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»بلغ إجمالي اإليردات 2.12206 مليون ريال قطري )583 مليون دوالر أمريكي( يف عام 2013. تعّد 
شركة أعمال واحدة من أسرع الشركات ذات النشاطات املتعددة منوًا يف قطر، توفر للمستثمرين 

الفرصة ليكونوا جزءًا من مسيرة جناح وازدهار االقتصاد القطري«.

نبذة عن الشركة
تأسست عام 2001 يف قطر ومت ادراجها يف بورصة قطرعام 2007. ●

يكمن التركيز اجلغرايف يف الوقت احلالي داخل دولة قطر، مع وجود اهتمام للتوسع يف املنطقة. ●

تتك���ون الش���ركة من 22فرعاً وش���ركة تابع���ة تعمل يف مجاالت مختلف���ة وأغلبيتها تتمت���ع مبركز قيادي يف  ●
املج���االت الت���ي تعمل بها: االنتاج الصناع���ي، العقارات، األجهزة الطبية ، األدوية واملس���تحضرات الطبية 

وإدارة اخلدمات.

ترتكز استراتيجية الشركة على ثالثة محاور لتحقيق الربح والتنمية املستدامة: ●

التركيز على االنتاج الصناعي والقطاعات ذات النمو املرتفع. 1

االستمرار يف التنوع وتطوير النشاطات لزيادة الفّعالية واملحافظة على مركز ريادي يف السوق . 2

االلتزام بتطبيق أعلى املعايير واألسس املالية والتشغيلية التي تدعم حتقيق النمو االستراتيجي. 3

إن مكانة شركة أعمال املميزة يجعلها قادرة من االستفادة من الطلب املتزايد على القطاع اخلاص والعام،  ●
وخصوصاً يف مشاريع تطوير البنية التحتية الالزمة لتحّول االقتصاد القطري إلى اقتصاد متقدم ومكتفي 
ذاتي���اً. ومع فوز قطر يف اس���تضافة بطولة كأس العال���م لكرة القدم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030 فمن 
املتوقع أن تزيد االس���تثمارات الرأس���مالية عند بدء تنفيذ مش���روعات البنية التحتية واملش���اريع اجلديدة 

األخرى.

تبلغ القيمة السوقية 8.8 مليار ريال قطري )2.4 مليار دوالر امريكي( مما يجعل أعمال من كبرى الشركات  ●
املدرجة يف بورصة قطر.

املساهم الرئيسي يف شركة أعمال هي شركة الفيصل القابضة. ●

* كما بتاريخ 27 مارس 2014
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أهم المؤشرات 
المالية
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20132012 مليون ريال قطري 
2.122062.06903إجمالي اإليرادات

420.5409.7إجمالي الربح
19.8٪19.8٪نسبة إجمالي الربح

267.2235.7صايف الربح قبل ارباح القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
11.4٪12.6٪نسبة صايف الربح قبل ارباح القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

245.1388.8ارباح القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية
512.3624.5صايف الربح  

0.850.99العائد على السهم 
0.440.34العائد على السهم املعّدل *

* العائد على السهم املعدل يعكس العائد على السهم بعد استبعاد ارباح القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية

التوزيع القطاعي لاليرادات وصايف الربح 2013 )مليون ريال قطري(

االيرادات)1(القطاع
صافي الربح قبل ارباح  القيمة 

العادلة لالستثمارات العقارية )2(          

1.2610122.6اإلنتاج الصناعي
585.786.4التجارة والتوزيع

261.6200.8العقارات
86.25.1ادارة اخلدمات

2.19407315.0املجموع
)1( االيرادات قبل ايرادات القطاعات الداخلية

)2( صايف الربح قبل نتائج املركز الرئيسي

* قبل تكاليف املكتب الرئيسي،ارباح القطاعات 

الداخلية والربح من اعادة تقييم االستثمارات العقارية

التوزيع القطاعي لصايف االرباح 2013 *

* قبل ايرادات القطاعات الداخلية

التوزيع القطاعي لاليردات 2013 *

64%

27%

7%

2%

57%

27%

12%

4%
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مبادئ وأسباب 
االستثمار
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1( قاعدة منو قوية ومتماسكة 
من أس���رع الش���ركات ذات النش���اطات املتعددة منواً ولها دور رئيس���ي يف مس���يرة منو وتطور االقتصاد  ●

القطري.

تنوع متوازن يف نشاطات الشركة خلدمة مختلف قطاعات االقتصاد القطري. ●

مركز قيادي يف القطاعات االقتصادية الرئيسية.  ●

اجلم���ع األمث���ل بني أصول عقارية عالية القيمة، أرباح تش���غيلية قوية وعوائ���د مجدية إذ بلغ معدل النمو  ●
السنوي اإلجمالي 15% يف السنة يف الفترة بني 2006 إلى 2013 قبل احتساب القيمة العادلة، ويف عام 

2013 بلغت إيراداتها 2.12206 مليون ري�ال قطري )583 مليون دوالر أمريكي(.

2( قوة املركز املالي- دعم كبير من املساهمني
متلك الشركة قاعدة أصول قوية. ●

متلك الشركة القدرة على احلصول على التمويل عند احلاجة باإلضافة إلى القدرة على توليد التدفقات  ●
النقدية وتوفير السيولة الالزمة للنمو. 

 انخفاض نسبة مديونية رأس املال. ●

3( فريق عمل ذو خبرة وكفاءة عالية
التوزيع االستراتيجي للموجودات وااللتزام بحوكمة الشركات وتطبيق نظام مراقبة املخاطر. ●

 سجل حافل من النمو يف األرباح والقدرة على خلق قيمة مضافة من خالل التركيز على عائد على رأس  ●
املال.

كفاءة عالية يف صنع القرار مع خطوط اتصاالت قصيرة مع اإلدارة التشغيلية. ●

4( قوة يف كل من
تطوير سياسة اخلدمات املشتركة مما يسمح ملديري الفروع والشركات التابعة بالتركيزعلى إدارة وتطوير  ●

نشاطاتهم.

كل فرع وش���ركة تابعة تعمل وتدار ككيان قائم بذاته، مما يس���اعد اإلدارة يف التركيزعلى أنشطتها وزيادة  ●
الشفافية.

مدراء مؤهلون ذوي خبرات محلية ودولية واسعة يف مجاالت عملهم وعالقات العمالء. ●

فصل واضح بني اإلدارة التنفيذية واملساهمني وتعزيز أفضل مبادئ حوكمة الشركات. ●
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تقرير رئيس 
مجلس اإلدارة
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باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة ، فإنه من دواعي سروري أن أقوم بعرض النتائج املالية لعام 
2013 وأهم إجنازات الشركة خالل العام املاضي.

واصلت »أعمال« بثقة أدائها املتميز خالل عام 2013 حيث منت إيراداتنا وهوامش الربحية، األمر الذي أس���هم يف تعزيز أرباحنا. 
فقد منت األرباح الصافية األساسية، بإستثناء أرباح القيمة العادلة من االستثمارات العقارية، بنسبة فاقت 13٪، حيث بلغت 267.2 
مليون ر.ق، وعليِه ارتفعت ربحية الس���هم الواحد على ذلك األس���اس بنسبة 27.0٪. ومجدداً، يؤكد هذا األداء املتميز األسس املتينة 
ألعمالنا التي تسهم يف رَْفد النمو الواسع واملتسارع الذي يشهده اقتصاد قطر أثناء حتّولها إلى منظومة اقتصادية حديثة ومتنوعة 

متثل الصناعة أحد أهم أركانها.

ملخص النتائج املالية حسب قطاعات األعمال :

اإليرادات

نسبة التغّير )٪(20132012مليون ري�ال قطري
)2.3 ٪(1.261021.29101قطاع اإلنتاج الصناعي
9.8 ٪585.8533.6قطاع التجارة والتوزيع

11.7 ٪261.6234.3قطاع العقارات
1.9 ٪86.384.6قطاع إدارة اخلدمات 

)74.2()72.2(مطروحاً منه: إيرادات مشتركة للقطاعات املختلفة
2.6 ٪2.122072.06904اإلجمالي

صايف األرباح

نسبة التغّير )٪(20132012مليون ري�ال قطري
)60.1(٪22.656.7قطاع اإلنتاج الصناعي
59.0 ٪86.554.4قطاع التجارة والتوزيع

10.4 ٪200.8181.8قطاع العقارات )باستثناء أرباح القيمة العادلة من االستثمارات العقارية(
 )37.0(٪245.1388.8أرباح القيمة العادلة من االستثمارات العقارية(

)30.6(٪5.27.4قطاع إدارة اخلدمات 
25.9٪)64.6()47.9(مطروحاً منها: تكلفة املكتب الرئيسي

)18.0(٪512.3624.5اإلجمالي

وأودُّ يف هذا الس���ياق أن أش���ير إلى عدد من اإلجنازات الالفتة التي حققتها »أعمال« خالل الس���نة املاضية. أوالً، اكتمال املرحلة 
األولى من مشروع توسيع »سيتي سنتر الدوحة«، املشروع الذي يوطد مكانته وريادته بني مراكز التسوق يف قطر، وشرعنا بالفعل يف 
إجراءات احلصول على املوافقات الضرورية إلطالق املرحلة الثانية من املشروع املذكور. ثانياً، اكتمال تشييد مصنع »شركة األنابيب 

ات املتقدمة« مبدينة مسيعيد، ونفخر بإجناز هذا املصنع وفق أحدث املعايير العاملية على مساحة 85.000 متر مربع.  والصبَّ

إنها أمثلة معدودة إلجنازاتنا خالل الس���نة املاضية التي تؤكد أننا ماضون يف تعزيز مكانتنا الراس���خة واملرموقة يف السوق القطرية 
ع واتساع املشاريع التي نطلقها يف أنحاء  واقتناص فرص األعمال املجزية كلما سنحت. هذه الطبيعة الدينامية ألعمالنا، مقرونة بتنوُّ

قطر، جتعلني واثقاً متاماً بأننا سنحقق املزيد خالل املرحلة املقبلة بإذن اهلل تعالى.

نحن على يقني بأن ش���ركة أعمال س���تواصل تقدمها املس���تمر وحتقق مزيداً من النجاح ليكون لها دور يف حتقيق إحدى ركائز »رؤية 
قطر الوطنية 2030 “ يف ظل قيادة صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد ال ثاني أمير البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.  

واهلل ولي التوفيق

فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير
نائب رئيس 

مجلس اإلدارة
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واصل������ت »أعم������ال« خالل ع������ام 2013 منوه������ا وتوطيد مكانته������ا الريادي������ة يف قطاعات 
األعم������ال املختلفة واالنط������الق نحو قطاعات جديدة. ويش������كل التنوع يف نش������اطاتها 
مصدر مكانتها الراس������خة وثقة باملرحلة القادم������ة. وتفخر”أعمال” بأنها من بني قلة 
قليلة من الش������ركات القطرية التي تعمل على امتداد قطاعات أعمال مختلفة، األمر 
ال������ذي يجعلها األقدر عل������ى اقتناص فرص األعم������ال املختلفة، وحتقيق االس������تفادة 

املُثلى من منو اقتصاد قطر على الصعد املختلفة.

يعتبر النم���و الذي حققته أعمال انعكاس���اَ ايجابياً 
ملس���اهمة القط���اع اخل���اص يف ازده���ار االقتصاد 
وتنوع���ه. وق���د جذب���ت س���رعة النم���و االقتصادي 
للبالد ومشاريع البنية التحتية الطموحة العديد من 
الشركات الدولية الرائدة من شتى أنحاء العالم إلى 
قطر مما ساهم ليس فقط بزيادة القدرة التنافسية 
بشتى املجاالت بل أّدى أيضاً إلى تشجيع الشركات 
املحلي���ة على حتس���ني نوعية املنتج���ات واخلدمات 
الت���ي تقدمها وج���ذب امله���ارات املناس���بة الالزمة 
لتحقي���ق املزي���د من التق���دم وتطور الب���الد. عالوة 
عل���ى ذلك، إن الزيادة املطردة يف عدد س���كان قطر 
والتركيبة الس���كانية املميزة، س���اعدت على حتفيز 
مزي���د من النمو االقتصادي وخلق الفرص التجارية 

املتنوعة.

تشكل أعمال منوذجاً فريداً للمستثمرين، حيث أنها 
متلك املقومات الرئيس���ية س���واء م���ن حيث احلجم 
كّنها من  أو التن���وع  يف النش���اطات األم���ر ال���ذي يمُ
االنفتاح املباشر على النمو الذي تشهده دولة قطر.

هذا وتتمت���ع أعمال مبركز قيادي ثابت يف الس���وق 
وتعتبرالش���ريك املفض���ل ل���دى الش���ركات العاملي���ة 
الرائ���دة الراغب���ة يف دخ���ول الس���وق القط���ري. إن 
من أهم عوامل جناح الش���ركة اس���تراتيجيتها التي 
مم���ت به���دف حتدي���د ف���رص النمو الرئيس���ية  صمُ
واالس���تفادة منه���ا للتش���غيل األمث���ل ل���رأس امل���ال 
وتأس���يس الش���راكات مع أفضل الش���ركات العاملية 
التي تقّدم املس���توى املطلوب من اخلبرة. باإلضافة 
إلى ذلك، أن نكون من الَسباقني يف تقدمي اخلدمات 
والس���لع املبتكرة يف السوق يش���كل عنصراً أساسياً 
منها. يعتبر هذا التنوع يف نشاطات الشركة مصدر 
قوة، ويوفر درجة عالية من االستقرار ويشكل منبراً 
لالستفادة الكاملة من الفرص احلالية واملستقبلية.

تس���عى الشركة إلى خلق قيمة مضافة طويلة األمد 
للمس���اهمني من خالل اس���تمرار حتقي���ق الربحية 
والتوس���ع يف النش���اطات التجاري���ة املتنوع���ة. نحن 
نتمت���ع مبركز فري���د وقادرين على تق���دمي الفرص 
الش���املة واملتوازنة من منو قطر، واحدة من أس���رع 

االقتصادات منواً يف العالم.

محمد بن فيصل آل ثاني
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير العضو 
المنتدب
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عل���ى الرغ���م م���ن أن أعم���ال ه���ي ش���ركة متنوعة 
النش���اطات ومنفتحة على القطاع���ات االقتصادية 
املختلف���ة، إالّ أنها تعتبر ش���ركة ذات توجه صناعي 
ولديها أس���س ثابتة س���تمكنها من املشاركة الكاملة 
يف حت���ول االقتصاد القطري ال���ى اقتصاد صناعي 
مبن���ي عل���ى املعرف���ة. وبذلك، فإننا س���وف نواصل 
البحث عن فرص جديدة وحتقيق املزيد من التوسع 
والتط���ور من خالل االس���تفادة من مش���اريع البنية 
التحتي���ة يف قطر والتي تش���هد تنامي غير مس���بوق 
يف احتياجاته���ا إذ يت���ّم حالياً اس���تيراد العديد من 
منتجاته���ا م���ن اخلارج. ه���ذا ونتطلع لب���دء اإلنتاج 
التجاري يف »ش���ركة األنابيب والصبات املتقدمة«- 
وال���ذي من املتوقع أن يتّم خ���الل النصف األول من 
ع���ام 2014 – مم���ا يضيف تن���وع أكث���ر للمنتجات 
الت���ي يوفرها هذا القطاع ويوس���ع نطاق العمل مع 

املشاريع الصناعية اجلديدة.

وأود التأكيد أيضاً أننا س���نواصل البحث عن فرص 
إس���تثمارية جدي���دة يف القطاع���ات القائم���ة الت���ي 
نعم���ل بها مع مواصلة تعزيز وحتس���ني االداء خللق 
قيمة مضافة وتعزيز موقعنا الريادي يف الس���وق. و 
لتحقيق ذلك ستقوم الشركة بإعادة استثماراألرباح 
املتحقق���ة من العام املاضي لإلس���تفادة من الفرص 

املتاحة بالسوق املحلي واإلقليمي.

إننا نلتزم دائماً بتقييم ودراس���ة خطط االس���تثمار 
لدينا بشكل دوري، وقد قمنا مؤخراً بإجراء دراسة 
جدوى إلعادة تقييم الربحية يف ظل ظروف السوق 
احلالية ملشروع قد مّت الإلعالن عنه يف وقت سابق 
وهو )“مرك���ز فيفانتس الطبي”(، وه���ذا دليل على 

حرصنا القوي على كيفية استثمار رأس املال.

إن املوقف املالي القوي للش���ركة، الرؤية املستقبلية 
الواضحة، االستراتيجية التي ترتكز بصفة أساسية 
عل���ى التنويع، القدرة على الس���يطرة على التكاليف 
ووج���ود ف���رق عمل ذات مس���توى عالي م���ن املهنية 
واخلب���رة املتنوع���ة، ه���ي العوام���ل الرئيس���ية التي 
س���اهمت يف حتقي���ق النمو عاماً بع���د عام، وتقدمي 

عوائد مجزية إلى كافة شركائنا.

ونح���ن نعتقد أيضاً أن النتائ���ج املالية املتميزة لهذا 
الع���ام، ش���هادة على هذا النموذج القوي، واألس���س 
الراس���خة التي بنيت عليها الش���ركة، ونحن واثقون 
ز إلى  أن أعمال ماضية من إجناز إلى آخر، ومن متيُّ

آخر بإذن اهلل تعالى.

واهلل ولي التوفيق  

أطلق������ت قطر العديد م������ن املبادرات املدروس������ة بعناي������ة لتنويع قاع������دة اقتصاد البالد 
������ه أكثر فأكثر نحو التصنيع بحيث يكون له������ا مركز ريادي يف مجال الصناعة  والتوجُّ
وُيرف������ع اس������م قطر ليكون ب������ني مصاف ال������دول الصناعية الكبرى. وثم������ة فرص هائلة 
متاحة أمام الشركات التي متلك املوارد املالئمة واخلبرة الواسعة لإلستفادة من هذه 
الطفرة الصناعية، ويف طليعة هذه الش������ركات »أعمال« ذات املكانة الس������وقية الراسخة 

على امتداد نشاطاتها املتنوعة، وتوفر املوارد املالية الالزمة لتحقيق النمو.

طارق محمود السيد
العضو املنتدب
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حوكمة 
الشركات



19
شركة أعمال - التقرير السنوي 2013

»تلتزم الش������ركة مبعدالت عالية من معايير إدارة حوكمة الش������ركات. وتنظر إدارة شركة أعمال إلى 
إدارة حوكمة الشركات باعتبارها عنصرًا هامًا من عناصر النجاح.«

جلان مجلس اإلدارة
ش���كل مجلس إدارة الش���ركة خمس  جلان: 1( جلنة التدقيق 2( جلنة الترشيحات 3( جلنة احلوكمة 4( جلنة 
التعويضات و5( اللجنة التنفيذية. جتتمع هذه اللجان بصورة منتظمة لتقييم الفّعالية التش���غيلية والتأكد من 

أن أداء الشركة يتماشى مع األهداف املحددة.

الفصل بني املسؤوليات
تعمل اإلدارة التنفيذية على أس���س وقواعد واضحة من خالل منظومة الصالحيات لتحقيق األهداف الكمية 
والكيفية. كما أنها تعمل من خالل الس���لطات التي منحها إياها مجلس اإلدارة. هذا وتتّم مراجعة سياس���ات 

ونظم الشركة بشكل منتظم.

العالقات مع املساهمني
تهتم ش���ركة أعمال وتلتزم بأن يكون لديها مجال لالتصال الفّعال واملفتوح مع كافة املس���اهمني وتس���عى دائماً 
لتقدمي أفضل السبل لتعزيز العالقات مع املستثمرين  والتي تتضمن نشر التقارير املالية للشركة متاشياً مع 
التقومي املالي وكذلك استضافة اجتماع اجلمعية العمومية السنوي. إن املوقع اإللكتروني للشركة يحتوي على 
قس���م عالقات املس���تثمرين والذي يضم تفاصيل ومعلومات مالية عدة متاحة جلميع املستثمرين احلاليني أو 
املحتملني يف حني أن فريق عمل عالقات املس���تثمرين يعتبر قناة مفتوحة ألي استفس���ارات إضافية ليتّم الرّد 

عليها.

ن�ظم ال�دعم
تستخدم الشركة نظام أوراكل )Oracle( كنظام أساسي لتكنولوجيا املعلومات.
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الشيخ فيصل بن قاسم
بن فيصل آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة

الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني
نائب رئيس مجلس اإلدارة

طارق محمود السيد
العضو املنتدب وعضو مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة
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بدر عبدالوهاب الفيحاني
عضو مجلس اإلدارة

عبداهلل بن حمد آل ثاني
عضو مجلس اإلدارة

يني فؤاد جوعانة
عضو مجلس اإلدارة
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اإلدارة التنفيذية

طارق محمود السيد
العضو املنتدب

محمد الرمحي
رئيس الشؤون املالية

مها جاد اهلل هاربر
رئيس الشؤون القانونية
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المدراء العامون

سامي حنا
ابن سينا الطبية

أحمد السويدي
السويدي للكابالت قطر

رؤوف حسن
الدوحة للكابالت

أسرار أحمد
أعمال للخدمات

سامي ابراهيم
شركة الفرزدق

هوموك شونج
انفوتيف ليتنج

برفيز أسلم
أعمال للخرسانة اجلاهزة

أيمن مرّا ر
أعمال للسياحة والسفر

عمرو جوهر
إيكو اخلليج

يورج هارينجرد
سيتي سنتر الدوحة

اسامة الحاج
أعمال للعقارات

شريف شحاتة
أعمال الطبية

كيث سميث
أعمال للصناعات اإلسمنتية

خالد القرم
جونسون كنترولز قطر

هشام قاعود
اخلليجية للصخور
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الهيكل التنظيمي للشركة

مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

العضو املنتدب
جلنة احلوكمة

رئيس تطوير األعمال

إدارة تطوير األعمال

إدارة الشؤون القانونية

جلنة التعويضات

اللجنة التنفيذية

جلنة التدقيق

جلنة الترشيحات

رئيس الشؤون القانونيةرئيس الشؤون املالية

الشركة األم
الفروع والشركات التابعة

الشؤون اإلدارية

مدراء الفروعدائرة اخلزينة

العمليات التشغيليةإدارة املوارد البشرية
يف الشركات التابعة

إدارة االتصالإدارة املشتريات

رئيس العمليات التشغيلية
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الهيكل التنظيمي للفروع

شركة أعمال

 قطاع اإلنتاج
قطاع إدارة اخلدماتقطاع العقاراتالصناعي

صيدلية سيتي سنتر

 أعمال للخرسانة
اجلاهزة

سيتي سنتر الدوحة

أعمال للعقارات أعمال للخدماتأعمال الطبية

ابن سينا الطبية

الدوحة للمحوالت

 قطاع التجارة
والتوزيع

 أعمال للتجارة
والتوزيع

 أعمال للسياحة
والسفر

أعمال للصناعات 
األسمنتية ذ.م.م. *

إيكو اخلليج ذ.م.م. *

جونسون كنترولز 
قطر*

األنابيب والصبات 
املتقدمة ذ.م.م. *

انفوتيف اليتينج
 ذ.م.م. *

سنيار للصناعات  قطر 
ذ.م.م. *

سي سان التجارية 
ذ.م.م. *

الدوحة للكابالت 
ذ.م.م. 

