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  شرآة قطر الوطنية لصناعة االسمنت

  )ريةشرآة مساهمة قط(
  دولة قطر -الدوحة 

  

  
  فهرس

  

  بيـــــــان  صفحة  
  --  --  المستقلينتقرير مراقبي الحسابات 

  أ  ١   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١ آما في بيان المرآز المالي
  

   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  بيان الدخل
  

  ب  ٢

  جـ  ٣   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في  الشاملبيان الدخل
  

  د  ٤   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في الملكية يرات في حقوق بيان التغ
  

  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 
    

  هـ  ٥
  

 إيضاحات     
  ٣١ - ١  ٣٢ - ٦  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
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  : إلى المستقلينتقــريـر مراقـبي الـحسـابات

  
  

   المحترمينالمساهمين/ السادة 
  شرآة قطر الوطنية لصناعة االسمنت

  )شرآة مساهمة قطرية(
  ة قطــــر دولـ-الدوحـة 

  
   البيانات الماليةتقرير حول

  
ة     ة المرفق ات المالي ا البيان د دققن منت،   لق صناعة االس ة ل ر الوطني شرآة قط ة  (ل ساهمة قطري رآة م ) ش

سمبر  ٣١ آما في بيان المرآز الماليمن والتي تتكون    دولة قطر  -الدوحة   ،")الشرآة(" ان  ٢٠١٢ دي  وبي
ك      وبيان التدفقات النقدية     الملكيةوبيان التغيرات في حقوق     الشامل    وبيان الدخل  الدخل للسنة المنتهية في ذل

 .لهامة واإليضاحات األخرىملخصًا للسياسات المحاسبية اآذلك و التاريخ،
    

  

   البيانات الماليةعنمسؤولية اإلدارة 
  

داد              اإلدارةإن   ة إلع ايير الدولي ا للمع ك وفق شكل عادل وذل ة وعرضها ب ات المالي داد البيان  مسؤولة عن إع
ة خالي             التقارير المالية،    ة من   ومسؤولية الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية للتمكين من إعداد بيانات مالي

  . األخطاء الجوهرية، سواء بسبب الغش أو الخطأ
  

  مراقب الحساباتمسؤولية 
  

ايير          ل.  هذه البيانات المالية استنادا إلى تدقيقنا      علىإن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي       ا للمع دقيق وفق ا بالت د قمن ق
ة وان نق            .  الدولية للتدقيق  ات األخالقي دقيق       إن هذه المعايير تتطلب أن نلتزم بالمتطلب ذ الت وم بتخطيط وتنفي

  . الجوهريةاألخطاءللحصول على تأآيد معقول حول ما إذا آانت البيانات المالية خالية من 
  

ي           تتضمن   واردة ف الغ واإلفصاحات ال دقيق حول المب ة ت ى أدل عملية التدقيق القيام بإجراءات للحصول عل
ة  أخطاء بما في ذلك تقييم مخاطر وجود    المدقق تقديرتعتمد تلك اإلجراءات على   . البيانات المالية   جوهري

أ        ة                   . سواء آانت بسبب الغش أو الخط ة الداخلي ار الرقاب ين االعتب دقق بع ك المخاطر يأخذ الم يم تل د تقي عن
ة         شرآة المتعلقة بإعداد وعدالة عرض البيانات المالي ي ظل               لل دقيق المناسبة ف صميم إجراءات الت ك لت  وذل

داء رأي       ة          حول  الظروف وليس لغرض إب ة الداخلي ة الرقاب شرآة  مدى فعالي ًا         لل دقيق تقييم شمل الت ا ي ، آم
ا اإلدارة               ي قامت به  ،لمدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية الت

  .وآذلك تقييمًا للعرض العام للبيانات المالية
  

  . ومالئمة لتكون أساسًا نعتمد عليه عند إبداء رأيناباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها آافية
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  

  )يتبــــــع(تقرير مراقبي الحسابات المستقلين 

  
  الـــرأي

  
الي                    أن برأينا ة المرآز الم واحي الجوهري ة الن ة من آاف ة      البيانات المالية تظهر بعدال شرآة قطر الوطني ل

منت،  صناعة االس ة (ل ساهمة قطري رآة م ة  ،")شرآةال) ("ش ر -الدوح ة قط ي دول ا ف سمبر ٣١ آم  دي
وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير      للسنة المنتهية في ذلك التاريخ    ها المالي وتدفقاتها النقدية     ء وأدا ٢٠١٢
  .المالية

  
  أمر آخر

  
تقريره وآان .  من قبل مدقق آخر٢٠١١ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في للشرآة تم تدقيق البيانات المالية 

  . أبدى رأيًا غير معدل حول تلك البيانات المالية٢٠١٢ فبراير ٧المؤرخ في 
  

  تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
  

ع        وبرأينا أيضًا أن الشرآة تمسك حسابات منتظمة وأن البيانات المالية متفقة معها،              ى جمي د حصلنا عل ولق
ا حدوث    المعلومات واإليضاحات ألداء مهمتنا    ى علمن ، وفي حدود المعلومات التي توفرت لدينا لم يصل إل

م          ة رق سنة    ٥مخالفات جوهرية لقانون الشرآات التجاري سنة            ٢٠٠٢ ل شرآة األساسي خالل ال ام ال  أو لنظ
  .٢٠١٢ ديسمبر ٣١ آما في على وجه يؤثر ماديًا على نشاط الشرآة أو مرآزها المالي

  
   وشرآاههطالل أبو غزال

  
  

  
   أحمد السرخيحازم

  )١١٩سجل مراقبي الحسابات رقم (
 

  ٢٠١٣ فبراير ٢٧ الدوحة في
  
  



  

  
  

  شرآة قطر الوطنية لصناعة االسمنت
  )شرآة مساهمة قطرية( 

   دولة قطر-الدوحة 
      بيـــان أ                        

  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١ آما في بيان المرآز المالي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيضــــاح     ٢٠١٢      ٢٠١١        
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   )ريال قطري   ( )ريال قطري   (
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الموجودات   
  المتداولـــة غيرالموجــودات   

   وأعمال رأسمالية تحت التنفيذممتلكات وآالت ومعدات - ٥ - ١٫٦٦٠٫٩٢٧٫٢٤٦ ١٫٧٢٩٫٧١٦٫٥٩٦
  ممتلكات استثمارية  - ٦ - ١٠٫٧٤٨٫٥٠٦ ١٢٫٢٨٠٫٧٠٨
 مارات في شرآات زميلةاستث - ٧ - ٤٦٫٢٥١٫٨٨٣ ٤٥٫٢٠٨٫٣٥٧
  يعموجودات مالية متاحة للب - ٨ - ١٥٣٫٢٢١٫٨٠٥ ١٤٩٫١٩١٫٥٥٧

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع الموجودات غير المتداولة ١٫٨٧١٫١٤٩٫٤٤٠ ١٫٩٣٦٫٣٩٧٫٢١٨
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الموجودات المتداولة    
 البضاعــة - ٩ - ٣٢٧٫٤٨٧٫٠٧٢ ٢٦٧٫٥٦٥٫٦٢٢
  أخرىمدينةوأرصدة مدينون  - ١٠ - ١٥٣٫٢٠٨٫٢٦٠ ١٦٠٫٢٣٣٫٦٢٤
 النقد والنقد المعادل - ١١ - ٣٢٩٫٨٢٩٫٢٦٣ ٢٥٤٫٥٦٨٫١٤٥

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع الموجودات المتداولة  ٨١٠٫٥٢٤٫٥٩٥  ٦٨٢٫٣٦٧٫٣٩١
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع الموجودات   ٢٫٦٨١٫٦٧٤٫٠٣٥ ٢٫٦١٨٫٧٦٤٫٦٠٩
========== ==========   

 المطلوبات و الملكيةحقوق    
 الملكيةحقوق    

 رأس المال - ١٢ - ٤٩١٫٠٠٥٫٩٦٠ ٤٩١٫٠٠٥٫٩٦٠
 احتياطي قانوني - ١٣ - ٢٤٥٫٥٠٢٫٩٨٠ ٢٤٥٫٥٠٢٫٩٨٠
  احتياطي تطوير  - ١٤ - ٤٠٦٫٥٨٨٫٥١١ ٤٠٦٫٥٨٨٫٥١١
  للموجودات المالية المتاحة للبيعاحتياطي القيمة العادلة  - ١٥ - ٤٦٫٢٠٩٫٢٢٦ ٤٧٫٩٢٦٫٨٤٧
  شرآات الزميلةمن الاحتياطي القيمة العادلة حصة   - ١٦ - ٦٫٦٨٤٫٥٨٧ ٥٫٦٦٥٫١٨١

 أرباح مرحلة - ١٧ - ١٫٢٣٨٫٣٦٤٫٩٩١ ١٫١١٨٫٢٩٢٫٥٦١
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د بيان - الملكية حقوق مجموع  ٢٫٤٣٤٫٣٥٦٫٢٥٥ ٢٫٣١٤٫٩٨٢٫٠٤٠
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المطلوبات غير المتداولة   
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين - ١٨ - ١١٫٠٣٣٫١٥٨ ٩٫٩١٢٫٥٢٥
  الجزء طويل األجل-قرض  - ١٩ - --  ٨١٫٩٣٣٫٧٥٠
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المطلوبات غير المتداولةمجموع   ١١٫٠٣٣٫١٥٨ ٩١٫٨٤٦٫٢٧٥
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المطلوبات المتداولة   
  دائنون وذمم دائنة أخرى  - ٢٠ - ١٥٤٫٣٥٠٫٨٧٢  ١٣٠٫٠٠٢٫٥٤٤
  الجزء قصير األجل-قرض   - ١٩ - ٨١٫٩٣٣٫٧٥٠  ٨١٫٩٣٣٫٧٥٠
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع المطلوبات المتداولة  ٢٣٦٫٢٨٤٫٦٢٢ ٢١١٫٩٣٦٫٢٩٤
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع المطلوبات  ٢٤٧٫٣١٧٫٧٨٠ ٣٠٣٫٧٨٢٫٥٦٩
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المطلوبات والملكية حقوق مجموع  ٢٫٦٨١٫٦٧٤٫٠٣٥  ٢٫٦١٨٫٧٦٤٫٦٠٩
========== ==========   

  :  وتم توقيعها نيابة عن المجلس من قبل٢٠١٣ فبراير ٢٧تمت الموافقة على هذه البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
  

.................................             ....................................         
  سليمان خالد المانع/                                      السيد      سالم بن بطي النعيمي/     السيد

   مجلس اإلدارةنائب رئيس                                           والرئيس التنفيذيرئيس مجلس اإلدارة 
  من هذه البيانات الماليةال يتجزأ  تشكل جزءًا ٣١ إلى ١ من مرفقةإن اإليضاحات ال

- ١ -   
  



  

  

  
  

  
  شرآة قطر الوطنية لصناعة االسمنت

  )شرآة مساهمة قطرية(
   دولة قطر-الدوحة 

   بيـــان ب                        
  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١ في  للسنة المنتهية الدخلبيان
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إيضـاح ٢٠١٢      ٢٠١١      
  ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   )ريال قطري   ( )ريال قطري   (
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإليرادات   ٩٦٤٫٢٧٩٫٣٧٥  ٩٨٩٫٦٢٤٫٥٨٤
  تكلفة اإليرادات    )٤٩٧٫٣٥٦٫٦٢٢(  )٥١٠٫٧١٦٫٩١٦(

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مجمل الربح    ٤٦٦٫٩٢٢٫٧٥٣  ٤٧٨٫٩٠٧٫٦٦٨
  إيرادات أخرى - ٢١ -  ٢٧٫٧٢١٫٣٤٠  ٤٤٫٩٣٩٫٧١٢

 مصاريف بيع وتوزيع   )٨٫٦٤٤٫٦١٠(  )٧٫٩٧٦٫٤٧٩(
 مصاريف عمومية وإدارية  - ٢٢ -  )٥١٫٧٣٣٫٩١٦(  )٤٨٫٢٤٣٫٧٦٧(

   زميلةاالستثمار في شرآاتأرباح حصة  - ٧ -  ١٫٠٢٤٫١٢٠  ١٫٣١٩٫٣٢٧
  خسارة انخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع - ٨ -  )٧٫٨٧٥٫٠٨٦(  )٧٫٤٧٢٫٨٢٥(
  تكاليف التمويل   )٢٫١٠٥٫٨٧٧(  )٥٫٤٢١٫٦٨٧(

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ، هـبيان جـ ، د - السنةربح    ٤٢٥٫٣٠٨٫٧٢٤  ٤٥٦٫٠٥١٫٩٤٩
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السهمالعائد على   
 )ريال قطري (لسهم الواحدالعائد األساسي ل - ٢٣ - ٨٫٦٦ ٩٫٢٩

========== ==========     
  )ريال قطري(العائد المخفض للسهم الواحد   - ٢٣ - ٨٫٦٦  ٩٫٢٩

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  لماليةمن هذه البيانات اال يتجزأ  تشكل جزءًا ٣١ إلى ١ من إن اإليضاحات المرفقة
- ٢ -   

  
  

  



  

  
  

  
  
  
  

  شرآة قطر الوطنية لصناعة االسمنت
  )شرآة مساهمة قطرية(

   دولة قطر-الدوحة 
  جـ بيـــان                         

  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية  في  الشاملبيان الدخل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إيضـاح  ٢٠١٢      ٢٠١١      
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   )ريال قطري   ( )ريال قطري   (
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ببيان  -السنة ربح    ٤٢٥٫٣٠٨٫٧٢٤  ٤٥٦٫٠٥١٫٩٤٩
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بيان الدخل الشامل اآلخر     

صافي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية   - ١٥ -  )١٫٧١٧٫٦٢١(  )٥٫٦٧٧٫٠٩٣(
  المتاحة للبيع

صافي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية   - ١٥ -  --  )١٧٫٦٩٠٫٦٢٣(
  المتاحة للبيع المحولة إلى ربح أو خسارة

صافي التغيرات في احتياطي القيمة العادلة لشرآات   - ١٦ -  ١٫٠١٩٫٤٠٦  ١٫٧٨٢٫١٩٨
  ةزميل

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   بيان د-الدخل الشامل اآلخر للسنة ) خسارة(    )٦٩٨٫٢١٥(  )٢١٫٥٨٥٫٥١٨(
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  د بيان -للسنة  الشامل إجمالي الدخل  ٤٢٤٫٦١٠٫٥٠٩ ٤٣٤٫٤٦٦٫٤٣١
========== ==========   

    
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من هذه البيانات الماليةال يتجزأ  تشكل جزءًا ٣١ إلى ١ من ات المرفقةإن اإليضاح
- ٣ -   

  



  

  

  
  شرآة قطر الوطنية لصناعة االسمنت

  )شرآة مساهمة قطرية(
   دولة قطر-الدوحة 

  هـ     بيـــان                                                                                                             
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                            إيضـاح ٢٠١٢       ٢٠١١       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   )ريال قطري   ( )ريال قطري   (
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية   
   بيان ب- السنةربح    ٤٢٥٫٣٠٨٫٧٢٤  ٤٥٦٫٠٥١٫٩٤٩

 تعديالت لــ   
  وممتلكات استثمارية ممتلكات وآالت ومعداتاستهالك   ١٣٥٫٧١٤٫٧٦٧  ١٣٣٫٧٦٨٫٨٠٧

 ربح استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات   --  )٥٨٫٩٥٣(
  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها   ٦٩٠٫٣٩٣  --

 دمة للموظفينمخصص مكافأة نهاية الخ   ١٫٧٩٠٫٣٩٧  ١٫٧٦٢٫٦٨٨
  إيرادات فوائد   )٤٫٥٢٧٫٧٣٥(  )٢٫٢٦٨٫٦١٩(

 تكاليف التمويل   ٢٫١٠٥٫٨٧٧  ٥٫٤٢١٫٦٨٧
  إيرادات توزيعات أرباح   )٨٫٤٠٠٫٥٧٦(  )٨٫٦٩٢٫٥١٠(
  حصة أرباح االستثمار في شرآات زميلة   )١٫٠٢٤٫١٢٠(  )١٫٣١٩٫٣٢٧(

  متاحة للبيعخسارة انخفاض في قيمة موجودات مالية    ٧٫٨٧٥٫٠٨٦  ٧٫٤٧٢٫٨٢٥
  ربح بيع موجودات مالية متاحة للبيع   --  )١٧٫٦٩٠٫٦٢٣(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  رأس المال العاملالتغيرات فيلتشغيل قبل ربح ا  ٥٥٩٫٤٨٧٫٨١٣  ٥٧٤٫٤٤٧٫٩٢٤
 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية   

