
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 (ق.م.ش) القابضةشركة الخليج 

 قطر –الدوحة 

 

 مع تقرير مدقق الحسابات المستقل الموحدةالبيانات المالية 

  1133 ديسمبر 13 للسنة المالية المنتهية في

 

 
 

 



 (ق.م.ش)القابضة شركة الخليج 

 حدة مع تقرير مدقق الحسابات المستقلالبيانات المالية المو 

 1133ديسمبر  13للسنة المالية المنتهية في

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 ةـصفح   الفهرس

 

  --تقرير مدقق الحسابات المستقل 

 

    1 - 3                                     كز المالي الموحدبيان المر 

 

 1 الموحدبيان الدخل 

 

 4  الموحد الدخل الشاملبيان 

 

5بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد    

 

 7 - 6 الموحد بيان التدفقات النقدية

 

 14  – 8 الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 8-99ر   .ق 
 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل
 

 المحترمين                     المساهمين  / السادة
 (ق.م.ش)القابضة شركة الخليج 

 قطر  –الدوحة 
 

 تقرير عن البيانات المالية الموحدة
 بيان المركز المالي، والتي تتكون من "( شركة ال)" ( ق.م.ش)القابضة شركة الخليج لالمرفقة  الموحدة بتدقيق البيانات الماليةلقد قمنا 

 التغييرات في حقوق المساهمينوالموحد  الدخل الشاملو  الموحد من بيانات الدخل وكلا  1133ديسمبر  13الموحد كما في 
يضاحات خصاا للسياسات المحاسبية الهامة، ومل للسنة المنتهية بذلك التاريخ الموحد والتدفقات النقديةالموحد   .تفسيرية أخرى وا 

 
 الموحدة دارة عن البيانات الماليةاإلمسؤولية 

 واإلحتفاظ ، ونرضها بصورة نادلة وفقاا للمعايير الدولية للتقارير المالية الموحدة دارة مسوولة نن إنداد هذ  البيانات الماليةاإلإن 
بصورة نادلة خالية من أخطاء  الموحدة لبيانات الماليةنداد ونرض اإ بأنظمة الرقابة الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضرورية لغرض

 .جوهرية ، سواء كانت ناشئة نن إحتيال أو نن خطأ
 

 مسؤولية مدقق الحسابات
لقد قمنا بتدقيقنا وفقاا للمعايير الدولية . إستناداا إلى تدقيقنا المالية الموحدة إن مسووليتنا هي إبداء رأي حول هذ  البيانات

جراء التدقيق للحصول نلى للتدقيق، وتتطل ب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواند السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وا 
 .خطاء جوهريةأخالية من  الموحدة تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية

تستند . انات المالية الموحدةيتضمن التدقيق القيام باجراءات للحصول نلى بّينات تدقيق ثبوتية للمبالغ واإلفصاحات في البي
خطاء الجوهرية في البيانات المالية بات ، بما في ذلك تقييم مخاطر األاإلجراءات المختارة إلى التقدير المهني لمدقق الحسا
ونند القيام بتقييم تلك المخاطر ، يأخذ مدقق الحسابات في اإلنتبار . الموحدة ، سواء كانت ناشئة نن إحتيال أو نن خطأ

راءات الرقابة الداخلية للشركة والمتعلقة باإلنداد والعـرض العادل للبيانات المالية الموحدة ، وذلك لغرض تصميم إج
يتضمن . إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف ، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى الشركة

المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة ، وكذلك تقييم التدقيق كذلك تقييم ملئمة السياسات المحاسبية 
 .العرض االجمالي للبيانات المالية الموحدة

 .نعتقد أن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا نليها كافية ومناسبة لتوفر أساساا لرأينا حول التدقيق



 

 

 

 
 

 (تتمة)   تقرير مدقق الحسابات المستقل
 
 
 رأيالـ

لشركة  الموحد تظهـر بصورة نادلـة ، من جميع النواحي الجوهريـة ، الوضع المالي الموحدة في رأينـا ، أن البيانـات الماليـة
للسنة المنتهية بذلك  ةالموحد وتدفقاتها النقدية الموحد وأدائها المالي 1133 ديسمبر 13كما في  (ق.م.ش)القابضة الخليج 
 .الدولية للتقارير المالية للمعايير وفقاا  التاريخ

 
 خر األتشريعية القانونية و المتطلبات تقرير عن ال

والنظام  1111ة لسن( 5)برأينا أيضاا ، إن البيانات المالية الموحدة تتفق ومتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم 
أن ، و  زون تم جرد  نلى النحو الواجبخن الموأ ، الشركة تحتفظ بسجلت منتظمةبرأينا أيضاا أن . األساسي للشركة

لقد قمنا بالحصول نلى كافة . لشركةلالمعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة السنوي متفقة مع البيانات المالية 
نتقادنا وفي حدود المعلومات التي تو  افرت المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا ، وحسب نلمنا وا 

وجه قد يوثر  نلى للشركةأو النظام األساسي  المشار إليه أنل  لدينا ، لم تقع خلل السنة أية مخالفات ألحكام القانون
 .بشكل جوهري نلى نشاط الشركة أو مركزها المالي

  
 
 
 
 ديلويت آند توشنن 

 
 
 
 

   مدحـــــــــت صالحـــــــــــه
 (152) سجل مراقبي الحسابات رقم

 ................. 1131 
  قطر -الدوحة    



 (ق.م.ش)القابضة شركة الخليج 

 بيان المركز المالي الموحد

 1133ديسمبر  13في  كما

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاا من هذ  البيانات المالية الموحدة
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 1131 1133 اتإيضاح 
 ريـال قطري قطريريـال   الموجودات

    الموجودات المتداولة
 718.617.548 335.251.515 5 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 41.119.917 11.555..51 6 ذمم مدينة
 414.711 215.151 7( أ )  مطلوب من أطراف ذات نلقة

 41.589.851 51.555.112  دفعات مقدمة للموردين
 513.936 1.322.525  عملء المن  ةمطلوبإجمالي المبالغ ال

 11.464.117 12..21.212 8 مخزون
 11.178.181 11.122.255 9 أخرى وموجوداتمصاريف مدفونة مقدماا 

 851.116.591 15..112.521  إجمالي الموجودات المتداولة
    

    الموجودات غير المتداولة
 3.761.676.197 3.225.133.315 31 ممتلكات ومصنع ومعدات 

 471.864.476 51.115.531. 33 إستثمارات نقارية
 14.134.191 15..1.555. 31 في شركات زميلةإستثمارات 

 59.141.115 51.223.521 31 إستثمارات متاحة للبيع
 134.457.585 52.525...13  شهرة

 1.619.154.981 51.211..1.232  إجمالي الموجودات غير المتداولة 
 1.489.163.576 1.155.315.353  إجمالي الموجودات 



 (ق.م.ش)القابضة شركة الخليج 

 بيان المركز المالي الموحد

 1133ديسمبر  13في  كما

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاا من هذ  البيانات المالية الموحدة
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 1131 1133 اتإيضاح 
 ريـال قطري قطريريـال   

    المطلوبات وحقوق المساهمين
    المطلوبات المتداولة

 45.911.175 132.551..1  ذمم دائنة
 13.311.614 13.511.211  ت دائنةمحتجزا
 497.181.111 12.515..11 34 قروض 

 11.319.583 35.511.555 35 أوراق دفع
 111.317 155.5.2 (ب)7 مطلوب ألطراف ذات نلقة

 3.587.416 3.132.115  عملء لل ةمطلوبإجمالي المبالغ ال
 37.778.615 12.215..13  أخرى ومطلوباتمستحقات 
 631.918.718 312.332.223  مطلوبات المتداولةإجمالي ال

    
    المطلوبات غير المتداولة

 885.441.183 511.3.5.222 34 قروض 
 18.111.166 35.511.252 35 أوراق دفع 

 13.311.615 13.511.211  محتجزات دائنة
 1.157.111 1.515.5.1  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 946.911.955 521.135.332  ر المتداولةإجمالي المطلوبات غي
 3.561.869.691 3.311.115.555  إجمالي المطلوبات

    
    حقوق المساهمين

 3.141.167.781 3.1.1.152.221 (أ)36 رأس المال
 475.516.136 .21.515.13. 37 حتياطي قانوني إ

 7.441.717 .35..22.. 31 إحتياطي القيمة العادلة
 319.991.663 3.1.552.515   أرباح مدورة

 61.361.189 51.351.125 (ب)36  مقترح توزيعهاأرباح 
 3.918.193.881 3.515.255.351  إجمالي حقوق المساهمين

 1.489.163.576 1.155.315.353  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 :وقع بالنيابة ننهمو  1131 .......... الشركة في تمت الموافقة نلى هذ  البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة
 
 

 نبد اهلل بن ناصر المسند/ السيد 
 رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب



 (ق.م.ش)القابضة شركة الخليج 

 بيان الدخل الموحد

 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاا من هذ  البيانات المالية الموحدة
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 1131 1133 اتإيضاح 
 ريـال قطري قطريريـال   

    إيرادات تشغيلية
 358.866.576 135.111..35  سمنتإمبيعات 

 48.141.169 ..2.351.5.  وخدمات نقود اتإيراد
  1.1.125.32. 116.918.945 

    تكاليف تشغيلية
 (314.551.617) (3.2.221.111)  تكاليف مبيعات إسمنت

 (35.443.858) (212.531..1)  خدماتو  نقودتكاليف 
  (321.531.5.1) (319.994.485) 

 66.934.461 55.252.513  تشغيليةال األرباح
    

 14.615.186 11.2.1.215 31 ركات زميلةش من إستثمارات في إيرادات
 6.354.469 515.212..  إيرادات إستثمارات
 1.189.688 51..1.521  إيرادات إيجارات
 3.489.567 112.551  األجل  قصيرة إيرادات ودائع

 (1.865.135) 1.123.512 31 متاحة للبيعبيع إستثمارات  (خسائر/ ) حاربأ
 11.918.154 .1..13.1.3  العقاريةلإلستثمارات زيادة في القيمة العادلة ال

 (17.583.969) (1.111.121.) 38 مصاريف إدارية ونمومية
 (8.166.395) (2.112.135) 31 ستهلك ممتلكات ومصنع ومعداتإ

 (6.114.186) (512.335..)  تكاليف تمويل
 (3.751.111) (3.511.111)  نضاء مجلس االدارةأمكافآت 

 1.571.813 3.215.555  ىإيرادات أخر 
 73.386.481 21.525.523  صافي ربح السنة

 1،57 1,51 11 العائد األساسي على السهم



 (ق.م.ش)القابضة شركة الخليج 

 بيان الدخل الشامل الموحد

 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاا من هذ  البيانات المالية الموحدة
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 1131 1133 حإيضا 
 ريـال قطري قطريريـال   
    

