  امل�ساهمة 

رقم )24( ل�سنة 2002 ب�ساأن التقاعد واملعا�سات. وتقت�سر التزامات 

ال�سركة على هذه امل�ساهمة وتقيدها كم�ساريف عند ا�ستحقاقها.

الإجازات	وتذاكر	ال�ضفر	للم�ظفني 	

يتم احت�ساب خم�س�س الإجازات للموظفني وفقًا لتقديرات الإدارة   

ومبا يتنا�سب وت�سنيفات املوظفني.

خم�ض�ضات	اأخرى ح(	

يتم اإثبات املخ�س�سات يف بيان املركز املايل عند وجود التزام قانوين   

ا�ستخدام  �سيتطلب  �سابقة  لأحداث  نتيجة  ال�سركة  على  حكمي  اأو 

اإثبات املخ�س�س وفقا لأف�سل  موارد ال�سركة لت�سوية اللتزام. ويتم 

التدفقات  خ�سم  اأ�سلوب  ا�ستخدام  يتم  قد  اأو  املتوفرة  التقديرات 

النقدية اخلارجة اإذا كان للعامل الزمني تاأثري مادي.

حتقق	الإيراد ط(	

اأو  امل�ستلم  املايل  للمقابل  العادلة  بالقيمة  الإيرادات  قيا�س  يتم   

امل�ستحق القب�س، ول تعترب عمليات تبادل الب�سائع واخلدمات التي 

لها نف�س النوع والقيمة بعمليات اإنتاج الإيرادات، وتخف�س الإيرادات 

مبرجتعات العمالء املحتملة واخل�سومات واملخ�س�سات امل�سابهة.

بيع	الب�ضائع 	

ت�ستويف  عندما  الب�سائع  بيع  من  الناجتة  بالإيرادات  العرتاف  يتم   

ال�سروط التالية:

قيام ال�سركة بتحويل املخاطر الهامة وعوائد ملكية الب�سائع اإىل   •
امل�سرتي.

عدم اإ�سراك ال�سركة بدور يف الإدارة امل�ستمرة بالدرجة املرتبطة   •
عادة بامللكية ول �سيما يف الرقابة الفعالة على الب�سائع املباعة.

يكون من املمكن قيا�س حجم الإيرادات بطريقة موثوقة.  •

املرتبطة  القت�سادية  املنافع  تتدفق  اأن  املحتمل  من  يكون   •
باملعامالت اإىل ال�سركة.

�ستتكبد  التي  اأو  املتكبدة  التكاليف  قيا�س  املمكن  من  يكون   •
م�ستقباًل ذات العالقة باملعامالت بطريقة موثوقة.

تقدمي	اخلدمات 	

يتم العرتاف بالإيراد الناجت عن عقود تقدمي اخلدمات بالرجوع اإىل   

قيا�س  املمكن  ومن  املالية،  البيانات  تاريخ  العمليات يف  اإجناز  ن�سبة 

نتائج العمليات بطريقة موثوقة عند ا�ستيفاء ال�سروط التالية:

يكون من املمكن قيا�س حجم الإيرادات بطريقة موثوقة.  •

يكون من املحتمل تدفق منافع اقت�سادية اإىل ال�سركة.  •

املالية  البيانات  تاريخ  يف  الإجناز  ن�سبة  قيا�س  املمكن  من  يكون   •
بطريقة موثوقة.

يكون من املمكن قيا�س التكاليف املتكبدة، اأو التي �سيتم تكبدها   •
ذات العالقة بالعمليات بطريقة موثوقة.

يتم العرتاف  فاإنه  ال�سابقة،  ال�سروط  اأو  املعايري  ت�ستوفى  عندما ل   

بالإيرادات الناجتة من تقدمي اخلدمات فقط باحلد الذي ميكن من 

ا�سرتداد امل�ساريف املعرتف بها.

ت�زيعات	الأرباح	واإيرادات	الف�ائد 	

يعلن حق  اأن  بعد  ال�ستثمارات  اأرباح  توزيع  باإيرادات  يتم العرتاف   

اأ�سا�س  على  الفائدة  اإيراد  وي�ستحق  دفعات،  ا�ستالم  يف  امل�ساهمني 

الفعال  الفائدة  و�سعر  القائم  الأ�سلي  املبلغ  اإىل  وبالرجوع  الزمن 

امل�ستخدم.

ربح	بيع	م�ج�دات	مالية	متاحة	للبيع 	

للبيع  املتاحة  املدرجة  ال�ستثمارات  من  بالربح  العرتاف  يتم   

للموجودات املالية عندما يتم تاأكيد البيع من جانب الو�سيط.

الدخل	التاأجريي 	

يتم العرتاف بالدخل التاأجريي من املمتلكات ال�ستثمارية  يف بيان   

الربح اأو اخل�سارة با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة 

الإيجار.

اإيرادات	اأخرى 	

يتم العرتاف بالإيرادات الأخرى وفقًا ملبداأ ال�ستحقاق.  

تكاليف	القرتا�س ي(	

التي  الأخرى  والتكاليف  التمويل  تكاليف  هي  القرتا�س  تكاليف   

تتكبدها ال�سركة فيما يتعلق باقرتا�س الأموال. الأ�سل املوؤهل لر�سملة 

تكاليف التمويل هو اأ�سل ياأخذ بال�سرورة فرتة زمنية جوهرية لي�سبح 

جاهز لال�ستخدام اأو البيع. تقوم ال�سركة بر�سملة تكاليف القرتا�س 

التي تتعلق ب�سفة مبا�سرة باقتناء اأو اإن�ساء اأو اإنتاج اأ�سل موؤهل كجزء 

من تكلفة ذلك الأ�سل، وتعرتف ال�سركة بتكاليف القرتا�س الأخرى 

كم�سروف يف الفرتة التي يتم تكبدها فيها.

الأ�سل  تكلفة  من  كجزء  القرتا�س  تكاليف  بر�سملة  ال�سركة  تبداأ   

املوؤهل عند تاريخ البدء، ويعترب تاريخ البدء للر�سملة هو التاريخ الذي 

تلبي فيها ال�سركة جميع ال�سروط التالية اأوًل: 

تكبد م�سروف عن ذلك الأ�سل.  -

تكبد تكاليف اقرتا�س.  -

يف  لال�ستخدام  الأ�سل  لإعداد  �سرورية  اأن�سطة  مبزاولة  تقوم   -

الغر�س املطلوب فيه اأو لإعداده بهدف بيعه.

بغر�س احل�سول  اأمواًل  فيه  تقرت�س  الذي  اإىل احلد  ال�سركة  حتدد   

اأنها  اأ�سل موؤهل مببلغ تكاليف القرتا�س املوؤهلة للر�سملة على  على 

تلك  خالل  القرتا�س  ذلك  عن  تكبدتها  فعلية  اقرتا�س  تكاليف 

الفرتة مطروحًا اأية اإيرادات ا�ستثمار عن ال�ستثمار املوؤقت من تلك 

القرو�س، اإن وجدت.

قائمة  تظل  والتي  ال�سركة  قرو�س  على  املطبقة  القرتا�س  تكاليف   

والتي مت ذكرها  اأعاله  املذكورة  القرو�س  تلك  ال�سنة بخالف  خالل 

اأ�سل موؤهل. تتم ر�سملتها  التحديد بغر�س احل�سول على  على وجه 

بتطبيق معدل الر�سملة على امل�ساريف لذلك الأ�سل. يجب اأن ل يزيد 

مبلغ تكاليف القرتا�س التي تقوم ال�سركة بر�سملتها خالل الفرتة عن 

مبلغ القرتا�س املتكبد خالل ال�سنة.

املمتدة  الفرتات  خالل  القرتا�س  تكاليف  ر�سملة  ال�سركة  توقف   

ر�سملة  توقف  كما  تطويرها  ن�ساط  اإيقاف  والتي مت  املوؤهلة  لالأ�سول 

لإعداد  ال�سرورية  الأن�سطة  جميع  تكتمل  عندما  القرتا�س  تكاليف 

بيع  عند  اأو  كبري  نحو  على  منه  املطلوب  لال�ستخدام  املوؤهل  الأ�سل 

الأ�سل.

املعامالت	بالعمالت	الأجنبية ك(	

القطري  بالريال  الأجنبية  بالعمالت  تتم  التي  املعامالت  قيد  يتم   

حتول  كما  املعامالت،  اإجراء  وقت  ال�سائدة  ال�سرف  باأ�سعار 

املوجودات واملطلوبات املالية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية اإىل الريال 

القطري باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف تاريخ التقرير، ويتم العرتاف 

بالفروقات الناجتة عن عمليات التحويل كربح اأو خ�سارة. 

بالعمالت  التاريخية  بالتكلفة  تقا�س  والتي  النقدية  غري  البنود   

الأجنبية يتم حتويلها اإىل الريال القطري ب�سعر ال�سرف ال�سائد يف 

تاريخ املعامالت، والأ�سول واللتزامات غري املالية واملقا�سة بالقيمة 

العادلة بالعمالت الأجنبية يتم حتويلها اإىل الريال القطري بال�سعر 

ال�سائد عند حتديد القيمة العادلة والأرباح اأو اخل�سائر الناجتة من 

حتويل البنود غري املالية املقا�سة بالقيمة العادلة. يتم العرتاف بها 

للبنود  التحويل  )فروقات  العادلة  القيمة  تغري  من  وخ�سائر  كاأرباح 

املقا�سة بالقيمة العادلة �سواء كانت ربح اأو خ�سارة يتم العرتاف بها 

�سمن بيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل الآخر اأو بنود الأرباح 

واخل�سائر(.

ت�زيعات	الأرباح ل(	

يف  كاإلتزام  ال�سركة  م�ساهمي  على  املوزعة  بالأرباح  العرتاف  يتم   

التوزيعات  التي تعتمد يف تلك  الفرتة  لل�سركة خالل  املالية  البيانات 

من جانب م�ساهمي ال�سركة.

