
 
 
 
 
 

 (ق.م.ش)صناعات قطر 

 قطر –الدوحة 

 

 الموحدة البيانـات الماليـة المرحلية المختصرة

 مع تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل

 3300يونيو  03في  لفترة الستة أشهر المنتهية



 (ق.م.ش)صناعات قطر 

 المرحلية المختصرة الموحدة البيانـات الماليـة

 3300يونيو  03في  لفترة الستة أشهر المنتهية
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 تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل
 
 

 المحترمين                اعضاء مجلس االدارة/ السادة
 (ق.م.ش)قطر  صناعات
 قطر -الدوحة 

 
 المقدمـة

" ( كةالشر ( ) "ق.م.ش)لشركة صناعات قطر المرفق الموحد  المختصر المرحليبيان المركز المالي لقد قمنا بمراجعة 
الدخل الشامل الدخل و من بيانات  وكلً  3300يونيو  03كما في "( المجموعة"يشار إليهم جميعًا بـ ) وشركتها التابعة

تة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية المرحلية المختصرة الموحدة لفترة الس
يضاحات تفسيرية أخرى دارة مسوولة عن إعداد وعر  هذ  البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وفقًا اإلإن . وا 

 إن مسووليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذ  البيانات المالية". التقارير المالية المرحلية"، (04)لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 .المرحلية المختصرة الموحدة إستنادًا إلى مراجعتنا

 
 نطاق المراجعة

مراجعة المعلومات المالية المرحلية من ( : " 3403)لقد قمنا بمراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة رقم 
المرحلية القيام باجراء اإلستفسارات، بشكل رئيسي تتضمن مراجعة البيانات المالية ". قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة 

جراءات مراجعة أخرى تباع إجراءات تحليلية وا  إن نطاق  .من األشخاص المسوولين عن األمور المالية والمحاسبية ، وا 
من الحصول على  المراجعة يقل جوهريًا عن نطاق القيام بالتدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق ، وبالتالي ، فإنها ال تمكننا
 .تأكيد حول جميع األمور الهامة التي يمكن أن يبينها التدقيق وتبعًا لذلك ، فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها

 
 اإلستنتاج

 الموحدة مراجعتنا، لم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة أعمال استنادًا إلى
 ".التقارير المالية المرحلية ( " 04)يتم إعدادها ، من جميع النواحي الجوهرية ، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم المرفقة لم 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 (تتمة) تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل
 

 أمور أخرى
وتدقيق  3303يونيو  03الموحدة عن فترة الستة أشهر المنتهية في  المختصرة لقد تمت مراجعة البيانات المالية المرحلية

 غيرمن قبل مدقق آخر والذي أصدر إستنتاج مراجعة  3303ديسمبر  00البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
حول  التواليعلى  3300فبراير  30و  3303أغسطس  7في تقريريه الصادرين بتاريخ  غير متحفظتدقيق  ورأيمعّدل 

 .هذ  البيانات المالية
 
 
 ديلويت آند توش عن 

 
 

 محمد عثمان باهيميا 
 (030)سجل مراقبي الحسابات رقم  
 ............ 3300 
 قطر  -الدوحة  



 (ق.م.ش)صناعات قطر 

 بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد

 3300يونيو  03في  كما

 الموحدة المالية المرحلية المختصرة من هذ  البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً  إن

- 0 - 

 
 3303 ديسمبر 00 3300 يونيو 03  
 (مدققة) (مراجعة)  
 (معّدلة)  إيضاحات 

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  الموجودات
    الموجودات غير المتداولة

 336053060 3160016.0 0 عقارات وآالت ومعدات
 4093838 0621303  مشاريع قيد التطوير
 0483300 0.01300  إستثمارات عقارية

 0930553748 3313.31033 4 شركات مشروع مشتركاستثمار في 
 034653504 01.261430 5 زميلةاستثمار في شركات 

 6403440 6001460  استثمارات مالية متاحة للبيع
 483983 01.30.  محفزةمواد 

 3437043739 3012201340  الموجودات غير المتداولةمجموع 
    

    الموجودات المتداولة
 035363833 .01302100  مخزون

 030533403 01.001632  ومصاريف مدفوعة مقدماً  ذمم مدينة
 0333460 041060 03 من أطراف ذات علقة مطلوب

 73054 01263  ستثمارات محتفظ بها للمتاجرةإ
 534353933 .1260130. 6 نقد وأرصدة لدى البنوك

 830733749 210321230  الموجودات المتداولةمجموع 

 0338873458 0013001330  إجمالي الموجودات
    



 (ق.م.ش)صناعات قطر 

 بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد

 3300يونيو  03في  كما

 الموحدة المالية المرحلية المختصرة من هذ  البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً  إن
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 3303 ديسمبر 00 3300 يونيو 03  
 (مدققة) (مراجعة)  
 (معّدلة)  إيضاحات 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  

