
جممو عة امل�ضتثمرين القطريني القاب�ضه )�ش.م.ق(

دعوة حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية ل�ضركة جمموعة امل�ضتثمرين القطريني القاب�ضه  )�ش.م.ق(

يت�ضرف جمل�ش اإدارة �ضركة جمموعة امل�ضتثمرين القطريني)�ش.م.ق( بدعوة ال�ضادة امل�ضاهمني الكرام حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية املقرر عقدها مب�ضيئة اهلل يوم الثالثاء 26 فرباير 2013، ال�ضاعة 5:00 م�ضاًء، يف قاعة 

الدايبل، فندق الفور�ضيزون؛ ويف حال عدم اكتمال الن�ضاب �ضوف يعقد االجتماع الثاين يوم االحد املوافق 3 مار�ش 2013، ال�ضاعة 5:00 م�ضاًء بنف�ش املكان؛ وبناء عليه، يرجى من ال�ضادة امل�ضاهمني احل�ضور لقاعة االجتماع قبل 

املوعد املحدد ب�ضاعة لت�ضجيل احل�ضور وعدد اال�ضهم التي ميلكها كل م�ضاهم. 

** تذكري : جدول اأعمال اجلمعية العامة العادية :

-- �شماع تقرير جمل�س االدارة عن ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012م، وخطة عمل ال�شركة لعام 2013. 

-- �شماع تقرير مراقب احل�شابات اخلارجي عن ميزانية ال�شركة ومركزها املايل واحل�شابات اخلتامية املقدمة من جمل�س االإدارة. 

-- مناق�شة ميزانية ال�شركة وبيان االرباح واخل�شائر عن ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012م، والت�شديق عليهما.

-- امل�شادقة على اقرتاح جمل�س االإدارة بتوزيع اأرباح نقدية بن�شبة 7.5% من القيمة اال�شمية لل�شهم، بواقع 75 درهم قطري 0.75 ريال لل�شهم الواحد. 

-- ابراء ذمة اأع�شاء جمل�س االإدارة عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012م، وحتديد مكافاآتهم.

-- اعتماد قرار جمل�س االدارة ب�شاأن مقاول تنفيذ م�شروع برج الو�شيل وفقاً لن�س املادة (108) من قانون ال�شركات التجارية.

-- تعيني مراجع ح�شابات خارجي لل�شنة املالية 2013 وحتديد اأتعابه. 

-- مناق�شة تقرير حوكمة ال�شركات لعام 2012

1 - ال�شركة تتيح، قبل ثالثة اأيام من انعقاد اجلمعية العامة، البيانات التي تبني االأجور والر�شوم والعموالت، واالمتيازات العينية واملكافاآت 

التي تلقاها رئي�س جمل�س االإدارة وكل ع�شو من اأع�شاء جمل�س االإدارة، مع تقرير املراجع اخلارجي يف هذا ال�شاأن يف امانة �شر جمل�س االدارة، 

مببنى ال�شركة - وادي ال�شيل، الدوحة. 

2 - لكل م�شاهم احلق يف تفوي�س �شخ�س اآخر حل�شور االجتماع نيابة عنه، على ان يكون الوكيل م�شاهماً وان تكون الوكالة خا�شة وخطية، واال 

يكون الوكيل ع�شوا يف جمل�س االإدارة، ويف جميع االحوال، ال يجوز ان يزيد عدد اال�شهم التى يحوزها الوكيل بهذه ال�شفة على (5%) من اأ�شهم 

راأ�س مال ال�شركة (ما يعادل 6.216.339 �شهم)، ويف حالة امل�شاهم �شخ�شاً معنوياً (�شركة، موؤ�ش�شة، الخ) ممثلوا ال�شادة امل�شاهمني الذين 

�شيح�شرون االجتماع ينبغي اأن يقدم اإذن خطي من ال�شركة / املوؤ�ش�شة موقعة وخمتومة ليتمكن من ح�شور االجتماع. 

3 - يعترب هذا االعالن مبثابة دعوة قانونية جلميع امل�شاهمني من دون احلاجة اإىل اإر�شال دعوة عن طريق الربيد اخلا�س وفقا الأحكام القانون 

رقم 28 ل�شنة 2008، بتعديل بع�س اأحكام قانون ال�شركات التجارية.

4- تتيح ال�شركة لل�شادة امل�شاهمني االطالع على تقرير حوكمة ال�شركات للعام 2012 من خالل املوقع االلكرتوين لل�شركة.

عبداهلل بن نا�ضر امل�ضند

رئي�ش جمل�ش االدارة

عبداهلل بن نا�ضر امل�ضند

رئي�ش جمل�ش االدارة

البيانـــــــــــــــــــــــــــــــــات املاليـــــــــــــــــــــــــــــــــة املوحـــــــــــــــــــــــــــــــــدة 31 دي�ضمبـــــــــــــــــــــــــــــــــر 2012

تقرير جمل�ش االدارة

املقدمة:

يت�شرف جمل�س ادارة �شركة جمموعة امل�شتثمرين القطريني بعر�س التقرير املايل والت�شغيلى لل�شركة 

على ال�شادة امل�شاهمني فى اطار الدعوة اىل اجتماع اجلمعية العامة لل�شركة وبالتوافق مع ن�س املادة 

(126) من قانون ال�شركات التجارية .

ملخ�ش النتائج املالية:

بلغت موجودات ال�شركة فى 31 دي�شمرب 2012 ما قيمته 3.33 مليار ريال قطري، وهو ما ميثل زيادة 

قدرها 0.275 مليار عن العام املا�شي 2011 ؛ كما حققت ال�شركة منواً يف االيرادات الت�شغيلية والتى 

بلغت 464 مليون ريال قطري بزيادة قدرها 222 مليون ريال قطري عن العام املا�شي .

هوام�ش و�ضايف الربح:

ن�شاطات  عن  الناجت  الدخل  م�شادر  تنوع  خالل  من  القطريني  امل�شتثمرين  جمموعة  �شركة  جنحت 

وبعائد  2012م  للعام  قطري  ريال   152.259.565 نحو  بلغت  اأرباحاً  حتقيق  فى  التابعة  ال�شركات 

ا�شا�شي 1.22 ريال على ال�شهم، والتي تعد قفزة كبرية يف �شايف ارباح ال�شركة مقارنًة بالعام ال�شابق 

والذي بلغ 73،989،981 ريال (فقط ثالثة و�شبعون مليون وت�شعمائة ت�شعة وثمانون الف و ت�شعمائة 

واحد وثمانون ريال)، بعائد ا�شا�شي على ال�شهم 0.60 ريال .

توزيع االرباح:

ي�شر جمل�س االدارة ان يو�شي بتوزيع ارباح بن�شبة 7.5% من القيمة اال�شمية لراأ�س املال، اى ما يعادل 

0.75 ريال قطري لل�شهم الواحد، وذلك عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012م .

وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

تقرير مدققي احل�ضابات امل�ضتقلني

املحرتمني ح�ضرات ال�ضادة امل�ضاهمني 

جمموعة امل�ضتثمرين القطريني �ش.م.ق 

الدوحة - دولة قطر

تقرير عن البيانات املالية املوحدة

لقد دققنا البيانات املالية املوحدة املرفقة ملجموعة امل�شتثمرين القطريني �س.م.ق (»ال�شركة«) و�شركاتها التابعة 

الدخل  وبيان  املوحد كما يف 31 دي�شمرب 2012  املايل  املركز  بيان  تتكون من  والتي  “املجموعة”  اإليهم  (ي�شار 

املوحد وبيان الدخل ال�شامل املوحد والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية لل�شنة املنتهية بذلك التاريخ، 

واإي�شاحات، متثل ملخ�س لل�شيا�شات املحا�شبية الهامة واالإي�شاحات التف�شريية االأخرى. 

م�ضوؤولية االإدارة عن البيانات املالية املوحدة

اإن اإدارة املجموعة م�شوؤولة عن اإعداد وعر�س هذه البيانات املالية املوحدة ب�شكل عادل وفقاً للمعايري الدولية 

اأنها �شرورية لغر�س اإعداد البيانات املالية  للتقارير املالية ووفقا الأنظمة الرقابة الداخلية التي حتدد االإدارة 

املوحدة اخلالية من اأية معلومات جوهرية خاطئة �شواء كانت ناجتة عن اختال�شات اأو اأخطاء.

م�ضوؤولية مدققي احل�ضابات

اإن م�شوؤوليتنا هي اإبداء الراأي عن هذه البيانات املالية املوحدة وفقاً ملا قمنا به من اأعمال التدقيق. لقد مت تدقيقنا 

وفقاً ملعايري التدقيق الدولية، والتي تتطلب منا االلتزام باأخالقيات املهنة ذات العالقة وتخطيط وتنفيذ اأعمال 

التدقيق بهدف احل�شول على تاأكيدات معقولة عن خلو البيانات املالية املوحدة من اأية معلومات جوهرية خاطئة.

ي�شمل التدقيق القيام باإجراءات بهدف احل�شول على اأدلة تدقيق موؤيدة للمبالغ واالإي�شاحات الواردة بالبيانات 

املالية املوحدة. تعتمد االإجراءات املختارة على تقديراتنا، مبا فيها تقييم خماطر وجود معلومات جوهرية خاطئة 

بالبيانات املالية املوحدة �شواء كانت ناجتة عن اختال�شات اأو اأخطاء. وعند تقييم هذه املخاطر فاإننا ناأخذ يف 

االعتبار اأنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة املعنية باإعداد وعر�س البيانات املالية املوحدة ب�شورة عادلة وذلك 

فاعلية  راأي عن مدى  اإبداء  بغر�س  ولي�س  القائمة  االأو�شاع  املنا�شبة يف ظل  التدقيق  اإجراءات  ت�شميم  بهدف 

املبادئ املحا�شبية املطبقة  ملدى مالءمة  تقييماً  اأي�شاً  التدقيق  الداخلية للمجموعة. كما ي�شمل  الرقابة  اأنظمة 

ومدى معقولية التقديرات املحا�شبية التي جتريها االإدارة باالإ�شافة اإىل تقييم عام لعر�س البيانات املالية املوحدة.

اإننا نرى اأن اأدلة التدقيق التي ح�شلنا عليها كافية ومنا�شبة لتكوين اأ�شا�س �شليم للراأي الذي تو�شلنا اإليه.

الراأي 

براأينا اأن البيانات املالية املوحدة تظهر ب�شورة عادلة، يف كل اجلوانب اجلوهرية، املركز املايل املوحد للمجموعة 

كما يف 31 دي�شمرب 2012 واأدائها املايل وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقاً للمعايري 

الدولية للتقارير املالية.

مو�ضوع اآخر

البيانات املالية املوحدة املقارنة املرفقة للمجموعة كما يف ولل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2011 مت تدقيقها من 

قبل مدقق اآخر عرب يف تقريره ال�شادر يف 26 يناير 2012 عن راأي تدقيق غري متحفظ.

التقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية االأخرى

مت�شك  ال�شركة  اإن  التدقيق.  الأغرا�س  �شرورية  راأيناها  التي  واملعلومات  االإي�شاحات  جميع  على  ح�شلنا  لقد 

�شجالت حما�شبية منتظمة واأن البيانات املالية تتفق مع تلك ال�شجالت، كما نوؤكد على اأنه قد مت القيام باجلرد 

الفعلي للمخزون يف نهاية ال�شنة وفقا لالأ�ش�س املرعية لقد قمنا مبراجعة تقرير جمل�س االدارة وتاأكدنا من اأن 

املعلومات املالية الواردة فيه تتفق مع دفاتر و�شجالت ال�شركة. مل يرد اإىل علمنا وقوع اأية خمالفات الأحكام قانون 

ال�شركات التجارية القطري رقم (5) ل�شنة 2002 اأو لبنود النظام االأ�شا�شي خالل ال�شنة ميكن اأن يكون لها اأثر 

جوهري على اأعمال ال�شركة اأو مركزها املايل كما يف 31 دي�شمرب 2012. 

جوبال باال�ضوبرامنيام

كي بي اإم جي

�ضجل مراقبي احل�ضابات القطري رقم )251(

4 فرباير 2013

الدوحة - دولة قطر

31 دي�ضمرب 2011

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2011

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2011

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2012

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2012

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2012

ريـال قطري

اإي�ضاحاإي�ضاح

املوجودات

ممتلكات واآالت ومعدات

�شهرة

ا�شتثمارات عقارية

اإ�شتثمارات متاحة للبيع

ا�شتثمارات فى �شركات زميلة

املوجودات غري املتداولة

خمزون

ذمم مدينة

م�شتحق من اأطراف ذات عالقة

دفعات مقدمة للموردين

مبالغ م�شتحقة من عمالء الأعمال مقاوالت

م�شاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة اأخرى

نقد واأر�شدة لدى البنوك

اإجمايل املوجودات املتداولة

اإجمايل املوجودات

حقوق امللكية )�ضفحة 6(

راأ�س املال

احتياطي قانوين

احتياطي القيمة العادلة

اأرباح مدورة

توزيعات اأرباح مقرتحة

اإجمايل حقوق امللكية

املطلوبات

قر�س طويل االأجل

مكافاآت نهاية خدمة املوظفني

اأوراق دفع طويل االأجل

حمتجزات دائنة

اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

ذمم دائنة

حمتجزات دائنة

قرو�س ق�شرية االأجل

م�شتحق الأطراف ذات عالقة

مبالغ م�شتحقة للعمالء الأعمال مقاوالت

اأوراق دفع ق�شرية االأجل

م�شتحقات ومطلوبات اأخرى

اإجمايل املطلوبات املتداولة 

اإجمايل املطلوبات

اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

اإيرادات ت�ضغيلية

مبيعات اأ�شمنت

اإيرادات عقود وخدمات

تكاليف ت�ضغيلية

تكاليف مبيعات اأ�شمنت

تكاليف عقود و خدمات

جممل الربح

اإيرادات ودائع ق�شرية االأجل

ح�شة املجموعة من نتائج �شركات زميلة

اإيرادات اال�شتثمار

اإيرادات اإيجارات

اأرباح بيع اإ�شتثمارات متاحة للبيع

اإيرادات اأخرى

الزيادة يف القيمة العادلة لالإ�شتثمارات العقارية

تكاليف متويل

م�شاريف اإدارية وعمومية

مكافاآّت اع�شاء جمل�س االإدارة

اإهالك ممتلكات واالآت ومعدات

ربح ال�شنة

العائد االأ�ضا�ضي واملخف�ش على ال�ضهم 

ربح ال�شنة

اخل�شارة ال�شاملة االأخرى:

�شايف التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع

اخل�شارة ال�شاملة االأخرى لل�شنة

اإجمايل الدخل ال�شامل عن ال�شنة

1.776.311.136

314.457.585

492.205.910

90.781.682

43.696.409

2.717.452.722

70.737.437

63.400.995

739.352

63.696.328

2.178.586

22.077.796

115.852.935

338.683.429

3.056.136.151

1.243.267.780

482.925.314

4.874.164

142.568.505

62.163.389

1.935.799.152

932.145.888

2.635.642

15.503.768

31.933.820

982.219.118

34.318.552

31.933.820

23.408.536

299.547

1.217.026

15.502.665

31.437.735

138.117.881

1.120.336.999

3.056.136.151

194.216.230

48.162.944

242.379.174

(147.783.033)

(24.827.610)

(172.610.643)

69.768.531

328.662

23.842.825

4.529.707

2.980.450

3.271.508

1.725.566

21.341.434

(4.937.115)

(40.333.372)

(1.500.000)

(7.028.215)

73.989.981

0.60

73.989.981

(2.569.573)

(2.569.573)

71.420.408

1.932.053.018

314.457.585

494.778.875

3.724.088

48.182.944

2.793.196.510

94.303.978

142.267.235

645.626

10.564.423

908.409

21.520.447

268.018.130

538.228.248

3.331.424.758

1.243.267.780

498.151.271

(1.262.865)

182.550.539

93.245.084

2.015.951.809

980.469.700

3.606.439

3.447.209

31.295.815

1.018.819.163

36.058.327

31.295.815

34.226.828

164.697

5.752.557

14.277.596

174.877.966

296.653.786

1.315.472.949

3.331.424.758

359.114.845

105.435.756

464.550.601

(236.289.024)

(40.482.957)

(276.771.981)

187.778.620

102.784

13.224.956

1.753.553
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7.262.178
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(8.022.297)

(53.642.726)

(1.500.000)

(7.171.778)

152.259.565

1.22

152.259.565
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بيان الدخل املوحد لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2012بيان املركز املايل املوحد كما يف 31 دي�ضمرب 2012

بيان الدخل ال�ضامل املوحد لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2012

ال�ضيد/ عبد اهلل بن نا�ضر امل�ضند

رئي�ش جمل�ش االإدارة

مت اعتماد هذه البيانات املالية من قبل جمل�س االإدارة والتوقيع عليها بالنيابة عنهم يف 3 فرباير 2013 

من قبل:

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2012

املجموع

ريـال قطري

توزيعات

اأرباح مقرتحه

ريـال قطري

اأرباح

مدورة

ريـال قطري

اإحتياطي

 القيمة العادلة

ريـال قطري

اإحتياطي

قانوين

ريـال قطري

راأ�ش

ملال

ريـال قطري

الر�شيد يف 1 يناير 2011

اإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة:

ربح ال�شنة ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2011

اخل�شارة ال�شاملة االأخرى لل�شنة

اإجمايل الدخل ال�ضامل لل�ضنة

املحول اإىل االإحتياطي القانوين

امل�شاهمة يف االأن�شطة االإجتماعية والريا�شية

اأرباح مقرتح توزيعها للم�شاهمني

توزيعات اأرباح مدفوعة للم�شاهمني

الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب 2011

الر�ضيد يف 1 يناير 2012

اإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة:

ربح ال�شنة ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2012

اخل�شارة ال�شاملة االأخرى لل�شنة

اإجمايل الدخل ال�ضامل لل�ضنة

املحول اإىل االإحتياطي القانوين

امل�شاهمة يف االأن�شطة االإجتماعية والريا�شية

اأرباح مقرتح توزيعها للم�شاهمني

توزيعات اأرباح مدفوعة للم�شاهمني

الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب 2012

1.928.391.883

73.989.981

(2.569.573)

71.420.408

-

(1.849.750)

-

(62.163.389)

1.935.799.152

1.935.799.152

152.259.565

(6.137.029)

146.122.536

-

(3.806.490)

-

(62.163.389)

2.015.951.809

62.163.389

-

-

-

-

-

62.163.389

(62.163.389)

62.163.389

62.163.389

-

-

-

-

-

93.245.084

(62.163.389)

93.245.084

139.990.661
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-

73.989.981

(7.398.998)

(1.849.750)

(62.163.389)

-

142.568.505

142.568.505

152.259.565

-

152.259.565

(15.225.957)

(3.806.490)

(93.245.084)

-

182.550.539

7.443.737

-

(2.569.573)

(2.569.573)

-

-

-
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-
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-
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-
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-
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-

-

-
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-
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-
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-

1.243.267.780
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-

-

-

-

-

-

-

1.243.267.780

31 دي�ضمرب 2011

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2012

ريـال قطري

التدفقات النقدية من اأن�ضطة الت�ضغيل

ربح ال�شنة

ت�شويات لـ:

اهالك ممتلكات واالآت ومعدات

الزيادة يف القيمة العادلة لالإ�شتثمارات العقارية

اإيرادات من اإ�شتثمارات يف �شركات زميلة

خم�ش�س ب�شاعة تالفة و بطيئة احلركة

خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها

ربح بيع االإ�شتثمارات املتاحة للبيع

ربح بيع ممتلكات واالآت ومعدات

مكافاآت نهاية خدمة املوظفني

التغريات يف:

ذمم مدينة

م�شتحق من اأطراف ذات عالقة

دفعات مقدمة للموردين

مبالغ م�شتحقة من العمالء الأعمال مقاوالت

خمزون

م�شاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة اأخرى

ذمم دائنة

حمتجزات دائنة

م�شتحق الأطراف ذات عالقة

م�شتحقات ومطلوبات اأخرى

مبالغ م�شتحقة للعمالء الأعمال مقاوالت

النقد الناجت من / )امل�ضتخدم يف( اأن�ضطة الت�ضغيل

مكافاآت نهاية خدمة موظفني مدفوعة

�ضايف النقد الناجت من / )امل�ضتخدم يف( االأن�ضطة الت�ضغيلية

التدفقات النقدية من االأن�ضطة اال�ضتثمارية

�شراء ممتلكات واالآت ومعدات

املتح�شل من بيع ممتلكات واالآت ومعدات

�شراء اإ�شتثمارات متاحة للبيع

اإ�شافات يف اإ�شتثمارات يف �شركات زميلة

بيع اإ�شتثمارات يف �شركات زميلة

املتح�شل من بيع اإ�شتثمارات متاحة للبيع

املتح�شل من بيع اإ�شتثمارات عقارية

اأرباح نقدية م�شتلمة من �شركات زميلة

�ضايف التدفق النقدي امل�ضتخدم يف االأن�ضطة اال�ضتثمارية

التدفقات النقدية من اأن�ضطة التمويل

املقبو�س من القرو�س

امل�شدد من القرو�س

امل�شاهمة يف االأن�شطة االإجتماعية والريا�شية املدفوعة

اأوراق دفع

توزيعات اأرباح نقدية مدفوعة

�ضافى التدفقات النقدية امل�ضتخدمة فى اأن�ضطة التمويل

�ضايف الزيادة / )النق�ش( يف النقد وما يف حكم النقد

النقد وما يعادله يف 1 يناير 

النقد وما يعادله يف 31 دي�ضمرب )اإي�ضاح 15(

73.989.981

12.179.512

(21.341.434)

(23.842.825)

-

-

(3.271.508)

(172.469)

674.129

38.215.386

(20.091.058)

(304.619)

(20.106.476)

(1.676.670)

(40.273.110)

1.200.484

(11.581.523)

1.606.431

(22.560)

3.842.320

(370.400)

(49.561.795)

(95.690)

(49.657.485)

(27.831.779)

189.997

(50.819.745)

-

-

19.782.233

-

14.160.706

(44.518.588)

900.000.000

(1.326.968.977)

(1.779.662)

(17.433.214)

(52.416.687)

(498.598.540)

(592.774.613)

708.627.548

115.852.935

152.259.565

16.035.954

(7.247.115)

(13.224.956)

1.242.391

2.340.287

(7.262.178)

(121.494)

1.440.926

145.463.380

(81.206.527)

93.726

53.131.904

1.270.177

(24.808.932)

557.349

1.739.775

(1.276.010)

(134.850)

141.483.493

4.535.531

240.849.016

(470.129)

240.378.887

(172.145.850)

489.508

-

(4.400.000)

502.000

88.182.742

4.674.150

12.636.421

(70.061.029)

991.287.992

(932.145.888)

(1.849.750)

(13.281.628)

(62.163.389)

(18.152.663)

152.165.195

115.852.935

268.018.130
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اإي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2012

جتميع االأعمال وال�ضهرة

تتم املحا�شبة عن جتميع االأعمال با�شتخدام طريقة االقتناء كما يف تاريخ االقتناء وهو تاريخ نقل ال�شيطرة اإىل املجموعة. ال�شيطرة هي القدرة على التحكم 

بال�شيا�شات املالية والت�شغيلية لكيان من اأجل احل�شول على منافع من اأن�شطته. تاأخذ املجموعة يف االعتبار من اأجل تقييم ال�شيطرة حقوق الت�شويت املحتملة 

التي تتم ممار�شتها حاليا.

تقوم املجموعة بقيا�س ال�شهرة يف تاريخ االقتناء من حيث:

• القيمة العادلة للمقابل املحول م�شافا اإليها
• املبلغ املعرتف به الأية م�شاهمات ال تتمتع بال�شيطرة يف الكيان املقتنى م�شافا اإليه

• القيمة العادلة مل�شاهمة حقوق امللكية ال�شابقة يف الكيان املقتنى اإذا كان جتميع االأعمال يتم على مراحل ناق�شا
• �شايف املبلغ املعرتف به (القيمة العادلة عادة) للموجودات املقتناة القابلة للتحديد واملطلوبات املفرت�شة.

يتم االعرتاف بربح عملية ال�شراء ب�شعر خمف�س ب�شكل مبا�شر يف بيان الدخل املوحد اإذا كان الفائ�س �شالبا.

اأية خ�شائر انخفا�س قيمة مرتاكمة. لغر�س اختبار انخفا�س القيمة، فاإن ال�شهرة املقتناة يف  اأعقاب االعرتاف املبدئي بالتكلفة ناق�شا  يتم قيا�س ال�شهرة يف 

جتميع اأعمال تخ�ش�س لكل وحدة اإنتاج نقد اأو جمموعة الوحدات املنتجة للنقد يف املجموعة من تاريخ االقتناء والتي يتوقع االنتفاع من التاآزر يف جتميع االأعمال 

بغ�س النظر عن ما اإذا كانت املوجودات اأو املطلوبات االأخرى للمجموعة قد مت تعيينها لتلك الوحدات اأو جمموعة الوحدات. اإن كل وحدة اأو جمموعة وحدات 

يتم تخ�شي�س ال�شهرة لها هي:

• متثل امل�شتوى االأدنى داخل املجموعة الذي تر�شد فيه ال�شهرة الأغرا�س االإدارة الداخلية؛
ملعيار التقارير املالية الدويل رقم 8 –  • ال تكون اأكرب من قطاع ي�شتند اإما على الهيكلية االأ�شا�شية اأو على الهيكلية الثانوية لتقارير املجموعة املحددة وفقاً 

التقارير القطاعية.

ال يت�شمن املقابل املحول مبالغ ذات �شلة بت�شوية عالقات �شابقة. يتم االعرتاف بتلك املبالغ عادة يف بيان الدخل املوحد.

التعامالت امل�شتبعدة عند توحيد البيانات املالية

يتم ا�شتبعاد االأر�شدة بني �شركات املجموعة واأية اإيرادات اأو م�شروفات غري حمققة ناجتة من املعامالت بني �شركات املجموعة عند اإعداد البيانات املالية املوحدة. 

املكا�شب غري املحققة من املعامالت مع ال�شركات امل�شتثمر فيها بطريقة حقوق امللكية يتم ا�شتبعادها مقابل اال�شتثمار اإىل حد ح�شة املجموعة يف ال�شركة امل�شتثمر 

فيها. يتم ا�شتبعاد اخل�شائر غري املحققة بنف�س طريقة االإيرادات غري املحققة ولكن فقط اإىل احلد الذي ال يوجد فيه دليل على وجود خ�شائر انخفا�س يف القيمة.

)ب( االعرتاف باالإيرادات

اإيرادات العقود 

تت�شمن اإيرادات العقود املبلغ املبدئي املتفق عليه يف العقد م�شافا اإليه اأية تغيريات على اأعمال العقد ومطالبات ومدفوعات ت�شجيعية اإىل احلد الذي يكون من 

املحتمل معه اأن ينتج عنها اإيراد ومن املمكن قيا�شها ب�شورة موثوق بها. مبجرد تقدير ح�شيلة عقد االإن�شاء ب�شورة موثوق بها يتم االعرتاف باإيراد العقد يف الربح 

اأو اخل�شارة بالتنا�شب مع مرحلة اإكمال العمل بالعقد. يتم االعرتاف مب�شروفات العقد عند تكبدها ما مل توؤدي اإىل ن�شوء موجود متعلق بن�شاط م�شتقبلي للعقد.

يتم تقييم مرحلة اإكمال العمل بالرجوع اإىل م�شوح العمل املوؤداة. عندما ال يكون من املمكن قيا�س ح�شيلة عقد االإن�شاء ب�شورة موثوق بها، يتم االعرتاف باإيراد 

العقد فقط اإىل حد تكاليف العقد املتكبدة التي من املحتمل اأن تكون قابلة لال�شرتداد. يتم االعرتاف باخل�شارة املتوقعة من العقد مبا�شرة يف الربح اأو اخل�شارة.

بيع الب�ضائع

يقا�س اإيراد الب�شائع املباعة يف اإطار االأن�شطة االعتيادي بالقيمة العادلة للمقابل امل�شتلم اأو امل�شتحق القب�س بال�شايف من الب�شائع املرجتعة. يتم االعرتاف باالإيراد 

عندما يوجد دليل مقنع، يكون يف العادة يف �شكل اتفاقية بيع مربمة يدلل على اأن املخاطر والعوائد الهامة للملكية قد مت حتويلها اإىل امل�شرتي واأن حت�شيل مبلغ 

البيع حمتمل ب�شكل كبري واأنه ميكن تقدير التكاليف املتعلقة بالبيع واإمكانية اإرجاع الب�شائع ميكن قيا�شه ب�شورة موثوق بها وكذلك لي�س هناك تدخالت اإدارية 

م�شتمرة متعلقة بالب�شائع املباعة واأنه ميكن قيا�س مبلغ االإيراد ب�شورة موثوق بها. يف حالة احتمال منح خ�شم وكان من املمكن قيا�س مبلغ اخل�شم ب�شورة موثوق 

بها عندها يتم االعرتاف باخل�شم كتخفي�س لالإيراد عندما يتم االعرتاف باملبيعات. اإن توقيت حتويل املخاطر والعوائد يختلف ا�شتنادا اإىل االآجال الفردية لعقد 

البيع. بالن�شبة ملبيعات اخلر�شانة اجلاهزة واالألواح املفرغة والكتل اال�شمنتية والر�شف املع�شق وحلول املباين م�شبقة ال�شنع واجلدارن الفا�شلة وحجارة االأر�شفة 

فاإن التحويل يتم عادة عندما ت�شلم الب�شائع للعمالء يف موقعها املطلوب.

