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 المرحلٌة المالٌة المعلوماتالحسابات المستقلٌن عن مراجعة تقرٌر مدققى 

 المساهمٌنإلى السادة 

 ق.م.ش القطرٌٌن المستثمرٌن مجموعة

 الدوحة

 دولة قطر

 تقرٌر عن البٌانات المالٌة الموحدة

 التابعة اتهاوشرك"( الشركة)" ق.م.ش القطرٌٌن المستثمرٌن مجموعةل ةالمرفق ةالموحد ةالمالٌ اتبٌانالدققنا  لقد

 2013دٌسمبر  31المركز المالً الموحد كما فً  بٌان تتضمنالتً و"( المجموعة" بـ ٌنٌمجتمع إلٌهما وٌشار)

 ةنسلل الموحدة النقدٌة والتدفقات الملكٌة حقوق فً والتؽٌراتاآلخر  الشامل والدخلالربح أو الخسارة وبٌانات الدخل و

لسٌاسات المحاسبٌة والمعلومات التفسٌرٌة هم االتً تشتمل على ملخص أل واإلٌضاحات التارٌخ بذلك المنتهٌة

 األخرى.

 الموحدة اإلدارة عن البٌانات المالٌة مجلس مسإولٌة

وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعاٌٌر الدولٌة الموحدة مسإول عن إعداد هذه البٌانات المالٌة المجموعة إدارة مجلس  إن

الخالٌة الموحدة  المالٌة لبٌاناتحدد اإلدارة أنها ضرورٌة إلعداد اعن ضوابط الرقابة الداخلٌة التً تالمالٌة، وللتقارٌر 

 سواء كانت ناتجة عن ؼش أو أخطاء. من أٌة معلومات جوهرٌة خاطبة

 مسإولٌة مدققً الحسابات

به من أعمال التدقٌق. لقد تم تدقٌقنا وفقاً لمعاٌٌر إن مسإولٌتنا هً إبداء الرأي عن هذه البٌانات المالٌة وفقاً لما قمنا 

التدقٌق الدولٌة، والتً تتطلب منا االلتزام بؤخالقٌات المهنة وتخطٌط وتنفٌذ أعمال التدقٌق بهدؾ الحصول على 

 من معلومات جوهرٌة خاطبة.الموحدة تؤكٌدات معقولة عن خلو البٌانات المالٌة 

 دؾ الحصول على أدلة تدقٌق مإٌدة للمبالػ واإلٌضاحات الواردة بالبٌانات المالٌةٌشمل التدقٌق القٌام بإجراءات به

. تعتمد إجراءات التدقٌق المختارة على تقدٌراتنا، بما فٌها تقٌٌم مخاطر وجود معلومات جوهرٌة خاطبة الموحدة

طر فإننا نؤخذ فً االعتبار أنظمة سواء كانت ناتجة عن ؼش أو أخطاء. وعند تقٌٌم هذه المخاالموحدة بالبٌانات المالٌة 

بصورة عادلة من قبل الشركة وذلك بهدؾ تصمٌم الموحدة عرض للبٌانات المالٌة والرقابة الداخلٌة المعنٌة بإعداد 

إجراءات التدقٌق المناسبة فً ظل األوضاع القابمة ولٌس بؽرض إبداء رأي عن مدى فاعلٌة أنظمة الرقابة الداخلٌة 

التدقٌق أٌضاً تقٌٌماً لمدى مالءمة السٌاسات المحاسبٌة المتبعة ومدى معقولٌة التقدٌرات المحاسبٌة  للشركة. كما ٌشمل

 . الموحدة لعرض العام للبٌانات المالٌةلالتً تجرٌها اإلدارة باإلضافة إلى تقٌٌم 

 توصلنا إلٌه. إننا نرى أن أدلة التدقٌق التً حصلنا علٌها كافٌة ومناسبة لتكوٌن أساس سلٌم للرأي الذي



 

 الرأي

الموحد تظهر بصورة عادلة، من كافة الجوانب الجوهرٌة، المركز المالً الموحدة برأٌنا أن البٌانات المالٌة 

التارٌخ للسنة المنتهٌة بذلك الموحدة وتدفقاتها النقدٌة الموحد وأدابها المالً  3131دٌسمبر  13كما فً مجموعة لل

 وذلك وفقاً للمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة.

 تقرٌر حول المتطلبات القانونٌة والتنظٌمٌة األخرى

بسجالت  شركةتحتفظ اللقد حصلنا على جمٌع المعلومات واإلٌضاحات التً نعتبرها ضرورٌة ألؼراض التدقٌق. 

الجرد الفعلً للمخزون وفقا للمبادئ ت وقد تم إجراء تلك السجال معالموحدة البٌانات المالٌة تتفق محاسبٌة مناسبة و

لقد قمنا بمراجعة تقرٌر مجلس اإلدارة ونإكد على أن المعلومات المالٌة الواردة فٌه تتفق مع دفاتر . رعٌةالم

 3113لسنة  3لم ٌرد إلى علمنا وقوع أٌة مخالفات لبنود قانون الشركات التجارٌة القطري رقم وسجالت الشركة. 

أو مركزها  شركةاللبنود النظام األساسً للشركة خالل السنة ٌمكن أن ٌكون لها أثر سلبً جوهري على أعمال أو 

 .3131دٌسمبر  13المالً كما فً 
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 هذه البٌانات المالٌة الموحدة.لتشكل جزء مكمال  36إلى  1اإلٌضاحات المرفقة من 
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  ش.م.ق مجموعة المستثمرٌن القطرٌٌن

  المالً الموحدالمركز بٌان 
 باللاير القطري 2013 دٌسمبر 31كما فً 

 

 2012 دٌسمبر 31  2013 دٌسمبر 31 إٌضاح 
     الموجودات
 7581904  310141228 9 ؼٌر ملموسة موجودات

 1197012481242  1192119691108 10 ممتلكات وآالت ومعدات
 31414571585  31414571585 11 شهسة

 49418181875  49514921613 12 عقارٌةاستثمارات 
 4811821944  4817581844 13 مستثمر فٌها بطرٌقة حقوق الملكٌةشركات 

 317241088  319491358 14 عٌللب متاحة ستثماراتا
 2183211901638  2178716411736  غٌر المتداولة الموجودات

 5513091850  13111341866 15 مخزون
 9081409  613611317  ة من عمالء عن أعمال عقودمستحقمبالػ 

 14812521317  14611951265 16 حسابات وذمم مدٌنة أخرى
 6451626  8701500 )ب( 17 ذات عالقة أطراؾ مستحق من

 1015641423  11814241649  نٌللمورد مقدمة دفعات
 1515351365  1218441320 18 أخرى وموجودات مقدما مدفوعة ؾٌمصار
 26810181130  39912031447 19 أرصدة لدى البنوك نقد و

 49912341120  81510341364  المتداولة الموجودات
 3133114241758  3060206760100  موجوداتإجمالً ال

     (5 صفحة) حقوق الملكٌة
 1124312671780  1124312671780 20 رأس المال

 49811511271  52012181378 21 احتٌاطً قانونً
 (112621865)  (110371597) 14 احتٌاطً القٌمة العادلة

 18215501539  28213921641  أرباح  مدورة
 9312451084  9312451084  توزٌعات أرباح مقترحة
 2101519511809  2113810861286  إجمالً حقوق الملكٌة

     المطلوبات
 98014691700  1112512981249 22 ض وقر

 316061439  511461192 23 مكافآت نهاٌة خدمة الموظفٌن
 314471209  - 24 أوراق دفع

 3112951815  -  محتجزات دابنة
 1101818191163  1113014441441  مطلوبات غٌر متداولةال

 3412261828  3712011817 22 قروض
 517521557  -  ة لعمالء عن أعمال عقودمستحقمبالػ 

 3610581327  3616751105  أخرى دابنةحسابات وذمم 
 1641697  1641697 )ج( 17 عالقت ذي لطسف مستحق

 3112951815  6213631287  دائنت محتجصاث
 1412771596  319271850 24 أوراق دفع
 17418771966  19318121617 25 أخرى ومطلوبات مستحقات

 29616531786  33411451373   متداولةالمطلوبات ال
 1131514721949  1146415891814  إجمالً المطلوبات

 3133114241758  3060206760100  المطلوباتو إجمالً حقوق الملكٌة

 ووقعها بالنٌابة عنهم: 2014 فبراٌر 9بتارٌخ تمت الموافقة علً هذه البٌانات المالٌة من قبل مجلس اإلدارة 

................................................. 
 المسند ناصز بن هللا عبد

 اإلدازة مجلس زئیس



  

 

 هذه البٌانات المالٌة الموحدة.لتشكل جزء مكمال  36إلى  1اإلٌضاحات المرفقة من 
2 

 

 

  ش.م.ق مجموعة المستثمرٌن القطرٌٌن

  الموحدوالدخل الشامل اآلخر  الربح أو الخسارة بٌان
 باللاير القطري 2013 دٌسمبر 31فً  ة المنتهٌةنللس

 

 

 2012  2013 إٌضاح 
     ةٌلٌتشغ راداتٌإ

     
 46415501601  54813781053 26 اإلٌرادات
 (27617711981)  (25412151994) 27 ٌراداتتكلفة اإل

 18717781620  29411621059  إجمالي الزبح
     

 619801713  915751750  إٌرادات أخرى
 712471115  (217311926) 12 الدخل من التؽٌرات فً القٌمة العادلة الستثمارات عقارٌة

 712621178  -  مكسب محقق من بٌع استثمارات متاحة للبٌع
 (1216061478)  (1311151723) 28 مصروفات مبٌعات وتوزٌعات

 (4917081026)  (4818031841) 29 مصروفات إدارٌة وعمومٌة

 14619541122  23910861319  ةٌلٌالتشغ األرباح
     

 1021784  213111440 30 إٌراد تموٌل
 (810221297)  (3913641079) 30 تكالٌؾ تموٌل

 (719191513)  (3710521639)  صافً تكالٌف التموٌل
     

 1312241956  1816371389 13 الملكٌةحصة من ربح شركات مستثمر فٌها بطرٌقة حقوق 

 15212591565  22006710069  الربح

     
     الدخل الشامل اآلخر

     
     البنود التً ال ٌمكن إعادة تصنٌفها إلى الربح أو الخسارة 

-  -  - 
البنود التً ٌمكن أو قد تتم إعادة تصنٌفها الحقا إلى الربح 

     أو الخسارة 
     

 (611371029)  2251268 14 صافً التؽٌر فً القٌمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبٌع

 (611371029)  2251268  الدخل الشامل اآلخر

 14611221536  22008960337  إجمالً الدخل الشامل

 1.22  1.77 32 الواحدعلى السهم والمخفف العائد األساسً 
 
 
 



 

 

 هذه البٌانات المالٌة الموحدة.لتشكل جزء مكمال  36إلى  1اإلٌضاحات المرفقة من 
3 

 

  ش.م.ق مجموعة المستثمرٌن القطرٌٌن

  التغٌرات فً حقوق الملكٌة الموحدبٌان 

 القطريباللاير  2013 دٌسمبر 31للسنة المنتهٌة فً 

 

 المجموع  مقترحه أرباح توزٌعات  أرباح مدورة  العادلة القٌمة احتٌاطً  احتٌاطً قانونً  رأس المال 
            

 1193517991152  6211631389  14215681505  418741164  48219251314  1124312671780 2012ٌناٌر  1الرصٌد فً 
            

            للفترةإجمالً الدخل الشامل 
 15212591565  -  15212591565  -  -  - ربحال

 (611371029)  -  -  (611371029)  -  - ىاألخر ةالشاملالخسارة 

 14611221536  -  15212591565  (611371029)  -  - إجمالً الدخل الشامل

 -  -  (1512251957)  -  1512251957  - محول لالحتٌاطً القانونً
 (318061490)  -  (318061490)  -  -  - مساهمة فً صندوق االجتماعً والرٌاضً

 -  9312451084  (9312451084)  -  -  - مقترحة للمساهمٌنتوزٌعات أرباح 
 (6211631389)  (6211631389)  -  -  -  - توزٌعات أرباح مدفوعة

 2101519511809  9312451084  18215501539  (112621865)  49811511271  1124312671780 2012 دٌسمبر 31الرصٌد فً 

            

 2101519511809  9312451084  18215501539  (112621865)  49811511271  1124312671780 2013ٌناٌر  1الرصٌد فً 
            

            إجمالً الدخل الشامل
 22016711069  -  22016711069  -  -  - ربحال

 2251268  -  -  2251268  -  - الدخل الشامل األخر للفترة

 22018961337  -  22016711069  2251268  -  - إجمالً الدخل الشامل

 -  -  (2210671107)  -  2210671107  - محول لالحتٌاطً القانونً
 (515161776)  -  (515161776)  -  -  - مساهمة فً صندوق االجتماعً والرٌاضً

 -  9312451084  (9312451084)  -  -  - مقترحة للمساهمٌنتوزٌعات أرباح 
 (9312451084)  (9312451084)  -  -  -  - توزٌعات أرباح مدفوعة

 2013800860286  93,245,084  28203920641  (100370597)  52002180378  1024302670780  2013 دٌسمبر 31الرصٌد فً 

 



 

 

 تشكل جزء مكمال من هذه البٌانات المالٌة الموحدة. 36إلى  1اإلٌضاحات المرفقة من 
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  ش.م.ق مجموعة المستثمرٌن القطرٌٌن

  التدفقات النقدٌة الموحدبٌان 
 باللاير القطري 2013 دٌسمبر 31ة المنتهٌة فً نللس

 

 2012دٌسمبر  31  2013دٌسمبر  31 إٌضاح 
     التدفقات النقدٌة من أنشطة التشغٌل 

 15212591565  22016711069  ربح ال
     تسوٌات لـ:

 1610351954  6519831142 10 ومعدات ومصنع ممتلكات استهالك -
 (712471115)  217311926 12 ةٌالعقار اترستثمالال العادلة مةٌالق فً تؽٌرال -
 810221297  3913641079 30 تكالٌؾ تموٌل مستحقة -
 (1312241956)  (1816371389) 13 حصة من الربح من شركات مستثمر فٌها بطرٌقة حقوق الملكٌة -
 112421391  (112421391) 15 الحركة بطٌبة و تالفة بضاعة مخصص -
 213401287  - 16 خسارة انخفاض فً قٌمة الذمم التجارٌة المدٌنة -
 (712621178)  - 14 عٌللب المتاحة ستثماراتاال عٌبمن  ربح -
 (1211494)  (581247) 10 ومعدات ومصنع ممتلكاتأو استبعاد  عٌبمن  ربح -
 114401926  213321654 23 نٌلموظفا خدمة ةٌنها مكافؤة -
  31111441843  15314851677 
     : فً راتٌالتؽ

 1411851196  (7415821625)  مخزون -
 112701177  (514521908)  مقابل أعمال عقود العمالء من مستحق -
 (8112061527)  210571052  أخرىذمم مدٌنة و حسابات -
 931726  (2241874)  عالقة ذات أطراؾ من مطلوب -
 5311311904  (10718601226)  نٌللمورد امقدم دفعات -
 5571349  214731045  أخرى نةٌدم ذمممدفوعات مقدما و -
 415351531  (517521557)  مقابل أعمال عقود لعمالء مستحقات -
 117391775  6161778  أخرىذمم دابنة و حسابات -
 (1341850)  -  عالقة ذات ألطراؾستحقات م -
 (112761010)  (2281343)  دابنة محتجزات -
 13318671637  516621734  مستحقات ومطلوبات أخرى -
 28012491585  12718521919  لٌالتشغ فً المستخدم النقد

 (4701129)  (7921901) 23 المدفوعة نٌللموظف الخدمة ةٌنها مكافؤة
 (516721832)  (111921385) 30 تكلفة تموٌل مدفوعة

 27411061624  12508670633  صافى التدفقات النقدٌة من أنشطة التشغٌل

     ستثمارالتدفقات النقدٌة من أنشطة اال
 8811821742  -  عٌللب متاحة ستثماراتا عٌب من المتحصل
 416741150  -  عقارٌة ستثماراتا عٌب من المتحصل
 4891508  4471672  ومعدات ومصنع ممتلكات عٌب من المتحصل
 5021000  -  فً شركات مستثمر فٌها بطرٌقة حقوق الملكٌة ستثماراتاستبعاد ا

 (7581904)  (212551324) 9 ت ؼٌر ملموسةأصالاقتناء 
 (21013411074)  (1810931433) 10 ومعدات ومصنع ممتلكاتاقتناء 

 (401000)  (314051664) 12 اقتناء استثمارات عقارٌة
 (414001000)  (111001000) 13 اقتناء إضافً الستثمارات فً شركات مستثمر فٌها بطرٌقة حقوق الملكٌة

 1216361421  1911611489 13 حقوق الملكٌة شركات مستثمر فٌها بطرٌقةمن أرباح  توزٌعات
 (10910551157)  (502450260)  ستثمارأنشطة االالمستخدمة فً صافى التدفقات النقدٌة 

     التدفقات النقدٌة من أنشطة التموٌل
 98819381527  16512761657  القروضمتحصالت من 

 (93211451888)  (5514261815)  سداد قروض
 (118491750)  (318061490)  صندوق األنشطة االجتماعٌة والرٌاضٌة سداد مساهمة
 (1312811628)  (1317961955)  أوراق قبض

 (6211631389)  (9312451084)  مدفوعة ةٌنقد أرباح عاتٌتوز
 (2015021128)  (9980687)  أنشطة التموٌل المستخدمة فًصافى التدفقات النقدٌة 

 14415491339  11916231686  للفترة و ما ٌعادله النقد فً ادةٌالزصافً 
 10611061233  25016551572  ٌناٌر  1 ًالنقد و ما ٌعادله ف
 25016551572  37002790258   (19دٌسمبر )إٌضاح  31فً  النقد و ما ٌعادله



  ش.م.ق مجموعة المستثمرٌن القطرٌٌن

  ات المالٌة الموحدةبٌانإٌضاحات على ال

  2013 دٌسمبر 31فً  للسنة المنتهٌة
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 الكٌان الصادر عنه التقرٌر 1

 بالسجل دتٌوق ٦٠٠٦ وٌما ٤ ًفتؤسست فً دولة قطر  ةٌقطر مساهمة شركةهً  "(الشركة)" مجموعة المستثمرٌن القطرٌٌن
 بورصة لوابحو ٦٠٠٦ لسنه( ٥)  رقم القطري ةٌالتجار الشركات قانوننصوص ل وفقا الشركة تعمل(. ٢٦٨٢٣) رقم تحت التجاري

تشتمل البٌانات المالٌة الموحدة على البٌانات المالٌة للشركة وشركاتها التابعة المملوكة بالكامل )وٌشار إلٌها مجتمعة بـ . قطر
 "المجموعة"(.