    حقوق المساهمين والمطلوبات
    حقوق المساهمين 

 535333333 613031333 9 رأس المال
 743999 2.1444  حتياطي قانونيإ
 3793893 0331.03  في القيمة العادلة ممتراكالتغير ال
 (5593576) (.33146.)  حتياطي التحوطإ

 3533093395 3.10001.20  أرباح مدورة
 0330043403 031.321400  حقوق المساهمينمجموع 

    
    المطلوبات غير المتداولة

 034803589 010041234 7 قرو  وتسهيلت تحمل فوائد
 0363399 .000130  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 0303530 421400  مالية أخرىمطلوبات 
 037003090 313031640  المطلوبات غير المتداولةمجموع 

    
    المطلوبات المتداولة

 6503005 00.1603  ومبالغ مستحقة الدفع ذمم دائنة
 343763 001406 03 أطراف ذات علقة مطلوب إلى

 0603783 3.01004 7 قرو  وتسهيلت تحمل فوائد
 8093857 0.31.30  المطلوبات المتداولةمجموع 

 335503348 310201030  إجمالي المطلوبات
 0338873458 0013001330  إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

 
 
 
 
 

 حمد راشد المهندي  محمد بن صالح السادة/ الدكتور
 وزير الطاقة والصناعة 

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
 مجلس اإلدارةنائب رئيس  



 (ق.م.ش)صناعات قطر 

 بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد

 3300يونيو  03في  لفترة الستة أشهر المنتهية

 الموحدة المالية المرحلية المختصرة من هذ  البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً  إن
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 يونيو 03في لستة أشهر المنتهية فترة ال  
  3300 3303 
 (مراجعة) (مراجعة)  
 (معّدلة)  إيضاحات 
 ريـال قطريألف  ريـال قطريألف   
    

 030383560 013431306 00 اإليرادات
 (330483654) (313201664)  تكلفة المبيعات

 9793939 013061.02  الربح مجمل
    

 0303950 0031000  إيرادات أخرى
داريةمصاريف   (943406) (221300)  عمومية وا 
 (083380) (.021.4)  بيعمصاريف 
 (043577) (031033)  تمويلتكاليف 

 (083089) 01030  الحصة من نتائج الشركات الزميلة
 030093683 010061420  شركات المشروع المشتركالحصة من نتائج 

 433063357 10641026.  ربح الفترةصافي 
    

    :(بالريــال القطري للسهم)خفف للسهم ماألساسي والالعائد 
 6،67 2500 8 العائد األساسي للسهم الواحد

 7،04 --  (سابقاً  عر كما )العائد األساسي للسهم الواحد 



 (ق.م.ش)صناعات قطر 

 بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد

 3300يونيو  03في  لفترة الستة أشهر المنتهية

 الموحدة المالية المرحلية المختصرة من هذ  البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً  إن
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 يونيو 03لستة أشهر المنتهية في فترة ال  
  3300 3303 
 (مراجعة) (مراجعة)  
 (معّدلة)   
 لف ريـال قطريأ لف ريـال قطريأ  
    

 433063357 10641026.  الفترةربح 
    

    (:خسارة)بنود الدخل الشامل األخرى 
 (083499) 31033.  ستثمارات المتاحة للبيعاإل (خسارة) /ربح  صافي

 033896 ..03012  ن تحوطات التدفق النقديم صافي ربح غير محقق
 (53433) 21060  شركات زميلةلالشاملة األخرى ( الخسارة/ )حصة من بنود الدخل 

 (003335) 0241003  خرى للفترةاألشاملة ال( خسائرال)/  الدخل
    

 433353353 12.01030.  إجمالي الدخل الشامل للفترة



 (ق.م.ش)صناعات قطر 

 بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر الموحد

 3300يونيو  03في  لفترة الستة أشهر المنتهية

 الموحدة المالية المرحلية المختصرة من هذ  البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً  إن
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 إحتياطي قانوني رأس المال 
في  متراكمالتغير ال

 المجموع أرباح مدورة احتياطي التحوط القيمة العادلة
 ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف 

       
 3633063730 3339063405 (5893433) 0043700 743999 535333333 (معّدلة) (ةمدقق) 3303يناير  0الرصيد في 

 433063357 433063357 -- -- -- -- لفترةاربح 
 (003335) -- 73494 (083499) -- -- للفترةالشاملة األخرى ( الخسارة)بنود الدخل 
 (430353333) (430353333) -- -- -- -- (9 رقم إيضاح)أرباح مدفوعة توزيعات 

 3630063975 3338473673 (5803938) 3763303 743999 535333333 (معّدلة) (مراجعة) 3303يونيو  03الرصيد في 
 

 0330043403 3533093395 (5593576) 3793893 743999 535333333 (معّدلة) (ةمدقق) 3300يناير  0الرصيد في 
 435693076 435693076 -- -- -- -- لفترةاربح 

