
 (ق.م.ش)صناعات قطر 
 

 المرحمية المختصرة الموحدة غير المدققة البيانـات الماليـة
 1322 سبتمبر 03



 (ق. م. ش)قطر صناعات 
 

 -1- 

 
 
 
 

 المرحمي الموحد  بيان الدخل
 1322 سبتمبر 03أشهر المنتهية في ة عستلم
 
 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  ةعستال  
  1322  1323 
 (غير مدققة)  (غير مدققة)  
 (معدلة)    
 الف  الف  
 لاير قطري  لاير قطري  
     

 8.073.781  21.705.592  اإليرادات
     

 (4.424.233)  (7.505.189)  تكمفة المبيعات
     

 4.144.081  6.833.731  إجمالي الربح
     

 224.927  77.363  الحصة من نتائج الشركات الزميمة 
 141.731  149.678  إيرادات أخرى
 (210.220)  (279.169)  مصاريف البيع

دارية  (004.124)  (471.284)  مصاريف عمومية وا 
 (234.403)  (213.531)  تكاليف التمويل

 -  (220.966)  أخرىتكاليف 
 -  (9.627)  إنخفاض في إستثمارات مالية متاحة لمبيع 

     
 4.303.444  6.149.480  ربح الفترة

     
     :العائد إلى ربح الفترة
 4.348.400  6.144.888  بالشركة األم نالمساهمي

 1.222  4.797  غير مسيطر عميها حقوق
     
  6.149.480  4.303.444 
     

 7.08  22.07 4 (باللاير القطري لمسهم)العائد األساسي والمخفف لمسهم 
  



 (ق. م. ش)قطر صناعات 
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 الشامل المرحمي الموحد  بيان الدخل
 1322 سبتمبر 03أشهر المنتهية في ة عستلم
 
 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  ةعستال  
  1322  1323 
 (غير مدققة)  (غير مدققة)  
 (معدلة)    
 الف  الف  
 لاير قطري  لاير قطري  
     

 4.303.444  6.149.480  ربح الفترة
     

     :شاممة أخرى( خسائر) إيرادات
 231.048  (44.989)  من االستثمارات المالية المتاحة لمبيعربح ( خسارة)صافي 

 (084.133)  (292.795)  من تحوطات التدفق النقدي ةصافي خسارة غير محقق
     

 (182.441)  (106.786)  شاممة أخرى لمفترة خسائر
     

 0.779.331  6.321.895  إجمالي الدخل الشامل لمفترة
     

     :العائد إلى إجمالي الدخل الشامل لمفترة
 0.770.892  6.338.031  بالشركة األمالمساهمين 

 1.222  4.797  عميها حقوق غير مسيطر
     
  6.321.895  0.779.331 



 (ق. م. ش)قطر صناعات 
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  بيان المركز المالي المرحمي الموحد
 1322 سبتمبر 03في 
 
 ديسمبر 02  سبتمبر 03  
  1322  1323 
 (مدققة)  (غير مدققة)  
 (معدلة)    
 ألف  ألف  
 لاير قطري  لاير قطري  

     الموجودات 
     غير المتداولةالموجودات 

 8.874.381  9.749.455  ومعدات وآالتعقارات 
 23.009.378  22.720.966  مشاريع قيد التطوير
 133.201  206.293  إستثمارات عقارية

 218.247  251.852  موجودات غير ممموسة
 2.430.224  2.562.630  استثمار في شركات زميمة

 402.429  448.196  متاحة لمبيعمالية استثمارات 
 217.309  220.307  مواد حفازة 

 1.213  -  موجودات غير متداولة أخرى
     
  10.697.408  12.808.171 
     

     الموجودات المتداولة
 2.800.179  2.886.703  مخزون

 2.980.749  1.453.743  مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً 
 740.020  653.071  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 278.401  293.999  استثمارات محتفظ بها لممتاجرة
 4.193.421  6.408.959  نقد وودائع قصيرة األجل

     
  22.675.433  23.309.494 
     

 02.937.807  07.071.808  إجمالي الموجودات
     

     حقوق المساهمين والمطموبات
     

     حقوق المساهمين 
 4.433.333  7.733.333  رأس المال

 130.013  140.740  احتياطي قانوني
 024.241  153.261  تغيرات متراكمة في القيمة العادلة

 (404.422)  (675.238)  احتياطي التحوط
 20.371.872  29.155.706  أرباح مدورة
 0.314.333  -   أرباح مقترحةتوزيعات 

