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صناعات قطر حول 



معًا، نبقى أقوياء.



صناعات قطر التقرير السنوي 2009 حول صناعات قطر

حول شركة 
صناعات 

قطر 

| تمهيد

تأسست صناعات قطر كشركة مساهمة قطرية في 19 
أبريل 2003، يقع املركز الرئيسي للمجموعه مببنى مكاتب 
قطر للبترول، باخلليج الغربي، ص ب 3212 الدوحة، قطر.

من خالل مجموعة الشركات التابعة تعمل صناعات قطر في 
املجاالت االربعة التالية: البتروكيماويات، االسمدة، احلديد 

والصلب، العقارات والتطوير العقاري.

| المركز الرئيسي 
والهيكل االداري

تقوم قطر للبترول باعتبارها املساهم االكبر في صناعات 
قطر بتوفير جميع اخلدمات االدارية للشركة في حني تتولى 
الشركات املنضوية حتت املجموعة ادارة اعمالها بواسطة 

مجالس االدارة وفرق االدارة العليا اخلاصة بكل منها.
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نشاط 
املجموعة

| قطاع البتروكيماويات

الشركات
شركة قطر للبتروكيماويات احملدودة - قابكو 

تأسست شركة قابكو في عام 1974 كمشروع مشترك، 
حاليًا مملوكة من قبل صناعات قطر بنسبة )80%( وشركة 
توتال للبتروكيماويات »فرنسا« بنسبة)20%(. تساهم قابكو 

في اثنني من املشاريع املشتركة: شركة قاتوفني احملدودة 
ش.م.ق وشركة رأس لفان لتكسير األولفينات من خالل 

شركة قاتوفني، ولها حصة في شركتني زميلتني هما شركة 
قطر للفينيل احملدودة وشركة قطر للمنتجات البالستيكية.

شركة قطر لإلضافات البترولية احملدودة - كفاك 
تأسست شركة كفاك في عام 1991 كمشروع مشترك،  
وهي مملوكة حاليًا لشركة صناعات قطر )50%( وشركة 

أوبيك الشرق األوسط )20%( وشركة إنترناشونال أوكتان 
ليميتد )15%( وشركة أل سي واي الشرق األوسط )%15(.

املنتجات:
•  اإلثيلني:  تستخدم مادة اإلثيلني بشكل رئيسي كمادة خام 

في تصنيع مواد كيميائية أخرى. ويتم استخدام حوالى 
50% من اإلثيلني  املنتج من قبل قابكو يستخدم في عملية 

تصنيع البولي إثيلني منخفض الكثافة، وتستخدم شركة 
قطر للفينيل احملدودة 25% من اإلثيلني في إنتاج ثاني 

كلوريد اإلثيلني وأحادي كلوريد الفينيل والصودا الكاوية، 
أما اجلزء املتبقى من االنتاج يتم تصديره إلى البلدان 

اآلسيوية. وبعد بدء عمليات اإلنتاج في مصنع راس لفان 
لتكسير األوليفينات، حوالي 70% من حصة قاتوفني من 
االثيلني يستخدم في عملية انتاج البولي اثيلني اخلطي 

منخفض الكثافة، ومبجرد بدء تشغيل مصنع قابكو النتاج 

البولي اثيلني منخفض الكثافة في عام 2012، سوف 
 ،)LDPE( يستخدم الفائض من االثيلني في عملية االنتاج

وبالتالي لن يكون هناك فائض من االثيلني للتصدير.

•  البولي إثيلني منخفض الكثافة: يستخدم مبختلف درجاته 
على نطاق واسع لتصنيع مختلف املنتجات البالستيكية 
عالية اجلودة مثل األفالم واألنابيب واألسالك الكهربائية 

وغيرها. وهو يسّوق حتت العالمة التجارية »لوترين« 
ويجري تصديره إلى أكثر من 85 بلدًا في العالم.

•��الكبريت: يتم احلصول على الكبريت عالي اجلودة كمنتج 
ثانوي من عملية إنتاج اإلثيلني ويتم تصدير غالبيته إلى 

شبه القارة الهندية والصني.

•  الغازولني الناجت عن التكسير احلراري:  تستخدم الكميات 
احملدودة من الغازولني الناجت عن التكسير احلراري 

لإلثيلني املنتج من قبل قابكو كلقيم في بعض الشركات 
الزميلة احمللية.

•  الغاز البترولي املسال: تستعمل الكميات الضئيلة من 
الغاز البترولي املسال محليًا إلنتاج البروبان والبيوتان.

•  امليثانول: يتم تصدير معظم امليثانول إلى آسيا والشرق 
األقصى وأوروبا بينما يستخدم باقي االنتاج كلقيم إلنتاج 

ثالثي ميثايل بيوتايل األثير أو بيعه للصناعات احمللية. 
وُيستخدم امليثانول في الصناعات البتروكيماوية كمادة 
خام لصناعة املذيبات، الفورمالدهايد، ميثايل هااليد، 

حمض اخلليك، كحول اإليثايل، اسيتك انهيدرايد، داي 
ميثايل ايثر وفي صناعة ثالثي ميثايل بيوتايل األثير.

•  ثالثي ميثايل بيوتايل األيثر )MTBE(: ُتضاف إلى 
الوقود لتحسني احتراقه وتقليل التلوث الناجت من 

املركبات وتلغي احلاجة إلى إضافة الرصاص للوقود. 
ويتم تصدير غالبية اإلنتاج الى بلدان اخلليج املجاورة، 

أما باقي اإلنتاج فيتم تصديره إلى أوروبا وجنوب شرق 
أسيا وجنوب أمريكا، كما بدأت املصفاة بقطر للبترول 

باستخدامه في الوقود لتسويقه محليًا في قطر. 
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| األسمدة

الشركة
شركة قطر لألسمدة الكيماوية احملدودة - قافكو

تأسست شركة قافكو عام 1969 كمشروع مشترك، وهي 
مملوكة حاليًا لصناعات قطر )75%( وشركة فرتاليزر 

هولندغ )10%( وشركة يارا نيذرالند )15%(. لديها 
شركتان تابعتان : شركة اخلليج للفورمالديهايد بنسبة %70 

و شركة قطر ميالمني بنسبة %60. 

املنتجات:
•��األمونيا: ُيستخدم حوالي 80% من األمونيا كمادة خام 

إلنتاج اليوريا ويتم تصدير باقي اإلنتاج إلى الهند 
واألردن والواليات املتحدة األمريكية. ويستعمل األمونيا 

املصدرة في إنتاج اليوريا وأمونيوم الفوسفات.

•�� اليوريا: ميكن تصنيع اليوريا على شكل حبيبات وكريات، 
وهي ُتستعمل  في صناعة األسمدة ويتم تصديرها إلى 

20 بلدًا في املنطقة وحول العالم.

•�� اليوريا فورمالديهايد: هي كناية عن مادة معينة تضاف 
إلى منتجات اليوريا لزيادة صالبتها. ويتم استخدام 

حوالى 65% من اليوريا فورمالديهايد في مصانع قافكو 
إلنتاج اليوريا بينما يسّوق فائض اإلنتاج في البلدان 

املجاورة.

| الحديد والصلب

الشركة
شركة قطر ستيل  

شركة قطر ستيل - تأسست شركة قطر ستيل عام 1974، 
وهي حاليًا مملوكة بالكامل لشركة صناعات قطر، لدى قطر 

ستيل استثمارات في صناعة احلديد والصلب.

 تشمل شركة »قطر ستيل دبي - املنطقة احلرة« اململوكة 
بالكامل لقطر ستيل، وأربع شركات زميلة هي شركة قطر 
لتغليف املعادن، وشركة يونايتد  للستانلس ستيل، وشركة 

اخلليج املتحدة للحديد )فوالذ(، وشركة اخلليج لالستثمارات 
الصناعية. 

املنتجات
•   منتجات احلديد االسفنجي و االختزال املباشر: تنتج قطر 

ستيل اكثر من 700 الف طن سنويا من منتجات احلديد 
االسفنجي واالختزال املباشر، تشمل االسواق الشرق 

االوسط، الهند، والشرق االقصى.

•  كريات احلديد: يتم استعمال معظم كريات احلديد التي 

تنتجها قطر ستيل في إنتاج القضبان الداعمة، ويتم 
تصريف باقي اإلنتاج في بلدان اخلليج املجاورة.

•  قضبان احلديد: ُتستعمل قضبان احلديد في أعمال البناء 
ويتم تسويق معظم اإلنتاج في قطر وتصدير الفائض إلى 

بلدان اخلليج املجاورة.

•  لفائف احلديد: ُتستعمل لفائف احلديد في أعمال البناء، 
ويتم تصريف معظم اإلنتاج في قطر وتصدير الفائض 

إلى بلدان اخلليج املجاورة.
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 | العقارات و التطوير 
العقاري

الشركة
تأسست شركة فريج العقارية كمشروع مشترك عام 

2008، حاليًا مملوكة من قبل شركة صناعات قطر بنسبة 
)34%( والشركة القطرية لالستثمارات العقارية »العقارية« 

)33%( وشركة الكوت للتأمني وإعادة التأمني )%33(. 

نشاط الشركة
تهدف الشركة إلى االستثمار في تطوير املجمعات السكنية 
واألبنية التجارية وتأمني خدمات الصيانة وإدارة املشاريع 

وأعمال البناء.
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مجلس اإلدارة
بفضل املعرفة العميقة بالصناعات الدولية للبتروكيماويات واألسمدة واحلديد والصلب واخلبرات الواسعة 

املكتسبة في مختلف املناصب الوزارية واإلدارية العليا، يتمتع أعضاء مجلس إدارة صناعات قطر باخلبرات 
الالزمة لتوطيد اإلجنازات املاضية واحلفاظ على املركز الريادي الذي حتتله صناعات قطر في املنطقة.

• نائب رئيس مجلس الوزراء

• وزير الطاقة والصناعة

• رئيــس مجلــس اإلدارة 

والعضــو املنتــدب

| سعادة السيد عبداهلل بن حمد 
العطية

• املستشار اإلقتصادي بالديوان

• عضـــــوًا

| سعادة الدكتور إبراهيم اإلبراهيم
• وزير االقتصاد واملالية

• نائـــب رئيـــس مجلـــس اإلدارة

| سعادة السيد يوسف حسين كمال
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• مدير عام شركة راس غاز 

• عضـــــوًا

| السيدحمد راشد المهندي

• رئيس مجلس اإلدارة واملدير 

العام لشركة قطر غاز للتشغيل 

احملدودة

• عضـــــوًا

| السيدفيصل محمد السويدي

• مدير عام شركة الكهرباء واملاء 

القطرية

• عضـــــوًا

| السيدفهــد حمــد المهنــدي

• كبير املستشارين مبكتب نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة 

والصناعة

• عضـــــوًا

| السيد عبداهلل حسين صالت



استراتيجيات استعراض، 
التحديثات  و 



 للمزيد من النمو و اإلزدهار



صناعات قطر التقرير السنوي 2009 استعراض، استراتيجيات و التحديثات

كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة

باألصالة عن صناعات قطر، وبالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة يشرفني أن أرحب بكم في اإلجتماع السنوي 
السابع للجمعية العمومية لشركة صناعات قطر.

إنه ملن دواعي سروري أن أقف بينكم لنجّدد املوعد عامًا بعد عام ونستكمل سرد إحدى أجمل قصص النجاح التي سطـّرت 
بها قطر أروع الصفحات على املستوى اإلقليمي والعاملي.

| ملخص األداء لعام 2009

بدأت األزمة املالية في عام 2008 وكان من البديهي أن تنعكس تبعاتها في العام 2009 على  أداء جميع القطاعات مبا فيها 
البتروكيماويات، والتي كان إنخفاض أسعارها حتميًا على جميع العاملني بالقطاع، ولكن بقي التحدي في إدارة الدفة ضمن 

تلك املتقلبات للحصول على أفضل النتائج.

وعلى اعتبار أن عام 2008 كان استثنائيًا من حيث طفرة األسعار في األسواق العاملية، فإنني أجدد فخري وإعتزازي 
مبستوى األداء في عام 2009 في ضوء ما شهدناه من تراجع في مستويات األداء في العديد من شركات القطاع الصناعي 

العاملي بشكل عام إلى ما دون مستوياتها التاريخية لعدة أعوام مضت.

فعلى صعيد املشاريع التوسـّعية، استمرت صناعات قطر باملُضي قـُدمًا في جميع مشاريعها الطموحة بل واستفادت من 
إنخفاض أسعار اإلنشاءات في الوقت الذي تخلـّت فيه العديد من الشركات عن خططها التوسعية بسبب ازمة السيولة وشّح 

التمويل.

أما على صعيد اإلنتاج، فقد زادت كميات املبيعات بحوالي 500 طنًا ومبا يشكل نسبة زيادة تـُنـاهز 6% مقارنة بالعام 
السابق. في الوقت ذاته شهد هامش الربح حتسنًا طفيفًا مدعومًا بتسوية مطالبة قطر ستيل والتي عّززت التأكيد على 

الترابط الوثيق بني صناعات قطر وحكومتنا الرشيدة.
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وبالنظر إلى اجلانب التمويلي، فقد إنخفضت تكلفة عقود التحّوط مبا يناهز 327 مليون ريااًل، فيما إنخفضت في الوقت ذاته 
.)LIBOR( التكلفة اإلجمالية للتمويل بحوالي 44 مليونًا معززة بإنخفاض نسبة الليبور

وال يخفى عليكم بأنه في ظّل سنوات اإلنتعاش االقتصادي ما قبل األزمة، ضاعفت العديد من شركات القطاع من رأسمالها 
وعدد أسهمها، في حني كان لنا نظرتنا اخلاصة في هذا الشأن، حيث حافظنا على رأس مال الشركة ضمن حدود معقولة 

جدًا بالرغم من مشاريعنا التوسعية العمالقة، وهو األمر الذي وبكل فخر، سينعكس إيجابيًا على العائد على السهم ومستوى 
التوزيعات لألعوام القادمة السّيما في ظّل استكمال معظم مشاريع التوسعة في العام 2012. 

لقد كان ملشاريع التوسعة أكبر األثر في حتصني أداء الشركة من متقلبات السوق، فقد متكنت صناعات قطر من رفع 
طاقاتها االنتاجية من حوالي 8,1 ألف طن في العام 2003 الى 13,4 ألف طن في العام 2009، في حني ينتظر أن 

تتضاعف الطاقة االنتاجية الى 24 ألف طن بحلول العام 2014 مما سيكون له أكبر األثر على ربحية الشركة وتدفقاتها 
النقدية. وبوصولنا إلى 24 ألف طنًا ستكون صناعات قطر قد ضاعفت من طاقتها اإلنتاجية بحوالي ثالث أضعاف خالل 

عشر سنوات. 

إن القيمة اإلجمالية ملشاريع التوسعة على مستوى شركات املجموعة تصل إلى 26 مليار ريااًل ، فيما ُينظر أن تـُستكمل 
معظم تلك املشاريع في العام 2012. وبناًء على حتليلنا ملستوى التدفــّقـات النقدية فستشهد الشركة انخفاضًا في الضغوط 

التمويلية مع استكمال املشاريع بعد العام 2012 مما سينعكس على ارتفاع ملحوظ جدًا في مستويات السيولة والتدفقات 
النقدية.

وأخيرًا وعلى صعيد التوزيعات، فإن التوزيعات املقترحة عن العام 2009 متثل 50% من القيمة اإلسمية للسهم، وعليه ستبلغ 
إجمالي التوزيعات عن السبع سنوات األولى للتأسيس حوالي ضعف سعر اإلكتتاب  بالسهم.

| الموازنة والخطة المستقبلية

التوقعات لعام 2010 والسنوات األربع التالية مبشرة : 

1.  مّت إطالق مشروع قاتوفني في الربع األخير من عام 2009، فيما سيتّم إطالق مشروع رأس لفان )لتكسير األوليفينيات( خالل 
النصف األول من عام 2010 بعد جتاوز التحديات اخلاصة باملواد اخلاصة باألعمال اإلنشائية والهندسية ومواد اخلام.

2.  يتوقع أن تشهد صناعات البتروكيماويات واألسمدة قدرات إضافية كبيرة من املوردين في الشرق األوسط وجنوب شرق 
آسيا والشرق األقصى، إال أن ميزة انخفاض تكلفة اإلنتاج التي تتمتع بها شركتي قابكو وقافكو، ورسوخ شبكات 

التسويق واملبيعات سوف تكفل احلفاظ على حصص كل منهما في سوق ذات بيئة تنافسية متزايدة.

3.  مشروع قافكو 6 هو تعبير قوي عن نوايانا، أعلن عنه خالل فترة الركود، وهو يؤكـّد القوة املالية لقافكو واشارة قوية 
اللتزام قافكو بالنمو وعزمها على أن تصبح العبًا عامليًا رئيسيًا لألسمدة. عند االنتهاء من قافكو 5 و6، تتوقع قافكو أن 

حتقق هامش ربح مرتفع من خالل حتقيق وفورات في التكاليف عبر تطبيق مفهوم اإلقتصاديات الكبيرة وكذلك من خالل 
زيادة األسعار عبر تعظيم قدرتها كمورد.
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4.  هناك عدد من املنتجات اجلديدة التي من املتوقع اطالقها، مثل امليالمني، واألمونيا السائلة ومنتجات الصلب املسطح.

 CO2 5.  استمرار شركة كفاك في التركيز على حتسني كفاءة اإلنتاج عبر ازالة االختناقات وبعض املعاجلات باستخدام
املنتجة مبصانعها، بدال من شرائها. 

بحلول عام 2014، من املتوقع أن تتضاعف اإليرادات لتصل الى ما يزيد عن 20 مليار ريال قطري، مبتوسط معدل منو يقل 
قليال عن 17%.  ويتوقع أن تبلغ األرباح الصافية بعد خمس سنوات حوالي 8 مليار ريال قطري، محققة هامش ربح صافي 

40 % تقريبا. 

| الخاتمة

وفي اخلتام، أّود أن أرفع أسمى آيات الشكر واإلمتنان ملقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير 
البالد املفدى، على دعمه املستمر ورؤيته الثاقبة والتي تعد نبراسًا لنا في أداء عملنا كما يطيب لي أن اتقدم إلى سمو الشيخ 
متيم بن حمد آل ثاني، ولي العهد األمني بالشكر والتقدير ملساندته املستمرة للشركة. ولن يغيب عني أن أتقدم بجزيل الشكر 

والعرفان إلدارة الشركات التابعة على قيادتها احلكيمة وطاقم العمل على تفانيهم في أداء مهام عملهم. 
وإن شاء الله تعالى فإن املستقبل مشرق لصناعات قطر.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
 

عبد الله بن حمد العطية 

نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الطاقة والصناعة 

رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
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تقرير مجلس 
اإلدارة

| تمهيد

يّسر مجلس اإلدارة أن يقدم التقرير السنوي السابع 
اخلاص باألداء املالي والتشغيلي لشركة صناعات قطر، 

هذه املجموعة القطرية العمالقة والتي تعّد واحدة من أكبر 
الشركات املدرجة في البورصة واألكثر ربحية في منطقة 

الشرق األوسط. 

| تأثير الركود العالمي 

على الرغم من اآلثار اخلطيرة الناجمة عن الركود العاملي، 
فإن االقتصاد العاملي كان قادرًا على جتنب بعض من 

أسوأ التوقعات االقتصادية لعام 2009، مثل االنكماش 
االقتصادي طويل األمد، وشبح الركود الناجت عن التضخم، 

والعودة على نطاق واسع إلى األنظمة احلمائية.

وقد شهدت دول مجلس التعاون اخلليجي إنخفاض في 
الناجت احمللي اإلجمالي جنم عن إنخفاض في أسعار 
النفط، وبحد أقل، في أسعار الغاز الطبيعي، إال انها 

وبشكل عام ال  تزال تتعافى نسبيًا، مبتعدًة عن الركود.

باإلضافة الى ذلك فال تزال الفوائض في امليزان التجاري 
لدول مجلس التعاون مرتفعة نسبيًا، بينما بقيت معدالت 

البطالة منخفضة،  و رجوع معدالت التضخم إلى مستويات 

أكثر اعتدااًل. اّما العجز املالي، حيثما وجد، في موازانات 
دول املجلس ال يزال ضمن مستويات معقولة أكثر مما هي 

عليه في كثير من االقتصادات املتقدمة. 

| ملخص النتائج المالية 

بنهاية عام 2009، سجلت مجموعة صناعات قطر مبيعات 
بقيمة 9,7 مليار ريال قطري، بانخفاض عن العام السابق 
بنسبة 34,5%. في حني انخفض صافي الربح بنسبة %33 

إلى 4,9 مليار ريال قطري عن نفس الفترة. ويرجع هذا 
اإلنخفاض في النتائج إلى حد كبير نتيجة النخفاض كبير 
في أسعار املنتجات من نهاية عام 2008 حتى أوائل عام 
2009،  وقد تراوح هذا االنخفاض في أسعار املنتجات 

الرئيسية مثل البولي إثيلني املنخفض الكثافة واليوريا 
وحديد التسليح ما بني 18% و %68.

مدعوما بتسوية مطالبة قطر ستيل والتعديالت االيجابية في 
أسعار املواد الوسيطة واملبادرات التي اتخذت لتخفيض 

التكاليف، حتسنت نسبة صافي الربح إلى املبيعات لتبلغ  
50,5% لعام 2009 مقابل 49,3% لعام 2008. 

كذلك كان للتباطؤ التجاري أثره على وضع السيولة 
باملجموعة فكانت أرصدة النقدية وشبه النقدية أقل من 

العام املاضى بقيمة 3,6 مليار ريال قطري، وذلك بالتزامن 
مع اإلنخفاض الكبير في مستويات مخزون احلديد. وكل 

هذا  أدى إلى إنخفاض صافي األصول أيضا مقارنة بعام 
.2008

| إنجازات واضحة 

على الرغم من الظروف اإلقتصادية واملالية الصعبة التي 
سادت خالل معظم عام 2009، حققت مجموعة صناعات 

قطر عدد من اإلجنازات اجلديرة بالذكر، والتي من 
أهمها ما يلي :
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•�حتققت زيادة في مبيعات 2009 باملقارنة مع املوازنة 

بقيمة بلغت 1,5 مليار ريال قطري وجتاوز صافي الربح 
احملقق عن املستهدف باملوازنة التقديرية بقيمة 0,1 مليار 

ريال قطري. 

•�حتققت زيادة في هامش صافي الربح لعام 2009 

باملقارنة مع عام 2008 بنسبة 1,1 %. 

•�تشغيل املصانع واملرافق بكامل طاقتها مما أدى إلى 
احلفاظ على حجم اإلنتاج عند املعدالت التاريخية. 

•�حتسن نسبة الدين إلى حقوق امللكية حيث بلغت 31,5 % 

عن عام 2009 مقابل 33,1 % في عام 2008.

•�استمرار خطط املجموعة الطموحة للتوسع بال هوادة مع 
عدم إلغاء اي مشروع أو تأخير في التنفيذ نتيجة ألسباب 

ذات صلة بالركود االقتصادي. 

| التوجه االستراتيجي 

كذلك فان النتائج املالية للمجموعة أكدت رؤية مجلس 
االدارة  من أن صناعات قطر قد استفادت كثيرا من 
القرارات االستراتيجية التي اتخذت في املاضي. تلك 

القرارات التي أدت إلى حتسني مستويات هامش الربح 
االجمالي عن طريق تولّي الشركة مسؤوليات بيع بعض 

املنتجات عوضًا عن اإلعتماد على الشريك األجنبي. 
و التي بدورها عّززت املبيعات وقنوات التوزيع عن 

طريق إنشاء مخازن التوزيع اإلقليمي ومكاتب املبيعات 
والتسويق، وتوسيع شبكة الوكالء وزيادة عدد السفن بنظام 

اإلستئجار، و التي أدت إلى مزيد من التنويع في محفظة 
املنتجات لتشمل اآلن على سبيل املثال منتجات احلديد على 

نطاق اوسع ايضًا. والقرارات التي تدعم الرؤية الطموحة 
للمجموعة للتوسع والتي شهدت انفاق صناعات قطر حوالي 
21 مليار ريال قطري في إنشاء وتطوير املصانع واملرافق 

منذ عام 2003. 
جميع هذه القرارات ارست اساسًا متينا لضمان الرخاء 

والتقدم في املستقبل. 

| اعالن توزيعات األرباح 

يّسر مجلس اإلدارة، أن يوصي بتوزيع أرباح سنوية للسنة 
املنتهية في 31 ديسمبر 2009 باجمالي قدره 2,75 مليار 
ريال قطري، أي بواقع 5 ريال قطري للسهم الواحد، مبا 

ميثل 50% من رأس مال الشركة. 

| ختامًا

وفي اخلتام، فإن نتائجنا املالية للعام 2009 تبرز القيادة 
احلكيمة لسعادة العضو املنتدب، والعمل الشاق والتفاني 
من فرق اإلدارة العليا والعاملني في شركات املجموعة،  

واألهم من ذلك، فهي تبرز متانة األّسس االقتصادية والبنية 
التحتية والهيكلية والتأسيسية التي بنيت في دولة قطر  وكل 

ذلك بفضل التوجيهات الداعمة والرؤية الثاقبة حلضرة 
صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البالد 
املفدى.  وستظل صناعات قطر مصدرًا للفخر لدولة قطر 

وجميع القطريني. وإن مجلس اإلدارة على ثقة من املستقبل 
املشرق لهذه املجموعة.

جميع األرقام الواردة في هذا التقرير قد مّت تقريبها الى املليار ريال 
قطري ألسباب العرض، واألرقام اخلاصة بعام 2003 متّثل التسعة 

اشهر للفترة من 4/19/ 2003)تاريخ تأسيس الشركة( وحتى 
2003/12/31)نهاية السنة املالية(
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كلمة املنسق العام
»قواعد راسخة ضمن خطى مدروسة في مواجهة التحديات«

السادة املساهمني الكرام..
لقد كان لألزمة احلالية بصمتها على أداء جميع الشركات احمللية والعاملية، إال أن نسبة التأثر بتلك األزمة تفاوتت بني شركة 
وأخرى. وعلى إعتبار أن عام 2008 كان عامًا إستثنائيًا فإن مستوى أداء صناعات قطر في عام 2009 كان قويًا وُمرضيا 
ًفي الوقت الذي تراجعت فيه مستويات األداء للعديد من شركات البتروكيماويات في املنطقة إلى ما دون مستويات األعوام 

القليلة املاضية. 

ولقد كان للنظرة البعيدة املدى لرئيس وأعضاء املجلس األثر األكبر في حماية الشركة من آثار تقلبات األسواق وذلك 
بالتركيز على عوامل األداء التشغيلي واإلستثمار طويل األمد. وخير دليل على ذلك زيادة كمية املبيعات بحوالي 500 طنًا 

ومبا يشكل نسبة زيادة تناهز 6% مقارنة بالعام 2008، هذا باإلضافة إلى حتسن هوامش الربحية للشركة.

إنني أنتهز هذه الفرصة القدم كلمتي ونحن نقف على مشارف نهاية عقد من الزمن، شهدت فيه قطر تطورات نوعية جدًا كان 
من شأنها تعزيز مكانة الدولة على جميع األصعدة وعلى رأسها اجلانب االقتصادي والصناعي.

فخالل العقد املنصرم، كانت قطر هي األسرع منوًا ضمن اقتصاديات الوطن العربي بل ومن األسرع منوًا عامليًا، وتبوأ 
الفرد القطري نصيب أعلى معدل دخل للفرد، وتسارعت وتيرة الصناعة الهيدروكربونية، وال يزال هنالك الكثير. 

وضمن تلك اإلجنازات العديدة لدولتنا الفتية، كان للخصخصة دور بارز في دعم عجلة النمو وخلق الثروة لدى قطاعات 
عديدة من املجتمع و كان لقطر للبترول قدم السبق في ذلك املجال.

وحتى ال يكون الطرح إنشائيا بل منهجيًا ومبنيًا على حقائق وإحصاءات مدروسة فإنني أود سرد احلقائق التالية:

1-  بلغت إجمالي توزيعات األرباح على مدى السبع سنوات األولى لتأسيس الشركة 31 ريااًل للسهم وهو ما يشكل نحو 
ضعف سعر االكتتاب للسهم الواحد. قطعيًا، فإنه ليس من السهل احلصول على نسبة عائد مشابهًا في األسواق 

احمللية، اإلقليمية أو العاملية.

2-  أدى إدراج الصناعات إلى خلق ثروة ضمن اإلقتصاد  الوطني تناهز 16 مليار ريااًل وهي إجمالي قيمة األرباح 
الرأسمالية على االسهم التي مت تخصيصها للمساهمني.

3-  مت خلق ما يزيد على الف وظيفة ضمن الشركات األربعة التابعة ناهيك عن الشركات املنضوية حتت شركاتنا األربعة.
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4- ارتفع عدد الشركات املنضوية حتت صناعات قطر )بشكل مباشر وغير مباشر( من 8 شركات إلى 16 شركة.

5-  بالرغم من التوزيعات اجليدة على السهم الواحد، فقد  ارتفعت القيمة الدفترية للسهم من 10 رياالت إلى 35 ريااًل مبا 
يشكل أكثر من ثالثة أضعاف ومبا ينضوي على نسبة منو تراكمية تزيد على %23.

