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  المستقلينالحسابات  يتقرير مدقق

  حضرات السادة المساھمين المحترمين
   .ق.م.للصناعات التحويلية شالشركة القطرية 

  الدوحة 
  دولة قطر

 تقرير عن البيانات المالية الموحدة

ويشار (وشركاتھا التابعة ") الشركة(" ق.م.للشركة القطرية للصناعات التحويلية ش ةلقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفق
 وأالربح  اتوبيان 2013ديسمبر  ٣١بيان المركز المالي الموحد كما في تتضمن والتي ") المجموعة"بـ  مجتمعيينا مإليھ

للسنة المنتھية بذلك التاريخ  ةالتدفقات النقدية الموحدو الملكيةالتغيرات في حقوق و األخر الدخل الشاملو الخسارة
  .األخرىالتفسيرية والمعلومات واإليضاحات التي تشتمل على ملخص للسياسات المحاسبية الھامة 

  اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة مجلس ةمسئولي

الدولية للتقارير عايير عن إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة وعرضھا بشكل عادل وفقاً للم مسئولالمجموعة إدارة مجلس إن 
المالية الموحدة الخالية من أية معلومات  عداد البياناتإلالمالية وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنھا ضرورية 

  . سواء كانت ناتجة عن اختالسات أو أخطاء جوھرية خاطئة

  الحسابات مدققيمسئولية 

ً لما قمنا به من أعمال التدقيق ً لمعايير . إن مسئوليتنا ھي إبداء الرأي عن ھذه البيانات المالية الموحدة وفقا لقد تم تدقيقنا وفقا
والتي تتطلب منا االلتزام بأخالقيات المھنة وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق بھدف الحصول على تأكيدات التدقيق الدولية، 

  .معقولة عن خلو البيانات المالية الموحدة من أية معلومات جوھرية خاطئة

. انات المالية الموحدةيشمل التدقيق القيام بإجراءات بھدف الحصول على أدلة تدقيق مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة بالبي
تعتمد إجراءات التدقيق المختارة على تقديراتنا، بما فيھا تقييم مخاطر وجود معلومات جوھرية خاطئة بالبيانات المالية الموحدة 

وعند تقييم ھذه المخاطر فإننا نأخذ في االعتبار أنظمة الرقابة الداخلية المعنية . سواء كانت ناتجة عن اختالسات أو أخطاء
وذلك بھدف تصميم إجراءات التدقيق المناسبة في ظل من قبل الشركة بإعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة 

كما يشمل التدقيق أيضاً تقييماً لمدى . للشركةاألوضاع القائمة وليس بغرض إبداء رأي عن مدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية 
العام لعرض لبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي تجريھا اإلدارة باإلضافة إلى تقييم مالءمة المبادئ المحاسبية المت

 . لبيانات المالية الموحدةل

لنا  ذي توص رأي ال ليم لل اس س وين أس بة لتك ة ومناس ا كافي لنا عليھ ي حص دقيق الت ة الت رى أن أدل ا ن إنن
  .إليه
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  ي أالر

الجوانب الجوھرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في  افةبرأينا أن البيانات المالية الموحدة تظھر بصورة عادلة، في ك
ً للمعايير الدولية  2013ديسمبر  ٣١ وأدائھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدية الموحدة للسنة المنتھية بذلك التاريخ وذلك وفقا

  .للتقارير المالية

  التقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

تمسك سجالت محاسبية  الشركةإن . ألغراض التدقيقالمعلومات واإليضاحات التي رأيناھا ضرورية  جميعحصلنا على لقد 
للمخزون وفقا  منتظمة وأن البيانات المالية الموحدة تتفق مع تلك السجالت كما أننا نؤكد على أنه قد تم إجراء الجرد الفعلي

دفاتر لقد راجعنا تقرير مجلس اإلدارة ونؤكد على أن المعلومات المالية الواردة به مطابقة لما ورد في  .لألصول المرعية
أو لبنود  ٢٠٠٢لسنة ) ٥(لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية القطري  ،الشركةسجالت و

 ٣١جوھري على أعمال الشركة أو مركزھا المالي كما في سلبي النظام األساسي للشركة خالل السنة يمكن أن يكون لھا أثر 
 . ٢٠١٣ديسمبر 

  
  
  
  
  
  يعقوب حبيقة                  ٢٠١٤ فبراير ١٠

  كي بي إم جي  –شريك                   الدوحة
  )٢٨٩(سجل مراقبي الحسابات القطري رقم                   دولة قطر

  
  
  
  

  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )تابع( .ق.م.الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش - المستقلينالحسابات  مدققي تقرير



  يباللایر القطر                                .ق.م.ش لشركة القطرية للصناعات التحويليةا
 

٣ 
  

  الموحدالمركز المالي  بيان
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في كما 

     

 2012  2013 إيضاح الموجودات
     الموجودات غير المتداولة
 410,133,133  431,597,944 5 ممتلكات وآالت ومعدات

 45,887,839  45,887,839 6  عقاريةاستثمارات 
 ٥١٦،٧٥٤،٧٢١  552,632,540 7 استثمارات فى شركات زميلة

 ١٥٨،٥٤٢،٨٢٢  195,440,392 8 مالية أخرى موجودات
 ٨١،١٧٧،٠٣٤  99,275,728 )أ -١(٩ عالقة ذوف مستحق من طر

 ١،٢١٢،٤٩٥،٥٤٩  ١،٣٢٤،٨٣٤،٤٤٣ إجمالي الموجودات غير المتداولة
     الموجودات المتداولة

 30,372,470   ٣٧،٣٣٩،١٦٦ ١٠  مخزون
 94,548,163   ٨٢،٣٩٦،٨٣١ ١١ مدينون وأرصدة مدينة أخرى
 16,147,169   ٢٤،٠٥٨،٢٤٥ )أ -٢(٩ مستحق من أطراف ذات عالقة
 7,958,000   ٩،١٦٨،٢٨٩  استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة

 172,049,050   ١٦١،٦٧١،٥١١ ١٢ أرصدة لدى البنوكنقد و 

 321,074,852  ٣١٤،٦٣٤،٠٤٢  إجمالي الموجودات المتداولة

 1,533,570,401  ١،٦٣٩،٤٦٨،٤٨٥  إجمالي الموجودات
    

      المطلوبات   حقوق الملكية و
     حقوق الملكية
 396,000,000   ٣٩٦،٠٠٠،٠٠٠ ١٣ رأس المال

 250,000,000   ٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٤ احتياطي قانوني
 43,970,860   ٤٣،٩٧٠،٨٦٠   احتياطي عام

 182,499,480   ١٨٢،٤٩٩،٤٨٠ ١٥ احتياطي إعادة التقييم
 ٦٨،٣٤٤،٠١٥   ٩١،٥٧٦،٩٤٩ ١٦  احتياطي القيمة العادلة

 ٣٦٦،٩٧٧،٣٧٥   ٤٤٥،٢٩١،٢٤٢  أرباح  مدورة
 ١،٣٠٧،٧٩١،٧٣٠  ١،٤٠٩،٣٣٨،٥٣١  مساھمي الشركةحقوق الملكية ل

  ٢٨،٢٤٦،٣٥٧   ٣٢،٣٨٥،٦٩٤   حقوق األقلية الغير مسيطرة
 ١،٣٣٦،٠٣٨،٠٨٧  ١،٤٤١،٧٢٤،٢٢٥   إجمالي حقوق الملكية

      المطلوبات
     مطلوبات غير متداولة

 50,993,262   ٤٥،٦٤١،٦٣٦ ١٧ األجلالجزء طويل  – قروض
 11,273,321   ١٣،٠١١،٦١٧ ١٨  موظفينللخدمة النھاية  ةمكافآ

 1,481,904   ١،٧٩٨،٤٠٠ ١٩ أوراق دفع

 ٦٣،٧٤٨،٤٨٧ ٦٠،٤٥١،٦٥٣ إجمالى المطلوبات غير المتداولة

     مطلوبات متداولة

 5,631,076   ٢،٠٤٤،٥٨٢ ١٣  حسابات السحب على المكشوف
 13,193,563   ١٤،٥٩٤،٩٧٢ 16 األجل قصيرالجزء  – قروض

 ٧١،١٩٠،٩٧٣   ٧٨،٦٩٥،٦٤٠ 17 دائنون وأرصدة دائنة أخرى
 ٥،٨١٩،٠٦٩   ٣،٦٠٨،٣٢٨ ١٥ أوراق دفع

 ٣٧،٩٤٩،١٤٦   ٣٨،٣٤٩،٠٨٥ )ب(٩ مستحق ألطراف ذات عالقة
  ١٣٣،٧٨٣،٨٢٧  ١٣٧،٢٩٢،٦٠٧  المطلوبات المتداولةإجمالي 

 ١٩٧،٥٣٢،٣١٤ ١٩٧،٧٤٤،٢٦٠ إجمالي المطلوبات
 ١،٥٣٣،٥٧٠،٤٠١ ١،٦٣٩،٤٦٨،٤٨٥  المطلوبات و إجمالي حقوق الملكية

  

  :بالنيابة عنھمووقعھا  2014 فبراير ١٠بتاريخ من قبل مجلس اإلدارة الموحدة  موافقة علي ھذه البيانات الماليةتمت ال
  

  
  
  

  

 عبد الرحمن عبدهللا األنصاري/ السيد  عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني/ الشيخ
 الرئيس التنفيذي   رئيس مجلس اإلدارة 
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٤ 
  

    .الموحدةالمالية  البياناتمن ھذه مكمال  جزءتشكل  ٣٤إلى  ٨ صفحة اإليضاحات من



  يباللایر القطر                                .ق.م.ش لشركة القطرية للصناعات التحويليةا
 

٥ 
  

  الموحد  الربح أو الخسارة بيان
  2013ديسمبر  ٣١في  لسنة المنتھيةل

    2013  2012 
      إيضاح 
      
         

 ٣٥٣،٣٢٤،٦٧٢   ٣٤٨،٢٩٦،٥٤٩    المبيعات
 (285,740,690)   )٢٧٥،٧٤٩،٧٨٤(    تكلفة المبيعات

  ٦٧،٥٨٣،٩٨٢    ٧٢،٥٤٦،٧٦٥    مجمل الربح
      
 ٧،٣٦٤،٠٥٠   ٧،٧٩٣،١٥٨     ادات أخرىرإي

 )٣٨،٨٩٧،٩٨٧(    )٤١،٢٢٩،٣٩٥(   22  مصروفات إدارية وعمومية
  ٣٦،٠٥٠،٠٤٥    ٣٩،١١٠،٥٢٨     أرباح التشغيل

            
 ١٦٣،٠٦٤،٣٤٤   ١٤٥،٧٥٢،٥٤٧   ٧ حصة المجموعة من نتائج شركات زميلة

 ٢٦،٧٠٠،٨٤٨   ٣٢،٤٥٠،٥٠٥     إيرادات االستثمار
 )٣،١١٨،١٧٣(   )٢،٩٩١،٩٩٨(     تكاليف تمويل

 )٣،٩٤٩،٦٣٣(   )٣٩٩،٣٩٤(     متاحة للبيعموجودات مالية خسائر انخفاض في قيمة 

 ٢١٨،٧٤٧،٤٣١   ٢١٣،٩٢٢،١٨٨     فاة أعضاء مجلس االدارة أقبل مكربح الصافي 
  )٦،٠٠٠،٠٠٠(    )٦،٠٠٠،٠٠٠(     فاة أعضاء مجلس االدارةامك

 ٢١٢،٧٤٧،٤٣١   ٢٠٧،٩٢٢،١٨٨     ربح السنة صافي 

      :موزعة كما يلي
 ٢٠٨،٢٧٥،٧٣١   ٢٠٢،١٦٨،٠٦٩     مساھمي الشركةحقوق الملكية ل

 ٤،٤٧١،٧٠٠   ٥،٧٥٤،١١٩     حقوق األقلية الغير مسيطرة
   ٢١٢،٧٤٧،٤٣١   ٢٠٧،٩٢٢،١٨٨  
          

 5.26   5.11   23  على السھم  األساسي العائد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

    .تشكل جزء مكمال من ھذه البيانات المالية الموحدة ٣٤إلى  ٨ صفحة اإليضاحات من



  يباللایر القطر                                .ق.م.ش لشركة القطرية للصناعات التحويليةا
 

٦ 
  

  الموحد  األخر بيان الدخل الشامل
  2013ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 2012   2013   إيضاح  

  ٢١٢،٧٤٧،٤٣١    ٢٠٧،٩٢٢،١٨٨    صافي ربح السنة

          بنود الدخل الشامل األخر
نتيجة بيع  الربح أو الخسارةالمعاد تصنيفه إلى بيان 

 )١٩،٧٩٩،٧٣٠(   (13,918,436)   ١٦  متاحة للبيعموجودات مالية 
نتيجة انخفاض  الربح أو الخسارةالمعاد تصنيفه إلى بيان 

 ٣،٩٤٩،٦٣٣   399,394   ١٦  مالية متاحة للبيع موجودات
المالية المتاحة  موجوداتافي التغير في القيمة العادلة للص
  )١٢،٥٥٢،٠٨٨(   27,801,252   ١٦ للبيع

العادلة  من الشركات  القيمة احتياطي التغير فينصيب 
  )١،٠٨٣،٤٤٨(   8,950,724   ٧  الزميلة

  )٢٩،٤٨٥،٦٣٣(   ٢٣،٢٣٢،٩٣٤      إجمالي الدخل الشامل األخر للسنة

  ١٨٣،٢٦١،٧٩٨    ٢٣١،١٥٥،١٢٢     إجمالي الدخل الشامل للسنة

          :موزعة كما يلي
 178,790,098   225,401,003     الشركةمساھمي حقوق الملكية ل

 ٤،٤٧١،٧٠٠   ٥،٧٥٤،١١٩     حقوق األقلية الغير مسيطرة
    ١٨٣،٢٦١،٧٩٨    ٢٣١،١٥٥،١٢٢  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  .تشكل جزء مكمال من ھذه البيانات المالية الموحدة ٣٤إلى  ٨ صفحة اإليضاحات من



  يباللایر القطر                                                                                  ق.م.ش لشركة القطرية للصناعات التحويليةا
 

٧ 
  

  الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١المنتھية في  للسنة

 احتياطي عاماحتياطي قانوني رأس المال 
احتياطي إعادة 

 التقييم
احتياطي القيمة 

 أرباح مدورة العادلة

مجموع حقوق 
الخاص  الملكية

مساھمي الشركةب
 حقوق األقلية
 الغير مسيطرة

حقوق  مجموع
 الملكية

                  

 1,336,038,087   ٢٨،٢٤٦،٣٥٧  1,307,791,730  366,977,375  ٦٨،٣٤٤،٠١٥ 182,499,480  43,970,860 250,000,000  396,000,000 ٢٠١٢ ديسمبر ٣١الرصيد في 
                  

                         : إجمالي الدخل الشامل للسنة
  ٢٠٧،٩٢٢،١٨٨    5,754,119  202,168,069  202,168,069  -  -  -  -  -  السنة صافى ربح