اإيرادات االإيجارات

يتم االعرتاف باإيرادات االإيجارات من اال�شتثمارات العقارية يف بيان الدخل املوحد بطريقة الق�شط الثابت على مدى فرتة االإيجار.

اإيرادات توزيعات االأرباح والفائدة

يتم االعرتاف بتوزيعات االأرباح من اال�شتثمارات عندما يحني حق امل�شاهم يف ا�شتالم تلك التوزيعات.

تقدمي اخلدمات

يتم االعرتاف باإيرادات من اخلدمات عندما يتم تنفيذها.

اإيرادات الفائدة وتكاليف االأقرتا�س

يتم االعرتاف باإيرادات الفائدة والتي ت�شم اإيرادات الفوائد على الودائع الثابتة لدى البنوك عند ا�شتحقاقها يف الربح اأو اخل�شارة، با�شتخدام طريقة معدل 

الفائدة الفعلي.

تتكون تكاليف االأقرتا�س ح�شاب الفائدة على القرو�س. تكاليف االقرتا�س التي ال تعزى مبا�شرة اإىل اقتناء، بناء اأو يتم االعرتاف اإنتاج اأ�شل موؤهل يف الربح اأو 

اخل�شارة با�شتخدام طريقة الفائدة الفعلية.

)ج( املمتلكات واالآالت واملعدات

االعرتاف والقيا�ش

تقا�س بنود املمتلكات واالآالت واملعدات بالتكلفة ناق�شاً االإهالك املرتاكم واخل�شائر املرتاكمة لالنخفا�س يف القيمة. تت�شمن التكلفة امل�شروفات املتعلقة ب�شفة 

مبا�شرة يف اقتناء املوجود. تت�شمن تكلفة املوجودات املكونة داخليا تكلفة املواد والعمالة املبا�شرة واأية تكاليف مبا�شرة اأخرى تتعلق بو�شع املوجودات يف حالة 

�شاحلة للعمل يف الغر�س املطلوب منها، مت�شمنة تكاليف االقرتا�س املر�شملة. تتم ر�شملة الربجميات امل�شرتاة التي تعترب جزءا مكمال لعمل املعدة ذات ال�شلة 

به كجزء من تلك املعدة. 

يتم نزع االعرتاف عن بند املمتلكات واالآالت واملعدات عند ا�شتبعاده اأو عندما ي�شبح من غري املتوقع وجود منافع اقت�شادية م�شتقبلية من ا�شتخدامه اأو ا�شتبعاده. 

يتم اإدراج اأي مك�شب اأو خ�شارة ناجتة عند نزع االعرتاف عن املوجود يف بيان الدخل املوحد يف ال�شنة التي يتم فيها نزع االعرتاف عن املوجود.

التكاليف الالحقة

يتم االعرتاف بتكلفة ا�شتبدال جزء من اأحد بنود املمتلكات واالآالت واملعدات يف القيمة الدفرتية للبند لو كان من املمكن تدفق الفوائد االقت�شادية امل�شتقبلية 

املتاأ�شلة يف ذلك اجلزء على ال�شركة، وكان ممكنا قيا�س تكلفته ب�شكل موثوق. يتم نزع االعرتاف عن القيمة الدفرتية للجزء امل�شتبدل. ويتم االعرتاف بتكاليف 

اخلدمة اليومية للمعدات واالآالت واملعدات يف الربح اأو اخل�شارة عند حدوثها.

االإهالك

يتم اإهالك بنود املمتلكات واالآالت واملعدات على اأ�شا�س الق�شط الثابت على مدى االأعمار االإنتاجية املقدرة لها حيث اأن ذلك يعك�س باأقرب �شورة النمط غري 

املتوقع ال�شتهالك املنافع االقت�شادية امل�شتقبلية املتاأ�شلة يف املوجود. يتم احت�شاب االإهالك على املبلغ القابل لالإهالك وهو تكلفة املوجود اأو مبلغ اآخر بديل للتكلفة 

ناق�س قيمته الباقية ويتم االعرتاف به يف الربح اأو اخل�شارة.

يتم اإهالك بنود املمتلكات واالآالت واملعدات من تاريخ الذى تكون فيه جاهزة لال�شتخدام.

االأعمار االإنتاجية للموجودات التي يتم اإهالكها هي كالتايل:

15 - 50 �شنة املباين   

5 - 30 �شنة االآالت   

5 �شنوات االأثاث والرتكيبات   

3 �شنوات اأجهزة كمبيوتر و مبرجيات  

5 �شنوات �شيارات ومعدات ثقيلة  

تتم مراجعة طرق االإهالك واالأعمار االإنتاجية والقيم الباقية يف تاريخ كل تقرير، ويتم تعديلها اإذا لزم االأمر. 

)د( املعامالت بالعمالت االأجنبية

النقدية  واملطلوبات  املوجودات  املعامالت. حتول  تاريخ  يف  ال�شرف  باأ�شعار  بال�شركة  اخلا�شة  الوظيفية  العمالت  اإىل  االأجنبية  بالعملة  املعامالت  يتم حتويل 

اأو خ�شارة العمالت االأجنبية للبنود النقدية هو الفرق بني  بالعمالت االأجنبية يف تاريخ التقرير اإىل العملة الوظيفية ب�شعر ال�شرف يف ذلك التاريخ. مك�شب 

التكلفة املطفاأة يف العملة الوظيفية يف بداية ال�شنة، معدال بالفائدة الفعلية واملدفوعات خالل ال�شنة، وحتول التكلفة املطفاأة يف العملة االأجنبية ب�شعر ال�شرف 

يف نهاية ال�شنة.

يعاد حتويل املوجودات واملطلوبات غري النقدية املدرجة بالعمالت االأجنبية واملقا�شة بالقيمة العادلة اإىل العملة الوظيفية ب�شعر ال�شرف يف تاريخ حتديد القيمة العادلة. 

البنود غري النقدية بعملة اأجنبية والتي مت قيا�شها ب�شروط التكلفة التاريخية يتم حتويلها ب�شعر ال�شرف يف تاريخ املعاملة. يتم االعرتاف بفروق العملة االأجنبية 

الناجمة عن اإعادة التحويل يف الربح اأو اخل�شارة عدا الفروق الناجمة عن اإعادة حتويل املوجودات املالية املتاحة للبيع اأو حتوطات التدفق النقدي املوؤهلة اإن 

وجدت، والتي يعرتف بها يف الدخل ال�شامل االآخر. 

)هـ( املخزون

يقا�س املخزون املواد اخلام وقطع الغيار وخمزون املعدات الثقيلة بالتكلفة اأو �شايف القيمة املحققة، اأيهما اأقل. اأت�شتند تكلفة املخزون على طريقة املتو�شط املرجح، 

وهي تت�شمن امل�شروفات املتكبدة يف �شبيل امتالك املخزون وتكاليف االإنتاج اأو التحويل والتكاليف االأخرى املتكبدة يف �شبيل اإي�شاله اإىل حالته وو�شعه احلاليني. 

)د( االأدوات املالية 

متثل االأدوات املالية موجودات املجموعة و مطلوباتها املالية. يتم االعرتاف باملوجودات واملطلوبات املالية يف بيان املركز املايل املوحد للمجموعة عندما ت�شبح 

املجموعة طرفا يف االتفاقية. تت�شمن االأدوات املالية اأي�شا ارتباطات مل يتم االعرتاف بها ولكن مت االإف�شاح املالئم عنها يف االإي�شاحات املتعلقة بها يف البيانات 

املالية املوحدة.

املوجودات املالية غري امل�ضتقة

تت�شمن املوجودات املالية ذمم جتارية مدينة و م�شتحقات من اأطراف ذات عالقة والنقد واالأر�شدة لدى البنوك.

الذمم التجارية املدينة و امل�شتحقات من اأطراف ذات عالقة

الذمم املدينة واأطراف ذات عالقة هي موجودات مالية ذات دفعات ثابتة اأو حمددة لي�شت مدرجة يف ال�شوق الن�شطة. يتم االعرتاف بتلك املوجودات مبدئيا 

بالقيمة العادلة م�شافا اإليها اأية تكاليف معاملة من�شوبة ب�شكل مبا�شر. يف اأعقاب االعرتاف املبدئي يتم قيا�س القرو�س والذمم املدينة بالتكلفة املطفاأة با�شتخدام 

طريقة الفائدة الفعلية ناق�شا اأية خ�شائر انخفا�س يف القيمة.

النقد وما يعادله

يتاألف النقد وما يف حكم النقد من اأر�شدة لدى البنوك وودائع عند الطلب بتاريخ ا�شتحقاق لثالثة اأ�شهر اأو اأقل من تاريخ االقتناء والتي هي عر�شة ملخاطر �شئيلة 

من التغريات يف القيمة العادلة، وت�شتخدم من قبل املجموعة الإدارة التزاماتها ق�شرية االأجل.

نزع االعرتاف باملوجودات املالية

يتم نزع االعرتاف عن املوجود املايل عندما:

• ينتهي احلق با�شتالم التدفق النقدي من املوجود.
• تقوم املجموعة بتحويل حقوقها با�شتالم التدفق النقدي من املوجود اأو عليها التزام لدفع التدفق النقدي امل�شتلم بالكامل دون تاأخري كبري لطرف اآخر وفقا 

لرتتيبات القب�س والدفع.

• تقوم املجموعة اإما بتحويل كامل املخاطر واملنافع من املوجود اأو مل تقم بتحويل اأو االحتفاظ بكامل املخاطر واملنافع من املوجود لكنها قامت بتحويل ال�شيطرة 
عن املوجود

املطلوبات املالية غري امل�ضتقة

الدائنة والذمم  التجارية  والذمم  البنوك  املك�شوف من  وامل�شحوبات على  وامل�شتحقات الأطراف ذات عالقة  القرو�س  امل�شتقة من  املالية غري  املطلوبات  تتاألف 

الدائنة االأخرى.

الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة االأخرى وامل�ضتحقات الأطراف

تعرتف ال�شركة مبدئيا باملطلوبات املالية يف تاريخ املتاجرة وهو التاريخ الذي ت�شبح فيه ال�شركة طرفا من البنود التعاقدية لالأداة.

يتم االعرتاف بكافة القرو�س مبدئيا بالقيمة العادلة للمقابل امل�شتلم م�شافا اإليه تكاليف املعاملة املن�شوبة ب�شكل مبا�شر بعد االعرتاف املبدئي تقا�س القرو�س 

التي يحت�شب عليها فوائد بوقت الحق بالتكلفة املطفاأة با�شتخدام معدل الفائدة الفعال

يتم نزع االعرتاف عن مطلوب مايل عندما يتم ت�شديد االلتزام من هذا املطلوب اأو ينتهي اأو يلغى. عندما ي�شتبدل املطلوب املايل احلايل باآخر من املقر�س نف�شه 

وفقا ل�شروط خمتلفة بالكامل اأو يتم تعديل �شروط املطلوب احلايل ب�شكل جوهري يتم عندها معاملة هذا اال�شتبدال اأو التعديل كنزع اعرتاف باملطلوب االأ�شلي 

واعرتاف مبطلوب جديد، ويتم االعرتاف بالفرق بالقيمة الدفرتية اخلا�شة به يف الربح اأو اخل�شارة.

)هـ( االنخفا�ش يف القيمة

املوجودات املالية غري امل�شتقة

يتم تقييم املوجود املايل امل�شجل بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما اإذا كان هناك اأي دليل مو�شوعي على االنخفا�س يف 

قيمته. ويعترب على اأنه قد انخف�شت قيمة املوجود املايل اإذا اأ�شار دليل مو�شوعي على وقوع حدث خ�شارة بعد االعرتاف املبدئي باملوجود واأنه قد كان حلادث 

اخل�شارة تاأثريا �شلبيا على التدفق املايل امل�شتقبلي املتوقع من ذلك املوجود ميكن قيا�شه ب�شورة موثوق بها. 

من املمكن اأن يت�شمن الدليل املو�شوعي على انخفا�س قيمة موجود مايل (مبا يف ذلك االأوراق املالية يف حقوق امللكية) حاالت التخلف اأو التاأخري يف الدفع من 

قبل املدين اأو اإعادة هيكلة املبلغ امل�شتحق لل�شركة ب�شروط مل تكن لتاأخذها ال�شركة بعني االعتبار بخالف ذلك اأو وجود موؤ�شرات على احتمال دخول املدين اأو 

امل�شدر يف حالة اإفال�س اأو التغريات ال�شلبية يف مركز الدفع لدى املدين اأو امل�شدر يف ال�شركة، االأحوال االقت�شادية املرتبطة برتاجع اأو غياب ال�شوق الن�شطة 

لالأوراق املالية. اإ�شافة اإىل ذلك وبالن�شبة اإىل اال�شتثمار يف االأوراق املالية حلقوق امللكية فاإن االنخفا�س الهام وامل�شتمر للقيمة العادلة لال�شتثمار اإىل ما دون 

التكلفة يعد دليال مو�شوعيا على االنخفا�س يف القيمة. 

عند تقييم انخفا�س القيمة املجمع ت�شتخدم ال�شركة التوجهات التاريخية الحتمال االإخالل وتوقيت اال�شرتداد ومبلغ اخل�شارة املتكبدة مهياأة حلكم االإدارة فيما اإذا 

كانت االأحوال االقت�شادية واالئتمانية احلالية متاثل اخل�شائر الفعلية التي ميكن اأن تكون اأكرب اأو اأقل مما هو مقرتح يف التوجهات التاريخية.

الذمم املدينة

تدر�س ال�شركة دليل االنخفا�س يف قيمة الذمم املدينة عن كل من االأ�شل املحدد و امل�شتوى املجمع. يتم تقييم كافة الذمم املدينة الهامة فرديا من اأجل انخفا�س 

القيمة املحدد.

كافة الذمم املدينة الفردية الهامة التي وجدت غري منخف�شة يف القيمة ب�شكل حمدد يتم تقييمها ب�شكل جممع للوقوف على اأي انخفا�س يف القيمة مت تكبده لكن 

مل يتم حتديده بعد. يتم تقييم الذمم املدينة الغري هامة فرديا ب�شكل جممع للوقوف على انخفا�س قيمتها من خالل جمع الذمم املدينة ذات اخل�شائ�س املت�شابهة.

عند تقييم انخفا�س القيمة املجمع ت�شتخدم ال�شركة التوجهات التاريخية الحتمال االإخالل وتوقيت اال�شرتداد ومبلغ اخل�شارة املتكبدة مهياأة حلكم االإدارة فيما اإذا 

كانت االأحوال االقت�شادية واالئتمانية احلالية متاثل اخل�شائر الفعلية التي ميكن اأن تكون اأكرب اأو اأقل مما هو مقرتح يف التوجهات التاريخية.

