�رشكة قطر لنقل الغاز املحدودة (ناقالت) �ش.م.ق
�رشكة م�سـاهمة قطرية

ر�أ�س مال ال�رشكة
يبلغ ر�أ�س املال امل�رصح به  5,600,000,000ريال قطري (خم�سة مليارات و�ستمائة مليون ريال قطري) موزعة على
( 560,000,000خم�سمائة و�ستني مليون) �سهم.
القيمة الأ�سمية لل�سهم
 10رياالت (ع�رشة رياالت قطرية)
املقر الرئي�سي لل�رشكة
يقع املقر الرئي�سي لل�رشكة ومركزها القانوين يف مدينة الدوحة بدولة قطر.
هاتف+974 4499 8111 :
فاك�س+974 4448 3111 :
�ص.ب 22271 :الدوحة – قطـر
www.nakilat.com.qa
مدة ال�رشكة
املدة املحددة لل�رشكة هي خم�سني �سنة ميالدية تبد�أ من تاريخ �صدور قرار وزير االعمال والتجارة بالت�رصيح ب�إن�شاء ال�رشكة
يف  18يوليو ،2004ويجوز متديد هذه املدة بقرار من اجلمعية العامة غري العادية.
ال�سنة املالية لل�رشكة
تبد�أ ال�سنة املالية لل�رشكة يف  01يناير و تنتهي يف  31دي�سمرب من كل عام.
�إدراج ا�سهم ال�رشكة للتداول بالبور�صة
مت �إدراج �أ�سهم ال�رشكة ببور�صة قطر و يتم التداول فيها وفقا لقوانيني و لوائح بور�صة قطر.
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التقرير ال�سنوى ل�سنة 2011

ح�رضة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين
�أمري البالد املفدى

�سمو
ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين
ويل العهد الأمني
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ر�سالة «ناقالت»
حتقيق �أعلى عائد على ا�ستثمارات امل�ساهمني من خالل:
• تفعيل اال�ستثمار يف جوهر �أعمالنا التجارية اخلا�صة بنقل الغاز الطبيعي امل�سال واملنتجات امل�صاحبة للغاز من خالل الرقابة
الدقيقة للتكلفة و�إدارة فعالة للمخاطر واالبتكار يف عمليات التمويل .
• �إن�شاء “مراكز متتاز بالتفوق والإمتياز” لإ�صالح و�صيانة ناقالت الغاز الطبيعي امل�سال ال�ضخمة والناقالت الأخرى ،وبناء
ال�سفن ال�صغرية ذات القيمة العالية ،وبالتايل �إ�ضافة �أ�صول هامة لدولة قطر.
• توفري الدعم املتكامل لل�سفن واملراكب البحرية.
• معرفة وحتديد �أ�ساليب العمل الفعالة ذات القيمة امل�ضافة وتطبيقها.
• توظيف وتطوير العاملني الذين يتمتعون بالكفاءة يف �أداء عملهم واملحافظة عليهم.
• االمتثال التام مع جميع الت�رشيعات ال�سارية واللوائح ذات ال�صلة ومعايري ال�صناعة البحرية.
• التقيد ب�أعلى املعايري الأخالقية للنزاهة يف جميع العالقات التجارية.

ر�ؤية «ناقالت» امل�ستقبلية
ر�ؤية “ناقالت” هي �أن تكون الرائدة على م�ستوى العامل يف امتالك وت�شغيل �سفن نقل الغاز الطبيعي امل�سال و�سفن نقل املنتجات
امل�صاحبة للغاز و�أن تكون املزود املُف�ضل خلدمات �إ�صالح وبناء ال�سفن قيا�س ًا مبدى ر�ضا العمالء والربحية والنمو وكفاءة
الت�شغيل ،مع �أعلى املعايري اخلا�صة بال�سالمة وال�صحة والبيئة واجلودة.
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تقرير
جمل�س الإدارة

ال�ســـــالم عليــــكم
بالإنابة عن جمل�س �إدارة �رشكة «ناقالت» ،ي�سعدنى �أن �أرحب بكم فى �إجتماعنا ال�سنوى العام و �أن �أعر�ض عليكم تقرير
ال�رشكة ال�سنوى ال�سابع.
كانت ال�سنة املا�ضية حافلة �أي�ضا بالإجنازات بالن�سبة ل�رشكة «ناقالت» ،فقد �إ�ستمرت ال�رشكة فى التقدم ل�صعودها �إىل القمة
ك�أكرب �رشكة لنقل الغاز الطبيعى امل�سال و ذلك فى �أقل من �ستة �سنوات.
�إن جممل �أ�سطول ال�سفن ل�رشكة «ناقالت» و املكون من عدد � 54سفينة حديثة لنقل الغاز الطبيعى امل�سال و �أربع �سفن لنقل
غاز البرتول امل�سال (مملوكة منا�صفة مع �رشكة املالحة القطرية) ميثل جملة �إ�ستثمارات تقارب  11مليار دوالر (مبا يعادل
 40مليار ريال قطرى) مما ي�ضع ال�رشكة فى مركز ال�صدارة عامليا فى القدرة على نقل الغاز الطبيعى امل�سال دون منازع.
و ك�رشكة حديثة العهد ،فنحن ال نزال نتمتع بنمو قوى كما هو مو�ضح فى ملخ�ص الأن�شطة لعام  2011فى تقرير هذه ال�سنة.
�إن القوة الدافعة لذلك النمو قائمة على �إلتزام ال�رشكة بتنويع الأعمال ،و يبدو ذلك وا�ضحا من خالل العديد من الإجنازات
التى حققناها خالل ال�سنة املا�ضية؛ مبا فى ذلك البدء ب�أول �سنة كاملة لعمليات الت�شغيل فى حو�ض �إرحمة بن جابر اجلالهمة
لبناء و �إ�صالح ال�سفن من قبل �رشكات امل�شاريع امل�شرتكة التابعة لنا و هى « ناقالت كيبيل للأعمال البحرية» ( )N-KOMو
• «ناقالت دامن �شيبياردز قطر» (.)NDSQ
�أود �أن �أعر�ض عليكم ملخ�ص خمت�رص عن �إجنازاتنا فى حو�ض ال�سفن خالل عام :2011
• لقد قامت �رشكة “ ”N-KOMبتوفري �أوىل خدماتها فى جمال الأحوا�ض اجلافة ل�سفينة “�سمي�سمة” اململوكة ل�رشكة “ناقالت
ماران” ،و بالإنتهاء من  44م�رشوع لإ�صالح و �صيانة ال�سفن ،و الذى يت�ضمن �إ�صالح و �صيانة عدد � 19سفينة لنقل الغاز
الطبيعى امل�سال و  3ناقالت و � 5سفن لتحميل احلاويات و � 10سفن م�ساعدة و قطر و  4من�صات للحفر و � 3سفن و هياكل.
• لقد بد�أت �رشكة “ ”NDSQبالعمل على بناء بارجة بطول  140مرت لتحميل و نقل ال�سفن و التى من املتوقع الإنتهاء من
عملية بنا�ؤها فى �أكتوبر  ،2012كما بد�أت فى بناء � 19سفينة �أخرى ذات جودة عالية لإ�ستخدامهم من قبل �رشكة قطر للنقل
البحرى فى عمليات ت�شغيل ميناء م�سيعيد ،و بذلك تكون هذه ال�سفن �أول �سفن م�صنعة من الفوالذ يتم بنا�ؤها فى را�س لفان.
�إ�ستمرت عملية البناء التدريجى للمرافق اجلديدة فى حو�ض بناء ال�سفن بامل�ضى بخطى �رسيعة فى عام  ،2011و فيما يلى
الإ�ضافات التى مت �إجنازها او التى قامت ال�رشكة ب�إحراز تقدم فى �ش�أنها خالل عام :2011
• الإنتهاء من ت�شييد ر�صيف عائم �ضخم (بطول  405مرت و عر�ض  66مرت) لديه قدرة حمولة ت�صل �إىل  75.000طن و قادر
على توفري خدمات الأحوا�ض اجلافة ل�سفن “ ”Q-Maxو هى �أكرب �سفن فى �أ�سطول ال�سفن التابع لنا ،بالإ�ضافة �إىل �سفن نقل
البرتول ال�ضخمة.
• ال تزال عملية البناء جارية لإن�شاء مرفق لإ�صالح ال�سفن و التى ي�صل طولها �إىل  120مرت ،و ميتاز بوجود رافعات ال�سفن و
ر�صيف عائم و مرا�سى لعدد من ال�سفن و خدمات توفري الدعم.
• عمليات البناء ال تزال جارية لقاعة بطول  180مرتا و التى يتم التحكم مبناخها الداخلى ب�شكل كامل  ،و لديها ور�شتني
منف�صلتني للقيام ب�أعمال الت�شطيبات النهائية و جتديد اليخوت الفاخرة بطول تقريبى ي�صل �إىل  170مرت.
8

�رشكة قطر لنقل الغاز املحدودة (ناقالت) �ش.م.ق

�رشكة قطر لنقل الغاز املحدودة (ناقالت) �ش.م.ق

• الإنتهاء من و�ضع الت�صميمات الفكرية ملن�ش�أة متخ�ص�صة فى ت�صنيع القوارب الرتفيهية و القوارب التجارية امل�صنعة من �ألياف
البال�ستيك املقوى و التى ي�صل طولها �إىل  30مرت.
�إن ما قمنا بتحقيقه خالل ال�سنة ال�سابقة ،يمُ كننا من �أن ن�ؤكد و من دون تردد �أن دولة قطر لديها الآن �صناعة بحرية �شاملة و
متكاملة ،و ب�أن ناقالت تت�رشف بريادتها لل�رشكات العاملة فى جمال ال�صناعة البحرية فى دولة قطر.
و ال تقت�رص �إجنازاتنا فى عام  2011فقط على حو�ض ال�سفن ،فقد مت �إحراز تقدم ملحوظ من قبل �إدارة �أ�سطول ال�سفن لو�ضع
التح�ضريات ال�رضورية لإدارة �سفننا مبا�رشة من قبل ال�رشكة ،فقد مت و�ضع القاعدة ال�رضورية لعملية �إدارة و ت�شغيل �أربع
�سفن لنقل غاز البرتول امل�سال من قبل �رشكة ناقالت فى عام  ،2011و مت البدء فى عملية ت�شغيل ال�سفن فى بداية عام .2012
كذلك ت�ضمنت العملية و�ضع الأ�س�س ال�رضورية من توظيف العنا�رص املنا�سبة و تطوير خدمات الدعم الالزمة و نقل عقود
العمل لأكرث من  100موظف بحرى من طاقم �إدارة ال�سفن من �رشكة “�شل” �إىل �رشكة “ناقالت”.
و بالتوازى مع مبادرات ال�رشكة للإدارة املبا�رشة لأ�سطول ال�سفن ،قامت ناقالت �أي�ضا بالإ�ستمرار فى جلب باقى خدمات
الأ�سطول الأخرى �إىل ال�رشكة ،و ذلك �ضمن اجلهود املتوا�صلة لتعزيز كفاءة عملية الت�شغيل و خف�ض التكاليف ،مبا فى ذلك
نقل خدمات الأمور الإدارية �إىل �رشكة ناقالت من بع�ض �رشكات امل�شاريع امل�شرتكة لنقل الغاز الطبيعى امل�سال.
و فى عام  ،2011مت حتقيق خطوات متقدمة فى عملية تقطري القوى العاملة فى ال�رشكة ،مما �أدى �إىل زيادة القوى العاملة
الوطنية فى ال�رشكة بن�سبة  %65بالإ�ضافة �إىل وجود خطط و برامج لت�رسيع اجلهود املبذولة فى هذا املجال فى ال�سنوات املقبلة،
فقد مت حتقيق تقدم فى عملية تعريف املجتمع القطرى و خ�صو�صا الطالب بفر�ص العمل املتوفرة لدى ناقالت فى كل من
حو�ض �إرحمه بن جابر اجلالهمة لبناء و �إ�صالح ال�سفن و التدريب املهنى لعنا�رص طاقم ال�سفن على منت �سفن ناقالت من
خالل برنامج تطوير الطاقم البحرى لل�سفن.
و فى عام � ،2011شاركت ناقالت كواحدة من �ضمن � 17رشكة قطرية فى �إعداد التقرير االول عن التنمية ال�صناعية
امل�ستدامة فى دولة قطر� .إن هذا التقرير و الذى يتم ن�رشه �ضمن �إدارة التقيد بال�سالمة و ال�صحة و البيئة هو عبارة عن ملخ�ص
للأولويات و التطور فى قطاع ال�صناعة و الطاقة القطرى� .إن �أول تقرير عن التنمية ال�صناعية امل�ستدامة قد �سلط ال�ضوء
على الإجنازات فى جمال الإ�ستمرارية و التى حققها قطاع ال�صناعة فى عام  ،2010و ذلك متا�شيا مع ر�ؤية قطر الوطنية
� .2030إن مبادرات ناقالت فى جمال تنويع الأعمال ي�ساعد دولة قطر فى الو�صول �إىل الهدف املن�شود نحو �إقت�صاد قائم على
تنويع م�صادر الدخل و �إمتالك القوى العاملة ذات مهارات متخ�ص�صة تلبي �إحتياجات ال�صناعات اجلديدة فى الدولة.
�ساهم �أداء �رشكة ناقالت خالل عام  2011فى تقوية الو�ضع املاىل لل�رشكة و حتقيق عوائد جمزية للم�ساهمني؛ فقد بلغت
الأرباح ال�صافية لعام  2011مبلغ  833مليون ريال قطرى مقارنة مع  665مليون ريال قطرى لعام � ،2010أى بزيادة
بلغت  ،% 25و ي�رس جمل�س �إدارة �رشكة ناقالت �أن يو�صى للجمعية العامة بتوزيع �أرباح نقدية مبا يعادل  85درهم لكل �سهم
عن عام  2011مقارنة مع  32درهم مع ما مت تقديره فى ن�رشة الإ�صدار الأولية ،وهو ما يعادل � 2.6ضعف ما مت تقديره فى
ن�رشة الإ�صدار الأولية ،و بالإجماىل ف�إن جمموع الأرباح التى مت توزيعها للفرتة من عام  2009و �إىل عام  2011بلغت
 2.10ريال قطرى ،و هو ما يعادل �أكرث من � 4أ�ضعاف ما مت تقديره فى ن�رشة الإ�صدار الأولية و البالغة  0.51ريال
قطرى عن نف�س الفرتة.
�إن التنمية امل�ستدامة ل�رشكة “ناقالت” و لدولتنا هى فى طليعة �أولويات ال�رشكة .و نحن نتوقع �إ�ستمرار النمو فى ال�رشكة
ليعك�س التقدم احلا�صل فى املوارد الب�رشية و الإجتماعية و الإقت�صادية و البيئية فى دولة قطر.
و فى �ضوء الر�ؤية امل�ستنرية وم�ستقبل دولة قطر كمجتمع متطور قادر على حتقيق تنمية م�ستدامة ذاتيا ،وباخلطوات الفعالة
التى نتج عنها ت�أ�سي�س �رشكة “ناقالت” و القطاع ال�صناعى البحرى القطرى ،ف�إن جمل�س الإدارة يتقدم بجزيل ال�شكر حل�رضة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثانى �أمري دولة قطر و �إىل وىل عهده الأمني �صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل
ثانى لتوجيهاتهم و دعمهم امل�ستمر ل�رشكة “ناقالت” و �رشكاتها التابعة فى جميع �أوجه التطوير و النمو ،كذلك يطيب ملجل�س
الإدارة �أي�ضا �أن يعرب عن خال�ص تقديره ل�سعادة الدكتور حممد بن �صالح ال�سادة وزير الطاقة وال�صناعة على توجيهاته
وقيادته ،و خ�صو�صا فيما يتعلق بدوره الرقابي فى �إعداد �أول تقرير للتنمية امل�ستدامة لقطاع الطاقة وال�صناعة .كذلك نتقدم
بال�شكر اخلا�ص ل�رشكة قطر للبرتول مل�ساهماتها العديدة والدائمة يف جناح �رشكة “ناقالت” �إىل وقتنا احلا�رض .و�أخري ًا ن�شكر
�رشكائنا وم�ساهمينا و�إدارة ال�رشكة وموظفيها على جهودهم املخل�صة فى حتقيق الإجنازات.
حـمـد بن را�شـد املهندي
رئي�س جملـ�س الإدارة
التقرير ال�سنوى ل�سنة 2011
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تقرير
املديـر العـام

�إىل م�ساهمينا الكرام و �رشكائنا وجميع املعنيني ب�رشكة ناقالت
بالإنابة عن �رشكة «ناقالت» ي�سعدنى �أن �أقدم لكم تقرير ال�رشكة ال�سنوى عن العام  ،2011ف�رشكة «ناقالت» معرتف بها الآن
ك�رشكة رائدة عامليا فى جمال النقل البحرى و هى تلعب دورا رئي�سيا فى �إقت�صاد حيوى لدولة تتميز بالنمو ال�رسيع.
نحن فخورون ب�أن نعر�ض عليكم الإجنازات التى مت حتقيقها مرة �آخرى خالل �سنة كانت حافلة بالأحداث بالن�سبة ل�رشكة
«ناقالت».
لقد مت �إحراز تقدم ملحوظ خالل ال�سنة ال�سابقة فى حو�ض �إرحمه بن جابر اجلالهمة لبناء و �إ�صالح ال�سفن فبعد حفل �إفتتاح
احلو�ض فى نوفمرب  2010من قبل ح�رضة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثانى �أمري دولة قطر� ،أكملت �رشكات
امل�شاريع امل�شرتكة املتخ�ص�صة فى �إ�صالح ال�سفن «ناقالت كيبيل للأعمال البحرية» ( )N-KOMو «ناقالت دامن لبناء ال�سفن»
( )NDSQال�سنة الأوىل من �أعمال الت�شغيل و التى مت من خاللها �إحراز العديد من الإجنازات الهامة.
ففى �أبريل ،قدمت �رشكة « »N-KOMلتاريخ دولة قطر حدثا هاما من خالل الإنتهاء من برنامج ال�صيانة الأول فى الدولة
لإحدى �سفن نقل الغاز الطبيعى امل�سال؛ فقد مت توفري خدمات الأحوا�ض اجلافة ملدة  20يوما ل�سفينة نقل الغاز الطبيعى امل�سال
«�سمي�سمة» و قد مت منح موظفى �رشكة « »N-KOMمكاف�أة تقديرية من �رشكة ت�شغيل ال�سفينة و ذلك تقديرا عن جودة الأعمال
املنجزة و ممار�سات ال�سالمة و الإنتهاء من �أعمال الت�شغيل فى الوقت املحدد مما ميثل �إجنازا مهما ل�رشكة حديثة تعمل فى من�ش�أة
جديدة.
�إ�ستطاعت �رشكة « »N-KOMحتقيق خطوة هامة �آخرى خالل عام  2011بتوقيع عقد بقيمة  59مليون ريال قطرى مع
�رشكة اخلليج العاملية للحفر « »GDIلإ�صالح و جتديد حفار «الدوحة» ،و هو �أول م�رشوع للحو�ض فى جمال احلفارات
البحرية.
�إ�ستطاعت �رشكة « »N-KOMفى عامها الأول من حتقيق �إجنازات فاقت توقعاتنا و ذلك من خالل تو�سيع نطاق عملها اخلا�ص
ب�إ�صالح ال�سفن لت�شمل �أعمال الهياكل البحرية  ،و بالفعل ففى نهاية عام  2011قامت �رشكة « »N-KOMبالإنتهاء من 44
م�رشوع مت�ضمنا توفري خدمات الإ�صالح و ال�صيانة لعدد � 19سفينة نقل الغاز الطبيعى امل�سال و �أربعة حفارات.
و مل تكن ال�سنة الأوىل ل�رشكة « »NDSQحافلة بعدد �أقل من الأحداث؛ فخالل عام  2011مت بدء �أعمال البناء فى �سفن
الفوالذ ،و هى الأوىل فى تاريخ مدينة را�س لفان ،داخل قاعة التجميع فى حو�ض �إرحمه بن جابر اجلالهمة لبناء و �إ�صالح
ال�سفن.
�إن �سفن القطر اخلم�سة (حتت ال�صنيع) هى جزء من طلبية مكونة من عدد � 19سفينة ل�صالح �رشكة قطر للنقل البحرى لكى يتم
�إ�ستخدامها فى ميناء م�سيعيد التابع ل�رشكة قطر للبرتول� .أي�ضا ال تزال �أعمال البناء جارية على بارجة حتميل و نقل ال�سفن و التى
يبلغ طولها  140مرت؛ و �ستمثل اخلدمات التي توفرها هذه البارجة جزءا من البنية التحتية حلو�ض ال�سفن.
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�رشكة قطر لنقل الغاز املحدودة (ناقالت) �ش.م.ق

لقد بدء فى عام  2011بناء قاعة اليخوت ال�ضخمة التابعة ل�رشكة « »NDSQو يعترب �إفتتاح هذه املن�ش�أة التى يبلغ طولها 180
مرتا و التى �ستكون قادرة على توفري خدمات الت�شطيبات النهائية لليخوت الفخمة مبثابة �إجنازا كبريا �آخر عند الإنتهاء من بنائها
فى عام .2012
كما مت �إحراز املزيد من التقدم فى حو�ض �إرحمه بن جابر اجلالهمة لبناء و �إ�صالح ال�سفن فى عام  2011من خالل املناق�شات
مع �رشكاء حمتملني فى امل�شاريع امل�شرتكة و التى من �ش�أنها �أن توفر خدمات بحرية �إ�ضافية فى را�س لفان.
مل يقت�رص التو�سع فى حمفظة ناقالت من ال�رشكات و قدراتها على حو�ض ال�سفن وحده ،ففى مقر ال�رشكة الرئي�سي فى الدوحة
مت �إحراز تقدم مهم فى م�س�ألة حتمل امل�س�ؤولية املبا�رشة لعدد متزايد من اخلدمات املتعلقة ب�أ�سطول ال�سفن� .سوف تقوم �رشكة
«ناقالت لل�شحن قطر املحدودة» ( )NSQLو اململوكة كليا ل�رشكة ناقالت ب�إدارة و ت�شغيل �أربع �سفن لنقل غاز البرتول امل�سال
فى عام  ،2012و قد متت عملية و�ضع الأ�سا�سات الرا�سخة لعملية نقل �إدارة ال�سفن فى عام  2011مبا فى ذلك الإ�ستثمار فى
�إعداد املوظفني و �أنظمة تكنولوجيا املعلومات.
كذلك فى عام  ،2011مت نقل اخلدمات الإدارية لعدد � 16سفينة مملوكة ملكية م�شرتكة �إىل �رشكة ناقالت .كما مت �إحراز خطوة
هامة فى نقل عقود العمل لعدد �أكرث من  100موظف على منت ال�سفن اململوكة كليا ل�رشكة ناقالت �إىل �رشكة «»QGTCMI
و هى مملوكة بالكامل �أي�ضا ل�رشكة ناقالت .كما �إننا قمنا بت�أ�سي�س ق�سم خمت�ص بال�شئون التجارية و التخطيط من �أجل تعزيز
م�شاركة «ناقالت» فى عملية نقل منتجات الغاز الطبيعى امل�سال القطرى.
لقد قمنا بتكري�س الغر�ض من �رشكة «ناقالت» فى ر�ؤيتها ب�أن تكون «ال�رشكة الرائدة على م�ستوى العامل يف امتالك وت�شغيل
�سفن نقل الغاز الطبيعي امل�سال و�سفن نقل املنتجات امل�صاحبة للغاز و�أن تكون املزود املُف�ضل خلدمات �إ�صالح وبناء ال�سفن؛
كما �أنه مع تطور حو�ض بناء و�إ�صالح ال�سفن و نقل العديد من �أن�شطة النقل البحرى ل�رشكة «ناقالت» ف�إننا بذلك ال ن�سعى فقط
لتحقيق ر�ؤيتنا امل�ستقبلية لل�رشكة و لكن �أي�ضا امل�ساهمة بكل فخر فى النهو�ض بدولة قطر و حتقيق هدفها يف �أن ت�صبح دولة متقدمة
ذات اقت�صاد متنوع قادرعلى حتقيق التنمية امل�ستدامة ،متا�شيا مع ر�ؤية قطر الوطنية .2030
املالمح الرئي�سية للنتائج املالية للعام املنتهى فى 2011/12/31
• بلغ �إجمايل �أرباح الت�شغيل  810.4مليون ريال قطري لعام  2011مقارنة مع  684.8مليون ريال قطري لعام 2010
 ،بزيادة قدرها  .%18كما بلغ �صايف �أرباح عام  2011مت�ضمنا �أرباح �أدوات امل�شتقات املالية من امل�شاريع امل�شرتكة 833.1
مليون ريال قطري مقارنة مع  665.1مليون ريال قطري لعام  2010بعد خ�سائر ناجتة من �أدوات امل�شتقات املالية للم�شاريع
امل�شرتكة� .إن �أرباح �أدوات امل�شتقات املالية لعام  2011هى  22.7مليون ريال قطري  ،مقارنة مع خ�سائر �أدوات امل�شتقات
املالية مبقدار  19,8مليون ريال قطري لعام  ،2010كانت نتيجة �إىل عدم �أهلية التقنية (للأغرا�ض املحا�سبية) اخلا�صة بتطبيقات
امل�شتقات (امل�سجلة يف الدفاتر املحا�سبية لبع�ض �رشكات امل�شاريع امل�شرتكة فى اخلارج) كو�سائل حتوط وفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل
رقم � .39إن التغري يف املعاجلة املحا�سبية يتطلب فقط قيد حما�سبي غري نقدي ال ي�ؤثر على �إقت�صاديات معامالت امل�شتقات وال
التدفقات النقدية �أو ال�سيولة النقدية لل�رشكة� .إن ناقالت و م�شاريعها امل�شرتكة معر�ضون ملخاطر�سعر الفائدة على الأموال
املقرت�ضة .يتم مواجهة هذه املخاطر عن طريق ا�ستخدام عقود املبادلة لأ�سعار الفائدة ( ،)SWAPوالتي �سوف حتمي ال�رشكة
من االرتفاع يف ا�سعار الفائدة يف امل�ستقبل� .إن معظم قرو�ض ناقالت و م�شاريعها امل�شرتكة قد مت احل�صول عليها يف نف�س الوقت
الذي مت فيه التوقيع على عقود ت�أجري ال�سفن مع امل�ست�أجرين.
• بلغت �إجمايل املوجودات لناقالت  31.4مليار ريال قطري كما يف  31دي�سمرب  2011مقارنة مع  32مليار ريال قطري
لعام  2010لتعك�س �إنخفا�ض ناجت من الإ�ستهالك املحا�سبى للممتلكات و املعدات خالل عام  .2011و بلغت املوجودات املتداولة
مبا يف ذلك النقد و الأر�صدة لدى البنوك  2,6مليار ريال قطرى كما يف  31دي�سمرب  .2011بينما بلغت املوجودات غري
املتداولة والتي تت�ألف �أ�سا�س ًا من الإ�ستثمارات يف ناقالت الغاز الطبيعي امل�سال واملمتالكات واملعدات واملوجودات الأخرى
قيمة  28.8مليار ريال قطرى كما فى  31دي�سمرب � .2011إن �إجمايل �أ�صول ال�رشكة مبا يف ذلك ح�صة ناقالت يف م�شاريعها
امل�شرتكة بلغت �أكرث من  43مليار ريال قطرى ،مقارنة مع  30.4مليار ريال قطري كان قد مت التخطيط لها يف ن�رشة الإ�صدار
الأوىل .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تتمتع ناقالت مب�صلحة �إقت�صادية و مب�س�ؤولية كاملة لإدارة عمليات الت�شغيل يف حو�ض �إرحمه بن
جابر اجلالهمة لبناء وا�صالح ال�سفن يف ميناء را�س لفان والذي بلغت تكلفة بنا�ؤه  10.6مليار ريال قطرى ،و مت متويله عن
طريق قطر للبرتول ،وبذلك تكون �إجماىل الأ�صول املدارة بوا�سطة «ناقالت» قد بلغت  53.6مليار ريال قطرى.
التقرير ال�سنوى ل�سنة 2011
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• بلغ �إجمايل القرو�ض  24.8مليار ريال قطرى كما يف  31دي�سمرب  2011مقارنة مع  25.6مليار ريال قطرى كما يف
 31دي�سمرب  ، 2010ويعك�س النق�ص �سداد القرو�ض.
• بلغ �إجمايل حقوق امللكية قبل احتياطي التحوط والأ�سهم غري امل�سيطرة  7.3مليار ريال قطرى كما يف  31دي�سمرب 2011
مقارنة مع  6.9مليار ريال قطرى كما يف  31دي�سمرب  .2010زاد احتياطي التحوط ال�سلبى لي�صل �إىل  5.8مليار ريال
قطرى كما يف  31دي�سمرب  2011مقارنة مع  3.5مليار ريال قطرى كما يف  31دي�سمرب  2010ويرجع ذلك ب�صفة �أ�سا�سية
للزيادة فى القيمة ال�سوقية لعقود مبادلة �أ�سعار الفائدة ( )SWAPلينتج عنها زيادة فى الإلتزامات تعك�س �إنخفا�ض �أ�سعار الفائدة
لهذه العقود� .إن احتياطي التحوط الذي يظهر بقيمة �سالبة ميثل قيد حما�سبي من اعادة التقييم للقيمة العادلة ملبادالت �أ�سعار
الفائدة .و يتوقع �أن ينخف�ض احتياطي التحوط مع مرور الوقت وذلك مع اعادة �سداد القرو�ض وانخفا�ض املبلغ اال�سا�سي
ملبادالت �أ�سعار الفائدة .و ال يتوقع �أن ي�ؤثر احتياطي الذى يخ�ص هذا التحوط ذات القيمة ال�سالبة على قائمة الدخل �أو الأرباح
املدورة� .إن القيمة ال�سالبة لالحتياطي ن�ش�أت من مبادالت �أ�سعار الفائدة التي تعود �إىل قرو�ض ذات فوائد متغرية مت احل�صول
عليها من �أجل بناء ال�سفن .كذلك تقوم ال�رشكة بالدخول يف اتفاقيات طويلة الأجل لت�أجري ال�سفن وذلك لتثبيت التدفقات النقدية
امل�ستقبلية الناجتة من ت�شغيل هذه ال�سفن � .إن هذه اال�سرتاتيجية يتوقع �أن ينتج عنها تدفقات نقدية �أكرث ثبات ًا يف امل�ستقبل وكذلك
تخفي�ض عدم الت�أكد الذي يالزم التقلبات يف ا�سعار النقل �أو �أ�سعار الفائدة.
مل يكن ممكنا «لناقالت» �أن حتقق تقدما ذو قيمة عالية دون �أ�س�س متينة ،ففى عام  2011قامت وكاالت الت�صنيف الإئتمانى
ب�إعادة ت�أكيد و �ضع ناقالت املاىل القوى ،فكل من (� )Fitch, Moddy’s and Standard & Poor’sأكدوا جميعا «�إ�ستقرار»
التوقعات امل�ستقبلية ل�رشكة « »Nakilat Incكما �إن النتائج املالية ت�ؤكد �أي�ضا على �صمود بنيتنا الإقت�صادية.
يرجع الف�ضل فى قدرة �رشكة «ناقالت» على حتقيق العديد من الإجنازات الناجحة �إىل وقتنا احلا�رض و قدرتها على تو�سيع
نطاق �أعمالها فى قطاع ال�صناعة البحرى القطرى اجلديد �إىل ر�ؤية ح�رضة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثانى �أمري
دولة قطر و توجيهات وىل عهده الأمني ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثانى .كذلك نود �أن نعرب عن خال�ص تقديرنا ل�سعادة الدكتور
حممد بن �صالح ال�سادة وزير الطاقة وال�صناعة على توجيهاته و دعمه خالل العام ال�سابق .كما تقدر «ناقالت» عالقتها القوية
ب�رشكة قطر للبرتول و �أتوجه بخال�ص ال�شكر لإدارة �رشكة قطر للبرتول و العاملني بها لدعمهم امل�ستمر ل�رشكة «ناقالت».
حممد غنام
املدير العام

الهملة �أثناء مغادرة ميناء را�س لفان

معلومات عن ال�رشكــــة
ناقالت هي �رشكة قطرية تعمل فى جمال النقل البحرى و تقوم بدور رئي�سى
فى جمال ال�صناعة البحرية القطرية .كما ت�شكل جزءا مهم ًا من منظومة �إمداد
الغاز الطبيعي امل�سال اخلا�ص بدولة قطر .تقوم �رشكة ناقالت بالإ�رشاف على
�أن�شطة حو�ض ال�سفن املبنى وفقا لأعلى املعايري العاملية و اململوك للدولة؛ كما
تقدم خدمات لل�سفن املتواجدة باملياه الإقليمية لدولة قطر.
ت�أ�س�ست «ناقالت» يف عام  2004ك�رشكة م�ساهمة قطرية مملوكة بن�سبة %50
للم�ؤ�س�سني و ٪50للجمهور .يوجد لدى ناقالت �أكرب �أ�سطول لنقل الغاز
الطبيعي امل�سال يف العامل و الذى يتكون من � 54سفينة للغاز الطبيعي امل�سال،
كما ت�شارك «ناقالت» يف ملكية  4ناقالت �ضخمة « »VLGCsلنقل غاز
البرتول امل�سال؛ و يقوم �أ�سطول �رشكة ناقالت بنقل الغاز الطبيعي امل�سال املنتج
من حقل ال�شمال القطري �إىل الأ�سواق العاملية .ويعد حقل ال�شمال �أكرب حقل
للغاز غري امل�صاحب ب�إحتياطى يبلغ %15تقريبا من �إجماىل الإحتياطى امل�ؤكد
يف العامل.