 0793003 -- 0063603 433533 -- -- للفترةبنود الدخل الشامل األخرى 
 -- (5533333) -- -- -- 5533333 (9 رقم إيضاح) مجانيةإصدار أسهم 

 (436753333) (436753333) -- -- -- -- (9 رقم إيضاح)أرباح مدفوعة توزيعات 
 031.321400 3.10001.20 (.33146.) 0331.03 2.1444 613031333 (مراجعة) 3300يونيو  03الرصيد في 



 (ق.م.ش)صناعات قطر 

 بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد

 3300يونيو  03في  لفترة الستة أشهر المنتهية

 الموحدة المالية المرحلية المختصرة من هذ  البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً  إن
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 يونيو 03لستة أشهر المنتهية في فترة ال  
  3300 3303 
 (مراجعة) (مراجعة)  
 (معّدلة)   
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  

    األنشطة التشغيلية
 433063357 10641026.  ربح الفترة
    :تعديلت

 883063 .20100  االستهلك واإلطفاء
 063044 001034  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 083089 (01030)  الحصة من نتائج الشركات الزميلة
 (030093683) (010061420)  شركات المشروع المشتركالحصة من نتائج 

 333385 .3102  خسارة من استبعاد عقارات وآالت ومعدات
 043577 031033  تمويلتكاليف 

 (970) 30  القيمة العادلة الستثمارات محتفظ بها للمتاجرة في تغيرالمن ( خسارة) /ربح 
 (003056) (001002)  إيرادات فوائد

 (083498) (331330)  إستثمارات متاحة للبيع توزيعات أرباح مستلمة من
  013231..3 033403035 

    :التغيرات في رأس المال العامل
 3903870 3641030  مخزون

 (0593840) (0301040)  مدفوعة مقدماً  ومبالغذمم مدينة 
 (3383300) 631433  من أطراف ذات علقة مطلوب

 (593707) 0001204  ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
 6893080 013301043  نقد من األنشطة التشغيلية ال

 (043577) (031033)  تكاليف تمويل
 (93053) (.4104)  للموظفين المدفوعة مكافآت نهاية الخدمة 

 -- (3001332)  األنشطة اإلجتماعية والرياضية صندوق المساهمة في
 6453454 4201364  من األنشطة التشغيلية الناتج صافي النقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (ق.م.ش)صناعات قطر 

 بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد

 3300يونيو  03في  لفترة الستة أشهر المنتهية

 الموحدة المالية المرحلية المختصرة من هذ  البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً  إن
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 يونيو 03لستة أشهر المنتهية في فترة ال  
  3300 3303 
 (مراجعة) (مراجعة)  
 (معّدلة)   
 ألف ريـال قطري ريـال قطريألف   

    األنشطة االستثمارية
 083 01004  متحصلت من استبعاد عقارات وآالت ومعدات

 (533700) (.02122)  شراء عقارات وآالت ومعدات 
 (0053033) (0.21.33)  مشاريع قيد التطوير

 (003577) (23)  إستثمارات في شركات زميلة وشركات المشروع المشترك
 (6003333) 01.201003  الحركة في الودائع الثابتة
 083498 331232  إستثمارات متاحة للبيع أرباح موزعة مستلمة من

 (53336) .3100  ستثماراتإلا إستبعادمتحصلت من 
 038643349 312201062  شركات المشروع المشترك من أرباح موزعة مستلمة
 53333 01333  زميلة اتشرك من أرباح موزعة مستلمة

 003056 001002  فوائد مستلمة
 033803887 10021030.  األنشطة االستثمارية الناتج منصافي النقد 

    
    األنشطة التمويلية

 0733970 0.61330  قرو  وتسهيلت تحمل فوائد متحصل من
 (583980) (0361360)  قرو  وتسهيلت تحمل فوائد سداد

 (430353333) (16201333.)  أرباح مدفوعةتوزيعات 
 (433003303) (130.10.0.)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

    
 (333803670) .002100   وشبه النقدفي النقد  (النقص/ )صافي الزيادة 

 433333563 016201203  في بداية الفترة وشبه النقدالنقد 
 037083889 .31000130  (6إيضاح رقم ) في نهاية الفترة وشبه النقدالنقد 



 (ق.م.ش)صناعات قطر 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 3300يونيو  03في  الستة أشهر المنتهيةلفترة 
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 الوضع القانوني واألنشطة .0

 3330إبريل  09في دولة قطر في  تأسستهي شركة مساهمة عامة ( " صناعات قطر "أو " الشركة) " (ق.م.ش)صناعات قطر 
 3330لسنة  (00)سنة بموجب القرار رقم  53ولمدة  3333لسنة   (5)من قانون الشركات التجارية القطري رقم  (68)وفقًا للمادة 

يقع مكتب الشركة المسجل في مدينة . بورصة قطرن أسهم الشركة مدرجة في كما أ. الصادر من وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطر
 .الدوحة بدولة قطر

