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

  الموحدةالميزانية العمومية 
 لایر قطري  2011  سبتمبر ٣٠كما في 

 سبتمبر  ٣٠   ٢٠١١ سبتمبر  ٣٠  
٢٠١٠  

 2010ديسمبر ٣١  

  مدققة      )غير مدققة(        )غير مدققة(       اتالموجود
           غير المتداولة الموجودات

  367,661,902    380,227,706   390,663,310  ممتلكات ومصانع ومعدات
  387,732,919    341,642,659   438,717,284  في شركات زميلةاستثمارات 

  196,533,279    184,155,384   225,501,126  استثمارات متاحة للبيع
 45,887,839    45,887,839   45,887,839  استثمارات عقارية

  75,566,903   --------------   83,183,136  مطلوب من اطراف ذو عالقة
  1,073,382,842    951,913,588   1,183,952,695  إجمالي الموجودات غير المتداولة

           :الموجودات المتداولة
 --------------   ---------------  11,107,976  استثمارات بالقيمة العادلة

  25,225,643    40,539,805   40,765,775  المخزون
 8,962,672    43,896,421   12,605,092  مطلوب من اطراف ذات عالقة

  50,840,660    42,768,955   45,776,808  المدينون والمصاريف المدفوعة مقدما
 135,812,434    126.813.011   120,420,110  صده لدى البنوكرنقد وا

 52,113,743    52,113,743   -------------------  موجودات محتفظ بھا للبيع
  272,955,152   306.131.935  230,675,761  إجمالي الموجودات المتداولة

  1,346,337,994    1.258.045.523   1,414,628,456  إجمالي الموجودات
           حقوق المساھمين والمطلوبات

           مساھمينحقوق ال
  360,000,000    360.000.000   396,000,000  رأس المال

  180,000,000    162,756,491   195,187,461  أحتياطي قانوني
  43,970,860    53.713.608   43,970,860  احتياطي عام

  100,774,885    59,073,891   133,942,495  احتياطي القيمة العادلة
  182,499,480    182.499.480   182.499.480  احتياطي اعادة تقييم اراضي

  90,000,000    -----------------   ----------------  ارباح مقترح توزيعھا
 36,000,000    -----------------   ----------------  اسھم مجانية مقترحة

  151,591,056    234.830.912   288,278,214  ارباح مدوره
  1,144,836,281    1.052.874.382   1,239,878,510  حقوق الملكية لمساھمي الشركه االم

  69,380,581    68,694,035   33,138,189  الغير مسيطره حصة األقلية
 1,214,216,862    1.121.568.417   1,273,016,699  اجمالي حقوق المساھمين

           غير المتداولةالمطلوبات 
  40,535,648    45,330,770   42,694,941  قروض الجل

  6,725,023    6,970,800   8,500,890  افأة نھاية الخدمة للموظفينمكمخصص 
  12,074,719    13,650,880   21,201,178  اوراق دفع

  59,335,390    65,952,450   72,397,009  إجمالي المطلوبات غير المتداولة
           المطلوبات المتداولة

 2,220,767    4,308,760   910,000  حسابات السحب على المكشوف
  77,517    2,395,366   ------------------ طلوب الى طرف ذا عالقهم

  61,725,154    60,330,200   60,538,868  ذمم دائنة ومستحقات
 786,330    890,330   ------------------  مطلوبات متعلقه بموجودات محتفظ بھا للبيع

  7,975,974    2,600,000   7,765,880  قروض االجل
  72,785,742    70,524,656   69,214,748  لمتداولةإجمالي المطلوبات ا

  1,346,337,994    1.258.045.523   1,414,628,456  حقوق المساھمين والمطلوبات
  2011   اكتوبر 20 اعتمدت ھذه البيانات من قبل ادارة الشركة بتاريخ 

  عبدالرحمن بن محمد بن جبر ال ثاني    شيخالعبدالرحمن بن عبدهللا االنصاري                                            
  الرئيس التنفيذي                                                                  رئيس مجلس االداره



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

  الموحدبيان الدخل 
 لایر قطري  ٢٠١١سبتمبر  ٣٠المنتھية في  للفترة

  
  
