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 قع.ش.م. قطر صناعات مساهمي السادة إلى المستقل الحسابات مراقب مراجعة تقرير
 
 

 مقدمة

ق. )"الشركة األم"( وشركاتها التابعة ع.لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر المرفق لشركة صناعات قطر ش.م.
 والدخل الشامل اآلخر لفترة الستة للربح أو الخسارةوالبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  2018يونيو  30مجموعة"( كما في )معا "ال

هر لتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن فترة الستة أشلوالبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، 
تغيرات في السياسات المحاسبية الهامة والتفسيرات المتممة األخرى. تعد اإلدارة مسؤولة الالمنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات المشتملة على 

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  رحلية" . "التقارير المالية الم34عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقا
رة الصادر عن مجلس المعايير المحاسبية الدولي. وتنحصر مسؤوليتنا في إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختص

 اعتمادا على عملية المراجعة التي قمنا بها.
 

 نطاق المراجعة

جعة المعلومات المالية المرحلية من خالل مراجع حسابات مستقل للمنشأة". "مرا 2410الدولي للمراجعة رقم عيار قمنا بإجراء مراجعتنا وفقاً للم
اءات وتتضّمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية االستفسار بشكل أساسي عن األفراد المسؤولين عن األمور الماليّة والمحاسبيّة وتطبيق إجر

جعة في نطاقها عن إجراءات عملية التدقيق والتي تتم وفقاً لمعايير التدقيق التحليل وإجراءات المراجعة األخرى. وتقل إجراءات عملية المرا
وبالتالي  الدولية، وبالتالي ال تمكننا من الحصول على التأكيد الالزم باكتشاف جميع األمور الجوهرية التي يمكن اكتشافها أثناء عملية التدقيق،

 فإننا ال نبدي رأي تدقيق.
 

 النتيجة
 

اجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستدعي االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم تُعد من كافة استناداً إلى مر
 .34النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
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 ق.ع.صناعات قطر ش.م.
 2018يونيو  30المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في 

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

 

 3                                                                  جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  18إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 

 المختصر الموحد المرحلي الخسارة أو الربح بيان
 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 2017  2018 إيضاح 

 )مراجعة(  )مراجعة(  

     

 2,024,596  3,023,201  المبيعات

 (1,680,653)  (2,398,722)  تكاليف المبيعات

 343,943  624,479  إجمالي الربح 

     

 (123,557)  (78,128)  مصروفات عمومية وإدارية

 (16,279)  (40,693)  مصروفات بيع وتوزيع

 63,090  (56,132) 6 استثمارات في شركات زميلةحصة من نتائج 

 1,220,829  1,852,312 7 حصة من نتائج استثمارات في مشاريع مشتركة

 (60,853)  -  انخفاض قيمة االستثمارات في شركات زميلة

 (5,480)  (1,693)  تكلفة التمويل

 188,163  209,439  إيرادات أخرى

 1,609,856  2,509,584  ربح الفترة

     

     ربحية السهم

 2.66  4.15 13 الربحية األساسية والمخففة للسهم الواحد )لاير قطري للسهم الواحد(
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 2018يونيو  30المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 4                                                               جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة    18إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 

 المختصر الموحد المرحلي الشامل الدخل بيان
 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 2017  2018 إيضاح 

 (مراجعة)  (مراجعة)  

     

 1,609,856  2,509,584  ربح الفترة

     
     الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى

     الربح أو الخسارة بنود قد تصنف الحقا ضمن

 27,702  -  صافي الحركة في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية

 (102,142)  -  لالستثمارات المتاحة للبيعصافي الحركة في القيمة العادلة 

 750  1,590 6 اآلخر للشركات الزميلةحصة الدخل الشامل 
     

     الخسارة د لن يعاد تصنيفها ضمن الربح أوبنو

التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من 
 -  615  خالل الدخل الشامل اآلخر

 (73,690)  2,205  الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى للفترة

 1,536,166  2,511,789  الدخل الشامل للفترةإجمالي 
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 5                                                                                                                                                              جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة    18إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 المختصر الموحد المرحلي الملكية حقوق في التغيرات بيان
 

 
 رأس
 المال

 احتياطي 
 قانوني

القيمة احتياطي 
 أرباح مدورة حتياطي التحوطا العادلة 

 إجمالي
 حقوق الملكية

       

 33,513,965 27,069,762 (54,142) 373,346 74,999 6,050,000 )مدقق( 2017يناير  1الرصيد في 

       
 1,609,856 1,609,856 - - - - ربح الفترة

 (73,690) - 28,452 (102,142) - - )الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر للفترة

 1,536,166 1,609,856 28,452 (102,142) - - إجمالي )الخسارة(/ الدخل الشامل للفترة

       

       بصفتهم المالكين المساهمينمعامالت مع 

 (2,420,000) (2,420,000) - - - - (14توزيعات األرباح المدفوعة )إيضاح 

 32,630,131 26,259,618 (25,690) 271,204 74,999 6,050,000 )مراجع( 2017يونيو  30الرصيد في 

       
 كما تم 2017ديسمبر  31الرصيد في 

 34,238,648 27,861,591 (747) 232,941 94,863 6,050,000 عرضه أصالً )مدقق(    

 (28,126) 203,410 - (231,536) - - ( 3تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة )إيضاح 

 34,210,522 28,065,001 (747) 1,405 94,863 6,050,000  2018يناير  1إجمالي حقوق الملكية المعدل في 

       

 2,509,584 2,509,584 - - - - ربح الفترة
 2,205 - 1,590 615 - - اآلخر للفترة الدخل الشامل

 2,511,789 2,509,584 1,590 615 - - إجمالي الدخل الشامل للفترة

       
       بصفتهم المالكين المساهمينمعامالت مع 

 (3,025,000) (3,025,000) - - - - (14توزيعات األرباح المدفوعة )إيضاح 

 33,697,311 27,549,585 843 2,020 94,863 6,050,000 )مراجع( 2018يونيو   30الرصيد في 
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 6جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة                                       18إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 المختصر الموحد المرحلي النقدية التدفقات بيان

 
 يونيو 30المنتهية في لفترة الستة أشهر   

 2017  2018 إيضاح 
 )مراجعة(  )مراجعة(  

     
     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 1,609,856  2,509,584  ربح الفترة
     تعديالت على:

 111,174  118,065  استهالك وإطفاء
 (24,265)  1,379  بالصافي -الحركة في مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

 60,853  -  انخفاض في قيمة استثمارات محتسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية
 (63,090)  56,132  حصة من نتائج االستثمارات في شركات زميلة

 (1,220,829)  (1,852,312)  حصة من نتائج مشاريع مشتركة
 5,443  1,946  خسارة استبعاد ممتلكات ومصانع ومعدات

 5,480  1,693  تكلفة التمويل
 (110,051)  (132,701)  إيرادات الفوائد

من استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو مكسب 
 -  (5,703)  الخسارة
القيمة العادلة من موجودات مالية مسجلة بالقيمة العادلة من مكاسب 

 -  (13,824)  خالل الربح أو الخسارة
توزيعات أرباح مستلمة من موجودات مالية مسجلة بالقيمة العادلة من 

 (23,730)  (26,397)  : استثمارات متاحة للبيع( 2017خالل الربح أو الخسارة )

 350,841  657,862  التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
     التغيرات في رأس المال العامل:

 (274,311)  56,505  مخزون
 358,804  102,218  ذمم مدينة تجارية وأخرى
 45,439  (47,005)  ذمم دائنة تجارية وأخرى

 480,773  769,580  النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
 (71,757)  (83,709)  المسدد لمساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي

 409,016  685,871  التشغيليةصافي النقد الناتج من األنشطة 

     
     التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية

 (45,184)  (76,287)  إضافات لممتلكات ومصانع ومعدات
 1,377,191  2,404,675  الحركة في الودائع الثابتة

متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 -  192,019  : االستثمارات المتاحة للبيع(2017الخسارة )

توزيعات أرباح مستلمة من موجودات مالية مسجلة بالقيمة العادلة من 
 23,730  26,397  : استثمارات متاحة للبيع(2017خالل الدخل الشامل اآلخر )

 766,385  2,111,727  توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات في مشاريع مشتركة
 40,000  16,156  أرباح مستلمة من استثمارات في شركات زميلةتوزيعات 

 110,051  136,615  إيرادات فائدة مقبوضة
استثمارات محتسبة باستخدام طريقة  –مساهمات رأس المال اإلضافي

 (98,320)  -  حقوق الملكية

 2,173,853  4,811,302  صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية
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 7جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة                                       18إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

  )تتمة( المختصر الموحد المرحلي النقدية التدفقات بيان

 
 يونيو 30المنتهية في لفترة الستة أشهر   

 2017  2018 إيضاح 
 )مراجعة(  )مراجعة(  

     
     التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية

 (5,480)  (1,693)  تكاليف التمويل المدفوعة
 (225,286)  (225,758)  سداد القروض

 (2,420,000)  (3,025,000)  توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين

 (2,650,766)  (3,252,451)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

     
 (67,897)  2,244,722  صافي الزيادة/ )النقص( في النقد وشبه النقد

 964,323  631,134  النقد وشبه النقد في بداية الفترة

 896,426  2,875,856 )أ(11 النقد وشبه النقد في نهاية الفترة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 ق.ع.صناعات قطر ش.م.
 2018يونيو  30المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في 

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

 

 المرحلية الموحدة المختصرةاإليضاحات المتممة للمعلومات المالية 
 

8 
 

 الشركة عن معلومات .1
 

وفقاً لقانون  2003أبريل  19ق. )"الشركة" أو "صناعات قطر"( هي شركة مساهمة عامة قطرية تأسست في دولة قطر في ع.صناعات قطر ش.م.
سنة  50، وذلك لمدة 2015لسنة  11، والذي تم استبداله بقانون الشركات التجارية القطري رقم 2002لسنة ( 5الشركات التجارية القطري رقم )

الصادر عن وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطر. وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر. يقع مكتب المجموعة  2003ة ( لسن33بموجب القرار رقم )
 المسجل في الدوحة، دولة قطر.