اخلليجية للصخور 
ذ.م.م. * 

السويدي للكابالت 
قطر ذ.م.م. 

*الشركات التابعة غير مملوكة بالكامل من قبل شركة أعمال

مركز العناية بالقدم

 شركة الف�رزدق *
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المسؤولية 
االجتماعية
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قطاع اإلنتاج الصناعي:

الدوحة للكابالت ذ.م.م.
تنظي���م ورش عمل ملهندس���ي املصن���ع بالتع���اون مع معهد  ●

الهندسة والتكنولوجيا يف قطر

االلتزام يف اس���تخدام أفضل ط���رق اإلنتاج والتي تقلل من  ●
األض���رار التي تلح���ق بالبيئة س���واء من النواح���ي البيئية 
أو املادي���ة وذلك من خالل اس���تخدام امل���واد اخلام التي ال 
حتت���وي على مواد محظورة عاملي���اً. ويف نهاية عام 2012، 
حصلت الدوحة للكابالت على ش���هادة االيزو لنظم اإلدارة 

البيئية 14001:2004.

االس���تمرار يف تطوير املنتجات لتحقيق متطلبات ش���بكات  ●
الطاق���ة املس���تدامة واملبان���ي اخلض���راء وه���ي منتج���ات 
مستدامة وصديقة للبيئة وتالئم الظروف املناخية ملنطقة 
اخللي���ج. وتق���وم أيض���اً بتطويرالكواب���ل ذات التكنولوجيا 
املتقدم���ة الالزم���ة ملقاوم���ة احلريق وتطبيقات الس���المة 
)الضرورية لناطحات الس���حاب واملطارات واملستش���فيات 

ومراكز التسوق(.

عض���و يف املعهد التاب���ع ملنظمة اخلليج للبح���وث والتنمية  ●
.)GORD(

أعمال للخرسانة اجلاهزة:
 مت جتديد شهادة األبنية اخلضراء تقديراً للجهود املبذولة  ●

يف التقليل من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون أثناء عملية 
اإلنتاج.

يتم حالياً العمل إلنشاء مصنع جديد خاص بإعادة التدوير  ●
بجانب مصنع اخلرسانة الواقع يف املنطقة الصناعية وذلك 
إلعادة تدوير جميع الكميات غير املستخدمة واخلردة من 

اخلرسانة اجلاهزة، وبالتالي التقليل من النفايات.

أحد أعضاء مجلس قطر لألبنية اخلضراء، وذلك تقديراً  ●
اللتزامها بتعزيز املمارسات املستدامة ألغراض البناء.

مت تك���رمي الف���رع للجهود املبذولة يف دع���م حمالت التبرع  ●
بالدم.

شركة أعمال للصناعات االسمنتية ذ.م.م:
مت الب���دء بإع���ادة تدويراملواد الزائدة م���ن عملية التصنيع  ●

وأيضاً إخماد الغبار لتحسني املناخ البيئي يف املصنع.

مت اإللتح���اق مبجلس قطر لألبني���ة اخلضراء وذلك لدعم  ●
التوج���ه الع���ام يف قطر لتعزي���ز مفهوم األبني���ة اخلضراء 

والذي ينعكس بشكل ايجابي على البيئة.

قطاع التجارة والتوزيع:
ابن سينا   الطبية

التركيز على التعليم من خالل: ●

توفي���ر فرص التدري���ب لطالب قس���م الصيدلة من  ●
جامعة قطر وكلية ش���مال األطلنطي داخل سلس���لة 

الصيدليات التابعة لها.

التع���اون مع جامعة قطر لتوفير منح دراس���ية لطلبة  ●
املاجستير والدكتوراه يف الصيدلة.

االستمرار يف حظر اس���تخدام أكياس البالستيك الضارة  ●
يف الصيدلي���ات التابع���ة لها، واالس���تعاضة عنها ب�أكياس 

.)d2w( قابلة للتحلل احليوي

أعمال للتجارة والتوزيع 
إطالق احلملة الس���نوية لتوعية القيادة اآلمنة والس���المة  ●

البيئي���ة بالتع���اون مع بريدجس���تون لتعزيزالس���المة على 
الطرق.

القطاع العقاري

سيتي سنتر الدوحة 
االس���تمرار يف دع���م حمالت التوعي���ة املختلف���ة بالتعاون  ●

م���ع القط���اع احلكومي واملنظم���ات اخليري���ة واالحتادات 
الرياضية مثل االحتاد القطري لكرة الس���لة وهيئة العامة 

للسياحة.

سوف حترص أعمال على زيادة انشطتها االجتماعية وااللتزام 
بقيمها جت������اه املس������ؤولية االجتماعي������ة وتنفيذ اس������تراتيجيات 
االستدامة التي تعالج القضايا البيئية وتخدم املجتمع. تلتزم 
أعمال بتطبيق أفضل املمارسات والسياسات اخلاصة بالصحة 
والس������المة يف كافة مش������اريعها وتوفر برام������ج التدريب والتوعية 

والسالمة جلميع موظفيها.

تتمحور برامج املس������ؤولية االجتماعية لش������ركة أعمال حول املساهمة يف دعم القطاع الرياضي من خالل توقيع اتفاقية رعاية لالحتاد 
القطري لكرة القدم للسنة الثانية على التوالي  حرصُا منها  أن تكون من السباقني يف دعم الرياضة والتي تشكل ركنًا من أركان رؤية 

قطر الوطنية 2030.

مبادرات الفروع والشركات التابعة:
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مراجعة 
القطاعات



29
شركة أعمال - التقرير السنوي 2013

1
نسبة التغّير20132012مليون ري�ال قطري
 )2.3( ٪1.261021.29101إجمالي اإليرادات

)60.1( ٪22.656.7صايف الربح
)260( نقطة اساس1.84.4هامش صايف الربح

خالل الس���نة املنتهية يف 31 ديس���مبر2013 س���اهم قطاع اإلنت���اج الصناعي  ب� 57 ٪ م���ن إجمالي اإليرادات 
للش���ركة و 7 ٪ وم���ن ص���ايف الرب���ح. منت مبيعات »س���نيار للصناعات« - التي تش���كّل نس���بة تف���وق 80٪ من 
اإلي���رادات اإلجمالية لهذا القطاع، بنس���بة تقل عن 2٪، ولك���ن مت فتح قنوات مبيعات بديلة من خالل الدوحة 
���ع نحو بلدان آسيا الوسطى.  للكابالت نحو بلدان مجلس التعاون املجاورة وش���رق أفريقيا، مثلما تعتزم التوسُّ
وق���د تراجع���ت هوامش الربح الصايف لقط���اع اإلنتاج الصناعي من 4.4٪ خالل ع���ام 2012 إلى 1.8٪ خالل 
عام 2013، ويرجع ذلك يف املقام األول إلى الزيادة السعرية يف كمُلفة املواد اخلام لكّل من “سنيار للصناعات” 
و”سي سان للتجارة”، ويف اآلونة األخيرة مت البدء بتعديل أسعار البيع الستيعاب تلك الزيادة يف الكمُلفة حيث 

من املتوقع انتعاش الهوامش خالل املرحلة القادمة.

يشمل قطاع اإلنتاج الصناعي يف الوقت احلالي على النشاطات التالية:
س������نيار للصناعات القابضة قطر: إنتاج وتوزيع الكابالت الكهربائية واملعدات واألدوات، فضالً عن توزيع . 1

املعدات امليكانيكية والكهربائية 

أعمال للخرسانة اجلاهزة: إنتاج اخلرسانة اجلاهزة ذات اجلودة العالية . 2

أعمال للصناعات االسمنتية: إنتاج البالط املعشق واالنترلوك . 3

سي سان التجارية: استيراد وتوزيع صخوراجلابرو من خالل الشركة اخلليجية للصخور. 4

انفوتيف ليتنج: التجارة والتوزيع للمصابيح بتقنية “ليد” وغيرها من منتجات اإلضاءة. 5

األنابيب والصبات املتقدمة: ش���ركة مختصة يف صناعة األنابيب األس���منتية املسلحة ومن املتوقع ان تبدأ . 6
يف االنتاج التجاري خالل 2014

قطاع اإلنتاج 
الصناعي
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قطاع اإلنتاج 1
الصناعي

شركة سنيار للصناعات 
قطر القابضة ذ. م. م. 

مش���روع مش���ترك باملناصفة بني ش���ركة أعمال والس���ويدي الكتريك ، وهي 
ش���ركة مصري���ة مدرجة يف بورصة مص���ر تعمل يف إنتاج منتج���ات متكاملة 
م���ن الكابالت واملنتجات الكهربائية )مثل املح���والت، وأدوات القياس وإدارة 
الطاقة واملياه(، هنالك ثالثة مشاريع تابعة لسنيار للصناعات القابضة قطر 

تشمل ما يلي:

الدوحة للكابالت ذ.م.م. 
وه���و أول مصنع للكابالت يف قطر وق���د بدأت عملية اإلنتاج يف مايو 2010 
واملصن���ع متخص���ص يف تصنيع جميع أنواع الكاب���الت الكهربائية ويعد أكبر 
مصن���ع إلنت���اج الكاب���الت يف قطر بقدرة إنتاجية س���نوية تبل���غ 40000 طن 
م���ن الكابالت. تبلغ ملكية س���نيار للصناعات قط���ر القابضة 85 ٪، يف حني 
السويدي للكابالت قطر )والتي متلكها سنيار بنسبة 55% ( متتلك ٪12.5 

وطرف ثالث غير ذو عالقة يلك ٪2.5. 

تبلغ نسبة امللكية الفعلية ألعمال يف الدوحة للكابالت %45.9.

سنيار
Industries Qatar Holding
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قطاع اإلنتاج 1
الصناعي

السويدي للكابالت قطر 
ذ. م. م.

السويدي للكابالت قطر متخصصة يف توزيع املعدات امليكانيكية والكهربائية 
والكابالت وتقوم بتوزيع منتجات الدوحة للكابالت. السويدي للكابالت قطر 
بدأت عملياتها يف  قطر عام 2006 و يف يناير 2010  قامت ش���ركة س���نيار 
للصناعات قطر القابضة على اس���تحواذ نس���بة 49 ٪ من ش���ركة السويدى 
للكابالت قطر )55% حصتها يف األرباح واخلس���ائر( ويلك ما نس���بته 51 
% طرف ثالث غير ذو عالقة. تبلغ نسبة امللكية الفعلية ألعمال يف السويدي 

للكابالت قطر %27.5.

* يف إطار املعيار IFRS 11 من املعايير الدولية للتقارير املالية، أعادت “ش���ركة أعمال” 
تصنيف استثمارها يف “السويدي للكابالت قطر” )جزء من “سنيار للصناعات”( وحتويل 
ذلك من ش���ركة حتت سيطرة مشتركة إلى مشروع مشترك؛ لذا فإن حصة امللكية الفعلية 

درجة اآلن حتت بند حصص امللكية بدالً من طريقة التجميع النس���بية،  البالغة 27.5٪ ممُ

م )حيثما استلزم األمر ذلك(. وقد أعيد حساب أرقام عام 2012 وفقاً ملا تقدَّ

الدوحة للمحوالت
مت تأس���يس املش���روع ع���ام 2009 وذل���ك لبن���اء مصنع متخص���ص يف إنتاج 
مح���والت اجلهد املنخف���ض اجلافة واملحوالت املغمورة بالزي���ت. حالياً هذا 

املشروع ما يزال قيد التنفيذ.
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شركة سنيار للصناعات قطر القابضة ذ.م.م.: 
مشروع مشترك بالمناصفة بين شركة أعمال 50:50 والسويدي 

إلكتريك، وهي شركة مصرية مدرجة في بورصة مصر تعمل في 
إنتاج منتجات متكاملة من الكابالت والمنتجات الكهربائية )مثل 

المحوالت، وأدوات القياس وإدارة والطاقة والمياه(.

 هنالك ثالثة مشاريع تابعة لسنيار للصناعات القابضة قطر 
تشمل ما يلي:

• الدوحة للكابالت ذ.م.م.: وهو أول مصنع للكابالت في قطر 
وقد بدأت عملية  اإلنتاج في مايو 2010 والمصنع متخصص في 

تصنيع جميع أنواع  الكابالت الكهربائية ويعد أكبر مصنع 
إلنتاج الكابالت في قطر بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 40.000 طن 

من الكابالت. إن سنيار للصناعات قطر القابضة تملك 85٪، في 
حين أن السويدي للكابالت قطر تمتلك 12.5٪ والطرف الثالث 

غير ذي عالقة يملك ٪2.5.

• السويدي للكابالت قطر ذ.م.م.: السويدي للكابالت قطر 
متخصصة في توزيع المعدات الميكانيكية والكهربائية 

والكابالت وتقوم بتوزيع منتجات الدوحة للكابالت. السويدي 
 للكابالت قطر بدأت عملياتها في  قطر عام 2006 وفي يناير

2010 قامت شركة سنيار للصناعات قطر القابضة على استحواذ 
نسبة 49٪ من شركة السويدى للكابالت قطر وتملك ما 

نسبته 51٪ طرف ثالث غير ذي عالقة.

• الدوحة للمحوالت: ستقوم بإنتاج محوالت الجهد المنخفض 
الجافة والمحوالت المغمورة بالزيت حيث في عام 2011 تم استالم 

 تصريح البناء ومن المتوقع أن يكون المصنع جاهزًا خالل
عام 2013.

في 2011، فازت سنيار بعّدة عقود مهمة في مجال كوابل الطاقة 
ها عقدان كبيران لتزويد المؤسسة العامة  الكهربائية، من أهمِّ

القطرية للكهرباء والماء »كهرماء« بكابالت لمّدة سنتين.

سنيار للصناعات
قطر القابضة ذ.م.م. 
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قطاع اإلنتاج 1
الصناعي

أعمال للخرسانة الجاهزة

متلك أعمال 100٪ من أعمال للخرسانة اجلاهزة والتي بدأت عملياتها عام 
1994 وهي واحدة من أكبر منتجي اخلرسانة اجلاهزة ذات جودة عالية يف 

قطر مع قدرة إنتاج سنوية تبلغ 600.000 متر مكعب.

خالل عام 2013 متكنت أعمال للخرس���انة اجلاهزة  من زيادة صايف الربح 
بنسبة 181٪ وذلك انعكاساً لزيادة الطلب يف السوق، وسعة الطاقة اإلنتاجية 
باالضافة إلى تطوير منتجات جديدة مثل اخلرسانة ذات الضغط الذاتي. 

ومت ترخيص كل من معمل لوسيل ومعمل املنطقة الصناعية من قبل الرابطة 
الوطنية للخرسانة اجلاهزة )NRCMA( المتثال كل منها للمعايير الدولية 
إلنتاج اخلرسانة اجلاهزة ومراقبة اجلودة. كما أنه مت جتديد اعتماد مؤسسة 
اي.ام.اس )IMS( حس���ب عدة معايي���ر مثل: TUV ، االيزو  9001:2008، 

.BS 18001:2007 و OHSAS 14001:2004 االيزو
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قطاع اإلنتاج 1
الصناعي

أعمال للصناعات 
االسمنتية ذ م م.

متل���ك أعم���ال 99٪ من أعم���ال للصناعات االس���منتية والتي ب���دأت بإنتاج  
االنترلوك والبالط  عام 2010. تبلغ الطاقة اإلنتاجية الس���نوية حوالي 25 
ملي���ون طوب أو مليوني متر مربع من حجارة الرصف ويلك املصنع واحدة 

من أكبر آالت التصنيع  يف قطر.

خالل عام 2013 متكنت أعمال للصناعات االسمنتية من زيادة صايف الربح 
بنس���بة 28٪ لقدرتها يف اس���تيعاب الزيادة يف الطلب وأيضاً تقدمي منتجات 

جديدة من البالط املزخرف والبالط عالي التحمل.
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قطاع اإلنتاج 1
الصناعي

الشركة الخليجية للصخور 
ذ.م.م 

وهي الش���ركة الوحيدة التابعة لش���ركة س���ي س���ان التجارية والتي تأسست 
بالشراكة مع مصرف الريان وتسعى الشركة باالستثمار يف مجاالت متعددة 
منه���ا الصناعة والعقارات والتجارة س���واء على الصعي���د املحلي أو العاملي. 
تبل���غ نس���بة امللكية الفعلي���ة ألعمال يف الش���ركة اخلليجية للصخ���ور ذ.م.م 
74.5%. )يف ع���ام 2012 اس���تحوذت س���ي س���ان التجاري���ة على 51% من 
الش���ركة اخلليجية للصخ���ور ومن ثم قامت أعمال باالس���تحواذ على اجلزء 

الباقي %49(.

تأسس���ت الش���ركة اخلليجية للصخور ع���ام 2000 من قبل ش���ركة الفيصل 
القابضة وهي مختصة يف اس���تيراد وتوزيع صخور اجلابرو واملستخدمة يف 

إنتاج اخلرسانة اجلاهزة والطوب واإلسفلت. 

خالل 2013، تراجعت مبيعات »الشركة اخلليجية للصخور« نظراً إلى الزيادة 
السعرية يف كمُلفة املواد اخلام، ولكنها استطاعت احلصول على اعتماد االيزو 
قت مؤخراً بش���أن جودة  بِّ )ISO( 9001:2008 إليفائه���ا باملتطلب���ات التي طمُ
َعة التخزينية من صخور اجلابرو  الصادرات، هذا وتعتزم الش���ركة زيادة السَّ

خالل املرحلة املقبلة، مما سيكون له أثر إيجابي على املبيعات.
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قطاع اإلنتاج 1
الصناعي

شركة انفوتيف ليتنج ذ.م.م

متلك أعمال70 % من شركة انفوتيف ليتنج ذ.م.م والتي تأسست يف 2012 
بالش���راكة مع ش���ركة »س���ي آند س���ي اليتواي« من كوريا اجلنوبية. انفوتيف 
ليتنج هي ش���ركة مختصة يف جتارة وتوزي���ع مصابيح بتقنية »ليد« )الصمام 
الثنائ���ي الباعث للضوء( وغيرها من منتجات اإلضاءة )الداخلية واخلارجية 
وإضاءات الواجهات( للسوق القطري ودول مجلس التعاون اخلليجي األخرى، 
كما أن املش���روع املشترك يشمل مخططاً إلنشاء مصنع يف املستقبل القريب 
لتجمي���ع وتصنيع مصابيح »لي���د« وغيرها من منتجات اإلضاءة القائمة على 
تكنولوجيا وخبرة »سي آند سي اليتواي« واملصنع سيكون األول من نوعه يف 

قطر سيخدم السوق املحلية وأسواق الشرق األوسط األخرى.

innovative lighting w.l.l
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قطاع اإلنتاج 1
الصناعي

األنابيب والصبات 
المتقدمة ذ.م.م.

متلك أعمال 50٪ من شركة األنابيب والصبات املتقدمة والتي مت تأسيسها 
يف 2010 كمشروع مشترك بني أعمال وشركة سعودية تابعة ملجموعة لقمة، 

إحدى الشركات الرائدة يف صناعة األنابيب يف منطقة الشرق األوسط. 

ات املتقدمة«  خالل عام 2013، اكتمل تش���ييد مصنع »شركة األنابيب والصبَّ
مبدينة مس���يعيد على مس���احة 85.000 مت���ر مربع، وبطاق���ة إنتاجية  تبلغ 
45.000 طن س���نوياً، ومت احلصول على ش���هادة البناء األولية. وخالل عام  
2014 نتوقع احلصول على ش���هادة إمتام البناء وقيام الدفاع املدني بالزيارة 

دية، حسب األصول املتبعة، قبل حتريك عجلة اإلنتاج.  التفقُّ

وعند بدء اإلنتاج سيقوم املصنع بإنتاج ما يلي: أنابيب غرف املناهل الدائرية 
للص���رف الصح���ي ، األنابيب اخلرس���انية املس���لحة، العب���ارات الصندوقية 

اخلرسانية وأنابيب الثقب األفقي اخلرسانية.

ADVANCED PIPES & CASTS CO.
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مراجعة 
القطاعات
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قطاع التجارة 2
والتوزيع

نسبة التغّير20132012مليون ري�ال قطري
9.8٪585.8533.6إجمالي اإليرادات

59.0٪86.554.4صايف الربح
460 نقطة أساس10.2٪14.8 ٪ نسبة صايف الربح

خالل الس���نة املنتهية يف 31 ديس���مبر 2013، س���اهم قط���اع التجارة والتوزيع ب� 27 ٪ م���ن إجمالي اإليرادات 
للشركة، و27 ٪ من صايف األرباح .

نش���اطات قطاع التجارة والتوزيع قائمة يف الدرجة األولى من خالل ابن س���ينا الطبية، أعمال الطبية وأعمال 
للتجارة والتوزيع. وقد حققت كل من ابن سينا الطبية وأعمال للتجارة والتوزيع نتائج قوية اذ متكنت من زيادة 

إيرادتها بنسبة 15.9٪ و11.8٪ على التوالي.

ش���هدت الس���نة املالية املاضية إضافة “ش���ركة الفرزدق”، وحدة األعمال اجلديدة التي ستوفر حلول الطباعة 
املختلفة واللوازم املكتبية املختلفة، وهي الوكيل واملوزع الوحيد لعالمة »جتكو للوازم املكتبية«.

ويمُعزى منو هامش صايف ربح هذا القطاع بنسبة 14.8٪ إلى زيادة أرباح “ابن سينا الطبية” و”أعمال للتجارة 
ع  والتوزيع” و”أعمال الطبية”، وكان الفتاً ارتفاع مبيعات “ابن سينا الطبية” و”أعمال للتجارة والتوزيع” والتنوُّ

الكبير يف مبيعات الفروع الثالث.