 �إي�شاحات
حول 

�لبيانات �ملالية
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العائد	على	ال�ضهم م(	

لالأ�سهم  املخف�س  والعائد  الأ�سا�سي  العائد  بيانات  ال�سركة  تعر�س   

اأو اخل�سارة  الربح  بق�سمة  لل�سهم  الأ�سا�سي  العائد  العادية. يحت�سب 

العدد  متو�سط  على  بال�سركة  العادية  الأ�سهم  حاملي  اإىل  املن�سوبة 

املرجح لالأ�سهم القائمة خالل ال�سنة معدًل باأ�سهم ال�سركة املحتفظ 

اخل�سارة  اأو  الربح  بتعديل  لل�سهم  املخف�س  العائد  ويحت�سب  بها، 

املن�سوبة اإىل حاملي الأ�سهم العادية واملتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم 

القائمة معدل باأ�سهم ال�سركة املحتفظ بها لعك�س تاأثري جميع الأ�سهم 

املخففة املحتملة والتي تتكون من كمبيالت قابلة للتحويل وخيارات 

اأ�سهم ممنوحة للموظفني.

اأطراف	ذات	�ضلة ن(	

ب�سبب قدرتها على ممار�سة  باأنها ذات عالقة  اأطراف معينة  تعترب   

ممار�سة  على  قدرتها  �سبب  اأو  بال�سركة  والتحكم  ال�سيطرة  من  نوع 

تاأثري هام اأو نوع من ال�سيطرة امل�سرتكة على قرارات ال�سركة املالية 

ذات  اأنها  على  معينة  اأطراف  تعترب  ذلك،  على  عالوة  والت�سغيلية. 

عالقة عندما متلك ال�سركة القدرة على ممار�سة ال�سيطرة اأو تاأثري 

لهذه  والت�سغيلية  املالية  القرارات  على  م�سرتكة  �سيطرة  اأو  هام، 

الأطراف.

اأما املعامالت مع الأطراف ذات العالقة، فهي تتاألف من حتويل ونقل   

املوارد، واخلدمات واللتزامات ما بني الأطراف.

اأحداث	لحقة	لتاريخ	التقرير �س(	

مت تعديل البيانات املالية لتعك�س الأحداث التي وقعت بني فرتة تاريخ   

املركز املايل وتاريخ اعتماد واإ�سدار البيانات املالية، �سريطة تقدمي 

الدليل على الظروف التي كانت �سائدة يف تاريخ املركز املايل.

النخفا�س	يف	القيمة ع(	

امل�ج�دات	املالية: 	

اإذا كان  يتم تقييم املوجودات املالية يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما   

املوجودات  وتعترب  القيمة،  انخفا�س  على  مو�سوعي  موؤ�سر  هناك 

املالية اأنها قد انخف�ست قيمتها يف حالة وجود دليل اأو حدث واحد اأو 

اأكرث ي�سري له تاأثري �سلبي على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة 

للموجودات.

اأو  الربح  بيان  يف  القيمة  يف  النخفا�س  خ�سائر  جميع  اإثبات  يتم   

باملوجودات  يتعلق  فيما  تراكمية  خ�سارة  اأية  حتويل  ويتم  اخل�سارة، 

املتاحة للبيع واملثبتة �سابقًا يف بيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل 

الآخر اإىل بيان الربح اأو اخل�سارة.

بالن�سبة للموجودات املثبتة يف القيمة العادلة فاإن النخفا�س يف   •
منها  مطروحًا  العادلة  والقيمة  التكلفة  بني  الفرق  ميثل  القيمة 

اأو  الربح  بيان  يف  �سابقًا  مثبتة  القيمة  يف  انخفا�س  خ�سارة  اأية 

اخل�سارة.

القيمة  يف  النخفا�س  فاإن  بالتكلفة  املثبتة  للموجودات  بالن�سبة   •
للتدفقات  احلالية  والقيمة  الدفرتية  القيمة  بني  الفرق  ميثل 

النقدية امل�ستقبلية مطروحًا منها معدلت العائد احلالية بال�سوق 

ملوجودات مالية مماثلة.

فاإن  املطفاأة  التكلفة  يف  املثبتة  املالية  للموجودات  بالن�سبة   •
والقيمة  الدفرتية  القيمة  بني  الفرق  ميثل  القيمة  انخفا�س 

منها  مطروحًا  املقدرة  امل�ستقبلية  النقدية  للتدفقات  احلالية 

معدل الفائدة الفعلي الأ�سلي.

معرفة  اأجل  من  فردية  ب�سورة  الهامة  املالية  املوجودات  تخترب   •
مدى النخفا�س يف القيمة.

يف  جماعية  ب�سورة  املتبقية  املالية  املوجودات  تقييم  يتم   •
جمموعات ت�سرتك يف خ�سائ�س خماطر ائتمانية متماثلة.

بالن�سبة لالأ�سهم امل�سنفة على اأنها متاحة للبيع، فاإن النخفا�س   

دون  ما  اإىل  املالية  لالأوراق  العادلة  القيمة  يف  املطول  اأو  الهام 

جلميع  بالن�سبة  اأما  القيمة،  انخفا�س  على  دلياًل  يعترب  تكلفتها 

املوجودات املالية الأخرى فاإن الدليل املو�سوعي لنخفا�س القيمة 

قد يت�سمن:

لالأوراق  امل�سدرة  تواجهها اجلهة  التي  الكبرية  املالية  ال�سعوبة   •
املالية اأو الطرف املقابل.

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

اأن ي�سبح من املحتمل املقرت�س مفل�سًا اأو يقوم بعمل جدولة مالية   •
لقرو�سه.

يعزى  اأن  املمكن  من  كان  اإذا  القيمة  يف  النخفا�س  خ�سارة  رد  يتم   

عك�سها ب�سورة مو�سوعية اإىل حدث وقع بعد اإدراج خ�سارة النخفا�س 

يف القيمة، اأما بالن�سبة للموجودات املالية التي تقا�س بالتكلفة املطفاأة 

يتم  مدينة  مالية  اأوراق  يف  واملتمثلة  مالية  اأوراق  يف  وال�ستثمارات 

لال�ستثمارات  بالن�سبة  اخل�سارة.  اأو  الربح  يف  مبا�سرة  الرد  اإدراج 

املالية يف اأ�سهم حقوق امللكية، يتم العرتاف بالرد مبا�سرة يف حقوق 

امللكية.

امل�ج�دات	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�س يف 

القابلة  القيمة  تقدير  يتم  عندها  املوؤ�سر  ذلك  مثل  وجود  حال  يف  قيمتها. 

لال�سرتداد لتلك املوجودات.

اأو الوحدة املولدة للنقد والذي يكون  القيمة القابلة لال�سرتداد للموجودات   

اأكرب من قيمته عند ال�ستخدام والقيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف البيع 

امل�ستقبلية  النقدية  التدفقات  خ�سم  يتم  ال�ستخدام.  عند  القيمة  لتقدير 

الذي  ال�سريبة  قبل  ما  خ�سم  معدل  با�ستخدام  احلالية  لقيتمها  املقدرة 

يعك�س التقديرات احلالية بال�سوق للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر املحددة 

جتميع  يتم  القيمة  يف  النخفا�س  اختبار  لأغرا�س  للموجودات.  امل�ساحبة 

املوجودات معًا يف جمموعة موجودات �سغرية تنتج تدفقات نقدية داخلة من 

ال�ستمرار يف ال�ستخدام م�ستقلة ب�سكل كبري من التدفقات النقدية الداخلية 

من املوجودات اأو جمموعة املوجودات الأخرى )الوحدة املولدة للنقد(.

يتم العرتاف بخ�سارة النخفا�س عندما تكون القيمة الدفرتية للموجودات   

يتم  لال�سرتداد.  القابل  املقدر  املبلغ  من  اأكرب  للنقد  املولدة  الوحدة  اأو 

العرتاف بخ�سائر النخفا�س يف القيمة يف بيان الربح اأو اخل�سارة.

يتعلق  فيما  بها  املعرتف  القيمة  يف  النخفا�س  خ�سائر  تخ�سي�س  يتم   

بالوحدات املولدة للنقد اأوًل لتخفي�س القيمة الدفرتية لأي �سهرة خم�س�سة 

للوحدات ومن ثم تخفي�س القيمة الدفرتية للموجودات الأخرى يف الوحدة 

)جمموعة الوحدات( بالتنا�سب، ويتم تقدير خ�سائر النخفا�س يف القيمة 

هنالك  كانت  اإذا  ما  ملعرفة  تقرير  كل  تاريخ  يف  �سابقة  فرتات  يف  املثبتة 

خ�سارة  رد  ويتم  انتفت،  اأو  انخف�ست  قد  اخل�سارة  اأن  على  موؤ�سرات  اأية 

النخفا�س يف القيمة يف حالة وجود تغيري يف التقديرات امل�ستخدمة لتحديد 

اإىل  القيمة فقط  النخفا�س يف  رد خ�سارة  ويتم  القابلة لال�سرتداد  القيمة 

الدفرتية  القيمة  عن  للموجودات  الدفرتية  القيمة  فيه  تزيد  ل  الذي  احلد 

يتم  مل  اإن  اإطفاء،  اأو  اإهالك  اأي  من  بال�سايف  حتديدها،  املمكن  من  التي 

اإثبات خ�سارة النخفا�س يف القيمة �سابقًا.

القيمة	العادلة ف(	

يتم حتديد القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع اأو للمتاجرة   

بها يف �سوق مايل نظامي بالرجوع اإىل �سعر العر�س املدرج يف ال�سوق 

اأما  املايل،  املركز  بيان  بتاريخ  التجاري  الن�ساط  اإقفال  تاريخ  يف 

بالن�سبة لال�ستثمارات املدرجة يف اأ�سواق مالية غري ن�سطة اأو املتاجر 

بها باأحجام �سغرية اأو لي�س لها اأ�سعار متداولة، تقا�س القيمة العادلة 

الأخرى  الطرق  اأو  النقدية  للتدفقات  احلالية  القيمة  با�ستخدام 

القيمة  لقيا�س  بها  موثوق  طريقة  هناك  تكون  ل  عندما  املطبقة، 

مطروحًا  بالتكلفة  اإثباتها  يتم  وعندها  ال�ستثمارات،  لهذه  العادلة 

منها خ�سائر اأي انخفا�س يف قيمتها.

القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن ا�ستبداله كاأ�سل اأو �سداد التزام   

بني طرفني مطلعني وراغبني يتعامالن على اأ�سا�س جتاري، ول تعترب 

املالية خمتلفة على نحو كبري عن قيمتها  للموجودات  العادلة  القيم 

الدفرتية اإذ ان معظم هذه البنود اإما ذات طبيعة ق�سرية الأجل اأو 

اأنه يعاد ت�سعريها على نحو متكرر.
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تقوم الإدارة عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية لل�سركة املبينة يف اإي�ساح رقم   

)3( بعمل تقديرات وافرتا�سات حول قيم موجوداتها ومطلوباتها ا�ستنادًا 

اإن النتائج الفعلية لهذه  اإىل خربتها التاريخية وعوامل اأخرى ذات عالقة. 

الفرتا�سات والتقديرات قد تختلف عما �سبق تقديره.

ومن  تقوم ال�سركة بو�سع تقديرات وافرتا�سات متعلقة بامل�ستقبل،   

مع النتائج الفعلية ذات  املقدرة  املحا�سبية  النتائج  تتعادل  اأن  املفرت�س 

ال�سلة .التقديرات والفرتا�سات التي يحتمل اأن يكون بها خماطر هامة 

تعديالت جوهرية على القيم الدفرتية للموجودات  تت�سبب يف  والتي قد 

واملطلوبات خالل ال�سنة املالية التالية متت مناق�ستها اأدناه:

ت�ضنيف	ال�ضتثمارات	املدرجة اأ(	

بالقيمة  اأو  للبيع  متاحة  اإما  املدرجة  املالية  الأوراق  ت�سنيف  يتم   

الأوراق  يف  ال�سركة  وت�ستثمر  اخل�سارة.  اأو  الربح  خالل  من  العادلة 

املالية املدرجة، وقد قررت يف املقام الأول تنميتها على املدى الطويل 

بدًل من اأ�سا�س الربح على املدى الق�سري. وبالتايل فقد مت ت�سنيف 

خالل  من  العادلة  بالقيمة  منه  بدًل  للبيع  متاحة  اإىل  ال�ستثمارات 

الربح اأو اخل�سارة. مت ت�سنيف املوجودات املالية بالقيمة العادلة من 

خالل الربح اأو اخل�سارة حيث اأن املوجودات اإما اأن تكون حمتفظ بها 

للتداول اأو حتدد بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة.

انخفا�س	قيمة	الذمم	املدينة	 ب(	

يتم اإجراء تقدير للمبلغ القابل للتح�سيل من الذمم التجارية املدينة   

واملبالغ امل�ستحقة من اأطراف ذات �سلة عندما ي�سبح من غري 

املحتمل حت�سيل املبلغ بالكامل. اأما بالن�سبة للمبالغ الهامة ب�سفة 

فردية، يتم اإجراء التقدير على نحو فردي. 

موعد  جتاوزت  ولكنها  مبفردها  هامة  تكون  ل  التي  احل�سابات  اأما   

ا�ستحقاقها يتم تقديرها ب�سورة جماعية واإن�ساء خم�س�س لها وفقًا 

ال�سرتداد  معدلت  اإىل  ا�ستناًدا  ل�ستحقاقها  الزمنية  الفرتة  لطول 

التاريخية.

بلغ خم�س�س النخفا�س يف قيمة الذمم املدينة كما يف تاريخ التقرير   

مبلغ 1.986.282 ريال قطري   )2012: 1.986.282 ريال قطري(

خم�ض�س	خمزون	بطيء	احلركة	 جـ(	

احلركة،  بطيء  للمخزون  املقدر  املبلغ  بتحديد  ال�سركة  تقوم اإدارة   

وي�ستند هذا التقدير اإىل عمر املواد يف التخزين ويخ�سع املخ�س�س 

للتغيري نتيجة للتجديد الفني وا�ستخدام املواد.

النخفا�س	يف	قيمة	امل�ج�دات	املالية	املتاحة	للبيع	 د(	

املالية  املوجودات  يف  للبيع  املتاحة  ال�ستثمارات  قيمة  ال�سركة  تعترب   

اأنها انخف�ست عندما يكون هناك انخفا�س جوهري اأو طويل الأمد 

دليل  هناك  يكون  عندما  اأو  تكلفتها  دون  ما  اإىل  العادلة  القيمة  يف 

مو�سوعي اآخر يدل على انخفا�س القيمة.

تقييم  اإجراء   « الأمد  طويل   « اأو   « جوهري   « هو  ما  حتديد  يتطلب   

التقلبات  �سمنها  من  اأخرى  عوامل  بتقييم  ال�سركة  تقوم  كما  مهم، 

والتدفقات  املدرجة  امللكية  حقوق  اأو  ال�سهم  �سعر  يف  العتيادية 

النقدية امل�ستقبلية وعوامل اخل�سم حلقوق امللكية غري املدرجة، اإن 

وجدت.

هـ(	ا�ضتهالك	وانخفا�س	قيمة	املمتلكات	والآلت	واملعدات

يتم ا�ستهالك تكلفة املمتلكات والآلت واملعدات على العمر الإنتاجي   

املقدر والذي يعتمد على الطريقة املتوقعة ل�ستخدام الأ�سل وبرنامج 

ال�سيانة والإ�سالح وتقادم التكنولوجيا واحلاجة لتغيريها ومل تاأخذ 

الإدارة بعني العتباراأية قيمة كونها غري مادية.

تقوم ال�سركة مبراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات والآلت واملعدات   

القيمة، ويف  اأي موؤ�سر لنخفا�س  تاريخ كل تقرير وذلك لتحديد  يف 

من  املتح�سلة  القيمة  تقدير  يتم  فاإنه  املوؤ�سر  هذا  مثل  ظهور  حال 

القيمة  تعدت  اإذا  القيمة  انخفا�س  بخ�سارة  العرتاف  يتم  الأ�سول. 

الدفرتية لالأ�سول القيمة املقدرة القابلة للتح�سيل.

و(	اإطفاء	وانخفا�س	قيمة	امل�ج�دات	غري	امللم��ضة

يتم اإطفاء املوجودات غري امللمو�سة والتي لها عمر حمدد على مدى   

�سنوات عمرها الإنتاجي كما يتم اختبار تدين قيمتها عند التحقق من 

وجود موؤ�سرات لتدين القيمة.

يتم مراجعة طريقة ومدة الإطفاء للموجودات غري امللمو�سة والتي لها عمر 

حمدد يف تاريخ كل بيانات مالية. اأية تعديالت على العمر الإنتاجي 

يتم  املقدرة  القت�سادية  املنافع  اأو  امللمو�سة  غري  للموجودات  املقدر 

اعتبارها كتعديل يف ال�سيا�سات املحا�سبية.

ز(	مبداأ	ال�ضتمرارية

دارة بتقييم مقدرة ال�سركة على ال�ستمرار يف اأعمالها وكان  قامت الإ  

هناك قناعة باأن ال�سركة متلك م�سادر جتعلھا قادرة على ال�ستمرار 

لي�ست  ال�سركة  اإدارة  اإن  اإىل ذلك  �سافة  بالإ امل�ستقبلية،  اأعمالها  يف 

يف  لال�ستمرار  ال�سركة  مقدرة  على  ال�سك  تثري  اأمور  باأية  علم  على 

اأ�سا�س  على  املالية  البيانات  باإعداد  دارة  الإ تقوم  وعليه  اأن�سطتھا. 

مبداأ ال�ستمرارية.

 �إي�شاحات
حول 

�لبيانات �ملالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013
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	مت	اإظهار	املمتلكات	واللت	واملعدات	بالتكلفة	مطروحاً	منها	ال�ضتهالك	املرتاكم،	ومت	اإظهار	بن�د	مملتكات	واآلت	ومعدات	واأعمال	راأ�ضمالية	حتت	التنفيذ	على	النح�	التايل:	 	اأ(	

مباين

�آلت ومعد�ت 

�أثاث ومفرو�شات�شيار�ت  و�أدو�ت

�أعمال ر�أ�شمالية 

  حتت �لتنفيذ

�ملجموع

 2013    

املجموع

2012     

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

�لتكلفة   

517.062.2622.231.283.707114.354.36621.992.40737.036.4672.921.729.2092.858.332.446كما يف 1 يناير

33.75526.149.758555.000665.95833.616.14361.020.61463.396.763اإ�سافات خالل ال�سنة

-0--0-)39.202.478(-0--0-4.605.10834.597.370املحول من اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ

-0-)7.453.788()7.453.788(-0--0--0--0-املحول ملوجودات غري ملمو�سة

521.701.1252.292.030.835114.909.36622.658.36523.996.3442.975.296.0352.921.729.209كما يف 31 دي�شمرب

ل�شتهالك �ملرت�كم 

1.262.798.4151.128.615.850-0-246.237.221921.720.90480.491.69214.348.598كما يف 1 يناير

137.124.937134.182.565-0-25.373.780103.502.3056.958.6191.290.233املحمل خالل ال�سنة

1.399.923.3521.262.798.415-0-271.611.0011.025.223.20987.450.31115.638.831كما يف 31 دي�شمرب

�شايف �لقيمة �لدفرتية

-0-250.090.1241.266.807.62627.459.0557.019.53423.996.3441.575.372.683كما يف 31 دي�شمرب 2013 - بيان �أ

1.658.930.794-0-270.825.0411.309.562.80333.862.6747.643.80937.036.467كما يف 31 دي�سمرب 2012 -  بيان اأ

       

اإن	م�ضانع	ال�ضمنت	والرمال	مقامة	على	اأر�س	م�ضتاأجرة	من	حك�مة	دولة	قطر. 	ب(	

قامت	ال�ضركة	خالل	عام	2011	بتح�يل	ما	قيمته	14٧.٥40.804	ريال	قطري	من	قطع	الغيار	الرئي�ضية	بالإ�ضافة	اإىل	املخ�ض�س	املتعلق	بها	والبالغ	10.606.٣٥٣	ريال	قطري	اإىل	بند	اللت	واملعدات	حتت	بند	ممتلكات	واآلت	ومعدات.	ومتثل	هذه	 جـ(	

القطع،	قطع	غيار	اأ�ضا�ضية	يجب	اأن	تك�ن	م�ج�دة	يف	املخزون	ب�ضكل	دائم	ل�ضمان	الت�ضغيل	امل�ضتمر	مل�ضنع	الأ�ضمنت	وامل�ضانع	الأخرى،	ووفقاً	لذلك،	فقد	قامت	ال�ضركة	خالل	عام	201٣	ب�ضراء	قطع	غيار	ذات	طبيعة	راأ�ضمالية	بقيمة	4٧٧.٧٥٥.21 

ريال	قطري	ومت	اإثباتها	�ضمن	بند	الآلت	واملعدات	والأدوات	)2012: 44.899.11٣	ريال	قطري(.