 
 إليهم جميعاً بـ "المجموعة"( في دولة قطر.   )يشارتعمل صناعات قطر وشركتها التابعة ومشاريعها المشتركة 

 
يد من خالل شركات المجموعة، تعمل صناعات قطر في ثالثة قطاعات رئيسية مختلفة: البتروكيماويات واألسمدة والصلب. وقد تم اإلفصاح عن المز

 ختصرة:. فيما يلي هيكل المجموعة والذي تم إدراجه في هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة الم17من المعلومات عن أنشطة المجموعة باإليضاح 
 

 نسبة الملكية بلد التأسيس نوع العالقة 

    
 %100 قطر شركة تابعة شركة قطر ستيل )ش.م.ق( 

 %100 اإلمارات العربيّة المتحدة شركة تابعة شركة قطر ستيل )م.م.ح( )دبي(
 %100 قطر شركة تابعة شركة قطر للحديد والصلب لالستثمار الصناعي ش.ش.و

 
المالية المرحلية الموحدة المختصرة حصة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لشركات المشاريع المشتركة والشركات كما تتضمن المعلومات 

 الزميلة التالية باستخدام طريقة حقوق الملكية:
 

 نسبة الملكية بلد التأسيس نوع العالقة 

    
 %80 قطر مشروع مشترك شركة قطر للبتروكيماويات )قابكو( ش.م.ع.ق.

 %75 قطر مشروع مشترك شركة قطر لألسمدة الكيماوية )قافكو( ش.م.ق.خ.
 %50 قطر مشروع مشترك شركة قطر لإلضافات البترولية المحدودة )كفاك( ش.م.ق

 %31.03 المملكة العربية السعودية شركة زميلة شركة صلب ستيل )ش.س.م.(
 %50 قطر شركة زميلة شركة قطر لتغليف المعادن ذ.م.م.

 %25 البحرين شركة زميلة ©شركة فوالذ القابضة ش.م.ب 

 
 

، أبرمت شركة قطر للحديد والصلب )قطر ستيل( )ش.م.ق( اتفاقية تسويق وتوزيع مع شركة قطر لتوزيع وتسويق الكيماويات 2018مايو  1اعتباراً من 
مقابل رسوم تسويق متفق قطر ستيل ش.م.ق. من أجل شراء وإعادة بيع جميع المنتجات التي تصنعها شركة  "( ش.م.ق.خ.والبتروكيماويات )"منتجات

 عليها. 
 

من قبل رئيس  2018يونيو  30تم التصريح بإصدار هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 .2018أغسطس  8مجلس اإلدارة بتاريخ مجلس اإلدارة ونائب رئيس 
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 الهامة المحاسبية والسياسات اإلعداد أسس .2
 

 أساس اإلعداد 2-1
 

ً للمعيار المحاسبي الدولي  2018يونيو  30تم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة عن الستة أشهر المنتهية في  "إعداد  34وفقا
 التقارير المالية المرحلية".

 
نوية. وتبعا لذلك، إن هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة ال تتضمن جميع اإليضاحات واإلفصاحات التي عادة ما تتضمنها البيانات المالية الس

عامة صادرة عن المجموعة وأي إعالنات  2017ديسمبر  31مع البيانات المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في ينبغي قراءة هذه المعلومات المالية 
 خالل فترة التقرير المرحلي.

 
القيم إلى تم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة باللاير القطري، وهو عملة العرض والعملة الوظيفية للمجموعة وتم تقريب جميع 

 أقرب ألف لاير قطري ما لم يذكر خالف ذلك.
 

 السياسات المحاسبية 2-2
 

المالية السنوية  البياناتالسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة متطابقة مع تلك المتبعة في إعداد  تعتبر
 .2018يناير  1، باستثناء تطبيق المعايير المعدلة السارية المفعول اعتبارا من 2017ديسمبر  31الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 
 المعايير الجديدة والمعدلة التي قامت المجموعة بتطبيقها (أ)

 
التعديالت بأثر بدأ تطبيق عدد من المعايير الجديدة أو المعدلة في فترة التقرير الحالية، وعليه كان على المجموعة تغيير سياساتها المحاسبية وإجراء 

 رجعي نتيجة لتطبيق المعايير التالية:
 

  األدوات المالية"، و 9للتقارير المالية رقم المعيار الدولي" 

  اإليرادات من العقود مع العمالء". 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم" 
 

. لكن المعايير األخرى لم تؤثر على السياسات المحاسبية 3وقد تم اإلفصاح عن تأثير تطبيق هذه المعايير والسياسات المحاسبية الجديدة في اإليضاح 
 مجموعة، ولم تتطلب تعديالت بأثر رجعي.لل

 
والتي لها تأثير على المجموعة ولكنها غير  2018يناير  1المعايير والتفسيرات الجديدة سارية المفعول بالنسبة للفترات السنوية التي تبدأ بعد  (ب)

 مطبقة بعد من قبل المجموعة:
 

( يقتضي من المستأجرين االعتراف 2019يناير  1)للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ، "عقود اإليجار" 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
على ذلك تقريبا بجميع عقود اإليجار في بيان المركز المالي والتي سوف تعكس حقهم في استخدام الموجودات لفترة زمنية معينة وااللتزام المترتب 

 من قبل المؤجر دون تغيير إلى حد كبير. بدفع اإليجارات. وتظل طريقة المحاسبة المتبعة
 

تشغيلية وسوف يؤثر المعيار بشكل أساسي على محاسبة اإليجارات التشغيلية للمجموعة. وفي تاريخ التقرير، فإن المجموعة لديها ارتباطات إيجارات 
ذه االرتباطات تتعلق بدفعات لإليجارات قصيرة من ه %30-20 أن حواليمليون لاير قطري.  كما تقدر المجموعة  214غير قابلة لإللغاء بقيمة 

 األجل ومنخفضة القيمة التي سيتم االعتراف بها بطريقة القسط الثابت كمصروف في الربح أو الخسارة.
 

التغير في تعريف وبالرغم من ذلك، لم تقم المجموعة بعد بتقييم ما إذا كانت هناك ضرورة إلجراء تعديالت أخرى، إن وجدت، على سبيل المثال بسبب 
المتعلقة بحق فترة اإليجار والمعالجة المختلفة لدفعات اإليجار المتغيرة وخيارات التمديد والفسخ. ولذلك ليس من الممكن بعد تقدير مبلغ الموجودات 

لمجموعة أو خسائرها وتصنيف التدفقات االنتفاع ومطلوبات اإليجار والتي يجب االعتراف بها عند تطبيق المعيار الجديد وكيفية تأثير ذلك على أرباح ا
 النقدية المستقبلية.

 
 بتطبيق أي معايير أخرى أو تفسيرات أو تعديالت صدرت ولكنها غير سارية المفعول بعد.مبكرا لم تقم المجموعة 
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 المحاسبية السياسات في التغيرات .3
 

اإليرادات من العقود " 15والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  "األدوات المالية" 9يبين هذا اإليضاح أثر اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
، حيث أنها تختلف عن 2018يناير  1على البيانات المالية للمجموعة، كما أنه يفصح عن السياسات المحاسبية الجديدة التي تم تطبيقها من  "مع العمالء

 تلك المطبقة في فترات سابقة.
 

 على البيانات الماليةالتأثير  (أ)
 

المتعلقة بالتحول بخصوص التصنيف  9من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15-2-7الوارد في الفقرة لمحدد اختارت المجموعة تطبيق اإلعفاء ا
 والقياس واالنخفاض في القيمة، وعليه لم تعدل الفترات المقارنة في السنة األولى للتطبيق. وبناًء عليه: 

 

 األرباح  تم االعتراف بأي تعديالت على القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات المالية في بداية فترة التقرير الحالية، واالعتراف بالفارق فيي
 المدورة االفتتاحية. 

  .لم يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية في بيان المركز المالي للفترة المقارنة 

 اض القيمة في الفترة المقارنة. لم يتم تعديل مخصصات انخف 
 

لتالي التعديالت يعرض الجدول التالي التعديالت المعترف بها لكل بند مستقل. لم يتم إدراج العناصر الفردية التي لم تتأثر بالتغييرات. يشرح اإليضاح ا
 بمزيد من التفصيل: 

 

 2017ديسمبر  31 بيان المركز المالي )ملخص(
 المعيار الدولي 

 9للتقارير المالية رقم 
المعيار الدولي للتقارير 

 15المالية رقم 
 2018يناير  1

 )معدل(

 موجودات غير متداولة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

 1,615 - 1,615 - خالل الدخل الشامل اآلخر

 - - (533,890) 533,890 استثمارات متاحة للبيع

     
     موجودات متداولة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 532,275 - 532,275 - خالل الربح أو الخسارة

     
     مطلوبات متداولة

 845,631 - 28,126 817,505 ذمم دائنة تجارية وأخرى

     
     حقوق الملكية

 1,405 - (231,536) 232,941 احتياطي القيمة العادلة

 28,065,001 - 203,410 27,861,591 أرباح مدورة

 
 أثر التطبيق-األدوات المالية - 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  (ب)

 
المتعلقة باالعتراف والتصنيف والقياس للموجودات المالية  39محل أحكام المعيار المحاسبي الدولي رقم  9يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 باألدوات المالية وانخفاض قيمة الموجودات المالية ومحاسبة التحوط. والمطلوبات المالية وإلغاء االعتراف
 

حدوث تغييرات في السياسات المحاسبية وتعديالت  2018يناير  1من راً المالية اعتبا األدوات 9نتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 )ج(.  3على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية. السياسات المحاسبية الجديدة مبينة في اإليضاح 
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 التغيرات في السياسات المحاسبية )تتمة( 3
 