 23,232,934   -  23,232,934  -  23,232,934  -  -  -  -  الدخل الشامل االخر للسنة
  ٢٣١،١٥٥،١٢٢    5,754,119  ٢٢٥،٤٠١،٠٠٣  202,168,069  23,232,934  -  -  -  -  إجمالي الدخل الشامل للسنة

صندوق االجتماعي و الالمحول الى 
 (5,054,202)   -  (5,054,202)  (5,054,202)  -  -  -  -  -  )٢١إيضاح (الرياضي 

نصيب حقوق االقلية من زيادة 
 3,385,218   3,385,218  -  -           رأس المال

 )١٢٣،٨٠٠،٠٠٠(   (5,000,000)  (118,800,000) (118,800,000)  -  -  -  -  - توزيعات أرباح مدفوعة

 1,441,724,225   32,385,694  1,409,338,531  445,291,242  91,576,949 182,499,480  43,970,860 250,000,000  396,000,000  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١الرصيد في 

                  
 ١،٢٨١،٧٨٣،١٨٢   28,774,657  ١،٢٥٣،٠٠٨،٥٢٥  ٢٨٢،٧٠٨،٥٣٧  97,829,648 182,499,480  43,970,860 250,000,000  396,000,000 ٢٠١١ديسمبر  ٣١الرصيد في 

                   
                              : إجمالي الدخل الشامل للسنة

  212,747,431    ٤،٤٧١،٧٠٠  ٢٠٨،٢٧٥،٧٣١  ٢٠٨،٢٧٥،٧٣١  -  -  -  -  -  صافي ربح السنة
 )٢٩،٤٨٥،٦٣٣(   -  )٢٩،٤٨٥،٦٣٣(  -  )٢٩،٤٨٥،٦٣٣(  -  -  -  -  الدخل الشامل االخر للسنة

  ١٨٣،٢٦١،٧٩٨    ٤،٤٧١،٧٠٠  ١٧٨،٧٩٠،٠٩٨  ٢٠٨،٢٧٥،٧٣١  )٢٩،٤٨٥،٦٣٣(  -  -  -  -  الدخل الشامل للسنةإجمالي 
صندوق االجتماعي و الالمحول الى 

 (5,206,893)   -  (5,206,893)  (5,206,893)  -  -  -  -  -  )٢١إيضاح (الرياضي 
 )١٢٣،٨٠٠،٠٠٠(   )٥،٠٠٠،٠٠٠(  )١١٨،٨٠٠،٠٠٠( )١١٨،٨٠٠،٠٠٠(  -  -  -  -  -  توزيعات أرباح مدفوعة

 1,336,038,087   ٢٨،٢٤٦،٣٥٧  1,307,791,730  366,977,375  ٦٨،٣٤٤،٠١٥ 182,499,480  43,970,860 250,000,000  396,000,000 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  
  
  

    .تشكل جزء مكمال من ھذه البيانات المالية الموحدة ٣٤إلى  ٨ صفحة اإليضاحات من



  باللایر القطرى                                 ق.م.ش لشركة القطرية للصناعات التحويليةا
 

٨ 
  

  الموحدالتدفقات النقدية  بيان
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في  المنتھية للسنة

  2013  2012 
   إيضاح 

     التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 
 ٢١٢،٧٤٧،٤٣١  ٢٠٧،٩٢٢،١٨٨  السنة ربحصافى 

     :تسويات لـ

 ٢٣،٦٢٢،١٠٠  25,842,364 ٥  و معداتآالت استھالك ممتلكات و
 )٦٠٤،٧١١(  (204,676)    ومعدات آالتو ربح بيع ممتلكات

 )١٦٣،٠٦٤،٣٤٤(  (145,007,643) 7  حصة من أرباح شركات زميلةصافى 
 )١٨،٩٦٤،٥٥٨(  )١٨،٨٤٦،٠٨٤(   أرباح بيع استثمارات

 ٣،٩٤٩،٦٣٣  399,394  16  خسائر انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
 )٩،٩٠٤(  (56,177)   مخصص بضاعة بطيئة الحركة) المسترد من(

 ٨٦٧،٥٥٢  660,291    ديون مشكوك فى تحصيلھا مخصص
 ٢،٣٤١،٢١٤  2,216,707  نھاية الخدمة للموظفين مكافأة 

 ٣،١١٨،١٧٣  2,991,998  مصروفات تمويلية 
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات 

 ٦٤،٠٠٢،٥٨٦  ٧٥،٩١٨،٣٦٢  التشغيل  

 )٢،٧٧٩،٧٤٤(  (6,910,519)  التغير في المخزون
 )٣،١٦٤،٩٧٠(  (7,911,076)  عالقةالتغير في المستحق من أطراف ذات 

 )١،٤٠٩،٤٧٣(  11,491,041   التغير في مدينون و أرصدة مدينة أخرى 
 ١٠،٠٥٤،٥٣٠  399,939   عالقةالتغير في المستحق ألطراف ذات 

 ١،٩٧١،٦٧٥  )٢،٦٧٢،٧٠٨(    التغير في دائنون و أرصدة دائنة أخرى
  ٦٨،٦٧٤،٦٠٤   ٧٠،٣١٥،٠٣٩   النقد الناتج من التشغيل
  )٣٨٩،٨٣٨(   (478,411)   المدفوعةنھاية الخدمة للموظفين 

  (3,118,173)  (2,991,998)   مصروفات تمويلية مدفوعة

 ٦٥،١٦٦،٥٩٣  ٦٦،٨٤٤،٦٣٠ صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

     التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار
 )٦٩،٢٠٢،٠٣٥(  (47,405,099) 5 ومعدات آالتو ممتلكاتالمدفوع لشراء 

 ٦٠٤،٧١١  302,600  ومعدات آالتو ممتلكات بيع من المتحصل
 )١٥،٦٦٧،٧٢٥(  (24,715,027) 7 استثمارات في شركات زميلةالمدفوع لشراء 
 )٧٥٤،٨٥١(  -   متاحة للبيع  موجودات ماليةالمدفوع لشراء 

 ١١،٨٩٧،٠٣٥  50,250,377   للبيع متاحة موجودات مالية بيع من المتحصل
 )٧،٩٥٨،٠٠٠(  )٥٥،٦٢٩،٣٣٦(   محتفظ بھا للمتاجرة موجودات ماليةالمدفوع لشراء 

 ١٣٧،٥٢٦،٦٨٢  142,795,575 7 زميلة شركات من مقبوضة موزعة أرباح
 )١٠،٠٠٠،٠٠٠(  - ١٢ ألجلقصيرة  ودائع 

 ٤٦،٤٤٥،٨١٧  ٦٥،٥٩٩،٠٩٠  صافى التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار

     النقدية من أنشطة التمويلالتدفقات 
 )٢،٧٤٤،٤٠٢(  (18,098,694)   طرف ذات عالقة –المسدد من قرض مدين 

 ٢٢،٣٦٦،٣٣١  (3,950,217)   قروض ال علىصافي الحركة 
 )٥،٦٤٩،٢٠٦(  (1,894,245)   المسدد من أوراق الدفع

  -  3,385,218   نصيب حقوق االقلية من زيادة راس المال
 )١٢١،٢٥٣،٦٤٩(  (118,676,827)   مدفوعة موزعة أرباح

 )١٠٧،٢٨٠،٩٢٦( )١٣٩،٢٣٤،٧٦٥(    صافى التدفقات النقدية المستخدمة فى أنشطة التمويل

 ٤،٣٣١،٤٨٤  (6,791,045)    سنةصافى التغير في النقد و ما يعادله خالل ال
 ١٥٢،٠٨٦،٤٩٠  156,417,974  يناير  ١النقد و ما يعادله في 

 ١٥٦،٤١٧،٩٧٤  ١٤٩،٦٢٦،٩٢٩ ١٢ ديسمبر  ٣١النقد و ما يعادله في 
  

.تشكل جزء مكمال من ھذه البيانات المالية الموحدة ٣٤إلى  ٨ صفحة اإليضاحات من



                                                    .ق.م.الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش
  لموحدةإيضاحات حول البيانات المالية ا

   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في  نةلسل

٩ 
  

  الوضع القانوني والنشاط الرئيسي (1)

         بتاريخ ١٩٩٠لسنة )  ٥٤( بموجب المرسوم األميري رقم ") الشركة) ("ق.م.ش(تأسست الشركة القطرية للصناعات التحويلية 
 تمارس الشركة نشاطھا. وھي تعمل بموجب قانون الشركات القطري)  ١٢٩٩١( وقيدت بالسجل التجاري رقم  ١٩٩٠فبراير  ١١

  .داخل دولة قطر وخارجھا الصناعيبأستثمار أموالھا في مختلف أوجه االستثمار 

  :كاالتى  الفروعوتشمل البيانات المالية الموحدة للمجموعة بيانات 

  سجل تجارى رقم 

 12991/2 الورقية للصناعات الوطنيةالشركة
 12991/3  لألحماض قطرشركة
 12991/4  الرمال لمعالجة قطرمصنع
 12991/5  التبليط ألحجار القطرية الشركة

  
 ").لمجموعةا"إليھا  يشار(وتلك الخاصة بشركاتھا التابعة  المالية للشركة البياناتالموحدة  بيانات الماليةالتشمل كما 

  أساس اإلعداد  )٢(

  فقرة االلتزام )أ(

  .للتقارير المالية الصادرة عن المجلس الدولي لمعايير المحاسبةتم إعداد البيانات المالية الموحدة المرفقة وفقا للمعايير الدولية 

  أساس القياس)ب( 

ً لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا  واإلستثمارات المحتفظ بھا  المتاحة للبيع الموجودات الماليةتم أعداد ھذه البيانات المالية الموحدة وفقا
  .بالقيمة العادلة قياسھام تيالتي  المحتفظ بھا لإلستخدام واألرض للمتاجرة

  عملة الوظيفية و عملة العرض )ج(

تم تقريبھا إلى  المعروضة تم عرض ھذه البيانات المالية الموحدة باللایر القطري والذي يمثل العملة الوظيفية للشركة، وجميع المبالغ
  .أقرب لایر قطري ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك

  واألحكاماستخدام التقديرات  )د(

 يتطلب إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة من اإلدارة إجراء أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ
  .قد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه التقديرات .رادات والمصروفاتذات الصلة للموجودات والمطلوبات واإلي

لتي تتضمن قدرا كبيرا من التقديرات أو التعقيدات أو المجاالت التي تكون فيھا االفتراضات والتقديرات ھامة تم اإلفصاح عن المجاالت ا
  . على ھذه البيانات المالية الموحدة ٢٧بالنسبة للبيانات المالية الموحدة في اإليضاح رقم 

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

  



                                                    .ق.م.الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش
  لموحدةإيضاحات حول البيانات المالية ا

   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في  نةلسل

١٠ 
  

  )تابع(أساس اإلعداد  )٢(

  المعايير والتفسيرات الجديدة) ـھ(

   2013يناير  ابتداءاً منالمعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة والتي دخلت حيز التنفيذ  -١

  :وھى متعلقة بالمجموعة ٢٠١٣يناير  ١ر والتعديالت والتفسيرات والتى دخلت حيز التنفيذ ابتداءاً من يفيما يلى المعاي

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

م  دولي رق بة ال ار المحاس ى معي ديالت عل ترط التع ادة ) ١(تش ن إع ي يمك ر الت امل اآلخ دخل الش ود ال رض بن ان بع ام الكي قي
دا  ن أب ي ال يمك ك الت ن تل ل ع كل منفص ك بش ة وذل روط معين ق ش ة تحق ي حال تقبل ف ي المس ارة ف ربح أو الخس ى ال نيفھا إل تص

  . إعادة تصنيفھا إلى الربح أو الخسارة

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

  منافع الموظفين –) ٢٠١١( ١٩معيار المحاسبة الدولي  )ب(

 يغير ھذا المعيار تعريف منافع الموظفين قصيرة األجل واألخرى طويلة األجل لتوضيح الفرق بينھما 

  تأثير ھام على البيانات المالية  المالية الموحدة للمجموعة إن تبني ھذا التعديل ليس لة

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

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

 ركات الز عالش ا للبي تفظ بھ ة المح م : ميل ة رق ارير المالي دولي للتق ار ال ع " ٥المعي ا للبي تفظ بھ ة المح ر المتداول ودات غي الموج
ة ات المتوقف ايير " والعملي ق المع ي تحق ترك الت روع مش ة أو مش ركة زميل ي ش تثمار، ف ن اس زء م تثمار أو ج ى االس ق عل يطب

إن الك ع، ف ا للبي تفظ بھ ا مح ى أنھ نفة عل بح مص علتص ه للبي تفظ ب زء المح تبعاد الج ين اس ة لح وق الملكي ة حق ق طريق ان يطب تم . ي ت
ا  ا بكونھ تفظ بھ اھمة المح تمرت المس ة إذا اس وق الملكي ة حق تخدام طريق تبعاد باس د االس ا بع تفظ بھ اھمات مح ة مس بة بأي المحاس

 شركة زميلة أو مشروعا مشتركا و،
 
 ،تركة يطرة المش ام أو الس وذ الھ ف النف د توق ترك أو  عن روع مش ي مش تثمارا ف ة اس ركة زميل ي ش تثمار ف بح االس و أص ى ول حت

  .العكس، ال تقوم الشركة بإعادة قياس المساھمة المحتفظ بھا

  المالية الموحدة للمجموعة يةإن تبني ھذا التعديل ليس لة تأثير ھام على البيانات المال

  )٢٠١١(عن مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية  ٧قم التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية ر)  د(

احات  ة  -اإلفص ات المالي ة والمطلوب ودات المالي ة الموج م (مقاص ة رق ارير المالي دولي للتق ار ال ى المعي ديالت عل دم ) ٧التع تق
ان الي للكي ز الم ى المرك ة عل ات المقاص ر اتفاقي ن أث احات ع ا. إفص ات اإلفص ى متطلب تنادا عل ى اس يكون عل دة س ح الجدي

ب  ة بموج ق المقاص دود ح ة وح الي وطبيع ز الم ان المرك ي بي تھا ف ت مقاص ي تم الغ الت ة المب ن ماھي ات ع ديم معلوم ة تق المجموع
  .اتفاقيات المقاصة األصلية أو اتفاقيات مشابھة

  ةإن تبني ھذا التعديل ليس لة تأثير ھام على البيانات المالية  المالية الموحدة للمجموع

   



                                                    .ق.م.الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش
  لموحدةإيضاحات حول البيانات المالية ا

   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في  نةلسل

١١ 
  

  )تابع(أساس اإلعداد  )٢(

  )تابع(المعايير والتفسيرات الجديدة ) ھـ (

  )تابع( 2013يناير  ١المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة والتي دخلت حيز التنفيذ في أو بعد

ـ( ة ) ھ ارير المالي دولي للتق ار ال بة  – ١٠المعي ار المحاس دة ومعي ة الموح ات المالي دولي البيان لة   ٢٧ال ة المنفص ات المالي البيان
)٢٠١١(  

م  ة رق ارير المالي دولي للتق ار ال دم المعي ا ١٠يق تثمر فيھ ركة المس د الش ب توحي ان يج ا إذا ك د م ردي لتحدي يطرة ف وذج س . نم
م  ة رق ارير المالي دولي للتق ار ال تبدل المعي م  ١٠يس دولي رق بة ال ار المحاس ن معي زاء م دة " ٢٧أج ة الموح ات المالي البيان

