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 المراجعة لمدقق الحسابات المستقلتقرير 
 

 المحترمين  إلى السادة / المساهمين        
 التحويلية ش.م.ع.ق القطرية للصناعات الشركة 
 دولة قطر –الدوحة

 
 المقدمة 

المرحلي   المالي  المركز  بيان  بمراجعة  قمنا  التحويلية ش.  يةقطر اللشركة  ل المرفق    الموحد  المختصرلقد  )مًعا   م.ع.قللصناعات  التابعة  )"الشركة"( وشركاتها 
  التغيرات في حقوق المساهمين  الموحدة، وبيان  المختصرة  المرحلي  أو الخسارة والدخل الشامل األخر  ، وبيانات الربح  2022يونيو    30"المجموعة"( كما في  

.  األخرى   وبعض اإليضاحات التفسيرية  2022  يونيو   30في    منتهيةلستة أشهر ال ل  المرحلي المختصر الموحد  التدفقات النقدية  وبيان   المرحلي المختصر الموحد
"التقارير المالية المرحلية".    (34)وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم    بصورة عادلة  هاوعرض  الموحدة  المختصرةالبيانات المالية المرحلية    إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد

 .أعمال المراجعة التي قمنا بهاالموحدة بناًء على  المختصرةإن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه البيانات المالية المرحلية  
 

 نطاق المراجعة 
". تتضمن ية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأةمراجعة البيانات المال( "2410مراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي إلجراءات المراجعة رقم )  قمنالقد  

المختصرة الموحدة إجراء إستفسارات من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية بشكل أساسي، وتطبيق إجراءات  المرحلية    مراجعة البيانات المالية 
الحصول   نستطيعي ال  تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة يقل بشكل جوهري عن نطاق التدقيق الذي يتم وفقًا لمعايير التدقيق الدولية، وبالتال 

 .ى التأكيد الذي يجعلنا على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها من خالل أعمال التدقيق. وعليه فإننا ال نبدي رأي تدقيقعل
 

 فقرة تأكيدية
بين أن المجموعة تعترف بحصتها والذي ي   ( من البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة4يضاح رقم )إ لى  إبدون التحفظ على استنتاجنا، نلفت اإلنتباه  

 من قبل مدقق حسابات أخر. األولية الواردة    البيانات الماليةة حقوق الملكية بناءًا على في أرباح الشركات المستثمر فيها بطريق 
 

 االستنتاج 
يونيو   30كما في وللستة أشهر المنتهية في    المختصرة الموحدة المرفقة إستنادا إلى مراجعتنا، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية  

 ."التقارير المالية المرحلية( "34لمعيار المحاسبة الدولي ) لم يتم إعدادها، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً   2022
 
 
 

 فتحي أبو فرح 
 شريك 

 محاسبون قانونيون  –مورستيفنز وشركاه 
 ( 294الحسابات القطري رقم )سجل مراقبي 

 (  120189سجل مدققي الحسابات لدى هيئة قطر لألسواق المالية رقم )

 2022يوليو  27 
 دولة قطر –الدوحة 

 



   ق.عش.م. الشركة القطرية للصناعات التحويلية
 لي المرحلي المختصر الموحد  بيان المركز الما

 2022 يونيو 30كما في 
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 2021ديسمبر  31  2021 يونيو 30  2022 يونيو 30 إيضاح  
 ريـال قطري   ريـال قطري   ريـال قطري    
 )مدققة(   )مراجعة(   )مراجعة(    

        الموجودات
        الموجودات غير المتداولة
 1,504,090,891  1,309,890,021  1,666,000,996   ممتلكات وآالت ومعدات 

 166,107,553  171,786,369  166,068,810   استثمارات عقارية 
 662,499,420  632,888,033  629,083,510 4  شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 

 69,615,182  67,800,218  86,448,517   استثمارات مالية 
 31,267,461  27,701,534  29,066,322   حق استخدام موجودات 

 45,863,808  52,332,720  119,987,083   من أطراف ذات عالقة  مستحق
 2,479,444,315  2,262,398,895  2,696,655,238   إجمالي الموجودات غير المتداولة 

        الموجودات المتداولة
 82,576,237  76,877,925  84,893,994   مخزون 

 233,549,527  214,955,933  232,473,764   مدينون وأرصدة مدينة أخرى  
 36,850,678  14,767,782  87,294,178   من أطراف ذات عالقة  مستحق

