
 
 
 
 

  
  .الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ق

  
  المرحلية المالية المختصرة الموحدةالمعلومات 

  أشھر المنتھية في ستةكما في ولل
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  .ق.م.ش التحويلية للصناعات القطرية الشركة
   المالية المختصرة الموحدة المرحلية المعلومات
    ٢٠١٥ يونيو ٠٣المنتھية في  أشھر ستةللكما في و

 
  المحتويات

  

  

   الصفحة
  

 ١ المرحلية المالية المختصرة الموحدةالمعلومات عن مراجعة المستقلين  تقرير مدققي الحسابات
  

   المالية المختصرة الموحدة المرحليةالمعلومات 

 ٢  المختصر الموحد بيان المركز المالي 

 ٣  المختصر الموحد خراآل الدخل الشاملالربح أو الخسارة و بيان

  ٤   بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحد

  ٥  بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد

 ١٠-٦المرحليةالمالية المختصرة الموحدةالمعلومات إيضاحات حول 
  
  



 

 
  

  

  

  

  

  إلى مجلس إدارة المرحلية المالية المختصرة الموحدةالمعلومات تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 
  لشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ق.ا

  
  المقدمة

، ٢٠١٥يونيو  ٣٠ما في شركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ق. ("الشركة") كلل المركز المالي المختصر الموحدلقد قمنا بمراجعة 
لتدفقات النقدية ابيان و، لتغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحدابيان ، الدخل الشامل اآلخر المختصر الموحدالربح أو الخسارة و بيان

  .المرحلية ةالموحد ةالمالية المختصرالمعلومات  حولواإليضاحات  ٢٠١٥يونيو  ٣٠المنتھية في  أشھرللستة المختصر الموحد 

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  المرحلية المالية المختصرة الموحدةالمعلومات إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد وعرض ھذه   ٣٤وفقا
استناداً إلى أعمال  المرحلية المالية المختصرة الموحدةالمعلومات . إن مسؤوليتنا ھي إصدار تقرير حول ھذه "التقارير المالية المرحلية"

  المراجعة التي قمنا بھا.

  نطاق المراجعة

ً للمعيار الدولي إلجراءات المراج  المرحلية من قبل المدقق المستقل "مراجعة المعلومات المالية ٢٤١٠عة رقم لقد تمت مراجعتنا وفقا
للمنشأة". تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية إجراء استفسارات من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق 

ً لمعايير التدقيق إجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المرا إلىإجراءات تحليلية باإلضافة  جعة يقل كثيراً عن نطاق التدقيق الذي يتم وفقا
خالل أعمال التدقيق.  من كافة األمور الھامة التي يمكن تحديدھاب جعلنا على علميعلى التأكيد الذي  الحصولمن مكننا يال الدولية، وبالتالي 

  وعليه فإننا ال نبدي رأي كمدققين.

    النتيجة

               المرفقة كما في المرحلية المالية المختصرة الموحدةالمعلومات جعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن استناداً إلى مرا
  ".التقارير المالية المرحلية" ٣٤لم يتم إعدادھا، من كافة النواحي الجوھرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ٢٠١٥يونيو  ٣٠

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 
 
  
  يعقوب حبيقة  ٢٠١٥يوليو  ١٥

  كي بي أم جي    الدوحة
  ٢٨٩رقم  سجل مراقبي الحسابات  دولة قطر
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٢ 
  

  المختصر الموحد المركز المالي  يانب
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠في كما 

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥يو يون ٣٠ إيضاح 
 (مدققة)  (مراجعة)  الموجودات

      الموجودات غير المتداولة

 ٤٣٤،٨٩٩،٥٩٧   ٤٣٥،١٩٣،٥٩٠  ممتلكات وآالت ومعدات

 ٤٥،٨٨٧،٨٣٩   ٤٥،٨٨٧،٨٣٩   عقاريةاستثمارات 

 ٥٥٩،٦٦٤،٨٩٧  ٥٣٧،٩٠٥،٠٠٥ ٤ شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية

 ١٩٤،٧٨٦،٥٥٥   ١٨٦،٦١٦،٤٢٥  موجودات مالية أخرى

 ٧٧،٩٣٣،٥٦٢   ١٠٤،٩٥٧،٢٩٦ .أ٥ عالقة اتذمستحق من أطراف 

 ١،٣١٣،١٧٢،٤٥٠  ١،٣١٠،٥٦٠،١٥٥ إجمالي الموجودات غير المتداولة
     الموجودات المتداولة

 ٦٠،٧٥٣،٤٩٧   ٨٣،٩٩٣،٣٣٨   مخزون

 ٧٩،٥٦٠،٠٩٩   ٩٠،٣٨٥،٨٧٠ ٦ مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 ٨،١٧٤،٧٠٠   ٨،٩٥٣،٠٣١ .ب٥ مستحق من أطراف ذات عالقة

 ٢٧١،١٨٢،٢٣٩   ١٧٨،٤٣٦،٤٨٧ ٧ وأرصدة لدى البنوكنقد 

 ٤١٩،٦٧٠،٥٣٥   ٣٦١،٧٦٨،٧٢٦  إجمالي الموجودات المتداولة
 ١،٧٣٢،٨٤٢،٩٨٥   ١،٦٧٢،٣٢٨،٨٨١  إجمالي الموجودات