لة ات المال" والمنفص الج البيان ذي ع م ال ايير رق ير المع ة تفس ير لجن دة وتفس ة الموح د " ١٢ي راض  –التوحي ركات األغ ش
ة ون ". الخاص ا، أو أن تك تثمر فيھ ركة المس ى الش لطة عل ة س ان للمجموع ا إذا ك ى م ذا عل د ھ يطرة الجدي وذج الس ز نم يرك

درة عل ا والق تثمر فيھ ركة المس ا بالش ن ارتباطھ ا م وق فيھ ا حق رة أو لھ دات متغي ة لعائ ذه عرض ى ھ أثير عل لطتھا للت تخدام س ى اس
دات م . العائ ة رق ارير المالي دولي للتق ار ال ات المعي ا لمتطلب د وفق ة بالتوحي بية الخاص تھا المحاس ة سياس دلت المجموع  ١٠ع

  . وقامت بإعادة تقييم نتيجة التوحيد الخاصة بھا

  .لمالية الموحدة للمجموعةلم يكن إلعادة تقييم السيطرة ومتطلبات التوحيد أي أثر على البيانات ا

  االتفاقيات المشتركة - ١١المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) و(
م  ة رق ارير المالي دولي للتق ار ال ل المعي م  ١١يح دولي رق بة ال ار المحاس ل معي ذي  ٣١مح تركة وال اريع المش ي المش اھمات ف المس

تركة اريع المش ع المش ل م دولي للت. يتعام ار ال ب المعي م يتطل ة رق ارير المالي تركة  ١١ق ات المش ي الترتيب اھمات ف نيف المس تص
تركة  ات مش ا عملي ى أنھ ا عل ب(إم ة بالترتي ات المتعلق اه المطلوب ات تج ول والتزام ي األص وق ف ة الحق دى المجموع ان ل و لك ) ل

تركة  اريع مش ب(أو مش ول الترتي افي أص ي ص ط ف وق فق ة الحق دى المجموع ان ل و ك ذا ا). ل راء ھ د إج ى عن ب عل يم يج لتقي
  . المجموعة أن تضع في االعتبار ھيكل الترتيبات والحقائق والظروف األخرى

ي  تثمارھا ف يم اس ادة تقي ت بإع د قام تركة وق ات المش ي الترتيب اھماتھا ف بية لمس تھا المحاس ديل سياس ة بتع ت المجموع قام
  .الترتيبات المشتركة

  .كة أثر ھام على البيانات المالية الموحدةليس إلعادة تقييم المشاركة في الترتيبات المشتر

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

م  ة رق ارير المالي دولي للتق ار ال ع المعي ركات  ١٢يجم ي الش ان ف اھمات الكي ن مس اح ع تراطات اإلفص ة اش د كاف ار واح ي معي ف
ات  ة والترتيب دةالتابع ر الموح ة غي ات المنظم ة والكيان ركات الزميل تركة والش ة . المش ن طبيع ات ع ن معلوم اح ع ترط اإلفص يش

  .ھذه المساھمات والمخاطر واآلثار المالية المصاحبة لھا

م  ة رق ارير المالي دولي للتق ار ال ة للمعي ة  ١٢نتيج ركات التابع ي الش اھماتھا ف ول مس احاتھا ح يع إفص ة بتوس ت المجموع قام
  .كيانات المنظمة األخرىوال

  قياس القيمة العادلة - ١٣المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )ح( 

م  ة رق ارير المالي دولي للتق ار ال وفر المعي اس  ١٣ي ه قي ل توجي ل مح و يح ة وھ ة العادل اس القيم ة قي ن كيفي ه ع دا للتوجي درا واح مص
ايي ل المع ي ك الي ف ت الح ي الوق ر ف ة المنتش ة العادل ةالقيم ارير المالي ة للتق ا . ر الدولي ى أنھ ة عل ة العادل ف القيم ار تعري د المعي يوح

اريخ  ي ت وق ف اركة بالس راف مش ين أط ة ب ة نظامي ي معامل زام ف ل الت ن تحوي ه ع ود أو دفع ع موج ن بي تالمه ع ن اس ذي يمك عر ال الس
اس ي. القي ة ف ة العادل ات القيم ول قياس اح ح ات اإلفص ع متطلب ل ويوس ار مح ل المعي ة  يح ارير المالي رى للتق ة األخ ايير الدولي المع

  .٧متضمنة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
م  ة رق ارير المالي دولي للتق ار ال ة للمعي وص التعاقدي ا للنص ت  ١٣وفق ةقام د  المجموع ة الجدي ة العادل اس القيم ه قي ق توجي بتطبي

دة احات الجدي ة لإلفص ات مقارن ة معلوم ديم أي م بتق م تق تقبلية ول ورة مس ات . بص ى قياس ام عل ر ھ ر أث يس للتغيي اله، ل ر أع ا ذك رغم م ب
  أصول والتزامات الشركة
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١٢ 
  

  )تابع(أساس اإلعداد  )٢(

  )تابع(عايير والتفسيرات الجديدة الم) ھـ(

  )تابع( 2013يناير  ١المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة والتي دخلت حيز التنفيذ في أو بعد -١
  
  قياس القيمة العادلة - ١٣المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )ط(

لة وھو يحل محل توجيه قياس القيمة العادلة مصدرا واحدا للتوجيه عن كيفية قياس القيمة العاد ١٣يوفر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
يوحد المعيار تعريف القيمة العادلة على أنھا السعر الذي يمكن استالمه عن . المنتشر في الوقت الحالي في كل المعايير الدولية للتقارير المالية

يحل المعيار محل ويوسع متطلبات . ريخ القياسبيع موجود أو دفعه عن تحويل التزام في معاملة نظامية بين أطراف مشاركة بالسوق في تا
  .٧اإلفصاح حول قياسات القيمة العادلة في المعايير الدولية األخرى للتقارير المالية متضمنة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

القيمة العادلة الجديد بصورة مستقبلية ولم  قامت الشركة بتطبيق توجيه قياس ١٣وفقا للنصوص التعاقدية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  برغم ما ذكر أعاله، ليس للتغيير. تقم بتقديم أية معلومات مقارنة لإلفصاحات الجديدة

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

د من التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية التي على عد ٢٠١١احتوت التحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة في 
تشتمل التحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية على تعديالت . يرى مجلس معايير المحاسبة الدولية أنھا غير عاجلة ولكنھا ضرورية

ديالت اصطالحية وتحريرية متعلقة بتشكيلة فردية من ينتج عنھا تغييرات محاسبية ألغراض العرض واالعتراف والقياس إضافة إلى تع
  . المعايير الدولية للتقارير المالية

  المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ بعد )٢

ولم يتم  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في المعايير والتعديالت على المعايير والتفسيرات الجديدة التي صدرت لكن لم يسري مفعولھا للسنة 
:تطبيقھا عند تطبيق ھذه البيانات المالية الموحدة كانت كما يلي  

 
 "األدوات المالية" ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   )أ 

م  ة رق ارير المالي دولي للتق ار ال دخل المعي ة) ٢٠٠٩( ٩ي ودات المالي اس الموج نيف وقي دة لتص ات جدي دم . متطلب ار يق المعي
م  ة رق ارير المالي دولي للتق ة) ٢٠١٠( ٩ال ات المالي ق بالمطلوب ار المتعل ى المعي افات عل بية . إض ايير المحاس س المع دى مجل ل

م  ة رق ارير المالي دولي للتق ار ال ات المعي ى متطلب دودة عل ديالت مح ع تع ا لوض روعا قائم ا مش ة حالي اس  ٩الدولي نيف والقي للتص
  .عالجة انخفاض قيمة الموجودات المالية ومحاسبة التحوطوإضافة متطلبات جديدة لم

  
م  ة رق ارير المالي دولي للتق ار ال وفمبر  ٩المعي ى ن دارة ف م إص وبر  ٢٠٠٩ت ي أكت ه ف م تعديل وفمبر  ٢٠١٠وت ل  ٢٠١٣ون وح

ار ال ي المعي وط ف بة التح ة ومحاس ات المالي ودات وااللتزم اس الموج نيف وقي ة بتص زاء المتعلق ض االألج ل بع دولي مح بة ال محاس
م  م . ٣٩رق ة رق ارير المالي دولي للتق ار ال ي للمعي ق االلزام اريخ التطبي د ت تم تحدي م ي ن  ٩ل اء م د األنتھ ده عن يتم تحدي ن س ولك

  . مسموح به ٩المراحل القائمة وبالرغم من ذلك فإن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  

 .على البيانات المالية المالية الموحدة للمجموعة إن تبني ھذا التعديل ليس لة تأثير ھام
 

 الموظفين منافع) ر( ١٩ رقم الدولي المحاسبة معيار على التعديالت  )ب 
ق ار يطب بة معي دولي المحاس م ال افع ١٩ رق وظفين من ديالت( الم ى تع ار عل بة معي دولي المحاس م ال ى) ر( ١٩ رق تراكات عل  االش
ن ب م وظفين جان ن أو الم راف م ة أط ط ثالث افع لخط ددة من دف. مح ديالت ھ و التع يط ھ بة تبس ن المحاس تراكات ع تقلة االش  المس
  .الموظفين خدمة سنوات عدد عن

  . للمعيار المبكر بالتطبيق يسمح. ٢٠١٤ يناير ١ بعد أو في تبدأ التي السنوية للفترات المفعول سارية التعديالت تصبح
  .التعديالت ھذه تبني من كبيرا أثرا المجموعة تتوقع ال
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١٣ 
  

  )تابع(أساس اإلعداد  )٢(

  )تابع(المعايير والتفسيرات الجديدة ) ھـ(

  )تابع( المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ بعد )٢
 

م   )ج  ة رق ارير المالي دولي للتق ار ال ى المعي ديالت عل م  ٧التع دولي رق بة ال ار المحاس ة  ٣٢ومعي ن مقاص ة ع ودات المالي الموج
 )٢٠١١(والمطلوبات المالية 

  
ة  ات المالي ة والمطلوب ودات المالي ة الموج م (مقاص دولي رق بة ال ار المحاس ى معي ديل عل دولي ) ٣٢تع بة ال ار المحاس ح معي يوض

م  ة  ٣٢رق ة معادل وية اإلجمالي ون التس ى تك ة ومت ذا للمقاص ا ناف ا قانوني ان حق ك الكي ى يمل ير مت الل تفس ن خ ة م ايير المقاص مع
افية وية الص ول التع. للتس ري مفع د يس ي أو بع دأ ف ي تب نوية الت رات الس اير  ١ديالت للفت ك  ٢٠١٤ين من تل ة ض رات المرحلي والفت
  .يسمح بالتبني المبكر. الفترات السنوية

  .ال تتوقع المجموعة حدوث تأثير ھام نتيجة لتبني ھذا التعديل
  

  )١٢يار الدولي للتقارير المالية رقم والمع ١٠تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (الكيانات االستثمارية   )د 
ذي نح وال اء يم ا إعف ن معين د م ات توحي تثمارية الكيان ترط. االس ات يش ة كيان ة مالي بة مؤھل ن للمحاس تثمار ع ي االس ركات ف  ش
تثمر ا مس يطر فيھ ا ومس ى عليھ اس عل ة أس ة القيم اريخ. العادل ريان ت ول س و المفع رات ھ نوية الفت ي الس دأ الت ي تب د أو ف  ١ بع

  .١٠ رقم المالية للتقارير الدولي المعيار تبني مع التماشي لتمكين المبكر بالتبني يسمح لكن ،٢٠١٤ يناير
  .ال تتوقع المجموعة حدوث تأثير ھام نتيجة لتبني ھذا التعديل

  
 غير المالية عن إفصاحات المبلغ القابل لالسترداد بالنسبة للموجودات ٣٦التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   )ه 

احات غ إفص ل المبل ترداد القاب بة لالس ودات بالنس ر للموج ة غي ديالت( المالي ى التع ار عل بة معي دولي المحاس م ال ت) ٣٦ رق  قام
يع احات بتوس الغ إفص ة المب ترداد القابل دما لالس تند عن ك تس الغ تل ى المب ة إل ة قيم ل عادل ن تق اليف ع تبعادات تك ارة االس  وخس

  . بھا المعترف القيمة في االنخفاض
بح ديالت تص ارية التع ول س رات المفع نوية للفت ي الس دأ الت ي تب د أو ف اير ١ بع ب. ٢٠١٤ ين ى يج ان عل دم الكي ق ع ذه تطبي  ھ

  .١٣ رقم المالية للتقارير الدولي المعيار أيضا فيھا تطبق ال التي) المقارنة فترات متضمنة( الفترات في التعديالت
.تأثير ھام نتيجة لتبني ھذا التعديلال تتوقع المجموعة حدوث 
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١٤ 
  

  السياسات المحاسبية الھامة)   ٣( 

  . تم تطبيق السياسات المحاسبية الھامة التالية عند إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة

  أساس توحيد البيانات المالية ) أ(

  الشركات التابعة ]١[

توجد السيطرة عندما يكون بإمكان المجموعة المقدرة على السيطرة المباشرة أو . الشركات التابعة ھي تلك التي تسيطر عليھا المجموعةا
لتحديد ما إذا كانت ھنالك سيطرة على أية . غير المباشرة على السياسات التشغيلية والمالية ألي شركة للحصول على منافع من أنشطتھا

الياً أو يمكن تحويلھا بما في ذلك حقوق التصويت المحتملة التي شركة يؤخذ في االعتبار وجود حقوق تصويت محتملة وقابلة للممارسة ح
٪ من حقوق التصويت من خالل تملك أو اتفاقيات، نتيجة ٥٠باإلضافة إلى ذلك قد توجد السيطرة بدون حيازة . بحوزة شركة أخرى
سيطرة فردية، وتتضمن المقدرة على اتخاذ إن السيطرة بحكم الواقع ھي السيطرة بدون وجود حق قانوني لممارسة . للسيطرة بحكم الواقع

. قرارات بدون مشاركة من أطراف أخرى والمقدرة على إصدار توجيھات تتعلق بالسياسات التشغيلية والمالية الخاصة بالمؤسسة المعنية
يتم إعداد . اريخ انتھاء ذلك التحكمتتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركات التابعة من تاريخ بدء التحكم بإدارتھا إلى ت

تسجل خسائر الشركة التابعة في المساھمات التي غير مسيطرة حتى لو . البيانات المالية للشركات التابعة لنفس السنة المالية للشركة األم
  :التابعة المسيطر عليھا كاالتىوتشمل البيانات المالية الموحدة للمجموعة بيانات الشركة االم والشركات .  نتج عن ذلك عجز في الرصيد

  نسبة الملكية 

 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 

 %٥١ %٦٠ )م.م.ذ(رقط – العضوية .ج.ل.كشركة
 % ٥٠ % ٥٠ )*()م.م.ذ( المعادن لتغليف قطرشركة

   

