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  المستقل الحسابات مدققل المراجعة تقرير
 .ق.م.ش قطر صناعات شركة مساهمي السادة إلى

 
 

 مقدمة
 

بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر المرفق لشركة صناعات قطر ش.م.ق. )"الشركة األم"( وشركاتها التابعة )معاً لقد قمنا 
المرحلية الموحدة المختصرة للربح أو الخسارة والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية  البيانات الماليةو 6302يونيو  03"المجموعة"( كما في 

حدة المرحلية المو البيانات الماليةلتدفقات النقدية عن فترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. تعد اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه وا
ي ليتنا ف، "التقارير المالية المرحلية" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. وتنحصر مسؤو04المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 المرحلية الموحدة المختصرة اعتمادا على عملية المراجعة التي قمنا بها. البيانات الماليةإبداء استنتاج حول هذه 
 

 نطاق المراجعة
 

منشأة". المرحلية من خالل مراجع حسابات مستقل لل البيانات المالية"مراجعة  - 6403لقد أجرينا مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي للمراجعة رقم 
عن األمور المالية والمحاسبية خاصة من األفراد المسؤولين وتطبيق إجراءات  على االستفسارالمرحلية  البيانات الماليةوتشتمل عملية مراجعة 

التدقيق  رالتحليل المالي وإجراءات المراجعة األخرى. وتقل إجراءات عملية المراجعة في نطاقها عن إجراءات عملية التدقيق والتي تتم وفقا لمعايي
الالزم باكتشاف جميع النقاط الجوهرية التي يمكن اكتشافها أثناء عملية التدقيق. وبالتالي فإننا ال الدولية، وبالتالي ال تمكننا من الحصول على التأكيد 

 نبدي رأي تدقيق.
 

 النتيجة
 

افة ك المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها من البيانات الماليةاستناداً إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستدعي االعتقاد بأن 
 ، الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.04النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 
 أمور أخرى

 
والبيانات المالية الموحدة للمجموعة  6305يونيو  03المرحلية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  البيانات الماليةتمت مراجعة وتدقيق 

، على التوالي، من قبل مراقب حسابات آخر والذي أبدى رأي مراجعة غير متحفظ ورأي تدقيق غير متحفظ 6305ديسمبر  00للسنة المنتهية في 
 على التوالي. 6302 فبراير 4و 6305أغسطس  0في تقريريه المؤرخين 

 
 
 
 
 

 محمد المعتز
 فرع قطر -كوبرز برايس وتر هاوس 

 
 660سجل مراقبي الحسابات رقم 

 6302أغسطس  0الدوحة، 
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 صناعات قطر ش.م.ق.
 6302يونيو  03المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في البيانات 

 القطرية ما لم يذكر خالف ذلك()جميع المبالغ بآالف الرياالت 
 

 0                                المالية المرحلية الموحدة المختصرة البياناتجزءاً ال يتجزأ من هذه  04إلى  0تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  

 المختصر الموحد المرحلي الخسارة أو الربح بيان
 

 يونيو 03المنتهية في فترة الستة أشهر   
 6302  6302 إيضاح 
 )مراجعة(  )مراجعة(  

 696669566  6.003.528  اإليرادات
 (696679060)  (0.803.280)  المبيعات تكلفة

 5609605  253.072  الربحمجمل 
     

 0609650  022.200  أخرى إيرادات
 (669007)  (83.325)  وإدارية عمومية مصروفات

 (669604)  (02.000)  البيع اتمصروف
 (049756)  (8.020)  التمويل تكاليف
 (09550)  (2.578) 5 زميلة شركات نتائج من حصة
 096429560  0.608.666 2 مشتركة مشاريع ناتج من حصة

 -  (7.638)  أخرى مصروفات
 694609063  0.522.670  ربح الفترة

     
     السهم عائد

 4930  0.62 03 (للسهم قطريال لايربال) الواحد للسهم والمخففة األساسية األرباح
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 6302يونيو  03المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في البيانات 

 القطرية ما لم يذكر خالف ذلك()جميع المبالغ بآالف الرياالت 
 

 4                            المالية المرحلية الموحدة المختصرة البيناتجزءاً ال يتجزأ من هذه  04إلى  0تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 

     المختصر الموحد المرحلي الشامل الدخل بيان
 

 يونيو 03فترة الستة أشهر المنتهية في   
 6302  6302 إيضاح 
 )مراجعة(  )مراجعة(  

 694609063  0.522.670  الفترة ربح
     

     الدخل الشامل اآلخر
     بنود قد تصنف الحقا ضمن الربح أو الخسارة

 039636  60.506  النقدية التدفقات لتحوطات العادلة القيمة في الحركة صافي
 669366  (032.08)  للبيع المتاحة لالستثمارات العادلة القيمة في الحركة صافي
 -  8.060 5 زميلة لشركات اآلخر الشامل الدخل حصة

 569666  (00.786)  الدخل الشامل اآلخر للفترة
 694669006  0.523.000  إجمالي الدخل الشامل للفترة
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 6302يونيو  03المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في البيانات 

 القطرية ما لم يذكر خالف ذلك()جميع المبالغ بآالف الرياالت 
 

 5           المالية المرحلية الموحدة المختصرة    البيانات جزءاً ال يتجزأ من هذه  04إلى  0تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 

 المختصر الموحد المرحلي الملكية حقوق في التغيرات بيان
 

 
 

 رأس المال
 احتياطي
 قانوني

 المتراكمةالتغيرات 
 أرباح مدورة احتياطي التحوط في القيمة العادلة

 إجمالي
 حقوق الملكية

       
       

 0095649262 6790269300 (6309374) 5339226 749666 293539333 )مدقق( 6302يناير  0الرصيد في 
 694609063 694609063 - - - - ربح الفترة

 569666 - 039636 669366 - - اآلخر للفترة الدخل الشامل
 (496059333) (496059333) - - - - (00توزيعات األرباح المدفوعة )إيضاح 

 0096009644 6590539050 (0769025) 5669757 749666 293539333 )مراجع( 6302يونيو  03الرصيد في 
       

 00.260.230 68.623.256 (000.850) 083.738 80.555 2.323.333 ()مدقق 6302يناير  0الرصيد في 
 0.522.670 0.522.670 - - - - ربح الفترة

 (00.786) - 06.600 (08.032) - - الدخل الشامل اآلخر للفترة
 (0.362.333) (0.362.333) - - - - (00توزيعات األرباح المدفوعة )إيضاح 

 06.223.302 62.633.782 (55.220) 060.836 80.555 2.323.333 )مراجع( 6302يونيو  03الرصيد في 
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 القطرية ما لم يذكر خالف ذلك()جميع المبالغ بآالف الرياالت 
 

 2           المالية المرحلية الموحدة المختصرة    البياناتجزءاً ال يتجزأ من هذه  04إلى  0تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 

 المختصر الموحد المرحلي النقدية التدفقات بيان
 
 يونيو 03المنتهية في فترة الستة أشهر   
 6302  6302 إيضاح 
 )مراجعة(  )مراجعة(  

     التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات
 694609063  0.522.670  ربح الفترة

     تعديالت على:
 0359457  003.562  استهالك وإطفاء

 79354  (080)  بالصافي -مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 -  7.638  االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

 09550  2.578 5 حصة من نتائج شركات زميلة
 (096429560)  (0.608.666) 2 حصة من نتائج مشاريع مشتركة

 79066  6.083  خسارة استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات
 049756  8.020  تكاليف التمويل

