
  )ق.م.ش(صناعات قطر 
  
  المرحلية المختصرة البيانـات الماليـة

  الموحدة غير المدققة 
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠





  )ق. م. ش(قطر صناعات 
  

  .المرحلية المختصرة الموحدة جزءاً من هذه البيانات المالية ١٨إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 -٢- 

  المرحلي الموحد  بيان الدخل
  ٢٠١٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في للستة 

  
  يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستة    
    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(    
  الف    الف    
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاحات  
          

  ٨,١٦٥,٣٦٨    ٩,٠٧٣,٠٧٨    اإليرادات
          

  )٣,٦٦٢,٣٦٥(    )٤,٤٧٨,٧٠٠(    تكلفة المبيعات
          

  ٤,٥٠٣,٠٠٣    ٤,٥٩٤,٣٧٨    إجمالي الربح
          

  ١٨١,٧٢٦    ١٧٣,٦٥٥    إيرادات أخرى
  )٢٨٨,٤٠٩(    )٣٨٩,٦٢٢(    مصاريف عمومية وإدارية

  )١٠٥,٨٢٣(    )١٢٩,٢١٧(    مصاريف البيع
  )٨١,٦١٣(    )١٢٥,٨٣٧(    تكاليف التمويل

  ٤٣,٩٩٨    )١٨,١٨٩(    الحصة من نتائج الشركات الزميلة 
  )٦٧,٨٢٠(    )٩٢,٧٥٢(    تكاليف أخرى

  )٩,٦١٥(    -  ٤  إستثمارات مالية متاحة للبيع  قيمةإنخفاض 
          

  ٤,١٧٥,٤٤٧    ٤,٠١٢,٤١٦    ربح الفترة
          

          :العائد إلى ربح الفترة
  ٤,١٧٠,٦١٧    ٤,٠٣٦,٢٥٧    بالشركة األم نالمساهمي

  ٤,٨٣٠    )٢٣,٨٤١(    المسيطرة الحصص غير
          
    ٤,١٧٥,٤٤٧    ٤,٠١٢,٤١٦  
          

  ٧,٥٨    ٧,٣٤  ٥  )بالريال القطري للسهم(العائد األساسي والمخفف للسهم 



  )ق. م. ش(قطر صناعات 
  

  .المرحلية المختصرة الموحدة جزءاً من هذه البيانات المالية ١٨إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 -٣- 

  الشامل المرحلي الموحد  بيان الدخل
  ٢٠١٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في للستة 

  
  يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستة    
    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(    
  الف    الف    
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاحات  
          

  ٤,١٧٥,٤٤٧    ٤,٠١٢,٤١٦    ربح الفترة
          

          :شاملة أخرى) خسائر( إيرادات
  )١١٥,٧١٢(    )٣٨,٤٩٩(  ٤  ن االستثمارات المالية المتاحة للبيعمصافي خسارة 

  )٢٣,٤٦٥(    ٧,٤٩٤  ٤  غير محققة من تحوطات التدفق النقدي )خسارة( ربح صافي
          

  )١٣٩,١٧٧(    )٣١,٠٠٥(    شاملة أخرى للفترةخسائر 
          

  ٤,٠٣٦,٢٧٠    ٣,٩٨١,٤١١    إجمالي الدخل الشامل للفترة
          

          :العائد إلى إجمالي الدخل الشامل للفترة
  ٤,٠٣١,٤٤٠    ٤,٠٠٥,٢٥٢    المساهمين بالشركة األم

  ٤,٨٣٠    )٢٣,٨٤١(    الحصص غير المسيطرة
          
    ٤,٠٣٦,٢٧٠    ٣,٩٨١,٤١١  



  )ق. م. ش(قطر صناعات 
  

  .المرحلية المختصرة الموحدة جزءاً من هذه البيانات المالية ١٨إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 -٤- 

   بيان المركز المالي المرحلي الموحد
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠في 

  
  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠    
    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  )مدققة(    )غير مدققة(  إيضاحات  
  ألف    ألف    
  ريال قطري    ريال قطري    

          الموجودات 
          غير المتداولةالموجودات 

  ٩,٥٨٩,٢٣٠    ١٨,٣٧٦,٠٨٧  ٦  ومعدات وآالتعقارات 
  ١١,٩٠٥,٧١٦    ٣,٤٦١,٩٣٦  ٧  مشاريع قيد التطوير

  ١٣٣,٢٢٩    ١٣٣,٢٢٩    إستثمارات عقارية
  ١٦٩,٢٥٠    ١٦٦,١١٠    موجودات غير ملموسة

  ١,٧٤٢,٨٢١    ١,٧٣٥,٧٩٢  ٨  استثمار في شركات زميلة
  ٦٧٤,٩٢٤    ٦٣٩,٩٤١    متاحة للبيعمالية استثمارات 
  ١٠٦,٨٨٦    ٩٨,٣٦٦    مواد حفازة 

  ٢,٥٠٩    ٢,٤٧٠    موجودات غير متداولة أخرى
          
    ٢٤,٣٢٤,٥٦٥    ٢٤,٦١٣,٩٣١  
          

          الموجودات المتداولة
  ٢,٢٣٠,٦٤١    ١,٨٥٩,٨٩٤    مخزون

  ٢,٦٦٥,١٧٥    ٣,٠٦٣,٣٥٥    مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
  ٥٩٣,٧٣٤    ٧٧٧,٢٨٧  ١٣  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

  ٤,١٤١    ٦,٦٠٤    استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
  ٦,٩٦٠,٠٩٤    ٥,٨٢٥,٩٣٥  ١٠  أرصدة بنكية ونقد

          
    ١٢,٤٥٣,٧٨٥    ١١,٥٣٣,٠٧٥  
          

  ٣٦,٧٧٨,٣٥٠    ٣٦,١٤٧,٠٠٦    إجمالي الموجودات
          

          حقوق المساهمين والمطلوبات
          

          حقوق المساهمين 
  ٥,٥٠٠,٠٠٠    ٥,٥٠٠,٠٠٠    رأس المال

  ٢٧٦,٧٩١    ٢٨٠,٨١٣    احتياطي قانوني
  ٣١٤,٧١١    ٢٧٦,٢١٢    تغيرات متراكمة في القيمة العادلة

  )٥٨٩,٤٠٢(    )٥٨١,٩٠٨(    احتياطي التحوط
  ٢٠,٧٣٤,٦٢٣    ٢٠,٦٤١,٨٥٨    أرباح مدورة

