
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
شركة قطر الوطنٌة لصناعة االسمنت 

 (شركة مساهمة قطرٌة) 
دولة قطر  - الدوحة

 
 
 
 

 المستقلٌن تقرٌر مراقبً الحسابات
 والبٌانات المالٌة

 2014 دٌسمبر 31للسنة المنتهٌة فً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

شركة قطر الوطنٌة لصناعة االسمنت 
 (شركة مساهمة قطرٌة)

دولة قطر - الدوحة 
 

 
 فهرس

 
بٌـــــــان صفحة  

-- -- الهسجقلَى جقرَر هراقبٍ الحسابات 

أ  1  2014 دَسهبر 31 مها فٍ بَاى الهرمز الهالٍ
 

  2014 دَسهبر 31 للسنة الهنجهَة فٍ الربح أو الخسارةبَاى 
 

ب  2

جـ  3  2014 دَسهبر 31للسنة الهنجهَة فٍ الشاهل األخر  الربح أو الخسارة والدخلبَاى 
 

د  4  2014 دَسهبر 31للسنة الهنجهَة فٍ الهلمَة بَاى الجؽَرات فٍ حقوق 
 

 2014 دَسهبر 31بَاى الجدفقات النقدَة للسنة الهنجهَة فٍ 
  

هـ  5
 

إٌضاحات    
 33 - 1 34 - 6 2014 دَسهبر 31إَضاحات حول البَانات الهالَة للسنة الهنجهَة فٍ 
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:  إلى المستقلٌنتقــرٌـر مراقـبً الـحسـابات

 
 المحترمٌن المساهمٌن/ السادة 

شركة قطر الوطنٌة لصناعة االسمنت 
 (شركة مساهمة قطرٌة)

دولـة قطــــر - الدوحـة 

 
 البٌانات المالٌة تقرٌر حول

 

 (شركة مساهمة قطرٌة)لشركة قطر الوطنٌة لصناعة االسمنت، لقد دققنا البَانات الهالَة الهرفقة 
 وبَاى 2014 دَسهبر 31 مها فٍ بَاى الهرمز الهالٍهى والجٍ ججموى  دولة قطر- الدوحة  ،("الشركة")

 وبَاى الهلمَةوبَاى الجؽَرات فٍ حقوق الشاهل األخر  الربح أو الخسارة والدخلوبَاى  الربح أو الخسارة
هلخصاً للسَاسات الهحاسبَة الهاهة واإلَضاحات مذلك و للسنة الهنجهَة فٍ ذلك الجارَخ،الجدفقات النقدَة 

 .األخري
  

 

مسؤولٌة اإلدارة عن البٌانات المالٌة 
 

 هسإولة عى إعداد البَانات الهالَة وعرضها بشمل عادل وذلك وفقاً للهعاََر الدولَة إلعداد اإلدارةإى 
وهسإولَة الرقابة الداخلَة الجٍ جراها ضرورَة للجهمَى هى إعداد بَانات هالَة خالَة هى الجقارَر الهالَة، 

 . األخطاء الجوهرَة، سواء بسبب الؽش أو الخطؤ
 

مسؤولٌة مراقب الحسابات 
 

قد قهنا بالجدقَق وفقاً للهعاََر ل.  هذه البَانات الهالَة اسجناداً إلً جدقَقناعلًإى هسإولَجنا هٍ إبداء الرأٌ 
إى هذه الهعاََر ججطلب أى نلجزم بالهجطلبات األخبلقَة واى نقوم بجخطَط وجنفَذ الجدقَق .  الدولَة للجدقَق

.  الجوهرَةاألخطاءللحصول علً جؤمَد هعقول حول ها إذا مانت البَانات الهالَة خالَة هى 
 

عهلَة الجدقَق القَام بإجراءات للحصول علً أدلة جدقَق حول الهبالػ واإلفصاحات الواردة فٍ ججضهى 
 جوهرَة أخطاء الهدقق بها فٍ ذلك جقََم هخاطر وجود جقدَرجعجهد جلك اإلجراءات علً . البَانات الهالَة

عند جقََم جلك الهخاطر َؤخذ الهدقق بعَى االعجبار الرقابة الداخلَة . سواء مانت بسبب الؽش أو الخطؤ
 وذلك لجصهَم إجراءات الجدقَق الهناسبة فٍ ظل للشرمةالهجعلقة بإعداد وعدالة عرض البَانات الهالَة 

، مها َشهل الجدقَق جقََهاً للشرمة هدي فعالَة الرقابة الداخلَة حولالظروؾ ولَس لؽرض إبداء رأٌ 
 ،لهدي هبلءهة السَاسات الهحاسبَة الهسجخدهة وهدي هعقولَة الجقدَرات الهحاسبَة الجٍ قاهت بها اإلدارة

 .ومذلك جقََهاً للعرض العام للبَانات الهالَة
 

 .باعجقادنا أى أدلة الجدقَق الجٍ حصلنا علَها مافَة وهبلئهة لجموى أساساً نعجهد علَه عند إبداء رأَنا

 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 (...ٌتبــــــع )تقرٌر مراقبً الحسابات المستقلٌن 

 

 
 

الـــرأي 
 

لشركة قطر الوطنٌة البَانات الهالَة جظهر بعدالة هى مافة النواحٍ الجوهرَة الهرمز الهالٍ  أى برأَنا
 دَسهبر 31 مها فٍدولة قطر - الدوحة  ،("الشركة") (شركة مساهمة قطرٌة)لصناعة االسمنت، 

وفقا للهعاََر الدولَة إلعداد الجقارَر  للسنة الهنجهَة فٍ ذلك الجارَخها الهالٍ وجدفقاجها النقدَة ء وأدا2014
 .الهالَة

 
تقرٌر حول المتطلبات القانونٌة والتنظٌمٌة األخرى 

 

باإلضافة إلً ذلك، وبرأَنا أَضاً أى الشرمة جهسك حسابات هنجظهة وأى البَانات الهالَة هجفقة هعها، ولقد 
حصلنا علً جهَع الهعلوهات واإلَضاحات ألداء هههجنا، وفٍ حدود الهعلوهات الجٍ جوفرت لدَنا لم َصل 

 أو لنظام الشرمة 2002 لسنة 5إلً علهنا حدوخ هخالفات جوهرَة لقانوى الشرمات الججارَة رقم 
 دَسهبر 31األساسٍ خبلل السنة علً وجه َإثر هادَاً علً نشاط الشرمة أو هرمزها الهالٍ مها فٍ 

2014 .
 

 وشركاه هطالل أبو غزال

 
 

 
حازم أحهد السرخٍ 

( 119سجل هراقبٍ الحسابات رقم )
 

 2015 فبراَر 11 الدوحة فٍ
 
 



 

 
شركة قطر الوطنٌة لصناعة االسمنت 

 (شركة مساهمة قطرٌة) 
دولة قطر - الدوحة 

                بٌـــان أ 

 2014 دٌسمبر 31 كما فً بٌان المركز المالً

ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  إٌضــــاح       2014      2013      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (لاير قطرٌ)   
 (هعــدلة)      

 (لاير قطري)   
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الموجودات   

  المتداولـــة غٌرالموجــودات   

 وأعهال رأسهالَة جحت الجنفَذ ههجلمات وآالت وهعدات  -5-  1.580.496.166 1.618.498.375
ههجلمات اسجثهارَة  - 6-  7.682.010 9.215.258
هوجودات ؼَر هلهوسة  - 7-  2.496.166 5.629.216

دفعات هقدهة لهوجودات رأسهالَة  - 8-  150.621.067 10.148.976
 اسجثهارات فٍ شرمات زهَلة  -9-  49.313.627 47.406.770

هوجودات هالَة هجاحة للبَع   -10-  168.524.983 163.979.232
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع الموجودات غٌر المتداولة  1.959.134.019 1.854.877.827
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الموجودات المتداولة   
 البضاعــة  -11-  268.724.612 267.195.867

 هدَنوى وأرصدة هدَنة أخري  -12-  187.863.902 185.531.612

 النقد والنقد الهعادل  -13-  568.186.804 512.372.408
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع الموجودات المتداولة  1.024.775.318 965.099.887
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع الموجودات   2.983.909.337 2.819.977.714

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

 المطلوبات و الملكٌةحقوق    

 الملكٌةحقوق    

 رأس الهال  -14-  491.005.960 491.005.960

 احجَاطٍ قانونٍ  -15-  245.502.980 245.502.980

احجَاطٍ جطوَر  - 16-  406.588.511 406.588.511
  للهوجودات الهالَة الهجاحة للبَعاحجَاطٍ القَهة العادلة - 17-  60.233.684 55.687.933

حصة احجَاطٍ القَهة العادلة فٍ الشرمات الزهَلة  - 18-  8.782.311 6.407.678
 الهرحلة األرباح  -19-  1.384.508.965 1.269.282.319

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دبٌان  - الملكٌة حقوق مجموع  2.596.622.411 2.474.475.381
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المطلوبات غٌر المتداولة   

 همافؤة نهاَة الخدهة للهوظفَى  -20-  14.411.362 12.711.058
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المطلوبات المتداولة   

دائنوى وذهم دائنة أخري  - 21-  372.875.564 332.791.275
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع المطلوبات  387.286.926 345.502.333
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المطلوبات حقوق الملكٌة ومجموع  2.983.909.337 2.819.977.714

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

:   وجم جوقَعها نَابة عى الهجلس هى قبل2015 فبراَر 11جهت الهوافقة علً هذه البَانات الهالَة هى قبل هجلس اإلدارة بجارَخ 
 

 
 ....................................               .................................

سلَهاى خالد الهانع / سالم بى بطٍ النعَهٍ                                        السَد/     السَد
نائب رئَس هجلس اإلدارة                         رئَس هجلس اإلدارة والعضو الهنجدب                

 
من هذه البٌانات المالٌة ال ٌتجزأ  تشكل جزءاً 33 إلى 1 من إن اإلٌضاحات المرفقة
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شركة قطر الوطنٌة لصناعة االسمنت 
 (شركة مساهمة قطرٌة)

دولة قطر - الدوحة 
             بٌـــان ب 

 2014 دٌسمبر 31 فً للسنة المنتهٌة الربح أو الخسارة بٌان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  إٌضـاح 2014      2013      

  ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (لاير قطرٌ)   
 (هعــدلة)      

 (لاير قطري)   
  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلَرادات  1.049.653.859 1.004.083.092

(555.015.858 ) (602.566.633 ) جملفة اإلَرادات  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجمل الربح   447.087.226 449.067.234

إَرادات وهصارَؾ أخري   -22-  24.781.992 31.584.441

(5.339.359 ) (6.106.032 )  هصارَؾ بَع وجوزَع 

(43.162.345 ) (43.558.072 )  هصارَؾ عهوهَة وإدارَة - 23- 

1.431.796 (467.776 ) أرباح االسجثهار فٍ شرمات زهَلة  (خسائر)حصة   -9- 
(301.912 ) (1.398.649 ) جمالَؾ الجهوَل  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، هـ بٌان جـ ، د- السنة ربح   420.338.689 433.279.855
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السهمالعائد على   

 لسهم الواحدالعائد األساسٍ والهخفض ل  -24-  8.56 8.82

========== ==========   
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شركة قطر الوطنٌة لصناعة االسمنت 
 (شركة مساهمة قطرٌة)

دولة قطر - الدوحة 
جـ              بٌـــان 

 2014 دٌسمبر 31للسنة المنتهٌة  فً الشامل األخر  الربح أو الخسارة والدخلبٌان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  إٌضـاح  2014      2013      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (لاير قطرٌ)   
 (هعــدلة)      

 (لاير قطري)   
  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب بٌان - السنة ربح   420.338.689 433.279.855
    

 :بٌان الدخل الشامل اآلخر   

: بنود قد ٌعاد تصنٌفها الحقاً إلى ربح أو خسارة   

9.478.707 4.545.751  -17 - 
صافٍ الجؽَرات فٍ القَهة العادلة للهوجودات الهالَة 

الهجاحة للبَع 

(276.909 ) 2.374.633  -18 - 
صافٍ الجؽَرات فٍ حصة احجَاطٍ القَهة العادلة 

لشرمات زهَلة 
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بٌان د - ربح الدخل الشامل اآلخر للسنة   6.920.384 9.201.798
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بٌان د - إجمالً الدخل الشامل للسنة   427.259.073 442.481.653

========== ==========   
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شركة قطر الوطنٌة لصناعة االسمنت 
 (شركة مساهمة قطرٌة)

 دولة قطر- الدوحة 
د بٌـــان 

 2014 دٌسمبر 31 للسنة المنتهٌة فً الملكٌة فً حقوق اتبٌان التغٌر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

  
رأس المال   

 
 

احتٌاطً قانونً 

 

 
احتٌاطً تطوٌر 

احتٌاطً القٌمة العادلة  
 للموجودات المالٌة   

   المتاحة للبٌع 

 حصة احتٌاطً  
القٌمة العادلة فً 
الشركات الزمٌلة 

  
 

    األرباح المرحلة

 
حقوق مجموع   

   الملكٌة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

( لاير قطري )( لاير قطري )( لاير قطري )( لاير قطري )( لاير قطري )( لاير قطري )( لاير قطري )  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 2.337.498.778 1.141.507.514 6.684.587 46.209.226 406.588.511 245.502.980 491.005.960  32إيضاح  - (معدلة) 2012 ديسمبر 31الرصيد كما في 
        إجمالي الدخل الشامل للسنة  

 433.279.855 433.279.855-- -- -- -- --   32إيضاح  - (معدلة)بيان ب - ربح السنة 

    --    الدخل الشامل اآلخر 

صافي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات  
المالية المتاحة للبيع 

 
 -- -- --9.478.707  -- --9.478.707 

صافي التغيرات في حصة احتياطي القيمة العادلة  
في الشركات الزميلة 

 
 -- -- -- --(276.909 ) --(276.909 )

 9.201.798-- ( 276.909) 9.478.707-- -- --  بيان جـ - الدخل الشامل األخر للسنة 

 442.481.653 433.279.855( 276.909) 9.478.707-- -- --   (معدل)بيان جـ - إجمالي الدخل الشامل للسنة 

( 10.901.474)( 10.901.474)-- -- -- -- --   25إيضاح - المساهمة في األنشطة االجتماعية والرياضية 
( 294.603.576)( 294.603.576)-- -- -- -- --   (ب) 19إيضاح - 2012توزيعات أرباح لسنة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 2.474.475.381 1.269.282.319 6.407.678 55.687.933 406.588.511 245.502.980 491.005.960  (معدلة)بيان أ   - 2013 ديسمبر 31الرصيد كما في 

  ======= ======= ======= ======== =======  ======== ========
 2.474.475.381 1.269.282.319 6.407.678 55.687.933 406.588.511 245.502.980 491.005.960  32إيضاح  - (معدلة) 2013 دٌسمبر 31الرصٌد كما فً 

        إجمالً الدخل الشامل للسنة  

 420.338.689 420.338.689-- -- -- -- --  بٌان ب - ربح السنة 

        الدخل الشامل اآلخر 
صافً التغٌرات فً القٌمة العادلة للموجودات  

المالٌة المتاحة للبٌع 
 

 -- -- --4.545.751  -- --4.545.751 
صافً التغٌرات فً حصة احتٌاطً القٌمة العادلة  

فً الشركات الزمٌلة 
 

 -- -- -- --2.374.633  --2.374.633 

 6.920.384--  2.374.633 4.545.751-- -- --  بٌان جـ - الدخل الشامل األخر للسنة 

 427.259.073 420.338.689 2.374.633 4.545.751-- -- --  بٌان جـ - إجمالً الدخل الشامل للسنة 

( 10.508.467)( 10.508.467)-- -- -- -- --   25إٌضاح - المساهمة فً األنشطة االجتماعٌة والرٌاضٌة 
( 294.603.576)( 294.603.576)-- -- -- -- --   (ب) 19إٌضاح - 2013توزٌعات أرباح لسنة 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 2.596.622.411 1.384.508.965 8.782.311 60.233.684 406.588.511 245.502.980 491.005.960 بٌان أ  - 2014 دٌسمبر 31الرصٌد كما فً 

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

من هذه البٌانات المالٌة ال ٌتجزأ  تشكل جزءاً 33 إلى 1 من إن اإلٌضاحات المرفقة
 -4-  



 

 

 
شركة قطر الوطنٌة لصناعة االسمنت 

 (شركة مساهمة قطرٌة)
دولة قطر - الدوحة 

هـ                                                                                                                  بٌـــان 
 2014دٌسمبر  31بٌان التدفقات النقدٌة للسنة المنتهٌة فً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                       إٌضـاح 2014       2013       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (لاير قطرٌ)   
 (هعــدلة)      

   (لاير قطري)   

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التدفقات النقدٌة من األنشطة التشغٌلٌة   

 بَاى ب-  ربح السنة   420.338.689 433.279.855
 تعدٌالت لــ   

 اسجهبلك ههجلمات وآالت وهعدات وههجلمات اسجثهارَة  145.225.734 141.437.295

 إطفاء هوجودات ؼَر هلهوسة  1.824.048 1.824.572

 هخصص همافؤة نهاَة الخدهة للهوظفَى  2.250.042 2.210.339

 جمالَؾ الجهوَل  1.398.649 301.912

(4.409.569 ) (4.519.784 ) إَرادات فوائد  
(8.686.231 ) (9.024.480 ) إَرادات جوزَعات أرباح  
(1.431.796 ) أرباح االسجثهار فٍ شرمات زهَلة  (خسائر)حصة   467.776

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  رأس المال العاملالتغٌرات فًربح التشغٌل قبل   557.960.674 564.526.377

 التغٌرات فً الموجودات والمطلوبات التشغٌلٌة   

 البضاعة-   (1.528.745) 60.291.205

هدَنوى وأرصدة هدَنة أخري -   (2.332.290) (32.323.352)
دائنوى وذهم دائنة أخري -   39.078.647 35.409.368