 (09455)  -  مشروع مشتركأرباح بيع استثمارات في 
 (59260)  (70.660)  إيرادات فوائد

 (029425)  (62.260)  توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات متاحة للبيع
 2609066  886.752  رأس المال العامل التغيرات فيالتدفقات النقدية التشغيلية قبل 

 
     التغيرات في رأس المال العامل:

 2759366  652.682  مخزون
 (229070)  (00.872)  ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما 

 (779060)  266.365 7 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 (6739000)  (662.003)  ذمم دائنة ومستحقات ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

 6569004  0.000.682  التشغيلية األنشطة من نقد
 (0509646)  (000.006)  االجتماعي والرياضيمساهمة للصندوق 

 6339065  0.605.720  التشغيل أنشطة من الناتج النقد صافي
     

     االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات
 -  033  متحصالت من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات

 (709603)  (22.755)  إضافات لممتلكات ومنشآت ومعدات 
 59333  -  استبعاد استثمارات في مشروع مشترك

 090639633  762.300  الحركة في الودائع الثابتة
 029425  62.260  توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات متاحة للبيع

 693369656  552.620 2 توزيعات أرباح مستلمة من مشاريع مشتركة
 49333  2.333  توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

 59260  70.660  إيرادات فائدة مقبوضة
 090569334  0.725.666  صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

     
     التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات

 090509700  -  متحصالت من القروض 
 (049756)  (8.020)  تكاليف التمويل المدفوعة

 (097029202)  (662.672) 6 سداد القروض
 (496059333)  (0.362.333)  توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين

 (492049224)  (0.628.005)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
     

 (2559675)  (027.020)  صافي النقص في النقد وشبه النقد
 094609067  522.620  النقد وشبه النقد في بداية الفترة

 6659656  878.533 6 النقد وشبه النقد في نهاية الفترة 
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  المختصرة الموحدة المرحلية المالية للمعلومات المتممة اإليضاحات

 الشركة عن معلومات .0

( من قانون الشركات التجارية 26وفقاً للمادة ) 6330أبريل  06صناعات قطر ش.م.ق. )"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة تأسست في دولة قطر في 
الصادر عن وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطر. وأسهم الشركة مدرجة  6330( لسنة 00سنة بموجب القرار رقم ) 53ولمدة  6336لسنة ( 5القطري رقم )

 في بورصة قطر.  يقع مكتب الشركة المسجل في الدوحة، دولة قطر.
 

 في دولة قطر.  بصفة أساسية  تعمل صناعات قطر وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة ) يشار إليهم جميعاً بـ "المجموعة"(
 

: البتروكيماويات واألسمدة والصلب.   وقد تم اإلفصاح عن المزيد من مختلفةمن خالل شركات المجموعة، تعمل صناعات قطر في ثالثة قطاعات رئيسية 
 المرحلية الموحدة المختصرة: البيانات المالية(. فيما يلي هيكل المجموعة والذي تم إدراجه في هذه 00المعلومات عن أنشطة المجموعة باإليضاح )

 
 نسبة الملكية بلد التأسيس نوع العالقة 
    

 %033 قطر شركة تابعة شركة قطر ستيل )ش.م.ق( 
 %033 اإلمارات العربّية المتحدة شركة تابعة شركة قطر ستيل ش.م.ح )دبي(

 %033 قطر شركة تابعة قطر ستيل لالستثمارات الصناعية ش.خ.و 
 %033 قطر شركة تابعة قطر ستيل لتصنيع حديد التسليح ش.خ.و

 
المرحلية الموحدة المختصرة حصة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لشركات المشاريع المشتركة والشركات الزميلة التالية  البيانات الماليةكما تتضمن 

 حقوق الملكية: طريقةباستخدام 
 

 نسبة الملكية التأسيسبلد  نوع العالقة 
    

 %63 قطر مشروع مشترك شركة قطر للبتروكيماويات )قابكو( ش.م.ق
 %75 قطر مشروع مشترك ( ش.م.ق.م.قافكوشركة قطر لألسمدة الكيماوية )

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

 %00930 المملكة العربية السعودية زميلةشركات  ش.س.مشركة صلب ستيل 
 %53 قطر شركات زميلة شركة قطر لتغليف المعادن ذ.م.م.

 %65 البحرين شركات زميلة شركة فوالذ القابضة ش.م.ب
 

 لدىالمجموعة. ووتسري أحكامه على  6305يونيو  02)قانون الشركات( حيز التنفيذ اعتبارا من  6305( لسنة 00دخل قانون الشركات القطري رقم )
تنص عليه األحكام االنتقالية بالقانون. غير أن وزارة االقتصاد والتجارة  كماتام بأحكام قانون الشركات بشكل لتزم لكي ت 6307حتى شهر فبراير  المجموعة

ما دامت  6336( لسنة 5لشركات السابق رقم )لم تصدر بعد اللوائح التنفيذية الالزمة لتطبيق قانون الشركات. ولذا تواصل المجموعة تطبيق أحكام قانون ا
تقوم المجموعة حاليا بدراسة وتقييم أحكام قانون الشركات وال تتوقع أي تأثير جوهري على أنشطتها الحالية وال تتعارض مع أحكام قانون الشركات الجديد.  

 أو نظامها األساسي.
 

من قبل مجلس اإلدارة  6302يونيو  03ة المختصرة للمجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية في المرحلية الموحد البيانات الماليةتم التصريح بإصدار هذه 
 .6302أغسطس  0بتاريخ 

 الهامة المحاسبية والسياسات اإلعداد أسس .6

 أسس اإلعداد 6-0
 

"إعداد التقارير المالية  04وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي  6302يونيو  03المرحلية الموحدة المختصرة عن الستة أشهر المنتهية في  البيانات الماليةتم إعداد 
ديسمبر  00في المالية الموحدة السنوية الموحدة للسنة المنتهية بيانات الموحدة المختصرة بالتزامن مع الالمرحلية  البيانات الماليةالمرحلية". يجب قراءة 

  المالية. ، والتي تم إعدادها وفقا للمعايير الدولية للتقارير 6305
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 السياسات المحاسبية     6-6
 

 إن السياسات المحاسبية المطبقة تتفق مع السياسات المحاسبية للسنة المالية السابقة.
 

 يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على المجموعة.والتي ال  6302ديسمبر  00تعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية للسنة المالية المنتهية في 
 
 المعايير الجديدة والمعدلة التي قامت المجموعة بتطبيقها (أ)

 
 :6302يناير  0تم تطبيق المعايير التالية من قبل المجموعة للمرة األولى للسنة المالية التي تبدأ في 

 
x  6304- 6306التحسينات السنوية على دورة. 
x  مشتركة" على محاسبة االستحواذات على الحصص في العمليات المشتركة.الترتيبات ال" 00الدولي للتقارير المالية رقم تعديالت على المعيار 
x  موجودات غير ملموسة" بشأن 06، "الممتلكات والمنشآت والمعدات" والمعيار المحاسبي الدولي رقم 02تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم" ،

 بولة لالستهالك واإلطفاء. توضيح الطرق المق
x  البيانات المالية المنفصلة" بشأن طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة. 67تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم " 
x  استثمارات في شركات زميلة" 66رقم " البيانات المالية الموحدة" والمعيار المحاسبي الدولي  03تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم" ،

 استثناء التوحيد. االستثمارية: تطبيقبشأن المنشآت 
x مبادرة اإلفصاحالبيانات المالية ، "عرض0يار المحاسبي الدولي رقم تعديالت على المع ،". 
x  استثمارات في شركات زميلة" 66لمحاسبي الدولي رقم " البيانات المالية الموحدة" والمعيار ا 03تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم" ،

 مساهمة بين المستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك. البشأن بيع أو 
 

وهري على تأثير ج 6302ديسمبر  00تعديالت األخرى على المعايير الدولية للتقارير المالية السارية المفعول للسنة المالية المنتهية في للال يتوقع أن يكون 
 المجموعة.

