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  الموحدة المالية البيانات تدقيق عن تقرير

  الرأي
تُظهر  )"مجموعة(يشار إليهم معاً بـ "الالتابعة وشركاتها  ")الشركة(" شركة صناعات قطر ش.م.ق.ل ةالموحد برأينا، أن البيانات المالية

 الموحد المالي هاأداءو 2017 ديسمبر 31كما في  للمجموعة الموحد بصورة عادلة ومن كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي
 ة.الماليللسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير  ةالموحد النقدية تدفقاتهاو

  بتدقيق ما يليقمنا 
  :التي تتكون من للمجموعة ةالموحد البيانات المالية

 ؛2017 ديسمبر 31كما في  الموحد بيان المركز المالي •

 للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛ الموحد األرباح أو الخسائربيان   •

 للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛ الموحد الدخل الشاملبيان   •

  للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛ الموحد المساهمينبيان التغيرات في حقوق  •

  للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛ و الموحد بيان التدفقات النقدية •

  .عن السياسات المحاسبية الهامة والتي تشمل موجزاً  ةالموحد لبيانات الماليةاإليضاحات المتممة ل •

  أساس الرأي
مسؤوليات الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير مبينة بالتفصيل ضمن قسم "لقد أجرينا عملية التدقيق وفقاً للمعايير 

  ." من هذا التقريرالموحدة الماليةمراقب الحسابات عن تدقيق البيانات 

  .ونعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساٍس لرأينا

   االستقاللية
وفقاً لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير السلوك األخالقي الدولي  المجموعة نحن مستقلون عن

. وقد استوفينا ةالموحد للمحاسبين ومتطلبات السلوك األخالقي في دولة قطر والمتعلقة بعملية التدقيق التي قمنا بها للبيانات المالية
  .وفقا لهذه المتطلبات وقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيينمسؤولياتنا األخالقية األخرى 

  التدقيق في منهجنا 
 عامة نظرة

 انخفاض قيمة استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة  ةالرئيسي التدقيق أمور

  
.  ةالموحد المالية البيانات في المادي التحريف مخاطر وتقييم النسبية األهمية بتحديد قمنا بنا، الخاص التدقيق عملية تصميم من كجزء
 بالتقديرات يتعلق ما المثال، سبيل على ،اإلدارةقامت بها  التي الشخصية األحكام الحسبان في وضعنا فقد الخصوص، وجه وعلى

 هو وكما. بطبيعتها مؤكدة غير تعتبر والتي االعتبار في المستقبلية األحداث وأخذ افتراضات وضع تتضمن التي الجوهرية المحاسبية
 فيما النظر أخرى، أمور بين من ذلك في بما الداخلية، للرقابة اإلدارة تجاوز مخاطر أيضا تناولنا لدينا، التدقيق عمليات جميع في متبع

  . االحتيال نتيجة المادي التحريف مخاطر أحد يمثل بما التحيز على دليل هناك كان إذا
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 آخذين ككل، ةالموحد المالية البيانات حول رأي إبداء من لنتمكن عمل من يكفي ما أداء أجل من به قمنا الذي التدقيق نطاق صممنا وقد
  .المجموعة فيه تعمل الذي الصناعة ومجال المحاسبية والضوابط والعمليات المجموعة هيكل االعتبار في

  الرئيسية التدقيق أمور

 البيانات على بها مناق التي التدقيق أعمال في كبيرة أهمية ذات كانت المهني، تقديرنا في التي، األمور تلك هي الرئيسية التدقيق أمور
 الشأن، هذا في رأينا صياغة وفي ككل، ةالموحد المالية للبيانات تدقيقنا سياق في األمور هذه تناول تم وقد. الحالية للفترةالموحدة  المالية
  .األمور هذه بخصوص منفصل رأي عن نعرب ال ونحن

 التدقيق خالل الرئيسية التدقيق ألمور تناولنا كيفية الرئيسية التدقيق أمور

 انخفاض قيمة استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

بلغت استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة والمشاريع 
 مليار لایر 18.8مليار لایر قطري و 1.43المشتركة ما قيمته 

مليار لایر قطري في  20.23بإجمالي قطري، على التوالي، 
% من إجمالي موجودات 57، وهو ما يمثل 2017ديسمبر  31

ات المجموعة في ذلك التاريخ. تتم المحاسبة عن هذه االستثمار
باستخدام طريقة حقوق الملكية، بسبب النفوذ الجوهري الذي 
تمارسه المجموعة أو السيطرة المشتركة على هذه المنشآت 

 ).4-2-2دها المجموعة من نسب حصصها (إيضاح والتي تستم
  

هناك  تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان
 دليل موضوعي على أن قيمة االستثمار المحتسبة بطريقة حقوق

ي فالملكية قد انخفضت. وتم اعتبار االنخفاض في أسعار البيع 
 حيث التكلفة السوق وانخفاض الربحية والضغوط المتزايدة من

 بمثابة مؤشرات محتملة على وجود انخفاض في القيمة.
  

السياسات ووبالتالي، فإنه وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية 
المحاسبية للمجموعة، تم إجراء مراجعة االنخفاض في قيمة 

بعض االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 
ر قيم نموذج القيمة االستخدامية لتقدي من قبل اإلدارة باستخدام

بدال  االستثمارات بافتراض االستمرار في االحتفاظ باالستثمارات
  من بيعها.

 
 عند الضرورة، قامت اإلدارة بإجراء مراجعة إضافية النخفاض

القيمة على مستوى الشركات التابعة والشركات الزميلة 
شر بشكل غير مباوالمشاريع المشتركة التي تحتفظ بها المجموعة 
 من خالل شركاتها الزميلة والمشاريع المشتركة.

  
يل بناء على مراجعة االنخفاض في القيمة، قامت المجموعة بتسج

من  دةواحمليون لایر قطري ل 101خسارة انخفاض بقيمة 
 .2017ديسمبر  31زميلة في السنة المنتهية في ال اتهاشرك

  
  
  

 لقد حصلنا على نموذج انخفاض القيمة لدى اإلدارة وناقشنا
ابعة االفتراضات الهامة المستخدمة معهم ومع لجنة التدقيق الت

 لمجلس اإلدارة.
  

وركزت المناقشة على معدالت النمو المستخدمة لتقدير 
م تالتدفقات النقدية المستقبلية ومعدالت الخصم المستخدمة. 

ت فية من المناقشة عندما لم تكن التدفقاإجراء مستويات إضا
النقدية المقدرة تستند إلى خطط أعمال معتمدة من مجلس 

 اإلدارة أو لم تكن الخطط حديثة العهد.
  

خالت مدى مالءمة النموذج والمد لديناوقد راجع خبراء التقييم 
قل المختارة لحساب القيمة االستخدامية. وقد قاموا بشكل مست

 الت الخصم المطبقة على التدفقات النقديةبإعادة حساب معد
 رأس وتكلفةفي النموذج بناء على تقييمهم لتكاليف التمويل 

 المحددة لدى المجموعة. مالال
 

قمنا باختبار المدخالت المستخدمة في تحديد االفتراضات 
مصادر بالرجوع إلى الخاصة بحساب القيمة االستخدامية 

 استخدام البيانات الخارجية، إن وجدت، بما في ذلك خارجية
 لتقارير المحللين.

  
 تم اختبار الدقة الحسابية للنموذج.

  
اختبار بتم مراجعة اإلفصاحات في البيانات المالية المتعلقة كما 

 بية.االنخفاض في القيمة للتأكد من مطابقتها للمعايير المحاس
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 التدقيق خالل الرئيسية التدقيق ألمور تناولنا كيفية الرئيسية التدقيق أمور

  
باح في النموذج لتقدير األرإن االفتراضات العديدة المستخدمة 

المستقبلية المنسوبة إلى المجموعة مستمدة من مجموعة من 
أمرا  توقعات المحللين وأفضل تقديرات اإلدارة وهذا األمر يعتبر

ن ماجتهاديا بشكل كبير. ومن الصعب إثبات هذه األدلة وتتطلب 
 اإلدارة تكوين رؤية حول النمو المستقبلي في قطاعات الصلب

روكيماويات واألسمدة من األنشطة، وقطر ودول مجلس والبت
التعاون الخليجي األخرى التي تعمل فيها المجموعة بشكل 

للحصول على  3رئيسي. يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 
 المزيد من التفاصيل حول التقديرات واالفتراضات المحاسبية

 الهامة المستخدمة.
  

مية الجوهرية بسبب األه الموضوعوقد ركزنا على هذا 
لالستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، 

ي وانخفاض القيمة، والذي إن وجد يمكن أن يكون له تأثير ماد
نظرا  الموضوععلى البيانات المالية. كما ركزنا على هذا 

نخفاض لألحكام االجتهادية الجوهرية التي شملت تنفيذ اختبار اال
  عاله.في القيمة كما هو موضح أ

  
   المعلومات األخرى

 الموحدة (باستثناء البيانات المالية تقرير مجلس اإلدارة من عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى اإلدارة مسؤولةإن 
، والذي نتوقع أن يتم إتاحته لنا بعد ذلك التقرير السنوي الكاملوالتي تم تزويدنا بها حتى تاريخ تقرير التدقيق، و، وتقرير تدقيقنا عليها)

 .التاريخ

   .ال يغطي المعلومات األخرى، وال ولن نبدي أي استنتاج بأي شكل للتأكيد عليها الموحدة البيانات الماليةإن رأينا عن 

في قراءة المعلومات األخرى الواردة أعاله، وعند القيام بذلك، نقوم  الموحدة تنحصر مسؤوليتنا فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية
أو مع ما حصلنا عليه من معلومات أثناء  الموحدة ألخرى ال تتفق بشكل مادي مع البيانات الماليةبالنظر فيما إذا كانت المعلومات ا

   .عملية التدقيق، أو ما قد يشير إلى وجود تحريف بها بشكل مادي

إلى ما قمنا به  التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات، استناداً  وإذا استنتجنا وجود تحريف مادي في المعلومات األخرى
  .هذا وليس لدينا ما نسجله في هذا الخصوصمن أعمال، فإننا مطالبون بإعداد تقرير بذلك. 

، فإنه يتوجب علينا اإلبالغ عن ذلك للمسؤولين عن التقرير السنوي الكاملفي حال استنتجنا وجود تحريف مادي عند اطالعنا على  
 .الحوكمة

  الموحدة الحوكمة فيما يتعلق بالبيانات الماليةمسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن 

ً للمعايير الدولية للتقارير المالية  الموحدة إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية ً للقوفقا انون ووفقا
اإلدارة ضرورية لتتمكن من إعداد بيانات وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ، 2015) لسنة 11الشركات التجارية القطري رقم (

  .خالية من التحريفات المادية، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ الموحدة مالية
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كمنشأة مستمرة، واإلفصاح،  أعمالها على مواصلة المجموعة مسؤولة عن تقييم قدرة الموحدة تعتبر اإلدارة، عند إعداد البيانات المالية
ن األمور المرتبطة باستمرارية المنشأة وعن استخدام أساس االستمرارية المحاسبي، ما لم تكن اإلدارة تنوي حسب مقتضى الحال، ع

   .، أو ال يوجد أمامها بديل واقعي سوى القيام بذلكأنشطتها أو إيقاف المجموعة تصفية

  .للمجموعة ويتولى المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية

  الموحدة مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية

ككل خالية من أي تحريف مادي، سواء كان ناشئاً  الموحدة تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية
يمثل التأكيد المعقول مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ال يعد عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. 

ضماناً بأن التدقيق الذي يتم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق سوف يكشف دوما عن أي تحريف مادي في حال وجوده. تنشأ حاالت التحريف 
مجتمعة، على القرارات االقتصادية التي يتخذها  من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر مادية إذا كان من المعقول توقع أن تؤثر، منفردة أو

  .الموحدة المستخدمون بناًء على هذه البيانات المالية

ما كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، فإننا نمارس األحكام المهنية ونحافظ على الشك المهني خالل عملية التدقيق. ك
  :أننا نقوم بما يلي

، الناشئة سواء من االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات ةالموحد مخاطر التحريف المادي للبيانات الماليةتحديد وتقييم  •
التدقيق المناسبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفير أساٍس لرأينا. إن خطر عدم اكتشاف أي تحريف 

أو أو التزوير ، نظراً ألن االحتيال قد ينطوي على التواطؤ الخطأذلك الذي ينشأ عن مادي ناشئ عن االحتيال يعتبر أعلى من 
  .تحريف أو تجاوز للرقابة الداخليةالمتعمد أو الحذف ال

الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات العالقة بعملية التدقيق بغرض تصميم إجراءات التدقيق التي تعتبر مناسبة وفقا للظروف،  •
  .للمجموعة إبداء الرأي عن فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وليس لغرض

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها  •
  .اإلدارة

المحاسبي، وما إذا كان هناك عدم تأكد مادي التوصل إلى استنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة ألساس استمرارية المنشأة  •
كمنشأة مستمرة بناء على  أعمالها على مواصلة المجموعة مرتبط بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً جوهرية فيما يتعلق بقدرة

تدقيق إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها. وفي حال استنتاج وجود شك مادي، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقرير ال
، أو إذا كانت اإلفصاحات غير كافية، نقوم بتعديل رأينا. إن استنتاجاتنا الموحدة اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية

تستند إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق الخاص بنا. ومع ذلك، فقد تتسبب أحداث أو ظروف 
  .كمنشأة مستمرة أعمالهاعن مواصلة  المجموعة تتوقفي أن مستقبلية ف

 الموحدة وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تقييم العرض الشامل للبيانات المالية •
  .تمثل المعامالت واألحداث بطريقة تحقق عرضاً عادالً 

ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو أنشطة األعمال داخل المجموعة إلبداء رأي الحصول على أدلة تدقيق كافية  •
.  ونحن مسؤولون عن توجيه أعمال التدقيق الخاصة بالمجموعة واإلشراف عليها وتنفيذها.  ونبقى الموحدة حول البيانات المالية

  .وحدنا مسؤولين عن رأي التدقيق الذي توصلنا إليه

 
م بالتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بنطاق وتوقيت التدقيق الذي تم التخطيط له واكتشافات ونقو

  .التدقيق الجوهرية، بما في ذلك أي قصور جوهري في الرقابة الداخلية التي قمنا بتحديدها خالل أعمال التدقيق
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ً  الحوكمة عن للمسؤولين نقدم أننا كما   وإبالغهم باالستقاللية، يتعلق فيما المناسبة األخالقية المعايير بمتطلبات التزمنا قد بأننا بيانا
 فيما الوقائية اإلجراءات االقتضاء، وعند استقالليتنا، على تؤثر بأنها االعتقاد المعقول من التي األمور من وغيرها العالقات بجميع
   .الخصوص بهذا يتعلق

 على بها قمنا التي التدقيق أعمال في أهمية األكثر األمور تلك بتحديد نقوم الحوكمة، عن للمسؤولين أبلغناها التي األمور بين ومن
 الخاص التدقيق تقرير في األمور هذه بتوضيح ونقوم.  الرئيسية التدقيق أمور بالتالي تعد والتي الحالية، للفترة الموحدة المالية البيانات

 في ما أمرٍ  عن اإلبالغ ينبغي ال أنه للغاية، نادرة حاالت في نقرر، عندما أو عنها، العلني الكشف التنظيمات أو القانون يحظر لم ما بنا
 .األمر هذا عن اإلبالغ جراء من العامة المصلحة عن العكسية اآلثار تزيد أن توقع المعقول من يكون قد ألنه تقريرنا

 األخرى والتنظيمية القانونية المتطلبات حول التقرير 

   :، فإننا نؤكد على2015) لسنة 11وفقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم (

 أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض عملية التدقيق التي قمنا بها؛  

  بإجراء الجرد الفعلي للمخزون وفقاً لألصول المرعية؛ قامتالشركة  أن 

 تتفق معها؛ ةالموحد بسجالت محاسبية سليمة وأن البيانات المالية تحتفظ الشركة أن  

  و ؛الشركة مع دفاتر وسجالت  اإلدارةتوافق المعلومات المالية المدرجة بتقرير  

 لسنة  )11أيا من أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم ( خالفتقد الشركة  لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن
 أو نتائج تشغيلها كما في وعن السنة المنتهية في أو نظامها األساسي بشكل قد يؤثر جوهريا على مركزها المالي 2015
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صناعات قطر ش.م.ق.
٢٠١٧دیسمبر ٣١البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)

٧جزءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.                   ٣٠إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

