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  المستقلين مدققي الحسابات تقرير
  

  المحترمين  حضرات السادة المساھمين
  ق.م.مجموعة المستثمرين القطريين ش

  الدوحة 
  دولة قطر

  

  الموحدةتقرير عن البيانات المالية 

وشركاتھا التابعة  ")الشركة(" ق.م.مجموعة المستثمرين القطريين شلالمرفقة  الموحدة لقد دققنا البيانات المالية
 وبيان الدخل ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في  الموحد والتي تتكون من بيان المركز المالي "المجموعة"يشار إليھم (

، سنة المنتھية بذلك التاريخوالتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لل الموحدوبيان الدخل الشامل  الموحد
  . ملخص للسياسات المحاسبية الھامة واإليضاحات التفسيرية األخرى تمثل وإيضاحات،

  
  الموحدةاإلدارة عن البيانات المالية  ةمسؤولي

ً للمعايير الدولية الموحدة ھذه البيانات المالية وعرض عن إعداد  ةمسؤولالمجموعة إن إدارة  بشكل عادل وفقا
 الموحدة ر المالية ووفقا ألنظمة الرقابة الداخلية التي تحدد اإلدارة أنھا ضرورية لغرض إعداد البيانات الماليةللتقاري

  .الخالية من أية معلومات جوھرية خاطئة سواء كانت ناتجة عن اختالسات أو أخطاء
  

  مسؤولية مدققي الحسابات

لقد تم تدقيقنا وفقاً . وفقاً لما قمنا به من أعمال التدقيق الموحدة إن مسؤوليتنا ھي إبداء الرأي عن ھذه البيانات المالية
لمعايير التدقيق الدولية، والتي تتطلب منا االلتزام بأخالقيات المھنة ذات العالقة وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق 

  .ة خاطئةمن أية معلومات جوھري الموحدة بھدف الحصول على تأكيدات معقولة عن خلو البيانات المالية
  

 يشمل التدقيق القيام بإجراءات بھدف الحصول على أدلة تدقيق مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة بالبيانات المالية
تعتمد اإلجراءات المختارة على تقديراتنا، بما فيھا تقييم مخاطر وجود معلومات جوھرية خاطئة بالبيانات . الموحدة
وعند تقييم ھذه المخاطر فإننا نأخذ في االعتبار أنظمة . ن اختالسات أو أخطاءسواء كانت ناتجة ع الموحدة المالية

بصورة عادلة وذلك بھدف تصميم  الموحدة المعنية بإعداد وعرض البيانات المالية للمجموعة الرقابة الداخلية
مة الرقابة الداخلية إجراءات التدقيق المناسبة في ظل األوضاع القائمة وليس بغرض إبداء رأي عن مدى فاعلية أنظ

ً لمدى مالءمة المبادئ المحاسبية المطبقة ومدى معقولية التقديرات . للمجموعة ً تقييما كما يشمل التدقيق أيضا
  .الموحدة المحاسبية التي تجريھا اإلدارة باإلضافة إلى تقييم عام لعرض البيانات المالية

  
  .مناسبة لتكوين أساس سليم للرأي الذي توصلنا إليهإننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليھا كافية و

  

  

     

  

  

  

  



 

 
 

  الرأي 

 الموحد تظھر بصورة عادلة، في كل الجوانب الجوھرية، المركز المالي الموحدة برأينا أن البيانات المالية
للسنة المنتھية في ذلك التاريخ وفقاً  الموحدة وأدائھا المالي وتدفقاتھا النقدية ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ة كما في مجموعلل

  .للمعايير الدولية للتقارير المالية
  

  موضوع آخر
  

تم تدقيقھا من  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للمجموعة كما في وللسنة المنتھية في المرفقة المقارنة لية الموحدة االبيانات الم
  .غير متحفظعن رأي تدقيق  ٢٠١٢يناير  ٢٦قبل مدقق آخر عبر في تقريره الصادر في 

  
  التقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

إن الشركة تمسك سجالت . لقد حصلنا على جميع اإليضاحات والمعلومات التي رأيناھا ضرورية ألغراض التدقيق
لي للمخزون محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية تتفق مع تلك السجالت، كما نؤكد على أنه قد تم القيام بالجرد الفع

لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية . في نھاية السنة وفقا لألسس الموضوعة
أو لبنود النظام األساسي خالل السنة يمكن أن يكون لھا أثر جوھري على أعمال  ٢٠٠٢لسنة ) ٥(القطري رقم 

  . ٢٠١٢ديسمبر  ٣١الشركة أو مركزھا المالي كما في 
  

  

  جوبال باالسوبرامنيام  ٢٠١٣فبراير  ٤
  كي بي إم جي  الدوحة

  )٢٥١(القطري رقم  راقبي الحساباتسجل م  دولة قطر
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)تابع(ق .م.مجموعة المستثمرين القطريين ش - المستقلين  ققي الحساباتتقرير مد



 

٣ 

ق.م.شمجموعة المستثمرين القطريين
  الموحد المركز الماليبيان

  
 باللایر القطري  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في

      

   
ديسمبر               ٣١

٢٠١٢  
ديسمبر                ٣١

٢٠١١ 
    إيضاح 

     الموجودات
 ١,٧٧٦,٣١١,١٣٦  ١,٩٣٢,٠٥٣,٠١٨ ٦ ممتلكات وآالت ومعدات

 ٣١٤,٤٥٧,٥٨٥  ١٠٣١٤,٤٥٧,٥٨٥  شھرة
 ٤٩٢,٢٠٥,٩١٠  ٤٩٤,٧٧٨,٨٧٥ ٧  عقاريةاستثمارات 
 ٩٠,٧٨١,٦٨٢  ٣,٧٢٤,٠٨٨ ٩ عيللب متاحة إستثمارات

 ٤٣,٦٩٦,٤٠٩  ٨٤٨,١٨٢,٩٤٤زميلةاستثمارات فى شركات 

 ٢,٧١٧,٤٥٢,٧٢٢  ٢,٧٩٣,١٩٦,٥١٠  الموجودات غير المتداولة

     
 ٧٠,٧٣٧,٤٣٧  ٩٤,٣٠٣,٩٧٨ ١١ مخزون

 ٦٣,٤٠٠,٩٩٥  ١٤٢,٢٦٧,٢٣٥ ٢١ نةيمد ذمم
 ٧٣٩,٣٥٢  ٦٤٥,٦٢٦ ١٤ ذات عالقة أطراف مستحق من

 ٦٣,٦٩٦,٣٢٨  ١٠,٥٦٤,٤٢٣  نيللمورد مقدمة دفعات
 ٢,١٧٨,٥٨٦  ٩٠٨,٤٠٩  ألعمال مقاوالتعمالء  ة منمستحقمبالغ 
 ٢٢,٠٧٧,٧٩٦  ٢١,٥٢٠,٤٤٧ ١٣  أخرى ذمم مدينةو مقدما مدفوعة فيمصار
 ١١٥,٨٥٢,٩٣٥  ٢٦٨,٠١٨,١٣٠ ١٥ البنوكلدى   أرصدةنقد و

 ٣٣٨,٦٨٣,٤٢٩   ٥٣٨,٢٢٨,٢٤٨  إجمالي الموجودات المتداولة
 ٣,٠٥٦,١٣٦,١٥١ ٣,٣٣١,٤٢٤,٧٥٨  إجمالي الموجودات

     
      )٦صفحة ( حقوق الملكية
 ١,٢٤٣,٢٦٧,٧٨٠  ١,٢٤٣,٢٦٧,٧٨٠ ١٦ رأس المال

 ٤٨٢,٩٢٥,٣١٤  ٤٩٨,١٥١,٢٧١ ١٧ احتياطي قانوني
 ٤,٨٧٤,١٦٤  )١,٢٦٢,٨٦٥( ٩  احتياطي القيمة العادلة

 ١٤٢,٥٦٨,٥٠٥  ١٨٢,٥٥٠,٥٣٩   أرباح  مدورة
 ٦٢,١٦٣,٣٨٩  ٩٣,٢٤٥,٠٨٤   ةتوزيعات أرباح مقترح

 ١,٩٣٥,٧٩٩,١٥٢  ٢,٠١٥,٩٥١,٨٠٩   إجمالي حقوق الملكية

      
      المطلوبات

 ٩٣٢,١٤٥,٨٨٨  ٩٨٠,٤٦٩,٧٠٠ ١٨ قرض طويل األجل
 ٢,٦٣٥,٦٤٢  ٣,٦٠٦,٤٣٩ ١٩  مكافآت نھاية خدمة الموظفين

 ١٥,٥٠٣,٧٦٨  ٣,٤٤٧,٢٠٩ ٢٠ طويل األجل أوراق دفع
 ٣١,٩٣٣,٨٢٠  ٣١,٢٩٥,٨١٥  محتجزات دائنة

 ٩٨٢,٢١٩,١١٨ ١,٠١٨,٨١٩,١٦٣  متداولةالمطلوبات غير الإجمالي 

     
 ٣٤,٣١٨,٥٥٢  ٣٦,٠٥٨,٣٢٧  دائنة ذمم

 ٣١,٩٣٣,٨٢٠  ٣١,٢٩٥,٨١٥  دائنة محتجزات
 ٢٣,٤٠٨,٥٣٦  ٣٤,٢٢٦,٨٢٨ ١٨ قصيرة األجل قروض
 ٢٩٩,٥٤٧  ١٦٤,٦٩٧ ١٤  عالقة ذات ألطراف مستحق
 ١,٢١٧,٠٢٦  ٥,٧٥٢,٥٥٧   ألعمال مقاوالتة للعمالء مستحقمبالغ 

 ١٥,٥٠٢,٦٦٥  ١٤,٢٧٧,٥٩٦ ٢٠ قصيرة األجل أوراق دفع
 ٣١,٤٣٧,٧٣٥  ١٧٤,٨٧٧,٩٦٦ ٢١  أخرى ومطلوبات مستحقات
 ١٣٨,١١٧,٨٨١ ٢٩٦,٦٥٣,٧٨٦   متداولةالمطلوبات الإجمالي 

 ١,١٢٠,٣٣٦,٩٩٩ ١,٣١٥,٤٧٢,٩٤٩  إجمالي المطلوبات
 ٣,٠٥٦,١٣٦,١٥١ ٣,٣٣١,٤٢٤,٧٥٨  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

  :من قبل ٢٠١٣ رياربف  ٣بالنيابة عنھم في  مجلس اإلدارة والتوقيع عليھا من قبل المالية البياناتھذه تم اعتماد 

 

  .الموحدة تشكل جزء ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية ٢٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

المسندناصربنهللاعبد/السيد
 المنتدب العضو و اإلدارة مجلس رئيس



 

٤ 

ق.م.شمجموعة المستثمرين القطريين
  الموحد الدخلبيان

  

 باللایر القطري ٢٠١٢ديسمبر ٣١في  المنتھيةللسنة
  

ديسمبر              ٣١  
٢٠١٢ 

 
ديسمبر             ٣١

٢٠١١ 
    إيضاح 

     ةيليتشغ راداتيإ

 ١٩٤,٢١٦,٢٣٠   ٣٥٩,١١٤,٨٤٥  سمنتأ عاتيمب

 ٤٨,١٦٢,٩٤٤   ١٠٥,٤٣٥,٧٥٦  وخدمات عقود راداتيإ

  ٢٤٢,٣٧٩,١٧٤   ٤٦٤,٥٥٠,٦٠١ 

     ةيليتشغ فيتكال

 (١٤٧,٧٨٣,٠٣٣)  (٢٣٦,٢٨٩,٠٢٤)  سمنتأ عاتيمب فيتكال

 (٢٤,٨٢٧,٦١٠)  (٤٠,٤٨٢,٩٥٧)  خدمات و عقود فيتكال

   (٢٧٦,٧٧١,٩٨١)  (١٧٢,٦١٠,٦٤٣) 

 ٦٩,٧٦٨,٥٣١  ١٨٧,٧٧٨,٦٢٠  مجمل الربح

      

 ٣٢٨,٦٦٢   ١٠٢,٧٨٤  قصيرة األجل ودائع راداتيإ

 ٢٣,٨٤٢,٨٢٥   ١٣,٢٢٤,٩٥٦ ٨ من نتائج شركات زميلة المجموعة حصة

 ٤,٥٢٩,٧٠٧   ١,٧٥٣,٥٥٣   إيرادات االستثمار

 ٢,٩٨٠,٤٥٠   ٢,٣٤٨,٣٣٠   جاراتيإ راداتيإ

 ٣,٢٧١,٥٠٨   ٧,٢٦٢,١٧٨ ٩  يعإستثمارات متاحة للب يعأرباح ب

 ١,٧٢٥,٥٦٦   ٢,٨٧٨,٨٣٠   ادات أخرىرإي

 ٢١,٣٤١,٤٣٤   ٧,٢٤٧,١١٥   يةالعادلة لإلستثمارات العقار يمةفي الق يادةالز

 (٤,٩٣٧,١١٥)   (٨,٠٢٢,٢٩٧)   ليتمو فيتكال

 (٤٠,٣٣٣,٣٧٢)   (٥٣,٦٤٢,٧٢٦) ٢٢  ةيوعموم ةيإدار فيمصار

 (١,٥٠٠,٠٠٠)   (١,٥٠٠,٠٠٠)   اعضاء مجلس اإلدارةت مكافآّ 

 (٧,٠٢٨,٢١٥)   (٧,١٧١,٧٧٨) ٦  ومعدات اآلتو ممتلكات إھالك

 ٧٣,٩٨٩,٩٨١   ١٥٢,٢٥٩,٥٦٥   السنة ربح

 ٠.٦٠   ١.٢٢ ٢٤  على السھم والمخفض العائد األساسي 

  

  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

  .الموحدة تشكل جزء ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية ٢٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

  



 

٥ 

ق.م.شمجموعة المستثمرين القطريين
  الموحد بيان الدخل الشامل

  

 باللایر القطري ٢٠١٢ديسمبر ٣١في  للسنة المنتھية
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .الموحدة تشكل جزء ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية ٢٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

  
ديسمبر               ٣١

٢٠١٢  
ديسمبر              ٣١

٢٠١١ 
       

 ٧٣,٩٨٩,٩٨١  ١٥٢,٢٥٩,٥٦٥    سنةالربح 
  
  :ىاألخر ةالشامل سارةالخ

 (٢,٥٦٩,٥٧٣)  (٦,١٣٧,٠٢٩)    المتاحة للبيع المالية صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات
  
 (٦,١٣٧,٠٢٩)    سنةلل ىاألخر ةالشامل سارةالخ

 

(٢,٥٦٩,٥٧٣) 
    

  ٧١,٤٢٠,٤٠٨ ١٤٦,١٢٢,٥٣٦   سنةالإجمالي الدخل الشامل عن 
 
          



 

٦ 
 

 
 ق.م.شمجموعة المستثمرين القطريين
  الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية

 

 باللایر القطري ٢٠١٢ديسمبر٣١فيللسنة المنتھية
  

 المجموع  مقترحه أرباح توزيعات أرباح مدورةالعادلةالقيمةاحتياطياحتياطي قانونيرأس المال 
            

 ١,٩٢٨,٣٩١,٨٨٣  ٦٢,١٦٣,٣٨٩  ١٣٩,٩٩٠,٦٦١  ٧,٤٤٣,٧٣٧  ٤٧٥,٥٢٦,٣١٦  ١,٢٤٣,٢٦٧,٧٨٠ ٢٠١١يناير  ١الرصيد في 
            

                   :للسنةإجمالي الدخل الشامل 
 ٧٣,٩٨٩,٩٨١  - ٧٣,٩٨٩,٩٨١- -- ٢٠١١ديسمبر٣١لمنتھية فيالسنةربح

 (٢,٥٦٩,٥٧٣)  -  -  (٢,٥٦٩,٥٧٣)  -  -  الخسارة الشاملة األخرى للسنة
 ٧١,٤٢٠,٤٠٨  -  ٧٣,٩٨٩,٩٨١  (٢,٥٦٩,٥٧٣)  -  - للسنةإجمالي الدخل الشامل

 -  -  (٧,٣٩٨,٩٩٨)  -  ٧,٣٩٨,٩٩٨  -  القانوني ياطيالمحول إلى اإلحت
 (١,٨٤٩,٧٥٠)  -  (١,٨٤٩,٧٥٠)  -  -  -  ياضيةوالر يةالمساھمة في األنشطة اإلجتماع

 -  ٦٢,١٦٣,٣٨٩  (٦٢,١٦٣,٣٨٩)  -  -  -  للمساھمين توزيعھا مقترح أرباح
 (٦٢,١٦٣,٣٨٩)  (٦٢,١٦٣,٣٨٩)  -  -  -  - للمساھمين توزيعات أرباح مدفوعة