 سبتمبر   ٣٠    

٢٠١١ 
   سبتمبر  ٣٠  

٢٠١٠  
  )غيرمدققه(    )غير مدققة(    

  177,389,706    247,637,444    المبيعات
  (124,435,994)    (189,812,200)    تكلفة المبيعات
  52,953,712    57,825,244    مجمـل الربح

          
  82,655,207    122,345,313    ايرادات من شركات زميله

  19,657,460    13,444,320    اإليرادات األخرى

    193,614,877    155,266,379  
          

          المصاريف
  (21,943,250)    (27,943,375)    المصاريف العمومية واإلدارية

  -----------    )١٫٠٥٣٫٣٩٣(    مخصص انخفاض قيمة استثمارات 
  133.323.129    164,618,109    صافي ربح الفترة من العمليات المستمرة 

          مستمره عمليات غير
ارة )ربح    134,115    (7,194,848)    الفتره من العمليات غير المستمره  (خس

  133.457.244    157,423,261    صافي ربح الفتره قبل حصة االقلية
  5,892,331    5,548,642    حصة االقلية

  
          الفتره صافي ربح

          
          
          

  127.564.913    151,874,619    كة في الشر العائد للمساھمين الفترهصافي ربح 

  
 3.54   3.84    )لایر قطري للسھم الواحد ١٠(ربح السھم 

         
 36.000.000    39.600.000    عدد األسھم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .الموحدةجزءا من ھذه البيانات المالية  من تشكل اإليضاحات المرفقة



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

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
 2011 سبتمبر  ٣٠المنتھية في  للفترة 

  
  

   النشاط والوضع القانوني  -١
لسنة  ٥٤بموجب المرسوم األميري رقم  ")الشركة(".)ق.م.ش(تأسست الشركة القطرية للصناعات التحويلية 

ار أموالھا في مختلف أوجه االستثمار تمارس الشركة نشاطھا بأستثم.  ١٩٩٠فبراير  ١١بتاريخ  ١٩٩٠
المتاحة في دولة قطر وخارجھا وفقاً لألسس التجارية واألقتصادية السليمة وعلى وجه الخصوص في مجال 

  .االستثمار الصناعي
  
  

  السياسات المحاسبية الھامة  -٢
  

   المالية الموحدةاسس اعداد البيانات   -أ
ً ) .ق.م.ش( كة القطرية للصناعات التحويليةالموحدة للشر تم إعداد البيانات المالية عايير الدولية لمل وفقا

  .المعتمدة من قبل مجلس المعايير المحاسبية الدوليةللتقارير المالية 
  

   العرف المحاسبي  - ب
ً لمبدأ التكلفة التاريخية، ما عدا قياس االستثماراتالموحدة  المالية البياناتإعداد  تم حيث  المتوفرة للبيع وفقا

  .بالقيمة العادلةتم 
  

في السنة  بصفة مستمرة وھي تتطابق مع السياسات المتبعةالسياسات المحاسبية من قبل الشركة  تطبيقتم 
  .السابقة

  

 . تم إعداد البيانات المالية باللایر القطري
  

  اساس توحيد البيانات المالية  -ج
 

  الشركات التابعة  )١
من راس المال أو الشركات التي % ٥٠متلك بھا الشركة أكثر من إن الشركات التابعة ھي الشركات التي ت

تتضمن البيانات المالية الموحدة . بإمكان الشركة تعيين إداراتھا والتحكم في سياستھا التشغيلية والمالية
  .لسيطرة والتحكم إلى تاريخ انتھاء التحكمالبيانات المالية للشركات التابعة من تاريخ بداية ا

ة التاتشتمل البيا ال الشركات التابع ائج أعم ع األصول واإللتزامات ونت ى جمي ة في نات المالية الموحدة عل لي
  :تاريخ الميزانية العمومية

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

  %١٠٠  شركة قطر لألحماض
 %١٠٠  مصنع قطر لمعالجة الرمال

  %١٠٠  الشركة الوطنية للصناعات الورقية
    %١٠٠                      القطرية الحجار التبليط                          الشركة
  %  ٥١قطر للمواد العضوية                                       –ج .ل.شركة ك

