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 مقدمة

لشركة صناعات قطر ش.م.ع.ق. )"الشركة األم"( وشركاتها التابعة لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر المرفق 

لربح أو الخسارة والدخل الشامل ابيان  و المرحلي الموحد المختصر لربح أو الخسارةاوبيان  2020يونيو،  30 )معا "المجموعة"( كما في

المرحلي الموحد التدفقات النقدية  وبيان د المختصرالمرحلي الموح لتغيرات في حقوق الملكيةا، وبيان المرحلي الموحد المختصر اآلخر

عن فترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات المشتملة على السياسات المحاسبية الهامة والتفسيرات المتممة األخرى. المختصر 

"التقارير  34ة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم تعد اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصر

لية المالية المرحلية" الصادر عن مجلس المعايير المحاسبية الدولي. وتنحصر مسؤوليتنا في إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرح

 الموحدة المختصرة اعتماداَ على عملية المراجعة التي قمنا بها.

 

 نطاق المراجعة

ً للمعيار الدولي للمراجعة رقم  قمنا "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من خالل مراجع حسابات مستقل  2410بإجراء مراجعتنا وفقا

وتطبيق للمنشأة". وتتضّمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية االستفسار بشكل أساسي عن األفراد المسؤولين عن األمور الماليّة والمحاسبيّة 

ت التحليل وإجراءات المراجعة األخرى. وتقل إجراءات عملية المراجعة في نطاقها عن إجراءات عملية التدقيق والتي تتم وفقاً لمعايير إجراءا

 التدقيق.التدقيق الدولية، وبالتالي ال تمكننا من الحصول على التأكيد الالزم باكتشاف جميع األمور الجوهرية التي يمكن اكتشافها أثناء عملية 

 وبالتالي، فإننا ال نبدي رأي تدقيق.

 

 االستنتاج

عد من كافة استناداً إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستدعي االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم ت  

 يير المحاسبية الدولي.الصادر عن مجلس المعا 34النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 

 هامة  أمور

لتسجيل المجموعة االحكام المحاسبية التي اعتمدتها ، والتي توضح ختصرةالمالية المرحلية الموحدة الممن البيانات  4نلفت االنتباه إلى إيضاح 

 أثر االتفاقية حول التسوية الضريبية مع الجهات المختصة. أن استنتاجنا غير معدل بهذا الشأن.

 

قطر  –ي الدوحة ف  

2020يوليو  27  

  ديلويت آند توش عن

    

 
 مدحت صالحة

 شـــــريــــــــك

(257سجل مراقبي الحسابات رقم )  

سجل مدققي الحسابات لدى هيئة قطر 

(120156لألسواق المالية رقم )  



 صناعات قطر ش.م.ع.ق.
 

 بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر

 2020 ،يونيو 30في كما 

 ختصرةتشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة الم
1 

 

   

 يونيو 30

2020  

 31ديسمبر 

9201  

 (مدققة)  )مراجعة(  إيضاح 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري   

      

      الموجودات

      موجودات غير متداولة

 3,336,020  12,851,693  5 ممتلكات ومصانع ومعدات

 1,475,914  1,471,387  6 استثمارات في شركات زميلة

 --  1,530,126  10 الشهرة

 16,732,460  6,921,128  7 استثمارات في مشاريع مشتركة

 134,588  359,627  8  ماستخداحق  أصول

 --  95,448   المحفزات

 --  10,077   رسوم الترخيص - ةغير ملموس موجودات

 --  685  20 الضريبية المؤجلة  الموجودات

 21,678,982  23,240,171   إجمالي الموجودات الغير متداولة

      

      موجودات متداولة

 1,851,492  2,127,069  9 مخزون

 1,297,246  1,733,567  11 ذمم مدينة تجارية وأخرى

 324,581  313,193  12 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

   1,959,597  4,806,313  14 البنوك لدىنقد وأرصدة 

  6,350,178  8,758,419  (ii)14 ودائع ثابتة

  ولةإجمالي الموجودات المتدا
 

15,330,320  14,191,335 

 35,870,317  38,570,491   إجمالي الموجودات

 



 صناعات قطر ش.م.ع.ق.
 

 بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر

 2020 ،يونيو 30في كما 

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
2 

 

  

 يونيو  30

2020   

 31ديسمبر 

9201  

 (مدققة)  )مراجعة(  

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

     حقوق الملكية والمطلوبات

     ةحقوق الملكي

 6,050,000  6,050,000  رأس المال

 158,148  158,148  احتياطي قانوني

 (4,080)  (3,235)  احتياطي التحوط

 6,057   6,057  احتياطي آخر

 28,019,701   26,084,957  أرباح مدورة

 34,229,826  32,295,927  حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم

 --  3,696,813  ةمسيطر الغير الملكية حقوق

 34,229,826  35,992,740  إجمالي حقوق الملكية

     

     المطلوبات

     مطلوبات غير متداولة

 167,778  447,511 8 مطلوبات إيجار

 200,684  457,668 15 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 --  18,908 20 المؤجلة بيةالضري المطلوبات

 368,462  924,087  إجمالي المطلوبات الغير متداولة

     

     مطلوبات متداولة

 33,026  84,086 8 مطلوبات إيجار

 1,239,003  1,524,232  ذمم دائنة تجارية وأخرى

 --  10,956 15 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 --  34,390 20 ضريبة الدخل المستحقة

 1,272,029  1,653,664  إجمالي المطلوبات المتداولة

 1,640,491  2,577,751  إجمالي المطلوبات

 35,870,317  38,570,491  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

 

من  2020 يوليو 27  بتاريخوالتصريح بإصدارها تم اعتماد هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة 

 قبل:

 
 

 



 صناعات قطر ش.م.ع.ق.
 

 لربح والخسارة والدخل الشامل األخر المرحلي المختصربيان ا

 2020يونيو ,  30الفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً 
4 

 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 إيضاح 

2020 

  )مراجعة(

2019 

 (مراجعة)

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

     

 2,313,138   3,722,546 16  اإليرادات 

 (2,188,127)  (3,286,772) 17  اإليراداتتكاليف 

  إجمالي الربح
435,774  

 125,011 

     

 (66,942)  (238,764)  وإداريةعمومية  مصاريف

 (31,137)  (25,691)  بيع وتوزيع اريفمص

 82,496  6,726 6 حصة من نتائج استثمارات في شركات زميلة

 1,104,813  309,170 7 حصة من نتائج استثمارات في مشاريع مشتركة

 (5,965)  (16,860)  تكلفة التمويل

 كوقاف استحواذمكاسب القيمة العادلة عند 
10 1,172,751  -- 

 --  (1,224,893) 5 خسارة انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات

 251,314  147,513  إيرادات أخرى

 1,459,590  565,726  قبل الضريبة  ربح

 --  (144,505) 20 ضريبة الدخل

 --  (18,400) 20 الضريبة المؤجلة

 1,459,590  402,821  ربح الفترة

     

 :إلى العائد
    

 مساهمي الشركة األم
 485,256  1,459,590 

 غير مسيطرةال الحصصحقوق 
 (82,435)  -- 

  402,821  1,459,590 

     ربحية السهم

 0.24  0.08 18 الربحية األساسية والمخففة للسهم الواحد 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صناعات قطر ش.م.ع.ق.
 

 لربح والخسارة والدخل الشامل األخر المرحلي المختصربيان ا

 2020يونيو ,  30الفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً 
4 

 

 يونيو 30ستة أشهر المنتهية في لفترة ال  

  

2020  

  )مراجعة(

1920  

 (مراجعة)

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

     

 1,459,590  402,821  ربح الفترة

     

     الدخل/)الخسارة( الشاملة األخرى

     
     بنود قد تصنف الحقا ضمن الربح أو الخسارة

 (7,058)  845  اآلخر للشركات الزميلةالشامل   )الخسارة( / الدخل حصة

 (7,058)  845  خر للفترةالشامل االا الدخل / )الخسارة(  

 1,452,532  403,666  إجمالي الدخل الشامل للفترة

     
     :إلى العائد

 مساهمي الشركة األم
 486,101  1,452,532 

 --  (82,435)  الغير مسيطرة الحصصحقوق 

  403,666  1,452,532 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صناعات قطر ش.م.ع.ق.
 

 المختصر الموحد المرحلي الملكية حقوق في التغيرات بيان
 

 2020، يونيو 30في  لفترة الستة أشهر المنتهية

 

 ة الموحدة المختصرةتشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلي
5 

 

 رأس

 المال

 احتياطي

 قانوني

احتياطي 

 أرباح مدورة احتياطي آخر التحوط

حقوق الملكية 

المنسوبة إلى 

مساهمي الشركة 

 األم

 الحصص حقوق

  ةمسيطر الغير

 إجمالي

 حقوق الملكية

 
ألف لاير 

 قطري

ألف لاير 

 قطري

ألف لاير 

 قطري

ألف لاير 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري قطريألف لاير  قطري

         

 34,229,826 -- 34,229,826 28,019,701 6,057 (4,080)  158,148  6,050,000 )مدققة( 2019، 31الرصيد في ديسمبر 
عن االستحواذ على شركة  شئةحقوق الملكية غير المسيطرة النا

 3,780,508 3,780,508 -- -- -- -- -- -- (10قافكو )إيضاح 
 402,821 (82,435) 485,256 485,256 -- -- -- -- الربح لفترة الستة أشهر

 845 -- 845 -- -- 845 -- -- خراآلشامل ال الدخل

 38,414,000 3,698,073 34,715,927 28,504,957 6,057 (3,235) 158,148 6,050,000 إجمالي الدخل الشامل لفترة الستة أشهر

 مع المالك الحركات
        

 -- -- -- -- (19توزيع األرباح )إيضاح 
(2,420,000) (2,420,000) (1,260) (2,421,260) 

 )مراجعة( 2020يونيو  30في  كماالرصيد 
6,050,000 158,148 (3,235) 6,057 26,084,957 32,295,927 3,696,813 35,992,740 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صناعات قطر ش.م.ع.ق.
 

 المختصر الموحد المرحلي الملكية حقوق في التغيرات بيان
 

 2020، يونيو 30في  لفترة الستة أشهر المنتهية

 

 ة الموحدة المختصرةتشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلي
5 

 

 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري لاير قطري ألف ألف لاير قطري 

         

 35,490,463 -- 35,490,463 29,297,132 15,905 602 126,824 6,050,000 )مدققة( 2018، 31الرصيد في ديسمبر 

 (139,713) -- (139,713) (139,713) -- -- -- -- 16أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 35,350,750 -- 35,350,750 29,157,419 15,905 602 126,824 6,050,000 معاد بيانه - 2019يناير  1الرصيد  كما في 
 1,459,590 -- 1,459,590 1,459,590 -- -- -- -- الربح لفترة الستة أشهر
 )7,058(  )0587,( -- -- )7,058( -- -- خسارة شاملة أخرى

 1,452,532 -- 1,452,532 1,459,590 -- )7,058( -- -- إجمالي الدخل الشامل لفترة الستة أشهر

         

         مع المالك حركات

 )3,630,000( -- )3,630,000( )3,630,000( -- -- -- -- (19توزيع األرباح )إيضاح 

 33,173,282 -- 33,173,282 26,987,009 15,905 )6,456( 126,824 ,050,0006 )مراجعة( 2019يونيو  30الرصيد  كما في 



 صناعات قطر ش.م.ع.ق.
 

 المختصر الموحد المرحلي النقدية التدفقات بيان
 

 2020 ،يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة
6 

 يونيو 30 لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 إيضاح    

2020  

  )مراجعة(

1920  

 (مراجعة)

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

     

 1,459,590  565,726  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

     رةربح الفت

     تعديالت على:

 119,546  617,774 5 استهالك وإطفاء

 16,315  33,018   االستخدامإطفاء أصول حق 

 23,155  41,666  مكاسب القيمة العادلة عند إستحواذ قافكو

 --  (1,172,751)  خسارة انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات

 --  1,224,893  تعديل عكس خسارة انخفاض القيمة

 --  10,000  الحركة في مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 (82,496)  (6,726) 6 حصة من نتائج اإلستثمارات في شركات زميلة

 (1,104,813)  (309,170) 7 حصة من نتائج اإلستثمارات في مشاريع مشتركة

 1,147  152  خسارة استبعاد ممتلكات ومصانع ومعدات

 5,965  16,860  مويلتكلفة الت

 (189,013)  (152,543)  إيرادات الفوائد

مكسب من استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 --  16,003  الخسارة

مكاسب القيمة العادلة من موجودات مالية مسجلة بالقيمة العادلة من 

 28,138  11,388  خالل الربح أو الخسارة

باح مستلمة من موجودات مالية مسجلة بالقيمة العادلة من توزيعات أر

 (15,455)  (15,455)  خالل الربح أو الخسارة

 262,079  880,835  التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

     

     التغيرات في رأس المال العامل:

 (320,315)  482,689  مخزون

 61,105  533,192  ذمم مدينة تجارية وأخرى
 (258,410)  (257,357)  ذمم دائنة تجارية وأخرى

 (255,541)  1,639,359  النقد الناتج من/)المستخدم في( األنشطة التشغيلية

 (19,344)  (66,000)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين تسديد

 (124,919)  (59,572)  وق االجتماعي والرياضيالمسدد لمساهمة للصند

 (399,804)  1,513,787  صافي النقد الناتج من/)المستخدم في( األنشطة التشغيلية



 صناعات قطر ش.م.ع.ق.
 

