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السادة/ المساهمـون الكرام

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

يســعدني أن أقــدم لســيادتكم تقريــر مجلــس اإلدارة لعــام 2021م، 

عــن نشــاط الشــركة ومركزهــا المالــي، وخطــط المجلــس المســتقبلية 

ــي: ــا يل ــك كم ــام 2022م، وذل لع

أواًل: نشاط الشركة في عام 2021م: 

• اإلنتاج والمبيعات: 

زاد إنتــاج الشــركة مــن األســمنت العــادي والمقــاوم إلــي حوالــي 2.8 

مليــون طــن، مقابــل حوالــي مليونــي طنــً فــي العــام الســابق، وزاد 

إنتــاج الرمــل المغســول إلــى حوالــي 6.7مليــون طــن، مقابــل حوالــي5.3 

ــيوم  ــات الكالس ــاج كربون ــا زاد إنت ــابق، كم ــام الس ــي الع ــً ف ــون طن ملي

إلــى حوالــي 49 ألــف طــن، مقابــل حوالــي 48 ألــف طنــً فــي العــام 

أنواعــه  بمختلــف  األســمنت  مــن  الشــركة  مبيعــات  وزادت  الســابق. 

إلــى حوالــي 2.6مليــون طــن، مقابــل حوالــي مليونــي طنــً فــي العــام 

الســابق، محققــًة زيــادة ملحوظــة مقدارهــا حوالــي 600 ألــف طــن، 

وزادت مبيعــات الرمــل المغســول إلــى حوالــي 6.3مليــون طــن، مقابــل 

زيــادة  أيضــً محققــًة  الســابق،  العــام  5.1 مليــون طنــً فــي  حوالــي 

مقدارهــا 1.2مليــون طــن، وزادت مبيعــات كربونــات الكالســيوم إلــي 

ــابق. ــام الس ــي الع ــً ف ــف طن ــل 49 أل ــن، مقاب ــف ط ــي 50 أل حوال

إيرادات المبيعات :

المغســول  بأنواعــه والرمــل  المبيعــات مــن األســمنت  إيــرادات  زادت 

ــي  ــل حوال ــال، مقاب ــون ري ــي 824 ملي ــى حوال ــيوم إل ــات الكالس وكربون

660 مليــون ريــااًل فــي العــام الســابق، محققــًة زيــادة كبيــرة بنســبة %25، 

ــال. ــون ري ــي 164 ملي ــا حوال وقدره

ثانيًا: المركز المالي واألرباح لعام 2021م:

المركز المالي:

زادت حقــوق المســاهمين فــي 2021/12/31م إلــى حوالــي 3.1 مليــار ريــال، 

مقابــل حوالــي 3 مليــارات ريــااًل فــي نهايــة العــام الســابق.

األرباح:

زادت األربــاح الصافيــة للشــركة إلــى حوالــي 224.5 مليــون ريــال، مقابــل 

ــبة %51،  ــادة بنس ــًة زي ــابق، محقق ــام الس ــااًل للع ــون ري ــي 148.5 ملي حوال

ــة  ــار جائح ــن آث ــم م ــى الرغ ــك عل ــال. وذل ــون ري ــي 76 ملي ــا حوال وقدره

كورونــا وتأثيرهــا الســالب علــى األوضــاع االقتصاديــة فــي الدولــة ودول 

العالــم أجمــع.

وتأكيــدًا لقــوة ونمــو المركــز المالــي للشــركة، ولمــا حققتــه الشــركة 

مــن نتائــج متميــزة لعــام 2021م، يوصــي مجلــس اإلدارة اجتماعكــم 

أرباحــً  المــال،  رأس  30% مــن  توزيــع نســبة  بالموافقــة علــى  الموقــر، 

نقديــًة علــى المســاهمين عــن عــام 2021م، بواقــع 30 درهمــً لــكل 

ســهم صحيــح.

ثالثًا: أبرز اإلنجازات لعام 2021م:

علــى الرغــم مــن اآلثــار الســالبة لجائحــة كورونــا 

والتــي اجتاحــت كل دول العالــم منــذ شــهر 

الشــركة  حققــت  فقــد  2020م،  مــارس 

ــة:  ــة التالي ــازات الهام اإلنج

كميــات  فــي  ملحوظــة  زيــادة   •  

وقيمــة  والمبيعــات  اإلنتــاج 
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اإليــرادات لــكل منتجــات الشــركة، مقارنــة بالعــام الســابق، حيــث زادت 

ــات  ــي تطلع ــي، ويلب ــركة المال ــز الش ــزز مرك ــا  يع ــبة 51%، مم ــاح بنس األرب

اآلخريــن. المصالــح  وأصحــاب  المســاهمين 

• رفــع التحفــظ الســابق عــن البيانــات الماليــة لعــام 2021م، وذلــك بإنشــاء 

مخصــص إضافــي لســداد فواتيــر الدفــع أو األخــذ المتراكمــة مــن 

ــد  ــال، بع ــون ري ــي 172 ملي ــة حوال ــة 2020م، والبالغ ــي نهاي ــام 2009 حت ع

موافقــة المؤسســة العامــة القطريــة للكهربــاء والمــاء، علــي الســداد 

بســتة أقســاط ســنوية متســاوية، ابتــداًء مــن 2022/01/01م، وإعفــاء فوائــد 

التأخيــر عــن الســداد.

• المحافظــة علــى ترشــيد اســتهالك الطاقــة، والوصــول لتفاهمــات 

عادلــة مــع قطــر للطاقــة والمؤسســة العامــة القطريــة للكهربــاء 

والمــاء، بشــأن إيقــاف مصنعــي األســمنت )4 و5( منــذ أول أبريــل 2020م، 

ومواصلــة الجهــود لالتفــاق علــى تحديــد الكميــات المالئمــة مــن الغــاز 

ــة. ــرة القادم ــالل الفت ــع خ ــغيل المصان ــاء لتش والكهرب

• إنهــاء القضيــة المرفوعــة مــن وزارة البلديــة ضــد الشــركة، للمطالبــة 

بمبلــغ حوالــي 68 مليــون ريــال، عــن اســتخراج المــواد الخــام والرمــل 

ــب  ــك بموج ــركة، وذل ــوح للش ــاز الممن ــدود االمتي ــارج ح ــن خ ــن م الخش

تســوية وديــة بيــن الشــركة والــوزارة، تلتــزم الشــركة فيهــا بســداد 

مبلــغ حوالــي 35 مليــون ريــال، علــى 5 أقســاط ســنوية متســاوية، وقــد 

يعزيــز  مــا  وذلــك  2021/09/30م.  فــي  األول  القســط  الشــركة  ســددت 

التعــاون مــع الــوزارة ويدعــم جهــود الشــركة لمــد االمتيــاز علــى محاجر 

المــواد الخــام لصناعــة األســمنت المخصــص لهــا، ومعالجــة بعــض 

ــرى. ــة األخ ــع العالق المواضي

التأميــن الصحــي ألول  الشــركة بخدمــات  العامليــن فــي  تغطيــة   •

مــرة، تمشــيً مــع سياســة الدولــة المعلنــة، ومــن أجــل ترقيــة الخدمــات 

ــى  ــي عل ــردوده اإليجاب ــس م ــوف ينعك ــا س ــن، مم ــة للعاملي الممنوح

ــة. ــاالت المختلف ــي المج ــركة ف أداء الش

الشــركة  مهــام  كل  فــي  الحوكمــة  نظــام  لتطبيــق  االمتثــال   •

ــة  ــداف الحوكم ــق أه ــر األداء، وتحقي ــبيل تطوي ــي س ــؤولياتها، ف ومس

مــن الكفــاءة والشــفافية والنزاهــة، ممــا يعــزز الثقــة مــع المســتثمرين، 

ويحافــظ علــي مصالــح المســاهمين وجميــع أصحــاب المصالــح.

• تطبيــق التدابيــر االحترازيــة لمكافحــة انتشــار وبــاء كورونــا، فــي جميــع 

مواقــع العمــل، تحقيقــً لســالمة العامليــن وحمايــة بيئــة العمــل فــي 

الشــركة، طبقــً لإلجــراءات والتدابيــر الملزمــة مــن قبــل الدولــة.

البيئيــة  األنشــطة  دعــم  فــي  الوطنــي  الشــركة  دور  تفعيــل   •

فــي  البيئيــة  األوضــاع  علــى  بالمحافظــة  والحوكمــة،  واالجتماعيــة 

ــاهمة  ــداد المس ــزام بس ــس، وااللت ــاب ومكين ــأم ب ــة ب ــع الصناعي المواق

الوطنيــة فــي دعــم األنشــطة الرياضيــة واالجتماعيــة المقــررة، مــع 

االمتثــال لتطبيــق نظــام الحوكمــة بمــا يعــزز كفــاءة األداء في الشــركة. 

وذلــك فضــاًل عــن تشــجيع القــوي العاملــة علــى المســاهمة فــي برامــج 

التوعيــة واألنشــطة اإلنســانية فــي الدولــة.

رابعًا: خطط المجلس المستقبلية لعام 2022م: 

نســتعرض خطــط المجلــس المســتقبلية لعــام 2022م، بصــورة موجــزة 

فــي المحــاور الرئيســية التاليــة:

• اســتغالل الطاقــة اإلنتاجيــة المتاحــة للشــركة، لتوفيــر احتياجــات 

الســوق مــن منتجاتهــا المتنوعة)األســمنت بأنواعــه والرمــل المغســول 

ــبة. ــعار مناس ــودة وأس ــة الج ــات عالي ــيوم(، بمواصف ــات الكالس وكربون

ــتهالك  ــي اس ــً ف ــتطاع، وخصوص ــدر المس ــاج بق ــف اإلنت ــيد تكالي • ترش

ــرى. ــف األخ ــلعية والتكالي ــواد الس ــاء والم ــاز والكهرب الغ

ــى  ــركة، عل ــص للش ــاز المخص ــد االمتي ــة لم ــود الدؤوب ــة الجه • مواصل

مالئــم  محجــر  وإيجــاد  األســمنت،  لصناعــة  الخــام  المــواد  محاجــر 

للرمــال الخــام، لكــي تتمكــن الشــركة مــن اســتغالل طاقتهــا اإلنتاجيــة، 

حســب الطلــب المتــاح فــي الســوق علــى األســمنت والرمــل المغســول.

إلــي  الشــركة  زيــادة نســبة تملــك غيــر القطرييــن فــي رأس مــال   •

ــروع  ــى مش ــر عل ــوزراء الموق ــس ال ــة مجل ــتجابًة لموافق ــبة 100%، اس نس

ــاط  ــي النش ــري ف ــر القط ــال غي ــتثمار رأس الم ــم اس ــأن تنظي ــون، بش قان

االقتصــادي، وذلــك بعــد إصــدار القانــون وموافقــة الجهــات المختصــة، 

األســهم  قيمــة  وزيــادة  الشــركة،  فــي  االســتثمار  تشــجيع  بهــدف 

الســوقية.

• تحديــث نظــام تخطيــط المــوارد )ســاب( بالنســخة الجديــدة التــي 

تعتمــد قاعــدة بيانــات ســاب )أس فــور هانــا(، لتطويــر خدمــات النظــام 

ــل. ــورة أفض بص

• الحــرص علــى تطبيــق نظــام الحوكمــة، وصــواًل إلــى أعلــى مســتويات 

االلتــزام فــي أداء المهــام و المســؤوليات المختلفــة، تحقيقــً ألهــداف 

الحوكمــة مــن الكفــاءة والشــفافية والنزاهــة.

• المحافظــة علــى القــوى العاملــة فــي التخصصــات المهمــة للعمــل 

ــان  ــع لضم ــي كل المواق ــة ف ــات الصحي ــة الخدم ــركة، وترقي ــي الش ف

ــز. ــاءة األداء والتمي كف

ــة  ــة واالجتماعي ــي البيئي ــي النواح ــة ف ــاهمة االجتماعي ــزام بالمس • االلت

والحوكمــة، والمســاواة وحمايــة حقــوق اإلنســان، تعزيــزًا لــدور الشــركة 

الوطنــي فــي خدمــة المجتمــع.

في الختام: :

صاحــب  إلــى  االمتنــان  وعظيــم  الشــكر  بوافــر  نتقــدم  أن  يشــرفنا 

الســمو أميــر الدولــة المفــدى الشــيخ/ تميــم بــن حمــد آل ثانــي، لدعمــه 

المســتمر للشــركة، لمواصلــة دورهــا الصناعــي الرائــد، فــي مســاندة 

المشــاريع الوطنيــة وتحقيــق رؤيــة قطــر 2030م.

ــن  ــد ب ــيخ/ خال ــي الش ــى معال ــر إل ــكر والتقدي ــل الش ــدم بجزي ــا نتق كم

خليفــة بــن عبــد العزيــز آل ثانــي - رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة، 

علــي جهــوده المتواصلــة لتشــجيع القطــاع الصناعــي علــي المشــاركة 

ــات  ــوزارات والهيئ ــع ال ــكر جمي ــة. ونش ــي الدول ــة ف ــي التنمي ــة ف الفاعل

ــا  ــى تعاونه ــة عل ــة والعالمي ــركات المحلي ــة والش ــات العام والمؤسس

الشــركة  عمــالء  تعامــالت  ونثمــن  المجــاالت.  مختلــف  فــي  المثمــر 

ــل. ــي كل المراح ــا ف ــاء وتطويره األوفي

ونشــيد بجهــود العامليــن فــي أداء واجباتهــم، والتــي انعكســت إيجابــً 

فيمــا حققتــه الشــركة مــن نتائــج متميــزة لعــام 2021م.

ــه  ــا حققت ــرام، بم ــاهمين الك ــادة/ المس ــئ الس ــام نهن ــك الخت ومس

ــروف  ــن الظ ــم م ــى الرغ ــام 2021م، عل ــزة لع ــج متمي ــن نتائ ــركة م الش

عزمنــا  ونجــدد  كورونــا،  جائحــة  اســتمرار  عــن  الناجمــة  االســتثنائية 

لتحقيــق تطــور الشــركة وتقدمهــا فــي شــتي المجــاالت.

واهلل ولي التوفيق،

 سالم بن بطي النعيمي 

رئيس مجلس اإلدارة 
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إلى السادة / المساهمين              المحترمين 

شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت )ش.م.ع.ق.(

ص.ب. 1333

الدوحـة - دولـة قطــــر

تقرير حول تدقيق البيانات المالية

الرأي 

ــة  ــة - دول ــركة«( الدوح ــة( )»الش ــة قطري ــاهمة عام ــركة مس ــمنت )ش ــة اإلس ــة لصناع ــر الوطني ــركة قط ــة لش ــة المرفق ــات المالي ــا البيان ــد دققن لق

قطــر، والتــي تتكــون مــن بيــان المركــز المالــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 وبيــان الربــح أو الخســارة وبيــان الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر وبيــان 

التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة وبيــان التدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، وإيضاحــات حــول البيانــات الماليــة والتــي تشــمل علــى 

ملخــص للسياســات المحاســبية الهامــة.

 

برأينــا أن البيانــات الماليــة تظهــر بعدالــة مــن كافــة النواحــي الجوهريــة المركــز المالــي للشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 وأداءهــا المالــي وتدفقاتهــا 

النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقــا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة.

أساس الرأي

لقــد قمنــا بالتدقيــق وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق. إن مســؤوليتنا وفقــً لتلــك المعاييــر موضحــة فــي تقريرنــا ضمــن فقــرة مســؤولية المدقــق 

ــلوك  ــد الس ــبين »قواع ــي للمحاس ــي الدول ــلوك األخالق ــر الس ــس معايي ــً لمجل ــركة وفق ــن الش ــتقلين ع ــن مس ــة. نح ــات المالي ــق البيان ــول تدقي ح

األخالقــي للمحاســبين المهنييــن« وتبعــً لمتطلبــات الســلوك األخالقيــة ذات الصلــة بأعمــال التدقيــق علــى البيانــات الماليــة فــي دولــة قطــر. باإلضافــة 

إلــى أننــا أوفينــا بالمســؤوليات األخالقيــة األخــرى وفقــً لتلــك المتطلبــات ولمجلــس معاييــر الســلوك األخالقــي الدولــي للمحاســبين. بإعتقادنــا أن أدلــة 

التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومالئمــة لتكــون أساســً نعتمــد عليــه عنــد إبــداء رأينــا.

تأكيد على أمر

نود اإلشارة إلى األمور التالية من هذه البيانات المالية:

ــي  ــع والمبان ــر والمصان ــا المحاج ــع عليه ــي تق ــتخدام األرض الت ــر إلس ــة قط ــة دول ــه حكوم ــذي أصدرت ــص ال ــح أن الترخي ــذي يوض ــاح 5 )ب(، وال  أ( إيض

منتهيــة منــذ عــام 2015. وكمــا فــي تاريــخ التقريــر فــإن الشــركة تقــوم بالتفــاوض علــى شــروط وأحــكام إتفاقيــة اإليجــار مــع الجهــات المختصــة فيمــا 

يتعلــق بشــروط وأحــكام اتفاقيــة اإليجــار.

ــام،  ــالل الع ــتحقة خ ــات المس ــة للمخصص ــورد الطاق ــع م ــة م ــات التعاقدي ــن اإلتفاقي ــاء م ــدد اإلنته ــركة بص ــح أن الش ــذي يوض ــاح 18 )ج(، وال  ب( إيض

بســبب التغيــرات فــي ســعر العقــد وعوامــل أخــرى مــن إســتخدام الغــاز مــن مــورد الطاقــة.

   

إن رأينا غير متحفظ حول األمور أعاله.

أمور التدقيق الرئيسية

ــم  ــد ت ــة. وق ــنة الحالي ــة للس ــات المالي ــا للبيان ــي تدقيقن ــة ف ــر أهمي ــي األكث ــي ه ــا المهن ــً لحكمن ــي وفق ــور الت ــي األم ــية ه ــق الرئيس ــور التدقي إن أم

التعامــل مــع هــذه األمــور فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة ككل، وفــي تكويــن رأينــا حولهــا وال نبــدي رأيــً منفصــاًل حــول هــذه األمــور. باإلضافــة 

إلــى تلــك األمــور المشــار إليهــا فــي فقــرة أســاس الــرأي المتحفــظ وفقــرات التأكيــد علــى أمــر الســابقة، قمنــا بتحديــد األمــور الموضحــة أدنــاه كأمــور 

تدقيــق رئيســية ليتــم إبالغهــا بتقريرنــا

تقــريـر مراقـبي الـحسـابات المستقلين:
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تقــريـر مراقـبي الـحسـابات المستقلين: 
) تتمة (

تقييم ووجود وإسترداد أرصدة المخزون

كمــا هــو موضــح فــي إيضــاح 10، يتكــون المخــزون فــي الشــركة مــن مكونــات مختلفــة وقــد قمنــا بتحديــد تقييــم ووجــود المــواد الخــام واألعمــال 

تحــت التنفيــذ والمخــزون تــام الصنــع وإمكانيــة إســترداد قيمــة قطــع الغيــار كأمــر تدقيــق رئيســي ُمحــدد لألســباب التاليــة:

• لدى الشركة مستويات مخزون عالية بمبلغ 378.084.292 ريال قطري كما في تاريخ التقرير.

ــي  ــد صاف ــي تحدي ــة ف ــات العملي ــتقبلية والعقب ــة المس ــراض الصيان ــة ألغ ــرة طويل ــذ فت ــدورة من ــار الم ــع الغي ــن قط ــر م ــزء كبي ــاظ بج ــم االحتف • يت

ــق، ــة للتحق ــة القابل القيم

• يتــم التحقــق مــن وجــود المــواد الخــام واألعمــال تحــت التنفيــذ والبضائــع تامــة الصنــع بنــاءًا علــى نتيجــة مســاح الكميــة الخارجــي المعيــن الــذي 

يمتلــك المعرفــة والخبــرة المحــددة. باإلضافــة إلــى ذلــك، تتضمــن عمليــة المســح أيضــً اســتخدام عوامــل القيــاس المعقــدة،

• للوصــول إلــى تقييــم أنــواع مختلفــة مــن المخــزون، تســتخدم الشــركة عمليــات وتقنيــات مختلفــة. علــى وجــه التحديــد تتضمــن تكلفــة األعمــال 

ــة  ــتخدام عملي ــرى باس ــرة األخ ــر المباش ــف غي ــب والمصاري ــة الروات ــص تكلف ــام، تخصي ــواد الخ ــتخدام الم ــع واس ــام الصن ــزون ت ــذ والمخ ــت التنفي تح

معقــدة،

• تــم إجــراء تقييــم محــدد خــالل العــام بنــاءًا علــى نتيجــة الُمثمــن الخارجــي للتأكــد مــن صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق لقطــع الغيــار المتعلقــة 

ــمنت األول، ــع اإلس بمصن

إن السياسات المحاسبية للمخزون مبينة في إيضاح 3.

األرصدة الُمعدلة المفصح عنها سابقًا - سهو اإللتزامات المالية المتعلقة بإمدادات الطاقة:

كمــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي اإليضاحيــن 18 )ج( و32 ، قامــت الشــركة بتصحيــح اإللتــزام المالــي المســهو عنــه ســابقً إتجــاه مــورد الطاقــة )الســادة/ 

المؤسســة العامــة القطريــة للكهربــاء والمــاء( فيمــا يتعلــق بمطالبــات اإلســتالم أو الدفــع للفتــرة مــن عــام 2009 إلــى عــام 2017. تــم إعــادة تصنيفــه 

بأثــر رجعــي مــن خــالل تعديــل األرصــدة المفصــح عنهــا فــي الســابق وإعتبارهــا مــن أمــور التدقيــق الرئيســية لتدقيــق الســنة الحاليــة بســبب مــا يلــي:

• المبلغ المتعلق بتعديل األرصدة المفصح عنها سابقً والبالغ 76.025.117 ريال قطري يعتبر جوهريً للبيانات المالية.

• تم تعديل إتفاقيات إستهالك الطاقة للشركة مع مورد الطاقة عدة مرات بشروط وأحكام مختلفة، منذ تعاقدها األولي،

• تم تحديد مطالبات اإلستالم أو الدفع إلستهالك الطاقة بإستخدام حسابات هامة ومعقدة بسبب الشروط واألحكام التعاقدية،

• ترتبط إستهالكات الطاقة والمصاريف ذات الصلة بالمصنعين المتوقفين الرابع والخامس،

ــات  ــع الجه ــات م ــن المفاوض ــة م ــة ومختلف ــل متقدم ــن مراح ــتنتاجها م ــد إس ــع بع ــتالم أو الدف ــة باإلس ــة الخاص ــات النهائي ــد المطالب ــم تحدي • يت

ــة، المختص

• المســتوى الجوهــري مــن حكــم اإلدارة المتضمــن لتحديــد التطبيــق المناســب لمعيــار المحاســبة الدولــي 8 - السياســات المحاســبية والتغييــرات في 

التقديــرات المحاســبية واألخطاء.

كيفية تناول أمور التدقيق الرئيسية خالل تدقيقنا

تتضمن إجراءاتنا المتعلقة بتقييم ووجود وإسترداد المخزون، على سبيل المثال ال الحصر:  

• تقييم تصميم وتنفيذ الضوابط على وجود وتقييم المخزون،

• حضور الجرد الفعلي للمخزون في نهاية العام ومالحظة ما إذا كانت قطع الغيار المدورة منذ فترة طويلة في حالة صالحة لالستخدام،

• فحــص تقريــر المســاح الخارجــي وفهــم التقديــرات الرئيســية التــي تــم إجراؤهــا والنهــج المتبــع مــن قبــل المســاح فــي تحديــد كميــات المخــزون وكذلــك تقييــم الكفــاءة 

والقــدرة والموضوعيــة،

• مراجعة عملية الشركة لعكس نتائج الجرد المادي الفعلي ونتائج المساح في السجالت المحاسبية ، 

• إتفقنا على كميات المخزون وتقييمه في مخزون آخر المدة على نتائج مسح الكميات وحسابات الفحص التي أجريناها خالل عملية الجرد الفعلي للمخزون ، 

• فيمــا يتعلــق بعناصــر المخــزون المشــتراة بمــا فــي ذلــك المــواد الخــام وقطــع الغيــار، قمنــا بمراجعــة عمليــة الشــراء فــي الشــركة وفحــص التكاليــف المثبتــة والمســتندات 

المؤيــدة علــى أســاس العينــة المختــارة،

• تقييم المنهجية التي طبقتها اإلدارة في توزيع تكاليف اإلنتاج المباشرة لتقييم المخزون وإعادة تقييم المخزون لدعم تقييم المخزون ،

• تقييــم الكفــاءة والوثائــق المعتمــدة األخــرى للُمثمــن والتأكــد ممــا إذا كان تقييــم المثمــن المتعلــق بصافــي القيمــة القابلــة للتحقــق يتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة إلعــداد 

التقاريــر الماليــة ذات الصلــة ،

• إختبار صافي القيم القابلة للتحقق للمخزون من خالل المقارنة مع أسعار البيع بعد نهاية العام لبضائع مماثلة ،

• إختبار مدى كفاية مخصصات الشركة مقابل المخزون من خالل تقييم افتراضات مجلس اإلدارة وسياسة الشركة، 
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تتضمن إجراءاتنا المتعلقة بتعديل األرصدة  المفصح عنها سابقًا، على سبيل المثال ال الحصر ال الحصر:

• فهم وتقييم السهو فيما يتعلق بمستحقات مطالبات موردي الطاقة فيما يتعلق باإلستالم أو الدفع،

• تقييم التأثير على األرصدة المفصح عنها سابقًا بسبب السهو،

• تقييــم تقييمــات اإلدارة واإلجــراءات المعمــول بهــا لتصحيــح الســهو مــن خــالل الرجــوع إلــى محاضــر إجتماعــات مجلــس اإلدارة واإلتفاقيــات التعاقديــة وأحــدث المراســالت 

مــع الجهــات المختصــة،

• إعادة إحتساب اإللتزام الحالي المتعلق بمطالبات اإلستالم أو الدفع بناءًا على الشروط واألحكام التعاقدية وبما يتوافق مع أحدث المراسالت مع مورد الطاقة،

• الحصــول علــى تعديــالت مجلــس اإلدارة واإلدارة بأثــر رجعــي مــع تبريرهــا للتأكــد مــن أن التعديــل يتماشــى مــع معيــار المحاســبة الدولــي 8 - السياســات المحاســبية 

والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية واألخطــاء،

• تقييــم مــا إذا كانــت اإلفصاحــات الكافيــة التــي قــد تــم إجراؤهــا فــي البيانــات الماليــة فيمــا يتعلــق بتعديــل األرصــدة المفصــح عنهــا ســابقًا وفقــًا لمعيــار المحاســبة الدولــي 

رقــم 8 - السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية واألخطــاء.

معلومات أخرى

ــنة  ــركة لس ــنوي للش ــر الس ــي التقري ــواردة ف ــات ال ــى المعلوم ــرى عل ــات األخ ــتمل المعلوم ــرى. وتش ــات األخ ــن المعلوم ــؤولة ع ــي المس إن اإلدارة ه

2021 »التقريــر الســنوي« ولكنهــا ال تشــمل البيانــات الماليــة وتقريــر مدقــق الحســابات حولهــا. نتوقــع الحصــول علــى التقريــر الســنوي بعــد تاريــخ تقريــر 

التدقيــق.

إن رأينا في البيانات المالية ال يتضمن المعلومات األخرى وال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد حولها.

تشــتمل مســؤوليتنا فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة فــي اإلطــالع علــى المعلومــات األخــرى والمحــددة أعــاله عندمــا تصبــح متاحــة وللقيــام 

بذلــك ســنأخذ فــي إعتبارنــا مــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى غيــر متوافقــة بشــكل جوهــري مــع البيانــات الماليــة أو تبيــن أن المعلومــات التــي حصلنــا 

عليهــا أثنــاء التدقيــق تظهــر أخطــاء جوهريــة.

عنــد قراءتنــا للتقريــر الســنوي، إذا إســتنتجنا عنــد اإلطــالع علــى التقريــر الســنوي وجــود أخطــاء جوهريــة فإنــه يتعيــن علينــا التواصــل مــع األشــخاص 

المســؤولين عــن الحوكمــة فيمــا يتعلــق بتلــك األمــور.

مسؤولية اإلدارة واألشخاص المسؤولين عن الحوكمة حول البيانات المالية

ــون  ــات قان ــة ومتطلب ــر المالي ــداد التقاري ــة إلع ــر الدولي ــً للمعايي ــادل وفق ــكل ع ــا بش ــة وعرضه ــات المالي ــداد البيان ــن إع ــؤولة ع ــي المس إن اإلدارة ه

ــة،  ــاء الجوهري ــن األخط ــة م ــة خالي ــات مالي ــداد بيان ــن إع ــن م ــة للتمكي ــا ضروري ــي تراه ــة الت ــة الداخلي ــؤولية الرقاب ــري، ومس ــة القط ــركات التجاري الش

ــأ. ــش أو الخط ــبب الغ ــواء بس س

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة، تكــون اإلدارة هــي المســؤولة عــن تقييــم قــدرة الشــركة علــى االســتمرارية واإلفصــاح عندمــا ينطبــق ذلــك علــى األمــور 

المتعلقــة باالســتمرارية واســتخدام أســاس االســتمرارية المحاســبي، بإســتثناء مــا إذا كان هنالــك نيــة لــدى اإلدارة لتصفيــة الشــركة أو إليقــاف أعمالهــا 

تقــريـر مراقـبي الـحسـابات المستقلين: 
) تتمة (
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أو عــدم وجــود بديــل واقعــي غيــر ذلــك.

إن األشخاص المسؤولين عن الحوكمة هم المسؤولين عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.

مسؤولية المدقق حول تدقيق البيانات المالية

إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية سواء كانت ناتجة عن 

الغــش أو الخطــأ، وإصــدار تقريــر مراقبــي الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا حولهــا. التأكيــد المعقــول هــو تأكيــد علــى مســتوى عــاٍل ولكــن ال يضمــن أن 

عمليــة التدقيــق التــي تتــم وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ستكشــف دائمــً عــن أيــة أخطــاء جوهريــة إن وجــدت. يمكــن أن تنشــأ األخطــاء مــن الغش 

أو الخطــأ وتعتبــر جوهريــة إذا كانــت بشــكل فــردي أو إجمالــي أن يتوقــع بشــكل معقــول أن تؤثــر علــى القــرارات االقتصاديــة مــن قبــل المســتخدمين 

علــى أســاس هــذه البيانــات الماليــة.

ــر الدوليــة للتدقيــق، نقــوم بممارســة الحكــم المهنــي والمحافظــة علــى تطبيــق مبــدأ الشــك المهنــي  كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــً للمعايي

خــالل التدقيــق، باإلضافــة إلــى: 

ــات الماليــة، ســواًء كانــت ناشــئة عــن الغــش أو الخطــأ وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات تدقيــق  • تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيان

تســتجيب لتلــك المخاطــر، والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة لتكويــن أســاس رأينــا. إن عــدم اكتشــاف األخطــاء الجوهريــة الناتجــة عــن 

الغــش أعلــى مــن الخطــر الناتــج عــن الخطــأ، حيــث أن الغــش قــد يشــتمل علــى التواطــؤ أو التزويــر أو الحــذف المتعمــد أو ســوء التمثيــل أو تجــاوز الرقابــة 

الداخليــة.

• الحصــول علــى فهــم ألنظمــة الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بالتدقيــق وذلــك لتصميــم إجــراءات التدقيــق المناســبة فــي ظــل الظــروف وليــس لغــرض 

إبــداء رأي حــول فعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة للشــركة.

• تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة.

• االســتنتاج حــول مالئمــة اســتخدام اإلدارة لمبــدأ اإلســتمرارية المحاســبي وبنــاءًا علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا فيمــا إذا كان هنالــك 

ــتمرارية. إذا  ــدأ اإلس ــً لمب ــتمرار وفق ــى اإلس ــركة عل ــدرة الش ــول مق ــً ح ــكً جوهري ــر ش ــن أن تثي ــروف يمك ــداث أو ظ ــة بأح ــة ذات صل ــكوكً جوهري ش

ــات  ــي البيان ــة ف ــات ذات العالق ــى اإليضاح ــابات إل ــي الحس ــر مراقب ــي تقري ــاه ف ــت االنتب ــا أن نلف ــب من ــه يتطل ــة فإن ــكوكً جوهري ــود ش ــتنتجنا وج اس

الماليــة أو إذا كان اإلفصــاح عــن هــذه المعلومــات غيــر مالئــم، فإننــا ســوف نقــوم بتعديــل رأينــا. إن اســتنتاجاتنا تعتمــد علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم 

الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر مراقبــي الحســابات. ومــع ذلــك، فــإن األحــداث أو الظــروف المســتقبلية قــد تســبب فــي الحــد مــن قــدرة الشــركة 

علــى اإلســتمرار.

• تقييــم العــرض العــام للبيانــات الماليــة وهيكلهــا ومحتواهــا بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات وفيمــا إذا كانــت البيانــات الماليــة تمثــل المعامــالت واألحداث 

بشــكل يحقــق العــرض العادل.

لقــد تواصلنــا مــع األشــخاص المســؤولين عــن الحوكمــة فيمــا يتعلــق باألمــور األخــرى، نطــاق وتوقيــت التدقيــق المخطــط لــه ونتائــج التدقيــق الهامــة 

بمــا فــي ذلــك أوجــه القصــور المهمــة فــي أنظمــة الرقابــة الداخليــة التــي تــم تحديدهــا أثنــاء عمليــة التدقيــق.

ــا  ــم فيم ــل معه ــتقالليتنا والتواص ــة بإس ــة والمتعلق ــات األخالقي ــا بالمتطلب ــان إلتزامن ــة ببي ــن الحوكم ــؤولين ع ــخاص المس ــد األش ــوم بتزوي ــا نق كم

ــً. ــك ممكن ــى كان ذل ــة مت ــة ذات العالق ــراءات الحماي ــتقالليتنا وإج ــى إس ــر عل ــا تؤث ــد أنه ــد يعتق ــي ق ــرى الت ــور األخ ــات واألم ــع العالق ــق بجمي يتعل
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بنــاءًا علــى األمــور التــي تــم التواصــل بشــأنها مــع األشــخاص المســؤولين عــن الحوكمــة قمنــا بتحديــد تلــك األمــور التــي لهــا األهميــة القصــوى فــي 

تدقيــق البيانــات الماليــة للســنة الحاليــة والتــي تعتبــر أمــور تدقيــق رئيســية، نقــوم باإلفصــاح عــن هــذه األمــور فــي تقريرنــا حــول التدقيــق إال إذا حــال 

القانــون أو التشــريعات دون اإلفصــاح العلنــي عنهــا أو عنــد حــاالت نــادرة جــدًا، حيــث نقــرر عــدم اإلبــالغ عنهــا فــي تقريرنــا وذلــك بســبب عواقــب ســلبية 

قــد تترتــب علــى اإلفصــاح قــد تفــوق المنفعــة العامــة فــي حــال ذكرهــا.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

ونؤكــد أيضــً فــي رأينــا أن شــركة قطــر الوطنيــة لصناعــة اإلســمنت )شــركة مســاهمة عامــة قطريــة( )»الشــركة«( الدوحــة - دولــة قطــر، تحتفــظ 

بســجالت محاســبية منتظمــة وقــد أجــري جــرد المخــزون وفقــً لألصــول، وأن البيانــات الماليــة تتفــق مــع أحــكام قانــون الشــركات التجاريــة القطــري 

رقــم )11( لســنة 2015 والنظــام األساســي للشــركة. وبإســتثناء تأثيــر مــا هــو مذكــور فــي فقــرات التأكيــد علــى أمــر، فقــد حصلنــا علــى جميــع المعلومات 

واإليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض تدقيقنــا، وحســب علمنــا وإعتقادنــا لــم تقــع خــالل الســنة مخالفــات ألحــكام القانــون المذكــورة أعــاله أو 

النظــام األساســي للشــركة علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــر مــادي علــى نشــاط الشــركة أو مركزهــا المالي.علــى نشــاط الشــركة أو مركزهــا المالــي.

طالل أبوغزاله وشركاه

CAP، حازم أحمد السرخي 

)سجل مراقبي الحسابات رقم 119(

مرخص من هيئة قطر لألسواق المالية

سجل المدققين الخارجيين رقم 120152

الدوحة في 31 يناير 2022
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الموجودات

الموجــودات غير المتداولة

ممتلكات وآالت ومعدات وأعمال رأسمالية تحت التنفيذ

ممتلكات استثمارية

استثمارات في شركات زميلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - أدوات حقوق الملكية 

مجموع الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة

المخزون

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

النقد والنقد المعادل

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات 

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

رأس المال

احتياطي قانوني

ــامل  ــل الش ــالل الدخ ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــودات المالي ــة للموج ــة العادل ــي القيم احتياط

ــة ــوق الملكي ــر - أدوات حق اآلخ

حصة احتياطي القيمة العادلة للشركات الزميلة

األرباح المرحلة

مجموع حقوق الملكية - بيان د

المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات غير المتداولة

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى - طويلة األجل

مجموع المطلوبات غير  المتداولة

المطلوبات المتداولة

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى - قصيرة األجل

مجموع المطلوبات

مجموع حقوق الملكية والمطلوبا

إيضــــاح

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18)ب(

18)ب(

2021

ريال قطري

1.760.672.799

3.732.819

46.298.909

208.929.651

2.019.634.178

378.084.292

356.406.406

698.847.191

1.433.337.889

3.452.972.067

653.528.940

326.764.470

46.088.653

8.667.872

2.016.875.621

3.051.925.556

11.205.629

164.054.124

175.259.753

225.786.758

401.046.511

3.452.972.067

2020

ريال قطري

1.885.265.703

4.186.537

53.185.084

206.620.665

2.149.257.989

543.079.586

326.321.698

295.218.858

1.164.620.142

3.313.878.131

653.528.940

326.764.470

50.392.459

8.843.126

1.928.506.263

2.968.035.258

10.588.431

172.034.073

182.622.504

163.220.369

345.842.873

3.313.878.131

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 31 يناير 2022 وتم توقيعها نيابة عن المجلس من قبل: 

السيد/ سالم بن بطي النعيمي                         خالد سلطان الربان
رئيس مجلس اإلدارة                                                                                    عضو مجلس اإلدارة المنتدب

 اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية

بيان المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2021
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بيان الربح أو الخسارة

اإليرادات

تكلفة المبيعات

مجمل الربح

إيرادات أخرى

المصاريف المتعلقة بالمطالبات القانونية الودية

إنخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات

مصاريف عمومية وإدارية

مصاريف بيع وتوزيع

حصة ربح من شركات زميلة

تكاليف التمويل

ربح السنة - بيان جـ ، د ، هـ 

العائد على السهم

العائد األساسي للسهم الواحد )ريال قطري(

العائد المخفض للسهم الواحد )ريال قطري(

إيضــــاح

19

20

21

 18 )د(

  5 )ج(

22

23

  8 )ب(

24

24

2021 ريال 

قطري

824.401.807

)557.764.317(

266.637.490

43.091.888

)34.487.332(

)13.881.280(

)26.929.120(

)11.731.019(

1.829.755

--

224.530.382

0.34

0.34

2020

ريال قطري

659.622.002

)494.119.208(

165.502.794

23.379.903

--

--

)24.255.163(

)16.754.842(

1.063.104

)480.439(

148.455.357

0.23

0.23

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية

بيان الربح أو الخسارة والدخل 
الشامل األخر 

ربح السنة - بيان ب 

الدخل الشامل األخرى

بنود قد يعاد تصنيفها الحقًا إلى ربح أو خسارة:

صافي التغيرات في حصة احتياطي القيمة العادلة لشركات زميلة

بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى ربح أو خسارة

صافي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - 

أدوات حقوق الملكية

)خسارة( الدخل الشامل اآلخر للسنة - بيان د

إجمالي الدخل الشامل للسنة - بيان د

إيضــــاح

16

15

2021 ريال 

قطري

 148.455.357

)175.254(

)4.145.782(

)4.321.036(

220.209.346

2020

ريال قطري

172.163.473

)1.381.169(

8.856.768

7.475.599

155.930.956
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بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
ربح السنة -  بيان ب

تعديالت لــ
استهالك ممتلكات وآالت ومعدات وممتلكات إستثمارية

إنخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات
مخصص مخزون متقادم وبطئ الحركة - عام

مخصص اإلنخفاض في صافي القيمة القابلة للتحقق لقطع الغيار
إيرادات تأجير

إيرادات فوائد
إيرادات توزيعات أرباح

حصة )أرباح( من شركات زميلة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

مخصص خسائر إئتمانية متوقعة
ربح إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

- المخزون
- ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

- ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
النقد الناتج عن التشغيل

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
المساهمة في صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية المدفوعة

صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية 
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

إضافات ممتلكات وآالت ومعدات وأعمال رأسمالية تحت التنفيذ
إضافات الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - أدوات حقوق 

الملكية
المتحصل من إستبعاد الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - أدوات 

حقوق الملكية
المتحصل من إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

إيرادات تأجير مستلمة
إيرادات فوائد مستلمة

توزيعات أرباح مستلمة من الشركات الزميلة
المتحصل من تخفيض الحصة المتساوية للشركة الزميلة

توزيعات أرباح مستلمة
صافي النقد المتوفر من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
تسديدات القروض

توزيعات أرباح
صافي النقد )المستخدم في( األنشطة التمويلية

صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل 
النقد والنقد المعادل في بداية السنة

النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

2020
ريال قطري

148.455.357

146.352.096
--

872.419
--

)9.378.071(
)2.191.352(
)7.639.658(
)1.063.104(
1.251.615
431.075

--
277.090.377

--
30.768.458
84.145.261

)47.059.320(
344.944.776
)2.865.119(
)4.304.087(
337.775.570

)13.310.152(

)25.280.195(
--

53.074.095
--

9.378.071
2.453.701

--
--

7.639.658
33.955.178

--
)91.250.000(
)196.058.682(
)287.308.682(
84.422.066
210.796.792

295.218.858

2021
ريال قطري

224.530.382

114.972.876
13.881.280
2.514.939
1.813.767

)9.994.691(
)6.127.979(
)6.684.498(
)1.829.755(
1.122.370

84.599
)1.876(

334.281.414
--

160.666.588
)24.946.884(
52.684.564

522.685.682
)505.172(

)3.711.384(
518.469.126

)3.848.158(

)7.761.877(

1.307.109
42.500

9.994.691
5.238.806
1.000.000
3.207.426
6.684.498

15.864.995
--
--

)130.705.788(
)130.705.788(
403.628.333
295.218.858

698.847.191

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية
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إيضاحات حول البيانات 
المالية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
1.  معلومــــات عــــامــــــة

تأسســت شــركة قطــر الوطنيــة لصناعــة اإلســمنت، )ش.م.ع.ق( )»الشــركة«(، فــي دولــة قطــر كشــركة مســاهمة عامــة قطريــة بموجــب المرســوم 

األميــري رقــم )7( لســنة 1965 تحــت ســجل تجــاري رقــم )25(. إن مقــر المكتــب الرئيســي للشــركة فــي الدوحــة - دولــة قطــر وهــي شــركة مدرجــة 

فــي بورصــة قطــر.

تــزاول الشــركة نشــاطها فــي مجــال صناعــة وبيــع اإلســمنت والرمــل المغســول والمنتجــات ذات الصلــة مــن خــالل مصانعهــا فــي منطقــة أم بــاب 

والركيــات بدولــة قطــر. 

تتضمن هذه البيانات المالية موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال فرع الشركة تحت سجل تجاري رقم 1/25.

2. تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والُمعدلة

أ( المعاييــر الجديــدة والتعديــالت والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة والتحســينات الســنوية علــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة التــي 

تؤثــر علــى المبالــغ المفصــح عنهــا و / أو اإلفصاحــات فــي البيانــات الماليــة.

ــداد  ــي إع ــة ف ــات المتبع ــات واإليضاح ــع السياس ــق م ــة تتطاب ــات المرفق ــة واإليضاح ــات المالي ــداد البيان ــي إع ــة ف ــبية المتبع ــات المحاس إن السياس

البيانــات الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020. بإســتثناء بعــض التعديــالت علــى المعاييــر التــي أصبحــت ســارية المفعــول فــي العــام الحالــي، 

كمــا هــو مبيــن أدنــاه:

المعايير المعدلة                                                                                                                                                                                                                                           تاريخ النفاذ

•المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )16(: تخفيض اإليجار - كوفيد-19                                                                                                      1 إبريل 2021

1 يناير 2021  •المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )9(، )7(، )4(، )16( ومعيار المحاسبة الدولي )39(: اإلصالحات المعيارية لسعر الفائدة 

تــم اعتمــاد التعديــالت المذكــورة أعــاله علــى المعاييــر مــن قبــل الشــركة، حيثمــا ينطبــق ذلــك، والتــي لــم يكــن لهــا أي تأثيــر مــادي علــى السياســات 

المحاســبية أو المركــز المالــي أو أداء الشــركة.

ب( المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والصادرة والُمعدلة والتي لم تطبق بعد 

تــم إصــدار التعديــالت والتحســينات الجديــدة التاليــة علــى المعاييــر ولكنهــا غيــر ســارية المفعــول بعــد، حيــث تنــوي الشــركة إعتمــاد هــذه المعاييــر، 

حيثمــا ينطبــق ذلــك، عندمــا تصبــح ســارية المفعــول ؛

المعايير الجديدة                                                                                                                                                                                                                                           تاريخ النفاذ

• المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )17( - عقود التأمين                                                                                                                                                      1 يناير 2023

المعاير الُمعدلة                                                                                                                                                                                 تاريخ النفاذ

• المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )3( - تعريف األعمال                                                                                                                                                     1 يناير2022 

•  معيار المحاسبة الدولي )16( - العائدات قبل اإلستخدام المقصود                                                                                                                                 1 يناير2022                                             

 • معيار المحاسبة الدولي )37( -  العقود غير المجدية - تكلفة إتمام العقد                                                                                                              1 يناير2022

• معيار المحاسبة الدولي )1( - تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة                                                                                                                     1 يناير 2023  

•  معيار المحاسبة الدولي )8( - تعريف المادية                                                                                                                                                                               1 يناير 2023

• معيار المحاسبة الدولي )1( والمعيارالدولي إلعداد التقارير المالية بيانات الممارسة 2 : اإلفصاح عن السياسات المحاسبية                   1 يناير 2023                                                                                                                

• معيار المحاسبة الدولي )12(: الضرائب المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناتجة عن معاملة واحدة                                       1 يناير 2023

• معيار المحاسبة الدولي )28( والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )10(: بيع أو توزيع الموجودات من القطاع 

المستثمرة أو إلى الشركات  الزميلة وشركات المشروع المشترك                                                                                                       مؤجلة إلى أجل غير مسمى

باإلضافــة إلــى مــا هــو مذكــور أعــاله، وكجــزء مــن التحســينات الســنوية للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة، دورة 2018 - 2020، تــم تعديــل المعاييــر 

التالية: 

• المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )1( - تبني شركة تابعة ألول مرة                                                                                                                             1 يناير 2022

• المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )9( - أتعاب إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية                                                                            1 يناير 2022

• المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )16( - سداد التحسينات المستأجرة                                                                                                    1 يناير 2022

• معيار المحاسبة الدولي )41( - قياس الضريبة بالقيمة العادلة                                                                                                                             1 يناير 2022
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3.  السياسات المحاسبية الهامة

أ( بيان االلتزام بالنظم

ــر الماليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة ومتطلبــات قانــون  ــات الماليــة المرفقــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاري تــم إعــداد البيان

ــنة 2015. ــم )11( لس ــري رق ــة القط ــركات التجاري الش

ب( أسس القياس

ــر  ــة وغي ــات المالي ــودات  والمطلوب ــتثناء الموج ــة باس ــة التاريخي ــدأ التكلف ــً لمب ــركة وفق ــبية للش ــجالت المحاس ــن الس ــة م ــات المالي ــداد البيان ــم إع ت

ــول. ــل األص ــً مقاب ــدم مبدئي ــل المق ــة للمقاب ــة العادل ــى القيم ــام عل ــكل ع ــة بش ــة التاريخي ــد التكلف ــة. تعتم المالي

ج( عملة العــرض

تــم عــرض البيانــات الماليــة بالريــال القطــري وهــي العملــة الوظيفيــة للشــركة وقــد تــم تقريــب كافــة المبالــغ والقيــم ألقــرب ريــال قطــري إال مــا تــم 

اإلشــارة إليــه.

د( استخدام التقديرات واألحكام

تــم إدراج المعلومــات حــول التقديــرات الهامــة واألحــكام الضروريــة لتطبيــق السياســات المحاســبية والتــي لهــا تاثيــر كبيــر علــى المبالــغ المعتــرف بهــا 

فــي البيانــات الماليــة فــي اإليضــاح رقــم )4(.

هـ( الممتلكات واآلالت والمعدات

االعتراف والقياس

يتــم قيــاس بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالتكلفــة مطروحــً منهــا اإلســتهالك المتراكــم وخســائر إنخفــاض القيمــة المتراكمــة، إن وجــدت. 

ــل  ــى العم ــادر عل ــون ق ــه ليك ــة ل ــروف الالزم ــة الظ ــع وتهيئ ــى الموق ــل إل ــل األص ــد توصي ــر عن ــكل مباش ــأ بش ــي تنش ــف الت ــة المصاري ــمل التكلف تش

ــراض. ــة اإلقت ــك تكلف ــي ذل ــا ف ــا اإلدارة بم ــي حددته ــة الت بالطريق

تتضمــن تكلفــة األصــول التــي يتــم إنشــاءها ذاتيــً تكلفــة المــواد والعمالــة المباشــرة وأي تكاليــف أخــرى تنشــأ بشــكل مباشــر لحيــن وضــع األصــول 

فــي حالــة صالحــة لالســتخدام مــن أجــل الغايــة منهــا، بمــا فــي ذلــك تكاليــف االقتــراض المرســملة. تتــم رســملة البرامــج المشــتراة التــي تعــد جــزءًا ال 

يتجــزأ مــن وظائــف المعــدات ذات الصلــة كجــزء مــن تلــك المعــدات. 

يتــم إســتبعاد القيمــة الدفتريــة لألصــل المســتبعد، أمــا بالنســبة للصيانــة واإلصــالح يتــم تحميلهــا علــى بيــان الربــح أو الخســارة خــالل الفتــرة الماليــة 

التــي يتــم تكبدهــا فيهــا.

ــف  ــا تعري ــق عليه ــا ينطب ــدات عندم ــكات وآالت ومع ــة كممتل ــدات الخدم ــة ومع ــدات اإلحتياطي ــار، والمع ــع الغي ــل قط ــود مث ــراف بالبن ــم اإلعت يت

الممتلــكات واآلالت  والمعــدات وفقــً لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 16. تعتبــر قطــع الغيــار التــي تــم رســملتها ضروريــة لــإلدارة لضمــان إســتمرارية 

ــاج ويبــدأ إســتهالكها إبتــداءًا مــن التاريــخ الــذي تصبــح فيــه قابلــة لإلســتخدام. عمليــة اإلنت

االستهالك

يتــم تحميــل اإلســتهالك لجميــع الممتلــكات واآلالت والمعــدات علــى الربــح أو الخســارة بطريقــة القســط الثابــت بــدءًا مــن التاريــخ الــذي تكــون فيــه 

ــار  ــة األعم ــم مراجع ــدر. تت ــي المق ــره اإلنتاج ــدى عم ــى م ــل عل ــذا األص ــة له ــة التاريخي ــتبعاد التكلف ــم إس ــوب. يت ــتخدام المطل ــزة لالس ــول جاه األص

ــً  ــتقبلي وفق ــاس مس ــى أس ــا عل ــم تقديره ــرات يت ــر أي تغيي ــع تأثي ــر، م ــرة تقري ــي كل فت ــتهالك ف ــرق االس ــة وط ــم المتبقي ــدرة والقي ــة المق اإلنتاجي

ــر الماليــة المعمــول بهــا. ــر الدوليــة إلعــداد التقاري للمعايي

بالتالــي، وكمــا هــو مبيــن فــي إيضــاح 5 )ح( مــن هــذه البيانــات الماليــة، فقــد تــم إجــراء تقييــم معقــول مــن قبــل اإلدارة لمراجعــة األعمــار اإلنتاجيــة 

المقــدرة للمصنعيــن الرابــع والخامــس مــع المبانــي المرفقــة بهــا. تــم اتخــاذ القــرار منــذ 1 يوليــو 2020 بنــاءًا علــى نتائــج الخبيــر الخارجــي مــع مراعــاة 

العوامــل التاليــة:

إيضاحات حول البيانات 
المالية  )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
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• تم تقييم االستخدام المتوقع للمصانع المذكورة أعاله بالرجوع إلى سعتها المتوقعة ومخرجاتها التصاعدية.

• القــدرة المتوقعــة علــى اإلحتمــال والتــي تعتمــد بشــكل عــام علــى عوامــل التشــغيل مثــل مــدى التكــرار وعــدد المناوبــات التــي ســيتم فيهــا إســتخدام المصانــع المذكــورة 

أعــاله وخطــة وجــداول اإلصــالح والصيانــة والعنايــة باألصــل وصيانتــه أثنــاء فتــرة عــدم اإلســتخدام.

• التقــادم الفنــي أو التجــاري الناشــئ عــن التغيــرات أو التحســينات فــي اإلنتــاج أو مــن التغييــر فــي طلــب الســوق علــى المنتــج أو ناتــج الخدمــة للمصانــع المذكــورة أعــاله. 

يمكــن أن تشــير التخفيضــات المســتقبلية المتوقعــة فــي ســعر بيــع أحــد العناصــر التــي تــم إنتاجهــا باســتخدام أحــد األصــول إلــى توقــع تقــادم فنــي أو تجــاري للمصانــع، والــذي 

قــد يعكــس بــدوره انخفــاض فــي العوائــد االقتصاديــة المســتقبلية المتجســدة فــي تلــك المصانــع.

• القيــود القانونيــة أو مــا شــابه ذلــك علــى اســتخدام المصانــع المذكــورة أعــاله، مثــل تواريــخ انتهــاء عقــود اإليجــار ذات الصلــة بــاألرض التــي يتــم تشــغيل المصنــع والمبانــي 

. فيها

إن األعمار اإلنتاجية لألصول هي كما يلي:

البيـــــــــــان                                                                                                                 حتى 30 يونيو 2020                                 من 1 يوليو 2020                                                 

مباني - بإستثناء المصنعين الرابع والخامس                                                                                  5 - 20 سنة                                                                5 - 20 سنة

مباني مرفقة بالمصنعين الرابع والخامس                                                                                      20 سنة                                                                          40 سنة      

آالت ومعدات وأدوات - بإستثناء المصنعين الرابع والخامس                                                  3 - 20 سنة                                                                  3 - 20 سنة

ممتلكات وآالت مرفقة بالمصنعين الرابع والخامس                                                                  10 - 20 سنة                                                                    35 سنة

سيارات                                                                                                                                                                    5 - 10 سنوات                                                              5 - 10 سنوات

أثاث ومفروشات                                                                                                                                                3 - 20 سنة                                                                   3 - 20 سنة

بشــكل عــام تتــم مراجعــة القيــم المتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة وطــرق اســتهالك الممتلــكات واآلالت والمعــدات فــي نهايــة كل ســنة ماليــة ويتــم 

تعديلهــا مســتقباًل إذا كان ذلــك مناســبً. ال يوجــد إنحرافــات جوهريــة فــي العوامــل واالفتراضــات الرئيســية المؤثــرة المســتخدمة فــي تقديــر العمــر 

اإلنتاجــي لألصــول خــالل الســنة. 

مــع ذلــك، خــالل عــام 2020 أعــادت اإلدارة النظــر فــي افتراضاتهــا حــول االســتخدام المســتقبلي لألصــول، وتحديــدًا العمــر اإلنتاجــي المتبقــي والقيمــة 

المتبقيــة للمصنعيــن الرابــع والخامــس، حيــث لــم يتــم اســتغاللها بشــكل كافــي وتــم إيقافهــا عــن العمــل لفتــرة غيــر محــددة. بنــاءًا عليــه تمــت 

إعــادة تقييــم العمــر اإلنتاجــي للمصانــع المذكــورة ســابقً.

التكاليف الالحقة

يتــم تضميــن التكاليــف الالحقــة فــي القيمــة الدفتريــة لألصــل أو االعتــراف بهــا كأصــل منفصــل وفقــً للحالــة، فقــط عندمــا يكــون مــن المحتمــل 

أن تتدفــق منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مرتبطــة باألصــل علــى الشــركة ويمكــن قيــاس تكلفــة البنــد بشــكل موثــوق. يتــم تحميــل جميــع تكاليــف 

اإلصــالح والصيانــة األخــرى علــى الربــح أو الخســارة خــالل الفتــرة التــي يتــم تكبدهــا فيهــا.

إلغاء اإلعتراف بالممتلكات واآلالت والمعدات

يتــم تحديــد أربــاح أو خســائر اســتبعاد أو انتهــاء عمــر األصــل بمقارنــة المتحصــل مــن االســتبعاد مــع القيمــة الدفتريــة لألصــل، ويتــم االعتــراف بالقيمــة 

الدفتريــة لألصــل كإيــراد أو مصــروف.

أعمال راسمالية تحت التنفيذ

يتــم إدراج األعمــال الرأســمالية تحــت التنفيــذ بغــرض اإلســتخدام أو التأجيــر أو لألغــراض اإلداريــة أو ألغــراض لــم يتــم تحديدهــا بعــد كأعمــال رأســمالية 

تحــت التنفيــذ وإثباتهــا بالتكلفــة مطروحــً منهــا خســائر اإلنخفــاض فــي القيمــة المعتــرف بهــا، تتضمــن التكاليــف جميــع التكاليــف ذات الطبيعــة 

ــن  ــبة م ــات مناس ــى فئ ــذ إل ــت التنفي ــمالية تح ــال الرأس ــف األعم ــم تصني ــة. يت ــول المؤهل ــر األص ــتوفت معايي ــراض إذا إس ــف اإلقت ــمالية كتكالي الرأس

الممتلــكات واآلالت والمعــدات وإســتهالكها عنــد إكتمالهــا وجاهزيتهــا لإلســتخدام.

3.  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
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و( الممتلكات االستثمارية

تعــرف الممتلــكات االســتثمارية بأنهــا )أرض أو مبنــى - أو جــزء مــن مبنــى - أو كليهمــا( المحتفــظ بــه لالســتفادة مــن ارتفــاع قيمتهــا الرأســمالية أو 

الكتســاب إيــرادات إيجاريــة أو كليهمــا، علــى أن ال يكــون االحتفــاظ بهــا بغــرض البيــع ضمــن النشــاط االعتيــادي للشــركة أو اســتخدامها لإلنتــاج أو توريــد 

المخــزون والخدمــات أو ألهــداف إداريــة. تــدرج الممتلــكات االســتثمارية بالتكلفــة مطروحــً منهــا االســتهالك المتراكــم واالنخفــاض فــي القيمــة إن 

وجــد. 

يتــم إحتســاب االســتهالك علــى أســاس األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لألصــول القابلــة للتطبيــق علــى أســاس القســط الثابــت الــذي يبــدأ عندمــا تكــون 

األصــول جاهــزة لالســتخدام المقصــود منهــا، وذلــك لحــذف التكلفــة التاريخيــة لهــذا األصــل علــى مــدى عمــره اإلنتاجــي المقــدر. تســتهلك الممتلكات 

اإلســتثمارية عــدا األراضــي وفقــً لطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة 20 - 30 ســنة. تتــم مراجعــة األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة 

ــر علــى أســاس مســتقبلي كمــا هــو  ــر، ويتــم المحاســبة عــن تأثيــر أي تغييــرات فــي التقدي والقيــم المتبقيــة وطــرق االســتهالك فــي كل فتــرة تقري

مفصــح عنــه فــي المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة المعمــول بهــا.

يتــم إلغــاء اإلعتــراف بالممتلــكات اإلســتثمارية عندمــا يتــم إســتبعادها أو عندمــا يتــم ســحب العقــار االســتثماري بشــكل دائــم مــن االســتخدام وال 

يتوقــع أي منفعــة اقتصاديــة مســتقبلية مــن اســتبعاده. يتــم االعتــراف بالفــرق بيــن صافــي عائــدات االســتبعاد والقيمــة الدفتريــة لألصــل فــي بيــان 

الربــح أو الخســارة فــي فتــرة إلغــاء االعتــراف.-.

ز (األصول غير الملموسة

يتــم إثبــات األصــول غيــر الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة المحــددة والتــي يتــم الحصــول عليهــا بشــكل منفصــل بالتكلفــة مطروحــً منهــا اإلطفــاء 

المتراكــم و خســائر التدنــي فــي القيمــة. يتــم اإلعتــراف باإلطفــاء علــى أســاس القســط الثابــت وعلــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة المقــدرة. تتــم مراجعــة 

األعمــار اإلنتاجيــة المتوقعــة وطريقــة اإلطفــاء فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر مالــي، مــع إحتســاب أي تغيــرات فــي التقديــرات وعلــى أســاس مســتقبلي 

وفقــً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة.

ــدى  ــى م ــا عل ــع تكلفته ــت لتوزي ــط الثاب ــة القس ــتخدام طريق ــاء بإس ــاب اإلطف ــم إحتس ــج. يت ــر البرام ــة تطوي ــة بتكلف ــر الملموس ــول غي ــل األص تتمث

ــح أو  ــان الرب ــي بي ــددة ف ــار المح ــة ذات األعم ــر الملموس ــول غي ــاء األص ــف إطف ــم إدراج مصاري ــنوات. يت ــالث س ــغ ث ــي تبل ــي والت ــا اإلنتاج ــنوات عمره س

ــة. ــر الملموس ــول غي ــة األص ــع وظيف ــق م ــي تتواف ــف الت ــد المصاري ــي بن ــارة ف الخس

يتــم إلغــاء اإلعتــراف باألصــول غيــر الملموســة عنــد اإلســتبعاد أو عنــد توقــع عــدم وجــود منافــع إقتصاديــة مســتقبلية مــن اإلســتخدام أو اإلســتبعاد. 

ــر الملموســة المحتســبة علــى أســاس الفــرق بيــن صافــي متحصــالت اإلســتبعاد  ــح أو خســارة مــن بيــع أو إســتبعاد األصــول غي ــأي رب ــراف ب يتــم اإلعت

والقيمــة الدفتريــة لألصــل فــي بيــان الربــح أو الخســارة عنــد إلغــاء اإلعتــراف باألصــل.

ح( االستثمارات في الشركات الزميلة

ــترك،  ــروع مش ــي مش ــة ف ــة وال حص ــركة تابع ــس ش ــً ولي ــرًا هام ــركة تأثي ــا الش ــارس عليه ــي تم ــركات الت ــك الش ــا تل ــة بأنه ــركات الزميل ــرف الش تع

والمقصــود بالتأثيــر الهــام القــدرة علــى المشــاركة فــي السياســات الماليــة والتشــغيلية للشــركة المســتثمر بهــا، وليــس الســيطرة الكاملــة أو 

المشــتركة علــى تلــك السياســات. 

يتــم اســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة فــي المحاســبة عــن االســتثمارات فــي تلــك الشــركات والتــي يتــم إثباتهــا مبدئيــً بالتكلفــة. وفقــً لطريقــة 

حقــوق الملكيــة يتــم إثبــات االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة بشــكل مبدئــي بالتكلفــة. يتــم تعديــل القيمــة الدفتريــة لالســتثمار إلثبــات التغيــرات 

فــي حصــة الشــركة فــي صافــي موجــودات الشــركات الزميلــة منــذ تاريــخ اإلســتحواذ.
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يتــم إثبــات حصــة الشــركة مــن نتائــج عمليــات الشــركات الزميلــة ضمــن بيــان الربــح أو الخســارة. يتــم عــرض أي تغييــر فــي الدخــل الشــامل اآلخــر لتلــك 

الشــركات المســتثمر فيهــا كجــزء مــن الدخــل الشــامل اآلخــر للشــركة. باإلضافــة إلــى ذلــك، عندمــا يكــون هنــاك تغييــر يتــم االعتــراف بــه مباشــرة 

فــي حقــوق ملكيــة الشــركات الزميلــة، تقــوم الشــركة بإثبــات حصتهــا فــي أي تغييــرات، عنــد الضــرورة، فــي بيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة. يتــم 

اســتبعاد األربــاح والخســائر غيــر المتحققــة الناتجــة عــن المعامــالت بيــن الشــركة والشــركة الزميلــة فــي حــدود الحصــة فــي الشــركة الزميلــة.

عندمــا تتجــاوز حصــة الشــركة فــي الخســائر حصتهــا فــي شــركة مســتثمر فيهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لتلــك 

الفائــدة بمــا فــي ذلــك أي اســتثمارات طويلــة األجــل إلــى صفــر، ويتــم التوقــف عــن اإلعتــراف بالخســائر األخــرى إال بالقــدر الــذي يكــون لــدى الشــركة 

إلتــزام أو قامــت بســداد مدفوعــات نيابــة عــن الشــركة الزميلــة.

ط( االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

ــا  ــر، أو عندم ــذا المؤش ــل ه ــود مث ــة وج ــي حال ــة. ف ــي القيم ــى تدن ــر عل ــك مؤش ــا إذا كان هنال ــد فيم ــر بتحدي ــخ التقري ــي تاري ــا ف ــركة كم ــوم الش تق

يتطلــب أن يكــون هنالــك اختبــار ســنوي لالنخفــاض فــي القيمــة، تقــوم الشــركة بتقديــر المبلــغ القابــل لالســترداد. إن المبلــغ القابــل لالســترداد هــو 

القيمــة األعلــى مــن األصــل أو القيمــة العادلــة للوحــدة منتجــة النقــد مطروحــً منهــا تكاليــف االســتبعاد وقيمتهــا المســتخدمة. يتــم تحديــد المبلــغ 

القابــل لالســترداد المتعلــق باألصــل، إال إذا لــم ُينتــج األصــل تدفقــات نقديــة بشــكل كافــي ومســتقل عــن األصــول أو أصــول شــركات أخــرى. عندمــا 

تتجــاوز القيمــة الدفتريــة لألصــل أو الوحــدة المنتجــة للنقــد قيمتــه القابلــة لالســترداد، يتــم إعتبــاره كإنخفــاض فــي قيمــة األصــل ويتــم تخفيضــه إلــى 

المبلــغ القابــل لالســترداد.

عنــد تقييــم القيمــة المســتخدمة، يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلــى قيمتهــا الحاليــة باســتخدام معــدل خصــم مــا قبــل 

ــا  ــً منه ــة مطروح ــة العادل ــذ القيم ــم أخ ــل. يت ــة باألص ــر الخاص ــود والمخاط ــة للنق ــة الزمني ــة للقيم ــوق الحالي ــات الس ــس تقييم ــذي يعك ــة ال الضريب

تكاليــف االســتبعاد، ومعامــالت الســوق الحديثــة بعيــن االعتبــار. إذا تعــذر تحديــد مثــل هــذه المعامــالت، يتــم اســتخدام نمــوذج تقييــم مناســب، ويتــم 

إثبــات هــذا االحتســاب مــن خــالل عــدة معطيــات للتقييــم، وأســعار األســهم المدرجــة للشــركات المتداولــة أو غيرهــا مــن مؤشــرات القيمــة العادلــة 

المتاحــة. يتــم اإلعتــراف بخســائر إنخفــاض القيمــة التشــغيلية المســتمرة فــي بيــان الربــح أو الخســارة ضمــن فئــات المصاريــف المتوافقــة مــع وظيفــة 

إنخفــاض قيمــة األصــل، بإســتثناء األصــول المعــاد تقييمهــا ســابقً حيــث تــم نقلهــا إلــى بيــان الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى حــد مبلــغ إعــادة التقييــم 

الســابق.

يتــم إجــراء تقييــم فــي كل تاريــخ تقريــر عمــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى أن خســائر انخفــاض القيمــة المثبتــة مســبقً لــم تعــد موجــودة أو ربمــا 

ــة  ــاض القيم ــارة انخف ــس خس ــم عك ــل. يت ــترداد لألص ــل لالس ــغ القاب ــر المبل ــركة بتقدي ــوم الش ــر تق ــذا المؤش ــل ه ــود مث ــة وج ــي حال ــت. ف انخفض

ــراف  ــم االعت ــذ أن ت ــل من ــترداد لألص ــل لالس ــغ القاب ــد المبل ــتخدمة لتحدي ــات المس ــي االفتراض ــر ف ــاك تغيي ــط إذا كان هن ــابقً فق ــا س ــرف به المعت

بخســارة انخفــاض القيمــة األخيــرة. يكــون العكــس محــدودًا بحيــث ال تتجــاوز القيمــة الدفتريــة لألصــل قيمتــه القابلــة لالســترداد، وال تتجــاوز القيمــة 

الدفتريــة التــي كان مــن الممكــن تحديدهــا بعــد خصــم االســتهالك، لــو لــم يتــم االعتــراف بخســارة انخفــاض قيمــة األصــل فــي الســنوات الســابقة. 

ــذا  ــع ه ــل م ــم التعام ــة يت ــذه الحال ــي ه ــه، وف ــاد تقييم ــغ مع ــل بمبل ــم إدراج األص ــم يت ــا ل ــارة م ــح أو الخس ــان الرب ــي بي ــس ف ــذا العك ــات ه ــم إثب يت

ــادة فــي إعــادة التقييــم. االنعــكاس كزي

ى( األدوات المالية

األدوات الماليــة هــي أي عقــد ينشــأ عنــه إرتفــاع فــي قيمــة الموجــودات الماليــة للمنشــأة ومطلوبــات ماليــة أو حقــوق ملكيــة لمنشــأة أخــرى، يتــم 

ــات الماليــة عندمــا تصبــح الشــركة جــزء مــن المخصصــات التعاقديــة لــألدوات الماليــة. اإلعتــراف بالموجــودات والمطلوب
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الموجودات المالية

االعتراف المبدئي والقياس

یتم تصنیف الموجودات المالیة، عند االعتراف المبدئي، كمــا یتم قیاسكا الحقً بالتكلفــة المطفأة والقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقیمة 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يعتمــد تصنيــف الموجــودات الماليــة عنــد االعتــراف المبدئــي علــى خصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة 

للموجــودات الماليــة وطريقــة عمــل الشــركة فــي إدارة هــذه الموجــودات. بإســتثناء الذمــم التجاريــة المدينــة التــي ال تحتــوي علــى عنصــر تمويــل كبيــر 

أو التــي قامــت الشــركة بالتطبيــق العملــي لهــا، تقــوم الشــركة مبدئيــً بقيــاس الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة، فــي حــال لــم تكــن الموجــودات 

الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة مضافــً إليهــا تكاليــف المعامــالت. يتــم قيــاس الذمــم التجاريــة المدينــة التــي ال تحتــوي علــى 

عنصــر تمويــل كبيــر أو التــي قامــت الشــركة بالتطبيــق العملــي لهــا بســعر المعاملــة المحــدد بموجــب المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 

.)15(

لغايــات تصنيــف الموجــودات الماليــة وقياســها بالتكلفــة المطفــأة أو القيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، يجــب أن تــؤدي الموجــودات 

الماليــة إلــى زيــادة التدفقــات النقديــة مــن خــالل المدفوعــات األساســية وفائــدة علــى المبلــغ األصلــي المعلــق فقــط. يشــار إلــى هــذا التقييــم باســم 

اختبــار )المدفوعــات األساســية والفائــدة( ويتــم تطبيقــه علــى مســتوى األدوات الماليــة.

تشــير طريقــة أعمــال الشــركة فــي إدارة الموجــودات الماليــة إلــى كيفيــة قيامهــا بــإدارة موجوداتهــا الماليــة مــن أجــل تكويــن التدفقــات النقديــة. 

تحــدد طريقــة أعمــال الشــركة فيمــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة ناتجــة عــن تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة أو بيــع الموجــودات الماليــة أو 

كليهمــا.

ــوق  ــي الس ــة ف ــة أو اتفاقي ــب الئح ــدد بموج ــي مح ــار زمن ــي إط ــليم ف ــب التس ــي تتطل ــة الت ــودات المالي ــات الموج ــتريات أو مبيع ــراف بمش ــم االعت ت

ــل. ــع األص ــراء أو بي ــركة بش ــه الش ــزم في ــذي تلت ــخ ال ــك التاري ــرة، أي أن ذل ــخ المتاج ــي تاري ــا ف ــة( كم ــارة العادي )التج

قياس الفترة الالحقة

ألغراض قياس الفترة الالحقة، تم تصنيف الموجودات المالية إلى أربعة فئات: 

• الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(.

• الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدوير األرباح والخسائر المتراكمة )أدوات الدين(.

• الموجــودات الماليــة المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر مــع مراعــاة عــدم إعــادة تدويــر األربــاح والخســائر المتراكمــة عنــد 

إلغــاء األعتــراف )أدوات حقــوق الملكيــة(.

• الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

ــة  ــددة بالقيم ــة المح ــودات المالي ــأة والموج ــة المطف ــة بالتكلف ــودات المالي ــع الموج ــط م ــد فق ــركة بالتعاق ــت الش ــر، قام ــخ التقري ــي تاري ــا ف كم

ــة(.. ــوق الملكي ــراف )أدوات حق ــاء اإلعت ــد إلغ ــة عن ــائر المتراكم ــاح والخس ــر األرب ــدم تدوي ــاة ع ــع مراع ــر م ــامل اآلخ ــل الش ــالل الدخ ــن خ ــة م العادل

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(

تقوم الشركة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء الشرطين التاليين:

• أن يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ضمن نطاق عمل معين بهدف االحتفاظ بتلك الموجودات المالية وتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.

ــة فــي تواريــخ محــددة والتــي تكــون فقــط مدفوعــات أساســية وفوائــد علــى المبلــغ  ــادة التدفقــات النقدي ــة للموجــودات الماليــة تــؤدي إلــى زي • أن الشــروط التعاقدي

األساســي المتبقــي.

یتم قیاس الموجودات المالیة بالتكلفــة المطفأة الحقًا باستخدام طــریقة الفائدة الفعلیة، وتخضع لالنخفــاض فــي القیمة. يتــم االعتــراف باألربــاح 

ــا. ــاض قيمته ــا أو إنخف ــودات أو تعديله ــراف بالموج ــاء اإلعت ــد إلغ ــارة عن ــح أو الخس ــان الرب ــي بي ــائر ف والخس

تتضمن الموجودات المالية للشركة بالتكلفة المطفأة، الذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى والودائع البنكية.
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الموجــودات الماليــة المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر مــع مراعــاة عــدم تدويــر األربــاح والخســائر المتراكمــة عنــد 

إلغــاء اإلعتــراف )أدوات حقــوق الملكيــة(

قامــت الشــركة فــي الفتــرة الالحقــة بقيــاس الموجــودات الماليــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر بالقيمــة العادلــة، ويتــم االعتــراف باألربــاح والخســائر 

بالقيمــة العادلــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر، وال يوجــد هنالــك إعــادة تصنيــف فــي الفتــرة الالحقــة للقيمــة العادلــة لألربــاح والخســائر فــي بيــان الربــح 

أو الخســارة. يســتمر االعتــراف بتوزيعــات أربــاح االســتثمارات فــي بيــان الربــح أو الخســارة كإيــرادات أخــرى عنــد اســتحقاق الدفعــات، بإســتثناء فــي حالــة 

عندمــا تســتفيد الشــركة مــن هــذه العائــدات كاســترداد جــزء مــن تكلفــة األدوات الماليــة، وفــي هــذه الحالــة يتــم تســجيل األربــاح فــي الدخل الشــامل 

اآلخــر. ال تخضــع أدوات حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى االنخفــاض فــي القيمــة.

يتــم تصنيــف األســهم المدرجــة المحتفــظ بهــا مــن قبــل الشــركة والتــي يتــم تداولهــا فــي ســوق فعــال كأدوات حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة 

مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر ويتــم إدراجهــا بالقيمــة العادلــة فــي نهايــة كل تقريــر. يتــم تحديــد القيمــة العادلــة بالطريقــة المذكــورة فــي إيضــاح 

.)31(

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

تقــوم الشــركة باإلعتــراف بمخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لإلســتثمار فــي أدوات الديــن التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخل 

الشــامل اآلخــر، الذمــم المدينــة التجاريــة والموجــودات التعاقديــة. يتــم تحديــث مبلــغ خســائر االئتمــان المتوقعــة فــي تاريــخ كل تقريــر لتعكــس أثــر 

التغيــرات فــي مخاطــر االئتمــان منــذ اإلعتــراف المبدئــي لــألدوات الماليــة ذات الصلــة.

ــة  ــان المتوقع ــائر االئتم ــر خس ــم تقدي ــة. يت ــة التجاري ــم المدين ــر الذم ــدى عم ــى م ــم عل ــكل دائ ــة بش ــة المتوقع ــائر االئتماني ــركة بالخس ــرف الش تعت

علــى هــذه األصــول الماليــة باســتخدام طريقــة المخصــص بنــاًء علــى خبــرة الشــركة التاريخيــة فــي خســارة االئتمــان، مــع تعديلهــا بالعوامــل الخاصــة 

ــك  ــي ذل ــا ف ــر، بم ــخ التقري ــي تاري ــروف ف ــع للظ ــاه المتوق ــك اإلتج ــي وكذل ــاه الحال ــن اإلتج ــم كل م ــة وتقيي ــة العام ــروف االقتصادي ــون والظ بالمدين

القيمــة الزمنيــة للمــال عندمــا تكــون مالئمــة.

فيمــا يتعلــق بجميــع األدوات الماليــة األخــرى، تعتــرف الشــركة بالخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى عمرهــا عندمــا تكــون هنــاك زيــادة كبيــرة 

فــي مخاطــر االئتمــان منــذ التحقــق المبدئــي. ومــع ذلــك فــي حالــة عــدم زيــادة مخاطــر االئتمــان علــى األدوات الماليــة بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف 

ــد  ــهر. يعتم ــدة 12 ش ــة لم ــة المتوقع ــائر االئتماني ــاوي الخس ــغ يس ــة بمبل ــك األدوات المالي ــارة لتل ــص الخس ــاس مخص ــركة بقي ــوم الش ــي، تق المبدئ

التقييــم فــي مــا إذا كان يجــب االعتــراف بالخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر علــى الزيــادات الكبيــرة فــي إحتماليــة أو مخاطــر حــدوث 

تقصيــر منــذ االعتــراف المبدئــي بــداًل مــن إثبــات األصــل المالــي كأصــل منخفــض إئتمانيــً فــي تاريــخ التقريــر.

تمثــل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر خســائر االئتمــان المتوقعــة التــي ســتنجم عــن جميــع أحــداث عــدم الســداد المحتملــة علــى 

مــدى العمــر المتوقــع لــألدوات الماليــة. فــي المقابــل تمثــل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 12 شــهر الجــزء مــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 

علــى مــدى العمــر المتوقــع أن ينتــج عنــد حالــة عــدم الســداد لــألدوات الماليــة والتــي تكــون ممكنــة خــالل 12 شــهر بعــد تاريــخ التقريــر.

الزيادة الجوهرية في مخاطر اإلئتمان

عنــد تقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر اإلئتمــان علــى األدوات الماليــة قــد زادت بشــكل جوهــري منــذ اإلعتــراف األولــي، تقــوم الشــركة بمقارنــة مخاطــر 

ــر مــع مخاطــر حــدوث عجــز علــى األداة الماليــة كمــا فــي تاريــخ اإلعتــراف األولــي، عنــد إجــراء  حــدوث عجــز فــي األداة الماليــة كمــا فــي تاريــخ التقري

هــذا التقييــم تعتبــر الشــركة كل مــن المعلومــات الكميــة والنوعيــة معقولــة ومدعومــة بمــا فــي ذلــك الخبــرة التاريخيــة والمعلومــات المســتقبلية 

ــا  ــل فيه ــي يعم ــات الت ــتقبلية للصناع ــات المس ــا للتوقع ــر فيه ــم النظ ــي يت ــتقبلية الت ــات المس ــمل المعلوم ــد. تش ــة أو جه ــدون تكلف ــرة ب المتوف

المدينــون للشــركة، ويتــم الحصــول عليهــا مــن تقاريــر الخبــراء اإلقتصادييــن والمحلليــن المالييــن والهيئــات الحكوميــة ومراكــز البحــوث ذات الصلــة 

وغيرهــا مــن المنظمــات المماثلــة، وكذلــك النظــر فــي مصــادر خارجيــة مختلفــة وتوقــع المعلومــات اإلقتصاديــة التــي تتعلــق بالعمليــات األساســية 

للشــركة المعنيــة.

تعتبر الشركة أن األصل المالي له مخاطر إئتمانية منخفضة عندما يكون لدى األصل تصنيف إئتماني خارجي«درجة إستثمارية« وفقً للتعريف 
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المقبــول عالميــً وفــي حــال كان التقييــم الخارجــي غيــر متوفــر، فــإن األصــل لــه تقييــم داخلــي يخــص »األداء«. يعــرف األداء أن الطــرف المقابــل لديــه 

مركــز مالــي قــوي وال يوجــد هنــاك مبالــغ متأخــرة.

بالنســبة لعقــود الضمــان المالــي، يعتبــر التاريــخ الــذي تصبــح عليــه الشــركة طرفــً فــي اإللتــزام غيــر القابــل لإللغــاء هــو تاريــخ اإلعتــراف المبدئــي ألغــراض 

تقييــم األداء المالــي فيمــا يتعلــق بتدنــي القيمــة. عندمــا يتــم تقييــم مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة ملحوظــة فــي مخاطــر اإلئتمــان منــذ اإلعتــراف األولــي 

بعقــود الضمــان المالــي، فــإن الشــركة تعتبــر التغيــرات فــي المخاطــر أن المديــن قــد يتخلــف عــن العقــد.

ــوم  ــان وتق ــر اإلئتم ــي مخاط ــرة ف ــادة كبي ــاك زي ــت هن ــا إذا كان ــد م ــتخدمة لتحدي ــر المس ــة المعايي ــة فعالي ــم بمراقب ــكل منظ ــركة بش ــوم الش تق

الشــركة بمراجعتهــا عندمــا تقتضــي الحاجــة ذلــك لضمــان أن تكــون المعاييــر قــادرة علــى تحديــد الزيــادة الجوهريــة فــي مخاطــر اإلئتمــان قبــل أن 

تصبــح هــذه المبالــغ متأخــرة.

تعريف العجز

ــي  ــة الت ــم المدين ــى أن الذم ــة إل ــرة التاريخي ــير الخب ــث تش ــة حي ــان الداخلي ــر اإلئتم ــرض إدارة مخاط ــز لغ ــدوث عج ــة ح ــي بمثاب ــا يل ــركة م ــر الش تعتب

ــام: ــكل ع ــتردادها بش ــن إس ــة ال يمك ــر التالي ــد المعايي ــتوفي أح تس

• عندما يكون هناك خرق للعهود المالية من قبل الطرف اآلخر. أو

• المعلومــات التــي يتــم تطويرهــا داخليــً أو يتــم الحصــول عليهــا مــن مصــادر خارجيــة تشــير إلــى أنــه مــن غيــر المحتمــل أن يقــوم المديــن بدفــع 

إلتزامــه، بمــا فــي ذلــك إلتزامــات الشــركة. بشــكل كامــل )دون مراعــاة أي ضمانــات تحتفــظ بهــا الشــركة(.

بغــض النظــر عــن التحليــل الســابق، تعتبــر الشــركة أن التخلــف عــن الســداد قــد حــدث عندمــا تجــاوز عمــر األصــل المالــي أكثــر مــن 90 يــوم مــا لــم يكــن 

لــدى الشــركة معلومــات موثوقــة ومدعومــة إلثبــات أن هنــاك معيــارًا منطقيــً مــن الممكــن أن يعــزى إليــه التقصيــر بخــالف ذلــك.

الموجودات المالية متدنية اإلئتمان

يعتبــر األصــل المالــي ذو رصيــد إئتمانــي متدنــي القيمــة عنــد وقــوع حــدث أو أكثــر لــه تأثيــر ســلبي علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة 

لذلــك األصــل المالــي، تتضمــن اإلثباتــات التــي تخفــض القيمــة اإلئتمانيــة للموجــودات الماليــة كمــا يلــي:

• صعوبات مالية جوهرية للمقرض أو المقترض.

• خرق للعقد، مثل عدم السداد أو التأخير في السداد.

• المقــرض وألســباب إقتصاديــة أو تعاقديــة تتعلــق بالصعوبــة الماليــة للمقتــرض يتــم منــح المقتــرض إمتيــاز ال يتــم اإلســتفادة منــه مــن قبــل 

المقتــرض.

• يوجد إحتمال كبير بأن يدخل المقترض في اإلفالس أو إلى إعادة تنظيم مالي، أو

• إختفاء سوق نشط لهذا األصل المالي بسبب الصعوبات المالية.

سياسة الحذف

تقــوم الشــركة بحــذف أصــل مالــي عندمــا تكــون هنــاك معلومــات تشــير إلــى أن الطــرف اآلخــر يعانــي مــن صعوبــات ماليــة وال يوجــد هنــاك إحتمــال 

ــى  ــد تبق ــالس. ق ــراءات اإلف ــي إج ــل ف ــة أو دخ ــت التصفي ــه تح ــم وضع ــد ت ــل ق ــرف المقاب ــون الط ــا يك ــال عندم ــبيل المث ــى س ــي. عل ــي للتعاف واقع

الموجــودات الماليــة المحذوفــة خاضعــة لألنشــطة المطبقــة بموجــب إجــراءات التعافــي الخاصــة بالشــركة، مــع مراعــاة المشــورة القانونيــة حيثمــا 

كان ذلــك مناســبً. يتــم اإلعتــراف بأيــة مبالــغ مســتردة فــي األربــاح أو الخســائر.
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اإلعتراف والقياس لخسائر اإلئتمان المتوقعة

يعــد قيــاس خســائر اإلئتمــان المتوقعــة دليــل علــى وجــود إحتمــال كبيــر للعجــز عــن الســداد، والخســارة المؤديــة للعجــز )بمعنــى حجــم الخســارة إذا 

كان هنــاك عجــز( ومــدى حــدوث العجــز. يســتند تقييــم إحتمــال العجــز والخســارة المؤديــة للعجــز علــى بيانــات تاريخيــة معدلــة بواســطة معلومــات 

مســتقبلية كمــا هــو موضــح أعــاله، أمــا فيمــا يتعلــق بالتعثــر عنــد العجــز، بالنســبة للموجــودات الماليــة، فيتمثــل ذلــك فــي القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة 

للموجــودات فــي تاريــخ التقريــر. أمــا بالنســبة لعقــود الضمــان المالــي، يشــمل تعــرض المبلــغ المســحوب فــي تاريــخ التقريــر المالــي، باإلضافــة إلــى أي 

مبالــغ إضافيــة يتوقــع ســحبها فــي المســتقبل حســب تاريــخ العجــز المحــدد إســتنادًا إلــى التوجــه التاريخــي وفهــم الشــركة لإلحتياجــات التمويليــة 

المســتقبلية المحــددة للمدينيــن، وغيرهــا مــن المعلومــات المســتقبلية ذات الصلــة.