6-  زادت موجودات الشركة خالل السنوات السبعة االولى لتأسيها من 8,6 مليار إلى 27,1 مليار ومبا يشكل أكثر من ثالث 
أضعاف ممثاًل نسبة منو سنوية متراكمة تصل الى 21% سنويًا.

7-  تشكل صناعات قطر ما يزيد على 15% من القيمة السوقية اإلجمالية لبورصة قطر)Market Cap( وهي األعلى ضمن 
الشركات املدرجة.

8-  ارتفعت كمية املنتجات املباعة من 5,3 ألف طن إلى ما يربو على 8,2 ألف طن ومبا يشّكل نسبة منو إجمالية تناهز %50 
في حني ينتظر أن تصل املبيعات الى 12,3 ألف طن بحلول العام 2014.

إن تللك االجنازات العديدة خالل فترة زمنية قصيرة لهي خير برهان على جّدية الشركة و طموحاتها املدروسة بعناية فائقة.

عبد الرحمن أحمد الشيبي
املنسق العام لصناعات قطر
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استعراض 
النتائج املالية
| بيان الدخل الشامل الموحد 

شهدت فترة الـ 5 سنوات من عام 2003، وهو عام تأسيس 
صناعات قطر، وحتى الربع الثالث من عام 2008، اجتاه 

تصاعدي مستمر في أسعار املنتجات الرئيسية. ولكن 
بحلول نهاية العام 2008 حيث كان االقتصاد العاملي 

يعاني من الركود االقتصادي بسبب األزمة املالية، انعكست 
الدورة التصاعدية حيث انخفضت أسعار املنتجات 

الرئيسية عن ذروتها مبعدل 47,2 %. وعلى الرغم من 
انخفاض أسعار املواد اخلام مبقارنة كل عام بآخر وكذلك 
تدابير الرقابة الصارمة املفروضة على النفقات التشغيلية، 

فان هامش الربح التشغيلي انخفض من 45,7 % إلى %34,4.
كذلك انخفضت األرباح الصافية نتيجة القرار احلكومي 

بفرض استقطاع على الشركات املساهمة املدرجة بسوق 
قطر لألوراق املالية بنسبة 2,5 % من صافي الربح 

كمساهمة لصندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية، 
إال أن املطالبات بشأن تسوية فروق اسعار اخلاصة 

مببيعات قطر ستيل، ساهمت بتعزيز األرباح الصافية حيث 
بلغت بنهاية العام 4.9 مليار ريال قطري.

املبيعات 
تأّثرت جميع شركات املجموعة بفعل الهبوط الشديد في 

أسعار املنتجات، ثّم  بدأت بالتحسن خالل العام. فقد 
 LDPE وصلت أسعار املنتجات البتروكيماوية الرئيسية
و MTBE إلى مستويات متدّنية في الربع األول من عام 

2009، ثم حتّسنت في الربع الثاني  ومن بعدها  استقرت 
على مستويات مقبولة. و كذلك حتسنت أسعار احلديد 

و األسمدة الكيماوية بشكل معقول عن أدنى مستوياتها في 
عام 2009 والتي استمرت خالل الربع الثاني. و اإلدارة 
العليا لشركات املجموعة على ثقة من أن أسعار املنتجات 
سوف تواصل حتسنها تدريجيًا خالل العام 2010، ولكن 
ليست باملستويات القياسية التي كانت عليها قبل الركود.

 
األسعار املنخفضة الغير مسبوقة والتي ميزت معظم 

النصف األخير من عام 2008، وغالبية عام 2009 لم تكن 
مصحوبة بتخفيضات مقابلة في حجم االنتاج أو املخزون. 

و بقيت أحجام املبيعات في املتوسط على قدم املساواة 
مع مستويات 2008 وواصلت جميع املرافق العمل عند 

مستويات التشغيل القصوى. كان اإلستثناء امللحوظ في 
قطر ستيل والتي شهدت مبيعاتها زيادة بنسبة 30,2 % 

و يعزى ذلك جزئيا إلى بيع املخزون الفائض واملرحل من 
عام 2008 وفي النصف األول من عام 2009، وأيضا 
بسبب ارتفاع  كميات اإلنتاج كما مت إغالق تام ألحد 

مصانع الصيانة في عام  2008، و توقف أحد مصانع 
األمونيا التابعة لشركة قافكو لفترة قصيرة في الربع األول 

من عام 2009. 

على الرغم من زيادة املنافسة السعرية التي أعقبت 
االنخفاض في إنفاق املستهلكني وكذلك في اإلنفاق 

احلكومي، إال أن الطلب على منتجات مجموعة شركات 
صناعات قطر ظّل مرتفعًا في األسواق الرئيسية في آسيا 
والشرق األقصى وشبه القارة الهندية.  إذ لم يالحظ أي 
حتوالت كبيرة في إختراق األسواق، باستثناء قطر ستيل 

التي زادت من تواجدها اجلغرافي خارج دول مجلس 
التعاون اخلليجي. في خالل العام، وّجهت حوالي 10 % من 
املبيعات  خارج أسواق دول  مجلس التعاون اخلليجي، من 
الشرق األقصى إلى أوروبا، واجلدير بالذكر ايضا،  أنه مّت 
افتتاح 7 مكاتب مبيعات وتسويق جديدة بواسطة شركتي 

قابكو وقافكو، في جنوب شرق آسيا وأستراليا. 
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مجمل الربح 
على الرغم، من االنخفاض في أسعار املواد من الغاز 

الطبيعي وغاز البيوتان، في املتوسط، بسبب ارتباطها  
باإلنخفاض  الفوري ألسعار السوق وأسعار املنتجات، 

وكذلك تشغيل مصانع ومرافق املجموعة بكامل طاقتها،  
وبالتالي احلفاظ على تطبيق مفهوم اقتصاديات احلجم 
بكفاءة، إال أن هامش مجمل الربح للمجموعة انخفض 

من 49,7% إلى 40,4%، أي ما مجموعه 3,9 مليار ريال 
قطري بنهاية العام اجلاري. كذلك فإن عقود املواد اخلام، 
وأغلبيتها مبرمة مع شركة قطر للبترول، سمحت بتعديالت 
في سعر الغاز الطبيعي، إال أن االنخفاض املسموح به في 
أسعار املواد اخلام لم يتطابق متامًا مع انخفاض أسعار 

املنتج في نطاقها أو توقيتها، مما أدى إلى انخفاض 
مستويات الهامش اإلجمالي للمجموعة. 

عانت قطر ستيل من هوامش متدنية في النصف األول من 
عام 2009، قبل أن تتعافى في النصف الثاني من العام 
نفسه، و ذلك بعد أن أغلقت عام 2008 على هوامش ربح 
منخفضة نسبيًا بشكل كبير نتيجة لعمليات شطب كبيرة 

للمخزون، و نتيجة ألسعار املواد اخلام من اكسيد احلديد 
وفرض حظر على التصدير وفرض سقف سعري. 

كانت هوامش الربح اإلجمالية لقافكو االكثر تأثرًا. 
فمفاوضات الغاز الطبيعي كمادة خام لغالبية املصانع  

أبرمت قبل وقت قصير من بدء التباطؤ االقتصادي العاملي، 
و بالرغم من األسعار اجليدة فإن معادلة األسعار لم تكن 

مرنة بشكل كاف يأخذ في اإلعتبار اإلنخفاضات احلادة في 
اسعار املنتجات بتعديل سعر املواد اخلام تباعًا.

 
تكاليف التشغيل 

متشيًا مع االنخفاض في أسعار البيع، وأيضا بسبب 
التقليل من نسبة العقود التسويقية املباشرة، انخفضت 

مصروفات البيع بنسبة 31,5%. وزادت املصاريف العمومية 
واإلدارية زيادة هامشية، إال أن الزيادة كانت بفعل 

املصروفات األّولية العمومية واإلدارية اخلاصة ببدء تشغيل 
مشروع قاتوفني. كذلك زاد عدد املوظفني باملجموعة الى 
4,170، منها 15,5% من القطريني )2008 : %15.0(. 

اإليرادات غير التشغيلية والرسوم 
زاد صافي اإليرادات غير التشغيلية بقيمة 1,1 مليار ريال 

قطري  وتعود  هذه الزيادة في املقام األول إلى التسوية 
الكاملة والنهائية ملطالبة قطر ستيل من حكومة دولة قطر 
والتي تتعلق باخلسائر التي تكبدتها نتيجة لفرض سقف 
للسعر وفرض حظر على التصدير في عام 2008. هذه 
املطالبة، كانت في األصل بواقع 1,8 مليار ريال قطري 

إال انه مّت تسويتها مببلغ 1.2 مليار ريال قطري في الربع 
الثاني من عام 2009. 

و تسلمت أيضًا  قطر ستيل تعويضًا عن األضرار من 
املقاول الرئيسي اخلاص باملرحلة 1 ملشروع التوسعة، 

كذلك استلمت قابكو فروق ألسعار الغاز املسال عن عامي 
2008 و 2009. كما حتّسن صافي إيرادات الفوائد بعد 
خصم رسوم التمويل في عام 2008 من 0,2 مليار ريال 

قطري إلى 0,3 مليار ريال قطري، مما منح املجموعة معدل 
غطاء للفوائد بنسبة 33,3% )2008 : 46,9%(. اما الشركة 

التابعة لقطر ستيل  في دبي فقد تكبدت خسائر قدرها 
0,02 مليار دوالر نتيجة لهبوط في النشاط العمراني الذي 

شهدته اإلمارة.

صافي األرباح 
مدعوما بتسوية مطالبة قطر ستيل، حتسنت هوامش صافي 
األرباح للمجموعة مقارنة مع العام املاضي من 49,3% إلى 

50,5%. وإجماال انخفض صافي الربح بقيمة 2.4 مليار 
ريال قطري. بينما بلغ العائد األساسي واملخفف للسهم 

الواحد 8,86 ريال قطري )2008 : 13,23 ريال قطري(، 
والعائد على حقوق املساهمني %25,6 )2008 : %39,9(. 

| بيان المركز المالي الموحد

األصول الثابتة / مشاريع قيد التطوير 
تأخر البدء في تشغيل مصنع راس لفان  )االوليفينات 
وحدة تكسير اإليثان( بسبب مشاكل في املواد اخلام 

ومشاكل هندسية اخرى، مما أدى إلى ترحيله إلى عام 
2010 بوصفه مشروعًا قيد التطوير. التغييرات الرئيسية 

األخرى للمشاريع قيد التطوير تتألف من االنتهاء من 
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مشروع درفلة االسياخ اجلديد في قطر ستيل دبي، وأعمال 
اضافية في قافكو 5 والشطب املرتبط بإلغاء مشروع كفاك 
2. وفي النصف األول من عام 2010 تتوقع فريج االنتهاء 

من أعمال البرج التجاري بطريق املطار، و بدء األعمال 
األولية ملشروع قافكو 6 ومن املقّرر إطالق مصنع امليالمني 

التابع لقافكو. 

رأس املال العامل 
ميكن أن يعزى االنخفاض في رأس املال العامل هذا العام 
مقارنة بالعام املاضي إلى اإلنخفاض في املخزون، والنقدية 

والودائع القصيرة األجل، و اإلنخفاض في اجلزء احلالي 
من القروض طويلة األجل. إال أنه ميكن اعتبار العام 

املاضي استثنائيًا نظرًا ملستويات املخزون املرتفعة بشكل 
غير عادي بنهاية عام 2008 لدى قطر ستيل )2,0مليار 
ريال قطري(. واجلدير ذكره أنه على الرغم من ظروف 

السوق املتردية وتشغيل املصانع بكامل طاقتها، لم يكن 
هناك تراكم للمخزون، باستثناء قطر ستيل، فقد ارتفعت 

فقط بقيمة 0,02 مليار ريال قطري. 

يعزى انخفاض النقدية والودائع قصيرة األجل أساسًا إلى 
التدفقات اإلستثمارية الكبيرة وتوزيع أرباح قياسية عن عام 

 .2008

قروض طويلة األجل 
خالل السنة، وّظفت املجموعة مبلغ 1,6 مليار دوالر إضافية 

لدعم خطط التوسع لقافكو وقابكو. 
في نفس الوقت، مّتت تسوية القروض القائمة األخرى، 

مما أدى إلى انخفاض هامش صافي املديونية عن العام 
املاضي مببلغ 0,04 مليار ريال قطري. وعلى الرغم من 

خطط التوسع الرأسمالية الكبيرة، حافظت صناعات قطر 
باستمرار على انخفاض نسبة الدين الى حقوق امللكية. 
فمع نهاية عام 2009، حتسنت نسبة الدين إلى حقوق 
املساهمني من 33,0 % في عام 2008 إلى 31,5 %. 

| بيان التدفقات النقدية 
الموحد

في عام 2009، كانت املجموعة قادرة على تأمني تدفقات 
نقدية تشغيلية بواقع 4,3 مليار ريال قطري ويعود ذلك  في 
املقام األول الى التدفقات النقدية املرتبطة بصافي األرباح 
التشغيلية، و الى احلركة اإليجابية في رأس املال العامل 

مببلغ 0,3 مليار ريال قطري بحيث زادت املجموعة من 
حجم االستثمار في استراتيجيات إنتاجية جديدة،  مما 

أدى إلى تدفقات نقدية صافية مببلغ 2,0 مليار ريال قطري 
و لم يتغير موقف ديون املجموعة مع حركة هامشية في 

موقف صافي القروض.

عام 2008 بلغ مجموع توزيع األرباح 4,4 مليار ريال 
قطري، وقد  أّثر على التدفقات النقدية من أنشطة التمويل، 

على الرغم من أن التأثير قابله جزئيًا استالم تسوية 
املطالبة من دولة قطر )1,2 مليار ريال قطري(.  إال أن 
األثر املشترك جلميع هذه العمليات قد نتج عنه صافي 

تدفقات نقدية بلغت 1,1 مليار ريال قطري. 

هذه النتائج امللموسة، هي شهادة على قدرة اإلدارة العليا 
واملوظفني مبجموعة شركات صناعات قطر على تخّطي 

الركود اإلقتصادي العاملي وأزمة االئتمان.

 جميع األرقام الواردة في هذا التقرير قد مّت تقريبها الى املليار ريال 
قطري ألسباب العرض، واألرقام اخلاصة بعام 2003 متّثل التسعة 

اشهر للفترة من 4/19/ 2003 )تاريخ تاسيس الشركة( وحتى 
2003/12/31)نهاية السنة املالية(
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استراتيجيات 
النمو

| تمهيد

 مّت إتخاذ خطة العمل اخلمسية احلالية للمجموعة  والتي 
تغطي الفترة من 2010 حتي 2014، بناًء على رؤية مجلس 
إدارة الشركة في إتباع منوذج منو رأسمالي مُكثف والذي 
يحّدد الفرص املتاحة في السوق والتي تتطابق مع الكفاءات 

املتوفرة.

بحلول عام 2014، تتوّقع املجموعة أن تصل قيمة إجمالي 
اإلستثمارات اإلضافية 16,9 مليار ريال قطري في مشاريع 

توسعية ومرافق جديدة، ومضاعفة مبيعات املجموعة الى اكثر 
من 20 مليار ريال قطري، وزيادة كبيرة في صافي األرباح 

قد تصل إلى حوالي 7,9 مليار ريال قطري. 

من املتوقع أن ينمو العائد على السهم مبتوسط معدل 
سنوي أكثر من 10 %، ليغلق على حوالي 14,39 ريال 

قطري للسهم الواحد في عام 2014.

حتسن تدريجي في صافي التدفقات النقدية من املتوقع أن 
يسفر في نهاية 2014 عن صافي نقدية وودائع قصيرة 

األجل ليتراوح مابني 25 مليار ريال قطري و30 مليار ريال 
قطري )باستثناء األرباح املعلنة في السنوات املالية 2009 

وحتى عام 2013(، مقارنة بـ 5,8 مليار ريال قطري في 
عام 2009.

| مشاريع رأسمالية 

لدعم هذا النمو، سوف تشارك املجموعة في العديد من 
املشاريع لبناء مواقع جديدة أو توسيع املواقع القائمة في 

جميع القطاعات خالل فترة اخلطة. مع إطالق قاتوفني في 
الربع األول من 2010، سوف تضيف املجموعة البولي 
اثيلني اخلطي منخفض الكثافة ملجموعتها من املنتجات 
البتروكيماوية، وفي الربع األول من عام 2012، سيتم 
زيادة طاقة انتاجها من البولي إثيلني املنخفض الكثافة 

بشكل ملحوظ. وفي قطاع األسمدة، فإن استثمار قافكو 
في مصنعي االسمدة اجلديدين قافكو 5 و 6  سوف يجعل 
قافكو أكبر شركة مصنعة لألسمدة في العالم. في حني أن 

االنتهاء من قطر للميالمني سيزيد من مجموعة املنتجات 
ضمن هذا القطاع. 

ومع ذلك، فإن أكثر خطط االستثمار الرأسمالي طموحًا، 
موجودة داخل قطاع احلديد. فمن 2010، سوف تبدأ 

شركة قطر ستيل العمل في مجموعة من املواقع اجلديدة 
التي من شأنها أن تزيد بشكل كبير من كّمية القضبان 
الفوالذية وحديد التسليح املتاحة للبيع، وتوسيع نطاق 

املنتجات لتشمل األسالك املجلفنة  ولفائف الصلب.

بفضل هذه االستثمارات، تتوقع شركة قطر ستيل أن تكون 
العبًا رئيسيًا في السوق اإلقليمية حلديد التسليح وسبائك 

احلديد في األجلني القصير واملتوسط.

| قطاع البتروكيماويات

قطاع البتروكيماويات، والذي يتألف من شركة قطر 
للبتروكيماويات )قابكو( وشركة قطر لإلضافات البترولية 

)كفاك(،  يعّد الدعامة األساسية لصناعات قطر منذ 
تأسيس املجموعة، هذا القطاع باستمرار يوفر أكثر من 
30% من العائدات و 40 % من صافي األرباح من خالل 
بيع 4 من املنتجات الرئيسية و 3 من املنتجات الفرعية. 

املبيعات 

النشاط األساسي
بسبب الركود االقتصادي، كانت نسبة تعاقدات نشاط 

البتروكيماويات األساسي27 %، والتي تتألف من املصانع 
واملرافق القائمة في عام 2009، وبالنظر إلى أن مواقع 
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اإلنتاج هذه تعمل حاليًا عند مستوى اإلستخدام الكامل 
أي اإلستفادة من  السعة االنتاجية املتاحة، وأن هناك فقط 

اثنتان من عمليات الصيانة الشاملة مقررة خالل فترة 5 
سنوات القادمة، فان النمو االيجابي املتوقع خالل السنوات 
املقبلة سيكون على عالقة وثيقة باالجتاهات األساسية لسعر 

املنتج. تفترض خطة العمل هذه أن يكون متوسط الزيادة 
املتوقعة في أسعار املنتج بالنسبة جلميع املنتجات الرئيسية 

حوالي 5 % خالل فترة اخلطة، مبا يعني تنامي اإليرادات 
من 3,2 مليار ريال قطري في عام 2009، إلى 4,0 مليار 

ريال بحلول عام 2014. 

 لدعم النشاط القائم، تعتزم كال من قابكو وكفاك مواصلة 
توسيع نطاق شبكات املبيعات والتسويق اخلاصة بها، 

بينما يخضع عدد ومواقع مكاتب إضافية معينة الجتاهات 
األسواق الناشئة. و تنوي كاًل من الشركتني توسيع 

وجودهما في أسواق الشرق األقصى و شبه القارة الهندية 
الرئيسية. حاليًا ليس لدى قابكو خطط لتخفيض آخر في 
النسبة التسويقية احلالية املتـفـّق عليها مع شركة توتال.

العمليات اجلديدة / التوسعات 
تتوقع املجموعة أن تضيف 7,6 مليار ريال إضافي من 

مبيعات البتروكيماويات على مدى الـ 5 سنوات قادمة من 
العمليات اجلديدة. فمصنع راس لفان أولفني )وحدة تكسير 

اإليثان( الذي تأخر في عام 2009 بسبب مشاكل في 
املواد اخلام ومشاكل هندسية مرتبطة بشركة كيوكم وخط 

االنابيب اخلاص باملواد اخلام، و سيبدأ التشغيل في الربع 
دًا قاتوفني بالبولي اثيلني اخلطي  األول من عام 2010، مزِوّ

منخفض الكثافة الالزم إلنتاج البولي بروبيلني.

و من املتوقع أن يصل املصنعان بسرعة إلى السعة الكاملة 
بحلول نهاية السنة  وأن يتم إنتاج زيادة بسيطة من البولي 

إثيلني املنخفض الكثافة الزائدة والغاز املسال املختلط 
 3-LDPE والبنزين املتحلل حراريًا.  ويخضع مصنع

حاليًا جلدول زمني إلجنازه في الربع األول من عام 2012. 

ومبجرد بدء التشغيل، سوف يستخدم املصنع كل الفائض 
من انتاج االثيلني RLOC فضاًل عن بعض من االنتاج 

الفائض احلالي لقابكو. و من املتوقع  ايضًا أن يصل هذا 
املصنع إلى السعة الكاملة في غضون السنة.

أسعار بيع منتجات العمليات اجلديدة، مبا في ذلك البولي 
ايثيلني اخلطي املنخفض الكثافة، يتوقع لها االجتاه 

بالترادف مع أسعار النشاط احلالي. 

اجمالي الربح 
عقود املواد اخلام اخلاصة باملدخل الرئيسي توفرها قطر 

للبترول  من الغاز الطبيعي وغاز البيوتان، مّت االتفاق عليها 
لكل مصنع لفترات مختلفة. ومن املتوقع أن يعاد التفاوض 

بشأن جميع العقود  خالل فترة اخلطة. ومع ذلك،  فإن 
ميزة املواد اخلام حاليًا، وال سّيما ضمان توافرها ومرونة 

معادالت التسعير بأسعار تنافسية، ليس من املمكن أن 
تتوقف. 

وبناء عليه، فان هوامش مجمل  الربح  لألنشطة احلالية 
من املتوقع أن تظل على نطاق واسع متفقة مع االجتاهات 

احلالية. ومع ذلك، فان هوامش  مجمل الربح للعمليات 
اجلديدة، يتوقع أن تكون أقل باملقارنة بهوامش األنشطة 
احلالية نظرًا الرتفاع مصاريف االستهالك األولية. وبناء 

عليه، فمن املتوقع عمومًا ان يكون هامش مجمل الربح أكثر 
بقليل من 60 % في املتوسط على مدى 5 سنوات القادمة.

صافي األرباح 
تاريخياً، تتمتع نتيجة األعمال مبعدالت جيدة من هامش مجمل 
الربح والتحّول الى هامش صافي الربح، وعادة ما يفقد ما بني 

2 % و 5 % عند االنتقال من مجمل األرباح لصافي األرباح.
هذا االجتاه من املتوقع أن يستمر مع صافي ربح،

مدعومًا بصافي مصروفات متويل منخفضة ودخل جيد من 
الشركات الزميلة، و أن يبلغ في املتوسط ما بني 50 % 

و 55 %.
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مجموع صافي الربح في قطاع البتروكيماويات من املتوقع أن 
ينمو بنسبة تزيد على 10 % سنويا إلى 3,3 مليار ريال في عام 

 .2014

| قطاع األسمدة

رغم التوقعات املتحفظة جتاه ارتفاع األسعار على مدى 
اخلمس سنوات القادمة، و من املتوقع ان تتضاعف 

ايرادات قطاع االسمدة لتصل تقريبا إلى 4,9 مليار ريال 
قطري، وتزيد األرباح الصافية بنسبة 70 % تقريبا، إلى 

2,1 مليار ريال قطري. 

املبيعات 

النشاط احلالي
انخفضت أسعار اليوريا بشكل كبير في النصف الثاني من 

عام 2008 بعد بلوغها الذروة في الربع الثالث من نفس العام.

بحلول نهاية عام 2009، انخفضت األسعار بنسبة 5% أخرى.
حسب اخلطة اخلمسية للسنوات القادمة، فإن من املفترض 
أن تبدأ أسعار اليوريا بالتصاعد بعد تراجعها، لتنتهي في 
عام 2014 على ارتفاع بحوالي 5 % عن عام 2009، ومع 

ذلك ، تشير التوقعات أن تشهد اسعار األمونيا ارتفاع 
متوسط من 5 % الى 10 %  حسب املوازنة املوضوعة. 

مع تتابع عمليات الصيانة الدورية الشاملة ملصانع اليوريا 
األربعة وكذلك مصانع األمونيا األربعة املتوقعة بدءا من عام 
2010 فمن املتوقع أن يكون حجم النمو طفيفا في النشاط 

احلالي.
عمومًا، من املتوقع أن تزداد ايرادات النشاط احلالي في 

السنوات اخلمس حتى 2014 بقيمة 0,4 مليار ريال قطري 
تقريبا لتصل إلى 2,9 مليار ريال قطري )2009 = 2.5 

مليار ريال قطري(. 

حالياً، ليس لدى قافكو نية خلفض النسب املتفق عليها )النسبة 
التسويقية املباشرة( مع يارا )الشريك األجنبي(، ولكن هناك 

خطة لزيادة عدد مكاتب البيع املباشر والتسويق والوكالء. 

العمليات اجلديدة / التوسعات
خالل السنوات اخلمس القادمة وحتى 2014، من املخطط 
إضافة ما مجموعه 7,2 مليار ريال قطري زيادًة في حصة 
صناعات قطر من  مبيعات العمليات اجلديدة داخل قطاع 

األسمدة.

ومن املتوقع أن يصل كل من قافكو 5 و6  إلى القدرة 
التشغيلية الكاملة في غضون 6 إلى 9 أشهر من بدء 

التشغيل )الربع األول من 2011، والربع الثالث من 2012 
على التوالي(.

احلد األدنى من فائض األمونيا من املتوقع ان يتم بيعها، 
حيث أن معظمها سيتم حتويلها إلى اليوريا.

ويبلغ انتاج املصنعني 1,9 مليون طن متري سنويًا من 
سماد اليوريا.  أما أسعار منتجات اليوريا من املتوقع 

أن تنمو بشكل طفيف، متشيًا مع تضخم أسعار النشاط 
احلالي. 

مجمل الربح 
على الرغم من االحتماالت الواضحة ألسعار الغاز الطبيعي 

بارتفاعها قلياًل عن مستويات عام  2009، إال أن تعديل 
خفض أسعار املواد اخلام للمصانع القائمة، لم يؤخذ في 

احلسبان، خالل فترة ما قبل الركود اإلقتصادي.

كذلك، فإن عقود قافكو 5 و6 قد مّت االفتراض بتحفظ أن 
تكون عند مستويات تتفق مع قافكو 4. وبناء عليه، فإن 

هامش مجمل الربح من املتوقـّع أن يتناقص بشكل هامشي 
على مدى اخلمس الـسنوات القادمة، ويرجع ذلك بشكل 

أساسي إلى عبء اإلستهالك اإلضافي للمصانع اجلديدة. 
وتفترض خطة العمل  وجود متوسط هامش مجمل الربح 

ما بني 55 % و 60 %.

صافي األرباح 
ومن املتوقع ان يزيد اجمالي صافي الربح في قطاع 

األسمدة من 1,3 مليار ريال قطري في عام 2009، إلى 
2,1 مليار ريال قطري في عام 2014، مبتوسط معدل منو 



صناعات قطر التقرير السنوي 2009 استعراض، استراتيجيات و التحديثات

قدره حوالي 11 %. 
أما بالنسبة لصافي الربح فسوف يتأثر سلبًا نتيجًة 

للزيادات املتوقعة في أسعار الفائدة ونسب الدين الى 
حقوق امللكية، وسوف ينخفض الى ما دون 50% خالل فترة 

اخلطة.

| قطاع الحديد 

في ظّل طموح خطط التوسع، سينمو  قطاع احلديد سنويا 
ً بنسبة حوالي 20 % ومبا ميثل نحو 50 % من مبيعات 

املجموعة في عام 2014، أو ما يقرب من 10 مليار ريال 
قطري. كذلك  حتّسن صافي الربح في القطاع  ومن 

املخطط أن تتجاوز أرباح شركة قطر ستيل 2,7 مليار ريال 
قطري، مقارنة بـ 1,8 مليار ريال قطري حاليًا. 

املبيعات 

النشاط احلالي
مدعوما بتوقعات االستمرار القوي لنشاط البناء داخل قطر 

ودول مجلس التعاون اخلليجي الرئيسية على مدى الـ 5 
سنوات القادمة، فان أسعار املنتجات الرئيسية لقطر ستيل 

من املتوقع أن تنمو بني 5 % و 10 %.
تعمل قطر ستيل حاليًا بالسعة االنتاجية الكاملة ولذلك ليس 

من املتصور حدوث تغييرات كبيرة احلجم. عمومًا، من 
املخطط ان تزيد مبيعات النشاط احلالي مبعدل يصل إلى
8 % سنويا، اي من 4 مليار ريال قطري في عام 2009 
إلى ما يقرب من 6 مليار ريال قطري بنهاية عام 2014. 

العمليات اجلديدة / التوسعات 
نطاق التوسع عند قطر ستيل وكذلك األنشطة االستثمارية 

لشركاتها التابعة ستؤدي تدريجيا الى حتقيق مبيعات 
متزايدة من العمليات اجلديدة.

