
 

 

  
 

  ق.م.شركة ودام الغذائية ش
  

 والمواشي اللحوم لتجارة القطريةركة الش
  سابقا ق.م.ش )مواشي( 

  

  المرحلية المختصرةالمالية  البيانات
  

  في المنتھية أشھر الستة ولفترة في كما
   ٢٠١٣يونيو  ٣٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ق.م.ش شركة ودام الغذائية
  

  المرحلية المختصرةالبيانات المالية 
   ٢٠١٣يونيو  ٣٠كما في ولفترة الستة أشھر المنتھية في 

 

 
  

  الصفحة  المحتويات

 ١-٢  ةالمختصر ةالمرحلي المالية البياناتمدققي الحسابات عن مراجعة تقرير 

 ٣ المختصر  المرحلي بيان المركز المالي

 ٤ المختصر  المرحلي الشامل الدخل بيان

 ٥ المختصر  المرحلي الملكية حقوق في التغيرات بيان

  ٦  المختصر  المرحلي النقدية التدفقات بيان

 ١٢-٧  المالية المرحلية المختصرة البياناتحول  إيضاحات

  

  



 

 

  

  

  

  

  

 

  البيانات المالية المرحلية المختصرة الحسابات المستقلين عن مراجعة  يتقرير مدقق

  المساھمينإلى السادة 
  ق.م.ش شركة ودام الغذائية

  الدوحة
  دولة قطر

  

  مقدمة

ق .م.ش لشركة ودام الغذائية ٢٠١٣يونيو  ٣٠البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة كما في  بمراجعة قمنا لقد
  :والتي تتكون منق .م.ش) مواشي(المعروفة سابقا بالشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي ") الشركة("

 ٢٠١٣يونيو  ٣٠المختصر كما في  المرحلي بيان المركز المالي 

  ٢٠١٣يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  المختصر لفترة الستة المرحليبيان الدخل الشامل 

  ٢٠١٣يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  الستةالمختصر لفترة  المرحليالملكية بيان التغيرات في حقوق 

  ٢٠١٣يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  المختصر لفترة الستة المرحليبيان التدفقات النقدية 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة. 

ً المختصرة  المرحلية المالية البياناتھذه  وعرض إعداد عن مسؤول الشركة إدارةمجلس  إن  المحاسبة لمعيار وفقا
 المرحلية المالية البيانات ھذه حول تقرير إصدار يھ مسؤوليتنا إن. "المرحلية المالية التقارير " ٣٤ رقم الدولي

  . بھا قمنا يالت المراجعة إلى ستناداا المختصرة

  المراجعة نطاق

ً  مراجعتنا تمت لقد  من المرحلية المالية المعلومات مراجعة" ٢٤١٠ رقم المراجعة مھامب الخاص الدولي للمعيار وفقا
 من االستفسار على المختصرة المرحلية المالية المعلومات مراجعة أعمال تشتمل. "للمنشأة المستقل المدقق قبل

. أخرىمراجعة  إجراءات إلى باإلضافة تحليلية مراجعة إجراءات وتطبيق والمحاسبية المالية األمور عن المسؤولين
ً  يتم الذي التدقيق نطاق عن كثيراً  يقل المراجعة نطاق إن  الحصول من يمكننا ال وبالتالي الدولية التدقيق لمعايير وفقا

 ال فإننا وعليه،. التدقيق أعمال خالل من تحديدھا يمكن التي الھامة األمور بكافة علم على يجعلنا الذي التأكيد على
ً  نبدي   .كمدققين رأيا

  

  



 

 

  أساس النتيجة المتحفظة

 البالغةمشاريع قيد التنفيذ سب فيما يتعلق بالقيمة الدفترية لللم نتمكن من الحصول على دليل تدقيق كافي ومنا  )أ(
بناء على ذلك، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان من . ٢٠١٣ يونيو ٣٠لایر قطري كما في  ٣٠,٥٥٩,٦٣٧

  .للقيمة فيما يتعلق بذلكالنظر في أي انخفاض الضروري 

المتعلق بالتعويض المذكور  المدين من حكومة قطررصيد العلى تتمكن الشركة من الحصول على تأكيد لم   )ب(
المرحلية المختصرة، ولذلك لم نتمكن من التحقق من صحة ھذه  الماليةالبيانات  حول ٥ في اإليضاح رقم
  .المبالغ المدينة

الحصول على البيانات المالية المتعلقة بعدد من األسھم األجنبية غير المدرجة والبالغة لم تتمكن الشركة من   )ج(
المالية  البياناتبسبب عدم توفرھا في تاريخ إصدار  ٢٠١٣ يونيو ٣٠لایر قطري كما في  ٢٠,٧١٩,٢٠٠

اض للقيمة النظر في أي انخفتحديد ما إذا كان من الضروري وبالتالي لم نتمكن من . المرحلية المختصرة
  .فيما يتعلق بذلك