 رادٌتسوا المصانع إنشاء أعمالمزاولة بأٌضا  المجموعة تقوم كما. اإلسمنت عٌوب عٌتصنأنشطة  ةٌسٌرببصفة  المجموعةتزاول 
 .والتجارة والمقاوالت والعقارات األسهم فً ستثمارواال اإلسمنت رٌوتصد

. انحصرت أنشطة الشركة التابعة 2012فً دٌسمبر  اتهاٌعمل( ش.ش.و جٌالخل إسمنت شركة) وهً التابعة الشركات إحدىبدأت 
 من المحصلة األموالالمحدود لألسمنت والكلٌنكر واستؽالل  نتاجلإل تجاربإجراء و المصنع دٌٌتشعلى إنشاء و 2012فً سنة 
 والتً الكلس أحجار قتالعاب التابعة الشركة تقوم. المصنع بناء مراحلجمٌع  لٌتمو إلى باإلضافة ةٌستثمارا نشاطات فً نٌالمساهم

 األرض هذهتم استبجار . ، قطرباب أم منطقة فً تقع مستؤجرة أرض من اإلسمنت صناعة فً تدخل التً ةٌاألول المواد إحدى تعتبر
تتم  كانت اإلسمنت عاتٌمب إن .ةٌالمحل السلطات مع المبرمة ةٌتفاقاال حسب ٦٠٢٦ فً تنتهً سنة ٦٥ لمدة المصنع أرض متضمنة

 .(ش.ش.و جٌالخل إسمنت شركة)للشركة  التابعة الشركات إحدى قٌطر عن

 محاسبة س الاأس 2

وفقا للمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة. تم التصرٌح بإصدارها من قبل مجلس إدارة المجموعة البٌانات المالٌة الموحدة هذه إعداد تـم 
 . 2014فبراٌر  2بتارٌخ 

 . 8و 6تفاصٌل السٌاسات المحاسبٌة للمجموعة متضمنة التؽٌٌرات خالل السنة واردة باإلٌضاحٌن رقم 

 وعملة العرضالعملة الوظٌفٌة  3

 إلى أقرب لايربالػ المجمٌع الموحدة بالرٌاالت القطرٌة وهً العملة الوظٌفٌة للمجموعة. تم تقرٌب البٌانات المالٌة عرض هذه تم 
 قطري ما لم تتم اإلشارة إلى خالؾ ذلك.

 استخدام التقدٌرات واألحكام 4

أحكام وتقدٌرات وافتراضات تإثر على تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة وضع باإلدارة قامت البٌانات المالٌة الموحدة هذه إعداد عند 
 ت والمطلوبات واإلٌرادات والمصروفات. قد تختلؾ النتابج الفعلٌة عن هذه التقدٌرات.صالوالمبالػ الصادر عنها التقرٌر لأل

 ى السٌاسات المحاسبٌة بؤثر مستقبلً.على نحو مستمر. ٌتم االعتراؾ بالتعدٌالت علتتم مراجعة التقدٌرات واالفتراضات المتعلقة 

 األحكام  )أ(

 المعلومات حول األحكام المتبعة فً تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة التً لها األثر األهم على المبالػ المعترؾ بها فً البٌانات المالٌة تم
 إدراجها فً اإلٌضاحات التالٌة:

  المدفوعات مقدما متضمنة اإلٌراد المستحق: إٌراد العمولة وما إذا كانت المجموعة تتصرؾ كوكٌل فً  -36رقم إٌضاح

 المعاملة بدال عن كونها موكل.

  ما إذا كان لدى المجموعة سٌطرة قابمة على الشركة المستثمر فٌها.  : الشركات التابعة -( 2)أ( ) 6اإلٌضاح رقم 

 قدٌراتوالتاالفتراضات الشكوك حول  )ب(

فتراضات والتقدٌرات التً بها مخاطر كبٌر ٌنتج عنها تعدٌالت فً السنة المنتهٌة لشكوك حول االلالمعلومات عن المجاالت الهامة 
 مضمنة فً اإلٌضاحات التالٌة: 3131دٌسمبر  13فً 

  لٌة المتوقعة والقٌمة العادلةانخفاض قٌمة الشهرة: االفتراضات الربٌسٌة ذات الصلة بالتدفقات النقدٌة المستقب -33إٌضاح. 

  االعتراؾ والقٌاس بالمخصصات والطوارئ: االفتراضات  -)االرتباطات الطاربة(  12)المستحقات( و 33اإلٌضاح رقم

 . الربٌسٌة حول احتمال وحجم تدفق الموارد الخارجة
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 استخدام التقدٌرات واألحكام )تابع( 4

 )تابع(الشكوك حول االفتراضات والتقدٌرات  )ب(

  انخفاض قٌمة الحسابات والذمم المدٌنة األخرى. 34إٌضاح 

  األعمار اإلنتاجٌة المقدرة والقٌم الباقٌة ومعدالت اإلهالك ذات الصلة للممتلكات والمصنع والمعدات.31إٌضاح رقم : 

  اإلٌراد من المشارٌع طوٌلة األجل المقٌمة باستخدام نسبة مبوٌة من إكمال العمل، والتؽٌرات فً العقد  – 35إٌضاح رقم

 والتكلفة المقدرة إلكمال العمل.

 إضافة إلى ذلك فإن االفتراضات والتقدٌرات تنطبق على المفاهٌم التالٌة لإلٌراد. 

 قٌاس القٌمة العادلة

والمطلوبات المالٌة وؼٌر  الموجوداتٌتطلب عدد من السٌاسات واإلفصاحات المحاسبٌة للمجموعة قٌاس القٌمة العادلة لكل من 
 المالً.

لدى المجموعة إطار رقابة موضوع فٌما ٌتعلق بقٌاس القٌم العادلة. ٌتضمن هذا اإلطار فرٌق تقٌٌم تقع علٌه المسإولٌة الكلٌة عن 
 .العضو المنتدبوهو مسإول مباشرة أمام  3قٌاسات القٌمة العادلة الهامة متضمنة القٌم العادلة من المستوى  اإلشراؾ على جمٌع

ٌقوم فرٌق التقٌٌم بإجراء مراجعة منتظمة للمدخالت ؼٌر المالحظة الهامة وتسوٌات التقٌٌم. فً حالة استخدام معلومات من طرؾ 
قٌاس القٌم العادلة عندها ٌقوم فرٌق التقٌٌم بتقٌٌم الدلٌل الذي ٌتم الحصول علٌه من ثالث مثل عروض الوسٌط أو خدمات التسعٌر ل

أطراؾ ثالثة لدعم النتٌجة بؤن هذه التقٌٌمات تلبً متطلبات المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة، متضمنة مستوى ترتٌب القٌمة العادلة 
 لتدقٌق بالمجموعة حول المواضٌع الهامة للتقٌٌم.الذي ٌجب تصنٌؾ هذه التقٌٌمات فٌه. ٌتم إبالغ لجنة ا

أو مطلوب تستخدم المجموعة البٌانات المالحظة بالسوق ما أمكن ذلك. ٌتم وضع القٌم العادلة ضمن  صلعند قٌاس القٌمة العادلة أل
 ت التقٌٌم مثل:فبات فً مختلؾ المستوٌات فً ترتٌب القٌمة العادلة وذلك استنادا إلى المدخالت المستخدمة فً تقنٌا

  مطابقةت أو مطلوبات صالاألسعار المتداولة )ؼٌر المعدلة( فً أسواق نشطة أل :1المستوى. 

  سواء أو المطلوب  صلوالتً ٌمكن مالحظتها لأل 1مدخالت بخالؾ األسعار المدرجة المضمنة فً المستوى  :2المستوى
 بشكل مباشر )مثل األسعار( أو ؼٌر مباشر )مثل المشتقات من األسعار(. 

  أو المطلوب ال تستند إلى بٌانات ملحوظة بالسوق )المدخالت التً ال ٌمكن مالحظتها(. صلمدخالت لأل :3المستىي 

أو مطلوب فً مستوٌات مختلفة من ترتٌب القٌمة  صللو كان من المحتمل تصنٌؾ المدخالت المستخدمة لقٌاس القٌمة العادلة أل
العادلة، عندها ٌتم تصنٌؾ قٌاس القٌمة العادلة فً مجمله فً نفس مستوى ترتٌب القٌمة العادلة كمدخل فً أدنى مستوى ٌعتبر هاما 

 لمجمل القٌاس.

التً حدث فٌها التؽٌٌر. ٌتم إدراج المزٌد من تعترؾ المجموعة بالتحوٌل بٌن مستوٌات ترتٌب القٌمة العادلة فً نهاٌة فترة التقرٌر 
 المعلومات حول االفتراضات المستخدمة فً قٌاس القٌم العادلة فً اإلٌضاحات التالٌة:

  االستثماز العقازي،33إيضاح زقم : 

  االستثمازاث المتاحت للبیع.32إيضاح زقم : 

 أساس القٌاس 5

أ التكلفة التارٌخٌة فٌما عدا البنود التالٌة والتً تٌم قٌاسها على أساس بدٌل فً كل تم إعداد البٌانات المالٌة الموحدة على أساس مبد
 تارٌخ تقرٌر. 

 أساس القٌاس البنود

 القٌمة العادلة  المالٌة المتاحة للبٌع الموجودات

 القٌمة العادلة  االستثمارات العقارٌة
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  التغٌٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة 6

على جمٌع الفترات المعروضة  8التؽٌٌرات أدناه فقد قامت المجموعة بتطبٌق السٌاسات المحاسبٌة الواردة فً اإلٌضاح رقم فٌما عدا 
 فً هذه البٌانات المالٌة الموحدة.

األخرى تبنت المجموعة المعاٌٌر والتعدٌالت على المعاٌٌر الجدٌدة التالٌة متضمنة أٌة تعدٌالت عرضٌة ناشبة عنها على المعاٌٌر 
 :2013ٌناٌر  1وهً بتارٌخ تطبٌق مبدبً هو 

 عرض بنود الدخل الشامل اآلخر -)معدل( 1معٌار المحاسبة الدولً رقم  (1)

 منافع الموظفٌن - 19معٌار المحاسبة الدولً رقم  (2)

 االستثمارات فً شركات زمٌلة ومشارٌع مشتركة -( 2111) 28معٌار المحاسبة الدولً رقم  (3)

 (2111المالٌة والمطلوبات المالٌة ) الموجوداتعن مقاصة  7ار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم التعدٌالت على المعٌ (4)

البٌانات المالٌة  - 27البٌانات المالٌة الموحدة ومعٌار المحاسبة الدولً رقم  - 11المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم  (5)
 (2111) المنفصلة

 الترتٌبات المشتركة - 11المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم  (6)

 اإلفصاح عن المساهمات فً الشركات األخرى - 12المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم  (7)

 قٌاس القٌمة العادلة - 13المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم  (8)

 (2111التحسٌنات على المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة ) (9)

 تم توضٌح طبٌعة وآثار التؽٌٌرات أدناه:

 عرض بنود الدخل الشامل اآلخر  –)تعدٌل(  1معٌار المحاسبة الدولً رقم  (1)

( قٌام الكٌان بعرض بنود الدخل الشامل اآلخر التً ٌمكن إعادة تصنٌفها إلى 3تشترط التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رقم )

صل عن تلك التً ال ٌمكن أبدا إعادة تصنٌفها إلى الربح الربح أو الخسارة فً المستقبل فً حالة تحقق شروط معٌنة وذلك بشكل منف
 أو الخسارة. 

نتج عن تبنً هذا التعدٌل تعدٌل المجموعة لعرض بنود الدخل الشامل اآلخر فً بٌان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
تقبل فً حالة تحقق شروط معٌنة وذلك لتعرض بصورة منفصلة البنود التً ٌمكن إعادة تصنٌفها إلى الربح أو الخسارة فً المس

 بشكل منفصل عن تلك التً ال ٌمكن أبدا إعادة تصنٌفها.  تمت إعادة عرض معلومات المقارنة أٌضا بناء على ذلك.

 (2111: منافع الموظفٌن )19معٌار المحاسبة الدولً رقم  (2)

قصٌرة األجل وطوٌلة األجل األجل األخرى لتوضٌح الفرق ( تعرٌؾ منافع الموظفٌن 2111) 19ٌؽٌر معٌار المحاسبة الدولً رقم 
 بٌن االثنٌن.

 لم ٌكن لتبنً هذا المعٌار أثر هام على البٌانات المالٌة الموحدة.

 (: االستثمارات فً شركات زمٌلة ومشارٌع مشتركة2111) 28معٌار المحاسبة الدولً رقم  (3)

 28(. ٌدخل معٌار المحاسبة الدولً رقم 2118) 28المحاسبة الدولً رقم  ر( ٌلؽً معٌا2111) 28معٌار المحاسبة الدولً رقم 
 التعدٌالت التالٌة: 

  ؼٌر المتداولة المحتفظ بها للبٌع  الموجودات 5الشركات الزمٌلة المحتفظ بها للبٌع: المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم
االستثمارات، فً شركة زمٌلة أو مشروع مشترك التً تلبً  والعملٌات المتوقفة وهو ٌنطبق على االستثمارات، أو حصة من

صنفة على أنها محتفظ بها للبٌع. بالنسبة لألي جزء من االستثمار لم ٌتم تصنٌفه على أنه محتفظ به للبٌع المعٌار لتصبح م
حاسبة عن أٌة مبعاد تتم الٌقوم الكٌان بتطبٌق طرٌقة حقوق الملكٌة إلى أن ٌتم استبعاد الجزء المحتفظ به للبٌع. بعد االست

مساهمة محتفظ بها باستخدام طرٌقة حقوق الملكٌة فً الحالة التً تستمر المساهمة المحتفظ بها فً كونها شركة زمٌلة أو 
 مشروع مشترك.

 را فً مشروع مشترك أو عند توقؾ النفوذ الهام أو السٌطرة المشتركة، حتى ولو أصبح االستثمار فً شركة زمٌلة استثما
 بإعادة قٌاس المساهمة المحتفظ بها. كٌانقوم اللعكس، ال ٌا

 لم ٌكن لتبنً هذا المعٌار أثر هام على البٌانات المالٌة الموحدة.
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 )تابع( التغٌٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة 6

 (2111المالٌة والمطلوبات المالٌة ) الموجوداتعن مقاصة  7المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم  (4) 

( تدخل إفصاحات 7المالٌة والمطلوبات المالٌة )التعدٌالت على المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم  الموجوداتمقاصة  -اإلفصاحات 

عن أثر اتفاقٌات المقاصة على المركز المالً للكٌان. استنادا إلى متطلبات اإلفصاح الجدٌدة سٌكون على المجموعة تقدٌم معلومات 
ػ التً تمت مقاصتها فً بٌان المركز المالً وطبٌعة ومدى حق المقاصة بموجب اتفاقٌات المقاصة األصلٌة أو عن ماهٌة المبال
 اتفاقٌات مماثلة.

 لٌس لتبنً هذا التعدٌل أثر كبٌر على البٌانات المالٌة الموحدة. 

البٌانات المالٌة المنفصلة  27محاسبة الدولً رقم البٌانات المالٌة الموحدة ومعٌار ال - 11المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم  (5)
(2111) 

نموذج سٌطرة فردي لتحدٌد ما إذا كان ٌجب توحٌد الشركة المستثمر فٌها. ٌحل المعٌار  01ٌقدم المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 
المالٌة الموحدة والمنفصلة والذي ٌعالج البٌانات  البٌانات 77محل معٌار المحاسبة الدولً الحالً رقم  01الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 

الشركات المنشؤة لؽرض خاص. ٌركز نموذج الرقابة الجدٌد هذا  -: التوحٌد 07المالٌة الموحدة وتفسٌر لجنة التفاسٌر القابمة رقم 

ت المتؽٌرة من مشاركتها فً على ما إذا كان لدى المجموعة السلطة على الشركة المستثمر فٌها والمخاطر أو الحقوق فً العابدا
الشركة المستثمر فٌها ومقدرتها على استخدام سلطتها للتؤثٌر على تلك العابدات. قامت المجموعة بتعدٌل سٌاستها المحاسبٌة عن 

 وقد قامت بإعادة تقٌٌم نتٌجة توحٌدها. 01التوحٌد بما ٌتماشى مع متطلبات المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 

 ادة تقٌٌم اشتراطات السٌطرة والتوحٌد أثر هام على البٌانات المالٌة الموحدة.لٌس إلع

 الترتٌبات المشتركة - 11المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم  (6)

سابقا، المساهمات فً المشارٌع  صلاأل 10محل أجزاء من معٌار المحاسبة الدولً رقم  00ٌحل المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 
تصنٌؾ المساهمات فً الترتٌبات  00المشتركة والذي ٌتعامل مع المشارٌع المشتركة. ٌتطلب المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 

قة لتزامات تجاه المطلوبات المتعلاالالمشتركة إما على أنها عملٌات مشتركة )لو لكان لدى المجموعة الحقوق فً األصول و
بالترتٌب( أو مشارٌع مشتركة )لو كان لدى المجموعة الحقوق فقط فً صافً أصول الترتٌب(. عند إجراء هذا التقٌٌم ٌجب على 

 المجموعة أن تضع فً االعتبار هٌكل الترتٌبات والحقابق والظروؾ األخرى. 