 25,556,792  5,270,000  –   استثمارات مالية  
 320,829,612  344,220,547  323,368,543 5  نقد لدى البنوك وبالصندوق 

 699,362,846  656,092,187  728,030,479   إجمالي الموجودات المتداولة 
 3,178,807,161  2,918,491,082  3,424,685,717   إجمالي الموجودات 

        
 

 
 



    ق.عش.م. الشركة القطرية للصناعات التحويلية
 بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد )تتمة( 

 2022 يونيو 30كما في 
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 والمطلوبات حقوق الملكية 

 

 إيضاح

 2022 يونيو 30
 ريـال قطري 
 )مراجعة( 

 2021 يونيو 30 
 ريـال قطري 

 )مراجعة( 

 2021ديسمبر  31 
 ريـال قطري 

 )مدققة( 
        حقوق الملكية 

 475,200,000  475,200,000  475,200,000 6  رأس المال 
 250,000,000  250,000,000  250,000,000   احتياطي قانوني 

 43,970,860  43,970,860  43,970,860   احتياطي عام 
 182,499,480  182,499,480  182,499,480   احتياطي إعادة التقييم

 21,234,178  9,873,756  21,526,876   احتياطي القيمة العادلة 
 725,309,345  654,853,150  758,757,325   أرباح مدورة 

 1,698,213,863  1,616,397,246  1,731,954,541   الملكية العائدة لمساهمي الشركةحقوق 
 41,097,412  44,979,605  46,099,038   حقوق األقلية غير المسيطرة 

 1,739,311,275  1,661,376,851  1,778,053,579   إجمالي حقوق الملكية
        المطلوبات  

        المتداولةالمطلوبات غير 
 1,023,520,130  860,268,252  1,095,873,343   قروض

 33,700,044  30,802,445  32,715,363   إيجار  عقود مطلوبات
 37,536,800  34,756,735  95,340,776   ألطراف ذات عالقة  مستحق

 11,410,750  –  7,278,936   وضة مقدمابإيرادات مق
 31,584,582  31,985,115  33,349,043   مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 482,482  813,082  885,565   أوراق دفع 
 1,138,234,788  958,625,629  1,265,443,026   إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

        المطلوبات المتداولة 
 11,533,724  22,499,146  16,598,637 5  بنوك دائنة )سحب على المكشوف( 

 3,513,333  2,360,595  2,441,317   إيجار عقود مطلوبات 
 28,613,825  89,137,032  14,625,251   قروض

 227,154,016  163,021,087  275,078,507   دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
 30,446,200  21,470,742  72,445,400     ألطراف ذات عالقة مستحق

 301,261,098  298,488,602  381,189,112   إجمالي المطلوبات المتداولة
 1,439,495,886  1,257,114,231  1,646,632,138   إجمالي المطلوبات  

 3,178,807,161  2,918,491,082  3,424,685,717   إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات  
 .من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةال يتجزأ   جزءاً  8إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  

 

 مجلس اإلدارة من قبل السادة:عن تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة والتوقيع عليها بالنيابة  
 
 

 
 

 السيد/ عبدالرحمن عبدهللا األنصاري     عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني   /الشيخ
 الرئيس التنفيذي     رئيس مجلس اإلدارة 



     ق.عش.م. للصناعات التحويليةالشركة القطرية 
 بيان الربح أو الخسارة المرحلي المختصر الموحد 

 2022 يونيو 30في  ستة أشهر المنتهية لل
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 من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.ال يتجزأ  جزءًا  8 ىإل 1إليضاحات المرفقة من  ا  تشكل

 

 

 

 يونيو   30أشهر المنتهية في  للستة  ويوني 31أشهر المنتهية في للثالثة   
  2022  2021  2022  2021 

 إيضاح 
 قطري ريـال 

 )مراجعة( 
 ريـال قطري  

  )مراجعة( 
 ريـال قطري 
 )مراجعة( 

 ريـال قطري  
 )مراجعة( 

         
 243,574,377  315,956,923  119,290,099  195,105,636  المبيعات 

 (197,137,804)  ( 241,091,236)  ( 96,104,373)  ( 147,789,853)  المبيعات   لفة تك
 46,436,573  74,865,687  23,185,726  47,315,783   ربح المجمل 