حو�ض �إرحمه بن جابر اجلالهمة لبناء و �إ�صالح ال�سفن و امل�رشوعات امل�شرتكة
قامت �رشكة ناقالت منذ �إن�شائها بتنويع �أن�شطتها لكى ت�صبح �رشكة لديها تخ�ص�ص وا�سع فى جمال �أعمال ال�صناعة البحرية .و يعترب
تطويرقاعدة ال�صناعة البحرية القطرية من خالل حو�ض ارحمة بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن اجلديد خري دليل على هذا
التوجه ،وهو حو�ض مت بنا�ؤه وفق ًا لأف�ضل املعايري العاملية لبناء و�إ�صالح ال�سفن يف ميناء را�س لفان.
قامت ناقالت ب�إن�شاء �رشكة م�شاريع م�شرتكة مع �رشكة كيبل للخدمات البحرية  -الرائدة عامليا يف جمال �إ�صالح وحتويل ال�سفن بغر�ض
�إدارة مرافق �إ�صالح ال�سفن بحيث تقوم �رشكة «ناقالت – كيبل للخدمات البحرية» ( )N-KOMب�إ�صالح و�صيانة ناقالت الغاز
الطبيعي امل�سال العمالقة وجمموعة وا�سعة من ال�سفن الأخرى و الهياكل الربية و البحرية.
كذلك قامت ناقالت بت�أ�سي�س �رشكة م�شاريع م�شرتكة مع جمموعة دامن لبناء ال�سفن  -وهي �رشكة م�شهورة عاملي ًا يف بناء ال�سفن.
و�سوف تقوم �رشكة «ناقالت دامن �شيبياردز قطر» ( )NDSQب�إدارة عملية بناء ال�سفن ذات القيمة العالية وبطول  170مرت ًا كحد
�أق�صى  ،مبا يف ذلك ال�سفن التجارية وال�سفن احلربية وخفر ال�سواحل ،واليخوت الفاخرة.
كما ت�ستمر ناقالت فى تطوير حو�ض �إرحمه بن جابر اجلالهمة لبناء وا�صالح ال�سفن و متابعة تطوير و بناء املرافق اجلديدة فى
احلو�ض.
اخلدمات البحرية و القدرات ال�صناعية
قامت �رشكة «ناقالت» بتقدمي خدمات الوكالة البحرية و التخزين و خدمات الدعم و قطر ال�سفن فى ميناء را�س لفان و ذلك لإمتام
�سل�سلة اخلدمات البحرية املتكاملة املقدمة من ال�رشكة .و متتلك «ناقالت» �رشكة امل�رشوع امل�شرتك ناقالت �سفيتزر قطر «»N-SVQ
و هو �أ�سطول مكون من  26زورق للقطر و قوارب للإر�شاد وغريها من قوارب الإمدادات و تقوم ب�إدارتها لتوفري اخلدمات على
مدار ال�ساعة يف امليناء.
ت�شكل القدرات ال�شاملة يف جمال ال�صناعة البحرية دور حموري وا�سرتاتيجي يف حتقيق الهدف املن�شود ب�أن ت�صبح دولة قطر ذات
ُ�شهرة عاملية كمركز متميز فى جمال �صناعة الغاز و نقله و اخلدمات البحرية و بناء و�إ�صالح وحتويل ال�سفن.
كذلك ت�ساعد «ناقالت» على دفع عجلة االقت�صاد القطري واال�ستثمار من �أجل م�ستقبل الدولة و ذلك من خالل كونها �رشكة بحرية
متكاملة و متنوعة الأن�شطة ،مبا يتما�شى مع ر�ؤية كل من �رشكة «ناقالت» ور�سالتها ،و ر�ؤية قطر الوطنية ،)QNV 2030( 2030
التي �أطلقها ويل العهد �سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين يف عام .2008

عوامل القوة يف ناقالت
االندماج يف �سل�سلة م�رشوعات الغاز الطبيعي امل�سال القطرية
متثل ناقالت عن�رص ًا �أ�سا�سيا يف �سل�سلة �إمداد الغاز الطبيعي امل�سال القطري .وتقوم ال�رشكة بلعب دور حموري يف واحدة من
�أكرب م�شاريع الطاقة الأكرث تقدما وذلك حتت رعاية قطر للبرتول وذلك من خالل عمليات الت�شغيل التابعة ل�رشكتي قطر غاز
ورا�س غاز و�رشكائهم يف امل�شاريع امل�شرتكة� .إن الغاز الطبيعي امل�سال املنتج واملباع للعمالء حول العامل ،يتم �إعادة ت�سويقه
من خالل عقود طويلة االجل مما ي�ؤدي لتوفري �إيرادات م�ستقرة.كما جتد �سل�سلة م�رشوعات الغاز الطبيعي امل�سال رعاية قوية
من قبل دولة قطر.
عمليات الإنتاج
تقوم �رشكات �إنتاج الغاز القطرية ب�إنتاج الغاز الطبيعى من حقل غاز ال�شمال مبوجب اتفاقيات طويلة الأجل ،حيث يتم �إنتاج
ما جممله  77مليون طن من الغاز الطبيعي امل�سال �سنوي ًا من خالل �رشكات امل�شاريع امل�شرتكة و املن�ش�آت اململوكة فى را�س
لفان.
عمليات ال�شحن  /حلقة الو�صل
تقوم �رشكات الغاز القطرية بنقل الغاز الطبيعي امل�سال عن طريق �سفن نقل الغاز احلديثة وامل�ؤجرة مبوجب عقود طويلة الأجل
مع مالكي وم�شغلي ال�سفن املعروفني و يتكون �أ�سطول ناقالت من � 14سفينة « »Q-Maxو� 31سفينة «»Q-Flexو� 9سفن
تقليدية ،كما ي�شتمل اال�سطول �أي�ض ًا على � 4سفن لنقل غاز البرتول امل�سال.
العمليات الربية � /إعادة حتويل الغاز الطبيعي امل�سال �إىل احلالة الغازية
متتلك �رشكات الغاز القطرية ن�سب ملكية �أوعقود طويلة الأجل يف حمطات ا�ستالم الغاز الطبيعي امل�سال ،من خالل جمموعة
خمتارة من اال�سواق الرئي�سية حول العامل.
�إن ا�ستثمارات دولة قطر يف دعم البنية التحتية ل�سل�سلة �إمداد الغاز الطبيعي امل�سال ،تت�ضمن مرافق يف حمطات ا�ستالم الغاز
الطبيعي امل�سال ذات املوقع اال�سرتاتيجي التالية:
• حمطة �ساوث هوك� ،أكرب حمطة للغاز الطبيعي امل�سال يف �أوروبا ،وهي موجودة يف اململكة املتحدة.
• حمطة الأدرياتيكي للغاز الطبيعي امل�سال ،وهي �أول حمطة مائية يتم بنا�ؤها وفق ًا لتقنية « »Gravityيف ايطاليا.
• حمطة غولدن با�س للغاز الطبيعي امل�سال ،وتقع يف منطقة ‹املثلث الذهبي› املرتبطة مبجال الطاقة يف والية تك�سا�س يف
الواليات املتحدة.
�أن�شطة الت�سويق
قامت �رشكات �إنتاج الغاز القطرية بتوقيع عقود طويلة الأجل لبيع الغاز الطبيعي امل�سال مع جمموعة متنوعة من العمالء ذوي
املالءة االئتمانية يف �أ�سواق متعددة يف �آ�سيا و�أوروبا و �أمريكا.

موزه يف حو�ض �إ�صالح ال�سفن التابع ل�رشكة N-KOM
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الت�صنيف االئتماين املتميز ل�رشكة ناقالت الرائدة عاملي ًا يف جمال النقل
قامت وكالتى الت�صنيف « »Standard & Poor’sو «  »Moody’sبت�صنيف �سندات ناقالت �إنك الرئي�سية بدرجة  -AAو
 Aa3والثانوية بدرجة  A+و A1على التواىل .و يعترب هذا الت�صنيف على بعد درجة واحدة �أقل من ت�صنيف دولة قطرAA
و .Aa2
ال يزال ت�صنيف �رشكة ناقالت من قبل وكاالت الت�صنيف العاملية مرتفعا مقارنة بت�صنيفات ال�رشكات الغري احلكومية يف دولة
قطر .و هذا يدل على امل�ستوى املنخف�ض جدا ملخاطر الإئتمان املتعلقة بال�رشكة و مدى قدرة ال�رشكة للوفاء بالإلتزامات املالية
وارتفاع جودة م�ستوى الإئتمان الذى تتمتع به ال�رشكة .كما قامت وكالة الت�صنيف «  »Fitchبت�صنيف ديون �رشكة «ناقالت
�إنك» الرئي�سية بدرجة  +Aوالثانوية بدرجة  .-Aوقد �أعيد ت�أكيد جميع الت�صنيفات املذكوره �أعاله مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة
يف عام .2011
التدفقات النقدية امل�ستقرة
�إن �إيرادات �رشكة ناقالت م�ستقرة نظر ًا للعقود طويلة الأجل ذات الإيجار الثابت و التى تبلغ مدتها � 25سنة .
�سيا�سة تخفي�ض ن�سبة املخاطر
ا�ستطاعت «ناقالت» من اثبات جدارتها مع �رشكات «قطر غاز» و «را�س غاز» و «ت�سويق» يف حتقيق �سجل حافل من
النتائج املتعلقة مب�شاريع طموحة ،وذلك من خالل ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات حكيمة يف عملية التنمية والتطوير.
نظام متميز للت�شغيل والإدارة
عقدت «ناقالت» حتالف ا�سرتاتيجي مع �رشكة �شل العاملية للتجارة والنقل البحري « »STASCOوهي ال�رشكة الرائدة وذات
اخلربة الوا�سعة يف جمال �إدارة وت�شغيل �سفن الغاز الطبيعي امل�سال و التى تقوم حاليا بالإ�رشاف على عمليات ت�شغيل و�إدارة
ال�سفن اململوكة بالكامل لناقالت .وت�ستعد �رشكة ناقالت لنقل �إدارة و �أعمال الت�شغيل بالكامل اخلا�صة ب�سفن نقل غاز البرتول
امل�سال الأربعة من «� »STASCOإىل �رشكة ناقالت خالل عام .2012
حو�ض بناء و�إ�صالح ال�سفن وفق ًا لأف�ضل املعايريالعاملية
قامت ناقالت بتطوير حو�ض �إرحمه بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن اجلديد يف ميناء را�س لفان وفق ًا لأف�ضل املعايري
العاملية.
ولإدارة هذا احلو�ض اجلديد ،قامت ناقالت بت�أ�سي�س �رشكات م�شاريع م�شرتكة مع كلٍ من �رشكة كيبل للخدمات البحرية -
وهي �رشكة رائدة عامليا يف جمال ا�صالح وحتويل ال�سفن ،وجمموعة دامن لبناء ال�سفن – الرائدة عاملي ًا يف جمال بناء ال�سفن،
وذلك لدعم قطاع ال�صناعة البحرية اجلديد يف دولة قطر� .إن هذه امل�شاريع جمهزة الآن لتوفري خدمات ذات جودة عالية يف
جمال �إ�صالح و�صيانة وحتويل ال�سفن من جميع الأحجام ،بالإ�ضافة �إىل بناء ال�سفن ذات القيمة العالية وبطول  170مرت كحد
�أق�صى.

حو�ض �إرحمه بن جابر اجلالهمة لبناء و �إ�صالح ال�سفن يف ميناء را�س لفان
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اجلدول الزمنى لل�رشكة
2004
يونيو
 -ت�أ�سي�س ناقالت

2005

�إ�ستالم �رشكة ناقالت
�سفينتني لنقل الغاز
الطبيعى امل�سال
�إبريل
 طرح �أ�سهم ناقالتللتداول فى �سوق الدوحة
لتداول الأوراق املالية
مايو
 ت�أ�سي�س �رشكة ناقالتلأعمال الوكالة املحدودة

2006

�إ�ستالم �رشكة ناقالت
�سفينتني لنقل الغاز
الطبيعى امل�سال
�إبريل
 قامت ناقالتبت�أجريعدد � 6سفن
«� »Q-Maxإىل «قطر
غاز »2ملدة � 25سنة
 بدء �أعمال البناء فىحو�ض �إ�صالح ال�سفن فى
را�س لفان
�سبتمرب
 قامت ناقالتبت�أجريعدد � 10سفن �إىل
«قطر غاز  »3ملدة 25
�سنة.
 مت ت�أ�سي�س �رشكةم�رشوع امل�شرتك لقطر
ال�سفن مع �رشكة �سفيتزر
�أكتوبر
 قامت �رشكة قطرللبرتول مبنح عقد خدمات
ل�رشكة امل�رشوع امل�شرتك
«ناقالت �سفيتزر» فى
ميناء را�س لفان ملدة 22
�سنة
نوفمرب
 ت�أجري �سفينة«� »Q-Maxإ�ضافية �إىل
«قطر غاز »3
 �رشكة ناقالت ت�شكلحتالفا ا�سرتاتيجيا مع
�رشكة �شل للتجارة
وال�شحن املحدودة
« »STASCOلإدارة 25
�سفينة لنقل الغاز الطبيعي
امل�سال و اململوكة بالكامل
لناقالت

2007

�إ�ستالم �رشكة ناقالت
عدد � 8سفن لنقل الغاز
الطبيعى امل�سال
فرباير
 قامت ناقالت بت�أجريعدد� 8سفن لنقل الغاز امل�سال
�إىل «قطرغاز »4ملدة 25
�سنة
�إبريل
بد�أ العمل على ت�صنيع�أول �سفينة «»Q-Max
نوفمرب
 �إ�ستالم �أول �سفينة«( »Q-Flexالغطارة)
دي�سمرب
 �أول �سفينة «»Q-Flexمبيناء را�س لفان حتمل
�شحنة لقطر غاز

2008

�إ�ستالم �رشكة ناقالت
عدد � 20سفينة لنقل
الغاز الطبيعى امل�سال
�سبتمرب
 �إ�ستالم �أول �سفينة«( »Q-Maxموزه)
نوفمرب
 ت�أ�سي�س �رشكة امل�شاريعامل�شرتكة ناقالت كيبيل
للأعمال البحرية
املحدودة «»N-KOM

2009

�إ�ستالم �رشكة ناقالت
عدد � 18سفينة لنقل
الغاز الطبيعى امل�سال
مار�س
 �إ�ستالم �سفن نقل غازالبرتول امل�سال الأربعة

2010

�إ�ستالم �رشكة ناقالت
عدد � 4سفن لنقل الغاز
الطبيعى امل�سال
يناير
 ت�أ�سي�س �رشكة امل�رشوعامل�شرتك ناقالت دامن
�شيبياردز قطر املحدودة
«»NDSQ
�أغ�سط�س
 �إ�ستالم �آخر �سفينة« Q-Maxر�شيدة»
نوفمرب
 حفل �إفتتاح حو�ضارحمة بن جابر اجلالهمة
لبناء و �إ�صالح ال�سفن
 بدء ن�شاط �رشكتى« »N-KOMو
«»NDSQ

2011

�أبريل
 منح ناقالت �شهادتى«»ISO 9001:2008
و « »OHSAS :2007
 �إنتهاء �رشكة« »N-KOMمن
م�رشوع �صيانة �سفينة
نقل الغاز امل�سال
«�سمي�سمة»
 �إبرام عقدرئي�سى بني�رشكة «»N-KOM
و �رشكة اخلليج العاملية
للحفر
مايو
�إ�ستالم �رشكة
«� »N-KOMأول
�سفينة من قطر غاز
«الوكرة»
منح �رشكة «»NDSQ
�شهادة «9001:2008
»ISO

م�ساهمو ناقالت
قطر للبرتول
تدير قطر للبرتول م�صالح دولة قطر يف كافة م�شاريع النفط والغاز والبرتوكيماويات وامل�صايف داخل وخارج
دولة قطر� .أن�شئت قطر للبرتول يف عام  1974مبر�سوم �أمريي وكانت تعرف �سابقا با�سم امل�ؤ�س�سة العامة القطرية
للبرتول  ،ومتتلكها دولة قطر بالكامل.
وتعمل قطر للبرتول يف جميع مراحل �صناعة الهيدروكاربونات والتي ت�شمل اال �ستك�شاف واحلفر والإنتاج
والتكرير والنقل والتخزين واملبيعات الإقليمية والت�صدير .ومنذ عام � 1998أوكلت دولة قطر لقطر للبرتول
م�سئولية الإ �رشاف على ن�شاطات ا�ستك�شاف و �إنتاج الهيدروكاربونات والتي جتري يف قطر بالت�ضامن مع
ال�رشكات الأجنبية .متلك قطر للبرتول احل�صة الأكرب يف ال�رشكات العاملة يف جماالت النفط اخلام والغاز الطبيعي
امل�سال ،واحلديد ال�صلب ،و �إنتاج الأ �سمدة الكيماوية ،وكذلك معظم ال�رشكات العاملة يف انتاج البرتوكيماويات يف
قطر.
�إ �ضافة �إىل ذلك تعمل قطر للبرتول �سواء من خالل امل�شاريع امل�شرتكة �أوكوكيل لدولة قطر يف جميع م�شاريع
حتويل الغاز �إىل �سوائل وتزويد خطوط �أنابيب الغاز يف قطر.
وميكن احل�صول على مزيد من املعلومات عن قطر للبرتول من موقعها على الإنرتنت www.qp.com.qa
ال�رشكة القطرية للنقل البحري
وهي �رشكة للنقل البحري مقرها دولة قطر وتقوم بتوفري خدمات متنوعة و �شاملة ل�سد االحتياجات اخلا �صة بنقل
غاز البرتول امل�سال ،والغاز الطبيعي امل�سال ،والنفط اخلام والنقي.
وميكن احل�صول على مزيد من املعلومات عن ال�رشكة القطرية للنقل البحري من موقعها على الإنرتنت
www.qship.com
�رشكة قطر الوطنية للمالحة والنقل
وهي �أي�ضا �رشكة مقرها دولة قطر وذات اهتمامات متنوعة يف ال�شحن والنقل البحري حيث توفر �إىل جانب
ن�شاطات �أخرى خدمات النقل البحري وال�شحن والتجارة و�إ�صالح وت�صنيع ال�سفن وتوكيالت النقل البحري
وخدمات املناولة� .أي�ضا توفر �رشكة قطر الوطنية للمالحة والنقل ال�سفن للخدمات البحرية حيث متلك �أ�سطوال
كبريا من �سفن احلاويات و �سفن الب�ضائع العامة و ال�صنادل وزوارق القطر.
وميكن احل�صول على مزيد من املعلومات عن �رشكة قطر الوطنية للمالحة والنقل من موقعها على الإنرتنت
www.qatarnav.com
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…ôëÑdG π≤æ∏d ájô£≤dG ácöûdG % 15
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م�ست�أجرو �سفن ناقالت
�رشكة قطر غاز للت�شغيل املحدودة (قطرغاز)
تعترب �رشكة قطر غاز ال�رشكة الرائدة فى �صناعة الغاز الطبيعي امل�سال يف قطر� .إن النمو ال�رسيع يف قدراتها
االنتاجية ي�سمح بت�سليم �شحنات الغاز الطبيعي امل�سال للعمالء يف جميع �أنحاء العامل من خالل مرافقها ذات
امل�ستوي العاملي يف قطر.
ت�أ�س�ست �رشكة قطر غاز يف عام  .1984وتبع ذلك �سل�سلة من برامج التو�سع .ينت�رش عمالء �رشكة قطر غاز
حاليا يف كافة ربوع العامل مبا فيها اليابان وا�سبانيا وفرن�سا واململكة املتحدة وكندا واملك�سيك والواليات املتحدة
وال�صني  ،و�سيخ�ص�ص الإنتاج الإ�ضافى للأ�سواق يف �أوروبا و�آ�سيا و�أمريكا ال�شمالية.

�رشكة را�س غاز املحدودة (را�س غاز)
تعترب �رشكة را�س غاز املحدودة (را�س غاز) واحدة من رائدى امل�شاريع املتكاملة للغاز الطبيعى امل�سال يف
العامل.ففى خالل فرتة زمنية ق�صرية ن�سبيا  ،ا�ستطاعت را�س غاز حتقيق �سمعة كمورد �آمن وموثوق للغاز
الطبيعي امل�سال  ،وحولت املوارد الإقليمية �إىل مكون رئي�سى يف مزيج الطاقة العاملية.
فمنذ �إن�شائها عام  1993قامت را�س غاز بتطوير مرافقها طبقا لأعلى املعايري الدولية ال�ستخراج ومعاجلة
وتخزين وت�صدير الغاز الطبيعي امل�سال  ،ودخلت يف اتفاقات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي امل�سال
لعمالئها يف كوريا والهند وايطاليا وا�سبانيا وبلجيكا وتايوان  ،والأمريكتني.
�رشكة قطر الدولية لت�سويق البرتول املحدودة (ت�سويق)
مت ت�أ�سي�س �رشكة قطر الدولية لت�سويق البرتول (ت�سويق) عام  2007ك�رشكة م�ستقلة مملوكة للدولة و التى
تعترب امل�سوق و البائع الوحيد ل�صادرات دولة قطر من املنتجات املنظمة؛ و ت�شمل تلك املنتجات غاز البرتول
امل�سال والكربيت و املتكثفات واملنتجات املكررة (النافتا ووقود املحركات النفاثة) و منتجات الغاز املحولة
ل�سوائل وقود النافتا ووقود الطائرات .و تقوم ال�رشكة �أي�ضا بت�سويق النفط اخلام الغري خا�ضع للرقابة من
�رشكة قطر للبرتول ( )QPمبوجب عقد وكالة مع (.)QP

ملخ�ص الن�شاط عن �سنة 2011

�أ�سطول ال�سفن

حو�ض �إرحمه بن جابر اجلالهمة لبناء و �إ�صالح ال�سفن

اخلدمات البحرية

�أ�سطول ال�سفن
نظرة عامة عن الأ�سطول
ت�ستمد �رشكة ناقالت قوتها املالية ب�شكل كبري من �أن�شطتها الأ�سا�سية املتمثلة يف النقل البحري للغاز الطبيعي املُ�سال القطري
ويعد �أ�سطولها املكون من  54ناقلة مملوكة �إما بالكامل �أو ب�شكل م�شرتك  ،من �أكرب و�أحدث الأ�ساطيل
�إىل الأ�سواق العامليةُ .
املتخ�ص�صة فى نقل الغاز الطبيعي املُ�سال يف العامل� ،إذ تتمتع جميع الناقالت بتقنيات حديثة ل�ضمان �أن تكون عملية نقل الغاز
بيئيا وفعالة من حيث توفري التكلفة .ويبلغ �إجمايل اال�ستثمارات يف هذه الناقالت تقريبا  11مليار
الطبيعى امل�سال �آمنة و�سليمة ً
دوالر �أمريكي ،كما تبلغ م�ساحة حمولتها الإجمالية للنقل ما يزيد على  8.5مليون مرت مكعب من الغاز الطبيعي املُ�سال.
هذا ومت جتهيز جميع �سفن �رشكة ناقالت بالكامل لتلبية املتطلبات ال�ضخمة لنقل الغاز الطبيعي املُ�سال القطري  ،مما يتيح للدولة
وللعامل «خط �أنابيب عائم» ذو �أهمية �إ�سرتاتيجية فى توفري الطاقة النظيفة .وبالإ�ضافة �إىل ناقالت الغاز الطبيعي املُ�سال التي
متلكها ال�رشكة البالغ عددها  54ناقلة ،ف�إنها متتلك ب�شكل م�شرتك �أربعة �سفن غازعمالقة ( )VLGCsلنقل غاز البرتول امل�سال.
ت�ؤجر �رشكة «ناقالت»� ،سفن الغاز الطبيعي املُ�سال من خالل اتفاقيات ت�أجري طويلة الأجل مع �رشكة «قطر غاز» و�رشكة
«را�س غاز» بينما يتم ت�شغيل �سفن الغاز الطبيعي املُ�سال اخلا�صة بنا واململوكة ملكية م�شرتكة من قبل �رشكائنا يف امللكية  ،والتي
تت�ضمن عددا من ال�رشكات العاملية الرائدة يف امتالك وت�شغيل ال�سفن .كما يتم ت�شغيل �سفن الغاز الطبيعي املُ�سال اململوكة لنا
بالكامل ،و�سفن غاز البرتول املُ�سال الأربعة ذات امللكية امل�شرتكة من خالل حتالف ا�سرتاتيجي مع �رشكة «�شل العاملية للتجارة
و ال�شحن املحدودة» ( ،)STASCOوهي �إحدى ال�رشكات العاملية الرائدة التي تتمتع بخربات وا�سعة يف ت�شغيل �سفن الغاز
الطبيعي املُ�سال .ومتا�شيا مع ر�ؤية «ناقالت» طويلة الأجل ،بد�أت �رشكة «ناقالت» باتخاذ خطوات خالل عام  2011لبناء
قاعدة يتم من خاللها ت�شغيل �سفن غاز البرتول املُ�سال يف امل�ستقبل القريب.

�سفينة كيوماك�س اململوكة بالكامل (عامرة)

24

�رشكة قطر لنقل الغاز املحدودة (ناقالت) �ش.م.ق
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�أن�شطة �أ�سطول ال�سفن خالل عام 2011
حتويل �إدارة �سفن نقل غاز البرتول املُ �سال
عملت �رشكة ناقالت ،منذ ن�ش�أتها ،على �إمناء جوانب حمددة يف �إدارة ال�سفن من خالل لعب دور الإ�رشاف والرقابة .فقد �إ�ستمرت
�رشكة ناقالت على مدار العام  2011يف العمل على التخطيط لنقل �إدارة �سفن نقل غاز البرتول املُ�سال ،مما يتيح �إجناز عملية نقل
�إدارة ال�سفن بدقة و منهجية من �رشكة «�شل للتجارة الدولية وال�شحن املحدودة» (� )STASCOإىل �رشكة «ناقالت» يف امل�ستقبل.
وكجزء من هذه اجلهود عملت ال�رشكة على �إ�ستقطاب موظفني يتمتعون باملهارات واخلربات الالزمة يف �شئون الإدارة الفنية
لل�سفن ،بالإ�ضافة �إىل البحارة وم�س�ؤولني م�شرتيات .وبالتوازي مع جهود اال�ستقطاب ،عمل ق�سم تقنية املعلومات يف �رشكة
«ناقالت» على تنمية قدرات الدعم للربجميات ذات ال�صلة التي ي�ستخدمها �أفراد الأ�سطول خالل فرتة الإ�ستعداد لتويل م�س�ؤولية
�إدارة ال�سفن والعمليات بالكامل.
وكخطوة �أوىل ،من املتوقع �أن تتوىل �رشكة «ناقالت لل�شحن قطر املحدودة» ( )NSQLوهى �رشكة تابعة مملوكة بالكامل ل�رشكة
«ناقالت» �إدارة وت�شغيل �سفن نقل غاز البرتول املُ�سال التابعة ل�رشكة «ناقالت» و البالغ عددها  4مبعدل ناقلة واحدة تلو الأخرى.
ق�سم التجارة والتخطيط
مت �إن�شاء ق�سم جديد للتجارة والتخطيط يتوىل مهمة البحث عن فر�ص الأعمال التجارية املتاحة ل�رشكة ناقالت ودرا�ستها و�إمناء
دورها يف �أن�شطة النقل البحرى يف قطر.
يتمثل هدف �رشكة ناقالت يف �أن ت�صبح نقطة حمورية و �إ�سرتاتيجية لعمليات النقل البحري القطري ،واملحافظة على م�سار
تقدم النمو الهائل الذي حققته ال�رشكة على مدار ال�سنوات الأخرية ،و �إىل حتقيق قيمة م�ضافة لالقت�صاد املحلي .و لتحقيق هذا
حاليا �إن�شاء عالقات عمل وطيدة مع ال�رشكات القطرية الأخرى امل�شاركة يف الوقت الراهن يف جمال النقل
الهدف ،يجري ً
البحري للمنتجات .و�سوف ت�ستمر �رشكة ناقالت ببذل اجلهود لدعم الأن�شطة التجارية يف القطاع البحري بهدف حتقيق املنفعة
العامة لدولة قطر ولل�رشكة.
و ُتعد دولة قطر املنتج الأول للغاز الطبيعي املُ�سال يف العامل ،لذا فهي ت�سيطر على ن�سبة تزيد عن  30يف املائة من الغاز الطبيعي
املُ�سال يف العامل .و على الرغم من �أهمية نقل غاز البرتول املُ�سال ،ف�إن حاجة دولة قطر من �سفن ت�ستخدم فى نقل املنتجات
ن�سبيا مقارنة بالأ�سواق الأخرى .و�سوف تبد�أ �إدارة التخطيط و الإدارة على حتديد ما �إذا كانت هناك فر�ص
ال تزال �ضئيلة ً
متاحة يف العام  2012لال�ستفادة منها يف �سوق نقل م�شتقات الغاز الطبيعي املُ�سال الأخرى ،مثل الكربيت واملواد املكثفة .و وفقا
ملا يتطلبه الو�ضع �ست�ضع �إدارة التجارة والتخطيط �إ�سرتاتيجية للح�صول على � /أو امل�شاركة فى ال�سفن املنا�سبة ،والتي من �ش�أنها
توفري قيمة �أف�ضل للنقل لدولة قطر و�رشكة ناقالت.
التحول �إىل �إ�ستخدام الغاز الطبيعي املُ �سال كوقود على منت ناقالت الغاز الطبيعي املُ �سال
�أ�صبحت �رشكة «ناقالت» بالتعاون مع امل�ست�أجرين فى املرحلة النهائية من درا�سة حتويل �سفنها التي تعمل بوقود البرتول
معا وفقًا لقرار
الثقيل �إىل اخليار الأكرث مرونة وهو العمل �إما ب�إ�ستخدام الغاز �أو ب�إ�ستخدام خليط من الغاز و وقود البرتول ً
امل�ست�أجرين ،و ذلك بهدف حتقيق فوائد اقت�صادية وحماية بيئية طويلة الأجل.
توظيف الفريق البحري
بد�أت �رشكة ناقالت يف دي�سمرب  2011بتوظيف الفريق البحري مبا�رشة من خالل ال�رشكة التابعة واململوكة لها بالكامل �رشكة
فردا ،حيث
« .»QGTCMIويف نهاية عام  2011قامت �رشكة « »QGTCMIبتوظيف فريق بحري مكون من ً 106
مت �إ�ستقطاب  105منهم من �رشكة �شل لل�شحن يف �سنغافورة .ومت تعيني �أفراد الفريق البحري اجلدد مبا�رشة للعمل على منت
الناقالت اململوكة بالكامل ل�رشكة ناقالت ،بهدف الت�شغيل املبا�رش جلميع �أفراد الفريق البحري العامل على منت الناقالت من قبل
�رشكة «.»QGTCMI
وي�أتي توظيفهم �ضمن �إطار الوفاء بالتزام طويل الأجل ل�رشكة «ناقالت» واملُتمثل على �أن تقوم «ناقالت» مبا�رشة بتعيني
الأفراد على منت ال�سفن.
االدارة املالية
بالتوازي مع عملية نقل �إدارة ال�سفن� ،أ�ستمرت �رشكة ناقالت يف جلب خدمات الأ�سطول االخرى �إىل ال�رشكة  ،ففي عام
 2011مت نقل اخلدمات الإدارية لعدد � 16سفينة نقل غاز طبيعي م�سال مملوكة ملكية م�شرتكة �إىل �رشكة «ناقالت».
�سفن ناقالت هى اخلطوط العائمة لنقل الغاز �إىل الأ�سواق العاملية
تعترب عملية النقل جزء حيوي لقدرة قطر على تو�صيل الإحتياطى الهائل من الغاز �إىل الأ�سواق.
التقرير ال�سنوى ل�سنة 2011
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م�سارات �سفن ناقالت لنقل الغاز الطبيعى امل�سال
• يعترب الغاز الطبيعى امل�سال هام جدا ل�رشكة قطر
للبرتول « »QPو لدولة قطر ب�شكل عام.
• تعترب م�رشوعات �رشكة قطر للغاز و را�س غاز
حيوية ل�رشكة قطر للبرتول « »QPو لل�رشكاء من
�رشكات البرتول العاملية.
• تنتج قطر  77مليون طن من الغاز الطبيعى امل�سال
�سنويا.
• مت �إن�شاء �رشكة ناقالت لتلعب دور رئي�سى فى
عمليات نقل الغاز الطبيعى امل�سال املنتج من دولة
قطر.
• مت �شحن عدد � 1001شحنة من ميناء را�س لفان خالل
عام .2011
• متثل �سفن �رشكة ناقالت تقريبا ن�سبة  %16من
احلمولة العاملية لنقل الغاز الطبيعى امل�سال ،كما تعد
�رشكة ناقالت ك�أكرب �أ�سطول لنقل الغاز الطبيعى
امل�سال فى العامل.

Japan

South Korea
China
Taiwan

Bangladesh

India

Thailand
Malaysia

• قام كل من �رشكة ناقالت و م�ست�أجرو �سفن
«ناقالت» بتو�صيل الغاز �إىل  27دولة.

