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ملتزمون ببناء قطر

التزامنا

قيمنا األساسية

•تجاه مساهمينا ،من خالل السعي المستمر لزيادة القيمة
العائدة على مساهمينا.
•تجاه موظفينا ،بأن نوفر دائمًا أفضل أجواء العمل بما يشجع
على المبادرة الفردية ويعزز من النمو على المستوى الشخصي
ويضمن معاملة جميع الموظفين بكرامة واحترام.
•تجاه مجتمعنا ،من خالل تعزيز أعمال صحية واستخدام
نقاط قوتنا إلحداث الفارق في دولة قطر.

•ممارسات العمل األخالقية :تتبنى مؤسستنا أعلى مستوى
من األخالق في أداء أعمالنا.
•الشفافية :نمارس الشفافية الكاملة واالنفتاحية في كافة
جوانب أعمالنا بما فيها العمليات التجارية والسياسات الداخلية
والعالقات االستثمارية وجميعها مكونات أساسية يقوم عليها
عملنا.
•الحوكمة المؤسسية :تمثل الحوكمة المؤسسية الجيدة
جزءًا من ثقافتنا إذ تبنى على االلتزام اليومي بتطبيق قيمنا
ومبادئنا.
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ملتزمون ببناء قطر

رؤيتنا

مهمتنا

•تضع مجموعة المستثمرين القطريين تصورًا عن مجموعة
استثمارية ذكية:
•بناء عالمات تجارية قوية تلبي احتياجات المستهلكين
وتطلعاتهم.
•خلق قيمة مستدامة لمساهمينا وكافة األطراف ذات العالقة
حد سواء.
على ٍ
•تطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا بما يتوافق مع
المعايير الدولية.
•تبني استراتيجيات حماية صديقة للبيئة.
•توفير الخدمات اإلدارية وخدمات إدارة الموارد البشرية نحو
تعزيز أهداف الشركة ودعم تحقيقها.
•تأكيد التزامنا تجاه الشعب والوطن على أتم وجه.
•أن نكون شركة عالمية متميزة تتسم بوضوح في التركيز.

•الطموح إلى تحقيق أسمى األهداف :أن نصبح مجموعة
استثمارية ذكية ورائدة من خالل المراجعة المستمرة لعمليات
االستحواذ والمشاريع المشتركة وتوسعات المنتجات والنفاذ
إلى األسواق مما هو محتمل على المستوى اإلستراتيجي.
•الموارد البشرية :االستمرار في توظيف الخبراء المؤهلين
في هذه الصناعة ورعاية المواهب القائمة عن طريق توفير
التدريب المستمر وفرص الترقي في الحياة المهنية.
•الجودة :مواصلة إتقان اإلنتاج وتقديم الخدمة المتسقة
والمكرسة لصالح العمالء كعقيدة راسخة في الشركة.
•القيمة :السعي المستمر لتعزيز القيمة للمساهمين
وقاعدة العمالء والموظفين .تميز األداء يدفعنا إلبراز نجمنا عن
منافسينا.
•الحداثة في التفكير :وسط بيئة تتسم بالتنافسية الحادة،
ستكون تطلعاتنا مستقبلية فيما تتسم إدارتنا بالفاعلية.
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رسالة رئيس
مجلس اإلدارة

ملتزمون ببناء قطر

أعزائي المساهمين الكرام،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
واصلت مجموعة المستثمرين القطريين (“ )”QIGفي عام
2014م تعزيز قوتنا واالرتقاء بمحفظتنا وتحقيق نتائج قياسية
لمساهمينا .لقد كان هذا العام دون شك عامًا مميزًا لمجموعة
المستثمرين القطريين.
وإنه لمن دواعي سروري أن أشاطركم أبرز معالم األداء الرئيسية
لشركتنا للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  .2014والواقع
أننا سجلنا إيرادات استثنائية من المبيعات التي تحققت نتيجة
التزامنا بالتميز وحرصنا الدائم على توفير منتجات عالية الجودة
دون المساس بقيمنا الجوهرية.
إن السعي الدؤوب نحو التحسن المستمر كان السمة األساسية
لنجاحنا وم َّيزنا عن منافسينا؛ وبهذا أصبحنا روادًا في تحقيق
نتائج إيجابية لمستثمرينا ومساهمينا.
وقد واصلنا هذا العام تعزيز ريادتنا للسوق عبر العديد من فروع
العمل مع تسريع وتيرة تطوير األعمال بهدف تعزيز القيمة على
المدى الطويل لمساهمينا .وسنعمل جاهدين على االستجابة
المستمرة للبيئات التجارية المتغيرة بينما نتولى توجيه
المبادرات االستثمارية الجديدة وريادة األسواق الجديدة وتحديد
الفرص التجارية مع القيام في الوقت ذاته ببناء وتطوير مجموعة
من الشركات التي تدور حول نظام مركزي متكامل.
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إنجازات الشركة خالل العام  2014حيث حققت إيرادات بلغت 590
مليون ريال قطري مقارنة مع  548.3مليون إيرادات في السنة
المنتهية في  31ديسمبر  .2013وعالوة على ذلك ،بلغت القيمة
اإلجمالية لألصول في  31ديسمبر  4,076.1 ،2014مليون ريال قطري
مقارنة مع  3,602.6مليون ريال في السنة المنتهية في  31ديسمبر
 2013وهو ما نتج عنه صافي ربح  227.15مليون ريال قطري و دخل
شامل بلغ  226.4مليون ريال ،األمر الذي حقق ربحأساسي للسهم
بواقع  1.83ريال قطري علمًا بأن صافي الربح المحقق عن نفس
الفترة في  2013بلغ  220.67مليون ريال قطريو دخل شامل بلغ
 220.89مليون ريال مع تحقيق ربح أساسي للسهم بواقع 1.77
ريال.
إن التزام مجموعة المستثمرين القطريين الراسخ باالستدامة
يظل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا .كما أن القدرة على مواصلة
النمو تتعزز بشكل مباشر من خالل ثقة عمالئنا ومساهمينا
ومجتمعنا والئهم .ومع تطلع مجموعة المستثمرين القطريين
إلى عام  2015فإنها سوف تواصل العمل على إنجاز تغيير مبتكر
واستشراف غد أفضل .لدينا إيمان راسخ بدورنا في المساعدة في
بناء اقتصاد دولة قطر ودعم بنيتها التحتية متسارعة النمو،
والتي تُعد ركيزة من ركائز تحقيق أمتنا للتميز.
وأخيرًا ،فإنني نيابة عن مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة في مجموعة
المستثمرين القطريين أود أن أعرب عن خالص تقديري
للمساهمين وحكومة دولة قطر والهيئات غير الحكومية
وهيئة قطر لألسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر لإليداع
المركزي لألوراق المالية وجميع موظفينا على دعمهم المستمر
وجهودهم الدؤوبة إلنجاز أهدافنا وتحقيق التزامنا كأحد الشركات
الرائدة في الدولة.

ولهذا يسر مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين أن
يقدم التقرير حول أداء الشركة ومركزها المالي خالل السنة
ِّ
المنتهية في  31ديسمبر .2014

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

بفضل إستثماراتها في قطاعات مختلفة كشفت البينات المالية
الموحدة للربح و الخسارة لمجموعة المستثمرين القطريين

عبد اهلل بن ناصر المسند
رئيس مجلس اإلدارة
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مجلس اإلدارة

سعادة السيد /عبد اهلل بن ناصر المسند
رئيس مجلس اإلدارة

سعادة الشيخ /حمد بن فيصل جاسم
آل ثاني
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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سعادة الدكتور /خالد بن محمد
العطية
عضو مجلس اإلدارة

سعادة السيد /محمد بن أحمد المسند
عضو مجلس اإلدارة

السيد /محمد حسن السعدي
عضو مجلس اإلدارة

السيد /عبد العزيز الخليفي
عضو مجلس اإلدارة

السيد /فيصل بن عبد اهلل المانع
عضو مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس
اإلدارة

ملتزمون ببناء قطر

يقدم
يسر مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين أن
ِّ
ُ
تقريره حول أداء الشركة ومركزها المالي خالل العام .2014
تُثبت إنجازات الشركة التزامنا بالتميز والتحسين المستمر وما
كان لذلك أن يتحقق بدون ثقة مساهمينا ودعمهم المستمر.
لقد أسعدنا وأثلج صدورنا أن نواصل مشاهدة التحسن التدريجي
على مر السينين.
أداء ماليًا قويًا خالل
لقد أظهرت مجموعة المستثمرين القطريين ً
عام  ،2014فقد بلغت نمو إيرادات الشركة  41.7مليون ريال قطري
بفضل إستثمارات الشركة في مختلف المجاالت.كما بلغت القيمة
اإلجمالية لألصول في  31ديسمبر  2014إلى  4,076.1مليون ريال
قطري ،وقد بلغ صافي ربح الشركة  227.15مليون ريال قطري و
دخل شامل بلغ  226.4مليون ريال قطريو ربح أساسي للسهم
بواقع  1.83ريال قطري للسهم .و مقارنة بالعام  ،2013فقد بلغ
صافي األرباح المحقق في نفس الفترة  220.67مليون ريال قطري
و دخل شامل  220.89مليون ريال قطري مع ربح أساسي للسهم
بواقع  1.77ريال قطري للسهم.
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يواصل مجلس اإلدارة العمل على تطوير أنشطة المجموعة
وشركاتها الفرعية في جميع القطاعات ،وهو ما ضمن االستقرار
في األداء فض ً
ال عن تنوع استثماراتنا.
أود أن ُأعرب عن شكري وتقديري للجميع على ما بذلوه من جهد
لتحقيق هذا النجاح .إن التعاون الناجح والمثمر بين مجلس
اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية وموظفينا هو الذي يقود مجموعة
المستثمرين القطريين في عصر جديد من التنمية.
وفي الختام ،أود أن ُأعرب عن شكر مجلس إدارة مجموعة
المستثمرين القطريين على الثقة التي تضعونها فيهم على
الدوام ،وندعوا اهلل أن يمنحنا القوة على بذل المزيد من الجهود
من أجل الحفاظ على ثقتكم الغالية.
والسالم علينا جميعا ورحمة اهلل وبركاته.
عبداهلل بن ناصر المسند
رئيس مجلس اإلدارة
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اإلدارة التنفيذية
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السيد /عمر الحسن
مدير تطوير األعمال

السيد /أليكس أكليماندوس
المدير المالي

انضم الحسن إلى مجموعة المستثمرين
القطريين في سبتمبر  2009لتعزيز
األهداف االستثمارية للشركة والمواءمة
بينها ،ولديه خبرة تزيد عن  10سنوات في
مجاالت اإلدارة والعالقات العامة واإلعالم
وإدارة الفعاليات وهو حاصل على شهادة
البكالوريوس في إدارة األعمال .كما حضر
العديد من المؤتمرات وورش العمل
الدولية الرائدة في مجال القيادة واإلدارة.

انضم السيد أليكس للعمل لدى
مجموعة المستثمرين القطريين في 2014
وقد عمل من قبل لدى مجموعة غانم بن
سعد آل سعد وأوالده القابضة كمدير
مالي كما عمل في شركة ايه بي بي كندا
( )ABB Canadaكمراقب مؤسسي ،هذا
إلى جانب العديد من المناصب اإلدارية في
شركات متعددة الجنسيات .وهو حاصل
على درجة الماجستير في إدارة األعمال
من الجامعة األمريكية بالقاهرة وهو أيضًا
محاسب إداري معتمد.

السيد /نعمة اهلل أبي سعد
المستشار القانوني العام وأمين سر
مجلس اإلدارة
عمل السيد أبي سعد قبل انضمامه
إلى مجموعة المستثمرين القطريين
عام  2014في مجموعة الراجحي القابضة
كمدير قانوني للمجموعة .ولديه خبرة
تزيد عن  11سنة في مجال االستشارات
القانونية واإلدارة وهو حاصل على شهادة
ماجستير متخصصة في إستراتيجية
األعمال الدولية للمحامين من كلية إي إم
ليون إلدارة األعمال ،هذا إضافة إلى درجة
الماجستير في القانون التجاري الدولي
من جامعة باريس ديكارت ،وهو اآلن في
طريق االنتهاء من رسالة الدكتوراه في
التحكيم الدولي من جامعة.
Pantheon – Assas France

السيد /باسم حجاز
مدير التدقيق

السيد /فراس إبراهيم
مدير الموارد البشرية

إلتحق السيد /باسم حجاز بمجموعة
المستثمرين القطريين في العام .2014
حصل على بكالوريوس المحاسبة من
الجامعة األردنية و له خبرة  12عام في
التدقيق الداخلي بشركات المساهمة
العامة الكبرى المدرجة في الشرق
األوسط .كما حصل السيد /باسم على
الشهادات التالية :مدقق معتمد من
الواليات المتحدة األمريكية ،مدقق أنظمة
معلومات معتمد ،مراقبة التقييم الذاتي،
مراقبة المخاطر و أنظمة المعلومات،
تأمين إدارة المخاطر ،كما إجتاز مؤخرًا
كافة إختبارات المحاسبة العامة في
الواليات المتحدة .و عمل السيد /باسم
كعضو في لجان التدقيق الداخلي و أمانة
السر في شركات أخرى قبل إنضمامه
لمجموعة المستثمرين القطريين.

انضم السيد فراس لمجموعة
المستثمرين القطريين عام  2013ويتمتع
بخبرة تزيد عن  16عامًا من العمل في
بيئات المؤسسات واالستشارات لدى
العديد من المنظمات متعددة الجنسيات
والمنظمات المحلية والحكومية التي
تعمل في كل أرجاء منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا و بعض أرجائها
على مستوى صناعات متعددة .وهو
حاصل على درجة الماجستير في علوم
إدارة الموارد البشرية كما يمتلك العديد
من الشهادات في مجال نظم المعلومات
وإدارة الموارد البشرية وعلم النفس
المهني والجودة ،باإلضافة إلى كونه
عضوا في عدد من الهيئات المهنية
ً
مثل جمعية إدارة الموارد البشرية
( )SHRMوالمؤسسة األوروبية إلدارة
الجودة ( .)EFQMوقبل االنضمام لمجموعة
المستثمرين القطريين ،شغل فراس
العديد من المناصب اإلدارية البارزة في
شركات كبرى مثل شركة فيليبس
وجنرال إلكتريك.
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السيد /فيصل بن عبد اهلل المانع
العضو المنتدب
 -شركة إسمنت الخليج

السيد /خوسيه إسكاليرا
رئيس عمليات
 -شركة إسمنت الخليج

السيد /في كريشنان
مدير عمليات اإلنتاج
 -شركة إسمنت الخليج

السيد /صالح صالح
مدير المشتريات
 -شركة إسمنت الخليج

ُعين المانع كعضو منتدب في شركة
إسمنت الخليج ( )AKCCفي يونيو ،2012
ويعمل في الوقت الراهن رئيسًا للجنة
التدقيق وعضوًا في لجنة المكافآت.
وشغل المانع العديد من المناصب
الهامة منها نائب رئيس مجلس إدارة
مجموعة ردكو المانع ،وعضو مجلس
إدارة شركة الراية -ممث ً
ال لوزارة االقتصاد
والمالية  -ومدير تنمية المشاريع في بنك
قطر للتنمية ،وعضو اللجنة المنظمة
لمؤتمر التجارة العالمية ،وباحث في
التجارة الخارجية لدى وزارة االقتصاد
والتجارة.

انضم السيد خوسيه لشركة إسمنت
الخليج في سبتمبر  2012ولديه أكثر من
 16سنة خبرة في مجال صناعة األسمنت
في دول مختلفة .وقبل انضمام إسكاليرا
لشركة إسمنت الخليج كان يعمل مديرًا
لمصنع اإلسمنت في سيمكس إسبانيا
بعد أن عمل مديرًا لعمليات اإلسمنت
والمخلفات في سيمكس اإلمارات العربية
المتحدة .وهو حاصل على شهادة في
الكيمياء والهندسة الكيميائية من
جامعة كمبلوتنسي مدريد  -إسبانيا.

انضم إلى شركة إسمنت الخليج في
سبتمبر  ،2006ويتمتع بخبرة تزيد عن 23
عاما في العديد من مصانع اإلسمنت
ً
حول العالم ،وقد تخرج السيد كريشنان
عاما
كمهندس كيميائي وعمل لمدة ً 11
في صناعة اإلسمنت بالهند قبل االنتقال
إلى إف إل سميدث
“ ”FLSmidthكمدير للعمليات لمدة ست
سنوات.

