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 مالحظه            

 2022 مارس 31  

   ( غير مدققة)

 2021ديسمبر  31

 مدققة()

 ألف ريال قطري    ألف ريال قطري       

            

           الموجودات 

       موجودات غير متداولة 

   12,695,877  12,522,928  3 ممتلكات ومصانع ومعدات 

   1,577,311  1,634,265  4 استثمارات في شركات زميلة 

    6,822,599  7,418,753  5 استثمارات في مشاريع مشتركة 

   186,902  178,518   حق استخدام الموجودات 

   1,723  1,693     ةغير ملموس موجودات

     21,284,412  21,756,157   غير المتداولة اجمالي الموجودات

       

      موجودات متداولة 

   2,004,231  1,691,322   مخزون 

 4,584,170  3,826,991   ذمم مدينة تجارية وأخرى 

   348,510  379,577   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

   4,606,901  5,220,835   نقد وأرصدة لدى البنوك

   9,479,477  5,909,788   ودائع ثابتة 

    21,023,289  17,028,513   المتداولة اجمالي الموجودات

 42,307,701  38,784,670   اجمالي الموجودات
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 أشهر  الثالثةلفترة 

 مارس 31في المنتهية 

 مالحظه  

2022 

   غير مدققة( )

2021 

 )معدله(  (غير مدققة)

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري    

          

 2,839,825   5,280,579   يرادات اإل

 ( 1,966,096)   ( 3,217,695)     اإليراداتتكاليف 

 873,729   2,062,884   إجمالي الربح 

        

 ( 146,545)   ( 175,822)   عمومية وإدارية  مصاريف

 (17,395)   ( 31,240)   بيع وتوزيع  اريفمص

 22,165   57,249   حصة من نتائج استثمارات في شركات زميلة

 608,342   672,594   حصة من نتائج استثمارات في مشاريع مشتركة 

 (5,915)   ( 5,494)   تكاليف التمويل

 109,977   123,830   صافي  – إيرادات أخرى 

 1,444,358  2,704,001  الربح قبل الضريبة 

 (414)  ( 145)  ضريبة الدخل 

 1,443,944   2,703,856   ربح الفترة 

        

       :إلى العائد

 1,443,210   2,703,618   مساهمي الشركة األم

 734   238   غير مسيطرة ال الحصصحقوق 

    2,703,856   1,443,944 

       ربحية السهم 

 0.24   0.45 6 للسهم الواحد )لاير قطري للسهم الواحد(  فاألساسي والمخف العائد 
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 المرحلي الموحد المختصربيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
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 أشهر  الثالثةلفترة 

 مارس 31في المنتهية 

    

2022 

   (غير مدققة)

2021 

 (غير مدققة)

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري    

          

 1,443,944   2,703,856   الفترةربح 

        

        الدخل/)الخسارة( الشامل األخرى 

        بنود قد تصنف الحقاً ضمن الربح أو الخسارة  

 6,084   ( 295)   الشامل اآلخر للشركات الزميلة   حصة الدخل )الخسارة(

 1,450,028   2,703,561   إجمالي الدخل الشامل للفترة 

         

        :إلى العائد

 1,449,294   2,703,323   مساهمي الشركة األم

 مسيطرة  غيرال الحصصحقوق 
  238   734 

    2,703,561   1,450,028 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد المختصر 
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 أرباح محتجزة  آخر احتياطي  احتياطي تحوط  احتياطي قانوني  راس المال   

حقوق الملكية المنسوبة  
إلى مساهمي الشركة  

 األم 

  الحصص حقوق 
 مسيطرة  الغير

 إجمالي 

 الملكية حقوق 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

 39,510,288 17,021 39,493,267 33,261,035 ( 8,814) ( 4,810) 195,856 6,050,000 )مدقق( 2021 ديسمبر  31الرصيد في 

 2,703,856 238 2,703,618 2,703,618 -- -- -- -- ربح الفترة

 ( 295) -- ( 295) -- -- ( 295) -- -- شاملة أخرى  خسائر

 2,703,561 238 2,703,323 2,703,618 -- ( 295) -- -- إجمالي الدخل الشامل للفترة 

         
صندوق دعم األنشطة  لزائدة مدفوعات   عكس 

 4,111 -- 4,111 4,111 -- -- -- -- والرياضية  االجتماعية

 ( 6,050,450)  ( 450) ( 6,050,000) ( 6,050,000) -- -- -- -- توزيعات األرباح المعلنة 