  البضاعة- )٥٩٫٩٢١٫٤٥٠( ٣٥٫٠٨٠٫٥٨٩
  وأرصدة مدينة أخرى مدينون -  ٦٫٣٣٤٫٩٧١ )١٧٫٨١٩٫٣٤٢(

   دائنون وذمم دائنة أخرى-  ١٣٫٦٢٦٫٦١٠ ٣٫٢٠٣٫٥٨٤
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية  ٥١٩٫٥٢٧٫٩٤٤  ٥٩٤٫٩١٢٫٧٥٥
  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة  )٦٦٩٫٧٦٤(  )٦١٦٫٥٠٨(
  تكاليف تمويل مدفوعة  )٢٫٠١٦٫٨٧٧(  )٥٫٢١٩٫٩٨١(

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التشغيلية صافي النقد المتوفر من األنشطة   ٥١٦٫٨٤١٫٣٠٣  ٥٨٩٫٠٧٦٫٢٦٦
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية    
 ت وآالت ومعدات وأعمال رأسمالية تحت التنفيذ ممتلكاشراء  )٦٥٫٣٩٣٫٢١٥( )٣٢٫٥٩٣٫٩٤٨(
  إضافات ممتلكات استثمارية  --  )٣٣٤٫٥٧١(

  ممتلكات وآالت ومعداتالمتحصل من استبعاد  --  ٧٥٫٥٠٠
  شراء موجودات مالية متاحة للبيع  )١٣٫٦٢٢٫٩٥٥(  )١٤٫٠٢٦٫٥١٩(

  المتحصل من بيع موجودات مالية متاحة للبيع  -- ٢٨٫٣٢٢٫٧٧٩
  إيرادات فوائد مستلمة  ٤٫٥٧٢٫٧٣٥ ٢٫٢٦٨٫٦١٩
  توزيعات أرباح مستلمة  ٨٫٤٠٠٫٥٧٦ ٨٫٦٩٢٫٥١٠
  توزيعات أرباح مستلمة من الشرآات الزميلة  ١٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٣٣٠٫٠٠٠

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األنشطة االستثمارية) المستخدم في( صافي النقد  )٦٥٫٠٤٢٫٨٥٩( )٦٫٢٦٥٫٦٣٠(
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة    
  توزيعات أرباح   )٢٩٤٫٦٠٣٫٥٧٦(  )٢٦٧٫٨٢١٫٤٣١(

  قرض تم الحصول عليه   --  ١٦٣٫٨٦٧٫٥٠٠
  مدفوعات سداد قرض ألجل   )٨١٫٩٣٣٫٧٥٠(  )٣٢٤٫٠٩٣٫٥٠٠(

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التمويليةاألنشطة ) المستخدم في (النقدصافي   )٣٧٦٫٥٣٧٫٣٢٦( )٤٢٨٫٠٤٧٫٤٣١(
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في النقد والنقد المعادل الزيادة صافي   ٧٥٫٢٦١٫١١٨ ١٥٤٫٧٦٣٫٢٠٥
 السنةالنقد والنقد المعادل في بداية   ٢٥٤٫٥٦٨٫١٤٥ ٩٩٫٨٠٤٫٩٤٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  السنةالنقد والنقد المعادل في نهاية - ١١ - ٣٢٩٫٨٢٩٫٢٦٣  ٢٥٤٫٥٦٨٫١٤٥
==========  ==========   

        معلومات إضافية لبيان التدفقات النقدية 
        ر نقديةحرآات غي

  ١٣٦٫٩٣٤٫٤٥١  --  - ٥ -  صافي البضاعة المحولة إلى آالت ومعدات وأدوات
المساهمة في األنشطة االجتماعية والرياضية محولة من أرباح مرحلة إلى 

  ١١٫٤٠١٫٢٩٩  ١٠٫٦٣٢٫٧١٨  - ٢٤ -  ذمم دائنة أخرى
    ========== ========== 

  من هذه البيانات الماليةال يتجزأ   تشكل جزءًا٣١ إلى ١ من إن اإليضاحات المرفقة
- ٥ -  



  

  
  

  
  

  
  شرآة قطر الوطنية لصناعة االسمنت

  )شرآة مساهمة قطرية(
   دولة قطر-الدوحة 

  
  إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معلومــــات عــــامــــــة .١

 مساهمة  آشرآة في دولة قطر،")الشرآة) ("ق.م.ش(شرآة قطر الوطنية لصناعة االسمنت، تأسست  -
إن مقر المكتب ). ٢٥(اري رقم  تحت سجل تج١٩٦٥لسنة ) ٧(قطرية بموجب المرسوم األميري رقم 

  . دولة قطر-الرئيسي للشرآة في الدوحة 
 

 من خالل يالجيرالحجر مجال صناعة وبيع االسمنت والرمال المغسولة وتزاول الشرآة نشاطها في -
 . بدولة قطروالراآياتمصانعها في منطقة أم باب 

  
   المالية الجديدة الُمعدلةتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقاريروأسس إعداد   .٢

  
  بيان االلتزام بالنظم  .أ

تم إعداد البيانات المالية المرفقة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة   
  .٢٠٠٢لسنة ) ٥( ومتطلبات قانون الشرآات التجارية القطري رقم الدولية

  
  س القياسأس  .ب
  وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء إعادة تقييمللشرآةمن السجالت المحاسبية يانات المالية تم إعداد الب  

  . الموجودات غير المتداولة واألدوات المالية، والتي يتم قياسها بالقيمة العادلةبعض
  

  عملة العــرض  .جـ
الغ و  آافة تقريب تم وقد رآةللش الوظيفية العملة يوه القطري بالريال البيانات المالية عرض تم   يم المب  الق

  .اإلشارة إليه تم ما إال قطري ريال ألقرب
  

  استخدام التقديرات واألحكام  .د
ا                        ي له بية والت سياسات المحاس ق ال ام الضرورية لتطبي ة واألحك تم إدراج المعلومات حول التقديرات الهام

  ).٤(لية في اإليضاح رقم  المعترف بها في البيانات الماالمبالغ على آبيرتاثير 
  

  : في البيانات الماليةوالتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقةالمعايير   .هـ
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية تتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد       

  . الحاليةالسنةفسيرات الُمعدلة إعتبارًا من البيانات المالية السابقة، بإستثناء تطبيق المعايير والت
  

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألول             : ١  الدولي إلعداد التقارير الماليةمعيارال 
 )تعديل(مرة 

 

 تحويل األصول الماليةاإلفصاح عن  -األدوات المالية : ٧  الدولي إلعداد التقارير الماليةمعيارال 
 

 استرداد ضرائب الموجودات األساسية، الضريبة -ضريبة الدخل : ١٢معيار المحاسبة الدولي  
 )تعديل(المؤجلة 
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  :المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة الصادرة والتي لم تطبق)  و
  

 الحالية حيث تنوي إن المعايير وتفسيراتها وتعديالتها قد صدرت ولكنها لم تطبق بعد على السنة المالية
  .اإلدارة بتطبيق هذه المعايير الحقًا

  
معيار الناء ث باست٢٠١٣ يناير ١تنطبق المعايير الجديدة والصادرة حديثًا على الفترات التي تبدأ من أو بعد 

  .٢٠١٥ يناير ١ والمؤجل تطبيقه للفترات التي تبدأ من أو بعد ٩الدولي إلعداد التقارير المالية 
  

 التصنيف والقياس: األدوات المالية : ٩لدولي إلعداد التقارير المالية المعيار ا 
 البيانات المالية الموحدة: ١٠المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  
 الترتيبات المشترآة: ١١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  
 ق في مؤسسات أخرىاإلفصاح عن الحقو: ١٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  
 قياس القيمة العادلة: ١٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  

  
باإلضافة إلى المعايير الدولية المصدرة حديثًا، تم تعديل المعايير التالية ولكنها لم تطبق وهي على النحو 

  :التالي
  

  تاريخ السريان                  المعيـــــــــــــــار
 ٢٠١٢ يوليو ١        )تعديل(عرض بنود اإليرادات شاملة أخرى : ١ي معيار المحاسبة الدول 
 ٢٠١٣ يناير ١    )تعديل(  تصنيف صيانة المعدات-الممتلكات واآلالت والمعدات : ١٦معيار المحاسبة الدولي  
 ٢٠١٣ يناير ١        )٢٠١١آما هو معدل في (منافع الموظفين : ١٩معيار المحاسبة الدولي  
 ٢٠١٣ يناير ١    )٢٠١١آما هو معدل في (  والمنفصلةالبيانات المالية الموحدة: ٢٧ معيار المحاسبة الدولي 
 ٢٠١٣ يناير ١  )٢٠١١آما هو معدل في (المحاسبة عن االستثمارات في المنشآت الزميلة : ٢٨معيار المحاسبة الدولي  
 ٢٠١٤ يناير ١  )تعديل( الماليةاألدوات المالية، العرض مقاصة الموجودات والمطلوبات : ٣٢معيار المحاسبة الدولي  
 ٢٠١٣ يناير ١  تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية: ٧المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  

  
  السياسات المحاسبية الهامة  -٣

  
  الممتلكات واآلآلت والمعدات .أ

  االعتراف والقياس  
  

الناتجة المتراآمة  والخسائر المتراآم طروحًا منها االستهالكم بالتكلفة والمعدات واآلالت الممتلكات يتم قياس
 باقتناء المتعلقةوتكاليف االقتراض المباشرة  المصروفات التكلفة تتضمن. القيمة في نخفاضعن اال

 وأية  وتكاليف االقتراضالمباشرة والعمالة تكلفة المواد المنشأة داخليًا الموجودات تكلفة وتتضمن. الموجودات

 التي المشتراة إن البرامج. منها المطلوب لإلستخدام جاهزة الموجودات حتى تصبح أخرى مباشرة فتكالي

   .المعدات تلك من آجزء رسملتها تتم المعدات ذات الصلة  متممًا لعملجزءًا تشكل
  

  االستهالك
قة القسط الثابت  طريتم تحميل استهالك آافة الممتلكات واآلالت والمعدات على األرباح والخسائر باستخدام

في احتساب االستهالك على تلك الممتلكات واآلالت والمعدات عن طريق توزيعها على األعمار اإلنتاجية 
  : آالتالي
    
   سنة٣٠ - ٥  مباني

   سنة٢٠ - ١  آالت، معدات وأدوات
   سنة١٠ - ٥  سيارات

   سنوات١٠  أثاث ومفروشات
  

  التكاليف الالحقة  
  

 من آان إذا البند لذلك التكلفة في والمعدات واآلالت الممتلكات بنود أجزاء أحد تبدالاس بتكلفة االعتراف يتم
 وثوق مبصورة تكلفته قياس وإمكانية شرآةلل البند ذلك في ضمنةتم مستقبلية اقتصادية منافع تدفق المحتمل

  .التي تم تكبدها فيها ويتم تحميل جميع تكاليف اإلصالح والصيانة على األرباح والخسائر خالل السنة  .بها
  

 لدفترية  االقيمة مع االستبعاد المتحصل من بمقارنةأو انتهاء عمر األصل  استبعاد وخسائر أرباح تحديد يتم
   بصافي اإليرادات أو المصاريف األخرى آربح أو خسارةاالعتراف ويتم لألصل،
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        أعمال راسمالية تحت التنفيذ
 المتكبدة التكاليف  االنخفاض في القيمة و  منهامطروحًا بالتكلفة التنفيذ تحت لرأسماليةا األعمال إثبات يتم

 عندو، تكاليف االقتراضعلى الممتلكات واآلالت والمعدات خالل فترة البناء والترآيب، آما تتضمن 
 التصنيف والمعدات ضمن إلى الممتلكات واآلالت تحويلها يتم  وجاهزيتها لالستخدامالمشاريع اآتمال

  .الصحيح لها
  

  الممتلكات االستثمارية  .ب
 المحتفظ به لالستفادة ) أو آليهما-  أو جزء من مبنى- أرض أو مبنى(تعرف الممتلكات االستثمارية بأنها   

 أو آليهما، على أن ال يكون االحتفاظ بها بغرض إيرادات إيجاريةمن ارتفاع قيمتها الرأسمالية أو الآتساب 
 .لنشاط االعتيادي للشرآة أو استخدامها لإلنتاج أو توريد البضاعة والخدمات أو ألهدفا إداريةالبيع ضمن ا

. تدرج الممتلكات االستثمارية بالتكلفة مطروحًا منها االستهالك المتراآم واالنخفاض في القيمة إن وجد
اني االستثمارية بطريقة تستهلك المب. تشكل األرض جزءًا من الممتلكات االستثمارية وال يتم استهالآها

  . سنة٣٠ - ٢٠القسط الثابت على مدى العمر االفتراضي ما بين 
  

الممتلكات االستثمارية إما عند استبعادها أو عندما ال يتم استخدامه وال يكون له أية باستبعاد يتم االعتراف 
 و القيمة الدفترية لألصل في يتم االعتراف بالفرق بين صافي قيمة االستبعاد.  مستقبلية عند استبعادهمنافع

  .بيان الدخل في تلك الفترة
  

  زميلةالشرآات الاالستثمارات في   .جـ
تعرف الشرآات الزميلة بأنها تلك الشرآات التي تمارس عليها الشرآة تأثيرًا هامًا وليس سيطرة،   

 للشرآة المستثمر بها، وليس والمقصود بالتأثير الهام القدرة على المشارآة في السياسات المالية والتشغيلية
. من حقوق التصويت% ٥٠ - % ٢٠بشكل عام تتراوح نسبة الملكية في تلك الشرآات من . السيطرة عليها

تي يتم إثباتها مبدئيًا ويتم استخدام طريقة حقوق الملكية في المحاسبة عن االستثمارات في تلك الشرآات وال
  .عن مشروع مشترك أو شرآة تابعةبالتكلفة، وبحيث ال يكون االستثمار عبارة 

  

تقوم الشرآة بإثبات نصيبها في صافي أرباح أو خسائر ما بعد التملك للشرآة الزميلة في بيان الدخل، أما 
التغييرات التي تحدث بعد التملك في احتياطيات الشرآة الزميلة فيتم إثبات نصيب الشرآة فيها ضمن 

ة لالستثمار في الشرآة الزميلة بنصيب الشرآة من التأثير المتراآم ويتم تعديل القيمة المسجل. االحتياطيات
وإذا تجاوزت حصة الشرآة في خسائر الشرآة الزميلة قيمة استثمارها باإلضافة إلى أي . لتلك التغيرات

ذمم مدينة غير مضمونة، فال يتم إثبات أية خسائر إضافية إال إذا تكبدت الشرآة مقابل ذلك التزامات 
  .أو قامت بدفعات نيابة عن الشرآة الزميلةإضافية 

  
  األدوات المالية  .د

  .يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية للشرآة عندما تصبح الشرآة طرفًا في االتفاقية 
  

ق مباشرة        . يتم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة        إن تكلفة المعامالت والتي تتعل
ات   (لية االستحواذ أو إصدار موجودات مالية أو مطلوبات مالية      بعم ة والمطلوب باستثناء الموجودات المالي

ة للموجودات         ) المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة         يتم إضافتها أو خصمها من القيمة العادل
ة      يتم االعتراف با  . والمطلوبات المالية عند االعتراف األولي    المالية أ  ات المالي لموجودات المالية والمطلوب

  .بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مباشرة آربح أو خسارة
  

  الموجودات المالية  
تتضمن الموجودات المالية الذمم المدينة التجارية والموجودات المالية المتاحة للبيع والنقد والنقد المعادل،              

ك الموجودات المالي       مويت د شرائها             تصنيف تل تخدامها المحدد عن ا واس شرآة    . ة حسب طبيعته تعترف ال
اجرة       اريخ المت دما                . بالموجودات المالية في ت ة عن الموجودات المالي راف ب اء االعت شرآة بإلغ وم ال ا تق آم

تالم      وق اس ل حق وم بتحوي دما تق الي أو عن ن األصل الم ة م دفقات النقدي ي الت ة ف وق التعاقدي ي الحق تنته
دفقات الن اطر      الت ع المخ ا جمي ن خالله ل م ة تنتق ة جوهري ي معامل الي ف ى األصل الم ة عل ة التعاقدي قدي