 
 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي لم تقم المجموعة بعد بتطبيقها (ب)

 
x  للخسائر غير المحققة" )للفترات السنوية  المؤجلةضريبة ال، "ضرائب الدخل"، "االعتراف بموجودات 06تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

 (.6307يناير  0التي تبدأ في أو بعد 
 

x  (.6307يناير  0، "بيانات التدفقات النقدية"، مبادرة اإلفصاح )للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 7تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

x  وات المالية، يتناول تصنيف وقياس وإلغاء االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية، ويدخل قواعد ، األد6المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
ولكنه متاح للتطبيق  6306يناير  0جديدة لمحاسبة التحوط ونموذج جديد النخفاض قيمة الموجودات المالية.  وال يشترط تطبيق هذا المعيار إال في 

 قبل التاريخ اإللزامي له.  6حاليا بتقييم ما إذا كان عليها تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم المبكر.  وتقوم المجموعة 
 

القيمة  خيار والتي يتاح لها عباعتبارها متاحة للبي احالي هافيصنيتم تأدوات حقوق ملكية في الموجودات المالية المحتفظ بها من قبل المجموعة  تتمثل
جديدة تأثير جوهري على تصنيف وقياس أن يكون للمتطلبات ال؛ وتبعا لذلك فإن المجموعة ال تتوقع األخرىالدخل الشامل العادلة من خالل بنود 

 موجوداتها المالية. 
 

نيفها سبة المطلوبات المالية التي تم تصولن يكون هناك تأثير على محاسبة المجموعة للمطلوبات المالية، ألن االشتراطات الجديدة تؤثر فقط على محا
قواعد إلغاء االعتراف من المعيار المحاسبي الدولي  نقلتم قد بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وليس لدى المجموعة أي من هذه المطلوبات.  و

 ولم يتم تغييرها. "واالعتراف المالية: القياساألدوات " 06رقم 
 

اض القيمة الجديد االعتراف بمخصصات انخفاض القيمة بناء على خسائر االئتمان المتوقعة بدال من الخسائر االئتمانية المتكبدة ويشترط نموذج انخف
ادلة ع. وهذا ينطبق على الموجودات المالية المصنفة بالتكلفة المطفأة وأدوات الدين المقاسة بالقيمة ال06كما هو الحال وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

والذمم المدينة  "العمالءمع يرادات من العقود اإل" 05من خالل بنود الدخل الشامل األخرى وموجودات العقد بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
صات كيفية تأثر مخصالقروض وبعض عقود الضمانات المالية. وعلى الرغم من أن المجموعة لم تنفذ بعد تقييما تفصيليا ل وارتباطاتلإليجارات 

 ينتج عن ذلك االعتراف المبكر بخسائر االئتمان.  لكن يتوقع أنانخفاض القيمة نتيجة للنموذج الجديد، 
 

أدواتها المالية فيما يتعلق بتغير طبيعة وحجم إفصاحات المجموعة أن ت ويتوقعإلفصاح وتغييرات في العرض.  لموسعة ويقدم المعيار الجديد متطلبات 
 في السنة التي تم فيها تطبيق المعيار الجديد.السيما 
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x  صدر من قبل مجلس المعايير المحاسبية الدولية لالعتراف باإليرادات.  والذي ، "العمالءمع عقود اليرادات من اإل"، 05المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
الذي يغطي اإليرادات الناشئة عن بيع البضائع وتقديم الخدمات والمعيار المحاسبي  06وهذا المعيار سوف يحل محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 الذي يغطي عقود اإلنشاءات.  00الدولي رقم 
 

جديد على مبدأ االعتراف باإليرادات عند تحويل السيطرة على البضائع أو الخدمات إلى العميل. ويسمح المعيار بتطبيق منهج األثر ويستند المعيار ال
 ،6306يناير  0للفترات المرحلية األولى ضمن فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  ويسري المعياررجعي الكامل أو األثر الرجعي المعدل.  ال

 ويسمح بالتطبيق المبكر.
 

تأثر بفعل ي من المحتمل أن توتقوم اإلدارة حاليا بتقييم تأثيرات تطبيق المعيار الجديد على البيانات المالية للمجموعة وقد حددت المجاالت التالية الت
 :ذلك

 
وجب المعيار كمصروفات قد يتطلب األمر االعتراف بها كأصل بمالتكاليف التي يتم تسجيلها حاليا  بعض -العقدالمحاسبة عن التكاليف المتكبدة عند تنفيذ 

عرضا منفصال بالميزانية العمومية لحق استرداد  05المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  يشترطو - الرد وقحقكذلك ، و05الدولي للتقارير المالية رقم 
 . بالتعويضتزام لالبضائع من العميل واال

 
مكن للمجموعة تقدير تأثير القواعد الجديدة على البيانات المالية للمجموعة. وسوف تقوم المجموعة بعمل تقييمات تفصيلية لتأثير في هذه المرحلة، ال ي

 .6306يناير  0ذلك على فترة االثني عشر شهرا القادمة.  وال تتوقع المجموعة تطبيق المعيار الجديد قبل 
 
x  وسوف ينتج عنه االعتراف بجميع اإليجارات بالميزانية العمومية، 6302"اإليجارات" والذي صدر في يناير  02المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .

مؤجرة( وااللتزام )الحق في استخدام العين ال صلباأليتم االعتراف الفصل بين اإليجارات التشغيلية والتمويلية.  وبموجب المعيار الجديد، تم استبعاد  هألن
 .  واالستثناء الوحيد هو اإليجارات القصيرة األمد والمنخفضة القيمة.  ولن تتغير محاسبة المؤجرين بشكل جوهري.تيجارااإلالمالي لسداد 

 
رات تشغيلية إيجا ارتباطاتوسوف يؤثر المعيار بشكل أساسي على محاسبة اإليجارات التشغيلية للمجموعة. وفي تاريخ التقرير، فإن المجموعة لديها 

االعتراف باألصل  االرتباطاتهذه سوف ينتج عن مليون لاير قطري. ومع ذلك، فإن المجموعة لم تحدد بعد إلى أي مدى  635لإللغاء بقيمة غير قابلة 
 للمجموعة. وتصنيف التدفقات النقديةوااللتزام للمدفوعات المستقبلية وكيفية تأثير ذلك على ربح 

 
اعتبارها بإلى الترتيبات التي لن تتأهل  االرتباطاتوقد تؤول بعض  االرتباطاتبعض المنخفضة القيمة استثناء اإليجارات القصيرة األمد و يشملوقد 

 .02إيجارات بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

تطبيق المعيار الجديد قبل موعده . وفي هذه المرحلة، ال تنوي المجموعة 6306يناير  0للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد  ويعتبر المعيار إلزامياً 
 الفعلي.