�أ�سطول ناقالت
لنقل الغاز الطبيعي امل�سال
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Holland
Great Britain
Belgium

Poland
Romania
Turkey

Greece

Canada

France
Italy

Spain

Portugal
Uited States of America

Kuwait

QATAR

Mexico

United Ar
Emirate

Brazil

Chile
Argentina

مكونات الأ�سطول

�سفن الغاز الطبيعى امل�سال

• عدد � 14سفينة من نوع
«»Q-Max
• عدد � 31سفينة من نوع
«»Q-Flex
• عدد � 9سفن تقليدية

�سفن نقل الغاز الطبيعى امل�سال
عدد � 25سفينة مملوكة بالكامل

• عدد � 14سفينة من نوع «( »Q-Maxحمولة 263.000 :مرت مكعب –  266.000مرت مكعب)
• عدد � 11سفينة من نوع «( »Q-Flexحمولة 210.000 :مرت مكعب –  217.000مرت مكعب)
عدد � 29سفينة م�شرتكة امللكية

• ترتاوح ملكية ناقالت فى هذه ال�سفن ما بني  60-20فى املائة و مبتو�سط �أجماىل بنحو  43فى املائة.
�سفن الغاز البرتوىل امل�سال
• عدد � 9سفن تقليدية (حمولة 150.000 :مرت مكعب).
• عدد � 4سفن من نوع « • »VLGCعدد � 20سفينة من نوع «( »Q-Flexحمولة 216.000 :مرت مكعب)
�سفن « »Q-Maxو «»Q-Flex
• تعترب ال�سفن من نوع « »Q-Maxو «� »Q-Flexأكرب �سفن لنقل الغاز الطبيعى امل�سال من حيث احلجم و التقدم التكنولوجى.
• دخلت تلك ال�سفن اخلدمة بدءا من عام .2007
• ال�سفن من نوع « :»Q-Flexتعترب حمولة تلك ال�سفن من الغاز الطبيعى امل�سال �أكرب من مثيالتها التقليدية بن�سبة  50فى املائة تقريبا.
• ال�سفن من نوع « :»Q-Maxتعترب حمولة تلك ال�سفن من الغاز الطبيعى امل�سال �أكرب من مثيالتها التقليدية بن�سبة  80فى املائة تقريبا.
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حو�ض �إرحمه بن جابر اجلالهمة
لبناء و �إ�صالح ال�سفن

تعترب �سنة  2011ال�سنة الأوىل الكاملة لعمليات الت�شغيل فى مرافق ناقالت بحو�ض �إرحمه بن جابر اجلالهمة لبناء و �إ�صالح
ال�سفن يف ميناء را�س لفان  ،مما ي�شكل خطوة مهمة لي�س فقط بالن�سبة لناقالت ،ولكن لل�صناعة البحرية يف دولة قطر.
فى عام 2007؛ �إختارت �رشكة قطر للبرتول «ناقالت» لتقوم بت�صميم وت�شييد املرافق الرئي�سية حلو�ض بناء و �إ�صالح ال�سفن؛
و قامت ناقالت بدورها ب�إعداد فريق عمل ( )PTFمكون من �أع�ضاء بناقالت و قطر للبرتول لإدارة برنامج العمل .قامت
ناقالت الحقا بتحديد و ت�أ�سي�س �رشاكات مع �رشكات عاملية لإدارة املراحل الأوىل مل�رشوع حو�ض ال�سفن.
ومن ال�رشاكات الإ�سرتاتيجية املنبثقة عن ذلك كالتاىل :ناقالت كيبل للأعمال البحرية املحدودة « »N-KOMمع �رشكة
«كيبل» و التى تعترب رائدة عامليا فى جمال �إ�صالح ال�سفن و حتويلها و بناء الهياكل البحرية؛ و �رشكة ناقالت دامن �شيبياردز
قطر املحدودة « »NDSQمع جمموعة دامن و هى �رشكة عاملية متخ�ص�صة فى ت�صميم وبناء ال�سفن ذات املوا�صفات اخلا�صة.
وقد مت �إنتداب �أفراد من كيبل ودامن للم�شاركة فى فريق العمل ( )PTFاخلا�ص ب�إدارة ت�صميم وبناء حو�ض ال�سفن.

ال�سفن باحلو�ض اجلاف لإ�صالح ال�سفن املدار بوا�سطة �رشكة « »N-KOMيف را�س لفان
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�رشكة قطر لنقل الغاز املحدودة (ناقالت) �ش.م.ق

قام ح�رضة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين �أمري دولة قطر ر�سميا ب�إفتتاح املراحل  1و  2و  4من حو�ض ال�سفن
يف نوفمرب  ،2010و منذ ذلك قامت كل من» »N-KOMو « »NDSQبخطوات جريئة يف تطوير ودفع ال�صناعة البحرية
بدولة قطر ،و التى ت�شتمل على م�رشوع لتوفري خدمات الأحوا�ض اجلافة ل�سفن نقل الغاز امل�سال بالدولة و بناء جمموعة من
ال�سفن هى الأوىل فى ميناء را�س لفان.
و تعترب هذه اخلطوات و التطورات الأخرى بحو�ض �أرحمة بن جابر اجلالهمة خري دليل على ر�ؤية ح�رضة
�صاحب ال�سمو �أمري البالد لإن�شاء �صناعة بحرية متتاز باحليوية يف دولة قطر.
يو�ضح هذا التقرير �إجنازات كل من �رشكة « »N-KOMو « »NDSQو فريق العمل « »PTFخالل عام .2011
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ناقالت كيبل للأعمال البحرية املحدودة «»N-KOM
نظرة عامة
م�ساحة املوقع 43 :هكتار
املرافق (املرحلتان  1و � :)2إثنان من الأحوا�ض اجلافة ( 360مرت  66 Xمرت و  400مرت  80 Xمرت)� ،أر�صفة يبلغ جمموع
طولها  2,550مرت  ،وجمهزة برافعات بطول  100مرت (جمهزة خ�صي�صا لل�سفن من النوع « / »Q-Maxو ناقالت النفط
العمالقة « ،)»VLCCوجمموعة كاملة من مرافق الدعم ،مثل ور�شة معاجلة ال�صلب و ور�ش املعدات و الأدوات الكهربائية
و الأنابيب و الأدوات امليكانيكية واملخازن الكبرية .ومن املقرر �إ�ضافة ر�صيف عائم من نوع « »Handymaxبطول (220
مرت  38 Xمرت) مع قدرة رفع من املتوقع �أن ت�صل �إىل  20.000طن فى عام .2015
الن�شاطات :تركز �رشكة « »N-KOMعلى �صيانة و�إ�صالح و حتويل ال�سفن الكبرية احلجم  /واملتو�سطة والهياكل البحرية،
مثل من�صات احلفر.
ال�شهادات املعتمدة ISO 9001 :و  OHSAS 18001و  ISO 14001و بالإ�ضافة �إىل �شهادات التدقيق للت�صديق على �أوعية
ال�ضغط  ASME STAMPSو  Uو  U2و Sو  PPو « .»RSTAMP
امللكية� :رشكة « »N-KOMمملوكة بن�سبة  79يف املائة من قبل �رشكة ناقالت و  20يف املائة من ك� .إ�س للإ�ستثمارات
املحدودة ،وهي �رشكة تابعة مملوكة بالكامل ل�رشكة كيبل للمالحة البحرية ،و واحد يف املئة من قبل قطرللبرتول.
�إجنازات عام 2011
خالل عام  ،2011بد�أت �رشكة « »N-KOMعامها الت�شغيلى الأول بحو�ض �إرحمه بن جابر اجلالهمة لبناء و �إ�صالح
ال�سفن وقد حققت ال�رشكة الإجنازات التالية:
• مت توفري خدمات الأحوا�ض اجلافة ل�صيانة �أول �سفينة فى مار�س  ،2011عندما �إ�ستخدمت �سفينة نقل الغاز اململوكة ل�رشكة
ماران  /ناقالت خدمات �أعمال امل�سح الإ�ستك�شافى مبرافق �رشكة «.»N-KOM
• الإنتهاء من  44م�رشوع مت�ضمنا � 19سفينة نقل الغاز امل�سال و  3ناقالت و  5حاويات و � 10سفن دعم و قطر و  4من�صات
حفر و  3هياكل �سفن �آخرى.
• الإنتهاء من توقيع عقد مع �رشكة اخلليج العاملية للحفر لإ�صالح حفارة «الدوحة».

مرفق احلو�ض اجلاف اخلا�ص ب�رشكة « »N-KOMيف حو�ض �إرحمه بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن
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�رشكة « »N-KOMتوفر �أوىل خدمات االحوا�ض اجلافة يف دولة قطر ل�سفينة ( �سمي�سمة)

احلفارة زكريت باحلو�ض التابع ل�رشكة «»N-KOM
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ناقالت دامن �شيبياردز قطر املحدودة «»NDSQ
نظرة عامة
م�ساحة املوقع 18 :هكتار
املرافق (املرحلة  :)4ت�شييد قاعة للبناء بطول  270مرت و قاعة لتجميع الأجزاء بطول  180مرت و ر�صيف لتجهيز ال�سفن بطول
 400مرت مزود برافعة تبلغ قدرة حمولتها  30طن و بارجة لنقل ال�سفن بحمولة  6250طن (حتت الإن�شاء) و ور�ش و خمازن
و مرافق م�ساعدة �آخرى.
الن�شاطات :تركز �رشكة « »NDSQفى ن�شاطها على بناء ال�سفن امل�صنعة من ال�صلب والأملنيوم و التى ي�صل طولها اىل
170مرت .كما ت�شمل قدراتها الإنتاجية على ال�سفن التجارية مثل القاطرات و قوارب الإمداد البحري و�سفن الب�ضائع وال�سفن
الع�سكرية واليخوت الفاخرة .كما يوجد لدى« »NDSQالقدرة على �صيانة اليخوت ال�ضخمة.
ال�شهادات املعتمدةISO 9001-2008 :
امللكية� :رشكة « »NDSQمملوكة بن�سبة  70يف املائة من قبل �رشكة ناقالت و 30يف املائة من جمموعة دامن لإ�صالح ال�سفن
بهولندا.
�إجنازات عام 2011
خالل عام  ،2011بد�أت �رشكة « »NDSQعامها الت�شغيلى الأول بحو�ض �إرحمه بن جابر اجلالهمة و قد حققت ال�رشكة
الإجنازات التالية:
• يتم ت�شييد بارجة نقل ال�سفن بطول  140مرت (من املتوقع الإنتهاء منها فى �أكتوبر .)2012
• احل�صول على عقد ت�شييد � 19سفينة من �رشكة قطر للنقل البحرى  Q-Shipلت�شغيلها فى ميناء امل�سيعيد.
• بدء ت�شييد �أول جمموعة من ال�سفن وهى عبارة عن  4قاطرات �سفن بطول  18مرت و قاطرة واحدة بطول  32مرت من نوع
.ASD

بارجة نقل وحتميل ال�سفن (140مرت ) خالل عملية بناءها من قبل �رشكة «»NDSQ
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قاطرة يتم �إعدادها من قبل �رشكة « »NDSQكجزء من طلبية ميناء مي�سعيد

�سفينة قطر من نوع  Stanوبطول  18مرت حتت الإن�شاء من قبل �رشكة «»NDSQ
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فريق العمل للم�رشوعات «»PTF
اجنازات عام 2011
مت البدء ب�أعمال ت�شغيل املرحلتني  1و  2من حو�ض ال�سفن (التي تديرها « ،)»N-KOMواملرحلة ( 4التي تديرها
« )»NDSQمن قبل « »PTFيف عام  .2011مت بدء الأعمال الهند�سية و الإن�شائية فى �أربعة مراحل �إ�ضافية بحو�ض بناء
و�إ�صالح ال�سفن خالل عام .2011
املرحلة �2أ تت�ضمن �إ�ضافة ر�صيف عائم كبري (بطول  405مرت و عر�ض  66مرت) مع قدرة حتميل تبلغ  75,000طن،
وقادرة على �صيانة و �إ�صالح �سفن الغاز الطبيعي امل�سال من النوع « »Q-Maxو ناقالت البرتول ال�ضخمة « .»VLCCsو
�سوف يتم �إن�شاء ر�صيف بطول  400مرت .مت البدء فى الأعمال الهند�سية اخلا�صة بت�شييد احلو�ض العائم خالل عام  2011و
متوقع الإنتهاء منه فى �أواخر عام  .2013و من املقرر بدء ت�شغيل �أعمال املرحلة �2أ فى بداية عام  2014و التى �سيتم �إدارتها
جنبا �إىل املرحلتني  1و  2بوا�سطة �رشكة «.»N-KOM
تت�ضمن املرحلة �4أ قاعة يتم التحكم مبناخها بالكامل و يبلغ طولها  180مرت و ور�شتني عمل منف�صلتني ،و الغر�ض منها القيام
ب�أعمال ت�شطيب اليخوت الفاخرة التى ي�صل طولها �إىل  165مرت.

حو�ض �إرحمه بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن
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كما تت�ضمن �أي�ضا ور�شة للطالء و مرفق لتوفري خدمات الدعم.
املرحلة �4أ :بد�أت �أعمال الت�شييد فى عام  2011كما �ستبد�أ �أعمال الت�شغيل فى �أكتوبر � .2012سيتم �إدارة املرحلة �4أ من قبل
« »NDSQجنبا �إىل جنب مع املرحلة «.»4
بد�أت �أعمال الت�شييد فى املرحلة « »5فى منت�صف عام  ،2011و هى عبارة عن من�ش�أة لإ�صالح ال�سفن ال�صغرية و التى ي�صل
طولها �إىل  120مرت .تتكون هذه املرحلة من رافعتني بحمولة رفع  300طن و  1.100طن .و ر�صيف عائم بحمولة رفع
 6.500طن و مرا�سى �سفن و مرفق دعم� .سيتم بد�أ �أعمال الت�شغيل فى يوليو .2012
مت االنتهاء من �أعمال الت�صميم الفكرى للمرحلة « »6فى عام  ،2011وهو مرفق خم�ص�ص لإنتاج ال�سفن التجارية و القوارب
امل�صنعة من البال�ستيك املقوى بالألياف ( )FRPالتى ي�صل طولها تقريبا �إىل  30مرت� .سوف يتم بد�أ �أعمال الهند�سة و الت�شييد
للمرحلة « »6مبجرد حتديد ال�رشيك الإ�سرتاتيجى املنا�سب.
املرحلة « ، »3وهى املرحلة النهائية من بناء حو�ض ال�سفن ،و الغر�ض منها ت�صنيع الهياكل البحرية ،مت تعليق العمل فيها
م�ؤقتا و ذلك لإنتظار �أعمال تطوير حقل ال�شمال القطري.

مراحل التطوير باحلو�ض اجلاف
املرحلة � 1إ�صالح وحتويل ال�سفن ذات الأحجام الكبرية (مثل «ناقالت» الغاز امل�سال «وناقالت» النفط اخلام)
املرحلة � 2إ�صالح ال�سفن ذات الأحجام املتو�سطة حمولة  80.000 - 20.000طن
املرحلة �2أ �إ�صالح ال�سفن ذات الأحجام الكبرية (�إ�ضافة حو�ض عائم بحجم �سفينة كيوماك�س)
املرحلة  3ت�صنيع و�صيانة الهياكل البحرية
املرحلة  4بناء ال�سفن ال�صغرية ذات القيمة العالية (بحد �أق�صى  120مرت)
املرحلة �4أ القيام ب�أعمال الت�شطيبات والتجديد لليخوت الفاخرة (�إ�ضافة قاعة لليخوت الفاخرة)
املرحلة � 5إ�صالح ال�سفن ال�صغرية ( حمولة �أقل من  20.000طن)
املرحلة � 6إنتاج القوارب الرتفيهية والتجارية امل�صنعة من �آلياف البال�ستك املقوى.
�إجمايل م�ساحة املنطقة  110هكتار ( 270فدان)
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اخلدمات البحرية
تقدم �رشكة ناقالت جمموعة �شاملة من اخلدمات البحرية لل�سفن العاملة يف املياه القطرية و الزائرة �إىل ميناء را�س لفان وقد مت
ت�أ�سي�س هذه اخلدمات لتوفري حلول متكاملة لل�سفن التى تتطلب م�ؤن و خدمات بطريقة فعالة من حيث التكلفة والوقت.

�رشكة ناقالت لوكالة املالحة املحدودة (�ش.م.ق) «»NAC

ناقالت للوكالة هو الوكيل املعتمد مليناء را�س لفان .ت�أ�س�ست ال�رشكة يف مايو  2005وتعود ملكية  95يف املائة من قبل �رشكة
ناقالت ،وخم�سة يف املائة من قبل �رشكة قطر للبرتول .وهى توفر خدمات �شاملة جلميع ال�سفن املحلية والدولية التي تر�سو يف
امليناء ،وتوفري اخلدمات املتعلقة بجميع م�سائل امليناء ل�ضمان فعالية حتميل �أو تفريغ ال�سفن يف را�س لفان واخلدمات التي تقدمها
« »NACوت�شتمل على حت�صيل الر�سوم ،وخدمات تغيري الطاقم ووثائق ال�شحن .وتتعامل ال�رشكة مع ما معدله � 3000سفينة
�سنويا.
�إجنازات « »NACفى عام  2011ت�شتمل على ما يلى:
• الربط الآيل مع مكاتب الهجرة يف دولة قطر يف الدوحة لتمكني �إ�صدار ت�أ�شريات الدخول فى موقع العمل يف را�س لفان.
• بد�أ ت�شغيل مرافق �إ�صالح ال�سفن و املدارة من قبل �رشكة « »N-KOMبحو�ض �إرحمه بن جابر اجلالهمة فى عام ،2011
والذى �أ�صبح بدوره م�صدرا للأعمال بالن�سبة �إىل « »NACو التى كر�ست ق�سما من ن�شاطاتها اىل ال�سفن بحو�ض �إ�صالح
ال�سفن.

ناقالت �سفيتزر قطر «»N-SVQ

يف �سبتمرب  ،2006مت �إن�شاء  N-SVQك�رشكة م�رشوع م�شرتك مملوكة بن�سبة  70يف املائة من قبل �رشكة ناقالت و  30يف
املائة من �سفيتزر ال�رشق الأو�سط املحدودة ،وهي جزء من امل�شغل �سفيتزر الدولية التى تقوم بتوفري �أعمال القطر.

قوارب القطر التابعة ل�رشكة ناقالت �سفيتزر مولر تعمل يف ميناء را�س لفان
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متتلك  N-SVQوتدير � 26سفينة مبا فيها زوارق القطر وقوارب الإر�شاد وقوارب امليناء يف ميناء را�س لفان وجزيرة
حالول .تقدم  N-SVQجمموعة من اخلدمات التي ت�شمل القطرو املرافقة والر�سو والإر�شاد وزوارق الإ�صطفاف وا�ستجابة
حلاالت الطوارئ ،و�صيانة املحطات العائمة.
�إجنازات « »N-SVQفى عام  2011ت�شتمل على ما يلى:
• و�سعت « »N-SVQعملياتها يف �أكتوبر  2011من خالل احل�صول على ثالثة زوارق �إمداد الطاقم و زورقني للإ�صطفاف
من �رشكة �سفيتزمولر ذ.م.م  ،التي تعمل يف جزيرة حالول و التى تعترب مركزا للن�شاط البحري يف املياه القطرية.
• خلق هوية لعالمة جتارية جديدة ،مبا يف ذلك تغيري يف ا�سم ال�رشكة من ناقالت �سفيتزمولر ذ.م.م ( )NSWل�رشكة ناقالت
�سفيتزر قطر «.»N-SVQ

خدمات دعم ال�سفن

تقدم وحدة ناقالت لدعم ال�سفن جمموعة متكاملة من خدمات الدعم جلميع ال�سفن املحلية والدولية العاملة يف املياه القطرية على
حد �سواء .وت�شمل هذه اخلدمات توفري امل�ستلزمات للمواد ال�رضورية واالت�صال وتن�سيق خدمات الإ�صالح من قبل �أطراف
خارجية متخ�ص�صة و توفريم�ستودعات لتخزين قطع غيار ال�سفن على املدى الق�صري والطويل وتقدمي اخلدمات على مدار 24
�ساعة .وحدة دعم ال�سفن تقوم بتوفري احللول البحرية يف قطر وتلبية احتياجات ال�سفن من �أجل احلفاظ على عمليات الت�شغيل
واحل�صول على املواد املطلوبة يف الوقت املنا�سب وبطريقة فعالة ل�ضمان احلد الأدنى من الت�أخري فى جدول الرحالت.

�أ�سطول قوارب الدعم التابع ل�رشكة ناقالت �سفيتزر مولر ير�سو يف ميناء را�س لفان
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حوكمة ال�رشكة
والتطوير امل�ســـتدام

نائب املدير العام ال�سيد  /عبد الله ال�سليطي (ميني) يت�سلم جائزة مقدمه من قبل �سعادة الدكتور /حممد بن �صالح ال�سادة ،وزير الطاقة
وال�صناعة ( ي�سار) مل�شاركة ناقالت يف �إعداد �أول تقرير للتنمية امل�ستدامة لقطاع الطاقة وال�صناعة بدولة قطر.

و�ضعت �رشكة ناقالت منذ ن�ش�أتها التنمية امل�ستدامة ن�صب عينيها � ،إذ �أنها متثل البو�صلة الرئي�سية يف توجيه جناح �رشكة «ناقالت» لدعم
�سل�سلة القيمة امل�ضافة التي تقدمها م�رشوعات الغاز الطبيعي املُ�سال القطري  ،وتنويع االقت�صاد من خالل �إن�شاء �صناعة بحرية جديدة يف
حو�ض �إرحمه بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن.
ولكوننا �رشكة حديثة العهد ،فجهودنا م�ستمرة يف بناء ثقافة �رشكتنا حول مفهوم التنمية امل�ستدامة ،بحيث ي�شكل هذا املفهوم الأولوية
يف كل ما نقوم به .ويف هذا العام� ،أ�سهمنا بالفعل يف حتقيق اال�ستدامة ،وذلك من خالل املبادرات التي ترتاوح ما بني اال�ستثمار يف
برامج �إعادة التدوير و دعم فر�ص النمو الوظيفي ملوظفينا.
كما عملنا على مدار العام  2011على تطوير وتنمية التزامنا بامل�س�ؤولية االجتماعية لل�رشكة من خالل امل�شاركة يف �أول تقرير �صناعي
يف قطر حول التنمية امل�ستدامة  ،والذي ن�رشته �إدارة التقيد ب�ش�ؤون نظم ال�صحة وال�سالمة والبيئة ( ،)DGوهو الذى يلخ�ص �أولويات
ومت�شيا مع �أهداف �رشكتنا الإ�سرتاتيجية و�أهداف التنمية يف
وم�سار تقدم قطاع الطاقة وال�صناعة يف دولة قطر .وعالوة على ذلك،
ً
دولة قطر ،كما حددتها ر�ؤية قطر الوطنية لعام  ،)QNV 2030( 2030والتي �أطلقها ويل العهد� ،صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد
�آل ثاين يف �شهر �أكتوبر  ،2008ت�ضع �رشكة ناقالت م�ساهمتها يف التنمية امل�ستدامة لدولة قطر حتت ركائز التنمية الأربع :الب�رشية
واالجتماعية واالقت�صادية والبيئية.
وفيما يلى تف�صيل ب�إجنازاتنا على �صعيد التنمية امل�ستدامة لعام  2011و وفقًا لركائز التنمية التي بينتها ر�ؤية قطر الوطنية لعام .2030

التطوير فى جمال املوارد الب�رشية
وعقليا؛ وموظفني على درجة كبرية
ج�سديا
امل�ؤ�رشات الرئي�سية :تعيني املوظفني امل�ؤهلني؛ قوى عاملة تتمتع بال�صحة و�آمنة -
ً
ً
من احلما�س.
�إجنازات �رشكة ناقالت لعام :2011
قامت �رشكة ناقالت بتوظيف  13قطري يف العام  – 2011وبذلك حققت زيادة ت�صل �إىل  %65يف م�ستوى العمالة الوطنية
لديها منذ عام  – 2010وجاءت هذه التعيينات يف معظمها على م�ستوى كبار املوظفني ،مبا يف ذلك نائب املدير العام ونائب
أي�ضا على ال�صعيد الداخلي م�ستوى املوظفني الوطنيني من خالل تعيني مدير
مدير ق�سم تقنية املعلومات .كما عززت ال�رشكة � ً
ق�سم املوارد الب�رشية ورئي�س ق�سم التدريب والتطوير خالل عام .2011
ووفرت ال�رشكة برناجما للتدريب ال�صيفي عام  ،2011التحق به ثالثة من طالب اجلامعة القطريني.
وقام ممثلوا �رشكة ناقالت و�رشكات امل�شاريع امل�شرتكة مبجموعة من الزيارات للمدار�س واجلامعات لن�رش الوعي بنمو
ال�صناعة البحرية يف قطر ،والفر�ص املرتبطة بها فيما يخ�ص اخلريجني القطريني اجلدد والطالب .و قد مت ت�أكيد ذلك من قبل
أي�ضا من خالل امل�شاركة امل�ستدامة فى معر�ض قطر املهني
�رشكة «ناقالت» و�رشكات امل�شاريع امل�شرتكة على هذا املو�ضوع � ً
ال�سنوي.
ابتداءا من عام  ،2011نظمت ال�رشكة زيارات للطالب والأ�ساتذة �إىل حو�ض �إرحمه بن جابر اجلالهمة لبناء و�إ�صالح ال�سفن
ً
لإبراز قدرات دولة قطر يف جمال ال�صناعات البحرية ملوظفي امل�ستقبل املحتملني.
�إطالق حملة عالقات عامة قوية يف العام  2011بالتن�سيق مع مبادرات التوظيف بهدف زيادة الوعي بال�صناعات البحرية
اجلديدة يف قطر وفر�ص العمل املتاحة لأفراد املجتمع الوطنى.
قامت �رشكة ناقالت بتحديث عملية التقييم ال�سنوي لأداء املوظفني مع خالل نظام تقييم جديد وحت�سني الكفاءات و�إدخال �أق�سام
جديدة لتحديد وا�ستهداف احتياجات التنمية.
�أن�ش�أت �رشكة ناقالت ق�سم التدريب والتطوير اجلديد وبا�رشت يف �أول عملية تدريب �شهرية لل�رشكة نتج عنها �إ�شرتاك 54
تدريبيا خمتل ًفا على مدار العام .2011
برناجما
موظ ًفا  -معظمهم من املواطنني القطريني  -يف 12
ً
ً
و�ضع خطط تنمية فردية �أو خطط تطوير وظيفي جلميع املوظفني القطريني.
بد�أت �رشكة «ناقالت» �أول عملية تخطيط ر�سمية لتعاقب تويل املنا�صب الرئي�سية بالن�سبة جلميع املوظفني القطريني.

الزيارات للمدار�س واجلامعات للتوعية بفر�ص العمل املتاحة للطالب املحليني
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بد�أت �رشكة «ناقالت» ب�إ�صدار املجلة الدورية للموظفني و يطلق عليها «رحالت ناقالت» ،وقد مت �إ�صدار ثالث طبعات يف عام
 ،2011لتعزيز ال�شعور بالرتابط بني املوظفني ومعرفة �أن�شطة ال�رشكة.
قامت �رشكة « »N-SVQب�إ�صدار جملة ربع �سنوية حتت �إ�سم «�أمواج قطر» و هى خم�ص�صة لطواقم ال�سفن واملوظفني الإداريني
 ،و�صدر منها طبعتني يف عام  ،2011و ذلك لرفع م�ستوى وعي املوظفني بالق�ضايا ذات ال�صلة مبا يف ذلك املمار�سات الآمنة
وتعزيز ال�شعور بروح الفريق الواحد داخل ال�رشكة.
�شارك موظفو �رشكة «ناقالت» و �رشكة «ناقالت كيبل للأعمال البحرية املحدودة» ( )N-KOMو�رشكة « »N-SVQيف
ال من لعبتي الكريكيت وكرة القدم.
مناف�سات ريا�ضية على م�ستوى ال�رشكات ،حيث ت�ضمنت ك ً

التطوير فى جمال امل�س�ؤولية الإجتماعية
امل�ؤ�رشات الرئي�سية :الرعاية واحلماية االجتماعية؛ الهيكل االجتماعي ال�سليم  ،والتعاون الدويل
�إجنازات �رشكة ناقالت لعام :2011
تتبنى �رشكة «ناقالت» �سيا�سة التقطري و التى تالقى تعاون بني املوظفني املحليني واملقيميني ،و ذلك جللب املنفعة الإجتماعية
للمجتمع املحلي.
وا�صلت �رشكة «ناقالت للوكالة املالحية» ( )NACفى عام  2011ت�سجيل النجاح يف �سيا�سة العمل دون حوادث ( ، )LTIsو
ذلك منذ ت�أ�سي�سها عام .2005
حققت �رشكة «ناقالت» �سفيتزر قطر» ( )N-SVQخطوة مهمة بتحقيق  7,5مليون �ساعة عمل دون حوادث ( )LTIبتاريخ
� 27أكتوبر .2011
�أمتت �رشكة «ناقالت-دامن �شيبياردز قطر» ( )NDSQمليون �ساعة عمل دون حوادث منذ بداية عملياتها عام  .2010كما
نظاما حم�سنا لت�صنيف احلوادث.
و�ضعت ال�رشكة
ً
حقق حو�ض �إ�صالح ال�سفن وفريق عمل م�رشوع بناء حو�ض ال�سفن ( )PTFخم�سة ماليني �ساعة عمل دون �إهدار الوقت
( )LTIsيف � 25سبتمرب  .2011و�أدى تنفيذ الإجراءات ال�صارمة ملنع الإ�صابة الناجتة من �إرتفاع درجة احلرارة بالإ�ضافة �إىل
�إر�شادات الوقاية من ال�ضغوط الناجتة من �إرتفاع درجة احلرارة �إىل عدم وقوع �أية حوادث �إ�صابة بالأمرا�ض نتيجة لإرتفاع
درجة احلرارة يف �صيف .2011
ُمنحت �رشكة ناقالت و�إحدى ال�رشكات امل�شرتكة �شهادتان من �سجل لويدز ل�ضمان اجلودة (:)LRQA
�شهادة ( )ISO 9001:2008جلودة نظم الإدارة وال�سالمة املهنية ( )OHSAS 18001لإدارة ال�صحة املهنية وال�سالمة يف �شهر
�أبريل.
ح�صلت �رشكة «ناقالت -دامن �شيبياردز قطر» ( )NDSQعلى �شهادة ( )ISO 9001:2008يف �شهر مايو.

�إ�ستالم ناقالت �شهادتي ( )ISO 9001:2008و ( )OHSAS 18001من �سجل لويدز ل�ضمان اجلودة ()LRQA
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التطوير فى املجال الإقت�صادى
امل�ؤ�رشات الرئي�سية :الإدارة االقت�صادية ال�سليمة؛ واال�ستغالل الأمثل ملوارد النفط والغاز ،والتنوع االقت�صادي املنا�سب.
�إجنازات �رشكة ناقالت لعام :2011
• مت الإعالن يف مار�س  2012عن �صايف �أرباح بلغت  833مليون ريال قطري لعام .2011
• �أكدت وكاالت الت�صنيف االئتماين على قوة املركز املايل ل�رشكة ناقالت ،كما منحت وكاالت
� )Fitch, Moody’s and Standard & Poorرشكة ناقالت توقعات م�ستقبلية «م�ستقر».
• مت تنويع م�صادر االقت�صاد القطري من خالل تطوير القطاع ال�صناعي البحري يف ال�سنة الأوىل من الت�شغيل الكامل ل�رشكات
امل�شاريع امل�شرتكة وهي� :رشكة «ناقالت كيبل للأعمال البحرية املحدودة» ( )N-KOMو�رشكة «ناقالت-دامن �شيبياردز
قطر» ( )NDSQيف حو�ض �إرحمه بن جابر اجلالهمة لبناء ال�سفن .
• �إتخذت �رشكة ناقالت خطوات هامة نحو الإدارة الذاتية لأ�سطولها ،و ذلك عن طريق تعيني موظفني متخ�ص�صني يف �إدارة
الأ�سطول لتويل �إدارة ال�سفن الأربع اخلا�صة بنقل غاز البرتول املُ�سال ،كما و�ضعت برجميات جديدة يف ق�سم تقنية املعلومات
لتقدمي الدعم لفريق العمل البحري ،وتويل م�س�ؤولية خدمات ال�رشكات الإدارية لعدد � 16سفينة ذات ملكية م�شرتكة.
• ُيعد �إن�شاء ق�سم متخ�ص�ص يف الأن�شطة التجارية والتخطيط داخل �رشكة ناقالت مبثابة �إعالن عن نية قطر ال�ستغالل املزيد من
الفر�ص املتاحة يف نقل م�شتقات الغاز الطبيعي امل�سال.
• متتثل �سفن �رشكة «ناقالت» لأحدث و�أف�ضل ممار�سات الإدارة لردع �أعمال القر�صنة .كما يتم تدريب العاملني على ال�سفن
على طرق و�أ�ساليب مكافحة القر�صنة ،حيث حتمى �سفن «ناقالت» نف�سها ب�إ�ستخدام خمتلف املعدات والإجراءات ل�ضمان �سالمة
ا�ستنادا �إىل
�أفراد الطاقم واحلمولة واملمتلكات .هذا ويتم التخطيط لعملية العبور داخل املناطق عالية اخلطورة يف وقت مبكر
ً
اال�ستخبارات الأمنية وبالتن�سيق مع املكتب التجاري البحري التابع للمملكة املتحدة ( .)UKMTOويتفاعل فريق العمل فى
مكاتب ال�رشكة مع كل من مكتب الإرتباط البحري ( )MARLOواملكتب التجاري البحري التابع للمملكة املتحدة ()UKMTO
ملواكبة الو�ضع احليوي لعمليات القر�صنة ل�ضمان �إتخاذ التدابري امل�ضادة واملنا�سبة يف املكان ال�صحيح.
• وقد ح�سنت �رشكة ناقالت من �أداء �سفن �أ�سطول نقل الغاز الطبيعي امل�سال ( )LNGوغاز البرتول امل�سال ( )LPGمن %94.95
فى عام � 2010إىل  %99.4فى عام .2011
• قامت �سفن �أ�سطول نقل الغاز الطبيعي امل�سال ( )LNGبت�سليم �شحنات �إىل  13وجهة جديدة خالل عام .2011
• �إ�ست�أجرت �رشكة «ناقالت» عدد  17ناقلة من �أجل الوفاء مبتطلبات احلمولة ل�رشكة قطر للبرتول لنقل املنتجات النفطية النظيفة
املحلية ( )CPPمن را�س لفان �إىل م�سيعيد .حيث بلغ �إجمايل احلمولة التي مت نقلها حوايل  510.000طن مرتي (غاز البرتول
ووقود الطائرات )A- 1
• مت حت�سني العائد على م�ساهمي �رشكة «ناقالت –�سفيتزر قطر» ( )N-SVQمن خالل �إبرام تعاقد بني ال�رشكة التابعة «�سفيتزر
حالول املحدودة» و امل�ؤلفة من �أ�سطول مكون من � 5سفن و �رشكة «قطر للبرتول» لتوفري ثالثة �سفن �صيانة و زورقي �إر�شاد يف
جزيرة حالول بدولة قطر.
• مت تنفيذ �أنظمة الفعالية والكفاءة املح�سنة من خالل تطبيقات �أنظمة �ساب ( )SAPداخل �رشكة « ناقالت-دامن �شيبياردز قطر»
( ،)NDSQو�رشكة «ناقالت كيبل للأعمال البحرية املحدودة» ( ،)N-KOMوكذلك �أنظمة �ساب ( )SAPلإدارة امل�رشوعات
واملوارد ل�رشكة «ناقالت-دامن �شيبياردز قطر» ( ،)NDSQونظام �صيانة امل�صنع ،ونظام �إدارة امل�ستودعات ل�رشكة «ناقالت
كيبل للأعمال البحرية املحدودة» (.)N-KOM
ا�ستعدادا لإنعقاد قمة املوانئ والتجارة العاملية  ،ومعر�ض «،»SeaAsia
• متكنت �رشكة ناقالت من و�ضع وتنفيذ برامج
ً
ومعر�ض « ،»Gas techوالدورة الع�رشين للم�ؤمتر العاملي للبرتول.