 ١,٩٣٥,٧٩٩,١٥٢  ٦٢,١٦٣,٣٨٩  ١٤٢,٥٦٨,٥٠٥  ٤,٨٧٤,١٦٤  ٤٨٢,٩٢٥,٣١٤  ١,٢٤٣,٢٦٧,٧٨٠ ٢٠١١ ديسمبر ٣١الرصيد في 
            

            
 ١,٩٣٥,٧٩٩,١٥٢  ٦٢,١٦٣,٣٨٩  ١٤٢,٥٦٨,٥٠٥  ٤,٨٧٤,١٦٤  ٤٨٢,٩٢٥,٣١٤  ١,٢٤٣,٢٦٧,٧٨٠ ٢٠١٢يناير  ١الرصيد في 

            
                 :للسنةإجمالي الدخل الشامل 
 ١٥٢,٢٥٩,٥٦٥  -  ١٥٢,٢٥٩,٥٦٥  -  -  -  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ربح السنة لمنتھية في 

 (٦,١٣٧,٠٢٩)  - -(٦,١٣٧,٠٢٩) -- الخسارة الشاملة األخرى للسنة
 ١٤٦,١٢٢,٥٣٦  -  ١٥٢,٢٥٩,٥٦٥  (٦,١٣٧,٠٢٩)  -  - للسنةإجمالي الدخل الشامل

 -  -  (١٥,٢٢٥,٩٥٧)  -  ١٥,٢٢٥,٩٥٧  -  القانوني ياطيالمحول إلى اإلحت
 )٣,٨٠٦,٤٩٠(  -  (٣,٨٠٦,٤٩٠)  -  -  -  ياضيةوالر يةاألنشطة اإلجتماعالمساھمة في 

 -   ٩٣,٢٤٥,٠٨٤  )٩٣,٢٤٥,٠٨٤(  -  -  -  للمساھمين توزيعھا مقترح أرباح
 )٦٢,١٦٣,٣٨٩(  )٦٢,١٦٣,٣٨٩(  -  -  -  - للمساھمين توزيعات أرباح مدفوعة

 ٢,٠١٥,٩٥١,٨٠٩  ٩٣,٢٤٥,٠٨٤  ١٨٢,٥٥٠,٥٣٩  (١,٢٦٢,٨٦٥)  ٤٩٨,١٥١,٢٧١  ١,٢٤٣,٢٦٧,٧٨٠ ٢٠١٢ ديسمبر ٣١الرصيد في 
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 ق.م.شمجموعة المستثمرين القطريين
  الموحد تدفقات الماليةالبيان

  

 باللایر القطري ٢٠١٢ديسمبر ٣١في  للسنة المنتھية
 

ديسمبر              ٣١    
٢٠١٢  

ديسمبر              ٣١
٢٠١١ 

       
       التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 ٧٣,٩٨٩,٩٨١   ١٥٢,٢٥٩,٥٦٥  ربح السنة
      :تسويات لـ

 ١٢,١٧٩,٥١٢   ١٦,٠٣٥,٩٥٤ ومعدات اآلتو ممتلكات اھالك
 (٢١,٣٤١,٤٣٤)   (٧,٢٤٧,١١٥)  ةيالعقار لإلستثمارات العادلة مةيالق في ادةيالز
 (٢٣,٨٤٢,٨٢٥)   (١٣,٢٢٤,٩٥٦)  لةيزم شركات في إستثمارات من راداتيإ

 -   ١,٢٤٢,٣٩١  الحركة بطيئة و تالفة بضاعة مخصص
 -   ٢,٣٤٠,٢٨٧  تحصيلھا في مشكوك ديون مخصص

 (٣,٢٧١,٥٠٨)   (٧,٢٦٢,١٧٨)  عيللب المتاحة اإلستثمارات عيب ربح
 (١٧٢,٤٦٩)   (١٢١,٤٩٤)  ومعدات اآلتو ممتلكات عيب ربح
 ٦٧٤,١٢٩   ١,٤٤٠,٩٢٦  كافآت نھاية خدمة الموظفينم
  ٣٨,٢١٥,٣٨٦   ١٤٥,٤٦٣,٣٨٠ 

      :التغيرات في
 (٢٠,٠٩١,٠٥٨)   (٨١,٢٠٦,٥٢٧) نةيمد ذمم
 (٣٠٤,٦١٩)   ٩٣,٧٢٦ عالقة ذات أطراف من ستحقم

 (٢٠,١٠٦,٤٧٦)   ٥٣,١٣١,٩٠٤  نيللمورد مقدمة دفعات
 (١,٦٧٦,٦٧٠)   ١,٢٧٠,١٧٧  ألعمال مقاوالت العمالء من ستحقةم مبالغ

 (٤٠,٢٧٣,١١٠)   (٢٤,٨٠٨,٩٣٢)  مخزون
 ١,٢٠٠,٤٨٤   ٥٥٧,٣٤٩  أخرى ذمم مدينةو مقدما مدفوعة فيمصار
 (١١,٥٨١,٥٢٣)   ١,٧٣٩,٧٧٥  دائنة ذمم

 ١,٦٠٦,٤٣١   (١,٢٧٦,٠١٠)  دائنة محتجزات
 (٢٢,٥٦٠)   (١٣٤,٨٥٠)  عالقة ذات ألطراف ستحقم

 ٣,٨٤٢,٣٢٠   ١٤١,٤٨٣,٤٩٣  مستحقات ومطلوبات أخرى
 (٣٧٠,٤٠٠)   ٤,٥٣٥,٥٣١  ألعمال مقاوالت لعمالءل ستحقةم مبالغ
 (٤٩,٥٦١,٧٩٥)   ٢٤٠,٨٤٩,٠١٦ أنشطة التشغيل)المستخدم في/ ( منالناتج النقد

 (٩٥,٦٩٠)   (٤٧٠,١٢٩)  مكافآت نھاية خدمة موظفين مدفوعة

 ٢٤٠,٣٧٨,٨٨٧  األنشطة التشغيلية  )المستخدم في/ ( صافي النقد الناتج من
  

(٤٩,٦٥٧,٤٨٥) 
      

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (٢٧,٨٣١,٧٧٩)   (١٧٢,١٤٥,٨٥٠) ومعدات اآلتو ممتلكات شراء

 ١٨٩,٩٩٧   ٤٨٩,٥٠٨  ومعدات اآلتو ممتلكات عيب من المتحصل
 (٥٠,٨١٩,٧٤٥)   - عيللب متاحة إستثمارات شراء

 -   (٤,٤٠٠,٠٠٠) يلةإضافات في إستثمارات في شركات زم
 -   ٥٠٢,٠٠٠ يلةإستثمارات في شركات زمبيع 

 ١٩,٧٨٢,٢٣٣   ٨٨,١٨٢,٧٤٢ عيللب متاحة إستثمارات عيب من المتحصل
 -   ٤,٦٧٤,١٥٠ عقارية إستثمارات عيب من المتحصل

 ١٤,١٦٠,٧٠٦   ١٢,٦٣٦,٤٢١ لةيزم شركات من مستلمة ةينقد أرباح

 (٧٠,٠٦١,٠٢٩)  األنشطة االستثمارية فيصافي التدفق النقدي المستخدم 
  

(٤٤,٥١٨,٥٨٨) 
      

    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
 ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠   ٩٩١,٢٨٧,٩٩٢  القروض من المقبوض

 (١,٣٢٦,٩٦٨,٩٧٧)   (٩٣٢,١٤٥,٨٨٨)  المسدد من القروض
 (١,٧٧٩,٦٦٢)   (١,٨٤٩,٧٥٠)  المدفوعة ياضيةوالر يةالمساھمة في األنشطة اإلجتماع

 (١٧,٤٣٣,٢١٤)   (١٣,٢٨١,٦٢٨)  دفع أوراق
 (٥٢,٤١٦,٦٨٧)   (٦٢,١٦٣,٣٨٩)  مدفوعة ةينقد أرباح عاتيتوز

 (١٨,١٥٢,٦٦٣) أنشطة التمويلالمستخدمة فىصافى التدفقات النقدية 
  

(٤٩٨,٥٩٨,٥٤٠) 
     

 (٥٩٢,٧٧٤,٦١٣)   ١٥٢,١٦٥,١٩٥ في النقد وما في حكم النقد )النقص/ ( صافي الزيادة
 ٧٠٨,٦٢٧,٥٤٨   ١١٥,٨٥٢,٩٣٥  يناير  ١في  يعادلهالنقد وما 

 ٢٦٨,٠١٨,١٣٠  )١٥إيضاح (ديسمبر  ٣١في ما يعادله النقد و
  

١١٥,٨٥٢,٩٣٥ 
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 ق.م.شن القطريينمجموعة المستثمري
  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

  
  ٢٠١٢ديسمبر ٣١في  للسنة المنتھية

 

٨ 
 

  الشركة الصادر عنھا التقرير  ١

ٌ بأسم شركة الخل")(الشركة(" ق.م.ش تأسست مجموعة المستثمرين القطريين كشركة مساھمة ) القابضة يجوالتي كانت تعرف سابقا
 يةتعمل الشركة وفقا لقانون الشركات التجار).  ٣٢٨٣١( بالسجل التجاري تحت رقم  يدتوق ٢٠٠٦ يوما ٤بدولة قطر فى  يةقطر

كما تقوم الشركة . اإلسمنت يعوب يعتصنللشركة في  يسيةتتمثل النشاطات الرئ. قطر رصةبو ينوقوان ٢٠٠٢لسنه ) ٥( القطري رقم 
  .العقاراتالتجارة والمقاوالت واإلسمنت واإلستثمار في األسھم و يروتصد يرادالمصانع وا ٕست يانةوص يلوتشغ يببأعمال ترك

 ٢٠١٢ فى ديسمبروتم أخذ تعديالت على مصنع اإلسمنت  ٢٠٠٨وتم انشائھا في  )يجشركة إسمنت الخل(الشركات التابعة وھي  إحدى
وا ٕستخدام األموال المحصلة  وكلينكر المنصع وا ٕجراء تجارب إنتاج لطاحونة اإلسمنت ييدتش ياتإنحصر نشاط الشركة في عمل يثح

والتي تعتبر  الجيريتقوم الشركة التابعة بإقتالع أحجار . مراحل بناء المصنع يلباإلضافة إلى تمو تثماريةفي نشاطات إس ينمن المساھم
ً إن ھذه األرض تشتمل أ. التي تدخل في صناعة اإلسمنت من أرض مستأجرة تقع في منطقة أم باب يةاد األولإحدى المو على أرض  يضا

اإلسمنت خالل العام  يعاتإن مب. يةالمبرمة مع السلطات المحل يةكما في اإلتفاق ٢٠٣٢سنة تنتھي في  ٢٥المصنع وھي مستأجرة لمدة 
  )..و.و.ثمر شالمستشركة (بعة إحدى الشركات التا يقكانت عن طر

  ." )المجموعة" يعاجم يھمإل يشارو( للشركة وكافة الشركات التابعة  يةالمال ياناتالموحدة كل من الب يةالمال ياناتھذه الب تتضمن

  س إعداد البيانات الماليةأس  ٢

  فقرة االلتزام  )أ(

  .الصادرة عن المجلس الدولي للتقارير المالية الماليةللتقارير لمعايير الدولية لأعدت البيانات المالية وفقاً 

  أساس القياس  )ب( 

 واإلستثمارات المتاحة للبيع يتم قياسھا بالقيمة العادلة العقارية، عدا اإلستثمارات وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخيةالمرفقة  أعدت البيانات المالية
   .أيھما أقل المحققة،والمخزون المقاس بالتكلفة أو صافي القيمة 

 العرضالوظيفية وعملة العملة   )ج(

القطري  لایربال موضحة جميع المعلومات المالية. للشركة وظيفيةالعملة ال وقطري، وھاللایر بالمعروضة  الموحدة الماليةھذه البيانات 
  .ما لم تتم اإلشارة لغير ذلك يإلى أقرب لایر قطروھي مقربة 

 التقديرات واألحكام استخدام    )د(

الغ بية والمب  يتطلب إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة من اإلدارة إجراء أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاس
  .  قد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه القيم التقديرية. ذات الصلة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات

يتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيھا . راجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بھا بصفة مستمرةتتم م
  .تعديل التقدير وفي أي فترة الحقة تتأثر بھذا التعديل

ام الھامة في تطبيق السياسات على وجه الخصوص، يتم وصف المعلومات حول جوانب ھامة من عدم التأكد من التقديرات واألحك
  :على النحو التالي الموحدة المحاسبية والتي لھا أكبر تأثير على كمية المعترف بھا في البيانات المالية

 األحكام  ) أ
 

  إلتمامانسبة 
تمام يتطلب الشركة لتقدير اإلاستخدام طريقة نسبة . دوعقالتمام في مجال المحاسبة عن إيرادات اإلوتستخدم الشركة طريقة نسبة 

نسبة العمل المنجز حتى اآلن كنسبة من إجمالي العمل التي يتعين القيام بھا وأنه من حكم اإلدارة أن استخدام التكاليف حتى اآلن بما 
  .األتماميتناسب مع التكاليف التقديرية اإلجمالية يوفر معظم المناسبة قدر من نسبة 

  
 تغيرات العقد 

على االختالفات العقد واإليرادات إلى الحد الذي يكون من المحتمل أنھا سوف تؤدي إلى اإليرادات التي يمكن قياسھا يتم التعرف 
  .ھذا يتطلب ممارسة الحكم من قبل اإلدارة بناء على الخبرة السابقة، وتطبيق شروط العقد والعالقة مع أصحاب العقد. بشكل موثوق
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٩ 
 

  )تابع( أسس إعداد البيانات المالية  ٢

 )تابع( استخدام التقديرات واألحكام)    د(

 التقديرات   ) ب
  

  لإلتمامالتكلفة المقدرة 
أي . لكل مشروع في تاريخ التقرير اإلتمامتمام يتوقف على تقدير من قبل اإلدارة بشأن التكلفة المقدرة عند اإلطريقة نسبة 

  .مراجعة لھذه التكاليف المقدرة يؤدي إلى التغيير المرتقب في اإليرادات المعترف بھا للسنة وفقا لطريقة نسبة اإلنجاز
  

 انخفاض قيمة ذمم تجارية مدينة وأخرى 
يما يتعلق بالذمم المدينة التجارية المجموعة بتكوين مخصص النخفاض القيمة الذي يمثل تقديرھا للخسائر المتكبدة فتقوم 

المكونات الرئيسية لھذا المخصص ھي عنصر الخسارة المحددة التي تتعلق التعرض الھامة بشكل فردي، وعنصر . واألخرى
يتم تحديد . الخسارة الجماعية التي أنشئت لمجموعات من أصول مماثلة فيما يتعلق بالخسائر التي تم تكبدھا ولكن لم تحدد بعد

  .بناء على البيانات التاريخية الدفع ألصول مالية مماثلة صص الخسارةمخ
  

 العمر اإلنتاجي، والقيم المتبقية رسوم االستھالك ذات الصلة الممتلكات واآلالت والمعدات 
االستخدام يتم تحديد ھذا التقدير بعد النظر في . حدد العمر اإلنتاجي المقدر للمعدات لحساب قيمة االھالكبتإدارة المجموعة 

سيعدل . تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا. المتوقع لألصل أو ارتداء البدنية والمسيل للدموع
   .تكلفة االستھالك في المستقبل حيث تعتقد اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة

  

   ٢٠١١يناير  ١المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة والتي دخلت حيز التنفيذ في أو بعد   )ه( 

  تحويل الموجودات المالية: اإلفصاحات –) تعديل( ٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    )    أ(

جديدة عن تحويل الموجودات المالية بما في ذلك  متطلبات إفصاح ٧تعرض التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
اإلفصاحات عن الموجودات المالية التي لم يتم نزع االعتراف عنھا بالكامل والموجودات المالية التي تم نزع االعتراف عنھا بالكامل 

  . ولكن يستمر الكيان باالرتباط بھا

  .الموحدة للمجموعة على البيانات الماليةليس من المتوقع أن يكون لتطبيق ھذا التعديل أي أثر ھام 
  

  )٢٠١١(التحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية )    ب( 

على عدد من التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية  ٢٠١١احتوت التحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة في 
تشتمل التحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية على . المحاسبة الدولية أنھا غير عاجلة ولكنھا ضروريةالتي يرى مجلس معايير 

تعديالت ينتج عنھا تغييرات محاسبية ألغراض العرض واالعتراف والقياس إضافة إلى تعديالت اصطالحية وتحريرية متعلقة بتشكيلة 
  .نتيجة لھذه التعديالت مجموعةلم تكن ھناك تغييرات ھامة على السياسات المحاسبية الحالية لل. الماليةفردية من المعايير الدولية للتقارير 

  .الموحدة للمجموعة ليس من المتوقع أن يكون لتطبيق ھذا التعديل أي أثر ھام على البيانات المالية

  التنفيذ بعد المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة والتي لم تدخل حيز  )و(