خ�شارة انخفا�س قيمة املوجود املايل املقا�شة بالتكلفة املطفاأة حتت�شب على اأنها الفرق بني قيمتها الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة 

خم�شومة مبعدل الفائدة الفعلي االأ�شلي. يتم االعرتاف باخل�شائر يف الربح اأو اخل�شارة ويتم اإظهارها يف ح�شاب املخ�ش�س مقابل الذمم املدينة. عندما يوؤدي 

حدث الحق (�شداد اأحد امل�شتدينني) اإىل خف�س مبلغ خ�شارة االنخفا�س يف القيمة يتم عندها رد اخلف�س يف خ�شارة االنخفا�س يف القيمة من خالل الربح اأو 

اخل�شارة.

املوجودات املالية املتاحة للبيع

يتم االعرتاف بخ�شائر انخفا�س قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع من خالل اإعادة ت�شنيف اخل�شائر املرتاكمة يف احتياطي القيمة العادلة يف حقوق امللكية 

اإىل الربح اأو اخل�شارة. خ�شارة االنخفا�س يف القيمة املعاد ت�شنيفها من حقوق امللكية اإىل الربح اأو اخل�شارة هي الفرق بني تكلفة االقتناء بال�شايف من الت�شويات 

الراأ�شمالية واالإطفاء والقيمة العادلة احلالية ناق�شا اأية خ�شائر انخفا�س يف القيمة معرتف بها �شابقا يف الربح اأو اخل�شارة. التغريات يف خم�ش�شات انخفا�س 

القيمة املن�شوبة اإىل تطبيق طريقة معدل الفائدة الفعلي يتم اإظهارها كمكون الإيرادات الفائدة. يف حال زادت - يف فرتة الحقة - القيمة العادلة لورقة مالية مدينة 

متاحة للبيع منخف�شة القيمة وكان ميكن ربط الزيادة ب�شكل مو�شوعي بحدث يقع بعد االعرتاف بخ�شارة االنخفا�س يف القيمة يف الربح اأو اخل�شارة. غري اأن اأي 

ا�شرتداد الحق يف القيمة العادلة ل�شهم يف حقوق امللكية منخف�س القيمة يتم االعرتاف به يف الدخل ال�شامل االآخر.

املوجودات غري املالية 

تتم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات غري املالية لل�شركة ما عدا املخزون يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما اإذا كان هناك اأي موؤ�شر على انخفا�س القيمة. يف 

حال وجود هكذا موؤ�شر يتم تقدير القيمة القابلة لال�شرتداد لالأ�شل. بالن�شبة للموجودات ذات العمر االإنتاجي غري املحدد اأو الغري متاحة بعد لال�شتخدام فيتم 

تقدير القيمة القابلة لال�شرتداد كل �شنة يف نف�س الوقت. يتم االعرتاف بخ�شارة االنخفا�س يف القيمة اإذا كانت القيمة الدفرتية الأ�شل اأو الوحدة املنتجة للنقد 

املتعلقة به تتجاوز قيمته القابلة لال�شرتداد.

قيد  القيمة  تقييم  اأكرب. عند  اأيهما  البيع،  تكاليف  ناق�س  العادلة  وقيمته  اال�شتخدام  قيد  القيمة  للنقد هي  اأو وحدة منتجة  الأ�شل  القابلة لال�شرتداد  القيمة 

اال�شتخدام يتم خ�شم التدفقات النقدية امل�شتقبلية اإىل قيمتها احلالية با�شتخدام معدل خ�شم ما قبل ال�شريبة والذي يعك�س تقييمات ال�شوق احلالية للقيمة 

الزمنية للنقد واملخاطر املحددة لالأ�شل اأو الوحدة املنتجة للنقد. الأغرا�س اختبار االنخفا�س يف القيمة، يتم جمع املوجودات التي ال ميكن اختبارها ب�شكل فردي 

يف اأ�شغر جمموعة موجودات تقوم باإن�شاء تدفقات نقدية داخلة من اال�شتخدام امل�شتمر امل�شتقل ب�شكل كبري عن التدفق النقدي الداخل للموجودات االأخرى اأو 

وحدات اإنتاج النقد. مبوجب اختبار �شقف القطاع الت�شغيلي الأغرا�س اختبار انخفا�س قيمة ال�شهرة، يتم جتميع الوحدات املنتجة للنقد املخ�ش�س لها ال�شهرة كي 

يعك�س امل�شتوى الذي ينفذ فيه اختبار ال�شهرة اأدنى م�شتوى تتم فيه مراقبة االنخفا�س يف القيمة الأغرا�س التقارير الداخلية.

يتم تخ�شي�س ال�شهرة املقتناة يف جتميع االأعمال ملجموعة من الوحدات املنتجة للنقد واملتوقع اأن ت�شتفيد من التاآزرات يف التجميع.

يتم االعرتاف بخ�شائر االنخفا�س يف القيمة يف الربح اأو اخل�شارة. خ�شائر االنخفا�س يف القيمة املعرتف بها فيما بتعلق بالوحدات املنتجة للنقد يتم تخ�شي�شها 

اأوال خلف�س القيمة الدفرتية الأية �شهرة يتم تخ�شي�شها للوحدة املنتجة للنقد (جمموعة الوحدات املنتجة للنقد) على اأ�شا�س تنا�شبي.

ال يتم عك�س خ�شارة االنخفا�س يف القيمة فيما يتعلق بال�شهرة. فيما يتعلق باملوجودات االأخرى فاإن خ�شائر االنخفا�س يف القيمة املعرتف بها يف فرتات �شابقة يتم 

تقييمها يف تاريخ كل تقرير لتحديد اأية موؤ�شرات على انخفا�س اخل�شارة اأو زوالها. يتم عك�س خ�شارة االنخفا�س يف القيمة يف حال كان هناك تغريا يف التقديرات 

امل�شتخدمة لتحديد القيمة القابلة لال�شرتداد. يتم عك�س خ�شارة االنخفا�س يف القيمة فقط اإىل احلد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفرتية لالأ�شل قيمته 

الدفرتية التي كان ميكن حتديدها بال�شايف من االإهالك اأو االإطفاء يف حال عدم االعرتاف باأية خ�شارة انخفا�س يف القيمة.

)و( املخ�ض�ضات

يتم االعرتاف باملخ�ش�س اإذا كان لدى ال�شركة التزام قانوين حايل اأو ا�شتداليل ميكن تقديره ب�شكل موثوق به ومن املمكن اأن يطلب تدفق نقدي للمنافع 

االقت�شادية كي يتم ت�شوية االلتزام. يتم حتديد املخ�ش�شات بخ�شم التدفقات النقدية املتوقعة مبعدل ما قبل ال�شريبة والذي يعك�س التقييمات احلالية لل�شوق 

للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر اخلا�شة باملطلوب.

)ز( مكافاآت نهاية خدمة املوظفني

تقوم ال�شركة بتكوين خم�ش�س ملكافاآت نهاية اخلدمة ملوظفيها االأجانب وفقا لقانون العمل القطري رقم 14 ل�شنة 2004. ي�شتند ا�شتحقاق تلك املكافاآت اإىل 

راتب املوظفني االأ�شا�شي االأخري وفرتة اخلدمة وهي تخ�شع الإكمال احلد االأدنى من فرتة اخلدمة. ت�شتحق التكاليف املتوقعة لهذه املكافاآت على مدى فرتة 

التوظيف. لي�س لدى ال�شركة اأية توقعات ب�شداد التزامها جتاه مكافاآت نهاية خدمة املوظفني يف امل�شتقبل القريب وقد مت ت�شنيفها كمطلوبات غري متداولة.

)ح( تقارير القطاعات

القطاع هو مكون قابل للتعريف من ال�شركة ويكون منخرطا اإما يف تقدمي الب�شائع اأو اخلدمات ذات ال�شلة (قطاع اأعمال) اأو يف تقدمي ب�شائع اأو خدمات 

�شمن بيئة اقت�شادية معينة (قطاع جغرايف) وهو عر�شة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك اخلا�شة بقطاعات اأخرى. يتم عر�س معلومات القطاع فيما يتعلق 

بقطاعات االأعمال والقطاعات اجلغرافية لل�شركة يف االإي�شاح 25. اإن منوذج تقارير قطاعات ال�شركة االأ�شا�شي ي�شتند اإىل قطاعات االأعمال. حتدد قطاعات 

االأعمال بناء على اإدارة ال�شركة والهيكل الداخلي للتقارير.

)ط( ا�ضتثمارات عقارية

اال�شتثمارات العقارية هي عقارات حمتفظ بها الأغرا�س احل�شول على اإيرادات اإيجار اأو الأغرا�س حتقيق اأرباح راأ�شمالية الإرتفاع قيمتها اأو كالهما (مت�شمنة 

االأرباح  وتدرج  العادلة  بالقيمة  تقيد الحقاً  ثم  املعاملة  تكاليف  مت�شمنة  بالتكلفة  اأوال  العقارية  االإ�شتثمارات  ت�شجل  الهدف).  لنف�س  االن�شاء  قيد  عقارات 

واخل�شائر الناجمة عن تغري القيمة العادلة لالإ�شتثمارات العقارية �شمن بيان الدخل املوحد خالل الفرتة التي حتدث فيها مثل هذه التغريات.

4- اإدارة املخاطر املالية

تتعر�س املجموعة اإىل املخاطر التالية من ا�شتخدامها لالأدوات املالية:

• خماطر االئتمان
• خماطر ال�شيولة
• خماطر ال�شوق

يعر�س هذا االإي�شاح معلومات عن تعر�س املجموعة لكل من املخاطر اعاله، اأهداف و�شيا�شات ومعاجلات املجموعة لقيا�س واإدارة اخلطر و كذلك اإدارة 

املجموعة لراأ�س املال. مت اإدراج املزيد من االإف�شاحات الكمية يف هذه البيانات املالية املوحدة. 

تقع على جمل�س االإدارة امل�شئولية ال�شاملة عن و�شع واالإ�شراف على اإطار عمل اإدارة خماطر املجموعة واأن�شطة التدقيق الداخلي. جمل�س االإدارة ب�شدد 

ت�شكيل جلان الإدارة املخاطر والتدقيق الداخلي �شتكون م�شئولة عن و�شع ور�شد �شيا�شات اإدارة املخاطر واأن�شطة التدقيق الداخلي باملجموعة. �شتقوم اللجان 

بتقدمي تقارير دورية ملجل�س االإدارة عن اأن�شطتها.

)1( خماطر االئتمان

خماطر االئتمان هي خماطر تكبد املجموعة خل�شائر يف حالة عجز فرد اأو طرف مقابل يف اأداة مالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية وهي تن�شاأ ب�شفة اأ�شا�شية 

من الذمم املدينة للمجموعة من العمالء وامل�شتحق من اأطراف ذات عالقة وكذلك واالأر�شدة لدى البنوك.

الذمم التجارية واالأخرى املدينة 

يتم تقييم اجلدارة االئتمانية لكل عميل قبل فر�س عقوبات الت�شهيالت االئتمانية. اإجراءات منا�شبة للمتابعة وا�شرتداد املعمول بها ملراقبة خماطر االئتمان.

اأر�ضدة لدى البنوك

حتد املجموعة من تعر�شها ملخاطر االئتمان على اأر�شدة البنك من خالل احلفاظ على االأر�شدة لدى البنوك وجود ت�شنيفات ائتمانية عالية.

التعر�ش ملخاطر االئتمان

القيمة الدفرتية للموجودات املالية متثل التعر�س االأق�شى ملخاطر لالئتمان. وكان احلد االأق�شى للتعر�س ملخاطر االئتمان يف تاريخ التقرير:

)2( خماطر ال�ضيولة

خماطر ال�شيولة هي خماطر عجز املجموعة عن الوفاء بالتزاماتها عند حلول موعد ا�شتحقاقها. منهج املجموعة يف اإدارة ال�شيولة هو التاأكد، ما اأمكن ذلك، 

باأنه تتوفر وعلى الدوام �شيولة كافية للوفاء باملطلوبات عند حلول موعد ا�شتحقاقها يف ظل كل من الظروف العادية وال�شعبة بدون تكبد خ�شائر غري مقبولة 

اأو اإحداث �شرر ب�شمعة املجموعة. 

فيما يلي اال�شتحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية غري املخ�شومة، مبا يف ذلك مدفوعات الفائدة املقدرة وبا�شتثناء اأثر اتفاقيات املقا�شة:

التدفقات النقدية امل�شتقبلية املتوقعة ال تختلف كثريا عن تدفقات نقدية تعاقدية غري خم�شومة كما يف تاريخ التقرير.

)3( خماطر ال�ضوق

خماطر ال�شوق هي خماطر تاأثري التغريات يف اأ�شعار ال�شوق مثل معدالت �شرف العمالت االأجنبية ومعدالت الربح واأ�شعار االأ�شهم على اإيرادات ال�شركة اأو قيمة ما 

حتتفظ به من اأدوات مالية. الهدف من اإدارة خماطر ال�شوق هو االإدارة و التحكم يف خماطر ال�شوق ب�شكل مقبول و زيادة العائد من هذه املخاطر يف نف�س الوقت.

خماطر العمالت

خماطر العمالت هي خماطر تقلب قيمة االأدوات املالية نتيجة لتغريات يف معدالت ال�شرف االأجنبي. العملية الوظيفية لل�شركة ومعامالت العملة االأجنبية 

الهامة يتم ت�شجيلها بعمالت مربوطة بالدوالر االأمريكي. لذا ترى االإدارة اأن تعر�س ال�شركة ملخاطر العمالت يف حده االأدنى.

خماطر معدل الفائدة

اإن اأغلب املوجودات املالية لل�شركة ال حتت�شب عليها فوائد. يف حني اأن كافة املطلوبات املالية لل�شركة ال حتت�شب عليها فوائد. نتيجة لذلك ال تتعر�س ال�شركة 

ملخاطر كبرية نتيجة التقلبات يف امل�شتويات ال�شائدة يف معدالت الفائدة يف ال�شوق. اأية زيادة يف النقد وما يف حكمه يتم ا�شتثمارها يف ودائع ثابتة مبعدالت 

فائدة �شوق ق�شرية االأجل، لذا فاإن مكون البيانات املالية لل�شركة الوحيد الذي يحت�شب عليه فوائد هو الودائع الثابتة لدى البنوك.

اإدارة املخاطر الراأ�ضمالية 

اأهداف ال�شركة عند اإدارة راأ�س املال هي حماية قدرة ال�شركة على اال�شتمرار من اأجل تقدمي العوائد للم�شاهمني واملنافع للمعنيني االآخرين واحلفاظ على 

هيكل راأ�س مال اأمثل خلف�س تكلفة راأ�س املال.

تبقى ا�شرتاتيجية ال�شركة العامة دون تغيري منذ �شنة 2011. يتاألف هيكل راأ�س مال ال�شركة من ذمم دائنة من طرف ذي عالقة ونقد وما يف حكمه وحقوق 

ملكية، ت�شتمل على راأ�س مال م�شدر واحتياطيات واأرباح مدورة.