�سفن تزور حو�ض �إرحمه بن جابر اجلالهمة لإ�صالح وبناء ال�سفن
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التطوير فى املجال البيئى
امل�ؤ�رشات الرئي�سية :وجود توازن بني الإحتياجات التنموية وحماية البيئة.
�إجنازات �رشكة ناقالت لعام :2011
• �أن�ش�أت �رشكة «ناقالت» �إدارة متخ�ص�صة فى جمال ال�صحة وال�سالمة والبيئة واجلودة بهدف ن�رش الوعى و روح املبادرة
بال�رشكة فيما يتعلق بال�سالمة وال�صحة والبيئة واجلودة.
• امل�شاركة يف �إعداد درا�سات اجلدوى التي تدر�س �إمكانية حتويل ت�شغيل ناقالت الغاز الطبيعي امل�سال ( )LNGل�رشكة ناقالت
با�ستخدام الغاز الطبيعي امل�سال ( )LNGبدال من وقود الديزل.
• تدر�س �رشكة «ناقالت» الآن حلوال نظي ًفة من �أجل التخل�ص من نفايات غرف حمركات ال�سفن.
• �إ�ستخدمت �رشكة ناقالت من�صة عر�ض معاد تدويرها خالل الدورة الع�رشين للم�ؤمتر العاملي للبرتول لتخفي�ض حجم
النفايات.
• مت تقدمي مبادرة لفرز النفايات للت�شجيع على احلد من النفايات الورقية عن طريق جعل الأولوية لطباعة الورق على اجلهتني
يف املقر الرئي�سي ل�رشكة «ناقالت» لتكون مبثابة الإجراء املعتمد.
• نظمت �رشكة « ناقالت كيبل للأعمال البحرية املحدودة» ( )N-KOMيف يوليو حملة ناجحة لتنظيف ال�شواطئ ،والتي
ت�ضمنت م�شاركة  75موظ ًفا من �رشكة «ناقالت كيبيل للأعمال البحرية املحدودة» (.)N-KOM

( )N-KOMت�ساعد يف احلفاظ على البيئة املحلية من خالل حملة تنظيف ال�شاطئ

ناقالت تقلل النفايات من خالل �إ�ستخدام من�صة عر�ض معاد تدويرها يف م�ؤمتر البرتول العاملي

التقرير ال�سنوى ل�سنة 2011
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الفهر�س
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تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

47-46

البيانات املالية املوحدة
بيان املركز املايل املوحد

49-48

بيان الدخل املوحد

50

بيان الدخل ال�شامل املوحد

51

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد

52

بيان التدفقات النقدية املوحد

53
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(¥.Ω.¢T) ( äÓbÉf ) IOhóëŸG RÉ¨dG π≤æd ô£b ácöT
ô£b ádhO - áMhódG
π≤à°ùŸG äÉHÉ°ù◊G ≥bóe ôjô≤J

ÚeÎëŸG ÚªgÉ°ùŸG IOÉ°ùdG äGö†M
IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG øY ôjô≤J
"ácöûdG") (¥.Ω.¢T) (äÓbÉf) IOhóëŸG RÉ¨dG π≤æd ô£b ácöûd á≤aôŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG Éæ≤bO ó≤d
Èª°ùjO 31 ‘ Éªc óMƒŸG ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H øe ¿ƒµàJ »àdGh)"áYƒªéŸG" Ü Ék ©e É¡«dEG QÉ°ûjh (á©HÉàdG É¡JÉcöTh
∂dòH á«¡àæŸG áæ°ù∏d ájó≤ædG äÉ≤aóàdGh á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ‘ äGÒ¨àdGh πeÉ°ûdG πNódGh πNó∏d IóMƒŸG äÉfÉ«ÑdGh 2011
.iôNC’G ájÒ°ùØàdG äÉMÉ°†jE’Gh áeÉ¡dG á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ù∏d ¢üî∏e ≈∏Y πªà°ûJ »àdG äÉMÉ°†jE’Gh ïjQÉàdG
IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG øY IQGOE’G ¢ù∏› á«dhDƒ°ùe
ÒjÉ©ª∏d Ék ≤ah ádOÉY IQƒ°üH É¡°VôYh IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG √òg OGóYEG øY ¿ƒdhDƒ°ùe IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ¿EG
øe º¡æ«µªàd ájQhöV É¡fCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG iôj »àdG á«∏NGódG áHÉbôdG áª¶fCG øYh á«dÉŸG ôjQÉ≤à∏d á«dhódG
.AÉ£NCG hCG äÉ°SÓàNG øY áŒÉf âfÉc AGƒ°S áÄWÉN ájôgƒL äÉeƒ∏©e ájCG øe á«dÉÿG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG OGóYEG
äÉHÉ°ù◊G ≥bóe á«dhDƒ°ùe
Ék ≤ah Éæ≤«bóJ ” ó≤d .≥«bóàdG ∫ÉªYCG øe ¬H Éæªb ÉŸ Gk ≥ah IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG √òg øY …CGôdG AGóHEG »g Éæà«dhDƒ°ùe ¿EG
∫ƒ°ü◊G ±ó¡H ≥«bóàdG ∫ÉªYCG ò«ØæJh §«£îJh áæ¡ŸG äÉ«bÓNCÉH ΩGõàd’G Éæe Ö∏£àJ »àdGh ,á«dhódG ≥«bóàdG ÒjÉ©Ÿ
.áÄWÉN ájôgƒL äÉeƒ∏©e ájCG øe IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ƒ∏N øY ádƒ≤©e äGó«cCÉJ ≈∏Y
äÉfÉ«ÑdÉH IOQGƒdG äÉMÉ°†jE’Gh ≠dÉÑª∏d IójDƒe ≥«bóJ ádOCG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ±ó¡H äGAGôLEÉH ΩÉ«≤dG ≈∏Y ≥«bóàdG πªà°ûj
ájôgƒL äÉeƒ∏©e OƒLh ôWÉfl º««≤J É¡«a ÉÃ ,ÉæJGôjó≤J ≈∏Y IQÉàîŸG ≥«bóàdG äGAGôLEG óªà©J .IóMƒŸG á«dÉŸG
‘ òNCÉf ÉæfEÉa ôWÉîŸG √òg º««≤J óæYh .AÉ£NCG hCG äÉ°SÓàNG øY áŒÉf âfÉc AGƒ°S IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdÉH áÄWÉN
º«ª°üJ ±ó¡H ∂dPh ádOÉY IQƒ°üH IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢VôYh OGóYEÉH á«æ©ŸG á«∏NGódG áHÉbôdG áª¶fCG QÉÑàY’G
á«∏NGódG áHÉbôdG áª¶fCG á«∏YÉa ióe øY …CGQ AGóHEG ¢Vô¨H ¢ù«dh áªFÉ≤dG ´É°VhC’G πX ‘ áÑ°SÉæŸG ≥«bóàdG äGAGôLEG
äGôjó≤àdG á«dƒ≤©e ióeh á©ÑàŸG á«Ñ°SÉëŸG ÇOÉÑŸG áeAÓe ióŸ Ék ª««≤J Ék °†jCG ≥«bóàdG πª°ûj Éªc .áYƒªéª∏d
.IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢Vô©d ΩÉY º««≤J ¤EG áaÉ°VE’ÉH IQGOE’G É¡jôŒ »àdG á«Ñ°SÉëŸG
.¬«dEG Éæ∏°UƒJ …òdG …CGô∏d º«∏°S ¢SÉ°SCG øjƒµàd áÑ°SÉæeh á«aÉc É¡«∏Y Éæ∏°üM »àdG ≥«bóàdG ádOCG ¿CG iôf ÉæfEG
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π≤à°ùŸG äÉHÉ°ù◊G ≥bóe ô```jô≤J (™HÉ```J)
(¥.Ω.¢T) (äÓbÉf) IOhóëŸG RÉ¨dG π≤æd ô£b ácöT

…CGôdG
óMƒŸG ‹ÉŸG õcôŸG ,ájôgƒ÷G ÖfGƒ÷G πc ‘ ,ádOÉY IQƒ°üH ô¡¶J IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¿CG ÉæjCGôH
ïjQÉàdG ∂dòH á«¡àæŸG áæ°ù∏d IóMƒŸG ájó≤ædG É¡JÉ≤aóJh óMƒŸG ‹ÉŸG É¡FGOCGh 2011 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc áYƒªéª∏d
.á«dÉŸG ôjQÉ≤à∏d á«dhódG ÒjÉ©ª∏d Ék ≤ah ∂dPh
iôNC’G á«ª«¶æàdGh á«fƒfÉ≤dG äÉÑ∏£àŸG øY ôjô≤àdG
áYƒªéŸG ∂°ù“ .≥«bóàdG ¢VGôZC’ ájQhöV É¡fCG ÉæjCGQ »àdG äÉMÉ°†jE’Gh äÉeƒ∏©ŸG ™«ªL ≈∏Y Éæ∏°üM ó≤d
IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J Éæ©LGQ ó≤d .äÓé°ùdG ∂∏J ™e IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ≥ØàJh áª¶àæe á«Ñ°SÉfi äÓé°S
Éæª∏Y ¤EG Oôj ⁄. áYƒªéŸG äÓé°Sh ôJÉaO ‘ OQh ÉŸ á≤HÉ£e ¬H IOQGƒdG á«dÉŸG äÉeƒ∏©ŸG ¿CG øe Éæ≤≤–h
ΩÉ¶ædG OƒæÑd hCG ≥Ñ£ŸG 2002 áæ°ùd (5 ) ºbQ …ô£≤dG ájQÉéàdG äÉcöûdG ¿ƒfÉb ΩÉµMC’ äÉØdÉfl ájCG ´ƒbh
óMƒŸG ‹ÉŸG Égõcôe hCG áYƒªéŸG ∫ÉªYCG ≈∏Y …ôgƒL ôKCG É¡d ¿ƒµj ¿CG øµÁ áæ°ùdG ∫ÓN ácöû∏d »°SÉ°SC’G
.2011 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

ΩÉ«æeGôHƒ°S’ÉH ∫ÉHƒL
»L ΩEG »H »c
(251) ºbQ …ô£≤dG äÉHÉ°ù◊G »ÑbGôe πé°S
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2012 ¢SQÉe 20
áMhódG
ô£b ádhO

)(¥.Ω.¢T
( äÓbÉf
) IOhóëŸG
ﺷﺭﻛﺔô£b
ácöT
)ﺵ.ﻡ.ﻕ(
)ﻧﺎﻗﻼﺕ(
ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
RÉ¨dGﺍﻟﻐﺎﺯ
ﻗﻁﺭπ≤ædﻟﻧﻘﻝ
ô£b ádhO
- áMhódG
– ﻗﻁﺭ
ﺍﻟﺩﻭﺣﺔ

ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ‹ÉŸG
ﺑﻳﺎﻥõcôŸG
¿É«H
óMƒŸGﻭﺣﺩ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣ
٢٠١١
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
2011 Èª°ùjO
‘ 31
Éªc

(…ô£bﻗﻁﺭﻱ(
ﺑﺎﻷﻟﻑ ﷼
) )
ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ∫ÉjQ ∞dC
’ÉH ≠dÉÑŸG

ﺇﻳﺿﺎﺡ

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
٢٠١١

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
٢٠١٠

٤
٥
٦
٧

٢٥،٧٥١،١٦٧
١،٨٠٩،٩٩١
١،١١٨،٥٢٤
١٢٦،٦٧٥

٢٦،٣٣٨،٠٧٦
٢،٠٣٧،٩٨٧
١،١٢١،٤١٤
١٢٩،٩٧٣

ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ

٢٨،٨٠٦،٣٥٧

٢٩،٦٢٧،٤٥٠

ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻣﺧﺯﻭﻥ
ﺫﻣﻡ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﻭﺃﺭﺻﺩﺓ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ
ﻣﻁﻠﻭﺏ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ
ﻧﻘﺩ ﻭﺃﺭﺻﺩﻩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ

١،٠٧٩
٣٤٢،٠٢٥
٢١،٨٨٩
٢،٢٣٦،٥٣٨

٢٤٦،٨٦٣
٢٩،٢٢١
٢،١٢٦،١٠٧

ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ

٢،٦٠١،٥٣١

٢،٤٠٢،١٩١

ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ

٣١،٤٠٧،٨٨٨

٣٢،٠٢٩،٦٤١

ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ
ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ
ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ
ﻗﺭﻭﺽ ﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ
ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻳﻊ

٨
٩

ﺗﺷﻛﻝ ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﻣﻥ  ١ﺇﻟﻰ  ٢٥ﺟﺯءﺍً ﺟﻭﻫﺭﻳﺎ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ.
.IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG √òg øe ÉjôgƒL Gk AõL 25 ¤EG 1 øe á≤aôŸG äÉMÉ°†jE’G πµ°ûJ
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ﺷﺭﻛﺔ ﻗﻁﺭ ﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ )ﻧﺎﻗﻼﺕ( )ﺵ.ﻡ.ﻕ(

ﻗﻁﺭ(¥.Ω.¢T) ( äÓbÉf ) IOhóëŸG RÉ¨dG π≤æd
ô£b– ácöT
ﺍﻟﺩﻭﺣﺔ
ô£b ádhO - áMhódG

ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ

óMƒŸG ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١
2011 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc

)ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻷﻟﻑ ﷼ ﻗﻁﺭﻱ(

) (…ô£b ∫ÉjQ ∞dC’ÉH ≠dÉÑŸG

ﺇﻳﺿﺎﺡ

ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ
ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ
ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ
ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﻋﻣﻼﺕ
ﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﻣﻘﺗﺭﺣﺔ
ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺩﻭﺭﺓ

١٠
١١

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
٢٠١١

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
٢٠١٠

٥،٥٣٨،٤٤٩
٢٥٥،٠٠٤
٨٠،٢٠٧
٢٨،٦٢٦
٤٧٠،٩٢٢
٩٢٨،٤٣٣

٥،٥٣٨،٠٠٣
١٧١،٧٤٧
٨٣،٥٠٥
٢٨،٦٢٦
٤١٥،٥٢٠
٦٧١،٢٣٩

٧،٣٠١،٦٤١

٦،٩٠٨،٦٤٠

)(٥،٨٤٣،١٧٦

)(٣،٤٨٤،٩٠٨

٥،٣٠٣

٤،٧٦٣

٢٣،٨٠٣،١٤٦
٤،٨٣٠،٨٣١
١١،٧٠٢

٢٤،٦٦٦،٤٠٣
٢،٨٢٧،٩٧٠
٨،٧٣٩

٢٨،٦٤٥،٦٧٩

٢٧،٥٠٣،١١٢

٩٧٧،٥٤٦
٣٢٠،٨٩٥

٨٨٥،٥٤٠
٢١٢،٤٩٤

ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ

١،٢٩٨،٤٤١

١،٠٩٨،٠٣٤

ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ

٣١،٤٠٧،٨٨٨

٣٢،٠٢٩،٦٤١

١/١٠

ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻗﺑﻝ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺗﺣﻭﻁ ﻭﺍﻷﺳﻬﻡ ﻏﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺳﻳﻁﺭﺓ
١٢

ﺗﺣﻭﻁ
ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ّ
ﺍﻷﺳﻬﻡ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﻳﻁﺭﺓ
ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻗﺭﻭﺽ
ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻣﺑﺎﺩﻻﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ
ﻣﺧﺻﺹ ﻣﻛﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻟﻠﻣﻭﻅﻔﻳﻥ

١٣
١٤

ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻗﺭﻭﺽ
ﺫﻣﻡ ﺩﺍﺋﻧﺔ ﻭﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺕ

١٣
١٥

ﺗﻣﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  ٢٠ﻣﺎﺭﺱ  ٢٠١٢ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﻳﻭﻗﻊ ﻋﻧﻬﻡ
ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻛﻝ ﻣﻥ:

ﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﺭﺍﺷﺩ ﺍﻟﻣﻬﻧﺩﻱ

ﺧﺎﻟﺩ ﺑﻥ ﺧﻠﻳﻔﺔ ﺁﻝ ﺛﺎﻧﻲ

ﻣﺣﻣﺩ ﻏﻧﺎﻡ

ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﻧﺎﺋﺏ ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺗﺷﻛﻝ ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﻣﻥ  ١ﺇﻟﻰ  ٢٥ﺟﺯءﺍً ﺟﻭﻫﺭﻳﺎ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ.
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)ﺵ.ﻡ.ﻕ(
)ﻧﺎﻗﻼﺕ(
ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
RÉ¨dGﺍﻟﻐﺎﺯ
ﻗﻁﺭπ≤ædﻟﻧﻘﻝ
)(¥.Ω.¢T
( äÓbÉf
) IOhóëŸG
ﺷﺭﻛﺔô£b
ácöT
ô£b ádhO - áMhódG

 πNódGﻗﻁﺭ
ﺍﻟﺩﻭﺣﺔ –
óMƒŸG
¿É«H
ﻭﺣﺩ
ﺍﻟﻣ
ﺩﺧﻝ
ﺍﻟ
ﺑﻳﺎﻥ
2011 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

)ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ∫ÉjQ ∞dC
) ’ÉH ≠dÉÑŸG
(…ô£bﻗﻁﺭﻱ(
ﺑﺎﻷﻟﻑ ﷼

ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١

ﺇﻳﺿﺎﺡ

ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ
ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻔﻥ ﺍﻟﻣﻣﻠﻭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ
ﺣﺻﺔ ﻣﻥ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ
ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﺔ ﻭﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻭﻛﺎﻻﺕ
ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﻥ ﺑﻧﻭﻙ ﺇﺳﻼﻣﻳﺔ
ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻓﻭﺍﺋﺩ ﻭﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ
ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺳﻔﻥ ﻣﺅﺟﺭﺓ ﻭ ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﺧﺭﻯ

٥

ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ
ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﺳﻔﻥ ﺍﻟﻣﻣﻠﻭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ
ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﻋﻣﻭﻣﻳﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺇﻫﻼﻙ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ
ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ

٤

ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ
ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ
ﺃﺭﺑﺎﺡ) /ﺧﺳﺎﺋﺭ( ﻣﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ

٥

ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺳﻧﺔ

ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ
ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
٢٠١١

ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ
ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
٢٠١٠

٣،٠٠٥،٠٩٥
٢٧١،٩٣٠
٣٨،٨١٣
٦،٧٣٧
٣٧،٠٧١
٦٠،١١٢

٢،٧٢٨،٨٣٧
٢٤٧،٦٠٧
٣٠،٢٤٩
٢٨،٢٧٢
٤٠،٩٢٩
١٦،٥٠٩

٣،٤١٩،٧٥٨

٣،٠٩٢،٤٠٣

)(٥٣٢،٧٧١
)(٨٨،٧٧٤
)(٥٩١،٦٠٠
)(١،٣٩٦،١٩٤

)(٤٥٩،٢٨٤
)(٧٠،١٠٣
)(٥٥٧،١٣٦
)(١،٣٢١،٠٦٠

)(٢،٦٠٩،٣٣٩

)(٢،٤٠٧،٥٨٣

٨١٠،٤١٩

٦٨٤،٨٢٠

٢٢،٦٨٧

)(١٩،٧٥١

٨٣٣،١٠٦

٦٦٥،٠٦٩

ﻣﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ:
ﻣﺎﻟﻛﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻷﻡ

٨٣٢،٥٦٦

٦٦٤،٦٦٨

ﺃﺳﻬﻡ ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺳﻳﻁﺭﺓ

٥٤٠

٤٠١

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

,
٨٣٣،١٠٦

,
٦٦٥،٠٦٩

١٫٤٧

١٫١٧

١٩

ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩّﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻬﻡ )ﺑﺎﻟ﷼ ﺍﻟﻘﻁﺭﻱ (

ﺗﺷﻛﻝ ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﻣﻥ  ١ﺇﻟﻰ  ٢٥ﺟﺯءﺍً ﺟﻭﻫﺭﻳﺎ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ.
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-٥-

ﺷﺭﻛﺔ ﻗﻁﺭ ﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ )ﻧﺎﻗﻼﺕ( )ﺵ.ﻡ.ﻕ(

(¥.Ω.¢T) ( äÓbÉf ) IOhóëŸG RÉ¨dG π≤æd ô£b ácöT
ﺍﻟﺩﻭﺣﺔ – ﻗﻁﺭ
ô£b ádhO - áMhódG

ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ

óMƒŸG٣١
πeÉ°ûdG
ﻟﻠﺳﻧﺔπNódG
¿É«H
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١
ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ

)ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻷﻟﻑ ﷼ ﻗﻁﺭﻱ(

2011 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

) (…ô£b ∫ÉjQ ∞dC’ÉH ≠dÉÑŸG

ﺇﻳﺿﺎﺡ
ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺳﻧﺔ

ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ
ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
٢٠١١

ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ
ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
٢٠١٠

٨٣٣،١٠٦

٦٦٥،٠٦٩

ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺍﻵﺧﺭ
ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻳﻊ
ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻣﺷﺗﻘﺎﺕ ﺗﺣﻭﻁ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ
ﺣﺻﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻣﺷﺗﻘﺎﺕ ﺗﺣﻭﻁ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ

)(٣،٢٩٨
)(٢،٠٠٢،٨٦١

٢٢،٨٦٥
)(٦٩٦،٩٩٣

٧

)(٣٥٥،٤٠٧

)(١٧٨،٦٦٧

ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﻟﻠﺳﻧﺔ

)(١،٥٢٨،٤٦٠

)(١٨٧،٧٢٦

ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﻣﻧﺳﻭﺑﺎ ﺇﻟﻰ:
)(١،٥٢٩،٠٠٠

ﻣﺎﻟﻛﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻷﻡ
ﺃﺳﻬﻡ ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺳﻳﻁﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

٥٤٠
)(١،٥٢٨،٤٦٠

)(١٨٨،١٢٧
٤٠١
)(١٨٧،٧٢٦

ﺗﺷﻛﻝ ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﻣﻥ  ١ﺇﻟﻰ  ٢٥ﺟﺯءﺍً ﺟﻭﻫﺭﻳﺎ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ.
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-

٦٦،٤٦٧
١٧١،٧٤٧
-

-

١٠٥،٢٨٠
-

)(٣،٢٩٨
-

٢٢،٨٦٥
٨٣،٥٠٥
-

٢٢،٨٦٥
-

٦٠،٦٤٠
-

ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ
ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

)(٣،٢٩٨
٨٣،٢٥٧
٤٤٦
٨٠،٢٠٧ ٢٥٥،٠٠٤ ٥،٥٣٨،٤٤٩

-

١٩١
٥،٥٣٨،٠٠٣
-

-

٥،٥٣٧،٨١٢
-

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ

ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ
ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ

٢٨،٦٢٦

-

٢٨،٦٢٦
-

-

٢٨،٦٢٦
-

ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺭﻑ
ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ

-٧-

-

٦٦٤،٦٦٨
)(٦٦،٤٦٧
)(١٦،٢٣٨
)(٤١٥،٥٢٠
٦٧١،٢٣٩
٨٣٢،٥٦٦

-

٥٠٤،٧٩٦
٦٦٤،٦٦٨

ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺩﻭﺭﺓ

)(٣٥٥،٤٠٧
)(٢،٣٥٨،٢٦٨
)(٥،٨٤٣،١٧٦

)(٢،٠٠٢،٨٦١

)(١٧٨،٦٦٧
)(٨٧٥،٦٦٠
)(٣،٤٨٤،٩٠٨
-

)(٦٩٦،٩٩٣

٥٤٠
٥،٣٠٣

-

٤٠١
٤،٧٦٣
٥٤٠

-

٤،٣٦٢
٤٠١

)(٣،٢٩٨
-

٦٨٧،٥٣٣
)(١٦،٢٣٨
)(٢٧٧،٠١٣
١٩١
٦،٩٠٨،٦٤٠
٨٣٢،٥٦٦

٢٢،٨٦٥
-

٦،٥١٤،١٦٧
٦٦٤،٦٦٨

)(٢،٦٠٩،٢٤٨
-

ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻗﺑﻝ
ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺗﺣﻭﻁ
ﻭﺍﻷﺳﻬﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ
ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺗﺣﻭﻁ
ﺑﺎﻟﺳﻳﻁﺭﺓ

)ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻷﻟﻑ ﷼ ﻗﻁﺭﻱ(

) (…ô£b ∫ÉjQ ∞dC’ÉH ≠dÉÑŸG

ﺃﺳﻬﻡ ﻻ
ﺗﺗﻣﺗﻊ
ﺑﺎﻟﺳﻳﻁﺭﺓ

٨٢٩،٢٦٨
٨٣٢،٥٦٦
)(٨٣،٢٥٧
)(٣٧٩
)(٣٧٩
)(٢٠،٨١٤
)(٢٠،٨١٤
)(٤١٥،٥٢٠
)- (٤١٥،٥٢٠
)- (٤٧٠،٩٢٢
٤٧٠،٩٢٢
٤٤٦
٧،٣٠١،٦٤١
٩٢٨،٤٣٣
٤٧٠،٩٢٢

-

)(٢٧٧،٠١٣
٤١٥،٥٢٠
٤١٥،٥٢٠
-

-

٢٧٧،٠١٣
-

ﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ
ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻧﻘﺩﻳﺔ
ﻣﻘﺗﺭﺣﺔ
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ﺗﺷﻛﻝ ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﻣﻥ  ١ﺇﻟﻰ  ٢٥ﺟﺯءﺍً ﺟﻭﻫﺭﻳﺎ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ.

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻧﺎﻳﺭ ٢٠١٠
ﺭﺑﺢ ﺳﻧﺔ ٢٠١٠
ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺍﻵﺧﺭ ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٠
 ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻳﻊ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻣﺷﺗﻘﺎﺕ ﺗﺣﻭﻁ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺣﺻﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻣﺷﺗﻘﺎﺕ ﺗﺣﻭّ ﻁ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٠
ﻣﺣﻭﻝ ﻟﻼﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺩﻋﻡ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺔ
ﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٩
ﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٠
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١٠
ﺭﺑﺢ ﺳﻧﺔ ٢٠١١
ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺍﻵﺧﺭ ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١١
 ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻳﻊ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻣﺷﺗﻘﺎﺕ ﺗﺣﻭﻁ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺣﺻﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻣﺷﺗﻘﺎﺕ ﺗﺣﻭّ ﻁ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١١
ﻣﺣﻭﻝ ﻟﻼﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺩﻋﻡ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺔ ٢٠١٠
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺩﻋﻡ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺔ ٢٠١١
ﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﻟﻌﺎﻡ ٢٠١٠
ﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١١
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١

ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١

ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ

ﺍﻟﺩﻭﺣﺔ – ﻗﻁﺭ
2011 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG
áæ°ù∏d

)óMƒŸGﻧﺎﻗﻼﺕ( )ﺵ.ﻡ.ﻕ(
ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺷﺭﻛﺔ ﻗﻁﺭ
ﺍﻟﻐﺎﺯá«µ∏ŸG
ﻟﻧﻘﻝ¥ƒ≤M
‘ äGÒ¨àdG
¿É«H
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(¥.Ω.¢T) ( äÓbÉf ) IOhóëŸG RÉ¨dG π≤æd ô£b ácöT
)ﺵ.ﻡ.ﻕ(
ﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ )ﻧﺎﻗﻼﺕ(
ﺷﺭﻛﺔ ﻗﻁﺭ
ô£b ádhO - áMhódG
ﺍﻟﺩﻭﺣﺔ – ﻗﻁﺭ
óMƒŸG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ¿É«H
ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ
2011 Èª°ùjO
‘ 31
ﻟﻠﺳﻧﺔá«¡àæŸG
áæ°ù∏d
٢٠١١
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ

(…ô£b
)ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ’∞dC
) ÉH ≠dÉÑŸG
ﻗﻁﺭﻱ(
∫ÉjQ﷼
ﺑﺎﻷﻟﻑ

ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ:
ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ:
ﺇﻫﻼﻙ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ
ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺗﻣﻭﻳﻝ
ﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ
ﺣﺻﺔ ﻣﻥ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ
ﺧﺳﺎﺭﺓ) /ﺭﺑﺢ( ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ
ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﻥ ﺑﻧﻭﻙ ﺇﺳﻼﻣﻳﺔ
ﻓﻭﺍﺋﺩ ﻭﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻭﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﺧﺭﻯ
ﻣﺧﺻﺹ ﻟﻸﺭﺻﺩﺓ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺷﻛﻭﻙ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﻳﻠﻬﺎ
ﻣﺧﺻﺹ ﻣﻛﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺧﺩﻣﺔ ﻣﻭﻅﻔﻳﻥ
ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ:
ﺫﻣﻡ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﻭﺃﺭﺻﺩﺓ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ
ﺫﻣﻡ ﺩﺍﺋﻧﺔ ﻭﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣﻁﻠﻭﺏ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ
ﻣﺳﺗﺣﻕ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ
ﺍﻟﻣﺧﺯﻭﻥ
ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ
ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﻣﺩﻓﻭﻋﺔ
ﻣﺧﺻﺹ ﻣﻛﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺧﺩﻣﺔ ﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﻣﺩﻓﻭﻉ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ:
ﻗﺭﻭﺽ ﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ
ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ
ﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ
ﺷﺭﺍء ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ
ﻣﺗﺣﺻﻼﺕ ﻣﺑﻳﻌﺎﺕ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ
ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻘﺑﻭﺿﺔ
ﺇﻧﺷﺎءﺍﺕ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ) /ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻲ( ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻠﻳﺔ:
ﻣﺗﺣﺻﻼﺕ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺃﺳﻬﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ
ﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ
ﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻏﻳﺭ ﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﻣﺣﻭﻟﺔ ﻟﺣﺳﺎﺏ ﻣﻧﻔﺻﻝ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺔ
٢٠١٠
ﺍﻟﻣﻘﺑﻭﺽ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻉ ﻟﺗﺳﺩﻳﺩ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺽ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻧﻘﺩ )ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻲ( /ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻠﻳﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻪ
ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ

ﺇﻳﺿﺎﺡ

٤
٥
٥

٥
٤

١/٩

ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
٢٠١١

ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
٢٠١٠

٨٣٣،١٠٦

٦٦٥،٠٦٩

٥٩١،٦٠٠
١،٣٩٦،١٩٤
١،٠٨٢
)(٢٧١،٩٣٠
)(٢٢،٦٨٧
)(٦،٧٣٧
)(٩٧،١٨٣
٧٨٧
٣،٦١٩
٢،٤٢٧،٨٥١

٥٥٧،١٣٦
١،٣٢١،٠٦٠
٧
)(٢٤٧،٦٠٧
١٩،٧٥١
)(٢٨،٢٧٢
)(٥٧،٤٣٨
٣،٢٥٣
٢،٢٣٢،٩٥٩

)(٩٦،٨٢٤
٨٦،٤٨٤
٧،٢٠٤
)(١،٠٧٩
٢،٤٢٣،٦٣٦
)(١،٣٩٢،٢٦٤
)(٦٥٦
١،٠٣٠،٧١٦

)(٧٥،٢٢٣
)(١١،٧٤٦
)(١٩،٩٥٩
)(٦٠٧
٢،١٢٥،٤٢٤
)(١،٣٩٢،٢٤٧
)(٧٠٩
٧٣٢،٤٦٨

)(٩،٠٧٧
١٧٤،٦١٢
)(٥،٧٩٨
٢٥
١٠٤،٩٢٣
٢٦٤،٦٨٥

)(٨،٠٣٢
)(٥١٠
٨٣،٣٢٠
)(٥،٦٧٥
٣
٩٧،١٠٥
)(٨٢١،٩٤٧
)(٦٥٥،٧٣٦

٤٤٦
)(٣٩٩،٩٤٣
)(٢٦،٤٩٩

١٩١
)(٢٦٦،٠٩١
)(١٠،٩٢٢

)(٣٧٩
١١٢،٨٨٧
)(٨٨٥،٥٤٠
)(١،١٩٩،٠٢٨
٩٦،٣٧٣
٢،٠٩٠،٢٩٩
٢،١٨٦،٦٧٢

٩٩٤،١٣٧
)(٤٥٦،٧٣٩
٢٦٠،٥٧٦
٣٣٧،٣٠٨
١،٧٥٢،٩٩١
٢،٠٩٠،٢٩٩

ﺗﺷﻛﻝ ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﻣﻥ  ١ﺇﻟﻰ  ٢٥ﺟﺯءﺍً ﺟﻭﻫﺭﻳﺎ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ.
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(¥.Ω.¢T) ( äÓbÉf ) IOhóëŸG RÉ¨dG π≤æd ô£b ácöT

 ô£bﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ )ﻧﺎﻗﻼﺕ( )ﺵ.ﻡ.ﻕ(
ádhOﻟﻧﻘﻝ
ﺷﺭﻛﺔ -ﻗﻁﺭ
áMhódG
 Gﺍﻟﺩﻭﺣﺔ
ﻗﻁﺭIóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG
≈∏Y–äÉMÉ°†jE
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
‘ ﺍﻟ31ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﻋﻠﻰ
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ
2011 Èª°ùjO
á«¡àæŸG
áæ°ù∏d
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١

١

ﻋﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ
ﺗﻡ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﺷﺭﻛﺔ ﻗﻁﺭ ﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ) ﻧﺎﻗﻼﺕ ( )ﺵ.ﻡ.ﻕ( ) "ﻧﺎﻗﻼﺕ" ﺃﻭ "ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ" ( ﻛﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻁﺭ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  ٩ﻳﻭﻧﻳﻭ  ٢٠٠٤ﻭﺳﺟّﻠﺕ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﺭﻗﻡ ) (٢٨٥٦٦ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ ) (٦٨ﻣﻥ
ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻁﺭﻱ ﺭﻗﻡ ) (٥ﻟﺳﻧﺔ  .٢٠٠٢ﺗﻡ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺑﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ ) .(٧٠ﻭﻳﺣﻛﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻋﻘﺩ ﺗﺄﺳﻳﺳﻬﺎ ﻭﻧﻅﺎﻣﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﺭﻗﻡ ) (٥ﻟﺳﻧﺔ  . ٢٠٠٢ﺑﺩﺃ ﺗﺩﺍﻭﻝ ﺃﺳﻬﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻭﺭﺻﺔ ﻗﻁﺭ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  ٧ﺇﺑﺭﻳﻝ .٢٠٠٥
ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻧﻘﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺇﺳﺗﺣﻭﺍﺫ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﻋﺎﺑﺭﺓ ﻟﻠﻣﺣﻳﻁﺎﺕ
ﺃﻭ ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻣﻊ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﺧﺭﻯ.
ﺗﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺷﺭﻛﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻭﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ )ﻳﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ
ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺑـ " ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ " ( .ﺗﺯﺍﻭﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻁﺭ.
ﺑﺎﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺃﻥ ﻣﻌﻅﻡ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﺗﻌﻣﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻁﺭ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻧﺷﺎﻁﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﺑﺷﻛﻝ
ﺭﺋﻳﺳﻲ ﻣﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﻣﻊ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﺣﻠﻳﺔ ﺩﺍﺧﻝ ﻗﻁﺭ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺗﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺿﻣﻥ ﻧﻔﺱ
ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﺗﻌﺭﺽ ﻟﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ.