 36,167,510 16,809 36,150,701 29,918,764 ( 8,814) ( 5,105) 195,856 6,050,000 )غير مدقق(  2022مارس   31الرصيد في 

          
 33,613,003 17,072 33,595,931 27,386,504 (10,773) (6,713) 176,913  6,050,000 )مدقق( 2021 ديسمبر  31الرصيد في 

 1,443,944 734 1,443,210 1,443,210 -- -- -- -- ربح الفترة

 6,084 -- 6,084 --  -- 6,084 --  --   دخل شامل آخر للفترة 

 1,450,028 734 1,449,294 1,443,210 -- 6,084 --  --   إجمالي الدخل الشامل للفترة 

          

 (1,997,100) (600) (1,996,500) (1,996,500) -- --  --    --  توزيعات األرباح المعلنة 

 33,065,931 17,206 33,048,725 26,833,214 (10,773) (629) 176,913 6,050,000 )غير مدقق(  2022مارس   31الرصيد في 
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 أشهر   الثالثةلفترة 

 مارس 31المنتهية في 

    

2022 

   (غير مدققة)

2021 

 (غير مدققة)

 )معدله(

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري    
         التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 1,444,358   2,704,001   الربح قبل احتساب الضرائب

       تعديالت: 

 348,513   366,660   إهالك ممتلكات ومصانع ومعدات

 9,970   8,382   استهالك حق استخدام الموجودات 

 13,421   21,286   مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 (22,165)   ( 57,249)   حصة نتائج االستثمارات في الشركات الزميلة 

 ( 608,342)   ( 672,594)   حصة نتائج االستثمارات في المشاريع المشتركة

 110  4,907  الخسارة من استبعاد ممتلكات ومصانع ومعدات

 5,915   5,494   تكاليف التمويل

 (42,145)   ( 71,155)   إيرادات الفوائد 

 6,854   8,886   مخصص بضاعة متقادمة وبطيئة الحركة 

  (210 )  -- 

بالقيمة العادلة من  القيمة العادلة )الربح/ الخسارة( على األصول المالية 

 (4,742)   ( 31,067)   خالل الربح أو الخسارة 

أرباح األسهم الواردة من األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 (13,196)   ( 15,229)    أو الخسارة

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل حدوث تغييرات في  

 1,138,551   2,272,112   رأس المال العامل

        

       التغيرات في رأس المال العامل 

 217,643   304,023   مخزون 

 276,922   722,905   ذمم مدينة تجارية وأخرى 

 125,336   ( 72,997)   ذمم دائنة تجارية وأخرى 

 1,758,452   3,226,043   النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

 (12,872)   ( 12,732)   مدفوعات مكافآت نهاية الخدمة 

 (48,855)   ( 194,893)   مساهمات الصندوق االجتماعي 

 1,696,725   3,018,418   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
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  أشهر الثالثة لفترة

 مارس 31في المنتهية 

    

2022 

   (غير مدققة)

2021 

 (غير مدققة)

 )معدله(

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري    

         التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 ( 160,885)   ( 198,587)   إضافات إلى الممتلكات والمنشآت والمعدات والمحفزات 

 533,164   3,569,689   حركة الودائع الثابتة

أرباح األسهم الواردة من األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل 

 13,196   15,229   الربح أو الخسارة 

 16,380   76,440   توزيعات األرباح المستلمة من المشاريع المشتركة 

 26,237   104,673   إيرادات الفوائد المقبوضة 

 428,092   3,567,444   األنشطة االستثمارية صافي النقد الناتج من  

       

       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 (3,898)   ( 3,548)   تكاليف التمويل المدفوعة 

 52,588   -   بمطلوبات عقود اإليجارمتعلقة مدفوعات 

 (8,900)   ( 5,403)   الحركة في الحسابات البنكية لتوزيعات األرباح الغير ُمطالب بها 

 ( 1,997,100)   ( 6,050,450)   توزيعات أرباح مدفوعة لحملة حقوق الملكية 

 ( 1,957,310)   ( 6,059,401)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

        