 الٌة الموحدة. لٌس إلعادة تقٌٌم المشاركة فً الترتٌبات المشتركة أثر هام على البٌانات الم

 اإلفصاح عن المساهمات فً الكٌانات األخرى - 12المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم  (7)

فً معٌار واحد كافة اشتراطات اإلفصاح عن مساهمات الكٌان فً الشركات التابعة  07ٌجمع المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 

والكٌانات المنظمة ؼٌر الموحدة. ٌشترط اإلفصاح عن معلومات عن طبٌعة هذه المساهمات والترتٌبات المشتركة والشركات الزمٌلة 
قامت المجموعة بتوسٌع إفصاحاتها حول  07والمخاطر واآلثار المالٌة المصاحبة لها. نتٌجة للمعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 

 .01)أ( و 8ى الرجوع إلى اإلٌضاحٌن مساهماتها فً الشركات التابعة والكٌانات المنظمة األخرى. ٌرج

 قٌاس القٌمة العادلة - 13المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم  (8)

مصدرا واحدا للتوجٌه عن كٌفٌة قٌاس القٌمة العادلة وهو ٌحل محل توجٌه قٌاس القٌمة  01ٌوفر المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 

تعرٌؾ القٌمة العادلة على أنها السعر الذي المعٌار ٌوحد كل المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة.  فً الوقت الحالً فً المنتشرالعادلة 
أو دفعه عن تحوٌل التزام فً معاملة نظامٌة بٌن أطراؾ مشاركة بالسوق فً تارٌخ القٌاس. ٌحل  أصلٌمكن استالمه عن بٌع 

المعٌار محل وٌوسع متطلبات اإلفصاح حول قٌاسات القٌمة العادلة فً المعاٌٌر الدولٌة األخرى للتقارٌر المالٌة متضمنة المعٌار 
 .7الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 

. 04و 07و 5)ب( و 4جموعة بإدراج إفصاحات إضافٌة فً هذا الخصوص.  ٌرجى الرجوع إلى اإلٌضاحات نتٌجة لذلك قامت الم
بتطبٌق توجٌه قٌاس القٌمة العادلة الجدٌد بصورة  المجموعةقامت  01لمعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم وفقا للنصوص االنتقالٌة ل

فصاحات الجدٌدة. برؼم ما ذكر أعاله، لٌس للتؽٌٌر أثر هام على قٌاسات أصول مستقبلٌة ولم تقم بتقدٌم أٌة معلومات مقارنة لإل
 .المجموعةوالتزامات 

 (2111التحسٌنات على المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة ) (9)

دولٌة للتقارٌر على عدد من التعدٌالت على المعاٌٌر ال 2111احتوت التحسٌنات على المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة الصادرة فً 
المالٌة التً ٌرى مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة أنها ؼٌر عاجلة ولكنها ضرورٌة. تشتمل التحسٌنات على المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر 
المالٌة على تعدٌالت ٌنتج عنها تؽٌٌرات محاسبٌة ألؼراض العرض واالعتراؾ والقٌاس إضافة إلى تعدٌالت اصطالحٌة وتحرٌرٌة 

 بتشكٌلة فردٌة من المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة.  متعلقة
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 2113ٌنداٌر  1أصبح عدد من المعاٌٌر الجدٌدة والتعدٌالت والتفسٌرات على المعاٌٌر ساري المفعول للفترات السنوٌة التً تبددأ بعدد 
ولم ٌتم تطبٌقها عند إعداد هذه البٌانات المالٌة الموحدة. تلك المعاٌٌر ذات الصلة بالمجموعدة واردة أدنداه. ال تخطدط المجموعدة لتبندً 

 لمعاٌٌر مبكرا. أي من هذه ا

 : األدوات المالٌة9المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة  (1)

المالٌة. ٌقدم المعٌار الدولً  الموجودات( متطلبات جدٌدة لتصنٌؾ وقٌاس 2119) 9ٌدخل المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 
( إضافات على المعٌار المتعلق بالمطلوبات المالٌة. لدى مجلس المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة حالٌا 2111) 9للتقارٌر المالٌة رقم 

تطلبات للتصنٌؾ والقٌاس وإضافة م 9مشروعا قابما لوضع تعدٌالت محدودة على متطلبات المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 
 المالٌة ومحاسبة التحوط.  الموجوداتجدٌدة لمعالجة انخفاض قٌمة 

 19( تؽٌٌرا كبٌرا من المتطلبات الحالٌة فً معٌار المحاسبة الدولً رقم 7119) 9تمثل متطلبات المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 

المالٌة: التكلفة المطفؤة والقٌمة العادلة. ٌمكن  الموجوداتالمالٌة. ٌحتوي المعٌار على فبتٌن ربٌسٌتٌن لقٌاس  الموجوداتبخصوص 
من أجل تحصٌل تدفقات  الموجوداتالمالً بالتكلفة المطفؤة إذا كان محتفظا به فً نموذج أعمال ٌهدؾ إلى االحتفاظ ب صلقٌاس األ

ط دفعات المبلػ األساسً والفابدة على المبلػ تنشا فً توارٌخ محددة تدفقات نقدٌة هً فق صلنقدٌة تعاقدٌة وكانت البنود التعاقدٌة لأل
 19المالٌة األخرى ٌتم قٌاسها بالقٌمة العادلة. ٌلؽً المعٌار فبات معٌار المحاسبة الدولً رقم  الموجوداتاألساسً القابم. جمٌع 

 الحالٌة وهً المحتفظ به لتارٌخ االستحقاق والمتاح للبٌع والقروض والذمم المدٌنة. 

لالستثمار فً أداة حقوق ملكٌة ؼٌر المحتفظ بها للمتاجرة فإن المعٌار ٌسمح باختٌار ال رجعة عنه عند االعتراؾ المبدبً بالنسبة 
على أساس األسهم الفردٌة كل منها على حدة، وذلك لعرض كافة تؽٌرات القٌمة العادلة من االستثمار فً الدخل الشامل اآلخر. ال 

راؾ به فً الدخل الشامل اآلخر أن ٌعاد تصنٌفه إلى الربح أو الخسارة فً تارٌخ الحق. ؼٌر أن ٌمكن أبدا ألي مبلػ تم االعت
توزٌعات األرباح من تلك االستثمارات ٌتم االعتراؾ بها فً الربح أو الخسارة بدال من الدخل الشامل اآلخر إال إذا كانت تمثل بشكل 

ات فً أدوات حقوق الملكٌة فٌما ٌتعلق بتلك التً ال ٌختار فٌها الكٌان عرض واضح استردادا جزبٌا لتكلفة االستثمار. االستثمار
 التؽٌرات فً القٌمة فً الربح أو الخسارة.ب االعتراؾ تؽٌرات القٌمة العادلة فً الدخل الشامل اآلخر ٌمكن قٌاسها بالقٌمة العادلة مع

 مالٌا ضمن نطاق المعٌار، وٌتم عوضا عن ذلك أصالكون ٌتطلب المعٌار أال ٌتم فصل المشتقات المضمنة فً عقود مع مضٌؾ ٌ
 تقٌٌم األداة المالٌة الهجٌنة بكاملها لمعرفة ما إذا كان ٌجب قٌاسها بالتكلفة المطفؤة أو القٌمة العادلة.

وجب خٌار القٌمة ( اشتراطا جدٌدا فٌما ٌتعلق بالمطلوبات المالٌة المسجلة بم7101) 9ٌدخل المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 

العادلة لعرض تؽٌرات القٌمة العادلة التً تنسب لمخاطر ابتمان المطلوب فً الدخل الشامل اآلخر بدال عن الربح أو الخسارة. 
( بالنقل بشكل كبٌر ودون تعدٌل جوهري للمبادئ التوجٌهٌة 7101) 9بجانب هذا التؽٌٌر ٌقوم المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 

 .19صنٌؾ وقٌاس المطلوبات المالٌة من معٌار المحاسبة الدولً رقم حول ت

( معٌار محاسبة تؽطٌة عامة جدٌد ٌقوم برصؾ محاسبة التحوط بصورة أكثر 7101) 9ٌدخل المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 
بخصوص محاسبة التؽطٌة وٌعالج حاالت قربا من إدارة المخاطر. كما تنشا المتطلبات أٌضا منهجا أثر استنادا إلى المبادئ 

. ال ٌإدي المعٌار الجدٌد إلى تؽٌٌر أساسً 19االختالؾ ونقاط الضعؾ فً نموذج محاسبة التؽطٌة فً معٌار المحاسبة الدولً رقم 

لتقٌٌم فعالٌة  فً أنواع عالقات التحوط  أو متطلبات قٌاس واالعتراؾ بعدم الفعالٌة، وبرؼم ذلك سٌطلب ممارسة المزٌد من األحكام
 عالقة التحوط بموجب المعٌار الجدٌد.

ولكنه سٌتم تحدٌده عند االنتهاء من المراحل القابمة.  9لم ٌحدد التارٌخ اإللزامً لسرٌان مفعول المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 
ٌٌر المحاسبة الدولٌة التفكٌر فً إجراء مسموح به. قرر مجلس معا 9برؼم ذلك فإن تطبٌق المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 

لمعالجة الممارسة ومواضٌع أخرى. بدأت الشركة فً عملٌة تقٌٌم األثر  9تعدٌالت محدودة على المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 

 المحتمل لهذا المعٌار ولكنها بانتظار االنتهاء من التعدٌالت المحدودة قبل االنتهاء من التقٌٌم.

 ر إلى طبٌعة أنشطة المجموعة ال ٌتوقع أن ٌكون لهذا المعٌار أثر هام على البٌانات المالٌة للمجموعة.بالنظ

 )ر( منافع الموظفٌن 19التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رقم  (2)

على االشتراكات من  )ر( 09منافع الموظفٌن )تعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رقم  09ٌطبق معٌار المحاسبة الدولً رقم 

جانب الموظفٌن أو من أطراؾ ثالثة لخطط منافع محددة. هدؾ التعدٌالت هو تبسٌط المحاسبة عن االشتراكات المستقلة عن عدد 
 سنوات خدمة الموظفٌن.

للمعٌار. ال تتوقع . ٌسمح بالتطبٌق المبكر 7104ٌناٌر  0تصبح التعدٌالت سارٌة المفعول للفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد 

 المجموعة أثرا كبٌرا من تبنً هذه التعدٌالت.
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 المعاٌٌر والتفسٌرات الجدٌدة المصدرة ولكنها لم تصبح سارٌة المفعول )تابع( 7

المالٌة  الموجوداتعن مقاصة  32ومعٌار المحاسبة الدولً رقم  7التعدٌالت على المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم  (3)
 ( 2111ات المالٌة )والمطلوب

 17( ٌوضح معٌار المحاسبة الدولً رقم 17المالٌة والمطلوبات المالٌة )تعدٌل على معٌار المحاسبة الدولً رقم  الموجوداتمقاصة 

 معاٌٌر المقاصة من خالل تفسٌر متى ٌملك الكٌان حقا قانونٌا نافذا للمقاصة ومتى تكون التسوٌة اإلجمالٌة معادلة للتسوٌة الصافٌة. 

والفترات المرحلٌة ضمن تلك الفترات السنوٌة. ٌسمح  7104ٌناٌر  0السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد ٌسري مفعول التعدٌالت للفترات 

 بالتبنً المبكر.

 ال تتوقع المجموعة أثرا كبٌرا من تبنً هذه التعدٌالت.

 (2113استبدال المشتقات واالستمرار بمحاسبة التحوط ) (4)

إعفاء من إٌقاؾ محاسبة ٌقدم  19تعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رقم  –استبدال المشتقات واالستمرار بمحاسبة التحوط 

  التحوط فً حال استوفٌت معاٌٌر معٌنة.

. ٌسمح بالتبنً المبكر. على الرؼم من أن التعدٌالت 7104ٌناٌر  0ٌسري مفعول التعدٌالت للفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد 
فإن محاسبة التحوط السابقة )ما قبل  ك كٌان قد أوقؾ محاسبة التحوط مسبقا نتٌجة لالستبداللكن إذا كان هناتطبق بصورة رجعٌة 

 االستبدال( لتلك العالقة ال ٌمكن استعادتها.

 ال تتوقع المجموعة أثرا كبٌرا من تبنً هذه التعدٌالت.

 (12لدولً للتقارٌر المالٌة رقم والمعٌار ا 11)تعدٌالت على المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم الكٌانات االستثمارٌة  (5)

والذي ٌمنح إعفاء معٌنا من توحٌد الكٌانات االستثمارٌة. ٌشترط كٌانات مالٌة مإهلة للمحاسبة عن االستثمار فً شركات مستثمر 
، لكن 7104ٌناٌر  0بعد  فٌها ومسٌطر علٌها على أساس القٌمة العادلة. تارٌخ سرٌان المفعول هو الفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو

 .01ٌسمح بالتبنً المبكر لتمكٌن التماشً مع تبنً المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 

 ال تتوقع المجموعة أثرا كبٌرا من تبنً هذه التعدٌالت.

 ؼٌر المالٌةت صالعن إفصاحات المبلػ القابل لالسترداد بالنسبة لأل 36التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رقم  (6)

( قامت بتوسٌع 16ت ؼٌر المالٌة )التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رقم صالإفصاحات المبلػ القابل لالسترداد بالنسبة لأل

إفصاحات المبالػ القابلة لالسترداد عندما تستند تلك المبالػ إلى قٌمة عادلة تقل عن تكالٌؾ االستبعادات وخسارة االنخفاض فً القٌمة 
 معترؾ بها. ال

. ٌجب على الكٌان عدم تطبٌق هذه التعدٌالت 7104ٌناٌر  0تصبح التعدٌالت سارٌة المفعول للفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد 
 .01فً الفترات )متضمنة فترات المقارنة( التً ال تطبق فٌها أٌضا المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 

 من تبنً هذه التعدٌالت. ال تتوقع المجموعة أثرا كبٌرا

  السٌاسات المحاسبٌة الهامة 8

السٌاسات المحاسبٌة التالٌة باتساق على كافة الفترات ، قامت المجموعة بتطبٌق 7باستثناء التؽٌرات المفصلة فً اإلٌضاح رقم 
 المعروضة فً هذه البٌانات المالٌة الموحدة.

 :والصفحات التً تحتوي على تفاصٌلهافٌما ٌلً فهرس للسٌاسات المحاسبٌة الهامة 

 01 أساس التوحٌد  (أ 
 05 االعتراؾ باإلٌرادات  (ب 

 05 إٌراد التموٌل وتكلفة التموٌل  (ج 
 06 تحوٌل العمالت األجنبٌة  (د 

 06 مكافآت نهاٌة خدمة الموظفٌن  (ه 
 06 المخزون  (و 
 06 عقود اإلنشاء قٌد التنفٌذ  (ز 

 07 الممتلكات واآلالت والمعدات  (ح 
 07 ؼٌر الملموسة والشهرة الموجودات  (ط 

 07 االستثمارات العقارٌة  (ي 
 08 األدوات المالٌة  (ك 
 09 انخفاض القٌمة  (ل 

 71 المخزون  (م 
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 )تابع( السٌاسات المحاسبٌة الهامة 8

 أساس التوحٌد (أ 

 تجمٌع األعمال (1)

عند تحوٌل السٌطرة إلى المجموعة. ٌقاس المقابل المحول فً عملٌة  االقتناءتحاسب المجموعة عن تجمٌع األعمال باستخدام طرٌقة  
القابلة للتحدٌد المقتناة. ٌتم اختبار أٌة شهرة تنشؤ بشكل سنوي من أجل  الموجوداتوكذلك صافً  االقتناء عادة بالقٌمة العادلة

سارة مباشرة. تصرؾ تكالٌؾ المعاملة عند ٌتم االعتراؾ بؤي ربح من عملٌة شراء بسعر مخفض فً الربح أو الخانخفاض القٌمة. 
 مرتبطة بإصدار دٌن أو أسهم حقوق ملكٌة.إال إذا كانت تكبدها، 

 ة سابقا. ٌتم االعتراؾ بتلك المبالػ عادة فً الربح أو الخسارة.أصلال ٌتضمن المقابل المحول مبالػ متعلقة بسداد عالقات  

إذا كان المقابل المحتمل مصنفا كحقوق ملكٌة ال ٌتم إعادة ٌقاس أي مقابل محتمل مستحق الدفع بالقٌمة العادلة فً تارٌخ االقتناء.  
فً القٌمة العادلة للمقابل تسوٌة ضمن حقوق الملكٌة. عدا عن ذلك ٌتم االعتراؾ بالتؽٌرات الالحقة قٌاسه وتتم المحاسبة عن ال

 أو الخسارة.المحتمل فً الربح 

بمكافآت لدى موظفً الشركة المقتناة )مكافآت الشركة )مكافآت استبدال( المكافآت المستندة إلى األسهم  إذا كان مشترطا استبدال 
من مبلػ مكافؤة استبدال المقتنً عند قٌاس المقابل المحول فً تجمٌع األعمال. ٌستند تحدٌد المقتناة( ٌتم عندها إدراج كافة أو جزء 

مقٌاس مستند إلى السوق لمكافآت االستبدال مقارنة مع مقٌاس مستند إلى السوق لمكافآت الشركة المقتناة وإلى الحد هذا األمر إلى 
 التجمٌع.تتعلق فٌه مكافآت االستبدال بخدمة ما قبل الذي 

 الشركات التابعة (2)

مإهلة لعوابد متنوعة من ارتباطها الشركات التابعة هً كٌانات تسٌطر علٌها المجموعة. تسٌطر المجموعة على كٌان عندما تكون  
البٌانات المالٌة ٌتم إدراج هذه العابدات من خالل سلطتها على الكٌان. حقوق فٌها ولدٌها القدرة على التؤثٌر على أو لدٌها بالكٌان 

 للشركات التابعة فً البٌانات المالٌة الموحدة من تارٌخ بدء السٌطرة لؽاٌة انتهابها.