٢

ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﺍﻟﻣﻧﻘﺣﺔ

١/٢

ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻭﺍﻟﺗﻔﺳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺃﺻﺑﺣﺕ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ﻣﻧﺫ  ١ﻳﻧﺎﻳﺭ ٢٠١١
ﺻﺩﺭﺕ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻭﺍﻟﺗﻔﺳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﺃﺻﺑﺣﺕ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ﻓﻲ  ١ﻳﻧﺎﻳﺭ
:٢٠١١

ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ ) ٢٤ﺍﻟﻣﻧﻘﺢ(" ،ﺇﻓﺻﺎﺣﺎﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ"
ﺗﻡ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﻧﻘﺢ ﻓﻲ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ  .٢٠٠٩ﻳﻭﺿﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﻧﻘﺢ ﻭﻳﺑﺳﻁ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺫﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ .ﻟﻡ
ﻳﻛﻥ ﻟﺗﺑﻧﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺃﻱ ﺃﺛﺭ ﻫﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺻﺎﺡ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺷﺭﻛﺔ.

ﺍﻟﺗﺣﺳﻳﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )(٢٠١٠
ﺍﺣﺗﻭﺕ ﺍﻟﺗﺣﺳﻳﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ  ٢٠١٠ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺭﻯ ﻣﺟﻠﺱ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻳﺭ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﺿﺭﻭﺭﻳﺔ .ﺗﺷﺗﻣﻝ
ﺍﻟﺗﺣﺳﻳﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﻭﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺍﺻﻁﻼﺣﻳﺔ ﻭﺗﺣﺭﻳﺭﻳﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺷﻛﻳﻠﺔ ﻓﺭﺩﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ.
٢/٢

ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻭﺍﻟﺗﻔﺳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﺗﺻﺑﺢ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ﺑﻌﺩ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ ٣١
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ٢٠١١ﻭﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ
ﺗﻡ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻔﺳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻭﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺗﺻﺑﺢ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺑﻌﺩ  ١ﻳﻧﺎﻳﺭ .٢٠١٢
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(¥.Ω.¢T) ( äÓbÉf ) IOhóëŸG RÉ¨dG π≤æd ô£b ácöT
 ô£bﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ )ﻧﺎﻗﻼﺕ( )ﺵ.ﻡ.ﻕ(
ádhOﻟﻧﻘﻝ
ﺷﺭﻛﺔ -ﻗﻁﺭ
áMhódG
 Gﺍﻟﺩﻭﺣﺔ
ﻗﻁﺭ IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG
≈∏Y–äÉMÉ°†jE
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
ﻋﻠﻰ‘ﺍﻟ31ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ
2011 Èª°ùjO
á«¡àæŸG
áæ°ù∏d
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١

٢

ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﺍﻟﻣﻧﻘﺣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

٢/٢

ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻭﺍﻟﺗﻔﺳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﺗﺻﺑﺢ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ﺑﻌﺩ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ ٣١
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ٢٠١١ﻭﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ ) ١ﺗﻌﺩﻳﻝ( – ﻋﺭﺽ ﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺍﻵﺧﺭ
ﺗﺷﺗﺭﻁ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ ) (١ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻟﻛﻳﺎﻥ ﺑﻌﺭﺽ ﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺍﻵﺧﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘﻕ ﺷﺭﻭﻁ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔﺻﻝ ﻋﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻲ
ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﺑﺩﺍ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ .ﻳﺳﺭﻱ ﻣﻔﻌﻭﻝ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﻟﻠﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﺩﺃ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺑﻌﺩ ١
ﻳﻭﻟﻳﻭ  ٢٠١٢ﻣﻊ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺑﻧﻲ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻣﺑﻛﺭ ﻟﻪ .ﻟﻳﺱ ﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻛﺑﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ.

ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ  - (٢٠١١) ٢٨ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺯﻣﻳﻠﺔ ﻭ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ
ﻳﺳﺗﺑﺩﻝ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ  (٢٠١١) ٢٨ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ  (٢٠٠٨) ٢٨ﻭﻗﺩ ﺗﻡ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻣﻌﻳﺎﺭ
ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ  (٢٠١١) ٢٨ﻟﻳﺷﻣﻝ:


ﻳﻧﻁﺑﻕ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ  ٥ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺃﻭ ﺟﺯء ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﺯﻣﻳﻠﺔ ﺃﻭ
ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻣﺷﺗﺭﻙ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﻭﻓﻰ ﺍﻹﺷﺗﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺅﻫﻝ ﻟﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ ﻛﺈﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻣﺣﺗﻔﻅ ﺑﻪ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺑﻳﻊ.



ﻻ ﻳﺗﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺗﻔﻅ ﺑﻬﺎ ﻋﻧﺩ ﺗﻭﻗﻑ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺭﻛﺔ ﺯﻣﻳﻠﺔ ﺃﻭ
ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻣﺷﺗﺭﻙ  ،ﺣﺗﻰ ﻭﻟﻭ ﺃﺻﺑﺢ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﺯﻣﻳﻠﺔ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻣﺷﺗﺭﻙ ﺃﻭ
ﺍﻟﻌﻛﺱ.

ﻳﺳﺭﻱ ﻣﻔﻌﻭﻝ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﻭﻳﻁﺑﻕ ﺑﺄﺛﺭ ﺭﺟﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﺩﺃ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺑﻌﺩ  ١ﻳﻧﺎﻳﺭ ٢٠١٣؛ ﻛﻣﺎ ﻳﺳﻣﺢ
ﺑﺗﺑﻧﻲ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻣﺑﻛﺭ ﺑﺷﺭﻁ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﺑﻧﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ
ﺍﻟﻭﻗﺕ.
ﻟﻳﺱ ﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺃﻱ ﺃﺛﺭ ﻫﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ.

ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ  :٩ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ٢٠٠٩
ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ " (٢٠٠٩) ٩ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ" ﻫﻭ ﺃﻭﻝ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﻳﺗﻡ ﺇﺻﺩﺍﺭﻩ ﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﻣﺷﺭﻭﻉ
ﺷﺎﻣﻝ ﻻﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ " ٣٩ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ :ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻘﻳﺎﺱ" .ﻳﺣﺗﻔﻅ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ  ٩ﻭﻳﺑﺳﻁ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺯﺩﻭﺝ ﻛﻣﺎ ﻳﻧﺷﺊ ﻓﺋﺗﻳﻥ ﺃﺳﺎﺳﻳﺗﻳﻥ ﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭ ﻫﻰ:
ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ ﻭﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .ﻳﻌﺗﻣﺩ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻣﻁ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻭﺧﺻﺎﺋﺹ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ .ﻳﺳﺗﻣﺭ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ  ٣٩ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
ﻭﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺗﺣﻭﻁ .ﻟﻡ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ  ٢٠٠٩ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.

ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ ٢٠١٠
ﻳﺿﻳﻑ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ  (٢٠١٠) ٩ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﺻﻧﻳﻑ ﻭﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻧﺯﻉ
ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺳﺧﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ  .٢٠٠٩ﻛﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺃﻳﺿﺎ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ  ٣٩ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑ ﺎﻟﻣﺷﺗﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺿﻳﻑ ﻻ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺃﺻﻼ ﻣﺎﻟﻳﺎ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻔﺳﻳﺭ ﺭﻗﻡ ٩
ﻣﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺗﻔﺳﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ "ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺷﺗﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺿﻣﻧﺔ".

٢

ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﺍﻟﻣﻧﻘﺣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
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ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
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2011
Èª°ùjO
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á«¡àæŸGﻓﻲ‘31٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
 áæ°ù∏dﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١
ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﺍﻟﻣﻧﻘﺣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
٢

ﻓﻲ ٣١
ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ
ﺑﻌﺩ ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ﺑﻌﺩ
ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ
ﺗﺻﺑﺢ ﺳﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡﻟﻡ ﺗﺻﺑﺢ
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺗﻲ
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺗﻔﺳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ
ﻭﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻭﺍﻟﺗﻔﺳﻳﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ
 ٢٢//٢٢ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
٣١
)ﺗﺎﺑﻊ(
ﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ
ﻳﺗﻡ
ﻭﻟﻡ
٢٠١١
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ٢٠١١ﻭﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
 :–٩١٢ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ
ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ
ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ
ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﻋﻥ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔﻓﻲﺑﻌﺩﺃﻛﺗﻭﺑﺭ
ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ
)ﺗﺎﺑﻊ(ﻟﻠﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  .١٢ﻳﺳﺭﻱ ﻣﻔﻌﻭﻝ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﻟﻠﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ
٢٠١٠ﺍﻟﻛﻠﻲ
ﺑﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﺛﺭ
ﻟﻡ ﺗﻘﻡ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﺩﺃ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺑﻌﺩ  ١ﻳﻧﺎﻳﺭ  .٢٠١٣ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺗﺑﻧﻲ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻣﺑﻛﺭ ﺑﺷﺭﻁ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﺗﺩﺭﺱ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻭﺍﺑﻊ ﺍﻟﻣﺗﺭﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﻭﺃﺛﺭﻩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﺯﻣﻥ ﺗﺑﻧﻳﻪ ﻣﻥ ﻗﺑﻠﻬﺎ .ﻭ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺗﺑﻧﻰ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻣﻌﻳﺎﺭ
ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ،ﻭ ﺗﺷﺟﻊ ﺍﻟﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ  ١٢ﻗﺑﻝ
ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ  ٩ﺇﻟﺯﺍﻣﻰ ﺇﺑﺗﺩﺍء ﻣﻥ  ١ﻳﻧﺎﻳﺭ  ٢٠١٥ﻣﻊ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻣﺑﻛﺭ ﻟﻪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺭﻳﺎﻥ ﻣﻔﻌﻭﻟﻪ ﻟﻛﻥ ﺗﺑﻧﻲ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻣﺑﻛﺭ ﻻ ﻳﻠﺯﻡ ﺍﻟﻛﻳﺎﻥ ﺑﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ  ١٢ﺑﻛﺎﻣﻠﻪ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩ
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ.ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ  – ١٠ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻭﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ  ٢٧ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻷﺧﺭﻯﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ )(٢٠١١
ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  – ١٣ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

ﻳﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ  ١٠ﻣﻧﻬﺟﺎ ﺟﺩﻳﺩﺍ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭ ﻓﻳﻬﺎ ﻳﺟﺏ ﺗﻭﺣﻳﺩﻫﺎ
ﻳﺣﻝ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ  ١٣ﻣﺣﻝ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ
ﻭﻳﻘﺩﻡ ﻧﻣﻭﺫﺟﺎ ﻭﺍﺣﺩﺍ ﻟﻳﺗﻡ ﺗﻁﺑﻳﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭ ﻓﻳﻬﺎ .ﻳﺳﻳﻁﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ
ﻳﻭﺟﺩ ﺑﻬﺎ ﻣﺻﺩﺭ ﻭﺍﺣﺩ ﻟﻠﺗﻭﺟﻳﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔٌ .ﻳﻌﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻳﺿﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻣﻝ
ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﺛﻣﺭ ﻓﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺭﺿﺎ ﻟﻠﻣﺧﺎﻁﺭ ﺃﻭ ﻟﻪ ﺣﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﺋﺩ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﻪ ﻣﻊ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺃﻭ
ﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻳﻭﺭﺩ ﺍﺷﺗﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﻟﻘﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .ﻳﻭﺿﺢ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻟﺩﻳﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻌﻭﺍﺋﺩ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺳﻠﻁﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺭﺍﺑﻁ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ
ﻋﻧﺩ ﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﻪ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﻻ ﻳﺩﺧﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ
ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺋﺩ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﻋﻧﺩ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ.
ﺍﺷﺗﺭﺍﻁﺎﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺯﻳﻝ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻁﺑﻳﻕ ﻋﻣﻠﻳﺎ
ﻓﻲ
ﻣﺟﻠﺱﺗﺑﺩﺃ
ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ
ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ﻟﻠﻔﺗ
ﺳﺎﺭﻱ
ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ
ﻣﻌﻳﺎﺭﻳﺻﺑﺢ
ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ.
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ
ﻘﺎﺋﻣﺔ ﺣﺎﻟﻳﺎ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟ
ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
ﻟﻘﻳﺎﺳﺎﺕ
ﺗﻔﺳﻳﺭ
ﺭﺍﺕﻭﺗﻔﺳﻳﺭ
(٢٠٠٨
ﺭﻗﻡ ) ٢٧
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
ﺑﻌﺽﻣﺣﻝ
ﺭﻗﻡ ١٠
ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ
ﻳﺣﻝ
ﻣﺑﻛﺭﺍ.
ﺑﺗﻁﺑﻳﻘﻪ
ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ
ﻣﻊ
٢٠١٣
ﻳﻧﺎﻳﺭ
١
ﺑﻌﺩﺭ ﺭﻗﻡ  :١٢ﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩ  -ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺓ ﻟﻐﺭﺽ ﺧﺎﺹ .ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﺛﺭ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ
ﺍﻟﺃﻭﻣﻌﺎﻳﻳ

ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ  ،١٠ﻛﻣﺎ ﻳﺳﺭﻱ ﻣﻔﻌﻭﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﻟﻠﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﺩﺃ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺑﻌﺩ  ١ﻳﻧﺎﻳﺭ .٢٠١٣
 ٢/٣ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ
ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺗﺑﻧﻲ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻣﺑﻛﺭ ﺑﺷﺭﻁ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ،ﻭ ﻳﻁﺑﻕ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ
ﻣﺟﻠﺱ ﺗﻔﺎﺳﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺭﻗﻡ
ﺗﻔﺳﻳﺭ
ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ٢٧
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
ﺑﻳﻥ ﻣﻌﻳﺎﺭ
ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ
ﻧﺗﻳﺟﺔ
ﺭﺟﻌﻲ
.٢٠١١
ﻓﻲﻭﺳﻧﺔ
ﺗﻔﺳﻳﺭﺍﺕ
ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺃﻭ
ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺃﻭ
ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
ﺗﺗﻐﻳﺭﺃﻱ
ﻋﻧﺩﻣﺎﺗﻁﺑﻳﻕ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ
ﺑﺄﺛﺭﺗﺗﺑﻧﻰ
ﻟﻡ
 ١٢ﻭﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ  .١٠ﻳﺣﻝ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ  (٢٠١١) ٢٧ﻣﺣﻝ ﻣﻌﻳﺎﺭ
ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ  (٢٠١١) ٢٧ﺑﺗﺭﺣﻳﻝ ﺍﺷﺗﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔﻳﻘﻭﻡ
ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ (٢٠٠٨ﻭ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ ) ٢٧
ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔﺍﻹﻋﺩﺍﺩ
ﺃﺳﺎﺱ
٣
ﻭﺍﻹﻓﺻﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺗﻭﺿﻳﺣﺎﺕ ﺍﻟﺑﺳﻳﻁﺔ.

 ١/٣ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ
ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  – ١١ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ

ﻓﻘﺭﺓ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ
)ﺃ(
ﻳﺭﻛﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻋﻭﺿﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ )ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﺍﻵﻥ(.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ
ﻭﻳﺷﺗﺭﻁ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ
ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭﻭﻣﺷﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔﻣﺷﺗﺭﻛﺔ
ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕﺗﻣﻳﻳﺯﺍ
ﺃﻋﺩﺕﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ
ﻳﺿﻊ
ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
ﻣﺟﻠﺱ
ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ
ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔﻭﻓﻘﺎ
ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﺑﻳﻥﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻟﻠﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻡ ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﻁﻠﻕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻵﻥ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ
ﺣﻘﻭﻕ
ﻁﺭﻳﻘﺔ
ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ.
ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ،ﺣﻳﺙ ﺗﻡ ﺗﺟﺭﻳﺩﻫﺎ ﻣﻥ ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﻧﺳﺑﻲ.
)ﺏ( ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ
ﻳﺣﻝ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ  ١١ﻣﺣﻝ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ  ٣١ﻭ ﺗﻔﺳﻳﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺗﻔﺳﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً
ﺗﺣﻭﻁ
ﻭﻣﺷﺗﻘﺎﺕ ﺍﻟ
ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻳﻊ
ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ" ﻓﻳﻣﺎ ﻋﺩﺍ
ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﻟﻣﺑﺩﺃ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﺃﻋﺩﺕ
ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ" .ﻟﻡ
ﺃﺻﺣﺎﺏ
ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ
ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔﻋﻠﻳﻬﺎ" –
ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ
ﻟﺗﻲ ﺗﺗﻡ
ﺍﻟﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍ
" :١٣
ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.
ﻟﺗﻘﻡﻠﺗﺩﻓﻘﺎﺕ
ﻠﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ  ،١١ﻭ ﻳﺳﺭﻱ ﻣﻔﻌﻭﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﻟﻠﻔﺗﺭﺍﺕ
ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔﺍﻟﻛﻠﻰ ﻟ
ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺍﻷﺛﺭ
ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔﺑﻌﺩ ﺑﺗﻘﻳﻳﻡ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﺩﺃ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺑﻌﺩ  ١ﻳﻧﺎﻳﺭ  .٢٠١٣ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺗﺑﻧﻲ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻣﺑﻛﺭ ﺑﺷﺭﻁ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ
)ﺝ( ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ
ﻭﻋﻣﻠﺔﺍﻟﻭﻗﺕ.
ﻓﻲ ﻧﻔﺱ
ﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﺃﺧﺭﻯ ﺗﻡ ﺗﻘﺭﻳﺏ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ.
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ
ﻋﻥ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ
ﻘﻁﺭﻱ،
١٢ﺑﺎﻟ–﷼ ﺍﻟ
ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﻋﺭﺽ
ﺗﻡ
ﻛﻳﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ
ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﺿﺔ ﺑﺎﻟ﷼ ﺍﻟﻘﻁﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺃﻟﻑ ﷼ ﻗﻁﺭ ،ﻣﺎ ﻟﻡ ﺗﺗﻡ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ.
ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﺗﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻭﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ
ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ )ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ( ﻭﺷﺭﻛﺎﺕ ﺯﻣﻳﻠﺔ ﻭ /ﺃﻭ ﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺿﻣﻧﺔ ﻓﻰ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ،ﺑﻬﺩﻑ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻟﺗﻣﻛﻳﻥ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻲ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ
ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻭﺁﺛﺎﺭ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻛﻳﺎﻥ ﻭﺃﺩﺍﺋﻪ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻭﺗﺩﻓﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ.
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٢

ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﺍﻟﻣﻧﻘﺣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

٢/٢

ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻭﺍﻟﺗﻔﺳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﺗﺻﺑﺢ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ﺑﻌﺩ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ ٣١
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ٢٠١١ﻭﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  – ١٢ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻟﻡ ﺗﻘﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﻌﺩ ﺑﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﺛﺭ ﺍﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  .١٢ﻳﺳﺭﻱ ﻣﻔﻌﻭﻝ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﻟﻠﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﺩﺃ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺑﻌﺩ  ١ﻳﻧﺎﻳﺭ  .٢٠١٣ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺗﺑﻧﻲ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻣﺑﻛﺭ ﺑﺷﺭﻁ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ،ﻭ ﺗﺷﺟﻊ ﺍﻟﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ  ١٢ﻗﺑﻝ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺭﻳﺎﻥ ﻣﻔﻌﻭﻟﻪ ﻟﻛﻥ ﺗﺑﻧﻲ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻣﺑﻛﺭ ﻻ ﻳﻠﺯﻡ ﺍﻟﻛﻳﺎﻥ ﺑﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ  ١٢ﺑﻛﺎﻣﻠﻪ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩ
ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ.

ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  – ١٣ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻳﺣﻝ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ  ١٣ﻣﺣﻝ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ
ﻳﻭﺟﺩ ﺑﻬﺎ ﻣﺻﺩﺭ ﻭﺍﺣﺩ ﻟﻠﺗﻭﺟﻳﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔٌ .ﻳﻌﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻳﺿﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻣﻝ
ﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻳﻭﺭﺩ ﺍﺷﺗﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﻟﻘﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .ﻳﻭﺿﺢ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻋﻧﺩ ﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﻪ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﻻ ﻳﺩﺧﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ
ﺍﺷﺗﺭﺍﻁﺎﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺯﻳﻝ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻁﺑﻳﻕ ﻋﻣﻠﻳﺎ
ﻟﻘﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ .ﻳﺻﺑﺢ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ﻟﻠﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﺩﺃ ﻓﻲ
ﺃﻭ ﺑﻌﺩ  ١ﻳﻧﺎﻳﺭ  ٢٠١٣ﻣﻊ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﺗﻁﺑﻳﻘﻪ ﻣﺑﻛﺭﺍ.
 ٢3/2ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ
/٣
ﻟﻡ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺃﻱ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺃﻭ ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺃﻭ ﺗﻔﺳﻳﺭﺍﺕ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ .٢٠١١
٣

ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ

 ١/٣ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ
)ﺃ(

ﻓﻘﺭﺓ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ
ﺃﻋﺩﺕ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ.

)ﺏ(

ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ
ﺃﻋﺩﺕ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑﺩﺃ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻳﻊ ﻭﻣﺷﺗﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﻭﻁ
ﻟﻠﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.

)ﺝ(

ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ ﻭﻋﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﺗﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﺑﺎﻟ﷼ ﺍﻟﻘﻁﺭﻱ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ .ﺗﻡ ﺗﻘﺭﻳﺏ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﺿﺔ ﺑﺎﻟ﷼ ﺍﻟﻘﻁﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺃﻟﻑ ﷼ ﻗﻁﺭ ،ﻣﺎ ﻟﻡ ﺗﺗﻡ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ.
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٣

ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 ١/٣ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ )ﺗﺎﺑﻊ(
)ﺩ(

ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺣﻛﺎﻡ
ﻳﺗﻁﻠﺏ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﻭﺿﻊ ﺃﺣﻛﺎﻡ
ﻭﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻭﺍﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺗﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻭﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻭﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻋﻧﻬﺎ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ.
ﻗﺩ ﺗﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ.ﺗﺗﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﻣﺳﺗﻣﺭ .ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ
ﺑﺎﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻭﺃﻳﺔ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺗﺗﺄﺛﺭ ﺑﺗﻠﻙ
ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﺗﻡ ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻹﻳﺿﺎﺡ ﺭﻗﻡ  ٢٣ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ.

٢/٣

ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ
ﺗﻡ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ.

)ﺃ(

ﺃﺳﺎﺱ ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺗﺷﺗﻣﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﻳﻁﺭ ﻋﻠﻳﻬﺎ )ﺷﺭﻛﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ(
ﻭﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻭﻕ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺑـ "ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ".
ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﻳﻥ  ٥ﻭ  ١٨ﻟﻠﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.

][١

ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﺍﻷﻡ ﺳﻳﻁﺭﺓ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﻭ ﺗﺣﺩﺙ ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻬﺩﻑ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﻭﺍﺋﺩ ﻣﻥ ﻧﺷﺎﻁﺎﺗﻬﺎ.
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺿﺭﻭﺭﻳﺎ ﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺗﺗﻁﺎﺑﻕ ﺳﻳﺎﺳﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ.
ﻳﺗﻡ ﺇﻟﻐﺎء ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻭﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﻭﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑﻳﻥ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻧﺩ
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ.

][٢

ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ
ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﻫﻭ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺗﻌﺎﻗﺩﻱ ﺗﻘﻭﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﺧﺭﻯ ﺑﺗﻭﻟﻲ ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺗﺣﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ .ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﻣﻧﺷﺄﺓ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻳﻣﺗﻠﻙ ﻓﻳﻬﺎ ﻛﻝ ﻣﺷﺎﺭﻙ ﺣﺻﺔ ﻳﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ
ﺑﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺫﺍﺕ ﺳﻳﻁﺭﺓ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ .ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺎﻹﻓﺻﺎﺡ ﻋﻥ ﺣﺻﺗﻬﺎ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ
ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ.
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ،ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺩ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﺿﻣﻥ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ
ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﺩﻳﻠﻬﺎ ﺑﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺷﺭﺍء ﻓﻲ ﺣﺻﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ
ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﻣﻁﺭﻭﺣﺎ ً ﻣﻧﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﻟﻛﻝ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﺓ.
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٣

٢/٣

ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

)ﺃ(

ﺃﺳﺎﺱ ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

][٢

ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻋﻧﺩ ﺣﺩﻭﺙ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗﻡ ﺇﻟﻐﺎء ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺣﺻﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛﺱ ﺩﻟﻳﻼ ﻋﻠﻰ
ﺍﻧﺧﻔﺎﺽً ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻷﺻﻝ ﺍﻟﻣﺣﻭّ ﻝ.

)ﺏ(

ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ
ﺗﻅﻬﺭ ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻡ ﻭﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻣﺔ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ.
ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺳﺏ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺗﻧﺎء ﺍﻷﺻﻝ .ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﻛﻭﻧﺔ ﺫﺍﺗﻳﺎ
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻭﺃﻳﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺗﻧﺳﺏ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺟﻌﻝ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺽ
ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺩ ﻣﻧﻬﺎ ﻭﻳﺗﺿﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺭﺳﻣﻠﺔ .ﺗﺗﻡ ﺭﺳﻣﻠﺔ ﺍﻟﺑﺭﻣﺟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ ﺟﺯء ﻣﻬﻣﺎ
ﻓﻰ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ.
ﺗﺗﻡ ﺭﺳﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻛﺑﺩﺓ ﺑﻐﺭﺽ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺃﺣﺩ ﻣﻛﻭﻧﺎﺕ ﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻡ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ
ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻭﻳﺗﻡ ﺷﻁﺏ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺑﺩﻝ .ﺗﺗﻡ ﺭﺳﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻘﻁ ﻋﻧﺩﻣﺎ
ﺗﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﺩ ﺫﻱ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ .ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ
ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﻛﻣﺻﺭﻭﻑ ﻋﻧﺩ ﺗﻛﺑﺩﻫﺎ.
ﻳﺗﻡ ﻧﺯﻉ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﺑﻧﺩ ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩﻩ ﺃﻭ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﻭﻗﻊ ﺑﺗﻭﻓﺭ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩﻩ .ﻳﺗﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺃﻱ ﻣﻛﺳﺏ ﺃﻭ ﺧﺳﺎﺭﺓ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣﻥ ﻧﺯﻉ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﺻﻝ ﻓﻲ
ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﻧﺯﻉ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﻓﻳﻬﺎ.
ﺗﺗﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺷﻳﺭ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺃﻭ
ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻟﻸﺻﻝ ﻗﺩ ﻻ ﺗﻛﻭﻥ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺭﺩﺍﺩ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻭﺩ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻣﺅﺷﺭ ﻭﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺯﻳﺩ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻟﻸﺻﻝ ﻋﻥ ﻗﻳﻣﺗﻪ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ،ﻳﺗﻡ ﺗﺧﻔﻳﺽ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻷﺻﻝ ﺇﻟﻰ
ﻗﻳﻣﺗﻪ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺭﺩﺍﺩ.
ﻳﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﺳﻁ ﺍﻟﺛﺎﺑﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺍﻷﻋﻣﺎﺭ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ
ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:
%٢٫٥
%٢٠
%٣٣٫٣٣
%٢٠
%١٥
%٢٠
%١٥
%٢٠
%٢٠

ﺳﻔﻥ
ﻣﺑﺎﻧﻲ
ﺃﺟﻬﺯﺓ ﻛﻣﺑﻳﻭﺗﺭ
ﻣﻌﺩﺍﺕ ﻣﺻﻧﻊ
ﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ ﻣﻛﺗﺑﻳﺔ
ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺍﺗﺻﺎﻻﺕ
ﺃﺛﺎﺙ ﻭﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ
ﺳﻳﺎﺭﺍﺕ
ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺣﺎﺳﺏ ﺁﻟﻲ )ﺳﺎﺏ(
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٣

ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 ٢/٣ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
)ﺝ(

ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺽ
ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺽ ﻫﻲ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﻭﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﺑﺩﻫﺎ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ
ﺑﺎﻗﺗﺭﺍﺽ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ .ﺗﺗﻡ ﺭﺳﻣﻠﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺳﺏ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺷﺭﺍء ﺃﻭ ﺑﻧﺎء ﺃﻭ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺃﺻﻭﻝ
ﻣﺅﻫﻠﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻐﺭﻕ ﻓﺗﺭﺓ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻣﻥ ﻟﻛﻲ ﺗﻛﻭﻥ ﺟﺎﻫﺯﺓ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻭﺗﺗﻡ ﺇﺿﺎﻓﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ .ﺗﺧﻔﺽ ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﺍﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ ﺑﺄﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗﻡ ﺻﺭﻓﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﺔ ،ﻣﻥ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﺔ ﻟﻠﺭﺳﻣﻠﺔ.

)ﺩ(

ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺗﻣﺛﻝ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ .ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﻟﻸﺩﺍﺓ .ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻥ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﻳﺿﺎ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﻌﺗﺭﻑ ﺑﻬﺎ ﻭﻟﻛﻥ ﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ.

ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﺗﻘﺔ
ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻳﻊ ﻭﺫﻣﻡ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﻭ ﺃﺭﺻﺩﺓ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ
ﻭﻣﺳﺗﺣﻕ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻭﻧﻘﺩ ﻭﺃﺭﺻﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ .ﺗﺷﺗﻣﻝ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﻡ
ﺩﺍﺋﻧﺔ ﻭﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺕ ﻭﻗﺭﻭﺽ ﻭﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺕ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ.
][١

ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻳﻊ
ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻳﻊ ﻫﻲ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻳﻊ ﻭﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﻭﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﻬﺎ ﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺭﻭﺽ ﺃﻭ ﺫﻣﻡ
ﻣﺩﻳﻧﺔ .ﻣﺑﺩﺋﻳﺎ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻳﻊ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻛﻭﻧﻬﺎ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻉ ﻭ ﻳﻌﺎﺩ ﻗﻳﺎﺱ
ﺗﻠﻙ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ﻭ ﻳﺗﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻰ
ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺍﻵﺧﺭ ﻭﻳﺗﻡ ﻋﺭﺿﻬﺎ ﻛﺑﻧﺩ ﻣﻧﻔﺻﻝ ﺿﻣﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺃﻭ ﻳﺣﺩﺩ ﻋﻠﻰ
ﺃﻧﻪ ﻗﺩ ﺍﻧﺧﻔﺿﺕ ﻗﻳﻣﺗﻪ ﻓﻔﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻣﺔ ﺍﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺿﻣﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
ﺇﻟﻰ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻟﻠﺳﻧﺔ.
ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻧﺷﻁﺔ ﺑﺎﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﺑﺎﻟﺳﻭﻕ
ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ.