  .والمنافع المتعلقة بملكية األصل المالي
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  الموجودات المالية المتاحة للبيع  
صني   تم ت ع وال ي ة للبي ا متاح ى أنه صنيفها عل تم ت شتقة ي ر الم ع غي ة للبي ة المتاح فها إن الموجودات المالي

. آاستثمار في القيمة العادلة من خالل بيان الدخل أو يحتفظ بها لتاريخ استحقاقها أو قروض أو ذمم مدينة     
امالت                      اليف مع ة تك ا أي ة مضافًا إليه ة العادل ع بالقيم يتم االعتراف مبدئيًا بالموجودات المالية المتاحة للبي

رة ودات الم . مباش سجيل الموج تم ت دئي ي راف المب د االعت ة بع ة العادل ع بالقيم ة للبي ة المتاح  وبخالف الي
شط                 ة في سوق ن ة عادل ه قيم ا        .االستثمار الذي ال يوجد ل التغيرات فيه راف ب تم االعت بخالف خسائر    .  ي

اطي                     ي احتي ا ف شامر اآلخر وإظهاره دخل ال االنخفاض في القيمة وفروق صرف العمالت األجنبية في ال
ة    في ت  القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية     تم     . اريخ البيانات المالي دما ي تم          عن ة ي ذه الموجودات المالي ع ه بي

  .تحويل الربح أو الخسارة المتجمعة من الدخل الشامر اآلخر إلى بيان الدخل
  

  الذمم المدينة  
ة،     ة العادل ي القيم ة وه ة بالتكلف ذمم المدين سجيل ال تم ت الغ ي ا مخصصات المب ًا منه ة مطروح ر قابل  الغي

ر المحتمل تحصيل                          يت .للتحصيل دما يصبح من غي ي تحصيلها عن دير الحسابات المشكوك ف ام بتق م القي
  .المبلغ بالكامل، ويتم استبعاد الديون المعدومة عند تكبدها

  
  النقد والنقد المعادل  

دى            د الطلب ل ة وعن صندوق وأرصدة الحسابات الجاري وك  اليشتمل النقد والنقد المعادل من النقد في ال بن
وم ) ٩٠(ئع لها فترات استحقاق تقل عن       وودا ات   . ي د              لغاي د والنق ة، يتكون النق دفقات النقدي ان الت داد بي إع

  .والودائع البنكية الثابتة) بتحت الطل(المعادل من النقد في الصندوق ولدى البنوك 
  

  المطلوبات المالية  
من خالل الربح أو الخسارة أو مطلوبات       يتم تصنيف المطلوبات المالية إما مطلوبات مالية بالقيمة العادلة           

  . األخرىالدائنةواألرصدة مالية أخرى، وتتضمن المطلوبات المالية األخرى القروض والذمم الدائنة 
  

  قروض ألجل  
أة            ة المطف اس القروض ألجل بالتكلف يتم االعتراف المبدئي بالقروض ألجل بالقيمة العادلة، ومن ثم يتم قي

  .ل الفائدة الفعليباستخدام طريقة معد
  

  الدائنون والمصاريف المستحقة  
يتم تسجيل االلتزامات مستحقة الدفع والمتعلقة بالبضائع المستلمة أو الخدمات المؤداة بمجرد استحقاقها   

  . بغض النظر عن استالم أو عدم استالم الفواتير المؤيدة لها
  

  المخزون  .ـه
يمة القابلة للتحقق أيهما أقل، بعد طرح مخصص ألية بضاعة تظهر البضاعة بسعر التكلفة وصافي الق  

تتضمن تكلفة البضاعة جميع المصاريف المتكبدة في تجهيز . متقادمة أو تالفة تحددها إدارة الشرآة
 على حصة والبضاعة قيد التصنيعتشتمل البضاعة المصنعة . البضاعة ووضعها في مكانها وحالتها الحالية

  .غير المباشرة استنادًا إلى الطاقة التشغيلية العاديةمناسبة من المصاريف 
  

  : آما يليويتم احتساب تكلفة المصاريف المتكبدة في تجهيز البضاعة ووضعها في مكانها وحالتها الحالية 
  

 .تكلفة المشتريات حسب المتوسط المرجح: المواد الخام وقطع الغيار والمواد المستهلكة 
  

تكلفة المواد وأجور العمال المباشرة باإلضافة إلى المصاريف : تامة الصنعد المواد قيد التصنيع والموا 
  .غير المباشرة ذات العالقة على أساس مستوى اإلنتاج االعتيادي

  
  مطروحًا منه ضمن النشاط االعتيادييتم تقدير صافي القيمة القابلة للتحقق بالسعر المتوقع لبيع البضاعة

  .مصاريف البيعوأو التكاليف إلتمام اإلنتاج 
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  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، اإلجازات وتذاآر السفر  وـ
  :مكافأة نهاية الخدمة للموظفين األجانب  

تقوم الشرآة بتكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا الشتراطات قانون العمل القطري 
 هذه المصاريف غير الممولة على باحتسابوم الشرآة تق. المتعلق بالتقاعد والمعاشات، متى انطبق ذلك

، ويتم دفع المكافأة المطبقة دخوله للخدمةأساس رواتب الموظفين وعدد سنوات الخدمة في تاريخ بيان 
 في لموظفيها خدمةال نهاية مكافأة التزام سداد شرآةال تتوقع الو .للموظفين عند إنتهاء خدماتهم في الشرآة

  .متداولة غير  مطلوباتأنها على تصنيفها تم بالتاليو القريب المستقبل
  

  :مكافأة نهاية الخدمة للموظفين القطريين
المساهمة في صندوق التقاعد والمعاشات، وتحتسب المساهمة آنسبة من رواتب الموظفين ب الشرآة تقوم

امات الشرآة وتقتصر التز.  بشأن التقاعد والمعاشات٢٠٠٢لسنة ) ٢٤(وذلك حسب متطلبات قانون رقم 
  .على هذه المساهمة وتقيدها آمصاريف عند استحقاقها

  
  اإلجازات وتذاآر السفر للموظفين  
  .للموظفين وفقًا لتقديرات اإلدارة وبما يتناسب وتصنيفات الموظفين اإلجازات  مخصصيتم احتساب  

  
  مخصصات أخرى  .ز
الي     يتم إثبات المخصصات في        ان المرآز الم د وجود الت      بي ى          عن انوني أو حكمي عل شرآة زام ق  نتيجة   ال

وارد   تخدام م يتطلب اس ابقة س داث س شرآةألح زامال سوية االلت ضل  .  لت ا ألف ات المخصص وفق تم إثب وي
أثير      ي ت التقديرات المتوفرة أو قد يتم استخدام أسلوب خصم التدفقات النقدية الخارجة إذا آان للعامل الزمن

  .مادي
  

  تحقق اإليراد .ح
ادل                       يتم قيا    ات تب ر عملي بض، وال تعتب ستحق الق ستلم أو الم الي الم ل الم ة للمقاب س اإليرادات بالقيمة العادل

ات                  رادات بمرتجع رادات، وتخفض اإلي البضائع والخدمات التي لها نفس النوع والقيمة بعمليات إنتاج اإلي
  .العمالء المحتملة والخصومات والمخصصات المشابهة

  
  بيع البضائع

  :عتراف باإليرادات الناتجة من بيع البضائع عندما تستوفي الشروط التاليةيتم اال  
  

  .قيام الشرآة بتحويل المخاطر الهامة وعوائد ملكية البضائع إلى المشتري •
ة                    • ي الرقاب يما ف ة وال س عدم إشراك الشرآة بدور في اإلدارة المستمرة بالدرجة المرتبطة عادة بالملكي

  .اعةالفعالة على البضائع المب
  .يكون من الممكن قياس حجم اإليرادات بطريقة موثوقة •
  .يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالمعامالت إلى الشرآة •
ة                          • امالت بطريق ة بالمع ستقبًال ذات العالق تتكبد م ي س دة أو الت اليف المتكب اس التك يكون من الممكن قي

  .موثوقة
  

  تقديم الخدمات
عتراف باإليراد الناتج عن عقود تقديم الخدمات بالرجوع إلى نسبة إنجاز العمليات في تاريخ يتم اال 

  :البيانات المالية، ومن الممكن قياس نتائج العمليات بطريقة موثوقة عند استيفاء الشروط التالية
  

  .يكون من الممكن قياس حجم اإليرادات بطريقة موثوقة •
  .صادية إلى الشرآةيكون من المحتمل تدفق منافع اقت •
  .يكون من الممكن قياس نسبة اإلنجاز في تاريخ البيانات المالية بطريقة موثوقة •
.يكون من الممكن قياس التكاليف المتكبدة، أو التي سيتم تكبدها ذات العالقة بالعمليات بطريقة موثوقة •
  

ديم الخدمات        عندما ال تستوفى المعايير أو الشروط السابقة، فإنه يتم االعتراف باإلي           رادات الناتجة من تق
  .فقط بالحد الذي يمكن من استرداد المصاريف المعترف بها
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  توزيعات األرباح وإيرادات الفوائد 
يتم االعتراف بإيرادات توزيع أرباح االستثمارات بعد أن يعلن حق المساهمين في استالم دفعات، ويستحق    

  .زمن وبالرجوع إلى المبلغ األصلي القائم وسعر الفائدة الفعال المستخدمإيراد الفائدة على أساس ال
  

  ربح بيع موجودات مالية متاحة للبيع 
ع من                د البي يتم االعتراف بالربح من باالستثمارات المدرجة المتاحة للبيع للموجودات المالية عندما يتم تأآي

  .جانب الوسيط
  

  الدخل التأجيري 
سط الثابت              يتم االعتراف با     ة الق دخل باستخدام طريق ان ال لدخل التأجيري من الممتلكات االستثمارية  في بي

  .على مدى فترة اإليجار
  

  إيرادات أخرى 
  .يتم االعتراف باإليرادات األخرى وفقًا لمبدأ االستحقاق  

  
  تكاليف االقتراض  .ط
ي ت      رى الت اليف األخ ل والتك اليف التموي ي تك راض ه اليف االقت اقتراض   تك ق ب ا يتعل شرآة فيم دها ال تكب

ة ليصبح                      . األموال ة جوهري رة زمني ضرورة فت ل هو أصل يأخذ بال األصل المؤهل لرسملة تكاليف التموي
تقوم الشرآة برسملة تكاليف االقتراض التي تتعلق بصفة مباشرة باقتناء أو إنشاء . جاهز لالستخدام أو البيع

ة ذل ن تكلف زء م ل آج ل مؤه اج أص راضأو إنت اليف االقت شرآة بتك رف ال ل، وتعت رىك األص   األخ
  .آمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها

  
اريخ                           ر ت دء، ويعتب اريخ الب د ت ة األصل المؤهل عن راض آجزء من تكلف تبدأ الشرآة برسملة تكاليف االقت

  : للرسملة هو التاريخ الذي تلبي فيها الشرآة جميع الشروط التالية أوًالالبدء 
  
  . تكبد مصروف عن ذلك األصل-
  . تكبد تكاليف اقتراض-
داد األصل      - شطة ضرورية إلع ة أن وم بمزاول داده بهدف        تق ه أو إلع وب في ي الغرض المطل تخدام ف  لالس

  .بيعه
  

مبلغ تكاليف االقتراض   بتحدد الشرآة إلى الحد الذي تقترض فيه أمواًال بغرض الحصول على أصل مؤهل              
ة               المؤهلة للرسملة على أن    ًا أي ها تكاليف اقتراض فعلية تكبدتها عن ذلك االقتراض خالل تلك الفترة مطروح

  .إيرادات استثمار عن االستثمار المؤقت من تلك القروض، إن وجدت
  

ى   ة عل راض المطبق اليف االقت روضتك الل  ق ة خ ل قائم ي تظ شرآة والت سنة ال روض  ال ك الق  بخالف تل
تتم رسملتها بتطبيق   . ه التحديد بغرض الحصول على أصل مؤهل      المذآورة أعاله والتي تم ذآرها على وج      

اليف          . معدل الرسملة على المصاريف لذلك األصل      غ تك د مبل راض يجب أن ال يزي شرآة       االقت وم ال ي تق  الت
  .برسملتها خالل الفترة عن مبلغ االقتراض المتكبد خالل السنة

  
رات المم              راض خالل الفت اليف االقت شرآة رسملة تك دة   توقف ال شاط          ت اف ن م إيق ي ت ة والت لألصول المؤهل

ا داد األصل   تطويره ضرورية إلع شطة ال ع األن ل جمي دما تكتم راض عن اليف االقت ملة تك ف رس ا توق  آم
  .المؤهل لالستخدام المطلوب منه على نحو آبير أو عند بيع األصل
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  المعامالت بالعمالت األجنبية  .ي
تم   امالت ال ي د المع راء        قي ت إج سائدة وق صرف ال عار ال ري بأس ال القط ة بالري العمالت األجنبي تم ب ي ت ت

ات  ودات والمطلوب ول الموج ا تح امالت، آم ةالمع ال القطري   المالي ى الري ة إل العمالت األجنبي سجلة ب  الم
ح أو آربالفروقات الناتجة عن عمليات التحويل ويتم االعتراف ب، التقريربأسعار الصرف السائدة في تاريخ 

   .خسارة
  

سعر                      ال القطري ب ى الري ا إل تم تحويله البنود غير النقدية والتي تقاس بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية ي
العمالت               الصرف السائد في تاريخ المعامالت، واألصول وااللتزامات غير المالية والمقاسة بالقيمة العادلة ب

لسعر السائد عند تحديد القيمة العادلة واألرباح أو الخسائر الناتجة األجنبية يتم تحويلها إلى الريال القطري با
ة         ة العادل ة         . من تحويل البنود غير المالية المقاسة بالقيم ر القيم اح وخسائر من تغي ا آأرب راف به تم االعت ي

ا ضمن    فروقات التحويل للبنود المقاسة بالقيمة العادلة سواء آانت ربح أو خسارة يتم االعتراف ب             (العادلة   ه
  .)بيان الدخل الشامل اآلخر أو بنود األرباح والخسائر
  

  توزيعات األرباح  .ك
رة                        شرآة خالل الفت ة لل ات المالي االلتزام في البيان يتم االعتراف باألرباح الموزعة على مساهمي الشرآة آ

  . تلك التوزيعات من جانب مساهمي الشرآةالتي تعتمد في
  

  العائد على السهم  .ل
د  يحتسب . العادية لألسهم المخفض والعائد األساسي العائد بيانات الشرآة ضتعر   سهم  األساسي  العائ سمة  لل  بق

دد  متوسط على بالشرآة األم العادية األسهم حاملي إلى المنسوبة الخسارة أو الربح ة  لألسهم  المرجح  الع  القائم
سنة   خالل  دالً ال تفظ  شرآةال  بأسهم  مع ا  المح سب ، وبه د  يحت سهم  لمخفض ا العائ ديل  لل ربح  بتع  الخسارة  أو ال

ة  األسهم  لعدد المرجح والمتوسط العادية األسهم حاملي إلى المنسوبة دال  القائم ا  المحتفظ  شرآةال  بأسهم  مع  به
االت  من تتكون والتي المحتملة المخففة األسهم جميعلعكس تأثير  ة  آمبي ل  قابل ارات  للتحوي  ممنوحة  أسهم  وخي
  .للموظفين

  
  ذات صلةأطراف   .م
ة أو شرآتعتبر أطراف معينة بأنها ذات عالقة بسبب قدرتها على ممارسة نوع من السيطرة والتحكم بال  

ة المالية شرآسبب قدرتها على ممارسة تأثير هام أو نوع من السيطرة المشترآة على قرارات ال
تملك الشرآة القدرة على عالوة على ذلك، تعتبر أطراف معينة على أنها ذات عالقة عندما . والتشغيلية

  .ممارسة السيطرة أو تأثير هام، أو سيطرة مشترآة على القرارات المالية والتشغيلية لهذه األطراف
  

أما المعامالت مع األطراف ذات العالقة، فهي تتألف من تحويل ونقل الموارد، والخدمات وااللتزامات ما 
  .بين األطراف

  
  أحداث الحقة لتاريخ التقرير  .ن
اد وإصدار                       اريخ اعتم الي وت تم تعديل البيانات المالية لتعكس األحداث التي وقعت بين فترة تاريخ المرآز الم

ة               الي، وال توجد أي البيانات المالية، شريطة تقديم الدليل على الظروف التي آانت سائدة في تاريخ المرآز الم
  . الماليةأحداث الحقة تتطلب تعديالت أو إفصاحات في تاريخ البيانات