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النقد الناتج من األنشطة التشغٌلٌة   593.178.286 627.903.598
(10.632.718 ) الهساههة فٍ األنشطة االججهاعَة والرَاضَة الهدفوعة   (10.901.474)
همافؤة نهاَة الخدهة للهوظفَى الهدفوعة   (549.738) (532.439)
جمالَؾ جهوَل هدفوعة   -- (301.912)

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صافً النقد المتوفر من األنشطة التشغٌلٌة   581.727.074 616.436.529
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التدفقات النقدٌة من األنشطة االستثمارٌة    

  ههجلمات وآالت وهعدات وأعهال رأسهالَة جحت الجنفَذشراء  (94.163.918) (59.630.503)

 -- إضافات هوجودات ؼَر هلهوسة   (68.381)
دفعات هقدهة لهوجودات رأسهالَة   (150.621.067) (9.542.635)
شراء هوجودات هالَة هجاحة للبَع   -- (1.278.720)

إَرادات فوائد هسجلهة   4.519.784 4.409.569
جوزَعات أرباح هسجلهة   9.024.480 8.686.231

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األنشطة االستثمارٌة (المستخدم فً) صافً النقد  (231.309.102) (57.356.058)
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التموٌلٌةالتدفقات النقدٌة من األنشطة    

(294.603.576 ) (294.603.576 ) جوزَعات أرباح  
(81.933.750 )  -- هدفوعات لسداد قرض ألجل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 التموٌلٌةاألنشطة  (المستخدم فً) النقدصافً   (294.603.576) (376.537.326)
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فً النقد والنقد المعادل الزٌادة صافً   55.814.396 182.543.145

 السنةالنقد والنقد الهعادل فٍ بداَة   512.372.408 329.829.263
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  السنةالنقد والنقد المعادل فً نهاٌة  -13-  568.186.804 512.372.408

========= = ==========   
    معلومات إضافٌة لبٌان التدفقات النقدٌة 

    حركات غٌر نقدٌة
الهساههة فٍ األنشطة االججهاعَة والرَاضَة هحولة هى األرباح الهرحلة إلً 

 10.901.474 10.508.467 - 25- ذهم دائنة أخري 
ههجلمات وآالت وهعدات دفعات هقدهة لهوجودات رأسهالَة هحولة إلً 

 1.390.111 10.148.976 - 5- وأعهال رأسهالَة جحت الجنفَذ 

--  1.377.383 - 5- إعادة جصنَؾ هوجودات ؼَر هلهوسة إلً ههجلمات وآالت وهعدات 

 7.453.788--  - 7- هوجودات ؼَر هلهوسة هحولة هى أعهال رأسهالَة جحت الجنفَذ 

  ========== ========== 
من هذه البٌانات المالٌة ال ٌتجزأ  تشكل جزءاً 33 إلى 1 من إن اإلٌضاحات المرفقة

 -5 - 



 

 
 

 

 

شركة قطر الوطنٌة لصناعة االسمنت 
 (شركة مساهمة قطرٌة)

دولة قطر - الدوحة 
 

 إٌضاحات حول البٌانات المالٌة
 2014 دٌسمبر 31للسنة المنتهٌة فً 

ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 معلومــــات عــــامــــــة .1

، فٍ دولة قطر مشرمة هساههة قطرَة ("الشرمة") (ق.م.ش)جؤسست شرمة قطر الوطنَة لصناعة االسهنت،  - 
إى هقر الهمجب الرئَسٍ . (25) جحت سجل ججارٌ رقم 1965لسنة  (7)بهوجب الهرسوم األهَرٌ رقم 

. دولة قطر- للشرمة فٍ الدوحة 
  

جزاول الشرمة نشاطها فٍ هجال صناعة وبَع االسهنت والرهال الهؽسولة والحجر الجَرٌ هى خبلل هصانعها  -
جم جسجَل هصنع الرهل مفرع ، وَعجبر جزء ال َججزأ هى هذه البَانات . فٍ هنطقة أم باب والرامَات بدولة قطر

 .الهالَة
 

وتطبٌق المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة الجدٌدة الُمعدلة أسس إعداد . 2
 

بٌان االلتزام بالنظم . أ
جم إعداد البَانات الهالَة الهرفقة وفقاً للهعاََر الدولَة للجقارَر الهالَة الصادرة عى هجلس هعاََر الهحاسبة  

. 2002لسنة  (5) وهجطلبات قانوى الشرمات الججارَة القطرٌ رقم الدولَة
 

س القٌاس أس. ب
جم إعداد البَانات الهالَة هى السجبلت الهحاسبَة للشرمة وفقاً لهبدأ الجملفة الجارَخَة باسجثناء إعادة جقََم بعض  

. الهوجودات ؼَر الهجداولة واألدوات الهالَة، والجٍ َجم قَاسها بالقَهة العادلة
 

عملة العــرض  .جـ
 ألقرب الهبالػ والقَم مافة جقرَب جم وقد للشرمة الوظَفَة العهلة وهٍ القطرٌ باللاير البَانات الهالَة عرض جم 

 .اإلشارة إلَه جم ها إال لاير قطرٌ
 

استخدام التقدٌرات واألحكام  .د
جم إدراج الهعلوهات حول الجقدَرات الهاهة واألحمام الضرورَة لجطبَق السَاسات الهحاسبَة والجٍ لها جاثَر  

(. 4)مبَر علً الهبالػ الهعجرؾ بها فٍ البَانات الهالَة فٍ اإلَضاح رقم 
 

المعاٌٌر والتفسٌرات والتعدٌالت الجدٌدة الصادرة على المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة والتً لها  .هـ
 :أو على إٌضاحات البٌانات المالٌة/تأثٌر على المبالغ المفصح عنها و

 

إى السَاسات الهحاسبَة الهجبعة فٍ إعداد البَانات الهالَة ججطابق هع السَاسات الهحاسبَة الهجبعة فٍ إعداد  
، باسجثناء جطبَق الهعاََر والجفسَرات الُهعدلة 2013 دَسهبر 31البَانات الهالَة السابقة للسنة الهنجهَة فٍ 

: إعجباراً هى الفجرة الحالَة وهٍ مها َلٍ
 

  ٍُهعدل - (هقاصة الهوجودات والهطلوبات الهالَة)العرض : األدوات الهالَة: 32هعَار الهحاسبة الدول 
  ٍججدَد الهشجقات واالسجهرار فٍ هحاسبة)االعجراؾ والقَاس : األدوات الهالَة: 39هعَار الهحاسبة الدول 

 ُهعدل - (   الجحوط

  ٍاإلفصاح عى القَهة القابلة لبلسجرداد )االنخفاض فٍ قَهة الهوجودات : 36هعَار الهحاسبة الدول 
  ُهعدل - (   للهوجودات ؼَر الهالَة

  هعدل - (الهنشآت االسجثهارَة)البَانات الهالَة الهنفصلة : 27هعَار الهحاسبة الدولَة 
  هعدل - (الهنشآت االسجثهارَة)البَانات الهالَة الهوحدة : 10الهعَار الدولٍ إلعداد الجقارَر الهالَة 
  الهنشآت )اإلفصاح عى الحصص فٍ الهنشآت األخري : 12الهعَار الدولٍ إلعداد الجقارَر الهالَة 

 هعدل - (   االسجثهارَة
  الهخصصات، وااللجزاهات  - 37الجفسَر الجدَد لهعَار الهحاسبة الدولٍ - الرسوم : 21الجفسَر رقم 

. والهوجودات الهحجهلة فٍ هحاسبة الرسوم الهفروضة هى الحموهة
 

إى الهعاََر وجفسَراجها الهعدلة والهبَنة أعبله هطبقة هى قبل الشرمة ولَس لها أٌ جؤثَر جوهرٌ علً السَاسات الهحاسبَة 
. والهرمز الهالٍ واألداء الهالٍ للشرمة بجارَخ هذا الجقرَر
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 :المعاٌٌر والتفسٌرات والتعدٌالت الجدٌدة على المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة الصادرة والتً لم تطبق .و
 

إى الهعاََر وجفسَراجها وجعدَبلجها قد صدرت ولمنها لم جطبق حَخ جنوٌ اإلدارة جطبَق هذه الهعاََر عند  
. نفاذها

 

تارٌخ النفاذ :                                                                                       المعاٌٌر الجدٌدة
  

  2018 َناَر 1األدوات الهالَة                                                 : 9الهعَار الدولٍ إلعداد الجقارَر الهالَة 
  2016 َناَر 1الحسابات الجنظَهَة الهإجلة                                 : 14الهعَار الدولٍ إلعداد الجقارَر الهالَة 
  2017 َناَر 1إَرادات عقود العهبلء                                       : 15الهعَار الدولٍ إلعداد الجقارَر الهالَة 

 

تارٌخ النفاذ :                                                                                       المعاٌٌر المعدلة
  

  ٍ2014 َولَو 1هنافع الهوظفَى                                    - خطط الهنافع الهحددة : 19هعَار الهحاسبة الدول 
  ٍ2016 َناَر 1طرَقة حقوق الهلمَة فٍ البَانات الهالَة الهنفصلة                         : 27هعَار الهحاسبة الدول 
  2016 َناَر 1هحاسبة االسجحواذ علً حصص فٍ العهلَات الهشجرمة  : 11الهعَار الدولٍ إلعداد الجقارَر الهالَة 
  ٍ2016 َناَر 1جوضَح الطرق الهقبولة لبلسجهبلك واإلطفاء                       : 38 و 16هعَار الهحاسبة الدول 
  ٍ2016 َناَر 1الهحاصَل الهثهرة                                        - الزراعة : 41 و 16هعَار الهحاسبة الدول 
  ٍالهوجودات الهباعة أو : 10 والهعَار الدولٍ إلعداد الجقارَر الهالَة 28هعَار الهحاسبة الدول 

 2016 َناَر 1الههنوحة بَى الهسجثهر والهنشآت الزهَلة أو الهشارَع الهشجرمة                                           

 
 السٌاسات المحاسبٌة الهامة- 3

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات .أ
  

االعتراف والقٌاس 
الهجرامهة الناججة  والخسائر الهجرامم هطروحاً هنها االسجهبلك بالجملفة والهعدات واآلالت الههجلمات َجم قَاس

. باقجناء الهوجودات الهباشرة وجمالَؾ االقجراض الهجعلقة الهصروفات الجملفة ججضهى. القَهة فٍ عى االنخفاض
 هباشرة جمالَؾ وأَة الهباشرة وجمالَؾ االقجراض والعهالة جملفة الهواد الهنشؤة داخلَاً  الهوجودات جملفة وججضهى

جزءاً هجههاً  جشمل الجٍ الهشجراة إى البراهج. هنها الهطلوب لئلسجخدام جاهزة الهوجودات حجً جصبح أخري
  .الهعدات جلك هى مجزء رسهلجها ججم الهعدات ذات الصلة لعهل

 

االستهالك 
جم جحهَل اسجهبلك مافة الههجلمات واآلالت والهعدات علً األرباح والخسائر باسجخدام طرَقة القسط الثابت 
فٍ احجساب االسجهبلك علً جلك الههجلمات واآلالت والهعدات عى طرَق جوزَعها علً األعهار اإلنجاجَة 

:  مالجالٍ
  

 سنة 30 - 5هبانٍ 
 سنة 20 - 1آالت، هعدات وأدوات 

 سنة 10 - 5سَارات 
 سنوات 10أثاخ وهفروشات 

 

 التكالٌف الالحقة 
 

 ماى هى إذا البند لذلك الجملفة فٍ والهعدات واآلالت الههجلمات بنود أجزاء أحد اسجبدال بجملفة االعجراؾ َجم
  .بصورة هوثوق بها جملفجه قَاس وإهمانَة للشرمة البند ذلك فٍ هجضهنة هسجقبلَة اقجصادَة هنافع جدفق الهحجهل

. وَجم جحهَل جهَع جمالَؾ اإلصبلح والصَانة علً األرباح والخسائر خبلل السنة الجٍ جم جمبدها فَها
 

 القَهة الدفجرَة هع االسجبعاد الهجحصل هى أو انجهاء عهر األصل بهقارنة اسجبعاد وخسائر أرباح جحدَد َجم
.  بصافٍ اإلَرادات أو الهصارَؾ األخري مربح أو خسارةاالعجراؾ وَجم لؤلصل،

 

 
      أعمال راسمالٌة تحت التنفٌذ 

 الهجمبدة الجمالَؾ هنها االنخفاض فٍ القَهة وهطروحاً بالجملفة  الجنفَذ جحت الرأسهالَة األعهال إثبات َجم
، وعند جمالَؾ االقجراضعلً الههجلمات واآلالت والهعدات خبلل فجرة البناء والجرمَب، مها ججضهى 

والهعدات ضهى الجصنَؾ  إلً الههجلمات واآلالت جحوَلها َجم الهشارَع وجاهزَجها لبلسجخدام امجهال
. الصحَح لها
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الممتلكات االستثمارٌة . ب

الهحجفظ به لبلسجفادة  (أو ملَهها- أو جزء هى هبنً - أرض أو هبنً )جعرؾ الههجلمات االسجثهارَة بؤنها  
هى ارجفاع قَهجها الرأسهالَة أو المجساب إَرادات إَجارَة أو ملَهها، علً أى ال َموى االحجفاظ بها بؽرض 

البَع ضهى النشاط االعجَادٌ للشرمة أو اسجخداهها لئلنجاج أو جورَد البضاعة والخدهات أو ألهداؾ 
جدرج الههجلمات االسجثهارَة بالجملفة هطروحاً هنها االسجهبلك الهجرامم واالنخفاض فٍ القَهة إى . إدارَة
جسجهلك الهبانٍ االسجثهارَة . جشمل األرض جزءاً هى الههجلمات االسجثهارَة وال َجم اسجهبلمها. وجد

.  سنة30 - 20بطرَقة القسط الثابت علً هدي العهر االفجراضٍ ها بَى 
 

َجم االعجراؾ باسجبعاد الههجلمات االسجثهارَة إها عند اسجبعادها أو عندها ال َجم اسجخداهها وال َموى لها 
أَة هنافع هسجقبلَة عند اسجبعادها، وَجم االعجراؾ بالفرق بَى صافٍ قَهة االسجبعاد و القَهة الدفجرَة 

. لؤلصل فٍ بَاى الربح أو الخسارة فٍ جلك الفجرة
 

الموجودات غٌر الملموسة . جـ

َجم االعجراؾ هبدئَاً بالهوجودات ؼَر الهلهوسة والجٍ لها عهر إنجاجٍ هحدد بالجملفة، وهى ثم َجم إدراجها  
. بالجملفة هطروحاً هنها اإلطفاء الهجرامم والخسائر الهجرامهة الناججة عى االنخفاض فٍ القَهة

 

َجم احجساب اإلطفاء باسجخدام طرَقة القسط الثابت . ججهثل الهوجودات ؼَر الهلهوسة بجملفة جطوَر البراهج
َجم إدراج هصارَؾ إطفاء .  سنوات3لجوزَع جملفجها علً هدي سنوات عهرها اإلنجاجٍ والجٍ جبلػ 

. الهوجودات ؼَر الهلهوسة والجٍ لها عهر هحدد فٍ بَاى الربح أو الخسارة
 

الربح أو الخسارة الناججة عى اسجبعاد أحد بنود الهوجودات ؼَر الهلهوسة َجم جحدَدها بهقارنة هجحصبلت 
. البَع هع القَهة الدفجرَة للهوجودات ؼَر الهلهوسة وَجم االعجراؾ بها بالصافٍ فٍ بَاى الربح أو الخسارة

 

زمٌلة الشركات الاالستثمارات فً . د

جعرؾ الشرمات الزهَلة بؤنها جلك الشرمات الجٍ جهارس علَها الشرمة جؤثَراً هاهاً ولَس سَطرة،  
والهقصود بالجؤثَر الهام القدرة علً الهشارمة فٍ السَاسات الهالَة والجشؽَلَة للشرمة الهسجثهر بها، ولَس 

.  السَطرة الماهلة أو الهشجرمة علَها
 

َجم اسجخدام طرَقة حقوق الهلمَة فٍ الهحاسبة عى االسجثهارات فٍ جلك الشرمات والجٍ َجم إثباجها هبدئَاً 
َجم زَادة أو جخفَض القَهة الدفجرَة لبلسجثهار بحصة الشرمة هى أرباح أو خسائر الشرمة الزهَلة . بالجملفة

. بعد جارَخ االسجهبلك
 

ججضهى القَهة الدفجرَة لبلسجثهار قَهة الشهرة الهجعلقة بالشرمة الزهَلة وال َجم قَاس االنخفاض فٍ قَهة 
جقوم الشرمة بإثبات نصَبها فٍ صافٍ أرباح أو خسائر ها بعد الجهلك للشرمة . الشهرة بشمل هنفصل

الزهَلة فٍ بَاى الربح أو الخسارة، أها الجؽَرات الجٍ جحدخ بعد الجهلك فٍ الدخل الشاهل اآلخر للشرمة 
باإلضافة إلً ذلك، جقوم الشرمة بإثبات . الزهَلة فَجم إثبات نصَب الشرمة فَها ضهى الدخل الشاهل اآلخر

إذا ججاوزت حصة الشرمة . الجؽَرات الهباشرة فٍ حقوق الهلمَة للشرمة الزهَلة، ضهى بَاى حقوق الهلمَة
فٍ خسائر الشرمة الزهَلة قَهة اسجثهارها لَجم جخفَض االسجثهار حجً جصبح قَهجه صفر، ثم ال َجم إثبات 

أَة خسائر إضافَة إال إذا جمبدت الشرمة هقابل ذلك الجزاهات إضافَة أو قاهت بدفعات نَابة عى الشرمة 
. الزهَلة

 

األدوات المالٌة  .هـ
. َجم االعجراؾ بالهوجودات والهطلوبات الهالَة للشرمة عندها جصبح الشرمة طرفاً فٍ االجفاقَة 