          
  ٢٦,٢٣٦,٧٢٣    ٢٦,١١٦,٩٧٥    حقوق المساهمين بالشركة األم

  ٣٩٤,٦١٠    ٣٦٨,٥١٩    ةحقوق غير مسيطر
          

  ٢٦,٦٣١,٣٣٣    ٢٦,٤٨٥,٤٩٤    إجمالي حقوق المساهمين
  





  )ق. م. ش(قطر صناعات 
  

  .المرحلية المختصرة الموحدة جزءاً من هذه البيانات المالية ١٨إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 -٦- 

   المرحلي الموحدبيان التدفقات النقدية 
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

  

  يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستة    
    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(    
  الف    الف    
  قطري ريال    ريال قطري    

          التشغيليةاألنشطة 
  ٤,١٧٥,٤٤٧    ٤,٠١٢,٤١٦    ربح الفترة

          :تعديالت للبنود التالية 
  ٣٣١,٦١٨    ٤٧٧,٦٥٥    االستهالك واإلطفاء

  ٢٧,٧٧٣    ٣٥,٥٨٥    مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  ١,٨٤١    )٩٧٣(    تغير القيمة العادلة الستثمارات محتفظ بها للمتاجرةمن ) ربح(خسارة 
 )٤٣,٩٩٨(   ١٨,١٨٩    الشركات الزميلةنتائج من  الحصة
 ٨,٨٠٥   ١٩,١٦٥    استبعاد عقارات وآالت ومعدات منخسارة 

 ٨١,٦١٣   ١٢٥,٨٣٧    تكاليف التمويل
 ٩,٦١٥   -    إنخفاض في إستثمارات مالية متاحة للبيع

  )٣٨,٨٤٤(   )٤٥,٦٢٨(    إيرادات فوائد
        

    ٤,٥٥٣,٨٧٠   ٤,٦٤٢,٢٤٦ 
        :التغيرات في رأس المال العامل

 )١٣٣,٥٩٤(   ٣٧٠,٧٤٧    مخزون
 )٦٣٨,٣٦٣(   )٥٨٣,٣٨١(    أطراف ذات عالقةذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً ومبالغ مستحقة من 

  ١٧٨,٩٨٢    )٤٠٠,٢٤٠(    ألطراف ذات عالقةالدفع ومبالغ مستحقة ذمم دائنة ومبالغ مستحقة 
          

  ٣,٩٦٠,٨٩٥    ٤,٠٢٩,٣٧٢    نقد من األنشطة التشغيلية 
 )٨١,٦١٣(   )١٢٥,٨٣٧(    تكاليف تمويل مدفوعة

  )٢١,٥٣٤(    )١٩,٢٣٨(    مدفوعةالمكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
          

  ٣,٨٥٧,٧٤٨    ٣,٨٨٤,٢٩٧    صافي النقد من األنشطة التشغيلية
          

          األنشطة االستثمارية
 ١٧٤    ٤٩٧    من استبعاد عقارات وآالت ومعداتمتحصالت 

 )٩٣٧,١١٩(   )٣٤٨,٣٤٣(    شراء عقارات وآالت ومعدات 
 )٤,٠٠٢(   )٣,٠١٢(    حفازةشراء مواد 

 )٦١٦,٨٣٧(   )٤٧٨,٨٧١(    صافي الحركة في مشاريع قيد التطوير
 )٣٩,٠٣٢(   )٣,٥١٦(    صافي الحركة في إستثمارات مالية متاحة للبيع

 )٣٠٣(   ٣٩    صافي الحركة في الموجودات األخرى
 ٥,٠٠٠   ٥,٠٠٠     من شركات زميلة مستلمةأرباح موزعة 

 )١٣,١٠٦(   )١,٤٩٠(    صافي الحركة في االستثمارات للمتاجرة
 )٩٠٧,٠٠٠(   )٦٣١,٠٠٠(    يوماً ٩٠صافي الحركة في ودائع تستحق بعد 

 )٤٥,٦٥٧(   ٣,١٤٠    صافي الحركة في موجودات غير ملموسة
  ١,١٧٠    -    صافي الحركة في إستثمارات عقارية

 ٣٨,٨٤٤   ٤٥,٦٢٨    فوائد مستلمة
  )٢٢٤,٥٩٠(    )١٣,٥٧٧(    زيادة استثمارات في شركة زميلة

        
 )٢,٧٤٢,٤٥٨(   )١,٤٢٥,٥٠٥(   األنشطة االستثمارية صافي النقد المستخدم في
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  تتمة -بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد

  ٢٠١٢يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
  
    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(    
  الف    الف    
  ريال قطري    ريال قطري    

         
          التمويليةاألنشطة 

  -    ١٧٢,٩٧١    متحصالت من قروض وتسهيالت تحمل فوائد 
  )٣٣٧,٧٥٨(    )٢٦٩,٦٧٢(    سداد قروض وتسهيالت تحمل فوائد

  ٣٩٠,٠٠٠    -    رأسمالية إضافية من حصة األقليةمساهمة 
  )٣,٠٢٥,٠٠٠(    )٤,١٢٥,٠٠٠(    أرباح موزعة مدفوعة

  )٢,٢٥٠(    )٢,٢٥٠(    أرباح موزعة مدفوعة إلى مساهمي األقلية 
          

  )٢,٩٧٥,٠٠٨(    )٤,٢٢٣,٩٥١(    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
          

  )١,٨٥٩,٧١٨(    )١,٧٦٥,١٥٩(    وما في حكمه النقص في النقد 
          

  ٥,٢٩٠,٤١٢    ٦,٧٥٦,٠٩٤    الفترةبداية في وما في حكمه النقد 
          

  ٣,٤٣٠,٦٩٤    ٤,٩٩٠,٩٣٥    في نهاية الفترةوما في حكمه النقد 
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  .المرحلية المختصرة الموحدة جزءاً من هذه البيانات المالية ١٨إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  المساهمين المرحلي الموحد بيان التغيرات في حقوق 
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

  
          للمساهمين بالشركة األم  

    رأس المال  
حتياطي إ

    قانوني

تغيرات 
في متراكمة 

    القيمة العادلة
احتياطي 

    اإلجمالي    أرباح مدورة    التحوط
حقوق غير 

  اإلجمالي    ةمسيطر

  
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

  ريال قطري
  ألف  

  ريال قطري
  ألف   

  ريال قطري
                                

  ٢٦,٦٣١,٣٣٣    ٣٩٤,٦١٠    ٢٦,٢٣٦,٧٢٣    ٢٠,٧٣٤,٦٢٣    )٥٨٩,٤٠٢(    ٣١٤,٧١١    ٢٧٦,٧٩١    ٥,٥٠٠,٠٠٠  )مدقق( ٢٠١٢يناير  ١الرصيد في 
                                