  "عرض بنود الدخل الشامل اآلخر" –) تعديل( ١معيار المحاسبة الدولي رقم   )أ(

قيام الكيان بعرض بنود الدخل الشامل اآلخر التي يمكن إعادة تصنيفھا إلى الربح ) ١(تشترط التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
أو الخسارة في المستقبل في حالة تحقق شروط معينة وذلك بشكل منفصل عن تلك التي ال يمكن أبدا إعادة تصنيفھا إلى الربح أو 

  . الخسارة

    .مع إمكانية التبني المبكر له ٢٠١٢يوليو  ١فعول التعديل للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد يسري م

  .الموحدة للمجموعة ليس من المتوقع أن يكون لتطبيق ھذا التعديل أي أثر ھام على البيانات المالية
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١٠ 
 

  )تابع( أسس إعداد البيانات المالية  ٢

  )تابع( والتفسيرات الجديدة المصدرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ بعدالمعايير والتعديالت   )و(

  االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة): ٢٠١١( ٢٨معيار المحاسبة الدولي رقم   )ج( 

  :ويقدم التعديالت التالية) ٢٠٠٨( ٢٨يلغي معيار المحاسبة الدولي رقم ) ٢٠١١( ٢٨معيار المحاسبة الدولي رقم   

الموجودات غير المتداولة المحتفظ بھا للبيع " ٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم : الشركات الزميلة المحتفظ بھا للبيع  •
يطبق على االستثمار أو جزء من استثمار، في شركة زميلة أو مشروع مشترك التي تحقق المعايير " والعمليات المتوقفة

تتم . يع، فإن الكيان يطبق طريقة حقوق الملكية لحين استبعاد الجزء المحتفظ به للبيعلتصبح مصنفة على أنھا محتفظ بھا للب
المحاسبة بأية مساھمات محتفظ بھا بعد االستبعاد باستخدام طريقة حقوق الملكية إذا استمرت المساھمة المحتفظ بھا بكونھا 

  شركة زميلة أو مشروعا مشتركا و،

رة المشتركة، حتى ولو أصبح االستثمار في شركة زميلة استثمارا في مشروع مشترك أو عند توقف النفوذ الھام أو السيط  •
  .العكس، ال تقوم الشركة بإعادة قياس المساھمة المحتفظ بھا

  . ويتم تطبيقه بأثر رجعي ٢٠١٣يناير  ١يصبح المعيار ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد   

  .الموحدة للمجموعة لتطبيق ھذا التعديل أي أثر ھام على البيانات الماليةليس من المتوقع أن يكون 
  

عن مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات  ٣٢ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ٧التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم      )د(
  )٢٠١١(المالية 

تقدم إفصاحات ) ٧التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (والمطلوبات المالية مقاصة الموجودات المالية  -اإلفصاحات   
 ٢٠١٣يناير  ١يسري مفعول التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد . عن أثر اتفاقيات المقاصة على المركز المالي للكيان

المجموعة تقديم معلومات / على متطلبات اإلفصاح الجديدة سيكون على الشركة استنادا. والفترات المرحلية ضمن تلك الفترات السنوية
عن ماھية المبالغ التي تمت مقاصتھا في بيان المركز المالي وطبيعة وحدود حق المقاصة بموجب اتفاقيات المقاصة األصلية أو اتفاقيات 

  .مشابھة
 ٣٢يوضح معيار المحاسبة الدولي رقم ) ٣٢تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم (مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية   

يسري . معايير المقاصة من خالل تفسير متى يملك الكيان حقا قانونيا نافذا للمقاصة ومتى تكون التسوية اإلجمالية تعادل التسوية الصافية
يسمح بالتبني . والفترات المرحلية ضمن تلك الفترات السنوية ٢٠١٤يناير  ١يالت للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد مفعول التعد

   .المبكر
  .الموحدة للمجموعة ليس من المتوقع أن يكون لتطبيق ھذا التعديل أي أثر ھام على البيانات المالية

   
  األدوات المالية - ٩رقم المعيار الدولي للتقارير المالية )    ھـ( 

  
 ٣٩تمثل تغيرا كبيرا من المتطلبات الحالية في معيار المحاسبة الدولي رقم ) ٢٠٠٩( ٩متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

يمكن قياس . لةالتكلفة المطفأة والقيمة العاد: يحتوي المعيار فئتين رئيسيتين لقياس الموجودات المالية. بخصوص الموجودات المالية
الموجود المالي بالتكلفة المطفأة إذا كان محتفظا به في نموذج أعمال يھدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل تدفقات نقدية 
ألساسي تعاقدية وكانت البنود التعاقدية للموجود تنشئ في تواريخ محددة تدفقات نقدية ھي فقط دفعات المبلغ األساسي والفائدة على المبلغ ا

الحالية وھي المحتفظ به لتاريخ  ٣٩يلغي المعيار فئات المعيار رقم . يمكن قياس كافة الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة. القائم
  . االستحقاق والمتاح للبيع والقروض والذمم المدينة

لق بالمطلوبات المالية المسجلة بموجب خيار القيمة العادلة اشتراطا جديدا فيما يتع) ٢٠١٠( ٩يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
بعيدا عن ھذا . لعرض تغيرات القيمة العادلة التي تنسب لمخاطر ائتمان المطلوب في الدخل الشامل اآلخر بدال عن الربح أو الخسارة

تعديل ثابت للمبادئ التوجيھية حول تصنيف وقياس بالنقل بشكل كبير ودون ) ٢٠١٠( ٩التغيير يقوم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  .٣٩المطلوبات المالية من معيار المحاسبة الدولي رقم 

  
  .ال يتوقع أن يكون له أثرا ھاما على البيانات المالية للمجموعة عمليات المجموعة فإن ھذا المعيارنظرا لطبيعة 
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١١ 
 

  )تابع( أسس إعداد البيانات المالية  ٢

  )تابع( والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ بعدالمعايير   )و(

  )٢٠١١(البيانات المالية المنفصلة  ٢٧البيانات المالية الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي  – ١٠المعيار الدولي للتقارير المالية   )و(

قد تحتاج . فردي لتحديد ما إذا كان يجب توحيد الشركة المستثمر فيھانموذج سيطرة  ١٠يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
المجموعة نتيجة لذلك أن تغير نتيجة التوحيد بخصوص شركاتھا المستثمر فيھا األمر الذي قد يؤدي إلى تغيرات في طريقة المحاسبة 

  .٢٠١٣يناير  ١لتي تبدأ في أو بعد يسري مفعول المعيار للفترات السنوية ا. الحالية عن تلك الشركات المستثمر فيھا

  
  االتفاقيات المشتركة -  ١١المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   )ز( 

لم يعد عامال رئيسيا في  - على الرغم من بقاءه أمرا ھاما  -  ١١ھيكل االتفاقية المشتركة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   
يسري مفعول المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في أو . وبالتالي لم يعد كذلك بالنسبة للمحاسبة الالحقةتحديد نوع االتفاقيات المشتركة 

  .٢٠١٣يناير  ١بعد 

  .الموحدة للمجموعة ليس من المتوقع أن يكون لتطبيق ھذا التعديل أي أثر ھام على البيانات المالية
  

  اإلفصاح عن المساھمات في الكيانات األخرى - ١٢المعيار الدولي للتقارير المالية رقم       )ح(

في معيار واحد كافة اشتراطات اإلفصاح عن المساھمات في الشركات التابعة والترتيبات  ١٢يجمع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
لمساھمات والمخاطر واآلثار يشترط اإلفصاح عن معلومات عن طبيعة ھذه ا. المشتركة والشركات الزميلة وكيانات منظمة غير موحدة

  .المالية المصاحبة لھا
تقوم المجموعة حاليا بتقييم اشتراطات اإلفصاح عن . ٢٠١٣يناير  ١يسري مفعول المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد   

  .يةالمساھمات في الشركات التابعة والكيانات غير المنظمة غير الموحدة بالمقارنة مع اإلفصاحات الحال
  

  .الموحدة للمجموعة ليس من المتوقع أن يكون لتطبيق ھذا التعديل أي أثر ھام على البيانات المالية
  
  قياس القيمة العادلة - ١٣المعيار الدولي للتقارير المالية رقم      )ط(

العادلة، ويستبدل إرشاد قياس القيمة العادلة مصدرا وحيدا لإلرشاد حول كيفية قياس القيمة  ١٣يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
بشكل عرضة الستثناءات  ١٣يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم . المنتشر حاليا ضمن المعايير الدولية للتقارير المالية

على . دولية أخرى للتقارير المالية محدودة، عندما تكون قياسات القيمة العادلة أو اإلفصاح عنھا مطلوبة أو مسموح بھا من قبل معايير
فيما يتعلق بالموجودات المالية والمطلوبات  ١٣الرغم من أن العديد من اشتراطات اإلفصاح في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

فصاحات إفصاحات تتضمن ھذه اإل. المالية ھي مطلوبة بالفعل، فإن تبني ھذا المعيار سيتطلب من المجموعة تقديم إفصاحات إضافية
  .٣المطلوبات غير المالية وإفصاحات عن قياسات القيمة العادلة المدرجة في المستوى / تدرج القيمة العادلة للموجودات

  .٢٠١٣يناير  ١يسري مفعول المعيار الدولي للتقارير المالية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
  

  .الموحدة للمجموعة عديل أي أثر ھام على البيانات الماليةليس من المتوقع أن يكون لتطبيق ھذا الت
 

 منافع الموظفين): ٢٠١١( ١٩معيار المحاسبة الدولي رقم    )ي(

بالنسبة لخطط المنافع المحددة ال . يغير ھذا المعيار تعريف منافع الموظفين قصيرة األجل واألخرى طويلة األجل لتوضيح الفرق بينھما  
غير أن . إلزالة خيار السياسة المحاسبية من أجل االعتراف باألرباح والخسائر األكتوارية أي أثر على المجموعةيتوقع أن يكون 

يسري مفعول معيار المحاسبة الدولي رقم . المجموعة قد تحتاج تقييم أثر التغير في مبادئ القياس لإليراد المتوقع على موجودات الخطة
  .مع السماح بالتبني المبكر ٢٠١٣يناير  ١تي تبدأ في أو بعد للفترات المحاسبية ال) ٢٠١١( ١٩
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١٢ 
 

  السياسات المحاسبية الھامة        ٣

  .في اعداد ھذه اابيانات المالية الموحدةوتم تطبيقھا  الھامة والتي تلتزم بالمعايير المحاسبية الدوليةالسياسات المحاسبية ان 

  أساس توحيد البيانات المالية  )أ(

") المجموعة" جميعا إليھم ويشار( في كما التالية الشركات مصالح في والتحكم السيطرة من % ١٠٠ تمتلك الشركة إن

  . ٢٠١٢ ديسمبر ٣١ في

    التابعة الشركة إسم
 مكان
    سيالتأس

 نسبة
  سييالرئ النشاط    ةيالملك

              
  اإلسمنت صناعة    %١٠٠   قطر    )و.ش.ش( لإلسمنت جيالخل شركة

  اإلسمنت تجارة   %١٠٠   قطر    )و.ش.ش( المستثمر

  العقاري اإلستثمار   %١٠٠   قطر   )و.ش.ش( ةيالعقار نييالقطر نيالمستثمر مجموعة

 ريلتطو نييالقطر نيالمستثمر مجموعة

    )و.ش.ش(عيالمشار

 قطر

  

١٠٠% 

  ةيالصناع المعدات أعمال  

  بالمعدات العامة التجارة   %١٠٠   قطر    )و.ش.ش( والتجارة اتيللتقن ةيالدول الشركة

 ةياألمن واإلستشارات لألنظمة ةيالقطر الشركة

    )و.ش.ش(

 قطر

  

١٠٠% 

  

 واألجھزة األمن معدات بيترك أعمال

  ةيالكھربائ

 العامة للخدمات نييالقطر نيالمستثمر مجموعة

    )و.ش.ش) (للخدمات جي آي ويك(

 قطر

  

١٠٠% 

  المباني انشاء مقاوالت  

  ةياضيالر األدوات في التجارة   %١٠٠   قطر    )و.ش.ش( عيللمشار ةيالعالم الشركة

 أي ويك( ةيالعالم نييالقطر نيالمستثمر مجموعة

    )و.ش.ش) (ةيالعالم جي

 قطر

  

١٠٠% 

  ةيعالم شركات ليتمث  

 ويك(الصناعية  القطريين المستثمرين مجموعة

    )و.ش.ش) (ةيالصناع جي آي

 قطر

  

١٠٠% 

  

 ةيالصناع زاتيالتجھ أعمال

  )ةيھندس/ةيكيكانيم(

 فةيالخف للصناعات نييالقطر نيالمستثمر مجموعة

    )و.ش.ش(

 قطر

  

١٠٠% 

  ةيتجار التيتوك  

 ةيالبحر للخدمات نييالقطر نيالمستثمر مجموعة

    )و.ش.ش) (ةيالبحر جي آي ويك(

 قطر

  

١٠٠% 

  خوتيال في التجارة  

 ويك( ايللتكنولوج نييالقطر نيالمستثمر مجموعة

    )و.ش.ش) (تكنولوجي جي آي

 قطر

  

١٠٠% 

  المعلومات ايتكنولوج خدمات  

  ةيعالم شركات ليتمث   %١٠٠   قطر    )و.ش.ش( للتجارة نييالقطر نيالمستثمر مجموعة

  أخرى وتجارة إستثمارات   %١٠٠   قطر    )و.ش.ش( لإلستثمار ةيالقطر المجموعة

  أخرى وتجارة إستثمارات   %١٠٠   قطر    )و.ش.ش( نييالقطر نيالمستثمر مجموعة

  تأمين توكيالت   %١٠٠   قطر    )و.ش.ش( قطر بيك

  الحماية ونظم المعلومات تكنولوجيا   %١٠٠   قطر    )و.ش.ش( قطر منيھا ثيسم شركة

  
  فقدان السيطرة

عند فقدان السيطرة تقوم المجموعة بنزع االعتراف عن موجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأية أسھم ال تتمتع بالسيطرة ومكونات 
في . يتم االعتراف بأي فائض أو عجز ناتج من فقدان السيطرة في الربح أو الخسارة. حقوق الملكية األخرى ذات الصلة بالشركة التابعة

ه حالة احتفاظ المجموعة بأية مساھمة في الشركة التابعة السابقة عندھا يتم قياس تلك المساھمة بالقيمة العادلة في التاريخ الذي يتم في
في وقت الحق تتم المحاسبة عن الشركة التابعة على أنھا شركة مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية أو على أنھا موجود . لسيطرةفقدان ا

  .مالي متاح للبيع استنادا إلى مستوى التأثير الذي يتم االحتفاظ به
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١٣ 
 

  )تابع( السياسات المحاسبية الھامة        ٣

  )تابع( أساس توحيد البيانات المالية  )أ(

  الشركات الشقيقة

يوجد التأثير الھام . الشركات الشقيقة ھي الشركات التي يوجد للمجموعة تأثير ھام، وليست سيطرة، على سياساتھا المالية والتشغيلية
روعا ال تعتبر الشركة الشقيقة شركة تابعة أو مش. في المائة من قوة التصويت بالشركة ٥٠إلى  ٢٠عندما تملك المجموعة ما بين 

الشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق (تتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الشقيقة باستخدام طريقة حقوق الملكية . مشتركا
تتضمن استثمارات المجموعة الشھرة التي يتم تحديدھا عند االقتناء بالصافي من أية خسائر . ويتم االعتراف بھا مبدئيا بالتكلفة) الملكية
تتضمن البيانات المالية الموحدة حصة المجموعة من اإليرادات والمصروفات والتغيرات في الشركات . في القيمة متراكمة انخفاض

المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية بعد إجراء التعديالت التي يتم إجراؤھا لتتماشى مع السياسات المحاسبية للمجموعة، وذلك من تاريخ 
  . سيطرة المشتركة وحتى تاريخ توقف ذلك النفوذ الھام أو السيطرة المشتركةبدء النفوذ الھام أو ال

حصة المجموعة من الخسائر مساھمتھا في الشركة المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية يتم تخفيض القيمة الدفترية لتلك  عندما تتجاوز
خسائر األخرى فيما عدا إلى الحد الذي يكون فيه لدى المجموعة المساھمة، متضمنة أية استثمارات طويلة األجل، للصفر وإيقاف إثبات ال

  .التزام أو أنھا تقوم بدفعات بالنيابة عن الشركة المستثمر فيھا

  تجميع األعمال والشھرة

السيطرة ھي . تتم المحاسبة عن تجميع األعمال باستخدام طريقة االقتناء كما في تاريخ االقتناء وھو تاريخ نقل السيطرة إلى المجموعة
تأخذ المجموعة في االعتبار من أجل . القدرة على التحكم بالسياسات المالية والتشغيلية لكيان من أجل الحصول على منافع من أنشطته