الموحدالخسارةأوالربحبیان

دیسمبر٣١السنة المنتھیة في 

٢٠١٧٢٠١٦إیضاح

٢١٤٫٦٢٨٫٤٨٣٤٫٦٧٤٫٣٠٠إیرادات

)٣٫٥٢٩٫٣٦٥()٣٫٩١٨٫٩٢٤(٢٢تكلفة المبیعات

٧٠٩٫٥٥٩١٫١٤٤٫٩٣٥إجمالي الربح 

)٢٣٠٫٦٢٥()١٩٩٫١٩٦(٢٥مصروفات عمومیة وإداریة

)٣٨٫٦٥٨()٥٧٫٨٢٦(مصاریف بیع وتوزیع

٨٢٫٦٠٦٫٦١٥١٫٧١٦٫٣٣٩حصة من صافي نتائج استثمار في مشاریع مشتركة

٧٢٧٫٩٤٣٤٨٫٦٦٠حصة من صافي نتائج استثمار في شركات زمیلة

-)١٠١٫٢٦١(٧زمیلةانخفاض قیمة االستثمار في شركات 

٢٤٢٥٤٫٦١٠٢٢٦٫٣٥٥إیرادات ناتجة من االستثمارات

)١٣٫١٣٥()١٠٫٠٣٤(تكلفة التمویل

٢٣٨٤٫٩٩٢١٠١٫١١٩دخل آخر

٣٫٣١٥٫٤٠٢٢٫٩٥٤٫٩٩٠ربح السنة

ربحیة السھم
٢٠٥٫٤٨٤٫٨٨الربحیة األساسیة والمخففة للسھم الواحد (لایر قطري للسھم الواحد)



صناعات قطر ش.م.ق.
٢٠١٧دیسمبر ٣١البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)

٨جزءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.                   ٣٠إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

الموحدالشاملالدخلبیان

دیسمبر٣١السنة المنتھیة في 

٢٠١٧٢٠١٦إیضاح

٣٫٣١٥٫٤٠٢٢٫٩٥٤٫٩٩٠ربح السنة

الدخل الشامل األخر(الخسارة)/ 

بنود قد تصنف الحقا ضمن الربح أو الخسارة

استثمارات مالیة متاحة للبیع
٢٫٥٣٩)١٤٠٫٤٠٥(٩في القیمة العادلةصافي الحركة في التغیرات المتراكمة

)٢٫٥٣٩)١٤٠٫٤٠٥

تحوطات التدفقات النقدیة

٨٥١٫٠١٨٦٦٫١٦٤حصة الدخل الشامل اآلخر من استثمارات في مشاریع مشتركة

٧٢٫٣٧٧١١٫٤٨٨حصة الدخل الشامل اآلخر من استثمارات في شركات زمیلة

٥٣٫٣٩٥٧٧٫٦٥٢

٨٠٫١٩١)٨٧٫٠١٠(الدخل الشامل اآلخر للسنة(الخسارة)/ 

٣٫٢٢٨٫٣٩٢٣٫٠٣٥٫١٨١إجمالي الدخل الشامل للسنة



صناعات قطر ش.م.ق.
٢٠١٧دیسمبر ٣١البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)

٩جزءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.                   ٣٠إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

الموحدالملكیةحقوقفيالتغیراتبیان

إیضاح
رأس
المال

احتیاطي
قانوني

القیمةاحتیاطي
العادلة

احتیاطي
التحوط

أرباح مدورة
اإلجمالي(معدلة)

٢٧٫٢٦٠٫٥٩٢٣٣٫٦٢٤٫٦٠٤)١٣١٫٧٩٤(٦٫٠٥٠٫٠٠٠٧٤٫٩٩٩٣٧٠٫٨٠٧(كما تم تسجیلھ سابقاً)٢٠١٦ینایر ١الرصید في 

)٤٩٫٠٦٣()٤٩٫٠٦٣(----تعدیالت السنة السابقة

٢٧٫٢١١٫٥٢٩٣٣٫٥٧٥٫٥٤١)١٣١٫٧٩٤(٢٠١٦٦٫٠٥٠٫٠٠٠٧٤٫٩٩٩٣٧٠٫٨٠٧ینایر ١الرصید المعدل في 

٢٫٩٥٤٫٩٩٠٢٫٩٥٤٫٩٩٠----ربح السنة

٨٠٫١٩١-٢٫٥٣٩٧٧٫٦٥٢--الدخل الشامل اآلخر للسنة

٢٫٥٣٩٧٧٫٦٥٢٢٫٩٥٤٫٩٩٠٣٫٠٣٥٫١٨١--إجمالي الدخل الشامل للسنة

)٣٫٠٢٥٫٠٠٠()٣٫٠٢٥٫٠٠٠(----٢٠١٥١٥توزیعات األرباح للعام 

)٧١٫٧٥٧()٧١٫٧٥٧(----١٤االجتماعياشتراكات الصندوق 

٢٧٫٠٦٩٫٧٦٢٣٣٫٥١٣٫٩٦٥)٥٤٫١٤٢(  ٢٠١٦٦٫٠٥٠٫٠٠٠٧٤٫٩٩٩٣٧٣٫٣٤٦دیسمبر ٣١الرصید في 

٢٧٫٠٦٩٫٧٦٢٣٣٫٥١٣٫٩٦٥)٥٤٫١٤٢(٢٠١٧٦٫٠٥٠٫٠٠٠٧٤٫٩٩٩٣٧٣٫٣٤٦ینایر ١الرصید في 

٣٫٣١٥٫٤٠٢٣٫٣١٥٫٤٠٢----ربح السنة

)٨٧٫٠١٠(-٥٣٫٣٩٥)١٤٠٫٤٠٥(--  للسنةالخسارة الشاملة األخرى 

٥٣٫٣٩٥٣٫٣١٥٫٤٠٢٣٫٢٢٨٫٣٩٢)١٤٠٫٤٠٥(--إجمالي الدخل الشامل للسنة

)٢٫٤٢٠٫٠٠٠()٢٫٤٢٠٫٠٠٠(----٢٠١٦١٥توزیعات األرباح للعام 

)٨٣٫٧٠٩()٨٣٫٧٠٩(----١٤اشتراكات الصندوق االجتماعي

-)١٩٫٨٦٤(--١٩٫٨٦٤-١٣المحول إلى االحتیاطي القانوني

٢٧٫٨٦١٫٥٩١٣٤٫٢٣٨٫٦٤٨)٧٤٧(٢٠١٧٦٫٠٥٠٫٠٠٠٩٤٫٨٦٣٢٣٢٫٩٤١دیسمبر٣١الرصید في 



صناعات قطر ش.م.ق.
٢٠١٧دیسمبر ٣١البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)

١٠جزءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.                   ٣٠إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

الموحدالنقدیةالتدفقاتبیان

دیسمبر٣١السنة المنتھیة في 
٢٠١٧٢٠١٦إیضاح

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
٣٫٣١٥٫٤٠٢٢٫٩٥٤٫٩٩٠ربح السنة
:منتعدیالت 

٢٢٥٫٤٢٢٢٢٥٫٣٥٣  ٦  استھالك وإطفاء
١٧٣٣٫٠٠٠٣٨٫٤٧٩مكافآت نھایة الخدمة للموظفینمخصص 

)١٫٧١٦٫٣٣٩()٢٫٦٠٦٫٦١٥(٨في مشاریع مشتركةاتحصة من صافي نتائج استثمار
)٤٨٫٦٦٠()٢٧٫٩٤٣(٧حصة من صافي نتائج استثمارات في شركات زمیلة

١١٫١٩٥١٥٫٨٣٢خسارة استبعاد ممتلكات ومصانع ومعدات
)٢٥٫٥٢١()٢٣٫٧٣٠(٢٤توزیعات أرباح مستلمة من استثمارات متاحة للبیع

١٠٫٠٣٤١٣٫١٣٥تكالیف التمویل
)٢٠٠٫٨٣٤()٢٣٠٫٨٨٠(٢٤إیرادات فوائد

٦٤٫٥٩٤-٦  خسارة االنخفاض في قیمة ممتلكات ومصانع ومعدات

-٧١٠١٫٢٦١زمیلةكة االستثمار في شرانخفاض قیمة 

٨٫٢٠٩-٩الخسارة من استبعاد استثمارات متاحة للبیع

٨٠٧,١٤٦١,٣٢٩,٢٣٨التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل التغیرات في رأس المال العامل

التغیرات في رأس المال العامل

١٩٢٫١٥٠)٢٠٠٫٦٦٣(مخزون
٢٦٫٨٥١)٦٠٫٠٠٨(ذمم مدینة تجاریة وأخرى

)٢٤٫٣١٥(٤٢٫٣٢٥ذمم دائنة تجاریة وأخرى

٥٨٨,٨٠٠١,٥٢٣,٩٢٤النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

(٣٠,٩٦٦)(٤٨,٨٨٨)سداد مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

)١١١٫٤١٢()٧١٫٧٥٧(اشتراكات الصندوق االجتماعي

٤٦٨,١٥٥١,٣٨١,٥٤٦صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة االستثماریة

١١٢٢٫٣٨٠متحصالت من استبعاد ممتلكات ومصانع ومعدات

)١٥٠٫٩٨١()٨٦٫١٢٠(  ٦  إضافات لممتلكات ومصانع ومعدات

٧٤٠٫٠٠٠٥٫٠٠٠توزیعات أرباح مستلمة من استثمارات في شركات زمیلة

٢٫٧٢٩-٩متحصالت من بیع استثمارات متاحة للبیع

٢٤٢٣٫٧٣٠٢٥٫٥٢١توزیعات أرباح مستلمة من استثمارات متاحة للبیع

٢٫٠٦٢٫٩٣٣٣٫٠٨٦٫٨١١توزیعات أرباح مستلمة من استثمارات في مشاریع مشتركة

-)٩٨٫٣٢٠(٧ب.م.استثمارات إضافیة في شركة فوالذ القابضة ش

)١٫٠٤٧٫٥٥٧()٦٧٫٧٠٤(  ٥  الحركة في الودائع الثابتة

٢٠٤٫٦٣٠١٩١٫٣١٧إیرادات فائدة مقبوضة

٢٫٠٧٩٫٢٦١٢,١١٥,٢١٨صافي النقد الناتج من األنشطة االستثماریة

األنشطة التمویلیةالتدفقات النقدیة الناتجة من 

)٤٥٠٫٥٧٠()٤٥٠٫٥٧١(سداد القروض

(١٣,١٣٥)(١٠,٠٣٤)تكالیف تمویل مدفوعة 

١٧٫٣٢٨٥٫١٩٤الحركة في الحسابات البنكیة لتوزیعات األرباح غیر المطالب بھا

)٣٫٠٣٠٫١٩٤()٢٫٤٣٧٫٣٢٨(توزیعات أرباح مدفوعة لحاملي حقوق الملكیة

(٣,٤٨٨,٧٠٥)(٢,٨٨٠,٦٠٥)المستخدم في األنشطة التمویلیةصافي النقد 

٨٫٠٥٩)٣٣٣٫١٨٩(صافي (النقص) الزیادة في النقد وشبھ النقد

٩٦٤٫٣٢٣٩٥٦٫٢٦٤النقد وشبھ النقد في بدایة السنة

٦٣١٫١٣٤٩٦٤٫٣٢٣  ٤النقد وشبھ النقد في نھایة السنة



صناعات قطر ش.م.ق.
٢٠١٧دیسمبر ٣١البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة
(جمیع المبالغ بآالف الریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)

١١

الشركةعنمعلومات١

) من ٦٨وفقاً للمادة (٢٠٠٣أبریل ١٩("الشركة" أو "صناعات قطر") ھي شركة مساھمة عامة تأسست في دولة قطر في .ق.م.صناعات قطر ش
الصادر من وزارة االقتصاد والتجارة ٢٠٠٣) لسنة ٣٣سنة بموجب القرار رقم (٥٠ولمدة ٢٠٠٢لسنة ) ٥قانون الشركات التجاریة القطري رقم (

بعد صدور التعدیالت على قانون الشركات .یقع مكتب الشركة المسجل في الدوحة، دولة قطر.وأسھم الشركة مدرجة في بورصة قطر.بدولة قطر
.٢٠١٥لعام ١١لتجاریة القطري رقم التجاریة القطري، فإن الشركة تلتزم بقانون الشركات ا

.١٩٧٤لسنة  ١٠، وھي مؤسسة عامة مملوكة للدولة تم تأسیسھا بموجب المرسوم األمیري رقم قطر للبترولوالشركة األم ھي 

.تعمل صناعات قطر وشركتھا التابعة (یشار إلیھم جمیعاً بـ "المجموعة") بشكل أساسي في دولة قطر

فیما یلي منشآت المجموعة والتي تم إدراجھا في ھذه البیانات المالیة الموحدة:.للشركة في العمل كشركة قابضةیتمثل النشاط الرئیسي

نسبة الملكیةبلد التأسیسنوع العالقة

%١٠٠قطرشركة تابعة)خ.ق.م.شركة قطر ستیل (ش

شركة تابعةح) (دبي).م.شركة قطر ستیل (م
اإلمارات العربّیة 

%١٠٠المتحدة

استخدام ب كما تتضمن البیانات المالیة الموحدة حصة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لشركات المشاریع المشتركة والشركات الزمیلة التالیة
طریقة حقوق الملكیة:

نسبة الملكیةبلد التأسیسنوع العالقة

%٨٠قطرمشروع مشترك.ق.م.شركة قطر للبتروكیماویات (قابكو) ش
%٧٥قطرمشروع مشترك.خ.ق.م.شركة قطر لألسمدة الكیماویة (قافكو) ش

%٥٠قطرمشروع مشترك.ق.م.شركة قطر لإلضافات البترولیة المحدودة (كفاك) ش

شركة زمیلةخ.ق.م.ششركة صلب ستیل
المملكة العربیة 

%٣١٫٠٣السعودیة
%٥٠قطرشركة زمیلة.م.م.شركة قطر لتغلیف المعادن ذ

%٢٥البحرینشركة زمیلةب.م.شركة فوالذ القابضة ش

.، شركة مساھمة قطریة خاصة تأسست في دولة قطر وھي مملوكة بالكامل لشركة صناعات قطر)  ("شركة قطر ستیل")خ.ق.م.شركة قطر ستیل (ش
.تتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة في تصنیع قضبان الصلب وقضبان تعزیز الخرسانة لبیعھا في األسواق المحلیة وأسواق التصدیر

وفقاً ألحكام قانون ٢٠٠٣یولیو ٢٢تم تأسیسھا كشركة تابعة ذات مسؤولیة محدودة ومملوكة بالكامل للشركة في شركة قطر ستیل المنطقة الحرة (دبي)
.والالئحة التنفیذیة لھیئة المنطقة الحرة لجبل علي١٩٩٢لسنة  ٩رقم دبي 

، شركة مساھمة قطریة تأسست في دولة قطر، وھي ق شركة قطر للبتروكیماویات المحدودة ("قابكو").م.شركة قطر للبتروكیماویات (قابكو) ش
یتمثل نشاط قابكو في صناعة وبیع .)%٢٠یماویات (فرنسا) بنسبة () وشركة توتال للبتروك%٨٠مشروع مشترك بین شركة صناعات قطر بنسبة (

.اإلیثلین، والبولي إیثلین، والھكسان ومنتجات بتروكیماویة أخرى

شركة مساھمة قطریة خاصة تأسست في دولة قطر، وھي مشروع مشترك ) شركة قطر لألسمدة ("قافكو")خ.ق.م.ركة قطر لألسمدة الكیماویة (شش
تتمثل أنشطة شركة قطر لألسمدة قافكو في صنع وبیع األمونیا .)%٢٥) وشركة یارا نثرالندز بي في بنسبة (%٧٥بین شركة صناعات قطر بنسبة (

.والیوریا
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، ھي شركة مساھمة قطریة تأسست في دولة شركة قطر لإلضافات البترولیة المحدودة ("كفاك").ق.م.المحدودة ششركة قطر لإلضافات البترولیة 
) وشركة أوكتین العالمیة المحدودة بنسبة %٢٠) ومؤسسة أوبیك الشرق األوسط بنسبة (%٥٠مشترك بین شركة صناعات قطر بنسبة (قطر كمشروع

ل یتمث.شركة ذات شخصیة اعتباریة تشكلت بموجب قوانین جزر فیرجین البریطانیة-)%١٥ط بنسبة () ومؤسسة ال سي واي الشرق األوس%١٥(
.(ام تي بي ئي) ومادة المیثانولMTBEوتصدیر مادةنشاط كفاك في إنتاج 

و التنقل مع دولة قطر في أوائل یونیعدد من الدول األعضاء في مجلس التعاون الخلیجي وبعض الدول األخرى بقطع العالقات الدبلوماسیة وجسور قام
یوجد لدى المجموعة شركة تابعة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، واستثمارات في مملكة البحرین والمملكة العربیة السعودیة كما تقوم.٢٠١٧

.التجاریةالمجموعة باستیراد وتصدیر منتجات الصلب ذات الصلة من الدول التي تم فیھا فرض حظر على األنشطة 

.شركات المجموعة عندما ترى ضرورة ذلكواألنشطة بینوتراقب المجموعة عن قرب أثر الحصار وتقوم اإلدارة بتعدیل خط سیر العملیات 

فبرایر ١٢خ والتصریح بإصدارھا من قبل مجلس اإلدارة بتاری٢٠١٧دیسمبر ٣١تم اعتماد ھذه البیانات المالیة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

٢٠١٨.