بدولة  ة قطر وفي المنطقة الحرة بجبل عليفي دول" ( المجموعة"يشار إليهم جميعًا بـ ) تعمل صناعات قطر وشركتها التابعة 
 .اإلمارات العربية المتحدة

 في هذ  البيانات المالية المرحلية المتضمنإن هيكل المجموعة . إن النشاط الرئيسي لصناعات قطر هو العمل كشركة قابضة
 :ق هو كالتالي.م.الموحدة لصناعات قطر ش المختصرة

 العالقة سم الشركةإ
بلد 

 التأسيس
نسبة 
 الملكية

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

 المشروعالدخل الشامل األخرى لشركات بنود الدخل و  تتضمن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة حصة الشركة منًا، ضأي
 :طريقة حقوق الملكية المشترك التالية بإستخدام

 العالقة سم الشركةإ
بلد 

 التأسيس
نسبة 
 الملكية

 %83 قطر مشروع مشترك (ق.م.ش)شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة 
 %75 قطر مشروع مشترك (ق.م.ش)شركة قطر لألسمدة الكيماوية 

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

 3300يونيو  03ية في ـانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للمجموعة للستة أشهر المنتهـالبي هذ  ت الموافقة على إصدارـتم
 .3300 يوليو 39لس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة بتاريخ ـل رئيس مجـمن قب

 
 السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد و  .3

وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  3300يونيو  03لستة أشهر المنتهية في الموحدة لفترة االبيانات المالية المرحلية المختصرة  تم إعداد
 .المالية التي تم إدراجها بالقيمة العادلة األدواتتحت مبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا بع  " التقارير المالية المرحلية( "04)رقم 

السنوية ويجب  المالية علومات واإليضاحات المطلوبة للتقاريرال تحتوي على كل الم الموحدة إن البيانات المالية المرحلية المختصرة
لستة أشهر لفترة اباإلضافة إلى ذلك ، فإن النتائج  .3303ديسمبر  00في تاريخ  البيانات المالية الموحدة للمجموعة كماقراءتها مع 
 .3300ديسمبر  00ة في ال تعبر بالضرورة على النتائج المتوقعة للسنة المنتهي 3300يونيو  03المنتهية في 

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذ  البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة تتفق مع تلك المتبعة في إعداد البيانات 
تبارًا من بإستثناء تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة إع 3303ديسمبر  00المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 .3300يناير 



 (ق.م.ش)صناعات قطر 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 3300يونيو  03في  الستة أشهر المنتهيةلفترة 

- 9 - 

 
 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و  .3

 :التاليالمالية الحالية بتطبيق بع  المعايير والتعديلت الجديدة التي تشمل  الفترةخلل  المجموعةقامت 

IAS 1 عر  بيانات الدخل الشامل المرحلي 
IFRS 10 البيانات المالية الموحدة 
IAS 27  المنفصلةالبيانات المالية 

IFRS 11 المشتركة الترتيبات 
IAS 28  وشركات المشروع المشتركإستثمارات في شركات زميلة 

IFRS 12  شركات أخرى في حقوقالاإلفصاح عن 
IFRS 13 القيمة العادلة اتقياس 

كما في  ة الماليجموعالمالمالي وعلى أداء  بيان المركزعلى  كان له تأثير جوهريالمعّدلة  التفسيرات الجديدة أوو المعايير  هذ إن تطبيق 
الفترات السابقة أرصدة على  التعديلتل يإن تفاص. السابقة أرصدة الفترات بع تعديل مما نتج عنه  3300يونيو  03 وللفترة المنتهية في

 .(05)في اإليضاح رقم  مبين
 

 عقارات وآالت ومعدات .0
 3303 ديسمبر 00 3300 يونيو 03 
 (مدققة) (مراجعة) 
 (معّدلة)  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 336803507 316001060 صافي القيمة الدفترية االفتتاحي
 0303905 021323 إضافات 
 303076 -- إلى مشروعات قيد التطوير /من تحويلت 
 (373907) (1360.) استبعادات
 (0603568) (2.1234) االستهلك 

 336053060 3160016.0 صافي القيمة الدفترية الختامي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (ق.م.ش)صناعات قطر 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 3300يونيو  03في  الستة أشهر المنتهيةلفترة 

- 03 - 

 
  شركات المشروع المشتركفي  اإلستثمارات ..

