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   الموحدة المالية البيانات تدقيق عن تقرير
   

  الرأي
  

برأينا، أن البيانات المالية الموحدة تظھر بصورة عادلة ومن كافة النواحي الجوھرية المركز المالي الموحد لشركة صناعات 
وأدائھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدية  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١قطر ش.م.ق. وشركاتھا التابعة (معا "المجموعة") كما في 

  وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. الموحدة للسنة المنتھية بذلك التاريخ،

  قمنا بتدقيق ما يلي

  البيانات المالية الموحدة للمجموعة التي تتكون من:

  ؛٢٠١٦ديسمبر  ٣١بيان المركز المالي الموحد كما في  
 بيان األرباح أو الخسائر الموحد للسنة المنتھية في ذلك التاريخ؛  
 تھية في ذلك التاريخ؛بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المن  
 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتھية في ذلك التاريخ؛  
 بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتھية في ذلك التاريخ؛ و  
 .اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة، والتي تشمل موجزا عن السياسات المحاسبية الھامة  

  أساس الرأي

ً للمعايير الدولية للتدقيق. لقد م إن مسؤولياتنا بموجب ھذه المعايير مبينة بالتفصيل ضمن قس أجرينا عملية التدقيق وفقا
  "مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة" من ھذا التقرير. 

  اسٍب لرأينا.ونعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليھا كافية ومالئمة لتوفير أساٍس من

  االستقاللية

نحن مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المھنيين الصادرة عن مجلس معايير السلوك األخالقي 
الدولي للمحاسبين ومتطلبات السلوك األخالقي في دولة قطر والمتعلقة بعملية التدقيق التي قمنا بھا للبيانات المالية الموحدة. 

  د استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لھذه المتطلبات وقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المھنيين.وق

  منھجنا في التدقيق

  نظرة عامة
  

تتمثل جوانب التركيز في أعمال التدقيق الخاصة بنا، والتي شملت تخصيص الموارد   أمور التدقيق الرئيسية
  والجھود، فيما يلي: 

  منافع الموظفينالتزامات  
 انخفاض قيمة االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة  
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كجزء من تصميم عملية التدقيق الخاص بنا، قمنا بتحديد األھمية النسبية وتقييم مخاطر التحريف المادي في البيانات المالية 
الموحدة.  وعلى وجه الخصوص، فقد وضعنا في الحسبان األحكام الشخصية التي قامت بھا اإلدارة، على سبيل المثال، 

ر ة التي تتضمن وضع افتراضات وأخذ األحداث المستقبلية في االعتبار والتي تعتبما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الجوھري
غير مؤكدة بطبيعتھا. وكما ھو متبع في جميع عمليات التدقيق لدينا، تناولنا أيضا مخاطر تجاوز اإلدارة للضوابط الرقابية 

لى التحيز بما يمثل أحد مخاطر التحريف الداخلية، بما في ذلك من بين أمور أخرى، النظر فيما إذا كان ھناك دليل ع
  المادي نتيجة االحتيال. 

وقد صممنا نطاق التدقيق الذي قمنا به من أجل أداء ما يكفي من عمل لنتمكن من إبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة 
  ي تعمل فيه المجموعة.ككل، آخذين في االعتبار ھيكل المجموعة والعمليات والضوابط المحاسبية ومجال الصناعة الذ

  أمور التدقيق الرئيسية

أمور التدقيق الرئيسية ھي تلك األمور التي، في تقديرنا المھني، كانت ذات أھمية كبيرة في أعمال التدقيق التي قمنا بھا 
موحدة ككل، وفي ة العلى البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية. وقد تم تناول ھذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالي

  صياغة رأينا في ھذا الشأن، ونحن ال نعرب عن رأي منفصل بخصوص ھذه األمور.

  كيفية تناولنا ألمور التدقيق الرئيسية خالل التدقيق   أمور التدقيق الرئيسية
    التزامات منافع الموظفين

، قامت المجموعة بتعديل ٣١كما ھو مبين باإليضاح 
 لالعتراف بالتزامات التقاعد بالنسبة لبعضبياناتھا المالية 

. ويتعلق ھذا االلتزام ٢٠٠٣الموظفين المتقاعدين قبل عام 
المشتركة تتم المحاسبة عنھما  مشاريعباثنان من ال

باستخدام طريقة حقوق الملكية، حيث بلغت حصة 
مليون لایر قطري في  ٢٤٧المجموعة في إجمالي التعديل 

في البيانات  ٣١. ويناقش اإليضاح رقم ٢٠١٦بداية عام 
المالية الموحدة المزيد من المعلومات المتعلقة بھذا 

  التعديل. 

لفة لمنافع الموظفين، ويعد تستخدم المجموعة لوائح مخت
بعضاً منھا لوائح اشتراكات محددة حيث تكون التزامات 

المجموعة في حدود الدفعات المسددة لمنشأة مستقلة.  
وتشكل اللوائح األخرى لوائح منافع محددة، بما في ذلك 

مدفوعات المعاشات التقاعدية للموظفين المتقاعدين 
. في أواخر عام وورثتھم وكذلك مكافآت نھاية الخدمة

، أدخلت قطر للبترول (الشركة األم) الئحة منافع ٢٠١٦
جديدة للموظفين القطريين، باإلضافة إلى مدفوعات 

التأمين االجتماعي، يحصلون بموجبھا على مكافأة إضافية 
عاما من الخدمة ضمن  ٢٠لنھاية الخدمة عند إكمال 

ن م المجموعة األوسع لقطر للبترول. وقد تم وضع المزيد
 ١٥-٢التفاصيل عن لوائح منافع الموظفين باإليضاحات 

  .١٧و  ٢-٣و 

قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية لتقييم المعالجات المحاسبية 
التي طبقتھا المجموعة والختبار مدى دقة تعديالت 

  اإلدارة للمعلومات المقارنة للسنة السابقة:

  حصلنا على فھم ألنظمة المنافع المختلفة المتاحة
لموظفي المجموعة وقمنا بتقييم ما إذا كانت 

السياسات المحاسبية للمجموعة تم تطبيقھا بشكل 
ثابت على كل منھا، وما إذا كانت األساليب المطبقة 
الحتساب التزامات نھاية الخدمة مالئمة.  وقد شمل 
ذلك الشركات التابعة والشركات الزميلة والمشاريع 

  المشتركة الرئيسية.

 شة االفتراضات الھامة المستخدمة من قبل قمنا بمناق
المجموعة مع اإلدارة ولجنة التدقيق التابعة لمجلس 

اإلدارة وقارناھا بالمعلومات التاريخية في حال 
استندت إلى الخبرة أو بالمعلومات بالسوق إذا كان 

  ذلك مالئماً.

  حصلنا على تقارير خبير اكتواري مستقل والتي
تقدير أكثر موثوقية عن استخدمتھا اإلدارة لوضع 

التزامات التقاعد بالنسبة للموظفين المتقاعدين قبل 
ومطلوبات نھاية الخدمة إلحدى  ٢٠٠٣عام 

الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة. وقد قمنا بتقييم 
  مدى استقاللية الخبير االكتواري ومؤھالته المھنية. 
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  كيفية تناولنا ألمور التدقيق الرئيسية خالل التدقيق   أمور التدقيق الرئيسية

"منافع الموظفين"،  ١٩بموجب المعيار المحاسبي الدولي 
فإن قياس مكافآت نھاية الخدمة والتزامات التقاعد يقتضي 

 وضع تقديرات تتعلق بالمدفوعات المستقبلية المتوقعة
وتطبيق افتراضات اكتوارية فيما يتعلق بمعدالت نمو 

الرواتب ودوران الموظفين واستخدام معدل خصم 
مناسب. وقد تم عرض االفتراضات المستخدمة 

    والحساسية للتغييرات التي تتم عليھا باإليضاح رقم
. وقد عينت المجموعة خبيرا اكتوارياً لوضع تقدير ١-١٧

  لمكافآت نھاية الخدمة والتزامات المعاشات. 

كمراقبي حسابات  ٢٠١٦لقد تم تعيينا في فبراير 
. وعند ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المجموعة للسنة المنتھية في 

تخطيط أعمال التدقيق الخاصة بنا، قمنا بتحديد مناطق 
على المتعلقة بتحديد التزامات منافع معينة من المخاطر األ
المختلفة للمجموعة ومدى  منشآتالموظفين من قبل ال

الثبات في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة فيما 
يتعلق باالعتراف والقياس لاللتزامات التقاعدية من قبل 

  المجموعة. منشآت

وقد ركزنا على ھذا الجانب بالنظر إلى األھمية النسبية 
للخطأ المحاسبي، والذي أدى إلى تعديل مبالغ السنة 

السابقة.  وقد قدرنا بأن استخدام األحكام الجوھرية، ال 
سيما ما يتعلق بمعدالت الخصم والتضخم، باإلضافة إلى 
إدخال الئحة منافع جديدة لمكافآت نھاية الخدمة؛ سوف 

ل على زيادة مخاطر قياس منافع الموظفين بشكل غير يعم
  مناسب في نھاية السنة. 

  قمنا باالستعانة بأخصائي التقييم االكتواري لدينا
لتقييم مدى معقولية االفتراضات االكتوارية الرئيسية 

(معدل الخصم  ومعدالت التضخم وافتراضات 
الوفيات) المتبعة من قبل الخبير االكتواري المستقل 

تقييم معاشات التقاعد والتزامات منافع نھاية ل
الخدمة. وقد قاموا بمقارنة االفتراضات المستخدمة 
  وذلك وفقا لخبراتھم في مجاالت األعمال المماثلة.  

  قمنا باستخدام نماذج بسيطة خاصة بنا لتقييم مدى
معقولية التزامات نھاية الخدمة في حال لم يتم تعيين 

  لمجموعة. خبير اكتواري من قبل ا

  راجعنا اإلفصاحات المدرجة بالبيانات المالية لتقييم
  مدى كفايتھا. 

  كما قمنا بتقييم ما إذا كانت المعالجة المحاسبية
للتعديل واإلفصاحات المرتبطة به تتفق مع متطلبات 

"السياسات  ٨المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  المحاسبية والتقديرات المحاسبية واألخطاء".

  

  انخفاض قيمة االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

بلغت استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة 
مليار لایر قطري  ١٫٥والمشاريع المشتركة ما قيمته 

 ١٩٫٨مليار لایر قطري، على التوالي، بإجمالي  ١٨٫٣و
، وھو ما يمثل ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليار لایر قطري في 

 موجودات المجموعة في ذلك التاريخ.من إجمالي  %٥٦
تتم المحاسبة عن ھذه االستثمارات باستخدام طريقة حقوق 

الملكية، بسبب النفوذ الجوھري الذي تمارسه المجموعة 
أو السيطرة المشتركة على ھذه المنشآت والتي تستمدھا 

  ).٤-٢-٢المجموعة من نسب حصصھا (إيضاح 

لي بتقييم ما إذا تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير ما
كان ھناك دليل موضوعي على أن قيمة االستثمار 

عتبار وتم ا المحتسبة بطريقة حقوق الملكية قد انخفضت.
  االنخفاض في أسعار البيع في السوق وانخفاض الربحية 

حصلنا على نموذج انخفاض القيمة لدى اإلدارة وناقشنا 
قيق االفتراضات الھامة التي استخدمتھا مع لجنة التد

  التابعة لمجلس اإلدارة. 

وركزت المناقشات على معدالت النمو المستخدمة لتقدير 
التدفقات النقدية المستقبلية ومعدالت الخصم المستخدمة.  
تم إجراء مناقشات على مستوى إضافي في حال لم تستند 

التدفقات النقدية التقديرية إلى خطط العمل المعتمدة من 
قبل مجلس اإلدارة أو الخطط التي وضعت حديثاً، حيث 

عب التحقق منھا. ويقتضي األمر من اإلدارة وضع يص
وجھة نظر عن النمو المستقبلي في قطاعات أنشطة 

  الصلب والبتروكيماويات واألسمدة واألسواق في قطر 
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  كيفية تناولنا ألمور التدقيق الرئيسية خالل التدقيق   أمور التدقيق الرئيسية

والضغوط المتزايدة من حيث التكلفة بمثابة مؤشرات 
  محتملة على وجود انخفاض في القيمة.

وبالتالي، فإنه وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية 
والسياسات المحاسبية للمجموعة، تم إجراء مراجعة 
االنخفاض في قيمة بعض االستثمارات في الشركات 

الزميلة والمشاريع المشتركة من قبل اإلدارة باستخدام 
نموذج القيمة االستخدامية لتقدير قيم االستثمارات 

مرار في االحتفاظ باالستثمارات بدال من بافتراض االست
  بيعھا.  

وعندما اعتبر ذلك ضرورياً، أجرت اإلدارة مزيدا من 
مراجعات االنخفاض في القيمة في مستوى الشركات 
التابعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة والتي 

تحتفظ بھا المجموعة بشكل غير مباشر من خالل شركاتھا 
  المشتركة. الزميلة ومشاريعھا

استنادا إلى مراجعة االنخفاض في القيمة، اعترفت 
مليون لایر قطري، وھي  ٣٨٩المجموعة بخسارة تبلغ 

حصتھا في خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بھا 
  .٢٠١٦ديسمبر  ٣١للموجودات في 

وتستمد العديد من االفتراضات المستخدمة في نموذج 
عزى إلى المجموعة من تقدير األرباح المستقبلية التي ت

مزيج من توقعات المحللين وأفضل تقديرات اإلدارة وھي 
يرجى االطالع على أحكام شخصية بدرجة كبيرة.  

للحصول على المزيد من التفاصيل عن  ٣اإليضاح 
  التقديرات المحاسبية واالفتراضات الھامة المستخدمة.

ركزنا على ھذا الموضوع نظرا لألھمية النسبية 
لالستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 

حيث يمكن ألي انخفاض في القيمة، إن وجد، أن يكون له 
تأثير مادي على البيانات المالية.  كما ركزنا على ھذا 

الموضوع نظراً لألحكام الشخصية الجوھرية التي يشتمل 
عليھا تنفيذ اختبار االنخفاض في القيمة كما ھو موضح 

  ه.أعال

والبحرين والمملكة العربية السعودية حيث تعمل 
  المجموعة بصورة رئيسية.

  قد راجع خبراء التقييم لدينا مدى مالءمة النموذج
المستخدم والمدخالت المختارة لحساب القيمة 

االستخدامية.  وقد قاموا بإعادة حساب معدالت 
الخصم المطبقة على التدفقات النقدية في النموذج 

تقييمھم لتكاليف التمويل وتكلفة رأس المال بناء على 
  للمجموعة.

  قمنا باختبار المدخالت المستخدمة في تحديد
االفتراضات الخاصة بحساب القيمة االستخدامية مع 

مصادر خارجية، إن وجدت، بما في ذلك البيانات 
  الخارجية لتقارير المحللين.

 .تم اختبار مدي الدقة الحسابية للنموذج  

اإلفصاحات في البيانات المالية فيما يتعلق  مراجعةتمت 
  باختبار انخفاض القيمة.

  تدقيق البيانات المالية للفترة السابقة من قبل مراقب الحسابات السابق –أمر آخر 

من قبل مراقب حسابات آخر والذي أبدى  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١تم تدقيق البيانات المالية للمجموعة عن السنة المنتھية في 
  رأي تدقيق غير متحفظ عن تلك البيانات المالية. ٢٠١٦فبراير  ٤المؤرخ  بتقريره
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  المعلومات األخرى

إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من تقرير مجلس اإلدارة (والذي ال يتضمن البيانات 
الحسابات عنھا)، والذي حصلنا عليه قبل تاريخ تقريرنا ھذا.  كما تشمل المعلومات األخرى المالية الموحدة وتقرير مراقب 

  التقرير السنوي الكامل للمجموعة، والذي نتوقع أن يتم إتاحته لنا بعد ذلك التاريخ.

  ليھا. عللتأكيد  استنتاجأي إن رأينا عن البيانات المالية الموحدة ال يغطي المعلومات األخرى، وال ولن نبدي بأي شكل 

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، تنحصر مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى الواردة أعاله، وعند القيام 
بذلك، نقوم بالنظر فيما إذا كانت المعلومات األخرى ال تتفق بشكل مادي مع البيانات المالية الموحدة أو مع ما حصلنا عليه 

  ت أثناء عملية التدقيق، أو ما قد يشير إلى وجود تحريف بھا بشكل مادي. من معلوما

وإذا استنتجنا وجود تحريف مادي في المعلومات األخرى التي حصلنا عليھا قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات، استناداً إلى 
  ذا وليس لدينا ما نسجله في ھذا الخصوص.ما قمنا به من أعمال على المعلومات األخرى، فإننا مطالبون بإعداد تقرير بذلك. ھ

وعند قراءتنا للتقرير السنوي الكامل للمجموعة، فإننا إذا استنتجنا وجود تحريف مادي به، فإننا مطالبون باإلبالغ عن ذلك 
  األمر إلى المسؤولين عن الحوكمة. 

  وحدةمسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بالبيانات المالية الم

إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لھذه البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي تراھا اإلدارة ضرورية  ٢٠١٥لسنة  ١١وأحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم 

  ة من أي تحريفات مادية سواء ناتجة عن احتيال أو خطأ. إلعداد بيانات مالية خالي

تعتبر اإلدارة، عند إعداد البيانات المالية الموحدة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على مواصلة أعمالھا كمنشأة مستمرة، 
ما  رية المحاسبيواإلفصاح، حسب مقتضى الحال، عن األمور المرتبطة باستمرارية المنشأة وعن استخدام أساس االستمرا
  لم تكن اإلدارة تنوي تصفية المجموعة أو إيقاف أنشطتھا أو ال يوجد أمامھا بديل واقعي سوى القيام بذلك. 

  ويتولى المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة. 

  وحدة مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الم

تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من أي تحريف مادي، سواء 
كان ناشئاً عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. يمثل التأكيد المعقول مستوى عال من 

بأن التدقيق الذي يتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية سوف يكشف دوما عن أي تحريف جوھري التأكيد، ولكنه ال يعد ضماناً 
في حال وجوده. تنشأ حاالت التحريف من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر حاالت مادية إذا كان من المتوقع، سواء منفردة أو 

  حدة.تي يتم اتخاذھا بناء على البيانات المالية المومجتمعة، أن تؤثر بشكل معقول على القرارات االقتصادية للمستخدمين وال
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كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، فإننا نمارس األحكام المھنية ونحافظ على الشك المھني خالل عملية 
  التدقيق. كما أننا نقوم بما يلي:

  تحديد وتقييم مخاطر التحريف المادي للبيانات المالية الموحدة، الناشئة سواء من االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ
عدم خاطرم إجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفير أساس لرأينا. إن 

تعتبر أعلى من تلك الناشئة عن األخطاء، نظراً ألن االحتيال قد ينطوي اكتشاف أي تحريف مادي ناشئ عن االحتيال 
  على التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التزييف أو تجاوز ضوابط الرقابة الداخلية.

  الحصول على فھم ضوابط الرقابة الداخلية ذات العالقة بعملية التدقيق بغرض تصميم إجراءات التدقيق التي تعتبر
  سبة وفقا للظروف، وليس لغرض إبداء الرأي عن مدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة.منا

  تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة لتي قامت
 بھا اإلدارة.

 ة ألساس استمرارية المنشأة المحاسبي، وما إذا كان ھناك عدم التوصل إلى استنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدار
تأكد مادي مرتبط بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً جوھرية فيما يتعلق بقدرة المجموعة على مواصلة أعمالھا كمنشأة 

لفت االنتباه ب بناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليھا. وفي حال استنتاج وجود شك مادي، فإننا مطالبونمستمرة 
في تقرير التدقيق إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة، أو إذا كانت اإلفصاحات غير كافية، 

بتعديل رأينا. إن استنتاجاتنا تستند إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليھا حتى تاريخ تقرير التدقيق الخاص فسوف نقوم 
تتسبب أحداث أو ظروف تقع في المستقبل في أن تتوقف المجموعة عن مواصلة أعمالھا كمنشأة بنا. ومع ذلك فقد 

  مستمرة. 

  تقييم العرض الشامل للبيانات المالية الموحدة وھيكلھا ومحتواھا، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية
  ادالً.الموحدة تمثل المعامالت واألحداث بطريقة تحقق عرضاً ع

 أو أنشطة األعمال داخل المجموعة  منشآتالحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية لل
إلبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة.  ونحن مسؤولون عن توجيه أعمال التدقيق الخاصة بالمجموعة واإلشراف 

  رأي التدقيق الذي توصلنا إليه. عليھا وتنفيذھا.  ونبقى وحدنا مسؤولين عن 

ونقوم بالتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بنطاق وتوقيت التدقيق الذي تم التخطيط له 
واكتشافات التدقيق الجوھرية، بما في ذلك أي قصور جوھري في ضوابط الرقابة الداخلية التي قمنا بتحديدھا خالل أعمال 

  . التدقيق

ً بأننا قد التزمنا بمتطلبات المعايير األخالقية المناسبة فيما يتعلق باالستقاللية،  كما أننا نقدم للمسؤولين عن الحوكمة بيانا
اء، أنھا تؤثر على استقالليتنا، وعند االقتضاالعتقاد بمن المعقول قد يكون وإبالغھم بجميع العالقات وغيرھا من األمور التي 

  اإلجراءات الوقائية فيما يتعلق بھذا الخصوص. 
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ومن بين األمور التي أبلغناھا للمسؤولين عن الحوكمة، نقوم بتحديد تلك األمور األكثر أھمية في أعمال التدقيق التي قمنا بھا 
لموحدة للفترة الحالية، والتي تعد بالتالي أمور التدقيق الرئيسية.  قمنا بتوضيح ھذه األمور في تقرير على البيانات المالية ا

التدقيق الخاص بنا ما لم يحظر القانون أو التنظيمات الكشف العلني عنھا، أو عندما، في حاالت نادرة للغاية، قررنا أن أمراً 
ثار العكسية من جراء القيام بذلك قد يتوقع منھا بشكل معقول أن تفوق المصلحة ما ال ينبغي اإلبالغ عنه في تقريرنا ألن اآل

  العامة من اإلبالغ عنھا.  

  األخرى والتنظيمية القانونية المتطلبات حول التقرير
  

  ، فإننا نؤكد على:٢٠١٥) لسنة ١١وفقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم (

  المعلومات التي رأيناھا ضرورية ألغراض عملية التدقيق التي قمنا بھا؛أننا قد حصلنا على كافة  

 أن المجموعة تحتفظ بسجالت محاسبية سليمة تتفق البيانات المالية الموحدة معھا؛ 

 أن المجموعة قامت بإجراء الجرد الفعلي للمخزون وفقاً لألصول المرعية؛  

 إلدارة تتفق مع دفاتر وسجالت المجموعة؛ وأن المعلومات المالية المدرجة بتقرير أعضاء مجلس ا  

 ) ١١أنه لم يسترع انتباھنا ما يجعلنا نعتقد بأن المجموعة قد خالفت أيا من أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم (
  .٢٠١٦ديسمبر  ٣١أو نظامھا األساسي بشكل قد يؤثر ماديا على نتائج تشغيلھا أو مركزھا المالي كما في  ٢٠١٥لسنة 

  فرع قطر -عن برايس وترھاوس كوبرز 

  
  
  

  محمد المعتز
  

  ٢٨١سجل مراقبي الحسابات رقم 
  الدوحة،  قطر

   ٢٠١٧فبراير  ٢
  











  
  صناعات قطر ش.م.ق.

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)

  

  

  ٩                                                                                         جزءا ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية.     ٣١إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

   الموحد الخسارة أو الربح بيان
  

  ديسمبر ٣١السنة المنتھية في     

  إيضاح  
٢٠١٦  

 
٢٠١٥  
  (معدلة)

          
  ٥٥٨٫٢٢٧٫٥    ٣٠٠٫٦٧٤٫٤  ٢١  إيرادات

  )٣٧٢٫١٢٠٫٤(    )٣٦٥٫٥٢٩٫٣(  ٢٢  تكلفة المبيعات
  ١٨٦٫١٠٧٫١    ٩٣٥٫١٤٤٫١    الربح  مجمل

          
  )٩٤٨٫١٧٤(    )٦٢٥٫٢٣٠(  ٢٥  مصروفات عمومية وإدارية

  )٦٠٢٫٥٦(    )٦٥٨٫٣٨(    مصروفات البيع
  )٧٩٣٫٥٠(    -    انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع

  )٨١١٫١٩٤(    -   انخفاض قيمة االستثمارات العقارية
  ٠٨٢٫٨٧    ١١٩٫١٠١  ٢٣  إيرادات أخرى

  ٩٨٦٫١٣٠    ٣٥٥٫٢٢٦  ٢٤ إيرادات ناتجة من االستثمارات 
  )٨٧١٫٢١(    )١٣٥٫١٣(    تكلفة التمويل 

  ٣٫٧٢٠٫٧١٨    ١٫٧١٦٫٣٣٩  ٨  مشتركةحصة من نتائج مشاريع 
  )٧٨٫٢٩٣(    ٤٨٫٦٦٠  ٧  حصة من نتائج شركات زميلة

  ٤٫٤٦٨٫٦٥٤    ٢٫٩٥٤٫٩٩٠    إجمالي ربح السنة

  
  
        

        السھم ربحية

  ٧٫٣٩    ٤٫٨٨  ٢٠  األساسية والمخففة للسھم الواحد (لایر قطري للسھم الواحد)الربحية
  
  
  
  
  

    



  
  صناعات قطر ش.م.ق.

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)

  

  

  ١٠                                                                                         جزءا ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية.     ٣١إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

  الموحد الشامل الدخل بيان
  

  ديسمبر ٣١السنة المنتھية في     

  إيضاح  
٢٠١٦  

    
٢٠١٥  
  (معدلة)

  ٤٫٤٦٨٫٦٥٤  ٢٫٩٥٤٫٩٩٠  ربح السنة

        الدخل الشامل اآلخر

        بنود قد تصنف الحقا ضمن الربح أو الخسارة
        موجودات مالية متاحة للبيع

  )١٨٠٫٦٥٤(  ٢٫٥٣٩    صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
  ٥٠٫٧٩٣  -  ٩  صافي مبلغ االنخفاض المحول إلى الربح أو الخسارة

    ١٢٩٫٨٦١(  ٢٫٥٣٩(  

        تحوطات التدفقات النقدية
  لمشروع  مشترك حصة بنود الدخل الشامل األخر

ة ل ل ة ط ة
  ٧١٫٢٨٠  ٦٦٫١٦٤  

  -  ١١٫٤٨٨   لشركات زميلة  حصة بنود الدخل الشامل األخر

    ٧١٫٢٨٠  ٧٧٫٦٥٢  

  )٥٨٫٥٨١(  ٨٠٫١٩١    للسنة د الدخل/(الخسارة) الشاملة األخربنو
  ٤٫٤١٠٫٠٧٣  ٣٫٠٣٥٫١٨١    إجمالي الدخل الشامل للسنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  
  صناعات قطر ش.م.ق.