تشمل نشاطات قطاع التجارة كل من:
ابن سينا الطبية: املورد الرئيسي لألدوية واملستحضرات الطبية يف قطر. 1

أعمال الطبية: املورد الرئيسي لألجهزة الطبية يف قطر. 2

أعمال للتجارة والتوزيع: املورد الرئيسي لزيوت وإطارات السيارات باإلضافة الى االجهزة املنزلية. 3

صيدلية جود اليف: سلسلة حديثة من مفهوم الصيدليات . 4

مركز العناية بالقدم: يوفرعدة خدمات ومنتجات صحية تختص بالعناية بالقدم. 5

شركة الفرزدق: تقدم حلول الطباعة الرقمية واملستلزمات املكتبية. 6
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قطاع التجارة 
2والتوزيع

أعمال للتجارة والتوزيع

متل���ك أعمال 100٪ من أعمال للتج���ارة والتوزيع والتي لديها حقوق التوزيع 
احلصرية بدولة قطر إلطارات الس���يارات بريدجس���تون من���ذ العام 1971، 
مثلم���ا متل���ك حقوق التوزيع غي���ر احلصرية لزيوت توتال من���ذ العام 1990 
باإلضاف���ة إلى اس���تيراد وتوزي���ع وتركيب األجهزة املنزلي���ة من عالمة جتكو 

وايضاً خدمات تركيب وتوريد وصيانة مكيفات الهواء والتبريد.

ه���ذا ومتلك أعمال للتج���ارة والتوزي���ع احلقوق احلصرية لتوزي���ع بطاريات 
الس���يارات فائقة التقنية »إنرجايزر« يف الس���وق القطرية، املرخصة من قبل 

شركة جونسون كنرولز.

لقد أدى تنوع املنتجات وحتس���ني خدمة ما بعد البيع باإلضافة إلى توس���يع 
رقعة ش���بكات التوزيع، إلى منو مبيعات »أعم���ال للتجارة والتوزيع«. إن كافة 
منتجات جتكو لألجهزة املنزلية هي متوفرة يف جميع أس���واق الهايبرماركت 
الرئيسية يف قطر ومن خالل ثالثة معارض جتكو وذلك بهدف الوصول إلى 

أكبر شريحة من املستهلكني.



41
شركة أعمال - التقرير السنوي 2013

قطاع التجارة 2
والتوزيع

أعمال الطبية

متلك أعمال 100٪ من أعمال الطبية وهي املورد الرئيسي للمعدات الطبية 
يف قط���ر ولديها فريق مبيعات متخصص باإلضافة الى فريق فني مس���ؤول 
عن تركيب وصيانة املعدات يف املستشفيات والعيادات. أعمال الطبية لديها 
عقود توزيع حصرية مع عدد من املصنعني العامليني للمعدات الطبية. تقدم 
أعمال الطبية  أيضا االستش���ارات لكيفي���ة جتهيز غرف العمليات عدا عن 
توفي���ر أحدث األجه���زة وغرف العمليات باالضافة إل���ى توفير حلول رقمية 

للمستشفيات.

خالل 2013، واصلت أعمال الطبية بتزويد القطاع الطبي اخلاص واحلكومي 
بأح���دث ابتكارات األجه���زة الطبية حيث  قامت أعمال الطبية بتزويد نظام 
»ROWA” وه���و نظ���ام آلي ذك���ي لتخزين وصرف األدوي���ة يف الصيدليات 
واملستش���فيات، ونظام كينيكس���ا من آي بي إم )تعهيد إدارة املوارد البشرية( 
ونظ���ام ادفنتك )نظام التكامل املركزي ألجه���زة العميل والتنقل(، باإلضافة 
إلى توريد 100 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث االجهزة، ومجموعة كاملة من 
األدوات املنقذة للحياة وحلول االستجابة الطبية يف حاالت الطوارئ، مبا يف 

.LIFENET  ذلك شبكة بيانات النظام
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Branch of Aamal Q.S.C.

ابن سينا   الطبية

متل���ك أعم���ال 100٪ من ابن س���ينا الطبية وهي الش���ركة الرائدة يف مجال 
توزي���ع األدوي���ة يف دولة قطر، ولديها اتفاقيات توزيع حصرية مع العديد من 
ش���ركات املستحضرات الصيدالنية الدولية، مبا يف ذلك شركة روش، استرا 
زينيكا، نوفارتيس فارما، س���انويف أفنتيس ويانس���ن سيالج. وتدير ابن سينا 
الطبية صيدلية جود اليف يف الس���يتي س���نتر وأيض���اً ثالثة فروع من مركز 

العناية بالقدم والتي توفر منتجات طبية تعنى بالعناية بالقدم.

َعدُّ »ابن سينا الطبية« املوزع الرائد للعقاقير الدوائية يف قطر، واستطاعت  وتمُ
مُنتهية يف 31 ديسمبر 2013 أن تعزز مكانتها وحصتها  خالل السنة املالية امل
السوقية عبر إبرام اتفاقيات حصرية جديدة مع أربع شركات دوائية متعددة 
اجلنسيات، وكذلك عبر توسيع رقعة قنوات التوزيع التابعة لها. ومتكنت من 
زيادة النمو يف سوق القطاع اخلاص بنسبة 20٪ وسوق التجزئة بنسبة ٪25. 
وكما جنحت بتسجيل سبعة صيدليات مع املجلس األعلى للصحة باإلضافة 

الى 30 منتج جديد.

قطاع التجارة 
2والتوزيع
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صيدلية جود اليف

متلك أعمال حصة 100% من صيدلية جوداليف، وهي عبارة عن سلس���لة 
حديثة من مفهوم الصيدليات متواجدة يف مجمع سيتي سنتر الدوحة، توفر 
األدوي���ة  ومنتج���ات العناي���ة الصحية الت���ي تعنى يف جمي���ع جوانب الصحة 

العامة.

قطاع التجارة 2
والتوزيع
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مركزالعناية بالقدم

متل���ك أعمال حصة 100% م���ن مركز العناية بالقدم ويعتب���ر مركز العناية 
بالق���دم إضافة مهمة للس���وق املحلي لتقديه ع���دة خدمات صحية تختص 
بالعناي���ة بالق���دم والتي يس���تفيد منها الكثيرون. والفرع وكي���ل معتمد ملاركة 
شول العاملية والتي توفر أفضل املنتجات يف هذا املجال. هذا وقد مت افتتاح 
ف���رع ثال���ث ملركز العناية يف القدم يف مدينة الوكره وخالل النصف األول من 

عام 2014 سوف يتم افتتاح فرع آخر يف اللؤلؤة قطر.

قطاع التجارة 
2والتوزيع
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شركة الفرزدق ذ.م.م.

متلك أعمال 65% من ش���ركة الفرزدق وقد مت إضافة ش���ركة الفرزدق إلى 
نشاطات الش���ركة عام 2013. تقدم شركة الفرزدق حلول الطباعة الرقمية 
م���ن خالل مطبعة الفرزدق وتعمل أيضاً يف اس���تيراد توزي���ع اللوازم املكتبية 

ذات عالمة “جتكو”.

مطبع���ة الف���رزدق مجه���زة بأح���دث آالت الطباع���ة الرقمي���ة، لتوفير حلول 
الطباعة املبتكرة وتلبية احتياجات قطاع األعمال بنوعية وأسلوب مميز.

تعتبر ش���ركة الفرزدق الوكيل واملوزع الوحيد لعالمة “جتكو” للوازم املكتبية 
يف قطر، والتي من خاللها توفر للسوق املحلي مجموعة واسعة ومتنوعة من 

األدوات املكتبية املبتكرة عالية اجلودة.

قطاع التجارة 2
والتوزيع
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مراجعة 
القطاعات
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نسبة التغّير20132012مليون ري�ال قطري
11.7٪261.6234.3إجمالي اإليرادات

10.4٪200.8181.8صايف الربح*
80 نقطة أساس77.6٪76.8٪هامش صايف الربح

*صايف األرباح قبل احتساب أرباح القيمة العادلة للعقارات

خالل الس���نة املنتهية يف 31 ديس���مبر 2013، س���اهم قطاع العقارات ب� 12 ٪ من إجمالي اإليرادات للش���ركة 
و64٪ من صايف األرباح )قبل أرباح القيمة العادلة للعقارات(.  

تق���وم أعم���ال من خالل هذا القطاع بش���راء وتأجير العقارات التجارية والس���كنية ويضم هذا القطاع كل من 
مجمع سيتي سنتر الدوحة وأعمال للعقارات.

مُنتهية يف 31 ديس���مبر 2013 لتبلغ  ارتفع���ت أرب���اح القيمة العادلة من االس���تثمارات العقارية للس���نة املالية امل
245.1 ملي���ون ر.ق )مقارن���ة ب����388.8 ملي���ون ر.ق يف عام 2012(. وكانت الس���نة املالية املاضية قد ش���هدت 
زيادة الفتة يف القيمة أثناء إجناز املرحلة األولى من مشروع توسيع “سيتي سنتر الدوحة”، وهي املرحلة التي 

اكتملت اآلن. 

وقد ثبتت نس���بة األش���غال يف كل من “سيتي سنتر الدوحة” و”أعمال للعقارات” عند نسبة 95٪ مع االحتفاظ 
بنسبة 5% كتدابير احتياطية استراتيجية لتعزيز املرونة املتاحة إلدارتيهما.

قطاع 3
العقارات
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قطاع العقارات

سيتي سنتر الدوحة

متلك أعمال 100٪  من مجمع سيتي سنتر الدوحة والذي مت افتتاحه رسمياً 
ع���ام 2000 ويعد املجمع األكبر يف قطر حت���ى اآلن من ناحية حجم املنطقة 
املتاحة للتأجير. يتكون مجمع الس���يتي سنتر من 372 محاالً 62 كشكاً ودار 
س���ينما تضم 14 شاش���ة عرض باإلضافة إلى مدينة ترفيهية وحلبة للتزلج 

على اجلليد.

ويف عام 2013 مت االنتهاء من املرحلة األولى من مش���روع توس���يع وحتديث 
»سيتي سنتر الدوحة” والتي أسهمت بإضافة 7.000 متر مربُّع، و25٪ زيادة 
يف س���عة مواقف الس���يارات. وقد بدأ العمل حالياً للحصول على املوافقات 

الرسمية لبدء املرحلة الثانية من مشروع توسيع »سيتي سنتر الدوحة«.

3
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 أعمال للعقارات

متل���ك أعم���ال 100٪ من أعمال للعقارات والتي تضم كل من س���وق النجمة 
)احلراج(، الذي بني يف عام 1993 والذي يتخذ طابع األسواق التقليدية يف 
منطقة الش���رق األوس���ط. يضم الس���وق 347 محاالً جتارياً، 25 كشكاً و24 
ش���قة س���كنية، باإلضافة إلى ذل���ك، متلك أعمال للعق���ارات أربعة مجمعات 

سكنية يف الدوحة وقد مت جتديد ثالثة منها بالكامل خالل العام 2013.

قطاع العقارات3
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مراجعة 
القطاعات
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نسبة التغّير20132012مليون ريـال قطري
1.9٪84.6٪6.38٪إجمالي اإليرادات

)30.6( ٪7.4٪5.2٪صافي الربح
)270( نقطة أساس8.7 ٪6.0٪هامش صافي الربح

خ���الل الس���نة املنتهية يف 31 ديس���مبر 2013، س���اهم قط���اع  إدارة اخلدمات  ب� 4 ٪ م���ن إجمالي اإليرادات 
للشركة و 2٪ من صايف الربح.

ترك���ز اخلدم���ات ال���ذي يقدمه���ا القط���اع على توفي���ر خدم���ات إدارة املراف���ق التجاري���ة وخدم���ات التعهيد 
)outsourcing(  وخدمات الدعم للشركات وتقدمي حلول الطاقة ورفع فعالية املباني. ويضم هذا القطاع 

ما يلي:

جونسون كنترولز قطرذ.م.م: تعنى بتقدمي خدمات متعددة يف إدارة املرافق وقطاع الطاقة املتجددة . 1

ايكو اخلليج ذ.م.م : خدمات التعهيد )outsourcing( ومراكز االتصال. 2

أعمال للخدمات:  تقدم حلول خدمات التنظيف املتكاملة  . 3

أعمال للسياحة والسفر: يقدم الفرع مجموعة متنوعة من اخلدمات املتعلقة بالسفر. 4

قطاع إدارة 4
الخدمات
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قطاع إدارة 4
الخدمات

جونسون كنترولز قطر ذ.م.م.

متلك أعمال 51٪ من  جونسون كنترولز قطر وهو مشروع مشترك بني أعمال 
وجونس���ون كونترولز لتقدمي خدم���ات تتعلق يف توفيرحلول الطاقة واالرتقاء 
باملراف���ق. توف���ر اليوم جونس���ون كونترولز قطر مجموعة واس���عة من حلول 
املبان���ي اخلضراء لتوفير الطاقة باس���تخدام مواد وتقنيات مراعية ألس���س 
الس���المة واالس���تدامة البيئية على النحو الذي يقلِّص االنبعاثات الكربونية 
واس���تهالك الطاقة الكهربائية بنس���بة تصل إلى 30%. وهذا يتوافق متاماً 
مع استراتيجية أعمال القائمة على توفير منتجات وخدمات مراعية ملفاهيم 

السالمة واالستدامة البيئية.
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قطاع إدارة 4
الخدمات

إيكو جلف ذ. م .م.

متلك أعمال 51٪ من إيكو اخلليج وهو مشروع مشترك بني أعمال والشركة 
املصرية إيكو للتعهيد )outsourcing(، إحدى الش���ركات املصرية الرائدة 
يف خدم���ات التعهيد )outsourcing( وخدم���ة العمالء ومراكز االتصال. 
باش���رت  إيكو جلف بتق���دم خدماتها يف بداي���ة 2010 وتوفر ثالثة خدمات 
رئيس���ية ه���ي: مراك���ز االتص���ال، التعهي���د )outsourcing(، والتدري���ب 

والتطوير.
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أعمال للخدمات

متل���ك أعمال 100٪ من أعمال للخدم���ات  واملتخصصة يف توفير مجموعة 
واسعة من اخلدمات لقطاع األعمال، مثل  تقدمي خدمات التنظيف ملختلف 
الش���ركات واملؤسس���ات، خدمات الضيافة، جمع النفايات الطبية والتخلص 
منها )النفايات الطبية والنفايات الصلبة(، خدمات الصيانة وهندسة املناظر 

الطبيعية، ومكافحة اآلفات وغسل السيارات.

قطاع إدارة 4
الخدمات
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أعمال للسياحة والسفر

متلك أعمال 100٪ من أعمال للس���ياحة والس���فر والتي تقدم  مجموعة من 
اخلدمات املتعلقة بالس���فر مثل حجز التذاك���ر وحجوزات الفنادق يف جميع 
 .)IATA(أنحاء العالم، وعروض العطالت والفرع حاصل على شهادة  األياتا

قطاع إدارة 4
الخدمات
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شركة أعمال ش.م.ق
البيانـات الماليـة الموحدة

31 ديسمبر 2013
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تقرير مدققي احلسابات املستقلني إلى السادة املساهمني
شركة أعمال ش.م.ق 

الدوحة - قطر

التقرير عن البيانات املالية املوحدة
لقد دققنا البيانات املالية املوحدة املرفقة لشـــركة أعمال ش.م.ق )»الشـــركة«( وشـــركاتها التابعة )يشار إليهم جميعا بـ »املجموعة«( 
والتي تتضمن بيان املركز املالي املوحد كما يف 31 ديسمبر 2013 وبيانات الدخل املوحد والدخل الشامل املوحد والتدفقات النقدية 
املوحد والتغيرات يف حقوق املساهمني املوحد للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ، واإليضاحات التي تشتمل على ملخص ألهم السياسات 

املحاسبية واملعلومات التفسيرية األخرى.

مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة عن البيانات املالية
إن أعضاء مجلس اإلدارة مســـؤولون عن إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وعرضها بشـــكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقارير 
املاليـــة، وعـــن ضوابط الرقابة الداخلية التي يحدد أعضـــاء مجلس اإلدارة أنها ضرورية إلعداد البيانات املالية املوحدة اخلالية من 

أية معلومات جوهرية خاطئة سواء كانت ناجتة عن اختالسات أو أخطاء.

مسؤولية مدققي احلسابات
إن مســـؤوليتنا هـــي إبـــداء الرأي عن هذه البيانات املالية املوحدة وفقاً ملا قمنا به من أعمـــال التدقيق. لقد مت تدقيقنا وفقاً ملعايير 
التدقيق الدولية، والتي تتطلب منا االلتزام بأخالقيات املهنة وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق بهدف احلصول على تأكيدات معقولة 

عن خلو البيانات املالية املوحدة من معلومات جوهرية خاطئة.

يشمل التدقيق القيام بإجراءات بهدف احلصول على أدلة تدقيق مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة بالبيانات املالية املوحدة. تعتمد 
إجـــراءات التدقيـــق املختـــارة على تقديراتنا، مبا فيها تقييم مخاطر وجود معلومات جوهرية خاطئة بالبيانات املالية املوحدة ســـواء 
كانـــت ناجتـــة عن اختالســـات أو أخطاء. وعند تقييم هـــذه املخاطر فإننا نأخذ يف االعتبار أنظمة الرقابـــة الداخلية املعنية بإعداد 
وعرض البيانات املالية املوحدة بصورة عادلة وذلك بهدف تصميم إجراءات التدقيق املناسبة يف ظل األوضاع القائمة وليس بغرض 
إبـــداء رأي عـــن مدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة. كما يشـــمل التدقيق أيضاً تقييماً ملدى مالءمة املبادئ املحاســـبية 
املتبعـــة ومدى معقولية التقديرات املحاســـبية التـــي يجريها أعضاء مجلس اإلدارة باإلضافة إلى تقييم عـــام لعرض البيانات املالية 

املوحدة. 

إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتكوين أساس سليم للرأي الذي توصلنا إليه.
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الرأي

برأين���ا أن البيان���ات املالي���ة املوحدة تظهر بصورة عادلة، من كاف���ة اجلوانب اجلوهرية، املركز املالي املوح���د للمجموعة كما يف 31 
ديس���مبر 2013 وأدائها املالي املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة للس���نة املنتهية بذلك التاريخ وذلك وفقاً للمعايير الدولية للتقارير 

املالية.

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
لقد حصلنا على جميع املعلومات واإليضاحات التي نعتبرها ضرورية ألغراض التدقيق. وإن املجموعة متس���ك بس���جالت محاسبية 
مناسبة والبيانات املالية املوحدة تتفق معها ونؤكد أن اجلرد الفعلي للمخزون مت إجراؤه وفقا للمبادئ املوضوعة. لقد قمنا مبراجعة 
تقرير مجلس اإلدارة املرفق ونؤكد أن املعلومات املالية الواردة فيه تتفق مع دفاتر وس���جالت الش���ركة. لم يرد إلى علمنا وقوع أية 
مخالفات لبنود قانون الشركات التجارية القطري رقم 5 لسنة 2002 أو لبنود النظام األساسي للشركة خالل السنة ميكن أن يكون 

لها أثر سلبي جوهري على أعمال الشركة أو مركزها املالي املوحد كما يف 31 ديسمبر 2013.

جوبال باالسوبرامانيام 20 فبراير 2014  

كي بي إم جي الدوحة   

سجل مراقبي احلسابات القطري رقم )251( دولة قطر  

تقرير مدققي احلسابات املستقلني )تابع( – شركة أعمال ش.م.ق
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 20132012
ريال قطريريال قطريإيضاح

املـوجـودات
املوجودات املتداولة

5436,136,756367,881,291نقد وأرصدة لدى البنوك
6510,089,839482,281,775ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً 
7214,439,950171,525,363مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

8316,699,545401,902,873مخزون
1,477,366,0901,423,591,302

املوجودات غير املتداولة
24,98318,963استثمارات متاحة للبيع

126,669,991 9133,106,907شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية
6,113,347,018 106,402,486,000عقارات استثمارية

449,527,258 11519,970,890عقارات وآالت ومعدات
7,055,588,780 6,689,563,230

8,113,154,532 8,532,954,870إجمالي املوجودات

املطلوبات وحقوق املساهمني 
املطلوبات املتداولة 

2,885,090 56,836,280سحب على املكشوف من البنوك
379,119,069 12445,046,573ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

49,737,757 1348,199,591مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
825,568,489 14749,520,820قروض وسلف حتمل فوائد

1,249,603,264 1,257,310,405

املطلوبات غير املتداولة
239,276,807 14165,384,481قروض وسلف حتمل فوائد

18,111,763 1519,957,976مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني 
185,342,457 257,388,570

1,514,698,975 1,434,945,721إجمالي املطلوبات
 

بيان املركز املالي املوحد 
يف 31 ديسمبر 2013 

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 33 جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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 20132012
ريال قطريريال قطريإيضاح

حقوق املساهمني
166,000,000,0005,445,000,000رأس املال 

17378,132,552327,445,101االحتياطي القانوني
)2,075,865()2,075,865(أسهم خزينة

)416(4,069التغير املتراكم يف القيمة العادلة
526,628,214638,248,275أرباح مدورة

6,902,688,9706,408,617,095حقوق املساهمني بالشركة األم
195,320,179189,838,462حصص غير مسيطرة

7,098,009,1496,598,455,557إجمالي حقوق املساهمني

8,532,954,8708,113,154,532إجمالي املطلوبات وحقوق املساهمني

................................                  ..................................                ...................................
الشيخ/ فيصل بن قاسم آل ثاني                      طارق محمود السيد                                   محمد الرمحي

        رئيس مجلس اإلدارة                                    العضو املنتدب                          رئيس الشؤون املالية 

بيان املركز املالي املوحد 
يف 31 ديسمبر 2013 

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 33 جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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20132012
ريال قطريريال قطريإيضاح

182,122,595,1332,069,336,372اإليرادات 
)1,659,653,016()1,702,139,177(19التكاليف املباشرة

420,455,956409,683,356الربح اإلجمالي

2011,516,68816,799,921إيرادات أخرى 
)21,466,147()18,995,918(مصاريف تسويق وترويج

)125,162,812()109,981,101(21مصاريف عمومية وإدارية
)9,473,007()9,331,067(االستهالك

)58,063,809()44,930,877(22تكاليف التمويل
918,499,90123,403,504حصة من ربح شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية

267,233,582235,721,006الربح قبل عائدات القيمة العادلة من العقارات االستثمارية

10245,051,107388,792,483صايف عائدات القيمة العادلة من العقارات االستثمارية

512,284,689624,513,489الربح للسنة

الربح املنسوب إلى:
506,874,507594,892,946حملة حقوق املساهمني يف الشركة األم

5,410,18229,620,543حصص غير مسيطرة 

512,284,689624,513,489

العائد األساسي واملخفف للسهم )ريال قطري(
230,850,99)العائد للمساهمني بالشركة األم(

 بيان الدخل املوحد
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 33 جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.