 167,507   526,461   صافي الزيادة / )النقص( في النقد وشبه النقد  

 1,717,223   4,515,143   بداية الفترة النقد وشبه النقد في 

 1,884,730   5,041,604   النقد وشبه النقد في نهاية الفترة 
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 الشركة معلومات عن  . 1

 

وفقاً لقانون الشركات   2003أبريل    19صناعات قطر ش.م.ع.ق. )"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة قطرية تأسست في دولة قطر في  

عاماً   50، وذلك لمدة  2015لسنة    11، والذي تم استبداله بقانون الشركات التجارية القطري رقم  2002( لسنة  5التجارية القطري رقم )

. إن أسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر. ويقع الصادر عن وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر  2003( لسنة  33)قم  بموجب القرار ر 

 مكتب المجموعة المسجل في الدوحة، دولة قطر. 

 

 التابعة ومشاريعها المشتركة )يشار إليها جميعاً بكلمة "المجموعة"( بشكل أساسي في دولة قطر.   وشركاتهاتعمل صناعات قطر 

 

تعمل صناعات قطر في ثالث المجموعة،  واألسمدة والحديد والصلب.    ،البتروكيماويات قطاعات رئيسية مختلفة:    ومن خالل شركات 

المزيد من المعلومات حول أنشطة المجموعة. فيما يلي هيكل المجموعة والذي تم إدراجه في هذه البيانات الماليـة   8يتضمن اإليضاح رقم  

 المرحلية الموحدة المختصرة: 

 

 

نسبة  بلد التأسيس  نوع العالقة  

 الملكية 

    

 ٪ 100 قطر  شركة تابعة   ش.م.ق.خ. )قطر ستيل(  شركة قطر ستيل 

 ٪ 100 اإلمارات العربية المتحدة  شركة تابعة  دبي(–شركة قطر ستيل )المنطقة الحرة 

 ٪ 100 قطر  شركة تابعة  ش.م.ق.خ.   ("قافكو"  )  شركة قطر لألسمدة الكيماوية

 شركة تابعة  "(جي اف سي الخليج  للفورمالدهايد  )" شركة
 ٪ 70 قطر 

 شركة تابعة  "(يو ام سيقطر للميالمين  )"كشركة 
 قطر 

100 ٪ 

 
 

التالية  المشتركة  للمشاريع  الشاملة األخرى  أو الخسائر واإليرادات  المكثفة حصة األرباح  المؤقتة  الموحدة  المالية  البيانات  تتضمن    كما 

 والشركات المنتسبة باستخدام طريقة المحاسبة في مجال األسهم. 

 

 ٪ 80 قطر  مشروع مشترك  . خ( ش.م.ق." قابكو" للبتروكيماويات )شركة قطر 

 قطر  مشروع مشترك  . خش.م.ق. )"كفاك"( شركة قطر لإلضافات البترولية المحدودة
50 ٪ 

 ٪ 50 قطر  شركة زميلة  شركة قطر لتغليف المعادن ذ.م.م. 

 ٪ 31،03 السعودية  شركة زميلة  شركة صلب ستيل )ش.س.م.( 

 ٪ 25 البحرين شركة زميلة  شركة فوالذ القابضة ش.م.ب  

 

وُصرح بإصدارها من قِبَل    2022مارس    31تم اعتماد هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة للفترة المنتهية في  

  .2022 إبريل 25مجلس اإلدارة بتاريخ 

 

 

 الهامة المحاسبية السياسات -2

  
لية  وافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة مع تلك المتبعة في إعداد البيانات الماتت 

 . 2021ديسمبر  31السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
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 ممتلكات ومصانع ومعدات  - 3

 ديسمبر 31    مارس 31   

  2022   2021 

 مدققة()   (غير مدققة)  

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

        
 13,717,543   12,695,877 صافي القيمة الدفترية االفتتاحي 

 494,595   198,587 إضافات 

 (1,412,941)    ( 366,629)  إضافات أخرى 

 (103,320)    ( 4,907)   تلف

 12,695,877   12,522,928 الختامي صافي القيمة الدفترية 

  
 استثمارات في شركات زميلة  .4

 

 مارس 31 

2022 

 (غير مدققة)

 ديسمبر 31   

2021 

 مدققة()