 .7101دٌسمبر  10تعرؾ مجتمعة بـ"المجموعة"( كما فً تسٌطر الشركة على الكٌانات التالٌة، ) 

 األنشطة الرئٌسٌة نسبة الملكٌة بلد التؤسٌس اسم الشركة التابعة

 صناعة وتجارة االسمنت %011 قطر الخلٌج لالسمنت ش.ش.وشركة 
 تجارة االسمنت %011 قطر المستثمر ش.ش.و

 العقارات %011 قطر مجموعة المستثمرٌن القطرٌٌن للعقارات ش.ش.و
مجموعة المستثمرٌن القطرٌٌن لتنمٌة المشارٌع 

 ش.ش.و
 أعمال المعدات الصناعٌة %011 قطر

 تجارة المعدات العامة %011 قطر  للتقنٌات والتجارة ش.ش.والشركة الدولٌة 
 أنظمة تقنٌة المعلومات واألمان %011 قطر الشركة القطرٌة لألنظمة األمنٌة

مجموعة المستثمرٌن القطرٌٌن للخدمات العامة 
 ش.ش.و

 مواد البناءتجارة ومقاوالت  %011 قطر

 خدمات المعدات الصناعٌة والهندسٌة %011 قطر مجموعة المستثمرٌن القطرٌٌن للمقاوالت ش.ش.و
 تمثٌل الشركات العالمٌة %011 قطر مجموعة المستثمرٌن القطرٌٌن العالمٌة ش.ش.و

 هندسٌة( –شركات صناعٌة )مٌكانٌكٌة %011 قطر ش.ش.و مجموعة المستثمرٌن القطرٌٌن للصناعات
مجموعة المستثمرٌن القطرٌٌن للصناعات الخفٌفة 

 ش.ش.و
 شركات صناعٌة %011 قطر 

 خدمات تقنٌة المعلومات %011 قطر مجموعة المستثمرٌن القطرٌٌن للتكنولوجٌا ش.ش.و
مجموعة المستثمرٌن القطرٌٌن للخدمات البحرٌة 

 ش.ش.و
 الخدمات البحرٌة والشحن %011 قطر 

 العالمٌةتمثٌل الشركات  %011 قطر  مجموعة المستثمرٌن القطرٌٌن للتجارة ش.ش.و
 استثمار وتجارة أخرى %011 قطر  المجموعة القطرٌة لالستثمار ش.ش.و

 استثمار وتجارة أخرى %011 قطر  مجموعة المستثمرٌن القطرٌٌن ش.ش.و
 وكاالت تؤمٌن %011 قطر  كٌب قطر ش.ش.و

 أنظمة تقنٌة المعلومات واألمان %011 قطر  شركة سمٌث هٌمان القطرٌة ش.ش.و
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 )تابع( السٌاسات المحاسبٌة الهامة 8

 أساس التوحٌد )تابع( أ(

ملٌون لاير قطري منحت لشركات  76767بخصوص التسهٌالت االبتمانٌة بمبلػ أصدرت الشركة ضمانات لبنوك معٌنة  
 تابعة بشكل دفعات ضمان وقروض قصٌرة األجل وقروض طوٌلة األجل.

 زوال السٌطرة (3)

 ةوأٌأٌة مساهمات ال  تتمتع بالسٌطرة لشركة التابعة وا ومطلوبات أصول فًاالعتراؾ  بإلؽاءفقدان السٌطرة تقوم المجموعة  عند 
 تقاس أٌة مساهمة تبقى فً الشركة التابعة السابقة بالقٌمة العادلة عند زوال السٌطرة. .الملكٌةمكونات أخرى لحقوق 

 فٌها بطرٌقة حقوق الملكٌةالمساهمات فً الشركات المستثمر  (4)

 تشمل مساهمات المجموعة فً الشركات المستثمر فٌها بطرٌقة حقوق الملكٌة استثمارات فً شركات زمٌلة. 

لكنه لٌس بسٌطرة أو مشروع مشترك على السٌاسات المالٌة نفوذا هاما علٌها الشركات الزمٌلة هً كٌانات تملك المجموعة  
ت أصالمشتركة حٌث ٌكون للمجموعة حقوقا فً صافً هو اتفاقٌة ٌكون للمجموعة فٌها سٌطرة  والتشؽٌلٌة. المشروع المشترك

 تها والتزامات تجاه مطلوباتها.أصالحقوق فً االتفاقٌة عوضا عن 

بالتكلفة م االعتراؾ بها مبدبٌا بطرٌقة حقوق الملكٌة وٌتوالمشارٌع المشتركة تتم المحاسبة عن االستثمارات فً الشركات الزمٌلة 
فً الربح أو  المجموعةحصة الموحدة فً أعقاب االعتراؾ المبدبً ٌدرج فً البٌانات المالٌة تتضمن تكالٌؾ المعامالت.  والتً

 لنفوذ الهام أو السٌطرة المشتركة.ا نهاٌةتارٌخ لؽاٌة الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فٌها بطرٌقة حقوق الملكٌة، 

 المعامالت المستبعدة عند التوحٌد (5)

بٌن شركات المجموعة الناشبة من التعامالت بٌن شركات ؼٌر محققة مصروفات والمعامالت وأٌة إٌرادات وٌتم استبعاد األرصدة  
قابل فً مالناشبة من معامالت مع الشركات المستثمر فٌها بطرٌقة حقوق الملكٌة ؼٌر المحققة  األرباحالمجموعة. ٌتم استبعاد 

ؼٌر المحققة  األرباحبنفس طرٌقة ٌتم استبعاد الخسابر ؼٌر المحققة االستثمار إلى حد مساهمة المجموعة فً الشركة المستثمر فٌها. 
 ولكن فقط إلى الحد الذي ال ٌوجد فٌه دلٌل على انخفاض فً القٌمة.

 االعتراف باإلٌرادات ب(

 إٌرادات العقود 

لبعض عمالء المجموعة فً قطاع منتجات األخشاب.  من تطوٌر عدد من وحدات التخزٌن والمخازن ٌنتج إٌراد العقود المعترؾ به 
 استنادا إلى عقود تم التفاوض علٌها بشكل محدد مع العمالء.تم بناء وحدات التخزٌن والمخازن هذه 

ٌتضمن إٌراد العقود المبلػ المبدبً المتفق علٌه فً العقد مضافا إلٌه أي تنوٌع فً عمل العقد والمطالبات ودفعات التحفٌز إلى حد أن  
 ٌكون محتمال أن ٌنتج عنها إٌراد وٌمكن قٌاسه بشكل موثوق به. 

د عقد اإلنشاء فً الربح أو الخسارة بالتناسب مع عندما ٌصبح ممكنا تقدٌر حصٌلة عقد اإلنشاء بشكل موثوق به ٌتم االعتراؾ بإٌرا
مرحلة إنجاز العقد. ٌتم تقٌٌم مرحلة إنجاز العقد بالرجوع إلى مسوح حول العمل المنجز. عندما ٌكون من ؼٌر الممكن تقدٌر حصٌلة 

 ا.عقد اإلنشاء ٌتم االعتراؾ بإٌراد العقد فقط إلى حد تكالٌؾ العقد المتكبدة والتً ٌحتمل استرداده

بخسارة متوقعة من  ٌتعلق بنشاط عقد مستقبلً. ٌتم االعتراؾ أصالٌتم االعتراؾ بمصارٌؾ العقود عند تكبدها إال إذا كانت تنشا  
 عقد مباشرة فً الربح أو الخسارة.

 مبٌعات البضائع 

مشتري وٌكون من المحتمل تحصٌل المقابل اإلٌراد عندما ٌتم تحوٌل المخاطر والعوابد الهامة المتعلقة بالملكٌة إلى الب االعتراؾٌتم  
ٌكون من و البضاعةفً لإلدارة بصورة موثوق بها وال ٌوجد هناك مشاركة مستمرة ومرتجع البضابع وقٌاس التكالٌؾ المصاحبة له 

تجعات والخصومات التجارٌة والحسومات على ٌتم قٌاس اإلٌراد بالصافً من المر الممكن قٌاس مبلػ اإلٌراد بصورة موثوق بها.
. بالنسبة لمبٌعات الخرسانة الجاهزة واأللواح بٌعال التفاقٌةالبنود الفردٌة استنادا إلى نقل المخاطر والعوابد توقٌت ختلؾ ٌالكمٌات. 
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ٌحدث التحوٌل عادة  ألرصفةوحلول المبانً الجاهزة واألسوار وحجارة االمفرؼة من الداخل والكتل االسمنتٌة وأرضٌات التعشٌق 
 عند تسلٌم المنتج إلى الموقع المطلوب من قبل العمٌل.

 )تابع( السٌاسات المحاسبٌة الهامة 8

 االعتراف باإلٌرادات )تابع( ب(

 إٌراد إٌجار االستثمار العقاري 

ٌتم االعتراؾ بإٌراد اإلٌجار من االستثمار العقاري كإٌراد على مبدأ القسط الثابت على مدى فترة اإلٌجار. ٌتم االعتراؾ بحوافز 
من إجمالً إٌراد اإلٌجار على مدى فترة اإلٌجار. ٌتم االعتراؾ بإٌراد اإلٌجار من عقارات أخرى اإلٌجار الممنوحة كجزء مكمل 

 كإٌرادات أخرى.

 والتالعم 

وبعدها ٌكون اإلٌراد المعترؾ به هو صافً العمولة تعمل المجموعة بصفة وكٌل عوضا عن كونها الطرؾ الربٌسً فً معاملة  
 المقدمة من قبل المجموعة.

 تقدٌم الخدمات 

إضافة إلى خدمات تتعلق باإلنشاء. فً حال تم تقدٌم الخدمات بموجب اتفاقٌة واحدة فً فترات تزاول المجموعة تقدٌم خدمات مالٌة  
 على أساس قٌمة عادلة ذي صلة بٌن الخدمات المختلفة.تقارٌر مختلفة ٌتم عندها تخصٌص المقابل 

التقرٌر. ٌتم تقٌٌم مرحلة اإلنجاز استنادا من تقدٌم الخدمات بالتناسب مع مرحلة إنجاز المعاملة فً تارٌخ تعترؾ المجموعة باإلٌراد  
 إلى مسح للعمل المنجز.

 إٌراد التموٌل وتكلفة التموٌل ج(

 ما ٌلً:للمجموعة ٌتضمن إٌراد وتكلفة التموٌل  

 إٌراد الفابدة 

 مصروؾ الفابدة 

الربح أو الخسارة باستخدام طرٌقة فً دى بنوك. ٌتم االعتراؾ بإٌراد الفابدة ٌتكون إٌراد التموٌل من إٌراد الفابدة على ودابع ثابتة ل
طرٌقة الفابدة الفعالة. ٌتم االعتراؾ بإٌراد توزٌع األرباح فً الربح الفابدة الفعالة. ٌتم االعتراؾ بإٌراد أو مصروؾ الفابدة باستخدام 

 تارٌخ نشوء حق المجموعة باستالم المبلػ.أو الخسارة فً 

 معامالت العملة األجنبٌة د(

 الموجوداتتحول معامالت العملة األجنبٌة إلى العملة الوظٌفٌة الخاصة بشركات المجموعة بسعر الصرؾ فً تارٌخ المعامالت. إن  
والمطلوبات  الموجودات. فً تارٌخ التقرٌروالمطلوبات النقدٌة المسجلة بالعمالت األجنبٌة تحول إلى العملة الوظٌفٌة بسعر الصرؾ 

ؼٌر النقدٌة المسجلة بالعمالت األجنبٌة والتً تقاس بالقٌمة العادلة تحول إلى العملة الوظٌفٌة بسعر الصرؾ فً التارٌخ الذي تم فٌه 
تنادا ٌتم االعتراؾ بفروق تحوٌل العملة األجنبٌة عادة فً الربح أو الخسارة. البنود ؼٌر النقدٌة التً تقاس اس تحدٌد القٌمة العادلة.

 ال ٌتم تحوٌلها.إلى التكلفة التارٌخٌة بالعملة األجنبٌة 

 ؼٌر أن فروق تحوٌل العملة األجنبٌة الناشبة من تحوٌل البنود التالٌة ٌتم االعتراؾ بها فً الدخل الشامل اآلخر: 

  ًلة إعادة تصنٌؾ فروق العملة ٌتم فً هذه الحاأدوات حقوق الملكٌة متاحة للبٌع )باستثناء انخفاض القٌمة، حٌث استثمارات ف
 األجنبٌة المعترؾ بها فً الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة(

  ًو(( 1عملٌة أجنبٌة إلى الحد الذي ٌكون فٌه التحوط فعاال )راجع )مطلوب مالً مسجل كبند تحوط من صافً االستثمار ف 

  فعالة.تحوطات تدفق نقدي مإهلة إلى الحد الذي تكون فٌه التحوطات 

 مكافآت نهاٌة خدمة الموظفٌن هـ(

بتكوٌن مخصص لمنافع نهاٌة خدمة للموظفٌن  الشركةتقوم تعترؾ الشركة بمكافآت نهاٌة خدمة الموظفٌن فً الربح أو الخسارة.  
للموظفٌن عند إنهاء رواتب الموظفٌن وفترة التوظٌؾ وتدفع استنادا إلى  3112لعام  32رقم  وفقا الشتراطات قانون العمل القطري

فً المستقبل القرٌب لذلك قامت بتصنٌفه كمطلوب مكافآت نهاٌة الخدمة لموظفٌها التزام ال تتوقع الشركة سداد . التوظٌؾ مع الشركة
المعروض فً بٌان المركز المالً الموحد وصافً القٌمة ؼٌر متداول. لم ٌتم خصم المخصص حٌث أن الفرق بٌن المخصص 

 وقع أن ٌكون كبٌرا.الحالٌة ال ٌت
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 )تابع( السٌاسات المحاسبٌة الهامة 8

 المخزون و(

تستند تكلفة المخزون على المتوسط المرجح للمبلػ األساسً. بالنسبة ٌقاس المخزون بالتكلفة أو صافً القٌمة المحققة، أٌهما أقل. 
 فإن التكلفة تتضمن حصة مناسبة من نفقات اإلنتاج استنادا إلى استطاعة العمل العادٌة. مصنع والعمل قٌد التنفٌذللمخزون ال

 عقود إنشاء قٌد التنفٌذ ز(

تمثل عقود اإلنشاء قٌد التنفٌذ إجمالً المبلػ المتوقع تحصٌله من العمالء لقاء عمل العقد المنفذ لتارٌخه. وتقاس بالتكلفة المتكبدة  
 المعترؾ بها لتارٌخه ناقصا فواتٌر سٌر العمل والخسابر المعترؾ بها.مضافا إلٌها األرباح 

والخسابر المعترؾ  عقود اإلنشاء قٌد التنفٌذ التً تتجاوز فٌها التكالٌؾ المتكبدة مضافا إلٌها األرباح المعترؾ بها لفواتٌر سٌر العمل  
تتجاوز فٌها فواتٌر سٌر العمل المالً. بالنسبة للعقود التً  بها ٌتم عرضها كذمم تجارٌة مدٌنة وذمم مدٌنة أخرى فً بٌان المركز

إجل. ٌتم عرض المبالػ المدفوعة والخسابر المعترؾ بها للتكالٌؾ المتكبدة مضافا إلٌها األرباح المعترؾ بها ٌتم عرضها كإٌراد م
 مقدما من عمالء كإٌراد مإجل.

 غٌر الملموسة والشهرة الموجودات ح(

 الشهرة (1

 الشهرة الناشبة عن اقتناء شركة تابعة بالتكلفة ناقص خسابر االنخفاض فً القٌمة المتراكمة.تقاس  

 الملموسة األخرىغٌر  الموجودات (2

تقاس بالتكلفة ناقص اإلطفاء المتراكم وأٌة الملموسة األخرى التً تقتنٌها المجموعة والتً لها أعمار إنتاجٌة محددة ؼٌر  الموجودات 
 فً القٌمة متراكمة.خسابر انخفاض 

 المصارٌف الالحقة (3

المحدد الذي تتعلق به. كافة  صلتتم رسلمة المصارٌؾ الالحقة فقط عندما تزٌد من المنافع االقتصادٌة المستقبلٌة المتضمنة فً األ 
بح أو الخسارة عند بما فٌها مصارٌؾ الشهرة والعالمات التجارٌة المكونة داخلٌا ٌتم االعتراؾ بها فً الرالمصارٌؾ األخرى 

 تكبدها.

 اإلطفاء (4

ؼٌر الملموسة ناقص قٌمها الحالٌة المقدرة باستخدام طرٌقة القسط الثابت على مدى  الموجوداتاإلطفاء لشطب تكلفة ٌتم احتساب  
 أعمارها اإلنتاجٌة المقدرة، وٌتم االعتراؾ بها عادة فً الربح أو الخسارة. ال ٌتم إطفاء الشهرة.