  .تقييم السيطرة حقوق التصويت المحتملة التي تتم ممارستھا حاليا

  :تقوم المجموعة بقياس الشھرة في تاريخ االقتناء من حيث

  العادلة للمقابل المحول مضافا إليھاالقيمة   •

  المبلغ المعترف به ألية مساھمات ال تتمتع بالسيطرة في الكيان المقتنى مضافا إليه  •

  القيمة العادلة لمساھمة حقوق الملكية السابقة في الكيان المقتنى إذا كان تجميع األعمال يتم على مراحل ناقصا  •

  .للموجودات المقتناة القابلة للتحديد والمطلوبات المفترضة) عادلة عادةالقيمة ال(صافي المبلغ المعترف به   •

  .يتم االعتراف بربح عملية الشراء بسعر مخفض بشكل مباشر في بيان الدخل الموحد إذا كان الفائض سالبا

اختبار انخفاض القيمة، فإن لغرض . يتم قياس الشھرة في أعقاب االعتراف المبدئي بالتكلفة ناقصا أية خسائر انخفاض قيمة متراكمة
الشھرة المقتناة في تجميع أعمال تخصص لكل وحدة إنتاج نقد أو مجموعة الوحدات المنتجة للنقد في المجموعة من تاريخ االقتناء والتي 

د تم تعيينھا يتوقع االنتفاع من التآزر في تجميع األعمال بغض النظر عن ما إذا كانت الموجودات أو المطلوبات األخرى للمجموعة ق
  :إن كل وحدة أو مجموعة وحدات يتم تخصيص الشھرة لھا ھي. لتلك الوحدات أو مجموعة الوحدات

  تمثل المستوى األدنى داخل المجموعة الذي ترصد فيه الشھرة ألغراض اإلدارة الداخلية؛  •

ية لتقارير المجموعة المحددة وفقاً لمعيار التقارير ال تكون أكبر من قطاع يستند إما على الھيكلية األساسية أو على الھيكلية الثانو  •
  .التقارير القطاعية – ٨المالية الدولي رقم 

  .بيان الدخل الموحديتم االعتراف بتلك المبالغ عادة في . ال يتضمن المقابل المحول مبالغ ذات صلة بتسوية عالقات سابقة
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  )تابع( السياسات المحاسبية الھامة        ٣

  )تابع( أساس توحيد البيانات المالية  )أ(

 التعامالت المستبعدة عند توحيد البيانات المالية

األرصدة بين شركات المجموعة وأية إيرادات أو مصروفات غير محققة ناتجة من المعامالت بين شركات المجموعة عند  استبعاديتم 
المكاسب غير المحققة من المعامالت مع الشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية يتم استبعادھا . إعداد البيانات المالية الموحدة

يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس طريقة اإليرادات غير . مقابل االستثمار إلى حد حصة المجموعة في الشركة المستثمر فيھا
  .ل على وجود خسائر انخفاض في القيمةالمحققة ولكن فقط إلى الحد الذي ال يوجد فيه دلي

  االعتراف باإليرادات     )ب(

  عقود الإيرادات   

 تتضمن إيرادات العقود المبلغ المبدئي المتفق عليه في العقد مضافا إليه أية تغييرات على أعمال العقد ومطالبات ومدفوعات تشجيعية إلى
بمجرد تقدير حصيلة عقد اإلنشاء بصورة . الحد الذي يكون من المحتمل معه أن ينتج عنھا إيراد ومن الممكن قياسھا بصورة موثوق بھا

يتم االعتراف بمصروفات العقد عند . يتم االعتراف بإيراد العقد في الربح أو الخسارة بالتناسب مع مرحلة إكمال العمل بالعقدموثوق بھا 
عندما . يتم  تقييم مرحلة إكمال العمل بالرجوع إلى مسوح العمل المؤداة.تكبدھا ما لم تؤدي إلى نشوء موجود متعلق بنشاط مستقبلي للعقد

مكن قياس حصيلة عقد اإلنشاء بصورة موثوق بھا، يتم االعتراف بإيراد العقد فقط إلى حد تكاليف العقد المتكبدة التي من ال يكون من الم
  .الربح أو الخسارةيتم االعتراف بالخسارة المتوقعة من العقد مباشرة في . المحتمل أن تكون قابلة لالسترداد

  بيع البضائع

إطار األنشطة االعتيادي بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق القبض بالصافي من البضائع يقاس إيراد البضائع المباعة في 
يتم االعتراف باإليراد عندما يوجد دليل مقنع، يكون في العادة في شكل اتفاقية بيع مبرمة يدلل على أن المخاطر والعوائد . المرتجعة

أن تحصيل مبلغ البيع محتمل بشكل كبير وأنه يمكن تقدير التكاليف المتعلقة بالبيع وإمكانية الھامة للملكية قد تم تحويلھا إلى المشتري و
إرجاع البضائع يمكن قياسه بصورة موثوق بھا وكذلك ليس ھناك تدخالت إدارية مستمرة متعلقة بالبضائع المباعة وأنه يمكن قياس مبلغ 

كان من الممكن قياس مبلغ الخصم بصورة موثوق بھا عندھا يتم االعتراف في حالة احتمال منح خصم و. اإليراد بصورة موثوق بھا
إن توقيت تحويل المخاطر والعوائد يختلف استنادا إلى اآلجال الفردية لعقد  .بالخصم كتخفيض لإليراد عندما يتم االعتراف بالمبيعات

نتية والرصف المعشق وحلول المباني مسبقة الصنع والجدارن بالنسبة لمبيعات الخرسانة الجاھزة واأللواح المفرغة والكتل االسم. البيع
  .الفاصلة وحجارة األرصفة فإن التحويل يتم عادة عندما تسلم البضائع للعمالء في موقعھا المطلوب

  إيرادات اإليجارات

  .الثابت على مدى فترة اإليجاريتم االعتراف بإيرادات اإليجارات من االستثمارات العقارية في بيان الدخل الموحد بطريقة القسط 

  إيرادات توزيعات األرباح والفائدة

  .يتم االعتراف بتوزيعات األرباح من االستثمارات عندما يحين حق المساھم في استالم تلك التوزيعات

  تقديم الخدمات  

  .يتم تنفيذھا عندمالخدمات يتم االعتراف بإيرادات من ا  

    وتكاليف األقتراض إيرادات الفائدة  

عند استحقاقھا في الربح أو الخسارة، باستخدام  تضم إيرادات الفوائد على الودائع الثابتة لدى البنوكوالتي  يتم االعتراف بإيرادات الفائدة
 .طريقة معدل الفائدة الفعلي

بناء أو يتم االعتراف إنتاج تكاليف االقتراض التي ال تعزى مباشرة إلى اقتناء، . تتكون تكاليف األقتراض حساب الفائدة على القروض
  .أصل مؤھل في الربح أو الخسارة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية

  الممتلكات واآلالت والمعدات)    ج( 

  االعتراف والقياس  

ة ي القيم ة لالنخفاض ف ائر المتراكم راكم والخس ة ناقصاً اإلھالك المت دات بالتكلف ات واآلالت والمع ود الممتلك اس بن ة . تق تتضمن التكلف
اء الموجود ة . المصروفات المتعلقة بصفة مباشرة في اقتن ة المباشرة وأي واد والعمال ة الم ا تكلف ة داخلي ة الموجودات المكون تتضمن تكلف

اليف مبا راض تك اليف االقت منة تك ا، متض وب منھ رض المطل ي الغ ل ف الحة للعم ة ص ي حال ودات ف ق بوضع الموج رى تتعل رة أخ ش
  . تتم رسملة البرمجيات المشتراة التي تعتبر جزءا مكمال لعمل المعدة ذات الصلة به كجزء من تلك المعدة. المرسملة

تقبلية يتم نزع االعتراف عن بند الممتلكات واآلالت والمعدات عن افع اقتصادية مس ع وجود من ر المتوق د استبعاده أو عندما يصبح من غي
يتم إدراج أي مكسب أو خسارة ناتجة عند نزع االعتراف عن الموجود في بيان الدخل الموحد في السنة التي . من استخدامه أو استبعاده

  .يتم فيھا نزع االعتراف عن الموجود

  التكاليف الالحقة  
تكلفة استبدال جزء من أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات في القيمة الدفترية للبند لو كان من الممكن تدفق الفوائد يتم االعتراف ب

يتم نزع االعتراف عن القيمة . االقتصادية المستقبلية المتأصلة في ذلك الجزء على الشركة، وكان ممكنا قياس تكلفته بشكل موثوق
  .يتم االعتراف بتكاليف الخدمة اليومية للمعدات واآلالت والمعدات في الربح أو الخسارة عند حدوثھاو. الدفترية للجزء المستبدل
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  )تابع( السياسات المحاسبية الھامة        ٣

  )تابع( الممتلكات واآلالت والمعدات)    ج(

  اإلھالك  

حيث أن ذلك يعكس  دى األعمار اإلنتاجية المقدرة لھاعلى أساس القسط الثابت على م إھالك بنود الممتلكات واآلالت والمعداتيتم 
يتم احتساب اإلھالك على المبلغ القابل . بأقرب صورة النمط غير المتوقع الستھالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتأصلة في الموجود

  .اف به في الربح أو الخسارةلإلھالك وھو تكلفة الموجود أو مبلغ آخر بديل للتكلفة ناقص قيمته الباقية ويتم االعتر
  

  .جاھزة لالستخدام فيه تكون الذى بنود الممتلكات واآلالت والمعدات من تاريخيتم إھالك 
  

  :األعمار اإلنتاجية للموجودات التي يتم إھالكھا ھي كالتالي
  

  سنة ٥٠ - ١٥  المباني
  سنة ٣٠ - ٥  اآلالت

  سنوات ٥  األثاث والتركيبات
  سنوات ٣  و بمرجيات أجھزة كمبيوتر

  سنوات ٥  ومعدات ثقيلة سيارات
    

  . تتم مراجعة طرق اإلھالك واألعمار اإلنتاجية والقيم الباقية في تاريخ كل تقرير، ويتم تعديلھا إذا لزم األمر

  
  المعامالت بالعمالت األجنبية)      د(

تحول الموجودات . بأسعار الصرف في تاريخ المعامالتيتم تحويل المعامالت بالعملة األجنبية إلى العمالت الوظيفية الخاصة بالشركة 
مكسب أو خسارة العمالت . والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في تاريخ التقرير إلى العملة الوظيفية بسعر الصرف في ذلك التاريخ

ة، معدال بالفائدة الفعلية والمدفوعات خالل السنة، األجنبية للبنود النقدية ھو الفرق بين التكلفة المطفأة في العملة الوظيفية في بداية السن
  .وتحول التكلفة المطفأة في العملة األجنبية بسعر الصرف في نھاية السنة

 يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية المدرجة بالعمالت األجنبية والمقاسة بالقيمة العادلة إلى العملة الوظيفية بسعر الصرف
  . في تاريخ تحديد القيمة العادلة

يتم االعتراف . تاريخ المعاملةالبنود غير النقدية بعملة أجنبية والتي تم قياسھا بشروط التكلفة التاريخية يتم تحويلھا بسعر الصرف في 
المتاحة  الموجودات الماليةالفروق الناجمة عن إعادة تحويل  ابفروق العملة األجنبية الناجمة عن إعادة التحويل في الربح أو الخسارة عد

  .   والتي يعترف بھا في الدخل الشامل اآلخرأو تحوطات التدفق النقدي المؤھلة إن وجدت، للبيع 

  المخزون  )ھـ(

تستند تكلفة المخزون . بالتكلفة أو صافي القيمة المحققة، أيھما أقل المواد الخام وقطع الغيار ومخزون المعدات الثقيلة يقاس المخزون
على طريقة المتوسط المرجح، وھي تتضمن المصروفات المتكبدة في سبيل امتالك المخزون وتكاليف اإلنتاج أو التحويل والتكاليف 

  . األخرى المتكبدة في سبيل إيصاله إلى حالته ووضعه الحاليين

  األدوات المالية )       د(

يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية في بيان المركز المالي . ة و مطلوباتھا الماليةتمثل األدوات المالية موجودات المجموع
تتضمن األدوات المالية أيضا ارتباطات لم يتم االعتراف بھا ولكن تم . للمجموعة عندما تصبح المجموعة طرفا في االتفاقيةوحد الم

  .البيانات المالية الموحدة اإلفصاح المالئم عنھا في اإليضاحات المتعلقة بھا في

  غير المشتقةالموجودات المالية   

  .تتضمن الموجودات المالية ذمم تجارية مدينة و مستحقات من أطراف ذات عالقة والنقد واألرصدة لدى البنوك

  الذمم التجارية المدينة و المستحقات من أطراف ذات عالقة

يتم االعتراف بتلك . ھي موجودات مالية ذات دفعات ثابتة أو محددة ليست مدرجة في السوق النشطة أطراف ذات عالقةو الذمم المدينة  
في أعقاب االعتراف المبدئي يتم قياس القروض . الموجودات مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليھا أية تكاليف معاملة منسوبة بشكل مباشر

  .يقة الفائدة الفعلية ناقصا أية خسائر انخفاض في القيمةوالذمم المدينة بالتكلفة المطفأة باستخدام طر
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  )تابع( السياسات المحاسبية الھامة        ٣

  )تابع( األدوات المالية)      د(

  النقد وما يعادله

االقتناء والتي ھي يتألف النقد وما في حكم النقد من أرصدة لدى البنوك وودائع عند الطلب بتاريخ استحقاق لثالثة أشھر أو أقل من تاريخ 
  .عرضة لمخاطر ضئيلة من التغيرات في القيمة العادلة، وتستخدم من قبل المجموعة إلدارة التزاماتھا قصيرة األجل

  نزع االعتراف بالموجودات المالية

  :يتم نزع االعتراف عن الموجود المالي عندما

  .ينتھي الحق باستالم التدفق النقدي من الموجود  •

دون تأخير كبير  ستلم بالكامل المجموعة بتحويل حقوقھا باستالم التدفق النقدي من الموجود أو عليھا التزام لدفع التدفق النقدي المتقوم   •
  .لطرف آخر وفقا لترتيبات القبض والدفع

لمخاطر والمنافع من الموجود تقوم المجموعة إما بتحويل كامل المخاطر والمنافع من الموجود أو لم تقم بتحويل أو االحتفاظ بكامل ا  •
  لكنھا قامت بتحويل السيطرة عن الموجود

  المطلوبات المالية غير المشتقة  

تتألف المطلوبات المالية غير المشتقة من القروض والمستحقات ألطراف ذات عالقة والمسحوبات على المكشوف من البنوك والذمم 
  .التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى

  والمستحقات ألطراف لتجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرىالذمم ا

  .تعترف الشركة مبدئيا بالمطلوبات المالية في تاريخ المتاجرة وھو التاريخ الذي تصبح فيه الشركة طرفا من البنود التعاقدية لألداة

بعد االعتراف  تكاليف المعاملة المنسوبة بشكل مباشريتم االعتراف بكافة القروض مبدئيا بالقيمة العادلة للمقابل المستلم مضافا إليه 
  المبدئي تقاس القروض التي يحتسب عليھا فوائد بوقت الحق بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعال

ب المالي الحالي عندما يستبدل المطلو. يتم نزع االعتراف عن مطلوب مالي عندما يتم تسديد االلتزام من ھذا المطلوب أو ينتھي أو يلغى
بآخر من المقرض نفسه وفقا لشروط مختلفة بالكامل أو يتم تعديل شروط المطلوب الحالي بشكل جوھري يتم عندھا معاملة ھذا 
االستبدال أو التعديل كنزع اعتراف بالمطلوب األصلي واعتراف بمطلوب جديد، ويتم االعتراف بالفرق بالقيمة الدفترية الخاصة به في 

  .الخسارة الربح أو

  االنخفاض في القيمة  )ھـ( 

  الموجودات المالية غير المشتقة  

كان ھناك أي دليل ما إذا في تاريخ كل تقرير لتحديد المسجل بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  يم الموجود المالييقتم تي
حدث على وقوع الموجود المالي إذا أشار دليل موضوعي على أنه قد انخفضت قيمة ويعتبر . موضوعي على االنخفاض في قيمته

 را سلبيا على التدفق المالي المستقبلي المتوقع من ذلك الموجوديتأثخسارة بعد االعتراف المبدئي بالموجود وأنه قد كان لحادث الخسارة 
  . يمكن قياسه بصورة موثوق بھا

حاالت ) حقوق الملكيةاألوراق المالية في  ذلك بما في(مالي الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة موجود من الممكن أن يتضمن 
أو إعادة ھيكلة المبلغ المستحق للشركة بشروط لم تكن لتأخذھا الشركة بعين االعتبار بخالف  تأخير في الدفع من قبل المدينالتخلف أو ال

المدين أو  الدفع لدى مركزسلبية في التغيرات الحالة إفالس أو في لمدين أو المصدر دخول ااحتمال على ذلك أو وجود مؤشرات 
إضافة إلى ذلك وبالنسبة إلى  .قتصادية المرتبطة بتراجع أو غياب السوق النشطة لألوراق الماليةالحوال ااألالمصدر في الشركة، 