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

        
 1,475,079     1,577,311   الرصيد في بداية السنة   

 ( 5,000)       -    من الشركات الزميلة  المستلمةتوزيعات األرباح   

 1,903    ( 295)    /الدخل   صافي حصة من الدخل الشامل اآلخر )الخسارة(  

 105,329     57,249   حصة من نتائج شركات زميلة   

 1,577,311     1,634,265   الرصيد في نهاية الفترة/ السنة   

  

 استثمارات في مشاريع مشتركة  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 مارس 31

2022 

 (غير مدققة)

 ديسمبر 31  

2021 

 مدققة()

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

        

 6,915,500      6,822,599 الفترة الرصيد في بداية   

     1,615,707   431,062 حصة من نتائج شركات زميلة   

    863,590   241,532 التعديل المتعلق بالمزايا الضريبية  

 (894)   - الخسارة الشاملة األخرى حصة   

 ( 2,571,304)   ( 76,440) ودخل األسهم الضريبية المستلمة إيرادات أرباح   

    6,822,599   7,418,753 الرصيد في نهاية الفترة   
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 العائد األساسي والمخفف للسهم  . 6

  
بقسمة أرباح الفترة المنسوبة إلى حملة حقوق الملكية في الشركة األم على المتوسط  يتم احتساب العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد  

 المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة:
  

  

 مارس 31

2022 

 (غير مدققة)

 مارس 31  

2021 

 )معدله(  (غير مدققة)

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
        

 1,443,210   2,703,618 ربح الفترة

 6,050,000   6,050,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة )باآلالف(  

 0.24   0.45   عنه بالريال القطري لكل سهم( اً )معبرالعائد األساسي والمخفف للسهم الواحد 

  

 السابقة الفترة أرصدة بيان إعادة -7
 

بعض الممتلكات  على   مليون لاير قطري 20.9بإهالك إضافي بقيمة  2021مارس  31وتتعلق إعادة البيان للفترة المنتهية في           

 . والمنشآت والمعدات التي تم الحصول عليها عندما حصلت المجموعة على السيطرة الكاملة على قافكو
  

 القطاعية  التقارير -8

 األعمال على أساس منتجاتها وخدماتها، ولها ثالث قطاعات تشغيل يمكن اإلبالغ عنها وغيرها على النحو التالي:يتم تنظيم المجموعة في وحدات 
 

 قطاع البتروكيماويات، والذي يقوم بإنتاج وبيع اإليثلين، والبولي إيثلين، ام تي بي إي، الميثانول ومنتجات بتروكيماوية أخرى.  •
 يع اليوريا واألمونيا ومنتجات ثانوية أخرى. قطاع األسمدة، والذي يقوم بإنتاج وب  •
 وغيرها.   ، والقطع الحديدية   ، والقضبان   ، الحبيبات قطاع الحديد، الذي يقوم بإنتاج وبيع   •
 عمليات الكيان األم. وتشمل  أخرى   •

 

 2022مارس  31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة 
 

 البتروكيماويات

 

 األسمدة

 

 الحديد

 

 أخرى 

 

 اإلجمالي 

 

 التعديالت واإللغاء 

 

 الموحدة 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

              

 5,280,579  ( 1,368,270)  6,648,849  --  1,300,068  3,980,511  1,368,270 عائد 

 2,704,001  ( 1,347,708)  4,051,709  1,372,732  261,211  1,745,172  672,594 قبل الضريبة  القطاعأرباح 

 375,042  ( 121,848)  496,890  --  49,572  325,470  121,848 اإلهالك واإلطفاء 

 5,494  (1,242)  6,736  --  2,157  3,337  1,242 تكاليف التمويل 

 

 ( معدلة ) 2021مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 
 

 البتروكيماويات 

 

 األسمدة 

 

 الحديد 

 

 أخرى

 

 اإلجمالي 

 

 التعديالت واإللغاء 

 

 الموحدة 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

              

 2,839,825  ( 1,008,572)  3,848,397  --  1,227,891  1,611,934  1,008,572 عائد 

 1,444,358  ( 516,384)  1,960,742  498,751  258,715  594,934  608,342 قبل الضريبة القطاعأرباح 

 358,483  ( 99,953)  458,436  --  39,261  319,222  99,953 اإلهالك واإلطفاء 

 5,915  ( 1,482)  7,397  --  2,332  3,583  1,482 التمويل تكاليف 

 

 