  ٤,٠١٢,٤١٦    )٢٣,٨٤١(    ٤,٠٣٦,٢٥٧    ٤,٠٣٦,٢٥٧    -    -    -    -  الربح للفترة
  )٣١,٠٠٥(    -    )٣١,٠٠٥(    -    ٧,٤٩٤    )٣٨,٤٩٩(    -    -  خسائر شاملة أخرى للفترة

                                
  ٣,٩٨١,٤١١    )٢٣,٨٤١(    ٤,٠٠٥,٢٥٢    ٤,٠٣٦,٢٥٧    ٧,٤٩٤    )٣٨,٤٩٩(    -    -  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

  )٢,٢٥٠(    )٢,٢٥٠(    -    -    -    -    -    -  مدفوعة لمساهمى األقلية موزعة أرباح
  )٤,١٢٥,٠٠٠(    -    )٤,١٢٥,٠٠٠(    )٤,١٢٥,٠٠٠(    -    -    -    -  )١٣إيضاح (أرباح موزعة مدفوعة 

                                
  ٢٦,٤٨٥,٤٩٤    ٣٦٨,٥١٩  ٢٦,١١٦,٩٧٥    ٢٠,٦٤٥,٨٨٠    )٥٨١,٩٠٨(    ٢٧٦,٢١٢    ٢٧٦,٧٩١    ٥,٥٠٠,٠٠٠  )غير مدققة( ٢٠١٢يونيو  ٣٠الرصيد في 
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  .المرحلية المختصرة الموحدة جزءاً من هذه البيانات المالية ١٨إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  المساهمين المرحلي الموحد بيان التغيرات في حقوق 
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

      للمساهمين بالشركة األم 

    رأس المال  
حتياطي إ

    قانوني

تغيرات 
في متراكمة 

    القيمة العادلة
احتياطي 

    اإلجمالي    أرباح مدورة    التحوط
حقوق غير 

  اإلجمالي    مسيطرة

  
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

  ريال قطري
  ألف  

  ريال قطري
  ألف   

  ريال قطري
 تم عرضهكما  ٢٠١١يناير  ١الرصيد في 

  ٢١,٧٦١,٨٩١    ١٣,٦٢١    ٢١,٧٤٨,٢٧٠    ١٦,١٩٦,٢٣٧    )٤٦٥,٥١١(    ٣١٥,١٥٢    ٢٠٢,٣٩٢    ٥,٥٠٠,٠٠٠  )مدقق(سابقاً 
  )٩٧,٤٣٨(    -    )٩٧,٤٣٨(    )٩٧,٤٣٨(    -    -    -    -  )١٨إيضاح (تصحيح أخطاء بالفترة السابقة 

  -    -    -    )٩٢٨(    -    -    ٩٢٨    -  إعادة تبويب
                                

  ٢١,٦٦٤,٤٥٣    ١٣,٦٢١    ٢١,٦٥٠,٨٣٢    ١٦,٠٩٧,٨٧١    )٤٦٥,٥١١(    ٣١٥,١٥٢    ٢٠٣,٣٢٠    ٥,٥٠٠,٠٠٠  )معدل( ٢٠١١يناير  ١الرصيد في 
                                

  ٤,١٧٥,٤٤٧    ٤,٨٣٠    ٤,١٧٠,٦١٧    ٤,١٧٠,٦١٧    -    -    -    -  ربح الفترة 
  )١٣٩,١٧٧(    -    )١٣٩,١٧٧(    -    )٢٣,٤٦٥(    )١١٥,٧١٢(    -    -  خسائر شاملة أخرى للفترة

                                
  ٤,٠٣٦,٢٧٠    ٤,٨٣٠    ٤,٠٣١,٤٤٠    ٤,١٧٠,٦١٧    )٢٣,٤٦٥(    )١١٥,٧١٢(    -    -  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

  ٣٩٠,٠٠٠    ٣٩٠,٠٠٠    -    -    -    -    -    -  زيادة رأس المال
  )٢,٢٥٠(    )٢,٢٥٠(    -    -    -    -    -    -  للحصة غير المسيطرةأرباح موزعة مدفوعة 
  )٣,٠٢٥,٠٠٠(    -    )٣,٠٢٥,٠٠٠(    )٣,٠٢٥,٠٠٠(    -    -    -    -  )١٣إيضاح (أرباح موزعة مدفوعة 

                                
  ٢٣,٠٦٣,٤٧٣    ٤٠٦,٢٠١    ٢٢,٦٥٧,٢٧٢    ١٧,٢٤٣,٤٨٨    )٤٨٨,٩٧٦(    ١٩٩,٤٤٠    ٢٠٣,٣٢٠    ٥,٥٠٠,٠٠٠  )غير مدققة( ٢٠١١يونيو  ٣٠الرصيد في 



  )ق.م.ش(قطر صناعات 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠

  

  -١٠-

  

  الوضع القانوني واألنشطة  ١
 

إبريل  ١٩في دولة قطر في  تأسستهي شركة مساهمة عامة " ) الشركة. ( "ق. م. صناعات قطر ش
سنة  ٥٠ولمدة  ٢٠٠٢لسنة   ٥من قانون الشركات التجارية القطري رقم  ٦٨وفقاً للمادة  ٢٠٠٣

إن أسهم . الصادر من وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطر ٢٠٠٣لسنة  ٣٣بموجب القرار رقم 
  .ة بدولة قطريقع مكتب الشركة المسجل في مدينة الدوح. بورصة قطرالشركة مدرجة في 

  
ة قطر في دول" ) المجموعة"يشار إليهم جميعاً بـ ( تعمل صناعات قطر وشركاتها التابعة والمشتركة 

  .بدولة اإلمارات العربية المتحدة وفي المنطقة الحرة بجبل علي
  

إن هيكل شركات المجموعة المضمنة . إن النشاط الرئيسي لصناعات قطر هو العمل كشركة قابضة
  :ق هو كالتالي.م.الموحدة لصناعات قطر ش المختصرة البيانات المالية المرحليةفي هذه 

  

  الشركةأسم 
 بلد

  العالقة  التأسيس
نسبة 
  الحالة  الملكية

          
  تعمل  ٪١٠٠  شركة تابعة  قطر  ق.م.شركة قطر استيل ش

  تعمل  ٪٨٠  مشروع مشترك  قطر  ق.م.شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة ش
  تعمل  ٪٧٥  مشروع مشترك  قطرق                                                                                                                            .م.شركة قطر لألسمدة الكيماوية ش