 73.386.481 21.525.523  صافي ربح السنة
    

    الدخل الشامل األخر   بنود
 6.645.811 (1.555.521) 31 لإلستثمارات المتاحة للبيعفي القيمة العادلة  التغيرصافي 

 77.811.181 12..11..23  الدخل الشامل للسنةإجمالي 



 (ق.م.ش)القابضة شركة الخليج 

 بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد

 1133ديسمبر  13المنتهية في للسنة 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاا من هذ  البيانات المالية الموحدة
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 إحتياطي قانوني رأس المال 
إحتياطي           

 المجموع مقترح توزيعهاأرباح  أرباح مدورة القيمة العادلة
 قطريريـال  طريقريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  

       
 3.851.119.165 -- 319.865.881 797.917 468.417.668 3.141.167.781  1131يناير  3الرصيد كما في 

 77.811.181--  73.386.481 6.645.811-- --  للسنةإجمالي الدخل الشامل 
--  -- (7.338.648)--  7.338.648--  إلحتياطي القانونيإلى االمحول 
 (3.779.661)--  (3.779.661)-- -- --  (39 إيضاح)والرياضية  األنشطة اإلجتمانيةة في المساهم

--  61.361.189 (61.361.189) -- -- -- (ب 36إيضاح )أرباح مقترح توزيعها 
 3.918.193.881 61.361.189 319.991.663 7.441.717 475.516.136 3.141.167.781  1131ديسمبر  13الرصيد كما في 

 73.411.418--  71.989.983 (1.569.571) -- -- للسنةإجمالي الدخل الشامل 
 -- -- (7.198.998) -- 7.198.998 -- إلحتياطي القانونيإلى االمحول 

 (3.849.751)--  (3.849.751) -- -- -- (39إيضاح ) والرياضية األنشطة اإلجتمانيةالمساهمة في 
--  61.361.189 (61.361.189)-- -- --  (ب36إيضاح رقم )أرباح مقترح توزيعها 

 (61.361.189) (61.361.189)--  -- -- --  موزنة  أرباح
 3.515.255.351 51.351.125 3.1.552.515 .35..22.. .21.515.13. 3.141.167.781  1133ديسمبر  13الرصيد كما في 

 



 (ق.م.ش)القابضة شركة الخليج 

 بيان التدفقات النقدية الموحد

 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاا من هذ  البيانات المالية الموحدة
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  1133 1131 
 ريـال قطري قطريريـال   

    األنشطة التشغيلية
 73.386.481 21.525.523  صافي ربح السنة 

    :تعديلت
 31.693.339 31.325.531  استهلك ممتلكات ومصنع ومعدات 
 (51.366) (55..321)  أرباح بيع ممتلكات ومصنع ومعدات

 1.865.135 (1.123.512)  بيع اإلستثمارات المتاحة للبيع  ةخسار / ( ربح)
 (11.918.154) (.1..13.1.3)  لة لإلستثمارات العقاريةالزيادة في القيمة العاد

 (14.615.186) (11.2.1.215)  شركات زميلة إستثمارات في من إيرادات
 913.919 315..52  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

  12.135.125 19.113.117 
    التغيرات في رأس المال العامل

 (11.157.551) (11.153.152)  ذمم مدينة
 13.637 (535..11)     ذات نلقةمطلوب من أطراف 

 (31.759.865) (25..11.315)  دفعات مقدمة للموردين
 3.814.581 (3.525.521)  عملء المن  ةمطلوبإجمالي المبالغ ال

 (36.796.814) (1.121.331.)  مخزون
 (9.911.199) .2..3.111  أخرىوموجودات مصاريف مدفونة مقدماا 

 (9.917.811) (33.523.511)  دائنة ذمم
 35.579.479 13..3.515  محتجزات دائنة

 (118.151) (11.551)  طراف ذات نلقةمطلوب أل
 189.157 (11..121)  لعملء ل ةمطلوبإجمالي المبالغ ال

 9.811.311 1.2.1.111  أخرى ومطلوباتمستحقات 
 (4.381.139) (5.553.255.)  لالتشغي النقد المستخدم في

 (391.111) (55.551)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفونة
 (4.175.151) (25..5.552.)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

 
 
 
 
 



 (ق.م.ش)القابضة شركة الخليج 

 بيان التدفقات النقدية الموحد

 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاا من هذ  البيانات المالية الموحدة
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 1131 1133 إيضاح 
 ريـال قطري قطريريـال   

    األنشطة اإلستثمارية
 (111.593.391) (12.213.225)  ممتلكات ومصنع ومعدات شراء

 -- (51.235.2.5)  شراء إستثمارات متاحة للبيع
 84.149 325.552  المتحصل من بيع ممتلكات ومصنع ومعدات

 17.546.163 35.221.111  المتحصل من بيع إستثمارات متاحة للبيع
 (3.611.111) --  ستثمارات في شركات زميلةإ في إضافات
 31.716.171 351.215..3  من شركات زميلة مستلمة نقديةأرباح 

 (364.854.519) (532.522...)  المستخدم في األنشطة االستثمارية صافي النقد
    

    األنشطة التمويلية
 747.661.131 (15.552.522.)  قروضمن ال المقبوض( / تسديد)

 (11.156.859) (.11.13..32)  أوراق دفع
 -- (3.225.551)  لمدفونةوالرياضية ا األنشطة اإلجتمانيةالمساهمة في 

 -- (35.522..51)  مدفونة  توزيعات أرباح نقدية
 717.415.153 (52.552.5.1.)  الناتج من األنشطة التمويلية( / المستخدم في)صافي النقد 

    
 558.375.491 (531..551.22)  في النقد وشبة النقد الزيادة  / (النقص)صافي 

 351.451.158 212.512.5.2  لسنةنقد وشبه النقد في بداية ا
 718.617.548 335.251.515 5  نقد وشبه النقد في نهاية السنة

 

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاا من هذ  البيانات المالية الموحدة



 (ق.م.ش)القابضة شركة الخليج 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 1133ديسمبر  13 للسنة المنتهية في
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 التأسيس والنشاط .3

يدت بالسجل التجاري تحت وق 1116مايو  4بدولة قطر فى  مساهمة قطريةكشركة "( الشركة )" تأسست شركة الخليج القابضة 
 النشاطاتتتمثل . بورصة قطروقوانين  1111لسنه ( 5)لقانون الشركات التجارية القطري رقم  تعمل الشركة وفقاا (. 11813)رقم 

ستيراد وتصدير اإلسمنت . الرئيسية للشركة في تصنيع وبيع اإلسمنت كما تقوم الشركة بأنمال تركيب وتشغيل وصيانة المصانع وا 
 .تثمار في األسهم والعقاراتواإلس

البيانات المالية الموحدة  الموافقة نلى في تاريخ كما لم تكن قد بدأت نملياتها( شركة إسمنت الخليج)إحدى الشركات التابعة وهي 
جراء تجارب إنتاج لطاحونة حيث إنحصر نشاط الشركة في نمليات تشييد المص ستخدام األموال المحصلة من إلانع وا  سمنت وا 

إقتلع أحجار الكلس والتي تقوم الشركة التابعة ب .المصنع ة باإلضافة إلى تمويل مراحل بناءلمساهمين في نشاطات إستثماريا
إن هذ  األرض تشتمل . المواد األولية التي تدخل في صنانة اإلسمنت من أرض مستأجرة تقع في منطقة أم باب ىحدتعتبر إ

 .كما في اإلتفاقية المبرمة مع السلطات المحلية 1111سنة تنتهي في  15دة أيضاا نلى أرض المصنع وهي مستأجرة لم

 .(اإلسمنتلتجارة ج شركة الخلي)إحدى الشركات التابعة  خلل العام كانت نن طريقإلسمنت إن مبيعات ا

 )" المجمونة"إليهم جميعاا  ويشار (تتضمن هذ  البيانات المالية الموحدة كل من البيانات المالية للشركة وكافة الشركات التابعة 
 (.1 رقم إيضاح) فيبين كما هو م

 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة .1

 المعايير والتفسيرات المحاسبية سارية المفعول خالل السنة الحالية  1,3

 :سبية التالية سارية المفعول، كانت المعايير والتفسيرات المحا الموحدة في تاريخ إنتماد البيانات المالية

 المعايير المعّدلة

 .التطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير المالية

  التطبيق المبدئي للمعايير الدولية للتقارير المالية(  "المعّدل( )3)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ." 

 اإلفصاحات للتطبيق األولي( "7)الية رقم إنفاء محدود من المقارنة حسب المعيار الدولي للتقارير الم." 
  1131التعديلت الناتجة نن التحسينات في المعايير الدولية للتقارير المالية في مايو. 

  التعديلت الناتجة نن التحسينات في المعايير الدولية للتقارير " توحيد األنمال( "المعّدل( )1)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 .1131في مايو  المالية

  التعديلت الناتجة نن التحسينات في المعايير " اإلفصاحات: األدوات المالية ( "المعّدل( )7)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 .1131الدولية للتقارير المالية في مايو 

  جة نن التحسينات في المعايير الدولية للتقارير التعديلت النات" نرض البيانات المالية(  "المعّدل( )3)معيار المحاسبة الدولي رقم
 .1131المالية في مايو 

  التعريف المعدل لألطراف ذات العلقة" اإلفصاحات نن األطراف ذات العلقة( "المعّدل( )14)معيار المحاسبة الدولي رقم. 

  التعديلت الناتجة نن التحسينات في المعايير  "البيانات المالية الموحدة والمنفصلة( "المعّدل( )17)معيار المحاسبة الدولي رقم
 .1131الدولية للتقارير المالية في مايو 
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 (تتمة)تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  .1

 (تتمة)المعايير والتفسيرات المحاسبية سارية المفعول خالل السنة الحالية  1,3

 (تتمة) المعايير المعّدلة

 تعديلت في تصنيف حق اإلكتتاب" نرض: األدوات المالية ( "المعّدل( )11)حاسبة الدولي رقم معيار الم. 

  التعديلت الناتجة نن التحسينات في المعايير الدولية للتقارير " البيانات المالية المرحلية( "المعّدل( )14)معيار المحاسبة الدولي رقم
 .1131المالية في مايو 

 التفسيرات المعّدلة

  التعديلت الناتجة نن التحسينات في المعايير الدولية للتقارير " برامج الوالء للعملء(: "31)تفسير الهيئة الدولية للتقارير المالية رقم
 .1131المالية في مايو 

  المنافع المحددة ،  الحدود الخاصة باألصل ذو( 39)معيار المحاسبة الدولي رقم (: "34)تفسير الهيئة الدولية للتقارير المالية رقم
 .تعديلت فيما يتعلق بالمساهمات الطونية المدفونة مقدماا " 1119نوفمبر  -والمتطلبات الدنيا لإلقراض وتفانلتها

  التمييز بين المطلوبات المالية وأدوات حقوق المساهمين (: " 39)تفسير الهيئة الدولية للتقارير المالية رقم." 