 :2018يناير  1كما في وفيما يلي إجمالي التأثير على األرباح المدورة للمجموعة 

 
 

 2018يناير  1 إيضاح

   

 27,861,591   2017ديسمبر  31أرباح مدورة في 

   

 إعادة تصنيف االستثمارات من استثمارات متاحة للبيع إلى استثمارات بالقيمة العادلة 
 231,536 (1) من خالل الربح أو الخسارة

 (28,126) (2) ضمانات مالية

 203,410   2018يناير  1في  9تعديالت على األرباح المدورة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 28,065,001  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -يناير   1األرباح المدورة االفتتاحية كما في 

 
 إيضاحات:

 
 التصنيف والقياس (1)

 
(، قامت إدارة المجموعة بتقييم نماذج األعمال التي تنطبق على 9)تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2018يناير  1في 

)"القيمة العادلة من  9الموجودات المالية التي تحتفظ بها المجموعة وصنفت أدواتها المالية ضمن الفئات المناسبة بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 لتصنيف هذه: خالل الربح أو الخسارة" أو "القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر"(. وفيما يلي التأثيرات الرئيسية الناتجة عن عملية إعادة ا

 

  2018يناير  1 -الموجودات المالية 
القيمة العادلة من خالل 

 الربح أو الخسارة

 القيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر 

: استثمارات 2017)
 متاحة للبيع(

   
 533,890 - 39المعيار المحاسبي الدولي رقم  - 2017ديسمبر  31الرصيد الختامي 

إعادة تصنيف االستثمارات من استثمارات متاحة للبيع إلى استثمارات بالقيمة العادلة من 
 (532,275) 532,275 خالل الربح أو الخسارة

 1,615 532,275 9المعيار المحاسبي الدولي رقم  - 2018يناير  1الرصيد االفتتاحي 

 
خالل الدخل  إعادة التصنيف من استثمارات متاحة للبيع إلى استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو استثمارات بالقيمة العادلة من

 الشامل اآلخر
 

 أن:  2018يناير  1اختارت المجموعة بتاريخ 
 

 ( 532تصنف غالبية أدوات حقوق الملكية المصنفة سابقاً كاستثمارات متاحة للبيع ضمن استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
( ألنه من المتوقع أن يتم بيع هذه األدوات في المدى القريب إلى المتوسط. وعليه أعادت المجموعة 2018يناير  1مليون لاير قطري كما في 

مليون لاير قطري من استثماراتها المتاحة للبيع إلى استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وصنفت هذه  532صنيف مبلغ ت
مليون لاير قطري من احتياطي القيمة العادلة إلى  231االستثمارات كموجودات متداولة. وتم نقل أرباح القيمة العادلة ذات الصلة والبالغة 

القيمة العادلة البالغ مكاسب بصافي  2018يونيو  30. وتم االعتراف خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 2018يناير  1رباح المدورة في األ
 مليون لاير قطري والمتعلقة بهذه االستثمارات ضمن الربح أو الخسارة.  14

 

 ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تصنف االستثمارات المتاحة للبيع المتبقية ضمن االستثمارات بالقيم 
 

 موجودات مالية أخرى
 

لتقارير المالية رقم يجب االحتفاظ بأوراق حقوق الملكية المحتفظ بها للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقاً للمعيار المعيار الدولي ل
 . 9ما يتعلق بهذه الموجودات من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم . ولم يكن هناك أي تأثير على المبالغ المعترف بها في9

 
دين مصنفة الذمم المدينة التجارية واألخرى )باستثناء تلك الخاضعة لترتيبات التسعير المؤقتة( والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة هي أدوات 

ا ت لبي شروط . وقد قدرت المجموعة أنه39في الوقت الحالي كقروض وذمم مدينة ويتم قياسها بالتكلفة المطفأة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
والفائدة فقط، ويتمثل نموذج أعمال المجموعة  أصل المبلغ، حيث أنها تدفقات نقدية من 9التصنيف بالتكلفة المطفأة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 

فأة إلى القيمة في االحتفاظ بأدوات الدين وتحصيلها. وتمت إعادة تصنيف الذمم المدينة التجارية التي تخضع لترتيبات التسعير المؤقتة من التكلفة المط
والفائدة فقط. غير أن إعادة التصنيف لم تؤثر ماديا على  أصل المبالغثل العادلة من خالل الربح أو الخسارة، حيث تم تقدير أن التدفقات النقدية ال ت م

 المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة.
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 التغيرات في السياسات المحاسبية )تتمة( 3
 

؛ سوف يستمر عرض 9لتقارير المالية رقم بدون أي تغيير مع اعتماد المعيار الدولي ل 7يبقى تعريف النقد وشبه النقد وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي 
من النقد،  االستثمارات قصيرة األمد والودائع تحت الطلب ضمن النقد وشبه النقد، كونها استثمارات عالية السيولة جاهزة للتحويل إلى مبالغ معلومة

 وهي تتعرض لمخاطر غير جوهرية للتغيرات في القيمة.
 

تؤثر فقط على محاسبة المطلوبات المالية التي تم تصنيفها  المتطلبات الجديدةجموعة للمطلوبات المالية، نظرا ألن ولن يكون هناك تأثير على محاسبة الم
حاسبي الدولي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وليس لدى المجموعة أي من هذه المطلوبات. وتم تحويل قواعد إلغاء االعتراف من المعيار الم

 وات المالية: االعتراف والقياس"، ولم يتغير ذلك.األد" 39رقم 
 

وكقاعدة عامة،  تعمل قواعد محاسبة التحّوط الجديدة على مواءمة محاسبة التحّوط مع ممارسات إدارة المخاطر الشائعة لدى المجموعة بشكل أوثق.
يطبق النهج القائم بدرجة أكبر على مبادئ معينة. أكدت المجموعة فإن عددا أكبر من عالقات التحوط قد تكون مؤهلة لمحاسبة التحوط، حيث أن المعيار 

 .9أن عالقات التحوط الحالية لديها تتأهل باعتبارها تحوطات مستمرة عند اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 ضمانات مالية (2)
 

، قدرت 9صدرت الشركة في السابق ضمانا ماليا إلى بعض مقرضي شركة صلب ستيل بدون مقابل. وعند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
بموجب  مليون لاير قطري كتعديل على األرباح المدورة االفتتاحية كما هو مسموح 28الشركة خسائر االئتمان المتوقعة لذلك الضمان، واعترفت بمبلغ 

  القواعد االنتقالية. 
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية (3)
 

 :9 لدى المجموعة الموجودات المالية التالية الخاضعة لنموذج خسارة االئتمان المتوقعة الجديد وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 

 )النقد وشبه النقد )بما في ذلك الودائع الثابتة 

  وأخرى )باستبعاد الموجودات غير المالية(ذمم مدينة تجارية 

 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
 

لكل فئة من فئات الموجودات. لقياس خسائر  9كان مطلوبا من المجموعة تعديل منهجية انخفاض القيمة لديها وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
يام التأخر في السداد. تقوم االئتمان المتوقعة، تم تجميع الذمم المدينة التجارية المقاسة بالتكلفة المطفأة بناًء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وأ

مخصص الخسارة على مدار  حيث تستخدم 9المجموعة بتطبيق المنهج المبسط لقياس خسائر االئتمان المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
الخسارة(. وعلى الرغم من أن النقد وشبه النقد والودائع  عمر الدين لجميع الذمم المدينة التجارية )باستبعاد تلك المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو

 ، إال أن خسارة انخفاض القيمة المحددة غير مادية. 9الثابتة تخضع أيضاً إلى متطلبات انخفاض القيمة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 تصر بسبب تطبيق المعيار الجديد.المرحلي الموحد المخ بيان الربح أو الخسارةلم تنتج أي تغييرات على 
 

بسبب  بالنسبة لألرصدة المصنفة في فئة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة، قامت المجموعة بتقييم خسائر االئتمان المتوقعة بأنها منخفضة
 عالقات المجموعة مع هذه المنشآت ذات العالقة وجدارتهم االئتمانية باإلضافة إلى تاريخ معامالتهم.

 
 2018يناير  1السياسات المحاسبية المطبقة اعتبارا من  -األدوات المالية  - 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  )ج(

 
 استثمارات وموجودات مالية أخرى (1)

 
 التصنيف

 
 ، تصنف المجموعة موجوداتها المالية في فئات القياس التالية:2018يناير  1اعتبارا من 

 

  المالية التي يتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة )إما من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل الربح أو الخسارة(، والموجودات 

 .تلك التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة 
 

 ويعتمد التصنيف على نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية.
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 التغيرات في السياسات المحاسبية )تتمة( 3
 

بالنسبة والخسائر يتم تسجيلها إما في الربح أو الخسارة أو في الدخل الشامل اآلخر. لمكاسب بالنسبة للموجودات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة، فإن ا
اتخذت خيارا ال رجعة فيه في لمجموعة إذا كانت  اما على لك ذيعتمد المحتفظ بها للمتاجرة، فإن التصنيف لملكية غير ق احقوأدوات في رات لالستثما

 وقت االعتراف األولي بتسجيل استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
 

 .تعيد المجموعة تصنيف أدوات الدين عندما، وفقط عندما، يتغير نموذج أعمال المجموعة إلدارة هذه الموجودات
 

 القياس
 

لعادلة من خالل عند االعتراف األولي، تقوم المجموعة بقياس األصل المالي بالقيمة العادلة مضافاً إليه، في حالة األصول المالية التي ليست بالقيمة ا
ودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة إلى حيازة األصل المالي. يتم تسجيل تكاليف المعاملة للموج

 من خالل الربح أو الخسارة ضمن المصروفات في الربح أو الخسارة.
 