انضم السيد صالح إلى مجموعة
المستثمرين القطريين في  ،2014وهو
حاصل على ماجستير إدارة األعمال في
تخصص إدارة المشاريع .وهو عضو في
جمعية إدارة المشتريات الكندية
(Purchasing Management
)Association of Canada
عاما في إدارة
ولديه خبرة تزيد عن ً 13
المشتريات والعقود لدى شركات دولية
تعمل في الشرق األوسط وأمريكا
الشمالية ،وقد اكتسب السيد صالح
خبرات واسعة في مجاالت الخرسانة
والنفط والغاز واإلنشاءات.
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تقرير اإلدارة
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مجموعة المستثمرين
القطريين
 .1االزدهار لتحقيق األفضل
تم تسجيل تحسن ملحوظ في معدالت دوران الموظفين في
 )%10.25( 2014مقارنة بمعدالت دوران الموظفين التي بلغت %29
و %21.5في  2012و 2013على التوالي.
وضعت مجموعة المستثمرين القطريين خططًا متنوعة
وطويلة المدى لضمان استدامة جميع استراتيجيات استبقاء
الموظفين والتي تهدف إلى استقطاب أفضل المواهب في
السوق والمحافظة عليها.
تشمل االستراتيجيات التي تتبعها مجموعة المستثمرين
القطريين ما يلي:
أ) رواتب ومميزات تنافسية
استعانت مجموعة المستثمرين القطريين بشركة هاي جروب
( )Hay Groupلوضع هيكل تنافسي لألجور على مستوى
المجموعة حتى تتبوأ مقعدها بين الشركات الرائدة في
المنطقة.

ملتزمون ببناء قطر

 .2التقطير

 .4الحوكمة وإدارة المخاطر واالمتثال

ب) العمليات

إن مجموعة المستثمرين القطريين ملتزمة تجاه المواطنين
القطريين ذوي الطموح المهني والقادرين على اإلسهام في
نجاح الشركة ككل بوضعهم في مواقع مناسبة وتطوير
قدراتهم في نفس الوقت.

تأسس قسم الحوكمة وإدارة المخاطر واالمتثال ( )GRCواألمن
عام  2014بهدف إعادة تشكيل الشركة لتكون جهة تزيد درجة
التركيز فيها على إجراء العمليات مما يتيح المواءمة في األعمال
على المستويات اإلستراتيجية والتشغيلية على حد سواء.

خصصت مجموعة المستثمرين القطريين فريقًا للتوظيف
بهدف دعم وتعزيز سياسة التقطير بوضع استراتيجية مناسبة
والمشاركة في الفعاليات والمعارض المتعلقة بسياسة التقطير.
وسوف يتبع هذا المزيد من المبادرات لجذب المواطنين
القطريين بشكل أفضل حتى يتأسس تجمع للمواهب يكون
رافده المواطنون القطريون الناجحون بالشركة.

تم تنفيذ ثالث إنجازات كبرى بنجاح:

تأسست عمليتان اثنتان رئيسيتان بناء على أطر عمل أهداف
مراقبة أنظمة المعلومات والتكنولوجيا المتعلقة بها ()COBIT
ومكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ( .)ITILوهاتان
العمليتان هما “عملية طلب الخدمات وإدارة الحوادث” و”عملية
إدارة األصول” التي تهدف إلى ضمان أداء أفضل بطريقة أكثر
كفاءة.

أ) السياسات

ج) إطار عمل إدارة المخاطر بالشركة

تم وضع وتنفيذ إطار عمل مثبت لسياسة تكنولوجيا
المعلومات بهدف تنظيم وضبط وزيادة التوعية باإلجراءات
واألنشطة والخدمات والبنى التحتية المتعلقة بتكنولوجيا
المعلومات .وسوف يلحق بهذا اإلطار مزيد من التحسين
والتطوير والتوسيع كلما ُأدخل المزيد من السياسات.

أسست مجموعة المستثمرين القطريين عملية ونظام
خاصين بإدارة المخاطر بالشركة ( )ERMبناء على إطار عمل
لجنة المنظمات الراعية للجنة تريدواي ( .)COSOفهذا من شأنه
المساعدة في تحقيق أهداف األداء ومنع خسارة الموارد وضمان
االمتثال للقوانين والتشريعات المحلية وضمان رفع التقارير
بفاعلية وذلك مع وضع آثار المخاطر على األهداف اإلستراتيجية
والتشغيلية في الحسبان.

 .3مرحلتا أنظمة ساب األولى والثانية
من المتوقع أن تكون التكنولوجيا هي القوة المحركة لفاعلية
مجموعة المستثمرين القطريين .ولتحقيق هذه الغاية ،تم
تخصيص استثمارات كبيرة لتنفيذ نظام ساب لتخطيط موارد
الشركة (.)SAP ERP
يتم تنفيذ نظام ساب على مراحل حيث ُيصب التركيز على
إدارة التغيير وإشراك جميع األطراف ذات الصلة ونماذج ترتيب
األولويات والوظائف التي يقوم بها كل منهم .وحتى اآلن تحقق
النجاح في تنفيذ النماذج التالية :التمويل والرقابة ،إدارة المواد،
المبيعات والتوزيع ،تخطيط اإلنتاج ،صيانة المصانع.
بدأت عمليات اإلعداد للمرحلة الثانية لتنفيذ تطبيق وحدة إدارة
رأس المال البشري ( )HCM Moduleبالتزامن مع إدخال مزيد من
التحسينات على النماذج الحالية.

ب) إعادة تشكيل السياسات
أعادت مجموعة المستثمرين القطريين تشكيل سياساتها
لخلق قيمة ذات معنى لجميع الخدمات المقدمة لموظفيها
على الصعيد الداخلي وكذلك تحديث آليات الرقابة.
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حصلت شركة إسمنت الخليج على شهادة اآليزو  9001عام 2008
عن أنظمة إدارة الجودة وشهادة اآليزو  14001عام  2004عن نظام
إدارة البيئة وشهادة  OHSAS 18001عام  2007عن نظام إدارة الصحة
والسالمة والتي تمنحها  LMSويعتمدها  ،JAS-ANZوهو عضو
في المنتدى الدولي لالعتماد (.)IAF

الصناعة في مجموعة
المستثمرين القطريين
خالل  ،2014تابعت شركة إسمنت الخليج الحفاظ على التزامها
الكامل بمتطلبات االستدامة والجودة والنمو والصحة والسالمة
والبيئة بهدف أن تصبح إحدى الشركات الرائدة في هذه
الصناعة في المنطقة.
 .1الصحة والسالمة والبيئة
كان العام  2014عامًا ناجحًا لشركة إسمنت الخليج من حيث
الصحة والسالمة المهنية والبيئة .كان هنالك انخفاض واضح
في معدل الحوادث ودون وجود حوادث تذكر ،وهذا عائد في
المقام األول إلى الرقابة الحثيثة الموضوعة على األنشطة
التشغيلية المنتظمة وغير المنتظمة وكذلك إدخال وحدات
التدريب على الصحة والسالمة والبيئة وتنفيذ إجراءات الصحة
والسالمة والبيئة.
تلتزم شركة إسمنت الخليج بتحقيق االستدامة البيئية في
عمليات تصنيع األسمنت من المواد الخام وحتى المنتج النهائي
مع ضمان االمتثال للقوانين والمعايير البيئية.
 .2ضمان الجودة
أعلنت شركة إسمنت الخليج عن إدخال معايير الجودة المعترف
بها دوليًا في عملياتها الرئيسية .وتشكل هذه الخطوة
جزءًا من استراتيجية الشركة الرامية إلى التطوير والتحسين
المستمر وتضعها بين الشركات الرائدة التي تتبنى أساليب
عالمية في تصنيع األسمنت وبيعه.
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وبهذه المعايير الراقية لموردي وعمالء شركة إسمنت الخليج
االطمئنان إلى أن الشركة تقدم منتجات وخدمات باستخدام
طريقة نوعية ُمعترف بها عالميًا.
 .3األداء التشغيلي
حققت شركة إسمنت الخليج النجاح وحافظت عليه طوال العام
عن طريق مداومة الكفاءة والفاعلية في كافة جوانب التشغيل.
وقد تحققت جميع أهداف العام  2014بتطبيق منهجية مثالية
في كافة األنشطة التشغيلية بالمصنع ومنها الصيانة
وإجراء العمليات والجودة والصحة والسالمة والبيئة والخدمات
اللوجستية.
وقد كان لتشغيل نظام ساب بنجاح أثر إيجابي في تحقيق
النجاح عام .2014
تنتج شركة إسمنت الخليج  6000طن من الكلنكر في اليوم و
قد بلغ إجمالي الكلنكر المنتج في  1,892,656 2014طن كما بلغ
إنتاج األسمنت  2,118,700طن بزيادة
 % 16.9مقارنة بالعام  .2013و جدير بالذكر أن الخليج لألسمنت قد
حطمت ثالثة أرقام قياسية في تاريخ الشركة حيث حققت في
العام  2014أعلى مبيعات في اليوم الواحد و أعلى إنتاج شهري و
أعلى مبيعات خالل الشهر الواحد.
قام أسطول النقل في شركة إسمنت الخليج بنقل 554,912
طن من المواد الخام (المحلية والمستوردة) إلى مرفق التخزين
في أم باب مما يضمن استمرارية العمليات وتوريد المنتجات
لجميع العمالء.تم تسليم ما مجمله  334,631طن من األسمنت
بنجاح للعمالء.

 .4مشروع الخط 2
واصلت شركة إسمنت الخليج في  2014جهودها إلنشاء خط
اإلنتاج الثاني بسعة  5800طن يوميًا من الكلنكر واضعة في
إعتبارها تدشين كافة أجزاء الخط الثاني في عام  2015كما هو
مخطط له .و يجري الفحص المستمر على معدات المصنع مع
ضمان وصول المعدات و أجزائها إلى موقع المشروع.
 .5المبيعات
كان العام  2014عامًا مميزًا لشركة الخليج لألسمنت،حيث حققت
الشركة حصة سوقية بلغت  % 40إضافة إلى زيادة في مبيعات
األسمنت من  1,805,976إلى  2,119,970طن متري بما يمثل نموًا
بمقدار  % 17.38مقارنة بالعام .2013
تم تصميم األسمنت بحيث يلبي احتياجات العمالء المتنوعة بما
في ذلك التطبيق عالي األداء الذي استلزم متانة وقوة معززة.
كما تم تزويد العمالء بالدعم الفني والمساعدة في طلبات
الشراء والمساعدة اللوجستية واإليضاحات والتدريبات الالزمة
فيما يتعلق بالعقارات واالستخدام المناسب لألسمنت.
يود القائمون على شركة إسمنت الخليج توجيه الشكر لجميع
العمالء والموردين على ثقتهم ودعمهم ووالئهم وكذلك
لجميع الموظفين اللتزامهم الذي ال ينثني في إنجاحنا في العام
.2014
 .6مؤتمر ومعرض وورشة عمل مواصفات قطر لإلنشاء
شاركت شركة إسمنت الخليج بشكل حصري باعتبارها الراعي
الرئيسي لإلصدار الخامس من مؤتمر ومعرض مواصفات قطر
لإلنشاء ( )QCS 2014الذي ُعقد في أكتوبر  2014بالدوحة.
كان الهدف من ذلك الحدث هو اإلعالن عن مواصفات اإلنشاء في
دولة قطر ودعمها وتعزيزها وقد حضرت شركة إسمنت الخليج
لكي تعرض دعمنا وتؤكد على التزامنا بمعايير ومواصفات
الجودة القطرية .كما شارك موظفونا وبشكل فعال في ورش
العمل التفاعلية التي صاحبت هذا الحدث الهام.
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مجموعة المستثمرين
القطريين للتكنولوجيا
الشركة القطرية لألنظمة واإلستثمارات األمنية ( )QSSهي “دار
لهندسة األنظمة” تتخصص في إضافة القيمة إلى المنتجات
التي يصنعها اآلخرون .وتتمتع شركة أنظمة قطر األمنية
بالمهارة في إصدار حلول هندسية تطابق المتطلبات األمنية
للعمالء ،وفي هذا الصدد فهي تقدم مهارات خاصة ليس فقط
للمستخدم النهائي ولكن للعديد من دور الهندسة الرائدة
المشتركة في مشاريع التسليم على المفتاح.
تتخصص الشركة القطرية لألنظمة واإلستثمارات األمنية في
تصميم وهندسة وتجميع وتركيب وتجربة وصيانة أنظمة
السالمة األمنية المتكاملة والدوائر التلفزيونية المغلقة ()CCTV
وأنظمة التحكم في الدخول وإنذارات الحريق وأنظمة المراقبة
الصناعية وأنظمة مراقبة مخاطبة الجماهير واإلخالء الصوتي
والحماية الخارجية وغلق الطرق والمسح الضوئي للحقائب
وأنظمة األشعة السينية.
ويتيح هذا النطاق الهائل من الخبرة للشركة القطرية لألنظمة
واإلستثمارات األمنية أن تعرض على عمالئها باقات حلول شاملة.
تعمل الشركة القطرية لألنظمة واإلستثمارات األمنية في مجال
األنظمة وكجهة لتحقيق تكامل األنظمة وهي تقدم حلوالً
حديثة قابلة للتطوير.
من العمالء الكبار الذين يستعينون بشركة أنظمة قطر األمنية:
•الديوان األميري
•صاحب السمو أمير دولة قطر
•سعادة وزير الخارجية
•مؤسسة حمد الطبية
•القوات المسلحة القطرية
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•قوات األمن الداخلي
•الحرس األميري
•هيئة الجمارك والموانئ
•قطر غاز
•قطر للبترول
•راس غاز
•إكسون موبيل
•اإلدارة الصناعية في مدينة راس لفان
•مكتب المشاريع الخاصة ()SPO
•القوات المسلحة القطرية (مقر القيادة العامة)
•البحرية القطرية ،القوات الجوية القطرية
•مجلس األوقاف
•مطار حمد الدولي
•اللجنة األولمبية القطرية
•إستاد السد
•إستاد الريان
•إستاد الوكرة
•إستاد االتحاد
•المكتب الهندسي الخاص ()PEO
•برج الخليج الغربي 44
•برج الدانة
•برج النخلة 2
•صناعات النفط والغاز
•قطاعات أخرى خاصة وغير خاصة
من شركاء شركة أنظمة قطر األمنية أشهر وأعرق شركات
معدات األمن والسالمة والتصنيع من المملكة المتحدة وأوروبا
والواليات المتحدة:
•أميريكان داينامكس ( - )AMERICAN DYNAMICSالدوائر
التلفزيونية المغلقة ()CCTV
•ثورن سيكيوريتي ( – )THORN SECURITYأنظمة إنذار الحرائق
•سوفت وير هاوس ( – )SOFTWARE HOUSEالتحكم في
الدخول
•جونيبو ( – )GUNNEBOالحماية الخارجية
•سميث ديتيكشن ( – )SMITHS DETECTIONالمسح باألشعة
السينية
•سيا ( – )CEIAأجهزة كشف المعادن
•ماويل ( – )MAUELLجدران الفيديو
•ماويل ( – )MAUELLالحلول المتكاملة الشاملة
•بروكسيميكس ( – )PROXIMEXاألمن المادي

معرض مليبول
شاركت شركة أنظمة قطر األمنية في الفترة من  20إلى 22
أكتوبر للمرة الرابعة في معرض مليبول بمركز معارض الدوحة.
حيث أتاح هذا المعرض فرصة عظيمة لشركة أنظمة قطر
األمنية لكي تعرض حلولها وأنظمتها ومعداتها واسعة النطاق
في السوق فض ً
ال عن تقديم حلول ذكية وفعالة عن طريق
تحقيق التكامل ألنظمة متعددة في نفس الوقت .وقد كانت
فرصة للتميز من بين  261شركة دولية تشارك في هذا الحدث
عن طريق عرض أحدث المعدات ومشاركة خبرات الشركة
الواسعة في مشروعات األمن والسالمة الكبرى بالتعاون مع
شركات محلية معروفة.

•استقطاب موظفي مبيعات أكفاء للوصول إلى العمالء الجدد
والمشاريع المحتملة.
•تخطيط وتنفيذ خطة للتدريب الفني والتدريب على
المبيعات.
•إضافة منتجات جديدة إلى قائمة خطوط اإلنتاج والتوريدات
الحالية.
•افتتاح قاعة عرض أنظمة قطر األمنية الخاصة باألنظمة
منخفضة الفولطية.
تحققت األهداف من المشاركة الرابعة في معرض ميليبول
بفضل الموردين الرئيسيين لشركة أنظمة قطر األمنية ممن
أسهموا في نجاح هذا الحدث.

