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  ق.م.ش) مواشي( والمواشي اللحوم لتجارة القطرية الشركة
  

  البيانات المالية 
    ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ يكما في وللسنة المالية المنتھية ف

 
  
  

  
 

 

 

 

 

 

  

  

  

    
    
    

  الصفحة  المحتويات

 ٢-١ لينقالمست مدققي الحساباتتقرير 
   

 ٣ بيان المركز المالي  

 ٤ الشامل   الدخل بيان

 ٥   الملكية حقوق في التغيرات بيان

  ٦    النقدية التدفقات بيان

 ٣١-٧ المالية  البياناتحول  إيضاحات



 

 

  الحسابات المستقلين يتقرير مدقق

  نالمساھميإلى السادة 
  .ق.م.ش )مواشي (المواشي لتجارة اللحوم والشركة القطرية 

  الدوحة
  دولة قطر

  تقرير حول البيانات المالية 

والتي ") شركةال("ق .م.ش )مواشي(المواشي لتجارة اللحوم ولقطرية للشركة ا ةلقد دققنا البيانات المالية المرفق
 الملكيةيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق وب ٢٠١٢ديسمبر  ٣١تتكون من بيان المركز المالي كما في 

التي تشتمل على ملخص للسياسات المحاسبية  لمنتھية بذلك التاريخ واإليضاحاتوبيان التدفقات النقدية للسنة ا
  .التفسيرية األخرى والمعلوماتالھامة 

  اإلدارة عن البيانات الماليةمجلس ولية ؤمس
ً للمعايير الدولية للتقارير المالية  ول عن إعدادؤدارة مسمجلس اإلن إ البيانات المالية وعرضھا بشكل عادل وفقا

مالية خالية من أية  اإلدارة أنھا ضرورية للتمكن من إعداد بياناتمجلس حدد يوعن أنظمة الرقابة الداخلية التي 
  .سواء كانت ناتجة عن اختالسات أو أخطاء معلومات جوھرية خاطئة

  اباتمسؤولية مدققي الحس
ً لما قمنا به من أعمال التدقيق لقد تم تدقيقنا وفقاً . إن مسؤوليتنا ھي إبداء الرأي عن ھذه البيانات المالية وفقا

لمعايير التدقيق الدولية، والتي تتطلب منا االلتزام بأخالقيات المھنة وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق بھدف الحصول 
  .المالية من أية معلومات جوھرية خاطئةعلى تأكيدات معقولة عن خلو البيانات 

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

وعند تقييم تلك المخاطر فإننا نأخذ في االعتبار أنظمة . واء كانت ناتجة عن اختالسات أو أخطاءبالبيانات المالية س
بإعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة وذلك بھدف تصميم إجراءات  الشركةالرقابة الداخلية المعنية بقيام 

. للشركةى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية التدقيق المناسبة في ظل األوضاع القائمة وليس بغرض إبداء رأي عن مد
المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي  سياساتكما يشمل التدقيق أيضاً تقييماً لمدى مالءمة ال

  . لبيانات الماليةل العرض العامتجريھا اإلدارة باإلضافة إلى تقييم 

 .الذي توصلنا إليه المتحفظ افية ومناسبة لتكوين أساس سليم للرأيإننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليھا ك



 

 
  

 

 

  أساس الرأي المتحفظ

 ٣٠,٥٨٤,٤١٦ تبلغمشاريع قيد التنفيذ للسب فيما يتعلق بالقيمة الدفترية لم نتمكن من الحصول على دليل تدقيق كافي ومنا  )أ(
بناء على ذلك، لم . البيانات المالية حول ٦م كما ھو مفصح عنه باإليضاح رق ٢٠١٢ديسمبر  ٣١لایر قطري كما في 

  .أي انخفاض للقيمة فيما يتعلق بذلكتكوين نتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري 

تستلم الشركة من الجھات الخاصة بحكومة قطر تأكيد على الرصيد المتعلق بالتعويض كما ھو موضح بااليضاح رقم لم   )ب(
  .بناء على ذلك لم نتمكن من التأكد من دقة ھذه المطالبات و حول ھذه البيانات المالية ١١

كما  لایر قطري ٢٠,٧١٩,٢٠٠البالغة سھم غير المدرجة الدولية باألالبيانات المالية من الحصول على الشركة تمكن تلم   )ج(
ھا بتاريخ توفرو ذلك نظرا لعدم  حول البيانات المالية ٨وكما ھو موضح في اإليضاح رقم  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

لقيمة فيما يتعلق بھذه في اأي انخفاض  تكوينبناء على ذلك لم نتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري . التقرير
  .االستثمارات

  الرأي المتحفظ

صورة فإن البيانات المالية تظھر ب فقرات أساس الرأي المتحفظ أعاله، ألمور المذكورة فيفيما عدا اآلثار المحتملة ل و ،في رأينا
تدفقاتھا النقدية للسنة وأدائھا المالي و ٢٠١٢ديسمبر  ٣١الجوھرية، المركز المالي للشركة كما في  الجوانبمن كافة عادلة، 

  .المنتھية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية

  التقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

حصلنا على كافة المعلومات والتفسيرات التي اعتبرناھا ضرورية  قدإليھا في فقرات أساس الرأي المتحفظ ففيما عدا األمور المشار 
الجرد الفعلي تم إجراء . البيانات المالية مع تلك السجالتتتفق بسجالت محاسبية منتظمة و شركةال تأمسك .لغرض تدقيقنا

 الواردةأن المعلومات المالية من نا بمراجعة تقرير مجلس االدارة وتأكدنا لقد قم .للمخزون في نھاية السنة وفقا لألصول المرعية
لسنة  ٥لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم  .فيه متفقة مع دفاتر وسجالت الشركة

المالي  اأو مركزھ شركةعلى أعمال السلبي ھري يمكن أن يكون لھا أثر جو خالل السنة أو لبنود النظام األساسي للشركة ٢٠٠٢
   .٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  
  
  
  
  يعقوب حبيقة  ٢٠١٣ مارس ٢٦

  كي بي إم جي  الدوحة
  )٢٨٩(  الحسابات القطري رقم سجل مراقب  دولة قطر

  
  
  
  
  
  

  )تابع( ق.م.ش )مواشي( المواشي لتجارة اللحوم والشركة القطرية   -  الحسابات المستقلين يتقرير مدقق
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٣ 
  

  المركز المالي  بيان
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في كما 

 إيضاح 
ديسمبر             ٣١

٢٠١٢  
ديسمبر           ٣١

٢٠١١ 
 )معدلة(    

     الموجودات
      

     الموجودات غير المتداولة
 ١٦,٨٧١,٨٠٩  ٢٢,٨٩٣,٥٩١ ٥ ممتلكات ومعدات

 ٣٢,٥٦٣,٦٥١  ٣٠,٥٥٢,٣٤٠ ٦  التنفيذ قيدمشاريع 
 ٦,٢٤٥,٧٥٠  - ٧  عقاري راستثما

 ٢٧,٢٥٠,٠٢٠  ٢٦,٩٥٦,٧٢٠ ٨ للبيعمتاحة  موجودات مالية
 ٧٥٨,٨٨٥  - ٩ زميلة ةشرك فياستثمار 

 ٣,١١٦,٨٥٥  ١,٥٤٠,٥٧٩  موجودات بيولوجية
٨٦,٨٠٦,٩٧٠  ٨١,٩٤٣,٢٣٠ 

     الموجودات المتداولة
 ٦,٩٥٣,٠٩٢  ٤٧,٠١٧,٣٤٢ ١٠ مخزون
 ٣٤٩,٠٢٩,٩٠٥  ٤٢٨,٥٣٢,٢٩٤ ١١ وأرصدة مدينة أخرىن مدينو

 ٢,٥٤٤,١٨٠  ٢,٥٤٤,١٨٠ ١٢ زميلةشركة  مستحق منال
 ٢٧,٢٠٦,١٥١  ٢٣,٦٢٤,٣٣٩ ١٣ نقد وأرصدة لدى البنوك

  ٣٨٥,٧٣٣,٣٢٨  ٥٠١,٧١٨,١٥٥ 
 ٤٧٢,٥٤٠,٢٩٨  ٥٨٣,٦٦١,٣٨٥  إجمالي الموجودات

  
     المطلوبات وحقوق الملكية

     ير متداولةمطلوبات غ
 ٣,٧٧٧,٣٩٤  ٤,٩٦٤,٧٩٤ ١٤  لموظفينلخدمة النھاية  آتمكاف

 ١٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٠,٠٠٠,٠٠٠  مستحق الى حكومة دولة قطر
  ١٣,٧٧٧,٣٩٤  ١٤,٩٦٤,٧٩٤ 

     مطلوبات متداولة
 ٥٢,٥٨٤,٢٠٨  ١٨٠,٧٤١,١٥١ ١٥وأرصدة دائنة أخرىدائنون

 ٩٢,٧٣٤,٧٥٢  ١٢٠,١٢٧,٧٢٦  األجل ةقصيرمرابحات 
 ٥٤,٨١١,٢١٠  ١١١,٧٥٤   مستحق للبنوك

   ٢٠٠,١٣٠,١٧٠  ٣٠٠,٩٨٠,٦٣١ 
 ٢١٣,٩٠٧,٥٦٤  ٣١٥,٩٤٥,٤٢٥  المطلوبات إجمالي

      )٥صفحة ( حقوق الملكية
 ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٦ رأس المال

 ١٩,٢١٣,٦٦٣  ٢٦,٧١٤,٥٢٣ ١٨ احتياطي قانوني
 ٣٧٠,٧١٧  ٧٧,٤١٧   احتياطي القيمة العادلة

 )٥,٨٩٧,١٦٣(  )١٥,٦٥٤,٠٢٥( ١٨ االجنبية العمالت تقييم احتياطي
 ٦٤,٩٤٥,٥١٧  ٧٦,٥٧٨,٠٤٥  مدورةأرباح  

 ٢٥٨,٦٣٢,٧٣٤  ٢٦٧,٧١٥,٩٦٠  إجمالي حقوق الملكية
 ٤٧٢,٥٤٠,٢٩٨  ٥٨٣,٦٦١,٣٨٥  الملكية وحقوق المطلوبات إجمالي

  
  :كل من  ووقعھا بالنيابة عنھم ٢٠١٣ مارس ٢٦ بتاريخقبل مجلس اإلدارة من  ھذه البيانات المالية ىتمت الموافقة عل

  
 

  

  
  .المالية البياناتمن ھذه مكمال  اً جزءتشكل  ٢٩إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

 الكعبي عيرسأحمد ناصر    المريخيعبد العزيز علي عجالن 
 العضو المنتدب   رئيس مجلس اإلدارة نائب 
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٤ 
  

   الشامل الدخل بيان
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتھية في للسنة 

 ٢٠١١  ٢٠١٢  إيضاح 
 )معدلة(      
      
         

 ٢٦٠,٤٣٢,٩٢٠   ٣٢٠,١١٨,٥٦٧   ١٩ المبيعات
 )٥٠٦,٧٦٦,٣٥٣(   )٦٤٤,٧٩٧,٧٩٥(   ٢٠ تكلفة المبيعات

  )٢٤٦,٣٣٣,٤٣٣(   )٣٢٤,٦٧٩,٢٢٨(    خسارةال إجمالي
      

 (٢٢,٦٧٩,٦٨٢)   (٣٥,٦٩٣,٠٠٠)   ٢١ إدارية وعمومية اريفمص
 )٣,٠٨٥,٧٠٠(   -   ٨  متاحة للبيعلموجودات المالية الاقيمة  فينخفاض خسائر اال

 )١,٩٤٦,٣٧١(   (٧٥٨,٨٨٥)   ٩  زميلةال ةشركال أعمال من نتائج الشركة حصة
 )٥,٠٧٧,٨٦٤(   -   ١١  مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا
 ٨٩٢,٢٥٠   -   ٧  العقاري التغير في القيمة العادلة لالستثمار

  -    ٩٧٣,٧٢٩   ٧  الستثمار العقاريربح من بيع ا
 ٣٣٣,٤٦١,٠١٦   ٤٣٢,٧٠٢,١٩٤   ١١  الدعم الحكومي

 ١,٥٤٢,٤٦٤   -   ٢٢  مخصص لم يعد له ضرورة
 ١,٤٧٨,٧٠٧   ٢,٤٦٣,٧٩٣     ادات أخرىريا

 ٥٨,٢٥١,٣٨٧   ٧٥,٠٠٨,٦٠٣     لسنةا  ربح
          

         الدخل الشامل األخر
 ٩٧٥,٥٠٠   (٢٩٣,٣٠٠)   ٨ المتاحة للبيع للموجودات الماليةصافي التغير في القيمة العادلة 

  )١,٢٢٤,٠٦٥(   (٩,٧٥٦,٨٦٢)     تقييم العمالت االجنبية احتياطي صافي التغير في
  ٥٨,٠٠٢,٨٢٢   ٦٤,٩٥٨,٤٤١    إجمالي الدخل الشامل عن السنة

          
          العائد على السھم

  ٣.٢٤   ٤.١٧   ٢٣  على السھم   فسي والمخفالعائد األسا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
 
 
  

  .المالية البياناتمن ھذه مكمال  اً جزءتشكل   ٢٩إلى ١اإليضاحات المرفقة من 
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٥ 
  

  بيان التغيرات في حقوق الملكية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتھية في  للسنة المالية

  
 
 
 
 
 

  .ال من ھذه البيانات الماليةمكم اً تشكل جزء ٢٩إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

  احتياطي قانوني  رأس المال 
احتياطي القيمة 

  ةالعادل
 تقييم احتياطي
 المجموع   مدورةأرباح    االجنبية العمالت

            
 ٢٢٩,٠٨٦,١٩٧   ٤٠,٩٧٥,٥٥٤  )٤,٦٧٣,٠٩٨(  )٦٠٤,٧٨٣(  ١٣,٣٨٨,٥٢٤  ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠   ٢٠١١ يناير  ١في  كما الرصيد