بالنســبة للموجــودات الماليــة، يتــم تقديــر خســائر اإلئتمــان المتوقعــة علــى أنهــا الفــرق بين جميــع التدفقــات النقديــة التعاقدية المســتحقة للشــركة 

وفقــً للعقــد وجميــع التدفقــات النقديــة التــي تتوقــع الشــركة الحصــول عليهــا والتــي يتــم خصمهــا بســعر الفائــدة الفعلــي األصلــي. أمــا بالنســبة 

إلــى اإليجــارات المدينــة، فــإن التدفقــات النقديــة المســتخدمة لتحديــد خســائر اإلئتمــان المتوقعــة تتوافــق مــع التدفقــات النقديــة المســتخدمة فــي 

قيــاس مبلــغ اإليجــار المســتحق وفقــً للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة 16 - اإليجــارات.

تعتــرف الشــركة بأربــاح أو خســائر التدنــي فــي القيمــة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر لجميــع األدوات الماليــة مــع تعديــالت مماثلــة فــي قيمتهــا الدفتريــة 

مــن خــالل حســاب مخصــص خســائر وبإســتثناء اإلســتثمارات فــي أدوات الديــن التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بنــود الدخــل الشــامل 

اآلخــر والتــي يتــم إثبــات مخصــص الخســائر لهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر والمتراكمــة فــي إحتياطــي إعــادة تقييــم اإلســتثمار، وال تقلــل الشــركة مــن 

القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي فــي بيــان المركــز المالــي. 

القروض والذمم المدينة

ــوق  ــي س ــا ف ــم تداوله ــي ال يت ــد والت ــة للتحدي ــة أو قابل ــات ثابت ــة ذات دفع ــتقات المالي ــر المش ــة غي ــودات مالي ــي موج ــة ه ــم المدين ــروض والذم الق

نشــط. بعــد القيــاس المبدئــي، يتــم قيــاس القــروض والذمــم المدينــة )بمــا فــي ذلــك الذمــم التجاريــة المدينــة األخــرى واألرصــدة لــدى البنــوك وأخــرى( 

بالتكلفــة المطفــأة عــن طريــق إســتخدام طريقــة نســبة الفائــدة الفعليــة مطروحــً منهــا أي تدنــي فــي القيمــة.

يتــم االعتــراف بإيــرادات الفوائــد مــن خــالل تطبيــق معــدل الفائــدة الفعلــي، باســتثناء الذمــم المدينــة قصيــرة األجــل عندمــا يكــون تأثيــر الخصــم غيــر 

جوهري.

النقد والنقد المعادل

يشــمل النقــد والنقــد المعــادل علــى النقــد فــي الصنــدوق وأرصــدة لــدى البنــوك وودائــع قصيــرة األجــل بفتــرات إســتحقاق مبدئيــة لثالثــة أشــهر أو 

أقــل، بالصافــي مــن حســابات الســحب علــى المكشــوف، إن وجــدت.

ذمم تجارية

يتــم إثبــات الذمــم المدينــة التجاريــة بالمبلــغ األصلــي للفاتــورة مطروحــً منهــا أي إنخفــاض فــي قيمــة الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. يتــم تقديــر 

المخصــص وفقــً للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. يتــم إعــدام الذمــم عنــد تكبدهــا.

إلغاء االعتراف بالموجودات المالية

ــوم  ــا تق ــودات أو عندم ــن الموج ــة م ــات النقدي ــة للتدفق ــوق التعاقدي ــي الحق ــا تنته ــط عندم ــي فق ــل المال ــراف باألص ــاء اإلعت ــركة بإلغ ــوم الش تق

بتحويــل الموجــودات وكافــة مخاطــر ومزايــا ملكيــة االصــل إلــى كيــان آخــر. إذا لــم تقــم الشــركة بنقــل أواالحتفــاظ بجميــع مخاطــر ومزايــا الملكيــة 

بشــكل واضــح واســتمرت فــي الســيطرة علــى الموجــودات المحولــة، فــإن الشــركة تعتــرف بحصتهــا المحتفــظ بها فــي الموجــودات واإللتــزام المرتبط 

بالمبالــغ التــي قــد تضطــر لدفعهــا. إذا احتفظــت الشــركة بكافــة مخاطــر ومزايــا ملكيــة الموجــودات الماليــة المحولــة، تســتمر الشــركة فــي 
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اإلعتــراف بالموجــودات الماليــة وتعتــرف كذلــك بالقــروض المضمونــة للعائــدات المســتلمة. عنــد الغــاء اإلعتــراف بإحــدى الموجــودات الماليــة المقاســة 

بالتكلفــة المطفــأة ، يتــم إثبــات الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل والمقابــل المســتلم ومبلــغ الديــن فــي بيــان األربــاح أو الخســائر. باإلضافــة إلــى 

ذلــك، عنــد إلغــاء اإلعتــراف باإلســتثمار فــي أداة ديــن مصنفــة وفقــً للقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، يتــم إعــادة تصنيــف األربــاح أو 

الخســائر المتراكمــة التــي ســبق تجميعهــا فــي احتياطــي إعــادة تقييــم االســتثمارات وتحويلهــا إلــى األربــاح أو الخســائر. وعلــى عكــس ذلــك، عنــد الغــاء 

اإلعتــراف باإلســتثمار فــي أداة حقــوق الملكيــة التــي أقرتهــا الشــركة عنــد االعتــراف المبدئــي والمقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل 

اآلخــر، فــإن األربــاح أو الخســائر المتراكمــة فــي احتياطــي إعــادة تقييــم االســتثمارات ال يتــم إعــادة تصنيفهــا إلــى بيــان األربــاح أو الخســائر، ولكــن يتــم 

تحويلهــا إلــى األربــاح المرحلــة.

المطلوبات المالية

االعتراف المبدئي والقياس

یتم تصنیف المطلوبــات المالیة، عند االعتراف المبدئي، كمطلوبــات ماليــة بــالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ومطلوبــات مالية بالتكلفة المطفأة. 

تتضمــن المطلوبــات الماليــة للشــركة الذمــم الدائنــة واألرصــدة الدائنــة األخــرى وتوزيعــات أربــاح مســتحقة ومطلوبــات تعاقديــة، ومطلوبــات التأجيــر، 

إن وجــدت.

يتــم االعتــراف المبدئــي بالمطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة، وفــي حالــة القــروض والذمــم الدائنــة، يتــم االعتــراف أيضــً بصافــي تكلفــة المعاملــة 

ذات العالقــة.

قياس الفترة الالحقة

يتم قياس المطلوبات المالية بناءًا على تصنيفها وذلك كما يلي: 

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تتضمــن المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة مطلوبــات ماليــة محتفــظ بهــا للمتاجــرة والمطلوبــات الماليــة المحــددة 

عنــد االعتــراف المبدئــي مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة.

يتــم تصنيــف المطلوبــات الماليــة علــى أنهــا محتفــظ بهــا للمتاجــرة إذا تــم تكبدهــا لغايــات المتاجــرة علــى مــدى قصيــر األجــل. تحتــوي هــذه الفئــة 

ــي  ــار الدول ــي المعي ــدد ف ــو مح ــا ه ــوط كم ــا كأدوات تح ــم تعيينه ــم يت ــي ل ــركة والت ــا الش ــت فيه ــي دخل ــتقة الت ــة المش ــى األدوات المالي ــً عل أيض

إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )9(. كمــا يتــم تصنيــف المشــتقات المتضمنــة المنفصلــة كمحتفــظ بهــا للمتاجــرة مــا لــم يتــم تصنيفهــا كأدوات تحــوط 

فعالــة. 

ــارة. یتم تحدید المطلوبات المالیة المصنفة عند  ــح أو الخس ــان الرب ــي بي ــرة ف ــا للمتاج ــظ به ــة المحتف ــات المالي ــائر للمطلوب ــاح أو الخس ــات األرب ــم إثب يت

االعتــراف المبدئي بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر كمــا في تاریخ ذلــك االعتــراف، إذا تم استیفاء المعاييــر المذكــورة في المعیار الدولي إلعــداد 

التقاریر المالیة رقم )9( فقــط. لــم تحــدد الشــركة أي التــزام مالــي بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة.

المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة 

ــة  ــرى بالتكلف ــة األخ ــات المالي ــروض والمطلوب ــاس الق ــي بقي ــراف المبدئ ــد االعت ــركة بع ــوم الش ــركة. تق ــة للش ــر مالءم ــة األكث ــذه الطريق ــر ه تعتب

المطفــأة باســتخدام الفائــدة الفعليــة. يتــم االعتــراف باألربــاح والخســائر فــي الربــح أو الخســارة عندمــا يتــم إلغــاء االعتــراف بالمطلوبــات وكذلــك مــن 

خــالل عمليــة اإلطفــاء الفعلــي لمعــدل الفائــدة. يتــم احتســاب التكلفــة المطفــأة مــن خــالل األخــذ بعيــن االعتبــار أي خصــم أو قســط عنــد االســتحواذ 

والرســوم أو التكاليــف التــي تشــكل جــزءًا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي. يتــم إدراج إطفــاء ســعر الفائــدة الفعلــي كتكاليــف تمويليــة فــي بيــان 

الربــح أو الخســارة.

تنطبق هــذه الطريقــة بشــكل عام علــى الذمــم والمحتجــزات واألرصــدة الدائنــة األخــرى، وتوزيعــات أربــاح مســتحقة، والمطلوبــات التعاقدية مســتحقة 

الدفــع األخــرى، إن وجدت.
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أرباح وخسائر العمالت األجنبية

ــاح وخســائر صــرف  المطلوبــات الماليــة المعتــرف بهــا بعملــة أجنبيــة يتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر، يتــم تحديــد أرب

العمــالت األجنبيــة بنــاءًا علــى التكلفــة المطفــأة لــألدوات الماليــة. يتــم اإلعتــراف بأربــاح وخســائر صــرف العمــالت األجنبيــة فــي بنــد »األربــاح والخســائر 

األخــرى« فــي بيــان الربــح أو الخســارة للمطلوبــات الماليــة التــي ال تشــكل جــزء مــن عالقــة تحــوط معينــة.

يتــم تحديــد القيمــة العادلــة للمطلوبــات الماليــة المعتــرف بهــا بعملــة أجنبيــة بنفــس العملــة األجنبيــة وتتــم ترجمتهــا بالســعر الســائد فــي نهايــة 

فتــرة التقريــر. بالنســبة للمطلوبــات الماليــة التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر، فــإن عنصــر تحويــل العمــالت األجنبيــة 

يشــكل جــزء مــن اربــاح أو خســائر القيمــة العادلــة ويتــم اإلعتــراف بــه فــي بيــان األربــاح أو الخســائر للمطلوبــات الماليــة التــي ال تشــكل جــزء مــن عالقــة 

تحــوط معينــة.

إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

ــرى  ــة بأخ ــات مالي ــتبدال مطلوب ــم إس ــا يت ــه، وعندم ــاء مدت ــزام أو إنته ــاء اإللت ــم إلغ ــا يت ــة عندم ــات المالي ــراف بالمطلوب ــاء اإلعت ــركة بإلغ ــوم الش تق

مــن نفــس المقــرض بشــروط مختلفــة جوهريــً أو تعديــل شــروط تلــك المطلوبــات الماليــة بصــورة جوهريــة، فعندهــا يعتبــر مثــل هــذا اإلســتبدال أو 

التعديــل إلغــاء للمطلوبــات األصليــة وإعتــراف بالمطلوبــات الجديــدة ويتــم االعتــراف بالفــرق المتعلــق بالقيــم الدفتريــة ضمــن بيــان الربــح أو الخســارة.

تسوية األدوات المالية

ــل  ــات الماليــة ويتــم تســجيل صافــي المبلــغ فــي بيــان المركــز المالــي إذا كان هنالــك حــق قانونــي قاب يتــم تســوية الموجــودات الماليــة والمطلوب

للتنفيــذ فــي الفتــرة الحاليــة لمقابلــة المبالــغ المعتــرف بهــا وهنالــك هــدف للتســوية علــى أســاس صافــي القيمــة لتحقيــق الموجــودات وتســوية 

ــات فــي نفــس الوقــت. المطلوب

ك( المخزون

ــدده اإلدارة.  ــف تح ــادم أو تال ــزون متق ــص ألي مخ ــرح مخص ــد ط ــل، بع ــا أق ــق أيهم ــة للتحق ــة القابل ــي القيم ــة وصاف ــعر التكلف ــزون بس ــر المخ يظه

ــع  ــزون المصن ــتمل المخ ــة. يش ــه الحالي ــه وحالت ــي مكان ــه ف ــزون ووضع ــز المخ ــي تجهي ــدة ف ــف المتكب ــع المصاري ــزون جمي ــة المخ ــن تكلف تتضم

ــة. ــغيلية العادي ــة التش ــى الطاق ــتنادًا إل ــرة اس ــر المباش ــف غي ــن المصاري ــبة م ــة مناس ــى حص ــع عل ــد التصني ــزون قي والمخ

يتم احتساب تكلفة المصاريف المتكبدة في تجهيز المخزون ووضعه في مكانه وحالته الحالية كما يلي: 

• المواد الخام وقطع الغيار والمواد المستهلكة: تكلفة المشتريات وفقً للمتوسط المرجح.

• المــواد قيــد التصنيــع والمــواد تامــة الصنــع: تكلفــة المــواد وأجــور العمــال المباشــرة باإلضافــة إلــى المصاريــف المباشــرة ذات العالقــة علــى أســاس 

مســتوى اإلنتــاج االعتيــادي.

ــاج  ــام اإلنت ــف إلتم ــه التكالي ــً من ــادي مطروح ــاط االعتي ــن النش ــزون ضم ــع المخ ــع لبي ــعر المتوق ــق بالس ــة للتحق ــة القابل ــي القيم ــر صاف ــم تقدي يت

ــع. ــف البي ومصاري

ل( مكافأة نهاية الخدمة للموظفين واإلجازات 

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين األجانب:

تقــوم الشــركة بتكويــن مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن األجانــب وفقــً ألحــكام قانــون العمــل القطــري المتعلــق بالتقاعــد 

والمعاشــات، متــى انطبــق ذلــك. تقــوم الشــركة باحتســاب هــذه المصاريــف غيــر الممولــة علــى أســاس رواتــب الموظفيــن وعــدد ســنوات الخدمــة 

مــن تاريــخ بيــان دخولــه للخدمــة، ويتــم دفــع المكافــأة المطبقــة للموظفيــن عنــد إنتهــاء خدماتهــم فــي الشــركة. وال تتوقــع الشــركة ســداد التــزام 
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مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها في المستقبل القريب وبالتالي تم تصنيفها على أنها مطلوبات غير متداولة.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين القطريين:

ــات  ــب متطلب ــك حس ــن وذل ــب الموظفي ــن روات ــبة م ــاهمة كنس ــب المس ــات، وتحتس ــد والمعاش ــدوق التقاع ــي صن ــاهمة ف ــركة بالمس ــوم الش تق

قانــون رقــم )24( لســنة 2002 بشــأن التقاعــد والمعاشــات. وتقتصــر التزامــات الشــركة علــى هــذه المســاهمة وتقيدهــا كمصاريــف عنــد اســتحقاقها.

اإلجازات 

يتم احتساب مخصص اإلجازات للموظفين وفقً لسياسات اإلدارة وبما يتناسب وتصنيفات الموظفين.

م( المخصصات

يتــم اإلعتــراف بالمخصصــات عنــد وجــود إلتــزام حالــي قانونــي أو حكمــي علــى الشــركة ناشــئ مــن أحــداث ســابقة وعندمــا يكــون مــن المحتمــل 

ــوب  ــل المطل ــر للمقاب ــل تقدي ــي أفض ــي ه ــز المال ــخ المرك ــد تاري ــا عن ــرف به ــات المعت ــزام. إن المخصص ــذا اإللت ــوية ه ــة لتس ــع إقتصادي ــق مناف تدف

لتســوية اإللتــزام الحالــي مــع األخــذ بعيــن اإلعتبــار المخاطــر والشــكوك المحيطــة باإللتــزام. إذا كان التأثيــر جوهــري، يتــم تحديــد المخصصــات مــن 

ــوب  ــل المطل ــر للمقاب ــل تقدي ــو أفض ــص ه ــه كمخص ــرف ب ــغ المعت ــركة. المبل ــة للش ــتقبلية المتوقع ــة المس ــات النقدي ــي التدفق ــر ف ــالل النظ خ

ــزام. ــار المخاطــر والشــكوك المحيطــة بااللت ــر، مــع األخــذ فــي االعتب ــخ التقري ــزام الحالــي كمــا فــي تاري لتســوية اإللت

إذا كان مــن المتوقــع إســترداد بعــض أو كل المنافــع االقتصاديــة المطلوبــة لتســوية مخصــص مــن طــرف خارجــي، يتــم االعتــراف بالذمــم المدينــة 

كأصــل إذا كان مــن المؤكــد تقريبــً أن الســداد ســيتم اســتالمه ويمكــن قيــاس المبلــغ المســتحق بشــكل موثــوق .

ن ( عقود اإليجار

تقــوم الشــركة بتقييــم مــا إذا كان العقــد هــو عقــد إيجــار أو يتضمــن شــروط إيجــار، بمعنــى إذا كان العقــد يمنــح الحــق فــي الســيطرة علــى األصــل 

المحــدد لفتــرة مــن الوقــت فــي مقابــل المبالــغ المدفوعــة فيــه.

الشركة كمستأجر

تطبــق الشــركة نهــج تحقــق وقيــاس واحــد لجميــع عقــود اإليجــار، باســتثناء عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل وعقــود إيجــار األصــول منخفضــة القيمــة. 

بالنســبة لعقــود اإليجــار هــذه تعتــرف الشــركة بمدفوعــات اإليجــار كمصروفــات تشــغيل علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى مــدة عقــد اإليجــار 

مــا لــم يكــن هنــاك أســاس منتظــم آخــر أكثــر تمثيــاًل للنمــط الزمنــي الــذي يتــم فيــه اســتهالك المنافــع االقتصاديــة مــن األصــول المؤجــرة. تعتــرف 

الشــركة بمطلوبــات اإليجــار لســداد مدفوعــات اإليجــار وأصــول حــق االســتخدام التــي تمثــل الحــق فــي اســتخدام األصــول األساســية.

موجودات حق اإلستخدام

تعتــرف الشــركة بموجــودات حــق اإلســتخدام فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار )تاريــخ توافــر األصــل األساســي لإلســتخدام(. يتــم قيــاس موجــودات حــق 

ــات  ــاس إللتزام ــادة قي ــة إع ــا ألي عملي ــتهالك، وتعديله ــة واإلس ــي القيم ــاض ف ــة لإلنخف ــائر متراكم ــا أي خس ــً منه ــة، مطروح ــتخدام بالتكلف اإلس

التأجيــر. تشــتمل تكلفــة موجــودات حــق اإلســتخدام علــى مقــدار مطلوبــات التأجيــر المدرجــة، والتكاليــف المباشــرة المبدئيــة المتكبــدة، ومدفوعــات 

التأجيــر التــي تمــت فــي أو قبــل تاريــخ البــدء، مطروحــً منهــا أي حوافــز مســتلمة. يتــم إســتهالك موجــودات حــق اإلســتخدام علــى أســاس القســط 

الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار أو العمــر اإلنتاجــي المقــدر للموجــودات.

إذا كانــت ملكيــة الموجــودات المســتأجرة تنتقــل إلــى الشــركة فــي نهايــة فتــرة التأجيــر أو إذا كانــت التكلفــة تعكــس ممارســة خيــار الشــراء، يتــم 

ــركة  ــق الش ــة. تطب ــاض القيم ــً إلنخف ــتخدام أيض ــق اإلس ــودات ح ــع موج ــل. تخض ــدر لألص ــي المق ــر اإلنتاج ــتخدام العم ــتهالك بإس ــاب اإلس إحتس

المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 36 لتحديــد مــا إذا كان أحــد حقــوق اســتخدام األصــل قــد انخفضــت قيمتــه وإحتســاب خســارة انخفــاض القيمــة 

3.  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
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المحددة كما هو موضح في سياسة »الممتلكات واآلالت والمعدات«. 

يتم عرض أصول حق االستخدام كبند منفصل في بيان المركز المالي.

كطريقــة عمليــة، يســمح المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 16 بعقــد اإليجــار بعــدم فصــل المكونــات غيــر المؤجــرة بعقــد اإليجــار، وبــداًل 

مــن ذلــك ُيحســب أي عقــد إيجــار ومكونــات غيــر إيجاريــة مرتبطــة بــه كترتيــب فــردي. لــم تســتخدم الشــركة هــذه الوســيلة العمليــة.

مطلوبات اإليجار

ــات اإليجــار المقاســة بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار المقــرر ســدادها علــى مــدى فتــرة  ــدء عقــد اإليجــار، تعتــرف الشــركة بمطلوب فــي تاريــخ ب

اإليجــار. تشــتمل مدفوعــات اإليجــار علــى مدفوعــات ثابتــة مطروحــً منهــا أي حوافــز إيجــار مســتحقة القبــض، ومدفوعــات إيجــار متغيــرة تعتمــد علــى 

مؤشــر أو معــدل، والمبالــغ المتوقــع دفعهــا بموجــب ضمانــات القيمــة المتبقيــة.

يتم عرض إلتزام عقد اإليجار كبند منفصل في بيان المركز المالي.

يتــم االعتــراف بدفعــات اإليجــار المتغيــرة التــي ال تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل كمصروفــات )مــا لــم يتــم تكبدهــا إلنتــاج مخــزون( فــي الفتــرة التــي 

يحــدث فيهــا الحــدث أو الحالــة التــي أدت إلــى الدفــع. عنــد حســاب القيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار، تســتخدم الشــركة معــدل االقتــراض اإلضافــي 

فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار ألن معــدل الفائــدة الضمنــي فــي عقــد اإليجــار ال يمكــن تحديــده بســهولة. يتــم قيــاس التــزام عقــد اإليجــار الحقــً عــن 

ــة  ــض القيم ــق تخفي ــن طري ــة( وع ــدة الفعلي ــة الفائ ــتخدام طريق ــار )باس ــد اإليج ــزام عق ــى إلت ــدة عل ــس الفائ ــة لتعك ــة الدفتري ــادة القيم ــق زي طري

الدفتريــة لتعكــس مدفوعــات اإليجــار المدفوعــة.

تقوم الشركة بإعادة قياس إلتزام التأجير )وتقوم بتعديل مماثل على أصل حق االستخدام ذو الصلة( عندما:

ــم  ــار بخص ــزام اإليج ــاس الت ــادة قي ــم إع ــة يت ــذه الحال ــي ه ــراء، وف ــار الش ــة خي ــم ممارس ــي تقيي ــر ف ــاك تغيي ــار أو كان هن ــد اإليج ــدة عق ــرت م • تغي

ــدل. ــم المع ــدل الخص ــتخدام مع ــة باس ــار المعدل ــات اإليج مدفوع

ــذه  ــي ه ــة، وف ــة مضمون ــة متبقي ــب قيم ــع بموج ــداد المتوق ــي الس ــر ف ــدل أو تغيي ــر أو مع ــي مؤش ــرات ف ــبب التغيي ــار بس ــات اإليج ــر مدفوع • تتغي

الحــاالت يتــم إعــادة قيــاس إلتــزام اإليجــار بخصــم مدفوعــات اإليجــار المعدلــة باســتخدام معــدل الخصــم األولــي )مــا لــم يكــن عقــد اإليجــار يرجــع 

تغييــر المدفوعــات إلــى تغييــر فــي ســعر الفائــدة المتغيــر، وفــي هــذه الحالــة يتــم اســتخدام ُمعــدل خصــم ُمعــدل(.

ــر  ــزام التأجي ــاس الت ــادة قي ــم إع ــة يت ــذه الحال ــي ه ــل، وف ــار منفص ــد إيج ــار كعق ــد اإليج ــل عق ــاب تعدي ــم إحتس ــار وال يت ــد اإليج ــل عق ــم تعدي • يت

ــدل.  ــم المع ــدل الخص ــتخدام مع ــة باس ــار المعدل ــات اإليج ــم مدفوع بخص

لم تقم الشركة بإجراء أي تعديالت من هذا القبيل خالل الفترات المعروضة.

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة

تطبــق الشــركة إعفــاء تحقــق عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل علــى عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل الخاصــة بالممتلــكات والمعــدات إن وجــدت )أي عقــود 

اإليجــار التــي تبلــغ مدتهــا 12 شــهرًا أو أقــل مــن تاريــخ البــدء وال تحتــوي علــى خيــار شــراء(. كمــا تقــوم أيضــً بتطبيــق اإلعفــاء علــى تحقيــق عقــود إيجــار 

الموجــودات منخفضــة القيمــة علــى إيجــارات المعــدات المكتبيــة التــي تعتبــر منخفضــة القيمــة. يتــم اإلعتــراف بمدفوعــات اإليجــار علــى عقــود اإليجار 

قصيــرة األجــل وعقــود إيجــار الموجــودات منخفضــة القيمــة )إن وجــدت( كمصروفــات علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.

3.  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(



شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت )ش.م.ع.ق.(

-33-

إيضاحات حول البيانات 
المالية  )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

الشركة كمؤجر

تدخــل الشــركة فــي عقــود إيجــار كمؤجــر فيمــا يتعلــق ببعــض عقاراتهــا االســتثمارية. يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار التــي تكــون الشــركة مؤجــر لهــا 

كعقــد إيجــار تمويلــي أو عقــد إيجــار تشــغيلي. عندمــا تنقــل شــروط عقــد اإليجــار إلــى حــد كبيــر جميــع مخاطــر ومزايــا الملكيــة إلــى المســتأجر، يتــم 

تصنيــف العقــد علــى أنــه عقــد إيجــار تمويلــي. يتــم تصنيــف جميــع عقــود اإليجــار األخــرى كعقــود إيجــار تشــغيلية.

عندمــا تكــون الشــركة مؤجــر وســيط فإنهــا تمثــل عقــد اإليجــار الرئيســي والعقــد مــن الباطــن كعقديــن منفصليــن. يصنــف عقــد اإليجــار مــن الباطــن 

علــى أنــه عقــد إيجــار تمويلــي أو تشــغيلي بالرجــوع إلــى حــق االســتخدام الناشــئ عــن عقــد اإليجــار الرئيســي.

يتــم إثبــات إيــراد اإليجــار مــن عقــد اإليجــار التشــغيلي علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار ويتــم إدراجــه فــي بيــان الربــح أو الخســارة 

بســبب طبيعتــه التشــغيلية. إن التكاليــف المباشــرة األوليــة تضــاف إلــى التفــاوض علــى عقــد اإليجــار التشــغيلي وترتيبــه إلــى القيمــة الدفتريــة لألصــل 

المؤجــر ويتــم االعتــراف بــه علــى مــدى فتــرة اإليجــار علــى نفــس أســاس دخــل اإليجــار، ويتــم االعتــراف باإليجــارات المحتملــة كإيــراد فــي الفتــرة التــي 

يتــم الحصــول عليهــا.

يتــم االعتــراف بالمبالــغ المســتحقة مــن عقــود اإليجــار بموجــب عقــد اإليجــار التمويلــي كمســتحق بمبلــغ صافــي اســتثمار الشــركة فــي عقــود اإليجــار. 

يتــم تخصيــص إيــرادات التأجيــر التمويلــي للفتــرات المحاســبية بحيــث تعكــس معــدل عائــد دوري ثابــت علــى صافــي اســتثمار الشــركة القائــم فيمــا 

يتعلــق باإليجــارات.

عندمــا يشــتمل العقــد علــى عنصــر اإليجــار وغيــر اإليجــار، تطبــق الشــركة المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 15 لتخصيــص المقابــل بموجــب 

العقــد لــكل محتــوى

س( تحقق اإليراد

ــتثنى  ــث يس ــل حي ــع العمي ــرم م ــد المب ــالل العق ــن خ ــتحقاقه م ــركة إس ــع الش ــذي تتوق ــل ال ــاس المقاب ــى أس ــرادات عل ــاس اإلي ــم قي يت  

المبالــغ التــي تــم تحصيلهــا نيابــة عــن أطــراف أخــرى، يتــم اإلعتــراف باإليــرادات عنــد إنتقــال الســيطرة علــى المنتــج أو الخدمــة إلــى العميــل.

تتكون مصادر إيرادات الشركة بشكل أساسي من المصادر الرئيسية التالية:

• اإليرادات من العقود مع العمالء )بيع البضائع(.

• الدخل التأجيري من الممتلكات اإلستثمارية.

• إيرادات توزيعات األرباح.

• إيرادات الفوائد.

• إيرادات أخرى.

تطبق الشركة معايير مختلفة لإلعتراف والقياس لكل إيراد من اإليرادات المذكورة أعاله وذلك كما يلي:

إيرادات من العقود مع العمالء

يتمثــل نشــاط الشــركة فــي تصنيــع وبيــع اإلســمنت والرمــل المغســول. تتضمــن عقــود الشــركة مــع العمــالء لتســليم البضائــع بشــكل عــام التزامــات 

أداء واحــدة. اســتنتجت الشــركة أنــه يجــب االعتــراف باإليــرادات مــن بيــع البضائــع فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه تحويــل الســيطرة علــى البضائــع إلــى 

العميــل ، بشــكل عــام عنــد تســليم البضائــع. يتــم االعتــراف بالمســتحق مــن قبــل الشــركة عندمــا يتــم تســليم البضائــع إلــى العميــل ألن هــذا يمثــل 

النقطــة الزمنيــة التــي يصبــح فيهــا الحــق فــي المقابــل غيــر مشــروط ، حيــث ال يلــزم ســوى مــرور الوقــت قبــل اســتحقاق الدفــع. 

تستحق عملية دفع سعر المعاملة فورًا عند شراء العميل للبضائع، وتقوم الشركة باإلعتراف باإليرادات من بيع البضائع المقاسة بالقيمة 
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العادلة للمقابل المستلم. إذا تعذر قياس اإليرادات بشكل موثوق فإن الشركة تؤجل اإلعتراف باإليراد لحين التأكد.

ــل  ــا )مث ــة له ــعر المعامل ــن س ــزء م ــص ج ــزم تخصي ــة يل ــات أداء منفصل ــل إلتزام ــد تمث ــي العق ــرى ف ــود أخ ــاك وع ــت هن ــا إذا كان ــركة م ــي الش تراع

الضمانــات ونقــاط والء العمــالء(. تأخــذ الشــركة فــي االعتبــار آثــار المقابــل المتغيــر عنــد تحديــد ســعر المعاملــة لبيــع البضائــع ووجــود مكونــات تمويــل 

مهمــة ومبلــغ غيــر نقــدي والمقابــل المســتحق للعميــل )إن وجــد(.

كمــا هــو مطلــوب فــي البيانــات الماليــة قامــت الشــركة بتقســيم اإليــرادات المعتــرف بهــا مــن العقــود مــع العمــالء إلــى فئــات توضــح كيــف تتأثــر 

ــرادات والتدفقــات النقديــة بالعوامــل االقتصاديــة. طبيعــة ومقــدار وتوقيــت وعــدم التأكــد مــن اإلي

الدخل التأجيري من الممتلكات اإلستثمارية

یتم تصنیف إیجار العقارات االستثماریة التي تحتفظ بهــا الشركــة بجمیع المخاطــر والعوائد المرتبطة بالملكيــة كإیجارات تشغیلیة. يتــم اإلعتــراف بإيــرادات 

اإليجــار مــن اإليجــار التشــغيلي )بالصافــي بعــد خصــم أي حوافــز مقدمــة للمســتأجرين( فــي بيــان الربــح أو الخســارة علــى أســاس القســط الثابــت علــى 

مــدى فتــرة اإليجــار.

إيرادات توزيعات األرباح 

يتم اإلعتراف بإيرادات توزيع أرباح االستثمارات بعد اإلفصاح عن الحق في إستالم الدفعات.

إيرادات الفوائد

يتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد في الفترة التي تتحقق فيها تلك الفوائد. ويتم قياس مبلغ اإليرادات باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

إيرادات أخرى

يتم اإلعتراف باإليرادات األخرى وفقً لمبدأ االستحقاق.

ع( تكاليف االقتراض

تكاليــف االقتــراض هــي تكاليــف التمويــل والتكاليــف األخــرى التــي تتكبدهــا الشــركة فيمــا يتعلــق باقتــراض األمــوال. األصــل المؤهــل لرســملة تكاليــف 

التمويــل هــو أصــل يأخــذ بالضــرورة فتــرة زمنيــة جوهريــة ليصبــح جاهــز لالســتخدام أو البيــع. تقــوم الشــركة برســملة تكاليــف االقتــراض التــي تتعلــق 

بصفــة مباشــرة باقتنــاء أو إنشــاء أو إنتــاج أصــل مؤهــل كجــزء مــن تكلفــة ذلــك األصــل، وتعتــرف الشــركة بتكاليــف االقتــراض األخــرى كمصــروف فــي 

الفتــرة التــي يتــم تكبدهــا فيهــا.

تبــدأ الشــركة برســملة تكاليــف االقتــراض كجــزء مــن تكلفــة األصــل المؤهــل عنــد تاريــخ البــدء، ويعتبــر تاريــخ البــدء للرســملة هــو التاريــخ الــذي تلبــي فيــه 

الشــركة جميع الشــروط التاليــة أواًل: 

• تكبد مصروف عن ذلك األصل.

• تكبد تكاليف اقتراض.

• تقوم بمزاولة أنشطة ضرورية إلعداد األصل لالستخدام في الغرض المطلوب فيه أو إلعداده بهدف بيعه.

تحــدد الشــركة مقــدار الحــد الــذي تقتــرض فيــه أمــوااًل بغــرض الحصــول علــى أصــل مؤهــل بمبلــغ تكاليــف االقتــراض المؤهلــة للرســملة علــى أنهــا 

ــك  ــن تل ــت م ــتثمار المؤق ــن االس ــتثمار ع ــرادات اس ــة إي ــا أي ــً منه ــرة مطروح ــك الفت ــالل تل ــراض خ ــك االقت ــن ذل ــا ع ــة تكبدته ــراض فعلي ــف اقت تكالي

ــدت. ــروض، إن وج الق

تكاليف االقتراض المطبقة على قروض الشركة والتي تظل قائمة خالل الفترة بخالف تلك القروض المذكورة أعاله والتي تم ذكرها على 
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وجــه التحديــد بغــرض الحصــول علــى أصــل مؤهــل. تتــم رســملتها بتطبيــق معــدل الرســملة علــى المصاريــف لذلــك األصــل. يجــب أن ال يزيــد مبلــغ 

تكاليــف االقتــراض التــي تقــوم الشــركة برســملتها خــالل الفتــرة عــن مبلــغ االقتــراض المتكبــد خــالل الســنة.

توقــف الشــركة رســملة تكاليــف االقتــراض خــالل الفتــرات الممتــدة لألصــول المؤهلــة والتــي تــم إيقــاف نشــاط تطويرهــا كمــا توقــف رســملة تكاليــف 

االقتــراض عندمــا تكتمــل جميــع األنشــطة الضروريــة إلعــداد األصــل المؤهــل لالســتخدام المطلــوب منــه علــى نحــو كبيــر أو عنــد بيــع األصــل.

ف ( المعامالت بالعمالت األجنبية

ــودات  ــول الموج ــا تح ــالت، كم ــراء المعام ــت إج ــائدة وق ــرف الس ــعار الص ــري بأس ــال القط ــة بالري ــالت األجنبي ــم بالعم ــي تت ــالت الت ــد المعام ــم قي يت

ــات  ــراف بالفروق ــم االعت ــر، ويت ــخ التقري ــي تاري ــائدة ف ــرف الس ــعار الص ــري بأس ــال القط ــى الري ــة إل ــالت األجنبي ــجلة بالعم ــة المس ــات المالي والمطلوب

ــارة.  ــح أو خس ــل كرب ــات التحوي ــن عملي ــة ع الناتج

ــخ  ــي تاري ــائد ف ــرف الس ــعر الص ــري بس ــال القط ــى الري ــا إل ــم تحويله ــة يت ــالت األجنبي ــة بالعم ــة التاريخي ــاس بالتكلف ــي تق ــة والت ــر النقدي ــود غي البن

المعامــالت المبدئــي. األصــول وااللتزامــات غيــر الماليــة والمقاســة بالقيمــة العادلــة بالعمــالت األجنبيــة يتــم ترجمتهــا إلــى الريــال القطــري بالســعر 

الســائد عنــد تحديــد القيمــة العادلــة واألربــاح أو الخســائر الناتجــة مــن ترجمــة البنــود غيــر الماليــة المقاســة بالقيمــة العادلــة. يتــم االعتــراف بهــا كأربــاح 

وخســائر مــن تغيــر القيمــة العادلــة )فروقــات التحويــل للبنــود المقاســة بالقيمــة العادلــة ســواء كانــت ربــح أو خســارة يتــم االعتــراف بهــا ضمــن بيــان 

الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر أو بنــود األربــاح والخســائر علــى التوالــي(.

ص( توزيعات األرباح

يتــم االعتــراف باألربــاح الموزعــة علــى مســاهمي الشــركة كإلتــزام فــي البيانــات الماليــة للشــركة خــالل الفتــرة التــي تعتمــد فيهــا تلــك التوزيعــات مــن 

جانــب مســاهمي الشــركة.

ق( العائد األساسي والمخفض للسهم الواحد 

تقــوم الشــركة بعــرض بيانــات عائداتهــا األساســية والمخفضــة علــى الســهم ألســهمها العاديــة. تحتســب العائــدات األساســية للســهم   

بقســمة الربــح أو الخســارة المنســوبة لحاملــي األســهم العــادي علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــالل الســنة. يتــم تحديــد 

العائــدات المخفضــة علــى الســهم بتســوية الربــح أو الخســارة المنســوبة لحاملــي األســهم العاديــة والمتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة 

ــة  ــهم ممنوح ــارات أس ــل وخي ــة للتحوي ــندات قابل ــى س ــتمل عل ــي تش ــة والت ــة المحتمل ــة المخفض ــهم العادي ــع األس ــار جمي ــبة آلث ــة بالنس القائم

للموظفيــن. 

ر( التعامالت مع أطراف ذات صلة

تعتبــر أطــراف معينــة بأنهــا ذات صلــة بســبب قدرتهــا علــى ممارســة نــوع مــن الســيطرة والتحكــم بالشــركة أو بســبب قدرتهــا علــى ممارســة تأثيــر 

هــام أو نــوع مــن الســيطرة المشــتركة علــى قــرارات الشــركة الماليــة والتشــغيلية. باإلضافــة إلــى ذلــك، تعتبــر أطــراف معينــة علــى أنهــا ذات صلــة 

عندمــا تملــك الشــركة القــدرة علــى ممارســة الســيطرة أو تأثيــر هــام، أو ســيطرة مشــتركة علــى القــرارات الماليــة والتشــغيلية لهــذه األطــراف.

عادًة تتكون التعامالت مع األطراف ذات الصلة من تحويل الموارد أو الخدمات أو اإللتزامات بين األطراف.

ش( أحداث الحقة لتاريخ التقرير

يتــم تعديــل البيانــات الماليــة لتعكــس األحــداث التــي وقعــت بيــن فتــرة تاريــخ المركــز المالــي وتاريــخ اعتمــاد وإصــدار البيانــات الماليــة، بشــرط تقديــم 

الدليــل علــى الظــروف التــي كانــت موجــودة فــي تاريــخ المركــز المالــي وأن يتــم اإلفصــاح عــن األحــداث عنــد الحاجــة.

ت( اإليرادات من العقود مع العمالء

الموجودات التعاقدية

تأخــذ الموجــودات التعاقديــة بعيــن االعتبــار التغيــر فــي الســلع أو الخدمــات المحولــة إلــى العميــل. إذا قامــت الشــركة بتحويــل البضائــع أو الخدمــات 

إلــى عميــل قبــل أن يقــوم العميــل بالدفــع أو قبــل اســتحقاق الســداد، فإنــه يتــم االعتــراف بالموجــودات التعاقديــة المكتســبة المطابقــة للشــروط.
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الذمم المدينة

تمثــل الذمــم المدينــة حــق الشــركة فــي المبالــغ غيــر المشــروطة )أي أن المطلــوب هــو مــرور وقــت مــن الزمــن قبــل اســتحقاق عمليــة الدفــع(. تقــوم 

السياســات المحاســبية للموجــودات الماليــة فــي فقــرة األدوات الماليــة بتوضيــح االعتــراف المبدئــي وقيــاس الفتــرة الالحقــة للذمــم المدينــة.

المطلوبات التعاقدية

إن المطلوبــات التعاقديــة هــي اإللتــزام بنقــل الســلع أو الخدمــات إلــى عميــل مقابــل )مبلــغ مســتحق(، إذا قــام العميــل بدفــع المبلــغ قبــل قيــام 

الشــركة بتحويــل الســلع أو الخدمــات إليــه، يتــم إثبــات المطلوبــات التعاقديــة عنــد الســداد أو عنــد االســتحقاق )أيهمــا أقــرب(، ويتــم اإلعتــراف 

ــد. ــذ العق ــركة بتنفي ــوم الش ــا تق ــراد عندم ــة كإي ــات التعاقدي بالمطلوب

4- التقديرات الهامة في تطبيق السياسات والتقديرات المحاسبية

لغايــات تطبيــق السياســات المحاســبية للشــركة والظاهــرة ضمــن اإليضــاح رقــم )3(، يتوجــب علــى اإلدارة عمــل أحــكام وتقديــرات وإفتراضــات معينــة 

ــى  ــة عل ــات مبني ــرات واإلفتراض ــرى. إن التقدي ــادر أخ ــن مص ــا م ــول عليه ــن الحص ــي ال يمك ــات الت ــودات والمطلوب ــة للموج ــة الدفتري ــة بالقيم خاص

الخبــرات الســابقة وعلــى عوامــل أخــرى ذات عالقــة. ومــن الممكــن أن تختلــف النتائــج الحقيقيــة عــن تلــك التقديــرات. 

يتــم مراجعــة التقديــرات واإلفتراضــات المتعلقــة بهــا بشــكل مســتمر. يتــم اإلعتــراف بالتعديــالت علــى التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي يتــم 

فيهــا تعديــل التقديــر إذا كان التعديــل يؤثــر فقــط فــي تلــك الفتــرة أو فــي فتــرة التعديــل والفتــرات المســتقبلية إذا كان التعديــل يؤثــر علــى كل مــن 

الفتــرات الحاليــة والمســتقبلية.

أ( األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية

فيمــا يلــي األحــكام الرئيســية غيــر تلــك التــي تتعلــق بالتقديــرات التــي قامــت بهــا إدارة الشــركة كجــزء مــن تطبيــق السياســات المحاســبية للشــركة 

والتــي لهــا األثــر األهــم علــى القيــم المســجلة فــي البيانــات الماليــة.

تصنيف الموجودات المالية

ــة  ــأة أو بالقيم ــة المطف ــر أو التكلف ــامل اآلخ ــل الش ــالل الدخ ــن خ ــة م ــة العادل ــا بالقيم ــة تصنيفه ــودات مالي ــازة موج ــا بحي ــد قيامه ــررت اإلدارة عن ق

العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة، تقــوم الشــركة بتصنيــف الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة إذا كانــت لديهــا النيــة والقــدرة علــى اإلحتفــاظ 

بهــذا اإلســتثمار مــن أجــل جمــع التدفقــات النقديــة التعاقديــة أو األصــل المالــي وإذا كانــت نيــة اإلدارة بجمــع التدفقــات النقديــة وبيــع الموجــودات 

ــرى  ــة األخ ــتثمارات المالي ــف اإلس ــركة بتصني ــوم الش ــر. تق ــامل اآلخ ــل الش ــالل الدخ ــن خ ــة م ــة العادل ــتثمارات بالقيم ــذه اإلس ــم ه ــم تقيي ــة. يت المالي

بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر. 