 المختصر الموحد المرحلي النقدية التدفقات بيان
 

 2020 ،يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرةتشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً 
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 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

)مراجعة( 2020 إيضاح      2019(مراجعة)  

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

     قات النقدية الناتجة من األنشطة االستثماريةالتدف

 (95,787)  (139,518) 5    إضافات لممتلكات ومصانع ومعدات

 494,717  2,408,241  الحركة في الودائع الثابتة

متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 --  17  الخسارة

جودات مالية مسجلة بالقيمة العادلة من توزيعات أرباح مستلمة من مو

 15,455  15,455  الخسارة أو الربحخالل 

 1,880,926  146,407  توزيعات أرباح مستلمة من إستثمارات في مشاريع مشتركة

 3,500  2,100  زميلة ةتوزيعات أرباح مستلمة من إستثمارات في شرك

 266,159  114,499  إيرادات فائدة مقبوضة

 98,318  --  طريقة حقوق الملكية باستخداممحتسب  ستثمارالقرض  تحصيل

 -  1,223,752 10 قافكو على ستحواذاال عن ناتجةزيادة في النقد  صافي

 2,663,288  3,770,953  صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

     

     التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية

 (5,965)  (11,900)  متعلقة بمطلوبات اإليجار لتمويل المدفوعةتكاليف ا

 --  (2,045)   تكاليف تمويل أخرى مدفوعة

 (16,718)  (24,727)   دفع مطلوبات اإليجار

طالب بها  (14,196)  (20,648)  الحركة في حسابات البنوك لألرباح الموزعة غير الم 

 (3,615,803)  (2,399,352)  أرباح مدفوعة 

 (3,652,682)  (2,458,672)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

     

 (1,389,198)  2,826,068  في النقد وشبه النقد  )النقص( /صافي الزيادة 

 1,883,715  1,838,317  يناير 1النقد وشبه النقد في 

 494,517  4,664,385 )أ(41    يونيو 30النقد وشبه النقد في 
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 الشركة عن معلومات .1

 2003أبريل  19ق. )"الشركة" أو "صناعات قطر"( هي شركة مساهمة عامة قطرية تأسست في دولة قطر في ع.صناعات قطر ش.م.

، 2015لسنة  11طري رقم ، والذي تم استبداله بقانون الشركات التجارية الق2002لسنة ( 5وفقاً لقانون الشركات التجارية القطري رقم )

 سنة. أسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر. يقع مكتب المجموعة المسجل في الدوحة، دولة قطر. 50وذلك لمدة 

 

 إليهم جميعاً بـ "المجموعة"( في دولة قطر. )يشارتعمل صناعات قطر وشركتها التابعة ومشاريعها المشتركة 

 

ر في ثالثة قطاعات رئيسية مختلفة: البتروكيماويات واألسمدة والصلب. وقد تم اإلفصاح من خالل شركات المجموعة، تعمل صناعات قط

. فيما يلي هيكل المجموعة والذي تم إدراجه في هذه المعلومات المالية 22عن المزيد من المعلومات عن أنشطة المجموعة باإليضاح 

 المرحلية الموحدة المختصرة:

 

 الملكيةنسبة  بلد التأسيس نوع العالقة 

    

 %100 قطر شركة تابعة (.خشركة قطر ستيل )ش.م.ق

 %100 قطر شركة تابعة ستثمار الصناعي ش.ش.وإللستيل شركة قطر 

 %100 اإلمارات العربيّة المتحدة شركة تابعة شركة قطر ستيل )م.م.ح( )دبي(

ايضاح   .خش.م.ق. شركة قطر لألسمدة الكيماوية )قافكو(

(10)  

 %75 قطر شركة تابعة

 52.50% قطر                 شركة تابعة  "(جي اف سيالخليج  للفورمالدهايد  )" شركة

 %45 قطر شركة تابعة "(يو ام سيشركة قطر للميالمين  )"ك

 

المشتركة  كما تتضمن المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة حصة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لشركات المشاريع

 والشركات الزميلة التالية باستخدام طريقة حقوق الملكية:

 نسبة الملكية بلد التأسيس نوع العالقة 

    

 %80 قطر مشروع مشترك  .خشركة قطر للبتروكيماويات )قابكو( ش.م.ق.

 %50 قطر مشروع مشترك . خش.م.ق. )كفاك( شركة قطر لإلضافات البترولية المحدودة

 %50 قطر شركة زميلة تغليف المعادن ذ.م.م.شركة قطر ل

 %31.03 المملكة العربية السعودية شركة زميلة ش.س.م. شركة صلب ستيل 

 %25 البحرينمملكة  شركة زميلة شركة فوالذ القابضة ش.م.ب 

 

  اإلعداد أسس .2

وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي  2020، 30يونيو  30 تم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة عن الستة أشهر المنتهية في

 "إعداد التقارير المالية المرحلية". 34

 

تم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة بالريال القطري، وهو عملة العرض والعملة الوظيفية للمجموعة وتم تقريب جميع 

 ذلك. القيم إلى أقرب ألف لاير قطري ما لم يذكر خالف

 

إن هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة ال تتضمن جميع اإليضاحات واإلفصاحات التي عادة ما تتضمنها البيانات المالية السنوية. 

فة إلى . باإلضا2019،  31وتبعا لذلك، ينبغي قراءة هذه المعلومات المالية مع البيانات المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في ديسمبر 

ال تشير بالضرورة إلى النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية المنتهية  2020يونيو،  30 ذلك، فإن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في

 .2020ديسمبر،  31في 

 

 األحكام، التقديرات وإدارة المخاطر
 

قديرات وإفتراضات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات واإلفصاح يتطلب إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة من اإلدارة عمل ت

د عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في نهاية فترة التقرير، ومبالغ اإليرادات والمصروفات المسجلة خالل الفترة المشمولة بالتقرير. وق

وتقديرات إدارة المخاطر المالية للشركة مع تلك التي تم اإلفصاح تختلف النتائج الفعلية عن تلك المقدّرة. تتوافق أهداف وسياسات وأحكام 

التي تنشأ بشكل أساسي  25 يضاحو ا 4، فما عدا المبين في إيضاح 2019، ديسمبر 31 عنها في البيانات المالية كما في السنة المنتهية في

 "(. 19-)" كفيد   كرونا فيروسبسبب تأثير 
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 الهامة المحاسبية السياسات .3

 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة     3.1   

 البياناتتعتبر السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة متطابقة مع تلك المتبعة في إعداد 

الجديدة المعايير  بعض باستثناء تطبيقواإليضاحات المرفقة، ، 2019ديسمبر،  31 المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في

 .خالل الفترة الحالية كما هو مبين أدناهالمعدلة سارية المفعول و

 

 المعايير المعدلة (أ)

 2020يناير،  1تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 

 لتوضيح تعريف العمل تعديالت 3 رقم  على المعيار الدولي لعداد للتقارير المالية تعديالت 

 أسعار الفائدة  إصالحالمسبق في سياق  االستبدالالمتعلقة بقضايا  التعديالت 7المالية رقم  التقارير لعداد الدوليعلى المعيار  تعديالت

 بين البنوك.

 أسعار الفائدة  إصالحالمسبق في سياق  دالاالستبالمتعلقة بقضايا  التعديالت 9التقارير المالية رقم  لعدادعلى المعيار الدولي  تعديالت

 بين البنوك

  التعديالت المتعلقة بتعريف المادة 8ومعيار المحاسبة الدولي رقم  1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعّدلة التي لم يبدأ سريانها بعد (ب)

 2021يناير،  1 أو بعدتسري على الفترات السنوية التي تبدأ في 

 تعديالت حول تعريف المواد. 

 المطلوبات  تصنيف ديالت لتوضيح تعريفتع. 

  عقود التأمين 17معيار التقارير المالية الدولية رقم. 

  ي الشركات اإلستثمار ف 28البيانات المالية الموحدة والمعيار المحاسبي الدولي رقم  10تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 

 ( والمتعلقة بمعالجة بيع أو مساهمة الموجودات من المستثمر إلى شركته الشقيقة أو المشروع 2011الشقيقة والمشاريع المشتركة )

 .المشترك

 

 اإليرادات   3.2

سلع التي تم توريدها وتدرج صافية تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبالغ المالية المستلمة أو المستحقة وهي تمثل المبالغ المستحقة مقابل ال

من الخصومات والمخصصات التجارية والعوائد وأجور الشحن والمبالغ المحصلة نيابةً عن الغير بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة. 

االقتصادية المستقبلية ويعترف باإليرادات عندما يكون باإلمكان قياس قيمة اإليرادات بشكل يعتمد عليه؛ وأن يكون باإلمكان تدفق المنافع 

للمجموعة؛ وعند الوفاء بمعايير معينة لكل من أنشطة المجموعة وفقا لما هو موضح أدناه. وتعتمد في تقديراتها على النتائج السابقة مع 

 األخذ في الحسبان نوع العميل والمعاملة وتفاصيل كل إتفاق على حدة.

 

 الخدمة رسوم (أ)

ديم الخدمات في المصنع من األول إلى الرابع عن طريق تحويل الغاز الطبيعي المستلم من قطر تتكون إيرادات رسوم الخدمة عند تق

مليون دوالر أمريكي والذي سيكون  279البالغ  و للبترول إلى سماد من مكون ثابت ومتغير. سوف تعترف الشركة بالمعدل السنوي الثابت

 آت الشركة ، وتنظر اإلدارة في إثبات اإليرادات بمرور الوقت.مجموع الجزء الشهري من مصروفات التشغيل السنوية لمنش

 

المنتجة خالل   البضاعة ،منتجاتبموجب اتفاقيات مبيعات  ،مبيعاتيتم االعتراف بهامش  من صافي عائدات المبيعات المستمدة من  

 . الزمن من نقطة عندشهر ال
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 تتمة( )  الهامة المحاسبية السياسات .3

 االعمال  اندماج     3.3

تسابها  يتم إحتساب إندماج األعمال بإستخدام طريقة اإلستحواذ. يتم قياس المقابل المحول عند إندماج األعمال بالقيمة العادلة ، والتي يتم إح

إلى المالكين ائدة العالمجموعة والمطلوبات التي تكبدتها المجموعة  الىبمبلغ القيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ للموجودات المحولة 

. عند باإلضافة الى حقوق الملكية المصدرة من قبل المجموعة مقابل السيطرة على الشركة المسيطر عليها  السابقين للشركة المستثمر فيها

تثمر فيها ، إندماج األعمال دون تحويل المقابل ، تقوم المجموعة بإستبدال القيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ لحصتها في الشركة المس

ذ بشكل بالقيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ للمقابل المحول لقياس الشهرة أو الربح من صفقة الشراء. يتم إثبات التكاليف المتعلقة باإلستحوا

 المحولةت عند تكبدها. في تاريخ اإلستحواذ، يتم اإلعتراف بالموجودات المكتسبة والمطلوبا دالخسائر الموحاألرباح أو  نعام في بيا

 بقيمتها العادلة باستثناء ما يلي:

 المتعلقة بترتيبات منافع الموظفين وقياسها  مطلوباتأو ال لموجوداتاالضريبية المؤجلة ،   مطلوباتأو ال لموجوداتيتم االعتراف با

 على التوالي 19ضرائب الدخل ومعيار المحاسبة الدولي  12وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 

 لمطلوبات أو أدوات حقوق الملكية المتعلقة بترتيبات الدفع على أساس األسهم للمشتري أو ترتيبات الدفع على أساس األسهم يتم قياس ا

في  2للمجموعة التي تم الدخول فيها الستبدال ترتيبات الدفع على أساس األسهم للشركة المشتراة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 و تاريخ االستحواذ ؛

 غير المتداولة  لموجوداتا 5الدولي للتقارير المالية )أو مجموعات االستبعاد( المصنفة كمحتفظ بها للبيع وفقًا للمعيار لموجوداتا

 المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة يتم قياسها وفقًا لذلك المعيار
 

منننن صنننافي موجنننودات  متناسنننبةامليهنننا حصنننة ح مننننحوت ا  يمكنننن قيننناس الحصنننص غينننر المسنننيطرة التننني تمثنننل حقنننوق ملكينننة حاليننن

المنشنننأة فننني حالنننة التصنننفية مبننندئيًا إمنننا بالقيمنننة العادلنننة أو بالحصنننة التناسنننبية للحصنننص غينننر المسنننيطرة منننن المبنننالغ المعتنننرف بهنننا 

ينناس صننافي األصننول القابلننة للتحدينند للشننركة المسننتحوذ عليهننا. يننتم اختيننار أسنناس القينناس علننى أسنناس كننل معاملننة علننى حنندة. يننتم ق