 �إي�شاحات
حول 

		يت�ضمن	بند	الأعمال	الراأ�ضمالية	حتت	التنفيذ	ما	يلي:	 د(	

2013

ر.ق

2012

ر.ق

--13.901.117مبنى املكتب اجلديد يف منطقة ام باب *

--2.566.460خدمات ا�ست�سارية للم�سنع )5( **

--3.888.032ا�ستبدال قنوات مطاحن املواد اخلام يف امل�سنع )3(- اإي�ساح 8 )د(

1.545.1001.365.100خزان ماء للم�سنع

19.689.300--م�سنع كربونات الكال�سيوم***

12.539.076--ا�ستبدال قنوات مطاحن املواد اخلام يف امل�سنع )4(****

3.242.991--تطوير الربامج - �ساب لتخطيط موارد املوؤ�س�سات - اإي�ساح 7 )ب(

2.095.635200.000اأخرى

23.996.34437.036.467�ملجموع

ميثل هذا البند قيمة التكاليف املتكبدة على مبنى املكتب اجلديد يف منطقة اأم باب - دولة قطر، وقد بلغ اإجمايل قيمة العقد للم�سروع مبلغ 19.964.524 ريال قطري، واملتوقع النتهاء منه يف �سنة 2014. و�ستتم ر�سملة امل�سروع عند    *

النتهاء منه ب�سكل كامل يف املمتلكات والآلت واملعدات وا�ستهالكه بعد ذلك.

ميثل هذا البند قيمة اخلدمات ال�ست�سارية املقدمة لإن�ساء م�سنع ال�سمنت اجلديد رقم )5( وذلك اإىل جانب م�سانع ال�سركة الأخرى رقم )2( و )3( و )4( يف منطقة ام باب - دولة قطر.  **

بلغت قيمة التكاليف املتكبدة لإن�ساء م�سنع كربونات الكال�سيوم مبلغ 21.877.000 ريال قطري، والتي مت حتويلها اإىل بند مباين واآلت، ومعدات واأدوات مببلغ 4.605.108 ريال قطري و 17.271.892 ريال قطري على التوايل، وقد   ***

مت النتهاء ور�سملة جميع اأعمال الإن�ساء خالل عام 2013.

ميثل هذا البند تكلفة ا�ستبدال قنوات مطاحن املواد اخلام يف م�سنع ال�سمنت رقم )4(، وقد بلغ اإجمايل قيمة العقد مبلغ 4.757.786 دولر اأمريكي )مبا يعادل 17.325.478 ريال قطري(، وقد مت النتهاء ور�سملة جميع اأعمال    ****

الإن�ساء خالل �سنة 2013. بلغت اإجمايل التكاليف املتكبدة مبلغ 17.325.478 ريال قطري ومت حتويلها اإىل بند اآلت ومعدات واأدوات.

تت�ضمن	تكاليف	ال�ضتهالك	والتي	مت	اإدراجها	�ضمن		بيان	الربح	اأو	اخل�ضارة	لل�ضنة	ما	يلي:	 هـ(	

2013

ر.ق

2012

ر.ق

133.548.425130.724.712تكاليف الإيرادات

60.418342.604م�ساريف بيع وتوزيع

3.516.0943.115.249م�ساريف عمومية واإدارية

137.124.937134.182.565�ملجموع

�لبيانات �ملالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013



التقريــــر ال�سنـــوي ٢٠١٣ 2223 التقريــــر ال�سنـــوي ٢٠١٣

 �إي�شاحات
حول 

ممتلكات ��شتثمارية  -6

كانت	احلركة	على	املمتلكات	ال�ضتثمارية	خالل	ال�ضنة	كما	يلي:	 		اأ(	

2013

ر.ق

2012

ر.ق

�لتكلفة

42.556.99942.556.999الر�سيد يف بداية ال�سنة

42.556.99942.556.999�لر�شيد يف نهاية �ل�شنة

�ل�شتهالك �ملرت�كم

31.808.49330.276.291الر�سيد يف بداية ال�سنة

1.533.2481.532.202املحمل خالل ال�سنة

33.341.74131.808.493�لر�شيد يف نهاية �ل�شنة

9.215.25810.748.506�شايف �لقيمة �لدفرتية - بيان �أ

يت�ضمن	اإيراد	الإيجار	من	املمتلكات	ال�ضتثمارية	واملدرج	�ضمن	بيان	الربح	اأو	اخل�ضارة	لل�ضنة	املنتهية	يف	٣1	دي�ضمرب	201٣	مبلغ	8.٥	ملي�ن	ريال	قطري	)2012: 8.٥	ملي�ن	ريال	قطري(.	بناءاً	على	تقديرات	الإدارة	فاإن	القيمة	العادلة للممتلكات   ب(	

ال�ستثمارية خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013 بلغت 535 مليون ريال قطري )2012: 535 مليون ريال قطري(.

موجود�ت غري ملمو�شة  -7

كانت	احلركة	على	امل�ج�دات	غري	امللم��ضة	خالل	ال�ضنة	كما	يلي:	 		اأ(	

2013

ر.ق

2012

ر.ق

�لتكلفة

--7.453.788املحول من اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ

--7.453.788�لر�شيد يف نهاية �ل�شنة

�لإطفاء �ملرت�كم

--1.824.572الإطفاء املحمل خالل ال�سنة

--1.824.572�لر�شيد يف نهاية �ل�شنة

--5.629.216�شايف �لقيمة �لدفرتية - بيان �أ

ميثل	بند	م�ج�دات	غري	ملم��ضة	تكلفة	تط�ير	الربامج	-	�ضاب	لتخطيط	م�ارد	امل�ؤ�ض�ضات	والذي	مت	النتهاء	من	تركيبه	وتفعيله	خالل	ال�ضنة	املنتهية	يف	٣1	دي�ضمرب	201٣،	وقد	مت	حت�يل	اإجمايل	تكلفة	التط�ير	املتكبدة	من	اأعمال	راأ�ضمالية	 	ب(	

حتت	التنفيذ	ور�ضملتها	كم�ج�دات	غري	ملم��ضة.	مت	اإطفاء	تكاليف	تط�ير	الربامج	با�ضتخدام	طريقة	الق�ضط	الثابت	وعلى	مدة	العمر	الإنتاجي	والتي	تتمثل	بثالثة	�ضن�ات.

دفعات مقدمة ملوجود�ت ر�أ�شمالية  -8

كانت	الدفعات	املقدمة	مل�ج�دات	راأ�ضمالية	كما	يلي:		 		اأ(	

2013

ر.ق

2012

ر.ق

--4.447.800ا�ستبدال املخف�س الرئي�سي للم�سنع رقم )2( - اإي�ساح 8 )ب(

606.3411.996.452اإن�ساء مبنى املكتب اجلديد - اإي�ساح 8 )جـ(

--1.142.734ا�ستبدال قنوات مطاحن املواد اخلام يف امل�سنع رقم )3( - اإي�ساح 8 )د(

--3.952.101دفعات مقدمنة اأخرى - اإي�ساح 8 )هـ(

10.148.9761.996.452�ملجموع - بيان �أ

قامت	ال�ضركة	بدفع	ما	ن�ضبته	٣0%	من	اإجمايل	قيمة	العقد	كدفعة	مقدمة	ل�ضتبدال	املخف�س	الرئي�ضي	للم�ضنع	رقم	)2(،	وقد	بلغ	اإجمايل	قيمة	العقد	للم�ضروع	مبلغ	٣.000.000	ي�رو. ب(	

	قامت	ال�ضركة	بدفع	ما	ن�ضبته	10%	كدفعة	مقدمة	للمقاول	يف	�ضنة	2012	لإن�ضاء	مبنى	املكتب	اجلديد	يف	منطقة	اأم	باب	-	دولة	قطر،	وقد	قامت	ال�ضركة	خالل	ال�ضنة	املنتهية	يف	٣1	دي�ضمرب	201٣	بتغطية	جزء	من	الدفعة	املقدمة	بقيمة	 ج(	

1.٣90.111	ريال	قطري	وذلك	من	خالل	�ضهادة	اإجناز	الأعمال.

ميثل	هذا	البند	ما	ن�ضبته	10%	كدفعة	مقدمة	للمقاول	ل�ضتبدال	قن�ات	مطاحن	امل�اد	اخلام	يف	م�ضنع	ال�ضمنت	رقم	)٣(،	وقد	بلغ	اإجمايل	قيمة	العقد	مبلغ	4.20٥.٧86	دولر	اأمريكي	)مبا	يعادل	1٥.٣1٥.٣٧0	ريال	قطري(.	وقد	قامت	ال�ضركة	 د(	

خالل	ال�ضنة	املنتهية	يف	٣1	دي�ضمرب	201٣	بتغطية	جزء	من	الدفعة	املقدمة	بقيمة	٣88.80٣	ريال	قطري	وذلك	من	خالل	�ضهادة	اإجناز	الأعمال.