][٢

ﺫﻣﻡ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﻭﺃﺭﺻﺩﺓ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ
ﻳﺗﻡ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻭﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻔﺎﺗﻭﺭﺓ ﺑﻌﺩ ﺧﺻﻡ ﻣﺧﺻﺹ ﺩﻳﻭﻥ
ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺷﻛﻭﻙ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﻳﻠﻬﺎ .ﻳﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺩﻳﻭﻥ ﺍﻟﻣﺷﻛﻭﻙ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﻳﻠﻬﺎ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻅﻬﺭ
ﺇﺣﺗﻣﺎﻝ ﻋﺩﻡ ﺗﺣﺻﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺩﻳﻭﻥ ﺍﻟﻣﻌﺩﻭﻣﺔ ﻓﻳﺗﻡ ﺷﻁﺑﻬﺎ ﻋﻧﺩ ﺗﻛﺑﺩﻫﺎ.

][٣

ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻪ
ﻳﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﻭﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺑﻧﻛﻳﺔ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﻭﺩﺍﺋﻊ ﺑﻧﻛﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ
 ٩٠ﻳﻭﻣﺎ ً.
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ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 ٢/٣ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
)ﺩ(

ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

][٤

ﺫﻣﻡ ﺩﺍﺋﻧﺔ ﻭﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﺍﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺳﻭﺍء ﺗﻡ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﻓﻭﺍﺗﻳﺭ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﻭﺭﺩ ﺃﻡ ﻻ.

][٥

ﻗﺭﻭﺽ ﻭﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﺗﺣﺗﺳﺏ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻭﺍﺋﺩ
ﻣﺑﺩﺋﻳﺎ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺳﺏ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻭﺍﺋﺩ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺿﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ
ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ .ﺑﻌﺩ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ
ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ،ﻭﻳﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ .ﺗﻅﻬﺭ ﺍﻷﻗﺳﺎﻁ
ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻧﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ ﻛﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ.

)ﻫـ(

ﺍﻟﻣﺧﺯﻭﻥ
ﻳﺗﻡ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣ ﺧﺯﻭﻥ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻭﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻕ ،ﺃﻳﻬﻣﺎ ﺃﻗﻝ .ﺗﺳﺗﻧﺩ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺧﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻳﻘﺔ
ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟﺢ ﻭ ﻳﺳﺗﻧﺩ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ.

)ﻭ(

ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺎﺕ
ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻟ ﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﻓﻌﻠﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺃﺣﺩﺍﺙ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺗﻛﻭﻥ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺗﻘﺩﻳﺭﻫﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻭﺛﻭﻕ .

)ﺯ( ﻣﻛﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻟﻠﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﻭﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﺗﻘﺎﻋﺩ
ﺗﻣﺛﻝ ﻣﻛﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻟﻠﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﻣﻛﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻭﻳﺗﻡ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﺑﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ  ،ﻭﻳﺭﺗﺑﻁ ﺫﻟﻙ ﺑﺈﻛﻣﺎﻝ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ
ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﻣﻥ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ .ﺗﺳﺗﺣﻕ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺂﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﺗﺗﻭﻗﻊ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺳﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻣﻛﺎﻓﺂﺕ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﻘﺭﻳﺏ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻣﺕ ﺑﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻁﻠﻭﺏ
ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺩﺍﻭﻝ.
ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ) (٢٤ﻟﺳﻧﺔ  ٢٠٠٢ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎﻋﺩ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ،ﺗﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ ﻟﻠﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻘﻁﺭﻳﻳﻥ ﻭﺗﺣﺗﺳﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﻥ ﺭﻭﺍﺗﺏ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻘﻁﺭﻳﻳﻥ .ﺇﻥ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ
ﻣﺣﺩﻭﺩ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺳﺏ ﻛﻣﺻﺭﻭﻑ ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ  ،ﻭﺗﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﻘﺎﻋﺩ ﻭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﺷﻬﺭﻱ.

)ﺡ(

ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ
ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺈﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﻭﻁﺑﻘﺎ ً ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺑﺭﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺩ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻣﻭﺟﺏ
ﻋﻘﻭﺩ ﺇﻳﺟﺎﺭ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ،ﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺎ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﺳﻔﻥ ﻟﻡ ُﺗﻧﻘﻝ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟﺭ.
ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺈﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﻛﺎﻻﺕ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ.
ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺈﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺑﺩﺃ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ،ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻣﻁﺑﻕ ﻭﺍﻟﻣﺑﻠﻎ
ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ.
ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺈﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻧﺩ ﻧﺷﻭء ﺣﻕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ.
- ١٦ -

61

(¥.Ω.¢T) ( äÓbÉf ) IOhóëŸG RÉ¨dG π≤æd ô£b ácöT
áMhódG
 ô£bﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ )ﻧﺎﻗﻼﺕ( )ﺵ.ﻡ.ﻕ(
ádhOﻟﻧﻘﻝ
ﺷﺭﻛﺔ -ﻗﻁﺭ
 Gﺍﻟﺩﻭﺣﺔ
ﻗﻁﺭIóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG
≈∏Y–äÉMÉ°†jE
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
‘ ﺍﻟ31ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﻋﻠﻰ
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ
2011 Èª°ùjO
á«¡àæŸG
áæ°ù∏d
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١

٣

ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 ٢/٣ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
)ﻁ(

ﺍﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻳﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﻝ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻱ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻭﺿﻭﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻗﻳﻣﺗﻪ.
ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻗﺩ ﺍﻧﺧﻔﺿﺕ ﻓﻘﻁ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺩ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻭﺿﻭﻋﻲ ﻟﻼﻧﺧﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻭﻗﻭﻉ ﺣﺩﺙ
ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻳﺅﺛﺭ ﺳﻠﺑﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  .ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﺧﺳﺎﺋﺭ
ﺍﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ .ﺃﻳﺔ ﺧﺳﺎﺭﺓ ﺗﺭﺍﻛﻣﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻳﻊ
ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﻑ ﺑﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﻭﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ.
ﻳﺗﻡ ﺭﺩ ﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﻟﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﺯﻯ ﺍﻟﺭﺩ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺩﺙ ﻭﻗﻊ ﺑﻌﺩ
ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻁﻔﺄﺓ ﻭﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻳﻊ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺩﻳﻧﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻟﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
ﻟﻠﺑﻳﻊ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻟﺭﺩ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻓﻲ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ.

ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺗﺗﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺧﻼﻑ ﺍﻟﻣﺧﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﻝ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻱ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻭﺿﻭﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻼﺳﺗﺭﺩﺍﺩ  .ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺯﻳﺩ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩ
ﻋﻥ ﻗﻳﻣﺗﻪ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺭﺩﺍﺩ.
ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﻝ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﻑ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻧﺕ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻧﺗﻔﺎﺋﻬﺎ .ﻳﺗﻡ ﺭﺩ ﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ
ﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻘﺎﺑﻝ ﻟﻼﺳﺗﺭﺩﺍﺩ .ﻳﺗﻡ ﺭﺩ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﻓﻘﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺩ
ﺍﻟﺫﻯ ﻻ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩ ﻗﻳﻣﺗﻪ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﻣﻥ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺃﻭ
ﺍﻹﻁﻔﺎء ،ﻓﻳﻣﺎ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ.

)ﻱ(

ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ
ﻳﺟﺭﻱ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻡ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟ﷼ ﺍﻟﻘﻁﺭﻱ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻟﺳﺎﺋﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺟﺭﺍء ﻛﻝ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ .ﻳﺗﻡ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ﷼ ﺍﻟﻘﻁﺭﻱ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺻﺭﻑ
ﺍﻟﺳﺎﺋﺩﺓ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﻭﺗﺩﺭﺝ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ.
ﺗﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻭﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﺍﻟﺫﻱ
ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻳﻪ )ﻋﻣﻠﺔ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ( .ﻭﻟﻐﺭﺽ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ،ﺗﻡ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻭﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺩﺧﻝ ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺑﻌﻣﻠﺔ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﺍﻷﻡ.
ﺗﻡ ﻋﺭﺽ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻭﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺑﺎﻟ﷼ ﺍﻟﻘﻁﺭﻱ ﺣﺳﺏ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺭﻑ ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﺍﻟﺳﺎﺋﺩ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ .ﻳﺗﻡ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺑﻣﺗﻭﺳﻁ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﺫﺑﺫﺑﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺻﺭﻑ
ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻟﺳﺎﺋﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﻭﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ.
ﻳﺗﻡ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﻓﺭﻭﻕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺭﻑ ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻛﺑﻧﺩ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺍﻵﺧﺭ ﻭﺗﺿﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺗﺣﻭﻳﻝ
ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻓﻰ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ .ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻛﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺧﺳﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﺗﻠﻙ
ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ.
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áMhódG
 ô£bﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ )ﻧﺎﻗﻼﺕ( )ﺵ.ﻡ.ﻕ(
ádhOﻟﻧﻘﻝ
ﺷﺭﻛﺔ -ﻗﻁﺭ
 Gﺍﻟﺩﻭﺣﺔ
ﻗﻁﺭIóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG
≈∏Y–äÉMÉ°†jE
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
‘ ﺍﻟ31ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﻋﻠﻰ
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ
2011 Èª°ùjO
á«¡àæŸG
áæ°ù∏d
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١

٣

ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 ٢/٣ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
)ﻙ(

ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻭﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﺣﻭﻁ
ﺩﺧﻠﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻌﺭﺿﻬﺎ ﻟﻠﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ.
ﻣﺑﺩﺋﻳﺎ ﺗﺳﺟﻝ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﺑﻘﻳﻣﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻣﺷﺗﻘﺎﺕ ﻭﻳﻌﺎﺩ ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ
ﻻﺣﻘﺎ ﺑﻘﻳﻣﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .ﺗﻌﺗﻣﺩ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﻣﺷﺗﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ
ﺍﻟﻣﺷﺗﻘﺎﺕ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﺗﺣﻭﻁ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﻣﺗﺣﻭﻁ ﻟﻪ .ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺗﺧﺻﻳﺹ ﻋﻘﻭﺩ ﺗﺑﺎﺩﻝ ﺃﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﺗﺣﻭﻁ ﻟﺗﻌﺭﺿﻬﺎ ﻟﻠﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ )ﺗﺣﻭﻁ ﻟﻠﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ(.
ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻧﺫ ﺑﺩء ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺗﻭﺛﻳﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﻣﺗﺣﻭﻁ ﻟﻪ  ،ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ
ﻭﺇﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﻣﺧﺗﻠﻑ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺗﺣﻭﻁ .ﻛﻣﺎ ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺃﻳﺿﺎ ﺑﺗﻭﺛﻳﻕ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ ،ﻋﻧﺩ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺣﻭﻁ ﻭﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺳﺗﻣﺭ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻣﺷﺗﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﻭﻁ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﺩﺭﺟﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻳﻝ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﺩ ﺍﻟﻣﺗﺣﻭّ ﻁ ﻟﻪ.
ﻳﺻﻧﻑ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻣﺷﺗﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﻭّ ﻁ ﻛﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ
ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻟﻠﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﻣﺗﺣﻭﻁ ﻟﻬﺎ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  ١٢ﺷﻬﺭﺍً .ﻭﺗﺻﻧﻑ ﻛﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻹﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻟﻠﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﻣﺗﺣﻭّ ﻁ ﻟﻬﺎ ﺃﻗﻝ ﻣﻥ  ١٢ﺷﻬﺭﺍً.
ﺗﺣﻭﻁ ﻓﻌﺎﻝ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻛﻭﻥ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺷﺗﻘﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺅﻫﻠﺔ ﻛﺄﺩﻭﺍﺕ ّ
ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺳﻭﻗﻳﺔ ﻭﺗﺳﺟﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻛﺄﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺧﺳﺎﺋﺭ.

)ﻝ(

ﺳﻔﻥ ﻗﻳﺩ ﺍﻹﻧﺷﺎء
ﺍﻟﺳﻔﻥ ﻗﻳﺩ ﺍﻹﻧﺷﺎء ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺑﻧﺎء ﺍﻟﻧﺎﻗﻼﺕ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﺍﻟﻣﺭﺳﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺳﻔﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﺑﺩﺋﻳﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ .ﻋﻧﺩ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻧﺎﻗﻼﺕ ﻣﻭﺿﻊ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﻭﻳﺑﺩﺃ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺧﺭﺩﺓ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﺳﻁ ﺍﻟﺛﺎﺑﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ
ﺍﻟﻌﻣﺭ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻟﻬﺎ.
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ﺷﺭﻛﺔ
ﻟﻧﻘﻝ ô£b
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ﺍﻟﺩﻭﺣﺔ –
ﻗﻁﺭIóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ≈∏Y
äÉMÉ°†jE
G
2011ﻭﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣ
ﺎﺕ
ﺑﻳﺎﻧ
ﺍﻟ
ﻋﻠﻰ
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ
Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d

(ájô£≤dG ä’ÉjôdG
) ±’BÉH ≠dÉÑŸG
ﺍﻟﺭﻳﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﻁﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻﻑ

ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١

٤

ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ

ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ

ﺍﻟﺳﻔﻥ

ﻧﻅﺎﻡ
ﺍﻟﺣﺎﺳﺏ
ﺍﻵﻟﻲ

ﻣﺑﺎﻧﻲ

٢٢،٤٨٥،٧٩٥

٢٨،٦٧١

٢١٦

٣٨٣
-

-

ﻓﻲ  ١ﻳﻧﺎﻳﺭ ٢٠١٠
ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺳﻧﺔ
٢٠١٠
ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ -
ﺗﺣﻭﻳﻝ ﻣﻥ
ﺇﻧﺷﺎءﺍﺕ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ٤،٤١٢،٣٣٧
ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
٢٦،٨٩٨،١٣٢
٢٠١٠
ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺳﻧﺔ
٢٠١١
ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ -
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ٣١
٢٦،٨٩٨،١٣٢
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١

ﺃﺛﺎﺙ
ﻭﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ

ﺃﺧﺭﻯ

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

٩٤٨

٢٥٨،٣٢٢

٢٢،٧٧٨،٧٨٢

-

٤،٧٥٦
-

١٤،٩٥٦

١،٤٢١

-

-

١٠،٨٠٦

٤،٤٣٩،٥٢٠

٤٤،٠١٠

١،٦٣٧

٥،٣٠٧

٩٤٨

٢٧٣،٨٨٤

٢٧،٢٢٣،٩١٨

٤٤،٠١٠

)(١،٦٣٧
-

ﻣﻌﺩﺍﺕ
٤،٨٣٠
٥٣٦
)(٥٩

٥٨١
)(٢٣٠
٥،٦٥٨

٣٠٢
)(٢٦٧
٩٨٣

٤،٩١٥
)(٣٠
٢٧٨،٧٦٩

٥،٦٧٥
)(٥٩

٥،٧٩٨
)(٢،١٦٤
٢٧،٢٢٧،٥٥٢

ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻡ
ﻓﻲ  ١ﻳﻧﺎﻳﺭ ٢٠١٠
ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺧﻼﻝ ﺳﻧﺔ
٢٠١٠
ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ
ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
٢٠١٠
ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺧﻼﻝ ﺳﻧﺔ
٢٠١١
ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ
ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
٢٠١١

٣٠٦،٢٧٢

٧،١٦٨

١٢٩

٢،١٨٤

٢٣٤

١٢،٧٦٨

٣٢٨،٧٥٥

٥٣٩،١٧٧
-

٨،٧٨١
-

٣٢٨
-

١،٣١٨
)(٤٩

١٤٢
-

٧،٣٩٠
-

٥٥٧،١٣٦
)(٤٩

٨٤٥،٤٤٩

١٥،٩٤٩

٤٥٧

٣،٤٥٣

٣٧٦

٢٠،١٥٨

٨٨٥،٨٤٢

٥٧٣،٥٠٦
-

٨،٨٠٢
-

٢٧٣
)(٧٣٠

١،٠٠٧
)(٢٢٢

١٥٢
)(٨٧

١،٤١٨،٩٥٥

٢٤،٧٥١

٤،٢٣٨

٤٤١

-

٧،٨٦٠
)(١٨
٢٨،٠٠٠

٥٩١،٦٠٠
)(١،٠٥٧
١،٤٧٦،٣٨٥

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ:
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ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ٣١
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١

٢٥،٤٧٩،١٧٧

١٩،٢٥٩

-

١،٤٢٠

٥٤٢

٢٥٠،٧٦٩

٢٥،٧٥١،١٦٧

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ٣١
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١٠

٢٦،٠٥٢،٦٨٣

٢٨،٠٦١

١،١٨٠

١،٨٥٤

٥٧٢

٢٥٣،٧٢٦

٢٦،٣٣٨،٠٧٦

- ١٩ -

)(¥.Ω.¢T
( äÓbÉf
) IOhóëŸG
ﻟﻧﻘﻝRÉ¨dG
ﻗﻁﺭπ≤æd
ﺷﺭﻛﺔ ô£b
ácöT
)ﺵ.ﻡ.ﻕ(
)ﻧﺎﻗﻼﺕ(
ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﻐﺎﺯ

ô£b ádhO
-–áMhódGﻗﻁﺭ
ﺍﻟﺩﻭﺣﺔ

IóMƒŸG
äÉfÉ«ÑdGﺎﺕá«dÉŸG
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ≈∏Y
äÉMÉ°†jEG
ﻭﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧ

2011
Èª°ùjO
31٣١
ﻓﻲ ‘
á«¡àæŸG
٢٠١١
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
áæ°ù∏dﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ
٥

ﺍﻟﻘﻁﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺭﻳﺎﻻﺕ
(ájô£≤dG
ﺑﺂﻻﻑä’ÉjôdG
ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ±’BÉH
) ≠dÉÑŸG

ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ

ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ
ﺑﺂﻻﻑ ﺍﻟﺭﻳﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﻁﺭﻳﺔ

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻧﺎﻳﺭ ٢٠١٠
ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻣﺷﺗﺭﻙ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺣﺻﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺧﺳﺎﺭﺓ ﻣﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ
ﺭﺑﺢ ﺗﻡ ﺗﻌﺩﻳﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻗﺭﺽ ﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻣﺷﺗﺭﻙ
ﺣﺻﺔ ﻣﻥ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺗﺣﻭﻁ ﻟﻠﺳﻧﺔ 
ﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١٠

٢،٠٧٦،٩٨٤
٥١٠
٢٤٧،٦٠٧
)(١٩،٧٥١
)(١٠،٠٨٢
)(١٧٣،٩٦١
)(٨٣،٣٢٠
٢،٠٣٧،٩٨٧

ﺣﺻﺔ ﻣﻥ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﻣﻛﺳﺏ ﻣﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻣﺷﺗﺭﻙ
ﺭﺑﺢ ﺗﻡ ﺗﻌﺩﻳﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻗﺭﺽ ﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻣﺷﺗﺭﻙ
ﺣﺻﺔ ﻣﻥ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺗﺣﻭﻁ ﻟﻠﺳﻧﺔ 
ﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١

٢٧١،٩٣٠
٢٢،٦٨٧
)(٢،٤٠٥
)(٣٤٥،٥٩٦
)(١٧٤،٦١٢
١،٨٠٩،٩٩١

 ﻳﺳﺗﺑﻌﺩ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺣﺻﺔ ﻣﻥ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺗﺣﻭﻁ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﻳﻣﺔ  ٩٫٨ﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼
ﻗﻁﺭﻱ )ﺧﺳﺎﺭﺓ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٤٫٧ﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﻗﻁﺭﻱ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  (٢٠١٠ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺗﻌﺩﻳﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻣﻣﻧﻭﺡ ﻟﺫﻟﻙ
ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ.
ﺗﺗﻣﺛﻝ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ٢٠١١ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃﺳﻣﺎء ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ

ﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺱ
ﻭﺍﻟﻧﺷﺎﻁ

ﻧﺳﺑﺔ
ﺍﻟﺗﻣﻠﻙ

ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ

ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺎﺭﺍﻥ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
 ٥ Jﻧﺎﻗﻼﺕ ﺭﻗﻡ ) (١ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
 ٥ Jﻧﺎﻗﻼﺕ ﺭﻗﻡ ) (٢ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
 ٥ Jﻧﺎﻗﻼﺕ ﺭﻗﻡ ) (٣ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
 ٥ Jﻧﺎﻗﻼﺕ ﺭﻗﻡ ) (٤ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
 ٥ Jﻧﺎﻗﻼﺕ ﺭﻗﻡ ) (٥ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
 ٥ Jﻧﺎﻗﻼﺕ ﺭﻗﻡ ) (٦ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
 ٥ Jﻧﺎﻗﻼﺕ ﺭﻗﻡ ) (٧ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
 ٥ Jﻧﺎﻗﻼﺕ ﺭﻗﻡ ) (٨ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ

ﺟﺯﺭ ﺍﻟﻛﺎﻳﻣﺎﻥ
ﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻥ
ﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻥ
ﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻥ
ﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻥ
ﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻥ
ﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻥ
ﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻥ
ﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻥ

% ٣٠
% ٤٠
% ٤٠
% ٤٠
% ٤٠
% ٤٠
% ٤٠
% ٤٠
% ٤٠

ﺗﺄﺟﻳﺭ ﺍﻟﻧﺎﻗﻼﺕ
ﺗﺄﺟﻳﺭ ﺍﻟﻧﺎﻗﻼﺕ
ﺗﺄﺟﻳﺭ ﺍﻟﻧﺎﻗﻼﺕ
ﺗﺄﺟﻳﺭ ﺍﻟﻧﺎﻗﻼﺕ
ﺗﺄﺟﻳﺭ ﺍﻟﻧﺎﻗﻼﺕ
ﺗﺄﺟﻳﺭ ﺍﻟﻧﺎﻗﻼﺕ
ﺗﺄﺟﻳﺭ ﺍﻟﻧﺎﻗﻼﺕ
ﺗﺄﺟﻳﺭ ﺍﻟﻧﺎﻗﻼﺕ
ﺗﺄﺟﻳﺭ ﺍﻟﻧﺎﻗﻼﺕ

ﺷﺭﻛﺔ ﺑﻳﻧﻳﻧﺳﻳﻭﻻ ﻟﻠﻧﻘﻝ ) (٤ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺷﺭﻛﺔ ﺗﻳﻛﺎﻱ ﻧﺎﻗﻼﺕ
ﺷﺭﻛﺔ ﺑﺭﻭﻧﺎﻑ:
ﺃﻟﻛﺳﺎﻧﺩﺭﺍ
ﺑﺭﻳﺗﺎ
ﺟﺑﺭﻳﻼ
ﺟﻭﻟﻳﺎ
ﺷﺭﻛﺔ ﺗﻳﻛﺎﻱ ﻧﺎﻗﻼﺕ )() (III
ﺷﺭﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼﺕ () O.S.G
ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻬﻧﺩﻳﺔ ﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻟﻣُﺳﺎﻝ ﺭﻗﻡ ٣
ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺳﻔﻳﺗﺯﻭﻳﺟﺯﻣﻳﻭﻟﻳﺭ )ﺫ.ﻡ.ﻡ( )(

ﺟﺯﺭ ﺍﻟﻣﺎﺭﺷﺎﻝ
ﺟﺯﺭ ﺍﻟﻣﺎﺭﺷﺎﻝ

% ٣٠
% ٣٠

ﺗﺄﺟﻳﺭ ﺍﻟﻧﺎﻗﻼﺕ
ﺗﺄﺟﻳﺭ ﺍﻟﻧﺎﻗﻼﺕ

ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
ﻫﻭﻟﻧﺩﺍ
ﺟﺯﺭ ﺍﻟﻣﺎﺭﺷﺎﻝ
ﻟﻳﺑﻳﺭﻳﺎ
ﺟﺯﺭ ﺍﻟﻣﺎﺭﺷﺎﻝ
ﺟﺯﺭ ﺍﻟﻣﺎﺭﺷﺎﻝ
ﻣﺎﻟﻁﺎ
ﻗﻁﺭ

% ٤٥
% ٤٥
% ٤٥
% ٤٥
% ٦٠
%٥٠٫١
%٢٠
% ٧٠

ﺗﺄﺟﻳﺭ ﺍﻟﻧﺎﻗﻼﺕ
ﺗﺄﺟﻳﺭ ﺍﻟﻧﺎﻗﻼﺕ
ﺗﺄﺟﻳﺭ ﺍﻟﻧﺎﻗﻼﺕ
ﺗﺄﺟﻳﺭ ﺍﻟﻧﺎﻗﻼﺕ
ﺗﺄﺟﻳﺭ ﺍﻟﻧﺎﻗﻼﺕ
ﺗﺄﺟﻳﺭ ﺍﻟﻧﺎﻗﻼﺕ
ﺗﺄﺟﻳﺭ ﺍﻟﻧﺎﻗﻼﺕ
ﺗﺄﺟﻳﺭ ﺍﻟﻧﺎﻗﻼﺕ

- ٢٠ -
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ácöT
)ﺵ.ﻡ.ﻕ(
)ﻧﺎﻗﻼﺕ(
ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﻟﻧﻘﻝ
ô£b ádhO
 -–áMhódGﻗﻁﺭ
ﺍﻟﺩﻭﺣﺔ

á«dÉŸG
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ≈∏Y
äÉMÉ°†jEG
IóMƒŸGﻭﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣ
äÉfÉ«ÑdGﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧ
2011
Èª°ùjO
á«¡àæŸGﻓﻲ‘
٢٠١١
31٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
áæ°ù∏dﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ
٥

ﺍﻟﻘﻁﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺭﻳﺎﻻﺕ
(ájô£≤dG
ﺑﺂﻻﻑä’ÉjôdG
ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ±’BÉH
) ≠dÉÑŸG

ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ

ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ

ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ ﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻟﻲ ﺍﻟﻣُﺳﺎﻝ )ﺫ.ﻡ.ﻡ(
ﻧﺎﻗﻼﺕ ﻛﻳﺑﻝ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ )(

ﻗﻁﺭ
ﻗﻁﺭ

%٥٠
%٨٠

ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺩﺍﻣﻥ ﺷﻳﺑﻳﺎﺭﺩﺯ ﻗﻁﺭ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ )**(

ﻗﻁﺭ

%٧٠

ﺃﺳﻤﺎء ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
ﺗﺄﺟﻳﺭ ﺍﻟﻧﺎﻗﻼﺕ
ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭ ﺻﻳﺎﻧﺔ ﺣﻭﺽ ﺇﺻﻼﺡ
ﺍﻟﺳﻔﻥ
ﺗﺻﻣﻳﻡ ﻭﺇﻧﺷﺎء ﻭﺗﺷﻐﻳﻝ ﺣﻭﺽ
ﺑﻧﺎء ﺍﻟﻧﺎﻗﻼﺕ

 ﺑﺎﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺗﻣﺗﻠﻙ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻧﺻﻑ ﺃﺳﻬﻡ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻣﺎﺭﺱ
ﺳﻳﻁﺭﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ .ﺗﺣﺗﺎﺝ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ .ﻭﺗﺑﻌﺎ ً ﻟﺫﻟﻙ  ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻝ
ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ.
١/٥

ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ
ﺣﺻﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ

٢٨،٦٩١،٧٩٦
)(٢٤،٥٦٨،٥٥٦
٤،١٢٣،٢٤٠
١،٨٠٩،٩٩١

٦

٢٨،٥٠٧،٦٩٨
)(٢٣،٨٨٢،٢٩٩
٤،٦٢٥،٣٩٩
٢،٠٣٧،٩٨٧

ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١

ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١٠

٢،٩٨٠،٢٥٠
٧٠٧،٩٣٦

٢،٦٩٥،١٩٨
٥٤٥،١٦١

ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ
ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺣﺻﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ
٢٩٤،٦١٧
ﻟﻠﺳﻧﺔ
*

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١٠

٢٢٧،٨٥٦

ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺎﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺑﻌﺽ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻟﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ.

ﻗﺭﻭﺽ ﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻬﻧﺩﻳﺔ ﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻟﻣُﺳﺎﻝ ﺭﻗﻡ  ٣ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺷﺭﻛﺔ ﺗﻳﻛﺎﻱ ﻧﺎﻗﻼﺕ )(١
ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺳﻔﻳﺗﺯﻭﻳﺟﺯﻣﻳﻭﻟﻳﺭ )ﺫ.ﻡ.ﻡ( )(١
ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ ﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻟﻲ ﺍﻟﻣُﺳﺎﻝ )ﺫ.ﻡ.ﻡ( )(١
ﻧﺎﻗﻼﺕ ﻛﻳﺑﻝ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ) ١ﻭ(٢
ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺩﺍﻣﻥ ﺷﻳﺑﻳﺎﺭﺩ ﻗﻁﺭ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ )(١

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١٠

٣٣،٣٥٠
٤٨،٣٦٧
٧٧،٤٥٠
٥٢٢،٨٥٧
٣٩١،٥٢٧
٤٤،٩٧٣
١،١١٨،٥٢٤

٣٨،٦٣٦
٢١،٩٠١
٩٤،٧٤٠
٥١٤،٤٥٥
٤٢٥،٦٤٥
٢٦،٠٣٧
١،١٢١،٤١٤

) (١ﺗﻡ ﻣﻧﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺳﺏ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻭﺍﺋﺩ ﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻭﻳﺧﺿﻊ ﺳﺩﺍﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻭﻓﺭ
ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ .ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ٢٠١١ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟﺢ ﻟﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺑﻧﺳﺑﺔ
) %١٫٦٢ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ  %٢٫٣ﻓﻲ ﺳﻧﺔ .(٢٠١٠
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äÉMÉ°†jEG
IóMƒŸGﻭﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣ
äÉfÉ«ÑdGﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧ
2011
Èª°ùjO
á«¡àæŸGﻓﻲ‘
٢٠١١
31٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
áæ°ù∏dﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ
٦

ﺍﻟﻘﻁﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺭﻳﺎﻻﺕ
(ájô£≤dG
ﺑﺂﻻﻑä’ÉjôdG
ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ±’BÉH
) ≠dÉÑŸG

ﻗﺭﻭﺽ ﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
) (٢ﻭﻫﻲ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺃﻣﻭﺍﻝ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٣٠ﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﻗﻁﺭﻱ ) ١٧٥ﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﻗﻁﺭﻱ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  (٢٠١٠ﻋﻥ
ﺣﺻﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ.

٧

ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻳﻊ

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١
١٢٩،٩٧٣
)(٣،٢٩٨
١٢٦،٦٧٥

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ  ١ﻳﻧﺎﻳﺭ
ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١٠
١٠٧،١٠٨
٢٢،٨٦٥
١٢٩،٩٧٣

ﺗﻣﺛﻝ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻳﻊ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻭﺭﺻﺔ ﻗﻁﺭ.

٨

ﺫﻣﻡ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﻭﺃﺭﺻﺩﺓ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١

ﺫﻣﻡ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﺩﻳﻧﺔ
ﻳﻁﺭﺡ  :ﻣﺧﺻﺹ ﺫﻣﻡ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﻣﺷﻛﻭﻙ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﻳﻠﻬﺎ

١٠٤،٢٧٦
)(١،٨١٦
١٠٢،٤٦٠

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١٠
٦٤،٢٠٠
)(١،٠٢٩
٦٣،١٧١

ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻣﺳﺗﺣﻘﻪ
ﺫﻣﻡ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ

٤،٦٧٥
٢٣٤،٨٩٠

٥،٣٤٧
١٧٨،٣٤٥

ﺍﻟﻣﺟﻣــﻭﻉ

٣٤٢،٠٢٥

٢٤٦،٨٦٣

ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺗﻛﻭﻳﻥ ﻣﺧﺻﺹ ﺑﻛﺎﻣﻝ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺻﺑﺢ ﻣﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﺗﺣﺻﻳﻠﻬﺎ.
ﻣﺗﻭﺳﻁ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻫﻭ  ٦٠ﻳﻭﻣﺎ ً ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ.
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻰ ﺃﻋﻣﺎﺭ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻭﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﻓﻰ ﻣﺧﺻﺹ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺷﻛﻭﻙ ﻓﻰ ﺗﺣﺻﻳﻠﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻰ ٣١
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ : ٢٠١١
)(١

ﺃﻋﻣﺎﺭ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﻣﻭﻋﺩ ﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﻭﻟﻡ ﺗﻧﺧﻔﺽ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ:

ﺃﻗﻝ ﻣﻥ  ٦٠ﻳﻭﻣﺎ
)(٢

)(٣

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١٠

١٠٠،٢٥٧

٦٢،٠٩٥

ﺃﻋﻣﺎﺭ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎﻭﺯﺕ ﻣﻭﻋﺩ ﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﻭﻟﻡ ﺗﻧﺧﻔﺽ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ:
ﻣﻥ  ٦١ﺇﻟﻰ  ٩٠ﻳﻭﻣﺎ ً
ﻣﻥ  ٩١ﺇﻟﻰ  ١٢٠ﻳﻭﻣﺎ ً
ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  ١٢٠ﻳﻭﻣﺎ ً
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ
ﺃﻋﻣﺎﺭ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻧﺧﻔﺿﺕ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ
ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  ١٢٠ﻳﻭﻣﺎ ً

- ٢٢ -

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١٠

١٤٣
٤٠٤
١،٦٥٦
٢،٢٠٣

٣٥٨
٢٩٦
٤٢٢
١،٠٧٦

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١٠

١،٨١٦

١،٠٢٩
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2011
Èª°ùjO
á«¡àæŸGﻓﻲ‘
٢٠١١
31٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
áæ°ù∏dﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ

ﺍﻟﻘﻁﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺭﻳﺎﻻﺕ
(ájô£≤dG
ﺑﺂﻻﻑä’ÉjôdG
ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ±’BÉH
) ≠dÉÑŸG

٨

ﺫﻣﻡ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﻭﺃﺭﺻﺩﺓ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ )ﺗﺎﺑﻊ(

)(٤

ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻﺹ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺷﻛﻭﻙ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﻳﻠﻬﺎ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﻣﺿﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﺫﻣﻡ ﻣﺷﻛﻭﻙ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﻳﻠﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺫﻣﻡ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﻣﺷﻛﻭﻙ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﻳﻠﻬﺎ ﺗﻡ ﺇﻋﺩﺍﻣﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ

٩

ﻧﻘﺩ ﻭﺃﺭﺻﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ
ﻧﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ
ﻧﻘﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ – ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭ ﺟﺎﺭﻳﺔ
ﻧﻘﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ  -ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻷﺟﻝ
ﺃﺭﺻﺩﺓ ﺑﻧﻛﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ )ﺃ(
ﺃﺭﺻﺩﺓ ﺑﻧﻛﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ )ﺏ(
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١
١،٠٢٩
٧٨٧
١،٨١٦

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١٠
١،١٩٨
)(٤٤
)(١٢٥
١،٠٢٩

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١٠

٢٤٧
١،١٩٧،١٩٣
٩٨٩،٢٣٢
٢٣،٣٦٧
٢٦،٤٩٩
٢،٢٣٦،٥٣٨

١٣١
٩١٣،٠٤٦
١،١٧٧،١٢٢
٢٤،٨٨٦
١٠،٩٢٢
٢،١٢٦،١٠٧

ﺗﺗﺭﺍﻭﺡ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ  /ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺋﻊ ﻷﺟﻝ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ  %٠٫٥ﺇﻟﻰ  %٠٫٢٥) %٣ﺇﻟﻰ ) %٦٫٣ﻓﻲ ﺳﻧﺔ
.(٢٠١٠
ﻻ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻭﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻉ ﻣﻘﺩﻣﺎ ً ﺑﻘﻳﻣﺔ  ٣٠ﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﻗﻁﺭﻱ ) ١٧٥ﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼
ﻗﻁﺭﻱ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  (٢٠١٠ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺩﻯ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺫﻛﻭﺭ ﻓﻲ ﺇﻳﺿﺎﺡ ﺭﻗﻡ .(٢) ٦
)ﺃ(

ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ ﻋﻥ ﺃﺳﻬﻣﻬﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺑﻳﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺓ ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣﺻﻳﻝ ﺍﻟﻘﺳﻁ
ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﻋﻰ ﻣﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ.