  
  المتحفظة نتيجةال

 النتيجة أساسفي فقرة  المذكورة األمور على المترتبة اآلثار باستثناءو استناداً إلى ما قمنا به من أعمال المراجعة،
يونيو  ٣٠كما في المرفقة  المالية المرحلية المختصرة بياناتالفإنه لم يتبادر إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن  ،ةالمتحفظ
  ".التقارير المالية المرحلية " ٣٤غير معدة، من جميع الجوانب الجوھرية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ٢٠١٣

  

  

 
 
   يعقوب حبيقة    ٢٠١٣ يوليو ٣٠

  م جي  إكي بي     الدوحة
 ٢٨٩ سجل مراقب الحسابات رقم                                                                                  دولة قطر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )تابع( – المختصرة المرحلية المالية البيانات مراجعة عن المستقلين الحسابات مدققي تقرير
ق.م.شركة ودام الغذائية ش
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٣ 
  

  المختصر المرحليالمركز المالي  بيان
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠في كما 

  
يونيو             ٣٠

٢٠١٣  
ديسمبر         ٣١

٢٠١٢ 
    إيضاح الموجودات

     
     الموجودات غير المتداولة

 ٢٢,٠٥٩,١٨٦  ممتلكات ومعدات
 

٢٢,٨٩٣,٥٩١ 
 ٣٠,٥٥٢,٣٤٠  ٣٠,٥٥٩,٦٣٧   مشاريع قيد التنفيذ
 ٢٦,٩٥٦,٧٢٠  ٢٧,٢٢٢,٩٢٠ للبيعمتاحة  موجودات مالية

 ١,٥٤٠,٥٧٩  ١,٦٦٣,٦٠٥  موجودات بيولوجية

٨١,٩٤٣,٢٣٠  ٨١,٥٠٥,٣٤٨ 
     الموجودات المتداولة

 ٤٧,٠١٧,٣٤٢  ٢١,٦٨٧,٩٦٤  مخزون
 ٢,٥٤٤,١٨٠  ٢,٥٤٤,١٨٠ شركة زميلة مستحق من

 ٤٢٨,٥٣٢,٢٩٤  ٣٧٥,٦١٧,٥٧٤ ٥تجاريون وآخرونمدينون 
 ٢٣,٦٢٤,٣٣٩  ٢٤٧,٤٨٤,٧٤٨ ٦ نقد وبنوك

  ٥٠١,٧١٨,١٥٥  ٦٤٧,٣٣٤,٤٦٦ 
 ٥٨٣,٦٦١,٣٨٥  ٧٢٨,٨٣٩,٨١٤  إجمالي الموجودات

  
   المطلوبات و حقوق الملكية

 
 

   مطلوبات غير متداولة
 

 
 ٤,٩٦٤,٧٩٤  ٥,٣١٨,٧١٦  مكافآت نھاية خدمة الموظفين
 ١٠,٠٠٠,٠٠٠  -  مستحق إلى حكومة دولة قطر

  ١٤,٩٦٤,٧٩٤  ٥,٣١٨,٧١٦ 
     متداولةمطلوبات 
 ١٨٠,٨٥٢,٩٠٥  ١٧٣,٢٩٣,٨٠٦ تجاريون وآخروندائنون
 ١٢٠,١٢٧,٧٢٦  ٣٢١,٢١٧,٤٠٥ ٧ ات قصيرة األجلمرابح

  ٣٠٠,٩٨٠,٦٣١  ٤٩٤,٥١١,٢١١ 
 ٣١٥,٩٤٥,٤٢٥  ٤٩٩,٨٢٩,٩٢٧  المطلوبات إجمالي

   )٥صفحة ( حقوق الملكية
 

 
 ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ٨ رأس المال
 ٢٦,٧١٤,٥٢٣  ٢٦,٧١٤,٥٢٣  قانونياحتياطي 

 ٧٧,٤١٧  ٣٤٣,٦١٧   احتياطي القيمة العادلة
 (١٥,٦٥٤,٠٢٥)  (١٥,٠٧٢,١٩٣) األجنبيةالعمالت تحويل احتياطي

 ٧٦,٥٧٨,٠٤٥  ٣٧,٠٢٣,٩٤٠  مدورةأرباح 
 ٢٦٧,٧١٥,٩٦٠  ٢٢٩,٠٠٩,٨٨٧ إجمالي حقوق الملكية

 ٥٨٣,٦٦١,٣٨٥  ٧٢٨,٨٣٩,٨١٤  الملكية وحقوق المطلوبات إجمالي
 
  

 ٣٠بتاريخ  بالنيابة عنه عليھاع يقالتوتم والشركة إدارة من قبل مجلس  مرحلية المختصرةال ھذه البيانات المالية ىتمت الموافقة عل
  :قبلمن  ٢٠١٣يوليو 

 
 
  

  