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)

  

  

  ١١                                                                                         جزءا ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية.     ٣١إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

  الموحد الملكية حقوق في التغيرات بيان

إيضاح  
 رأس
  المال

 
  قانوني احتياطي

القيمة احتياطي
  العادلة

  احتياطي
  التحوط 

  مدورةأرباح 
  اإلجمالي  (معدلة)

 االقرار عنه(كما تم  - ٢٠١٥يناير  ١لرصيد في ا
  ٣٣٫٥٨٤٫٦٢٦  ٢٧٫١٦٢٫٠٣٣  )٢٠٣٫٠٧٤(  ٥٠٠٫٦٦٨  ٧٤٫٩٩٩  ٦٫٠٥٠٫٠٠٠    سابقاً)

  )٧٢٫٧٤٦(  )٧٢٫٧٤٦(  -  -  -  -    )٣١تعديالت الفترة السابقة (إيضاح 

    ٣٣٫٥١١٫٨٨٠  ٢٧٫٠٨٩٫٢٨٧  )٢٠٣٫٠٧٤(  ٥٠٠٫٦٦٨  ٧٤٫٩٩٩  ٦٫٠٥٠٫٠٠٠  

  ٤٫٤٦٨٫٦٥٤  ٤٫٤٦٨٫٦٥٤  -  -  -  -    ربح السنة
  )٥٨٫٥٨١(  -  ٧١٫٢٨٠  )١٢٩٫٨٦١(  -  -  بنود الخسارة الشاملة األخرى للسنة

  ٤٫٤١٠٫٠٧٣  ٤٫٤٦٨٫٦٥٤  ٧١٫٢٨٠  )١٢٩٫٨٦١(  -  -    الشامل للسنة الدخلإجمالي 

  )٤٫٢٣٥٫٠٠٠(  )٤٫٢٣٥٫٠٠٠(  -  -  -  -  ١٥   ٢٠١٤توزيعات األرباح المعلنة للعام 

  )١١١٫٤١٢(  )١١١٫٤١٢(  -  -  -  -  ١٤  اشتراكات الصندوق االجتماعي 

  ٣٣٫٥٧٥٫٥٤١  ٢٧٫٢١١٫٥٢٩  )   ١٣١٫٧٩٤(  ٣٧٠٫٨٠٧  ٧٤٫٩٩٩  ٦٫٠٥٠٫٠٠٠    ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 

                

كما تم االقرار عنه ( ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في
  ٣٣٫٦٢٤٫٦٠٤  ٢٧٫٢٦٠٫٥٩٢  )١٣١٫٧٩٤(  ٣٧٠٫٨٠٧  ٧٤٫٩٩٩  ٦٫٠٥٠٫٠٠٠    )سابقاً 

  )٤٩٫٠٦٣(  )٤٩٫٠٦٣(  -  -  -  -    )٣١تعديالت السنة السابقة (إيضاح 

  ٣٣٫٥٧٥٫٥٤١  ٢٧٫٢١١٫٥٢٩  )١٣١٫٧٩٤(  ٣٧٠٫٨٠٧  ٧٤٫٩٩٩  ٦٫٠٥٠٫٠٠٠    ٢٠١٦يناير  ١الرصيد المعدل في 

  ٢٫٩٥٤٫٩٩٠  ٢٫٩٥٤٫٩٩٠  -  -  -  -    ربح السنة

  ٨٠٫١٩١  -  ٧٧٫٦٥٢  ٢٫٥٣٩  -  -    بنود الدخل الشامل اآلخر للسنة

  ٣٫٠٣٥٫١٨١  ٢٫٩٥٤٫٩٩٠  ٧٧٫٦٥٢  ٢٫٥٣٩  -  -    إجمالي بنود الدخل الشامل للسنة

                

  )٣٫٠٢٥٫٠٠٠(  )٣٫٠٢٥٫٠٠٠(  -  -  -  -  ١٥  ٢٠١٥توزيعات األرباح المعلنة للعام 

  )٧١٫٧٥٧(  )٧١٫٧٥٧(  -  -  -  -  ١٤  اشتراكات الصندوق االجتماعي 

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  
  ٣٣٫٥١٣٫٩٦٥  ٢٧٫٠٦٩٫٧٦٢  )٥٤٫١٤٢(  ٣٧٣٫٣٤٦  ٧٤٫٩٩٩  ٦٫٠٥٠٫٠٠٠  
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  (جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)

  

  

  ١٢                                                                                         جزءا ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية.     ٣١إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

  الموحد النقدية التدفقات بيان
  

  ديسمبر ٣١السنة المنتھية في    
  ٢٠١٥    ٢٠١٦  اتإيضاح  

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٤٫٤٦٨٫٦٥٤   ٢٫٩٥٤٫٩٩٠   ربح السنة 

         تعديالت على:
  ٢١١٫٩٥٥    ٢٢٥٫٣٥٣ ٦  االستھالك واإلطفاء

  ١٣٫٨٢٥    ٧٫٥١٣ ١٧ بالصافي-مكافآت نھاية الخدمة للموظفين
  )٣٫٧٢٠٫٧١٨(    )١٫٧١٦٫٣٣٩( ٨ حصة من نتائج مشاريع مشتركة
  ٧٨٫٢٩٣    )٤٨٫٦٦٠( ٧ حصة من نتائج شركات زميلة

  ٦٫٠٥٢    ١٥٫٨٣٢  ومعداتمصانعخسارة استبعاد ممتلكات و
  )٢٩٫٢٥٥(    )٢٥٫٥٢١( ٢٤ توزيعات أرباح مستلمة من بيع استثمارات متاحة للبيع

  ٢١٫٨٧١    ١٣٫١٣٥   تكاليف التمويل
  )١٠١٫٧٣١(    )٢٠٠٫٨٣٤( ٢٤  إيرادات فوائد

  ١٩٤٫٨١١    -    انخفاض قيمة االستثمارات العقارية
  -    ٦٤٫٥٩٤    ومعدات مصانعخسارة االنخفاض في قيمة ممتلكات و

  )١٫٤٥٥(    -    أرباح بيع استثمارات في مشروع مشترك
  ٥٠٫٧٩٣    ٨٫٢٠٧  ٩  خسارة من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

    ١٫١٩٣٫٠٩٥    ١٫٢٩٨٫٢٧٠  
         التغيرات في رأس المال العامل

  ٧٠٧٫٧١٠    ١٩٢٫١٥٠    مخزون
  ١٠٫٩٧١    ٢٦٫٨٥١    ذمم مدينة تجارية وأخرى 
  )٢٢٠٫١٤٦(    )١٩٫١٢١(    ذمم دائنة تجارية وأخرى 

  ١٫٦٩١٫٦٣٠   ١٫٤٩٨٫١٥٠   النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
          

  )٢١٫٨٧١(    )١٣٫١٣٥(    تكاليف التمويل المسددة
  )١٥١٫٩٤٩(    )١١١٫٤١٢(    اشتراكات الصندوق االجتماعي

  ١٫٥١٧٫٨١٠    ١٫٣٧٣٫٦٠٣    صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

        التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية
  ١٫٦٧٤    ٢٫٣٨٠    ومعدات مصانعمتحصالت من استبعاد ممتلكات و

  )١٥٤٫٢٧٢(    )١٥٠٫٩٨١(  ٦  ومعدات ومحفزات  مصانعإضافات لممتلكات و
  ٤٫٠٠٠    ٥٫٠٠٠  ٧  توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

  -    ٢٫٧٢٩    للبيع متحصالت من بيع استثمارات متاحة
  ٢٩٫٢٥٥    ٢٥٫٥٢١  ٢٤  توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات متاحة للبيع

  ٥٫٠٠٠    -    مشروع مشتركمتحصالت استبعاد 
  ٤٫١٤٨٫٧٥٨    ٣٫٠٨٦٫٨١١    توزيعات أرباح مستلمة من مشاريع مشتركة

  )١٫٢١٤٫٦١٤(    )١٫٠٤٧٫٥٥٧(  ٥  الحركة في الودائع الثابتة
  ١٠١٫٧٣١    ١٩١٫٣١٧    مقبوضةإيرادات فائدة 

  ٢٫٩٢١٫٥٣٢    ٢٫١١٥٫٢٢٠    صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية

          التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية
  )١٫٩٤١٫٩٠١(    )٤٥٠٫٥٧٠(    سداد القروض 

  ١٫٣٥١٫٧١١    -    متحصالت من القروض
  )٤٫٢٣٨٫٣٤٨(    )٣٫٠٣٠٫١٩٤(    حقوق الملكية ألصحابتوزيعات أرباح مدفوعة 

  )٤٫٨٢٨٫٥٣٨(    )٣٫٤٨٠٫٧٦٤(    صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

  )٣٨٩٫١٩٦(    ٨٫٠٥٩    صافي  الزيادة/ (النقص) في النقد وشبه النقد 
  ١٫٣٤٥٫٤٦٠    ٩٥٦٫٢٦٤    النقد وشبه النقد في بداية السنة

  ٩٥٦٫٢٦٤    ٩٦٤٫٣٢٣  ٤  وشبه النقد في نھاية السنةالنقد 
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١٣  
  

   الشركة عن معلومات ١

) ٦٨وفقاً للمادة ( ٢٠٠٣أبريل  ١٩صناعات قطر ش.م.ق. ("الشركة" أو "صناعات قطر") ھي شركة مساھمة عامة تأسست في دولة قطر في 
الصادر من وزارة االقتصاد  ٢٠٠٣) لسنة ٣٣سنة بموجب القرار رقم ( ٥٠ولمدة  ٢٠٠٢لسنة ) ٥من قانون الشركات التجارية القطري رقم (

  والتجارة بدولة قطر. وأسھم الشركة مدرجة في بورصة قطر.  يقع مكتب الشركة المسجل في الدوحة، دولة قطر.
  

  .١٩٧٤لسنة  ١٠األميري رقم  والشركة األم ھي قطر للبترول، وھي مؤسسة عامة مملوكة للدولة تم تأسيسھا بموجب المرسوم
  

  تھا التابعة (يشار إليھم جميعاً بـ "المجموعة") بشكل أساسي في دولة قطر.اتعمل صناعات قطر وشرك
  

  المجموعة والتي تم إدراجھا في ھذه البيانات المالية الموحدة: منشآتيتمثل النشاط الرئيسي للشركة في العمل كشركة قابضة. فيما يلي 
  

 نسبة الملكية  بلد التأسيس العالقةنوع  
     

  %١٠٠  قطر شركة تابعة  شركة قطر ستيل (ش.م.ق) 

 شركة تابعة  شركة قطر ستيل ش.م.ح (دبي)
اإلمارات العربّية 

  %١٠٠  المتحدة
  

استخدام والشركات الزميلة التالية بكما تتضمن البيانات المالية الموحدة حصة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لشركات المشاريع المشتركة 
  طريقة حقوق الملكية:

  
  نسبة الملكية  بلد التأسيس نوع العالقة  
        

  %٨٠  قطر مشروع مشترك شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) ش.م.ق
  %٧٥  قطر مشروع مشترك شركة قطر لألسمدة الكيماوية (قافكو) ش.م.ق.م.

  %٥٠  قطر مشروع مشترك  المحدودة (كفاك) ش.م.ق.شركة قطر لإلضافات البترولية
       

 شركة زميلة  شركة صلب ستيل (ش.س.م)
المملكة العربية 

  %٣١٫٠٣  السعودية
  %٥٠  قطر شركة زميلة شركة قطر لتغليف المعادن ذ.م.م.

  %٢٥  البحرين شركة زميلة شركة فوالذ القابضة ش.م.ب
  

شركة مساھمة قطرية تأسست في دولة قطر وھي مملوكة بالكامل لشركة صناعات قطر.  ،شركة قطر ستيل (ش.م.ق) ("شركة قطر ستيل")
  تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في تصنيع قضبان الصلب وقضبان تعزيز الخرسانة لبيعھا في األسواق المحلية وأسواق التصدير.

  
وفقاً ألحكام  ٢٠٠٣يوليو  ٢٢شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة ومملوكة بالكامل للشركة في تم تأسيسھا كشركة قطر ستيل المنطقة الحرة (دبي) 

  والالئحة التنفيذية لھيئة المنطقة الحرة لجبل علي.   ١٩٩٢لسنة  ٩قانون دبي رقم 
  

طرية تأسست في دولة قطر، وھي ، شركة مساھمة قشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) ش.م.ق شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة ("قابكو")
). يتمثل نشاط قابكو في صناعة %٢٠) وشركة توتال للبتروكيماويات(فرنسا) بنسبة (%٨٠مشروع مشترك بين شركة صناعات قطر بنسبة (

  وبيع اإليثلين، والبولي إيثلين، والھكسان ومنتجات بتروكيماوية أخرى.
  

شركة مساھمة قطرية تأسست في دولة قطر، وھي مشروع مشترك  ر لألسمدة ("قافكو")شركة قطر لألسمدة الكيماوية (ش.م.ق.م) شركة قط
تتمثل أنشطة شركة قطر لألسمدة قافكو في صنع وبيع    ).%٢٥) وشركة يارا نثرالندز بي في بنسبة (%٧٥بين شركة صناعات قطر بنسبة (

  األمونيا واليوريا.
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١٤  
  

، ھي شركة مساھمة قطرية تأسست في فاك")المحدودة ("ك ش.م.ق. شركة قطر لإلضافات البتروليةشركة قطر لإلضافات البترولية المحدودة 
) وشركة أوكتين العالمية %٢٠) ومؤسسة أوبيك الشرق األوسط بنسبة (%٥٠مشروع مشترك بين شركة صناعات قطر بنسبة (كدولة قطر 

شركة ذات شخصية اعتبارية تشكلت بموجب قوانين جزر فيرجين  -) %١٥) ومؤسسة ال سي واي الشرق األوسط بنسبة (%١٥المحدودة بنسبة (
  (ام تي بي ئي) ومادة الميثانول. MTBE وتصدير مادةتاج في إن كفاكالبريطانية. يتمثل نشاط 

  
وتسري أحكامه على المجموعة.  ٢٠١٥يونيو  ١٦(قانون الشركات) حيز التنفيذ اعتبارا من  ٢٠١٥) لسنة ١١دخل قانون الشركات القطري رقم (

ما تنص عليه األحكام االنتقالية بالقانون. غير أن لكي تلتزم بشكل تام بأحكام قانون الشركات ك ٢٠١٧ولدى المجموعة مھلة حتى شھر أغسطس 
كات روزارة االقتصاد والتجارة لم تصدر بعد اللوائح التنفيذية الالزمة لتطبيق قانون الشركات. ولذا تواصل المجموعة تطبيق أحكام قانون الش

وم المجموعة حاليا بدراسة وتقييم أحكام قانون الشركات ما دامت ال تتعارض مع أحكام قانون الشركات الجديد.  وتق ٢٠٠٢) لسنة ٥السابق رقم (
  وال تتوقع أي تأثير جوھري على أنشطتھا الحالية أو نظامھا األساسي.

  
فبراير  ٢والتصريح بإصدارھا من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١تم اعتماد ھذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتھية في 

٢٠١٧.  
  

  الھامة المحاسبية والسياسات اإلعداد أسس ٢

بالسياسات المحاسبية الجوھرية المتبعة في إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة. وقد تم تطبيق ھذه السياسات بشكل ثابت  اإليضاح قائمةيتضمن ھذا 
ة المجموعة التي تتألف من شركة قطر للصناعات ش.م.ق. على مدار جميع السنوات المبينة وما عدا ذلك تم ذكره وتوضيحه. تخص البيانات المالي

  وشركاتھا التابعة.
  
  أسس اإلعداد     ١-٢
  
  االلتزام بالمعايير الدولية للتقارير المالية  ١-١-٢
  

ير المالية السارية على رتم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيرات لجنة تفسير المعايير الدولية للتقا
ارير المالية الصادرة اً للمعايير الدولية للتقالشركات التي تعد التقارير المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. تم إعداد ھذه البيانات المالية وفق

  عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. 
  
  مبدأ التكلفة التاريخية  ٢-١-٢
  

والخسارة والموجودات  بحتم إعداد ھذه البيانات المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية المحتفظ بھا بالقيمة العادلة من خالل الر
  الية المتاحة للبيع والتي يتم قياسھا بالقيمة العادلة.الم

  
  المعايير الجديدة والمعدلة التي قامت المجموعة بتطبيقھا ٣-١-٢
  

  : ٢٠١٦يناير  ١قامت المجموعة بتطبيق المعايير والتعديالت التالية ألول مرة على فترات تقاريرھا السنوية اعتباراً من 
  

  ١١تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم -محاسبة االستحواذات على الحصص في العمليات المشتركة   
  ٣٨والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٦تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -إيضاح حول الطرق المقبولة لالستھالك واإلطفاء .  
 و ٢٠١٤-٢٠١٢عايير الدولية للتقارير المالية التحسينات السنوية على دورة الم ،  
  ١تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -مبادرة اإلفصاح.   
  

  ت المستقبلية.الم ينتج عن تطبيق ھذه المعايير الجديدة والمعّدلة أي تأثير على الفترة الحالية أو أي فترة سابقة وليس من المرجح أن تؤثر على الفتر
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١٥  
  

  والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي لم تقم المجموعة بعد بتطبيقھا المعايير ٤-١-٢
  
  ٢٠١٧يناير  ١تعتبر سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ٧المحاسبي الدولي رقم  على المعيارمبادرة اإلفصاح: تعديالت .

  لم تختر الشركة تطبيق التعديالت مبكرا.
  

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ليست إلزامية للبيانات المالية عن فترة التقرير المنتھية في لقد تم نشر بعض المعايير ،
  لكن المجموعة لم تطبق ھذه المعايير والتفسيرات مبكراً. تقييم المجموعة ألثر ھذه المعايير والتفسيرات الجديدة مبين أدناه.

  
  اسم المعيار

  
  "األدوات المالية": ٩للتقارير المالية رقم المعيار الدولي 

  
، ويتناول تصنيف وقياس وإلغاء االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   طبيعة التغيير 

  . المالية، ويدخل قواعد جديدة لمحاسبة التحوط ونموذج االنخفاض في القيمة للموجودات المالية
  

على الرغم من أن المجموعة اليزال يتعين عليه إجراء تقييم تفصيلي لتصنيف وقياس الموجودات المالية إال أن   التأثير
حقوق الملكية المصنفة حاليا باعتبارھا موجودات مالية متاحة للبيع قد تبدو ملبية لشروط  أدوات استثمارات

   .تصنيفھا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وبالتالي ال يوجد تغيير في محاسبة ھذه الموجودات
  

جوھري على تصنيف وقياس ووفقا لذلك، فإن المجموعة ال تتوقع أن يكون لھذا التوجيه الجديد أي تأثير 
  . موجوداتھا المالية

  
ولن يكون ھناك تأثير على محاسبة المجموعة للمطلوبات المالية، ألن االشتراطات الجديدة تؤثر فقط على محاسبة 

المطلوبات المالية التي تم تصنيفھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وليس لدى المجموعة أي من ھذه 
االعتراف  ":األدوات المالية" ٩وتم تحويل قواعد إلغاء االعتراف من المعيار المحاسبي الدولي رقم . تالمطلوبا

   .والقياس، ولم يتغير ذلك
  

تعمل قواعد محاسبة التحّوط الجديدة على مواءمة محاسبة التحّوط مع ممارسات إدارة المخاطر الشائعة لدى 
عددا أكبر من عالقات التحوط قد تكون مؤھلة لمحاسبة التحوط، حيث وكقاعدة عامة، فإن . المجموعة بشكل أوثق

على الرغم من أن المجموعة التزال يتعين عليھا . أن المعيار يطبق النھج القائم بدرجة أكبر على مبادئ معينة
ند ع تنفيذ تقييم مفصل، إال أنه يبدو أن عالقات التحوط الحالية للمجموعة تتأھل باعتبارھا تحوطات مستمرة

وتبعا لذلك، ال تتوقع المجموعة أي تأثير جوھري على محاسبة . ٩اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  . عالقاتھا التحوطية

  
ويقتضي نموذج انخفاض القيمة الجديد االعتراف بمخصصات انخفاض القيمة بناء على خسائر االئتمان المتوقعة 

وينطبق على . ٣٩عوضا عن خسائر االئتمان المتكبدة فقط، كما ھو الحال وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
اسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الموجودات المالية المصنفة بالتكلفة المطفأة وأدوات الدين المق
" اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء" ١٥وموجودات العقد بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  . وذمم التأجير المدينة وارتباطات القروض وبعض عقود الضمانات المالية
  

ييما تفصيليا لكيفية تأثر مخصصات انخفاض القيمة نتيجة للنموذج وعلى الرغم من أن المجموعة لم تنفذ بعد تق
  .الجديد، لكن يتوقع أن ينتج عن ذلك االعتراف المبكر بخسائر االئتمان

   
ويدخل المعيار الجديد متطلبات وتغييرات موسعة فيما يخص اإلفصاح في العرض. ويتوقع أن تتغير طبيعة 

   لمالية السيما في السنة التي تم فيھا تطبيق المعيار الجديد.وحجم إفصاحات المجموعة حول أدواتھا ا

تاريخ التطبيق 
اإللزامي/ تاريخ 

التنفيذ من قبل 
  المجموعة

  . ٢٠١٨يناير  ١ينطبق على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 

   
   اإللزامي.قبل تاريخه  ٩المجموعة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم عتزم ال ت
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١٦  
  

  
  اسم المعيار

  
  ، "إيرادات العقود مع العمالء" ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

سوف يكون ھذا بديال عن معيار . أصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولية معياراً جديداً لالعتراف باإليرادات  طبيعة التغيير 
الذي يغطي  ١١الذي يغطي عقود البضائع والخدمات والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٨المحاسبة الدولي رقم 

  . عقود البناء
  

   .ويستند المعيار الجديد على مبدأ االعتراف باإليرادات عند تحويل السيطرة على البضائع أو الخدمات إلى العميل
  

  عدل للتطبيق بأثر رجعي. ويسمح المعيار باتباع منھج للتطبيق بأثر رجعي بالكامل أو منھج م
  

وتقوم اإلدارة حاليا بتقييم تأثيرات تطبيق المعيار الجديد على البيانات المالية للمجموعة وقد حددت المجاالت   التأثير 
  . التالية التي من المحتمل أن تتأثر بفعل ذلك

   
قد يتطلب  سجيلھا حاليا كمصروفاتالتكاليف التي يتم ت بعض-العقدالمحاسبة عن التكاليف المتكبدة عند تنفيذ  -

  ، و ١٥األمر االعتراف بھا كأصل بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  

عرضا منفصال في بيان المركز المالي  ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  يشترط-الحق في إعادة البضائع 
   .لحق استرداد البضائع من العميل وااللتزام بالتعويض

  
في ھذه المرحلة، ال يمكن للمجموعة تقدير تأثير القواعد الجديدة على البيانات المالية للمجموعة. وسوف تقوم 

  المجموعة بعمل تقييمات تفصيلية لتأثير ذلك على مدار فترة االثني عشر شھرا القادمة. 

تاريخ التطبيق 
اإللزامي/ تاريخ 

التنفيذ من قبل 
  المجموعة 

  . ٢٠١٨يناير  ١إلزامي للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 
  

   ٢٠١٨يناير  ١تاريخ التطبيق المتوقع من قبل المجموعة: 

  
  اسم المعيار

  
  "اإليجارات" ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ينتج عنه االعتراف بجميع اإليجارات في  وسوف. ٢٠١٦في يناير  ١٦صدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   طبيعة التغيير
يد، يتم وبموجب المعيار الجد. بيان المركز المالي، ألنه تم استبعاد الفصل بين اإليجارات التشغيلية والتمويلية

واالستثناء الوحيد ھو . وااللتزام المالي لسداد اإليجارات) الحق في استخدام العين المؤجرة(االعتراف باألصل 
  . القصيرة األمد والمنخفضة القيمةاإليجارات 

   ولن تتغير محاسبة المؤجرين بشكل جوھري.
  

لشركة وفي تاريخ التقرير، فإن ا. وسوف يؤثر المعيار بشكل أساسي على محاسبة اإليجارات التشغيلية للمجموعة  التأثير
ومع . ٢-٢٦لایر قطري، انظر اإليضاح  ١٩٩٫٦٨١لديھا ارتباطات إيجارات تشغيلية غير قابلة لإللغاء بقيمة 

ذلك، فإن المجموعة لم تحدد بعد إلى أي مدى سوف ينتج عن ھذه االرتباطات االعتراف باألصل وااللتزام 
  . للمدفوعات المستقبلية وكيفية تأثير ذلك على ربح المجموعة وتصنيف التدفقات النقدية

  
إليجارات القصيرة األمد والمنخفضة القيمة وقد تؤول بعض وقد يتم تغطية بعض االرتباطات من خالل استثناء ا

   .١٦االرتباطات إلى الترتيبات التي لن تتأھل كإيجارات بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

تاريخ التطبيق 
اإللزامي/ تاريخ 

التنفيذ من قبل 
  الشركة

وفي ھذه المرحلة، ال تنوي المجموعة تطبيق المعيار . ٢٠١٩يناير  ١إلزامي للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 
  . الجديد قبل موعده الفعلي
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١٧  
  

  مبادئ توحيد البيانات المالية وحساب حقوق الملكية ٢-٢
  
  الشركات التابعة  ١-٢-٢

  
التي تسيطر عليھا المجموعة. وتتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة، أو يكون لديھا حقوق، لعوائد متغيرة  منشآتالشركات التابعة ھي جميع ال

لشركات التابعة لنتيجة مشاركتھا في المنشأة ولديھا القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل توجيه أنشطة المنشأة. ويتم توحيد البيانات المالية 
   اريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة، ويتم إلغاء توحيد البيانات المالية اعتباراً من تاريخ انتھاء السيطرة.بصورة كاملة من ت

  
قة ما قيتم حذف كافة المعامالت واألرصدة واألرباح غير المحققة على المعامالت الداخلية بين شركات المجموعة. يتم استبعاد الخسائر غير المتح

دليال على انخفاض قيمة األصل الذي تم تحويله. يتم تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لضمان توافقھا مع لم توفر المعاملة 
  السياسات المتبعة من قبل المجموعة.

  
  الشركات الزميلة  ٢-٢-٢

  
 %٢٠ن المساھمة في الشركات الزميلة تكون عادة ما بين الشركات الزميلة ھي الشركات التي يمكن التأثير عليھا ولكن ال يمكن التحكم فيھا، علماً بأ

أدناه) بعد  ٤-٢-٢من األسھم التي لھا حق التصويت. تحتسب االستثمارات في الشركات الزميلة بطريقة حقوق الملكية المحاسبية (أنظر  %٥٠ -
  االعتراف بھا مبدئيا بالتكلفة.

  
  ترتيبات مشتركة ٣-٢-٢

  
، يتم تصنيف ترتيبات االستثمارات المشتركة في الترتيبات المشتركة باعتبارھا إما عمليات مشتركة ١١المالية رقم وبموجب المعيار الدولي للتقارير 

موعة جأو مشاريع مشتركة وذلك استنادا إلى الحقوق والتعھدات التعاقدية لكل مستثمر، بدال من الھيكل القانوني للترتيبات المشتركة. ولدى الم
   مشاريع مشتركة فقط.  

  
  لمالي الموحد.اُتحتسب االستثمارات في المشاريع المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية، بعد أن يتم االعتراف بھا مبدئياً بالتكلفة في بيان المركز 

  
  طريقة حقوق الملكية  ٤-٢-٢
  

ستثمر مبموجب طريقة حقوق الملكية، تحتسب االستثمارات مبدئياً بالتكلفة ثم يتم تعديلھا بعد ذلك الحتساب حصة المجموعة في أرباح أو خسائر ال
ل خالناتجة بعد االستحواذ في أرباح أو خسائر الشركة المستثمر فيھا في الربح أو الخسارة، وكذلك احتساب حصة المجموعة في الحركة في الد
لة يالشامل اآلخر الخاص بالشركة المستثمر فيھا في الدخل الشامل اآلخر. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح المقبوضة أو المدينة من شركات زم

  باعتبارھا تخفيضا في القيمة الدفترية لالستثمار. 
  

ية لحصتھا في المنشأة أو زائدة عنھا، بما في ذلك أي ذمم عندما تكون حصة المجموعة من خسائر االستثمار المحتسب بطريقة حقوق الملكية مساو
 ةمدينة أخرى طويلة األجل وغير مضمونة، فإن المجموعة ال تحتسب أي خسائر أخرى، إال إذا كانت قد تكبدت التزامات أو أجرت دفعات بالنياب

  عن المنشأة األخرى.
  

يتم استبعاد  .منشآتبين المجموعة وشركاتھا الزميلة إلى مقدار حصة المجموعة في ھذه اليتم استبعاد األرباح غير المتحققة من المعامالت التي تتم 
لشركات االخسائر غير المتحققة ما لم توفر المعاملة دليال على انخفاض قيمة األصل الذي تم تحويله. لقد تم تعديل السياسات المحاسبية الخاصة ب

  ضرورة لضمان توافقھا مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة.المستثمر فيھا على أساس حقوق الملكية عند ال
  

إليضاح مدى االنخفاض في قيمتھا وفقاً للسياسات المبينة في ا الملكية لتحرييتم فحص القيمة الدفترية للشركات المستثمر فيھا على أساس حقوق 
٦-٢.  

  
  التغيرات في حصص الملكية  ٥-٢-٢

  
ير المسيطرة التي ال تؤدي إلى خسارة السيطرة باعتبارھا معامالت مع حملة حقوق الملكية بالمجموعة. تعامل المجموعة المعامالت مع الحصص غ

أي تغيير في حصص الملكية يسفر عن تعديل بين القيم الدفترية للحصص المسيطرة وغير المسيطرة بحيث تعكس حصصھا النسبية في الشركة 
ديل على الحصص غير المسيطرة وأي مقابل مدفوع أو مقبوض في احتياطي منفصل ضمن حقوق التابعة. ويتم االعتراف بالفرق بين مبلغ التع
  الملكية العائدة لمالكي شركة صناعات قطر. 

  
و التأثير أ عندما تتوقف المجموعة عن توحيد البيانات المالية أو حساب حقوق الملكية ألي استثمار بسبب فقدان السيطرة أو السيطرة المشتركة
ة. وتمثل رالجوھري، فإن أي حصص محتجزة في المنشأة يعاد قياسھا إلى قيمتھا العادلة مع االعتراف بالتغير في القيمة الدفترية في الربح أو الخسا

المشتركة  يعمشارزميلة أو الالقيمة العادلة القيمة الدفترية المبدئية الخاصة بأغراض المحاسبة الالحقة للحصص المحتجزة كما ھو الحال بالشركة ال
ما لو كانت كأو الموجودات المالية. وعالوة على ذلك، فإن أي مبالغ معترف بھا سابقاً في بيان الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بتلك المنشأة تحتسب 
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١٨  
  

السابق االعتراف بھا ضمن بنود الدخل الشامل المجموعة قد استبعدت الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة بشكل مباشر. وھذا قد يعني أن المبالغ 
  األخرى يتم إعادة تصنيفھا ضمن األرباح أو الخسائر.