وأثمر هذا الحدث بعد انتهائه عن العديد من فرص األعمال
المستقبلية ومن ثم تنفيذ خطة تسويقية مستقبلية بعد
المعرض تشمل ما يلي:
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الشركة الدولية التقنية
للتجارة ()ITT
الشركة الدولية التقنية للتجارة ( )ITTهي إدارة تجارية متخصصة
تابعة لمجموعة المستثمرين القطريين نجحت في الفوز بعقود
تقدم
عدد من المشروعات في مجاالت متعددة وتنفيذهاِّ .
الشركة الدولية التقنية للتجارة المنتجات والخدمات االستشارية
بما يلبي نطاقًا عريضًا من االحتياجات في السوق القطرية.
وهي تمثل العديد من الشركات ذات السمعة العالمية القائمة
بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في دولة قطر.
مجاالت الخبرة:
•الشاشات اإللكترونية
•الصناعة الرياضية
•المركبات المتخصصة
•المشاريع الدولية
المشاريع في دولة قطر:
•نادي السباق والفروسية ()REC
•لجنة سباق الهجن
•أسباير لوجستيكس  -مجمع حمد للرياضات المائية
•مؤسسة قطر ،أكاديمية قطر
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أبرز الجوانب
المالية
 .1خالل العام  2014بلغ الدخل الكلي التشغيلي  590مليون ريال قطري مقارنة مع  548.4مليون ريال العام .2013

 .3حقوق المساهمين بلغت  2.265مليار ريال قطري مقارنة مع  2.138مليار ريال في العام .2013

الدخل التشغيلي

حقوق المساهم
600
590

2.3

590

2.265

580

2.2

570

548.4

2013

2.15

2.138

560
550

2013

2.1

2014

2.05

540
530

2014

520

 .2الدخل الصافي في العام  227.15 2014مليون ريال قطري مع  220.67في العام .2013

 .4الربح األساسي على السهم بلغ  1.83ريال قطري مقارنة مع  1.77ريال في العام .2013

ربح السهم

صافي الدخل

1.84

228
227.15

1.83

226

1.83

224
220.67
2013

31

2014

2.25

1.81

222
220

1.77

218
216

1.82

2013

2014

1.8
1.79
1.78
1.77
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البيانات المالية
الموحدة مع تقرير مدقق
الحسابات المستقل
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2014
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تقرير مدقق الحسابات
المستقل
المحترمين
السادة /المساهمين
مجموعة المستثمرين القطريين (ش.م.ق)
الدوحة  -قطر
تقريرحول البيانات المالية الموحدة
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لمجموعة المستثمرين القطريين (ش.م.ق) (“الشركة”) وشركاتها التابعة (ويشار
إليهما مجتمعة بـ “المجموعة”) والتي تتضمنبيان المركز المالي الموحد كما في  31ديسمبر  2014وكل من بيانات الربح أو الخسارة
وبنود الدخل الشامل اآلخرى والتغيرات في حقوق المساهمين الموحدة والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ
واإليضاحات التي تشتمل على ملخص ألهم السياسات المحاسبية والمعلومات التفسيرية األخرى.
مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ومتطلبات
قانون الشركات التجارية القطري ،واإلحتفاظ بأنظمة الرقابة الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضرورية لغرض إعداد وعرض البيانات المالية
الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية ،سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.
مسؤولية مدقق الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية الموحدة إستنادًا إلى تدقيقنا .لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية
للتدقيق ،وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على
تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدةخالية من أخطاء جوهرية.
يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بينّات تدقيق ثبوتية للمبالغ واإلفصاحات في البيانات المالية الموحدة .تستند
اإلجراءات المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات ،بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة ،سواء كانت
ناتجة عن احتيال أو خطأ .وعند القيام بتقييم تلك المخاطر ،يأخذ مدقق الحسابات في االعتبار إجراءات الرقابة الداخلية للمجموعة
المتعلقة باإلعداد والعرض العادل للبيانات المالية الموحدة ،وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف ،وليس
لغرض إبـداء رأي حـول فعاليـة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لدى المجموعة .يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالئمة السياسات
المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة وكذلك تقييم العرض اإلجمالي للبيانات المالية الموحدة.
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نعتقد أن بينّات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسًا لرأينا حول التدقيق.
الرأي
في رأينا أن البيانات المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة ،من جميع النواحي الجوهرية ،المركز المالي الموحد لمجموعة المستثمرين
القطريين (ش.م.ق) وشركاتها التابعةكما في  31ديسمبر  2014وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية
في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
أمور أخرى
إن البيانات المالية الموحدة لمجموعة المستثمرين القطريين (ش.م.ق) وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
 2013قد تم التدقيق عليها من قبل مدقق حسابات آخر والذي أبدى رأيًا غير متحفظ لتلك البيانات المالية في تاريخ  9فبراير .2014
تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى
برأينا أيضًا ،أن المجموعة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن الجرد الفعلي للمخزون قد أجري وفقا لألصوال المتبعه ،لقد حصلنا
على كافة المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق ،وحسب علمنا وإعتقادنا وفي حدود المعلومات التي توافرات
لدينا لم تقع خالل السنة المالية مخالفات ألحكام النظام األساسي للشركة أو ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم ( )5لسنة
 2002على وجه قد يؤثر بشكل جوهري علي نشاط المجموعة أو في مركزها المالي.
			
في الدوحة  -قطر
			
 4فبراير 2015

عن ديلويت آند توش
فرع قطر

محمد عثمان باهيميا
الشريـــــــك المدير
سجل مراقبي الحسابات رقم ()103
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بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى الموحد

بيان المركز المالي الموحد

للسنة المنتهية في  31ديسمبر2014

كما في  31ديسمبر2014

إيضاح
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
موجودات غير ملموسة
ممتلكات وآالت ومعدات
الشهرة
استثمارات عقارية
شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
استثمارات متاحة للبیع
إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
المخزون
مبالغ مستحقة من عمالء عن أعمال عقود
ذمم مدينة
مطلوب من أطراف ذات عالقة
دفعات مقدمة للموردین
مصاریف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى
نقد وأرصدة لدى البنوك
إجمالي الموجودات المتداولة

2014
ريـال قطري

5
6
7
8
9
10

2٫373٫030
2٫220٫837٫207
314٫457٫585
605٫485٫909
52٫295٫690
2٫215٫846
3٫197٫665٫267

3٫014٫228
1٫921٫969٫108
314٫457٫585
495٫492٫613
48٫758٫844
3٫949٫358
2٫787٫641٫736

11

124٫698٫976
6٫574٫249

131٫134٫866
6٫361٫317

12
( 13أ)

152٫816٫341
2٫522٫007
83٫089٫713

146٫195٫265
870٫500
118٫424٫649

14
15

17٫120٫650
491٫651٫340
878٫473٫276

12٫844٫320
399٫203٫447
815٫034٫364

4٫076٫138٫543

3٫602٫676٫100

1٫243٫267٫780
542٫933٫575
()1٫771٫109
387٫905٫526

1٫243٫267٫780
520٫218٫378
()1٫037٫597
282٫392٫641

93٫245٫084

93٫245٫084

2٫265٫580٫856

2٫138٫086٫286

إجمالي الموجودات
حقوق المساهمين و المطلوبات
رأس المال
إحتياطي قانوني
إحتياطي القيمة العادلة
أرباح مدورة

16
17
10

توزيعات أرباح مقترحة
إجمالي حقوق المساهمين
المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
قروض إسالمية
مكافأة نهاية خدمة الموظفين
إجمالي المطلوبات غير متداولة

2013
ريـال قطري

18
19

1٫303٫690٫147
6٫511٫704
1٫310٫201٫851

1٫125٫298٫249
5٫146٫192
1٫130٫444٫441

18

177٫265٫841
79٫736٫442

37٫201٫817
36٫675٫105

(13ب)

164٫697
67٫073٫926

164٫697
62٫363٫287

20
21

1٫463٫808
174٫651٫122
500٫355٫836

3٫927٫850
193٫812٫617
334٫145٫373

إجمالي المطلوبات

1٫810٫557٫687

1٫464٫589٫814

إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

4٫076٫138٫543

3٫602٫676٫100

المطلوبات المتداولة
قروض إسالمية
ذمم دائنة
مستحق لطرف ذات عالقة
محتجزات دائنة
أوراق دفع
مستحق إلي أطراف ذات عالقة
إجمالي المطلوبات المتداولة

إيضاح
اإليرادات
تكلفة اإليرادات
إجمالي الربح
إيرادات اإلستثمار
إيرادات اإليجار
الدخل من الودائع القصيرة األجل
إيرادات أخرى
مخصص إنخفاض قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع
صافي الحركة في تغير القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
مصاريف البيع والتوزيع
مصاريف إدارية وعمومية
تكاليف تمويل
حصة األرباح من الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية
صافي ربح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى
صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع
خسارة  /ربح الدخل الشامل األخرى
إجمالي الدخل الشامل
العائد األساسي والمخفف على السهم الواحد

22
23

8
24
25
9

10

27

2014
ريـال قطري
590٫068٫847
()281٫606٫612
308٫462٫235

2013
ريـال قطري
548٫378٫053
()254٫215٫994
294٫162٫059

392٫360
4٫941٫174
1٫644٫955
20٫991٫933
()1٫000٫000
()1٫322٫046
()7٫964٫470
()77٫764٫162
()38٫985٫393
17٫755٫379
227٫151٫965

1٫080٫677
2٫479٫361
2٫311٫440
6٫015٫712
-()2٫731٫926
()13٫115٫723
()48٫803٫841
()39٫364٫079
18٫637٫389
220٫671٫069

()733٫512
()733٫512
226٫418٫453
1.83

225٫268
225٫268
220٫896٫337
1.77

تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية الموحدة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة في  4فبراير  2015وقد قام بالتوقيع نيابة عنهم:
سعادة الشيخ  /حمد بن فيصل آل ثاني
نائب رئيس مجلس اإلدارة
إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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2014
2014
2014
إيضاح

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد

للسنة المنتهية في  31ديسمبر2014

					

2014

رأس المال اإلحتياطي القانوني كما موضح في التقرير المالي

2013

ريـال قطري

ربح السنة

بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

ريـال قطري

1٫243٫267٫780

--

ريـال قطري

498٫151٫271

--

ريـال قطري

()1٫262٫865

--

ريـال قطري

182٫550٫539

--

ريـال قطري

93٫245٫084

225٫268

الرصيد في  1يناير 2013

2٫015٫951٫809

--

إجمالي الدخل الشامل

توزيعات أرباح مدفوعة

توزيعات أرباح مقترحة للمساهمين

صندوق المساهمات الرياضية واإلجتماعية

تحويالت لإلحتياطي القانوني

--

--

--

--

--

--

ربح السنة

بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

إجمالي الدخل الشامل

توزيعات أرباح مدفوعة

توزيعات أرباح مقترحة للمساهمين

صندوق المساهمات الرياضية واإلجتماعية

تحويالت لإلحتياطي القانوني

220٫671٫069

--

--

--

--

22٫067٫107

1٫243٫267٫780

--

--

--

--

--

--

--

الرصيد في  31ديسمبر 2014

--

225٫268

--

--

--

--

520٫218٫378

--

--

--

--

--

--

22٫715٫197

1٫243٫267٫780

--

220٫671٫069

--

()93٫245٫084

()5٫516٫776

()22٫067٫107

()1٫037٫597

--

()733٫512

()733٫512

--

--

--

--

542٫933٫575

225٫268

--

()93٫245٫084

93٫245٫084

--

--

282٫392٫641

227٫151٫965

--

227٫151٫965

--

()93٫245٫084

()5٫678٫799

()22٫715٫197

()1٫771٫109

220٫671٫069

220٫896٫337

()93٫245٫084

--

()5٫516٫776

--

93٫245٫084

--

--

--

()93٫245٫084

93٫245٫084

--

--

387٫905٫526

الرصيد في  31ديسمبر 2013

2٫138٫086٫286

227٫151٫965

()733٫512

226٫418٫453

()93٫245٫084

--

()5٫678٫799

--

93٫245٫084

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر2014

إيضاح

2014
ريـال قطري

األنشطة التشغيلية
ربح السنة
تعديالت:
إطفاء موجودات غير ملموسة
استهالك ممتلكات وآالت ومعدات
تكاليف تمويل
حصة األرباح من الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
مخصص إنخفاض القيمة لإلستثمارات المتاحة للبيع
مخصص بضاعة تالفة وبطيئة الحركة
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
الخسارة ( /الربح) من إستبعاد  /شطب ممتلكات وآالت ومعدات
صافي الحركة من التغير في القيمة العادلة الستثمارات العقارية
مكافأة نهایة الخدمة للموظفین

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

2٫265٫580٫856
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التغيرات في رأس المال العامل:
مخزون
مطلوب من العمالء مقابل أعمال عقود
الذمم المدينة
مطلوب من أطراف ذات عالقة
دفعات مقدمة للموردین
مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى
مستحق إلى عمالء مقابل أعمال عقود
الذمم الدائنة
محتجزات دائنة
مستحقات وذمم دائنة أخرى
النقد الناتج من التشغیل
مكافأة نهایة الخدمة للموظفین المدفوعة
تكلفة تمويل مدفوعة
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
األنشطة اإلستثمارية
المتحصل من بیع ممتلكات وآالت ومعدات
شراء موجودات غير ملموسة
شراء ممتلكات وآالت ومعدات
شراءإستثمارات عقارية
شراء إستثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
توزيعات أرباح من شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية
األنشطة التمويلية
قروض إسالمية
سداد قروض اإلسالمية
المدفوع لصندوق المساهمات الرياضية واإلجتماعية
أوراق قبض
توزیعات أرباح نقدیة مدفوعة
صافي النقد الناتج من( /المستخدم في) األنشطة التمويلية
صافي الزیادة في النقد وشبه النقد الغير محتجز
النقد وشبه النقدغير المحتجز في بداية السنة
النقد وشبه النقدغير المحتجز في نهاية السنة

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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()57٫277٫177
()5٫516٫776
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179٫765٫534
88٫659٫589
370٫279٫258
458٫938٫847

165٫276٫657
()55٫426٫815
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370٫279٫258

40

ملتزمون ببناء قطر

مجموعة المستثمرين القطريين ش م ق | التقرير السنوي 2014

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 .2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر2014

 :2.1المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي لها تأثير على األرصدة المدرجة في البيانات المالية الموحدة

 .1التأسيس والنشاط
تأسست مجموعة المستثمرين القطريين (“الشركة”) وهي
شركة مساهمة قطریة في دولة قطر في  ٤مایو  ٢٠٠٦وقیدت
بالسجل التجاري تحت رقم ( .)٣٢٨٣١تعمل الشركة وفقا لنصوص
قانون الشركات التجاریة القطري رقم ( )5لسنه  ٢٠٠٢ولوائح بورصة
قطر.
تزاول الشركة بصفة رئيسية أنشطة اإلستثمار في األسهم
والسندات واألوراق المالية المشاركة في إدارة الشركات التابعة
لها وتملك براءات اإلختراع واألعمال التجارية واإلمتيازات وتأجيرها
وتملك العقارات وتزاول الشركة ايضا أنشطة تصنیع وبیع
إسم الشركة التابعة
مجموعة المستثمرین القطریین العقاریة (ش.ش.و)
مجموعة المستثمرین القطریین لتطویر المشاریع
(ش.ش.و)
مجموعة المستثمرین القطریین (كیو آي جي
العالمية) (ش.ش.و)
مجموعة المستثمرین القطریین الصناعیة (كیو آي
جي الصناعیة) (ش.ش.و)
مجموعة المستثمرین القطریین للخدمات البحریة
(كیو آي جي البحریة) (ش.ش.و)
مجموعة المستثمرین القطریین للتكنولوجیا (كیو آي
جي تكنولوجي) (ش.ش.و)
مجموعة المستثمرین القطریین للتجارة (ش.ش.و)
مجموعة المستثمرین القطریین للخدمات المالية
(كیو آي جي للخدمات المالية) (ش.ش.و)
مجموعة المستثمرین القطریین للصناعات الخفيفة
(كیو آي جي للصناعات الخفيفة) (ش.ش.و)
مجموعة المستثمرین القطریین للخدمات العامة (كیو
آي جي للخدمات) (ش.ش.و)
شركة المستثمر (ش.ش.و)
مجموعة المستثمرین القطریین (ش.ش.و)
مجموعة المستثمرین القطریین (ش.ش.و)

اإلسمنت .كما تقوم الشركة بأعمال تركیب وتشغیل وصیانة
المصانع واستیراد وتصدیر اإلسمنت واالستثمار في األسهم و
العقارات.
تتضمن البیانات المالیة الموحدة كل من البیانات المالیة للشركة
وكافة شركاتها التابعة المملوكة بالكامل (ویشار إلیها مجتمعة
بـ “المجموعة”).
تمتلك الشركة  %100من المساهمة والسيطرة على الشركات
التالي ذكرها (يشار اليها مجتمعة بـ “ المجموعة”) كمافي31
ديسمبر :2014

فيما يلي المعاير الدولية للتقارير المالية المعدلة والتي كان لها تأثير في السنة الحالية وتم تطبيقها في إعداد هذه البيانات المالية
الموحدة:
المعدلة:
(أ) المعايير
ّ
سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2014
العرض” -تعديالت لتوضيح التطبيقات الحالية المتعلقة بتسوية المتطلبات.
(المعدل) “األدوات المالية
معيار المحاسبة الدولي رقم ()32
ّ
المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ( 10و  )12ومعيار المحاسبة الدولي تعديالت لتقديم إستثناء من متطلبات توحيد اإلستثمار في الشركات التابعة
لشركة إستثمار.
(المعدل)
رقم ()27
ّ
تعديالت ناتجة من إيضاحات المبالغ القابلة للتحصيل للموجودات غير المالية.
(المعدل)
معيار المحاسبة الدولي رقم ()36
ّ
تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم (“ )39األدوات المالية” :اإلعتراف والقياس
(المعدل)
معيار المحاسبة الدولي رقم ()39
ّ
لتوضيح أنه ال توجد حاجة إليقاف محاسبة التحوط إذا كانت مشتقات التحوط
مستبدلة وتم إستيفاء معايير معينة.