        للسنة المنتهية في للمجمونةفسيرات لم يكن له أي أثر جوهري نلى البيانات المالية الموحدة إن تطبيق هذ  المعايير والت
 .في نرض البيانات المالية واإليضاحات التعديلتبإستثناء بعض  1133ديسمبر  13

 المعايير والتفسيرات الصادرة وغير سارية المفعول 1,1

 :وغير سارية المفعولصادرة دة، كانت المعايير والتفسيرات المحاسبية التالية في تاريخ إنتماد البيانات المالية الموح

 المعايير المعّدلة

 .1133يوليو  3سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 التطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير المالية

  تبني المعايير الدولية إلنداد التقارير المالية للمرة األولى ( " المعّدل( )3)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم." 

  لبعض اإلستثناءات من تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية" التواريخ الثابتة"إستبدال. 
 إنفاء إضافي للشركات التي سوف تعاني من التضخم الشديد. 

  التعديلت التي تعزز نملية اإلفصاح نن نقل " اإلفصاحات : األدوات المالية( " لمعّدلا( )7)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 .األصول المالية

 .1131يناير  3سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

  (.إستبدال الموجودات)تعديل محدود النطاق " ضرائب الدخل ( " المعّدل( )31)معيار المحاسبة الدولي رقم 

 (مع إمكانية التطبيق المبكر. )1131يوليو  3سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

  تعديلت لمراجعة نملية نرض بنود الدخل الشامل" نرض البيانات المالية ( " المعّدل( )3)معيار المحاسبة الدولي رقم. 
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 (تتمة)عدلة تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والم .1

 (تتمة)المعايير والتفسيرات الصادرة وغير سارية المفعول  1,1

 (تتمة)المعايير المعّدلة 

 .1131يوليو  3سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

  ية نرض األصول المالية تعديلت تحسن نمل" اإلفصاحات: األدوات المالية ( "المعّدل( )7)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 .واإللتزامات المالية

  معيار معدل ناتج من منافع ما بعد التوظيف ومشاريع إنهاء المنافع" منافع الموظفين ( " المعّدل( )39)معيار المحاسبة الدولي رقم. 

  معيار : تم إنادة إصدار  كاآلتي( لمبكرمع إمكانية التطبيق ا" )البيانات المالية الموحدة والمنفصلة ( "17)معيار المحاسبة الدولي رقم
 ".البيانات المالية المنفصلة( "17)المحاسبة الدولي رقم 

  معيار : إصدار  كاآلتي تم إنادة( مع إمكانية التطبيق المبكر" )اإلستثمارات في شركات زميلة( "18)معيار المحاسبة الدولي رقم
 ".لة والمشروع المشتركاإلستثمار في شركة زمي( "18)المحاسبة الدولي رقم 

 .1135يناير  3ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 

  تعديلت تتطلب إفصاحات حول التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( "المعّدل( )7)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
(9.") 

 معايير جديدة

 (.مع إمكانية التطبيق المبكر) 1131يناير  3الية التي تبدأ من أو بعد ساري المفعول للفترات الم

  البيانات المالية الموحدة ( " 31)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم." 

  ترتيبات تعاقدية ( " 33)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم." 

  ي الشركات األخرى إفصاح الحصص ف( " 31)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم." 

  قياس القيمة العادلة( "31)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم." 

 (.مع إمكانية التطبيق المبكر) 1135يناير  3سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

  ل المالية ومحاسبة اإللتزامات المالية وندم التصنيف والقياس لألصو : األدوات المالية ( "9)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 ".اإلنتراف بها

 التفسيرات الجديدة

 .1131يناير  3سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

  تكاليف الفصل في نملية إنتاج المعادن(  "11)تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم." 

 الموحدة ن تطبيق هذ  المعايير والتفسيرات في الفترات اللحقة لن يكون له تأثير جوهري نلى البيانات الماليةتتوقع اإلدارة أ
 .في العرض واإلفصاح التعديلتفي فترة التطبيق المبدئي ، فيما ندا بعض  للمجمونة
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 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة   .1

 التطبيق أساس
 .الية الموحدة وفقاا للمعايير الدولية للتقارير الماليةتم إنداد البيانات الم

 سس اإلعداد والتوحيدأ
تم ماندا اإلستثمارات المتاحة للبيع واالستثمارات العقارية حيث فيتم إنداد البيانات المالية الموحدة وفقاا لمبدأ التكلفة التاريخية 

 .القطري ريـال هي ال المجمونةمن قبل إن العملة السائدة والمستخدمة . بالقيمة العادلة هاتقييم

 نملية تتم .وكذلك البيانات المالية للشركات التي تسيطر نليها الشركةالبيانات المالية الموحدة تتضمن البيانات المالية للشركة 
 .افع من أنشطتهاوذلك للحصول نلى من ، ي شركةسياسات المالية والتشغيلية ألالسيطرة من خلل قدرة الشركة نلى التحكم في ال

ويشار إليهم جميعاا ) 1131ديسمبر  13الشركات التالية كما في من السيطرة والتحكم في مصالح % 311 تمتلك الشركةإن 
 (."مونةالمج"

 إسم الشركة التابعة
مكان 
 التأسيس

 نسبة
 النشاط الرئيسي لكيةالم

    

 صنانة اإلسمنت % 311 قطر (و.ش.ش) شركة الخليج لإلسمنت
 تجارة اإلسمنت % 311 قطر (و.ش.ش) ركة الخليج لتجارة اإلسمنتش

 اإلستثمار العقاري % 311 قطر (و.ش.ش) مجمونة المستثمرين القطريين العقارية
 الصنانيةالمعدات أنمال  % 311 قطر (و.ش.ش)مجمونة المستثمرين القطريين لتطوير المشاريع

 بالمعداتالتجارة العامة  % 311 قطر (و.ش.ش) لتجارةللتقنيات واالشركة الدولية 
 من واألجهزة الكهربائيةأنمال تركيب معدات األ % 311 قطر (و.ش.ش) الشركة القطرية لألنظمة واإلستشارات األمنية

 مجمونة المستثمرين القطريين للخدمات العامة 
 مقاوالت انشاء المباني %311 قطر (و.ش.ش) (كيو آي جي للخدمات)

 التجارة في األدوات الرياضية %311 قطر (و.ش.ش) لمية للمشاريعالشركة العا
 مجمونة المستثمرين القطريين للخدمات الملحية 

 خدمات الملحة %311 قطر (و.ش.ش) (كيو آي جي الملحية)
 مجمونة المستثمرين القطريين للتموين 

 خدمات التموين %311 قطر (و.ش.ش) (كيو أي جي للتموين)
 ستثمرين القطريين العالمية مجمونة الم

 تمثيل شركات نالمية %311 قطر (و.ش.ش) (كيو أي جي العالمية)
 مجمونة المستثمرين القطريين الصنانية

 (هندسية/ميكانيكية)أنمال التجهيزات الصنانية  %311 قطر (و.ش.ش) (الصنانيةكيو آي جي )
 مجمونة المستثمرين القطريين للخدمات البحرية

 التجارة في اليخوت %311 قطر (و.ش.ش) (ي البحريةكيو آي ج)
 القطريين للتكنولوجيا المستثمرين مجمونة 

 خدمات تكنولوجيا المعلومات %311 قطر (و.ش.ش) (كيو آي جي تكنولوجي)
 تمثيل شركات نالمية %311 قطر (و.ش.ش) مجمونة المستثمرين القطريين للتجارة

 إستثمارات وتجارة أخرى %311 قطر (و.ش.ش) المجمونة القطرية لإلستثمار
 إستثمارات وتجارة أخرى %311 قطر (و.ش.ش)مجمونة المستثمرين القطريين 

 توكيلت تجارية %311 قطر (و.ش.ش) مجمونة المستثمرين القطريين للصنانات الخفيفة
 توكيلت تأمين %311 قطر (و.ش.ش) كيب قطر

 تكنولوجيا المعلومات ونظم الحماية %311 قطر (و.ش.ش)شركة سميث هايمن قطر 
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 (تتمة)أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .1

 (تتمة)  أسس اإلعداد والتوحيد
سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية المتبعة من  تتماشىيتم تعديل البيانات المالية للشركات التابعة لكي ، نند الضرورة 

نند إنداد البيانات  المجمونةبين  العملياتالمعاملت واإليرادات والمصاريف الناتجة من و  األرصدة جميع إلغاءتم  .لشركةقبل ا
 .المالية الموحدة

 :هي نلى النحو المبين أدنا  في إنداد البيانات المالية الموحدة المتبعة الرئيسية السياسات المحاسبية

 إليراداتاإلعتراف با

 المبيعات من البضانة
المدينة مطروحا منه المرتجعات  مسجيل اإليرادات المتحققة من المبيعات بالقيمة العادلة للقيمة المستلمة أو للذميتم قيد وت

 :يتم تحقق اإليراد نندما. الكمياتوالخصومات التجارية وحسومات 

 منافع والمخاطر والملكية للمشترييتم نقل ال ، 
 المبلغ من المحتمل إستلم يكون ، 
 ت المحتملة من البضائع بشكل دقيقاليف المرتبطة وااليراداالتك يتم تقدير ، 
  من قبل االدارة بالبضائع المبانةال يوجد تدخل مستمر ، 
 يتم قياس اإليرادات بشكل معقول. 