  
  .المالية المرحلية المختصرة البياناتمن ھذه  ال يتجزأ اً جزءتشكل  ١٣إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

 الكعبي حمد راشد عبد الرحمن/ السيد  عبد العزيز علي عجالن المريخي / السيد
 العضو المنتدبرئيس مجلس اإلدارةنائب
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٤ 
  

  المختصر المرحلي الشامل الدخل بيان
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتھية في  لستة أشھرفترة ال

  يونيو ٣٠لستة أشھر المنتھية في فترة ال  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

     إيضاح 
       

 ١٣٨,٤٦٦,٢٥٢  ١٥٢,٨٧٢,٨١٢   المبيعات
 (٢٨٧,٤٩١,٩٥٨)  (٢٧٥,٢٠١,١٨٥)    تكلفة المبيعات

 (١٤٩,٠٢٥,٧٠٦)  (١٢٢,٣٢٨,٣٧٣)    خسارةمجمل ال
    

 (١٧,٥٣١,٨١٧)  (١٧,١٥١,١٨٨)    إدارية وعمومية فيرامص
 ١,٧٨٤,٥٠٠  -   العقاريالتغير في القيمة العادلة لالستثمار

 ٢٠٦,١٠٢,٠٣٠  ١٧١,٤٦٣,٨١٤   ٥  تعويض الحكومة
 ١,١٣٥,٤٥٤  ٤٦١,٦٤٢    ادات أخرىريا

 ٤٢,٤٦٤,٤٦١  ٣٢,٤٤٥,٨٩٥    نتائج األنشطة التشغيلية 
 (٧٥٨,٨٨٥)  -   الحصة من نتائج شركة زميلة

 ٤١,٧٠٥,٥٧٦  ٣٢,٤٤٥,٨٩٥    ربح الفترة 
      

     األخرالدخل الشامل 
 

 

      :بنود يمكن إعادة تصنيفھا الحقا إلى الربح أو الخسارة
 (٢٦٢,٨٠٠)  ٢٦٦,٢٠٠  المتاحة للبيعالماليةللموجوداتصافي التغير في القيمة العادلة

 (٨٠,٠٦٦)  ٥٨١,٨٣٢     العمليات األجنبية –تحويل العمالت األجنبية  اتفروق
 (٣٤٢,٨٦٦)  ٨٤٨,٠٣٢     الدخل الشامل اآلخر للفترة

 ٤١,٣٦٢,٧١٠  ٣٣,٢٩٣,٩٢٧    لفترةلإجمالي الدخل الشامل 
        

       العائدات على السھم
 ٢.٣٢  ١.٨٠  ٩ لسھم لالعائد األساسي والمخفض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .من ھذه البيانات المالية المرحلية المختصرة ال يتجزأ جزءاً تشكل  ١٣إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
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٥ 
  

  المختصر المرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية

  ٢٠١٣يونيو  ٣٠لستة أشھر المنتھية في فترة ال

  

احتياطي قانونيرأس المال 
احتياطي القيمة 

العادلة
 تحويل احتياطي
 المجموع   أرباح مدورة األجنبيةالعمالت

            
 ٢٦٤,٥٥٤,٩٠٧  ٧٠,٢٦٠,٢٨٨  (٥,٨٩٧,١٦٣)  ٣٧٠,٧١٧  ١٩,٨٢١,٠٦٥  ٢٠١٢١٨٠,٠٠٠,٠٠٠يناير١الرصيد في

 (٥,٩٢٢,١٧٣)  (٥,٣١٤,٧٧١)  -  -  (٦٠٧,٤٠٢) -  )١٢إيضاح رقم (تعديالت السنة السابقة 
 ٢٥٨,٦٣٢,٧٣٤  ٦٤,٩٤٥,٥١٧  (٥,٨٩٧,١٦٣)  ٣٧٠,٧١٧  ١٩,٢١٣,٦٦٣  ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠١٢يناير١الرصيد كما في

            :الدخل الشامل للفترة
 ٤١,٧٠٥,٥٧٦  ٤١,٧٠٥,٥٧٦  -  -  - -  ربح الفترة

 (٣٤٢,٨٦٦)  -  (٨٠,٠٦٦)  (٢٦٢,٨٠٠)  - - الدخل الشامل األخر
 ٤١,٣٦٢,٧١٠  ٤١,٧٠٥,٥٧٦  (٨٠,٠٦٦)  (٢٦٢,٨٠٠)  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة

 (٥٤,٠٠٠,٠٠٠)  (٥٤,٠٠٠,٠٠٠)  -  -  -  - توزيعات أرباح مدفوعة
 ٢٤٥,٩٩٥,٤٤٤  ٥٢,٦٥١,٠٩٣  (٥,٩٧٧,٢٢٩)  ١٠٧,٩١٧  ١٩,٢١٣,٦٦٣  ٢٠١٢١٨٠,٠٠٠,٠٠٠يونيو٣٠الرصيد في