أننننواع أخنننرى منننن الحصنننص غينننر المسنننيطرة بالقيمنننة العادلنننة  أو عنننند االقتضننناء  علنننى األسننناس المحننندد فننني معنننايير دولينننة أخنننرى 

 . للتقارير المالية
 

ينننتم قيننناس الشنننهرة علنننى أنهنننا الزينننادة فننني مبلنننغ المقابنننل المحنننول ، ومبلنننغ أي حقنننوق أقلينننة فننني الشنننركة المسنننتحوذ عليهنننا ، والقيمنننة 

حقنننوق الملكينننة المحنننتفظ بهنننا سنننابقاً فننني الشنننركة المسنننتحوذ عليهنننا )إن وجننندت( علنننى صنننافي عملينننة االسنننتحواذ. العادلنننة لحصنننة 

المبنننالغ المحنننددة للموجنننودات القابلنننة للتحديننند المقتنننناة والمطلوبنننات المفترضنننة. بعننند إعنننادة التقينننيم ، إذا تجننناوز صنننافي القيمنننة فننني 

طلوبنننات المفترضنننة مبلنننغ المقابنننل المحنننول ، ومبلنننغ أي حقنننوق أقلينننة فننني الشنننركة تننناريخ اإلسنننتحواذ للموجنننودات القابلنننة للتحديننند والم

المسنننتحوذ عليهنننا والقيمنننة العادلنننة للحقنننوق المحنننتفظ بهنننا سنننابقاً فننني الشنننركة المسنننتحوذ عليهنننا )إن وجننندت( ، ينننتم اإلعتنننراف بالزينننادة 

 ملية شراء بسعر مخفض.على الفور في بيات األرباح أو الخسائروالدخل الشامل اآلخر الموحد كربح من ع

عننندما يتضننمن المقابننل المحننول مننن قبننل المجموعننة فنني دمننج األعمننال موجننودات أو مطلوبننات ناتجننة عننن ترتيننب مقابننل محتمننل ، 

يننتم قينناس المقابننل المحتمننل بالقيمننة العادلننة فنني تنناريخ االسننتحواذ ويننتم إدراجننه كجننزء مننن المقابننل المحننول فنني دمننج األعمننال. يننتم 

فننني القيمنننة العادلنننة للمقابنننل المحتمنننل المؤهنننل كتسنننويات فتنننرة القيننناس بنننأثر رجعننني ، منننع التعنننديالت المقابلنننة مقابنننل  تعنننديل التغينننرات

الشنننهرة. تسنننويات فتنننرة القيننناس هننني تسنننويات تنشنننأ منننن المعلومنننات اإلضنننافية التننني تنننم الحصنننول عليهنننا خنننالل "فتنننرة القيننناس" 

 .االستحواذ( عن الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ )والتي ال يمكن أن تتجاوز سنة واحدة من تاريخ الشراء

 

للتغينننرات فننني القيمنننة العادلنننة للمقابنننل المحتمنننل غينننر المؤهنننل كتسنننويات فتنننرة القيننناس علنننى كيفينننة تصننننيف  الالحقنننةتعتمننند المحاسنننبة 

رير االلحقننننة ويننننتم احتسنننناب المقابننننل المحتمننننل. إن المقابننننل المحتمننننل المصنننننف كحقننننوق ملكيننننة ال يعنننناد قياسننننه فنننني تننننواريخ التقننننا

التسنننوية االلحقنننة ضنننمن حقنننوق الملكينننة. ينننتم إعنننادة قيننناس المقابنننل المحتمنننل اآلخنننر إلنننى القيمنننة العادلنننة فننني تنننواريخ إعنننداد التقنننارير 

 الالحقة مع االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة.

 

مكتملنننة بنهاينننة الفتنننرة المشنننمولة بنننالتقرير والتننني حننند  فيهنننا اإلنننندماج ، تقنننوم األعمنننال غينننر  النننندماجذا كاننننت المحاسنننبة المبدئينننة ا

المجموعننة بنناإلبال  عننن المبننالغ المؤقتننة للبنننود التنني ال تكتمننل فيهننا المحاسننبة. يننتم تعننديل تلننك المبننالغ المؤقتننة خننالل فتننرة القينناس 

لنننتعكس المعلومنننات الجديننندة التننني تنننم الحصنننول عليهنننا )انظنننر أعننناله( ، أو ينننتم االعتنننراف بنننالموجودات أو المطلوبنننات اإلضنننافية ، 

والتننني ، إذا منننا عرفنننت ، لكاننننت قننند أثنننرت علنننى المبنننالغ  االسنننتحواذعنننن الحقنننائق والظنننروف التننني كاننننت موجنننودة فننني تننناريخ 

 المعترف بها في ذلك التاريخ.
 

قاً فنني الشننركة المسننتحوذ عليهننا عننند تحقننق إننندماج األعمننال علننى مراحننل ، يننتم إعننادة قينناس حصننص المجموعننة المحننتفظ بهننا سنناب

إلنننى القيمنننة العادلنننة بتننناريخ اإلسنننتحواذ وينننتم إثبنننات األربننناح أو الخسنننائر الناتجنننة ، إن وجننندت ، فننني قائمنننة األربننناح و الخسنننائر. ينننتم 

ي فنني الشننركة المسننتحوذ عليهننا قبننل تنناريخ الشننراء والتنني تننم االعتننراف بهننا سننابقاً فنن الحصننصإعننادة تصنننيف المبننالغ الناشننئة عننن 

 .الحصصالدخل الشامل اآلخر الي قائمة األرباح و الخسائر ، عندما تكون هذه المعالجة مناسبة إذا تم إستبعاد هذه 
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 التقدير من التأكد عدم لحاالت الرئيسية والمصادر الهامة األحكام .4

المرحلية المختصرة مع تلك المستخدمة في  المحاسبية الهامة والتقديرات المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية االحكامتتماشى 

التي  26باستثناء التغييرات الموضحة أدناه وفي المالحظة   2019ديسمبر،  31 إعداد البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في

 "(:19- كوفيدتنشأ بشكل أساسي بسبب تأثير فيروس كورونا )"

 

 تقييم مراقبة قافكو 

، انتهت اتفاقية المشروع المشترك بين يارا والمجموعة. أبرمت شركة قطر للبترول ، الكيان الرئيسي للمجموعة  2019ديسمبر  31في 

% في قافكو كشركة تابعة 75% في قافكو. قامت المجموعة بتصنيف حصتها البالغة 25اتفاقية ملزمة لالستحواذ على حصة يارا البالغة 

 االستثمار في قافكو سابقاً كمشروع مشترك باستخدام محاسبة حقوق الملكيةب االعتراف بعد تحقيق السيطرة على الشركة. تم

 

إلى عائدات متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها ولديها  أو يكون لها حقوق  تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة 

 المستثمر فيها. القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سلطتها على الشركة

 

 تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها إذا فقط إذا كان لدى المجموعة: بالتحديد،

 السلطة على الشركة المستثمر فيها ؛ 

 التعرض ، أو الحقوق ، لعوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها ؛ و 

 للتأثير على عوائدها القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها 

 

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على شركة مستثمر فيها أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغييرات في 

أنها  المجموعة إلى اقرتعنصر أو أكثر من عناصر التحكم الثالثة. نتيجة إلنهاء اتفاقية المشروع المشترك مع المساهم السابق ، 

 .2020يناير  1تسيطر اآلن على قافكو اعتباًرا من 

 

 تقييم االستثمار في قافكو في تاريخ االستحواذ

في تاريخ إعادة تصنيف االستثمار في شركة قافكو كشركة تابعة ، تتوقف المجموعة عن احتساب حصة األسهم في أرباح قافكو. يعاد 

 في تاريخ االستحواذ.قياس االستثمار في قافكو إلى قيمته العادلة 

 

قامت اإلدارة بشكل مؤقت بتقييم القيمة العادلة لالستثمار باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة. تم إجراء الحسابات على أساس 

 االفتراضات التالية

 

  11.4 المرجح لتكلفة رأس المال: المتوسط%. 

  :110% إلى 95االستفادة من السعة% 

 وائد والضرائب واالستهالك واإلطفاءاألرباح قبل الف(EBITDA ) مضاعفات 7: عدد المضاعفات 

  :0معدل نمو الفترة النهائية% 

  سنوات 5التدفقات النقدية المتوقعة على مدى 

 

 ا.تستند االفتراضات المذكورة أعاله إلى أفضل تقدير لإلدارة وقد يؤدي أي تغيير في ذلك إلى مبلغ قابل لالسترداد مختلف جوهريً 

 

إن اإلدارة بصدد إجراء تحليل تقييم مفصل نهائي وتوزيع سعر الشراء ، والذي لم يكتمل بعد في تاريخ هذه البيانات المالية المرحلية 

 الموحدة. جمعةالم

 

 القيمة العادلة للحصة غير المسيطرة في قافكو وقت الشراء

، وهي شركة غير مدرجة ، على أساس سعر الشراء لشركة قطر للبترول. تم تقدير القيمة العادلة للحصة غير المسيطرة في شركة قافكو 

 % في قافكو25تعتقد اإلدارة أن هذا السعر يمثل القيمة السوقية العادلة للحصة غير المسيطرة البالغة 

 

 ضريبة الدخل

ق اإلعفاءات الضريبية على حصة ( من القانون المذكور ، ال تنطب11) 4، وال سيما المادة  2018لعام  24بموجب أحكام القانون 

األرباح المنسوبة إلى الشركات المملوكة بالكامل أو جزئيًا للدولة ، سواء كانت مملوكة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر ، والتي تعمل 

ية المصاحبة لقانون ( من الالئحة التنفيذ12) 2في عمليات البترول أو تعمل في صناعة البتروكيماويات. عالوة على ذلك ، تنص المادة 

 الضرائب على أن اإلعفاء الضريبي المتاح للشركات المدرجة في أسواق رأس المال ال ينطبق على مكوناتها.

 

ي تلقت اإلدارة مذكرة تفاهم موقعة )يشار إليها هنا باسم مذكرة التفاهم( بين قطر للبترول والهيئة العامة للضرائب ووزارة المالية. تغط

 التقارير الضريبية وتبعات الدفع المطبقة على مكونات بعض الشركات المدرجة في بورصة قطر. مذكرة التفاهم
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 )تتمة( التقدير من التأكد عدم لحاالت الرئيسية والمصادر الهامة األحكام .4

ا فننني وتننننص منننذكرة التفننناهم أيًضنننا علنننى أن المبنننالغ الضنننريبية المسنننتحقة علنننى حصنننة الشنننركات المسننناهمة العامنننة سنننيتم تسنننجيله

الننندفاتر وفننني اإلقنننرارات الضنننريبية التننني سنننتقدم إلنننى الهيئنننة العامنننة للضنننرائب. يجنننب علنننى كنننل شنننركة دفنننع مبلنننغ ضنننريبة الننندخل 

المتعلقنننة بحصنننة أربننناح الشنننركة المسننناهمة العامنننة مباشنننرة إلنننى الشنننركة المسننناهمة العامنننة ، وينننتم تسنننوية هنننذا المبلنننغ منننع الهيئنننة 

حنننندد بننننين الشننننركة المسنننناهمة العامننننة. وقطننننر للبتننننرول ووزارة الماليننننة حسننننب مننننذكرة العامننننة للضننننرائب مننننن خننننالل الترتيننننب الم

 التفاهم.

 

ديسنننمبر  31والسننننة المنتهينننة فننني  2020يونينننو  30فقًنننا لنننذلك ، لغنننرض تجمينننع االلتزامنننات الضنننريبية للفتنننرة المالينننة المنتهينننة فننني 

 % خاضع للضريبة.100 أن الدخل الخاضع للضريبة للمكونات هو عناصر، اعتبرت إدارة ال 2019

 

، تنننم تسنننجيل أي مبنننالغ إضنننافية خاضنننعة للضنننريبة تتعلنننق بالسننننة المنتهينننة  2020فبراينننر  04حينننم تنننم توقينننع منننذكرة التفننناهم فننني 

 ، في هذه الفترة 2019ديسمبر  31في 

 

هم ضننمن مصننروف سننجلت إدارة المجموعننة اإلعفنناء الضننريبي مجموعننة الننواردة مننن خننالل آليننة تسننوية المحننددة فنني مننذكرة التفننا

ضنننريبة لنننذلك ذات الصنننلة للشنننركات التابعنننة وضنننمن حصنننة منننن نتنننائج االسنننتثمارات فننني الشنننركات الزميلنننة والمشننناريع المشنننتركة 

 للحصول على االئتمان الضريبي مجموعة المتصلة بتلك الكيانات مجموعة . تم تعديل الضريبة المؤجلة وفقًا لذلك.