م والمستمر للقيمة العادلة لالستثمار إلى ما دون التكلفة يعد دليال االستثمار في األوراق المالية لحقوق الملكية فإن االنخفاض الھا
  . موضوعيا على االنخفاض في القيمة

 عند تقييم انخفاض القيمة المجمع تستخدم الشركة التوجھات التاريخية الحتمال اإلخالل وتوقيت االسترداد ومبلغ الخسارة المتكبدة مھيأة
األحوال االقتصادية واالئتمانية الحالية تماثل الخسائر الفعلية التي يمكن أن تكون أكبر أو أقل مما ھو مقترح لحكم اإلدارة فيما إذا كانت 

  .في التوجھات التاريخية

  الذمم المدينة

ة الھامة يتم تقييم كافة الذمم المدين. تدرس الشركة دليل االنخفاض في قيمة الذمم المدينة عن كل من األصل المحدد و المستوى المجمع
  .فرديا من أجل انخفاض القيمة المحدد

كافة الذمم المدينة الفردية الھامة التي وجدت غير منخفضة في القيمة بشكل محدد يتم تقييمھا بشكل مجمع للوقوف على أي انخفاض في 
لوقوف على انخفاض قيمتھا من خالل جمع يتم تقييم الذمم المدينة الغير ھامة فرديا بشكل مجمع ل. القيمة تم تكبده لكن لم يتم تحديده بعد

  .الذمم المدينة ذات الخصائص المتشابھة

 عند تقييم انخفاض القيمة المجمع تستخدم الشركة التوجھات التاريخية الحتمال اإلخالل وتوقيت االسترداد ومبلغ الخسارة المتكبدة مھيأة
الحالية تماثل الخسائر الفعلية التي يمكن أن تكون أكبر أو أقل مما ھو مقترح  لحكم اإلدارة فيما إذا كانت األحوال االقتصادية واالئتمانية

  .في التوجھات التاريخية
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  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٤

  )تابع(القيمة االنخفاض في   )ھـ(

  )تابع(الموجودات المالية غير المشتقة   

المطفأة تحتسب على أنھا الفرق بين قيمتھا الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية خسارة انخفاض قيمة الموجود المالي المقاسة بالتكلفة 
يتم االعتراف بالخسائر في الربح أو الخسارة ويتم إظھارھا في حساب . فعلي األصليالمستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة ال

خفض مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة يتم عندھا إلى ) أحد المستدينينسداد (عندما يؤدي حدث الحق . المخصص مقابل الذمم المدينة
  .رد الخفض في خسارة االنخفاض في القيمة من خالل الربح أو الخسارة

  الموجودات المالية المتاحة للبيع  

راكمة في احتياطي القيمة يتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع من خالل إعادة تصنيف الخسائر المت
خسارة االنخفاض في القيمة المعاد تصنيفھا من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة ھي . العادلة في حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة

نخفاض في القيمة معترف من التسويات الرأسمالية واإلطفاء والقيمة العادلة الحالية ناقصا أية خسائر االفرق بين تكلفة االقتناء بالصافي 
يتم إظھارھا التغيرات في مخصصات انخفاض القيمة المنسوبة إلى تطبيق طريقة معدل الفائدة الفعلي . بھا سابقا في الربح أو الخسارة

متاحة للبيع منخفضة القيمة وكان يمكن ربط القيمة العادلة لورقة مالية مدينة  -في فترة الحقة  -في حال زادت . كمكون إليرادات الفائدة
غير أن أي استرداد الحق في . الزيادة بشكل موضوعي بحدث يقع بعد االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة

  .القيمة العادلة لسھم في حقوق الملكية منخفض القيمة يتم االعتراف به في الدخل الشامل اآلخر

  ر المالية الموجودات غي  

تتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية للشركة ما عدا المخزون في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان ھناك أي مؤشر   
بالنسبة للموجودات ذات العمر اإلنتاجي غير . في حال وجود ھكذا مؤشر يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل. انخفاض القيمةعلى 

يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في . لالسترداد كل سنة في نفس الوقتالمحدد أو الغير متاحة بعد لالستخدام فيتم تقدير القيمة القابلة 
  .القيمة إذا كانت القيمة الدفترية ألصل أو الوحدة المنتجة للنقد المتعلقة به تتجاوز قيمته القابلة لالسترداد

عند تقييم .  القيمة قيد االستخدام وقيمته العادلة ناقص تكاليف البيع، أيھما أكبرالقيمة القابلة لالسترداد ألصل أو وحدة منتجة للنقد ھي 
ات يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية إلى قيمتھا الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمالقيمة قيد االستخدام 

ألغراض اختبار االنخفاض في القيمة، يتم جمع . والمخاطر المحددة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقدالسوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد 
تقوم بإنشاء تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المستمر عة موجودات الموجودات التي ال يمكن اختبارھا بشكل فردي في أصغر مجمو

بموجب اختبار سقف القطاع التشغيلي . ل كبير عن التدفق النقدي الداخل للموجودات األخرى أو وحدات إنتاج النقدالمستقل بشك
اختبار ألغراض اختبار انخفاض قيمة الشھرة، يتم تجميع الوحدات المنتجة للنقد المخصص لھا الشھرة كي يعكس المستوى الذي ينفذ فيه 

  .االنخفاض في القيمة ألغراض التقارير الداخلية الشھرة أدنى مستوى تتم فيه مراقبة

  .يتم تخصيص الشھرة المقتناة في تجميع األعمال لمجموعة من الوحدات المنتجة للنقد والمتوقع أن تستفيد من التآزرات في التجميع  

المعترف بھا فيما بتعلق بالوحدات المنتجة خسائر االنخفاض في القيمة . يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة  
على ) مجموعة الوحدات المنتجة للنقد(للنقد يتم تخصيصھا أوال لخفض القيمة الدفترية ألية شھرة يتم تخصيصھا للوحدة المنتجة للنقد 

  .أساس تناسبي

فإن خسائر االنخفاض في القيمة المعترف  خرىفيما يتعلق بالموجودات األ. ال يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة فيما يتعلق بالشھرة  
يتم عكس خسارة االنخفاض . لتحديد أية مؤشرات على انخفاض الخسارة أو زوالھا بھا في فترات سابقة يتم تقييمھا في تاريخ كل تقرير

س خسارة االنخفاض في القيمة فقط يتم عك .في القيمة في حال كان ھناك تغيرا في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد
دم إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية لألصل قيمته الدفترية التي كان يمكن تحديدھا بالصافي من اإلھالك أو اإلطفاء في حال ع

  .االعتراف بأية خسارة انخفاض في القيمة

  المخصصات  )و(

قانوني حالي أو استداللي يمكن تقديره بشكل موثوق به ومن الممكن أن يطلب تدفق  يتم االعتراف بالمخصص إذا كان لدى الشركة التزام
يتم تحديد المخصصات بخصم التدفقات النقدية المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة والذي . نقدي للمنافع االقتصادية كي يتم تسوية االلتزام

  .ر الخاصة بالمطلوبيعكس التقييمات الحالية للسوق للقيمة الزمنية للنقد والمخاط

  

  مكافآت نھاية خدمة الموظفين  )ز(

يستند استحقاق . ٢٠٠٤لسنة  ١٤األجانب وفقا لقانون العمل القطري رقم  مكافآت نھاية الخدمة لموظفيھابتكوين مخصص لالشركة تقوم 
التكاليف تستحق  .فترة الخدمةمن ھي تخضع إلكمال الحد األدنى لى راتب الموظفين األساسي األخير وفترة الخدمة وإتلك المكافآت 

مكافآت نھاية خدمة الموظفين في بسداد التزامھا تجاه الشركة أية توقعات  ليس لدى. مدى فترة التوظيفالمتوقعة لھذه المكافآت على 
  .كمطلوبات غير متداولة تم تصنيفھاالمستقبل القريب وقد 

  تقارير القطاعات  )ح(

أو في تقديم ) قطاع أعمال(القطاع ھو مكون قابل للتعريف من الشركة ويكون منخرطا إما في تقديم البضائع أو الخدمات ذات الصلة   
. وھو عرضة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك الخاصة بقطاعات أخرى) قطاع جغرافي(بضائع أو خدمات ضمن بيئة اقتصادية معينة 

إن نموذج تقارير قطاعات . ٢٥يتعلق بقطاعات األعمال والقطاعات الجغرافية للشركة في اإليضاح يتم عرض معلومات القطاع فيما 
  .تحدد قطاعات األعمال بناء على إدارة الشركة والھيكل الداخلي للتقارير. الشركة األساسي يستند إلى قطاعات األعمال
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  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  يةت عقارااراستثم     )ط(

 قيمتھا إلرتفاع يةأرباح رأسمال يقأو ألغراض تحق يجارإ يراداتھي عقارات محتفظ بھا ألغراض الحصول على إ يةاالستثمارات العقار
الحقاً  يدتق ثم المعاملة يفأوال بالتكلفة متضمنة تكال يةتسجل اإلستثمارات العقار). االنشاء لنفس الھدف يدمتضمنة عقارات ق(أو كالھما 

خالل الفترة التي  الموحد الدخل يانضمن ب يةالعادلة لإلستثمارات العقار يمةالق يرالعادلة وتدرج األرباح والخسائر الناجمة عن تغ يمةبالق
  .يراتمثل ھذه التغ يھاتحدث ف

  إدارة المخاطر المالية       ٤

  :تتعرض المجموعة إلى المخاطر التالية من استخدامھا لألدوات المالية
  االئتمانمخاطر   *
  مخاطر السيولة  *
  مخاطر السوق  *
  

يعرض ھذا اإليضاح معلومات عن تعرض المجموعة لكل من المخاطر اعاله، أھداف وسياسات ومعالجات المجموعة لقياس وإدارة 
  . تم إدراج المزيد من اإلفصاحات الكمية في ھذه البيانات المالية الموحدة. الخطر و كذلك إدارة المجموعة لرأس المال

. تقع على مجلس اإلدارة المسئولية الشاملة عن وضع واإلشراف على إطار عمل إدارة مخاطر المجموعة وأنشطة التدقيق الداخلي
مجلس اإلدارة بصدد تشكيل لجان إلدارة المخاطر والتدقيق الداخلي ستكون مسئولة عن وضع ورصد سياسات إدارة المخاطر وأنشطة 

  .ستقوم اللجان بتقديم تقارير دورية لمجلس اإلدارة عن أنشطتھا .التدقيق الداخلي بالمجموعة
  

  مخاطر االئتمان )١(
مخاطر االئتمان ھي مخاطر تكبد المجموعة لخسائر في حالة عجز فرد أو طرف مقابل في أداة مالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية وھي 

  .كذلك واألرصدة لدى البنوكمستحق من أطراف ذات عالقة والتنشأ بصفة أساسية من الذمم المدينة للمجموعة من العمالء و
  

  الذمم التجارية واألخرى المدينة 
إجراءات مناسبة للمتابعة واسترداد المعمول بھا لمراقبة . يتم تقييم الجدارة االئتمانية لكل عميل قبل فرض عقوبات التسھيالت االئتمانية

  .مخاطر االئتمان
  

  أرصدة لدى البنوك
وعة من تعرضھا لمخاطر االئتمان على أرصدة البنك من خالل الحفاظ على األرصدة لدى البنوك وجود تصنيفات ائتمانية تحد المجم

  .عالية
  

  لمخاطر االئتمان التعرض
  
وكان الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ . لالئتمان لمخاطر القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل التعرض األقصى  

  :التقرير
  

 القيمة الدفترية
ديسمبر           ٣١

٢٠١١  
ديسمبر         ٣١

٢٠١٢ 
 

 أخرىذمم تجارية مدينة و ذمم مدينة  ١٦٤,٧٠٤,٩٠٢ ٨٧,٦٥٧,٣٧٧

 دفعات مقدمة للموردين ١٠,٥٦٤,٤٢٤ ٦٣,٦٩٦,٣٢٨

 من أطراف ذات عالقة مستحق ٦٤٥,٦٢٦ ٧٣٩,٣٥٢

النقد والنقد المعادل ٢٦٨,٠٠٩,٣١٩ ١١٥,٨٥٢,٩٣٥

٤٤٣,٩٢٤,٢٧١ ٢٦٧,٩٤٥,٩٩٢
  
  

  مخاطر السيولة     )٢(
منھج المجموعة في إدارة السيولة ھو . مخاطر السيولة ھي مخاطر عجز المجموعة عن الوفاء بالتزاماتھا عند حلول موعد استحقاقھا

التأكد، ما أمكن ذلك، بأنه تتوفر وعلى الدوام سيولة كافية للوفاء بالمطلوبات عند حلول موعد استحقاقھا في ظل كل من الظروف العادية 
  . كبد خسائر غير مقبولة أو إحداث ضرر بسمعة المجموعةوالصعبة بدون ت

  :ستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية غير المخصومة ، بما في ذلك مدفوعات الفائدة المقدرة وباستثناء أثر اتفاقيات المقاصةاالفيما يلي 
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١٩ 
 

  )تابع( إدارة المخاطر المالية       ٤

  )تابع( مخاطر السيولة)     ٢( 
  

  القيمة الدفترية ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
إجمالي تدفقات نقدية

  أكثر من سنة  أقل من سنة  غير مخصومة  تعاقدية
      المالية غير المشتقة المطلوبات
 ٩٨٠,٤٦٩,٧٠٠ ١,٠١٤,٦٩٦,٥٢٨١,٠١٤,٦٩٦,٥٢٨٣٤,٢٢٦,٨٢٨  قروض

 - ١٦٤,٦٩٧ ١٦٤,٦٩٧ ١٦٤,٦٩٧   أطراف ذات عالقة مستحق من
 - ٣٦,٠٥٨,٣٢٧ ٣٦,٠٥٨,٣٢٧ ٣٦,٠٥٨,٣٢٧  ذمم دائنة
 - ١٧٣,٤١٥,٤٦٦ ١٧٣,٤١٥,٤٦٦ ١٧٣,٤١٥,٤٦٦  اخرى ذمم دائنة

 ٣١,٢٩٥,٨١٥ ٣١,٢٩٥,٨١٥ ٦٢,٥٩١,٦٣٠ ٦٢,٥٩١,٦٣٠ محتجزات دائنة
 ٣,٤٤٧,٢٠٩ ١٤,٢٧٧,٥٩٦ ١٧,٧٢٤,٨٠٥ ١٧,٧٢٤,٨٠٥ أوراق دفع

 ١,٠١٥,٢١٢,٧٢٤ ١,٣٠٤,٦٥١,٤٥٣١,٣٠٤,٦٥١,٤٥٣٢٨٩,٤٣٨,٧٢٩ 

 

  القيمة الدفترية ٢٠١١ديسمبر  ٣١
إجمالي تدفقات نقدية تعاقدية

  أكثر من سنة  أقل من سنة  غير مخصومة
          المالية غير المشتقة المطلوبات
 ٢٣,٤٠٨,٥٣٦٩٣٢,١٤٥,٨٨٨ ٩٥٥,٥٥٤,٤٢٤        ٩٥٥,٥٥٤,٤٢٤  قروض

 - ٢٩٩,٥٤٧              ٢٩٩,٥٤٧               ٢٩٩,٥٤٧   أطراف ذات عالقة مستحق من
 -٣٤,٣١٨,٥٥٢ ٣٤,٣١٨,٥٥٢          ٣٤,٣١٨,٥٥٢  ذمم دائنة
 -٣١,٤٣٧,٧٣٥٣١,٤٣٧,٧٣٥٣١,٤٣٧,٧٣٥  اخرى ذمم دائنة

 ٣١,٩٣٣,٨٢٠٣١,٩٣٣,٨٢٠ ٦٣,٨٦٧,٦٤٠          ٦٣,٨٦٧,٦٤٠ محتجزات دائنة
 ١٥,٥٠٢,٦٦٥١٥,٥٠٣,٧٦٨ ٣١,٠٠٦,٤٣٣     ٣١,٠٠٦,٤٣٣ أوراق دفع

 ١,١١٦,٤٨٤,٣٣١١,١١٦,٤٨٤,٣٣١١٣٦,٩٠٠,٨٥٥٩٧٩,٥٨٣,٤٧٦ 
  

  .رالمتوقعة ال تختلف كثيرا عن تدفقات نقدية تعاقدية  غير مخصومة كما في تاريخ التقري المستقبلية التدفقات النقدية
  

  مخاطر السوق  )٣(

التغيرات في أسعار السوق مثل معدالت صرف العمالت األجنبية ومعدالت الربح وأسعار األسھم مخاطر السوق ھي مخاطر تأثير 
الھدف من إدارة مخاطر السوق ھو اإلدارة و التحكم في مخاطر السوق . على إيرادات الشركة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية
  .بشكل مقبول و زيادة العائد من ھذه المخاطر في نفس الوقت