نسبة
الملكیة
%100
%100

االستثمار العقاري
أعمال المعدات الصناعیة

(ب) التفسيرات الجديدة:

قطر

%100

تمثیل شركات عالمیة

سارية المفعول للفترات التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2014

قطر

%100

أعمال التجهیزات الصناعیة (میكانیكیة/هندسیة)

قطر

%100

خدمات الشحن البحري

قطر

%100

خدمات تكنولوجیا المعلومات

قطر
قطر

%100
%100

تمثیل شركات عالمیة
الخدمات المالية

قطر

%100

أعمال تجهيزات صناعية ميكانيكية وهندسية

قطر

%100

مقاوالت إنشاء المباني

قطر
قطر
قطر

%100
%100
%100

التجارة في مواد البناء والمعدات والحافالت
استثمارات وتجارة أخرى
توكیالت واستثمارات عقارية

بلد التأسیس
قطر
قطر

النشاط الرئیسي

تشمل القائمة أعاله ،الكيانات التي لها إستثمارات في شركات تابعه أخرى ،تسيطر عليها المجموعة مثال لذلك شركة الخليج
لألسمنت (ش.ش.و)وشركة قطر العالمية للتقنيات والتجارة (ش.ش.و) وشركة قطر للنظم األمنية (ش.ش.و)
في خالل الفترة المنتهية في  31ديسمبر  ،2014قامت المجموعة بتصفية أعمالها في كيب قطر (ش.ش.و).

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ()21

“الضرائب”.

والمعدلة لم يكن لها تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية 31
إن تطبيق هذه المعايير الجديدة
ّ
ديسمبر  2014بإستثناء بعض التغيرات في عرض البيانات المالية واإليضاحات.
 :2.2المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول (مع إمكانية التطبيق المبكر)
لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول التالية:
(أ) المعايير الجديدة:
ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2016
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()14

الحسابات المؤجلة الناتجة عن تحديد األسعار تنظميًا.

ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2017
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()15

اإليرادات من العقود مع العمالء.

سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2018
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9

41

األدوات المالية.

42

ملتزمون ببناء قطر

مجموعة المستثمرين القطريين ش م ق | التقرير السنوي 2014

المعدلة:
(ب) المعايير
ّ

 .3السياسات المحاسبية الهامة

سارية المفعول للفترات التي تبدأ في أو بعد  1يوليو .2014

بيان اإللتزام

معيار المحاسبة الدولي رقم (( )19المعدل)
تحسينات سنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية 2012 - 2010
تحسينات سنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية 2013 - 2011

تعديل لتوضيح المتطلبات المتعلقة في كيفية ربط المساهمات من
الموظفين أو األطراف األخرى إلى فترة الخدمة المرتبطة بها.
تعديالت إلصدار توضيحات على المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ( 2و3
و 8و )13ومعايير المحاسبة الدولية رقم ( 16و 24و.)38
تعديالت إلصدار توضيحات على المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ( 1و3
و )13ومعيار المحاسبة الدولي رقم (.)40

سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2016
تعديالت إلصدار توضيحات وإضافة توجيهات إضافية /محددة على المعايير
تحسينات سنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية 2014 - 2012
الدولية للتقارير المالية رقم ( 5و )7ومعايير المحاسبة الدولية رقم ( 19و.)34
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )28تعديالت متعلقة ببيع أو مساهمة األصول بين مستثمر وشركته الزميلة
أو مشروعه المشترك.
(المعدلّة)
تعديالت متعلقة بمحاسبة اإلستحواذ على حصة في عملية مشتركة.
(المعدل)
()11
رقم
المالية
للتقارير
الدولي
المعيار
ّ
تعديالت متعلقة بتوضيح طرق مقبولة لإلستهالك واإلطفاء وتعديالت
(المعدل)
()16
رقم
الدولي
المحاسبة
معيار
ّ
لتصبح األشجار المثمرة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم (.)16
تعديالت متعلقة بتوضيحات طرق مقبولة لإلستهالك واإلطفاء.
(المعدل)
معيار المحاسبة الدولي رقم ()38
ّ
تعديالت لتصبح األشجار المثمرة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم
(المعدل)
معيار المحاسبة الدولي رقم ()41
ّ
(.)16

ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2016
(المعدل)
معيار المحاسبة الدولي رقم ()27
ّ

تعديالت إعادة طريقة حقوق الملكية كإختيار محاسبي لإلستثمارات في
الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة في البيانات
المالية المنفصلة للمنشأة.

سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  1يناير ( 2018عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ())9
(المعدل)
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()7
ّ
(المعدل)
معيار المحاسبة الدولي رقم ()39
ّ

إفصاحات األدوات المالية  -تعديالت تتطلب إفصاحات حول التطبيق األولي
للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (.)9
تعديالت تسمح للمنشأة أن تختار اإلستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة
التحوط في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39التي تخص تحوط القيمة
العادلة للتعرض ألسعار الفائدة لجزء من محفظة األصول المالية أو
المطلوبات المالية عندما يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
( ، )9وتمديد خيار القيمة العادلة لبعض العقود التي تلبي إستثناءات
النطاق “إستخدام خاص”.

تتوقع اإلدارة أن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات في الفترات الالحقة لن يكون له تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة
للمجموعة في فترة التطبيق المبدئي ،فيما عدا بعض التغيرات في العرض واإلفصاح.
ال مفص ً
لم تجري اإلدارة حتى اآلن تحلي ً
ال لتأثير تطبيقات هذه المعايير وبالتالي لم تحدد مدى تأثيرها على الشركة.

تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ووفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية القطري.
أسس أعداد البيانات المالية الموحدة
تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع واألستثمارات العقارية في نهاية
كل فترةالتي يتم قياسها بالقيمة العادلةفي نهاية كل فترة.
القيمة العادلة هي الثمن المستلم في حالة بيع األصل أو القيمة المدفوعة لنقل االلتزامات ضمن عملية بين أطراف في السوق في
تاريخ القياس بغض النظر عما إذا كان السعر تم الوصول إلية بطريقة المالحظة المباشرة او عن طريق استخدام تقنيات التقيم
األخرى.
يتم تصنيف قياسات القيمة العادلة ألغراض التقاير المالية إلى ثالث مستويات  1أو  2أو  3على أساس المدى الذي يتم عن طريقه ادخال
قياسات القيمة العادلة ومالحظتها وأهمية المدخالت لقياس القيمة العادلة في مجملها والتي تم وصفها على النحو التالي:
(أ)

المستوى 1

(ب)

المستوى 2

(ج)

المستوى 3

األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة والتي يمكن للمجموعة
الوصول إليها في تاريخ القياس.
مدخالت أخرى غير األسعار المدرجة الموجودة في المستوى ( )1للموجودات والمطلوبات ،واضحة إما بصورة
مباشرة أو غير مباشرة.
المدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال يمكن مالحظتها.

تم عرض البيانات المالية الموحدة بالريـال القطري ،وهي عملة العرض المستخدمة من المجموعة.
تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للشركة والشركات المسيطر عليها من قبل المجموعة (يشار إليهم جميعًا بـ
“المجموعة”) .تتحقق السيطرة عندما يكون للشركة:
•السلطة على الجهة المستثمر بها؛
•التعرض للعوائد المتغيرة أو لديه حقوق فيها ناتجة من الشراكة مع الجهة المستثمر بها؛و
•القدرة على استخدام سلطته على الجهة المستثمر بها للتأثير على عوائد اإلستثمار.
تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت تملك السيطرة على الجهة المستثمر بها في حال وجود وحقائق وظروف تشير إلى وجود
تغيرات في واحد أو أكثر من العناصر الثالثة للسيطرة المبينة أعاله.
يتم إدراج نتائج الشركات التابعة المستحوذ عليها أو المباعة خالل السنة في بيان األرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى
الموحدة من تاريخ اإلستحواذ الفعلي أو حتى تاريخ فقدان المجموعة السيطرة على الجهة المستثمر بها.
عند الضرورة يتم القيام بتعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة وذلك حتى تتماشى مع السياسات المحاسبية المستخدمة
من قبل المجموعة.
يتم إلغاء جميع معامالت المتعلقة بالموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية وااليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية التي تمت
بين شركات المجموعة عند توحيد البيانات المالية.
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دمج األعمال
يتم إحتساب دمج األعمال بإستخدام طريقة اإلستحواذ .يتم
قياس المقابل المالي الناتج عن دمج األعمال بالقيمة العادلة
ويتم إحتسابه بإجمالي القيمة العادلة للموجودات المحولة
والمطلوبات المتكبدة من قبل المجموعة لصالح مالك الشركة
التي تم اإلستحواذ عليها من قبل المجموعة مقابل السيطرة
على الشركة المستحوذ عليها .يتم اإلعتراف بالتكاليف المتعلقة
باإلستحواذ ضمن بيان األرباح والخسائر وبنود الدخل الشامل
األخرى الموحده عند تكبدها.
في تاريخ شراء ،الموجودات المكتسبة والمطلوبات يتم اإلعتراف
بالقيمة العادلة
الشهرة:
يتم قياس الشهرة بالفائض من مجموع المقابل المالي المحول
وحقوق األقلية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها،
والقيمة العادلة لحقوق الملكية المملوكة سابقًا من قبل
الشركة المستحوذة في الشركة المستحوذ عليها ،إن وجدت،
والذي يزيد عن صافي قيمة الموجودات المكتسبة الممكن
تحديدها ،والمطلوبات المتكبدة في تاريخ اإلستحواذ.
يتم اإلعتراف فورًا بالفائض من زيادة قيمة صافي الموجودات
المكتسبة والمطلوبات المتكبدة عن مجموع المقابل المالي
المحول وحقوق األقلية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ
عليها والقيمة العادلة لحقوق الملكية المملوكة في السابق من
قبل الشركة المستحوذة في الشركة التابعة المستحوذ عليها،
إن وجدت ،في األرباح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى
المواحدة كربح من عمليات شراء إستثمار.
يتم تسجيل الشهرة الناتجة من عملية اإلستحواذ بالتكلفة
كما في تاريخ اإلستحواذ مطروحًا منها خسائر تدني القيمة
المتراكمة ،إن وجدت.
لغايات فحص تدني القيمة ،يتم توزيع الشهرة على كل وحدة
مولدة للنقد في المجموعة (أو مجموعة وحدات مولدة للنقد)
والتي من المتوقع أن تستفيد من عملية دمج األعمال.
يتم فحص تدني قيمة الوحدة المولدة للنقد التي تم توزيع
الشهرة عليها بشكل سنوي أو بشكل متكرر إذا كان هنالك
مؤشر على تدني قيمة الوحدة .إذا كانت القيمة القابلة للتحصيل
لوحدات النقد أقل من قيمتها الدفترية ،فإنه يتم توزيع خسارة
تدني القيمة بداية بتخفيض القيمة الدفترية للشهرة الموزعة
على الوحدات المولدة للنقد ومن ثم على الموجودات األخرى
للوحدات بشكل تناسبي على أساس القيمة الدفترية لكل أصل
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من أصول الوحدة .يتم اإلعتراف بخسارة تدني قيمة الشهرة
مباشرة في بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى
الموحدة ،علمًا بأنه ال يمكن عكس خسارة التدني في قيمة
الشهرة التي تم اإلعتراف بها في الفترات الالحقة.

ممتلكات ومصنع ومعدات

المخزون

تظهر الممتلكات والمصنع والمعدات بالتكلفة مطروحًا منها
االستهالك المتراكم وأي تدني في القيمة.

في حال إستبعاد وحدة معينة مولدة للنقد ،فإن قيمة الشهرة
الموزعة على تلك الوحدة يتم إتخاذها بعين اإلعتبار عند إحتساب
الربح أو الخسارة من اإلستبعاد.

ال يتم احتساب استهالك لألرض .يتم احتساب االستهالك لشطب
تكلفة األصول ناقصا القيمة المتبقية وذلك باستخدام طريقة
القسط الثابت ،وفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات:

استثمارات عقارية

العمر اإلنتاجي في السنوات:

تقيم البضاعة بسعر أقل من التكلفة أو صافي القيمة القابلة
للتحقق .التكاليف هي تلك المصروفات المتكبدة حتى يصل
كل منتج إلى موقعه وشكله الحالي .يتم تحديد التكلفة على
أساس المتوسط المرجح .يتم تحديد صافي القيمة القابلة
للتحقق على أساس سعر البيع المقدر في سياق األعمال العادية
ناقصا التكاليف المقدرة الالزمة إلتمام عملية البيع .في حالة
المخزون المصنع ،تتضمن التكلفة حصة مناسبة من المصروفات
غير المباشرة على أساس إنتاج الطاقة التشغيلية العادية.

يتم قياس اإلستثمارات العقارية مبدئيا بالتكلفة وبعد ذلك
بالقيمة العادلة ومع أي تغيير يتم اإلعتراف بها في بيان الربح أو
الخسارة الموحد .وأي ربح أو خسارة من استبعادات اإلستثمارات
العقاريه (تحسب على أساس الفرق بين صافي العائدات من
البيع والقيمة الدفترية للبند) في بيان الربح أو الخسارة وبنود
الدخل الشامل الموحد .عند بيع اإلستثمارات العقارية التي كانت
تصنف سابقا مباني واآلالت والمعدات ،يتم ادراج أي مبلغ ذو صلة
في احتياطي إعادة التقييم.
يتم مراجعة القيمة الدفترية لإلستثمارات العقارية لتدني القيمة
عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف التي تشير إلى أن القيمة
الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد .في حالة وجود أي مؤشر
كهذا وعندما تكون القيمة الدفترية تزيد عن القيمة القابلة
لالسترداد المقدرة يتم تخفيض الموجودات إلى القيمة القابلة
استردادها.
يتم إلغاء اإلعتراف باإلستثمارات العقارية عندما يتم إستبعادها
أو عندما يتم سحب اإلستثمار العقاري بصورة دائمة من الخدمة
وعدم توقع منافع اقتصادية مستقبلية من إستبعاده .يتم
اإلعتراف بأي مكسب أو خسارة من بيع أو إستبعاد إستثمار عقاري
في بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرىالموحد في
سنة البيع أو اإلستبعاد.
يتم التحويل إلى أو من اإلستثمارات العقارية فقط عندما يكون
هناك تغير في االستخدام .بالنسبة للتحويل من اإلستثمارات
العقارية التي يشغلها مالكوها ،فإن التكلفة تعتبر هي القيمة
الدفترية الصافية في تاريخ التغيير .والتي يشغلها مالكوها
تصبح إستثمارات عقارية ،إن حسابات المجموعة لهذه الممتلكات
تكون وفقا للسياسة المنصوص عليها للممتلكات والمعدات
حتى تاريخ التغيير في االستخدام.