تقوم االإدارة مبراجعة هيكل راأ�س املال ب�شكل منتظم. كجزء من هذه املراجعة تاأخذ االإدارة يف االعتبار تكلفة راأ�س املال واملخاطر امل�شاحبة.

تتم مراقبة راأ�س املال على اأ�شا�س معدل اال�شتدانة اإىل راأ�س املال. يتم ح�شاب املعدل بق�شمة �شايف الدين على اإجمايل راأ�س املال. يتم ح�شاب �شايف الدين 

كاإجمايل االأر�شدة امل�شتحقة لطرف ذي عالقة ناق�س النقد وما يف حكمه. يتم ح�شاب اإجمايل راأ�س املال “كحقوق ملكية” كما هو مبني يف بيان املركز املايل.
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2. ت�شمل حقوق امللكية على راأ�س املال وا حتياطيات املجموعة.

5- حتديد القيمة العادلة

يتطلب عدد من ال�شيا�شات املحا�شبية واإف�شاحات ال�شركة حتديد القيمة العادلة، بالن�شبة للموجودات واملطلوبات املالية وغري املالية. مت حتديد القيم العادلة 

الأغرا�س القيا�س و/ اأو االإف�شاح ا�شتنادا اإىل الطرق التالية. يتم - متى اأمكن تطبيق ذلك - االإف�شاح عن املزيد من املعلومات واالفرتا�شات التي و�شعت عند 

حتديد القيم العادلة يف االإي�شاحات اخلا�شة بذاك االأ�شل اأو املطلوب.

املمتلكات واالآالت واملعدات

القيمة العادلة للممتلكات واالآالت واملعدات املعرتف بها نتيجة لتجميع االأعمال هي املبلغ املقدر الذي ميكن مبادلة املمتلكات به يف تاريخ االقتناء بني م�شرتي 

وبائع راغبني �شمن معاملة جتارية حرة بعد الت�شويق املنا�شب حيث يت�شرف كل من االأطراف باطالع. تعك�س تقديرات التكلفة البديلة املهلكة تعديالت التدهور 

الفيزيائي اإ�شافة اإىل التقادم الوظيفي واالقت�شادي.

اأ�ضهم حقوق امللكية

يتم حتديد القيمة العادلة الأ�شهم حقوق امللكية بالرجوع اإىل �شعر البيع املدرج اخلتامي يف تاريخ التقرير.

اال�ضتثمار العقاري

�شركة تقييم م�شتقلة خارجية، تتمتع باملوؤهالت املهنية املعرتف بها وخربة حديثة منا�شبة يف موقع وفئة العقارات التي يجري تقييمها، تقدر حمفظة املجموعة 

اال�شتثمار العقاري. تعتمد القيمة العادلة على القيم ال�شوقية، وهو املبلغ الذي املقدرة التي ميكن احل�شول عليه مقابل العقار يف تاريخ التقييم بني م�شرتي 

م�شتعد وبائع راغب يف عملية جتارية بحتة بعد الت�شويق ال�شحيح.

ذمم جتارية مدينة واأخرى

وتقدر القيمة العادلة للذمم جتارية مدينة واأخرى، با�شتثناء اأعمال البناء حتت التنفيذ، بالقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية خم�شومة مبعدل الفائدة 

يف ال�شوق يف تاريخ القيا�س. يتم قيا�س ذمم املدى الق�شري مع عدم وجود �شعر الفائدة املذكورة يف مبلغ الفاتورة االأ�شلية اإذا كان تاأثري اخل�شم ال اأهمية له. 

يتم حتديد القيمة العادلة يف تاريخ االعرتاف االأويل و، الأغرا�س االإف�شاح، يف تاريخ كل تقرير �شنوي.

1- ال�ضركة ال�ضادر عنها التقرير

تاأ�ش�شت جمموعة امل�شتثمرين القطريني �س.م.ق (»ال�شركة«) (والتي كانت تعرف �شابقاٌ باأ�شم �شركة اخلليج القاب�شة) ك�شركة م�شاهمة قطرية بدولة قطر فى 

4 مايو 2006 وقيدت بال�شجل التجاري حتت رقم (32831). تعمل ال�شركة وفقا لقانون ال�شركات التجارية القطري رقم ( 5) ل�شنه 2002 وقوانني بور�شة 

قطر. تتمثل الن�شاطات الرئي�شية لل�شركة يف ت�شنيع وبيع االإ�شمنت. كما تقوم ال�شركة باأعمال تركيب وت�شغيل و�شيانة امل�شانع وا �شترياد وت�شدير االإ�شمنت 

واالإ�شتثمار يف االأ�شهم والتجارة واملقاوالت والعقارات.

اإحدى ال�شركات التابعة وهي (�شركة اإ�شمنت اخلليج) ومت ان�شائها يف 2008 ومت اأخذ تعديالت على م�شنع االإ�شمنت فى دي�شمرب 2012 حيث اإنح�شر ن�شاط 

اإ�شتثمارية  اإنتاج لطاحونة االإ�شمنت وكلينكر وا �شتخدام االأموال املح�شلة من امل�شاهمني يف ن�شاطات  ال�شركة يف عمليات ت�شييد املن�شع وا جراء جتارب 

باالإ�شافة اإىل متويل مراحل بناء امل�شنع. تقوم ال�شركة التابعة باإقتالع اأحجار اجلريي والتي تعترب اإحدى املواد االأولية التي تدخل يف �شناعة االإ�شمنت من 

اأر�س م�شتاأجرة تقع يف منطقة اأم باب. اإن هذه االأر�س ت�شتمل اأي�شاً على اأر�س امل�شنع وهي م�شتاأجرة ملدة 25 �شنة تنتهي يف 2032 كما يف االإتفاقية املربمة 

مع ال�شلطات املحلية. اإن مبيعات االإ�شمنت خالل العام كانت عن طريق اإحدى ال�شركات التابعة (�شركة امل�شتثمر �س.و.و.).

تت�شمن هذه البيانات املالية املوحدة كل من البيانات املالية لل�شركة وكافة ال�شركات التابعة ( وي�شار اإليهم جميعا “املجموعة” ).

2- اأ�ض�ش اإعداد البيانات املالية

)اأ( فقرة االلتزام

اأعدت البيانات املالية وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�شادرة عن املجل�س الدويل للتقارير املالية.

)ب( اأ�ضا�ش القيا�ش

اأعدت البيانات املالية املرفقة وفقاً ملبداأ التكلفة التاريخية، عدا االإ�شتثمارات العقارية واالإ�شتثمارات املتاحة للبيع يتم قيا�شها بالقيمة العادلة واملخزون املقا�س 

بالتكلفة اأو �شايف القيمة املحققة، اأيهما اأقل. 

)ج( العملة الوظيفية وعملة العر�ش

هذه البيانات املالية املوحدة معرو�شة بالريال القطري، وهو العملة الوظيفية لل�شركة. جميع املعلومات املالية مو�شحة بالريال القطري وهي مقربة اإىل اأقرب 

ريال قطري ما مل تتم االإ�شارة لغري ذلك.

)د( ا�ضتخدام التقديرات واالأحكام

ال�شلة  ذات  واملبالغ  املحا�شبية  ال�شيا�شات  تطبيق  على  توؤثر  وافرتا�شات  وتقديرات  اأحكام  اإجراء  االإدارة  من  املوحدة  املالية  البيانات  هذه  اإعداد  يتطلب 

للموجودات واملطلوبات واالإيرادات وامل�شروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه القيم التقديرية. 

تتم مراجعة التقديرات واالفرتا�شات املتعلقة بها ب�شفة م�شتمرة. يتم اإدراج التعديالت على التقديرات املحا�شبية يف الفرتة التي يتم فيها تعديل التقدير 

ويف اأي فرتة الحقة تتاأثر بهذا التعديل.

على وجه اخل�شو�س، يتم و�شف املعلومات حول جوانب هامة من عدم التاأكد من التقديرات واالأحكام الهامة يف تطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية والتي لها اأكرب 

تاأثري على كمية املعرتف بها يف البيانات املالية املوحدة على النحو التايل:

اأ( االأحكام

• ن�ضبة االإمتام
وت�شتخدم ال�شركة طريقة ن�شبة االإمتام يف جمال املحا�شبة عن اإيرادات العقود. ا�شتخدام طريقة ن�شبة االإمتام يتطلب ال�شركة لتقدير ن�شبة العمل املنجز 

حتى االآن كن�شبة من اإجمايل العمل التي يتعني القيام بها واأنه من حكم االإدارة اأن ا�شتخدام التكاليف حتى االآن مبا يتنا�شب مع التكاليف التقديرية االإجمالية 

يوفر معظم املنا�شبة قدر من ن�شبة االأمتام.

• تغريات العقد
يتم التعرف على االختالفات العقد واالإيرادات اإىل احلد الذي يكون من املحتمل اأنها �شوف توؤدي اإىل االإيرادات التي ميكن قيا�شها ب�شكل موثوق. هذا يتطلب 

ممار�شة احلكم من قبل االإدارة بناء على اخلربة ال�شابقة، وتطبيق �شروط العقد والعالقة مع اأ�شحاب العقد.

ب( التقديرات 

• التكلفة املقدرة لالإمتام
طريقة ن�شبة االإمتام يتوقف على تقدير من قبل االإدارة ب�شاأن التكلفة املقدرة عند االإمتام لكل م�شروع يف تاريخ التقرير. اأي مراجعة لهذه التكاليف املقدرة 

يوؤدي اإىل التغيري املرتقب يف االإيرادات املعرتف بها لل�شنة وفقا لطريقة ن�شبة االإجناز.

• انخفا�ش قيمة ذمم جتارية مدينة واأخرى
تقوم املجموعة بتكوين خم�ش�س النخفا�س القيمة الذي ميثل تقديرها للخ�شائر املتكبدة فيما يتعلق بالذمم املدينة التجارية واالأخرى. املكونات الرئي�شية لهذا 

املخ�ش�س هي عن�شر اخل�شارة املحددة التي تتعلق التعر�س الهامة ب�شكل فردي، وعن�شر اخل�شارة اجلماعية التي اأن�شئت ملجموعات من اأ�شول مماثلة فيما 

يتعلق باخل�شائر التي مت تكبدها ولكن مل حتدد بعد. يتم حتديد خم�ش�س اخل�شارة بناء على البيانات التاريخية الدفع الأ�شول مالية مماثلة.

• العمر االإنتاجي، والقيم املتبقية ر�ضوم اال�ضتهالك ذات ال�ضلة املمتلكات واالآالت واملعدات
اإدارة املجموعة بتحدد العمر االإنتاجي املقدر للمعدات حل�شاب قيمة االهالك. يتم حتديد هذا التقدير بعد النظر يف اال�شتخدام املتوقع لالأ�شل اأو ارتداء 

البدنية وامل�شيل للدموع. تقوم االإدارة مبراجعة القيمة املتبقية واالأعمار االإنتاجية �شنويا. �شيعدل تكلفة اال�شتهالك يف امل�شتقبل حيث تعتقد االإدارة اأن االأعمار 

االإنتاجية تختلف عن التقديرات ال�شابقة. 

)ه( املعايري والتعديالت والتف�ضريات اجلديدة ال�ضادرة والتي دخلت حيز التنفيذ يف اأو بعد1 يناير 2011 

(اأ) املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 7 (تعديل) – االإف�شاحات: حتويل املوجودات املالية

تعر�س التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 7 متطلبات اإف�شاح جديدة عن حتويل املوجودات املالية مبا يف ذلك االإف�شاحات عن املوجودات املالية 

التي مل يتم نزع االعرتاف عنها بالكامل واملوجودات املالية التي مت نزع االعرتاف عنها بالكامل ولكن ي�شتمر الكيان باالرتباط بها. 

لي�س من املتوقع اأن يكون لتطبيق هذا التعديل اأي اأثر هام على البيانات املالية املوحدة للمجموعة.

(ب) التح�شينات على املعايري الدولية للتقارير املالية (2011)

احتوت التح�شينات على املعايري الدولية للتقارير املالية ال�شادرة يف 2011 على عدد من التعديالت على املعايري الدولية للتقارير املالية التي يرى جمل�س 

معايري املحا�شبة الدولية اأنها غري عاجلة ولكنها �شرورية. ت�شتمل التح�شينات على املعايري الدولية للتقارير املالية على تعديالت ينتج عنها تغيريات حما�شبية 

الأغرا�س العر�س واالعرتاف والقيا�س اإ�شافة اإىل تعديالت ا�شطالحية وحتريرية متعلقة بت�شكيلة فردية من املعايري الدولية للتقارير املالية. مل تكن هناك 

تغيريات هامة على ال�شيا�شات املحا�شبية احلالية للمجموعة نتيجة لهذه التعديالت.

لي�س من املتوقع اأن يكون لتطبيق هذا التعديل اأي اأثر هام على البيانات املالية املوحدة للمجموعة.

)و( املعايري والتعديالت والتف�ضريات اجلديدة امل�ضدرة والتي مل تدخل حيز التنفيذ بعد

(اأ) معيار املحا�شبة الدويل رقم 1 (تعديل) – “عر�س بنود الدخل ال�شامل االآخر”

ت�شرتط التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم (1) قيام الكيان بعر�س بنود الدخل ال�شامل االآخر التي ميكن اإعادة ت�شنيفها اإىل الربح اأو اخل�شارة يف 

امل�شتقبل يف حالة حتقق �شروط معينة وذلك ب�شكل منف�شل عن تلك التي ال ميكن اأبدا اإعادة ت�شنيفها اإىل الربح اأو اخل�شارة. 

ي�شري مفعول التعديل للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يوليو 2012 مع اإمكانية التبني املبكر له.

لي�س من املتوقع اأن يكون لتطبيق هذا التعديل اأي اأثر هام على البيانات املالية املوحدة للمجموعة.

(ج) معيار املحا�شبة الدويل رقم 28 (2011): اال�شتثمارات يف �شركات زميلة وم�شاريع م�شرتكة

معيار املحا�شبة الدويل رقم 28 (2011) يلغي معيار املحا�شبة الدويل رقم 28 (2008) ويقدم التعديالت التالية:

يطبق على  • ال�شركات الزميلة املحتفظ بها للبيع: املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 5 “املوجودات غري املتداولة املحتفظ بها للبيع والعمليات املتوقفة” 
اال�شتثمار اأو جزء من ا�شتثمار، يف �شركة زميلة اأو م�شروع م�شرتك التي حتقق املعايري لت�شبح م�شنفة على اأنها حمتفظ بها للبيع، فاإن الكيان يطبق طريقة 

حقوق امللكية حلني ا�شتبعاد اجلزء املحتفظ به للبيع. تتم املحا�شبة باأية م�شاهمات حمتفظ بها بعد اال�شتبعاد با�شتخدام طريقة حقوق امللكية اإذا ا�شتمرت 

امل�شاهمة املحتفظ بها بكونها �شركة زميلة اأو م�شروعا م�شرتكا و،

• عند توقف النفوذ الهام اأو ال�شيطرة امل�شرتكة، حتى ولو اأ�شبح اال�شتثمار يف �شركة زميلة ا�شتثمارا يف م�شروع م�شرتك اأو العك�س، ال تقوم ال�شركة باإعادة 
قيا�س امل�شاهمة املحتفظ بها.