 إيرادات توزيعات األرباح
 .في إستلم األرباح حقهنالك يكون يتحقق اإليراد من توزيعات أرباح اإلستثمارات نندما 

 لفوائداإيرادات 
 .ذلك بالرجوع للرصيد المتوفر ومعّدل الفائدة المعتمدو المستحقة نلى أساس تناسبي  الفوائديتم تسجيل إيرادات 

 طويلة األجل العقودإيرادات 
يتم تسجيل اإليرادات وفقاا لطريقة نسبة العمل المنجز في تاريخ  ، نندما يتم تقدير نتائج أنشطة المشاريع بشكل معتمد وموثوق

الي التكاليف المقدرة العقد المتكبدة لألنمال المنجزة حتى تاريخه إلى إجم ةوذلك نن طريق إحتساب نسبة تكلف المالي مركزال
 .اإلنجازر نن نسبة إال إذا كان ذلك ال يعبّ  ،للعقد

يف العقد والتي يكون ، يتم تسجيل اإليرادات بحيث تتساوى مع تكال معتمدتقدير نتائج العقود بشكل  التمكن منوفي حالة ندم 
نندما يكون هناك إحتمال تجاوز مجموع تكاليف . صاريف في الفترة التي يتم تكبدهاالعقد كم ةتكلفيتم تسجيل و إستردادها محتملا 

 .فوراا  كمصاريف الخسارة المتوقعة ه يتم تسجيل، فإن هالعقد مجموع االيرادات االجمالية ل

 إيرادات الخدمات
 .ةالخدمات نندما يتم تقديم الخدميتم تسجيل إيرادات 
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 (تتمة)أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .1

 تكاليف االقتراض
يتم إضافة تكاليف اإلقتراض المتعلقة مباشرة ببناء أو إنتاج أو الحصول نلى موجودات موهلة إلى تكلفة تلك الموجودات حتى 

تعرف الموجودات الموهلة نلى أنها (. سواء كان إستخدام أو بيع)قصود تصبح تلك الموجودات جاهزة بشكل جوهري للهدف الم
يتم قيد اإليرادات اإلستثمارية من . تلك الموجودات التي تحتاج إلى فترات طويلة من الزمن لتصبح جاهزة لإلستخدام أو للبيع

 .يجب رسملتها في الموجودات الموهلة الودائع الموقتة التي تم إستخدامها من القروض كجزء مطروح من تكلفة اإلقتراض التي
 .في بيان الدخل الموحد نند تكبدهاجميع تكاليف اإلقتراض األخرى يتم االنتراف بها كمصاريف 

 االستثمارات في شركات زميلة
يتم تسجيل  .إن الشركة الزميلة هي أي منشأة تمارس الشركة نليها تأثيراا هاماا والتي ال تمثل شركة تابعة أو مشروناا مشتركاا 

 . إستثمارات الشركة في الشركات الزميلة وفقاا لطريقة حقوق الملكية
وفقاا لطريقة حقوق الملكية ، يتم تسجيل اإلستثمارات في الشركات الزميلة في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة ثم تعدل بعد ذلك 

، أي تدني دائم في قيمة اإلستثمار ات الزميلة ، بعد خصمالشرك أصولبالتغير الحاصل بعد التملك في نصيب الشركة من صافي 
يتم إستبعاد األرباح والخسائر غير  .بيان الدخل الموحد نصيب الشركة في نتائج أنمال الشركات الزميلة يتضمنكما . إن وجد

 .المتحققة من المعاملت بين الشركة وشركاتها الزميلة بمقدار حصة الشركة في الشركات الزميلة

 عمالت االجنبيةال
بأسعار الصرف السائدة في تاريخ  (غير نملة المجمونة السائدة والمستخدمة) تقيد المعاملت التي تتم بالعملت األجنبية

. المالي المركزكما تحول الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعملت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ . المعاملة
 .في بيان الدخل الموحد يةالبنود النقد تحويل تسوية ونمليات لفروقات الناتجة من نملياتتدرج جميع ا

 اإلستثمارات المتاحة للبيع
 لتي تم امتلكها لفترة غير محددةاإلستثمارات المتاحة للبيع هي اإلستثمارات المصنفة كإستثمارات متاحة للبيع وا

 .المرتبطة مباشرة بعملية الشراء ياا بالقيمة العادلة باإلضافة لتكاليف الشراءيتم إدراج اإلستثمارات المتاحة للبيع مبدئ 
بإنادة قياس القيمة العادلة مع تحويل أي ربح أو  المجمونةبعد اإلنتراف المبدئي باإلستثمارات المتاحة للبيع المدرجة ، تقوم 

والمجمع في حقوق المساهمين الموحد تحت بند  ، خسارة إلى بنود الدخل الشامل األخرى ضمن بيان الدخل الشامل الموحد
ا يتم تحويل كل األرباح والخسائر السابقة المدرجة هستثمار أو يتم تحصيل قيمته ، نندإحتياطي القيمة العادلة حتى يتم بيع اإل

 .ضمن بنود الدخل الشامل األخرى إلى بيان الدخل الموحد للسنة
في حالة ندم وجود سوق نشط لألصل . ي سوق نشط يتم تقييمها وفقاا آلخر سعر طلبالقيمة العادلة لإلستثمارات المدرجة ف

حدث المعاملت نلى أساس أإستخدام  نلى تشمل أساليب التقييم. أساس للقيمة العادلةكالمالي يتم إستخدام أساليب تقييم أخرى 
اإلستثمارات غير المدرجة في . ستخدمة في السوقتجاري بحت وتحليل خصم التدفقات النقدية وأية أساليب تقييم أخرى سائدة م

 .سوق نشط والتي ال يمكن تحديد القيمة العادلة لها بصورة معقولة يتم تسجيلها بالتكلفة
إذا كان هنالك تدني في . مالي بتقييم فيما إذا كان هنالك دليل نلى تدني اإلستثمارات المتاحة للبيع مركزبتاريخ كل  الشركةتقوم 

ال يتم تسجيل المعكوس من . ات المتاحة للبيع فإنه يتم تحويل خسارة التدني من حقوق الملكية إلى بيان الدخل الموحداإلستثمار 
يتم تسجيل المعكوس من . خسارة التدني التي تخص األدوات المالية المصنفة كإستثمارات متاحة للبيع في بيان الدخل الموحد

الدخل الموحد ، إذا أمكن ربط الزيادة في القيمة العادلة لألداة المالية بحدث وقع بعد أن تم ي في أدوات الدين في بيان نخسارة التد
 .تحقق خسارة التدني في بيان الدخل الموحد
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 ممتلكات ومصنع ومعدات
خدامها في انتاج او توريد البضائع والخدمات أو من اجل است المجمونةمصنع ومعدات تمثل اصول تحتفظ بها و ممتلكات 

 . ألغراض تجارية أخرى ويتم اظهارها في المركز المالي بالتكلفة مطروحا منها االستهلك المتراكم وأي إنخفاض في القيمة

ط الثابت ويتم بطريقة القس - بإستثناء مشاريع تحت التنفيذ -يتم إحتساب اإلستهلك نلى جميع بنود ممتلكات ومصنع ومعدات 
 .إظهار الممتلكات والمصنع والمعدات ، بعد خصم اإلستهلك المتراكم لتلك البنود

 يتم تسجيل هذ  المشاريع. إن المشاريع تحت التنفيذ تمثل مشاريع بغرض التشغيل أو ألغراض إدارية أو ألغراض لم تحدد بعد
هذ  المشاريع االتعاب المهنية وتكاليف االقتراض نلى االصول تتضمن تكلفة . بعد طرح خسائر االنخفاض في قيمتها بالتكلفة

للسياسات المحاسبية المتبعة في الشركة ، ونند إتمام أنمال هذ  المشاريع يتم تحويلها إلى بنود الممتلكات والمصنع  الموهلة وفقاا 
 .بنفس الطريقة المتبعة في البنود األخرىوتبدأ نملية إستهلكه لإلستخدام  اا والمعدات المتعلقة بها نندما يصبح األصل جاهز

 الشهرة
بالتكلفة كما في تاريخ اإلستحواذ نلى األنمال مطروحاا منها خسائر  نلى أنمال تسجيل الشهرة الناتجة من نملية اإلستحواذيتم 

 .التدني المتراكمة ، إذا وجدت
التي من ( مولدة للنقدأو مجمونة وحدات )المجمونة في مولدة للنقد لغايات فحص التدني ، يتم توزيع الشهرة نلى كل وحدة 

 .المتوقع أن تستفيد من ضم األنمال
. التي تم توزيع الشهرة نليها بشكل سنوي أو بشكل متكرر إذا كان هنالك موشر نلى تدني الوحدةالمولدة للنقد يتم فحص الوحدة 

مة فإنه يتم توزيع خسارة التدني أوالا لتخفيض القي قيمتها الدفترية ، أقل منالمولدة للنقد للوحدات لتحصيل لإذا كانت القيمة القابلة 
ومن ثم للموجودات األخرى للوحدات بشكل تناسبي نلى أساس القيمة الدفترية المولدة للنقد الوحدات الدفترية للشهرة الموزنة نلى 
ال يتم نكس خسارة . رة في بيان الدخل الموحدي في قيمة الشهرة مباشنالتد يتم اإلنتراف بخسارة. لكل أصل من أصول الوحدة

 .التدني في قيمة الشهرة التي تم اإلنتراف بها في فترات الحقة
تلك الوحدة تدخل في تحديد الربح أو الخسارة من  الشهرة الموزنة نلى قيمةد وحدة نقدية منتجة معينة ، فإن في حال إستبعا

 .اإلستبعاد

 استثمارات عقارية
رتفاع و ألغراض تحقيق أرباح رأسمالية إلأ الحصول نلى إيرادات إيجارعقارية هي نقارات محتفظ بها ألغراض االستثمارات ال

تسجل اإلستثمارات العقارية أوالا بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة (. متضمنة نقارات قيد االنشاء لنفس الهدف)قيمتها أو كلهما 
األرباح والخسائر الناجمة نن تغير القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية ضمن بيان الدخل ثم تقيد الحقاا بالقيمة العادلة وتدرج 

 .الموحد خلل الفترة التي تحدث فيها مثل هذ  التغيرات
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 المخـزون
ا أقل مطروحاا منه أي مخصصات للتقادم وللبضانة بطيئة يظهر المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهم

تكلفة النقل وغيرها من التكاليف المباشرة المتكبدة في نقل هذا و  رسوم االستيرادو  تتضمن التكلفة السعر نند الشراء. الحركة
لمواد البناء ولقطع الغيار تحتسب التكلفة نلى أساس المتوسط المرجح للتكلفة . المخزون حتى وصوله إلى موقعه و شكله الحالي

 .وللبضائع

وتحدد صافي القيمة الممكن تحقيقها نلى أساس سعر البيع التقديري مطروحاا منه أية تكاليف إضافية متوقع صرفها نند إتمام 
 .البضانة وبيعها

 المخصصات
 المجمونةويتطلب استخدام موارد نتيجة الحداث سابقة  المجمونةيتم اثبات المخصصات نند وجود التزام قانوني أو حكمي نلى 

 .لتسويه اإللتزام والتي يمكن تقديرها بشكل معقول

 توزيع أرباح نقدية
يتم تسجيل األربح النقدية الموزنة لمساهمي الشركة كإلتزام في البيانات المالية للشركة في تاريخ الموافقة نلى هذ  األرباح من قبل 

 .مساهمي الشركة

 ظفينمخصص نهاية الخدمة للمو 
للموظف ومدة الخدمة  تستحق المكافأة في العادة نلى أساس آخر راتب. تحتسب الشركة مخصصاا لمكافأة نهاية الخدمة لموظفيها