المباني
المعدات
أثاث وتركيبات
السيارات والمركبات الثقيلة
أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات

50-15
30-5
5
5
3

سنة

بالتكلفة يكون األصل جاهزًا لإلستعمال يتم نقله يتم تحويله
إلى تصنيف أخر يتاسب مع سياسات المجموعة من رأس المال
العمل إلىتصنيف ،أخر يتناسيب مع سياسيات المجموعة.
يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات وآالت والمعدات لقياس
التدني في القيمة وعندما تظهر أحداث أو تغيرات ظرفية قد
تؤدي الى عدم استرداد القيمة الدفترية .فبوجود أي مؤشر كهذا
وعندما تكون القيمة الدفترية تزيد عن القيمة القابلة لالسترداد
المقدرة يتم تخفيض قيمة الموجودات إلى القيمة الممكن
استردادها ،كونها أعلى من القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع
وقيمتها في االستخدام.

المخصصات
يتم اإلعتراف بالمخصصات عند وجود إلتزام حالي (قانوني
أو حكمي) على المجموعة ناشئ من أحداث سابقة ،وعندما
يكون محتم ً
ال تسوية تكاليف هذا اإللتزام بمبالغ محددة بصورة
موثوقة .إن المخصصات المعترف بها عند تاريخ التقرير هي
أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية اإللتزام الحالي مع األخذ
بعين اإلعتبار المخاطر والشكوك المحيطة باإللتزام .عندما يتم
قياس المخصص بإستخدام التدفقات النقدية المتوقعة لتسوية
اإللتزام الحالي فإن القيمة الدفترية تمثل القيمة الحالية لهذه
التدفقات النقدية.

النفقات المتكبدة الستبدال أي جزء من بنود الممتلكات
واآلالت والمعدات التي يتم احتسابها بشكل منفصل يتم
رسملتها والقيمة الدفترية للبند المستبدل بتم شطبه .تتم
رسملة المصروفات األخرى الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع
االقتصادية المستقبلية للبند المتعلق بالممتلكات واآلالت
والمعدات .يتم اإلعتراف بجميع المصروفات األخرى في بيان األرباح
أو الخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى الموحدعند تكبدها.
يتم شطب بند الممتلكات واآلالت والمعدات عند البيع أو عندما
ال يكون من المتوقع ان يكون لألصل اي منافع مستقبلية .يتم
اإلعتراف بأي ربح أو خسارة ناتجة عن شطب الموجودات (تحسب
على أساس الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية
لألصل) في بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى
الموحدة في الفترة التي يتم فيها شطب األصول.
تتم مراجعة وتعديل القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لألصل
وطريقة االستهالك ،إذا اقتضى األمر ،في تاريخ كل تقرير.
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مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تحتسب المجموعة مخصصًا لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين
وفقًا لقانون العمل في قطر .تحتسب المكافآت على أساس
آخر راتب للموظف ومدة خدمته كما في فترة التقرير المالي.
تدفع المكافآت المستحقة للموظفين عند إنتهاء خدمة
الموظف بالمجموعة .ال تتوقع المجموعة سداد مكافآت نهاية
الخدمة لموظفيها في المستقبل القريب ولذلك يتم تصنيفها
كمطلوبات غير متداولة.
تلتزم الشركة بالمساهمة في صندوق التقاعد وتحتسب
المساهمة كنسبة مئوية من مرتبات الموظفين القطريين
وفقًا لقانون التقاعد والمعاشات رقم ( )24لسنة  .2002إن حصة
المجموعة في هذه المساهمات تحتسب على أساس نسبة من
راتب الموظفين القطريين.
إن إلتزامات المجموعة تكون محدودة لتلك المساهمات ،ويتم
إحتسابها كمصروف عند إستحقاقها.
تحقق اإليرادات
مبيعات البضائع:
يتم االعتراف باإليراد عندما يتم تحويل المخاطر والعوائد الهامة
المتعلقة بالملكية إلى المشتري ويكون من المحتمل تحصيل
المقابل وقياس التكاليف المصاحبة له ومرتجع البضائع بصورة
موثوق بها وال يوجد هناك مشاركة مستمرة لإلدارة في البضاعة
ويكون من الممكن قياس مبلغ اإليراد بصورة موثوق بها .يتم
قياس اإليراد بالصافي من المرتجعات والخصومات التجارية
والحسومات على الكميات .يختلف توقيت نقل المخاطر والعوائد
استنادا إلى البنود الفردية التفاقية البيع.
إيرادات العقود:
تشمل إيرادات العقود المبلغ األولي المتفق عليه في العقد،
باإلضافة إلى أية تغيرات في أعمال العقد والمطالبات ،إلى حد
أن يكون من المحتمل أنها سوف تحقق إيراد ويمكن قياسها
بشكل موثوق.
إذا كانت نتيجة عقد البناء يمكن تقديرها بشكل موثوق ،ثم يتم
إثبات إيرادات العقد في بيان الربح أو الخسارة الموحد بما يتناسب
مع مرحلة إنجاز العقد .يتم تقييم مرحلة اإلنجاز مع اإلشارة إلى
استطالعات العمل المنجز .وإال ،يتم احتساب إيرادات العقود فقط
إلى الحد من تكاليف العقد المتكبدة التي يحتمل أن تكون قابلة
لالسترداد.
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يتم اإلعتراف بنفقات العقد عند تكبدها إال إذا تم خلق أصل
متعلق بنشاط عقد مستقبلي .يتم إثبات الخسارة المتوقعة
على العقد مباشرة في بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل
الشامل األخرى الموحدة.
استثمارات عقارية إيرادات اإليجار:
يتم احتساب إيرادات اإليجار من االستثمارات العقارية كإيراد على
أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار .يتم إدراج حوافز
اإليجار الممنوحة كجزء ال يتجزأ من إجمالي إيرادات اإليجار ،على
مدى مدة عقد اإليجار .وبتم اإلعتراف بإيرادات اإليجار من الممتلكات
األخرى كإيرادات أخرى.
العموالت:
تعمل المجموعة بصفة وكيل عوضا عن كونها الطرف الرئيسي
في معاملة وبعدها يكون اإليراد المعترف به هو صافي العمولة
المقدمة من قبل المجموعة.
تقديم الخدمات:
تزاول المجموعة تقديم خدمات مالية إضافة إلى خدمات تتعلق
باإلنشاء .في حال تم تقديم الخدمات بموجب اتفاقية واحدة في
فترات تقارير مختلفة يتم عندها تخصيص المقابل على أساس
قيمة عادلة ذي صلة بين الخدمات المختلفة.
تعترف المجموعة باإليراد من تقديم الخدمات بالتناسب مع مرحلة
إنجاز المعاملة في تاريخ التقرير .يتم تقييم مرحلة اإلنجاز استنادا
إلى مسح للعمل المنجز.
توزيع األرباح:
يتم اإلعتراف بإيرادات توزيع األرباح عندما يحق للمجموعة إستالم
التوزيعات النقدية المستحقة لها بغض النظر عن موعد السداد
مع مراعاة وتحديد شروط الدفع التعاقدية.

تكاليف وايرادات التمويل
تتكون إيرادات وتكاليف المجموعة من:
•إيرادات التمويل
•تكاليف التمويل
يتألف ايراد التمويل من ايراد األرباح على الودائع الثابتة لدى
البنوك .يتم احتساب إيرادات األرباح عند استحقاقها في بيان
الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى الموحدة ،وذلك
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
يتم اإلعتراف بإيرادات توزيعات األرباح في بيان الربح أو الخسارة
الموحد في التاريخ الذي يحق للمجموعة فيه استالم المبلغ.
تكاليف االقتراض اإلسالمي
تكاليف االقتراض التي تعزى مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج
الموجودات ،وهي الموجودات التي تأخذ بالضرورة فترة كبيرة
من الوقت لتصبح جاهزة لالستخدام أو البيع ،تضاف إلى تكلفة
تلك الموجودات ،حتى يحين الوقت الذي تكون يه األصول جاهزة
بشكل جوهري لالستخدام المقصود منها أو البيع .يتم خصم
إيراد االستثمار المتحقق من االستثمار المؤقت لقروض محددة
ريثما يتم إنفاقها على الموجودات المؤهلة من تكاليف االقتراض
المؤهلة للرسملة.
يتم إثبات جميع تكاليف االقتراض األخرى في بيان الربح أو
الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى الموحدة في الفترة التي
يتم تكبدها فيها.

غير أن فروق تحويل العملة األجنبية الناشئة من تحويل البنود
التالية يتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر:
•استثمارات في أدوات حقوق الملكية متاحة للبيع (باستثناء
انخفاض القيمة ،حيث يتم في هذه الحالة إعادة تصنيف فروق
العملة األجنبية المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح
أو الخسارة)
•مطلوب مالي مسجل كبند تحوط من صافي االستثمار في
عملية أجنبية إلى الحد الذي يكون فيه التحوط فعاال (راجع ( ))3و
•تحوطات تدفق نقدي مؤهلة إلى الحد الذي تكون فيه
التحوطات فعالة.
عقود إنشاء قيد التنفيذ
تمثل عقود اإلنشاء قيد التنفيذ إجمالي المبلغ المتوقع تحصيله
من العمالء لقاء عمل العقد المنفذ لتاريخه .وتقاس بالتكلفة
المتكبدة مضافا إليها األرباح المعترف بها لتاريخه ناقصا فواتير
سير العمل والخسائر المعترف بها.
عقود اإلنشاء قيد التنفيذ التي تتجاوز فيها التكاليف المتكبدة
مضافا إليها األرباح المعترف بها لفواتير سير العمل والخسائر
المعترف بها يتم عرضها كذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
في بيان المركز المالي .بالنسبة للعقود التي تتجاوز فيها فواتير
سير العمل والخسائر المعترف بها للتكاليف المتكبدة مضافا
إليها األرباح المعترف بها يتم عرضها كإيراد مؤجل .يتم عرض
المبالغ المدفوعة مقدما من عمالء كإيراد مؤجل.

معامالت العملة اآلجنبية
تحول معامالت العملة األجنبية إلى العملة الوظيفية الخاصة
بشركات المجموعة بسعر الصرف في تاريخ المعامالت .إن
الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية
تحول إلى العملة الوظيفية بسعر الصرف في تاريخ التقرير.
الموجودات والمطلوبات غير النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية
والتي تقاس بالقيمة العادلة تحول إلى العملة الوظيفية بسعر
الصرف في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة .يتم االعتراف
بفروق تحويل العملة األجنبية عادة في الربح أو الخسارة .البنود
غير النقدية التي تقاس استنادا إلى التكلفة التاريخية بالعملة
األجنبية ال يتم تحويلها.
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األصول الغير ملموسة
يتم تسجيل اإلعتراف باألصوال الغير ملموسة في دمج األعمال
الشهرة.يتم قياس األصوال الغير ملموسة واألعتراف بالشهرة عندما يتم
اإلعترافبالقيمة العادلة لتلك األصوال.
تكلفة األستحواذ على األصوال الغير الملموسة في تاريخ
األستحواذ لتلك األصوال مطروحًا منها أي خسائر تدني القيمة
المتراكمة إن وجدت.
اإلطفاء:
يتم احتساب اإلطفاء لشطب تكلفة الموجودات غير الملموسة
ناقص قيمها الحالية المقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت
على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة ،ويتم االعتراف بها عادة في
بيان الربح أو الخسارة .وبنود الدخل الشامل األخرى الموحدة ال
يتم إطفاء الشهرة.
تتم مراجعة طرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجية والقيم الحالية في
تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها إذا لزم األمر.
التدني في الموجودات الملموسة وغير الملموسة
تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بمراجعة القيم الدفترية
لموجوداتها الملموسة والغير ملموسةالمتداولة ،لتحديد فيما
إذا كان هنالك مؤشرًا على وجود خسارة تدني لتلك الموجودات.
إذا كان هنالك أي مؤشر فإنهيتم تقييم قيمة األصل القابلة
للتحصيل لتحديد مدى خسارة التدني ،إذا وجدت .إذا كان تقييم
القيمة القابلة للتحصيل ألصل منفرد غير ممكن ،فإن المجموعة
تقوم بتقييم القيمة القابلة للتحصيل للوحدة المولدة للنقد
التي يرجع إليها ذلك األصل .في حال وجود أساس معقول
وثابت للتوزيع ،فإنه يتم أيضًا توزيع أصول المجموعة على الوحدة
المولدة للنقد أو يتم توزيعها على الوحدات األصغر المولدة
للنقد والتي يتم عندها تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع.
يتم فحص األصول غير الملموسة التي لها أعمار إنتاجية غير
محددة واألصول غير الملموسة غير المتاحة لإلستخدام بشكل
سنوي من أجل معرفة فيما إذا كان هناك أي مؤشر تدني في
قيمتها.
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إن القيمة القابلة لإلسترداد هي القيمة العادلة ناقصًا تكلفة البيع
أو القيمة المستخدمة أيهما أكبر .يتم تحديد القيمة المستخدمة
بالتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بعد خصمها لقيمها
الحالية بإستخدام نسبة خصم (قبل الضريبة) تعكس تقييمات
السوق الحالية لقيمة النقود الزمنية والمخاطر المحددة ألصل لم
يتم تعديل التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة له.
إذا كانت القيمة القابلة للتحصيل ألصل (أو لوحدة مولدة للنقد)
أقل من قيمتها السوقية ،فإنه يتم تخفيض القيمة الدفترية
لألصل (أو للوحدة المولدة للنقد) إلى قيمتها القابلة لإلسترداد.
يتم اإلعتراف بخسارة التدني مباشرة في بيان األرباح أو الخسائر
وبنود الدخل الشامل األخرى الموحدة ،إال إذا كان األصل مسجل
بالقيمة العادلة فإن خسارة التدني يتم معالجتها كإنخفاض في
إحتياطي إعادة التقييم.
إذا تم عكس خسارة التدني بالفترة الالحقة ،فإن القيمة الدفترية
لألصل (أو للوحدة المولدة للنقد) يتم زيادتها للقيمة التقديرية
المعدلة ،بحيث أال تزيد القيمة الدفترية التي تم
القابلة لإلسترداد
ّ
زيادتها على القيمة الدفترية التي يمكن تحديدها فيما لو لم
يتم تسجيل خسارة تدني لألصل (أو للوحدة المولدة للنقد) في
السنوات السابقة.
يتم اإلعتراف بعكس خسارة التدني في بيان األرباح أو الخسائر
وبنود الدخل الشامل األخرى الموحدة بإستثناء إذا ما كان يتم
اإلعتراف باألصل بإستخدام القيمة العادلة .وفي تلك الحالة يعتبر
عكس خسارة التدني زيادة في إحتياطي إعادة التقييم لهذا
األصل.