     
 12.043.801  14.604.201  حقوق المساهمين بالشركة األم

 20.012  437.966  عميها حقوق غير مسيطر
     

 12.004.440  17.343.398  إجمالي حقوق المساهمين
 



 (ق. م. ش)قطر صناعات 
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 تتمة - بيان المركز المالي المرحلي الموحد

 1322 سبتمبر 03في 
 
 ديسمبر 02  سبتمبر 03  
  1322  1323 
 (مدققة)  (غير مدققة)  
 (معدلة)    
 ألف  ألف  
 لاير قطري  لاير قطري  

     
     المتداولةالمطموبات غير 

 0.227.023  7.580.923  قروض وتسهيالت تحمل فوائد
 132.249  123.239  مكافأة نهاية الخدمة لمموظفين

 411.094  796.382  مطموبات مالية أخرى
     
  6.793.233  0.742.400 
     

     المطموبات المتداولة
 2.187.030  2.042.269  مستحقة الدفعدائنون ومبالغ 

 700.290  991.879  مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
 10.000  02.084  مطموبات مالية أخرى

 2.414.480  2.075.118  قروض وتسهيالت تحمل فوائد
     
  0.511.643  0.432.942 
     

 23.140.424  23.021.543  إجمالي المطموبات
     

 02.937.807  07.071.808  إجمالي حقوق المساهمين والمطموبات
 
 
 
 

.............................................  .............................. 
 حمد راشد المهندي محمد بن صالح السادة/ الدكتور

 اإلدارةنائب رئيس مجمس  وزير الطاقة والصناعة
 رئيس مجمس اإلدارة والعضو المنتدب



 (ق. م. ش)قطر صناعات 
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  المرحمي الموحدبيان التدفقات النقدية 
 1322سبتمبر  03لمتسعة أشهر المنتهية في 

 

 
 

 سبتمبر 03لتسعة أشهر المنتهية في ا

 
  1322  1323 
 (غير مدققة)  (غير مدققة)  
 (معدلة)    
 الف  الف  
 لاير قطري  لاير قطري  

     التشغيميةاألنشطة 
 4.303.444  6.149.480  ربح الفترة

     :تعديالت لمبنود التالية 
 417.820  737.725  االستهالك واإلطفاء

 29.408  42.283  مخصص مكافأة نهاية الخدمة لمموظفين
 (10.003)  609  من استبعاد استثمارات لممتاجرة( ربح)خسارة 

 (224.927)  (77.363)  الزميمة الشركاتنتائج من  حصةال

 9.420  02.821  استبعاد عقارات وآالت ومعدات منخسارة 

 231.403  213.531  تكاليف التمويل

 -  9.627  إنخفاض في إستثمارات مالية متاحة لمبيع

 (210.029)  (74.934)  إيرادات فوائد
     

  6.848.984  4.047.341 

     :العاملالتغيرات في رأس المال 
 (001.428)  (70.172)  مخزون

 (433.880)  (430.729)  أطراف ذات عالقةذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدمًا ومبالغ مستحقة من 

 8.440  180.116  ألطراف ذات عالقةالدفع ومبالغ مستحقة ذمم دائنة ومبالغ مستحقة 
     

 0.001.294  6.657.443  نقد من األنشطة التشغيمية 
 (231.403)  (213.531)  تكاليف تمويل مدفوعة

 (4.147)  (01.119)  مدفوعةالمكافآت نهاية الخدمة لمموظفين 
     

 0.114.437  6.711.739  صافي النقد من األنشطة التشغيمية
     

     األنشطة االستثمارية
 2.280  127  من استبعاد عقارات وآالت ومعداتالمتحصالت 

 (2.108.994)  (2.189.294)  شراء عقارات وآالت ومعدات 

 (12.403)  (48.527)  حفازةشراء مواد 

 (2.900.922)  (844.889)  صافي الحركة في مشاريع قيد التطوير

 -  (09.319)  صافي الحركة في إستثمارات مالية متاحة لمبيع

 2.218  1.213  صافي الحركة في الموجودات األخرى

 4.333  7.333   من شركات زميمة مستممةأرباح موزعة 

 -  (20.236)  صافي الحركة في االستثمارات لممتاجرة

 003.333  (2.927.333)  يوماً  93صافي الحركة في ودائع تستحق بعد 

 -  241.833  صافي الحركة في إستثمارات عقارية

 210.029  74.934  فوائد مستممة
 (270.009)  (037.842)  زيادة استثمارات في شركة زميمة

     
 (1.020.274)  (4.173.507)  األنشطة االستثمارية صافي النقد المستخدم في

 



 (ق. م. ش)قطر صناعات 
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 تتمة -بيان التدفقات النقدية المرحمي الموحد
 1322سبتمبر  03لمتسعة أشهر المنتهية في 