  
بالغ مإذا تم تخفيض حصة الملكية في مشروع مشترك أو شركة زميلة مع االحتفاظ بالتأثير الجوھري، فال ُيعاد تصنيف إال الحصة المتناسبة من ال

  خل الشامل األخرى إلى الربح أو الخسارة عند االقتضاء.التي سبق االعتراف بھا في بنود الد
  
  تقارير القطاعات ٣-٢
  

اذ القرارات خيتم إعداد تقرير عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتوافق مع إعداد التقارير الداخلية المقدمة إلى الرئيس التنفيذي، وھو المسؤول عن ات
ة عن كل يالتشغيلية بالمجموعة.  يعتبر الرئيس التنفيذي مسؤوال عن تخصيص الموارد وتقيم أداء القطاعات التشغيلية. تم عرض إفصاحات إضاف

، بما في ذلك العوامل المستخدمة لتحديد قطاعات القطاعات التي ينبغي اإلفصاح عنھا وأساس قياس المعلومات ٢٨باإليضاح قطاع على حدة 
  القطاعية.

  
  ترجمة العمالت األجنبية ٤-٢
  
  العملة الوظيفية وعملة العرض ١-٤-٢
  

لعملة اإن بنود البيانات المالية لكل شركة من شركات المجموعة يتم قياسھا بنفس عملة التعامل في البيئة االقتصادية التي تعمل بھا الشركة ("
  م.ق. .الوظيفية"). تعرض البيانات المالية الموحدة باللایر القطري وھو العملة الوظيفية وعملة العرض للبيانات المالية لشركة صناعات قطر ش

  
  المعامالت واألرصدة ٢-٤-٢
  

لخسارة ا تتم ترجمة المعامالت الناشئة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية بمعدالت الصرف في تواريخ المعامالت. يتم االعتراف في الربح أو
ة ات النقدية المقومة بالعمالت األجنبيبأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية ھذه المعامالت وعن تحويل الموجودات والمطلوب

لمؤھلة ا بأسعار الصرف في نھاية السنة. ويتم تأجيلھا في حقوق الملكية إذا كانت تتعلق بتحوطات التدفق النقدي المؤھلة وتحوطات صافي االستثمار
  أو التي تعزى إلى جزء من صافي االستثمار في عملية أجنبية. 

  
عمالت األجنبية المتعلقة بالقروض في بيان الربح أو الخسارة ضمن بند تكاليف التمويل. ويتم عرض جميع يتم عرض أرباح وخسائر صرف ال

  أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية في بيان الربح أو الخسارة على أساس الصافي ضمن إيرادات او مصروفات أخرى. 
  

لعادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم ويتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسھا بالقيمة ا
سبيل  ىاالعتراف بفروق تحويل العمالت األجنبية للموجودات والمطلوبات المسجلة بالقيمة العادلة وذلك ضمن أرباح أو خسائر القيمة العادلة. عل

األجنبية للموجودات والمطلوبات التي ليس لھا طبيعة نقدية مثل حقوق الملكية المحتفظ بھا بالقيمة  المثال، يتم االعتراف بفروق تحويل العمالت
ية جنبالعادلة من خالل الربح أو الخسارة وذلك ضمن األرباح أو الخسائر كجزء من أرباح أو خسائر القيمة العادلة. أما فروق تحويل العمالت األ

  دية مثل حقوق الملكية المصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع فيتم االعتراف بھا في بنود الدخل الشامل األخرى.للموجودات التي ليس لھا طبيعة نق
  
  شركات المجموعة ٣-٤-٢
  

تم تحويل يإن النتائج والمركز المالي للعمليات األجنبية (التي ال تعاني عملتھا من اقتصاد متضخم) والتي لھا عملة وظيفية تختلف عن عملة العرض 
  كل منھا إلى عملة العرض على النحو التالي: 

  
 خ بيان المركز المالي؛يتم تحويل الموجودات والمطلوبات لكل بيان مركز مالي بسعر الصرف عند اإلغالق بتاري  

  
  يتم تحويل اإليرادات والمصاريف لكل بيان ربح أو خسارة وبيان الدخل الشامل بمتوسط أسعار الصرف (إال إذا كان متوسط السعر ال يمثل

ً معقوالً للتأثير المتراكم ألسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت، وفي ھذه الحالة يتم تحويل اإليرادات  بأسعار  والمصاريفتقريبا
  الصرف في تواريخ المعامالت)؛ و

  
 .تدرج جميع فروق الصرف الناتجة في الدخل الشامل اآلخر  
  

األجنبية، والقروض وغيرھا من  منشآتوعند توحيد البيانات المالية، فإن فروق الصرف الناشئة عن ترجمة أي من صافي االستثمارات في ال
و تسديد أ األدوات المالية المصنفة باعتبارھا تحوطات لتلك االستثمارات، يتم االعتراف بھا في بنود الدخل الشامل األخرى. عند بيع عملية أجنبية

ح أو ربح أو الخسارة، كجزء من الربأي القروض التي تشكل جزءا من صافي االستثمار، فإن فروق الصرف المرتبطة بذلك يعاد تصنيفھا إلى ال
  الخسارة عند البيع. 

  
ية ويتم بويتم التعامل مع تعديالت الشھرة والقيمة العادلة الناشئة عن االستحواذ على عملية أجنبية باعتبارھا موجودات ومطلوبات للعملية األجن

  ترجمتھا بسعر اإلقفال.



  صناعات قطر ش.م.ق.
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في 

  المالية الموحدة بياناتللاإليضاحات المتممة 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)

  

١٩  
  

  ممتلكات ومصانع ومعدات ٥-٢
  

والمصانع والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستھالك المتراكم وأي خسائر متراكمة عن االنخفاض في القيمة. تتضمن التكلفة يتم بيان الممتلكات 
حسبما يكون  ،التاريخية النفقات المرتبطة مباشرة باقتناء البنود. يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو احتسابھا كأصٍل منفصل
د بشكٍل موثوق نمالئماً، فقط عندما يكون من الُمرّجح أن تتدفق إلى المجموعة فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة الب
رى في بيان خبه. يلغى االعتراف بالقيمة الدفترية ألي عنصر مسجل كأصل منفصل عند استبداله. يتم إدراج جميع تكاليف الصيانة واإلصالح األ

  الربح أو الخسارة الموحد وبنود الدخل الشامل األخرى خالل فترة التقرير التي يتم تكبدھا فيھا.
  

يتم احتساب االستھالك لتخصيص تكلفة الموجودات على مدار أعمارھا اإلنتاجية على أساس طريقة القسط الثابت وذلك عندما تصبح الموجودات 
. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطرق حساب االستھالك بنھاية كل فترة تقرير مالي مع جاھزة لالستخدام المقصود منھا

  احتساب أثر أي تغييرات في التقديرات على أساس مستقبلي.
  

  وقد قدرت المجموعة األعمار اإلنتاجية لكل تصنيف للموجودات على النحو التالي:
  

  سنة ٢٥ المباني
  سنة ٢٥  وإنشاءاتمصانع

  سنة ١٥  معدات ثقيلة متحركة
  سنوات ٤  مركبات

  سنوات ١٠  أثاث وتجھيزات
  سنوات ٥  معدات مكتبية

  
ائر خس إن العقارات التي تكون قيد اإلنشاء أو التأجير أو ألغراض إدارية أو ألغراض لم يتم تحديدھا بعد يتم إدراجھا بالتكلفة ويطرح منھا أي

ً للسياسة المحاسبية انخفاض في القيمة  معترف بھا. تشتمل التكلفة على األتعاب المھنية وتكاليف االقتراض للموجودات المؤھلة المرسملة وفقا
تخدام سللمجموعة. وتصنف ھذه الممتلكات إلى الفئات المناسبة وفقا لبند الممتلكات والمصانع والمعدات عند االنتھاء منھا وحين تكون جاھزة لال

والمعدات عندما تصبح الموجودات جاھزة  مصانعا. يبدأ استھالك ھذه الموجودات على نفس أساس العناصر األخرى لبند الممتلكات والالمقصود منھ
  لالستخدام المقصود منھا.

  
طب القيمة الدفترية ويتم شوالمعدات التي تتم المحاسبة عنھا بشكل منفصل  مصانعيتم رسملة النفقات المتكبدة الستبدال أي جزء من بنود الممتلكات وال

والمعدات  مصانعلاللعنصر المستبدل. تتم رسملة النفقات الالحقة األخرى فقط عندما تكون ھناك زيادة في المنافع االقتصادية المستقبلية لبند الممتلكات و
  اآلخر عند تكبد النفقات. المرتبط بھا. ويتم إدراج جميع نفقات االقتراض في بيان الربح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل

  
والمعدات عند االستبعاد أو عندما يكون من المتوقع توقف أي منافع اقتصادية مستقبلية من  مصانعيتم إلغاء االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات وال

 تاستخدام أو استبعاد ھذه البنود. يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن إلغاء االعتراف بأصل ما (تحسب على أساس الفرق بين صافي متحصال
  لغاء االعتراف باألصل.إو الخسارة الموحد والدخل الشامل اآلخر في السنة التي يتم فيھا البيع والقيمة الدفترية لألصل) في بيان الربح أ

  
  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية ٦-٢
  

لن  نهواألحداث بأيتم مراجعة الموجودات غير المالية التي تخضع لالستھالك أو اإلطفاء لتحري أي انخفاض في قيمتھا عندما يستدل من الظروف 
ھا، تداد قيمتھا الدفترية. الموجودات غير المالية التي ليس لھا أعمار محددة ال تخضع لإلطفاء ويتم فحصھا سنويا الستبيان االنخفاض في قيميتم استر

  أو بصورة أكثر تكرارا إذا تبين من األحداث أو التغييرات في الظروف بأنھا قد تنخفض في قيمتھا. 
  

لة لالسترداد بويعترف بخسارة االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل ما القيمة المقدر استردادھا عن ھذا األصل. وتعرف القيمة القا
جميع ة، يتم تألصل ما بأنھا القيمة العادلة لألصل مخصوما منھا تكاليف البيع أو قيمته المستخدمة أيھما أعلى. وألغراض تقييم انخفاض القيم

النقدية  تالموجودات ألدنى المستويات التي ينتج عنھا تدفقات نقدية واردة يمكن تحديدھا بشكل منفصل والتي تعتبر مستقلة إلى حد كبير عن التدفقا
  الواردة من الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات األخرى (وحدات تكوين النقد). 

  
ية بخالف الشھرة التي تعرضت النخفاٍض في قيمتھا لتحري احتمال عكس االنخفاض في القيمة بنھاية فترة كل تتم مراجعة الموجودات غير المال

  تقرير.



  صناعات قطر ش.م.ق.
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في 

  المالية الموحدة بياناتللاإليضاحات المتممة 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)

  

٢٠  
  

  الموجودات المالية ٧-٢
  
  التصنيف ١-٧-٢
  

" و تصنف المجموعة موجوداتھا المالية بالفئات التالية: "قروض وذمم مدينة"،  و"موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
  "موجودات مالية متاحة للبيع". 

  
رجة في سوق نشط.  وتقوم اإلدارة يعتمد التصنيف على الغرض الذي من أجله تم شراء الموجودات المالية، ما إذا كانت الموجودات المالية مد

  بتحديد التصنيف الخاص بالموجودات المالية من تاريخ االعتراف األولي بھا. 
  
  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  )أ(
  

و موجودات مالية يتم تصنيفھا عند تشتمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على استثمارات محتفظ بھا للتداول 
رض البيع غاالعتراف األولي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم تصنيف الموجودات المالية كمحتفظ بھا للتداول في حال تم اقتناؤھا ل

ط ة من قبل المجموعة والتي ال تلبي شروفي المستقبل القريب. يتضمن ھذا المستوى استثمارات محتفظ بھا للتداول وأدوات مالية مشتقة مبرم
. يتم إدراج الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة في بيان ٣٩محاسبة التحوط حسب تعريف المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  ارة الموحد. المركز المالي الموحد بالقيمة العادلة مع االعتراف باألرباح والخسائر في بيان الربح أو الخس
  
  قروض وذمم مدينة  )ب(
  

من ض القروض والذمم المدينة ھي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وال يتم تداولھا في سوق نشطة. وتدرج
موجودات شھرا بعد نھاية فترة التقرير المالي. ويتم تصنيفھا على أنھا  ١٢الموجودات المتداولة فيما عدا الموجودات التي يستحق أجلھا ألكثر من 

ح اغير متداولة. وتصنف المجموعة القروض واألرصدة المدينة ضمن "ذمم مدينة تجارية وأخرى" و"نقد وشبه النقد" في بيان المركز المالي (إيض
  ).٤و  ١١رقم 

  
  موجودات مالية متاحة للبيع  )ج(
  

. في ھذه الفئة أو ال يتم تصنيفھا في أي من الفئات األخرى تعد الموجودات المالية المتاحة للبيع أدوات مالية غير مشتقة والتي إما يتم تخصيصھا
  شھرا من نھاية فترة التقرير المالي. ١٢ويتم إدراجھا في الموجودات غير المتداولة ما لم يستحق االستثمار أو ترغب اإلدارة في بيعھا في غضون 

  
  االعتراف والقياس ٢-٧-٢
  

ع أو شراء ييتم االعتراف بعمليات الشراء والبيع االعتيادية للموجودات المالية في تاريخ المتاجرة وھو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة ملزمة بب
القيمة العادلة  يتم قياسھا باألصل. يتم االعتراف األولي بالموجودات المالية بالقيمة العادلة مضافا إليھا تكاليف المعاملة لجميع الموجودات المالية التي ال

  من خالل األرباح أو الخسائر. 
  

ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم تسجيل االستثمارات المصنفة باعتبار ا موجودات مالية ھيتم تسجيل القروض والذمم المدينة الحقا
  س ھذه االستثمارات الحقا بالقيمة العادلة على أساس كل استثمار على حدة. متاحة للبيع مبدئيا بالتكلفة. بعد القياس األولي، يتم قيا

  
موحد ليتم االعتراف بالمكاسب والخسائر غير المحققة مباشرة في بنود الدخل الشامل األخرى ويتم تجميعھا في بيان التغيرات في حقوق الملكية ا

وق الملكية التي ال يكون لھا سعر سوقي مدرج في سوق نشط وقيمتھا العادلة ال يمكن ضمن "احتياطي القيمة العادلة". واالستثمارات في أدوات حق
  قياسھا بشكل موثوق يتم قياسھا بالتكلفة. 

  
 شامل األخرىالعندما يتم استبعاد الورقة المالية، فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بھا سابقا في بيان الدخل الشامل الموحد وبنود الدخل 

  والتي تراكمت في حقوق الملكية يتم االعتراف بھا في بيان الربح أو الخسارة الموحد. 
  

لدخل الشامل ا توزيعات األرباح المحققة مع االحتفاظ باالستثمارات المالية المتاحة للبيع يتم االعتراف بھا في بيان الربح أو الخسارة الموحد وبنود
  ".األخرى ضمن "إيرادات توزيعات األرباح

  
لمدرج في ختام ا بالنسبة لالستثمارات المتاحة للبيع، والتي يتم تداولھا في أسواق مالية منظمة، يتم تحديد القيمة العادلة لھا بالرجوع إلى سعر السوق

ية، فإن لھا أسعار حالاألعمال في تاريخ التقرير. بالنسبة لالستثمارات المدرجة في سوق أسھم غير نشطة، أو المتداولة بكميات صغيرة أو ليس 
  القيمة العادلة يتم قياسھا باستخدام القيمة الحالية للتدفقات النقدية أو أي طريقة أخرى معتمدة.

  
  في حالة عدم وجود طريقة موثوق بھا لقياس ھذه االستثمارات، يتم إدراجھا بالتكلفة ناقصا أي انخفاض في قيمتھا.



  صناعات قطر ش.م.ق.
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في 
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٢١  
  

انقضاء الحق في استالم التدفقات النقدية من الموجودات أو قيام المجموعة بنقل جميع مخاطر وامتيازات  وُيلغى االعتراف بالموجودات المالية عند
  الملكية بشكل أساسي. 

  
  المقاصة بين األدوات المالية ٣-٧-٢

  
ووجود  قانوني بإظھارھا بالصافييتم تسوية الموجودات والمطلوبات المالية على أن تعرض في بيان المركز المالي بالقيمة الصافية عند وجود التزام 

  النية في تسويتھا على أساس القيمة الصافية، أو االعتراف باألصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت.
  

  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية ٤-٧-٢
  

  موجودات مدرجة بالتكلفة المطفأة  )أ(
  

وعي على أن األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية قد تعرضت تقوم المجموعة بنھاية كل فترة مالية بتقييم ما إذا كان ھناك دليل موض
ة جالنخفاض في قيمتھا. تنخفض قيمة األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية فقط عند وجود دليل موضوعي على حدوث انخفاض في القيمة نتي

دث الخسارة") ويكون لحدث (أو أحداث) الخسارة أثر على التدفقات النقدية لحدث أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف األولي باألصل ("ح
  المستقبلية المتوقعة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية التي يمكن تقديرھا بشكل يعتمد عليه.

  
لصعوبات مالية كبيرة أو عجز عن السداد أو تأخر قد يشمل الدليل على االنخفاض في القيمة مؤشرات تدل على مواجھة المدين أو مجموعة من المدينين 

ت ر البيانافي سداد الفوائد أو الدفعات األصلية أو احتمالية دخول المدين في إجراءات إشھار إفالس أو إعادة ھيكلة مالية من أي نوع أو عندما تشي
لمقترنة ة المقدرة، مثل التغيرات في المتأخرات أو الظروف االقتصادية االجديرة بالمالحظة إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلي

  بحاالت التخلف عن السداد.
  

مستقبلية التقديرية لبالنسبة لفئة القروض والذمم المدينة، يتم قياس مبلغ الخسارة بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية ا
ئتمان المستقبلية التي لم يتم تكبدھا) مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي الخاص باألصل المالي. يتم خفض القيمة الدفترية لألصل (باستثناء خسائر اال

  ويتم االعتراف بمبلغ الخسارة في بيان الدخل الشامل.
  

بطا بصورة موضوعية بوقوع حدث ما بعد االعتراف إذا انخفضت قيمة الخسارة الخاصة باالنخفاض في القيمة في فترة الحقة وكان االنخفاض مرت
راف تبخسارة االنخفاض في القيمة (مثل تحسن في معدل التصنيف االئتماني للمقترض)، يتم االعتراف برد خسارة االنخفاض في القيمة السابق االع

  بھا في بيان الدخل الشامل الموحد.
  
  الموجودات المصنفة باعتبارھا متاحة للبيع  )ب(
  

 عرضتتقوم المجموعة بنھاية كل فترة مالية بتقييم ما إذا كان ھناك دليل موضوعي على أن األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية قد ت
كية المصنفة لالنخفاض في قيمتھا. بالنسبة لسندات الدين، تستخدم المجموعة المعيار المشار إليه في الفقرة (أ) أعاله. وفى حالة استثمارات حقوق الم

يمة الموجودات. ق باعتبارھا متاحة للبيع، فإن االنخفاض الملحوظ أو طويل األجل في القيمة العادلة للورقة المالية دون تكلفتھا يعتبر دليال على انخفاض
لفة االستحواذ تي تم قياسھا بالفرق بين تكال – الخسارة المتراكمة للبيع، فإنوإذا تبين وجود دليل موضوعي على ذلك بالنسبة للموجودات المالية المتاحة 

بعادھا من يتم است –والقيمة العادلة الحالية ناقصا أية خسارة في انخفاض القيمة بذلك األصل المالي الذي سبق االعتراف به ضمن الربح أو الخسارة
خسارة عكس خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بھا في حقوق الملكية واالعتراف بھا ضمن الربح أو الخسارة. وال يتم من خالل بيان الربح أو ال

ن الممكن كان مبيان الدخل الشامل ضمن أدوات حقوق الملكية. إذا زادت القيمة العادلة في فترة الحقة ألدوات الدين المصنفة باعتبارھا متاحة للبيع، و
خفاض في القيمة ضمن الربح أو الخسارة، يتم عكس خسارة االنخفاض ربط ھذه الزيادة بصورة موضوعية بوقوع حدث ما بعد االعتراف بخسارة االن

  من خالل بيان الربح أو الخسارة.
  
  المشتقات وأنشطة التحوط ٨-٢
  

كل فترة تقرير. دلة في نھاية ايتم االعتراف بالمشتقات مبدئيا بالقيمة العادلة في التاريخ الذي يتم فيه إبرام عقد األداة المشتقة ويعاد قياسھا الحقا بقيمتھا الع
ر طبيعة البند اتعتمد محاسبة التغيرات الالحقة في القيمة العادلة على ما إذا كانت المشتقات مصنفة كأداة تحوط، فإن كان األمر كذلك، يؤخذ في االعتب

  المتحوط له. وتصّنف المجموعة بعض المشتقات على أنھا إما:
  
  ات المعترف بھا أو االرتباطات المؤكدة (تحوطات القيمة العادلة)؛ أوتحوطات القيمة العادلة للموجودات أو المطلوب  •

 تحوطات من مخاطر محددة مرتبطة التدفقات النقدية للموجودات والمطلوبات المعترف بھا والمعامالت المتوقعة المحتملة بشكل كبير (تحوطات•  
  التدفقات النقدية)
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ط بين أدوات التحوط والبنود المحوطة، وكذلك أھداف إدارة المخاطر الخاصة بھا واستراتيجية إجراء توثق المجموعة في بداية المعاملة عالقة التحو
في  ةمعامالت التحوط المختلفة. كما توثق المجموعة تقييماتھا، سواء في بداية التحوط وعلى أساس مستمر، حول ما إذا كانت المشتقات المستخدم

  ر في إجراء المقاصة بين التغييرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبنود المحوطة.معامالت التحوط وستظل فعالة بشكل كبي
  

شھراً، وُيصنف  ١٢تصنف كامل القيمة العادلة لمشتق التحوط كأصل أو التزام غير متداول عندما تزيد فترة االستحقاق المتبقية للبند المتحوط له عن 
  شھراً. ُتصنف المشتقات كأصل أو التزام متداول. ١٢فترة االستحقاق المتبقية عن كأصل أو التزام متداول عندما تقل 

  
  تحوطات التدفقات النقدية  )أ(
  

للتدفقات النقدية،  تيتم االعتراف في بنود الدخل الشامل األخرى بالجزء الفعال في التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية المحددة والمؤھلة كتحوطا
ھذا الجزء مجمعاً تحت بند االحتياطيات في حقوق الملكية. ويتم االعتراف بأي ربح أو خسارة فيما يتعلق بالجزء غير الفّعال مباشرة في  ويتم إظھار

  األرباح أو الخسائر ضمن اإليرادات األخرى أو المصروفات األخرى.
  

يل في الفترات التي يؤثر فيھا البند المحوط على األرباح أو الخسائر (على سبويعاد تصنيف المبالغ المتجمعة في حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر 
دة للتحوط من ئالمثال عند حدوث البيع المتوقع الذي يتم التحوط له). يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء الفعال لمبادالت معدل الفا

ئر ضمن "تكاليف التمويل". يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء الفعال لعقود الصرف القروض ذات المعدل المتغير في األرباح أو الخسا
ھا عن لاآلجلة للتحوط من مبيعات التصدير  في األرباح أو الخسائر ضمن "المبيعات". ومع ذلك، عندما تسفر المعاملة المتوقعة التي يتم التحوط 

 المخزون أو الموجودات الثابتة)، فإن األرباح والخسائر التي تم تأجيلھا سابقا في حقوق الملكية يتم إعادة تصنيفھا االعتراف باألصل غير المالي (مثال
ھا تكلفة السلع رمن حقوق الملكية وإدراجھا في القياس األولي لتكلفة األصل. يتم االعتراف بالمبالغ المؤجلة بشكل نھائي في األرباح أو الخسائر باعتبا

  عة في حالة المخزون أو كاستھالك أو انخفاض القيمة في حالة الموجودات الثابتة.المبا
  

ية في وق الملكعند انتھاء أداة التحوط أو بيعھا أو إلغائھا أو عندما ال تعود مطابقة لمعايير محاسبة التحوط، تبقى أي أرباح أو خسائر موجودة في حق
ند االعتراف بالمعاملة المتوقعة في األرباح أو الخسائر. وفي حال لم يعد من المحتمل إجراء المعاملة ذلك الوقت ضمن حقوق الملكية وتدرج أخيراً ع

  المتوقعة، فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة التي أدرجت ضمن حقوق الملكية يعاد تصنيفھا مباشرة في األرباح أو الخسائر.
  

لتحوط. إن التغيرات في القيمة العادلة لألداة المشتقة غير المؤھلة لمحاسبة التحوط يتم احتسابھا ھناك أدوات مشتقة محددة ال تكون مؤھلة لمحاسبة ا
  مباشرة في الربح أو الخسارة وتدرج ضمن إيرادات أخرى أو مصروفات أخرى.

  
  النقد وشبه النقد ٩-٢
  

 صندوق والودائع المحتفظ بھا تحت الطلب لدى المؤسساتألغراض عرض بيان التدفقات  النقدية الموحد، فإن النقد وشبه النقد يتضمن النقد بال
يوما أو أقل والتي يمكن تحويلھا لمبالغ نقدية معروفة وال  ٩٠المالية واالستثمارات عالية السيولة على المدى القصير ذات فترات استحقاق أصلية 
 السحوبات البنكية على المكشوف تحت بند القروض ضمن تتعرض لمخاطر جوھرية للتغير في القيمة والسحوبات البنكية على المكشوف. تظھر

  المطلوبات المتداولة في بيان المركز المالي الموحد.
  
  ذمم مدينة تجارية وأخرى ١٠-٢
  

ة بعد خصم مخصص ييتم االعتراف مبدئيا بالذمم المدينة التجارية واألخرى بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعل
  االنخفاض في القيمة. 

  
ذمم في نطاق عمليات الشركة العادية. ُتصنف ال تمثل الذمم المدينة التجارية المبالغ المستحقة من العمالء نظير سلع تم بيعھا أو خدمات تم تقديمھا

 المدينة التجارية ضمن فئة الموجودات المالية كقروض وذمم مدينة. القروض والذمم المدينة األخرى ھي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة
ا في وجودات متداولة، إذا كان تحصيل المبالغ متوقعذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وال يتم تداولھا في سوق نشطة. ويتم تصنيفھا باعتبارھا م

  غضون سنة واحدة أو أقل. وخالف ذلك، يتم عرض ھذه الذمم المدينة باعتبارھا موجودات غير متداولة. 
  

اس الحقا لقيمة العادلة وتقتنشأ الذمم المدينة األخرى عموماً من معامالت خارج األنشطة التشغيلية االعتيادية للمجموعة. ويتم االعتراف بھا مبدئيا با
كانت  لبالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي بعد خصم أي انخفاض في القيمة. ويتم تصنيفھا باعتبارھا موجودات متداولة في حا

  قابلة للتحصيل خالل عام واحد أو أقل.
  

  .٤-٧-٢تجارية واألخرى باإليضاح رقم تم عرض سياسات المجموعة المتعلقة بانخفاض قيمة الذمم المدينة ال
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  مخزون ١١-٢
  

كانه وحالته ميتم قياس المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق، أيھما أقل. التكاليف ھي عبارة عن مصروفات تم تكبدھا لنقل كل منتج إلى 
  الحالية، وذلك على النحو التالي:

  
 ومات والخصومات على أساس المتوسط المرجح المتحرك.تكلفة الشراء بعد خصم الحس -مخزون المستودع  

  
 وتكاليف اإلنتاج على أساس المتوسط المرجح. وتشتمل تكاليف اإلنتاج على تكاليف المواد المباشرة  -األعمال قيد التنفيذ ومخزون المنتج النھائي

  التشغيلية العادية.والعمالة المباشرة والتوزيع المناسب للنفقات العامة المخصصة على أساس الطاقة 
  

زمة إلتمام الويمثل صافى القيمة الممكن تحقيقھا سعر البيع المقدر في مسار األعمال العادية بعد خصم تكاليف اإلنجاز المقدرة والتكاليف المقدرة ال
  عملية البيع.

  
  ذمم دائنة تجارية وأخرى  ١٢-٢
  

البضائع أو الخدمات التي تم الحصول عليھا في سياق العمل العادي من الموردين قبل نھاية الذمم الدائنة التجارية واألخرى ھي التزامات بسداد قيمة 
قل. وخالف أالسنة المالية والتي لم يتم سدادھا. ويتم تصنيف الذمم الدائنة باعتبارھا مطلوبات متداولة في حالة استحقاق الدفع خالل عام واحد أو 

  متداولة.ذلك، يتم عرضھا باعتبارھا مطلوبات غير 
  

  ُتحتسب الذمم الدائنة التجارية مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
  
  قروض ١٣-٢
  

أي فرق بين و يتم االعتراف بالقروض مبدئيا بالقيمة العادلة، مخصوما منھا تكاليف المعاملة المتكبدة. وتقاس القروض الحقا بالتكلفة المطفأة،
طريقة  مالمتحصالت (مخصوما منھا تكاليف المعاملة) وقيمة االسترداد يتم االعتراف به في بيان الربح أو الخسارة على مدار فترة القروض باستخدا

  معدل الفائدة الفعلي.
  

تمل بالقرض إلى القدر الذي يكون فيه من المحيتم االعتراف بالرسوم المسددة إلنشاء تسھيالت القروض باعتبارھا ضمن تكاليف المعاملة الخاصة 
حتمال اسحب بعض أو جميع ھذه التسھيالت. وفي ھذه الحالة، يتم تأجيل الرسوم لحين إجراء السحب. وإلى القدر الذي ال يتبين فيه وجود دليل على 

دار دفع الخاصة بخدمات السيولة ويتم إطفاؤھا على مسحب بعض أو جميع التسھيالت، فإن الرسوم تتم رسملتھا باعتبارھا ضمن الدفعات المسبقة ال
  فترة التسھيالت المرتبطة بھا.