            
 ٢٦٧,٧١٥,٩٦٠  ٧٦,٥٧٨,٠٤٥  (١٥,٦٥٤,٠٢٥)  ٧٧,٤١٧  ٢٦,٧١٤,٥٢٣  ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠١٣يناير  ١الرصيد في

           :الدخل الشامل للفترة
 ٣٢,٤٤٥,٨٩٥  ٣٢,٤٤٥,٨٩٥  -  -  - - ربح الفترة

 ٨٤٨,٠٣٢  -  ٥٨١,٨٣٢  ٢٦٦,٢٠٠  - - الدخل الشامل األخر
 ٣٣,٢٩٣,٩٢٧  ٣٢,٤٤٥,٨٩٥  ٥٨١,٨٣٢  ٢٦٦,٢٠٠  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة

 (٧٢,٠٠٠,٠٠٠)  (٧٢,٠٠٠,٠٠٠)  -  -  -  -  توزيعات أرباح مدفوعة
 ٢٢٩,٠٠٩,٨٨٧  ٣٧,٠٢٣,٩٤٠  (١٥,٠٧٢,١٩٣)  ٣٤٣,٦١٧  ٢٦,٧١٤,٥٢٣  ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٣يونيو  ٣٠الرصيد في 

  
  
  
  
  
  
  

  .من ھذه البيانات المالية المرحلية المختصرة ال يتجزأ جزءاً تشكل  ١٣إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
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٦ 
  

   المختصر المرحلي التدفقات النقدية بيان
    ٢٠١٣يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  لستةفترة ال

 يونيو ٣٠أشھر المنتھية في لستةفترة ال    
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

    
    التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 ٤١,٧٠٥,٥٧٦  ٣٢,٤٤٥,٨٩٥  ح الفترةبر
     :لـ تسويات
 ٢,٥١٤,٥٠١  ٣,٣٦٧,٧٠٠  اإلھالك

 ٥٧٢,٣١٢  ٦٠١,٨٣٣ مخصص نھاية الخدمة للموظفين
  (١,٧٨٤,٥٠٠)  -    العقاري الستثمارل العادلة القيمة في التغير
  ٧٥٨,٨٨٤  -   زميلةالخسائر الشركة منة شركال حصة

 ٤٣,٧٦٦,٧٧٣  ٣٦,٤١٥,٤٢٨ 
     :التغيرات في

 ٦٥٧,٦٠٨  -   بيولوجيةموجودات    
 (١٢,٦٣٧,٠٧٠)  ٢٥,٣٢٩,٣٧٨  المخزون  

 )١٠٥,٣٩١,٨٧٠(  ٥٢,٩٩٥,١٨٨  وآخرون مدينون تجاريون
  ٦٥,٨٤٤,٣٧٦ (٧,٥٨٨,٨٩٦)تجاريون وآخرون دائنون

  - (١٠,٠٠٠,٠٠٠) المستحق إلى حكومة قطر
   ٧,٧٦٠,١٨٣(  ٩٧,١٥١,٠٩٨( 

 (١٥٨,٧٠٦)  (٢٤٧,٩١١)    للموظفين الخدمة نھايةالمدفوع من مكافأة 
 )٧,٩١٨,٨٨٩(  ٩٦,٩٠٣,١٨٧   أنشطة التشغيل) في ةالمستخدم/(من ةالناتجة النقدي اتالتدفق يصاف

     
    االستثمارالتدفقات النقدية من أنشطة 

 (٢,٢٥٨,٤١٩)  (٢,٤٦٢,٣٣٠)ممتلكات ومعدات اقتناء
 ١٠٦,٩٥٩   -  ممتلكات ومعدات استبعادمن  تمتحصال
 (١٤٦,٤٨١)   -التنفيذ قيدمشاريع لدفعات 
 (٢,٢٩٧,٩٤١)   (٢,٤٦٢,٣٣٠)االستثمارأنشطةفيةالمستخدمةالنقدي اتالتدفق يصاف

     
   التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 ٥٩,٢٧٧,٧٧٩ ٢٠١,٠٨٩,٦٧٩  قصيرة األجل اتفي مرابحصافي الحركة 
 (٥٤,٠٠٠,٠٠٠) (٧٢,٠٠٠,٠٠٠)مدفوعةتوزيعات أرباح 

  ٥,٢٧٧,٧٧٩  ١٢٩,٠٨٩,٦٧٩ أنشطة التمويلالناتجة منالتدفقات النقدية يصاف
         

  (٤,٩٣٩,٠٥١)  ٢٢٣,٥٣٠,٥٣٦   خالل الفترةوما يعادلهالنقد يالتغير في صاف

 ٢٧,٢٠٦,١٥١ ٢٣,٥٢٤,٣٣٩ في بداية الفترة وما يعادلهالنقد 
 (٧١,٩٢١)  ٣٢٩,٨٧٣ التحويل اتصافي فروق