 

إى جملفة الهعاهبلت والجٍ ججعلق هباشرة . َجم قَاس الهوجودات الهالَة والهطلوبات الهالَة بالقَهة العادلة
باسجثناء الهوجودات الهالَة والهطلوبات )بعهلَة االسجحواذ أو إصدار هوجودات هالَة أو هطلوبات هالَة 

َجم إضافجها أو خصهها هى القَهة العادلة للهوجودات  (الهالَة بالقَهة العادلة هى خبلل الربح أو الخسارة
َجم االعجراؾ بالهوجودات الهالَة والهطلوبات الهالَة . الهالَة أوالهطلوبات الهالَة عند االعجراؾ األولٍ

. بالقَهة العادلة هى خبلل الربح أو الخسارة هباشرة مربح أو خسارة
 

الموجودات المالٌة  
ججضهى الهوجودات الهالَة الذهم الهدَنة الججارَة والهوجودات الهالَة الهجاحة للبَع والنقد والنقد الهعادل،  

جعجرؾ الشرمة . وَجم جصنَؾ جلك الهوجودات الهالَة حسب طبَعجها واسجخداهها الهحدد عند شرائها
مها جقوم الشرمة بإلؽاء االعجراؾ بالهوجودات الهالَة عندها جنجهٍ . بالهوجودات الهالَة فٍ جارَخ الهجاجرة

الحقوق الجعاقدَة فٍ الجدفقات النقدَة هى األصل الهالٍ أو عندها جقوم بجحوَل حقوق اسجبلم الجدفقات النقدَة 
الجعاقدَة علً األصل الهالٍ فٍ هعاهلة جوهرَة جنجقل هى خبللها جهَع الهخاطر والهنافع الهجعلقة بهلمَة 

. األصل الهالٍ
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الموجودات المالٌة المتاحة للبٌع  
إى الهوجودات الهالَة الهجاحة للبَع ؼَر الهشجقة َجم جصنَفها علً أنها هجاحة للبَع وال َجم جصنَفها  

ماسجثهار فٍ القَهة العادلة هى خبلل بَاى الربح أو الخسارة أو َحجفظ بها لجارَخ اسجحقاقها أو قروض أو 
َجم االعجراؾ هبدئَاً بالهوجودات الهالَة الهجاحة للبَع بالقَهة العادلة هضافاً إلَها أَة جمالَؾ . ذهم هدَنة

بعد االعجراؾ الهبدئٍ َجم جسجَل الهوجودات الهالَة الهجاحة للبَع بالقَهة العادلة . هعاهبلت هباشرة
بخبلؾ . َجم االعجراؾ بالجؽَرات فَها. وبخبلؾ االسجثهار الذٌ ال َوجد له قَهة عادلة فٍ سوق نشط

خسائر االنخفاض فٍ القَهة أو عهلَة االسجبعاد فٍ احجَاطٍ القَهة العادلة ضهى حقوق الهلمَة فٍ جارَخ 
عندها َجم بَع هذه الهوجودات الهالَة َجم جحوَل الفائض أو العجز إلً بَاى الربح أو . البَانات الهالَة

إى القَهة العادلة لبلسجثهارات الهدرجة هٍ السعر الهبَى فٍ بورصة قطر مها فٍ جارَخ بَاى . الخسارة
. الهرمز الهالٍ

 
الذمم المدٌنة  

َجم جسجَل الذهم الهدَنة بالجملفة وهٍ القَهة العادلة، هطروحاً هنها هخصصات الهبالػ الؽَر قابلة  
َجم القَام بجقدَر الحسابات الهشموك فٍ جحصَلها عندها َصبح هى ؼَر الهحجهل جحصَل . للجحصَل

. الهبلػ بالماهل، وَجم اسجبعاد الدَوى الهعدوهة عند جمبدها
 

النقد والنقد المعادل  
َشجهل النقد والنقد الهعادل هى النقد فٍ الصندوق وأرصدة الحسابات الجارَة وعند الطلب لدي البنوك  

لؽاَات إعداد بَاى الجدفقات النقدَة، َجموى النقد والنقد . َوم (90)وودائع لها فجرات اسجحقاق جقل عى 
والودائع البنمَة الثابجة قصَرة  (جحت الطلب والجارَة)الهعادل هى النقد فٍ الصندوق ولدي البنوك 

. األجل
 

المطلوبات المالٌة  
َجم جصنَؾ الهطلوبات الهالَة إها هطلوبات هالَة بالقَهة العادلة هى خبلل الربح أو الخسارة أو هطلوبات  

. هالَة أخري، وججضهى الهطلوبات الهالَة األخري والذهم الدائنة واألرصدة الدائنة األخري
 

الدائنون والذمم الدائنة األخرى  
َجم جسجَل االلجزاهات هسجحقة الدفع والهجعلقة بالبضائع الهسجلهة أو الخدهات الهإداة بهجرد اسجحقاقها  

.  بؽض النظر عى اسجبلم أو عدم اسجبلم الفواجَر الهإَدة لها
 

البضــاعة . و
جظهر البضاعة بسعر الجملفة وصافٍ القَهة القابلة للجحقق أَهها أقل، بعد طرح هخصص ألَة بضاعة  

ججضهى جملفة البضاعة جهَع الهصارَؾ الهجمبدة فٍ ججهَز . هجقادهة أو جالفة جحددها إدارة الشرمة
جشجهل البضاعة الهصنعة والبضاعة قَد الجصنَع علً حصة . البضاعة ووضعها فٍ همانها وحالجها الحالَة

. هناسبة هى الهصارَؾ ؼَر الهباشرة اسجناداً إلً الطاقة الجشؽَلَة العادَة
 

:  وَجم احجساب جملفة الهصارَؾ الهجمبدة فٍ ججهَز البضاعة ووضعها فٍ همانها وحالجها الحالَة مها َلٍ
 
 جملفة الهشجرَات حسب الهجوسط الهرجح: الهواد الخام وقطع الؽَار والهواد الهسجهلمة. 

 
 جملفة الهواد وأجور العهال الهباشرة باإلضافة إلً الهصارَؾ : الهواد قَد الجصنَع والهواد جاهة الصنع

. الهباشرة ذات العبلقة علً أساس هسجوي اإلنجاج االعجَادٌ
 

َجم جقدَر صافٍ القَهة القابلة للجحقق بالسعر الهجوقع لبَع البضاعة ضهى النشاط االعجَادٌ هطروحاً هنه 
. الجمالَؾ إلجهام اإلنجاج وهصارَؾ البَع
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مكافأة نهاٌة الخدمة للموظفٌن، اإلجازات وتذاكر السفر . ز
: مكافأة نهاٌة الخدمة للموظفٌن األجانب 

جقوم الشرمة بجموَى هخصص همافؤة نهاَة الخدهة للهوظفَى وفقاً الشجراطات قانوى العهل القطرٌ 
جقوم الشرمة باحجساب هذه الهصارَؾ ؼَر الههولة علً . الهجعلق بالجقاعد والهعاشات، هجً انطبق ذلك

أساس رواجب الهوظفَى وعدد سنوات الخدهة هى جارَخ بَاى دخوله للخدهة، وَجم دفع الهمافؤة الهطبقة 
 فٍ لهوظفَها الخدهة نهاَة همافؤة الجزام سداد الشرمة ججوقع وال. للهوظفَى عند إنجهاء خدهاجهم فٍ الشرمة

. هجداولة ؼَر أنها هطلوبات علً جصنَفها جم القرَب وبالجالٍ الهسجقبل
 

: مكافأة نهاٌة الخدمة للموظفٌن القطرٌٌن
الهساههة فٍ صندوق الجقاعد والهعاشات، وجحجسب الهساههة منسبة هى رواجب الهوظفَى ب الشرمة جقوم

وجقجصر الجزاهات الشرمة .  بشؤى الجقاعد والهعاشات2002لسنة  (24)وذلك حسب هجطلبات قانوى رقم 
. علً هذه الهساههة وجقَدها مهصارَؾ عند اسجحقاقها

 
اإلجازات وتذاكر السفر للموظفٌن  
. َجم احجساب هخصص اإلجازات للهوظفَى وفقاً لجقدَرات اإلدارة وبها َجناسب وجصنَفات الهوظفَى 

 
مخصصات أخرى  .ح

َجم إثبات الهخصصات فٍ بَاى الهرمز الهالٍ عند وجود الجزام قانونٍ أو حمهٍ علً الشرمة نجَجة  
وَجم إثبات الهخصص وفقا ألفضل . ألحداخ سابقة سَجطلب اسجخدام هوارد الشرمة لجسوَة االلجزام

الجقدَرات الهجوفرة أو قد َجم اسجخدام أسلوب خصم الجدفقات النقدَة الخارجة إذا ماى للعاهل الزهنٍ جؤثَر 
. هادٌ

 
تحقق اإلٌراد  .ط
َجم قَاس اإلَرادات بالقَهة العادلة للهقابل الهالٍ الهسجلم أو الهسجحق القبض، وال جعجبر عهلَات جبادل  

البضائع والخدهات الجٍ لها نفس النوع والقَهة بعهلَات إنجاج اإلَرادات، وجخفض اإلَرادات بهرججعات 
. العهبلء الهحجهلة والخصوهات والهخصصات الهشابهة

 
بٌع البضائع  

: َجم االعجراؾ باإلَرادات الناججة هى بَع البضائع عندها جسجوفٍ الشروط الجالَة 
 

 ٌقَام الشرمة بجحوَل الهخاطر الهاهة وعوائد هلمَة البضائع إلً الهشجر .

  عدم إشراك الشرمة بدور فٍ اإلدارة الهسجهرة بالدرجة الهرجبطة عادة بالهلمَة وال سَها فٍ الرقابة
. الفعالة علً البضائع الهباعة

 َموى هى الههمى قَاس حجم اإلَرادات بطرَقة هوثوقة .

 َموى هى الهحجهل أى ججدفق الهنافع االقجصادَة الهرجبطة بالهعاهبلت إلً الشرمة .

  َموى هى الههمى قَاس الجمالَؾ الهجمبدة أو الجٍ سججمبد هسجقببلً ذات العبلقة بالهعاهبلت بطرَقة
. هوثوقة

 

تقدٌم الخدمات  
َجم االعجراؾ باإلَراد الناجج عى عقود جقدَم الخدهات بالرجوع إلً نسبة إنجاز العهلَات فٍ جارَخ  

: البَانات الهالَة، وهى الههمى قَاس نجائج العهلَات بطرَقة هوثوقة عند اسجَفاء الشروط الجالَة
 

 َموى هى الههمى قَاس حجم اإلَرادات بطرَقة هوثوقة .

 َموى هى الهحجهل جدفق هنافع اقجصادَة إلً الشرمة .

 َموى هى الههمى قَاس نسبة اإلنجاز فٍ جارَخ البَانات الهالَة بطرَقة هوثوقة .

 َموى هى الههمى قَاس الجمالَؾ الهجمبدة، أو الجٍ سَجم جمبدها ذات العبلقة بالعهلَات بطرَقة هوثوقة. 
 

عندها ال جسجوفً الهعاََر أو الشروط السابقة، فإنه َجم االعجراؾ باإلَرادات الناججة هى جقدَم الخدهات 
. فقط بالحد الذٌ َهمى هى اسجرداد الهصارَؾ الهعجرؾ بها
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توزٌعات األرباح وإٌرادات الفوائد  
َجم االعجراؾ بإَرادات جوزَع أرباح االسجثهارات بعد أى َعلى حق الهساههَى فٍ اسجبلم دفعات، وَسجحق  

 .إَراد الفائدة علً أساس الزهى وبالرجوع إلً الهبلػ األصلٍ القائم وسعر الفائدة الفعال الهسجخدم
 

ربح بٌع موجودات مالٌة متاحة للبٌع  
َجم االعجراؾ بالربح هى االسجثهارات الهدرجة الهجاحة للبَع للهوجودات الهالَة عندها َجم جؤمَد البَع هى  

. جانب الوسَط
 

الدخل التأجٌري  
َجم االعجراؾ بالدخل الجؤجَرٌ هى الههجلمات االسجثهارَة  فٍ بَاى الربح أو الخسارة باسجخدام طرَقة  

 .القسط الثابت علً هدي فجرة اإلَجار
 

إٌرادات أخرى  
 .َجم االعجراؾ باإلَرادات األخري وفقاً لهبدأ االسجحقاق 

 
تكالٌف االقتراض . ي
جمالَؾ االقجراض هٍ جمالَؾ الجهوَل والجمالَؾ األخري الجٍ ججمبدها الشرمة فَها َجعلق باقجراض  

األصل الهإهل لرسهلة جمالَؾ الجهوَل هو أصل َؤخذ بالضرورة فجرة زهنَة جوهرَة لَصبح . األهوال
جقوم الشرمة برسهلة جمالَؾ االقجراض الجٍ ججعلق بصفة هباشرة باقجناء أو إنشاء . جاهز لبلسجخدام أو البَع

أو إنجاج أصل هإهل مجزء هى جملفة ذلك األصل، وجعجرؾ الشرمة بجمالَؾ االقجراض األخري 
. مهصروؾ فٍ الفجرة الجٍ َجم جمبدها فَها

 
جبدأ الشرمة برسهلة جمالَؾ االقجراض مجزء هى جملفة األصل الهإهل عند جارَخ البدء، وَعجبر جارَخ 

:  البدء للرسهلة هو الجارَخ الذٌ جلبٍ فَها الشرمة جهَع الشروط الجالَة أوالً 
 

. جمبد هصروؾ عى ذلك األصل- 
. جمبد جمالَؾ اقجراض- 
جقوم بهزاولة أنشطة ضرورَة إلعداد األصل لبلسجخدام فٍ الؽرض الهطلوب فَه أو إلعداده بهدؾ - 

. بَعه
 

جحدد الشرمة إلً الحد الذٌ جقجرض فَه أهواالً بؽرض الحصول علً أصل هإهل بهبلػ جمالَؾ االقجراض 
الهإهلة للرسهلة علً أنها جمالَؾ اقجراض فعلَة جمبدجها عى ذلك االقجراض خبلل جلك الفجرة هطروحاً أَة 

. إَرادات اسجثهار عى االسجثهار الهإقت هى جلك القروض، إى وجدت
 

جمالَؾ االقجراض الهطبقة علً قروض الشرمة والجٍ جظل قائهة خبلل السنة بخبلؾ جلك القروض 
ججم رسهلجها بجطبَق . الهذمورة أعبله والجٍ جم ذمرها علً وجه الجحدَد بؽرض الحصول علً أصل هإهل

َجب أى ال َزَد هبلػ جمالَؾ االقجراض الجٍ جقوم الشرمة . هعدل الرسهلة علً الهصارَؾ لذلك األصل
. برسهلجها خبلل الفجرة عى هبلػ االقجراض الهجمبد خبلل السنة

 
جوقؾ الشرمة رسهلة جمالَؾ االقجراض خبلل الفجرات الههجدة لؤلصول الهإهلة والجٍ جم إَقاؾ نشاط 
جطوَرها مها جوقؾ رسهلة جمالَؾ االقجراض عندها جمجهل جهَع األنشطة الضرورَة إلعداد األصل 

. الهإهل لبلسجخدام الهطلوب هنه علً نحو مبَر أو عند بَع األصل
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المعامالت بالعمالت األجنبٌة . ك
َجم قَد الهعاهبلت الجٍ ججم بالعهبلت األجنبَة باللاير القطرٌ بؤسعار الصرؾ السائدة وقت إجراء  

الهعاهبلت، مها جحول الهوجودات والهطلوبات الهالَة الهسجلة بالعهبلت األجنبَة إلً اللاير القطرٌ بؤسعار 
.  الصرؾ السائدة فٍ جارَخ الجقرَر، وَجم االعجراؾ بالفروقات الناججة عى عهلَات الجحوَل مربح أو خسارة

 

البنود ؼَر النقدَة والجٍ جقاس بالجملفة الجارَخَة بالعهبلت األجنبَة َجم جحوَلها إلً اللاير القطرٌ بسعر 
الصرؾ السائد فٍ جارَخ الهعاهبلت، واألصول وااللجزاهات ؼَر الهالَة والهقاسة بالقَهة العادلة بالعهبلت 
األجنبَة َجم جحوَلها إلً اللاير القطرٌ بالسعر السائد عند جحدَد القَهة العادلة واألرباح أو الخسائر الناججة 

َجم االعجراؾ بها مؤرباح وخسائر هى جؽَر القَهة . هى جحوَل البنود ؼَر الهالَة الهقاسة بالقَهة العادلة
فروقات الجحوَل للبنود الهقاسة بالقَهة العادلة سواء مانت ربح أو خسارة َجم االعجراؾ بها ضهى )العادلة 

. (بَاى الربح أو الخسارة والدخل الشاهل اآلخر أو بنود األرباح والخسائر علً الجوالٍ
 

توزٌعات األرباح . ل
َجم االعجراؾ باألرباح الهوزعة علً هساههٍ الشرمة مإلجزام فٍ البَانات الهالَة للشرمة خبلل الفجرة الجٍ  

 .جعجهد فٍ جلك الجوزَعات هى جانب هساههٍ الشرمة
 

العائد األساسً والمخفض للسهم الواحد . م

 بقسمت نهسهم األساسي انعائذ يحتسب. انعاديت نألسهم انمخفض وانعائذ األساسي انعائذ بياواث انشركت تعرض 

 انقائمت نألسهم انمرجح انعذد متىسط بانشركت عهى انعاديت األسهم حامهي إنى انمىسىبت انربح أو انخسارة

 انخسارة أو انربح بتعذيم نهسهم انمخفض انعائذ بها، ويحتسب انمحتفظ انشركت انسىت معذالً بأسهم خالل

 بها انمحتفظ انشركت بأسهم معذال انقائمت األسهم نعذد انمرجح انعاديت وانمتىسط حامهي األسهم إنى انمىسىبت