 

 اتوالمعد لممتلكاتبا العمل إيقاف فترة

نظنننًرا للخسنننائر المسنننتمرة خنننالل الفتنننرات الماضنننية منننن المبيعنننات التننني تنننم إجرا هنننا للعمنننالء الننندوليين ، قامنننت قطنننر سنننتيل بإعنننادة 

المجموعنننة أننننه منننن غينننر المتوقنننع أن تننننتعش أسنننعار الصنننلب فننني سنننوق   قنننررت تقينننيم نمنننوذج أعمالهنننا. بنننناًء علنننى إعنننادة التقينننيم 

" الحنننالي والعوامنننل االقتصنننادية األخنننرى إلنننى الحننند 19-قنننل بسنننبب وبننناء "كوفيننند التصننندير فننني غضنننون خمنننس سننننوات علنننى األ

الننننذي سننننيمكن المجموعننننة مننننن تحقيننننق أربنننناح علننننى المبيعننننات للعمننننالء النننندوليين. وعليننننه ، قننننرر مجلننننس اإلدارة إيقنننناف العمليننننات 

قامنننت اإلدارة بتقينننيم انخفننناض  ل التصننننيع فننني قطنننر سننتيل إلنننى األبننند. وبنننناًء علنننى ذلنننك ،منننعامالخارجيننة لشنننركة قطنننر سنننتيل وأحننند 

قيمننة الممتلكنننات والمنشنننآت والمعننندات خنننالل الفتننرة الحالينننة ممنننا أدى إلنننى انخفننناض كامننل فننني الممتلكنننات والمنشنننآت والمعننندات فننني 

 .بها العمل تجميدمنشأة اإلنتاج التي تم 
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 ومعدات ومصانع ممتلكات .5

 وأساسات يمبان 

 آليات ومعدات

 مصانع

 أثاث

 وتجهيزات

 مال رأسماليةأع

 اإلجمالي قيد التنفيذ

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

      

      )مدققة( 2019ديسمبر،   31كما في 

 6,981,820 106,602 106,726 6,031,277 737,215 التكلفة

 (3,645,800) -- (90,350) (3,125,729) (429,721) استهالك متراكم

  3,336,020 106,602  16,376 2,905,548 307,494 صافي القيمة الدفترية

      

      )مراجعة( 2020يونيو،  30 فترة الستة أشهر المنتهية في

  3,336,020 106,602 16,376  2,905,548 307,494 صافي القيمة الدفترية االفتتاحي

  134,068   134,068  -- -- -- إضافات

  11,283,842   246,478  6,586  7,285,632  3,745,146 إضافات من خالل اندماج االعمال 

 (70,593)  (49,779)  3,420 (35,777)   11,544  تحويالت

 (169)  -- (169) -- -- استبعادات

 (1,224,893)  -- -- (1,224,893)  -- (1)تدني الموجودات  خسائر

 (606,583)  -- (5,150) (477,127)  (124,306) تكلفة االستهالك

  12,851,693   437,369  21,063  8,453,383  3,939,878 صافي القيمة الدفترية الختامية
      

      )مراجعة( 2020يونيو،  30كما في 

  30,889,627  437,369 206,985  22,875,223  7,369,768 التكلفة

 (18,037,934)  -- (185,922) (14,421,841)  (3,429,890) استهالك متراكم

  12,851,693  437,369 21,063  8,453,383  3,939,878 صافي القيمة الدفترية
 

 .19-الستنتاج الذي تم إجرا ه نتيجة لكوفيد لالطالع على التقييم وا 26 يضاح( الرجوع إلى ا(1

اضطرت قطر ستيل إلى إعادة تقييم نموذج أعمالها. بناًء على إعادة تقييم نموذج  على االقتصادات العالمية 19- كوفيدبسبب التأثير االقتصادي الحالي ( بسبب التقلبات الهبوطية في أسعار الصلب في سوق التصدير و(2

تم مرافق إنتاج قطر ستيل  التي يب" العمل تجميدق مجلس اإلدارة على خطة "وافإلى وضع مستدام. وبناًء على ذلك المجموعة وقف مبيعاتها التصديرية حتى تصل أسعار الصلب في السوق الدولية  قررتاألعمال ، 

 .استخدامها لغرض إنتاج اإلمدادات الدولية

 

خسارة ك لاير قطري مليار 1.22 مبلغ قيدتفي االستخدام و باستخدام طريقة القيمة 2020يونيو  30كما في  نشاطها تجميد" ، قامت المجموعة بإعادة تقييم المبلغ القابل لالسترداد للمنشأة التي تم التجميدنتيجة لقرار "

انخفاض قيمة نتيجة تقييم انخفاض ا
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 زميلة شركات في استثمارات .6

 :30فيما يلي تفاصيل الشركات الزميلة للمجموعة في يونيو 

 نسبة الملكية الفعالة   

 النشاط الرئيسي الزميلة اتالشرك

مكان التأسيس 

 والتشغيل

 2020 يونيو 30

 )مراجعة(

 2019ديسمبر  31

 (تدقيق)

 شركة صلب ستيل )ش.س.م.( )أ(

 تصنيع حديد

المملكة العربية 

 %31.03 %31.03 السعودية

 %25 %25 مملكة البحرين تصنيع حديد شركة فوالذ القابضة ش.م.ب 

إنتاج قضبان  شركة قطر لتغليف المعادن ذ.م.م.

 %50 %50 قطر االيبوكسي المغلفة

 

 لدفترية لالستثمارات المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية كما يلي::ا القيمة

 

 2019ديسمبر  31

(تدقيق)  

 2020يونيو  30

 )مراجعة(

 

قطري لاير لفا قطري لاير الف    

   

 شركة فوالذ القابضة ش.م.ب  1,459,447 1,462,708

 شركة قطر لتغليف المعادن ذ.م.م. 11,940 13,206

 شركة صلب ستيل )ش.س.م.( )أ( -- --

1,475,914 1,471,387  

 

 تغيرت القيمة الدفترية لالستثمارات المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية كما يلي:

 

 2019ديسمبر  31

(تدقيق)  

 2020يونيو  30

 )مراجعة(

 

قطري لاير لفا قطري لاير الف    

   

 الرصيد في بداية العام 1,475,914 1,407,089

 توزيعات األرباح المستلمة من الشركات الزميلة (2,100)  (3,500)

 الحصة من نتائج الشركات الزميلة   6,726  75,328

 سداد القرض  -- (98,321)

 التعديل المتعلق بعكس انخفاض القيمة  -- 100,000

 عكس خسارة انخفاض القيمة  (10,000)  --

 صافي الحصة من الدخل/ )خسائر( الشامل اآلخر  847  (4,682)

 الرصيد في نهاية العام 1,471,387  1,475,914

 

 

في المملكة العربية السعودية وتعمل في مجال تصنيع وبيع منتجات الحديد. لقد انخفضت قيمة االستثمار بالكامل شركة صلب ستيل تأسست  (أ)

. كانت 2020يونيو،  30و  2019ديسمبر،  31شركة بقيمة صفر كما في ، وتم االحتفاظ باإلستثمار في ال2018خالل شهر ديسمبر عام 

 .صفر لاير قطري ( 2019يونيو،  30خالل الفترة صفر لاير قطري )مجموعة في شركة صلب ستيل حصة ال
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 )تتمة( زميلة شركات في استثمارات .6

 شركة فوالذ القابضة ش.م.ب    (ب)

  2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 

 (ةمدقق) مراجعة() 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
   

 2,795,768  3,623,310 موجودات متداولة

 5,678,597  5,603,522 موجودات غير متداولة

 (2,053,866) )2,638,344( مطلوبات متداولة

 (2,599,491) )2,741,081( مطلوبات غير متداولة

 3,821,008  3,847,407  صافي الموجودات

 %25 %25 حصة المجموعة من صافي أصول الشركة الزميلة

 961,852 955,252 

 (170,000) )180,000( القيمة انخفاض

 684,804  684,804  شهرة

 (7,348) )7,209( تعديالت أخرى

 1,462,708 1,459,447 القيمة الدفترية لإلستثمار

 

يونيو  30 ة فيلفترة الستة أشهر المنتهي   

 

2020  

 )مراجعة(

9201  

 )مراجعة(

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   حصة المجموعة من ايرادات ونتائج الشركة الزميلة

 842,647 559,013 ايرادات

 81,237 5,892 الحصة من النتائج

 

 شركة قطر لتغليف المعادن ذ.م.م.
  2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 

 (ةمدقق) )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 58,895  55,442 موجودات متداولة

 12,123  11,555 موجودات غير متداولة

 (16,459) )14,627( مطلوبات متداولة

 (2,657) )2,687( مطلوبات غير متداولة

 51,902  49,683  صافي الموجودات

 %50 %50 صافي أصول الشركة الزميلة حصة المجموعة من

   )تتم( شركة قطر لتغليف المعادن ذ.م.م.

 24,842 25,951 

 (12,745) )12,902( تعديالت أخرى

 13,206 11,940 القيمة الدفترية لإلستثمار

   

  30لفترة الستة أشهر المنتهية في يونيو  

 

2020 

 )مراجعة(

2019 

 )مراجعة(

 ف لاير قطريأل ألف لاير قطري 

   حصة المجموعة من ايرادات ونتائج الشركة الزميلة

 22,994 17,982 ايرادات

 1,259 834 الحصة من النتائج
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 مشتركة مشاريع في استثمارات .7

 يونيو: 30فيما يلي تفاصيل المشاريع المشتركة للمجموعة في 

 

 نسبة الملكية الفعالة   

 مكان التأسيس والتشغيل ئيسيالنشاط الر المشاريع المشتركة

 2020يونيو،  30

 )مراجعة(

 2019، ديسمبر 31

 (مدققة)

 %80 %80 قطر البتروكيماويات قابكو

 %75 -- قطر سمدةاأل 10إيضاح  قافكو

 %50 %50 قطر البتروكيماويات كفاك

 

  لسنةفيما يلي حركة االستثمار في المشاريع المشتركة خالل ا

 

ديسمبر  31

2019  
2020يونيو  30  

 

(ةمدقق)   )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري
 

   
 الرصيد كما في في 1 يناير 16,732,460 17,885,703

 اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 ، عقود اإليجار -- (80,173)

 الرصيد كما في 1 يناير ، على النحو المعدل 16,732,460 17,805,530

 

ديسمبر  31

2019  
2020يونيو  30  

 

(ةمدقق)   )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري
 

   
 الرصيد  كما في 1 يناير ، على النحو المعدل 16,732,460 17,805,530

-- 
(9,847,874) 

 إعادة التصنيف إلى شركة تابعة نتيجة لدمج األعمال

 الحصة من المشاريع المشتركة (238,730) 2,180,755

 الضريبة المؤجلة المتعلقة باالئتمان الضريبي للمجموعة 421,922 --

 الحصة من الخسارة الشامل األخرى -- (9,848)

 حصة إلغاء االعتراف باالحتياطي الضريبي المعفى -- 15,795

 توزيعات أرباح (146,650) (3,259,772)

 الرصيد كما  في نهاية الفترة  6,921,128 16,732,460

 

 :الخسائر و األرباح قائمةفيما يلي تسوية الحصة في صافي النتائج للمشروع المشترك كما هو موضح في 

 

ديسمبر  31

2019  
2020يونيو  30  

 

(ةمدقق)   )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري
 

   
 حصة صافي نتائج المشروع المشترك (238,730) 2,180,755

 تعديل االئتمان الضريبي للمجموعة والضرائب المؤجلة ذات الصلة 547,900 --

 حصة نتائج االستثمارات في المشاريع المشتركة 309,170 2,180,755
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 )تتمة( مشتركة مشاريع في استثمارات .7

 قابكو )تتمة(

ديسمبر  31

2019  

يونيو  30

2020 

 قابكو

 

(ةمدقق)  )مراجعة( 
 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري
 

   
 موجودات متداولة  1,743,050  1,672,790

7,045,815  6,402,919  
 موجودات غير متداولة

 مطلوبات متداولة (479,753)  (796,147)

 مطلوبات غير متداولة (506,238)  (507,642)

 صافي الموجودات  7,159,978  7,414,816

 حصة المجموعة من االستثمارات   5,727,982  5,931,853

-- 436,981  

5,931,853 6,164,963  

   

 

 
 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 

 

2020 

 )مراجعة(

2019 

 )مراجعة(

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   المشروع المشترك حصة المجموعة من ايرادات ونتائج

 1,192,763 1,063,301 ايرادات

 622,972 )203,870( الحصة من النتائج

 قافكو

 ديسمبر 31 يونيو 30 

 2020 2019 

 (مدققة) مراجعة() 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
   

 2,916,560 -- موجودات متداولة
 11,483,403 -- موجودات غير متداولة

  (631,359) -- ةمطلوبات متداول

  (497,597) -- مطلوبات غير متداولة

  (140,408) -- حصة غير مسيطرة

 13,130,499 -- صافي الموجودات

 9,847,874 -- القيمة الدفترية لإلستثمار

 

   

 
 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو  

 

2020 

 )مراجعة(

2019 

 )مراجعة(

 يألف لاير قطر ألف لاير قطري 

   حصة المجموعة من ايرادات ونتائج المشروع المشترك

 2,141,834 -- ايرادات

 437,853 -- الحصة من النتائج
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 )تتمة( مشتركة مشاريع في استثمارات .7

 كفاك
 2019 ديسمبر 31 2020 يونيو 30 

 (ةمدقق) )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 825,914  462,156 موجودات متداولة