 
 غير سارية المفعول. والزالتإصدارها تم لم تقم المجموعة بتطبيق أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى بشكل مبكر والتي 

 التقدير من التأكد لعدم الرئيسية والمصادر الهامة األحكام .0

المرحلية المختصرة يقتضي أن تقوم اإلدارة باستخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في عملية تطبيق السياسات  البيانات الماليةإن إعداد 
 المحاسبية والمبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

 
المرحلية الموحدة المختصرة، فإن األحكام التي تستخدمها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر األساسية  يةالبيانات المالوعند إعداد 

 األخرى للتقديرات الخاصة بعدم التأكد تم إيجازها أدناه: 
 
 األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية (أ
 

أكبر األثر  عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة والتي لها كان بوضعها فيالمتعلقة بالتقديرات، التي قامت اإلدارة  فيما يلي األحكام الهامة، باستثناء تلك
 الموحدة المختصرة: البيانات الماليةعلى المبالغ المدرجة في 
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 تصنيف األوراق المالية االستثمارية
 

أو الخسارة.  خالل الربح العادلة منعند اقتناء استثمار ما، تقرر اإلدارة ما إذا كان من الواجب تصنيفه على أنه متاح للبيع أو باعتباره موجودات مالية بالقيمة 
 عند تصنيف االستثمارات.  06تتبع المجموعة إرشادات المعيار المحاسبي الدولي 

 
 استمرارية النشاط التجاري

 
تقبل في المسإدارة المجموعة بعمل تقييم لقدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة وتأكدت بأن المجموعة لديها الموارد الالزمة لمواصلة العمل قامت 

عمل على االستمرار في الالمنظور. إضافة إلى ذلك، لم يرد إلى علم اإلدارة أي حاالت مادية لعدم التيقن والتي قد تثير شكوكا جوهرية حول قدرة المجموعة 
 الموحدة المختصرة على أساس مبدأ االستمرارية. البيانات الماليةكمنشأة. وبالتالي، يستمر إعداد 

 
 المصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقدير (ب
 

 االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع
 

عند وجود انخفاض جوهري أو ممتدا في القيمة العادلة إلى أدنى من تكلفتها أو في خفضة القيمة بأنها منتقوم المجموعة بمعالجة االستثمارات المتاحة للبيع 
أو ممتدا. تقوم المجموعة بتقييم االستثمارات على جوهريا حالة وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة. ويقتضي األمر تقدير ما إذا كان االنخفاض 

بالنسبة الخصم  امالتمعوبار التقلبات العادية في أسعار األسهم بالنسبة لألسهم المتداولة والتدفقات النقدية المستقبلية حالة على حدة، آخذة في االعت أساس كل
 لألسهم غير المتداولة. 

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية

 
إلقفال في تاريخ وق عند ايتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية التي يتم تداولها في األسواق المالية الرسمية بالرجوع إلى أسعار العرض المعلنة في الس

يتم  المركز المالي من األسواق النشطة، التقرير. وفي حال لم يكن باإلمكان اشتقاق القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة في بيان
ة من األصل أو قدية المتوقعتحديد تقدير معقول للقيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الحالية ألدوات مالية مماثلة تماماً، أو باالستناد إلى التدفقات الن

سواق التي يمكن مالحظتها، ولكن عندما ال يكون ذلك ممكناً، ال بد من االستعانة المدخالت بهذه النماذج من األ الحصول علىنماذج التسعير الداخلية. يتم 
 باألحكام لتحديد القيمة العادلة.

 
 انخفاض قيمة الذمم المدينة

 
أساس المبالغ الهامة  علىيتم تقدير قيمة الذمم المدينة التجارية القابلة للتحصيل عندما يكون من غير المحتمل تحصيل المبلغ بكامله.  ويتم إجراء هذا التقدير 

ى أساس داد، ويتم تكوين مخصص علمتأخرة السوالتي تكون بذاتها على أساس فردي.  ويتم إجراء التقدير بشكل مجمع بالنسبة للمبالغ غير الهامة بذاتها 
 على معدالت التحصيل التاريخية. االستحقاق بناءً طول الفترة الزمنية التي تجاوزت 

 
 انخفاض قيمة المخزون

 
ة للتحقق.  ويتم إجراء لقابلا يتم إدراج المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل.  وعندما يصبح المخزون قديماً أو تالفاً، يتم تقدير القيمة
يتم وضع مها بشكل مجمع وهذا التقدير على أساس المبالغ الهامة بذاتها على أساس فردي.  أما المبالغ غير الهامة بذاتها والمتقادمة أو بطيئة الحركة، يتم تقيي

 .اً مخصص وفقاً لنوع المخزون والعمر أو التقادم بناًء على القيمة القابلة للتحقق تاريخي
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمنشآت والمعدات
 

مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات. قامت اإلدارة بتحديد األعمار اإلنتاجية  منتظم علىيتم استهالك تكاليف بنود الممتلكات والمعدات على أساس 
 الية:المقدرة لكل أصل و/ أو فئة من الموجودات استناداً إلى العوامل الت

x ،االستخدام المتوقع للموجودات 
x  حاالت التآكل واالستهالك المادي المتوقعة التي تعتمد على عوامل بيئية وتشغيلية؛ و 
x .قيود قانونية أو قيود أخرى على استخدام الموجودات 
 

  إلنتاجية ألنها تعتبر غير جوهرية. لم تقم اإلدارة بوضع تقديرات للقيم الباقية ألي من بنود الممتلكات والمعدات في نهاية أعمارها ا
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 العقارية  قيمة االستثماراتإعادة تقييم وانخفاض 
 

قامت المجموعة رة الموحد. وتقوم المجموعة بإدراج عقاراتها االستثمارية بالقيمة العادلة باإلضافة إلى إدراج التغيرات في القيم العادلة في بيان الربح أو الخسا
ت مماثلة. السوق ألسعار المعامالت لعقاراباستخدام خبراء التقييم المستقل من أجل تحديد القيمة العادلة. وقد تم التوصل إلى التقييم بالرجوع إلى مؤشرات 

على هذه االستثمارات العقارية بقيمة أقل بشكل كبير من القيمة الدفترية. وبالتالي،  بعزمها االستحواذ، أخطرت الحكومة المجموعة 6305خالل أغسطس 
االستثمارات العقارية إلى قيمتها القابلة لالسترداد في مليون لاير قطري لتخفيض قيمة  065قامت المجموعة برصد مخصص لالنخفاض في القيمة بمبلغ 

 . 6305ديسمبر  00
 

 القيمة القابلة لالسترداد -االستثمار في شركات زميلة 
 

ابلة لالسترداد لقيمة اكما هو مطلوب بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية، قامت المجموعة بتقييم انخفاض قيمة استثماراتها في شركات زميلة بمقارنة الق
القيمة  اباتإجراء حس". يتم االستخداميةمع القيمة الدفترية لكٍل من تلك االستثمارات. تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد باستخدام "القيمة 

 استناداً إلى االفتراضات التالية االستخدامية
 
x  :0695-%06معدالت الخصم% 
x 033 - %23: الطاقة المستغلة% 
x 05-%06: والضريبةقبل الفائدة  العائد% 
x  :4-%0معدل النمو في الفترة النهائية% 
 

 التزامات إعادة التأهيل
 

 العتراف بالمخصصات:الالزمة لالتالية  انطباق الشروط، قامت المجموعة بتقييم مدى 07وفقا لما هو مطلوب بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 
x المجموعة التزام حالي نتيجة لحدث سابق، لدى  ما إذا كان 
x ومنافع اقتصادية تضمنتموارد تدفقات لأن تصدر ك االلتزام ذللوفاء بال أن يتطلب من المحتم ، 
x بشكل موثوق. االلتزام اإلمكان تقدير قيمة هذأن يكون با 
 

التي تعتبر المنشآت الرئيسية للمجموعة قد أبرمت اتفاقيات ووقابكو  قافكوو كفاك، فإن قطر ستيل ش.م.ق. و06وبحسب ما هو منصوص عليه باإليضاح 
قطر للبترول، الشركة األم. وبموجب اتفاقيات التأجير، فإن المجموعة قد يطلب منها سداد مدفوعات لعمليات إعادة تأهيل الموقع  نأراض مختلفة م استئجار