 ممىىحت أسهم وخياراث نهتحىيم قابهت كمبياالث مه وانتي تتكىن انمحتمهت األسهم انمخففت نعكس تأثير جميع

 .نهمىظفيه
 

أطراف ذات صلة . ن
جعجبر أطراؾ هعَنة بؤنها ذات عبلقة بسبب قدرجها علً ههارسة نوع هى السَطرة والجحمم بالشرمة أو  

سبب قدرجها علً ههارسة جؤثَر هام أو نوع هى السَطرة الهشجرمة علً قرارات الشرمة الهالَة 
عبلوة علً ذلك، جعجبر أطراؾ هعَنة علً أنها ذات عبلقة عندها جهلك الشرمة القدرة علً . والجشؽَلَة

. ههارسة السَطرة أو جؤثَر هام، أو سَطرة هشجرمة علً القرارات الهالَة والجشؽَلَة لهذه األطراؾ
 

أها الهعاهبلت هع األطراؾ ذات العبلقة، فهٍ ججؤلؾ هى جحوَل ونقل الهوارد، والخدهات وااللجزاهات ها 
. بَى األطراؾ

 

أحداث الحقة لتارٌخ التقرٌر . س

جم جعدَل البَانات الهالَة لجعمس األحداخ الجٍ وقعت بَى فجرة جارَخ الهرمز الهالٍ وجارَخ اعجهاد وإصدار  
. البَانات الهالَة، شرَطة جقدَم الدلَل علً الظروؾ الجٍ مانت سائدة فٍ جارَخ الهرمز الهالٍ

 

االنخفاض فً القٌمة . ع

: الموجودات المالٌة 
َجم جقََم الهوجودات الهالَة فٍ جارَخ مل جقرَر لجحدَد ها إذا ماى هناك هإشر هوضوعٍ علً انخفاض 

القَهة، وجعجبر الهوجودات الهالَة أنها قد انخفضت قَهجها فٍ حالة وجود دلَل أو حدخ واحد أو أمثر َشَر 
. له جؤثَر سلبٍ علً الجدفقات النقدَة الهسجقبلَة الهقدرة للهوجودات

 

َجم إثبات جهَع خسائر االنخفاض فٍ القَهة فٍ بَاى الربح أو الخسارة، وَجم جحوَل أَة خسارة جرامهَة فَها 
َجعلق بالهوجودات الهجاحة للبَع والهثبجة سابقاً فٍ بَاى الربح أو الخسارة والدخل الشاهل اآلخر إلً بَاى 

. الربح أو الخسارة
 

  بالنسبة للهوجودات الهثبجة فٍ القَهة العادلة فإى االنخفاض فٍ القَهة َهثل الفرق بَى الجملفة والقَهة
 .العادلة هطروحاً هنها أَة خسارة انخفاض فٍ القَهة هثبجة سابقاً فٍ بَاى الربح أو الخسارة

  بالنسبة للهوجودات الهثبجة بالجملفة فإى االنخفاض فٍ القَهة َهثل الفرق بَى القَهة الدفجرَة والقَهة
 .الحالَة للجدفقات النقدَة الهسجقبلَة هطروحاً هنها هعدالت العائد الحالَة بالسوق لهوجودات هالَة ههاثلة
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  بالنسبة للهوجودات الهالَة الهثبجة فٍ الجملفة الهطفؤة فإى انخفاض القَهة َهثل الفرق بَى القَهة الدفجرَة
 .والقَهة الحالَة للجدفقات النقدَة الهسجقبلَة الهقدرة هطروحاً هنها هعدل الفائدة الفعلٍ األصلٍ

 جخجبر الهوجودات الهالَة الهاهة بصورة فردَة هى أجل هعرفة هدي االنخفاض فٍ القَهة. 

  َجم جقََم الهوجودات الهالَة الهجبقَة بصورة جهاعَة فٍ هجهوعات جشجرك فٍ خصائص هخاطر ائجهانَة
 .هجهاثلة

 

بالنسبة لؤلسهم الهصنفة علً أنها هجاحة للبَع، فإى االنخفاض الهام أو الهطول فٍ القَهة العادلة لؤلوراق 
الهالَة إلً ها دوى جملفجها َعجبر دلَبلً علً انخفاض القَهة، أها بالنسبة لجهَع الهوجودات الهالَة األخري 

 :فإى الدلَل الهوضوعٍ النخفاض القَهة قد َجضهى

 الصعوبة الهالَة المبَرة الجٍ جواجهها الجهة الهصدرة لؤلوراق الهالَة أو الطرؾ الهقابل. 

 ٍالجقصَر أو الجؤخَر فٍ هدفوعات الفائدة أو الهبلػ األصل. 

 أى َصبح هى الهحجهل الهقجرض هفلساً أو َقوم بعهل جدولة هالَة لقروضه. 
 

َجم رد خسارة االنخفاض فٍ القَهة إذا ماى هى الههمى أى َعزي عمسها بصورة هوضوعَة إلً حدخ وقع 
بعد إدراج خسارة االنخفاض فٍ القَهة، أها بالنسبة للهوجودات الهالَة الجٍ جقاس بالجملفة الهطفؤة 

واالسجثهارات فٍ أوراق هالَة والهجهثلة فٍ أوراق هالَة هدَنة َجم إدراج الرد هباشرة فٍ الربح أو 
بالنسبة لبلسجثهارات الهالَة فٍ أسهم حقوق الهلمَة، َجم االعجراؾ بالرد هباشرة فٍ حقوق . الخسارة
. الهلمَة

 

: الموجودات غٌر المالٌة
ججم هراجعة القَم الدفجرَة للهوجودات ؼَر الهالَة للشرمة بخبلؾ الهخزوى فٍ جارَخ مل جقرَر لجحدَد ها 

فٍ حال وجود هثل ذلك الهإشر عندها َجم جقدَر القَهة . إذا ماى هناك أٌ هإشر علً االنخفاض فٍ قَهجها
. القابلة لبلسجرداد لجلك الهوجودات

 

القَهة القابلة لبلسجرداد للهوجودات أو الوحدة الهولدة للنقد والذٌ َموى أمبر هى قَهجه عند االسجخدام 
َجم خصم الجدفقات النقدَة الهسجقبلَة . والقَهة العادلة هطروحاً هنها جمالَؾ البَع لجقدَر القَهة عند االسجخدام

الهقدرة لقَجهها الحالَة باسجخدام هعدل خصم ها قبل الضرَبة الذٌ َعمس الجقدَرات الحالَة بالسوق للقَهة 
ألؼراض اخجبار االنخفاض فٍ القَهة َجم ججهَع . الزهنَة للنقود والهخاطر الهحددة الهصاحبة للهوجودات

الهوجودات هعاً فٍ هجهوعة هوجودات صؽَرة جنجج جدفقات نقدَة داخلة هى االسجهرار فٍ االسجخدام 
الوحدة )هسجقلة بشمل مبَر هى الجدفقات النقدَة الداخلَة هى الهوجودات أو هجهوعة الهوجودات األخري 

. (الهولدة للنقد
 

َجم االعجراؾ بخسارة االنخفاض عندها جموى القَهة الدفجرَة للهوجودات أو الوحدة الهولدة للنقد أمبر هى 
. َجم االعجراؾ بخسائر االنخفاض فٍ القَهة فٍ بَاى الربح أو الخسارة. الهبلػ الهقدر القابل لبلسجرداد

 

َجم جخصَص خسائر االنخفاض فٍ القَهة الهعجرؾ بها فَها َجعلق بالوحدات الهولدة للنقد أوالً لجخفَض 
القَهة الدفجرَة ألٌ شهرة هخصصة للوحدات وهى ثم جخفَض القَهة الدفجرَة للهوجودات األخري فٍ 

بالجناسب، وَجم جقدَر خسائر االنخفاض فٍ القَهة الهثبجة فٍ فجرات سابقة فٍ  (هجهوعة الوحدات)الوحدة 
جارَخ مل جقرَر لهعرفة ها إذا مانت هنالك أَة هإشرات علً أى الخسارة قد انخفضت أو انجفت، وَجم رد 
خسارة االنخفاض فٍ القَهة فٍ حالة وجود جؽََر فٍ الجقدَرات الهسجخدهة لجحدَد القَهة القابلة لبلسجرداد 
وَجم رد خسارة االنخفاض فٍ القَهة فقط إلً الحد الذٌ ال جزَد فَه القَهة الدفجرَة للهوجودات عى القَهة 

الدفجرَة الجٍ هى الههمى جحدَدها، بالصافٍ هى أٌ إهبلك أو إطفاء، إى لم َجم إثبات خسارة االنخفاض فٍ 
 .القَهة سابقاً 

 

القٌمة العادلة . ف

َجم جحدَد القَهة العادلة للهوجودات الهالَة الهجاحة للبَع أو للهجاجرة بها فٍ سوق هالٍ نظاهٍ بالرجوع إلً  
سعر العرض الهدرج فٍ السوق فٍ جارَخ إقفال النشاط الججارٌ بجارَخ بَاى الهرمز الهالٍ، أها بالنسبة 

لبلسجثهارات الهدرجة فٍ أسواق هالَة ؼَر نشطة أو الهجاجر بها بؤحجام صؽَرة أو لَس لها أسعار هجداولة، 
جقاس القَهة العادلة باسجخدام القَهة الحالَة للجدفقات النقدَة أو الطرق األخري الهطبقة، عندها ال جموى هناك 

طرَقة هوثوق بها لقَاس القَهة العادلة لهذه االسجثهارات، وعندها َجم إثباجها بالجملفة هطروحاً هنها خسائر أٌ 
. انخفاض فٍ قَهجها

 

القَهة العادلة هٍ الهبلػ الذٌ َهمى اسجبداله مؤصل أو سداد الجزام بَى طرفَى هطلعَى وراؼبَى َجعاهبلى 
علً أساس ججارٌ، وال جعجبر القَم العادلة للهوجودات الهالَة هخجلفة علً نحو مبَر عى قَهجها الدفجرَة إذ 

. اى هعظم هذه البنود إها ذات طبَعة قصَرة األجل أو أنه َعاد جسعَرها علً نحو هجمرر
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التقدٌرات الهامة فً تطبٌق السٌاسات والتقدٌرات المحاسبٌة  -4
بعهل جقدَرات وافجراضات  (3)جقوم اإلدارة عند جطبَق السَاسات الهحاسبَة للشرمة الهبَنة فٍ إَضاح رقم  

إى النجائج الفعلَة لهذه . حول قَم هوجوداجها وهطلوباجها اسجناداً إلً خبرجها الجارَخَة وعواهل أخري ذات عبلقة
. االفجراضات والجقدَرات قد جخجلؾ عها سبق جقدَره

 

بالهسجقبل، وهى الهفجرض أى ججعادل النجائج الهحاسبَة الهقدرة  هجعلقة وافجراضات جقدَرات بوضع الشرمة جقوم
والجٍ قد ججسبب فٍ  هاهة هخاطر بها َموى أى َحجهل الجٍ واالفجراضات الجقدَرات .الصلة ذات الفعلَة النجائج هع

 :أدناه جهت هناقشجها الجالَة الهالَة السنة خبلل للهوجودات والهطلوبات الدفجرَة القَم علً جوهرَة جعدَبلت
 

تصنٌف االستثمارات المدرجة  (أ
وجسجثهر . َجم جصنَؾ األوراق الهالَة الهدرجة إها هجاحة للبَع أو بالقَهة العادلة هى خبلل الربح أو الخسارة

الشرمة فٍ األوراق الهالَة الهدرجة، وقد قررت فٍ الهقام األول جنهَجها علً الهدي الطوَل بدالً هى أساس 
وبالجالٍ فقد جم جصنَؾ االسجثهارات إلً هجاحة للبَع بدالً هنه بالقَهة العادلة هى . الربح علً الهدي القصَر

جم جصنَؾ الهوجودات الهالَة بالقَهة العادلة هى خبلل الربح أو الخسارة حَخ أى . خبلل الربح أو الخسارة
. الهوجودات إها أى جموى هحجفظ بها للجداول أو جحدد بالقَهة العادلة هى خبلل الربح أو الخسارة

 

  المدٌنة الذمم قٌمة انخفاض (ب

 عندها صلة ذات أطراؾ هى الهسجحقة الهدَنة والهبالػ الذهم الججارَة هى للجحصَل القابل للهبلػ جقدَر إجراء َجم

 نحو علً الجقدَر إجراء َجم فردَة، بصفة الهاهة للهبالػ أها بالنسبة. بالماهل الهبلػ جحصَل الهحجهل َصبح هى ؼَر

  .فردٌ
 

وإنشاء  جهاعَة بصورة جقدَرها َجم اسجحقاقها هوعد ججاوزت ولمنها بهفردها هاهة جموى ال أها الحسابات الجٍ
 .الجارَخَة االسجرداد هعدالت إلً اسجناًدا الفجرة الزهنَة السجحقاقها وفقاً لطول لها هخصص

 

: 2013) لاير قطرٌ   1.986.282بلػ هخصص االنخفاض فٍ قَهة الذهم الهدَنة مها فٍ جارَخ الجقرَر هبلػ 
 ( لاير قطر1.986.282ٌ

 

  مخزون بطًء الحركة مخصص (جـ
الهواد فٍ الجخزَى  عهر إلً الجقدَر هذا للهخزوى بطٍء الحرمة، وَسجند الهقدر الهبلػ بجحدَد الشرمة إدارة جقوم

 .الهواد واسجخدام الفنٍ للججدَد نجَجة الهخصص للجؽََر وَخضع
 

  للبٌع المتاحة الموجودات المالٌة االنخفاض فً قٌمة (د

جعجبر الشرمة قَهة االسجثهارات الهجاحة للبَع فٍ الهوجودات الهالَة أنها انخفضت عندها َموى هناك انخفاض 
جوهرٌ أو طوَل األهد فٍ القَهة العادلة إلً ها دوى جملفجها أو عندها َموى هناك دلَل هوضوعٍ آخر َدل 

. علً انخفاض القَهة
 

إجراء جقََم ههم، مها جقوم الشرمة بجقََم عواهل أخري هى " طوَل األهد " أو " جوهرٌ " َجطلب جحدَد ها هو 
ضهنها الجقلبات االعجَادَة فٍ سعر السهم أو حقوق الهلمَة الهدرجة والجدفقات النقدَة الهسجقبلَة وعواهل الخصم 

 .لحقوق الهلمَة ؼَر الهدرجة، إى وجدت
 

 استهالك وانخفاض قٌمة الممتلكات واآلالت والمعدات والممتلكات االستثمارٌة (هـ

علً العهر اإلنجاجٍ  (باسجثناء األرض)َجم اسجهبلك جملفة الههجلمات واآلالت والهعدات والههجلمات االسجثهارَة 
الهقدر والذٌ َعجهد علً الطرَقة الهجوقعة السجخدام األصل وبرناهج الصَانة واإلصبلح وجقادم الجمنولوجَا 

. والحاجة لجؽََرها ولم جؤخذ اإلدارة بعَى االعجبارأَة قَهة مونها ؼَر هادَة
 

جقوم الشرمة بهراجعة القَهة الدفجرَة للههجلمات واآلالت والهعدات فٍ جارَخ مل جقرَر وذلك لجحدَد أٌ هإشر 
َجم االعجراؾ . النخفاض القَهة، وفٍ حال ظهور هثل هذا الهإشر فإنه َجم جقدَر القَهة الهجحصلة هى األصول

. بخسارة انخفاض القَهة إذا جعدت القَهة الدفجرَة لؤلصول القَهة الهقدرة القابلة للجحصَل
 

 إطفاء وانخفاض قٌمة الموجودات غٌر الملموسة (و

َجم إطفاء الهوجودات ؼَر الهلهوسة والجٍ لها عهر هحدد علً هدي سنوات عهرها اإلنجاجٍ مها َجم اخجبار 
. جدنٍ قَهجها عند الجحقق هى وجود هإشرات لجدنٍ القَهة

 

أَة . َجم هراجعة طرَقة وهدة اإلطفاء للهوجودات ؼَر الهلهوسة والجٍ لها عهر هحدد فٍ جارَخ مل بَانات هالَة
جعدَبلت علً العهر اإلنجاجٍ الهقدر للهوجودات ؼَر الهلهوسة أو الهنافع االقجصادَة الهقدرة َجم اعجبارها 

. مجعدَل فٍ السَاسات الهحاسبَة
 

 مبدأ االستمرارٌة (ز

 درهصا جولل الشرمة ىبؤ وماى هناك قناعة عوالها أفٍ ارالسحور اعلً الشرمة رةهقد بحقُُن دارةإلاقاهت 
 بؤَة علن علً لُسث الشرمة إى إدارة لل ذلً إباإلضافة، لوسحقبلُة اعوالها أفٍ ارالسحور ا علًدرةقا ججعلها

 علً لوالُة اتلبُانا اادبإعد دارةإل امجقى علُهو. نشطحها أفٍ ارلبلسحور الشرمة رةهقد لشل علً اجثُر رهىأ
 .َةارالسحورا أهبد سساأ
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ممتلكات وآالت ومعدات وأعمال رأسمالية تحت التنفيذ - 5  
تم إظهار الممتلكات واآلالت والمعدات واألعمال الرأسمالٌة تحت التنفٌذ بالتكلفة مطروحاً منها االستهالك المتراكم، وتم إظهار بنود مملتكات وآالت ومعدات وأعمال رأسمالٌة تحت التنفٌذ -  أ

:  على النحو التالً
 

 

   مباني 
آالت ومعدات  

  سيارات   وأدوات 
   أثاث 
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   المجموع 

    2014  
 المجموع    
     2013 

ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 لاير قطري  لاير قطري لاير قطري   لاير قطري  لاير قطريلاير قطري  لاير قطري   
 (معدلة)    

ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

        التكلفة

 2.977.311.404 3.030.878.230 23.996.344 22.658.365 114.909.366 2.347.613.030 521.701.125 (معدلة) ٌناٌر 1كما فً 

 59.630.503 94.163.918 39.094.440 262.409 4.036.622 50.727.697 42.750خالل السنة ضافات إ

 1.390.111 10.148.976 606.341-- --  9.542.635--  دفعات مقدمة لموجودات رأسمالٌةالمحول من 

-- -- ( 53.974.809)-- --  29.216.895 24.757.914المحول من أعمال رأسمالٌة تحت التنفٌذ 

( 7.453.788)-- -- -- -- -- -- المحول لموجودات غٌر ملموسة 

--  1.650.000--  1.650.000-- -- -- إعادة تصنٌف من موجودات غٌر ملموسة 

-- -- --  23.560--  48.890( 72.450)إعادة تصنٌف 
ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 3.030.878.230 3.136.841.124 9.722.316 24.594.334 118.945.988 2.437.149.147 546.429.339  ديسمبر31كما في 
ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

       االستهالك المتراكم  

 1.272.475.808 1.412.379.855--  15.638.831 87.450.311 1.037.679.712 271.611.001 (معدلة) ٌناٌر 1كما فً 

 139.904.047 143.692.486--  1.648.620 7.186.210 109.403.241 25.454.415خالل السنة  المحمل
--  272.617--  272.617-- -- -- إعادة تصنٌف من موجودات غٌر ملموسة 

-- -- --  45--  11.815( 11.860)إعادة تصنٌف 
 

ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1.412.379.855 1.556.344.958--  17.560.113 94.636.521 1.147.094.768 297.053.556  ديسمبر31كما في 
ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

صافي القيمة الدفترية 
       

--  1.580.496.166 9.722.316 7.034.221 24.309.467 1.290.054.379 249.375.783   أبيان - 2014 ديسمبر 31 في كما

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

 1.618.498.375--  23.996.344 7.019.534 27.459.055 1.309.933.318 250.090.124 (معدلة)أ بٌان    -2013  دٌسمبر31 كما فً

 ======= ========== ============ ========= ========= ========= =========== ====
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 (...ٌتبـــــع )ممتلكات وآالت ومعدات وأعمال رأسمالٌة تحت التنفٌذ 
 

. إى هصانع االسهنت والرهال هقاهة علً أرض هسجؤجرة هى حموهة دولة قطر- ب
 

 لاير قطرٌ هى قطع الؽَار الرئَسَة باإلضافة 147.540.804 بجحوَل ها قَهجه 2011قاهت الشرمة خبلل عام - جـ
 لاير قطرٌ إلً بند االالت والهعدات جحت بند ههجلمات وآالت 10.606.353إلً الهخصص الهجعلق بها والبالػ 

وجهثل هذه القطع، قطع ؼَار أساسَة َجب أى جموى هوجودة فٍ الهخزوى بشمل دائم لضهاى الجشؽَل . وهعدات
 بشراء قطع ؼَار ذات طبَعة 2014قاهت الشرمة خبلل عام . الهسجهر لهصنع األسهنت والهصانع األخري

: 2013) لاير قطرٌ وجم إثباجها ضهى بند اآلالت والهعدات واألدوات 38.590.602رأسهالَة بقَهة 
. ( لاير قطر21.755.477ٌ

 

:  َجضهى بند األعهال الرأسهالَة جحت الجنفَذ ها َلٍ- د
 

      2014      2013 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (لاير قطرٌ)   (لاير قطري)   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 2.566.460 3.062.743* فٍ هنطقة ام باب  (5)هشروع إنشاء هصنع االسنهت 

 1.545.100 1.548.850خزاى هاء للهصنع 

--  520.200خدهات اسجشارَة للهخزى الجدَد فٍ هنطقة ام باب 
 13.901.117 --** هبنً الهمجب الجدَد فٍ هنطقة ام باب 

 3.888.032-- ( 3)اسجبدال قنوات هطاحى الهواد الخام فٍ الهصنع 

 2.095.635 4.590.523*** أخري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 23.996.344 9.722.316المجموع 
 ========= ========= 

 

وذلك إلً جانب هصانع  (5)َهثل هذا البند قَهة الخدهات االسجشارَة الهقدهة إلنشاء هصنع االسهنت الجدَد رقم  * 
. دولة قطر- فٍ هنطقة ام باب  (4)و  (3)و  (2)الشرمة األخري رقم 

 

 هع هقاول أجنبٍ إلنشاء هصنع رقم 2014 إبرَل 13 الشرمة بجوقَع عقد بجارَخ باإلضافة إلً ذلك، قاهت
سَجم البدء بالهشروع بعد جسلَم الهوقع .  طى هجرٌ َوهَاً 5.000دولة قطر، بسعة - فٍ هنطقة أم باب  (5)

 شهر 19 شهر و 17علً هراحل، حَخ سَجم البدء بإنشاء طاحونجٍ اسهنت، وسَجم إنهاء جشََدهها خبلل 
بلؽت قَهة إجهالٍ العقد هبلػ .  شهر27علً الجوالٍ، وسَجم االنجهاء هى الهشروع بالماهل خبلل فجرة 

 .("ب  " 8إَضاح ) دوالر أهرَمٍ 125.950.000 َورو إضافة إلً هبلػ 99.300.000
 

، وقد بلؽت 2014دولة قطر ورسهلجه خبلل سنة - جم االنجهاء هى هشروع هبنً الهمجب الجدَد فٍ هنطقة أم باب ** 
.  لاير قطرٌ وجحوَلها إلً بند الهبان21.976.384ٍقَهة جملفة الهشروع الهجمبدة هبلػ 

  

 4.231.163َجضهى بند األعهال الرأسهالَة جحت الجنفَذ األخري هبلػ شراء قطع ؼَار ذات طبَعة رأسهالَة بهبلػ *** 
مها َجضهى بند جمالَؾ اسجشارات للهشارَع الهجنوعة جحت . لاير قطرٌ وال زالت القطع جحت الهعاَنة والفحص

.   لاير قطر359.360ٌالجنفَذ بقَهة 
 

 هى هذه البَانات الهالَة، قاهت الشرمة بجسوَة الجزاهاجها الرأسهالَة هع شرمة قطر 32مها هو هبَى فٍ إَضاح - هـ
وججهثل االلجزاهات الرأسهالَة وفقاً للعقد . 2009 هاَو 7للبجرول والجٍ نشؤت وفقاً لهلحق االجفاقَة الهإرخ فٍ 

بالهصارَؾ الهجعلقة بجرمَب خطوط أنابَب الؽاز وإقاهة هرافق القَاس ومافة الجمالَؾ الهجمبدة علً عهلَة جورَد 
فٍ هنطقة ام باب، وقد قاهت الشرمة برسهلة الهبلػ الهسجحق لشرمة قطر للبجرول  (4)الؽاز لهصنع االسهنت رقم 

.  والجٍ جم بدء جمبد الهصارَؾ فَها2009 لاير قطرٌ بؤثر رجعٍ هى السنة الهالَة 55.582.195والبالػ 
 

:  جم جوزَع جمالَؾ االسجهبلك الهدرجة ضهى  بَاى الربح أو الخسارة للسنة مها َلٍ- و
 

      2014      2013 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (لاير قطري)   
 (لاير قطرٌ)   

 (هعــدلة)      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 136.327.535 139.567.221جمالَؾ اإلَرادات 

 60.418 95.796هصارَؾ بَع وجوزَع 

 3.516.094 4.029.469هصارَؾ عهوهَة وإدارَة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 139.904.047 143.692.486المجموع 
 ========= ========= 
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 ممتلكات استثمارٌة -6
:  مانت الحرمة علً الههجلمات االسجثهارَة خبلل السنة مها َلٍ-   أ

 

      2014      2013 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (لاير قطرٌ)   (لاير قطري)   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  التكلفة 

 42.556.999 42.556.999الرصَد فٍ بداَة السنة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 42.556.999 42.556.999 الرصٌد فً نهاٌة السنة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  االستهالك المتراكم 

 31.808.493 33.341.741الرصَد فٍ بداَة السنة 

 1.533.248 1.533.248الهحهل خبلل السنة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 33.341.741 34.874.989 الرصٌد فً نهاٌة السنة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 9.215.258 7.682.010بٌان أ - صافً القٌمة الدفترٌة 
 ========= ========= 

 

َجضهى إَراد اإلَجار هى الههجلمات االسجثهارَة والهدرج ضهى بَاى الربح أو الخسارة للسنة الهنجهَة -  ب
بناءاً علً . ( هلَوى لاير قطر8.5ٌ: 2013) هلَوى لاير قطرٌ 8.5 هبلػ 2014 دَسهبر 31فٍ 

 2014 دَسهبر 31جقدَرات اإلدارة فإى القَهة العادلة للههجلمات االسجثهارَة خبلل السنة الهنجهَة فٍ 
. ( هلَوى لاير قطر535ٌ: 2013) هلَوى لاير قطرٌ 535بلؽت 

 

 موجودات غٌر ملموسة -7
:  مانت الحرمة علً الهوجودات ؼَر الهلهوسة خبلل السنة مها َلٍ-   أ

 

      2014      2013 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (لاير قطرٌ)   (لاير قطري)   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  التكلفة 

--  7.453.788الرصَد فٍ بداَة السنة 
 7.453.788 --الهحول هى أعهال رأسهالَة جحت الجنفَذ 

--  68.381إضافات خبلل السنة 
 -- (1.650.000)إعادة جصنَؾ لههجلمات وآالت وهعدات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 7.453.788 5.872.169 الرصٌد فً نهاٌة السنة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  اإلطفاء المتراكم 

--  1.824.572الرصَد فٍ بداَة السنة 
 1.824.572 1.824.048اإلطفاء الهحهل خبلل السنة 

-- ( 272.617)إعادة جصنَؾ لههجلمات وآالت وهعدات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 1.824.572 3.376.003 الرصٌد فً نهاٌة السنة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 5.629.216 2.496.166بٌان أ - صافً القٌمة الدفترٌة 
 ========= ========= 

 

 ساب لجخطَط هوارد الهإسسات والذٌ جم االنجهاء –جطوَر البراهج َهثل بند هوجودات ؼَر هلهوسة جملفة -  ب
، وقد جم جحوَل إجهالٍ جملفة الجطوَر الهجمبدة هى 2013 دَسهبر 31هى جرمَبه وجفعَله خبلل السنة الهنجهَة فٍ 

جم إطفاء جمالَؾ جطوَر البراهج باسجخدام . أعهال رأسهالَة جحت الجنفَذ ورسهلجها مهوجودات ؼَر هلهوسة
. طرَقة القسط الثابت وعلً هدة العهر اإلنجاجٍ والجٍ ججهثل بثبلثة سنوات

 

قاهت الشرمة برسهلة جملفة هعدات الشبمات لهرمز البَانات الرئَسٍ ضهى الهوجودات الؽَر هلهوسة -  جـ
 بإعادة جصنَؾ 2014 دَسهبر 31، ووفقاً لذلك قاهت الشرمة خبلل السنة الهنجهَة فٍ 2013فٍ سنة وإطفائها 

 لاير قطرٌ وهبلػ 1.650.000الجملفة ذات العبلقة واإلطفاء الهجرامم ضهى الههجلمات واآلالت والهعدات بهبلػ 
 . لاير قطرٌ علً الجوالٍ، حَخ أنها جزء ال َججزأ هى وظائؾ الهعدات ذات العبلقة272.617
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دفعات مقدمة لموجودات رأسمالٌة  -8
:   ججضهى الدفعات الهقدهة لهوجودات رأسهالَة ها َلٍ-   أ

 

      2014      2013 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (لاير قطرٌ)   (لاير قطري)   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

--  143.474.909 (ب) 8إَضاح  - (5)إنشاء هصنع رقم 
--  4.953.195 (جـ) 8إَضاح  - (5)إنشاء الهحطة الفرعَة الجدَدة لهصنع رقم 

--  2.055.723 (د) 8إَضاح - جورَد هحرمات ذات حلقات انزالق وهسجلزهاجها 
 606.341-- إنشاء هبنً الهمجب الجدَد 

 4.447.800 --( 2)اسجبدال الهخفض الرئَسٍ للهصنع رقم 

 1.142.734-- ( 3)اسجبدال قنوات هطاحى الهواد الخام فٍ الهصنع رقم 
 3.952.101 137.240 (هـ) 8إَضاح - دفعات هقدهة أخري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 10.148.976 150.621.067بٌان أ - المجموع 
 ========= ========= 

 

هى % 15 لاير قطرٌ إلً هقاول أجنبٍ والذٌ َهثل ها نسبجه 143.474.909قاهت الشرمة بدفع هبلػ - ب
( 3)و  (2)دولة قطر، إلً جانب الهصانع رقم - فٍ هنطقة أم باب  (5)الدفعة الهقدهة إلنشاء هصنع رقم 

 َورو 99.300.000 طى هجرٌ َوهَاً، وقد بلؽت قَهة إجهالٍ عقد الهشروع هبلػ 5.000بسعة  (4)و 
. ("د  " 5إَضاح ) دوالر أهرَمٍ 125.950.000إضافة إلً هبلػ 

 
فٍ  (5)مدفعة هقدهة لهقاول هحلٍ إلنشاء هحطة فرعَة جدَدة لهصنع رقم % 10قاهت الشرمة بدفع ها نسبجه - جـ

.  لاير قطر49.531.950ٌهنطقة أم باب، وقد بلؽت قَهة إجهالٍ عقد الهشروع هبلػ 
 

هى الدفعة % 20 َورو إلً هورد هحلٍ والذٌ َهثل ها نسبجه 436.181قاهت الشرمة بدفع هبلػ  - د
فٍ هنطقة      (4)و  (3)و  (2)الهقدهة لجورَد هحرمات ذات حلقات انزالق وهسجلزهاجها لهصنع رقم 

 . َورو2.180.907أم باب، وقد بلؽت قَهة إجهالٍ عقد الهشروع هبلػ 
 

َهثل بند دفعات هقدهة أخري قَهة دفعات لشراء قطع ؼَار ذات طبَعة رأسهالَة لم َجم اسجبلهها حجً         -  هـ
. 2014 دَسهبر 31

 

 استثمارات فً شركات زمٌلة -9
:   َهثل بند االسجثهارات فٍ شرمات زهَلة ها َلٍ - أ

 

     2014    2013 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 (لاير قطرٌ) (لاير قطري)    الملكٌة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 24.419.846 26.923.955 %33.325 (م.م.ذ)الشرمة القطرَة السعودَة لصناعات الجبس 

 22.986.924 22.389.672 %20 (خ.ق.م.ش)الشرمة القطرَة للهحاجر وهواد البناء 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 47.406.770 49.313.627  (ب) 9بٌان أ وإٌضاح - المجموع 
  ======== ======== 

 

:   مانت الحرمة علً االسجثهارات فٍ شرمات زهَلة خبلل السنة مها َلٍ- ب
 

      2014      2013 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (لاير قطرٌ)   (لاير قطري)   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 46.251.883 47.406.770الرصَد فٍ بداَة السنة 

 1.431.796( 467.776)بَاى ب - األرباح  (الخسارة)الحصة هى 
( 276.909) 2.374.633 18إَضاح - صافٍ حرمة احجَاطٍ القَهة العادلة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 47.406.770 49.313.627 (أ  ) 9إٌضاح - الرصٌد فً نهاٌة السنة 
 ========= ========= 
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 (...ٌتبــــــع )االستثمارات فً شركات زمٌلة 
 

مانت الحصة هى صافٍ نجائج االسجثهار فٍ الشرمات الزهَلة وفقاً آلخر بَانات هالَة هجاحة خبلل السنة - جـ
:    مها َل2013ٍ دَسهبر 31الهنجهَة فٍ 

 

 
  مجموع 

الموجودات 
  مجموع    
 المطلوبات 

  مجموع    
 اإلٌرادات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (لاير قطري) (لاير قطري) (لاير قطري) 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 4.642.800 2.442.520 83.234.582 (م.م.ذ)الشرمة القطرَة السعودَة لصناعات الجبس 
 ========= ======== ========= 

 124.995.368 35.732.290 147.680.652 (خ.ق.م.ش)الشرمة القطرَة للهحاجر وهواد البناء 
 ========= ======== ========= 

 
 موجودات مالٌة متاحة للبٌع -10

َجم جحدَد .   جهثل الهوجودات الهالَة الهجاحة للبَع اسجثهارات فٍ أسهم شرمات هدرجة فٍ بورصة قطر
. القَهة العادلة لؤلسهم الهدرجة بالرجوع إلً األسعار الصادرة هى بورصة قطر

 
:    مانت الحرمة علً الهوجودات الهالَة الهجاحة للبَع خبلل السنة مها َلٍ

 

      2014      2013 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (لاير قطرٌ)   (لاير قطري)   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 153.221.805 163.979.232الرصَد فٍ بداَة السنة 

 1.278.720-- إضافات خبلل السنة 
 9.478.707 4.545.751 17إَضاح - صافٍ الجؽَر فٍ القَهة العادلة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 163.979.232 168.524.983بٌان أ - الرصٌد فً نهاٌة السنة 
 ========= ========= 
 

 البضاعــة -11
:    َجؤلؾ هذا البند هها َلٍ

 

      2014      2013 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (لاير قطرٌ)   (لاير قطري)   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 86.552.157 82.968.407بضاعة قَد الجصنَع 

 66.420.970 71.633.266هواد خام 
 14.079.904 9.877.633بضاعة جاهة الصنع 

 107.340.779 113.969.456قطع ؼَار 
 1.441.523 1.685.155وقود، زَوت وهواد جشحَم 

 1.700.449 1.481.668هواد هخزوى هجنوعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 277.535.782 281.615.585اإلجمالً 

 (14.943.047) (14.943.047)هخصص بضاعة هجقادهة وبطَئة الحرمة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 262.592.735 266.672.538الصافً 