63
شركة أعمال - التقرير السنوي 2013

20132012
ريال قطريريال قطري

512,284,689624,513,489الربح للسنة

الدخل الشامل اآلخر
بنود معاد أو ميكن أن يعاد تصنيفها إلى الربح أو اخلسارة

6,020109,582ربح غير محقق من االستثمارات املتاحة للبيع

512,290,709624,623,071إجمالي الدخل الشامل للسنة

إجمالي الدخل الشامل املنسوب إلى:
506,878,992594,892,530املساهمني يف الشركة األم

5,411,71729,730,541حصص غير مسيطرة
512,290,709624,623,071

 بيان الدخل الشامل املوحد
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 33 جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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20132012
ريال قطريريال قطريإيضاح

األنشطة التشغيلية
512,284,689624,513,489الربح للسنة 

تعديالت للبنود التالية:
)388,792,483()245,051,107(10صايف العائد من القيمة العادلة للعقارات االستثمارية

1142,495,44942,540,861االستهالك
154,056,9694,205,499املخصص ملكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

)8,360,793(-20مكسب من مفاوضة سعر الشراء
212,294,59013,613,120مخصص انخفاض قيمة املدينني التجاريني

178,620)737,647(20)ربح(/ خسارة من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
82,380,6172,208,263مخصص بضاعة بطيئة احلركة

)2,894,392()2,824,216(20إيرادات فوائد بنكية
2244,930,87758,063,809تكاليف التمويل

)23,403,504()18,499,901(9حصة من ربح شركات زميلة

341,330,320321,872,489أرباح التشغيل قبل التغيرات يف رأس املال العامل:
)61,901,304(82,822,711املخزون

َ )146,739,948()30,102,654(املدينون واملبالغ املدفوعة مسبقا
53,120,387136,709,717الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع

62,350,660)44,382,753(صايف احلركة يف املبالغ املستحقة من وإلى األطراف ذات العالقة

402,788,011312,291,614نقد من العمليات 
)58,643,654()45,056,522(تكاليف متويل مدفوعة

)4,320,945()2,210,756(15مكافأة نهاية اخلدمة املدفوعة
355,520,733249,327,015صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
202,824,2162,894,392إيرادات فوائد بنكية

1,274,457609,659متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
911,992,98510,049,971أرباح موزعة مستلمة من مشروع مشترك

)172,719,187()9,568,047(10إضافات للعقارات االستثمارية
)16,594,505(-4اقتناء شركة تابعة، بالصايف من النقد املستلم

)40,410,000(-4اقتناء من حصص غير مسيطرة
)68,712,963()147,870,074(11إضافات للعقارات واآلالت واملعدات

)284,882,633()141,346,463(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية

 بيان التدفقات النقدية املوحد
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 33 جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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 بيان التدفقات النقدية املوحد
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013

20132012
ريال قطريريال قطريإيضاح

 األنشطة التمويلية 
237,007,133)149,939,995(صافى احلركة فى قروض وسلف حتمل فوائد

70,00021,800,000مساهمات من احلصص غير املسيطرة
258,807,133)149,869,995(صايف النقد من األنشطة التمويلية

64,304,275223,251,515الزيادة يف النقد وما يعادله
)30,901,796(-النقص يف النقد نتيجة فقدان السيطرة على شركة تابعة

5,000,0000-الزيادة يف النقد الناجتة من احلصول على السيطرة على شركة زميلة
364,996,201167,646,482النقد وما يعادله يف 1 يناير

5429,300,476364,996,201النقد وما يعادله يف 31 ديسمبر

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 33 جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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 بيان التغيرات يف حقوق املساهمني املوحد
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013

ت املالية املوحدة.
جزأ من هذه البيانا

ت املرفقة من 1 إلى 33 جزًء ال يت
ضاحا

شكل اإلي
ت
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معلومات عن الشركة وأنشطتها الرئيسية  1

مت تأس���يس أعمال يف 13 يناير 2001 كش���ركة خاصة ذات مس���ؤولية محدودة )ذ.م.م( مبوجب س���جل جتاري رقم 23245 يف دولة 
قطر. قرر الشركاء يف 12 يوليو 2007 حتويل أعمال إلى شركة مساهمة قطرية )ش.م.ق( )»الشركة«(، وعليه مت إدراج الشركة يف 

بورصة قطر يف 5 ديسمبر 2007. إن عنوان مكتب الشركة املسجل هو ص ب 22477 الدوحة ، دولة قطر.

إن ش���ركة أعم���ال منظم���ة إدارياً من مركز رئيس���ي )»أعمال«( وف���روع وتعمل داخل دول���ة قطر. يبني اجلدول التال���ي فروع أعمال 
وأنشطتها الرئيسية:

األنشطة الرئيسيةالفروع

تأجير مرافق ومحالت البيع مبجمع سيتي سنتر الدوحة.سيتي سنتر فرع قطر

االستثمار يف العقارات السكنية والتجارية وتأجير العقارات.فرع أعمال للعقارات

إنتاج وبيع اخلرسانة اجلاهزة.فرع أعمال ردميكس

بيع املستحضرات الصيدالنية واملنتجات االستهالكية العامة باجلملة والقطاعي.فرع إبن سينا الطبية

توزيع املعدات الطبية باجلملة.فرع أعمال الطبية 

بيع اإلطارات والزيوت وبطاريات السيارات واألجهزة املنزليةفرع أعمال للتجارة والتوزيع 

توفير خدمات إدارة املنشأت والنظافة.فرع أعمال للخدمات 

العمل كوكالة سفريات.فرع أعمال للسفر والسياحة 

العمل يف االستثمارات الصناعية.فرع أعمال للمشاريع الصناعية

بيع املستحضرات الصيدالنية ولوزام األطفال واألدوية واملنتجات االستهالكية العامة.فرع صيدلية جود اليف

بيع أجهزة العناية بالقدم وأنشطة صحية ومنتجات جتارية عامة.فرع مركز العناية بالقدم

متت املوافقة على إصدار البيانات املالية املوحدة من قبل ممثلي مجلس إدارة شركة أعمال ش.م.ق بتاريخ 20 فبراير 2014

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013
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أسس التوحيد  2

تشتمل البيانات املالية املوحدة على البيانات املالية لشركة أعمال ش.م.ق )»الشركة«( وشركاتها التابعة والكيان املسيطر عليه بشكل 
مشترك )»يشار إليهم معاً باملجموعة”(.

الشركات التابعة
الشركات التابعة هي تلك الشركات التي تسيطر عليها املجموعة. تسيطر املجموعة على كيان عندما تكون مؤهلة حلقوق أو لديها 
حق���وق بإي���رادات متنوعة من ارتباطه���ا بالكيان ولديها القدرة على التأثير على هذه اإليرادات من خالل س���لطتها على الكيان. يتم 
تضمني البيانات املالية للشركات التابعة يف البيانات املالية املوحدة من التاريخ الذي تبدأ فيه سيطرة املجموعة عليها حتى التاريخ 
الذي تنتهي فيه السيطرة. عندما تفقد املجموعة السيطرة على شركة تابعة تقوم بإلغاء االعتراف عن موجودات ومطلوبات الشركة 
التابعة وأية حصص غير مسيطرة ذات صلة ومكونات أخرى يف حقوق املساهمني. يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة يف بيان الدخل 

املوحد. تقاس أي حصة تبقى يف الشركة التابعة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة.

الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة واملضمنة يف البيانات املالية املوحدة هي:

نسبة امللكية من قبل

املجموعةالنشاط الرئيسيالدولةاسم الشركة
حصة غير 

مسيطرة

أعمال للصناعات االسمنتية 
ذ.م.م

تعمل الشركة يف تطوير وإدارة املصانع ويف إنتاج الكربستون قطر
وبالط األنترلوك والطابوق األسمنتي.

٪99٪1

تعمل الش���ركة يف أنشطة تشييد وإصالح محطات الطاقة قطرشركة إميو قطر ذ.م.م
وإنش���اء وإدارة املش���روعات الصناعي���ة والعم���ل كوكي���ل 

للشركات العاملية.

٪60٪40

الصناعي������ة  قط������ر  س������نيار 
القابضة ذ.م.م

تعمل الش���ركة يف إدارة الش���ركات التابعة والزميلة واقتناء قطر
ب���راءات االختراع واألنش���طة التجاري���ة وتأجيرها وتقدمي 
خدم���ات إدارة املحاف���ظ االس���تثمارية للش���ركات التابعة 
والزميل���ة. بن���اء عل���ى اتفاقي���ة الش���ركاء ب���ني املجموع���ة 
والش���ركاء اآلخري���ن متكن���ت املجموع���ة من تعي���ني رئيس 
مجلس اإلدارة وعضوين آخرين )من مجموع ستة أعضاء( 

يف مجلس اإلدارة.

وللمجموع���ة أيض���اً الس���يطرة عل���ى السياس���ات املالي���ة 
والتشغيلية لس���نيار قطر الصناعية القابضة ذ.م.م وعليه 

فقد اعتبرت شركة تابعة للمجموعة.

٪50٪50
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نسبة امللكية من قبل

املجموعةالنشاط الرئيسيالدولةاسم الشركة
حصة غير 

مسيطرة

الدوحة 
للكابالت قطر 

ذ.م.م

تعم���ل الش���ركة يف صيان���ة وجت���ارة األس���اك واملع���دات قطر
واألدوات الكهربائية. تعتبر الدوحة للكابات قطر مملوكة 
فعلياً لشركة سينيار قطر الصناعية القابضة ذ.م.م بنسبة 
91.875%. وهي شركة تابعة للمجموعة. اقتنت املجموعة 
س���لطة غي���ر مباش���رة من خ���ال س���نيار قط���ر الصناعية 
القابض���ة ذ.م.م للتحكم يف السياس���ات املالية والتش���غيلية 

للشركة، وعليه فقد اعتبرت شركة تابعة للمجموعة.

٪45,9٪54,1

إيكو جلف 
ذ.م.م

تعمل الش���ركة يف مجال تق���دمي اخلدمات املهنية وخدمات قطر
اإلسناد اخلارجي ومركز لاتصاالت. 

٪51٪49

شركة األنابيب 
والصبات 

املتقدمة ذ.م.م

تعمل الش���ركة يف تصنيع نطاق واس���ع م���ن األنابيب املقواة قطر
باخلرس���انة والزج���اج ملش���اريع البني���ة التحتي���ة وخطوط 
األنابي���ب. اقتنت املجموعة الس���لطة للتحكم بالسياس���ات 
املالية والتش���غيلية للشركة مبوجب اتفاقية املساهمني. لذا 

مت اعتبار الشركة شركة تابعة للمجموعة.

٪50٪50

جونسون 
كنترولز قطر 

ذ.م.م

تعم���ل الش���ركة يف توفي���ر خدم���ات إدارة املرافق وخدمات قطر 
الطاقة وخدمات صيانة ونظافة املباني للشركات.

٪51٪49

سي سان 
للتجارة ذ.م.م

بيع وش���راء وتأجير وتطوير العقارات واالستثمار يف أسهم قطر
وإدارة املمتل���كات العقاري���ة ومتتل���ك ترخي���ص والعام���ة 
التجاري���ة للتجارة يف معدات والس���يارات. ل���دى املجموعة 
الس���لطة للتحكم بالسياس���ات املالية والتش���غيلية للش���ركة 

مبوجب اتفاقية املساهمني.

٪50٪50

شركة اخلليج 
للصخور

25,5٪74,5٪بيع احلصى والرمل بالتجزئةقطر

شركة 
إنوفيتيف 

اليتينغ ذ.م.م

التج���ارة باملصابي���ح الكهربائية )LED( ومنتج���ات اإلنارة قطر
األخرى.

٪70٪30

شركة الفرزدق 
ذ.م.م

التج���ارة يف التجهي���زات املكتبية وتوفي���ر خدمات الطباعة قطر
والتصفيح.

٪65٪35
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احلصص غير املسيطرة
تقاس احلصص غير املس���يطرة بنس���بة حصتها يف املوجودات القابلة للتحديد للشركة املقتناة يف تاريخ االقتناء. التغيرات يف حصة 

املجموعة يف شركة تابعة التي ال ينتج عنها فقدان السيطرة تتم املحاسبة عنها كمعامالت حقوق ملكية.

املعامالت املستبعدة عند التوحيد
يتم استبعاد األرصدة واملعامالت بني شركات املجموعة، وكذلك تستبعد أية أرباح ومصاريف غير محققة ناجتة من املعامالت بني 
ش���ركات املجموعة عند إعداد البيانات املالية املوحدة. يتم اس���تبعاد األرباح غير املحققة الناجتة عن معامالت مع شركات مستثمر 
فيها بطريقة حقوق املس���اهمني مقابل االس���تثمار إلى حد حصة املجموعة يف الش���ركة املس���تثمر فيها. يتم اس���تبعاد اخلسائر غير 

املحققة بنفس طريقة األرباح غير املحققة ولكن إلى حد عدم وجود دليل على انخفاض القيمة.

حصص يف اتفاقيات مشتركة وشركات زميلة

نسبة امللكية وقوة النشاط الرئيسيالدولةاسم الشركة
التصويت من قبل 

املجموعة

جت���ارة املعدات الكهرميكانيكية وتقدمي اخلدمات قطرالسويدي للكابالت قطر ذ.م.م
ذات الصلة. الس���ويدي للكابالت مملوكة بنس���بة 
49٪ )مع 55٪ مشاركة يف الربح/ )اخلسارة( من 
قبل س���نيار قطر الصناعي���ة القابضة ذ.م.م وهي 
ش���ركة تابعة للمجموع���ة. إال أنه ونتيجة التفاقية 
املس���اهمني املعدل���ة أصبحت الش���ركة مش���روعا 
مش���تركا اعتب���ارا من 1 يناير 2012 ويتم قياس���ه 

بطريقة حقوق امللكية.

%55

فريجنز ستركتشرل ستيل الشرق 
األوسط ذ.م.م

تعمل الشركة يف مجال التعديالت املعدنية. تقيس قطر
املجموعة الش���ركة الزميلة مبوجب طريقة حقوق 

امللكية. 

%20
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أسس إعداد البيانات املالية  1/3
أع���دت البيانات املالية املوحدة وفق���اً للمعايير الدولية للتقارير 
املالية ومتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم 5 لسنة 

2002 املعمول بها.

لق���د مت إع���داد البيان���ات املالية املوحدة بالري���ال القطري وهو 
العمل���ة الرس���مية ألعمال الش���ركة وعملة الع���رض ومت تقريب 
املبال���غ ألقرب ري���ال قطري. تعد البيان���ات املالية املوحدة وفقاً 
ملب���دأ التكلف���ة التاريخي���ة املع���دل ليتضم���ن قي���اس العق���ارات 

االستثمارية واالستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة. 

التغيرات يف السياسات املحاسبية   2/3
إن السياس���ات املحاس���بية املتبعة مطابقة لتلك املس���تخدمة يف 
الس���نة املالية املاضي���ة، باس���تثناء املعايير التالية التي يس���ري 
مفعوله���ا يف أو بع���د 1 يناي���ر 2013. ل���م يك���ن له���ذه املعايي���ر 
والتعدي���ات أي أثر هام عل���ى املجموعة، باس���تثناء أثر املعيار 
الدولي للتقارير املالية رقم 11 »االتفاقيات املش���تركة« املوضح 

أدناه.

معي���ار املحاس���بة الدولي رقم 1 )تعدي���ل( - عرض بنود الدخل 
الشامل اآلخر 

تش���ترط التعديات على معيار املحاس���بة الدولي رقم )1( قيام 
الكي���ان بعرض بن���ود الدخل الش���امل اآلخر الت���ي ميكن إعادة 
تصنيفه���ا إلى الربح أو اخلس���ارة يف املس���تقبل يف حالة حتقق 
ش���روط معينة وذلك بشكل منفصل عن تلك التي ال ميكن أبدا 

إعادة تصنيفها إلى الربح أو اخلسارة.

معيار املحاسبة الدولي رقم 19 - منافع املوظفني )2011(

يغي���ر هذا املعيار تعريف منافع املوظفني قصيرة األجل واملنافع 
طويلة األجل األخرى لتوضيح الفرق بينهما.

معيار املحاسبة الدولي رقم 28 )2011(: االستثمارات يف 
شركات زميلة ومشاريع مشتركة

معيار املحاس���بة الدولي رقم 28 )2011( يلغي معيار املحاسبة 
الدولي رقم 28 )2008( ويقدم التعديات التالية:

الش���ركات الزميل���ة املحتفظ بها للبيع: املعي���ار الدولي للتقارير 
املالي���ة رق���م 5 »املوج���ودات غي���ر املتداولة املحتفظ به���ا للبيع 
والعملي���ات املتوقف���ة« وه���و ينطبق على االس���تثمار أو جزء من 
االس���تثمار، يف ش���ركة زميل���ة أو مش���روع مش���ترك التي حتقق 
املعايي���ر لتصب���ح مصنف���ة عل���ى أنها محتف���ظ بها للبي���ع، فإن 
الكي���ان يطبق طريقة حقوق املس���اهمني حلني اس���تبعاد اجلزء 
املحتف���ظ به للبيع. تتم املحاس���بة بأية مس���اهمات محتفظ بها 
بعد االستبعاد باستخدام طريقة حقوق املساهمني إذا استمرت 
املساهمة املحتفظ بها بكونها شركة زميلة أو مشروعا مشتركا،

عند توقف النفوذ الهام أو الس���يطرة املشتركة، حتى ولو أصبح 
االس���تثمار يف ش���ركة زميلة اس���تثمارا يف مش���روع مشترك أو 

العكس، ال تقوم الشركة بإعادة قياس املساهمة املحتفظ بها.

التعديات على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 7 عن 
مقاصة املوجودات املالية واملطلوبات املالية )2011(

اإلفصاح���ات - مقاص���ة املوج���ودات املالية واملطلوب���ات املالية 
)التعدي���ات على املعيار الدولي للتقاري���ر املالية رقم 7( تدخل 
إفصاح���ات عن أثر اتفاقيات املقاصة على املركز املالي للكيان. 
استنادا إلى متطلبات اإلفصاح اجلديدة سيكون على املجموعة 
تق���دمي معلومات ع���ن ماهية املبالغ التي متت مقاصتها يف بيان 
املرك���ز املال���ي وطبيعة ومدى ح���ق املقاصة مبوج���ب اتفاقيات 

املقاصة األصلية أو اتفاقيات مماثلة.

أسس إعداد البيانات املالية وملخص السياسات املحاسبية الهامة  3

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013



72
شركة أعمال - التقرير السنوي 2013

التغيرات يف السياسات املحاسبية - تتمة   2/3
املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 10 - البيانات املالية 

املوحدة ومعيار املحاسبة الدولي رقم 27 البيانات املالية 
املنفصلة )2011(

يقدم املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 10 منوذج سيطرة فردي 
لتحديد ما إذا كان يجب توحيد الش���ركة املس���تثمر فيها. يحل 
املعي���ار الدولي للتقاري���ر املالية رقم 10 محل معيار املحاس���بة 
الدول���ي احلال���ي رق���م 27 البيان���ات املالية املوح���دة واملنفصلة 
وال���ذي يعالج البيانات املالية املوحدة وتفس���ير جلنة التفاس���ير 
القائمة رقم 12: التوحيد - الش���ركات املنش���أة لغرض خاص. 
يركز منوذج الرقابة اجلديد هذا على ما إذا كان لدى املجموعة 
الس���لطة على الش���ركة املس���تثمر فيها واملخاطر أو احلقوق يف 
العائ���دات املتغي���رة من مش���اركتها يف الش���ركة املس���تثمر فيها 
ومقدرتها على اس���تخدام س���لطتها للتأثير على تلك العائدات. 
قامت املجموعة بتعديل سياس���تها املحاس���بية عن التوحيد مبا 
يتماشى مع متطلبات املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 10 وقد 

قامت بإعادة تقييم نتيجة توحيدها.

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 12 - اإلفصاح عن 
املساهمات يف الكيانات األخرى

يجمع املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 12 يف معيار واحد كافة 
اشتراطات اإلفصاح عن مساهمات الكيان يف الشركات التابعة 
والترتيب���ات املش���تركة والش���ركات الزميلة والكيان���ات املنظمة 
غير املوحدة. يش���ترط اإلفصاح ع���ن معلومات عن طبيعة هذه 

املساهمات واملخاطر واآلثار املالية املصاحبة لها.

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 13 - قياس القيمة العادلة

يوف���ر املعي���ار الدولي للتقاري���ر املالية رقم 13 مص���درا واحدا 
للتوجي���ه عن كيفية قياس القيمة العادلة وهو يحل محل توجيه 
قي���اس القيمة العادلة املنتش���ر يف الوقت احلالي يف كل املعايير 
الدولية للتقارير املالية. يوحد املعيار تعريف القيمة العادلة على 
أنها الس���عر الذي ميكن اس���تالمه عن بيع موجود أو دفعه عن 
حتويل التزام يف معاملة نظامية بني أطراف مشاركة بالسوق يف 
تاريخ القياس. يحل املعيار محل ويوسع متطلبات اإلفصاح حول 
قياس���ات القيمة العادل���ة يف املعايير الدولية األخ���رى للتقارير 

املالية متضمنة املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 7.

التحسينات على املعايير الدولية للتقارير املالية )2011(

تضمن���ت التحس���ينات عل���ى املعايير الدولي���ة للتقاري���ر املالية 
الصادرة يف 2011 على عدد من التعديالت على املعايير الدولية 
للتقارير املالية التي يرى مجلس معايير املحاس���بة الدولية أنها 
غير عاجلة ولكنها ضرورية. تش���تمل التحس���ينات على املعايير 
الدولي���ة للتقاري���ر املالي���ة على تعدي���الت ينتج عنه���ا تغييرات 
محاس���بية ألغراض الع���رض واالعتراف والقي���اس إضافة إلى 
تعدي���الت اصطالحي���ة وحتريري���ة متعلقة بتش���كيلة فردية من 

املعايير الدولية للتقارير املالية.

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 11 - الترتيبات املشتركة

نتيج���ة لتبن���ي املعيار الدول���ي للتقاري���ر املالية رق���م 11 قامت 
املجموعة بتغيير سياساتها املحاسبية للمساهمات يف الترتيبات 
املش���تركة. تقوم املجموعة وفق���ا للمعيار الدولي للتقارير املالية 
رقم 11 بتصنيف املس���اهمات يف الترتيبات املش���تركة إما على 
أنها عمليات مش���تركة أو مشاريع مش���تركة استنادا إلى حقوق 
املجموع���ة يف األص���ول وااللتزامات جت���اه املطلوب���ات املتعلقة 
بالترتيبات. عند إجراء هذا التقييم تضع املجموعة يف االعتبار 
هيكل الترتيبات والشكل القانوني ألية اتفاقية منفصلة والبنود 
التعاقدية للترتيبات واحلقائ���ق والظروف األخرى. كان الهيكل 

السابق للترتيب هو التركيز فقط على التصنيف.