)ﺏ(

ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ ﻋﻥ ﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺏ ﺑﻬﺎ.

 ١/٩ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻪ
ﻧﻘﺩ ﻭﺃﺭﺻﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ
ﻳﺧﺻﻡ :
ﺃﺭﺻﺩﺓ ﺑﻧﻛﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ )ﺃ(
ﺃﺭﺻﺩﺓ ﺑﻧﻛﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ )ﺏ(

١٠

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﺡ ﺑﻪ
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻭﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻉ ﺑﻘﻳﻣﺔ ﺍﺳﻣﻳﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ  ١٠﷼ ﻗﻁﺭﻱ
ﻟﻠﺳﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١٠

٢،٢٣٦،٥٣٨

٢،١٢٦،١٠٧

)(٢٣،٣٦٧
)(٢٦،٤٩٩
٢،١٨٦،٦٧٢

)(٢٤،٨٨٦
)(١٠،٩٢٢
٢،٠٩٠،٢٩٩

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١
ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺳﻬﻡ

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١٠
ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺳﻬﻡ

٥٦٠،٠٠٠،٠٠٠
٥٥٤،٠٢٦،٣٦٠
ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ

٥٦٠،٠٠٠،٠٠٠
٥٥٤،٠٢٦،٣٦٠
ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ

٥،٥٣٨،٤٤٩

٥،٥٣٨،٠٠٣

ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ٢٠١١ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ  ٣٦٢،٩٥١ﺳﻬﻣﺎ ﻣﺻﺩﺭﺍ ﻭﻣﺩﻓﻭﻋﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ٤٥٢،٠٤٧) %٥٠
ﺳﻬﻣﺎ ﻣﺻﺩﺭﺍ ﻭﻣﺩﻓﻭﻋﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %٥٠ﻓﻲ ﺳﻧﺔ .(٢٠١٠
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١٠

ﺍﻟﻘﻁﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺭﻳﺎﻻﺕ
(ájô£≤dG
ﺑﺂﻻﻑä’ÉjôdG
ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ±’BÉH
) ≠dÉÑŸG

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ )ﺗﺎﺑﻊ(

 ١/١٠ﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﻣﻘﺗﺭﺣﺔ
ﺍﻗﺗﺭﺡ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﺑﻭﺍﻗﻊ  ٤٧١ﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﻗﻁﺭﻱ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ) ٤١٥ﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﻗﻁﺭﻱ
ﻟﻌﺎﻡ  (٢٠١٠ﻭﻫﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ .ﺍﻋﺗﻣﺩ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ
ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  ١٧ﺃﺑﺭﻳﻝ  ٢٠١١ﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻟﺳﻧﺔ .٢٠١٠

١١

ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ
ﻳﻧﺹ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %١٠ﻣﻥ ﺻﺎﻓﻲ ﺭﺑﺢ ﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﻟﻼﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ
ﺣﺗﻰ ﻳﺑﻠﻎ ﺭﺻﻳﺩﻩ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ  %٥٠ﻣﻥ ﻗﻳﻣﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻉ ﻭﻫﻭ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﻏﻳﺭ ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻠﺗﻭﺯﻳﻊ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺗﻲ ﺣﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ.

١٢

ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺗﺣﻭﻁ
ﻳﻣﺛﻝ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺗﺣﻭّ ﻁ ﺣﺻﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ
ﻛﺄﺩﺍﺓ ﺗﺣﻭﻁ ﻟﻠﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻭﺣﺻﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺗﺣﻭّ ﻁ
ﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ.
ﺇﻥ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺗﺣﻭﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻅﻬﺭ ﺑﻘﻳﻣﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻳﻣﺛﻝ ﻗﻳﺩ ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻣﺑﺎﺩﻻﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ .ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻧﺧﻔﺽ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺗﺣﻭﻁ ﻣﻊ ﻣﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻣﻊ ﺳﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻟﻣﺑﺎﺩﻻﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ .ﻻ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺅﺛﺭ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺧﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺣﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﺃﻭ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻣﺩﻭﺭﺓ .ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻼﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﻧﺷﺄﺕ ﻣﻥ ﻣﺑﺎﺩﻻﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﻭﺽ ﺗﺣﻣﻝ ﻓﻭﺍﺋﺩ
ﻣﺗﻐﻳﺭﻩ ﺃﺧﺫﺕ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺑﻧﺎء ﺳﻔﻥ .ﺗﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺃﻳﺿﺎ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺗﺄﺟﻳﺭ ﺳﻔﻥ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻝ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺗﺛﺑﻳﺕ
ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻔﻥ .ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﺛﺑﺎﺗﺎ ً ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻭﺗﻘﻠﻳﻝ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻼﺯﻡ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻧﻘﻝ.

١٣

ﻗﺭﻭﺽ
ﺗﺗﻛﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻣﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻗﺭﺽ )ﺇﻳﺿﺎﺡ ﺃ(
ﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﺑﻧﻛﻳﺔ ﺭﺋﻳﺳﻳﺔ )ﺇﻳﺿﺎﺡ ﺏ (
ﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﺑﻧﻛﻳﺔ ﺛﺎﻧﻭﻳﺔ )ﺇﻳﺿﺎﺡ ﺝ (
ﺳﻧﺩﺍﺕ ﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﺋﺔ )ﺃ( )ﺇﻳﺿﺎﺡ ﺩ (
ﺳﻧﺩﺍﺕ ﺛﺎﻧﻭﻳﺔ ﻓﺋﺔ )ﺃ( )ﺇﻳﺿﺎﺡ ﻫـ(
ﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﻛﻳﻛﺳﻡ ) KEXIMﺇﻳﺿﺎﺡ ﻭ(
ﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﻛﻲ ﺷﻭﺭ )ﺇﻳﺿﺎﺡ ﺯ(
ﻳﻁﺭﺡ :ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﺳﻧﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ
ﻭﻫﻲ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﻗﺭﻭﺽ ﺗﺳﺗﺣﻕ ﺧﻼﻝ ﺳﻧﺔ
ﻗﺭﻭﺽ ﺗﺳﺗﺣﻕ ﺑﻌﺩ ﺳﻧﺔ

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١٠

١،٥٢٩،٤٤٢
١٤،٠٤٧،٠٧٦
١،٥٨٨،٦٤٦
٣،٠٩٥،٢٩٩
١،٠٥٩،٩٣٦
١،٤٢٤،٩٤٦
٢،٠٦٦،١٧١
)(٣٠،٨٢٤
٢٤،٧٨٠،٦٩٢

١،٧٤٧،٩٣٣
١٤،٢٧٥،٣٨٧
١،٥٢٠،٤١٤
٣،٠٩٥،٢٩٩
١،٠٨١،٩٤٩
١،٥٨٣،٢٧٣
٢،٢٧٩،٩١٣
)(٣٢،٢٢٥
٢٥،٥٥١،٩٤٣

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١٠

٩٧٧،٥٤٦
٢٣،٨٠٣،١٤٦

٨٨٥،٥٤٠
٢٤،٦٦٦،٤٠٣

)ﺇﻳﺿﺎﺡ ﺃ (
ﻳﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﻣﺳﺣﻭﺑﺔ ﺑﻘﻳﻣ�ﺔ  ٤٢٠ﻣﻠﻳ�ﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛ�ﻲ ﻓ�ﻲ ﻣﻘﺎﺑ�ﻝ ﺗﺳ�ﻬﻳﻝ ﺑﻧﻛ�ﻲ ﺑ�ﺩﻭﻥ ﺿ�ﻣﺎﻥ .ﺑ�ﺩﺃ
ﺳﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻣﻥ ﻣﺎﺭﺱ  ٢٠١٠ﻭﺳﻳﻧﺗﻬﻲ ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ .٢٠١٤
- ٢٤ -
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) ≠dÉÑŸG

ﻗﺭﻭﺽ )ﺗﺎﺑﻊ(
)ﺇﻳﺿﺎﺡ ﺏ (
ﻳﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻣﺑﻠ�ﻎ  ٢،١٥٧٫٥ﻣﻠﻳ�ﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛ�ﻲ ﻣ�ﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ�ﺔ ﺍﻟﺗﺳ�ﻬﻳﻼﺕ ﺍﻟﺑﻧﻛﻳ�ﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳ�ﻳﺔ ﻟﻠﻣﺭﺣﻠ�ﺔ ﺍﻷﻭﻟ�ﻰ
ﻭﻣﺑﻠﻎ  ٩٠٩٫٧ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻟﻠﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻭﻣﺑﻠﻎ  ٧٩٠٫٢ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻟﻠﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ .ﺑﺩﺃ ﺳﺩﺍﺩ
ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﺍﻟﺑﻧﻛﻳﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ٢٠١٠ﻭﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻓ�ﻲ ﺩﻳﺳ�ﻣﺑﺭ  .٢٠٢٥ﻛﻣ�ﺎ
ﺑﺩﺃ ﺳ�ﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﺳ�ﻬﻳﻼﺕ ﺍﻟﺑﻧﻛﻳ�ﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳ�ﻳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﻳﻭﻧﻳ�ﻭ  ٢٠١١ﺳ�ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻓ�ﻲ ﺩﻳﺳ�ﻣﺑﺭ  ٢٠٢٥ﺑﻳﻧﻣ�ﺎ ﺑ�ﺩﺃ ﺳ�ﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻓﻌ�ﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﺍﻟﺑﻧﻛﻳﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ ﻳﻭﻧﻳﻭ  ٢٠١١ﻭﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻳﻭﻧﻳﻭ .٢٠١٩
)ﺇﻳﺿﺎﺡ ﺝ (
ﻳﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻣﺑﻠﻎ  ١٦٩٫٤ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﺍﻟﺑﻧﻛﻳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳ�ﺔ ﻟﻠﻣﺭﺣﻠ�ﺔ ﺍﻷﻭﻟ�ﻰ ﻭﻣﺑﻠ�ﻎ
 ١٢٢٫٨ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻟﻠﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻭﻣﺑﻠﻎ  ١٤٤ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛ�ﻲ ﻟﻠﻣﺭﺣﻠ�ﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛ�ﺔ .ﺑ�ﺩﺃ ﺳ�ﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻓﻌ�ﺔ
ﺍﻷﻭﻟ�ﻰ ﻣ�ﻥ ﺍﻟﺗﺳ�ﻬﻳﻼﺕ ﺍﻟﺑﻧﻛﻳ�ﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳ��ﺔ ﺍﻷﻭﻟ�ﻰ ﻓ�ﻲ ﺩﻳﺳ�ﻣﺑﺭ  ٢٠١٠ﻭﺍﻟﺩﻓﻌ�ﺔ ﺍﻷﺧﻳ��ﺭﺓ ﻓ�ﻲ ﺩﻳﺳ�ﻣﺑﺭ  ،٢٠٢٥ﻛﻣ�ﺎ ﺑ��ﺩﺃ
ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﺍﻟﺑﻧﻛﻳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﻭﻧﻳﻭ  ٢٠١١ﻭﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻷﺧﻳ�ﺭﺓ ﻓ�ﻲ ﺩﻳﺳ�ﻣﺑﺭ  ٢٠٢٥ﻭ ﻗ�ﺩ ﺑ�ﺩﺃ
ﺳﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﺍﻟﺑﻧﻛﻳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ ﻳﻭﻧﻳﻭ  ٢٠١١ﻭﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﻳﻭﻧﻳﻭ .٢٠١٩
)ﺇﻳﺿﺎﺡ ﺩ(
ﻳﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺳﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ  ،ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺑﺩﺃ ﺳﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻳﻭﻧﻳﻭ  ٢٠٢١ﻭﻳﻧﺗﻬﻲ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ.٢٠٣٣
)ﺇﻳﺿﺎﺡ ﻫـ(
ﻳﻣﺛ�ﻝ ﻫ�ﺫﺍ ﺍﻟﻘ��ﺭﺽ ﺍﻟﺳ�ﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳ��ﺔ ﺍﻟﻣﺻ�ﺩﺭﺓ ﺿ��ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠ�ﺔ ﺍﻷﻭﻟ�ﻰ ﻣ��ﻥ ﺑﺭﻧ�ﺎﻣﺞ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳ��ﻝ ،ﻭﻗ�ﺩ ﺑ��ﺩﺃ ﺳ�ﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻓﻌ��ﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ٢٠١٠ﻭﺗﻧﺗﻬﻲ ﻓﻲ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ .٢٠٣٣
)ﺇﻳﺿﺎﺡ ﻭ(
ﻳﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺣﻭﺑﺔ ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﺳﻬﻳﻼﺕ  KEXIMﺍﻷﻭﻟﻰ  ،ﻭﻗﺩ ﺑﺩﺃ ﺳﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺩﻳﺳ�ﻣﺑﺭ
 ٢٠٠٩ﻭﺗﻧﺗﻬﻲ ﻓﻲ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ .٢٠٢٠
)ﺇﻳﺿﺎﺡ ﺯ(
ﻳﻣﺛ�ﻝ ﻫ�ﺫﺍ ﺍﻟﻘ�ﺭﺽ ﻣﺑﻠ��ﻎ  ١٧٦ﻣﻠﻳ�ﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛ�ﻲ ﻣ��ﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳ�ﺔ ﺗﺳ�ﻬﻳﻼﺕ  KEIC ) KSUREﺳ�ﺎﺑﻘﺎ ً( ﻟﻠﻣﺭﺣﻠ��ﺔ
ﺍﻷﻭﻟ��ﻰ ،ﻭﻣﺑﻠ���ﻎ  ٣٩١٫٣ﻣﻠﻳ���ﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛ���ﻲ ﻟﻠﻣﺭﺣﻠ���ﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳ���ﺔ ،ﻭﻗ��ﺩ ﺑ���ﺩﺃ ﺳ���ﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻓﻌ���ﺔ ﺍﻷﻭﻟ���ﻰ ﻣ���ﻥ ﺗﺳ���ﻬﻳﻼﺕ
 KSUREﺍﻷﻭﻟ��ﻰ ﻓ��ﻲ ﺩﻳﺳ��ﻣﺑﺭ  ٢٠٠٩ﻭﺗﻧﺗﻬ��ﻲ ﻓ��ﻲ ﺩﻳﺳ��ﻣﺑﺭ  ،٢٠٢٠ﻛﻣ��ﺎ ﺑ��ﺩﺃ ﺳ��ﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻓﻌ��ﺔ ﺍﻷﻭﻟ��ﻰ ﻣ��ﻥ ﺗﺳ��ﻬﻳﻼﺕ
 KSUREﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ٢٠١٠ﻭﺗﻧﺗﻬﻲ ﻓﻲ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ .٢٠٢١
ﺇﻥ ﻣﺗﻭﺳﻁ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻣﺭﺟﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﻭﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻝ ﻭﺍﻟﺳﻧﺩﺍﺕ ﻛﻣ�ﺎ ﻓ�ﻲ  ٣١ﺩﻳﺳ�ﻣﺑﺭ
 ٢٠١١ﻫﻭ ) %٢٫٢٩٦٠ﻣﻘﺎﺑﻝ  %٢٫٢٨٩٣ﻓﻲ ﺳﻧﺔ .(٢٠١٠
ﻟﻘﺩ ﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﺍﻟﺑﻧﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻧﺩﺍﺕ ﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺑﻧﺎء ﺍﻟﻧﺎﻗﻼﺕ.
ﺗﻡ ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﺑﺭﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺎﻗﻼﺕ ﻭﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻛﻝ ﺷ�ﺭﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌ�ﺔ ﻭﺍﻟﺗ�ﻲ
ﺿﻣﻧﺕ ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳﺭ ﻣﺷﺭﻭﻁ ﻭﻏﻳﺭ ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻠﻧﻘﺽ ﺃﻥ ﺗﺳﺩّﺩ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻭﻋﺩ ﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ.
ﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﺍﻟﺑﻧﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻧﺩﺍﺕ ﻣﺿﻣﻭﻧﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺣﺳ�ﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳ�ﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳ�ﻣﻭﺡ ﺑﻬ�ﺎ ﻭﺍﻟﺗ�ﻲ ﺗ�ﻡ ﺷ�ﺭﺍﺅﻫﺎ ﻋ�ﻥ ﻁﺭﻳ�ﻕ
ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻷﻭﻟﻳّﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ  ،ﻭﺃﻳﺿﺎ ً ﻓﻬﻲ ﻣﺿ�ﻣﻭﻧﺔ ﺑﺄﺳ�ﻬﻡ ﻓ�ﻲ ﻛ�ﻝ ﺷ�ﺭﻛﺔ ﻣ�ﻥ ﺍﻟﺷ�ﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌ�ﺔ  ،ﻛﻣ�ﺎ
ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺿﻣﻭﻧﺔ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺑﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺗ�ﻲ ﻭﻗﻌﺗﻬ�ﺎ ﺍﻟﺷ�ﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣ�ﻥ ﺍﻟﺷ�ﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌ�ﺔ ﻭﺑﺎﻟﻣﺑ�ﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺣﺻ�ﻠﺔ ﻣ�ﻥ ﻋﻘ�ﻭﺩ
ﺍﻟﺗ��ﺄﻣﻳﻥ ﺗﻠ��ﻙ ،ﻭﻫ��ﻲ ﻣﺿ��ﻣﻭﻧﺔ ﺃﻳﺿ �ﺎ ً ﺑﺣ��ﻕ ﺍﻟﺷ��ﺭﻛﺔ ﻭﺣﺻ��ﺗﻬﺎ ﻓ��ﻲ ﺃﻱ ﻣ��ﻥ ﺍﻟﻌﻘ��ﻭﺩ  ،ﺃﻭ ﺍﻟﻘ��ﺭﻭﺽ ﺑ��ﻳﻥ ﺷ��ﺭﻛﺎﺗﻬﺎ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ .ﻭﺗﻣﺗﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ  ،ﻭﺃﻱ ﻋﻘﺩ ﺁﺧﺭ ﻳﻛﻭﻥ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺎﻣﻧﻳﻥ ﻁﺭﻓﺎ ً ﻓﻳﻪ.
ﻭﺗﻛﻭﻥ ﺍﻷﻭﻟﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺿ�ﻣﺎﻧﺎﺕ ﻟﺻ�ﺎﻟﺢ ﺳ�ﺩﺍﺩ ﺩﻓﻌ�ﺎﺕ ﺍﻟ�ﺩﻳﻥ ﻭﺍﻟﺳ�ﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳ�ﻳﺔ ،ﻭﻣ�ﻥ ﺛ�ﻡ ﻟﺻ�ﺎﻟﺢ ﺳ�ﺩﺍﺩ ﺩﻓﻌ�ﺎﺕ
ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻭﺍﻟﺳﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ.
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١٤

ﺍﻟﻘﻁﺭﻳﺔ
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) ≠dÉÑŸG

ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻣﺑﺎﺩﻻﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ
ﻭ ّﻗﻌﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻣﻊ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﻭﺑﺗ�ﺎﺭﻳﺦ  ٣١ﺩﻳﺳ�ﻣﺑﺭ  ٢٠١١ﺑﻠ�ﻎ
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻷﺳﺎﺳ�ﻳﺔ ﻟﻌﻘ�ﻭﺩ ﺗﺑ�ﺎﺩﻝ ﺃﺳ�ﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋ�ﺩﺓ  ١٤،٨١٣ﻣﻠﻳ�ﻭﻥ ﷼ ﻗﻁ�ﺭﻱ ) ١٥،٩٢٨ﻣﻠﻳ�ﻭﻥ ﷼ ﻗﻁ�ﺭﻱ
ﻟﺳ��ﻧﺔ  ( ٢٠١٠ﻭﻛ��ﺎﻥ ﺻ��ﺎﻓﻲ ﻗﻳﻣﺗﻬ��ﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟ��ﺔ ﺳ��ﺎﻟﺑﺎ ﺑﻘﻳﻣ��ﺔ  ٤،٨٣١ﻣﻠﻳ��ﻭﻥ ﷼ ﻗﻁ��ﺭﻱ )ﻗﻳﻣ��ﺔ ﻋﺎﺩﻟ��ﺔ ﺳ��ﻠﺑﻳﺔ ﺑﻣﺑﻠ��ﻎ
 ٢،٨٢٨ﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﻗﻁﺭﻱ ﻟﺳﻧﺔ .( ٢٠١٠

١٥

ﺫﻣﻡ ﺩﺍﺋﻧﺔ ﻭﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١٠

ﺫﻣﻡ ﺩﺍﺋﻧﺔ
ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﻘﺩﻣﺎ ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻼء
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ 
ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺩﻋﻡ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺔ
ﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ

٨٩،١٠١
١١٠،٠٨٠
٢٣،٣٦٧
٥١،٠٣٤
٢٠،٨١٤
٢٦،٤٩٩

٤٩،٨٣٨
٥٨،٨٩٤
٢٤،٨٨٦
٥١،٧١٦
١٦،٢٣٨
١٠،٩٢٢

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

٣٢٠،٨٩٥

٢١٢،٤٩٤



١٦

ﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﺣﺻﻼﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺏ ﺑﻬﺎ ﻟﻸﺳﻬﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺓ
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣﺻﻳﻝ ﺍﻟﻘﺳﻁ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ.

ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺩﻋﻡ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺔ
ﻳﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘ�ﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻘﻁ�ﺭﻱ ﺭﻗ�ﻡ  ١٣ﻟﻌ�ﺎﻡ  ٢٠٠٨ﻣ�ﻥ ﺟﻣﻳ�ﻊ ﺷ�ﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳ�ﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ�ﺔ ﺍﻟﻘﻁﺭﻳ�ﺔ ﺍﻟﺗ�ﻲ ﻁﺭﺣ�ﺕ ﺃﺳ�ﻬﻣﻬﺎ
ﻟﻺﻛﺗﺗﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﺩﻓ�ﻊ ﻧﺳ�ﺑﺔ  % ٢٫٥ﻣ�ﻥ ﺻ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟ�ﺭﺑﺢ ﺇﻟ�ﻰ ﺻ�ﻧﺩﻭﻕ ﺩﻋ�ﻡ ﺍﻷﻧﺷ�ﻁﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳ�ﺔ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿ�ﻳﺔ.
ﻭﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻓ�ﻲ ﺳ�ﻧﺔ  ٢٠١٠ﻗﺎﻣ�ﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋ�ﺔ ﺑﺎﻗﺗﻁ�ﺎﻉ ﻣﺑﻠ�ﻎ
 ٢٠،٨١٤ﺃﻟﻑ ﷼ ﻗﻁﺭﻱ ﺗﻣﺛﻝ ﻧﺳﺑﺔ  %٢٫٥ﻣﻥ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓ�ﻲ  ٣١ﺩﻳﺳ�ﻣﺑﺭ
) ٢٠١١ﻣﻘﺎﺑ��ﻝ  ١٦،٢٣٨ﺃﻟ��ﻑ ﷼ ﻟﻠﺳ��ﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳ��ﺔ ﻓ��ﻲ  ٣١ﺩﻳﺳ��ﻣﺑﺭ  .(٢٠١٠ﺗ��ﻡ ﻋ��ﺭﺽ ﺍﻟﻣﺧﺻ��ﺹ ﺍﻟﻣﺳ��ﺗﻘﻁﻊ
ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺔ ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ.

١٧

ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻊ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١

ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١٠

ﻗﺭﻭﺽ ﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ )ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻰ(

٩،٠٧٧

٨،٠٣٢

ﺇﻳﺭﺍﺩ ﻓﺎﺋﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ

٢٠،١٤٨

٢٢،٠٤٧

ﻣﺳﺗﺣﻕ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ

٢١،٨٨٩

٢٩،٢٢١

ﺭﻭﺍﺗﺏ ﻭ ﻣﻛﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻣﺩﺭﺍء ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﻳﻥ

٢،٤٤٧

٢،٤٠٣

ﻣﻛﺎﻓﺂﺕ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

١،٥٥٠

٧٠٠
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ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺗﺗﻣﺛﻝ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ٢٠١١ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺱ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺗﻣﻠﻙ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻭﺣﻕ
ﻭﺍﻟﻧﺷﺎﻁ
ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ

ﺷﺭﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻼﺣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ )ﺵ.ﻡ.ﻕ(
ﺷﺭﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺇﻧﻙ
 ﺷﺭﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺣﺎﻟﻭﻝ ﺇﻧﻙ ﺷﺭﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺃﻡ ﺻﻼﻝ ﺇﻧﻙ ﺷﺭﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺃﺑﻭ ﺳﻣﺭﺓ ﺇﻧﻙ ﺷﺭﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺇﺱ ﺇﺗﺵ ﺁﻱ  ١٦٩٤ﺇﻧﻙ ﺷﺭﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺇﺱ ﺇﺗﺵ ﺁﻱ  ١٦٩٥ﺇﻧﻙ ﺷﺭﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺇﺱ ﺇﺗﺵ ﺁﻱ  ١٦٩٦ﺇﻧﻙ ﺷﺭﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺇﺱ ﺇﺗﺵ ﺁﻱ  ١٦٩٧ﺇﻧﻙ ﺷﺭﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺇﺗﺵ ﺇﺗﺵ ﺁﻱ  ١٩٠٨ﺇﻧﻙ ﺷﺭﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺇﺗﺵ ﺇﺗﺵ ﺁﻱ  ١٩٠٩ﺇﻧﻙ ﺷﺭﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺇﺗﺵ ﺇﺗﺵ ﺁﻱ  ١٩١٠ﺇﻧﻙ ﺷﺭﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺍﻟﻐﻭﻳﺭﻳﺔ ﺇﻧﻙ ﺷﺭﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺍﻟﺟﻣﻳﻠﻳﺔ ﺇﻧﻙ ﺷﺭﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺍﻟﺳﺎﻣﺭﻳﺔ ﺇﻧﻙ ﺷﺭﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺩﻱ ﺇﺱ ﺇﻡ ﺇﻳﻪ ﺭﻗﻡ  ٢٢٦٤ﺇﻧﻙ ﺷﺭﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺩﻱ ﺇﺱ ﺇﻡ ﺇﻳﻪ ﺭﻗﻡ  ٢٢٦٥ﺇﻧﻙ ﺷﺭﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺩﻱ ﺇﺱ ﺇﻡ ﺇﻳﻪ ﺭﻗﻡ  ٢٢٦٦ﺇﻧﻙ ﺷﺭﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺇﺱ ﺇﺗﺵ ﺁﻱ  ١٧٢٦ﺇﻧﻙ ﺷﺭﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺇﺱ ﺇﺗﺵ ﺁﻱ  ١٧٥١ﺇﻧﻙ ﺷﺭﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺇﺱ ﺇﺗﺵ ﺁﻱ  ١٧٥٢ﺇﻧﻙ ﺷﺭﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺇﺱ ﺇﺗﺵ ﺁﻱ  ١٧٥٣ﺇﻧﻙ ﺷﺭﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺇﺱ ﺇﺗﺵ ﺁﻱ  ١٧٥٤ﺇﻧﻙ ﺷﺭﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺩﻱ ﺇﺱ ﺇﻡ ﺇﻳﻪ  ٢٢٨٣ﺇﻧﻙ ﺷﺭﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺩﻱ ﺇﺱ ﺇﻡ ﺇﻳﻪ  ٢٢٨٤ﺇﻧﻙ ﺷﺭﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺩﻱ ﺇﺱ ﺇﻡ ﺇﻳﻪ  ٢٢٨٥ﺇﻧﻙ ﺷﺭﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺩﻱ ﺇﺱ ﺇﻡ ﺇﻳﻪ  ٢٢٨٦ﺇﻧﻙﺷﺭﻛﺔ ﻗﻁﺭ ﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ)ﻧﺎﻗﻼﺕ( ) (١٦٤٣ -٦ﺷﺭﻛﺔ ﻗﺎﺑﺿﺔ*
ﺷﺭﻛﺔ ﻗﻁﺭ ﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ )ﻧﺎﻗﻼﺕ() (٢٢٤٥-٨ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ 
ﺷﺭﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﻟﻠﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ 
ﺷﺭﻛﺔ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﻟﻠﻧﻘﻝ ﺍﻟﺑﺣﺭﻱ )ﻗﻁﺭ( ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
 ﺗﻡ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﺩﻭﻥ ﻗﻳﻣﺔ ﺇﺳﻣﻳﺔ.
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ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻬﻡ
ﻳﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻬﻡ ﺑﻘﺳﻣﺔ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌّﺩﻝ ﺍﻟﻣﺭﺟﺢ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ.
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١
٨٣٢،٥٦٦
ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺳﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﻟﻛﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ
ﻧﺎﻗﺻﺎ :ﻣﺧﺻﺹ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺔ )(٢٠،٨١٤
٨١١،٧٥٢
ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ
٥٥٣،٨٤٤،٨٨٥
ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻣﺭﺟﺢ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ )ﺳﻬﻡ(

ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻬﻡ )ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻣ ّﻌﺩﻝ( )﷼ ﻗﻁﺭﻱ(

,
١٫٤٧

ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١٠
٦٦٤،٦٦٨
)(١٦،٢٣٨
٦٤٨،٤٣٠
٥٥٣،٨٠٠،٣٣٧

,
١٫١٧

ﻟﻳﺳﺕ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﺳﻬﻡ ﻣﺧﻔﻔﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻣﻥ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻬﻡ
ﻳﺗﺳﺎﻭﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻬﻡ.

٢٠

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺗﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ:

▪
▪
▪

ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ
ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ
ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ

ﻳﻌﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻳﺿﺎﺡ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻟﻛﻝ ﺧﻁﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﻭﻣﻌﺎﻟﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻟﻘﻳﺎﺱ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧﻁﺭ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ.
ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻛﻠﻳﺔ ﻋﻥ ﻭﺿﻊ ﻭﺍﻹﺷﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻣﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﻭﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ.

ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ

ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﻫﻲ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﺳﻭﻕ ﻣﺛﻝ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﻭﻣﻌﺩﻻﺕ ﺻﺭﻑ
ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻗﻳﻣﺔ ﻣﺎ ﺗﺣﺗﻔﻅ ﺑﻪ ﻣﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ.

)ﺃ(

ﻣﺧﺎﻁﺭ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ
ﺗﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻝ ﻣﻌﺩﻻﺕ
ﻓﺎﺋﺩﺓ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻭﻣﺗﻐﻳﺭﺓ  .ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﻋﻘﻭﺩ ﺗﺑﺎﺩﻝ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ  ،ﻭﺗﺗﺑﻊ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﺑﺎﺩﻝ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺽ ﻣﻥ ﻗﺭﻭﺿﻬﺎ .ﻭﺗﺗﻡ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺑﻳﻥ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺑﺎﻟﺳﻌﺭ
ﺍﻟﺛﺎﺑﺕ )ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ( ﻭﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺑﺎﻟﺳﻌﺭ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭ )ﺍﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ( ﺑﺷﻛﻝ ﺩﻭﺭﻱ.
ﺗﺳﻌﻰ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﻳﻝ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﺷﺗﻘﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﺣﻭﻁ ﺿﺩ ﻣﺧﺎﻁﺭ
ﺍﻟﺗﻌﺭﺽ ﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ .ﺗﺣﻛﻡ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﺷﺗﻘﺎﺕ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﻓﺭ ﻣﺑﺎﺩﺉ ﻣﻛﺗﻭﺑﺔ ﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻭﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻭﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﺷﺗﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﻻ
ﺗﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﻻ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﺎﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  -ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﻣﺷﺗﻘﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  -ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ.
ﺇﻥ ﻣﻬﺎﻡ ﻗﺳﻡ ﺍﻟﺧﺯﺍﻧﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ ﺗﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻁﺑﻳﻕ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ.