  تعمل  ٪٥٠  مشروع مشترك  قطر  ق.م.شركة قطر لإلضافات البترولية المحدودة ش
 ١٧تم تصفيتها فى   -  مشروع مشترك  قطر  ق.م.فريج العقارية ش شركة

  ٢٠١١أغسطس 
  
انات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للمجموعة للستة أشهر ـت الموافقة على إصدار البيـتم

لس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة بتاريخ ـل رئيس مجـمن قب ٢٠١٢يونيو  ٣٠ية في ـالمنته
  .٢٠١٢أغسطس  ٧
  

  أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  ٢
  

  أسس اإلعداد
 ٣٤معيار المحاسبة الدولي رقم الموحدة وفقاً لالبيانات المالية المرحلية المختصرة هذه تم إعداد 

المستخدمة ألعمال  العملةلخاص بالتقارير المالية المرحلية ، ويتم عرضها بالريال القطري وهو ا
إن جميع المبالغ مدورة إلى أقرب الف ريال قطري باستثناء ما يذكر . المالية هاوعرض بياناتالشركة 

  .بخالف ذلك
   



  )ق.م.ش(قطر صناعات 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠

  

  -١١-

  

  تتمة - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  ٢
  

  تتمة -أسس اإلعداد 
المطلوبة  واإلفصاحاتعلى كل المعلومات الموحدة ال تحتوي البيانات المالية المرحلية المختصرة 

وبالتالي يجب أن تقرأ مع البيانات . وفقاً للمعايير الدولية للتقارير الماليةإلصدار بيانات مالية كاملة 
إضافة الى  .واإليضاحات المتممة لها ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  للمجموعة الموحدة المالية

مؤشراً للنتائج  ٢٠١٢ يونيو ٣٠المنتهية في الستة أشهر فترة تكون نتائج ذلك ليس بالضرورة أن 
  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١المتوقعة للسنة المنتهية في 

  
  معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة تم تطبيقها من قبل المجموعة  

  
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المرحلية المختصرة الموحدة مطابقة لتلك المستخدمة 

، باستثناء تطبيق  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في للمجموعة  الموحدة نات الماليةفي إعداد البيا
هذه التعديالت أي تأثير للم يكن . والمذكورة أدناه ٢٠١٢يناير  ١معايير وتفسيرات جديدة اعتباراً من 

  .على السياسات المحاسبية أو المركز المالي أو على أداء المجموعة
  

 )تعديل(تحويالت الموجودات المالية  –إيضاحات  – ٧المعيار الدولي للتقارير المالية  •
 )تعديل(إسترداد الموجودات األساسية : الضرائب الموجلة – ١٢معيار المحاسبة الدولي  •
التضخم الشديد وإستعادة التواريخ  –التطبيق ألول مرة  – ١المعيار الدولي للتقارير المالية  •

 ).تعديل(مطبقي المعيار ألول مرة  الثابتة من
  

  .لم تطبق المجموعة مبكراً أي معيار أو تعديل أو تفسير أخر تم إصدارة ولكنه غير ساري المفعول  
  



  )ق.م.ش(قطر صناعات 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠

  

  -١٢-

  
   الحقوق في مشاريع مشتركة  ٣

تعكس المبالغ التالية حصة المجموعة النسبية على أسس مجمعة في موجودات ومطلوبات وإيرادات 
المشاريع المشتركة المتضمنة في هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة كما ومصروفات 

  .١هو موضح في إيضاح رقم 
  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  )مدققة(    )غير مدققة(  
  ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

        :موجودات
  ٥,٨٥٤,٨١٧    ٦,٤٣٦,٥٥٣  موجودات متداولة

  ١٨,٩٦٩,٠٨٧    ١٩,٢٢٣,٢٧٧  موجودات غير متداولة
        
  ٢٤,٨٢٣,٩٠٤    ٢٥,٦٥٩,٨٣٠  
        

         :مطلوبات
  ٤,١٠٠,٦٠٨    ٤,٠٥٦,٠٢١  مطلوبات متداولة

  ٥,٠٢٢,٦٧٧    ٤,٢٧٤,٠٣١  مطلوبات غير متداولة
        
  ٩,١٢٣,٢٨٥    ٨,٣٣٠,٠٥٢  
        
  يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(  
  ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

        :إيرادات
  ٥,٣١٣,٣٢٦    ٥,٧٤٤,٥١٥  مبيعات

  ٦٩,٦٣٨    ٧١,٧٠٤  إيرادات أخرى
        
  ٥,٣٨٢,٩٦٤    ٥,٨١٦,٢١٩  
        

          :مصروفات
  ١,٧٦٨,١٧٠    ٢,١٣٠,٠٤٥  تكاليف مباشرة

  ٢٢٦,٣٩٠    ٢٩٥١٨٩  مصاريف عمومية وإدارية 
  ٩٣,٠٥٨    ١١١,١٣٦  مصاريف بيع 

  ٤٣,٩٨٧    ٩١,٢٦٠  تكاليف فوائد وتمويل
  ٦٧,٨٢٠    ٩٢,٧٥٢  تكاليف أخرى 

        
  ٢,١٩٩,٤٢٥    ٢,٧٢٠,٣٨٢  



  )ق.م.ش(قطر صناعات 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠

  

  -١٣-

  
  مكونات اإليرادات الشاملة األخرى   ٤

  يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(  
  ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

        إستثمارات متاحة للبيع 
  )١٢٥,٣٢٧(    )٣٨,٤٩٩(  خسائر خالل الفترة 

  ٩,٦١٥    -  إنخفاض إستثمارات متاحة للبيع 
        

تأثير إعادة تقييم إستثمارات مالية متاحة للبيع على  إجمالى
  )١١٥,٧١٢(    )٣٨,٤٩٩(  اإليرادات الشاملة األخرى 

  
        تحوط التدفقات النقدية 

عقود تبادل أسعار  –متكبدة خالل الفترة  )خسائر(أرباح 
  )٢٣,٠٥٢(    ٤,٩١١  فائدة 

  شركة زميلة خالل )خسائر(أرباح من حصة ال
  )٤١٣(    ٢,٥٨٣  عقود تبادل أسعار فائدة - الفترة  
        

تأثير تحوط التدفقات النقدية على اإليرادات الشاملة  إجمالى
  )٢٣,٤٦٥(    ٧,٤٩٤  األخرى

  
  األساسي والمخفف للسهم  العائد  ٥

األساسي للسهم بتقسيم الربح العائد للمساهمين بالشركة األم للفترة على المتوسط المرجح  العائديحتسب 
  :لعدد األسهم القائمة خالل الفترة كالتالي