ميثل	بند	دفعات	مقدمة	اأخرى	قيمة	دفعات	ل�ضراء	قطع	غيار	والتي	مل	يتم	ا�ضتالمها	حتى	٣1	دي�ضمرب	201٣. هـ(	

��شتثمار�ت يف �شركات زميلة  -9

ميثل	بند	ال�ضتثمارات	يف	�ضركات	زميلة	ما	يلي:		 	اأ(	

   �مللكية

2013

ر.ق

2012

ر.ق

33.32524.419.84623.763.092%ال�سركة القطرية ال�سعودية ل�سناعات اجلب�س )ذ.م.م(

2022.986.92422.488.791%ال�سركة القطرية للمحاجر ومواد البناء )�س.م.ق.خ(

47.406.77046.251.883�ملجموع - بيان �أ و�إي�شاح 9 )ب(

�لبيانات �ملالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013



التقريــــر ال�سنـــوي ٢٠١٣ 2425 التقريــــر ال�سنـــوي ٢٠١٣

�لب�شاعــة  -11

  يتاألف هذا البند مما يلي: 

2013

ر.ق

2012

ر.ق

86.552.157142.682.304ب�ساعة قيد الت�سنيع

66.420.97064.429.557مواد خام

14.079.90423.617.068ب�ساعة تامة ال�سنع

107.340.779102.340.093قطع غيار

1.441.5231.226.120وقود، زيوت ومواد ت�سحيم

1.700.4492.204.152مواد خمزون متنوعة

277.535.782336.499.294�لإجمايل

)14.943.047()14.943.047(خم�س�س ب�ساعة متقادمة وبطيئة احلركة

262.592.735321.556.247�ل�شايف

4.603.1325.930.825ب�ساعة بالطريق

267.195.867327.487.072�ملجموع - بيان �أ

مدينون و�أر�شدة مدينة �أخرى  -12

يتاألف	هذا	البند	مما	يلي:	 		اأ(	

2013

ر.ق

2012

ر.ق

174.166.466141.569.090ذمم مدينة

)1.986.282()1.986.282(خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها - اإي�ساح 12 )ب(

172.180.184139.582.808�ل�شايف

7.668.4361.921.449دفعات مقدمة للموردين

5.682.9926.118.172م�ساريف مدفوعة مقدمًا واأر�سدة مدينة اأخرى

5.585.831--مطالبات من حكومة دولة قطر

185.531.612153.208.260�ملجموع - بيان �أ

 �إي�شاحات
حول 

��شتثمار�ت يف �شركات زميلة )تتمة(  -9

كانت	احلركة	على	ال�ضتثمارات	يف	�ضركات	زميلة	خالل	ال�ضنة	كما	يلي:		 ب(	

2013

ر.ق

2012

ر.ق

46.251.88345.208.357الر�سيد يف بداية ال�سنة

1.431.7961.024.120احل�سة من الأرباح - بيان ب

1.019.406)276.909(حركة احتياطي القيمة العادلة - اإي�ساح 18

)1.000.000(--توزيعات اأرباح م�ستلمة من ال�ستثمارات يف �سركات زميلة

47.406.77046.251.883�لر�شيد يف نهاية �ل�شنة - �إي�شاح 9 ) �أ (

كانت	احل�ضة	من	�ضايف	نتائج	ال�ضتثمار	يف	ال�ضركات	الزميلة	وفقاً	لآخر	بيانات	مالية	متاحة	خالل	ال�ضنة	املنتهية	يف	٣1	دي�ضمرب	2012	كما	يلي:		 جـ(	

  جمموع �ملوجود�ت
  جمموع   

 �ملطلوبات

  جمموع   

 �لإير�د�ت

75.337.7822.059.92411.416.985ال�سركة القطرية ال�سعودية ل�سناعات اجلب�س )ذ.م.م(

153.687.24838.752.628171.740.327ال�سركة القطرية للمحاجر ومواد البناء )�س.م.ق.خ(

موجود�ت مالية متاحة للبيع  -10

  متثل املوجودات املالية املتاحة للبيع ا�ستثمارات يف اأ�سهم �سركات مدرجة يف بور�سة قطر. يتم حتديد القيمة العادلة لالأ�سهم املدرجة بالرجوع اإىل الأ�سعار ال�سادرة من بور�سة قطر.

  كانت احلركة على املوجودات املالية املتاحة للبيع خالل ال�سنة كما يلي: 

2013

ر.ق

2012

ر.ق

153.221.805149.191.557الر�سيد يف بداية ال�سنة

1.278.72013.622.955اإ�سافات خالل ال�سنة

)1.717.621(9.478.707�سايف التغري يف القيمة العادلة - اإي�ساح 17

)7.875.086(--خ�سائر النخفا�س يف القيمة - بيان ب

163.979.232153.221.805�لر�شيد يف نهاية �ل�شنة - بيان �أ

�لبيانات �ملالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013
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 �إي�شاحات
حول 

مدينون و�أر�شدة مدينة �أخرى )تتمة(  -12

خم�ض�س	دي�ن	م�ضك�ك	يف	حت�ضيلها:	 ب(	

كانت احلركة على خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها خالل ال�سنة كما يلي: 

2013

ر.ق

2012

ر.ق

1.986.2821.295.889الر�سيد يف بداية ال�سنة

690.393--خم�س�سات خالل ال�سنة

1.986.2821.986.282�لر�شيد يف نهاية �ل�شنة - �إي�شاح 12 ) �أ (

	تت�ضمن	الذمم	املدينة	مبلغ	26.6٥8.448	ريال	قطري	م�ضتحق	من	اأكرب	عميل	لل�ضركة،	وي�ضكل	ما	ن�ضبته	1٥%	من	اإجمايل	الذمم	املدينة	كما	يف	٣1	دي�ضمرب	201٣.  جـ(	

�لنقد و�لنقد �ملعادل  -13

	يتاألف	هذا	البند	مما	يلي:	 		اأ(	

2013

ر.ق

2012

ر.ق

--5.000النقد يف ال�سندوق

4.104.7675.981.141ر�سيد احل�سابات اجلارية وحتت الطلب

508.262.641323.848.122الودائع الثابتة ق�سرية الأجل

512.372.408329.829.263�ملجموع - بيان �أ و هـ

	يتم	احت�ضاب	الربح	على	ال�دائع	الثابتة	وال�دائع	حتت	الطلب	ق�ضرية	الأجل	مبعدلت	ترتاوح	ما	بني	1%	اإىل	1.٧٥%	�ضن�ياً	)2012: 0.٧٥%	اإىل	1.٧٥%	�ضن�ياً(. 	ب(	

ر�أ�ش �ملال  -14

را�س	املال	امل�ضرح	به،	امل�ضدر	واملدف�ع	بالكامل	

بلغ را�س املال امل�سرح به، امل�سدر واملدفوع بالكامل لل�سركة مبلغ 491.005.960 ريال قطري             )بيان اأ( كما يف 31 دي�سمرب 2013، وي�ستمل على 49.100.596 �سهم بقيمة )10( ريالت لل�سهم الواحد )2012: 491.005.960 ريال قطري 

ي�ستمل على 49.100.596 �سهم بقيمة 10 ريالت لل�سهم الواحد(.

�حتياطي قانوين  -15

بلغ الحتياطي القانوين لل�سركة مبلغ 245.502.980 ريال قطري )بيان اأ( كما يف 31 دي�سمرب 2013 )2012: 245.502.980 ريال قطري( وفقًا لقانون ال�سركات التجارية القطري رقم 5 ل�سنة 2002، فاإنه يتم حتويل 10% من �سايف الأرباح لكل 

�سنة لإن�ساء احتياطي قانوين ويوقف هذا التحويل اإذا كان مبلغ الحتياطي القانوين يعادل اأو يزيد عن ن�سف راأ�س املال، اإن الحتياطي القانوين غري قابل للتوزيع اإل يف احلالت التي حددها القانون.

مل تقم الإدارة بتحويل اأي جزء من الأرباح اإىل الحتياطي القانوين كما يف 31 دي�سمرب 2012           و 31 دي�سمرب 2013 وذلك لأن ر�سيد الحتياطي القانوين يعادل ن�سف راأ�س املال.

�حتياطي تطوير  -16

ميثل احتياطي التطوير والبالغ 406.588.511 ريال قطري )بيان اأ( كما يف 31 دي�سمرب 2013 )2012: 406.588.511 ريال قطري( احتياطي مت اإن�ساوؤه يف عام 1990 لتمويل م�سروع م�سنع ال�سمنت رقم )2(.

�حتياطي �لقيمة �لعادلة للموجود�ت �ملالية �ملتاحة للبيع  -17

كانت احلركة على احتياطي القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع خالل ال�سنة كما يلي: 

2013

ر.ق

2012

ر.ق

46.209.22647.926.847الر�سيد يف بداية ال�سنة

)1.717.621(9.478.707�سايف التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع - بيان جـ

55.687.93346.209.226�لر�شيد يف نهاية �ل�شنة - بيان �أ

ح�شة �حتياطي �لقيمة �لعادلة من �ل�شركات �لزميلة   -18

كانت احلركة على ح�سة احتياطي القيمة العادلة من ال�سركات الزميلة خالل ال�سنة كما يلي: 

2013

ر.ق

2012

ر.ق

6.684.5875.665.181الر�سيد يف بداية ال�سنة

1.019.406)276.909(�سايف التغري يف ح�سة احتياطي القيمة العادلة - بيان جـ

6.407.6786.684.587�لر�شيد يف نهاية �ل�شنة - بيان �أ

�لأرباح �ملرحلة  -19

كانت	احلركة	على	الأرباح	املرحلة	خالل	ال�ضنة	كما	يلي:	 اأ(	

2013

ر.ق

2012

ر.ق

1.238.364.9911.118.292.561الر�سيد يف بداية ال�سنة

436.058.965425.308.724ربح ال�سنة

)10.632.718()10.901.474(امل�ساهمة يف الأن�سطة الجتماعية والريا�سية

)294.603.576()294.603.576(توزيعات اأرباح

1.368.918.9061.238.364.991�لر�شيد يف نهاية �ل�شنة - بيان �أ

الأرباح	املقرتحة	وامل�زعة ب(	

اقرتح جمل�س الإدارة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013 توزيع اأرباح نقدية بن�سبة 60% من راأ�س املال املدفوع والبالغ 294.603.576 ريال قطري. اإن هذه التوزيعات خا�سعة ملوافقة امل�ساهمني يف الجتماع ال�سنوي للجمعية العمومية.

فيما يتعلق بال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012، فقد متت املوافقة يف الجتماع ال�سنوي للجمعية العمومية املنعقد يف 26 مار�ص 2013، توزيع اأرباح نقدية بن�سبة 60% من راأ�س املال املدفوع بقيمة 294.603.576 ريال قطري )بيان د( )2011: 

توزيعات اأرباح نقدية بن�سبة 60% من راأ�س املال املدفوع بقيمة 294.603.576 ريال قطري(.