أسس إعداد البيانات املالية وملخص السياسات املحاسبية الهامة - تتمة  3
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أسس إعداد البيانات املالية وملخص السياسات املحاسبية الهامة - تتمة  3

التغيرات يف السياسات املحاسبية - تتمة   2/3
قامت املجموعة بإعادة تقييم ارتباطها مبشروعها املشترك الوحيد وهو السويدي للكابالت قطر ذ.م.م وقامت بتصنيف االستثمار 
من كيان حتت سيطرة مشتركة إلى مشروع مشترك. كما أوقفت املجموعة وبأثر رجعي استخدام طريقة التوحيد التناسبي وتبنت 

طريقة حقوق املساهمني للمحاسبة عن املشروع املشترك وفقا للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم 11.

ملخص األثر الكمي
تلخ���ص اجل���داول التالي���ة اآلثار الهامة الناجتة عن التغير أعاله يف السياس���ات املحاس���بية عل���ى املركز املال���ي للمجموعة والربح 

واخلسارة والتدفقات النقدية.

أثر التغير يف السياسة املحاسبية31 ديسمبر 2012
)278,880,441(املوجودات املتداولة

12,951,346املوجودات غير املتداولة
)265,929,095(إجمالي املوجودات

)265,072,694(املطلوبات املتداولة
)856,401(املطلوبات غير املتداولة

)265,929,095(إجمالي املطلوبات

للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2012
-ربح السنة

)996,963(صايف التغير يف النقد وما يعادله خالل السنة

املعايير والتفسيرات املصدرة من قبل مجلس معايير املحاسبة الدولية ولم يتم تبنيها  3/3
لقد أصدر مجلس معايير املحاس���بة الدولية املعايير/ التفس���يرات التالية ولكنها ليست إلزامية بعد ولم يتم تطبيقها مبكراً من قبل 

املجموعة: 

تاريخ السريان املحتوىاملعيار/ التفسير

يسري مفعوله يف 1 يناير 2017األدوات املالية )معيار جديد(املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9

يسري مفعوله يف 1 يناير 2014األدوات املالية: املقاصة )تعديل(معيار املحاسبة الدولي رقم 32

األدوات املالية: اإلفصاح - املوجودات غير معيار املحاسبة الدولي رقم 36
املالية )تعديل(

يسري مفعوله يف 1 يناير 2014

تدرس املجموعة آثار املعايير أعاله وتاريخ تطبيقها من قبل املجموعة.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013
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جتميع األعمال 
تقوم املجموعة باملحاس���بة عن األعمال املجمعة باس���تخدام طريقة االقتناء عندما يتم حتويل الس���يطرة إلى املجموعة. يتم عموما 
قياس املقابل املحول عند االقتناء بالتكلفة املطفأة عند اقتناء صايف املوجودات القابلة للتحديد. تتم مراجعة أية شهرة تنشأ بشكل 
س���نوي من أجل انخفاض القيمة. يتم االعتراف بأي ربح من عملية ش���راء بس���عر مخفض يف الربح أو اخلسارة مباشرة. يتم صرف 

تكاليف املعاملة عند تكبدها إال إذا كانت تتعلق بإصدار سندات دين أو أسهم حقوق ملكية.

ال يتضمن املقابل املحول مبالغا متعلقة بسداد عالقات موجودة مسبقا. يتم االعتراف بتلك املبالغ يف الربح أو اخلسارة.

يقاس أي مقابل محتمل مس���تحق الس���داد بالقيمة العادلة يف تاريخ االقتناء. إذا كان املقابل املحتمل مصنفا كحقوق ملكية فال يتم 
قياس���ه وتتم املحاس���بة عن الس���داد ضمن حقوق املس���اهمني. ما دون ذلك، يتم االعتراف بالتغيرات الالحقة على القيمة العادلة 

للمقابل املحتمل يف الربح أو اخلسارة.

النقد وما يعادله
ألغراض بيان التدفقات النقدية املوحد، يتكون النقد وما يعادله من نقد وأرصدة لدى البنوك وودائع بنكية قصيرة األجل ذات تاريخ 

استحقاق أصلي ثالثة أشهر أو أقل، بالصايف من السحوبات على املكشوف القائمة.

املدينون 
ت���درج أرص���دة املدينني مببل���غ الفاتورة األصلي بعد خص���م مخصص للمبالغ غي���ر القابلة للتحصيل. يتم تقدي���ر مخصص للمبالغ 
املشكوك يف حتصيلها عندما ال يعود محتمالً حتصيل املبالغ بالكامل. وتشطب الديون املعدومة عندما ال يوجد احتمال لتحصيلها.

املخزون 
يدرج املخزون بالتكلفة أو صايف القيمة املمكن حتقيقها، أيهما أقل. متثل التكاليف تلك املصاريف املتكبدة لوضع كل منتج يف موقعه 

وحالته احلاليني. 

تكلفة املواد املباشرة والعمالة املباشرة زائد املصاريف العمومية استنادا   : بضاعة إلعادة البيع/ أعمال قيد التنفيذ 
إلى مستوى األعمال الطبيعي.       

تكلفة الشراء على أساس املتوسط املرجح.  : املواد اخلام وقطع الغيار   

تستند صايف القيمة املمكن حتقيقها إلى سعر البيع املقدر ناقص أية تكاليف أخرى يتوقع تكبدها لإلكمال والبيع.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013
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احلص������ص يف الش������ركات املس������تثمر فيه������ا بطريق������ة حق������وق 
املساهمني

تتألف حصص املجموعة يف الش���ركات املس���تثمر فيها بطريقة 
حق���وق املس���اهمني من حص���ص يف ش���ركات زميلة ومش���روع 

مشترك. 

الشركات الزميلة هي كيانات متلك املجموعة نفوذا هاما عليها 
لكنه ليس بس���يطرة أو مشروع مش���ترك على السياسات املالية 
والتش���غيلية. املش���روع املش���ترك هو اتفاقية يك���ون للمجموعة 
فيها س���يطرة مش���تركة حيث يكون للمجموعة حقوقا يف صايف 
موجودات االتفاقية عوضا عن حقوق يف موجوداتها والتزامات 

جتاه مطلوباتها.

تتم املحاسبة عن االس���تثمارات يف الشركات الزميلة واملشاريع 
املشتركة بطريقة حقوق املس���اهمني ويتم االعتراف بها مبدئيا 
بالتكلفة والتي تتضمن تكاليف املعامالت. يف أعقاب االعتراف 
املبدئ���ي ي���درج يف البيانات املالية املوح���دة حصة املجموعة يف 
الربح أو اخلس���ارة والدخل الش���امل اآلخر للش���ركات املستثمر 
فيها بطريقة حقوق املس���اهمني، لغاية تاريخ نهاية النفوذ الهام 

أو السيطرة املشتركة.

تواريخ التقارير املالية للش���ركات املس���تثمر فيها بطريقة حقوق 
املس���اهمني واملجموعة متتطابقة وتتفق السياس���ات املحاسبية 
للش���ركات املس���تثمر فيه���ا بطريق���ة حق���وق املس���اهمني م���ع 
السياس���ات التي تس���تخدمها املجموع���ة للمعامالت واألحداث 

املماثلة يف نفس الظروف.

العقارات االستثمارية
حتتسب األرض واملباني كعقارات استثمارية فقط عندما يكون 
الغرض من االحتفاظ بها هو لكس���ب إيج���ارات منها أو لزيادة 

قيمتها الرأسمالية أو للغرضني معاً.

العقارات االس���تثمارية تقاس مبدئياً بالتكلفة، وتش���مل تكاليف 
املعامل���ة وتكالي���ف القروض املتعلقة مباش���رة بتش���ييد األصل. 
تتضمن القيمة الدفترية تكلفة اس���تبدال أي جزء من اس���تثمار 
عق���اري قائ���م يف تاري���خ تكب���د التكلفة ش���ريطة توف���ر معايير 
التحقي���ق، وتس���تبعد تكالي���ف اخلدم���ات اليومي���ة لالس���تثمار 
العق���اري. بع���د التحقيق املبدئ���ي تدرج العقارات االس���تثمارية 
بالقيم���ة العادلة، التي تعكس أحوال الس���وق يف تاريخ البيانات 
املالية. األرباح أو اخلس���ائر الناش���ئة من تغيرات القيم العادلة 
للعقارات االس���تثمارية تدرج يف بيان الدخل املوحد للسنة التي 

نشأت فيها.

يتم إلغاء االعتراف بالعقارات االس���تثمارية عندما تس���تبعد أو 
عندما تس���حب بصف���ة دائمة من االس���تخدام وال يتوقع منفعة 
اقتصادية مس���تقبلية من اس���تبعادها. يتم حتقي���ق أية أرباح أو 
خسائر ناجتة من سحب أو استبعاد أي استثمار عقاري يف بيان 

الدخل املوحد يف السنة التي يسحب أو يستبعد فيها.

يعام���ل العقار قيد اإلنش���اء وفق���اً ملعيار املحاس���بة الدولي 40 
ويقي���د بالتكلف���ة ناقص خس���ائر انخفاض القيم���ة حتى تصبح 
قيمت���ه العادل���ة ممكنه التحديد بصورة موثوق���ة أو حتى يكتمل 
البن���اء )أيهما أس���بق(. يف ذلك الوقت يعاد تصنيفه كاس���تثمار 
عق���اري ويتم االعتراف بتعدي���ل بالقيمة العادلة يف بيان الدخل 

املوحد. 

يت���م التحويل إلى أو من عقارات اس���تثمارية فقط عندما يكون 
هنالك تغير يف اس���تخدام العقار. للتحويل من استثمار عقاري 
إل���ى عقار يش���غله املالك تكون التكلفة املس���تخدمة للمحاس���بة 
الالحق���ة هي القيم���ة العادل���ة يف تاريخ تغير االس���تخدام. إذا 
أصب���ح عقار يش���غله املال���ك اس���تثمارا عقاريا يت���م االعتراف 
بالفرق ب���ني القيمة الدفترية والقيمة العادلة يف تاريخ التحويل 
كاحتياطي كإعادة تقييم يف حقوق املساهمني، ويتم حتويلها إلى 

بيان الدخل املوحد عند استبعاد العقار.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013
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العقارات واآلالت واملعدات
يت���م إدراج العق���ارات واآلالت واملعدات بس���عر التكلفة وتش���مل تكاليف االقتراض املؤهلة للرس���ملة، وباس���تبعاد تكاليف اخلدمات 

اليومية، بعد خصم االستهالك املتراكم وأي انخفاض يف القيمة. 

يحتس���ب االس���تهالك على جميع العقارات واآلالت واملعدات، بطريقة القس���ط الثابت. حتتس���ب معدالت االستهالك وفقاً لألعمار 
اإلنتاجية التقديرية التالية:

سنة20املباني

سنوات2 - 8حتسينات املباني املستأجرة

سنة4 - 15شاحنات اخلالطات والسيارات

سنة8 - 25آالت ومعدات

سنوات3 - 5أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

سنوات3 - 5أجهزة وبرامج الكمبيوتر

ال تستهلكأعمال رأسمالية قيد التنفيذ
 

تتم مراجعة القيمة الدفترية لتحديد االنخفاض يف القيمة عند وجود تغيرات يف الظروف تشير إلى احتمال عدم استرداد القيمة 
الدفتري�ة. يف حالة وجود مؤشر كهذا وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى م�ن القيمة املمكن استردادها يتم تخفيض املوجودات إلى 

القيمة املمكن استردادها، وهي قيمتها العادلة بعد خصم التكلفة حتى البيع أو قيمتها يف حال االستخدام أيهما أعلى.

املصاريف املتكبدة الستبدال أي جزء من العقارات واآلالت واملعدات والتي سبق أن احتسبت بصورة منفصلة تتم رسملتها وتشطب 
القيمة الدفترية للجزء املس���تبدل. ترس���مل املصاريف األخرى الالحقة فقط عندما تؤدي إلى زيادة املنافع االقتصادية املس���تقبلية 
للجزء املس���تبدل من العقارات واآلالت واملعدات. يتم االعتراف بجميع املصروفات األخرى يف بيان الدخل املوحد بقيمة املصاريف 

املتكبدة.

يت���م إلغ���اء االعت���رف ب���أي جزء من العق���ارات واآلالت واملعدات عند اس���تبعاده أو عندم���ا ال يتوقع أية منافع اقتصادية مس���تقبلية 
من اس���تخدامه. وتدرج أية أرباح أو خس���ائر ناش���ئة من إلغاء االعتراف باملوجود يف بيان الدخل املوحد للس���نة التي يتم فيها إلغاء 

االعتراف.

يف نهاية كل سنة مالية تتم مراجعة القيم املتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات وطريقة االستهالك ويتم تعديلها إذا لزم األمر.

تكاليف االقتراض
تكاليف االقتراض املنس���وبة مباش���رة القتناء أو إنش���اء أو إنتاج موجودات تأخذ بالضرورة فترة طويلة لتصبح جاهزة لالس���تخدام 
املنش���ود أو للبيع، تتم رس���ملتها كجزء من تكاليف املوجودات املعينة. كافة تكاليف االقتراض األخرى تصرف يف الفترة التي تكبدت 

فيها. تتكون تكاليف االقتراض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها املجموعة فيما يتعلق باحلصول على قروض.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013
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الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع
يت���م االعت���راف باملطلوبات على أنه���ا املبالغ املس���تحقة الدفع 
مس���تقبالً لقاء بضائع أو خدمات مس���تلمة س���واء صدرت بها 

فاتورة من املورد أم لم تصدر.

القروض والسلف التي حتمل فوائد
يت���م االعت���راف بالقروض والس���لف التي حتمل فوائ���د مبدئياً 
بالقيم���ة العادلة للمبال���غ املقترضة ناقصاً التكاليف املباش���رة 
املرتبط���ة باملعاملة. بعد االعت���راف املبدئي يتم قياس القروض 
والسلف بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة، مع 
االعتراف بأية فروقات بني التكلفة ومبالغ التسوية النهائية يف 
بيان الدخل املوحد على مدى فترة االقتراض. تظهر األقساط 
املس���تحقة خ���الل س���نة واح���دة بالتكلف���ة املطف���أة كمطلوبات 

متداولة.

يتم االعتراف باألرباح أو اخلس���ائر يف بيان الدخل املوحد عند 
إلغاء االعتراف باملطلوبات. الفوائد املتعلقة بالقروض والسلف 
الت���ي حتمل فوائد تدرج كمصاريف يف الس���نة التي تتكبد فيها 

باستثناء الفوائد املؤهلة للرسملة.

ودائع املستأجرين
يت���م مبدئيا االعتراف مبطلوب���ات ودائع املس���تأجرين بالقيمة 
العادلة ويتم قياس���ها الحقاً بالتكلف���ة املطفأة إذا كانت التكلفة 
جوهرية. أي فرق بني القيمة العادلة املبدئية والقيمة األسمية 
يتم إدراجه كجزء من إيرادات اإليجار على أس���اس قسط ثابت 

على مدى فترة اإليجار.

إلغاء االعتراف باملوجودات املالية واملطلوبات املالية
املوجودات املالية أ( 

يلغى االعتراف باملوجودات املالية )أو جزء من موجودات مالية 
أو ج���زء م���ن مجموعة موج���ودات مالية مماثل���ة، أينما انطبق 

ذلك( يف أي من احلاالت التالية:

انتهاء احلق يف استالم تدفقات نقدية من املوجودات أو ●

قيام املجموعة بتحويل حقوقها باستالم تدفقات نقدية من  ●
املوج���ودات أو قد تعهدت بدفع املبلغ املس���تلم كامال ودون 
تأخي���ر كبير إلى طرف ثالث. مبوج���ب ترتيبات للتمرير و 
)أ( إم���ا أن تك���ون قد قامت فعلي���اً بتحوي���ل كافة مخاطر 
ومناف���ع املوج���ودات أو )ب( ل���م تق���م فعلي���اً بتحويل كافة 
مخاطر ومنافع املوجودات أو باالحتفاظ بها ولكنها حولت 

السيطرة على املوجودات.

عندم���ا تق���وم املجموعة بتحوي���ل حقوقها يف اس���تالم تدفقات 
نقدي���ة من أي موجودات أو دخلت يف اتفاقية مترير ولم حتول 
أو حتتفظ فعلياً بجميع مخاطر أو منافع املوجودات ولم حتول 
الس���يطرة عل���ى املوجودات، يت���م االعتراف باملوج���ودات بقدر 

استمرار ارتباط املجموعة باملوجودات.

يف تل���ك احلالة تعترف املجموعة أيض���اً مبطلوبات مقابلة. يتم 
قياس املوجودات املحولة واملطلوبات املقابلة على أساس يعكس 
احلق���وق وااللتزامات التي احتفظت به���ا املجموعة. يتم قياس 
االرتباط املس���تمر الذي يأخذ ش���كل ضم���ان بالقيمة الدفترية 
األصلية للموج���ودات أو القيمة القصوى للمبلغ الذي ميكن أن 

يطلب من املجموعة سدادها، أيهما أقل.

ب( املطلوبات املالية
يلغ���ى االعت���راف باملطلوبات املالية عندما يت���م دفع أو إلغاء أو 
انتهاء س���ريان االلتزام. عندما تس���تبدل مطلوبات مالية حالية 
مبطلوبات أخرى من نفس املقرض بش���روط مختلفة أو عندما 
يت���م تعدي���ل جوهري يف ش���روط مطلوبات حالي���ة، يعامل هذا 
االس���تبدال أو التعدي���ل كإلغ���اء اعت���راف باملطلوب���ات احلالية 
واعت���راف مبطلوبات جديدة. يت���م االعتراف بالفرق يف القيمة 

الدفترية يف بيان الدخل املوحد.
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انخفاض قيمة املوجودات املالية والقيمة غير املمكن 
استردادها 

يت���م إجراء تقييم يف تاري���خ كل تقرير لتحديد ما إذا كان يوجد 
دلي���ل موضوع���ي عل���ى احتمال انخف���اض قيمة ملوج���ود مالي 
محدد. يف حالة وجود ذلك الدليل، يتم االعتراف بأية خس���ارة 
متوقع���ة يف بي���ان الدخل املوحد. يتم حتدي���د انخفاض القيمة 

على النحو التالي:

للموجودات املدرجة بالقيمة العادلة، االنخفاض هو الفرق 	. 
بني التكلفة والقيمة العادلة.

للموج���ودات املدرجة بالتكلف���ة، االنخفاض هو الفرق بني 	. 
التكلف���ة والقيم���ة احلالي���ة للتدفقات النقدية املس���تقبلية 
مخصومة بسعر العائد الس���وقي احلالي ملوجودات مالية 

مماثلة.

للموج���ودات املدرج���ة بالتكلف���ة املطف���أة، االنخفاض هو 	. 
الف���رق بني القيم���ة الدفترية والقيمة احلالي���ة للتدفقات 
النقدي���ة املس���تقبلية املخصوم���ة بس���عر الفائ���دة الفعال 

األصلي.

املخصصات
يت����م االعتراف باملخصصات يف حال���ة وجود التزام )قانوني 	و 
حكمي( على املجموعة ناشئ من 	حداث سابقة، وعندما تكون 
تكاليف س���داد ه���ذا االلت���زام محتملة وميكن قياس���ها بصورة 

موثوق بها.

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
حتتس���ب املجموع���ة مخصصاً ملكاف���أة نهاي���ة اخلدمة جلميع 
موظفيه���ا وفقاً لعقود عملهم وقانون العمل القطري. تس���تحق 
املكافأة يف العادة على 	ساس آخر راتب للموظف ومدة اخلدمة 
املتراكمة لكل موظف وإكمال حد 	دنى من فترة اخلدمة. تدر	 
التكاليف املتوقعة ملكافأة نهاية اخلدمة على مدى فترة اخلدمة. 
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اإليرادات
يت���م االعت���راف باإلي���رادات بالق���در الذي يحتمل عن���ده تدفق 
مناف���ع اقتصادية إلى املجموعة وميكن قياس اإليرادات بصورة 
موثوق���ة. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل املس���تلم 
باس���تثناء اخلصومات واحلس���ومات. ويجب أيضاً أن تس���تويف 

املعايير التالية قبل االعتراف باإليرادات:

مبيعات البضاعة 
يتم االعتراف مببيعات البضاعة عندما تنتقل املخاطر واملنافع 
الهام���ة املتعلقة مبلكي���ة البضاعة إلى املش���تري وعندما ميكن 

تقييم مبالغ اإليرادات بصورة موثوقة.

إيرادات اإليجارات
تتم املحاسبة عن إيرادات اإليجارات من العقارات االستثمارية 
على أس���اس التناس���ب الزمن���ي على مدى فت���رة اإليجار. توزع 
احلواف���ز املدفوعة للمس���تأجرين للدخ���ول يف اتفاقيات إيجار 
بالتس���اوي على مدى فترة اإليجار، حتى إذا لم تتم املدفوعات 
على هذا األس���اس. اإليرادات الناشئة من املصاريف التي يعاد 
تكلي���ف املس���تأجرين بها يتم إدراجها يف الس���نة التي ميكن أن 
تس���تلم فيها املصاريف وفقاً للعقود. تدرج مصاريف اخلدمات 
وغيرها من املبالغ يف إجمالي التكاليف ذات الصلة يف اإليرادات 
حيث أن املجموعة تعمل كجهة أساسية. املبالغ املستلمة إلنهاء 
عقود اإليجار يتم حتقيقها يف بيان الدخل املوحد عند نشوئها.

إيرادات اخلدمات
يت���م االعت���راف باإليرادات م���ن تقدمي اخلدم���ات عندما تقدم 

اخلدمة وميكن تقدير الناجت من املعاملة بصورة موثوقة.

العمولة
حتتس���ب العمولة على أس���اس مبدأ االس���تحقاق عندما ينشأ 

احلق يف استالم اإليراد.

إيرادات وكاالت السفر
حتتسب إيرادات وكاالت السفر يف السنة التي تباع فيها تذاكر 

السفر اجلوي.

إيرادات الفوائد
يت���م االعتراف بإي���رادات الفوائد على أنها الفائدة املس���تحقة 

باستخدام سعر الفائدة الفعال.