هو أن تقوم باالستحواذ على المصنع من المجموعة بدال من إعادة تأهيل يجعل األرجح كة األم أن الخيار المتاح للشرتقدير  تموفقا لخيار الشركة األم.   وقد 
لم يتم االعتراف بالمخصص في لذا بالكامل وانطباقها االعتراف بمخصص التزام إعادة التأهيل لم يتم شروط الموقع على حساب المجموعة.   ولهذا، فإن 

 دة المختصرة. المرحلية الموح البيانات الماليةهذه 
 

 ويوضح الجدول التالي فترة اإليجار للمنشآت الرئيسية للمجموعة: 
 

 انتهاء اإليجار بدء اإليجار 
   

 6303 6335 شركة قطر ستيل )ش.م.ق(
 6364 6336 كفاك
   قافكو

 6366 6336 0إيجار 
 6306 6337 6إيجار 

 6303 6335 قابكو
 

 ضريبة الدخل
 

 63)الذي يحل محل القانون رقم  6304لسنة  07نظرا ألن الشركة مدرجة في بورصة قطر، فإن صناعات قطر معفاة من الضريبة بموجب القانون رقم 
ة للشركات ركوالشركات الزميلة والمشاريع المشت إلى الشركات التابعةهذا اإلعفاء يمتد (. وقد تطورت الممارسات الضريبة لمجال األعمال بحيث 6336لسنة 

 "إدارة) في قطر ي بنود ضريبية متفق عليها بموجب اتفاقية المشروع المشترك وتم اعتمادها من قبل وزارة المالية/ إدارة الضرائبتكون ألالمدرجة.  و
المختلفة والممارسات  ات ضريبة الدخل( لترتيبكفاكو قافكوو على قانون الضريبة القطري.   وتخضع المشاريع المشتركة الرئيسية )قابكو األسبقية"( الضرائب

 .ائبالضر راف بالضريبة المستحقة إلدارةالمحاسبية المختلفة لالعت
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06 
 

 
، أن يكون كل طرف مسؤوال عن الضريبة الخاصة به ولهذا فإن حصة المساهم األجنبي من ةالمشترك اتالمشروع اتوتم االتفاق من قبل األطراف باتفاقي

ن ع الضرائبإلدارة بسداد المدفوعات  كفاك.  وتبعا لذلك، قامت قابكو وائبالضر دارةمن الضريبة المستحقة الدفع إل %033 الربح يتم تعديلها لنسبة
م تالضرائب المستحقة عن حصة المساهمين األجانب وسداد المدفوعات لصناعات قطر في مبالغ مساوية للضريبة المفترضة عن حصة صناعات قطر.  وي

جنبي يقوم ، فإن المساهم األكفاكغ المستلمة من قبل صناعات قطر من المشاريع المشتركة باعتبارها إيرادات توزيعات األرباح.  وبالنسبة لاالعتراف بالمبال
 . الضرائب دارةرك عن الضريبة المستحقة السداد إلبتعويض المشروع المشت

 
، وبأن توزيعات ائبة الضردارجموعة بأكثر مما هو مسجل ومحول إليبية على الموتقوم إدارة المجموعة بتقييم عدم وجود المزيد من المطلوبات الضر

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

  ومعدات ومنشآت ممتلكات .0

 مبان 
آليات مصانع 

 ومعدات
معدات ثقيلة 

 متحركة
 أثاث

 وتجهيزات
 مركبات
 مركبات

 آلي حاسب
 معدات

 أعمال رأسمالية
 اإلجمالي قيد التنفيذ

         
         6302ديسمبر  00في 

 295379542 6669450 579602 640 069062 459423 594569666 2639676 التكلفة
 (697009224) - (459767) (602) (679077) (069557) (696609506) (0029426) المتراكم االستهالك

 097659666 6669450 069046 7 49636 659630 090729750 0509603 الدفتريةصافي القيمة 
         

         6302 يونيو 03 الفترة المنتهية
 0.852.776 666.020 06.005 8 0.735 62.530 0.082.820 020.703 صافي القيمة الدفترية االفتتاحية

 00.888 00.888 - - - - - - إضافات
 - (20.033) 0.885 - - 705 05.808 5.372 تحويالت

 (6.225) - - - (27) (6.603) (650) - استبعادات
 (032.200) - (6.076) (0) (263) (0.020) (53.772) (00.026) المحمل للفترة

 0.807.285 633.703 00.802 2 0.660 60.320 0.062.656 020.000 صافي القيمة الدفترية
 

         6302يونيو  03في 
 2.202.820 633.703 20.802 500 06.007 00.325 2.058.802 255.020 التكلفة

 (6.707.082)    - (08.525) (508) (68.758) (60.307) (6.086.060) (008.500) الستهالك المتراكم ا
 0.807.285 633.703 00.802 2 0.660 60.320 0.062.656 020.000 صافي القيمة الدفترية

  زميلة شركات في استثمار .2

 :6302 يونيو 03لي في الشهور الستة حتى حقوق الملكية تم تغييرها كالتاطريقة القيمة الدفترية لالستثمارات المحتسبة وفقا ل

 
 يونيو 03

6302  
 يونيو 03

6302 
 )معدلة(  )مراجعة( 
    

 094769554  0.052.620 الرصيد كما في بداية الفترة
 (49333)  (2.333) أرباح مستلمة من شركات زميلةتوزيعات 

 (09550)  (2.578) حصة من النتائج للفترة من الشركات الزميلة
 -  8.060 صافي الحصة من الدخل الشامل اآلخر للفترة من الشركات الزميلة

 094709330  0.056.252 الرصيد في نهاية الفترة
 
 
"الموجودات غير  5* تم تصنيف استثمار المجموعة في شركة فوالذ القابضة ش.م.ب. باعتبارها محتفظ بها للبيع وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

منتهي في وعة عن النصف األول الالمرحلية الموحدة المختصرة للمجم البيانات الماليةالمتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة" إلى حين إصدار 
ذا ه .   وتبعا لذلك، فقد تقرر أن المعايير المطلوبة لتصنيف االستثمار باعتباره محتفظ به للبيع لم تعد مستوفاة، وعليه، تمت إعادة تصنيف6305يونيو  03

ستثمارات في شركات زميلة". ووفقا لذلك، فإن الرصيد االفتتاحي ( "ا66االستثمار باعتباره استثمارا في شركة زميلة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم )
 6305يناير  0حقوق الملكية في شركة فوالذ القابضة ش.م.ب. في في لمجموعة الالستثمارات في شركات زميلة أعيد بيانه بحيث يشمل حصة  6305لسنة 
 لاير قطري. 096459747بقيمة 
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00 
 

 المشتركة المشاريع في االستثمارات .2

 يونيو 03 
6302 

 يونيو 03 
 6302 

 )مراجعة(  )مراجعة( 
    

  6395209620  05.232.050 الرصيد في بداية الفترة
  096429560  0.608.666 حصة من نتائج مشاريع مشتركة

  039636  60.506 حصة الدخل الشامل اآلخر
 ( 09545)  - استبعاد استثمار في مشروع مشترك

 ( 693369656)  (552.620) مستلمةتوزيعات أرباح 
  6394629623  05.720.320 الرصيد في نهاية الفترة

 
 المتعلقة بحصة المجموعة في المشاريع المشتركة: المالية المعلوماتفيما يلي ملخص 

 
 )مراجعة( 6302يونيو  03المركز المالي كما في 

 
 اإلجمالي  قافكو  كفاك  قابكو   

 8.378.822  0.360.002  286.073  6.056.603   موجودات متداولة
 60.277.380  00.775.070  0.282.023  8.066.267   موجودات غير متداولة