  
  يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(  
  ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ٤,١٧٠,٦١٧    ٤,٠٣٦,٢٥٧  للفترة العائد للمساهمين بالشركة األم الربح
        

  ٥٥٠,٠٠٠    ٥٥٠,٠٠٠  )باأللف(المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل الفترة 
        

  ٧,٥٨    ٧,٣٤  )ريال قطري للسهم( األساسي والمخفف للسهم  العائد
  

أية أدوات لها تأثير على  المجموعةالمخفف للسهم متساوية، حيث لم تصدر واألساسي العائد إن مبالغ 
  .عند استخدامها األساسي للسهمالعائد 



  )ق.م.ش(قطر صناعات 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠

  

  -١٤-

  

  عقارات وآالت ومعدات  ٦
  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  )مدققة(    )غير مدققة(  
  ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ٨,٨٧٤,٠٨٢    ٩,٥٨٩,٢٣٠  صافي القيمة الدفترية االفتتاحية
  ١,٦٥١,٦٣١    ٣٤٨,٣٤٣  إضافات 
  )٢٥٩,٦٤١(    ٨,٩٢٢,٦٥١  إلى مشروعات قيد التطوير /من تحويالت 
  )٢٧,٤٨٥(    )١٩,٦٦٢(  استبعادات

  )٦٤٩,٣٥٧(    )٤٦٤,٤٧٥(  االستهالك 
        

  ٩,٥٨٩,٢٣٠    ١٨,٣٧٦,٠٨٧  صافي القيمة الدفترية الختامية
  
  قيد التطويرمشاريع   ٧

  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  )مدققة(    )غير مدققة(  
  ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري  
        
  ١,٥٥٦,٠٠٣    ١,٦٠٦,٢٠٩  ٣ - ة الكثاف منخفض ايثيلين البولي مشروع - ابكو ق

  ١,٤٦٠,٤٢١    ١,٥٤٠,٢٤٤  ٦ –مشروع كافكو 
  ٨,٨٨٩,٢٩٢    ٣١٥,٤٨٣  ٥ –مشروع كافكو 

        
  ١١,٩٠٥,٧١٦    ٣,٤٦١,٩٣٦  

  
    



  )ق.م.ش(قطر صناعات 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠

  

  -١٥-

  
  استثمارات في شركات زميلة  ٨

  :االستثمارات التالية في الشركات الزميلة للمجموعة
  

  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠        
  ٢٠١١    ٢٠١٢  بلد التأسيس    
  )مدققة(    )غير مدققة(    نسبة الملكية  
  الف    الف    ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ريال قطري    ريال قطري        
              

  ٢٥,٥٨٦    ٢٣,٩٠٨  قطر  ٪٥٠,٠٠  ٪٥٠,٠٠  ق. م. لتغليف المعادن ششركة قطر 
  ) فوالذ(شركة الخليج المتحد للحديد 

  ١,٥١٠,١٠٥    ١,٤٩٤,٢٧٢  البحرين  ٪٢٥,٠٠  ٪٢٥,٠٠  مقفلة . م.ب.ش
  ٢٠٧,١٣٠    ٢١٧,٦١٢  السعودية  ٪٢٩,٧٤  ٪٣١,٠٣  م .م.شركة حديد الجنوب ذ

              

        ١,٧٤٢,٨٢١    ١,٧٣٥,٧٩٢  
  
  مطلوبات مالية أخرى ٩

  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  )مدققة(    )غير مدققة(  
  ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

        مالية أخرى مطلوبات
        :مشتقات

  ٣٤٤,٦٧٠    ٣٥٢,٦٥٦ ١عقود تبادل أسعار فائدة 
  ١٤٨,٧٦٩    ١٣٧,٩١٤ ٢عقود تبادل أسعار فائدة 
  ٧٧,٧٣٨    ٧٤,٧١١ ٣عقود تبادل أسعار فائدة 

        
  ٥٧١,١٧٧    ٥٦٥,٢٨١  
        

        :تظهر في بيان المركز المالي المرحلي الموحد كالتالي
  ٥٤٩,٩٤٩    ٥٤٤,٤١٦ الجزء غير المتداول

  ٢١,٢٢٨    ٢٠,٨٦٥ الجزء المتداول
        
  ٥٧١,١٧٧    ٥٦٥,٢٨١  

  



  )ق.م.ش(قطر صناعات 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠

  

  -١٦-

  

 النقد وما فى حكمه  ١٠
  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  )مدققة(    )غير مدققة(  
  ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ٦,٩٦٠,٠٩٤    ٥,٨٢٥,٩٣٥  أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
  

  :كالتالي وما في حكمهبيان التدفقات النقدية يظهر النقد  ألغراض
  

  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  )مدققة(    )غير مدققة(  
  ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ٦,٩٦٠,٠٩٤    ٥,٨٢٥,٩٣٥  أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
  )٢٠٤,٠٠٠(    )٨٣٥,٠٠٠(  يوم ٩٠ودائع ثابتة تستحق بعد : ناقص

        
  ٦,٧٥٦,٠٩٤    ٤,٩٩٠,٩٣٥  

  



  )ق.م.ش(قطر صناعات 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠

  

  -١٧-

  
  قروض وتسهيالت تحمل فوائد  ١١

  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠            
  ٢٠١١    ٢٠١٢  االستحقاقتاريخ   العملة  المنشأة    سعر الفائدة  
  )مدققة(    )غير مدققة(            
  ألف    ألف            
  ريال قطري    ريال قطري            
                  

  -    ١٧٢,٩٧١  ٢٠١٨  دوالر أمريكي  قطر ستيل    الهامش السائد+ ليبور   ١قرض 
  ٣,٦٨٦,٢٣٥    ٣,٥٧٩,٢٢٨  ٢٠١٧  دوالر أمريكي  كافكو    الهامش السائد+ ليبور   ٢قرض 
  ١,٤٠٦,٧٧٢    ١,٣٤٧,٧٨٩  ٢٠١٨  دوالر أمريكي  قطر ستيل    الهامش السائد+ ليبور   ٣قرض 

    ٪٧,٥  ٤قرض 
قطر للمنتجات 

  ٢,١٣٢    ١,٧٦٧  ٢٠١٤  ريال قطري  البالستيكية
  ١,١٠٠,٩٨٦    ١,٠٢٨,٣٣٤  ٢٠٢٠ دوالر أمريكي  اتفوينق    الهامش السائد+ ليبور   قرض جماعي
  ٨٣,٩٤٥    ٥٥,٤٧٨  ٢٠١٣ دوالر أمريكي  فينيلقطر     ٪١,٣إلى  ٪١,٠+ ليبور   قرض جماعي