العمالت األجنبية 
تقي���د املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بأس���عار الصرف 
الس���ائدة يف الس���وق يف تاريخ املعاملة. ويتم حتويل املوجودات 
واملطلوب���ات النقدي���ة املس���جلة بالعم���الت األجنبي���ة بأس���عار 
الص���رف الس���ائدة بالس���وق يف تاري���خ التقرير. وحت���ول جميع 

فروقات الصرف إلى بيان الدخل املوحد.
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استخدام التقديرات
إن إع���داد البيان���ات املالي���ة املوحدة للمجموعة وفق���اً للمعايير 
الدولي���ة للتقاري���ر املالي���ة يتطلب م���ن اإلدارة عم���ل تقديرات 
وافتراضات قد تؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات املدرجة 
واإلفصاح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة يف تاريخ التقرير 
ومبال���غ اإليرادات واملصاريف الصادر عنها التقرير خالل فترة 
التقري���ر. وبالرغم من أن ه���ذه التقديرات تتم بناء على معرفة 
اإلدارة التام���ة باألح���داث واألعم���ال ، إال أن النتائ���ج الفعال���ة 
ق���د تختل���ف يف النهاية ع���ن تلك التقدي���رات. مت اإلفصاح عن 
االفتراضات واألحكام والتقديرات املحاسبية الهامة املستخدمة 

يف إعداد هذه البيانات املالية املوحدة يف اإليضاح رقم 31(.

تت���م مراجع���ة التقدي���رات واالفتراض���ات املتعلقة به���ا بصورة 
منتظمة. يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات املحاس���بية 
يف الفت���رة التي تتم فيها مراجعة التقدير إذا كان التعديل يؤثر 
فقط على تلك الفترة أو يف فترة املراجعة والفترات املستقبلية 

إذا كان التعديل يؤثر على الفترات احلالية واملستقبلية.

القيم العادلة 
يتطلب عدد من السياس���ات املحاس���بية واإلفصاحات اخلاصة 
باملجموع���ة قياس القيم العادلة لكل من املوجودات واملطلوبات 
املالي���ة وغير املالية. لدى املجموعة إطار عمل رقابة بخصوص 
قي���اس القي���م العادل���ة. عند قي���اس القيمة العادل���ة ملوجود أو 
مطلوب تستخدم املجموعة بيانات السوق التي ميكن مالحظتها 
من أجل التقييم. مت تصنيف القيم العادلة يف مستويات مختلفة 
من ترتيب القيمة العادلة استنادا إلى املدخالت املستخدمة يف 

أساليب التقييم كاآلتي:

املس���توى األول - أس���عار غي���ر معدلة متداولة يف الس���وق . 1
النشطة ملوجودات ومطلوبات مطابقة.

املس���توى الثان���ي - مدخالت أخرى ميك���ن مالحظتها غير . 2
متضمنة يف املستوى األول من ترتيب القيمة العادلة.

املس���توى الثالث - مدخ���الت ال ميكن مالحظتها )مبا فيها . 3
بيانات الكيان اخلاصة به، والتي تعدل إذا اقتضت احلاجة 
لتعك���س االفتراض���ات الت���ي ميكن للمش���اركني يف الس���وق 

استخدامها(.

تعترف املجموعة بالتحويل بني مستويات ترتيب القيمة العادلة 
يف نهاية فترة التقرير التي مت فيها التغيير.

أسهم اخلزينة
عن���د إعادة ش���راء رأس املال املعترف به يف حقوق املس���اهمني 
)من قبل الش���ركة أو أي من ش���ركاتها التابع���ة(، يتم االعتراف 
باملقاب���ل املدف���وع - والذي يتضمن التكاليف املنس���وبة بش���كل 
مباشر - على أنه اقتطاع من حقوق املساهمني. عند بيع أسهم 
اخلزين���ة أو إع���ادة إصدارها بع���د ذلك، يتم االعت���راف باملبلغ 
املس���تلم كزيادة يف حقوق املس���اهمني، ويت���م عرض الفائض أو 

العجز الناجتني من املعاملة يف عالوة إصدار السهم.
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جتميع األعمال  4

اقتناء الشركة اخلليجية للصخور ذ.م.م
اعتباراً من 1 يناير 2012 اقتنت املجموعة 51٪ من أسهم التصويت يف الشركة اخلليجية للصخور ذ.م.م ، وهي شركة ذات مسؤولية 
محدودة تأسس���ت يف قطر ومس���جلة حتت الس���جل التجاري رقم 22490. مت االقتناء من خالل شركة سي سان للتجارة ذ.م.م وهي 

شركة تابعة متتلك مجموعة أعمال 50٪ منها. 

فيما يلي القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املحددة للشركة اخلليجية للصخور ذ.م.م بناًء على توزيع سعر الشراء الذي أجرته 
اإلدارة كما يف تاريخ االقتناء:

القيمة العادلة املعترف بها عند االقتناء
ريال قطري

املوجودات
14,005,495النقد واألرصدة لدى البنوك 

ً 11,749,383املدينون واملصاريف املدفوعة مقدما
48,311,190مستحق من أطراف ذات عالقة

5,124,270مخزون
1,985,245استثمارات متاحة للبيع

676,917آالت ومعدات
81,852,500

املطلوبات
4,724,446الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع
385,070مستحق إلى أطراف ذات عالقة

349,272مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني )إيضاح 15(
5,458,788

)76,393,712(مجموع صايف املوجودات القابلة للتحديد
30,600,000مقابل الشراء املحول

37,432,919احلصة غير املسيطرة عند جتميع األعمال
)8,360,793(ربح مفاوضة سعر الشراء ناجت عن االقتناء

حتليل التدفقات النقدية عند االقتناء:
14,005,495صايف النقد املستلم مع الشركة التابعة

)30,600,000(النقد املدفوع
)16,594,505(

يف 1 س���بتمبر 2012 اقتنت الش���ركة الرصيد البالغ 49% من حقوق التصويت يف اخلليجية للصخور. وبالتالي أصبح للمجموعة 
مس���اهمة فعلية بنس���بة 74,5% يف اخلليجية للصخور كما يف تاريخ التقرير. الفائض من مقابل الش���راء عن القيمة العادلة لصايف 
املوجودات يف اخلليجية للصخور املقتناة من املس���اهمة غير املس���يطرة مت تس���جيله مباشرة يف األرباح املدورة للمجموعة كما يف 31 

ديسمبر 2012.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013



82
شركة أعمال - التقرير السنوي 2013

جتميع األعمال - تتمة  4

اقتناء الشركة اخلليجية للصخور ذ.م.م - تتمة

ريال قطري
40,410,000مقابل الشراء

)39,842,792(ناقص: القيمة العادلة لصايف املوجودات املقتناة من صاحب احلصة غير املسيطرة

 567,208الفائض من مقابل الشراء عن القيمة العادلة لصايف املوجودات املقتناة

النقد وما يعادله  5

ألغراض بيان التدفقات النقدية املوحد، يشتمل النقد وما يعادله على األرصدة التالية:

20132012
ريال قطريريال قطري

330,333,904282,272,895نقد وحسابات بنكية
105,802,85285,608,396ودائع قصيرة األجل لدى البنوك

436,136,756367,881,291نقد وأرصدة بنكية

)2,885,090()6,836,280(سحب على املكشوف من البنوك

429,300,476364,996,201النقد وما يعادله

ت�م إيداع الودائع قصيرة األجل لفترات مختلفة تتراوح بني يوم واحد وثالثة أش���هر، اعتماداً على حاجة املجموعة الفورية للس���يولة 
النقدية، واكتساب فوائد باملعدالت اخلاصة بالودائع قصيرة األجل.

املدينون واملصاريف املدفوعة مقدمًا   6 

20132012
ريال قطريريال قطري

411,011,567345,260,657ذمم مدينة جتارية
50,787,92162,938,915مبالغ مدفوعة مقدماً للموردين 

36,217,08156,943,030محتجزات مدينة
12,073,27017,139,173مدينون آخرون

510,089,839482,281,775
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املدينون واملصاريف املدفوعة مقدمًا - تتمة  6

كم���ا يف 31 ديس���مبر 2013 انخفضت قيمة الذمم التجارية املدينة البالغ���ة 26,901,412 ريال قطري )2012 : 24,984,025 ريال 
قطري(. كانت احلركة يف املخصص للذمم التجارية املدينة كالتالي:

20132012
ريال قطريريال قطري

24,984,02511,877,085يف 1 يناير
2,294,59013,613,120املخصص للسنة )إيضاح 21(

)117,368()19,949(مبالغ مشطوبة 
)388,812()357,254(مبالغ غير مستخدمة معكوسة

26,901,41224,984,025يف 31 ديسمبر

كما يف 31 ديسمبر كانت أعمار الذمم التجارية املدينة غير املنخفضة كالتالي:

متجاوزة لتاريخ االستحقاق ولكن غير منخفضة القيمة

اإلجمالي

غير متأخرة 
أو منخفضة 

91 - 120 يوم61 - 90 يوم31 - 60 يومأقل من 30 يومالقيمة
أكثر من 120 

يوم
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

2013411,011,567251,981,96032,312,16521,140,96619,351,04326,076,88860,148,545

2012345,260,657169,515,98649,398,56623,568,95419,494,36916,908,41466,374,368

م���ن املتوق���ع، بناء على اخلبرة الس���ابقة، أن يتم اس���ترداد الذمم املدينة غير منخفضة القيمة بالكام���ل، ليس من عادة املجموعة أن 
حتصل على ضمانات على الذمم املدينة.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013
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مستحق من أطراف ذات عالقة   7

20132012
ريال قطريريال قطرياالسم

154,124,064119,541,970شركة الفيصل القابضة ذ.م.م
34,644,61518,968,581السويدي للكابالت قطر ذ.م.م

16,760,405-شركة يونايتد ميتالز
1,445,0125,159,097شركة اجلازي لالستثمار العقاري ش.م.م.- فرع اجلازي للعقارات

9,538,1161,551,433السويدي للكهرباء مصر ذ.م.م
4,014,7272,368,246مينتونانس منجمنت غروب - قطر

1,867,526-صيدلية جوداليف - اللولؤة
1,800,922-صيدلية بدر

80,0121,043,571شركة الفيصل للتجارة الدولية واإٍلستثمار ذ.م.م
311,650746,395الشركة العربية للنقل البري ذ.م.م

15,023-السويدي للكابالت - الكويت 
204,450459,829جتكو العاملية

27,916244,940فريجنز ستركتشرل ستيل )الشرق األوسط( ذ.م.م
186,750-شركة وينتر وندر الند ذ.م.م

152,170143,440شركة الفرمن لالستثمار والتجارة الدولية ذ.م.م
33,50077,680قطر والبحرين الدولية للسينما ذ.م.م.

6,25974,599مدرسة اخلليج اإلجنليزية
-7,589,624شركة الريان لالستثمار السياحي ذ.م.م

2,267,835514,956أطراف أخرى ذات عالقة

214,439,950171,525,363

إيضاحات:

املعام���الت م���ع األط���راف ذات العالقة تدرج خالل حس���اب مفتوح، ويرى امل���دراء أنه ال توجد ذمم مدين���ة متأخرة أو منخفضة . 1
القيمة.

معامالت األطراف ذات العالقة يتم اإلفصاح عنها يف اإليضاح رقم 26.. 2

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013
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املخزون  8 

20132012
ريال قطريريال قطري

165,499,699232,597,650بضاعة بغرض إعادة البيع
38,388,30736,608,394مواد خام وقطع غيار

19,944,67830,622,960أعمال قيد التنفيذ
96,718,553105,219,695بضاعة يف الطريق

320,551,237405,048,699
)3,145,826()3,851,692(ناقصا:ً مخصص للبضاعة املتقادمة وبطيئة احلركة

316,699,545401,902,873

احلركة يف املخصص للبضاعة املتقادمة وبطيئة احلركة كانت كالتالي:

20132012
ريال قطريريال قطري

3,145,8262,795,992يف 1 يناير
2,380,6172,208,263املخصص للسنة )إيضاح 19(

)137,995()535,695(مبالغ معكوسة
)1,720,434()1,139,056(مبالغ مشطوبة

3,851,6923,145,826في 31 ديسمبر

الشركات املستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية  9 

للمجموعة االستثمارات التالية يف الشركات املستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية:

20132012
ريال قطريريال قطري

129,462,184124,124,803حصص يف مشاريع مشتركة
3,644,7232,545,188حصص يف شركات زميلة

133,106,907126,669,991يف 31 ديسمبر

حصة املجموعة يف أرباح من شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية هي كما يلي:
17,330,36822,869,454حصة الربح من استثمار يف مشروع مشترك

1,169,533534,050حصة الربح من استثمار يف شركات زميلة
18,499,90123,403,504

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013
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الشركات املستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية - تتمة  9

نسبة امللكية وقوة التصويت من العالقةبلد التأسيس
قبل املجموعة

20132012

55%55%مشروع مشتركقطرالسويدي للكابالت قطر ذ.م.م
20%20%شركة زميلة قطرفريجنز ستركتشرال ستيل )الشرق األوسط( ذ.م.م

35%-شركة زميلةقطرشركة الفرزدق ذ.م.م
مالحظة:

قامت إدارة املجموعة بإعادة تصنيف االس���تثمار يف ش���ركة الفرزدق ذ.م.م من اس���تثمار يف شركة زميلة إلى استثمار يف شركة تابعة 
وذلك مبفعول يس���ري اعتبارا من 1 يناير 2013. وكان ذلك اس���تنادا إلى حتويل احلصة املحتفظ بها من قبل املس���اهم اآلخر حيث 

مت إسناد السيطرة على شركة الفرزدق ذ.م.م إلى الشركة. 

العقارات االستثمارية   10

تسوية القيمة الدفترية )أ( 

20132012
ريال قطريريال قطري

6,113,347,0185,551,835,348يف 1 يناير
9,568,047172,719,187إضافات 

-34,519,828حتويل من العقارات وأالالت واملعدات )إيضاح 11(
245,051,107388,792,483صايف الربح من تعديل القيمة العادلة

6,402,486,0006,113,347,018يف 31 ديسمبر

قياس القيمة العادلة )ب( 
مت التوصل إلى القيمة العادلة لالس���تثمارات العقارية للمجموعة كما يف 31 ديس���مبر 2013 و31 ديسمبر 2012 استنادا إلى تقييم 
ق���ام ب���ه يف التواريخ ذاتها مثمنون مؤهلون مهنيا ومس���تقلون وليس لهم صلة باملجموعة. لدى املثمنني املس���تقلني مؤهالت مناس���بة 
وخبرة حديثة يف تقييم املمتلكات يف املواقع املعنية. مت حتديد القيمة العادلة استنادا إلى طريقة مقارنة السوق التي تعكس أسعار 

املعامالت احلديثة ملمتلكات مشابهة وأساليب التدفق النقدي املخصوم وطريقة الدخل.

فيما يلي تفاصيل للعقارات االستثمارية للمجموعة ومعلومات عن ترتيب القيمة العادلة كما يف 31 ديسمبر 2013:

االستثمارات العقارية
املستوى الثالث من القيمة العادلة

6,113,347,018يف 1 يناير
44,087,875إضافات وحتويالت من ممتلكات واالت ومعدات

الربح املتضمن يف الربح أو اخلسارة
245,051,107صايف الربح من تعديل القيمة العادلة

6,402,486,000يف 31 ديسمبر

تعترف املجموعة بالتحويالت بني مستويات ترتيب القيمة العادلة كما يف نهاية فترة التقرير التي يتم خاللها التحويل. لم يكن هناك 
أية حتويالت بني مستويات ترتيب القيمة العادلة خالل السنة.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013
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العقارات االستثمارية - تتمة  10

أساليب التقييم واملدخالت الهامة التي ال ميكن مالحظتها
طبق املثمن طرق رسملة الدخل والتدفق النقدي املخصوم واملقارنة لتحديد القيمة السوقية للعقار االستثماري. تضمنت املدخالت 
الهامة التي ال ميكن مالحظتها املستخدمة معدالت منو اإليجار يف السوق املتوقع )وسطيا 4.25%(، ومعدالت اإلشغال )ما يقارب 
90% إلى 95%(، ومعدالت خصم مرجحة باملخاطر )ما يقارب 5% إلى 7%(. إن أي تغير هام يف هذه املدخالت ميكن أن يؤثر 

على التقييم العادل للعقارات االستثمارية.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013
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العقارات واآلالت واملعدات 
 11

مباني
ت مباني 

سينا
حت

ستأجرة
م

ت 
شاحنا

ت 
طا

ال
خل

ا
ت

سيارا
وال

ت
ت ومعدا

آال
ت 

ث وتركيبا
أثا

ت مكتبية
ومعدا

أجهزة وبرامج 
الكمبيوتر

سمالية 
أعمال رأ

قيد التنفيذ
جموع

امل
طري

ريال ق
طري

ريال ق
طري

ريال ق
طري

ريال ق
طري

ريال ق
طري

ريال ق
طري

ريال ق
طري

ريال ق
التكلفة:

يف 1 يناير 2013
137,870,126

37,188,132
95,958,131

262,536,261
19,580,954

14,864,385
56,132,447

624,130,436
ت 

ضافا
إ

-
948,365

2,618,100
5,367,399

859,061
1,115,268

137,147,581
148,055,774

ت
طوبا

ش
ت/ م

ستبعادا
متعلق باا

-
)1,042,642(

)4,390,496(
)771,571(

)589,150(
)184,075(

-
)6,977,934(

سمالية قيد التنفيذ
حتويل من أعمال رأ

1,505,310
164,336

-
3,601,776

)150,000(
1,182,741

)6,304,163(
-

ضاح 10(
ستثمارية )إي

ت ا
حتويل إلى عقارا

-
-

-
-

-
-

)34,519,828(
)34,519,828(

سمبر 2013
يف 31 دي

139,375,436
37,258,191

94,185,735
270,733,865

19,700865
16,978,319

152,456,037
730,688,448

ك:
ال

سته
اال

يف 1 يناير 2013
16,133,915

16,902,529
49,087,707

68,783,065
11,980,009

11,715,953
-

174,603,178
سنة

ك لل
ال

سته
اال

7,059,805
3,237,150

5,390,767
22,249,797

2,849,162
1,768,823

-
42,555,504

ب
ط

ش
ستبعاد/ ال

متعلق باال
-

)664,709(
)4,317,161(

)724,322(
)552,939(

)181,993(
-

)6,441,124(

سمبر 2013
يف 31 دي

23,193,720
19,474,970

50,161,313
90,308,540

14,276,232
13,302,783

-
210,717,558

يف
يف القيمة الدفترية 

صا
 31 ديسمبر 2013

116,181,716
17,783,221

44,024,422
180,425,325

5,424,633
3,675,536

152,456,037
519,970,890

ت :
ضاحا

. 1إي
ت بند 

حت
طري )2012: 36,939( 

سملة مبلغ 60,055 ريال ق
ت ر

مت
شرة، و

ف املبا
يف التكالي

طري( 
طري ) 2012: 33,030,916 ريال ق

سنة البالغ 33,164,382 ريال ق
ك لل

ال
مت إدراج إه

سمالية قيد التنفيذ.
. 2أعمال رأ

طري )2012: 15,358(
سملة تبلغ 125,645 ريال ق

ض مر
ف اقترا

سمالية قيد التنفيذ تكالي
ضمن األعمال الرأ

تت

3 .
طويل األجل.

شغيلي 
جار ت

طريق عقد إي
ض مأخوذة عن 

طعة أر
شاء املباني على ق

مت إن

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013
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العقارات واآلالت واملعدات - تتمة
 11

مباني
ت مباني

سينا
حت

ت 
شاحنا

ت 
طا

ال
خل

ا
ت

سيارا
وال

ت
ت معدا

آال
ت 

ث وتركيبا
أثا

ت مكتبية
ومعدا

أجهزة وبرامج 
الكمبيوتر

سمالية 
أعمال رأ

قيد التنفيذ
جموع

امل
طري

ريال ق
طري

ريال ق
طري

ريال ق
طري

ريال ق
طري

ريال ق
طري

ريال ق
طري

ريال ق
طري

ريال ق
التكلفة:

يف 1 يناير 2012
137,434,400

38,137,377
83,427,667

249,335,437
22,845,309

15,819,519
12,104,889

559,104,598
ت 

ضافا
إ

435,726
446,104

11,464,679
9,726,485

667,586
871,414

45,153,265
68,765,259

ضاح 4(
جتميع األعمال )إي

الل 
مقتناة خ

-
144,103

1,697,609
3,514,132

192,042
141,837

-
5,689,723

ت
طوبا

ش
ت/ م

ستبعادا
متعلق با

-
)1,539,452(

)631,824(
)99,498(

)3,696,457(
)2,661,733(

-
)8,628,964(

سمالية قيد التنفيذ
حتويل من أعمال رأ

-
-

-
59,705

98,000
908,078

)1,065,783(
-

ت
ال

حتوي
-

-
-

-
)525,526(

)214,730(
)59,924(

)800,180(

2012 سمبر 
يف 31 دي

137,870,126
37,188,132

95,958,131
262,536,261

19,580,954
14,864,385

56,132,447
624,130,436

ك:
االستهال

يف 1 يناير 2012
9,144,666

14,316,620
42,558,404

44,555,290
12,392,584

12,235,266
-

135,202,830
سنة

ك لل
ال

سته
اال

6,989,249
3,410,618

5,481,613
21,398,849

3,182,899
2,077,633

42,540,861
ضاح 4(

جتميع األعمال )إي
الل 

مقتناة خ
-

144,103
1,671,942

2,890,797
169,005

136,959
-

5,012,806
ت

طوبا
ش

ت/ م
ستبعادا

متعلق با
-

)968,812(
)624,252(

)61,871(
)3,558,466(

)2,627,283(
-

)7,840,684(
ت

ال
حتوي

-
-

-
-

)206,013(
)106,622(

-
)312,635(

2012 سمبر 
يف 31 دي

16,133,915
16,902,529

49,087,707
68,783,065

11,980,009
11,715,953

-
174,603,178

يف
يف القيمة الدفترية 

صا
 31 ديسمبر 2012

121,736,211
20,285,603

46,870,424
193,753,196

7,600,945
3,148,432

56,132,447
449,527,258

 

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013
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الذمم الدائنة ومبالغ مستحقة الدفع  12

20132012
ريال قطريريال قطري

320,017,657267,162,681دائنون جتاريون 
30,486,83727,410,234مبالغ مستلمة مقدماً من العمالء واملستأجرين

26,924,66922,257,576مبالغ مستحقة 
41,761,84328,954,726مساهمة لدعم األنشطة االجتماعية والرياضية 

25,855,56733,333,852دائنون آخرون

445,046,573379,119,069

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة  13

20132012
ريال قطريريال قطرياالسم

18,517,47418,380,528الشركة العربية ملنتجات الفايبر
9,145,882-السويدي الكتريك القابضة

4,902,5285,413,849إيجيبالست مصر
1,116,135-إيجيبتيك مصر

6,531,2315,374,039شركة الصناعات املتحدة ذ.م.م
6,404,5783,529,196جونسون كونترولز لتكييف الهواء والتبريد قطر ذ.م.م

3,215,8212,020,359السويدي للكابالت - مصر
1,693,323-جونسون كونترولز لتكييف الهواء والتبريد دبي

2,825,8841,064,744شركة يونايتد واير
757,825670,179شركة جتكو ذ.م.م - فرع جتكو للتبريد والتكييف

-3,467,288مؤسسة سي أند سي اليت ويه 
263,715110,873مجموعات شركات الشعب
1,313,2471,218,650أطراف أخرى ذات عالقة

48,199,59149,737,757

إيضاحات:

مت اإلفصاح عن معامالت األطراف ذات العالقة يف اإليضاح 26.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013
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قروض وسلف حتمل فوائد  14

20132012
ريال قطريريال قطرياالستحقاقإيضاحات

172,070,387298,324,180يونيو 12014القرض )1(
440,000,000440,000,000سبتمبر 22014القرض )2(
50,544,000101,088,000يناير 32015القرض )3(
40,261,62157,955,030نوفمبر 42016القرض )4(
81,387,109100,168,750ديسمبر 52016القرض )5(
19,920,03621,300,492نوفمبر 62017القرض )6(
4,077,281-يونيو 72013القرض )7(
6,343,8907,828,711ديسمبر 82017القرض )8(
62,626,96735,000,000أكتوبر 92019القرض )9(

-1042,522,794فواتير مخصومة

915,676,8041,065,742,444
)897,148()771,503(ناقصاً تكاليف متويل مؤجلة

914,905,3011,064,845,296

تظهر القروض يف بيان املركز املالي املوحد كالتالي:

20132012
ريال قطريريال قطري

749,520,820825,568,489اجلزء املتداول
165,384,481239,276,807اجلزء غير املتداول

914,905,3011,064,845,296

تتكون تكاليف التمويل املؤجلة من رسوم ترتيبات التمويل. فيما يلي احلركة يف تكاليف التمويل املؤجلة:

20132012
ريال قطريريال قطري

897,148332,661يف 1 يناير
 2,062,565912,506إضافات خالل السنة
)348,019()2,188,210(اإلطفاء خالل السنة 

771,503897,148يف 31 ديسمبر 

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013
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قروض وسلف حتمل فوائد - تتمة  14

إيضاحات 

القرض 1 ميثل تسهيالت إستيراد بقيمة 93,000,000 دوالر أمريكي مت احلصول عليها إلعادة متويل االعتمادات املستندية. . 1
يحمل القرض فوائد بالسعر التجاري ويتم سداد الفوائد على أساس شهري. يستحق سداد القرض خالل 180 يوم وتشمل 

فترة االستخدام مبوجب االعتمادات املستندية.