 4.603.132 2.052.074بضاعة بالطرَق 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 267.195.867 268.724.612بٌان أ - المجموع 
 ========= ========= 
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مدٌنون وأرصدة مدٌنة أخرى  -12
:  َجؤلؾ هذا البند هها َلٍ-   أ

 

      2014      2013 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (لاير قطرٌ)   (لاير قطري)   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 174.166.466 178.930.818ذهم هدَنة 

( 1.986.282)( 1.986.282)هخصص دَوى هشموك فٍ جحصَلها 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 172.180.184 176.944.536الصافً 

 7.668.436 4.618.381دفعات هقدهة للهوردَى 
 5.682.992 6.300.985هصارَؾ هدفوعة هقدهاً وأرصدة هدَنة أخري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 185.531.612 187.863.902بٌان أ - المجموع 
 ========= ========= 

 

 لاير قطرٌ هسجحق هى أمبر عهَل للشرمة، وَشمل ها نسبجه 30.199.033ججضهى الذهم الهدَنة هبلػ - ب
 لاير قطرٌ 26.658.448هبلػ : 2013 )2014 دَسهبر 31هى إجهالٍ الذهم الهدَنة مها فٍ % 17

%(.  15هسجحق هى أمبر عهَل للشرمة، وَشمل ها نسبجه 
 

النقد والنقد المعادل  -13
:  َجؤلؾ هذا البند هها َلٍ-   أ

 

      2014      2013 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (لاير قطرٌ)   (لاير قطري)   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 5.000 --النقد فٍ الصندوق 

 4.104.767 3.338.946رصَد الحسابات الجارَة وجحت الطلب 
 508.262.641 564.847.858الودائع الثابجة قصَرة األجل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 512.372.408 568.186.804بٌان أ و هـ - المجموع 
 ========= ========= 

 

َجم احجساب الربح علً الودائع الثابجة والودائع جحت الطلب قصَرة األجل بهعدالت ججراوح ها بَى -  ب
% 1.75إلً % 1: 2013 )2014 دَسهبر 31سنوَاً خبلل السنة الهنجهَة فٍ % 1.5إلً % 1.1

. (سنوَاً 
 

رأس المال  -14
 راس المال المصرح به، المصدر والمدفوع بالكامل 

 لاير قطرٌ             491.005.960بلػ راس الهال الهصرح به، الهصدر والهدفوع بالماهل للشرمة هبلػ 
رَاالت للسهم الواحد  (10) سهم بقَهة 49.100.596، وَشجهل علً 2014 دَسهبر 31مها فٍ  (بَاى أ)
. ( رَاالت للسهم الواحد10 سهم بقَهة 49.100.596 لاير قطرٌ َشجهل علً 491.005.960: 2013)
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احتٌاطً قانونً  -15
 2014 دَسهبر 31مها فٍ  (بَاى أ) لاير قطرٌ 245.502.980بلػ االحجَاطٍ القانونٍ للشرمة هبلػ 

، فإنه َجم 2002 لسنة 5قانوى الشرمات الججارَة القطرٌ رقم لوفقاً  ( لاير قطر245.502.980ٌ: 2013)
هى صافٍ األرباح لمل سنة إلنشاء احجَاطٍ قانونٍ وَوقؾ هذا الجحوَل إذا ماى هبلػ % 10جحوَل 

االحجَاطٍ القانونٍ َعادل أو َزَد عى نصؾ رأس الهال، إى االحجَاطٍ القانونٍ ؼَر قابل للجوزَع إال فٍ 
 .الحاالت الجٍ حددها القانوى

 

 دَسهبر 31 و 2013 دَسهبر 31لم جقم اإلدارة بجحوَل أٌ جزء هى األرباح إلً االحجَاطٍ القانونٍ مها فٍ 
 . وذلك ألى رصَد االحجَاطٍ القانونٍ َعادل نصؾ رأس الهال2014

 

احتٌاطً تطوٌر  -16
           2014 دَسهبر 31مها فٍ  (بَاى أ) لاير قطرٌ 406.588.511َهثل احجَاطٍ الجطوَر والبالػ 

 لجهوَل هشروع هصنع االسهنت 1990احجَاطٍ جم إنشاإه فٍ عام  ( لاير قطر406.588.511ٌ: 2013)
 (.2)رقم 

 

احتٌاطً القٌمة العادلة للموجودات المالٌة المتاحة للبٌع  -17
:  مانت الحرمة علً احجَاطٍ القَهة العادلة للهوجودات الهالَة الهجاحة للبَع خبلل السنة مها َلٍ

 

      2014      2013 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (لاير قطرٌ)   (لاير قطري)   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 46.209.226 55.687.933الرصَد فٍ بداَة السنة 
   

صافٍ الجؽَر فٍ القَهة العادلة للهوجودات الهالَة الهجاحة 
بَاى جـ - للبَع 

4.545.751 9.478.707 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 55.687.933 60.233.684بٌان أ - الرصٌد فً نهاٌة السنة 
 ========= ========= 

 

  حصة احتٌاطً القٌمة العادلة فً الشركات الزمٌلة -18
:  مانت الحرمة علً حصة احجَاطٍ القَهة العادلة فٍ الشرمات الزهَلة خبلل السنة مها َلٍ

 

      2014      2013 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (لاير قطرٌ)   (لاير قطري)   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 6.684.587 6.407.678الرصَد فٍ بداَة السنة 

 (276.909) 2.374.633بَاى جـ - صافٍ الجؽَرات فٍ حصة احجَاطٍ القَهة العادلة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 6.407.678 8.782.311بٌان أ - الرصٌد فً نهاٌة السنة 
 ========= ========= 

 
األرباح المرحلة  -19

:  مانت الحرمة علً األرباح الهرحلة خبلل السنة مها َلٍ- أ
 

      2014      2013 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 (لاير قطري)  
 

 (لاير قطرٌ)   
 (هعــدلة)      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 1.141.507.514 1.269.282.319الرصَد فٍ بداَة السنة 

 433.279.855 420.338.689ربح السنة 

 (10.901.474) (10.508.467)الهساههة فٍ األنشطة االججهاعَة والرَاضَة 

 (294.603.576) (294.603.576)جوزَعات أرباح 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 1.269.282.319 1.384.508.965بٌان أ - الرصٌد فً نهاٌة السنة 
 ========== ========== 

 
 
 -      21 - 
 



 

 

األرباح المقترحة والموزعة - ب
هى رأس % 40بنسبة   جوزَع أرباح نقدَة2014 دَسهبر 31اقجرح هجلس اإلدارة للسنة الهنجهَة فٍ 

أسهم هجانَة هى إجهالٍ رأس الهال الهدفوع % 10 لاير قطرٌ و196.402.384الهال الهدفوع بقَهة 
إى هذه الجوزَعات خاضعة لهوافقة الهساههَى فٍ االججهاع السنوٌ .  لاير قطر49.100.596ٌبقَهة 

. للجهعَة العهوهَة
 

، فقد جهت الهوافقة فٍ االججهاع السنوٌ للجهعَة 2013 دَسهبر 31فَها َجعلق بالسنة الهنجهَة فٍ 
هى رأس الهال الهدفوع بقَهة % 60، جوزَع أرباح نقدَة بنسبة 2014 فبراَر 18العهوهَة الهنعقد فٍ 

هى رأس الهال % 60جوزَعات أرباح نقدَة بنسبة : 2012) (بَاى د) لاير قطرٌ 294.603.576
. ( لاير قطر294.603.576ٌالهدفوع بقَهة 

 

مكافأة نهاٌة الخدمة للموظفٌن  -20
:  مانت الحرمة علً همافؤة نهاَة الخدهة للهوظفَى خبلل السنة مها َلٍ

 

      2014      2013 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (لاير قطرٌ)   (لاير قطري)   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 11.033.158 12.711.058الرصَد فٍ بداَة السنة 

 2.210.339 2.250.042هخصصات خبلل السنة 

 (532.439) (549.738)الهدفوع خبلل السنة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 12.711.058 14.411.362بٌان أ - الرصٌد فً نهاٌة السنة 
 ========== ========== 

 

دائنون وذمم دائنة أخرى  -21
:  َجؤلؾ هذا البند هها َلٍ- أ

 

      2014      2013 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 (لاير قطري)  
 

 (لاير قطرٌ)   
 (هعــدلة)      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 22.636.079 25.392.565ذهم دائنة 

 2.325.607 3.157.711هحججزات دائنة 

 142.762.279 159.705.421 (ب) 21إَضاح - هطالبات هى شرمة قطر للبجرول 
 5.684.007 5.788.522دفعات هقدهة هى العهبلء 

 8.500.000 8.750.000همافؤة أعضاء هجلس اإلدارة الدائنة 

 62.897.785 73.035.428الهصارَؾ الهسجحقة والهخصصات 

 10.901.474 10.508.467هخصص الهساههة فٍ األنشطة االججهاعَة والرَاضَة 

 77.084.044 86.537.450ذهم دائنة أخري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 332.791.275 372.875.564بٌان أ - المجموع 
 ========== ========== 

 

:  َجضهى بند الهطالبات هى شرمة قطر للبجرول ها َلٍ- ب
 

      2014      2013 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 (لاير قطري)  
 

 (لاير قطرٌ)   
 (هعــدلة)      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 55.582.195 55.582.195 (هـ) 5إَضاح - هطالبات هقابل هوجودات رأسهالَة 

 76.584.324 92.128.817 (جـ) 21إَضاح - هطالبات هقابل مهَات الجورَد 

 10.595.760 11.994.409 (د) 21إَضاح - فوائد الهطالبات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 142.762.279 159.705.421 (أ  ) 21إٌضاح - المجموع 
 ========== ========== 

هى هذه البَانات الهالَة، ججهثل الهطالبات هقابل مهَات الجورَد بالهبالػ  (32)مها هو هبَى فٍ إَضاح - جـ
 2009 و 2007الهسجحقة وفقاً الجفاقَة البَع والشراء هع شرمة قطر للبجرول الهوقعة فٍ السنوات 

والهجعلقة باسجهبلك الؽاز الطبَعٍ علً أساس االسجخدام أو الدفع، أو الدفع فٍ حال عدم اسجخدام المهَات 
. الهجعاقد علَها

سعر اللَبور هى قَهة الهبلػ % + 3قاهت شرمة قطر للبجرول بجحهَل الشرمة جمالَؾ اقجراض بنسبة - د
.   الهسجحق والؽَر هسدد باعجبار الشرمة طرفاً فٍ االجفاقَة الهبرهة هع شرمة قطر للبجرول

 -      22 - 



 

 

إٌرادات ومصارٌف أخرى  -22
:   َجؤلؾ هذا البند هها َلٍ

 

      2014      2013 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (لاير قطرٌ)   (لاير قطري)   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 8.504.000 8.504.000إَرادات إَجار هى ههجلمات اسجثهارَة 

 4.231.462 4.472.160إَرادات نقل 

 4.409.569 4.519.784إَرادات فوائد 

 8.686.231 9.024.480إَرادات جوزَعات أرباح 

 318.226( 7.119.796)ربح فروقات عهلة أجنبَة  (خسارة)
 5.434.953 5.381.364إَرادات هجنوعة أخري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 31.584.441 24.781.992بٌان ب - الصافً 
 ========== ========== 
 

مصارٌف عمومٌة وإدارٌة  -23
:  َجؤلؾ هذا البند هها َلٍ-  أ

 

      2014      2013 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (لاير قطرٌ)   (لاير قطري)   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 23.721.897 22.207.145رواجب وهنافع 

 5.049.342 5.562.717اسجهبلك ههجلمات وآالت وهعدات وههجلمات اسجثهارَة 

 1.824.572 1.824.048إطفاء هوجودات ؼَر هلهوسة 

 8.500.000 8.750.000 (ب) 26إَضاح - همافؤة أعضاء هجلس اإلدارة 

 4.066.534 5.214.162أخري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 43.162.345 43.558.072بٌان ب - المجموع 
 ========== ========== 

 

:   جم جوزَع الرواجب والهنافع الهدرجة فٍ بَاى الربح أو الخسارة للسنة مها َلٍ- ب
 

      2014      2013 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (لاير قطرٌ)   (لاير قطري)   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 65.075.385 64.051.542جملفة اإلَرادات 

 3.040.396 3.361.162هصارَؾ بَع وجوزَع 

 23.721.897 22.207.145هصارَؾ عهوهَة وإدارَة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 91.837.678 89.619.849المجموع 
 ========== ========== 

 

 العائد األساسً والمخفض للسهم الواحد -24
 

العائد األساسً للسهم الواحد - أ
 

َحجسب العائد األساسٍ للسهم الواحد بقسهة صافٍ ربح السنة الهنسوب إلً هساههٍ الشرمة العادََى علً 
:  الهجوسط الهرجح لعدد األسهم العادَة القائهة خبلل السنة وذلك مها َلٍ

 

      2014 
       2013 
 (هعــدلة)      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  (لاير قطرٌ)الربح الهنسوب إلً هساههٍ الشرمة العادََى 
 بَاى ب- 

420.338.689 433.279.855 

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

 49.100.596 49.100.596 14إَضاح - الهجوسط الهرجح لعدد األسهم العادَة القائهة 

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

 8.82 8.56 بٌان ب - (لاير قطري) سهم الواحدل لالعائد األساسً
 ========== ========== 

 

العائد المخفض للسهم الواحد -  ب
 لم َمى هنالك أسهم قائهة هخفضة خبلل السنة، لذلك فإى العائد الهخفض للسهم الواحد َساوٌ العائد األساسٍ 

. للسهم
 -23-  



 

 
 
 
 

 
المساهمة فً األنشطة االجتماعٌة والرٌاضٌة  -25

، قاهت الشرمة بجموَى هخصصات للهساههة فٍ دعم األنشطة 2008لسنة  (13)اسجناداً إلً القانوى رقم 
وبناءاً علً الجعلَهات . هى صافٍ األرباح% 2.5االججهاعَة والرَاضَة وَهثل هذا الهبلػ ها نسبجه 
، فإنه َجم أخذ حصة هى األرباح الهرحلة لجموَى 2010الصادرة هى وزارة االقجصاد والهالَة خبلل عام 

الهخصصات وعرض األثر فٍ بَاى الجؽَرات فٍ حقوق الهلمَة بدالً هى جسجَلها فٍ بَاى الربح أو 
. الخسارة

 
للسنة  (بَاى د) لاير قطرٌ 10.508.467قاهت الشرمة بجخصَص هبلػ هى األرباح الهرحلة بقَهة 

وذلك ألجل جطوَر الصندوق  ( لاير قطر10.901.474ٌ: 2013 )2014 دَسهبر 31الهنجهَة فٍ 
لم َجم جعدَل هبالػ الهساههة فٍ األنشطة االججهاعَة والرَاضَة . االججهاعٍ والرَاضٍ فٍ دولة قطر

، حَخ قررت إدارة الشرمة بعدم (32)الهعجرؾ بها سابقاً بؤثر رجعٍ وفقاً للجعدَبلت الهبَنة فٍ إَضاح 
. الهطالبة بؤٌ جعوَضات هى الهساههة الهدفوعة

 
معامالت مع أطراف ذات صلة  -26

جعجبر أطراؾ هعَنة بؤنها ذات صلة بسبب قدرجها علً ههارسة نوع هى السَطرة والجحمم بالشرمة أو 
بسبب قدرجها علً ههارسة جؤثَر هام أو نوع هى السَطرة الهشجرمة علً قرارات الشرمة الهالَة 

والجشؽَلَة، وججضهى األطراؾ ذات الصلة الشرمة الجٍ جسجطَع الشرمة ههارسة نفوذ هام علَها أو علً 
. هساههَها أو أفراد إدارجها العلَا

 
إى بنود وشروط الجعاهبلت هع . دخلت العدَد هى جلك الشرمات فٍ جعاهبلت هع الشرمة خبلل فجرة الجقرَر

مبار هوظفٍ اإلدارة واألطراؾ ذات العبلقة بهم ال ججسم بالهحاباة عى جلك الهقدهة للؽَر، أو الجٍ َجوقع 
. جقدَهها علً نحو هعقول ألطراؾ ذات صلة بمبار هوظفٍ اإلدارة علً أساس السوق الحر

 
: المعامالت مع الحكومة وهٌئاتها- أ

هى رأس هال الشرمة، وجقوم الشرمة ضهى نشاطها االعجَادٌ بجزوَد % 43جهجلك حموهة دولة قطر 
العدَد هى الهَئات الحموهَة وشبه الحموهَة والشرمات بهنججاجها فٍ دولة قطر، ومذلك جسجفَد الشرمة 

. هى خدهات جلك الجهات داخل دولة قطر
 

 2014 دَسهبر 31بلؽت قَهة اسجرداد جملفة نقل الرهل هى حموهة دولة قطر للفجرة الهنجهَة فٍ 
.  ( هلَوى لاير قطر6.1ٌ: 2013)، (صفر)
 

          2014 دَسهبر 31 هلَوى لاير قطرٌ للسنة الهنجهَة فٍ 5.0َجضهى بند إَرادات اإلَجار هبلػ 
. هى حموهة دولة قطر ( هلَوى لاير قطر5.0ٌ: 2013)

 

اإلدارة العلٌا معامالت مع -   ب
جشجهل علً الهعاهبلت هع أعضاء هجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة الرئَسََى الذَى لهم جؤثَر 

جم إدراج الهمافآت الهقجرحة ألعضاء . وهسإولَة فٍ جخطَط وجوجَه والسَطرة علً نشاط الهنشؤة
(. 23إَضاح )هجلس اإلدارة خبلل السنة ضهى الهصارَؾ العهوهَة إلدارَة 

 
 هلَوى لاير قطرٌ 1.55 بدفع هبلػ 2014 دَسهبر 31قاهت الشرمة خبلل السنة الهنجهَة فٍ 

 هلَوى لاير قطرٌ 4.42ألعضاء لجاى هجلس اإلدارة ودفع  ( هلَوى لاير قطر2.25ٌ: 2013)
. ( هلَوى لاير قطر4.73ٌ: 2013)مرواجب وهنافع للهدراء الرئَسََى 
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  تقارٌر قطاعات -27