 ٢٢,١٩٥,١٧٩  ٢٤٧,٣٨٤,٧٤٨ )٦إيضاح(في نھاية الفترة  وما يعادله النقد
  
 
 
 
  
  
 
 
  

  .من ھذه البيانات المالية المرحلية المختصرة ال يتجزأ جزءتشكل  ١٣إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
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   ٢٠١٣يونيو  ٣٠لستة أشھر المنتھية في لفترة ا

٧ 
  

  الوضع القانوني والنشاط الرئيسي  ١

  ٧٥رقم  قتصاد والتجارةقرار وزير االبموجب كشركة مساھمة قطرية  ")الشركة(" ق.م.ش ودام الغذائية شركة تأسست
  .٢٠٠٣لسنة 

على تغيير اسم الشركة من الشركة القطرية لتجارية  ٢٠١٣مارس  ٦عقدة في نالعمومية غير العادية الموافقت الجمعية 
  .ق وتم تعديله في النظام األساسي للشركة.م.ق إلى شركة ودام الغذائية ش.م.ش) مواشي(اللحوم والمواشي 

إضافة إلى ذبح األغنام واألبقار وتزويد السوق  واللحوم واألعالفتجارة المواشي استيراد و الرئيسي ھوالشركة  إن نشاط
  .المحلية باللحوم الطازجة والمنتجات المتعلقة بھا

  .في السودان فرع الشركة عملياتالمرفقة الموجودات والمطلوبات ونتائج  المختصرة المالية المرحلية بياناتالتشمل 

  أسس اإلعداد   ٢

  بيان االلتزام
ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  للشركةالبيانات المالية المرحلية المختصرة تـم إعداد  الخاص بالتقارير المالية  ٣٤وفقا
كاملة من البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية  شركةوھي ال تحتوي على كافة المعلومات المطلوبة إلعداد . المرحلية

توضيحية مختارة لشرح األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغيرات في غير أنه تم إدراج إيضاحات . للتقارير المالية
  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١المركز المالي واألداء المالي للشركة منذ البيانات المالية السنوية كما في وللسنة المنتھية في 

  
  التقديرات واألحكام

وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق تقوم اإلدارة من أجل إعداد ھذه البيانات المالية المرحلية المختصرة ب
قد تختلف النتائج الفعلية . السياسات المحاسبية والمبالغ الصادر عنھا التقرير للموجودات والمطلوبات والدخل والمصروف

  .عن ھذه التقديرات

الرئيسية للشك في التقديرات األحكام الھامة الموضوعة من قبل اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر 
  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١كانت ھي نفسھا تلك المطبقة على البيانات المالية كما في وللسنة المنتھية في 

  السياسات المحاسبية الھامة       ٣ 
تلك  ھي نفسھا ةالمختصر ةالمرحلي بياناتالإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد باستثناء ما تم شرحه أدناه، ف

من المتوقع أيضا أن تنعكس التغيرات . ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنوية للسنة المنتھية في 
  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١التالية في السياسات المحاسبية في البيانات المالية للشركة كما في وللسنة المنتھية في 

  التغيرات في السياسات المحاسبية
على المعايير التالية متضمنة أي تعديل الحق على المعايير األخرى وسيكون  والتعديالت الجديدة المعاييرتبنت الشركة 

  :٢٠١٣ يناير ١تاريخ تطبيقھا المبدئي ھو 

 ) راجع أ( اإلفصاحات – "المالية األدوات " ٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -
 )راجع ب( "اإلفصاح عن المساھمات في الشركات األخرى"  ١٢المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -
 )راجع ج( "قياس القيمة العادلة"  ١٣المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -
 )راجع د( )١التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (اآلخر عرض بنود الدخل الشامل  -
 )راجع ھـ( "االستثمار في الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة " ٢٨الدولي رقم  معيار المحاسبة -
 

 .وأثر التغييرات طبيعةلتوضيح أدناه تقديم المزيد من التم 
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٨ 
  

  )تابع( السياسات المحاسبية الھامة       ٣
  

  )تابع( التغيرات في السياسات المحاسبية
  

  )٢٠١١(والمطلوبات المالية مقاصة الموجودات المالية  -اإلفصاحات   )أ(

تقدم ) ٧التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية  -اإلفصاحات 
استنادا إلى متطلبات اإلفصاح الجديدة سيكون على . إفصاحات عن أثر اتفاقيات المقاصة على المركز المالي للكيان

معلومات عن ماھية المبالغ التي تمت مقاصتھا في بيان المركز المالي وطبيعة ومدى حق المقاصة بموجب  تقديمالشركة 
  .اتفاقيات المقاصة األصلية أو اتفاقيات مماثلة

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

  . معادلة للتسوية الصافية

ر كبير على صافي الموجودات والمطلوبات والدخل الشامل ليس لتبني التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية أث
  .لشركةالمعترف بھا ل