                   :الدخل الشامل للسنة
 ٥٨,٢٥١,٣٨٧   ٥٨,٢٥١,٣٨٧  -  -  -     -  )معدل( ربح السنة

  )٢٤٨,٥٦٥(   -   )١,٢٢٤,٠٦٥(  ٩٧٥,٥٠٠  -     -  الدخل الشامل األخر للسنة
  ٥٨,٠٠٢,٨٢٢   ٥٨,٢٥١,٣٨٧   )١,٢٢٤,٠٦٥(  ٩٧٥,٥٠٠  -     -  )معدل( إجمالي الدخل الشامل للسنة

المحول الى الصندوق االجتماعي و الرياضي 
  )١,٤٥٦,٢٨٥(    )١,٤٥٦,٢٨٥( -- - - )معدل()٢٤ايضاح(

 )١٨ايضاح (المحول الى االحتياطي القانوني 
  -   (٥,٨٢٥,١٣٩)  -  -  ٥,٨٢٥,١٣٩   -  )معدل(

  )٢٧,٠٠٠,٠٠٠(    )٢٧,٠٠٠,٠٠٠(  -  -  -     - )١٧ايضاح ( توزيعات أرباح مدفوعة
 ٢٥٨,٦٣٢,٧٣٤  ٦٤,٩٤٥,٥١٧  )٥,٨٩٧,١٦٣(  ٣٧٠,٧١٧  ١٩,٢١٣,٦٦٣  ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ )معدلة( ٢٠١١ديسمبر  ٣١في  كما الرصيد

            
 ٢٥٨,٦٣٢,٧٣٤  ٦٤,٩٤٥,٥١٧  )٥,٨٩٧,١٦٣(  ٣٧٠,٧١٧  ١٩,٢١٣,٦٦٣  ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ )معدلة( ٢٠١٢ يناير ١في  كما الرصيد

                   :سنةالدخل الشامل لل
 ٧٥,٠٠٨,٦٠٣  ٧٥,٠٠٨,٦٠٣  -  -  -     -  ربح السنة

 (١٠,٠٥٠,١٦٢)  -   )٩,٧٥٦,٨٦٢(  (٢٩٣,٣٠٠)  -     -  الدخل الشامل األخر للسنة
 ٦٤,٩٥٨,٤٤١  ٧٥,٠٠٨,٦٠٣   )٩,٧٥٦,٨٦٢(  (٢٩٣,٣٠٠)  -     -  إجمالي الدخل الشامل للسنة

المحول الى الصندوق االجتماعي و الرياضي 
  -  -  -   -  )٢٤ايضاح (

 
(١,٨٧٥,٢١٥) 

  
(١,٨٧٥,٢١٥) 

 -  (٧,٥٠٠,٨٦٠)  -  -  ٧,٥٠٠,٨٦٠   -  )١٨ايضاح (المحول الى االحتياطي القانوني 
 (٥٤,٠٠٠,٠٠٠)  (٥٤,٠٠٠,٠٠٠)  -  -  -     - )١٧ايضاح ( توزيعات أرباح مدفوعة

 ٢٦٧,٧١٥,٩٦٠  ٧٦,٥٧٨,٠٤٥  (١٥,٦٥٤,٠٢٥)  ٧٧,٤١٧  ٢٦,٧١٤,٥٢٣  ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما الرصيد
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٦ 
  

   التدفقات النقدية  بيان
    ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتھية في للسنة 

 ٢٠١١  ٢٠١٢إيضاح 
 )معدلة(    

     أنشطة التشغيل 
 ٥٨,٢٥١,٣٨٧  ٧٥,٠٠٨,٦٠٣  ح السنةبر

     :تسويات لـ
 ٤,٣٠٤,٦٨٦  ٥,٥٢٠,٤٨٤  ممتلكات ومعدات إھالك

 ٢,٤٨٨  (٦,٢٢٣)    لكات ومعدات بيع ممتخسارة  / )ربح (
 ١,٢٤٠,٢١٢  ١,٤٨٧,٠٨٩   نھاية الخدمة للموظفين مكافأة مخصص

 ٥,٠٧٧,٨٦٤  -    مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا
 -  ١,٣٧٥,٩٩٧    ذمم مدينة للموظفينمخصص 

 (٨٩٢,٢٥٠)  -    العقاري الستثمارل العادلة القيمة في اتالتغير
 -  (٩٧٣,٧٢٩)   ربح من بيع االستثمار العقاري

 ٣,٠٨٥,٧٠٠  -  المتاحة للبيع للموجودات المالية االنخفاض في القيمةخسائر 
 ٣,٧٣٤,٨٥٢  ٩,٦٠٧,٣٦٠    ليومتف يرصام

 (١,٥٤٢,٤٦٤)  -    مخصص لم يعد لة ضرورة
 ١,٩٤٦,٣٧١  ٧٥٨,٨٨٥  زميلةالنتائج أعمال الشركة منة شركال حصة

  ٧٥,٢٠٨,٨٤٦  ٩٢,٧٧٨,٤٦٦ 
      : في التغيرات

 ٢,٧٠٩,٧٨١  (١٩٤,٤٧٧)   الموجودات البيولوجية   
 ٢٠,٠١٧,٧٣٥  )٤٠,٠٦٤,٢٥٠(  المخزون   
 (١٦٢,١٨٩,٧٥٨)  )٨٤,٧٣٧,٨٥٦(  واألرصدة المدينة األخرىمدينون ال
 ٢٤,٧٠٩,٢١٨  ١٢٨,٨٧١,٩٩٤   خرىاأل دائنةال رصدةاألو دائنونال
 (٢,٥٤٤,١٨٠)  -    الزميلة الشركة من مستحقال

 -  (١٠٠,٠٠٠)    الھامش النقدي
    (٤٢,٠٨٨,٣٥٨)  ٩٦,٥٥٣,٨٧٧ 

 (٤٧٧,١٠٦)  (٢٩٩,٦٨٩)    للموظفين الخدمة نھايةالمدفوع من مكافأة 
 (٣,٧٣٤,٨٥٢)  (٩,٦٠٧,٣٦٠)    عةودفم ليومتف يرصام
 (٤٦,٣٠٠,٣١٦)  ٨٦,٦٤٦,٨٢٨    أنشطة التشغيل) المستخدمة في( /من  التدفقات النقدية يصاف

       
       ستثمارأنشطة اال
 (٤,٦٤٥,٧٣٤)  (١٣,٢٧٩,٦٤٣)  ممتلكات ومعدات شراء

  ٣٠,١٨٥   ٢٦٩,٢٦٠   ل من بيع ممتلكات ومعداتالمتحص
  (٧٤,٦٨١)   (١٠٢,١١١)  للمشاريع تحت التنفيذدفعات 

 -  ٧,٢١٩,٤٧٩   االستثمار العقاري المتحصل من بيع
  (٤,٦٩٠,٢٣٠)   )٥,٨٩٣,٠١٥(  أنشطة اإلستثمار المستخدمة في التدفقات النقدية يصاف

      
     أنشطة التمويل

 ٤٦,٢٥٣,٧٥٣  ٢٧,٣٩٢,٩٧٤    قصيرة األجل ى المرابحةصافي الحركة عل
 ٥٤,٨١١,٢١٠  (٥٤,٦٩٩,٤٥٦)   مستحق للبنوك

 (١,٤٥٦,٢٨٥)  (١,٨٧٥,٢١٥)   المحول الى الصندوق االجتماعي و الرياضي
 (٢٧,٠٠٠,٠٠٠)  (٥٤,٠٠٠,٠٠٠)  مدفوعةتوزيعات أرباح 

 ٧٢,٦٠٨,٦٧٨  )٨٣,١٨١,٦٩٧(    مويلأنشطة التمن  / )المستخدمة في(التدفقات النقدية  يصاف
         

 ٢١,٦١٨,١٣٢  (٢,٤٢٧,٨٨٤)    خالل السنة ما يعادلهالنقد و فيالتغير  يصاف
 ٥,٥٠٠,٦٩٩  ٢٧,٢٠٦,١٥١  يناير ١في  يعادله وماالنقد 

  ٨٧,٣٢٠   (١,٢٥٣,٩٢٨)   صرف العمالتصافي فروق 
 ٢٧,٢٠٦,١٥١  ٢٣,٥٢٤,٣٣٩ ١٣ ديسمبر ٣١في  يعادله وما النقد

 

  

  .المالية البياناتمن ھذه مكمال  اً جزءتشكل  ٢٩ إلى ١اإليضاحات المرفقة من 
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  الوضع القانوني والنشاط الرئيسي  ١

كشركة مساھمة قطرية  )"مواشي"أو  "الشركة(" )ق.م.ش( )مواشي( تجارة اللحوم والمواشيتأسست الشركة القطرية ل
  .٢٠٠٣سنة ل) ٧٥(رقم  قتصاد والتجارةقرار وزير االبموجب 

شمل استيراد وتجارة المواشي واللحوم واألعالف باإلضافة إلى ذبح األغنام والماشية وتزويد يالرئيسي الشركة  إن نشاط
 .اللحوم الطازجة والمنتجات ذات الصلةبالسوق المحلي  

  .ان في السود بفرع الشركةالخاصة  الموجودات والمطلوبات ونتائج العملياتالبيانات المالية تشمل 

  أسس اإلعداد   ٢

  فقرة االلتزام         
                

  .ةالدولي مجلس معايير المحاسبةة للتقارير المالية الصادرة عن تم إعداد البيانات المالية المرفقة وفقا للمعايير الدولي

  أساس القياس              

ً لمبدأ التكلفة التاريخي المالية البياناتتم إعداد ھذه  حة للبيع ااالستثمار العقاري وبعض االستثمارات المت فيما عدا، ةوفقا
  .يتم قياسھا بالقيمة العادلة لوجية والتيووالموجودات البي

  العملة الوظيفية وعملة العرض         

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

  استخدام التقديرات واألحكام         

من اإلدارة إجراء أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية  يتطلب إعداد ھذه البيانات المالية
قد تختلف النتائج . اريفوجودات والمطلوبات واإليرادات والمصعلى تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ ذات الصلة للم

  .الفعلية عن تلك التقديرات

يتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة . تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بھا بصفة مستمرة
في تطبيق  المتعلقة باألحكام الھامةتم وصف المعلومات  .عديلالتي يتم فيھا تعديل التقدير وفي أي فترة الحقة تتأثر بھذا الت

   .٢٧السياسات المحاسبية التي لھا األثر األھم على المبالغ المعترف بھا في البيانات المالية في اإليضاح رقم 

  السياسات المحاسبية الھامة      ٣

  :لمعروضة في ھذه البيانات الماليةميع السنوات اعلى ج باتساق من قبل الشركة تم تطبيق السياسات المحاسبية التالية
  

  ٢٠١٢يناير  ١التي يسري مفعولھا في أو بعد  الجديدةالمعايير والتعديالت والتفسيرات 

  :وھي ذات صلة بالشركة ٢٠١٢يناير  ١فيما يلي المعايير والتعديالت والتفيرات التي أصبحت سارية المفعول اعتبارا من 

  تحويل الموجودات المالية: اإلفصاحات –) تعديل( ٧لتقارير المالية المعيار الدولي ل )١(

عن تحويل الموجودات المالية بما في ذلك  متطلبات افصاح جديدة ٧يضيف التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية 
لتي تم نزع االعتراف عنھا اإلفصاحات عن الموجودات المالية التي لم يتم االعتراف بھا بالكامل والموجودات المالية ا

  .بالكامل لكن يستمر الكيان باالرتباط بھا

  .لم يكن لتبني التعديل التالي أي أثر جوھري على البيانات المالية



                   ق.م.ش )مواشي( والمواشي اللحوم لتجارة القطريةركة الش
  إيضاحات حول البيانات المالية  
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  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة       ٣
  

  )تابع( ٢٠١٢يناير  ١المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التي يسري مفعولھا في أو بعد 

  )٢٠١١الصادرة في (التحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية  )٢(

ة  ٢٠١١احتوت التحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة في  ايير الدولي ى المع ديالت عل على عدد من التع
ة ولكنھ ر عاجل ة غي بة الدولي ايير المحاس س مع ا مجل ي يعتبرھ ة الت ارير المالي تمل . ا ضروريةللتق ى "تش ينات عل التحس

ا تغعلى " المعايير الدولية للتقارير المالية ي أغراض تعديالت ينتج عنھ بية ف رات محاس اس ي راف أو القي العرض أو االعت
ة ة بصورة فردي ارير المالي م  .إضافة إلى التعديالت االصطالحية أو التحريرية المتعلقة بمجموعة من المعايير الدولية للتق ل

  .التعديالت تلكنتيجة ل للشركةتغييرات جوھرية على السياسات المحاسبية الحالية  شأتن
  
  يسري مفعولھا بعدوالتفسيرات الجديدة التي لم والتعديالت  لمعاييرا

يناير  ١أصبح عدد من المعايير والتعديالت على المعايير والتفسيرات لھا ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ بعد 
 الشركةال تخطط . أدناه بالشركةتم إيراد تلك المعايير ذات الصلة . ولم يتم تطبيقھا عند إعداد ھذه البيانات المالية ٢٠١٢

  .لتبني ھذه المعايير في وقت مبكر

  عرض بند في الدخل الشامل اآلخر  –) تعديل( ١معيار المحاسبة الدولي ) ١(

أن يقوم الكيان بعرض بنود الدخل الشامل اآلخر التي يمكن إعادة ) ١(تشترط التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
تصنيفھا إلى الربح أو الخسارة في المستقبل في حال تحقق شروط معينة بشكل منفصل عن تلك التي ال يمكن أبدا إعادة 

مع إمكانية التبني  ٢٠١٢ يوليو ١التعديل ساري المفعول للفترات التي تبدأ في أو بعد . تصنيفھا إلى الربح أو الخسارة
   .المبكر له

  .نتيجة تطبيق ھذا التعديلأي أثر كبير على ال تتوقع الشركة 
  
  االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة): ٢٠١١( ٢٨معيار المحاسبة الدولي رقم ) ٢(

  :يقدم التعديالت التاليةو )٢٠٠٨( ٢٨رقم  الدولير المحاسبة يلغي معيا) ٢٠١١( ٢٨معيار المحاسبة الدولي رقم   