      حقوق الملكية والمطلوبات
     حقوق الملكية
  ٤٧٥،٢٠٠،٠٠٠   ٤٧٥،٢٠٠،٠٠٠ ٨ رأس المال

  ٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠   ٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠  احتياطي قانوني
  ٤٣،٩٧٠،٨٦٠   ٤٣،٩٧٠،٨٦٠   احتياطي عام

  ١٨٢،٤٩٩،٤٨٠   ١٨٢،٤٩٩،٤٨٠  احتياطي إعادة التقييم
  ٩٢،١٧١،٥١٦   ٧٦،١٤٦،٥٢٥   احتياطي القيمة العادلة

  ٤٦٤،٠١٤،٧٨٥   ٤٠٦،٩٠٠،٩١٦  أرباح  مدورة
  ١،٥٠٧،٨٥٦،٦٤١   ١،٤٣٤،٧١٧،٧٨١  حقوق الملكية العائدة لمساھمي الشركة 

  ٣٠،٣٧٤،٦٠٠  ٢٦،٣٣١،٧٤٢ غير المسيطرةحقوق األقلية 
  ١،٥٣٨،٢٣١،٢٤١  ١،٤٦١،٠٤٩،٥٢٣ إجمالي حقوق الملكية

     المطلوبات غير المتداولة
  ٣٢،٠٨٥،٩٣٥   ٢٧،٤٨٦،٦١٣  الجزء طويل األجل –قروض 

  ١٤،٧٢٥،٥٤٤   ١٦،٠٧٦،٥٥١   مكافأة نھاية الخدمة للموظفين
  ١،٧٠٣،٨١١   ١،٧٠٣،٨١١ ٩ أوراق دفع

  ٤٨،٥١٥،٢٩٠   ٤٥،٢٦٦،٩٧٥ إجمالى المطلوبات غير المتداولة
      المطلوبات المتداولة

  ١،٧٩٠،٩٩٧   ٢،٨١٥،٢٠٣ ٧  بنوك سحب على المكشوف
  ١٦،٢٨٤،٦٨٤   ١٢،٩٢٧،٢٦٣  الجزء المتداول - قروض 

  ٦٩،١٢٢،٩٥٥   ٧٤،١٩٥،٥٣٦  دائنون وأرصدة دائنة أخرى
  ٢،٢٤٤،٠٤٤   ٨٧٦،٨٠٦ ٩ أوراق دفع

  ٥٦،٦٥٣،٧٧٤   ٧٥،١٩٧،٥٧٥ .ج٥ مستحق ألطراف ذات عالقة
  ١٤٦،٠٩٦،٤٥٤  ١٦٦،٠١٢،٣٨٣  إجمالي المطلوبات المتداولة

  ١٩٤،٦١١،٧٤٤   ٢١١،٢٧٩،٣٥٨ إجمالي المطلوبات
  ١،٧٣٢،٨٤٢،٩٨٥  ١،٦٧٢،٣٢٨،٨٨١  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 

 
 : ووقعھا بالنيابة عنھم ٢٠١٥يوليو  ١٥بتاريخ من قبل مجلس اإلدارة  المختصرة الموحدة المرحلية  تمت الموافقة على ھذه البيانات المالية

  

.المالية المختصرة الموحدة المرحليةالمعلومات من ھذه مكمالً  جزءاً تشكل  ١٠إلى  ٦اإليضاحات في الصفحات من  إن

 عبدهللا األنصاريالسيد/ عبد الرحمن  الشيخ/ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
 الرئيس التنفيذي   رئيس مجلس اإلدارة 
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٣ 
  

  المختصر الموحد اآلخر الشامل الدخل أو الخسارة و الربح بيان
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  أشھرللستة 

  ونيو  ي ٣٠المنتھية في أشھر  للستةإيضاح 
  ٢٠١٤  ٢٠١٥ 
 )مراجعة (  (مراجعة)  
       

 ١٦٩،٦٠٤،٧٤٠   ١٧٥،٤٩١،٥٨٤  المبيعات
 (١٣٥،٧٢٥،١٦٩)   (١٤٢،٦٩٣،٦٢٤)  تكلفة المبيعات
 ٣٣،٨٧٩،٥٧١   ٣٢،٧٩٧،٩٦٠  مجمل الربح

     
 ٤،٧٩١،١٦١   ٣،٥٣٧،٥٢٧   ادات أخرىرإي

 (٢٢،٩٣١،٢٢٠)   (٢٣،٤٠٨،٥٧٤)   مصروفات إدارية وعمومية
 ١٥،٧٣٩،٥١٢   ١٢،٩٢٦،٩١٣    ربح التشغيل

        
 ٥٤،٩٦٦،٤٧٩   ٦٦،٢٠٠،٤١٨ ٤ من نتائج شركات زميلةحصة الشركة 

 ١٣،٥٥٨،٧٨٦   ٧،٤٣٥،٣١٣   إيرادات االستثمار وموجودات مالية أخرى
 (١،١٧٤،٥١٢)   (١،١٥٩،٣٧١)   تكاليف تمويل