 أدوات حقوق الملكية (2)
 

وخسائر القيمة العادلة مكاسب تقوم المجموعة الحقا بقياس جميع استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة. وفي حال اختارت إدارة المجموعة عرض 
أو خسائر القيمة العادلة إلى الربح أو الخسارة لمكاسب في حقوق الملكية في الدخل الشامل اآلخر، فال يتم إجراء إعادة تصنيف الحق  من االستثمارات

ما يتم يتقرر حق بعد إلغاء االعتراف باالستثمار. يستمر االعتراف بتوزيعات األرباح من هذه االستثمارات في الربح أو الخسارة كإيرادات أخرى عند
 المجموعة في استالم المدفوعات.

 
بيان الربح أو )خسائر( أخرى في  /مكاسبيتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في 

خسائر االنخفاض في القيمة( من استثمارات حقوق الملكية التي تم  كما هو معمول به. وال يتم تسجيل خسائر االنخفاض في القيمة )وعكس الخسارة
 قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بشكل منفصل عن التغيرات األخرى في القيمة العادلة.

 
 االنخفاض في القيمة (3)

 
الئتمان المتوقعة المرتبطة بأدوات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة والقيمة ، تقوم المجموعة على أساس مستقبلي بتقييم خسائر ا2018يناير  1اعتباراً من 

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. وتستند منهجية االنخفاض في القيمة على ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان.
 

 9أة، تطبق المجموعة النهج المبسط الذي يسمح به المعيار الدولي للتقارير المالية رقم بالنسبة للذمم المدينة التجارية التي يتم قياسها بالتكلفة المطف
 بها. االعتراف األوليوالذي يشترط االعتراف بالخسائر المتوقعة على مدار أعمار هذه الذمم اعتبارا من 

 
 بالقيمة األعلى مما يلي: المجموعة ، يتم قياس الضمانات المالية التي تصدرها 9وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
 مبلغ مخصص خسائر االئتمان المتوقعة المحدد، و 1
 . 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  لمبادئوفقا به المعترف للدخل المبلغ المعترف به مبدئيا ناقصا، إذا كان ذلك مناسبا، المبلغ التراكمي  2

 
 أثر التطبيق-"اإليرادات من عقود مع العمالء"  15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  )د(

 
والذي نتج عنه تغييرات ، 2018يناير  1"اإليرادات من العقود مع العمالء" اعتبارا من  15قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

تغييرات في المبالغ المتعرف بها في البيانات المالية. وفقا لألحكام  15في السياسات المحاسبية. لم ينتج عن التطبيق للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 .2017لجديدة بأثر رجعي وتعديل األرقام المقارنة لعام ، يحق للمجموعة تطبيق القواعد ا15االنتقالية الواردة بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
 طبيعة التغيير: (1)

 
الذي يغطي عقود  18أصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولي معيارا جديدا لالعتراف باإليرادات ليحل بذلك محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 يغطي عقود البناء.الذي  11البضائع والخدمات والمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

 ويستند المعيار الجديد على مبدأ االعتراف باإليرادات عند تحويل السيطرة على البضائع أو الخدمات إلى العميل.
 

 ويسمح المعيار باتباع منهج للتطبيق بأثر رجعي بالكامل أو منهج معدل للتطبيق بأثر رجعي.
  



 ق.ع.صناعات قطر ش.م.
 2018يونيو  30المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في 

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

 

 المرحلية الموحدة المختصرةاإليضاحات المتممة للمعلومات المالية 
 

14 
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية )تتمة( 3
 

 التأثير (2)
 

د السارية الحالية قامت اإلدارة بتقييم آثار تطبيق المعيار الجديد على البيانات المالية للمجموعة، وقد حددت أن االعتراف وقياس اإليرادات لجميع العقو
حالياً بموجب المعيار المحاسبي  المكون من خمس خطوات لن يتغير كما هو معترف به 15بموجب نموذج المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 

 .18الدولي رقم 
 
 السياسات المحاسبية-، "اإليرادات من عقود مع العمالء" 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  )هـ(
 

رج صافية من تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبالغ المالية المستلمة أو المستحقة وهي تمثل المبالغ المستحقة مقابل السلع التي تم توريدها وتد
رف باإليرادات الخصومات والمخصصات التجارية والعوائد وأجور الشحن والمبالغ المحصلة نيابةً عن الغير بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة. وتعت

الوفاء بمعايير عندما يكون باإلمكان قياس قيمة اإليرادات بشكل يعتمد عليه؛ وأن يكون باإلمكان تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية للمجموعة؛ وعند 
ي الحسبان نوع العميل والمعاملة وتفاصيل تقديراتها على النتائج السابقة مع األخذ ف وتعتمد فيمعينة لكل من أنشطة المجموعة وفقا لما هو موضح أدناه. 

 كل اتفاق على حدة.
 

 بيع منتجات الصلب
 

بتسليم  تقوم المجموعةتقوم المجموعة بتصنيع وبيع مجموعة متنوعة من منتجات الصلب والمنتجات الثانوية. يتم االعتراف بمبيعات البضائع عندما 
ما يؤثر على قبول العميل لم يتم الوفاء به بفي اختيار منفذ وسعر بيع المنتجات، وليس هناك التزام المنتجات إلى العميل، ويتمتع العميل بمطلق الحرية 

 للمنتجات.
 

 أووفقا لعقد البيع وال يتم التسليم إال بعد شحن البضائع إلى الموقع المحدد وتحويل مخاطر التقادم والخسائر إلى العميل، وإما أن يقبل العميل المنتجات 
 انقضاء أحكام القبول أو أن يكون لدى المجموعة دليل موضوعي على استيفاء جميع معايير القبول.

 
لمردودات المقدرة ويتم قياس اإليرادات من المبيعات على أساس السعر المحدد في عقود البيع، صافية من خصومات المشتريات بالجملة التقديرية وا

ة المتراكمة لتقدير وترتيب الخصومات والمردودات. يتم تقييم الخصومات على مشتريات الجملة على أساس البيع. يتم االستعانة بالخبرفي وقت 
 يوما. 90إلى  30المشتريات السنوية المتوقعة. ال يعد أي عنصر من عناصر التمويل قائم حاليا ألن المبيعات تتم بفترة ائتمان لمدة تتراوح من 

 

منتجات. يتم تحديد شروط التسليم شركة ة قطر ستيل )ش.م.ق( وقعت اتفاقية شراء حصة من اإلنتاج المستقبلي مع ، شرك1كما هو مبين في اإليضاح 

ك جوهرية إلى العمالء في متطلبات اتفاقية شراء حصة من اإلنتاج المستقبلي الخاصة ببيع الصلب. ال يتم االعتراف بأي ايرادات إذا كانت هناك شكو

لمقابل المستحق أو المرتجعات المحتملة من البضائع. ويتم االعتراف بأي ذمة مدينة عند تسليم البضائع، ألن هذه هي النقطة فيما يتعلق باسترداد ا

 الزمنية التي يكون فيها المقابل غير مشروط، ألنه يشترط فقط مرور الوقت قبل استحقاق الدفعة.
 

 تكاليف اإلدارة والخدمات
 

، بينما تتعلق عمولة الوكالة بإدارة أنشطة التسويق الخاصة بنفس الشركة الزميلة. الشركات الزميلةت بإدارة عمليات إحدى تتعلق تكاليف اإلدارة والخدما
 .تقديم الخدماتيتم االعتراف بتكاليف اإلدارة والخدمات في الفترة المحاسبية التي يتم فيها 
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 التقدير من التأكد عدم لحاالت الرئيسية والمصادر الهامة األحكام 4

ؤثر في عملية إن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة يقتضي أن تقوم اإلدارة باستخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي ت
 ة عن هذه التقديرات.تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعليّ 

 
للمجموعة  وعند إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة، فإن األحكام الهامة التي استخدمتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية

، 2017ديسمبر  31حدة للسنة المنتهية في والمصادر األساسية األخرى لتقدير حاالت عدم التأكد هي ذاتها التي تم تطبيقها على البيانات المالية المو
 (.6باستثناء التغييرات في التقديرات المطلوبة في تحديد انخفاض قيمة االستثمار في شركة زميلة )اإليضاح 

 

 ومعدات ومصانع ممتلكات 5

 مبان 
ومعدات  آليات

 مصانع 

معدات 
ثقيلة 

 متحركة
 أثاث

 وتجهيزات
 

 مركبات 

أجهزة 
الحاسب 

  اآللي

أعمال 
 رأسمالية
 اإلجمالي قيد التنفيذ

         
ديسمبر  31كما في 
2017         
 6,753,459 24,089 64,114 337 35,718 41,341 5,854,616 733,244 التكلفة

 (3,168,496) - (53,000) (335) (28,939) (21,017) (2,683,216) (381,989) استهالك متراكم

انخفاض القيمة 
 (64,594) - - - - - (64,594) - المتراكم

صافي القيمة 
 3,520,369 24,089 11,114 2 6,779 20,324 3,106,806 351,255 الدفترية

         

يونيو  30كما في 
2018         

صافي القيمة 
 3,520,369 24,089 11,114 2 6,779 20,324 3,106,806 351,255 الدفترية االفتتاحي

 76,287 76,287 - - - - - - إضافات

 - (9,916) 1,270 - 13 3 8,472 158 تحويالت

 (7,902) - (878) (55) - - (6,969) - استبعادات

 (118,065) - (2,371) (1) (619) (1,402) (101,722) (11,950) تكلفة االستهالك

تكلفة استهالك 
 5,956 - 878 55 - - 5,023 - االستبعادات

صافي القيمة 
 3,476,645 90,460 10,013 1 6,173 18,925 3,011,610 339,463 الختاميةالدفترية 

         

يونيو  30كما في 
2018         

 6,821,844 90,460 64,506 282 35,731 41,344 5,856,119 733,402 التكلفة

 (3,280,605) - (54,493) (281) (29,558) (22,419) (2,779,915) (393,939) استهالك متراكم