 22,130,452  21,595,680  13,866,083  11,502,639  إيرادات أخرى 
 ( 1,685,594)  ( 2,068,894)  ( 1,276,511)  ( 1,390,705)  استهالك حق استخدام موجودات 

 ( 8,829,172)  ( 8,800,096)  ( 4,583,443)  ( 5,748,194)  توزيعالبيع و ال  مصروفات
 ( 28,759,795)  ( 28,034,899)  ( 13,344,583)  ( 14,580,495)  دارية  وإعمومية   مصروفات

 29,501,483  57,557,478  18,056,291  37,099,028    التشغيلي الربح
 37,698,785  48,114,694  18,642,438  28,989,213  حصة الشركة من نتائج أعمال شركات 

 2,398,105  2,291,224  671,847  254,925  إيرادات توزيعات أرباح من استثمارات مالية 
)خسائر( من إعادة تقييم استثمارات مالية  /أرباح 

  ( 195,623)  842,054  ( 2,878,458)  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
842,054 

استثمارات مالية  بالقيمة العادلة من  أرباح بيع  
  28,157  231,302  –  خالل الربح أو الخسارة

745,510 

 ( 613,274)  ( 556,269)  ( 381,617)  ( 371,403)  اإليجار عقود مطلوبات  تمويل فواائد على
 ( 11,123,596)  ( 9,266,055)  ( 6,322,888)  ( 7,152,293)  أخرى تكاليف تمويل  

 59,449,067  97,973,606  31,739,427  55,941,012  ربح الفترة صافي 
         موزع كما يلي:  ربحصافي ال

 63,350,258  90,471,980  34,289,990  49,704,779  حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة 
 ( 3,901,191)  7,501,626  ( 2,550,563)  6,236,233  حقوق األقلية غير المسيطرة 

  55,941,012  31,739,427  97,973,606  59,449,067 
 0.13  0.19   0.07  0.10 7 لسهم  ا على العائد األساسي



 
     ق.عش.م. الشركة القطرية للصناعات التحويلية

 بيان الدخل الشامل اآلخر المرحلي المختصر الموحد 
 2022يونيو  30ستة أشهر المنتهية  في لل
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من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.ال يتجزأ  جزءًا  8 ىإل 1إليضاحات المرفقة من  ا  تشكل

   يونيو  30أشهر المنتهية في  للستة  للثالثة أشهر المنتهية في   
 2021  2022  2021يونيو  30  2022يونيو  30  

  
 ريـال قطري 
 )مراجعة( 

 ريـال قطري  
  )مراجعة( 

 ريـال قطري 
 )مراجعة( 

 ريـال قطري  
 )مراجعة( 

         
 59,449,067  97,973,606  31,739,427  55,941,012  ربح الفترة صافي 

بنود الدخل الشامل اآلخر التي لم يتم تصنيفها 
  الحقا في بيان الربح أو الخسارة:

   
    

تأثير التغيرات في القيمة العادلة لتحوط جزء 
 –   –  –   –  التدفقات النقدية 

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات  
 310,799  ( 1,765,423)  473,763  ( 1,765,424)  المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر 

التغير في احتياطي القيمة العادلة   حصة
 –   1,994,899  –   1,994,899  لشركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 

 310,799  229,476  473,763  229,475  الشامل األخر للفترة   الدخل إجمالي
 59,759,866  98,203,082  32,213,190  56,170,487  إجمالي الدخل الشامل للفترة

         

         للفترة موزع كما يلي:  إجمالي الدخل الشامل
 63,661,057  90,701,456  34,763,753  49,934,254  حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة 

 ( 3,901,191)  7,501,626  ( 2,550,563)  6,236,233  حقوق األقلية غير المسيطرة 
  56,170,487  32,213,190  98,203,082  59,759,866 



 

 الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ع.ق 
 الموحد المختصر  المرحلي بيان التغيرات في حقوق المساهمين 

 2022يونيو  30أشهر المنتهية  في لستة ل
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   حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة  

 30لستة أشهر المنتهية  في  ل
 رأس المال 2022يونيو 

 ريـال قطري 
 إحتياطي قانوني 

 ريـال قطري  
 احتياطي عام  

 ريـال قطري  

إحتياطي إعادة 
 التقييم

 ريـال قطري  

القيمة  إحتياطي 
 العادلة 

 ريـال قطري  

 أرباح مدورة
 ريـال قطري 

 اإلجمالي 
 ريـال قطري 

حقوق األقلية غير  
 المسيطرة

 ريـال قطري 

 إجمالي حقوق الملكية 
 ريـال قطري 

 41,097,412 1,698,213,863 725,309,345 21,234,178 182,499,480 43,970,860 250,000,000 475,200,000 )مدققة(  2021ديسمبر   31كما في 
1,739,311,275 