كمال الحد األدنى من فترة الخدمة ، حيث تحتسب المكافأة وفقاا لقانون العمل القطري وتدفع نند إستقالة  المتراكمة لكل موظف وا 
 .تدرج التكاليف المتوقعة لمكافأة نهاية الخدمة نلى مدى فترة الخدمة. الموظف أو إنهاء خدمته

 ولة بخالف الشهرةالتدني في الموجودات غير المتدا
لتحديد فيما إذا كان هنالك  ، مالي بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها غير المتداولة بخلف الشهرة مركزتقوم المجمونة بتاريخ كل 

القابلة للتحصيل يتم تقييمها لتحديد  األصل إذا كان هنالك أي موشر فإن قيمة. موشراا نلى وجود خسارة تدني لتلك الموجودات
 .دى خسارة التدني ، إذا وجدتم

للوحدة المولدة تحصيل لتحصيل ألصل منفرد غير ممكن ، فإن المجمونة تقوم بتقييم القيمة القابلة للإذا كان تقييم القيمة القابلة ل
 .التي يرجع إليها ذلك األصل للنقد

الملموسة التي لم تتاح لإلستخدام بعد ، يتم  ة والموجودات غيردإن الموجودات غير الملموسة التي لها أنمار إنتاجية غير محد
 .في قيمتها بشكل سنوي نلى األقل ، وفي حال وجود أي موشر نلى تدني هذا األصل يفحص التدن

القيمة المستخدمة ،  تحديدنند . مستخدمة أيهما أكبرالقيمة ال وأة ناقصاا تكلفة البيع إن القيمة القابلة للتحصيل هي القيمة العادل
والتي تعكس تقييمات السوق الحالية لقيمة  لحالية بإستخدام نسبة خصما لقيمهالتدفقات النقدية المسقبلية المقدرة يتم خصمها فإن ا

 .ألصل لم يتم تعديل التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لهالنقود الزمنية والمخاطر المحددة 
قد تم تقييمها لتكون أقل من قيمتها السوقية ، فإنه يتم تخفيض ( دة للنقدمولأو لوحدة )إذا كانت القيمة القابلة للتحصيل ألصل 

يتم اإلنتراف بخسارة التدني مباشرة في بيان الدخل . إلى قيمتها القابلة للتحصيل( المولدة للنقدأو للوحدة )القيمة الدفترية لألصل 
 .ي يتم معالجتها كإنخفاض في إنادة التقييمالموحد ، إال إذا كان األصل مسجل بالقيمة العادلة فإن خسارة التدن
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 (تتمة)التدني في الموجودات غير المتداولة بخالف الشهرة 
بلة االتقديرية القيتم زيادتها للقيمة ( المولدة للنقدأو للوحدة )إذا تم نكس خسارة التدني بالفترة اللحقة ، فإن القيمة الدفترية لألصل 

فيما لو لم يتم ى القيمة الدفترية التي يمكن تحديدها لب أن ال تزيد القيمة الدفترية التي تم زيادتها نجين ولك. تحصيل المعّدلةلل
 .في السنوات السابقة( المولدة للنقدأو للوحدة )خسارة تدني لألصل  تسجيل

 الذمم المدينة
إن تقدير الديون . بصافي قيمة الفواتير الصادرة بعد خصم الديون المشكوك في تحصيلها يتم إظهار الذمم التجارية المدينة

 .المشكوك في تحصيلها يعتمد نلى المراجعة المفصلة من قبل االدارة نلى حسابات االفراد في نهاية السنة

 النقد وشبه النقد
تستحق خلل ثلثة أشهر مطروحاا منها المبالغ  يداناتا  البنوك و  لدى وأرصدة في الصندوق النقد نلى يشمل النقد وشبه النقد

 .المستحقة للبنوك

 تدني الموجودات المالية 
لتحديد فيما إذا كان هناك أية موشرات نلى وجود تدني في قيمة الموجودات  مالي مركزيتم تقييم الموجودات المالية في تاريخ كل 

يحصل التدني نندما تبرز أدلة موضونية أن . راجها ضمن بيان الدخل الموحدوفي حالة وجود مثل هذ  الموشرات يتم إد ، المالية
القيمة  ، يتم تخفيض التقديرات المستقبلية للتدفقات المالية قد تأثرت نتيجة لحدث ما بعد االنتراف االولي للموجودات المالية

حيث أن قيمتها الدفترية تنخفض من خلل  ، ة المدينةذمم التجاريالمباشرة بقيمة خسارة التدني باستثناء  أصل ماليالدفترية لكل 
يتم . المخصصيتم شطبها مقابل حساب  ، في حال ندم التمكن من تحصيل الذمم التجارية المدينة. إستخدام حساب المخصص

ها الحقاا في بيان اإلنتراف بالمبالغ التي تم شطبها في الماضي والتغيرات في القيمة الدفترية لحساب المخصص والتي تم إستراداد
 .الدخل الموحد

 الدائنة الذمم
يتم تسجيل اإللتزامات المستحقة الدفع والمتعلقه بالبضائع والخدمات المستلمة بمجرد استحقاقها بغض النظر نن استلم أو ندم 

 .استلم الفواتير المويدة لها

 قروض وأوراق دفع
 .العادلة ويتم قياسها الحقاا بالتكلفة المطفأةيتم التسجيل المبدئي للقروض وألوراق الدفع بالقيمة 

 شطب المطلوبات المالية
 .  فترة إستحقاقهانتهاء إها أو و نندما يتم الغا وذلك في حالة واحدة فقط من قبل المجمونة ت الماليةيتم شطب المطلوبا
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 التقديرات واالفتراضات المحاسبية ..

بإستخدام بعض التقديرات والتوقعات  المجمونةتقوم  ،( 1)في اإليضاح رقم  والمبّينة للمجمونة ،في تطبيق السياسات المحاسبية 
، ويتم  والفرضيات لتحديد القيم الدفترية لبعض الموجودات والمطلوبات والتي اليمكن تحديد قيمتها إال بإستخدام هذ  التقديرات

ألحداث مستقبلية ترى أنها  المجمونةالعوامل األخرى متضمنة توقعات إنادة تقييم تلك التقديرات واالفتراضات وفقاا للخبرة السابقة و 
يتم مراجعة هذة  التقديرات واالفتراضات بشكل . إن النتيجة الفعلية قد تختلف نن هذ  التقديرات. معقولة وفقاا للعوامل المحيطة بها

 .مستمر

بها مراجعة هذة التقديرات إذا كانت المراجعات توثر فقط نلى يتم االنتراف بالمراجعات للتقديرات المحسابية في الفترة التي تمت 
تلك الفترة أو في فترة المراجعة ويتم االنتراف بالمراجعات للتقديرات المحسابية للفترات المستقبلية إذا كانت المراجعة توثر نلى 

 . الفترة الحالية والمستقبلية

والتي قد تودي إلى تعديلت  ، المالي مركزالالرئيسية للتقديرات في تاريخ  وغيرها من المصادر ، فيما يلي االفتراضات الرئيسية
 .حقهلمادية نلى القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خلل السنة المالية ال

 الشهرةالتدني في 
إن . التي تم توزيع الشهرة نليها المولدة للنقدلوحدات لم اتخدإلستقيمة ا تقديريحتاج تحديد فيما إذا كان هنالك تدني في الشهرة إلى 

المولدة للنقد يحتاج إلى تقييم من قبل اإلدارة للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة الناتجة من الوحدة قيمة اإلستتخدام إحتساب 
 . ومعّدل خصم ملئم إلحتساب القيمة الحالية

مليون ريـال  134،46:  1131)مليون ريـال قطري  134،46كانت  1133ديسمبر  13إن القيمة الدفترية للشهرة كما في 
 .وال يوجد أن تدني للشهرة بناءاا نلى تقييم اإلدارة خلل السنة( قطري

 تدني قيمة الذمم المدينة
أساس فردي  يتم تقييم المبلغ المقدر تحصيلة من المدينين نندما ال يكون هناك إحتمال لتحصيل كامل المبلغ ، ويتم التقييم نلى

، والمبالغ التي ليست موثرة ولكن متأخرة يتم تقييمها بشكل إجمالي ويتم أخذ مخصص لها نلى اساس  امبلغ موثر نلى حد لكل
 .طول فترة التأخير ومعدالت اإلسترداد التاريخية

 تدني قيمة المخزون
 والتقادملت لتقدير الفائض المتوقع تتم بعض التعدي. تدرج البضانة في السجلت بالتكلفة أو القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل

العوامل الموثرة في هذ  التعديلت تشمل التغيرات في الطلب وتسعير . وتدني االرصدة لتخفيض تكلفة المخزون للقيمة البيعية
لبضانة توصلت الشركة لبعض معدالت مخصص  ا ، نادا إلى العوامل المذكورة أنل است. المادي وقضايا الجودةتدهور المنتج وال
  .مراجعات للتعديلت قد تكون مطلوبة اذا اختلفت العوامل نن التوقعات. وبطيئة الحركة المتقادمة

 القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية
القيمة العادلة هي قيمة محددة في وقت محدد ، وألن ظروف السوق ممكن أن تتغير ، فإن القيمة السوقية ممكن أن تكون غير 

 .ر ملئمة إذا كانت في فترة أخرىصحيحة أو غي

تستخدم اإلدارة مقيم مستقل لتقييم اإلستثمارات العقارية ، وتعتقد أن قيمة اإلستثمارات العقارية تعكس القيمة السوقية العادلة لتلك 
 .اإلستثمارات العقارية
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 (تتمة) التقديرات واالفتراضات المحاسبية ..