انخفاض القيمة 
 (64,594) - - - - - (64,594) - المتراكم

صافي القيمة 
 3,476,645 90,460 10,013 1 6,173 18,925 3,011,610 339,463 الدفترية

 
 45.9: 2017ديسمبر  31مليون لاير قطري ) 40.5تبلغ تتضمن الممتلكات والمصانع والمعدات معززات المواد المحفزة بصافي قيمة دفترية 

 مليون لاير قطري(. 
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 الملكية حقوق طريقة باستخدام محتسبة زميلة شركات في استثمارات 6

 كالتالي: 2018يونيو  30القيمة الدفترية لالستثمارات المحتسبة وفقا لطريقة حقوق الملكية تم تغييرها في فترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 
 يونيو 30

2018 
 يونيو 30

2017 

 )مراجعة( )مراجعة( 

   

 1,451,409 1,438,788 الرصيد في بداية الفترة

 63,090 (56,132) الشركات الزميلةنتائج من الفترة حصة 

 750 1,590 من الشركات الزميلةمن الدخل الشامل اآلخر الفترة حصة صافي 

 98,320 - مساهمات رأس المال اإلضافية*

 (60,853) - خسارة انخفاض القيمة

 (40,000) (16,156) توزيعات أرباح من شركات زميلة محتسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية 

 1,512,716 1,368,090 الرصيد في نهاية الفترة

 
النتائج والدخل الشامل اآلخر من إحدى شركاتها ، قامت المجموعة باالعتراف بحصتها من صافي 2018يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 
 الزميلة بناء على حسابات اإلدارة.
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 )تتمة( الملكية حقوق طريقة باستخدام المحتسبة زميلة شركات في االستثمارات 6

 االستثمار في شركات زميلة: حسابات القيمة االستخدامية

 
ت الهامة وفقا للسياسة المحاسبية لدى المجموعة، تقوم المجموعة عند وجود دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة باختبار ما إذا كانت االستثمارا

حدة بناء على  نهاية كل فترة تقرير. تم تحديد المبلغ القابل لالسترداد من كل استثمار على القيمة فيفي الشركة الزميلة قد تعرضت ألي انخفاض في 
 حساب القيمة االستخدامية، والتي تقتضي وضع افتراضات لها.

 
وات. ويتم وتستخدم هذه العمليات الحسابية توقعات التدفقات النقدية على أساس الموازنات المالية إلدارة الشركة الزميلة والتي تغطي فترة خمس سن

ستخدام معدالت النمو التقديرية الموضحة أدناه. تتفق معدالت النمو هذه مع التوقعات المدرجة استنتاج التدفقات النقدية ما بعد فترة الخمس سنوات با
 في تقارير المجال الصناعي الخاص بالبلد الذي تعمل فيه كل شركة زميلة.

 
 يوضح الجدول التالي االفتراضات الرئيسية:

 

 ©شركة فوالذ القابضة ش.م.ب  شركة صلب ستيل 

   

 %19 %9 (٪)متوسط معدل النمو السنوي لحجم المبيعات 

 %3 %2.7 (٪معدل النمو طويل األجل )

 %17 %13 (٪متوسط إجمالي هامش الربح في الموازنة )

 %12 %11 (٪معدل الخصم )

 
 حددت اإلدارة القيم المخصصة لالفتراضات الرئيسية كل على حدة كالتالي:

 

 تحديد القيمالمنهج المستخدم في  االفتراض

  

 حجم المبيعات
متوسط معدل النمو السنوي على مدار فترة الخمس سنوات المتوقعة؛ استنادا إلى األداء السابق وتوقعات اإلدارة لتطور 

 السوق.

 معدل النمو طويل األجل
الموازنة. وتتطابق المعدالت ويمثل ذلك متوسط معدل النمو المرجح المستخدم الستنتاج التدفقات النقدية التي تتجاوز فترة 

 مع التوقعات المدرجة في تقارير المجال الصناعي.

 استنادا إلى األداء السابق وتوقعات اإلدارة بخصوص المستقبل. إجمالي هامش الربح في الموازنة

 الشركات الزميلة.يعكس المخاطر المحددة المرتبطة بالمجال الصناعي ذي العالقة والدول التي تعمل فيها  معدالت الخصم

 
 شركة صلب ستيل (1)

 
، فقد قامت المجموعة بتقييم ما إذا كانت التغيرات في 2017وحيث أنه تم االعتراف بتكلفة االنخفاض في قيمة االستثمار في شركة صلب ستيل في 

 القيمة القابلة لالسترداد قد تتطلب وضع تكلفة إضافية أو عكس االنخفاض في القيمة.

 

األخيرة في ظروف السوق  االعتبار التغيراتتقوم إدارة المجموعة بتقدير للقيمة االستخدامية عبر استخدام خطة األعمال األحدث، والتي تأخذ في 

 وتوقعات األعمال. وتم عرض االفتراضات في الجدول أعاله.

 

. وعليه لم تعترف المجموعة بأي 2018يونيو  30واستنادا إلى التحليل الذي تم إجراؤه، تجاوزت القيمة االستخدامية القيمة الدفترية لالستثمار في 

مليون لاير  37.8ما قيمته  2018يونيو  30تكاليف إضافية لالنخفاض في القيمة لشركة صلب ستيل، وتبلغ القيمة الدفترية لهذا االستثمار كما في 

 مليون لاير قطري(.  118: 2017ديسمبر  31قطري )
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 )تتمة( الملكية حقوق طريقة باستخدام المحتسبة زميلة شركات في االستثمارات 6

األخرى ثابتة( على النحو إن القيمة القابلة لالسترداد لهذه الشركة الزميلة تساوي قيمتها الدفترية إذا تغيرت االفتراضات الرئيسية )مع بقاء االفتراضات 

 التالي:
 

 إلى من 

 %7.9 %9 معدل النمو السنوي( ٪حجم المبيعات  )

 %1.6 %2.7 (٪معدل النمو طويل األجل )

 %11.7 %13 (٪إجمالي هامش الربح في الموازنة )

 %11.8 %11 (٪معدل الخصم )
 
 

التضخم في االقتصاد الذي تعمل فيه شركة صلب ستيل. وبالتالي، ليس من المعقول  إن معدل النمو طويل األجل الذي استخدمته اإلدارة مساويا لمعدل

 زيادة الحساسية تجاه هذا االفتراض.
 

 ©شركة فوالذ القابضة ش.م.ب   (2)
 

فترات سابقة، فقد قامت المجموعة بتقييم ما إذا  في© ش.م.ب وحيث أنه تم االعتراف بتكلفة االنخفاض في قيمة االستثمار في شركة فوالذ القابضة 

 كانت التغيرات في القيمة القابلة لالسترداد قد تتطلب وضع تكلفة إضافية أو عكس االنخفاض في القيمة.

 

تراضات الرئيسية ، واستخدمت االف©ش.م.ب  استخدمت اإلدارة الموازنات المعتمدة لوضع تقديرها للمبلغ القابل لالسترداد لشركة فوالذ القابضة

فوالذ القابضة  المعروضة في الصفحة السابقة. واستنادا إلى التحليل الذي تم إجراؤه، من المتوقع أن تقارب القيمة االستخدامية القيمة الدفترية لشركة

 . 2018يونيو  30كما في 

 

ة االستخدامية لشركة فوالذ القابضة بشكل معقول، وبالتالي فقد من الممكن حدوث تغيرات في االفتراضات المستخدمة في تقييم القيم هترى اإلدارة أن

 خلصت إلى أن عكس االنخفاض في القيمة المعترف به في الماضي يعتبر سابقا ألوانه في الوقت الحالي.

 

انخفاض القيمة واألرباح النصف يلخص الجدول تأثير الزيادة/ النقصان في االفتراضات الرئيسية المستخدمة في حساب القيمة االستخدامية على مبلغ 

 سنوية؛
 

 
 

 التغير في االفتراض

 تكلفة االنخفاض في القيمة
 كان من الممكن أن تكون 

 ألف لاير قطري

 التأثير على األرباح
 لفترة نصف السنة
 ألف لاير قطري

 
زيادة أو نقص 

 بمبلغ 
 زيادة في 
 االفتراض 

  نقص في 
 الفتراض ا

زيادة في 
 االفتراض

 نقص في 
 االفتراض

 ال شيء (54,750) ال شيء 54,750 %0.5 معدل الخصم )%(

 (43,800) ال شيء 43,800 ال شيء %0.5 معدل النمو طويل األجل )%(

 (14,600) ال شيء 14,600 ال شيء %1 إجمالي هامش الربح في الموازنة )%(

 (120,450) ال شيء 120,450 ال شيء %1 حجم المبيعات  )% معدل النمو السنوي(
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 الملكية حقوق طريقة باستخدام محتسبة مشتركة مشاريع في استثمارات 7
 

 يونيو 30 
2018 

 يونيو 30
2017 

 )مراجعة( )مراجعة( 

   
 18,342,580 18,848,000 الرصيد في بداية الفترة

 1,220,829 1,852,312 حصة من نتائج الفترة من المشاريع المشتركة
 27,702 - حصة الدخل الشامل اآلخر من المشاريع المشتركة للفترة

 (766,385) (2,111,727) توزيعات أرباح مستلمة من مشاريع مشتركة

 18,824,726 18,588,585 الرصيد في نهاية الفترة

 

 وأخرى تجارية مدينة ذمم 8
 

 
 يونيو 30

2018 
 

 ديسمبر 31
2017 

 (دققة)م  )مراجعة( 

    
 650,487  701,102  (10 إيضاح) عالقة ذات أطراف من مستحقة مبالغ
 (53,317)  (53,317) (10 إيضاح) تحصيلها في مشكوك ديون مخصص: ناقصا