          الدخل الشامل للفترةإجمالي  
 97,973,606 7,501,626 90,471,980 90,471,980 – – – – – الفترة صافي ربح

 292,698 – 292,698 – 292,698 – – – – الدخل الشامل األخر
 98,266,304 7,501,626 90,764,678 90,471,980 292,698 – – – – إجمالي الدخل الشامل للفترة

 ( 59,524,000) ( 2,500,000) ( 57,024,000) ( 57,024,000) – – – – – خالل الفترةتوزيعات أرباح مدفوعة 
 1,778,053,579 46,099,038 1,731,954,541 758,757,325 21,526,876 182,499,480 43,970,860 250,000,000 475,200,000 )مراجعة(  2022يونيو  30كما في 

 
   30أشهر المنتهية في  للستة
 2021يونيو 

         

 48,880,796 1,600,256,189 639,022,892 9,562,957 182,499,480 43,970,860 250,000,000 475,200,000 )مدققة(  2020ديسمبر   31كما في 
1,649,136,985 

          الدخل الشامل للفترة

 59,449,067 ( 3,901,191) 63,350,258 63,350,258 – – – – – الفترة صافي ربح

 310,799 – 310,799 – 310,799 – – – – الدخل الشامل األخر

 59,759,866 ( 3,901,191) 63,661,057 63,350,258 310,799 – – – – إجمالي الدخل الشامل للفترة

 ( 47,520,000) – ( 47,520,000) ( 47,520,000) – – – – – خالل الفترةتوزيعات أرباح مدفوعة 
 1,661,376,851 44,979,605 1,616,397,246 654,853,150 9,873,756 182,499,480 43,970,860 250,000,000 475,200,000 )مراجعة(  2021يونيو  30كما في 

 .المختصرة الموحدةالمرحلية البيانات المالية من هذه  ال يتجزأ جزءاً  8 إلى 1إليضاحات المرفقة من اتشكل 



 

   الشركة القطرية للصناعات التحويلية ش.م.ع.ق
 الموحد  المختصر بيان التدفقات النقدية المرحلي 

 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   للستة
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   يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة  
  2022  2021 

 
 ريـال قطري  

 )مراجعة( 
 ريـال قطري  

 )مراجعة(
     األنشطة التشغيلية 
 63,350,258  97,973,606  صافي ربح الفترة  

     تعديالت على: 
 3,424,466  17,482,909  استهالك ممتلكات وآالت ومعدات 

 250,764  38,743  استهالك استثمارات عقارية 
 613,274  556,269  مطلوبات اإليجار فوائد على عقود 

 1,685,594  2,068,894  استهالك حق استخدام موجودات
 ( 37,698,786)  ( 48,114,694)  التغير في احتياطي القيمة العادلة لشركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية  حصة

 ( 745,510)  ( 28,157)  أرباح بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 ( 842,054)  195,623  العادلة من خالل الربح أو الخسارةمن إعادة تقييم استثمارات مالية بالقيمة  أرباح /خسائر

 –  ( 134,000)  ممتلكات وآالت ومعداتالربح من استبعاد 
 –  13,411  استهالك السندات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 ( 2,398,105)  ( 2,291,224)  من استثمارات ماليةمستلمة توزيعات أرباح 
 1,000,350  2,804,602  الخدمة للموظفينمكافأة نهاية 

 11,123,596  9,266,054  تكاليف التمويل 
  79,832,036  39,763,847 

     :رأس المال العامل  التغيرات في
 ( 398,496)  ( 2,317,757)  مخزون ال
 ( 17,842,030)  ( 17,299,037)  خرى األمدينة الذمم ال مدينون و ال

 15,528,718  ( 50,443,500)  من األطراف ذات العالقة مستحق
 12,840,204  44,195,760  خرى األدائنة ال ذمم ال دائنون و ال
 394,293  99,803,176  مطلوب لألطراف ذات العالقةال

 50,286,536  153,770,678  النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
 ( 226,937)  ( 1,040,141)  للموظفين المسدد من مكافأة نهاية الخدمة 