 ٨٣،٠٩٠،٢٦٥   ٨٥،٤٠٣،٢٧٣   صافي ربح الفترة
       

     موزع كما يلي:
 ٨٠،٤٤٩،٩٢٨   ٨٥،٤٤٦،١٣١   حقوق الملكية العائدة لمساھمي الشركة 

 ٢،٦٤٠،٣٣٧   (٤٢،٨٥٨)   األقلية غير المسيطرةحقوق 
  ٨٣،٠٩٠،٢٦٥  ٨٥،٤٠٣،٢٧٣ 

     بنود الدخل الشامل اآلخر
 (٢،٦٤٢،٠٠٤)   (١٤،٣٤٨،٥٥١)  صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع

نتيجة انخفاض موجودات مالية  المعاد تصنيفه إلى بيان الربح أو الخسارة
 -   (٧٤،٩٦١)   متاحة للبيع

مستثمر فيھا بطريقة  نصيب التغير في احتياطي القيمة العادلة شركات
 -   (١،٦٠١،٤٧٩)   حقوق الملكية

 (٢،٦٤٢،٠٠٤)   (١٦،٠٢٤،٩٩١)  الدخل الشامل اآلخر للفترة
 ٨٠،٤٤٨،٢٦١   ٦٩،٣٧٨،٢٨٢  إجمالي الدخل الشامل للفترة

       
   موزع كما يلي:

 ٧٧،٨٠٧،٩٢٤   ٦٩،٤٢١،١٤٠   حقوق الملكية العائدة لمساھمي الشركة 
 ٢،٦٤٠،٣٣٧   (٤٢،٨٥٨)   حقوق األقلية غير المسيطرة

   ٨٠،٤٤٨،٢٦١  ٦٩،٣٧٨،٢٨٢ 
 ١٫٦٩  ١٫٧٩  ١٠  العائد األساسي على السھم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .المرحلية المالية المختصرة الموحدةالمعلومات تشكل جزءاً مكمالً من ھذه  ١٠إلى  ٦إن اإليضاحات في الصفحات من 
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٤ 
 

   المختصر الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠للستة أشھر المنتھية في 

         حقوق الملكية الخاص بمساھمي الشركة األم 

  احتياطي عام  احتياطي قانوني  رأس المال 
احتياطي إعادة 

  التقييم
احتياطي القيمة 

  مجموع ال  أرباح مدورة  العادلة
غيرقلية األ حقوق

 المجموع   مسيطرةال
                  

 ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
 ١،٥٣٨،٢٣١،٢٤١   ٣٠،٣٧٤،٦٠٠   ١،٥٠٧،٨٥٦،٦٤١   ٤٦٤،٠١٤،٧٨٥   ٩٢،١٧١،٥١٦    ١٨٢،٤٩٩،٤٨٠    ٤٣،٩٧٠،٨٦٠    ٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠    ٤٧٥،٢٠٠،٠٠٠ (مدققة)

                           
                             إجمالي الدخل الشامل للفترة:

  ٨٥،٤٠٣،٢٧٣    (٤٢،٨٥٨)   ٨٥،٤٤٦،١٣١  ٨٥،٤٤٦،١٣١   -   -   -   -   -  صافى ربح الفترة
 (١٦،٠٢٤،٩٩١)   -   (١٦،٠٢٤،٩٩١)   -   (١٦،٠٢٤،٩٩١)   -   -   -   -  الدخل الشامل األخر للفترة

 ٦٩،٣٧٨،٢٨٢   (٤٢،٨٥٨)  ٦٩،٤٢١،١٤٠  -  (١٦،٠٢٤،٩٩١)  -  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة

 (١٤٦،٥٦٠،٠٠٠)  (٤،٠٠٠،٠٠٠)  (١٤٢،٥٦٠،٠٠٠)  (١٤٢،٥٦٠،٠٠٠)    -  -  -  -  توزيعات أرباح مدفوعة

يونيو  ٣٠الرصيد في 
 ١،٤٦١،٠٤٩،٥٢٣   ٢٦،٣٣١،٧٤٢   ١،٤٣٤،٧١٧،٧٨١   ٤٠٦،٩٠٠،٩١٦   ٧٦،١٤٦،٥٢٥    ١٨٢،٤٩٩،٤٨٠    ٤٣،٩٧٠،٨٦٠    ٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠    ٤٧٥،٢٠٠،٠٠٠ مراجعة)( ٢٠١٥

                  
 ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في 

 ١،٤٤١،٧٢٤،٢٢٥   ٣٢،٣٨٥،٦٩٤   ١،٤٠٩،٣٣٨،٥٣١   ٤٤٥،٢٩١،٢٤٢   ٩١،٥٧٦،٩٤٩    ١٨٢،٤٩٩،٤٨٠    ٤٣،٩٧٠،٨٦٠    ٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠    ٣٩٦،٠٠٠،٠٠٠ (مدققة)
                           