  ٥٨٢,٤٠٠    ٥٨٢,٤٠٠  ٢٠١٣ دوالر أمريكي  قابكو     ٪٥,٥  مرابحة
                  
            ٦,٨٦٢,٤٧٠    ٦,٧٦٧,٩٦٧  

  )١,٣٢٧,٣٣٠(    )١,٩١٦,٧٨٥(            الجزء المتداول: ناقص 
                  

  ٥,٥٣٥,١٤٠    ٤,٨٥١,١٨٢            إجمالي الجزء غير المتداول



  )ق.م.ش(قطر صناعات 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠

  

  -١٨-

  
  أرباح موزعة مدفوعة   ١٢

على  ٢٠١٢مارس  ١٩خالل الفترة وافق المساهمون فى الجمعية العامة السنوية التى عقدت فى 
. ٢٠١١مليون ريال قطرى لسنة  ٤,١٢٥بإجمالى  ريال قطري للسهم ٧,٥بقيمة  ماليةرباح توزيع أ

  ).مليون ريال قطرى ٣,٠٢٥ريال قطري للسهم بإجمالى  ٥,٥: ٢٠١١(



  )ق.م.ش(قطر صناعات 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠

  

  -١٩-

  
  حول األطراف ذات العالقة اتاإلفصاح  ١٣

  
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  

والشركات شركات المجموعة للمجموعة و واإلدارة العليا ومجالس اإلداراتوالشركاء بالمشاريع المشتركة المساهمين والتي تشمل األطراف ذات العالقة تتمثل في المعامالت مع 
  . يتم اعتماد سياسة األسعار وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. التي يكونون فيها المالك الرئيسيون

  
  :هي كالتالي ٢٠١١و  ٢٠١٢يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في  ن الدخل المرحلي الموحدبياالمعامالت مع األطراف ذات العالقة الواردة في 

  
  

    مشتريات    مبيعات
مصاريف بيع 

    ومصاريف أخرى
مدفوعات 

    إيجارات
إيرادات 

  أخرى
  ألف    ألف    ألف    ألف    ألف  

  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  )غير مدققة( ٢٠١٢يونيو  ٣٠الفترة المنتهية في 
                    

  ١,٠٤٦    ٦,٧١٩    ١٢,٠٩٤    ١,٠٠٨,٣٣٩    ١٣١,٢٣٨ مساهمون رئيسيون
  ٢,٩٥٢    -    ٢    ٣٢٩,٣١٩    ١٦٤,٢٢٧ شركات زميلة

  ١٠١,٦٣٨    -    ١,١٧٦    ٢٨,١٠٦    ٢٧٨,٣٦٤ مشروعات مشتركة
  ٥,٢٠٤    ١٤,٩٦٠    ١١٩,٦٥١    ١٧,١١٨    ١,٤٥١,٩٤٥ أخرى أطراف ذات عالقة

                    
  ١١٠,٨٤٠    ٢١,٦٧٩    ١٣٢,٩٢٣    ١,٣٨٢,٨٨٢    ٢,٠٢٥,٧٧٤  



  )ق.م.ش(قطر صناعات 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠

  

  -٢٠-

  
  تتمة - حول األطراف ذات العالقة اتاإلفصاح  ١٣

  
  تتمة - المعامالت مع األطراف ذات العالقة  

  
  

    مشتريات    مبيعات
مصاريف بيع 

    ومصاريف أخرى
مدفوعات 

    إيجارات
إيرادات 

  أخرى
  ألف    ألف    ألف    ألف    ألف  

  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  )غير مدققة( ٢٠١١يونيو  ٣٠الفترة المنتهية في 
                    

  -    ١٩,٧٩٠    ٢١,٩٣٢    ١,٠٠٣,٢٣٠    ١١٩,٥٠٢ مساهمون رئيسيون
  ٩٤,٩٨٥    -    ١,٠٩٨    ٢١,٥٤٨    ٢٩٥,٥٠٨ شركات زميلة

  ٩٧٥    -    -    ٢٥٤,٤٨٠    ٧٧,١٧٦ مشروعات مشتركة
  ٧,٩٧٧    -    ٥٢,٠٣٩    ٧,٦٤٩    ١,٠٥٥,٣٧٧ أطراف ذات عالقة أخرى

                    
  ١٠٣,٩٣٧    ١٩,٧٩٠    ٧٥,٠٦٩    ١,٢٨٦,٩٠٧    ١,٥٤٧,٥٦٣  



  )ق.م.ش(قطر صناعات 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠

  

  -٢١-

  

  )تتمة( حول األطراف ذات العالقة اتاإلفصاح  ١٣
  

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

  
  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  )مدققة(    )غير مدققة(  
  ألف    ألف   
  ريال قطري    ريال قطري  

        :مستحقة من األطراف ذات العالقةأرصدة 
 ٤٦,١٥٥   ٥٢,٣٠٥  مساهمون رئيسيون
 ٥٥,٦٣٦   ١١٧,٧٥٥  مشروعات مشتركة

 ٢٧,٩٣١   ٤٥,٩٠٠  شركات زميلة
 ٤٦٤,٠١٢   ٥٦١,٣٢٧  أطراف ذات عالقة أخرى

        
  ٥٩٣,٧٣٤    ٧٧٧,٢٨٧  
  

  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  )مدققة(    )غير مدققة(  
  ألف    ألف   
  ريال قطري    ريال قطري  
        

        ألطراف ذات العالقةلأرصدة مستحقة 
 ٨٢٥,٩٢٦   ٥١٢,٤٦٥  مساهمون رئيسيون
 ١٣٩,٥٢١   ١٩٠,٤٤٩  مشروعات مشتركة

 ١,٣٤٢   ٤٠,٣٠٧  شركات زميلة
 ١٤٢,٤٤٣   ١٤٣,٦٤٨  أطراف ذات عالقة أخرى

        
  ١,١٠٩,٢٣٢   ٨٨٦,٨٦٩ 

  



  )ق.م.ش(قطر صناعات 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠

  

  -٢٢-

  
  )تتمة( حول األطراف ذات العالقة اتاإلفصاح  ١٣

  
  لين باإلدارة العليامكافآت المسئو

  :كالتالي خالل الفترة بلغت المكافآت لمجلس اإلدارة والمسئولين اآلخرين باإلدارة العليا 
  

  يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١١    ٢٠١٢  

  )غير مدققة(    )غير مدققة(  
  ألف    ألف   
  ريال قطري    ريال قطري  
        

 ١,٢٤٥   ١,٥٨٧  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 ١٣,٧٢٤   ٢٦,٣٦٥  منافع قصيرة األجل لموظفي اإلدارة الرئيسين
 ٥٣٢   ٦٥٢  المساهمة لصندوق التقاعد للموظفين القطريين