 ( 11,123,596)  ( 9,266,054)  المسدد من تكاليف التمويل
 38,936,003  143,464,483  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

     
     األنشطة اإلستثمارية 

 ( 58,838,312)  ( 343,082,749)  شراء ممتلكات وآالت ومعدات
 –  –  شراء استثمارات عقارية 

 –  134,000  متحصالت من بيع ممتلكات وٌاالت ومعدات
 1,398,234  25,584,949  متحصالت من بيع استثمارات مالية  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 –  16,833,335  الدخل الشامل األخر متحصالت من بيع استثمارات مالية  بالقيمة العادلة من خالل
 –  2,291,224  توزيعات أرباح مقبوضة من استثمارات مالية

 57,803,645  83,588,725  توزيعات أرباح مقبوضة من شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
 363,567  ( 214,650,516)  الناتج من األنشطة اإلستثمارية)المستخدم في( / صافي النقد 
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   يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة  
  2022  2021 

 
 ريـال قطري  

 )مراجعة( 
 ريـال قطري  

 )مراجعة(
     األنشطة التمويلية 

 ( 917,814)  74,123,275  صافي حركة القروض ألطراف ذات عالقة
 132,757,744  58,364,639  صافي حركة القروض  والسحب على المكشوف

 ( 47,520,000)  ( 59,524,000)  توزيعات أرباح مدفوعة
 ( 853,222)  ( 461,909)  اإليجار عقود مدفوعات مطلوبات

 83,466,708  72,502,005  صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية 
     

 122,766,278  1,315,972  الزيادة في النقد وما في حكمه 
 198,955,123  287,079,134  يناير  1النقد وما في حكمه في 
 321,721,401  288,395,106  يونيو  30النقد وما في حكمه في 

 
 .المختصرة الموحدةالمرحلية البيانات المالية من هذه   ال يتجزأ اً جزء 8إلى  1ات المرفقة من  تشكل اإليضاح 
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 معلومات عن الشركة .1

( لسنة  54المرسوم األميري رقم )  بموجب  ،قطريةعامة  )"الشركة"( في دولة قطر كشركة مساهمة  ق  ع.ش.م.  الشركة القطرية للصناعات التحويليةتأسست  
تمارس الشركة نشاطها باستثمار    القطري.  ةألحكام قانون الشركات التجاري  ، وفقاً 12991السجل التجاري رقم  وقيدت ب  1990فبراير    11بتاريخ    1990

 .أموالها في مختلف أوجه االستثمار الصناعي داخل دولة قطر وخارجها
 

 :على البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة على النحو التاليالمختصرة الموحدة المرحلية  البيانات المالية تشتمل هذه  

 نسبة الملكية   
 2020 2021 التأسيس بلد التابعة الشركة اسم

 % 100 % 100 قطر  الشركة الوطنية للصناعات الورقية )ذ.م.م( 
 % 100 % 100 قطر  شركة قطر لألحماض )ذ.م.م( 

 % 100 % 100 قطر  مصنع قطر لمعالجة الرمال )ذ.م.م(
 % 100 % 100 قطر  الشركة القطرية ألحجار التبليط )ذ.م.م( 

 % 100 % 100 قطر  شركة جاهز للتعبئة )ذ.م.م( 
 % 60 % 60 قطر  )ذ.م.م( * قطر  - العضوية  شركة ك.ل.ج 

 % 50 % 50 قطر  شركة قطر لتغليف المعادن )ذ.م.م( *
 % 50 % 50 قطر  شركة الخليج للزجاج )ذ.م.م( * 

 

البيانات  تابعة في هذه  )ذ.م.م.( الشركات الوشركة قطر لتغليف المعادن  ق  ع.ش.م.  القطرية للصناعات التحويلية   لشركة ( تم تجميع البيانات المالية  *)
، حيث أن الشركة القطرية للصناعات التحويلية "الشركة األم" لها السيطرة على إدارة هذه الشركات التابعة وسياساتها المختصرة الموحدةالمرحلية  المالية  

   المالية والتشغيلية. 
 