حتى عام 2014 قد حتقق اجمالي مبيعات اضافية تراكمي 

يصل الى 9 مليار ريال قطري. كذلك قدرت املبيعات عن 
عام 2014 عند 4,2 مليار ريال قطري، والتي تعتبر أكبر 

قليال من إجمالي مبيعات الشركة حاليًا، مدعومًة في 
املقام األول مببيعات اضافية من حديد التسليح بقيمة 2 

مليار ريال قطري وحوالي 1 مليار ريال قطري من لفائف 
الصلب.

من الضروري االشارة الى أن هذه التوقعات مرتبطة 
ارتباطًاً وثيقًا من عدة أوجه بإجناز املشروعات حسب 

جداولها الزمنية، وترى اإلدارة العليا للمجموعة أن املواعيد 
املتوقعة إلجنازها واقعية وقابلة للتحقيق.

و جتدر اإلشارة هنا أن خطط العمل تتوقع ارتفاع نشاط 
البناء بشكل ملحوظ عند منتصف العقد اجلديد. و في ظل 
وجود اسواق تنافسية للغاية، ليس من املتوقع  بيع العديد 
من املنتجات اجلديدة، كما هو احلال مع املنتجات احلالية، 

التي بنيت على أساس أسعار جيدة.

مجمل الربح 
من املتوقع أن زيادة اإلنتاج وكذلك املصادر اجلديدة خلام 
احلديد  ان تكون عند مستويات أسعار معتدلة خالل فترة 
اخلطة برمتها. إضافًة إلى انتعاش أسعار وزيادة إجمالي 

املنتجات، فمن املتوقع ان يتحسن هامش مجمل الربح 
تدريجيًا على مدى فترة الـ 5 سنوات للخطة.

وبحلول 2014، من املتوقع أن تكون هوامش  مجمل الربح 
في حدود 30 %، أي ما يعادل ضعف النسبة احلالية وهي 

15,3 %. ومع ذلك فمن املتوقع أن يزداد مجمل الربح بأكثر 
من 4 مرات ليصل في العام 2014 على ما يقارب من 3 

مليار ريال قطري. 

صافي األرباح 
مصرفات مصاريف التمويل اإلضافية املدرجة في اخلطة 

والناجمة عن زيادة عبء الدين املطلوب لتمويل أنشطة 
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الشركة، من املتوقع أن يقابلها ويخفف من تأثيرها بشكل 
كبير، ارتفاع العوائد الناجتة عن زيادة االستثمار في 

الشركة التابعة لقطر ستيل في البحرين، شركة اخلليج 
املتحدة للصلب.

لذلك يتوقع أن تزيد الفروق بني معدالت هامش مجمل الربح 
الى هامش صافي الربح من 0 %  و 2 % بشكل طفيف 

الى ما بني 1%  و 3 %، وكذلك زيادة صافي األرباح بنسبة 
تزيد على  50 % الى 2,7 مليار ريال قطري. 

متوسط النمو املشار إليه على مدى فترة متعددة السنوات عبارة عن 
معدالت منو سنوية مركبة و ليس متوسطات حسابية.

جميع األرقام الواردة في هذا التقرير قد مّت تقريبها الى املليار ريال 
قطري ألسباب العرض، واألرقام اخلاصة بعام 2003 متّثل التسعة 

اشهر للفترة من 4/19/ 2003 )تاريخ تاسيس الشركة( وحتى 
2003/12/31)نهاية السنة املالية(

| المقرّ الرئيسي

توفر قطر للبترول، املساهم املسيطر،  جميع وظائف املكتب 
الرئيسي لشركة صناعات قطر من خالل تقدمي خدمات 

توجيهية شاملة. وفي عام 2010، تعتزم قطر للبترول 
استثمار املزيد في مختلف وظائف املكتب الرئيسي لشركة 

صناعات قطر، مثل : 

•��فيما يتعلق بإعداد القوائم والتقارير املالية املوحدة، وذلك 
بهدف تقصير دورة إعداد التقارير ونشر النتائج املالية في 

وقت مبكر. 

•��شؤون املستثمرين، من خالل النشر املنتظم للعروض 
التوضيحية، استضافة املنتديات وحضور املؤمترات 

اخلاصة باملستثمرين، واألهم من ذلك، فإن فريق شؤون 
املستثمرين سيظل متاح ألّية استفسارات من قبل 

املستثمرين، سواء كان مواطن أو غير مواطن، محتمل أو 
قائم، ناطق بالعربية أو باالجنليزية.

 
•��العالقات العامة، مع التحسني الدوري للموقع اإللكتروني 

لشركة صناعات قطر واالستخدام االفضل له بوصفه بوابة 
التواصل مع اجلهات املعنية. باإلضافة إلى ذلك، فان فريق 

العالقات العامة يهدف إلى توضيح رؤية املجموعة، في 
داخل قطر واملنطقة على نطاق أوسع. 

•��حْوكمة الشركات من خالل ضمان إمتثال املجموعة ككل 
مع القواعد التنظيمية والقانونية ذات الصلة للشركات 

املدرجة. 

•��املوارد البشرية من خالل حتديد وتطوير املواطنني لشغل 
مناصب رئيسية.
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املوقف احلالي للمشاريع 
الرأسمالية 

أسهمت املشاريع واالستثمارات السابقة واحلالية بشكل كبير في مضاعفة األصول الثابتة الى ما يقرب من ثالثة األضعاف 
عما كانت عليه  منذ عام 2003.

بحلول نهاية عام 2012، فمن املتوقع أن تضيف النفقات الرأسمالية ما يقرب من 21,0 مليار ريال قطري في امليزانية 
العمومية لصناعات قطر.

هذا ميثل استثمارًا هامًا لتحقيق االزدهار والنمو في املستقبل لصناعات قطر. 

| المشروعات السابقة 

منذ عام 2003، استكملت املجموعة 5 مشاريع توسعة رأسمالية كبيرة كان نصيب صناعات قطر من تكلفة هذه املشاريع 
مبلغ 4.4 مليار ريال قطري، واستحوذت على 4 شركات إضافية. زاد هذا االنفاق من مجموعة املنتجات التي تباع والقدرة 

اإلنتاجية للمرافق القائمة، وبالتالي متكني صناعات قطر من حتقيق مبيعات وأرباح صافية قوية. 

بمليارات
 الرياالت القطرية

قطر ستيل دبي- مشروع الدرفلة
توسعة قطر ستيل – املرحلة االولى

)EPII( توسعة االثيلني – قابكو
إزالة اإلختناقات – كفاك

قافكو 4 

تاريخ
 اإلنتهاء

الربع الثالث 2009
الربع الثالث 2007
الربع الثالث 2007
الربع الثاني 2007
الربع الثاني 2004

إجمالي
 التكلفة

0.2
2.1
0.9
0.1
1.7
5.0

حصة
 صناعات قطر

0.2
2.1
0.7
0.1
1.3
4.4
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| المشروعات الحالية 

تقوم املجموعة حاليًا بتنفيذ 7 مشاريع كبرى بتكلفة إجمالية حلصة صناعات قطر تصل إلى 16,1 مليار ريال قطري. 
وأحد أكبر املشاريع الرأسمالية في دولة قطر، قافكو 5، الذي من املتوقع اآلن أن يبدأ في وقت مبكر من الربع األول من عام 

2011. و ال تزال  حصة صناعات قطر من تكاليف املشروع في حدود 9.6 مليار ريال قطري.

قافكو 6، الذي سيقام متاخمًا لقافكو 5، من املقدر أن تبلغ تكلفته االجمالية 2,3 مليار ريال قطري، تبلغ حصة صناعات 
قطر مبلغ 1,7 مليار ريال قطري. ومن املتوقع أن يبدأ تشغيله في الربع الثالث من عام 2012.  أما قطر للميالمني فمن 

املتوقع اآلن ان تصل تكلفته االجمالية مليار 1,3 ريال قطري و أن يبدأ اإلنتاج التجاري في الربع األول من عام   2010. 
كما سيتم االنتهاء من مشروع جتديد اليوريا - 1 وهو املشروع املتبقي لقافكو، في الربع األول  بتكلفة إجمالية 0,3 مليار 

ريال قطري فقط. 

بينما ال يزال مشروعي قابكو،  مشروع رأس لفان  لتكسير األولفينيات )وحدة تكسير اإليثان( و املقرر إطالقه في الربع 
األول من عام 2010 ويكِلّف هذا املشروع شركة صناعات قطر مبلغ  2,5 مليار ريال قطري. أيضًا مشروع البولي اثلني 

منخفض الكثافة LDPE-3 ال يزال في موعده وضمن حدود املوازنة. 

بمليارات
 الرياالت القطرية

قافكو 6 / 
3-LDPE البولي إثيلني املنخفض الكثافة

قافكو 5
قاتوفني / راس لفان لتكسير االوليفينات

قطر للميالمني
جتديد اليوريا-1

برج فريج 2

تاريخ
 اإلنتهاء

الربع الثالث 2012
الربع االول 2012
الربع الثاني 2011
الربع االول 2010
الربع االول 2010
الربع االول 2010
الربع االول 2010

إجمالي
 التكلفة

2.3
2.3
12.8
5.1
1.3
0.3
0.3
24.4

حصة
 صناعات قطر

1.7
1.8
9.6
2.6
0.5
0.3
0.1
 16.6



صناعات قطر التقرير السنوي 2009 استعراض، استراتيجيات و التحديثات

| المشاريع المستقبلية 

إن أكثر خطط االستثمار الرأسمالي طموحًا داخل قطاع احلديد. ومن بداية عام 2010، سوف تبدأ شركة قطر ستيل العمل 
في مجموعة من املواقع اجلديدة التي من شأنها أن تزيد بشكل كبير من كمية عروق الصلب وحديد التسليح املتاحة للبيع، 

وتوسيع نطاق املنتجات لتشمل األسالك املجلفنة  ولفائف الصلب.
بفضل هذه االستثمارات، تتوقع شركة قطر ستيل أن تكون العبًا رئيسيًا في السوق اإلقليمية حلديد التسليح وسبائك احلديد 

في األجلني القصير واملتوسط. 

بمليارات
 الرياالت القطرية

قطر ستيل – مرحلة 3
قطر ستيل – مرحلة 2

قطر ستيل دبي
EF1 / DR1 تطوير قطر ستيل

تاريخ
 اإلنتهاء

الربع الثالث 2014
الربع الثالث 2012
الربع الرابع 2011
الربع الثالث 2011

إجمالي
 التكلفة

0.5
4.0
0.2
0.6
9.8

حصة
 صناعات قطر

0.5
4.0
0.2
0.6
9.8

جميع األرقام الواردة في هذا التقرير قد مّت تقريبها الى املليار ريال قطري ألسباب العرض، واألرقام اخلاصة بعام 2003 متّثل التسعة اشهر للفترة من 
4/19/ 2003 )تاريخ تاسيس الشركة( وحتى 2003/12/31)نهاية السنة املالية(
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مقابالت



التكامل جوهر النجاح.
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مقابلة مع 
املدير العام 

لشركة قطر 
للبتروكيماويات 

احملدودة 
)قابكو(

الدكتور 
محمد يوسف املال

| تأثير الركود العالمي

أخذاً بعني اإلعتبار املعايير اإلقتصادية الكلية 
واملتغيرات املالية الرئيسية مثل التضخم واإلنكماش 

اإلقتصادي املالي وأسعار الفوائد والبطالة والناجت 
احمللي واإلستهالكي وما شابه ذلك، كيف تأثرت 

قابكو بالركود العاملي في اآلونة األخيرة؟

من الصعب القول أن أي من التضخم أو اإلنكماش 
ساهم بشكل أكبر في مصلحتنا خالل 2009، فإنتعاش 

اإلقتصاد العاملي كان الشاغل الرئيسي خالل العام 

بعد مرور أسوأ آثار الركود اإلقتصادي العاملي واألزمة 
املالية. فـالتضخم عادة يكون تأثيره سلبي  في احلاالت 

اإلقتصادية العادية ولكن يكون تأثيره إيجابي في مثل هذه 
 مدفوعٍ  باإلنفاق اإلستهالكي. 

ٍ
األوقات خاصة إلقتصاد

وفي آخر عام 2009 بدأت  تتحسن األوضاع كما أن نسبة 
التضخم العالية كانت سائدة في اإلقتصادات الناشئة في 

آسيا، حيث قمنا ببيع منتجاتنا. ومن ناحية أخرى لدينا 
مبيعات قليلة في الدول املتقدمة والتي تعرضت لإلنكماش 

اإلقتصادي.

 فالبطالة وإنخفاض مستويات الناجت احمللي اإلجمالي 
وضعف اإلنفاق اإلستهالكي كلها عوامل أثرت على دورة 

الطلب بشكل عام، وعلى الطلب على املنتجات البالستيكية 
و املواد اخلام بشكل خاص. وبذلك إنخفضت أسعار 
املنتجات البالستيكية النهائية وموادها اخلام بسبب 

إنخفاض الطلب األمر الذي إنعكس على أسعارنا في 
النصف األول من عام 2009.

اما أسعار الفائدة مبا في ذلك سعر الليبور كانت متدنية 
طوال العام وبسبب أزمة السيولة لم يكن من السهل 

احلصول على التمويل ولم تتأثر قافكو ماديًا و لم يكن 
هناك أي التزامات على قابكو خالل العام سواًء ملطاليب أو 
متويالت مصرفية. و على الرغم من ذلك، وّقعت قابكو على 

قرض لتسهيالت رأس املال العامل بقيمة 200 مليون دوالر 
مع مصرف قطر اإلسالمي ملدة ثالث أعوام.

ليس هناك شّك في أن اإلنفاق اإلستهالكي أّثر بشكل عميق 
في السوق العاملي، والسيما في الغرب، ولكن نحن نتعامل 
مع دول الشرق األوسط وآسيا حيث كان التأثير أقل. ومع 

ذلك كنا أقل تضررًا نظرًا ألن أسواقنا الرئيسية في الشرق 
األوسط وآسيا.
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| المشاريع الرأسمالية 

ـّر الركود أو أزمة اإلئتمان على املشاريع  هل أث
الرأسمالية التوسعية، فعلى سبيل املثال مشروع 

قاتوفني تأجل في عام 2009 فهل هذا بسبب 
التباطؤ اإلقتصادي؟

لم تكن هناك تغيرات ملحوظة في جداولنا الزمنية أو أسعار 
البناء أو تكاليف التحويل بسبب الركود وذلك بالنسبة 
للمشاريع الرأسمالية  الكبرى، إال أن مشروع وحدة 

تكسير اإليثان برأس لفان والذي كان مقّرر له أن يبدأ في 
سبتمبر/ أكتوبر 2009 من املتوقع اآلن أن يبدأ بحلول 

الربع األول لعام 2010. كما تأجل أيضًا  مشروع قاتوفني 
البولي إيثلني اخلطي منخفض الكثافة بسبب عدم توفر 

اإليثلني من وحدة تكسير اإليثان برأس لفان.

ما التقدم الذي مّت على املشاريع الثالثة الكبرى 
وحدة تكسير اإليثان برأس لفان وقاتوفني ومصنع 

البولي إيثلني منخفض الكثافة الثالث )LPDE-3(؟ 

اواًل، مشروع قاتوفني البولي إيثلني اخلطي منخفض الكثافة 
والذي مّت تشغيله بنجاح في يوليو 2009 و الذي بدأ بنظام 
الكثافة العالية )HDPE(، وبحلول منتصف ديسمبر 2009 

إنتقل إلى البولي إثلني اخلطي منخفض الكثافة بإستخدام 
اإليثيلني من قابكو والبيوتني من شركة قطر للكيماويات 

)كيوكيم(.  وقد مّت افتتاح املشروع من قبل صاحب السمو 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في 24 

نوفمبر 2009، والذي أهداه لشعب قطر ملزيد من اإلزدهار. 
أما بالنسبة لإلثيلني فهو املادة اخلام الذي ينتج من وحدة 

تكسير اإليثان برأس لفان و التي تعتبر في مرحلة اإلعداد 
النهائي. 

ثانيًا، مّت توقيع العقد ملصنع البولي إثلني منخفض الكثافة 
 )UHDE(في مايو 2009 مع شركة )3-LPDE( الثالث

األملانية ومن املقّرر بدء اإلنتاج التجاري في عام 2012،    
و قد إفتتح ووضع حجر األساس ولي العهد األمني  الشيخ 

متيم بن حمد آل ثاني، في 14 ديسمبر 2009.

| االستعراض المالي 
والتشغيلي

هل كان هناك أي تغييرات كبيرة في إستراتيجية 
التسويق اخلاصة بكم أو اإلنفاق التسويقي خالل 

عام 2009؟

لم تكن هناك أي تغييرات كبيرة في إستراتيجية التسويق 
خالل العام، ونحن استمرينا في تطوير شبكتنا العاملية 

للتسويق من خالل إفتتاح مكاتب جديدة أو مستودعات في 
مناطق إستراتيجية. وبحلول نهاية عام 2009 أصبح لدى 

شركة قابكو التسويقية 26 مكتب مشغل بذاته ومستودعني 
ومخزن فرعي باإلضافة إلى الوكالء واملوزعني املعتمدين.

ما هي التغيرات التي شهدها مجال صناعتكم في 
عام 2009؟

سنة واحدة فترة قصيرة جدّا ملالحظة تغيرات كبرى في 
مجالنا، ولكن إذ تكلمنا عن الفترة من 4 إلى 5 سنوات 

املاضية فنستطيع أن نقول بأنه كان هناك حتول كبير في 
مجال البتروكيماويات في دول مجلس التعاون اخلليجي 

لتصبح مركزًا إلنتاج البتروكيماويات وجميع املنتجني 
الرئيسيني في هذا املجال أّسسوا لهم مقرًا في هذه املنطقة 

ونحن نأمل أن يستمر هذا على املدى الطويل.

| التوقعات لعام 2010 وما بعده 

هل توجد أي خطط إلطالق منتجات جديدة؟

البولي إثلني اخلطي منخفض الكثافة والبولي إثلني منخفض 
الكثافة من خط إنتاج LDPE-3 سيعرض بدرجات مختلفة 
في السوق، فيما عدا ذلك ليس لدينا أي خطط أخرى لطرح 

منتجات جديدة ولكننا نسعى دائما للنمو والتطوير وقد 
نتطلع إلى مشاريع أو توسعات جديدة إلنتاج أنواع مختلفة 

من املنتجات البتروكيماويات التي ننتجها حاليًاً.



صناعات قطر التقرير السنوي 2009 مقابالت

وماذا عن دخول أسواق جديدة؟

نعم نحن نخطط إلستكشاف أسواق جديدة من خالل 
شبكتنا التسويقية العاملية إليجاد أسواق جديدة ملنتجاتنا 

مثل البولي إيثلني اخلطي منخفض الكثافة وإلنتاج خط 
.3-LDPE اإلنتاج الثالث الـ

ما هي املبادرات التسويقية التي تخططون لها؟

باإلضافة إلى املكاتب واملستودعات اجلديدة في أماكن 
إستراتيجية تركيزنا األساسي هو زيادة إرضاء العمالء.

ما هي توقعاتكم إلضافة قدرات إنتاجية جديدة أو 
اإلنسحاب من القدرات اإلنتاجية احلالية من قبل 

منافسيكم؟

نحن لسنا قلقني على اإلطالق. فيما يتعلق بإضافة طاقات 
جديدة في املنطقة، حيث أننا باملقارنة ببقية دول مجلس 

التعاون اخلليجي لدينا القدرة على التأثير نظرًا مليزة تكلفة 
املواد اخلام لدينا.

حاليًا مت تأجيل بعض املشاريع بسبب األزمة املالية 
والكساد العاملي و هناك بعض املشاريع ال تزال مؤجلة 

والتي سبق و أعلن عنها في العامني املاضيني.

نظراً إلمكانية إضافة قدرات إنتاجية جديدة هل 
تتوقعون إندالع حرب أسعار أو منافسة شديدة بني 

منتجي البتروكيماويات بدول اخلليج في السنوات 
القادمة؟

نحن ال نتوقع ذلك مع منتجني آخرين، كما ان لدينا عالقات 
عريقة وطويلة األمد مع عمالئنا.
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مقابلة مع 
املدير العام 

لشركة قطر 
لإلضافات 

البترولية 
احملدودة 

)كفاك(
السيد راشد الهاجري

| تأثير الركود العالمي

ما هو تأثير األزمة املالية العاملية األخيرة على 
العمليات والنتائج املالية لشركة كفاك؟

مع اإلعتراف بحقيقة أن الركود اإلقتصادي األخير أثر 
في جميع اإلقتصاديات بدرجات متفاوتة، إال أن تأثير تلك 
املتغيرات على كفاك كان ضئيال للغاية، التأثير البارز كان 

متمثاًل في إنخفاض أسعار املنتجات بشكل كبير نتيجة 
إلنخفاض اإلنفاق اإلستهالكي والناجت احمللي اإلجمالي في 

األسواق الرئيسية.

| مشاريع التوسعة الرأسمالية

مع النظر إلستراتيجية التوسع هل لدى سيادتكم 
خطط لالستثمار في أي مرافق جديدة إلستغالل 

هبوط أسعار البناء واملواد اخلام ؟

قرار كفاك لإلستثمار في مصانع جديدة يستند إلى خطة 
عمل شاملة مصّدق عليها من قبل مجلس اإلدارة، وتراعي 
خطة العمل جميع نواحي اإلستثمار وليس التكلفة فحسب 
قبل تقدمي  أي توصية إلى مجلس اإلدارة. ويراجع مجلس 

اإلدارة اقتصاديات املشاريع املطروحة في اخلطة قبل 
اإلقرار أو البت في تلك الفرص اإلستثمارية.

خطة عملنا لعام 2010 إلى 2014 ترتكز على  حتسني 
اإلنتاج من خالل حتسني الكفاءة مثل فك اإلختناقات 

ومعاجلة احملوالت.

ولكن كفاك ستراقب عن كثب أي فرص مربحة في السوق، 
والبّت في كل فرصة على حدة.

| االستعراض المالي 
والتشغيلي

ما هي التغيرات التي شهدها مجال صناعتكم في 
عام 2009؟

أكبر تغير شهدناه في مجالنا هو حتقيق مكافحة اإلغراق 
الذي جرى من جانب الصني التي أجبرت العديد من 

موّردي امليثانول إلى التكُيّف مع إستراتيجيات البيع في 
الصني مما أثر على توازن العرض والطلب في املنطقة 

وعلى الرغم من أن الصني هي التي شرعت في تلك 
التحقيقات إال أنها مازالت أكبر مستورد للميثانول في 

العالم حيث ان مصانع امليثانول اخلاصة بها والتي تعتمد 
على الفحم ال تستطيع أن تنافس املنتجني ذوي التكاليف 

املنخفضة مثل املنتجني في الشرق األوسط.



صناعات قطر التقرير السنوي 2009 مقابالت

املستهلك وبالتالي نتحمل مسؤولية التسويق، وال نخطط 
لتغيير هذا النمط اجلديد في األجل القريب.

ما هي توقعاتكم إلضافة قدرات إنتاجية جديدة أو 
اإلنسحاب من القدرات اإلنتاجية احلالية من قبل 

منافسينكم؟

من املتوقع ان سوق امليثانول العاملي سيشهد توسعات 
إنتاجية بواقع 34 مليون طن ما بني عامي 2009 و2014 
مع منو العرض إلى 9 مليون طن في 2009، و 14 مليون 
طن في 2010، و6 مليون طن في 2011 ونلحظ أغلب هذا 

النمو في شمال شرق آسيا.

نتوقع بأن هذه التوسعات ستضغط على الشركات الصغرى 
في الصني وغيرها من املصانع ذات التكلفة العالية في 
املنطقة  مما يضطرهم إلى اإلغالق  وسيّظل املنتجني 

األوروبيني غير قادرين على املنافسة بسبب تكلفة الغاز 
لديهم واملعاناة لدعم توسعات الطاقة اإلنتاجية. وفي الواقع 

من احملتمل أن نرى تراجع بسيط في اإلنتاج األوروبي 
نظرًا لتنامي الواردات من الشرق األوسط ذات القدرة 

التنافسية العالية.

ومع ذلك فإنه ينبغي اإلشارة بوضوح إلى أن شركة كفاك 
ليست من ضمن قائمة الشركات التي يجري التحقيق فيها.

هل شهدمت تغيير في اإلنفاق التسويقي؟

لم نشهد تغير ملموس ولكن مّت تولي مسؤولية البيع عوضًا 
عن الشريك األجنبي مما أدى إلى زيادة العائد الصافي 

لكفاك.

| التوقعات بالنسبة لعام 2010 
وما بعده 

هل لديكم أي خطط إلطالق أي منتجات جديدة؟

ليست لدينا أي خطط إلنتاج منتجات جديدة في األجل 
القريب.

وماذا عن الدخول في أسواق جديدة؟

منتجات كفاك موجودة حاليًا في جميع األسواق الرئيسية 
في آسيا واوروبا ونحن نراقب عن كثب الفرص املتاحة في 

األسواق الصغرى.

وبالطبع سيكون هناك إهتمام من قبل الشركة بالتوسع عن 
األسواق احلالية إذا كان التوسع باألسواق اجلديدة يتيح 

عوائد أفضل باملقارنة مع األسواق التقليدية فإذا كانت هذه 
األسواق مجدية ومربحة فإن كفاك سوف تتعامل مع تلك 

األسواق.

ما هي املبادرات التسويقية التي تخططون لها؟

إبتداًء من 1 يناير 2009 اجتهنا من العقود التسويقية 
املباشرة التقليدية إلى عقود البيع والشراء مباشرًة مع 
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مقابلة مع 
املدير العام 

لشركة قطر 
لألسمدة 
احملدودة 
)قافكو(

السيد خليفة السويدي

| تأثير الركود العالمي

ألي حّد تأثرت قافكو بالركود العاملي مع التركيز 
على العوامل اإلقتصادية كالتضخم واإلنكماش 

اإلقتصادي ونسب الفوائد والبطالة واإلنفاق 
اإلستهالكي وإجمالي الناجت احمللي؟

كان تأثير جميع هذه العوامل بسيطًا على قابكو بإستثناء 
اإلنفاق اإلستهالكي. وقد أثـّر هذا العامل الناجت عن الركود 

بشكل ملحوظ على إيراداتنا كما أن الطلب على األسمدة 
كان منخفضًا قلياًل نسبيًا، باملقارنة مع السنوات السابقة 

حيث أن املزارعني قلّلوا من طلباتهم لألسمدة ومما ال 
شك فيه أن العالم ما زال يعاني من نقص الغذاء ولكن 

املستهلكني مازالوا يشّددون على إنفاقهم للتغلب على آثار 

األزمة، و حتّول الهدف احلالي لتعظيم إنتاج الطعام مؤقتًا 
إالى اإلنفاق املقّن.

| مشاريع التوسعة الرأسمالية 

كيف تتقدم مشاريع قافكو، هل ميكنكم إطالعنا 
على آخر التطورات في هذه املشاريع؟

لم تكن هناك إضافات ملموسة في طاقتنا اإلنتاجية خالل 
عام 2009، وفي 2010 سنضيف مصنعًا للميالمني األمر 
الذي سيزيد من نطاق املنتجات بذلك القطاع. و على قدم 
وساق فقد مّت اإلنتهاء من مشروع قافكو 5 بنسبة 69 %، 
ومن املتوقع ان يبدأ إنتاجه في النصف اآلخر من 2011. 
و من املقرر ايضًا البدء  مبشروع قافكو 6 في أواخر عام 
2012. وهذان املشروعان معًا سيجعالن من شركة  قافكو 

أكبر ُمصّنع لألسمدة في العالم.

| االستعراض المالي 
والتشغيلي

خالل عام 2009 هل كان هناك أي تغييرات جذرية 
كبيرة في إستراتيجية التسويق اخلاصة بكم أو 

اإلنفاق التسويقي؟

لم نشّذ عن طريقنا واستمرينا في بيع منتجاتنا من خالل 
عقود طويلة األمد أو عن طريق املناقصات أو املبيعات 

الفورية ومع ذلك لقد قمنا بتوسيع نطاقنا التسويقي 
بإعتماد وكالء جدّد واتخذنا سفينة جديدة هي »املاجدة«.

ما هي التغيرات التي شهدها مجال صناعتكم في 
عام 2009؟

لم تكن هناك تغيرات كبيرة في عام 2009 بإستثناء حقيقة 
أنه مت إضافة قدرات جديدة في مختلف أنحاء املنطقة، ومع 

ذلك كان هناك تغييرات تشريعية قليلة، فعلى سبيل املثال 
أعلنت الصني تعريفاتها التصديرية اجلديدة لعام 2010 
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حيث خفضوا ضريبة التصدير لألسمدة الغير موسمية من 
10% إلى 7% و سيتم تطبيق تلك الضريبة بشرط أن تكون 
الصادرات بنفس السعر أو اقل من سعر األساس احملدد. 

و تعمل الهند حاليًا على سياسة جديدة بشأن دعم األسمدة 
وغيرها ونتوقع أن تعلن عنه في األسابيع القادمة.

| التوقعات بالنسبة  لعام 2010 
وما بعده 

هل لديكم مخططات إلطالق منتجات جديدة؟

بإستثناء امليالمني سنطلق إنتاج األمونيا السائلة إعتبارًا 
من فبراير 2010. 