  
  مخاطر العمالت

العملية الوظيفية للشركة . مخاطر العمالت ھي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة لتغيرات في معدالت الصرف األجنبي
لذا ترى اإلدارة أن تعرض الشركة لمخاطر العمالت . ومعامالت العملة األجنبية الھامة يتم تسجيلھا بعمالت مربوطة بالدوالر األمريكي

  .األدنى في حده
  

  مخاطر معدل الفائدة  
نتيجة . في حين أن كافة المطلوبات المالية للشركة ال تحتسب عليھا فوائد. إن أغلب الموجودات المالية للشركة ال تحتسب عليھا فوائد

زيادة في النقد وما في أية . لذلك ال تتعرض الشركة لمخاطر كبيرة نتيجة التقلبات في المستويات السائدة في معدالت الفائدة في السوق
حكمه يتم استثمارھا في ودائع ثابتة بمعدالت فائدة سوق قصيرة األجل، لذا فإن مكون البيانات المالية للشركة الوحيد الذي يحتسب عليه 

  .فوائد ھو الودائع الثابتة لدى البنوك
  

 القيمة الدفترية
ديسمبر          ٣١

٢٠١١  
ديسمبر            ٣١

٢٠١٢ 
 سعر الصرف الثابت أدوات ذات 

 ١٥إيضاح  –أصول مالية  ٨١,٥٣٥,١٩٤ ٦٠,٦٣٦,٠٣٦

 ٢٠و  ١٨إيضاح  –مطلوبات مالية  ١,٠٣٢,٤٢١,٣٣٣ ٩٨٦,٥٦٠,٨٥٧

١,٠٤٧,١٩٦,٨٩٣ ١,١١٣,٩٥٦,٥٢٧
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٢٠ 
 

  )تابع( إدارة المخاطر المالية       ٤

  إدارة المخاطر الرأسمالية 
عند إدارة رأس المال ھي حماية قدرة الشركة على االستمرار من أجل تقديم العوائد للمساھمين والمنافع للمعنيين أھداف الشركة 

  .اآلخرين والحفاظ على ھيكل رأس مال أمثل لخفض تكلفة رأس المال
من طرف ذي عالقة ونقد وما  يتألف ھيكل رأس مال الشركة من ذمم دائنة. ٢٠١١تبقى استراتيجية الشركة العامة دون تغيير منذ سنة 

  .في حكمه وحقوق ملكية، تشتمل على رأس مال مصدر واحتياطيات وأرباح مدورة
كجزء من ھذه المراجعة تأخذ اإلدارة في االعتبار تكلفة رأس المال والمخاطر . تقوم اإلدارة بمراجعة ھيكل رأس المال بشكل منتظم

  .المصاحبة
يتم . يتم حساب المعدل بقسمة صافي الدين على إجمالي رأس المال. معدل االستدانة إلى رأس المالتتم مراقبة رأس المال على أساس 

كحقوق "يتم حساب إجمالي رأس المال . حساب صافي الدين كإجمالي األرصدة المستحقة لطرف ذي عالقة ناقص النقد وما في حكمه
  .كما ھو مبين في بيان المركز المالي" ملكية

  
          ديسمبر  ٣١    

٢٠١٢  
ديسمبر             ٣١

٢٠١١ 
         

 ٩٥٥,٥٥٤,٤٢٤   ١,٠١٤,٦٩٦,٥٢٨ ١٨  )١( ديون
 (١١٥,٨٥٢,٩٣٥)   (٢٦٨,٠١٨,١٣٠) ١٥ البنوكلدى  أرصدة  نقد و
  ٨٣٩,٧٠١,٤٨٩    ٧٤٦,٦٧٨,٣٩٨    الديون صافي
  ١,٩٣٥,٧٩٩,١٥٢    ٢,٠١٧,٤١٤,٣٠٩    )٢( الملكية حقوق
  %٤٣.٤    %٣٧.٠   الملكيةحقوقإلىالديون معدل صافي

 ١٨رقم  يضاحعلى أنھا قروض كما في إ يونتعرف الد. ١
  .المجموعة ياطياتعلى رأس المال وا ٕحت يةتشمل حقوق الملك. ٢
  

  تحديد القيمة العادلة  ٥

تم . والمطلوبات المالية وغير الماليةيتطلب عدد من السياسات المحاسبية وإفصاحات الشركة تحديد القيمة العادلة، بالنسبة للموجودات   
اإلفصاح عن المزيد من  -متى أمكن تطبيق ذلك  - يتم . أو اإلفصاح استنادا إلى الطرق التالية/ تحديد القيم العادلة ألغراض القياس و

  .المعلومات واالفتراضات التي وضعت عند تحديد القيم العادلة في اإليضاحات الخاصة بذاك األصل أو المطلوب
  

  الممتلكات واآلالت والمعدات
القيمة العادلة للممتلكات واآلالت والمعدات المعترف بھا نتيجة لتجميع األعمال ھي المبلغ المقدر الذي يمكن مبادلة الممتلكات به في   

. راف باطالعتاريخ االقتناء بين مشتري وبائع راغبين ضمن معاملة تجارية حرة بعد التسويق المناسب حيث يتصرف كل من األط
  .تعكس تقديرات التكلفة البديلة المھلكة تعديالت التدھور الفيزيائي إضافة إلى التقادم الوظيفي واالقتصادي

  
  أسھم حقوق الملكية

  .يتم تحديد القيمة العادلة ألسھم حقوق الملكية بالرجوع إلى سعر البيع المدرج الختامي في تاريخ التقرير  
  

 االستثمار العقاري
 وفئة مناسبة في موقع حديثةخبرة المعترف بھا و المؤھالت المھنية، تتمتع ب مستقلة خارجية تقييم شركة 

، القيم السوقية العادلة على تعتمد القيمة .االستثمار العقاري المجموعة محفظة تقدر، التي يجري تقييمھا العقارات
راغب بائع و بين مشتري مستعد التقييم في تاريخ الحصول عليه مقابل العقار يمكن المقدرة التي وھو المبلغ الذي

  .الصحيح التسويق بعد تجارية بحتة في عملية
  

  ذمم تجارية مدينة وأخرى
، بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة تحت التنفيذوتقدر القيمة العادلة للذمم تجارية مدينة وأخرى، باستثناء أعمال البناء 

يتم قياس ذمم المدى القصير مع عدم وجود سعر الفائدة المذكورة في مبلغ الفاتورة األصلية . في السوق في تاريخ القياس بمعدل الفائدة
يتم تحديد القيمة العادلة في تاريخ االعتراف األولي و، ألغراض اإلفصاح، في تاريخ كل تقرير . إذا كان تأثير الخصم ال أھمية له

  .سنوي
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٢١ 
 

  ومعداتوآالت ممتلكات      ٦

 أثاث وتركيبات آالت  المباني أرض  

  

معدات كومبيوتر
و معدات  سيارات
  مشاريع قيد التنفيذ ثقيلة

  اإلجمالي

٢٠١٢  

  اإلجمالي

٢٠١١  

                   التكلفة

 ١,٧٨٠,٥٤٥,٤٢٦ ١,٨٠٧,٧٩٦,٥٥٥ ١,٧٠٣,١٥٧,٢٨٤ ٥٤,٢٧٥,٩١٦ ١,٤٧١,٨٣٧ ١,٩٩٤,٤٧٨ ٥,٥٢٤,٠٦٠ ٣٨,٨٧٣,٧١٤  ٢,٤٩٩,٢٦٦  يناير  ١كما في الرصيد 

 ٢٧,٨٣١,٧٧٩ ١٧٢,١٤٥,٨٥٠ ١٧٠,٣٤٣,٩٣٥ ٨٧١,٠٣٩ ٥٦٣,٦٦٠ ٧٦,٥١٣ ٢٩٠,٧٠٣ -  -  إضافات

 - - (١,٧٥٧,٤٦٧,٤٩٠) ٢,٠٨٧,١١٧ - - ٩٦١,٤٨٤,٧٢٩ ٧٩٣,٨٩٥,٦٤٤  -  مرسملة خالل العام

 (٥٨٠,٦٥٠) (٩٢١,٣٣٩) - (٩٢١,٣٣٩) - - - -  -  اتاستبعاد

 ١,٨٠٧,٧٩٦,٥٥٥ ١,٩٧٩,٠٢١,٠٦٦ ١١٦,٠٣٣,٧٢٩ ٥٦,٣١٢,٧٣٣ ٢,٠٣٥,٤٩٧ ٢,٠٧٠,٩٩١ ٩٦٧,٢٩٩,٤٩٢ ٨٣٢,٧٦٩,٣٥٨  ٢,٤٩٩,٢٦٦  ديسمبر  ٣١في  الرصيد

                اإلھالك المتراكم

 ١٩,٨٦٩,٠٢٩ ٣١,٤٨٥,٤١٩ -١,٣٩٢,٣٤١١,٠٩٤,٣٧٣١٧,٥٦٤,٠٥٢ ٩,٢٨٨,٩٠٤٢,١٤٥,٧٤٩- يناير١كما فيالرصيد

 ١٢,١٧٩,٥١٢ ١٦,٠٣٥,٩٥٤  - ٨,٤٩٨,٩٥٤ ٢٧٠,٩٢٨ ٢٠٧,٤٨٩ ٣,٣٩٤,٠٧٧ ٣,٦٦٤,٥٠٦ -  )أ( إھالك للسنة

 (٥٦٣,١٢٢) (٥٥٣,٣٢٥)  - (٥٥٣,٣٢٥) - - - -  -  اتاستبعاد

 ٣١,٤٨٥,٤١٩ ٤٦,٩٦٨,٠٤٨  - ٢٥,٥٠٩,٦٨١ ١,٣٦٥,٣٠١ ١,٥٩٩,٨٣٠ ٥,٥٣٩,٨٢٦ ١٢,٩٥٣,٤١٠ -  ديسمبر  ٣١في  الرصيد
                

                القيمة الدفترية

 ١,٧٦٠,٦٧٦,٣٩٧ - ١,٦٧٧,٧٨٥,٦٦٩ ٤٣,٧٥٢,٠٩٩ ٢٩٢,٨٣٦ ٥٩٨,٠٦٩ ٣,٤٦١,٧٦٩ ٣٢,٢٨٦,٦٨٩ ٢,٤٩٩,٢٦٦  ٢٠١١يناير  ١في 

 - ١,٩٣٢,٠٥٣,٠١٨ ١١٦,٠٣٣,٧٢٩ ٣٠,٨٠٣,٠٥٢ ٦٧٠,١٩٦ ٤٧١,١٦١ ٩٦١,٧٥٩,٦٦٦ ٨١٩,٨١٥,٩٤٨ ٢,٤٩٩,٢٦٦  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

 ١,٧٧٦,٣١١,١٣٦ - ١,٧٠٣,١٥٧,٢٨٤ ٣٦,٧١١,٨٦٤ ٣٧٧,٤٦٤ ٦٠٢,١٣٧ ٣,٣٧٨,٣١١ ٢٩,٥٨٤,٨١٠ ٢,٤٩٩,٢٦٦  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
 

    ديسمبر  ٣١  :السنة يتوزع كما يلي ھالكإ  ) أ(
٢٠١٢ 

ديسمبر  ٣١في   
٢٠١١  

 ٥,١٥١,٢٩٧   ٨,٨٦٤,١٧٦  المصاريف التشغيلية
 ٧,٠٢٨,٢١٥   ٧,١٧١,٧٧٨  المصاريف العمومية واإلدارية

  ١٢,١٧٩,٥١٢   ١٦,٠٣٥,٩٥٤ 

  
  ).١٨إيضاح (مصنع االسمنت بالرھن العقاري على األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ المتعلقة تم تامينھا بالتسھيالت االئتمانية  بعض
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٢٢ 
 

  عقارية إستثمارات      ٧

 
ديسمبر  ٣١

٢٠١٢  
ديسمبر  ٣١  

٢٠١١ 
      

 ٤٧٠,٨٦٤,٤٧٦   ٤٩٢,٢٠٥,٩١٠ يناير ١في الرصيد 

 -   (٤,٦٧٤,١٥٠)  خالل السنة استبعاد

 ٤٧٠,٨٦٤,٤٧٦   ٤٨٧,٥٣١,٧٦٠  القيمة الدفترية

 ٢١,٣٤١,٤٣٤   ٧,٢٤٧,١١٥  صافي التغير في القيمة العادلة

 ٤٩٢,٢٠٥,٩١٠   ٤٩٤,٧٧٨,٨٧٥ ديسمبر ٣١ فيالرصيد 
 

 يممن قبل مق) قطري لایر يونمل ٤٧٠,٩: ٢٠١١( قطري  لایر يونمل ٤٨٧ يةالدفتر يمتھاالبالغ ق يةاالستثمارات العقار ييمتم تق
ھو  يمالمق ٢٠١٢ يسمبرد ٣١قطري كما في  لایر يونمل ٤٩٤,٨العادلة  يةالسوق يمةمستقل و معتمد وبلغت الق يةإستثمارات عقار
 ييماإلدارة بتق قامت. )قطري لایر يونمل ٤٩٢,٢: ٢٠١١( العادلة يمةتمثل الق. يةھذه األنواع من االستثمارات العقار ييممتخصص في تق
 ٢,٥٧: ٢٠١١(  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في  قطري لایر يونمل ٢,٥٧العادلة بمبلغ  يمةواإلعتراف باإلنخفاض في الق يةالعقارات المتبق

  ).قطري لایر يونمل

 زميلة شركات في إستثمارات        ٨

 
بلد
 يسالتأس

 نسبة األ رباح  الملكية نسبة  

   ٢٠١١ ٢٠١١٢٠١٢ ٢٠١٢ 

 %٥٠ %٥٠  %٥١  %٥١ قطر )م.م.ذ(سمارت لوجستكس 
 %٥٠ %٥٠  %٥١  %٥١  قطر )م.م.ذ(شرف لوجستكس 

 %٥٠ %٥٠  %٥١  %٥١  قطر )م.م.ذ(كار  يوربشركة 
 %٣٠ %٣٠  %٥١  %٥١  قطر )م.م.ذ(قطر للھندسة  ياأفرسند

 %٤٠ %٤٠  %٥١  %٥١  قطر )م.م.ذ(المتحدة لألسمنت  يجشركة الخل
 %٥٠ %٥٠  %٥١  %٥١  قطر  )م.م.ذ(لخدمات الشحن البحري  يةالشركة الوطن

 %٥٠ %٥٠  %٥١  %٥١  قطر )م.م.ذ(لخدمات الشحن البحري  يموندشركة د
 %٥٠ %٥٠  %٥١  %٥١  قطر )م.م.ذ(الشحن البحري شركة شرف لخدمات 

 %٥٠ %٥٠  %٥١  %٥١  قطر )م.م.ذ( كومباني يبنكش يديترينيانم
 %٥٠ %٥٠  %٥١  %٥١  قطر )م.م.ذ(المتكاملة  يةألنظمة الحما يةالشركة القطر

  .كجزء من المجموعة يدھاتوح يتمعلى الشركات المذكورة أعاله وبالتالي لم  يطرةإن المجموعة ال تمارس الس

 
 ديسمبر ٣١

٢٠١٢  
   ديسمبر ٣١  

 ٢٠١١ 
    

 ١٩٣,٥٥٤,٨٠٦  ١٦٧,٩٣٨,٢٦١ صافي الموجودات

 ٧٣,٢٠٨,٧٦١  ٤٢,١٥٥,٤٩٨  لسنةلربح ال صافي
 ٢٣,٨٤٢,٨٢٥  ١٣,٢٢٤,٩٥٦ يلةحصة الشركة من أرباح الشركات الزم

  
     :يليكماخالل السنةالزميلةالشركاتفياإلستثماراتعلى الحركة تظھر

 
     ديسمبر ٣١

٢٠١٢  
    ديسمبر ٣١  

٢٠١١ 
    

 ٣٤,٠١٤,٢٩٠  ٤٣,٦٩٦,٤٠٩ يناير ١ في كما الرصيد
 -  ٤,٤٠٠,٠٠٠ السنة خالل إضافات
 -  (٥٠٢,٠٠٠)  السنة خالل إستبعاد
 ٢٣,٨٤٢,٨٢٥  ١٣,٢٢٤,٩٥٦ الزميلة الشركات أرباح من المجموعة حصة

 (١٤,١٦٠,٧٠٦)  (١٢,٦٣٦,٤٢١) نقدية أرباح توزيعات
 ٤٣,٦٩٦,٤٠٩  ٤٨,١٨٢,٩٤٤  ديسمبر ٣١ في كما الرصيد
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٢٣ 
 

  للبيع متاحة استثمارات        ٩

    مدرجة غير تاإستثمار
 ٢,٢٥٩,٩٠٤  ٢,٢٥٩,٩٠٤  يناير ١كما في  الرصيد
 -  -  المباعة اإلستثمارات تكلفة