الھامةالمحاسبیةالسیاساتملخص٢

ى وقد تم تطبیق ھذه السیاسات بشكل ثابت عل.المتبعة في إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدةالھامةبالسیاسات المحاسبیة اإلیضاح قائمةیتضمن ھذا 
.ق.م.تخص البیانات المالیة الموحدة المجموعة التي تتألف من شركة قطر للصناعات ش.مدار جمیع السنوات المبینة وما عدا ذلك تم ذكره وتوضیحھ

.وشركاتھا التابعة

أساس اإلعداد١-٢

االلتزام بالمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة١-١-٢

ة على وتفسیرات لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الساریتم إعداد البیانات المالیة الموحدة للمجموعة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 
ادرة عن تم إعداد ھذه البیانات المالیة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الص.الشركات التي تعد التقاریر المالیة وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة

.مجلس معاییر المحاسبة الدولیة

مبدأ التكلفة التاریخیة٢-١-٢

ح أو الخسارة بتم إعداد ھذه البیانات المالیة وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء الموجودات المالیة المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الر
.واالستثمارات المالیة المتاحة للبیع والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة

الجدیدة والمعدلة التي قامت المجموعة بتطبیقھاالمعاییر ٣-١-٢

:٢٠١٧ینایر ١قامت المجموعة بتطبیق المعاییر والتعدیالت التالیة ألول مرة على فترات تقاریرھا السنویة اعتباراً من 

 و١٢تعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم -االعتراف بموجودات الضریبة المؤجلة للخسائر غیر المحققة ،
 ٧تعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم -مبادرة اإلفصاح.

كما اختارت المجموعة تطبیق التعدیالت التالیة مبكراً:

 ٢تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم -معامالت الدفع على أساس األسھم تصنیف وقیاس.
 و٢٠١٦-٢٠١٤التحسینات السنویة على دورة المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ،
 ٤٠تعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم -تحویالت االستثمارات العقاریة.

.تقبلیةأن یؤثر على الفترات المسإن تطبیق التعدیالت والمعاییر األخرى لیس لھ أي تأثیر على الفترة الحالیة أو أي فترة سابقة ومن غیر المحتمل 



صناعات قطر ش.م.ق.
٢٠١٧دیسمبر ٣١البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة
(جمیع المبالغ بآالف الریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)

١٣

  (تتمة)الھامةالمحاسبیةالسیاساتملخص٢

المعاییر الجدیدة والمعدلة التي لم تقم المجموعة بعد بتطبیقھا   ٤-١-٢

، ٢٠١٧دیسمبر ٣١ي المنتھیة فلقد تم نشر بعض المعاییر والتفسیرات المحاسبیة الجدیدة التي لیست إلزامیة للبیانات المالیة عن فترة التقریر 
.تقییم المجموعة ألثر ھذه المعاییر والتفسیرات الجدیدة مبین أدناه.لكن المجموعة لم تطبق ھذه المعاییر والتفسیرات مبكراً 

"األدوات المالیة":٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم اسم المعیار

، ویتناول تصنیف وقیاس وإلغاء االعتراف بالموجودات المالیة والمطلوبات ٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم طبیعة التغییر
.القیمة الجدید للموجودات المالیةاالنخفاض فيالمالیة، ویدخل قواعد جدیدة لمحاسبة التحوط ونموذج 

المالیة، وھي تتوقع التأثیر التالي من تطبیق المعیار الجدید بتاریخ موجوداتھا ومطلوباتھاقامت المجموعة بمراجعة التأثیر
:٢٠١٨ینایر ١

تتكون الموجودات المالیة للمجموعة مما یلي:

ذمم مدینة تجاریة
المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
استثمارات مالیة متاحة للبیع
سارةموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخ
ودائع ثابتة
نقد وشبھ النقد

إن الذمم المدینة التجاریة والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة ھي أدوات دین مصنفة حالیاً كمحتفظ بھا حتى 
وقد قدرت المجموعة أنھا ُتلبي .٣٩تاریخ االستحقاق ومقاسة بالقیمة المطفأة بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم 

، حیث أنھا تدفقات نقدیة من الدفعات األصلیة ٩شروط التصنیف بالتكلفة المطفأة وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
.والفائدة فقط، ویتمثل نموذج أعمال المجموعة في االحتفاظ بأدوات الدین وتحصیلھا

بدون أي تغییر مع تطبیق ٧لك الودائع الثابتة وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي یبقى تعریف النقد وشبھ النقد بما في ذ
ألجل ضمن النقد وشبھ النقد، كونھا ا؛ سوف یستمر عرض االستثمارات القصیرة ٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

رات طر غیر جوھریة للتغیاستثمارات عالیة السیولة جاھزة للتحویل إلى مبالغ معلومة من النقد، وھي تتعرض لمخا
.في القیمة

قدرت المجموعة أّن أدوات حقوق الملكیة المصنفة حالیا كاستثمارات متاحة للبیع والموجودات المالیة بالقیمة العادلة 
من خالل الربح أو الخسارة سوف تلبي شروط التصنیف بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بموجب 

.وبالتالي لن یكون ھناك أي تغییر في المحاسبة لھذه الموجودات٩لتقاریر المالیة رقم المعیار الدولي ل

.ووفقا لذلك، فإن المجموعة ال تتوقع أن یكون لھذا التوجیھ الجدید أي تأثیر على تصنیف وقیاس موجوداتھا المالیة
لخالل الدخومع ذلك، لن یتم تحویل األرباح أو الخسائر المحققة من بیع الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من 

الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة من البیع، ولكن یتم إعادة تصنیفھا من احتیاطي القیمة العادلة من خالل الدخل 
.الشامل اآلخر إلى األرباح المدورة

لن یكون ھناك أي تأثیر على تسجیل الشركة للمطلوبات المالیة، حیث تؤثر المتطلبات الجدیدة على تسجیل المطلوبات 
یل وتم تحو.المالیة المسجلة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ولیس لدى المجموعة أي من ھذه المطلوبات

.األدوات المالیة": القیاس واالعتراف" ولم یتم تغییرھا“٣٩ولي رقم قواعد إلغاء االعتراف من المعیار المحاسبي الد

) على مواءمة محاسبة التحّوط مع ممارسات ٢٠١٣تعمل قواعد محاسبة التحّوط الجدیدة (الصادرة في دیسمبر 
تكون وكقاعدة عامة، فإن عددا أكبر من عالقات التحوط قد.إدارة المخاطر الشائعة لدى المجموعة بشكل أوثق

أكدت المجموعة أن .مؤھلة لمحاسبة التحوط، حیث أن المعیار یطبق النھج القائم بدرجة أكبر على مبادئ معینة
.٩عالقات التحوط الحالیة لدیھا تتأھل باعتبارھا تحوطات مستمرة عند اعتماد المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

اف بمخصصات انخفاض القیمة بناء على خسائر االئتمان المتوقعة ویقتضي نموذج انخفاض القیمة الجدید االعتر
وینطبق على .٣٩عوضا عن خسائر االئتمان المتكبدة فقط، كما ھو الحال وفقا للمعیار المحاسبي الدولي رقم 

الموجودات المالیة المصنفة بالتكلفة المطفأة وأدوات الدین المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
"اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء" وذمم ١٥وموجودات العقد بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

وبناًء على التقییمات المنفذة حتى تاریخھ، .ض وبعض عقود الضمانات المالیةاإلیجار المدینة وارتباطات القرو
.ملیون لایر قطري في مخصص خسارة الذمم المدینة التجاریة٠٫٣٢تتوقع المجموعة زیادة بقیمة 
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، "إیرادات العقود مع العمالء"١٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم اسم المعیار

ومن المتوقع أن تعمل على تغییر طبیعة وحجم .كما یقدم المعیار الجدید شروط موسعة لإلفصاح وتغیرات في العرض
.إفصاحات المجموعة فیما یخص أدواتھا المالیة ال سیما في السنة التي یتم فیھا تطبیق المعیار الجدید

تاریخ التطبیق اإللزامي/ 
تاریخ التنفیذ من قبل 

المجموعة

سوف تقوم المجموعة بتطبیق القواعد الجدیدة بأثر رجعي .٢٠١٨ینایر ١ینطبق على السنوات المالیة التي تبدأ في أو بعد 
لن یتم تعدیل األرقام المقارنة للعام.مع اتخاذ اإلجراءات العملیة المسموح بھا بموجب المعیار٢٠١٨ینایر ١اعتباراً من 

٢٠١٧.

لیحل بذلك محل المعیار المحاسبي الدولي.أصدر مجلس المعاییر المحاسبیة الدولي معیاراً جدیداً لالعتراف باإلیراداتطبیعة التغییر
.الذي یغطي عقود البناء١١الذي یغطي عقود البضائع والخدمات والمعیار المحاسبي الدولي رقم ١٨رقم 

.ویستند المعیار الجدید على مبدأ االعتراف باإلیرادات عند تحویل السیطرة على البضائع أو الخدمات إلى العمیل

.ویسمح المعیار باتباع منھج للتطبیق بأثر رجعي بالكامل أو منھج معدل للتطبیق بأثر رجعي

قامت اإلدارة بتقییم آثار تطبیق المعیار الجدید على البیانات المالیة للمجموعة، وقد حددت أن االعتراف وقیاس اإلیرادات التأثیر
المكون من خمس خطوات ١٥لجمیع العقود الساریة الحالیة بموجب نموذج المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة رقم 

.١٨بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم لن یتغیر كما ھو معترف بھ حالیاً 

تاریخ التطبیق 
اإللزامي/ تاریخ التنفیذ 

من قبل المجموعة

تعتزم المجموعة اعتماد المعیار الجدید باستعمال منھج معدل .٢٠١٨ینایر ١للسنوات المالیة التي تبدأ في أو بعد إلزامي
ینایر ١للتطبیق بأثر رجعي، وھذا یعني أن التأثیر المتراكم لالعتماد سیتم االعتراف بھ في األرباح المدورة اعتباراً من 

.، وأنھ لن یتم تعدیل األرقام المقارنة٢٠١٨
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"اإلیجارات"١٦المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم اسم المعیار

وسوف ینتج عنھ االعتراف بجمیع اإلیجارات .٢٠١٦في ینایر ١٦صدر المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم طبیعة التغییر
یار الجدید، یتم وبموجب المع.بالمیزانیة العمومیة، ألنھ تم استبعاد الفصل بین اإلیجارات التشغیلیة والتمویلیة

اء لكن ثمة استثن.االعتراف باألصل (الحق في استخدام العین المؤجرة) وااللتزام المالي بسداد اإلیجارات
.ات قصیرة األجل ومنخفضة القیمةوحید لإلیجار

.ولن تتغیر محاسبة المؤجرین بشكل جوھري

فإن وفي تاریخ التقریر،.وسوف یؤثر المعیار بشكل أساسي على محاسبة اإلیجارات التشغیلیة للمجموعةالتأثیر
ملیون لایر قطري، أنظر اإلیضاح ٢١٣المجموعة لدیھا ارتباطات إیجارات تشغیلیة غیر قابلة لإللغاء بقیمة 

من ھذه االرتباطات تتعلق بدفعات لإلیجارات قصیرة األجل %٣٠-٢٠كما تقدر المجموعة أنھ حوالي .٢٦
.قة القسط الثابت كمصروف في الربح أو الخسارةومنخفضة القیمة التي سیتم االعتراف بھا بطری

وبالرغم من ذلك، لم تقم المجموعة بعد بتقییم ما إذا كانت ھناك ضرورة إلجراء تعدیالت أخرى، إن وجدت، 
على سبیل المثال بسبب التغیر في تعریف فترة اإلیجار والمعالجة المختلفة لدفعات اإلیجار المتغیرة وخیارات 

ولذلك لیس من الممكن بعد تقدیر مبلغ الموجودات المتعلقة بحق االنتفاع ومطلوبات اإلیجار والتي  .سخالتمدید والف
یجب االعتراف بھا عند تطبیق المعیار الجدید وكیفیة تأثیر ذلك على أرباح المجموعة أو خسائرھا وتصنیف 

.التدفقات النقدیة المستقبلیة

تاریخ التطبیق 
ذ التنفیاإللزامي/ تاریخ 

من قبل المجموعة

وفي ھذه المرحلة، ال تنوي المجموعة تطبیق .٢٠١٩ینایر ١إلزامي للسنوات المالیة التي تبدأ في أو بعد 
.المعیار الجدید قبل موعده الفعلي

  .يتعتزم المجموعة تطبیق منھج المعاملة المبسط، ولن تقوم بتعدیل المبالغ المقارنة للسنة قبل االعتماد األول
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مبادئ توحید البیانات المالیة وحساب حقوق الملكیة٢-٢

الشركات التابعة١-٢-٢

وتتحقق السیطرة عندما تتعرض المجموعة، أو یكون لدیھا حقوق، لعوائد متغیرة .الشركات التابعة ھي جمیع المنشآت التي تسیطر علیھا المجموعة
التابعة ویتم توحید البیانات المالیة للشركات.نتیجة مشاركتھا في المنشأة ولدیھا القدرة على التأثیر على تلك العوائد من خالل توجیھ أنشطة المنشأة

.جموعة، كما تستبعد من التوحید من تاریخ فقد السیطرةبصورة كاملة من تاریخ انتقال السیطرة إلى الم

یتم استبعاد الخسائر غیر المتحققة ما لم .یتم حذف كافة المعامالت واألرصدة واألرباح غیر المحققة على المعامالت الداخلیة بین شركات المجموعة
السیاسات المحاسبیة للشركات التابعة عند الضرورة لضمان توافقھا مع یتم تعدیل .توفر المعاملة دلیال على انخفاض قیمة األصل الذي تم تحویلھ

.السیاسات المتبعة من قبل المجموعة

الموحد لیتم بیان الحصص غیر المسیطرة من نتائج وحقوق ملكیة الشركات التابعة بشكل منفصل في بیان الربح أو الخسارة الموحد وبیان الدخل الشام
.الملكیة الموحد وبیان المركز المالي الموحد على التواليوبیان التغیرات في حقوق 

الشركات الزمیلة٢-٢-٢

%٢٠ا بین مالشركات الزمیلة ھي الشركات التي یمكن التأثیر علیھا ولكن ال یمكن التحكم فیھا، علماً بأن المساھمة في الشركات الزمیلة تكون عادة 
أدناه) بعد  ٤-٢-٢تحتسب االستثمارات في الشركات الزمیلة بطریقة حقوق الملكیة المحاسبیة (أنظر .من األسھم التي لھا حق التصویت%٥٠-

.االعتراف بھا مبدئیا بالتكلفة

ترتیبات مشتركة٣-٢-٢

شتركة بارھا إما عملیات م، یتم تصنیف ترتیبات االستثمارات المشتركة في الترتیبات المشتركة باعت١١وبموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
لمجموعة مشاریع ولدى ا.أو مشاریع مشتركة وذلك استنادا إلى الحقوق وااللتزامات التعاقدیة لكل مستثمر، بدال من الھیكل القانوني للترتیبات المشتركة

.مشتركة فقط

.لمالي الموحداُتحتسب االستثمارات في المشاریع المشتركة باستخدام طریقة حقوق الملكیة، بعد أن یتم االعتراف بھا مبدئیاً بالتكلفة في بیان المركز 

طریقة حقوق الملكیة  ٤-٢-٢

تثمر تساب حصة المجموعة في أرباح أو خسائر المسبموجب طریقة حقوق الملكیة، تحتسب االستثمارات مبدئیاً بالتكلفة ثم یتم تعدیلھا بعد ذلك الح
الشامل لالناتجة بعد االستحواذ في أرباح أو خسائر الشركة المستثمر فیھا في الربح أو الخسارة، وكذلك احتساب حصة المجموعة في الحركة في الدخ

یتم االعتراف بتوزیعات األرباح المقبوضة أو المدینة من شركات زمیلة باعتبارھا .اآلخر الخاص بالشركة المستثمر فیھا في الدخل الشامل اآلخر
.تخفیضا في القیمة الدفتریة لالستثمار

مم ذعندما تكون حصة المجموعة من خسائر االستثمار المحتسب بطریقة حقوق الملكیة مساویة لحصتھا في المنشأة أو زائدة عنھا، بما في ذلك أي 
ویلة األجل وغیر مضمونة، فإن المجموعة ال تحتسب أي خسائر أخرى، إال إذا كانت قد تكبدت التزامات أو أجرت دفعات بالنیابة عن مدینة أخرى ط
.المنشأة األخرى

استبعاد یتم.المنشآتیتم استبعاد األرباح غیر المتحققة من المعامالت التي تتم بین المجموعة وشركاتھا الزمیلة إلى مقدار حصة المجموعة في ھذه 
لمستثمر لقد تم تعدیل السیاسات المحاسبیة الخاصة بالشركات ا.الخسائر غیر المتحققة ما لم توفر المعاملة دلیال على انخفاض قیمة األصل الذي تم تحویلھ

.فیھا على أساس حقوق الملكیة عند الضرورة لضمان توافقھا مع السیاسات المتبعة من قبل المجموعة

  .٦-٢اح مدى االنخفاض في قیمتھا وفقاً للسیاسات المبینة في اإلیضالملكیة لتحريم فحص القیمة الدفتریة للشركات المستثمر فیھا على أساس حقوق یت
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التغیرات في حصص الملكیة  ٥-٢-٢

 .ةتعامل المجموعة المعامالت مع الحصص غیر المسیطرة التي ال تؤدي إلى خسارة السیطرة باعتبارھا معامالت مع حملة حقوق الملكیة بالمجموع
.ةعأي تغییر في حصص الملكیة یسفر عن تعدیل بین القیم الدفتریة للحصص المسیطرة وغیر المسیطرة بحیث تعكس حصصھا النسبیة في الشركة التاب

ة دویتم االعتراف بالفرق بین مبلغ التعدیل على الحصص غیر المسیطرة وأي مقابل مدفوع أو مقبوض في احتیاطي منفصل ضمن حقوق الملكیة العائ
.لمالكي مجموعة صناعات قطر