 الموجودات غير المتداولة المحتفظ بھا " ٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم : الشركات الزميلة المحتفظ بھا للبيع
يطبق على االستثمار أو جزء من استثمار، في شركة زميلة أو مشروع مشترك التي تحقق " للبيع والعمليات المتوقفة
ة على أنھا محتفظ بھا للبيع، فإن الكيان يطبق طريقة حقوق الملكية لحين استبعاد الجزء المعايير لتصبح مصنف

تتم المحاسبة بأية مساھمات محتفظ بھا بعد االستبعاد باستخدام طريقة حقوق الملكية إذا استمرت . المحتفظ به للبيع
  المساھمة المحتفظ بھا بكونھا شركة زميلة أو مشروعا مشتركا و،

 النفوذ الھام أو السيطرة المشتركة، حتى ولو أصبح االستثمار في شركة زميلة استثمارا في مشروع  عند توقف
  .مشترك أو العكس، ال تقوم الشركة بإعادة قياس المساھمة المحتفظ بھا

ات والفترات المرحلية ضمن تلك الفتر ٢٠١٣يناير  ١يسري مفعول التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
  .نتيجة تطبيق ھذا التعديلأي أثر كبير على ال تتوقع الشركة  السنوية

  

عن مقاصة الموجودات  ٣٢ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ٧التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) ٣(
  )٢٠١١(المالية والمطلوبات المالية 

تقدم ) ٧التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( لماليةمقاصة الموجودات المالية والمطلوبات ا -اإلفصاحات 
يسري مفعول التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في أو . إفصاحات عن أثر اتفاقيات المقاصة على المركز المالي للكيان

اإلفصاح الجديدة سيكون على  استنادا على متطلبات. والفترات المرحلية ضمن تلك الفترات السنوية ٢٠١٣يناير  ١بعد 
الشركة تقديم معلومات عن ماھية المبالغ التي تمت مقاصتھا في بيان المركز المالي وطبيعة وحدود حق المقاصة بموجب 

  .اتفاقيات المقاصة األصلية أو اتفاقيات مشابھة
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  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة        ٣

  )تابع(يسري مفعولھا بعد ة التي لم المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديد

عن مقاصة الموجودات  ٣٢ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ٧التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) ٣(
  )تابع( )٢٠١١(المالية والمطلوبات المالية 

يوضح معيار المحاسبة ) ٣٢رقم تعديل على معيار المحاسبة الدولي (مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية 
معايير المقاصة من خالل تفسير متى يملك الكيان حقا قانونيا نافذا للمقاصة ومتى تكون التسوية اإلجمالية  ٣٢الدولي رقم 

والفترات المرحلية  ٢٠١٣يناير  ١يسري مفعول التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد . تعادل التسوية الصافية
  .يسمح بالتبني المبكر. تلك الفترات السنويةضمن 

  .نتيجة تطبيق ھذا التعديلأي أثر كبير على ال تتوقع الشركة 

  األدوات المالية -  ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) ٤(

  .يقدم متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المالية) ٢٠٠٩( ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

لدى مجلس المعايير . يقدم إضافات على المعيار المتعلق بالمطلوبات المالية) ٢٠١٠( ٩لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ا
 ٩المحاسبية الدولية حاليا مشروعا قائما لوضع تعديالت محدودة على متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  .ة لمعالجة انخفاض قيمة الموجودات المالية ومحاسبة التحوطللتصنيف والقياس وإضافة متطلبات جديد

تمثل تغيرا كبيرا من المتطلبات الحالية في معيار المحاسبة ) ٢٠٠٩( ٩متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
التكلفة المطفأة : يحتوي المعيار فئتين رئيسيتين لقياس الموجودات المالية. بخصوص الموجودات المالية ٣٩الدولي رقم 

يمكن قياس الموجود المالي بالتكلفة المطفأة إذا كان محتفظا به في نموذج أعمال يھدف إلى االحتفاظ . والقيمة العادلة
بالموجودات من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وكانت البنود التعاقدية للموجود تنشئ في تواريخ محددة تدفقات نقدية 

يمكن قياس كافة الموجودات المالية األخرى بالقيمة . غ األساسي والفائدة على المبلغ األساسي القائمھي فقط دفعات المبل
للبيع والقروض  ةلتاريخ االستحقاق والمتاح ابھ ةالمحتفظ للموجوداتالحالية  ٣٩يلغي المعيار فئات المعيار رقم . العادلة

  . والذمم المدينة

اشتراطا جديدا فيما يتعلق بالمطلوبات المالية المسجلة بموجب خيار ) ٢٠١٠( ٩مالية رقم قدم المعيار الدولي للتقارير الي
القيمة العادلة لعرض تغيرات القيمة العادلة التي تنسب لمخاطر ائتمان المطلوب في الدخل الشامل اآلخر بدال عن الربح أو 

بالنقل بشكل كبير ودون تعديل ثابت ) ٢٠١٠( ٩مالية رقم بعيدا عن ھذا التغيير يقوم المعيار الدولي للتقارير ال. الخسارة
  .٣٩للمبادئ التوجيھية حول تصنيف وقياس المطلوبات المالية من معيار المحاسبة الدولي رقم 

مع السماح بالتبني  ٢٠١٥يناير  ١للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ٩يسري مفعول المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
لمعالجة  ٩قرر مجلس المعايير المحاسبية الدولية وضع تعديالت محدودة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم . بكرالم

بعملية تقييم األثر المحتمل لھذا المعيار لكنھا بانتظار االنتھاء من التعديالت  الشركةبدأت . ممارسته وأمور أخرى
  .المحدودة قبل استكمال التقييم

  .للشركةأن يكون له أثرا ھاما على البيانات المالية  الشركة فإن ھذا المعيار ال يتوقعيعة عمليات نظرا لطب

  اإلفصاح عن المساھمات في الكيانات األخرى -  ١٢المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   )٥(

شركات المساھمات في عن الاح اشتراطات اإلفص في معيار واحد كافة ١٢المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  يجمع
طبيعة  عن يشترط اإلفصاح عن معلومات .الزميلة وكيانات منظمة غير موحدةشركات المشتركة والترتيبات التابعة وال

  .ھذه المساھمات والمخاطر واآلثار المالية المصاحبة لھا

حاليا بتقييم اشتراطات اإلفصاح  الشركةم تقو. ٢٠١٣يناير  ١يسري مفعول المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
  .عن المساھمات في الشركات التابعة والكيانات غير المنظمة غير الموحدة بالمقارنة مع اإلفصاحات الحالية
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  )تابع(يسري مفعولھا بعد المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التي لم 

  قياس القيمة العادلة – ١٣يار الدولي للتقارير المالية المع )٦(

مصدرا وحيدا لإلرشاد حول كيفية قياس القيمة العادلة، ويستبدل إرشاد قياس  ١٣يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
بشكل  ١٣ولي للتقارير المالية رقم يتم تطبيق المعيار الد. القيمة العادلة المنتشر حاليا ضمن المعايير الدولية للتقارير المالية

عرضة الستثناءات محدودة، عندما تكون قياسات القيمة العادلة أو اإلفصاح عنھا مطلوبة أو مسموح بھا من قبل معايير 
 ١٣على الرغم من أن العديد من اشتراطات اإلفصاح في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم . دولية أخرى للتقارير المالية

تقديم  الشركةما يتعلق بالموجودات المالية والمطلوبات المالية ھي مطلوبة بالفعل، فإن تبني ھذا المعيار سيتطلب من في
المطلوبات غير المالية وإفصاحات / تتضمن ھذه اإلفصاحات إفصاحات تدرج القيمة العادلة للموجودات. إفصاحات إضافية

  .٣وى عن قياسات القيمة العادلة المدرجة في المست

  .٢٠١٣يناير  ١يسري مفعول المعيار الدولي للتقارير المالية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
  

  للمعاييرالتبني المبكر 

 .٢٠١٢بشكل مبكر أي من المعايير أو التفسيرات الجديدة أو المعدلة في سنة  الشركة ىلم تتبن

 االستثمار في شركة زميلة 
 

التأثير  يكون. ة تأثير ھام، وليست سيطرة، على سياساتھا المالية والتشغيليةشركلل يكونركات التي ھي الش الزميلةالشركات 
تتم المحاسبة عن االستثمارات في . في المائة من قوة التصويت بالشركة ٥٠إلى  ٢٠ما بين  الشركةالھام عندما تملك 

إن تكلفة االستثمار تشتمل على تكلفة  .بھا مبدئيا بالتكلفةباستخدام طريقة حقوق الملكية ويتم االعتراف  الزميلةالشركات 
  .ةمعاملال

 
بعد إجراء التعديالت التي يتم إجراؤھا  الدخل الشامل االخرو الربح أو الخسارةمن  الشركةتتضمن البيانات المالية حصة 

 عندما تتجاوز. يخ توقف ذلك النفوذ الھامة، وذلك من تاريخ بدء النفوذ الھام وحتى تارشركلللتتماشى مع السياسات المحاسبية 
ة من الخسائر مساھمتھا في الشركة المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية يتم تخفيض القيمة الدفترية لتلك شركحصة ال
الخسائر األخرى فيما عدا إلى الحد الذي ب االعترافوإيقاف  ، متضمنة أية استثمارات طويلة األجلإلى الصفر المساھمة

 . التزام أو أنھا تقوم بدفعات بالنيابة عن الشركة المستثمر فيھا الشركةن فيه لدى يكو

 المالية األدوات 
 

يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية في بيان المركز . ة ومطلوباتھا الماليةشركتمثل األدوات المالية موجودات ال
تتضمن األدوات المالية أيضا ارتباطات لم يتم االعتراف . التعاقدية لألداة البنودطرفا في  ةشركلاة عندما تصبح شركالمالي لل

  .بھا ولكن تم اإلفصاح المالئم عنھا في اإليضاحات المتعلقة بھا في البيانات المالية

   موجودات مالية غير مشتقة

  .وما يعادلهحة للبيع والنقد متا موجودات ماليةو شركة زميلةمستحق من الو تجاريون مدينونتتضمن الموجودات المالية 

 زميلة شركة من والمستحق التجاريون ونالمدين )١(
  

بالتكلفة وھي القيمة العادلة، بالصافي من المخصصات للمبالغ  زميلة شركة من والمستحق التجاريون ونيتم إدراج المدين
 شركة من والمستحق ينون التجاريونالمد قياس يتم المبدئي االعتراف أعقاب في. التي يقدر أنھا غير قابلة للتحصيل

يتم إجراء تقدير للمبالغ المشكوك . نخفاضاال خسائر منه مخفض للفائدة الفعلي المعدل إلى ستناداً ا ةطفأالم بالتكلفة زميلة
  .يتم شطب الديون المعدومة عند حدوثھا. في تحصيلھا عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل المبلغ بكامله
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  )تابع(األدوات المالية 

 المتاحة للبيع  الموجودات المالية )٢(
  

للبيع ھي موجودات مالية غير مشتقة مخصصة على أنھا متاحة للبيع وال يتم تصنيفھا كاستثمار بالقيمة  الموجودات المالية
مبدئيا يتم االعتراف . ھا أو قروض أو ذمم مدينةو الخسارة أو يحتفظ بھا لتاريخ استحقاقأالعادلة من خالل الربح 

 الموجودات الماليةفي أعقاب االعتراف المبدئي تقاس . بالموجودات المالية بالتكلفة وھي القيمة العادلة للمقابل المدفوع
رف العمالت المتاحة للبيع بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بالتغيرات فيھا، بخالف خسائر االنخفاض في القيمة وفروق ص

األجنبية على أسھم حقوق الملكية المتاحة للبيع، في الدخل الشامل اآلخر وإظھارھا في احتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق 
من الدخل الشامل اآلخر إلى  المتراكمةعندما يتم نزع االعتراف عن االستثمار يتم تحويل المكاسب والخسائر . الملكية

  . الشامل بيان الدخل

 وما يعادلهالنقد  )٣(
  
   .لدى البنوك وحسابات جارية وتحت الطلبنقد في الصندوق  من وما يعادله النقديتألف 

  نزع االعتراف بالموجودات المالية

  :عندما ةالمالي اتيتم نزع االعتراف عن الموجود

 أو ينتھي الحق باستالم التدفق النقدي من الموجود 

  تدفق النقدي من الموجود أو عليھا التزام لدفع التدفق النقدي المستلم بالكامل دون بتحويل حقوقھا باستالم ال الشركةتقوم    
 و تأخير كبير لطرف آخر وفقا لترتيبات القبض والدفع

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

    مطلوبات مالية غير مشتقة

 .واألرصدة الدائنة األخرى والدائنون المرابحات قصيرة االجل والمستحق للبنوكتتألف المطلوبات المالية غير المشتقة من 

تقاس ھذه المطلوبات . مباشر بھذه المطلوبات المالية بالقيمة العادلة ناقصا أية تكاليف معاملة منسوبة بشكل الشركةتعترف 
  .ليلفعالمالية في أعقاب االعتراف المبدئي بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة ا

  أرصدة دائنة أخرىو تجاريون دائنون )١(

تعرف المطلوبات على أنھا مبالغ ينبغي دفعھا في المستقبل لقاء بضائع أو خدمات مستلمة سواء تم إصدار فاتورة بھا من 
 معدل على القائمة أةالمطف التكلفة ستخداماب المادية المطلوبات تقييم يتم المبدئي األعتراف أعقاب في .مورد أم القبل ال
  . الفعلي الفائدة

  جل والمستحق للبنوكمرابحات قصيرة األ )٢(

  .نسوبة بشكل مباشريتم االعتراف بكافة القروض مبدئيا بالقيمة العادلة للمقابل المستلم مضافا إليه تكاليف المعاملة الم

  نزع االعتراف بالمطلوبات المالية

عندما يستبدل المطلوب . يتم نزع االعتراف عن مطلوب مالي عندما يتم تسديد االلتزام من ھذا المطلوب أو ينتھي أو يلغى
ل جوھري المالي الحالي بآخر من المقرض نفسه وفقا لشروط مختلفة بالكامل أو يتم تعديل شروط المطلوب الحالي بشك

يتم عندھا معاملة ھذا االستبدال أو التعديل كنزع اعتراف بالمطلوب األصلي واعتراف بمطلوب جديد، ويتم االعتراف 
  .بالفرق بالقيمة الدفترية الخاصة به في الربح أو الخسارة
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  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣

    العادلة ةالقيم

 أساس على التعامل في وراغبة مطلعه أطراف بين التزام سداد أو موجود تبادل فيه نيمك الذي المبلغ ھي العادلة القيمة إن
 المتاحة االستثمارات بعض عدا فيما التاريخية، التكلفة لمبدأ وفقا إعدادھا تم قد المالية البيانات أن وحيث. بحت تجاري
 المالية لألدوات الدفترية القيمة فإن العادلة، بالقيمة اقياسھ إعادة يتم التي العقاري ستثماراإلو البيولوجية والموجودات للبيع

  .العادلة قيمتھا عن تختلف قد لشركةل المسجلة

 العرض سعر إلى بالرجوع ظمةالمن المالية األسواق في المدرجة للبيع المتاحة للموجودات المالية العادلة القيمة تحديد يتم
 متداولة أنھا أو شطان غير سوق في متداولة االستثمارات كانت إذا. المالي المركز بيان بتاريخ كما المالي بالسوق المدرج
 أو المستقبلية النقدية للتدفقات الحالية القيمة باستخدام العادلة القيمة تقاس بالسوق، أسعار لھا توجد ال عندما أو قليلة بكميات

 إثباتھا يتم عندھا االستثمارات، لھذه العادلة لقيمةا لقياس بھا موثوق طريقة ھناك تكون ال عندما. مناسبة أخرى طريقة أي
   .قيمتھا في انخفاض أي خسائر ناقصا بالتكلفة

 انخفاض القيمة

  الموجودات المالية

 تعتبر. اقيمتھ انخفاضموضوعي على  دليلما إذا كان ھناك  لتحديدتقرير وجودات المالية في تاريخ كل يتم تقييم الم 
تأثير سلبي على  له و اكثرألحدث  ةفي حالة وجود دليل موضوعي يشير إلى ذلك نتيجالقيمة  منخفضةالموجودات المالية 

و ا الربحفي القيمة في  االنخفاضجميع خسائر ب االعترافيتم . اتلموجودمن تلك اقات النقدية المستقبلية المقدرة التدف
إلى  الملكيةسابقاً في حقوق  والمعترف بھاالمتاح للبيع  يتم تحويل أية خسارة تراكمية فيما يتعلق بالموجود المالي. الخسارة
  .الخسارةو ا الربح

  مة العادلة في القيمة ھي الفرق بين التكلفة والقي االنخفاضبالقيمة العادلة فإن خسارة  المعترف بھابالنسبة للموجودات
  .األرباح و الخسائرسابقاً في  معترف بھافي القيمة  خسارة انخفاض ةناقصاً أي

 بالتكلفة ھي الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية  معترف بھاالقيمة للموجودات ال انخفاض
  .مخصومة بمعدالت السوق الحالية لموجود مالي مماثل

  دفترية والقيمة الحالية في قيمة موجود مالي مثبت بالتكلفة المطفأة على أنھا الفرق بين قيمته ال االنخفاضتحتسب خسارة
  .للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي

 تختبر الموجودات المالية الھامة بصورة فردية.  
 يتم تقييم الموجودات المالية الباقية بصورة جماعية في مجموعات تشترك في خصائص مخاطر ائتمانية متماثلة.  
  

في القيمة إذا كان من الممكن أن يعزى عكسھا بصورة موضوعية إلى حدث وقع بعد إدراج  نخفاضااليتم عكس خسارة 
بالنسبة للموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية المتاحة للبيع . في القيمة االنخفاضخسارة 

بالنسبة للموجودات المالية في أسھم حقوق . باح والخسائراألرالمتمثلة في أوراق مالية مدينة يتم إدراج العكس مباشرة في 
  .ملكية، يتم االعتراف بالعكس مباشرة في حقوق الملكية

  
  الموجودات غير المالية

لتحديد ما إذا كان  مالي ، في تاريخ كل تقريرالمخزون، بخالف للشركةغير مالية التتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات 
في حالة وجود مثل ذلك المؤشر عندھا يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك . في قيمتھا االنخفاضھناك أي مؤشر على 

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

راض ألغ. الضريبة الذي يعكس التقديرات الحالية بالسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة المصاحبة للموجود
ً ألصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدية نتيجة الستمرار  االنخفاضاختبار  في القيمة يتم تجميع الموجودات معا

الوحدة المنتجة ("استخدامھا بشكل مستقل عن التدفقات النقدية الداخلة من الموجودات أو مجموعة الموجودات األخرى 
  ").للنقد

القيمة في الحالة التي تزيد فيھا القيمة الدفترية للموجود أو لوحدته المنتجة للنقد عن في  االنخفاضيتم االعتراف بخسارة 
  .األرباح و الخسائرفي القيمة في  االنخفاضيتم االعتراف بخسائر . المبلغ المقدر القابل لالسترداد

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

في فترات سابقة في تاريخ كل تقرير لمعرفة ما إذا كانت ھناك أية  معترف بھافي القيمة ال االنخفاضيتم تقدير خسائر 
في القيمة في حالة وجود تغيير في التقديرات  االنخفاضيتم رد خسارة . ن الخسارة قد انخفضت أو انتفتمؤشرات على أ

في القيمة فقط إلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية  االنخفاضيتم رد خسارة . المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد
تحديدھا، بالصافي من أي إھالك أو إطفاء، إن لم يتم إثبات خسارة انخفاض  للموجود عن القيمة الدفترية التي من الممكن

 ً   .في القيمة سابقا

  ممتلكات ومعدات

ً اإلھالك المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمةتقاس  تتضمن التكلفة . بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا
جوھري إلدارة المعدات  تتم رسملة تكاليف البرامج والتي تشكل جزء. الموجود المتعلقة بصفة مباشرة في اقتناء يفراالمص

تتم رسملة مصروفات استبدال أحد مكونات الممتلكات والمعدات التي تتم المحاسبة  .المتعلقة بھا كجزء من تلك المعدات
ت الالحقة فقط إلى الحد الذي تزيد فيه تتم رسملة المصروفا. عنھا بصفة مستقلة ويتم شطب القيمة الدفترية للمكون المستبدل

األرباح و   يتم االعتراف بجميع المصروفات األخرى في. لممتلكات والمعدات ذي الصلةلمن المنافع االقتصادية المستقبلية 
  .كمصروف عند تكبدھا الخسائر

توقع وجود منافع اقتصادية يتم نزع االعتراف عن بند الممتلكات والمعدات عند استبعاده أو عندما يصبح من غير الم
األرباح و يتم إدراج أي مكسب أو خسارة ناتجة عند نزع االعتراف عن الموجود في . مستقبلية من استخدامه أو استبعاده

يعاد النظر في القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات لتحديد . في السنة التي يتم فيھا نزع االعتراف عن الموجود الخسائر
وفي حالة وجود مثل ھذا المؤشر . مل معھا عدم استرداد القيمة الدفتريةيحتد وجود أحداث أو تغيرات ظرفية االنخفاض عن

  . وعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد المقدرة يتم تخفيض الموجودات إلى القيمة القابلة لالسترداد

ارة بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل مكون من يتم االعتراف باإلھالك في الربح أو الخس 
األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات للسنة الحالية . ال يتم إھالك األرض. مكونات بنود الممتلكات والمعدات
  :وسنوات المقارنة على النحو التالي

  سنوات 
  ٣  ةرض مستأجرأ

 ٢٠ -  ٤  تحسينات و يمبان
  ١٠ -  ٤  ومعداتأدوات 

  ١٠ -  ٥  سيارات 
  ١٠ -  ٢  معلوماتيةأجھزة 

  ١٠ -  ٣  أثاث ومفروشات

ال  .تتم مراجعة طرق اإلھالك واألعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم الباقية في تاريخ كل تقرير وتسويتھا، إن كان ذلك مالئما
  .يتم تقييم األرض وتسجل بالتكلفة
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  )تابع(اسبية الھامة السياسات المح  ٣

  االعتراف باإليرادات

جعة من العمالء والحسوم تالمر البضاعةيتم تخفيض اإليراد بقيمة . يقاس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق
  :يجب الوفاء بالمعايير المحددة التالية لالعتراف قبل االعتراف باإليرادات. والخصوم المماثلة األخرى

  
  يع البضائعب 

بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق بالصافي من البضائع  ةيقاس إيراد البضائع المباعة في إطار األنشطة االعتيادي
ل على أن المخاطر ادة في شكل اتفاقية بيع مبرمة يديتم االعتراف باإليراد عندما يوجد دليل مقنع، يكون في الع. جعةتالمر

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

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

  
   الفوائد إيرادات

  .الفعلي الفائدة معدل طريقة باستخدام الفوائد بإيرادات االعتراف يتم
  

  إيرادات توزيعات األرباح 
  .حق المساھم في استالم تلك التوزيعات ينشأيتم االعتراف بتوزيعات األرباح من االستثمارات عندما 

  
  استثمار عقاري 

أو للغرضين معا ولكن ليس  رأس المالعقار محتفظ به بغرض جني إيراد اإليجار أو بغرض زيادة  ھواالستثمار العقاري 
في أعقاب . شاط االعتيادي أو لالستخدام في اإلنتاج أو توفير البضائع أو الخدمات أو ألغراض إداريةللبيع في إطار الن

تستند القيم العادلة على القيم السوقية وھي المبلغ المقدر  ،بالقيمة العادلة االستثمار العقاري  إدراجاإلعتراف المبدئي يتم 
لتقييم بين بائع ومشتري راغبين في إطار معاملة تجارية حرة بعد التسويق الذي يمكن في مقابله مبادلة العقار قي تاريخ ا

  .بشكل مطلع ودون إكراهاألطراف  حيث يتصرف كل من المناسب

  المخزون

إن صافي القيمة  .المتقادمةأو صافي القيمة المحققة، أيھما أقل بعد تسجيل مخصص للبضاعة  المخزون بالتكلفة يتم تقييم
 تستند .سعر البيع المتوقع في إطار نشاط الشركة االعتيادي ناقص التكاليف الضرورية المتوقعة للبيع المحققة تتكون من

تى وصوله إلى ح متالك المخزونال تمثل التكاليف جميع المصروفات المتكبدةوللتكلفة المتوسط المرجح طريقة  إلىالتكلفة 
  .ينموقعه وشكله الحالي

  بيولوجية موجودات

 تغيراتأية ب، ويتم االعتراف البيع تكاليفمخصوما منھا  العادلة ةالقيمالبيولوجية على أساس  اس الموجوداتوقي تقييميتم 
بما في ضرورية لبيع الموجودات كافة التكاليف التي ستكون ف المتعلقة بالبيع تشمل يراالمص .الخسارةو الربح فيعليھا 
  .الناتجة عن إعادة تقييم في الربح والخسارة ويتم االعتراف باألرباح والخسائر تكلفة النقل ذلك

  التنفيذ قيد مشاريع

حتى انتھاء البناء أو  التنفيذ قيد مشاريع تحتھا الستخدامھا في المستقبل يتم إدراجھا العقارات التي يتم تطويرھا و بناؤإن 
يتم . العقاراتتطوير وبناء  لقاء المتكبدةجميع المصروفات التكلفة بالتكلفة وتشمل  مبدئيا العقاراتيتم تسجيل تلك . التطوير
  .التنفيذ إلى الممتلكات والمعدات قيد مشاريعتحويل ال
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  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  العمالت األجنبية

باستخدام أسعار الصرف السائدة في  شركةلللعملة الوظيفية ايجرى تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى 
 إلى في تاريخ التقرير األجنبية بالعمالت المسجلة النقدية والمطلوبات الموجودات أرصدة تحول .خ إجراء المعامالتتواري
 التحويل عن الناتجة ةوالغير محقق ةالمحقق الفروق جميع وتدرج ،ذلك التاريخ في السائدة الصرف بأسعار الوظيفية العملة
  .الربح والخسارة في

جودات والمطلوبات غير النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية والتي تم قياسھا بالقيمة العادلة إلى يعاد تحويل جميع المو
البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية . العملة الوظيفية بأسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة

 االعترافيتم . باستخدام سعر الصرف في تاريخ المعاملة تحويلھام تسھا على أساس التكلفة التاريخية يالتي يتم قيا
 تحويلجة عن اتفيما عدا تلك الفروق الن الخسارةو  الربحفي  التحويلفروقات العمالت األجنبية الناتجة عن إعادة ب

 .الشامل االخر لمتاحة للبيع والتي يتم االعتراف بھا في الدخ موجودات مالية

  المخصصات

، نتيجة لحدث سابق،  يمكن تقديره على شركةتراف بمخصص عندما يكون ھناك التزام قانوني أو استداللي على اليتم االع
  .المحتمل أن يطلب تدفقات منافع اقتصادية لسداد ذلك االلتزام ومننحو موثوق به 

  لموظفينلخدمة النھاية  مكافأة

ً  لموظفينل خدمةال نھاية مكافأةل مخصص بتكوين الشركة تقوم  الراتب على مكافأةال تعتمد. القطري العمل لقانون وفقا
 مكافأةال لھذه المتوقعة التكاليف تستحقو الخدمة، فترة من أدنى حد إكمال بشرط الشركة في خدمته ومدة للموظف األخير

للتقاعد العامة  بالمساھمة في صندوق الھيئة الشركةفيما يتعلق بالموظفين القطريين تقوم . الموظف خدمة على طول فترة
محدودة بھذه المساھمات التي يتم  الشركةالتزامات . محسوبة كنسبة مئوية من رواتب الموظفين والتأمينات االجتماعية

  .صرفھا عند موعد استحقاقھا

  ألسھم العاديةل المستحقةتوزيعات األرباح 

نفس  في، ويتم خصمھا من حقوق المساھمين األرباح على األسھم العادية كالتزام على الشركة بتوزيعاتيتم االعتراف 
  .الشركة يعليھا من قبل مساھم فيه الموافقةتم تالوقت الذى 

  اتااليجار

   اإليجار مدفوعات )١(
األرباح  في اإليجار فترة مدى على الثابت القسط بطريقة التشغيلي اإليجار أساس على تتم التي بالمدفوعات االعتراف يتم