 1,288,130 1,171,684 موجودات غير متداولة

 (355,049) )71,583( مطلوبات متداولة

 (173,552) )137,534( مطلوبات غير متداولة

 1,585,443 1,424,723  صافي الموجودات

 792,722 712,362  المشترك المشروعحصة المجموعة من صافي أصول 

   

 160,011  43,803  يةتعديالت ضريب

 952,733  756,165 القيمة الدفترية لإلستثمار

   

 

 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 

2020 

 )مراجعة(

2019 

 )مراجعة(

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   حصة المجموعة من ايرادات ونتائج المشروع المشترك

 401,172 309,559 ايرادات

 43,988 )34,860( الحصة من النتائج

 

  االيجارات .8

 كمستأجر المجموعة

. موجوداتالعديد من  الموجودات  بما في ذلك األراضي والمباني والمعدات الثقيلة والسيارات وغيرها من ال باستئجارتقوم المجموعة 

 ة.سن 99 - 2مدة اإليجار بين متوسط 

 

 

 

 

 

 

 

  أصول حق االستخدام  

مطلوبات عقود 

 اليجارا

 

  ارض و مباني  معدات ثقيلة  سيارات  موجودات اخرى  المجموع

  الف لاير قطري  الف لاير قطري  الف لاير قطري  الف لاير قطري  الف لاير قطري  الف لاير قطري

 2020يناير  1 52,927  38,031  6,118  37,512  134,588  200,804

 اضافات 120,326   --  --  --   120,326   120,976

 231,628  

 

 137,731    654    1,739   --   135,338 

إضافات من دمج 

 االعمال 

 مصاريف اطفاء (18,894)   (10,588)   (2,980)   (556)   (33,018)   --

 مصاريف فوائد --  --  --  --  --  14,815

 مدفوعات --  --  --  --  --  (36,626)

531,597 

 

 359,627    37,610    4,877    27,443    289,697  

 يونيو  30

2020 

 )مراجعة(
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 )تتمة( االيجارات .8

  االستخدام حق أصول  

مطلوبات عقود 

 االيجار

 

  ارض و مباني  معدات ثقيلة  سيارات  موجودات اخرى  المجموع

  الف لاير قطري   قطريالف لاير  الف لاير قطري  الف لاير قطري  الف لاير قطري  الف لاير قطري

 معدل 2019يناير  1 56,059  54,314  11,481  38,207  160,061  226,831

 اضافات 1,899  5,073  --  --  6,972  6,972

 مصاريف اطفاء (5,031)  (21,356)  (5,363)  (695)  (32,445)  --

 مصاريف فوائد --  --  --  --  --  11,143

 مدفوعات --  --  --  --  --  (44,142)

200,804 

 

134,588  37,512  6,118  38,031  52,927 

     2019ديسمبير 31

 (ة) مدقق

 

 نات المالية الموحدة كالتالي:اااليجار  في البيود قع تم عرض مطلوبات

 2019 ديسمبر 31 2020 يونيو 30 

 (ةمدقق) )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
   

 33,026 84,086 قصيرة االجل
 167,778 447,511 طويلة االجل 

 531,597 200,804 
 

 نة في  المجموعة.ية كبيرة فيما يتعلق بمطلوباتها. تتم مراقبة مطلوبات عقود اإليجار ضمن وظيفة الخزال تواجه المجموعة مخاطر سيول
 
 مخزون .9

 2019 ديسمبر 31 2020 يونيو 30 

 (ةمدقق) )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
   

 663,632 380,705 سلع جاهزة وسلع لغرض إعادة البيع

 346,593 367,348 مواد خام

 199,209 884,966 قطع غيار ومستهلكات

 300,489 323,169 االنتاجقيد  مخزون

 255,259 285,909 إضافات
 120,296 32,914 بضائع في الطريق

 2,275,011 1,885,478 

 (33,986) (147,942) ناقصا: تخفيض المخزون لصافي القيمة القابلة للتحقق
 2,127,069 1,851,492 

 

 فيما يلي مخصصات المخزون المتقادم والبطيء الحركة

 2019 ديسمبر 31 2020 يونيو 30 

 (مدقق) )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
   

 (34,179) (33,986) لرصيد في بداية الفترة / السنةا

 -- (92,097) إضافة من استحواذ قافكو

 -- (16,003) مإضافة خالل العا

 (6,006) تخفيض المخزون لصافي القيمة القابلة للتحقق
-- 

 193  150 عكس المخصص

 الرصيد في نهاية الفترة / السنة
(147,942) (33,986) 
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 االعمال  اندماج .10

سابقًا كاستثمار في ، سيطرت المجموعة على شركة قافكو ، التي تم احتسابها  2020يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

توحيد البيانات المالية للشركة المستحوذ تم  مشروع مشترك. وعليه ، فقد مارست المجموعة السيطرة على الشركة المشتراة ، وبالتالي؛

 2020يناير  1البيانات المالية الموحدة اعتباراً من  10عليها وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 

 

 التابعة وصافي الموجودات المستحوذ عليها والشهرة: ةتفاصيل شراء الشرك فيما يلي

 

 المبلغ 

 ألف لاير قطري 

  

 11,020,625 )أ( القيمة العادلة لالستثمارات المعترف بها سابقًا في مشروع مشترك

 قيمة الحصص غير المسيطر عليها
3,780,508 

 إجمالي ثمن الشراء
14,801,133 

 ناقصا: القيمة العادلة لصافي الموجودات المحددة من قافكو )أ(
(13,271,007) 

 الشهرة 
1,530,126 

 

 ويعتبر اكتساب السيطرة على قافكو دمج األعمال يتحقق دون نقل االعتبار. كما في تاريخ االستحواذ ، قامت الشركة بقياس القيمة العادلة (أ

التي  االفتراضاتعن  اإلفصاحرف بها سابقًا في المشاريع المشتركة بناًء على التدفقات النقدية المخصومة. تم لالستثمارات المعت

لهذه البيانات المالية المرحلية  4المعترف به سابقًا في المشروع المشترك في إيضاح  لالستثمارفي تقييم القيمة العادلة  اإلدارةتستخدمها 

 بمبلغ العادلة القيمة بأرباح المجموعة اعترفتقييم القيمة العادلة للحصص المملوكة سابقا في شركة قافكو، ت إلعادةنتيجة  الموحدة .

 .الخسائر أو األرباح بيان في إظهارها تم قطري لاير مليون 1،173

 

 اندماج االعمال  .10

 :االستحواذ عملية من الصافية النقدية التدفقات

  المبلغ

  ألف لاير قطري

  

النقد شبهالنقد و 1,223,752    

المدفوعة النقدية المبالغ: ينزل --  

1,223,752  
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 )تتمة(اندماج االعمال  .10

 :على النحو التالي هي ،نتيجة االستحواذ الناشئةالموجودات والمطلوبات 

 

  المبلغ

  ألف لاير قطري

  

النقد شبهالنقد و 1,223,752    

من أطراف ذات عالقةمستحق  828,253  

 ذمم تجارية مدينة وأخرى 111,146

 المخزون 774,269

 المحفزات 30,273

رسوم الترخيص -الموجودات غير الملموسة  10,400  

 الممتلكات واآلالت والمعدات 11,283,842

ستخدام االحق  أصول 137,732  

ةمؤجل ةضريبي  موجودات 296  

 مخصص مكافآت الموظفين (292,274)

 مطلوبات اإليجار (231,628)

 مطلوبات الضريبة المؤجلة (20,969)

 ذمم تجارية دائنة وأخرى (237,028)

 مستحق ألطراف ذات عالقة (238,690)

 ضريبة الدخل المستحقة (108,367)

عليها المستحوذالمحددة  موجوداتصافي ال 13,271,007  

 إضافة: الشهرة 1,530,126

المكتسبة من خالل دمج األعمال لموجوداتإجمالي صافي ا 14,801,133  

 حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في حقوق الملكية االفتتاحية 3,780,508

 

العادلننة بننناًء وقنند تننم تحدينند المحاسننبة األوليننة الكتسنناب قننافكو مؤقتننا فنني نهايننة الفتننرة المشننمولة بننالتقرير. يجننب إعننادة تعيننين القننيم 

تقييمنننات السنننوق  تكنننن لنننم ،هنننذه البياننننات المالينننة المرحلينننة المختصنننرة الموحننندة اعننندادعلنننى القنننيم السنننوقية لألصنننول. فننني تننناريخ 

 بتننناريخالدفترينننة لقيمنننة ل أفضنننل تقننندير اإلدارة علنننى أسننناسمؤقتنننا بالتنننالي تنننم تحديننندها و بعننند، جننناهزةالالزمنننة وحسنننابات أخنننرى 

 سننننعر وزيننننعوت السننننوقية العادلننننة للموجننننودات والمطلوبنننناتلقيمننننة ل تفصننننيلي عمليننننة تقيننننيمبدارة اإل قننننومت. وفقننننا لننننذلك، االسننننتحواذ

 .الشراء

 

 ةغير مسيطرال الحصص

 

% حصنننة ملكينننة فننني قنننافكو( المعتنننرف بهنننا فننني تننناريخ االسنننتحواذ بنننالرجوع إلنننى القيمنننة 25تنننم قيننناس الحصنننة غينننر المسنننيطرة )

 مليار لاير قطري.  3.781العادلة للحصة غير المسيطرة وبلغت 
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 (تتمة (االعمال  اندماج .10

 موضح أدناه: مسيطرة الغير الحصص حقوقراكمت  و مسيطرة الغير الحصص لحقوق( الخسائر) رباحاال قائمة

 

 الغير الحصص حقوقتراكمت 

 مسيطرة

 لحقوق( الخسائر) رباحاال

 نسبة الملكية مسيطرة الغير الحصص

 

   2019 ديسمبر 31 2020يونيو  30

   ألف لاير قطري ألف لاير قطري

    
مسيطرة الغير الحصص حقوق %25 (82,435) 3,696,813  

 
 

 موضح أدناه: 2020يونيو  30إن الربح المخصص للحصة غير المسيطرة والحصة غير المسيطرة المتراكمة كما في 

 

  المبلغ

  ألف لاير قطري

  

متداولةالموجودات ال  3,583,434   

 الموجودات غير المتداولة  11,130,886 

 المطلوبات المتداولة  1,092,051 

 مطلوبات غير متداولة  645,064 

 حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة  12,850,357 

غير مسيطرةال الحصص  126,847   

  

 إيرادات  1,928,887 

 الربح )الخسارة( للسنة (292,542) 

 الربح )الخسارة( المنسوب إلى أصحاب الشركة (280,142) 

 الربح )الخسارة( المنسوب إلى حقوق الملكية غير المسيطرة 12,400 

 

 

 وأخرى تجارية مدينة ذمم .11

 2019 ديسمبر 31 2020يونيو  30 

 (ةمدقق) )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 123,222 200,761 ذمم مدينة تجارية بالقيمة المطفأة

 400,090 450,967 (10 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح

 85,670 26,017 دفعات مقدمة لموردين

 ً  36,608 113,622 مبالغ مدفوعة مقدما

 80,887 112,409 قروض للموظفين

 83,883 122,983 فوائد مستحقة

 16,801 23,305 ذمم مدينة أخرى

 1,050,064 827,161 

 (54,068) (54,851) )أ(مخصصات خسائر ناقصا: 

 995,213 773,093 

 524,153 738,354 (13.2ذمم مدينة مقاسة بالقيمة العادلة )إيضاح 

 1,733,567 1,297,246 

 

 

 

 

 

 



 صناعات قطر ش.م.ع.ق.
 

 المختصرة الموحدة المرحلية المالية للمعلومات المتممة اإليضاحات
 

 2020 ،يونيو 30 لفترة الستة أشهر المنتهية في

- 25 - 
 

 

 )تتمة( وأخرى تجارية مدينة ذمم .11

مليون لاير قطري 1.2بمبلغ عالقة المستحقة من أطراف ذات  المبالغسجلت المجموعة مخصصات خسائر على الذمم المدينة التجارية و (أ)

 (، على التوالي.13.2مليون لاير قطري( )إيضاح  53.65: 2019مليون لاير قطري ) 53.65مليون لاير قطري( و  0.41: 2019)

 ال يتم فرض فائدة على الذمم التجارية المدينة غير المسددة.

 

 2019 ديسمبر 31 2020يونيو  30 

 (ةمدقق) مراجعة() 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 54,068 54,068 يناير، 1الرصيد كما في 

 -- -- مخصصات خسائرصافي إعادة قياس 
 -- 783 عمالاال اندماج عملية عن الناجمة الخسائر مخصص

 54,068 54,851 يونيو، 30الرصيد كما في 

 

 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات .12

 2019 ديسمبر 31 2020يونيو  30 

 (ةمدقق) )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 364,027 324,581 السنة / الرصيد في بداية الفترة

 (39,446) (11,388) يمة العادلةاإلنخفاض في الق

 324,581 313,193 الرصيد في نهاية الفترة

 

 معظم االستثمارات هي في أدوات حقوق ملكية مدرجة في األسواق المالية في قطر.

 

 عالقة ذات أطراف    .13

 العالقة ذات األطراف معامالت   13.1

المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة العليا للمجموعة والمنشآت التي تخضع للسيطرة  تمثل األطراف ذات العالقة

أو السيطرة المشتركة أو التي تخضع لنفوذ هؤالء األطراف بشكل جوهري. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل 

 إدارة المجموعة.