 
  1322  1323 
 (غير مدققة)  (غير مدققة)  
 (معدلة)    
 الف  الف  
 لاير قطري  لاير قطري  

     
     التمويميةاألنشطة 

 2.270.404  (433.974)  متحصالت من قروض وتسهيالت تحمل فوائد 
 -  093.333  من زيادة رأس المال متحصالت

 (1.743.333)  (0.317.333)  أرباح موزعة مدفوعة
 (2.474)  (1.173)  أرباح موزعة مدفوعة إلى مساهمي األقمية 

     
 (2.478.223)  (0.308.134)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويمية

     
 (009.778)  (566.403)  وما في حكمه النقص في النقد 

     
 4.990.780  7.193.421  الفترةبداية في وما في حكمه النقد 

     
 4.017.338  4.710.981  في نهاية الفترةوما في حكمه النقد 



 (ق. م. ش)قطر صناعات 
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 المساهمين المرحمي الموحد بيان التغيرات في حقوق 
 1322 سبتمبر 03ة أشهر المنتهية في عستلم
 

     لممساهمين بالشركة األم 

  رأس المال 
حتياطي إ

  قانوني

تغيرات 
في متراكمة 

  القيمة العادلة
احتياطي 
  أرباح مدورة  التحوط

 أرباح توزيعات
  اإلجمالي  مقترحة

حقوق غير 
 اإلجمالي  عميها مسيطر

 
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف
  قطريلاير 

 ألف
  لاير قطري

 ألف
 لاير قطري

 ألف 
 لاير قطري

 ألف  
 لاير قطري

 تم عرضهكما  1322يناير  2الرصيد في 
 12.702.892  20.012  12.748.173  0.314.333  20.272.107  (404.422)  024.241  131.091  4.433.333 (مدقق)سابقًا 

 
 (97.408)  -  (97.408)  -  (97.408)  -  -  -  - تصحيح أخطاء بالفترة السابقة

 -  -  -  -  (918)  -  -  918  - إعادة تبويب 
                  

 12.004.440  20.012  12.043.801  0.314.333  20.371.872  (404.422)  024.241  130.013  4.433.333 (معدل) 1322يناير  2الرصيد في 
                  

 0.149.480  4.494  0.144.888  -  0.144.888  -  -  -  - ربح الفترة 
 (100.480)  -  (100.480)  -  -  (292.497)  (44.989)  -  - ر شاممة أخرى لمفترةئخسا

                  
 0.321.897  4.494  0.338.031  -  0.144.888  (292.497)  (44.989)  -  - إجمالي الدخل الشامل لمفترة 

 -  -  -  -  (43.110)  -  -  43.110  - قانونيالحتياطي اإلمحول إلى 
 093.333  093.333  -  -  -  -  -  -  - زيادة رأس المال

 (0.317.143)  (1.143)  (0.314.333)  (0.314.333)  -  -  -  -  - أرباح موزعة مدفوعة 
                  

 17.343.233  437.966  14.604.204  -  29.155.706  (675.238)  153.261  140.740  7.733.333 (غير مدقق) 1322سبتمبر 03الرصيد في 
 



 (ق. م. ش)قطر صناعات 
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 المساهمين المرحمي الموحد بيان التغيرات في حقوق 
 1322 سبتمبر 03ة أشهر المنتهية في عستلم

     لممساهمين بالشركة األم 

  رأس المال 
حتياطي إ

  قانوني

تغيرات 
في متراكمة 

  القيمة العادلة
احتياطي 
  أرباح مدورة  التحوط

 أرباح توزيعات
  اإلجمالي  مقترحة

حقوق غير 
 اإلجمالي  مسيطر عميها

 
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
                  

 29.308.474  21.804  29.344.709  1.743.333  23.781.841  (190.029)  241.101  274.144  4.433.333  1323يناير  2الرصيد في 
                  

 4.303.444  1.222  4.348.400  -  4.348.400  -  -  -  - لفترة اربح 
 (182.441)  -  (182.441)  -  -  (084.133)  231.048  -  - شاممة أخرى لمفترة (خسائر) أرباح

                  
 0.779.331  1.222  0.770.892  -  4.348.400  (084.133)  231.048  -  - إجمالي الدخل الشامل لمفترة 

 (1.742.474)  (2.474)  (1.743.333)  (1.743.333)  -  -  -  -  - أرباح موزعة مدفوعة 
                  

 13.390.332  20.072  13.381.003  -  24.842.174  (077.829)  144.913  274.144  4.433.333 (غير مدقق) 1323 سبتمبر 03الرصيد في 
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