  
  االنخفاض في القيمة  .س
  :الموجودات المالية  

ى انخفاض                 اك مؤشر موضوعي عل ان هن ا إذا آ د م ر لتحدي اريخ آل تقري ي ت يتم تقييم الموجودات المالية ف
 لهيشير أو حدث واحد أو أآثر  في حالة وجود دليل ا قد انخفضت قيمتهوتعتبر الموجودات المالية أنهاالقيمة، 
  .اتبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودتأثير سل

  

ق                  ا يتعل ة فيم ة خسارة تراآمي ل أي تم تحوي دخل، وي ان ال ي بي ة ف ي القيم ع خسائر االنخفاض ف يتم إثبات جمي
  .إلى بيان الدخلاآلخر  للبيع والمثبتة سابقًا في بيان الدخل الشامل المتاحة اتبالموجود

  

سبة للموجودات الم  ة بالن ي القيم إن االنخفاض ف ة ف ة العادل ي القيم ة ف لثبت ة يمث ة والقيم ين التكلف رق ب  الف
 .العادلة مطروحًا منها أية خسارة انخفاض في القيمة مثبتة سابقًا في بيان الدخل

ة  الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالي     فإن االنخفاض في القيمة يمثل     للموجودات المثبتة بالتكلفة     بالنسبة 
 . لموجودات مالية مماثلةللتدفقات النقدية المستقبلية مطروحًا منها معدالت العائد الحالية بالسوق
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ل         في التكلفة المطفأة   بالنسبة للموجودات المالية المثبتة     ة يمث إن انخفاض القيم ين       ف رق ب ة  الف ة  القيم  الدفتري

 .رة مطروحًا منها معدل الفائدة الفعلي األصليوالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقد
 .تختبر الموجودات المالية الهامة بصورة فردية من أجل معرفة مدى االنخفاض في القيمة 
ة                   يتم تقييم الموجودات المالية المتبقية بصورة جماعية في مجموعات تشترك في خصائص مخاطر ائتماني

 .متماثلة
ة             بالنسبة لألسهم المصنفة على أنها        ة العادل ألوراق متاحة للبيع، فإن االنخفاض الهام أو المطول في القيم  ل

ة األخرى           المالية إلى ما دون تكلفتها يعتبر دليًال على انخفاض القيمة، أما بالنسبة لجميع الموجودات المالي
 : النخفاض القيمة قد يتضمنيفإن الدليل الموضوع

 . أو الطرف المقابلة المصدرة لألوراق الماليةتواجهها الجهالصعوبة المالية الكبيرة التي  
 .التقصير أو التأخير في مدفوعات الفائدة أو المبلغ األصلي 
 .بعمل جدولة مالية لقروضهأن يصبح من المحتمل المقترض مفلسًا أو يقوم  

  

ى حدث وق                       صورة موضوعية إل ع يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة إذا آان من الممكن أن يعزى عكسها ب
ي القيم  اض ف سارة االنخف د إدراج خ أة   ةبع ة المطف اس بالتكلف ي تق ة الت ودات المالي سبة للموج ا بالن ، أم

. واالستثمارات في أوراق مالية والمتمثلة في أوراق مالية مدينة يتم إدراج الرد مباشرة في الربح أو الخسارة                 
  .راف بالرد مباشرة في حقوق الملكيةبالنسبة لالستثمارات المالية في أسهم حقوق الملكية، يتم االعت

  

  : المالية غيرالموجودات
تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للشرآة بخالف المخزون في تاريخ آل تقرير لتحديد ما إذا                 

ا            ي قيمته ى االنخفاض ف ة                    . آان هناك أي مؤشر عل دير القيم تم تق دها ي ك المؤشر عن ل ذل في حال وجود مث
  .لتلك الموجوداتة لالسترداد القابل

  

ة     القيمة القابلة لالسترداد     للموجودات أو الوحدة المولدة للنقد والذي يكون أآبر من قيمته عند االستخدام والقيم
تخدامب   د االس ة عن دير القيم ع لتق اليف البي ا تك ًا منه ة مطروح ستقبلية  .العادل ة الم دفقات النقدي تم خصم الت  ي

ة                   المقدرة لقيتمها الحال   سوق للقيم ة بال ديرات الحالي ذي يعكس التق ضريبة ال ل ال ا قب دل خصم م تخدا مع ية باس
ع              . اتالزمنية للنقود والمخاطر المحددة المصاحبة للموجود       تم تجمي ة ي ي القيم ار االنخفاض ف ألغراض اختب

ستقلة  خدام ة داخلة من االستمرار في االست   يالموجودات معًا في مجموعة موجودات صغيرة تنتج تدفقات نقد         م
ة من الموجودات أو مجموعة الموجودات األخرى                  ة الداخلي دفقات النقدي دة  (بشكل آبير من الت دة  الوح المول

  ).للنقد
  

ر من                    يتم االعتراف بخسارة االنخفاض      د أآب دة للنق دة المول ة للموجودات أو الوح ة الدفتري دما تكون القيم  عن
  .اف بخسائر االنخفاض في القيمة في بيان الدخليتم االعتر. المبلغ المقدر القابل لالسترداد

  

ق بالوحدات   ا يتعل ا فيم ة المعترف به ي القيم تم تخصيص خسائر االنخفاض ف دةي د أوًال لتخفيض المول  للنق
 مخصصة للوحدات ومن ثم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة           ةالقيمة الدفترية ألي شهر   

اسب، ويتم تقدير خسائر االنخفاض في القيمة المثبتة في فترات سابقة في تاريخ آل              بالتن) مجموعة الوحدات (
ة مؤشر ك أي ا إذا آانت هنال ة م ر لمعرف سارة ات تقري تم رد خ ت، وي د انخفضت أو انتف سارة ق ى أن الخ عل

ة لالستر                   ة القابل د القيم ستخدمة لتحدي تم رد    االنخفاض في القيمة في حالة وجود تغيير في التقديرات الم داد وي
ة للموجود             حخسارة االنخفاض في القيمة فقط إلى ال       ة الدفتري ه القيم د في ذي ال تزي ة       اتد ال ة الدفتري  عن القيم

ة                               ي القيم ات خسارة االنخفاض ف تم إثب م ي اء، إن ل صافي من أي إهالك أو إطف التي من الممكن تحديدها، بال
  .سابقًا

  
  القيمة العادلة  .ع
ى           للمتاجرة المتاحة للبيع أو     للموجودات المالية عادلة  يتم تحديد القيمة ال      الرجوع إل  بها في سوق مالي نظامي ب

سبة                    ا بالن الي، أم ان المرآز الم اريخ بي شاط التجاري بت ال الن اريخ إقف ي ت سوق ف سعر العرض المدرج في ال
ة،     لالستثمارات المدرجة في أسواق مالية غير نشطة أو المتاجر بها بأحجام صغيرة أو لي              س لها أسعار متداول

اك               دما ال تكون هن تقاس القيمة العادلة باستخدام القيمة الحالية للتدفقات النقدية أو الطرق األخرى المطبقة، عن
طريقة موثوق بها لقياس القيمة العادلة لهذه االستثمارات، وعندها يتم إثباتها بالتكلفة مطروحًا منها خسائر أي 

  .انخفاض في قيمتها
  

تبداله آأصل      العادلة هي المبلغ الذي يمكن       القيمة داد    اس زام أو س امالن           الت ين يتع ين وراغب ين طرفين مطلع  ب
ة إذ                  ا الدفتري ر عن قيمته ى نحو آبي على أساس تجاري، وال تعتبر القيم العادلة للموجودات المالية مختلفة عل

  . على نحو متكرران معظم هذه البنود إما ذات طبيعة قصيرة األجل أو أنه يعاد تسعيرها
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  التقديرات الهامة في تطبيق السياسات والتقديرات المحاسبية  -٤
بعمل تقديرات وافتراضات ) ٣(ة المبينة في إيضاح رقم شرآتقوم اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية لل 

إن النتائج الفعلية لهذه .  ذات عالقةحول قيم موجوداتها ومطلوباتها استنادًا إلى خبرتها التاريخية وعوامل أخرى
  .االفتراضات والتقديرات قد تختلف عما سبق تقديره

  

، ومن المفترض أن تتعادل النتائج المحاسبية المقدرة بالمستقبل متعلقة وافتراضات تقديرات بوضع ةشرآال تقوم
 في تتسبب قدوالتي  هامة مخاطر بها يكون أن يحتمل التي واالفتراضات التقديرات .الصلة ذات الفعلية النتائج مع

  :أدناه مناقشتها تمت التالية المالية السنة خالل للموجودات والمطلوبات الدفترية القيم على جوهرية تعديالت
  

  تصنيف االستثمارات المدرجة) أ
وتستثمر . ارةيتم تصنيف األوراق المالية المدرجة إما متاحة للبيع أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس

ة في األوراق المالية المدرجة، وقد قررت في المقام األول تنميتها على المدى الطويل بدًال من أساس شرآال
وبالتالي فقد تم تصنيف االستثمارات إلى متاحة للبيع بدًال منه بالقيمة العادلة من . الربح على المدى القصير
 المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حيث أن تم تصنيف الموجودات. خالل الربح أو الخسارة

  .الموجودات إما أن تكون محتفظ بها للتداول أو تحدد بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
  
  المدينة الذمم قيمة انخفاض) ب

 عندما صلة ذات أطراف من حقةالمست والمبالغالمدينة  الذمم التجارية من للتحصيل القابل للمبلغ تقدير إجراء يتم
 نحو على التقدير إجراء يتم فردية، بصفة الهامة للمبالغ بالنسبةأما . بالكامل المبلغ تحصيل المحتمل غير من يصبح
   .فردي

  
وإنشاء  جماعية بصورة تقديرها يتم استحقاقها موعد تجاوزت ولكنها بمفردها هامة تكون ال التيإما الحسابات 

  .التاريخية االسترداد معدالت إلى استناًدا الفترة الزمنية الستحقاقها لطول وفقًا لها مخصص
  

 ريال قطري   ١٫٩٨٦٫٢٨٢ر مبلغ ذمم المدينة آما في تاريخ التقريبلغ مخصص االنخفاض في قيمة ال
  ) ريال قطري١٫٢٩٥٫٨٨٩: ٢٠١١(
  
   مخزون بطيء الحرآة مخصص) جـ

المواد في التخزين  عمر إلى التقدير هذا ، ويستندالحرآةللمخزون بطيء  رالمقد المبلغ بتحديد ةشرآال إدارة تقوم
  .المواد واستخدام الفني للتجديد نتيجة للتغييرالمخصص  يخضعو

  

  للبيع المتاحة الموجودات المالية االنخفاض في قيمة) د
ندما يكون هناك انخفاض  أنها انخفضت ع في الموجودات الماليةة قيمة استثمارات المتاحة للبيعشرآتعتبر ال

جوهري أو طويل األمد في القيمة العادلة إلى ما دون تكلفتها أو عندما يكون هناك دليل موضوعي آخر يدل 
  .على انخفاض القيمة

  
 بتقييم عوامل أخرى من الشرآةإجراء تقييم مهم، آما تقوم " طويل األمد " أو " جوهري " يتطلب تحديد ما هو 
عتيادية في سعر السهم أو حقوق الملكية المدرجة والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل الخصم ضمنها التقلبات اال

  .لحقوق الملكية غير المدرجة، إن وجدت
  
 استهالك وانخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات) هـ

مد على الطريقة المتوقعة يتم استهالك تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات على العمر اإلنتاجي المقدر والذي يعت
 ولم تأخذ اإلدارة بعين والحاجة لتغييرها وتقادم التكنولوجيا وبرنامج الصيانة واإلصالحالستخدام األصل 
  .آونها غير مادية االعتبارأية قيمة

  

ر تقوم الشرآة بمراجعة القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات في تاريخ آل تقرير وذلك لتحديد أي مؤش
يتم االعتراف . النخفاض القيمة، وفي حال ظهور مثل هذا المؤشر فإنه يتم تقدير القيمة المتحصلة من األصول

  .بخسارة انخفاض القيمة إذا تعدت القيمة الدفترية لألصول القيمة المقدرة القابلة للتحصيل
  

 مبدأ االستمرارية) و
 درمصا تملك الشرآة نبأ وآان هناك قناعة عمالها أفي ارالستمر اعلى الشرآة رةمقد بتقييم دارةإلاقامت 
 بأية علم على ليست الشرآة إن إدارة لك ذلى إباإلضافة، لمستقبلية اعمالها أفي ارالستمر اعلى درةقا تجعلها

 على لمالية اتلبيانا اادبإعد دارةإل امتقو عليهو. نشطتها أفي ارلالستمر الشرآة رةمقد على لشك اتثير رموأ
  .يةارتمرالسا أمبد سساأ

  

- ١٤ -  
  
  



  

  
  

  )يتبـــــع(ممتلكات وآالت ومعدات 
  

  .الرمال مقامة على أرض مستأجرة من حكومة دولة قطرو إن مصانع االسمنت -ب
  
 ريال قطري من قطع الغيار الرئيسية باإلضافة ١٤٧٫٥٤٠٫٨٠٤ بتحويل ما قيمته ٢٠١١ عام قامت الشرآة خالل -جـ

 تحت بند بند االالت والمعدات واألدوات ريال قطري إلى ١٠٫٦٠٦٫٣٥٣  والبالغالمتعلقة بهاإلى المخصص 
وتمثل هذه القطع، قطع غيار أساسية يجب أن تكون موجودة في المخزون بشكل دائم . ممتلكات وآالت ومعدات
 ٢٠١٢ عام خالل  الشرآةقامت لمصنع األسمنت والمصانع األخرى، ووفقًا لذلك، فقد لضمان التشغيل المستمر

  .الممتلكات واآلآلت والمعداتبند  إثباتها ضمن ريال قطري وتم ٤٤٫٨٩٩٫١١٣راء قطع غيار بقيمة بش
  
  :  يتضمن بند األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ما يلي-د
  

      ٢٠١١      ٢٠١٢ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  )ريال قطري  (  )ريال قطري  ( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٩٫٥٣١٫٨٣٤ ١٩٫٦٨٩٫٣٠٠  *مصنع آربونات الكالسيوم 
 -- ١٢٫٥٣٩٫٠٧٦   **)٤ (استبدال قنوات المطاحن الخام في المصنع

 -- ١٫٩٩٦٫٤٥٢  ***مبنى المكتب الجديد في منطقة ام باب 
 ١٫٩٥٢٫٠٠٠ ٣٫٢٤٢٫٩٩١    موارد المؤسساتطيطساب لتخ – البرامج رتطوي
 ١٫٥٢٩٫٦٧٩ ١٫٥٦٥٫١٠٠  أخرى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ٢٣٫٠١٣٫٥١٣ ٣٩٫٠٣٢٫٩١٩  المجموع
 ========= ========= 
  
م االنتهاء من جميع  ريال قطري، وقد ت٢١٫٨٧٧٫٠٠٠ة العقد إلنشاء مصنع آربونات الكالسيوم مبلغ مبلغ إجمالي قي* 

  . التجربة واالختبارويعتبر المصنع في مرحلة  ٢٠١٢ عامأعمال الهندسة المدنية والترآيب خالل 
  

، وقد بلغ إجمالي قيمة العقد مبلغ )٤(ت المطاحن الخام في مصنع االسمنت رقمايمثل هذا البند تكلفة استبدال قنو** 
  ). ريال قطري١٧٫٣٢٥٫٤٧٨بما يعادل ( دوالر أمريكي ٤٫٧٥٧٫٧٨٦

  
من الدفعات المقدمة للمقاولين إلنشاء مبنى المكتب الجديد في منطقة أم باب، وقد بلغ % ١٠يمثل هذا البند ما نسبته *** 

  . ريال قطري١٩٫٩٦٤٫٥٢٤إجمالي قيمة العقد للمشروع مبلغ 
  

 المذآورة أعاله عند االنتهاء منها بشكل آامل في الممتلكات واآلالت والمعدات واستهالآها المشاريعستتم رسملة 
الملموسة غير برنامج ساب لتخطيط موارد المؤسسات، والذي سيتم رسملته ضمن الموجودات بعد ذلك باستثناء 
  .وإطفائها بعد ذلك

  
  :  يليمادخل للسنة  تتضمن تكاليف االستهالك والتي تم إدراجها ضمن  بيان ال-هـ
  

      ٢٠١١      ٢٠١٢ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  )ريال قطري  (  )ريال قطري  ( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٢٨٫٠٣٢٫٦٦٩ ١٣٠٫٧٢٤٫٧١٢  تكاليف اإليرادات
 ١٫٢٧٢٫٩٠٣ ٣٤٢٫٦٠٤  مصاريف بيع وتوزيع