ــى  ــو عل ــى النم ــا عل ــاب قدرته ــام األول حس ــي المق ــررت اإلدارة ف ــة. ق ــواق المالي ــي األس ــة ف ــة المدرج ــي األوراق المالي ــتثمار ف ــركة باإلس ــت الش قام

المــدى الطويــل بــداًل مــن اســاس الربــح علــى المــدى القصيــر. ونتيجــة لذلــك، يتــم اإلعتــراف بجميــع اإلســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل 

ــح أو الخســارة. ــداًل مــن القيمــة العادلــة مــن خــالل الرب الشــامل اآلخــر ب

السياسة المحاسبية لقياس اإلستثمارات العقارية

ــة  ــذه السياس ــق ه ــا تطبي ــب عليه ــة ويج ــوذج التكلف ــة أو نم ــة العادل ــوذج القيم ــن نم ــار بي ــبية بإختي ــتها المحاس ــق سياس ــة وف ــركة مطالب إدارة الش

علــى كل إســتثماراتها العقاريــة، بإســتثناء إذا كانــت تحتفــظ بإســتثمار عقــاري مســتأجر بموجــب عقــد إيجــار تشــغيلي، والــذي بموجبــه تكــون مطالبــة 

باإلحتفــاظ بــه وفقــً للقيمــة العادلــة فقــط. قــررت الشــركة إعتمــاد نمــوذج التكلفــة ألغــراض قيــاس إســتثماراتها العقاريــة فــي بيــان المركــز المالــي.

 

السياسة المحاسبية لقطع الغيار

يتــم اإلعتــراف بقطــع الغيــار كممتلــكات وآالت ومعــدات عندمــا يتــم اإلحتفــاظ بهــم لإلنتــاج ويتوقــع أن يتــم إســتخدامهم خــالل أكثــر مــن ســنة 

واحــدة. تعتبــر جميــع قطــع الغيــار األخــرى مخــزون. تعتبــر قطــع الغيــار المرســملة ضروريــة لــإلدارة لضمــان إســتمرارية عمليــة اإلنتــاج وتعتبــر »متاحــة 

لإلســتخدام« عنــد تواجــد قطــع الغيــار فــي المخــزن لإلســتخدام فــي اإلنتــاج.

3.  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
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مكافآت اإلدارة العليا

ــار األداء المالــي العــام للشــركة، وبالنســبة  ــا تمنــح مكافــأة تقديريــة فــي كل عــام والتــي يقررهــا مجلــس اإلدارة، مــع األخــذ فــي اإلعتب اإلدارة العلي

ــاح علــى الدخــل وإســترداد الذمــم المدينــة. المئويــة مــن األرب

ب( المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة

تقــوم الشــركة بتقديــرات وافتراضــات تتعلــق بالمســتقبل. إن التقديــرات المحاســبية الناتجــة بحكــم تعريفهــا نــادرًا مــا تســاوي النتائــج الفعليــة ذات 

الصلــة. إن التقديــرات واالفتراضــات التــي تنطــوي علــى مخاطــر كبيــرة والتــي تتســبب فــي تعديــل جوهــري للمبالــغ المدرجــة للموجــودات والمطلوبات 

خــالل الســنة الماليــة التاليــة مذكــورة أدنــاه:

إنخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات، الممتلكات اإلستثمارية واألصول غير الملموسة

قامــت الشــركة كمــا فــي تاريــخ كل تقريــر بمراجعــة القيمــة الدفتريــة للممتلــكات واآلالت والمعــدات، الممتلــكات اإلســتثمارية واألصــول غيــر 

الملموســة لتحديــد مــا إذا كانــت المؤشــرات لتلــك الموجــودات قــد تأثــرت باإلنخفــاض بالقيمــة. ينتــج اإلنخفــاض فــي القيمــة عندمــا تتجــاوز القيمــة 

الدفتريــة للموجــودات أو الوحــدة المنتجــة للنقــد القيمــة القابلــة لإلســترداد، وهــي أعلــى مــن قيمتهــا العادلــة مطروحــً منهــا تكاليــف االســتبعاد 

ــة،  ــاض القيم ــارة انخف ــدى خس ــد م ــل لتحدي ــترداد لألص ــة لالس ــة القابل ــر القيم ــم تقدي ــر يت ــذا المؤش ــل ه ــود مث ــة وج ــي حال ــتخدام. ف ــة االس وقيم

إن وجــدت. فــي حــال عــدم القــدرة علــى تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد ألصــل فــردي تقــوم الشــركة بتقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد للوحــدة 

المنتجــة للنقــد التــي تخــص األصــل. إن القيمــة القابلــة لالســترداد هــي القيمــة العادلــة مطروحــً منهــا تكلفــة البيــع وقيمــة االســتخدام، أيهمــا أعلــى. 

عنــد تقديــر قيمــة االســتخدام يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلــى قيمتهــا الحاليــة باســتخدام معــدل مناســب.

تــم اإلفصــاح عــن السياســة المطبقــة علــى انخفــاض قيمــة الموجــودات غيــر الماليــة مثــل الممتلــكات واآلالت والمعــدات والممتلــكات االســتثمارية 

واألصــول غيــر الملموســة فــي إيضــاح رقــم 3.

العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات واآلالت والمعدات، الممتلكات اإلستثمارية واألصول غير الملموسة

يتــم إســتهالك تكاليــف الممتلــكات واآلالت والمعــدات، الممتلــكات اإلســتثمارية واألصــول غيــر الملموســة علــى أســاس منتظــم علــى مــدى األعمــار 

اإلنتاجيــة المقــدرة للموجــودات. حــددت اإلدارة العمــر اإلنتاجــي المقــدر لــكل األصــول و/أو فئــة مــن األصــول علــى أســاس العوامــل التاليــة:

• اإلستخدام المتوقع لألصول.

• التآكل الطبيعي المتوقع والتي تعتمد على العوامل التشغيلية والبيئية.

• القيود القانونية أو ما شابه ذلك على إستخدام األصول.

ــة  ــي نهاي ــة ف ــر الملموس ــول غي ــتثمارية واألص ــكات اإلس ــدات، الممتل ــكات واآلالت والمع ــن الممتل ــة ألي م ــة المتبقي ــرات القيم ــدر اإلدارة تقدي ــم تص ل

عمرهــا اإلنتاجــي ألنهــا تعتبرهــا غيــر ماديــة. تقــوم اإلدارة بمراجعــة دوريــة لهــذه التقديــرات علــى أســاس ظــروف الســوق فــي تاريــخ كل تقريــر. قامــت 

الشــركة بتحديــد طريقــة االســتهالك علــى أســاس القســط الثابــت حيــث أنهــا تعتبــر الطريقــة األنســب للشــركة بســبب نقــص اســتغالل الســعة.

ــكات واآلالت  ــود الممتل ــض بن ــي لبع ــر اإلنتاج ــم العم ــادة تقيي ــم إع ــام 2020 ت ــالل ع ــم 5، خ ــاح رق ــم 3 وإيض ــاح رق ــي إيض ــه ف ــاح عن ــم اإلفص ــا ت كم

ــن  ــي م ــتوى عال ــك مس ــي ذل ــا ف ــن بم ــراء الخارجيي ــراح الخب ــى إقت ــاءًا عل ــي بن ــا اإلنتاج ــن عمره ــق م ــر والتحق ــادة النظ ــت اإلدارة بإع ــدات. قام والمع

ــل. ــن العم ــة ع ــول متوقف ــون األص ــا تك ــي عندم ــر اإلنتاج ــد العم ــد تمدي ــي تحدي ــكام ف األح

مخصص مخزون بطئ الحركة

تحدد إدارة الشركة المبلغ المقدر للمخزون المتقادم وبطئ الحركة. يتم االحتفاظ بالمخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، 

4- التقديرات الهامة في تطبيق السياسات والتقديرات المحاسبية )تتمة(
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أيهمــا أقــل. عندمــا يصبــح المخــزون متقــادم يتــم عمــل تقديــر لصافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا. بالنســبة للمبالــغ الماديــة يتــم إجــراء التقديــر 

ــي  ــكل جماع ــا بش ــم تقييمه ــة فيت ــة أو متقادم ــا قديم ــردي ولكنه ــكل ف ــة بش ــة والمتقادم ــر المادي ــغ غي ــم المبال ــم تقيي ــردي. يت ــاس ف ــى أس عل

ويتــم تطبيــق مخصــص وفقــً لنــوع المخــزون ودرجــة التقــادم، بنــاءًا علــى التكلفــة التاريخيــة. ســيتم تحقيــق أي فــرق بيــن المبالــغ فعليــً فــي الفتــرات 

المســتقبلية وســيتم االعتــراف بالمبالــغ المتوقعــة فــي بيــان الربــح أو الخســارة. يخضــع هــذا المخصــص للحكــم والتغييــر نتيجــة لإلبتــكارات التقنيــة 

وإســتخدام العناصــر. تراجــع اإلدارة بانتظــام النســبة المســتخدمة لتعكــس النمــط التاريخــي ألي تغييــر فــي الظــروف.

مبدأ اإلستمرارية

قامــت اإلدارة باإلضافــة إلــى األشــخاص المســؤولين عــن الحوكمــة، بتقييــم مقــدرة الشــركة علــى اإلســتمرارية فــي أعمالهــا وكان هنــاك قناعــة بــأن 

الشــركة تمتلــك مصــادر تجعلهــا قــادرة علــى اإلســتمرار فــي أعمالهــا المســتقبلية، باإلضافــة إلــى ذلــك إن إدارة الشــركة ليســت علــى علــم بأيــة أمــور 

تثيــر الشــك حــول مقــدرة الشــركة لإلســتمرار فــي أنشــطتها وعليــه تقــوم اإلدارة بإعــداد البيانــات الماليــة علــى أســاس مبــدأ اإلســتمرارية.

قياس القيمة العادلة

بعــض موجــودات الشــركة تقــاس بالقيمــة العادلــة لغايــات التقريــر المالــي. عنــد تقديــر القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات تســتخدم الشــركة 

بيانــات الســوق إلــى الحــد الــذي تتوافــر فيــه. عندمــا تكــون مدخــالت المســتوى األول غيــر متاحــة، تتعاقــد الشــركة مــع مقيميــن خارجييــن مؤهليــن 

ــوذج.  ــذا النم ــبة له ــم المناس ــرق التقيي ــالت وط ــرار مدخ ــن إلق ــن مؤهلي ــن خارجيي ــع مقيمي ــق م ــكل وثي ــل اإلدارة بش ــم. تعم ــة التقيي ــام بعملي للقي

المعلومــات عــن المدخــالت وطــرق التقييــم المســتخدمة فــي تقديــر القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات المختلفــة يتــم اإلفصــاح عنهــا فــي 

اإليضاحــات المعنيــة وإيضــاح رقــم )31(.

الزيادة الكبيرة في مخاطر اإلئتمان

ــة  ــان المتوقع ــائر اإلئتم ــن خس ــهر م ــادل 12 ش ــص يع ــة كمخص ــة المتوقع ــائر اإلئتماني ــاس الخس ــم قي ــم )11(، يت ــاح رق ــي إيض ــح ف ــو موض ــا ه كم

لموجــودات المرحلــة األولــى أو خســائر إئتمــان متوقعــة علــى مــدى العمــر لموجــودات المرحلــة الثانيــة أو المرحلــة الثالثــة. ينتقــل األصــل إلــى المرحلــة 

الثانيــة عندمــا يزيــد مخاطــر اإلئتمــان بشــكل كبيــر منــذ اإلعتــراف األولــي. ال يحــدد المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 مــا الــذي يعتبــر زيــادة 

كبيــرة فــي مخاطــر اإلئتمــان. فــي تقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر اإلئتمــان لألصــل قــد زادت بشــكل كبيــر تأخــذ الشــركة فــي الحســبان المعلومــات 

الكميــة والنوعيــة المعقولــة والمدعومــة.

إحتساب مخصص الخسارة

عنــد قيــاس خســائر اإلئتمــان المتوقعــة، تســتخدم الشــركة معلومــات مســتقبلية معقولــة قابلــة للدعــم، والتــي تســتند إلــى افتراضــات للحــركات 

المســتقبلية لمختلــف المحــركات االقتصاديــة وكيــف تؤثــر هــذه المحــركات فــي بعضهــا البعــض.

الخســارة االفتراضيــة هــي تقديــر للخســارة التــي تنشــأ عنــد عــدم الســداد. ويعتمــد علــى االختــالف بيــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتحقة 

والتدفقــات المتوقعــة مــن المقــرض، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار التدفقــات النقديــة مــن التحســينات اإلضافيــة لالئتمــان والتكامــالت االئتمانيــة.

اســتمر احتمــال عــدم الســداد فــي قيــاس الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة. إن احتمــال عــدم الســداد هــو تقديــرا للتقصيــر االفتراضــي علــى مــدى أفــق 

زمنــي معيــن ، ويشــمل حســابه البيانــات التاريخيــة واالفتراضــات والتوقعــات بالظــروف المســتقبلية.

4- التقديرات الهامة في تطبيق السياسات والتقديرات المحاسبية )تتمة(
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تجديد قيمة عقد اإليجار

عنــد تحديــد مــدى عقــد اإليجــار تأخــذ اإلدارة فــي اإلعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف التــي تخلــق حافــزًا إقتصاديــً لممارســة خيــار التمديــد، أو عــدم 

ــار  ــد اإليج ــار إذا كان عق ــد اإليج ــدة عق ــي م ــط ف ــاء( فق ــارات اإلنته ــي خي ــي تل ــرات الت ــد )أو الفت ــارات التمدي ــن خي ــم تضمي ــاء. يت ــار اإلنته ــة خي ممارس

مؤكــدًا بشــكل معقــول أن يتــم تمديــده )أو لــم يتــم إنهائــه(. 

ــيطرة  ــن س ــون ضم ــي تك ــم والت ــذا التقيي ــى ه ــر عل ــي تؤث ــروف الت ــي الظ ــر ف ــر كبي ــم أو تغيي ــدث مه ــدوث ح ــة ح ــي حال ــم ف ــة التقيي ــم مراجع تت

المســتأجر.

إيضاحات حول البيانات 
المالية  )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

 أ- فيمــا يلــي تفاصيــل التكلفــة، اإلســتهالك المتراكــم/ إنخفــاض القيمــة وصافــي القيمــة الدفتريــة ذات الصلــة لمختلــف فئــات الممتلــكات واآلالت 

والمعــدات واألعمــال الرأســمالية تحــت التنفيــذ كمــا يلــي: 

التكلفة

كما في 1 يناير 2020

إضافات خالل السنة

المحول 

كما في 31 ديسمبر 2020

إضافات خالل السنة

المحول 

المستبعد

 كما في 31 ديسمبر 2020 

االستهالك المتراكم / 
اإلنخفاض في القيمة

كما في 1 يناير 2020

المحمل خالل السنة

كما في 31 ديسمبر 2020

المحمل خالل السنة

المستبعد

اإلنخفاض في القيمة خالل 

السنة
كما في 31 ديسمبر 2021

صافي القيمة الدفترية

كما في 31 ديسمبر 2021 - 

بيان أ 

كما في 31 ديسمبر 2020 

-  بيان أ

مباني

ريال قطري

795.084.858

--

--

795.084.858

12.000

100.000

--

795.196.858

430.638.094
22.858.012

453.496.106

16.718.010

--

--

470.214.116

324.982.742

341.588.752

آالت ومعدات

وأدوات

ريال قطري

3.382.560.430

13.272.185

5.734.449

3.401.567.064

2.678.194

735.000

)42.500(

3.404.937.758

1.748.810.842
120.245.239

1.869.056.081

95.663.095

)1.876(

13.862.506

1.978.579.806

1.426.357.952

1.532.510.983

سيارات

ريال قطري

124.233.349

--

--

124.233.349

115.000

--

--

124.348.349

118.609.386

1.774.615

120.384.001

1.359.419

--

18.774

121.762.194

2.586.155

3.849.348

أثاث ومفروشات

ريال قطري

28.437.061

37.967

--

28.475.028

487.964

--

--

28.962.992

25.093.863

1.020.513

26.114.376

778.634

--

--

26.893.010

2.069.982

2.360.652

أعمال رأسمالية

تحت التنفيذ

ريال قطري

10.690.417

--

)5.734.449(

4.955.968

555.000

)835.000(

--

4.675.968

--

--

--

--

--

--

--

4.675.968

4.955.968

المجموع

ريال قطري

4.341.006.115

13.310.152

--

4.354.316.267

3.848.158

--

)42.500(

4.358.121.925

2.323.152.185
145.898.379

2.469.050.564

114.519.158

)1.876(

13.881.280

2.597.449.126

1.760.672.799

1.885.265.703

5.  ممتلكات وآالت ومعدات وأعمال رأسمالية تحت التنفيذ

4- التقديرات الهامة في تطبيق السياسات والتقديرات المحاسبية )تتمة(
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ب(  إن مصانــع اإلســمنت، مصانــع الرمــال والمبانــي متضمنــة المســاكن مقامــة علــى أرض مرخصــة مــن حكومــة دولــة قطــر مــن خــالل المرســوم 

األميــري. إن شــروط ترخيــص األرض إنتهــت فــي عــام 2015. دخلــت الشــركة فــي عمليــة التفــاوض علــى شــروط وأحــكام إتفاقيــة اإليجــار مــع الجهــات 

المختصــة التــي لديهــا حقــوق إمتيــاز لمنطقــة دخــان حيــث تقــع تلــك األرض. مــا زالــت عمليــة التفــاوض قائمــة بنــاءًا علــى تقديــرات اإلدارة فإنــه ال يوجــد 

أي مؤشــر قــد يعيــق إشــغال األرض. إن الشــركة مــا زالــت تواصــل أعمالهــا فــي الموقــع أثنــاء عمليــة التفــاوض..

 

ج(إنخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات وصافي القيمة القابلة للتحقق للمخزون

تــم تطبيــق السياســة المحاســبية المتعلقــة بتقييــم االنخفــاض فــي القيمــة المفصــح عنــه فــي إيضــاح رقــم 3 و4 إبتــداءًا مــن تاريــخ التقريــر لتقديــر 

القيمــة القابلــة لالســترداد لكامــل فئــات الممتلــكات واآلالت والمعــدات. باإلضافــة إلــى ذلــك ، يتــم تقييــم صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق للمخــزون 

وفقــً لمعيــار المحاســبة الدولــي 2 - المخــزون.

إبتــداءًا مــن 1 يونيــو 2016 ، تــم إيقــاف مصنــع اإلســمنت األول وتعمــل اإلدارة علــى التحقــق مــن اإلجــراءات الممكنــة لضمــان قيمــة الخــردة. بنــاءًا علــى 

ــترداد  ــة لالس ــة القابل ــان القيم ــمنت األول لضم ــع اإلس ــق بمصن ــزون المتعل ــدات والمخ ــكات واآلالت والمع ــة للممتل ــة العادل ــد القيم ــم تحدي ــك، ت ذل

وصافــي القيمــة القابلــة للتحقــق كمــا فــي تاريــخ التقريــر علــى التوالــي.

بنــاءًا علــى تقريــر التقييــم للُمقيــم المــؤرخ فــي 29 نوفمبــر 2021 )تــم إفتــراض أن تاريــخ التقييــم يكــون 31 ديســمبر 2021( ، تــم تحديــد القيمــة القابلــة 

لالســترداد وصافــي القيمــة القابلــة للتحقــق لمصنــع اإلســمنت األول مــن قبــل ُمثمــن مســتقل معتمــد مقــره فــي دولــة قطــر )سنشــري 21 قطــر، 

ــن  ــواع م ــذه األن ــم ه ــي تقيي ــة وف ــي الصناع ــص ف ــو متخص ــن ه ــدل(. إن الُمثم ــم الع ــدى محاك ــد ل ــاري معتم ــر عق ــاري، خبي ــويق العق ــم للتس راس

المصانــع واآلالت والمعــدات وقطــع الغيــار. تــم تحديــد القيمــة القابلــة لالســترداد وصافــي القيمــة القابلــة للتحقــق بنــاءًا علــى أفضــل الممارســات 

ــة. ــة للمقارن ــوق القابل ــات الس ــادر بيان ــودات ومص ــائدة للموج ــوق الس ــروف الس ــة وظ الصناعي

ــة والقيمــة القابلــة لالســترداد وصافــي القيمــة القابلــة للتحقــق للموجــودات واإلنخفــاض فــي القيمــة واإلنخفــاض فــي صافــي  إن القيمــة الدفتري

القيمــة القابلــة للتحقــق كمــا يلــي:

المخزون

قطع الغيار

 

د( كمــا هــو مبيــن فــي إيضــاح رقــم )34( تــم بتاريــخ 1 أبريــل 2020 إيقــاف تشــغيل مصنعــي اإلســمنت الرابــع والخامــس حتــى إشــعار آخــر بســبب تأثيــرات 

كوفيد-19 والعوامل الخارجية األخرى. 

اإلنخفاض في 

صافي القيمة 

القابلة للتحقق

--

--

--

1.813.767

اإلنخفاض في 

القيمة

--

13.862.506

18.774

13.881.280

   )بيان ب(

القيمة القابلة 

لإلسترداد وصافي 

القيمة القابلة 

للتحقق

4.595.000

967.000

--

5.562.000

1.850.000

القيمة الدفترية

141.040

14.829.506

18.774

14.989.320

3.663.767

إيضاحات حول البيانات 
المالية  )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

ممتلكات وآالت ومعدات

مباني وآالت

آالت ومعدات وأدوات

سيارات

المجموع

5.  ممتلكات وآالت ومعدات وأعمال رأسمالية تحت التنفيذ )تتمة(
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هـــ( تتضمــن اآلالت والمعــدات واألدوات قطــع غيــار رأســمالية بصافــي قيمــة دفتريــة بلغــت 152.212.371 ريــال قطــري كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 )2020: 

ــري(. ــال قط 185.488.594 ري

 

ــر الملموســة للمشــتريات  و( تمثــل األعمــال الرأســمالية الرئيســية تحــت التنفيــذ بعــض المصاريــف المتكبــدة المتعلقــة بمصنــع الرمــال واألصــول غي

والبنــاء والتركيــب والتــي جــاري العمــل عليهــا كمــا فــي تاريــخ التقريــر.

 

ز( تم تصنيف اإلستهالك كما يلي:

على أساس مفاهيمي، يتم إستبعاد اإلستهالك للمخزون ألغراض التدفقات النقدية.

ح( التغيرات في العمر اإلنتاجي للممتلكات واآلالت والمعدات.

ــي  ــر المتبق ــد العم ــتقبلي، وبالتحدي ــتخدام المس ــات اإلس ــي إفتراض ــر ف ــادة النظ ــركة بإع ــت الش ــمبر 2020، قام ــي 31 ديس ــة ف ــنة المنتهي ــالل الس خ

لألصــل والقيمــة المتبقيــة لمصانــع اإلســمنت الرابــع والخامــس. باإلضافــة للمبانــي المرفقــة مــع تلــك المصانــع تــم إتخــاذ القــرار فــي ضــوء أن هــذه 

المصانــع متوقفــة عــن العمــل مــن تاريــخ 1 إبريــل 2020 وحتــى إشــعار آخــر. وبالتالــي، فــإن المصانــع غيــر مســتغلة بشــكل كافــي ومتوقفــة لفتــرة غيــر 

محــددة، ممــا يتطلــب إعــادة تقييــم تقديــرات العمــر اإلنتاجــي المســتخدمة فــي حســاب اإلســتهالك.

تــم تحديــد إعــادة تقييــم العمــر اإلنتاجــي للمصانــع بنــاءًا علــى تقريــر استشــاريين مســتقلين فــي 23 يوليــو 2020 مــع مشــاركة عاليــة المســتوى لحكــم 

اإلدارة واإلفتراضــات حيــث تــم إفتــراض مــا هــو مشــار إليــه فــي إيضــاح 3. إبتــداءًا مــن 1 يوليــو 2020 تــم تعديــل العمــر اإلنتاجــي علــى النحــو التالــي:

المصنعين الرابع والخامس والمعدات المتعلقة                                                               بشكل مبدئي 10-20 سنة                     ُمعدلة لـ 35 سنة

مباني مرفقة بالمصنعين الرابع والخامس                                                           بشكل مبدئي 20 سنة                           ُمعدلة لـ 40 سنة

6- ممتلكات استثمارية

أ- كانت الحركة على الممتلكات االستثمارية خالل السنة كما يلي:

2021

)ريال قطري(

111.893.420

2.578.265

47.473

114.519.158

2020

)ريال قطري(

142.807.125

3.024.253

67.001

145.898.379

إيضاحات حول البيانات 
المالية  )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

التكلفة

الرصيد في بداية السنة

الرصيد في نهاية السنة

االستهالك المتراكم

الرصيد في بداية السنة

المحمل خالل السنة

الرصيد في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية - بيان أ

2021 

)ريال قطري(

42.556.999

42.556.999

38.370.462

453.718

38.824.180

3.732.819

2020

)ريال قطري(

42.556.999

42.556.999

37.916.745

453.717

38.370.462

4.186.537

تكاليف اإليرادات والمخزون

مصاريف عمومية وإدارية

مصاريف بيع وتوزيع

المجموع

5.  ممتلكات وآالت ومعدات وأعمال رأسمالية تحت التنفيذ )تتمة(
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ب- يتضمــن بيــان الربــح أو الخســارة إيــراد اإليجــار مــن الممتلــكات االســتثمارية بمبلــغ 6.824.004 ريــال قطــري للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 )2020: 

5.600.004 ريــال قطــري(. 

ج- بلغــت القيمــة العادلــة للممتلــكات اإلســتثمارية مبلــغ 187.35 مليــون ريــال قطــري كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 )2020: 200.68 مليــون ريــال قطــري( تــم 

ــم  ــتثمارية. ت ــكات االس ــن الممتل ــواع م ــذه األن ــم ه ــي تقيي ــص ف ــر متخص ــو خبي ــن ه ــد. إن المثم ــتقل معتم ــاري مس ــن عق ــل مثم ــن قب ــا م تحديده

تحديــد القيمــة العادلــة بنــاءًا علــى نهــج الســوق القابــل للمقارنــة والــذي يعكــس أســعار المعامــالت الحديثــة لعقــارات مماثلــة فــي تاريــخ التقييــم. 

عنــد تقديــر القيمــة العادلــة للعقــارات فــإن أفضــل وأعلــى إســتخدام لهــذه العقــارات هــو اســتخدامها الحالــي.

د- إن األرض المقام عليها الممتلكات أعاله هي جزء من الممتلكات اإلستثمارية أعاله.

7-موجودات غير ملموسة

أ- كانت الحركة على الموجودات غير الملموسة خالل السنة كما يلي:

ب-يمثــل بنــد أصــول غيــر ملموســة تكلفــة تطويــر برنامــج- SAP ERP. تــم إطفــاء تكاليــف تطويــر البرنامــج بإســتخدام طريقــة القســط الثابــت وعلــى 

مــدة العمــر اإلنتاجــي والتــي تتمثــل بثالثــة ســنوات.

8- استثمارات في شركات زميلة

أ- يمثل بند االستثمارات في شركات زميلة ما يلي:

* الشركة الزميلة مسجلة في دولة قطر وتزاول نشاطها التجاري بإنتاج الجبس. تمتلك الشركة 33.325% من رأس مال الشركة الزميلة.

** الشركة الزميلة مسجلة في دولة قطر وتزاول نشاطها التجاري بإنتاج الجابرو. تمتلك الشركة 20% من رأس مال الشركة الزميلة.

 2021ب- كانت الحركة على االستثمارات في الشركات الزميلة خالل السنة كما يلي:  

 )ريال قطري(

53.185.084

1.829.755

)1.333.250(

)175.254(

)7.207.426(

46.298.909

2020 

 )ريال قطري(

53.503.149

1.063.104

--

)1.381.169(

--

53.185.084

إيضاحات حول البيانات 
المالية  )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

التكلفة

الرصيد في بداية السنة

الرصيد في نهاية السنة

اإلطفاء المتراكم

الرصيد في بداية السنة

الرصيد في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية 

الشركة القطرية السعودية لصناعات الجبس )ذ.م.م( *

الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء )ش.م.خ.ق( **

المجموع - بيان أ وإيضاح 8 )ب(

الرصيد في بداية السنة

الحصة من الربح )الخسارة( - بيان ب

توزيعات أرباح مستلمة

صافي التغيرات في حصة احتياطي القيمة العادلة

تخفيض الحصة المتساوية للشركة الزميلة *

الرصيد في نهاية السنة - إيضاح 8 ) أ (

2021

)ريال قطري(

5.872.169

5.872.169

5.872.169

5.872.169

--

2021

)ريال قطري(

30.890.790

15.408.119

46.298.909

2020

)ريال قطري(

5.872.169

5.872.169

5.872.169

5.872.169

--

2020

)ريال قطري(

30.891.264

22.293.820

53.185.084
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9- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - أدوات حقوق الملكية

تمثل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - أدوات حقوق الملكية في أسهم شركات مدرجة في بورصة قطر. 

يتم تحديد القيمة العادلة لألسهم المدرجة بالرجوع إلى األسعار الصادرة من بورصة قطر.

2020كانت الحركة خالل السنة كما يلي: 

)ريال قطري(

225.557.797

25.280.195

)53.074.095(

8.856.768

206.620.665

2021

)ريال قطري(

206.620.665

7.761.877

)1.307.109(

)4.145.782(

208.929.651

إيضاحات حول البيانات 
المالية  )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

ج-كانت الحركة على اإلستثمارات في الشركات الزميلة خالل السنة كما يلي:  

د-تم إستنتاج المعلومات المالية الملخصة للشركات الزميلة أعاله بناءًا على أحدث معلومات مالية متاحة لها بعد إدراج بعض التعديالت لتكون 

أكثر دقة وتعكس العرض العادل على النحو التالي:

قامت الشركة الزميلة بتخفيض رأس مالها بنسبة متساوية، ونتيجة لذلك، يحق للشركة الحصول على مقابل بمبلغ 7.207.426 ريال قطري )موزع 

بمبلغ 36.037.129 ريال قطري( .

الرصيد في بداية السنة

الحصة من الربح

توزيعات أرباح مستلمة

التغيرات في حصة احتياطي القيمة العادلة

تخفيض الحصة المتساوية للشركة الزميلة *

الرصيد في نهاية السنة 

إجمالي صافي األصول

الحصة من صافي األصول

ربح السنة

الحصة من ربح السنة

)خسارة( ربح الدخل الشامل اآلخر

الحصة من )خسارة( ربح الدخل الشامل اآلخر

تخفيض الحصة المتساوية للشركة الزميلة *

الرصيد في بداية السنة

إضافات خالل السنة

المستبعد خالل السنة

صافي التغيرات في القيمة العادلة للسنة

الرصيد في نهاية السنة - بيان أ

2021

)ريال قطري(

30.891.264

1.649.403

)1.333.250(

)316.627(

--

30.890.790

2021

)ريال قطري(

92.695.544

30.890.790

4.949.446

1.649.403

)950.119(

)316.627(

--

2020

)ريال قطري(

31.313.889

941.785

--

)1.364.410(

--

30.891.264

2020

)ريال قطري(

92.696.966

30.891.264

2.826.062

941.785

)4.094.254(

)1.364.410(

--

2021

)ريال قطري(

22.293.820

180.352

--

141.373

)7.207.426(

15.408.119

2021

)ريال قطري(

77.040.596

15.408.119

901.758

180.352

706.865

141.373

)7.207.426(

2020

)ريال قطري(

22.189.260

121.319

--

)16.759(

--

22.293.820

2020

)ريال قطري(

111.469.102

22.293.820

606.593

121.319

)83.794(

)16.759(

--

الشركة القطرية السعودية 

لصناعات الجبس )ذ.م.م(

الشركة القطرية السعودية 

لصناعات الجبس )ذ.م.م(

الشركة القطرية للمحاجر

ومواد البناء )ش.م.خ.ق(

الشركة القطرية للمحاجر

ومواد البناء )ش.م.خ.ق(

8- استثمارات في شركات زميلة )تتمة(
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2021

)ريال قطري(

333.111.754

)4.129.843(

328.981.911

16.208.928

11.215.567

356.406.406

2020

)ريال قطري(

318.821.519

)4.045.244(

314.776.275

5.670.484

5.874.939

326.321.698

2021

)ريال قطري(

22.036.365

2.514.939

1.813.767

26.365.071

2021

)ريال قطري(

204.594.793

102.625.431

64.043.951

25.635.672

1.116.885

4.181.463

402.198.195

)26.365.071(

375.833.124

2.251.168

378.084.292

2020

)ريال قطري(

356.827.171

109.768.728

77.228.828

14.663.840

1.386.295

3.892.094

563.766.956

)22.036.365(

541.730.591

1.348.995

543.079.586

2020

)ريال قطري(

21.163.946

872.419

--

22.036.365

إيضاحات حول البيانات 
المالية ) تتمة ( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
10- المخزون

أ- يتألف هذا البند مما يلي:

11-ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

ب- مخصص مخزون متقادم وبطئ الحركة

كانت الحركة على هذا البند خالل السنة كما يلي:

 أ- يتألف هذا البند مما يلي:

أعمال تحت التنفيذ

قطع غيار

مواد خام

مخزون تام الصنع

وقود، زيوت ومواد تشحيم

مواد مخزون متنوعة

اإلجمالي

مخصص مخزون متقادم وبطئ الحركة - إيضاح 10 )ب(

الصافي

مخزون بالطريق

المجموع - بيان أ

الرصيد في بداية السنة

المخصص خالل السنة - عام
انخفاض صافي القيمة القابلة للتحقق لقطع الغيار 

الرصيد في نهاية السنة - إيضاح 10 )أ(

ذمم مدينة - إيضاح 11 )ب(

مخصص خسائر إئتمانية متوقعة - إيضاح 11 )ج(

الصافي

دفعات مقدمة للموردين

مصاريف مدفوعة مقدمً وأرصدة مدينة أخرى - إيضاح 11 )د(

المجموع - بيان أ
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2021

)ريال قطري(

4.045.244

84.599

4.129.843

2020

)ريال قطري(

3.614.169

431.075

4.045.244

إيضاحات حول البيانات 
المالية ) تتمة ( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

ب-تتضمن الذمم المدينة مبلغ 158.345.835 ريال قطري مستحق من أكبر أربعة عمالء للشركة، ويشكلون ما نسبته 48% من إجمالي الذمم 

المدينة كما في 31 ديسمبر 2021 )2020: مبلغ 101.334.059 ريال قطري مستحق من أكبر ثالثة عمالء للشركة ويشكلون ما نسبته %32(.

ج-فيما يلي أدناه الحركة على الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر والتي تم االعتراف بها وفقً للنهج المبسط المنصوص عليه في المعيار 

الدولي إلعداد التقارير المالية 9:

12- النقد والنقد المعادل

أ- يتألف هذا البند مما يلي:

يبلغ متوسط فترة اإلئتمان على المبيعات 90 يوم. ال يتم إحتساب فائدة على الذمم التجارية المدينة المدورة، حيث تقوم الشركة بالحصول على 

ضمانات بنكية من العمالء.

تقوم الشركة دائمً بقياس مخصص الخسارة للذمم التجارية المدينة بمبلغ يعادل قيمة الخسارة اإلئتمانية المتوقعة بإستخدام النهج المبسط. 

يتم تقدير الخسائر اإلئتمانية المتوقعة من الذمم التجارية المدينة بناءًا على الخبرة السابقة مع العميل بعدم السداد وتحليل المركز المالي 

الحالي له بإستخدام مصفوفة للمخصصات، وتعديل العوامل الخاصة للمدين والظروف اإلقتصادية العامة للقطاع الذي يعمل به وكذلك يتم 

تقييم كل من اإلتجاه الحالي والتوقعات المستقبلية للظروف كما في تاريخ التقرير.

لم يحدث أي تغيير في تقنيات التقدير أو لم يتم إعداد أي إفتراضات مهمة خالل فترة التقرير الحالية مقارنة مع التقنيات المستخدمة في 31 

ديسمبر 2020.

تقوم الشركة بإعدام الذمم المدينة عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن المدين يعاني من صعوبات مالية حادة وتضاؤل إحتمال إسترداد 

رصيد الذمم المدينة أو عندما يكون المدين قد وضع تحت التصفية أو تعرض لإلفالس.

تأخذ الشركة عند تحديد قابلية تحصيل الذمم المدينة بعين اإلعتبار أي تغيير في نوعية إئتمان الذمم المدينة من تاريخ منح اإلئتمان إلى تاريخ 

التقرير. إن تركيز مخاطر اإلئتمان محدود نظرًا ألن قاعدة العمالء كبيرة ومختلفة. وبناءًا على ذلك، تعتقد اإلدارة بأن المخصص كافي وال ترى ضرورة 

ألخذ مخصصات إضافية لمخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة.

د-يتضمن مبلغ 4.000.000 ريال قطري مستحق من الشركات الزميلة والمتعلق بتخفيض رأس المال ومبلغ 333.250 ريال قطري كتوزيعات أرباح ولم 

يتم تحصيله بسبب فارق التوقيت.

الرصيد في بداية السنة

الزيادة في مخصص الخسارة خالل السنة

الرصيد في نهاية السنة - إيضاح 11 )أ(

11-ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى )تتمة(
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2021

)ريال قطري(

--

7.647.191

691.200.000

698.847.191

2020

)ريال قطري(

135

7.218.723

288.000.000

295.218.858

إيضاحات حول البيانات 
المالية ) تتمة ( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

ب- يتم إحتساب الربح على الودائع الثابتة والودائع تحت الطلب قصيرة األجل بمعدالت تتراوح ما بين 1.25% إلى 1.7% سنويً خالل السنة المنتهية في 31 

ديسمبر 2021 )2020: 1.2% إلى 1.4% سنويً(.

إن األرصدة لدى البنوك ذات مخاطر إئتمانية منخفضة فما يتعلق بعدم السداد نظرًا ألن هذه البنوك تخضع لرقابة شديدة من البنك المركزي. 

بناءًا على ذلك، تقوم إدارة الشركة بتقدير مخصصات الخسارة على األرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة المتضمنة بالتقرير وبقيمة مساوية لـ 12 

شهر من الخسائر اإلئتمانية المتوقعة. لم يستحق أي من األرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة المتضمنة بالتقرير، ومع األخذ في اإلعتبار تجربة 

عدم السداد التاريخية والتصنفيات اإلئتمانية الحالية للبنك، فقد قامت إدارة الشركة بتقييم عدم وجود تدني في القيمة، وبالتالي لم تسجل أي 

مخصصات خسارة على هذه األرصدة.

13- رأس المال

راس المال المصرح به، المصدر والمدفوع بالكامل

بلغ راس المال المصرح به، المصدر والمدفوع بالكامل للشركة مبلغ 653.528.940 ريال قطري )بيان أ( كما في 31 ديسمبر 2021، ويشتمل على 

653.528.940 سهم بقيمة 1 ريال للسهم الواحد )2020: 653.528.940 ريال قطري يشتمل على 653.528.940 سهم بقيمة 1 ريال للسهم الواحد(.

14- حتياطي قانوني

بلغ االحتياطي القانوني للشركة مبلغ 326.764.470 ريال قطري )بيان أ( كما في 31 ديسمبر 2021 )2020: 326.764.470 ريال قطري( وفقً لقانون الشركات 

التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015، فإنه يتم تحويل 10% من صافي األرباح لكل سنة إلنشاء احتياطي قانوني ويوقف هذا التحويل إذا كان مبلغ 

االحتياطي القانوني يعادل أو يزيد عن نصف رأس المال، إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي حددها القانون.

لم تقم اإلدارة بتحويل أي جزء من األرباح إلى االحتياطي القانوني كما في 31 ديسمبر 2020 و 31 ديسمبر 2021 وذلك ألن رصيد االحتياطي القانوني 

يعادل نصف رأس المال.

15- احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - أدوات حقوق الملكية

كانت الحركة على احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - أدوات حقوق الملكية خالل السنة 

كما يلي: 

النقد في الصندوق

أرصدة الحسابات الجارية وتحت الطلب

الودائع الثابتة قصيرة األجل )تستحق خالل 90 يوم(

المجموع - بيان أ و هـ

12- النقد والنقد المعادل )تتمة(
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2021

)ريال قطري(

212.324.811

27.589.866

15.668.033

93.705.350

17.336.766

5.170.531

7.750.000

5.613.260

573.950

4.108.315

389.840.882

2020

 )ريال قطري(

179.936.745

--

23.224.989

92.366.406

16.258.981

6.473.031

5.398.000

3.711.384

1.460.969

6.423.937

335.254.442

2021

)ريال قطري(

10.588.431

1.122.370

)505.172(
11.205.629

2020

)ريال قطري(

12.201.935

1.251.615

)2.865.119(
10.588.431

2021

)ريال قطري(

8.843.126

)175.254(

8.667.872

2020 

)ريال قطري(

10.224.295

)1.381.169(

8.843.126

2021

)ريال قطري(

50.392.459

)4.145.782(

)158.024(

46.088.653

2020

)ريال قطري(

50.127.629

8.856.768

)8.591.938(

50.392.459

إيضاحات حول البيانات 
المالية ) تتمة ( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

الرصيد في بداية السنة

صافي التغيرات بالقيمة العادلة خالل السنة - بيان ج

إلغاء اإلعتراف بإحتياطي القيمة العادلة عند اإلستبعاد - بيان د

الرصيد في نهاية السنة - بيان أ

الرصيد في بداية السنة

صافي التغيرات في حصة احتياطي القيمة العادلة - بيان ج

الرصيد في نهاية السنة - بيان أ

الرصيد في بداية السنة

مخصصات خالل السنة

المدفوع خالل السنة

الرصيد في نهاية السنة - بيان أ

مصاريف مستحقة مقابل موردي الطاقة - إيضاح 18 )جـ(

مطالبات قانونية ودية - إيضاح 18 )د(

مصاريف مستحقة ومخصصات

توزيعات أرباح مستحقة

ذمم دائنة

دفعات مقدمة من العمالء

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مستحقة

مخصص المساهمة في األنشطة االجتماعية والرياضية

محتجزات دائنة

أرصدة دائنة أخرى

المجموع - إيضاح 18 )ب(

16- حصة احتياطي القيمة العادلة للشركات الزميلة 

كانت الحركة على حصة احتياطي القيمة العادلة للشركات الزميلة خالل السنة كما يلي: 

17- مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

كانت الحركة على مكافأة نهاية الخدمة للموظفين خالل السنة كما يلي: 

18- ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

أ- يتألف هذا البند مما يلي: 

15- احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - أدوات حقوق الملكية )تتمة(
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2021

)ريال قطري(

164.054.124

225.786.758

389.840.882

2021

)ريال قطري(

182.244.374

30.080.437

212.324.811

2021

)ريال قطري(

179.203.769

3.040.605

182.244.374

2020

)ريال قطري(

172.034.073

163.220.369

335.254.442

2020

)ريال قطري(

177.183.840

2.752.905

179.936.745

2020

)ريال قطري(

172.034.073

5.149.767

177.183.840

إيضاحات حول البيانات 
المالية ) تتمة ( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

طويلة األجل - بيان أ

قصيرة األجل - بيان أ

المجموع - إيضاح 18 )أ(

السادة/ المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء *

السادة/ شركة قطر للطاقة **

المجموع - إيضاح 18 )أ(

مطالبات االستالم أو الدفع من المورد

مطالبات االستخدام من المورد 

المجموع

ب( تم تصنيف الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى في بيان المركز المالي وفقً لتاريخ االستحقاق كما يلي: 

جـ( بموجب اتفاقية بيع وشراء الغاز المبرمة مع جهة حكومية )السادة/ قطر للطاقة، قطر للبترول سابقًا( واتفاقية توريد الطاقة مع جهة حكومية أخرى )السادة/ 

المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء( يشار إليها فيما بعد باسم »موردي الطاقة«، إتفقت الشركة مع موردي الطاقة على شراء الحد األدنى من متطلبات 

الطاقة لتشغيل مصانع اإلسمنت. يتم قياس المبالغ المستحقة أعاله واحتسابها وفقًا لشروط اإلتفاقيات التعاقدية مع موردي الطاقة أعاله على النحو التالي:

إتفاقية توريد الطاقة مع السادة/ المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء )كهرماء(

وقعت الشركة ثالثة إتفاقيات منفصلة )للمصانع الثالث والرابع والخامس( الستخدام الكهرباء حيث إلتزمت بدفع الفرق بين االستخدام الفعلي والحد األدنى للطاقة 

على النحو المنصوص عليه في هذه االتفاقيات. وفيما يلي أدناه المستحقات التعاقدية كما في تاريخ التقرير: 

- باإلضافة إلى االتفاقيات األصلية المذكورة أعاله، كان هناك العديد من اإلخطارات الواردة من كهرماء وتم إدخالها في عدة إضافات على النحو 

المفصل أدناه: 

- باإلشارة إلى التعديالت على »اتفاقية التوريد بالجملة« للمصانع الثالث والرابع والخامس التي تم إبرامها خالل عام 2021، فقد حصلت الشركة على 

االمتيازات التالية:

- تم تخفيض التعرفة المذكورة في االتفاقيات السابقة اعتبارًا من 1 يناير 2020. وبالتالي، وفقً لما أصدره معيار المحاسبة الدولي )37(، تم تسجيل 

آثار التعديل على أساس مستقبلي خالل العام.