 

. األخري والهنججات والرهل األسهنت وبَع جصنَع علً وَشجهل واحد، أعهال قطاع فٍ إى الشرمة هنظهة
َقوم هجخذ القرار الجشؽَلٍ . دولة قطر فٍ ججرمز للشرمة الجشؽَلَة العهلَات ماهل فإى الجؽرافَة هى الناحَة

. الرئَسٍ بجقََم نجائج الشرمة لهذا القطاع بؤمهله
 

التزامات محتملة  -28
:  َجؤلؾ هذا البند هى الجعهدات الجعاقدَة وااللجزاهات الهحجهلة وهٍ مها َلٍ-  أ

 

      2014      2013 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (لاير قطرٌ)   (لاير قطري)   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 32.265.800 829.667.477الجزاهات رأسهالَة 

 27.445.707 95.442.640اعجهادات هسجندَة 
 

 لاير قطرٌ والهجعلق بهشروع                         771.595.056ججضهى االلجزاهات الرأسهالَة هبلػ - ب
        2014 دَسهبر 31دولة قطر مها فٍ - فٍ هنطقة أم باب  (5)إنشاء هصنع االسهنت الجدَد رقم 

.  ("ب " 8و " د  "5إَضاح )
 

أحداث الحقة لتارٌخ التقارٌر  -29
لم جنشؤ أَة ظروؾ هادَة لهذه األحداخ سواء مانت هبلئهة أو ؼَر هبلئهة، بَى جارَخ بَاى الهرمزالهالٍ 

:  باسجثناء ها َلٍوجارَخ الهوافقة علً إصدار البَانات الهالَة
 

هى رأس % 40بنسبة   جوزَع أرباح نقدَة2014 دَسهبر 31اقجرح هجلس اإلدارة للسنة الهنجهَة فٍ 
أسهم هجانَة هى إجهالٍ رأس الهال الهدفوع % 10 لاير قطرٌ و 196.402.384الهال الهدفوع بقَهة 

إى هذه الجوزَعات خاضعة لهوافقة الهساههَى فٍ االججهاع السنوٌ .  لاير قطر49.100.596ٌبقَهة 
. للجهعَة العهوهَة

 
إدارة المخاطـــر المالٌة  -30

وججعرض الشرمة إلً . أعهالها وعهلَاجها بهراقبة وإدارة الهخاطر الهالَة الجٍ ججعرض لها الشرمةجقوم  
: الهخاطر الجالَة عند اسجخداهها لؤلدوات الهالَة

 
 هخاطر السَولة النقدَة .
 هخاطر االئجهاى .
 هخاطر رأس الهال .
 هخاطر سعر السوق .
 الهخاطر الجشؽَلَة .
  هخاطر أخري

 

 إلً جخفَض جؤثَر هذه الهخاطر هى خبلل جنوَع هصادر رأس الهال والهراقبة الهسجهرة الشرمةوجسعً 
.  لجخفَض هقدار الجعرض لهذه الهخاطرالهنفذة السَاسات هراقبةلعهلَة إدارة الهخاطر والجحقق هى 
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 مخاطر السٌولة النقدٌة  (أ
 

 صعوبات فٍ الحصول علً األهوال البلزهة للوفاء بااللجزاهات الشرمةهخاطرة السَولة هٍ هخاطرة أى جواجه 
 ، جسهَبلت بنمَة، هخاطرة السَولة هى خبلل االحجفاظ باحجَاطَات مافَةالشرمةجدَر  .الهجرجبة علً األدوات الهالَة

 .ومذلك الهراقبة الهسجهرة للجدفقات النقدَة وهوازنة اسجحقاقات الهوجودات والهطلوبات الهالَة
 

بااللجزاهات  للوفاء مافَة سَولة الدوام وعلً لدَها ججوفر قدر اإلهماى بؤنه الجؤمد هو السَولة إدارة فٍ الشرمة إى هنهج
ضرر  إحداخ أو هقبولة ؼَر خسائر جمبد بدوى والصعبة العادَة هى الظروؾ مل ظل فٍ اسجحقاقها هوعد حلول عند

 .الشرمة بسهعة
 

ا نقًدا لدَها أى هى بالجؤمد بصورة اعجَادَة الشرمة جقوم ًَ  الهجوقعة، هجضهنة الجشؽَل بهصروفات للوفاء الطلب جحت ماف

هعقول  بها بشمل الجنبإ َهمى ال الجٍ جًدا القاسَة للظروؾ الهحجهل الجؤثَر اسجبعاد هع ولمى الهالَة خدهة االلجزاهات
. الطبَعَة الموارخ هثل

 

 اجفاقَات الهقاصة، جؤثَر وباسجبعاد الجمالَؾ الهالَة هدفوعات هجضهنة الهالَة للهطلوبات الجعاقدَة االسجحقاقات َلٍ فَها

 :وجدت إى
 

   أقل من سنة 
 (لاير قطري)  

  التدفقات النقدٌة  
 التعاقدٌة الخارجة 

 (لاير قطري)   

  القٌمة الدفترٌة 
 (لاير قطري)  

 2014 دٌسمبر 31 

372.875.564 (372.875.564 ) دائنوى وذهم دائنة أخري  372.875.564

 
 

   أقل هى سنة 
 (لاير قطرٌ)  

 (هعدلة)      
 

  الجدفقات النقدَة  
 الجعاقدَة الخارجة 

 (لاير قطرٌ)   
 (هعدلة)      

  القَهة الدفجرَة 
 (لاير قطرٌ)  

 (هعدلة)    
 2013 دَسهبر 31 

332.791.275 (332.791.275 ) دائنوى وذهم دائنة أخري  332.791.275

 
 علً جخجلؾ هبالؽها أى أو هبمرة بصورة الحساسَة جحلَل الهجضهنة فٍ النقدَة الجدفقات جحدخ ولَس هى الهجوقع أى

 .هام نحو
 

 مخاطر االئتمان  (ب

فٍ األداة الهالَة  هقابل طرؾ أو عهَل لفشل نجَجة الشرمة علً جقع الجٍ الهالَة الخسارة هخاطر هٍ االئجهاى هخاطر
وججهثل األدوات الهالَة الجٍ جعرض الشرمة لخطر االئجهاى فٍ النقد لدي البنوك، . الجعاقدَة بالجزاهاجه الوفاء عى

. الذهم الهدَنة واألرصدة الهدَنة األخري والهوجودات الهالَة الهجاحة للبَع
 

 ذمم مدٌنة

جدَر الشرمة هخاطر االئجهاى . لدي اإلدارة سَاسة ائجهاى َجم بهوجبها رصد هخاطر االئجهاى علً نحو هسجهر
بالحصول علً ضهانات بنمَة هى العهبلء، مها َجم إجراء جقََهات الئجهاى جهَع العهبلء الذَى َطلبوى الجعاهل 

. باالئجهاى، وَجم اعجهادهم هى قبل اإلدارة
 

جموى البضائع الهباعة خاضعة لشروط االحجفاظ بحق الهلمَة، حَخ أنه فٍ حال عدم الجزام الشرمة بالدفع َحق لها 
جطلب الشرمة ضهانات علً شمل اعجهادات هسجندَة فَها َجعلق بالهبَعات لؤلطراؾ الخارجَة . الهطالبة الهضهونة

. والجٍ لَست طرؾ ذو عبلقة
 

جقوم الشرمة . َجم إدراج الذهم الهدَنة بهبلػ الفاجورة األصلٍ هطروحاً هنه هخصص الهبالػ الؽَر قابلة للجحصَل
بجموَى هخصص للدَوى الهشموك فٍ جحصَلها وججم هراجعة جقدَر هذا الهخصص علً نحو دورٌ وَجم جموَنه 

َجم وضع جقدَر للدَوى الهشموك فٍ جحصَلها عندها َصبح هى ؼَر الهحجهل . علً أساس مل حالة علً حدة
َجم شطب الدَوى الهعدوهة عندها ال َموى هناك إهمانَة لجحصَلها، وقد جم اإلفصاح عى . جحصَل الهبلػ بالماهل

(. 12)هخصصات الدَوى الهشموك فٍ جحصَلها فٍ اإلَضاح رقم 
 

ججموى الذهم الهدَنة األخري هى الهصارَؾ الهدفوعة هقدهاً ودفعات هقدهة، والجٍ َهمى جؽطَجها هقابل الهصارَؾ 
. الهسجقبلَة للشرمة
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:  ماى جحلَل أعهار الذهم الهدَنة مها َلٍ
 

 
المجموع 

 (لاير قطري)

أكثر من  
 ٌوم 120

 (لاير قطري)

31 - 120 
ٌوم 

 (لاير قطري)

 أقل من 
ٌوم  30

 (لاير قطري)

لم تتجاوز موعد 
استحقاقها 

 (لاير قطري)

 2014 دٌسمبر 31 

إجهالٍ الذهم الهدَنة  87.187.062 57.015.837 31.692.863 3.035.056 178.930.818

(1.986.282 ) (1.986.282 )  --  --  -- هخصص الدَوى الهشموك فٍ جحصَلها 

الصافً  87.187.062 57.015.837 31.692.863 1.048.774 176.944.536

 
 

الهجهوع 
 (لاير قطرٌ)

أمثر هى  
 َوم 120

 (لاير قطرٌ)

31 - 120 
َوم 

 (لاير قطرٌ)

 أقل هى 
َوم  30

 (لاير قطرٌ)

لم جججاوز هوعد 
اسجحقاقها 

 (لاير قطرٌ)

 2013 دَسهبر 31 

إجهالٍ الذهم الهدَنة  84.463.325 58.742.064 27.170.552 3.790.525 174.166.466

(1.986.282 ) (1.986.282 )  --  --  -- هخصص الدَوى الهشموك فٍ جحصَلها 

الصافٍ  84.463.325 58.742.064 27.170.552 1.804.243 172.180.184

 
 موجودات مالٌة متاحة للبٌع

الهوجودات الهالَة الهجاحة للبَع هٍ هوجودات ؼَر هشجقة وهخصصة علً أنها هجاحة للبَع، وال َجم جصنَفها فٍ 
إى اسجثهارات الشرمة فٍ اسهم حقوق الهلمَة الهصنفة علً أنها اسجثهارات . أٌ هى فئات األدوات الهالَة األخري

. هجاحة للبَع هٍ جهَعها أسهم حقوق هلمَة فٍ شرمات هدرجة هحلَاً 
 

 النقد لدى البنوك

جموى هخاطرة االئجهاى فٍ أرصدة البنك هحدودة وذلك بسبب هقابلة البنوك هع الهعدالت االئجهانَة العالَة والهحددة 
األرصدة البنمَة هحجفظ بها فٍ بنوك ذات سهعة فٍ دولة قطر، ونظراً . هى قبل وماالت دولَة للهعدالت االئجهانَة

. لهذه السهعة ججوقع اإلدارة عدم فشل البنوك فٍ الجزاهاجها
 

 لهذه األدوات الهالَة مها هو هبَى فٍ اإلَضاحات الدفجرَة فٍ القَهة للهخاطرة فٍ الشرمة ججهثلإى الحد األقصً 
. ذات العبلقة

 

 مخاطر رأس المال (جـ

 والسوق والهحافظة والدائنَى الهسجثهرَى ثقة علً للهحافظة قوَة رأسهالَة بقاعدة االحجفاظ هٍ الشرمة إى سَاسة

 اإلدارة هجلس َقوم مها. وَجضهى رأس الهال األسهم واألرباح الهرحلة للشرمة. لؤلعهال الهسجقبلٍ الجطور علً

  .العادََى للهساههَى األرباح جوزَعات أَضا بهراقبة العائد علً رأس الهال فضآل عى هسجوي

 
جقوم الشرمة بصورة دورَة بهراجعة هَمل رأس الهال والجملفة والهخاطرة الهرجبطة به، وجقوم بإدارة رأس الهال 
للجحقق هى اسجهرارَة القدرة علً جوفَر الدعم البلزم للقَام بعهلَاجها، وفٍ نفس الوقت زَادة العائد للهساههَى هى 

. خبلل الوصول إلً الهزَج األهثل بَى حقوق الهلمَة والدَى
 

 شروط خارجَة أَة إلً الشرمة جخضع السنة، وال خبلل الهال رأس إلدارة الشرمة هنهج فٍ جؽَرات هناك جمى لم
  .الهال برأس َجعلق فَها

 

مخاطر سعر السوق   (د
األجنبَة  العهبلت وصرؾ الفائدة هعدالت هثل السوق أسعار جؽَر فٍ الهجهثلة الهخاطر هٍ السوق هخاطر سعر
إدارة  ؾ هى الهد .الهالَة األدوات هى به جحجفظ ها  قَهة أو الشرمة ربح علً جإثر الجٍ بالصورة وسعر السهم

فٍ  العائد وجعظَم هقبولة حدود داخل السوق لهخاطر سعر الجعرض فٍ والجحمم اإلدارة هو هخاطر سعر السوق
. الوقت نفس

 

:  ججؤلؾ هخاطرة سعر السوق هها َلٍ
 

 هخاطرة هعدل الفائدة .
 هخاطرة العهبلت األجنبَة .
 هخاطرة سعر حقوق الهلمَة .
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 مخاطر معدل الفائدة 

جهجلك الشرمة أدوات هالَة هعرضة لخطر هعدل الفائدة والجٍ هى الهحجهل أى جإدٌ إلً جؽَرات فٍ الجدفقات 
. النقدَة أو فٍ اخجبلؾ جسعَر األدوات الهالَة

 
. ولدي الشرمة هوجودات وهطلوبات هالَة جحهل فائدة هعرضة لهخاطرة هعدل الفائدة

 
إى حساسَة ربح الشرمة للجؽَرات فٍ هعدل الفائدة علً الهوجودات والجٍ جحهل هعدالت فائدة عائهة بناءاً 

. علً األرصدة بجارَخ الجقرَر
 

المحفظة االستثمارٌة 
:  مانت نسبة جحهل فائدة األدوات الهالَة للشرمة فٍ جارَخ الجقرَر مها َلٍ

 

معدل الفائدة المتغٌر لألدوات المالٌة 

القٌمة الدفترٌة 

       2014 
 (اللاير قطري)  

         2013 
 (لاير قطرٌ)    

   موجودات مالٌة

 512.367.408 568.186.804النقد لدي البنوك 

 

: فَها َلٍ أدناه جدول َوضح هخاطر هعدالت الفائدة للهوجودات والهطلوبات الهالَة للشرمة
 

المجموع    
 (لاير قطري) 

  أشهر12 إلى 3  
 (لاير قطري)   

  أشهر3 إلى 1 
 (لاير قطري) 

 2014 دٌسمبر 31 

 موجودات مالٌة   

568.186.804  -- النقد لدي البنوك  568.186.804

568.186.804  -- فجوة حساسٌة معدل الفائدة  568.186.804

 
الهجهوع    
 (لاير قطرٌ) 

  أشهر12 إلً 3  
 (لاير قطرٌ)   

  أشهر3 إلً 1 
 (لاير قطرٌ) 

 2013 دَسهبر 31 

 هوجودات هالَة   

512.367.408  -- النقد لدي البنوك  512.367.408

512.367.408  -- فجوة حساسَة هعدل الفائدة  512.367.408

 
حساسٌة سعر الفائدة 

َوضح الجدول أدناه حساسَة ربح الشرمة للجؽَرات الهحجهلة علً نحو هعقول فٍ الفائدة وهعدل الربح بالزَادة 
إى حساسَة الربح هٍ أثر الجؽَرات الهفجرضة لهعدالت .  نقطة، هع بقاء الهجؽَرات األخري ثابجة100بـ 

الفائدة علً ربح الشرمة اسجناداً إلً هعدل هجؽَر للهوجودات الهالَة والهطلوبات الهالَة الهحجفظ بها بجارَخ 
. هذا الجقرَر

 

 2014 دٌسمبر 31

 حقوق الملكٌة الربح أو الخسارة

 100زٌادة بـ 
نقطة 

 100تخفٌض بـ 
نقطة 

 100زٌادة بـ 
نقطة 

 100تخفٌض بـ 
نقطة 

( 5.681.868) 5.681.868( 5.681.868) 5.681.868موجودات مالٌة بمعدالت متغٌرة 

  

 2013 دَسهبر 31

 حقوق الهلمَة الربح أو الخسارة

 100زَادة بـ 
نقطة 

 100جخفَض بـ 
نقطة 

 100زَادة بـ 
نقطة 

 100جخفَض بـ 
نقطة 

( 5.123.674) 5.123.674( 5.123.674) 5.123.674هوجودات هالَة بهعدالت هجؽَرة 
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  مخاطرة العمالت األجنبٌة
ججعرض الشرمة لهخاطر العهبلت األجنبَة هى خبلل شراء أَة عهبلت أخري بخبلؾ اللاير القطرٌ والذٌ هو 

. عهلة العرض والعهلة الوظَفَة للشرمة
 

إى هخاطر العهبلت األجنبَة الجٍ جنشؤ هى جقلبات قَهة األدوات الهالَة بسبب الجؽَرات فٍ أسعار العهبلت 
ججعرض الشرمة لهخاطر العهبلت األجنبَة هى خبلل الجعاهل بعهبلت أخري بخبلؾ اللاير القطرٌ . األجنبَة

. (وهو هربوط باللاير القطرٌ)فٍ أدنً حدوده، إذ أنه َجم جحدَده بالدوالر األهرَمٍ 
 

: ججعرض الشرمة لهخاطر العهبلت األجنبَة مها َلٍ هسجنداً إلً هبالػ جقدَرَة
 

المجموع 
 (لاير قطري)

جنٌه استرلٌنً 
 (لاير قطري)

ٌورو 
 (اللاير القطري)