      
  ١٥,٥٠١   ٢٨,٦٠٤ 
  

  االلتزامات المحتملة   ١٤
بلغت التزامات المجموعة المحتملة والمتعلقة بالضمانات البنكية وضمانات ،  ٢٠١٢يونيو  ٣٠كما في 
وال  ريال قطري مليون ٣٨٢مبلغ  وأمور أخرى تنشأ خالل األعمال العاديةومطالبات قانونية أخرى 

  ) ريال قطري مليون ٢٥٥: ٢٠١١ديسمبر  ٣١( .يتوقع أن تنشأ عنها مطلوبات مادية
  

  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١١    ٢٠١٢  

  )مدققة(    )مدققةغير (  
  ألف    ألف   
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ٢٥,٨٧١    ١٤٨,١٥٠  خطابات إئتمانية
  ١٨٩,٠٧٩    ١٩٢,٠٩٣  ضمانات بنكية

  ٤٠,٨٢٦    ٤٢,٢١١  أخرى
        
  ٢٥٥,٧٧٦    ٣٨٢,٤٥٤  
  



  )ق.م.ش(قطر صناعات 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠

  

  -٢٣-

  
  االلتزامات الرأسمالية  ١٥

  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١١    ٢٠١٢  

  )مدققة(    )مدققةغير (  
  ألف    ألف   
  ريال قطري    ريال قطري  
        

        :التزامات النفقات الرأسمالية
ولكن لـم   الفترةعليها كما في نهاية النفقات الرأسمالية التقديرية المتعاقد 

  :تخصص لها مبالغ
     

 ١,٦٤٣,٥٢٧   ١,٦٧٤,٨٢٤  عقارات وآالت ومعدات
      

        التزامات إيجارات تشغيلية 
        :ى لمدفوعات اإليجارات المستقبليةالحد األدن

  ٧٠,٩٥٧    ٧٣,٣٦٨  خالل سنة واحدة
  ١٤٢,٨٧٦    ١٣١,٢٤٩  واحدة ولكن ال تزيد عن خمس سنواتبعد سنة 

  ٣٦٠,٠٩١    ٣٤٤,٨٥٤  أكثر من خمس سنوات
        

  ٥٧٣,٩٢٤    ٥٤٩,٤٧١  نهاية الفترةفي كما المتعاقد عليها التشغيلية إجمالي مصاريف اإليجارات 
  

  البيانات القطاعية  ١٦
تم تنظيم المجموعة في وحدات تجارية على أساس منتجاتها وخدماتها ، ولها أربع  إداريةألغراض 

  :قطاعات للبيانات التشغيلية كالتالي
قطاع البتروكيماويات ، الذي يقوم بانتاج وبيع اإليثلين ، والبولي إيثلين ، ام تي بي إي ،  -

  .الميثانول ومنتجات بتروكيماوية أخرى
 .بانتاج وبيع اليوريا واألمونيا ومنتجات ثانوية أخرىقطاع األسمدة ، الذي يقوم  -

 .تسليح المباني ومنتجات أخرى أسياخوقطاع الحديد ، الذي يقوم بانتاج وبيع القضبان الحديدية  -
تم تصفية أعمال  .القطاع العقاري ، الذي يعمل في االستثمار العقاري وإدارة وتأجير العقارات -

  .١ا هو موضح فى اإليضاح رقم كم ٢٠١١أغسطس  ١٧هذا القطاع فى 
  

تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج التشغيل لوحداتها التجارية بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات حول 
يتم تقييم أداء القطاع بناء على أرباح أو خسائر التشغيل والتي يتم قياسها . توزيع الموارد وتقييم األداء

التالي ، بصورة مختلفة عن ربح أو خسارة التشغيل في في جوانب معينة ، كما يفصل الجدول 
  .البيانات المالية الموحدة



  )ق.م.ش(قطر صناعات 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠

  

  -٢٤-

  تتمة - البيانات القطاعية  ١٦
  

  القطاعات التشغيلية
لستة أشهر لفترة االجدول التالي يعرض اإليرادات واإلرباح المتعلقة بقطاعات أنشطة المجموعة 

  :على التوالي ٢٠١١و ٢٠١٢يونيو  ٣٠المنتهية في 
  

  اإلجمالي    العقارات    الحديد    األسمدة    البتروكيماويات  
  ألف    ألف    ألف    ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  

                    المنتهية في الفترة
                     ٢٠١٢يونيو  ٣٠

                      )غير مدققة( 
                    

  ٩,٠٧٣,٠٧٨    -    ٣,٣٢٨,٥٦٣    ٢,٧٢٨,١٢٣    ٣,٠١٦,٣٩٢  إجمالي اإليرادات
                    

                    :نتائج
  ٣,٩٩٥,٢٥٢    -    ٨٩٩,٤١٥    ١,٤٧٢,٥٢٩    ١,٦٢٣,٣٠٨  أرباح القطاع

                    
                    :إيرادات غير موزعة

  ٢٤,٩٣٩                  إيرادات فوائد
  ٧,١٥١                  إيرادات أرباح

  ٢,٧٠٦                  أخرى إيرادات
                    

                    :مصاريف غير موزعة
  )٧,٩٣١(                  أتعاب مجلس اإلدارة

  )٣,٨٣٩(                  أتعاب قطر للبترول السنوية
  )٣,٦٧٣(                  بدالت الموظفيين

  )١,٠٠٢(                  رسوم ومصاريف بورصة قطر
  )٤٦٧(                  إعالنات

  )٧٢٠(                  أخرى مصاريف
                    

  ٤,٠١٢,٤١٦                  الربح للفترة
  



  )ق.م.ش(قطر صناعات 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠

  

  -٢٥-

  
  تتمة - البيانات القطاعية  ١٦

  
  تتمة - القطاعات التشغيلية

  
  اإلجمالي    العقارات    الحديد    األسمدة    البتروكيماويات  
  ألف    ألف    ألف    ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  

                    المنتهية فيالفترة 
                     ٢٠١١يونيو  ٣٠

                      )غير مدققة( 
                    

  ٨,١٦٥,٣٦٨    ٢,٠٤٦    ٢,٨٥٢,٠٤٢    ٢,١٣٥,٨٠١    ٣,١٧٥,٤٧٩  إجمالي اإليرادات
                    

                    :نتائج
  ٤,١٥٧,٣٨٣    ٢٣٤    ٩٧٣,٨٤٥    ١,٢٨٩,٨٦٣    ١,٨٩٣,٤٤١  أرباح القطاع

                    
                    :إيرادات غير موزعة

  ٢٣,١٦٠                  إيرادات فوائد
  ١٠,٠٠٤                  إيرادات أرباح

                    
                    :مصاريف غير موزعة

إنخفاض في إستثمارات مالية 
  متاحة للبيع 

                )٥,٥٠٦(  

  )٣,٣٠٢(                  أتعاب قطر للبترول السنوية
  )٢,٤٠٠(                  أتعاب مجلس اإلدارة