الموجودات المالية
النقد وشبه النقد:
يتكون النقد وشبه النقد من نقد في الصندوق وأرصدة لدى
البنوك وودائع ثابتة تستحق في أقل من  3أشهر من تاريخ اإليداع.
المدينون التجاريون:
يتم إظهار الذمم المدينة بصافي قيمة الفاتورة بعد خصم
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ،ويتم تقدير الديون
المشكوك في تحصيلها عندما تصبح إمكانية تحصيل كامل
المديونية غير محتملة .يتم إلغاء الديون عندما ال توجد إمكانية
لتحصيلها.
اإلستثمارات المتاحة للبيع:
االستثمارات المالية المتاحة للبيع هي تلك الموجودات المالية غير
المشتقات والمصنفة متاحة للبيع أو غير المصنفة في أي بند
آخر .بعد القياس األولي ،يعاد قياس االستثمارات المتاحة للبيع
بالقيمة العادلة وتدرج أي أرباح أو خسائر غير محققة كايرادات
شاملة أخرى في إحتياطى التغيرات المتراكمة في إحتياطي
يحول مجموع
القيمة العادلة حتى يتم إلغاء االستثمار ،وعند ذلك ّ
األرباح أوالخسائر المدرجة سابقًا في حقوق المساهمين إلى بيان
األرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى الموحدةأو إذا
تبين وجود إنخفاض في قيمة اإلستثمار ،وعند ذلك يتم تحويل
الخسارة المتراكمة في حقوق المساهمين إلى بيان األرباح أو
الخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى الموحدة .نتيجة لطبيعة
التدفقات النقدية الناشئة من بعض استثمارات المجموعة غير
المدرجة ،ال يمكن قياس القيمة العادلة لتلك االستثمارات بصورة
موثوقة .وبالتالي تدرج هذه االستثمارات بالتكلفة بعد خصم
مخصص ألي خسائر انخفاض.
تدني قيمة الموجودات المالية:
في تاريخ كل تقرير مالي يجري تقييم لتحديد ما إذا كان يوجد
دليل فعلي على احتمال انخفاض دائم لقيمة بعض الموجودات
المالية .في حالة وجود دليل كهذا يتم اإلعتراف بخسائر إنخفاض
قيمة الموجودات في بيان األرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل
األخرى الموحدة .يتم تحديد تدني القيمة كالتالي:

•بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة ،يكون التدني
هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية
المستقبلية مخصومة بمعدل الفائدة الفعلية للموجودات
المالية األصلية.
إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية:
تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية فقط عند
إنتهاء الحق من إستالم تدفقات نقدية من الموجودات أو تحويل
الموجودات المالية وكافة المخاطر والمنافع المتعلقة بها إلى
طرف ثالث.
المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية الصادرة من قبل
المجموعة
يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية الصادرة من قبل
المجموعة إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقًا لجوهر
الترتيبات التعاقدية.
الدائنون:
يتم تسجيل اإللتزامات المستحقة الدفع مستقب ً
ال والمتعلقة
بالبضائع المستلمة أو الخدمات المؤداة بمجرد استحقاقها بغض
النظر عن استالم الفواتير من الموردين.
القروض اإلسالمية:
يتم اإلعتراف بالقروض والسلف اإلسالمية التي تحمل فوائد مبدئيًا
بالقيمة العادلة للمبالغ المقترضة ناقصًا التكاليف المباشرة
المرتبطة بالمعاملة .بعد التحقيق المبدئي يتم تقييم القروض
والسلف بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية،
وتحول أي فروقات بين التكلفة ومبالغ التسوية النهائية إلى
بيان األرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى الموحدةعلى
مدى فترة اإلقتراض .تظهر األقساط المستحقة خالل سنة واحدة
بالتكلفة المطفأة كمطلوبات متداولة
يتم اإلعتراف باألرباح أو الخسائر في بيان األرباح أو الخسائر وبنود
الدخل الشامل األخرى الموحدة عند إلغاء تحقق المطلوبات.

•بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة يكون التدني
هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة بعد طرح خسائر التدني
المدرجة سابقًا ضمن بيان األرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل
األخرى الموحدة.
•بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة ،يكون التدني هو الفرق
بين التكلفة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية
مخصومة بمعدل العائد السوقي لموجودات مالية مماثلة.
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المساهمات في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق
الملكية
تشمل مساهمات المجموعة في الشركات المستثمر فيها
بطريقة حقوق الملكية استثمارات في شركات زميلة.
الشركات الزميلة هي كيانات تملك المجموعة نفوذا هاما عليها
لكنه ليس بسيطرة أو مشروع مشترك على السياسات المالية
والتشغيلية .المشروع المشترك هو اتفاقية يكون للمجموعة
فيها سيطرة مشتركة حيث يكون للمجموعة حقوقا في صافي
أصالت االتفاقية عوضا عن حقوق في أصالتها والتزامات تجاه
مطلوباتها.
تتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع
المشتركة بطريقة حقوق الملكية ويتم االعتراف بها مبدئيا
بالتكلفة والتي تتضمن تكاليف المعامالت .في أعقاب االعتراف
المبدئي يدرج في البيانات المالية الموحدة حصة المجموعة
في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر
فيها بطريقة حقوق الملكية ،لغاية تاريخ نهاية النفوذ الهام أو
السيطرة المشتركة.
تقاس خسارة انخفاض قيمة الشركة المستثمر فيها بطريقة
حقوق الملكية من خالل مقارنة المبلغ القابل لالسترداد لالستثمار
مع قيمته الدفترية .يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة
في الربح أو الخسارة ويتم عكسها إذا كان هناك تغير مفضل
في التقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد.
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يتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات المتعلقة بها بشكل مستمر
ويتم تعديل التقديرات المحاسبية خالل السنة التي تتم فيها
المراجعة.

تدني قيمة الشهرة:
يتم اإلعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في السنة
التي يتم فيها تعديل التقدير إذا كان التعديل يؤثر فقط في
تلك السنة أو في سنة التعديل والسنوات المقبلة المؤثرة على
كل من السنوات الحالية والمستقبلية.
التقديرات الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية:
فيما يلي التقديرات الهامة ،بغض النظر عن التقييمات
المستخدمة من قبل اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية
للمجموعة والتي لها التأثير األكبر على المبالغ المعترف بها في
البيانات المالية الموحدة:
تدني قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات:
تقوم إدارة المجموعة بشكل سنوي بفحص موجوداتها وتحديد
ما إذا كانت هذه الموجودات قد عانت من تدني قيمتها وفقًا
للسياسات المحاسبية المنصوص عليها .يتم تحديد قيمة األصل
القابلة لإلسترداد بإستخدام طريقة قيمة اإلستخدام الحالي .يتم
تقدير التدفقات النقدية المتوقعة للموجودات المالية على مدى
العمر اإلنتاجي لها وخصمها بإستخدام أسعار الخصم السائدة
في السوق.
يتم استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات على مدى العمر
اإلنتاجيواالستخدام المتوقع وصيانة الألصل والقيمة المتبقية .لم
تتوقع اإلدارة أى قيمه متبقية لتلك الممتلكات واآلالت والمعدات.

توزيع األرباح
يتم إدراج توزيع األرباح لمساهمي المجموعة كالتزام في البيانات
المالية للمجموعة في الفترة التي يتم فيها اعتماد هذه
التوزيعات من قبل الجمعية العمومية المجموعة.

 .4السياسات والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة
لغايات تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،والظاهرة
ضمن اإليضاح رقم ( ،)3يتوجب على اإلدارة عمل أحكام
وتقديرات وإفتراضات معينة خاصة بالقيمة الدفترية للموجودات
والمطلوبات التي ال يمكن الحصول عليها من مصادر أخرى .إن
التقديرات واإلفتراضات مبنية على الخبرات السابقة وعلى عوامل
أخرى ذات عالقة .ومن الممكن أن تختلف النتائج الحقيقية عن
تلك التقديرات.
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الفردية الهامة .أما البضاعة الفردية غير الهامة ولكنها قديمة أو غير صالحة لالستخدام فيتم التقدير بصورة جماعية لها ويحتسب
لها مخصص وفقًا لنوع البضاعة ودرجة التقادم وعدم الصالحية على أساس أسعار البيع التاريخية.

تقوم المجموعة سنويًا بتحديد ما إذا كانت قيمة الشهرة قد تدنت وهذا يتطلب تقدير المبلغ الفعلي من الوحدات المولّدة للنقد
التي تحول إليها الشهرة وغيرها من األصول غير الملموسة.
يتوجب على المجموعة إستخدام بعض التقديرات لتحديد التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الوحدات المولدة للنقد حتى
يتسنى لها تقدير المبلغ الفعلي وأيضًا إختيار نسبة الخصم المناسبة إلحتساب المبلغ الحالي لتلك التدفقات النقدية.
تدني قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع:
تتبع المجموعة معيار المحاسبة الدولي رقم (“ )39األدوات المالية :اإلعتراف والقياس” لتحديد فيما إذا كان هناك تدني في الموجودات
المالية المتاحة للبيع .يتطلب هذا التقييم أن تقوم المجموعة بتقديرات هامة من بينها تحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يشير
إلى تدني القيمة.
تكلفة اإلنجاز:
من أجل إحتساب اإليراد على العقود طويلة األجل ،قامت اإلدارة بتقدير تكلفة اإلنجاز لكافة المشاريع وذلك للتأكد من أن نسبة الربح
الصحيحة قد تم أخذها كل سنة.
تقوم اإلدارة بإجراءات المراجعة الدورية والنسبية للنتائج الفعلية والتوقعات المستقبلية ومقارنتها بأرقام الموازنة الخاصة بالمشاريع
من أجل التوصل إلى قيمة التكاليف المتوقعة لالنتهاء من هذه المشاريع .وتتطلب هذه العملية وجود إجراءات رقابية شاملة تتضمن
العمليات المالية وتحديد المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة وتطوير وتطبيق إجراءات الحد من هذه المخاطر.
إنه وبرأي إدارة الشركة ،فإن التكاليف المتوقعة لالنتهاء من المشاريع قد تم تقديرها واحتسابها بصورة عادلة.
القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية:

تدني قيمة الموجودات المالية:
تقوم إدارة المجموعة بمراجعة البنود المصنفة كذمم مدينة
بشكل دوري ،لتقييم ما إذا كان يجب تسجيل مخصص تدني في
القيمة في بيان الربح أو الخسارة الموحد .كما تقوم اإلدارة بتقييم
المبلغ والمدة الزمنية للتدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد
مستوى المخصص المطلوب ،وتستند هذه التقديرات بالضرورة
على إفتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة من
التقديرات والشكوك.
إنخفاض قيمة البضاعة:
تدرج البضاعة في السجالت بالتكلفة أو صافي القيمة التحصيلية
والممكن تحقيقها أيهما أقل .في حال وجود بضاعة قديمة
أو غير صالحة لالستخدام يتم تقدير صافي القيمة الممكن
تحقيقها منها .يتم هذا التقدير على أساس فردي للبضاعة

من أجل تقدير القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية وذلك من أجل تطبيق طريقة القيمة العادلة كما هو مسموح بموجب معيار
المحاسبة الدولي رقم ( ،)40قامت إدارة المجموعة بالحصول على تقييم أو أكثر من قبل مثمنين مستقلين ومتخصصين .إعتمد
التقييم على األدلة السوقية وأسعار المعامالت العقارية المماثلة و/أو مقارنة التدفقات النقدية المخصومة مع السوق .إن التوصل إلى
القيمة العادلة ،هى عملية موضوعية للغاية تتطلب إستخدام كبير فى االراء ،التقديرات واالفتراضات.

 .5موجودات غير ملموسة

الرصيد في  1يناير
إضافات خالل السنة
إطفاء السنة
الرصيد في  31ديسمبر

2014
ريـال قطري

3٫014٫228
545٫300
()1٫186٫498
2٫373٫030

2013
ريـال قطري

758٫904
2٫255٫324
-3٫014٫228

تتعلق الموجودات غير الملموسة بعمل قيد التنفيذ بتركيب أنظمة .ERP
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أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ
سيارات
وآليات ثقيلة
كومبيوتر
وبرمجيات
أثاث وتركيبات
معدات
مباني
أراضي

يتم تخصيص قيمة اإلستهالك على النحو التالي:

تكاليف البضاعه المباعة
مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف عمومية وإدارية

2014
ريـال قطري

56٫244٫941
604٫954
3٫565٫853
60٫415٫748

2013
ريـال قطري

60٫860٫426
2٫337٫256
2٫785٫460
65٫983٫142

التكلفة

الرصيد في  1يناير 2013

الرصيد في  31ديسمبر 2013

الرصيد في  31ديسمبر 2014

اإلستهالك المتراكم

بعض التسهيالت االئتمانية مضمونة برهن حيازي على أعمال رأسمالية قيد التنفيذ (إيضاح 18ب).

صافي القيمة الدفترية

 .6ممتلكات وآالت ومعدات

المجموع

إضافات

تحويالت

استبعادات

إضافات

تحويالت

شطب

ريـال قطري

3٫282٫015

--

--

--

3٫282٫015

--

--

---

ريـال قطري

832٫769٫358

--

1٫026٫439

()217٫441

833٫578٫356

--

--

--

ريـال قطري

1٫006٫293٫620

780٫302

--

--

1٫007٫073٫922

9٫853٫153

9٫094٫944

()1٫300٫119

ريـال قطري

2٫070٫991

2٫366٫055

--

--

4٫437٫046

2٫779٫161

--

()13٫750

ريـال قطري

2٫035٫497

952٫949

--

--

2٫988٫446

161٫045

--

--

ريـال قطري

56٫312٫733

89٫000

--

()1٫070٫000

55٫331٫733

2٫221٫727

--

--

ريـال قطري

114٫452٫076

13٫905٫127

()1٫026٫439

--

127٫330٫764

345٫494٫226

()9٫094٫944

--

ريـال قطري

2٫017٫216٫290

18٫093٫433

--

()1٫287٫441

2٫034٫022٫282

360٫509٫312

--

()1٫313٫869

الرصيد في  1يناير 2013

إستهالك السنة

استبعادات

الرصيد في  31ديسمبر 2013

إستهالك السنة

إستهالك مرتبط بالشطب

3٫282٫015

--

--

--

--

--

--

833٫578٫356

12٫953٫410

16٫805٫216

()103٫284

29٫655٫342

18٫023٫939

--

1٫024٫721٫900

5٫539٫826

38٫277٫686

--

43٫817٫512

35٫290٫305

()79٫451

7٫202٫457

1٫599٫830

1٫644٫281

--

3٫244٫111

557٫061

()8٫953

3٫149٫491

1٫365٫301

958٫746

--

2٫324٫047

412٫799

--

57٫553٫460

25٫509٫681

8٫297٫213

()794٫732

33٫012٫162

6٫131٫644

--

463٫730٫046

--

--

--

--

--

--

2٫393٫217٫725

46٫968٫048

65٫983٫142

()898٫016

112٫053٫174

60٫415٫748

()88٫404

الرصيد في  31ديسمبر 2014

في  31ديسمبر 2014

في  31ديسمبر 2013

--

3٫282٫015

3٫282٫015

47٫679٫281

785٫899٫075

803٫923٫014

79٫028٫366

945٫693٫534

963٫256٫410

3٫792٫219

3٫410٫238

1٫192٫935

2٫736٫846

412٫645

664٫399

39٫143٫806

18٫409٫654

22٫319٫571

--

463٫730٫046

127٫330٫764

172٫380٫518

2٫220٫837٫207

1٫921٫969٫108
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 .7الشهرة

الشهرة

2014
ريـال قطري
314٫457٫585

2013
ريـال قطري

314٫457٫585

خالل سنة ،2009وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في  26أبريل  2009على اقتناءنسبة  %100لمجموعة
المستثمرين القطريين ذ.م.م .بمبلغ شراء إجمالي وقدرة  897مليون ريال قطري والذي تم سداده من خالل إصدار أسهم الشركة
بعالوة بلغت  435.73مليون ريال قطري .نتج عن هذه المعاملة شهرة بلغت  314.46مليون ريال قطري.
خسائر انخفاض القيمة والرد الالحق:
في  31ديسمبر  ،2014تم إجراء مراجعة النخفاض قيمة الشهرة من قبل اإلدارة بواسطة شركة مستقلة .قارنت اإلدارة القيم الدفترية
للشهرة مع المبالغ المتوقع استردادها من الشركات التابعة ،والتي هي الوحدات المنتجة للنقد التي تم تخصيص الشهر لها.
تستند المبالغ القابلة لالسترداد بالنسبة للوحدات المنتجة للنقد إلى القيمة المستخدمة والتي تحتسب من توقعات التدفق النقدي
لمدة خمس سنوات تنتهي في  31ديسمبر  2019باستخدام بيانات من موازنات معتمدة من أعفاء مجلس اإلدارة .االفتراض الرئيسي
لحسابات القيمة المستخدمة كان معدل الخصم المعروض في تكلفة رأس المال المتوسطة المرجحة للمجموعة بنسبة .%14،5
يقدر أعضاء مجلس اإلدارة معدالت الخصم التي تعكس افتراضات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر الخاصة بالوحدات
المنتجة للنقد وهم يعتبرون معدل الخصم المناسب المعدل بالمخاطر هو  .%14،5تستند التغيرات في اإليراد والتكاليف المباشرة
إلى معدل نمو مركب مقدر بنسبة  %4إضافة إلى الخبرة السابقة وتوقعات التغيرات المستقبلية في السوق .استنتجت اإلدارة من
هذه المراجعة أنه لم يكن هناك انخفاض في قيمة الشهرة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر .2014