 ٢,٢٥٩,٩٠٤  ٢,٢٥٩,٩٠٤ 
 ٩٠,٧٨١,٦٨٢  ٣,٧٢٤,٠٨٨  صافي الحركة خالل السنة

  

  العادلة القيمة إحتياطي في الحركة
     ديسمبر ٣١

٢٠١٢  
  ديسمبر ٣١  

٢٠١١ 
     

 ٧,٤٤٣,٧٣٧  ٤,٨٧٤,١٦٤ يناير ١كما في  يدالرص
 (٢,٥٦٩,٥٧٣)  (٦,١٣٧,٠٢٩)  خالل السنة العادلة يمةالنقص في الق

  (١,٢٦٢,٨٦٥)  ٤,٨٧٤,١٦٤ 
  

  للبيعمتاحة إستثمارات بيع
     ديسمبر ٣١

٢٠١٢  
  ديسمبر ٣١  

٢٠١١ 
     

 ١٩,٧٨٢,٢٣٣  ٨٨,١٨٢,٧٤٣  إستثمارات يعالمتحصل من ب
 (١٦,٥١٠,٧٢٥)  (٨٠,٩٢٠,٥٦٥)  المباعة االستثمارات تكلفة
 ٣,٢٧١,٥٠٨  ٧,٢٦٢,١٧٨  للبيع متاحة إستثمارات بيع ربح

  

  شھرة      ١٠

  
المستثمرين  شركة اقتناء علي ٢٠٠٩أبريل  ٢٦العادية يوم  الغير اجتماع الجمعية العامة في ، وافق المساھمون٢٠٠٩خالل عام 
عن طريق إصدار أسھم الشركة  دفعالذي  و لایر قطريمليون  ٨٩٧شراءال سعربلغ إجمالي  .٪ شركة١٠٠ بنسبة ) م.م.ذ( القطريين
  . لایر قطري ٣١٤.٤٦وجود شھرة بقيمة  عنأسفرت ھذه الصفقة . لایر قطري ٤٣٥.٧٣بعالوة 

  
دة وذلك عن طريق مقارنة القيمة الدفترية للشھرة مع القيمة المستر ٢٠١٢ديسمبر  ٣١قامت اإلدارة باجراء أختبار إنخفاض للشھرة في 

تم تقيم القيمة المستردة للوحدات المولدة . من الشركات التابعة وذلك علي مستوي  الوحدات المولده للنقد والتي تم توزيع الشھرة عليھا 
مستخدما  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للنقد بناء على القيمة المستخدمة والي تم أحتسابھا طبقا للتدقيق النقدي المخطط لمدة خمس سنوات تنتھي في 

إن األفتراض األساسي تم احستاب القيمة المستخدمة كان معدل الخصم المتمثل في .ومات من الموازنة المعتدمة من مجلس اإلدارة معل
  . للمجموعه%  ١٥.٥المتوسط المرجح للتكاليف الرأس مالية 

محددة الخاصة بالواحدات المولدة للنقد وتم قامت األدارة بأفتراض معدل الخصم المنعكس من تقيم السوق للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر ال
  % . ١٥.٥االتفاق على معدل خصم مساوي لتسوية المخاطر بنسبه 

وكذلك الخبرة السابقة وتوقعات التغير % ٤الي % ٣التغير في األرباح والتكلفة المباشرة أستثناءا إلى معدل نمو التراكمي مفترض 
  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١ھذه المراجعه أنه ال يوجد أنخفاض في الشھره لسنة المالية المنتھية في المستقبلي في السوق واستندت األدارة من 

   

  
     ديسمبر ٣١

٢٠١٢  
  ديسمبر ٣١  

٢٠١١ 
     ت مدرجةاإستثمار
 ٤٩,٣٣٨,٥٩٤  ٨٣,٦٤٧,٦١٤  يناير ١كما في  يدالرص
 ٥٠,٨١٩,٧٤٥  -  شراء إستثماراتتكلفة 

 (١٦,٥١٠,٧٢٥)  (٨٠,٩٢٠,٥٦٥) تكلفة االستثمارات المباعة
 ٤,٨٧٤,١٦٤  (١,٢٦٢,٨٦٥)  كما في نھاية السنة العادلة يمةالق ياطيإحت
  ٨٨,٥٢١,٧٧٨  ١,٤٦٤,١٨٤ 

  
     ديسمبر ٣١

٢٠١٢  
  ديسمبر ٣١  

٢٠١١ 
     

 ٣١٤,٤٥٧,٥٨٥  ٣١٤,٤٥٧,٥٨٥  شھرة
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٢٤ 
 

  مخزون      ١١

  
     ديسمبر ٣١

٢٠١٢  
ديسمبر     ٣١  

٢٠١١ 
    

 ١,٩٢٥,٦٤٧  ١,٩٦٤,٩٣٤ إنتاج تام
 ٦٤,٤٣٤,١٨٥  ٣٩,٩٤٧,٢٥٨  خام مواد

 ٤,٤٩٧,٦٠٥  ٥٣,٧٥٤,١٧٧ قطع غيار
  ٧٠,٨٥٧,٤٣٧  ٩٥,٦٦٦,٣٦٩ 

 (١٢٠,٠٠٠)  (١,٣٦٢,٣٩١)  الحركة بطيئة و تالفة بضاعة مخصص: يخصم
  ٧٠,٧٣٧,٤٣٧ ٩٤,٣٠٣,٩٧٨ 

  

  :التغير في مخصص البضاعة التالفة وبطيئة الحركة كما يلي
     ديسمبر ٣١

٢٠١٢  
ديسمبر     ٣١  

٢٠١١ 
    

 ١٢٠,٠٠٠  ١٢٠,٠٠٠ الرصيد االفتتاحي
 -  ١,٢٤٢,٣٩١  مكون خالل السنة

  ١٢٠,٠٠٠ ١,٣٦٢,٣٩١ 
  
  مدينة ذمم     ١٢

  
     ديسمبر ٣١

٢٠١٢  
ديسمبر     ٣١  

٢٠١١ 
    

 ٦٣,٤٠٠,٩٩٥  ١٤٤,٦٠٧,٥٢٢ ذمم وأخرى مدينة
 - (٢,٣٤٠,٢٨٧)  تحصيلھا في مشكوك ديون مخصص

  ٦٣,٤٠٠,٩٩٥ ١٤٢,٢٦٧,٢٣٥ 
  ٢٠١٢ديسيمبر  ٣١الذمم المدينة في  أعمار

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١    ٢٠١٢ديسمبر٣١  
  المخفض    االجمالي    المخفض  االجمالي  

 -   ٥٣,٨٦٠,٠٥٩   -   ١٠٥,٧٧٢,٦٧١ يوم ٩٠اقل من 
 -   ٣,٠٣٩,٠٢٣   -   ٢٩,٤١٧,٤٢٥ يوم ١٨٠الي  ٩١من 
 -   ٢,٣٢٤,٨٦٠   -   ٣,٥٩٢,١٩٨ يوم ٣٦٥الي  ١٨١من 

 -   ٤,١٧٧,٠٥٣   ٢,٣٤٠,٢٨٧   ٥,٨٢٥,٢٢٨ ٣٦٥اكثر من 
  ٦٣,٤٠٠,٩٩٥   ٢,٣٤٠,٢٨٧  ١٤٤,٦٠٧,٥٢٢   - 
  

  :كما يلي تحصيلھا في مشكوك ديون مخصصالتغير في 

  
     ديسمبر ٣١

٢٠١٢  
ديسمبر     ٣١  

٢٠١١ 
    

 -  - الرصيد االفتتاحي
 -  ٢,٣٤٠,٢٨٧  مكون خالل السنة

  ٢,٣٤٠,٢٨٧ - 
  
  أخرى وموجودات مقدما مدفوعة مصاريف         ١٣

     ديسمبر ٣١  
٢٠١٢  

ديسمبر     ٣١  
٢٠١١ 

        
 ٥,٥٧٦,٨٢٥   ٤,٤٠٨,٥٢٠  مدفوعة مقدما فيرامص
 ٤,٠٩٥,٣٨٨   ٤,٠٩٥,٣٨٨  مصنع مدفوع مقدما يجارإ

 ٣,٢٣٢,١٠٩   -  إستثمارات بيع من المتحصل ذمم
 ٢,٥٧٦,٣٢٣   ٢,٠٨١,٣٣٦  مستردة تأمينات
 ١,٤٤٦,٤٣٥   ٥,٩٨٥,٠٨٢  قبض أوراق

 ١,٠٧٦,٢١٢   ١,٥٩٣,٧٨٨  مدينة محتجزات
 ١,٩٣٦,٩٠١   ١,٠٨١,٥٦٣  مستحقة إيرادات
 ٨٠٥,٥٩٨   -  نقدي ھامش

 ٣٧٣,٠٩٤   ٥١١,٠٢٢  موظفين من ستحقم
 ٩٥٨,٩١١   ١,٧٦٣,٧٤٨  أخرى

  ٢٢,٠٧٧,٧٩٦   ٢١,٥٢٠,٤٤٧ 
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٢٥ 
 

 عالقة ذات أطراف مع معامالت        ١٤
  

إذا كان أحد الطرفين لديه القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة لتأثير كبير على الطرف اآلخر في اتخاذ  عالقةتعتبر ذات 
 .القرارات المالية والتشغيلية

  
 طرةسيمشتركة أو يةھامة أو ملك يةملك يھاف يھملد يكونو مدراء المجموعة والشركات التي  ينتمثل األطراف ذات العالقة كبار المساھم

  .ھامة
  

األعضاء الرئيسيين في اإلدارة الذين لديھم السلطة والمسؤولية عن تخطيط ومراقبة وتوجيه من موظفي اإلدارة العليا للمجموعة تتكون 
  .أنشطة المجموعة

  
  .يتم الموافقة على سياسات التسعير وشروط ھذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة

  
     ديسمبر ٣١  ف ذات عالقةاالمعامالت مع أطر  ) أ(

٢٠١٢  
ديسمبر     ٣١  

٢٠١١ 
        

  ١٦,٢٧٧,٩٩٣    ١٦,٥٦٧,٧١٦  مبيعات

  
     ديسمبر ٣١  المستحق من أطراف ذات عالقة  ) ب(

٢٠١٢  
ديسمبر     ٣١  

٢٠١١ 
        

 ٦٩٨,٧٠٦   ٣٥٦,٧١٦  شركة المسند القابضة

 ٤٠,٦٤٦   ٢٨٨,٩١١  أخرى

  ٧٣٩,٣٥٢   ٦٤٥,٦٢٦ 

  
     ديسمبر ٣١  أطراف ذات عالقة اليالمستحق   ) ج(

٢٠١٢  
ديسمبر     ٣١  

٢٠١١ 
        

  ٢٩٩,٥٤٧    ١٦٤,٦٩٧  أخرى

  
     ديسمبر ٣١  مكافآت االدارة العليا  ) د(

٢٠١٢  
ديسمبر     ٣١  

٢٠١١ 
        

  ٨,٠٠٠,٠٠٠    ٨,٠٠٠,٠٠٠  مزايا قصيرة األجل

  
 البنوكلدى  نقد وأرصدة         ١٥

  
     ديسمبر ٣١

٢٠١٢  
ديسمبر     ٣١  

٢٠١١ 
    

 ٤٨,٣٠٥  ٨٦,٢٢٧ بالصندوق النقد
    :البنوك أرصدة
 ٤٤,٠٢٨,٤٨٤  ١٧٩,٦٧٧,٤٩٣ جارية حسابات
 ١١,١٤٠,١١٠  ٦,٧١٩,٢١٦ توفير حسابات
 ٦٠,٦٣٦,٠٣٦  ٨١,٥٣٥,١٩٤ لألجل ودائع

  ١١٥,٨٥٢,٩٣٥ ٢٦٨,٠١٨,١٣٠ 

  
للسنة %  % ٢.٥٥إلى %   ٢.٣٢من  يتراوحالموجودة لدى عد ةّ بنوك عائدات بمعدل  يراألجل وحسابات التوف يرةتحقق الودائع قص

  .اشھر ٣ يتعدىاألجل ال  يرةإستحقاق الودائع قص يخعلما بأن تار) للسنة%    ٣,٥الى%  ٣الى : ٢٠١١(
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٢٦ 
 

  المال رأس    ١٦

  
     ديسمبر ٣١

٢٠١٢  
  ديسمبر ٣١  

٢٠١١ 
    
:٢٠١١(سھم  ١٢٤,٣٢٦,٧٧٨به والمصدر والمدفوع بالكامل  المصرحرأس المال  

١,٢٤٣,٢٦٧,٧٨٠ ١,٢٤٣,٢٦٧,٧٨٠ رياالت ١٠قيمة السھم ) سھم ١٢٤,٣٢٦,٧٧٨
  

  أرباح مقترح توزيعھا
 ٢٠١٢من رأس المال المدفوع لسنة % ٧.٥اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح بنسبة  ٢٠١٣فبراير  ٣في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 

ما سبق ). لایر قطري  ٦٢.١٦٣.٢٨٩توزيعات نقدية بلغت  ٢٠١١في سنة % ٥مقابل (لایر قطري  ٩٣.٢٤٥.١٨٤كتوزيعات نقدية بلغت 
  .يخضع لموافقة المساھمين في الجمعية العامة المقبلة

  
  االحتياطي القانوني     ١٧

كحد أدنى من صافي أرباح السنة %  ١٠ي للشركة يجب تحويل والنظام األساس ٢٠٠٢لعام  ٥وفقا لقانون الشركات التجارية القطري رقم 
االحتياطي غير متاح للتوزيع إال في الظروف . من رأس المال المدفوع% ٥٠إلى االحتياطي القانوني كل سنة حتى يصبح االحتياطي يعادل 

  .المنصوص عليھا في القانون المذكور
  

  قروض     ١٨

  
     ديسمبر ٣١

٢٠١٢  
  ديسمبر ٣١  

٢٠١١ 
    
 ٢٣,٤٠٨,٥٣٦  ٣٤,٢٢٦,٨٢٨ * ةيمستند إلعتمادات مرابحة عقد
 ٩٣٢,١٤٥,٨٨٨  ٩٨٠,٤٦٩,٧٠٠ ** بالتملك ةيمنتھ جارةيإ عقد

  ٩٥٥,٥٥٤,٤٢٤ ١,٠١٤,٦٩٦,٥٢٨ 
  

  :كاآلتي القروض فيتصن
     ديسمبر ٣١

٢٠١٢  
  ديسمبر ٣١  

٢٠١١ 
    
 ٢٣,٤٠٨,٥٣٦  ٣٤,٢٢٦,٨٢٨ األجل رةيقص
 ٩٣٢,١٤٥,٨٨٨  ٩٨٠,٤٦٩,٧٠٠ األجل لةيطو
  ٩٥٥,٥٥٤,٤٢٤ ١,٠١٤,٦٩٦,٥٢٨ 

  
 قطري لایر يونمل ٦٥بلغ  يليبسقف تمو يةمواد أول يرادإست يل، وذلك من أجل تمو يةمع أحد البنوك المحل يةأبرمت المجموعة إتفاق* 

قبول اإلعتمادات  يخبفترة سماح خمسة أشھر من تار يةعلى سبع دفعات شھر يدهتسد يتمإن ھذا العقد سوف .ً ياسنو% ٥بمعدل مرابحة 
  .يةالمستند

  
إبرام  يقبالتملك عن طر يةالمنتھ يجارةلعقو د التورق والمرابحة واإل ٢٠١٢ يسمبرد ٣١قامت المجموعة بسداد المبالغ القائمة كما في ** 

الول سنتين، السنتين التاليتين بعد  ياسنو%  ٣,٧٥كما يلي بمعد ّل مرابحة  يجارةعلى شكل عقد إ يةمع أحد البنوك المحل يدجد يلعقد تمو
متطلبات رأس المال العامل الذي  يلالسابقة وتمو يالتالتسھ يدسنويا و ذلك من أجل تسد% ٤,٥سنويا و الفترة المتبقية % ٤فترة السماح 

إن ھذه .  ٢٠١٣شھر من يناير  ٢٤بعد تبدأ  يةمتساو يةدفعة ربع سنو ٣٦ھذا العقد على  يدتسد يتمسوف . مصنع اإلسمنت يخص
 يراداتخاص صادر من الشركة لمصلحة البنك وحوالة حق عن كافة اإل يلزي على مصنع اإلسمنت وتوكيامضمونة برھن ح يالتالتسھ
 ينومجموعة المستثمر) و.ش.ش( يينالقطر ينلمصنع اإلسمنت وثالث كفاالت من الشركة ومجموعة المستثمر يةوالمستقبل يةالحال
 يشتمل. لمجمل المخاطر على مبنى المصنع لصالح البنك ينتأم يصةبول ييركذلك تم تج). شركات تابعة) (و.ش.ش(للصناعة  يينالقطر