ثیر الجوھري، أعندما تتوقف المجموعة عن توحید البیانات المالیة أو حساب حقوق الملكیة ألي استثمار بسبب فقدان السیطرة أو السیطرة المشتركة أو الت
ثل القیمة العادلة وتم.رةفإن أي حصص محتجزة في المنشأة یعاد قیاسھا إلى قیمتھا العادلة مع االعتراف بالتغیر في القیمة الدفتریة في الربح أو الخسا

لموجودات االقیمة الدفتریة المبدئیة الخاصة بأغراض المحاسبة الالحقة للحصص المحتجزة كما ھو الحال بالشركة الزمیلة أو المشروعات المشتركة أو 
د ك المنشأة تحتسب كما لو كانت المجموعة قوعالوة على ذلك، فإن أي مبالغ معترف بھا سابقاً في بیان الدخل الشامل اآلخر فیما یتعلق بتل.المالیة

وقد یعني ھذا أن ُیعاد تصنیف المبالغ المعترف بھا سابقاً في الدخل الشامل اآلخر إلى .استبعدت الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة بشكل مباشر
.الربح أو الخسارة

تفاظ بالتأثیر الجوھري، فال ُیعاد تصنیف إال الحصة المتناسبة من المبالغ التي إذا تم تخفیض حصة الملكیة في مشروع مشترك أو شركة زمیلة مع االح
.سبق االعتراف بھا في بنود الدخل الشامل األخرى إلى الربح أو الخسارة عند االقتضاء

تقاریر القطاعات٣-٢

المقدمة إلى العضو المنتدب، وھو المسؤول عن اتخاذ القرارات یتم إعداد تقریر عن القطاعات التشغیلیة بطریقة تتوافق مع إعداد التقاریر الداخلیة 
ل قطاع تم عرض إفصاحات إضافیة عن ك.یعتبر العضو المنتدب مسؤوال عن تخصیص الموارد وتقیم أداء القطاعات التشغیلیة.التشغیلیة بالمجموعة

.ات التي ینبغي اإلفصاح عنھا وأساس قیاس المعلومات القطاعیة، بما في ذلك العوامل المستخدمة لتحدید قطاعات القطاع٢٨باإلیضاح على حدة 

ترجمة العمالت األجنبیة   ٤-٢

العملة الوظیفیة وعملة العرض١-٤-٢

.الوظیفیة")لعملة اإن بنود البیانات المالیة لكل شركة من شركات المجموعة یتم قیاسھا بنفس عملة التعامل في البیئة االقتصادیة التي تعمل بھا الشركة ("
.ق.م.تعرض البیانات المالیة الموحدة باللایر القطري وھو العملة الوظیفیة وعملة العرض للبیانات المالیة لشركة صناعات قطر ش

المعامالت واألرصدة٢-٤-٢

رف یتم االعتراف بأرباح وخسائر ص.تتم ترجمة المعامالت الناشئة بالعمالت األجنبیة إلى العملة الوظیفیة بمعدالت الصرف في تواریخ المعامالت
ي نھایة ف العمالت األجنبیة الناتجة عن تسویة ھذه المعامالت وعن تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة المقومة بالعمالت األجنبیة بأسعار الصرف

أو لنقدي المؤھلة وتحوطات صافي االستثمار المؤھلةویتم تأجیلھا في حقوق الملكیة إذا كانت تتعلق بتحوطات التدفق ا.السنة في الربح أو الخسارة
.التي تعزى إلى جزء من صافي االستثمار في عملیة أجنبیة

تم عرض جمیع وی.یتم عرض أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة المتعلقة بالقروض في بیان الربح أو الخسارة الموحد ضمن بند تكالیف التمویل
.األجنبیة في بیان الربح أو الخسارة الموحد على أساس الصافي ضمن إیرادات أو مصروفات أخرىأرباح وخسائر صرف العمالت

یتم االعتراف .لعادلةاویتم تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بعملة أجنبیة باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاریخ تحدید القیمة
ل، یتم على سبیل المثا.األجنبیة للموجودات والمطلوبات المسجلة بالقیمة العادلة وذلك ضمن أرباح أو خسائر القیمة العادلةبفروق تحویل العمالت

لة من خالل داالعتراف بفروق تحویل العمالت األجنبیة للموجودات والمطلوبات التي لیس لھا طبیعة نقدیة مثل حقوق الملكیة المحتفظ بھا بالقیمة العا
أما فروق تحویل العمالت األجنبیة للموجودات التي لیس .بح أو الخسارة وذلك ضمن األرباح أو الخسائر كجزء من أرباح أو خسائر القیمة العادلةالر

.لھا طبیعة نقدیة مثل حقوق الملكیة المصنفة كموجودات مالیة متاحة للبیع فیتم االعتراف بھا في بنود الدخل الشامل األخرى
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شركات المجموعة٣-٤-٢

تم تحویل یإن النتائج والمركز المالي للعملیات األجنبیة (التي ال تعاني عملتھا من اقتصاد متضخم) والتي لھا عملة وظیفیة تختلف عن عملة العرض 
النحو التالي:كل منھا إلى عملة العرض على 

یتم تحویل الموجودات والمطلوبات لكل بیان مركز مالي بسعر الصرف عند اإلغالق بتاریخ بیان المركز المالي؛
 یتم تحویل اإلیرادات والمصاریف لكل بیان ربح أو خسارة وبیان الدخل الشامل بمتوسط أسعار الصرف (إال إذا كان متوسط السعر ال یمثل

لتأثیر المتراكم ألسعار الصرف السائدة في تواریخ المعامالت، وفي ھذه الحالة یتم تحویل اإلیرادات والمصاریف بأسعار تقریباً معقوالً ل
الصرف في تواریخ المعامالت)؛ و

تدرج جمیع فروق الصرف الناتجة في الدخل الشامل اآلخر.

من صافي االستثمارات في المنشآت األجنبیة، والقروض وغیرھا من األدوات وعند توحید البیانات المالیة، فإن فروق الصرف الناشئة عن ترجمة أي
قروض عند بیع عملیة أجنبیة أو تسدید أي ال.المالیة المصنفة باعتبارھا تحوطات لتلك االستثمارات، یتم االعتراف بھا في بنود الدخل الشامل األخرى

.مرتبطة بذلك یعاد تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة، كجزء من الربح أو الخسارة عند البیعالتي تشكل جزءا من صافي االستثمار، فإن فروق الصرف ال

یة ویتم ترجمتھا بویتم التعامل مع تعدیالت الشھرة والقیمة العادلة الناشئة عن االستحواذ على عملیة أجنبیة باعتبارھا موجودات ومطلوبات للعملیة األجن
.بسعر اإلقفال

ومصانع ومعداتممتلكات   ٥-٢

تضمن التكلفة ت .یتم بیان الممتلكات والمصانع والمعدات بالتكلفة التاریخیة ناقصاً االستھالك المتراكم وأي خسائر متراكمة عن االنخفاض في القیمة
اً، یتم إدراج التكالیف الالحقة في القیمة الدفتریة لألصل أو احتسابھا كأصٍل منفصل، حسبما یكون مالئم.التاریخیة النفقات المرتبطة مباشرة باقتناء البنود

یلغى .وثوق بھمفقط عندما یكون من الُمرّجح أن تتدفق إلى المجموعة فوائد اقتصادیة مستقبلیة مرتبطة بالبند ویكون باإلمكان قیاس تكلفة البند بشكٍل 
یتم إدراج جمیع تكالیف الصیانة واإلصالح األخرى في بیان الربح أو .لدفتریة ألي عنصر مسجل كأصل منفصل عند استبدالھاالعتراف بالقیمة ا

.الخسارة الموحد خالل الفترة المالیة التي یتم تكبدھا فیھا

قسط الثابت وذلك عندما تصبح الموجودات جاھزةیتم احتساب االستھالك لتخصیص تكلفة الموجودات على مدار أعمارھا اإلنتاجیة على أساس طریقة ال
تتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة والقیم المتبقیة وطرق حساب االستھالك بنھایة كل فترة تقریر مالي مع بیان أثر أي .لالستخدام المقصود منھا

.تغییرات في التقدیرات المحتسبة على أساس مستقبلي

اإلنتاجیة لكل تصنیف للموجودات على النحو التالي:وقد قدرت المجموعة األعمار 

سنة أو فترة إیجار األرض، أیھما أقصر٢٥المباني
سنة ٢٥ - ٦آلیات ومعدات مصانع

سنوات١٠ -٤ومعدات أخرىأثاث 

إدراجھا بالتكلفة ویطرح منھا أي خسائر انخفاضإن العقارات التي تكون قید اإلنشاء أو التأجیر أو ألغراض إداریة أو ألغراض لم یتم تحدیدھا بعد یتم 
وتصنف .تشتمل التكلفة على األتعاب المھنیة وتكالیف االقتراض للموجودات المؤھلة المرسملة وفقاً للسیاسة المحاسبیة للمجموعة.في القیمة معترف بھا

یبدأ استھالك .ند االنتھاء منھا وحین تكون جاھزة لالستخدام المقصود منھاھذه الممتلكات إلى الفئات المناسبة وفقا لبند الممتلكات والمصانع والمعدات ع
.ھذه الموجودات على نفس أساس العناصر األخرى لبند الممتلكات والمصانع والمعدات عندما تصبح الموجودات جاھزة لالستخدام المقصود منھا

الستبدال أي جزء من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات التي تتم المحاسبة عنھا بشكل منفصل ویتم شطب القیمة الدفتریة یتم رسملة النفقات المتكبدة 
تتم رسملة النفقات الالحقة األخرى فقط عندما تكون ھناك زیادة في المنافع االقتصادیة المستقبلیة لبند الممتلكات والمصانع والمعدات .للعنصر المستبدل

.ویتم إدراج جمیع نفقات االقتراض في بیان الربح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل اآلخر عند تكبد النفقات.رتبط بھاالم
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ممتلكات ومصانع ومعدات (تتمة)  ٥-٢

االستبعاد أو عندما یكون من المتوقع توقف أي منافع اقتصادیة مستقبلیة من یتم إلغاء االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات عند 
یتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن إلغاء االعتراف بأصل ما (تحسب على أساس الفرق بین صافي متحصالت البیع .استخدام أو استبعاد ھذه البنود

.والقیمة الدفتریة لألصل) في بیان الربح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل اآلخر في السنة التي یتم فیھا إلغاء االعتراف باألصل

المالیةانخفاض قیمة الموجودات غیر   ٦-٢

ن یتم ل واألحداث بأنھیتم مراجعة الموجودات غیر المالیة التي تخضع لالستھالك أو اإلطفاء لتحري أي انخفاض في قیمتھا عندما یستدل من الظروف 
قیمتھا، أو االنخفاض فيالموجودات غیر المالیة التي لیس لھا أعمار محددة ال تخضع لإلطفاء ویتم فحصھا سنویا الستبیان .استرداد قیمتھا الدفتریة

.بصورة أكثر تكرارا إذا تبین من األحداث أو التغییرات في الظروف بأنھا قد تنخفض في قیمتھا

السترداد وتعرف القیمة القابلة ل.ویعترف بخسارة االنخفاض في القیمة عندما تتجاوز القیمة الدفتریة ألصل ما القیمة المقدر استردادھا عن ھذا األصل
دات وألغراض تقییم انخفاض القیمة، یتم تجمیع الموجو.ألصل ما بأنھا القیمة العادلة لألصل مخصوما منھا تكالیف البیع أو قیمتھ المستخدمة أیھما أعلى
لواردة من ر مستقلة إلى حد كبیر عن التدفقات النقدیة األدنى المستویات التي ینتج عنھا تدفقات نقدیة واردة یمكن تحدیدھا بشكل منفصل والتي تعتب

.الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات األخرى (وحدات تكوین النقد)

لتتم مراجعة الموجودات غیر المالیة بخالف الشھرة التي تعرضت النخفاٍض في قیمتھا لتحري احتمال عكس االنخفاض في القیمة بنھایة فترة ك
.تقریر

الموجودات المالیة٧-٢

التصنیف١-٧-٢

ثمارات " و "استتصنف المجموعة موجوداتھا المالیة بالفئات التالیة: "قروض وذمم مدینة"،  و"موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
.متاحة للبیع"

د وتقوم اإلدارة بتحدی.یعتمد التصنیف على الغرض الذي من أجلھ تم شراء الموجودات المالیة، ما إذا كانت الموجودات المالیة مدرجة في سوق نشط
.التصنیف الخاص بالموجودات المالیة من تاریخ االعتراف األولي بھا

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة)أ(

عتراف یتم تصنیفھا عند االوموجودات مالیةتشتمل الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على استثمارات محتفظ بھا للتداول 
ي المستقبل البیع فیتم تصنیف الموجودات المالیة كمحتفظ بھا للتداول في حال تم اقتناؤھا لغرض.األولي بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

یتضمن ھذا المستوى استثمارات محتفظ بھا للتداول وأدوات مالیة مشتقة مبرمة من قبل المجموعة والتي ال تلبي شروط محاسبة التحوط حسب .القریب
في بیان المركز المالي الموحد بالقیمة یتم إدراج الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة .٣٩تعریف المعیار المحاسبي الدولي رقم 

.العادلة مع االعتراف باألرباح والخسائر في بیان الربح أو الخسارة الموحد

قروض وذمم مدینة)ب(

من وتدرج ض.القروض والذمم المدینة ھي عبارة عن موجودات مالیة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحدید وال یتم تداولھا في سوق نشطة
.شھرا بعد نھایة فترة التقریر، والتي تصنف على أنھا موجودات غیر متداولة١٢الموجودات المتداولة فیما عدا الموجودات التي یستحق أجلھا ألكثر من 

ات المقدمة للموردین) (باستعباد المبالغ المدفوعة مقدما والدفعوتصنف المجموعة القروض واألرصدة المدینة ضمن "ذمم مدینة تجاریة وأخرى" 
  .)٤و ٥-١١رقم و"ودائع ثابتة" و"نقد وشبھ النقد" في بیان المركز المالي الموحد (إیضاح 

استثمارات متاحة للبیع)ج(

ویتم .ھا في أي من المجموعات األخرىتعد االستثمارات المتاحة للبیع أدوات مالیة غیر مشتقة یتم تصنیفھا إما وفقا لھذه المجموعة أو ال یتم تصنیف
شھرا من نھایة فترة التقریر المالي (إیضاح ١٢إدراجھا في الموجودات غیر المتداولة ما لم یستحق االستثمار أو ترغب اإلدارة في بیعھا في غضون 

٩(.
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االعتراف والقیاس٢-٧-٢

بعملیات الشراء والبیع االعتیادیة للموجودات المالیة في تاریخ المتاجرة وھو التاریخ الذي تصبح فیھ المجموعة ملزمة ببیع أو شراء یتم االعتراف 
القیمة العادلة ب یتم االعتراف األولي بالموجودات المالیة بالقیمة العادلة مضافا إلیھا تكالیف المعاملة لجمیع الموجودات المالیة التي ال یتم قیاسھا.األصل

.من خالل األرباح أو الخسائر

ودات مالیة یتم تسجیل االستثمارات المصنفة باعتبارھا موج.یتم تسجیل القروض والذمم المدینة الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة
.بعد القیاس األولي، یتم قیاس ھذه االستثمارات الحقا بالقیمة العادلة على أساس كل استثمار على حدة.متاحة للبیع مبدئیا بالتكلفة

موحد ضمن لیتم االعتراف بالمكاسب والخسائر غیر المحققة مباشرة في بنود الدخل الشامل األخرى ویتم تجمیعھا في بیان التغیرات في حقوق الملكیة ا
واالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة التي ال یكون لھا سعر سوقي مدرج في سوق نشط وقیمتھا العادلة ال یمكن قیاسھا .""احتیاطي القیمة العادلة

.بشكل موثوق یتم قیاسھا بالتكلفة

ل األخرى الشامعندما یتم استبعاد الورقة المالیة، فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بھا سابقا في بیان الدخل الشامل الموحد وبنود الدخل 
.والتي تراكمت في حقوق الملكیة یتم االعتراف بھا في بیان الربح أو الخسارة الموحد

باالستثمارات المالیة المتاحة للبیع یتم االعتراف بھا في بیان الربح أو الخسارة الموحد وبنود الدخل الشامل توزیعات األرباح المحققة مع االحتفاظ
.األخرى ضمن "إیرادات توزیعات األرباح"

رج في ختام لى سعر السوق المدبالنسبة لالستثمارات المتاحة للبیع، والتي یتم تداولھا في أسواق مالیة منظمة، یتم تحدید القیمة العادلة لھا بالرجوع إ
بالنسبة لالستثمارات المدرجة في سوق أسھم غیر نشطة، أو المتداولة بكمیات صغیرة أو لیس لھا أسعار حالیة، فإن القیمة .األعمال في تاریخ التقریر

.العادلة یتم قیاسھا باستخدام القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة أو أي طریقة أخرى معتمدة

.لة عدم وجود طریقة موثوق بھا لقیاس ھذه االستثمارات، یتم إدراجھا بالتكلفة ناقصا أي انخفاض في قیمتھافي حا