 وٌتم تعدٌلها إذا لزم األمر.تتم مراجعة طرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجٌة والقٌم الحالٌة فً تارٌخ كل تقرٌر  

 االستثمارات العقارٌة ط(

 بالتكلفة والحقا بالقٌمة العادلة مع االعتراؾ بؤي تؽٌر علٌها فً الربح أو الخسارة.تقاس االستثمارات العقارٌة مبدبٌا  

ٌتم احتسابه كفرق بٌن صافً المتحصالت من استبعاد القٌمة الدفترٌة للبند( ٌتم خسارة من استبعاد االستثمار العقاري )أي ربح أو  
ٌتم تحوٌل أي مبلػ ذي  كممتلكات وآالت ومعداتاالعتراؾ به فً الربح أو الخسارة. عند بٌع االستثمار العقاري المصنؾ سابقا 

 ((.3( )لإٌضاح )ٌٌم إلى األرباح المدورة )راجع صلة متضمن فً احتٌاطً إعادة التق

 األدوات المالٌة ي(

ت مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أصالالمالٌة ؼٌر المشتقة فً الفبات التالٌة:  الموجوداتتقوم المجموعة بتصنٌؾ  
 مالٌة متاحة للبٌع.ت أصالوقروض وذمم مدٌنة و ت مالٌة محتفظ بها لتارٌخ االستحقاقأصالو

 تصنؾ المجموعة المطلوبات المالٌة ؼٌر المشتقة فً فبة المطلوبات المالٌة األخرى. 

 االعتراف وإلغاء االعتراف –والمطلوبات المالٌة غٌر المشتقة  الموجودات (1
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والمطلوبات  الموجوداتبكافة  المصدرة فً تارٌخ نشوبها. ٌتم االعتراؾ تعترؾ المجموعة مبدبٌا بالقروض والسلؾ وسندات الدٌن 
 المالٌة األخرى فً تارٌخ المتاجرة.

 

 )تابع( السٌاسات المحاسبٌة الهامة 8

 األدوات المالٌة )تابع( ي(

 االعتراف وإلغاء االعتراف )تابع( –والمطلوبات المالٌة غٌر المشتقة  الموجودات (1

، أو تقوم بتحوٌل الحق صلمالً عند انتهاء الحقوق التعاقدٌة باستالم التدفقات النقدٌة من األ ؤصلتقوم المجموعة بإلؽاء االعتراؾ ب 
بتحوٌل المالً، أو أنها ال تقوم  صلتدفقات النقدٌة التعاقدٌة فً معاملة تقوم فٌها بتحوٌل كافة المخاطر والمنافع من ملكٌة األباستالم ال

 الموجوداتأٌة مساهمة فً تلك المحول.  صلوال تحتفظ بالسٌطرة على األ صلملكٌة األ أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمنافع من
 أو مطلوب منفصل. ؤصلالملؽى االعتراؾ بها والتً تم إنشاإها أو االحتفاظ بها من قبل المجموعة ٌتم االعتراؾ بها ك

 دٌة أو إلؽابها أو انتفابها.تلؽً المجموعة االعتراؾ بالمطلوب المالً عند التفرغ من التزاماتها التعاق 

والمطلوبات المالٌة وٌتم عرض صافً المبلػ فً بٌان المركز المالً فقط عندما ٌكون لدى المجموعة الحق  الموجوداتتتم مقاصة 
واالعتراؾ بالمطلوبات فً نفس  الموجوداتالقانونً فً مقاصة تلك المبالػ ورؼبتها إما فً تسوٌتها على أساس الصافً أو تحقٌق 

 الوقت.

 القٌاس –المالٌة غٌر المشتقة  الموجودات (2

 المالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات

هذه الصفة ببالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان ٌتم االحتفاظ بها للمتاجرة أو تخصٌصها المالً  صلاألٌتم تصنٌؾ 
المالٌة  الموجوداتتقاس بالتكالٌؾ التً تنسب إلى المعاملة فً الربح أو الخسارة عند تكبدها.  االعتراؾٌتم  .المبدبً االعتراؾعند 

فً باح بما فٌها أٌة فابدة أو إٌراد توزٌع أربالتؽٌرات علٌها  االعتراؾبالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقٌمة العادلة وٌتم 
 الخسارة. وأالربح 

 المالٌة المحتفظ بها لتارٌخ االستحقاق الموجودات

تقاس فً أعقاب بالقٌمة العادلة مضافا إلٌها أٌة تكالٌؾ معاملة منسوبة بصورة مباشرة.  الموجوداتٌتم االعتراؾ مبدبٌا بهذه 
 .االعتراؾ المبدبً بالتكلفة المطفؤة باستخدام طرٌقة معدل الفابدة الفعال

 القروض والذمم المدٌنة

بالقٌمة العادلة مضافا إلٌها أٌة تكالٌؾ معاملة منسوبة بصورة مباشرة. تقاس فً أعقاب  الموجوداتٌتم االعتراؾ مبدبٌا بهذه 
 االعتراؾ المبدبً بالتكلفة المطفؤة باستخدام طرٌقة معدل الفابدة الفعال.

 النقد وما ٌعادله

والتً تستحق السداد عند الطلب وتشكل جزء ٌتضمن النقد وما ٌعادله فً بٌان التدفقات النقدٌة المسحوبات على المكشوؾ من بنوك 
 مكمال من إدارة النقد فً المجموعة.

 المالٌة المتاحة للبٌع الموجودات

. وتقاس فً أعقاب منسوبة بشكل مباشرمعامالت مبدبٌا بالقٌمة العادلة مضافا إلٌها أٌة تكالٌؾ  الموجوداتٌتم االعتراؾ بهذه 
وٌتم االعتراؾ بؤٌة تؽٌٌرات علٌها، بخالؾ خسابر االنخفاض فً القٌمة وفروق صرؾ العمالت االعتراؾ المبدبً بالقٌمة العادلة 

عندما ٌتم إلؽاء  جمع فً احتٌاطً القٌمة العادلة فً حقوق الملكٌة. األجنبٌة على أدوات الدٌون، فً الدخل الشامل اآلخر وت
 عن استثمار فإنه ٌعاد تصنٌؾ األرباح أو الخسابر المتراكمة فً حقوق الملكٌة إلى الربح أو الخسارة. االعتراؾ

 القٌاس –المطلوبات المالٌة غٌر المشتقة  (3

شتقة بالقٌمة العادلة ناقص أٌة تكالٌؾ معاملة منسوبة بشكل مباشر. تقاس هذه ٌتم االعتراؾ مبدبٌا بالمطلوبات المالٌة ؼٌر الم 
 المطلوبات فً أعقاب االعتراؾ المبدبً بالتكلفة المطفؤة باستخدام طرٌقة معدل الفابدة الفعال.

 األدوات المالٌة المشتقة ومحاسبة التحوط (4
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ٌتم فصل المشتقات المتضمنة معدل الفابدة. لعملة األجنبٌة ومخاطر اتعرضها لقد تحتفظ المجموعة بؤدوات مالٌة مشتقة للتحوط من  
 ضام لها وتتم المحاسبة عنها بصورة منفصلة إذا استوفت معاٌٌر محددة.من العقد ال

 الخسارة عند تكبدها.المشتقات مبدبٌا بالقٌمة العادلة وٌتم االعتراؾ بؤٌة تكالٌؾ منسوبة بصورة مباشرة فً الربح أو ٌتم االعتراؾ ب 
 تقاس المشتقات فً أعقاب االعتراؾ المبدبً بالقٌمة العادلة وٌتم االعتراؾ عادة بؤٌة تؽٌٌرات تطرأ علٌها فً الربح أو الخسارة.

 )تابع( السٌاسات المحاسبٌة الهامة 8

 األدوات المالٌة )تابع( ي(

 تحوط التدفق النقدي 

تحوط تدفق نقدي ٌتم االعتراؾ بالجزء الفعال من تؽٌرات القٌمة العادلة لألداة المشتقة فً  عندما تسجل أداة مشتقة على أنها أداة
تجمٌعها فً احتٌاطً التحوط. ٌتم االعتراؾ بؤي جزء ؼٌر فعال من تؽٌرات القٌمة العادلة لألداة المشتقة الدخل الشامل اآلخر و

 مباشرة فً الربح أو الخسارة.

تراكم فً حقوق الملكٌة فً الدخل الشامل اآلخر وتتم إعادة تصنٌفه إلى الربح أو الخسارة فً نفس الفترة أو ٌتم االحتفاظ بالمبلػ الم 
 البند المتحوط له فً الربح أو الخسارة.إثر فٌها ٌالفترات التً 

ٌتم  استخدامها أو إلؽاء تسجٌلهاتحوط أو عند انتهابها أو بٌعها أو إنهابها أو الالحالة التً ال تفً فٌها أداة التحوط بمعاٌٌر محاسبة  فً
إذا لم ٌعد من المتوقع حدوث المعاملة المتوقعة ٌتم إعادة تصنٌؾ المبلػ المتراكم فً  .التوقؾ عن استخدام محاسبة التحوط مستقبال

 حقوق الملكٌة إلى الربح أو الخسارة.

 انخفاض القٌمة ك(

المالٌة ؼٌر المصنفة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بما فٌها المساهمة فً الشركات المستثمر فٌها بطرٌقة  الموجودات 
 لتحدٌد ما إذا كان هناك دلٌل موضوعً على انخفاض القٌمة.حقوق الملكٌة ٌتم تقٌٌمها فً تارٌخ كل تقرٌر 

 المالً ما ٌلً: صلاأل ٌتضمن الدلٌل الموضوعً على انخفاض قٌمة 

 ضإخالل أو تؤخٌر من جهة المقتر 

  إعادة جدولة المبلػ المستحق للمجموعة وفقا لبنود ما كانت المجموعة لتؤخذها فً االعتبار 

 مإشرات على أن المقترض أو المصدر سٌدخلون حالة إفالس 

 تؽٌرات سلبٌة فً حالة الدفع للمقترض أو المصدر 

  للورقة المالٌةؼٌاب السوق النشطة 

  المالٌة. الموجوداتهناك انخفاض ٌمكن قٌاسه فً التدفقات النقدٌة المتوقعة من مجموعة بٌانات قابلة للمالحظة على أن 

انخفاضا كبٌرا أو مطوال فً قٌمتها بالنسبة لالستثمار فً أسهم حقوق الملكٌة فإن الدلٌل الموضوعً على انخفاض القٌمة ٌتضمن 
 أشهر على أنها انخفاض مطول. 7% على أنها انخفاض كبٌر وفترة 31تكلفتها. تعتبر المجموعة نسبة  العادلة لما دون

 المالٌة المقاسة بالتكلفة المطفؤة الموجودات

كافة الفردي والمستوى الجماعً.  صلعلى مستوى األ الموجوداتتؤخذ المجموعة فً االعتبار أدلة على انخفاض قٌمة هذه 
ٌتم تقٌٌمها الهامة بصورة فردٌة ٌتم تقٌٌمها بصورة فردٌة من أجل انخفاض القٌمة. والتً ٌتبٌن أنها لم تنخفض فً القٌمة  الموجودات

ؼٌر الهامة بصورة  الموجوداتلم ٌتم تحدٌده بعد بصورة فردٌة. ٌتم تقٌٌم كان قد وقع لكن انخفاض القٌمة بشكل جماعً من أجل 
 ذات خصابص المخاطر المتماثلة سوٌا.  الموجوداتٌتم التقٌٌم الجماعً بجمع نخفاض القٌمة. فردٌة بصورة جماعٌة من أجل ا

، وتجري عند تقٌٌم انخفاض القٌمة الجماعً تستخدم المجموعة المعلومات التارٌخٌة عن توقٌت االسترداد ومبلػ الخسارة المتكبدة
ة توحً بؤن الخسابر الفعلٌة من المحتمل أن تكون أكبر أو أقل من المٌول قتصادٌة واالبتمانٌة الحالٌتعدٌال فً حال كانت الظروؾ اال

 التارٌخٌة المقترحة.

للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة المقدرة والقٌمة الحالٌة  صلٌتم احتساب خسارة انخفاض القٌمة على أنها الفرق بٌن القٌمة الدفترٌة لأل
عندما . ٌتم االعتراؾ بالخسابر فً الربح أو الخسارة وتظهر فً حساب مخصص. صلمخصومة بمعدل الفابدة الفعال األصلً لأل

ٌتم شطب المبالػ ذات الصلة. إذا انخفضت مبالػ خسارة انخفاض  صلواقعٌة السترداد األترى المجموعة أنه ال وجود إلمكانٌات 
راؾ باالنخفاض فً القٌمة ٌتم عندها عكس بحدث ٌقع بعد االعتالقٌمة الحقا وكان باإلمكان ربط االنخفاض بصورة موضوعٌة 

 خسارة االنخفاض فً القٌمة المعترؾ بها من خالل الربح أو الخسارة.

 المالٌة المتاحة للبٌع الموجودات
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المالٌة المتاحة للبٌع بإعادة تصنٌؾ الخسابر المتراكمة فً احتٌاطً القٌمة العادلة  الموجوداتٌتم االعتراؾ بخسابر انخفاض قٌمة 
دفعات المبلػ األصلً واإلطفاء( والقٌمة لصافً من إلى الربح أو الخسارة. المبلػ المعاد تصنٌفه هو الفرق بٌن تكلفة االقتناء )با

الحقا القٌمة العادلة لسند  رتفعتالعادلة الحالٌة، ناقصا أٌة خسارة انخفاض فً القٌمة معترؾ بها مسبقا فً الربح أو الخسارة. إذا ا
بشكل موضوعً لحدث ٌقع بعد االعتراؾ بخسارة االنخفاض فً دٌن متاح للبٌع منخفض فً القٌمة وكان ٌمكن أن ٌعزى االرتفاع 

أو بدال عن ذلك، من خالل الدخل الشامل اآلخر. ٌتم عندها عكس خسارة االنخفاض فً القٌمة من خالل الربح أو الخسارةالقٌمة 
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 )تابع( السٌاسات المحاسبٌة الهامة 8

 انخفاض القٌمة )تابع( ك(

 حقوق الملكٌةالشركات المستثمر فٌها بطرٌقة 

تقاس خسارة انخفاض قٌمة الشركة المستثمر فٌها بطرٌقة حقوق الملكٌة من خالل مقارنة المبلػ القابل لالسترداد لالستثمار مع قٌمته 
فً الربح أو الخسارة وٌتم عكسها إذا كان هناك تؽٌر مفضل فً التقدٌرات الدفترٌة. ٌتم االعتراؾ بخسارة االنخفاض فً القٌمة 

  المستخدمة لتحدٌد المبلػ القابل لالسترداد.

 غٌر المالٌة  الموجودات 

فً تارٌخ كل تقرٌر  االستثمارات العقارٌة والمخزون(بخالؾ )، ؼٌر المالٌة للموجوداتالدفترٌة  مراجعة القٌمب تقوم المجموعة
قٌمتها. فً حالة وجود مثل ذلك المإشر عندها ٌتم تقدٌر القٌمة القابلة لالسترداد  انخفاضلتحدٌد ما إذا كان هناك أي مإشر على 

 ٌتم اختبار الشهرة بصورة سنوٌة من أجل انخفاض القٌمة. .صللذلك األ

ام تنتج تدفقا نقدٌا داخال من االستخدالتً  صولسوٌا فً أصؽر مجموعة من األ الموجوداتٌتم من أجل اختبار انخفاض القٌمة جمع 
ٌتم تخصٌص منتجة للنقد. أخرى أخرى أو وحدات  لموجوداتوالتً تكون مستقلة بشكل كبٌر عن التدفقات النقدٌة الداخلة المستمر 

تستفٌد من التآزرات فً الشهرة الناشبة عن تجمٌع األعمال إلى وحدات إنتاج النقد أو مجموعات وحدات إنتاج النقد التً ٌتوقع أن 
 تجمٌع األعمال.

تستند أو للوحدة المنتجة للنقد هو األعلى من قٌمته فً االستخدام أو قٌمته العادلة ناقصاً تكالٌؾ البٌع.  صللالسترداد لأل لػ القابلالمب
ما قبل الضرٌبة والذي مخصومة إلى قٌمتها الحالٌة باستخدام معدل خصم القٌمة المستخدمة إلى التدفقات النقدٌة المستقبلٌة المقدرة 

 أو وحدة إنتاج النقد. صلتقٌٌمات السوق الحالٌة للقٌمة الزمنٌة للنقد والمخاطر الخاصة باألٌعكس 

لنقد عن المبلػ المقدر إنتاج ا أو لوحدة صللقٌمة الدفترٌة لألفً القٌمة فً الحالة التً تزٌد فٌها ا االنخفاضٌتم االعتراؾ بخسارة 
 القابل لالسترداد. 

لتخفٌض القٌمة الدفترٌة ألٌة شهرة تم ٌتم تخصٌصها أوال اض فً القٌمة فً الربح أو الخسارة. ٌتم االعتراؾ بخسارة االنخف
ت األخرى فً الوحدة المنتجة للنقد على مبدأ النسبة صالتخصٌصها لوحدة إنتاج النقد ومن بعد ذلك لخفض القٌم الدفترٌة لأل

 والتناسب.

إلى  طفقأخرى  للموجوداتفٌما ٌتعلق بالشهرة. ٌتم عكس خسارة االنخفاض فً القٌمة بالنسبة ال ٌتم عكس خسارة انخفاض القٌمة 
االعتراؾ بخسارة انخفاض فً للقٌمة الدفترٌة التً كان ٌمكن تحدٌدها فً حال لم ٌتم  صلالحد الذي ال تتجاوز فٌه القٌمة الدفترٌة لأل

 القٌمة، بالصافً من اإلهالك واإلطفاء.

 المخصصات ل(

ٌتم تحدٌد المخصصات بخصم التدفق النقدي المتوقع بمعدل قبل الضرٌبة الذي ٌعكس تقٌٌمات السوق الحالٌة للقٌمة الزمنٌة للنقد 
 ٌتم االعتراؾ بإلؽاء الخصم فً تكلفة التموٌل. والمخاطر الخاصة بالمطلوبات.