  
لدفترية لاللتزام ا يتم استبعاد القروض من بيان المركز المالي الموحد عندما يتم تنفيذ االلتزام الوارد بالعقد أو إلغائه أو انقضائه. الفرق بين القيمة

رف آخر والمبلغ النقدي المدفوع، يما في ذلك أي موجودات غير نقدية محولة أو مطلوبات تم تحملھا، يتم المالي الذي تم إطفاؤه أو تحويله لط
  االعتراف به في األرباح أو الخسائر باعتباره إيرادات أخرى أو تكاليف تمويل. 

  
شھراً بعد فترة  ١٢اللتزام لفترة ال تقل عن يتم تصنيف القروض كمطلوبات متداولة ما لم يتوفر لدى المجموعة حق غير مشروط بتأجيل تسوية ا

  التقرير. 
  
  تكاليف االقتراض ١٤-٢
  

 لتضاف تكاليف القروض العامة والمحددة، والعائدة مباشرة إلى حيازة أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤھلة، والتي ھي موجودات تحتاج بشك
أو بيعھا، إلى تكلفة تلك الموجودات إلى حين تجھيز الموجودات لالستخدام ضروري لفترة أساسية من الوقت لتجھيزھا لالستخدام المقصود لھا 

  المقصود لھا أو بيعھا.
  

راض تيتم خصم إيرادات االستثمار المحققة باالستثمار المؤقت للقروض المحددة ريثما يتم خصم نفقاتھا لتأھيل الموجودات من خالل تكاليف االق
  المستحقة للرسملة.

  
  االقتراض األخرى ضمن الربح أو الخسارة في الفترة المالية التي تحدث فيھا.ويتم إدراج جميع 
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٢٤  
  

  منافع الموظفين ١٥-٢
  
  التزامات قصيرة االجل ١-١٥-٢
  

امل كتدرج المطلوبات عن األجور والرواتب، بما في ذلك المنافع غير النقدية واإلجازات السنوية والمرضية المتراكمة والمتوقع تسويتھا بشكل 
ا ھشھراً بعد نھاية الفترة التي يقدم فيھا الموظفون الخدمة ذات العالقة فيما يتعلق بخدمات الموظفين حتى نھاية فترة التقرير ويتم قياس ١٢خالل 

  بالمبالغ المتوقع دفعھا عند تسوية المطلوبات. وتدرج المطلوبات ضمن ذمم دائنة تجارية وأخرى.
  
  منافع بعد التوظيف ٢-١٥-٢
  

  مجموعة لوائح منافع واشتراكات التقاعد المحددة.تنفذ ال
  
  اشتراكات التقاعد المحددة الئحة   )أ(
  

تأمين المعاشات التي تدار بشكل عام على أساس إلزامي. وليس لدى المجموعة أي التزامات بلوائح تقوم المجموعة بسداد االشتراكات الخاصة 
باالشتراكات ضمن تكلفة الموظفين عند استحقاقھا. يتم االعتراف باالشتراكات المدفوعة مسبقا كأصل أخرى بالسداد بعد سداد االشتراكات. ويعترف 

  إلى القدر الذي يتاح فيه االسترداد النقدي أو خفض المدفوعات المستقبلية.
  

  المنافع المحددةالئحة (ب)  
  

ع منافع المعاشات المحددة القيمة الحالية اللتزام المنافولوائح يمثل االلتزام المعترف به في بيان المركز المالي فيما يتعلق بمكافأة نھاية الخدمة 
  .المحددة في نھاية فترة التقرير المالي. ويتم احتساب التزام المنافع المحددة سنويا باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة

  
ائدة على سندات فويتم تحديد القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة عن طريق خصم التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية المقدرة وباستخدام معدل ال

ذه دم وجود سوق واسعة لھالشركات عالية الجودة والمقومة بالعملة التي ُتسدد بھا المنافع والتي لھا آجال تقارب آجال تلك االلتزامات. وفي حال ع
  السندات، يتم تطبيق أسعار سوق السندات الحكومية.

  
الفترة  ييتم االعتراف بمكاسب وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التسويات والتغييرات السابقة في االفتراضات االكتوارية، في حال كانت مادية، ف

يان المركز الملكية وفي ب ويتم إدراجھا في األرباح المدورة في بيان التغيرات في حقوق  التي حدثت فيھا ومباشرة في بنود الدخل الشامل األخرى.
  ، إن وجدت. المالي

  
  منافع أخرى قصيرة األجل للموظفين ٣-١٥-٢
  

يتم ويتم قياس االلتزامات عن منافع الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم ويتم إدراجھا بالمصروفات عند تقديم الخدمة ذات الصلة. 
سداد ھذا ب االعتراف بااللتزام عن المبلغ المتوقع سداده بموجب مكافآت نقدية قصيرة األجل إذا كان لدى المجموعة التزام قانوني أو استداللي حالي

  المبلغ نتيجة للخدمة السابقة للموظف وأن يكون باإلمكان قياس ھذا االلتزام بشكل يعتمد عليه.
  

  المخصصات
  

عندما يترتب على المجموعة التزام قانوني أو ضمني حالي نتيجة ألحداث سابقة، ويكون من المحتمل أن يقتضي األمر خروج ُتحتسب المخصصات 
  لمستقبلية.اموارد لتسوية االلتزام، ويكون مبلغ االلتزام قد تم تقديره على نحو موثوق به. وال يتم االعتراف بالمخصصات المتعلقة بخسائر التشغيل 

  
 بوجود عدد من االلتزامات المماثلة، يتم تحديد احتمال الحاجة إلى تدفقات نقدية صادرة للتسوية بمراعاة فئة االلتزامات ككل. يتم احتساوفي حالة 

  المخصص حتى مع وجود احتمال ضئيل بخروج موارد تتعلق بأي بند ُمدرج في نفس فئة االلتزامات.
  

وقعة لسداد االلتزام باستخدام معدل يعكس التقدير السوقي الحالي للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر تقاس المخصصات بالقيمة الحالية للنفقات المت
  المرتبطة بااللتزام. ويتم االعتراف بالزيادة في المخصص التي تنشأ بسبب مرور الوقت كمصروفات فوائد.

  
  االعتراف باإليرادات ١٦-٢
  

المستلمة أو المستحقة وھي تمثل المبالغ المستحقة مقابل السلع التي تم توريدھا وتدرج صافية من تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبالغ المالية 
ت االحسومات والخصومات التجارية والعوائد والمبالغ المحصلة نيابة عن الغير بما في ذلك ضرائب القيمة المضافة. تعترف المجموعة باإليراد

وعندما يكون من المرجح أن تؤول منفعة اقتصادية مستقبلية إلى المجموعة وعندما تتحقق معايير  عندما يكون من الممكن قياسھا بشكل موثوق
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٢٥  
  

 لمحددة لكل من أنشطة المجموعة كما ھو موضح أدناه. وتعتمد المجموعة في تقديراتھا على النتائج السابقة مع األخذ في الحسبان نوع العمي
  والمعاملة وتفاصيل كل اتفاق على حدة.

  
  بيع منتجات الصلب    )أ(
  

تسليم ب تقوم المجموعة بتصنيع وبيع مجموعة متنوعة من منتجات الصلب والمنتجات الثانوية. يتم االعتراف بمبيعات البضائع عندما تقوم  المجموعة
ر على قبول ير مستوف بما يؤثالمنتجات إلى العميل، ويتمتع العميل بمطلق الحرية في اختيار منفذ وسعر بيع المنتجات، وأال يكون ھناك التزام غ

  العميل للمنتجات.
  

فقا لعقد البيع ووال يتم التسليم إال بعد شحن البضائع إلى الموقع المحدد وتحويل مخاطر التقادم والخسائر إلى العميل، وإما أن يقبل العميل المنتجات 
  جميع معايير القبول. مع انقضاء أحكام القبول أو أن يكون لدى المجموعة دليل موضوعي على استيفاء

  
لبيع. ا ويتم قياس اإليرادات من المبيعات على أساس السعر المحدد في عقود البيع، صافية من خصومات المشتريات بالجملة التقديرية والعوائد عند

ريات السنوية ملة على أساس المشتيتم االستعانة بالخبرة المتراكمة لتقدير وترتيب الخصومات والمردودات. يتم تقييم الخصومات على مشتريات الج
  يوما. ٩٠إلى  ٣٠المتوقعة. ال يعد أي عنصر من عناصر التمويل قائم حاليا ألن المبيعات تتم بفترة ائتمان لمدة تتراوح من 

  
  تكاليف اإلدارة والخدمات    )ب(
  

  يتم االعتراف برسوم اإلدارة والخدمات في الفترة المحاسبية التي تم فيھا تقديم الخدمات. 
  

  إيرادات فوائد     (ج)
  

ينة، ديتم االعتراف بإيرادات الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. وعند انخفاض قيمة أي أصل مالي مصنف ضمن فئة القروض والذمم الم
بتخفيض القيمة الدفترية إلى القيمة القابلة لالسترداد، باعتبارھا التدفق النقدي التقديري المستقبلي مخصوما على أساس معدل الفائدة تقوم المجموعة 

لتي ا الفعلي األصلي لألداة المالية، ويستمر االعتراف بالخصم كإيرادات فوائد. ويتم االعتراف بإيرادات الفوائد على القروض والذمم المدينة
  انخفضت قيمتھا باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي األصلي.

  
  إيرادات توزيعات أرباح)  (د
  

ك، فقد لتثبت توزيعات األرباح عندما يتأكد الحق في استالم ھذه المدفوعات. وھذا ينطبق حتى وإن تم سدادھا من أرباح ما قبل االستحواذ.  ومع ذ
  .٤-٧-٢قيمة باالستثمار كنتيجة لذلك، أنظر اإليضاح رقم يحتاج األمر إلى اختبار االنخفاض في ال

  
  عقود اإليجار التشغيلي ١٧-٢
  

تمت  ييتم تصنيف اإليجارات التي يتحمل فيھا المؤجر جزءا كبيراً من مخاطر ومكاسب الملكية باعتبارھا إيجارات تشغيلية. وتظھر المدفوعات الت
  يتم استالمھا من المؤجر) في بيان الدخل الشامل بطريقة القسط الثابت على مدار فترة اإليجار.تحت بند اإليجارات التشغيلية (بعد خصم أي حوافز 

  
  اشتراكات الصندوق االجتماعي ١٨-٢
  

من صافي الربح الموحد للسنة في صندوق دعم األنشطة الرياضية والثقافية واالجتماعية والخيرية.  %٢٫٥تقوم المجموعة بسداد اشتراكات تعادل 
  . ٢٠٠٨لسنة  ١٣ويتم عرض ذلك في بيان التغيرات في حقوق الملكية كمبلغ مخصص من الربح وفقا للقانون رقم 

  
  توزيعات األرباح ١٩-٢
  

 ،االعتراف بمطلوبات توزيعات األرباح لمبلغ توزيعات األرباح المعلنة، والتي تم التصريح بھا بشكل مناسب ولم تعد تخضع لتقدير المجموعةيتم 
باح ألرافي أو قبل نھاية فترة التقرير ولكن ال يتم توزيعھا في نھاية فترة التقرير. يتم االعتراف بمطلوبات توزيع األرباح كتحميل مباشر على 

المدورة في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد، مع عرض أي مبالغ غير مسددة ضمن ذمم دائنة تجارية وأخرى في بيان المركز المالي 
  الموحد.

  
  البنود االستثنائية  ٢٠-٢
  

ضل. وھي األداء المالي للمجموعة بشكل أفيتم اإلفصاح عن البنود االستثنائية بشكل منفصل في البيانات المالية إذا اقتضى األمر وذلك من أجل فھم 
  تمثل بنودا مادية للدخل أو المصروف والتي تم عرضھا بشكل منفصل نتيجة لما تمثله طبيعتھا أو قيمتھا من أھمية.
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٢٦  
  

  السھمربحية  ٢١-٢
  

  تحتسب الربحية األساسية للسھم الواحد بقسمة:
  
  .الربح أو الخسارة العائدة لمالكي المجموعة العاديين  

  
 ستبعاد االمتوسط المرجح لعدد األسھم العادية القائمة خالل السنة المالية، المعدلة لبنود المكافآت في األسھم العادية الصادرة خالل السنة وب على

  .أسھم الخزينة
  

  ملة المخففة.ھم العادية المحتتعدل ربحية السھم المخففة األرقام المستخدمة في تحديد ربحية السھم األساسية لتأخذ في عين االعتبار تأثيرات األس
  

  التقدير من التأكد عدم حاالتل الرئيسية والمصادر الھامة األحكام ٣

ت المحاسبية اإن إعداد البيانات المالية يقتضي أن تقوم اإلدارة باستخدام الحكم الشخصي والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في عملية تطبيق  السياس
  والمطلوبات والدخل والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه التقديرات. والمبالغ المسجلة للموجودات

  
ساسية وعند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن األحكام الجوھرية التي تضعھا اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر األ

  أدناه:األخرى للتقديرات الخاصة بعدم التأكد تم إيجازھا 
  
  األحكام الھامة في تطبيق السياسات المحاسبية ١-٣
  

والتي كان لھا  ةفيما يلي األحكام الھامة، باستثناء تلك المتعلقة بالتقديرات، التي قامت اإلدارة بوضعھا  في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأ
  أكبر األثر على المبالغ المعترف بھا في البيانات المالية الموحدة:

  
  التزامات إعادة تأھيل الموقع )أ(
  

  ، قامت المجموعة بتقييم مدى انطباق الشروط التالية الالزمة لالعتراف بالمخصصات:٣٧وفقا لما ھو مطلوب بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 
  

 ما إذا كان للمجموعة التزام حالي نتيجة لحدث سابق؛  
  مشتمل على منافع اقتصادية لتسوية االلتزام؛ واحتمال أن تكون ھناك حاجة لتدفق صادر للموارد  
 .أن يكون باإلمكان تقدير قيمة ھذا االلتزام بشكل موثوق  

  
الرئيسية للمجموعة قد أبرمت اتفاقيات استئجار أراض  منشآت، فإن بعض الشركات التي تشكل ال٢٨وبحسب ما ھو منصوص عليه باإليضاح 
وجب اتفاقيات التأجير، فإن المجموعة قد يطلب منھا سداد مدفوعات لعمليات إعادة تأھيل الموقع وفقا مختلفة من قطر للبترول، الشركة األم. وبم

ادة تأھيل علخيار الشركة األم.  وقد تم تقدير أن الخيار المتاح للشركة األم يجعل األرجح أن تقوم باالستحواذ على المصنع من المجموعة بدال من إ
االحتمال المطلوب لالعتراف بمخصص التزام إعادة التأھيل ال ينطبق بالكامل ولذا لم يتم االعتراف معيارولھذا، فإن الموقع على حساب المجموعة.  

  بالمخصص في ھذه البيانات المالية الموحدة. 
  

  تصنيف الشركات الزميلة(ب) 
  

المتبقية.   %٥٠لقطرية للصناعات التحويلية بنسبة في شركة قطر لتغليف المعادن ذ.م.م، مع احتفاظ الشركة ا %٥٠لدى المجموعة حصة بنسبة 
 يقتضي النظام األساسي واتفاقية المساھمين لدى شركة قطر لتغليف المعادن ذ.م.م تعيين عضوين اثنين بمجلس اإلدارة من قبل كل شركة ويتم

ت، للرئيس الصوت المرجح عند التصوي ويكوناختيار الرئيس على أسس التناوب بين شركة قطر ستيل وشركة قطر للصناعات التحويلية، 
يس من قبل ئوبالتالي، ال يتم إظھار السيطرة من قبل المنشأة التي ال تعين رئيس مجلس اإلدارة. وتشترط األحكام الحالية بالمجلس أن يتم تعيين الر

لحالية للحديد والصلب (قطر ستيل) في الفترة ا شركة قطر ستيل. وقد قدرت المجموعة أنه على الرغم من أن الرئيس يتم تعيينه من قبل شركة قطر
للمجلس، إال أن تناوب الوظيفة يحد من قدرة المجموعة على ممارسة نفوذھا وبالتالي تقوم بتصنيف حصصھا في قطر لتغليف المعادن ذ.م.م. 

  .٤-٢-٢كشركة زميلة ويتم تسجيلھا باستخدام طريقة حقوق الملكية كما ھو مبين باإليضاح 
  
  ستمرارية النشاط التجاريا(ج)  

  
 لعملقامت إدارة المجموعة بعمل تقييم لقدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة وتأكدت بأن المجموعة لديھا الموارد الالزمة لمواصلة ا

ة شكوكا جوھرية حول قدرة المجموعفي المستقبل المنظور.  إضافة إلى ذلك، لم يرد إلى علم اإلدارة أي حاالت مادية لعدم التيقن والتي قد تثير 
  على االستمرار في العمل كمنشأة. وبالتالي، يستمر إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.
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٢٧  
  

  عدم التأكد من التقديرحاالت المصادر الرئيسية لاألحكام الھامة و ٢-٣
  
  والمعدات مصانعاألعمار اإلنتاجية للممتلكات وال  )أ(
  

 ة المجموعة األعمار اإلنتاجية التقديرية والقيم المتبقية للممتلكات والمصانع والمعدات لغرض احتساب االستھالك كما ھو مبين باإليضاحتحدد إدار
ية المقدرة جا. يتم تحديد ھذا التقدير باألخذ في االعتبار االستخدام المتوقع لألصل والتقادم الفعلي والفني والتجاري.  تتم مراجعة األعمار اإلنت٥-٢

ي نھاية فوالقيم المتبقية وطرق حساب االستھالك بنھاية كل فترة تقرير مالي مع بيان أثر أي تغييرات في التقديرات المحتسبة على أساس مستقبلي. 
  السنة، قدرت اإلدارة عدم حدوث تغييرات على ھذه التقديرات.

  
  
  مخصص مكافآت نھاية الخدمة للموظفين  )ب(
  

المستخدمة في تحديد تكاليف التزامات نھاية الخدمة للموظفين تشتمل على معدل الخصم ومعدل حركة الموظفين وعالوات الرواتب إن االفتراضات 
ي فالمستقبلية المتوقعة. وسوف يؤثر أي تغيير في ھذه االفتراضات على مبالغ التزامات نھاية الخدمة. وتحدد المجموعة معدل الخصم المناسب 

الخصم ھذا في تحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية الصادرة المستقبلية التقديرية والمتوقعة لتسوية التزامات  معدل ويجب استخدامنھاية كل سنة. 
عن تقديرات اإلدارة، فإن مبلغ التزامات نھاية الخدمة  %١٠مكافآت نھاية الخدمة للموظفين.  وفي حال اختلفت االفتراضات المستخدمة بنسبة 

  ظفين لن تختلف كثيرا عن تقديرات اإلدارة.للمو
  

لخدمة ا باإلضافة إلى تلقي منافع المعاشات من صندوق المعاشات الحكومي، فإن قطر للبترول، الشركة األم، قامت بتطبيق نظام جديد لمكافأة نھاية
من  مكافأةعاما أو أكثر يحصل على  ٢٠على الموظفين القطريين. ووفقا لھذا النظام الجديد، فإن أي موظف عمل بالمجموعة لمدة  ٢٠١٦في عام 

عاما. ومبدأ أن المكافأة يبدأ استحقاقھا  ٢٠عند التقاعد أو االستقالة على أساس آخر مربوط الراتب وعدد سنوات الخدمة التي تزيد عن واحدة دفعة 
ى أساس أن يتم علوبالتالي فإن االستحقاق يجب التحميل في الجزء األخير من المدة المكافأة تتضمن حساب عاما من الخدمة يعني أن معادلة  ٢٠بعد 

عاما فقط في الشركة  ٢٠القسط الثابت على مدار الخدمة بأسرھا.  ومع ذلك، استنادا إلى نھج بديل للمحاسبة، خلصت اإلدارة إلى أن الخدمة بعد 
ة الشركة.  ستيفاء األھلية في خدميجب أن يتم وفقا معادلة المكافأة، أي: ال يبدأ االستحقاق إال بعد اتحميلھا ؤدي إلى مكافأة وبالتالي فإن ھي التي ت

الموحدة في ھذه البيانات المالية. ولم تتأثر سوى المشاريع المشتركة المحتسبة باستخدام طريقة حقوق  منشآتسارية المفعول للالالئحة وكانت ھذه 
  المكافأة الجديدة. الئحة الملكية من جراء تطبيق 

  
لذا  . %٤ھو ومتوسط زيادة الرواتب في المستقبل  %٥٫٠٠إلى  %٣٫٧٥بين مطلوبات نھاية الخدمة يتراوح معدل الخصم المستخدم لتقدير إن 

  المخصومة ينتج عنھا تقريبا مستويات الرواتب الحالية.  رواتب المستقبلية فإن ال
  

في حال تقاعد جميع الموظفين واستالمھم لجميع  الذي سوف يتم دفعهالتزامات نھاية الخدمة للموظفين باعتباره المبلغ اإلدارة حتسبت ا ولھذا،
وھو أخر راتب شھري في أخر السنة مضروباً في عدد سنوات الخدمة للوصول لمكافأة الموظف   ،مستحقاتھم كما في تاريخ بيان المركز المالي 

  في ذلك التاريخ.
  

  معاشات للمواطنين القطريين المتقاعدين(ج) 
  

وفقا لنظام التقاعد القديم الذي تم إلغاؤه.   ٢٠٠٣مدفوعات المعاشات للموظفين القطريين أو ورثتھم، ممن تقاعدوا قبل عام تقوم المجموعة بسداد 
. يتضمن حساب التزام المنافع المحددة استخدام ١٩المنافع المحددة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم الئحة  وھذه المدفوعات تستوفي تعريف

  .١٧توارية إلجراء تقدير موثوق لاللتزام الحالي للمجموعة. تم اإلفصاح عن االفتراضات الرئيسية الخاصة بوضع التقدير بااليضاح رقم التقنية االك
  

  الستخدامية القيمة ا حسابات(د) 
  

إذا كانت االستثمارات ، تقوم المجموعة بفحص ما ٦-٢في حالة وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة وفقا للسياسة المحاسبية، إيضاح 
) قد تكبدت انخفاض القيمة في كل فترة تقرير مالي. تم تحديد المبلغ القابل ٨و  ٧الجوھرية في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة (إيضاح 

  ، والتي تقتضي وضع افتراضات لھا.ستخداميةاالقيمة اللالسترداد من كل استثمار على حدة بناء على حسابات 
  

ات. ويتم ووتستعين ھذه الحسابات بتوقعات التدفقات النقدية على أساس الموازنات المالية المعتمدة من قبل إدارة المنشأة والتي تغطي فترة خمس سن
ة في تقارير جاستنتاج التدفقات النقدية ما بعد فترة الخمس سنوات باستخدام معدالت النمو التقديرية. تتفق معدالت النمو ھذه مع التوقعات المدر

  المجال الصناعي الخاص بالبلد الذي تعمل فيه كل منشأة. حددت اإلدارة القيم المخصصة لالفتراضات الرئيسية كل على حدة كالتالي:
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  المنھج المستخدم في تحديد القيم  االفتراض

  استنادا إلى األداء السابق وتوقعات اإلدارة لتطور السوق. متوسط معدل النمو السنوي على مدار فترة الخمس سنوات المتوقعة؛  مبيعات الجملة

متوسط معدل النمو السنوي على مدار فترة الخمس سنوات المتوقعة؛ استنادا إلى التوجھات الحالية للمجال الصناعي والتي   ثمن المبيعات
  تشمل توقعات التضخم طويلة األجل لكل بلد.

إجمالي ھامش الربح في 
  الموازنة

  استنادا إلى األداء السابق وتوقعات اإلدارة بخصوص المستقبل.

تتنبأ اإلدارة بھذه التكاليف على أساس الھيكل الحالي لألعمال، بتعديل الزيادات التضخمية ولكنھا ال تعكس أي إعادة ھيكلية   تكاليف تشغيلية أخرى
وھي  عنھا أعاله متوسط تكاليف التشغيل لمدة خمس سنواتمستقبلية أو تدابير خاصة بتوفير التكاليف. تمثل المبالغ المفصح 

  فترة التنبؤات.

  ويستند ذلك على التجربة التاريخية لإلدارة، ونفقات التجديد المقررة.  النفقات الرأسمالية السنوية

مع  تتجاوز فترة الموازنة. وتتطابق المعدالت ويمثل ذلك متوسط معدل النمو المرجح المستخدم الستنتاج التدفقات النقدية التي  معدل النمو طويل األجل
  التوقعات المدرجة في تقارير المجال الصناعي.

  .مشتركةال مشاريعوال تعكس المخاطر المحددة المرتبطة بالمجال الصناعي ذي العالقة والدول التي تعمل فيھا الشركات الزميلة  معدالت الخصم

  استثمارات في شركات زميلة
  

  للشركات الزميلة الرئيسية في نھاية السنة:  القيمة االستخدامية.يوضح الجدول التالي االفتراضات الرئيسة لتقييم 
  

  
شركة فوالذ القابضة ش.م.ب 

©  
  شركة صلب ستيل

    
  %٧  %١٥  مبيعات (% معدل النمو السنوي)حجم ال

  %٤  %٣  معدل النمو طويل األجل (%)

  %١٢  %١٢  معدل الخصم (%)

  
ير اإلدارة بأنه من غقدرت  . االستخداميةقيمة البالنسبة لالستثمار في شركات زميلة بناء على تحليل  ٢٠١٦لم يتم االعتراف بانخفاض القيمة في 

لة عدم االسنوات السابقة لدى فوالذ القابضة.  وتم اتخاذ ھذا القرار في ضوء حفي النظر في عكس أي انخفاض للقيمة المعترف به  حاليا المناسب
لمستشارين المھنيين في وضع خطة عمل واقعية لفوالذ لفحصھا من الناحية العملية قبل أن يتم لالستعانة بالدى المجموعة خطط أن اليقين بالسوق.  

  عكس مخصص انخفاض القيمة.
  

  استثمار في مشاريع مشتركة
  

  مخصصات االنخفاض في القيمة التي رصدتھا قافكو. وھذا يرتبط بالتالي:لایر قطري باعتباره الحصة من مليون  ٣٨٩اعترفت المجوعة بمبلغ وقد 
  مليون لایر قطري) ٣١٤صة المجموعة (حمليون لایر قطري ٦٩٨انخفاض القيمة في الشركة التابعة (شركة قطر للميالمين) بقيمة.  

 ٦٩٨والمعدات ورسوم الرخصة بقيمة  مصانعقامت إدارة شركة قطر للميالمين، وھي شركة تابعة لقافكو، بخفض قيمة الممتلكات وال
  بالمصنع.   قيمة االستخداميةمليون لایر قطري بناء على احتساب 

  
 دارة قافكو إقرر مجلس  حيث مليون لایر قطري) ٧٥.(حصة المجموعة مليون لایر قطري.  ١٠٠نخفاض قيمة مشروع التجديد بقيمة ا

  .عدم االستمرار في مشروع التجديد 
  

  ضريبة الدخل(ھـ)  
  

(الذي يحل محل القانون  ٢٠١٤لسنة  ١٧نظرا ألن الشركة مدرجة في بورصة قطر، فإن صناعات قطر معفاة من الضريبة بموجب القانون رقم 
شاريع الم). وقد تطورت الممارسات الضريبة لمجال األعمال بحيث يمتد ھذا اإلعفاء إلى الشركات التابعة، والشركات الزميلة و٢٠٠٨لسنة  ٢٠رقم 

ارة دالمشتركة للشركات المدرجة. وتكون ألي بنود ضريبية متفق عليھا بموجب اتفاقية المشروع المشترك وتم اعتمادھا من قبل وزارة المالية/ إ
قابكو والضرائب في قطر ("إدارة الضرائب") األسبقية على قانون الضريبة القطري.  وتخضع المشاريع المشتركة الرئيسية للمجموعة (كفاك 

  وقافكو) لترتيبات ضريبة الدخل المختلفة والممارسات المحاسبية المختلفة لالعتراف بالضريبة المستحقة إلدارة الضرائب.
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٢٩  
  

المشتركة، أن يكون كل طرف مسؤوال عن الضريبة الخاصة به ولھذا فإن حصة المساھم األجنبي من الربح  مشاريعواتفقت األطراف باتفاقيات ال
  من الضريبة المستحقة الدفع إلدارة الضرائب. %١٠٠لنسبة  يتم تعديلھا

  
 وعمليا،  قامت كفاك وقابكو بسداد المدفوعات إلدارة الضرائب عن الضرائب المستحقة عن حصة المساھمين األجانب وسداد المدفوعات لصناعات

ك بالغ المستلمة من قبل صناعات قطر من المشروع المشترقطر في مبالغ مساوية للضريبة المفترضة عن حصة صناعات قطر.  ويتم االعتراف بالم
سداد لباعتبارھا إيرادات توزيعات األرباح. وبالنسبة لقافكو ، فإن المساھمين األجانب يتولون تعويض المشروع المشترك عن الضريبة المستحقة ا

  إلدارة الضرائب.
  

بالمشاريع المشتركة للمجموعة يتولون تعويض المشروع المشترك عن حصتھم من نتائج كون من المؤكد افتراضا أن المساھمين األجانب عندما ي
  المشاريع المشتركة ذات العالقة، فإن تعويض الضريبة يتم االعتراف به كأصل تعويض الضريبة في البيانات المالية للمشاريع المشتركة.