                             إجمالي الدخل الشامل للفترة:
  ٨٣،٠٩٠،٢٦٥    ٢،٦٤٠،٣٣٧   ٨٠،٤٤٩،٩٢٨   ٨٠،٤٤٩،٩٢٨   -   -   -   -   -  صافى ربح الفترة

 (٢،٦٤٢،٠٠٤)   -   (٢،٦٤٢،٠٠٤)   -   (٢،٦٤٢،٠٠٤)   -   -   -   -  الدخل الشامل األخر للفترة
 ٨٠،٤٤٨،٢٦١   ٢،٦٤٠،٣٣٧  ٧٧،٨٠٧،٩٢٤  ٨٠،٤٤٩،٩٢٨  (٢،٦٤٢،٠٠٤)  -  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة

 -   -   -   (٧٩،٢٠٠،٠٠٠)   -   -   -   -  ٧٩،٢٠٠،٠٠٠  إصدار اسھم مجانية
 (٥،٠٠٠،٠٠٠)  (٥،٠٠٠،٠٠٠)  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات أرباح مدفوعة

يونيو  ٣٠الرصيد في 
 ١،٥١٧،١٧٢،٤٨٦   ٣٠،٠٢٦،٠٣١   ١،٤٨٧،١٤٦،٤٥٥   ٤٤٦،٥٤١،١٧٠   ٨٨،٩٣٤،٩٤٥    ١٨٢،٤٩٩،٤٨٠    ٤٣،٩٧٠،٨٦٠    ٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠    ٤٧٥،٢٠٠،٠٠٠ (مراجعة)٢٠١٤

 
 

  .المرحليه تشكل جزءاً مكمالً من ھذه المعلومات المالية المختصرة الموحدة ١٠إلى  ٦إن اإليضاحات في الصفحات من 
  
  



  يباللایر القطر                                          .ق.م.ش لشركة القطرية للصناعات التحويليةا
 

٥ 
  

  بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد 
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠للستة أشھر المنتھية في 

  ونيوي ٣٠للستة أشھر المنتھية في  إيضاح 
  ٢٠١٤  ٢٠١٥ 

 (مراجعة)  (مراجعة)  التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 

 ٨٥،٤٠٣،٢٧٣  صافي ربح الفترة
 

٨٣،٠٩٠،٢٦٥ 
     تسويات لـ:

 ١٢،٦٧٠،٢٠٢  ١٤،٧١٨،٤٤٤   و معداتآالت استھالك ممتلكات و
 (١٥،٤٨٦)  -    ربح بيع ممتلكات وآالت ومعدات

 )٥٤،٩٦٦،٤٧٩(  (٦٦،١٠٣،٣٦٩)   من أرباح شركات زميلةالشركة  صافي حصة
 )٤،١٦١،٨١٦(  ١،٨٥٦   أرباح بيع استثمارات

 (٥١٧،٦٨٤)  -   التغير في القيمة العادلة لألستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة
 ١٠٥،٦٣٨  ٣٠٠،٠٠٠    وأرصدة مدينة أخرىاالنخفاض في قيمة مدينون 
 ١،٢٥٥،٧٦٣  ١،٤٣٧،٠٧٩  مكافأة نھاية الخدمة للموظفين

 ١،١٧٤،٥١٢  ١،١٥٩،٣٧١  مصروفات تمويلية 
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات 

 ٣٨،٦٣٤،٩١٥  ٣٦،٩١٦،٦٥٤  التشغيل  

     التغيرات في :
 ٥،٥٦٥،٩٢٦  (٢٣،٢٣٩،٨٤١)  المخزون -
 )١٥،٠٨٩،٤٢٩(  (١١،١٢٥،٧٧١)   المدينون و أرصدة مدينة أخرى   -
 )٩،٢١٧،٦٩٣(  (٢٧،٨٠٢،٠٦٥)  المستحق من أطراف ذات عالقة  -
 )٢٤،٠٧٦،٥٠٥(  ٥،٠٧٢،٥٨١    الدائنون و أرصدة دائنة أخرى  -
 (٨٥،٤٦٧)  ١٨،٥٤٣،٨٠١   المستحق ألطراف ذات عالقة  -

  )٤،٢٦٨،٢٥٣(   )١،٦٣٤،٦٤١(   التدفقات النقدية الناتجة من التشغيل
  (٢٩٩،٩٤١)   (٨٦،٠٧٢) مكافأة نھاية الخدمة للموظفين المدفوعة

 )١،١٧٤،٥١٢(  )١،١٥٩،٣٧١(   مصروفات تمويلية مدفوعة
 )٥،٧٤٢،٧٠٦(  )٢،٨٨٠،٠٨٤(  من أنشطة التشغيلالناتجة  / في)صافي التدفقات النقدية (المستخدمة 

   االستثمارالتدفقات النقدية من أنشطة 
 (٢٠،١٧٦،١٩٧)  (١٥،٠١٢،٤٣٧)  ومعدات آالتو ممتلكاتالمدفوع لشراء 

 ١٥،٥٠٦  -  ومعدات آالتو ممتلكات بيع من المتحصل
 (٣١،٠٣٢،٤٣٦)  -  استثمارات في شركات زميلةالمدفوع لشراء 