 597,170  647,785 الصافي – عالقة ذات أطراف من مستحقة مبالغ
 -  555,966 *(10)إيضاح من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة مقاسة  ذمم مدينة

 983,533  295,991 تجارية مدينة ذمم
 76,364  82,312 لموردين مقدمة دفعات
 28,439  12,990 مقدماً  مدفوعة مبالغ

 74,592  77,346 للموظفين قروض
 109,798  104,776 مستحقة فوائد
 33,543  20,140 أخرى مدينة ذمم

 1,797,306  1,903,439 

 

 (. 10تتضمن المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة الذمم المدينة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )اإليضاح * 
 

 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات 9
 

 يونيو 30 
2018 

 يونيو  30
2017 

 (مراجعة) )مراجعة( 

   
 3,585 3,585 رةتالفالرصيد في بداية 

 موجودات مالية الى مالية متاحة للبيع  استثماراتاعادة تصنيف االستثمارات من 
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   

532,275 - 

 3,585 535,860 الرصيد المعدل في بداية الفترة
 - (186,316) االستبعادات

 - 13,824 الزيادة في القيمة العادلة

 3,585 363,368 الرصيد في نهاية الفترة
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 عالقة ذات أطراف 10
 

 العالقة ذات األطراف معامالت  10-1
 

السيطرة  تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة العليا للمجموعة والمنشآت التي تخضع للسيطرة أو

 هؤالء األطراف بشكل جوهري. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. المشتركة أو التي تخضع لنفوذ

 

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

 سلع وخدمات مقدمة ألطراف ذات عالقة
 أتعاب اإلدارة إيرادات أخرى مبيعات 

    )مراجعة( 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
    

    الشركات الزميلة وشركاتها التابعة

 591 - 46,740 شركة قطر لتغليف المعادن ذ.م.م.
    

    منشآت خاضعة للسيطرة المشتركة
 - 27 - شركة غزال

والبتروكيماويات شركة قطر لتوزيع وتسويق الكيماويات 
 - - 587,479 خ.)"منتجات"( ش.م.ق.

 634,219 27 591 

 1,021 6,692 102,043 )مراجعة( 2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 سلع وخدمات مستلمة من أطراف ذات عالقة

 مصروفات إدارية المشتريات 
  

 البيع مصروفات

    )مراجعة( 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
    

    الشركة األم الرئيسية
 - 67 59,124 قطر للبترول   

    
    منشآت خاضعة للسيطرة المشتركة

 - 236 - قافكو  
 - 519 - قابكو 
 - 9,157 - مدينة مسيعيد الصناعية 
شركة قطر لتوزيع وتسويق الكيماويات والبتروكيماويات  

 3,709 - - خ.)"منتجات"( ش.م.ق.
 - - 29,845 شركة غزال 
 - - 4,334  خ.شركة قطر للوقود )وقود( ش.م.ق. 

 93,303 9,979 3,709 

 - 9,092 322,465 )مراجعة( 2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة( العالقة ذات األطراف 10
 

 العالقة ذات األطراف أرصدة   10-2
 

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

 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 )مدققة(  )مراجعة( 

    مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
    

    مقاسة بالتكلفة المطفأة:
    الشركة األم الرئيسية

 -  9 قطر للبترول
    

    مشتركمشروع 

 571,200  631,200 شركة قطر للبتروكيماويات ش.م.ق.خ

    

    الشركات الزميلة

 25,634  16,240 شركة قطر لتغليف المعادن ذ.م.م.

 53,613  53,613 شركة صلب ستيل

 -  40 شركة فوالذ القابضة ش.م.ب

 40  - شركة صلب ش.م.ب.

 701,102  650,487 

 (53,317)  (53,317) مشكوك في تحصيلها*ناقصا: مخصص ديون 

 647,785  597,170 

    المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

    منشآت خاضعة للسيطرة المشتركة

 -  555,966 خ.شركة قطر لتوزيع وتسويق الكيماويات والبتروكيماويات )"منتجات"( ش.م.ق.

 1,203,751  597,170 

 

مقابل الذمم المدينة المستحقة من شركة صلب ستيل نظرا  2017مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها انخفاضا في القيمة تم تسجيله في * تمثل 

تحصيله. لظروف السيولة للشركة الزميلة. وتعتقد اإلدارة أن نمط سداد هذا الرصيد في الماضي يشير إلى أن األمر قد يستغرق وقتا طويال حتى يتم 

 لتالي، فإن استرداد أي مبلغ مستقبلي سيتم االعتراف به باعتباره عكسا لمخصصات انخفاض القيمة.وبا

 

 قرض إلى طرف ذي عالقة

 

شرائح وأالّ  3تقتضي االتفاقية تقديم القرض على  © ، أبرمت الشركة اتفاقية قرض من المساهمين مع شركة فوالذ القابضة ش.م.ب.2017في فبراير 

بموجب  ©، ويمكن تمديد موعد الدفعة من قبل مجلس إدارة شركة فوالذ القابضة ش.م.ب 2020يحمل فائدة. سيتم سداد القرض دفعة واحدة في أبريل 

وفقا لمتطلبات المعيار  ©شركة فوالذ القابضة ش.م.ب.  إصدار قرار بهذا الشأن. قامت المجموعة بإدراج القرض كمساهمة إضافية في استثمارها في

 "األدوات المالية: العرض". 32المحاسبي الدولي رقم 
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 )تتمة( العالقة ذات األطراف 10
 

 العالقة ذات األطراف أرصدة   10-2
 

 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 )مدققة(  )مراجعة( 

    مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

    

    الشركة األم الرئيسية

 9,358  4,453 قطر للبترول

    

    شركة زميلة

 3,138  2,553 شركة غزال ش.م.ق

 9,601  10,515 مدينة مسيعيد الصناعية

 18,208  18,208 شركة ستيل البحرين ش.م.ب. )ج(

    

    منشآت خاضعة للسيطرة المشتركة

 807  2,721 شركة قطر للوقود )وقود( ش.م.ق.

 38,450  41,112 

 

 بنود وشروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة

 

ديسمبر  31وكما في  2018يونيو  30يتم اعتماد عمليات البيع والشراء من األطراف ذات العالقة من قبل اإلدارة. تعتبر األرصدة القائمة كما في 

 مقدمة أو مستلمة ألي من الذمم المدينة أو الدائنة الخاصة باألطراف ذات العالقة.غير مضمونة وبدون فائدة. ليس هناك ضمانات  2017

 

 ضمانات أخرى لدى أطراف ذات عالقة

 

مليون  579ته قدمت المجموعة ضمانات مالية لشركاتها الزميلة فيما يتعلق بقروضها من البنوك الخارجية. بلغ إجمالي الضمانات في نهاية الفترة ما قيم

 مليون لاير قطري(.  579: 2017لاير قطري )

 

 مكافآت موظفي اإلدارة العليا

 

 في اإلدارة العليا خالل الفترة:يوضح الجدول أدناه مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظ
 

 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في  

 2018  2017 
 )مراجعة(  )مراجعة( 

    
 4,844  4,844 بدل حضور االجتماعات لمجلس اإلدارة

 8,638  8,169 منافع قصيرة األجل لموظفي اإلدارة الرئيسيين
 356  336 مساهمات في صندوق تقاعد الموظفين القطريين

 13,349  13,838 
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 النقد وشبه النقد )أ( 11

 يونيو 30 
2018 

 ديسمبر 31
2017 

 )مدققة( )مراجعة( 
   

 747,627 3,014,742 األرصدة البنكية والنقد

 

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

 
 يونيو 30 

2018 
 ديسمبر 31

2017 
 )مدققة( )مراجعة( 
   

 747,627 3,014,742 األرصدة البنكية والنقد
 (116,493) (138,886) ناقصاً: حساب توزيعات األرباح

 631,134 2,875,856 نقد وشبه النقد

 

 الودائع الثابتة )ب( 11

لاير  7,041: 2017مليون لاير قطري ) 4,636يوما ما قيمته  90، بلغت الودائع الثابتة ذات فترات استحقاق تزيد عن 2018يونيو  30كما في 

 :2017) %4.17قطري(. يتم االحتفاظ بالودائع الثابتة لدى البنوك والمقومة بشكل أساسي باللاير القطري بمتوسط أسعار الفائدة الفعلية بنسبة 

٪3.15.) 

 

مليون لاير قطري( مقابل ضمان تم  86: 2017مليون لاير قطري ) 86عالوة على ذلك، تشمل الودائع الثابتة نقدا مقيدا تم إيداعه لدى البنوك بقيمة 

 إصداره لصالح الشركات الزميلة للمجموعة. 