 ٢٫٨٢٢٫٩٦١ ٣٫١١٥٫٢٤٩  مصاريف عمومية وإدارية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ١٣٢٫١٢٨٫٥٣٣ ١٣٤٫١٨٢٫٥٦٥  المجموع
 ========= ========= 

  
  
  
  
  

- ١٦ -  
  
  
  



  

  
  

  
  

  ممتلكات استثمارية -٦
  : ية خالل السنة آما يلي آانت الحرآة على الممتلكات االستثمار-  أ

  

      ٢٠١١      ٢٠١٢ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  )ريال قطري  (  )ريال قطري  ( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

    التكلفة
 ٤٢٫٢٢٢٫٤٢٨ ٤٢٫٥٥٦٫٩٩٩  الرصيد في بداية السنة
 ٣٣٤٫٥٧١ --  إضافات خالل السنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٤٢٫٥٥٦٫٩٩٩ ٤٢٫٥٥٦٫٩٩٩ الرصيد في نهاية السنة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

    االستهالك المتراآم
 ٢٨٫٦٣٦٫٠١٧ ٣٠٫٢٧٦٫٢٩١  الرصيد في بداية السنة
 ١٫٦٤٠٫٢٧٤  ١٫٥٣٢٫٢٠٢  المحمل خالل السنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ٣٠٫٢٧٦٫٢٩١ ٣١٫٨٠٨٫٤٩٣ الرصيد في نهاية السنة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ١٢٫٢٨٠٫٧٠٨ ١٠٫٧٤٨٫٥٠٦   بيان أ-صافي القيمة الدفترية 
 ========= ========= 

  
ضمن  - ب ار يت راد اإليج تثمار  إي ات االس ن الممتلك دخل لل     م ان ال من بي درج ض ي  ية والم ة ف          سنة المنتهي

سمبر ٣١ غ ٢٠١٢ دي ال قطري ٨٫٧٢ مبل ون ري ال قطري٨٫٦٧: ٢٠١١( ملي ون ري ى ).  ملي اءًا عل بن
ة للممتلكات    ةتقديرات اإلدارة فإن القيم    ي             العادل ة ف سنة المنتهي تثمارية خالل ال سمبر    ٣١ االس  ٢٠١٢ دي

  ). مليون ريال قطري٤٩٩: ٢٠١١( مليون ريال قطري ٥٣٥بلغت 
  

  
  االستثمارات في شرآات زميلة -٧

  :   يليما االستثمارات في شرآات زميلة يمثل بند - أ
  

     ٢٠١١     ٢٠١٢  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  )ريال قطري(  )ريال قطري(    الملكية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٢٫٥٤٦٫٣٥٩ ٢٣٫٧٦٣٫٠٩٢ %٣٣٣٢٥  )م.م.ذ(الشرآة القطرية السعودية لصناعات الجبس 
 ٢٢٫٦٦١٫٩٩٨ ٢٢٫٤٨٨٫٧٩١ %٢٠  )خ.ق.م.ش(الشرآة القطرية للمحاجر ومواد البناء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ٤٥٫٢٠٨٫٣٥٧ ٤٦٫٢٥١٫٨٨٣   )ب (٧ بيان أ وإيضاح –المجموع 
  ======= ======= 

  
  :   آانت الحرآة على االستثمارات في شرآات زميلة خالل السنة آما يلي-ب

  

      ٢٠١١      ٢٠١٢ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  )ريال قطري  (  )ريال قطري  ( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٤٣٫٤٣٦٫٨٣٢ ٤٥٫٢٠٨٫٣٥٧  الرصيد في بداية السنة
  ١٫٣١٩٫٣٢٧  ١٫٠٢٤٫١٢٠   بيان ب–الحصة من األرباح 

  ١٫٧٨٢٫١٩٨  ١٫٠١٩٫٤٠٦  ١٦ إيضاح –حرآة احتياطي القيمة العادلة 
 )١٫٣٣٠٫٠٠٠( )١٫٠٠٠٫٠٠٠(   شرآات زميلة االستثمارات فيتوزيعات أرباح مستلمة من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ٤٥٫٢٠٨٫٣٥٧ ٤٦٫٢٥١٫٨٨٣  )أ  ( ٧ إيضاح –الرصيد في نهاية السنة 
 ========= =========

  
  

- ١٧ -  
  
  



  

  
  

  ...)يتبــــــع ( زميلة االستثمارات في شرآات
  

سنة      االستثمار في   آانت الحصة من صافي نتائج     -جـ  الشرآات الزميلة وفقًا آلخر بيانات مالية متاحة خالل ال
  :   آما يلي٢٠١١ ديسمبر ٣١المنتهية في 

  

  مجموع  
  الموجودات

      مجموع 
  المطلوبات 

    مجموع   
   اإليرادات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  )ريال قطري(  )ريال قطري(  )ريال قطري( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٦٫٥١٠٫٤٨٨ ١٫٦٩٠٫٦٦٦ ٧٥٫٩٩٨٫٥١٩  )م.م.ذ(الشرآة القطرية السعودية لصناعات الجبس 
  ================ ========= 

 ١٤٤٫٦٢٤٫٥٨٥ ١٢٠٫٥٩١٫٢٠٥٨٫١٤٧٫٢٤٨  )خ.ق.م.ش(الشرآة القطرية للمحاجر ومواد البناء 
 ================ ========= 
  

  موجودات مالية متاحة للبيع -٨
ي بورصة قطر               - أ د   .  تمثل الموجودات المالية المتاحة للبيع استثمارات في أسهم شرآات مدرجة ف تم تحدي ي

  .عادلة لألسهم المدرجة بالرجوع إلى األسعار الصادرة من بورصة قطرالقيمة ال
  

  :   آانت الحرآة على الموجودات المالية المتاحة للبيع خالل السنة آما يلي
  

      ٢٠١١      ٢٠١٢ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  )ريال قطري  (  )ريال قطري  ( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٧٦٫٦٣٧٫٧٣٥ ١٤٩٫١٩١٫٥٥٧  الرصيد في بداية السنة
  ١٤٫٠٢٦٫٥١٩  ١٣٫٦٢٢٫٩٥٥  إضافات خالل السنة

  )٥٫٦٧٧٫٠٩٣(  )١٫٧١٧٫٦٢١(  ١٥ إيضاح - صافي التغير في القيمة العادلة 
 )٢٨٫٣٢٢٫٧٧٩( --  القيمة العادلة لالستبعادات خالل السنة

 )٧٫٤٧٢٫٨٢٥( )٧٫٨٧٥٫٠٨٦(   بيان ب-خسائر االنخفاض في القيمة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ١٤٩٫١٩١٫٥٥٧ ١٥٣٫٢٢١٫٨٠٥   بيان أ- الرصيد في نهاية السنة 
 ========= ========= 

  
 تقرير لتحديد ما إذا آان هناك مؤشر موضوعي على       تقوم الشرآة بتقييم الموجودات المالية في تاريخ آل        -ب

اض القيم ع،    . ةانخف ة للبي ة متاح ودات مالي صنفة آموج ة والم وق الملكي ي حق تثمارات ف ة االس ي حال وف
ا                        ى م ة لألصل إل ة العادل ستمر للقيم ة االنخفاض الجوهري أو الم تتضمن المؤشرات على انخفاض القيم

ا  ا هو   . دون تكلفته د م ستمر  " أو "  جوهري "يتطلب تحدي ي  " م م المهن شرآة الحك اذ إدارة ال وم . اتخ تق
ة لألصل                       ة العادل دة ومدى انخفاض القيم د م الشرآة بإعادة تقييم األصل في ظل الظروف األخرى لتحدي

  .إلى ما دون التكلفة األساسية
  

غ             ة بمبل ي القيم د خسائر االنخفاض ف شرآة بتحدي ايير، قامت ال ال  ٧٫٨٧٥٫٠٨٦ استنادًا إلى تلك المع  ري
ي    قطري   ة ف سمبر    ٣١ للسنة المنتهي ال قطري    ٧٫٤٧٢٫٨٢٥: ٢٠١١ (٢٠١٢ دي ة    )  ري للموجودات المالي

  .تم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة للموجودات المالية المتاحة للبيع في بيان الدخل. المتاحة للبيع
  

    
  
  
  

- ١٨ -  



  

  
  
  
  

  المخزون -٩
  : لي يتألف هذا البند مما ي-  أ

  

      ٢٠١١      ٢٠١٢ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  )ريال قطري  (  )ريال قطري  ( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٨٩٫٠٤٣٫٧٠٧ ١٥٧٫٨٩٦٫٩٣٥  بضاعة قيد التصنيع
  ١٠٣٫٠٠٥٫٠٩٨  ١٠١٫٤٥٥٫١٢٢  قطع غيار
  ٣٩٫٨٥٩٫٥٧١  ٤٩٫٢١٤٫٩٢٦  مواد خام

 ٣٣٫٦٦٥٫٥٩٨ ٢٣٫٦١٧٫٠٦٨  بضاعة تامة الصنع
 ١٫٩٢٠٫٧٠٢ ١٫٦٤١٫٠٧٥  اد تشحيموقود، زيوت ومو

 ٢٫٦٢١٫٩٨٨ ٢٫٦٧٤٫١٦٨  مواد مخزون متنوعة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ٢٧٠٫١١٦٫٦٦٤ ٣٣٦٫٤٩٩٫٢٩٤  المجموع
 )١٤٫٩٤٣٫٠٤٧( )١٤٫٩٤٣٫٠٤٧(  )ب (٩ إيضاح - عة متقادمة وبطيئة الحرآة مخصص بضا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ٢٥٥٫١٧٣٫٦١٧ ٣٢١٫٥٥٦٫٢٤٧  الصافي
 ١٢٫٣٩٢٫٠٠٥ ٥٫٩٣٠٫٨٢٥  قبضاعة بالطري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ٢٦٧٫٥٦٥٫٦٢٢ ٣٢٧٫٤٨٧٫٠٧٢   بيان أ-المجموع 
 ========= ========= 

  
  : ة وبطيئة الحرآةمخصص بضاعة متقادم - ب

  :      آانت الحرآة على مخصص البضاعة المتقادمة وبطيئة الحرآة خالل السنة آما يلي
  

      ٢٠١١      ٢٠١٢ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  )ريال قطري  (  )ريال قطري  ( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٥٫٥٤٩٫٤٠٠ ١٤٫٩٤٣٫٠٤٧  الرصيد في بداية السنة
راآم للممتلكات واالالت المحول إلى االستهالك المت

  )١٠٫٦٠٦٫٣٥٣(  --  )جـ (٥ إيضاح -والمعدات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ١٤٫٩٤٣٫٠٤٧ ١٤٫٩٤٣٫٠٤٧  )أ  ( ٩ إيضاح - الرصيد في نهاية السنة 
 ========= ========= 

  
  وأرصدة مدينة أخرىمدينون -١٠

  :  يتألف هذا البند مما يلي-  أ
  

      ٢٠١١      ٢٠١٢ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  )ريال قطري  (  )ريال قطري  ( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٣٩٫٢٦٨٫٤٤٩ ١٤١٫٥٦٩٫٠٩٠  ذمم مدينة
  )١٫٢٩٥٫٨٨٩(  )١٫٩٨٦٫٢٨٢(  )ب (١٠ح  إيضا-مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ١٣٧٫٩٧٢٫٥٦٠ ١٣٩٫٥٨٢٫٨٠٨  الصافي
  ٦٫٤٥٠٫٥٦٦  ١٫٩٢١٫٤٤٩  لموردينلدفعات مقدمة 

  ١٢٫٤٦٩٫٣١٩  ٦٫١١٨٫١٧٢  اريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرىمص
 ٣٫٣٤١٫١٧٩ ٥٫٥٨٥٫٨٣١  مطالبات من حكومة دولة قطر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ١٦٠٫٢٣٣٫٦٢٤ ١٥٣٫٢٠٨٫٢٦٠   بيان أ-ع المجمو
 ========= ========= 

  
  
  

- ١٩ -  



  

  
  

  
  ...)يتبــــــع  (مديون وأرصدة مدينة أخرى

  
  : مخصص ديون مشكوك في تحصيلها -ب

  :      آانت الحرآة على مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل السنة آما يلي
  

      ٢٠١١      ٢٠١٢ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  )ريال قطري  (  )ريال قطري  ( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٫٢٩٥٫٨٨٩ ١٫٢٩٥٫٨٨٩  الرصيد في بداية السنة
  --  ٦٩٠٫٣٩٣  مخصصات خالل السنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ١٫٢٩٥٫٨٨٩ ١٫٩٨٦٫٢٨٢  )أ  ( ١٠ إيضاح - الرصيد في نهاية السنة 
 ========= ========= 

  
سبته  ٢١٫٧٣٣٫٥٥١تتضمن الذمم المدينة مبلغ   -جـ  ريال قطري مستحق من أآبر عميل للشرآة، ويشكل ما ن

   .٢٠١٢ ديسمبر ٣١من إجمالي الذمم المدينة آما في % ١٥
  

  نقد المعادلالنقد وال-١١
  :  يتألف هذا البند مما يلي-  أ

  

      ٢٠١١      ٢٠١٢ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  )ريال قطري  (  )ريال قطري  ( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٨٫٢٦٠ --  النقد في الصندوق
  ٤٫٥٢٠٫٨٥٧  ٥٫٩٨١٫١٤١  رصيد الحسابات الجارية وتحت الطلب

  ٢٥٠٫٠٢٩٫٠٢٨  ٣٢٣٫٨٤٨٫١٢٢  الودائع الثابتة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ٢٥٤٫٥٦٨٫١٤٥ ٣٢٩٫٨٢٩٫٢٦٣   و هـ بيان أ-المجموع 
 ========= ========= 

  
ة- ب ع الثابت ى الودائ ربح عل ساب ال تم احت ين  ي ا ب راوح م دالت تت ب بمع ع تحت الطل ى % ٠٫٧٥ والودائ إل

  ).سنويًا% ٣٫٢٥إلى % ١٫٧٥: ٢٠١١(سنويًا % ١٫٧٥
  
  رأس المال-١٢

 والمدفوع بالكامل  المصرح به، المصدر راس المال  - أ
غ                  شرآة مبل دفوع بالكامل لل ه، المصدر والم ال قطري     ٤٩١٫٠٠٥٫٩٦٠بلغ راس المال المصرح ب              ري

ان أب( ي ) ي ا ف سمبر ٣١آم ى ٢٠١٢ دي شتمل عل ة ٤٩٫١٠٠٫٥٩٦، وي سهم ) ١٠( سهم بقيم االت لل ري
د  ى ٤٩١٫٠٠٥٫٩٦٠: ٢٠١١(الواح شتمل عل ال قطري ي ة ٤٩٫١٠٠٫٥٩٦ ري هم بقيم االت ١٠ س  ري

  ).للسهم الواحد
  
 : آانت الحرآة على رأس المال المصرح به، المصدر والمدفوع بالكامل خالل السنة آما يلي  -  ب

  
 ٢٠١١ ٢٠١٢ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

        المبلغ  عدد األسهم     
     المبلغ     عدد األسهم      )ريال قطري  (

  )ريال قطري(  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٤٤٦٫٣٦٩٫٠٥٠ ٤٤٫٦٣٦٫٩٠٥ ٤٩١٫٠٠٥٫٩٦٠ ٤٩٫١٠٠٫٥٩٦  في بداية السنة
  ٤٤٫٦٣٦٫٩١٠  ٤٫٤٦٣٫٦٩١  --  --  أسهم منحة مصدرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ٤٩١٫٠٠٥٫٩٦٠ ٤٩٫١٠٠٫٥٩٦ ٤٩١٫٠٠٥٫٩٦٠ ٤٩٫١٠٠٫٥٩٦  بيان أ -في نهاية السنة 
 ========= ========= ========= ========= 
  
  

- ٢٠ -  
  



  

  
  
  
  
  
  

  احتياطي قانوني-١٣
من صافي األرباح % ١٠، فإنه يتم تحويل ٢٠٠٢ لسنة ٥جارية القطري رقم قانون الشرآات التلوفقًا   - أ

لكل سنة إلنشاء احتياطي قانوني ويوقف هذا التحويل إذا آان مبلغ االحتياطي القانوني يعادل أو يزيد عن 
 .نصف رأس المال، إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي حددها القانون