  .٢٠١٣شھرا تبدأ من يناير ٢٤  قطري مستحقة الدفع بعد فترة سماح لایر ٦٤٠،٢٩٠,١٣٤ يمةمبلغ القرض القائم على مرابح مستحقة بق
  

  مخصص مكافآت نھاية خدمة الموظفين     ١٩
  

     ديسمبر ٣١  
٢٠١٢  

  ديسمبر ٣١  
٢٠١١ 

        
 ٢,٠٥٧,٢٠٣  ٢,٦٣٥,٦٤٢ يناير ١في الرصيد كما 

 ٦٧٤,١٢٩   ١,٤٤٠,٩٢٦  مخصص السنة
 (٩٥,٦٩٠)   (٤٧٠,١٢٩)  دفعات تمت خالل السنة: ناقص

 ٢,٦٣٥,٦٤٢   ٣,٦٠٦,٤٣٩  ديسمبر ٣١في  الرصيد كما
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٢٧ 
 

  اوراق دفع     ٢٠
  

     ديسمبر ٣١  
٢٠١٢  

ديسمبر     ٣١  
٢٠١١ 

        
 ١٥,٥٠٢,٦٦٥   ١٤,٢٧٧,٥٩٦  قصيرة االجل
 ١٥,٥٠٣,٧٦٨   ٣,٤٤٧,٢٠٩  طويلة االجل

  ٣١,٠٠٦,٤٣٣   ١٧,٧٢٤,٨٠٥ 
  .سنويا لتصل إلى التكلفة المطفأة لألوراق الدفع تقريبا ٪٨دارة معدل خصم الاستخدمت إ

  
  أخرى ومطلوبات مستحقات     ٢١

  

  
     ديسمبر ٣١

٢٠١٢  
ديسمبر     ٣١  

٢٠١١ 
     

 ٩,٧٤٦,٧٠٢  ١٧,٣٦٢,٥٥٨  توزيعات ارباح
 -  ١١,٢٩٥,٣٢٠  استھالك وقود
 -  ٢٧,٢٧٥,٣٩٠  استھالك كرباء

 -  ٩٤,٦٣٧,٩٠٩  مستحقات مقاولين
 -  ٢,٠٠٠,٠٠٠  مخصص مستحقات
 ٤,٣٦٨,٠٨٣  ٥,١٤٩,٣٨١  مستحقات موظفين

 ١٧,٣٢٢,٩٥٠  ١٧,١٥٧,٤٠٨  ىاخر
  ٣١,٤٣٧,٧٣٥  ١٧٤,٨٧٧,٩٦٦ 

  
  مصروفات عمومية وإدارية    ٢٢

  

  

السنة المنتھية في
  ديسمبر ٣١

٢٠١٢  

السنة المنتھية في 
  ديسمبر ٣١
 ٢٠١١ 

        
 ٢٢,٨٤٩,٤٩٩   ٣١,٠٢٠,١٢٣  تكاليف موظفين

 ٣,٢٧٨,٤٥٧   ٣٨٥,٠٩٩         دعاية
 ٣,٥٤١,٧٥١    ٢,٨٨٤,٢١١      مصاريف قانونية

 ١,٧٢٣,٥٩٥    ٣,٢١٤,٤٢٣      وقود
 ١,٤٩٣,٤٦٥    ٣,٥١٣,٢٠٨      صيانة وإصالح

 ٩٦٣,٢٣٣    ١,٣٠٧,٩٢٥      استشارات
 ٨٥٣,١٣٢    ١,٧٠٩,١٢١      تأمين يفرامص

 ٨٥٢,٠٠٨   ٩٨٦,٦١٨         رسوم اشتراكات
 ٨١٦,٥٣٧   -  مرتجعات و خصومات

 ٦٠٥,٧٤٨   ٧١٢,٨٨٣         إيجار
 ٤٧٠,٢٥٨   ٣٩٠,٩٩٣         اتصاالت وبريد

 ٣٦١,٣٨٨   ٢٠٣,٠٤٩         قٕامة وا سكن
 ١٦٩,٥٥٢   ١٠٠,٨٣٣         طباعة وقرطاسية

 ١١٩,٦٧٣   ٦١٩,٨٨٣         وتنقالت سفر
 ١١٧,١٣١   ٧٢٧,٤١٧         خدمات

 -   ٢,٣٤٠,٢٨٧ مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا
 ٢,١١٧,٩٤٥   ٣,٥٢٦,٦٥٣  أخرى

  ٤٠,٣٣٣,٣٧٢   ٥٣,٦٤٢,٧٢٦ 
  

  ياضيةوالر يةالمساھمة في األنشطة اإلجتماع     ٢٣
 

 المجموعة من صافي ربح%  ٢,٥ يعادل، قامت المجموعة بأخذ مخصص بما  ٢٠٠٨الصادر في سنة )  ١٣( على القانون رقم  بناء
 يةوالمال اإلقتصاد من وزارة ٢٠١٠الصادرة في عام  يماتبناءاً على التعل. يريةوالخ يةواالجتماع يةوالثقاف ياضيةوذلك لدعم األنشطة الر

إلى  ٢٠١١ يسمبرد ٣١ في يةتم دفع المخصص المكون في السنة المنتھ. ھذه االمخصص من األرباح المدورة للمجموعة يلتحو يتم، 
  .يةمالالعامة والضرائب بوزارة اإلقتصاد وال يراداتدائرة اإل
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٢٨ 
 

  السھم على و المخفف األساسي العائد    ٢٤
  

المرجح لعدد األسھم القائمة خالل المتوسط  علييحتسب العائد األساسي للسھم من خالل تقسيم صافي ربح مساھمي الشركة األم للسنة 
  .السنة

  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٢   
  ديسمبر ٣١

٢٠١١ 
    

 ٧٣,٩٨٩,٩٨١ ١٥٢,٢٥٩,٥٦٥القطري باللایر السنة ربح صافي
 ١٢٤,٣٢٦,٧٧٨ ١٢٤,٣٢٦,٧٧٨األسھم لعدد المرجح لمتوسطا

 ٠.٦٠ ١.٢٢السھم على األساسي العائد
  

  إلتزامات طارئة و التزامات رأس مالية    ٢٥
  

  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٢   
  ديسمبر ٣١

٢٠١١ 
    

 ١,٩٩٥,٠٠٠  ٢٥,٦٨٩,٥٤٢ةيبنك ضمان خطابات

 ٥,٩٩٥,١٣٢  ١٢,٨٧٣,٢٦٧ ةيمستند إعتمادات

 ٨٨,٤٥٣,٣٣١ ١٢,٠٠٠,٠٠٠اإلسمنت مصنع تخص ةيرأسمال إلتزامات
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٢٩ 
 

القطاعي التحليل   ٢٦  
 

:   التالي النحو على ٢٠١٢ ديسيمبر ٣١في المنتھية وللفترة في كما اعقط كل تفاصيل. قطر الدوحة، في فقط وتعمل الرئيسية، ألعمالل قطاعات سبعة إلى لھا التابعة والشركات الشركة تنظيم يتم  
  

واألعمالالمالحة  أخرى قطاعات  استبعادات المجموع

 ةيالبحر

فيإستثمارات

 عقارات

إستثمارات أسمنت وھندسةمقاوالت صناعي  

  والنتائج لإليرادات القطاعي التحليل ) ا(
                    

 ايرادات  -  ١٠٣,٩٦١,٠٤٢ ٣٨٥,٤١٩,٥٨١ ٦,٨٩٢,٠٨٦  -  -  ١,٠٠٠,٥٥٠  (٢٦,٣٠٤,٧٣٦) ٤٧٠,٩٦٨,٥٢٣
 التكلفة  -  (٤٠,٢٥٤,٨٥٧) (٢٦٢,٨٦٩,٩٣٨) -  -  -  -  ٢٦,٥٨٠,٩١٤ (٢٧٦,٥٤٣,٨٨١)

 أخرى يراداتإ  -  ٤,٠٧٩,٥٣٦ ٢,٢٣١,٥١٥ ١١٩,٥٣٤  ١٦,١٩٠,٥٦١  ٥,٩١٤,١١٧  ١٤٠,٧٣٩  (٢٧٦,١٧٨) ٢٨,٣٩٩,٨٢٤
 أخرى يفمصار  (٣٧,٠٢٠)  (٦,٥٣٥,٥٥٤) (٣٣,٩٤٩,٦٧٦) (١,٠٣٩,٥٥٣)  (٣,٨٩٤,٣٤٣)  -  (٢٣,٦٠٨,٧٥٥)  - (٦٩,٠٦٤,٩٠١)

(٣٧,٠٢٠)  ٦١,٢٥٠,١٦٧ ٩٠,٨٣١,٤٨٢ ٥,٩٧٢,٠٦٧  ١٢,٢٩٦,٢١٨  ٥,٩١٤,١١٧  (٢٢,٤٦٧,٤٦٦)  -  ١٥٣,٧٥٩,٥٦٥  
     / صافي الربح

 )خسارة للسنة( 
                 
  والمطلوبات للموجودات القطاعي التحليل) ب(           
                 

٤٣,٦٣٨,٠٥٣  ١٥٣,٢١٧,٢١٨ ١,٥٢٢,١٧٤,٣٦٩ ٩٢١,٧٣٧,٩٤٧  ٢,٢٩٨,١٠٢  ٩,٨٨٥,٥٢٩  ١,١٥٥,٨٤٣,٤٧٦  (٣,٢٧٠,٥٦٦,٤٤٥) ٥٣٨,٢٢٨,٢٤٩  
الموجودات 
  المتداولة

٧٥٠,٠٠٠  ١٣,٥٢٠,٢٧١ ١,٨٩٩,٥٢٩,٦٢٣ ٣٠,٧٢٨,٣١٠  ٥٢٦,٣٧٥,٥٩٣  ١٣,٢٤٨,٩٧٧  ١,٢٠١,٨٤٣,٧٣٥  (٨٩٢,٨٠٠,٠٠٠) ٢,٧٩٣,١٩٦,٥٠٩  
 غير الموجودات
  المتداولة

(٤,١٦٣,٣٦٦,٤٤٥) ٣,٣٣١,٤٢٤,٧٥٨  ٢,٣٥٧,٦٨٧,٢١١  ٩٥٢,٤٦٦,٢٥٧  ٥٢٨,٦٧٣,٦٩٥  ٢٣,١٣٤,٥٠٦ ٤٤,٣٨٨,٠٥٣  ١٦٦,٧٣٧,٤٨٩ ٣,٤٢١,٧٠٣,٩٩٢  
اجمالي 

 االموجودات
                 
  المطلوبات             
                 

١٨,٥٩٣,٠٥٦  ٥٧,٩٥٥,٠٤٥ ٢,٢٧٦,١٠٠,١٣١ ٨٠,٣٠٥,٧٩٩  ٤٥٧,٦٦٦,٤٢٤  ٩,٨٧٦,٩٣٩  ٦٥١,٩١٦,٩٧٤  (٣,٢٧٠,٥٦٦,٤٤٥) ٢٩٥,١٩١,٢٨٦  
 المطلوبات
  المتداولة

٤٣٩,٢١٧ ١,٠١٤,١٨٢,١٢٩ -  ١٦,٨٦٤,٧٨٨  -  ٦٧٦,٣٩١  - ١,٠١٨,٨١٩,١٦٣  -  
 غير المطلوبات
  المتداولة

(٣,٢٧٠,٥٦٦,٤٤٥) ١,٣١٤,٠١٠,٤٤٩  ٩,٨٧٦,٩٣٩ ٦٥٢,٥٩٣,٣٦٥ ٤٧٤,٥٣١,٢١٢ ٨٠,٣٠٥,٧٩٩ ٣,٢٩٠,٢٨٢,٢٦٠ ٥٨,٣٩٤,٢٦٢ ١٨,٥٩٣,٠٥٦ المطلوبات مجموع 
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٣٠ 
 

)تابع( القطاعي التحليل   ٢٦  
 

  :على النحو التالي ٢٠١١ديسيمبر  ٣١تفاصيل كل قطاع كما في وللفترة المنتھية في
 

واألعمالالمالحة  أخرى قطاعات استبعادات المجموع

 ةيالبحر

فيإستثمارات

 عقارات

إستثمارات أسمنت وھندسةمقاوالت صناعي  

  والنتائج لإليرادات القطاعي التحليل ) ا(
                    

 ايرادات  - ٤١,٢١١,٦١٩  ١٩٤,٢١٦,٢٣٠ ٤,٤٧٩,٩٩٦ - - ٢,٤٧١,٣٢٩ - ٢٤٢,٣٧٩,١٧٤
 التكلفة  - (٢٢,٥٢٣,٥٨٤)  (١٥٠,٠٨٧,٠٥٩) - - - - - (١٧٢,٦١٠,٦٤٣)

٢,٧٥٤,٢٨٣ ١,٨٥١,٢١٧ - ٥٨,٠٢٠,١٥٢ ٣٠,٨٠٥,١٤١ ١,٩٦٠,٤٥٦ ٧٣٦,٩٠٠ ٧٨٤,٠٦١ ١٩,١٢٨,٠٩٤ أخرى يراداتإ
 أخرى يفمصار  (١٤,٧٧٢) (٤,٠٢٩,٩٧٨)  (١٨,٨٤٢,٥٤٩) (١٤,٣٨٠) (٦,٦٣٧,٣٣٥) - (٢٤,٢٥٩,٦٨٨) - (٥٣,٧٩٨,٧٠٢)

١٩,١١٣,٣٢٢ ١٥,٤٤٢,١١٨  ٢٦,٠٢٣,٥٢٢ ٦,٤٢٦,٠٧٢ ٢٤,١٦٧,٨٠٦ ٢,٧٥٤,٢٨٣ (١٩,٩٣٧,١٤٢) - ٧٣,٩٨٩,٩٨١  
             / صافي الربح

 )خسارة للسنة( 
             
  والمطلوبات للموجودات القطاعي التحليل) ب(        
             

  الموجودات المتداولة  - ٤٩,٩٩٤,٦٨٠  ٢,٣٢٨,٥٨٢,٢٠٢ ١,٣٨٤,٢٣١ ٣,٣٤٥,٣١٢ - ٢٩,٨٢١,١٣٢ (٢,٠٧٤,٤٤٤,١٢٨) ٣٣٨,٦٨٣,٤٢٩
 المتداولة غير الموجودات  ٢٧,٦٣٩,٥٦٦ ١٥٧,١٠٨  ١,٧٤٢,٤٨٢,٨٥٤ ٤,٨٠٩,٠٥٢ ٦١٣,٥٧١,٦٥٩ ١١,١٤٧,٧٩١ ١,٢١٠,٨٤٤,٦٩٢ (٨٩٣,٢٠٠,٠٠٠) ٢,٧١٧,٤٥٢,٧٢٢
 اجمالي االموجودات  ٢٧,٦٣٩,٥٦٦ ٥٠,١٥١,٧٨٨  ٤,٠٧١,٠٦٥,٠٥٦ ٦,١٩٣,٢٨٣ ٦١٦,٩١٦,٩٧١ ١١,١٤٧,٧٩١ ١,٢٤٠,٦٦٥,٨٢٤ (٢,٩٦٧,٦٤٤,١٢٨) ٣,٠٥٦,١٣٦,١٥١

             
  المطلوبات         
             

٥٦١,٩٧٠ ١٢,٣٢٧,٩٣٠ (٢,٠٧٤,٤٤٤,١٢٨) ١٣٨,١١٧,٨٨١ ١٧,٠٣٣,٢٦٠ - ٨,٤٦٣,١٣٤ ٢,١٧٤,١٧٥,٧١٥ -   المتداولة المطلوبات
  المتداولة غير المطلوبات  - ٢٧٣,٤٠٤  ٩٦٥,٩١٩,٧٦٤ - ١٥,٥٠٣,٧٦٨ - ٥٢٢,١٨٢ - ٩٨٢,٢١٩,١١٨

 المطلوبات مجموع  - ٨,٧٣٦,٥٣٨  ٣,١٤٠,٠٩٥,٤٧٩ - ٣٢,٥٣٧,٠٢٨ ٥٦١,٩٧٠ ١٢,٨٥٠,١١٢ (٢,٠٧٤,٤٤٤,١٢٨) ١,١٢٠,٣٣٦,٩٩٩
 
  



 
 ق.م.شمجموعة المستثمرين القطريين

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
    

 باللایر القطري ٢٠١٢ديسمبر٣١في  للسنة المنتھية

 

٣١ 
 

  المقارنة أرقام      ٢٧
  

برغم ذلك، . ٢٠١٢متى كان ذلك ضروريا للمحافظة على الثبات مع أرقام  ٢٠١١تمت إعادة تبويب أرقام المقارنة لسنة 
  .التبويب أي أثر على صافي الربح الموحد أو إجمالي حقوق المساھمين الموحدة لسنة المقارنةليس إلعادة 

 