خسائر غير محققة لالستثمارات 
  المحتفظ بها للمتاجرة 

                )١,٨٤١(  

  )١,٠٠٢(                  رسوم ومصاريف بورصة قطر
  )٣٢٣(                  بدالت الموظفيين

  )٣٩٩(                  إعالنات
  )٣٢٧(                  مصاريف أخرى

                    
  ٤,١٧٥,٤٤٧                  الربح للفترة



  )ق.م.ش(قطر صناعات 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠

  

  -٢٦-

  
    تتمة - البيانات القطاعية  ١٦

  
  :على التوالي ٢٠١١ ديسمبر ٣١السنة المنتهية في و  ٢٠١٢يونيو  ٣٠لستة أشهر المنتهية في لفترة االجدول التالي يعرض موجودات القطاعات المتعلقة بانشطة المجموعة   

  
  اإلجمالي    تعديالت    اإلجمالي    الحديد    األسمدة    البتروكيماويات  
  ألف    ألف    ألف    ألف    ألف    ألف  
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
                        

                        :موجودات القطاع
  ٣٦,١٤٧,٠٠٦    ١,٤١٢,٠٨٧    ٣٤,٧٣٤,٩١٩    ٩,١٤٨,١٧٢    ١٥,٧٠٤,١٩٤    ٩,٨٨٢,٥٥٣   ٢٠١٢يونيو  ٣٠في 

                        
  ٣٦,٧٧٨,٣٥٠    ٣,٦٦٧,٤٠٠    ٣٣,١١٠,٩٥٠    ٨,٣٩٩,٣٨٥    ١٥,٠١٤,٤٣٤    ٩,٦٩٧,١٣١   ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 

  
  :إيضاحات  

  
 .ق.م.شالمبلغ المدرج في عمود تعديالت أعاله يمثل الموجودات المدرجة في سجالت صناعات قطر   )١(  

  
  .البيانات القطاعية أعاله تتعلق فقط بالشركات التابعة والشركات المشتركة  )٢(  



  )ق.م.ش(قطر صناعات 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠

  

  -٢٧-

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية  ١٧

  
التدرج التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسـب تقنيـات    المجموعةتستخدم   

  :التقييم
  .في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة) غير المعدلة(األسعار المتداولة   :  ١المستوى 
القيمة العادلة المسـجلة ،   تقنيات أخرى تكون جميع بياناتها التي لها تأثير هام على  :   ٢المستوى 

  .واضحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة
التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثير هام على القيمة العادلة المسـجلة والتـي ال     :  ٣المستوى 

  .تعتمد على بيانات سوقية واضحة
  

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

  ٣المستوى     ٢المستوى     ١المستوى     اإلجمالي 

 ٢٠١٢يونيو  ٣٠كما في 
  الف

  ريال قطري
  الف  

  ريال قطري
  الف  

  ريال قطري
  الف  

  ريال قطري
        

            موجودات تم قياسها بالقيمة العادلة
 -   -   ٦٣٧,٧٦١   ٦٣٧,٧٦١  استثمارات مالية متاحة للبيع 

 -   -   ٦,٦٠٤   ٦,٦٠٤  محتفظ بها للمتاجرة استثمارات
        

            مطلوبات تم قياسها بالقيمة العادلة
            :مطلوبات مالية أخرى

 -   ٥٦٥,٢٨١   -   ٥٦٥,٢٨١  عقود تبادل أسعار الفائدة
               
  ٣المستوى     ٢المستوى     ١المستوى     اإلجمالي 

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
  الف

  ريال قطري
  الف  

  ريال قطري
  الف  

  ريال قطري
  الف  

  ريال قطري
        

            موجودات تم قياسها بالقيمة العادلة
 -   -   ٦٧٢,٧٤٤   ٦٧٢,٧٤٤  استثمارات مالية متاحة للبيع 

 -   -   ٤,١٤١   ٤,١٤١  استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
        

            مطلوبات تم قياسها بالقيمة العادلة
            :مالية أخرى مطلوبات

 -   ٥٧١,١٧٧   -   ٥٧١,١٧٧  عقود تبادل أسعار الفائدة
          

لم تحدث تحويالت بين  ٢٠١١ديسمبر  ٣١و ٢٠١٢يونيو  ٣٠ في السنة المنتهية/ فترة الخالل   
  .للقيمة العادلة ٣للقيمة العادلة ، ولم تحدث تحويالت إلى أو من مستوى  ٢والمستوى  ١المستوى 



  )ق.م.ش(قطر صناعات 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠

  

  -٢٨-

  
 تعديل فترة سابقة   ١٨

شركة قطر تلتزم ،  ٥ بمشروع قافكو المتعلقة شركة قطر للبترول معالغاز وشراء بيع التفاقية وفقا   
لم تقم . قطر للبترول مؤسسة إلى الكميةثمن  دفع أوتأخذ الحصة لم  إذا دفعال أو، ودفع  بأخذ لألسمدة
مليون ريال  ١٢٩,٩ والبالغة ٢٠١٠لسنة  اإلتفاقيةهذه الدفع بموجب  التزام األخذ أوبتسجيل  الشركة
 ٣١سنة المنتهية في ربح للالولذلك تم تعديل  .٢٠١٠ديسمبر  ٣١ خالل السنة المنتهية في قطري

مليون ريال قطري  ٩٧,٤بمبلغ  ٢٠١١ يناير ١كما في  األرباح المدورة ورصيد ٢٠١٠ديسمبر 
   .الشركة الفعلية فيالمجموعة والتي تساوي حصة 

  
  :ما يليك تأثير تعديل الفترة السابقة على البيانات المالية الموحدة  

  ألف    
  ريال قطري  
    

  ٥,٥٧٧,٧٧١  كما تم عرضه سابقاً  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  الربح
  )٩٧,٤٣٨(  ٢٠١٠تعديل لعدم تسجيل استحقاق التزام أخذ أو دفع لسنة 

    
  ٥,٤٨٠,٣٣٣  كما تم تعديله ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  الربح

    
  )٩٧,٤٣٨(  ٢٠١١يناير  ١األثر على األرباح المدورة كما في 

    