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

  
  الشركات الزميلة  )٢

تأثير عليھا ولكن ال تستطيع أن تعيين إدارات لھا كما أنھا ال  للشركة إن الشركات الزميلة ھي الشركات التي
ً التحكم في سياستھا التشغيلية والمالية نصيب الشركة من تتضمن البيانات المالية الموحدة . تستطيع أيضا

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

تقيد قيمة االستثمارات في الشركات الزميلة على أساس قيمة حصة الشركة من صافي موجودات ھذه 
  .لھذه الشركات س البيانات المالية المدققة وقد تم إدراجھا على أسا. الشركات

  



  .)ق.م.ش( الشركة القطرية للصناعات التحويلية ٤

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  2011  سبتمبر ٣٠المنتھية في  لفترة 

  
  
  يتبع -السياسات المحاسبية الھامة   -٢

  
  يتبع - اساس توحيد البيانات المالية   - ج
  
  حدةالمو البيانات الماليةالعمليات الملغى تأثيرھا عند إعداد   )٣

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

  
  العقارات واآلالت والمعدات  -د

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

للموجودات القيم الممكن  الدفترية حين تتخطى القيمة. بقيم تفوق القيم الممكن تحقيقھا  مسجلةاذا كانت 
  .معدات إلى القيم الممكن تحقيقھاتحقيقھا يتم تخفيض قيمة المباني واآلالت وال

  
  األستھالكات  -ھـ

ً لمعدالت طريقة القسط الثابت يحتسب االستھالك على جميع بنود المباني واآلالت والمعدات باستخدام  وفقا
ً القيمة التقديرية المتبقية على أساس األسعار السائدة في تاريخ شراء كل  الھالكيتم احتسابھا  التكلفة ناقصا
  . مدى أعمارھا االنتاجية المتوقعة أصل على

  
  ةسن  ١٥-١٠  آالت ومعدات

  سنوات  ٥-٤  سيارات
  سنوات  ٤  أثاث ومفروشات
  ةسن  ٢٥-١٣  مباني وإنشاءات

  سنوات  ١٠-٤  تركيبات وتجھيزات
  

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

  .المدفوعة 
  
  مدرجة في أسواق األوراق المالية  

يتم إدراج األرباح والخسائر . بعد أن تقيد بالتكلفة عند الشراء يعاد قياس ھذه االستثمارات بالقيمة العادلة 
االستثمار به غير المحققة عن إعادة القياس بالقيمة العادلة كبند منفصل ضمن حقوق المساھمين حتى يتم بيع 

ً وفي ھذه الحالة يحول مجموع  أو تحصيله أوالتصرف به بطريقة أخرى ، أو يحتسب االستثمار مخفضا
  . للسنةالخسارة أو الربح المدرج سابقاً ضمن حقوق المساھمين إلى بيان الدخل 

  
 ً ألسعار الشراء المسجلة  بالنسبة لالستثمارات المتداولة في األسواق المالية الرسمية تحدد القيمة العادلة وفقا

  .عند إغالق التداول بالسوق في تاريخ الميزانية العمومية بعد تعديلھا بالتكاليف الالزمة لتحقيق الموجودات
 
  غير المدرجة في أسواق األوراق المالية  

وعليه . محدد نظراً لطبيعة التدفقات النقدية لالستثمارات غير المدرجة ال يمكن قياس القيمة العادلة لھا بمبلغ 
  .يتم إدراج ھذه االستثمارات بالتكلفة بعد تكوين مخصص لخسائر التدني في القيمة

  



  
  .)ق.م.ش( الشركة القطرية للصناعات التحويلية ٥

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  2011 سبتمبر ٣٠المنتھية في  للفترة 

  
  

  يتبع -السياسات المحاسبية الھامة   -٢
  
  زونـالمخ  - ز

بسعر التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقھا أيھما أقل ، حيث يتم تحديد التكلفة باستخدام يظھر المخزون 
جميع المصاريف المتكبدة على كل صنف حتى وصوله إلى  علىالتكلفة  تشتمل. المتوسط الموزونأسلوب 