 ملموسةغٌر  موجودات 9

 2012دٌسمبر  31  2013دٌسمبر  31 
    

 -  7581904 ٌناٌر 1فً الرصٌد 
 7581904  212551324 إضافات

 7581904  300140228 ديسمبس 31السصید في 

 .ERPؼٌر الملموسة بعمل قٌد التنفٌذ ٌتعلق بتركٌب أنظمة  الموجوداتتتعلق  
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 ممتلكات وآالت ومعدات 01

  أثاث وتزكيبات  معدات  مباني  اراضي     
كومبيوتز 

 وبزمجيات
 

سيارات وآليات 

 ثقيلة
 

أعمال رأسمالية قيد 

 التنفيذ
 

 المجموع

 

                 التكلفة

 1,807,796,555  1,703,157,284  54,275,916  1,471,837  1,994,478  5,524,060  38,090,965  183638133  3133ينايس  3السصید في 

 210,341,074  169,545,031  871,039  563,660  76,513  39,284,831  -  -  إضافاث

 -  (1,758,250,239)  2,087,117  -  -  961,484,729  794,678,393  -  محىل من أعمال زأسمالیت قید التنفیر

 (921,339)  -  (921,339)  -  -  -  -  -  اثاستبعاد

 2,017,216,290  114,452,076  56,312,733  2,035,497  2,070,991  1,006,293,620  832,769,358  3,282,015  3133ديسمبس  13السصید في 

 2,017,216,290  114,452,076  56,312,733  2,035,497  2,070,991  1,006,293,620  832,769,358  3,282,015  3131ينايس  3السصید في 

 18,093,433  13,905,127  89,000  952,949  2,366,055  780,302  -  -  إضافاث

 -  (1,026,439)  -  -  -  -  1,026,439  -  محىل من أعمال زأسمالیت قید التنفیر

 (1,287,441)  -  (1,070,000)  -  -  -  (217,441)  -  اثاستبعاد

 2,034,022,282  127,330,764   55,331,733  2,988,446  4,437,046  1,007,073,922  833,578,356  3,282,015  3131ديسمبس  13السصید في 

                 اإلهالك المتزاكم

 31,485,419  -  17,564,052  1,094,373  1,392,341  2,145,749  9,288,904  -  3133ينايس  3السصید في 

 16,035,954  -  8,498,954  270,928  207,489  3,394,077  3,664,506  -  (3)إهالك 

 (553,325)  -  (553,325)  -  -  -  -  -  اثاستبعاد

 46,968,048  -  25,509,681  1,365,301  1,599,830  5,539,826  12,953,410  -  3133ديسمبس  13السصید في 

 46,968,048  -  25,509,681  1,365,301  1,599,830  5,539,826  12,953,410  -  3131ينايس  3السصید في 

 65,983,142  -  8,297,213  958,746  1,644,281  38,277,686  16,805,216  -  (3)إهالك 

 (898,016)  -  (794,732)  -  -  -  (103,284)  -  استبعاد

 112,053,174  -  33,012,162  2,324,047  3,244,111  43,817,512  29,655,342  -  3131ديسمبس  13السصید في 

                 القيمة الدفتزية

 1,776,311,136  1,703,157,284  36,711,864  377,464  602,137  3,378,311  28,802,061  3,282,015  3133ينايس  3في 

 1,970,248,242  114,452,076  30,803,052  670,196  471,161  1,000,753,794  819,815,948  3,282,015    3133ديسمبس  13في 

 1,921,969,108  127,330,764  22,319,571  664,399  1,192,935  963,256,410  803,923,014   3,282,015  3101ديسمبز  10في 
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 ممتلكات وآالت ومعدات )تابع( 01

 موزع كما ٌلً:اإلهالك المحتسب للسنة 

 7107ديسمبس  10  2013ديسمبز  33 

 8,864,137  60,860,426  التكالیف

 3,275,530  2,337,256 مصازيف بیع وتىشيع

 3,896,287  2,785,460 مصازيف عمىمیت وإدازيت
 65,983,142  16,035,954 

 (.14التسهٌالت االبتمانٌة مضمونة برهن حٌازي على أعمال رأسمالٌة قٌد التنفٌذ تتعلق بمصنع اسمنت )إٌضاح  بعض

 الشهرة 33

 2012دٌسمبر  31  2013دٌسمبر  31 
    

 31414571585  31404570585 الشهسة

% 011على االقتناء بنسبة  7119أبرٌل  76فً اجتماع الجمعٌة العمومٌة ؼٌر العادٌة فً  7119وافق المساهمون خالل سنة  
من خالل إصدار أسهم ذي تم سداده ملٌون لاير قطري وال 897ذ.م.م. بلػ إجمالً مقابل الشراء  لمجموعة المستثمرٌن القطرٌٌن

 ملٌون لاير قطري. 104.46ملٌون لاير قطري. نتج عن هذه المعاملة شهرة بلؽت  415.71الشركة بعالوة بلؽت 

 الالحق ردخسابر انخفاض القٌمة وال 

القٌم الدفترٌة . قارنت اإلدارة بواسطة شركة مستقلة من قبل اإلدارة 7101دٌسمبر  10تم إجراء مراجعة النخفاض قٌمة الشهرة فً  

، والتً هً الوحدات المنتجة للنقد التً تم تخصٌص الشهر لها. تستند للشهرة مع المبالػ المتوقع استردادها من الشركات التابعة
لمدة خمس  والتً تحتسب من توقعات التدفق النقدي المبالػ القابلة لالسترداد بالنسبة للوحدات المنتجة للنقد إلى القٌمة المستخدمة

. االفتراض الربٌسً لحسابات مجلس اإلدارة أعفاءباستخدام بٌانات من موازنات معتمدة من  7108دٌسمبر  10نوات تنتهً فً س
%. ٌقدر أعضاء 05.5للمجموعة بنسبة  القٌمة المستخدمة كان معدل الخصم المعروض فً تكلفة رأس المال المتوسطة المرجحة

ر الخاصة بالوحدات المنتجة للنقد افتراضات السوق الحالٌة للقٌمة الزمنٌة للنقد والمخاطمجلس اإلدارة معدالت الخصم التً تعكس 
والتكالٌؾ المباشرة إلى معدل نمو %. تستند التؽٌرات فً اإلٌراد 05.5وهم ٌعتبرون معدل الخصم المناسب المعدل بالمخاطر هو 

استنتجت اإلدارة من هذه المراجعة أنه % إضافة إلى الخبرة السابقة وتوقعات التؽٌرات المستقبلٌة فً السوق. 4 مركب مقدر بنسبة
 .7101دٌسمبر  10لم ٌكن هناك انخفاض فً قٌمة الشهرة خالل السنة المنتهٌة فً 

 ةعقارٌ اتاستثمار  31

 تسوٌة القٌم الدفترٌة ( أ

 2013دٌسمبر  31 
دٌسمبر  31 

2012 
    

 492,205,910  494,818,875 ينايس  0السصید في 

 40,000  3,405,664 إضافاث

 (4,674,150)  - استبعاد

 487,571,760  498,224,539 القیمت الدفتسيت

 7,247,115  (2,731,926) صافي التغیس في القیمت العادلت

 494,818,875  495,492,613 ديسمبس  10السصید في 

العقارٌة من عدد من العقارات التجارٌة المإجرة أو التً سٌتم تؤجٌرها ألطراؾ خارجٌة. األعمال الرأسمالٌة قٌد تتكون االستثمارات 
  لاير قطري( 416111: 7107لاير قطري ) 164451664بلؽت  7101دٌسمبر  10التنفٌذ فً 
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 )تابع( عقارٌةاستثمارات  12

 قٌاس القٌمة العادلة 

ملٌون لاير قطري فً سنة  454ملٌون لاير قطري ) 454تم تحدٌد القٌمة العادلة لالستثمارات العقارٌة على أنها بمبلػ 
خارجٌٌن مستقلٌن لدٌهم المإهالت المناسبة المعترؾ بها والخبرة الحدٌثة فً موقع ( وذلك من جانب مقٌمً عقارات 2012

 .سنوٌا وفبة العقار الذي ٌتم تقٌٌمه. ٌقدم المقٌمون المستقلون القٌمة العادلة لمحفظة االستثمارات العقارٌة للمجموعة

ملٌون لاير قطري كما فً  2.57مة العادلة بمبلػ لعقارات قامت اإلدارة بتقدٌرها واعترفت بانخفاض فً القٌبقٌة ابالنسبة ل
 (.2012ملٌون لاير قطري فً سنة  2.57استنادا إلى احتساب التدفقات النقدٌة المخصومة ) 2013دٌسمبر  31

ملٌون لاير قطري تم تصنٌفه على أنه فً المستوى  492إجمالً إعادة قٌاس القٌمة العادلة لالستثمارات العقارٌة بمبلػ 
 ب(. 4من القٌمة العادلة استنادا إلى المدخالت على تقنٌة التقٌٌم المستخدمة )أنظر إٌضاح رقم  الثالث

 ٌوضح الجدول التالً التسوٌة من أرصدة االفتتاح مع أرصدة إقفال المستوى الثالث من القٌمة العادلة.

 49418181875 2013ٌناٌر  1األرصدة فً 
 314051664 اقتناء

  فً"الدخل من التغٌرات فً القٌمة العادلة لالستثمارات العقارٌةمكسب مضمن 
 (217311926) التؽٌرات فً القٌمة العادلة )ؼٌر محققة(

 49504920613  2013دٌسمبر  31الرصٌد فً 

المدخالت الهامة ٌوضح الجدول التالً تقنٌات التقٌٌم المستخدمة فً قٌاس القٌمة العادلة لالستثمارات العقارٌة إضافة إلى 
 ؼٌر المالحظة المستخدمة.

 غٌر مالحظة رئٌسٌة مدخالت  تقنٌة التقٌٌم
العالقات فٌما بٌن المدخالت الرئٌسٌة 

  القٌمة العادلةغٌر المالحظة وقٌاس 

السعر السوقً: قام المقٌمون 
الخارجٌٌن بتقدٌر السعر السوقً 
حسب القدم المربع استنادا إلى 

التطوٌر خصابص الموقع وفرص 
 والطلبات فً السوق باإلقلٌم

التدفقات النقدٌة المخصومة: ٌضع 
نموذج التقٌٌم القٌمة الحالٌة لصافً 
التدفقات النقدٌة التً سٌتم إنتاجها من 
العقار باألخذ فً االعتبار المعدل 
المتوقع لنمو اإلٌجار ومعدل اإلشؽال. 
ٌتم خصم صافً التدفقات النقدٌة 

خصم المعدلة باستخدام معدالت ال
بالمخاطر. ضمن عوامل أخرى ٌضع 
تقدٌر معدل الخصم اعتبار جودة 
المبنى وموقعه )األساسً فً مقابل 
الثانوي( وجودة ابتمان الساكنٌن 

 وفترات اإلٌجار.

األحكام حول سعر السوق استنادا إلى 
 عوامل تم شرحها سابقا

 التدفق النقدي المخصوم استنادا إلى:

  5ً النمو المرحلمعدل% 

  متوسط تكلفة رأس المال
 %10المرجحة المقربة بنسبة 

  5معدل خصم بنسبة% 

  5توقع نمو ثابت بنسبة% 

  ًمخاطر الحاجة لهدم المبنى ف
 عمره االنتاجًمنتصؾ 

 ستزٌد )تنقص( القٌمة العادلة المقدرة لو:

  كان الطلب بالسوق عالٌا
 )منخفضا(

  كانت فرص التطوٌر كبٌرة )أكثر
 محدودٌة(

  نمو اإلٌجار السوقً أكبر كان
 )أقل(

 )معدالت اإلشؽال عالٌة )منخفضة 

  فترات الخلو من اإلٌجار أقصر
 )أطول(

  أو 

  كان معدل الخصم المرجح
 بالمخاطر أقل )أعلى(
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 مستثمر فٌها بطرٌقة حقوق الملكٌةشركات  13

% وحصص 51بنسبة ملكٌة تبلػ لدى المجموعة مساهمات فً عشرة شركات زمٌلة منفردة صؽٌرة وجمٌعها فً قطر، 
 .2013لملكٌة أو حصص الربح فً سنة %. لٌس هناك تؽٌر فً ا50% و30أرباح بٌن 

 
 2012دٌسمبر  31  2013دٌسمبر  31 

    

 42,155,498  31,836,776 صافً الربح للسنة

 13,224,956  18,637,389 حصة من ربح الشركات المستثمر فٌها بطرٌقة حقوق الملكٌة

 التؽٌر فً رصٌد الشركات المستثمر فٌها بطرٌقة حقوق الملكٌة للسنة على النحو التالً:

 2012دٌسمبر  31  2013دٌسمبر  31 

    

 43,696,409  48,182,944 ٌناٌر 1الرصٌد كما فً 

 4,400,000  1,100,000 اقتناء خالل السنة

 (502,000)  - استبعاد خالل السنة
 13,224,956  18,637,389 السنةحصة من الربح خالل 

 (12,636,421)  (19,161,489) توزٌعات أرباح مستلمة خالل السنة

 48,182,944  48,758,844 دٌسمبر 31الرصٌد كما فً 

 متاحة للبٌعاستثمارات  14

 تسوٌة القٌمة الدفترٌة )أ(

 استثمارات مدرجة (1)

 2012دٌسمبر  31  2013دٌسمبر  31 

    

 83,647,614  2,727,051 ٌناٌر 1كما فً الرصٌد 

 (80,920,565)  - خالل السنةالمباعة تكلفة االستثمارات 

 (1,262,865)  (1,037,597) التؽٌر فً القٌمة العادلة كما فً نهاٌة السنة

 1,689,454  1,464,184 

 

 استثمارات غٌر مدرجة  (2)
 2012دٌسمبر  31  2013دٌسمبر  31 

    

 2,259,904  2,259,904 ٌناٌر 1كما فً الرصٌد 

 -  - صافً التؽٌر خالل السنة

 2,259,904  2,259,904 

 3,724,088  3,949,358 استثمارات متاحة للبٌع
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 متاحة للبٌع )تابع(استثمارات  14

      تسوٌة القٌمة الدفترٌة )تابع( )أ(

 التغٌر فً احتٌاطً القٌمة العادلة 
 2012دٌسمبر  31  2013دٌسمبر  31 

    

 4,874,164  (1,262,865) ٌناٌر 1الرصٌد كما فً 

 (6,137,029)  225,268 صافً التؽٌر خالل السنة

 (1,037,597)  (1,262,865) 

 مبٌعات استثمارات متاحة للبٌع 
 2012دٌسمبر  31  2013دٌسمبر  31 
    

 88,182,743  - المبٌعاتمن متحصالت ال

 (80,920,565)  - االستثمارات المباعةتكلفة 

 7,262,178  - مبٌعات استثمارات متاحة للبٌع ربح

 القٌمة العادلة  قٌاس )ب(

 ت مطابقة.صالتم تحدٌد القٌمة العادلة لالستثمارات المدرجة باستخدام األسعار ؼٌر المعدلة المدرجة فً سوق نشطة أل

ملٌون لاير قطري فً القٌمة العادلة بالمستوى األول استنادا  1.7مدرجة بمبلػ  تم تصنٌؾ قٌاس القٌمة العادلة الستثمارات
 ب(. 4إلى مدخالت على تقنٌات التقٌٌم المستخدمة )راجع إٌضاح 

 المخزون 15
 2012دٌسمبر  31  2013دٌسمبر  31 

    

 1,964,934  3,356,202 تامة الصنعبضابع 

 26,611,172  63,515,249 تامة الصنعبضابع شبه 
 13,336,086  31,772,672 مواد خام

 14,760,049  32,610,743 قطع ؼٌار

 131,254,866  56,672,241 

 (1,362,391)  (120,000) ناقصا: مخصص بضاعة بطٌبة الحركة وتالفة

 131,134,866  55,309,850 

 التؽٌر فً مخصص البضابع بطٌبة الحركة والتالفة على النحو التالً:

 2012دٌسمبر  31  2013دٌسمبر  31 

    

 120,000  1,362,391 رصٌد االفتتاح

 1,242,391  - مخصص مكون خالل السنة

 -  (1,242,391) رد مخصص خالل السنة

 120,000  1,362,391 
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 حسابات وذمم مدٌنة أخرى 16
 2012دٌسمبر  31  2013دٌسمبر  31 

    

 102,954,900  132,931,746 ذمم مدٌنة من أنشطة األسمنت

 37,388,653  13,981,298 ذمم مدٌنة من إٌراد العقود

 10,249,051  1,442,682 حسابات وذمم مدٌنة  أخرى

 (2,340,287)  (2,160,461) مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها )أنشطة األسمنت(

 146,195,265  148,252,317 

 كما ٌلً: المدٌنة الذممدٌسمبر كانت أعمار  31كما فً 

 2012دٌسمبر  31  2013دٌسمبر  31 

 انخفضت قٌمته  إجمالً  انخفضت قٌمته  إجمالً 

        
 -  111,757,753  -  137,638,458 ٌوما 90أقل من 

 -  29,417,425  -  6,225,250 ٌوما 180إلى  91
 -  3,592,198  -  1,979,699 ٌوما 365إلى  181

 2,340,287  5,825,228  2,160,461  2,512,319 ٌوما 365أكثر من 

 148,355,726  2,160,461  150,592,604  2,340,287 

        

 مخصص دٌون مشكوك فً تحصٌلها على النحو التالً:كان التؽٌر فً 

 2012دٌسمبر  31  2013دٌسمبر  31 

    

 -  2,340,287 رصٌد االفتتاح

 2,340,287  - مخصص مكون خالل السنة

 -  (179,826) تحصٌل أرصدة موضوع لها مخصص سابقا

 2,160,461  2,340,287 

لم تفصح المجموعة عن القٌم العادلة ألدوات مالٌة مثل الذمم التجارٌة المدٌنة والدابنة قصٌرة األجل ألن قٌمها الدفترٌة تعتبر 
 مقاربا معقوال لقٌمها العادلة.