  
ة على المجموعة بأكثر مما ھو مسجل ومحول إلدارة الضرائب، وبأن توزيعات إدارة المجموعة عدم وجود المزيد من المطلوبات الضريبيتقدر و

  األرباح من المشاريع المشتركة بدال من الضريبة تعكس التفاھم بين أطراف المشروع المشترك.
  

  النقد وشبه النقد ٤

  ٢٠١٥    ٢٠١٦  
   

  ١٫٠٩٥٫١٩٥    ١٫٠٩٨٫٠٥٢  نقد لدى البنوك
  ٨٤    ٩٢  نقد في الصندوق

 ١٫٠٩٥٫٢٧٩    ١٫٠٩٨٫١٤٤  
  

  لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد، فإن النقد وشبه النقد يتضمن اآلتي:
  

  ٢٠١٥    ٢٠١٦  
       

  ١٫٠٩٥٫٢٧٩    ١٫٠٩٨٫١٤٤  أرصدة بنكية ونقد
  )١٣٩٫٠١٥(    )١٣٣٫٨٢١( ناقصا: حسابات توزيع األرباح

 ٩٥٦٫٢٦٤    ٩٦٤٫٣٢٣  
  

المودع في البنك لقيمة توزيعات األرباح المعلنة للسنة المعنية، والتي لم يتم استالمھا بعد من قبل حسابات توزيعات األرباح ھي عبارة عن المبلغ 
سابات حالمساھمين.  ويتم تحويل توزيعات األرباح للمساھمين الذين تم تسجيلھم لدى شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية تلقائيا إلى ال

لمساھمين غير المسجلين لدى شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية، يتم إيداع توزيعات األرباح الخاصة المصرفية الخاصة بھم. بالنسبة ل
  بھم في حسابات بنكية تحت الطلب.

  

  ثابتةال ودائعال ٥

 ٥٫٩٢٥٫٨١٤: ٢٠١٥(لایر قطري  ٦٫٩٧٣٫٣٧١يوما ما قيمته  ٩٠، بلغت الودائع الثابتة ذات فترات استحقاق تزيد عن ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
إلى  %١٫٣٦لایر قطري). يتم االحتفاظ بالودائع الثابتة لدى البنوك والمقومة بشكل أساسي باللایر القطري بمتوسط أسعار الفائدة الفعلية يبلغ  

  ).%٣إلى  %١٫٥: ٢٠١٥( %٣٫٦
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  معداتالو مصانعالو ممتلكاتال ٦

 مبان 
آليات مصانع
 ومعدات

ومعدات أثاث
  أخرى

أعمال رأسمالية 
  اإلجمالي  قيد التنفيذ

         
     التكلفة
  ٦٫٤٧٢٫٥٠٨  ١٩٧٫١٣٦  ٩٣٫٦٦٦  ٥٫٤٩٠٫٣٨٠  ٦٩١٫٣٢٦  ٢٠١٥يناير  ١كما في

  -  - ١٫١٧٢ )١٫١٧٢( -  إعادة التصنيف
  ١٥٤٫٢٧٢  ١٥٤٫٢٧٢  -  -  -  إضافات
  -  )١٢٨٫٩٥٥(  ٤٫٢٤٨  ١٢٤٫٢٧١  ٤٣٦  تحويالت
  )٢٨٫٤١٩(  -  )٨٫٠٢١( )١٨٫٩١٥( )١٫٤٨٣(  استبعادات
  ٦٫٥٩٨٫٣٦١  ٢٢٢٫٤٥٣  ٩١٫٠٦٥  ٥٫٥٩٤٫٥٦٤  ٦٩٠٫٢٧٩  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في

  -  -   -  إعادة التصنيف
  ١٥٠٫٩٨١  ١١٦٫٨٥٧ - ٣٤٫١٢٤ -  إضافات
  -  )١٢٥٫٦٢٦( ٦٫٤٢٥ ١٠٩٫٧٥٦ ٩٫٤٤٥  تحويالت
  )٤٤٫٨٠٨(  -  )٢٫٨٨١( )٤١٫٩٢٧( -  استبعادات
  ٦٫٧٠٤٫٥٣٤  ٢١٣٫٦٨٤  ٩٤٫٦٠٩ ٥٫٦٩٦٫٥١٧ ٦٩٩٫٧٢٤  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في

            
            االستھالك المتراكم:

  ٢٫٥٨٤٫٢٤٩  -  ٧٦٫٣٩٨ ٢٫١٩٢٫٣٣٦ ٣١٥٫٥١٥  ٢٠١٥يناير  ١كما في
  -  -  ٩٩  )٩٩(  -  إعادة التصنيف

  ٢١١٫٩٥٥  -  ٥٫٥٨٩  ١٨٣٫٩٩٦  ٢٢٫٣٧٠  المحمل خالل السنة
  )٢٥٫٩٩٩(  -  )٧٫٩٨٧( )١٦٫٥٢٩( )١٫٤٨٣(  استبعادات
  ٢٫٧٧٠٫٢٠٥  -  ٧٤٫٠٩٩  ٢٫٣٥٩٫٧٠٤  ٣٣٦٫٤٠٢  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في

  -  - )١( ١ -  إعادة التصنيف
  ٦٤٫٥٩٤  - - ٦٤٫٥٩٤ -  انخفاض القيمة
  ٢٢٥٫٣٥٣  - ٥٫٤٩٤ ١٩٧٫٠٢٥ ٢٢٫٨٣٤  المحمل للسنة
  )٢٦٫٥٩٦(  -  )٢٫٣٩٤( )٢٤٫٢٠٢( -  استبعادات
  ٣٫٠٣٣٫٥٥٦  -  ٧٧٫١٩٨ ٢٫٥٩٧٫١٢٢ ٣٥٩٫٢٣٦  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في

            
            صافي القيمة الدفترية:

  ٣٫٦٧٠٫٩٧٨  ٢١٣٫٦٨٤  ١٧٫٤١١ ٣٫٠٩٩٫٣٩٥ ٣٤٠٫٤٨٨  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في
  ٣٫٨٢٨٫١٥٦  ٢٢٢٫٤٥٣  ١٦٫٩٦٦  ٣٫٢٣٤٫٨٦٠  ٣٥٣٫٨٧٧  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في

  
  إيضاحات:

 منشآت مليون لایر قطري) تمثل  ٣٥٣: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١مليون لایر قطري ( ٣٤٠إن المباني والتي تظھر بصافي قيمة دفترية تبلغ   )١(
  صناعية وإدارية ومرافق أقيمت على أرض مستأجرة من قطر للبترول على مدى فترة عمر الشركة.

  
ديسمبر  ٣١مليون لایر قطري ( ١٢بصافي قيمة دفترية تبلغ للتدوير قابلة وقطع غيار تتضمن المصانع واإلنشاءات قطع غيار رأسمالية  )٢(

  سنة. ٢٥و  ١٥مليون لایر قطري) والتي لھا أعمار إنتاجية تتراوح بين  ٢٦: ٢٠١٥
  

  تم توزيع تكلفة االستھالك ببيان الربح أو الخسارة الموحد كالتالي: )٣(
  

  ٢٠١٥    ٢٠١٦  
   

  ٢٠٢٫٩٨٢    ٢٢١٫٨٣١  تكاليف المبيعات
  ٣٫٢٩٩    ٢٫٨٨٤  مصروفات عمومية وإدارية

  ٦٣٨    ٦٣٨  مصروفات البيع
 ٢٠٦٫٩١٩    ٢٢٥٫٣٥٣  

  
  
  



  صناعات قطر ش.م.ق.
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في 

  المالية الموحدة بياناتللاإليضاحات المتممة 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)

  

٣١  
  

  زميلة شركات في ستثماراتاال ٧

المبينة أدناه لديھا رأس مال يتكون فقط من أسھم عادية، وھي مملوكة نشآت م. ال٢٠١٦ديسمبر  ٣١مبين أدناه الشركات الزميلة للمجموعة كما في 
  للمجموعة. يعتبر بلد التأسيس أو التسجيل أيضا مقر األعمال الرئيسي، ونسبة حصص الملكية ھي نفس نسبة حقوق التصويت المحتفظ بھا.مباشرة 

  

  
  مقر العمل/
  القيمة الدفترية  طريقة القياس  طبيعة العالقة  نسبة الملكية (%)  بلد التأسيس

   ٢٠١٥  ٢٠١٦   ٢٠١٥ ٢٠١٦  

                

  ١٫١٨٥٫٧٤٧  ١٫١٧٢٫٤٥٣  طريقة حقوق الملكية  شركة زميلة  %٢٥  %٢٥  مملكة البحرين  )١القابضة ش.م.ب  (شركة فوالذ 

  )٢شركة صلب ستيل (
المملكة العربية 

  ١٩٢٫٩٠٧  ٢١٦٫٩٤٧  طريقة حقوق الملكية  شركة زميلة  %٣١٫٠٣  %٣١٫٠٣  السعودية

  ١٧٫٦٠٧  ٦٢٫٠٠٩  طريقة حقوق الملكية  زميلةشركة   %٥٠  %٥٠  دولة قطر  )٣شركة قطر لتغليف المعادن ذ.م.م. (
            ١٫٣٩٦٫٢٦١  ١٫٤٥١٫٤٠٩  

  
  شركة فوالذ القابضة ش.م.ب  -١
  

  في مملكة البحرين. ٢٠٠٨يونيو  ٢٦شركة فوالذ القابضة (ش.م.ب) ھي شركة مساھمة بحرينية مقفلة تأسست في 
  

الصناعية والتجارية التي تعمل في صناعة وبيع ألواح حديدية ومنتجات وشركة فوالذ القابضة (ش.م.ب) ھي شركة قابضة لمجموعة من الشركات 
  فوالذية مسطحة مقاومة للصدأ وتشغيل أفران اإلذابة ومطاحن تدوير الحزم الثقيلة وأعمال البنية التحتية ذات العالقة.

  
  شركة صلب ستيل (المعروفة سابقاً بشركة حديد الجنوب ذ.م.م) -٢
  

  سست في المملكة العربية السعودية، وتتمثل أنشطة الشركة الرئيسية بصناعة وبيع منتجات الفوالذشركة صلب ستيل ھي شركة تأ
  
  شركة قطر لتغليف المعادن ذ.م.م. -٣
  

بل ق شركة قطر لتغليف المعادن ذ.م.م. تتمثل أنشطة شركة قطر لتغليف المعادن في صنع القضبان المغلفة براتنجات اإليبوكسي. وتتم إدارتھا من
  المجموعة بموجب اتفاقية خدمات اإلدارة.

  
  فيما يلي الحركة في االستثمارات في شركات زميلة خالل السنة:

  ٢٠١٥    ٢٠١٦  
       

  ١٫٤٧٨٫٥٥٤    ١٫٣٩٦٫٢٦١  يناير ١الرصيد في 
  )٤٫٠٠٠(    )٥٫٠٠٠(  توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

  )٧٨٫٢٩٣(    ٤٨٫٦٦٠  حصة من النتائج والخسائر األخرى من الشركات الزميلة 
  -    ١١٫٤٨٨  حصة الدخل الشامل اآلخر

  ١٫٣٩٦٫٢٦١    ١٫٤٥١٫٤٠٩  ديسمبر ٣١الرصيد في 
  

    



  صناعات قطر ش.م.ق.
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في 

  المالية الموحدة بياناتللاإليضاحات المتممة 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)

  

٣٢  
  

ية المعروضة في البيانات المالبالنسبة للمجموعة. تفصح المعلومات المادية يوضح الجدول التالي المعلومات المالية الموجزة للشركات الزميلة 
يقة رللشركات الزميلة ذات العالقة وليس حصة الشركة في ھذه المبالغ. وتم تعديلھا لتعكس التعديالت التي تمت من قبل المنشأة عند استخدام ط

  حقوق الملكية، بما في ذلك تعديالت القيمة العادلة والتغييرات في فروق السياسة المحاسبية.
  

  شركة صلب ستيل  ©شركة فوالذ القابضة ش.م.ب   ز المالي الموجز بيان المرك
شركة قطر لتغليف المعادن 

  ذ.م.م. 

 ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  

             
  ٢٤٤٫٥٤٨  ٢٧٩٫٩٧٩  ١٫٢٢٥٫٥٨٧  ٨٨٢٫٢٠٣ ٢٫٤٨٧٫٣٣٠  ٢٫٤٧٣٫٧٠٠  موجودات متداولة 

  ١٢٫٦٥٣  ١٢٫٣٧٥  ١٫٩٥٩٫٦٣٨  ٢٫١٩٤٫٦٣٥ ٦٫٣٨٠٫٨٤٤  ٦٫١٩٦٫٧٣٣  موجودات غير متداولة 

  )١٩٨٫٠١٢(  )١٤٢٫٨٠٥(  )١٫٦٨٩٫٧٩٢(  )١٫٤١٣٫٨٤٥( )١٫٤٤٤٫٥١٤(  )٢٫٠٠٢٫٢١٠(  مطلوبات متداولة 
  )٦٨٩(  )٩١٦(  )١٫٠٩٢٫٣٤٤(  )١٫١٢٧٫٤٤٩( )٤٫٣٠٢٫٨٧٢(  )٣٫٦٠٨٫٦٥٤(  مطلوبات غير متداولة 

  ٥٨٫٥٠٠  ١٤٨٫٦٣٣  ٤٠٣٫٠٨٩  ٥٣٥٫٥٤٤  ٣٫١٢٠٫٧٨٨  ٣٫٠٥٩٫٥٦٩  صافي الموجودات 

  %٥٠  %٥٠  %٣١٫٠٣  %٣١٫٠٣ %٢٥  %٢٥  حصة المجموعة %

  ٢٩٫٢٥٠  ٧٤٫٣١٧  ١٢٥٫٠٧٨  ١٦٦٫١٧٩ ٧٨٠٫١٩٧  ٧٦٤٫٨٩٢  حصة المجموعة مبلغ

  -  -  )٥٠٥(  )٥٠٥(  -  -  تعديل حقوق الملكية ما قبل االستحواذ

  -  -  ٦٨٫٣٣٤  ٦٨٫٣٣٤ ٦٧١٫٨٤٩  ٦٧١٫٨٤٩  الشھرة
خسارة االنخفاض في القيمة وخسائر

  -  -  -  - )٢٧٠٫٠٠٠(  )٢٧٠٫٠٠٠(  أخرى

  )١١٫٦٤٣(  )١٢٫٣٠٨(  -  - ٣٫٧٠١  ٥٫٧١٢  استبعاد الھامش بين الشركات

  -  -  -  )١٧٫٠٦١(  -  -  أخرى

  ١٧٫٦٠٧  ٦٢٫٠٠٩  ١٩٢٫٩٠٧        ٢١٦٫٩٤٧  ١٫١٨٥٫٧٤٧  ١٫١٧٢٫٤٥٣  القيمة الدفترية

  

  بيانات الدخل الشامل الموجزة 
  ©شركة فوالذ القابضة ش.م.ب 

  ستيلشركة صلب   

شركة قطر لتغليف المعادن 
  ذ.م.م.

 ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  

             

  ٢٣١٫٣٠٣  ٧٩٢٫٠٦٨  ١٫٥٧٢٫٤٤١  ٨٧٤٫٧٢٤  ٢٫٨٧٧٫٧٢٥  ٢٫٨٩٢٫٤٧٣  اإليرادات 

  ١٢٫٧٠٧  ١٠٠٫١٣٤  )٦٤٫٣٦٤(  ٣٢٫٣١٨  )٨٥٫٥٩٧(  )٨٩٫٠٢٠(  ربح من العمليات المستمرة 

  ١٢٫٧٠٧  ١٠٠٫١٣٤  )٥٢٫٢٠٤(  ٣٢٫٣١٨ )٨٥٫٥٩٧(  )٨٩٫٠٢٠(  ربح / (خسارة) الفترة

  -  -  -   -  ١٫٠١٤  الدخل الشامل اآلخر

  ١٢٫٧٠٧  ١٠٠٫١٣٤  )٥٢٫٢٠٤(  ٣٢٫٣١٨  )٨٥٫٥٩٧(  )٨٨٫٠٠٦(  إجمالي الدخل/ (الخسارة) الشاملة

  )٤٫٠٠٠(  )٥٫٠٠٠(  -  -  -  -  أرباح مستلمة من شركات زميلة 

  
    



  صناعات قطر ش.م.ق.
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٣٣  
  

   المشتركة المشاريع في ستثماراال ٨

  الحركة في االستثمار في مشاريع مشتركة خالل السنة:فيما يلي  
    

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

      (معدلة)
   

  ٢٠٫٥٦١٫٨٦٠  ١٩٫٦٠٦٫١٩٢    يناير  ١الرصيد في 
  )٧٢٫٧٤٦(  )٤٩٫٠٦٣(    التعديل

    ٢٠٫٤٨٩٫١١٤  ١٩٫٥٥٧٫١٢٩  
  ٣٫٧٢٠٫٧١٨  ١٫٧١٦٫٣٣٩    حصة من نتائج مشاريع مشتركة

  ٧١٫٢٨٠  ٦٦٫١٦٤    الدخل الشامل اآلخرحصة 
  )٤٫٧٢٠٫٤٣٨(  )٢٫٩٩٧٫٠٥٢(    إيرادات توزيعات األرباح
  )٣٫٥٤٤(  -    استبعاد مشروع مشترك 

  ١٩٫٥٥٧٫١٣٠  ١٨٫٣٤٢٫٥٨٠    ديسمبر ٣١الرصيد في 
  

يانات المعلومات المالية أدناه المبالغ الموضحة في الب: يُمثل ملخص الخاصة بالمجموعةفيما يلي ملخص المعلومات المالية المتعلقة بالمشاريع المشتركة
  المالية التي تم إعدادھا وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية:

  
  المجموع    قافكو   كفاك   قابكو  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 

               

                موجودات متداولة

  ٣٫٨٩٥٫١٣٤    ٢٫٦٣٤٫٣٤٨    ٣٤٣٫٨٣٧    ٩١٦٫٩٤٩  نقد وشبه النقد

  ٣٫٢٦٥٫٧١٠    ١٫٤٠٥٫٦٣٣    ٥٤٩٫٤٥٨    ١٫٣١٠٫٦١٩  موجودات متداولة أخرى

 ٧٫١٦٠٫٨٤٤    ٤٫٠٣٩٫٩٨١    ٨٩٣٫٢٩٥    ٢٫٢٢٧٫٥٦٨  
             

  ٢٢٫٥٢٦٫١٨٤    ١٣٫٦٦٩٫٦٩٣    ١٫٥٠٧٫٤٢٥    ٧٫٣٤٩٫٠٦٦  موجودات غير متداولة
                

                مطلوبات متداولة

  )٤٫٥٧٧٫٠٦٣(    )٣٫٠٣٤٫٠٢١(    )٤٧٢٫١٥٨(    )١٫٠٧٠٫٨٨٤(  التجارية)مطلوبات مالية (عدا الذمم الدائنة 

  )٢٣٠٫٨٣٦(    )٧٨٫٣٣٠(    )٧٫٧٨٦(    )١٤٤٫٧٢٠(  مطلوبات متداولة أخرى

  )٤٫٨٠٧٫٨٩٩(    )٣٫١١٢٫٣٥١(   )٤٧٩٫٩٤٤(  )١٫٢١٥٫٦٠٤(  

  )٩٤١٫٣٢٨(    )٣٢٨٫٢٦٦(    )٣٩٥٫٦٩١(    )٢١٧٫٣٧١(  مطلوبات غير متداولة
             

  ٢٣٫٩٣٧٫٨٠١    ١٤٫٢٦٩٫٠٥٧    ١٫٥٢٥٫٠٨٥    ٨٫١٤٣٫٦٥٩  الموجودات قبل حصة األقليةصافي 

  )١٨٠٫٥٦٧(    )١٨٠٫٥٦٧(    -    -  حصة األقلية

  ٢٣٫٧٥٧٫٢٣٤    ١٤٫٠٨٨٫٤٩٠    ١٫٥٢٥٫٠٨٥    ٨٫١٤٣٫٦٥٩  العائدة إلى المجموعة

                تسوية للقيم الدفترية: 

  ٢٥٫٢٣٠٫٢٧٠    ١٥٫٣١٩٫٦٥٠    ١٫٤٥٢٫٣٠٦    ٨٫٤٥٨٫٣١٤  يناير) ١صافي الموجودات االفتتاحي (

  ٢٫١٠٦٫٥٥٧    )٨٠٧٫٣٤٧(    ٢٩٥٫٨٣٨    ٢٫٦١٨٫٠٦٦  ربح/ (خسارة) الفترة

  ٨٧٫٤٦٦    ٧٦٫١٨٧    -    ١١٫٢٧٩  دخل شامل آخر

  )٣٫٦٦٧٫٠٥٩(    )٥٠٠٫٠٠٠(    )٢٢٣٫٠٥٩(    )٢٫٩٤٤٫٠٠٠(  توزيعات أرباح مدفوعة

  ٢٣٫٧٥٧٫٢٣٤    ١٤٫٠٨٨٫٤٩٠    ١٫٥٢٥٫٠٨٥    ٨٫١٤٣٫٦٥٩  صافي الموجودات الختامي
             

      %٧٥    %٥٠    %٨٠  حصة المجموعة %

  ١٧٫٨٤٣٫٨٣٨    ١٠٫٥٦٦٫٣٦٨    ٧٦٢٫٥٤٣    ٦٫٥١٤٫٩٢٧  حصة المجموعة

  ٣٩٣٫٥١٢    -    ٢٢٩٫٠٩٠    ١٦٤٫٤٢٢  صناعات قطر أثر وضع اإلعفاء الضريبي ل

  ١٠٥٫٢٣٠    ٦٩٢    -    ١٠٤٫٥٣٨ أخرى

  ١٨٫٣٤٢٫٥٨٠    ١٠٫٥٦٧٫٠٦٠    ٩٩١٫٦٣٣    ٦٫٧٨٣٫٨٨٧  

  
  
  



  صناعات قطر ش.م.ق.
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٣٤  
  

  المجموع    قافكو    كفاك    قابكو  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
             

  ١٠٫٥٣٠٫٧٧٧    ٤٫٧٩٥٫٢٦٨    ١٫٨٤٢٫٦٨٠    ٣٫٨٩٢٫٨٢٩  إيرادات 

  ١٫٠١٧٫٩٤٥    ٥٤٫٨٧٧    ١٢٫٧٢٦    ٩٥٠٫٣٤٢  إيرادات أخرى

  )١٫٥٨٩٫٧٥٣(    )١٫٠٨٤٫٦١٩(    )٢١١٫٧٤٦(  )٢٩٣٫٣٨٨(  االستھالك واإلطفاء

  )١٣٣٫٠٤٢(    )١٢٧٫٧٥٦(    )٤٫٧٣٤(  )٥٥٢(  مصروفات الفوائد

  )١٥٨٫٩٥٦(    -    )١٥٨٫٩٥٦(  -  مصروف ضريبة الدخل

  )٧٩٨٫٢٣٥(    )٧٩٨٫٢٣٥(    -    -  خسائر انخفاض القيمة*

  )٧٫٠٤٢٫٩٣٤(    )٣٫٩٢٧٫٦٣٧(    )١٫١٨٤٫١٣٢(    )١٫٩٣١٫١٦٥(  تكاليف ومصروفات أخرى

  ١٫٨٢٥٫٨٠٢    )١٫٠٨٨٫١٠٢(    ٢٩٥٫٨٣٨    ٢٫٦١٨٫٠٦٦  ربح الفترة

  ٢٨٠٫٧٥٥    ٢٨٠٫٧٥٥    -    -  حصة األقلية

  ٢٫١٠٦٫٥٥٧    )٨٠٧٫٣٤٧(    ٢٩٥٫٨٣٨    ٢٫٦١٨٫٠٦٦  العائدة إلى المجموعة

  ٨٧٫٤٦٦    ٧٦٫١٨٧    -    ١١٫٢٧٩  دخل شامل آخر

  ٢٫١٩٤٫٠٢٣    )٧٣١٫١٦٠(    ٢٩٥٫٨٣٨    ٢٫٦٢٩٫٣٤٥  إجمالي الدخل الشامل
                

  ١٫٦٣٦٫٨٦٢    )٦٠٥٫٥١٠(    ١٤٧٫٩١٩    ٢٫٠٩٤٫٤٥٣  حصة المجموعة من صافي الربح

  ٦٦٫١٦٣    ٥٧٫١٤٠    -    ٩٫٠٢٣  حصة المجموعة من الدخل الشامل اآلخر
  

  المجموع    قافكو    كفاك    قابكو  (معدلة) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 
                

                موجودات متداولة
  ٤٫٢٦٦٫٥٨٨    ٢٫٧٠٠٫١٨٨   ٤٢١٫٧٧٤   ١٫١٤٤٫٦٢٦  نقد وشبه النقد

  ٣٫٢٩٧٫٢٨٦    ١٫٦٠٧٫١٣٠    ٤٥٥٫٤٣٨    ١٫٢٣٤٧١٨  أخرىموجودات متداولة 

  ٧٫٥٦٣٫٨٧٤    ٤٫٣٠٧٫٣١٨    ٨٧٧٫٢١٢    ٢٫٣٧٩٫٣٤٤  
             

  ٢٤٫٥٨٠٫٥٦١    ١٥٫٤٠٧٫٧٦١   ١٫٦١٧٫٩٠٣   ٧٫٥٥٤٫٨٩٧  موجودات غير متداولة
                

             مطلوبات متداولة
  )٢٫٨٩٠٫٣٩٨(   )١٫١١٣٫١١٨(   )٥٤٢٫٦٥١(   )١٫٢٣٤٫٦٢٩(  مطلوبات مالية (عدا الذمم الدائنة التجارية)   

  )١٠٨٫٥٧٣(   )٨٦٫٤٩٠(   )٥٫٧٠٣(   )١٦٫٣٨٠(  مطلوبات متداولة أخرى

  )٢٫٩٩٨٫٩٧١(    )١٫١٩٩٫٦٠٨(    )٥٤٨٫٣٥٤(    )١٫٢٥١٫٠٠٩(  
             

  )٣٫٤٥١٫٤٧١(    )٢٫٧٣٢٫٠٩٨(   )٤٩٤٫٤٥٥(   )٢٢٤٫٩١٨(  مطلوبات غير متداولة

  ٢٥٫٦٩٣٫٩٩٣    ١٥٫٧٨٣٫٣٧٣    ١٫٤٥٢٫٣٠٦    ٨٫٤٥٨٫٣١٤  صافي الموجودات قبل حصة األقلية

  )٤٦٣٫٧٢٣(   )٤٦٣٫٧٢٣(    -    -  حصة األقلية

  ٢٥٫٢٣٠٫٢٧٠    ١٥٫٣١٩٫٦٥٠    ١٫٤٥٢٫٣٠٦    ٨٫٤٥٨٫٣١٤  العائدة إلى المجموعة
                

                تسوية للقيم الدفترية: 

  ٢٥٫٥٠٩٫٣٦٦    ١٥٫١٨٠٫٣٥٨    ١٫٨٠٩٫٨٨٨    ٨٫٥١٩٫١٢٠  يناير) ١صافي الموجودات االفتتاحي (

  ٤٫٧٥٥٫٢٢٧    ١٫٤٦١٫٨٨٧    ٥٣٩٫٦٧٨    ٢٫٧٥٣٫٦٦٢  ربح/ (خسارة) الفترة

  ٩٣٫٩٣٧    ٧٧٫٤٠٥    -    ١٦٫٥٣٢  دخل شامل آخر

  )٥٫١٢٨٫٢٦٠(   )١٫٤٠٠٫٠٠٠(    )٨٩٧٫٢٦٠(    )٢٫٨٣١٫٠٠٠(  توزيعات أرباح مدفوعة

  ٢٥٫٢٣٠٫٢٧٠    ١٥٫٣١٩٫٦٥٠    ١٫٤٥٢٫٣٠٦    ٨٫٤٥٨٫٣١٤  صافي الموجودات الختامي
                

      %٧٥    %٥٠    %٨٠  حصة المجموعة % 

  ١٨٫٩٨٢٫٥٤٢    ١١٫٤٨٩٫٧٣٨    ٧٢٦٫١٥٣    ٦٫٧٦٦٫٦٥١  حصة المجموعة 

  ٤٤٦٫٤٩١    -    ٣٠٢٫٩٩٨    ١٤٣٫٤٩٣  رصناعات قطأثر وضع اإلعفاء الضريبي ل 

  ١٢٨٫٠٩٧    ٦٩٣    -    ١٢٧٫٤٠٤  أخرى 

  ١٩٫٥٥٧٫١٣٠    ١١٫٤٩٠٫٤٣١    ١٫٠٢٩٫١٥١    ٧٫٠٣٧٫٥٤٨  



  صناعات قطر ش.م.ق.
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٣٥  
  

  اإلجمالي    قافكو    كفاك    قابكو  (معدلة) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 

  ١٣٫١٦٣٫٧٣١    ٦٫٦٢٧٫٣١٣    ٢٫٤٩٦٫٥٣٣    ٤٫٠٣٩٫٨٨٥  إيرادات 

  ٩٤١٫٢١٤    ٦٨٫٤١٥    ٧٫٧٧٧    ٨٦٥٫٠٢٢  إيرادات أخرى

  )١٫٤٩٢٫٧٦٤(    )٩٩٦٫١٦٩(    )٢٠٨٫٧٤٦(    )٢٨٧٫٨٤٩(  استھالك وإطفاء

  )١٤٨٫٢٥٨(    )١٤١٫٩٥٢(    )٥٫١٩٩(    )١٫١٠٧(  الفوائدمصروفات 

  )٧٫٧٢٨٫١٨٨(    )٤٫١١٥٫٢١٢(    )١٫٧٥٠٫٦٨٧(    )١٫٨٦٢٫٢٨٩(  تكاليف ومصروفات أخرى

  ٤٫٧٣٥٫٧٣٥    ١٫٤٤٢٫٣٩٥    ٥٣٩٫٦٧٨    ٢٫٧٥٣٫٦٦٢  ربح الفترة

  ١٩٫٤٩٢    ١٩٫٤٩٢    -    -  حصة األقلية

  ٤٫٧٥٥٫٢٢٧    ١٫٤٦١٫٨٨٧    ٥٣٩٫٦٧٨    ٢٫٧٥٣٫٦٦٢  العائدة إلى المجموعة

  ٩٣٫٩٣٧    ٧٧٫٤٠٥    -    ١٦٫٥٣٢  دخل شامل آخر

  ٤٫٨٤٩٫١٦٤    ١٫٥٣٩٫٢٩٢    ٥٣٩٫٦٧٨    ٢٫٧٧٠٫١٩٤  إجمالي الدخل الشامل
               

  ٣٫٥٦٩٫١٨٤    ١٫٠٩٦٫٤١٥    ٢٦٩٫٨٣٩    ٢٫٢٠٢٫٩٣٠  حصة المجموعة من صافي الربح

  ٧١٫٢٨٠    ٥٨٫٠٥٤    -    ١٣٫٢٢٦  حصة المجموعة من الدخل الشامل اآلخر
  

  للبيع متاحةال ستثماراتاال ٩

  ٢٠١٥    ٢٠١٦  
       

  ٨٦٣٫٣٤٨    ٦٨٢٫٦٩٤  يناير  ١القيمة العادلة في 
  -    )١٠٫٩٣٦(  استبعاد

  )٥٠٫٧٩٣(    - انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع
  )١٢٩٫٨٦١(    ٢٫٥٣٧  زيادة/ (انخفاض) في القيمة العادلة

  ٦٨٢٫٦٩٤    ٦٧٤٫٢٩٥  ديسمبر ٣١القيمة العادلة في 
  

 ١١٫٠٧: ٢٠١٥( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١تتضمن االستثمارات المتاحة للبيع االستثمار في شركة مقرھا في أستراليا بقيمة دفترية تبلغ ال شيء في 
اھمي ملكية مسأسھمھا في ھذه الشركة بسبب استحواذ مساھمي األغلبية بشكل إلزامي على خالل السنة ). استبعدت المجموعة لایر قطري مليون

الستثمارات األخرى في مليون باعتبارھا خسارة نتيجة استبعاد استثمارات متاحة للبيع. جميع ا ٨٫٢األقلية، ونتيجة لذلك اعترفت الشركة بمبلغ 
  ملكية في دولة قطر. حقوق أدوات 

  

   مخزونال ١٠

  ٢٠١٥    ٢٠١٦  
       

  ٣٥٩٫٤٣٨    ٢٥١٫٦٣١  البضائع الجاھزة والبضائع بغرض إعادة البيع
  ٢٢٧٫٦٧٥    ٣٠٢٫٤٠٥  مواد خام

  ٢٢٧٫٧٣٣    ٢٠٧٫٠٢٧  قطع غيار ومستھلكات
  ٢٦٠٫٨٨٥    ١٧٠٫١٦٩  أعمال قيد التنفيذ

  ٣٠٣٫٧٩٢    ٢١٤٫٠٦٠  إضافات 
  ٨٦٫٥٤٣    ١٣٤٫٦٠١  بضائع في الطريق

  ١٫٤٦٦٫٠٦٦    ١٫٢٧٩٫٨٩٣  
  )٣٠٫٣٤٦(    )٣٦٫٣٢٣(  ناقصا: تخفيض المخزون لصافي القيمة القابلة للتحقق

  ١٫٤٣٥٫٧٢٠    ١٫٢٤٣٫٥٧٠  
  

مليون  ٢٫٥٨١ :٢٠١٥مليون لایر قطري ( ١٫٩٨٢ما قيمته  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كمصروف خالل السنة المنتھية في  المعترف به وبلغ المخزون
  لایر قطري). وتم إدراجھا ضمن تكلفة المبيعات. 