 (6.600.236)  (572.320)  (620.532)  (0.330.200)   مطلوبات متداولة
 (6.563.306)  (6.053.280)  (000.503)  (70.060)   مطلوبات غير متداولة

 62.200.636  02.202.550  0.007.052  7.262.800   الموجوداتصافي 
 05.058.220  00.226.802  860.607  2.763.283   حصة المجموعة من صافي الموجودات 

 
 )مدققة( 6305ديسمبر  00المركز المالي كما في 

 
 اإلجمالي  قافكو  كفاك  قابكو   

 795409632  490379006  6779606  690569072   موجودات متداولة
 6496639706  0594379720  092079630  796559374   موجودات غير متداولة

 (696769330)  (090669236)  (5469054)  (096009306)   مطلوبات متداولة
 (090039564)  (695569267)  (4649455)  (609406)   مطلوبات غير متداولة

 6597059356  0596269774  094569032  696669676   صافي الموجودات
 0690069607  0096769360  7629050  292069660   حصة المجموعة من صافي الموجودات 

 
 )مراجعة( 6302يونيو  03الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 اإلجمالي  قافكو  كفاك  قابكو   

6302          
 2.056.606  6.257.806  888.362  0.502.080   اإليرادات 

 082.222  03.205  0.083  020.802   إيرادات أخرى
 (0.032.522)  (6.223.050)  (285.623)  (522.606)   إجمالي التكاليف والمصروفات

 0.226.706  07.727  030.502  0.000.557   صافي الربح 
          

 0.608.666  02.220  23.580  0.065.257   من صافي الربح حصة المجموعة
حصة المجموعة من الدخل الشامل 

 60.500  63.866  -  0.075   اآلخر
 0.606.000  28.080  23.580  0.000.878   إجمالي حصة المجموعة
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04 
 

 عالقة ذات أطراف .8

 معامالت األطراف ذات العالقة   8-0
 

الشركات المرتبطة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة العليا للمجموعة والمنشآت التي تخضع للسيطرة تمثل األطراف ذات العالقة 
 عة.لمجموأو السيطرة المشتركة أو التي تخضع لنفوذ هؤالء األطراف بشكل جوهري. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة ا

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

 
 وخدمات مقدمة ألطراف ذات عالقة سلع

 رسوم إدارية إيرادات أخرى مبيعات 
    

    )مراجعة( 6302يونيو  03فترة الستة أشهر المنتهية في 
    

    الشركة األم األساسية
 - 28 - قطر للبترول  

    
    شركات زميلة وشركات تابعة

 0.760 - 002.306 شركة قطر لتغليف المعادن ذ.م.م.
 - - 03.705 شركة صلب ش.م.ب.

    
    منشآت خاضعة للسيطرة المشتركة

 - 68 - شركة غزال
 - 0.002 - شركة قطر ستيل إنترناشونال ش.م.ق.خ

 062.780 0.065 0.760 
 420 09650 0279206 )مراجعة( 6305يونيو  03فترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 وخدمات مستلمة من أطراف ذات عالقة سلع

 مصروفات إدارية مشتريات 
   

   )مراجعة( 6302يونيو  03فترة الستة أشهر المنتهية في 
   

   الشركة األم األساسية
 0.083 28.202 قطر للبترول  

   
   زميلة وشركات تابعة شركات

 - 08.600 شركة قطر لتغليف المعادن ذ.م.م.
 - 026.085 البحرين ستيل )ش.م.ب(

   
   مشروع مشترك

 086 - قافكو
   

   منشآت خاضعة للسيطرة المشتركة
 7.688  مدينة مسيعيد الصناعية

 - 62.025 شركة غزال
 - 0.200 وقود

 672.680 06.705 
 049524 679356 )مراجعة( 6305يونيو  03أشهر المنتهية في فترة الستة 
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05 
 

 أرصدة األطراف ذات العالقة 8-6
 

 فيما يلي األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر:
 

 يونيو 03  
6302 

 ديسمبر 00 
6302 

 )مدققة(  )مراجعة( العالقة 
     أطراف ذات عالقة مبالغ مستحقة من

 5709263  072.650 مشروع مشترك شركة قطر للبتروكيماويات ش.م.ق
 209607  27.025 شركات زميلة شركة صلب ستيل )المملكة العربية السعودية(

 -  2.000 منشآت قيد السيطرة المشتركة شركة قطر ستيل إنترناشونال ش.م.ق.خ
 0029066  - شركات زميلة شركة قطر لتغليف المعادن ذ.م.م.

 09647  6.030 منشآت قيد السيطرة المشتركة شركة غزال
  620.020  7709460 

 
 يونيو 03  

6302 
 ديسمبر 00 

6302 
 )مدققة(  )مراجعة( العالقة 

     مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة:
 669666  60.805 رئيسيةالشركة األم ال قطر للبترول
 -  0.670 شركات زميلة لتغليف المعادن ذ.م.م.شركة قطر 

 09660  - شركات زميلة مدينة مسيعيد الصناعية
 09026  0.300 شركات زميلة شركة غزال

 649646  - شركات زميلة شركة ستيل البحرين ش.م.ب. )ج(
  62.302  539666 
 

 بنود وشروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة
 

 6305ديسمبر  00 وكما في 6302يونيو  03يتم اعتماد عمليات البيع والشراء من األطراف ذات العالقة من قبل اإلدارة.  تعتبر األرصدة القائمة كما في 
 غير مضمونة وبدون فائدة.  ليس هناك ضمانات مقدمة أو مستلمة ألي من ذمم األطراف ذات العالقة المدينة أو الدائنة.

 
 أخرى لدى أطراف ذات عالقةضمانات 

 
مليون ريـال  566ه قدمت المجموعة ضمانات بنكية لشركاتها الزميلة فيما يتعلق بقروضها من البنوك الخارجية.  وبلغ إجمال الضمانات بنهاية الفترة ما قيمت

 مليون لاير قطري(. 043: 6305قطري )
 

 مكافآت أفراد اإلدارة العليا
 

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

 يونيو 03الستة أشهر المنتهية في  
 6302  6302 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
    

 775  882 بدل حضور االجتماعات لمجلس اإلدارة
 039362  7.230 منافع قصيرة األجل لموظفي اإلدارة الرئيسيين

 062  000 تقاعد الموظفين القطريينمساهمات في صندوق 
 5.266  009657 
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02 
 

 ونقد بنكية أرصدة 7

 يونيو 03 
6302 

 ديسمبر 00 
6302 

 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 793609360  2.303.070 أرصدة بنكية ونقد
 

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

 يونيو 03 
6302 

 ديسمبر 00 
6302 

 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 793609360  2.303.070 أرصدة بنكية ونقد
 (596659604)  (2.033.733) يوما 63ناقصا: ودائع ثابتة تستحق بعد 
 (0069305)  (020.270) ناقصا: حسابات توزيع األرباح

 6529624  878.533 نقد وشبه النقد
 

مليون لاير قطري(، والتي ترتبط بهامش نقدي  036: 6305ديسمبر  00مليون لاير قطري ) 036تشمل األرصدة البنكية والنقدية نقداً محجوزاً تبلغ قيمته 
 تم إيداعه لدى أحد البنوك مقابل ضمان لصالح أحد الشركات الزميلة للمجموعة.  