وماذا عن دخول أسواق جديدة؟

فيما يتعلق بتجارة السلع األّولية كاليوريا واألمونيا ال 
نسعى إلى التوسع و الدخول في أسواق جديدة بل نخطط 

لزيادة حجم أعمالنا في األسواق القائمة.

ما هي املبادارات التسويقية التي تخططون لها؟

لقد وّقعنا على عقود طويلة األجل باإلضافة إلى تعيني وكالء 
لديهم قدرة تسويقية أكبر. 

ما هي توقعاتك بالنسبة إلضافة طاقات إنتاجية 
جديدة من جانب املنافسني، هل تعتقد أننا سنرى 

حروب أسعار خالل السنوات املقبلة؟

منافسة األسعار ستستمر في الصعوبة كلما زادت الطاقة 
اإلنتاجية في املنطقة فإيران ومصر زادوا طاقتهم اإلنتاجية 
لألمونيا بينما كان هناك إزدياد  في إنتاج اليوريا من قبل 

باكستان وإيران وماليزيا وفيتنام والصني.
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مقابلة 
مع املدير 

العام لـقطر 
ستيل

الشيخ ناصر بن حمد أل ثاني

| تأثير الركود العالمي

هل التغييرات في املعايير اإلقتصادية مثل التضخم/
اإلنكماش اإلقتصادي، أسعار الفائدة، السيولة 

البنكية و إرتفاع إجمالي الناجت احمللي بسبب الركود 
اإلقتصادي في اآلونة األخيرة تؤثر على النتائج 

التشغيلية لقطر ستيل؟
 

نحن نعترف بأن التغيرات اإلقتصادية الرئيسية املذكورة 
أّثرت على شركتنا في النواحي املالية والتشغيلية وبعض 
هذه العوامل أّثر علينا إيجابيًا كما أن بعضها أّثر علينا 
سلبيًا، وخالل السنة كانت مستويات التضخم على غرار 

السنوات السابقة في معظم دول مجلس التعاون اخلليجي 
فعدم توفر رأس املال أثر سلبًا على التطوير العقاري 

وبالتالي أثر على صناعة الصلب عامليًا من حيث إنخفاض 
أسعار املنتجات.

واألهم من ذلك أدى تدني أسعار البترول إلى إنخفاض 
الناجت احمللي في دول مجلس التعاون اخلليجي والذي  أدى  

بدوره إلى التأخير في بعض التطورات على صعيد الدولة 
واإلنفاق اإلستثماري و الذي أّثر على أسعار الصلب.

| مشاريع التوسعة الرأسمالية 

بالنسبة إلستراتيجية التوسع، إلى أي مدى كان 
التقدم مع خطط التوسع املخطط لها؟  

جميع خطط التوسع جارية على قدم وساق و ضمن إطار 
اجلداول الزمنية املقّررة وخالل هذه السنة بدأت قطر ستيل 

العمل على بعض املشاريع الكبرى مثل مشروع احلجر 
اجليري والفرن الكهربائي األول ومشروعني آخرين هما 
جتديد وتطوير مصنعي االختزال املباشر رقم 1 ورقم 2 
كما ان شركتنا التابعة قطر ستيل )FZE( بدأت بنجاح 

تشغيل وحدة درفلة االسياخ بطاقة قدرها 300,000 طن 
متري سنويًا.

| االستعراض المالي 
والتشغيلي لعام 2009

هل كان هناك أي تغييرات كبيرة في إستراتيجية 
التسويق خاصتكم، أو اإلنفاق التسويقي في عام 

2009؟

لم يكن هناك أي تغيير في استراتيجياتنا التسويقية 
و خصوصًا ان أسواقنا في دول مجلس التعاون اخلليجي 

تخطت بشكل جيد هذا التباطؤ اإلقتصادي األخير. 
و نحن نتوقع أن يتحسن الوضع بسرعة مع ارتفاع أسعار 

النفط.

| التوقعات بالنسبة لعام 2010 
ومابعده 

 
هل توجد أي خطط إلطالق منتجات جديدة أو 

تعديل مجموعة املنتجات احلالية؟

لدى قطر ستيل مخططات للتنويع في املنتجات املسطحة 
كـاألسالك املسحوبة على الساخن واألسالك املسحوبة على 
البارد و الصفائح املسحوبة على الساخن  والصلب املغلّف، 



صناعات قطر التقرير السنوي 2009 مقابالت

كما  أن لدينا خطط لتغيير التشكيالت املشرشرة من 
التشكيالت املشرشرة كالبامبو  إلى التشكيالت املشرشرة 

املائلة و كل ذلك للتجاوب مع متطلبات السوق والتغيرات في 
الدرجات واملواصفات لتلبية متطلبات اإلعتماد واجلودة في 

األسواق الدولية واحمللية.

هل تخططون للدخول في أسواق جديدة أو تكوين 
حتالفات استراتيجية؟

لدينا إستراتيجيات تسويقية مختلفة لنطاقات مختلفة من 
املنتجات على سبيل املثال نبحث بإستمرار عن اسواق 
وعمالء جدد ملنتجات احلديد االسفنجي/احلديد املقلوب 

للوصول إلى أعلى املبيعات كما اننا نرّكز على بيع حديد 
التسليح في الغالب في دول مجلس التعاون اخلليجي مبا 
ان الطلب متزايد عليها ولكننا نسعى أيضًا في توسيعة 

قاعدة عمالئنا في الدول املجاورة في منطقة الشرق 
األوسط وشمال افريقيا لدعمنا في حال إنخفاض الطلب 
في منطقة اخلليج. كما أن لدينا خطط في اإلستثمار في 

بعض شركات الصلب في منطقة اخلليج الغربي وهذه 
اإلستثمارات قد تكون في شكل متكامل أو تنويعي مثل 

األسالك املسحوبة على الساخن  أوالبارد واللفائف 
وغيرها. 

فيما يتعلق بتغيرات القدرات اإلنتاجية، هل هناك أي 
إضافات أو إنسحاب في الطاقات اإلنتاجية احلالية 

من قبل منافسيكم؟

بدأت شركتنا التابعة في دبي إنتاجها من وحدة درفلة 
االسياخ اجلديدة بطاقة قدرها 300,000 طن في السنة. 

واجتهت شركة االمارت لصناعات احلديد من اعادة الدرفله 
إلى وحدة درفلة حديدية متكاملة وستواصل توسعها في 

السنوات املقبلة إلضافة منتجات جديدة. 
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المالية البيانات 
الموحدة



ملهمون للوصول إلى آفاق أوسع...



صناعات قطر التقرير السنوي 2009 البيانات المالية الموحدة

تقرير مراقبي احلسابات 
املستقلني إلى السادة 

املساهمني في
صناعات قطر ش.م.ق

تقرير حول البيانات املالية
لقد دققنا البيانات املالية املرفقة لصناعات قطر ش.م.ق )»الشركة«( وشركاتها التابعة واملشاريع املشتركة )»املجموعة«( 

والتي تتضمن بيان املركز املالي كما في 31 ديسمبر 2009 وبيان الدخل املوحد وبيان الدخل الشامل املوحد وبيان 
التدفقات النقدية املوحد والبيان املوحد للتغيرات في حقوق املساهمني للسنة املنتهية في ذلك التاريخ، وملخص ألهم 

السياسات احملاسبية واإليضاحات املتممة األخرى. 

إننا لم ندقق البيانات املالية لشركة قطر ستيل ش.م.ق وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل، وشركة قطر للبتروكيماويات 
احملدودة ش.م.ق وهي شركة مشروع مشترك. بلغت حصة املجموعة من إجمالي موجودات وإجمالي إيرادات هاتني 

الشركتني 14.83 بليون ريال قطري و 6.15 بليون ريال قطري، على التوالي. لقد مت تدقيق البيانات املالية لهاتني الشركتني 
من قبل مدققني آخرين، وقدموا إلينا تقاريرهم حولها. إن رأينا، فيما يتعلق باملعلومات املضمنة في تلك البيانات املالية، 

يستند فقط على تقارير املدققني اآلخرين.

مسئولية مجلس اإلدارة عن البيانات املالية
إن مسئولية مجلس اإلدارة هي إعداد هذه البيانات املالية وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير املالية. 

تشتمل هذه املسئولية على اإلعداد والتنفيذ واحملافظة على أنظمة الرقابة الداخلية املتعلقة بإعداد وعرض البيانات املالية 
بصورة عادلة وخالية من األخطاء اجلوهرية سواء الناجتة عن اختالس أو خطأ، كما تشتمل هذه املسؤولية على اختيار 

وتطبيق السياسات احملاسبية املالئمة، وإعداد التقديرات احملاسبية املناسبة.
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مسئولية مراقب احلسابات
إن مسئوليتنا هي إبداء رأي حول البيانات املالية استنادًا إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد مت تدقيقنا وفقًا ملعايير 

التدقيق الدولية التي تتطلب منا التقيد مبتطلبات آداب املهنة وأن نقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات 
معقولة بأن البيانات املالية خالية من أخطاء جوهرية.

يشتمل التدقيق على القيام بإجراءات للحصول على أدلة بشأن املبالغ واإلفصاحات التي تتضمنها البيانات املالية. مت اختيار 
هذه اإلجراءات بناء على تقديرنا مبا في ذلك تقييم مخاطر األخطاء اجلوهرية في البيانات املالية، سواء الناجتة عن اختالس 
أو خطأ. عند إجراء تقييم املخاطر نأخذ في االعتبار أنظمة الضبط والرقابة الداخلية املتعلقة بإعداد املجموعة للبيانات املالية 

وعرضها بصورة عادلة، وذلك لغايات إعداد إجراءات تدقيق مناسبة، وليس لغرض إبـداء رأينا حـول فعاليـة أنظمة الضبط 
والرقابة الداخلية للمجموعة. ويشتمل التدقيق أيضًا على تقييم مدى مالئمة السياسات احملاسبية املستخدمة ومعقولية 

التقديرات احملاسبية املعدة من قبل اإلدارة وكذلك تقييم العرض العام للبيانات املالية.

باعتقادنا أن األدلة التي حصلنا عليها خالل أعمال التدقيق كافية وتوفر أساسًا معقواًل ميكننا من إبداء رأينا.

الرأي
في رأينا أن البيانات املالية املوحدة تظهر بعدالة، من كافة النواحي اجلوهرية، املركز املالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 

2009 وأداءها املالي وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير املالية.

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
وفي رأينا أن الشركة حتتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وقد اجري اجلرد وفقا لألصول املرعية وأن البيانات املالية املوحدة 
تراعى أحكام قانون الشركات التجارية رقم )5( لسنة 2002 والنظام األساسي للشركة. لقد حصلنا على جميع املعلومات 

واإليضاحات التي طلبناها ألداء مهمتنا، وحسب علمنا واعتقادنا لم تقع خالل السنة مخالفات ألحكام القانون املذكور أعاله 
أو النظام األساسي للشركة على وجه قد يكون له تأثير جوهري على نشاط الشركة أو مركزها املالي. ونؤكد أيضًا أن 

املعلومات املالية املضمنة في التقرير السنوي ملجلس اإلدارة يتفق مع سجالت ودفاتر الشركة.

عن إرنست ويونـغ

فـراس احسان قسوس
سجل مراقبي احلسابات رقم 236

الدوحة في 28 فبراير 2010
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بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

         
20092008

ألفألف
ريال قطريريال قطريإيضاحات

39.656.66714.743.056اإليرادات

)7.412.548()5.757.013(التكاليف املباشرة

3.899.6547.330.508إجمالي الربح

1430.251269.529حصة من نتائج الشركات الزميلة
41.369.407125.673إيرادات أخرى، صافي

5380.705319.383إيرادات من االستثمارات
)201.038()137.756(مصاريف البيع

)391.785()439.214(6املصاريف العمومية واإلدارية
)31.451(-14خسارة انخفاض قيمة االستثمارات املتاحة للبيع

)143.693()99.758(تكاليف التمويل

5.003.2897.277.126الربح قبل المساهمة في األنشطة االجتماعية والرياضية
-)125.082(7املساهمة لصندوق األنشطة االجتماعية 

84.878.2077.277.126ربح السنة

موزع على:
4.875.7407.275.554املساهمني بالشركة األم

2.4671.572حصة األقلية

4.878.2077.277.126

98.8613.23الربح األساسي والمخفف للسهم )بالريال القطري(

تشكل اإليضاحات املرفقة 1 إلى 35 جزءًا من هذه البيانات املالية املوحدة
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بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

         
20092008

ألفألف
ريال قطريريال قطري

4.878.2077.277.126ربح السنة

إيرادات شاملة أخرى:
)531.253(327.500صافي احلركة في القيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي

)168.372(1.049صافي احلركة في االستثمارات املتاحة للبيع

)699.625(328.549إيرادات شاملة أخرى للسنة

5.206.7566.577.501إجمالي الدخل الشامل للسنة

موزع على:
5.204.2896.575.929املساهمني بالشركة األم

2.4671.572حصة األقلية

5.206.7566.577.501

تشكل اإليضاحات املرفقة 1 إلى 35 جزءًا من هذه البيانات املالية املوحدة



صناعات قطر التقرير السنوي 2009 البيانات المالية الموحدة

بيان المركز المالي الموحد
كما في 31 ديسمبر 2009

        
20092008

ألفألف
ريال قطريريال قطريإيضاحات

الموجودات 
املوجودات غير املتداولة
108.114.7386.137.619عقارات وآالت ومعدات

117.517.8705.186.479مشاريع قيد التطوير
12196.731124.347عقارات استثمارية

1395.79971.707موجودات غير ملموسة
141.412.4011.487.160استثمار في شركات زميلة

15288.630247.773استثمارات متاحة للبيع
133.697118.981مواد حفازة 

-1.125موجودات غير متداولة أخرى

17.760.99113.374.066

املوجودات املتداولة
161.376.9482.520.907بضاعة

171.527.0401.297.557مدينون ومصاريف مدفوعة مقدمًا
27491.742566.119مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

18128.505125.051استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
192.277120.755موجودات مالية أخرى

205.833.7869.445.207نقد وودائع قصيرة األجل

9.360.29814.075.596

27.121.28927.449.662إجمالي الموجودات

حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق املساهمني 

215.500.0005.500.000رأس املال
22142.747141.832احتياطيات قانونية

142.262141.213تغيرات متراكمة في القيمة العادلة
)634.665()307.165(19احتياطي التحوط

10.819.4148.694.589أرباح مدورة
232.750.0004.400.000توزيعات أرباح/أسهم مجانية 

19.047.25818.242.969حقوق املساهمني بالشركة األم
12.83511.493حقوق األقلية

19.060.09318.254.462إجمالي حقوق المساهمين

تشكل اإليضاحات املرفقة 1 إلى 35 جزءًا من هذه البيانات املالية املوحدة
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بيان المركز المالي الموحد ) تتمة (
كما في 31 ديسمبر 2009

20092008
ألفألف

ريال قطريريال قطري

املطلوبات غير املتداولة
245.691.7273.369.025قروض وتسهيالت حتمل فوائد
25179.558177.080مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

19259.932589.668مطلوبات مالية أخرى

6.131.2174.135.773

املطلوبات املتداولة
261.116.8071.367.321دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

27478.345858.279مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
1928.103165.751مطلوبات مالية أخرى

24306.7242.668.076قروض وتسهيالت حتمل فوائد

1.929.9795.059.427

8.061.1969.195.200إجمالي المطلوبات

27.121.28927.449.662إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

..............................                     .............................................

عبد الله بن حمد العطية                      يوسف حسني كمال

نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة                     وزير االقتصاد واملالية

رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب                     نائب رئيس مجلس اإلدارة 

تشكل اإليضاحات املرفقة 1 إلى 35 جزءًا من هذه البيانات املالية املوحدة



صناعات قطر التقرير السنوي 2009 البيانات المالية الموحدة

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

20092008
ألفألف

ريال قطريريال قطريإيضاحات

األنشطة التشغيلية
4.878.2077.277.126ربح السنة

التعديالت للبنود التالية:
524.579460.984االستهالك واإلطفاء

2542.18958.832مخصص ملكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
13.310334.772مخصص/شطب البضاعة املتقادمة

)24.230()437(ربح من استبعاد استثمارات
23.685)5.921(4)ربح( خسارة من إعادة تقييم عقارات استثمارية

)269.529()30.251(إيرادات من الشركات الزميلة
3.1953.887خسارة من استبعاد عقارات وآالت ومعدات

31.451-خسارة انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع
99.758143.693تكاليف التمويل

)ربح( خسارة من تغيرات القيمة العادلة لألوراق املالية احملتفظ 
   بها للمتاجرة 

4)4.484(37.702

)305.641()357.753(5إيرادات فوائد
-1157.700خسارة من شطب مشروعات قيد التطوير

-)1.165.711(4إيرادات منحة
-7125.082مساهمة صندوق األنشطة االجتماعية 

4.179.4637.772.732
التغيرات في رأس املال العامل:

)1.482.453(1.104.981البضاعة
42.174)155.107(املدينون واملصاريف املدفوعة مقدمًا ولدى أطراف ذات عالقة

)539.470()630.449(الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع وألطراف ذات عالقة

4.498.8885.792.983نقد من األنشطة التشغيلية 
)143.693()243.034(فوائد مدفوعة

)35.492()39.711(25مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني املدفوعة

4.216.1435.613.798صافي النقد من األنشطة التشغيلية

تشكل اإليضاحات املرفقة 1 إلى 35 جزءًا من هذه البيانات املالية املوحدة
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بيان التدفقات النقدية الموحد ) تتمة (
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

20092008
ألفألف

ريال قطريريال قطريإيضاحات

األنشطة االستثمارية
94110متحصالت من استبعاد عقارات وآالت ومعدات

)221.665()980.505(شراء عقارات وآالت ومعدات
)31.088()33.623(صافي احلركة في املواد احلفازة وموجودات أخرى

)48.188(-شراء استثمارات في شركات زميلة
)2.910.710()3.849.011(صافي احلركة في املشاريع قيد التطوير

)113.780()108.989(شراء استثمارات
2.39583.123متحصالت من استبعاد استثمارات
606)24.092(احلركة في املوجودات غير امللموسة

-)1.126(احلركة في موجودات غير متداولة أخرى
83.6041.743توزيعات أرباح مستلمة 

)1.001.640(2.515.425صافي احلركة في ودائع تستحق بعد 90 يومًا
357.753305.641إيرادات فوائد مستلمة

)3.935.848()2.038.075(صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
2.595.315)38.650(صافي احلركة في القروض
-1.165.711إيرادات منحة من دولة قطر

)2.000.000()4.400.000(توزيعات أرباح مدفوعة
)1.125()1.125(توزيعات أرباح مدفوعة حلصة األقلية

594.190)3.274.064(صافي النقد )املستخدم في( من األنشطة التمويلية

2.272.140)1.095.996()النقص( الزيادة في النقد والبنود المماثلة للنقد

5.936.2273.664.087النقد والبنود املماثلة للنقد في 1 يناير

204.840.2315.936.227النقد والبنود المماثلة للنقد في 31 ديسمبر

تشكل اإليضاحات املرفقة 1 إلى 35 جزءًا من هذه البيانات املالية املوحدة



صناعات قطر التقرير السنوي 2009 البيانات المالية الموحدة

ن الموحد
ساهمي

ي حقوق الم
ت ف

ن التغيرا
بيا

سمبر 2009
ي 31 دي

سنة المنتهية ف
لل

للمساهمني بالشركة األم

س املال
رأ

االحتياطي 
القانوني

التغيرات 
املتراكمة في 
القيمة العادلة

احتياطي 
التحوطات 

األرباح املدورة
توزيعات أرباح/

أسهم مجانية 
مقترحة

اإلجمالي
حقوق األقلية

اإلجمالي

ف
أل

ف
أل

ف
أل

ف
أل

ف
أل

ف
أل

ف
أل

ف
أل

ف
أل

ريال قطري
ريال قطري

ريال قطري
ريال قطري

ريال قطري
ريال قطري

ريال قطري
ريال قطري

ريال قطري

صيد في 1 يناير 2009
الر

5.500.000
141.832

141.213
)634.665(

8.694.589
4.400.000

18.242.969
11.493

18.254.462

ربح السنة
-

-
-

-
4.875.740

-
4.875.740

2.467
4.878.207

إيرادات شاملة أخرى للسنة
-

-
1.049

327.500
-

-
328.549

-
328.549

إجمالي الدخل الشامل للسنة
-

-
1.049

327.500
4.875.740

-
5.204.289

2.467
5.206.756

حتويل إلى االحتياطي القانوني
-

915
-

-
)915(

-
-

-
-

أرباح موزعة مدفوعة
-

-
-

-
-

)4.400.000(
)4.400.000(

-
)4.400.000(

صة األقلية
حل

أرباح موزعة مدفوعة 
-

-
-

-
-

-
-

)1.125(
)1.125(

صة األقلية
حل

أرباح موزعة مدفوعة 
-

-
-

-
)2.750.000(

2.750.000
-

-
-

سمبر 2009
ي 31 دي

صيد ف
الر

5.500.000
142.747

142.262
)307.165(

10.819.414
2.750.000

19.047.258
12.835

19.060.093

ضاحات املرفقة 1 إلى 35 جزءًا من هذه البيانات املالية املوحدة
تشكل اإلي
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ن الموحد - تتمة
ساهمي

ي حقوق الم
ت ف

ن التغيرا
بيا

سمبر 2009
ي 31 دي

سنة المنتهية ف
لل

للمساهمني بالشركة األم

س املال
رأ

االحتياطي 
القانوني

التغيرات 
املتراكمة في 
القيمة العادلة

احتياطي 
التحوطات 

األرباح املدورة

توزيعات أرباح/
أسهم مجانية 

مقترحة
اإلجمالي

حقوق األقلية
اإلجمالي

ف
أل

ف
أل

ف
أل

ف
أل

ف
أل

ف
أل

ف
أل

ف
أل

ف
أل

ريال قطري
ريال قطري

ريال قطري
ريال قطري

ريال قطري
ريال قطري

ريال قطري
ريال قطري

ريال قطري

صيد في 1 يناير 2008
الر

5.000.000
141.309

309.585
)103.412(

5.819.558
2.500.000

13.667.040
11.046

13.678.086

ربح السنة
-

-
-

-
7.275.554

-
7.275.554

1.572
7.277.126

إيرادات شاملة أخرى للسنة
-

-
)168.372(

)531.253(
-

-
)699.625(

-
)699.625(

إجمالي الدخل الشامل للسنة
-

-
)168.372(

)531.253(
7.275.554

-
6.575.929

1.572
6.577.501

حتويل إلى االحتياطي القانوني
-

523
-

-
)523(

-
-

-
-

أرباح موزعة مدفوعة
-

-
-

-
-

)2.000.000(
)2.000.000(

-
)2.000.000(

صة األقلية
حل

أرباح موزعة مدفوعة 
-

-
-

-
-

-
-

)1.125(
)1.125(

توزيعات أرباح / أسهم مجانية
-

-
-

-
)4.400.000(

4.400.000
-

-
-

صدار أسهم مجانية
إ

500.000
-

-
-

-
)500.000(

-
-

-

صيد في 31 ديسمبر 2008
الر

5.500.000
141.832

141.213
)634.665(

8.694.589
4.400.000

18.242.969
11.493

18.254.462

ضاحات املرفقة 1 إلى 35 جزءًا من هذه البيانات املالية املوحدة
تشكل اإلي



صناعات قطر التقرير السنوي 2009 البيانات المالية الموحدة

1. الوضع القانوني واألنشطة

صناعات قطر ش. م. ق. ) “الشركة” ( هي شركة مساهمة عامة أسست في دولة قطر في 19 إبريل 2003 وفقًا للمادة 
68 من قانون الشركات التجارية القطري رقم 5 لسنة  2002 وملدة 50 سنة مبوجب القرار رقم 33 لسنة 2003 الصادر 
من وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطر. إن أسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر. يقع مكتب الشركة املسجل في مدينة 

الدوحة بدولة قطر.

تعمل صناعات قطر وشركاتها التابعة واملشتركة ) يشار إليهم جميعًا بـ »املجموعة« ( في دولة قطر وفي املنطقة احلرة بجبل 
على بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

إن النشاط الرئيسي لصناعات قطر هو العمل كشركة قابضة. إن هيكل شركات املجموعة املضمنة في هذه البيانات املالية 
املوحدة لصناعات قطر ش.م.ق هو كالتالي:

نسبة امللكيةالعالقةمكان التأسيسأسم املنشأة
20092008

100%100٪شركة تابعةقطرشركة قطر ستيل ش.ق.م
80%80٪مشروع مشتركقطرشركة قطر للبتروكيماويات احملدودة ش.م.ق

75%75٪مشروع مشتركقطرشركة قطر لألسمدة  ش.م.ق                                                    
50%50٪مشروع مشتركقطرشركة قطر لإلضافات البترولية احملدودة ش.م.ق

34%34٪ مشروع مشتركقطرشركة فريج العقارية ش.م.ق

•��شركة قطر ستيل )ش.م.ق.(، هي شركة مساهمة قطرية أسست في دولة قطر وهي مملوكة بالكامل لشركة صناعات 

قطر. تعمل قطر ستيل في تصنيع القضبان احلديدية وسيخ تسليح املباني للبيع في السوق احمللية والتصدير لألسواق 
اخلارجية.

   قامت شركة قطر ستيل بإنشاء شركة قطر ستيل دبي )FZE(  بتاريخ 22 يوليو 2003 وفقًا لقانون دبي رقم ) 9 ( لسنة 
1992 والتشريعات املطبقة في سلطة املنطقة احلرة بجبل علي، وهي شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة ومملوكة بالكامل 

للمجموعة.

•��شركة قطر للبتروكيماويات احملدودة )ش.م.ق( )قابكو(، هي شركة مساهمة قطرية أسست كمشروع مشترك بني شركة 

صناعات قطر )80%( وشركة توتال بتروكيميكالز الفرنسية )20%(. تعمل شركة قابكـو في إنتاج وبيع مادة االيثيلني ومادة 
البولي ايثيلني والهكسان ومنتجات بتروكيماوية أخرى.

•��شركة قاتوفني احملدودة )ش.م.ق( ) قاتوفني (، شركة مساهمة قطرية أسست في أغسطس 2005 في دولة قطر 
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كشركة مشروع مشترك بني شركة قابكو )63%( وشركة توتال بتروكيماكالز فرانس )36%( وشركة قطر للبترول 1%. تعمل 
شركة قاتوفني في تصنيع البولي إثيلني منخفض الكثافة )LLDPE(.  هذه الشركة ما تزال في مرحلة ما قبل التشغيل.

   متتلك شركـة قاتوفني أيضًا نسبة 45.69% من شركة رأس لفان أوليفنز وهي شركة مشروع مشترك بني شركة قطر 
للكيماويـات 2 )كيوكيم 2( وقاتوفني وشركة قطر للبترول. تعمل شركة رأس لفان أوليفنز  في إنتاج مادة اإليثيلني، وهي 

حاليًا في مرحلة ما قبل التشغيل. 

•��شركة قطر لألسمدة الكيماوية )ش.م.ق.( )قافكو(، هي شركة مساهمة قطرية أسست في دولة قطر كمشروع مشترك 

بني شركة صناعات قطر )75%( وشركة فيرتاليزر هولدجن إيه.إس )10%( وشركة  يارا هولندا )بي ڤـي(، )15 %(. تعمل 
شركة قطر لألسمدة الكيماوية )قافكو( في تصنيع وبيع مادتي األمونيا واليوريا.

   متتلك شركة قافكو حصة في شركة اخلليج فورمالدهايد )جي إف سي( وهي شركة مساهمة قطرية أسست في دولة قطر 
بتاريخ 3 مارس 2003. متتلك قافكو )70%( من رأسمال هذه الشركة التابعة.

•��شركة قطر لإلضافات البترولية )ش.م.ق.( )كافـاك(، هي شركة مساهمة قطرية أسست في دولة قطر كمشروع 

مشترك بني شركة صناعات قطر )50%(، وشركة أوبيك ميدل إيست كوربوريشن )20%(، وشركة أوكتان العاملية احملدودة 
)15%( وشركةLCY  الشرق األوسط )15%(  وهي شركة مت تأسيسها حتت قانون جزر فيرجينز البريطانية. تعمل شركة 

قطـر لإلضافات البترولية كافاك في تصنيع و تصدير مادة ثالثي ميثايل بيوتايل االيثر )MTBE( ومادة امليثانول.

•�شركة فريج العقارية ش.م.ق، هي شركة مساهمة قطرية أسست في دولة قطر في يوليو 2008 كمشروع مشترك بني 

صناعات قطر )34%(، وشركة الكوت للتامني وإعادة التأمني ش.م.ق )33%(، وشركة قطر لالستثمار العقاري )33%(. تعمل 
الشركة في االستثمار العقاري وإدارة وتأجير العقارات.

متت املوافقة على إصدار البيانات املالية للمجموعة للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 من قبل رئيس ونائب رئيس مجلس 
اإلدارة في 28 فبراير 2010.

2. أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة

أسس أعداد البيانات املالية
مت إعداد البيانات املالية املوحدة وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء العقارات االستثمارية ومشتقات األدوات املالية 

واملوجودات املالية املتاحة للبيع التي يتم قياسها بالقيمة العادلة. مت إعداد البيانات املالية املوحدة بالريال القطري ويتم تدوير 
جميع املبالغ إلى أقرب الف ريال قطري باستثناء ما يشار إلى غير ذلك.