ازات امتیوُیلغى االعتراف بالموجودات المالیة عند انقضاء الحق في استالم التدفقات النقدیة من الموجودات أو قیام المجموعة بنقل جمیع مخاطر و
.الملكیة بشكل أساسي

المقاصة بین األدوات المالیة٣-٧-٢

جراء إلیتم إجراء المقاصة بین الموجودات والمطلوبات المالیة على أن تعرض في بیان المركز المالي بالقیمة الصافیة عند وجود حق قانوني ملزم 
یجب أال یعتمد .األصل وتسویة االلتزام في نفس الوقتالمقاصة بین المبالغ المعترف بھا ووجود النیة في تسویتھا على أساس القیمة الصافیة، أو تحقیق 

س الشركة أو الحق القانوني الملزم على أحداث مستقبلیة ویجب أن یكون قابال للتنفیذ في المسار الطبیعي للعمل وكذلك في حالة تعثر أو إعسار أو إفال
.الطرف المقابل

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة  ٤-٧-٢

مدرجة بالتكلفة المطفأةموجودات )أ(

عرضت تقوم المجموعة بنھایة كل فترة مالیة بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على أن األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالیة قد ت
جة وث انخفاض في القیمة نتیتنخفض قیمة األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالیة فقط عند وجود دلیل موضوعي على حد.النخفاض في قیمتھا

ت لحدث واحد أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف األولي باألصل ("حدث خسارة") ویكون لحدث (أو أحداث) الخسارة أثر على التدفقا
.النقدیة المستقبلیة المتوقعة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالیة التي یمكن تقدیرھا بشكل یعتمد علیھ

و أقد یشمل الدلیل على االنخفاض في القیمة مؤشرات تدل على مواجھة المدین أو مجموعة من المدینین لصعوبات مالیة كبیرة أو عجز عن السداد
یانات ا تشیر البتأخر في سداد الفوائد أو الدفعات األصلیة أو احتمالیة دخول المدین في إجراءات إشھار إفالس أو إعادة ھیكلة مالیة من أي نوع أو عندم

تصادیة المقترنة قالجدیرة بالمالحظة إلى وجود انخفاض قابل للقیاس في التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة، مثل التغیرات في المتأخرات أو الظروف اال
.بحاالت التخلف عن السداد
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االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة (تتمة)  ٤-٧-٢

مستقبلیة التقدیریة لبالنسبة لفئة القروض والذمم المدینة، یتم قیاس مبلغ الخسارة بالفرق بین القیمة الدفتریة لألصل والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة ا
فتریة لألصل ویتم یتم خفض القیمة الد.بسعر الفائدة األصلي الخاص باألصل المالي(باستثناء خسائر االئتمان المستقبلیة التي لم یتم تكبدھا) مخصومة

.االعتراف بمبلغ الخسارة في بیان الدخل الشامل الموحد

إذا انخفضت قیمة الخسارة الخاصة باالنخفاض في القیمة في فترة الحقة وكان االنخفاض مرتبطا بصورة موضوعیة بوقوع حدث ما بعد االعتراف
راف تبخسارة االنخفاض في القیمة (مثل تحسن في معدل التصنیف االئتماني للمقترض)، یتم االعتراف برد خسارة االنخفاض في القیمة السابق االع

.بھا في بیان الدخل الشامل الموحد

الموجودات المصنفة باعتبارھا متاحة للبیع)ب(

كان ھناك دلیل موضوعي على أن األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالیة قد تعرضت تقوم المجموعة بنھایة كل فترة مالیة بتقییم ما إذا 
صنفة وفى حالة استثمارات حقوق الملكیة الم.بالنسبة لسندات الدین، تستخدم المجموعة المعیار المشار إلیھ في الفقرة (أ) أعاله.النخفاض في قیمتھا

.لملحوظ أو طویل األجل في القیمة العادلة للورقة المالیة دون تكلفتھا یعتبر دلیال على انخفاض قیمة الموجوداتباعتبارھا متاحة للبیع، فإن االنخفاض ا
لفة االستحواذ التي تم قیاسھا بالفرق بین تك–وإذا تبین وجود دلیل موضوعي على ذلك بالنسبة للموجودات المالیة المتاحة للبیع،  فإن الخسارة  المتراكمة 

عادھا من یتم استب–العادلة الحالیة ناقصا أیة خسارة في انخفاض القیمة بذلك األصل المالي الذي سبق االعتراف بھ ضمن الربح أو الخسارةوالقیمة
ف روال یتم من خالل بیان الربح أو الخسارة الموحد عكس خسائر االنخفاض في القیمة المعت.حقوق الملكیة واالعتراف بھا ضمن الربح أو الخسارة

إذا زادت الحقا القیمة العادلة ألدوات الدین المصنفة باعتبارھا متاحة للبیع، وكان من .بھا في بیان الدخل الشامل الموحد ضمن أدوات حقوق الملكیة
م عكس الموحد، یتالممكن ربط ھذه الزیادة بصورة موضوعیة بوقوع حدث ما بعد االعتراف بخسارة االنخفاض في القیمة ضمن بیان الربح أو الخسارة 

.خسارة االنخفاض من خالل بیان الربح أو الخسارة الموحد

المشتقات وأنشطة التحوط٨-٢

لة في نھایة كل فترة ادیتم االعتراف بالمشتقات مبدئیا بالقیمة العادلة في التاریخ الذي یتم فیھ إبرام عقد األداة المشتقة ویعاد قیاسھا الحقا بقیمتھا الع
ر طبیعة اتعتمد محاسبة التغیرات الالحقة في القیمة العادلة على ما إذا كانت المشتقات مصنفة كأداة تحوط، فإن كان األمر كذلك، یؤخذ في االعتب.تقریر

وتصّنف المجموعة بعض المشتقات على أنھا إما:.البند المتحوط لھ

ثابت (تحوطات القیمة العادلة)تحوطات القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات أو االلتزام ال
 تحوطات لمخاطر معینة ترتبط بالتدفقات النقدیة للموجودات أو المطلوبات المثبتة أو معامالت متوقعة إلى حد كبیر (تحوطات التدفقات

.النقدیة)

إدارة المخاطر الخاصة بھا واستراتیجیة إجراء توثق المجموعة في بدایة المعاملة عالقة التحوط بین أدوات التحوط والبنود المحوطة، وكذلك أھداف 
كما توثق المجموعة تقییماتھا، سواء في بدایة التحوط وعلى أساس مستمر، حول ما إذا كانت المشتقات المستخدمة في .معامالت التحوط المختلفة

.لة أو التدفقات النقدیة للبنود المحوطةمعامالت التحوط وستظل فعالة بشكل كبیر في إجراء المقاصة بین التغییرات في القیمة العاد

شھراً، وُیصنف ١٢تصنف كامل القیمة العادلة لمشتق التحوط كأصل أو التزام غیر متداول عندما تزید فترة االستحقاق المتبقیة للبند المتحوط لھ عن 
.ات المالیة المشتقة كأصل أو التزام متداولُتصنف األدو.شھراً ١٢كأصل أو التزام متداول عندما تقل فترة االستحقاق المتبقیة عن 

تحوطات التدفقات النقدیة)أ(

للتدفقات النقدیة، تیتم االعتراف في بنود الدخل الشامل األخرى بالجزء الفعال في التغیرات في القیمة العادلة للمشتقات المالیة المحددة والمؤھلة كتحوطا
ویتم االعتراف بأي ربح أو خسارة فیما یتعلق بالجزء غیر الفّعال مباشرة في .االحتیاطیات في حقوق الملكیةویتم إظھار ھذا الجزء مجمعاً تحت بند 

.بیان الربح أو الخسارة الموحد ضمن اإلیرادات األخرى أو المصروفات األخرى
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المشتقات وأنشطة التحوط (تتمة)٨-٢

ائر (على سبیل سویعاد تصنیف المبالغ المتجمعة في حقوق الملكیة إلى األرباح أو الخسائر في الفترات التي یؤثر فیھا البند المحوط على األرباح أو الخ
لمتعلقة بالجزء الفعال لمبادالت معدل الفائدة للتحوط من یتم االعتراف باألرباح أو الخسائر ا.المثال عند حدوث البیع المتوقع الذي یتم التحوط لھ)

یتم االعتراف باألرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء الفعال .القروض ذات المعدل المتغیر في بیان الربح أو الخسارة الموحد ضمن "تكالیف التمویل"
تي ومع ذلك، عندما تسفر المعاملة المتوقعة ال.بیان الربح أو الخسارة الموحد ضمن "المبیعات"التصدیر فيلعقود الصرف اآلجلة للتحوط من مبیعات 

حقوق الملكیة  فيیتم التحوط لھا عن االعتراف باألصل غیر المالي (مثال المخزون أو الموجودات الثابتة)، فإن األرباح والخسائر التي تم تأجیلھا سابقا 
یتم االعتراف بالمبالغ المؤجلة بشكل نھائي في األرباح أو الخسائر .الملكیة وإدراجھا في القیاس األولي لتكلفة األصلیتم إعادة تصنیفھا من حقوق 

.باعتبارھا تكلفة السلع المباعة في حالة المخزون أو كاستھالك أو انخفاض القیمة في حالة الموجودات الثابتة

أو عندما ال تعود مطابقة لمعاییر محاسبة التحوط، تبقى أي أرباح أو خسائر موجودة في حقوق الملكیة في عند انتھاء أداة التحوط أو بیعھا أو إلغائھا
وفي حال لم یعد من المحتمل إجراء المعاملة .ذلك الوقت ضمن حقوق الملكیة وتدرج أخیراً عند االعتراف بالمعاملة المتوقعة في األرباح أو الخسائر

.و الخسائر المتراكمة التي أدرجت ضمن حقوق الملكیة یعاد تصنیفھا مباشرة في بیان الربح أو الخسارة الموحدالمتوقعة، فإن األرباح أ

إن التغیرات في القیمة العادلة لألداة المشتقة غیر المؤھلة لمحاسبة التحوط یتم احتسابھا .ھناك أدوات مشتقة محددة ال تكون مؤھلة لمحاسبة التحوط
.مباشرة في بیان الربح أو الخسارة الموحد وتدرج ضمن إیرادات أخرى أو مصروفات أخرى

النقد وشبھ النقد٩-٢

الموحد، فإن النقد وشبھ النقد یتضمن النقد بالصندوق والودائع المحتفظ بھا تحت الطلب لدى المؤسسات المالیة التدفقات النقدیةألغراض عرض بیان 
یوما أو أقل والتي یمكن تحویلھا لمبالغ نقدیة معروفة وال تتعرض ٩٠واالستثمارات عالیة السیولة على المدى القصیر ذات فترات استحقاق أصلیة 

تظھر السحوبات البنكیة على المكشوف تحت بند القروض ضمن المطلوبات .في القیمة والسحوبات البنكیة على المكشوفلمخاطر جوھریة للتغیر 
.المتداولة في بیان المركز المالي الموحد

ذمم مدینة تجاریة وأخرى١٠-٢

ص لتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة بعد خصم مخصیتم االعتراف بالذمم المدینة التجاریة واألخرى مبدئیا بالقیمة العادلة وتقاس الحقا با
.االنخفاض في القیمة

نف الذمم المدینة ُتص.تمثل الذمم المدینة التجاریة المبالغ المستحقة من العمالء نظیر سلع تم بیعھا أو خدمات تم تقدیمھا في نطاق عملیات الشركة العادیة
القروض والذمم المدینة األخرى ھي عبارة عن موجودات مالیة غیر مشتقة ذات دفعات .الیة كقروض وذمم مدینةالتجاریة ضمن فئة الموجودات الم

ویتم تصنیفھا باعتبارھا موجودات متداولة، إذا كان تحصیل المبالغ متوقعا في غضون سنة واحدة .ثابتة أو قابلة للتحدید وال یتم تداولھا في سوق نشطة
.یتم عرض ھذه الذمم المدینة باعتبارھا موجودات غیر متداولةوخالف ذلك، .أو أقل

ویتم االعتراف بھا مبدئیا بالقیمة العادلة وتقاس الحقا .تنشأ الذمم المدینة األخرى عموماً من معامالت خارج األنشطة التشغیلیة االعتیادیة للمجموعة
قابلة  ویتم تصنیفھا باعتبارھا موجودات متداولة في حال كانت.بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي بعد خصم أي انخفاض في القیمة

.للتحصیل خالل عام واحد أو أقل
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مخزون١١-٢

التكالیف ھي عبارة عن مصروفات تم تكبدھا لنقل كل منتج إلى مكانھ وحالتھ.یتم قیاس المخزون بالتكلفة أو بصافي القیمة القابلة للتحقق، أیھما أقل
الحالیة، وذلك على النحو التالي:

على أساس المتوسط المرجح المتحركتكلفة الشراء بعد خصم الحسومات والخصومات -مخزون المستودع.
الیف وتشتمل تكالیف اإلنتاج على تك.وتكالیف اإلنتاج على أساس المتوسط المرجح المتحرك-األعمال قید التنفیذ ومخزون المنتج النھائي

.المواد المباشرة والعمالة المباشرة والتوزیع المناسب للنفقات العامة المخصصة على أساس الطاقة التشغیلیة العادیة

مالقیمة الممكن تحقیقھا سعر البیع المقدر في مسار األعمال العادیة بعد خصم تكالیف اإلنجاز المقدرة والتكالیف المقدرة الالزمة إلتما صافيویمثل 
.عملیة البیع

ذمم دائنة تجاریة وأخرى١٢-٢

صول علیھا في سیاق العمل العادي من الموردین قبل نھایة الذمم الدائنة التجاریة واألخرى ھي التزامات بسداد قیمة البضائع أو الخدمات التي تم الح
ویتم تصنیف الذمم الدائنة التجاریة واألخرى باعتبارھا مطلوبات متداولة في حالة استحقاق الدفع خالل سنة واحدة أو .السنة المالیة والتي لم یتم سدادھا

.وخالف ذلك، یتم عرضھا باعتبارھا مطلوبات غیر متداولة.أقل

.ُتحتسب الذمم الدائنة التجاریة مبدئیاً بالقیمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي

قروض١٣-٢

حصالت وتقاس القروض الحقا بالتكلفة المطفأة، وأي فرق بین المت.یتم االعتراف بالقروض مبدئیا بالقیمة العادلة، مخصوما منھا تكالیف المعاملة المتكبدة
ة معدل ق(مخصوما منھا تكالیف المعاملة) ویتم االعتراف بقیمة االسترداد في بیان الربح أو الخسارة الموحد على مدار فترة القروض باستخدام طری

.الفائدة الفعلي

قروض باعتبارھا ضمن تكالیف المعاملة الخاصة بالقرض إلى القدر الذي یكون فیھ من المحتمل یتم االعتراف بالرسوم المسددة إلنشاء تسھیالت ال
وإلى القدر الذي ال یتبین فیھ وجود دلیل على احتمال .وفي ھذه الحالة، یتم تأجیل الرسوم لحین إجراء السحب.سحب بعض أو جمیع ھذه التسھیالت

م رسملتھا باعتبارھا ضمن المدفوعات المسبقة الخاصة بخدمات السیولة ویتم إطفاؤھا على مدار فترة سحب بعض أو جمیع التسھیالت، فإن الرسوم یت
.التسھیالت المرتبطة بھا

زام المالي ة لاللتالفرق بین القیمة الدفتری.یتم استبعاد القروض من بیان المركز المالي الموحد عندما یتم تنفیذ االلتزام الوارد بالعقد أو إلغائھ أو انقضائھ
ف بھ في عتراالذي تم إطفاؤه أو تحویلھ لطرف آخر والمبلغ النقدي المدفوع، یما في ذلك أي موجودات غیر نقدیة محولة أو مطلوبات تم تحملھا، یتم اال

.األرباح أو الخسائر باعتباره إیرادات أخرى أو تكالیف تمویل

شھراً بعد فترة ١٢ى المجموعة حق غیر مشروط بتأجیل تسویة االلتزام لفترة ال تقل عن یتم تصنیف القروض كمطلوبات متداولة ما لم یتوفر لد
.التقریر

القروضتكالیف ١٤-٢

روري ل ضتضاف تكالیف القروض العامة والمحددة، والعائدة مباشرة إلى حیازة أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤھلة، والتي ھي موجودات تحتاج بشك
من الوقت لتجھیزھا لالستخدام المقصود لھا أو بیعھا، إلى تكلفة تلك الموجودات إلى حین تجھیز الموجودات لالستخدام المقصود لھا أو لفترة أساسیة

.بیعھا

القتراض ایتم خصم إیرادات االستثمار المحققة باالستثمار المؤقت للقروض المحددة ریثما یتم خصم نفقاتھا لتأھیل الموجودات من خالل تكالیف 
.المستحقة للرسملة

.األخرى ضمن بیان الربح أو الخسارة الموحد في الفترة المالیة التي تحدث فیھاالقروضویتم إدراج جمیع تكالیف 
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منافع الموظفین١٥-٢

التزامات قصیرة االجل١-١٥-٢

عن األجور والرواتب، بما في ذلك المنافع غیر النقدیة واإلجازات السنویة والمرضیة المتراكمة والمتوقع تسویتھا بشكل كامل خالل تدرج المطلوبات
بالغ المتوقع ا بالمھشھراً بعد نھایة الفترة التي یقدم فیھا الموظفون الخدمة ذات العالقة فیما یتعلق بخدمات الموظفین حتى نھایة فترة التقریر ویتم قیاس١٢