 قروض 5

 :6302يونيو  03فترة الستة أشهر المنتهية في  خاللتغيرت أرصدة القروض كالتالي 
 

 اإلجمالي  (6) 6قرض   (0) 0قرض  
      

 0.062.755  020.252  280.030 الرصيد كما في بداية الفترة
 (662.672)  (53.863)  (000.222) السداد 

 530.200  026.782  207.807 الرصيد في نهاية الفترة 
 

 المركز المالي المرحلي الموحد المختصر كالتالي:وتم عرض القروض في بيان 
 

 
 يونيو 03

6302  
 ديسمبر 00

6305 
    

 (2729066)  (020.306) الجزء غير المتداول
 (4539570)  (023.280) اولمتدال الجزء

 (530.200)  (090629666) 
 
مليون دوالر أمريكي مع بنك اتش اس بي سي الشرق األوسط المحدود ليتم  66695، أبرمت المجموعة اتفاقية قرض بقيمة 6304ديسمبر  07في  (0)

أقساط نصف سنوية متساوية  2سنوياً ويستحق السداد على  %3975. يحمل القرض فائدة بسعر ليبور زائد 6305استخدامه من قبل المجموعة خالل 
 .6305يوليو  5أمريكي لكل منها، ابتداًء من مليون دوالر  07936بقيمة 

 
مليون دوالر أمريكي مع بنك أبو ظبي الوطني.  يحمل القرض فائدة بسعر ليبور  053، أبرمت المجموعة اتفاقية قرض بقيمة 6305يونيو  06في  (6)

  .6305ديسمبر  03كي لكل منها، ابتداًء من مليون دوالر أمري 65أقساط نصف سنوية متساوية بقيمة  2سنوياً ويستحق السداد على  %3975زائد 
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 والمخفض األساسي السهم عائد 03

 لفترة كالتالي:خالل ا القائمةيتم احتساب العائد األساسي للسهم الواحد بقسمة األرباح للفترة والعائدة لحملة حقوق الملكية على المتوسط المرجح لعدد األسهم 
 

 يونيو 03الستة أشهر المنتهية في  
 6302  6302 
    

 694609063  0.522.670 )ألف لاير قطري( الفترةربح 
 2359333  232.333 خالل الفترة )باآلالف( القائمةالمتوسط المرجح لعدد األسهم 

 4930  0.62 العوائد األساسية والمخففة للسهم الواحد )باللاير القطري للسهم الواحد(
 

 للسهم متساوية، حيث لم تصدر المجموعة أي أدوات لها تأثير على العائد األساسي للسهم عند استخدامها.إن مبالغ العوائد األساسية والمخففة 

 مدفوعة أرباح توزيعات 00

إلى رياالت قطرية لكل سهم وتصل قيمتها  5توزيعات األرباح بقيمة  6302فبراير  64بتاريخ  السنوي المنعقدفي اجتماعهم خالل الفترة، اعتمد المساهمون 
 مليون لاير قطري(.  49605لاير قطري للسهم الواحد بلغت  7: 6304مليون لاير قطري ) 093659333

 محتملة التزامات 06

فيما يتعلق بالضمانات البنكية والضمانات األخرى والمطالبات القانونية وأمور أخرى ناشئة في سياق األعمال االعتيادية  محتملة التزاماتكان لدى المجموعة 
 للمجموعة كاآلتي: كانت االلتزامات المحتملةوالتي ال يتوقع أن ينتج عنها مطلوبات جوهرية. 

 
 يوضح الجدول التالي تفاصيل حصة المجموعة من المطلوبات الطارئة للشركات التابعة: 

 
 يونيو 03 

6302 
 ديسمبر 00 

6302 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 0469246  233.286 الضمانات المالية
 609334  06.225 اعتمادات مستندية

 09423  0.023 ضمانات بنكية
 659270  60.668 أخرى

 207.567  4239777 
 

 يوضح الجدول التالي تفاصيل حصة المجموعة من المطلوبات الطارئة للمشاريع المشتركة:
 
 اإلجمالي  قافكو  قابكو 

      )مراجعة( 6302يونيو  03كما في 
 049060  09566  069224 اعتمادات مستندية

 670  770  033 ضمانات بنكية
 069724  69036  059322 
 
 اإلجمالي  قافكو  قابكو 

      )مدققة( 6302ديسمبر  00كما في 
 7529647  7059556  639266 اعتمادات مستندية

 663  563  403 ضمانات بنكية
 609366    7029006  7579607 
 

 ال تتوقع المجموعة أن تنشأ التزامات مادية من الضمانات وخطابات االعتماد المذكورة أعاله، والتي حررت في سياق األعمال العادية. 
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 مطالبات
 

 053، استلمت المجموعة دعوى مطالبة من شركة قطر للتعدين، وهي شريك المشروع المشترك السابق لقطر ستيل الدولية ش.م.ق.ع بقيمة 6305خالل 
تثمارات أخرى اس مليون دوالر أمريكي.  إن إدارة المجموعة على يقين من أن المجموعة ليست مدينة أو ملزمة بهذا المبلغ أو أي مطالبات نقدية أخرى أو أي

، وفقاً لالتفاقية المبرمة بتاريخ 6305إلى شركة قطر للتعدين في   ي شركة قطر ستيل الدولية ش.م.ق.عحصتها ف ببيعالمجموعة في المشروع المشترك. قامت 
مليون لاير قطري، والتي تمثل مساهمة المجموعة في رأسمال المشروع المشترك. ال تزال اإلجراءات القانونية لتحويل ملكية  5يبلغ بمقابل  6305أبريل  6

 حصة المجموعة في المشروع المشترك قيد التنفيذ، كما في تاريخ التقرير.
 

 التزامات إعادة تأهيل الموقع
 

 تعتبر المنشآت الرئيسية للمجموعة اتفاقيات تأجير أراض مختلفة مع قطر للبترول، الشركة األم. وقابكو التي قافكوو كفاكأبرمت قطر ستيل ش.م.ق. و
 

وقطر للبترول تحويل المصنع إلى قطر للبترول في نهاية فترة المشروع المشترك. وبموجب اتفاقيات أخرى، فإن قطر  كفاكوتشترط اتفاقية التأجير بين 
 انقضاء فترة اإليجار، في أن تخطر المجموعة بأنها تطلب إما: للبترول لديها الحق، عند فسخ أو 

 
x  تحويل جميع المرافق للمؤجر أو المستأجر المرشح من قبل المؤجر مقابل سعر مقبول من قبل المجموعة، أو 
x ا فيها إلى منشآت المجموعة على إزالة جميع المرافق وجميع الممتلكات األخرى من األرض وإعادة تأهيلها على األقل إلى الحالة التي تم تسليمه

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

المرحلية الموحدة المختصرة بناء على فرضية أنه من غير المرجح لقطر للبترول تطبيق الخيار الثاني، وهو فرض إعادة تأهيل  البيانات الماليةوتم إعداد هذه 
 وعة.  ولهذا، لم يتم رصد أي مخصص لهذه االلتزامات.الموقع على المجم

 التشغيلي القطاع معلومات 00

تم تنظيم المجموعة في وحدات تجارية على أساس منتجاتها وخدماتها، ولها ثالثة قطاعات تشغيلية  ،غراض إداريةألتعمل المجموعة في منطقة الخليج.  ل
 ينبغي اإلفصاح عنها كالتالي:

 
 البتروكيماويات، والذي يقوم بإنتاج وبيع اإليثلين، والبولي إيثلين، ام تي بي إي، الميثانول ومنتجات بتروكيماوية أخرى.قطاع  �
 قطاع األسمدة، والذي يقوم بإنتاج وبيع اليوريا واألمونيا ومنتجات ثانوية أخرى. �
 وغيرها.اخ تسليح المباني أسيوالحديدية قطاع الحديد، الذي يقوم بإنتاج وبيع الحبيبات والقضبان  �
 