  .إجمالي مصروف االيجار على مدى فترة اإليجاربحوافز اإليجار كجزء مكمل من  رافاالعتيتم  .و الخسائر

 اإليجار عقد على يحتوي ترتيبال كان إذا ما تحديد )٢(
 االيجار عند اويتم تحقق ھذ. إيجار عقد على يحتوي الترتيب ھذا مثل كان إذا ما ديحدبت الشركة تقوم الترتيب، بداية في

 :تاليةال المعايير استيفاء

 و ،المحددة الموجودات أو الموجود استخدام على يعتمد الترتيب إتمام • 
  .الموجودات/ الموجود استخدام في الحق على يحتوي الترتيب•  
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  إدارة المخاطر المالية     ٤

  :إلى المخاطر التالية من استخدامھا لألدوات المالية الشركةتتعرض 

 مخاطر االئتمان  
 مخاطر السيولة 
 مخاطر السوق 

لقياس  الشركة وإجراءاتأھداف وسياسات و عالهألكل من المخاطر  الشركةيعرض ھذا اإليضاح معلومات عن تعرض 
  . تم إدراج المزيد من اإلفصاحات الكمية في ھذه البيانات المالية. لرأس المال الشركةو كذلك إدارة  المخاطروإدارة 

إلدارة  وقد أسند. الشركةعن وضع واإلشراف على إطار عمل إدارة مخاطر  لةالكامولية ؤتقع على مجلس اإلدارة المس
بتقديم تقارير دورية لمجلس اإلدارة عن اإلدارة تقوم و. الشركة مخاطر إدارة راقبة سياساتوم وضعالشركة مسؤولية 

  .أنشطتھا

  مخاطر االئتمان

د  اطر تكب ان ھي مخ اطر االئتم ركةمخ ائر الش ة لخس ة  مالي ي حال ل لفشف ة  عمي ي أداة مالي ل ف ي أو طرف مقاب اء ف الوف
ية من  أ بصفة أساس دينيبالتزاماته التعاقدية وھي تنش ةللشركة  نالعمالء الم دى  والمستحق من الشركة الزميل واألرصدة ل

  .البنوك

  واألرصدة المدينة األخرى والمستحق من الشركة الزميلة التجاريون المدينون
أثر تعرض  ركةيت اطر  الش للمخ ل عمي ة لك ية بالخصائص الفردي ان بصفة أساس الء . االئتم دة عم كاني لقاع ع الس التوزي

  . تأثير أقل على مخاطر االئتمان العمالء لھا فيهيعمل  الذي مخاطر اإلخالل في الصناعة والبلد، متضمنة الشركة

يتم إجراء تقدير للديون المشكوك . تحصيلھابمبلغ الفاتورة األصلية ناقصاً المخصص ألية مبالغ ال يمكن  نالمديني إدراجيتم 
عندما يكون  المشكوك في تحصيلھايتم شطب الديون . في تحصيلھا عندما يكون من غير المحتمل تحصيل المبلغ بالكامل

  .يتم شطب الديون المعدومة عند عدم وجود احتمال الستردادھا .من غير المحتمل استردادھا

  أرصدة البنوك
قطر دولة  فيبنوك تتميز بسمعة طيبة  يفتحت الطلب جودة بالبنوك الحسابات الجارية وحسابات تمثل األرصدة المو

  .والسودان

  مخاطر السيولة

دارة السيولة في إ الشركةمنھج . عن الوفاء بالتزاماتھا عند حلول موعد استحقاقھا الشركةمخاطر السيولة ھي مخاطر عجز 
وام سيولة كافية للوفاء بالمطلوبات عند حلول موعد استحقاقھا في ظل كل من بأنه تتوفر وعلى الد ھو التأكد ما أمكن

  . الشركةالظروف العادية والصعبة بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو إحداث ضرر بسمعة 

  مخاطر السوق

ت الفائدة مخاطر السوق ھي المخاطر المتمثلة في التغيرات في أسعار السوق مثل معدالت صرف العمالت األجنبية ومعدال
  .أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية الشركةوأسعار األسھم التي تؤثر على إيرادات 

  
  مخاطر العمالت

 مشتريات الشركة من الموردينالمعامالت بما فيھا حيث أن جميع  في حدوده الدنياإلى مخاطر العمالت  الشركةتعرض إن 
  . القطريباللایر وھو مربوطبالدوالر األمريكي ھي  األجانب

      
تتاكد دائما أن صافي تعرضھا لھذه المخاطر  الشركةن فإنقدية األخرى بالعمالت األجنبية بالنسبة للموجودات والمطلوبات ال

  .في مستوى مقبول
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١٧ 
  

  )تابع( إدارة المخاطر المالية     ٤

  )تابع( مخاطر السوق

  مخاطر أسعار األسھم 
ض القيمة العادلة لألسھم نتيجة للتغيرات في مؤشرات أسعار مخاطر أسعار األسھم ھي المخاطر الناشئة من انخفا

  .الشركةكيانات أخرى كجزء من محفظة استثمارات  أدوات حقوق ملكيةاالستثمارات في 
  
  إدارة رأس المال 

 ىلسياسة مجلس اإلدارة تتطلب االحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية للمحافظة على ثقة المستثمر والدائن والسوق والمحافظة ع
على أنه صافي إيراد التشغيل  الشركةيرصد مجلس اإلدارة العائد على رأس المال والذي تعرفه . التطور المستقبلي للعمل

 توزيعات األرباح على المساھمينمتابعة مستوى بكما يقوم مجلس اإلدارة أيضا . المساھمينمقسوما على إجمالي حقوق 
  .العاديين

  
  .٢٦ ح رقميضاإمخاطر األدوات المالية في دوات إدارة أتفاصيل  تم إدراج
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١٨ 
  

  ومعداتممتلكات        ٥

  
  .٢٠١٠مايو  ١١سنوات ابتداء من  ٣جرة لمدة ينات تم تشييدھا على أرض مستأإن المباني والتحس

  .قد تم تسجيلھا في بيان الدخل الشامل) لایر قطري٨,٠٠٠,٠٠٠ : ٢٠١١(لایر قطري  ٨,٠٠٠,٠٠٠يجار التي تبلغ إن دفعات اإل

  أثاث ومفروشات  معلوماتية أجھزةياراتسومعدات أدواتوتحسينات مباني ةأرض مستأجر 
رأسمالية  قيد  أعمال

   ٢٠١١ المجموع ٢٠١٢  المجموع التنفيذ

   :التكلفة
 

       

  ٢٨,٠٥٠,٧٠١ ٣٢,٣٣٦,٤٤٢  ٢,٣٠١,٩٢١  ١,٠٧٣,٢٦٣  ١,٥٩٥,١١٩  ٧,٧٤٤,٩٤٢  ١٤,٣٤٦,٧١٥  ٤,٨٠٢,٤٧٢  ٤٧٢,٠١٠ يناير ١كما في

  ٤,٦٤٥,٧٣٤ ١٣,٢٧٩,٦٤٣  ٨٠٤,٧٥١ ١٤٨,٦٤٧ ١,١٣٤,١٣٨ ٥,٢١٥,٦٢٢  ٣,٦٤٩,٦٨٥ ٢,٣٢٦,٨٠٠ - إضافات

  (٦٠,٠٢٧)  )٣٠٤,٣٤٦(  -  -  -  (٨٠,٠٠٠)  )٢٢٤,٣٤٦(  -  - استبعادات

 -  (١٧٨,٧٢١)  (٢,٢٦٤,٣٣٥) - ٢,٠٢٥,٦١٤  -  ٤٠,٠٠٠  ٢٠,٠٠٠  -  تحويالت

  (٢٩٩,٩٦٦) )٢,٢٥٣,١٠٥(  - (٢٦,٦٥٧)  )٢٨,٦٩٥(  )٤١٣,٢٩١( )١,٣٨٤,٧٤٩( )١٣٩,٠٠١(  )٢٦٠,٧١٢( احتياطي تحويل عمالت أجنبية

  ٣٢,٣٣٦,٤٤٢ ٤٢,٨٧٩,٩١٣  ٨٤٢,٣٣٧  ١,١٩٥,٢٥٣  ٤,٧٢٦,١٧٦  ١٢,٤٦٧,٢٧٣  ١٦,٤٢٧,٣٠٥  ٧,٠١٠,٢٧١  ٢١١,٢٩٨ ديسمبر  ٣١كما في 

          :اإلھالك 
 

  ١١,٢٧٧,٣٦٤ ١٥,٤٦٤,٦٣٣  -  ٨٥٦,٤٤٨  ١,٠٣٣,٥١٠  ٤,٥٧٣,٠٠٤  ٦,٦٩١,٨٥٨  ٢,٣٠٩,٨١٣  - يناير ١كما في

  ٤,٣٠٤,٦٨٦ ٥,٥٢٠,٤٨٤  -  ١١٨,٨٣٥  ٤٢١,٢٥٢  ١,٣٢٠,٤٦٣  ٢,٥٨٦,٢٢٦  ٩٦٠,٥٨٣  ١١٣,١٢٥ إھالك السنة

  (٢٧,٣٥٤) )٤١,٣٠٩(  -  -  -  )٣٢,٣٧٩(  (٨,٩٣٠)  -  - المتعلق باالستبعادات

 (٩٠,٠٦٣)  (٩٥٧,٤٨٦)  -  (١١,٩٥٣)  (٨,٨٤٠)  (٣٨٧,٠٣٤)  (٤٩١,٣٤٧)  (٢٩,٧٠٦)  (٢٨,٦٠٦) أجنبية عمالت تحويل احتياطي

  ١٥,٤٦٤,٦٣٣ ١٩,٩٨٦,٣٢٢  -  ٩٦٣,٣٣٠  ١,٤٤٥,٩٢٢  ٥,٤٧٤,٠٥٤  ٨,٧٧٧,٨٠٧  ٣,٢٤٠,٦٩٠  ٨٤,٥١٩ ديسمبر  ٣١كما في 

                 القيم الدفترية 
 

  - ٢٢,٨٩٣,٥٩١  ٨٤٢,٣٣٧  ٢٣١,٩٢٣  ٣,٢٨٠,٢٥٤  ٦,٩٩٣,٢١٩  ٧,٦٤٩,٤٩٨  ٣,٧٦٩,٥٨١  ١٢٦,٧٧٩  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

  ١٦,٨٧١,٨٠٩ -  ٢,٣٠١,٩٢١ ٢١٦,٨١٥ ٥٦١,٦٠٩ ٣,١٧١,٩٣٨  ٧,٦٥٤,٨٥٧ ٢,٤٩٢,٦٥٩ ٤٧٢,٠١٠ ٢٠١١ديسمبر٣١في
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١٩ 
  

  )تابع(ومعدات ممتلكات       ٥
  

  :إن الحد األدنى للمدفوعات المستقبلية لإليجار التشغيلي كاالتي

 
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٢  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١١ 
    

 ٨,٠٠٠,٠٠٠  -  في خالل سنة
 -  -  سنوات ٣بين سنة و 

  -  ٨,٠٠٠,٠٠٠ 
  

  :في بيان الدخل الشامل كاالتيھالك اإلتم تسجيل مصاريف 

 
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٢  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١١ 
    

 ٣,٦٥٥,٢٨٦  ٤,٦٥٣,٤٥٩  تكلفة المبيعات
 ٦٤٩,٤٠٠  ٨٦٧,٠٢٥  وعمومية إدارية مصاريف

  ٤,٣٠٤,٦٨٦  ٥,٥٢٠,٤٨٤ 
 

  فيذالتن قيد مشاريع      ٦
  

 أناالدارة  ترى. من السنوات السابقة منتھيةمشروعات للایر قطري  ٢٨,٠٧٦,٧١٨تحت التنفيذ مبلغ  اريعتضمن المش
لم تقم االدارة بتسجيل اي مخصص  ،ن بعض ھذه المشروعات و بناء عليهحكومة دولة قطر ستقوم بتعويض الشركة ع

  :ديسمبر ٣١ يفكما ئمة يوضح الجدول التالى المشروعات القا .لھذه المشروعات

 
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٢  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١١ 
    

 ٢٥,٧١٩,٠٧٩  ٢٥,٧١٩,٠٧٩ مشروع أم العوينة
 ٢٤٥,٩٣٤  ٢٤٥,٩٣٤ مشروع مزرعة السودان

 ٨٨٥,٩٩٩  ٨٨٥,٩٩٩ مشروع أم صالل
 ٤٠٥,٠٠٠  ٤٠٥,٠٠٠  مشروع الوكرة
 ٣٦٠,٠٠٠  ٣٦٠,٠٠٠  مشروع الريان

 ٤٦٠,٧٠٦  ٤٦٠,٧٠٦  مشروع مزرعة أستراليا
 ٤,٤٨٦,٩٣٣  ٢,٤٧٥,٦٢٢  مشاريع فرع السودان

  ٣٢,٥٦٣,٦٥١  ٣٠,٥٥٢,٣٤٠ 
  

  استثمار عقاري     ٧

 
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٢  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١١ 
    

 ٦,٠٢٢,٦٨٤  -  الكلفة
 ٢٢٣,٠٦٦  - عادة التقييمإرصيد 

  -  ٦,٢٤٥,٧٥٠ 
  

تديرھا شركة عقار للتطوير و التي ض في الوكرة في دولة قطر يمثل االستثمار العقاري حصة الشركة في قطعة أر
 .واالستثمار العقاري
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٢٠ 
  

  )تابع(استثمار عقاري     ٧

  :كاالتيھي  االستثمار العقاريان حركة 

 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
    

 ٥,٣٥٣,٥٠٠  ٦,٢٤٥,٧٥٠  الرصيد في بداية السنة
 ٨٩٢,٢٥٠   -  التغير في القيمة العادلة

 -  (٦,٢٤٥,٧٥٠) استبعادات
 ٦,٢٤٥,٧٥٠  -  الرصيد في نھاية السنة

  

 البالغصافي الربح تم تسجيل  ولایر قطري  ٧,٢١٩,٤٧٩بمبلغ  االستثمار العقاريببيع  ٢٠١٢قامت الشركة خالل العام 
 .٢٠١٢في بيان الدخل الشامل لعام لایر  ٩٧٣,٧٢٩