.وتدرج المطلوبات ضمن ذمم دائنة تجاریة وأخرى.دفعھا عند تسویة المطلوبات

منافع بعد التوظیف٢-١٥-٢

.تنفذ المجموعة لوائح منافع واشتراكات التقاعد المحددة

الئحة اشتراكات التقاعد المحددة)أ(

ولیس لدى المجموعة أي التزامات أخرى .المعاشات التي تدار بشكل عام على أساس إلزاميتقوم المجموعة بسداد االشتراكات الخاصة بلوائح تأمین 
القدر یتم االعتراف باالشتراكات المدفوعة مسبقا كأصل إلى.ویعترف باالشتراكات ضمن تكلفة الموظفین عند استحقاقھا.بالسداد بعد سداد االشتراكات

.لمدفوعات المستقبلیةالذي یتاح فیھ االسترداد النقدي أو خفض ا

الئحة المنافع المحددة)ب(

المنافع المحددة مااللتزام المعترف بھ في بیان المركز المالي فیما یتعلق بمكافأة نھایة الخدمة ولوائح منافع المعاشات المحددة القیمة الحالیة اللتزایمثل
.ویتم احتساب التزام المنافع المحددة سنویا باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة.في نھایة فترة التقریر المالي

ائدة على سندات فویتم تحدید القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة عن طریق خصم التدفقات النقدیة الخارجة المستقبلیة المقدرة وباستخدام معدل ال
وفي حال عدم وجود سوق واسعة لھذه .عملة التي ُتسدد بھا المنافع والتي لھا آجال تقارب آجال تلك االلتزاماتالشركات عالیة الجودة والمقومة بال

.السندات، یتم تطبیق أسعار سوق السندات الحكومیة

ي الفترة التي ي حال كانت مادیة، فیتم االعتراف بمكاسب وخسائر إعادة القیاس الناتجة عن التسویات والتغییرات السابقة في االفتراضات االكتواریة، ف
ویتم إدراجھا في األرباح المدورة في بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد وفي بیان المركز .حدثت فیھا ومباشرة في بنود الدخل الشامل األخرى

.المالي الموحد، إن وجدت

منافع أخرى قصیرة األجل للموظفین٣-١٥-٢

یتم و.منافع الموظفین قصیرة األجل على أساس غیر مخصوم ویتم إدراجھا بالمصروفات عند تقدیم الخدمة ذات الصلةیتم قیاس االلتزامات عن 
داد ھذا بس االعتراف بااللتزام عن المبلغ المتوقع سداده بموجب مكافآت نقدیة قصیرة األجل إذا كان لدى المجموعة التزام قانوني أو استداللي حالي

.مة السابقة للموظف وأن یكون باإلمكان قیاس ھذا االلتزام بشكل یعتمد علیھالمبلغ نتیجة للخد

المخصصات١٦-٢

ُتحتسب المخصصات عندما یترتب على المجموعة التزام قانوني أو ضمني حالي نتیجة ألحداث سابقة، ویكون من المحتمل أن یقتضي األمر خروج 
  .ةوال یتم االعتراف بالمخصصات المتعلقة بخسائر التشغیل المستقبلی.االلتزام قد تم تقدیره على نحو موثوق بھموارد لتسویة االلتزام، ویكون مبلغ 

احتساب یتم.وفي حالة وجود عدد من االلتزامات المماثلة، یتم تحدید احتمال الحاجة إلى تدفقات نقدیة صادرة للتسویة بمراعاة فئة االلتزامات ككل
.ود احتمال ضئیل بخروج موارد تتعلق بأي بند ُمدرج في نفس فئة االلتزاماتالمخصص حتى مع وج

یة للقیمة لیتم قیاس المخصصات بالقیمة الحالیة للنفقات المتوقع طلبھا لتسویة االلتزام باستخدام معدل قبل خصم الضریبة یعكس تقییمات السوق الحا
.عتراف بالزیادة في المخصص التي تنشأ بسبب مرور الوقت كمصروفات فوائدویتم اال.الزمنیة للمال والمخاطر المصاحبة لاللتزام
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االعتراف باإلیرادات١٧-٢

ة من الحسومات  السلع التي تم توریدھا وتدرج صافیتقاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمبالغ المالیة المستلمة أو المستحقة وھي تمثل المبالغ المستحقة مقابل 
تعترف المجموعة باإلیرادات عندما یكون من .والخصومات التجاریة والعوائد والمبالغ المحصلة نیابة عن الغیر بما في ذلك ضرائب القیمة المضافة

یة إلى المجموعة وعندما تتحقق معاییر محددة لكل من أنشطة الممكن قیاسھا بشكل موثوق وعندما یكون من المرجح أن تؤول منفعة اقتصادیة مستقبل
وتعتمد المجموعة في تقدیراتھا على النتائج السابقة مع األخذ في الحسبان نوع العمیل والمعاملة وتفاصیل كل اتفاق .المجموعة كما ھو موضح أدناه

.على حدة

بیع منتجات الصلب)أ(

بتسلیم وعةتقوم المجمیتم االعتراف بمبیعات البضائع عندما .متنوعة من منتجات الصلب والمنتجات الثانویةتقوم المجموعة بتصنیع وبیع مجموعة 
قبول العمیل  ىالمنتجات إلى العمیل، ویتمتع العمیل بمطلق الحریة في اختیار منفذ وسعر بیع المنتجات، وأال یكون ھناك التزام غیر مستوف بما یؤثر عل

.للمنتجات

البیع مع دالتسلیم إال بعد شحن البضائع إلى الموقع المحدد وتحویل مخاطر التقادم والخسائر إلى العمیل، وإما أن یقبل العمیل المنتجات وفقا لعقوال یتم
.انقضاء أحكام القبول أو أن یكون لدى المجموعة دلیل موضوعي على استیفاء جمیع معاییر القبول

یتم .ت على أساس السعر المحدد في عقود البیع، صافیة من خصومات المشتریات بالجملة التقدیریة والعوائد عند البیعویتم قیاس اإلیرادات من المبیعا
یتم تقییم الخصومات على مشتریات الجملة على أساس المشتریات السنویة .االستعانة بالخبرة المتراكمة لتقدیر وترتیب الخصومات والمردودات

.یوما٩٠إلى ٣٠نصر من عناصر التمویل قائم حالیا ألن المبیعات تتم بفترة ائتمان لمدة تتراوح من ال یعد أي ع.المتوقعة

تكالیف اإلدارة والخدمات)ب(

.یتم االعتراف برسوم اإلدارة والخدمات في الفترة المحاسبیة التي تم فیھا تقدیم الخدمات

إیرادات فوائد)ج(

وعند انخفاض قیمة أي أصل مالي مصنف ضمن فئة القروض والذمم المدینة، تقوم .باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعليیتم االعتراف بإیرادات الفوائد 
لفائدة الفعلي االمجموعة بتخفیض القیمة الدفتریة إلى القیمة القابلة لالسترداد، باعتبارھا التدفق النقدي التقدیري المستقبلي مخصوما على أساس معدل

ویتم االعتراف بإیرادات الفوائد على القروض والذمم المدینة التي انخفضت قیمتھا .داة المالیة، ویستمر االعتراف بالخصم كإیرادات فوائداألصلي لأل
.باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي األصلي

إیرادات توزیعات األرباح)د(

قد یحتاج ومع ذلك، ف.وھذا ینطبق حتى وإن تم سدادھا من أرباح ما قبل االستحواذ.المدفوعاتتثبت توزیعات األرباح عندما یتأكد الحق في استالم ھذه 
  .٤-٧-٢األمر إلى اختبار االنخفاض في القیمة باالستثمار كنتیجة لذلك، أنظر اإلیضاح رقم 

عقود اإلیجار التشغیلي١٨-٢

تمت وتظھر المدفوعات التي.من مخاطر ومكاسب الملكیة باعتبارھا إیجارات تشغیلیةیتم تصنیف اإلیجارات التي یتحمل فیھا المؤجر جزءا كبیراً 
فترة رتحت بند اإلیجارات التشغیلیة (بعد خصم أي حوافز یتم استالمھا من المؤجر) في بیان الدخل الشامل الموحد بطریقة القسط الثابت على مدا

.اإلیجار

اشتراكات الصندوق االجتماعي١٩-٢

.من صافي الربح المعدل الموحد للسنة في صندوق دعم األنشطة الریاضیة والثقافیة واالجتماعیة والخیریة %٢٫٥المجموعة بسداد اشتراكات تعادل تقوم
.٢٠٠٨لسنة  ١٣ویتم عرض ذلك في بیان التغیرات في حقوق الملكیة كمبلغ مخصص من الربح وفقا للقانون رقم 
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٢٦

(تتمة)الھامةالمحاسبیةالسیاساتملخص٢

توزیعات األرباح٢٠-٢

وعة، في میتم االعتراف بمطلوبات توزیعات األرباح لمبلغ توزیعات األرباح المعلنة، والتي تم التصریح بھا بشكل مناسب ولم تعد تخضع لتقدیر المج
في  یتم االعتراف بمطلوبات توزیع األرباح كتحمیل مباشر على األرباح المدورة.التقریرأو قبل نھایة فترة التقریر ولكن ال یتم توزیعھا في نھایة فترة 

.بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد، مع عرض أي مبالغ غیر مسددة ضمن ذمم دائنة تجاریة وأخرى في بیان المركز المالي الموحد

البنود االستثنائیة٢١-٢

.االستثنائیة بشكل منفصل في البیانات المالیة الموحدة إذا اقتضى األمر وذلك من أجل فھم األداء المالي للمجموعة بشكل أفضلیتم اإلفصاح عن البنود 
.وھي تمثل بنودا مادیة للدخل أو المصروف والتي تم عرضھا بشكل منفصل نتیجة لما تمثلھ طبیعتھا أو قیمتھا من أھمیة

ربحیة السھم٢٢-٢

الربحیة األساسیة للسھم الواحد بقسمة:تحتسب 

الربح أو الخسارة العائدة لمالكي المجموعة العادیین.
وباستبعاد  ةعلى المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل السنة المالیة، المعدلة لبنود المكافآت في األسھم العادیة الصادرة خالل السن

.أسھم الخزینة

.م المخففة األرقام المستخدمة في تحدید ربحیة السھم األساسیة لتأخذ في عین االعتبار تأثیرات األسھم العادیة المحتملة المخففةتعدل ربحیة السھ

التقدیرمنالتأكدعدملحاالتالرئیسیةوالمصادرالھامةاألحكام٣

األمر من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات معینة حول القیم ، یتطلب ٢عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة، المبینة في اإلیضاح رقم 
وتستند التقدیرات واالفتراضات المرتبطة بھا إلى الخبرة السابقة والعوامل .الدفتریة للموجودات والمطلوبات التي ال تظھر بسھولة من مصادر أخرى

یتم االعتراف .وتتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات األساسیة بشكل مستمر.التقدیراتوقد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه .األخرى التي تعتبر مالئمة
.بأي تعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في السنة التي یتم فیھا التعدیل

األحكام الھامة في تطبیق السیاسات المحاسبیة١-٣

ان لھا أكبر عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للمنشأة والتي كبوضعھا فيلتي قامت اإلدارة فیما یلي األحكام الھامة، باستثناء تلك المتعلقة بالتقدیرات، ا
األثر على المبالغ المعترف بھا في البیانات المالیة الموحدة:

٧م كشركة زمیلة (إیضاح .م.تصنیف شركة قطر لتغلیف المعادن ذ(
 ٢٧التزامات إعادة تأھیل الموقع (إیضاح(
 ٨(إیضاح ضریبة الدخل(

المصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة٢-٣

اطر كبیرة في خمبین أدناه االفتراضات الرئیسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى للتقدیرات غیر المؤكدة في تاریخ التقریر، التي لھا م
والمطلوبات خالل السنة المالیة القادمة:التسبب بإحداث تعدیل جوھري على القیم الدفتریة للموجودات 

 ٦إیضاح رقم (–األعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات والمصانع والمعدات(  
 ٧االستثمارات في شركة زمیلة: حسابات القیمة االستخدامیة (إیضاح(
 ١٠تقدیر صافي القیمة القابلة للتحقق للمخزون (إیضاح(
١٧ة للموظفین (إیضاح تقدیر مخصص مكافآت نھایة الخدم(
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٢٧

النقدوشبھنقد٤

٢٠١٧٢٠١٦

٧٤٧٫٥٢١١٫٠٩٨٫٠٥٢نقد لدى البنوك
١٠٦٩٢نقد في الصندوق

٧٤٧٫٦٢٧١٫٠٩٨٫١٤٤

لغرض بیان التدفقات النقدیة الموحد، فإن النقد وشبھ النقد یتضمن اآلتي:

٢٠١٧٢٠١٦

٧٤٧٫٦٢٧١٫٠٩٨٫١٤٤أرصدة بنكیة ونقد
)١٣٣٫٨٢١()١١٦٫٤٩٣(ناقصا: حسابات توزیع األرباح

٦٣١٫١٣٤٩٦٤٫٣٢٣

عد من قبل بحسابات توزیعات األرباح ھي عبارة عن المبلغ المودع في البنك لقیمة توزیعات األرباح المعلنة للسنة المعنیة، والتي لم یتم استالمھا 
.المساھمین

  ثابتةودائع٥

٦٫٩٧٣٫٣٧١: ٢٠١٦(، ٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في لایر قطري ٧٫٠٤١٫٠٧٥یوما ما قیمتھ ٩٠بلغت الودائع الثابتة ذات فترات استحقاق تزید عن 
 %٣٫٦إلى  %٢٫٥یبلغ فعلیة ي باللایر القطري بمتوسط أسعار فائدة یتم االحتفاظ بالودائع الثابتة لدى البنوك والمقومة بشكل أساس.لایر قطري)

  .)%٣٫٦إلى %٢٠١٦:١٫٣٦(
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٢٨

ومعداتومصانعممتلكات٦

مبان
آلیات مصانع 

أثاث ومعدات أخرىومعدات
أعمال رأسمالیة 

اإلجماليقید التنفیذ

التكلفة

٦٫٥٩٨٫٣٦١  ٩١٫٠٦٥٢٢٢٫٤٥٣  ٥٫٥٩٤٫٥٦٤  ٢٠١٦٦٩٠٫٢٧٩ینایر ١كما في 

١١٦٫٨٥٧١٥٠٫٩٨١-٣٤٫١٢٤-إضافات

-)١٢٥٫٦٢٦(٦٫٤٢٥  ٩٫٤٤٥١٠٩٫٧٥٦تحویالت

)٤٤٫٨٠٨(-)٢٫٨٨١()٤١٫٩٢٧(-استبعادات

٦٫٧٠٤٫٥٣٤  ٥٫٦٩٦٫٥١٧٩٤٫٦٠٩٢١٣٫٦٨٤  ٢٠١٦٦٩٩٫٧٢٤دیسمبر ٣١كما في 

٨٦٫١٢٠٨٦٫١٢٠---إضافات

-)٢٧٥٫٧١١(٣٣٫٥٢١٢٣٥٫٣١٦٦٫٨٧٤تحویالت

)٣٧٫١٣٩(-)١٫٢٦٠()٣٥٫٨٧٩(-استبعادات

٢٠١٧٧٣٣٫٢٤٥٥٫٨٩٥٫٩٥٤١٠٠٫٢٢٣٢٤٫٠٩٣٦٫٧٥٣٫٥١٥دیسمبر ٣١كما في 

االستھالك المتراكم:

٢٫٧٧٠٫٢٠٥-٢٠١٦٣٣٦٫٤٠٢٢٫٣٥٩٫٧٠٤٧٤٫٠٩٩ینایر ١كما في 

--)١(١-إعادة التصنیف

٦٤٫٥٩٤  -  -  ٦٤٫٥٩٤  -انخفاض القیمة

٢٢٥٫٣٥٣-٥٫٤٩٤  ٢٢٫٨٣٤١٩٧٫٠٢٥محمل للسنة

)٢٦٫٥٩٦(-)٢٫٣٩٤()٢٤٫٢٠٢(-استبعادات

  ٣٫٠٣٣٫٥٥٦-٢٠١٦٣٥٩٫٢٣٦٢٫٥٩٧٫١٢٢٧٧٫١٩٨دیسمبر ٣١كما في 

٢٢٥٫٤٢٢-٢٢٫٦٨٣١٩٦٫٣٥٦٦٫٣٨٣محمل للسنة

)٢٥٫٨٣٢(-)١٫٢٥٥()٢٤٫٥٧٧(-استبعادات

٣٫٢٣٣٫١٤٦-٢٠١٧٣٨١٫٩١٩٢٫٧٦٨٫٩٠١٨٢٫٣٢٦دیسمبر ٣١كما في 

صافي القیمة الدفتریة:

٢٠١٧٣٥١٫٣٢٦٣٫١٢٧٫٠٥٣١٧٫٨٩٧٢٤٫٠٩٣٣٫٥٢٠٫٣٦٩دیسمبر ٣١كما في 

٢٠١٦٣٤٠٫٤٨٨٣٫٠٩٩٫٣٩٥١٧٫٤١١٢١٣٫٦٨٤٣٫٦٧٠٫٩٧٨دیسمبر ٣١كما في 

إیضاحات:

لایر  ٥٦٫٦٢٠: ٢٠١٦لایر قطري (٤٥٫٨٩٥بقیمة تتضمن الممتلكات والمصانع والمعدات معززات المواد المحفزة بصافي قیمة دفتریة )١
.قطري)

ملیون لایر قطري) تمثل منشآت صناعیة وإداریة ٢٠١٦:٣٤٠ملیون لایر قطري (٣٥١إن المباني والتي تظھر بصافي قیمة دفتریة تبلغ )٢
.، على مدى فترة عمر الشركةاألمومرافق أقیمت على أرض مستأجرة من قطر للبترول، الشركة 

٢٠١٦:٢٢ملیون لایر قطري (٢٠تتضمن المصانع واإلنشاءات قطع غیار رأسمالیة وقطع غیار قابلة للتدویر بصافي قیمة دفتریة تبلغ )٣
  .سنة ٢٥و١٥ملیون لایر قطري) والتي لھا أعمار إنتاجیة تتراوح بین 

مازالت الموجودات المستھلكة بالكامل قید االستخدام على النحو اآلتي:)٤

مبان(بمالیین الریاالت القطریة)
آلیات مصانع 

ومعدات
أثاث ومعدات 

اإلجماليأخرى
١٣٦٫٩١٫٠٤٣٫٢٦٣٫٠١٫٢٤٣٫١مستھكلة بالكامل 
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اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة
(جمیع المبالغ بآالف الریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)

٢٩

(تتمة)ومعداتومصانعممتلكات  ٦

بیان الربح أو الخسارة الموحد كالتالي:ھالك في تم توزیع تكلفة االست )٥

٢٠١٧٢٠١٦

٢٢١٫٥٣٢٢٢١٫٨٣١)٢٢مبیعات (إیضاح  تكلفة
٣٫٢٥٣٢٫٨٨٤)٢٥مصروفات عمومیة وإداریة (إیضاح 

٦٣٧٦٣٨مصروفات البیع
٢٢٥٫٤٢٢٢٢٥٫٣٥٣

التشغیلیة ، إغالق وخفض قیمة بعض محطات اإلنتاج في قطر نتیجة المشاكل ٢٠١٦دیسمبر ٣١خالل السنة المنتھیة في قررت المجموعة  )٦
.ملیون لایر قطري ٦٥وبلغ إجمالي قیمة االنخفاض في القیمة .والبیئیة

األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمصانع والمعدات-التقدیرات الھامة 

-٢االستھالك كما ھو مبین باإلیضاحتحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجیة التقدیریة والقیم المتبقیة للممتلكات والمصانع والمعدات لغرض احتساب 

رة والقیم تتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة المقد.یتم تحدید ھذا التقدیر باألخذ في االعتبار االستخدام المتوقع لألصل والتقادم الفعلي والفني والتجاري .٥

في نھایة السنة، .في التقدیرات المحتسبة على أساس مستقبليالمتبقیة وطرق حساب االستھالك بنھایة كل فترة تقریر مالي مع بیان أثر أي تغییرات 

.قدرت اإلدارة عدم حدوث تغییرات على ھذه التقدیرات

مقابل العمر اإلنتاجي الحالي مع ثبات جمیع المتغیرات األخرى، فإن ربح السنة سوف  %٥في نھایة السنة، إذا ازداد/ انخفض العمر اإلنتاجي بنسبة 

.ملیون لایر قطري)١١٫٢٦: یزداد/ ینخفض بما قیمتھ ٢٠١٦ملیون لایر قطري (١١٫٢٧ما قیمتھ یزداد أو ینخفض ب

زمیلةشركاتفياستثمارات٧

، وھي تعتبر، في رأي أعضاء حقوق الملكیةوالتي یتم احتسابھا باستخدام طریقة ٢٠١٧دیسمبر ٣١مبین أدناه الشركات الزمیلة للمجموعة كما في 
بر یعت.المنشآت المبینة أدناه لدیھا رأس مال یتكون فقط من أسھم عادیة، وھي مملوكة مباشرة للمجموعة.جوھریة بالنسبة للمجموعةمجلس اإلدارة،

.بلد التأسیس أو التسجیل أیضا مقر األعمال الرئیسي، ونسبة حصص الملكیة ھي نفس نسبة حقوق التصویت المحتفظ بھا

مقر العمل/
طریقة القیاسطبیعة العالقةالملكیة (%)نسبة   بلد التأسیس

٢٠١٧٢٠١٦

(ب .م.شركة فوالذ القابضة ش طریقة حقوق الملكیةشركة زمیلة%٢٥%٢٥مملكة البحرین)١©
طریقة حقوق الملكیةشركة زمیلة%٣١٫٠٣%٣١٫٠٣المملكة العربیة السعودیة)٢شركة صلب ستیل (
طریقة حقوق الملكیةشركة زمیلة%٥٠%٥٠دولة قطر)٣(.م.م.المعادن ذشركة قطر لتغلیف 

.الشركات الزمیلة أعاله ھي منشآت خاصة ال یتوافر لھا أسعار مدرجة

©ب .م.شركة فوالذ القابضة ش)١

.في مملكة البحرین٢٠٠٨یونیو ٢٦ب) ھي شركة مساھمة بحرینیة مقفلة تأسست في .م.شركة فوالذ القابضة (ش

ب) ھي شركة قابضة لمجموعة من الشركات الصناعیة/ التجاریة التي تعمل في تصنیع وبیع العدید من المنتجات .م.إن شركة فوالذ القابضة (ش
.الفوالذیة



صناعات قطر ش.م.ق.
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٣٠

  (تتمة)زمیلةشركاتفياالستثمارات٧

شركة صلب ستیل)٢

.وتتمثل أنشطة الشركة الرئیسیة بتصنیع وبیع منتجات الفوالذشركة صلب ستیل ھي شركة تأسست في المملكة العربیة السعودیة، 

.م.م.شركة قطر لتغلیف المعادن ذ)٣

تھا من قبل وتتم إدار.تتمثل أنشطة شركة قطر لتغلیف المعادن في صنع القضبان المغلفة براتنجات اإلیبوكسي.م.م.شركة قطر لتغلیف المعادن ذ
.المجموعة بموجب اتفاقیة خدمات اإلدارة

م كشركة زمیلة.م.تصنیف شركة قطر لتغلیف المعادن ذ-األحكام الھامة 

یقتضي .المتبقیة%٥٠م، مع احتفاظ الشركة القطریة للصناعات التحویلیة بنسبة .م.في شركة قطر لتغلیف المعادن ذ%٥٠لدى المجموعة حصة بنسبة 
س ویتم اختیار الرئی.م تعیین عضو مجلس اإلدارة من قبل كل شركة.م.كل من النظام األساسي واتفاقیة المساھم لدى شركة قطر لتغلیف المعادن ذ

السیطرة من ربالتناوب بین شركة قطر ستیل وشركة قطر للصناعات التحویلیة، ویكون للرئیس الصوت المرجح عند التصویت، وبالتالي، ال یتم إظھا
.وتشترط األحكام الحالیة بالمجلس أن یتم تعیین الرئیس من قبل الشركة القطریة للصناعات التحویلیة.قبل المنشأة التي ال تعین رئیس مجلس اإلدارة

ن تناوب ة الحالیة للمجلس، إال أوقد قدرت المجموعة أنھ على الرغم من أن الرئیس یتم تعیینھ من قبل الشركة القطریة للصناعات التحویلیة في الفتر
لھا كشركة زمیلة ویتم تسجی.م.م.الوظیفة یحد من قدرة المجموعة على ممارسة نفوذھا وبالتالي تقوم بتصنیف حصصھا في قطر لتغلیف المعادن ذ

  .٤-٢-٢باستخدام طریقة حقوق الملكیة كما ھو مبین باإلیضاح 

ا لطریقة حقوق الملكیة كما یلي: القیمة الدفتریة لالستثمارات المحتسبة وفق

٢٠١٧٢٠١٦

١٫٢٩٢٫٦١٢١٫١٧٢٫٤٥٣©ب .م.شركة فوالذ القابضة ش

١١٨٫٤٣١٢١٦٫٩٤٧شركة صلب ستیل

٢٧٫٧٤٥٦٢٫٠٠٩.م.م.شركة قطر لتغلیف المعادن ذ

١٫٤٣٨٫٧٨٨١٫٤٥١٫٤٠٩

:٢٠١٧دیسمبر ٣١وفقا لطریقة حقوق الملكیة تم تغییرھا كالتالي في الفترة المنتھیة في القیمة الدفتریة لالستثمارات المحتسبة 

٢٠١٧٢٠١٦

١٫٤٥١٫٤٠٩١٫٣٩٦٫٢٦١الرصید في بدایة السنة

)٥٫٠٠٠()٤٠٫٠٠٠(توزیعات أرباح من شركات زمیلة محتسبة باستخدام طریقة حقوق الملكیة 

٢٧٫٩٤٣٤٨٫٦٦٠حصة من نتائج شركات زمیلة

-٩٨٫٣٢٠)١مساھمات رأس المال اإلضافي (

-)١٠١٫٢٦١(تكلفة االنخفاض في القیمة

٢٫٣٧٧١١٫٤٨٨صافي حصة الدخل الشامل اآلخر

١٫٤٣٨٫٧٨٨١٫٤٥١٫٤٠٩الرصید في نھایة السنة

وھي شركة زمیلة، كما ©.ب.م.شركة فوالذ القابضة ش) تمثل مساھمات رأس المال اإلضافي قرض بدون فائدة مقدم للشركة الزمیلة للمجموعة،١(
.١٩ھو مبین في اإلیضاح 
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٣١

  (تتمة)زمیلةشركاتفياتاالستثمار٧

كات تفصح المعلومات المعروضة في البیانات المالیة للشر.للشركات الزمیلة المادیة بالنسبة للمجموعةالملخصة یوضح الجدول التالي المعلومات المالیة 
وتم تعدیلھا لتعكس التعدیالت التي تمت من قبل المنشأة عند استخدام طریقة حقوق الملكیة، بما .الزمیلة ذات العالقة ولیس حصة الشركة في ھذه المبالغ

.بیةفي ذلك تعدیالت القیمة العادلة والتغییرات في فروق السیاسة المحاس

.م.م.شركة قطر لتغلیف المعادن ذشركة صلب ستیل©ب .م.شركة فوالذ القابضة شالملخصبیان المركز المالي 

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

٢٫٣١٧٫٧٨٢٢٫٤٧٤٫٦٧٢٦٦٩٫٢٨٨٨٨٢٫٢٠٣١٠٠٫٢٠٠٢٧٩٫٩٧٩موجودات متداولة

٥٫٩٨١٫٩٥٠٦٫١٩٦٫٧٣٣٢٫٣٠٨٫٣٧٧٢٫١٩٤٫٦٣٥١٢٫٦٠٣١٢٫٣٧٥موجودات غیر متداولة

)١٤٢٫٨٠٥()٣٠٫٧٤٩()١٫٤١٣٫٨٤٥()٨٧٦٫١٩٨٫١()٧١٦٫٠٠١٫٢()١٫٤٠١٫١٦٢(مطلوبات متداولة

)٩١٦()١٫١٠٨()١٫١٢٧٫٤٤٩()٨٣١٫٢٩٠٫١()٦٥٥٫٦٠٨٫٣()٣٫٣٥٨٫٢١٣(مطلوبات غیر متداولة

٨٠٫٩٤٦١٤٨٫٦٣٣  ٣٫٥٤٠٫٣٥٧٣٫٠٦١٫٠٣٤٤٨٧٫٩٥٨٥٣٥٫٥٤٤صافي الموجودات

%٥٠%٥٠%٣١٫٠٣%٣١٫٠٣%٢٥%٢٥حصة المجموعة %

٨٨٥٫٠٨٩٧٦٥٫٢٥٩١٥١,٤١٣١٦٦٫١٧٩٤٠٫٤٧٣٧٤٫٣١٧حصة المجموعة باللایر القطري

---)١٠١٫٢٦١()٢٧٠٫٠٠٠()٢٧٠٫٠٠٠(خسارة االنخفاض في القیمة وخسائر أخرى

--٦٨٤٫٨٠٤٦٨٤٫٨٠٤٦٨٫٢٧٩٦٨٫٣٣٤الشھرة

--  )٥,٥(-٦٦٠٦٦٠تعدیل حقوق الملكیة ما قبل االستحواذ

)١٢٫٣٠٨()١٢٫٧٢٨(--)٦٫٣٣٣()٦٫٣٦٧(استبعاد الھامش بین الشركات

--)١٧٫٠٦١(-)١٫٩٣٧()١٫٥٧٤(تعدیالت أخرى

١٫٢٩٢٫٦١٢١٫١٧٢٫٤٥٣١١٨٫٤٣١٢١٦٫٩٤٧٢٧٫٧٤٥٦٢٫٠٠٩القیمة الدفتریة

.م.م.شركة قطر لتغلیف المعادن ذشركة صلب ستیل©ب .م.شركة فوالذ القابضة شالملخصةبیانات الدخل الشامل 

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

٣٫٨٠٨٫٢٩٢٢٫٨٩٢٫٤٧٣٥١٦٫٩٧٠٨٧٤٫٧٢٤١١٦٫٣٢٢٧٩٢٫٠٦٨اإلیرادات

٣٢٫٣١٨١٢٫٣١٢١٠٠٫١٣٤)١٢٢٫٩٦٩()٨٩٫٠٢٠(٧٧٫٩٨٣الربح/ (الخسارة) من العملیات المستمرة / للسنة 

---١٫٠١٤٣٫٦٦٧-الدخل الشامل األخر

٣٢٫٣١٨١٢٫٣١٢١٠٠٫١٣٤)١٢٢٫٩٦٩()٨٨٫٠٠٦(٧٧٫٩٨٣مجموع الدخل (الخسارة) الشاملة للسنة

)٥٫٠٠٠()٤٠٫٠٠٠(----توزیعات أرباح مستلمة من شركات زمیلة

االستخدامیةحسابات القیمة -تقدیرات ھامة 

شركات لوفقا للسیاسة المحاسبیة، تقوم المجموعة عند وجود دلیل موضوعي على االنخفاض في القیمة باختبار ما إذا كانت االستثمارات الھامة في ا
تم تحدید المبلغ القابل لالسترداد من كل استثمار على حدة بناء على حساب القیمة .الزمیلة قد تعرضت ألي انخفاض في القیمة في كل فترة تقریر

.االستخدامیة، والتي تقتضي وضع افتراضات لھا

ویتم.اتووتستخدم ھذه العملیات الحسابیة توقعات التدفقات النقدیة على أساس الموازنات المالیة إلدارة الشركة الزمیلة والتي تغطي فترة خمس سن
جة في تتفق معدالت النمو ھذه مع التوقعات المدر.استنتاج التدفقات النقدیة ما بعد فترة الخمس سنوات باستخدام معدالت النمو التقدیریة الموضحة أدناه

.تقاریر المجال الصناعي الخاص بالبلد الذي تعمل فیھ كل شركة زمیلة
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٣٢

  (تتمة)زمیلةشركاتفياتاالستثمار٧

ول التالي االفتراضات الرئیسیة:یوضح الجد

صلب ستیل
الشركة

فوالذ القابضة 
©.ب.م.ش

%١٩%٩معدل مبیعات بالجملة (% معدل النمو السنوي)

%٣%٢٫٧معدل النمو طویل األجل (%)

%١٧%١٣متوسط إجمالي ھامش الربح في الموازنة 

%١٢%١١معدل الخصم (%)

المخصصة لالفتراضات الرئیسیة كل على حدة كالتالي:حددت اإلدارة القیم 

المنھج المستخدم في تحدید القیماالفتراض

حجم المبیعات
على مدار فترة الخمس سنوات ؛ استنادا إلى األداء السابق وتوقعات المتوقعمتوسط معدل النمو السنوي 

.اإلدارة لتطور السوق

معدل النمو طویل األجل
.متوسط معدل النمو المرجح المستخدم الستنتاج التدفقات النقدیة التي تتجاوز فترة الموازنةویمثل ذلك 

.وتتطابق المعدالت مع التوقعات المدرجة في تقاریر المجال الصناعي

.استنادا إلى األداء السابق وتوقعات اإلدارة بخصوص المستقبلإجمالي ھامش الربح في الموازنة

.المخاطر المحددة المرتبطة بالمجال الصناعي ذي العالقة والدول التي تعمل فیھا الشركات الزمیلةیعكسمعدالت الخصم

شركة صلب ستیل

شھدت شركة صلب ستیل، وھي شركة زمیلة، خالل الفترة الحالیة انخفاضا كبیرا في عملیاتھا وواجھت مشكالت للسیولة ولم تستوف بعض شروط 
.وقد نتج ھذا الوضع عن القیود المفروضة على التصدیر، وموقع المصنع، وكذلك الحالة االقتصادیة الساكنة التي تعمل فیھا الشركة الزمیلة.الدین

تسجیل ل جةتشیر ھذه الظروف إلى وجود انخفاض في القیمة، بحیث قامت إدارة المجموعة بإجراء تقدیر للقیمة االستخدامیة لتقییم ما إذا كان ھناك حا
ولتحقیق ذلك، تم استخدام خطة أعمال حدیثة، والتي وضعت في الحسبان التغیرات األخیرة في ظروف السوق والنظرة المتوقعة .تكلفة انخفاض القیمة