بيان االلتزام
أعدت البيانات املالية املوحدة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة من قبل جلنة املعايير احملاسبية الدولية 

)IASB( ومتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم 5 لسنة 2002.



صناعات قطر التقرير السنوي 2009 البيانات المالية الموحدة

2. أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

أسس التوحيد
تشتمل البيانات املالية املوحدة على البيانات املالية لصناعات قطر ش.م.ق وشركاتها التابعة والكيانات التي تشترك في 

إدارتها كما في 31 ديسمبر 2009.

يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من تاريخ متلكها، وهو التاريخ الذي حتصل فيه املجموعة على السيطرة عليها، ويستمر 
توحديها حتى التاريخ الذي تنتهي فيه السيطرة.

يتم توحيد الكيانات التي تدار باالشتراك تناسبيًا من تاريخ التملك، وهو التاريخ الذي تشترك فيه املجموعة في اإلدارة 
ويستمر توحيدها تناسبيًا حتى التاريخ الذي تنتهي فيه اإلدارة املشتركة.

تعد البيانات املالية للشركات التابعة والكيانات التي تشترك في إدارتها لنفس الفترة احملاسبية للشركة األم وباستخدام 
سياسات محاسبية متطابقة.

جميع األرصدة املالية بني شركات املجموعة واإليرادات واملصاريف واألرباح واخلسائر غير احملققة من املعامالت بني 
شركات املجموعة يتم استبعادها بالكامل.

متثل حقوق األقلية اجلزء من الربح أو اخلسارة وصافي املوجودات التي ال متلكها املجموعة، ويظهر كبند منفصل في بيان 
الدخل املوحد وبيان الدخل الشامل وضمن حقوق املساهمني في بيان املركز املالي املوحد منفصاًل عن حقوق املساهمني 

بالشركة األم.

التغيرات في السياسات احملاسبية واإلفصاحات
السياسات احملاسبية املستخدمة في إعداد البيانات املالية متطابقة مع تلك املستخدمة في إعداد البيانات املالية للسنة 

السابقة، باستثناء املعايير الدولية اجلديدة واملعدلة التالية. لم يكن لتطبيق هذه املعايير اجلديدة أو املعدلة أي تأثير على 
األداء املالي أو املركز املالي للمجموعة، ولكنها أدت إلى إفصاحات جديدة.

معيار احملاسبة الدولي 1 )املعدل( : عرض البيانات املالية
هذا املعيار املعدل يفصل تغيرات املالك وتغيرات غير املالك في حقوق املساهمني. يتضمن بيان التغيرات في حقوق 

املساهمني فقط تفاصيل املعامالت مع املالك، ويتم عرض تغيرات غير املالك في حقوق املساهمني كبند منفصل. باإلضافة 
إلى ذلك يستحدث هذا املعيار بيان الدخل الشامل، حيث يعرض جميع بنود اإليرادات واملصاريف في بيان واحد أو في 

بيانني مرتبطني. لقد اختارت املجموعة أن تعرض البيانني. 
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املعيار الدولي للتقارير املالية 7 : األدوات املالية - اإلفصاحات 
يتطلب املعيار املعدل إفصاحات إضافية حول قياس القيمة العادلة ومخاطر السيولة. إن قياس القيمة العادلة املرتبط ببنود 

مدرجة بالقيمة العادلة يتم اإلفصاح عنها حسب مصدر البيانات باستخدام تدرج للقيمة العادلة بثالثة مستويات، حسب 
الفئة، جلميع األدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة. باإلضافة إلى ذلك يطلب اآلن إجراء تسوية بني الرصيد االفتتاحي 

والرصيد اخلتامي للمستوى 3 من قياسات القيمة العادلة وكذلك حتويالت هامة بني مستويات تدرج القيمة العادلة. توضح 
التعديالت أيضًا املتطلبات إلفصاحات مخاطر السيولة بالنسبة للمشتقات واملوجودات املستخدمة إلدارة السيولة. يبني 
اإليضاح 34 إفصاحات قياس القيمة العادلة. لم تتأثر إفصاحات مخاطر السيولة بالتعديالت وتظهر اإلفصاحات في 

اإليضاح 33.

املعيار الدولي للتقارير املالية 8 : قطاعات التشغيل
يتطلب هذا املعيار اإلفصاح عن املعلومات اخلاصة بقطاعات التشغيل باملجموعة، ويحل محل الطلب لتحديد بيانات القطاعات 

األساسية )األعمال( والقطاعات الثانوية )اجلغرافية( باملجموعة. إن تطبيق هذا املعيار لم يكن له أي تأثير على املركز 
املالي أو أداء املجموعة. لقد قررت املجموعة إن قطاعات التشغيل هي نفس قطاعات األعمال احملددة سابقًا مبوجب معيار 

احملاسبة الدولي 14، البيانات القطاعية.

املعيار الدولي للتقارير املالية 23 – تكاليف االقتراض
مت تعديل هذا املعيار ليتطلب رسملة تكاليف االقتراض عندما تتعلق هذه التكاليف مبوجودات مؤهلة. املوجودات املؤهلة هي 

التي تأخذ بالضرورة مدة كبيرة من الزمن لتصبح جاهزة لالستخدام املستهدف أو للبيع. لقد طبقت املجموعة مسبقًا سياسة 
رسملة تكاليف االقتراض على املوجودات املؤهلة وبالتالي لم يكن لتطبيق هذا املعيار أي تأثير على األداء املالي أو املركز 

املالي للمجموعة.

حتسينات على املعايير الدولية للتقارير املالية )مايو 2008(
في مايو 2008 أصدرت جلنة املعايير احملاسبية الدولية كتابًا شاماًل لتعديالتها في املعايير بهدف أساسي وهو إزالة 

االختالفات وإعطاء صياغة واضحة. هنالك نصوص انتقالية منفصلة لكل معيار. إن تطبيق التعديالت نتجت عنها تغيرات في 
السياسات احملاسبية ولكن لم يكن لها أي تأثير على املركز املالي للمجموعة أو على أدائها.

التعديالت والتفسيرات التالية أصبحت ساربة املفعول في 2009، ولكنها ال تتعلق بعمليات املجموعة:

احملتوىاملعيار / التفسير

حتوطات صافي االستثمار في عملية أجنبية.التفسير 16
املشتقات الضمنية.التفسير 9 ومعيار احملاسبة الدولي 39

األدوات املالية للبيع وااللتزمات الناشئة عن التصفية.معيار احملاسبة الدولي 32 ومعيار احملاسبة الدولي 1 )تعديل(
املدفوعات على أساس األسهم – شروط املنح واإللغاء.املعيار الدولي للتقارير املالية 2

برامج العمالء الدائمني.التفسير 13
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2. أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

املعايير والتعديالت والتفسيرات املصدرة املصدرة ولكن لم تطبق 
مت إصدار املعايير والتعديالت والتفسيرات التالية ولكنها ملزمة للفترات احملاسبية التي تبدأ في 1 يوليو 2009 أو لفترات 

الحقة، ويتوقع أن تكون لها عالقة باملجموعة:

تاريخ السرياناحملتوىاملعيار / التفسير

1 يوليو 2009تكلفة االستثمار في شركة تابعة أو شركة مشتركة أو زميلة املعيار الدولي للتقارير املالية 1و معيار احملاسبة الدولي 27
1 يوليو 2009األعمال املجمعةاملعيار الدولي للتقارير املالية 3

1 يوليو 2009البيانات املالية املوحدة واملنفصلةمعيار احملاسبة الدولي 27
1 يوليو 2009األدوات املالية : التحقيق والقياس – األدوات احملوطة املؤهلةمعيار احملاسبة الدولي 39

1 يوليو 2009توزيع موجودات غير نقدية على املالكنيالتفسير 17
1 يوليو 2009حتويالت املوجودات من العمالءالتفسير 18

1 يناير 2013البيانات املالية، اجلزء األول : التصنيف والقياساملعيار الدولي للتقارير املالية 9

تقوم املجموعة بدراسة تفاصيل املعايير أعاله وتأثيرها على املجموعة وتوقيت تطبيقها من قبل املجموعة. لم تطبق املجموعة 
مبكرًا أي معايير جديدة أو معدلة في 2009.

حتقيق اإليرادات
تدرج اإليرادات بالقدر الذي يحتمل أن تتدفق به منافع اقتصادية إلى املجموعة وميكن قياس اإليرادات بصورة موثوقة. يتم 
قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ املستلم باستثناء اخلصومات والتخفيضات. ويجب أيضًا أن تستوفي املعايير التالية 

قبل أن تدرج اإليرادات:

مبيعات البضاعة
يتم حتقيق مبيعات البضاعة عندما يتم حتويل مخاطر ومنافع ملكية املنتجات إلى املشتري، عادة عند تسليم البضاعة. 

إيراجات اإليجارات
اإليرادات الناجتة من اإليجارات التشغيلية للعقارات االستثمارية حتتسب على أساس القسط الثابت على مدى فترات 

اإليجار. 

إيرادات الفوائد
يتم حتقيق إيرادات الفوائد حسب استحقاق الفوائد )باستخدام طريقة الفائدة الفعلية( 

إيرادات توزيعات األرباح
يتم حتقيق إيرادات األرباح املوزعة عند اإلعالن عن احلق في استالم األرباح.
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املنح احلكومية 
تدرج املنح احلكومية كإيرادات على مدى الفترات الالزمة لربطها بالتكاليف التي قصد أن تعوضها املنح، على أساس 

منتظم. املنحة احلكومية التي تصبح مستحقة االستالم تعويضًا ملصاريف أو خسائر مت تكبدها أو لغرض تقدمي دعم مالي 
مباشر للمؤسسة مع عدم وجود تكاليف مستقبلية متعلقة بها يتم إدراجها كإيرادات للفترة التي تصبح فيها مستحقة 

االستالم.

العقارات واآلالت واملعدات 
تدرج العقارات واآلالت واملعدات، باستثناء تكاليف اخلدمة اليومية، بالتكلفة بعد طرح االستهالك املتراكم وأي انخفاض في 

القيمة. ال حتسب استهالك على األراضي.

يحتسب االستهالك على املوجودات على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية التالية :

سنة25مصانع ومباني البتروكيماويات
سنوات3 - 20مصنع ومباني األسمدة
سنة15 – 25 مصانع ومباني احلديد

سنة3 – 15املوجودات األخرى : السيارات واملعدات الثقيلة املتحركة واألثاث والتركيبات وأجهزة الكمبيوتر

ترسمل املصاريف املتكبدة الستبدال أي جزء من بنود العقارات واآلالت واملعدات يكون محتسبًا بصورة منفصلة وتشطب 
القيمة الدفترية للجزء املستبدل. املصروفات األخرى الالحقة تتم رسملتها فقط عندما تزيد من املنافع االقتصادية املستقبلية 

للعقارات واآلالت واملعدات ذات الصلة. يتم تسجيل جميع املصاريف األخرى في بيان الدخل املوحد عند تكبدها.

يعاد النظر في القيمة الدفترية للعقارات واآلالت واملعدات لتحديد االنخفاض عند وجود أحداث أو تغيرات يحتمل معها عدم 
استرداد القيمة الدفترية. في حالة وجود مؤشر كهذا وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة املمكن استردادها، يتم 
تخفيض املوجودات إلى القيمة املمكن استردادها وهي قيمتها العادلة ناقصًا تكاليف البيع أو قيمتها في حال االستخدام 

أيهما أعلى.

يتم إلغاء حتقيق أي جزء من العقارات واآلالت واملعدات عند استبعاده أو عندما ال يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من 
استخدامه. وتدرج أي أرباح أو خسائر )وهي الفرق بني صافي عائدات االستبعاد والقيمة الدفترية للموجودات( ناشئة من 

استبعاد املوجودات في بيان الدخل املوحد للسنة التي يتم فيها االستبعاد. 

في نهاية نهاية كل سنة مالية تتم مراجعة القيمة  املتبقية للموجودات وأعمارها اإلنتاجية وطرق  االستهالك، ويتم تعديلها 
للفترات املستقبلية.
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2. أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
تتكون األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ من قيمة املقاولة والتكاليف املباشرة املرتبطة بتطوير موجودات املشروع وحتى 

وصولها إلى املوقع واحلالة الضروريتان لتصبح مؤهلة للتشغيل بالطريقة التي تريدها اإلدارة. يتم حتويل تكلفة األعمال 
الرأسمالية قيد التنفيذ إلى بنود املوجودات امللموسة وغير امللموسة غير املتداولة عند وصولها إلى حالة العمل الستخدامها 
املستهدف. تراجع القيمة الدفترية لألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ لتحديد االنخفاض عندما تدل األحداث أو التغيرات إلى 

احتمال عدم استرداد قيمتها الدفترية. عند وجود دليل كهذا وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من املبالغ التقديرية املمكن 
استردادها، يتم تخفيض املوجودات إلى القيمة املمكن استردادها.

املشاريع قيد التطوير
املشاريع قيد التطوير متثل التكاليف املتكبدة من قبل املجموعة على مشاريع جديدة. حتول هذه التكاليف إلى استثمارات أو 
عقارات وآالت ومعدات مبجرد أن تكتمل املشاريع كموجودات ملموسة. التكاليف املتكبدة على مشاريع ال تصبح موجودات 

يتم شطبها.

املوجودات غير امللموسة
املوجودات غير امللموسة املشتراه بصورة منفصلة تقاس مبدئيًا بالتكلفة. بعد اإلدراج املبدئي تسجل املوجودات غير امللموسة 

بالتكلفة ناقص أي إطفاء متراكـم وأية خسائر انخفاض متراكمة. 

األعمار اإلنتاجية للموجودات غير امللموسة يقرر إما أن تكون محددة أو غير محددة.

املوجودات غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير احملددة يتم اختبارها سنويًا لتحديد االنخفاض إما فرديًا أو على 
مستوى وحدة اإليرادات النقدية. ال يتم إطفاء هذه املوجودات غير امللموسة. تتم مراجعة سنوية للموجودات غير امللموسة 

غير محددة العمر اإلنتاجي وذلك إلقرار استمرارية املوجودات بدون عمر إنتاجي محدد. وإذا لم تقرر االستمرارية يتم 
تطبيق التغيير في العمر اإلنتاجي من عمر غير محدد إلى محدد للفترات املستقبلية.

العقارات االستثمارية
العقارات االستثمارية هي العقارات احملتفظ بها لتحقيق إيجارات و/أو لزيادة قيمتها الرأسمالية. يقاس العقار االستثماري 

مبدئيًا بالتكلفة، وتشمل تكاليف املعاملة. بعد التحقيق املبدئي يتم قياس العقار االستثماري بالقيمة العادلة. األرباح أو 
اخلسائر التي تنشأ من التغيرات في القيمة العادلة تدرج في الربح أو اخلسارة للسنة التي تنشأ فيها.

يلغى حتقيق العقارات االستثمارية عندما يتم استبعادها أو عندما يسحب العقار االستثماري من االستخدام بصفة 
دائمة وال يتوقع منها منافع اقتصادية من استبعادها. يتم حتقيق الفرق بني متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية للعقار 

االستثماري في بيان الدخل املوحد للسنة التي يتم فيها إلغاء التحقيق.
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حتول العقارات قيد التطوير إلى عقارات استثمارية عندما يكون العقار في حالة يؤهله للتشغيل بالطريقة التي تريدها اإلدارة.

املواد احلفازة
تقيد املواد احلفازة املشتراة أواًل بالتكلفة. والحقًا يتم إدراجها بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء املتراكم وأي انخفاض في 

القيمة. تتم مراجعة فترة اإلطفاء على األقل في نهاية كل سنة مالية. حتتسب التغيرات في االعمار اإلنتاجية املتوقعة أو 
طريقة استهالك املنافع االقتصادية الضمنية في املوجودات بتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء وتعامل كتغيرات في التقديرات 

احملاسبية. تدرج مصاريف إطفاء املواد احلفازة في بيان الدخل املوحد.

االستثمارات في الشركات الزميلة
حتتسب استثمارات املجموعة في الشركات الزميلة وفقًا ملبدأ امللكية. الشركة الزميلة هي أي مؤسسة متارس املجموعة عليها 

تأثيرًا هامًا.

وفقًا ملبدأ امللكية تدرج االستثمارات في الشركة الزميلة في بيان املركز املالي املوحد بالتكلفة زائدًا التغيرات بعد الشراء في 
حصة الشركة من صافي موجودات الشركة الزميلة. تدرج الشهرة املتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة الدفترية لالستثمار، 
وال يتم إطفاؤها أو تختبر فرديًا لتحديد االنخفاض. تدرج حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات الزميلة في بيان الدخل 
املوحد. في حالة إدراج أي تغيير مباشرة في حقوق مساهمي الشركة الزميلة، تدرج املجموعة حصتها من هذه التغيرات 

وتفصح عنها في بيان التغيرات في حقوق املساهمني. يتم استبعاد األرباح واخلسائر غير احملققة الناجتة من املعامالت بني 
املجموعة وشركاتها الزميلة بنسبة حصة املجموعة في الشركة الزميلة.

يتم إعداد البيانات املالية للشركة الزميلة لنفس فترة التقارير املالية للشركة األم. يتم إدخال التعديالت الضرورية جلعل 
السياسات احملاسبية متطابقة مع سياسات املجموعة.

بعد تطبيق طريقة االستحقاق احملاسبي تقرر املجموعة ما إذا كان ضروريا حتقيق خسارة انخفاض إضافية الستثمار 
املجموعة في شركاتها الزميلة. في تاريخ كل بيان للمركز املالي تقرر املجموعة ما إذا كان يوجد أي دليل موضوعي بأن 

استثمارها في الشركة الزميلة قد انخفضت قيمتها، فإذا ثبت ذلك حتتسب الشركة قيمة االنخفاض وهي الفرق بني القيمة 
العادلة للشركة الزميلة وتكلفة الشراء ويتم إدراج املبلغ في بيان الدخل املوحد.

حصة في املشروع املشترك
للمجموعة حصص في مشروعات مشتركة، وهي كيانات تتم إدارتها بصورة مشتركة، حيث يدخل الشركاء في ترتيبات 
تعاقدية تنص على قيامهم بإدارة مشتركة لألنشطة االقتصادية للكيان املشترك. حتقق املجموعة حصتها في املشروع 

املشترك بطريقة النسبة والتناسب ألغراض التوحيد، وذلك بتضمني حصتها من موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف 
املشروع املشترك في البنود املماثلة لها في البيانات املالية للشركة وفقًا حلصتها من كل بند. يتم إعداد البيانات املالية 

للمشروع املشترك لنفس السنة املالية للشركة األم باستخدام نفس السياسات احملاسبية. وجترى التعديالت الالزمة في 
السياسات احملاسبية لتتطابق مع السياسات احملاسبية للمجموعة.

يتم إدخال تعديالت في البيانات املالية املوحدة للمجموعة الستبعاد حصة املجموعة من األرصدة واإليرادات واملصاريف 
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حصة في املشروع املشترك )تتمة(
املشتركة واألرباح واخلسائر غير احملققة من املعامالت بني املجموعة والكيانات التي تشترك في إدارتها. يتم توحيد البيانات 

املالية للمشروع املشترك بالنسبة والتناسب حتى التاريخ الذي تنتهي فيه صالحية الشركة إلدارة املشروع املشترك.

انخفاض قيمة موجودات غير مالية 
تقوم املجموعة بالتقييم في تاريخ كل بيان للمركز املالي للتأكد من وجود أي مؤشر الحتمال انخفاض أي موجودات. إذا 

وجد أي مؤشر كهذا، أو إذا كان ضروريًا إجراء اختبار سنوي لتحديد انخفاض أية موجودات، تقوم املجموعة بعمل 
تقدير للمبلغ املمكن استرداده من املوجودات. املبلغ املمكن استرداده من أي موجودات هو القيمة العادلة ألي موجودات 

أو وحدة إيرادات نقدية ناقصًا التكاليف حتى البيع أو قيمتها في حال االستخدام أيهما أعلى، ويتم حتديده لكل موجودات 
مبفردها، ما لم تكن املوجودات ال تنتج إيرادات نقدية تكون منفصلة بشكل كبير عن إيرادات موجودات أخرى أو مجموعة 
موجودات أخرى. عندما تزيد القيمة الدفترية ألي موجودات عن املبلغ املمكن استرداده، تعتبر املوجودات منخفضة القيمة 

ويتم تخفيضها إلى القيمة املمكن استردادها منها. لقياس القيمة في حال االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية 
التقديرية إلى قيمتها احلالية باستخدام معدل اخلصم قبل الضرائب الذي يعكس تقديرات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد 
واملخاطر اخلاصة باملوجودات املعينة. عند حتديد القيمة العادلة ناقص التكاليف للبيع يستخدم منوذج تقييم مالئم. تعزز تلك 

احلسابات مبضاعفات للتقييم وأسعار أسهم للشركات التابعة املتداولة أو مؤشرات أخرى للقيمة العادلة.

تدرج خسائر انخفاض العمليات املستمرة في بيان الدخل املوحد في بنود املصاريف املالئمة لنشاط املوجودات املنخفضة.

املوجودات املالية
التحقيق املبدئي

املوجودات املالية في نطاق معيار احملاسبة الدولي 39 يتم تصنيفها كموجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو 
اخلسارة، أو قروض وذمم مدينة، أو استثمارات للمتاجرة، أو استثمارات مالية متاحة للبيع أو كمشتقات مستخدمة كأدوات 

حتوط فعالة، حسبما يكون مالئمًا. حتـدد املجموعة تصنيف موجوداتها املالية عند إدراجها املبدئي.

تدرج املوجودات املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة زائدًا، في حالة االستثمارات التي ال تكون بالقيمة العادلة خالل الربح أو 
اخلسارة، التكاليف املباشرة للمعاملة.

تدرج في تاريخ املتاجرة جميع املشتريات واملبيعات التي يجب ان تسلم فيها املوجودات في التاريخ الذي حتدده والنظم أو 
العرف بالسوق )املشتريات بالطرق النظامية(، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه املجموعة بشراء أو بيع املوجودات.

تشتمل املوجودات املالية للمجموعة على نقد وودائع قصيرة األجل ومدينني جتاريني وذمم مدينة أخرى واستثمارات متداولة 
وغير متداولة ومشتقات أدوات مالية.
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القياس الالحق
يعتمد القياس الالحق للموجودات املالية على تصنيفها كالتالي:

املوجودات املالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو اخلسارة.
املوجودات املالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو اخلسارة تشمل استثمارات محتفظ بها للمتاجرة وموجودات مالية يتم 

تصنيفها عند اإلدراج املبدئي بالقيمة العادلة خالل الربح أو اخلسارة. تصنف املوجودات املالية كاستثمارات محتفظ بها 
للمتاجرة إذا مت شراؤها لغرض البيع في املدى القريب. تدرج األرباح واخلسائر من االستثمارات احملتفظ بها للمتاجرة في 

بيان الدخل. يشمل هذا النوع االستثمارات احملتفظ بها للمتاجرة ومشتقات األدوات املالية التي تدخل فيها املجموعة وال 
تستوفي معايير محاسبة التحوط حسب تعريف معيار احملاسبة الدولي 39. املوجودات املالية خالل الربح أو اخلسارة تظهر 

في بيان املركز املالي بالقيمة العادلة وتدرج األرباح أو اخلسائر في بيان الدخل املوحد.

املوجودات املالية املتاحة للبيع
االستثمارات املالية املتاحة للبيع هي تلك املوجودات املالية غير املشتقات واملصنفة متاحة للبيع أو غير املصنفة في أي بند 
آخر. يتم قياس االستثمارات املتاحة للبيع مبدئيًا بقيمتها العادلة زائد أية تكاليف تتعلق بالشراء أو اإلصدار. بعد القياس 

األولي، يعاد قياس االستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة وتدرج أي أرباح أو خسائر غير محققة مباشرة في حقوق 
الشركاء حتى يتم إلغاء حتقيق االستثمار. عندما يتم استبعاد االستثمار، يحول مجموع األرباح واخلسائر املدرجة سابقًا 

في حقوق الشركاء إلى بيان الدخل املوحد. أو يقرر أن االستثمار انخفضت قيمته، وعند ذلك يتم حتويل اخلسارة املتراكمة 
في حقوق املساهمني إلى بيان الدخل املوحد. نتيجة لطبيعة التدفقات النقدية الناشئة من بعض استثمارات املجموعة غير 
املتداولة، ال ميكن قياس القيمة العادلة لتلك االستثمارات بصورة موثوقة. وبالتالي تدرج هذه االستثمارات بالتكلفة بعد 

خصم مخصص ألي خسائر انخفاض.

انخفاض قيمة املوجودات املالية
في تاريخ كل بيان للمركز املالي تقوم املجموعة بتقييم ما إذا كان يوجد أي دليل موضوعي النخفاض قيمة أحد أو مجموعة 

من املوجودات املالية. وتعتبر أن قيمة املوجودات املالية قد انخفضت فقط إذا، وفقط إذا، وجد دليل موضوعي لالنخفاض 
كنتيجة لواحدة أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد التقييم األولي للموجودات )حادث خسارة( وأنه كان للحادث أو األحداث 

تأثير على التدفقات النقدية التقديرية املستقبلية من املوجودات املالية أو مجموعة املوجودات والتي ميكن تقديرها بصورة 
موثوقة. قد يشمل دليل إثبات االنخفاض مؤشرات بأن الدائن أو مجموعة الدائنيني يواجهون أزمة مالية، عجز أو تأخير في 
دفع الفائدة أو أصل الدين، احتمال دخولهم في تفليسة أو إعادة هيكلة مالية، ووجود بيانات واضحة تدل على وجود نقص 
محدد في التدفقات النقدية التقديرية املتوقعة، مثل التغيرات في املتأخرات أو األحوال االقتصادية والتي ترتبط بالعجز عن 

السداد.

االستثمارات املتاحة للبيع
تقوم املجموعة في تاريخ كل بيان للمركز املالي بالتقييم لتحديد وجود أدلة فعلية النخفاض قيمة أي استثمار أو مجموعة من 

االستثمارات.
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االستثمارات املتاحة للبيع )تتمة(
في حالة االستثمارات في األسهم املتاحة للبيع تشمل األدلة الفعلية انخفاضًا هامًا أو مستمرًا في القيمة العادلة لالستثمار 
إلى أقل من تكلفته. في حالة وجود دليل على انخفاض قيمة االستثمارات املتاحة للبيع يتم حتويل مجموع اخلسارة - ميثل 

الفرق بني تكلفة الشراء والقيمة العادلة احلالية ناقصًا أي خسارة من االنخفاض سبق حتقيقها في بيان الدخل املوحد - من 
حقوق املساهمني إلى بيان الدخل املوحد. خسائر االنخفاض في استثمارات األسهم املتاحة للبيع ال تعكس خالل بيان الدخل 

املوحد، وتدرج الزيادات في قيمتها العادلة بعد االنخفاض مباشرة في إيرادات شاملة أخرى.

البضاعة
تـدرج البضاعة، وتشمل األعمال قيد التنفيذ، غير قطع ومواد الصيانة، على أساس التكلفة أو صافي القيمة املمكن حتقيقها، 

أيهما أقل. حتدد التكلفة على أساس متوسط التكلفة املرجح. صافي القيمة املمكن حتقيقها هو سعر البيع التقديري في 
ظروف العمل العادية ناقص التكاليف التقديرية لإلكمال والتكاليف الضرورية للبيع. وتدرج قطع ومواد الصيانة بالتكلفة، 

ناقص املخصص للتقادم.

حتدد صافي القيمة املمكن حتقيقها على أساس سعر البيع التقديري ناقصًا أي تكاليف إضافية متوقع صرفها حتى إمتام 
عملية البيع.

املدينون 
تدرج أرصدة املدينني بصافي قيمة الفواتير بعد استقطاع مخصص للمبالغ املتوقع عدم حتصيلها. يتم تقدير مخصص 

للمبالغ املشكوك في حتصيلها عندما ال يكون محتماًل حتصيل املبالغ بالكامل. تشطب الديون املعدومة حسب تكبدها. تعامل 
البضاعة التي تسلم ولم تصدر لها فواتير كإيرادات مستحقة ويتوقع استالمها.

النقد والبنود املماثلة للنقد
ألغراض بيان التدفقات النقدية املوحد ميثل النقد والبنود املماثلة للنقد نقد في الصندوق وأرصدة بنكية وودائع لدى البنوك 
تستحق خالل ثالثة أشهر فأقل، بعد خصم األرصدة احملظور استخدامها وحسابات السحب على املكشوف من البنوك، إن 

وجدت.

مشتقات األدوات املالية والتحوط
إن مشتقات األدوات املالية هي عقود تشتق قيمتها من أداة مالية واحدة أو أكثر أو من مؤشرات األسواق املالية.

تستخدم املجموعة مشتقات األدوات املالية مثل عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة وعقود تبادل أسعار الفائدة اآلجلة 
لغرض احلماية من املخاطر املرتبطة أساسًا بتقلبات أسعار الفائدة والعمالت األجنبية. تدرج هذه املشتقات مبدئيًا بالقيمة 

العادلة في تاريخ توقيع عقد املشتقات والحقًا يتم تقييمها بالقيمة العادلة. يتم تسجيل املشتقات كموجودات عندما تكون 
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القيمة العادلة موجبة وكمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة سلبية.