 -  (٨،٤٥٨،٤٢١)   المدفوع لشراء موجودات مالية متاحة للبيع 
 ١،٠٤٩،٤١٥  ٢،٢٠٣،١٨٣   للبيع موجودات مالية متاحة بيع من المتحصل

 ١٠،٣٠٧،٨٣٩  -   المدفوع لشراء موجودات مالية محتفظ بھا للمتاجرة
 ٧٨،١٨٤،٢١٧  ٨٦،٢٦١،٧٨٢  زميلة شركات من مقبوضة موزعة أرباح

 ٣٨،٣٤٨،٣٤٤  ٦٤،٩٩٤،١٠٧  االستثمارصافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة 

     التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
 ٥،٧٥٤،٢٤٦  -   طرف ذات عالقة –المسدد من قرض مدين 

 )٤،٤٩٥،٠٩٧(  (٧،٩٥٦،٧٤٣)   صافي الحركة على القروض 
 )٣٩،٧٧١(  (١،٣٦٧،٢٣٨)   المسدد من أوراق الدفع

 (٥،٠٠٠،٠٠٠)  (١٤٦،٥٦٠،٠٠٠)  مدفوعة أرباح توزيعات
 -  ١٠،٠٠٠،٠٠٠   تصفيه حساب الودائع

 )٣،٧٨٠،٦٢٢( (١٤٥،٨٨٣،٩٨١)   صافي التدفقات النقدية المستخدمة فى أنشطة التمويل

 ٢٨،٨٢٥،٠١٦  (٨٣،٧٦٩،٩٥٨)    صافي التغير في النقد و ما يعادله خالل الفترة
 ١٤٩،٦٢٦،٩٢٩  ٢٥٩،٣٩١،٢٤٢  يناير  ١النقد و ما يعادله في 

 ١٧٥،٦٢١،٢٨٤ ٧يونيو ٣٠النقد و ما يعادله في 
 

١٧٨،٤٥١،٩٤٥ 
  
  

  .المرحلية تشكل جزءاً مكمالً من ھذه المعلومات المالية المختصرة الموحدة ١٠إلى  ٦إن اإليضاحات في الصفحات من 
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٦ 
  

  والنشاط الرئيسيالوضع القانوني   ١

فبراير  ١١بتاريخ ١٩٩٠) لسنة ٥٤تأسست الشركة القطرية للصناعات التحويلية (ش.م.ق) ("الشركة") بموجب المرسوم األميري رقم (
 بأستثمار ) وھي تعمل بموجب قانون الشركات القطري. تمارس الشركة نشاطھا١٢٩٩١رقم (تحت وقيدت بالسجل التجاري  ١٩٩٠

  داخل دولة قطر وخارجھا. الصناعيأموالھا في مختلف أوجه االستثمار 

  :وھي كاآلتيالشركة فروع المالية لالمعلومات المالية المختصرة الموحدة المرحلية المعلومات تشمل 

  سجل تجارى رقم   
   

  ١٢٩٩١/٢  الورقية للصناعات الوطنية الشركة
  ١٢٩٩١/٣  لألحماض قطر شركة
  ١٢٩٩١/٤  الرمال لمعالجة قطر مصنع
  ١٢٩٩١/٥  التبليط ألحجار القطرية الشركة

  
  وھي كاآلتي:شركاتھا التابعة وكذلك  المالية للشركةالمعلومات  المالية المختصرة الموحدة المرحليةالمعلومات تشمل كما 

  
  نسبة الملكية 
 ٢٠١٤ ٢٠١٥  

 % ٦٠ % ٦٠  م).م.قطر (ذ – العضوية .ج.ل.ك شركة
 % ٥٠ % ٥٠  * م).م.(ذ المعادن لتغليف قطر شركة

 
حيث أن المالية المختصرة الموحدة المرحلية المعلومات "شركة تابعة" في ھذه * تم تجميع القوائم المالية لشركة قطر لتغليف المعادن ذ.م.م. 

 المالية والتشغيلية. سياساتھاوالتابعة لھا السيطرة على إدارة الشركة  "األمالقطرية للصناعات التحويلية "الشركة شركة ال
  

  أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الھامة ٢

 أ)       بيان االلتزام 
ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم المرحلية المالية المختصرة الموحدة المعلومات تـم إعداد  الخاص بالتقارير المالية المرحلية. تم  ٣٤وفقا

باللایر القطري وھي العملة المستخدمة في أنشطة المجموعة وفي عرض بياناته  المرحلية المختصرة الموحدةالمالية المعلومات إعداد 
  المالية.

على كل المعلومات المطلوبة إلعداد بيانات مالية متكاملة وفقا للمعايير  المرحلية المالية المختصرة الموحدةالمعلومات ال تحتوي 
ز المالي األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغيرات في المركإيضاحات توضيحية لشرح  إدراجذلك تم الدولية للتقارير المالية، ومع 

 .٢٠١٤ديسمبر  ٣١ في وحتىمنذ اخر بيانات مالية سنوية كما  واألداء المالي للشركة

  المحاسبية التقديرات واالفتراضات      ب)  

وضع التقديرات والتوقعات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية إعداد التقرير المالي المرحلي يتطلب من اإلدارة 
 والمبالغ الصادر عنھا التقرير للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه التقديرات.