 اإللتزام وأساس القياسبيان  .2
 

 اإللتزام بيان 
 ةألحكام قانون الشركات التجاري  وفقاً و ( "التقارير المالية المرحلية "  34وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )للشركة  المرحلية المختصرة    البيانات الماليةهذه  إعداد    تم

 . القطري 
 

المطلوبة للبيانات المالية الكاملة المعدة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المرحلية المختصرة على جميع المعلومات واإلفصاحات    ال تحتوي هذه البيانات المالية
  31المالية المنتهية في    للسنةعلى النتائج التي يمكن توقعها    ليست بالضرورة مؤشراً   2022يونيو    30  ضافة إلى ذلك، فإن نتائج الفترة المنتهية في  المالية. باإل

   .2022ديسمبر 
 

بالريـال القطري، وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة وتم تقريب جميع المعلومات المالية إلى أقرب ريـال    الموحدة إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرةتم  
 قطري، ما لم يرد خالف ذلك.

 

 موجوداتإصدار أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ المن اإلدارة  الموحدة  المختصرة    المرحلية  طلب إعداد هذه البيانات الماليةيت
تخذها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية ت. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. إن األحكام الهامة التي  المعلنة واإليرادات والمصروفات    مطلوباتوال

 . ة للتقديرات غير المؤكدة تتوافق مع المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةللشركة والمصادر الرئيسي
 

وتتوافق مع تلك    لتقارير المالية،عداد امع المعايير الدولية إل  ةوافقمتالموحدة  المرحلية المختصرة    إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية
، مع األخذ في االعتبار بعض المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة،   2021ديسمبر    31انات المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في  المستخدمة في إعداد البي

ولكن ليس    . بعض هذه التغييرات هي تغييرات في المصطلحات فقط ، وبعضها جوهري معينة  التي أصبحت سارية المفعول في الفترة الحالية والتي أدخلت تغييرات
 لها تأثير مادي على النتائج المعلنة أو المركز المالي للشركة. 

 

 

 أساس القياس 
بإستثناء اإلستماراث المالية العادلة من خالل الدخل الشامل   على أساس التكلفة التاريخية المرحلية المختصرة الموحدة تم إعداد هذه البيانات المالية

 ااًلخر.
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 تطبيق المعايير الدولية الجديدة والمعدلة إلعداد التقارير المالية  .3
 2022يناير  1المعايير الجديدة والمعدلة سارية المفعول في الفترة في أو بعد   

 
 . 2022يناير   1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد أصبحت المعايير والتعديالت التالية سارية  

 
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة 

للفترات   المفعول  ساري 
 السنوية التي تبدأ في أو بعد

  
 (37رقم تكلفة إتمام العقد )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -  غير المجديةالعقود  •
 2020-2018 الدولية إلعداد التقارير المالية معاييرالالتحسينات السنوية على  •
 (16رقم  الممتلكات واآلالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •
 ( 3اإلطار المفاهيمي )تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية الرجوع إلى  •
)تعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   2021يونيو    30لما بعد    19-كوفيدامتيازات اإليجار المتعلقة بـ   •

 ( 16رقم 

 2022يناير  1

 
 المبالغ المعترف بها في الفترات السابقة وليس من المتوقع أن تؤثر بشكل جوهري على الفترات الحالية أولم يكن للتعديالت المذكورة أعاله أي تأثير على 

 . المرحلية المختصرة الموحدة للمجموعةالمستقبلية للبيانات المالية األولية الموجزة 
 

 المجموعةم يتم تبنيها مبكًرا من قبل المعايير والتعديالت على المعايير الحالية التي لم تصبح سارية المفعول بعد ول 2.3
 

 :المجموعةتم نشر المعايير والتعديالت التالية على المعايير الحالية ولم تصبح سارية المفعول بعد ، والتي لم يتم تبنيها مبكًرا من قبل 
 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة 
للفترات   المفعول  ساري 

 السنوية التي تبدأ في أو بعد
  

 ( 1 رقم متداولة وغير المتداولة )تعديالت على معيار المحاسبة الدوليعلى أنها تصنيف المطلوبات  •
لتقارير ا  إلعداد  عقود التأمين والتعديالت على المعيار الدولي  -  17لتقارير المالية رقم  ا  إلعداد   المعيار الدولي •

 عقود التأمين  -  17المالية رقم 
 المالية  وتعديالت إلعداد التقاريرالتعديالت على اإلفصاح عن السياسات المحاسبية وتعريف التقديرات المحاسبية   •

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. 2وبيان الممارسة  34و  8و   1 معايير المحاسبة الدولية رقمو  7 رقم
بالموجود • المتعلقة  المؤجلة  المحاسبة  التعديالت على الضريبة  الناشئة عن معاملة واحدة معيار  ات والمطلوبات 