 :شركات المشروع المشترك فيحصة المجموعة ب المتعلقةملخص المعلومات المالية فيما يلي 

 3303 ديسمبر 00 3300 يونيو 03 
 (مدققة) (مراجعة) 
 (معّدلة)  
 ألف ريـال قطري قطريألف ريـال  
   

 033063703 312201003 نقد وأرصدة لدى البنوك
 034353505 .01.02140 أخرى موجودات متداولة

 0930383530 0014001360 موجودات غير متداولة
 3537533793 3010001334 إجمالي الموجودات

   
 7953953 30012.0 سنةخلل  المستحقة الديون

 337033833 313401243 أخرى مطلوبات متداولة
 334763398 310221060 سنةبعد الديون المستحقة 

 5833658 0001320 أخرى مطلوبات غير متداولة
 635853538 013331624 إجمالي المطلوبات
 0930653363 0414031003 حقوق المساهمين

على هي  3300يونيو  03الستة أشهر المنتهية في حصة المجموعة من صافي الربح وبنود الدخل الشامل األخرى لفترة إن 
 :النحو التالي

   
 030093683 010061420 صافي الربح

 033593 0301046 األخرى بنود الدخل الشامل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (ق.م.ش)صناعات قطر 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 3300يونيو  03في  الستة أشهر المنتهيةلفترة 

- 00 - 

 
 ستثمارات في شركات زميلةإ .0

 :للمجموعة االستثمارات التالية في الشركات الزميلة

 3303 ديسمبر 00 3300 يونيو 03    
 (مدققة) (مراجعة)   
 (معّدلة)  بلد التأسيس نسبة الملكية 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  3303 3300 
      

 353953 3.1340 قطر %53 %03 (ق.م.ش)شركة قطر لتغليف المعادن 
الخليج المتحد )فوالذ القابضة شركة 

 033363848 .01334140 البحرين %35 %30 مقفلة (م.ب.ش)( سابقاً للحديد 
معروفة ) (م.م.ذ) الفوالذشركة حديد 

 3033706 3331620 السعودية %00،30 %00530 (بشركة حديد الجنوب
    01.261430 034653504 

 
 وشبه النقدالنقد  .6

 3303 ديسمبر 00 3300 يونيو 03 
 (مدققة) (مراجعة) 
 (معّدلة)  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 534353933 .1260130. لدى البنوكأرصدة و نقد 

 :كالتاليوشبه النقد يظهر النقد  المرحلية المختصرة الموحدة ، ألغرا  بيان التدفقات النقدية

 3303 ديسمبر 00 3300 يونيو 03 
 (مدققة) (مراجعة) 
 (معّدلة)  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 534353933 .1260130. أرصدة لدى البنوكو نقد 
 (037033053) (313021333) يوم 93ودائع ثابتة تستحق بعد : يطرح

 036703753 .31000130 نقد وشبه النقد
 
 
 
 



 (ق.م.ش)صناعات قطر 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 3300يونيو  03في  الستة أشهر المنتهيةلفترة 

- 03 - 

 
 قروض وتسهيالت تحمل فوائد .2

 
    

يونيو  03
3300 

ديسمبر  00
3303 

 (مدققة) (مراجعة)     
 (معّدلة)  تاريخ االستحقاق العملة المنشأة سعر الفائدة 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري     
       

 033883837 010631304 3308 دوالر أمريكي قطر ستيل الهامش السائد+ ليبور  0قر  
 0563564 4301.04 3308 دوالر أمريكي قطر ستيل الهامش السائد+ ليبور  3قر  

     313601030 036453070 
       

 (0603783) (3.01004)     الجزء المتداول:  يطرح
 034803589 010041234     إجمالي الجزء غير المتداول

 
 العائد األساسي والمخفف للسهم  .0

 :يحتسب العائد األساسي للسهم بتقسيم الربح العائد للمساهمين للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خلل الفترة كالتالي

 يونيو 03لستة أشهر المنتهية في فترة ال 
 3300 3303 
 (مراجعة) (مراجعة) 
 (معّدلة)  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 433063357 10641026. لفترةاربح 
   

 6353333 6301333 (باأللف)خلل الفترة  القائمة المتوسط المرجح لعدد األسهم
   

 6،67 2500 (ريـال قطري للسهم) العائد األساسي والمخفف للسهم 

إن مبالغ العائد األساسي والمخفف للسهم متساوية، حيث لم تصدر المجموعة أية أدوات لها تأثير على العائد األساسي للسهم عند 
 .استخدامها

 
 أرباح مدفوعة توزيعات  .4

ريـال قطري للسهم  8،5بقيمة  نقديةعلى توزيع أرباح  3300مارس  07 يفالتى عقدت  العاديةالمساهمون فى الجمعية العامة  قرر
 7،5: 3303) 3303لسنة  مليون ريـال قطري 553بقيمة  ةسهم مجانيأ% 03 على توزيعو  يمليون ريـال قطر  4،675بإجمالى 

 (.يقطر مليون ريـال  4،035ريـال قطري للسهم بإجمالى 



 (ق.م.ش)صناعات قطر 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 3300يونيو  03في  الستة أشهر المنتهيةلفترة 

- 00 - 

 
 اإلفصاحات حول األطراف ذات العالقة .03

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة
والشركات التي شركات المجموعة للمجموعة و  واإلدارة العليا اإلدارات وأعضاء مجلس بشركات المشروع المشتركالمساهمين والشركاء والتي تشمل األطراف ذات العلقة تتمثل في المعاملت مع 