 األعمار اإلنتاجية
والمعدات نلى مدى العمر اإلنتاجي المتوقع والذي يعتمد أساساا نلى مدى اإلستخدام  والمصنعلعقارات يتم إستهلك تكلفة ا

لم تضع . والتلف نتيجة اإلستخدام ، وتكلفة اإلصلح والصيانة والتقادم التكنولوجي والقيمة المتبقية العطبالمتوقع لألصل ومعّدل 
 .والمعدات والمصنع قيماا متبقية لمكونات بند الممتلكات اإلدارة

 تكلفة اإلنجاز
، لكي يتم التأكد من نسبة االرباح  العقدنند إحتساب االيرادات نلى العقود طويلة األجل ، تقوم االدارة بتقدير تكلفة إتمام 

والتوقعات  ، أجرت االدارة مراجعات منتظمة و منهجية للنتائج الفعلية و في نملية احتساب تكلفة اإلتمام. المستحقة في كل سنة
يذ تطوير وتنفو  تحديد االولوياتو  بط بما في ذلك االموال التشغيليةهذ  العملية تتطلب رصد الضوا. المستقبلية مقارنة مع الموازنات
 .رالمبادرات الدارة هذ  المخاط

 تدني قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع
لتحديد متى تكون اإلستثمارات المتاحة للبيع " اإلنتراف والقياس: يةاألدوات المال( "19)تتبع الشركة معيار المحاسبة الدولي رقم 

بتقييم وجود أي دليل  ، من بين نوامل أخرى ، ولعمل هذا التقدير تقوم الشركة ،إن هذا التحديد يحتاج إلى تقدير كبير. متدنية
 .موضوني نلى التدني

 
 نقد وأرصدة البنوك .5

 1133 1131 
 ريـال قطري قطريريـال  
   

 46.411 2.115. النقد بالصندوق
   :أرصدة البنوك

 31.136.441 .2..112... حسابات جارية
 11.671.913 33.3.1.331 حسابات توفير
 671.691.775 51.515.115 ودائع لألجل

 335.251.515 718.617.548 

 للسنة %1إلى % 3،65من  معدل يتراوحنائدات بنّدة بنوك  لدىالموجودة  وحسابات التوفير قصيرة األجلتحقق الودائع 
 .يوماا  91تعدى ينلماا بأن تاريخ إستحقاق الودائع قصيرة األجل ال ( للسنة %1،5الى % 1 :1131)
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 ذمم مدينة .5

 1133 1131 
 ريـال قطري قطريريـال  
   

 41.119.917 11.555..51 ذمم مدينة

 بإحتساب المجمونةتقوم . المتأخرة المدينةفوائد نلى الذمم  إحتسابال يتم . وماا ي 91إن فترة اإلئتمان الممنوحة للعملء هي 
 المجمونةإن  .مع نملئها لإلدارة السابقةنلى الخبرة  إنتماداا  ىمخصص الديون المشكوك في تحصيلها لكل حالة نلى حد

إن تركز . ينة التي تخص مبيعات اإلسمنتمن الذمم المد األكبرات بنكية وشيكات برسم التحصيل لضمان القسم نتحتفظ بضما
 .مخاطر اإلئتمان يعتبر محدود ، وذلك ألن قاندة العملء كبيرة وال يوجد أي نلقة بينهم

 أنمار الديون غير المتأخرة وغير المتدنية (3)
 1133 1131 
 ريـال قطري قطريريـال  
   

 19.333.414 51.251.155 يوم 91أقل من 

 ن المتأخرة وغير المتدنيةأنمار الديو  (1)
 1133 1131 
 ريـال قطري قطريريـال  
   

 848.618 1.115.111 يوم 381 – 93
 33.711.181 251..1.11 يوم 165 - 383

 3.619.791 322.151.. يوم 165أكثر من 
 5.5.1.515 34.398.511 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة .2

والشركات التي يكون لديهم فيها ملكية هامة أو ملكية مشتركة أو   مدراء المجمونةو قة كبار المساهمين تمثل األطراف ذات العل
 .سيطرة هامة

 :لل السنةوالمعاملت خ المالي مركزالفي تاريخ  نلقة ذاتطراف أ الى /المبالغ المطلوبة من فيما يلي

 المطلوب من أطراف ذات عالقة (أ)
 1133 1131 
 ريـال قطري ريريـال قط 
   

 118.178 552.215 شركة المسند القابضة
 96.455 1.5.5. أخرى

 215.151 414.711 

 المطلوب ألطراف ذات عالقة (ب)
 1133 1131 
 ريـال قطري ريـال قطري 
   

 111.317 155.5.2 أخرى

 المعامالت مع أطراف ذات عالقة (ج)
 1133 1131 
 ريـال قطري ريـال قطري 
   

 11.316.517 35.122.551 مبيعات

 العليا اإلدارة طاقم مكافآة (د)
 1133 1131 
 ريـال قطري ريـال قطري 
   

 9.111.111 2.111.111 قصيرة األجلمنافع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (ق.م.ش)القابضة شركة الخليج 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 1133ديسمبر  13 للسنة المنتهية في

- 10 - 

 

 
 المخزون .2

 1133 1131 
 ريـال قطري ريـال قطري 
   

 1.186.119 3.515.5.2 ة جاهز  بضانة
 17.865.131 325..1...5 مواد خام

 531.176 122.515.. غيارقطع 

 21.212..12 11.464.117 
 
 أخر  وموجوداتمدفوعة مقدمًا  مصاريف .5

 1133 1131 
 ريـال قطري قطريريـال  
   

 3.571.881 5.525.215 مصروفات مدفونة مقدماا 
 3.773.411 155.122.. إيجار مصنع مدفوع مقدماا 

--  1.111.315 ذمم المتحصل من بيع إستثمارات
 1.453.111 1.525.111 تأمينات مستردة

 6.416.639 15..5...3 أوراق قبض
 3.996.469 3.125.131 محتجزات مدينة
 7.963.586 3.515.513 إيرادات مستحقة

 36.161 215.552 ودائع هامش
 411.419 .121.15 مطلوب من موظفين

 663.173 552.533 أخرى
 11.122.255 11.178.181 

أشهر من  1تستحق هذ  الشيكات خلل . تمثل أوراق القبض شيكات موجلة الدفع تم إستلمها من العملء مقابل مبيعات إسمنت
 .نهاية السنة
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 ممتلكات ومصنع ومعدات .31

 أثاث ومفروشات معدات وممتلكات مبنى  
أجهزة وبرامج 
 حاسوب

ومعدات  سيارات
 المجموع  يع تحت التنفيذر مشا ضأر  ثقيلة

 قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  
         :التكلفة
 3.577.411.154 3.476.575.155 1.499.166 51.811.816 984.113 3.611.948 4.171.896 18.557.751 1131يناير  3كما في 

 111.593.391 113.131.134 -- 3.168.111 396.678 96.131 411.918 135.961 إضافات خلل السنة
 (469.111)-- --  (469.111)--  -- -- -- ستبعاداتإ

 3.781.545.416 3.677.785.669 1.499.166 51.711.336 3.381.879 3.698.958 4.774.814 18.871.734 1131ديسمبر  13كما في 
 17.813.779 15.173.635 -- 3.339.411 196.118 195.511 749.116 -- إضافات خلل السنة

 (581.651)-- --  (575.611) (5.151) -- -- -- إستبعادات
 3.212.255.555 .3.211.352.12 55.155..1 125.535..5 23.212..3 22...3.55 151..5.51 18.871.734 1133ديسمبر  13كما في 

         
         :ستهالكإ

 9.631.847-- --  5.389.951 181.614 761.781 919.171 1.168.131 1131يناير  3كما في 
 31.693.339-- --  5.115.114 515.419 118.316 411.785 4.138.835 خلل السنةإستهلك 
 (414.917)-- --  (414.917)-- -- -- --  إستبعادات
 39.869.119-- --  9.981.137 888.141 3.311.889 3.131.155 6.587.115 1131ديسمبر  13كما في 

 31.379.531-- --  8.341.317 133.181 193.451 811.694 1.713.879 ستهلك خلل السنةإ
 (561.311)-- --  (558.171) (5.151)-- -- --  إستبعادات
 35..25..13-- --  151..32.55 121..3.15 3.151.1.3 1.3.5.2.5 .5.122.51 1133ديسمبر  13كما في 

         
         :افي القيمة الدفتريةص

 3.225.133.315 .3.211.352.12 55.155..1 .15.233.25 .5..122 511.312 1.122.133 231..15.52 1133ديسمبر  13كما في 
 3.761.676.197 3.677.785.669 1.499.166 41.751.199 191.816 598.169 1.463.769 11.186.689 1131ديسمبر  13كما في 
 -- --  %11 %11 %11 %11 % 2-5 الستهالكمعدالت ا

  متراكمة تضمن تكاليف إقتراضالتي تو  للمجمونة مصنع اإلسمنت لتطويرتم تكبدها  ( قطريريـال مليون  3،667:  1131)قطري ريـال مليون  3،711مبلغ  1133 ديسمبر 13في  كما التنفيذ مشاريع تحت ضمنتت 
 . (قطريريـال مليون  78،87:  1131) قطريريـال مليون  311،81بمبلغ 

 (.34إيضاح رقم )يلت البنكية مضمونة برهن حيازي نلى مشاريع تحت التنفيذ والتي تخص مصنع اإلسمنت هإن بعض التس -
 .اتعيتم إدراجه ضمن تكلفة المب (ريـال قطري 1.114.914:  1131) قطريريـال  5.353.197اإلستهلك خلل السنة مبلغ ضمن يت -
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 ارات عقاريةإستثم .33
 1133 1131 
 ريـال قطري قطريريـال  
   

 447.916.411 25...21.25. يناير 3كما في الرصيد 
 11.918.154 .1..13.1.3 القيمة العادلة الحركة نلى صافي
 471.864.476 51.115.531. ديسمبر 13كما في الرصيد 

قبل من  (قطريريـال مليون  193،86:  1131) قطريريـال مليون  437،16الدفترية البالغ قيمتها الستثمارات العقارية ا تم تقييم
 1133ديسمبر  13كما في قطري ريـال مليون  443،18العادلة  السوقية القيمةوبلغت معتمد و مستقل  إستثمارات نقارية مقيم
تمثل القيمة العادلة . ت العقاريةفي تقييم هذ  األنواع من االستثمارا متخصصيم هو المق. (قطريريـال مليون  437،16: 1131)

قامت  .طار تجاري بحت في تاريخ التقييمإ راغبين ومطلعين ضمن يمكن من خلله تبادل األصل بين بائع ومشتريالذي المبلغ 
ليون م 1،57:  1131)مليون ريـال قطري  1،57باإلنخفاض في القيمة العادلة بمبلغ واإلنتراف  لعقارات المتبقيةابتقييم اإلدارة 

 .1133ديسمبر  13كما في ( ريـال قطري
 
 االستثمارات في شركات زميلة .31

 :ستثمارات في شركات زميلة نلى النحو التاليللمجمونة إ

 
بلد 
 حاربنسبة األ  ملكيةنسبة ال التأسيس

  1133 1131 1133 1131 
 % 51 % 51 % 53 % 53 قطر (م.م.ذ)سمارت لوجستكس 
 % 51 % 51 % 53 % 53 قطر (م.م.ذ)شرف لوجستكس 
 % 51 % 51 % 53 % 53 قطر (م.م.ذ)شركة يورب كار 

 % 11 % 11 % 53 % 53 قطر (م.م.ذ) أفرسنديا قطر للهندسة
 % 41 % 1. % 53 % 53 قطر (م.م.ذ)شركة الخليج المتحدة لألسمنت 

 % 51 % 51 % 53 % 53 قطر (م.م.ذ)الشركة الوطنية  لخدمات الشحن البحري 
 % 51 % 51 % 53 % 53 قطر (م.م.ذ)يموند لخدمات الشحن البحري شركة د

 % 51 % 51 % 53 % 53 قطر (م.م.ذ)شركة شرف لخدمات الشحن البحري 
 % 51 % 51 % 53 % 53 قطر ميديترينيان شيبنك كومباني