األرباح أو اخلسائر الناشئة من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات والتي تكون غير مؤهلة حملاسبة التحوط يتم إدراجها 
مباشرة في بيان الدخل املوحد. حتتسب القيمة العادلة لعقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة باستخدام عقود آجلة مماثلة 
مستحقة حاليًا بنفس الشروط. حتتسب القيمة العادلة لعقود تبادل أسعار الفائدة باستخدام التقييم السوقي لعقود التبادل

ألغراض محاسبة التحوط يتم تصنيف التحوطات كالتالي:

• حتوطات القيمة العادلة لغرض التحوط من التعرض لتغيرات في القيمة العادلة ملوجودات أو مطلوبات مدرجة أو ارتباط 

مؤكد غير مدرج )باستثناء ما يتعلق مبخاطر العمالت األجنبية(. أو

•�حتوطات التدفقات النقدية عند التحوط من التعرض للتغيرات في التدفقات النقدية التي تكون إما بسبب خطر معني يرتبط 

مبوجودات أو مطلوبات مدرجة أو معاملة متوقعة بدرجة عالية من االحتمالية أو خطر العمالت األجنبية في ارتباط مؤكد غير 
مدرج.

في بداية عقد التحوط تقوم املجموعة رسميًا بتحديد وتوثيق صفقة التحوط التي ترغب املجموعة في تطبيق محاسبة التحوط 
عليها وهدف واستراتيجية إدارة املخاطر من الدخول في معاملة التحوط. يشمل التوثيق حتديد أداة التحوط، واملعاملة 

احملوطة، وطبيعة املخاطر املتحوط ضدها، وكيفية قيام املجموعة بتقييم فعالية أدوات التحوط ملعاوضة التعرض للتغيرات في 
القيمة العادلة للمعاملة احملوطة أو التدفقات النقدية املتعلقة باملخاطر املتحوط ضدها. يتوقع أن تكون هذه التحوطات عالية 
الفعالية في حتقيق تعديالت تعويضية في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية، يتم تقييم التحوطات بصورة مستمرة لضمان 

استمرار فعاليتها العالية طوال الفترات املالية املتعلقة بها.

تعامل التحوطات التي تستوفي معايير محاسبة التحوط على النحو التالي:

حتوطات القيمة العادلة
يتم إدراج التغير في القيمة العادلة ملشتقات التحوط في بيان الدخل املوحد. يقيد التغير في القيمة العادلة للمعاملة احملوطة 

كجزء من القيمة الدفترية للمعاملة احملوطة ويتم إدراجه أيضًا في الربح أو اخلسارة.

حتوطات التدفقات النقدية
يتم إدراج اجلزء الفّعال من الربح أو اخلسارة من أداءة التحوط مباشرة في حقوق املساهمني، ويتم إدراج اجلزء غير الفعال 

مباشرة في بيان الدخل املوحد.

املبالغ املدرجة في حقوق املساهمني يتم حتويلها إلى بيان الدخل املوحد عندما تؤثر معاملة التحوط على الربح أو اخلسارة، 
مثاًل عندما تدرج اإليرادات املالية أو املصاريف املالية احملوطة أو عندما تتم معاملة بيع متوقعة. عندما يكون البند احملوط 
هو تكلفة موجودات غير مالية أو مطلوبات غير مالية، يتم حتويل املبالغ املدرجة في حقوق املساهمني إلى القيمة الدفترية 

املبدئية للموجودات أو املطلوبات غير املالية.
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2. أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
حتتسب املجموعة مخصصًا ملكافأة نهاية اخلدمة ملوظفيها وفقًا لعقود العمل وقانون العمل القطري وعلى أساس آخر راتب 

ومدة املوظف في اخلدمة بعد إكمال احلد األدنى من فترة اخلدمة. تدرج التكلفة املتوقعة للمكافآت على مدى فترة اخلدمة 
املتراكمة لكل موظف.

مبوجب القانون رقم 24 لسنة 2002 اخلاص بالتقاعد واملعاشات تدفع املجموعة مساهمة في صندوق التقاعد احلكومي 
وحتتسب مساهمة الشركة كنسبة من مرتبات املوظفني القطريني. تقتصر التزامات الشركة نحو صندوق التقاعد على هذه 

املساهمات، وتدفع عند االستحقاق.

القروض والتسهيالت التي حتمل فوائد
يتم حتقيق القروض التي حتمل فوائد مبدئيًا بالقيمة العادلة للمبالغ املقترضة ناقصًا التكاليف املباشرة املرتبطة باملعاملة. 

بعد التحقيق املبدئي يتم تقييم القرض بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفوائد الفعلية. تظهر األقساط املستحقة خالل سنة 
واحدة بالتكلفة املطفأة كمطلوبات متداولة. التكاليف املتكبدة للحصول على متويل والتي تنطبق على مبالغ مت سحبها يتم 

إطفاؤها على مدة فترة القرض باستخدام طريقة العائد الفعلي.

يتم حتقيق األرباح أو اخلسائر في بيان الدخل املوحد عند إلغاء حتقيق املطلوبات، وكذلك من خالل عملية اإلطفاء.

تكاليف االقتراض
تكاليف االقتراض املتعلقة بشراء أو إنشاء عقارات وآالت ومعدات، التي تأخذ بالضرورة فترة طويلة لتصبح جاهزة 

لالستخدام املستهدف أو للبيع، تتم رسملتها كجزء من تكاليف املوجودات حتى التاريخ الذي تصبح فيه املوجودات جاهزة 
لالستخدام املستهدف. تكاليف االقتراض األخرى تدرج كمصاريف في الفترة التي تكبدت فيها. تتكون تكاليف االقتراض 

من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها املجموعة وتتعلق باحلصول على قروض.

الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع
يتم قيد التزامات للمبالغ املستحقة الدفع مستقباًل عن البضائع أو اخلدمات التي مت احلصول عليها، سواء استلمت فاتورة 

املورد أم لم تستلم.

اإليجارات التشغيلية
تصنف اإليجارات التي يحتفظ فيها املؤجر فعليًا بجميع مخاطر ومنافع ملكية املوجودات كإيجارات تشغيلية. تدرج مدفوعات 

اإليجارات التشغيلية كمصاريف في بيان الدخل املوحد بأقساط ثابتة على مدى فترة اإليجار.
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املخصصات
يتم تكوين مخصصات عند وجود التزام )قانوني أو حكمي( على املجموعة ناشئ من أحداث سابقة، وعندما يكون محتماًل 

سداد تكاليف هذا االلتزام مببالغ محددة بصورة موثوقة.

إلغاء حتقيق املوجودات املالية واملطلوبات املالية
املوجودات املالية

يلغى حتقيق املوجودات املالية )أو جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة( في أي من احلاالت 
التالية:

•�انتهاء احلق في استالم تدفقات نقدية من املوجودات، أو
•��قيام املجموعة بتحويل حقوقها الستالم تدفقات نقدية من املوجودات أو تتعهد بدفعها كاملة ودون تأخير كبير إلى طرف 
ثالث. مبوجب ترتيبات للتمرير و )أ( إما أن تكون قد قامت فعليًا بتحويل كافة مخاطر ومنافع املوجودات أو )ب( لم تقم 

فعليًا بتحويل كافة مخاطر ومنافع املوجودات أو باالحتفاظ بها ولكنها حولت السيطرة على املوجودات.

في حال قيام املجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من موجودات أو دخلت في ترتيبات للتحويل، ولم حتول أو 
حتتفظ فعليًا بجميع مخاطر ومنافع املوجودات ولم حتول السيطرة على املوجودات، يتم إدراج موجودات جديدة بقدر ارتباط 

املجموعة املستمرة باملوجودات.

يتم قياس االرتباط املستمر الذي يأخذ شكل ضمان على املوجودات احملولة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات احملولة أو 
القيمة القصوى للمبلغ الذي ميكن  أن من املجموعة سدادها، أيهما أقل.

عندما يأخذ شكل االرتباط املستمر شكل خيار مت بيعه و/أو شراؤه )ويشمل اخليار الذي يسدد نقدًا أو شرط مماثل( على 
موجودات محولة تكون قيمة ارتباط املجموعة املستمر هو قيمة املوجودات احملولة والتي يجوز للمجموعة أن تعيد شراءها، 

باستثناء أنه في حال خيار بيع مضمون )مبا في ذلك اخليار الذي يسدد نقدًا أو شرط مماثل( على موجودات تقاس بالقيمة 
العادلة، تكون قيمة ارتباط املجموعة املستمر محدودة بالقيمة العادلة للموجودات احملولة أو سعر ممارسة اخليار، أيهما أقل.

املطلوبات املالية
يلغى حتقيق املطلوبات املالية في حالة دفع أو إلغاء أو انتهاء سريان االلتزام. 

عندما تستبدل مطلوبات مالية حالية مبطلوبات أخرى من نفس املقرض بشروط مختلفة أو عندما يتم تعديل جوهري في 
شروط مطلوبات حالية، يعامل هذا االستبدال أو التعديل كإلغاء لتحقيق املطلوبات احلالية وحتقيق للمطلوبات اجلديدة. يتم 

حتقيق الفرق بني القيم الدفترية في بيان الدخل املوحد.

العمالت األجنبية
يتم إعداد البيانات املالية املوحدة بالريال القطري وهو عملة العمل وعرض التقارير املالية باملجموعة. وكل مؤسسة تابعة 
للمجموعة حتدد عملتها للعمل، ويتم قياس البنود املضمنة في البيانات املالية لكل مؤسسة باستخدام تلك العملة. تدرج 



صناعات قطر التقرير السنوي 2009 البيانات المالية الموحدة

2. أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

العمالت األجنبية )تتمة(
املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة وقت إجراء املعاملة. كما حتول املوجودات واملطلوبات املالية 

املسجلة بالعمالت األجنبية إلى الريال القطري بأسعار الصرف السائدة لعملة العمل في تاريخ بيان املركز املالي. تدرج 
جميع الفروقات الناجتة من عمليات التحويل في بيان الدخل املوحد. البنود غير النقدية املقيمة بالتكلفة التاريخية بعملة 

أجنبية يتم حتويلها باستخدام أسعار الصرف في تاريخ املعاملة األولى. والبنود غير النقدية املقيمة بالقيمة العادلة بعملة 
أجنبية يتم حتويلها باستخدام أسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي حددت فيه القيمة العادلة. 

يتم حتويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية واملشاريع املشتركة إلى الريال القطري بأسعار الصرف السائدة في 
تاريخ بيان املركز املالي، وحتول بيانات دخلها باملتوسط املرجح ألسعار الصرف للسنة. تؤخذ فروقات الصرف الناجتة 

من التحويل مباشرة إلى بند منفصل من حقوق املساهمني. وحيث أن العمالت التي تستخدمها هذه العمليات األجنبية هي 
الدوالر األمريكي أو الدرهم اإلماراتي، ال تعتبر فروقات الصرف جوهرية.

وحيث أن الريال القطري مثبت بالدوالر األمريكي، يتم حتويل املوجودات واملطلوبات ونتائج العمليات بسعر ثابت وهو 3.64 
ريال قطري.

القيمة العادلة
القيمة العادلة هي املبلغ التقديري الذي ميكن بصورة معقولة أن تتم مبادلة به موجودات في تاريخ التقييم بني طرفني راغبني 
في التعامل بأسعار السوق وحيث يتصرف كل من املشتري والبائع عن معرفة تامة ودون إكراه.  حتدد القيمة العادلة لعقود 

تبادل أسعار الفائدة بالرجوع إلى القيمة السوقية ألدوات مماثلة. حتتسب القيمة العادلة لعقود صرف العمالت األجنبية 
اآلجلة بالرجوع إلى أسعار الصرف احلالية لعقود ذات استحقاقات مماثلة. حتدد القيمة العاجلة لألدوات املالية املتداولة فعاًل 

في أسواق مالية نظامية بالرجوع إلى أسعار الشراء املسجلة في السوق عند اإلغالق في تاريخ بيان املركز املالي.

3. اإليرادات

20092008
ألفألف

ريال قطريريال قطري

3.987.3605.769.580حديد
2.479.9504.589.661أسمدة

2.164.0902.981.527بتروكيماويات
1.023.1511.402.288إضافات بترولية

-2.116إيرادات إيجارات

9.656.66714.743.056
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4. إيرادات أخرى، صافي

20092008
ألفألف

ريال قطريريال قطري

-1.165.711إيرادات منحة )1(
)23.685(5.921صافي التغير في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية

)37.702(4.484)خسارة( ربح من تغير في القيمة العادلة ألوراق مالية للمتاجرة
34519.939ربح من استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

924.291صافي ربح من استبعاد أوراق مالية متاحة للبيع
-)57.700(شطب مشاريع قيد التطوير )إيضاح 11(

)22.087()1.890()خسارة( ربح من صرف العمالت األجنبية
252.444184.917إيرادات أخرى

1.369.407125.673

)1( بناء على طلب املجموعة أن يتم تعويضها مقابل تثبيت أسعار احلديد للمبيعات احمللية في 2008، منحت وزارة االقتصاد واملالية في 

مايو 2009 املجموعة مبلغ 1.165.711 الف ريال قطري. مت اإلفصاح عن هذا كإيرادات من منح حكومية في بيان الدخل املوحد.

5. إيرادات من االستثمارات

20092008
ألفألف

ريال قطريريال قطري

22.95213.742إيرادات أرباح موزعة
357.753305.641فوائد على الودائع البنكية

380.705319.383

6. المصاريف العمومية واإلدارية

20092008
ألفألف

ريال قطريريال قطري

192.135202.398تكاليف املوظفني
42.49838.795االستهالك )إيضاح 10(

25.67423.273إصالحات وصيانة
23.70611.355عالقات عامة وهدايا

17.9075.043تأمني وإيجارات ورسوم
15.70512.784خدمات خارجية

12.3575.584قطع غيار ومعدات
9.8149.815سفر ونقل

7.0784.874مكافآت ومصاريف مجلس اإلدارة
6.8316.831مصاريف سنوية لقطر للبترول

5.6076.915مخصص لقطع الغيار املتقادمة وبطيئة احلركة
5.3724.470مصاريف اتصاالت

74.53059.648مصاريف أخرى

439.214391.785
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7. المساهمة لصندوق األنشطة االجتماعية

طبقًا للقانون رقم 13 لسنة 2008 خصصت املجموعة مبلغًا يعادل 2.5% من صافي الربح املوحد للسنة لدعم األنشطة 
الرياضية والثقافية واالجتماعية واخليرية.

8. صافي ربح السنة

يظهر ربح السنة بعد حتميل املصاريف باألتي:

20092008
ألفألف

ريال قطريريال قطري

867.259931.114تكاليف املوظفني

503.227444.083استهالك العقارات واآلالت واملعدات

19.59716.901إطفاء مواد حفازة وموجودات غير متداولة 

28.36851.750إيجارات تشغيلية

)23.685(5.921زيادة )نقص( في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية

9 . الربح األساسي والمخفف للسهم

ميثل عائد السهم األساسي حاصل قسمة ربح السنة العائد للمساهمني بالشركة األم للسنة على املتوسط املرجح للعدد 
الكلي لألسهم القائمة خالل السنة.

التالي يعكس بيانات اإليرادات واألسهم املستخدمة في حساب الربح األساسي واملخفف للسنة:

20092008

4.875.7407.275.554الربح العائد املساهمني بالشركة األم خالل السنة

550.000550.000املتوسط املرجح لعدد االسهم القائمة خالل السنة )باأللف(

8.8613.23عائد السهم األساسي واملخفف )ريال قطري(

مت خالل سنة 2008 إصدار أسهم مجانية عن سنة 2007. إن قيمة الربح األساسي للسهم تعادل قيمة الربح املخفف للسهم 
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حيث لم تصدر الشركة أي أدوات مالية ميكن أن يكون لها تأثير على ربح السهم عند ممارسته.

مت احتساب املتوسط املرجح لعدد األسهم كما يلي:

20092008

550.000500.000عدد األسهم املؤهلة في أول السنة )باأللف(
50.000-تأثير االسهم املجانية املصدرة )باأللف(

550.000550.000متوسط عدد األسهم املؤهلة القائمة )باأللف(
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ت والمعدا

ت واآلال
10. العقارا

ضي ومباني
أرا

اآلالت واملعدات
معدات ثقيلة متحركة

أثاث ومعدات 
وتركيبات

سيارات
أجهزة كمبيوتر

أعمال رأسمالية
 قيد التنفيذ

املجموع
ف

أل
ف

أل
ف

أل
ف

أل
ف

أل
ف

أل
ف

أل
ف

أل
ريال قطري

ريال قطري
ريال قطري

ريال قطري
ريال قطري

ريال قطري
ريال قطري

ريال قطري

كلفة
الت

في 1 يناير 2009
1.921.107

11.995.469
64.944

49.586
13.436

65.964
657.180

14.767.686
ضافات

إ
892

12.135
1.266

886
723

609
963.994

980.505
حتويالت

75.225
525.811

12.885
310

-
14.130

)259.373(
368.988

استبعادات
)2.148(

)167.884(
)2.065(

)156(
)168(

)581(
)2.443(

)175.445(
إعادة تبويب

-
97.737

18.417
)740(

)582(
702

1.133.914
1.249.448

في 31 ديسمبر 2009
1.995.076

12.463.268
95.447

49.886
13.409

80.824
2.493.272

17.191.182

ك
ستهال

اال
في 1 يناير 2009

1.052.857
7.455.823

25.118
36.742

11.263
48.264

-
8.630.067

االستهالك للسنة
54.633

430.169
4.786

2.902
696

10.041
-

503.227
إعادة تبويب

35.202
65.788

13.335
)1.117(

-
1.983

-
115.191

لالستبعادات
)1.548(

)167.523(
)2.065(

)155(
)168(

)582(
-

)172.041(

في 31 ديسمبر 2009
1.141.144

7.784.257
41.174

38.372
11.791

59.706
-

9.076.444

ي 
ي القيمة الدفترية ف

صاف
سمبر 2009

31 دي
853.932

4.679.011
54.273

11.514
1.618

21.118
2.493.272

8.114.738
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مة (
ت ) تت

ت والمعدا
ت واآلال

10. العقارا

ضي ومباني
أرا

اآلالت واملعدات
معدات ثقيلة متحركة

أثاث ومعدات 
وتركيبات

سيارات
أجهزة كمبيوتر

أعمال رأسمالية 
قيد التنفيذ

املجموع
ف

أل
ف

أل
ف

أل
ف

أل
ف

أل
ف

أل
ف

أل
ف

أل
ريال قطري

ريال قطري
ريال قطري

ريال قطري
ريال قطري

ريال قطري
ريال قطري

ريال قطري

كلفة
الت

في 1 يناير 2008
1.804.008

11.464.987
57.770

45.049
13.287

57.164
1.112.360

14.554.625
ضافات

إ
1.522

7.660
172

2.264
468

3.042
226.605

241.733
حتويالت

115.577
528.095

9.346
2.278

-
6.422

)681.785(
)20.067(

استبعادات
-

)5.273(
)2.344(

)5(
)319(

)664(
-

)8.605(

في 31 ديسمبر 2008
1.921.107

11.995.469
64.944

49.586
13.436

65.964
657.180

14.767.686

ك
ستهال

اال
في 1 يناير 2008

1.002.300
7.078.659

22.338
33.168

11.363
42.762

-
8.190.590

االستهالك للسنة
50.557

378.902
4.706

3.578
175

6.165
-

444.083
لالستبعادات

-
)1.738(

)1.926(
)4(

)275(
)663(

-
)4.606(

في 31 ديسمبر 2008
1.052.857

7.455.823
25.118

36.742
11.263

48.264
-

8.630.067

صافي القيمة الدفترية في 
31 ديسمبر 2008

868.250
4.539.646

39.826
12.844

2.173
17.700

657.180
6.137.619
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10. العقارات واآلالت والمعدات ) تتمة (

إيضاحات :
1- مت تشييد بعض املباني واآلالت في مسيعيد وتبلغ قيمتها 1.699 مليون ريال قطري )2008 : 1.673 مليون ريال 

قطري( على أرض مستأجرة من مؤسسة قطر للبترول، باستثناء مجمع سكن املوظفني الذي مت استئجاره من املركز الفني 
للتطوير الصناعي.

2-  مت تشييد مباني الشركة التابعة في دبي بصافي قيمة دفترية تبلغ 43.8 مليون ريال قطري )2008 : 9.1 مليون ريال 
قطري( على أرض مستأجرة من هيئة املنطقة احلرة بجبل علي لفترة أولى مدتها 15 سنة من أغسطس 2003.

3-  كما في 31 ديسمبر 2009 لم تدرج تكاليف اقتراض مرسملة في بنود العقارات واآلالت واملعدات )2008 : 54.1 
مليون ريال قطري(.

4- يوزع استهالك السنة في بيان الدخل املوحد على البنود التالية :

20092008
ألفألف

ريال قطريريال قطري

460.070404.618تكاليف مباشرة
659670مصاريف البيع

42.49838.795املصاريف العمومية واإلدارية

503.227444.083



83

11. المشروعات قيد التطوير

20092008
ألفألف

ريال قطريريال قطري

5.934.9202.745.815مشروع كافكو – 5
1.095.280915.342مصنع قاتوفني للغاز منخفض الكثافة

997.921824.450شركة رأس لفان اوليفينز 0 املصنع واآلالت
445.542348.098مشروع قطر للميالمني

-10.805مشروع مت ام تي واير، في مصنع دبي
54058.240مشروع كافاك 2

218.650-مشروع الوحدة اجلديدة للقضبان في دبي )قطر ستيل(

8.485.0085.110.595
عقارات قيد التطوير:

42.97127.597برج صناعات قطر
85.17148.287مشروع فريج

8.613.1505.186.479
-)1.095.280(ناقص: إعادة تبويب إلى العقارات واآلالت واملعدات

7.517.8705.186.479

إيضاح :
1-  خالل السنة شطبت املجموعة تكاليف تتعلق مبشروع كفاك 2 مببلغ 57.7 مليون ريال قطري حيث مت تعليق املشروع 

نتيجة لعدم كفاية الغاز الطبيعي للتوسع.
2-  تشتمل املشروعات قيد التطوير مبلغ 192.93 مليون ريال قطري )2008 : 78.05 ريال قطري( وميثل إجمالي تكاليف 

االقتراض املرسملة خالل السنة.
3- شيدت بعض املصانع على أراضي مستأجرة من قطر للبترول.

12. العقارات االستثمارية

20092008
ألفألف

ريال قطريريال قطري

بالقيمة العادلة:
124.347148.032في 1 يناير

-66.463إضافات خالل السنة
)23.685(5.921صافي )خسارة( ربح من تعديالت القيمة العادلة )إيضاح 4(

196.731124.347كما في 31 ديسمبر

مت الوصول إلى القيمة العادلة للعقارات االستثمارية اخلاصة باملجموعة على أساس تقييم من قبل مثمن مستقل ال عالقة له 
باملجموعة في 12 يناير 2010. لقد مت حتديد القيمة بالرجوع إلى أسعار السوق لعقارات مماثلة. تعتقد اإلدارة أن هذه هي 

القيمة العادلة التقديرية كما في 31 ديسمبر 2009. مت اإلفصاح عن االمتيازات والرهون على العقارات االستثمارية في 
اإليضاح 24.
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13. الموجودات غير الملموسة 

املوجودات غير امللموسة متثل حصة املجموعة في تكلفة اتفاقية رخصة يونيبول بولي ايثلني النتاج مادة بولي ايثلني اخلطي 
منخفض الكثافة وبولي ايثلني اخلطي مرتفع الكثافة )HDPE( التي مت توقيعها من قبل شركة كاتوفني. لقد قررت كاتوفني 

أن العمر اإلنتاجي لهذه املوجودات غير محددة املدة. يتم اختبار املوجودات على أساس سنوي لتحديد انخفاض القيمة.

14. االستثمار في الشركات الزميلة

20092008
ألفألف

ريال قطريريال قطريبلد املنشأنسبة امللكية

22.02019.491قطر50.00%شركة قطر لتغليف املعادن
64.80170.392البحرين25.00%شركة يونايتد ستينلس ستيل

902.093962.414البحرين25.00%شركة اخلليج لالستثمارات الصناعية
368.159379.735قطر25.52%شركة قطر للفينيل احملدودة

11.63011.430قطر26.66%شركة قطر للمنتجات البالستيكية
43.69843.698البحرين25.00%شركة اخلليج املتحد للحديد )فوالذ( بي.اس.سي )مقفلة(

1.412.4011.487.160

إن نتائج الشركات الزميلة املدرجة في البيانات املالية املوحدة مبنية على معلومات اإلدارة:

1-  تعمل شركة قطر لتغليف املعادن في إنتاج قضبان إيبوكسي املغلفة. تتم إدارة قطر لتغليف املعادن من قبل قطر ستيل 
وفقًا التفاقية للخدمات اإلدارية.

2-  بدأت شركة يونايتد ستينلس ستيل )يوسكو( عملياتها في 2007، وتعمل في تصنيع حديد وألواح احلديد الفوالذ 
املدلفن.

3-  اعتبارًا من 17 مايو 2008 قامت قطر ستيل بتملك 25% من رأس املال املصدر لشركة اخلليج لالستثمارات الصناعية 
والتي تعمل في تصنيع احلديد، من خالل دفع 209 مليون دوالر أمريكي – تعادل 761 مليون ريال قطري. ضمن هذا 

املبلغ شهرة بقيمة 681.16 مليون ريال قطري. تعتقد اإلدارة بناء على فحصها أنه ال ضرورة ألخذ مخصص النخفاض 
القيمة.

4- تعمل شركة قطر للفينيل احملدودة ش.م.ق في إنتاج الصودا الكاوية، واثيلني ديكلورايد وفينيل كلورايد مونونر.

5- تعمل شركة قطر للمنتجات البالستيكية في تصنيع اكياس وألواح البالستيك ومنتجات صناعية.
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6-  اعتبارًا من 26 يونيو 2008 قامت قطر ستيل بتملك 25% من رأس املال املصدر لشركة اخلليج املتحد للحديد )فوالذ( 
وهي شركة مساهمة بحرينية مقفلة وتعمل في صناعات احلديد، من خالل دفع 3.25 مليون دوالر أمريكي )تعادل 

11.8 مليون ريال قطري(. إضافة إلى ذلك مت دفع قرض من مساهم بقيمة 8.75 مليون دوالر أمريكي )تعادل 31.8 
مليون ريال قطري( من قبل قطر ستيل وأدرج في القيمة الدفترية لالستثمار.

ملخص املعلومات املالية حلصة املجموعة في الشركات الزميلة كالتالي:

20092008
ألفألف

ريال قطريريال قطري

حصة من بيان المركز المالي للشركات الزميلة
631.980695.308موجودات متداولة

1.243.413975.911موجودات غير متداولة
)188.663()324.354(مطلوبات متداولة

)680.860()824.102(مطلوبات غير متداولة

726.937801.696حصة في صافي الموجودات
684.804684.804إضافة : شهرة عند التملك

660660إضافة : تعديل حقوق امللكية بعد الشراء

1.412.4011.487.160حصة املجموعة من صافي موجودات الشركات الزميلة

حصة من إيرادات وأرباح الشركات الزميلة
726.6181.037.610اإليرادات

30.251269.529صافي احلصة من نتائج الشركات الزميلة
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15. االستثمارات المتاحة للبيع

20092008
ألفألف

ريال قطريريال قطري

286.450245.593أسهم متداولة
2.1802.180أسهم غير متداولة

288.630247.773

إيضاحات:
1-  للمجموعة 54.999 سهم من أسهم الشركة القطرية للنقل البحري بقيمة إجمالية 1.79 مليون ريال قطري كما في 31 

ديسمبر 2009 محظورة نتيجة لعضوية املجموعة في مجلس اإلدارة )2008 : 54.999 سهم بقيمة تبلغ 2.6 مليون 
ريال قطري(.

2- كما في 31 ديسمبر 2009 لم تقيد أي خسارة انخفاض في بيان الدخل املوحد )2008 : 31.45 مليون ريال قطري(.