  
 ٣١لایر قطري) وتم االعتراف به كمصروف خالل السنة المنتھية في  ٣٫٩٧٩: ٢٠١٥لایر قطري ( ١٦٫٧٠٠بلغت قيمة تخفيض المخزون 

   الربح أو الخسارة.وأدرج في "تكلفة المبيعات" في بيان  ٢٠١٦ديسمبر 
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٣٦  
  

لایر قطري والذي تم االعتراف به سابقا باعتباره قيمة خفض المخزون المتقادم نظرا ألن المجموعة قامت  ١٠٫٧٢٣قامت المجموعة بعكس مبلغ 
بسعر أعلى من صافي القيمة القابلة للتحقق المعترف بھا. وتم إدراج القيمة خارجي ببيع البضائع ذات العالقة التي تم خفض قيمتھا إلى طرف 

  المعكوسة في "تكلفة المبيعات" في بيان الربح أو الخسارة الموحد.
  

   وأخرى تجارية مدينة ذمم ١١

  ٢٠١٥    ٢٠١٦  
       

  ٨٤٨٫٨٤١    ٨٢٤٫٥٥٢  ذمم مدينة تجارية
  ٧٧٣٫٤٩٣    ٦٧٤٫٠٠١  )١٩مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إيضاح 

  ١٦٫٤٣٤    ١١٫٦٠١  دفعات مقدمة للموردين
  ٢٦٫١٩٣    ٢٥٫٢٩٤  مبالغ مدفوعة مقدما
  ٦٥٫٢١١    ٧١٫٦٥١  قروض للموظفين

  ٧٣٫٥٨٦    ٨٥٫٦٧٧  فوائد مستحقة
  ٢٩٫١٦٧    ٣٥٫١٢٤  ذمم مدينة أخرى

  ١٫٨٣٢٫٩٢٥    ١٫٧٢٧٫٩٠٠  
  )١٫٤٨٣(    -  ناقصا: مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا

  ١٫٨٣١٫٤٤٢    ١٫٧٢٧٫٩٠٠  
  

  كالتالي:  ديسمبر  ٣١كما في أعمار ھذه الذمم المدينة كانت 
  

    استحقت ولكن لم تنخفض قيمتھا    

  اإلجمالي  

غير مستحقة 
ولم تنخفض 

  قيمتھا
 ٣٠أقل من 
  يوماً 

 ٦٠إلى  ٣١
  يوماً 

 ٩٠إلى  ٦١
  يوماً 

 ١٨٠إلى  ٩١
  يوماً 

إلى  ١٨٠
  يوماً  ٣٦٥

 تأخر سدادھا 
وانخفضت 
  قيمتھا

          
٤١  ٩٤٦  ١٫٩٦٦  ١٫٦٧٧  ٣٥٫١٦٣  ٧٨٤٫٧٥٩  ٨٢٤٫٥٥٢  ٢٠١٦  -  

                 
١٫٤٨٣  ٤٥٣  ٣٦٢  ١٥٨  ٧٫١٣٨  ٦٫٨٩٨  ٨٣٢٫٣٤٩  ٨٤٨٫٨٤١  ٢٠١٥  

  
  الحركة في مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا

  
  ٢٠١٥    ٢٠١٦  
       

  ١٫٤٨٣    ١٫٤٨٣  يناير  ١الرصيد في 
  -    )١٫٤٨٣(  عكس المبلغ غير المستخدم 

  -    -  المحمل خالل السنة
  ١٫٤٨٣    -  ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  
لتاريخ اال تشتمل الفئات األخرى من الذمم المدينة التجارية واألخرى على أي موجودات تعرضت النخفاٍض في قيمتھا وتأخر سدادھا. واستنادا إلى 

  ذمم المدينة.الاالئتماني لھذه الفئات األخرى، من المتوقع أن يتم استالم ھذه المبالغ عند استحقاقھا. ال تحتفظ المجموعة بأي رھن كضمان مقابل لھذه 
  

  المال رأس ١٢

  ٢٠١٥    ٢٠١٦  
       

        مصرح به ومصدر ومدفوع: 
  ٦٫٠٥٠٫٠٠٠    ٦٫٠٥٠٫٠٠٠  لكل سھم الت قطرية ريا ١٠سھم بواقع  ٦٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠

  
    



  صناعات قطر ش.م.ق.
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٣٧  
  

   حتياطياتاال ١٣

  يوضح الجدول التالي الحركة في ھذه االحتياطيات خالل السنة: وقد تم عرض وصف لطبيعة وغرض كل احتياطي على حدة أسفل الجدول.
  

 )١احتياطي قانوني (  
موجودات مالية متاحة

 )٢للبيع (
تحوطات التدفقات 

 )٣النقدية (
إجمالي احتياطيات 

  أخرى
  

  ٣١٤٫٠١٢  )١٣١٫٧٩٤(  ٣٧٠٫٨٠٧  ٧٤٫٩٩٩  ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
  

  -  -  -  -  إعادة التقييم
  -  -  -  - إعادة تصنيف للربح أو الخسارة 
  -  -  -  - بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

  ٣١٤٫٠١٢  )١٣١٫٧٩٤(  ٣٧٠٫٨٠٧  ٧٤٫٩٩٩  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 

          
  ٣١٤٫٠١٢  )١٣١٫٧٩٤(  ٣٧٠٫٨٠٧  ٧٤٫٩٩٩ ٢٠١٦يناير  ١الرصيد في 

  

  ٨٠٫١٩١  ٧٧٫٦٥٢  ٢٫٥٣٩  -  إعادة التقييم
  -  -  -  - إعادة تصنيف للربح أو الخسارة
  -  -  -  - بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

  ٣٩٤٫٢٠٣  )٥٤٫١٤٢(  ٣٧٣٫٣٤٦  ٧٤٫٩٩٩   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  
إلى ھذه المادة  تخضع الشركة بموجبال ، و٢٠٠٢) لسنة ٥الشركات التجارية القطري رقم (من قانون  ٦٨تم تأسيس الشركة وفقاً للمادة رقم 

  أحكام ھذا القانون، إال بالقدر الذي ال تتعارض فيه أحكام القانون مع النظام األساسي للشركة.
  

مركز اطي القانوني الذي يظھر في صدر بيان الووفقاً للنظام األساسي، فإن الشركة ال تقوم بتخصيص أرباح على االحتياطي القانوني. فاالحتي
  المالي الموحد يمثل مبلغ االحتياطي القانوني من الشركات التابعة، والذي أدرج ألغراض توحيد البيانات المالية.

  
الشامل األخرى  د الدخلالتغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات التي تصنف على أنھا موجودات مالية متاحة للبيع، يتم االعتراف بھا في بنو )١(

ويتم إظھارھا مجمعة في احتياطي منفصل ضمن حقوق الملكية. يعاد تصنيف المبالغ إلى الربح أو الخسارة عند بيع أو انخفاض قيمة 
  الموجودات ذات العالقة. 

  
دفقات لة باعتبارھا تحوطات التيستخدم احتياطي التحوط لتسجيل حصة المجموعة من أرباح أو خسائر المشتقات التي يتم تصنيفھا والمؤھ )٢(

النقدية والتي يتم االعتراف بھا في بنود الدخل الشامل األخرى للشركات الزميلة المحتسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية. يعاد تصنيف 
  المبالغ إلى الربح أو الخسارة عندما تؤثر معاملة التحوط ذات العالقة على الربح أو الخسارة. 

  

  االجتماعي الصندوق اشتراكات ١٤

 ١١١٫٤١: ٢٠١٥مليون لایر قطري ( ٧١٫٧٦، قامت المجموعة برصد مبلغ مخصص من الربح بقيمة ٢٠٠٨لسنة  ١٣وفقاً ألحكام القانون رقم 
  من صافي الربح المعّدل الموحد للسنة لصندوق دعم األنشطة الرياضية والثقافية واالجتماعية والخيرية.  %٢٫٥مليون) ما نسبته 

  

   التوزيعات ١٥

رياالت قطرية لكل  ٥: ٢٠١٥( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسھم الواحد للسنة المنتھية في رياالت قطرية  ٤اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح بمبلغ 
 ٤يخ مليون لایر قطري من قبل المساھمين في اجتماعھم السنوي  المنعقد بتار ٣٫٠٢٥والبالغة  ٢٠١٥سھم) تم اعتماد توزيعات األرباح لسنة 

العتمادھا في االجتماع السنوي  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١.  سوف يتم عرض توزيعات األرباح النھائية المقترحة للسنة المنتھية في ٢٠١٦فبراير 
  للجمعية العمومية.  
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٣٨  
  

  قروض ١٦

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  اإلجمالي  غير متداولة  متداولة  اإلجمالي  غير متداولة متداولة  بدون ضمانات

            
  ٦٧٣٫٣٠٤  ٤٠٤٫١٧١  ٢٦٩٫١٣٣  ٤٠٤٫١٧٢  ١٣٥٫٠٣٩ ٢٦٩٫١٣٣  )١( ١قرض البنك 
  ٤٥٣٫٥٩٥  ٢٧٢٫١٥٧  ١٨١٫٤٣٨  ٢٧٢٫١٥٧  ٩٠٫٧١٩ ١٨١٫٤٣٨  )٢( ٢قرض البنك 

             
  ١٫١٢٦٫٨٩٩  ٦٧٦٫٣٢٨  ٤٥٠٫٥٧١  ٦٧٦٫٣٢٩  ٢٢٥٫٧٥٨ ٤٥٠٫٥٧١  إجمالي القروض 

  

مليون دوالر أمريكي مع بنك اتش اس بي سي الشرق األوسط  ٢٢٢٫٥قرض بقيمة اتفاقية  ٢٠١٤ديسمبر  ١٧في أبرمت المجموعة   )أ(
 ٦سنوياً ويستحق السداد على  %٠٫٧٥. يحمل القرض فائدة بسعر ليبور زائد ٢٠١٥المحدود ليتم استخدامه من قبل المجموعة خالل 

  .٢٠١٥يوليو   ٥من مليون دوالر أمريكي لكل منھا، ابتداًء  ٣٧٫٠٨أقساط نصف سنوية متساوية بقيمة 
مليون دوالر أمريكي مع بنك أبو ظبي الوطني. يحمل القرض فائدة  ١٥٠اتفاقية قرض بقيمة  ٢٠١٥يونيو  ١٨في أبرمت المجموعة   )ب(

مليون دوالر أمريكي لكل منھا، ابتداًء  ٢٥أقساط نصف سنوية متساوية بقيمة  ٦سنوياً ويستحق السداد على  %٠٫٧٥بسعر ليبور زائد 
  .٢٠١٥ديسمبر  ٣٠من 

من خالل عدم تقديم أي من موجوداتھا كضمان  ٢٠١٥و ٢٠١٦التزمت الشركة بالتعھدات المالية لتسھيالت القروض خالل فترتي التقريرين في 
  أو رھن واالستمرار في االلتزام بالقوانين والتنظيمات المحلية.

  
  يث أن الفائدة المستحقة الدفع على ھذه القروض تقارب أسعار السوق الحالية.عن قيمھا الدفترية حمادي ال تختلف القيم العادلة للقروض بشكل 

  

  الموظفين منافع التزام ١٧

  ٢٠١٥    ٢٠١٦  
      

  ١٤٣٫٤٠٢    ٢٠٧٫٤٧٠  يناير ١الرصيد كما في 
  ٣٨٫٥١٣    ٣٨٫٤٧٩  المخصص خالل السنة
  )٢٤٫٦٨٨(    )٣٠٫٩٦٦(  مدفوعات خالل السنة

  ٥٠٫٢٤٣    -  )٣٢إعادة التصنيف (إيضاح 
  ٢٠٧٫٤٧٠    ٢١٤٫٩٨٣  ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

  
  التزامات مكافآت نھاية الخدمة ١-١٧

  
نھاية  يوفقا لقانون العمل، تضع المجموعة مبالغ إجمالية للموظفين المحالين للتقاعد أو المستقيلين بناء على مدة الخدمة وآخر مربوط الراتب ف

وارية تمان األكت، "منافع الموظفين" فإن خطط المنافع المحددة يتم قياسھا باستخدام طريقة وحدة االئ١٩الخدمة.  ووفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
خدمة لالمتوقعة. وبموجب ھذه الطريقة، فإن تقدير الراتب المستقبلي في تاريخ نھاية الخدمة باستخدام افتراضات مثل معدالت نمو الراتب ومدة ا

بقة ويتم خصمھا لخدمة الساالمبنية على أساس دوران الموظفين المعتاد والوفيات. وتستخدم الرواتب المستقبلية لتقدير مبالغ المنافع المرتبطة با
حددت المجموعة بأن أثر استخدام ھذه التقنية االكتوارية ال يعد مختلفا بشكل مادي عن استخدام تقنية خطة لتعكس القيمة الحالية في تاريخ التقرير.  

ام مساويا لذي سيتم سداده في حال كان االلتزالتصفية.  وتقيس تقنية خطة التصفية المطلوبات حتى التزام مكافأة نھاية الخدمة باعتبارھا المبلغ ا
ة السنة يللمبلغ الواجب سداده في حالة تقاعد جميع الموظفين واستلموا مستحقاتھم في تاريخ المركز المالي، أي أن الراتب الشھري النھائي في نھا

القابل للتطبيق لن يختلف جوھريا عن النسبة المئوية  مضروب في عدد سنوات الخدمة.   وھذا الحكم تم على أساس تقييم اإلدارة بأن معدل الخصم
  لحالية. ا لعالوات الراتب السنوية. السنوية. ولذلك، فإن الزيادة في مستويات الرواتب في السنوات المقبلة لن تختلف جوھريا عن تأثير خصم القيمة

  
عاما أو أكثر في الخدمة لدى  ٢٠جديدة لمكافآت نھاية الخدمة للموظفين القطريين الذين أمضوا فترة الئحة ، أدخلت الشركة األم ٢٠١٦في 

بالفعل من قبل وكانت ھذه الالئحة مطبقة عاما من الخدمة.   ٢٠المجموعة، حيث يتم سداد المكافأة لكل سنة من سنوات الخدمة فيما يزيد عن 
السابقة من قبل المجموعة نتيجة إستحداث ھذه الخطة تكلفة ية، ومن ثم فلم يتم إجراء تعديل جوھري للالموحدة في ھذه البيانات المال منشآتال

مليون لایر قطري فيما يتعلق بھذه الخطة الجديدة، والتي بلغت حصة  ٧٥الجديدة.  ومع ذلك، فإن المشاريع المشتركة للمجموعة اعترفت بمبلغ 
  مليون لایر قطري. ٥٦فيھا المجموعة 
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٣٩  
  

  

  للتغيرات التي تتم على االفتراضات: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١يوضح الجدول التالي حساسية التزام نھاية الخدمة كما في 
  

  األثر  على بيان الدخل الشامل  
  نقص الفرضية  زيادة الفرضية  تغير الفرضية  
      

  )٢٠٫٥٩٦(  ١٧٫٦٠٣ %١  معدل الخصم
  ١٧٫٦٠٣  )٢٠٫١٨١( %١  معدل نمو الرواتب

  )٣٫١١١(  ٢٫٩٥٤ %١  دوران العمالة
  

  االلتزامات المتعلقة بالمعاشات  ٢-١٧
  

. وھذه المدفوعات تستوفي تعريف خطة المنافع ٢٠٠٣تقوم المجموعة بسداد منافع المعاشات للموظفين القطريين أو ورثتھم، ممن تقاعدوا قبل عام 
وقررت المجموعة بأن التزامھا يعتبر غير مادي ويتم تسجيله عند السداد.  ومع ذلك، فإن . ١٩المحددة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

-٣٢يضاح إلالتزامات المشاريع المشتركة لمنافع ھذه االلتزامات يعد جوھريا وبالتالي يتم تسجيله باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. أنظر ا
  لمزيد من التفصيل. ١
  

  تكاليف الموظفين   ٣-١٧
  ٢٠١٥    ٢٠١٦  
       

  ٤٩٣٫٨٢٤    ٤٧٧٫٤٨٩  تكاليف المبيعات
  ٢٦٫٥٢٢    ٢٤٫٤٦١  مصروفات البيع

  ١٠٧٫٧٠٢    ٨٨٫٥٣٥  مصروفات عمومية وإدارية
  ٦٢٨٫٠٤٨    ٥٩٠٫٤٨٥  

  
  تكلفة المعاشات ونھاية الخدمة ١-٣-١٧
  

  تم إدراج المصروفات التالية ضمن تكلفة الموظفين فيما يتعلق بالمعاشات ونھاية الخدمة.
  

  ٢٠١٥    ٢٠١٦  
      

  ٧٫٦٣٨    ٧٫٧٧٦  حصة صاحب العمل -منافع االشتراكات المحددة
  ٣٨٫٥١٣    ٣٨٫٤٧٩  تكاليف نھاية الخدمة

  ٤٦٫١٥١    ٤٦٫٢٥٥  
  

 ٢٠٠٢لسنة  ٢٤تمثل منافع االشتراكات المحددة مساھمة المجموعة في صندوق المعاشات الحكومي على أساس شھري وفقا لمتطلبات القانون رقم 
من راتب  %١٥. تقوم المجموعة بتحويل ٢٠٠٣مارس  ٥التقاعد والمعاشات للموظفين القطريين الذين انضموا إلى المجموعة في أو بعد بشأن 

.  وتقتصر التزامات %٥وحصة العاملين بنسبة  ٪١٠الموظفين القطريين إلى صندوق المعاشات الحكومي، تقدر فيه حصة المجموعة بنسبة 
  مساھمات المدفوعة لصندوق المعاشات الحكومي والتي يتم إدراجھا في المصروفات عند استحقاقھا.المجموعة على ھذه ال

  

   وأخرى تجارية دائنة ذمم ١٨

  ٢٠١٥    ٢٠١٦  
       

  ١٢٨٫٨٣٩    ١١٩٫١٢٥  ذمم دائنة تجارية
  ٥٠٫٩٩٢    ١٠٦٫١٤٣  )١٩مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (إيضاح 

  ٣٢٠٫٧١٣    ٢٧٣٫١٤٤  مصروفات مستحقة
  ١١١٫٤١٢    ٧١٫٧٥٧  مخصص للمساھمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية

  ١٣٩٫٠١٥    ١٣٣٫٨٢١  توزيعات مستحقة
  ٣٤٫٢٨٩    ٣٤٫٢٨٩  مبالغ مستحقة للحكومة

  ٦٤٫٤٦٤    ٤٢٫٢٧٦  ذمم دائنة أخرى
  ٨٤٩٫٧٢٤    ٧٨٠٫٥٥٥  

   
مليون لایر قطري)، متعلقة بمصاريف مستحقة لعقود  ١٣٣ :٢٠١٥مليون لایر قطري ( ١٢٧تتضمن المصروفات المستحقة مبلغ بقيمة 

  " ومقاولين آخرين تم تكبدھا فيما يخص مشاريع رأسمالية.EPCمقاولي"
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٤٠  
  

  العالقة ذات األطراف إفصاحات ١٩

ا دارة العليتتمثل في المعامالت مع األطراف ذات العالقة، أي المساھمين الرئيسيين والمشاريع المشتركة وأعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإل
للمجموعة والشركات والشركات المملوكة لھم بشكل أساسي. يتم اعتماد سياسات وأحكام تسعير ھذه المعامالت من قبل اإلدارة المعنية. إن 

  الشركة األم المباشرة ھي قطر للبترول.
  

  الموحد:فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الربح أو الخسارة 
  

  رسوم إدارية  إيرادات أخرى  مبيعات  
       

        ٢٠١٦ديسمبر ٣١السنة المنتھية في 
      

     الشركة األم:
  -  ٥٧ -  قطر للبترول  
     

        تابعة:تھا  شركات زميلة وشركا
  ١٠٫٨٢٣  -  ٥٣٤٫٣٣٦  شركة قطر لتغليف المعادن ذ.م.م.  
  -  ١٨٫٧٣٤  -  شركة صلب ش.م.ب.  
       

        للسيطرة المشتركة: منشآت خاضعة
  -  ٥٤  -  شركة غزال ش.م.ق 
  -  - ٧٫١٢٠  وقود 

 ١٠٫٨٢٣  ١٨٫٨٤٥ ٥٤١٫٤٥٦  
  

  أتعاب اإلدارة  استردادات  المبيعات  
       

        ٢٠١٥ديسمبر ٣١السنة المنتھية في 
       

        الشركة األم:
  -  ٥٧  -  قطر للبترول

        
        تابعة ات وشرك شركات زميلة

  ٤٫٨٢٤  -  ١١٥٫٣٠٢  شركة قطر لتغليف المعادن ذ.م.م.
  -  -  ١٠٫٨٣٩  شركة صلب ش.م.ب.

        
        للسيطرة المشتركة منشآت خاضعة

  -  ١٫٣٧٢ -  شركة غزال ش.م.ق
 ٤٫٨٢٤  ١٫٤٢٩  ١٢٦٫١٤١  
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٤١  
  

  مصروفات إدارية    مشتريات  
        

        ٢٠١٦ديسمبر ٣١السنة المنتھية في 
     الشركة األم:

  ٨٫٤٥٠    ١١٧٫٠٢٣  قطر للبترول
       

        شركات زميلة وشركات تابعة
  -    ٢٠٫٣٤٢  شركة قطر لتغليف المعادن ذ.م.م.

  -    ٤١٨٫٣١٤  شركة ستيل البحرين ش.م.ب.
        

        مشروع مشترك:
  ٦٢١    -  قافكو

     
     للسيطرة المشتركة منشآت خاضعة

  ١٦٫٥٥١  -  مدينة مسيعيد الصناعية
  -  ٥١٫١٢٠  شركة غزال ش.م.ق

  -  ٧٫١٢٠  وقود
 ٢٥٫٦٢٢    ٦١٣٫٩١٩  
  

  مصروفات إدارية    مشتريات 
        

        ٢٠١٦ديسمبر ٣١السنة المنتھية في 
     الشركة األم:

  ٧٫٩٠٨    ٥٧٫٥٤٥  قطر للبترول
        

        شركات زميلة وشركات تابعة
  -    ٤٧٫٢٣٤  شركة قطر لتغليف المعادن ذ.م.م.

  -    ١٥٢٫٤٧٩  شركة ستيل البحرين ش.م.ب. 
        

        مشروع مشترك
  ٣٧٢    -  قافكو

       
        للسيطرة المشتركة: منشآت خاضعة

  ٨٫٢٧٧    -  مدينة مسيعيد الصناعية
  -    ٢٥٫٤٦٩  شركة غزال ش.م.ق

  -    ٣٫٥٤٤  وقود
 ١٦٫٥٥٧    ٢٨٦٫٢٧١  
  

  أرصدة األطراف ذات العالقة:
  

  أطراف ذات عالقةمبالغ مستحقة من 
  

  ٢٠١٥    ٢٠١٦  النوع  
        

  ٥٧١٫٦٨٠    ٤٨١٫٩٢٠  مشروع مشترك  شركة قطر للبتروكيماويات ش.م.ق
  ٦١٫٨٣٧    ٥٨٫٤٦٠  شركة زميلة  شركة صلب ستيل (المملكة العربية السعودية)

  ١٣٦٫١٢٩    ١٢٩٫٧٩٠  شركة زميلة  شركة قطر لتغليف المعادن ذ.م.م.

  شركة غزال ش.م.ق
خاضعة للسيطرة منشأة 

  ٣٫٧٨٧    ١٫٢٨٤  المشتركة
             ٦٠    ٢٫٥٤٧  شركة زميلة  شركة صلب

   ٧٧٣٫٤٩٣    ٦٧٤٫٠٠١  
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٤٢  
  

  مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
  

  ٢٠١٥    ٢٠١٦  النوع  
        

الشركة األم والطرف   قطر للبترول
  ٢٢٫٢٩٢    ١٧٫٣٣٠  المسيطر

منشأة خاضعة للسيطرة   شركة غزال ش.م.ق
  ٣٫١٦٩    -  المشتركة

منشأة خاضعة للسيطرة   مدينة مسيعيد الصناعية
  ١٫٢٨٣    ١٫٢٨٢  المشتركة

  ٢٤٫٢٤٨    ٨٧٫٥٣١  شركة زميلة  شركة ستيل البحرين ش.م.ب. (ج)
    ٥٠٫٩٩٢    ١٠٦٫١٤٣  

  
  بنود وشروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة

  
األسعار السارية المفعول واألحكام التي سيتم توفيرھا للغير. تتم جميع المعامالت األخرى تستند مبيعات البضائع للشركات الزميلة خالل السنة إلى قائمة 
  على أساس األحكام والشروط التجارية العادية بأسعار السوق.

  
و مستلمة ألي غير مضمونة وبدون فائدة. ليس ھناك ضمانات مقدمة أ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١و كما في  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١تعتبر األرصدة القائمة كما في 

  من ذمم األطراف ذات العالقة المدينة أو الدائنة.
  

