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  1  .)ق.م.ش (الشركة القطرية للصناعات التحويلية

  الموحدةالميزانية العمومية 

  ريال قطري  2010   سبتمبر30كما في 
  

 2009 ديسمبر31    2009  سبتمبر 30    2010  سبتمبر 30  

  مدققة      )غير مدققة    (     )غير مدققة    (   داتالموجو
             غير المتداولةالموجودات

  385,600,956   390.680.500    380,227,706  ممتلكات ومصانع ومعدات
  316,120,619    252.617.024    341,642,659  في شركات زميلةاستثمارات 

  179,778,316    194.443.692    184,155,384  استثمارات متاحة للبيع
  45,887,839    45.887.839    45,887,839  استثمارات عقارية

  927,387,730    883.629.055    951,913,588  إجمالي الموجودات غير المتداولة
            :الموجودات المتداولة

  38,015,224    37.626.707    40,539,805  المخزون
 45,675,041    30.600.905    43,896,421  مطلوب من اطراف ذات عالقة

  31,909,441    30.553.769    42,768,955  المدينون والمصاريف المدفوعة مقدما
 113,546,817    86.610.700    126.813.011  صده لدى البنوكرنقد وا

 51,964,629    65.655.421    52,113,743  موجودات محتفظ بها للبيع
  281,111,152   251.047.502   306.131.935  إجمالي الموجودات المتداولة

  1,208,498,882    1.134.676.557    1.258.045.523  إجمالي الموجودات
            حقوق المساهمين والمطلوبات

            حقوق المساهمين
  300,000,000    300.000.000    360.000.000  رأس المال

  150,000,000    150.000.000    162.756.491  أحتياطي قانوني
  53,713,608    53.713.608    53.713.608  احتياطي عام

  53,926,686    53.210.565    59,073,891  احتياطي القيمة العادلة
  182,499,480    182.499.480    182.499.480  احتياطي اعادة تقييم اراضي

  60,000,000    ---------------    -----------------  نقدية مقترح توزيعهاارباح مقترح 
 60,000,000    ---------------    -----------------  اسهم مجانية مقترحة

  120,022,490    185.305.933   234.830.912  ارباح مدوره
  980,162,264    924.729.586    1.052.874.382  حقوق الملكية لمساهمي الشركه االم

  71,641,806    70.136.411    68,694,035   الغير مسيطرهحصة األقلية
 1,051,804,070    994.865.997    1.121.568.417  اجمالي حقوق المساهمين

            غير المتداولةالمطلوبات 
  43,031,164    3.319.214    45,330,770  قروض الجل

  6,673,031    6.570.990    6,970,800  مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمخصص 
  19,665,480    19.421.700    13,650,880  اوراق دفع

  69,369,675    29.311.904    65,952,450  إجمالي المطلوبات غير المتداولة
            المطلوبات المتداولة

 5,307,606    1.200.500    4,308,760  حسابات السحب على المكشوف
  318,224    ------------   2,395,366 مطلوب الى طرف ذا عالقه

  76,527,977    102.071.281    60,330,200  ذمم دائنة ومستحقات
 771,330    326.330    890,330  ا للبيعمطلوبات متعلقه بموجودات محتفظ به

  4,400,000    6.900.545    2,600,000  قروض االجل
  87,325,137    110.498.656    70,524,656  إجمالي المطلوبات المتداولة

  1,208,498,882    1.134.676.557    1.258.045.523  حقوق المساهمين والمطلوبات
  

  2010    اكتوبر13 تاريخ اعتمدت هذه البيانات من قبل ادارة الشركة ب
  

      عبدالرحمن بن محمد بن جبر ال ثانيالشيخعبدالرحمن بن عبداهللا االنصاري                                            



  الرئيس التنفيذي                                                                  رئيس مجلس االداره
  

  2  .)ق.م.ش (لصناعات التحويليةالشركة القطرية ل

  الموحدبيان الدخل 
  ريال قطري  2010 سبتمبر 30 المنتهية في للفترة

  
  
  سبتمبر  30    

2010 

  2009 سبتمبر 30  

  )غيرمدققه(    )غير مدققة(    
 197.800.300    173,781,364    المبيعات

  (133.272.327)    (127.420.498)    تكلفة المبيعات
  64.527.973   46.360.866    مجمـل الربح