دوالر أمرٌكً 
 (لاير القطري)

 2014 دٌسمبر 31 

 موجودات مالٌة    

ذهم هدَنة  1.005.920 941.243 316.007 2.263.170

62.199.244  -- ودائع ثابجة وجحت الطلب  743.356 61.455.888

مجموع الموجودات المالٌة  1.749.276 62.397.131 316.007 64.462.414

مطلوبات مالٌة     

106.495.419  -- دائنوى وذهم دائنة أخري  105.314.307 1.181.112

106.495.419  -- مجموع المطلوبات المالٌة  105.314.307 1.181.112

 
الهجهوع 

 (لاير قطرٌ)
 (هعدلة)

جنَه اسجرلَنٍ 
 (لاير قطرٌ)

 

َورو 
 (اللاير القطرٌ)

 

دوالر أهرَمٍ 
 (لاير القطرٌ)

 (هعدلة)      

 2013 دَسهبر 31 

 هوجودات هالَة    

ذهم هدَنة  420.579 5.627.554 22.539 6.070.672

4.040.074  -- ودائع ثابجة وجحت الطلب  215.581 3.824.493

هجهوع الهوجودات الهالَة  636.160 9.452.047 22.539 10.110.746

هطلوبات هالَة     

دائنوى وذهم دائنة أخري  95.811.190 759.988 64.555 96.635.733

هجهوع الهطلوبات الهالَة  95.811.190 759.988 64.555 96.635.733

 

  مخاطر سعر حقوق الملكٌة
وهٍ الهخاطر الجٍ جنشؤ هى انخفاض القَهة العادلة ألدوات حقوق الهلمَة نجَجة للجؽَرات فٍ هإشرات أسعار 

. أسهم حقوق هلمَة شرمات أخري جهثل جزءاً هى هحفظة اسجثهارات الشرمة
 

وَوضح الجدول أدناه حساسَة األثر الجرامهٍ للجؽَرات فٍ القَهة العادلة للجؽَرات الهحجهلة علً نحو هعقول 
فٍ أسعار أسهم حقوق الهلمَة هع االحجفاظ بجهَع الهجؽَرات األخري ثابجة، وَجوقع أى َموى أثر االنخفاضات 

. فٍ أسعار األسهم هساوَاً وهعامساً ألثر الزَادة الهوضحة
 

 التغٌرات فً أسعار حقوق الملكٌة األثر على حقوق الملكٌة

 2013 البٌـــــــان

(لاير قطرٌ)  
2014 

(لاير قطري)  
 

± 16.397.923 ± 16.852.498                ± 10 % هوجودات هالَة هجاحة للبَع 
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المخاطر التشغٌلٌة   (   هـ
هى األسباب  واسعة جشمَلة هى الهباشرة ؼَر أو الهباشرة الخسارة هى جنجج الجٍ الهخاطر هٍ الجشؽَلَة الهخاطر
بخبلؾ هخاطر  خارجَة عواهل وهى الجحجَة البنَة أو الجقنَة أو األفراد أو للشرمة الجشؽَلَة بالعهلَات الهجعلقة
  .الشرمة سلوك أو الهقبولة الهعاََر هى عاهة بصورة جنشؤ الجٍ جلك هثل السَولة أو السوق أو االئجهاى

 

 هو هوازنة الجشؽَلَة الهخاطر إدارة هى الشرمة هدؾ. للشرمة الجشؽَلَة العهلَات جهَع هى هخاطر الجشؽَل جنشؤ

 جحد الرقابَة الجٍ اإلجراءات وجفادٌ للجملفة الملَة الفعالَة هع الشرمة سهعة علً والضرر الخسائر الهالَة جفادٌ

 إلً الهخاطر الجشؽَلَة جعالج الجٍ الضوابط وجنفَذ وضع هى األساسَة الهسئولَة الهبادرة واإلبداع، وجسند هى

 فٍ الجشؽَلَة إلدارة الهخاطر ماهلة هعاََر بوضع الهسئولَة هذه دعم عهل، وجم وحدة فٍ مل العلَا اإلدارة

 :الجالَة الهجاالت
 
 للهعاهبلت الهسجقل الجفوَض ذلك وَجضهى الههام بَى الهناسب للفصل االشجراطات .
 للهعاهبلت والرصد الجسوَات اشجراطات. 

 األخري والقانونَة الجنظَهَة باالشجراطات االلجزام. 

 واإلجراءات الضوابط جوثَق. 

 الهخاطر لهعالجة واإلجراءات الضوابط ومفاَة هواجهجها ججم الجٍ الجشؽَلَة للهخاطر الدورٌ الجقََم اشجراطات 

 .َجم جحدَدها الجٍ

 هجطلبات اإلببلغ عى الخسائر الجشؽَلَة واإلجراءات الجصحَحَة الهقجرحة. 

 جطوَر خطط الطوارئ. 

 ٍالجدرَب والجطوَر الههن. 

 الهعاََر األخبلقَة والججارَة. 

 الحد هى الهخاطر بها فٍ ذلك الجؤهَى، حَخ أى ذلك فعال .

 
 مخاطر أخرى  (و

. ججعرض الشرمة لهخاطر أخري مالهخاطر الجنظَهَة والقانونَة وهخاطرة السهعة
 
 جخضع عهلَات الشرمة . َجم الجحمم بالهخاطرة الجنظَهَة هى خبلل إطار االهجثال بالسَاسات واإلجراءات

. إلً الهجطلبات الجنظَهَة الهعهول بها فٍ دولة قطر
 
 َجم الجحمم بالهخاطرة القانونَة هى خبلل االسجخدام الفعال للهسجشارَى القانونََى الداخلَى والخارجََى .
 
  ،َجم الجحمم بهخاطرة السهعة هى خبلل القَام بفحص هنجظم للقضاَا الجٍ جنعمس بشمل سلبٍ علً الشرمة

. هع الهبادئ الجوجَهَة والسَاسات الهعهول بها
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القٌمة العادلــة - 31
 
 
 
 
 
 

-  أ

القَهة العادلة هٍ القَهة الجٍ َهمى أى َجم بها اسجبدال أصل أو جسوَة الجزام بَى طرفَى راؼبَى فٍ الجعاهل علً 
 . أسس ججارَة

 
 والهوجودات السَاسات الهحاسبَة الهسجخدهة فٍ جقََم األدوات الهالَة للبَانات الهالَة (3) اإلَضاح رقم َبَى

. الؽَر هالَة مالههجلمات االسجثهارَة واالسجثهار فٍ شرمات زهَلة
 

:  إن القٌمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالٌة وقٌمتها الدفترٌة موضحة فً بٌان المركز المالً كما ٌلً
 

قاهت إدارة الشرمة باعجبار أى القَهة الدفجرَة للهوجودات والهطلوبات الهالَة الهسجلة فٍ هذه البَانات الهالَة 
. جقارب قَهجها العادلة

 

 2014 دٌسمبر 31
 القٌمة الدفترٌة 

 (اللاير قطري) 

  القٌمة العادلة 
 (لاير قطري) 

   الموجودات المدرجة بالقٌمة العادلة

 168.524.983 168.524.983الهوجودات الهالَة هجاحة للبَع 

   الموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة

 176.944.536 176.944.536ذهم هدَنة 

 568.186.804 568.186.804النقد واألرصدة لدي البنوك 

  المطلوبات المدرجة بالتكلفة المطفأة 

 372.875.564 372.875.564دائنوى وذهم دائنة أخري 

 

 2013 دَسهبر 31

 القَهة الدفجرَة 
 (اللاير قطرٌ) 

 (هعدلة)    

  القَهة العادلة 
 (لاير قطرٌ) 

 (هعدلة)    

   الهوجودات الهدرجة بالقَهة العادلة

 163.979.232 163.979.232الهوجودات الهالَة هجاحة للبَع 

   الهوجودات الهدرجة بالجملفة الهطفؤة

 172.180.184 172.180.184ذهم هدَنة 

 512.372.408 512.372.408النقد واألرصدة لدي البنوك 

  الهطلوبات الهدرجة بالجملفة الهطفؤة 

 332.791.275 332.791.275دائنوى وذهم دائنة أخري 

 
قٌاس القٌمة العادلة -  ب

إى قَاس القَهة العادلة َجم علً افجراض أى الهعاهلة لبَع الهوجودات أو جحوَل الهطلوبات جحدخ إها فٍ السوق  
الرئَسٍ أو فٍ ؼَاب السوق الرئَسٍ فٍ السوق األفضل بالنسبة للهوجودات والهطلوبات، وَجب الوصول إلً 

. السوق األمثر فائدة هى قبل الشرمة
 

جم جحدَد القَهة العادلة للهوجودات والهطلوبات الهالَة هع الشروط والظروؾ القَاسَة والهجداولة فٍ أسواق هالَة 
. الجقرَر فٍ جارَخ مها إلً أسعار السوق اسجناداً نشطة 

 
جم جحدَد القَهة العادلة للهوجودات والهطلوبات الهالَة األخري وفقا لنهاذج الجسعَر الهجعارؾ علَها علً جحلَل 

. الجدفقات النقدَة الهخصوهة باسجخدام أسعار السوق الحالَة هى الصفقة
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وفَها َلٍ أدناه جدول َوضح جحلَل جهَع الهوجودات والهطلوبات، إى وجدت، والجٍ َجم قَاسها بعد 

بناءاً علً درجة جعلقها  (3)حجً الهسجوي  (1)االعجراؾ الهبدئٍ بالقَهة العادلة، هصنفة هى الهسجوي 
. بالقَهة العادلة

 
 َهمى فٍ أسواق نشطة لهوجودات أو هطلوبات ههاثلة (ؼَر الهعدلة)األسعار الهجداولة : 1الهسجوي - 

. الوصول إلَها مها فٍ جارَخ القَاس
 

هدخبلت بخبلؾ األسعار الهدرجة والهجضهنة فٍ الهسجوي األول والهجعلقة بالهوجودات أو : 2الهسجوي - 
 .الهطلوبات إها بشمل هباشر أو ؼَر هباشر

 
الهدخبلت الؽَر هجعلقة بالهوجودات أو الهطلوبات، والجٍ جسجند فَه عهلَة قَاس القَهة : 3الهسجوي - 

 .العادلة علً أسالَب الجقََم
 

المجموع 
 (لاير قطري)

 3المستوى 
 (لاير القطري)

 2المستوى 
 (لاير القطري)

 1المستوى 
 (لاير القطري)

 2014 دٌسمبر 31 

 موجودات مقاسة بالقٌمة العادلة    

168.524.983  --  -- هوجودات هالَة هجاحة للبَع  168.524.983

168.524.983  --  -- المجموع  168.524.983

 
الهجهوع 

 (لاير قطرٌ)

 3الهسجوي 
 (لاير القطرٌ)

 2الهسجوي 
 (لاير القطرٌ)

 1الهسجوي 
 (لاير القطرٌ)

 2013 دَسهبر 31 

 هوجودات هقاسة بالقَهة العادلة    

163.979.232  --  -- هوجودات هالَة هجاحة للبَع  163.979.232

163.979.232  --  -- الهجهوع  163.979.232

 
تعدٌل أرقام المقارنة  -32
طبٌعة التعدٌل -  أ

جم جعدَل أرقام الهقارنة لهذه البَانات الهالَة نظراً لعدم االعجراؾ وقَاس وعرض وجوضَح هطالبات شرمة  
قطر للبجرول والهجعلقة بالجزام االسجخدام أو الدفع لمهَات الؽاز، وقَهة االلجزاهات الرأسهالَة وهصارَؾ 

:  الفوائد الهجعلقة بالهبالػ الهسجحقة مها َلٍ
 
االعتراف بالتزام االستخدام أو الدفع لكمٌات الغاز -  
، فقد الجزهت 2009 و 2007بناءاً علً اجفاقَة بَع وشراء الؽاز الهوقعة هع شرمة قطر للبجرول للسنوات  

الشرمة باجفاقَة االسجخدام أو الدفع، أو الدفع فٍ حال عدم اسجخدام المهَات الهجعاقد علَها، ولم جقم الشرمة 
 لاير قطرٌ      76.584.324 بقَهة 2013 وحجً 2007بإثبات االلجزام أو أَة فوائد  ذات عبلقة هى سنة 

 لاير قطرٌ علً الجوالٍ، حَخ أى الشرمة مانت بصدد هفاوضات هع شرمة قطر 10.595.760و 
ولمى قررت إدارة الشرمة إثبات جلك االلجزاهات فٍ الدفاجر الهحاسبَة . للبجرول إلعفائها عى جلك الهطالبات

، وبناءاً علً ذلك فقد جم جعدَل أرقام الهقارنة ذات العبلقة فٍ 2014 دَسهبر 31خبلل السنة الهنجهَة فٍ 
. هذه البَانات الهالَة بؤثر رجعٍ

 
االعتراف بالمصارٌف الرأسمالٌة -  
، فقد الجزهت الشرمة بسداد 2009 هاَو 7بناءاً علً هلحق االجفاقَة الهوقع هع شرمة قطر للبجرول بجارَخ  

جرمَب خطوط أنابَب الؽاز وإقاهة هرافق القَاس ومافة الجمالَؾ الهجمبدة علً عهلَة جورَد الؽاز الطبَعٍ هبلػ 
فٍ هنطقة ام باب، ولم جقم الشرمة بإثبات االلجزاهات الرأسهالَة والجمالَؾ الهجمبدة فٍ بند  (4)لهصنع االسهنت رقم 

 بناءاً علً الهفاوضات هع 2009 لاير قطرٌ خبلل سنة 55.582.195الههجلمات واآلالت والهعدات والبالؽة 
 برسهلة هذه الجمالَؾ جحت بند آالت وهعدات وأدوات 2014قررت إدارة الشرمة خبلل سنة . شرمة قطر للبجرول

جم اعجبار جارَخ رسهلة جلك . دائنوى وذهم دائنة أخريواالعجراؾ بااللجزاهات الرأسهالَة ذات العبلقة جحت بند 

، وعلَه (4)، حَخ أنه الجارَخ الفعلٍ الذٌ جم فَه رسهلة هصنع االسهنت رقم 2009 َولَو 9الهصارَؾ فٍ 
. جم جعدَل أرقام الهقارنة فٍ هذه البَانات الهالَة بؤثر رجعٍ

 

 -32-  



 

 
 
 
 

:  تأثٌرات التعدٌالت المشار إلٌها على البٌانات المالٌة كما ٌلً-  ب
وفَها َلٍ هلخص للجؤثَرات علً . البَانات الهالَة جوضح الجعدَبلت بؤثر رجعٍ إلً أقصً حد ههمى عهلَاً  

:  عناصر البَانات الهالَة
 

بٌان المركز المالً  -

      2013      2012 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (لاير قطرٌ)   (لاير قطرٌ)   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

صافً القٌمة الدفترٌة للممتلكات واآلالت والمعدات 
واألعمال الرأسمالٌة تحت التنفٌذ 

  

 1.658.930.794 1.575.372.683مها أظهرت الجقارَر السابقة 

 55.582.195 55.582.195األثر علً الجملفة بسبب الجعدَل 
 (9.677.393) (12.456.503)األثر علً االسجهبلك الهجرامم بسبب الجعدَل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 1.704.835.596 1.618.498.375( 5)إٌضاح - بعد التعدٌل 

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

 
األرباح المرحلة  

      2013      2012 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (لاير قطرٌ)   (لاير قطرٌ)   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 1.238.364.991 1.368.918.906مها أظهرت الجقارَر السابقة 

 (96.857.477) (99.636.587)أثر الجعدَل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 1.141.507.514 1.269.282.319( 19)و إٌضاح  (د)بٌان - بعد التعدٌل 

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

 
 دائنون وذمم دائنة أخرى 

      2013      2012 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (لاير قطرٌ)   (لاير قطرٌ)   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 154.350.872 190.028.996مها أظهرت الجقارَر السابقة 

 142.762.279 142.762.279أثر الجعدَل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 297.113.151 332.791.275( 21)إٌضاح - بعد التعدٌل 

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

 
بٌان الربح أو الخسارة  -

      2013      2012 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (لاير قطرٌ)   (لاير قطرٌ)   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  تكلفة اإلٌرادات 

 506.560.053 552.236.748مها أظهرت الجقارَر السابقة وبعد إعادة الجصنَؾ 

 2.779.110 2.779.110الزَادة بسبب جمالَؾ االسجهبلك : َضاؾ
 1.504.267 --الزَادة بسبب الجزام االسجخدام أو الدفع : َضاؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 510.843.430 555.015.858بٌان ب - بعد التعدٌل 

 ========== ========== 
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 ربح السنة 

      2013      2012 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (لاير قطرٌ)   (لاير قطرٌ)   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 425.308.724 436.058.965مها أظهرت الجقارَر السابقة 

( 1.504.267)-- النقص بسبب الجزام االسجخدام أو الدفع : َطرح
( 2.779.110)( 2.779.110)النقص بسبب جمالَؾ االسجهبلك : َطرح
( 120.224)-- النقص بسبب هصارَؾ الفوائد : َطرح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 420.905.123 433.279.855بٌان ب - بعد التعدٌل 

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

 
 لسهم الواحدالعائد األساسً والمخفض ل 

      2013      2012 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (لاير قطرٌ)   (لاير قطرٌ)   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 8.66 8.88مها أظهرت الجقارَر السابقة 

( 0.09)( 0.06)النقص بسبب الجعدَل : َطرح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 8.57 8.82( 24)بٌان ب وإٌضاح - بعد التعدٌل 

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

 
أرقام المقارنة - 33

جم إعادة جصنَؾ أرقام الهقارنة لمٍ ججبلءم هع عرض أرقام الهقارنة للسنة الحالَة، ولَس إلعادة الجصنَؾ  
أٌ أثر علً أرباح وحقوق الهلمَة لسنة الهقارنة، باسجثناء جعدَل أرقام الهقارنة والهشار إلَها فٍ إَضاح 

(32 .)
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