- ي�شبح املعيار �شاري املفعول للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013 ويتم تطبيقه باأثر رجعي. 

لي�س من املتوقع اأن يكون لتطبيق هذا التعديل اأي اأثر هام على البيانات املالية املوحدة للمجموعة.

(د) التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 7 ومعيار املحا�شبة الدويل رقم 32 عن مقا�شة املوجودات املالية واملطلوبات املالية (2011)

- االإف�شاحات - مقا�شة املوجودات املالية واملطلوبات املالية (التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 7) تقدم اإف�شاحات عن اأثر اتفاقيات املقا�شة 

على املركز املايل للكيان. ي�شري مفعول التعديالت للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013 والفرتات املرحلية �شمن تلك الفرتات ال�شنوية. ا�شتنادا 

على متطلبات االإف�شاح اجلديدة �شيكون على ال�شركة/ املجموعة تقدمي معلومات عن ماهية املبالغ التي متت مقا�شتها يف بيان املركز املايل وطبيعة وحدود 

حق املقا�شة مبوجب اتفاقيات املقا�شة االأ�شلية اأو اتفاقيات م�شابهة.

- مقا�شة املوجودات املالية واملطلوبات املالية (تعديل على معيار املحا�شبة الدويل رقم 32) يو�شح معيار املحا�شبة الدويل رقم 32 معايري املقا�شة من خالل 

تف�شري متى ميلك الكيان حقا قانونيا نافذا للمقا�شة ومتى تكون الت�شوية االإجمالية تعادل الت�شوية ال�شافية. ي�شري مفعول التعديالت للفرتات ال�شنوية التي 

تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2014 والفرتات املرحلية �شمن تلك الفرتات ال�شنوية. ي�شمح بالتبني املبكر. 

لي�س من املتوقع اأن يكون لتطبيق هذا التعديل اأي اأثر هام على البيانات املالية املوحدة للمجموعة.

(هـ) املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 االأدوات املالية

متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 (2009) متثل تغريا كبريا من املتطلبات احلالية يف معيار املحا�شبة الدويل رقم 39 بخ�شو�س املوجودات املالية. 

يحتوي املعيار فئتني رئي�شيتني لقيا�س املوجودات املالية: التكلفة املطفاأة والقيمة العادلة. ميكن قيا�س املوجود املايل بالتكلفة املطفاأة اإذا كان حمتفظا به يف 

منوذج اأعمال يهدف اإىل االحتفاظ باملوجودات من اأجل حت�شيل تدفقات نقدية تعاقدية وكانت البنود التعاقدية للموجود تن�شئ يف تواريخ حمددة تدفقات 

نقدية هي فقط دفعات املبلغ االأ�شا�شي والفائدة على املبلغ االأ�شا�شي القائم. ميكن قيا�س كافة املوجودات املالية االأخرى بالقيمة العادلة. يلغي املعيار فئات 

املعيار رقم 39 احلالية وهي املحتفظ به لتاريخ اال�شتحقاق واملتاح للبيع والقرو�س والذمم املدينة. 

يقدم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 (2010) ا�شرتاطا جديدا فيما يتعلق باملطلوبات املالية امل�شجلة مبوجب خيار القيمة العادلة لعر�س تغريات القيمة 

العادلة التي تن�شب ملخاطر ائتمان املطلوب يف الدخل ال�شامل االآخر بدال عن الربح اأو اخل�شارة. بعيدا عن هذا التغيري يقوم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

9 (2010) بالنقل ب�شكل كبري ودون تعديل ثابت للمبادئ التوجيهية حول ت�شنيف وقيا�س املطلوبات املالية من معيار املحا�شبة الدويل رقم 39.

نظرا لطبيعة عمليات املجموعة فاإن هذا املعيار ال يتوقع اأن يكون له اأثرا هاما على البيانات املالية للمجموعة.

(و) املعيار الدويل للتقارير املالية 10 – البيانات املالية املوحدة ومعيار املحا�شبة الدويل 27 البيانات املالية املنف�شلة (2011)

يقدم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 10 منوذج �شيطرة فردي لتحديد ما اإذا كان يجب توحيد ال�شركة امل�شتثمر فيها. قد حتتاج املجموعة نتيجة لذلك اأن 

تغري نتيجة التوحيد بخ�شو�س �شركاتها امل�شتثمر فيها االأمر الذي قد يوؤدي اإىل تغريات يف طريقة املحا�شبة احلالية عن تلك ال�شركات امل�شتثمر فيها. ي�شري 

مفعول املعيار للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013.

(ز) املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 11 - االتفاقيات امل�شرتكة

- هيكل االتفاقية امل�شرتكة مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 11 - على الرغم من بقاءه اأمرا هاما - مل يعد عامال رئي�شيا يف حتديد نوع االتفاقيات 

امل�شرتكة وبالتايل مل يعد كذلك بالن�شبة للمحا�شبة الالحقة. ي�شري مفعول املعيار للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013.

لي�س من املتوقع اأن يكون لتطبيق هذا التعديل اأي اأثر هام على البيانات املالية املوحدة للمجموعة.

(ح) املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 12 - االإف�شاح عن امل�شاهمات يف الكيانات االأخرى

يجمع املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 12 يف معيار واحد كافة ا�شرتاطات االإف�شاح عن امل�شاهمات يف ال�شركات التابعة والرتتيبات امل�شرتكة وال�شركات 

الزميلة وكيانات منظمة غري موحدة. ي�شرتط االإف�شاح عن معلومات عن طبيعة هذه امل�شاهمات واملخاطر واالآثار املالية امل�شاحبة لها.

ي�شري مفعول املعيار للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013. تقوم املجموعة حاليا بتقييم ا�شرتاطات االإف�شاح عن امل�شاهمات يف ال�شركات التابعة 

والكيانات غري املنظمة غري املوحدة باملقارنة مع االإف�شاحات احلالية.

لي�س من املتوقع اأن يكون لتطبيق هذا التعديل اأي اأثر هام على البيانات املالية املوحدة للمجموعة.

(ط) املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 13 - قيا�س القيمة العادلة

يقدم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 13 م�شدرا وحيدا لالإر�شاد حول كيفية قيا�س القيمة العادلة، وي�شتبدل اإر�شاد قيا�س القيمة العادلة املنت�شر حاليا 

�شمن املعايري الدولية للتقارير املالية. يتم تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 13 ب�شكل عر�شة ال�شتثناءات حمدودة، عندما تكون قيا�شات القيمة 

العادلة اأو االإف�شاح عنها مطلوبة اأو م�شموح بها من قبل معايري دولية اأخرى للتقارير املالية. على الرغم من اأن العديد من ا�شرتاطات االإف�شاح يف املعيار 

بالفعل، فاإن تبني هذا املعيار �شيتطلب من املجموعة تقدمي  املالية هي مطلوبة  املالية واملطلوبات  املالية رقم 13 فيما يتعلق باملوجودات  للتقارير  الدويل 

اإف�شاحات اإ�شافية. تت�شمن هذه االإف�شاحات اإف�شاحات تدرج القيمة العادلة للموجودات/ املطلوبات غري املالية واإف�شاحات عن قيا�شات القيمة العادلة 

املدرجة يف امل�شتوى 3.

ي�شري مفعول املعيار الدويل للتقارير املالية للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013.

لي�س من املتوقع اأن يكون لتطبيق هذا التعديل اأي اأثر هام على البيانات املالية املوحدة للمجموعة.

(ي) معيار املحا�شبة الدويل رقم 19 (2011): منافع املوظفني

يغري هذا املعيار تعريف منافع املوظفني ق�شرية االأجل واالأخرى طويلة االأجل لتو�شيح الفرق بينهما. بالن�شبة خلطط املنافع املحددة ال يتوقع اأن يكون الإزالة 

خيار ال�شيا�شة املحا�شبية من اأجل االعرتاف باالأرباح واخل�شائر االأكتوارية اأي اأثر على املجموعة. غري اأن املجموعة قد حتتاج تقييم اأثر التغري يف مبادئ 

القيا�س لالإيراد املتوقع على موجودات اخلطة. ي�شري مفعول معيار املحا�شبة الدويل رقم 19 (2011) للفرتات املحا�شبية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013 

مع ال�شماح بالتبني املبكر.

3- ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة

ان ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة والتي تلتزم باملعايري املحا�شبية الدولية ومت تطبيقها يف اعداد هذه اابيانات املالية املوحدة.

)اأ( اأ�ضا�ش توحيد البيانات املالية

اإن ال�شركة متتلك 100 % من ال�شيطرة والتحكم يف م�شالح ال�شركات التالية كما يف (وي�شار اإليهم جميعا »املجموعة«) يف 31 دي�شمرب 2012.

فقدان ال�ضيطرة

عند فقدان ال�شيطرة تقوم املجموعة بنزع االعرتاف عن موجودات ومطلوبات ال�شركة التابعة واأية اأ�شهم ال تتمتع بال�شيطرة ومكونات حقوق امللكية االأخرى 

ذات ال�شلة بال�شركة التابعة. يتم االعرتاف باأي فائ�س اأو عجز ناجت من فقدان ال�شيطرة يف الربح اأو اخل�شارة. يف حالة احتفاظ املجموعة باأية م�شاهمة 

تتم املحا�شبة عن  ال�شيطرة. يف وقت الحق  يتم فيه فقدان  التاريخ الذي  العادلة يف  بالقيمة  امل�شاهمة  يتم قيا�س تلك  ال�شابقة عندها  التابعة  ال�شركة  يف 

ال�شركة التابعة على اأنها �شركة م�شتثمر فيها بطريقة حقوق امللكية اأو على اأنها موجود مايل متاح للبيع ا�شتنادا اإىل م�شتوى التاأثري الذي يتم االحتفاظ به.

ال�ضركات ال�ضقيقة

الهام عندما متلك  التاأثري  يوجد  والت�شغيلية.  املالية  �شيا�شاتها  على  �شيطرة،  ولي�شت  هام،  تاأثري  للمجموعة  يوجد  التي  ال�شركات  ال�شقيقة هي  ال�شركات 

املجموعة ما بني 20 اإىل 50 يف املائة من قوة الت�شويت بال�شركة. ال تعترب ال�شركة ال�شقيقة �شركة تابعة اأو م�شروعا م�شرتكا. تتم املحا�شبة عن اال�شتثمارات 

يف ال�شركات ال�شقيقة با�شتخدام طريقة حقوق امللكية (ال�شركات امل�شتثمر فيها بطريقة حقوق امللكية) ويتم االعرتاف بها مبدئيا بالتكلفة. تت�شمن ا�شتثمارات 

املجموعة ال�شهرة التي يتم حتديدها عند االقتناء بال�شايف من اأية خ�شائر انخفا�س يف القيمة مرتاكمة. تت�شمن البيانات املالية املوحدة ح�شة املجموعة من 

االإيرادات وامل�شروفات والتغريات يف ال�شركات امل�شتثمر فيها بطريقة حقوق امللكية بعد اإجراء التعديالت التي يتم اإجراوؤها لتتما�شى مع ال�شيا�شات املحا�شبية 

للمجموعة، وذلك من تاريخ بدء النفوذ الهام اأو ال�شيطرة امل�شرتكة وحتى تاريخ توقف ذلك النفوذ الهام اأو ال�شيطرة امل�شرتكة. 

عندما تتجاوز ح�شة املجموعة من اخل�شائر م�شاهمتها يف ال�شركة امل�شتثمر فيها بطريقة حقوق امللكية يتم تخفي�س القيمة الدفرتية لتلك امل�شاهمة، مت�شمنة 

اأية ا�شتثمارات طويلة االأجل، لل�شفر واإيقاف اإثبات اخل�شائر االأخرى فيما عدا اإىل احلد الذي يكون فيه لدى املجموعة التزام اأو اأنها تقوم بدفعات بالنيابة 

عن ال�شركة امل�شتثمر فيها.

الن�ضاط الرئي�ضي

�شناعة االإ�شمنت

جتارة االإ�شمنت

االإ�شتثمار العقاري

اأعمال املعدات ال�شناعية

التجارة العامة باملعدات

اأعمال تركيب معدات االأمن واالأجهزة الكهربائية

مقاوالت ان�شاء املباين

التجارة يف االأدوات الريا�شية

متثيل �شركات عاملية

اأعمال التجهيزات ال�شناعية (ميكانيكية/هند�شية)

توكيالت جتارية

التجارة يف اليخوت

خدمات تكنولوجيا املعلومات

متثيل �شركات عاملية

اإ�شتثمارات وجتارة اأخرى

اإ�شتثمارات وجتارة اأخرى

توكيالت تاأمني

تكنولوجيا املعلومات ونظم احلماية

ن�ضبة

امللكية

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

مكان

التاأ�ضي�ش

قطر

قطر

قطر

قطر

قطر

قطر

قطر

قطر

قطر

قطر

قطر

قطر

قطر

قطر

قطر

قطر

قطر

قطر

اإ�ضم ال�ضركة التابعة

�شركة اخلليج لالإ�شمنت (�س.�س.و)

امل�شتثمر (�س.�س.و)

جمموعة امل�شتثمرين القطريني العقارية (�س.�س.و)

جمموعة امل�شتثمرين القطريني لتطوير امل�شاريع(�س.�س.و)

ال�شركة الدولية للتقنيات والتجارة (�س.�س.و)

ال�شركة القطرية لالأنظمة واالإ�شت�شارات االأمنية (�س.�س.و)

جمموعة امل�شتثمرين القطريني للخدمات العامة (كيو اآي جي للخدمات) (�س.�س.و)

ال�شركة العاملية للم�شاريع (�س.�س.و)

جمموعة امل�شتثمرين القطريني العاملية (كيو اأي جي العاملية) (�س.�س.و)

جمموعة امل�شتثمرين القطريني ال�شناعية (كيو اآي جي ال�شناعية) (�س.�س.و)

جمموعة امل�شتثمرين القطريني لل�شناعات اخلفيفة (�س.�س.و)

جمموعة امل�شتثمرين القطريني للخدمات البحرية (كيو اآي جي البحرية) (�س.�س.و)

جمموعة امل�شتثمرين القطريني للتكنولوجيا (كيو اآي جي تكنولوجي) (�س.�س.و)

جمموعة امل�شتثمرين القطريني للتجارة (�س.�س.و)

املجموعة القطرية لالإ�شتثمار (�س.�س.و)

جمموعة امل�شتثمرين القطريني (�س.�س.و)

كيب قطر (�س.�س.و)

�شركة �شميث هامين قطر (�س.�س.و)