الشركة القطرية يتم تجميعھا في البيانات المالية الموحدة حيث أن " تابعةشركة " )م.م.ذ( المعادن لتغليف قطر البيانات المالية لشركة(*) 
لھا السيطرة على السياسات المالية والتشغيلية للشركة التابعة وذلك من خالل تمثيل األغلبية في " األمالشركة " ق.م.للصناعات التحويلية ش

  .مجلس اإلدارة
  
  الزميلةالشركات  ]٢[

يوجد التأثير الھام عندما . ھي الشركات التي يوجد للمجموعة تأثير ھام، وليست سيطرة، على سياساتھا المالية والتشغيلية الزميلةالشركات 
تتم . شركة تابعة أو مشروعا مشتركا الزميلةال تعتبر الشركة . في المائة من قوة التصويت بالشركة ٥٠إلى  ٢٠تملك المجموعة ما بين 
ويتم ) الشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية(ستخدام طريقة حقوق الملكية أبالزميلة ات في الشركات المحاسبة عن االستثمار

تتضمن استثمارات المجموعة الشھرة التي يتم تحديدھا عند االقتناء بالصافي من أية خسائر انخفاض في . االعتراف بھا مبدئيا بالتكلفة
الية الموحدة حصة المجموعة من اإليرادات والمصروفات والتغيرات في الشركات المستثمر فيھا تتضمن البيانات الم. القيمة متراكمة

ام بطريقة حقوق الملكية بعد إجراء التعديالت التي يتم إجراؤھا لتتماشى مع السياسات المحاسبية للمجموعة، وذلك من تاريخ بدء النفوذ الھ
حصة المجموعة من الخسائر مساھمتھا في عندما تتجاوز. السيطرة المشتركة فوذ الھام أوأو السيطرة المشتركة وحتى تاريخ توقف ذلك الن
 ،للصفر تضمنة أية استثمارات طويلة األجلمض القيمة الدفترية لتلك المساھمة يتم تخفي ،الشركة المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية

فيه لدى المجموعة التزام أو أنھا تقوم بدفعات بالنيابة عن الشركة المستثمر  عدا إلى الحد الذي يكونإيقاف إثبات الخسائر األخرى فيما و
  . فيھا

 العمليات التي تتم السيطرة المشتركة عليھا ]٣[

العملية التي تتم السيطرة المشتركة عليھا ھي تلك الشركات التي تملك المجموعة سيطرة مشتركة على عملياتھا ويتم تأسيسھا بموجب 
المجموعة بحصتھا في المشروع  تعترف. دية وتحتاج إلى موافقة باإلجماع فيما يخص القرارات المالية والتشغيلية اإلستراتيجيةاتفاقية تعاق

  .المشترك باستخدام طريقة التوحيد بالتناسب

 التعامالت المستبعدة عند توحيد البيانات المالية ]٤[

أو مصروفات غير محققة ناتجة من المعامالت بين شركات المجموعة عند إعداد يتم حذف األرصدة بين شركات المجموعة وأية إيرادات 
يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس طريقة اإليرادات غير المحققة ولكن فقط إلى الحد الذي ال يوجد فيه دليل . البيانات المالية الموحدة

  .على وجود خسائر انخفاض في القيمة
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١٥ 
  

  )تابع(المحاسبية الھامة السياسات )  ٣(

 حقوق األقلية الغير مسيطرة ]٥[

حصة من الربح أو الخسارة وصافي الموجودات التي ال تحتفظ بھا المجموعة ويتم عرضھا بصفة  حقوق األقلية الغير مسيطرةتمثل 
الخسائر المطبقة  ،ساھمي الشركةممنفصلة في بيان الدخل ومن خالل حقوق الملكية في المركز المالي الموحد بصفة منفصلة عن حقوق 

على حقوق األقلية والتي تزيد عن مساھمة حقوق األقلية يتم تخصيصھا في مقابل المساھمة في المجموعة فيما عدا إلى الحد الذي يكون 
مساھمة األقلية في الشركة التابعة يتم قياسھا  .فيه على األقلية التزام ملزم وتتمكن من القيام ببعض االستثمارات اإلضافية لتغطية الخسائر

  .مبدئيا بالتناسب مع حصة األقلية في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات وااللتزامات الطارئة المعترف بھا

 فقدان السيطرة ]٦[

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

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

  .متاح للبيع استنادا إلى مستوى التأثير الذي يتم االحتفاظ به

  تجميع األعمال والشھرة ]٧[

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

  .تملة التي تتم ممارستھا حالياتقييم السيطرة حقوق التصويت المح

  :تقوم المجموعة بقياس الشھرة في تاريخ االقتناء من حيث

 القيمة العادلة للمقابل المحول مضافا إليھا 
  ال تتمتع بالسيطرة في الكيان المقتنى مضافا إليه حقوق أقليةالمبلغ المعترف به ألية 
  الكيان المقتنى إذا كان تجميع األعمال يتم على مراحل ناقصاالقيمة العادلة لمساھمة حقوق الملكية السابقة في 
  للموجودات المقتناة القابلة للتحديد والمطلوبات المفترضة) القيمة العادلة عادة(صافي المبلغ المعترف به. 

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

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

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

 ة الداخلية؛تمثل المستوى األدنى داخل المجموعة الذي ترصد فيه الشھرة ألغراض اإلدار 

  لمعيار التقارير ً ال تكون أكبر من قطاع يستند إما على الھيكلية األساسية أو على الھيكلية الثانوية لتقارير المجموعة المحددة وفقا
 .التقارير القطاعية – ٨المالية الدولي رقم 

  .المبالغ عادة في الربح أو الخسارةيتم االعتراف بتلك . ال يتضمن المقابل المحول مبالغ ذات صلة بتسوية عالقات سابقة

التي تتكبدھا المجموعة في  –بخالف المصاحبة إلصدار أوراق مالية دائنة أو أوراق مالية في حقوق الملكية  –إن تكاليف المعامالت 
  .إطار تجميع األعمال تصرف عند تكبدھا

في حال كان المقابل المحتمل مصنفا كحقوق ملكية فال يعاد قياسه . يتم قياس أي مقابل مستحق محتمل بالقيمة العادلة عند تاريخ االقتناء
بخالف ذلك، يتم االعتراف بالتغيرات الالحقة في القيمة العادلة للمقابل المحتمل في . عندھا ويتم احتساب التسوية ضمن حقوق الملكية

  .الربح أو الخسارة

  

  



                                                    .ق.م.الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش
  لموحدةإيضاحات حول البيانات المالية ا

   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في  نةلسل

١٦ 
  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة )  ٣(

  )تابع(ال والشھرة تجميع األعم] ٧[

التي تتعلق بھا ) أو مجموعة الوحدات المنتجة للنقد(يتم تحديد انخفاض قيمة الشھرة بتقييم المبلغ القابل لالسترداد لوحدة إنتاج النقد 
) ات المنتجة للنقدأو مجموعة الوحد(يتم االعتراف بخسارة انخفاض في القيمة إذا كان المبلغ القابل لالسترداد لوحدة إنتاج النقد . الشھرة

ال يمكن رد خسارة االنخفاض . التي تم تخصيص الشھرة لھا) أو مجموعة الوحدات المنتجة للنقد(أقل من القيمة الدفترية لوحدة إنتاج النقد 
  .في القيمة في الفترات المستقبلية

أشارت األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن تتم مراجعة الشھرة للتحقق من االنخفاض في القيمة بشكل سنوي أو متكرر أكثر إذا 
حيث أن الشھرة .تقوم المجموعة باختبارھا السنوي لالنخفاض في قيمة الشھرة في نھاية السنة. القيمة الدفترية قد تكون انخفضت في القيمة

زء من أنشطة التشغيل داخل تلك الوحدة، وعندما يتم استبعاد ج) أو مجموعة الوحدات المنتجة للنقد(تشكل جزء من الوحدة المنتجة للنقد 
يتم . تدرج الشھرة المتعلقة بالنشاط المستبعد في القيمة الدفترية لھذا النشاط وذلك عند تحديد الربح أو الخسارة من استبعاد ھذا النشاط

في .المحتفظ به من الوحدة المنتجة للنقد قياس الشھرة المستبعدة في ھذه األحوال على أساس القيم النسبية للنشاط التشغيلي المستبعد والجزء
حالة بيع شركات تابعة، ُيدرج الفرق بين سعر البيع وصافي الموجودات زائداً مجموع فروقات تحويل العمالت المتراكم والشھرة غير 

  .المطفأة في بيان الدخل الموحد

  التعامالت بعمالت أجنبية )ب( 

لعملة الوظيفية للمجموعة باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ إجراء اإلى األجنبية الت التي تتم بالعمالت يجرى تحويل المعام
مكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة من سداد تلك المعامالت ومن تحويل العملة بأسعار الصرف في نھاية السنة . المعامالت

نتائج اليتم تحويل . األجنبية إلى اللایر القطري يتم االعتراف بھا في بيان الدخل بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت
 .المجموعةبالخاصة  العرض عملةإلى المجموعة عرض التي لھا عمالت مختلفة عن عملة والمركز المالي لجميع شركات المجموعة 

  االعتراف باإليرادات )ج( 

يتم تخفيض اإليراد بقيمة المواد المرجعة من العمالء والحسوم والخصوم . المستلم أو المستحق القبضيقاس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل 
  :يجب الوفاء بالمعايير المحددة التالية لالعتراف قبل االعتراف باإليرادات. المماثلة األخرى

  بيع البضائع )١(

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

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

بصورة موثوق بھا عندھا يتم االعتراف بالخصم في حالة احتمال منح خصم وكان من الممكن قياس مبلغ الخصم . بصورة موثوق بھا
  . كتخفيض لإليراد عندما يتم االعتراف بالمبيعات

  إيرادات توزيعات األرباح والفائدة )٢(

تستحق الفائدة على أساس الزمن  .يتم االعتراف بتوزيعات األرباح من االستثمارات عندما يحين حق المساھم في استالم تلك التوزيعات
إلي المبلغ األصلي القائم وبمعدل سعر الفائدة الفعلي المطبق، وھو السعر الذي يتم من خالله خصم التدفقات النقدية المستقبلية بالرجوع 

  .المقدرة على مدى العمر المتوقع للموجود المالي لصافي القيمة الدفترية لذلك الموجود

   



                                                    .ق.م.الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش
  لموحدةإيضاحات حول البيانات المالية ا

   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في  نةلسل

١٧ 
  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة )  ٣(

  )تابع ( يراداتاالعتراف باإل) ج(

  إيرادات عقود اإلنشاء )٣(

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

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

ال يكون من الممكن قياس حصيلة عقد اإلنشاء بصورة موثوق بھا، يتم االعتراف بإيراد العقد فقط إلى حد تكاليف العقد المتكبدة التي من 
  .يتم االعتراف بالخسارة المتوقعة من العقد مباشرة في بيان الدخل الموحد. المحتمل أن تكون قابلة لالسترداد

  إيرادات اإليجارات )٤( 

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

  ممتلكات وآالت ومعدات )د(

ً اإلھالك المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة تتضمن التكلفة . تقاس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا
تتضمن تكلفة الموجودات المكونة داخليا تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأية تكاليف . قتناء الموجودإبالمصروفات المتعلقة بصفة مباشرة 

تتم . متضمنة تكاليف االقتراض المرسملةة أخرى تتعلق بوضع الموجودات في حالة صالحة للعمل في الغرض المطلوب منھا، مباشر
  . رسملة البرمجيات المشتراة التي تعتبر جزءا مكمال لعمل المعدة ذات الصلة به كجزء من تلك المعدة

والمعدات التي تتم المحاسبة عنھا بصفة مستقلة ويتم شطب القيمة الدفترية تتم رسملة مصروفات استبدال أحد مكونات الممتلكات واآلالت 
تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط إلى الحد الذي تزيد فيه من المنافع االقتصادية المستقبلية لبند الممتلكات واآلالت . للمكون المستبدل

  .يان الدخل الموحد كمصروف عند تكبدھايتم االعتراف بجميع المصروفات األخرى في ب. والمعدات ذي الصلة

يتم نزع االعتراف عن بند الممتلكات واآلالت والمعدات عند استبعاده أو عندما يصبح من غير المتوقع وجود منافع اقتصادية مستقبلية من 
ل الموحد في السنة التي يتم يتم إدراج أي مكسب أو خسارة ناتجة عند نزع االعتراف عن الموجود في بيان الدخ. استخدامه أو استبعاده

  . فيھا نزع االعتراف عن الموجود

يعاد النظر في القيمة الدفترية للممتلكات و اآلالت و المعدات لتحديد االنخفاض عند وجود أحداث أو تغيرات ظرفية يحتمل معھا عدم 
دفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد المقدرة يتم وفي حالة وجود مثل ھذا المؤشر وعندما تتجاوز القيمة ال. استرداد القيمة الدفترية

  .  تخفيض الموجودات إلى القيمة القابلة لالسترداد

يتم االعتراف باإلھالك في الربح أو الخسارة بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل مكون من مكونات بنود 
يتم إھالك بنود الممتلكات واآلالت والمعدات من تاريخ الذى تكون فيه جاھزة  .ك األرضال يتم إھال. الممتلكات واآلالت والمعدات

  .لالستخدام

  :األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات للسنة الحالية وسنوات المقارنة على النحو التالي 

 سنة 15 إلى  10  ومعداتآالت

  سنة 25إلى  13  وإنشاءاتمباني
 سنوات 5 إلى  4  سيارات
  سنة 10 إلى  4  وتجھيزات تركيبات
 سنوات  4  ومفروشاتأثاث

  
  .تتم مراجعة طرق اإلھالك واألعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم الباقية في تاريخ كل تقرير وتسويتھا، إن كان ذلك مالئما

  

   



                                                    .ق.م.الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش
  لموحدةإيضاحات حول البيانات المالية ا

   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في  نةلسل

١٨ 
  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة )  ٣(

   استثمارات عقارية )ھـ(

تتكون االستثمارات العقارية من العقارات المحتفظ بھا بغرض جني إيراد اإليجار أو بغرض زيادة قيمتھا أو للغرضين معا ولكن ليس 
تظھر االستثمارات العقارية . للبيع في إطار النشاط االعتيادي أو لالستخدام في اإلنتاج أو توفير البضائع أو الخدمات أو ألغراض إدارية

  اقصا اإلھالك المتراكم وخسائر التدني في القيمة، إن وجدتبالتكلفة ن

تتضمن تكلفة االستثمار العقاري المنشأ ذاتيا تكلفة المواد والعمالة . تتضمن التكلفة المصاريف المنسوبة مباشرة القتناء االستثمار العقاري
ود منه وتتم رسملة تكاليف القروض لعمل لالستخدام المقصالمباشرة وأية تكاليف أخرى تنسب مباشرة لوضع االستثمار العقاري في حالة ا

قيد البناء كاستثمار  العقاراتتسجل . التي يتم إنشاؤھا لتستخدم مستقبال كاستثمار عقاري تتم المحاسبة عنھا كاستثمار عقاري العقارات
  .يجار عند إتمام البناءعقاري فقط في حال وجود خطط واضحة لدى اإلدارة لالستفادة من الملكية الحقا كأنشطة إ