 % 53 % 53 % 53 % 53 قطر (م.م.ذ)الشركة الوطنية للخدمات البحرية 
 % 53 % 53 % 53 % 53 قطر (م.م.ذ)ات الجوية الشركة الوطنية للخدم
 % 53 % 53 % 53 % 53 قطر (م.م.ذ)شركة أجنحة قطر 

 % 51 % 51 % 53 % 53 قطر (م.م.ذ)الشركة القطرية ألنظمة الحماية المتكاملة 

 .مونةلمجاال تمارس السيطرة نلى الشركات المذكورة أنل  وبالتالي لم يتم توحيدها كجزء من  المجمونةإن 
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 (تتمة)االستثمارات في شركات زميلة   .31

 :شركات زميلةالفي  المجمونة إلستثمارات ملخصيوضح الجدول التالي 

 1133 1131 
 ريـال قطري قطريريـال  
   

 311.146.145 215..351.55 صافي األصول

 48.895.615 21.112.253 ربح السنة

 14.615.186 11.2.1.215 حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة

 الحركة في االستثمارات بالشركات الزميلة

 1133 1131 
 ريـال قطري قطريريـال  
   

 11.485.177 151..13..1 يناير 3كما في 
 3.611.111 -- إضافات خلل السنة 

 14.615.186 11.2.1.215 الحصة في األرباح خلل السنة 
 (31.716.171) (351.215..3) خلل السنة نقدية توزيعات أرباح 

 14.134.191 15..1.555. ديسمبر 13كما في 
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 إستثمارات متاحة للبيع .31

 1133 1131 
 ريـال قطري قطريريـال  

   إستثمارات مدرجة . أ
 65.316.954 .5.112.55. يناير 3كما في الرصيد 

--  51.235.2.5 إستثمارات شراء
 (35.798.161) (35.531.215) مبانةتكلفة االستثمارات ال

 49.118.594 .21.5.2.53 إجمالي تكلفة اإلستثمارات 
 7.441.717 .35..22.. إحتياطي القيمة العادلة: يضاف
 56.781.113 22.513.222 ديسمبر 13كما في الرصيد 

   
   إستثمارات غير مدرجة . ب

 37.871.911 .1.155.51 الرصيد اإلفتتاحي
 (35.631.136) -- ثمارات المبانةتكلفة اإلست

 1.155.51. 1.159.914 
 59.141.115 51.223.521 (ب + أ ) المتاحة للبيع إجمالي اإلستثمارات 

   
 17.546.163 35.221.111 المتحصل من بيع إستثمارات 

 (13.433.176) (35.531.215) تكلفة االستثمارات المبانة
 (1.865.135) 1.123.512 احة للبيعبيع إستثمارات مت (ةر خسا/ )ربح 

 
 1133 1131 
 ريـال قطري قطريريـال  

   الحركة في إحتياطي القيمة العادلة
 797.917 1.212...2 يناير 3كما في الرصيد 

 6.645.811 (1.555.521) القيمة العادلة فيالزيادة / ( النقص) 
 7.441.717 .35..22.. ديسمبر 13كما في الرصيد 
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 قروض ..3

 1133 1131 
 ريـال قطري قطريريـال  
   

 31.817.169 12.515..11 (3) نتمادات مستنديةإلمرابحة  نقد
 481.151.336 -- (1)ق تورّ  نقد
 313.691.496 -- (1)مرابحة  نقد
 751.751.585 511.3.5.222 (1)إيجارة منتهية بالتملك  نقد
 39.915 -- مرابحة سيارات نقد
 555.55...1. 3.181.511.413 

 

 1131 1133 :تصنيف القروض كاآلتي
 ريـال قطري قطريريـال  
   

 497.181.111 12.515..11 قصيرة األجل
 885.441.183 511.3.5.222 طويلة األجل

 555.55...1. 3.181.511.413 

ريـال مليون  65مويلي بلغ تد مواد أولية بسقف تمويل إستيراإتفاقية مع أحد البنوك المحلية ، وذلك من أجل  المجمونةأبرمت  .3
 من تاريخ قبول سبع دفعات شهرية بفترة سماح خمسة أشهر   نلىتسديدإن هذا العقد سوف يتم . سنوياا % 8قطري بمعدل مرابحة 
 .اإلنتمادات المستندية

 .1133في يونيو  المجمونة من قبلبشكل كامل  ونقد المرابحة تم سداد نقد التورق .1

د التورق والمرابحة واإليجارة المنتهية بالتملك نن طريق و لعق 1131ديسمبر  13بسداد المبالغ القائمة كما في  المجمونة قامت .1
سنوياا ، وذلك من أجل % 5،15إبرام نقد تمويل جديد مع أحد البنوك المحلية نلى شكل نقد إيجارة منتهية بالتملك بمعّدل مرابحة 

سوف يتم تسديد هذا العقد نلى      . مويل متطلبات رأس المال العامل الذي يخص مصنع اإلسمنتتسديد التسهيلت السابقة وت
إن هذ  التسهيلت مضمونة برهن حيازي نلى مصنع اإلسمنت . 1133شهر من أبريل  14سنوية متساوية تبدأ بعد  عدفعة رب 17

رادات الحالية والمستقبلية لمصنع اإلسمنت وثلث وتوكيل خاص صادر من الشركة لمصلحة البنك وحوالة حق نن كافة اإلي
شركات ( )و.ش.ش) ومجمونة المستثمرين القطريين للصنانة( و.ش.ش)كفاالت من الشركة ومجمونة المستثمرين القطريين 

مرابحة يشتمل مبلغ القرض القائم نلى  .نلى مبنى المصنع لصالح البنك لمجمل المخاطر بوليصة تأمين جييركذلك تم ت(. تابعة
 .1133شهراا تبدأ من أبريل  14بعد فترة سماح  مستحقة الدفع مليون ريـال قطري 11،35مستحقة للسنة بقيمة 
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 أوراق دفع .35

 1133 1131 
 ريـال قطري قطريريـال  
   

 11.319.583 35.511.555 قصيرة األجل
 18.111.166 35.511.252 طويلة األجل

 13.115..11 48.419.647 

 .للوصول إلى التكلفة المطفأة ألوراق الدفع تقريباا  %8 إستخدمت اإلدارة معدل خصم سنوي
 
 
 رأس المال( أ) .35

 1133 1131 
 ريـال قطري قطريريـال  
   

: 1131)سهم  314.116.778 األسهم المصدرة والمصرح بها والمدفونة بالكامل
 3.141.167.781 3.1.1.152.221 للسهم الواحدريـال قطري  31بقيمة إسمية  (ريـال قطري 314.116.778

 
 أرباح مقترح توزيعها( ب)
 

%(        5:  1131)% 5توزيع أرباح نقدية بواقع اقتراح  1131يناير  16مجلس اإلدارة في إجتمانه الذى نقد بتاريخ  قرر
 بما يعادل 1133ديسمبر  13ية المنتهية في نن السنة المال( ال للسهم الواحدـري 1،5:  1131) ريـال للسهم الواحد 1،5بقيمة 

 سوف يتم المصادقة نلى هذ  المبالغ المقترحة من قبل. (ريـال قطري 61.361.189:  1131) ريـال قطري 61.361.189
 .المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية القادم للشركة

 
 اإلحتياطي القانوني .32

من % 31والنظام األساسي للشركة ، يتم تحويل ما نسبته  1111لسنة ( 5)ري رقم وفقاا ألحكام قانون الشركات التجارية القط
من رأس المال % 51صافي ربح السنة إلى حساب االحتياطي القانوني ويستمر التحويل إلى اإلحتياطي حتى يصل مبلغه إلى 

يجوز % 51إن أي زيادة تتجاوز . رية القطريالمدفوع وهو غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي نص نليها قانون الشركات التجا
 .1111لسنة ( 5)توزيعها ضمن ظروف محددة  في قانون الشركات التجاري رقم 
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 مصاريف إدارية وعمومية .32

 1133 1131 
 ريـال قطري قطريريـال  

   

 11.517.683 55..11.2.5 تكاليف الموظفين والمنافع المتعلقة بها
نلن  497.811 52..1.122 دناية وا 

 5.646.418 1.5.3.253 مطالبات قانونية
 733.811 3.211.555 مصاريف بترول 
صلح  3.113.741 55..51..3 صيانة وا 
 483.368 551.111 أتعاب مهنية 

 3.319.654 251.311 تأمين
دراج   914.841 251.112 البورصةفي مصاريف تسجيل وا 
 397.761 235.512 مرتجعات ومخصصات

 915.191 515.2.2 ر إيجا
تصاالت  117.371 21.152. بريد وا 

قامة  517.411 153.122 سكن وا 
 138.979 355.551 طبانة وقرطاسية 

 167.581 335.521 وتنقلتسفر 
 319.931 332.313 خدمات

 3.976.685 1.332.5.5 مصاريف أخرى
 17.583.969 1.111.121. المجموع

 
 عية والرياضيةالمساهمة في األنشطة اإلجتما .35

من صافي ربح % 1،5بأخذ مخصص بما يعادل  المجمونة، قامت  1118الصادر في سنة ( 31)نلى القانون رقم  بناءا 
من وزارة  1131بناءاا نلى التعليمات الصادرة في نام  .وذلك لدنم األنشطة الرياضية والثقافية واالجتمانية والخيرية المجمونة

تم دفع المخصص المكون في السنة المنتهية في  .حويل هذ  االمخصص من األرباح المدورة للمجمونةاإلقتصاد والمالية ، يتم ت
 .بوزارة اإلقتصاد والمالية رادات العامة والضرائباإلي دائرة إلى 1131ديسمبر  13
 
 
 على السهم األساسي ائدالع .11

 1133 1131 
   

 73.386.481 21.525.523 بالريـال القطري صافي ربح السنة
 314.116.778 115.222..31 متوسط المرجح لعدد األسهمال

 1،57 1,51 بالريـال القطري نلى السهم األساسي العائد
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 طارئةلتزامات إ .13

 1133 1131 
 ريـال قطري قطريريـال  
   

 1.951.111 3.555.111 بنكية خطابات ضمان

 19.173.118 5.555.311 إنتمادات مستندية

 319.791.154 51.113..22 سمالية تخص مصنع اإلسمنتإلتزامات رأ
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 التحليل القطاعي  .11

 :كما يلي 1133ديسمبر  13إن تفاصيل كل قطاع كما في وللسنة المنتهية في  .تزاول الشركة والشركات التابعة أنشطتها فى دولة قطر. ابعة لها ضمن سبعة قطانات رئيسيةالشركة والشركات الت تصنيفيتم 