ً أية  وتحدد صافي القيمة الممكن تحقيقھا على أساس .موقعه أو شكله الحالي سعر البيع التقديري ناقصا
  .تكاليف إضافية متوقع صرفھا إلتمام البيع

  
  المدينون  -ح

وذلك بصافي قيمتھا المستحقة بعد خصم مخصص مقابل " المدينون"تقيد مبالغ فواتير المبيعات اآلجلة ضمن 
. مة المؤداة والعميلتختلف شروط الشركة للبيع باألجل بحسب نوع الخد. المبالغ التي يتوقع عدم تحصيلھا 

تشطب . يتم تقدير مخصص للمبالغ المشكوك في تحصيلھا عندما ال يكون محتمالً تحصيل المبالغ بالكامل
  .الديون المعدومة بذات القيمة المتكبدة

  
  وما يعادلهالنقد   - ط

 المكشوفحسابات السحب على  كما يتضمن يمثل النقدية في الصندوق واألرصدة البنكية وما يعادلهالنقد 
  .الموحد النقدية من البنوك ألغراض بيان الدفقات غير المسددة

  
  الدائنون والمصاريف المستحقةالدفع  -ي

يتم تسجيل االلتزامات المستحقة الدفع المتعلقة بالخدمات المؤداة بمجرد استحقاقھا بغض النظر عن استالم أو 
ً  ٦٠نة عادة خالل فترة تسدد األرصدة الدائ. عدم استالم الفواتير المؤيده لھا    .يوما

  
  المخصصات  -ك

على الشركة نتيجة حدث سابق وعندما يمكن تحديد ) قانوني أو فعلي(يتم أخذ المخصصات عند وجود التزام 
  .قيمة االلتزام

  
  مكافأة نھاية الخدمة للموظفين  -ل

موظف في تاريخ  يتم احتساب مخصص لمكافأة نھاية الخدمة للموظفين عن مدة الخدمة المتراكمة لكل
  . الميزانية العمومية بموجب اللوائح المتبعة في الشركة 

  
أما بالنسبة للموظفين القطرين الحاليين والمتقاعدين فتساھم الشركة في صندوق المعاشات الحكومي بنسبة 

كة إن التزامات الشر. الخاص بالتقاعد والمعاشات ٢٠٠٢لسنة  ٢٤من مرتبات الموظفين حسب القانون رقم 
ً محددة بمقدار المساھمة    .عند استحقاقھا التي تقيد مصروفا

  
  قرض ألجل  -م

الجزء المستحق خالل السنة . تقيد القروض ألجل بقيمتھا الفعلية إضافة للفوائد في تاريخ الميزانية العمومية
  .تحتسب فوائد القرض كمصاريف مستحقة الدفع. تم إظھاره ضمن المطلوبات المتداولة

  
  )تلفيات(قيمة الموجودات تدني   -ن

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

عتراف بأية خسارة ناتجة عن ااالنخفاض في القيمة استرجاعھا من ذلك األصل أو مجموعة األصول واال
  .ضمن بيان الدخل



  
  .)ق.م.ش( الشركة القطرية للصناعات التحويلية ٦

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  2011  سبتمبر ٣٠المنتھية في  للفترة 

  
  
  يتبع -السياسات المحاسبية الھامة   -٢

  
  العمالت االجنبية  - ب

عامالت التي تتم بالعمالت االجنبية باللایر القطري باسعار الصرف التقريبية السائدة وقت يجري قيد الم
اجراء المعامالت ، كما تحول الموجودات والمطلوبات المسجلة بالعمالت االجنبية في تاريخ الميزانية 

تدرج جميع الفروقات و. العمومية إلى اللایر القطري باسعار الصرف السائدة في تاريخ الميزانية العمومية 
  .الناتجة من عمليات التحويل ضمن بيان الدخل 

  
  تحقق اإليرادات  - ط

الحق باستالم  نشوءيتم تسجيل ارباح األسھم عند  .إيرادات الفوائد واإليجارات تسجل على أساس االستحقاق
  .األرباح

  



  