    األدوات المالية )و(

يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية في بيان المركز المالي . تمثل األدوات المالية موجودات المجموعة ومطلوباتھا المالية
يتم االعتراف بھا ولكن تم اإلفصاح تتضمن األدوات المالية أيضا ارتباطات لم . للمجموعة عندما تصبح المجموعة طرفا في االتفاقية

 .المالئم عنھا في اإليضاحات المتعلقة بھا في البيانات المالية الموحدة

   موجودات مالية غير مشتقة

ذمم تجارية مدينة و مستحقات من أطراف ذات عالقة واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح  مشتقةال غير تتضمن الموجودات المالية
  .أو الخسارة واستثمارات متاحة للبيع والنقد واألرصدة لدى البنوك

  المستحقات من أطراف ذات عالقة و المدينون )١(

بالتكلفة وھي القيمة العادلة، بالصافي من المخصصات للمبالغ التي  عالقة ذات أطراف من المستحقات و يتم إدراج الذمم التجارية المدينة
يتم . يتم إجراء تقدير للمبالغ المشكوك في تحصيلھا عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل المبلغ بكامله. يقدر أنھا غير قابلة للتحصيل

  .شطب الديون المعدومة عند حدوثھا

  خالل الربح أو الخسارةاستثمارات بالقيمة العادلة من  )٢(

ة يتم تصنيف أداة على أنھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا ما كان يتم االحتفاظ بھا للمتاجرة أو أنھا مخصصة بھذه الصف
تدير ھذه يتم تخصيص األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كانت المجموعة . عند االعتراف المبدئي

يتم قياس األدوات المالية على أنھا بالقيمة العادلة من خالل . االستثمارات وتقوم باتخاذ قرارات الشراء والبيع استنادا إلى قيمتھا العادلة
 .الموحد الربح أو الخسارةالربح أو الخسارة بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بالتغييرات عليھا في بيان 

  االستثمارات المتاحة للبيع  )٣(

االستثمارات المتاحة للبيع ھي موجودات مالية غير مشتقة مخصصة على أنھا متاحة للبيع وال يتم تصنيفھا كاستثمار بالقيمة العادلة من 
 المتاحة للبيع لماليةمبدئيا يتم االعتراف بالموجودات ا. خالل الربح و الخسارة أو يحتفظ بھا لتاريخ استحقاقھا أو قروض أو ذمم مدينة

في أعقاب االعتراف المبدئي تقاس االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة ويتم االعتراف . بالتكلفة وھي القيمة العادلة للمقابل المدفوع
للبيع، في الدخل  بالتغيرات فيھا، بخالف خسائر االنخفاض في القيمة وفروق صرف العمالت األجنبية على أسھم حقوق الملكية المتاحة

عندما يتم نزع االعتراف عن االستثمار يتم تحويل المكاسب . الشامل اآلخر وإظھارھا في احتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية
  . الموحد الربح أو الخسارةوالخسائر المتجمعة من الدخل الشامل اآلخر إلى بيان 

   



                                                    .ق.م.الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش
  لموحدةإيضاحات حول البيانات المالية ا

   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في  نةلسل

١٩ 
  

)تابع(السياسات المحاسبية الھامة ) ٣(  

  )تابع(األدوات المالية ) و(

 
  النقد وما يعادله  )٤( 

ي يتألف النقد وما في حكم النقد من أرصدة لدى البنوك وودائع عند الطلب بتاريخ استحقاق لثالثة أشھر أو أقل من تاريخ االقتناء والتي ھ
 .زاماتھا قصيرة األجلعرضة لمخاطر ضئيلة من التغيرات في القيمة العادلة، وتستخدم من قبل المجموعة إلدارة الت

  .ألغراض بيان التدفقات النقدية الموحد يتكون النقد وما يعادله من أرصدة لدى البنوك ونقدية، بالصافي من السحوبات على المكشوف

  نزع االعتراف بالموجودات المالية

  :يتم نزع االعتراف عن الموجود المالي عندما

  الموجودينتھي الحق باستالم التدفق النقدي من. 

 دون تأخير كبير   ع التدفق النقدي المستلم بالكاملتقوم المجموعة بتحويل حقوقھا باستالم التدفق النقدي من الموجود أو عليھا التزام لدف
 .لطرف آخر وفقا لترتيبات القبض والدفع

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

    مطلوبات مالية غير مشتقة

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

تقاس ھذه المطلوبات المالية في . تعترف المجموعة بھذه المطلوبات المالية بالقيمة العادلة ناقصا أية تكاليف معاملة منسوبة بشكل مباشر
 .تخدام معدل الفائدة الفعالأعقاب االعتراف المبدئي بالتكلفة المطفأة باس

  الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى )١

تعرف المطلوبات على أنھا مبالغ ينبغي دفعھا في المستقبل لقاء بضائع أو خدمات مستلمة سواء تم إصدار فاتورة بھا من قبل المورد أم 
  .ال

  قروض )٢

  مضافا إليه تكاليف المعاملة المنسوبة بشكل مباشر يتم االعتراف بكافة القروض مبدئيا بالقيمة العادلة للمقابل المستلم

  .بعد االعتراف المبدئي تقاس القروض التي يحتسب عليھا فوائد بوقت الحق بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعال

  نزع االعتراف بالمطلوبات المالية

عندما يستبدل المطلوب المالي الحالي . المطلوب أو ينتھي أو يلغىيتم نزع االعتراف عن مطلوب مالي عندما يتم تسديد االلتزام من ھذا 
بآخر من المقرض نفسه وفقا لشروط مختلفة بالكامل أو يتم تعديل شروط المطلوب الحالي بشكل جوھري يتم عندھا معاملة ھذا االستبدال 

بالفرق بالقيمة الدفترية الخاصة به في الربح أو أو التعديل كنزع اعتراف بالمطلوب األصلي واعتراف بمطلوب جديد، ويتم االعتراف 
  .الخسارة

  

  

  

  



                                                    .ق.م.الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش
  لموحدةإيضاحات حول البيانات المالية ا

   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في  نةلسل

٢٠ 
  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة ) ٣(

    القيم العادلة )ز(

ا يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع المدرجة في األسواق المالية المنتظمة بالرجوع إلى سعر العرض المدرج بالسوق كم
إذا كانت االستثمارات متداولة في سوق غير نشطه أو أنھا متداولة بكميات قليلة أو عندما ال توجد لھا أسعار . المركز الماليبتاريخ بيان 

عندما ال تكون ھناك طريقة . بالسوق، تقاس القيمة العادلة باستخدام القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية أو أي طريقة أخرى مناسبة
إن القيمة العادلة ھي المبلغ .لقياس القيمة العادلة لھذه االستثمارات، عندھا يتم إثباتھا بالتكلفة ناقصا خسائر أي تدني في قيمتھاموثوق بھا 

وحيث أن البيانات المالية . الذي يمكن فيه تبادل موجود أو سداد التزام بين أطراف مطلعه وراغبة في التعامل على أساس تجاري بحت
م إعدادھا وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا االستثمارات المتاحة للبيع واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح و الموحدة قد ت

إن . عادلةالخسارة واللتان يتم إعادة قياسھما بالقيمة العادلة، فإن القيمة الدفترية لألدوات المالية المسجلة للمجموعة قد تختلف عن قيمتھا ال
ة لقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ال تختلف على نحو كبير عن قيمھا الدفترية إذ أن معظم ھذه البنود إما ذات طبيعا

 .قصيرة األجل أو أنه يعاد تسعيرھا بصورة متكررة

  انخفاض القيمة )ح( 

  الموجودات المالية

يحدث التدني في . مركز مالي لتحديد فيما إذا كان ھناك مؤشر موضوعي على تدني قيمتهيتم تقييم الموجودات المالية في تاريخ كل بيان 
قيمة الموجودات المالية في حالة وجود دليل موضوعي يشير إلى ذلك نتيجه لحدث او اكثر تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية 

يتم تحويل أية خسارة تراكمية فيما يتعلق بالموجود . في بيان الدخل الموحديتم إثبات جميع خسائر التدني في القيمة . المقدرة للموجود
  .المالي المتاح للبيع والمثبتة سابقاً في حقوق المساھمين إلى بيان الدخل الموحد

صاً أي خسارة تدني في بالنسبة للموجودات المثبتة بالقيمة العادلة فإن خسارة التدني في القيمة ھي الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ناق *
  .القيمة مثبتة سابقاً في بيان الدخل

ت تدني القيمة للموجودات المثبتة بالتكلفة ھي الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بمعدال *
  .السوق الحالية لموجود مالي مماثل

بت بالتكلفة المطفأة على أنھا الفرق بين قيمته الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية تحتسب خسارة التدني في قيمة موجود مالي مث *
  .المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي

  .تختبر الموجودات المالية الھامة بصورة فردية من أجل معرفة مدى خسارة التدني في القيمة *

  .الباقية بصورة جماعية في مجموعات تشترك في خصائص مخاطر ائتمانية متماثلةيتم تقييم الموجودات المالية  *

يتم عكس خسارة التدني في القيمة إذا كان من الممكن أن يعزى عكسھا بصورة موضوعية إلى حدث وقع بعد إدراج خسارة التدني في 
ت المالية المتاحة للبيع المتمثلة في أوراق مالية مدينة يتم إدراج بالنسبة للموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة والموجودا. القيمة

  .بالنسبة للموجودات المالية في أسھم حقوق ملكية، يتم االعتراف بالعكس مباشرة في حقوق الملكية. العكس مباشرة في الربح أو الخسارة

  الموجودات غير المالية

ة للمجموعة، بخالف البضاعة، في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان ھناك أي مؤشر تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالي
  .في حالة وجود مثل ذلك المؤشر عندھا يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك الموجود. على التدني في قيمتھا

ً تكاليف البيع القيمة القابلة لالسترداد للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد ھو األعلى من قيمته لتحديد . في االستخدام أو قيمته العادلة ناقصا
القيمة في االستخدام يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لقيمتھا الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس 

ألغراض اختبار التدني في القيمة يتم تجميع . لموجودالتقديرات الحالية بالسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة المصاحبة ل
ً ألصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدية نتيجة الستمرار استخدامھا بشكل مستقل عن التدفقات النقدية الداخلة من  الموجودات معا

ني في القيمة في الحالة التي تزيد فيھا يتم االعتراف بخسارة التد").الوحدة المنتجة للنقد("الموجودات أو مجموعة الموجودات األخرى 
يتم االعتراف بخسائر التدني في القيمة في بيان الدخل . القيمة الدفترية للموجود أو لوحدته المنتجة للنقد عن المبلغ المقدر القابل لالسترداد

  .الموحد
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  لموحدةإيضاحات حول البيانات المالية ا

   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في  نةلسل

٢١ 
  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة )  ٣(

  )تابع (الموجودات غير المالية 

يتم تخصيص خسائر التدني في القيمة المعترف بھا فيما يتعلق بالوحدات المنتجة للنقد أوالً لتخفيض القيمة الدفترية ألي شھرة مخصصة 
يتم تقدير خسائر التدني في القيمة . بالتناسب) مجموعة الوحدات(للوحدات ومن ثم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة 

يتم رد خسارة . ي فترات سابقة في تاريخ كل تقرير لمعرفة ما إذا كانت ھناك أية مؤشرات على أن الخسارة قد انخفضت أو انتفتالمثبتة ف
يتم رد خسارة التدني في القيمة فقط إلى . التدني في القيمة في حالة وجود تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد

 تزيد فيه القيمة الدفترية للموجود عن القيمة الدفترية التي من الممكن تحديدھا، بالصافي من أي إھالك أو إطفاء، إن لم يتم الحد الذي ال
 ً   . إثبات خسارة انخفاض في القيمة سابقا

  المخزون )ط( 

تمثل التكاليف جميع المصروفات المتكبدة علي كل منتج حتى وصوله . القيمة الممكن تحقيقھا، أيھما أقل يقيم المخزون بالتكلفة أو صافي
إلى موقعه وشكله الحالي على أساس المميزات الخاصة للمخزون التي يمكن تمييزھا بسھولة وعلى أساس المتوسط المرجح للبنود 

  .األخرى

  .البيع التقديري ناقصا أية تكاليف من المتوقع تكبدھا إلكمال العمل والبيعيحدد صافي القيمة الممكن تحقيقھا على سعر 

  تكاليف االقتراض )ي(

الموجود  المؤھل لرسملة . تكاليف االقتراض ھي تكاليف التمويل والتكاليف األخرى التي تتكبدھا المجموعة فيما يتعلق باقتراض األموال
تقوم المجموعة برسملة تكاليف . تكاليف التمويل ھو موجود يأخذ بالضرورة فترة زمنية جوھرية ليصبح جاھز لالستخدام او البيع

تعترف المجموعة بتكاليف . لق بصفة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج موجود مؤھل كجزء من تكلفة ذلك الموجوداالقتراض التي تتع
  . االقتراض األخرى كمصروف في الفترة التي يتم تكبدھا فيھا

لمة ھو التاريخ الذي تلبي فيه تاريخ البدء للرس. تبدأ المجموعة رسملة تكاليف االقتراض كجزء من تكلفة الموجود المؤھل عند تاريخ البدء
  :المجموعة جميع الشروط التالية أوال

  تكبد مصروف عن ذلك الموجود، )١(

  تكبد تكاليف اقتراض عن الموجود، )٢(

 .تقوم بمزاولة أنشطة ضرورية إلعداد الموجود لالستخدام في الغرض المطلوب فيه )٣(

موجود مؤھل، مبلغ تكاليف االقتراض المؤھلة للرسملة على  تحدد المجموعة، إلى الحد الذي تقترض فيه أمواال بغرض الحصول على
أنھا تكاليف اقتراض فعلية تكبدتھا عن ذلك االقتراض خالل تلك الفترة ناقصا أية إيرادات استثمار عن االستثمار المؤقت من تلك 

  .القروض، إن وجدت

الفترة، بخالف تلك القروض المحددة المذكورة أعاله والتي تكاليف االقتراض المطبقة على اقتراضات المجموعة والتي تظل قائمة خالل 
تم ذكرھا على وجه التحديد بغرض الحصول على موجود مؤھل، تتم رسملتھا بتطبيق معدل الرسملة على المصروفات على ذلك 

يف االقتراض المتكبدة خالل يجب أن ال يزيد مبلغ تكاليف القروض التي تقوم المجموعة برسملتھا خالل الفترة عن مبلغ تكال. الموجود
توقف المجموعة رسملة تكاليف االقتراض خالل الفترات الممتدة التي توقف فيھا التطوير النشط لموجود مؤھل كما توقف .تلك الفترة

أو عند رسملة تكاليف القتراض عندما تكتمل جميع األنشطة الضرورية إلعداد الموجود المؤھل لالستخدام المطلوب منه على نحو كبير 
  .بيع الموجود

   



                                                    .ق.م.الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش
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   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في  نةلسل

٢٢ 
  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة ) ٣(

  موظفينللخدمة النھاية  مكافأة )ل(

تستحق ھذه المنافع استنادا . تقوم المجموعة بتكوين مخصص لمنافع نھاية خدمة للموظفين األجانب وفقا الشتراطات قانون العمل القطري
يتم احتساب مخصص للتكاليف المتوقعة لھذه . الخدمة شريطة إكمال حد أقصى من الخدمةإلى الرواتب النھائية للموظفين وعدد سنوات 