 معامالت األطراف ذات العالقة  71

كان ألحد األطراؾ المقدرة على السٌطرة على الطرؾ اآلخر أو ممارسة نفوذ هام  إن تعتبر األطراؾ على أنها ذات عالقة 
 على الطرؾ اآلخر عند اتخاذ قراراته المالٌة والتشؽٌلٌة.

موظفً المجموعة والكٌانات التً ٌسٌطرون علٌها أو تمثل األطراؾ ذات العالقة المساهمٌن وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار 
 ٌكون لهم علٌها سٌطرة مشتركة أو تإثر علٌها هذه األطراؾ بصورة هامة.

ٌضم كبار موظفو اإلدارة بالمجموعة كبار أفراد اإلدارة الذٌن لدٌهم السلطة والمسإولٌة عن تخطٌط والرقابة على وتوجٌه 
 أنشطة المجموعة.

 ت التسعٌر وبنود هذه المعامالت من جانب إدارة المجموعة.ٌتم اعتماد سٌاسا

 التعامالت مع األطراؾ ذات العالقة المضمنة فً بٌان الدخل الموحد على النحو التالً:

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )أ(

 2012دٌسمبر  31  2013دٌسمبر  31 

    

 1615671716  - مبٌعات
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 العالقة  )تابع(معامالت األطراف ذات  71

 من أطراف ذات عالقة مستحق )ب(
 2012دٌسمبر  31  2013دٌسمبر  31 

    

 356,716  535,058 شركة المسند القابضة

 288,910  335,442 أخرى

 870,500  645,626 

 طرف ذي عالقةمستحق ل )ج(

 2012دٌسمبر  31  2013دٌسمبر  31 

    

 1641697  1640697 أخرى

 مكافآت موظفً اإلدارة )د(
 2012دٌسمبر  31  2013دٌسمبر  31 

    

 810001000  800000000 منافع قصٌرة األجل

 أخرىمقدما وموجودات  مدفوعةمصارٌف  71
 2012دٌسمبر  31  2013دٌسمبر  31 

    

 1,081,563  869,779 إٌراد مستحق

 4,095,388  4,095,388 إٌجار مصنع مدفوع مقدما

 2,446,520  3,142,149 مدفوعات مقدما

 2,081,336  1,709,923 ودابع قابلة لالسترداد

 1,962,000  1,744,000 (1أتعاب إدارة مإجلة )

 1,593,788  - مدٌنة محتجزات

 511,022  217,390 من الموظفٌن مطلوب

 1,763,748  1,065,691 أخرى

 12,844,320  15,535,365 

 وقد تم إطفاإه على مدى فترة القرض. 2112أتعاب إدارة على التعاقد على تسهٌل إجارة فً سنة تم احتساب  (1)

 أرصدة لدى البنوكنقد و 71

 2012دٌسمبر  31  2013دٌسمبر  31 

    

 86,227  152,746 نقد بالصندوق

    أرصدة لدى البنوك

 163,850,129  150,032,402 حسابات جارٌة

 6,719,216  20,094,110 حسابات توفٌر

 80,000,000  200,000,000 ودابع ثابتة

 250,655,572  370,279,258 النقد وشبهالنقد 

 17,362,558  28,924,189 نقد مقٌد االستخدام

 399,203,447  268,018,130 

% إلى 2.32% )1.5% إلى 1.4تجنً الودابع الثابتة وحسابات التوفٌر فً مختلؾ البنك معدل فابدة فعلً ٌتراوح ما بٌن 
 أشهر. 3( فً السنة. لهذه الودابع الثابتة فترة استحقاق تقل عن 2112% فً سنة 2.55

ٌتكون النقد مقٌد االستخدام بصفة ربٌسٌة من توزٌعات األرباح التً ٌجب دفعها إلى المساهمٌن وٌحتفظ بها مصرؾ قطر 
 المركزي فً حساب مصرفً مخصص. 
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 رأس المال 02

 2012دٌسمبر  31  2013دٌسمبر  31 

    
 12413261778رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 

رٌاالت  10( بقٌمة 2012سهم فً سنة  12413261778سهم )
 1124312671780  1024302670780 قطرٌة للسهم

 توزٌعات األرباح المقترحة

% من رأس المال  7,5اقترح مجلس اإلدارة توزٌعات أرباح نقدٌة بنسبة  2114فبراٌر  9الذي عقد بتارٌخ  االجتماعفً 
% من رأس المال المدفوع بمبلػ 7.5لاير قطري )توزٌعات أرباح نقدٌة بنسبة  93,245,184المدفوع بمبلػ 
 نوٌة القادمة. لاير قطري(. ٌخضع ما ذكر أعاله إلى موافقة المساهمٌن فً الجمعٌة العمومٌة الس 93,245,184

 االحتٌاطً القانونً 07

% 11والنظام األساسً للمجموعة ٌجب تحوٌل نسبة  2002لعام  5حسب متطلبات قانون الشركات التجارٌة القطري رقم 
% من رأس 51كحد أدنى من ربح السنة إلى االحتٌاطً القانونً فً كل سنة إلى أن ٌعادل رصٌد هذا االحتٌاطً نسبة 
 المال المدفوع. هذا االحتٌاطً ؼٌر قابل للتوزٌع فٌما عدا فً الظروؾ المنصوص علٌها فً القانون أعاله.

 قروض 00

 2012دٌسمبر  31  2013دٌسمبر  31 

    

 34,226,828  37,201,817 (1قرض مرابحة قصٌر األجل لخطاب اعتماد )

 980,469,700  1,018,039,403 (2تسهٌل إجارة )

 -  107,258,846 (3تسهٌل مرابحة عالمً )

 1,162,500,066  1,014,696,528 

    
 2012دٌسمبر  31  2013دٌسمبر  31 

    
    مصنفة  على أنها:

 34,226,828  37,201,817 حصة متداولة

 980,469,700  1,125,298,249 حصة ؼٌر متداولة

 1,162,500,066  1,014,696,528 

 111قامت المجموعة بتجدٌد اتفاقٌتها مع بنك محلً حٌث سٌقوم البنك بتموٌل استٌراد المواد الخام فً حدود مبلػ  (1)
% فً السنة. ٌسدد القرض فً أقساط بمدة سبعة أشهر لكل 4وٌحتسب عنه معدل ربح بنسبة ملٌون لاير قطري 

 قسط مع فترة سماح خمسة أشهر من تارٌخ تحرٌر خطاب االعتماد.

بالدخول فً اتفاقٌة قرض إجارة  2112دٌسمبر  31قامت المجموعة بالسداد الكامل لقرض اإلجارة القابم كما فً  (2)
قام بتموٌل الشركة فً شكل تسهٌل إجارة جدٌد بمعدالت األرباح التالٌة: خالل فترة السماح فً جدٌد مع بنك محلً 

% فً السنة ولباقً الفترة 4% فً السنة وفً السنتٌن التالٌتٌن لفترة السماح بنسبة 3.75السنتٌن األولٌٌن بنسبة 
لمال لمصنع األسمنت. ٌسدد القرض فً % فً السنة لسداد التسهٌالت السابقة وتموٌل متطلبات رأس ا4.5بنسبة 

. التسهٌالت االبتمانٌة مضمونة برهن حٌازي 2113شهرا من ٌناٌر  24قسط ربع سنوي متساوي تبدأ بعد  36
على مصنع األسمنت وتوكٌل رسمً خاص صادر عن الشركة لصالح البنك والتنازل عن اإلٌرادات الحالٌة 

وشركة مجموعة  ش.م.ق مجموعة المستثمرٌن القطرٌٌنمصدرة من شركة  ضمانٌنوالمستقبلٌة لمصنع األسمنت 
تم تظهٌر وثٌقة التؤمٌن الشاملة ضد المخاطر على منشآت المصنع  .المستثمرٌن القطرٌٌن الصناعٌة ش.ش.و 

لاير قطري تستحق السداد بعد  291,134,641لصالح البنك. ٌتضمن المبلػ القابم من القرض فابدة مستحقة بمبلػ 
 .2113ٌناٌر  1شهرا التً تبدأ من  24فترة السماح المبدبٌة لمدة 
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 )تابع( قروض 00

تعاقدت المجموعة على تسهٌل مرابحة عالمً مع أحد البنوك المحلٌة لتموٌل خط إنتاج األسمنت  2113فً نوفمبر  (3)
ملٌون لاير قطري منها فً  117ملٌون لاير قطري تم سحب مبلػ  719الجدٌدة بالشركة والتسهٌل بإجمالً مبلػ 

ترة سٌتم تحوٌل التسهٌل إلى وبعد هذه الف 2113شهرا من دٌسمبر  24. بدأت فترة السحب  التً مدتها 2113سنة 
ملٌون لاير قطري  763( أعاله وذلك فً حدود 2تسهٌل إجارة )بصورة مستقلة عن التسهٌل المذكور تحت البند )

% فً السنة للسنوات المتبقٌة. التسهٌل االبتمانً 4.5% فً السنة بالنسبة للسنتٌن األولٌٌن و4وبمعدل ربح بنسبة 
وشركة  ش.م.ق مجموعة المستثمرٌن القطرٌٌنعلى اآلالت وضمانات شركة من مضمون بتمدٌد الرهن اإلذنً 

لاير  25,546,641. إجمالً مبلػ الفابدة على القرض هو ٌن القطرٌٌن الصناعٌة ش.ش.و مجموعة المستثمر
 قطري.

 مكافآت نهاٌة خدمة الموظفٌن 02

 2012دٌسمبر  31  2013دٌسمبر  31 

    

 2,635,642  3,606,439 ٌناٌر 1الرصٌد كما فً 

 1,440,926  2,332,654 محملة خالل السنة

 (470,129)  (792,901) مدفوعة خالل السنة

 3,606,439  5,146,192 دٌسمبر  31الرصٌد كما فً 

 أوراق دفع 02

 2012دٌسمبر  31  2013دٌسمبر  31 
    

 14,277,596  3,927,850 حصة قصٌرة األجل

 3,447,209  - حصة طوٌلة األجل

 3,927,850  17,724,805 

 ل إلى التكلفة المطفؤة ألوراق الدفع.و% تقرٌبا فً السنة للوص8استخدمت اإلدارة معدل خصم بنسبة 

 مستحقات ومطلوبات أخرى 02

 2012دٌسمبر  31  2013دٌسمبر  31 

    

 17,362,558  27,919,189 توزٌعات أرباح مستحقة الدفع

 96,637,909  96,637,909 ومطالبات أخرى مطالبات مقاولٌن

 27,275,390  30,991,765 استهالك كهرباء

 3,809,490  515161776 استحقاق لمساهمة صندوق الدعم االجتماعً والرٌاضً

 1,500,000  1,500,000 استحقاق مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 1,782,885  5,982,969 مقدمات من عمالء

 3,873,214  3,851,504 الموظفٌنمستحقات 

 11,295,320  1,036,219 ؼاز  كاستهال

 11,341,200  20,376,286 أخرى

 19308120617  174,877,966 

 
 

لاير  23315911092ؼرفة التجارة الدولٌة ضد الشركة مطالبا فٌها بدفع مبلػ   قام مقاول إنشاء مصنع األسمنت برفع دعوى أمام
لاير قطري )ضمن االلتزامات المستحقة والمحتجزات  16610241577الشركة فً حساباتها بصافً التزام بمبلػ قطري. اعترفت 

لاير قطري ، وقد تم تحدٌد موعد  23315721413الدابنة والحسابات الدابنة األخرى(. كما أقامت الشركة دعوى مقابلة بقٌمة 
 .2014للجلسة فً الدوحة فً شهر سبتمبر 
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 داتإٌرا 02

 2012دٌسمبر  31  2013دٌسمبر  31 

    

 359,114,845  457,548,832 مبٌعات أسمنت

 105,435,756  90,829,221 إٌرادات عقود وخدمات

 548,378,053  464,550,601 

 تكلفة اإلٌرادات 01
 2013  2012 
    

 236,289,024  224,308,511 تكلفة مبٌعات األسمنت

 40,482,957  29,907,483 والخدماتتكلفة العقود 

 254,215,994  276,771,981 

 اتوتوزٌع اتبٌعممصروفات  01
 2013  2012 
    

 4,380,685  6,396,945 إصالح وصٌانة
 3,891,287  2,824,442 رواتب ومنافع

 3,275,530  2,337,256 إهالك
 -  1,009,735 بٌع وتسوٌق

 721,992  360,463 تؤمٌن
 175,000  90,767 إٌجار

 56,842  63,904 مصروفات متنوعة
 105,142  32,211 اتصاالت

 13,115,723  12,606,478 

 إدارٌة وعمومٌةمصروفات  01
 2013  2012 
    

  26,724,543       28,843,649 رواتب ومنافع
  1,278,725        4,292,944 أتعاب قانونٌة ومهنٌة

  786,618           2,808,663 وؼراماترسوم واشتراكات 
  3,896,287         2,785,460 إهالك

  1,247,113       1,568,421 إصالحات وصٌانة
  1,500,000         1,500,000       مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

  536,400           1,063,905 إٌجار
  932,778            681,065 تؤمٌن
  545,150           648,033 وضٌافةسفر 

  281,427            616,135 اتصاالت 
  2,340,287        - مصروفات دٌون معدومة

 89,638,69  3,995,566 مصروفات متنوعة
 4808030841  2649,708,0 
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 صافً مصروفات التموٌل 22
 2013  2012 

    إٌرادات الفابدة عن:

 102,784  2,311,440 وتوفٌرحسابات ودابع 

 102,784  2,311,440 إٌراد التموٌل
    

    مصروفات الفابدة عن:
 (1,788,217)  (769,129) أوراق دفع

 (2,349,465)  (37,953,694) قرض
 (3,884,615)  (641,256) رسوم بنكٌة وإطفاء رسوم

 (8,022,297)  (39,364,079) تكالٌف التموٌل
 (37,052,639)  (7,919,513) 

 

 صندوق المساهمات االجتماعٌة والرٌاضٌة 27

قامت المجموعة بتكوٌن مخصص لصندوق دعم األنشطة الرٌاضٌة واالجتماعٌة والثقافٌة  13/2118وفقا للقانون رقم 
 % من صافً ربح المجموعة. 2.5واألنشطة الخٌرٌة بنسبة 

 
والمالٌة تمت معاملة هذه المساهمة االجتماعٌة على أنها من وزارة االقتصاد  2111حسب توجٌهات المصدرة خالل سنة 

إلى إدارة اإلٌرادات  2112دٌسمبر  31توزٌع من األرباح المدورة للمجموعة. تم دفع المخصص المكون للسنة المنتهٌة فً 
 العامة والضرابب بوزارة االقتصاد والمالٌة.

 

 العائدات األساسٌة على السهم     20

تحتسب العابدات األساسٌة على السهم بقسمة صافً الربح المنسوب إلى المساهمٌن للسنة على متوسط العدد المرجح لألسهم 
 القابمة خالل السنة:

 2012دٌسمبر  31  2013دٌسمبر  31 
    

 152,259,565  22006710069 ربح السنة )لاير قطري(

 124,326,778  124,326,778 المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 1.22  1.77 العابد األساسً للسهم )لاير قطري(

 إدارة المخاطر -األدوات المالٌة  22

 تتعرض المجموعة للمخاطر التالٌة التً تنشؤ من استخدام األدوات المالٌة:

 مخاطر االبتمان 

 مخاطر السٌولة 

 مخاطر السوق 

 إدارة المخاطرإطار  (7)

تقع على مجلس اإلدارة المسإولٌة الكلٌة عن وضع واإلشراؾ على إطار إدارة المخاطر بالمجموعة. قام مجلس اإلدارة 
بتكوٌن لجنة إدارة مخاطر مسإولة عن وضع واإلشراؾ على سٌاسات إدارة المخاطر بالمجموعة. اللجنة مسإولة عن 

 أنشطتها أمام مجلس اإلدارة.

سٌاسات إدارة المخاطر بالمجموعة لتحدٌد وتحلٌل المخاطر التً تواجهها المجموعة ولوضع حدود وضوابط ٌتم وضع 
مخاطر مناسبة ورصد المخاطر وااللتزام بالحدود. تتم مراجعة سٌاسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة منتظمة لتعكس 

ل التدرٌب ومعاٌٌر وإجراءات اإلدارة إلى التؽٌرات فً ظروؾ السوق وأنشطة المجموعة. تهدؾ المجموعة من خال
 المحافظة على بٌبة رقابٌة منظمة وبناءة ٌعلم فٌها جمٌع الموظفٌن أدوارهم ومسإولٌاتهم.
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 إدارة المخاطر )تابع( -األدوات المالٌة  22

 )تابع( إطار إدارة المخاطر (7)

زام بسٌاسات وإجراءات إدارة المخاطر بالمجموعة تشرؾ لجنة التدقٌق بالمجموعة على كٌفٌة قٌام اإلدارة برصد االلت
ومراجعة كفاٌة إطار إدارة المخاطر فٌما ٌتعلق بالمخاطر التً تواجهها المجموعة. ٌساعد التدقٌق الداخلً لجنة التدقٌق على 

جراءات النهوض بدورها اإلشرافً. ٌقوم التدقٌق الداخلً بإجراء عملٌات مراجعة منتظمة وألؼراض محددة لضوابط وإ
 إدارة المخاطر وٌتم عرض نتابجها على لجنة التدقٌق. 

 مخاطر االئتمان (0)

مخاطر االبتمان هً مخاطر الخسارة المالٌة على المجموعة فً حال فشل عمٌل أو طرؾ مقابل فً األداة المالٌة على 
المدٌنة األخرى للمجموعة والمستحقات من الوفاء بالتزاماته التعاقدٌة، وتنشؤ بصورة أساسٌة من الحسابات المدٌنة والذمم 

 أطراؾ ذات عالقة واألرصدة البنكٌة.