          
  44.252.306    82,655,207    ايرادات من شركات زميله

  19.500.200    19,657,460    اإليرادات األخرى

    148.673.533   128.280.479  
          

          المصاريف
  (19.779.432)    (15,350,404)    المصاريف العمومية واإلدارية

          
 108.501.047    133.323.129    المستمرة صافي ربح الفترة من العمليات 

          عمليات غير مستمره
  6.269.802    134,115    ربح الفتره من العمليات غير المستمره 

  114.770.849    133.457.244    صافي ربح الفتره قبل حصة االقلية
  9.211.500    5,892,331    حصة االقلية

  
          
          
          
          

  105.559.349    127.564.913     في الشركة ائد للمساهمين العالفترهصافي ربح 
             

 3.52    3.54    )ريال قطري للسهم الواحد 10(ربح السهم 

         
 30.000.000    36.000.000    عدد األسهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  .الموحدةجزءا من هذه البيانات المالية   منتشكل اإليضاحات المرفقة
  .)ق.م.ش (ناعات التحويليةالشركة القطرية للص  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
 2010  سبتمبر 30للسنة المنتهية في   

  
  

   النشاط والوضع القانوني  -1
 54 بموجب المرسوم األميري رقم ")الشركة(".)ق.م.ش(تأسست الشركة القطرية للصناعات التحويلية 

الشركة نشاطها بأستثمار أموالها في مختلف أوجه تمارس  . 1990 فبراير 11 بتاريخ 1990لسنة 
االستثمار المتاحة في دولة قطر وخارجها وفقاً لألسس التجارية واألقتصادية السليمة وعلى وجه 

  .الخصوص في مجال االستثمار الصناعي
  
  
  السياسات المحاسبية الهامة  -2

  
   المالية الموحدةاسس اعداد البيانات   -أ

عايير الدولية لمل وفقاً) .ق.م.ش ( الموحدة للشركة القطرية للصناعات التحويليةالماليةتم إعداد البيانات 
  .المعتمدة من قبل مجلس المعايير المحاسبية الدوليةللتقارير المالية 

  
   العرف المحاسبي  -ب

 حيث  المتوفرة للبيعوفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، ما عدا قياس االستثماراتالموحدة   الماليةالبيانات إعداد تم
  .بالقيمة العادلةتم 

  

 في السنة بصفة مستمرة وهي تتطابق مع السياسات المتبعة السياسات المحاسبية من قبل الشركة تطبيقتم 
  .السابقة

  

 . تم إعداد البيانات المالية بالريال القطري
  

  اساس توحيد البيانات المالية  -ج
 

  الشركات التابعة  )1
من راس المال أو الشركات التي % 50عة هي الشركات التي تمتلك بها الشركة أكثر من إن الشركات التاب

تتضمن البيانات المالية الموحدة . بإمكان الشركة تعيين إداراتها والتحكم في سياستها التشغيلية والمالية
  . التحكملسيطرة والتحكم إلى تاريخ انتهاءالبيانات المالية للشركات التابعة من تاريخ بداية ا

لية فـي   تشتمل البيانات المالية الموحدة على جميع األصول واإللتزامات ونتائج أعمال الشركات التابعة التا            
  :تاريخ الميزانية العمومية

  نسبة التملك  
  %50  .)م.م.ذ(شركة قطر لتغليف المعادن 

  %100  شركة قطر لألحماض
 %100  مصنع قطر لمعالجة الرمال

  %100  عات الورقيةالشركة الوطنية للصنا
   %50                     )      تحت التصفية  ( شركة قطر إلنتاج النيتروجين

    %100                       القطرية الحجار التبليط                         الشركة
  

إن شركة قطر لألحماض ومصنع قطر لمعالجة الرمال والشركة الوطنية للصناعات الورقية شركات 
  .)ق.م.ش(مسجلة في قطر كفروع تابعة للشركة القطرية للصناعات التحويلية 

  
  الشركات الزميلة  )2

 لها كما أنها  تأثير عليها ولكن ال تستطيع أن تعيين إدارات للشركةإن الشركات الزميلة هي الشركات التي
تتضمن البيانات المالية الموحدة نصيب الشركة من . ال تستطيع أيضاً التحكم في سياستها التشغيلية والمالية