54

ملتزمون ببناء قطر

مجموعة المستثمرين القطريين ش م ق | التقرير السنوي 2014

 .8إستثماراتعقارية

الرصيد في  1يناير
إضافات
صافي التغير في القيمة العادلة
الرصيد في  31ديسمبر

 .10إستثمارات متاحة للبيع
2014
ريـال قطري

495٫492٫613
111٫315٫342
()1٫322٫046
605٫485٫909

2013
ريـال قطري

كما في  31ديسمبر ،كانت اإلستثمارات المتاحة للبيع كما يلي:
494٫818٫875
3٫405٫664
()2٫731٫926
495٫492٫613

تتكون االستثمارات العقارية من عدد من العقارات التجارية المؤجرة أو التي سيتم تأجيرها ألطراف خارجية .األعمال الرأسمالية قيد
التنفيذ في  31ديسمبر  2014بلغت  43.543.696ريال قطري ( 2013:3٫445٫664ريال قطري).
تم تقييم القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية عن طريق مقيم عقارات خارجي مستقل والذي لديه الخبرة والمؤهالت في مكان ونوع
العقار المقيم.
 .9الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
لدى المجموعة مساهمات في إحدى عشرة شركة زميلة منفردة وجميعها في قطر ،بنسبة ملكية تبلغ  %51وحصص أرباح بين %20
و .%50ليس هناك تغير في الملكية أو حصص الربح في سنة .2014

صافي الربح للسنة
حصة من ربح الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

2014
ريـال قطري

44٫399٫182
17٫755٫379

2013
ريـال قطري

31٫836٫776
18٫637٫389

أ) إستثمارات مدرجة
التكلفة األصلية لإلستثمارات المدرجة
التغير في القيمة العادلة
مخصص إنخفاض قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع المدرجة

ب) إستثمارات غير مدرجة
الرصيد كما في  1يناير
مخصص إنخفاض قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع غير المدرجة

2013
ريـال قطري

2014
ريـال قطري
2٫727٫051
()1٫771٫109
()500٫000
455٫942
2014
ريـال قطري

2٫727٫051
()1٫037٫597
-1٫689٫454
2013
ريـال قطري

2٫259٫904
()500٫000
1٫759٫904
2٫215٫846

إجمالي اإلستثمارات المتاحة للبيع (أ) و (ب)

2٫259٫904
-2٫259٫904
3٫949٫358

الحركة في إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات المدرجة:

الرصيد كما في  1يناير
صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع
الرصيد كما في  31ديسمبر

2014
ريـال قطري

()1٫037٫597
()733٫512
()1٫771٫109

2013
ريـال قطري

()1٫262٫865
225٫268
()1٫037٫597

التغير في رصيد الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية للسنة على النحو التالي:

الرصيد كما في  1يناير
اقتناء خالل السنة
حصة من الربح خالل السنة
توزيعات أرباح مستلمة خالل السنة
الرصيد كما في  31ديسمبر

2014
ريـال قطري

48٫758٫844
102٫000
17٫755٫379
()14٫320٫533
52٫295٫690

2013
ريـال قطري

 .11المخزون
48٫182٫944
1٫100٫000
18٫637٫389
()19٫161٫489
48٫758٫844

تم احتساب حصة األرباح من اإلستثمار في شركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بناءًا على حسابات اإلدارة والبيانات المالية
المدققة .ال تتوقع إدارة المجموعة أن يطرأ أي تغيير على حسابات اإلدارة عند تدقيقها ويجب األخذ بعين اإلعتبار أن حسابات اإلدارة
المستخدمة في حساب حصة المجموعة من الربح لتلك الشركات الزميلة هي غير مادية بالنسبة إلى إجمالي األصول وصافي الربحفي
القوائم الموحدة.

بضائع تامة الصنع
بضائع شبه تامة الصنع
مواد خام
قطع غيار
يطرح  :مخصص البضاعة بطيئة الحركة

2٫769٫830
51٫526٫155
34٫838٫626
37٫267٫464
126٫402٫075
()1٫703٫099
124٫698٫976

3٫356٫202
63٫515٫249
31٫772٫672
32٫610٫743
131٫254٫866
()120٫000
131٫134٫866

التغير في مخصص البضائع بطيئة الحركة على النحو التالي:

الرصيد كما في  1يناير
مخصص مكون خالل السنة (إيضاح رقم )25
رد مخصص خالل السنة
الرصيد كما في  31ديسمبر
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2014
ريـال قطري

2013
ريـال قطري

2014
ريـال قطري

120٫000
1٫583٫099
-1٫703٫099

2013
ريـال قطري

1٫362٫391
-()1٫242٫391
120٫000

56

ملتزمون ببناء قطر

مجموعة المستثمرين القطريين ش م ق | التقرير السنوي 2014

(ب) مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

 .12الذمم المدينة
2014
ريـال قطري

141٫381٫329
13٫722٫884
()2٫287٫872
152٫816٫341

ذمم مدينة من أنشطة صناعية
ذمم مدينة من دخل العقود
يطرح:مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

2013
ريـال قطري

132٫931٫746
15٫423٫980
()2٫160٫461
146٫195٫265

شركة خدمات المالحة الوطنية

ريـال قطري
أقل من  90يوما
 91إلى  180يوما
 181إلى  365يوما
أكثر من  365يوما

2014

ريـال قطري

115٫901٫776
30٫000٫403
6٫914٫262
2٫287٫872
155٫104٫213

---2٫287٫872
2٫287٫872

ريـال قطري

2013

137٫638٫458
6٫225٫250
2٫331٫557
2٫160٫461
148٫355٫726

---2٫160٫461
2٫160٫461

كان التغير في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها على النحو التالي:

الرصيد كما في  1يناير
مخصص مكون خالل السنة (إيضاح رقم )25
المتحصل من األرصدة السابق تقديمها
الرصيد كما في  31ديسمبر

2014
ريـال قطري

2٫160٫461
127٫411
-2٫287٫872

2013
ريـال قطري

2٫340٫287
-()179٫826
2٫160٫461

 .13معامالت األطراف ذات العالقة

تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي المجموعة والكيانات التي يسيطرون عليها أو يكون
لهم عليها سيطرة مشتركة أو تؤثر عليها هذه األطراف بصورة هامة.
يضم كبار موظفو اإلدارة بالمجموعة كبار أفراد اإلدارة الذين لديهم السلطة والمسؤولية عن تخطيط والرقابة على وتوجيه أنشطة
المجموعة.
يتم اعتماد سياسات التسعير وبنود هذه المعامالت من جانب إدارة المجموعة.

9٫000٫000
45٫000٫000

8٫000٫000
40٫000٫000

 .14مصاريف مدفوعة مقدما أرصدة مدينة أخرى

إيرادت مستحقة
إيجار مصنع مدفوع مقدمًا
مصروف تأمين وإيجار مدفوع مقدمًا
ودائع مستردة
أتعاب إدارية مؤجلة ()1
مطلوب من الموظفين
أخرى

2014
ريـال قطري

3٫118٫653
4٫126٫644
3٫417٫526
2٫497٫894
3٫180٫829
520٫744
258٫360
17٫120٫650

2013
ريـال قطري

869٫779
4٫095٫388
3٫142٫149
1٫709٫923
1٫744٫000
217٫390
1٫065٫691
12٫844٫320

( )1تم إحتساب أتعاب على التعاقد على إدارة تسهيل اإلجارة وقد تم إطفاؤه على مدى فترة القرض.

(أ) مطلوب من أطراف ذات عالقة
2014
ريـال قطري

نقد بالصندوق
أرصدة لدى البنوك
حسابات جارية
حسابات توفير
ودائع ثابتة٭
النقد وشبه النقد
النقد المحتجز ٭٭

2014
ريـال قطري

94٫747

278٫844٫100
-180٫000٫000
458٫938٫847
32٫712٫493
491٫651٫340

2013
ريـال قطري

152٫746
150٫032٫402
20٫094٫110
200٫000٫000
370٫279٫258
28٫924٫189
399٫203٫447

٭ تجني الودائع الثابتة وحسابات التوفير في مختلف البنك معدل فائدة فعلي يتراوح ما بين  %1.5إلى  %1.4( %2إلى  %1.5في سنة
 )2013في السنة .لهذه الودائع الثابتة فترة استحقاق تقل عن  3أشهر.
٭٭ يتكون النقد مقيد االستخدام بصفة رئيسية من توزيعات األرباح التي يجب دفعها إلى المساهمين ويحتفظ بها مصرف قطر
المركزي في حساب مصرفي مخصص.

التعامالت مع األطراف ذات العالقة المضمنة في بيان الدخل الموحد على النحو التالي:
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منافع قصيرة األجل
منافع طويلة األجل

2014
ريـال قطري

2013
ريـال قطري

 .15نقد وأرصدة لدى البنوك

تعتبر األطراف على أنها ذات عالقة إن كان ألحد األطراف المقدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ هام على الطرف
اآلخر عند اتخاذ قراراته المالية والتشغيلية.

شركة المسند القابضة
ايفرسانداي للهندسة
أخرى

164٫697

164٫697

(ج) مكافآت موظفي اإلدارة العليا

كما في  31ديسمبر كانت أعمار الذمم المدينة كما يلي:
ريـال قطري

2014
ريـال قطري

2013
ريـال قطري

692٫988
1٫562٫200
266٫819
2٫522٫007

2013
ريـال قطري

535٫058
-335٫442
870٫500
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 .16رأس المال

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 124.326.778
سهم ( 124٫326٫778سهم في سنة  )2013بقيمة  10رياالت قطرية

2014
ريـال قطري
1٫243٫267٫780

2013
ريـال قطري
1٫243٫267٫780

للسهم

توزيعات األرباح المقترحة:
في االجتماع الذي عقد بتاريخ  4فبراير  2014اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بنسبة  %7،5من رأس المال المدفوع بمبلغ
 93٫245٫084ريال قطري ( :2013توزيعات أرباح نقدية بنسبة  %7،5من رأس المال المدفوع بمبلغ  93٫245٫084ريال قطري) .يخضع ما ذكر
أعاله إلى موافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية القادمة.

( )3تعاقدت المجموعة على تسهيل مرابحة عالمي مع أحد البنوك المحلية لتمويل خط إنتاج األسمنت الجديدة بالشركة والتسهيل
بإجمالي مبلغ  709مليون ريال قطري تم سحب مبلغ  107مليون ريال قطري منها في سنة  2013ومبلغ  342٫7مليون كما في  31ديسمبر
 2014بدأت فترة السحب التي مدتها  24شهرا من ديسمبر  2013وبعد هذه الفترة سيتم تحويل التسهيل إلى تسهيل إجارة (بصورة
مستقلة عن التسهيل المذكور تحت البند ( )2أعاله وذلك في حدود  763مليون ريال قطري وبمعدل ربح بنسبة  %4في السنة
بالنسبة للسنتين األوليين و %4٫5في السنة للسنوات المتبقية ٫التسهيل االئتماني مضمون بتمديد الرهن اإلذني على مصنع
األسمنت وضمانات شركة من مجموعة المستثمرين القطريين ش٫م٫ق وشركة مجموعة المستثمرين القطريين الصناعية ش٫ش٫و٫
( )4تعاقدت المجموعة على تسهيل مرابحة عالمي مع أحد البنوك المحلية لتمويل شراء إستثمارات في عقارات بإجمالي مبلغ 200
مليون ريـال قطري ومنها تم سحب مبلغ  40٫4مليون ريـال قطري في سنه  2014٫أن فترة السحب مدتها  24شهرًا إبتداء من أكتوبر 2013٫
تحقق التسهيالت معدل ربح  %4في السنة بالنسبة للسنتين األولتين وبنسبة  %4٫5في السنوات المتبقية ٫إن التسهيل اإلئتماني
مضمون عن طريق رهن إستثمارات عقارية محددة وضمانات شركة من مجموعة المستثمرين القطريين (ش٫م٫ق)٫
 .19مكافآت نهاية خدمة الموظفين

 .17االحتياطي القانوني
حسب متطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم  5لعام  2002والنظام األساسي للمجموعة يجب تحويل نسبة  %10كحد أدنى
من ربح السنة إلى االحتياطي القانوني في كل سنة إلى أن يعادل رصيد هذا االحتياطي نسبة  %50من رأس المال المدفوع .هذا
االحتياطي غير قابل للتوزيع فيما عدا في الظروف المنصوص عليها في القانون أعاله.
 .18قروض إسالمية

قرض مرابحة قصير ()1
تسهيل إجارة ()2
تسهيل مرابحة عالمي ()3
تسهيل مرابحة عالمي ()4

موزعة كما يلي:
حصة متداولة
حصة غير متداولة

5٫146٫192
1٫802٫978
()437٫466
6٫511٫704

3٫606٫439
2٫332٫654
()792٫901
5٫146٫192

 .20أوراق دفع
2014
ريـال قطري

36٫132٫880
1٫055٫302٫175
348٫167٫839
41٫353٫094
1٫480٫955٫988

2014
ريـال قطري

177٫265٫841
1٫303٫690٫147
1٫480٫955٫988

2013
ريـال قطري

2013
ريـال قطري

37٫201٫817
1٫018٫039٫403
107٫258٫846
-1٫162٫500٫066

37٫201٫817
1٫125٫298٫249
1٫162٫500٫066

( )1خالل السنة قامت المجموعة بتجديد اتفاقيتها مع بنك محلي حيث سيقوم البنك بتمويل استيراد المواد الخام في حدود مبلغ
 100مليون ريال قطري ويحتسب عنه معدل ربح بنسبة  %4في السنة ٫يسدد القرض في أقساط بمدة سبعة أشهر لكل قسط مع
فترة سماح خمسة أشهر من تاريخ تحرير خطاب االعتماد ٫يوجد إتفاق مماثل إلستيراد معدات في حدود مبلغ  22٫8مليون ريـال قطري
ويحتسب عنه معدل ربح بنسبة  %4٫5في السنة٫
( )2قامت المجموعة بالدخول في اتفاقية قرض إجارة جديد مع بنك محلي لتمويل إحتياجات الشركة من رأس مال لمصنع األسمنت٫
معدالت األرباح إلتفاقية اإلجارة الجديدة هي كتالي ( :أ ) خالل فترة السماح في السنتين األوليين بنسبة  %3٫75في السنة ( ب ) وفي
السنتين التاليتين لفترة السماح بنسبة  %4في السنة ( ج ) ولباقي الفترة بنسبة  %4٫5في السنة لسداد التسهيالت السابقة
وتمويل متطلبات رأس المال لمصنع األسمنت ٫يسدد القرض في  36قسط ربع سنوي متساوي تبدأ بعد  24شهرا من يناير 2013٫
التسهيالت االئتمانية مضمونة برهن حيازي على مصنع األسمنت وتوكيل رسمي خاص صادر عن الشركة لصالح البنك والتنازل عن
اإليرادات الحالية والمستقبلية لمصنع األسمنت ضمانين شركة مصدرة من مجموعة المستثمرين القطريين ش٫م٫ق وشركة مجموعة
المستثمرين القطريين الصناعية ش٫ش٫و ٫تم تظهير وثيقة التأمين الشاملة ضد المخاطر على منشآت المصنع لصالح البنك٫
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الرصيد كما في  1يناير
المكون خالل السنة
المدفوع خالل السنة
الرصيد كما في  31ديسمبر

2014
ريـال قطري

2013
ريـال قطري

حصة قصيرة األجل

2014
ريـال قطري

1٫463٫808

2013
ريـال قطري

3٫927٫850

 .21مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

توزيعات أرباح مستحقة الدفع
مطالبات مقاولين ومطالبات أخرى
استهالك كهرباء
مستحق لمساهمة صندوق الدعم االجتماعي والرياضي
مستحق مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
مقدمات من عمالء
مستحقات الموظفين
استهالك غاز
أخرى

2014
ريـال قطري

31٫416٫493
94٫637٫909
5٫615٫188
5٫678٫799
1٫500٫000
9٫704٫318
4٫710٫112
2٫668٫207
18٫720٫096
174٫651٫122

2013
ريـال قطري

27٫919٫189
96٫637٫909
30٫991٫765
5٫516٫776
1٫500٫000
5٫982٫969
3٫851٫504
1٫036٫219
20٫376٫286
193٫812٫617