 السياسات تطبيق عند المرحلية الموحدة المالية المختصرةت المعلوما ھذه إعداد أجل من اإلدارة قبل من وضعت التي الھامة األحكام
  .٢٠١٤ديسمبر  ٣١ في المنتھية وللسنة في كما الموحدة الماليةالمعلومات  على المطبقة نفسھا كانت المحاسبية

  السياسات المحاسبية الھامة          ٣
  أ)        أساس القياس     

اإلستثمارات المتاحة للبيع واإلستثمارات  ، عداوفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية المرحلية المختصرة الموحدةالمالية المعلومات تم إعداد ھذه 
  يتم قياسھا بالقيمة العادلة.والتى بغرض المتاجرة 
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٧ 
  

  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)   ٣
  
  السياسات المحاسبية الھامة) ب

مطابقة لتلك  المرحلية المالية المختصرة الموحدةالمعلومات إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد باستثناء ما تم شرحه أدناه، ف
ومن المتوقع أيضا أن تنعكس التغييرات في . ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  للشركة  المالية السنويةالمعلومات المستخدمة في إعداد 

  .٢٠١٤ديسمبر  ٣١السياسات المحاسبية التالية في المعلومات المالية الموحدة المرحلية للشركة كما في وللسنة المنتھية في 
 

المعايير األخرى، والتي  قامت المجموعة خالل العام الجاري بتبني التعديالت على المعايير التالية، بما في ذلك التعديالت الالحقة على
 . لم يكن لتطبيق ھذه التعديالت أثر ھام على البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية.٢٠١٥يناير  ١أصبح تاريخ تطبيقھا األولي 

  
  نظام المزايا المحددة: منافع الموظفين ١٩التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
 معايير متعددة – ٢٠١٢-٢٠١٠لي للتقارير المالية دورة تحسينات سنوية للمعايير الدو 
  معايير متعددة – ٢٠١٣-٢٠١١تحسينات سنوية للمعايير الدولي للتقارير المالية دورة 

  
  مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية شركات   ٤

نسبة الملكيةالجنسية 
يونيو            ٣٠

٢٠١٥  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٤ 
 (مدققة) (مراجعة)   
     

 ٢٣،٦٤٢،٥١٨ ٢٥،٥٥٤،٥٩٥ %٤٠  قطر ذ.م.م.نابيب وملحقاتھا قطر لألشركة اميانتيت 
 ٢٩،٨١٣،٩٥٣ ٢٨،٨٨٠،١١٣ %٣٣  قطر الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس ذ.م.م.

 ٢٩،٤٧٩،٧٦٨ ٢٩،٢٦٩،٢١٢ %٤٦٫٣٥  قطر شركة قطر للطابوق األحمر ش.م.ق.(*)
 ٢٣،٨٠٤،٣٨٠ ٢٥،٤١٥،٧٨٢ %٣٣  قطر شركة قطر للمنتجات البالستيكية ذ.م.م.

 ٢٥٤،٥٢٠،٤١٤ ٢٢٣،٤٩٩،٨٠٧ %٤٠  قطر  شركة قطر لوقود الطائرات ذ.م.م.
 ١٥،٧٥٤،١٩٩ ١٤،١٨١،٠٨٩ %٤٠  قطر األلمنيوم ش.م.ق. القطرية لسحب الشركة

 ١٥٢،٢١٨،٧٩٦  ١٦٠،٤١٦،٧٥١ %٢٩٫٥  قطر شركة غزال ش.م.ق.
الشركة الوطنية للتصنيع والتسويق الغذائي     

 ١٤،٣٢٧،٠٦١ ١٤،٦١٥،٢٤٩ %٢٠  قطر والزراعي ش.م.ق.
 ١٥،٣٠٣،٨٠٨ ١٥،٢٧٢،٤٠٧ %٢٠  قطر  شركة الخليج للفورمالديھايد ش.م.ق.

 ٨٠٠،٠٠٠ ٨٠٠،٠٠٠%٤٠  قطر  أخرى
    ٥٥٩،٦٦٤،٨٩٧ ٥٣٧،٩٠٥،٠٠٥ 

  
ً بأرسلت وزارة البيئة خطابا للشركة للتوقف عن استخراج الحجارة  )*( حيث أنھا تنوي استخدام من المنطقة التي تعمل بھا الشركة حاليا

دارة بصدد مناقشة مستقبل ولغاية تاريخ ھذا التقرير فإن اإلالمنطقة كمحمية طبيعية. ستستمر عمليات الشركة استنادا إلى المخزون الحالي 
  .خاذ القرار المناسب إلستمراريتھاكة إلتنشاط الشر

  

  تظھر الحركة على الشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية كما يلي:
 يونيو ٣٠