 . يتم اعتماد سياسة األسعار وشروط هذ  المعاملت من قبل إدارة المجموعة. يكونون فيها الملك الرئيسيون

 :هي كالتالي 3303و  3300يونيو  03للستة أشهر المنتهية في الموحد  المختصر في بيان الدخل المرحلي المتضمنةالمعاملت مع األطراف ذات العلقة 

 
 مشتريات مبيعات

مصاريف بيع 
 إيرادات أخرى إيجارات دفعات ومصاريف أخرى

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري 
      (مراجعة) 3300يونيو  03الفترة المنتهية في 

      
 -- -- 43683 503099 -- مساهمون رئيسيون

 803 -- -- 903380 3003840 شركات زميلة
 -- -- 03074 -- -- شركات المشروع المشترك
 00 83584 -- 063645 -- أطراف ذات علقة أخرى

 30010.0 0601032 6130. 0100. 0.0 
  



 (ق.م.ش)صناعات قطر 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 3300يونيو  03في  الستة أشهر المنتهيةلفترة 

- 04 - 

 
 (تتمة) اإلفصاحات حول األطراف ذات العالقة .03

 (تتمة) األطراف ذات العالقةالمعامالت مع 
 

 مشتريات مبيعات
 يةمصاريف بيع

 إيرادات أخرى مدفوعات إيجارات ومصاريف أخرى
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

      (معّدلة) (مراجعة) 3303يونيو  03الفترة المنتهية في 
      

-- --  03843 493035 -- مساهمون رئيسيون
 33953--  3 0393009 0643337 شركات زميلة

-- --  03076 -- -- شركات المشروع المشترك
 -- 73655 -- 043083 703876 أطراف ذات علقة أخرى

 3001030 040133. 01300 21600 31403 



 (ق.م.ش)صناعات قطر 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 3300يونيو  03في  الستة أشهر المنتهيةلفترة 

- 05 - 

 
 (تتمة) اإلفصاحات حول األطراف ذات العالقة .03

 أرصدة األطراف ذات العالقة
 :هي كالتالي الموحد المختصر المدرجة في بيان المركز المالي المرحلي أرصدة األطراف ذات العلقة

 3303 ديسمبر 00 3300 يونيو 03 
 (مدققة) (مراجعة) 
 (معّدلة)  
 ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري 

   من األطراف ذات العلقة مطلوب
 03836 01000 المشروع المشتركشركات 

 003057 021203 شركات زميلة
 673478 -- أطراف ذات علقة أخرى

 041060 0333460 
 

 3303 ديسمبر 00 3300 يونيو 03 
 (مدققة) (مراجعة) 
 (معّدلة)  
 ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري 

   أطراف ذات العلقة مطلوب إلى
 333308 41302 مساهمون رئيسيون

 33533 31404 أطراف ذات علقة أخرى
 001406 343763 

 ولين باإلدارة العلياؤ مكافآت المس
 :كالتاليخلل الفترة ولين اآلخرين باإلدارة العليا و غت المكافآت لمجلس اإلدارة والمسبل

 يونيو 03لستة أشهر المنتهية في فترة ال 
 3300 3303 

 (مراجعة) (مراجعة) 
 (معّدلة)  
 ألف ريـال قطري ريـال قطريألف  

   

 453 220 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 093063 012.4 منافع قصيرة األجل لموظفي اإلدارة الرئيسين

 035 003 صندوق التقاعد للموظفين القطريينفي المساهمة 
 41006 333007 
 
 



 (ق.م.ش)صناعات قطر 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 3300يونيو  03في  الستة أشهر المنتهيةلفترة 

- 06 - 

 
 لتزامات المحتملة اإل  .00

التزامات محتملة ومتعلقة بالضمانات البنكية وضمانات أخرى ومطالبات قانونية  المجموعةكان لدى ، 3300يونيو  03كما في 
 .أ عنها مطلوبات ماديةال يتوقع أن تنش والتيأخرى تنشأ خلل األعمال العادية وأمور 

 3303 ديسمبر 00 3300 يونيو 03 :هي كاآلتياإللتزامات المحتملة للمجموعة 
 (مدققة) (مراجعة) 
 (معّدلة)  

 ألف ريـال قطري ريـال قطريألف  
   

 983948 041023 إعتمادات مستندية
 4083006 001006. ضمانات بنكية

 03086 61330 أخرى
 00.1300 5083473 
 

 النفقاتلتزامات إ .03
 3303 ديسمبر 00 3300 يونيو 03 

 (مدققة) (مراجعة) 
 (معّدلة)  

 ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري 
   : لتزامات نفقات رأسماليةإ

يـتم النفقـات الرأسـمالية التقديريـة المتعاقـد عليهـا كمـا فـي نهايـة الفتـرة ولكـن لـم 
 :خصص لهاتكوين م