قام مقاول إنشاء مصنع اإلسمنت برفع دعوى قضائية أمام محكمة التحكيم لغرفة التجارة الدولية ضد إحدى الشركات التابعة
للمجموعة مطالبًا بدفع مبلغ  233.591.092ريال قطري .سجلت الشركة التابعة صافي إلتزامات بمبلغ  166.024.577ريال قطري .وفي
الوقت الحالي قامت الشركة التابعة للمجموعة برفع دعوى مضادة مطالبة المقاول بدفع مبلغ  233.572.419ريال قطري .وبناءًا على
رأي المستشار القانوني الخارجي للمجموعة وخطابالتأكيد المقدم منه وبالرغم من عدم وجود يقين في نتائج التحكيم،فإن إدارة
المجموعة تعتقد أن المبالغ المسجلة في دفاترها تعتبر كافية لسداد أي إلتزامات ناتجة عن هذه القضية.
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 .22إيرادات

إيرادات من األنشطة الصناعية
إيرادات العقود والخدمات

 .26صندوق المساهمات االجتماعية والرياضية
2014
ريـال قطري
538٫133٫790
51٫935٫057
590٫068٫847

2013
ريـال قطري
457٫548٫833
90٫829٫220
548٫378٫053

 .23تكلفة اإليرادات

تكلفة األنشطة الصناعية
تكلفة العقود والخدمات

2014
ريـال قطري

270٫900٫658
10٫705٫954
281٫606٫612

2013
ريـال قطري

وفقًا للقانون رقم ( )13/2008قامت المجموعة بتخصص مبلغ مخصص لصندوق دعم األنشطة الرياضية واالجتماعية والثقافية
واألنشطة الخيرية بنسبة  %2.5من صافي ربح المجموعة.
وفقًا للتوجيهات المصدرة خالل سنة  2010من وزارة االقتصاد والمالية تمت معاملة هذه المساهمة االجتماعية على أنها توزيع من األرباح
المدورة للشركة .تم دفع المخصص المكون للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2013إلى إدارة اإليرادات العامة والضرائب بوزارة االقتصاد
والمالية.
 .27العائد األساسي والمحقق على السهم

224٫308٫511
29٫907٫483
254٫215٫994

تحتسب العائدات األساسية والمحققة على السهم بقسمة صافي الربح المنسوب إلى المساهمين للسنة على متوسط العدد
المرجح لألسهم القائمة خالل السنة:

 .24مصروفات مبيعات وتوزيعات

إصالح وصيانة
رواتب وأجور
إستهالك (إيضاح )6
بيع وتسويق
مصاريف تأمين
مصاريف إيجار
مصاريف أخرى
مصاريف إتصاالت

2014
ريـال قطري

3٫828٫372
2٫441٫980
604٫954
317٫075
164٫526
318٫205
282٫053
7٫305
7٫964٫470

2013
ريـال قطري

6٫396٫945
2٫824٫442
2٫337٫256
1٫009٫735
360٫463
90٫767
63٫904
32٫211
13٫115٫723
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227٫151٫965
124٫326٫778
1،83

220٫671٫069
124٫326٫778
1،77

 .28األدوات المالية
تمثل األدوات المالية الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
تمثل األدوات المالية للمجموعة الذمم المدينة ،النقد وأرصدة لدى البنوك والمطلوبات من عمالء العقود واإلستثمارات المتاحة للبيع.
تمثل المطلوبات المالية القروض وتسهيالت والذمم الدائنة وأوراق الدفع والمطلوبات إلى عمالء العقود.

 .25مصروفات إدارية وعمومية

رواتب وأجور
أتعاب قانونية ومهنية
رسوم واشتراكات وغرامات
إستهالك وإطفاء
إصالحات وصيانة
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
مصاريف إيجار
مصاريف تأمين
مصاريف سفر وضيافة
مصاريف إتصاالت
مخصص ( /عكس) ديون مشكوك في تحصليها
مخصص ( /عكس) مخزون بطيء الحركة
مصاريف أخرى

ربح السنة (ريال قطري)
المتوسط المرجح لعدد األسهم
العائد األساسي للسهم الواحد (ريال قطري)

2014
ريـال قطري

2013
ريـال قطري

2014
ريـال قطري

39٫768٫355
13٫773٫706
4٫046٫718
4٫752٫351
1٫670٫952
1٫500٫000
877٫871
33٫602
322٫219
524٫274
127٫411
1٫583٫099
8٫783٫604
77٫764٫162

2013
ريـال قطري

29٫520٫313
4٫292٫944
2٫808٫663
2٫785٫460
1٫568٫421
1٫500٫000
1٫063٫905
21٫785
648٫033
616٫135
()179٫826
()1٫242٫391
5٫400٫399
48٫803٫841

القيمة العادلة لألدوات المالية:
القيمه العادلة هي القيمه التي على أساسها يمكن مبادلة األصل بها أو تسوية التزام بين معامالت األطراف مطلعه “على أساس
تجاري بحت” تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية .في نظز اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات
المالية تقارب قيمتها الدفترية.
 .29إدارة المخاطر
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية التي تنشأ من إستخدام األدوات المالية:
•مخاطر االئتمان
•مخاطر السيولة
•مخاطر السوق
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مخاطر االئتمان

مخاطر العمالت

تشمل مخاطر اإلنتمان في أن يفشل طرف في أداه مالية في الوفاء بإلتزماته ويسبب بذلك خسارة مالية لطرف أخر .يشمل تعرض
المجموعة لمخاطر إئتمانية لموجوداتها والتي تتكون أساسا من ذمم مدينه والنقد أرصدة لدى البنوك ،أستثمارات متاحة للبيع
مستحق من عمالء من أعمال العقود وأعتمدت المجموعة بأن مستحق من عمال من أعمال العقود .واعتمدت المجموعة بأن تتعاقد
فقط مع أطراف لديهم قدرة إئتمانية .إن القيمه الدفترية للموجودات المالية في بيانات المالية الموحدة ،تشمل صافي تدني الخسارة
إن وجدت ،يمثل الحد األقصى للمخاطر التي تتعرض لها المجموعة.

تتعرض المجموعة إلى مخاطر العمالت إلى الحد الذي يكون فيه فرق بين العمالت التي تقيم بها المبيعات والمشتريات والقروض
والعمالت الوظيفية ذات الصلة بشركات المجموعة .العملة الوظيفية لشركات المجموعة هي الريال القطري .العمالت التي تقيم بها
هذه المعامالت هي في األساس اليورو والدوالر األمريكي.
ترى اإلدارة بأن تعرض المجموعة لمخاطر صرف العمالت األجنبية في أدنى مستوياته إذا أن معظم تعامالت الشركة مقيمه بالريال
القطري والدوالر األمريكي ويعتبر الريال القطري مرتبط بالدور األمريكي.

مخاطر السيولة
مخاطر معدالت الفائدة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم إستطاعة المجموعة على الوفاء بإلتزاماتها المالية عند إستحقاقها .إن سياسة المجموعة إلدارة
مخاطر السيولة هو أن تضمن اإلمكان أن يكون لديها دائما سيولة كافية لسداد التزاماتها عند استحقاقها في الظروف العادية
والغير عادية ،ودون أن تتكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة .تقع المسؤولية النهائية على عاتق مجلس اإلدارة
الذي أنشأ إطار مخاطر السيولة المناسبة إلدارة متطلبات التمويل وإدارة السيولة على المدي القصير بإحتياطات كافية من خالل
الحفاظ على إحتياطيات كافية ،التسهيالت المصرفية وتسهيالت اإلقتراض اإلحتياطي من خالل المراقبة المستمرة المتوقعة
وللتدفقات النقدية الفعلية ومطابقة تواريخ إستحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.
يحلل الجدول التالي المطلوبات المالية غير مشتقة للمجموعة على أساس الفترة المتبقية من تاريخ البيانات التعاقدية .المبالغ
الموضحة في الجدول في التدفقات النقدية التعاقدية الغير مخصومة .األرصدة خالل  12شهرًا تساوي األرصدة الدفترية ،حيث أن أثر
الخصم غير جوهري.
 31ديسمبر 2014
قروض إسالمية
مستحقات ألطراف ذات عالقة
حسابات وذمم دائنة أخرى
مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
ذمم محتجزة دائنة
أوراق دفع

 31ديسمبر 2013
قروض إسالمية
مستحقات ألطراف ذات عالقة
حسابات وذمم دائنة أخرى
مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
ذمم محتجزة دائنة
أوراق دفع
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القيم الدفترية
ريـال قطري
1٫480٫955٫988
164٫697
79٫736٫442
174٫651٫122
67٫073٫926
1٫463٫808
1٫804٫045٫983
القيم الدفترية
ريـال قطري
1٫162٫500٫066
164٫697
36٫675٫105
193٫812٫617
62٫363٫287
3٫927٫850
1٫459٫443٫622

التدفقات النقدية
التعاقدية
ريـال قطري
()1٫709٫399٫509
()164٫697
()79٫736٫442
()174٫651٫122
()67٫073٫926
()1٫463٫808
()2٫032٫489٫504
التدفقات النقدية
التعاقدية
ريـال قطري
()1٫439٫980٫952
()164٫697
()36٫675٫105
()193٫812٫617
()62٫363٫287
()3٫927٫850
()1٫736٫924٫508

أقل من سنة

أكثر من سنة

ريـال قطري
()177٫265٫841
()164٫697
()79٫736٫442
()174٫651٫122
()67٫073٫926
()1٫463٫808
()500٫355٫836

ريـال قطري
()1٫532٫133٫668
-----()1٫532٫133٫668

أقل من سنة

أكثر من سنة

ريـال قطري
()37٫201٫817
()164٫697
()36٫675٫105
()193٫812٫617
()62٫363٫287
()3٫927٫850
()334٫145٫373

ريـال قطري
()1٫402٫779٫135
-----()1٫402٫779٫135

تتعرض المجموعة لمخاطر معدالت الفائدة إلقتراضهاعلى أساس أسعار فائدة ثابتةومتغيرة ،تتم إدارة مخاطر الفائدة من قبل
المجموعة من خالل المحافظة على المزيج المناسب من الديون واألسهم.
إدارة مخاطر رأس المال
أن الهدف الرئيسي من إدارة رأس المال للمجموعه هو ضمان أن تحافظ المجموعةعلى تصنيف إئتماني قوي ونسبة من رأس المال
لدعم أعمال المجموعة ولزيادة قيمه المساهمين .تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال وإجراء تعديالت عليه في ضوء التغيرات
في الظروف األقتصادية والمحافظة علي تكوين هيكل رأس المال .قد تقوم المجموعة بتعديل توزيعات األرباح للمساهمين بعد
إستكمال لتزامات الدين وإعادة رأس المال للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة .لم يتم إجراء أي تغيرات في أهداف العمليات
خالل السنوات المنتهية في  31ديسمبر  2013و 31ديسمبر .2014تراقب المجموعة رأسمالها بإستخدام نسبة المديونية إلى حقوق
المساهمين وهي صافي الدين مقسومًاعلى إجمالي حقوق المساهمين .تحتسب المجموعة ضمن المديونية القروض التي تحمل
فوائد ويشتمل رأس المال على حقوق المساهمين مطروحا منه أحتياطي األرباح غير المحققه.
كانت نسبة المديونية في نهاية السنة كما يلي:

دين ()1
النقد واألرصدة لدى البنوك (إيضاح رقم )15
صافي الدين
حقوق المساهمين ()2
معدل صافي الدين إلى حقوق المساهمين

()1
()2

2014
ريـال قطري
1٫480٫955٫988
()491٫651٫340
989٫304٫648
2٫265٫580٫856
%43،7

2013
ريـال قطري

1٫162٫500٫066
()399٫203٫447
763٫296٫619
2٫138٫086٫286
%35،7

تم تعريف الدين على أنه القروض اإلسالمية حسب التفاصيل الواردة في إيضاح رقم (.)18
تم تعريف حقوق المساهمين على أنها كامل رأس مال واحتياطيات المجموعة.
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القطاع الصادر عنه التقرير
الصناعي
المقاوالت والهندسة
االستثمار
العقارات
البحرية والطيران
التجارة
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14٫029٫818
7٫721٫923
13٫438٫464
340٫944٫527

(ب) المعلومات حول القطاعات الصادر عنها التقرير

خطابات ضمان مصرفي
خطابات ائتمان
شيكات بضمانات
ارتباطات رأسمالية لبناء مصنع األسمنت
2014
ريـال قطري
2013
ريـال قطري
9٫782٫365
14٫523٫084
13٫064٫782
602٫386٫020

 .31التقارير القطاعية

(أ) أساسات تنوع القطاعات:
لدى المجموعة األقسام اإلستراتيجية الستة التالية وهي أقسام تصدر عنها التقارير .توفر هذه األقسام منتجات وخدمات مختلفة
وتدار بصورة منفصلة ألنها تحتاج إلى تقنيات وإستراتيجيات تسويق مختلف.
يصف الملخص التالي العمليات التشغيلية لكل قطاع:
العمليات التشغيلية
النشاط الصناعي العام
توريد وتركيب أنظمة األمن
االستثمار في الوكاالت والرعاية واألسهم واألعمال الهندسية
شراء وإنشاء وبيع األراضي والمباني
الشحن واللوجستيات والخدمات البحرية والجوية
المتاجرة في المعدات الرياضية وخالفها.

يقوم المدير المنتدب للمجموعة بمراجعة التقارير الداخلية إلدارة كل قسم مرة واحدة كل ربع سنة على األقل.

تتضمن العمليات األخرى الخدمات المالية ووكاالت شركات وخدمات تقنية المعلومات وأنشطة الشركات القابضة .لم يلبي أي من هذه
القطاعات البدايات الكمية للقطاعات التي تصدر عنها تقارير في سنتي 2014أو .2013

كما في  31ديسمبر
2014
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
اإليرادات
صافي اإليرادات

كما في  31ديسمبر 2013
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
اإليرادات
صافي اإليرادات

العقارات
ريـال قطري
660٫921٫124
()613٫166٫323
()4٫077٫736
()256٫519

528٫801٫311
()481٫303٫025
()1٫704٫000
6٫644٫198

البحري
ريـال قطري

30٫258٫961
()16٫876٫939
()7٫124٫454
()7٫124٫453

ريـال قطري

الصناعة

الهندسة
واإلنشاءات
ريـال قطري

4٫895٫155٫445
()3٫711٫950٫686
()543٫738٫569
()208٫852٫143

4٫279٫227٫936
()3٫204٫141٫810
()467٫142٫683
()188٫492٫909

161٫846٫025
()21٫382٫559
()88٫984٫766
()52٫641٫914

٭ إجمالي إيراد القطاع ال يحتوي على اإليرادات األخرى بقيمة  20.991.933ريال قطري.

40٫758٫429
()16٫876٫940
()10٫499٫467
()10٫499٫468

204٫483٫956
()82٫866٫100
()48٫843٫207
()31٫154٫391

التجارة
ريـال قطري
4٫250٫542
()1٫352٫265
()480٫000
()332٫719

3٫803٫480
()1٫237٫921
()480٫000
()303٫191

إستثمارات
ريـال قطري
2٫786٫223٫781
()1٫007٫400٫106
()5٫518٫781
23٫943٫275

2٫625٫574٫731
()873٫683٫904
()5٫139٫577
21٫247٫200

اإلجمالي
8٫591٫793٫277
()5٫433٫612٫420
()613٫157٫760
()227٫151٫965

7٫629٫512٫444
()4٫598٫626٫158
()570٫575٫480
()220٫671٫069

اإلقصاء
ريـال قطري
()4٫515٫654٫734
3٫623٫054٫733
---

()4٫026٫836٫344
3٫134٫036٫344
---

ريـال قطري

ريـال قطري
4٫076٫138٫543
()1٫810٫557٫687
()613٫157٫760
()227٫151٫965

3٫602٫676٫100
()1٫464٫589٫814
()570٫575٫480
()220٫671٫069

الرصيد الموحد

المعلومات المتعلقة بمثل هذه القطاعات التي يصدر عندها التقرير كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر  2014وارد أدناه .تم استخدام ربح القطاع ،حسبما هو مدرج ضمن تقارير
اإلدارة الداخلية التي تمت مراجعتها من قبل المدير المنتدب للمجموعة لقياس األداء ألن اإلدارة تعتقد بأن مثل هذه المعلومات ذات صلة أكثر في تقييم نتائج القطاعات المعنية
بالمقارنة مع الكيانات األخرى العاملة في نفس المجال.

 .30االلتزامات الطارئة واالرتباطات الرأس مالية

٭٭ إجمالي إيراد القطاع ال يحتوي على اإليرادات األخرى بقيمة  6.015.712ريال قطري.
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