 

 األطراف ذات العالقة:فيما يلي المعامالت مع 

 

 2019يونيو  30 2020يونيو  30 

 )مراجعة( )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

   سلع وخدمات مقدمة

   الشركات الزميلة وشركاتها التابعة

 37,919 24,865 شركة قطر لتغليف المعادن ذ.م.م.

   

   األمالشركة 

 1,912 584,814 قطر للبترول

   

   منشآت خاضعة للسيطرة المشتركة

 27 17 شركة غزال ش.م.ق.

 1,677,201 2,717,092 وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات )"منتجات"( ش.م.ق.خ. لتسويقشركة قطر 

 3,326,788 1,717,059 
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 )تتمة( عالقة ذات أطراف .13

 ()تتمة العالقة ذات األطراف معامالت   13.1

 )تتمة( فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة:
 

   

   سلع وخدمات مستلمة 

   األم الشركة 

 66,777 401,181 قطر للبترول

   

   مشاريع مشتركة

 204 -- قافكو

 -- 12,900 قابكو

 437 610 

 13,337 814 

   

   منشآت خاضعة للسيطرة المشتركة

 29,009 27,300 شركة غزال ش.م.ق.

وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات )"منتجات"(  لتسويقشركة قطر 

 850 5,662 ش.م.ق.خ.

 5,622 4,160 شركة قطر للوقود )وقود( ش.م.ع.ق.

 37,122 35,481 

 451,640 103,072 
 

 قة:فيما يلي األرصدة مع األطراف ذات العال         

 2019 ديسمبر 31 2020يونيو  30 

 (ةمدقق) )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

   مقاسة بالتكلفة المطفأة:

   األمالشركة 

 -- 10,803 قطر للبترول

   

   مشروع مشترك

 329,600 125,979 قابكو

 -- 262 كفاك
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 )تتمة( عالقة ذات أطراف .13

 )تتمة( العالقة ذات األطراف معامالت   13.1

 

 )تتمة( فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة:
 

   )تتمة( مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

   الشركات الزميلة وشركاتها التابعة

 15,289 13,519 شركة قطر لتغليف المعادن ذ.م.م.

 53,614 53,614 لشركة صلب ستي

 40 40 شركة صلب ش.م.ب.

   

   منشآت خاضعة للسيطرة المشتركة

وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات )"منتجات"(   لتسويقشركة قطر 

  235,711 ش.م.ق.خ.

 -- 10,910 الكوت للتأمين و إعادة التأمين  شركة

 -- 129 شركة قطر للفينيل

 1,547 --  شركة غزال ش.م.ق

 
450,967 400,090 

 (53,654) (53,654) ناقصا: مخصصات خسائر )أ(

 397,313 346,436 

   المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

   منشآت خاضعة للسيطرة المشتركة

ت"(  وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات )"منتجا لتسويقشركة قطر 

 542,153 738,354 ش.م.ق.خ.

 1,135,667 870,589 

 

تمثل مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها انخفاضا في القيمة مقابل الذمم المدينة المستحقة من شركة صلب ستيل نظرا لظروف  (أ)

شير إلى أن األمر قد يستغرق وقتا طويال حتى يتم تحصيله. السيولة للشركة الزميلة. وتعتقد اإلدارة أن نمط سداد هذا الرصيد في الماضي ي

 وبالتالي، فإن استرداد أي مبلغ مستقبلي سيتم االعتراف به باعتباره عكسا لمخصصات انخفاض القيمة.

 

 2019 ديسمبر 31 2020يونيو  30 

 (ةمدقق) )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

   األم الشركة 

 23,301 358,183 قطر للبترول

   

   مشتركة  مشاريع

 -- 3,231 كفافك

   

   مساهم في شركة تابعة

 -- 513 التحويلية  ش.م.ب للصناعات قطرشركة 

   

   منشآت خاضعة للسيطرة المشتركة

 -- 1,007 شركة غزال ش.م.ق.

  29 التأمين إعادة و للتأمين الكوت شركة

  61 قطر للكيماويات   شركة

 325 43 .ق.عشركة قطر للوقود )وقود( ش.م.

 363,067 23,626 
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 )تتمة( عالقة ذات أطراف .13

 )تتمة( العالقة ذات األطراف معامالت    13.1

المحددة المبرمة مع مع المساهمين. األسعار وشروط الدفع لهذه المعامالت تتوافق مع االتفاقيات  هي ت المجموعةالجزء كبير من معام

 :المساهمين على النحو التالي

 

سنة )قابلة للتجديد( لشراء غاز التغذية الستخدامه  25لمدة  1994يونيو  18)أ( اتفاقية بيع وشراء الغاز المبرمة مع شركة قطر للبترول في 

 في ةالماضي السنة نهايةنتهت صالحية االتفاقية في . وا2017يناير  9في إنتاج اليوريا واألمونيا. تم تعديل هذه االتفاقية اعتباراً من 

 .2019ديسمبر  31

 

)قابلة للتجديد(  لشراء غاز  2034يناير   1لفترة حتى  2010يونيو  1اتفاقية بيع وشراء الغاز المبرمة مع شركة قطر للبترول  في  (ب)

 .2013مارس  31 وابتداء من هذه االتفاقية في تم تعديل. V -التغذية الستخدامه في إنتاج اليوريا واألمونيا لمشروع قافكو

 

فيما بعد جميع خدمات التسويق  هذه الشركة،حيم ستقدم  منتجاتالمجموعة في اتفاقية مع  دخلت 2013مارس  01)ج( اعتباًرا من 

 والمبيعات للمجموعة.

 

 

كة قطر للبترول  حيم يبقى عنوان مخزونات مصنع ، دخلت المجموعة في اتفاقية لمعالجة الغاز مع شر 2020يناير  01)د( اعتباًرا من  

قطر لألسمدة من األول إلى الرابع في جميع األوقات مع قطر للبترول. تقوم الشركة  بصفتها وكيالً نيابة عن قطر للبترول  بتسليم 

مدة رسم معالجة يتعلق بالنفقات . تدفع قطر للبترول لشركة قطر لألساتوفقاً التفاقيات مبيعات منتج اتوبيع المنتجات إلى شركة منتج

 منتج من شركة قطر لألسمدة.الالتشغيلية إلنتاج 

 

 الضمانات  لدى اطراف ذات العالقة 13.2
 

، وهي شركة زميلة ، فيما يتعلق ببعض قروض ستيل صلبقامت المجموعة سابقًا بإصدار ضمانات مالية لبعض المقرضين لشركة  (أ)

 2016سداد التعهدات المالية على القروض التي تم إصدار الضمان المالي عليها منذ عام  عنستيل  صلبالشركة الزميلة. تخلفت شركة 

ن وخرقها للعقود المالية. وينتج عن إصدار الضمان التزام حالي. وقد تم إجراء تقييم لتحديد ما إذا كان من المحتمل أن يكون هناك تدفق م

إلى أنه من المحتمل أن  2016منذ عام ستيل  صلبرض وخرق العهود من قبل شركة الموارد لتسوية االلتزام. يشير التخلف عن سداد الق

. لذلك تم تسجيل مخصص في البيانات المالية للمجموعة فيما يتعلق بالضمان ستيل صلبيتم استدعاء الضمان لتسوية التزامات شركة 

مليون  389مليون لاير. تم االعتراف بـ  489ة هو لاير قطري. الصادر. وفقًا لبنود اتفاقية الضمانات المالية ، فإن أقصى تعرض للمجموع

 كالتزام.
 

 العليا اإلدارة موظفي مكافآت 13.3

 يوضح الجدول أدناه مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا خالل الفترة:

 يونيو 30 يونيو  30 

 2020 2019 

 )مراجعة( )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 4,650 6,030 بدل حضور االجتماعات لمجلس اإلدارة

 8,505 14,678 منافع قصيرة األجل لموظفي اإلدارة الرئيسيين

 20,708 13,155 

 

 البنوك لدى وأرصدة النقد .14

 2019 ديسمبر 31 2020يونيو  30 

 (ةمدقق) )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
   

 263,841 926,567 وأرصدة لدى البنوكالنقد 

 1,695,756 3,879,746 القصيرة األجل الودائع الثابتة

 4,806,313 1,959,597 
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 )تتمة( البنوك لدى وأرصدة النقد .14

 ألغراض بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد المختصر، تتكون األرصدة البنكية والنقد مما يلي: (أ)

 

 2019 ديسمبر 31 2020يونيو  30 

 (ةمدقق) )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 1,959,597 4,806,313 النقد وأرصدة لدى البنوك

 (121,280) (141,928) ناقصاً: حساب توزيعات األرباح

 1,838,317 4,664,385 نقد وشبه النقد

 

ديسمبر  31مليون لاير قطري )  6,350يوما ما قيمته  90ترات استحقاق تزيد عن ، بلغت الودائع الثابتة ذات ف2020 يونيو 30كما في  (ب)

لاير قطري(. يتم االحتفاظ بالودائع الثابتة لدى البنوك والمقومة بشكل أساسي بالريال القطري بمتوسط أسعار الفائدة  8,758: 2019

 (.3.76%: 2019ديسمبر  31) %3.20الفعلية بنسبة 

 

 الموظفين منافع اتالتزام    .15

 يوضح الجدول التالي الحركة في المخصص المعترف به في بيان المركز المالي الموحد:

 2019 ديسمبر 31 2020يونيو 30 

 (مدقق) )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 205,024 200,684 يناير 1الرصيد كما في 

 -- 387,425 إضافات من خالل اندماج االعمال 

 35,579 41,666 ص خالل السنةالمخص

 (39,919) (161,151) المدفوع خالل السنة

 200,684 468,624 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 -- 10,956 األجل طويل

 200,684 457,668 األجل قصير

 468,624   200,684 

 

 اإليرادات .16

على النحو  ة من الزمن وعلى مدى الزمنمعين نقطةء لنقل البضائع والخدمات في تستمد المجموعة إيراداتها من العقود المبرمة مع العمال

 التالي:

 30لفترة الستة أشهر المنتهية في يونيو  
 يونيو  30 يونيو  30 

 2020 2019 

 )مراجعة( )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
   

   بمرور الوقت -تصنيف اإليرادات 

 -- 507,780 )نفقات التشغيل السنوية(رسوم المعالجة 

   

   ة من الزمنمعين نقطةفي  – تفصيل اإليرادات

 1,907,548 1,416,614 مبيعات قضبان الحديد

 247,445 276,648 مبيعات صفائح الحديد

 158,145 100,397 مبيعات لفائف الحديد

 -- 77,024 رسوم المعالجة )هامش صافي عائدات المبيعات(

 -- 1,221,461 ات اليوريامبيع

 -- 61,262 مبيعات األمونيا

 -- 61,360 مبيعات الميالمين

 3,722,546 2,313,138 
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  المبيعات تكلفة .17
 30لفترة الستة أشهر المنتهية في يونيو  
 يونيو  30 يونيو  30 

 2020 2019 

 )مراجعة( )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
   

  1,665,800  1,436,618 لمواد الخاماستهالك ا

  223,638  193,994 خدمات

  255,096  414,852 (15منافع الموظفين )إيضاح  مصاريف

  117,376  559,718 (5هتالك )إيضاح ساال

  44,433  86,173 إصالح وصيانة

  16,315  18,001  ستخداماالحق أصول  طفاءا

  73,986  143,618 اخرى

 (208,517)  433,798 وقيد االنتاجرات في مخزون المنتجات النهائية صافي التغي

 3,286,772 2,188,127 

 

 والمخففة األساسية السهم ربحية .18

يتم احتساب الربحية األساسية للسهم الواحد بقسمة األرباح للفترة والعائدة لحملة حقوق الملكية على المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 رة كالتالي:المستحقة خالل الفت

 30لفترة الستة أشهر المنتهية في يونيو  

 

2020 

 )مراجعة(
2019 

 )مراجعة(

   

 1,459,590 485,256 ربح الفترة )ألف لاير قطري(

 6,050,000 6,050,000 )باآلالف( لقائمة خالل الفترة المتوسط المرجح لعدد األسهم ا

   

 0.24 0.08 الريال القطري للسهم الواحد( الربحية األساسية والمخففة للسهم الواحد )ب

 

  الموزعة رباحاأل .19

في اجتماع  2019عام عن المليون لاير  2.420لاير قطري لكل سهم بقيمة  4توزيع أرباح نقدية بواقع  وافق المساهمون علىخالل الفترة 

 عنمليون لاير قطري   3،630كل سهم بقيمة لاير قطري ل 6: 2019يونيو  30) 2020مارس  1الجمعية العمومية السنوي المنعقد في 

 (.2018عام 

 

 الدخل ضريبة .20

 30لفترة الستة أشهر المنتهية في يونيو  
 2020 2019 

 )مراجعة( )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 -- 137,951 ضريبة الدخل الحالية

 -- 440,067 تسويات ضريبة دخل السنة السابقة

 578,018 -- 

 -- (433,513) (1) للمجموعة الضريبي األعفاء

 144,505 -- 

 -- 18,400 الضريبة المؤجلة

 162,905 -- 

 