وأجري آخر تقييم في . تقييم قام به مثمن مستقل إلى ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في  مة العادلة للعقار االستثماريالقي تستند 
في بيان  يمثل التغير في القيمة العادلةالذي  و لایر قطري ٨٩٢,٢٥٠ البالغصافي الربح تم تسجيل  ، و٢٠١١ديسمبر  ٣١

 .٢٠١١لعام  الدخل الشامل

تاريخ التقييم  دلة العقار به بشكل معقول فيمباالمبلغ المقدر الذي يمكن على أنھا  لالستثمار العقاريالقيمة العادلة  تعرف
 .الطرفين بمعرفة وحصافة وبدون إكراه كاليتصرف حيث  حرةفي عملية تجارية راغبين  وبائعبين مشتري 

  للبيع متاحة موجودات مالية      ٨

  :إن تفاصيل الموجودات المالية المتاحة للبيع كاالتي

 
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٢  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١١ 
       

 ٢,١٢٥,٨٠٠  ١,٨٣٢,٥٠٠  ةأسھم مدرجة محلي
 ٤,٠٤٠,٠٠٠  ٤,٠٤٠,٠٠٠  ةأسھم غير مدرجة محلي
 ٢١,٠٨٤,٢٢٠  ٢١,٠٨٤,٢٢٠  ةأسھم غير مدرجة دولي

  ٢٧,٢٥٠,٠٢٠  ٢٦,٩٥٦,٧٢٠ 
  

ت شركة أمواج غيلخاصة با سھم غير المدرجة الدوليةلم تتمكن الشركة من الحصول على البيانات المالية الخاصة باأل
لایر قطري على التوالي، كما في  ١٠,٧١٩,٢٠٠لایر قطري و ١٠,٠٠٠,٠٠٠واي للتنمية وشركة ريل ماروك و البالغة 

  .كلفةتو تم ادراج ھذه األستثمارات بسعر ال ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
  

  :السنةالمتاحة للبيع خالل المالية  الموجودات فيما يلي الحركة في رصيد

 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
       

 ٢٩,٣٦٠,٢٢٠  ٢٧,٢٥٠,٠٢٠  يناير  ١ فيالرصيد 
 )٣,٠٨٥,٧٠٠(  - خسائر االنخفاض في القيمة 

 ٩٧٥,٥٠٠  (٢٩٣,٣٠٠)  صافي التغيرات في القيمة العادلة
  ٢٧,٢٥٠,٠٢٠  ٢٦,٩٥٦,٧٢٠ 
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٢١ 
  

  )تابع( للبيع متاحة موجودات مالية  ٨

نخفاض جوھري ا تحديدتم حيث  للبيع متاحة مالية موجودات عن ٢٠١١ خالل سنة نخفاض في القيمةتم تسجيل خسائر ا
نخفاض جوھري لم يكن ھناك اي ا .٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في  عن سعر التكلفة ماليةال موجوداتلھذه افي القيمة العادلة ل

  .ضافي خالل العام الحاليإ

  زميلة ةشرك في ستثمارا    ٩

 نسبة الملكية 
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٢  
  يسمبرد ٣١

 ٢٠١١ 
      

 ٧٥٨,٨٨٥  -  %٥٠  الشركة القطرية البحرينية لتجارة المواد الغذائية
  

لایر  ٧٥٨,٨٨٥ مبلغ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتھية في للسنة الشركة الزميلة استثمارھا في بلغت حصة الشركة من خسائر 
  .)لایر قطري ١,٩٤٦,٣٧١: ٢٠١١( قطري

  :ديسمبر ٣١كما في وللسنة المنتھية في  يلة باختصارمالمالية عن الشركة الز بعض المعلومات يالجدول التال يلخص

 
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٢  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١١ 
       
 ٨,٣٢٦,٣٢٠  ٣,٩٢٣,٥٩٦  جمالي الموجودات إ
 )٦,٨٠٨,٥٥١(  )١٠,٧٦٠,٢٩٣( المطلوباتجمالي إ

 ١,٥١٧,٧٦٩  )٦,٨٣٦,٦٩٧(  صافي الموجودات
     

 ٨,٦٧٣,٣٧٦  ٣,٤٨٦,٦٤٢  اجمالي اإليرادات
  

  مخزون   ١٠

 
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٢  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١١ 
     

 ٤,٣٦٤,٤٦٤  ٥,١٤٦,٨٧٨  الثروة الحيوانية واللحوم
 ١,٥١٠,٦٤١  ٤,٠٩٣,٣٢٨  عالفأ

 -  ٧٧,٧٣٦  أعمال قيد التنفيذ
 -  ٣٣٢,٣٧٤   اخرى

 ١,٠٧٧,٩٨٧  ٣٧,٣٦٧,٠٢٦   بضاعة بالطريق
  ٦,٩٥٣,٠٩٢  ٤٧,٠١٧,٣٤٢ 
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٢٢ 
  

  أرصدة مدينة أخرىو مدينون   ١١

 
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٢  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١١ 
     

 ٣٨,٥٢٢,٥٥٦  ١٨,٢٧٤,٨٧٩  مدينون تجاريون
 )٦,٤٧٩,٤٧٥(  )٦,٤٧٩,٤٧٥( مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا 

  ٣٢,٠٤٣,٠٨١  ١١,٧٩٥,٤٠٤ 
 ٣١٣,٠٨١,٠٣٤  ٣٩٨,٥٣٤,٧٧٦  من حكومة قطر  التعويض المدين

 ٢٩٨,٦١٠  ٢,٥٣٩,٢٥٦  ذمم مدينة للموظفين
 ٢,٧٢٦,٦٥٣  ٢,٤٣٢,٥٨٤  دفعات مقدمة للموردين
 ٧٧٧,٨٢٣  ٣,٥١١,٩٤٨  مصاريف مدفوعة مقدما

 ٣٧,٠٦٤  ٣٩,١٠٥   ادستردقابلة لالودائع 
 ٦٥,٦٤٠  ٩,٦٧٩,٢٢١  مدينون اخرون 

  ٣٤٩,٠٢٩,٩٠٥  ٤٢٨,٥٣٢,٢٩٤ 
  

  :يكالتالخالل السنة تحصيلھا  فيوك مخصص الديون المشك فيتتمثل الحركة 

  ٢٠١١   ٢٠١٢ 
       

 ١,٤٠١,٦١١  ٦,٤٧٩,٤٧٥  يناير ١ يكما ف
 ٥,٠٧٧,٨٦٤  - مخصصات تم تكوينھا خالل العام

 ٦,٤٧٩,٤٧٥  ٦,٤٧٩,٤٧٥  ديسمبر  ٣١ فيكما 
  

من قبل الحكومة، ويمثل ابت ثأن سعر بيع اللحوم األسترالية  بواقعتعلق م") الحكومة("المستحق من حكومة قطر  الدعم
عليھا الحكومة في مذكرة التفاھم التي وافقت . ھامش الربح باإلضافة إلى في ذلك الشأنتعويضا عن الخسائر التي تكبدتھا 

لية اآلنظرا لعدم وجود تفسيرات أخرى ألحكام معينة من . لية لتنفيذ وحساب ھذا التعويضاآلوضح ت ٢٠٠٨يوليو  ١٣
إدارة الشركة تسعى حاليا فإن الشركة في القانوني فريق ال، وعلى ضوء المراسالت وتوصيات الحساب بعمليات المتعلقة
  .آلية منقحة وواضحة لحساب التعويضإليجاد 

  :كالتاليخالل السنة من حكومة قطر  التعويض المدين فيتتمثل الحركة 

  ٢٠١١   ٢٠١٢ 
       

 ١٥٣,٢٢٦,٠٤٥  ٣١٣,٠٨١,٠٣٤  يناير ١ يكما ف
  ٣٣٣,٤٦١,٠١٦  ٤٣٢,٧٠٢,١٩٤  ضافاتا

 (١٧٣,٦٠٦,٠٢٧)  (٣٤٧,٢٤٨,٤٥٢) مقبوضات
 ٣١٣,٠٨١,٠٣٤  ٣٩٨,٥٣٤,٧٧٦  ديسمبر  ٣١ فيكما 

  
  . ٢٠١٢ديسمبر  ٣١لایر قطري كما في  ١,٣٧٥,٩٩٧تتضمن الذمم المدينة للموظفين مخصص بقيمة 

 عالقة  ذات فاأطر مع ومعامالت أرصدة     ١٢

 الشركةأعضاء مجلس االدارة وكبار موظفي اإلدارة بو مثل المساھمين األطراف ذات العالقة مع المعامالت تمثل و
التسعير لھذه التعامالت من  وشروطيتم اعتماد سياسات . الزميلةوالشركات والشركات التي ھم المالكون الرئيسيون لھا 

  .الشركةجانب إدارة 
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 )ابعت(عالقة  ذات أطرف مع ومعامالت أرصدة     ١٢

 زميلة شركة المستحق من
  ديسمبر ٣١    

 ٢٠١٢  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١١ 
        

 ٢,٥٤٤,١٨٠  ٢,٥٤٤,١٨٠    الشركة القطرية البحرينية لتجارة المواد الغذائية
  

 ٢٠١١   ٢٠١٢   موظفي اإلدارة الرئيسيين مكافآت
      

 ٤,٨٠٠,٠٠٠   ٥,٤٠٠,٠٠٠  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 ١,٣٦٥,٣١٢   ١,٢١٥,٠٠٠  رة األجلقصي ومنافعرواتب 

  ٦,١٦٥,٣١٢   ٦,٦١٥,٠٠٠ 
  
  رصدة لدى البنوكاونقد       ١٣

 
   ديسمبر ٣١

٢٠١٢   
ديسمبر  ٣١

٢٠١١ 
    
 ٥١٦,٥٣٣  ٥٣٧,٩٤٤ الصندوق في نقد

 ٤,٠١٩,٥٩٩  ١٥,٧٣٥,٥٠٣ جارية حسابات
 ٢٢,٦٧٠,٠١٩  ٧,٢٥٠,٨٩٢ الطلب تحت حسابات

  ٢٧,٢٠٦,١٥١  ٢٣,٥٢٤,٣٣٩  عادلهالنقد و ما ي
  -  ١٠٠,٠٠٠  ھامش نقدي

  ٢٧,٢٠٦,١٥١  ٢٣,٦٢٤,٣٣٩ 
  
  للموظفين نھاية الخدمة مكافآت     ١٤

     
ديسمبر    ٣١

٢٠١٢   
ديسمبر  ٣١

٢٠١١ 
    

 ٣,٠١٤,٢٨٨  ,٣٩٤٣,٧٧٧ يناير ١الرصيد كما في 
 ١,٢٤٠,٢١٢  ١,٤٨٧,٠٨٩ خالل السنة مخصص تم تكوينه

 )٤٧٧,١٠٦(  (٢٩٩,٦٨٩)  السنةخالل  مدفوع
 ٣,٧٧٧,٣٩٤  ٤,٩٦٤,٧٩٤  ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

  
  وأرصدة دائنة أخرى دائنون    ١٥

     
ديسمبر    ٣١

٢٠١٢   
ديسمبر  ٣١

٢٠١١ 
 )معدلة(   

 ٤١,٢١٣,٢٥٣  ١٦٦,٣٦١,٧٧٠ دائنون تجاريون
 ٧٠١,٥١٦  ٨٠١,٩٦٠  خرونآدائنون 

 ٢,٧٤٨,٣١٦  ٥,٤٩٢,٥٤٩  مخصصات للموظفين
 ١,٥٧١,٥٦٩  ٨٩١,٢٨٧  ة الدفعمصاريف مستحق

 ٩٣,٢٧٠  ٧٠,٢٢٠  مبالغ مستلمة مقدما من العمالء
 ٤,٨٠٠,٠٠٠  ٥,٤٠٠,٠٠٠ مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 ١,٤٥٦,٢٨٤  ١,٧٢٣,٣٦٥ ةوالرياضي ةاالجتماعياألنشطة  صندوقالمساھمة في 
  ٥٢,٥٨٤,٢٠٨  ١٨٠,٧٤١,١٥١ 
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٢٤ 
  

  رأس المال     ١٦

بقيمة ) سھم١٨,٠٠٠,٠٠٠: ٢٠١١( ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في  اعادي سھما ١٨,٠٠٠,٠٠٠س مال الشركة من يتكون رأ
 .لایر قطري للسھم الواحد مدفوع بالكامل ١٠اسمية تبلغ 

  
  توزيعات ارباح     ١٧

 اإلدارة قتراح مجلسا، على ٢٠١٢ بريلأ ٢٣المنعقد بتاريخ  السنويةجتماع الجمعية العمومية االمساھمون في  وافق
جمالي رأس إمن % ٣٠يمثل ) لكل سھملایر قطري  ٣(لایر قطري  ٥٤,٠٠٠,٠٠٠بمبلغ  ٢٠١١رباح عن سنة أ بتوزيع

 .)٢٠١٠رباح عام أعن  لایر قطري ٢٧,٠٠٠,٠٠٠: ٢٠١١(مال الشركة 
 

لایر ٧٢,٠٠٠,٠٠٠بمبلغ  ٢٠١٢عن سنة توزيع ارباح  ٢٠١٣مارس  ٢٦ه المنعقد في جتماعااقترح مجلس األدارة في 
  .نيمھاسملل ةيمومعال ةيعملجا ةقفاوم راظتناب جمالي رأس مال الشركةإمن % ٤٠يمثل ) لكل سھملایر قطري  ٤(قطري 

 
    االجنبية العمالت تقييم احتياطيو  يقانون ياحتياط    ١٨

ً يتم احتساب االحتياطي القانوني   %١٠لشركة بنسبة ل والنظام األساسي القطري التجارية الشركات قانون ألحكام وفقا
ھذا االحتياطي غير . من رأس المال المدفوع% ٥٠ر التحويل إلى االحتياطي إلى أن يساوي يستم .السنة ربحصافي  من

  .متاح للتوزيع إال في الحاالت المحددة من قبل قانون الشركات التجارية القطري
  

لعمليات ل البيانات المالية تحويلعن العمالت األجنبية الناشئة  فروقات كافة جنبيةاأل العمالت تحويلاحتياطي يشمل 
  .لشركة في السودانل األجنبية 