16. البضاعة

20092008
ألفألف

ريال قطريريال قطري

27.79721.889إضافات بترولية
213.242358.067حديد

39.11730.177أسمدة
59.07840.934بتروكيماويات

122.591689.659بضاعة حتت التصنيع
272.490791.283مواد خام

117.37072.973بضاعة في الطريق
625.688612.361قطع غيار للصيانة ومواد

1.477.3732.617.343
)96.436()100.425(مخصص للبضاعة املتقادمة

1.376.9482.520.907

خالل السنة السابقة مت شطب بضاعة تامة الصنع مببلغ 200 مليون ريال قطري وبضاعة قيد التصنيع مببلغ 129 مليون 
ريال قطري وميثل ذلك الفرق بني صافي القيمة املمكن حتقيقها والتكلفة.
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17. المدينون والمصاريف المدفوعة مقدمًا

20092008
ألفألف

ريال قطريريال قطري

1.062.545969.164مدينون جتاريون
410.515270.925مدينون آخرون ومصاريف مدفوعة مقدمًا

56.72458.428قروض للموظفني

1.529.7841.298.517
)960()2.744(مخصص للديون املشكوك في حتصيلها

1.527.0401.297.557

كما في 31 ديسمبر 2009 انخفضت قيمة ذمم مدينة جتارية ومدينون آخرون قيمتها األسمية 2.74 مليون ريال قطري 
)2008 : 0.96 مليون ريال قطري(. كانت احلركة في املخصص النخفاض الذمم املدينة كالتالي:

20092008
ألفألف

ريال قطريريال قطري

9601.120في 1 يناير
-1.784املخصص للسنة

)160(-مبالغ غير مستخدمة معكوسة

2.744960كما في 31 ديسمبر
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مة(
ف المدفوعة مقدمًا )تت

صاري
ن والم

17. المدينو

ضة كالتالي:
مم املدينة التجارية غير املنخف

كما في 31 ديسمبر كانت أعمار الذ

ضة القيمة
متأخرة في السداد ولكن غير منخف

اإلجمالي
غير متأخرة أو 
ضة القيمة

منخف
أقل من 30 يوم

31 – 60 يوم
61 – 90 يوم

91 – 180 يوم
أكثر من 180 يوم

ف
أل

ف
أل

ف
أل

ف
أل

ف
أل

ف
أل

ف
أل

ريال قطري
ريال قطري

ريال قطري
ريال قطري

ريال قطري
ريال قطري

ريال قطري

2009
1.059.801

796.542
130.436

60.341
60.968

4.998
6.516

2008
968.204

899.500
50.741

6.452
27

567
10.917

مم املدينة.
ضمانات مقابل الذ

صل على 
حت

س من عادة املجموعة أن 
ضة القيمة. لي

مم املدينة غير املنخف
بناء على خبرة اإلدارة يتوقع أن تسترد بالكامل الذ
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18. االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة

20092008
ألفألف

ريال قطريريال قطري

125.051102.868في 1 يناير
110.432-إضافات

)50.547()1.030(استبعادات
)37.702(4.484حركة في القيمة العادلة )إيضاح 4(

128.505125.051في 31 ديسمبر

19. موجودات ومطلوبات مالية أخرى

20092008
ألفألف

ريال قطريريال قطري

موجودات مالية أخرى
مشتقات:

2.277120.755عقد صرف عمالت أجنبية آجل – متداول

مطلوبات مالية أخرى
مشتقات:

97.483289.811عقود تبادل أسعار فائدة – 1
129.703198.195عقود تبادل أسعار فائدة – 2
59.908101.662عقود تبادل أسعار فائدة - 3

941165.751عقد صرف عمالت أجنبية آجل

288.035755.419

تظهر في بيان املركز املالي املوحد كالتالي:
259.932589.668اجلزء غير املتداول

28.103165.751اجلزء املتداول

288.035755.419

عقود تبادل أسعار الفائدة - 1
كما في 31 ديسمبر 2009 لشركة قطر لألسمدة الكيماوية ش.م.ق.م عقدين لتبادل أسعار الفائدة حيث تستبدل قروضها 

التي حتمل أسعار فائدة عائمة بقروض بأسعار فائدة ثابتة، مصممة كتحوطات ملدفوعات متوقعة مستقباًل بفوائد بسعر ليبور 
خالل الفترة حتى 5 ديسمبر 2017. مت التفاوض على مدد عقود تبادل أسعار الفائدة لتتوافق مع مدد التزامات القرض 
ألجل )إيضاح 23(. كما في 31 ديسمبر 2009 نتج قياس القيمة العادلة للتحوطات عن مبلغ سالب قدره 97.5 مليون 

ريال قطري )2008 : 290 مليون ريال قطري( وقد مت إدراجه في حقوق املساهمني كتغيرات في القيمة العادلة وكمطلوبات 
مشتقات.
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19. موجودات ومطلوبات مالية أخرى ) تتمة (

عقود تبادل أسعار الفائدة - 2
خالل أغسطس 2006 دخلت شركة قطر ستيل في اتفاقيات لتبادل أسعار الفائدة مع بنكني ملبلغ مفترض يبلغ 290.2 
مليون دوالر أمريكي، ينقص بانتظام كل ستة أشهر ابتداء من 31 مارس 2009. حتصل الشركة على سعر فائدة عائم 
يعادل ليبور وتدفع سعر فائدة ثابت قدره 5.45% من املبلغ املفترض املتناقض حتى 27 سبتمبر 2008، وتدفع بعد ذلك 

سعر فائدة ثابت قدره 5.671% حتى 31 مارس 2017. تسدد الفوائد مبوجب هذه االتفاقيات على أساس نصف سنوي. 
مت تصميم عقود التبادل هذه للتحوط ضد التعرض لتقلبات اجلزء املتغير من أسعار فائدة ليبور على القرض 4 املضمن في 

اإليضاح 24 أدناه. إن القرض ألجل وعقود تبادل أسعار الفائدة لهما نفس الشروط الهامة.

كما في 31 ديسمبر 2009 نتج قياس القيم العادلة للتحوطات عن مبلغ سالب قدره 129.7 مليون ريال قطري )2008 : 
198.1 مليون ريال قطري( وقد مت إدراجه في حقوق املساهمني كتغيرات في القيمة العادلة وكمطلوبات مشتقات.

عقود تبادل أسعار الفائدة - 3
في 31 ديسمبر 2009 لدى شركة قاتوفني اتفاقيات لتبادل أسعار الفائدة مع بنكني مببلغ مفترض يبلغ 373 مليون دوالر 

أمريكي )2008 : 345 مليون دوالر أمريكي( حتصل مبوجبها على سعر فائدة متغير يعادل ليبور على املبلغ املفترض 
وتدفع سعر فائدة ثابت بنسبة 5.0175% و 4.995%. تستخدم عقود التبادل للتحوط ضد التعرض لتغيرات في التدفقات 

النقدية لقرضها اجلماعي بسعر فائدة متغير. إن القرض وعقود تبادل أسعار الفائدة لها نفس الشروط الهامة. تظهر حصة 
املجموعة في القيمة العادلة لعقود التبادل هذه والتي تبلغ 59.9 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2009 )2008 : 

101.6 مليون ريال قطري( كبند منفصل من حقوق املساهمني وكمطلوبات مشتقات.

عقد صرف عمالت أجنبية آجل:
كوالر هي اتفاقيات تعاقدية مينح البائع مبوجبها املشتري )املالك( احلق، ولكن ليس االلتزام، في أن يشتري أو يبيع في 

تاريخ يحدد مستقباًل أو أي وقت خالل فترة معينة، قدر معني من عمله أو سلعة أو  أداة مالية بسعر محدد مسبقًا. كما في 
31 ديسمبر 2009 نتج قياس القيمة العادلة لعقد كوالر عن مبلغ موجب قدره 2.03 مليون ريال قطري ومبلغ سالب قدره 

0.9 مليون ريال قطري )2008 : موجب 120.7 مليون ريال قطري ومبلغ سالب قدره 165.7 مليون ريال قطري( وقد مت 
إدراجه في حقوق املساهمني كتغيرات في القيمة العادلة وكموجودات ومطلوبات ومشتقات.

عقد آجل لصرف عمالت أجنبية فوري
لقد وقعت املجموعة عقد عمالت آجل لبيع 100 مليون دوالر وشراء ريال قطري بالسعر الفوري 3.6475 ريال قطري.

كما في 31 ديسمبر 2009 بلغت القيمة العادلة ألدوات املشتقات املالية أعاله 212.101 ريال قطري )2008 : ال شيء( 
ومت إدراجها في بيان الدخل املوحد حيث أن املعاملة غير مؤهلة حملاسبة التحوط، ومت اإلفصاح عن املوجودات الناجتة كذمم 

مدينة أخرى.
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20. النقد والبنود المماثلة للنقد

20092008
ألفألف

ريال قطريريال قطري

5.833.7869.445.207أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

ألغراض بيان التدفقات النقدية املوحد يصنف النقد واألرصدة لدى البنوك كالتالي:

20092008
ألفألف

ريال قطريريال قطري

5.833.7869.445.207أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
)3.508.980()993.555(ناقص : ودائع ألجل تستحق بعد 90 يوم

4.840.2315.936.227

أدرج في األرصدة لدى البنود والنقد في الصندوق ودائع ألجل بالدوالر األمريكي واليورو مبا يعادل 9 مليون ريال قطري 
)2008 : 3.698 مليون ريال قطري(. كذلك تتضمن األرصدة لدى البنوك والنقد ودائع جارية وحتت الطلب بقيمة 1.468 
مليون ريال قطري )2008 : 1.203 مليون ريال قطري( وودائع ألجل بقيمة 4.367 مليون ريال قطري )2008 : 7.987 
مليون ريال قطري( على التوالي، مودعة لدى بنوك جتارية في قطر. إن معظم الودائع ألجل مستحقة بالريال القطري، وهي 

قصيرة األجل بطبيعتها ومبتوسط أسعار فائدة يبلغ %6 )2008 : %4.1(.

21. رأس المال

20092008
ألفألف

ريال قطريريال قطري

املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل:
550.000.0005.500.0005.500.000 سهم بقيمة 10 ريال قطري للسهم

خالل 2008 متت زيادة رأس املال املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل مببلغ 500.000.000 ريال قطري عن طريق 
إصدار 50.000.000 سهم مجاني بقيمة 10 ريا لقطري للسهم.



صناعات قطر التقرير السنوي 2009 البيانات المالية الموحدة

22. االحتياطي القانوني
 

مت تأسيس صناعات قطر وفقًا للمادة 68 من قانون الشركات التجارية القطري رقم 5 لسنة 2002 والتي تنص على أن 
الشركة مستثناه من أحكام القانون املذكور.

وحيث أن النظام األساسي للشركة ال ينص على مخصص لالحتياطي القانوني، فان االحتياطي القانوني الذي يظهر في 
بيان املركز املالي ميثل مجموع االحتياطيات القانونية للشركات التابعة وحصة شركات املجموعة، أدرجت ألغراض التوحيد.

23. األرباح الموزعة المدفوعة والمقترحة

أقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح مببلغ 5 ريال قطري للسهم للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )2008 : 8 ريال قطري 
للسهم(. متت املصادقة على األرباح املوزعة لسنة 2008 وقدرها 4.4 بليون ريال قطري من قبل املساهمني في االجتماع 
السنوي  للجمعية العامة الذي عقد في 20 إبريل 2009 ومت دفعها الحقًا خالل 2009. سوف يتم عرض األرباح النهائية 

املقترحة للتوزيع للسنة للموافقة في االجتماع السنوي للجمعية العامة.
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ل فوائد
ي تحم

ت الت
سهيال

ض والت
24. القرو

2009
2008

ف
أل

ف
أل

سعر الفائدة
املنشأة

العملة
تاريخ االستحقاق

ريال قطري
ريال قطري

ض 1 
القر

ش السائد
ليبور + الهام

كافكو
دوالر أمريكي

2.694.551
1.335.206

ض 2
القر

ش السائد
ليبور + الهام

قطر ستيل
دوالر أمريكي

2016
1.642.701

1.760.665
ض 3 

القر
ليبور + %0.5

كافاك
دوالر أمريكي

2011
118.846

192.010
ض 4

القر
ليبور + %3

قطر ستيل
دوالر أمريكي

2014
92.983

127.851

ض 5
القر

ف قطر املركزي زائد 
صر

سعر م
%2.45

فريج
ريال قطري

2014
33.775

-
ض 6

القر
ليبور + %2

قطر ستيل
دوالر أمريكي

2009
-

123.709
ض 7

القر
ليبور + %2

قطر ستيل
دوالر أمريكي

2009
-

764.715
ض 8

القر
ثابت %3.21625

قطر ستيل
دوالر أمريكي

2009
-

182.075
ض 9 

القر
ثابت %4.4375

قطر ستيل
دوالر أمريكي

2009
-

255.213
ض جماعي

قر
ش السائد

ليبور + الهام
قاتفوين

دوالر أمريكي
2020

1.379.893
1.167.666

صيرة األجل
ض أخرى ق

قرو
قطر ستيل

34.702
127.991

5.997.451
6.037.101

ص : أقساط سداد مستحقة خالل سنة واحدة
ناق

)306.724(
)2.668.076(

جلزء غير املتداول
إجمالي ا

5.690.727
3.369.025
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24. القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد )تتمة (

القرض ألجل 1:
دخلت كافكو في اتقاقية مع احتاد للبنود يقودها اتش اس بي سي كوكيل للقرض في 2 ديسمبر 2007، للحصول على 

تسهيالت قرض ألجل مببلغ 1.6 بليون دوالر أمريكي لتمويل مشروع كافكو/5 وهو اآلن قيد التنفيذ. يحمل القرض فائدة 
بسعر ليبور زائد هامش الربح املعمول به. يستحق سداد القرض بأقساط نصف سنوية تبدأ بعد 4 سنوات من تاريخ أول 

سحب من القرض.

لقد تنازلت كافكو ملؤمتن الضمان عن جميع حقوقها احلالية واملستقبلية وملكيتها وحصتها في جميع املبالغ، مبوجب 
اتفاقيات مختلفة والتي قد تكون أو تصبح مستحقة الدفع وفقًا لالتفاقيات وصافي عائدات أية قضايا أو قرارات أو أحكام 

والتي قد تكون مستحقة االستالم أو استلمت في أي وقت من قبل املجموعة.

القرض ألجل 2:
ميثل هذا القرض تسهيالت بالدوالر األمريكي مكونة من قرض ألجل بقيمة 483.5 مليون دوالر أمريكي )اجلزء أ من 

القرض( وتسهيالت احتياطية بقيمة 75 مليون دوالر أمريكي )اجلزء ب من القرض( لتمويل عقود إنشائية لشركة قطر ستيل. 
يحمل القرض فوائد بسعر ليبور زائد هامش يتراوح من 0.8% إلى 1% في السنة )اجلزء أ( و 1% إلى 1.1% في السنة 
)اجلزء ب( وتكلفة إلزامية، إن وجدت. يستحق سداد اجلزء أ من القرض على 19 قسط مبعدل محدد مسبقًا على إجمالي 

مسحوبات اجلزء أ ابتداء من 6 أشهر بعد تاريخ إكمال مشاريع التوسعة ذات الصلة. يستحق سداد اجلزء ب على 8أقساط 
متساوية ابتداء من تاريخ سداد اجلزء أ الثاني عشر. الرصيد املبني أعاله ميثل املبالغ املسحوبة من قبل قطر ستيل كما في 

تاريخ بيان املركز املالي.

القرض ألجل 3:
ميثل هذا القرض تسهيالت بقيمة 212 مليون دوالر أمريكي مبوجب اتفاقية تسهيالت مت توقيعها في 8 أغسطس 2005 مع 
بنك محلـي إلعادة متويل رصيد غير مسدد من القرض السابق. يحمل القرض فوائد بسعر ليبور زائد هامش بنسبة %0.5 

في السنة، ويستحق سداده على 11 قسط نصف سنوي ابتداء من 9 مارس 2006.

القرض ألجل 4:
 مت احلصول على هذا القرض من قبل شركة تابعة لقطر ستيل لتمويل شراء آليات ويحمل فوائد بسعر 3% فوق ليبور للدوالر 
األمريكي. يبلغ إجمالي القرض 35 مليون دوالر أمريكي. يستحق سداد القرض على 11 قسط نصف سنوي ابتداء من 31 

ديسمبر 2008.  
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القرض ألجل 5:
خالل السنة دخلت فريج العقارية في اتفاقية إجارة مع بنك محلي في قطر للحصول على مبلغ 100 مليون ريال قطري. 
يستحق سداد القرض على 5 أقساط سنوية بقيمة 20 مليون ريال قطري للقسط ابتداء من 2010 ويحمل فوائد بسعر 

مصرف قطر املركزي زائد 2.45%. التسهيالت مضمومة برهن أول على عقار استثماري قيمته الدفترية 195.5 مليون ريال 
قطري )اإليضاح 12(.

القرض ألجل 6:
مت احلصول على هذا القرض الثانوي غير املضمون من قبل قطر ستيل ويحمل فوائد بسعر ليبور زائد 0.65% في السنة. 
كان القرض مستحق السداد بأقساط سنوية بقيمة 20 مليون دوالر أمريكي )72.8 مليون ريال قطري( و 34 مليون دوالر 

أمريكي )123.7 مليون ريال قطري( مستحق الدفع في 2007 و 2008 على التوالي. ولكن مت ترحيل السداد إلى فترة ستة 
أشهر أخرى بفائدة بسعر ليبور زائد 2%. مت سداد القرض بالكامل خالل السنة احلالية.

القرض ألجل 7:
مت احلصول على هذا القرض الثانوي غير املضمون من قبل قطر ستيل في 24 مايو 2007 ويحمل فوائد بسعر ليبور زائد 

1% في السنة. كان يستحق سداد هذا القرض بالكامل في 28 ديسمبر 2008 مببلغ 210 مليون دوالر أمريكي )يعادل 
764.7 مليون ريال قطري(. ولكن مت ترحيل السداد إلى فترة ستة أشهر أخرى بسعر فائدة ليبور زائد 2%. مت سداد 

القرض بالكامل خالل السنة احلالية.

القرض ألجل 8:
مت احلصول على هذا القرض الثانوي غير املضمون من قبل قطر ستيل بالدوالر األمريكي ويحمل فوائد بسعر %3.21625 

في السنة. مت سداد هذا القرض في دفعة واحدة بقيمة 50 مليون دوالر أمريكي )182 مليون ريال قطري( في 17 يونيو 
.2009

القرض ألجل 9:
ميثل هذا القرض تسهيالت لقرض ثانوي قصير األجل غير مضمون، ويحمل فوائد بسعر 4.4375% في السنة. مت سداد 

القرض في دفعة واحدة مببلغ 70.1 مليون دوالر أمريكي )255.2 مليون ريال قطري( في 10 يونيو 2009.

القرض اجلماعي
)1(  قامت قاتوفني، وهي مشروع مشترك لقابكو، بالدخول في اتفاقية قرض مع بنوك متعددة يقودها بنك سوسوتيه جينيرال 

بصفته وكيل القرض بقيمة 760 مليون دوالر أمريكي من أجل متويل إنشاء مصنع قاتوفني. يحمل هذا القرض فائدة 
بسعر ليبور زائد هامش بنسبة 0.5%. يتم سداد القرض على أقساط نصف سنوية وتنتهي أخر دفعة في 30 يونيو 

.2020

      لقد تنازلت قاتوفني للجهة الضامنة عن جميع حقوقها احلالية واملستقبلية وملكيتها ومنافعها في ومبوجب االتفاقيات 
املختلفة واملبالغ التي قد تكون أو تصبح في أي وقت مستحقة الدفع لها وفقًا لالتفاقيات وصافي العائدات من أية 

مطالبات أو أحكام والذي قد يصبح في أي وقت مستحق االستالم أو مت استالمه من قبل قاتوفني.
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)2(  خالل السنة دخلت قابكو في تسهيالت مرابحة لسحوبات متعددة ملبلغ يصل إلى 200 مليون دوالر أمريكي، ويبدأ 
السحب في 1 مارس 2010. حتمل التسهيالت أرباح بسعر 5.5% في السنة، ويستحق سدادها في 29 فبراير 2013.

قروض أخرى قصيرة األجل 
متثل هذه تسهيالت مدفوعات غير مضمونة تقدمها الشركات التابعة لشركة قطر ستيل ألغراض توفير رأس مال عامل.

25. مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

20092008
ألفألف

ريال قطريريال قطري

177.080153.740الرصيد كما في 1 يناير
42.18958.832املخصص للسنة

)35.492()39.711(مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني املدفوعة

179.558177.080الرصيد كما في 31 ديسمبر
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26. الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع

20092008
ألفألف

ريال قطريريال قطري

364.781616.754دائنون جتاريون
-125.082مخصص للمساهمة لألنشطة االجتماعية والرياضية

626.944750.567مصاريف مستحقة ودائنون آخرون

1.116.8071.367.321

أدرج في املصاريف املستحقة الدفع والدائنون اآلخرون مبلغ 34.3 مليون ريال قطري )2008 : 200 مليون ريال قطري( 
مستحقة لدولة قطر، ميثل املبلغ مساعدة من دولة قطر ومت اعتباره كقرض بدون فوائد يتم دفعه عند الطلب.

27. اإلفصاحات حول األطراف ذات العالقة

املعامالت مع األطراف ذات العالقة
هذه املعامالت متثل املعامالت مع األطراف ذات العالقة وهم املساهمون والشركاء باملشاريع املشتركة وأعضاء مجلس 

اإلدارة واإلدارة العليا للمجموعة والشركات التي يكونون فيها املالك الرئيسيون. يتم اعتماد سياسة األسعار وشروط هذه 
املعامالت من قبل اإلدارة املعنية. 

املعامالت مع األطراف ذات العالقة الواردة في بيان الدخل املوحد هي كالتالي:

مشترياتمبيعات
مصاريف بيع 

إيرادات أخرىمدفوعات إيجاراتومصاريف أخرى
ألفألفألفألفألف

السنة المنتهية في 
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري31 ديسمبر 2009

123.4421.453.51424.94911.5211.819مساهمون رئيسيون
38.566--441.280359.190شركات زميلة

1.830.14895.062123.93817.68612.639أطراف أخرى ذات عالقة

2.394.8701.907.766148.88729.20753.024
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27. اإلفصاحات حول األطراف ذات العالقة ) تتمة (

املعامالت مع األطراف ذات العالقة ) تتمة (

مشترياتمبيعات
مصاريف بيع 

إيرادات أخرىمدفوعات إيجاراتومصاريف أخرى
ألفألفألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريالسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008

805.2461.711.10019.12723.6954.450مساهمون رئيسيون
27.482-714.659416.07040شركات زميلة

10.776-3.722.37113.532136.904أطراف أخرى ذات عالقة

5.242.2762.140.702156.07123.69542.708

أرصدة األطراف ذات العالقة:
املستحق من األطراف ذات العالقة

20092008
ألفألف

ريال قطريريال قطري

34.326138.186املساهمون الرئيسيون
34.4647.550املشاريع املشتركة

103.385111.318شركات زميلة
319.567309.065أطراف أخرى ذات عالقة

491.742566.119

املستحق لألطراف ذات العالقة

20092008
ألفألف

ريال قطريريال قطري

343.864742.134املساهمون الرئيسيون
8.3164.004املشاريع املشتركة

45.2401.402شركات زميلة
80.925110.739أطراف أخرى ذات عالقة

478.345858.279

املبيعات إلى واملشتريات من األطراف ذات العالقة تتم وفقًا ألسعار السوق العادية. األرصدة القائمة في نهاية السنة غير 
مضمونة بضمانات وبدون فوائد ويتم سدادها نقدًا. ليست هنالك أية ضمانات مقدمة من أو إلى أي طرف ذي عالقة فيما 
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يتعلق باألرصدة الدائنة أو املدينة. كما في السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 لم تسجل أي خسارة انخفاض في قيمة 
األرصدة املدينة من قبل األطراف ذات العالقة )2008 : ال شيء(. في كل سنة يتم تقييم احلالة املالية لكل طرف ذي عالقة 

وكذلك يتم تقييم األسواق التي تعمل فيها األطراف ذات العالقة.

بلغت املكافآت ملجلس اإلدارة واملسئولني اآلخرين باإلدارة العليا كالتالي :

20092008
ألفألف

ريال قطريريال قطري

27.03925.055مكافآت قصيرة األجل
7351.289مساهمة لصندوق التقاعد للموظفني القطريني

27.77426.344

28. الحصة في المشاريع المشتركة

تعكس املبالغ التالية حصة املجموعة النسبية على أساس التجميع، في موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف شركات 
املشاريع املشتركة املضمنة في هذه البيانات املالية املوحدة.

20092008
ألفألف

ريال قطريريال قطري

الموجودات
4.944.5288.290.000موجودات متداولة

13.453.0478.918.797موجودات غير متداولة

18.397.57517.208.797

المطلوبات
1.171.2601.900.079املطلوبات املتداولة

4.340.1083.120.058مطلوبات غير متداولة

5.511.3685.020.137
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28. الحصة في المشاريع المشتركة ) تتمة (

20092008
ألفألف

ريال قطريريال قطري
اإليرادات

5.669.3078.973.476مبيعات
404.507305.528إيرادات أخرى

6.073.8149.279.004

المصاريف
2.378.0582.633.519تكاليف مباشرة

5.8397.842فوائد ومصاريف متويل
110.806164.476مصاريف بيع

341.290297.233مصاريف عمومية وإدارية

2.835.9933.103.070

29. االلتزامات

20092008
ألفألف

ريال قطريريال قطري

التزامات بنفقات رأسمالية
نفقات رأسمالية تقديرية مت التعاقد عليها

ولكن لم تخصص لها مبالغ كما في تاريخ 
بيان املركز املالي:

7.560.6488.394.013عقارات ومعدات وأدوات

)أ( دخلت قطر ستيل في التزامات بأمر شراء مفتوح لتوريد بضاعة رأسمالية متنوعة مببلغ 159.86 مليون ريال قطري.

)ب(  كما في 31 ديسمبر 2009 وافق مجلس إدارة قابكو على نفقات رأسمالية بقيمة 99 مليون ريال قطري )2008 : 
1.441 مليون ريال قطري( وبلغت حصة املجموعة : 80 مليون ريال قطري )2008 : 1.153 مليون ريال قطري(.

)ج(  في 25 مايو 2009 وقعت قابكو اتفاقية مع شركة يو اتش دي إي )UHDE( إلنشاء مشروع قابكو بولي ايثلني 
منخفض الكثافة 3 بعقد قيمته 558.6 مليون دوالر أمريكي. أدرجت ضمن إجمالي االلتزامات حصة املجموعة من 

االلتزامات الرأسمالية وقدرها 1.234.5 مليون ريال قطري.

)د(  أدرجت في إجمالي االلتزامات حصة املجموعة من التزامات النفقات الرأسمالية لشركة قاتوفني والبالغة 94.2 مليون 
ريال قطري )2008 : 468 مليون ريال قطري(.
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)هـ(  في 2 ديسمبر 2007 وقعت كافكو اتفاقية مع شركة هايونداي كونستركشن اند اجننيرجن ملتد وشركة سنامبروجيتي 
اس بي ايه لبناء مصنع جديد لليوريا واألمونيا ومركزات يوريا فورمالدهايد /85.  تبلغ قيمة العقد شاملة أوامر 

التغيير 3.515.5 مليون دوالر أمريكي )حصة املجموعة : 2.636.6 مليون دوالر أمريكي(.

)و(  في 9 أكتوبر 2009 وقعت قطر لألسمدة )قافكو( اتفاقية مع شركتي هايونداي كونستركشن اند اجننيرجن 
وسنامبروجيتي اس بي ايه لبناء مصنع جديد لليوريا. تبلغ قيمة العقد 620 مليون دوالر أمريكي، وتبلغ حصة املجموعة 

منها 465 مليون دوالر أمريكي.

)ز(  وقعت كافكو اتفاقية مع شركة قطر للصناعات الوسيطة القابضة احملدودة اتفاقية لتأسيس شركة باسم “شركة قطر 
للميالمني” لبناء مصنع إلنتاج امليالمني. تبلغ قيمة العقد 348.8 مليون دوالر أمريكي )2008 : 318.1 مليون دوالر 

أمريكي وبلغت حصة املجموعة 261.6 مليون دوالر أمريكي )2008 : 238.6 مليون دوالر أمريكي(، وسوف متتلك 
كافكو حصة بنسبة 60% من شركة قطر للميالمني. 

)ح(  وقعت كافكو اتفاقية مع شركة يوريا كاسال اس.إيه لبناء مشروع تطوير مصنع اليوريا/1. وتبلغ قيمة العقد شاملة 
أوامر التغيير 95.153.395 دوالر أمريكي )حصة املجموعة : 71.365.046 دوالر أمريكي(.

)ط(  في 2008 لقد صادق مجلس إدارة فريج العقارية بالتزامات بتكلفة إجمالية قدرها 37.4 مليون ريال قطري )حصة 
املجموعة 12.7 مليون ريال قطري(. 

)ي(  لقد صادق مجلس إدارة صناعات قطر على التزامات بقيمة 68 مليون ريال قطري للتصميم التفصيلي لبرج صناعات 
قطر. كما في 31 ديسمبر 2009 بلغ مجموع االلتزمات 53 مليون ريال قطري.

)ك(  كما في 31 ديسمبر 2008 صادق مجلس إدارة كفاك بالتزامات بقيمة 2 مليون دوالر أمريكي لنفقات رأسمالية مختلفة. 
بلغت حصة املجموعة 1 مليون دوالر أمريكي.

التزامات اإليجارات التشغيلية
دخلت املجموعة في اتفاقية إيجار مع شركة قطر للبترول بخصوص أرض سيبنى عليها مصنع والستخدام املرسى. 