  .المنافع على مدى فترة العمل

. فيما يتعلق بالموظفين القطريين تقوم المجموعة بالمساھمة في صندوق الھيئة العامة للمعاشات محسوبة كنسبة مئوية من رواتب الموظفين
  .بھذه المساھمات التي يتم صرفھا عند موعد استحقاقھاالتزامات المجموعة محدودة 

  المخصصات )م(

يتم االعتراف بمخصص عندما يكون ھناك التزام قانوني أو استداللي على المجموعة، نتيجة لحدث سابق،  يمكن تقديره على نحو موثوق 
المخصصات بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة  يتم تحديد. به ومن المحتمل أن يطلب تدفقات منافع اقتصادية لسداد ذلك االلتزام

  .التي تعكس التقديرات الحالية للسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لذلك االلتزام

  إدارة المخاطر المالية )٤(

  :تتعرض المجموعة إلى المخاطر التالية من استخدامھا لألدوات المالية

  مخاطر االئتمان *

 السيولةمخاطر  *

 مخاطر السوق *

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

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

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

  مخاطر االئتمان )١(

مخاطر االئتمان ھي مخاطر تكبد المجموعة لخسائر في حالة عجز فرد أو طرف مقابل في أداة مالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية وھي 
  .البنوكتنشأ بصفة أساسية من الذمم المدينة للمجموعة من العمالء وكذلك واألرصدة لدى 

  الذمم التجارية واألخرى المدينة 
التوزيع السكاني لقاعدة عمالء المجموعة، . يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصفة أساسية بالخصائص الفردية لكل عميل

معظم إيرادات المجموعة . متضمنة مخاطر اإلخالل في الصناعة والبلد، التي يعمل من خاللھا العمالء لھا تأثير أقل على مخاطر االئتمان
  .ليس ھناك تركيز في مخاطر االئتمان منسوب إلى عميل فرد. تأتي من عمالء من دول الخليج العربي

ً المخصص ألية مبالغ ال يمكن تحصيلھا يتم إجراء تقدير للديون المشكوك في . يتم إثبات الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلية ناقصا
  .يتم شطب الديون الرديئة عندما يكون من غير المحتمل استردادھا. غير المحتمل تحصيل المبلغ بالكاملتحصيلھا عندما يكون من 
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  )تابع(إدارة المخاطر المالية ) ٤(

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

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

  مخاطر السوق) ٣(
مخاطر السوق ھي المخاطر المتمثلة في التغيرات في أسعار السوق مثل معدالت صرف العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة وأسعار 

  .األسھم التي تؤثر على إيرادات المجموعة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية

  خاطر العمالتم  ) أ(
 خرى بخالف العملة الوظيفية محدودتعرض المجموعة إلى مخاطر العمالت في المعامالت مع األطراف ذات العالقة والقروض بعمالت أ

تعرض المجموعة لمخاطر . بتلك العمالت المربوطة بالدوالر األمريكي مثل الدرھم اإلماراتي واللایر العماني والدينار البحريني وخالفھا
  .عمالت األخرى ھي في أدنى حدودھاال

المجموعة تتاكد دائما أن صافي تعرضھا لھذه المخاطر في مستوى  فإنبالنسبة للموجودات والمطلوبات النقدية األخرى بالعمالت األجنبية 
  .مقبول

  مخاطر معدالت الفائدة )ب(
ربع سنوي و كذلك أن معدالت تكلفة التمويل ال تتعرض تتبنى المجموعة سياسة التأكد من مراجعة مخاطر معدالت الفائدة على نحو 

  .للتقلبات

  
  مخاطر أسعار األسھم )ج(

مخاطر أسعار األسھم ھي المخاطر الناشئة من انخفاض القيمة العادلة لألسھم نتيجة للتغيرات في مؤشرات أسعار االستثمارات في أسھم 
  .كيانات أخرى كجزء من محفظة استثمارات المجموعة

  رأس المالإدارة 

سياسة مجلس اإلدارة تتطلب االحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية للمحافظة على ثقة المستثمر والدائن والسوق والمحافظة علي التطور 
يرصد مجلس اإلدارة العائد على رأس المال والذي تعرفه المجموعة على أنه صافي إيراد التشغيل مقسوما على إجمالي . المستقبلي للعمل

كما يقوم مجلس اإلدارة أيضا برصد توزيعات األرباح على المساھمين . ملكية بعد استبعاد األسھم التي ال تتمتع بالسيطرةحقوق ال
  .العاديين

  .٢٦تم تقديم تفاصيل ألدوات إدارة مخاطر األدوات المالية في اإليضاح رقم 
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  ومعدات وآالت ممتلكات.   ٥

 ومعدات آالت  أراضي

  مباني

 سيارات وإنشاءات 
تركبيات و 
  تجھيزات

أثاث و 
 مفروشات

مشروعات 
رأسمالية تحت 

 ٢٠١٢مجموع ٢٠١٣مجموع  التنفيذ

           التكلفة

 185,144,400١٨٢،٩٥٥،١٦٣  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١فى 
83,678,590 

46,907,509 ٢،٥٧٤،٤٢٨ 
6,963,587 68,901,612 577,125,28

9 509,969,046 
 69,202,035 47,405,099 38,930,392 968,504 ٨٢،٦٩٩ 3,851,656 3,079,330 ٤٩٢،٥١٨ -  إضافات 

  استبعادات
- 

)٢،٧٨٢،٢٥٨( 
- (1,257,883

) 
- (6,850) - 

(4,046,991) (2,045,792) 
 - - (33,846,036) - - - - ٣٣،٨٤٦،٠٣٦ -  المحول

185,144,400214,511,459  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١فى 
86,757,920 

49,501,282 2,657,127 
7,925,241 73,985,968 620,483,39

7 577,125,289 

           المتراكماإلھالك 

  -  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١فى 
88,528,722 

٣٣،٠٦٢،٥٥٩ ٣٧،٩٢٦،٧٥٢ 
1,631,546 5,842,577 

- 
166,992,15

6 
145,415,848 

 23,622,100 25,842,364 - 431,822 212,411 5,466,667 ٣،٨٣١،٨٨٥ 15,899,579  -  إھالك السنة

  -  استبعادات
(2,709,452) 

- 
(1,237,321

) 
- (2,294) 

- 
(3,949,067) (2,045,792) 

  -  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١فى 
101,718,84

9 ٣٧،٢٩١،٩٠٥ ٤١،٧٥٨،٦٣٧ 
1,843,957 6,272,105 

 - 
188,885,45

3 
166,992,156 

                 صافي القيمة الدفترية 

 - ٤٣١،٥٩٧،٩٤٤ ٧٣،٩٨٥،٩٦٨  ١،٦٥٣،١٣٦  ٨١٣،١٧٠ ١٢،٢٠٩،٣٧٧ ٤٤،٩٩٩،٢٨٣ ١٨٥،١٤٤،٤٠٠١١٢،٧٩٢،٦١٠  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
 ٤١٠،١٣٣،١٣٣ -  ٦٨،٩٠١،٦١٢  ١،١٢١،٠١٠  ٩٤٢،٨٨٢  ١٣،٨٤٤،٩٥٠  ٤٥،٧٥١،٨٣٨  185,144,400٩٤،٤٢٦،٤٤١   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

  
 تقييم إعادة إحتياطي زيادة ذلك عن ونتج . قطري لایر 185,144,400 بمبلغ لألرض العادلة القيمة تقدير التقييم عن نتج قد و مستقل مقيم بواسطة األرض تقييم بإعادة المجموعة قامت ، 2008 عام خالل

   .العادلة قيمتھا تعادل ٢٠١٣ ديسمبر 31 في كما لألرض الدفترية القيمة إن ، اإلدارة ترى .قطري لایر 133,144,400 بمبلغ موجودات
 

:األھالك فى البيانات المالية الموحدة على النحو التالى تم توزيع مصاريف   
٢٠١٣  ٢٠١٢ 

 تكلفة المبيعات 24,336,168  22,110,833
 ) ٢٢إيضاح ( مصاريف ادارية و عمومية 1,506,196  1,511,267
٢٣،٦٢٢،١٠٠  25,842,364 
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  عقارية إستثمارات .٦

 لھذه العادلةاإلدارة إن القيمة  ترى. تمثل اإلستثمارات العقارية أرض قامت الشركة بتملكھا بغرض اإلستفادة من زيادة قيمتھا في المستقبل
  .الدفترية القيمة تقارب األرض

  
  زميلة شركات في إستثمارات .٧

 2012  2013  نسبة الملكية  الجنسية 
       

  ٢٠،٧٦٤،٨٩٥  22,083,353  %٤٠  قطر )م.م.ذ(شركة أنابيب األميناتيت 
 ٢٤،٣٩٥،١٧١  26,899,905  %33  قطر )م.م.ذ(الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس 

 ٢٥،١٣٤،١٨٤  27,824,172  %46.35  قطر )*م.م.ذ(شركة قطر للطابوق األحمر 
 ٢٠،٠٤٠،٣٥٤  22,697,250  %33  قطر )م.م.ذ(شركة قطر للمنتجات البالستيكية 

 ٣٠٢،٥٤٢،٧٦٢  294,917,452  %40  قطر  )م.م.ذ(شركة قطر لوقود الطائرات 
 ١٦،١٣٣،١٠٠  16,026,893  %40  قطر )ق.م.ش(األلمنيوم  لسحب قطر شركة

 ٨٢،٢٨٦،٦٣٨  113,253,753  %29.5  قطر )ق.م.ش(شركة غزال 
الشركة الوطنية للتصنيع والتسويق الغذائي والزراعي 

 ١٢،٥١٧،٥٤٥  13,434,016  %20  قطر )ق.م.ش( 
 ١٢،٩٤٠،٠٧٢  14,695,746  %٢٠  قطر  ) **ق.م.ش( شركة الخليج للفورمالديھايد 

 -  800,000  -  قطر  تحت التأسيسفي شركات ستثمار إ
     ٥١٦،٧٥٤،٧٢١  ٥٥٢،٦٣٢،٥٤٠ 
  
ستستمر عمليات . أرسلت وزارة البيئة خطابا للشركة للتوقف عن استخراج الحجارة حيث أنھا تنوي استخدام المنطقة كمحمية طبيعية* 

التقرير فإن االدارة بصدد مناقشة مستقبل نشاط الشركة إلتخاذ القرار المناسب الشركة استنادا إلى المخزون الحالي ولغاية تاريخ ھذا 
 .إلستمراريتھا 

  
وبالتالي %) ١٥ – ٢٠١١% (٢٠وبذلك أصبحت نسبة الملكية  ٢٠١٢يونيو  ٢٦من شركة الخليج للفورمالديھايد بتاريخ % ٥تم شراء ** 

  . صبح للمجموعة تأثير ھام عليھازميلة بعد أن أ شركات في تم إعادة تصنيفھا كإستثمارات
       
     :يلي كما الزميلة الشركات في اإلستثمارات على الحركة تظھر

 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
    

 ٤٧٠،٦٣٢،٧٨٢  ٥١٦،٧٥٤،٧٢١ يناير 1 في كما الرصيد
 6,300,000  800,000  جديدة إضافات

 9,367,725  23,915,027  زيادة رأس المال
  6,000,000  -  )٨إيضاح (موجودات مالية أخرى  تصنيف من اعادة
 ١٦٣،٠٦٤،٣٤٤  145,752,547 الزميلة الشركات أرباح من المجموعة حصة

 )١٣٧،٥٢٦،٦٨٢(  (142,795,575) مقبوضة أرباح توزيعات
 )١،٠٨٣،٤٤٨(  8,950,724  الزميلة للشركات العادلة القيمة إحتياطي على التعديالت من المجموعة حصة

  -  (744,904)  معامالت أخرى
  ٥١٦،٧٥٤،٧٢١  552,632,540  ديسمبر 31 في كما الرصيد
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  )تابع(زميلة  شركات في إستثمارات .٧

 :بھا المستثمر الزميلة الشركات عن مختصرة مالية معلومات يوضح التالي الجدول

 ٢٠١٢  ٢٠١٣  :يلي كما الزميلة الشركات في اإلستثمارات على الحركة تظھر
    

 ٢،٦٠٣،٨٨٢،٠٥٩  3,375,550,848 الموجودات مجموع
 )١،٣٥٧،٨٠٧،٩٠٥(  (2,605,323,841)  المطلوبات مجموع
 ١،٢٤٦،٠٧٤،١٥٤  770,227,007 الموجودات صافي

     
 ٦،٥٠٠،٤٥٨،٥٥١  7,151,304,391 اإليرادات مجموع

 ٣٨١،١١٦،٨٩٨  377,891,455  صافي ربح السنة
      
  
 أخرى مالية موجودات .٨

  ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
     مالية متاحة للبيع موجودات

 ١٣٤،٩٨٤،٩٦٠  176,054,752  )محلية(مدرجة باألسواق المالية 
 ٣،٢٦٨،٧٥٥  338,782 )أجنبية(مدرجة باألسواق المالية 

 ١٥،٣٣٠،٩٦٥  14,088,716  )بالتكلفة(غير مدرجة باألسواق المالية 
 ١٥٣،٥٨٤،٦٨٠  190,482,250  المالية المتاحة للبيع الموجوداتإجمالي 

 ٤،٩٥٨،١٤٢  ٤،٩٥٨،١٤٢  *استثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق 
  195,440,392  ١٥٨،٥٤٢،٨٢٢ 

  .سنة ١٨وتستحق بعد %  ٤٫١٤االستثمارات المحتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق بفائدة 
  

 :كما يلي المتاحة للبيع فى الموجودات الماليةالحركة 
  ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
       

 ١٩٧،٦٤٩،٩٨١  ١٥٣،٥٨٤،٦٨٠  يناير ١الرصيد في 
 ٧٥٤،٨٥١  55,629,336  إضافات خالل السنة

 )٢٨،١٠٤،٩٠٠(  (32,614,580) استبعادات خالل السنة
 )١٠،٧١٥،٢٥٢(  13,882,816  التغير في القيمة العادلة

 )٦،٠٠٠،٠٠٠(  -  )٧إيضاح (شركات زميلة إعادة تصنيف من إستثمارات فى 
 ١٥٣،٥٨٤،٦٨٠  190,482,252  ديسمبر ٣١الرصيد في 

 
  معامالت مع أطراف ذات عالقة .٩

تمثل األطراف ذات العالقة حاملي األسھم الرئيسين ، أعضاء مجلس االدارة وكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة والشركات التي تتم السيطرة  
يتم اعتماد سياسات وبنود التسعير لھذه التعامالت من . المشتركة أو التي يتم التأثير الكبير عليھا من جانب تلك األطرافعليھا أو السيطرة 

  .جانب إدارة المجموعة

  طويل األجل –عالقة  ذو طرفالمستحق من ) ١-أ(

 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
     

 81,177,034  ٩٩،٢٧٥،٧٢٨  قرض مدين –) ق.م.ش(شركة غزال 
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   )تابع(معامالت مع أطراف ذات عالقة  .٩