  ضمانات أخرى
  

مليون  ٥٩٠ قدمت المجموعة ضمانات بنكية لشركاتھا الزميلة فيما يتعلق بقروضھا من البنوك الخارجية. وبلغ إجمال الضمانات بنھاية الفترة ما قيمته
  ).٢٨مليون لایر قطري) (إيضاح  ٣٤٠: ٢٠١٥ريـال قطري (

  
  مكافآت أفراد اإلدارة العليا

  
  يوضح الجدول التالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا اآلخرين خالل السنة:

  
  ٢٠١٥    ٢٠١٦  
       

  ٢٫٤٢٧    ٢٫٩٠٢  منافع قصيرة األجل
  ١٥٫٥٠٠    ١٥٫٥٠٠  أتعاب مجلس اإلدارة

  ١٧٫٩٢٧    ١٨٫٤٠٢  
  

ألعضاء مجلس اإلدارة. تتكون ھذه السياسة من جزأين، جزء ثابت وجزء متغّير. يتعلق الجزء المتغّير بأداء المجموعة وضعت الشركة سياسة مكافأة 
  المالي. مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة يكون ضمن الحدود المنصوص عليھا في قانون الشركات التجارية.

  

   والمخفف األساسي السھم ربحية ٢٠

) بقسمة صافي أرباح السنة العائدة إلى حملة حقوق ملكية الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد EPSاألساسي والمخفف (السھم  ربحيةيتم احتساب 
  األسھم المستحقة خالل السنة كالتالي:

  

  ٢٠١٦    
٢٠١٥  
  (معدلة)

       
  ٤٫٤٦٨٫٦٥٤    ٢٫٩٥٤٫٩٩٠  ربح السنة 

  ٦٠٥٫٠٠٠    ٦٠٥٫٠٠٠  (باآلالف) خالل السنةالقائمة المتوسط المرجح لعدد األسھم 
  ٧٫٣٩    ٤٫٨٨  السھم األساسي والمخفف (لایر قطري) ربحية
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٤٣  
  

    إيرادات ٢١

  ٢٠١٥    ٢٠١٦  
       

  ٤٫٥١٩٫٢٩٤    ٤٫١٧٦٫٧٥٦  مبيعات القضبان
  ٢٩٥٫٩٩٣    ١٢٧٫٠٢٧  مبيعات القطع الحديدية 
  ٢٣٦٫٩٧٢    ٢٩١٫٥٥٤  مبيعات لفائف الحديد

  ١٨٦٫٧٦٧    ٩٢٫٥٥٣ )HBI/DRIالساخن/ الحديد المختزل مباشرة  (تصدير الحديد المقولب على 
  ٥٣٫٤٦٠    ٣٩٫٤٧٦  إيرادات شحن

  ٥٫٢٩٢٫٤٨٦    ٤٫٧٢٧٫٣٦٦  
  )٦٤٫٩٢٨(    )٥٣٫٠٦٦(  ناقصا: رسوم شحن

  ٥٫٢٢٧٫٥٥٨    ٤٫٦٧٤٫٣٠٠  
  

  المبيعات تكاليف ٢٢

  ٢٠١٥    ٢٠١٦  
       

  ٢٫٥٨١٫٤١١    ١٫٩٨٢٫٣٩٧  المواد الخام والمستھلكات المستخدمة
  ٤٩٣٫٨٢٤    ٤٧٧٫٤٨٩  مصروفات منافع الموظفين

  ٣٢٥٫٤٣٥    ٣٩٩٫٢٨٠  مرافق
  ١٩٨٫٣٨٣    ١٩٨٫٥٢٣  صافي التغيرات في مخزون البضائع التامة الصنع وأعمال قيد التنفيذ

  ٢٠٨٫٠١٨    ٢٢١٫٨٣١  االستھالك
  ١٠١٫٨٣٧    ٩٥٫٧١٨  إصالح وصيانة

  ٣٫٩٧٩    ١٦٫٧٠٠  خفض قيمة المخزون
  ٢٠٧٫٤٨٥    ١٣٧٫٤٢٧  أخرى

  ٤٫١٢٠٫٣٧٢    ٣٫٥٢٩٫٣٦٥  
  

  أخرى إيرادات ٢٣

  ٢٠١٥    ٢٠١٦  
       

  ٣٫٥٤٩    ٢٫٥٨٨  ربح من صرف العمالت األجنبية
  ٣٦٫٦٨٠    ٢٧٫٧٧١  منتج جانبي

  ٤٦٫٨٥٣    ٧٠٫٧٦٠  إيرادات أخرى
  ٨٧٫٠٨٢    ١٠١٫١١٩  

  

    االستثمارات من ناتجة إيرادات ٢٤

  ٢٠١٥    ٢٠١٦  
       

  ٢٩٫٢٥٥    ٢٥٫٥٢١  إيرادات توزيعات األرباح
  ١٠١٫٧٣١    ٢٠٠٫٨٣٤  فائدة على ودائع بنكية

  ١٣٠٫٩٨٦    ٢٢٦٫٣٥٥  
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٤٤  
  

  وإدارية عمومية مصروفات ٢٥

  ٢٠١٥    ٢٠١٦  
       

  ١٠٨٫٩١٦    ٨٩٫٩٨٦  تكاليف موظفين
  -    ٦٤٫٥٩٤  ومعدات مصانعخسارة االنخفاض في قيمة ممتلكات و

  ٦٫٠٥٢    ١٥٫٨٣٣  ومعدات  مصانعخسارة استبعاد ممتلكات و
  ١٣٫٤٨١    ١٢٫٠٩٥  إصالحات

  ٩٫٣٠٠    ٩٫٣٠٠  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
  ٧٫٤٥٦    ٧٫٩٦٣  أتعاب قطر للبترول 

  ٥٫٤٦١    ٥٫٠٤٢  إيجار ومرافق وتجھيزات 
  ٣٫٢٩٩    ٢٫٨٨٤  استھالك

  ١٫٨١٨    ١٫٨١٨  رسوم بورصة قطر
  ٣٫٤٠١    ١٫٤٥٧  سفر وتنقل واتصاالت

  ١٥٫٧٦٤    ١٩٫٦٥٣  أخرى 
  ١٧٤٫٩٤٨    ٢٣٠٫٦٢٥  

  

   االرتباطات ٢٦

  ارتباطات النفقات الرأسمالية: ١-٢٦
  

  ٢٠١٥    ٢٠١٦  
يوضح الجدول التالي المصروفات الرأسمالية التقديرية التي تم التعاقد عليھا ولكن لم 

        تخصص لھا مبالغ كما في تاريخ بيان المركز المالي:
  ١١٦٫٢١٨    ٥٦٫٨٥٠  ومعدات مصانعممتلكات و

       
  
  التشغيلي:ارتباطات اإليجار  ٢-٢٦

  
سنة. وتتمتع عقود اإليجار بفترات مختلفة وبنود تصعيدية  ١٣تستأجر المجموعة األرض بموجب عقود إيجار تشغيلية غير قابلة لإللغاء تنقضي خالل 

رات في ار بموجب ھذه اإليجافيما يلي الحد األدنى لدفعات اإليج وحقوق التجديد. وعند التجديد، فإن أحكام عقود اإليجار تخضع إلعادة التفاوض بشأنھا.
  ديسمبر: ٣١
  

  ٢٠١٥    ٢٠١٦  
       

  ٢٩٫٨٨٥    ٢٩٫٤٠٧  خالل سنة واحدة
  ٧٧٫٨٩٧    ٧٢٫٠٠٧  أكثر من سنة واحدة وال تتجاوز خمس سنوات

  ١١١٫٥٧٧    ٩٨٫٢٦٧  أكثر من خمس سنوات
  ٢١٩٫٣٥٩    ١٩٩٫٦٨١  إجمالي مصروفات اإليجار التشغيلي المتعاقد عليھا كما في تاريخ التقرير

  
  لایر قطري)، تخص الشركات التابعة للمجموعة. ١٫٤٤٧: ٢٠١٥لایر قطري ( ٩٠٥تبلغ ارتباطات اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء 

  
  ارتباطات لشراء بضائع وخدمات ٣-٢٦

  
  ٢٠١٥    ٢٠١٦  

  ٢٠٫٤٤٢٫٧٤١   ٢٢٫٧١٤٫٤٤٦  غير معترف بھا ضمن المطلوبات  -التزام تعاقدي لمشتريات مستقبلية 
  

والغاز  يتتألف ارتباطات الشراء بشكل أساسي من اتفاقيات رئيسية لشراء مواد خام. لدى المجموعة أيضاً عدد من اتفاقيات الكھرباء والغاز الطبيع
لى عالصناعي. باإلضافة إلى ارتباطات الشراء المفصح عنھا أعاله، تبرم المجموعة عقود مشتريات كجزء من عملياتھا االعتيادية والتي تنص 

  اشتراطات الحد األدنى لمشتريات الجملة غير أن ھذه العقود ال تتضمن بنود الشراء أو الدفع أو بنود جزائية. 
  

باطات تال تعتقد المجموعة أن يكون لھذه العقود تأثير سلبي على مركز السيولة. يتعلق االنخفاض في ارتباطات الشراء بشكل رئيسي بالوفاء باالر
  عار.واالنخفاض في األس

  
  مليون لایر قطري) ٢٩٠٫٧: ٢٠١٥مليون لایر قطري ( ١٢٠٫٥الشراء التعھدات الممنوحة لشركة تابعة لشركة زميلة مقابل تتضمن ارتباطات 
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٤٥  
  

  
  المشاريع المشتركة منشآتحصة المجموعة في االرتباطات المتكبدة من قبل  ٤-٢٦

  
  اإلجمالي    قافكو   كفاك  قابكو  ٢٠١٦ديسمبر ٣١

        

  ٧٠٤٫٥١٢    ٤٨١٫٣٥٦    ١٣٫٠٢٢    ٢١٠٫١٣٤  ارتباطات رأسمالية 
            

             ارتباطات اإليجار التشغيلي:
             الحد األدنى المستقبلي من دفعات التأجير :

  ٦٩٫٨٦٨    ٦٤٫٦٨٠   ٣٫٦٠٤  ١٫٥٨٤  خالل سنة واحدة
  ٦٦٫٠٦٧    ٥٤٫٥٢٢   ٤٫٢٣٤  ٧٫٣١١  سنوات ٥سنة واحدة إلى 

  ٨٠٫٤٦٨    ٦٠٫٣١٠   ٢٫٦٤٦  ١٧٫٥١٢  سنوات ٥أكثر من 
  ٢١٦٫٤٠٣    ١٧٩٫٥١٢   ١٠٫٤٨٤  ٢٦٫٤٠٧  
                

  اإلجمالي    قافكو    كفاك    قابكو  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
        

  ٦٢٨٫١٢٠    ٤٢٨٫٥١٢    ١٤٫٤٩٦    ١٨٥٫١١٢  ارتباطات رأسمالية 

               

                ارتباطات اإليجار التشغيلي:
                من دفعات التأجير:الحد األدنى المستقبلي 

  ٦٣٫٢٩١    ٥٩٫١٥٧    ٢٫٥٥٠    ١٫٥٨٤  خالل سنة واحدة
  ٨٣٫١٢٧    ٦٩٫٤٧١    ٦٫٥٩٠    ٧٫٠٦٦  سنوات ٥سنة واحدة إلى 

  ٧٣٫٨٠٧    ٥٠٫٧٦١    ٣٫٧٠٦    ١٩٫٣٤٠  أكثر من خمس سنوات
  ٢٢٠٫٢٢٥    ١٧٩٫٣٨٩    ١٢٫٨٤٦    ٢٧٫٩٩٠  

  
  من قبل الشركات الزميلة المجموعة في االرتباطات الملزمة حصة ٥-٢٦

  
  ٢٠١٥    ٢٠١٦  
       

  ٤٥٫٣٢٧    ٣٢٫٧٢١  ارتباطات رأسمالية
        

        ارتباطات اإليجار التشغيلي:
        الحد األدنى المستقبلي من دفعات التأجير:

  ٥٫٠٣٤    ٣٫٦٤٥  خالل سنة واحدة
  ١٦٫٥٤٥    ١٥٫٣٤٦  سنوات ٥سنة واحدة إلى 

  ٤٠٫١٨٤    ٣٦٫٧١٥  سنوات ٥أكثر من 
  ٦١٫٧٦٣    ٥٥٫٧٠٦  

  

  محتملة مطالبات ٢٧

  ٢٠١٥    ٢٠١٦  
       

  ٣٤٢٫٦٤٢    ٥٨٩٫٧٤٨  ضمانات مالية
  ١٫٤٦٠    ١٫٤٦٠  ضمانات بنكية
  ٢١٫٠٠٤    ٥٫٨٨٠  خطابات اعتماد
  ٩٥٫٦٧١    ٢٤٫٣٨٧  قضايا قانونية

  
    



  صناعات قطر ش.م.ق.
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في 

  المالية الموحدة بياناتللاإليضاحات المتممة 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)

  

٤٦  
  

والتي حررت في سياق األعمال العادية.  القضايا القانونية  ال تتوقع المجموعة أن تنشأ التزامات مادية من الضمانات وخطابات االعتماد المذكورة أعاله،
  تمثل أفضل تقدير للمطالبات والتي لم يتم اإلقرار بھا بناًء على التأكيد الوارد من محاميي المجموعة.

  
  المشاريع المشتركة:   منشآتيظھر الجدول أدناه تفاصيل عن حصة المجموعة من المطلوبات المحتملة ل

  
  اإلجمالي  كيو كوت  قافكو كفاك قابكو  ٢٠١٦ديسمبر ٣١

      
  ٦٦٣    ٥٨٣  -  ٨٠  ضمانات بنكية
  ٢٥٫٥١٠    -  -  ٢٥٫٥١٠  خطابات اعتماد

 ٢٦٫١٧٣    ٥٨٣  -  ٢٥٫٥٩٠  
  

  اإلجمالي  كيو كوت  قافكو كفاك قابكو  ٢٠١٥ديسمبر ٣١

      
  ٧٥٦٫٢٤٧    ٧٣٥٫٥٥٩  -  ٢٠٫٦٨٨  ضمانات بنكية

  ٩٩٠   ٥٨٠ - ٤١٠  االعتمادات المستندية
  ٧٥٧٫٢٣٧    ٧٣٦٫١٣٩ - ٢١٫٠٩٨  

  
  يظھر الجدول أدناه تفاصيل عن حصة المجموعة من المطلوبات المحتملة للشركات الزميلة: 

  
  ٢٠١٥    ٢٠١٦  
    

  ٢٢٫٠٥٥    ٧١٫٦٠٣  خطابات اعتماد
  ٣٢٫٦٧٩    ٧٫٣٦٢  ضمانات بنكية

  ٥٤٫٧٣٤    ٧٨٫٩٦٥  
  

  مطالبات
  

، استلمت المجموعة دعوى مطالبة من شركة قطر للتعدين، وھي شريك المشروع المشترك السابق لقطر للحديد والصلب (قطر ستيل) ٢٠١٥خالل 
مليون دوالر أمريكي. إن إدارة المجموعة على يقين من أن المجموعة ليست مدينة أو ملزمة بھذا المبلغ أو أي مطالبات  ١٥٠الدولية ش.م.ق.خ بقيمة 

نقدية أخرى أو أي استثمارات أخرى في المشروع المشترك. قامت المجموعة  ببيع حصتھا في شركة قطر للحديد والصلب (قطر ستيل) الدولية 
مليون لایر قطري، والتي تمثل مساھمة  ٥ بمقابل يبلغ ٢٠١٥أبريل  ٢بتاريخ ، وفقاً لالتفاقية المبرمة ٢٠١٥ش.م.ق.خ.  إلى شركة قطر للتعدين في 

ي ف المجموعة في رأسمال المشروع المشترك. ال تزال اإلجراءات القانونية لتحويل ملكية حصة المجموعة في المشروع المشترك قيد التنفيذ، كما
  تاريخ التقرير.

  
  التزامات إعادة تأھيل الموقع

  
الرئيسية التي تتألف منھا المجموعة (قطر ستيل، كفاك، قافكو وقابكو) ھي أطراف في اتفاقيات عقود عقود إيجار األرض المبرمة مع  منشآتال

لرئيسية ا منشآتوتشغيل مصانعھا في منطقة مسيعيد. ويوضح الجدول التالي فترة اإليجار للجھيز شركة قطر للبترول، الشركة األم، لغرض ت
  للمجموعة:

  
  انتھاء اإليجار بدء اإليجار  
      

  ٢٠٣٠  ٢٠٠٥  شركة قطر ستيل (ش.م.ق)
  ٢٠٢٤  ٢٠٠٢  كفاك
      قافكو

  ٢٠٢٩  ٢٠٠٩  ١إيجار 
  ٢٠٣٢  ٢٠٠٧  ٢إيجار 

  ٢٠٣٠  ٢٠٠٥  قابكو
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٤٧  
  

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

 المؤجر مقابل سعر مقبول من قبل المجموعة، أوأو جھة أخرى يرشحھا جميع المرافق للمؤجر  تحويل  
  إزالة جميع المرافق وجميع الممتلكات األخرى من األرض وإعادة تأھيلھا على األقل إلى الحالة التي تم تسليمھا فيھا إلى المجموعة على

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

تأھيل الموقع من قبل المجموعة يتوقف على أي الخيارات التي يستخدمھا المؤجر.  ومع ذلك، فقد قدرت المجموعة بأنه من إعادة تكاليف تكبد إن 
  المجموعة.  منشآتة عند تسليمھا لإعادة تأھيل األراضي المؤجرة لحالتھا األصليعلى المجموعة  منشآتالمرجح للمؤجر أن يختار عدم إجبار 

  

  القطاعات تقارير ٢٨

، مالتعمل المجموعة في منطقة الخليج. ألغراض إدارية تم تنظيم المجموعة في وحدات تجارية على أساس منتجاتھا وخدماتھا. ولتحديد وحدات األع
ھا البيانات المالية. لدى المجموعة ثالثة قطاعات ينبغي اإلفصح عنفي تم توحيدھا بطريقة التوحيد النسبية تعامل المشاريع المشتركة للمجموعة كما لو 

  كالتالي:
  
 .قطاع البتروكيماويات، والذي يقوم بإنتاج وبيع اإليثلين، والبولي إيثلين، ام تي بي إي، الميثانول ومنتجات بتروكيماوية أخرى  
  ثانوية أخرى.قطاع األسمدة، والذي يقوم بإنتاج وبيع اليوريا واألمونيا ومنتجات  
 .قطاع الحديد، الذي يقوم بإنتاج وبيع الحبيبات والقضبان الحديدية وأسياخ تسليح المباني وغيرھا  
  

  تمثل المعلومات الخاصة بقطاعي البتروكيماويات واألسمدة القطاعين المرتبطين بالمشاريع المشتركة للمجموعة. 
  

بمراقبة نتائج التشغيل لوحداتھا التجارية بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء.  للمجموعة  يقوم الرئيس التنفيذي
ة مختلفة ريتم تقييم أداء القطاع بناء على أرباح أو خسائر التشغيل والتي يتم قياسھا في جوانب معينة، كما تم شرحه في الجدول التالي، وذلك بصو

  ة التشغيل في البيانات المالية الموحدة.عن ربح أو خسار
  

  إيرادات القطاعات  ١-٢٨
  

الخارجية بنفس  فإن عمليات البيع بين القطاعات يتم تنفيذھا على أساس تجاري بحت وتستبعد عند توحيد البيانات المالية. ويتم قياس اإليرادات من األطرا
  الطريقة كما في بيان الربح أو الخسارة. 

  
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  
  

  اإلجمالي
إيرادات ما بين 
  القطاعات

إيرادات من عمالء 
  اإلجمالي  خارجيين

إيرادات ما بين 
  القطاعات

إيرادات من عمالء 
  خارجيين

              

  ٤٫١٥٣٫٢٤٨  -  ٤٫١٥٣٫٢٤٨ ٤٫٠٣٥٫٦٠٣ - ٤٫٠٣٥٫٦٠٣  البتروكيماويات
  ٤٫٩٧٠٫٤٨٥  -  ٤٫٩٧٠٫٤٨٥ ٣٫٥٩٦٫٤٥١ - ٣٫٥٩٦٫٤٥١  األسمدة
  ٥٫٢٢٧٫٥٥٨  -  ٥٫٢٢٧٫٥٥٨ ٤٫٦٧٤٫٣٠٠ - ٤٫٦٧٤٫٣٠٠  الفوالذ

  ١٤٫٣٥١٫٢٩١  -  ١٤٫٣٥١٫٢٩١  ١٢٫٣٠٦٫٣٥٤  -  ١٢٫٣٠٦٫٣٥٤  إجمال إيرادات القطاع

  
المنتجات وتنتج اإليرادات من العمالء الخارجيين من بيع قضبان الصلب، واألسياخ واللفائف والحديد المختزل مباشرة والحديد المقولب على الساخن 

  ) والميثانول االثيلين والبولي ايثيلين ومنتجات بتروكيماوية أخرى.MTBEالفرعية وعائدات الشحن واليوريا واألمونيا وميثيل بيوتايل األثير (
  

، وھوشركة قطر لتسويق وتوزيع وحيد مليار لایر قطري) من عميل خارجي ١٣٫٠٣  :٢٠١٥مليار لایر قطري ( ٧٫٥٠والي تنتج إيرادات بح
لسنة  ١١الكيماويات والبتروكيماويات ش.م.ق.خ. ("منتجات"). وتعود ھذه اإليرادات إلى قطاع البتروكيماويات واألسمدة.  وفقا للمرسوم بقانون 

  اوية والبتروكيماوية. للقيام بأنشطة التسويق والتوزيع لجميع المنتجات الكيم ٢٠١٢لدولة قطر، تم تأسيس منتجات في العام  ٢٠١٢
  

، حقق القطاع ٢٠١٦وبالنسبة إليرادات قطاع الصلب في  .ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية واإلمارات المتحدة تعمل المجموعة في قطر
زيعھا في عدد من )، أما النسبة المتبقية فيتم تو%١٧: ٢٠١٥في اإلمارات المتحدة ( %١٦)، و%٦٣: ٢٠١٥في قطر ( %٧٠إيرادات بنسبة 

  غراض القطاعات. تقسيمھا ألالدول التي لم يتم 
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٤٨  
  

  اتأرباح القطاع
  

على  ٢٠١٥و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١يعرض الجدول التالي معلومات حول اإليرادات واألرباح للقطاعات التشغيلية بالمجموعة للسنة المنتھية في 
  التوالي:

  
  اإلجمالي    الفوالذ    األسمدة  البتروكيماويات  

         ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في
        

  ٢٫٧٩٥٫٩٣٥   ١٫٠٧٩٫٥٩٤   )٦٠٥٫٥٠٩(  ٢٫٣٢١٫٨٥٠  أرباح القطاع
  )٥٫٩٨٧(   )٥٫٩٨٧(    -    -  حصة من نتائج شركات زميلة

  ٢٫٧٨٩٫٩٤٨   ١٫٠٧٣٫٦٠٧   )٦٠٥٫٥٠٩(  ٢٫٣٢١٫٨٥٠  إجمال ربح القطاع
           

           إيرادات غير موزعة:
  ١٧٥٫٩٢٣         إيرادات فوائد

  ٩٫٦١٣         إيرادات توزيعات أرباح
  ٢٦٩         إيرادات أخرى

         ١٨٥٫٨٠٥  
           

           مصروفات غير موزعة:
  )٧٫٧٥٠(         أتعاب ومصروفات مجلس اإلدارة

  )٧٫٩٦٣(         أتعاب قطر للبترول السنوية
  )١٫٨١٨(         رسوم/ تكاليف بورصة قطر

  )٤١٠(         إعالنات
  )٢٫٨٢٢(         مصروفات أخرى

         )٢٠٫٧٦٣(  
  ٢٫٩٥٤٫٩٩٠         ربح السنة

  
  

    الفوالذ    األسمدة  البتروكيماويات
  اإلجمالي

  )دل(مع
         ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في

        
  ٤٫٦٧١٫٢٥٣   ٩٥٠٫٥٣٥   ١٫٠٩٧٫١٠٨   ٢٫٦٢٣٫٦١٠  أرباح القطاع

  )٧٨٫٢٩٣(   )٧٨٫٢٩٣(   -   -  نتائج شركات زميلةحصة من 
  ٤٫٥٩٢٫٩٦٠   ٨٧٢٫٢٤٢   ١٫٠٩٧٫١٠٨   ٢٫٦٢٣٫٦١٠  إجمال ربح القطاع

             
             إيرادات غير موزعة:

  ٨٧٫٦٢٦           إيرادات فوائد
  ١٢٫٤٣٥           إيرادات توزيعات أرباح

  ١٫٨٦٨           إيرادات أخرى
           ١٠١٫٩٢٩  
             

             مصروفات غير موزعة:
  )٧٫٧٥٠(           أتعاب ومصروفات مجلس اإلدارة

  )٧٫٤٥٦(           أتعاب قطر للبترول السنوية
  )١٫٨١٨(           رسوم/ تكاليف بورصة قطر

  )١٫١٠٩(           إعالنات
  )١٠٫٦٣٨(           انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع

  )١٩٤٫٨١١(           العقاريةانخفاض قيمة االستثمارات 
  )٢٫٦٥٣(           مصروفات أخرى

           )٢٢٦٫٢٣٥(  
  ٤٫٤٦٨٫٦٥٤           ربح السنة (معدل)
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٤٩  
  

  موجودات القطاعات  ٢-٢٨
  

  على التوالي: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١و  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ويعرض الجدول التالي موجودات ومطلوبات القطاعات التشغيلية بالمجموعة كما في 
  
  اإلجمالي    الفوالذ    األسمدة  البتروكيماويات  

         موجودات القطاع:
        

  ٣١٫٢٠٠٫٩٦٥   ٩٫٠٥٧٫٠٥٢   ١٣٫٢٨٢٫٢٥٦  ٨٫٨٦١٫٦٥٧  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في
  ٢٠٫٣٠٠٫٢١١   ٩٫٢٣٣٫٩٢٤   ١٫٨٧١٫٣٣٦   ٩٫١٩٤٫٩٥٠  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في

  
   المشتركة.  مشاريعوالالبيانات القطاعية أعاله تتعلق فقط بالشركة التابعة 

  
  تسوية إجمالي موجودات القطاعات والتي ينبغي اإلفصاح عنھا:

  
     ٢٠١٥  
  (معدلة)    ٢٠١٦  

  ٣٥٫٢٠٦٫٤٨٨    ٣٣٫١٠٣٫١٣١  إجمالي الموجودات للقطاعات التي ينبغي اإلفصاح عنھا
  ٦٫٩٦٨٫٥٨٠    ٧٫٧٨٦٫٢٠٠  للتوزيعموجودات أخرى غير قابلة 

  ١٩٫٥٥٧٫١٣٠    ١٨٫٣٤٢٫٥٨٠  االعتراف باالستثمار في المشاريع المشتركة باستخدام طريقة محاسبة حقوق الملكية
  )٢٥٫٩٧٢٫٥٦٤(    )٢٤٫٠٤٦٫٠٧٩(  موجودات متعلقة بالمشاريع المشتركة

  ٣٥٫٧٥٩٫٦٣٤    ٣٥٫١٨٥٫٨٣٢  إجمالي الموجودات الموحدة للفترة/ للسنة
  

   المالية المخاطر إدارة ٢٩

  األھداف والسياسات ١-٢٩
  

المالية األساسية للشركة، بخالف المشتقات، على قروض وديون محملة بالفائدة وذمم دائنة ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة.  الغرض المطلوبات تشتمل 
 تاحةارات ماألساسي لھذه المطلوبات المالية ھو الحصول على المزيد من التمويل لعمليات المجموعة. ولدى المجموعة موجودات مالية مختلفة مثل استثم

وذمم مدينة وإيرادات أخرى ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة ونقد وودائع قصيرة األجل، والتي بغرض المتاجرة للبيع واستثمارات محتفظ بھا للبيع 
إلى إدارة مخاطر  ذلكتنشأ مباشرة من عملياتھا. تقوم المجموعة بإبرام صفقات للمشتقات؛ تتمثل بشكل أساسي في عقود مبادلة معدالت الفائدة. وتھدف من 

  معدل الفائدة الناتجة من عمليات المجموعة ومصادر تمويلھا.  
  

ار طر أسعإن المخاطر الرئيسية الناشئة من أدوات المجموعة المالية تتمثل في مخاطر سعر الفائدة ومخاطر  السيولة ومخاطر العمالت األجنبية ومخا
  دارة بمراجعة واالتفاق على السياسات الخاصة بإدارة كل ھذه المخاطر والتي نوجزھا فيما يلي:حقوق الملكية ومخاطر االئتمان. ويقوم مجلس اإل

  
  مخاطر السوق  )أ(
  

ي يكون لھا تمخاطر السوق ھي المخاطر المتعلقة بالتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار حقوق الملكية ال
إيرادات المجموعة أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية. والھدف من إدارة مخاطر السوق ھو إدارة التعرض لمخاطر السوق والسيطرة  تأثير مستقبلي على

التي يتم ھا وعليھا ضمن المؤشرات المقبولة مع تعظيم العائد. لدى المجموعة مجموعة من المؤشرات المقبولة المبنية على قيمة المخاطر التي يمكن قبول
  مراقبتھا بصورة منتظمة.
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٥٠  
  

  مخاطر أسعار الفائدة  (ب)
  

لفائدة السوقية. تنشأ ا تتمثل مخاطر سعر الفائدة في مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للبيانات المالية بسبب المتغيرات في أسعار
  مخاطر معدل الفائدة الرئيسية على المجموعة من القروض طويلة األجل ذات المعدالت المتغيرة. 