باإلضافة إلى هذا فإن صناعات قطر قد دخلت في اتفاقية مع حكومة دبي تكون الشركة مبوجبها ملتزمة بإيجارات سنوية 
محتملة لألرض املقام عليها جتهيزات املصنع.
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29. االلتزامات ) تتمة (

التزامات اإليجارات التشغيلية )تتمة(
احلد األدنى ملدفوعات اإليجار كما في 31 ديسمبر كما يلي:

20092008
ألفألف

ريال قطريريال قطري

48.24528.368خالل سنة واحدة
77.00555.685بعد سنة وال تزيد عن خمس سنوات

275.762205.103أكثر من خمس سنوات

401.012289.156

30. تعهدات هامة

لقد وافق املساهمون في كفاك وقطر للبترول )باستثناء صناعات قطر( على شراء 100% من البضاعة املنتجة من قبل شركة 
قطر لإلضافات البترولية واجلاهزة للتصدير وذلك مبوجب اتفاقيات الشراء املوقعة في 14 أبريل 1997 واملعدلة الحقًا في 
9 أغسطس 2002. وفقًا لقرار مجلس اإلدارة رقم 6 لسنة 2008 املؤرخ 19 مايو 2008 تبقى اتفاقيات الشراء املذكورة 

أعاله سارية املفعول حتى 31 ديسمبر 2008، وبعد ذلك تتولى كفاك كل املسئولية عن مبيعات وتسويق املنتجات وقد اكملت 
كفاك التفاوض حول اتفاقيات بيع وشراء مختلفة وفقًا لشروط جتارية مع عدد من املشترين ومنهم مساهمون حاليون ومع 

شركاتهم األم، ابتداءًا من 1 يناير 2009.

تعهدت قطر للبترول بأن تقوم بانتاج وتسليم وبيع الكميات التي تطلبها قطر لإلضافات البترولية من حني آلخر من الغاز 
والبيوتان )يسميان معًا لقيم وقود املصنع( لغرض تشغيل مصنعها. إن بنود هذا التعهد مضمنة في اتفاقية بيع وشراء 

لقيم البيوتان والغاز املوقعة بني كفاك وقطر للبترول في 14 ابريل 1997 واملعدلة الحقًا في 9 أغسطس 2002. تسري هذه 
االتفاقية حتى انتهاء أو إنهاء اتفاقية املشروع املشترك.

31. االلتزامات المحتملة

كما في 31 ديسمبر للمجموعة التزامات محتملة بقيمة 298.6 مليون ريال قطري )31 ديسمبر 2008 : 4.9 مليون ريال 
قطري( وتتعلق بضمانات بنكية وأخرى والتي تنشأ خالل األعمال العادية، وال تتوقع املجموعة أن تنشأ عنها مطلوبات هامة:
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31. االلتزامات المحتملة ) تتمة (

20092008
ألفألف

ريال قطريريال قطري

109.794218.859خطابات ضمان
188.772190.230ضمانات بنكية
-47.339قضايا قانونية

345.905409.089

32. البيانات القطاعية

ألغراض إدارية نظمت املجموعة في وحدات أعمال على أساس املنتجات واخلدمات وتشمل أربعة قطاعات تشغيلية كالتالي:

-  قطاع البتروكيماويات : يقوم بإنتاج وبيع االيثلني والبولي ايثلني ومادة ام تي بي إي )MTBE( وامليثانول ومنتجات 
بتروكيماوية أخرى.

- قطاع األسمدة : يقوم بإنتاج وبيع اليوريا واألمونيا ومنتجات أخرى.
- قطاع احلديد : يقوم بإنتاج وبيع قضبان احلديد وأشكال احلديد األخرى.

- القطاع العقاري : يعمل في قطاع االستثمارات العقارية وإدارة العقارات والتأجير.

تقوم اإلدارة مبراقبة نتائج تشغيل وحدات األعمال باملجموعة بصورة منفصلة ألغراض اتخاذ القرارات حول توزيع املوارد 
وتقييم األداء. يتم تقييم أداء القطاعات بناء على أرباح أو خسائر التشغيل والتي تقاس في بعض األوجه، كما يبني اجلدول 

أدناه، بصورة مختلفة من الربح أو اخلسارة في البيانات املالية املوحدة.
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32. البيانات القطاعية

اجلدول التالي يعرض بيانات اإليرادات واإلرباح املتعلقة بقطاعات التشغيل باملجموعة للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 
و 2008 على التوالي:

اإلجماليالعقاراتاحلديداألسمدةالبتروكيماويات
ألفالفألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

  السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009
3.187.2412.479.9503.987.3602.1169.656.667إجمالي اإليرادات

النتائج:
1.964.9191.272.0241.777.6448805.015.467نتائج القطاع

58.562إيرادات غير موزعة
)195.822(مصاريف غير موزعة

4.878.207ربح السنة

اإلجماليالعقاراتاحلديداألسمدةالبتروكيماويات
ألفالفألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

  السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008
14.743.056-4.383.8154.589.6615.769.580إجمالي اإليرادات

النتائج:
7.277.266-2.742.7073.514.5921.019.967نتائج القطاع

14.136إيرادات غير موزعة
)14.276(مصاريف غير موزعة

7.277.126ربح السنة
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اجلدول أدناه ميثل موجودات قطاعات التشغيل باملجموعة للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 و31 ديسمبر 2008 على 
التوالي:

اإلجماليتعديالتالعقاراتاحلديداألسمدةالبتروكيماويات
ألفألفالفألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

موجودات القطاع
7.887.06810.341.6568.137.969220.080534.51627.121.289في 31 ديسمبر 2009

7.913.2439.169.3299.085.252121.1021.160.73627.449.662في 31 ديسمبر 2008

إيضاحات:

)1(  املبلغ املدرج في عمود تعديالت أعاله ميثل املوجودات املدرجة في سجالت صناعات قطر والتي ال ميكن توزيعها على 
القطاعات األساسية.

)2( البيانات القطاعية أعاله تتعلق فقط بالشركات التابعة وشركات املشاريع املشتركة.

33.  إدارة المخاطر المالية

األهداف والسياسات
تشتمل املطلوبات املالية الرئيسية للمجموعة، غير املشتقات، على قروض حتمل فوائد ودائنون وبعض املدفوعات املستحقة 
ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة. الغرض األساسي لهذه املطلوبات املالية هو احلصول على متويل لعمليات املجموعة. 

ولدى املجموعة موجودات مالية مختلفة مثل استثمارات متاحة للبيع واستثمارات بغرض املتاجرة واملدينون التجاريون وذمم 
مدينة أخرى ومبالغ مستحقة من األطراف ذات العالقة ونقد وودائع قصيرة األجل وهي ناجتة مباشرة من عمليات املجموعة.  

وتدخل املجموعة أيضًا في صفقات للمشتقات، بصورة أساسية عقود تبادل أسعار الفائدة، ألغراض إدارة مخاطر أسعار 
الفائدة الناجتة من عمليات املجموعة ومصادر متويلها. من سياسة املجموعة والتي استمرت خالل 2008 و 2009 أن ال 

تدخل املجموعة في املتاجرة باملشتقات.

إن املخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات املالية للمجموعة هي مخاطر التدفقات النقدية من أسعار الفائدة ومخاطر السيولة 
ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار األسهم ومخاطر االئتمان. يقوم مجلس اإلدارة مبراجعة السياسات واملوافقة 

عليها إلدارة كل من هذه املخاطر، والتي نلخصها فيما يلي:

مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في خطر تأثير تغيرات األسعار بالسوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار 
األسهم على الربح أو حقوق املساهمني أو على األدوات املالية اخلاصة باملجموعة. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو 
مراقبة تعرض املجموعة ملخاطر السوق في نطاق مقبول مع زيادة العائدات. لدى املجموعة مجموعة من النطاقات املقبولة 

مبنية على قيمة املخاطر التي ميكن أن تكون مقبولة، وتتم مراجعتها بصورة منتظمة.
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33.  إدارة المخاطر المالية ) تتمة (

مخاطر أسعار الفائدة
تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في أن تتقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ألداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة 
بالسوق. إن تعرض املجموعة ملخاطر التغير في أسعار الفائدة بالسوق يتعلق أساسًا بالقروض التي حتمل فوائد والودائع 

قصيرة األجل بأسعار فائدة عائمة.

إن تعرض املجموعة خلطر التغيرات في أسعار الفائدة بالسوق يتعلق أساسًا باملوجودات واملطلوبات املالية للمجموعة 
بأسعار فائدة عائمة واألدوات املالية بأسعار ثابتة. إلدارة مخاطر التغيرات في أسعار الفائدة العائمة على قروضها، دخلت 

املجموعة في عقود تبادل أسعار الفائدة كما مت شرحه في اإليضاح 19. مبوجب اتفاقيات التبادل سوف تدفع املجموعة 
أسعار فائدة ثابتة وتقبض أسعار فائدة عائمة املتفق عليها.

اجلدول التالي يعكس حساسية بيان الدخل املوحد )نتيجة للودائع حتت الطلب( والعقارات واآلالت واملعدات واملشاريع قيد 
التطوير )نتيجة لتكلفة الفوائد املرسملة( وحقوق املساهمني )نتيجة لعقود تبادل أسعار الفائدة( لتغيرات معقولة محتملة 

في أسعار الفائدة بعدد 25 نقطة أساس، مع ثبات جميع املتغيرات األخرى.  إن حساسية بيان الدخل املوحد والعقارات 
واآلالت واملعدات وحقوق املساهمني هو تأثير التغيرات املفترضة في أسعار الفائدة لسنة واحدة، بناء على املوجودات املالية 

واملطلوبات املالية بأسعار فائدة عائمة كما في 31 ديسمبر 2009. يتوقع أن يكون النقص في أسعار الفائدة مساويًا 
ومعاكسًا لتأثير الزيادات املبينة. 
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33.  إدارة المخاطر المالية ) تتمة (

صافي التأثير على

الربح + 25 نقاط 
أساس

العقارات واآلالت 
واملعدات + 25 نقطة 

أساس
حقوق املساهمني + 25 

نقطة أساس
ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطري
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

أدوات بأسعار متغيرة :
--5.036ودائع حتت الطلب

-3.413)9.615(قروض وتسهيالت حتمل فوائد
)7.549(-)82(مشتقات

)4.661(3.413)7.549(

صافي التأثير على

الربح + 25 نقاط 
أساس

العقارات واآلالت 
واملعدات + 25 نقطة 

أساس
حقوق املساهمني + 25 

نقطة أساس
ريال قطريريال قطريريال قطري

السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008
أدوات بأسعار متغيرة :

--2.324ودائع حتت الطلب
-)6.506()8.836(قروض وتسهيالت حتمل فوائد

)1.586(--مشتقات

)6.512()6.506()1.586(

مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في أن يفشل أحد عمالء املجموعة في الوفاء بالتزام وبذلك يسبب خسارة مالية للمجموعة. تعمل 

املجموعة للحد من املخاطر االئتمانية بالنسبة للبنوك بالتعامل فقط مع مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني جيد. بالنسبة 
ملخاطر العمالء تقوم املجموعة باملراقبة املستمرة وتوزع القيمة اإلجمالية للمعامالت بني العمالء املعتمدين. إن القيمة الدفترية 

للموجودات املالية املدرجة في هذه البيانات املالية املوحدة بعد خصم خسائر انخفاض القيمة، متثل احلد األقصى لتعرض 
املجموعة للمخاطر االئتمانية.

املخاطر االئتمانية الناشئة من املوجودات املالية األخرى للمجموعة، تكون ناشئة من فشل العمالء في السداد، ويكون أقصى 
حد للمخاطر معاداًل للقيمة الدفترية لهذه األدوات املالية كالتالي:

20092008
ألفألف

ريال قطريريال قطري

5.833.2569.189.662أرصدة لدى البنوك )باستثناء النقد(
1.414.8161.191.344مدينون جتاريون وموجودات أخرى

491.742566.119مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
2.277120.755موجودات مالية أخرى

7.742.09111.067.880
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33.  إدارة المخاطر المالية ) تتمة (

مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم استطاعة املجموعة الوفاء بالتزاماتها املالية عند استحقاقها. إن وسيلة املجموعة إلدارة 
مخاطر السيولة هو أن تضمن بقدر اإلمكان أن يكون لديها دائمًا سيولة كافية لسداد التزاماتها عند استحقاقها، في 

الظروف العادية وظروف الضغط، ودون أن تتكبد خسائر غير مقبولة أو املخاطرة بسمعة املجموعة.

تعمل املجموعة للحد من مخاطر السيولة لديها عن طريق االحتفاظ بأرصدة كافية لدى البنوك واحلصول على تسهيالت 
بنكية. تتطلب شروط املبيعات باملجموعة سداد األرصدة املدينة خالل 30 يومًا من تاريخ البيع. يتم سداد الذمم الدائنة 

التجارية خالل 45 - 60 يومًا من تاريخ الشراء.

اإلجماليأكثر من 5 سنوات1 – 5 سنواتأقل من سنة
ألفألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

1.116.807-1.025.67591.132دائنون جتاريون ومبالغ مستحقة
420.0691.960.9954.410.5316.791.595قروض وتسهيالت حتمل فوائد

478.345-473.5944.752مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
288.035-28.103259.932مطلوبات مالية أخرى

1.947.4412.316.8114.410.5318.674.782اإلجمالي

اإلجماليأكثر من 5 سنوات1 – 5 سنواتأقل من سنة
ألفألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريالسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008

1.367.321--1.367.321دائنون جتاريون ومبالغ مستحقة
2.726.9911.983.1332.669.1147.379.238قروض وتسهيالت حتمل فوائد

858.279--858.279مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
755.419-165.751589.668مطلوبات مالية أخرى

5.118.3422.572.8012.669.11410.360.257اإلجمالي

مخاطر العمالت
تتمثل مخاطر العمالت في أن تتقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار 

صرف العمالت األجنبية. 

إن سعر الدوالر األمريكي مثبت بالريال القطري، ولذلك ال تعتبر األرصدة بالدوالر األمريكي بأنه متثل مخاطر عمالت هامة.

اجلدول التالي يعكس تعرض املجموعة ملخاطر العمالت األجنبية كما في 31 ديسمبر، نتيجة ملوجوداتها ومطلوباتها املالية. 
يحتسب التحليل تأثير تغير محتمل معقول في سعر الريال القطري مقابل اجلنيه االسترليني واليورو، مع ثبات جميع 
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املتغيرات األخرى، على بيان الدخل )نتيجة للقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية ذات احلساسية ملخاطر العمالت(. 
يتوقع أن يكون تأثير النقص في أسعار العمالت األجنبية مساويًا ومعاكسًا لتأثير الزيادات املبينة:

التغير في سعر العمالت 
التأثير على بيان الدخلمقابل الريال القطري

ألف
ريال قطري

2009
57+5٪جنيه استرليني

2.973+5٪يورو

2008
93+5%جنيه استرليني

15.083+5%يورو

مخاطر أسعار األسهم
تتعرض استثمارات املجموعة املدرجة وغير املدرجة بالبورصة ملخاطر أسعار األسهم الناشئة من عدم التيقن من قيم 

االستثمارات مستقباًل. تقوم املجموعة بإدارة مخاطر أسعار األسهم عن طريق التنويع ووضع حدود لالستثمارات بصورة 
فردية وإجمالي محافظ األدوات االستثمارية. تقدم تقارير لإلدارة العليا للمجموعة على أساس منتظم وتتم مراجعتها من قبل 

مجلس اإلدارة.

في تاريخ بيان املركز املالي بلغ حجم التعرض للمخاطر على األوراق املالية غير املدرجة بالبورصة بالتكلفة 2.1 مليون ريال 
قطري )2008 : 2.2 مليون ريال قطري(.

في تاريخ بيان املركز املالي بلغت القيمة العادلة ملخاطر األوراق املالية املدرجة بالبورصة 414.96 مليون ريال قطري 
)2008 : 370.64 مليون ريال قطري( وتشمل كال من استثمارات متاحة للبيع واستثمارات محتفظ بها للمتاجرة. إن أي 

زيادة أو نقص بنسبة 10% في مؤشر بورصة قطر سوف يكون له تأثير يقارب 12.85 مليون ريال قطري )2008 : 12.51 
مليون ريال قطري( على بيان الدخل املوحد بالنسبة لالستثمارات احملتفظ بها للمتاجرة. بالنسبة لالستثمارات املتاحة للبيع 

سيكون ألي نقص بنسبة 10% في مؤشر بورصة قطر تأثير يقارب 28.65 مليون ريال قطري )2008 : 24.77 مليون ريال 
قطري( على بيان الدخل املوحد أو حقوق املساهمني باملجموعة، ويعتمد ذلك على ما إذا كان االنخفاض هامًا ومستمرًا. إن 

زيادة 10% في قيمة األوراق املالية املدرجة بالبورصة سوف يؤثر على حقوق املساهمني مببلغ مماثل ولكن لن يكون لها تأثير 
على بيان الدخل ما لم يكن هناك قيد انخفاض مرتبط بها. 

إدارة رأس املال
يشتمل رأس املال على حقوق املساهمني بالشركة األم ناقص صافي احتياطي األرباح غير احملققة. 

إن الهدف األساسي إلدارة رأس مال املجموعة هو أن حتافظ على تصنيف ائتماني قوي ونسب رأسمالية صحية من أجل 
دعم أعمالها وزيادة قيمة حقوق املساهمني.

تقوم املجموعة بإدارة بنية رأسمالها وإدخال تعديالت عليها في ضوء التغيرات في األحوال االقتصادية. للمحافظة على بنية 



صناعات قطر التقرير السنوي 2009 البيانات المالية الموحدة

33.  إدارة المخاطر المالية ) تتمة (

إدارة رأس املال )تتمة(
رأس املال أو تعديلها قد تزيد املجموعة األرباح املوزعة للمساهمني أو تصدر أسهمًا جديدة. لم تدخل الشركة تعديالت في 

األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 و31 ديسمبر 2008.

تراقب املجموعة رأسمالها باستخدام نسبة مديونية رأس املال، وهي صافي الدين مقسومًا على إجمالي رأس املال زائد 
صافي الدين. إن سياسة املجموعة هو  احلفاظ على نسبة مديونية رأس املال أقل من 50%.  حتتسب املجموعة ضمن 

املديونية القروض والتسهيالت والدائنني التجاريني واألرصدة املدينة األخرى التي حتمل فوائد ناقص النقد والبنود املماثلة 
للنقد. يشتمل رأس املال على حقوق املساهمني في الشركة األم بعد خصم احتياطي األرباح غير احملققة.

20092008
ألفألف

ريال قطريريال قطري

5.998.4516.037.101القروض والتسهيالت التي حتمل فوائد
1.116.8071.367.321الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع

478.345858.279املبالغ املستحقة ألطراف ذات عالقة
288.035755.419املطلوبات املالية األخرى

7.881.6389.018.120
)5.936.227()4.840.231(ناقص النقد والبنود املماثلة للنقد

3.041.4073.081.893صافي املديونية

19.047.25818.242.969حقوق املساهمني
)141.213()142.262(التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة

307.165634.665احتياطي التحوط

19.212.16118.736.421

22.253.56821.818.314رأس المال وصافي الدين

14.13%13.67٪نسبة مديونية رأس املال



111

34. القيمة العادلة لألدوات المالية

فيما يلي مقارنة للقيمة الدفترية والقيمة العادلة ألنواع األدوات املالية للمجموعة املدرجة في البيانات املالية املوحدة:

القيمة العادلةالقيمة الدفترية
2009200820092008

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

الف
ريال قطري

الموجودات المالية
288.630247.773288.630247.773االستثمارات املتاحة للبيع

1.527.0401.297.5571.527.0401.297.557املدينون وذمم مدينة أخرى
491.742566.119491.742566.119لدى أطراف ذات عالقة

128.505125.051128.505125.051استثمارات للمتاجرة
موجودات مالية أخرى:

2.277120.7552.277120.755عقد صرف عمالت أجنبية آجلة
5.833.7869.445.2075.833.7869.445.207أرصدة لدى البنوك ونقد

8.271.98011.802.4628.271.98011.802.462املجموع

المطلوبات المالية
5.998.4516.037.1015.998.4516.037.101قروض وتسهيالت حتمل فوائد

1.116.8071.367.3211.116.8071.367.321الدائنون وذمم دائنة أخرى
478.345858.279478.345858.279ألطراف ذات عالقة

مطلوبات مالية أخرى:
287.094589.668287.094589.668عقود تبادل أسعار فائدة 

941165.751941165.751عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

7.881.6389.018.1207.881.6389.018.120املجموع

تدرج القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية باملبلغ الذي ميكن أن يتم به تبادل األداة املالية في صفقة مالية بني طرفني 
راغبني في التبادل بدون إكراه أو في بيع للتصفية. مت استخدام الطرق واالفتراضات التالية لتقدير القيمة العادلة.

•  إن النقد والودائع قصيرة األجل، واملدينني التجاريني والدائنني التجاريني واملطلوبات املتداولة األخرى تقارب قيمتها 
الدفترية عمومًا نظرًا ألنها أدوات قصيرة األجل.

•��إن القيمة العادلة لألدوات غير املتداولة والقروض من البنوك واملطلوبات املالية األخرى وااللتزامات مبوجب اإليجارات 
التمويلية وكذلك املطلوبات غير املالية يتم تقديرها بخصم التدفقات النقدية املستقبلية باستخدام األسعار احلالية للديون 

التي لها شروط ومخاطر ائتمانية واستحقاقات متبقية مماثلة.

•��إن القيمة العادلة للموجودات املالية للبيع واالستثمارات احملتفظ بها للمتاجرة تؤخذ من أسعار السوق املتداولة في أسواق 
نشطة.

•��تدخل املجموعة في أدوات املشتقات املالية مع أطراف مختلفة. وهي أساسًا املؤسسات املالية ذات التصنيف االستثماري. 
إن املشتقات التي تقيم باستخدام تقنيات تقييم ذات بيانات سوقية واضحة هي أساسًا عقود تبادل أسعار الفائدة وعقود 
صرف العمالت األجنبية اآلجلة وعقود السلع اآلجلة. تشمل تقنيات التقييم األكثر استخدامًا التسعير املستقبلي ومناذج 
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34. القيمة العادلة لألدوات المالية ) تتمة (

عقود التبادل، باستخدام عمليات حسابية للقيمة احلالية. تستخدم النماذج بيانات مختلفة، وتشمل اجلودة االئتمانية للطرف 
اآلخر وأسعار صرف العمالت الفورية واملؤجلة ومنحنيات أسعار الفائدة ومنحنيات األسعار اآلجلة وسلعة األساس.

تدرج القيمة العادلة 
كما في 31 ديسمبر 2009 حتتفظ املجموعة باألدوات املالية التالية بالقيمة العادلة:

تستخدم املجموعة التدرج التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات املالية حسب تقنيات التقييم:

األسعار املتداولة )غير املعدلة( في أسواق نشطة ملوجودات أو مطلوبات مماثلة.:املستوى 1
تقنيات أخرى والتي تكون جميع بياناتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة املسجلة، واضحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.:املستوى 2 
التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثير هام على القيمة العادلة املسجلة والتي ال تعتمد على بيانات سوقية واضحة.:املستوى 3

حتتفظ املجموعة باألدوات املالية التالية بالقيمة العادلة:

املستوى 3املستوى 2املستوى 1اإلجمالي

في 31 ديسمبر 2009
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

موجودات تم قياسها بالقيمة العادلة
--286.450286.450استثمارات مالية متاحة للبيع 

--128.505128.505استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
موجودات مالية أخرى:

-2.277-2.277عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

مطلوبات تم قياسها بالقيمة العادلة
مطلوبات مالية أخرى:

-287.094-287.094عقود تبادل أسعار الفائدة
-941-941عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

خالل السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009 لم حتدث حتويالت بني املستوى 1 واملستوى الثاني للقيمة العادلة، ولم 
حتدث حتويالت إلى أو من مستوى 3 للقيمة العادلة.

إن القيمة العادلة لألدوات املالية، باستثناء بعض االستثمارات املتاحة للبيع غير املتداولة املدرجة بالتكلفة، ال تختلف جوهريًا 
عن قيمتها الدفترية.
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35. القرارات والتقديرات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد البيانات املالية املوحدة أن تتخذ اإلدارة بعض القرارات والتقديرات واالفتراضات والتي تؤثر على مبالغ 
اإليرادات واملصاريف واملوجودات واملطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات احملتملة في تاريخ بيان املركز املالي. ولكن قد ينتج 
عدم دقة هذه االفتراضات عن نتائج تتطلب إدخال تعديالت هامة على القيمة الدفترية على أي موجودات أو مطلوبات تتأثر 

في الفترات املستقبلية.

القرارات
خالل تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة اتخذت اإلدارة القرارات التالية التي لها تأثيرات هامة جدًا على املبالغ احملققة 

في البيانات املالية.

انخفاض قيمة االستثمارات املتاحة للبيع
تعامل املجموعة االستثمارات الرأسمالية املتاحة للبيع بأنها منخفضة القيمة عندما يكون هنالك انخفاض هام أو مستمر 

في القيمة العادلة إلى أقل من تكلفتها أو عند وجود أدلة موضوعية أخرى لالنخفاض. إن حتديد ما هو االنخفاض »الهام« 
أو »املستمر« يحتاج إلى اتخاذ قرار. تقوم املجموعة بتقييم االستثمارات على أساس كل حالة على حدة وتأخذ في االعتبار 

التقلبات العادية في أسعار األسهم بالنسبة لألسهم املتداولة والتدفقات النقدية املستقبلية وعوامل اخلصم لألسهم غير 
كما في تاريخ بيان املركز املالي لم تدرج املجموعة أي مخصص لالنخفاض في قيمة االستثمارات املتاحة للبيع  املتداولة. 

)2008 : 31 مليون ريال قطري(.

التقديرات واالفتراضات
فيما يلي شرح لالفتراضات الرئيسية املتعلقة بالتقديرات املستقبلية في تاريخ بيان املركز املالي والتي تشتمل على مخاطر 

هامة تدعو إلدخال تعديالت مادية في القيم الدفترية للموجودات واملطلوبات في السنة املالية القادمة.

انخفاض قيمة الذمم املدينة
تقوم اإلدارة بعمل تقدير لألرصدة التجارية املدينة املمكن حتصيلها عندما ال يكون من احملتمل حتصيل املبالغ بالكامل. يتم 

هذا التقدير للمبالغ املدينة الهامة على أساس فردي. أما بالنسبة للمبالغ الفردية غير الهامة ولكنها استحقت السداد منذ 
فترة طويلة فيتم تقديرها بصورة جماعية ويحتسب لها مخصص بناء على طول الفترة الزمنية التي مضى على استحقاقها 

على أساس فئات استحقاق تاريخية.

في تاريخ بيان املركز املالي بلغ إجمالي رصيد املدينني التجاريني 1.062 مليون ريال قطري )2008 : 969 مليون ريال 
قطري( وبلغ املخصص للديون املشكوك في حتصيلها 2.7 مليون ريال قطري )2008 : 1 مليون ريال قطري(. وأي فرق بني 

املبالغ التي يتم حتصيلها بالفعل مستقباًل واملبالغ املتوقعة يتم إدراجه في بيان الدخل املوحد.

انخفاض قيمة البضاعة
تدرج البضاعة في السجالت بالتكلفة أو القيمة املمكن حتقيقها أيهما أقل. في حال وجود بضاعة قدمية أو غير صاحلة 

لالستخدام يتم تقدير صافي القيمة املمكن حتقيقها منها. يتم هذا التقدير على أساس فردي للبضاعة الفردية الهامة. أما 
البضاعة الفردية غير الهامة ولكنها قدمية أو غير صاحلة لالستخدام فيتم التقدير بصورة جماعية لها ويحتسب لها مخصص 
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انخفاض قيمة البضاعة )تتمة(
وفقًا لنوع البضاعة ودرجة التقادم و عدم الصالحية على أساس أسعار البيع التاريخية.

فـي تاريخ بيان املركز املالي بلغ إجمالي البضاعة 1.477 مليون ريال قطري )2008 : 2.617 مليون ريال قطري(، مع 
مخصص للبضاعة املتقادمة خالل السنة مببلغ 100.4 مليون ريال قطري )2008 : 96.4 مليون ريال قطري(. وأي فرق 

بني املبالغ التي حتقق بالفعل مستقباًل واملبالغ املتوقعة فيتم إدراجه في بيان الدخل املوحد. 

إعادة تقييم العقارات االستثمارية
تدرج املجموعة عقاراتها االستثمارية بالقيمة العادلة، وتدرج التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل املوحد. استخدمت 
املجموعة خبراء تثمني مستقلني لتحديد القيمة العادلة كما في 31 ديسمبر 2009، وقد مت التوصل إلى التقييم بالرجوع إلى 

مؤشرات السوق ألسعار املعامالت لعقارات مماثلة.

انخفاض املوجودات غير املالية
تستخدم املجموعة الختبار انخفاض قيمة الشهرة واملوجودات غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير احملددة، القيمة 

في حال االستعمال التي تستخدم منوذجًا للتدفق النقدي املخصوم. تؤخذ التدفقات النقدية من املوازنة للسنوات اخلمس 
القادمة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تدخل فيها املجموعة بعد أو أي استثمارات مستقبلية هامة التي سوف تدعم 
قاعدة موجودات الوحدة النقدية قيد االختبار. إن املبلغ املمكن استرداده شديد احلساسية لسعر اخلصم املستخدم لنموذج 

التدفقات النقدية املخصومة وكذلك للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة ومعدل النمو املستخدم ألغراض التقدير.

األعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت واملعدات
تقوم املجموعة بتحديد األعمار اإلنتاجية التقديرية للعقارات واآلالت واملعدات الحتساب االستهالك. يتم هذا التقدير بعد 

األخذ في االعتبار االستخدام املتوقع أو التآكل الطبيعي للموجودات. تراجع اإلدارة القيمة املتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويًا، 
ويتم تعديل قسط االستهالك مستقباًل وذلك عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
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