  قصير األجل –المستحق من أطراف ذات عالقة ) ٢-أ(

 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
    

 ١١،٢٨٥،٥٢٩  ١٧،٨٠٨،٦٩١ قرض مدين –" شركة زميلة) " ق.م.ش(شركة غزال 
 38,654  ٣٨،٦٥٤  )زميلة( شركة قطر لسحب األلمنيوم

 4,700,000  ٤،٧٠٠،٠٠٠ )زميلة(شركة قطر للمنتجات البالستيكية 
 -   ٥٣،٣٨٤ )زميلة(شركة أنابيب األميناتيت 

 122,986   ١،٤٥٧،٥١٦  )زميلة( أخرى
  ٢٤،٠٥٨،٢٤٥  16,147,169 
  
  المستحق إلى أطراف ذات عالقة ) ب( 

  
   أطراف ذات عالقة المستحق من أطراف ذات عالقة معامالت مع) ج(

المعامالت بين المجموعة وشركة قطر تفاقية الخدمات االدارية والتسويقية فقد تمت بعض ألفى مجال نشاط المجموعة الطبيعى وطبقاً 
  :وتتمثل اھم المعامالت فى االتى . ستيل

 ٢٠١٢   ٢٠١٣ 
     
      

 ٢١،٧٦٢،٨٥٣   ٩،٨٧٩،٦٩٧  بيع منتج تام

  ١،٦٢٤،٦٠٢    ١،٣٦٢،٣٣٦  عموالت بيع
 ٢٥٩،٠٤١   ٣٧١،٦٧٨  بيع خردة

 ١٥٥،٥٥٥،٩٩٧   ١٢٩،٢٥٢،٤٣١  شراء مواد خام
 ٣٨٨،٧٩٦   ٣٤٢،٨٣٦  اتعاب إدارية

  
  مكافآت االدارة العليا) د(

 ٢٠١٢   ٢٠١٣ 
     

  6,000,000    6,000,000 دارةإلمكأفاة أعضاء مجلس ا
 ٤،١٠٣،٢٠٠   ٥،٠٨٦،٩٥٢  رواتب ومزايا قصيرة األجل

  ٣،٥٧٤،٧٠٠   5,675,212  مزايا طويلة األجل
 ١٣،٦٧٧،٩٠٠   ١٦،٧٦٢،١٦٤ 
  

فيما غير الجزء . الجزء طويل األجل من المستحق من طرف ذات صلة تتحمل معدل الفائدة يساوي معدل فائدة السائد في السوق
  . طويل األجل يسجل يالقيمة الدفترية ضمن النشاط الطبيعي و مستحقة عند الطلب

   

 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
    

 ٥،٠٩٢،٠٩٠  ١٠،٢٨٥،١٣٤  "شركة زميلة) "الھند( –ج العضوية .ل.شركة ك
 32,857,056  ٢٧،٩١٧،٥٥١  )ق.م.ش( شركة قطرللحديد

 -   ١٤٦،٤٠٠  ) م. ق.م.ش (شركة قطر للطابوق األحمر 
  ٣٧،٩٤٩،١٤٦  ٣٨،٣٤٩،٠٨٥ 
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 مخزون .١٠

  ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
     

 ١٣،٩٩٧،٤٣٩  16,172,667  بضاعة جاھزة
 ٧،٤٢١،٠٩٣  10,375,875  مواد خام
 ٩،٧٠٩،٤٦٦  11,002,909 قطع غيار

  -  487,066  بضاعة بالطريق 
  ٣١،١٢٧،٩٩٨  ٣٨،٠٣٨،٥١٧ 

 )٧٥٥،٥٢٨(  (699,351)  مخصص بضاعة تالفة و بطيئة الحركة: يطرح 
  ٣٠،٣٧٢،٤٧٠  ٣٧،٣٣٩،١٦٦ 

 
  مدينون وأرصدة مدينة أخرى .١١

  ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
     

 ٨٣،٠٩٤،٥٤٣  66,352,945  قبض وأوراق تجاريون مدينون
 -  2,791,530 إيجارات مستحقة
  -  4,492,200  ضمان  اتغطاءات خطاب

ً  مدفوعة مصاريف  3,053,750  1,624,318  مقدما
 9,308,761  8,705,020  أخرى مدينة أرصدة

  ٩٥،٤٥٧،٠٥٤  ٨٣،٩٦٦،٠١٣ 
 )٩٠٨،٨٩١(  (1,569,182)  اإلنخفاض فى المدينون  : يطرح

  ٩٤،٥٤٨،١٦٣  ٨٢،٣٩٦،٨٣١ 
     
     تحصيلھا في مشكوك وغير متأخرة غير مدينة ذمم) أ

 ٦٧،٨٣٨،٩٦٤  ١٧،٣٨٧،٥٨٦  يوم ٩٠أقل من 
     
     اذمم مدينة متأخرة وغير مشكوك في تحصيلھ) ب
 ٣،٧٣٩،٦٣٨  11,077,646  يوم ١٨٠-٩١
 ١٠،٣٠٣،٨٩٧  35,561,722  يوم ٣٦٥-١٨١
  -   ٧٥٦،٨٠٩  يوم 365 من أكثر

  ١٤،٠٤٣،٥٣٥  ٤٧،٣٩٦،١٧٧ 
     
     ذمم مدينة متأخرة ومشكوك في تحصيلھا) ج

 ١،٢١٢،٠٤٣  ١،٥٦٩،١٨٢  يوم 365 من أكثر
     
     اإلنخفاض فى المدينونالحركة في ) د
       

 41,339  908,891  الرصيد في بداية السنة
 ٨٦٧،٥٥٢  660,291  المضاف خالل السنة

 ٩٠٨،٨٩١  1,569,182  نھاية السنةالرصيد في 
     
  

   



        يطرباللایر الق                                  .ق.م.الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش
  لموحدةإيضاحات حول البيانات المالية ا

   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في  نةلسل

٢٩ 
  

  نقد معادلنقد و .١٢

 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
    
 38,907  69,622 الصندوق في نقد

 ١٤٣،٤٩٤،٧٣٣ 133,877,548 جارية حسابات
 28,515,410  27,724,341 ودائع ألجل

 ١٧٢،٠٤٩،٠٥٠  ١٦١،٦٧١،٥١١  نقدية بالبنوك و الصندوق
       :يخصم 

 (5,631,076)  )٢،٠٤٤،٥٨٢(  على المكشوف بنوك حسابات السحب
 (10,000,000)  (10,000,000) )أكثر من ثالثة اشھر (ودائع ألجل 

 ١٥٦،٤١٧،٩٧٤ ١٤٩،٦٢٦،٩٢٩  النقد وما يعادله
  

  )% 3.75إلى% ٢ – ٢٠١٢(% ٢إلى % ١٫٥من  فائدةمتوسط تتحمل الودائع ألجل 
  

  رأس المال .١٣

 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
       

سھم  ٣٩،٦٠٠،٠٠٠المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل رأس المال 
 ٣٩٦،٠٠٠،٠٠٠  ٣٩٦،٠٠٠،٠٠٠  .رياالت قطرية ١٠قيمة السھم 

    
% ٣٠، بالموافقة على إقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع ٢٠١٣مارس  ٣وافق المساھمون في إجتماع الجمعية العمومية العادية والمنعقدة بتاريخ 

على  ٢٠١٤فبراير  ١٠أقترح أعضاء مجلس اإلدارة في األجتماع الذي انعقد بتاريخ ). توزيعات أرباح نقدية% ٣٠ - ٢٠١٢(أرباح نقدية 
 . تخضع ھذه األقتراحات لموافقة المساھمين في إجتماع الجمعية العامة المقبل. أسھم مجانية% ٢٠توزيع 

  احتياطى قانونى .١٤

 ً ً  % 10 بتحويل ، الشركة تأسيس وعقد القطري التجارية الشركات قانون ألحكام يتم أحتساب األحتياطي القانوني، وفقا السنة  أرباح من سنويا
 ال .المال المدفوع رأس من % 50 القانوني اإلحتياطي يبلغ عندما اإلقتطاع ھذا إيقاف تقرر أن للمجموعة ويجوز القانوني اإلحتياطي إلى

على  ٢٠١١فى  جماعدارة باإلقرر أعضاء مجلس اإل .الشركات قانون في عليھا المنصوص الحاالت في إال اإلحتياطي ھذا توزيع يجوز
% ٥٠عن  مليون لایر قطري من األرباح إلى االحتياطي القانوني خالل السنة مما أدى إلى زيادة رصيد االحتياطي القانوني ٧٠تحويل مبلغ 

   .من رأس المال المدفوع

  إحتياطي إعادة التقييم .١٥

يتم تقييم األرض على فترات منتظمة بواسطة إدارة المجموعة والتي يمكن أن ينتج عنه زيادة . التقييم نتيجة تقييم األرضنشأ أحتياطي إعادة 
  .أو أنخفاض يتم عكسه على أحتياطي إعادة التقييم

  إحتياطي القيمة العادلة .١٦

  .او انخفاض قيمته ةبيعحتي يتم  للبيعالمتاحة  الماليةللموجودات إحتياطي القيمة العادلة يشمل التغير التراكمي في القيمة العادلة 

  :المتاحة للبيع كما يلي للموجودات الماليةالحركة على التغير في القيمة العادلة 
  ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
     

 97,829,648  ٦٨،٣٤٤،٠١٥  يناير ١كما في 
(19,799,730)  (13,918,436)  متاحة للبيع المالية موجوداتنتيجة بيع  الربح أو الخسارةالمعاد تصنيفه إلى بيان 

(12,552,088)  27,801,252 المتاحة للبيع المالية موجوداتللصافي التغير في القيمة العادلة 
 3,949,633  399,394  متاحة للبيع مالية موجوداتنتيجة انخفاض  الربح أو الخسارةالمعاد تصنيفه إلى بيان 

  82,626,225  ٦٩،٤٢٧،٤٦٣ 
الشركات الزميلة  -المتاحة للبيع  للموجودات الماليةصافي التغير في القيمة العادلة 

 )١،٠٨٣،٤٤٨(  8,950,724  )٧إيضاح (
  91,576,949  ٦٨،٣٤٤،٠١٥ 
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 قروض .١٧

  ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

 ٨،٣٩٣،٥٦٣  11,451,978  )١(قرض 
 ٣٤،٠٣٧،١٤٩  29,237,149  )٢(فرض 
 ٢١،٧٥٦،١١٣  19,547,481  )3(فرض 

  60,236,608  ٦٤،١٨٦،٨٢٥ 
     )١( قرض 

مليون لایر قطري مع أحد البنوك إلستخدامھا في عمل توسعة لزيادة  ٢٤أبرمت المجموعة إتفاقية تسھيالت بنكية طويلة األجل بمقدار 
 ٠٫١الطاقة اإلنتاجية ألحد المصانع ويتم تحديد سعر الفائدة على أساس سعر الفائدة المعلن بواسطة البنك المركزي باإلضافة إلى ھامش 

.بالتوسعة المتعلقة واآلالت لمصانعل التأمينرھن والتنازل عن  إن ھذا القرض بضمان .قسط ربع سنوي  20القرض على ويتم سداد % 
     

     )٢( قرض

يحمل . مليون لایر قطري لشراء مصنع ومعدات وسيارات ٤٦٫٥قامت المجموعة بعقد إتفاقية مع بنك للحصول على قرض بقيمة 
ً %  ٧القرض سعر فائدة بنسبة  َ %  ٨٫٥ - ٢٠١١(سنويا يتم سداد القرض على دفعات مع فوائد متراكمة بدءاً من فبراير ). سنويا

 .واآلالت لمصانعل التأمينرھن والتنازل عن  إن ھذا القرض بضمان .٢٠١١
  

  )3( قرض

مليون لایر قطري مع أحد البنوك إلستخدامھا في إنشاء مصنع جديد  25أبرمت المجموعة إتفاقية تسھيالت بنكية طويلة األجل بمقدار 
 20ويتم سداد القرض على %  ٠٫١ويتم تحديد سعر الفائدة على أساس سعر الفائدة المعلن بواسطة البنك المركزي باإلضافة إلى ھامش 

   .اذنى وضمان غير قابل للنقدسند  إن ھذا القرض بضمان .شھر من تاريخ اول عملية سحب 15قسط ربع سنوي تبدأ بعد 

  
 

       :كما يلي ٢٠١٣ديسمبر  ٣١تم تصنيف القروض كما في 
  ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

 ١٣،١٩٣،٥٦٣  14,594,972  ض وقرالالجزء المتداول من 
  ٥٠،٩٩٣،٢٦٢   45,641,636  ض وقرالالجزء غير المتداول من 

  60,236,608   ٦٤،١٨٦،٨٢٥  
  موظفينللخدمة النھاية  ةمكافأ .١٨

  ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
     

 9,321,945  11,273,321  يناير ١الرصيد كما في 
 2,341,214  2,216,707  المكون خالل السنة
 (389,838)  (478,411) المدفوع خالل السنة

 ١١،٢٧٣،٣٢١  13,011,617 ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
 

  أوراق دفع .١٩

تم خصم أوراق الدفع . ٢٠٠٧إستخدامھا لتمويل شراء إستثمارات عقارية في عام يمثل ھذا البند قيمة أوراق دفع مصدرة والتي تم 
  :كما يلي ٢٠١٣ديسمبر  ٣١تم تصنيف أوراق الدفع كما في . % ٦٫٥بمعدل فائدة 

  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

  ٥،٨١٩،٠٦٩  3,608,328  الجزء المتداول من أوراق الدفع 
 ١،٤٨١،٩٠٤  1,798,400  الجزء غير المتداول من أوراق الدفع

  5,406,728  ٧،٣٠٠،٩٧٣  
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 دائنون وأرصدة دائنة أخرى .٢٠

  ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
     

 15,255,306  15,892,193  دائنون تجاريون 
 29,376,743  34,499,916  توزيعات أرباح دائنة

 11,797,970  13,113,757  مخصصات ومستحقات أخرى
  ٥،٢٠٨،٥٩٥  5,904,533  محجوزات ضمان 

  ٥،٢٠٦،٨٩٣  5,054,202  )٢١إيضاح ( صندوق االجتماعي والرياضياللى إالمحول 
 ٤،٣٤٥،٤٦٦  4,231,039  مصاريف مستحقة الدفع

  78,695,640  ٧١،١٩٠،٩٧٣ 
  

  والرياضية مخصص المساھمة االجتماعية .٢١

من صافي ربح المجموعة وذلك %  ٢،٥، قامت المجموعة بأخذ مخصص بما يعادل  ٢٠٠٨الصادر في سنة )  ١٣( بناء على القانون رقم 
من وزارة اإلقتصاد والمالية ، يتم  ٢٠١٠بناءاً على التعليمات الصادرة في عام . لدعم األنشطة الرياضية والثقافية واالجتماعية والخيرية

إلى دائرة  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١تم دفع المخصص المكون في السنة المنتھية في . مخصص من األرباح المدورة للمجموعةتحويل ھذه اال
  .اإليرادات العامة والضرائب بوزارة اإلقتصاد والمالية