  اإلفصاح عن المساھمات في الكيانات األخرى  )ب( 

في معيار واحد كافة اشتراطات اإلفصاح عن المساھمات في الشركات  ١٢يجمع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
يشترط اإلفصاح عن معلومات عن . الزميلة والكيانات المنظمة غير الموحدة التابعة والترتيبات المشتركة والشركات

  .طبيعة ھذه المساھمات والمخاطر واآلثار المالية المصاحبة لھا

  . أثر على األصول وااللتزامات والدخل اآلخر للشركة ١٢المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ليس لتبني 

  القيمة العادلة قياس  )ج( 

وتقديم إفصاحات حول  مصدرا وحيدا لإلرشاد حول كيفية قياس القيمة العادلة ١٣المعيار الدولي للتقارير المالية رقم يقدم 
على . عندما تكون تلك القياسات مطلوبة أو مسموحا بھا بموجب معايير دولية للتقارير المالية أخرى، قياسات القيمة العادلة

وجه الخصوص فإن المعيار يوحد تعريف القيمة العادلة على أنه السعر الذي يمكن أن تتم به معاملة لبيع أصل أو تحويل 
، ٧ير المالية متضمنة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم التزام بين مشاركين في السوق بقياسات في معايير أخرى للتقار

تطلب بعض ھذه اإلفصاحات على وجه التحديد في البيانات المالية المرحلية لألدوات المالية . األدوات المالية، اإلفصاحات
  ).١٠راجع إيضاح رقم (وبناء عليه فقد قامت الشركة بإدراج إفصاحات إضافية في ھذا الخصوص 

فقد قامت الشركة بتطبيق توجيه قياس القيمة العادلة الجديد  ١٣لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ا للنصوص االنتقالية لوفق
برغم ما ذكر أعاله ليس للتغيير أثر كبير على قياس . بأثر مستقبلي ولم تقم بتقديم أي معلومات مقارنة لإلفصاحات الجديدة

  .موجودات ومطلوبات الشركة

  عرض بنود الدخل الشامل اآلخر   )د(

 متيبحيث عرض بنود الدخل الشامل اآلخر قامت الشركة بتعديل ) ١(لتعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم نتيجة ل
تصنيفھا إلى الربح أو الخسارة في المستقبل بشكل منفصل عن تلك التي ال يمكن أبدا إعادة عرض البنود التي يمكن إعادة 
  .تم أيضا عرض معلومات مقارنة. تصنيفھا إلى الربح أو الخسارة

الموجودات والمطلوبات والدخل الشامل المعترف أثر على  ١معيار المحاسبة الدولي رقم على لتطبيق ھذا التعديل  لم يكن
  .شركةللبھا 
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٩ 
  

  )تابع( السياسات المحاسبية الھامة       ٣
  

  )تابع( التغيرات في السياسات المحاسبية
  

  االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة): ٢٠١١( ٢٨معيار المحاسبة الدولي رقم   )ھـ(

  :التعديالت التاليةويقدم ) ٢٠٠٨( ٢٨يلغي معيار المحاسبة الدولي رقم ) ٢٠١١( ٢٨معيار المحاسبة الدولي رقم 

 الموجودات غير المتداولة المحتفظ بھا " ٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم : الشركات الزميلة المحتفظ بھا للبيع
وھو ينطبق على االستثمار أو جزء من االستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك " للبيع والعمليات المتوقفة

بالنسبة ألي جزء محتفظ به من االستثمار لم يتم . فة على أنھا محتفظ بھا للبيعالتي تحقق المعايير لتصبح مصن
تصنيفه على أنه محتفظ به للبيع يقوم الكيان بتطبيق طريقة حقوق الملكية إلى أن يتم استبعاد الجزء المحتفظ به 

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

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

الموجودات والمطلوبات والدخل الشامل المعترف بھا على ھام تأثير ) ٢٠١١( ٢٨ليس لتبني معيار المحاسبة الدولي رقم 
  .شركةلل
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١٠ 
  

  عقاري  استثمار      ٤
شركة عقار  تدار بواسطة األرضھذه  ،قطعة أرض في الوكرة في دولة قطر مثل االستثمار العقاري حصة الشركة فيي

  .العقاريللتطوير واالستثمار 

  .٢٠١٢النصف الثاني من سنة ببيع استثمارھا العقاري في قامت الشركة   

  تجاريون وآخرونمدينون       ٥

 
  يونيو ٣٠

 ٢٠١٣  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٢ 
     

 ١٨,٢٧٤,٨٧٩  ٣٦,٧١١,٣٥٢  مدينون تجاريون 
 (٦,٤٧٩,٤٧٥)  (٦,٤٧٩,٤٧٤) مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا

  ١١,٧٩٥,٤٠٤  ٣٠,٢٣١,٨٧٨ 
 ٣٩٨,٥٣٤,٧٧٦  ٣٣٥,٦٩٠,٠٩٥  التعويض المدين من حكومة قطر 

 ٢,٥٣٩,٢٥٦  ٢,٥٥٨,١٢٨ موظفون مدينون 
 ٢,٤٣٢,٥٨٤  ٣,٧٦٣,٦١٠  دفعات مقدمة لموردين

 ٣,٥١١,٩٤٨  ٢,٤٦٤,١١٢ مصروفات مدفوعة مقدما
 ٣٩,١٠٥  ٤٢,١٠٥ ودائع قابلة لالسترداد

 ٩,٦٧٩,٢٢١  ٨٦٧,٦٤٦  مدينون آخرون 
  ٤٢٨,٥٣٢,٢٩٤  ٣٧٥,٦١٧,٥٧٤ 

  

مثل يو الحكومة بمعرفة محددة األسترالية اللحوم بيع أسعار أن يتمثل في") الحكومة(" قطر حكومة منالمدين  الدعم
 الحكومة من المعتمدة التفاھم مذكرة وتوضح. عن الخسائر المتكبدة في ذلك الخصوص إضافة إلى ھامش ربحتعويضا 
 بنود بعض إضافية على تفسيرات وجود عدمل نظراً . التعويضات ھذه واحتساب تطبيق آلية ٢٠٠٨ يوليو ١٣ في والمؤرخة

آلية يجاد تسعى حاليا إل الشركة دارةإ فإن القانونية، اإلدارة فريق وتوصيات المتبادلة المراسالت ضوء وفي االحتساب آلية
  .للتعويض وواضحة منقحةاحتساب 

  :الحركة في التعويض المدين من حكومة قطر خالل الفترة كانت كما يلي

 يونيو ٣٠الستة أشھر المنتھية في لفترة  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
     

 ٣١٣,٠٨١,٠٣٤  ٣٩٨,٥٣٤,٧٧٦  يناير  ١كما في 
 ٢٠٦,١٠٢,٠٣٠  ١٧١,٤٦٣,٨١٤ إضافات خالل الفترة

 (١٠٧,٣٣٦,٤٧٦)  (٢٣٤,٣٠٨,٤٩٥)  دفعات مستلمة
 ٤١١,٨٤٦,٥٨٨  ٣٣٥,٦٩٠,٠٩٥  يونيو ٣٠كما في 

  

  بنوكنقد و  ٦

يونيو    ٣٠
٢٠١٣   

ديسمبر  ٣١
٢٠١٢ 

    
 ٥٣٧,٩٤٤  ٢٧٧,٤٠٤ الصندوق في نقد

 ١٥,٧٣٥,٥٠٣  ٣٢,٧١١,٥٥٩ جارية حسابات
 ٧,٢٥٠,٨٩٢  ٢١٤,٣٩٥,٧٨٥ الطلب تحت حسابات

 ٢٣,٥٢٤,٣٣٩  ٢٤٧,٣٨٤,٧٤٨  النقد وما يعادله
 ١٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠  ھامش نقدي

  ٢٣,٦٢٤,٣٣٩  ٢٤٧,٤٨٤,٧٤٨ 
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١١ 
  

  قصيرة األجل اتمرابح  ٧

يتم استخدام ھذه التسھيالت . قصيرة األجل اتالشركة على تسھيل ائتماني من بنك محلي على شكل مرابححصلت   
ھذه التسھيالت تستحق الدفع على . رأس المال العامل للشركةزون إضافة إلى تمويل متطلبات خائتمان لشراء مكخطابات 

  .ياسنو% ٥أشھر وتحمل فائدة بمعدل  ٣أقساط شھرية مع فترة سماح  ٤

  رأس المال  ٨

بقيمة اسمية تبلغ  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١و  ٢٠١٣ يونيو ٣٠كما في  اعادي سھما ١٨,٠٠٠,٠٠٠يتكون رأس مال الشركة من 
 .لایر قطري للسھم الواحد مدفوع بالكامل ١٠

 
  لسھمل فاألساسي والمخف العائد  ٩

 الفترةعدد األسھم خالل المرجح لمتوسط اللسھم الواحد من األرباح بتقسيم صافي ربح الفترة على ل اتحتسب العائدت
  :كالتالي

يونيو ٣٠لستة أشھر المنتھية فى فترة ال 
 ٢٠١٢   ٢٠١٣ 
     

 ٤١,٧٠٥,٥٧٦  ٣٢,٤٤٥,٨٩٥  صافي ربح الفترة 

 ١٨,٠٠٠,٠٠٠ الفترةخاللم القائمةألسھعدد الالمرجح المتوسط
  

١٨,٠٠٠,٠٠٠ 
 ٢.٣٢  ١.٨٠ لسھملفالعائد األساسي والمخف

 
  األدوات المالية  ١٠

  القيم الدفترية مقابل القيم العادلة  

  .قيمھا الدفتريةال تختلف بشكل جوھري عن  ٢٠١٣يونيو  ٣٠القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كما في   