 ت المالٌة الحد األقصى للتعرض لمخاطر االبتمان.صالٌمثل المبلػ الدفتري لأل

 الحسابات والذمم المدٌنة األخرى

لك تدرس اإلدارة أٌضا تعرض المجموعة لمخاطر االبتمان ٌتؤثر بصفة أساسٌة بالخصابص الفردٌة لكل عمٌل. برؼم ذ
العوامل التً قد تإثر على مخاطر االبتمان لدى قاعدة عمالبها متضمنة مخاطر التقصٌر بالصناعة والبلد الذي ٌعمل فٌه 

 العمالء.

د ٌتم تقٌٌم األهلٌة االبتمانٌة لكل عمٌل قبل منح التسهٌالت االبتمانٌة. هناك إجراءات جاهزة مناسبة للمتابعة واالسترداد لرص
 مخاطر االبتمان.

 األرصدة لدى البنوك

تحد المجموعة من تعرضها لمخاطر االبتمان على األرصدة لدى البنوك باالحتفاظ باألرصدة لدى بنود ذات تصنٌؾ ابتمانً 
 عالً.

 التعرض لمخاطر االئتمان

 كان الحد األقصى للتعرض لمخاطر االبتمان كما فً تارٌخ التقرٌر:

 القٌم الدفترٌة 
 2112دٌسمبر  31  0272دٌسمبر  27 
    

 164,696,091  165,400,902 حسابات وأرصدة مدٌنة أخرى
 10,564,423  118,424,649 مقدمات لموردٌن

 645,626  870,500 من أطراؾ ذات عالقة مطلوب
 267,931,903  399,050,701 أرصدة لدى البنوك

 683,746,752  443,838,043 

 مخاطر السٌولة (2)

مخاطر السٌولة هً مخاطر مواجهة المجموعة لصعوبات فً الوفاء بااللتزامات المصاحبة لمطلوباتها المالٌة التً ٌتم سدادها بتسلٌم نقد 
مالً آخر. نهج المجموعة فً إدارة السٌولة هو التؤكد ما أمكن أنها ستملك سٌولة كافٌة للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، فً ظل  أصلأو 
 ضاع العادٌة والصعبة معا، دون تكبد خسابر ؼٌر مقبولة أو المخاطر باإلضرار بسمعة المجموعة.األو
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 إدارة المخاطر )تابع( -األدوات المالٌة  22

 مخاطر السٌولة )تابع( (2)

وؼٌر مخصومة وهً تتضمن مدفوعات فٌما ٌلً االستحقاقات التعاقدٌة الباقٌة من المطلوبات المالٌة فً تارٌخ التقرٌر. المبالػ باإلجمالً 
 الفابدة المقدرة وباستبعاد أثر اتفاقٌات المقاصة:

 القٌم الدفترٌة 0272دٌسمبر  27
التدفقات النقدٌة 

 أكثر من سنة أقل من سنة  التعاقدٌة
     المطلوبات المالٌة غٌر المشتقة

     
 (1,402,779,135) (37,201,817) (1,439,980,952) 1,162,500,065 قروض وسلؾ

 - (164,697) (164,697) 164,697 مستحقات ألطراؾ ذات عالقة
 - (36,675,105) (36,675,105) 36,675,105 حسابات وذمم دابنة أخرى

 - (198,958,811) (198,958,811) 198,958,811 مستحقات وأرصدة ابتمانٌة أخرى
 - (62,363,287) (62,363,287) 62,363,287 ذمم محتجزة دابنة

 - (3,927,850) (3,927,850) 3,927,850 أوراق دفع

   7622262116172 (1,742,070,701) (339,291,566) (1,402,779,135) 

     

 القٌم الدفترٌة 2112دٌسمبر  31
التدفقات النقدٌة 

 أكثر من سنة أقل من سنة  التعاقدٌة
     المطلوبات المالٌة ؼٌر المشتقة

 (1,270,196,640) (34,226,828) (1,304,423,468) 1,014,696,528 وسلؾقروض 
 - (164,697) (164,697) 164,697 مستحقات ألطراؾ ذات عالقة

 - (36,058,327) (36,058,327) 36,058,327 حسابات وذمم دابنة أخرى
 - (184,236,961) (184,236,961) 184,236,961 مستحقات وأرصدة ابتمانٌة أخرى

 (31,295,815) (31,295,815) (62,591,630) 62,591,630 ذمم محتجزة دابنة
 (3,447,209) (14,277,596) (17,724,805) 17,724,805 أوراق دفع

   1,315,472,948 (1,605,199,888) (300,260,224) (1,304,939,664) 

 

 مخاطر السوق (2)

وأسعار أسعار الفابدة ومخاطر التؽٌٌرات فً أسعار السوق مثل أسعار صرؾ العمالت األجنبٌة أن مخاطر السوق هً 
أدوات مالٌة. هدؾ إدارة مخاطر السوق هو إدارة والسٌطرة تحتفظ به من  ماأو قٌمة  المجموعةتإثر على إٌراد س األسهم

 ضل عابد من تلك المخاطر.على التعرض لمخاطر السوق فً إطار معاٌٌر مقبولة مع المحافظة على أف

 مخاطر العمالت

تتعرض المجموعة إلى مخاطر العمالت إلى الحد الذي ٌكون فٌه فجوة بٌن العمالت التً تقٌم بها المبٌعات والمشترٌات 
والقروض والعمالت الوظٌفٌة ذات الصلة بشركات المجموعة. العملة الوظٌفٌة لشركات المجموعة هً اللاير القطري. 

 التً تقٌم بها هذه المعامالت هً فً األساس الٌورو والدوالر األمرٌكً.العمالت 

ترى اإلدارة أن تعرض المجموعة لمخاطر االبتمان فً أدنى حدوده حٌث المعامالت الربٌسٌة للمجموعة مقٌمة باللاير 
 القطري والدوالر األمرٌكً وٌعتبر اللاير القطري مربوطا بالدوالر األمرٌكً.

 الفابدةمخطر معدالت 

مخاطر معدالت الفابدة هً مخاطر تؤثر عابدات الشركة نتٌجة للتقلبات فً قٌمة األدوات المالٌة بسبب التؽٌٌرات فً معدالت 
 الفابدة بالسوق. لدى المجموعة سٌاسة للتؤكد من مراجعة معدالت الفابدة بصورة ربع سنوٌة.
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 إدارة المخاطر )تابع( -األدوات المالٌة  22

 مخاطر السوق )تابع( (2)

 ملمح معدالت الفابدة لألدوات المالٌة للمجموعة التً أبلؽت إلدارة المجموعة كما ٌلً:

 القٌم الدفترٌة 
 2112دٌسمبر  31  0272دٌسمبر  27 

    أدوات ذات معدالت ثابتة

 80,000,000  200,000,000 19إٌضاح  -مالٌة  موجودات

 1,032,421,333  1,166,427,916 24و 22إٌضاحً  -مطلوبات مالٌة 

 1,366,427,916  1,112,421,333 

 إدارة مخاطر رأس المال (2)

أهداؾ المجموعة عند إدارة رأس المال هً حماٌة مقدرة المجموعة على االستمرار كشركة عاملة ومضاعفة العابدات على 
 لرأس المال لتقلٌل تكلفة رأس المال.المساهمٌن والمنافع للمعنٌٌن اآلخرٌن والمحافظة على أفضل هٌكل 

ٌشتمل هٌكل رأس مال المجموعة على قروض، بالصافً من النقد وما ٌعادله وحقوق ملكٌة تشتمل على رأس المال 
 واحتٌاطٌات وأرباح مدورة.

رس ٌقوم فرٌق إدارة المخاطر بالمجموعة بمراجعة هٌكل رأس المال على نحو ربع سنوي. كجزء من هذه المراجعة تد
 اإلدارة تكلفة رأس المال والمخاطر المصاحبة له.

 كانت نسبة المدٌونٌة فً نهاٌة السنة كما ٌلً:
 2112دٌسمبر  31  0272دٌسمبر  27 إٌضاحات 
     

 1,014,696,528  1,162,500,066 22 (1دٌن )

 (268,018,130)  (399,203,447) 19 النقد واألرصدة لدى البنوك

 746,678,398  763,296,619  صافً الدٌن

 2,015,951,809  2113810861286  (2حقوق الملكٌة )

 %37.0  %35.7  معدل صافً الدٌن إلى حقوق الملكٌة

 22.     تم تعرٌؾ الدٌن على أنه القروض والسلؾ حسب التفاصٌل الواردة فً إٌضاح  (3)

 واحتٌاطٌات المجموعة.تم تعرٌؾ حقوق الملكٌة على أنها كامل رأس مال  (3)
 

 اللتزامات الطارئة واالرتباطات الرأس مالٌةا 22

 2112دٌسمبر  31  2113دٌسمبر  31 
    

 25,689,542  9,782,365 خطابات ضمان مصرفً

 12,873,267  14,523,084 خطابات ابتمان

 4,979,000  13,064,782 شٌكات بضمانات

 12,000,000  602,386,020 األسمنتارتباطات رأسمالٌة لبناء مصنع 
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 التقارٌر القطاعٌة 22

تقارٌر.  توفر هذه األقسام منتجات وخدمات اللدى المجموعة األقسام اإلستراتٌجٌة الستة التالٌة وهً أقسام تصدر عنها 
 مختلفة وتدار بصورة منفصلة ألنها تحتاج إلى تقنٌات وإستراتٌجٌات تسوٌق مختلؾ.

 التالً العملٌات التشؽٌلٌة لكل قطاع:ٌصؾ الملخص 

 العملٌات التشغٌلٌة القطاع الصادر عنه التقرٌر

 النشاط الصناعً العام الصناعً

 تورٌد وتركٌب أنظمة األمن المقاوالت والهندسة

 تصنٌع والمتاجرة فً األسمنت األسمنت

 الهندسٌةاالستثمار فً الوكاالت والرعاٌة واألسهم واألعمال  االستثمار

 شراء وإنشاء وبٌع األراضً والمبانً العقارات

 الشحن واللوجستٌات والخدمات البحرٌة والجوٌة البحرٌة والطٌران

 المتاجرة فً المعدات الرٌاضٌة وخالفها. التجارة

 األقل.ٌقوم المدٌر المنتدب للمجموعة بمراجعة التقارٌر الداخلٌة إلدارة كل قسم مرة واحدة كل ربع سنة على 

تتضمن العملٌات األخرى الخدمات المالٌة ووكاالت التؤمٌن وخدمات تقنٌة المعلومات وأنشطة الشركات القابضة. لم ٌلبً أي 
 .2113و 2112من هذه القطاعات البداٌات الكمٌة للقطاعات التً تصدر عنها تقارٌر فً سنتً 
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 التقارٌر القطاعٌة )تابع( 22

 المعلومات حول القطاعات الصادر عنها التقرٌر )ب(

وارد أدناه. تم استخدام ربح القطاع، حسبما هو مدرج ضمن تقارٌر اإلدارة الداخلٌة التً تمت مراجعتها  2113دٌسمبر  31لمعلومات المتعلقة بمثل هذه القطاعات التً ٌصدر عندها التقرٌر كما فً وللسنة المنتهٌة فً 
 ات األخرى العاملة فً نفس المجال.نٌة بالمقارنة مع الكٌانمن قبل المدٌر المنتدب للمجموعة لقٌاس األداء ألن اإلدارة تعتقد بؤن مثل هذه المعلومات ذات صلة أكثر فً تقٌٌم نتابج القطاعات المع

 

 الصناعة
 

 المقاوالت والهندسة
 

 األسمنت

 

 االستثمارات
 

االستثمارات 
 العقارٌة

 
 البحرٌة والطٌران

 
 القطاعات األخرى  التجارة

 
 استبعاد

 
 اإلجمالً

             
  

 - اإلٌرادات     
 

88,032,554  
 

457,548,834  
 

1,364,454  
 

- 
 

- 
 

480,000   952,211 
 

- 
 

548,378,053  
 - التكلفة

 
(29,907,483) 

 
(224,308,511) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  - 

 
- 

 
(254,215,994) 

 - إٌرادات أخرى
 

263,546 
 

7,955,316  
 

13,078,608  
 

1,737,827  
 

7,124,454  
 

-  364,828  
 

- 
 

30,524,579  
 - مصروفات أخرى

 
(6,681,575) 

 
(61,967,163) 

 
(532,642) 

 
(8,382,025) 

 
- 

 
(176,809)  (26,275,355) 

 
- 

 
(104,015,569) 

 - الربح / )الخسارة(
 

51,707,042  
 

179,228,476  
 

13,910,420  
 

(6,644,198) 
 

7,124,454  
 

 303,191   (24,958,316) 
 

- 
 

 220,671,069  

     
  

   
  

 
  

 
    

 
  

 
 

 موجودات
 ومطلوبات القطاع

            
  

  
 

 
 

 الموجودات
  43,878,052 المتداولة

 
148,714,604  

 
1,536,461,543  

 
957,755,615  

 
3,230,601  

 
14,891,311  

 
3,580,213   1,210,330,821  

 
(3,103,808,396) 

 
815,034,364  

ؼٌر   الموجودات
 - المتداولة

 
1,308,939  

 
1,893,552,298  

 
41,493,374  

 
525,570,710 

 
15,367,649  

 
223,267   1,202,925,499  

 
(892,800,000) 

 
 2,787,641,736  

  3,602,676,100  (3,996,608,396)   2,413,256,320   3,803,480   30,258,960  528,801,311   999,248,989   3,430,013,841   150,023,543    43,878,052  الموجوداتإجمالً 

 
                        

 (334,145,373)   3,103,808,396  (677,153,976)  (1,201,958)  (16,876,939)  (481,303,025)  (110,231,148)  (2,095,818,353)  (11,775,314)  (43,593,056) المطلوبات المتداولة
المطلوبات  ؼٌر 

  - المتداولة
 

 (757,213) 
 

(1,128,545,292) 
 

-  
 

- 
 

- 
 

(35,963)  (1,105,973) 
 

-  
 

(1,130,444,441) 

  (16,876,939)   (481,303,025)  (110,231,148)   (3,224,363,645)  (12,532,527)  (43,593,056) إجمالً المطلوبات
  

(1,237,921)  (678,259,949)  3,103,808,396   (1,464,589,814) 
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 التقارٌر القطاعٌة )تابع( 22

 المعلومات حول القطاعات الصادر عنها التقرٌر )تابع( )ب(

 وارد أدناه: 2112دٌسمبر  31لمعلومات المتعلقة بمثل هذه القطاعات التً ٌصدر عندها التقرٌر كما فً وللسنة المنتهٌة فً 

 
 الصناعة

 
 المقاوالت والهندسة

 
 األسمنت

 
 االستثمارات

 

االستثمارات 
 العقارٌة

 
 البحرٌة والطٌران

 
 القطاعات األخرى  التجارة

 
 استبعاد

 
 اإلجمالً

             
  

     

  -  اإلٌرادات

 

99,405,154  

 

385,419,581  

 

3,587,809  

 

 -  

 

 -  

 

1,000,550   1,442,243 

 

(26,304,736) 

 

464,550,601  
  -  التكلفة

 
(40,254,857) 

 
(262,869,938) 

 
 -  

 
(6,794)  

 
 -  

 
(221,306)  - 

 
26,580,914  

 
(276,771,981) 

  -  إٌرادات أخرى
 

701,447  
 

2,231,515  
 

9,915,545  
 

16,190,561  
 

5,914,117  
 

-  140,739  
 

(276,178) 
 

34,817,746  
 (37,020) مصروفات أخرى

 
(6,524,415) 

 
(33,949,676) 

 
(1,044,054) 

 
(3,887,549) 

 
 -  

 
(248,744)  (24,645,343) 

 
              -  

 
(70,336,801) 

 (37,020) الربح / )الخسارة(
 

53,327,329  
 

90,831,482  
 

12,459,300  
 

12,296,218  
 

5,914,117  
 

530,500    (23,062,361) 
 

   -  
 

152,259,565  

     
  

   
  

 
  

 
    

 
  

 
 

 موجودات
 ومطلوبات القطاع

            
  

  
 

 
 

 الموجودات
 43,878,053 المتداولة

 
130,100,197  

 
1,483,180,239  

 
933,552,242  

 
2,298,102  

 
9,885,529  

 
3,267,175   1,163,639,028  

 
(3,270,566,445) 

 
499,234,120  

ؼٌر   الموجودات
  - المتداولة

 
1,233,159  

 
1,938,523,753  

 
43,015,421  

 
526,375,593 

 
13,248,977  

 
235,943   1,202,357,792 

 
(892,800,000) 

 
2,832,190,638 

  3,331,424,758  (4,163,366,445)   2,365,996,820    3,503,118   23,134,506  528,673,695   976,567,663   3,421,703,992   131,333,356  43,878,053 الموجوداتإجمالً 

 
                       

 296,653,786  (3,257,223,083)   656,632,615   1,212,008   9,876,939  457,666,424   88,685,533   2,276,100,131   45,110,163   18,593,056 المطلوبات المتداولة
المطلوبات  ؼٌر 

  -  المتداولة
 

439,218  
 

1,014,182,129  
 

 -  
 

16,864,788  
 

 -  
 

28,743   647,647  
 

(13,343,362)  
 

1,018,819,163  

 1,315,472,949  (3,270,566,445)   657,280,262    1,240,751   9,876,939  474,531,212    88,685,533   3,290,282,260   45,549,381   18,593,056 إجمالً المطلوبات

                    

 

 

`
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 المقارنة أرقام 36

 أرقام مع الثبات على للمحافظة ضرورٌا ذلك كان متى 2012 لسنةالمعروضة  المقارنة أرقام تبوٌب إعادة تمت
 .المقارنة لكٌة لفترةالم حقوقالدخل الشامل أو إجمالً  على أثر أي التبوٌب إلعادة لٌس ذلك، برؼم. 2013

 

 
 