 
  المبيعات     ١٩

     ٢٠١١   ٢٠١٢ 
    

 ١٥٩,٣٧٨,٦٣٥  ٢١١,٢٨٠,٨٤٤  مبيعات نقدية
 ١٠١,٠٥٤,٢٨٥  ١٠٩,٩٦٣,٥٤٦  آجلةمبيعات 

 ٢٦٠,٤٣٢,٩٢٠  ٣٢١,٢٤٤,٣٩٠ إجمالي المبيعات
 -  (١,١٢٥,٨٢٣) الخصم: يطرح

  ٢٦٠,٤٣٢,٩٢٠  ٣٢٠,١١٨,٥٦٧ 
  

 :المبيعات حسب نوع المنتج ھي كما يليإجمالي 
  

     ٢٠١١   ٢٠١٢ 
    

 ٢٩,٠٦٤,٦٩٦  ٤٩,٠٧٣,٤٢٧  منتوجات 
 ١٠٧,٠٨٣,٣٣٧  ١١٤,٢١٨,٤٩٤  )كامل(المذبوح 
 ٤٩,٥٧٨,٦٧١  ٦٢,٢٩٤,٥٧٠  ماشية
 ٦٠,٠٨٢,٤٣٤  ٧٦,٧٧٨,٤٩٨  مبرد
 ٥,٠٢٨,٧٤٩  ١٨٩,٦٣٨  مجمد
 ١,٨٢٤,٤٨٥  ١,٢١٠,٣٤٨  اعالف

 ٤,٥٤٣,٧٥٨  ١١,٢٨٣,٥١٥  قطيعتخدمات ذبح و
 ٣,٢٢٦,٧٩٠  ٦,١٩٥,٩٠٠ ىخرا

  ٢٦٠,٤٣٢,٩٢٠  ٣٢١,٢٤٤,٣٩٠ 
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  تكلفة المبيعات    ٢٠

     ٢٠١١   ٢٠١٢ 
    

 ٤٤٨,٦٤١,٩٣٠  ٥٦٦,٤٣٧,٧٨٢  المباعة تكلفة البضاعة
 ١٣,٣٥٨,٣٩١  ٢٢,٠٧٠,٧٩٤  تكلفة االعالف المستھلكة

 ١٢,٧٥٢,٢٤٧  ١٧,٤٨٧,٣٤٩  النفوق
 ١٣,٧٤٥,٧٠٨  ١٦,٣٣٤,١٢٣  جوروأواتب ر

 ٩,٢٠٥,٩٥٦  ٩,٦٥٧,٦٥٢  إيجار
 ٣,٦٥٥,٢٨٦  ٤,٦٥٣,٤٥٩  )٥ايضاح (ھالك اإل

 ٩٢٦,٢١٠  ٩١٦,٨٨٥  والتكاليف ذات الصلة اتالسيار
 ٨٧٩,٨٤٦  ٨٥٩,٢٨٦  صيانة

 ١,١٦٢,٥٤٤  ١,٠٧٧,٢٠٢  التعبئة والتغليف
 ١٣٢,٨٤٧  ١,٨٠٥,٧٢٢  تنظيف
 ٨٢٤,٠٤٦  ١,١٦٤,٥٢١ خدمات
 ١,٤٨١,٣٤٢  ٢,٣٣٣,٠٢٠ ىآخر

  ٥٠٦,٧٦٦,٣٥٣  ٦٤٤,٧٩٧,٧٩٥ 
  

 دارية وعموميةإمصاريف    ٢١
 ٢٠١١  ٢٠١٢ 

  )معدلة(      
  ١٠,١٧٨,٣١٤   ١٤,٨٧٩,٦٦١  تكاليف موظفين

 ٤,٨٠٠,٠٠٠   ٥,٤٠٠,٠٠٠  مجلس اإلدارةأعضاء مكافأة 
  ١,٠٣١,٩٥٨   ٢,٤٨٤,٣١٢  بنكيةمصاريف 

  ٧٦٠,٤٠٩   ١,٤١٤,٨٢١  مصاريف سفر
  ٦٥٧,٢٠٢   ٦٩٦,١٧٦  يجارإ
  ٦٤٩,٤٠٠   ٨٦٧,٠٢٥  )٥يضاح إ(ھالك إ

  -    ١,٣٧٥,٩٩٧  ذمم مدينة للموظفينمخصص 
  ٥٥٤,٦٧٢   ١,٠١٩,٦٥٤  دعاية وإعالن

  ٣٩٣,٢٠٦   ٥,٠٩٠,٤٤٠  مھنيةرسوم 
  ٢٣٤,٦١٢   ٢٣١,٧٢٦  اتصاالت
  ٢٢٤,٦١٠   ٧٤٤,٠٤٤  تأمين

 ١٦١,٠٠٠   ١٠٧,٣٣٣  اشتراكرسوم 
 ١,٢٧٤,٠٢٤   -  ات صرف عمالتفروق
 ١,٧٦٠,٢٧٥   ١,٣٨١,٨١١  أخرى

  ٢٢,٦٧٩,٦٨٢   ٣٥,٦٩٣,٠٠٠ 
  
  مخصص لم يعد له ضرورة     ٢٢
  

 ١,٥٤٢,٤٦٤البالغ يجار مصروف اإلمخصص  بعكس ٢٠١١ديسمبر  ٣١المنتھية في  السنة المالية الشركة خالل قامت
 .الحكومة القطرية من قبلي تم انھاؤه عوينة والذالوالمتعلق بعقد ايجار أرض أم  ي قطرلایر
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  على السھم فاألساسي والمخف العائد  ٢٣

  :كالتالي السنةخالل العادية  القائمة عدد األسھم المرجح لمتوسط العلى السنة يحتسب العائد على السھم بتقسيم صافي ربح 

  ٢٠١١   ٢٠١٢ 
  )معدلة(     
      

 ٥٨,٢٥١,٣٨٧   ٧٥,٠٠٨,٦٠٣  صافي ربح السنة

 ١٨,٠٠٠,٠٠٠   ١٨,٠٠٠,٠٠٠  السنة خاللم القائمة ألسھعدد ال المرجح المتوسط
 ٣.٢٤   ٤.١٧  على السھم  فالعائد األساسي والمخف

  
لایر  ٣.٥٧بلغت  السنوات السابقة تتعديال قبل ٢٠١١ ديسمبر ٣١ في المنتھيةسنة لل المخففةو األساسية السھم عائدات إن

  .قطري

       
  المساھمة االجتماعية صمخص      ٢٤

الرياضية والثقافية واالجتماعية  األنشطةدعم بالمحاسبة عن  خالل السنة الشركةقامت  ٢٠٠٨لسنة  ١٣لقانون رقم وفقا ل
 .كنسبة من األرباح المدورة الشركةمن صافي ربح % ٢.٥بمبلغ يعادل نسبة  والخيرية

 
  لتزامات المحتملةاال      ٢٥

   
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٢   
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١١ 
    

 ٣,٧٣٣,٩٩٢   ٥,٠٠٠,٠٠٠ خطابات ضمان
  -   ٤,١٨١,٨٢٢  يةبنك توقبوال اتخطابات اعتماد

  -   ١٩٨,٢٧١  اداء سندات
 ٣,٧٣٣,٩٩٢  ٩,٣٨٠,٠٩٣ 

  المالية لألدوات إدارة المخاطر   ٢٦

  مخاطر االئتمان

واألرصدة  الشركة الزميلةمن  مستحقالوألخرى المدينة ا واألرصدة نيلمدينلفي األساس  الشركةتنسب مخاطر ائتمان 
أرصدة  ومراقبةللحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالعمالء بوضع حدود ائتمان للعمالء األفراد  الشركة تسعى. البنكية
دھا من جانب تقييمات االئتمان على جميع العمالء الذين يطلبون التعامل باالئتمان ويتم اعتماإجراء يتم . القائمة نالمديني
  .الشركةإدارة 

ألن األطراف المقابلة ھي بنوك ذات تصنيفات ائتمانية عالية  في حدودھا الدنيامخاطر االئتمان على األرصدة لدى البنوك 
. يتم االحتفاظ باألرصدة البنكية لدى بنوك مرموقة داخل وخارج قطر. مسندة لھا من قبل وكاالت تصنيف ائتمان عالمية

  .ھذه البنوك ال تتوقع اإلدارة إخالل ھذه البنوك بالتزاماتھاونظرا لسمعة 

ھذا المخصص على نحو دوري ويتم التقدير ل المشكوك في تحصيلھا وتتم مراجعة لديونلتقوم الشركة بتكوين مخصص 
 المشكوك في تحصيلھا للمبالغ عندما تكون امكانية مخصص الديون قديريتم ت. وضعه على أساس كل حالة على حدة

المشكوك  تم االفصاح عن مخصص الديون. ھاالسترداد إمكانية ھناك يكون ال عندما شطبھااستردادھا غير محتملة ويتم 
  .١١في تحصيلھا في ايضاح 

  
 كما إن الحد األقصى للتعرض لخطر االئتمان. ناتمثل القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصى للتعرض لخطر االئتم

 :ييل كما رفي تاريخ التقري
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  )تابع(إدارة المخاطر لألدوات المالية    ٢٦

  )تابع(مخاطر االئتمان    

   
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٢   
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١١ 
    

 ٣١,٤٣٥,٢٨٩  ٢٣,٧٧٨,٠٠٣ آخرون مدينونو  تجاريون مدينون
 ٢,٥٤٤,١٨٠  ٢,٥٤٤,١٨٠ المستحق من الشركة الزميلة

 ٢٦,٦٨٩,٦١٨  ٢٣,٠٨٦,٣٩٥ األرصدة لدى البنوك
  

  في القيمة خسائر االنخفاض
  

  :إن تحليل أعمار المدينون التجاريون كما في تاريخ التقرير كاالتي
  

 
  يجمالا 

٢٠١٢ديسمبر  ٣١ 
  االنخفاض  

٢٠١٢ديسمبر  ٣١
 ٣١ يجمالا  

   ٢٠١١ديسمبر 
  االنخفاض

٢٠١١ديسمبر  ٣١
               

  -   ٥,٦٧٦,٣٥٤    -   ٧,٥٥٠,٧٢٦   يوم ٣١ – ٠من 

 يوم ١٨٠ – ٣١من 
 

٢,١٨٧,٥٠٨  -  
 

٥,٨٤٥,٨٨٤  - 
 )٦,٤٧٩,٤٧٥(   ٢٧,٠٠٠,٣١٨   )٦,٤٧٩,٤٧٥(   ٨,٥٣٦,٦٤٥   يوم ١٨٠أكثر من 

  ٦,٤٧٩,٤٧٥(  ٣٨,٥٢٢,٥٥٦   )٦,٤٧٩,٤٧٥(  ١٨,٢٧٤,٨٧٩(  
  

دارة ما زالت لكن لم تنخفض قيمتھا بعد حيث أن اإل تجاوزت موعد استحقاقھا للشركة نبعض أرصدة المدينين التجاريي
السنة  خالل إدارة الشركة لم تقم  ،في السداد التاريخية اإلخاللاستنادا إلى تقييم اإلدارة ومعدالت  .تعتبرھا قابلة لالسترداد

المدينين  بخصوص )لایر قطري ٥,٠٧٧,٨٦٤: ٢٠١١( بتسجيل أي مخصص للديون المشكوك في تحصيلھا الحالية
     . يوم ١٨٠كثر من حقاقھا ألتجاوزت موعد استالتي  التجاريين

  مخاطر السيولة    

تدير الشركة تعرضھا لمخاطر السيولة باالحتفاظ باحتياطيات مناسبة وتسھيالت بنكية وقروض بنكية وبالرصد المستمر 
  .والفعلية ومقارنة لالستحقاقات للموجودات والمطلوبات المالية المتوقعةللتدفقات النقدية 

التعاقدية للمطلوبات المالية متضمنة مدفوعات مصروفات التمويل وباستبعاد أثر اتفاقيات المقاصة،  فيما يلي االستحقاقات
 .إن وجدت

  

٢٠١٢  
 

  تدفقات نقدية تعاقدية  القيمة الدفترية
 

  أشھر ٦ أقل من
 
سنة  –أشھر  ٦

 
  سنة ٥-١

       
قصيرة  مرابحة
 - - ١٢٠,١٢٧,٧٢٦ ١٢٠,١٢٧,٧٢٦ ١٢٠,١٢٧,٧٢٦ األجل
تجاريون ون دائن

ومصاريف 
 - - ١٨٠,٧٤١,١٥١ ١٨٠,٧٤١,١٥١ ١٨٠,٧٤١,١٥١ مستحقة

 - - ١١١,٧٥٤ ١١١,٧٥٤ ١١١,٧٥٤  مستحق للبنوك
  ٣٠٠,٩٨٠,٦٣١ ٣٠٠,٩٨٠,٦٣١ ٣٠٠,٩٨٠,٦٣١ - - 
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  )تابع(إدارة المخاطر لألدوات المالية    ٢٦

  )تابع(مخاطر السيولة     

٢٠١١  
 

  ديةتدفقات نقدية تعاق  القيمة الدفترية
 

  أشھر ٦ أقل من
 
سنة –أشھر  ٦

 
  سنة ٥-١

       
مرابحات قصيرة 

 - - ٩٢,٧٣٤,٧٥٢ ٩٢,٧٣٤,٧٥٢ ٩٢,٧٣٤,٧٥٢ األجل
ومصاريف دائنون 
 مستحقة

٥٢,٥٨٤,٢٠٨ ٥٢,٥٨٤,٢٠٨ ٥٢,٥٨٤,٢٠٨ - - 

 - - ٥٤,٨١١,٢١٠ ٥٤,٨١١,٢١٠ ٥٤,٨١١,٢١٠  مستحق للبنوك
  ٢٠٠,١٣٠,١٧٠ ٢٠٠,١٣٠,١٧٠ ٢٠٠,١٣٠,١٧٠ - - 

  مخاطر السوق   

  مخاطر سعر السھم

بتقييم القيمة السوقية  الشركةتقوم . المتاحة للبيع موجودات الماليةسعر السھم فيما يتعلق بال رلمخاط الشركةتتعرض 
الحالية والعوامل األخرى متضمنة التقلبات االعتيادية في سعر السھم لألوراق المالية المدرجة والعوامل األخرى ذات 