 12لدولي رقم 

 2023يناير  1

بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك )تعديالت على المعيار الدولي  •
 ( 28 رقم ومعيار المحاسبة الدولي 10رقم لتقارير المالية إلعداد ا

إلى   السريان  تاريخ  تأجيل  تم 
يسمح   مسمى.  غير  أجل 

 المبكر.  بالتطبيق
 

 المعايير والتعديالت تأثير مادي على المنشأة في فترات التقارير الحالية أو المستقبلية وعلى المعامالت المستقبلية المتوقعة. الشركةليس من المتوقع أن يكون لهذه 
 بصدد تقييم تأثير هذه المعايير والتعديالت الجديدة.
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 شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية  .4

 2022 يونيو 30 الملكية نسبة  الجنسية  الشركة اسم
 ريال قطري 

 2021 يونيو 30
 ريال قطري 

 2021ديسمبر  31
 ريال قطري 

 )مدققة(  )مراجعة(  )مراجعة(    
 48,236,782 44,627,010 45,070,046 % 40 قطر  شركة اميانتيت قطر لألنابيب وملحقاتها ذ.م.م 

الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس ذ.م.م  
 33,028,303 30,968,269 34,863,882 % 33.3 قطر  ) أ(  -

 35,078,275 35,670,728 37,489,972 % 46.35 قطر  )ب( -شركة قطر للطابوق األحمر ش.م.ق.خ 
 88,971,826 97,273,372 101,822,117 % 66.67 قطر  )ج( –شركة قطر للمنتجات البالستيكية ذ.م.م 

 138,480,724 120,785,155 107,382,528 % 40 قطر  شركة قطر لوقود الطائرات ذ.م.م
 35,168,747 28,523,861 38,907,006 % 40 قطر  الشركة القطرية لسحب األلمنيوم ش.م.ق.خ

 266,514,165 257,354,743 246,764,857 % 29,5 قطر  شركة غزال ش.م.ق.خ
 17,020,598 17,684,895 16,783,102 % 30 قطر  )د( –شركة الخليج للفورمالديهايد ش.م.ق.خ  

   629,083,510 632,888,033 662,499,420 
 

أكتوبر    2وكذلك موافقة من القوات المسلحة القطرية بتاريخ    2017أغسطس    3، حصلت الشركة على موافقة من وزارة البيئة بتاريخ  2017خالل عام   (أ)
 واستخدام محجر الجبس. بإعادة استئناف أعمال االستخراج  2017

 

الشركة بناًء  استخدام نفس المنطقة كمحمية طبيعية. ستستمر عمليات    تنوي   احيث أنه  حجارةوزارة البيئة خطاًبا إلى الشركة إليقاف استخراج ال  أرسلت (ب)
 األسمنت. قطع ا في السجل التجاري إلنتاج نشاطا إنتاجيا جديدأضافت قد إدارة الشركة فإن ، تاريخ هذا التقريرحتى ، و على المخزون الحالي

 

ريال قطري. وال   32,894,310% من أسهم شركة قطر للمنتجات البالستيكية ذ.م.م بقيمة  33.33، استحوذت المجموعة على  2018خالل عام   (ج)
 األنشطة ذات الصلة. تعتبر شركة تابعة ألن الشركة األم ليس لديها حقوق قائمة تمنحها القدرة الحالية على توجيه 

 

 ريال قطري. 15,000,000% من أسهم شركة الخليج للفورمالدهايد ش.م.ق.ق بقيمة 10، استحوذت المجموعة على  2018خالل عام  ( د)
 

ريال    1,000,000% من أسهمها بقيمة  50ذت على  واستحو ذ.م.م    للكيماوياتالشركة المتحدة    تأسيس  فيساهمت المجموعة    ، 2017عام  خالل   ( ه )
 قطر ذ.م.م.  –وهي شركة ك.ل.ج العضوية  من خالل إحدى شركاتها التابعة قطري  

 

الشركة خسائر كبيرة   حققتم حيث .م.ذ الغذائي والزراعي   تسويقال لتصنيع و ل حصتها في الشركة الوطنية  بمقدار خسائر   إثباتقررت إدارة المجموعة   (و)
 المجموعة. ثمار المسجلة في دفاتر قيمة االست تزيد عن 2017في عام 
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 شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية )تتمة(  .4