الق���رض 2 ه���و قرض مضمون مت احلصول عليه لس���داد قرض حالي ومتطلبات الرأس���مال العامل للش���ركة. يحتس���ب على . 2
القرض معدل فائدة مبعدالت جتارية وسيتم سداد الفوائد بشكل ربع سنوي.

القرض 3 الغرض منه هو متويل النفقات الرأسمالية واملدفوعات املباشرة للموردين واملقاولني واملقاولني من الباطن. يحمل . 3
القرض فوائد بأسعار جتارية تدفع بصورة ربع سنوية. ويستحق سداد القرض على 15 قسط ربع سنوي ابتداءاً من 1 يوليو 

2011 وحتى 1 يناير 2015. 

القرض 4 مت احلصول عليه لتمويل بناء عقار استثماري. هذا القرض مضمون برهن أول على نفس العقار وضمان من شركة . 4
أعمال ش.م.ق ويحمل القرض فوائد بأسعار جتارية ويستحق سداده بأقساط ربع سنوية.

القرض 5 ميثل تس���هيالت على ش���ريحتني منفصلتني حصلت عليها املجموعة بقيمة 309,825,000 ريال قطري )85 مليون . 5
دوالر أمريكي( لغرض حتس���ينات يف أحد العقارات االس���تثمارية. يس���تحق سداد القرض على 16 قسط ربع سنوي متساوي 

للشرائح الفردية ابتداء من مارس 2013. يحمل القرض فوائد باألسعار التجارية. 

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013
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قروض وسلف حتمل فوائد - تتمة  14

القرض 6 ميثل قروض مضمونة من بنك جتاري يف الفترات السابقة من أجل شراء معدات وآليات ثقيلة ومت دمجها يف 15 . 6
نوفمبر 2012 كقرض مجمع. هذا القرض يس���تحق الس���داد على 59 قس���طا متس���اويا بقيمة 426,000 ريال قطري وقسط 

أخير بقيمة 438,326 ريال قطري ابتداء من 1 أكتوبر 2013. يحتسب على القرض فوائد بأسعار جتارية.

القرض 7 ميثل تس���هيل بنكي على ش���كل س���ند أمانة مت احلصول عليه لش���راء بضاعة. وحتتسب عليه فوائد بأسعار السوق . 7
التجارية.

القرض 8 ميثل قروض مضمونة من بنك جتاري يف الفترات السابقة من أجل شراء شاحنات توصيل وآالت ومت دمج القروض . 8
يف 22 أكتوبر 2012 كقرض مجمع. حتتس���ب على القرض فوائد بأس���عار الس���وق التجارية ويستحق السداد على 59 قسطا 

متساويا بقيمة 160,000 ريال قطري وقسط أخير بقيمة 128,000 ريال قطري ابتداء من 31 ديسمبر 2012.

القرض 9 هو اتفاقية متويل إسالمي مت احلصول عليها إلنشاء مصنع إنتاج صناعي وكما يظهر رصيد نهاية السنة فقد مت . 9
س���حب مبلغ جزئي من إجمالي القرض البالغ 65,568,000 ريال قطري. القرض مضمون بضمان ش���ركات مشترك من قبل 
الشركاء. يحتسب على القرض ربح بأسعار التمويل اإلسالمي ويستحق السداد على أقساط ربع سنوية تبدأ من نهاية فترة 

السماح البالغة 24 شهرا من تاريخ سحب القرض.

الفواتير املخصومة هي تسهيل اقتراض من بنوك. الغرض من االتفاقية هو خصم فواتير محليا ويحتسب عليها فائدة مبعدل . 10
جتاري حالي.

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني  15

تظهر احلركة يف املخصص ملكافأة نهاية اخلدمة للموظفني يف بيان املركز املالي املوحد كالتالي:

20132012
ريال قطريريال قطري

18,111,76317,877,937يف 1 يناير
4,056,9694,205,499املخصص املكون للسنة

349,272-مقتنى من خالل جتميع أعمال )إيضاح 4(
)4,320,945()2,210,756(مكافأة نهاية اخلدمة املدفوعة خالل السنة

19,957,97618,111,763يف 31 ديسمبر

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013
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رأس املال  16

20132012
ريال قطريريال قطري

املصرح به
600,000,0006,000,000,0005,445,000,000 )2012: 544,500,000( سهما بقيمة 10 ريال قطري للسهم

20132012
ريال قطريعدد األسهمريال قطريعدد األسهم

املصدر واملدفوع بالكامل
544,500,0005,445,000,000495,000,0004,950,000,000يف 1 يناير 

55,500,000555,000,00049,500,000495,000,000إصدار أسهم مجانية

600,000,0006,000,000,000544,500,0005,445,000,000يف 31 ديسمبر 

كافة األسهم من نفس الفئة وتتمتع بحقوق تصويت متساوية.

االحتياطي القانوني  17

وفقاً لقانون الشركات التجارية القطري رقم )5( لسنة 2002 يجب حتويل 10٪ كحد أدنى من ربح السنة إلى االحتياطي القانوني. 
إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع يف العادة إال يف احلاالت املنصوص عليها يف القانون املذكور أعاله.

اإليرادات   18

20132012
ريال قطريريال قطري

1,726,893,2651,709,057,500مبيعات البضاعة
260,362,322233,117,509إيرادات اإليجارات
85,869,96583,940,731إيرادات اخلدمات

49,469,58143,220,632عموالت وحوافز وأتعاب الوكاالت

2,122,595,1332,069,336,372

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013
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التكاليف املباشرة  19

20132012
ريال قطريريال قطري

1,522,929,9561,497,210,830تكاليف بضاعة مت االعتراف بها كمصاريف
60,111,33651,378,568رواتب وأجور مباشرة

36,070,31630,481,504مصاريف تشغيل املمتلكات العقارية
33,164,38233,030,916االستهالك )إيضاح 11(

14,508,58811,667,989أتعاب إدارية للمشغل
2,380,6172,208,263مخصص البضاعة املتقادمة وبطيئة احلركة )إيضاح 8(

32,973,98233,674,946مصاريف تشغيل أخرى
1,702,139,1771,659,653,016

إيرادات أخرى  20

20132012
ريال قطريريال قطري

2,824,2162,894,392إيرادات فوائد بنكية
)178,620(737,647ربح/ )خسارة( من استبعاد عقارات وآالت ومعدات

8,360,793-ربح مفاوضة سعر الشراء )إيضاح 4(
7,954,8255,723,356إيرادات متنوعة

11,516,68816,799,921

مصاريف عمومية وإدارية   21

20132012
ريال قطريريال قطري

55,170,30255,438,354تكاليف اإلدارة واملوظفني
23,590,79925,594,915إيجارات

2,294,59013,613,120مخصص النخفاض قيمة املدينني التجاريني )إيضاح 6(
2,109,2632,093,902تأمني وأتعاب مهنية
1,935,1231,649,155مصاريف اتصاالت

950,4761,095,764تدريب وتطوير األعمال
2,071,5852,321,261إصالحات وصيانة

670,299541,159أجور بريد ومطبوعات وقرطاسيه
21,188,66422,815,182مصاريف أخرى

109,981,101125,162,812

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013
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تكاليف التمويل  22

20132012
ريال قطريريال قطري

42,868,31257,731,148مصاريف الفوائد 
2,062,565332,661إطفاء تكاليف التمويل املؤجلة 

44,930,87758,063,809

العائد األساسي واملخفف للسهم   23

يحتسب العائد األساسي للسهم بتقسيم صايف الربح للسنة املنسوب للمساهمني على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة 
خالل الس���نة. قامت املجموعة خالل الس���نة بإصدار ورس���ملة أس���هم مجانية وعليه فإن العائد األساسي واملخفف للسهم الذي مت 

اإلفصاح عنه سابقاً قد مت تعديلها.

20132012

506,874,507594,892,946ربح السنة املنسوب للمساهمني بالشركة األم )ريال قطري(

599,850,413599,864,249املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )1(

0.850,99العائد األساسي واملخفف للسهم )ريال قطري(

إيضاحات:

لقد مت احتساب متوسط عدد األسهم املرجح لغرض احتساب العائد للسهم كالتالي:. 1

20132012

544,500,000544,500,000األسهم املؤهلة يف بداية السنة
55,500,00055,500,000تأثير األسهم املجانية املصدرة واملرسملة 

600,000,000600,000,000

)135,751()149,587(ناقص: أسهم خزينة
599,850,413599,864,249املتوسط املرجح لعدد األسهم يف نهاية السنة

لم يكن هناك أية أسهم مخففة محتملة قائمة يف أي وقت من السنة، وعليه فإن العائد املخفف للسهم يعادل العائد األساسي . 2
للسهم.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013
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التزامات   24

20132012
ريال قطريريال قطري

نفقات رأسمالية تقديرية معتمدة ومتعاقد عليها يف نهاية السنة ولكن لم تخصص لها 
مبالغ:

2,964,0008,139,063عقارات استثمارية
16,386,50063,759,762عقارات وآالت ومعدات

19,350,50071,898,825

التزامات إيجار تشغيلي مبوجب اتفاقيات غير قابلة لإللغاء:
990,806702,000مستحقة الدفع خالل سنة واحدة

990,806702,000

االلتزامات املحتملة  25

املجموعة عليها االلتزامات املحتملة التالية والتي ال يتوقع أن تنشأ عنها مطلوبات هامة:

20132012
ريال قطريريال قطري

474,551,239394,255,203خطابات ضمان

7,678,499194,299,384اعتمادات مستندية

إيضاحات:

تتضمن خطابات الضمان كفاالت حس���ن تنفيذ ومناقصات وضمانات س���داد أصدرت للموردين واملقاولني من قبل املجموعة . 1
يف إطار النشاط االعتيادي، وتستحق هذه الضمانات خالل اثنى عشر شهرا من تاريخ التقرير.

تصدر االعتمادات املس���تندية مبوجب تقدمي املس���تندات إلى البنك لش���راء بضائع جتارية من شركات أجنبية وتستحق خالل . 2
ثالثة إلى ستة أشهر من تاريخ املعاملة.

  

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013
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إفصاحات األطراف ذات العالقة  26

املعامالت مع األطراف ذات العالقة
األطراف ذات العالقة متثل املس���اهمني الرئيس���يني وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للمجموعة والش���ركات املس���يطر عليها 
واملس���يطر عليها بش���كل مش���ترك أو ميكن التاثير عليها بش���كل كبير من قبل هؤالء األطراف. يتم اعتماد سياسة األسعار وشروط 

هذه املعامالت من قبل إدارة املجموعة.

املعامالت مع األطراف ذات العالقة الواردة يف البيانات املالية املوحدة هي كاآلتي:

20132012
ريال قطريريال قطري

415,,419,034,048225,221مبيعات بضاعة وخدمات

1,980,4732,069,386إيرادات اإليجارات

159,138,018300,835,596مشتريات البضاعة واخلدمات

21,780,07823,397,334مصاريف إيجارات

8,360,793-ربح مفاوضة سعر الشراء

78,803,585-صايف املوجودات املقتناة

أرصدة األطراف ذات العالقة 
املبالغ املستحقة من واملستحقة لألطراف ذات العالقة مت اإلفصاح عنها يف اإليضاحني 7 و 13 على التوالي. هذه األرصدة ال حتمل 

فوائد ويتم سدادها يف تواريخ يتم االتفاق عليها بني األطراف، عادة خالل سنة.

لم تس���جل املجموعة أي انخفاض لذمم مدينة تتعلق باملس���تحق من أطراف ذي عالقة يف أي من الس���نتني. يتم هذا التقييم يف كل 
سنة مالية عن طريق فحص املركز املالي للطرف ذي العالقة والسوق التي يعمل فيه.

الشركة األم 
إن الشركة األم النهائية للمجموعة هي شركة الفيصل القابضة ذ.م.م.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013
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إفصاحات األطراف ذات العالقة - تتمة  26

مكافأة موظفي اإلدارة الرئيسيني
بلغت املكافآت ملوظفي اإلدارة الرئيسيني بإدارة املجموعة خالل السنة كالتالي:

20132012
ريال قطريريال قطري

7,904,79410,795,951منافع قصيرة األجل
408,934439,776مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني

8,313,72811,235,727

األسهم املجانية  27

خ���الل الس���نة قامت املجموعة بإصدار أس���هم مجانية بنس���بة 10.1928% من رأس املال املدفوع بالكام���ل املحتفظ به كما يف 31 
ديس���مبر 2012، وبلغت قيمة األس���هم املجانية 555,000,000 ريال قطري باس���تخدام األرباح املدورة كما يف 31 ديس���مبر 2012 
)2012: سهم واحد لكل 10 أسهم مملوكة يف 31 ديسمبر 2011، بإجمالي بلغ 495,000,000 ريال قطري باستخدام األرباح املدورة 

كما يف 31 ديسمبر 2011(.

املعلومات القطاعية   28

ألغراض اإلدارة، فإن املجموعة منظمة يف وحدات لألعمال على أس���اس طبيعة أنش���طتها وتضم املجموعة أربعة قطاعات يصدر 
عنها التقرير واملركز الرئيسي كالتالي:

العقارات:

يتك���ون هذا القطاع من فرع س���يتي س���نتر قطر وف���رع أعمال للعقارات، ويعمالن يف تأجير محالت البي���ع بالتجزئة الكائنة باملجمع 
وأنشطة االستثمار العقاري وتأجير العقارات.

التجارة والتوزيع:

يعمل هذا القس���م يف بيع اجلملة واملفرق وتوزيع املس���تحضرات الصيدالنية واملواد االس���تهالكية واألدوات املنزلية واملعدات الطبية 
واإلطارات والزيوت والطباعة الصناعية. يضم القطاع:

- فرع أبن سينا الطبية.
- فرع أعمال الطبية.

- فرع أعمال للتجارة والتوزيع.
- فرع مركز العناية بالقدم.
- فرع صيدلية جود اليف.

- شركة الفرزدق ذ.م.م

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013



100
شركة أعمال - التقرير السنوي 2013

املعلومات القطاعية - تتمة  28

اإلنتاج الصناعي

 يعمل هذا القطاع يف صناعة الكابالت واألدوات الكهربائية واخلرسانة اجلاهزة والطابوق األسمنتي و/أو بيعها وتوزيعها باجلملة 
واملف���رق، وتقدمي اخلدمات املتعلقة باالس���تثمار الصناعي وبناء وإصالح محطات الطاقة والتج���ارة باملصابيح الكهربائية ومنتجات 

اإلضاءة األخرى وإدارة املشاريع الصناعية. يضم القطاع الكيانات التالية:

- أعمال للصناعات األسمنتية ذ.م.م.
- فرع أعمال ريدميكس.

- الدوحة للكابالت قطر ذ.م.م.
- سنيار قطر الصناعية القابضة ذ.م.م.

- شركة األنابيب والصبات املتقدمة ذ.م.م
- الشركة اخلليجية للصخور ذ.م.م

- شركة سي سان للتجارة ذ.م.م
- شركة إنوفاتيف اليتينغ ذ.م.م

اخلدمات:

 يعم���ل القط���اع يف توفير خدمات التنظيف والتدبير املنزلي وخدم���ات إدارة املرافق وخدمات الطاقة وصيانة املباني والعمل كوكالة 
سفر. يضم القطاع الكيانات التالية:

- فرع أعمال للخدمات.
- فرع أعمال للسفر والسياحة.

- إيكو جلف ذ.م.م.
- جونسون كونترولز - قطر .

املركز الرئيسي:

يقدم املركز الرئيسي خدمات إدارية للفروع والشركات التابعة للمجموعة.

تقوم اإلدارة مبراقبة النتائج التش���غيلية لوحدات األعمال بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع املوارد وتقييم األداء. 
يتم تقييم أداء القطاعات بناء على ربح أو خسارة هذه القطاعات. حتدد أسعار التحويل بني قطاعات التشغيل على أساس األسعار 

احلرة بالسوق بطريقة مماثلة لتلك املتبعة يف املعامالت مع األطراف األخرى.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
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طاعية - تتمة
املعلومات الق

 28

قطاعات التشغيل:

ت التابعة:
شركا

ضمن الفروع وال
ت 

ال
ستبعاد املعام

شغيل كالتالي بعد ا
ت الت

طاعا
ت ق

ظهر بيانا
 ت

يف
للسنة املنتهية 

 31 ديسمبر 2013
ت

العقارا
جارة والتوزيع

الت
صناعي

اإلنتاج ال
ت

خلدما
ا

سي
املركز الرئي

ت
ستبعادا

اال
اإلجمالي

طري
ريال ق

طري
ريال ق

طري
ريال ق

طري
ريال ق

طري
ريال ق

طري
ريال ق

طري
ريال ق

ت:
اإليرادا

ف خارجية
طرا

أ
260,360,172

578,909,983
1,231,522,768

51,802,210
-

-
2,122,595,133

ت الداخلية
طاعا

الق
1,253,914

6,843,118
29,639,873

34,450,521
-

)1()72,187,426(
-

261,614,086
585,753,101

1,261,162,641
86,252,731

-
)72,187,426(

2,122,595,133

شغيل
نتائج الت

200,811,944
86,492,834

22,636,250
5,157,436

)47,864,882(
-

267,233,582
أرباح القيمة العادلة

245,051,107
-

-
-

-
-

245,051,107

ربح/ )خسارة( للسنة
445,863,051

86,492,834
22,636,250

5,157,436
)47,864,882(

-
512,284,689

ك
االستهال

2,066,290
4,345,438

33,049,089
1,760,305

1,334,382
-

42,555,504
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طاعية - تتمة
املعلومات الق

 28 

قطاعات التشغيل - تتمة

يف
للسنة املنتهية 

 31 ديسمبر 2013
ت

العقارا
جارة والتوزيع

الت
صناعي

اإلنتاج ال
ت

خلدما
ا

سي
املركز الرئي

ت
ستبعادا

اال
اإلجمالي

طري
ريال ق

طري
ريال ق

طري
ريال ق

طري
ريال ق

طري
ريال ق

طري
ريال ق

طري
ريال ق

اإليرادات:
ف خارجية

طرا
أ

233,117,509
525,307,661

1,255,694,537
55,216,665

-
-

2,069,336,372
ت الداخلية

طاعا
الق

1,168,925
8,241,723

35,430,647
29,393,631

-
)1()74,234,926(

 -

234,286,434
533,549,384

1,291,125,184
84,610,296

-
)74,234,926(

2,069,336,372

شغيل
نتائج الت

181,823,671
54,384,838

56,727,059
7,427,414

)64,641,976(
-

235,721,006
أرباح القيمة العادلة

388,792,483
-

 -
-

-
-

388,792,483

ربح/ )خسارة( للسنة
570,616,154

54,384,838
56,727,059

7,427,414
)64,641,976(

-
624,513,489

ك
ال

سته
اال

1,863,659
4,698,780

32,752,742
1,908,067

1,317,613
-

42,540,862
ضاح:

إي

1
 

.
ت عند التوحيد.