�لبيانات �ملالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013
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مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني  -20

كانت احلركة على مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني خالل ال�سنة كما يلي: 

2013

ر.ق

2012

ر.ق

11.033.1589.912.525الر�سيد يف بداية ال�سنة

2.210.3391.790.397خم�س�سات خالل ال�سنة

)669.764()532.439(املدفوع خالل ال�سنة

12.711.05811.033.158�لر�شيد يف نهاية �ل�شنة - بيان �أ

د�ئنون وذمم د�ئنة �أخرى  -21

يتاألف هذا البند مما يلي: 

2013

ر.ق

2012

ر.ق

22.636.07926.985.116ذمم دائنة

--2.325.607حمتجزات دائنة

5.684.0075.462.440دفعات مقدمة من العمالء

8.500.0008.500.000مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة الدائنة

62.897.78533.081.914امل�ساريف امل�ستحقة واملخ�س�سات

10.901.47410.632.718خم�س�س امل�ساهمة يف الأن�سطة الجتماعية والريا�سية

77.084.04469.688.684ذمم دائنة اأخرى

190.028.996154.350.872�ملجموع - بيان �أ

 �إي�شاحات
حول 

قر�ش لأجل  -22

كانت	احلركة	على	قر�س	لأجل	خالل	ال�ضنة	كما	يلي:	 اأ(	

2013

ر.ق

2012

ر.ق

81.933.750163.867.500الر�سيد يف بداية ال�سنة

)81.933.750()81.933.750(مدفوعات خالل ال�سنة

81.933.750--�لر�شيد يف نهاية �ل�شنة - بيان �أ

دخلت	ال�ضركة	يف	اتفاقية	قر�س	مع	بنك	حملي	جتاري	بتاريخ	24	ي�لي�	2011	مببلغ	4٥	ملي�ن	دولر	اأمريكي	)اأي	ما	يعادل	16٣.8٧	ملي�ن	ريال	قطري(	لإعادة	مت�يل	املرابحة	الإ�ضالمية	املمن�حة	لل�ضركة	يف	ماي�	2010	من	بنك	اأجنبي	بقيمة	 ب(	

4٥	ملي�ن	دولر	اأمريكي	)اأي	ما	يعادل	16٣.8٧	ملي�ن	ريال	قطري(.

وحتت�سب الفائدة على القر�س بن�سبة 0.95% �سنويًا م�سافًا اإليها �سعر الليبور ملدة �سهر اأو 3 اأ�سهر اأو 6 اأ�سهر، وقد قامت ال�سركة ب�سداد اأق�ساط القر�س والفوائد املرتتبة عليه بالكامل خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013.

ول يوجد هناك اأية رهونات ملوجودات ال�سركة متعلقة بهذا القر�س.

�إير�د�ت �أخرى  -23

 يتاألف هذا البند مما يلي: 

2013

ر.ق

2012

ر.ق

8.504.0008.504.000اإيرادات اإيجار من ممتلكات ا�ستثمارية

4.231.4623.855.316اإيرادات نقل

4.409.5694.572.735اإيرادات فوائد

8.686.2318.400.576اإيرادات توزيعات اأرباح

5.434.9532.388.713اإيرادات متنوعة اأخرى

31.266.21527.721.340�ملجموع - بيان ب

�لبيانات �ملالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013



التقريــــر ال�سنـــوي ٢٠١٣ 3031 التقريــــر ال�سنـــوي ٢٠١٣

 �إي�شاحات
حول 

م�شاريف عمومية و�إد�رية  -24

يتاألف	هذا	البند	مما	يلي:	 	اأ(	

2013

ر.ق

2012

ر.ق

27.844.85327.136.078رواتب ومنافع

5.049.3424.647.451ا�ستهالك ممتلكات واآلت ومعدات وممتلكات ا�ستثمارية

--1.824.572اإطفاء موجودات غري ملمو�سة

8.500.0008.500.000مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة - اإي�ساح 27 )ب(

3.748.3085.638.746اأخرى

46.967.07545.922.275�ملجموع - بيان ب

مت	ت�زيع	الرواتب	واملنافع	املدرجة	يف	بيان	الربح	اأو	اخل�ضارة	لل�ضنة	كما	يلي:		 ب(	

2013

ر.ق

2012

ر.ق

60.952.42956.121.238تكلفة الإيرادات

3.040.3962.907.215م�ساريف بيع وتوزيع

27.844.85327.136.078م�ساريف عمومية واإدارية

91.837.67886.164.531�ملجموع

�لعائد على �ل�شهم  -25

العائد	الأ�ضا�ضي	لل�ضهم	ال�احد اأ(	

يحت�سب العائد الأ�سا�سي لل�سهم الواحد بق�سمة �سايف ربح ال�سنة املن�سوب اإىل م�ساهمي ال�سركة العاديني على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة وذلك كما يلي: 

2013

ر.ق

2012

ر.ق

436.058.965425.308.724الربح املن�سوب اإىل م�ساهمي ال�سركة العاديني )ريال قطري( - بيان ب

49.100.59649.100.596املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة - اإي�ساح 14

8.888.66�لعائد �لأ�شا�شي لل�شهم �لو�حد )ريال قطري( - بيان ب

	العائد	املخف�س	لل�ضهم	ال�احد ب(	

 مل يكن هنالك اأ�سهم قائمة خمف�سة خالل ال�سنة، لذلك فاإن العائد املخف�س لل�سهم الواحد ي�ساوي العائد الأ�سا�سي لل�سهم.

�مل�شاهمة يف �لأن�شطة �لجتماعية و�لريا�شية  -26

ا�ستنادًا اإىل القانون رقم )13( ل�سنة 2008، قامت ال�سركة بتكوين خم�س�سات للم�ساهمة يف دعم الأن�سطة الجتماعية والريا�سية وميثل هذا املبلغ ما ن�سبته 2.5% من �سايف الأرباح. وبناءًا على التعليمات ال�سادرة من وزارة القت�ساد واملالية خالل 

عام 2010، فاإنه يتم اأخذ ح�سة من الأرباح املرحلة لتكوين املخ�س�سات وعر�س الأثر يف بيان التغريات يف حقوق امللكية بدًل من ت�سجيلها يف بيان الربح اأو اخل�سارة.

قامت ال�سركة بتخ�سي�س مبلغ من الأرباح املرحلة مببلغ 10.901.474 ريال قطري )بيان د( لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013 )2012: 10.632.718 ريال قطري( وذلك لأجل تطوير ال�سندوق الجتماعي والريا�سي يف دولة قطر.

معامالت مع �أطر�ف ذ�ت �شلة  -27

تعترب اأطراف معينة باأنها ذات �سلة ب�سبب قدرتها على ممار�سة نوع من ال�سيطرة والتحكم بال�سركة اأو ب�سبب قدرتها على ممار�سة تاأثري هام اأو نوع من ال�سيطرة امل�سرتكة على قرارات ال�سركة املالية والت�سغيلية، وتت�سمن الأطراف ذات ال�سلة 

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. اإن بنود و�سروط التعامالت مع كبار موظفي الإدارة والأطراف ذات العالقة بهم ل تت�سم باملحاباة عن تلك املقدمة للغري، اأو التي يتوقع تقدميها على نحو معقول لأطراف 

ذات �سلة بكبار موظفي الإدارة على اأ�سا�س ال�سوق احلر.

	املعامالت	مع	احلك�مة	وهيئاتها: اأ(	

متتلك حكومة دولة قطر 43% من راأ�س مال ال�سركة، وتقوم ال�سركة �سمن ن�ساطها العتيادي بتزويد العديد من الهيئات احلكومية و�سبه احلكومية وال�سركات مبنتجاتها يف دولة قطر، وكذلك ت�ستفيد ال�سركة من خدمات تلك اجلهات داخل 

دولة قطر.

قامت ال�سركة خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013 باإثبات مبلغ 6.1 مليون ريال قطري )2012: 20.8 مليون ريال قطري( على حكومة دولة قطر والذي ميثل قيمة ا�سرتداد تكلفة نقل الرمل والتي كانت قد خ�سمت من تكلفة الت�سغيل 

لعملية غ�سيل الرمل. 

يت�سمن بند اإيرادات الإيجار مبلغ 5.0 مليون ريال قطري لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013          )2012: 5.0 مليون ريال قطري( من حكومة دولة قطر.

	معامالت	مع	الإدارة	العليا ب(	

ت�ستمل على املعامالت مع اأع�ساء جمل�س الإدارة واأع�ساء الإدارة الرئي�سيني الذين لهم تاأثري وم�سوؤولية يف تخطيط وتوجيه وال�سيطرة على ن�ساط املن�ساأة. مت اإدراج املكافاآت املقرتحة لأع�ساء جمل�س الإدارة خالل ال�سنة �سمن امل�ساريف 

العمومية لإدارية )اإي�ساح 24(.

قامت ال�سركة خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013 بدفع مبلغ 1.58 مليون ريال قطري )2012: 0.78 مليون ريال قطري( لأع�ساء جلان جمل�س الإدارة ودفع 4.73 مليون ريال قطري كرواتب ومنافع للمدراء الرئي�سيني )2012: 4.36 

مليون ريال قطري(.

تقارير قطاعات   -28 

اإن 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 دولة قطر. يقوم متخذ القرار الت�سغيلي الرئي�سي بتقييم نتائج ال�سركة 

لهذا القطاع باأكمله.

�لتز�مات حمتملة  -29

 يتاألف هذا البند من التعهدات التعاقدية واللتزامات املحتملة وهي كما يلي: 

2013

ر.ق

2012

ر.ق

32.265.80033.832.965التزامات راأ�سمالية

27.445.70716.362.752اعتمادات م�ستندية

�لبيانات �ملالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013
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 �إي�شاحات
حول 

�أحد�ث لحقة لتاريخ �لتقارير  -30

مل تن�ساأ اأية ظروف مادية لهذه الأحداث �سواء كانت مالئمة اأو غري مالئمة، بني تاريخ بيان املركزاملايل وتاريخ املوافقة على اإ�سدار البيانات املالية با�ستثناء ما يلي:

اقرتح جمل�س الإدارة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013 توزيع اأرباح نقدية بن�سبة 60% من راأ�س املال املدفوع والبالغ 294.603.576 ريال قطري. اإن هذه التوزيعات خا�سعة ملوافقة امل�ساهمني يف الجتماع ال�سنوي للجمعية العمومية.