  .األرباح والخسائر للشركات الزميلة من تاريخ بداية التأثر حتى تاريخ انتهاء التأثر 
  



لشركة من صافي موجودات هذه تقيد قيمة االستثمارات في الشركات الزميلة على أساس قيمة حصة ا
  .لهذه الشركات س البيانات المالية المدققة وقد تم إدراجها على أسا. الشركات
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  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  2010   سبتمبر30للسنة المنتهية في   

  
  
   يتبع-السياسات المحاسبية الهامة   -2

  
   يتبع-اساس توحيد البيانات المالية   -ج
  
   الموحدةالبيانات الماليةالعمليات الملغى تأثيرها عند إعداد   )3

إن األرصدة والعمليات بين الشركات المجمعة واألرباح غير المحققة الناتجة عن هذه العمليات تم إلغاء 
  . تأثيرها عند إعداد البيانات المالية الموحدة

  
  واآلالت والمعداتالعقارات   -د

 ومخصصات انخفاض القيمة تقيد بنود المباني واآلالت والمعدات عند الشراء بالتكلفة ناقصاً االستهالكات
 لبنود المباني واآلالت والمعدات في تاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد الدفتريةتتم مراجعة القيمة . إن وجد

 للموجودات القيم الممكن  الدفتريةحين تتخطى القيمة. قيقها  بقيم تفوق القيم الممكن تحمسجلةما اذا كانت 
  .تحقيقها يتم تخفيض قيمة المباني واآلالت والمعدات إلى القيم الممكن تحقيقها

  
  األستهالكات  -هـ

وفقاً لمعدالت طريقة القسط الثابت يحتسب االستهالك على جميع بنود المباني واآلالت والمعدات باستخدام 
 التكلفة ناقصاً القيمة التقديرية المتبقية على أساس األسعار السائدة في تاريخ شراء كل الهالكا يتم احتسابه

  . أصل على مدى أعمارها االنتاجية المتوقعة
  

  ةسن  15-10  آالت ومعدات
  سنوات  5-4  سيارات

  سنوات  4  أثاث ومفروشات
  ةسن  25-13  مباني وإنشاءات

  سنوات  10-4  تركيبات وتجهيزات
  

  تثمارات المتوفرة للبيعاالس  -و
 عند تاريخ الشراء بالتكلفة ، والتي تمثل القيمة العادلة للمبالغ المتوفرة للبيعتدرج جميع االستثمارات 

  .المدفوعة 
  
  مدرجة في أسواق األوراق المالية  

باح والخسائر يتم إدراج األر. بعد أن تقيد بالتكلفة عند الشراء يعاد قياس هذه االستثمارات بالقيمة العادلة 
غير المحققة عن إعادة القياس بالقيمة العادلة كبند منفصل ضمن حقوق المساهمين حتى يتم بيع االستثمار 
به أو تحصيله أوالتصرف به بطريقة أخرى ، أو يحتسب االستثمار مخفضاً وفي هذه الحالة يحول مجموع 

  . للسنةان الدخل الخسارة أو الربح المدرج سابقاً ضمن حقوق المساهمين إلى بي
  

بالنسبة لالستثمارات المتداولة في األسواق المالية الرسمية تحدد القيمة العادلة وفقاً ألسعار الشراء المسجلة 
  .عند إغالق التداول بالسوق في تاريخ الميزانية العمومية بعد تعديلها بالتكاليف الالزمة لتحقيق الموجودات

 
  لماليةغير المدرجة في أسواق األوراق ا  

. نظراً لطبيعة التدفقات النقدية لالستثمارات غير المدرجة ال يمكن قياس القيمة العادلة لها بمبلغ محدد 
  .وعليه يتم إدراج هذه االستثمارات بالتكلفة بعد تكوين مخصص لخسائر التدني في القيمة
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  الموحدة  الماليةإيضاحات حول البيانات
  2010  سبتمبر30للسنة المنتهية في   

  
  

   يتبع-السياسات المحاسبية الهامة   -2
  
  زونـالمخ  - ز

بسعر التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل ، حيث يتم تحديد التكلفة باستخدام يظهر المخزون 
 المتكبدة على كل صنف حتى وصوله إلى  جميع المصاريفعلى التكلفة تشتمل. المتوسط الموزونأسلوب 