 القطاعي لإليرادات والنتائجالتحليل  ( أ

 إستثمارات أسمنت مقاوالت وهندسة صناعي 
 في إستثمارات
 اتعقار 

المالحة واألعمال 
 المجموع قطاعات أخر  البحرية

 قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  
        

 .1.1.125.32 1.473.119 -- -- 4.479.996 394.136.111 43.133.639 -- االيرادات

 -- التكلفة
(11.511.584) 

(351.187.159) -- -- -- -- (321.531.5.1) 
 52.111.351 3.853.137 1.754.181 11.815.343 3.961.456 716.911 784.163 39.318.194 إيرادات أخرى

 (51.252.211) (14.159.688)  -- (6.617.115) (34.181) (38.841.549) (4.119.978) (34.771) مصاريف أخرى
 21.525.523 (35.512.3.1) 121..1.25 352.215..1 15.121..5 15.111.511 1.332...35 35.331.111 للسنة( الخسارة/ )صافي الربح

       
       للموجودات والمطلوباتالتحليل القطاعي  ( ب

 118.681.419 19.813.311 -- 1.145.131 3.184.113 154.318.174 49.994.681 -- الموجودات المتداولة
 1.737.451.711 137.644.691 33.347.793 631.573.659 4.819.151 3.741.481.854 357.318 17.619.566 الموجودات غير المتداولة

 1.155.315.353 .55.21..1.2 33.3.2.253 535.535.523 5.351.121 3.555.511.512 51.353.222 12.515.555 الموجودات مجموع 
         

         المطلوبات
 318.337.883 31.117.911 563.971 37.111.161 -- 99.713.587 8.461.314 -- المطلوبات المتداولة

 981.139.338 511.381 -- 35.511.768 -- 965.939.764 171.414 -- المطلوبات غير المتداولة
 3.311.115.555 31.251.331 553.521 11.512.112 -- 3.155.553.153 2.215.512 -- مجموع  المطلوبات
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 (تتمة)التحليل القطاعي   .11

 :كما يلي 1131ديسمبر  13إن تفاصيل كل قطاع كما في وللسنة المنتهية في 

 التحليل القطاني لإليرادات والنتائج (أ 
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 إستثمارات أسمنت مقاوالت وهندسة صناني 
 في إستثمارات
 اتنقار 

الملحة واألنمال 
 المجموع قطانات أخرى البحرية

 قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  
        

 116.918.945 -- -- -- -- 358.866.576 48.141.169 -- االيرادات

 -- التكلفة
(35.443.858) 

(314.551.617) -- -- -- -- (319.994.485) 
 61.169.885 1.496.441 7.173.395 14.984.117 1.678.115 3.341.447 (1.184.156) 35.181.795 إيرادات أخرى

 -- (9.541.115) (6.743.176) (36.136.187) (1.339.541) (1.111) مصاريف أخرى
(11.174.154) 

(57.797.865) 

 7.173.395 15.443.111 (1.161.153) 39.343.119 17.196.631 35.177.495 للسنة( الخسارة/ )صافي الربح
(39.577.831) 

73.386.481 
       
       التحليل القطاني للموجودات والمطلوبات (ب 

 851.116.591 4.157.119 -- 1.561.161 5.111.557 798.816.911 18.751.164 -- الموجودات المتداولة

 153.185 38.317.677 الموجودات غير المتداولة
3.714.864.986 116.181.915 556.816.558 

31.118.118 181.414 
1.619.154.981 

 19.111.449 38.317.677 الموجودات مجموع 
1.511.673.886 113.431.491 561.166.613 

31.118.118 4.141.441 
1.489.163.576 

         
         المطلوبات

 631.918.718 5.166.743 563.971 1.381.376 139.364 595.118.961 31.778.715 -- المطلوبات المتداولة

 61.416 766.317.781 113.519 -- المطلوبات غير المتداولة
381.316.918 

-- 191.111 946.911.955 

 33.131.114 -- مجموع  المطلوبات
3.163.316.741 

183.591 
381.111.334 

563.971 5.459.141 
3.561.869.691 
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 ت الماليةاألدوا .11

 الموجودات المالية
 .واإلستثمارات والمطلوب من أطراف ذات نلقة األرصدة لدى البنوك والذمم المدنية المجمونةتتضمن الموجودات المالية لدى 

 المطلوبات المالية
 .دفعالوأوراق  لدائنةوالمحتجزات اوالمطلوب ألطراف ذات نلقة  دائنةالذمم الو  ضقرو اللدى المجمونة المالية  المطلوباتتتضمن 

 القيمة العادلة لألدوات المالية
 (.1)بااليضاح رقم  مبينتظهر اإلستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة كما هو 

إن القمية العادلة هي القيمة التي يتم فيها تبادل أصل أو تسوية إلتزام بين أطراف مطلعة وراغبة في التعامل نلى أساس تجاري 
، فيما ندا اإلستثمارات المتاحة للبيع والتي  أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تم إندادها وفقاا لمبدأ التكلفة التاريخيةوبما . بحت

برأي اإلدارة ، أن . ، فإن القيمة الدفترية المسجلة لألدوات المالية يمكن أن تختلف نن قيمها العادلة يتم إدراجها بالقيمة العادلة
ة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف بشكل جوهري نن قيمها الدفترية ، حيث أنها قصيرة األجل بطبيعتها أو يتم القيم العادل

 .إنادة تسعيرها بشكل متكرر

 
 المالية إدارة المخاطر ..1

. باح والسيولةلتزام من قبل العملء ومعدالت االر اإلية انتيادية متمثلة في ندم سداد لمخاطر مال المجمونة نشاطات تتعرض
تخاذ الخطوات الملئمة لتغطية إمن خلل  للمجمونةنلى الحد من التأثير العكسي نلى االداء المالي  المجمونةتعمل إدارة 

دارة السيولة  .مجاالت المخاطر المالية مثل مخاطر معدالت االرباح ومخاطر اإلئتمان وا 

 إدارة رأس المال
كد بأنها قادرة نلى اإلستمرار في المستقبل المنظور في نفس الوقت الذي تقوم به بتحقيق الحد بإدارة رأسمالها للتأ المجمونةتقوم 

 . الملكيةوحقوق  الديوناألقصى من العائد للمساهمين من خلل اإلستغلل األمثل ألرصدة 

س المال واإلحتياطيات المكون من رأ الملكيةمن القروض وصافي النقد وشبه النقد وحقوق  المجمونةيتكون هيكل رأس مال 
 . المدورةواألرباح 

في إنتبارها نند إجراء هذ  المراجعة تكلفة رأس  المجمونةتأخذ . تقوم اإلدارة بمراجعة هيكل رأس المال نلى أساس ربع سنوي
 .المال والمخاطر المرتبطة بكل فئة من رأس المال
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 (تتمة)المالية  إدارة المخاطر ..1

 معدل اإلستعداد 
 :ل اإلستعداد في نهاية السنة هو كاألتيإن معد

 1131 1133 اتإيضاح 
 قطريريـال  قطريريـال   
    

 3.181.511.413 .1...555.55 34 (3)  ديون
 (718.617.548) (335.251.515) 5 النقد وشبه النقد

 671.895.851 25..215.213  الديونصافي 
 3.918.193.881 3.515.255.351  (1)الملكية حقوق 

 %14،9 %.,1.  الملكيةإلى حقوق  الديونصافي معدل 

 (.34)كما في إيضاح رقم  تعرف الديون نلى أنها قروض .3

حتياطيات الملكية نلىتشمل حقوق  .1  .المجمونة رأس المال وا 

 مخاطر اإلئتمان
من التزاماته وبذلك يتسبب في أطراف إحدى األدوات المالية في سداد التزام  هو الخطر المتمثل في فشل طرف من طر اإلئتمانخ

والحصول نلى ضمانات  التعامل مع العملء ذوي الجدارة االئتمانيةسياسة  المجمونةنتمدت إ. تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية
 ةالمجمونتتعرض لها  فالمخاطر التي. خاطر الخسارة المالية الناجمة نن ندم السدادكوسيلة للتخفيف من م ، كافية نند الضرورة

 . والجدارة االئتمانية للعملء تخضع لرقابة مستمرة من قبل االدارة بشكل سنوي

 مخاطر السيولة
مع  تماشياا  .نند إستحقاقها إلتزاماتها وتعهداتهاب من الوفاء المجمونة ندم تمكنتتمثل مخاطر السيولة بالمخاطر الناجمة نن 

للمحافظة نلى مبالغ كافية من االموال نن طريق إدارة النقد واالرصدة  المجمونةتهدف إدارة  سياسة التحوط لمخاطر السيولة ،
 .في البنوك

 مخاطر أسعار الفائدة
اطر أسعار والتي هي نرضة لمخ والقروض الممنوحة من البنوك جل وحسابات التوفيرأل ودائعمن خلل  المجمونةتستثمر 
مجمل  والتي قد تودي إلى تخفيضفي أسعار الفائدة في السوق  هي مخاطر التغيرات للمجمونةمخاطر أسعار الفائدة . الفائدة

، وذلك ألنه يتم  ن تعرضها لمثل هذ  المخاطر ضئيلإ المجمونةرأي  نلماا بأنه في. التي تحمل فوائد المالية دواتالعائد من األ
 .والقروض بسعر فائدة ثابت المجمونةمعاملة إستثمارات 

 مخاطر العمالت
وال تستخدم . ت في الخطر من تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتقلبات في أسعار العملت األجنبيةتتمثل مخاطر العمل

أن  المجمونةوبالرغم من ذلك فإن رأي . نقود صرف العملت األجنبية اآلجلة للتحوط ضد مخاطر العملت األجنبية المجمونة
 .ضئيلتعرضها لمثل هذ  المخاطر 
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 (تتمة)ية المال إدارة المخاطر ..1

 مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق بالمخاطر التي تتعرض من خللها األدوات المالية إلى تقلبات ناتجة نن التغيرات في أسعار السوق ، سواء 

وتحد . كانت هذ  التغيرات ناتجة نن نوامل متعلقة بالسهم الواحد أو مصدرها نوامل توثر في جميع األوراق المالية المتداولة
 .ألسواق الماليةا ومراقبة تطوراتمن المخاطر المتعلقة باالستثمارات المتاحة للبيع نن طريق إدارة محافظ متنونة  مونةالمج

بمبلغ  التغيرفي أسعار األسهم فى السوق لمحفظة اإلستثمارات المتاحة للبيع للشركة من المتوقع أن تودي إلى  %31 التغير بـ إن
 .وأرباح الشركة نلى موجودات وحقوق المساهمين( ريـال قطري 5.678.111:  1131) يقطر ريـال  8.851.378

 
 أرقام المقارنة .15

 .تم إنادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للعام السابق لتتناسب مع طريقة العرض المتبعة في السنة الحالية