�إد�رة �ملخاطـــر  -31

تقوم ال�سركة مبراقبة واإدارة املخاطر املالية التي تتعر�س لها اأعمالها وعملياتها. وتتعر�س ال�سركة اإىل املخاطر التالية عند ا�ستخدامها لالأدوات املالية:

• خماطر راأ�س املال.• خماطر الئتمان• خماطر ال�سيولة النقدية.

• خماطر اأخرى• املخاطر الت�سغيلية.• خماطر �سعر ال�سوق.

وت�سعى ال�سركة اإىل تخفي�س تاأثري هذه املخاطر من خالل تنويع م�سادر راأ�س املال واملراقبة امل�ستمرة لعملية اإدارة املخاطر والتحقق من مراقبة ال�سيا�سات املنفذة لتخفي�س مقدار التعر�س لهذه املخاطر.

خماطر	ال�ضي�لة	النقدية اأ(	

خماطرة ال�سيولة هي خماطرة اأن تواجه ال�سركة �سعوبات يف احل�سول على الأموال الالزمة للوفاء باللتزامات املرتتبة على الأدوات املالية. تدير ال�سركة خماطرة ال�سيولة من خالل الحتفاظ باحتياطيات كافية، ت�سهيالت بنكية، وكذلك املراقبة 

امل�ستمرة للتدفقات النقدية وموازنة ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات املالية.

اإن منهج ال�سركة يف اإدارة ال�سيولة هو التاأكد قدر الإمكان باأنه تتوفر لديها وعلى الدوام �سيولة كافية للوفاء باللتزامات عند حلول موعد ا�ستحقاقها يف ظل كل من الظروف العادية وال�سعبة بدون تكبد خ�سائر غري مقبولة اأو اإحداث �سرر 

ب�سمعة ال�سركة.

تقوم ال�سركة ب�سورة اعتيادية بالتاأكد من اأن لديها نقًدا كافًيا حتت الطلب للوفاء مب�سروفات الت�سغيل املتوقعة، مت�سمنة خدمة اللتزامات املالية ولكن مع ا�ستبعاد التاأثري املحتمل للظروف القا�سية جًدا التي ل ميكن التنبوؤ بها ب�سكل معقول 

مثل الكوارث الطبيعية.

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

   �أقل من �شنة

  )ريال قطري(

  �لتدفقات �لنقدية 

 �لتعاقدية �خلارجة

   )ريال قطري(

  �لقيمة �لدفرتية

  )ريال قطري(
 31 دي�شمرب 2013

-- -- -- قر�س لأجل

190.028.996 )190.028.996( 190.028.996 دائنون وذمم دائنة اأخرى

190.028.996 )190.028.996( 190.028.996 �ملجموع

   اأقل من �سنة

  )ريال قطري(

  التدفقات النقدية 

 التعاقدية اخلارجة

   )ريال قطري(

  القيمة الدفرتية

  )ريال قطري(

 31 دي�سمرب 2012

81.933.750 )81.933.750( 81.933.750 قر�س لأجل

154.350.872 )154.350.872( 154.350.872 دائنون وذمم دائنة اأخرى

236.284.622 )236.284.622( 236.284.622 املجموع

ولي�س من املتوقع اأن حتدث التدفقات النقدية املت�سمنة يف حتليل احل�سا�سية ب�سورة مبكرة اأو اأن تختلف مبالغها على نحو هام.

خماطر	الئتمان ب(	

خماطر الئتمان هي خماطر اخل�سارة املالية التي تقع على ال�سركة نتيجة لف�سل عميل اأو طرف مقابل يف الأداة املالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية. وتتمثل الأدوات املالية التي تعر�س ال�سركة خلطر الئتمان يف النقد لدى البنوك، الذمم 

املدينة والأر�سدة املدينة الأخرى واملوجودات املالية املتاحة للبيع.

ذمم	مدينة 	

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 لئتمان جميع العمالء الذين يطلبون التعامل بالئتمان، ويتم 

اعتمادهم من قبل الإدارة.

تكون الب�سائع املباعة خا�سعة ل�سروط الحتفاظ بحق امللكية، حيث اأنه يف حال عدم التزام ال�سركة بالدفع يحق لها املطالبة امل�سمونة. تطلب ال�سركة �سمانات على �سكل اعتمادات م�ستندية فيما يتعلق باملبيعات لالأطراف اخلارجية والتي لي�ست 

طرف ذو عالقة.

يتم اإدراج الذمم املدينة مببلغ الفاتورة الأ�سلي مطروحًا منه خم�س�س املبالغ الغري قابلة للتح�سيل. تقوم ال�سركة بتكوين خم�س�س للديون امل�سكوك يف حت�سيلها وتتم مراجعة تقدير هذا املخ�س�س على نحو دوري ويتم تكوينه على اأ�سا�س 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 املعدومة عندما ل يكون هناك اإمكانية لتح�سيلها، وقد مت الإف�ساح عن خم�س�سات الديون امل�سكوك يف 

حت�سيلها يف الإي�ساح رقم )12(.

تتكون الذمم املدينة الأخرى من امل�ساريف املدفوعة مقدمًا ودفعات مقدمة، والتي ميكن تغطيتها مقابل امل�ساريف امل�ستقبلية لل�سركة.

كان حتليل اأعمار الذمم املدينة كما يلي: 

�ملجموع

)ريال قطري(

�أكرث من 120 يوم

)ريال قطري(

31 - 120 يوم

)ريال قطري(

�أقل من 30 يوم

)ريال قطري(

مل تتجاوز موعد ��شتحقاقها

)ريال قطري(
 31 دي�شمرب 2013

174.166.466 3.790.525 27.170.552 58.742.064 84.463.325 اإجمايل الذمم املدينة

)1.986.282( )1.986.282( -- -- -- خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها

172.180.184 1.804.243 27.170.552 58.742.064 84.463.325 �ل�شايف

املجموع

)ريال قطري(

اأكرث من  120 يوم

)ريال قطري(

31 - 120 يوم

)ريال قطري(

اأقل من  30 يوم

)ريال قطري(

مل تتجاوز موعد ا�ستحقاقها

)ريال قطري(

 31 دي�سمرب 2012

141.569.090 3.259.215 22.197.504 45.693.015 70.419.356 اإجمايل الذمم املدينة

)1.986.282( )1.986.282( -- -- -- خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها

139.582.808 1.272.933 22.197.504 45.693.015 70.419.356 ال�سايف

م�ج�دات	مالية	متاحة	للبيع 	

املوجودات املالية املتاحة للبيع هي موجودات غري م�ستقة وخم�س�سة على اأنها متاحة للبيع، ول يتم ت�سنيفها يف اأي من فئات الأدوات املالية الأخرى. اإن ا�ستثمارات ال�سركة يف ا�سهم حقوق امللكية امل�سنفة على اأنها ا�ستثمارات متاحة للبيع هي 

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

النقد	لدى	البن�ك 	

تكون خماطرة الئتمان يف اأر�سدة البنك حمدودة وذلك ب�سبب مقابلة البنوك مع املعدلت الئتمانية العالية واملحددة من قبل وكالت دولية للمعدلت الئتمانية. الأر�سدة البنكية حمتفظ بها يف بنوك ذات �سمعة يف دولة قطر، ونظرًا لهذه 

ال�سمعة تتوقع الإدارة عدم ف�سل البنوك يف التزاماتها.

اإن احلد الأق�سى للمخاطرة يف ال�سركة تتمثل يف القيمة الدفرتية لهذه الأدوات املالية كما هو مبني يف الإي�ساحات ذات العالقة.

�لبيانات �ملالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013
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خماطر	راأ�س	املال جـ(	

اإن �سيا�سة ال�سركة هي الحتفاظ بقاعدة راأ�سمالية قوية للمحافظة على ثقة امل�ستثمرين والدائنني وال�سوق واملحافظة على التطور امل�ستقبلي لالأعمال. ويت�سمن راأ�س املال الأ�سهم والأرباح املرحلة لل�سركة. كما يقوم جمل�س الإدارة اأي�سا 

مبراقبة العائد على راأ�س املال ف�سالآ عن م�ستوى توزيعات الأرباح للم�ساهمني العاديني. 

تقوم ال�سركة ب�سورة دورية مبراجعة هيكل راأ�س املال والتكلفة واملخاطرة املرتبطة به، وتقوم باإدارة راأ�س املال للتحقق من ا�ستمرارية القدرة على توفري الدعم الالزم للقيام بعملياتها، ويف نف�س الوقت زيادة العائد للم�ساهمني من خالل الو�سول 

اإىل املزيج الأمثل بني حقوق امللكية والدين.

كان معدل الدين اإىل ن�سبة حقوق امللكية املعدلة بال�سركة يف نهاية ال�سنة على النحو التايل:

2012

ر.ق

2013

ر.ق

81.933.750 -- الدين

81.933.750 -- �سايف الدين

2.434.356.255 2.574.111.968 �إجمايل حقوق �مللكية

0.03:1.00 0.00:1.00 �شايف �لدين �إىل حقوق �مللكية

مل تكن هناك تغريات يف منهج ال�سركة لإدارة راأ�ص املال خالل ال�سنة، ول تخ�سع ال�سركة اإىل اأية �سروط خارجية فيما يتعلق براأ�س املال. 
خماطر	�ضعر	ال�ض�ق د(	

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

هو الإدارة والتحكم يف التعر�س ملخاطر �سعر ال�سوق داخل حدود مقبولة وتعظيم العائد يف نف�س الوقت.

تتاألف خماطرة �سعر ال�سوق مما يلي: 

• خماطرة معدل الفائدة.

• خماطرة العمالت الأجنبية.

• خماطرة �سعر حقوق امللكية.

خماطر	معدل	الفائدة

متتلك ال�سركة اأدوات مالية معر�سة خلطر معدل الفائدة والتي من املحتمل اأن توؤدي اإىل تغريات يف التدفقات النقدية اأو يف اختالف ت�سعري الأدوات املالية.

ولدى ال�سركة موجودات ومطلوبات مالية حتمل فائدة معر�سة ملخاطرة معدل الفائدة.

اإن ح�سا�سية ربح ال�سركة للتغريات يف معدل الفائدة على املوجودات والتي حتمل معدلت فائدة عائمة بناءًا على الأر�سدة كما يف 31 دي�سمرب 2013.