-تم تخفيض كميات الطلب القصوى المطبقة في حساب مطالبات االستالم أو الدفع المذكورة في االتفاقيات السابقة للمصنعين الرابع 

والخامس إعتبارًا من 1 يناير 2020. وبالتالي، تم إجراء التعديالت المطلوبة في السجالت والدفاتر المحاسبية لتسجيل تأثير االلتزام الحالي لهذا التعديل

- باإلشارة إلى الخطاب الذي تم استالمه من سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة في النصف األول من عام 2019 إلبالغ الشركة بأن التخفيض في 

معدالت االستالم أو الدفع )من 85% إلى 65%( سوف يسري اعتبارًا من تاريخ تعديل االتفاقية، بداًل من تطبيقها بأثر رجعي من عام 2009 والذي تم 

إبالغه مسبقً من قبل سعادة الوزير، وقد تم إجراء المناقشات والتسويات التالية :

- تم خالل عام 2020 استالم إخطار من كهرماء بدفع جميع المطالبات المستحقة باإلضافة إلى الغرامات اإلضافية ذات العالقة.

18- ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى )تتمة(
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2021

)ريال قطري(

673.809.588

141.614.054

 8.978.165

824.401.807

2020 

)ريال قطري(

535.708.512

115.105.024

8.808.466

659.622.002

إيضاحات حول البيانات 
المالية ) تتمة ( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

اإلسمنت

الرمل

أخرى

المجموع - بيان ب

19- اإليرادات

يتألف هذا البند مما يلي: 

- وافقت الشركة خالل عام 2021 بناءًا على المناقشات والمراسالت األخيرة بين الشركة وكهرماء على تسوية جميع مطالبات االستالم أو الدفع 

المستحقة والبالغة 172.034.073 ريال قطري من عام 2009 إلى عام 2020 على 6 أقساط سنوية إعتبارًا من 1 يناير 2022 والتنازل عن الغرامات المتعلقة 

بالتأخير في دفع مطالبات االستالم أو الدفع.

- نتيجة لذلك، قرر مجلس إدارة الشركة تسجيل مبلغ 76.025.117 ريال قطري كرسوم إستالم أو دفع من عام 2009 إلى عام 2017 في السجالت 

والدفاتر المحاسبية بأثر رجعي.

- تم إجراء هذا التعديل بأثر رجعي وفقً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )8( واالتفاقيات التعاقدية والتواصل مع األطراف المعنية مما أدى إلى إعادة 

تعديل األرقام السابقة المفصح عنها )إيضاح 32(.

** اتفاقيات بيع وشراء الغاز مع السادة/ قطر للطاقة، قطر للبترول سابقً

 وقعت الشركة إتفاقيتين منفصلتين )واحدة للمصنع األول والثاني والثالث خالل عام 2006 وأخرى للمصنعين الرابع والخامس خالل عام 2017( 

الستخدام الغاز حيث تلتزم بدفع الفرق بين االستخدام الفعلي والحد األدنى للطاقة على النحو المنصوص عليه في االتفاقية. 

 باإلضافة إلى االتفاقيات األصلية المذكورة أعاله، تم استالم العديد من اإلخطارات من شركة قطر للطاقة وتم إدخالها في العديد من الملحقات. 

يعامل هذا اإلخطار والمالحق وأحدث »مسودة إتفاقية بيع وشراء الغاز« الواردة من قطر للطاقة خالل عام 2021 معاملة االتفاقيات السابقة. 

 وفقً ألحدث مسودة لالتفاقية واإلخطار، تم إجراء العديد من التغييرات على العقود بما في ذلك سعر العقد الذي نتج عنه ما يلي:

- تم تغيير معدالت استخدام الطاقة وإثباتها في السجالت والدفاتر المحاسبية اعتبارًا من عام 2021.

- تم الحصول على مطالبات االستالم أو الدفع المتنازل عنها للمصانع الرابع والخامس الستخدام الحد األدنى من الكميات خالل عام 2020 بغض 

النظر عن تعليق عملياتها اعتبارًا من أبريل 2020.

 

وفقً لمبدأ الحيطة والحذر ووفقً لالتفاقيات التعاقدية، فقد تم تسجيل جميع االلتزامات مستحقة الدفع والمتعلقة بتوريد الغاز اعتبارًا من تاريخ 

التقرير، والشركة في صدد االنتهاء من مسودة االتفاقية مع »قطر للطاقة«. 

د( باإلشارة إلى الدعوى المرفوعة ضد الشركة من قبل وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر خالل عام 2017 الستخراج المواد الخام المستخدمة في 

صناعة اإلسمنت من خارج المناطق المخصصة خالل الفترة من 2008 إلى 2011، دخلت الشركة في قرار التسوية الودية مع الطرف المعني بتاريخ 31 

مارس 2021 والذي تم إدراجه الحقً في المحكمة. وفقً لنتيجة حكم المحكمة المؤرخ في 27 مايو 2021 حول القضية المذكورة أعاله، وافقت 

الشركة على تسوية مبلغ 34.487.332 ريال قطري )بيان ب( على )5( أقساط سنوية متساوية تبدأ بتاريخ 1 يونيو 2021. وبالتالي، وفقً للمعايير الدولية 

إلعداد للتقارير المالية، تم تحميل تأثير االلتزام الحالي ذو العالقة على بيان الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 

18- ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى )تتمة(
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2021

)ريال قطري(

17.960.678

9.994.691

6.127.979

6.684.498

860.953

1.876

1.461.213

43.091.888

2020

)ريال قطري(

--

9.378.071

2.191.352

7.639.658

496.963

--

3.673.859

23.379.903

2021

)ريال قطري(

492.462.372

65.301.945

557.764.317

2020

)ريال قطري(

420.766.725

73.352.483

494.119.208

إيضاحات حول البيانات 
المالية ) تتمة ( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

20- تكلفة المبيعات

يتألف هذا البند مما يلي: 

21- إيرادات أخرى

أ-يتألف هذا البند مما يلي: 

22- مصاريف عمومية وإدارية

يتألف هذا البند مما يلي:

ب- يتضمن مبلغ 3.170.687 ريال قطري متحصل من بعض الممتلكات المرفقة كجزء من الممتلكات واآلالت والمعدات )2020: 3.778.067 ريال قطري(.

جـ( حصلت الشركة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 على امتياز معين )تعرفة معدلة( الستخدام الكهرباء المتعلقة بالمصانع الثالث 

والرابع والخامس من كهرماء اعتبارًا من 1 يناير 2020. وبناءًا على ذلك، فإن االمتياز المتعلق بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 تم االعتراف به 

كإيرادات أخرى على األساس المستقبلي وفقً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. 

اتكاليف المواد متضمنة اإلستهالك

تكاليف العمالة وتكاليف مباشرة أخرى ذات عالقة

المجموع - بيان ب

االمتياز من مورد الطاقة - إيضاح 21 )جـ(

إيرادات تأجير - إيضاح 21 )ب(

إيرادات فوائد

إيرادات توزيعات أرباح

إيرادات تنقل

ربح إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

أخرى 

المجموع - بيان ب

2021

)ريال قطري(

8.558.410

7.750.000

3.031.983

2.514.939

1.813.767

111.709

84.599

3.063.713

26.929.120

2020

)ريال قطري(

8.893.475

5.398.000

3.477.970

872.419

--

549.574

431.075

4.632.650

24.255.163

رواتب ومنافع

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة *

استهالك ممتلكات وآالت ومعدات وممتلكات استثمارية

مخصص مخزون متقادم وبطئ الحركة - عام

مخصص انخفاض صافي القيمة القابلة للتحقق لقطع الغيار

خسائر فروقات العملة اإلجنبية

مخصص خسائر إئتمانية متوقعة

أخرى

المجموع - بيان ب



شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت )ش.م.ع.ق.(

-51-

تستحق مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة بناءًا على القرار من اإلدارة، والذي يتماشى مع متطلبات هيئة قطر لألسواق المالية ويخضع 

لموافقة المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية السنوي.

2021

)ريال قطري(

6.661.267

1.694.318

74.462

47.473

3.253.499

11.731.019

2020

)ريال قطري(

10.801.271

2.179.153

117.632

67.001

3.589.785

16.754.842

إيضاحات حول البيانات 
المالية ) تتمة ( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

23-  مصاريف بيع وتوزيع

 يتألف هذا البند مما يلي:

ب-العائد المخفض للسهم الواحد

 لم يكن هنالك أسهم قائمة مخفضة خالل السنة، لذلك فإن العائد المخفض للسهم الواحد يساوي العائد األساسي للسهم.

25- تقارير قطاعات

أ- العائد األساسي للسهم الواحد

تم تنظيم الشركة إلى قطاعين أساسيين، وهي تصنيع وبيع اإلسمنت والرمل وغيرها من المنتجات، باإلضافة إلى بيع اإلسمنت والرمل يتم تصنيف 

أنشطة الشركة األخرى على أنها »أخرى« ألغراض التجزئة. جغرافيً، تتركز العمليات التجارية بالكامل للشركة في دولة قطر، يتم تقييم نتائج 

التشغيل في وحدات األعمال بشكل منفصل لغرض إتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء وقد إختارت الشركة اإلفصاح فقط على 

نتائج القطاعات التشغيلية في البيانات المالية ألن اإلدارة ال تحتفظ بمعلومات تتعلق بموجودات ومطلوبات كل قطاع على حدا حيث أن ذلك غير 

مطلوب ألغراض إتخاذ القرارات.

24-  العائد األساسي والمخفض للسهم الواحد

أ- العائد األساسي للسهم الواحد

يحتسب العائد األساسي للسهم الواحد بقسمة صافي ربح السنة المنسوب إلى مساهمي الشركة العاديين على المتوسط المرجح لعدد األسهم 

العادية القائمة خالل السنة وذلك كما يلي: 

الخصومات على بيع اإلسمنت

رواتب ومنافع

مصاريف إعالن

إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات

أخرى

المجموع - بيان ب

2021

224.530.382

============

653.528.940

============

0.34

2020

148.455.357

============

653.528.940

============

0.23

الربح المنسوب إلى مساهمي الشركة العاديين )ريال قطري( - بيان ب

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة - إيضاح 13

العائد األساسي للسهم الواحد )ريال قطري( - بيان ب
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   أخرى

)ريال قطري(

8.978.165

)3.975.867(

5.002.298

43.091.888

--

--

)273.519(

)55.212(

1.829.755

--

49.595.210

============

   إسمنت

)ريال قطري(

673.809.588

)447.577.910(

226.231.678

--

)34.487.332(

)13.881.280(

)22.341.337(

)10.804.935(

--

--

144.716.794

============

  المجموع

)ريال قطري(

824.401.807

)557.764.317(

266.637.490

43.091.888

)34.487.332(

)13.881.280(

)26.929.120(

)11.731.019(

1.829.755

--

224.530.382

============

   رمل

)ريال قطري(

141.614.054

)106.210.540(

35.403.514

--

--

--

)4.314.264(

)870.872(

--

--

30.218.378

============

إيضاحات حول البيانات 
المالية ) تتمة ( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

إيرادات

تكاليف المبيعات

مجمل الربح

إيرادات أخرى

المصاريف المتعلقة بالمطالبات القانونية الودية

االنخفاض في القيمة

مصاريف عمومية وإدارية

مصاريف بيع وتوزيع

حصة ربح من شركات زميلة

تكاليف التمويل

ربح السنة

26- المساهمة في األنشطة االجتماعية والرياضية

استنادًا إلى القانون رقم )13( لسنة 2008، قامت الشركة بتكوين مخصصات للمساهمة في دعم األنشطة االجتماعية والرياضية والثقافية والخيرية 

ويمثل هذا المبلغ ما نسبته 2.5% من صافي األرباح. يتم تخصيص حصة من األرباح المرحلة للمساهمة في صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية 

ويتم عرضها في بيان التغيرات في حقوق الملكية.

قامت الشركة بتخصيص مبلغ من األرباح المرحلة بقيمة 5.613.260 ريال قطري )بيان د( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )2020: 3.711.384 ريال 

قطري( وذلك ألجل تطوير الصندوق االجتماعي والرياضي في دولة قطر.

   أخرى

)ريال قطري(

8.808.466

)3.900.682(

4.907.784

23.379.903

--

--

)3.384.475(

)75.280(

1.063.104

)480.439(

25.410.597

============

   إسمنت

)ريال قطري(

535.708.512

)404.760.506(

130.948.006

--

--

--

)17.179.429(

)15.695.839(

--

--

98.072.738

============

  المجموع

)ريال قطري(

659.622.002

)494.119.208(

165.502.794

23.379.903

--

--

)24.255.163(

)16.754.842(

1.063.104

)480.439(

148.455.357

============

   رمل

)ريال قطري(

115.105.024

)85.458.020(

29.647.004

--

--

--

)3.691.259(

)983.723(

--

--

 24.972.022

============

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

إيرادات

تكاليف المبيعات

مجمل الربح

إيرادات أخرى

المصاريف المتعلقة بالمطالبات القانونية الودية

االنخفاض في القيمة

مصاريف عمومية وإدارية

مصاريف بيع وتوزيع

حصة ربح من شركات زميلة

تكاليف التمويل

ربح السنة

25- تقارير قطاعات )تتمة(
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األطراف ذات العالقة ، كما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي رقم 24: تتضمن إفصاحات األطراف ذات الصلة على الشركات الزميلة وكبار 

المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين للشركة والشركات الخاضعة للسيطرة المشتركة أو المتأثرة بشكل كبير من قبل 

هذه األطراف.

تعامل عدد من هذه المنشآت مع الشركة في فترة التقرير. تمت الموافقة على شروط وأحكام المعامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسيين واألطراف 

ذات الصلة من قبل اإلدارة.

أ- المعامالت مع الحكومة وهيئاتها:

تمتلك مجموعة جهات حكومية مختلفة 46% من رأس مال الشركة، وتقوم الشركة ضمن نشاطها اإلعتيادي بتوريد العديد من الجهات الحكومية 

وشبه الحكومية بمنتجاتها في دولة قطر، وكذلك تستفيد الشركة من خدمات تلك الجهات داخل دولة قطر، على وجه الخصوص شركة قطر 

للطاقة في إمداد الغاز الطبيعي وكهرماء في إمدادات الطاقة الكهربائية.

يتضمن بند إيرادات التأجير مبلغ 5 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )2020: 5 مليون ريال قطري( من حكومة دولة قطر.

يتضمن بند إيرادات التأجير مبلغ 5 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 )2019: 5 مليون ريال قطري( من حكومة دولة قطر.

ب-معامالت مع اإلدارة العليا

 تشتمل المعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة الرئيسيين الذين لهم تأثير ومسؤولية في تخطيط وتوجيه والسيطرة على نشاط 

الشركة، تم االعتراف بالمكافآت المقترحة لمجلس اإلدارة خالل السنة بشكل منفصل ضمن المصاريف العمومية واإلدارية )إيضاح 22(.

 قامت الشركة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بدفع مبلغ 916.700 ريال قطري )2020: 1.300.000 ريال قطري( ألعضاء لجان مجلس اإلدارة، ودفع 

مبلغ 4.519.523 ريال قطري كرواتب ومنافع للمدراء الرئيسيين )2020: 3.957.256 ريال قطري(.

28- التزامات طارئة ومحتملة

أ- يتألف هذا البند من االلتزامات المحتملة وهي كما يلي:

ب- قضايا قانونية

 لم يكن هناك دعوى قضائية يمكن اإلبالغ عنها ضد الشركة أو لصالحها كما في تاريخ التقرير. ومع ذلك، باإلشارة إلى الدعوى المرفوعة من قبل 

وزارة البلدية والبيئة خالل عام 2017 والتي تطالب فيها الشركة بمبلغ 69 مليون ريال قطري الستخراج المواد الخام المستخدمة في صناعة اإلسمنت 

من خارج المناطق المخصصة خالل الفترة من عام 2008 إلى عام 2011. رفضت الشركة الدعوى وصرحت بأن المواد المستخدمة تم استخراجها من 

األراضي الصالحة وطالبت المحكمة برفض القضية حتى تم االتفاق على التسوية الودية النهائية بتاريخ 31 مارس 2021 وأحكام المحكمة بتاريخ 27 

مايو 2021، وكانت الشركة على ثقة من أن حل القضية لم يكن له أي تأثير على البيانات المالية للشركة ولم يكن هناك أي التزام محتمل متعلق 

بذلك. ومع ذلك، وبناءًا على نتيجة حكم المحكمة والقرار الودي، تلتزم الشركة بسداد مبلغ 34.487.332 ريال قطري بواقع 5 أقساط سنوية 

متساوية اعتبارًا من تاريخ 1 يونيو 2021.

إيضاحات حول البيانات 
المالية ) تتمة ( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
27- معامالت مع أطراف ذات صلة

2021

)ريال قطري(

--

============

2020 

)ريال قطري(

61.360

============

إعتمادات مستندية
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إيضاحات حول البيانات 
المالية ) تتمة ( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

توزيعات أرباح مقترحة

فيما يتعلق بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وبناءًا على إجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في 31 يناير 2022 إقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية 

بنسبة 30% من رأس المال المدفوع بمبلغ 196.058.682 تخضع توزيعات األرباح المقترحة لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية.

توزيعات األرباح

بعد موافقة الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في 23 فبراير 2021، تقرر توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال المدفوع والبالغ 130.705.788 

ريال قطري عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 )توزيعات أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس المال المدفوع والبالغ 196.058.682 ريال قطري عن السنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2019(.

30- إدارة المخاطر المالية

تقوم الشركة بمراقبة وإدارة المخاطر المالية المتعلقة بأعمالها وعملياتها التشغيلية، تمتلك الشركة موجودات مالية مختلفة مثل الذمم 

واألرصدة المدينة األخرى واألدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والنقد والنقد المعادل والذي ينشأ مباشرة من العمليات. 

تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للشركة من القروض والذمم الدائنة واألصدة الدائنة األخرى. الغرض الرئيسي من هذه االلتزامات المالية هو إدارة 

التدفقات النقدية للشركة ورأس المال العامل.

وتتعرض الشركة إلى المخاطر التالية عند استخدامها لألدوات المالية:

• مخاطرة السيولة النقدية

• مخاطرة االئتمان

• مخاطرة رأس المال

• مخاطرة سعر السوق

• المخاطر التشغيلية

• مخاطر أخرى

تسعى الشركة إلى تخفيض تأثير هذه المخاطر من خالل تنويع مصادر رأس المال والمراقبة المستمرة لعملية إدارة المخاطر والتحقق من مراقبة 

السياسات المنفذة لتخفيض مقدار التعرض لهذه المخاطر.

تقوم اإلدارة مراجعة سياسات إدارة هذه المخاطر والموافقة عليها، والتي تم تلخيصها كما يلي:

أ- مخاطرة السيولة النقدية

مخاطرة السيولة النقدية هي مخاطرة أن تواجه الشركة صعوبات في الحصول على األموال الالزمة للوفاء بااللتزامات المترتبة على األدوات المالية. 

تدير الشركة مخاطرة السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات كافية، تسهيالت بنكية، وكذلك المراقبة المستمرة للتدفقات النقدية وموازنة 

استحقاقات الموجودات والمطلوبات المالية.

إن منهج الشركة في إدارة السيولة هو التأكد قدر اإلمكان بأنه تتوفر لديها وعلى الدوام سيولة كافية للوفاء بااللتزامات عند حلول موعد 

استحقاقها في ظل كل من الظروف العادية والصعبة بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو إحداث ضرر بسمعة الشركة.

تقوم الشركة بصورة اعتيادية بالتأكد من أن لديها نقدًا كافيً تحت الطلب للوفاء بمصروفات التشغيل المتوقعة، متضمنة خدمة االلتزامات 

المالية ولكن مع استبعاد التأثير المحتمل للظروف القاسية جدًا التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل معقول مثل الكوارث الطبيعية.

29- توزيعات أرباح
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فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية:

وليس من المتوقع أن تحدث التدفقات النقدية المتضمنة في تحليل االستحقاق بصورة مبكرة أو أن تختلف مبالغها على نحو هام:

ب- مخاطرة اإلئتمان

ترجع مخاطر اإلئتمان إلى مخاطر تعثر الطرف المقابل في الوفاء بإلتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى خسارة مالية للشركة كما في تاريخ التقرير. 

تعرض الشركة لمخاطر اإلئتمان دون األخذ بعين اإلعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو أي تحسينات إئتمانية أخرى، مما يتسبب في خسارة مالية 

للشركة بسبب عدم الوفاء بإلتزام من جانب األطراف المقابلة والضمانات المالية المقدمة من قبل الشركة تنشأ من:

• القيمة الدفترية للموجودات المالية الحالية كما هي في بيان المركز المالي. و

• أقصى مبلغ يمكن للشركة دفعه كما لو أن الضمان المالي تمت الحاجة إليه، بغض النظر عن مدى إحتمالية إستخدام الضمان.

في إطار التقليل من مخاطر اإلئتمان، وجهت الشركة اإلدارة لديها لإلحتفاظ وتطوير وتصنيفات مخاطر اإلئتمان لتقسيم التعرض بحسب درجة 

المخاطر بالنسبة للعجز. معلومات التصنيف اإلئتماني المقدم من طرف وكالة مستقلة )إن وجدت(، وفي حال لم توجد تستخدم المعلومات 

المالية المتاحة للعامة وسجالت التداول الخاصة بالشركة لتقييم عمالء الشركة الرئيسيين ومدينيها. تعرض الشركة التصنيف اإلئتماني لألطراف 

المقابلة ويتم اإلحتفاظ بها بشكل مستمر وإجمالي قيمة العمليات يتم توزيعات على األطراف المعتمدة.

يتكون إطار تصنيف مخاطر اإلئتمان الحالي للشركة من الفئات التالية:

إيضاحات حول البيانات 
المالية ) تتمة ( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
30- إدارة المخاطر المالية )تتمة(

أقل من سنة

)ريال قطري(

225.786.758

 225.786.758

=============

أقل من سنة

)ريال قطري(

163.220.369

 163.220.369

=============

التدفقات النقدية 

التعاقدية الخارجة

)ريال قطري(

)389.840.882(

)389.840.882(

=============

التدفقات النقدية 

التعاقدية الخارجة

)ريال قطري(

)335.254.442(

)335.254.442(

=============

القيمة الدفترية

)ريال قطري(

389.840.882

389.840.882

=============

القيمة الدفترية

)ريال قطري(

335.254.442

335.254.44

=============

أكثر من سنة

)ريال قطري(

164.054.124

 164.054.124

=============

أكثر من سنة

)ريال قطري(

172.034.073

172.034.073

=============

 31 ديسمبر 2021

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

المجموع

 31 ديسمبر 2020

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى )معدلة(

المجموع
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إيضاحات حول البيانات 
المالية ) تتمة ( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

الفئـــــــة

منتظمة

مشكوك في تحصيلها

عدم السداد

إستبعاد

أساس اإلعتراف بخسائر 

اإلئتمان المتوقعة

خسائر إئتمانية متوقعة -12 شهر 

خسائر إئتمانية متوقعة - غير 

متدنية القيمة

خسائر إئتمانية متوقعة - متدنية 

القيمة

تم إستبعاد المبلغ

البيــــــــان

الطرف المقابل ذو مخاطر عجز منخفضة وليس لديه أية مبالغ متأخرة عن 

السداد

المبلغ مستحق ألكثر من 30 يوم أو هناك إرتفاع كبير وملحوظ في مخاطر 

اإلئتمان من اإلعتراف المبدئي

المبالغ مستحقة ألكثر من 90 يوم أو أن هناك دليل أن األصل يخضع لتدني 

القيمة

هناك مؤشر على أن المدين يواجه صعوبات مالية والشركة لن تقوم 

بالتحصيل

30- إدارة المخاطر المالية )تتمة(

31 ديسمبر 2021

ذمم مدينة

خسائر إئتمانية 

متوقعة

الصافي

لغاية 30 يوم

)ريال قطري(

64.536.368

--

64.536.368

31-90 يوم

)ريال قطري(

120.194.500

--

120.194.500

91-180 يوم

)ريال قطري(

103.195.376

--

103.195.376

181-365 يوم

)ريال قطري(

25.663.379

--

25.663.379

أكثر من 365 يوم

)ريال قطري(

19.522.131

)4.129.843(

15.392.288

المجموع

)ريال قطري(

333.111.754

)4.129.843(

328.981.911

األدوات المالية التي من المحتمل أن تعرض الشركة لتركز مخاطر االئتمان هي النقد لدى البنوك والذمم واألرصدة المدينة األخرى وأدوات حقوق 

الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

الذمم المدينة

 لدى اإلدارة سياسة إئتمان يتم بموجبها رصد مخاطر اإلئتمان على نحو مستمر، تدير الشركة مخاطر اإلئتمان بالحصول على ضمانات بنكية من 

العمالء، كما يتم إجراء تقييمات إلئتمان جميع العمالء الذين يطلبون التعامل باإلئتمان، ويتم إعتمادها من قبل اإلدارة. تطلب الشركة ضمانات 

بنكية فيما يتعلق بالمبيعات إلى األطراف غير ذات الصلة. يتم إثبات الذمم المدينة بالمبلغ األصلي للفاتورة مطروحً منه مخصص أي مبالغ غير 

قابلة للتحصيل.

بالنسبة للذمم المدينة التجارية، قامت الشركة بتطبيق النهج المبسط في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9( لقياس مخصص خسارة 

اإلئتمان المتوقعة. تحدد الشركة الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على هذه البنود بإستخدام مصفوفة مخصصات تم تقديرها إستنادًا إلى الخبرة 

السابقة لخسارة اإلئتمان وإستنادًا إلى حالة إستحقاق المبالغ المدينة المتأخرة السابقة، تم تعديلها حسب الحاجة لتعكس الظروف الحالية 

والتقديرات للظروف اإلقتصادية المستقبلية. وبناءًا على ذلك، يتم عرض التصنيف لمخاطر اإلئتمان لهذه الموجودات بناءًا على حالة إستحقاقها 

السابقة من حيث مصفوفة المخصصات.

 يتم إستبعاد الديون المعدومة عندما ال يكون هناك إمكانية الستردادها. تم اإلفصاح عن مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة في إيضاح رقم 11. 

تم تحديد مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على النحو التالي للذمم المدينة التجارية:
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31 ديسمبر 2020

ذمم مدينة

خسائر إئتمانية 

متوقعة

الصافي

لغاية 30 يوم

)ريال قطري(

85.285.044

--

85.285.044

31-90 يوم

)ريال قطري(

89.520.475

--

89.520.475

91-180 يوم

)ريال قطري(

49.815.171

--

49.815.171

181-365 يوم

)ريال قطري(

34.678.225

--

34.678.225

أكثر من 365 يوم

)ريال قطري(

59.522.604

)4.045.244(

55.477.360

المجموع

)ريال قطري(

318.821.519

)4.045.244(

314.776.275

أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر هي موجودات مالية غير مشتقة مصنفة كأدوات حقوق ملكية بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي لم يتم تصنيفها في أي من فئات األدوات المالية األخرى. تمثل االستثمارات المذكورة أعاله األوراق 

المالية للشركات المدرجة محليً.

النقد لدى البنوك

تكون مخاطرة االئتمان في أرصدة البنوك محدودة وذلك بسبب مقابلة البنوك مع المعدالت االئتمانية العالية والمحددة من قبل وكاالت دولية 

للمعدالت االئتمانية. األرصدة البنكية محتفظ بها في بنوك ذات سمعة إئتمانية جيدة في دولة قطر، ونظرًا لهذه السمعة تتوقع اإلدارة عدم فشل 

البنوك في التزاماتها.

إن الحد األقصى للمخاطرة في الشركة تتمثل في القيمة الدفترية لهذه األدوات المالية كما هو مبين في اإليضاحات ذات العالقة.

ج- مخاطرة رأس المال

إن سياسة الشركة هي االحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية للمحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق والمحافظة على التطور المستقبلي 

لألعمال. كما يقوم مجلس اإلدارة أيضا بمراقبة العائد على رأس المال فضآل عن مستوى توزيعات األرباح للمساهمين العاديين. 

تقوم الشركة بصورة دورية بمراجعة هيكل رأس المال والتكلفة والمخاطرة المرتبطة به، وتقوم بإدارة رأس المال للتحقق من استمرارية القدرة 

على توفير الدعم الالزم للقيام بعملياتها، وفي نفس الوقت زيادة العائد للمساهمين من خالل الوصول إلى المزيج األمثل بين حقوق الملكية 

والدين. 

لم تكن هناك تغيرات في منهج الشركة إلدارة رأس المال خالل السنة، وال تخضع الشركة إلى أية شروط خارجية فيما يتعلق برأس المال. 

د- مخاطرة سعر السوق

مخاطر سعر السوق هي المخاطر المتمثلة في تغير أسعار السوق مثل معدالت الفائدة وصرف العمالت األجنبية وسعر حقوق الملكية بالصورة 

التي تؤثر على ربح الشركة أو  قيمة ما تحتفظ به من األدوات المالية. الهد ف من إدارة مخاطر سعر السوق هو اإلدارة والتحكم في التعرض لمخاطر 

سعر السوق داخل حدود مقبولة وتعظيم العائد في نفس الوقت.

تتألف مخاطرة سعر السوق مما يلي: 

• مخاطرة معدل الفائدة.

• مخاطرة العمالت األجنبية.

• مخاطرة سعر حقوق الملكية.

30- إدارة المخاطر المالية )تتمة(
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- مخاطر معدل الفائدة

تمتلك الشركة أدوات مالية معرضة لخطر معدل الفائدة والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تغيرات في التدفقات النقدية أو في اختالف تسعير 

األدوات المالية.

تتعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها المالية التي تحمل فائدة. ال تقوم اإلدارة بأخذ الحيطة من مخاطر أسعار الفائدة.

إن حساسية ربح الشركة للتغيرات في معدل الفائدة على الموجودات والتي تحمل معدالت فائدة عائمة بناءًا على األرصدة بتاريخ التقرير.

المحفظة االستثمارية

فيما يلي أدناه جدول يوضح مخاطر معدالت الفائدة للموجودات والمطلوبات المالية للشركة:

30- إدارة المخاطر المالية )تتمة(

  3 إلى 12 أشهر

   )ريال قطري(

--

--

--

 1 إلى 3 أشهر

 )ريال قطري(

288.000.000

--

288.000.000

   المجموع

 )ريال قطري(

288.000.000

--

288.000.000

  3 إلى 12 أشهر

   )ريال قطري(

--

--

--

 1 إلى 3 أشهر

 )ريال قطري(

691.200.000

--

691.200.000

   المجموع

 )ريال قطري(

691.200.000

--

691.200.000

حساسية سعر الفائدة

يوضح الجدول أدناه حساسية بيان الربح أو الخسارة للتغيرات المحتملة على نحو معقول في الفائدة ومعدل الربح بالزيادة بـ 100 نقطة، مع بقاء 

المتغيرات األخرى ثابتة. إن حساسية الربح هي أثر التغيرات المفترضة لمعدالت الفائدة على ربح الشركة استنادًا إلى معدل متغير للموجودات المالية 

والمطلوبات المالية المحتفظ بها بتاريخ هذا التقرير.

 31 ديسمبر 2021

موجودات مالية

ودائع ثابتة قصيرة األجل

مطلوبات مالية

قروض

فجوة حساسية معدل الفائدة

 31 ديسمبر 2020

موجودات مالية

ودائع ثابتة قصيرة األجل

مطلوبات مالية

قروض

فجوة حساسية معدل الفائدة

31 ديسمبر 2021

أدوات مالية بمعدالت متغيرة

31 ديسمبر 2020

أدوات مالية بمعدالت متغيرة

الربح أو الخسارة

الربح أو الخسارة

حقوق الملكية

حقوق الملكية

زيادة بـ 100 نقطة

6.912.000

زيادة بـ 100 نقطة

2.880.000

تخفيض بـ 100 نقطة

)6.912.000(

تخفيض بـ 100 نقطة

)2.880.000(

زيادة بـ 100 نقطة

6.912.000

زيادة بـ 100 نقطة

2.880.000

تخفيض بـ 100 نقطة

)6.912.000(

تخفيض بـ 100 نقطة

)2.880.000(
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• مخاطرة العمالت األجنبية

تتعرض الشركة لمخاطر العمالت األجنبية من خالل شراء أية عمالت أخرى بخالف الريال القطري والذي هو عملة العرض والعملة الوظيفية للشركة.

إن مخاطر العمالت األجنبية التي تنشأ من تقلبات قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار العمالت األجنبية. تتعرض الشركة لمخاطر 

العمالت األجنبية من خالل التعامل بالدوالر األمريكي هو الحد األدنى حيث يتم ربطها بالريال القطري مقابل الدوالر األمريكي.

إن تعرض الشركة لمخاطر العمالت األجنبية هو كما يلي على أساس المبالغ االفتراضية.

30- إدارة المخاطر المالية )تتمة(

 31 ديسمبر 2021

 31 ديسمبر 2020

موجودات مالية

ذمم مدينة

ودائع ثابتة وتحت الطلب

مجموع الموجودات المالية

مطلوبات مالية

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

مجموع المطلوبات المالية

موجودات مالية

ذمم مدينة

ودائع ثابتة وتحت الطلب

مجموع الموجودات المالية

مطلوبات مالية

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

مجموع المطلوبات المالية

يورو

)الريال القطري(

يورو

)الريال القطري(

--

224.824

224.824

798.016

798.016

--

363.448

363.448

180.354

180.354

دوالر أمريكي

)ريال القطري(

دوالر أمريكي

)ريال القطري(

--

191.397

191.397

31.096.949

31.096.949

--

414.996

414.996

1.051.869

1.051.869

المجموع

)ريال قطري(

المجموع

)ريال قطري(

--

416.221

416.221

31.894.965

31.894.965

--

778.444

778.444

1.232.223

1.232.223

تحليل حساسية العمالت األجنبية

تظهر الفقرة التالية حساسية الشركة في حالة زيادة وإنخفاض 10% في الريال القطري مقابل اليورو، إن 10% هي نسبة الحساسية المستخدمة عند 

اإلبالغ عن مخاطر العمالت األجنبية داخليً لإلدارة العليا والذي يمثل تقييم اإلدارة للتغيير المحتمل المعقول في أسعار صرف العمالت األجنبية. 

يتضمن تحليل الحساسية فقط العمالت األجنبية المعلقة السائدة للبنود النقدية والتي يتم تعديلها في نهاية السنة بنسبة 10% تغير في أسعار 

صرف العمالت األجنبية.

كما في تاريخ التقرير، إذا ضعف/عزز الريال القطري 10% مقابل اليورو مع بقاء كل المتغيرات األخرى ثابتة، فمن الممكن أن يكون ربح السنة والبالغ 

57.319 ريال قطري )2020: 18.309 ريال قطري( أقل/أعلى، وذلك نتيجة أرباح/ خسائر العمالت األجنبية باليورو، األرصدة، الودائع الثابتة وتحت الطلب 

والذمم واألرصدة الدائنة األخرى
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30- إدارة المخاطر المالية )تتمة(

   هـ(    المخاطر التشغيلية

المخاطر التشغيلية هي المخاطر التي تنتج من الخسارة المباشرة أو غير المباشرة من عدة أسباب متعلقة بالعمليات التشغيلية للشركة أو األفراد 

أو التقنية أو البنية التحتية ومن عوامل خارجية بخالف مخاطر االئتمان أو السوق أو السيولة مثل تلك التي تنشأ بصورة عامة من المعايير المقبولة أو 

سلوك الشركة. 

تنشأ مخاطر التشغيل من جميع العمليات التشغيلية للشركة. هدف الشركة من إدارة المخاطر التشغيلية هو موازنة تفادي الخسائر المالية 

والضرر على سمعة الشركة مع الفعالية الكلية للتكلفة وتفادي اإلجراءات الرقابية التي تحد من المبادرة واإلبداع، وتسند المسئولية األساسية من 

وضع وتنفيذ الضوابط التي تعالج المخاطر التشغيلية إلى اإلدارة العليا في كل وحدة عمل، وتم دعم هذه المسئولية بوضع معايير كاملة إلدارة 

المخاطر التشغيلية في المجاالت التالية:

• المتطلبات للفصل المناسب بين المهام ويتضمن ذلك التفويض المستقل للمعامالت.

• متطلبات التسويات ومراقبة المعامالت.

• اإلمتثال باللوائح التنظيمية والقانونية األخرى.

• توثيق الضوابط واإلجراءات.

• متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تتم مواجهتها وكفاية الضوابط واإلجراءات لمعالجة المخاطر التي يتم تحديدها.

• متطلبات اإلبالغ عن الخسائر التشغيلية واإلجراءات التصحيحية المقترحة.

• تطوير خطط الطوارئ.

• التدريب والتطوير المهني.

• المعايير األخالقية والتجارية.

• الحد من المخاطر بما في ذلك التأمين، أينما كان ذلك فعال.

و(  مخاطر أخرى

تتعرض الشركة لمخاطر أخرى كالمخاطر التنظيمية والقانونية ومخاطرة السمعة.

البيـــــــان

أدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر

األثر على حقوق الملكيةالتغيرات في أسعار حقوق الملكية

2021

 )ريال قطري(

20.892.965 %10 + 

2020

)ريال قطري(

20.662.067

 مخاطرة سعر حقوق الملكية

إن مخاطر أسعار حقوق الملكية هي المخاطر الناجمة عن التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية نتيجة التغيرات في سعر مؤشرات 

اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية لدى الشركات األخرى كجزء من محفظة اإلستثمارات للشركة.

يوضح الجدول التالي حساسية األثر التراكمي للتغيرات في القيمة العادلة للتغيرات المحتملة على نحو معقول في أسعار أسهم حقوق الملكية 

مع اإلحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة. ويتوقع أن يكون أثر التغير في أسعار حقوق الملكية مساويً ومعاكسً ألثر الزيادة الموضحة.
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
30- إدارة المخاطر المالية )تتمة(

• يتم التحكم بالمخاطرة التنظيمية من خالل إطار االمتثال بالسياسات واإلجراءات. تخضع عمليات الشركة إلى المتطلبات التنظيمية المعمول بها في 

دولة قطر.

• يتم التحكم بالمخاطرة القانونية من خالل االستخدام الفعال للمستشارين القانونيين الداخليين والخارجيين.

• يتم التحكم بمخاطرة السمعة من خالل القيام بفحص منتظم للقضايا التي تنعكس بشكل سلبي على الشركة، مع المبادئ التوجيهية والسياسات 

المعمول بها.

31- القيمة العادلة

قياس القيمة العادلة

 تقوم الشركة بقياس بعض األدوات المالية وبعض الموجودات غير المالية، إن وجدت ، بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير.

يتم اإلفصاح عن اإليضاحات المتعلقة بالقيمة العادلة لألدوات المالية والموجودات غير المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة في هذه البيانات 

المالية، إن وجدت.

القيمة العادلة هي القيمة التي يمكن أن يتم بها استبدال أصل أو تسوية التزام بين طرفين راغبين في التعامل على أسس تجارية. يعتمد قياس 

القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة لبيع األصل أو تسوية االلتزام تأخذ بعين االعتبار ما يلي: 

- في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام.

- خارج السوق الرئيسي، وفي السوق األكثر فائدة لألصل أو االلتزام.

يجب أن يكون الوصول إلى السوق الرئيسي أو األكثر فائدة من قبل الشركة.   

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها األطراف في السوق عند تسعير الموجودات أو المطلوبات، 

بافتراض أن المشاركين في السوق يعملون وفقً لمصلحتهم االقتصادية المثلى.

 إن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يأخذ بعين االعتبار قدرة األطراف في السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام األصل بأعلى 

وأفضل استخدام له أو ببيعه إلى طرف آخر في السوق الستخدامه بنفس الكيفية.

تستخدم الشركة أساليب التقييم المناسبة في الظروف التي تتوفر فيها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، مما يزيد من استخدام المدخالت 

ذات العالقة ويقلل من استخدام مدخالت غير قابلة للمالحظة.

يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس القيمة العادلة لها أو اإلفصاح عنها في هذه القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي 

للقيمة العادلة على النحو التالي ، بناءًا على أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

 - المستوى األول: أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لألصول أو المطلوبات المتطابقة.

- المستوى الثاني: تقنیات التقییم التي یمكن من خاللها مالحظة مستوى التدني بشكل مباشر أو غير مباشر ألدنى مستوى لقیاس القیمة العادلة.

- المستوى الثالث: تقنیات التقییم ألقل مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة والتي يمكن مالحظتها.
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إيضاحات حول البيانات 
المالية ) تتمة ( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
31- القيمة العادلة )تتمة(

فيما يتعلق بالموجودات المعترف بها في البيانات المالية على أساس متكرر، تحدد الشركة فيما إذا كانت التحويالت قد حدثت بين المستويات في 

التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف )بناءًا على أدنى مستوى دخل مهم بالنسبة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة 

تقرير.

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

تستخدم الشركة التدرج التالي للتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسب تقنيات التقييم:

المستوى 1: األسعار المدرجة )غير المعدلة( في أسواق عاملة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.

المستوى 2: تقنيات أخرى والتي تكون جميع بياناتها لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة، واضحة  بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

المستوى 3: التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على بيانات سوقية واضحة.

يوضح الجدول التالي تحليل الموجودات المسجلة بالقيمة العادلة حسب مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 و2020، لم تكن هناك تحويالت بين المستوى 1 والمستوى 2 للقيمة العادلة، ولم تحدث تحويالت من أو إلى 

المستوى 3 للقيمة العادلة.

32- أرقام المقارنة الُمعدلة

أخطأت الشركة في بعض المعامالت وأرصدة الحسابات في بياناتها المالية السابقة بسبب السهو. تم تصحيح هذه األخطاء عن الفترة السابقة بأثر 

رجعي من خالل تصحيح االعتراف والقياس واإلفصاح عن المبالغ لإليضاحات الواردة في البيانات المالية كما لو أن هذه األخطاء عن الفترة السابقة 

لم تحدث أية تغييرات. 