  

 5573397 60.1466 عقارات وآالت ومعدات
   

   إيجارات تشغيلية لتزامات إ
   :الحد األدنى لمدفوعات اإليجارات المستقبلية

 383586 .031.0 خلل سنة واحدة
 533380 601.22 بعد سنة واحدة ولكن ال تزيد عن خمس سنوات

 0493990 0.01604 أكثر من خمس سنوات
 3033663 3021003 إجمالي مصاريف اإليجارات التشغيلية المتعاقد عليها كما في نهاية الفترة

 
 
 
 
 
 



 (ق.م.ش)صناعات قطر 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 3300يونيو  03في  الستة أشهر المنتهيةلفترة 

- 07 - 

 
 البيانات القطاعية .00

قطاعات للبيانات  ثلثةألغرا  إدارية تم تنظيم المجموعة في وحدات تجارية على أساس منتجاتها وخدماتها ، ولها 
 :التشغيلية كالتالي

قطاع البتروكيماويات ، الذي يقوم بانتاج وبيع اإليثلين ، والبولي إيثلين ، ام تي بي إي ، الميثانول ومنتجات  -
 .بتروكيماوية أخرى

 .ة ، الذي يقوم بانتاج وبيع اليوريا واألمونيا ومنتجات ثانوية أخرىقطاع األسمد -

 .قطاع الحديد ، الذي يقوم بانتاج وبيع القضبان الحديدية وأسياخ تسليح المباني ومنتجات أخرى -

يتم تقييم . وتقييم األداء تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج التشغيل لوحداتها التجارية بصورة منفصلة لغر  اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد
أداء القطاع بناء على أرباح أو خسائر التشغيل والتي يتم قياسها في جوانب معينة ، كما يفصل الجدول التالي ، بصورة مختلفة عن 

 .الموحدة المرحلية المختصرة ربح أو خسارة التشغيل في البيانات المالية

 القطاعات التشغيلية
        3300يونيو  03الجدول التالي يعر  اإليرادات واإلرباح المتعلقة بقطاعات أنشطة المجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 :على التوالي 3303و 

 الحديد األسمدة البتروكيماويات 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
    3300يونيو  03لفترة المنتهية فيل
    (مراجعة) 
    

 013431306 010.31060 010031360 إجمالي اإليرادات
    

    :نتائج
 4001632 012601623 0124.1006 أرباح القطاع

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (ق.م.ش)صناعات قطر 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 3300يونيو  03في  الستة أشهر المنتهيةلفترة 

- 08 - 

 (تتمة) البيانات القطاعية .00

 (تتمة) القطاعات التشغيلية
 الحديد األسمدة البتروكيماويات 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
    3303يونيو  03لفترة المنتهية فيل
    (مراجعة) 
    

 030383560 337383030 033063093 إجمالي اإليرادات
    

    :نتائج
 8993405 034963073 036303038 أرباح القطاع

    
    
    

والسنة المنتهية  3300يونيو  03الجدول التالي يعر  موجودات القطاعات المتعلقة بانشطة المجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 :على التوالي 3303ديسمبر  00في 

 اإلجمالي الحديد األسمدة البتروكيماويات 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
     

     :موجودات القطاع
 06123.1304 0313001023 0014.31324 0310031023  3300يونيو  03في 

     
 0636383080 933963787 0638603567 0334683338  3303 ديسمبر 00في 

 :إيضاحات
 .شركات المشروع المشتركو البيانات القطاعية أعل  تتعلق فقط بالشركات التابعة  (1)



 (ق.م.ش)صناعات قطر 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 3300يونيو  03في  الستة أشهر المنتهيةلفترة 

- 09 - 

 (تتمة) البيانات القطاعية13.  
 

 
ديسمبر  00 3300 يونيو 03

3303 
 (مراجعة)  

 
 (مدققة)
 (معدلة)

 قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف  تسوية إجمالي موجودات القطاعات الصادر عنها التقرير
   

 0636383080 06123.1304 إجمالي موجودات القطاعات الصادر عنها تقرير
 533333074 012261203  للتوزيعموجودات أخرى غير قابلة 

 0930553748 3313.31033 بإستخدام طريقة حقوق الملكية المشروع المشتركاإلعتراف بإستثمارات في شركات 
 (4001.00) (4001.00) ستثمارات في الشركات التابعة ستبعاد اإلإ

 (3730003596) (361.2316.4) المشروع المشتركموجودات متعلقة بشركات 
 0338873458 0013001330 إجمالي الموجودات الموحدة للفترة

 

 لألدوات المالية القيمة العادلة ..0

 :3300يونيو  03أدنا  مقارنة بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة لألدوات المالية كما في  يوضح الجدول

 العادلةالقيمة  القيمة الدفترية 
 ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري 