][١

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ
ﺗﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ .ﻭﻳﻭﺿﺢ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻟﻠﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺧﻼﻝ
ﺳﻧﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻝ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻓﺎﺋﺩﺓ ﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
.٢٠١١
- ٢٨ -
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][١

٢٠

ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺂﻻﻑ ﺍﻟﺭﻳﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﻁﺭﻳﺔ

) (ájô£≤dG ä’ÉjôdG ±’BÉH ≠dÉÑŸG

-

١،٠٠٠،١٥٥

٩،٩٦٧،٧٧٦
١٤،٨١٢،٩١٦
٢٤،٧٨٠،٦٩٢

١،١١٨،٥٢٤
٣،٣٥٥،٠٦٢

٥،٤٧٨،٦٧٠ ٤،١٤٥،٠٢٣
- ١٥،٩٢٨،٢٥٠
٥،٤٧٨،٦٧٠ ٢٠،٠٧٣،٢٧٣

-

١،١٢١،٤١٤
٢،٤٥٠،١٩٩

١،٣٢٨،٧٨٥

٩،٦٢٣،٦٩٣
١٥،٩٢٨،٢٥٠
٢٥،٥٥١،٩٤٣

١،١٢١،٤١٤
٣،٢٤٧،٥٢١

)(٢٢،٣٠٤،٤٢٢

-

٧٩٧،٣٢٢

٧٩٧،٣٢٢

٢،١٢٦،١٠٧

)٧٩٧،٣٢٢ (٣،٠٢٨،٤٧١) (٢٠،٠٧٣،٢٧٣) (٢١،٤٢٥،٦٣٠) ١،٠٠٠،١٥٥ (٣،٤٨٨،٤٥٨

٥،٨٤٣،٣٦٥
٥،٨٤٣،٣٦٥

١،١١٨،٥٢٤
٢،٣٥٤،٩٠٧

١،٢٣٦،٣٨٣

١،٠٠٠،١٥٥

٢،٢٣٦،٥٣٨

-

ﻣﻌﺩﻝ ﻓﺎﺋﺩﺓ
ﺛﺎﺑﺕ

ﻣﻌﺩﻝ ﻓﺎﺋﺩﺓ
ﻣﺗﻐﻳﺭ

ﻻ ﺗﺣﺗﺳﺏ ﻋﻧﻪ
ﻓﺎﺋﺩﺓ

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

- ٢٩ -

ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻔﻌﺕ  /ﺍﻧﺧﻔﺿﺕ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ  ٥٠ﻧﻘﻁﺔ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻳّﺭ  ،ﻓﺈﻥ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١
ﺳﻳﻛﻭﻥ ﺯﻳﺎﺩ ًﺓ  /ﻧﻘﺻﺎ ً ﺑﻘﻳﻣﺔ  ١٧٫٤ﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﻗﻁﺭﻱ.

ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻗﺭﻭﺽ ﻭﺳﻠﻑ ﺗﺣﺗﺳﺏ ﻋﻧﻬﺎ
٤،١٢٤،٤١١
ﻓﻭﺍﺋﺩ
١٤،٨١٢،٩١٦
ﻣﺑﺎﺩﻻﺕ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ
١٨،٩٣٧،٣٢٧
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ/
)(١٨،٩٣٧،٣٢٧
)ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ( ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻧﻘﺩ ﻭﺃﺭﺻﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ
ﻗﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ
ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ
-

ﻣﻌﺩﻝ ﻓﺎﺋﺩﺓ ﺛﺎﺑﺕ

ﻣﻌﺩﻝ ﻓﺎﺋﺩﺓ
ﻣﺗﻐﻳﺭ

ﻻ ﺗﺣﺗﺳﺏ ﻋﻧﻪ
ﻓﺎﺋﺩﺓ

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١٠

ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ  ١٤،٨١٣ﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﻗﻁﺭﻱ ) ١٥،٩٢٨ﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﻗﻁﺭﻱ ﻟﺳﻧﺔ  (٢٠١٠ﻭﻫﻲ ﻣﺗﺣﻭﻁ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻋﻘﻭﺩ ﺗﺑﺎﺩﻝ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ )ﺇﻳﺿﺎﺡ (١٤
ﺣﻳﺙ ﻳﺗﻌﺭﺽ ﺟﺯء ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ٢٠١١ﻟﻠ ﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ .ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺭﺽ ﻣﻠﺧﺹ ﻟﻣﺩﻯ ﺗﻌ ّﺭﺽ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎﻁﺭ
ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ،ﻭﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ:

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ 2011
ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ‘ﻓﻲÈª°ùjO٣١31
á«¡àæŸG
áæ°ù∏d
٢٠١١
ﻟﻠﺳﻧﺔ

äÉMÉ°†jEG
IóMƒŸGﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
á«dÉŸGﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
äÉfÉ«ÑdGﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
 ≈∏Yﻋﻠﻰ ﺍﻟ
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ

ﻗﻁﺭô£b
ádhO
- áMhódG
ﺍﻟﺩﻭﺣﺔ –

)(¥.Ω.¢T
) IOhóëŸG
RÉ¨dG π≤æd
ácöT
)ﺵ.ﻡ.ﻕ(
)( äÓbÉfﻧﺎﻗﻼﺕ(
ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ
ô£bﻗﻁﺭ
ﺷﺭﻛﺔ
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(¥.Ω.¢T) ( äÓbÉf ) IOhóëŸG RÉ¨dG π≤æd ô£b ácöT
)ﺵ.ﻡ.ﻕ(
ﺷﺭﻛﺔ ﻗﻁﺭ ﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ )ﻧﺎﻗﻼﺕ(
ô£b ádhO
áMhódG
ﺍﻟﺩﻭﺣﺔ  –-ﻗﻁﺭ

á«dÉŸG
äÉfÉ«ÑdG
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ≈∏Y
äÉMÉ°†jEG
IóMƒŸGﻭﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣ
ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
2011
Èª°ùjO
áæ°ù∏d
٢٠١١
31ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
á«¡àæŸGﻓﻲ‘٣١
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ
٢٠

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

][٢

ﻋﻘﻭﺩ ﺗﺑﺎﺩﻝ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ

ﺍﻟﻘﻁﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺭﻳﺎﻻﺕ
(ájô£≤dG
ﺑﺂﻻﻑä’ÉjôdG
ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ±’BÉH
) ≠dÉÑŸG

ﺍﺗﻔﻘﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻊ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻳﺿﺔ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺣﺳﻭﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣﺗﻔﻕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺗﺣﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺗﺑﺎﺩﻝ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ .ﺗﻣﻛﻥ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺗﻘﻠﻳﻝ
ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺗﻐﻳﺭ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻭﺗﺄﺛﻳﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻟﻠﺩﻳﻭﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺳﺏ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻭﺍﺋﺩ ﻣﺗﻐﻳﺭﺓ .ﺗﺣﺗﺳﺏ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻣﺑﺎﺩﻻﺕ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ.
ﻳﺑ ّﻳﻥ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺗﺑﺎﺩﻝ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ:
ﺗﺣﻭﻁ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ

ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ
ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ )ﻳﺗﻡ ﻗﺑﺿﻬﺎ( ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ )ﻳﺗﻡ ﺩﻓﻌﻬﺎ(
ﺃﻗﻝ ﻣﻥ ﺳﻧﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ
ﻣﻥ ﺳﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻧﺗﻳﻥ
ﻣﻥ ﺳﻧﺗﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻭﺍﺕ
ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻭﺍﺕ

ﻣﺗﻭﺳﻁ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ
ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺍﻟﻣﺗﻔﻕ ﻋﻠﻳﻪ
٢٠١٠
٢٠١١
%

%

,
٥٫٥٨

,
٥٫٥٨

ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ

ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

٢٠١٠
٢٠١١
ﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼
ﻗﻁﺭﻱ
ﻗﻁﺭﻱ

٢٠١٠
٢٠١١
ﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼
ﻗﻁﺭﻱ
ﻗﻁﺭﻱ

١٤،٨١٣

١٥،٩٢٨

)(٤،٨٣١

)(٢،٨٢٨

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺭ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺎﺣﺗﺳﺎﺏ ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻣﺑﺎﺩﻻﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ
ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ  ١،٠١٢ﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﻗﻁﺭﻱ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ) ٢٠١١ﻗﻳﻣﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ
ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٦٥٧ﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﻗﻁﺭﻱ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ .(٢٠١٠
ﺗﺗﻡ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﻓﺭﻭﻕ ﺗﺑﺎﺩﻝ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻛﻝ ﺳﺗﺔ ﺃﺷﻬﺭ .ﺍﻥ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺗﺑﺎﺩﻝ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻫﻭ
ﺳﻌﺭ ﺍﻟﻠﻳﺑﻭﺭ ) (LIBORﻭﺳﻭﻑ ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺑﻳﻥ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻭﺳﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ
ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ.
ﺗﻡ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﻣﻌﻅﻡ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻛﺗﺣﻭﻁ ﻟﻠﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺑﻐﺭﺽ
ﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣﺩﻯ ﺗﻌّﺭﺽ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺍﺧﺗﻼﻑ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ .ﺇﻥ ﺗﺑﺎﺩﻝ
ﻭﺩﻓﻌﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺗﺣﺻﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﺯﺍﻣﻥ.

)ﺏ(

ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﺳﻬﻡ
ﺗﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﺳﻬﻡ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻳﻊ .ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺳﻭﻗﻳﺔ
ﺍﻟﺣﺎﻟﻳ��ﺔ ﻭﻋﻭﺍﻣ��ﻝ ﺃﺧ��ﺭﻯ ﻣﺗﺿ��ﻣﻧﺔ ﺍﻟﺗﻐﻳ��ﺭﺍﺕ ﺍﻻﻋﺗﻳﺎﺩﻳ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺳ��ﻌﺭ ﺍﻟﺳ��ﻬﻡ ﻟﻸﺳ��ﻬﻡ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟ��ﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻣ��ﻝ ﺍﻷﺧ��ﺭﻯ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﻐﺭﺽ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ.
ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﻘﺻ�ﺎﻥ ﺑﻧﺳ�ﺑﺔ  %١٠ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣ�ﺔ ﺍﻟﺳ�ﻭﻗﻳﺔ ﻟﻣﺣﻔﻅ�ﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋ�ﺔ ﻟﻼﺳ�ﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣ�ﺔ
ﻟﻠﺑﻳ��ﻊ ﻓ��ﻲ ﺗ��ﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳ��ﺭ ﺯﻳ��ﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻧﻘﺻ��ﺎﻥ ﺑﻣﺑﻠ��ﻎ  ١٢٫٦٧ﻣﻠﻳ��ﻭﻥ ﷼ ﻗﻁ��ﺭﻱ ) ١٢٫٩ﻣﻠﻳ��ﻭﻥ ﷼ ﻗﻁ��ﺭﻱ ﻓ��ﻲ ﺳ��ﻧﺔ
 (٢٠١٠ﻓﻲ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻭﺣﻘﻭﻕ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ.

)ﺝ(

ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ
ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﻫﻲ ﻣ ﺧﺎﻁﺭ ﺗﻘﻠ�ﺏ ﻗﻳﻣ�ﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ�ﺔ ﺑﺳ�ﺑﺏ ﺍﻟﺗﻐﻳ�ﺭﺍﺕ ﻓ�ﻲ ﻣﻌ�ﺩﻻﺕ ﺻ�ﺭﻑ ﺍﻟﻌﻣ�ﻼﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳ�ﺔ.
ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﻌﻣﻼﺕ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ ﺗﺗﻡ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻭﻫﻭ ﻣﺭﺑﻭﻁ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ،ﻟﺫﺍ ﺗﺭﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ
ﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﻓﻲ ﺃﺩﻧﻰ ﺣﺩﻭﺩﻩ.
- ٣٠ -
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ô£bﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ )ﻧﺎﻗﻼﺕ( )ﺵ.ﻡ.ﻕ(
ádhOﻟﻧﻘﻝ
- áMhódGﻗﻁﺭ
ﺷﺭﻛﺔ
ﺍﻟﺩﻭﺣﺔ – ﻗﻁﺭ
IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ≈∏Y äÉMÉ°†jEG
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
2011
Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١
٢٠

ﺍﻟﺭﻳﺎﻻﺕ(ájô£≤dG
ﺑﺂﻻﻑä’ÉjôdG
±’BÉH ≠dÉÑŸG
ﺍﻟﻘﻁﺭﻳﺔ
)ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ
ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻣﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺣﻠﻭﻝ ﻣﻭﻋﺩ
ﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ .ﻣﻧﻬﺞ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ،ﻣﺎ ﺃﻣﻛﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺗﻭﻓﺭ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ
ﺳﻳﻭﻟﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﻭﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧﺩ ﺣﻠﻭﻝ ﻣﻭﻋﺩ ﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ،ﺳﻭﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺻﻌﺑﺔ ،ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻛﺑﺩ
ﺧﺳﺎﺋﺭ ﻏﻳﺭ ﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭﺓ ﺑﺳﻣﻌﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ.
ﺗﻘﻊ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻕ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻭﺿﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻣﻝ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﻟﻠﺳﻳﻁﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﻘﺻﻳﺭ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﻭﺍﻟﻁﻭﻳﻝ
ﻭﺑﺣﺳﺏ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺳﻳـﻭﻟﺔ ﺍﻟﻧـﻘﺩﻳﺔ  .ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﺎﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ
ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻭﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﻣﺻﺭﻓﻳﺔ ﻭﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﻗﺭﻭﺽ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻟﻠﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻭﻋﻣﻝ ﺟﺩﺍﻭﻝ ﻟﻣﻭﺍﻋﻳﺩ ﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻭﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﺃﺛﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ:
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١

ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ

ﺃﻗﻝ ﻣﻥ ﺳﻧﺔ

 ٥-١ﺳﻧﻭﺍﺕ

ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  ٥ﺳﻧﻭﺍﺕ

ﻗﺭﻭﺽ
ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺩﺍﺋﻧﺔ ﻭﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺕ

٢٤،٧٨٠،٦٩٢
٣٢٠،٨٩٥
٢٥،١٠١،٥٨٧

٩٧٧،٥٤٦
٣٢٠،٨٩٥
١،٢٩٨،٤٤١

٤،٢٠٢،٧٣٤
٤،٢٠٢،٧٣٤

١٩،٦٠٠،٤١٢
١٩،٦٠٠،٤١٢

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١٠

ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ

ﺃﻗﻝ ﻣﻥ ﺳﻧﺔ

 ٥-١ﺳﻧﻭﺍﺕ

ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  ٥ﺳﻧﻭﺍﺕ

ﻗﺭﻭﺽ
ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺩﺍﺋﻧﺔ ﻭﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺕ

٢٥،٥٥١،٩٤٣
٢١٢،٤٩٤
٢٥،٧٦٤،٤٣٧

٨٨٥،٥٤٠
٢١٢،٤٩٤
١،٠٩٨،٠٣٤

٤،٤٠٢،٨٥٠
٤،٤٠٢،٨٥٠

٢٠،٢٦٣،٥٥٣
٢٠،٢٦٣،٥٥٣

ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ
ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻫﻲ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ�ﺔ ﺍﻟﺗ�ﻲ ﺗﻘ�ﻊ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋ�ﺔ ﻧﺗﻳﺟ�ﺔ ﻟﻌ�ﺩﻡ ﻣﻘ�ﺩﺭﺓ ﻋﻣﻳ�ﻝ ﺃﻭ ﻁ�ﺭﻑ ﻣﻘﺎﺑ�ﻝ
ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻓ�ﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﺎﻟﻳ�ﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﻭﻓ�ﺎء ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗ�ﻪ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳ�ﺔ ﻭﻫ�ﻲ ﺗﻧﺷ�ﺄ ﺑﺻ�ﻔﺔ ﺃﺳﺎﺳ�ﻳﺔ ﻣ�ﻥ ﺍﻟ�ﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧ�ﺔ ﻣ�ﻥ ﻋﻣ�ﻼء
ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻭﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ.
ﺗﺳﻌﻰ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻟﻠﺣﺩ ﻣﻥ ﻣﺧ�ﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣ�ﺎﻥ ﻓﻳﻣ�ﺎ ﻳﺗﻌﻠ�ﻕ ﺑ�ﺎﻟﻌﻣﻼء ﺑﻭﺿ�ﻊ ﺣ�ﺩﻭﺩ ﻟﻼﺋﺗﻣ�ﺎﻥ ﻟﻠﻌﻣ�ﻼء ﺍﻟﻔ�ﺭﺩﻳﻳﻥ ﻭﺭﺻ�ﺩ
ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ .ﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﻟﻼﺋﺗﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻌﻣ�ﻼء ﺍﻟ�ﺫﻳﻥ ﻳﻁﻠﺑ�ﻭﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣ�ﻝ ﺑﺎﻻﺋﺗﻣ�ﺎﻥ ﻭﻳ�ﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣ�ﺎﺩ
ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ.
ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺑﻧﻭﻙ ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫ�ﻡ ﺑﻧ�ﻭﻙ ﺫﺍﺕ ﺗﺻ�ﻧﻳﻔﺎﺕ ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﻳ�ﺔ ﻋﺎﻟﻳ�ﺔ
ﻣﺳﻧﺩﺓ ﻟﻬﻡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﺋﺗﻣﺎﻥ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ .ﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻣﻭﺩﻋﺔ ﻟﺩﻯ ﺑﻧﻭﻙ ﺫﺍﺕ ﺳ�ﻣﻌﺔ ﻁﻳﺑ�ﺔ ﺩﺍﺧ�ﻝ
ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻁﺭ ،ﻭ ﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﻻ ﺗﺗﻭﻗﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﺷﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻬﺎ.
ﺗﺣﺗﻔﻅ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﻣﺧﺻﺹ ﻟﻠﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺷ�ﻛﻭﻙ ﻓ�ﻲ ﺗﺣﺻ�ﻳﻠﻬﺎ ﻭﺗ�ﺗﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌ�ﺔ ﺗﻘ�ﺩﻳﺭ ﻫ�ﺫﺍ ﺍﻟﻣﺧﺻ�ﺹ ﻋﻠ�ﻰ ﻧﺣ�ﻭ
ﺩﻭﺭﻱ ﻭﻳﺗﻡ ﻭﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻛﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﺓ .ﻳﺭﺟ�ﻰ ﺍﻟﺭﺟ�ﻭﻉ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻹﻳﺿ�ﺎﺡ ﺭﻗ�ﻡ  ٨ﺑﺧﺻ�ﻭﺹ ﺃﻋﻣ�ﺎﺭ ﺍﻟ�ﺫﻣﻡ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ.
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ô£bﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ )ﻧﺎﻗﻼﺕ( )ﺵ.ﻡ.ﻕ(
ádhOﻟﻧﻘﻝ
- áMhódGﻗﻁﺭ
ﺷﺭﻛﺔ
ﺍﻟﺩﻭﺣﺔ – ﻗﻁﺭ
IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ≈∏Y äÉMÉ°†jEG
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
2011
Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١
٢٠

ﺍﻟﺭﻳﺎﻻﺕ(ájô£≤dG
ﺑﺂﻻﻑä’ÉjôdG
±’BÉH ≠dÉÑŸG
ﺍﻟﻘﻁﺭﻳﺔ
)ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﺍﻟﺗﻌﺭﺽ ﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ
ﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﻘﻳﻣ�ﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳ�ﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟ�ﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ�ﺔ ﺍﻟﺣ�ﺩ ﺍﻷﻗﺻ�ﻰ ﻟﻠﺗﻌ�ﺭﺽ ﻟﻣﺧ�ﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣ�ﺎﻥ .ﻛ�ﺎﻥ ﺍﻟﺣ�ﺩ ﺍﻷﻗﺻ�ﻰ ﻟﻠﺗﻌ�ﺭﺽ
ﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ
٢٠١٠
٢٠١١
ﺇﻳﺿﺎﺡ
٦

ﻗﺭﻭﺽ ﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ
ﻣﺳﺗﺣﻕ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ
ﺫﻣﻡ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺃﺧﺭﻯ ﻣﺩﻳﻧﺔ
ﺃﺭﺻﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ

٨
٩

١،١١٨،٥٢٤
٢١،٨٨٩
٣٤٢،٠٢٥
٢،٢٣٦،٢٩١
٣،٧١٨،٧٢٩

١،١٢١،٤١٤
٢٩،٢٢١
٢٤٦،٨٦٣
٢،١٢٥،٩٧٦
٣،٥٢٣،٤٧٤

ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻳﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺩﺓ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ .ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ.
ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻳﺣﻠﻝ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ .ﺗﻡ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺃﺩﻧﺎﻩ:


ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ )ﻏﻳﺭ ﻣﻌﺩﻟﺔ( ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﻧﺷﻁﺔ ﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻭﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.



ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣﺩﺧﻼﺕ ﺑﺧﻼﻑ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﻣﻼﺣﻅﺗﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﺇﻣﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭ )ﻛﺎﻷﺳﻌﺎﺭ( ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭ )ﻣﺷﺗﻕ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ(.



ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ :ﻣﺩﺧﻼﺕ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﻻ ﺗﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺳﻭﻗﻳﺔ ﻳﻣﻛﻥ ﻣﻼﺣﻅﺗﻬﺎ )ﺍﻟﻣﺩﺧﻼﺕ
ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﻣﻼﺣﻅﺗﻬﺎ(.

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١

١٢٦،٦٧٥
-

- ٤،٨٣٠،٨٣١

١٢٦،٦٧٥
٤،٨٣٠،٨٣١

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١٠
١٢٩،٩٧٣
ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻳﻊ
ﻋﻘﻭﺩ ﻣﺑﺎﺩﻻﺕ ﻣﻌﺩﻝ ﻓﺎﺋﺩﺓ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻭﻁ -

-

١٢٩،٩٧٣
٢،٨٢٧،٩٧٠

ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻳﻊ
ﻋﻘﻭﺩ ﻣﺑﺎﺩﻻﺕ ﻣﻌﺩﻝ ﻓﺎﺋﺩﺓ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻭﻁ

٢١

ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٢،٨٢٧،٩٧٠

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ
ﺗﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﻗﺩﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﻭﺿﻣﺎﻥ ﺃﻓﺿﻝ ﻋﺎﺋ�ﺩ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻻﺳ�ﺗﺛﻣﺎﺭ ﻟﻠﻣﺳ�ﺎﻫﻣﻳﻥ ﻣ�ﻥ
ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻷﻣﺛﻝ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭ .ﺇﻥ ﻫﻳﻛ�ﻝ ﺭﺃﺳ�ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋ�ﺔ ﻳﺗﻛ�ﻭﻥ ﻣ�ﻥ ﺍﻟﻘ�ﺭﻭﺽ ﻭﺣﻘ�ﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳ�ﺔ
ﻭﺍﻟﺗ��ﻲ ﺗﺷ��ﻣﻝ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣ��ﺎﻝ ﺍﻟﻣﺻ��ﺩﺭ ﻭﺍﻻﺣﺗﻳ��ﺎﻁﻲ ﺍﻟﻘ��ﺎﻧﻭﻧﻲ ﻭﺍﺣﺗﻳ��ﺎﻁﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣ��ﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟ��ﺔ ﻭﻣﺳ��ﺎﻫﻣﺎﺕ ﻻ ﺗﺗﻣﺗ��ﻊ ﺑﺎﻟﺳ��ﻳﻁﺭﺓ
ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻷﻗﻠﻳﺔ ﻭﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺗﺣﻭﻁ ﻭﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻭﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻣﺩﻭﺭﺓ.

ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
ﺗﻘﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻫﻳﻛﻝ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﺩﻭﺭﻱ.
- ٣٢ -
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ô£bﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ )ﻧﺎﻗﻼﺕ( )ﺵ.ﻡ.ﻕ(
ádhOﻟﻧﻘﻝ
ﺷﺭﻛﺔ -ﻗﻁﺭ
áMhódG
ﺍﻟﺩﻭﺣﺔ – ﻗﻁﺭ
IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ≈∏Y äÉMÉ°†jEG
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
2011
Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١
٢١

ﺍﻟﺭﻳﺎﻻﺕ(ájô£≤dG
ﺑﺂﻻﻑä’ÉjôdG
ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ±’BÉH
) ≠dÉÑŸG
ﺍﻟﻘﻁﺭﻳﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻻﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ:

ﺇﻳﺿﺎﺡ
١٣
١/٩

ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻳﻭﻥ )ﻗﺭﻭﺽ(
ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻪ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﻳﻭﻥ
ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻗﺑﻝ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺗﺣﻭﻁ ﻭﺃﺳﻬﻡ ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ
ﺑﺎﻟﺳﻳﻁﺭﺓ
ﻳﺿﺎﻑ  :ﺃﺳﻬﻡ ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺳﻳﻁﺭﺓ
ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ ][١
ﻣﻌﺩﻝ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ
][١

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١

 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١٠

٢٤،٧٨٠،٦٩٢
)(٢،١٨٦،٦٧٢
٢٢،٥٩٤،٩٢٠

٢٥،٥٥١،٩٤٣
)(٢،٠٩٠،٢٩٩
٢٣،٤٦١،٦٤٤

٧،٣٠١،٦٤١
٥،٣٠٣
٧،٣٠٦،٩٤٤
%٣٠٩

٦،٩٠٨،٦٤٠
٤،٧٦٣
٦،٩١٣،٤٠٣
%٣٣٩

ﺗﺗﻛﻭﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌ ّﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻌﺟﺯ ﻓﻰ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺗﺣﻭّ ﻁ ﻟﻠﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ
ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ.

٢٢

ﺗﻌﻬﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻁﺎﺭﺋﺔ

)ﺃ(

ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ ﺗﺑﺎﺩﻝ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﻓﺎﺋﺩﺓ
ﺩﺧﻠﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺗﺑﺎﺩﻝ ﻣﻌ�ﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋ�ﺩﺓ ﻓﻳﻣ�ﺎ ﻳﺗﻌﻠ�ﻕ ﺑﺎﻟﻔﻭﺍﺋ�ﺩ ﺍﻟﻣﺳ�ﺗﺣﻘﺔ ﺍﻟ�ﺩﻓﻊ ﻋ�ﻥ ﺍﻟﻘ�ﺭﻭﺽ ﺍﻟﺗ�ﻲ
ﺗﺣﺗﺳﺏ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﻓﺎﺋﺩﺓ ﻣﺗﻐﻳﺭﺓ.

)ﺏ (

ﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﻭﺧﻁﺎﺑﺎﺕ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ

][١

ﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﻣﺗﺑﺎﺩﻟﺔ
ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺈﺻﺩﺍﺭ ﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﻣﺗﺑﺎﺩﻟﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﻣﺑﺎﺩﻻﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ.

][٢

ﺑﻠﻐﺕ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺑﻧﻛﻳﺔ  ٠٫٦ﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﻗﻁﺭﻱ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ٠٫١) ٢٠١١ﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﻗﻁﺭﻱ ﻛﻣﺎ
ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ .( ٢٠١٠

][٣

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ٢٠١١ﺑﻠﻐﺕ ﺧﻁﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ  ٤٠١ﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﻗﻁﺭﻯ ) ٤٠١ﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﻗﻁﺭﻱ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ .(٢٠١٠

][٤

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ٢٠١١ﺑﻠﻐﺕ ﺧﻁﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ  ٦٫٥ﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﻗﻁﺭﻯ ) ٦٫٥ﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﻗﻁﺭﻱ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ٣١
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ .(٢٠١٠

)ﺝ(

ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﻔﻥ
ﺩﺧﻠﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺗﺄﺟﻳﺭ ﺯﻣﻧﻲ ﻟﻧﺎﻗﻼﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺷﺭﻛﺗﻲ ﺗﺄﺟﻳﺭ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﺃﻭﻟﻳﺔ ﻣﺩﺗﻬﺎ  ٢٥ﺳﻧﺔ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ً
ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﺳﻠﻳﻡ ﻟﻛﻝ ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﺑﻠﻳﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﻟﻠﺗﺟﺩﻳﺩ .

٢٣

ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ
ﻋﻧ��ﺩ ﺗﻁﺑﻳ��ﻕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳ��ﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋ��ﺔ ﺍﻟ��ﻭﺍﺭﺩ ﻭﺻ��ﻔﻬﺎ ﺑﺎﻹﻳﺿ��ﺎﺡ ﺭﻗ��ﻡ  ،٣ﻳﺗﻁﻠ��ﺏ ﻣ��ﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻳ��ﺎﻡ ﺑ��ﺈﺟﺭﺍء
ﺑﻌﺽ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ ﻋ�ﻥ ﻁﺭﻳ�ﻕ ﻣﺻ�ﺎﺩﺭ ﺃﺧ�ﺭﻯ
 .ﺗﻌﺗﻣ�ﺩ ﺍﻟﺗﻘ�ﺩﻳﺭﺍﺕ ﻋﻠ��ﻰ ﻋﻭﺍﻣ�ﻝ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗ��ﺔ  ،ﻭﻗ�ﺩ ﺗﺧﺗﻠ��ﻑ ﺍﻟﻧﺗ�ﺎﺋﺞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳ��ﺔ ﻋ�ﻥ ﻫ��ﺫﻩ ﺍﻟﺗﻘ�ﺩﻳﺭﺍﺕ ﻭ ﺗ�ﺗﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌ�ﺔ ﻫ��ﺫﻩ
ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﻣﺳﺗﻣﺭ .
ﺗ�ﻡ ﻭﺿ�ﻊ ﺍﻷﺣﻛ�ﺎﻡ ﺍﻟﻬﺎﻣ��ﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳ�ﺔ ﻣ�ﻥ ﻗﺑ��ﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻧ�ﺩ ﺗﻁﺑﻳ�ﻕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳ�ﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋ�ﺔ ﻭﺍﻟﺗ��ﻲ ﻛ�ﺎﻥ ﻟﻬ�ﺎ ﺃﺛ��ﺭ
ﺟﻭﻫﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﻑ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ.
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ô£bﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ )ﻧﺎﻗﻼﺕ( )ﺵ.ﻡ.ﻕ(
ádhOﻟﻧﻘﻝ
ﺷﺭﻛﺔ -ﻗﻁﺭ
áMhódG
ﺍﻟﺩﻭﺣﺔ – ﻗﻁﺭ
IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ≈∏Y äÉMÉ°†jEG
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ
2011
Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠١١
٢٣

ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

][١

ﺍﻷﻋﻣﺎﺭ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﻭﺍﺧﺭ

ﺍﻟﺭﻳﺎﻻﺕ(ájô£≤dG
ﺑﺂﻻﻑä’ÉjôdG
ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ±’BÉH
) ≠dÉÑŸG
ﺍﻟﻘﻁﺭﻳﺔ

ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺫﻛﻭﺭ ﺑﺎﻹﻳﺿﺎﺡ ﺭﻗ�ﻡ ) ٢/٣ﺏ( ﺗﻘ�ﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋ�ﺔ ﺑﻣﺭﺍﺟﻌ�ﺔ ﺍﻷﻋﻣ�ﺎﺭ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳ�ﺔ ﺍﻟﻣﻘ�ﺩﺭﺓ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛ�ﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺳﻧﻭﻱ.
ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻷﻋﻣﺎﺭ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻟﺑﻭﺍﺧﺭ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻣﻝ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ
ﺗﻭﻗﻌﺎﺕ ﺃﺣﺩﺍﺙ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻳﻌﺗﻘﺩ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ.

][٢

ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ
ﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﻘﺩﻳﺭ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﻳﻝ ﻟﻠﺫﻣﻡ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺕ ﻣ�ﻥ ﺃﻁ�ﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗ�ﺔ ﻋﻧ�ﺩﻣﺎ ﻳﺻ�ﺑﺢ
ﻣﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻔﺭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻳﺗﻡ ﺃﺩﺍء ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻓﺭﺩﻱ ﻟﻬﺎ.
ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺧﺻﺹ ﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺕ ﻣﻥ ﺃﻁ�ﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗ�ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟ�ﺫﻣﻡ
ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺣﻳﺙ ﺃﻧﻪ ﻟﻳﺳﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺧﺎﻭﻑ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺇﺫ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ
ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ.

][٣

ﺍﻟﺗﺣﻭﻁ
ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ
ّ
ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺗﺣ�ﻭّ ﻁ ﺑﻛ�ﻝ ﻣ�ﻥ ﻣﺑ�ﺎﺩﻻﺕ ﺃﺳ�ﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋ�ﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘ�ﺭﻭﺽ ﺍﻟﺧﺎﺿ�ﻌﺔ ﻟﺗﻠ�ﻙ ﺍﻟﻣﺑ�ﺎﺩﻻﺕ ﺑﺷ�ﻛﻝ
ﺩﻭﺭﻱ  .ﻭﻗﺩ ﻭﺟﺩ ﺃﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﻭّ ﻁ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﺷ�ﻛﻝ ﺟﻳ�ﺩ ،ﻧﺗﻳﺟ�ﺔ ﻟ�ﺫﻟﻙ ﻓ�ﺈﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣ�ﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟ�ﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳ�ﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣ�ﻭّ ﻁ )ﺇﺟﻣ�ﺎﻟﻲ
ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻌﺟﺯ  ٤،٨٣١ﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﻗﻁﺭﻱ( ﻗﺩ ﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺿﻣﻥ ﺑﻧﺩ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺗﺣﻭّ ﻁ.

][٤

ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻳﻊ
ﺗﻌﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﺩ ﺍﻧﺧﻔﺿﺕ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺣﺎﺩ ﺃﻭ
ﻣﺳﺗﻣﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻝ ﻣﻥ ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻧﺩ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﺩﻟ�ﺔ ﻣﻭﺿ�ﻭﻋﻳﺔ ﺃﺧ�ﺭﻯ ﻟﻼﻧﺧﻔ�ﺎﺽ ﻓ�ﻲ ﻗﻳﻣﺗﻬ�ﺎ  .ﻳﺗﻁﻠ�ﺏ
ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﻫﻭ " ﻫﺎﻡ " ﺃﻭ " ﻣﺳﺗﻣﺭ" ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺇﺟﺭﺍء ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ .ﺗﻘﺩﺭ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻗﻳﻣﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺳ�ﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻛ�ﻝ ﺣﺎﻟ�ﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﺩﺓ ﺑﺎﻷﺧﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﺳﻬﻡ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳﻬﻡ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ.

٢٤

ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺑﻌﺩ ﻁﺭﺡ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺑﻘﻳﻣ�ﺔ  ٦٥٫٢ﻣﻠﻳ�ﻭﻥ ﷼ ﻗﻁ�ﺭﻱ ) ٦١ﻣﻠﻳ�ﻭﻥ ﷼ ﻗﻁ�ﺭﻱ
ﻓﻲ ﺳﻧﺔ .(٢٠١٠

٢٥

ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺗﻣﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺑﻌﺽ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟﺗﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣ�ﻊ ﻁﺭﻳﻘ�ﺔ ﺍﻟﻌ�ﺭﺽ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﺳ�ﻧﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳ�ﺔ ،ﺑ�ﺭﻏﻡ ﺫﻟ�ﻙ ﻟ�ﻳﺱ
ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻑ ﺃﻱ ﺃﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻭﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ.

- ٣٤ -
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