  
  :  الحرآة على االحتياطي القانوني خالل السنة آما يليآانت  - ب

  
      ٢٠١١      ٢٠١٢ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  )ريال قطري  (  )ريال قطري  ( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٢٣٫١٨٤٫٥٢٥ ٢٤٥٫٥٠٢٫٩٨٠  الرصيد في بداية السنة
  ٢٢٫٣١٨٫٤٥٥  --  المحول من األرباح المرحلة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ٢٤٥٫٥٠٢٫٩٨٠ ٢٤٥٫٥٠٢٫٩٨٠   بيان أ- الرصيد في نهاية السنة 
 ========= ========= 

  
  احتياطي تطوير-١٤

: ٢٠١١ (٢٠١٢ ديسمبر ٣١آما في ) بيان أ( ريال قطري ٤٠٦٫٥٨٨٫٥١١يمثل احتياطي التطوير والبالغ 
 لتمويل مشروع مصنع االسمنت رقم ١٩٩٠ عاماحتياطي تم إنشاؤه في )  ريال قطري٤٠٦٫٥٨٨٫٥١١

)٢.( 
  

  احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع-١٥
  :  خالل السنة آما يليالمتاحة للبيعاحتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية آانت الحرآة على 

  
      ٢٠١١      ٢٠١٢ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  )ريال قطري  (  )ريال قطري  ( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٧١٫٢٩٤٫٥٦٣ ٤٧٫٩٢٦٫٨٤٧  الرصيد في بداية السنة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

    : علىحرآــةال
صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة 

 )٥٫٦٧٧٫٠٩٣( )١٫٧١٧٫٦٢١(   بيان جـ-للبيع 

صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة 
 )١٧٫٦٩٠٫٦٢٣( --   بيان جـ-ارة للبيع المحولة إلى ربح أو خس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 )٢٣٫٣٦٧٫٧١٦( )١٫٧١٧٫٦٢١(  صافي الحرآة خالل السنة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ٤٧٫٩٢٦٫٨٤٧ ٤٦٫٢٠٩٫٢٢٦   بيان أ- الرصيد في نهاية السنة 
 ========= ========= 

  
     الزميلةمن الشرآاتحصة احتياطي القيمة العادلة -١٦

  :  خالل السنة آما يلي الزميلةمن الشرآاتحصة احتياطي القيمة العادلة  على آانت الحرآة
  

      ٢٠١١      ٢٠١٢ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  )ريال قطري  (  )ريال قطري  ( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٣٫٨٨٢٫٩٨٣ ٥٫٦٦٥٫١٨١  الرصيد في بداية السنة
 ١٫٧٨٢٫١٩٨ ١٫٠١٩٫٤٠٦   بيان جـ- صافي التغير في حصة احتياطي القيمة العادلة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ٥٫٦٦٥٫١٨١ ٦٫٦٨٤٫٥٨٧   بيان أ- الرصيد في نهاية السنة 
 ========= ========= 

  
- ٢١ -  



  

  
  

  

  األرباح المرحلة-١٧
  :  خالل السنة آما يلياألرباح المرحلةآانت الحرآة على  -أ

  

      ٢٠١١      ٢٠١٢ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  )ريال قطري  (  )ريال قطري  ( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٫٠٠٨٫٤١٨٫٧٠٧ ١٫١١٨٫٢٩٢٫٥٦١  الرصيد في بداية السنة
 ٤٥٦٫٠٥١٫٩٤٩ ٤٢٥٫٣٠٨٫٧٢٤  ربح السنة

 )١١٫٤٠١٫٢٩٩( )١٠٫٦٣٢٫٧١٨(  المساهمة في األنشطة االجتماعية والرياضية
 )٢٢٫٣١٨٫٤٥٥( --  المحول إلى االحتياطي القانوني

 )٤٤٫٦٣٦٫٩١٠( --  أسهم منحة مصدرة
 )٢٦٧٫٨٢١٫٤٣١( )٢٩٤٫٦٠٣٫٥٧٦(  توزيعات أرباح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ١٫١١٨٫٢٩٢٫٥٦١ ١٫٢٣٨٫٣٦٤٫٩٩١   بيان أ- الرصيد في نهاية السنة 
 ========== ========== 

  

   توزيعات أرباح-ب
 من رأس %٦٠بنسبة   توزيع أرباح نقدية٢٠١٢ ديسمبر ٣١ة للسنة المنتهية في اقترح مجلس اإلدار

إن هذه التوزيعات خاضعة لموافقة المساهمين في . ريال قطري ٢٩٤٫٦٠٣٫٥٧٦المال المدفوع والبالغ 
  .االجتماع السنوي للجمعية العمومية

  
 في االجتماع السنوي للجمعية ، فقد تمت الموافقة٢٠١١ ديسمبر ٣١فيما يتعلق بالسنة المنتهية في 

من رأس المال المدفوع بقيمة % ٦٠، توزيع أرباح نقدية بنسبة ٢٠١٢ مارس ١٤ العمومية المنعقد في
من رأس المال % ٦٠توزيعات أرباح نقدية بنسبة : ٢٠١٠ ()بيان د ( ريال قطري٢٩٤٫٦٠٣٫٥٧٦
 المال المدفوع بقيمة  من رأسمنحةأسهم % ١٠ ريال قطري و ٢٦٧٫٨٢١٫٤٣١المدفوع بقيمة 
  ). ريال قطري٤٤٫٦٣٦٫٩١٠

  
  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين-١٨

  :  خالل السنة آما يليمكافأة نهاية الخدمة للموظفينآانت الحرآة على 
  

      ٢٠١١      ٢٠١٢ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  )ريال قطري  (  )ريال قطري  ( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٨٫٧٦٦٫٣٤٥ ٩٫٩١٢٫٥٢٥  الرصيد في بداية السنة
 ١٫٧٦٢٫٦٨٨ ١٫٧٩٠٫٣٩٧  مخصصات خالل السنة
 )٦١٦٫٥٠٨( )٦٦٩٫٧٦٤(  المدفوع خالل السنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ٩٫٩١٢٫٥٢٥ ١١٫٠٣٣٫١٥٨   بيان أ- الرصيد في نهاية السنة 
 ========== ========== 

  
  قرض ألجل-١٩

  :  خالل السنة آما يليقرض ألجلآانت الحرآة على  -أ
  

      ٢٠١١      ٢٠١٢ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  )ريال قطري  (  )ريال قطري  ( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٣٢٤٫٠٩٣٫٥٠٠ ١٦٣٫٨٦٧٫٥٠٠  الرصيد في بداية السنة
 ١٦٣٫٨٦٧٫٥٠٠ --  )جـ (١٩ إيضاح - قروض تم الحصول عليها خالل السنة

 )٣٢٤٫٠٩٣٫٥٠٠( )٨١٫٩٣٣٫٧٥٠(  مدفوعات خالل السنة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ١٦٣٫٨٦٧٫٥٠٠ ٨١٫٩٣٣٫٧٥٠  )ب (١٩ إيضاح - الرصيد في نهاية السنة 
 ========== ========== 

  
- ٢٢ -  

  
  



  

  
  

  
  ...)بــــــع يت (قـــرض ألجـــــل

  
  :  يمثل رصيد القرض والمدرج في بيان المرآز المالي ما يلي-ب

  

      ٢٠١١      ٢٠١٢ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  )ريال قطري  (  )ريال قطري  ( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٨١٫٩٣٣٫٧٥٠ --   بيان أ- الجزء قصير األجل -قرض ألجل 
 ٨١٫٩٣٣٫٧٥٠ ٨١٫٩٣٣٫٧٥٠   بيان أ- الجزء طويل األجل -قرض ألجل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ١٦٣٫٨٦٧٫٥٠٠ ٨١٫٩٣٣٫٧٥٠  )أ  ( ١٩ إيضاح -المجموع 
 ========== ========== 
  

 مليون دوالر ٤٥ بمبلغ ٢٠١١ يوليو ٢٤ مع بنك محلي تجاري بتاريخ قرض دخلت الشرآة في اتفاقية -جـ
إلعادة تمويل المرابحة اإلسالمية الممنوحة للشرآة )  مليون ريال قطري١٦٣٫٨٧أي ما يعادل (أمريكي 

 مليون ريال ١٦٣٫٨٧أي ما يعادل ( مليون دوالر أمريكي ٤٥يمة من بنك أجنبي بق ٢٠١٠في مايو 
  ).قطري

  

 ٦ أشهر أو ٣ مضافًا إليها سعر الليبور لمدة شهر أو سنويًا% ٠٫٩٥وتحتسب الفائدة على القرض بنسبة 
 مايو ٣١ وحتى ٢٠١٢ أغسطس ٣١ ربع سنوية ابتداءًا من  متساويةأقساط) ٤(ويسدد على ، أشهر
  . قامت الشرآة بسداد قسطين من أقساط القرض٢٠١٢ ، وخالل عام٢٠١٣

  

  .وال يوجد هناك أية رهونات لموجودات الشرآة متعلقة بهذا القرض
  

  دائنون وذمم دائنة أخرى-٢٠
  : يتألف هذا البند مما يلي

  

      ٢٠١١      ٢٠١٢ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  )ريال قطري  (  )ريال قطري  ( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٥٫٥١٥٫٢٧٤ ٢٦٫٩٨٥٫١١٦  ذمم دائنة
 ٧٫٢٨٤٫٢٣٥ ٥٫٤٦٢٫٤٤٠  دفعات مقدمة من العمالء

 ٨٫٥٠٠٫٠٠٠ ٨٫٥٠٠٫٠٠٠  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة الدائنة
 ٢٧٫٥٨٢٫٠٩١ ٣٣٫٠٨١٫٩١٤  مخصصاتال والمصاريف المستحقة

 ١١٫٤٠١٫٢٩٩ ١٠٫٦٣٢٫٧١٨  والرياضيةمخصص المساهمة في األنشطة االجتماعية 
 ٥٩٫٧١٩٫٦٤٥ ٦٩٫٦٨٨٫٦٨٤  ذمم دائنة أخرى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ١٣٠٫٠٠٢٫٥٤٤ ١٥٤٫٣٥٠٫٨٧٢   بيان أ-المجموع 
 ========== ========== 
  

  إيرادات أخرى-٢١
  : يتألف هذا البند مما يلي 

  

      ٢٠١١      ٢٠١٢ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  )ريال قطري  (  )ريال قطري  ( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٨٫٦٦٩٫٠٠٠ ٨٫٧٢٠٫٢٠٠  ريةإيرادات إيجار من ممتلكات استثما
 ٥٫٦٦٣٫٢٢٢ ٣٫٨٥٥٫٣١٦  إيرادات نقل
 ٢٫٢٦٨٫٦١٩ ٤٫٥٧٢٫٧٣٥  إيرادات فوائد

 ٨٫٦٩٢٫٥١٠ ٨٫٤٠٠٫٥٧٦  إيرادات توزيعات أرباح
 ١٧٫٦٩٠٫٦٢٣ --  ربح بيع موجودات مالية متاحة للبيع
 ٥٨٫٩٥٣ --  ربح استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

 ١٫٨٩٦٫٧٨٥ ٢٫١٧٢٫٥١٣  إيرادات متنوعة أخرى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ٤٤٫٩٣٩٫٧١٢ ٢٧٫٧٢١٫٣٤٠   بيان ب-المجموع 
 ========== ========== 

  
- ٢٣ -  



  

  
  
  
  
  مصاريف عمومية وإدارية-٢٢

  :  يتألف هذا البند مما يلي- أ
  

      ٢٠١١      ٢٠١٢ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  )ريال قطري  (  )ل قطريريا  ( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٩٫٨٨١٫٨٤٢ ٣٢٫٩٤٧٫٧١٩  رواتب ومنافع
 ٤٫٤٦٣٫٢٣٥ ٤٫٦٤٧٫٤٥١  ممتلكات استثماريةاستهالك ممتلكات وآالت ومعدات و

 ٨٫٥٠٠٫٠٠٠ ٨٫٥٠٠٫٠٠٠  )ب (٢٥ إيضاح -مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 ٥٫٣٩٨٫٦٩٠ ٥٫٦٣٨٫٧٤٦  أخرى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ٤٨٫٢٤٣٫٧٦٧ ٥١٫٧٣٣٫٩١٦   بيان ب-المجموع 
 ========== ========== 

  
  :   الرواتب والمنافع المدرجة في بيان الدخل للسنة آما يليتم توزيع -ب

  

      ٢٠١١      ٢٠١٢ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  )ريال قطري  (  )ريال قطري  ( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٥٠٫٤٣٨٫٥٢٢ ٥٠٫٦٥٧٫١٣٢  تكلفة اإليرادات
 ١٫٤٣٩٫٤٦٦ ٢٫٥٥٩٫٦٨٠  مصاريف بيع وتوزيع

 ٢٩٫٨٨١٫٨٤٢ ٣٢٫٩٤٧٫٧١٩  مصاريف عمومية وإدارية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ٨١٫٧٥٩٫٨٣٠ ٨٦٫١٦٤٫٥٣١  المجموع
 ========== ========== 

  
 العائد على السهم-٢٣

  

  العائد األساسي للسهم الواحد -أ
  

ى     المنسوب إلالسنةيحتسب العائد األساسي للسهم الواحد بقسمة صافي ربح     اديين عل شرآة الع ى مساهمي ال
  :  وذلك آما يليالسنةالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل 

  
      ٢٠١١      ٢٠١٢ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ) ريال قطري(مساهمي الشرآة العاديين الربح المنسوب إلى 
 ٤٥٦٫٠٥١٫٩٤٩ ٤٢٥٫٣٠٨٫٧٢٤  بيان ب-

  ========== ========== 
 ٤٩٫١٠٠٫٥٩٦ ٤٩٫١٠٠٫٥٩٦  ١٢ إيضاح -المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 

 ========== ========== 
 ٩٫٢٩ ٨٫٦٦  بيان ب-) ريال قطري (سهم الواحدل لاسيالعائد األس

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

   العائد المخفض للسهم الواحد-ب
، لذلك فإن العائد المخفض للسهم الواحد يساوي العائد األساسي السنةلم يكن هنالك أسهم قائمة مخفضة خالل  

  .للسهم
  
  
  
  
  

  
  

- ٢٤ -  



  

  
  

  
  جتماعية والرياضيةالمساهمة في األنشطة اال-٢٤

ة بتكوين مخصصات للمساهمة في دعم األنشطة شرآ، قامت ال٢٠٠٨لسنة ) ١٣( القانون رقم إلىاستنادًا 
التعليمات وبناءًا على . من صافي األرباح% ٢٫٥االجتماعية والرياضية ويمثل هذا المبلغ ما نسبته 

 األرباح المرحلة لتكوين يتم أخذ حصة من ، فإنه٢٠١٠الصادرة من وزارة االقتصاد والمالية خالل عام 
  .الدخل في بيان وعرض األثر في بيان التغيرات في حقوق الملكية بدًال من تسجيلهاالمخصصات 

  
للسنة ) بيان د ( ريال قطري١٠٫٦٣٢٫٧١٨قامت الشرآة بتخصيص مبلغ من األرباح المرحلة بمبلغ 

وذلك ألجل تطوير الصندوق ) يال قطري ر١١٫٤٠١٫٢٩٩: ٢٠١١( ٢٠١٢ ديسمبر ٣١المنتهية في 
  . قطراالجتماعي والرياضي في دولة

  
  معامالت مع أطراف ذات صلة -٢٥

ة أو شرآتعتبر أطراف معينة بأنها ذات صلة بسبب قدرتها على ممارسة نوع من السيطرة والتحكم بال
ة المالية شرآ البسبب قدرتها على ممارسة تأثير هام أو نوع من السيطرة المشترآة على قرارات

 التي تستطيع الشرآة ممارسة نفوذ هام عليها أو على ةآ، وتتضمن األطراف ذات الصلة الشروالتشغيلية
  .مساهميها أو أفراد إدارتها العليا

  
إن بنود وشروط التعامالت . دخلت العديد من تلك الشرآات في تعامالت مع الشرآة خالل فترة التقرير

، أو التي  للغيرم بالمحاباة عن تلك المقدمةسواألطراف ذات العالقة بهم ال تتمع آبار موظفي اإلدارة 
  .يتوقع تقديمها على نحو معقول ألطراف ذات صلة بكبار موظفي اإلدارة على أساس السوق الحر

  
  : المعامالت مع الحكومة وهيئاتها-أ

طها االعتيادي بتزويد من رأس مال الشرآة، وتقوم الشرآة ضمن نشا% ٤٣تمتلك حكومة دولة قطر 
العديد من الهيئات الحكومية وشبه الحكومية والشرآات بمنتجاتها في دولة قطر، وآذلك تستفيد الشرآة 