طاعا
ضمن الق

ت 
ستبعد اإليرادا

ت
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املعلومات الق
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املوجودات واملطلوبات

31 ديسمبر 2013
ت

العقارا
جارة والتوزيع

الت
صناعي

اإلنتاج ال
ت

خلدما
ا

سي
املركز الرئي

ت
ستبعادا

اال
اإلجمالي

طري
ريال ق

طري
ريال ق

طري
ريال ق

طري
ريال ق

طري
ريال ق

طري
ريال ق

طري
ريال ق

ت املتداولة
املوجودا

227,552,338
362,906,431

620,807,979
61,349,415

506,386,922
)301,636,995(

1,477,366,090
ت غير املتداولة

املوجودا
6,411,868,160

12,604,763
622,386,238

4,348,876
6,624,548

)2,243,805(
7,055,588,780

إجمالي املوجودات
6,639,420,498

375,511,194
1,243,194,217

65,698,291
513,011,470

)303,880,800(
8,532,954,870

ت املتداولة
طلوبا

امل
280,995,335

113,511,160
634,402,777

26,070,802
496,260,185

)301,636,995(
1,249,603,264

ت غير املتداولة
طلوبا

امل
72,701,562

8,008,485
100,016,943

3,181,668
1,433,799

-
185,342,457

طلوبات
إجمالي امل

353,696,897
121,519,645

734,419,720
29,252,470

497,693,984
)301,636,995(

1,434,945,721

) سمالية)2
ت الرأ

صروفا
امل

47,024,050
8,290,870

100,743,008
1,397,742

168,151
-

157,623,821
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طلوبات - تتمة
املوجودات وامل

31 ديسمبر 2013
ت

العقارا
جارة والتوزيع

الت
صناعي

اإلنتاج ال
ت

خلدما
ا

سي
املركز الرئي

ت
ستبعادا

اال
اإلجمالي

طري
ريال ق

طري
ريال ق

طري
ريال ق

طري
ريال ق

طري
ريال ق

طري
ريال ق

طري
ريال ق

ت املتداولة
املوجودا

146,491,186
296,442,512

734,681,258
51,387,098

468,325,024
)1( )273,735,776(

1,423,591,302
ت غير املتداولة

املوجودا
6,121,864,484

9,037,264
549,267,235

4,711,439
6,713,643

)1( )2,030,835(
6,689,563,230

إجمالي املوجودات
6,268,355,670

305,479,776
1,283,948,493

56,098,537
475,038,667

 )275,766,611(
8,113,154,532

ت املتداولة
طلوبا

امل
273,444,748

86,054,583
669,214,261

21,938,953
480,393,637

)1( )273,735,777(
1,257,310,405

ت غير املتداولة
طلوبا

امل
117,015,024

7,434,286
128,814,977

2,871,199
1,253,084

-
257,388,570

طلوبات
إجمالي امل

390,459,772
93,488,869

798,029,238
24,810,152

481,646,721
)273,735,777(

1,514,698,975

) سمالية)2
ت الرأ

صروفا
امل

172,865,878
1,281,254

66,471,356
716,913

149,045
-

241,484,446
 

ت:
ضاحا

إي

1
 

.
ت عند التوحيد.

طاعا
ضمن الق

صدة 
ستبعد األر

ت

2
 

.
ستثمارية.

ت اال
ت والعقارا

ت واملعدا
ت واآلال

ت إلى العقارا
ضافا

سمالية من إ
ت الرأ

صروفا
تتكون امل
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إدارة املخاطر املالية  29

األهداف والسياسات
تش���تمل املطلوبات الرئيس���ية للمجموعة، قروض حتمل فوائد وس���حب على املكش���وف من البنوك ومستحقات ألطراف ذات عالقة 
وذمم جتارية دائنة. الغرض األساسي لهذه املطلوبات املالية هو احلصول على متويل لعمليات املجموعة. ولدى املجموعة موجودات 
مالي���ة مختلف���ة مثل الذمم التجارية املدينة ومس���تحقات ألطراف ذات عالقة وأرصدة لدى البن���وك ومحتجزات مدينة وذمم مدينة 

أخرى وهي ناجتة مباشرة من عمليات املجموعة.

إن املخاطر الرئيس���ية الناش���ئة من األدوات املالية للمجموعة هي مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يقوم مجلس 
اإلدارة مبراجعة واعتماد سياسات إدارة كل من هذه املخاطر، والتي نلخصها فيما يلي:

مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق يف خطر تأثير تغيرات األسعار بالسوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية على ربح أو حقوق 
ملكي���ة أو عل���ى قيم���ة األدوات املالية التي حتتفظ بها املجموعة. إن الهدف من إدارة مخاطر الس���وق ه���و مراقبة تعرض املجموعة 

ملخاطر السوق يف حدود مقبولة مع زيادة العائدات.

مخاطر سعر السهم
وهي مخاطر تأثر إيرادات املجموعة نتيجة للتقلبات يف القيمة العادلة ألدوات حقوق املس���اهمني. تنش���أ مخاطر س���عر الس���هم من 
االس���تثمارات املتاحة للبيع. إال أن تعرض املجموعة ملخاطر س���عر الس���هم هي يف حدودها الدنيا حيث أنها ال حتتفظ باس���تثمارات 

هامة متاحة للبيع.

مخاطر أسعار الفائدة
املوجودات واملطلوبات املالية للمجموعة املعرضة ملخاطر أس���عار الفائدة هي الودائع البنكية والقروض والس���لف التي حتمل فوائد 
وحس���ابات الس���حب على املكشوف من البنوك. كان مركز أس���عار الفائدة املحملة على األدوات املالية التي حتتسب عليها فوائد يف 

تاريخ التقرير كالتالي:

20132012
ريال قطريريال قطري

أدوات مالية بأسعار فائدة ثابتة:
111,913,394 113,035,962موجودات مالية
)125,264,366()122,037,121(مطلوبات مالية

)9,001,159()13,350,972(

أدوات مالية بأسعار فائدة متغيرة:
127,024,345104,384,810موجودات مالية
)941,148,926()786,934,709(مطلوبات مالية

)659,910,364()836,764,116(

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
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إدارة املخاطر املالية - تتمة  29

مخاطر أسعار الفائدة - تتمة
إن تعرض املجموعة ملخاطر التغيرات يف أسعار الفائدة يف السوق يتعلق بصورة أساسية مبوجودات ومطلوبات املجموعة املستحقة 

بأسعار فائدة متغيرة.

يعكس اجلدول التالي حساس���ية بيان الدخل املوحد لتغيرات معقولة محتملة يف أس���عار الفائدة بعدد 25 نقطة أس���اس، مع ثبات 
جميع املتغيرات األخرى. إن حساس���ية بيان الدخل املوحد هو تأثير التغيرات املفترضة يف أس���عار الفائدة على ربح املجموعة لسنة 
واح���دة، بن���اء على املوجودات املالية واملطلوبات املالية بأس���عار فائدة متغيرة كما يف 31 ديس���مبر. يتوق���ع أن يكون تأثير النقص يف 

أسعار الفائدة مساوياً ومعاكساً لتأثير الزيادات املبينة:

التأثير على الربح التغيرات يف 
ريال قطرينقاط األساس

2013
)1,649,776(+ 25 نقطة أساسأدوات مالية بأسعار فائدة متغيرة

2012
)2,091,910(+ 25 نقطة أساسأدوات مالية بأسعار فائدة متغيرة

مخاطر العمالت األجنبية
مخاطر العمالت األجنبية هي خطر تقلب قيمة األدوات املالية نتيجة للتغيرات يف أسعار العمالت األجنبية.

تتضمن الذمم التجارية الدائنة واملصاريف املس���تحقة الدفع مبالغ مس���تحقة بالعمالت األجنبية، بصورة رئيسية بالدوالر والدرهم 
اإلماراتي واجلنيه االس���ترليني واليورو. حيث أن للمجموعة مخاطر عمالت بصورة رئيس���ية على أرصدة مستحقة باليورو واجلنيه 

االسترليني بقيمة 14,400,634 ريال قطري )2012 : 17,214,046 ريال قطري(.

ال تتح���وط املجموع���ة م���ن مخاطر العمالت األجنبية لديها. وحيث أن س���عر الري���ال القطري والدرهم اإلمارات���ي مربوط بالدوالر 
األمريكي، ال تعتبر األرصدة بالدوالر األمريكي والدرهم اإلماراتي متثل مخاطر عمالت أجنبية هامة على املجموعة.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
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مخاطر العمالت األجنبية - تتمة
اجلدول التالي يعكس تعرض املجموعة ملخاطر العمالت األجنبية عن موجوداتها ومطلوباتها النقدية. يحتس���ب التحليل تأثير تغير 
محتمل معقول يف سعر الريال القطري مقابل اليورو واجلنيه االسترليني، مع ثبات جميع املتغيرات األخرى، على بيان الدخل املوحد 
)نتيج���ة للقيم���ة العادلة للموج���ودات واملطلوبات املالية ذات احلساس���ية للعمالت(. يتوقع أن يكون تأثير النقص يف أس���عار صرف 

العمالت األجنبية مساوياً ومعاكساً لتأثير الزيادات املبينة:

التأثير على الربحالزيادة يف سعر الصرف مقابل 
ريال قطريالريال القطري

2013٪ 5 +)720,032(
2012٪ 5 +)860,702(

مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان يف أن يفش���ل طرف ألداة مالية يف الوفاء بالتزاماته ويس���بب بذلك خس���ارة مالية لطرف آخر. يتمثل تعرض 
املجموعة ملخاطر ائتمانية يف القيمة الدفترية ملوجوداتها املالية والتي تتكون أساس���اً من ذمم جتارية مدينة أرصدة مس���تحقة من 

أطراف ذات عالقة ، وأرصدة لدى البنوك.

تقوم املجموعة ببيع منتجاتها وتقدمي خدماتها جلهات مختلفة. من سياسة املجموعة أن تخضع جميع العمالء الراغبني يف احلصول 
عل���ى خدماته���ا باآلج���ل إلجراءات للتحقق من مقدرتهم االئتمانية، ويتم التحقق بص���ورة فردية من العمالء اجلدد قبل تقدمي املنتج 
أو اخلدمة إليهم. العمالء الذين ال يستوفون متطلبات املقدرة االئتمانية قد يتعاملوا مع املجموعة فقط على أساس الدفع مقدماً. 
إيجارات العقارات يتم اس���تالمها غالباً مقدماً أو تس���تلم شيكات آجلة عند التعاقد. باإلضافة إلى ذلك تتم مراقبة األرصدة املدينة 
بصورة مس���تمرة ويتم حتديد س���قف املشتريات لكل عميل يش���تري باآلجل وتتم مراجعته دورياً بناء على مستوى املعامالت السابقة 
ومستوى السداد. بلغ احلد األقصى لتعرض املجموعة للمخاطر بالنسبة ألرصدة املدينني التجاريني بعد خصم املخصص يف تاريخ 

التقرير كالتالي:

20132012
ريال قطريريال قطري

قطاعات األعمال:
15,478,83219,386,326العقارات

194,343,597179,748,274التجارة والتوزيع
183,119,753131,578,668اإلنتاج الصناعي

18,069,38514,547,389اخلدمات

411,011,567345,260,657
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مخاطر االئتمان - تتمة
بالنس���بة ملخاطر االئتمان الناش���ئة من املوجودات املالية األخرى للمجموعة، يكون تعرض املجموعة للمخاطر من عجز العمالء عن 

السداد، ويكون احلد األقصى لتعرض املجموعة للمخاطر مساوياً للقيمة الدفترية لهذه املوجودات على النحو التالي:

20132012
ريال قطريريال قطري

436,136,756367,881,291أرصدة لدى البنوك
214,439,950171,525,363مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

48,290,35174,082,203محتجزات مدينة وذمم مدينة أخرى

698,867,057613,488,857

تخفض املجموعة من تعرضها ملخاطر االئتمان الناش���ئة من املوجودات املالية األخرى باالحتفاظ بحس���ابات لدى بنوك ذات س���معة 
جيدة وأن تقدم خدماتها فقط لألطراف ذات العالقة التي لديها جدارة ائتمانية.

تعتبر اإلدارة أن األرصدة لدى البنوك واملستحقات من األطراف ذات العالقة هي موجودات مالية ذات تصنيف ائتماني عالي وأن 
ال���ذمم التجاري���ة املدينة والذمم األخرى هي موجودات مالية ذات تصنيف ع���ادي، عندما تنخفض قيمة موجود مالي، تقوم اإلدارة 

بخفض تصنيف تلك املوجودات وتكوين املخصصات املناسبة لها.

مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر الس���يولة يف عدم اس���تطاعة املجموعة الوفاء بالتزاماتها املالية عند اس���تحقاقها. إن وسيلة املجموعة إلدارة مخاطر 
السيولة هو أن تضمن قدر اإلمكان أن يكون لديها دائماً سيولة كافية لسداد التزاماتها عند استحقاقها، يف الظروف العادية وغير 
العادية، ودون أن تتكبد خس���ائر غير مقبولة أو املخاطرة بس���معة املجموعة، واملحافظة على توازن بني اس���تمرارية التمويل واملرونة 

عن طريق استخدام تسهيالت السحب على املكشوف والقروض والسلف البنكية.

تراقب املجموعة املخاطر لتحديد النقص يف أموالها باس���تخدام أداة لتخطيط جتدد الس���يولة، تأخذ هذه األداة يف االعتبار تواريخ 
استحقاق املوجودات املالية )مثالً الذمم املدينة( والتدفقات النقدية املتوقعة من العمليات. إن شروط البيع أو اخلدمات باملجموعة 

تتطلب سداد املبالغ خالل 30 - 90 يوماً من تاريخ الفاتورة.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013
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إدارة املخاطر املالية - تتمة  29

إدارة رأس املال
إن سياسة مجلس اإلدارة هي املحافظة على قاعدة رأسمالية قوية لكي حتافظ على ثقة املستثمرين والدائنني والسوق والستمرارية 
تطور األعمال مس���تقبالً. يقوم مجلس اإلدارة مبراقبة رأس املال، والذي تعرفه املجموعة بأنه إجمالي حقوق املس���اهمني باس���تثناء 

احلصص غير املسيطرة ومستوى األرباح املوزعة على املساهمني العاديني.

يس���عى املجلس للحفاظ على التوازن بني العائدات العالية املمكنة مبس���تويات االقتراض العالية واملنافع والضمان اللذين يحققهما 
مركز رأس���مالي قوي. تهدف املجموعة إلى حتقيق عائد على حقوق املس���اهمني )باس���تثناء احلصص غير املسيطرة( يكون أكبر من 

املتوسط املرجح ملصروف الفوائد املحمل على القروض والتسهيالت التي حتتسب عنها فوائد.

تقوم املجموعة بإدارة هيكل رأس���مالها وإدخال تعديالت عليها يف ضوء التغيرات يف األحوال االقتصادية وتوقعات املس���اهمني. لم 
تدخل الشركة تعديالت يف األهداف أو السياسات أو العمليات خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013 و31 ديسمبر 2012.

تراقب املجموعة رأس���مالها باس���تخدام نس���بة معدل الدين إلى رأس املال، وهي صايف الدين مقسوماً على إجمالي رأس املال زائد 
صايف الدين. إن سياسة املجموعة هي احلفاظ على نسبة معدل الدين إلى رأس املال أقل من 40٪. حتتسب الشركة ضمن الدين 
القروض والتس���هيالت التي حتمل فوائد ناقص النقد وما يعادله. يش���تمل رأس املال على حقوق املساهمني املنسوبة إلى املساهمني 

يف الشركة األم.

20132012
ريال قطريريال قطري

914,905,3011,064,845,296القروض والتسهيالت التي حتمل فوائد
)364,996,201()429,300,476(ناقص : النقد وما يعادله

485,604,825699,849,095صايف املديونية

6,902,688,9706,408,617,095إجمالي رأس املال

7,388,293,7957,108,466,190رأس املال وصايف الدين

9.8%6.6%نسبة املديونية إلى رأس املال

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013
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القيمة العادلة لألدوات املالية  30

تتكون األدوات املالية من موجودات مالية ومطلوبات مالية.

املوج���ودات املالي���ة تش���تمل على أرصدة ل���دى البنوك وودائع بنكية قصيرة األجل ومبالغ مس���تحقة من أط���راف ذات عالقة ومبالغ 
محتجزة مدينة وذمم مدينة أخرى وذمم جتارية مدينة. واملطلوبات املالية تش���تمل على حس���ابات س���حب على املكشوف من البنوك 

وقروض وتسهيالت حتمل فوائد ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة وذمم جتارية دائنة.

إن القيمة العادلة لهذه األدوات املالية، باستثناء القروض والتسهيالت التي حتمل فوائد، تقارب قيمتها الدفترية نظراً لالستحقاقات 
قصيرة األجل لهذه األدوات.

يتم تقدير القيمة العادلة للقروض والتس���هيالت التي حتمل فوائد بناء على التدفقات النقدية املخصومة باس���تخدام س���عر الفائدة 
املتوفر حاليا لديون لها شروط وتواريخ استحقاق مماثلة.

االفتراضات واألحكام والتقديرات املحاسبية الهامة  31

انخفاض قيمة الذمم املدينة
تق���وم املجموع���ة بتقدي���ر األرصدة التجارية املدينة القابل���ة للتحصيل عندما ال يكون من املحتمل حتصي���ل املبالغ بالكامل. يتم هذا 
التقدير للمبالغ الهامة على أس���اس فردي. أما بالنس���بة للمبالغ الفردية غير الهامة ولكنها اس���تحقت السداد منذ فترة طويلة فيتم 
تقديرها بصورة جماعية ويحتس���ب لها مخصص بناء على طول الفترة الزمنية التي مضت على اس���تحقاقها اس���تنادا إلى معدالت 

االسترداد التاريخية.

انخفاض قيمة املخزون
يدرج املخزون يف الس���جالت بالتكلفة أو القيمة املمكن حتقيقها أيهما أقل. عندما يصبح املخزون قدميا أو غير صالح لالس���تخدام 
يتم تقدير صايف القيمة املمكن حتقيقها منه. يتم هذا التقدير على أساس فردي بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة. أما املبالغ الفردية 
غير الهامة ولكنها قدمية أو غير صاحلة لالس���تخدام فيتم التقدير بصورة جماعية لها ويحتس���ب لها مخصص وفقاً لنوع املخزون 

ودرجة التقادم و عدم الصالحية على أساس أسعار البيع املتوقعة.

تصنيف السويدي للكابالت قطر ذ.م.م كمشروع مشترك
السويدي للكابالت قطر ذ.م.م هي شركة ذات مسؤولية محدودة يفضي شكلها القانوني إلى الفصل بني أطراف االتفاقية املشتركة 
والش���ركة نفس���ها. إضافة إلى أنه ليس���ت هناك اتفاقية تعاقدية أو أية وقائع أو ظروف أخرى تش���ير إلى أن األطراف يف االتفاقية 
املشتركة لديهم حقوق يف املوجودات وااللتزامات عن مطلوبات االتفاقية املشتركة. مت وفقا لذلك تصنيف السويدي للكابالت قطر 

ذ.م.م كمشروع مشترك للمجموعة.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2013
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االفتراضات واألحكام والتقديرات املحاسبية الهامة - تتمة  31

انخفاض قيمة الشهرة
يتم اختبار الش���هرة املتأصلة يف تكلفة اقتناء الش���ركات التابعة والش���ركات الزميلة لتحديد االنخفاض يف القيمة بش���كل سنوي. إن 

حساب القيمة قيد االستخدام للوحدات املنتجة للنقد املتعلقة باملشاريع العقارية هي األكثر حساسية لالفتراضات التالية:

إجمالي هامش الربح: تس���تند هوامش الربح على متوس���ط القيم املحققة يف الفترة التي تس���بق بداية فترة املوازنة. يتم زيادة هذه 
الهوامش على مدى فترة املوازنة من أجل التحسينات املتوقعة على الفاعلية.

معدالت اخلصم: متثل معدالت اخلصم التقييم احلالي يف السوق للمخاطر اخلاصة بكل وحدة منتجة للنقد، بشأن القيمة الزمنية 
للنقد واملخاطر الفردية للموجودات املتعلقة بها والتي لم يتم إدراجها يف تقديرات التدفق النقدي. إن حساب معدل اخلصم يستند 
إلى ظروف خاصة يف املجموعة وقطاعاتها التش���غيلية ويش���تق من املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال. املتوسط املرجح لتكلفة رأس 
املال يأخذ يف احلسبان كل من الدين وحقوق املساهمني. يتم اشتقاق تكلفة حقوق املساهمني من العائد املتوقع على االستثمار من 
قبل مستثمري املجموعة. تستند تكلفة الدين إلى القروض التي تكون املجموعة ملزمة بها. يتم إدراج املخاطر اخلاصة بالقطاع من 

خالل تطبيق عوامل بيتا فردية. يتم تقييم عوامل بيتا بشكل سنوي استنادا إلى بيانات السوق املتاحة للعلن.

القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
يتم حتديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية من قبل مثمنني خارجيني ومستقلني لديهم مؤهالت مهنية مشهودة وخبرة حديثة 

يف موقع وفئة العقار الذي يتم تقييمه.

القيم اإلنتاجية للعقارات واآلالت واملعدات
حتدد املجموعة القيمة التقديرية لألعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت واملعدات لغرض احتس���اب االس���تهالك. يتم التقدير بعد أن 

يؤخذ يف االعتبار االستخدام املتوقع للموجودات والتلف والتآكل الطبيعي والتقادم الفني أو التجاري.

مبدأ االستمرارية
قام���ت إدارة املجموعة بتقييم مقدرة املجموعة على االس���تمرار يف أعمالها واقتنع���ت بأن للمجموعة املوارد التي جتعلها قادرة على 
االس���تمرار يف أعمالها يف املس���تقبل املنظور، باإلضافة إلى ذلك فإن إدارة املجموعة ليس���ت على علم بأية مش���كالت جوهرية تلقي 

بشك كبير على مقدرة املجموعة باالستمرار. وعليه يستمر إعداد البيانات املالية املوحدة على أساس مبدأ االستمرارية. 

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
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ضريبة الدخل  32

تخضع بعض الش���ركات التابعة للمجموعة التي لديها ش���ركاء من غير مواطني دول مجلس التعاون اخلليجي لضريبة الدخل وفقاً 
لقانون ضريبة الدخل القطري رقم 21 لسنة 2009. حتتسب الضريبة على األرباح العائدة للمساهمني من غير دول مجلس التعاون 
اخلليجي. ألغراض هذه البيانات املالية املوحدة فقد مت اس���تبعاد التزامات ضريبة الدخل اخلاصة بالش���ركاء األجانب نس���بة ألن 

هؤالء الشركاء قد وافقوا يف اتفاقيات الشركاء على حتمل كافة االلتزامات الضريبية والقيام بدفعها.

أرقام املقارنة  33

مت���ت إع���ادة تصنيف بعض أرقام املقارنة للس���نة الس���ابقة لتتفق مع عرض الس���نة احلالية. غير أن إع���ادة التصنيف تلك هي غير 
جوهرية ولم يكن لها أثر جوهري على املبالغ الصادر عنها التقرير مسبقا لصايف الربح أو الدخل الشامل اآلخر أو إجمالي حقوق 

املساهمني للسنة املقارنة.

إن األث���ر م���ن تعدي���ل املعلومات املقارنة نتيج���ة لتبني املعيار الدولي للتقاري���ر املالية رقم 11 “االتفاقيات املش���تركة” مت تفصيله يف 
اإليضاح رقم 2/3 “التغيرات يف السياسات املحاسبية”.