   الموجودات المالية
 6001460 6001460 إستثمارات متاحة للبيع

 6001460 6001460 الموجودات غير المتداولة مجموع
   

 01.001632 01.001632 وأرصدة مدينة أخرى ذمم مدينة
 01263 01263 استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

 .1260130. .1260130. لدى البنوكنقد وأرصدة 
 613031600 613031600 الموجودات المتداولة مجموع

 .6140.160 .6140.160 الماليةإجمالي الموجودات 
   

   المطلوبات المالية
 010041234 010041234 قرو  وتسهيلت تحمل فوائد

 421000 421000 مطلوبات مالية أخرى
 .01402136 .01402136 المتداولةمجموع المطوبات غير 

   
 00.1603 00.1603 ومبالغ مستحقة الدفع ذمم دائنة

 3.01004 3.01004 قرو  وتسهيلت تحمل فوائد
 0031.64 0031.64 مجموع المطوبات المتداولة
 312.21200 312.21200 إجمالي المطوبات المالية

 



 (ق.م.ش)صناعات قطر 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 3300يونيو  03في  الستة أشهر المنتهيةلفترة 

- 33 - 

 
 (تتمة) لألدوات المالية القيمة العادلة ..0

 لألدوات الماليةالقيمة العادلة 
 .القيمة العادلة لألدوات المالية تقارب قيمتها الدفترية

 تدرج القيمة العادلة
 :تستخدم المجموعة التدرج التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسب تقنيات التقييم

 .أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلةفي ( غير المعدلة)األسعار المتداولة  : 0المستوى 
 المطلوبات،  وأللموجودات  التي تم ملحظتهاو ( 0)األسعار المدرجة الموجودة في المستوى  غيرمدخلت أخرى  :  3المستوى 

 (.من األسعار مشتقةأي )أو غير مباشرة  (األسعارمثل ) إما بصورة مباشرة
 (.مدخلت غير ملحوظة) السوقبيانات  ملحظة التي ال تعتمد علىو المدخلت للموجودات أو المطلوبات  : 0المستوى 

 :السنة ، تحتفظ المجموعة باألدوات المالية التالية بالقيمة العادلة/ فى نهاية الفترة 

 0المستوى  3المستوى  0المستوى  اإلجمالي 
 ريـال قطري لفأ ريـال قطري لفأ ريـال قطري لفأ ريـال قطري لفأ 3300يونيو  03كما في 

     
     موجودات تم قياسها بالقيمة العادلة

 -- -- 6803960 6803960 متاحة للبيع إستثمارات 
 -- -- 03763 03763 محتفظ بها للمتاجرةإستثمارات 

     
     مطلوبات تم قياسها بالقيمة العادلة

     :مطلوبات مالية أخرى
 -- 973955 -- 973955 تبادل أسعار الفائدة عقود

 
 0المستوى  3المستوى  0المستوى  اإلجمالي 

 ريـال قطري لفأ ريـال قطري لفأ ريـال قطري لفأ ريـال قطري لفأ (معّدلة) 3303 ديسمبر 00كما في 
     

     موجودات تم قياسها بالقيمة العادلة
 -- -- 6403440 6403440 متاحة للبيع إستثمارات 
 -- -- 73054 73054 محتفظ بها للمتاجرةإستثمارات 

     
     مطلوبات تم قياسها بالقيمة العادلة

     :مطلوبات مالية أخرى
 -- 0303530 -- 0303530 عقود تبادل أسعار الفائدة

للقيمة  3والمستوى  0لم تحدث تحويلت بين المستوى  3303ديسمبر  00و 3300يونيو  03السنة المنتهية في / خلل الفترة 
 .للقيمة العادلة 0العادلة، ولم تحدث تحويلت إلى أو من مستوى 



 (ق.م.ش)صناعات قطر 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 3300يونيو  03في  الستة أشهر المنتهيةلفترة 
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 تعديل فترة سابقة  .00

 محاسبيةالمعالجات اللتعكس  3300ديسمبر  00و  3303ديسمبر  00تم تعديل البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
المجموعة بتغيير المعالجة المحاسبية قامت (. 00)رقم  ر التقارير المالية الدوليايوفقًا لمعلشركات المشروع المشترك جديدة ال

إن القيم واآلثار المترتبة على التعديلت موضحة . حقوق الملكيةطريقة إلى  النسبيالتوحيد  ةطريق من لشركات المشروع المشترك
 :على النحو التالي

 3303ديسمبر  00تعديلت 
 3303 3300 3303 3303 
 (المعّدلة) (تعديلت) (تعديلت) (كما عر  سابقاً ) 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
     

 830733749 (034673009) (537433478) 0530833546 موجودات متداولة
 3437043739 335393377 (336333730) 3438383050 موجودات غير متداولة

 8093857 (7643308) (033953438) 438993030 مطلوبات متداولة
 037003090 037703048 (436753059) 436053333 مطلوبات غير متداولة

 0330043403 033838 (0943603) 0336963094 حقوق المساهمين/ صافي الموجودات 
 