  .من خدمات تلك الجهات داخل دولة قطر
  

 ريال قطري ٢٠٫٨١٠٫٦١٠ بإثبات مبلغ ٢٠١٢ ديسمبر ٣١قامت الشرآة خالل السنة المنتهية في 
على حكومة دولة قطر والذي يمثل قيمة استرداد تكلفة نقل ) قطري ريال ١٣٫٦٢٨٫١٥٨: ٢٠١١(

وقد استلمت الشرآة مبلغ . الرمل والتي آانت قد خصمت من تكلفة التشغيل لعملية غسيل الرمل
 ديسمبر ٣١ ريال قطري من أصل قيمة التعويض المثبت خالل السنة المنتهية في ١٥٫٢٢٤٫٧٧٩

 ريال قطري آذمة مستحقة على حكومة دولة قطر ٥٫٥٨٥٫٨٣١ لغ والبا وإثبات المبلغ المتبقي٢٠١٢
  .٢٠١٢ ديسمبر ٣١آما في 

  
          ٢٠١٢ ديسمبر ٣١ مليون ريال قطري للسنة المنتهية في ٥٫٠ إيرادات اإليجار مبلغ يتضمن بند

  .من حكومة دولة قطر)  مليون ريال قطري٥٫٠: ٢٠١١(
  
  اإلدارة العليامعامالت مع    -ب

على المعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة الرئيسيين الذين لهم تأثير تشتمل 
تم إدراج المكافآت المقترحة ألعضاء . ومسؤولية في تخطيط وتوجيه والسيطرة على نشاط المنشأة

  ).٢٢إيضاح (مجلس اإلدارة خالل السنة ضمن المصاريف العمومية إلدارية 
  

 ريال قطري  مليون٠٫٧٨ بدفع مبلغ ٢٠١٢ ديسمبر ٣١نتهية في السنة المقامت الشرآة خالل 
 مليون ريال قطري ٤٫٣٦ألعضاء لجان مجلس اإلدارة ودفع )  ريال قطري مليون٠٫٧٨: ٢٠١١(

  ). ريال قطري مليون٣٫٢: ٢٠١١(آرواتب ومنافع للمدراء الرئيسيين 
  
  تقارير قطاعات   -٢٦

  

. األخرى والمنتجات والرمل األسمنت وبيع تصنيع على شتملوي واحد، أعمال قطاع في ة منظمة الشرآإن
يقوم متخذ القرار التشغيلي . رقطدولة  في تترآز للشرآة التشغيلية العمليات آامل فإن الجغرافية من الناحية

  .الرئيسي بتقييم نتائج الشرآة لهذا القطاع بأآمله
  

- ٢٥ -  



  

  
  

  
  
  

  
  
  
  التزامات محتملة-٢٧

  : من التعهدات التعاقدية وااللتزامات المحتملة وهي آما يليبند  يتألف هذا ال- أ
  

      ٢٠١١      ٢٠١٢ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  )ريال قطري  (  )يال قطرير  ( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٨٫٠١٠٫٦٧٧ ٣٣٫٨٣٢٫٩٦٥  التزامات رأسمالية
 ٩٫٣٦٦٫٤٩٨ ١٦٫٣٦٢٫٧٥٢  اعتمادات مستندية

 ٦٫٠٠٠٫٠٠٠ --  التزامات لرصيد الحصة من رأس مال شرآة زميلة
  

ة  (،  )خ.  ق .م.ش(قامت الشرآة القطرية للمحاجر ومواد البناء        ال         ) شرآة زميل سنة بتخفيض رأس الم خالل ال
ى       ١٢٠المصرح به من     ال قطري        ٩٤٫٥ مليون ريال قطري إل ون ري راف        ملي ق االعت ال   ب عن طري رأس الم

شرآة وهي                 . ر المدفوع آرأس مال مدفوع    غي راف بحصة ال م االعت د ت ذلك فق ًا ل ون  ٠٫٩وفق ال قطري     ملي  ري
  .٢٠١٢ ديسمبر ٣١ آما في الزميلةوال يوجد التزام في رأس مال الشرآة آرأس مال مدفوع 

  
  أحداث الحقة لتاريخ التقارير-٢٨

ة                   ذه األحداث سواء آانت مالئم ة له الي             لم تنشأ أية ظروف مادي ان المرآزالم اريخ بي ين ت ة، ب ر مالئم أو غي
  : باستثناء ما يليوتاريخ الموافقة على إصدار البيانات المالية

  
سمبر  ٣١اقترح مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في     ة   ٢٠١٢ دي اح نقدي ع أرب سبة    توزي ال   %٦٠بن  من رأس الم

ال قطري   ٢٩٤٫٦٠٣٫٥٧٦المدفوع والبالغ    ات خاضع    ري ذه التوزيع اع      إن ه ي االجتم ساهمين ف ة الم ة لموافق
  .السنوي للجمعية العمومية

  
  إدارة المخاطـــر  -٢٩

وتتعرض الشرآة إلى . أعمالها وعملياتها بمراقبة وإدارة المخاطر المالية التي تتعرض لها الشرآةتقوم  
  :المخاطر التالية عند استخدامها لألدوات المالية

  
  .مخاطر السيولة النقدية 
  .ئتمانمخاطر اال 
  .مخاطر رأس المال 
  .مخاطر سعر السوق 
  .المخاطر التشغيلية 
  مخاطر أخرى 

  
 إلى تخفيض تأثير هذه المخاطر من خالل تنويع مصادر رأس المال والمراقبة المستمرة الشرآةوتسعى 

  . لتخفيض مقدار التعرض لهذه المخاطرالمنفذة السياسات مراقبةلعملية إدارة المخاطر والتحقق من 
  
   مخاطر السيولة النقدية)أ

  

 صعوبات في الحصول على األموال الالزمة للوفاء ةشرآالمخاطرة السيولة هي مخاطرة أن تواجه 
 مخاطرة السيولة من خالل االحتفاظ الشرآةتدير  .بااللتزامات المترتبة على األدوات المالية

دفقات النقدية وموازنة استحقاقات  وآذلك المراقبة المستمرة للت، تسهيالت بنكية،باحتياطيات آافية
  .الموجودات والمطلوبات المالية

  
  

- ٢٦ -  



  

  
  

  

 بااللتزامات للوفاء آافية سيولة الدوام وعلى لديها تتوفر قدر اإلمكان بأنه التأآد هو السيولة إدارة في الشرآة منهجإن 
 ضرر إحداث أو مقبولة غير خسائر دتكب بدون والصعبة العادية الظروف من آل ظل في استحقاقها موعد حلول عند

  .الشرآة بسمعة
  

 متضمنة، المتوقعة التشغيل بمصروفات للوفاء الطلب تحت آافًيا نقًدا لديها أن من بالتأآد  اعتياديةبصورة الشرآة تقوم
 معقول بشكل ابه التنبؤ يمكن ال التي جًدا القاسية للظروف المحتمل التأثير استبعاد مع ولكن المالية االلتزامات خدمة
  .الطبيعية الكوارث مثل

  
 تأثير وباستبعاد التكاليف المالية مدفوعات متضمنة المالية لمطلوباتلموجودات وال التعاقدية االستحقاقات يلي فيما

  :وجدت إن المقاصة، اتفاقيات
  

  أآثر من سنة
  )ريال قطري(

  أقل من سنة
  )ريال قطري(

  التدفقات النقدية 
  التعاقدية الخارجة

  )ريال قطري(
  القيمة الدفترية

  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١   )ريال قطري(

  قرض ألجل  ٨١٫٩٣٣٫٧٥٠  )٨١٫٩٣٣٫٧٥٠(  ٨١٫٩٣٣٫٧٥٠  --
  أرصدة دائنة أخرىذمم و  ١٥٤٫٣٥٠٫٨٧٢  )١٥٤٫٣٥٠٫٨٧٢(  ١٥٤٫٣٥٠٫٨٧٢  --
  مجموعال  ٢٣٦٫٢٨٤٫٦٢٢  )٢٣٦٫٢٨٤٫٦٢٢(  ٢٣٦٫٢٨٤٫٦٢٢  --

  
  أآثر من سنة

  )ريال قطري(
  أقل من سنة

  )يال قطرير(

  التدفقات النقدية 
  التعاقدية الخارجة

  )ريال قطري(

  القيمة الدفترية
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١   )ريال قطري(

  قرض ألجل  ١٦٣٫٨٦٧٫٥٠٠  )١٦٣٫٨٦٧٫٥٠٠(  ٨١٫٩٣٣٫٧٥٠  ٨١٫٩٣٣٫٧٥٠
  ذمم وأرصدة دائنة أخرى  ١٣٠٫٠٠٢٫٥٤٤  )١٣٠٫٠٠٢٫٥٤٤(  ١٣٠٫٠٠٢٫٥٤٤  --

  المجموع  ٢٩٣٫٨٧٠٫٠٤٤  )٢٩٣٫٨٧٠٫٠٤٤(  ٢١١٫٩٣٦٫٢٩٤  ٨١٫٩٣٣٫٧٥٠
  

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

  
 مخاطر االئتمان)  ب

 المالية داةاأل في مقابل طرف أو عميل لفشل نتيجة الشرآة على تقع التي المالية الخسارة مخاطر هي االئتمان مخاطر
ة لخطر االئتمان في النقد لدى البنوك، شرآوتتمثل األدوات المالية التي تعرض ال. التعاقدية بالتزاماته الوفاء عن

  .الذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى والموجودات المالية المتاحة للبيع
  

 ذمم مدينة
ئتمان  مخاطر االةتدير الشرآ. ن على نحو مستمرلدى اإلدارة سياسة ائتمان يتم بموجبها رصد مخاطر االئتما

 العمالء، آما يتم إجراء تقييمات الئتمان جميع العمالء الذين يطلبون التعامل نمبالحصول على ضمانات بنكية 
  .باالئتمان، ويتم اعتمادهم من قبل اإلدارة

  
 عدم التزام الشرآة بالدفع يحق لها حق الملكية، حيث أنه في حالبتكون البضائع المباعة خاضعة لشروط االحتفاظ 

تطلب الشرآة ضمانات على شكل اعتمادات مستندية فيما يتعلق بالمبيعات لألطراف الخارجية . المطالبة المضمونة
  . عالقةت طرف ذووالتي ليس

  
م الشرآة تقو. يتم إدراج الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي مطروحًا منه مخصص المبالغ الغير قابلة للتحصيل

بتكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها وتتم مراجعة تقدير هذا المخصص على نحو دوري ويتم تكوينه 
يتم وضع تقدير للديون المشكوك في تحصيلها عندما يصبح من غير المحتمل . على أساس آل حالة على حدة

ك إمكانية لتحصيلها، وقد تم اإلفصاح عن يتم شطب الديون المعدومة عندما ال يكون هنا. تحصيل المبلغ بالكامل
  ).١٠(مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في اإليضاح رقم 

  
تتكون الذمم المدينة األخرى من المصاريف المدفوعة مقدمًا ودفعات مقدمة، والذي يمكن تغطيتها مقابل المصاريف 

  .للشرآةالمستقبلية 
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  : آما يليآان تحليل أعمار الذمم المدينة 
  

  
  المجموع

 )ريال قطري(

  أآثر من 
   يوم١٢٠

 )ريال قطري(

١٢٠ -  ٣١  
  يوم

 )ريال قطري(

  أقل من 
  يوم ٣٠

 )ريال قطري(

  
لم تتجاوز موعد 

 استحقاقها
  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١ 

  إجمالي الذمم المدينة  ٧٠٫٤١٩٫٣٥٦  ٤٥٫٦٩٣٫٠١٥  ٢٢٫١٩٧٫٥٠٤  ٣٫٢٥٩٫٢١٥  ١٤١٫٥٦٩٫٠٩٠
  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  --  --  --  )١٫٩٨٦٫٢٨٢(  )١٫٩٨٦٫٢٨٢(

  الصافي  ٧٠٫٤١٩٫٣٥٦  ٤٥٫٦٩٣٫٠١٥  ٢٢٫١٩٧٫٥٠٤  ١٫٢٧٢٫٩٣٣  ١٣٩٫٥٨٢٫٨٠٨
  

  
  المجموع

 )ريال قطري(

  أآثر من 
   يوم١٢٠

 )ريال قطري(

١٢٠ - ٣١  
  يوم

 )ريال قطري(

  أقل من 
  يوم ٣٠

 )ريال قطري(

  
لم تتجاوز موعد 

 استحقاقها
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١ 

  إجمالي الذمم المدينة  ٦٧٫١٥٨٫٥٢٧  ٤٠٫٦٠٥٫٥٢٧  ٢٨٫٨١٥٫٦٤٢  ٢٫٦٨٨٫٧٥٣  ١٣٩٫٢٦٨٫٤٤٩
  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  --  --  --  )١٫٢٩٥٫٨٨٩(  )١٫٢٩٥٫٨٨٩(

  الصافي  ٦٧٫١٥٨٫٥٢٧  ٤٠٫٦٠٥٫٥٢٧  ٢٨٫٨١٥٫٦٤٢  ١٫٣٩٢٫٨٦٤  ١٣٧٫٩٧٢٫٥٦٠
  

 موجودات مالية متاحة للبيع
يع هي موجودات غير مشتقة ومخصصة على أنها متاحة للبيع، وال يتم تصنيفها في الموجودات المالية المتاحة للب

إن استثمارات الشرآة في اسهم حقوق الملكية المصنفة على أنها استثمارات . أي من فئات األدوات المالية األخرى
  .متاحة للبيع هي جميعها أسهم حقوق ملكية في شرآات مدرجة محليًا

  
 النقد لدى البنوك

ون مخاطرة االئتمان في أرصدة البنك محدودة وذلك بسبب مقابلة البنوك مع المعدالت االئتمانية العالية تك
األرصدة البنكية محتفظ بها في بنوك ذات سمعة في دولة .  من قبل وآاالت دولية للمعدالت االئتمانيةوالمحدودة

  .تزماتهاقطر، ونظرًا لهذه السمعة تتوقع اإلدارة عدم فشل البنوك في ال
  

 لهذه األدوات المالية آما هو مبين في اإليضاحات الدفترية في القيمة للمخاطرة في الشرآة تتمثلإن الحد األقصى 
  .ذات العالقة

  
 مخاطر رأس المال) جـ

 والمحافظة والسوق والدائنين المستثمرين ثقة على للمحافظة ةقوي يةرأسمال بقاعدة االحتفاظ هي الشرآة سياسةإن 
 اإلدارة مجلس يقوم آما. ويتضمن رأس المال األسهم واألرباح المرحلة للشرآة. للألعما المستقبلي التطور على
   .العاديين للمساهمين األرباح توزيعات مستوى بمراقبة العائد على رأس المال فضآل عن أيضا

  
ة والمخاطرة المرتب            الشرآةتقوم   ال والتكلف إدارة رأس      بصورة دورية بمراجعة هيكل رأس الم وم ب ه، وتق طة ب

د                                ادة العائ ي نفس الوقت زي ا، وف ام بعملياته الزم للقي دعم ال وفير ال ى ت درة عل تمرارية الق المال للتحقق من اس
  .ينحقوق الملكية والد من خالل الوصول إلى المزيج األمثل بين للمساهمين

  

  :التالي النحو على السنةنهاية  في ة بالشرآةالمعدل نسبة حقوق الملكية إلى الدين معدل آان
  

    ٢٠١٢      ٢٠١١    
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ريال قطري      ريال قطري
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الدين  ٨١٫٩٣٣٫٧٥٠  ١٦٣٫٨٦٧٫٥٠٠
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  صافي الدين  ٨١٫٩٣٣٫٧٥٠  ١٦٣٫٨٦٧٫٥٠٠
==========  ==========    

  الملكيةإجمالي حقوق   ٢٫٤٣٤٫٣٥٦٫٢٥٥  ٢٫٣١٤٫٩٨٢٫٠٤٠
==========  ==========    
  صافي الدين إلى حقوق الملكية  ٠٫٠٣:١٫٠٠  ٠٫٠٧:١٫٠٠

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

م  اك  نتك  ل رات  هن ي  تغي نهج  ف ال  رأس إلدارة ةشرآال  م سنة  خالل  الم شرآة  تخضع  ال، وال ى  ال ة  إل شروط   أي
   .المال برأس يتعلق فيما خارجية
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  مخاطر السوق)  د