31 دي�ضمرب 2011

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2011

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2011

ريـال قطري

اأكرث

من �ضنة

اأكرث

من �ضنة

اأقل

من �ضنة

اأقل

من �ضنة

اإجمايل تدفقات نقدية 

تعاقدية غري خم�ضومة

اإجمايل تدفقات نقدية 

تعاقدية غري خم�ضومة

القيمة

الدفرتية

القيمة

الدفرتية

القيمة الدفرتية

القيمة الدفرتية

31 دي�ضمرب 2012

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2012

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2012

ريـال قطري

ذمم جتارية مدينة و ذمم مدينة اأخرى

دفعات مقدمة للموردين

م�شتحق من اأطراف ذات عالقة

النقد والنقد املعادل

اأدوات ذات �شعر ال�شرف الثابت

اأ�شول مالية – اإي�شاح 15

مطلوبات مالية – اإي�شاح 18 و 20

ديون (1)

نقد و اأر�شدة لدى البنوك

�شايف الديون

حقوق امللكية (2)

�شايف معدل الديون اإىل حقوق امللكية

31 دي�شمرب 2012

املطلوبات املالية غري امل�شتقة

قرو�س

م�شتحق من اأطراف ذات عالقة 

ذمم دائنة

ذمم دائنة اخرى

حمتجزات دائنة

اأوراق دفع

31 دي�شمرب 2011

املطلوبات املالية غري امل�شتقة

قرو�س

م�شتحق من اأطراف ذات عالقة 

ذمم دائنة

ذمم دائنة اخرى

حمتجزات دائنة

اأوراق دفع

87.657.377

63.696.328

739.352

115.804.630

267.897.687

60.636.036

986.560.857

1.047.196.893

955.554.424

(115.852.935)

839.701.489

1.935.799.152

%43.4

980.469.700

-

-

-

31.295.815

3.447.209

1.015.212.724

932.145.888

-

-

-

31.933.820

15.503.768

979.583.476

34.226.828

164.697

36.058.327

173.415.466

31.295.815

14.277.596

289.438.729

23.408.536

 299.547

34.318.552

31.437.735

31.933.820

15.502.665

136.900.855

1.014.696.528

164.697

36.058.327

173.415.466

62.591.630

17.724.805

1.304.651.453

 955.554.424

 299.547

 34.318.552

31.437.735

 63.867.640

 31.006.433

1.116.484.331

1.014.696.528

164.697

36.058.327

173.415.466

62.591.630

17.724.805

1.304.651.453

955.554.424

299.547

34.318.552

31.437.735

63.867.640

31.006.433

1.116.484.331

164.704.902

10.564.424

645.626

268.931.903

443.846.855

81.535.194

1.032.421.333

1.113.956.527

1.014.696.528

(268.018.130)

746.678.398

2.017.414.309

%37.0

18

15

االإجمايل 2011

ريـال قطري

االإجمايل 2012

ريـال قطري

م�ضاريع قيد التنفيذ

ريـال قطري

�ضيارات و معدات ثقيلة

ريـال قطري

معدات كومبيوتر

ريـال قطري

اأثاث وتركيبات

ريـال قطري

اآالت

ريـال قطري

املباين

ريـال قطري

اأر�ش

ريـال قطري
6 - ممتلكات واآالت ومعدات

التكلفة

الر�شيد كما يف 1 يناير 

اإ�شافات

مر�شملة خالل العام

ا�شتبعادات

الر�شيد يف 31 دي�شمرب 

االإهالك املرتاكم

الر�شيد كما يف 1 يناير 

اإهالك لل�شنة (اأ)

ا�شتبعادات

الر�شيد يف 31 دي�شمرب 

القيمة الدفرتية

يف 1 يناير 2011

يف 31 دي�شمرب 2012

يف 31 دي�شمرب 2011

1.780.545.426

27.831.779

-

(580.650)

1.807.796.555

19.869.029

12.179.512

(563.122)

31.485.419

1.760.676.397

-

1.776.311.136

1.807.796.555

172.145.850

-

(921.339)

1.979.021.066

31.485.419

16.035.954

(553.325)

46.968.048

-

1.932.053.018

-

1.703.157.284

170.343.935

(1.757.467.490)

-

116.033.729

-

-

-

-

1.677.785.669

116.033.729

1.703.157.284

54.275.916

871.039

2.087.117

(921.339)

56.312.733

17.564.052

8.498.954

(553.325)

25.509.681

43.752.099

30.803.052

36.711.864

1.471.837

563.660

-

-

2.035.497

1.094.373

270.928

-

1.365.301

292.836

670.196

377.464

1.994.478

76.513

-

-

2.070.991

1.392.341

207.489

-

1.599.830

598.069

471.161

602.137

 

5.524.060

290.703

961.484.729

-

967.299.492

2.145.749

3.394.077

-

5.539.826

3.461.769

961.759.666

3.378.311

38.873.714

-

793.895.644

-

832.769.358

9.288.904

3.664.506

-

12.953.410

32.286.689

819.815.948

29.584.810

2.499.266

-

-

-

2.499.266

-

-

-

-

2.499.266

2.499.266

2.499.266



31 دي�ضمرب 2011

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2011

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2011

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2011

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2011

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2011

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2011

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2011

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2011

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2011

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2011

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2011

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2011

ريـال قطري

ال�ضنة املنتهية يف 31 

دي�ضمرب 2011

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2011

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2011

ريـال قطري

املخف�ش

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2011 31 دي�ضمرب 2012

االجمايل

ريـال قطري

املخف�ش

ريـال قطري

االجمايل

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2011

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2011

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2011

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2011

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2012

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2012

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2012

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2012

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2012

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2012

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2012

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2012

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2012

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2012

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2012

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2012

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2012

ريـال قطري

ال�ضنة املنتهية يف 31 

دي�ضمرب 2012

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2012

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2012

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2012

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2012

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2012

ريـال قطري

31 دي�ضمرب 2012

ريـال قطري

7- اإ�ضتثمارات عقارية

10- �ضهرة

9- ا�ضتثمارات متاحة للبيع

11- خمزون

12- ذمم مدينة

16- راأ�ش املال

13 م�ضاريف مدفوعة مقدما وموجودات اأخرى

18- قرو�ش

25- اإلتزامات طارئة و التزامات راأ�ش مالية

19- خم�ض�ش مكافاآت نهاية خدمة املوظفني

20- اوراق دفع

21- م�ضتحقات ومطلوبات اأخرى

22- م�ضروفات عمومية واإدارية

15- نقد واأر�ضدة لدى البنوك

8- اإ�ضتثمارات يف �ضركات زميلة

اإهالك ال�شنة يتوزع كما يلي:

امل�شاريف الت�شغيلية

امل�شاريف العمومية واالإدارية

الر�شيد يف 1 يناير

ا�شتبعاد خالل ال�شنة

القيمة الدفرتية

�شايف التغري يف القيمة العادلة 

الر�شيد يف 31 دي�شمرب

�شهرة

اإ�ضتثمارات مدرجة

الر�شيد كما يف 1 يناير

تكلفة �شراء اإ�شتثمارات

تكلفة اال�شتثمارات املباعة

اإحتياطي القيمة العادلة كما يف نهاية ال�شنة

اإ�ضتثمارات غري مدرجة

الر�شيد كما يف 1 يناير

تكلفة االإ�شتثمارات املباعة

�شايف احلركة خالل ال�شنة

احلركة يف اإحتياطي القيمة العادلة

الر�شيد كما يف 1 يناير

النق�س يف القيمة العادلة خالل ال�شنة

بيع اإ�ضتثمارات متاحة للبيع

املتح�شل من بيع اإ�شتثمارات

تكلفة اال�شتثمارات املباعة

ربح بيع اإ�شتثمارات متاحة للبيع

اإنتاج تام

مواد خام

قطع غيار

يخ�شم: خم�ش�س ب�شاعة تالفة و بطيئة احلركة

التغري يف خم�ش�س الب�شاعة التالفة وبطيئة احلركة كما يلي:

الر�شيد االفتتاحي

مكون خالل ال�شنة

ذمم واأخرى مدينة

خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها

راأ�س املال امل�شرح به وامل�شدر واملدفوع بالكامل 124.326.778 

�شهم (2011: 124.326.778 �شهم) قيمة ال�شهم 10 رياالت

م�شاريف مدفوعة مقدما

اإيجار م�شنع مدفوع مقدما

ذمم املتح�شل من بيع اإ�شتثمارات

تاأمينات م�شرتدة

اأوراق قب�س

حمتجزات مدينة

اإيرادات م�شتحقة

هام�س نقدي

م�شتحق من موظفني

اأخرى

عقد مرابحة الإعتمادات م�شتندية *

عقد اإيجارة منتهية بالتملك **

 

ت�شنيف القرو�س كاالآتي:

ق�شرية االأجل

طويلة االأجل

خطابات �شمان بنكية

اإعتمادات م�شتندية

اإلتزامات راأ�شمالية تخ�س م�شنع االإ�شمنت

الر�شيد كما يف 1 يناير

خم�ش�س ال�شنة

ناق�س: دفعات متت خالل ال�شنة

الر�شيد كما يف 31 دي�شمرب

ق�شرية االجل

طويلة االجل

توزيعات ارباح

ا�شتهالك وقود

ا�شتهالك كرباء

م�شتحقات مقاولني واخرى

م�شتحقات موظفني

اخرى

تكاليف موظفني

دعاية

م�شاريف قانونية

وقود

�شيانة واإ�شالح

ا�شت�شارات

م�شاريف تاأمني

ر�شوم ا�شرتاكات

مرجتعات و خ�شومات

اإيجار

ات�شاالت وبريد

�شكن وا قامة

طباعة وقرطا�شية

�شفر وتنقالت

خدمات

خم�ش�س الديون امل�شكوك يف حت�شيلها

اأخرى

النقد بال�شندوق

اأر�شدة البنوك:

ح�شابات جارية

ح�شابات توفري

ودائع لالأجل

الر�شيد االفتتاحي

مكون خالل ال�شنة

�شايف املوجودات

�شايف الربح لل�شنة

ح�شة ال�شركة من اأرباح ال�شركات الزميلة

الر�شيد كما يف 1 يناير

اإ�شافات خالل ال�شنة

اإ�شتبعاد خالل ال�شنة

ح�شة املجموعة من اأرباح ال�شركات الزميلة

توزيعات اأرباح نقدية

الر�شيد كما يف 31 دي�شمرب

(اأ) املعامالت مع اأطراف ذات عالقة

مبيعات

(ب) امل�شتحق من اأطراف ذات عالقة

�شركة امل�شند القاب�شة

اأخرى

(ج) امل�شتحق ايل اأطراف ذات عالقة

اأخرى

(د) مكافاآت االدارة العليا

مزايا ق�شرية االأجل

�شايف ربح ال�شنة بالريال القطري

املتو�شط املرجح لعدد االأ�شهم

العائد االأ�شا�شي على ال�شهم

5.151.297

7.028.215

12.179.512

470.864.476

-

470.864.476

21.341.434

492.205.910

314.457.585

49.338.594

50.819.745

(16.510.725)

4.874.164

88.521.778

2.259.904

-

2.259.904

90.781.682

7.443.737

(2.569.573)

4.874.164

19.782.233

(16.510.725)

3.271.508

1.925.647

64.434.185

4.497.605

70.857.437

(120.000)

70.737.437

120.000

-

120.000

63.400.995

-

63.400.995

1.243.267.780

5.576.825

4.095.388

3.232.109

2.576.323

1.446.435

1.076.212

1.936.901

805.598

373.094

958.911

22.077.796

23.408.536

932.145.888

955.554.424

23.408.536

932.145.888

955.554.424

1.995.000

5.995.132

88.453.331

2.057.203

674.129

(95.690)

2.635.642

15.502.665

15.503.768

31.006.433

9.746.702

-

-

-

4.368.083

17.322.950

31.437.735

22.849.499

3.278.457

3.541.751

1.723.595

1.493.465

963.233

853.132

852.008

816.537

605.748

470.258

361.388

169.552

119.673

117.131

-

2.117.945

40.333.372

48.305

44.028.484

11.140.110

60.636.036

115.852.935

-

-

-

-

-

-

-

-

53.860.059

3.039.023

2.324.860

4.177.053

63.400.995

-

-

-

2.340.287

2.340.287

105.772.671

29.417.425

3.592.198

5.825.228

144.607.522

اقل من 90 يوم

من 91 ايل 180 يوم

من 181 ايل 365 يوم

اكرث من 365

193.554.806

73.208.761

23.842.825

34.014.290

-

-

23.842.825

(14.160.706)

43.696.409

16.277.993

698.706

40.646

739.352

299.547

8.000.000

73.989.981

124.326.778

0.60

8.864.176

7.171.778

16.035.954

492.205.910

(4.674.150)

487.531.760

7.247.115

494.778.875

314.457.585

83.647.614

-

(80.920.565)

(1.262.865)

1.464.184

2.259.904

-

2.259.904

3.724.088

4.874.164

(6.137.029)

(1.262.865)

88.182.743

(80.920.565)

7.262.178

1.964.934

39.947.258

53.754.177

95.666.369

(1.362.391)

94.303.978

120.000

1.242.391

1.362.391

144.607.522

(2.340.287)

142.267.235

1.243.267.780

4.408.520

4.095.388

-

2.081.336

5.985.082

1.593.788

1.081.563

-

511.022

1.763.748

21.520.447

34.226.828

980.469.700

1.014.696.528

34.226.828

980.469.700

1.014.696.528

25.689.542

12.873.267

12.000.000

2.635.642

1.440.926

(470.129)

3.606.439

14.277.596

3.447.209

17.724.805

17.362.558

11.295.320

27.275.390

96.637.909

5.149.381

17.157.408

174.877.966

31.020.123

 385.099 

 2.884.211 

 3.214.423 

 3.513.208 

 1.307.925 

 1.709.121 

 986.618 

-

 712.883 

 390.993 

 203.049 

 100.833 

 619.883 

 727.417 

2.340.287

3.526.653

53.642.726

86.227

179.677.493

6.719.216

81.535.194

268.018.130

-

2.340.287

2.340.287

167.938.261

42.155.498

13.224.956

43.696.409

4.400.000

(502.000)

13.224.956

(12.636.421)

48.182.944

16.567.716

356.716

288.911

645.626

164.697

8.000.000

152.259.565

124.326.778

1.22

بع�س الت�شهيالت االئتمانية مت تامينها بالرهن العقاري على االأعمال الراأ�شمالية قيد التنفيذ املتعلقة مب�شنع اال�شمنت (اإي�شاح 18).

اأرباح مقرتح توزيعها

يف اجتماعه الذي عقد بتاريخ 3 فرباير 2013 اقرتح جمل�س االإدارة توزيع اأرباح بن�شبة 7.5% من راأ�س املال املدفوع 

بلغت  توزيعات نقدية  بلغت 93.245.084 ريال قطري (مقابل 5% يف �شنة 2011  ل�شنة 2012 كتوزيعات نقدية 

62.163.389 ريال قطري ). ما �شبق يخ�شع ملوافقة امل�شاهمني يف اجلمعية العامة املقبلة.