 إن الحركة على الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية كما يلي: 
 2021ديسمبر  31  2021يونيو  30  2022يونيو  30 
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  
 )مدققة(   )مراجعة(   مراجعة( ) 
      

 652,992,892  652,992,892  662,499,420 يناير   1في كما  الرصيد 
 3,625,000  –   –  اإلضافات خالل الفترة / السنة 

الشركات المستثمر   أعمال المجموعة من نتائجصافي حصة 
 78,582,506  37,698,786  48,114,694 فيها بطريقة حقوق الملكية 

من الشركات المستثمر فيها   المقبوضةتوزيعات األرباح 
 ( 72,812,500)  ( 57,803,645)  ( 83,588,725) حقوق الملكية طريقة ب

ير في احتياطي القيمة العادلة  التغمن  المجموعةحصة 
 2,232,652  –   2,058,121 للشركات الزميلة 

 –   –   –  المجموعة من تحوطات التدفقات النقدية حصة 
 1,437,159  –   –  الدخل الشامل اآلخر القيمة العادلة من خالل 

 ( 288,629)  –   –  الشهرة المشطوبة 
 ( 3,269,660)  –   –  تعديالت 

 629,083,510  632,888,033  662,499,420 
 

 وما في حكمه النقد  .5
 

 2021ديسمبر  31  2021يونيو  30  2022يونيو  30 
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  
 )مدققة(   مراجعة( )  مراجعة( ) 
      

 126,567  165,691  184,618 الصندوق بنقد 
 144,226,303  306,805,729  99,836,590 نقد لدى البنوك  

 176,476,742  37,249,127  223,347,335 ودائع ألجل لدى البنوك
 320,829,612  344,220,547  323,368,543 وبالصندوق  لدى البنوكنقد 

 ( 22,216,754)  –   ( 18,374,800) المحتجز النقد 
 ( 11,533,724)  ( 22,499,146)  ( 16,598,637) سحب على المكشوف يخصم: 

 288,395,106  321,721,401  287,079,134 
 

 رأس المال   .6
 

 2021ديسمبر  31  2021يونيو  30  2022يونيو  30 

 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  

 )مدققة(   مراجعة( )  مراجعة( ) 

      :رأس المال المصرح به والمدفوع

 475,200,000  475,200,000  475,200,000 ريال قطري لكل سهم  1سهم بقيمة اسمية   475,200,000
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المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة على  يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة صافي ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة على 
 النحو التالي:

 

المنتهية في  أشهر للستة   في المنتهية أشهر للثالثة   
 2021يونيو  30  2022يونيو  30  2021 يونيو 30  2022يونيو  30 
 مراجعة( )  مراجعة( )  مراجعة( )  مراجعة( ) 
        

 63,350,258  90,471,980  34,289,990  49,704,778 العائد لمساهمي المجموعة )ريال قطري(  ربح الفترة
 475,200,000  475,200,000  475,200,000  475,200,000 ة المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفتر 

 0,13  0,19  0,07  0,10 )ريال قطري(  لسهم ا والمخفف على العائد األساسي
 

   19-كوفيدتأثير  .8
 

، مع وجود عدد كبير من الحاالت. أثرت اإلجراءات التي اتخذتها الحكومات المختلفة الحتواء الفيروس   2021بسرعة في عام   19-تطور جائحة كوفيد
قيمت اإلدارة أن التأثيرات على أعمال  وفي هذه المرحلة ،     19- على األنشطة االقتصادية. اتخذت االتحاد عدًدا من التدابير لرصد وتخفيف آثار كوفيد

 .االتحاد ونتائجها لم تكن كبيرة. لذلك ، أعدت اإلدارة هذه البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرارية
 

نتائج عمليات االتحاد إذا  في حين أن هذه األحداث لم يكن لها تأثير كبير للغاية على عمليات االتحاد حتى اآلن ، فقد يكون لها تأثير متزايد على  
ت المالية لالتحاد. قد يؤثر استمرت البيئة االقتصادية الضعيفة. نظًرا لعدم اليقين المتعلق بمدة وتأثير هذا الوباء ، ال يمكن حالًيا تقدير التأثير على البيانا

ر المدى المحتمل في تقييم استمرارية اإلدارة أو إستراتيجية  على عمليات االتحاد على المدى القصير. لن يتغير التأثير قصي  19-انتشار جائحة كوفيد
 العمل. 