 

 القروض 12

 :2018يونيو  30لقد تغيرت أرصدة القروض كالتالي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 اإلجمالي (2) 2قرض   (1) 1قرض  

     

 225,758 90,719  135,039 الرصيد كما في بداية الفترة

 (225,758) (90,719)  (135,039) مبالغ مسددة

 - -  - الرصيد في نهاية الفترة

 

 إيضاحات:
 

مليون دوالر أمريكي مع بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود  222.5اتفاقية قرض بقيمة  2014ديسمبر  17أبرمت المجموعة في  (1)
أقساط نصف  6سنوياً ويستحق السداد على  %0.75. يحمل القرض فائدة بسعر ليبور زائد 2015ليتم استخدامه من قبل المجموعة خالل 

 . 2018. وقد تم سداد القرض خالل شهر يناير 2015يوليو  8مليون دوالر أمريكي لكل منها، اعتبارا من  37.08سنوية متساوية بقيمة 
 

مليون دوالر أمريكي مع بنك أبوظبي الوطني. يحمل القرض فائدة بسعر  150اتفاقية قرض بقيمة  2015يونيو  18أبرمت المجموعة في  (2)
 30مليون دوالر أمريكي لكل منها، اعتبارا من  25أقساط نصف سنوية متساوية بقيمة  6على  سنويا ويستحق السداد %0.75ليبور زائد 

 .2018. وقد تم سداد القرض خالل شهر يناير 2015ديسمبر 
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 والمخففة األساسية السهم ربحية 13

ة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المستحقة خالل الفترة يتم احتساب الربحية األساسية للسهم الواحد بقسمة األرباح للفترة والعائدة لحملة حقوق الملكي
 كالتالي:

 
 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 
2018 

  )مراجعة(
2017 

 )مراجعة(

    
 1,609,856  2,509,584 ربح الفترة

 605,000  605,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة )باآلالف(

 2.66  4.15 األساسية والمخففة للسهم الواحد )باللاير القطري للسهم الواحد(الربحية 

 
 دامها.إن مبالغ الربحية األساسية والمخففة للسهم متساوية، حيث لم تصدر المجموعة أي أدوات لها تأثير على الربحية األساسية للسهم عند استخ

 مدفوعة أرباح توزيعات 14

رياالت قطرية لكل سهم  5بقيمة  2017توزيعات أرباح عن عام  2018مارس  4اعتمد المساهمون خالل الفترة في اجتماعهم السنوي المنعقد بتاريخ 
 (. 2016مليون لاير قطري عن عام  2,420رياالت قطرية لكل سهم، وتصل قيمتها إلى  4: 2017مليون لاير قطري ) 3,025وتصل قيمتها إلى 

 المحتملة وباتالمطل 15

ألعمال كان لدى المجموعة مطلوبات محتملة فيما يتعلق بالضمانات البنكية والضمانات األخرى والمطالبات القانونية وأمور أخرى ناشئة في سياق ا
   االعتيادية. 

 
 المطلوبات المحتملة للمجموعة هي كاآلتي:

 
 يونيو 30 

2018 
 ديسمبر 31

2017 
 )مدققة( )مراجعة( 
   

 575,911 479,126 ضمانات مالية

 129,529 20,826 خطابات اعتماد

 3,946 4,460 ضمانات مصرفية

 47,733 47,733 قضايا قانونية

 
 يوضح الجدول التالي تفاصيل حصة المجموعة من المطلوبات المحتملة للمشاريع المشتركة:

 
 اإلجمالي قافكو قابكو 

    
    )مراجعة( 2018يونيو  30كما في 

 12,782 2,378 10,404 خطابات اعتماد
 445 365 80 ضمانات مصرفية

 10,484 2,743 13,227 
 

 اإلجمالي قافكو قابكو 

    
    )مدققة( 2017ديسمبر  31كما في 

 10,404 - 10,404 خطابات اعتماد
 1,437 1,357 80 ضمانات مصرفية

 10,484 1,357 11,841 
 

يتجاوز ما  ال تتوقع المجموعة أن تنشأ مطلوبات مادية من الضمانات وخطابات االعتماد المذكورة أعاله، والتي حررت في سياق األعمال العادية، فيما
 الوارد من محاميي المجموعة.تم االعتراف به في نهاية الفترة. القضايا القانونية تمثل المطالبات التي لم يتم اإلقرار بها بناء على التأكيد 
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 )تتمة( محتملة مطالبات 15
 

 التزامات إعادة تأهيل الموقع
 

ة قطر المنشآت الرئيسية التي تتألف منها المجموعة )قطر ستيل وكفاك وقافكو وقابكو( هي أطراف في اتفاقيات عقود إيجار األرض المبرمة مع شرك
 عة: للبترول، وهي الشركة األم، لغرض تجهيز وتشغيل مصانعها في منطقة مسيعيد. ويوضح الجدول التالي فترة اإليجار للمنشآت الرئيسية للمجمو

 
 انتهاء اإليجار بدء اإليجار 

   

 2030 2005 شركة قطر ستيل )ش.م.ق(

 2024 2002 كفاك

   قافكو

 2029 2009 1إيجار 

 2032 2007 2إيجار 

 2030 2005 قابكو
 

 يطلب إما:وبموجب اتفاقيات التأجير، فإن المؤجر يتمتع بالحق، عند فسخ أو انقضاء فترة اإليجار، في إخطار الشركة بأنه 
 
 تحويل جميع المرافق للمؤجر أو إلى جهة أخرى يرشحها المؤجر مقابل سعر مقبول من قبل المجموعة، أو ·

ة إزالة جميع المرافق وجميع الممتلكات األخرى من األرض وإعادة تأهيلها على األقل إلى الحالة التي تم تسليمها فيها إلى منشآت المجموع ·
 إال إذا تم االتفاق على غير ذلك مع المؤجر.على حساب ومصروف المجموعة، 

 
من إن تكبد تكاليف إعادة تأهيل الموقع من قبل المجموعة يتوقف على أي الخيارات التي يستخدمها المؤجر. ومع ذلك، فقد قدرت المجموعة بأن 

 األصلية عند تسليمها لمنشآت المجموعة.المرجح للمؤجر أن يختار عدم إجبار منشآت المجموعة بإعادة تأهيل األراضي المؤجرة لحالتها 
 

 ، تقوم المجموعة بتقييم مدى تلبية المعايير التالية لالعتراف بالمخصصات:37وفقا لما هو مطلوب بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

 ما إذا كان للمجموعة التزام حالي نتيجة لحدث سابق؛ ·

 على منافع اقتصادية لتسوية االلتزام؛ و احتمال أن تكون هناك حاجة لتدفق صادر للموارد مشتمل ·

 أن يكون باإلمكان تقدير قيمة هذا االلتزام بشكل موثوق. ·
 
، لم يتم االعتراف بأي مخصص اللتزامات إعادة تأهيل الموقع. من المتوقع أن تستمر األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات 2018يونيو  30كما في 

 األرض، حيث ترى اإلدارة أنه ليس من المرجح أن يطلب المؤجر إعادة تأهيل للموقع عند نهاية االتفاقية.إلى ما بعد فترة اتفاقية إيجار 
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 االرتباطات 16
 
 ارتباطات رأسمالية (1)

 
 يوضح الجدول التالي المصروفات الرأسمالية الجوهرية التي تم التعاقد عليها ولكن لم يتم االعتراف بها كمطلوبات:

 
 يونيو 30

2018 
 ديسمبر 31

2017 

 )مدققة( )مراجعة( 

 75,662 123,483 ممتلكات ومصانع ومعدات
 

 إيجارات تشغيلية غير قابلة لإللغاء (2)
 

سنة. وتتمتع عقود اإليجار بفترات مختلفة وبنود تصعيدية  13تستأجر المجموعة األرض بموجب عقود إيجار تشغيلية غير قابلة لإللغاء تنقضي خالل 
 وعند التجديد، فإن أحكام عقود اإليجار تخضع إلعادة التفاوض بشأنها.وحقوق التجديد. 

 

 
 يونيو 30

2018 
 ديسمبر 31

2017 

 )مدققة( )مراجعة( 

إن االرتباطات المتعلقة بالحد األدنى لدفعات اإليجار المتصلة بعقود اإليجار التشغيلية غير 
   القابلة لإللغاء هي على النحو التالي:

 37,386 35,894 واحدةخالل سنة 

 89,917 82,241 أكثر من سنة واحدة وحتى خمس سنوات

 85,562 96,038 أكثر من خمس سنوات

 214,173 212,865 
 

مليون لاير قطري( تتعلق  213: 2017ديسمبر  31مليون لاير قطري ) 214تتضمن ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء مبلغ 
 بالشركات التابعة للمجموعة. 

 
 حصة المجموعة في االرتباطات المتكبدة من قبل منشآت المشاريع المشتركة: (3)

 
 اإلجمالي  قافكو  كفاك  قابكو 2018يونيو  30

 476,107  295,987  -  180,120 ارتباطات رأسمالية

        
        ارتباطات اإليجار التشغيلي:

        الحد األدنى المستقبلي لمدفوعات اإليجار:

 23,364  18,810  2,726  1,828 خالل سنة واحدة

 51,908  38,146  6,299  7,463 سنوات 5سنة واحدة إلى 

 84,078  68,373  1,087  14,618 سنوات 5أكثر من 

 23,909  10,112  125,329  159,350 

        

 اإلجمالي  قافكو  كفاك  قابكو 2017ديسمبر  31

        

 538,098  370,553  2,848  164,697 ارتباطات رأسمالية

        
        ارتباطات اإليجار التشغيلي:

        الحد األدنى المستقبلي لمدفوعات اإليجار:

 27,566  24,329  1,409  1,828 خالل سنة واحدة

 41,325  29,669  4,346  7,310 سنوات 5سنة واحدة إلى 

 59,695  42,379  1,631  15,685 سنوات 5أكثر من 

 24,823  7,386  96,377  128,586 
 

لإللغاء  لم يكن هناك تغيرات جوهرية على حصة المجموعة في االرتباطات الرأسمالية وارتباطات اإليجار التشغيلي في الشركات الزميلة غير القابلة
 . 2017ديسمبر  31التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 

  



 ق.ع.صناعات قطر ش.م.
 2018يونيو  30المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في 

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

 

 المرحلية الموحدة المختصرةاإليضاحات المتممة للمعلومات المالية 
 

27 
 

 التشغيلي القطاع معلومات 17
 

ثة تزاول المجموعة أعمالها في منطقة الخليج. وألغراض إدارية تم تنظيم المجموعة في وحدات تجارية على أساس منتجاتها وخدماتها، ولها ثال
 قطاعات تشغيلية ينبغي اإلفصاح عنها كالتالي:

 

 تي بي إي، الميثانول ومنتجات بتروكيماوية أخرى.قطاع البتروكيماويات، والذي يقوم بإنتاج وبيع اإليثلين، والبولي إيثلين، ام  ·

 قطاع األسمدة، والذي يقوم بإنتاج وبيع اليوريا واألمونيا ومنتجات ثانوية أخرى. ·

 قطاع الحديد، الذي يقوم بإنتاج وبيع الحبيبات والقضبان والقطع الحديدية وغيرها. ·
 

 ت الخاصة بالمشاريع المشتركة للمجموعة.تمثل معلومات قطاعات البتروكيماويات واألسمدة تلك المعلوما
 

األداء.  يقوم العضو المنتدب للمجموعة بمراقبة نتائج التشغيل لوحداتها التجارية بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم
نة، كما تم شرحه في الجدول التالي، وذلك بصورة مختلفة عن يتم تقييم أداء القطاع بناء على أرباح أو خسائر التشغيل والتي يتم قياسها في جوانب معي

 ربح أو خسارة التشغيل في المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة.
 