  إدارة المخاطر المالية  

المفصح عنھا في البيانات المالية كما في وللسنة أھداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للشركة تطابق تلك إن مالمح   
  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتھية في 

  بالقيمة العادلة ماليةأدوات   

  مستويات ترتيب القيمة العادلة  

قياسات القيمة العادلة ھذه مصنفة في . متكررة لموجودات ومطلوبات ماليةيحلل الجدول أدناه قياسات القيمة العادلة ال
المستويات . على أساليب التقييم المستخدمةمدخالت المستويات مختلفة من مستويات ترتيب القيمة العادلة استنادا إلى 

  :المختلفة محددة كما يلي

  .مطابقة مالية ألدوات نشط سوق في) معدلة غير( المدرجة السوق أسعار: األول المستوى  •
  
والتي يمكن مالحظتھا للموجود أو مدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى األول : الثاني المستوى  •

  .المطلوب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
  
  .مدخالت ال يمكن مالحظتھا للموجود والمطلوب: الثالث المستوى  •
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  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة  

   ٢٠١٣يونيو  ٣٠لستة أشھر المنتھية في لفترة ا

١٢ 
  

  )تابع(األدوات المالية   ١٠

  )تابع(بالقيمة العادلة ماليةأدوات 

  )تابع(مستويات ترتيب القيمة العادلة  
  

  ٢٠١٣يونيو  ٣٠  

  المستوى الثالث  المستوى الثاني المستوى األول   
        

 - - ٢,٠٩٨,٧٠٠ متاحة للبيع-أسھم حقوق ملكية
 - - ٢,٠٩٨,٧٠٠  إجمالي الموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة

حقوق ملكية متاحة للبيع والتي ليس لھا سعر مدرج في السوق النشط ألدوات مطابقة يتم تقييمھا بالتكلفة  في استثمارات
  .غير مدرجة في الجدول أعالهوبالتالي 

 لم يكن. نھاية فترة التقرير التي تم فيھا التحويلتعترف الشركة بالتحويالت بين مستويات ترتيب القيمة العادلة كما في 
  .٢٠١٣يونيو  ٣٠في أو ترتيب القيمة العادلة خالل فترة الستة أشھر المنتھية ھناك أي تحويل بين المستويات 

  المحتملة االلتزامات١١     

 
   يونيو ٣٠

٢٠١٣   
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٢ 
    

 ٥,٠٠٠,٠٠٠  ١,٣٠٠,٠٠٠ ضمانخطابات 
 ٤,١٨١,٨٢٢  ١١٩,٣٧٠  خطابات ائتمان وقبوالت بنكية 

 ١٩٨,٢٧١  ٢,٤٩٩,٧٤٩سندات أداء ومناقصة
٩,٣٨٠,٠٩٣  ٣,٩١٩,١١٩ 

 

 سابقة بفترةتعديل خاص      ١٢

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

 ٣١في  المنتھية المالية للسنةالربح  صافي خفض إلى التعديل ھذا أدى وقد .٢٠١١ ديسمبر ٣١ في المنتھية لسنةل دائنونال
  .المبلغبنفس  الدائنة األخرى الدائنين التجاريين واألرصدة وزيادة قطري لایر ٤,٨٠٠,٠٠٠ بمبلغ  ٢٠١١ديسمبر 

 ٣١ن الشركة لم تسجل فروق تحويل العمالت األجنبية المتعلقة بعملياتھا في السودان للسنة المنتھية في إ ذلك، إلىإضافة 
الذي أدى إلى  تم تعديل الفرق في التحويل كتعديل خاص بالفترة السابقة. لایر قطري ١,٢٧٤,٠٢٤بمبلغ  ٢٠١١ديسمبر 

  . بالمبلغ المذكور ٢٠١١ خرين في سنةاآلو التجاريين صافي الربح والمدينينإنخفاض في 
  

لایر قطري مقابل الزيادة  ٦٠٧,٤٠٢التعديالت أعاله كان لھا أثر على االحتياطي القانوني للشركة حيث انخفض بمبلغ 
أثرت تلك التعديالت أيضا على المبلغ المحول إلى صندوق دعم . ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في نفسھا في األرباح المدورة 

يساويه في الدائنين التجاريين لایر قطري بانخفاض  ١٥١,٨٥١األنشطة االجتماعية والرياضية حيث انخفض بمبلغ 
 .٢٠١١ديسمبر  ٣١واآلخرين كما في 

  أرقام مقارنة     ١٣

متى كان ذلك ضروريا للحفاظ على االنسجام مع أرقام سنة  ٢٠١٢المعروضة في سنة األرقام المقابلة تمت إعادة تصنيف 
 .لفترة المقارنةإال أن إعادة التصنيف ھذه لم يكن لھا أي أثر على صافي الربح أو إجمالي حقوق الملكية . ٢٠١٣