كوناتها المنسوبة إلى وفقًا لمذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للضرائب ووزارة المالية ، يتم تسوية نسبة ضريبة الدخل للشركات التابعة وم (1)

من خالل ترتيبات التسوية المحددة بين  المالية،المساهمة الفعلية للشركة المساهمة العامة مع مصلحة الضرائب العامة من قبل وزارة 

 الشركة المساهمة العامة وقطر للبترول ووزارة المالية.
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 )تتمة( الدخل ضريبة .20

 اسبي والربح الضريبي:يوضح الجدول التالي التسوية بين الربح المح

 

 30لفترة الستة أشهر المنتهية في يونيو  
 2020 2019 

  )مراجعة( )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 -- 565,733 الربح قبل الضريبة

   :تعديالت

 -- (1,595,934) الدخل غير الخاضع للضريبة

 -- 1,424,346 مصاريف وخسائر غير قابلة للخصم

 -- 394,145 الدخل الخاضع للضريبة

 -- 137,951 %35ضريبة الدخل الحالية بنسبة 

 
 ضريبة الدخل المستحقة كما يلي:

 30لفترة الستة أشهر المنتهية في يونيو  
 2020 2019 

  )مراجعة( )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 -- -- لرصيد االفتتاحيا

 -- 108,367 ضافات من خالل دمج األعمالاإل

 -- 137,951 ضريبة الدخل عن الفترة / السنة

 -- 332,931 ضريبة الدخل للسنة السابقة صافية من مدفوعات معترف بها سابقا

 -- (111,346) المبلغ المدفوع خالل الفترة / السنة

 -- (433,513) اإلعفاء الضريبي المجموعة

 -- 34,390 الرصيد الختامي

   

 

 ل الضريبة المؤجلة  كما يلي:وصاألحركة 

 30لفترة الستة أشهر المنتهية في يونيو  
 2020 2019 

  )مراجعة( )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 -- -- الرصيد االفتتاحي

 -- 296 اإلضافات من خالل دمج األعمال

 -- 418 في الوضع الضريبي الزيادة بسبب التغيير

 -- 193 دخل الضريبة المؤجلة خالل الفترة / السنة

 -- (222) تعديل آخر

 الرصيد الختامي
685 -- 
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 )تتمة( الدخل ضريبة .20

 الضريبة المؤجلة كما يلي: المطلوباتحركة 

 30لفترة الستة أشهر المنتهية في يونيو  
 2020 2019 

  ()مراجعة )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 -- -- لرصيد االفتتاحيا

 -- 20,969 اإلضافات من خالل دمج األعمال

 -- 15,726 زيادة نتيجة لتغير في الوضع الضريبي

 -- (1,928) دخل الضريبة المؤجلة خالل الفترة / السنة

 -- (15,859) تعديل آخر

 -- 18,908 الرصيد الختامي

 

 المالية األدوات .21

 :تستخدم المجموعة التصنيف التالي لتحديد وإظهار القيمة العادلة لألدوات المالية طبقاً لطريقة التقييم

 

غير معدّلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة التي يمكن للمجموعة الاألسعار المعروضة )األسعار  : 1المستوى 

 ;ها في تاريخ القياسالوصول إلي

 

تقنيات أخرى والتي تكون جميع مدخالتها لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة التي يتم مالحظتها بصورة واضحة   : 2المستوى 

 و ;إما مباشرة أو غير مباشرة

 

 تقنيات غير ظاهرة للموجودات أو المطلوبات. :  3المستوى 
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 تمة()ت المالية ألدواتا .21

 

 .2019ديسمبر  31و  2020يونيو 30يقدم الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة في 

 المستوى الموجودات المالية 

القيمة العادلة من خالل  

 الربح أو الخسارة

 

1 

 

2 

 

3 

 

 اإلجمالي

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري  قطريألف لاير ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

      

      )مراجعة( 2020يونيو،  30

 313,193 3,585 -- 309,608 313,193 (12موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )إيضاح 

 738,354 -- 738,354 -- 738,354 (13.2ذمم مدينة مقاسة بالقيمة العادلة )إيضاح 

      

      (دقق)م 2019ديسمبر  31

 324,581 3,585 -- 320,996 324,581 (12موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )إيضاح 

 542,153 -- 542,153 -- 542,153 (13.2ذمم مدينة مقاسة بالقيمة العادلة )إيضاح 

 

 قياس القيمة العادلة

منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس، بغض النظر عما إذا كان هذا السعر يمكن مالحظته مباشرة أو تقديره  عملية تجاريةلتزام في إأو دفعه لتحويل األصل يتم استالمه لبيع القيمة العادلة هي السعر الذي 

اإللتزام عتبار عند تسعير األصل أو لتزام إذا أخذ المشاركون في السوق تلك الخصائص في اإلعتبار خصائص األصل أو اإلاإل فيالمجموعة لتزام، تأخذ باستخدام تقنية تقييم أخرى. عند تقدير القيمة العادلة لألصل أو اإل

 في تاريخ القياس.

 

 أساليب التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة.

 

 قياسات القيمة العادلة المعترف بها في بيان المركز المالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صناعات قطر ش.م.ع.ق.
 

 المختصرة الموحدة المرحلية المالية للمعلومات المتممة اإليضاحات
 

 2020 ،يونيو 30 لفترة الستة أشهر المنتهية في

- 34 - 
 

 

 )تتمة( المالية األدوات .21

 يم العادلة لهذه الموجودات المالية:يتم قياس بعض الموجودات المالية للمجموعة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير. يقدم الجدول التالي معلومات حول كيفية تحديد الق

 القيمة الدفترية كما في القيمة العادلة كما في الموجودات المالية

ى القيمة مستو

 العادلة

 

 2020يونيو  30

 )مراجعة(

 2019ديسمبر  31

 )مدققة(

 2020يونيو  30

 )مراجعة(

 2019ديسمبر  31

  )مدققة(

  ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

      

 3و   1المستوى  -- -- 324,581 313,193 (12موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )إيضاح 

 2المستوى  542,153 738,354 542,153 738,354 (13.2ذمم مدينة مقاسة بالقيمة العادلة )إيضاح 

 

  ا العادلة.تعتبر اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المعترف بها في هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة تقارب قيمه
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 التشغيلي القطاع علوماتم .22

ـ "المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية با المتعلقة المعلومات إن قطاعات التشغيل".  8لقطاعات التشغيلية في المجموعة موضحة أدناه وفقًا ل

رير الداخلية التي تتم مراجعتها تحديد القطاعات التي يمكن اإلبال  عنها على أساس التقا 8يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

بانتظام من قبل العضو المنتدب للمجموعة وتستخدم لتخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها. تتعلق غالبية إيرادات المجموعة وأرباحها 

 وموجوداتها بعملياتها في دولة قطر.
 

 ثالثة قطاعات تشغيلية ينبغي اإلفصاح عنها كالتالي: تم تنظيم المجموعة في وحدات تجارية على أساس منتجاتها وخدماتها، ولها

 .قطاع البتروكيماويات، والذي يقوم بإنتاج وبيع اإليثلين، والبولي إيثلين، ام تي بي إي، الميثانول ومنتجات بتروكيماوية أخرى 

 .قطاع األسمدة، والذي يقوم بإنتاج وبيع اليوريا واألمونيا ومنتجات ثانوية أخرى 

 الذي يقوم بإنتاج وبيع الحبيبات والقضبان والقطع الحديدية وغيرها.قطاع الحديد ، 
 

 تمثل معلومات قطاعات البتروكيماويات واألسمدة تلك المعلومات الخاصة بالمشاريع المشتركة للمجموعة.
 

 التشغيل قطاعات

، 30ة للمجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية في يونيو يقدم الجدول التالي معلومات حول اإليرادات واألرباح فيما يتعلق بالقطاعات التشغيلي

 :2019و  2020

 )مراجعة(2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في

 

 اإلجمالي الحديد األسمدة البتروكيماويات

التعديالت و 

  الموحد اإللغاء
 لاير قطري ألف ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري

       

       اتاإليراد

  3,722,546 (1,372,859)  5,095,405  1,793,659  1,928,887  1,372,859 عمالء خارجيين

اإليرادات بين 

  --  --  --  --  --  -- القطاعات

  3,722,546 (1,372,859)  5,095,405  1,793,659  1,928,887  1,372,859 اتإجمالي اإليراد

       

       النتائج

أرباح القطاع قبل 

 الضريبة
309,170 371,474 (1,389,276) (708,632) 1,274,358   565,726  

  650,792 (193,173) 843,964 129,861 520,931 193,173 إستهالك وإطفاء

  16,860 (3,213) 20,073 5,556 11,304 3,213 تكلفة التمويل

 

 )مراجعة( 2019يونيو   30يلفترة الستة أشهر المنتهية ف
 

 اإلجمالي الحديد األسمدة البتروكيماويات

التعديالت و 

  الموحد اإللغاء

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري

ألف لاير 

 قطري

       

       اتاإليراد

  2,313,138 (3,735,769)  6,048,907  2,313,138  2,141,834  1,593,935 عمالء خارجيين

اإليرادات بين 

  --  --  --  --  --  -- القطاعات

  2,313,138 (3,735,769)  6,048,907  2,313,138  2,141,834  1,593,935 اتإجمالي اإليراد

       

       النتائج

أرباح القطاع قبل 

  1,459,590  207,807  1,251,783  146,970  437,853  666,960 الضريبة

  135,861 (595,752)  731,613  135,861  395,147  200,605 إستهالك وإطفاء

  5,965 (9,519)  15,484  5,965  5,096  4,423 تكلفة التمويل

لمطحون، تأتي إيرادات العمالء الخارجيين من بيع قضبان الحديد، والصفائح، والملفات، والحديد المخفض المباشر، والحديد الساخن ا

( ، والميثانول، واإليثيلين، البولي MTBEثالثي بوتيل اإليثر ) -والمنتجات الثانوية، وعائدات الشحن، واليوريا، واألمونيا، والميثيل 

 اثيلين وغيرها من المنتجات البتروكيماوية.
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 )تتمة( التشغيلي القطاع معلومات .22

 )تتمة( التشغيل قطاعات

لاير قطري( من عميل خارجي واحد، وهو   مليون  5،362: 2019 ديسمبر 31لاير قطري تقريبا ) مليون  4,005 تنتج إيرادات بقيمة 

لدولة قطر،  2012لسنة  11شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات ش.م.ق.خ. )"منتجات"(. ووفقا للمرسوم بالقانون 

 يق والتوزيع لجميع المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية.للقيام بأنشطة التسو 2012تم تأسيس منتجات في العام 

 

الشركة تقع منشآت المجموعة في كل من قطر ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة. نتجت إيرادات 

: 2019اإلمارات العربية المتحدة ) في %8(، ونسبة 74: %2019في قطر ) %88بنسبة  2020في العام  في النصف األول من عام

 ( ووزعت النسبة المتبقية على عدد من الدول، ولم يتم تجزئتها لغرض إعداد تقرير عن معلومات القطاع.%16
 

والسنة المنتهية  2020يونيو   30يعرض الجدول التالي موجودات ومطلوبات القطاعات فيما يتعلق بقطاعات األعمال بالمجموعة كما في 

 على التوالي: 2019ديسمبر  31في 

 

 الحديد األسمدة البتروكيماويات

التعديالت و 

  اإلجمالي اإللغاء
 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري

      موجودات القطاع:

 38,570,491 9,702,902 6,815,473 14,714,320 7,337,796 )مراجعة( 2020يونيو  30كما في 

 35,870,317 8,563,414 8,475,025 10,799,972 8,031,906 (دققة)م 2019 ديسمبر 31كما في 

 

 المحتملة المطلوبات .23

 

كان لدى المجموعة مطلوبات محتملة فيما يتعلق بالضمانات البنكية والضمانات األخرى والمطالبات القانونية وأمور أخرى ناشئة في سياق 

 األعمال االعتيادية.

 المطلوبات المحتملة للمجموعة هي كاآلتي:

 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 

 (دققة)م )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 32,569  109,246  خطابات اعتماد

 4,246 4,346  ضمانات مصرفية

 29,790 29,740 قضايا قانونية

 -- 10,000 قطر لجامعة تبرعات

 

 تالي تفاصيل حصة المجموعة من المطلوبات المحتملة للمشاريع المشتركة:يوضح الجدول ال

 

 
 

 قابكو 

 ألف لاير قطري 

  

  )مراجعة( 2020يونيو  30 كما في

  80   ضمانات بنكية

  4,449   خطابات االعتماد

 4,529 

 اإلجمالي قافكو قابكو 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

    (مدققة) 2019 ديسمبر 31كما في 

 4,450 -- 4,450 خطابات اعتماد

 155 75 80 ضمانات مصرفية

 7,500 7,500 -- تبرعات لجامعة قطر

 4,530 7,575 12,105 
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 )تتمة( المحتملة المطلوبات .23

تي يتم إصدارها في سياق العمل تتوقع المجموعة أنه لن تنشأ التزامات جوهرية من الضمانات وخطابات االعتماد المذكورة أعاله ، وال

العادي خلف ما هو معترف به في نهاية الفترة. تمثل القضايا القانونية مطالبات غير معترف بها بناًء على التأكيد الذي تم تلقيه من 

 محامي المجموعة.