 إيرادات القطاع 17-1

 
ف الخارجية إن عمليات البيع بين القطاعات يتم تنفيذها على أساس تجاري بحت وتستبعد عند توحيد البيانات المالية. ويتم قياس اإليرادات من األطرا

 . بيان الربح أو الخسارةبنفس الطريقة كما في 
 

 2017يونيو  30 2018يونيو  30 

 

 اإلجمالي
إيرادات ما 

 بين القطاعات

إيرادات من 
عمالء 

 اإلجمالي خارجيين
إيرادات ما 

 بين القطاعات
إيرادات من 

 عمالء خارجيين

       
 2,125,853 - 2,125,853 2,200,574 - 2,200,574 البتروكيماويات

 1,952,666 - 1,952,666 2,163,221 - 2,163,221 األسمدة
 2,024,596 - 2,024,596 3,023,201 - 3,023,201 الفوالذ

 6,103,115 - 6,103,115 7,386,996 - 7,386,996 إيرادات القطاعإجمال 
اإليرادات من استثمارات في 
مشاريع مشتركة محتسبة 
باستخدام طريقة حقوق 

 4,078,519 - 4,078,519 4,363,795 - 4,363,795 الملكية

بيان الربح اإليرادات وفقا ل
 2,024,596 - 2,024,596 3,023,201 - 3,023,201 الموحد  أو الخسارة

 
المنتجات تنتج اإليرادات من العمالء الخارجيين من بيع قضبان الصلب، واألسياخ واللفائف والحديد المختزل مباشرة والحديد المقولب على الساخن و

 ايثيلين ومنتجات بتروكيماوية أخرى.( والميثانول االثيلين والبولي MTBEالفرعية وعائدات الشحن واليوريا واألمونيا وميثيل بيوتايل األثير )
 

مليون لاير قطري( من عميل خارجي واحد، وهو  شركة قطر لتسويق وتوزيع  4,079: 2017مليون لاير قطري تقريبا ) 4,951تنتج إيرادات بقيمة 
للقيام بأنشطة التسويق  2012منتجات في العام لدولة قطر، تم تأسيس  2012لسنة  11الكيماويات والبتروكيماويات ش.م.ق.خ. ووفقا للمرسوم بالقانون 

 والتوزيع لجميع المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية.
 

صلب في تقع منشآت المجموعة في كل من قطر ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة. نتجت إيرادات قطاع ال
( ووزعت النسبة المتبقية على عدد من 14٪: 2017في اإلمارات العربية المتحدة ) %14، ونسبة (56٪: 2017في قطر ) %53بنسبة  2018العام 

 الدول، ولم يتم تجزئتها لغرض إعداد تقرير عن معلومات القطاع. 
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 )تتمة( التشغيلي القطاع معلومات 17
 

 أرباح القطاع 17-2
 

 على التوالي: 2017و 2018يونيو  30بالقطاعات التشغيلية للمجموعة للفترة المنتهية في  يعرض الجدول التالي معلومات حول األرباح الخاصة
 اإلجمالي الفوالذ األسمدة البتروكيماويات 

      2018يونيو  30كما في 
     

 2,404,476 552,164 467,627 1,384,685 أرباح القطاع

 (56,132) (56,132) - - حصة من نتائج شركات زميلة
 2,348,344 496,032 467,627 1,384,685 إجمالي ربح القطاع

     
     إيرادات غير موزعة:

 125,381    إيرادات فوائد
 26,397    إيرادات توزيعات األرباح

 20,404    إيرادات أخرى

    172,182 

     
     مصروف غير موزع:

 (4,069)    أتعاب ومصروفات مجلس اإلدارة
 (4,453)    أتعاب قطر للبترول السنوية
 (909)    رسوم/ تكاليف بورصة قطر

 (374)    إعالنات
 (1,137)    مصروفات أخرى

    (10,942) 

 2,509,584    ربح الفترة

 
 اإلجمالي الفوالذ األسمدة البتروكيماويات 

     2017يونيو  30كما في 
     

 1,508,300 287,471 157,099 1,063,730 أرباح القطاع
 2,237 2,237 - - حصة من نتائج شركات زميلة*

 1,510,537 289,708 157,099 1,063,730 إجمال ربح القطاع

     
     إيرادات غير موزعة:

 100,277    إيرادات فوائد
 9,206    إيرادات توزيعات األرباح

    109,483 

     
     موزعة:مصروفات غير 

 (4,069)    أتعاب ومصروفات مجلس اإلدارة
 (3,353)    أتعاب قطر للبترول السنوية
 (909)    رسوم/ تكاليف بورصة قطر

 (346)    إعالنات
 (1,487)    مصروفات أخرى

    (10,164) 

 1,609,856    ربح الفترة

 
 (. 6مليون لاير قطري )اإليضاح  60.9خسارة انخفاض القيمة البالغة تشمل  2017يونيو  30* حصة من نتائج شركات زميلة كما في 
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 )تتمة( التشغيلي القطاع معلومات 17
 

 موجودات القطاعات 17-3
 

 31والسنة المنتهية في  2018مارس  31يعرض الجدول التالي موجودات ومطلوبات القطاعات فيما يتعلق بقطاعات األعمال بالمجموعة كما في 
 على التوالي: 2017ديسمبر 

 
 اإلجمالي الفوالذ األسمدة البتروكيماويات 

     موجودات القطاع:
     

 29,244,914 8,426,504 11,574,790 9,243,620 2018يونيو  30كما في 

 29,416,958 8,441,894 12,078,129 8,896,935 2017ديسمبر  31كما في 

 
 فقط بالشركة التابعة وشركات المشروع المشترك.البيانات القطاعية أعاله تتعلق 

 
 تسوية إجمالي موجودات القطاعات والتي ينبغي اإلفصاح عنها:

 
 2018 2017 

   
 29,416,958 29,244,914 إجمالي الموجودات للقطاعات التي ينبغي اإلفصاح عنها

 8,191,112 7,620,006 موجودات أخرى غير قابلة للتوزيع 
 18,848,000 18,588,587 باالستثمار في المشاريع المشتركة باستخدام طريقة محاسبة حقوق الملكيةاالعتراف 

 (20,975,064) (20,818,410) موجودات متعلقة بالمشاريع المشتركة

 35,481,006 34,635,097 إجمالي الموجودات الموحدة للفترة/ للسنة

 المالية واألدوات المالية المخاطر إدارة 18

 عوامل المخاطر المالية 18-1
 

والتدفقات تتعرض المجموعة نتيجة ألنشطتها إلى مخاطر مالية متنوعة: مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة للقيمة العادلة 
 النقدية ومخاطر األسعار( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

 
الموحدة المختصرة على جميع المعلومات واإلفصاحات المتعلقة بإدارة المخاطر والمطلوبة في البيانات المالية وال تشتمل المعلومات المالية المرحلية 

 .2017ديسمبر  31السنوية؛ ويتعين قراءتها جنبا إلى جنب مع البيانات المالية السنوية للمجموعة كما في 
 

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

 تقدير القيمة العادلة  18-2
 

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

 وتم تحديد المستويات المختلفة وفقا للتالي:
 

 (.1والمطلوبات المتماثلة )المستوى األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات  ·

( والقابلة للمالحظة سواء بالنسبة لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشر )أي 1المدخالت األخرى خالف األسعار المعلنة والمشتملة بالمستوى ) ·
 (.2كأسعار( أو بشكل غير مباشر )أي المشتقة من األسعار( )المستوى 

 صل أو االلتزام والتي ال تعتمد على بيانات السوق القابلة للرصد )أي: المدخالت غير القابلة للمالحظة(.المدخالت الخاصة باأل – 3المستوى  ·
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 )تتمة( المالية واألدوات المالية المخاطر إدارة 18
 

 تقدير القيمة العادلة )تتمة( 18-3

 
الربح أو الخسارة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وتندرج ، تم قياس معظم الموجودات بالقيمة العادلة من خالل 2018يونيو  30كما في 

 كما في الجدول أدناه: 1ضمن المستوى 
 

 3المستوى   2المستوى   1المستوى   اإلجمالي 

        )مراجعة( 2018يونيو  30كما في 
        

        موجودات مقاسة بالقيمة العادلة
العادلة من خالل الربح أو موجودات مالية بالقيمة 

 3,585  -  359,783  363,368 الخسارة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 -  -  2,230  2,230 الشامل اآلخر

ذمم مدينة مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 555,966  -  -  555,966 الخسارة

 
 .2017ديسمبر  31والمطلوبات المالية بالمجموعة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة كما في يعرض الجدول التالي للموجودات 

 
 3المستوى   2المستوى   1المستوى   اإلجمالي 

        )مدققة( 2017ديسمبر  31كما في 
        

        موجودات مقاسة بالقيمة العادلة
 3,585  -  -  3,585 محتفظ بها للمتاجرة

 -  -  533,890  533,890 استثمارات متاحة للبيع
 

، 2والمستوى  1، لم يتم إجراء تحويالت بين قياسات القيمة العادلة بالمستوى 2017ديسمبر  31و 2018يونيو  30خالل فترة التقرير المنتهية في 
 .3ولم يتم إجراء تحويالت إلى ومن قياسات القيمة العادلة بالمستوى 

 
 تغييرات جوهرية في أساليب التقييم خالل الفترات.وال يوجد أي 