  
ستوى مناسب من القروض ذات المعدل المتغير بأسعار الفائدة التنافسية وبالتالي فھي ليست عرضة بشكل جوھري للتغيرات في تحافظ المجموعة على م

  ة.لي وتدفقاتھا النقدياأسعار الفائدة السوقية ومن ثم تتحمل التعرض لتأثيرات تقلبات األسعار في المستويات السائدة لمعدالت الفائدة السوقية على مركزھا الم
  

سوية تإن تعرض المجموعة للتغيرات في معدالت الفائدة يتمثل بشكل رئيسي في القروض البنكية، والتي تحمل معدالت فائدة متغيرة مرتبطة بإعادة 
  معدالت الليبور بالدوالر األمريكي كل ثالثة شھر.

  
اآلخر للتغيرات المحتملة في أسعار الفائدة بشكل معقول مع بقاء جميع يوضح الجدول التالي حساسية بيان الربح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل 

  المتغيرات األخرى ثابتة.
  

واحدة،  ةتتمثل حساسية بيان الربح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل اآلخر لتأثير التغيرات المفترضة في معدالت الفائدة على ربح المجموعة لسن
. ومن المتوقع أن يكون تأثير االنخفاض في سعر ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ت المالية والمطلوبات المالية المقيدة في على أساس المعدل المتغير للموجودا

  الفائدة مساويا ومعاكسا لتأثير الزيادة المعروضة.
  

الزيادة في نقاط   
    األساس

التأثير على األرباح 
٢٠١٦    

الزيادة في نقاط 
    األساس

التأثير على األرباح 
٢٠١٥  

  ١٦٫٨٩٢    ٢٥+   ٤٤٫٧٠٩    ٢٥+  ثابتةودائع 
  ٢٫٨١٧    ٢٥+    ٢٫٢٤٤    ٢٥+  قروض

  
  مخاطر االئتمان    (ج) 
  

ذمم المدينة لتنشأ مخاطر االئتمان من النقد وشبه النقد والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية عالوة على التعرض االئتماني للعمالء بما في ذلك ا
  المستحقة. 

  
  إدارة المخاطر     ) ١
  

جھات  التي لھا تقييم جدارة منيتم إدارة مخاطر االئتمان على أساس المجموعة. بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية، ال يقبل إال األطراف المصنفة 
   مستقلة. 

  
. وخالف ذلك، وفي حالة عدم توفر تقييم مستقل، تقوم إدارة مراقبة قييماتھذه التيتم استخدام العمالء بشكل مستقل، كان ھناك تقييم لجدارة وإذا 

ردية فالمخاطر بتقييم جودة االئتمان الخاصة بالعميل، مع مراعاة مركزه المالي والخبرة السابقة ضمن عوامل أخرى. ويتم تحديد سقف المخاطر ال
رة. ويتم مراقبة مدى التزام العمالء بالحدود االئتمانية بشكل منتظم من قبل بناء على التصنيف الداخلي وفقا للحدود الموضوعة من قبل مجلس اإلدا

  اإلدارة المعنية. 
  

  ال توجد تركزات جوھرية لمخاطر االئتمان، سواء من خالل التعرض للعمالء األفراد أو قطاعات صناعية محددة و/ أو المناطق. 
  
   التأمين  )٢
  

 بالنسبة لغالبية الذمم المدينة التجارية، فإن المجموعة تحصل على تأمين في صورة ضمانات وسندات تعھد وخطابات اعتماد والتي تعتبر تحت
  الطلب في حال أخفق الطرف المقابل في التزامه بموجب أحكام االتفاقية. 
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٥١  
  

  مخاطر االئتمان     )٣
  

ية والتي ليست متعسرة وال متدنية القيمة بالرجوع إلى التصنيفات االئتمانية الخارجية (إن وجدت) أو وفقا يمكن تقييم جودة ائتمان الموجودات المال
  للمعلومات التاريخية عن نسب تعسر العمالء: 

  
  ٢٠١٥    ٢٠١٦  

       

        ذمم مدينة تجارية 

  -    -  عمالء لھم تصنيف ائتماني خارجي

  ٨٤٦٫٩٠٥    ٨٢٤٫٥١١  تاريخ سابق في العجز عن السداد.أشھر) بدون  ٣عمالء حاليون (أقل من 
اشھر) ولديھم حاالت سابقة من العجز في السداد. تم استرداد  ٣عمالء حاليون (أكثر من 

  ١٫٩٣٦    ٤١  جميع حاالت التعسر في السداد بالكامل.

  ٨٤٨٫٨٤١    ٨٢٤٫٥٥٢  
  

  .P-2و  P-1يتم االحنفاظ بالنقد وشبه النقد لدى البنوك المحلية ذات السمعة الجيدة والمصنفة خارجيا من قبل موديز بالفئة 
  

  مخاطر السيولة  (د)
  

م من التسھيالت مالئتقتضي اإلدارة الحكيمة لمخاطر السيولة االحتفاظ بأرصدة نقدية كافية وأوراق مالية قابلة للتداول وتوفر التمويل من خالل حجم 
المجموعة بودائع  ظاالئتمانية الملتزم بھا لتلبية االلتزامات عند استحقاقھا والقدرة على إغالق مراكز السوق. في نھاية الفترة المشمولة بالتقرير، تحتف

ة التدفقات النقدية إلدارة مخاطر السيولة. مليار لایر قطري) التي من المتوقع أن تولد بسھول ٦٫٨ : ٢٠١٥مليار لایر قطري ( ٧٫٨تحت الطلب بقيمة 
سائل وونظراً للطبيعة الحيوية لألنشطة األساسية، فإن خزينة المجموعة تحافظ على مرونة التمويل من خالل المحافظة على توفير التمويل بموجب 

  ائتمانية ملتزم بھا. 
  

(وھذا يشمل تسھيالت القروض غير المسحوبة أدناه) والنقد وشبه النقد على  وتراقب اإلدارة التنبؤات المتعلقة باحتياطي السيولة لدى المجموعة
عادة على المستوى المحلي في شركات التشغيل بالمجموعة وفقا للممارسات والحدود التي وضعتھا ھذا ويتم  أساس التدفقات النقدية المتوقعة. 

سيولة في السوق الذي تعمل فيه المنشأة. وباإلضافة إلى ذلك، تتضمن سياسة إدارة المجموعة. وتتفاوت ھذه الحدود وفقا للموقع بحيث يتم مراعاة ال
ي ف السيولة للمجموعة إظھار التدفقات النقدية بالعمالت الرئيسية والنظر في مستوى األصول السائلة الالزمة لمواجھة ذلك ورصد نسب السيولة

  والخارجية والحفاظ على خطط تمويل الديون.  بيان المركز المالي مقابل لمتطلبات التنظيمية الداخلية
  

  ترتيبات التمويل  -١
  

  حصلت المجموعة على تسھيالت القروض غير المسحوبة التالية في نھاية فترة التقرير:
  

  ٢٠١٥    ٢٠١٦  

        سعر متغير 

  ٩٦٨٫٠٠٠    ٨٨١٫٦٤٠  تنتھي خالل سنة واحدة (سحوبات بنكية على المكشوف وتسھيالت السندات) -

  
 يتم سحب تسھيالت السحب على المكشوف البنكية في أي وقت، كما يمكن إنھاؤھا من قبل البنك دون إشعار. قد يتم سحب تسھيالت قبول السنداتقد 

غير المضمونة في أي وقت، ويخضع ذلك لمراجعة سنوية. وبشرط الخضوع الستمرارية التصنيفات االئتمانية المقبولة، فإن تسھيالت القروض 
  قد يتم سحبھا في أي وقت. البنكية
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٥٢  
  

  استحقاق المطلوبات المالية  -٢
  

مطلوبات ليحلل الجدول أدناه المطلوبات المالية للمجموعة إلى مجموعات تقوم على تواريخ االستحقاق بناء على تواريخ االستحقاق التعاقدي لجميع ا
ر المخصومة. غيالمالية غير المشتقة وليس لدى المجموعة أي مطلوبات مالية مشتقة. المبالغ الموضحة بالجدول أدناه ھي التدفقات النقدية التعاقدية 

  شھراً قيمتھا الدفترية، حيث أن تأثير الخصم غير جوھري.  ١٢وتساوي المبالغ التي ُتستحق خالل 
  

تواريخ االستحقاق التعاقدية للمطلوبات 

  المالية

 ٦أقل من 

  شھور

 ١٢ -أشھر  ٦

  شھراً 

من سنة واحدة 

  سنتين-إلى 

 -بين سنتين 

  خمس سنوات

أكثر من 

  خمس سنوات

التدفقات إجمالي 

  النقدية التعاقدية

  القيمة الدفترية

(الموجودات)/ 

  المطلوبات

                ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

  ١١٩٫١٢٥  ١١٩٫١٢٥  -  -  ٢٠٫٢٦٧  ٧٣٤  ٩٨٫١٢٤  ذمم دائنة تجارية

  ٩٧٫٥٧١  ٩٧٫٥٧١  -  -  -  -  ٩٧٫٥٧١  مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

  ٣٤٫٢٨٩  ٣٤٫٢٨٩  -  -  -  -  ٣٤٫٢٨٩  مبالغ مستحقة للحكومة

  ٦٧٦٫٣٢٩  ٦٧٦٫٣٢٩  -  -  ٢٢٥٫٧٥٩  ٢٢٥٫٢٨٥  ٢٢٥٫٢٨٥  قروض

  ٩٢٧٫٣١٤  ٩٢٧٫٣١٤      ٢٤٦٫٠٢٦  ٢٢٦٫٠١٩  ٤٥٥٫٢٦٩  

                

  ٥٩١٫٢٠٨  ٥٩١٫٢٠٨  -  -  -  -  ٥٩١٫٢٠٨  ضمانات بنكية

  

تواريخ االستحقاق التعاقدية للمطلوبات 

  المالية

 ٦أقل من 

  شھور

 ١٢ -أشھر  ٦

  شھراً 

من سنة واحدة 

  سنتين-إلى 

 -بين سنتين 

  خمس سنوات

أكثر من 

  خمس سنوات

إجمالي التدفقات 

  النقدية التعاقدية

 القيمة الدفترية

(الموجودات)/ 

  المطلوبات

                ٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

  ١٢٨٫٨٣٩  ١٢٨٫٨٣٩  -  -  ٢٫٣٧٤  ٢٢١  ١٢٦٫٢٤٤  ذمم دائنة تجارية

  ٣٧٫٩٦٦  ٣٧٫٩٦٦  -  -  -  -  ٣٧٫٩٦٦  مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

  ٣٤٫٢٨٩  ٣٤٫٢٨٩  -  -  -  -  ٣٤٫٢٨٩  مبالغ مستحقة للحكومة

  ١٫١٤٧٫٢٥٧  ١٫١٢٦٫٨٩٩  -  -  ٦٧٦٫٣٢٩  ٢٢٥٫٢٨٥  ٢٢٥٫٢٨٥  قروض

  ١٫٣٤٨٫٣٥١  ١٫٣٢٧٫٩٩٣  -  -  ٦٧٨٫٧٠٣  ٢٢٥٫٥٠٦  ٤٢٣٫٧٨٤  

                

  ٣٤٤٫١٠٢  ٣٤٤٫١٠٢  -  -  -  -  ٣٤٤٫١٠٢  ضمانات بنكية

  
  مخاطر العملة األجنبية  )ه
  

  .العملة في مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملة األجنبيةتتمثل مخاطر سعر 
  

ية، األجنبت إن الذمم التجارية الدائنة، والذمم التجارية المدينة، والمستحق ألطراف ذات عالقة والمستحق من أطراف ذات عالقة يجب تسديدھا بالعمال
خاطر إحدى م على األغلب بالدوالر األمريكي.  كما أن سعر الريـال القطري مثبت مقابل الدوالر األمريكي، ولذلك ال تمثل األرصدة بالدوالر األمريكي

  العمالت األجنبية الجوھرية على المجموعة.
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٥٣  
  

في أرصدة الرياالت القطرية مقابل العمالت األجنبية خالف الدوالر  %٥يوضح الجدول التالي تفاصيل حساسية المجموعة بارتفاع/ انخفاض قيمته 
في أسعار صرف  %٥ة باألمريكي. يتضمن تحليل الحساسية البنود النقدية المقومة بالعمالت األجنبية القائمة فقط، ويعدل تحويلھا في نھاية الفترة لتغيير بنس

ائنة للمجموعة كما في نھاية السنة حيث يتم تقويم ھذه األرصدة بعملة غير العملة الوظيفية للمجموعة العمالت األجنبية. يبين تحليل الحساسية األرصدة الد
، لم يكن لدى المجموعة أي ذمم مدينة أو أرصدة بنكية أو أرصدة ألطراف ذات عالقة ٢٠١٦ديسمبر  ٣١أو الدوالر األمريكي. كما في نھاية السنة في 

  مريكي.بعمالت أجنبية خالف الدوالر األ
  

    ين ياباني    جنيه إسترليني    يورو  
إجمالي أثر الربح 

  والخسارة 
                

١٤٧    ١٦   -  ١٣١  ٢٠١٦  
٨١    ١١    -    ٧٠  ٢٠١٥  

  
  مخاطر أسعار حقوق الملكية   )و
  

ع المتغيرات معقول،  مع بقاء جمي يوضح الجدول التالي حساسية التغيرات المتراكم في القيمة العادلة للتغيرات المحتملة في أسعار حقوق الملكية بشكل
  األخرى ثابتة. إن تأثير االنخفاض في أسعار األسھم من المتوقع أن يكون مساويا ومقابال لتأثير الزيادة الموضحة.

  

  

التغير في سعر
حقوق الملكية 
٢٠١٦  

التأثير على حقوق 
الملكية 
٢٠١٦  

التغير في سعر 
حقوق الملكية 
٢٠١٥  

التأثير على 
حقوق الملكية 
٢٠١٥ 

                
  ٣٣٫٠٤٩    %٥+   ٣٤٫٢٥٢  %٥+  سوق قطر لألوراق المالية

  ٢٢    %٥+   ٢٢  %٥+  البورصة االسترالية
  

  مخاطر أسعار السلع  ز) 
  

. سياق أنشطتھا العاديةتتعرض المجموعة بشكل جوھري لمخاطر أسعار السلع التي تنشأ من شراء واستھالك كميات كبيرة من المواد الخام في 
  ترتبط أسعار المواد الخام بأحد المؤشرات، والذي يعد متغيرا ويتأثر بفعل عوامل عالمية مثل األحداث السياسية وأسس العرض والطلب.

  
  إدارة رأس المال  ح) 

  
  تياطي األرباح غير المحققة. يشتمل رأس المال على حقوق الملكية العائدة لحاملي حقوق الملكية في الشركة األم ناقصا صافي اح

  
 إن الغرض الرئيسي من إدارة رأس مال المجموعة ھو التأكد من حفاظھا على تصنيف ائتماني قوي و معدالت رأسمالية صحية بحيث تدعم أنشطتھا

  وترفع من القيمة للمساھمين.
  

األوضاع االقتصادية. وللحفاظ على أو تعديل ھيكلة رأس المال قد تقوم وتدير المجموعة ھيكلة رأسمالھا وتجري تعديالت عليه، في ضوء المتغيرات في 
أو  المجموعة بتعديل األرباح المدفوعة للمساھمين أو إرجاع رأس المال للمساھمين أو إصدار حصص جديدة. ولم يتم إجراء أي تغيير في األھداف

  .٢٠١٥و  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١السياسات أو اإلجراءات خالل السنتين المنتھيتين في 
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٥٤  
  

عة ھو ة المجموتراقب المجموعة رأسمالھا باستخدام نسبة الرافعة المالية، وھي صافي الدين مقسوماً على إجمالي رأس المال زائداً صافي الدين. إن سياس
ارية وأخرى، ناقصاً النقد وشبه النقد.  صافي الدين القروض والديون المحملة بالفائدة، وذمم دائنة تجيتضمن  . %٥٠أن تحتفظ بنسبة الرافعة المالية دون 

  ناقصاً صافي احتياطي األرباح غير المحققة. صناعات قطر يتضمن رأس المال حقوق الملكية العائدة لحاملي حقوق الملكية ب
  

  
٢٠١٦  

    
٢٠١٥  
  (معدلة)

       
  ١٫١٢٦٫٨٩٩    ٦٧٦٫٣٢٩  قروض وديون محملة بالفائدة

  ٨٤٩٫٧٢٤    ٧٨٠٫٥٥٥  ذمم دائنة ومستحقات
  ٥٠٫٩٩٢    ١٠٦٫١٤٣  مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

  ٢٫٠٢٧٫٦١٥    ١٫٥٦٣٫٠٢٧  
        

  )١٫٠٩٥٫٢٧٩(    )١٫٠٩٨٫١٤٤(  ناقصا:  النقد وشبه النقد
  ٩٣٢٫٣٣٦    ٤٦٤٫٨٨٣  صافي الدين

        
  ٣٣٫٥٧٥٫٥٤١    ٣٣٫٥١٣٫٩٦٥  حقوق الملكية

        تعديالت:
  )٣٧٠٫٨٠٧(    )٣٧٣٫٣٤٦(  احتياطي القيمة العادلة

  ١٣١٫٧٩٤    ٥٤٫١٤٢  احتياطي التحوط
  ٣٣٫٣٣٦٫٥٢٨    ٣٣٫١٩٤٫٧٦١  

  ٣٤٫٢٦٨٫٨٦٤    ٣٣٫٦٥٩٫٦٤٤  رأس المال وصافي الدين

  %٣    %١  نسبة الرافعة المالية
  

  المالية لألدوات العادلة القيم ٣٠

  لدى المجموعة األدوات المالية التالية:

  إيضاحات  موجودات مالية

الموجودات بالقيمة
العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

  اآلخر
موجودات مالية بالتكلفة 
  اإلجمالي  المطفأة

٢٠١٦       
  ١٫٠٢٨٫٦٠٥  ١٫٠٢٨٫٦٠٥  -  ١١  ذمم مدينة تجارية وأخرى*

  ٦٧٤٫٢٩٥  -  ٦٧٤٫٢٩٥  ٩  موجودات مالية متاحة للبيع 
  ١٫٠٩٨٫١٤٤  ١٫٠٩٨٫١٤٤  -  ٤  النقد وشبه النقد 

    ٢٫٨٠١٫٠٤٤  ٢٫١٢٦٫٧٤٩  ٦٧٤٫٢٩٥  
٢٠١٥        

  ١٫٠٣١٫٧٥٦  ١٫٠٣١٫٧٥٦  -  ١١  ذمم مدينة تجارية وأخرى*

  ٦٨٢٫٦٩٤  -  ٦٨٢٫٦٩٤  ٩  موجودات مالية متاحة للبيع

  ١٫٠٩٥٫٢٧٩  ١٫٠٩٥٫٢٧٩ -  ٤  النقد وشبه النقد 

    ٢٫٨٠٩٫٧٢٩  ٢٫١٢٧٫٠٣٥  ٦٨٢٫٦٩٤  
  باستبعاد مبالغ مدفوعة مقدما*
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٥٥  
  

  

  إيضاحات  المطلوبات المالية
بالتكلفة مطلوبات 

  اإلجمالي  المطفأة
٢٠١٦      

  ٧٨٠٫٣٧٣  ٧٨٠٫٣٧٣  ١٩  ذمم دائنة تجارية وأخرى**
  ٦٧٦٫٣٢٩  ٦٧٦٫٣٢٩  ١٦  القروض

    ١٫٤٥٦٫٧٠٢  ١٫٤٥٦٫٧٠٢  
٢٠١٥       

  ٨٤٩٫٧٢٤  ٨٤٩٫٧٢٤  ١٩  ذمم دائنة تجارية وأخرى** 

  ١٫١٢٦٫٨٩٩  ١٫١٢٦٫٨٩٩  ١٦  القروض

    ١٫٩٧٦٫٦٢٣  ١٫٩٧٦٫٦٢٣  
  المطلوبات غير المالية** باستبعاد 

  
  التسلسل الھرمى للقيمة العادلة

  
  يتم تصنيف األدوات المالية للمجموعة المقاسة بالقيمة العادلة إلى إحدى الفئات الثالث التالية:

  
في  ة: تعتمد القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم تداولھا في سوق نشط (مثل األوراق المالية المتاحة للبيع) على أسعار السوق المعلن١المستوى 

وھذه األدوات  لي.نھاية فترة التقرير. ويعتبر سعر السوق المعلن والمستخدم للموجودات المالية المحتفظ بھا من قبل المجموعة ھو سعر العرض الحا
  . ١مدرجة بالمستوى 

  
 : يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية التي ال تخضع للمتاجرة في سوق نشطة باستخدام أساليب التقييم التي تزيد استخدام بيانات٢المستوى 

ال كانت المدخالت الجوھرية المطلوبة للقيمة العادلة السوق الملحوظة ألقصى حد واالعتماد على التقديرات الخاصة بالمنشأة بأقل قدر ممكن. وفي ح
  . ٢ألحد األدوات ملحوظة، فإن ھذه األداة يتم إدراجھا بالمستوى 

  
. ينطبق ٣: وإذا لم يعتمد واحد أو أكثر من المدخالت الھامة على بيانات السوق القابلة للرصد، فإن ھذه األداة يتم إدراجھا بالمستوى ٣المستوى 
  على األوراق المالية غير المدرجة. ذلك أيضاً 

  
  فيما يلي تسلسل مستويات قياس القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة: 

  
                

  ٣المستوى     ٢المستوى     ١المستوى     اإلجمالي  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
                موجودات مقاسة بالقيمة العادلة:

  ٣٫٥٨٥    -    -    ٣٫٥٨٥  للمتاجرة محتفظ بھا 

  -    -   ٦٧٤٫٢٩٥    ٦٧٤٫٢٩٥  حقوق الملكية -استثمارات متاحة للبيع 
  
                

  ٣المستوى     ٢المستوى     ١المستوى     اإلجمالي  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 
                موجودات مقاسة بالقيمة العادلة:

  ٣٫٥٨٥    -    -    ٣٫٥٨٥  للمتاجرة محتفظ بھا

  -    -    ٦٨٢٫٦٩٤    ٦٨٢٫٦٩٤  حقوق الملكية -استثمارات متاحة للبيع 
  

، ولم يتم إجراء تحويالت  ٢والمستوى  ١، لم يتم إجراء تحويالت بين قياسات القيمة العادلة بالمستوى ٢٠١٦ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتھية في 
  .٣إلى ومن قياسات القيمة العادلة بالمستوى 
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٥٦  
  

  المقارنة األرقام ٣١

  التعديل ١-٣١
  
  االلتزامات المتعلقة بالمعاشات 
  

باستخدام طريقة حقوق الملكية في ھذه البيانات المالية الموحدة بسداد مدفوعات المعاشات للقطريين التي المحاسبة عنھا تقوم بعض المشاريع المشتركة 
. وبموجب المعيار المحاسبي الدولي ٢٠٠٢لسنة  ٢٤وفقا لقانون المعاشات والتقاعد القطري رقم  ٢٠٠٣(أو ورثتھم)، والذين تقاعدوا من الخدمة قبل عام 

ن التزامات المنافع ما بعد التقاعد يجب االعتراف بھا خالل الفترات التي يتم فيھا تقديم الخدمة من قبل الموظف وقياسھا "منافع الموظفين"، فإ ١٩رقم 
. ولم تعترف المشاريع المشتركة أبدا بالتزاماتھا لمدفوعات المعاشات؛ وبدال ٢-١٥-٢باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة كما ھو مبين في اإليضاح 

  لك تم االعتراف بھا على األساس النقدي المحاسبي.  من ذ
  

وفقا للمعيار المحاسبي  دونظرا ألن ذلك يعتبر خطأ محاسبيا ماديا، فقد تم تعديل البيانات المالية لھذه المشاريع المشتركة بحيث تم االعتراف بالتزامات التقاع
  رباح المدورة. بأثر رجعي عن طريق تعديل الرصيد االفتتاحي لأل ١٩الدولي رقم 

  
  الضريبة المؤجلة

  
.  وبالنظر إلى ھيكل الملكية، فقد تم تطبيق معدل ضريبة %٣٥أحد المشاريع المشتركة للمجموعة يعترف بمطلوبات الضريبة المؤجلة بمعدل ضريبي كان 

  عفيين من الضريبة. مصفر على حصة نتائج المالك المعفيين من الضريبة.  ولذلك، فقد كانت الضريبة المؤجلة مبالغا فيه إلى قدر النتائج المرتبطة بالمالك ال
  

ت الضريبة المؤجلة اونظرا ألن ذلك يعتبر خطأ محاسبيا ماديا، فقد تم تعديل البيانات المالية للمشروع المشترك بحيث تم عكس البيانات المبالغ فيھا لمطلوب
  بأثر رجعي عن طريق تعديل الرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة.

  
  محاسبة التعويض الضريبي

  
. (ھـ)، فإن من السياسة المحاسبية للمجموعة االعتراف بأصل تعويض الضريبة، في حال التزام المساھمين األجانب ٢-٣ين باإليضاح رقم كما ھو مب

بيق قوم بتطي بالمشاريع المشتركة للمجموعة باسترداد الضرائب  عن حصصھم من النتائج في المشاريع المشتركة المعنية.  لم يكن أحد المشاريع المشتركة
، قام المشروع المشترك بتطبيق نفس ٢٠١٦السياسة المحاسبية نفسھا، وبناء عليه لم يتم االعتراف بأي استرداد للموجودات في السنوات السابقة.   في 

عي بتعديل ھذا التصويب بأثر رجتم المجموعة األخرى بحيث يتم معالجة التطبيق غير الثابت للسياسات المحاسبية.  و منشآتالسياسة المحاسبية على 
  الرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة. 
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٥٧  
  

"السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات واألخطاء"، قامت المجموعة بتعديل أرقام المقارنة الخاصة بھا  ٨وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
  ة السابقة كالتالي: لتصحيح ھذه األخطاء المحاسبية في البيانات المالية للسن

  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

  بيان المركز المالي الموحد
  زيادة / (نقص)  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  (ملخص)

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
  زيادة / (نقص)  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  (معدلة)

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١
  (معدلة)

              

              استثمار في مشاريع مشتركة

  )٢٧٠٫٧٣٠(  )٢٧٠٫٧٣٠(  -  )٢٤٧٫٠٤٧(  )٢٤٧٫٠٤٧(  )٢٤٧٫٠٤٧(  االلتزامات المتعلقة بالمعاشات  -

  ١٢٦٫٠٠٨  ١٢٦٫٠٠٨  -  ١٢٦٫٠٠٨  ١٢٦٫٠٠٨  ١٢٦٫٠٠٨  مطلوبات الضريبة المؤجلة -

  ٧١٫٩٧٦  ٧١٫٩٧٦  -  ٧١٫٩٧٦  ٧١٫٩٧٦  ٧١٫٩٧٦  أصل استرداد الضريبة  -

  ٢٠٫٤٨٩٫١١٥  )٧٢٫٧٤٦(  ٢٠٫٥٦١٫٨٦١  ١٩٫٥٠٨٫٠٦٧  )٤٩٫٠٦٣(  ١٩٫٦٠٦٫١٩٣  

              

  ٢٧٫٠٨٩٫٢٨٧  )٧٢٫٧٤٦(  ٢٧٫١٦٢٫٠٣٣  ٢٧٫٢١١٫٥٢٩  )٤٩٫٠٦٣(  ٢٧٫٢٦٠٫٥٩٢  أرباح مدورة

              

  
  ٢٠١٥  

  بيان الربح أو الخسارة الموحد
  (ملخص)

السنة المنتھية في 
  زيادة / (نقص)  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

السنة المنتھية في 
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

  (معدلة)

        

  ٣٫٧٢٠٫٧١٨  ٢٣٫٦٨٣  ٣٫٦٩٧٫٠٣٥  حصة من نتائج مشاريع مشتركة

  
شكل أساسي على بلم ينتج عن تعديل مبالغ الفترة السابقة أي تأثير جوھري على الدخل الشامل اآلخر أو التدفقات النقدية للمجموعة. وقد أثرت التعديالت 

  . ٢٠١٥يناير  ١و  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١بيان المركز المالي كما في 
  

  إعادة التصنيف   ٢-٣١
  

للعام السابق للمحافظة على مالءمة المقارنة مع أرقام السنة الحالية في البيانات المالية الموحدة. بناءاً على ذلك، تم تعديل  تمت إعادة تصنيف أرقام المقارنة
  في بيان المركز المالي الموحد واإليضاحات المتعلقة بھا. ٢٠١٥بعض أرقام المقارنة لسنة 

  
  ة أو الختامية.ولم يؤثر إعادة التصنيف على األرباح المدورة االفتتاحي

  
  تم إعادة تصنيف األرقام المقارنة على النحو التالي:

  
  الرصيد بعد التعديل  إعادة تصنيف  الرصيد المسجل سابقا  ٢٠١٥ديسمبر ٣١

      بيان المركز المالي الموحد
  ١٫٠٥٧٫٩٤٩  ٥٠٫٢٤٣ ١٫٠٠٧٫٧٠٦  ذمم مدينة تجارية وأخرى

      
  ٢٠٧٫٤٧٠  ٥٠٫٢٤٣ ١٥٧٫٢٢٧  مكافآت نھاية الخدمة للموظفين

  