 ٢٠١٥ 
  ديسمبر ٣١ 

 ٢٠١٤ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
      

 ٤٩٢،٦٨٠،٤٤٠  ٥٥٩،٦٦٤،٨٩٧ يناير ١ في كما الرصيد
 ٣١،٠٣٢،٤٣٦  -  زيادة رأس المال

 ١١٠،٥٠٨،٥٧١   ٦٦،٢٠٠،٤١٨ المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية الشركات أرباح من المجموعة حصة
 (٧٨،١٨٤،٢١٧)   (٨٦،٢٦١،٧٨٢) مقبوضة أرباح توزيعات
 ٥،٤٦٣،٦١٢   (١،٦٠١،٤٧٩)  الزميلة للشركات العادلة القيمة احتياطي على التعديالت من المجموعة حصة

 (١،٨٣٥،٩٤٥)  (٩٧،٠٤٩)  معامالت أخرى
  ٥٥٩،٦٦٤،٨٩٧  ٥٣٧،٩٠٥،٠٠٥ 
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٨ 
  

 طراف ذات عالقةمعامالت مع أ     ٥

كبير عليھا من جانب تلك  تأثيريوجد والشركات التي  الشركةدارة وكبار موظفي اإلدارة ب، أعضاء مجلس اإلحاملي األسھمفي مثل تت 
 .الشركةھذه التعامالت من جانب إدارة وشروط األطراف. يتم اعتماد سياسات التسعير 

  الجزء غير المتداول -مستحق من أطراف ذات عالقة   )أ(

 
 يونيو ٣٠

 ٢٠١٥ 
  ديسمبر ٣١ 

 ٢٠١٤ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
        

 ٧١،٥٧٢،٤١٢   ٩٨،٨١٠،٧٩٦  قرض "شركة زميلة" -شركة غزال ش.م.ق. 
 ٢،٣٦١،١٥٠   ٢،١٤٦،٥٠٠  قرض "شركة شقيقة" - ربالست  قطر ذ.م.م. اس

 ٤،٠٠٠،٠٠٠  ٤،٠٠٠،٠٠٠  قرض "شركة زميلة" -ش.م.ق.شركة قطر للطابوق األحمر 
  ٧٧،٩٣٣،٥٦٢   ١٠٤،٩٥٧،٢٩٦ 

 
  الجزء المتداول -مستحق من أطراف ذات عالقة    )ب(

 
 يونيو ٣٠

 ٢٠١٥ 
ديسمبر  ٣١ 

٢٠١٤ 
 (مدققة)  (مراجعة) 

       
 ٢٤٧،١٥٩ ٩٠٢،١٣١ قرض مدين –شركة غزال (ش.م.ق) " شركة زميلة" 

 ٦٠،٧٠٩ ٧٨،٧٠٩  األلمنيوم (زميلة)شركة قطر لسحب 
 ٤،٧٠٠،٠٠٠  ٤،٧٠٠،٠٠٠ (زميلة)شركة قطر للمنتجات البالستيكية 

 ٨٠،١٧٠ ١٢١،١٢٤ (زميلة)شركة أنابيب األميناتيت 
 ٣،٠٠٥،١٠٠  ٣،٠٠٥،١٠٠قرض "شركة شقيقة"-ربالست قطر ذ.م.م. اس

 ٨١،٥٦٢  ١١٥،٩٦٧(زميلة)الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس (ذ.م.م) 
 -  ٣٠،٠٠٠أخرى

 ٨،١٧٤،٧٠٠   ٨،٩٥٣،٠٣١ 
 

  طراف ذات عالقة ألمستحق   )ج(

 
  يونيو ٣٠

 ٢٠١٥ 
ديسمبر  ٣١ 

٢٠١٤ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
      

 ٣٨،٧٤٤،١٧٨ ٥٣،٥٣٢،٥٢٣ شركة قطر للحديد ش.م.ق. "شركة شقيقة"
 ١٧،٦٤٢،٦٩٦   ٢١،٢٤٣،٤٩٤  (الھند) "شركة شقيقة" –شركة ك.ل.ج العضوية 

 ٢٦٦،٩٠٠  ٤٢١،٥٥٨  شركة قطر للطابوق األحمر ش.م.ق. "شركة زميلة"
  ٥٦،٦٥٣،٧٧٤    ٧٥،١٩٧،٥٧٥ 
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   ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  أشھر للستة

٩ 
  

  مدينون وأرصدة مدينة أخرى ٦

  
  يونيو ٣٠

 ٢٠١٥ 
ديسمبر  ٣١ 

٢٠١٤ 
 (مدققة)  (مراجعة) 

       
 ٥١٫٩٧٧٫٥٩٣  ٦٥،١٩٧،٨٥٠  قبض وأوراق تجاريون مدينون

 ٢،٩٨٢،٧٠٠  ٢،٩٨٢،٧٠٠  غطاءات خطابات ضمان 
ً  مدفوعة مصاريف  ١،٤٥٨،٣٤٢  ٤،١٦٤،٥٤٥  مقدما