 مصاريف ادارية و عمومية .٢٢

  ٢٠١٢    ٢٠١٣  

 ٢٠،٦٣٩،٦٢١   22,680,652  و مزايا اخرىالموظفين رواتب 
  ١،٩٦٣،٨٤٢    2,047,790  ايجارات

  ٩٨٢،٤٠٩    1,002,364  أتعاب مھنية
  ٢٠٨،٩٥٣    205,168  مصاريف تأمين

  ٣١٤،٥٧٤    164,582  أدوات كتابية 
  ٤٠٠،٧٢٩    485,733  صيانة و اصالح
  ١٩٥،٦٥٨    282,638  عموالت بنكية

  ٥٣٤،٥٥٦    930,992  تنقالت
  ١،٥١١،٢٦٧    1,506,196  إھالك 

  ١،٤٨٢،٢٣٤    1,689,606  تكاليف بيعية
 ٩٠٨،٢٠٨   1,183,872  تكاليف أبحاث

 ٩،٧٥٥،٩٣٦   9,049,802  اخرى
  41,229,395    ٣٨،٨٩٧،٩٨٧  

 
  على السھم  األساسى العائد .٢٣

  :على متوسط عدد األسھم خالل السنة كالتالي مساھمي الشركةالعائد ل السنةيحتسب العائد على السھم من األرباح بتقسيم صافي ربح 
  

 ٢٠١٢   ٢٠١٣ 
       

 208,275,731   202,168,069  )لایر قطري( مساھمي الشركةل السنة العائد ربح
 39,600,000   39,600,000  السنة لألسھم القائمة خالل المرجح المتوسط

 5.26   5.11  العائد األساسي على السھم 
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٣٢ 
  

  اإللتزامات المحتملة .٢٤

 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
    

 ١٥،٠٥٤،٤٤٥  28,712,102 إعتمادات مستندية
 ٢،٦٩٤،٥١٠  1,956,205 خطابات ضمان

 ٣٨،٦٧٢،١٦٨  27,393,527  ارتباطات رأسمالية
  -  352,816  ارتباطات تأجير 

  58,414,650  ٥٦،٤٢١،١٢٣ 
 

  التحليل القطاعي .٢٥

  .وجميع موجودات المجموعة متمركزة في دولة قطر ،الصناعات التحويلية قطاع تمارس المجموعة نشاطھا في

  إدارة المخاطر المالية .٢٦

  مخاطر االئتمان )١(

تنسب مخاطر ائتمان المجموعة في األساس للذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى ومحتجزات مدينة ومستحقات من أطراف ذات 
ائتمان للعمالء األفراد ورصد الذمم تسعى المجموعة للحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالعمالء بوضع حدود . عالقة واألرصدة البنكية

  .يتم القيام بتقييمات االئتمان على جميع العمالء الذين يطلبون التعامل باالئتمان ويتم اعتمادھا من جانب إدارة المجموعة. المدينة القائمة

انية عالية مسندة لھا من قبل وكاالت مخاطر االئتمان على األرصدة لدى البنوك محدودة ألن األطراف المقابلة ھي بنوك ذات تصنيفات ائتم
ونظرا لسمعة ھذه البنوك ال تتوقع اإلدارة إخالل . يتم االحتفاظ باألرصدة البنكية لدى بنوك مرموقة داخل وخارج قطر. تصنيف ائتمان عالمية
  .ھذه البنوك بالتزاماتھا

تقوم الشركة بتكوين مخصص للذمم المدينة المشكوك في تحصيلھا وتتم مراجعة تقدير مثل ھذا المخصص على نحو دوري ويتم وضعه على 
  .ألعمار الذمم التجارية المدينة ١١يرجى الرجوع إلى اإليضاح . أساس كل حالة على حدة

  مخاطر السيولة) ٢(

اظ باحتياطيات مناسبة وتسھيالت بنكية وقروض بنكية وبالرصد المستمر للتدفقات النقدية تدير الشركة تعرضھا لمخاطر السيولة باالحتف
  .المتوقعة والفعلية ومقارنة لالستحقاقات للموجودات والمطلوبات المالية

  .اصة، إن وجدتفيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية متضمنة مدفوعات مصروفات التمويل وباستبعاد أثر اتفاقيات المق

  القيمة الدفترية  ٢٠١٣
إجمالي تدفقات نقدية 

  سنة ٥-١  أقل من سنة غير مخصومة  تعاقدية
 (13,011,617) - (13,011,617) 13,011,617  موظفينللخدمة النھاية  ةمكافآ

 (1,798,400) (3,608,328) (5,406,728) 5,406,728 أوراق دفع
 (45,641,636) (14,594,972) (60,236,608) 60,236,608 قروض

 - (38,349,085) (38,349,085) 38,349,085 مستحق ألطراف ذات عالقة
 - (78,695,640) (78,695,640) 78,695,640 دائنون وأرصدة دائنة أخرى

حسابات السحب على 
 - (2,044,582) (2,044,582) 2,044,582  المكشوف

  197,744,260 (197,744,260) (137,292,607) (60,451,653) 
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٣٣ 
  

  )تابع(إدارة المخاطر المالية  .٢٦

  )تابع(مخاطر السيولة ) ٢(

  القيمة الدفترية  ٢٠١٢
إجمالي تدفقات نقدية تعاقدية

  سنة ٥-١  أقل من سنة  غير مخصومة 

 (١١،٢٧٣،٣٢١) - (١١،٢٧٣،٣٢١) ١١،٢٧٣،٣٢١  موظفينللخدمة النھاية  ةمكافآ

 (١،٤٨١،٩٠٤) (٥،٨١٩،٠٦٩) (٧،٣٠٠،٩٧٣) ٧،٣٠٠،٩٧٣ أوراق دفع

 (٥٠،٩٩٣،٢٦٢) (١٣،١٩٣،٥٦٣) (٦٤،١٨٦،٨٢٥) ٦٤،١٨٦،٨٢٥ قروض 

 - (٣٧،٩٤٩،١٤٦) (٣٧،٩٤٩،١٤٦) ٣٧،٩٤٩،١٤٦ مستحق ألطراف ذات عالقة

 - (٧١،١٩٠،٩٧٣) (٧١،١٩٠،٩٧٣) ٧١،١٩٠،٩٧٣ دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 - (٥،٦٣١،٠٧٦) (٥،٦٣١،٠٧٦) ٥،٦٣١،٠٧٦  حسابات السحب على المكشوف
  ١٩٧،٥٣٢،٣١٤ (197,532,314) )١٣٣،٧٨٣،٨٢٧(  )٦٣،٧٤٨،٤٨٧(  

 

  مخاطر السوق) ٣( 

  مخاطر سعر السھم) أ(

. واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح و الخسارة لالستبعادتتعرض المجموعة لمخاطر سعر السھم فيما يتعلق باالستثمارات المتاحة 
العوامل تقوم المجموعة بتقييم القيمة السوقية الحالية والعوامل األخرى متضمنة التقلبات االعتيادية في سعر السھم لألوراق المالية المدرجة و

  .األسھم غير المدرجة بغرض تقييم مخاطر السوقاألخرى ذات العالقة مثل التقارير الدورية من مدير االستثمار المتعلقة ب

المدرجة للشركة زيادة أو نقص بمبلغ  للبيعفي القيم السوقية لمحفظة االستثمارات المتاحة % ١٠يتوقع أن ينتج عن الزيادة أو النقص بنسبة 
 .في الموجودات وحقوق الملكية) ٢٠١٢مليون لایر قطري فى  ١٣،٨(مليون لایر قطري  ١٧٫٦

  معدل الفائدة مخاطر  ) ب(

ال تقوم اإلدارة بالتغطية من . تتعرض المجموعة إلى مخاطر معدالت الفائدة إذ أنھا تقترض األموال بكل من معدالت الفائدة الثابتة والعائمة
  .لعدم وجود تأثير مادي لھا في ظل الظروف الحالية مخاطر معدالت الفائدة

  :ات المالية للمجموعة التي تحتسب عنھا فوائد على النحو التاليفي تاريخ التقرير كان ملمح معدل الفائدة لألدو

 القيمة الدفترية 
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
      

  ٦٤،١٨٦،٨٢٥   ٦٠،٢٣٦،٦٠٨ مطلوبات مالية بمعدالت فائدة متغيرة 
  

حقوق الملكية والربح أو الخسارة بالمبالغ ) إنقاص(نقطة أساس على معدالت الفائدة في تاريخ التقرير إلى زيادة  ١٠٠سيؤدي التغيير بـ 
  . يفترض ھذا التحليل بقاء جميع المتغيرات األخرى، وخصوصا أسعار صرف العمالت األجنبية، ثابتة. الموضحة أدناه

  الملكيةحقوق     الربح أو الخسارة 
نقطة  ١٠٠ 

 أساس زيادة
نقطة  ١٠٠  

 أساس نقصان
نقطة  ١٠٠  

 أساس زيادة
نقطة أساس  ١٠٠ 

 نقصان

       ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

 60,237  (60,237)   60,237   (60,237)  أدوات بمعدالت متغيرة

       ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

 ٦٤،١٨٧  )٦٤،١٨٧(   ٦٤،١٨٧   )٦٤،١٨٧(  أدوات بمعدالت متغيرة
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 )تابع(إدارة المخاطر المالية  .٢٦

  )تابع( مخاطر السوق) ٣(

  مخاطر العمالت) ج(

إن العملة الوظيفية للشركة و . إن مخاطر العمالت ھي الخطر من تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب تقلبات أسعار العمالت األجنبية
مربوطة بالدوالر األمريكي لذلك ترى اإلدارة أن تعرض الشركة لمخاطر العمالت المعامالت الجوھرية بالعمالت األجنبية تتم بعمالت 

     .ضئيل

  إدارة مخاطر رأس المال

تدير المجموعة رأسمالھا لضمان مقدرتھا على العمل على أساس مبدأ االستمرار، و في نفس الوقت تحقيق الحد األقصى من العائد للمساھمين 
  .٢٠١٢علما بان اإلستراتيجية العامة للمجموعة لم يطرأ عليھا تغيير مقارنة مع عام . وض وحقوق الملكيةمن خالل االستغالل األمثل للقر

  التقديرات واألحكام المحاسبية .٢٧

الخبرة المكتسبة وعوامل أخرى من ضمنھا التنبؤات  على اً بناءوشكل مستمر إن التقديرات المحاسبية واألحكام المستخدمة يتم تقيمھا ب
  .باألحداث المستقبلية و التي يعتقد أنھا معقولة فى ظل تلك الظروف

من المؤكد أنه من النادر أن تتطابق ھذه  التقديرات واالفتراضات مع النتائج . تستخدم المجموعة تقديرات وافتراضات بخصوص المستقبل
االفتراضات التي فيھا خطر إحداث تأثير قد يتسبب في تعديالت جوھرية على القيم الدفترية للموجودات و المطلوبات إن التقديرات و . الفعلية

  :خالل السنة المالية المقبلة موضحه أدناه

  انخفاض قيمة الذمم المدينة )١(

تحصيل المبلغ بالكامل و يتم إجراء ھذا التقدير  يتم إجراء تقدير لمبلغ الذمم التجارية المدينة القابل للتحصيل عندما يصبح من غير المحتمل
  . بشكل فردي للحسابات الرئيسية

أما الحسابات التي تعتبر غير رئيسية بشكل فردي ولكنھا قد تجاوزت موعد استحقاقھا فإنه يتم تقديرھا بصورة جماعية وإنشاء مخصص لھا  
  .إلى معدالت االسترداد التاريخيةوفقا لطول المدة التي تجاوزت فيھا موعد استحقاقھا استنادا 

كما في تاريخ بيان المركز المالي لم يكن ھناك مخصص خسارة النخفاض قيمة المستحقات من األطراف ذات العالقة أو الذمم المدينة 
  .األخرى إذ أنه ليست لدى المجموعة مخاوف من التحصيل بخصوص ذممھا المدينة من أطرافھا ذات العالقة

  المخزون بطيء الحركةمخصص ) ٢( 

ھذا المخصص خاضع للتغيير نتيجة للتقدم . تقوم إدارة المجموعة بتقدير قيمة البضاعة بطيئة الحركة، بناء على أعمار البضاعة في المخازن
  .التكنولوجي أو استخدام تلك البضائع

  للبيعانخفاض قيمة االستثمارات في األسھم المتاحة  )٣(

أنھا انخفضت قيمتھا عندما يكون ھناك انخفاض جوھري أو طويل األمد في القيمة  للبيعارات في األسھم المتاحة يتم اعتبار قيمة االستثم
طويل "أو " جوھري"يتطلب تحديد ما ھو . العادلة إلى ما دون تكلفتھا أو عندما يكون ھناك دليل موضوعي آخر يدلل على انخفاض القيمة

لمجموعة بتقييم عوامل أخرى في ضمنھا التقلبات االعتيادية في سعر السھم أو األسھم المدرجة والتدفقات كما تقوم ا. إجراء تقدير مھم" األمد
  . النقدية المستقبلية وعوامل الخصم لألوراق المالية غير المدرجة، إن وجدت
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  )تابع( التقديرات واألحكام المحاسبية .٢٧

  غير المدرجة القيمة العادلة لالستثمارات في أسھم حقوق الملكية) ٤(
 إذا لم كان ھنالك سوق للموجود المالي أو أن السوق غير نشط، تقوم المجموعة بالتوصل إلى القيمة العادلة باستخدام طرق تقييم من ضمنھا

لمخصومة و استخدام المعامالت التجارية العادية والرجوع إلى األدوات األخرى التي تكون مقاربة على نحو كبير وتحليل التدفقات النقدية ا
يتطلب ھذا التقييم من المجموعة القيام بتقديرات عن التدفقات النقدية . نماذج تسعير الخيارات لتعكس الظروف الخاصة بالشركة المصدرة
  .المستقبلية المتوقعة ومعدالت الخصم التي تخضع لحاالت عدم اليقين

  تصنيف األوراق المالية االستثمارية )٥(

متاحة "أو " بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة"عند اقتناء ورقة مالية استثمارية تقرر المجموعة ما إذا كان سيتم تصنيفھا كاستثمارات 
تھا تصنف المجموعة استثمارا. من معايير المحاسبة الدولية عند قيامھا بتصنيف استثماراتھا ٣٩تتبنى المجموعة توجيھات المعيار ". للبيع

تقوم المجموعة بالمحاسبة عن . لو تم اقتنائھا من حيث المبدأ لغرض تحقيق ربح قصير األجل وإنتاج نقد" محتفظ بھا للمتاجرة"على أنھا 
االستثمارات في أوراق حقوق ملكية كاستثمارات في شركة شقيقة فقط عندما يكون من الممكن إثبات ممارستھا لنفوذ ھام على العمليات 

  .للبيعة للشركة المستثمر فيھا، بخالف وبغض النظر عن ملكية األسھم، يتم تصنيف االستثمار على أنه متاح التشغيلي

  أرقام المقارنة .٢٨

برغم ذلك، ليس إلعادة التبويب . ٢٠١٣متى كان ذلك ضروريا للمحافظة على الثبات مع أرقام  ٢٠١٢تمت إعادة تبويب أرقام المقارنة لسنة 
  .الموحدة لسنة المقارنة المساھمينبح الموحد أو إجمالي حقوق أي أثر على صافي الر

 