 

 التزامات إعادة تأهيل الموقع

قافكو وقابكو( هي أطراف في اتفاقيات عقود إيجار األرض المبرمة مع و كفاكالمنشآت الرئيسية التي تتألف منها المجموعة )قطر ستيل و

 شركة قطر للبترول، وهي الشركة األم، لغرض تجهيز وتشغيل مصانعها في منطقة مسيعيد. 

 

 وبموجب اتفاقيات التأجير، فإن المؤجر يتمتع بالحق، عند فسخ أو انقضاء فترة اإليجار، في إخطار الشركة بأنه يطلب إما:

 

 تحويل جميع المرافق للمؤجر أو إلى جهة أخرى يرشحها المؤجر مقابل سعر مقبول من قبل المجموعة، أو -

إزالة جميع المرافق وجميع الممتلكات األخرى من األرض وإعادة تأهيلها على األقل إلى الحالة التي تم تسليمها فيها إلى منشآت  -

 االتفاق على غير ذلك مع المؤجر.المجموعة على حساب ومصروف المجموعة، إال إذا تم 

 

إن تكبد تكاليف إعادة تأهيل الموقع من قبل المجموعة يتوقف على أي الخيارات التي يستخدمها المؤجر. ومع ذلك، فقد قدرت المجموعة 

تسليمها لمنشآت  بأن من المرجح للمؤجر أن يختار عدم إجبار منشآت المجموعة بإعادة تأهيل األراضي المؤجرة لحالتها األصلية عند

 المجموعة.

 

 ، تقوم المجموعة بتقييم مدى تلبية المعايير التالية لالعتراف بالمخصصات:37وفقا لما هو مطلوب بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 ما إذا كان للمجموعة التزام حالي نتيجة لحد  سابق؛ -

 قتصادية لتسوية االلتزام؛ واحتمال أن تكون هناك حاجة لتدفق صادر للموارد مشتمل على منافع ا -

 أن يكون باإلمكان تقدير قيمة هذا االلتزام بشكل موثوق. -

 ،.2019ديسمبر 31و  2020 يونيو 30في كما   لم يتم االعتراف بأي مخصصات إللتزامات إعادة تأهيل الموقع

 19-لالطالع على التقييم واالستنتاج الذي تم إجرا ه نتيجة لكوفيد  25 يضاحالرجوع إلى ا

 

 االرتباطات .24

 ارتباطات رأسمالية   (1)

 يوضح الجدول التالي المصروفات الرأسمالية الجوهرية التي تم التعاقد عليها ولكن لم يتم االعتراف بها كمطلوبات:

 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 

 (مدققة) )مراجعة( 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

   

 96,758 471,586 ممتلكات ومصانع ومعدات

 

 حصة المجموعة في االرتباطات المتكبدة من قبل منشآت المشاريع المشتركة: (2)

 

 اإلجمالي كفاك قابكو 

 ألف لاير قطري 

ألف لاير 

 قطري

ألف لاير 

 قطري

    )مراجعة( 2020، 30كما في يونيو 

 286,797 51,125 235,672 ارتباطات رأسمالية

 

 اإلجمالي قافكو كفاك قابكو 

 
 ألف لاير

 قطري

ألف لاير 

 قطري

ألف لاير 

 قطري

ألف لاير 

 قطري
     

     ()مدققة 2019ديسمبر  31كما في 

 420,558 241,692 54,320 124,546 ارتباطات رأسمالية
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. 
 19- كوفيد  ثرأ .24

تعطننننل األعمننننال  ويتسننننبب فنننني  عننننالمي كوبنننناء19- كوفينننند فيننننروسمنظمننننة الصننننحة العالميننننة  صنننننفت،  2020مننننارس  11فنننني 

واألنشنننطة االقتصنننادية. أعلننننت السنننلطات المالينننة والنقدينننة ، المحلينننة والدولينننة علنننى السنننواء  عنننن تننندابير دعنننم مختلفنننة فننني جمينننع 

تخطنننيط  فعلنننتأنحننناء العنننالم لمواجهنننة اآلثنننار السنننلبية المحتملنننة. تراقنننب المجموعنننة عنننن كثنننب التقننندم المحنننرز فننني الوضنننع ، وقننند 

رسننننات إدارة المخنننناطر األخننننرى إلدارة تعطننننل عمليننننات األعمننننال المحتملننننة واألداء المننننالي فنننني عننننام اسننننتمرارية أعمالهننننا ومما

2020. 

المجموعنننة فيمنننا إذا كنننان  قيمنننتفننني البيئنننة االقتصنننادية العالمينننة. فننني ضنننوء الوضنننع المتصننناعد بسنننرعة ، شنننكوكاً 19- كوفيننندأحننند  

يرات وإدارة المخننناطر واإلبنننال  عنهنننا فننني البياننننات المالينننة منننن الضنننروري النظنننر فننني أي تعنننديالت وتغيينننرات فننني األحكنننام والتقننند

المرحلينننة المنننوجزة الموحننندة. تتنننأثر العملينننات التجارينننة للمجموعنننة نتيجنننة لضنننعف أسنننعار الننننفط بشنننكل كبينننر وانخفننناض عنننام فننني 

إلنننى انخفننناض الطلنننب بسنننبب تبننناطؤ نمنننو النننناتج المحلننني اإلجمنننالي والنشننناط الصنننناعي. ت رجمنننت هنننذه الظنننروف المعاكسنننة مباشنننرة 

 .أسعار السلع وتسببت في انخفاض أسعار المنتجات
 

 انخفاض قيمة الممتلكات والمنشآت والمعدات

قامننننت إدارة المجموعننننة باختبننننار ممتلكاتهننننا وآالتهننننا ومعننننداتها لتحدينننند االنخفنننناض فنننني قيمتهننننا كمننننا فنننني تنننناريخ التقريننننر بسننننبب 

 .مؤشرات االنخفاض في القيمة في ذلك التاريخ
 

خفننناض القيمنننة هنننو مجنننال ينطنننوي علنننى حكنننم إداري، ويتطلنننب تقييًمنننا فيمنننا إذا كنننان يمكنننن دعنننم القيمنننة الدفترينننة لألصنننول اختبنننار ان

بصنننافي القيمنننة الحالينننة للتننندفقات النقدينننة المسنننتقبلية المسنننتمدة منننن هنننذه األصنننول باسنننتخدام توقعنننات التننندفقات النقدينننة المخصنننومة 

ينننتم تجمينننع األصنننول معًنننا فننني وحننندة توليننند النقننند. عنننند حسننناب القيمنننة قيننند بمعننندل مناسنننب. لغنننرض اختبنننار انخفننناض القيمنننة ، 

االسنننتخدام ، يلنننزم عمنننل بعنننض االفتراضنننات فيمنننا يتعلنننق بالمسنننائل غينننر المؤكننندة للغاينننة بمنننا فننني ذلنننك التننندفقات النقدينننة المسنننتقبلية 

ل تقييمنننات السنننوق الحالينننة للقيمنننة المقننندرة التننني ينننتم خصنننمها إلنننى قيمتهنننا الحالينننة باسنننتخدام معننندل خصنننم منننا قبنننل الضنننريبة يعننناد

 .الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة باألصل / وحدة توليد النقد

 

تقنننوم المجموعنننة بإعنننداد خطنننط طويلنننة األجنننل مفصنننلة لممتلكاتهنننا وآالتهنننا ومعنننداتها التننني تننننعكس فننني النمننناذج المالينننة. تنننتم مراجعنننة 

اسننتخدامها فيمننا بعنند كأسنناس لمراجعننات انخفنناض القيمننة. عننند تقنندير هننذه الخطننط والموافقننة عليهننا مننن قبننل إدارة المجموعننة ويننتم 

القيمنننة المسنننتخدمة ، تسنننتخدم المجموعنننة نمننناذج مالينننة ينننتم مراجعتهنننا وتحنننديثها بانتظنننام خنننالل فتنننرة تشنننغيل األصنننول. كجنننزء منننن 

 لمالية.عملية المراجعة ، تواجه اإلدارة تحديات وتعيد تقييم صحة االفتراضات األساسية لهذه النماذج ا
 

عنننند حسننناب صنننافي القيمنننة الحالينننة للتننندفقات النقدينننة المسنننتقبلية ، يجنننب وضنننع االفتراضنننات التالينننة فيمنننا يتعلنننق بالمسنننائل غينننر 

 المؤكدة ، بما في ذلك
 

 %12معدالت الخصم:  -

 %3معدل نمو الفترة النهائية:  -

 سنوات 5التدفقات النقدية المتوقعة على مدى  -

 صفرقيمة الخردة:  -
 

عن تفاصيل  اإلفصاحمليار لاير قطري. تم  1.22جموعة خالل السنة بتقييم انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات بمبلغ قامت الم

 5انخفاض القيمة في إيضاح 
 

 انخفاض قيمة االستثمارات في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة واألصول األخرى

ثماراتها في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة لتقييم ما إذا كانت هناك مؤشرات تقوم إدارة المجموعة بشكل دوري بمراجعة است

 على ضعف االستثمار.
 

هية أجرت المجموعة تقييًما نوعيًا الستثماراتها في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة وقارنت النتائج الفعلية لفترة الستة أشهر المنت

 ميزانية والصناعة واستنتجت أن تقييم انخفاض القيمة لم يتغير.مع معايير ال 2020يونيو  30في 
 

حق االستخدام خاصة الناشئة أصول كما قامت المجموعة بدراسة أي مؤشرات النخفاض القيمة وأي شكوك كبيرة تؤثر على مخزونها و

 .19- كوفيدعن أي تغيير في شروط اإليجار وخلصت إلى أنه ال يوجد تأثير مادي لـ
 

 من المجموعة إعادة تقييم المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد الخسائر 19-االت عدم اليقين التي سببتها  كوفيد تطلبت ح

. قامت المجموعة بتحديم المعلومات ذات الصلة المستقبلية 2020يونيو  30االئتمانية المتوقعة )"الخسائر االئتمانية المتوقعة"( حتى 

يتعلق ؛ ترجيحات سيناريوهات االقتصاد الكلي ذات الصلة للسوق المعنية التي تعمل فيها ؛ زيادة كبيرة في  الخاصة بها العمليات فيما

مخاطر االئتمان. وتقييم مؤشرات االنخفاض في التعرض في القطاعات التي يحتمل تأثرها. ونتيجة لذلك  سجلت المجموعة بشكل 

 .2020يونيو  30شهر المنتهية في مناسب مخصًصا للموجودات المتأثرة لفترة الستة أ
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 )تتمة( 19- كوفيد  ثرأ .25

 

 المحتملة  مطلوباتوال االلتزامات

قامنننت المجموعنننة بتقينننيم أثنننر أي اضنننطرابات تشنننغيلية ، بمنننا فننني ذلنننك أي تحنننديات تعاقدينننة وتغينننرات فننني العالقنننات التجارينننة أو 

  مطلوبننناتوال المطلوبننناتذا كاننننت هنننناك أي زينننادة محتملنننة فننني التجارينننة بنننين شنننركات المجموعنننة والعمنننالء والمنننوردين لتحديننند منننا إ

 .24و  23 يضاحانالمحتملة راجع اال
 

 
 االستمرارية مبدأ

قامنننت المجموعنننة بتقينننيم منننا إذا كاننننت المنشنننأة مسنننتمرة فننني ضنننوء الظنننروف االقتصنننادية الحالينننة وجمينننع المعلومنننات المتاحنننة حنننول 

قعنننات التننني تغطننني األداء المسنننتقبلي للمجموعنننة ورأس المنننال والسنننيولة. قننند يسنننتمر المخننناطر والشنننكوك المسنننتقبلية. تنننم إعنننداد التو

فننني التطنننور ، ولكنننن فننني الوقنننت الحنننالي تظهنننر التوقعنننات أن المجموعنننة لنننديها منننوارد كافينننة لالسنننتمرار فننني  19- كوفيننندتنننأثير 

. ونتيجنننة لنننذلك ، تنننم إعنننداد هنننذه 2019ديسنننمبر  31حننند كبينننر منننن ب غينننر متنننأثرال ينننزال  اسنننتمرار األعمنننالوأن  ةالتشنننغيلي عملياتهنننا

 القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة على أساس مبدأ االستمرارية.

أن النننذي ممكنننن عنننن كثنننب منننع تقننندم الوضنننع إلدارة تعطنننل األعمنننال المحتمنننل  19- كوفيننندستسنننتمر المجموعنننة فننني مراقبنننة تنننأثير 

 2020  عاملي في على عملياتها وأدائها الما أثر 19- كوفيديكون لتفشي 

 

 المختصرة المرحلية المالية المعلومات على الموافقة  .26

 يولينننو 27 تنننم اعتمننناد هنننذه المعلومنننات المالينننة المرحلينننة المختصنننرة منننن قبنننل مجلنننس اإلدارة وتنننم الموافقنننة علنننى إصننندارها فننني 

2020 