أ( طبيعة سهو الفترة السابقة 

خالل عام 2018، قامت كهرماء بتخفيض الحد األدنى للكميات المتعاقد عليها )معدالت االستالم أو الدفع( من 85% إلى 65% على إجمالي الكمية 

السنوية كما هو متفق عليه في العقد ابتداءًا من عام 2009. وفقً لذلك، خالل عام 2018، تم استحقاق رسوم الكهرباء من قبل الشركة من عام 2009 

إلى عام 2017 بنسبة 85% من إجمالي الكمية السنوية معكوسة للوفاء بااللتزامات كما لو تم احتسابها بمعدل %65. 

ومع ذلك، خالل النصف األول من عام 2019، تلقت الشركة خطابً من سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة يفيد بأن التخفيض في معدالت االستالم أو 

الدفع )من 85% إلى 65%( سوف يسري اعتبارًا من تاريخ تعديل االتفاقية، بداًل من تطبيقه بأثر رجعي اعتبارًا من عام 2009 والذي أبلغ عنه الوزير سابقً. 

وكذلك، خالل عام 2020، تلقت الشركة إخطارًا آخر من كهرماء لدفع جميع المطالبات المستحقة دون تأخير. وحتى ذلك الحين، كان من المفترض 

بأن الشركة قامت بإلغاء المستحقات. ومن ثم، لم يتم استحقاق أية مطالبات حتى 31 ديسمبر 2020 بداًل من اإلفصاح عنها كالتزامات طارئة.

تم في المرحلة األخيرة من المناقشات والتواصل مع كهرماء إثبات أن الشركة كان يجب أن تتقاضى المستحقات متى تم االلتزام بها تعاقديً. 

وبالتالي، فإن المطالبات التي كان يجب تسجيلها من عام 2009 إلى 2017 فيما يتعلق بنسبة 85% إلى 65% قد تم تعديلها بأثر رجعي خالل العام. 

يتم إجراء هذه التعديالت وفقً للتقييمات المعقولة لمجلس اإلدارة وللتوافق مع طلب كهرماء. وقد تم السهو في مطالبات االستالم أو السداد 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر

كما في 31 ديسمبر 2021 )ريال قطري(

كما في 31 ديسمبر 2020 )ريال قطري(

المستوى 3

--

--

المستوى2 

--

--

المستوى 1

208.929.651

206.620.665

اإلجمالي 

208.929.651

206.620.665
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إيضاحات حول البيانات 
المالية ) تتمة ( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
32- أرقام المقارنة الُمعدلة )تتمة(

المحذوفة والبالغة 76.025.117 ريال قطري من 2009 إلى 2017 في السجالت والدفاتر المحاسبية وفقً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 8.

نتيجة لذلك، واستنادًا إلى أحدث المراسالت مع كهرماء، وافقت الشركة على تسوية جميع رسوم االستالم أو الدفع المستحقة والبالغة 

172.034.073 ريال قطري من 2009 إلى 2020 على 6 أقساط سنوية اعتبارًا من 1 يناير 2022 وإعفائها من العقوبات الخاصة بالتأخير في دفع رسوم االستالم 

أو الدفع.

ب-آثار تصحيح السهو في الفترة السابقة لكل فترة سابقة تم اإلفصاح عنها في بنود بيان المركز المالي 

كان ألثر التعديالت على البيانات المالية لهذا السهو تأثير على النتائج المفصح عنها للفترات التي حدث فيها تلك األخطاء. ومع ذلك، تم تعديل 

البيانات المالية بأثر رجعي إلى الحد الممكن عمليً.

فيما يلي ملخص لتفاصيل السهو في الفترة السابقة والتي تم تعديلها بأثر رجعي من خالل إعادة بيان كل بند من بنود بيان المركز المالي:

األرباح المرحلة

الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى

2020

)ريال قطري(

2.004.531.380

1.928.506.263

)76.025.117(

============

2020

)ريال قطري(

259.229.325

335.254.442

76.025.117

============

2019 

)ريال قطري(

2.047.254.151

1.971.229.034

)76.025.117(

============

2019 

)ريال قطري(

306.881.348

382.906.465

76.025.117

============

البيــــــان

السابق

المعدل

التعديل على األرباح المرحلة

البيــــــان

السابق

المعدل

التعديل على الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى

33- أرقام المقارنة

باستثناء إعادة بيان األرصدة المفصح عنها سابقً كما هو مبين في إيضاح رقم 32، تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة وإفصاحات المالحظات 

المؤيدة لتتناسب مع عرض البيانات المالية للسنة الحالية. ال تؤثر عمليات إعادة التصنيف هذه على األرباح أو حقوق الملكية التي تم اإلفصاح عنها 

سابقً.

33- تأثيرات كوفيد - 19

 انتشر فيروس كرونا )كوفيد-19( بشكل حاد في جميع أنحاء العالم وأقرت منظمة الصحة العالمية على أنه وباء وحالة صحية طارئة عالمية. 

تأثرت عدة قطاعات اقتصادية عالمية وتبقى العواقب االقتصادية والتجارية على المدى الطويل غير معروفة مما يؤدي إلى عدم التأكد من البيئة 

االقتصادية العالمية. ومع ذلك، تم السيطرة على شدة الوباء نتيجة النهج الفعال والصارم الذي اعتمدته حكومة دولة قطر، وبالتالي كان التأثير 

على االقتصاد القطري محدود.
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إيضاحات حول البيانات 
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
33- تأثيرات كوفيد - 19  )تتمة(

نظرًا ألنه لم يتم تعليق أنشطة البناء في البالد أثناء الوباء، فقد تمكنت الشركة من تقديم منتجاتها باستمرار إلى السوق. ومع ذلك، نتيجة 

النخفاض الطلب على اإلسمنت والمنتجات األخرى ذات العالقة، أوقفت الشركة اإلنتاج من المصنعين الرابع والخامس إبتداءًا من 1 أبريل 2020 حتى 

إشعار آخر. وبالتالي، قامت الشركة بتخفيض عدد موظفيها بشكل كبير. في المقابل خالل الفترة الحالية، تمكنت الشركة من زيادة اإليرادات لتلبية 

متطلبات السوق الحالية من خالل االستخدام األمثل للمصنع رقم 3.

قام مجلس اإلدارة بإجراء تقييم معقول لكوفيد-19 إستنادًا إلى اإلرشادات المتاحة، الخبرة التاريخية، معايير الصناعة والعوامل األخرى التي تعتبر 

ذات صلة بجميع جوانب الشركة. وفيما يلي تفاصيل المجاالت التي تم فيها تقييم المستوى الكلي؛

إستخدام التقديرات واألحكام

ضمن تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، قام مجلس اإلدارة بتقييم اآلثار المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية في تحديد المبالغ المفصح 

عنها للموجودات المالية وغير المالية للشركة. تعتبر األحكام والتقديرات واالفتراضات بمثابة أفضل تقييم لمجلس اإلدارة يتم تحديده بناءًا على 

المعلومات المتاحة. باإلضافة إلى ذلك، قامت الشركة على وجه التحديد بتحليل آثار الوباء عند تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة حيث يتم تقييم 

العوامل المستقبلية والظروف االقتصادية العامة للصناعة التي يعمل فيها المدينون للتأكد من عدم التعرض لمخاطر ائتمانية كبيرة حتى تاريخ 

التقرير.

اإلستمرارية

تواصل الشركة اعتماد مبدأ االستمرارية في إعداد بياناتها المالية السنوية كما في 31 ديسمبر 2021. والتقديرات غير المؤكدة بشأن التأثير المستقبلي 

على الشركة بسبب كوفيد-19 تم تقييمها وفق تقديرات مجلس اإلدارة. وبالتالي، فإن اإلدارة ليست على علم بأي شكوك جوهرية قد تلقي 

بظاللها من قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة.

أحداث الحقة لتاريخ البيانات المالية

قام مجلس اإلدارة بتقييم تأثير كوفيد-19 على الشركة عند تحديدها. إن آثار هذا الوباء صعبة ومستمرة ونتائج هذا الحدث غير معروفة، وبالتالي، 

فإن التأثير على الشركة في الظروف التي نشأت بعد فترة تاريخ التقرير قد ال يكون قابل للتحديد والقياس الكمي وقت إصدار هذه البيانات المالية 

السنوية. ومع ذلك، إذا حدثت أي أحداث رئيسية، فسيتم النظر فيها وتعديلها واإلفصاح عنها وفقً لذلك في البيانات المالية الالحقة الُمعدة 

للشركة.

بناًء على جميع التقييمات المذكورة أعاله وبعد النظر بجميع التعديالت، تم التأكيد من قبل اإلدارة على أنه ال يوجد تأثير كبير على الشركة بسبب 

كوفيد-19. وبالتالي، لن يتم أو سيتم إجراء أي تغييرات على األرصدة المفصح عنها كما في 31 ديسمبر 2021.
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Except for the restatement of previously reported balances as disclosed in note 32, certain comparative figures and supporting note disclosures have 
been reclassified to conform with the presentation of the current year’s financial statements. Those reclassifications do not affect previously reported 
profit or equity.

 The coronavirus (COVID-19) steep spread across the world led the World Health Organization to declare it as pandemic and a global health 
emergency. Numerous sectors of the global economy are affected and the long term economic and business consequence remain un-known which 
lead to uncertainties in the global economic environment. However, the severity of the pandemic was controlled as a result of effective and rigorous 
approach adopted by the Government of Qatar, hence, impact to the Qatari Economy was limited. 

 The company was able to continuously provide its products to the market even during epidemic. However, as a result of reductions in demand for 
cement and other related products, the company has suspended productions from Plant IV and V with effective from April 01, 2020 until further notice. 
Consequently, the company’s employment portfolio has been continuously decreased. In contrast, during the current year, the company was able to 
accelerate revenue to cope current market demands through optimum use of plant III. 

 The board of directors have performed an reasonable assessment of COVID-19 based on the available guidance, historical experience, industry 
benchmark and other factors that are considered to be relevant on the company’s all aspects. The details of the areas where the high level of 
assessment carried out are as follows;

Use of Estimates and Judgments 
 In the application of the company’s accounting policies, the Board of Directors has assessed potential impacts of the current economic volatility in 
determination of the reported amounts of the company’s financial and non-financial assets. The judgments, estimates and assumptions are board 
of directors’ best assessment and determined based on the available information. In addition, the company has specifically analyzed the impacts of 
pandemic when determining Expected Credit Losses where forward-looking factors and general economic conditions of the industry in which the 
debtors operate are assessed to ensure that no significant credit risk exposures as of the reporting date.

 Going Concern 
 The company continues to adopt the going concern basis in preparing its annual financial statements for the year ended December 31, 2021. The 
uncertainty as to future impact on the company, due to COVID 19 has been critically assessed by the board of directors. Thus, the management is not 
aware of any material uncertainties that may cast significant doubt about the company’s ability to continue as a going concern. 

 Events After The Reporting Period 
 The board of directors assessed, the effect of COVID 19 on the company as and when identified or available for their attention. The implications of 
the pandemic are challenging, ongoing and the outcome of this event is unknown and therefore, the impact of the company for conditions that arose 
after the reporting period may not be identifiable and quantifiable at the time of issuance of these annual financial statements. However, if any major 
events will be taken place, those will be considered, adjusted and disclosed accordingly in the subsequent financial statements which will be prepared 
for the company. 

 Based on all the above assessments and after considering all the adjustments, it has been confirmed by the management that there are no significant 
impact to the company due to COVID 19. Hence, no changes would or will be taken place on the reported balances as at December 31, 2021.

QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY (Q.P.S.C.)

NOTES TO THE FINANCIAL 
STATEMENTS (CONTINUED)
For the year ended December 31, 2021

33.  COMPARATIVE FIGURES

34.  IMPACT OF COVID-19
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The company has misstated certain transactions and accounts balances in its previous financial statements due to an omission. This prior period 
omission has been corrected retrospectively by correcting the recognition, measurement and disclosure of amounts for the elements stated in the 
financial statements as if those prior period omission had never occurred as restatements
a) Nature of Prior Period Omission
During 2018, the Kahramaa has reduced the Minimum Contracted Quantities (take-or-pay rates)  from 85% to 65% on the Total Annual Quantity as 
agreed in the contract starting from 2009. Accordingly, during 2018, the electricity charges accrued by the company from 2009 to 2017 at the 85% of 
total annual quantity reversed to meet the liabilities as if it had been computed at the rate of 65%.

However during the first half of 2019, the company received a letter from the Minister of State for Energy Affairs informing the company that the 
reduction in the take-or-pay rates (from 85% to 65%) will take effect from the date of the amendment to the agreement, rather than being applied with 
retroactive impact from 2009 which was previously communicated by the Minister.

In this regard, during 2020, the company has received another notification from Kahramaa to pay all outstanding claims without any further delay. 
Even then, the company was presumed to be revoked the dues. Hence, no liabilities had been accrued until December 31, 2020 instead disclosed 
as contingent liabilities. 

At the final phase of discussions and communication with Kahramaa, it has been evidenced that the company should have accrued the dues as 
and when it was obligated and contractually committed. Consequently, the claims which should have been recorded from the year 2009 to 2017 in 
relation to 85% to 65% has been retrospectively adjusted during the year. Such adjustments are made with the reasonable assessments of the board 
of directors and to be compliance with demand request of Kahramaa. Hence, the omitted take-or-pay claims of QR.76,025,117 from 2009 to 2017 
have been adjusted in the books of accounts in accordance with the requirement of IAS 8.

As a result and based on the latest correspondence with Kahramaa, the company has agreed to settle all outstanding take-or-pay charges amounting 
to QR.172,034,073 from 2009 to 2020 in 6 yearly installments with effective from January 01, 2022 and waived off the respective penalties for the 
delay in payment of take-or-pay charges.

b) Effects for Correction of Prior Period Omissions for Each Prior Period Presented Line Items of Statement of Financial Position
 The extent of adjustments to the financial statements of those omissions had an impact on results reported for the periods where the omission was 
occurred. However, the financial statements were adjusted the retrospective restatements up to the extent it is practicable. 

The following summarizes the details of prior period omissions those has been adjusted retrospectively by restating each line items of statement of 
financial position:
(i) Retained Earnings

(ii) Accounts and Other Payables
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Description\

Previously
Restated

Adjustment in retained earnings

Description\

Previously
Restated

Adjustment in accounts and other payables

2020
QR

2,004,531,380
1,928,506,263

(76,025,117)

2020
QR

259,229,325
335,254,442

76,025,117

2019
QR

2,047,254,151
1,971,229,034

(76,025,117)

2019
QR

306,881,348
382,906,465

76,025,117



Fair Value Measurement
The Company measures certain financial instruments and certain non-financial assets, if applicable, at fair value at each reporting date. 
Fair value related disclosures for financial instruments and non-financial assets that are measured at fair value are disclosed in these financial 
statements, if any.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the 
measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place 
either: 

• In the principal market for the asset or liability, or
• In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability  

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the company
The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, 
assuming that market participants act in their economic best interest.  A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market 
participant’s ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would 
use the asset in its highest and best use. 

The company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, 
maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs. 

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in these financial statements are categorized within the fair value hierarchy, 
described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole: 
• Level 1:- Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities. 
• Level 2:- Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.  
• Level 3:- Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable. 

For assets that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between 
Levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at 
the end of each reporting period.
Fair Value Hierarchy 
The company uses the following hierarchy for determining and disclosing the fair value of the company’s assets by valuation technique: 
Level 1:   quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities;
Level 2: other techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair value are observable, either directly or indirectly; and 
Level 3: techniques which use inputs which have a significant effect on the recorded fair value that are not based on observable market data. 

The following table shows an analysis of assets recorded at fair value by level of the fair value hierarchy: 

During the years ended December 31, 2021 and 2020, there were no transfers between Level 1 and Level 2 fair value measurements, and no transfers 
into and out of Level 3 fair value measurements.
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30.  FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

31.  FAIR VALUE  

f) Other Risks
Other risks to which the Company is exposed are regulatory risk, legal risk, and reputation risk. 
• Regulatory risk is controlled through a framework of compliance policies and procedures. The operations of the Company are subject to regulatory 
requirements of the state of Qatar. 
• Legal risk is managed through the effective use of internal and external legal advisers. 
• Reputation risk is controlled through the Company regular examination of issues that are considered to have repercussions for the Company, with 
guidelines and policies being issued as appropriate. 

Financial Assets at FVOCI 

As at December 31, 2021 – (QR.)

As at December 31, 2020 – (QR.) 

Level 1

208,929,651

206,620,665

Level 2

0

0

Level 3

0

0

Total

208,929,651

206,620,665
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Foreign Currency Sensitivity Analysis
Foreign Currency Sensitivity Analysis
The following paragraph details the company’s sensitivity to a 10% increase and decreases in the QR. against EURO. 10% is the sensitivity rate used 
when reporting foreign currency risk internally to key management personnel and represents management’s assessment of the reasonably possible 
change in foreign exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items and adjusts their 
translation at the year-end for a 10% change in foreign currency rates.
As at reporting date, if the Qatari Riyal had weakened/Strengthened by 10% against Euro with all other variables held constant, profit for the year would 
have been QR.57,319 (2020: QR. 18,309) lower/higher, mainly as a result of foreign exchange gains/losses on translation of EURO denominated 
accounts, call and fixed deposits and accounts and other liabilities. 
(iii) Equity Price Risk
Equity price risk is the risk that the fair values of equity instruments decrease as a result of changes in the price indices of investments in other entities' 
equity instruments as part of the Company's investment portfolio.
The following table demonstrates the sensitivity of the effect of cumulative changes in fair value to reasonably possible changes in quoted equity 
share prices, with all other variables held constant. The effect of decreases in equity prices is expected to be equal and opposite to the effect of the 
increase shown.

e) Operational Risk
Operational risk is the risk of direct or indirect loss arising from a wide variety of causes associated with the Company’s processes, personnel, 
technology and infrastructure, and from external factors other than credit, market and liquidity risks such as those arising from legal and regulatory 
requirements and generally accepted standards of corporate behavior.

Operational risks arise from all of the Company’s operations. The Company’s objective is to manage operational risks so as to balance the avoidance 
of financial losses and damage to the Company’s reputation with overall cost effectiveness and to avoid control procedures that restrict initiative 
and creativity. The primary responsibility for the development and implementation of controls to address operational risk is assigned to senior 
management within each business unit. This responsibility is supported by the development of overall standards for the management of operational 
risk in the following areas:

• Requirements for appropriate segregation of duties, including the independent authorization of transactions.
• Requirements for the reconciliation and monitoring of transactions.
• Compliance with regulatory and other legal requirements.
• Documentation of controls and procedures.
• Requirements for the periodic assessment of operational risks faced, and the adequacy of controls and procedures to address the risks identified.
• Requirements for the reporting of operational losses and proposed remedial action.
• Development of contingency plans.
• Training and professional development.
• Ethical and business standards.
• Risk mitigation, including insurance where this is effective
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Description

Equity instruments at fair value through other 
comprehensive income 

Changes in 
equity prices

QR

+ / - 10%

2020
QR

20,662,067

2021
QR

20,892,965

Effect on equity
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(ii) Foreign Currency Risk
The Company incurs foreign currency risk on its purchases that are denominated in a currency other than Qatari Riyals which is Company’s 
functional and presentation currency. 
Currency risk is the risk that the value of financial instruments will fluctuate due to changes in foreign exchange rates. The Company’s exposure 
to foreign currency risk on the transactions that are denominated in USD is minimal as Qatari Riyal is pledged against USD. 

December 31, 2021

Financial assets

Accounts receivable

Call and fixed deposits

Total financial assets

Financial liabilities

Accounts and other payables

Total financial liabilities

December 31, 2020

Financial Assets

Accounts receivable

Call and fixed deposits 

Total financial assets

Financial Liabilities

Accounts and other payables

Total financial liabilities

December 31, 2021

Variable rate financial instruments 

December 31, 2020

Variable rate financial instruments 

The Company’s exposure to the foreign currency risk is as follows based on notional amounts. 

USD

(in QR)

-0-

191,397

191,397

31,096,949

31,096,949

USD

(in QR)

-0-

414,996

414,996

1,051,869

1,051,869

+ 100 b.p.

6,912,000

Euro

(in QR)

-0-

224,824

224,824

798,016

798,016

Euro

(in QR)

-0-

363,448

363,448

180,354

180,354

- 100 b.p.
(6,912,000)

Total

(in QR)

-0-

416,221

416,221

31,894,965

31,894,965

Total

(in QR)

-0-

778,444

778,444

1,232,223

1,232,223

+ 100 b.p.
6,912,000

- 100 b.p.
(6,912,000)
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30.  FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

Profit or Loss

Profit or Loss

 Equity

 Equity

+ 100 b.p.

2,880,000
- 100 b.p.

(2,880,000)

+ 100 b.p.

2,880,000

- 100 b.p.

(2,880,000)
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Financial Assets
Short term fixed deposits 
Financial Liabilities 
Borrowings 
Interest Rate Sensitivity Gap

Financial Assets
Short term fixed deposits 
Financial Liabilities 
Borrowings 
Interest Rate Sensitivity Gap

3 to 12 months

(QR.)

-0-

-0-
-0-

3 to 12 months
(QR.)

-0-

-0-
-0-

1 to 3 months

(QR.) 

691,200,000

-0-
691,200,000

1 to 3 months
(QR.) 

288,000,000

-0-
288,000,000

Total 

(QR.)

691,200,000

-0-
691,200,000

Total 
(QR.)

288,000,000

-0-
288,000,000

d) Market Risk
Market risk is the risk that changes in market prices, such as foreign exchange rates, interest rates and equity prices which will affect the Company’s 
income or the value of its holdings of financial instruments. The objective of market risk management is to manage and control market risk exposures 
within acceptable parameters, while optimizing the return.
The market risk primarily consists of the following:
•  Interest rate risk
•  Foreign currency risk
•  Equity price risk

(i) Interest Rate Risk
The Company has maintained recognized financial instruments which are subject to interest rate risk and which may potentially result in changes in 
the contractually determined cash flows associated with or may cause reprising of such financial instruments. 

The Company is exposed to interest rate risk on its interest bearing financial assets. Management does not hedge its interest rate risk.

The sensitivity of the Company’s profit to change in interest rate on interest bearing assets, which carries floating interest rates, based on balance as 
at the reporting date. 
Profile
The following table summarizes the interest rate risk profile of the Company’s financial assets and liabilities

30.  FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

Interest rate sensitivity

The following table demonstrates the sensitivity of the statement of profit or loss to reasonably possible changes in interest and profit rates by 
100 basis points, with all other variables held constant.  The sensitivity of the profit is the effect of the assumed changes in interest rate on the 
Company's profit for one year, based on the floating rate financial assets and financial liabilities held at reporting dates.

December 31, 2021

December 31, 2020
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Accounts receivables
The management has a credit policy in place and the exposure to the credit risk is monitored on an ongoing basis. The Company manages its 
credit risk by obtaining bank guarantees from the customers. Also, further credit evaluations are performed on all customers requiring credit and 
are approved by the management. The Company requires collaterals in the form of bank guarantees in respect of sales to non-related parties. 
Accounts receivable are stated at original invoice amount less a provision for any uncollectible amounts.

For trade receivables, the company has applied the simplified approach in IFRS 9 to measure the loss allowances at life time ECL. The company 
determines the expected credit losses on these items by using provision matrix, estimated based on historical credit loss experience based on 
past due status of the debtors, adjusted as appropriate to reflect current conditions and estimates of future economic conditions. Accordingly, 
the credit risk profile of these assets is presented based on their past due status in terms of the provision matrix. 

Bad debts are written off when there is no possibility of recovery. Provision for expected credit losses are disclosed in note 11. The expected 
credit loss allowance was determined as follows for trade receivables;

Equity instruments at fair value through other comprehensive income 
Equity instruments at fair value through other comprehensive income are non-derivative financial assets that are designated as equity 
instruments at fair value through other comprehensive income and that are not classified in any of the other financial instrument categories. The 
above investments are represented equity securities of locally listed companies.
Cash at banks
The credit risk on bank balances is limited because the counterparties are banks with high credit ratings assigned by international credit-rating 
agencies. Bank balances are held with reputed banks inside Qatar. Given these reputation management do not expect these banks to fail on 
their obligations.
The maximum risk exposure to the Company is represented in the carrying amount of these instruments as disclosed in the relevant notes. 

c) Capital Risk
The Company’s policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor and market confidence and to sustain future 
development of the business. The Board of Directors monitors the return on capital as well as the level of dividends to ordinary shareholders.
Regularly, the Company reviews its capital structure and considers the cost of capital and the risks associated with it. It manages its capital to 
ensure that it will be able to support its operations while maximizing the return to shareholders through the optimization of the debt and equity 
balance. As part of this review, the management considers the cost of capital and the risks associate with each class of capital. 
There were no changes in the Company's approach to capital management during the year. The Company is not subject to any externally 
imposed capital requirements.
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Credit risk management (continued)

December 31, 2021

Accounts receivable

Expected credit losses 

Net

December 31, 2020

Accounts receivable

Expected credit losses 

Net

Upto 30 days

QR

64,536,368

-0-

64,536,368

Upto 30 days

QR

85,285,044

-0-

85,285,044

31 – 90 days

QR

120,194,500

-0-

120,194,500

31 – 90 days

QR

89,520,475

-0-

89,520,475

91-180  days

 QR

103,195,376

-0-

103,195,376

91-180  days

 QR

49,815,171

-0-

49,815,171

181-365    days

QR

25,663,379

-0-

25,663,379

181-365    days

QR

34,678,225

-0-

34,678,225

Over 365 days

QR

19,522,131

(4,129,843)

15,392,288

Over 365 days

QR

59,522,604

(4,045,244)

55,477,360

Total

QR

333,111,754

(4,129,843)

328,981,911

Total

QR

318,821,519

(4,045,244)

314,776,275
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b) Credit Risk
Credit risk is the risk of financial loss to the Company if a customer or counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations. 
As of reporting date, the company’s maximum exposure to credit risk without taking into account any collateral held or other credit enhancements, 
which will cause a financial loss to the company due to failure to discharge an obligation by the counterparties and financial guarantees provided by 
the company arises from;

• the carrying amount of the respective recognized financial assets as stated in the statement of financial position; and 
• the maximum amounts the entity would have to pay if the financial guarantee is called upon, irrespective of the likelihood of the guarantee being 
exercised. 

In order to minimize credit risk, the company has tasked its management to develop and maintain the company’s credit risk grading to categorize 
exposures according to their degree of risk of default. The credit rating information is supplied by independent rating agencies where available and, if 
not available, the management uses other publicly available financial information and the Company’s own trading records to rate its major customers 
and other debtors. The company’s exposure and the credit ratings of its counterparties are continuously monitored and the aggregate value of 
transactions concluded is spread amongst approved counterparties.  

Financial instruments that potentially subject the Company to the concentration of credit risk are cash at banks, accounts and other receivable and 
equity instruments at fair value through other comprehensive income.

The company’s current credit risk grading framework comprises the following categories; 

Category

Performing

Doubtful

In default

Write-off

Description

The counterparty has a low risk of default and does not 

have any past- due amounts  

Amount is > 30 days past due or there has been a 

significant increase in credit risk since initial recognition 

Amount is > 90 days past due or there is evidence 

indicating the asset is credit-impaired 

There is evidence indicating that the debtor is in severe 

financial difficulty and the company has no realistic 

prospect of recovery 

Basis for recognising expected credit losses

12-month ECL 

Lifetime ECL –not credit- impaired 

Lifetime ECL-credit-impaired 

Amount is written off 



It is not expected that the cash flows included in the maturity analysis would occur significantly earlier, or at significantly different amounts. 
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December 31, 2021

Accounts and other payables

Total  

December 31, 2020

Accounts and other payables (Restated)

Total (Restated)

Carrying 

amount

QR

389,840,882
389,840,882

Carrying 

amount

QR

335,254,442

335,254,442

Contractual 

cash outflows

(QR.) 

(389,840,882)
(389,840,882)

Less than
 1 year 

(QR.)

225,786,758
225,786,758

Contractual 

cash outflows

(QR.) 

(335,254,442)

(335,254,442)

Less than
 1 year 

(QR.)

163,220,369
163,220,369

More than
 1 year 

(QR.)

164,054,124
164,054,124

More than
 1 year 

(QR.)

172,034,073
172,034,073
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30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
 The Company monitors and manages the financial risks relating to its business and operations. The company has various financial assets such as 
accounts and other receivable, financial assets at fair value through other comprehensive income and cash and cash equivalents which arise directly 
from operations. The company’s principal financial liabilities comprise accounts payable and other liabilities. The main purpose of these financial 
liabilities is to manage the company’s cash flows and working capital. 

The Company has exposure to the following risks from its use of financial instruments. 
• Liquidity risk 
• Credit risk 
• Capital risk 
• Market risk 
• Operational risk 
• Other risks 
The Company seeks to minimize the effects of these risks by diversifying the sources of its capital. It maintains timely reports about its risk management 
function and monitors risks and policies implemented to mitigate risk exposures. 
The management reviews and agrees policies for managing each of these risks, which are summarized as follows: 

a) Liquidity Risk  
Liquidity risk is the risk that the Company will encounter difficulties in raising funds to meet commitments associated with financial instruments. The 
Company manages liquidity by maintaining adequate reserves, banking facilities, and by continually monitoring cash flows and matching the maturity 
profiles of financial assets and liabilities. 
The Company’s approach to manage the liquidity risk is to ensure, as far as possible, that it will always have sufficient liquidity to meet its liabilities 
when due, under both normal and stressed conditions, without incurring unacceptable losses or risking damage to the Company’s reputation.
Typically the Company ensures that it has sufficient cash on demand to meet expected operational expenses, including the servicing of financial 
obligations; this excludes the potential impact of extreme circumstances that cannot reasonably be predicted, such as natural disasters.
The following are the contractual maturities of financial liabilities:
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28. COMMITMENTS, CONTINGENCIES AND LITIGATIONS

29. DIVIDENDS

a) The following summarizes the significant contractual commitments and contingencies:

b) Litigation 
There were no reportable legal litigation against or in favor of the company as of reporting date. However, with reference to a lawsuit filed by the 
Ministry of Municipality and Environment during 2017 where it was claiming an amount of QR.69 million against the Company for extracting raw 
materials used in cement industry from outside the designated areas during the period from 2008 to 2011. The Company had denied the claim 
and was of the view that the materials used were extracted within the valid territories and requested the court to reject the case.

Until the final amicable settlement was agreed on March 31, 2021 and Court verdicts dated May 27, 2021, the company was confident that the 
resolution of the case did not have any impact on the company’s financial statements and there were no probable obligation were existed related 
to the above case. However, based on the outcome of the court verdict and amicable decision, the company is obligated to settle an amount of 
QR.34,487,332 at 5 equal annual installments with effective from June 01, 2021.

Proposed Dividend 
In respect of year ended December 31, 2021, as per the board of directors meeting held on January 31, 2022, the Board of Directors proposed 
a cash dividend distribution of 30% of the paid up capital amounted to QR.196,058,682. This proposed dividend subject to approval by 
shareholders at the Annual General Assembly.

Dividend Distribution 
Following the approval of the Annual General Assembly held on February 23, 2021, it was decided a cash dividend distribution of 20% of the 
paid up capital totaling QR.130,705,788 relating to the year ended December 31, 2020 (Cash dividend distribution of 30% of the paid up capital 
totaling QR.196,058,682 relating to the year ended December 31, 2019).  

Letters of credit 

2021

QR

0

2020

QR

61,360
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26. SOCIAL AND SPORTS FUND CONTRIBUTION 

In accordance with Law No. 13 of 2008, the Company has taken a provision for the support of sports, social, cultural and charitable activities with 
an amount equivalent to 2.5% of the net profit. The social and sports fund contribution is considered as an appropriation of retained earnings of the 
Company and presented in statement of changes in equity. 

Accordingly, the Company made an appropriation from retained earnings amounting to QR.5,613,260 (Exhibit D) for the year ended December 31, 
2021 (2020: QR. 3,711,384) for contribution to the Social and Sports Development Fund of Qatar. 

27. RELATED PARTY TRANSACTIONS  

Related parties, as defined in International Accounting Standard 24: Related party Disclosures, include associate companies, major 
shareholders, directors and other key management personnel of the company and entities controlled, jointly controlled or significantly influenced 
by such parties. 

A number of these entities transacted with the company in the reporting period. The terms and conditions of the transactions with key 
management personnel and their related parties were approved by the management. 

a) Transactions with Government and its agencies 

Various Government entities together holds about 46% of the company’s share capital. In the normal course of business, the 
company supplies its commodities to various Government and semi Government agencies and companies in the State of Qatar. 
The company also avails of various services from Government and semi Government agencies and companies in the State of 
Qatar, in particular from Qatar Energy for natural gas and Kahramaa for power supply. 

The rental income include a sum of QR. 5 million for the year ended December 31, 2021 (2020: QR. 5 million) from Government 
of Qatar. . 

b) Transactions with key management personnel 

Key management personnel comprise the Board of Directors and key members of management having authority and 
responsibility for planning, directing and controlling the activities of the company. The remuneration proposed to the Board of 
Directors during the year has been separately recognized within general and administrative expenses (Note 22).

During the year ended December 31, 2021, the Company has paid a sum of QR.916,700 (2020: QR.1,300,000) to members 
of the Committees of the Board of Directors and salaries and benefits paid to key members of management amounted to 
QR.4,519,523 (2020: QR.3,957,256). 
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Year ended December 31, 2021

Revenue  

Cost of sales 

Gross profit 

Other income 

Expenses related to amicable legal claims 

Impairment 

G&A expenses 

Selling & Dist. expenses 

Share of profit from associates 

Finance cost 

Profit for the year

Cement

QR

535,708,512

(404,760,506)

130,948,006

-0-

-0-

-0-

(17,179,429)

(15,695,839)

-0-

-0-

98,072,738

Others

QR

8,808,466

(3,900,682)

4,907,784

23,379,903

-0-

-0-

(3,384,475)

(75,280)

1,063,104

(480,439)

25,410,597

Sand

QR

115,105,024

(85,458,020)

29,647,004

-0-

-0-

-0-

(3,691,259)

(983,723)

-0-

-0-

24,972,022

Total

QR

659,622,002

(494,119,208)

165,502,794

23,379,903

-0-

-0-

(24,255,163)

(16,754,842)

1,063,104

(480,439)

148,455,357

25. SEGMENT REPORTING (CONTINUED) 



25. SEGMENT REPORTING

Year ended December 31, 2021

The company is organized into two major business segments, which comprises the manufacturing and sale of cement and sand and other by-
products. In addition to sale of cement and sand, the company’s other activities are classified as “Others” for segmentation purposes. Geographically, 
the company’s entire business operations are concentrated in State of Qatar. The chief operating decision makers evaluate the operating results of the 
business units separately for the purpose of making decisions about resource allocation and performance assessment. The company has elected to 
disclose only the results of operating segments in the financial statements as management does not maintain and capture segment-wise information 
about assets and liabilities as it is not required for decision making purposes.

Revenue  

Cost of sales  

Gross profit 

Other income 

Expenses related to amicable legal claims 

Impairment 

G&A expenses 

Selling & Dist. expenses 

Share of profit from associates 

Finance cost 

Profit for the year 

Cement

QR

673,809,588

(447,577,910)

226,231,678

0

(34,487,332)

(13,881,280)

(22,341,337)

(10,804,935)

0

0

144,716,794

Others

QR

8,978,165

(3,975,867)

5,002,298

43,091,888

0

0

(273,519)

(55,212)

1,829,755

0

49,595,210

Sand

QR

141,614,054

(106,210,540)

35,403,514

0

0

0

(4,314,264)

(870,872)

0

0

30,218,378

Total

QR

824,401,807

(557,764,317)

266,637,490

43,091,888

(34,487,332)

(13,881,280)

(26,929,120)

(11,731,019)

1,829,755

0

224,530,382
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24. BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE 
a) Basic Earnings Per Share

The basic earnings per share is computed by dividing the profit for the year attributable to ordinary shareholders of the Company by the weighted 
average number of ordinary shares outstanding during the year as follows:

b) Diluted Earnings Per Share

No separate diluted earnings per share were calculated since the diluted earnings per share were equal to basic earnings per share. 

Profit attributable to ordinary shareholders of the Company (QR.) - Exhibit B  

Weighted average number of ordinary shares outstanding – Note 13

Basic earnings per share (QR.) – Exhibit B 

2021

QR

224,530,382

653,528,940

0.34

2020

QR

148,455,357

653,528,940

0.23

QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY (Q.P.S.C.)

NOTES TO THE FINANCIAL 
STATEMENTS (CONTINUED)
For the year ended December 31, 2021
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QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY (Q.P.S.C.)

NOTES TO THE FINANCIAL 
STATEMENTS (CONTINUED)
For the year ended December 31, 2021

This item consists of the following:

Salaries and benefits

Directors’ remuneration*

Depreciation of property, plant and equipment and investment properties 

Provision for obsolete and slow moving inventories- general  

Provision for decline in net realizable value of spare parts  

Loss on foreign currency exchange 

Provision for expected credit losses 

Others  

Total – Exhibit B 

2021

QR

8,558,410

7,750,000

3,031,983

2,514,939

1,813,767

111,709

84,599

3,063,713

26,929,120

2020

QR

8,893,475

5,398,000

3,477,970

872,419

-0-

549,574

431,075

4,632,650

24,255,163

22. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES 

21. OTHER INCOME (CONTINUED) 

c) During the year ended December 31, 2021, the company has received certain concession (revised tariff) for the electricity utilization related to plants 
III, IV & V from Kahramaa with effective from January 01, 2020. Accordingly, the concession related to the year ended December 31, 2020 has been 
recognized as other income on prospective basis as promulgated by the International Financial Reporting Standards.

* The provision for proposed directors’ remuneration are accrued based on the decision from the management, which is in line with the requirements 
of Qatar Financial Markets Authority and subject to the approval by the shareholders at the annual general meeting. 

a) This item consists of the following:

Rebates on sale of cement

Salaries and benefits 

Advertisement Expenses  

Depreciation of property, plant and equipment 

Others 

Total – Exhibit B 

2021

QR

6,661,267

1,694,318

74,462

47,473

3,253,499

11,731,019

2020

QR

10,801,271

2,179,153

117,632

67,001

3,589,785

16,754,842

23. SELLING AND DISTRIBUTION EXPENSES 



-52-

18. ACCOUNTS AND OTHER PAYABLE (CONTINUED) 

d)With reference to the lawsuit filed by the Ministry of Municipality and Environment of State of Qatar during 2017 against the company for extracting 
raw materials used in cement industry from outside the designated areas during the period from 2008 to 2011, the company entered into amicable 
decision with the respective party on March 31, 2021 which is subsequently sanctioned at the Court. In accordance with the outcome of the Court 
Verdict dated May 27, 2021 related to the above case, the company has agreed to settle a sum of QR.34,487,332 (Exhibit B) in 5 equal annual 
installments commencing from June 01, 2021. Consequently, as promulgated by the International Financial Reporting Standards, the effect of present 
obligation in this regard has been charged to statement of profit or loss for the year ended December 31, 2021. 

QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY (Q.P.S.C.)

NOTES TO THE FINANCIAL 
STATEMENTS (CONTINUED)
For the year ended December 31, 2021

This item consists of the following:

Cement 

Sand 

Others 

Total – Exhibit B 

2021

QR

673,809,588

141,614,054

8,978,165

824,401,807

2020

QR

535,708,512

115,105,024

8,808,466

659,622,002

19. REVENUE

a) This item consists of the following:

Cost of material including depreciation absorption  

Direct labour and other related direct cost

Total – Exhibit B 

2021

QR

492,462,372

65,301,945

557,764,317

2020

QR

420,766,725

73,352,483

494,119,208

20. COST OF SALES

a) This item consists of the following:

Concession from energy supplier – Note 21(c)

Rental income – Note 21 (b)

Interest income 

Dividend income 

Transportation income 

Gain on disposal of property, plant and equipment 

Others 

Total  – Exhibit B 

2021

QR

17,960,678

9,994,691

6,127,979

6,684,498

860,953

1,876

1,461,213

43,091,888

2020

QR

-0-

9,378,071

2,191,352

7,639,658

496,963

-0-

3,673,859

23,379,903

21. OTHER INCOME

b)Included a sum of QR.3,170,687 earned from certain properties which are attached and integral part of property, plant and equipment (2020: QR. 
3,778,067).  . 
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18. ACCOUNTS AND OTHER PAYABLE (CONTINUED) S

In addition to the above original agreements, there were numerous notification received from Kahramaa and entered into several addendum as 
detailed below; 

With reference to amendments to “ Bulk Supply Agreement” for plants III, IV & V entered during 2021, the company has privileged to obtain the 
following concessions;

- The tariff mentioned in the previous agreements has been reduced with effect from January 01, 2020. Hence, as promulgated by the IAS 37, the 
effects of revision has been recorded on prospective basis during the year, 

- The maximum demand quantities applied in the computation of take-or-pay claims mentioned in the previous agreements for the plants IV & V have 
been reduced with effect from January 01, 2020. Hence, the required amendments have been made in the books of accounts to provide the effects 
of present obligation of such revision.  

With reference to the letter received from the Minister of State for Energy Affairs in the first half of 2019 informing the Company that the reduction in 
the take-or-pay rates (from 85% to 65%) will take effect from the date of the amendment to the agreement, rather than being applied with retroactive 
impact from 2009 which was previously communicated by the Minister, the following discussions and settlements were made;

- During 2020, a notification from Kahramaa received to pay all outstanding claims along with additional penalties in this regard,

- During 2021, based on the latest discussion and correspondence between the company and Kahramaa, the company has agreed to settle all 
outstanding take-or-pay charges amounting to QR.172,034,073 from 2009 to 2020 in 6 yearly installments with effective from January 01, 2022 and 
waived off the respective penalties for the delay in payment of take-or-pay charges,

-Consequently, the board of directors of the company has decided to record a sum of QR.76,025,117 take-or-pay charges from 2009 to 2017 in the 
books of accounts on retrospective basis. 

-Such retrospective adjustment has been made in accordance with IAS 8, contractual agreements and communication with the respective parties 
which resulted to restate the previously presented figures (Note 32). Gas Sales and Purchase Agreements with M/s. Qatar Energy, formerly known 
as Qatar Petroleum

The company had signed two separate agreements (one for plants I, II & III signed during 2006 and the other one for plants IV&V signed during 2017) 
for the use of gas where it obligated to pay differences between actual and minimum energy utilization as stipulated in those agreements. 

In addition to the above original agreements, there were numerous notification received from Qatar Energy and entered into several addendum. These 
notification, addendums and latest “Gas Sale and Purchase Draft Agreement” received from Qatar Energy during 2021 supersedes the previous 
agreements. 

As per latest draft agreement and the notification, numerous changes to the contracts were placed including the contract price which resulted the 
followings;

- The rates for energy usage have been changed and effected in the books of accounts with effect from 2021, 

- Obtained waived off Take-or-Pay claims for the plants IV and V for the minimum quantities utilization during the year 2020 irrespective of their 
suspension of operations with effective from April 2020.

On a prudence basis and in compliance with contractual arrangements, all the payable obligation related to gas supplies have been recorded as of 
reporting date and the company is in the process of finalizing the draft agreement with “Qatar Energy”.  

Take-or-pay claims from supplier

Utilization claims from supplier 

Total 

2021

QR

179,203,769

3,040,605

182,244,374

2020

QR

172,034,073

5,149,767

177,183,840

QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY (Q.P.S.C.)