ة  العمالت  وصرف  الفائدة معدالت مثل السوق أسعار تغير في المتمثلة المخاطر هي السوق مخاطر  وسعر  األجنبي
ا  قيمة  أو ةشرآال ربح على تؤثر التي لصورةبا السهم ه  تحتفظ  م ة  األدوات من  ب د  .المالي  مخاطر  إدارة من  ف اله
  .تالوق نفس في العائد وتعظيم مقبولة حدود داخل السوق لمخاطر التعرض في والتحكم اإلدارة هو السوق

  
  : تتألف مخاطرة السوق مما يلي

  

  .مخاطرة العمالت األجنبية 
  .لفائدةمخاطرة معدل ا 
  .مخاطرة سعر حقوق الملكية 

  
 مخاطر معدل الفائدة 

دفقات                      رات في الت ى تغي تمتلك الشرآة أدوات مالية معرضة لخطر معدل الفائدة والتي من المحتمل أن تؤدي إل
  .النقدية أو في اختالف تسعير األدوات المالية

  
  .عدل الفائدةولدى الشرآة موجودات ومطلوبات مالية تحمل فائدة معرضة لمخاطرة م

  
اءًا                          ة بن دة عائم ي تحمل معدالت فائ ى الموجودات والت دة عل دل الفائ إن حساسية ربح الشرآة للتغيرات في مع

  .٢٠١٢ ديسمبر ٣١ى األرصدة آما في عل
  

  المحفظة االستثمارية
  : ة في تاريخ التقرير آما يليشرآآانت نسبة تحمل فائدة األدوات المالية لل

  

  القيمة الدفترية
  ٢٠١٢         ئدة األدوات الماليةالتغير في معدل فا

 )الريال قطري(  
         ٢٠١١  
 )ريال قطري(    

    موجودات مالية
  ٢٥٤٫٥٤٩٫٨٨٥ ٣٢٩٫٨٢٩٫٢٦٣  النقد لدى البنوك

     
     مطلوبات مالية
  )١٦٣٫٨٦٧٫٥٠٠( )٨١٫٩٣٣٫٧٥٠(  قرض ألجل

 ٩٠٫٦٨٢٫٣٨٥ ٢٤٧٫٨٩٥٫٥١٣ الصافي
  

  :دناه جدول يوضح مخاطر معدالت الفائدة للموجودات والمطلوبات المالية للشرآةفيما يلي أ
  

  المجموع
 )ريال قطري(

   سنوات٥ إلى ١
 )ريال قطري(

   أشهر١٢ إلى ٣
 )ريال قطري(

   أشهر٣ إلى ١
  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١  )ريال قطري(

 موجودات مالية        
  النقد لدى البنوك  ٣٢٩٫٨٢٩٫٢٦٣  --  --  ٣٢٩٫٨٢٩٫٢٦٣

  مطلوبات مالية        
  قرض ألجل  )٤٠٫٩٦٦٫٨٧٥(  )٤٠٫٩٦٦٫٨٧٥(  --  )٨١٫٩٣٣٫٧٥٠(

  فجوة حساسية معدل الفائدة  ٢٨٨٫٨٦٢٫٣٨٨  )٤٠٫٩٦٦٫٨٧٥(  --  ٢٤٧٫٨٩٥٫٥١٣
  

  المجموع
 )ريال قطري(

   سنوات٥ إلى ١
 )ريال قطري(

   أشهر١٢ إلى ٣
 )ريال قطري(

   أشهر٣ إلى ١
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١  )ريال قطري(

 وجودات ماليةم        
  النقد لدى البنوك  ٢٥٤٫٥٤٩٫٨٨٥  --  --  ٢٥٤٫٥٤٩٫٨٨٥

  مطلوبات مالية        
  قرض ألجل  --  )٨١٫٩٣٣٫٧٥٠(  )٨١٫٩٣٣٫٧٥٠(  )١٦٣٫٨٦٧٫٥٠٠(

  فجوة حساسية معدل الفائدة  ٢٥٤٫٥٤٩٫٨٨٥  )٨١٫٩٣٣٫٧٥٠(  )٨١٫٩٣٣٫٧٥٠(  ٩٠٫٦٨٢٫٣٨٥
  

- ٢٩ -  
  
  



  

  
  حساسية سعر الفائدة
 حساسية ربح الشرآة للتغيرات المحتملة على نحو معقول في الفائدة ومعدل الربح بالزيادة           يوضح الجدول أدناه  

ـ   ة ١٠٠ب رات األخرى ثابت اء المتغي ع بق رات المفترضة لمعدالت  .  نقطة، م ر التغي ربح هي أث إن حساسية ال
ات الم                ة والمطلوب ر للموجودات المالي اريخ        الفائدة على ربح الشرآة استنادًا إلى معدل متغي ا بت ة المحتفظ به الي

  .هذا التقرير
  

 حقوق الملكية الربح أو الخسارة
 ١٠٠زيادة بـ  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١

  نقطة
 ١٠٠بـ تخفيض 

  نقطة
 ١٠٠بـ زيادة 

  نقطة
 ١٠٠تخفيض بـ 
  نقطة

  )٣٫٢٩٨٫٢٩٣(  ٣٫٢٩٨٫٢٩٣  )٣٫٢٩٨٫٢٩٣(  ٣٫٢٩٨٫٢٩٣  موجودات مالية بمعدالت متغيرة

  ٨١٩٫٣٣٨  )٨١٩٫٣٣٨(  ٨١٩٫٣٣٨  )٨١٩٫٣٣٨(  غيرةمطلوبات مالية بمعدالت مت

    
 حقوق الملكية الربح أو الخسارة

 ١٠٠زيادة بـ  ٢٠١١ ديسمبر ٣١
  نقطة

 ١٠٠تخفيض بـ 
  نقطة

 ١٠٠زيادة بـ 
  نقطة

 ١٠٠تخفيض بـ 
  نقطة

  )٢٫٥٤٥٫٤٩٩(  ٢٫٥٤٥٫٤٩٩  )٢٫٥٤٥٫٤٩٩(  ٢٫٥٤٥٫٤٩٩  موجودات مالية بمعدالت متغيرة

  ١٫٦٣٨٫٦٧٥  )١٫٦٣٨٫٦٧٥(  ١٫٦٣٨٫٦٧٥  )١٫٦٣٨٫٦٧٥(  الت متغيرةمطلوبات مالية بمعد

  
  مخاطرة العمالت األجنبية 

ذي       من خالل شراء أية عمالت أخرى بخالف         مخاطر العمالت األجنبية    تتعرض الشرآة ل   ال القطري وال  الري
  .هو عملة العرض والعملة الوظيفية للشرآة

  
شأ      إن م  ي تن ا    خاطر العمالت األجنبية الت ي أسعار العمالت                 من تقلي رات ف سبب التغي ة ب ة األدوات المالي ت قيم

ال القطري                . األجنبية تتعرض الشرآة لمخاطر العمالت األجنبية من خالل التعامل بعمالت أخرى بخالف الري
ده      تم تحدي دوالر األمريكي   في أدنى حدوده، إذ أنه ي ال القطري    (بال وط بالري ورو  ) وهو مرب يس   (أو الي وهو ل

  ).سبة للبيانات الماليةهامًا بالن
  

  :تتعرض الشرآة لمخاطر العمالت األجنبية آما يلي مستندًا إلى مبالغ تقديرية
  

  المجموع
 )ريال قطري(

  يورو
 )الريال القطري(

  دوالر أمريكي
  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١  )ريال القطري(

 موجودات مالية      
  ذمم مدينة  --  ١٫٢٣٦٫٩١٣  ١٫٢٣٦٫٩١٣
  ودائع ثابتة وتحت الطلب  ٣٩٫٧٨٥  ٥٠٨٫٩٥٣  ٥٤٨٫٧٣٨

  مجموع الموجودات المالية  ٣٩٫٧٨٥  ١٫٧٤٥٫٨٦٦  ١٫٧٨٥٫٦٥١
  مطلوبات مالية      

  قرض ألجل  ٨١٫٩٣٣٫٧٥٠  --  ٨١٫٩٣٣٫٧٥٠
  ذمم وأرصدة دائنة أخرى  ٣٫١١٥٫١٢٨  ١٫٠٢٥٫٤٢٧  ٤٫١٤٠٫٥٥٥

  مجموع المطلوبات المالية  ٨٥٫٠٤٨٫٨٧٨  ١٫٠٢٥٫٤٢٧  ٨٦٫٠٧٤٫٣٠٥
  

  المجموع
 )طريريال ق(

  يورو
 )الريال القطري(

  دوالر أمريكي
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١  )ريال القطري(

  موجودات مالية      
  ذمم مدينة  ٤٫١١٠٫٨٢٠  ١٫٥٢٧٫٢٢٨  ٥٫٦٣٨٫٠٤٨
  ودائع ثابتة وتحت الطلب  ٤٣٥٫٠٥٥  ٧٩٫٠٦٦  ٥١٤٫١٢١

  مجموع الموجودات المالية  ٤٫٥٤٥٫٨٧٥  ١٫٦٠٦٫٢٩٤  ٦٫١٥٢٫١٦٩
  مطلوبات مالية      

  قرض ألجل  ١٦٣٫٨٦٧٫٥٠٠  --  ١٦٣٫٨٦٧٫٥٠٠
  ذمم وأرصدة دائنة أخرى  ٢٫٦٤٧٫١٦٧  ٨١٢٫٩٥٧  ٣٫٤٦٠٫١٢٤

  مجموع المطلوبات المالية  ١٦٦٫٥١٤٫٦٦٧  ٨١٢٫٩٥٧  ١٦٧٫٣٢٧٫٦٢٤
  

- ٣٠ -  



  

  
  
  
  
  مخاطر سعر حقوق الملكية 

في مؤشرات أسعار   وهي المخاطر التي تنشأ من انخفاض القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية نتيجة للتغيرات          
  .أسهم حقوق ملكية شرآات أخرى تمثل جزءًا من محفظة استثمارات الشرآة

  
ول                 ى نحو معق ة عل ويوضح الجدول أدناه حساسية األثر التراآمي للتغيرات في القيمة العادلة للتغيرات المحتمل

ر االنخفاضات   في أسعار أسهم حقوق الملكية مع االحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة، ويتوق            ع أن يكون أث
  .في أسعار األسهم مساويًا ومعاآسًا ألثر الزيادة الموضحة

  
 التغيرات في أسعار حقوق الملكية األثر على حقوق الملكية

٢٠١١ 
)ريال قطري(  

٢٠١٢ 
)ريال قطري(    

  البيـــــــان

  موجودات مالية متاحة للبيع  %١٠ ±  ١٥٫٣٢٢٫١٨٠ ±  ١٤٫٩١٩٫١٥٦ ±

  
  اطر التشغيليةالمخ     

ر  أو المباشرة الخسارة من تنتج التي المخاطر هي التشغيلية المخاطر شكيلة  من  المباشرة  غي  األسباب  من  واسعة  ت
ة  ات بال المتعلق شغيلية  عملي راد  أو ةشرآلل  الت ة  أو األف ة  أو التقني ة  البني ة  عوامل  ومن  التحتي  مخاطر  بخالف  خارجي
   .الشرآة سلوك أو المقبولة المعايير من عامة بصورة تنشأ التي كتل مثل السيولة أو السوق أو االئتمان

  
ة  هو  التشغيلية المخاطر إدارة من ةشرآال هدف. ةشرآلل التشغيلية العمليات جميع من التشغيل مخاطر تنشأ  موازن
ة الر اإلجراءات  وتفادي للتكلفة الكلية الفعالية مع ةشرآال سمعة على والضرر المالية الخسائر تفادي ي  قابي  تحد  الت
ية  المسئولية تسند، وواإلبداع المبادرة من ذ  وضع  من  األساس ضوابط  وتنفي ي  ال الج  الت شغيلية  المخاطر  تع ى  الت  إل

ا  اإلدارة ي  العلي دة  آل  ف م ، وعمل  وح م  ت ذه  دع سئولية  ه ايير  بوضع  الم ة  مع شغيلية  المخاطر  إلدارة آامل  في  الت
  :التالية المجاالت

  
  .للمعامالت المستقل التفويض ذلك ويتضمن المهام بين اسبالمن للفصل االشتراطات 
 .للمعامالت والرصد التسويات اشتراطات 
 .األخرى والقانونية التنظيمية باالشتراطات االلتزام 
 .واإلجراءات الضوابط توثيق 
 المخاطر جةلمعال واإلجراءات الضوابط وآفاية مواجهتها تتم التي التشغيلية للمخاطر الدوري التقييم اشتراطات 

 .تحديدهايتم  التي
 .متطلبات اإلبالغ عن الخسائر التشغيلية واإلجراءات التصحيحية المقترحة 
 .تطوير خطط الطوارئ 
 .التدريب والتطوير المهني 
 .المعايير األخالقية والتجارية 
  .الحد من المخاطر بما في ذلك التأمين، حيث أن ذلك فعال 
  

 مخاطر أخرى)  و
  .اطر أخرى آالمخاطر التنظيمية والقانونية ومخاطرة السمعةة لمخشرآتتعرض ال

  
سياسات واإلجراءات             ال بال ات ال   . يتم التحكم بالمخاطرة التنظيمية من خالل إطار االمتث ة شرآتخضع عملي

  .إلى المتطلبات التنظيمية المعمول بها في دولة قطر
  

  .للمستشارين القانونيين الداخلين والخارجيينيتم التحكم بالمخاطرة القانونية من خالل االستخدام الفعال  
  

ى ال                      شكل سلبي عل نعكس ب ة، شرآيتم التحكم بمخاطرة السمعة من خالل القيام بفحص منتظم للقضايا التي ت
  .مع المبادئ التوجيهية والسياسات المعمول بها
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  القيمة العادلــة  -٣٠
يتم بها استبدال أصل أو تسوية التزام بين طرفين راغبين في التعامل على القيمة العادلة هي القيمة التي يمكن أن  

  . أسس تجارية
  

إن القيمة العادلة . السياسات المحاسبية المستخدمة في تقييم األدوات المالية للبيانات المالية )٣( اإليضاح رقم يبين
  : رآز المالي آما يليللموجودات والمطلوبات المالية وقيمتها الدفترية موضحة في بيان الم

  
   القيمة الدفترية ٢٠١٢ ديسمبر ٣١

 )الريال قطري (
    القيمة العادلة

 )ريال قطري( 
   الموجودات مدرجة بالقيمة العادلة

  ١٥٣٫٢٢١٫٨٠٥ ١٥٣٫٢٢١٫٨٠٥  موجودات مالية متاحة للبيع
   موجودات مدرجة بالتكلفة المطفأة

 ١٣٩٫٥٨٢٫٨٠٨ ١٣٩٫٥٨٢٫٨٠٨  ذمم مدينة
 ٣٢٩٫٨٢٩٫٢٦٣ ٣٢٩٫٨٢٩٫٢٦٣  النقد واألرصدة لدى البنوك

    مطلوبات مدرجة بالتكلفة المطفأة
 ٨١٫٩٣٣٫٧٥٠ ٨١٫٩٣٣٫٧٥٠  قرض ألجل

 ١٥٤٫٣٥٠٫٨٧٢ ١٥٤٫٣٥٠٫٨٧٢  ذمم وأرصدة دائنة أخرى

  
   القيمة الدفترية ٢٠١١ ديسمبر ٣١

 )الريال قطري (
    القيمة العادلة

 )ريال قطري( 
   جة بالقيمة العادلةالموجودات مدر

 ١٤٩٫١٩١٫٥٥٧ ١٤٩٫١٩١٫٥٥٧  موجودات مالية متاحة للبيع
   موجودات مدرجة بالتكلفة المطفأة

 ١٣٧٫٩٧٢٫٥٦٠  ١٣٧٫٩٧٢٫٥٦٠  ذمم مدينة
 ٢٥٤٫٥٦٨٫١٤٥ ٢٥٤٫٥٦٨٫١٤٥  النقد واألرصدة لدى البنوك

    مطلوبات مدرجة بالتكلفة المطفأة
 ١٦٣٫٨٦٧٫٥٠٠ ١٦٣٫٨٦٧٫٥٠٠  قرض ألجل

 ١٣٠٫٠٠٢٫٥٤٤ ١٣٠٫٠٠٢٫٥٤٤  ذمم وأرصدة دائنة أخرى

  
  أرقام المقارنة  -٣١

، وليس إلعادة التصنيف أي للسنة الحاليةتم إعادة تصنيف أرقام المقارنة لكي تتالءم مع عرض أرقام المقارنة  
  .على أرباح وحقوق الملكية لسنة المقارنةأثر 
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