  .القة مثل التقارير الدورية من مدير االستثمار المتعلقة باألسھم غير المدرجة بغرض تقييم مخاطر السوقالع

المتاحة للبيع المدرجة  المالية الموجوداتفي القيم السوقية لمحفظة % ١٠يتوقع أن ينتج عن الزيادة أو النقص بنسبة 
 في الموجودات وحقوق الملكية) لایر قطري ٢١٢,٥٨٠: ٢٠١١(لایر قطري  ١٨٣,٢٥٠ للشركة زيادة أو نقص بمبلغ

  .للشركة

  مخاطر العمالت

إن العملة الوظيفية . أسعار العمالت األجنبية تغيراتقيمة األدوات المالية بسبب  تقلبمن  مخاطرإن مخاطر العمالت ھي 
كي لذلك ترى اإلدارة أن تعرض للشركة والمعامالت الجوھرية بالعمالت األجنبية تتم بعمالت مربوطة بالدوالر األمري

     .الشركة لمخاطر العمالت ضئيل

  مخاطر الفوائد

  .ال تتعرض الشركة بشكل جوھري لمخاطر الفوائدكما في تاريخ التقرير، 

  إدارة مخاطر رأس المال

ئد و تحقيق الحد األقصى من العا ى العمل على أساس مبدأ االستمرارمالھا لضمان مقدرتھا عل رأس الشركةتدير 
لم  شركةعلما بان اإلستراتيجية العامة لل. وحقوق الملكية للديونمن خالل االستغالل األمثل في نفس الوقت للمساھمين 

  .٢٠١١يطرأ عليھا تغيير مقارنة مع عام 

المستحق إلى حكومة دولة قطر والمستحق و األجل قصيرة مرابحةتتضمن  ديونيتكون ھيكل رأس مال الشركة من 
  .مدورةالوحقوق الملكية والتى تتكون من رأس المال المصدر واالحتياطيات واألرباح  وما يعادلهافي من النقد بالص للبنوك

وعوامل أخرى من ضمنھا التنبؤات  التاريخيةالخبرة  ىمھا بشكل مستمر بناء عليإن التقديرات واألحكام المستخدمة يتم تقي
  .ظل تلك الظروف فيباألحداث المستقبلية والتي يعتقد أنھا معقولة 

التقديرات واالفتراضات  من النادر أن تتطابق ھذهمن المؤكد أنه . المستقبلتضع الشركة تقديرات وافتراضات بخصوص 
إحداث تعديالت جوھرية على القيم الدفترية جوھري بإن التقديرات واالفتراضات التي فيھا خطر . مع النتائج الفعلية

  .٢٧في ايضاح لسنة المالية المقبلة موضحه للموجودات والمطلوبات خالل ا
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  لتقديرات واألحكام المحاسبيةا   ٢٧

  األحكام المحاسبية الھامة 

  نالمدينيانخفاض قيمة 

القابل للتحصيل عندما يصبح من غير  والمستحق من الشركة الزميلةوالسلف  يتم إجراء تقدير لمبلغ الذمم التجارية المدينة
  . الھامة فردياكامل و يتم إجراء ھذا التقدير بشكل فردي للحسابات المحتمل تحصيل المبلغ بال

يتم تقديرھا بصورة جماعية وإنشاء تجاوزت موعد استحقاقھا فبشكل فردي ولكنھا  ھامةأما الحسابات التي تعتبر غير 
  .تاريخيةمخصص لھا وفقا لطول المدة التي تجاوزت فيھا موعد استحقاقھا استنادا إلى معدالت االسترداد ال

: ٢٠١١( يلایر قطر ٦,٤٧٩,٤٧٥بمبلغ  للديون المشكوك في تحصيلھا مخصص التقريركما في تاريخ سجلت الشركة 
  .)يلایر قطر ٦,٤٧٩,٤٧٥

 للممتلكات والمعدات اإلنتاجية األعمار

 لالستخدام اعتبار وضع بعد التقديرات ھذه تحديد يتم. والمعدات تلكاتمللم المقدرة اإلنتاجية األعمار الشركة إدارة تحدد
  . التجاري أو الفني والتقادم الطبيعي والتلف للموجود المتوقع

 االستثمارات الماليةتصنيف 

أو " الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من خالل "كاستثمارات  ما إذا كان سيتم تصنيفه استثمار ماليعند اقتناء تقرر الشركة 
 الشركةتصنف . عند قيامھا بتصنيف استثماراتھا ٣٩ الدولي رقمالمحاسبة معيار ت توجيھا الشركة تتبع". متاحة للبيع"

لو تم اقتنائھا من حيث المبدأ لغرض تحقيق ربح قصير " الربح أو الخسارة خالل من العادلة بالقيمة "استثماراتھا على أنھا 
 أسھمبالمحاسبة عن االستثمارات في  شركةالتقوم  .متاحة للبيعك ىوتصنف جميع االستثمارات األخر األجل وإنتاج نقد

ملكية كاستثمارات في شركة شقيقة فقط عندما يكون من الممكن إثبات ممارستھا لنفوذ ھام على العمليات التشغيلية الحقوق 
 ةمتاح ةمالي اتموجود للشركة المستثمر فيھا، بخالف وبغض النظر عن ملكية األسھم، يتم تصنيف االستثمار على أنه

  .يعللب

  المالية األدواتتقييم 

 في المستخدمة المدخالتأھمية  عكسي يذالو التالي ةلالعاد القيمة مستوياتتدرج  ستخداماب العادلة القيم الشركة تقيس
  :القياسات

  
  .مطابقة مالية ألدوات نشط سوق في) معدلة غير( المدرجة السوق أسعار: األول المستوى  •
  
) كاألسعار( مباشرة بطريقة كانت أن سواء التي يمكن مالحظتھا المدخالت على المعتمدة يميالتق أساليب: الثاني المستوى  •

 في المدرجة السوق أسعار باستخدام مقيمة أدوات تتضمن الفئة ھذه إن). األسعار من مشتقة( مباشرة غير بطريقة أو
 أو النشط السوق من أقل تعتبر والتي ةمشابھ أو مطابقة مالية ألدوات سوق أسعار أو ،ةمشابھ مالية ألدوات نشطة أسواق
  .مباشرة غير أو مباشرة بطريقة السوق معلومات من ةمستمد مدخالتھا جميع أن حيث أخرى تقييم أساليب

  
 أساليب أن حيث األدوات جميع تتضمن الفئة ھذه إن. ال يمكن مالحظتھا مدخالت ستخداماب التقييم أساليب: الثالث المستوى  •

التي  ال يمكن مالحظتھا لھا  مدخالتللو تتضمن مدخالت ال تعتمد على بيانات يمكن مالحظتھا مدخالت تتضمن قييمالت
 يتطلب بحيث ةمشابھ ألدوات مدرجة أسعار على بناء مقيمة أدوات تتضمن الفئة ھذه إن. األدوات تقييم على ھام أثر

  .األدوات بين ختالفاتاال عكسلتھامة ال يمكن مالحظتھا  إفتراضات أو تعديالت إجراء

. التداول أسعار أو المدرجة السوق أسعار على تعتمد ةنشط سوق في تداولھا يتم التي المالية للموجودات العادلة القيم إن
  .التقييم أساليب باستخدام األخرى المالية األدوات لجميع العادلة القيم الشركة تحدد

حيث تتوفر مشابھة  أدواتالتدفقات النقدية المخصومة، والمقارنات مع  ونماذجلية تقنيات التقييم تشمل صافي القيمة الحا
إن الھدف من أساليب التقييم ھو التوصل إلى تحديد القيمة العادلة والتي تعكس سعر . لھا أسعار سوقية يمكن مالحظتھا

  .تجارية حرةفي السوق في معامالت األداة المالية في تاريخ التقرير، والتي من الممكن تحديدھا عن طريق مشاركين 
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  )تابع(التقديرات واألحكام المحاسبية     ٢٧

  )تابع( األحكام المحاسبية الھامة

  )تابع( تقييم األدوات المالية

 العادلة القيمة مستويات باستخدام التقرير فترة نھاية في العادلة بالقيمة مقاسة المالية األدوات تحليل التالي الجدول يوضح
  :العادلة قيمتھا قياس تصنيف تم حيث

  

  المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول    ٢٠١٢
          

 ٢٦,٩٥٦,٧٢٠ ٢٥,١٢٤,٢٢٠ - ١,٨٣٢,٥٠٠  موجودات مالية متاحة للبيع
  ٢٦,٩٥٦,٧٢٠ ٢٥,١٢٤,٢٢٠ - ١,٨٣٢,٥٠٠ 

  

  المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول    ٢٠١١
          

 ٢٧,٢٥٠,٠٢٠ ٢٥,١٢٤,٢٢٠ - ٢,١٢٥,٨٠٠  موجودات مالية متاحة للبيع
  ٢٧,٢٥٠,٠٢٠ ٢٥,١٢٤,٢٢٠ - ٢,١٢٥,٨٠٠ 

  
  التقديراتالشك ب

  المتاحة للبيع حقوق الملكيةاستثمارات انخفاض قيمة 

في  مطولأو  ھاماض انخفضت قيمتھا عندما يكون ھناك انخف قدالمتاحة للبيع  حقوق الملكيةستثمارات يتم اعتبار أن ا
يتطلب تحديد ما ھو  .وضوعي آخر يدل على انخفاض القيمةالقيمة العادلة إلى ما دون تكلفتھا أو عندما يكون ھناك دليل م

 يكون "مطول" وأن أكثر أو% ٢٠ بنسبة انخفاض تعني "ھام" أن الشركة تعتبر. ةھام اتإجراء تقدير" مطول"أو " ھام"
 السھم سعر في العادية التقلبات متضمنة أخرى عوامل بتقييم الشركة تقوم ذلك، إلى ضافةباإل. أشھر ٩ من أكثر لمدة

  .وجدت إن المدرجة، غير الملكية بحقوق الخاصة الخصم وعوامل المستقبلية النقدية والتدفقات ةالمدرجلحقوق الملكية 

  الستثمارات حقوق الملكية غير المدرجةالقيمة العادلة 

بالتوصل إلى القيمة العادلة باستخدام طرق  الشركةسوق للموجود المالي أو أن السوق غير نشط، تقوم  إذا لم كان ھنالك
على نحو كبير وتحليل  مماثلةأخرى تكون الحرة والرجوع إلى أدوات تقييم من ضمنھا استخدام المعامالت التجارية 

 الشركةيتطلب ھذا التقييم من . بالمصدرف الخاصة التدفقات النقدية المخصومة و نماذج تسعير الخيارات لتعكس الظرو
 .للشكالقيام بتقديرات عن التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدالت الخصم التي تخضع 

 الموجودات غير المالية قيمةانخفاض 

 اختبار يتم. التقرير تاريخ في المالية غير لموجوداتا قيمة النخفاض مؤشرات أية ھناك كانت إذا ما بتقدير الشركة تقوم
 يتم عندما. لالسترداد الدفترية القيم قابلية عدم على تدل مؤشرات توفر عند القيمة النخفاض المالية غير األصول باقي

 الوحدة من أو األصل من المتوقعةالمستقبلية  النقدية التدفقات تقدير اإلدارة على ينبغي االستخدام قيد القيمة احتساب
  .النقدية التدفقات لھذه الحالية القيمة الحتساب وذلك مالئم خصم معدل واختيار للنقد المنتجة
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 سابقةالسنوات على ال  تتعديال  ٢٨

 والبالغة ٢٠١١ ديسمبر ٣١ في المنتھية السنة عن دارةاإل مجلس عضاءأ ةألمكاف مخصص بتسجيل الشركة تقم لم
و ربح ال صافي من السابقة ةبالفتر خاصة كتعديالت دارةاإل سمجل أعضاء مكافأة تعديل تم .قطري لایر ٤,٨٠٠,٠٠٠

 ٣١في  المنتھية المالية للسنةالربح  صافي خفض إلى التعديل ھذا أدى وقد .٢٠١١ ديسمبر ٣١ في المنتھية لسنةل دائنون
 .المبلغنفس ب خرىاألدائنة الرصدة األو الدائنين التجاريين وزيادة .قطري لایر ٤,٨٠٠,٠٠٠ بمبلغ  ٢٠١١ديسمبر 

 
 عناجنبية و المتعلقة بعملياتھا مع فرعھا في السودان فروقات صرف عمالت  بتسجيل الشركة تقم لم وباإلضافة إلى ذلك،

 خاصة كتعديالتفروقات الصرف  تعديل تم .قطري لایر ١,٢٧٤,٠٢٤بمبلغ  ٢٠١١ ديسمبر ٣١ في المنتھية السنة
 صافي خفض إلى التعديل ھذا أدى وقد .٢٠١١ ديسمبر ٣١ في المنتھية لسنةل مدينونالربح و  صافي من السابقة ةبالفتر

 تجاريون مدينون انخفاض فيو  قطري لایر ١,٢٧٤,٠٢٤ بمبلغ  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في  المنتھية المالية للسنةالربح 
  .المبلغبنفس  وأرصدة مدينة أخرى

  
لایر قطري  ٦٠٧,٤٠٢ بمبلغ حيث أنه انخفض للشركةي حتياطي القانونتأثير على اال ت المذكورة اعالهلتعدياللكان 

المبلغ المحول إلى  على وقد أثر ھذا التعديل أيضا. ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في  المدورةمقابل نفس الزيادة في األرباح 
لایر قطري مع  ١٥١,٨٥١ بمبلغ انخفضتحيث أنھا  في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضيةالمساھمة  مخصص
 .٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في  خرىاألدائنة الرصدة األو نيدائنالفي  يمساوانخفاض 

  أرقام المقارنة    ٢٩

 برغم. ٢٠١٢ سنة أرقام مع االنسجام على للمحافظة ضروريا ذلك كان متى ٢٠١١ لسنة المعروضة األرقام تصنيف أعيد
 رقامأ التعديل على .المقارنة لسنة الملكية وقحق إجمالي أو الدخل صافي على أثر أيھذا ليس له   التصنيف إعادة فإن ذلك
  .٢٨ رقم ضاحيا في عنه فصاحاإل تم السابقة السنة

  

 