 وتحدد صافي القيمة الممكن تحقيقها على أساس سعر البيع التقديري ناقصاً أية .موقعه أو شكله الحالي
  .تكاليف إضافية متوقع صرفها إلتمام البيع

  

  المدينون  -ح
ة بعد خصم مخصص وذلك بصافي قيمتها المستحق" المدينون"تقيد مبالغ فواتير المبيعات اآلجلة ضمن 

تختلف شروط الشركة للبيع باألجل بحسب نوع الخدمة المؤداة . مقابل المبالغ التي يتوقع عدم تحصيلها 
. يتم تقدير مخصص للمبالغ المشكوك في تحصيلها عندما ال يكون محتمالً تحصيل المبالغ بالكامل. والعميل

  .تشطب الديون المعدومة بذات القيمة المتكبدة
  

  وما يعادلهد النق  - ط
  حسابات السحب على المكشوف كما يتضمن يمثل النقدية في الصندوق واألرصدة البنكيةوما يعادلهالنقد 

  . الموحدالنقدية  من البنوك ألغراض بيان الدفقاتغير المسددة
  

  الدائنون والمصاريف المستحقةالدفع  -ي
لمؤداة بمجرد استحقاقها بغض النظر عن استالم يتم تسجيل االلتزامات المستحقة الدفع المتعلقة بالخدمات ا

  . يوما60ًتسدد األرصدة الدائنة عادة خالل فترة . أو عدم استالم الفواتير المؤيده لها 
  

  المخصصات  -ك
على الشركة نتيجة حدث سابق وعندما يمكن ) قانوني أو فعلي(يتم أخذ المخصصات عند وجود التزام 

  .تحديد قيمة االلتزام
  

  أة نهاية الخدمة للموظفينمكاف  -ل
يتم احتساب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين عن مدة الخدمة المتراكمة لكل موظف في تاريخ 

  . الميزانية العمومية بموجب اللوائح المتبعة في الشركة 
  

ي بنسبة أما بالنسبة للموظفين القطرين الحاليين والمتقاعدين فتساهم الشركة في صندوق المعاشات الحكوم
إن التزامات .  الخاص بالتقاعد والمعاشات2002 لسنة 24من مرتبات الموظفين حسب القانون رقم 

  . عند استحقاقهاالتي تقيد مصروفاًالشركة محددة بمقدار المساهمة 
  
  قرض ألجل  -م

حق خالل الجزء المست. تقيد القروض ألجل بقيمتها الفعلية إضافة للفوائد في تاريخ الميزانية العمومية
  .تحتسب فوائد القرض كمصاريف مستحقة الدفع. السنة تم إظهاره ضمن المطلوبات المتداولة

  
  )تلفيات(تدني قيمة الموجودات   -ن

تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية عمومية بتقييم فيما إذا كانت توجد أدلة موضوعية على أن أصالً مالياً 
 تقوم الشركة بتقدير المبالغ الممكن حال وجود هذه األدلة،في . يمتها أو مجموعة أصول قد تنخفض ق

استرجاعها من ذلك األصل أو مجموعة األصول واالعتراف بأية خسارة ناتجة عن ااالنخفاض في القيمة 
  .ضمن بيان الدخل
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  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  2010   سبتمبر30نتهية في للسنة الم  

  
  
   يتبع-السياسات المحاسبية الهامة   -2

  
  العمالت االجنبية  -ب

يجري قيد المعامالت التي تتم بالعمالت االجنبية بالريال القطري باسعار الصرف التقريبية السائدة وقت 
ي تاريخ الميزانية اجراء المعامالت ، كما تحول الموجودات والمطلوبات المسجلة بالعمالت االجنبية ف

وتدرج جميع . العمومية إلى الريال القطري باسعار الصرف السائدة في تاريخ الميزانية العمومية 
  .الفروقات الناتجة من عمليات التحويل ضمن بيان الدخل 

  
  تحقق اإليرادات  - ط

 الحق نشوء يتم تسجيل ارباح األسهم عند .إيرادات الفوائد واإليجارات تسجل على أساس االستحقاق
  .باستالم األرباح

  



  