املحفظة	ال�ضتثمارية

كانت ن�سبة حتمل فائدة الأدوات املالية لل�سركة يف تاريخ التقرير كما يلي: 

�لتغري يف معدل فائدة �لأدو�ت �ملالية

�لقيمة �لدفرتية

2013

ر.ق

2012

ر.ق

موجود�ت مالية

512.367.408329.829.263النقد لدى البنوك

مطلوبات مالية

)81.933.750(--قر�س لأجل

512.367.408247.895.513�ل�شايف

فيما يلي اأدناه جدول يو�سح خماطر معدلت الفائدة للموجودات واملطلوبات املالية لل�سركة:

   �ملجموع

 )ريال قطري(

  3 �إىل 12 �أ�شهر

   )ريال قطري(

 1 �إىل 3 �أ�شهر

 )ريال قطري(
 31 دي�شمرب 2013

موجود�ت مالية

512.367.408 -- 512.367.408 النقد لدى البنوك

مطلوبات مالية

-- -- -- قر�س لأجل

512.367.408 -- 512.367.408 فجوة ح�شا�شية معدل �لفائدة

   املجموع

 )ريال قطري(

  3 اإىل 12 اأ�سهر

   )ريال قطري(

 1 اإىل 3 اأ�سهر

 )ريال قطري(

 31 دي�سمرب 2012

موجودات مالية

329.829.263 -- 329.829.263 النقد لدى البنوك

مطلوبات مالية

)81.933.750( )40.966.875( )40.966.875( قر�س لأجل

247.895.513 )40.966.875( 288.862.388 فجوة ح�سا�سية معدل الفائدة

�لبيانات �ملالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013
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خماطر	�ضعر	ال�ض�ق	)تتمة( د(	

ح�ضا�ضية	�ضعر	الفائدة

يو�سح اجلدول اأدناه ح�سا�سية ربح ال�سركة للتغريات املحتملة على نحو معقول يف الفائدة ومعدل الربح بالزيادة بـ 100 نقطة، مع بقاء املتغريات الأخرى ثابتة. اإن ح�سا�سية الربح هي اأثر التغريات املفرت�سة ملعدلت الفائدة على ربح ال�سركة 

ا�ستنادًا اإىل معدل متغري للموجودات املالية واملطلوبات املالية املحتفظ بها بتاريخ هذا التقرير.

31 دي�شمرب 2013

حقوق �مللكية�لربح �أو �خل�شارة

تخفي�ش بـ 100 نقطةزيادة بـ 100 نقطةتخفي�ش بـ 100 نقطةزيادة بـ 100 نقطة

)5.123.674(5.123.674)5.123.674(5.123.674موجود�ت مالية مبعدلت متغرية

--------مطلوبات مالية مبعدلت متغرية

 

31 دي�سمرب 2012

حقوق امللكيةالربح اأو اخل�سارة

تخفي�س بـ 100 نقطةزيادة بـ 100 نقطةتخفي�س بـ 100 نقطةزيادة بـ 100 نقطة

)3.298.293(3.298.293)3.298.293(3.298.293موجودات مالية مبعدلت متغرية

819.338)819.338(819.338)819.338(مطلوبات مالية مبعدلت متغرية

خماطرة	العمالت	الأجنبية

تتعر�س ال�سركة ملخاطر العمالت الأجنبية من خالل �سراء اأية عمالت اأخرى بخالف الريال القطري والذي هو عملة العر�س والعملة الوظيفية لل�سركة.

اإن خماطر العمالت الأجنبية التي تن�ساأ من تقلبات قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف اأ�سعار العمالت الأجنبية. تتعر�س ال�سركة ملخاطر العمالت الأجنبية من خالل التعامل بعمالت اأخرى بخالف الريال القطري يف اأدنى حدوده، اإذ اأنه 

يتم حتديده بالدولر الأمريكي )وهو مربوط بالريال القطري( اأو اليورو )وهو لي�س هامًا بالن�سبة للبيانات املالية(.

تتعر�س ال�سركة ملخاطر العمالت الأجنبية كما يلي م�ستندًا اإىل مبالغ تقديرية:

�ملجموع

)ريال قطري(

يورو

)�لريال �لقطري(

دولر �أمريكي

)ريال �لقطري(  31 دي�شمرب 2013

موجود�ت مالية

6.048.133 5.627.554 420.579 ذمم مدينة

4.040.074 3.824.493 215.581 ودائع ثابتة وحتت الطلب

10.088.207 9.452.047 636.160 جمموع �ملوجود�ت �ملالية

مطلوبات مالية

-- -- -- قر�س لأجل

9.391.094 759.988 8.631.106 دائنون وذمم دائنة اأخرى

9.391.094 759.988 8.631.106 جمموع �ملطلوبات �ملالية

املجموع

)ريال قطري(

يورو

)الريال القطري(

دولر اأمريكي

)ريال القطري(  31 دي�سمرب 2012

موجودات مالية

1.236.913 1.236.913 -- ذمم مدينة

548.738 508.953 39.785 ودائع ثابتة وحتت الطلب

1.785.651 1.745.866 39.785 جمموع املوجودات املالية

مطلوبات مالية

81.933.750 -- 81.933.750 قر�س لأجل

4.140.555 1.025.427 3.115.128 دائنون وذمم دائنة اأخرى

86.074.305 1.025.427 85.048.878 جمموع املطلوبات املالية

خماطر	�ضعر	حق�ق	امللكية

وهي املخاطر التي تن�ساأ من انخفا�س القيمة العادلة لأدوات حقوق امللكية نتيجة للتغريات يف موؤ�سرات اأ�سعار اأ�سهم حقوق ملكية �سركات اأخرى متثل جزءًا من حمفظة ا�ستثمارات ال�سركة.

ويو�سح اجلدول اأدناه 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، ويتوقع اأن يكون اأثر النخفا�سات يف اأ�سعار الأ�سهم م�ساويًا 

ومعاك�سًا لأثر الزيادة املو�سحة.

�لأثر على حقوق �مللكية �لتغري�ت يف �أ�شعار حقوق �مللكية

�لبيـــــــان

2012

ر.ق

2013

ر.ق

15.322.180 ± 16.397.923 ± %10 ± موجودات مالية متاحة للبيع

املخاطر	الت�ضغيلية 			هـ(		

املخاطر الت�سغيلية هي املخاطر التي تنتج من اخل�سارة املبا�سرة اأو غري املبا�سرة من ت�سكيلة وا�سعة من الأ�سباب املتعلقة بالعمليات 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، وت�سند امل�سئولية الأ�سا�سية من و�سع وتنفيذ ال�سوابط التي تعالج املخاطر الت�سغيلية اإىل الإدارة العليا يف كل وحدة عمل، ومت دعم هذه امل�سئولية بو�سع معايري كاملة لإدارة املخاطر الت�سغيلية يف املجالت التالية:

• ا�سرتاطات الت�سويات والر�سد للمعامالت. • ال�سرتاطات للف�سل املنا�سب بني املهام ويت�سمن ذلك التفوي�س امل�ستقل للمعامالت. 

• توثيق ال�سوابط والإجراءات. • اللتزام بال�سرتاطات التنظيمية والقانونية الأخرى. 

• متطلبات الإبالغ عن اخل�سائر الت�سغيلية والإجراءات الت�سحيحية املقرتحة. • ا�سرتاطات التقييم الدوري للمخاطر الت�سغيلية التي تتم مواجهتها وكفاية ال�سوابط والإجراءات ملعاجلة املخاطر التي يتم حتديدها 

• التدريب والتطوير املهني. • تطوير خطط الطوارئ. 

• احلد من املخاطر مبا يف ذلك التاأمني، حيث اأن ذلك فعال. • املعايري الأخالقية والتجارية. 

�لبيانات �ملالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013
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و(		خماطر	اأخرى

تتعر�س ال�سركة ملخاطر اأخرى كاملخاطر التنظيمية والقانونية وخماطرة ال�سمعة.

• يتم التحكم باملخاطرة التنظيمية من خالل اإطار المتثال بال�سيا�سات والإجراءات. تخ�سع عمليات ال�سركة اإىل املتطلبات التنظيمية املعمول بها يف دولة قطر.

• يتم التحكم باملخاطرة القانونية من خالل ال�ستخدام الفعال للم�ست�سارين القانونيني الداخلني واخلارجيني.

• يتم التحكم مبخاطرة ال�سمعة من خالل القيام بفح�س منتظم للق�سايا التي تنعك�س ب�سكل �سلبي على ال�سركة، مع املبادئ التوجيهية وال�سيا�سات املعمول بها.

�لقيمة �لعادلــة  -32

القيمة العادلة هي القيمة التي ميكن اأن يتم بها ا�ستبدال اأ�سل اأو ت�سوية التزام بني طرفني راغبني يف التعامل على اأ�س�س جتارية. 

يبني الإي�ساح رقم )3( للبيانات املالية ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة يف تقييم الأدوات املالية. اإن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية وقيمتها الدفرتية مو�سحة يف بيان املركز املايل كما يلي:

  �لقيمة �لعادلة)ر.ق( �لقيمة �لدفرتية )ر.ق(31 دي�شمرب 2013

�ملوجود�ت مدرجة بالقيمة �لعادلة

163.979.232163.979.232موجودات مالية متاحة للبيع

موجود�ت مدرجة بالتكلفة �ملطفاأة

172.180.184172.180.184ذمم مدينة

512.372.408512.372.408النقد والأر�سدة لدى البنوك

مطلوبات مدرجة بالتكلفة �ملطفاأة

----قر�س لأجل

190.028.996190.028.996دائنون وذمم دائنة اأخرى

31 دي�سمرب 2012

املوجودات مدرجة بالقيمة العادلة

153.221.805153.221.805موجودات مالية متاحة للبيع

موجودات مدرجة بالتكلفة املطفاأة

139.582.808139.582.808ذمم مدينة

329.829.263329.829.263النقد والأر�سدة لدى البنوك

مطلوبات مدرجة بالتكلفة املطفاأة

81.933.75081.933.750قر�س لأجل

154.350.872154.350.872دائنون وذمم دائنة اأخرى
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مت اإعادة ت�سنيف اأرقام املقارنة لكي تتالءم مع عر�س اأرقام املقارنة لل�سنة احلالية، ولي�س لإعادة الت�سنيف اأي اأثر على اأرباح وحقوق امللكية ل�سنة املقارنة.

�لبيانات �ملالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013