 ١١٫٠٩٤٫٠٠٥  -  مستحق من سماسرة
 ٦٫٠٨٩٫٢٢١  ٦،٢٨٨،١٦٧  دفعات مقدمة

 ٨٫٠٣١٫٢٨٢  ١٤،١٢٥،٦٥٢  أخرى مدينة أرصدة
  ٨١٫٦٣٣٫١٤٣  ٩٢،٧٥٨،٩١٤ 

 )٢٫٠٧٣٫٠٤٤(  )٢،٣٧٣،٠٤٤(  اإلنخفاض فى المدينون وأرصدة مدينة أخرى : يطرح
  ٧٩٫٥٦٠٫٠٩٩  ٩٠،٣٨٥،٨٧٠ 
  
  وأرصدة لدى البنوكنقد      ٧

 
  يونيو ٣٠

 ٢٠١٥ 
ديسمبر  ٣١ 

٢٠١٤ 
 (مدققة)  (مراجعة) 

    
 ٢٧،٤٣٢ ١٤٥،٩٧٢ الصندوق في نقد

 ٦٦،٣٨٥،٠٥٢ ٩١،٧٢٠،١١٤ لدى البنوك حسابات
 ٢٠٤،٧٦٩،٧٥٥ ٨٦،٥٧٠،٤٠١ ودائع ألجل 

 ٢٧١٫١٨٢٫٢٣٩    ١٧٨،٤٣٦،٤٨٧  البنوكوأرصدة لدى نقد 
        يخصم:

 )١٫٧٩٠٫٩٩٧(   (٢،٨١٥،٢٠٣)  بنوك سحب على المكشوف
)١٠٫٠٠٠٫٠٠٠(   -  ( أكثر من ثالثة أشھر) ودائع ألجل

 ٢٥٩٫٣٩١٫٢٤٢   ١٧٥،٦٢١،٢٨٤  النقد والنقد المعادل

  س المالرأ    ٨

 
  يونيو ٣٠

 ٢٠١٥ 
  ديسمبر ٣١ 

 ٢٠١٤ 
 (مدققة)  (مراجعة) 

- ٢٠١٤سھم ( ٤٧٫٥٢٠٫٠٠٠رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 
 ٤٧٥،٢٠٠،٠٠٠  ٤٧٥،٢٠٠،٠٠٠  رياالت قطرية. ١٠سھم) قيمة السھم  ٤٧٫٥٢٠٫٠٠٠

    

- ٢٠١٤توزيعات أرباح نقدية ( %٣٠على  ٢٠١٥مارس  ١٠وافق المساھمون في اجتماع الجمعية العمومية العادية والمنعقدة بتاريخ 
  توزيعات أرباح نقدية). %٣٠

 
  أوراق دفع ٩

. تم خصم أوراق الدفع وسياراتيمثل ھذا البند قيمة أوراق دفع مصدرة والتي تم إستخدامھا لتمويل شراء إستثمارات عقارية 
  . % ٦٫٥بمعدل فائدة 

  كما يلي: ٢٠١٥ يونيو ٣٠تم تصنيف أوراق الدفع كما في 
  

  
  ديسمبر ٣١  ٢٠١٥يونيو  ٣٠

 ٢٠١٤ 

 (مدققة)  (مراجعة)  

 ٢٫٢٤٤٫٠٤٤  ٨٧٦،٨٠٦  الجزء المتداول من أوراق الدفع 
 ١٫٧٠٣٫٨١١  ١،٧٠٣،٨١١  الجزء غير المتداول من أوراق الدفع

  ٣٫٩٤٧٫٨٥٥  ٢،٥٨٠،٦١٧ 
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   ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  أشھر للستة

١٠ 
  

  لعائد األساسي على السھما    ١٠

على متوسط عدد العائد لمساھمي الشركة على السھم الواحد من األرباح بتقسيم صافي ربح الفترة األساسي يحتسب العائد 
  :كالتالي الفترةخالل القائمة األسھم 

  يونيو ٣٠المنتھية فى  أشھر للستة  
  ٢٠١٤   ٢٠١٥ 
 (مدققة)   (مراجعة)  
        

 ٨٠،٤٤٩،٩٢٨   ٨٥،٤٠٣،٢٧٣  ربح الفترة العائد لمساھمي الشركة 
 ٤٧،٥٢٠،٠٠٠  ٤٧،٥٢٠،٠٠٠  الفترة المرجح لعدد األسھم القائمة خالل المتوسط

 ١٫٦٩  ١٫٧٩  العائد األساسي على السھم 
  

  اإللتزامات المحتملة ١١

 
  يونيو ٣٠

 ٢٠١٥ 
  ديسمبر ٣١ 

 ٢٠١٤ 

 
 (مدققة)  (مراجعة)

 ١٦،٦٦٨،١٩٩  ٩٥١،٣٣٠إعتمادات مستندية
 ١،٧٣١،١٨٥  - خطابات ضمان

 ٤٩،٧٢٩،٦٢١  ١٠٥،١٠٨،٦٣٦  ارتباطات رأسمالية
 ٣،٠٦٦،٠٠٠  ٢،٩٨٢،٠٠٠  ارتباطات تأجير 

  ٧١٫١٩٥٫٠٠٥  ١٠٩،٠٤١،٩٦٦ 
 
  التحليل القطاعي ١٢

  ركزة في دولة قطر.وجميع موجودات المجموعة متتمارس الشركة نشاطھا في  قطاع  الصناعات التحويلية، 
  