 اء القطاع بناءداء. يتم تقييم أدتقوم اإلدارة بمراقبة نتائج التشغيل لوحداتها التجارية بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم األ
تالي، وذلك بصورة مختلفة عن ربح أو خسارة التشغيل في لى أرباح أو خسائر التشغيل والتي يتم قياسها في جوانب معينة، كما تم شرحه في الجدول الع

 .المرحلية الموحدة المختصرة البيانات المالية
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 القطاعات التشغيلية:  (أ)
 

 يونيو: 03يعرض الجدول التالي معلومات حول اإليرادات واألرباح للقطاعات التشغيلية بالمجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 
 اإلجمالي  الحديد  األسمدة  البتروكيماويات 

        )مراجعة( 6302يونيو  03كما في 
        

 2.082.270  6.003.528  6.360.300  0.560.256 إجمالي اإليرادات
        

        النتائج
 0.758.082  273.020  02.220  0.073.280 أرباح القطاع

 (2.578)  (2.578)  -  - حصة من نتائج شركات زميلة
 0.750.077  280.022  02.220  0.073.280 إجمال ربح القطاع

        
        إيرادات غير موزعة:

 80.656  -  -  - إيرادات فوائد
 5.200  -  -  - إيرادات توزيعات األرباح

 80  -  -  - إيرادات أخرى
 -  -  -  70.587 
        

        مصروفات غير موزعة:
 (0.720)  -  -  - ومصروفات مجلس اإلدارةأتعاب 

 (0.807)  -  -  - أتعاب قطر للبترول السنوية
 (0.370)  -  -  - رسوم/ تكاليف بورصة قطر

 (002)  -  -  - إعالنات
 (0.370)  -  -  - مصروفات أخرى

 -  -  -  (03.370) 
 0.522.670  -  -  - ربح الفترة

 
 اإلجمالي  الحديد  األسمدة  البتروكيماويات 

        )مراجعة( 6302يونيو  03كما في 
        

 795209627  696669566  695369036  690249323 إجمالي اإليرادات
        

        النتائج
 690609762  5079630  5659060  096509433 أرباح القطاع

 (09550)  (09550)  -  - حصة من نتائج شركات زميلة
 690639645  5009256  5659060  096509433 إجمال ربح القطاع

        
        إيرادات غير موزعة:

 059360  -  -  - إيرادات فوائد
 009666  -  -  - إيرادات توزيعات األرباح

 09626  -  -  - إيرادات أخرى
 -  -  -  469646 

        
        مصروفات غير موزعة:

 (49044)  -  -  - قطر للبترول السنويةأتعاب 
 (09364)  -  -  - رسوم/ تكاليف بورصة قطر

 (042)  -  -  - إعالنات
 (633)  -  -  - مصروفات أخرى

 -  -  -  (59774) 
 694609063  -  -  - ربح الفترة

 
  



 صناعات قطر ش.م.ق.
 6302يونيو  03المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  البيانات

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك(
 

63 
 

 على التوالي: 6305ديسمبر  00و 6302يونيو  03ويعرض الجدول التالي موجودات ومطلوبات القطاعات التشغيلية بالمجموعة كما في 
 
 اإلجمالي  الحديد  األسمدة  البتروكيماويات 

        موجودات القطاع:
        

 00.500.228  7.550.068  00.070.202  7.822.570 )مراجعة( 6302يونيو  03كما في 
 0696369037  690609260  0497629036  696069007 )مدققة( 6305ديسمبر  00كما في 

 
 التابعة وشركات المشروع المشترك.  اتالبيانات القطاعية أعاله تتعلق فقط بالشرك

 
 تسوية إجمالي موجودات القطاعات والتي ينبغي اإلفصاح عنها:

 
 يونيو 03 

6302 
 ديسمبر 00 

6302 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 0696369037  00.500.228 إجمالي الموجودات للقطاعات التي ينبغي اإلفصاح عنها
 0097669462  03.038.602 موجودات أخرى غير قابلة للتوزيع

 0597709766  02.307.250 االعتراف باالستثمار في المشاريع المشتركة باستخدام طريقة محاسبة حقوق الملكية
 (6659450)  (572.020) استبعاد االستثمارات في الشركات التابعة

 (6097659462)  (66.523.203) موجودات متعلقة بالمشاريع المشتركة
 0597569454  00.000.206 لفترة/ للسنةفي نهاية اإجمالي الموجودات الموحدة 

 المالية واألدوات المالية المخاطر إدارة 00

 المالية المخاطر عوامل 00-0
 

)بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر القيمة العادلة لمعدل الفائدة ومخاطر  تؤدي أنشطة المجموعة إلى تعرضها لمجموعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق
 التدفقات النقدية لمعدل الفائدة ومخاطر السعر(، والمخاطر االئتمانية ومخاطر السيولة.

 
المرحلية الموحدة المختصرة على جميع المعلومات واإلفصاحات المتعلقة بإدارة المخاطر والمطلوبة في البيانات المالية السنوية؛  البيانات الماليةوال تشتمل 

 .6305ديسمبر  00ويتعين قراءتها جنبا إلى جنب مع البيانات المالية السنوية للمجموعة كما في 
 

 أي سياسات تتعلق بإدارة المخاطر منذ نهاية السنة. ولم تطرأ أي تغيرات في دائرة إدارة المخاطر أو في
 

 السيولة مخاطر 00-6
 

 لية. بالمقارنة مع نهاية العام، لم يكن هناك تغيرات جوهرية في التدفقات النقدية الخارجة التعاقدية غير المخصومة بالنسبة للمطلوبات الما
 

 العادلة القيمة تقدير 00-0
 

 المسجلة بالقيمة العادلة عن طريق تقدير القيمة.يحلل الجدول أدناه األدوات المالية 
 

 وتم تحديد المستويات المختلفة وفقا للتالي:
 
 (.0األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتماثلة )المستوى  �
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للمالحظة سواء بالنسبة لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشر )أي كأسعار( ( والقابلة 0المدخالت األخرى خالف األسعار المعلنة والمشتملة بالمستوى ) �
 (.6أو بشكل غير مباشر )أي المشتقة من األسعار( )المستوى 

 )أي: المدخالت غير القابلة للمالحظة(. مالحظةالمدخالت الخاصة باألصل أو االلتزام والتي ال تعتمد على بيانات السوق القابلة لل – 0المستوى  �
 

 كما في الجدول أدناه: 0بالقيمة العادلة وتندرج ضمن المستوى موجودات المجموعة المالية ، تم قياس جميع 6302يونيو  03كما في 
 
 0المستوى   6المستوى   0المستوى   اإلجمالي 

        )مراجعة( 6302يونيو  03كما في 
        

        موجودات يتم قياسها بالقيمة العادلة
 -  -  268.073  268.073 استثمارات متاحة للبيع

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 -  -  0.272  0.272 الخسارة

 
 .6305ديسمبر  00ويعرض الجدول التالي موجودات المجموعة المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة كما في 

 
 0المستوى   6المستوى   0المستوى   اإلجمالي 

        )مدققة( 6302ديسمبر  00كما في 
        

        موجودات يتم قياسها بالقيمة العادلة
 -  -  6209046  6209046 استثمارات متاحة للبيع

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 -  -  649764  649764 الخسارة

 
، ولم يتم 6والمستوى  0، لم يتم إجراء تحويالت بين قياسات القيمة العادلة بالمستوى 6305ديسمبر  00و 6302يونيو  03خالل فترة التقرير المنتهية في 

 .0من قياسات القيمة العادلة بالمستوى  وأإجراء تحويالت إلى 
 

  وال يوجد أي تغييرات جوهرية في أساليب التقييم خالل الفترات.