NOTES TO THE FINANCIAL 
STATEMENTS (CONTINUED)
For the year ended December 31, 2021
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NOTES TO THE FINANCIAL 
STATEMENTS (CONTINUED)
For the year ended December 31,2021

Accruals against energy suppliers –Note 18(c)

Amicable legal claims payable – Note 18(d)

Accruals and provisions

Dividends payable 

Accounts payable 

Advances from customers

Directors’ remuneration payable

Provision for social and sports fund contribution

Retention payable

Other payables

Total – Note 18(b)  

Long term portion – Exhibit A

Short term portion – Exhibit A

Total – Note 18(a) 

2021

QR

212,324,811

27,589,866

15,668,033

93,705,350

17,336,766

5,170,531

7,750,000

5,613,260

573,950

4,108,315

389,840,882

2021

QR

164,054,124

225,786,758

389,840,882

2020

QR

179,936,745

-0-

23,224,989

92,366,406

16,258,981

6,473,031

5,398,000

3,711,384

1,460,969

6,423,937

335,254,442

2020

QR

172,034,073

163,220,369

335,254,442

18. ACCOUNTS AND OTHER PAYABLES  
a) This item consists of the following:

b) Based on the maturities, accounts and other payable are classified in the statement of financial position as follows;

c) Pursuant to the Gas Sales and Purchase Agreement with Government based entity (M/s. Qatar Energy, Formerly known as Qatar Petroleum) and 

Power Supply Agreement with another Government based entity (M/s. Qatar General Electricity & Water Corporation) hereinafter referred as “Energy 

Suppliers”, the company has agreed with the energy suppliers to purchase minimum quantities of the energy for the operation of the Cement Plants. 

The above dues are measured and accounted as per the terms of the contractual arrangements with the energy suppliers as follows:

The company has signed three separate agreements (for plants III, IV&V) for the use of electricity where it is obligated to pay the claims related to 

the utilization of electricity and differences between actual and minimum energy utilization as stipulated in the agreements.  Hence, the followings are 

contractual dues as of reporting date: 

*Power Supply Agreements with M/s. Qatar General Electricity & Water Corporation (Kahramaa) 

Movements during the year were as follows:

M/s. Qatar General Electricity & Water Corporation*

M/s. Qatar Energy**

Total -Note 18 (a)

2021

QR

182,244,374

30,080,437

212,324,811

2020

QR

177,183,840

2,752,905

179,936,745
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 Balance at beginning of the year 

 Provisions for the year 

 Paid during the year 

Balance at end of the year – Exhibit A 

2021

QR

10,588,431

1,122,370

(505,172)

11,205,629

2020

QR

12,201,935

1,251,615

(2,865,119)

10,588,431

17. EMPLOYEES’ END OF SERVICE BENEFITS

QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY (Q.P.S.C.)

NOTES TO THE FINANCIAL 
STATEMENTS (CONTINUED)
For the year ended December 31, 2021

14. LEGAL RESERVE
The legal reserve of the company amounting to QR.326,764,470 (Exhibit A) as at December 31, 2021 (2020: QR.326,764,470) created, pursuant to 

Qatari Commercial Companies’ Law No.11 of 2015, which mandates 10% of the net profit for the year is to be deducted annually and retained in the 

legal reserve account. The deduction shall be suspended when the balance in this reserve account amounts to at least 50% of the Company’s capital 

and is not available for distribution except in the circumstances specified in the law. 

Since the reserve has reached 50% of the share capital, the management has not transferred any portion from the profit to legal reserve for the years 

ended December 31, 2020 and 2021.

The movements in the fair value reserve of financial assets at fair value through other comprehensive income-equity instruments during the year were 

as follows:

Balance at beginning of the year 
Net changes in fair value for the year – Exhibit C
De-recognition of fair value reserve upon disposal – Exhibit D 
Balance at end of the year – Exhibit A

15. FAIR VALUE RESERVE OF FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH OTHER 
COMPREHENSIVE INCOME – EQUITY INSTRUMENTS 

Balance at beginning of the year

Net changes in share of fair value reserves – Exhibit C
Balance at end of the year – Exhibit A

2021

QR

8,843,126

(175,254)

8,667,872

2021

QR
50,392,459
(4,145,782)

(158,024)
46,088,653

2020

QR

10,224,295

(1,381,169)
8,843,126

2020

QR
50,127,629

8,856,768
(8,591,938)
50,392,459

16. SHARE OF FAIR VALUE RESERVES OF ASSOCIATES

The movement in the share of fair value reserves of associates were as follows:

The movements in the employees’ end of service benefits during the year were as follows:
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For the year ended December 31, 2021

Cash in hand

Balances in call and current accounts

Short term fixed deposits (maturity within 90 days)

Total – Exhibits A&E

2021

QR

-0-

7,647,191

691,200,000

698,847,191

2020

QR

135

7,218,723

288,000,000

295,218,858

12. CASH AND CASH EQUIVALENTS
a) This item consists of the following:

b) The balances in short term fixed deposits and call deposits have a profit rate of 1.25 % to 1.7% per annum during the year ended December 31, 2021 

(2020: 1.2% to 1.4% per annum).

 Balances with banks are assessed as low credit risk of default since these banks are highly regulated by the central bank. Accordingly, the management 

of the company estimates the loss allowance on balances with banks at the end of the reporting period at an amount equal to 12 months expected 

credit losses (ECL). None of the balances with banks at the end of the reporting period are past due, and taking into account the historical default 

experience and the current credit ratings of the bank, the management of the company have assessed that there is no impairment. Hence, no loss 

allowances on these balances have been recorded. 

13. SHARE CAPITAL 

Authorized, issued and fully paid up capital

The authorized, issued and fully paid up capital of the Company amounting to QR.653,528,940 (Exhibit A) as at December 31, 2021 comprising 

653,528,940 shares of QR.1 each. (2020: QR.653,528,940 comprising 653,528,940 shares of QR.1 each).
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b) Concentration: A sum of QR.158,345,835 is receivable from four major customers which represents 48% of total accounts receivable 
as at December 31, 2021. (2020: QR.101,334,059 is receivable from three major customers, represents 32%).

 

c) The following shows the movement in lifetime ECL that has been recognized in accordance with the simplified approach set out 
in IFRS 9:

The average credit period on sales of goods is 90 days. No interest is charged on outstanding trade receivables. The company 
obtains bank guarantees from its customers. 

The company always measures the loss allowance for trade receivables at an amount equal to lifetime expected credit losses (ECL) 
using the simplified approach. The expected credit losses on trade receivables are estimated using a provision matrix by reference to 
past default experience of the debtor and an analysis of the debtor’s current financial position, adjusted for factors that are specific to 
the debtors, general economic conditions of the industry in which the debtors operate and an assessment of both the current as well 
as the forecast direction of conditions at the reporting date. 

There has been no change in the estimation techniques or significant assumptions made during the current reporting period as 
compared to those made at December 31, 2020. 

The company writes off a trade receivable when there is information indicating that the debtor is in severe financial difficulty and 
there is no realistic prospect of recovery and when the debtor has been placed under liquidation or has entered into bankruptcy 
proceedings. 

In determining the recoverability of trade receivables, the company considers any change in the credit quality of the trade receivable 
from the date credit was initially granted up to the reporting date. The concentration of credit risk is limited due to the customer base 
being large and unrelated. Accordingly, the management believe that no further provision is required in excess of the current provision 
for expected credit losses.

 d) Includes a sum of QR.4,000,000 receivable from associates in respect of capital reduction and a sum of QR. 333,250 dividend 
disbursed but not collected due to timing differences.  

QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY (Q.P.S.C.)

NOTES TO THE FINANCIAL 
STATEMENTS (CONTINUED)
For the year ended December 31, 2021

ACCOUNTS AND OTHER RECEIVABLES (continued)

Balance at beginning of the year 
Increase in loss allowance during the year 

Balance at end of the year – Note 11(a)

2021
QR

 
4,045,244

84,599

4,129,843

2020
QR

3,614,169
431,075

4,045,244
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b) Provision for obsolete and slow moving inventories

Work in progress 

Spare parts 

Raw materials 

Finished goods 

Fuel, oil and lubricants 

Other miscellaneous 

Sub Total 

Provision for obsolete and slow moving inventories -Note 10(b)                         

   

Net 

Goods in transit 

Total – Exhibit A

Movements during the year were as follows:

Balance at beginning of the year 

Provision during the year – general 

Decline in net realizable value of spare parts 

Balance at end of the year – Note 10(a) 

a) This item consists of the following:

Accounts receivable – Note 11(b) 

Provision for expected credit losses – Note 11(c)

Net

Advances to suppliers 

Prepayments and other receivables – Note 11(d)  

Total – Exhibit A

2021

QR

204,594,793

102,625,431

64,043,951

25,635,672

1,116,885

4,181,463

402,198,195

(26,365,071)

375,833,124

2,251,168

378,084,292

2020

QR

356,827,171

109,768,728

77,228,828

14,663,840

1,386,295

3,892,094

563,766,956

(22,036,365)

541,730,591

1,348,995

543,079,586

2021

QR

22,036,365

2,514,939

1,813,767

26,365,071

2020

QR

21,163,946

872,419

-0-

22,036,365

2021

QR

333,111,754

(4,129,843)

328,981,911

16,208,928

11,215,567

356,406,406

2020

QR

318,821,519

(4,045,244)

314,776,275

5,670,484

5,874,939

326,321,698

QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY (Q.P.S.C.)

NOTES TO THE FINANCIAL 
STATEMENTS (CONTINUED)
For the year ended December 31, 2021

10. INVENTORIES

11. ACCOUNTS AND OTHER RECEIVABLES 

a) This item consists of the following:
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Financial assets at fair value through other comprehensive income-equity instruments comprise of investments in shares of listed companies in Qatar 

Exchange. The fair value of the quoted equity shares is determined by reference to published price quotations in Qatar Exchange.

The associate has reduced its share capital on an equal proportion, as a result, the company is entitled for consideration of QR.7,207,426 

(apportionment of QR.36,037,129). 

Movement during the year were as follows:

Balance at beginning of the year

Additions during the year

Disposals during the year

Net changes in fair value for the year
Balance at end of the year – Exhibit A 

2021

QR

206,620,665

7,761,877

(1,307,109)

(4,145,782)

208,929,651

2020

QR

225,557,797

25,280,195

(53,074,095)

8,856,768

206,620,665

QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY (Q.P.S.C.)

NOTES TO THE FINANCIAL 
STATEMENTS (CONTINUED)
For the year ended December 31, 2021

8. INVESTMENTS IN ASSOCIATES (CONTINUED)

9.FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME-EQUITY INSTRUMENTS  

d) The summarized financial information of the above associates are derived based on their latest available financial information after incorporation of 

certain adjustments to be more accurate and reflect the fair presentation as follows:

Total net assets 

Share of net assets 

Profit for the year 

Share of profit for the year 

Other comprehensive (loss) income 

Share of other comprehensive (loss) income 

Equal share reduction of associate*

2021

QR

92,695,544

30,890,790

4,949,446

1,649,403

(950,119)

(316,627)

-0-

2021

QR

77,040,596

15,408,119

901,758

180,352

706,865

141,373

(7,207,426)

2020

QR

111,469,102

22,293,820

606,593

121,319

(83,794)

(16,759)

-0-

2020

QR

92,696,966

30,891,264

2,826,062

941,785

(4,094,254)

(1,364,410)

-0-

Qatar Saudi Gypsum 
Industries Co. (W.L.L)

Qatar Quarries & Building 
Materials  Co. (P.Q.S.C.)
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b) The movements in investment in associates during the year were as follows: 

*The associate registered in the State of Qatar and engage in the business activity of gypsum production. The company owns 33.325% equity capital 
of the associate.

**The associate registered in the State of Qatar and engage in the business activity of gabbro aggregate production. The company owns 20% of equity 
capital of the associate. 

a) The investment in associates are represented as follows:

Qatar Saudi Gypsum Industries Co. (W.L.L.) *
Qatar Quarries & Building Materials Co. (P.Q.S.C.)**

Total – Exhibit A & Note 8(b)

Balance at beginning of the year 

Share of profit – Exhibit B 

Dividend received 

Net changes in share of  fair value reserves 

Equal share reduction of associate *

Balance at end of the year – Note 8(a)

2021
QR

30,890,790
15,408,119
46,298,909

2020
QR

30,891,264
22,293,820
53,185,084

2021

QR

53,185,084

1,829,755

(1,333,250)

(175,254)

(7,207,426)

46,298,909

2020

QR

53,503,149

1,063,104

-0-

(1,381,169)

-0-

53,185,084

QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY (Q.P.S.C.)

NOTES TO THE FINANCIAL 
STATEMENTS (CONTINUED)
For the year ended December 31, 2021

8.INVESTMENT IN ASSOCIATES 

c) The movements in investment in above associates during the year were as follows:

Balance at beginning of the year 

Share of profit 

Dividend received 

Share of fair value reserves changes 

Equal share reduction of associate*

Balance at end of the year

2021

QR

30,891,264

1,649,403

(1,333,250)

(316,627)

0

30,890,790

2021

QR

22,293,820

180,352

-0-

141,373

(7,207,426)

15,408,119

2020

QR

22,189,260

121,319

-0-

(16,759)

0

22,293,820

2020

QR

31,313,889

941,785

-0-

(1,364,410)

0

30,891,264

Qatar Saudi Gypsum 
Industries Co. (W.L.L)

Qatar Quarries & Building 
Materials  Co. (P.Q.S.C.)

b)Intangible assets represent the cost of software development-SAP ERP. The software development cost was amortized on straight line basis over 

the estimated useful life of three years. 



Such reassessment was determined based on independent consultants report dated July 23, 2020 along with high level involvement of the 

management’s judgment and assumptions where number of parameters had been considered as disclosed in note 3. The useful lives had been 

revised with effective from July 01, 2020 as follows;    

h) Changes in Useful Life of Property, Plant and Equipment (Continued)

-43-

b)The statement of profit or loss includes a sum of QR.6,824,004 as rental income from the above investment properties for the year ended December 

31, 2021 (2020: QR.5,600,004).

c) The fair value of the investment properties amounting to QR.187.35 million as at December 31, 2021 (2020: QR.200.68 million) determined by 

an accredited independent appraiser. The appraiser is an industry specialist in valuing these types of investment properties. The fair value was 

determined based on the market comparable approach that reflects recent transaction prices for similar properties on valuation date. In estimating 

the fair value of the properties, the highest and best use of the properties is their current use.

d) Lands on which the above properties located are integral part of the above investment properties. 

Cost

Balance at beginning of the year

Balance at end of the year 

Accumulated depreciation

Balance at beginning of the year

Charge for the year

Balance at end of the year

Net book value at end of the year - Exhibit - A

Cost

Balance at beginning of the year

Balance at end of the year 

Accumulated amortization

Balance at beginning of the year

Balance at end of the year

Net book value

2021

QR

42,556,999

42,556,999

38,370,462

453,718

38,824,180

3,732,819

2020

QR

42,556,999

42,556,999

37,916,745

453,717

38,370,462

4,186,537

2021

QR

5,872,169

5,872,169

5,872,169

5,872,169

0

2020

QR

5,872,169

5,872,169

5,872,169

5,872,169

0

QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY (Q.P.S.C.)

NOTES TO THE FINANCIAL 
STATEMENTS (CONTINUED)
For the year ended December 31, 2021

6. INVESTMENT PROPERTIES  

7. INTANGIBLE ASSETS

a) The movements in investment properties during the year were as follows:

a)The movements in intangible assets during the year were as follows:

Plants IV and V and their equipment                                                                                Initially 10 to 20 years  Revised to 35 years 

Buildings attached to plants IV & V                                                                                                     Initially 20 years Revised to 40 years
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d) As disclosed in note 34, the operation of the Cement Plants IV& V have been suspended on April 01, 2020 until further notice due to COVID 

19 impacts and other externalities.

e) Plant, equipment and tools include capital spares with net book value of QR.152,212,371 as at December 31, 2021 (2020: QR.185,488,594). 

f) The major capital work in progress represents certain expenses incurred related to sand plant and intangible assets for the purchases, 

construction and installation which are being progressed as of the reporting date. 

g) The depreciation charge is allocated as follows: 

h) Changes in Useful Life of Property, Plant and Equipment 

During the year ended December 31, 2020, the management has reconsidered its assumptions about the future use, specifically the remaining 

useful lives and residual value of the cement plants IV & V including the building attached to those plants. The decision was taken on the grounds 

that these plants have been suspended with effective from April 01, 2020 until further notice. Hence, the plants are under-utilized and idled for 

unspecified period, which require reassessment of the useful life estimates used in the depreciation calculation.  

On a conceptual basis, the depreciation absorption to inventories are excluded for cash flow purposes

Property, plant & equipment 

Building and machinery 

Plant, equipment and tools 

Motor Vehicles 

Total

Absorbed to cost of sales and inventories 

General and administrative expenses 

Selling and distribution expenses 

Total

Impairment 

0

13,862,506

18,774

13,881,280

2021 (QR.)

111,893,420

2,578,265

47,473

114,519,158

Carrying

 Value 

141,040

14,829,506

18,774

14,989,320

D e c l i n e i n N e t 

Realizable value 

--

--

--

2020 (QR.)

142,807,125

3,024,253

67,001

145,898,379

Recoverable & Ne 

Realizable Value  

4,595,000

967,000

0

5,562,000

QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY (Q.P.S.C.)

NOTES TO THE FINANCIAL 
STATEMENTS (CONTINUED)

5. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT AND CAPITAL WORK IN PROGRESS (CONTINUED)
C)Impairment of Property, Plant and Equipment and Net Realizable Value of Inventories (Continued)

For the year ended December 31, 2021

With effective from June 01, 2016, the Cement Plant I had been discontinued and the management is in the process of ascertaining the possible 

measures to ensure the recoverability of salvage. As such, as of reporting date, fair value of property, plant and equipment and inventories related 

to Cement Plant I was determined to ensure recoverable value and net realizable value respectively. Based on appraiser’s valuation report dated 

November 29, 2021 (deemed valued date assumed to be December 31, 2021), the recoverable and net realizable value of Cement Plant I have 

been determined by an accredited independent appraiser based in State of Qatar (Century 21, Raseem Real Estate Marketing, Accredited Real 

Estate Expert for Justice Courts). The appraiser is an industry specialist in valuing these types of plants, machinery, equipment and spare parts. The 

recoverable and net realizable value were determined based on the best industry practice, prevailing market conditions of the assets and sources 

of market comparable data.The carrying value, recoverable value and net realizable value of the identifiable assets and respective impairment and 

decline in net realizable value are as follows; 

Description

Inventories 

Spare parts                3,663,767               1,850,000                              --                   1,813,767

{Note 10(b)}

Amount (QR.)

(Exhibit B)
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Cost:

As at January 01, 2020 

Additions during the year 

Transferred  

As at December 31, 2020 

Additions during the year 

Transferred 

Disposals 

As at December 31, 2021  

Accumulated Deprecia-

tion/Impairment 

As at January 01, 2020 

Charge for the year 

As at December 31, 2020 

Charge for the year 

On disposal 

Impairment for the year 

As at December 31, 2021 

Net Book Value  

As at December 31, 2021 – 

Exhibit A 

As at December 31, 2020 – 

Exhibit A 

Buildings

QR

795,084,858

-0-

-0-

795,084,858

12,000

100,000

0

795,196,858

430,638,094

22,858,012

453,496,106

16,718,010

-0-

-0-

470,214,116

324,982,742

341,588,752

Plant equipment 

and tools 

QR

3,382,560,430

13,272,185

5,734,449

3,401,567,064

2,678,194

735,000

(42,500)

3,404,937,758

1,748,810,842

120,245,239

1,869,056,081

95,663,095

(1,876)

13,862,506

1,978,579,806

1,426,357,952

1,532,510,983

Motor vehicles

QR

124,233,349

-0-

-0-

124,233,349

115,000

0

0

124,348,349

118,609,386

1,774,615

120,384,001

1,359,419

-0-

18,774

121,762,194

2,586,155

3,849,348

Furniture and 

fixtures

QR

28,437,061

37,967

-0-

28,475,028

487,964

0

0

28,962,992

25,093,863

1,020,513

26,114,376

778,634

-0-

-0-

26,893,010

2,069,982

2,360,652

Capital work in 

progress

QR

10,690,417

-0-

(5,734,449)

4,955,968

555,000

(835,000)

0

4,675,968

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

4,675,968

4,955,968

Total

QR

4,341,006,115

13,310,152

-0-

4,354,316,267

3,848,158

0

(42,500)

4,358,121,925

2,323,152,185

145,898,379

2,469,050,564

114,519,158

(1,876)

13,881,280

2,597,449,126

1,760,672,799

1,885,265,703

b) The Company’s cement plants, sand plants, quarries and buildings including certain housings are constructed on land licensed from the State of 

Qatar via an Emiri Decree. The license term for the land has been expired in 2015. The Company is currently negotiating the terms and conditions of 

the lease agreement with competent authorities who has the concession rights for Dukhan area where the land is located. Whilst the negotiations are 

ongoing, based on the absolute assessment of the management, it has been assessed that no any indication which may impair the occupancy rights 

of land. Hence, it is continuing operations at the site. 

c) Impairment of Property, Plant and Equipment and Net Realizable Value of Inventories The accounting policy related to assessment of impairment 

disclosed in notes 3&4 have been applied as of reporting date to estimate the recoverable value of entire property, plant and equipment. In addition, 

the inventories’ net realizable value are assessed as promulgated by IAS 2- Inventories.  

QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY (Q.P.S.C.)

NOTES TO THE FINANCIAL 
STATEMENTS (CONTINUED)
For the year ended December 31, 2021

5. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT AND CAPITAL WORK IN PROGRESS 

a)The details of cost, accumulated depreciation/impairment and respective net book value of various categories of property, plant and equipment and 
capital work in progress are as follows:
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QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY (Q.P.S.C.)

NOTES TO THE FINANCIAL 
STATEMENTS (CONTINUED)
For the year ended December 31, 2021

4.CRITICAL JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (CONTINUED)

Key sources of estimation uncertainty (continued)

(vi) Significant increase in credit risk  

As explained in note 11, ECL are measured as an allowance equal to 12-month ECL for stage 1 assets, or lifetime ECL assets for 
stage 2 or stage 3 assets.  An asset moves to stage 2 when its credit risk has increased significantly since initial recognition. IFRS 9 
does not define what constitutes a significant increase in credit risk. In assessing whether the credit risk of an asset has significantly 
increased the company takes into account qualitative and quantitative reasonable and supportable forward looking information. 

(vii) Calculation of loss allowance

When measuring ECL the company uses reasonable and supportable forward looking information, which is based on assumptions 
for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due 
and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancement. 

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. Probability of default is an estimate of the likelihood of default over a 
given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

(viii) Determining the lease term
In determining lease term, management considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an 
extension option, or not exercise a termination option. Extensions options (or periodic after termination options) are only included in 
the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated). 

The assessment is reviewed if a significant event or a significant change in circumstances occurs which affects this assessment and 
that is within the control of the lessee. 
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QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY (Q.P.S.C.)

NOTES TO THE FINANCIAL 
STATEMENTS (CONTINUED)
For the year ended December 31, 2021

4.CRITICAL JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (CONTINUED)

Key sources of estimation uncertainty (continued)

(iii) Provision for obsolete and slow moving inventories 
The company’s management determines the estimated amount of slow moving and obsolete inventories. Inventories are held at 
the lower of cost and net realizable value. When inventories become old or obsolete, an estimate is made of their net realizable 
value. For individually significant amounts, the estimation is performed on an individual basis. Amounts which are not individually 
significant, but which are old or obsolete, are assessed collectively and an allowance applied according to the inventory type and the 
degree of aging or obsolescence, based on historical costs.  Any difference between the amounts will actually be realized in future 
periods and the amounts expected will be recognized in the statement of profit or loss. The provision is subject to change as a result 
of technical innovations and the usage of items. Management regularly reviews the percentage used to reflect historical pattern of 
any change in circumstances.    
(iv) Going concern 
The management and those charged with governance has made an assessment of its ability to continue as a going concern and 
satisfied that it has the resources to continue the business for foreseeable future. Furthermore, management is not aware of any 
material uncertainties that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. Therefore, these 
financial statements is continued to be prepared on the going concern basis. 

(v) Fair value measurements 

Some of the company’s assets are measured at fair value for financial reporting purposes. In estimating the fair value of an assets 
or liability, the company use market observable data to the extent it is available. Where level 1 inputs are not available, the company 
engages qualified external valuers to perform the valuation. The management works closely with qualified external valuers to 
establish the appropriate valuation techniques and inputs to the model. Information about the valuation techniques and its inputs 

used in determining the fair value of various assets and liabilities are disclosed in the respective notes and note 31.
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QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY (Q.P.S.C.)

NOTES TO THE FINANCIAL 
STATEMENTS (CONTINUED)
For the year ended December 31, 2021

4.CRITICAL JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (CONTINUED)

Key sources of estimation uncertainty (continued)

(i) Impairment of property, plant and equipment, investment properties and intangible assets 

At each reporting date, the company reviews the carrying amounts of its property, plant and equipment, investment properties and 

intangible assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered from impairment. Impairment exists 

when the carrying value of an asset or cash generating unit exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value 

less costs of disposal and its value in use. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to 

determine the extent of the impairment loss, if any. Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, 

the company estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs. In assessing value in use, 

the estimated future cash flows are discounted to their present value using an appropriate rate. 

The policy applicable for the impairment of non-financial assets such as property, plant and equipment, investment properties and 

intangible assets are disclosed in note 3.

(ii) Estimated useful lives of property, plant and equipment, investment properties and intangible assets 

The cost of items of property, plant and equipment, investment properties and intangible assets are depreciated on systematic basis 

over the useful lives of the assets. Management has determined the estimated useful lives of each asset and/ or category of assets 

based on the following factors:

• Expected usage of asset,

• Expected physical wear and tear, which depends on operational and environmental factors; and

• Legal or similar limits on the use of the assets.

Management has estimated no residual value for any item of property, plant and equipment, investment properties and intangible 

assets at the end of the useful lives as these have been deemed to be insignificant. Management regularly review this estimate 

based on the market condition at the end of each reporting period. The company had determined that the straight line method of 

depreciation is more appropriate for the company due to underutilization of the capacity. 

As disclosed in notes 3 and 5, the useful lives of certain items of property, plant and equipment have been reassessed during 2020. 

The management has reconsidered and ascertained their useful lives based on the external experts suggestion including high level 

of judgments in determining extension of useful lives when the assets are idle. 
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QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY (Q.P.S.C.)

NOTES TO THE FINANCIAL 
STATEMENTS (CONTINUED)
For the year ended December 31, 2021

4.CRITICAL JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (CONTINUED)

Critical judgments in applying accounting policies (continued)

(i) Classification of financial assets 
Management decides on the acquisition of a financial asset whether to classify it as fair value through other comprehensive income 
(FVOCI), amortized cost (AC) or as fair value through profit or loss (FVPL). The company classifies financial assets as amortized 
cost if the management objective is to hold financial asset in order to collect contractual cash flows or the financial asset, if the 
management objective is to achieve by both collecting contractual cash flows and selling the financial assets it measured the 
investment as FVOCI. All other financial assets are measured at FVPL.

The company has invested substantially in quoted securities, the management has primarily decided to account for them on their 
potential for long term growth rather than the short term profit basis. Consequently, the entire investments are recognized as fair 
value through other comprehensive income (FVOCI) rather than fair value through profit or loss (FVPL).

(ii) Accounting policy for measurement of investment properties 

Management of the company is required to choose as its accounting policy either the fair value model or the cost model and shall 
apply this policy to all of its investment properties, except if it holds an investment property as a lessee under an operating lease, 
under which it is required to hold these investment properties at fair value. The company has chosen to adopt the cost model for the 

purpose of measuring its investment properties in the statement of financial position.

(iii) Accounting for capital spare parts 

Capital spare parts are recognized as property, plant and equipment when they are held for production and are expected to be 
used during more than one year. All other spares are considered as inventory. The capitalized spares are considered necessarily by 
management to ensure the continuity of the production process and are considered available for use when the spare parts are in the 

store for use in the production. . 

(iv) Key management performance bonus 

Key management receive a discretionary bonus each year which is decided upon by the board of directors taking into account the 

company’s overall financial performance, percentage of profit on revenue and recovery of receivables. 

b) Key Sources of Estimation Uncertainty 

The Company makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates will, by definition, 

seldom equal the related actual results. The estimates and assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment 

to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:
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QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY (Q.P.S.C.)

NOTES TO THE FINANCIAL 
STATEMENTS (CONTINUED)
For the year ended December 31, 2021

3.SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

s) Basic and Diluted Earnings Per Share
The Company presents basic and diluted earnings per share data for its ordinary shares. Basic earnings per share is calculated by 
dividing the profit or loss attributable to ordinary shareholders of the Company by the weighted average number of ordinary shares 
outstanding during the year, adjusted for own shares held. Diluted earnings per share is determined by adjusting the profit or loss 
attributable to ordinary shareholders and the weighted average number of ordinary shares outstanding, adjusted for own shares held, 
for the effects of all dilutive potential ordinary shares, which comprise convertible notes and share options granted to employees.

t) Related Party Transactions  
Parties are considered to be related because they have the ability to exercise control over the Company or to exercise significant 
influence or joint control over the Company's financial and operating decisions. Further, parties are considered related to the 
Company when the Company has the ability to exercise control, significant influence, or joint control over the financial and operating 
decisions of those parties.

Transactions with related parties, normally, comprise of transfer of resources, services, or obligations between the parties. 
u) Events After the Reporting Period  
The financial statements are adjusted to reflect events that occurred between the statements of financial position date and when the 
financial statements are authorized for issue, provided they give evidence of conditions that existed at the reporting date and other 
events are disclosed in the financial statements where appropriate. 
v) Revenue from Contracts with Customers balances     

Contract assets 
A contract asset is the right to consideration in exchange for goods or services transferred to the customer. If the Company performs 
by transferring goods or services to a customer before the customer pays consideration or before payment is due, a contract asset 
is recognized for the earned consideration that is conditional. 
Accounts Receivables  
Accounts receivable represents the company’s right to an amount of consideration that is unconditional (i.e., only the passage of time 
is required before payment of the consideration is due). The accounting policies of financial assets in financial instruments paragraph 
details the initial recognition and subsequent measurement of accounts receivable.

Contract Liabilities 
A contract liability is the obligation to transfer goods or services to a customer for which the company has received consideration 
(or an amount of consideration is due) from the customer. If a customer pays consideration before the company transfers goods or 
services to the customer, a contract liability is recognized when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). 
Contract liabilities are recognized as revenue when the company performs under the contract.
4.CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY
In the application of the Company’s accounting policies, which are described in note 3, the management are required to make 
judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other 
sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be 
relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in 
the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period or in the period of the revision and future periods if 
the revision affects both current and future periods.

a) Critical judgment in applying accounting policies
The followings are critical judgments, apart from those involving estimations, that management has made in the process of applying 
the company’s accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognized in financial statements; 
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NOTES TO THE FINANCIAL 
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3.SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
Revenue Recognition (continued)

Rental income from investment properties   
Rental of investment properties where the company retains substantially all risks and rewards incidental to ownership are classified 
as operating leases. Rental income from operating leases (net of any incentives given to the lessees) is recognized in profit or loss 
on a straight-line basis over the lease term. 

Dividend income
Dividend income from investments is recognized when the company’s right to receive payment has been established.

Interest income
Interest income is accrued on a time basis with reference to the principal outstanding and the amount of revenue is measured using 
the effective interest method. 

Other income 
Other income is recognized on an accrual basis..

p) Borrowing Costs   
Borrowing costs are finance and other costs that the Company incurs in connection with the borrowing of funds. A qualifying asset for 
finance cost capitalization is an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale. The 
company capitalizes borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset 
as part of the cost of that asset. The Company recognizes other borrowing costs as an expense in the period in which it incurs them.

The Company begins capitalizing borrowing costs as part of the cost of a qualifying asset on the commencement date. The 
commencement date for capitalization is the date when the Company first meets all of the following conditions:
• incurs expenditures for the asset;
• incurs borrowing costs; and
• undertakes activities that are necessary to prepare the asset for its intended use or sale.

To the extent that the Company borrows funds specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset, the Company determines 
the amount of borrowing costs eligible for capitalization as the actual borrowing costs incurred on that borrowing during the period 
less any investment income on the temporary investment of those borrowings, if any.

The borrowing costs applicable to the borrowings of the Company that are outstanding during the period, other than those specific 
borrowings mentioned above as made specifically for the purpose of obtaining a qualified asset, are capitalized by applying a 
capitalization rate to the expenditures on that asset. The amount of borrowing costs that the Company capitalizes during the year is 
not to exceed the amount of borrowing costs it incurred during that year.

The Company suspends capitalization of borrowing costs during extended periods in which it suspends active development of a 
qualifying asset, and ceases capitalizing borrowing costs when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying 
asset for its intended use or sale are complete.

q) Foreign Currency Transactions  
Transactions in foreign currencies are initially recorded by the Company at Qatari Riyals at the date the transaction first qualifies for 
recognition. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to Qatari Riyals at exchange prevailing 
at the reporting date. Differences arising on settlement or translation of monetary items are recognized in profit or loss.
Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are translated using Qatari Riyals at exchange 
rates prevailing at the dates of the initial transactions. Non-monetary assets and liabilities measured at fair value in a foreign currency 
are translated into Qatari Riyals at exchange rates at the date when the fair value is determined. The gain or loss arising on translation 
of non-monetary items measured at fair value is treated in line with the recognition of gain or loss on change in fair value of the item 
(i.e., translation differences on items whose fair value gain or loss is recognized in other comprehensive income or profit or loss are 
also recognized in other comprehensive income or profit or loss, respectively).

r) Dividend Distribution
Dividend distribution to the Company’s shareholders is recognized as a liability in the Company’s financial statements in the period 
in which the dividend is approved by the Company’s shareholders.
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3.SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
Leases (continued)

The Company as a lessor

The company enters into lease agreements as a lessor with respect to some of its investment properties. Leases for which the 
company is a lessor are classified as finance lease or operating lease. Wherever the terms of the lease transfer substantially all the 
risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as a finance lease. All other leases are classified as operating 
leases. 
When the company is an intermediate lessor, it accounts for the head lease and the sub-lease as two separate contracts. The sub-
lease is classified as a finance or operating lease by reference to the right-of-use asset arising from the head lease. 

Rental income from operating lease is recognized on a straight-line basis over the lease term and is included in the statement of 
profit or loss due to its operating nature. Initial direct costs; incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the 
carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as rental income, Contingent rents are 
recognized as revenue in the period in which they are earned.

Amounts due from leases under finance leases are recognized as receivable at the amount of the company’s net investment in the 
leases. Finance lease income is allocated to accounting periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the company’s 
net investment outstanding in respect of the leases. 

When a contract includes lease and non-lease component, the company applies IFRS 15 to allocate consideration under the 
contract to each component.

o) Revenue Recognition
Revenue is measured based on the consideration to which the company expects to be entitled in a contract with customer and 
excludes amounts collected on behalf of third parties. The company recognized revenue when it transfers control of a product or 
service to a customer. 

The company’s revenue streams are mainly consists of the following major sources;
• Revenue from contracts with customers (sale of goods)
• Rental income from investments properties  
• Dividend income 
• Interest income 
• Others  
The company applies different recognition criteria and measurement principles for each of above revenue streams as follows; 

Revenue from Contracts with Customers 
The company is engaged to manufacture and sale of cements and washed sand. The company’s contracts with customers for the 
delivery of goods generally include one performance obligations. The company has concluded that the revenue from sale of goods 
should be recognized at the point in time when control of the goods is transferred to the customer, generally on delivery of the goods. 
A receivable is recognized by the company when the goods are delivered to the customer as this represents the point in time at which 
the right to consideration becomes unconditional, as only the passage of time is required before payment is due.
Payment of the transaction price is due immediately at the point the customer purchases the goods. The company recognizes 
revenue from the sale of goods measured at the fair value of the consideration received. If the revenue cannot be reliably measured, 
the company defers revenue recognition until the uncertainty is resolved.   
The company considers whether there are other promises in the contract that are separate performance obligations to which a 
portion of the transaction price needs to be allocated (e.g., warranties, customer  loyalty points). In determining the transaction price 
for the sale of goods, the company considers the effects of variable consideration, the existence of significant financing components, 
noncash consideration,  and consideration payable to the customer (if any).
As required for the financial statements, the company disaggregated the revenue recognized from contracts with customers into 
categories that depict how the nature, amount, timing and uncertainty of revenue and cash flows are affected by economic factors.



-33-

QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY (Q.P.S.C.)

NOTES TO THE FINANCIAL 
STATEMENTS (CONTINUED)
For the year ended December 31, 2021

3.SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
Leases (continued)
The Company as lessee (continued)

Right-of-Use Assets
The company recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available 
for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any 
re-measurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct 
costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use 
assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of the lease term and the estimated useful lives of the assets. 

If ownership of the leased asset transfers to the company at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase 
option, deprecation is calculated using the remaining useful life of the asset. The right-of-use assets are also subject to impairment. 
The company applies IAS 36 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for an identified impairment loss 
as described in the “property, plant and equipment” policy.

The right-of-use assets are presented as a separate line item in the statement of financial position.

As a practical expedient, IFRS 16 permits a lease not to separate non-lease components, and instead account for any lease and 
associated non-lease components as a single arrangement. The company has not used this practical expedient. 
Lease Liabilities 
At the commencement dates of the lease, the company recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments 
to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments less any lease incentives receivable, variable lease 
payments that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees. 
The lease liability is presented as a separate line item in the statement of financial position. 
Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses (unless they are incurred to produce 
inventories) in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.
In calculating the present value of lease payments, the company uses its incremental borrowing rate at the lease commencement 
date, if the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. The lease liability is subsequently measured by increasing 
the carrying amount to reflect interest on the lease liability (using effective interest method) and by reducing the carrying amount to 
reflect the lease payment made. 
The company re-measures the lease liability (and makes a corresponding adjustment to the related right-of-use asset) whenever: 
• The lease term has changed or there is a change in the assessment of exercise of a purchase option, in which case the lease liability 
is re-measured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate. 
• The lease payments change due to changes in an index or rate or a change in expected payment under a guaranteed residual 
value, in which cases the lease liability is re-measured by discounting the revised lease payments using the initial discount rate 
(unless the lease payments change is due to a change in a floating interest rate, in which case a revise discount rate is used). 
• A lease contract is modified and the lease modification is not accounted for as a separate lease, in which case the lease liability is 
re-measured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate.

The company has not made any such adjustments during the periods presented. 

Short-Term Lease and Lease of Low-Value Assets

The company applies the short-term lease recognition exemption to its short-term lease of properties and equipment if any (those 
lease that have lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). It also applies 
the lease of low-value assets recognition exemption to lease certain items that is considered of low value. Lease payment on short-
term leases and lease of low value assets (if any) are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.
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l)Employees' End of Service Benefits and Leave Salary 
End of service benefits for expatriate employees
For the expatriate employees, the Company provides for employees' end of service benefits determined in accordance with the 
requirements of Qatari Labor laws pertaining to retirement and pensions, wherever required. These unfunded charges are made 
by the Company on the basis of employees' salaries and the number of years of service at the statement of financial position date. 
Applicable benefits are paid to employees on termination of employment with the Company. The Company has no expectation of 
settling its employees' end of service benefits obligation in the near term and hence classified this under non-current liability.

End of service benefits for Qatari employees 
With respect to its Qatari employees, the Company makes contributions to the General Pension Fund Authority calculated as a 
percentage of the employees' salaries in accordance with the requirements of Law No.24 of 2002 pertaining to Retirement and 
Pensions. The Company's obligations are limited to these contributions, which are expensed when due.               

Employees' leave salary 
Provision for leave salary is determined as per the management policy applicable to each class of employee. 

m) Provision
A provision is recognized in the statement of financial position when the Company has a legal or constructive obligation as a result of 
a past event and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation.  If the effect is material, 
provisions are determined by considering the expected future cash flows of the Company. The amount recognized as a provision is 
the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the reporting date, taking into account the risks and 
uncertainties surrounding the obligation.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, the 
receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can 
be measured reliably. 

n) Leases
The Company assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to 
control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

The Company as a Lessee

The Company applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of 
low-value assets. For these leases, the company recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis 
over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits 
from the leased assets are consumed. The company recognizes lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets 
representing the right to use the underlying assets.
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Financial liabilities (continued)

Financial Liabilities at Amortized Cost 

This is the category most relevant to the Company. After initial recognition, the loans and borrowing and other financial liabilities are 
subsequently measured at amortized cost using the effective interest. Gains and losses are recognized in profit or loss when the 
liabilities are derecognized as well as through the effective interest rate amortization process. Amortized cost is calculated by taking 
into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the effective interest rate. The 
effective interest rate amortization is included as finance charges in the statement of profit or loss. 

This category generally applies to accounts, retentions and other payables, dividend payable and other contractual payable 
obligation, if any. 

Foreign exchange gains and losses 

For financial liabilities that are denominated in a foreign currency and are measured at amortized cost at the end of each reporting 
period, the foreign exchange gains and losses are determined based on the amortized cost of the instruments. These foreign 
exchange gains and losses are recognized in the ‘other gains and losses’ line items in profit or loss for financial liabilities that are not 
part of a designated hedging relationship.

The fair value of financial liabilities denominated in a foreign currency is determined in that foreign currency and translated at the spot 
rate at the end of the reporting period. For financial liabilities that are measure at FVPL, the foreign exchange component forms part 
of the fair value gains or losses and is recognized in profit or loss for the financial liabilities that are not part of a designated hedging 
relationship.

Derecognition of financial liabilities 

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. When an existing 
financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are 
substantially modified, such an exchange or modification is treated as the derecognition of the original liability and the recognition of 
a new liability. The difference in the respective carrying amounts is recognized in the statement of profit or loss.

Offsetting of Financial Instruments
Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position if there is a 
currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realize the 
assets and settle the liabilities simultaneously.
k) Inventories
Inventories are measured at the lower of cost and net realizable value after providing for any obsolescence and damages determined 
by the management. The cost of inventories includes expenditure incurred in acquiring the inventories, production or conversion 
costs and other costs incurred in bringing them to their existing location and condition. In case of manufactured inventories and work 
in progress, cost includes an appropriate share of production overheads based on normal operating capacity. 
Costs are those expenses incurred in bringing each product to its present location and condition which are computed as follows:
• Raw materials, minor spare parts and consumables: Purchases costs on weighted average cost basis. 
• Work in progress and finished goods: cost of direct materials, direct labour and other direct cost plus attributable overheads based 
on normal level of activity.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less the estimated costs of completion and 
selling expenses.
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Derecognition of financial assets 

The company derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it 
transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the company 
neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the 
company recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the company 
retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the company continues to recognize 
the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received. On derecognition of a financial asset 
measured at amortized cost, the difference between the asset’s carrying amount and the sum of the consideration received and 
receivable is recognized in profit or loss. In addition, on derecognition of an investment in a debt instrument classified at FVOCI, the 
cumulative gain or loss previously accumulated in the investments revaluation reserve is reclassified to profit or loss. In contrast, 
on derecognition of an investment in equity instrument which the company has elected on initial recognition to measure at FVOCI, 
the cumulative gain or loss previously accumulated in the investments revaluation reserve is not reclassified to profit or loss, but is 
transferred to retained earnings. 

Financial Liabilities
Initial Recognition and Measurement
Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at fair value through profit or loss and financial liabilities 
at amortized cost. The Company’s financial liabilities include accounts and other payables, dividend payable, contract liabilities and 
lease liabilities, if any.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly 
attributable transaction costs. 

Subsequent Measurement
The measurement of financial liabilities depends on their classification, as described below:

Financial Liabilities at Fair Value through Profit or Loss
Financial liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated 
upon initial recognition as at fair value through profit or loss.

Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This 
category also includes derivative financial instruments entered into by the Company that are not designated as hedging instruments 
in hedge relationships as defined by IFRS 9. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are 
designated as effective hedging instruments.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the statement of profit or loss.  Financial liabilities designated upon 
initial recognition at fair value through profit or loss are designated at the initial date of recognition, and only if the criteria in IFRS 9 
are satisfied.  The Company has not designated any financial liability at fair value through profit or loss.
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 Measurement and recognition of expected credit losses
The measurement of expected credit losses is a function of the probability of default, loss given default (i.e. the magnitude of the 
loss if there is a default) and the exposure at default. The assessment of the probability of default and loss given default is based on 
historical data adjusted by forward-looking information as described above. As for the exposure at default, for financial assets, this 
is represented by the assets’ gross carrying amount at the reporting date; for financial guarantee contracts, the exposure includes 
the amount draws down as at the reporting date, together with any additional amounts expected to be drawn down in the future by 
default date determined based on historical trend, the company’s understanding of the specific future financing needs of the debtors, 
and other relevant forward-looking information. 

For financial assets, the expected credit loss is estimated as the difference between all contractual cash flows that are due to the 
company in accordance with the contract and all the cash flows that the company expects to receive, discounted at the original 
effective interest rate. For a lease receivable, the cash flows used for determining the expected credit losses is consistent with the 
cash flows used in measuring the lease receivable in accordance with IFRS 16-Leases. 

The company recognizes an impairment gain or loss in profit or loss for all financial instruments with a corresponding adjustment to 
their carrying amount through a loss allowance account, except for investments in debt instruments that are measured at FVOCI, for 
which the loss allowance is recognized in other comprehensive income and accumulated in the investment revaluation reserve, and 
does not reduce the carrying amount of the financial asset in the statement of financial position

Loans and receivables 

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payment and fixed maturities that are not 
quoted in an active market. After initial measurement, loans and receivables (including trade and other receivables, bank balances 
and others) are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method, less any impairment.

Interest income is recognized by applying the effective interest rate, except for short-term receivables when the effect of discounting 
is immaterial. 

Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash in hand, bank balances and short term deposits with an original maturity of three months 
or less, net of bank overdrafts if any.

Trade receivables

Trade receivables are stated at original invoice amount, less any impairment for expected credit losses. An estimate of provision 
accounts is made based on the expected credit loss. Bad debts are written off as incurred. 
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Impairment of financial assets (continued)

Definition of default

The company considers the following as constituting an event of default for internal credit risk management purposes as historical experience 

indicates that receivables that meet either of the following criteria are generally not recoverable: 

• When there is a breach of financial covenants by the counterparty; or 

• Information developed internally or obtained from external sources indicates that the debtor is unlikely to pay its creditors, including the company, if 

full (without taking into account any collateral held by the company). 

Irrespective of the above analysis, the company considers that default has occurred when a financial asset is more than 90 days past due unless the 

company has reasonable and supportable information to demonstrate that a more lagging default criterion is more appropriate.

  Credit-impaired financial assets

A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of that financial asset 

have occurred. Evidence that a financial asset is credit-impaired includes observable data about the following events: 

• Significant financial difficulty of the issuer or the borrower;

• A breach of contract, such as a default or past due event 

• The lender(s) of the borrower, for economic or contractual reasons relating to the borrower’s financial difficulty, having granted to the borrower a 

concession that the lender would not otherwise consider

• It is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization or

• The disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties.

 Write-off policy

The company writes off a financial asset when there is information indicating that the counterparty is in severe financial difficulty and there is no 

realistic prospect of recovery, e.g. when the counterparty has been placed under liquidation or has entered into bankruptcy proceedings. Financial 

assets written off may still be subject to enforcement activities under the company’s recovery procedures, taking into account legal advice where 

appropriate. Any recoveries made are recognized in profit or loss. 



-27-

QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY (Q.P.S.C.)

NOTES TO THE FINANCIAL 
STATEMENTS (CONTINUED)
For the year ended December 31, 2021

3.SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

Financial assets (continued)

Impairment of Financial Assets

The company recognizes a loss allowance for expected credit losses on investment in debt instruments that are measured at FVOCI, trade 
receivables, contract assets. The amount of expected credit losses is updated at each reporting date to reflect changes in credit risk since initial 
recognition of the respective financial instruments.  

The company always recognizes lifetime ECL for trade receivables. The expected credit losses on these financial assets are estimated using a 
provision matrix based on the company’s historical credit loss experience, adjusted for factors that are specific to the debtors, general economic 
conditions and assessment of both the current as well as the forecast direction of conditions at the reporting date, including time value of money 
where appropriate. 

For all other financial instruments, the company recognizes lifetime ECL when there has been a significant increase in credit risk since initial 
recognition. However, if the credit risk on the financial instrument has not increased significantly since initial recognition, the company measures the 
loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month ECL. The assessment of whether lifetime ECL should be recognized is 
based on significant increases in the likelihood or risk of a default occurring since initial recognition instead of on evidence of a financial asset being 
credit-impaired at the reporting date. 

Lifetime ECL represents the expected credit losses that will result from all possible default events over the expected life of a financial instrument. In 
contrast, 12-month ECL represents the portion of lifetime ECL that is expected to result from default events on a financial instrument that are possible 
within 12 months after the reporting date. 

Significant increase in credit risk

In assessing whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the company compares the risk of a 
default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial 
recognition. In making this assessment, the company considers both quantitative and qualitative information that is reasonable and supportable, 
including historical experience and forward-looking information that is available without undue cost or effort. Forward-looking information considered 
includes the future prospects of the industries in which the company’s debtors operate, obtained from economic expert reports, financial analysts, 
governmental bodies, relevant think-tanks and other similar organizations, as well as consideration of various external sources of actual and forecast 
economic information that relate to the company’s core operations. 

The company considers a financial asset to have low credit risk when the asset has external credit rating of ‘investment grade’ in accordance with 
the globally understood definition or if an external rating is not available, the asset has an integral rating of ‘performing’. Performing means that the 
counterparty has a strong financial position and there is no past due amounts. 

For financial guarantee contracts, the date that the company becomes a party to the irrevocable commitment is considered to be the date of initial 
recognition for the purposes of assessing the financial instrument for impairment. In assessing whether there has been a significant increase in the 
credit risk since initial recognition of a financial guarantee contracts, the company considers the changes in the risk that the specific debtor will default 
on the contract. 

The company regularly monitors the effectiveness of the criteria used to identify whether there has been a significant increase in credit risk and 
revises them as appropriate to ensure that the criteria are capable of identifying significant increase in credit risk before the amount becomes past 
due. 
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Financial assets (continued)
The Company’s business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The 
business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place 
(regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company commits to purchase or sell the asset.
Subsequent Measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories: 
• Financial assets at amortized cost (debt instruments) 
• Financial assets at fair value through other comprehensive income (FVOCI) with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments) 
• Financial assets designated at fair value through other comprehensive income (FVOCI) with no recycling of cumulative gains and losses upon 
derecognition (equity instruments) 
• Financial assets at fair value through profit or loss 

As of reporting date, that the company contracted with only the financial assets at amortized cost and the financial assets designated at fair value 
through other comprehensive income (FVOCI) with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments).  

Financial Assets at Amortized Cost (Debt Instruments)

The company measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

• The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows and,

• The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the 
principal amount outstanding. 

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest (EIR) method and are subject to impairment. Gains and 
losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The company’s financial assets at amortized cost includes accounts and other receivables and bank deposits.

Financial Assets Designated at Fair Value Through Other Comprehensive Income With no Recycling of Cumulative Gains and Losses Upon 

Derecognition (Equity Instruments)

The company subsequently measures financial assets at fair value through other comprehensive income at fair value and gains and losses on fair 
value changes are recognized in other comprehensive income, there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or 
loss. Dividends from such investments continue to be recognized in statement of profit or loss as other income when the company’s right to receive 
payments is established, except when the company benefits from such proceeds as a recovery of part of cost of the instrument, in which case, such 
gains are recorded in other comprehensive income. Equity instruments at FVOCI are not subject to impairment.

Listed shares held by the company that are traded in an active market are classified as Equity Instruments at FVOCI and are stated at fair value at 
the end of each reporting period. Fair value is determined in the manner described in note 31.
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i) Impairment of Non-Financial Assets

The Company assesses, at each reporting date, whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual 
impairment testing for an asset is required, the Company estimates the asset’s recoverable amount. An asset’s recoverable amount is the higher of 
an asset or cash generating unit’s (CGU) fair value less costs of disposal and its value in use. The recoverable amount is determined for an individual 
asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or companies assets. When the 
carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current 
market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs of disposal, recent market 
transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used. These calculations are 
corroborated by valuation multiples, quoted share prices for publicly traded companies or other available fair value indicators. Impairment losses of 
continuing operations are recognized in the statement of profit or loss in those expense categories consistent with the function of the impaired asset, 
except for assets previously revalued where the revaluation was taken to other comprehensive income up to the amount of any previous revaluation.

Assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist 
or may have decreased. If such indication exists, the company estimates the asset’s recoverable amount. A previously recognized impairment loss 
is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset’s recoverable amount since the last impairment loss 
was recognized. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying 
amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Such reversal 
is recognized in the statement of profit or loss unless the asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal is treated as a revaluation 
increase.

j) Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity. 
Financial assets and financial liabilities are recognized when the company becomes a party to the contractual provision of the instruments. 

Financial assets

Initial Recognition and Measurement

Financial assets are classified, at initial recognition, as subsequently measured at amortized cost (AC), fair value through other comprehensive 
income (FVOCI), and fair value through profit or loss (FVPL). The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial 
asset’s contractual cash flow characteristics and the Company’s business model for managing them. With the exception of trade receivables that 
do not contain a significant financing component or for which the Company has applied the practical expedient, the Company initially measures a 
financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs. Trade receivables that do 
not contain a significant financing component or for which the Company has applied the practical expedient are measured at the transaction price 
determined under IFRS 15.
 In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income (FVOCI), it needs to 
give rise to cash flows that are ‘solely payments of principal and interest (SPPI)’ on the principal amount outstanding. This assessment is referred to 
as the SPPI test and is performed at an instrument level.

QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY (Q.P.S.C.)

NOTES TO THE FINANCIAL 
STATEMENTS (CONTINUED)
For the year ended December 31, 2021
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f) Investment Properties (continued)

Investment property is derecognized when either they have been disposed or when the investment property is permanently withdrawn from use and 
no future economic benefit is expected from its disposal. The difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is 
recognized in the statement of profit or loss in the period of de-recognition. 

g) Intangible Assets 

Intangible assets with finite useful lives are acquired separately are measured on initial recognition at cost. Following the initial recognition, 
intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and accumulated impairment losses. Amortization is recognized on a 
straight-line basis over their estimated useful lives. The estimated useful life and amortization method are reviewed at each reporting period and 
the effect of any changes in estimation is accounted for on a prospective basis as promulgated by applicable International Financial Reporting 
Standards.

Intangible assets represent the cost of software development. The software development cost is amortized on straight line basis over the estimated 
useful life of three years. The amortization expense on intangible assets with finite lives is recognized in the statement of profit or loss as the 
expense category that is consistent with the function of the intangible assets.

An intangible asset is derecognized on disposal, or when no future economic benefits are expected from use or disposal. Gains or losses arising 
from de-recognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset 
and are recognized in the statement of profit or loss when the asset is de-recognized.

h) Investment in Associates

Associates are those entities in which the Company has significant influence and that is neither a subsidiary nor interest in a joint venture. Significant 
influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control of those policies.

The Company’s investment in its associates are accounted for using the equity method from the date on which the investee becomes an associate. 
Under the equity method, the investment in associates are initially recognized at cost. The carrying amount of the investment is adjusted to recognize 
changes in the Company’s share of net assets of the associates since the acquisition date. 

The statement of profit or loss reflects the Company’s share of the results of operations of the associate. Any change in other comprehensive income 
of those investees is presented as part of the Company’s other comprehensive income. In addition, when there has been a change recognized 
directly in the equity of the associates, the Company recognizes its share of any changes, when applicable, in the statement of changes in equity. 
Unrealized gains and losses resulting from transactions between the company and the associate are eliminated to the extent of the interest in the 
associate. 

When the Company’s share of losses exceeds its interest in an equity accounted investee, the carrying amount of that interest, including any long-
term investments, is reduced to nil, and the recognition of further losses is discontinued except to the extent that the Company has an obligation or 
has made payments on behalf of the associate.



-23-

QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY (Q.P.S.C.)

NOTES TO THE FINANCIAL 
STATEMENTS (CONTINUED)
For the year ended December 31, 2021

3.SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

Property, plant and equipment (continued)

The estimated useful lives are as follows:
Description       Until June 30, 2020   From July 01, 2020
Buildings  - except plants IV & V                                               5 - 20 years                                         5 - 20 years
Buildings attached to plants IV & V                                 20 years                                                             40 years
Plant, equipment and tools –except plants IV & V        3 - 20 years                                          3 - 20 years
Plant and equipment attached to plants IV & V            10 - 20 years                                          35 years 
Motor vehicles                                                                     5 - 10 years                                          5 - 10 years 
Furniture and fixtures                                                         3 - 20 years                                             3 - 20 years

In general, the residual values, useful lives and methods of depreciation of property, plant and equipment are reviewed at each financial year-end 
and adjusted prospectively, if appropriate. The major influential factors and assumptions used for the estimation of useful lives of the assets are not 
materially deviated during the year. 

However, during 2020, the management reconsidered their assumptions about the future use of assets, specifically the remaining useful life and 
residual value of plants IV & V, as those were under-utilized and idled for unspecified period. As such, the above plants’ useful lives have been 
reassessed. 

 Subsequent costs
Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that 
future economic benefits associated with the asset will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. All other repair and 
maintenance costs are charged to profit or loss during the period in which they are incurred.

Derecognition of property, plant and equipment
The gain or loss on disposal or retirement of an asset represented by the difference between the sale proceeds and the carrying amount of the asset 
is recognized as an income or expense. 

  Capital work in progress  
Properties in the course of construction and installation for production, rental or administrative purposes, or for purpose not yet determined are 
defined as capital work in progress and carried at cost, less any recognized impairment loss. Cost includes all capital nature expenditures including 
applicable borrowing cost, if it meets the criteria of qualifying assets. Capital work in progress are reclassified to appropriate category of property, 
plant and equipment and depreciated when completed and ready for their intended use.

f) Investment Properties

Investment properties are properties (land or building or part of building or both) held to earn rentals or for capital appreciation or both, but not for sale 
in ordinary course of business, use in the production or supply of goods or services or for administrative purpose. Investment properties are stated at 
cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. 

Depreciation is calculated based on the estimated useful lives of the applicable assets on a straight line basis when the assets are ready for their 
intended use, so as to write off the historical cost of such asset over its estimated useful life. Investment properties, other than land, are depreciated 
on a straight-line basis over their estimated useful lives of 20-30 years. The estimated useful lives, residual values and depreciation methods are 
reviewed at each reporting period, the effect of any changes in estimation is accounted for on a prospective basis as promulgated by applicable 
International Financial Reporting Standards.



-22-

QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY (Q.P.S.C.)

NOTES TO THE FINANCIAL 
STATEMENTS
For the year ended December 31, 2021

3.Significant Accounting Policies (CONTINUED)

b) Basis of Preparations
The financial statements have been drawn up from the accounting records of the Company under the historical cost convention 
except for the financial and non-financial assets and liabilities which are measured at fair value. Historical cost is generally based on 
fair value of the consideration initially given in exchange for assets. 

 c) Functional and Presentation Currency 
The financial statements are presented in Qatari Riyals (QR.) which is the Company’s functional and presentation currency and all 
values are rounded to the nearest Qatari Riyals (QR.) except when otherwise indicated. 

d) Use of Estimates and Judgments  
The information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgments in applying accounting policies that have the 
most significant effect on the amount recognized in the financial statements are described in the Note 4.

e) Property, Plant and Equipment
Recognition and measurement
Items of property, plant and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if 
any. Cost includes expenditures that are directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be 
capable of operating in the manner intended by the management including applicable borrowing cost.

The cost of self-constructed assets includes the cost of materials and direct labour, any other costs directly attributable to bringing 
the assets to a working condition for their intended use, including the capitalized borrowing. Purchased software that is integral 
to the functionality of the related equipment is capitalized as part of that equipment. The carrying value of the replaced part is 
derecognized. All other repairs and maintenance are charged to the statement of profit or loss during the financial period in which 
they are incurred. 

Items such as spare parts, stand-by equipment and servicing equipment are recognized as property, plant and equipment when 
they meet the definition of property, plant and equipment as per IAS 16. The capitalized spares are considered necessary by the 
management to ensure the continuity of the production process and are depreciated from the date they become available for use. 

Depreciation
Depreciation on all property, plant and equipment is charged to the profit or loss on the straight line method commencing when the 
assets are ready for their intended use, so as to write off the historical cost of such asset over its estimated useful life. The estimated 
useful lives, residual values and depreciation methods are reviewed at each reporting period, the effect of any changes in estimation 
accounted for on a prospective basis as promulgated by applicable International Financial Reporting Standards 

Consequently, as disclosed in note 5(h) to these financial statements, reasonable assessment have been made by the 
management to revise estimated useful lives of plants IV and V along with its integral buildings. The decision was taken with 
effective from July 01, 2020 based on external consultant’s outcome and considering the following factors:

• Expected usage of the above plants assessed by reference to their expected capacity and physical output, 
• Expected physical wear and tear, which generally depends on operational factors such as the how frequent and number of shifts 
for which the above plants are to be used and the repair and maintenance plan and schedules and the care and maintenance of the 
asset while idle,
• Technical or commercial obsolescence arising from changes or improvements in production, or from a change in the market 
demand for the product or service output of the above plants. Expected future reductions in the selling price of an item that was 
produced using an asset could indicate the expectation of technical or commercial obsolescence of the plants, which, in turn might 
reflect a reduction of the future economic benefits embodied in those plants,
• Legal or similar limits on the use of the above plants, such as the expiry dates of related leases of the land where plant and 
buildings are operated. 



1. GENERAL INFORMATION
Qatar National Cement Company (Q.P.S.C.) (the “Company”) was incorporated in the State of Qatar as a Qatari Public 
Shareholding Company, under the Emiri Decree No. 7 of 1965 with Commercial Registration No. 25. The Company’s head office is 
located in Doha, State of Qatar and it is a listed company on the Qatar Stock Exchange. 

The company is primarily engaged in the production and sale of cement, washed sand and other related products at its plants 
located in Umm Bab and Al Rakiyat in the State of Qatar. 

These financial statements include the assets, liabilities and results of operation of the company’s branch registered under the 
commercial registration number 25/1.

2.  APPLICATION OF NEW AND REVISED INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRSs)
(i) New and amendments to the standards, new and revised interpretations  and annual improvements to IFRSs affecting 
amounts reported and/or disclosures in the financial statements  
The accounting policies adopted in the preparation of these financial statements and the notes attached thereto are consistent 
with those used in the preparation of the previous financial statements for the year ended December 31, 2020, except for certain 
amendments to the standards that became effective in the current year as described below:

Amendments to the Standards     Effective Date
IFRS 16 Covid 19- Related Rent Concessions                                                            April 01, 2021
IFRS 9, 7,4,16 & IAS 39  Interest Rate Bench Mark Reform – Phase 2 January 01, 2021

The above amendments to the standards have been adopted by the company, where ap-plicable, and which did not have any 
material impact on the accounting policies, finan-cial position or performance of the Company.
(ii) New and amendments to IFRSs issued but not yet effective 
The following new, amendments and improvements to the standards have been issued but are not yet effective and the company 
intends to adopt these standards, where applicable, when they become effective;

   Amendments to the Standards                                                                                                                            Effective Date

In addition to the above as part of annual improvements to IFRS standards 2018-2020 cycle, the following standards have been 
amended;

3.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
a) Statement of Compliance
The accompanying financial statements have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards 
(IFRSs) and the applicable provisions of the Qatari Commercial Companies Law No. 11 of 2015.
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QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY (Q.P.S.C.)

NOTES TO THE FINANCIAL 
STATEMENTS
For the year ended December 31, 2021

New Standard
IFRS 17

IFRS 1
IFRS 9
IFRS 16
IAS 41

Effective Date
January 01,2023

January 01, 2022
January 01, 2022
January 01, 2022
January 01, 2022

Insurance Contracts

Reference to the Conceptual Framework 
Proceeds Before Intended Use 
Onerous Contracts – Cost of Fulfilling a Contract 
Classification of Liabilities as Current/Non 
current 
Definition of Accounting Estimates 
Disclosures of Accounting Policies 

 
Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a single 
Transaction
Sale or Contribution of Assets between an Inves-tor and its Associate or 
Joint Venture 

Subsidiary as a first-time adopter 
Fees test for derecognition of financial liabilities 
Lease incentive
Taxation in fair value measurement

IFRS 3
IAS 16
IAS 37
IAS 1

IAS 8
IAS 1 & IFRS
practice
state-ments 2
IAS 12

IAS 28 & IFRS 
10

January 01, 2022
January 01, 2022
January 01, 2022

January 01, 2023
January 01, 2023
January 01, 2023

January 01, 2023
Deferred
 Indefinitely
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THE ACCOMPANYING NOTES 1 TO 34 CONSTITUTE AN INTEGRAL PART OF THESE FINANCIAL STATEMENTS

2021
QR

224,530,382

114,972,876
13,881,280

2,514,939
1,813,767

(9,994,691)
(6,127,979)
(6,684,498)
(1,829,755)

1,122,370
84,599
(1,876)

334,281,414

160,666,588
(24,946,884)

52,684,564
522,685,682

(505,172)
(3,711,384)

518,469,126

(3,848,158)

(7,761,877)

1,307,109

42,500
9,994,691
5,238,806
1,000,000
3,207,426
6,684,498

15,864,995

-0-
(130,705,788)

(130,705,788)
403,628,333
295,218,858
698,847,191

2020
QR

148,455,357

146,352,096
-0-

872,419
-0-

(9,378,071)
(2,191,352)
(7,639,658)
(1,063,104)

1,251,615
431,075

-0-
277,090,377

30,768,458
84,145,261

(47,059,320)
344,944,776

(2,865,119)
(4,304,087)

337,775,570

(13,310,152)

(25,280,195)

53,074,095

0
9,378,071

2,453,701
0

0
7,639,658

33,955,178

(91,250,000)
(196,058,682)

(287,308,682)
84,422,066

210,796,792
295,218,858

Note

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Profit for the year– Exhibit B 
Adjustments for:
Depreciation of property, plant and equipment and investment 
properties
Impairment of property, plant and equipment
Provision for obsolete and slow moving inventories – general  
Provision for decline in net realizable value of spare parts 
Rental income
Interest income
Dividend income 
Share of (profit) from associates 
Provision for employees’ end of service benefits 
Provision for expected credit losses 
Gain on disposal of property, plant and equipment
Operating profit before working capital changes
Changes in operating assets and liabilities 
-Inventories 
-Accounts and other receivables
-Accounts and other payables 
Cash generated from operations 
Employees’ end of service benefits paid
Social and sports fund contribution paid 
Net cash from operating activities 
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES 
Additions to property, plant and equipment and capital work in 
progress 
Additions to financial assets at fair value through other com-prehensive 
income -equity instruments 
Proceeds from disposals of financial assets at fair value through other 
comprehensive income – equity instruments
Proceeds from disposal of property, plant and equipment
Rental income received
Interest income received
Dividend income received from associates
Proceeds from equal share reduction of associate 
Dividend income received
Net cash from investing activities 

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 
Repayment of borrowings
Dividend distribution  
Net cash (used in) financing activities 
Net increase in cash and cash equivalents 
Cash and cash equivalents at beginning of the year 
Cash and cash equivalents at end of the year 

QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY (Q.P.S.C.)

STATEMENT OF      
CASH FLOWS
For the year ended December 31, 2021

12

EXHIBIT ''E''
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Profit for the year - Exhibit B
Other comprehensive income
Items that will be reclassified subsequently to profit or loss:
Net changes in share of fair value reserves of associates 

Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:
Net changes in fair value of financial assets at fair value through other 
comprehensive income-equity instruments  

Other comprehensive income for the year – Exhibit D
Total comprehensive closs income for the year– Exhibit D

Notes

16

15

2021

QR

224,530,382

--

(175,254)

(4,145,782)

 (4,321,036)

220,209,346

 

2020

QR

148,455,357

--

(1,381,169)

8,856,768

7,475,599

155,930,956

 

THE ACCOMPANYING NOTES 1 TO 34 CONSTITUTE AN INTEGRAL PART OF THESE FINANCIAL STATEMENTS

QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY (Q.P.S.C.)

STATEMENT OF PROFIT 
OR LOSS AND OTHER 
COMPREHENSIVE 
INCOME
For the year ended December 31, 2021

EXHIBIT ''C''



-17-

Revenue
Cost of sales
Gross profit
Other income 
Expenses related to amicable legal claims
Impairment of property, plant and equipment 
General and administrative expenses 
Selling and distribution expenses 
Share of  profit from associates 
Finance charges 

Profit for the year – Exhibits C, D & E

Earnings per share
Basic earnings per share (QR.) 

Basic and diluted earnings per share

Notes

19

20

21

18(d)

5(c)

22

23

8(b)

24

24

2021

QR

824,401,807

(557,764,317)

266,637,490

43,091,888

(34,487,332)

(13,881,280)

(26,929,120)

(11,731,019)

1,829,755

0

224,530,382

0.34

0.34

2020

QR

659,622,002

(494,119,208)

165,502,794 

23,379,903

-0-

-0-

(24,255,163)

(16,754,842)

1,063,104

(480,439)

148,455,357

0.23

0.23

THE ACCOMPANYING NOTES TO 34 CONSTITUTE AN INTEGRAL PART OF THESE FINANCIAL STATEMENTS

QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY (Q.P.S.C.)

STATEMENT OF
PROFIT OR LOSS
For the year ended December 31, 2021

EXHIBIT ''B''
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ASSETS

NON-CURRENT ASSETS

Property, plant and equipment and capital work in pro-gress 

Investment properties 

Investment in associates 

Financial assets at fair value through other comprehensive income-

equity instruments  

Total non-current assets

Current assets

Inventories 

Accounts and other receivables

Cash and cash equivalents 

Total current assets

Total assets

EQUITY AND LIABILITIES

Equity

Share capital 

Legal reserve 

Fair value reserve of financial assets at fair value through

 other comprehensive income-equity instruments 

Share of fair value reserves of associates

Retained earnings 

Total equity – Exhibit D

Non-current liabilities

Employee’s end of service benefits

Accounts and other payables – long term  

Total Non-Current Liabilities

CURRENT LIABILITIES

Accounts and other payables – short term 

Total liabilities

Total Equity and Liabilities 

Notes

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

17

18(b)

18(b)

2021

QR

1,760,672,799

3,732,819

46,298,909

208,929,651

2,019,634,178

 

378,084,292

356,406,406

698,847,191

1,433,337,889

3,452,972,067

 

653,528,940

326,764,470

46,088,653

8,667,872

2,016,875,621

3,051,925,556

11,205,629

164,054,124

175,259,753

225,786,758

401,046,511

3,452,972,067

2020

QR

1,885,265,703

4,186,537

53,185,084

206,620,665

2,149,257,989

 

543,079,586

326,321,698

295,218,858

1,164,620,142

3,313,878,131

653,528,940

326,764,470

50,392,459

8,843,126

1,928,506,263

2,968,035,258

 

10,588,431

172,034,073

182,622,504

163,220,369

345,842,873

3,313,878,131

These financial statements were approved by the Board of Directors on January 31, 2021 and signed on its behalf by:

THE ACCOMPANYING NOTES 1 TO 34 CONSTITUTE AN INTEGRAL PART OF THESE FINANCIAL STATEMENTS

                   Salem Bin Butti Al-Naimi                                                                                                                     Khaled Sultan K. KH. Al-Rabban                                                                                                                                        
                             Chairman                                                                                                                                                    Managing Director

STATEMENT  OFFINANCIAL  POSITION
QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY (Q.P.S.C.)

As at December 31, 2021
EXHIBIT ''A''
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Report on Other Legal and Regulatory Requirements
Furthermore, in our opinion, proper books of accounts have been kept by Qatar National Cement Company (Q.P.S.C.) (the “Company”), Doha-

State of Qatar, an inventory count has been conducted in accordance with established principles, and the financial statements comply with the 

Qatari Commercial Companies’ Law No. 11 of 2015 and the Company’s Articles of Association. Except for the matters described in the Emphasis 

of Matters paragraphs, we have obtained all the information and explanations we required for the purpose of our audit, and are not aware of any 

violations of the above mentioned law or the Articles of Association having occurred during the year which might have had a material effect on the 

business of the Company or on its financial position.

TALAL ABU-GHAZALEH & CO.

Hazim Al Surkhi, CPA 

(Licence No.119)

QFMA Licence No. 120152

Doha, January 31, 2021  

INDEPENDENT
AUDITOR’S REPORT
(CONTINUED)
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (CONTINUED)

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but 
not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company’s internal control.
• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the 
management.
• Conclude on the appropriateness of the management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, 
whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going 
concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the 
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to 
the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements 
represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation. 

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant 
audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit. 

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding 
independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and 
where applicable, actions taken to eliminate threats or safeguards applied. 

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of 
the financial statements of the current year and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor’s report unless law 
or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be 
communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits 
of such communication. 
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INDEPENDENT
AUDITOR’S REPORT
(CONTINUED)

Other Information
The management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Company’s Annual 

Report of year 2021 (the “Annual Report”) but does not include the financial statements and our auditor’s report thereon. The Annual Report is 

expected to be made available to us after the date of this auditor’s report. 

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon. 

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available 

and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the 

audit, or otherwise appears to be materially misstated. 

 

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those 

charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with International Financial Reporting 

Standards and the applicable provisions of Qatari Commercial Companies Law, and for such internal control as the management determines is 

necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the management is responsible for assessing the Company’s ability to continue as a going concern, 

disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to 

liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. 

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting process. 

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether 

due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a 

guarantee that an audit conducted in accordance with International Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. 

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to 

influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements. 

As part of an audit in accordance with International Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism 

throughout the audit. We also: 

•Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit 

procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not 

detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional 

omissions, misrepresentations, or the override of internal control. 
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(CONTINUED)

Our procedures in relation to restatement of 
previously reported balances included but not 
limited:  

• Understanding and evaluating the omission in relation to the accruals 

of energy supplier claims in respect of take-or-pay,

• Evaluating the impact on the previously reported balances due to the 

omission,

• Assessing the management assessment and procedures deployed 

to rectify the omission by referring to the Board of Directors’ meeting 

minutes, contractual agreements and latest correspondences with the 

competent authorities,

• Re-computing the present obligation related to the take-or-pay 

claims based on the contractual terms and conditions and agreeing 

with the  latest correspondence  with the energy supplier,

• Obtaining board of directors’ and the management’s retrospective 

adjustments along with their justification for such restatement to ensure  

that the correction of omission is complied with the International 

Accounting Standard 8 - Accounting Policies, Changes in Accounting 

Estimates and Errors,

• Assessing whether the adequate disclosures are made in the financial 

statements in relation to the restatement of previously reported 

balances as promulgated by International Accounting Standard 8 – 

Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors.

Restatement of previously reported balances-
omission of financial obligation related to energy 
supplies:  

As disclosed in notes 18 (c) & 32, the company has rectified the 

previously omitted financial obligation against the energy supplier 

(M/s. Qatar General Electricity & Water Corporation) in relation to the 

take-or-pay claims for the period from 2009 to 2017. Such rectification 

has been adjusted retrospectively by restating the previously reported 

balances and considered as key audit matter to the current year audit 

due to the followings;

• The amount involved in the restatement of previously reported 

balances amounting to QR.76,025,117 is material to the financial 

statements,

• The Company’s energy consumption agreements with the energy 

supplier are amended numerous times with different terms and 

conditions, since its initial contracts,

• Take-or-pay claims for the energy consumption has been determined 

using the significant and complex computation due to contractual 

terms and conditions,

• Energy consumptions and related expenses are interrelated with the 

suspended plant IV & V,

• The final claims for the take-or-pay are determined after conclusion 

of significant level and difference phases of negotiations with the 

competent authorities, 

• Significant level of management judgement involved to determine 

the appropriate application of International Accounting Standard 8 – 

Accounting policies, Changes in Accounting Estimates and Errors.  
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(CONTINUED)

Key audit matters How these key audit matters were addressed in our 
audit 

Valuation, Existence and Recoverability of Inventory 
Balances:    
As disclosed in note 10, the Company’s inventories consist 
of various components and we have identified valuation and 
existence of raw materials, work in progress and finished 
goods and the recoverability of spare parts are the key area 
requiring particular considerations due to the followings: 
•  The Company has significant levels of inventories amounting 
to QR.378,084,292 at the reporting date, 
• A significant portion of long outstanding spare parts are held 
for future maintenance purposes and practical obstacles in 
identifying net realizable value,
•  The existence of raw materials, work in progress and finished 
goods are ascertained based on the outcome of externally 
appointed quantity surveyor with the specific expertise 
knowledge and experience. Further, surveying process also 
involves use of complex measurement factors,
•  In arriving at the valuation of various types of inventories, 
the Company deploys different processes and techniques. 
Specifically, the cost of work in progress and finished products, 
involves the use of raw materials, the allocation of payroll cost 
and other overheads using a complex process,
• A specific assessment has been made during the year 
based on the external appraiser’s outcome to ensure the net 
realizable value of spare parts related to cement plant I. 

The accounting policies for inventory are outlined in note 3. 

Our procedures in relation to valuation, existence and 
recoverability of inventories included but not limited
• Assessing the design and operating effectiveness of controls 
over the existence and valuation of inventory,
• Attending the physical inventory count at the year end and 
physically observed whether the long aged spare parts are in 
usable conditions,
• Examining the external surveyor’s report and understanding 
the key estimates made and approach taken by the surveyor 
in determining the inventory quantities and assessing the 
competency, capability and objectivity.
• Reviewing the Company’s process of reflecting the results of 
the physical inventory count and surveyor’s outcome into the 
accounting records,
• We agreed the quantities and valuation of inventories in the 
final inventory compilation to the results of the quantity surveys 
and the test counts we performed at the physical inventory 
count,
• For purchased items of inventory including raw materials and 
spare parts, reviewed the Company’s procurement process 
and tested the costs recorded to supporting documentation on 
a sample basis,
• Assessed the methodology applied by the management in 
the allocation of production overheads to inventory valuation 
and re-performed the inventory valuation to support the 
valuation of inventories,
• Assessing the competence and other credentials of the 
appraiser and ensure whether the appraiser’s assessment 
related to net realizable value are in line with the respective 
International Financial Reporting Standards,
• Testing the net realizable values of inventories by comparing 
with the post year-end sales prices of similar goods,
• Reviewing the adequacy of the Company’s provisions against 
inventory by assessing the board of directors’ assumptions 
and the Company’s policy.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial 
statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and 
in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. In addition to the matters described in 
the emphasis of matters paragraphs above, we have determined the matters described below are key audit matters that need to be 
communicated in our report: 
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To 
The Shareholders
Qatar National Cement Company (Q.P.S.C.)
Doha – State of Qatar 
Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion Basis for Opinion 

Emphasis of Matter

We have audited the financial statements of Qatar National Cement 

Company (Q.P.S.C.) (the “Company”), Doha-State of Qatar, which 

comprise the statement of financial position as at December 31, 2021, 

and the statement of profit or loss, statement of profit or loss and other 

comprehensive income, statement of changes in equity and statement 

of cash flows for the year then ended, and notes to the financial 

statements, including a summary of significant accounting policies.

 

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, 

in all material respects, the financial position of the Company as at 

December 31, 2021, and its financial performance and its cash flows 

for the year then ended in accordance with International Financial 

Reporting Standards. 

We conducted our audit in accordance with International 
Standards on Auditing. Our responsibilities under those 
standards are further described in the Auditor’s Responsibilities 
for the Audit of the Financial Statements section of our report. 
We are independent of the Company in accordance with 
the International Ethics Standards Board for Accountants’ 
International Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA 
Code), together with the ethical requirements that are relevant 
to our audit of the financial statements in the State of Qatar, and 
we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance 
with these requirements and IESBA Code. We believe that the 
audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to 
provide a basis for our opinion. 

We draw attention to the following notes to these financial statements:

i)  Note 5(b), which describes that the license issued by the Government 

of Qatar to use the land on which quarries, plants and buildings are 

situated has been expired in 2015. As of the reporting date, the Company 

is in the process of negotiating with competent authorities related to terms 

and conditions of the lease agreement.

       

ii) Note 18(c), where the company is in the process of finalizing contractual 

arrangements with the energy supplier for the provisions accrued during 

the year, due to changes in contract price and other factors for the 

utilization of gas from the energy supplier. 

Our opinion is not modified in respect of the above matters. 
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It also commends the good cooperation 
of all ministries, authorities, public 
institutions and local and international 
companies. We thank the company›s loyal 
customers for maintaining and increasing 
their dealings with the company at all 
different stages.

Finally, we value the role of employees 
in performing their duties, to achieve the 
company›s planned goals and achieve the 
desired results.

In conclusion, we congratulate the 
honorable shareholders for the 
distinguished results that the company 
achieved in 2021 despite the exceptional 
circumstances caused by the Corona 
pandemic, and we renew our determination 
to achieve the company’s development and 
progress in various fields.

Salem Bin Butti Al- Naimi

Chairman of the Board
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recommends your esteemed meeting, 
to approve the distribution of 30% of 
the share capital, as cash dividends to 
shareholders for the year 2021, which is 30 
dirhams per valid share.

Third: The most prominent achievements 
for the year 2021:

Despite the negative effects of the Corona 
pandemic, which has swept all countries of 
the world since March 2020, the company 
has achieved the following important 
achievements:

• Achieving a noticeable increase in 
production, sales and revenues for all 
the company›s products, compared to 
the previous year, and a good increase 
in profits in a way that enhances the 
company›s financial position and meets 
the aspirations of shareholders and all 
stakeholders.

• Obtaining the approval of the Qatar 
General Electricity and Water Corporation 
to settle the corporation›s claim to pay the 
accumulated take or pay bills to supply 
electricity to cement factories from 2009 
to 2020, in 6 equal annual installments, 
starting from 01/01/2022, with the 
exemption of late settlement interests.

• Providing the country›s needs of different 
types of cement with the same high quality 
specifications and reasonable prices.

• Maintaining rationalization of energy 
consumption and reducing other costs, 
and achieving fair treatments with Qatar 
Energy and the Qatar General Electricity 
and Water Corporation regarding stopping 
the cement factories )4 and 5( since the 
beginning of April 2020, and reducing gas 
and electricity consumption during the past 
two years.

• Lifting the qualification on the financial 
statements for the year 2021, after 
obtaining the approval of the Qatar General 
Electricity and Water Corporation, to pay 
the accumulated take or pay bills from 
2009 to 2020, amounting to about 172 
million riyals, by creating an additional 
provision.

• Reaching an amicable settlement with 
the Ministry of Municipality to end the 
case against the company claiming 69 
million riyals for the extraction of raw 
materials and raw sand from outside the 
limits of the concession granted to the 
company, by paying 35 million riyals in 5 
annual installments. The first installment 
was paid with the aim of strengthening 
cooperation with the Ministry in order to 
extend the concession allocated to the 

company on the quarries of raw materials 
for the cement industry, and some other 
outstanding issues.

• Full commitment to the application of 
precautionary measures to combat the 
spread of the Corona epidemic, in all work 
sites, in order to achieve the safety of 
workers and protect the work environment 
in the company, in accordance with the 
binding measures by the state.

• Commitment to apply the governance 
system in the company›s various activities, 
in order to develop performance to achieve 
governance objectives of efficiency, 
transparency and integrity.

• Covering all company employees under 
the medical insurance.

• A commitment to activating the 
company›s national role in supporting 
environmental, social and sport activities, 
by maintaining environmental conditions 
at the sites of cement and washed sand 
factories in Umm Bab and Mukaynis, and 
paying the contribution to support the 
planned sports and social activities, and 
complying with the implementation of the 
governance system in a way that enhances 
performance efficiency in the company, 
and achieves confidence Investors and 
all stakeholders. As well as encouraging 
the workforce to participate in awareness 
programs and humanitarian activities in 
the country.

Fifth: The Board›s plans and expectations 
for the year 2022: 

We review the main targets of the Board›s 
future plans, in brief, in the following 
points:

• Exploiting the production capacity 
available to the company to provide the 
market needs of its various products with 
high quality specifications and reasonable 
prices.

• Rationalizing production costs as much 
as possible, especially in the consumption 
of gas, electricity, commodity materials and 
other costs.

• Continue to strive to extend the 
concession allocated to the company on 
quarries of raw materials for the cement 
industry, and to find a quarry for raw 
sand so that the company can exploit 
its production capacity according to the 
demand available in the market.

• Pursuing the search for stimulating 
projects, to exploit the available production 
capacity, in order to achieve an economic 
return.

•Taking into account the requirements 

of environmental protection, and the 
preservation of natural resources for the 
manufacture of cement, washed sand and 
calcium carbonate.

•Maintaining the workforce in the 
important work sites in the company, 
and upgrading health services in the 
sites to ensure efficient performance and 
excellence.

•Updating the resource planning system 
)SAP( with the new version that adopts the 
SAP S4Hana database in order to ensure a 
better environment for program users.

•Ensure the implementation of the 
governance system, in order to reach 
the highest levels of commitment in 
the performance of various tasks or 
responsibilities.

•Commitment to social contribution in its 
multiple aspects, in the environmental, 
social and governance aspects, equality 
and the protection of human rights, in 
order to enhance the company›s national 
role in community service.

In conclusion: We are honored to extend 
our sincere thanks and great gratitude 
to His Highness, the Emir of the State, 
Sheikh / Tamim bin Hamad Al Thani, for 
his continuous support to the company, to 
continue its pioneering industrial role, in 
supporting national projects and achieving 
Qatar Vision 2030. We also extend our 
sincere thanks and appreciation to His 
Excellency Sheikh Khalid Bin Khalifa bin 
Abdulaziz Al Thani - Prime Minister and 
Minister of Interior, for his continuous 
efforts to starve and support the industrial 
sector in the country.
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Directors Report 2021

Distinguished Shareholders

I am pleased to present to you the Board of Directors’ report for the year 2021, on the company’s activity and financial position, and the 
Board’s future plans and expectations for the year 2022, as follows:

First: The company›s activity in 2021:

• Production and Sales:

The company’s production of ordinary and sulphate resistant cement amounted to 2.8 million tons, compared to two million tons in 
the previous year. The production of washed sand increased to 6.7 million tons, compared to 5.3 million tons in the previous year. The 
production of calcium carbonate also increased to 49 thousand tons compared to 48 thousand tons in the previous year. The company’s 
sales of cement of all kinds amounted to 2.6 million tons, compared to two million tons in the previous year. Sales of washed sand 

increased to 6.3 million tons, compared to 5.1 million tons in the previous year. Calcium carbonate sales 
amounted to 50 thousand tons compared to 49 thousand tons in the previous year.

• Sales revenue:

Sales revenues from cement, washed sand and calcium carbonate increased to 824 million 
riyals, compared to 660 million riyals in the previous year.

Second: The financial position and profits for the year 2021: 

• Financial position:

Shareholders’ equity as on December 31, 2021 amounted to 3.1 billion riyals, compared to 3 
billion riyals at the end of the previous year, achieving an increase of 83 million riyals.

• Earnings:

The company›s net profit increased to 224.5 million riyals, compared to 148.5 million riyals 
for the previous year, despite the negative effects resulting from the Corona pandemic and its 

severe impact on the economic conditions in the world.

In confirmation of the strength and growth of the company’s financial position, and based on 
the good financial results achieved by the company for the year 2021, the Board of Directors 
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