اأعمار الذمم املدينة يف 31 دي�شيمرب 2012

التغري يف خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها كما يلي:

مت تقييم اال�شتثمارات العقارية البالغ قيمتها الدفرتية 487 مليون ريال قطري ( 2011: 470.9 مليون ريال قطري) 

من قبل مقيم اإ�شتثمارات عقارية م�شتقل و معتمد وبلغت القيمة ال�شوقية العادلة 494.8 مليون ريال قطري كما 

يف 31 دي�شمرب 2012 املقيم هو متخ�ش�س يف تقييم هذه االأنواع من اال�شتثمارات العقارية. متثل القيمة العادلة 

القيمة  باالإنخفا�س يف  واالإعرتاف  املتبقية  العقارات  بتقييم  االإدارة  قامت  ريال قطري).  مليون   492.2 :2011)

العادلة مببلغ 2،57 مليون ريال قطري كما يف 31 دي�شمرب 2012 ( 2011: 2.57 مليون ريال قطري).

14- معامالت مع اأطراف ذات عالقة

تعترب ذات عالقة اإذا كان اأحد الطرفني لديه القدرة على ال�شيطرة على الطرف االآخر اأو ممار�شة لتاأثري كبري على 

الطرف االآخر يف اتخاذ القرارات املالية والت�شغيلية.

متثل االأطراف ذات العالقة كبار امل�شاهمني و مدراء املجموعة وال�شركات التي يكون لديهم فيها ملكية هامة اأو 

ملكية م�شرتكة اأو�شيطرة هامة.

ال�شلطة وامل�شوؤولية عن  الذين لديهم  االإدارة  الرئي�شيني يف  االأع�شاء  تتكون من  للمجموعة  العليا  االإدارة  موظفي 

تخطيط ومراقبة وتوجيه اأن�شطة املجموعة.

يتم املوافقة على �شيا�شات الت�شعري و�شروط هذه املعامالت من قبل اإدارة املجموعة.

24 العائد االأ�ضا�ضي و املخفف على ال�ضهم

يحت�شب العائد االأ�شا�شي لل�شهم من خالل تق�شيم �شايف ربح م�شاهمي ال�شركة االأم لل�شنة علي املتو�شط   املرجح 

لعدد االأ�شهم القائمة خالل ال�شنة.

ا�شتخدمت اإالدارة معدل خ�شم 8% تقريبا �شنويا لت�شل اإىل التكلفة املطفاأة لالأوراق الدفع.

17- االحتياطي القانوين

وفقا لقانون ال�شركات التجارية القطري رقم 5 لعام 2002 والنظام االأ�شا�شي لل�شركة يجب حتويل 10 % كحد اأدنى 

من �شايف اأرباح ال�شنة اإىل االحتياطي القانوين كل �شنة حتى ي�شبح االحتياطي يعادل 50% من راأ�س املال املدفوع. 

االحتياطي غري متاح للتوزيع اإال يف الظروف املن�شو�س عليها يف القانون املذكور.
23- امل�ضاهمة يف االأن�ضطة االإجتماعية والريا�ضية

بناء على القانون رقم (13) ال�شادر يف �شنة 2008، قامت املجموعة باأخذ خم�ش�س مبا يعادل 2.5 % من �شايف 

ربح املجموعة وذلك لدعم االأن�شطة الريا�شية والثقافية واالجتماعية واخلريية. بناءاً على التعليمات ال�شادرة يف 

عام 2010 من وزارة االإقت�شاد واملالية، يتم حتويل هذه ااملخ�ش�س من االأرباح املدورة للمجموعة. مت دفع املخ�ش�س 

املكون يف ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2011 اإىل دائرة االإيرادات العامة وال�شرائب بوزارة االإقت�شاد واملالية.

* اأبرمت املجموعة اإتفاقية مع اأحد البنوك املحلية، وذلك من اأجل متويل اإ�شترياد مواد اأولية ب�شقف متويلي بلغ 

65 مليون ريال قطري مبعدل مرابحة 5% �شنوياً. اإن هذا العقد �شوف يتم ت�شديده على �شبع دفعات �شهرية بفرتة 

�شماح خم�شة اأ�شهر من تاريخ قبول االإعتمادات امل�شتندية.

** قامت املجموعة ب�شداد املبالغ القائمة كما يف 31 دي�شمرب 2012 لعقو د التورق واملرابحة واالإيجارة املنتهية 

بالتملك عن طريق اإبرام عقد متويل جديد مع اأحد البنوك املحلية على �شكل عقد اإيجارة مبعد ّل مرابحة كما يلي 

3،75 % �شنويا الول �شنتني، ال�شنتني التاليتني بعد فرتة ال�شماح 4% �شنويا و الفرتة املتبقية 4،5% �شنويا و ذلك من 

اأجل ت�شديد الت�شهيالت ال�شابقة ومتويل متطلبات راأ�س املال العامل الذي يخ�س م�شنع االإ�شمنت. �شوف يتم ت�شديد 

هذا العقد على 36 دفعة ربع �شنوية مت�شاوية تبداأ بعد 24 �شهر من يناير 2013. اإن هذه الت�شهيالت م�شمونة برهن 

حيازي على م�شنع االإ�شمنت وتوكيل خا�س �شادر من ال�شركة مل�شلحة البنك وحوالة حق عن كافة االإيرادات احلالية 

وجمموعة  (�س.�س.و)  القطريني  امل�شتثمرين  وجمموعة  ال�شركة  من  كفاالت  وثالث  االإ�شمنت  مل�شنع  وامل�شتقبلية 

امل�شتثمرين القطريني لل�شناعة (�س.�س.و) (�شركات تابعة). كذلك مت جتيري بولي�شة تاأمني ملجمل املخاطر على 

مبنى امل�شنع ل�شالح البنك. ي�شتمل مبلغ القر�س القائم على مرابح م�شتحقة بقيمة 290.134.640 ريال قطري 

م�شتحقة الدفع بعد فرتة �شماح 24 �شهرا تبداأ من يناير2013.

حتقق الودائع ق�شرية االأجل وح�شابات التوفري املوجودة لدى عد ّة بنوك عائدات مبعدل يرتاوح من 2.32 % اإىل %2.55 % 

لل�شنة (2011: اىل 3 % اىل3،5 % لل�شنة) علما باأن تاريخ اإ�شتحقاق الودائع ق�شرية االأجل ال يتعدى 3 ا�شهر.

اأبريل 2009 علي اقتناء �شركة امل�شتثمرين  خالل عام 2009، وافق امل�شاهمون يف اجتماع اجلمعية العامة الغري العادية يوم 26 

القطريني (ذ.م.م) بن�شبة 100% �شركة. بلغ اإجمايل �شعر ال�شراء897 مليون ريال قطري و الذي دفع عن طريق اإ�شدار اأ�شهم ال�شركة 

بعالوة 435.73 ريال قطري. اأ�شفرت هذه ال�شفقة عن وجود �شهرة بقيمة 314.46 ريال قطري. 

قامت االإدارة باجراء اأختبار اإنخفا�س لل�شهرة يف 31 دي�شمرب 2012 وذلك عن طريق مقارنة القيمة الدفرتية لل�شهرة مع القيمة 

امل�شرتدة من ال�شركات التابعة وذلك علي م�شتوي الوحدات املولده للنقد والتي مت توزيع ال�شهرة عليها. مت تقيم القيمة امل�شرتدة 

للوحدات املولدة للنقد بناء على القيمة امل�شتخدمة وايل مت اأحت�شابها طبقا للتدقيق النقدي املخطط ملدة خم�س �شنوات تنتهي يف 31 

دي�شمرب 2017 م�شتخدما معلومات من املوازنة املعتدمة من جمل�س االإدارة.اإن االأفرتا�س االأ�شا�شي مت اح�شتاب القيمة امل�شتخدمة 

كان معدل اخل�شم املتمثل يف املتو�شط املرجح للتكاليف الراأ�س مالية 15.5 % للمجموعه. 

قامت االأدارة باأفرتا�س معدل اخل�شم املنعك�س من تقيم ال�شوق للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر املحددة اخلا�شة بالواحدات املولدة 

للنقد ومت االتفاق على معدل خ�شم م�شاوي لت�شوية املخاطر بن�شبه 15.5 %.

التغري يف االأرباح والتكلفة املبا�شرة اأ�شتثناءا اإىل معدل منو الرتاكمي مفرت�س 3% ايل 4% وكذلك اخلربة ال�شابقة وتوقعات التغري 

امل�شتقبلي يف ال�شوق وا�شتندت االأدارة من هذه املراجعه اأنه ال يوجد اأنخفا�س يف ال�شهره ل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012.

اإن املجموعة ال متار�س ال�شيطرة على ال�شركات املذكورة اأعاله وبالتايل مل يتم توحيدها كجزء من املجموعة.

تظهر احلركة على االإ�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة خالل ال�شنة كما يلي:
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ن�ضبة امللكية بلد 

التاأ�ضي�ش

قطر

قطر

قطر

قطر

قطر

قطر

قطر

قطر

قطر

قطر

�شمارت لوج�شتك�س (ذ.م.م)

�شرف لوج�شتك�س (ذ.م.م)

�شركة يورب كار (ذ.م.م)

اأفر�شنديا قطر للهند�شة (ذ.م.م)

�شركة اخلليج املتحدة لالأ�شمنت (ذ.م.م)

ال�شركة الوطنية خلدمات ال�شحن البحري (ذ.م.م)

�شركة دميوند خلدمات ال�شحن البحري (ذ.م.م)

�شركة �شرف خلدمات ال�شحن البحري (ذ.م.م)

ميديرتينيان �شيبنك كومباين (ذ.م.م)

ال�شركة القطرية الأنظمة احلماية املتكاملة (ذ.م.م)

املجموع

ريـال قطري

املجموع

ريـال قطري

ا�ضتبعادات

ريـال قطري

ا�ضتبعادات

ريـال قطري

قطاعات

اأخرى

ريـال قطري

قطاعات

اأخرى

ريـال قطري

املالحة واالأعمال

البحرية

ريـال قطري

املالحة واالأعمال

البحرية

ريـال قطري

اإ�ضتثمارات يف 

عقارات

ريـال قطري

اإ�ضتثمارات يف 

عقارات

ريـال قطري

اإ�ضتثمارات

ريـال قطري

اإ�ضتثمارات

ريـال قطري

اأ�ضمنت

ريـال قطري

اأ�ضمنت

ريـال قطري

مقاوالت

وهند�ضة

ريـال قطري

مقاوالت

وهند�ضة

ريـال قطري

�ضناعي

ريـال قطري

�ضناعي

ريـال قطري

(ا) التحليل القطاعي لالإيرادات والنتائج

ايرادات

التكلفة

اإيرادات اأخرى

م�شاريف اأخرى

�شايف الربح / ( خ�شارة لل�شنة)

(ب) التحليل القطاعي للموجودات واملطلوبات

املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

اجمايل ااملوجودات

املطلوبات

املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة

جمموع املطلوبات

(ا) التحليل القطاعي لالإيرادات والنتائج

ايرادات

التكلفة

اإيرادات اأخرى

م�شاريف اأخرى

�شايف الربح / ( خ�شارة لل�شنة)

(ب) التحليل القطاعي للموجودات واملطلوبات

املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

اجمايل ااملوجودات

املطلوبات

املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة

جمموع املطلوبات

470.968.523

(276.543.881)

28.399.824

(70.564.901)

152.259.565

538.228.248

2.793.196.510

3.331.424.758

296.653.786

1.018.819.163

1.315.472.949

242.379.174

(172.610.643)

58.020.152

(53.798.702)

73.989.981

338.683.429

2.717.452.722

3.056.136.151

138.117.881

982.219.118

1.120.336.999

(26.304.736)

26.580.914

(276.178)

-

-

(3.270.566.445)

(892.800.000)

(4.163.366.445)

(3.270.566.445)

-

(3.270.566.445)

-

-

-

-

-

(2.074.444.128)

(893.200.000)

(2.967.644.128)

(2.074.444.128)

-

(2.074.444.128)

1.000.550

-

140.739

(25.108.755)

(23.967.466)

1.155.843.476

1.201.843.735

2.357.687.211

653.379.474

676.391

654.055.865

2.471.329

-

1.851.217

(24.259.688)

(19.937.142)

29.821.132

1.210.844.692

1.240.665.824

12.327.930

522.182

12.850.112

-

-

5.914.117

-

5.914.117

9.885.529

13.248.977

23.134.506

9.876.939

-

9.876.939

-

-

2.754.283

-

2.754.283

-

11.147.791

11.147.791

561.970

-

561.970

-

-

16.190.561

(3.894.343)

12.296.218

2.298.102

526.375.593

528.673.695

457.666.424

16.864.788

474.531.212

-

-

30.805.141

(6.637.335)

24.167.806

3.345.312

613.571.659

616.916.971

17.033.260

15.503.768

32.537.028

6.892.086

-

119.534

(1.039.553)

5.972.067

921.737.947

30.728.310

952.466.257

80.305.799

-

80.305.799

4.479.996

-

1.960.456

(14.380)

6.426.072

1.384.231

4.809.052

6.193.283

-

-

-

385.419.581

(262.869.938)

2.231.515

(33.949.676)

90.831.482

1.522.174.369

1.899.529.623

3.421.703.992

2.276.100.131

1.014.182.129

3.290.282.260

194.216.230

(150.087.059)

736.900

(18.842.549)

26.023.522

2.328.582.202

1.742.482.854

4.071.065.056

2.174.175.715

965.919.764

3.140.095.479

103.961.042

(40.254.857)

4.079.536

(6.535.554)

61.250.167

153.217.218

13.520.271

166.737.489

57.955.045

439.217

58.394.262

41.211.619

(22.523.584)

784.061

(4.029.978)

15.442.118

49.994.680

157.108

50.151.788

8.463.134

273.404

8.736.538

-

-

-

(37.020)

(37.020)

43.638.053

750.000

44.388.053

18.593.056

-

18.593.056

-

-

19.128.094

(14.772)

19.113.322

-

27.639.566

27.639.566

-

-

-

26 التحليل القطاعي

يتم تنظيم ال�شركة وال�شركات التابعة لها اإىل �شبعة قطاعات لالأعمال الرئي�شية، وتعمل فقط يف الدوحة، قطر. تفا�شيل كل قطاع كما يف وللفرتة املنتهية يف31 دي�شيمرب 2012 على النحو التايل: 

27- اأرقام املقارنة

متت اإعادة تبويب اأرقام املقارنة ل�شنة 2011 متى كان ذلك �شروريا للمحافظة على الثبات مع اأرقام 2012. برغم ذلك، لي�س الإعادة التبويب اأي اأثر على �شايف الربح املوحد اأو اإجمايل حقوق امل�شاهمني املوحدة 

ل�شنة املقارنة.

تفا�شيل كل قطاع كما يف وللفرتة املنتهية يف31 دي�شيمرب 2011 على النحو التايل:

6 - ممتلكات واآالت ومعدات