مة في الجدول خدوتم عرض االفتراضات المست.وكان أحد التغییرات الرئیسیة في ظروف السوق الحالیة ھو السماح للشركة بالتصدیر بحریة.لألعمال
.أعاله

ملیون لایر قطري عن شرکة صلب ١٠١٫٢٦باالعتراف بتكلفة االنخفاض في القیمة بمبلغ ٢٠١٧دیسمبر ٣١قامت المجموعة خالل السنة المنتھیة في 
.٢٠١٧دیسمبر ٣١ي ملیون لایر قطري کما ف ١١٨٫٤ستیل حیث توصلت إلى القیمة الدفتریة التي تمثل القیمة القابلة لالسترداد بمبلغ 

ح للسنة:ایلخص الجدول تأثیر الزیادة/ النقصان في االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في حساب القیمة االستخدامیة على تكلفة انخفاض القیمة واألرب

تكلفة االنخفاض في القیمةتغیر في االفتراض
كان من الممكن أن تكون 

التأثیر على األرباح
للسنة 

نقص في االفتراضزیادة في االفتراضنقص في االفتراض زیادة في االفتراض زیادة أو نقص بمبلغ

٤٧٫٥٩٢)٥١٫٧٦٣(١٥٣٫٠٢٤٥٣٫٦٦٩%٠٫٥معدل الخصم (%)

)٣٥٫٠٢١(ال ینطبق١٣٦٫٢٨٢ال ینطبق%٠٫٥معدل النمو طویل األجل (%)

)٨٫٠٨٧(٩٣٫١٧٤١٠٩٫٣٤٨٨٫٠٨٧%١إجمالي ھامش الربح في الموازنة (%)

)٦٢٫١٨٥(٣٩٫٠٧٦١٦٣٫٤٤٦٦٢٫١٨٥%١مبیعات بالجملة (% معدل النمو السنوي)

لمعقول اوبالتالي، لیس من .إن معدل النمو طویل األجل الذي استخدمتھ اإلدارة مساویا لمعدل التضخم في االقتصاد الذي تعمل فیھ شركة صلب ستیل
.ھذا االفتراضقیاس الحساسیة تجاه زیادة 



صناعات قطر ش.م.ق.
٢٠١٧دیسمبر ٣١البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة
(جمیع المبالغ بآالف الریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)

٣٣

  (تتمة)زمیلةشركاتفياالستثمارات٧

©ب .م.شركة فوالذ القابضة ش

نت التغیرات احیث أنھ تم االعتراف بتكلفة االنخفاض في قیمة االستثمار في شركة فوالذ القابضة في فترات سابقة، فقد قامت المجموعة بتقییم ما إذا ك
.تتطلب وضع تكلفة إضافیة أو عكس االنخفاض في القیمةفي القیمة القابلة لالسترداد قد 

روضة في عاستخدمت اإلدارة الموازنات المعتمدة لوضع تقدیرھا للمبلغ القابل لالسترداد لشركة فوالذ القابضة، واستخدمت االفتراضات الرئیسیة الم
دیسمبر ٣١واستنادا إلى التحلیل الذي تم إجراؤه، من المتوقع أن تقارب القیمة االستخدامیة القیمة الدفتریة لشركة فوالذ القابضة كما في .الصفحة السابقة

٢٠١٧.

ھ في ب ترى اإلدارة أن من الممكن حدوث تغیرات في االفتراضات بشكل معقول، وبالتالي فقد خلصت إلى أن عكس االنخفاض في القیمة المعترف
.الماضي یعتبر سابقا ألوانھ في الوقت الحالي

رباح السنویة:انخفاض القیمة واألیلخص الجدول تأثیر الزیادة/ النقصان في االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في حساب القیمة االستخدامیة على تكلفة

تغیر في االفتراض
تكلفة االنخفاض في القیمة
كان من الممكن أن تكون

ألف لایر قطري

التأثیر على األرباح
للسنة 

ألف لایر قطري
نقص في االفتراضزیادة في االفتراضنقص في االفتراض زیادة في االفتراض زیادة أو نقص بمبلغ 

ال ینطبق)٢٠٥٫٨٨(ال ینطبق٢٠٥٫٨٨%٠٫٥معدل الخصم (%)

معدل النمو طویل األجل 
(%)

٠٫٥%
ال ینطبق

١١٥٫٧٠
ینطبقال 

)١١٥٫٧٠(

إجمالي ھامش الربح في 
الموازنة (%)

١%
ال ینطبق

٩٩١٫٢٢
ال ینطبق

)٩٩١٫٢٢(

مبیعات بالجملة (% معدل 
)٣١٢٫١٦٥(ال ینطبق٣١٢٫١٦٥ال ینطبق%١النمو السنوي)

التضخم في االقتصاد الذي تعمل فیھ شركة فوالذ وعلى غرار شركة صلب ستیل، فإن معدل النمو طویل األجل الذي استخدمتھ اإلدارة مساویا لمعدل 
.ھذا االفتراضزیادة الحساسیة تجاه قیاسوبالتالي، لیس من المعقول .القابضة

مشتركةمشاریعفياستثمار٨

فیما یلي الحركة في االستثمار في مشاریع مشتركة خالل السنة:

٢٠١٧٢٠١٦

١٨٫٣٤٢٫٥٨٠١٩٫٥٥٧٫١٢٩ینایر١الرصید في 

٢٫٦٠٦٫٦١٥١٫٧١٦٫٣٣٩حصة من نتائج مشاریع مشتركة

٥١٫٠١٨٦٦٫١٦٤حصة الدخل الشامل اآلخر

(٢٫٩٩٧٫٠٥٢)(٢٫١٥٢٫٢١٣)إیرادات توزیعات األرباح

١٨٫٨٤٨٫٠٠٠١٨٫٣٤٢٫٥٨٠دیسمبر٣١الرصید في 



صناعات قطر ش.م.ق.
٢٠١٧دیسمبر ٣١البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة
(جمیع المبالغ بآالف الریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)

٣٤

(تتمة)مشتركةمشاریعفياستثمارات٨

یانات بیلي ملخص المعلومات المالیة المتعلقة بالمشاریع المشتركة الخاصة بالمجموعة ُتمثل المعلومات المالیة الملخصة المبالغ الموضحة في الفیما 
المالیة الخاصة بالمشاریع المشتركة والتي تم إعدادھا وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة:

اإلجماليقافكوكفاكقابكو٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 

موجودات متداولة

٦٨٧٫٩٠٧٤٨٥٫٨٣٨١٫٦٥٤٫٣٣٥٢٫٨٢٨٫٠٨٠نقد وشبھ النقد

١٫٦٥٠٫٨٢٥٦٨٠٫١٨٥١٫٦١٨٫٧٨١٣٫٩٤٩٫٧٩١موجودات متداولة أخرى

٢٫٣٣٨٫٧٣٢١٫١٦٦٫٠٢٣٣٫٢٧٣٫١١٦٦٫٧٧٧٫٨٧١

٧٫٢٣٣٫١٠٩١٫٣١٢٫٩٠١١٢٫٨٣١٫٠٥٦٢١٫٣٧٧٫٠٦٦موجودات غیر متداولة

مطلوبات متداولة

)٢٫٤٢٤٫٣٧٨()٨٧٥٫٥٤٩()٦٥٢٫٥٢٧()٨٩٦٫٣٠٢(مطلوبات مالیة (عدا الذمم الدائنة التجاریة)

)٢٤٤٫٦٧٩(  )٥٩٫٦٦٥()٧٫٧٩٧()١٧٧٫٢١٧(مطلوبات متداولة أخرى
)٢٫٦٦٩٫٠٥٧()٩٣٥٫٢١٤()٦٦٠٫٣٢٤()١٫٠٧٣٫٥١٩(

)٨٧٨٫٣٧٩()٣١٦٫٠١٥()٢٩٩٫٤٩٦()٢٦٢٫٨٦٨(مطلوبات غیر متداولة

٤٥٤٫٢٣٥٫٨١٠٤٫٥١٩٫١٩٤٣٫٨٥٢٫١٤٥٠١٫٦٠٧٫٢٤صافي الموجودات قبل حصة األقلیة

)١٩٧٫٥٩٦()١٩٧٫٥٩٦(--حقوق األقلیة

٤٥٤٫٢٣٥٫٨١٠٤٫٥١٩٫١١٤٫٦٥٥٫٣٤٧٩٠٥٫٤٠٩٫٢٤العائدة إلى المجموعة

تسویة للقیم الدفتریة:

٦٥٩٫١٤٣٫٨٠٨٥٫٥٢٥٫١٤٩٠٫٠٨٨٫١٤٢٣٤٫٧٥٧٫٢٣ینایر)١صافي الموجودات االفتتاحي (

٣٩٠٫٣٣٨٫٢١٢٣٫٤٦٢٥٠٦٫٧٣٢٢٤٥٫٣٠٧٫٣الربح للسنة

١٢٥٫٦٠٥٣٠٫٦٧-٤٠٥٫٧الدخل الشامل األخر

)٢٫٧٢٢٫١٠٤()٤٦٨٫١٠٤()٢٫٢٥٤٫٠٠٠(توزیعات أرباح مدفوعة

١٠٤٫٥١٩٫١٣٤٧٫٦٥٥٫١٤٢٤.٤٠٩.٩٠٥ ٨,٢٣٥,٤٥٤صافي الموجودات الختامي

%٧٥%٥٠%٨٠حصة المجموعة %

٦,٥٨٨,٣٦٣٥٥٢٫٧٥٩٥١٠٫٩٩١٫١٠١٨.٣٣٩.٤٢٥حصة المجموعة

١٤٤٫٣٦٢-٧٧٠٫١٠٨٣٧٤٫٢٥٣أثر وضع اإلعفاء الضریبي للشركة

٦٩٤١٤٦,٤٣١-١٤٥,٧٣٧أخرى

٨٧٠٫٨٤٢٫٦  ٩٢٦٫٠١٢٫١٢٠٤٫٩٩٢٫١٠٠٠٠٫٨٤٨٫١٨

٣٫٩٦٤٫٩٩٤٢٫٤٤٤٫٩٢٢٥٫٢٢١٫٦٩٤١١٫٦٣١٫٦١٠إیرادات

٨٣١٫٩٣١١٣٫٨٣٢١٣٤٫٥٧٣٩٨٠٫٣٣٦دخل آخر

)١٫٥٣٣٫٧٤٧()١٫٠١٣٫٢٤١()٢١٩٫٣٠٣()٣٠١٫٢٠٣(استھالك وإطفاء

)١١٠٫٦٢٩()١٠٦٫٣٠٥()٤٫٣٢٤(-مصروفات الفوائد

)٢٤٩٫٥٨٤(-)٢٤٩٫٥٨٤(-مصروف ضریبة الدخل

)٥٥٫٧٩٨()٢١٫٣٣٨()٣٤٫٤٦٠(-خسائر انخفاض القیمة

  )٧٫٣٣٤٫٤٦٤()٣٫٦٨٨٫١٧٢()١٫٤٨٨٫٩٦٠()٢٫١٥٧٫٣٣٢(تكالیف ومصروفات أخرى

٢٫٣٣٨٫٣٩٠٤٦٢٫١٢٣٥٢٧٫٢١١٣٫٣٢٧٫٧٢٤ربح السنة

)٢٠٫٤٧٩()٢٠٫٤٧٩(--حقوق األقلیة

٢٫٣٣٨٫٣٩٠٤٦٢٫١٢٣٥٠٦٫٧٣٢٣٫٣٠٧٫٢٤٥العائدة إلى المجموعة

٦٠٫١٢٥٦٧٫٥٣٠-٧٫٤٠٥الدخل الشامل األخر

٢٫٣٤٥٫٧٩٥٤٦٢٫١٢٣٥٦٦٫٨٥٧٣٫٣٧٤٫٧٧٥إجمالي الدخل الشامل

١٫٨٧٠٫٧١٢٣٥٥٫٨٥٤٣٨٠٫٠٤٩٢٫٦٠٦٫٦١٥حصة المجموعة من صافي الربح

٤٥٫٠٩٤٥١٫٠١٨-٥٫٩٢٤حصة المجموعة من الدخل الشامل اآلخر



صناعات قطر ش.م.ق.
٢٠١٧دیسمبر ٣١البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة
(جمیع المبالغ بآالف الریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)

٣٥

(تتمة)مشتركةمشاریعفياستثمارات٨

اإلجماليقافكوكفاكقابكو٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 

موجودات متداولة

٩١٦٫٩٤٩٣٤٣٫٨٣٧٢٫٦٣٤٫٣٤٨٣٫٨٩٥٫١٣٤وشبھ النقدنقد 

١٫٣١٠٫٦١٩٥٤٩٫٤٥٨١٫٤٠٥٫٦٣٣٣٫٢٦٥٫٧١٠موجودات متداولة أخرى

٢٫٢٢٧٫٥٦٨٨٩٣٫٢٩٥٤٫٠٣٩٫٩٨١٧٫١٦٠٫٨٤٤

٧٫٣٤٩٫٠٦٦١٫٥٠٧٫٤٢٥١٣٫٦٦٩٫٦٩٣٢٢٫٥٢٦٫١٨٤موجودات غیر متداولة

مطلوبات متداولة

)٤٫٥٧٧٫٠٦٣()٣٫٠٣٤٫٠٢١()٤٧٢٫١٥٨()١٫٠٧٠٫٨٨٤(مطلوبات مالیة (عدا الذمم الدائنة التجاریة)

)٢٣٠٫٨٣٦()٧٨٫٣٣٠()٧٫٧٨٦()١٤٤٫٧٢٠(مطلوبات متداولة أخرى
)٤٫٨٠٧٫٨٩٩()٣٫١١٢٫٣٥١()٤٧٩٫٩٤٤()١٫٢١٥٫٦٠٤(

)٩٤١٫٣٢٨()٣٢٨٫٢٦٦()٣٩٥٫٦٩١()٢١٧٫٣٧١(مطلوبات غیر متداولة

٨٫١٤٣٫٦٥٩١٫٥٢٥٫٠٨٥١٤٫٢٦٩٫٠٥٧٢٣٫٩٣٧٫٨٠١صافي الموجودات قبل حصة األقلیة

)١٨٠٫٥٦٧()١٨٠٫٥٦٧(--حصة األقلیة

٨٫١٤٣٫٦٥٩١٫٥٢٥٫٠٨٥١٤٫٠٨٨٫٤٩٠٢٣٫٧٥٧٫٢٣٤العائدة إلى المجموعة

تسویة للقیم الدفتریة:

٨٫٤٥٨٫٣١٤١٫٤٥٢٫٣٠٦١٥٫٣١٩٫٦٥٠٢٥٫٢٣٠٫٢٧٠ینایر)١الموجودات االفتتاحي (صافي 

٢٫١٠٦٫٥٥٧)٨٠٧٫٣٤٧(٢٫٦١٨٫٠٦٦٢٩٥٫٨٣٨ربح/ (خسارة) الفترة

  ٧٦٫١٨٧٨٧٫٤٦٦-١١٫٢٧٩الدخل الشامل األخر

)٣٫٦٦٧٫٠٥٩()٥٠٠٫٠٠٠()٢٢٣٫٠٥٩()٢٫٩٤٤٫٠٠٠(توزیعات أرباح مدفوعة

٨٫١٤٣٫٦٥٩١٫٥٢٥٫٠٨٥١٤٫٠٨٨٫٤٩٠٢٣٫٧٥٧٫٢٣٤صافي الموجودات الختامي

%٧٥%٥٠%٨٠حصة المجموعة %

٦٫٥١٤٫٩٢٧٧٦٢٫٥٤٣١٠٫٥٦٦٫٣٦٨١٧٫٨٤٣٫٨٣٨حصة المجموعة

٣٩٣٫٥١٢-١٦٤٫٤٢٢٢٢٩٫٠٩٠أثر وضع اإلعفاء الضریبي للشركة

٦٩٢١٠٥٫٢٣٠-١٠٤٫٥٣٨أخرى

٦٫٧٨٣٫٨٨٧٩٩١٫٦٣٣١٠٫٥٦٧٫٠٦٠١٨٫٣٤٢٫٥٨٠

٣٫٨٩٢٫٨٢٩١٫٨٤٢٫٦٨٠٤٫٧٩٥٫٢٦٨١٠٫٥٣٠٫٧٧٧إیرادات

٩٥٠٫٣٤٢١٢٫٧٢٦٥٤٫٨٧٧١٫٠١٧٫٩٤٥دخل آخر

)١٫٥٨٩٫٧٥٣()١٫٠٨٤٫٦١٩()٢١١٫٧٤٦()٢٩٣٫٣٨٨(استھالك وإطفاء

)١٣٣٫٠٤٢()١٢٧٫٧٥٦()٤٫٧٣٤()٥٥٢(مصروفات الفوائد

)١٥٨٫٩٥٦(-)١٥٨٫٩٥٦(-مصروف ضریبة الدخل

)٧٩٨/٢٣٥()٧٩٨٫٢٣٥(--خسائر انخفاض القیمة

)٧٫٠٤٢٫٩٣٤()٣٫٩٢٧٫٦٣٧()١٫١٨٤٫١٣٢()١٫٩٣١٫١٦٥(تكالیف ومصروفات أخرى

١٫٨٢٥٫٨٠٢)١٫٠٨٨٫١٠٢(٢٫٦١٨٫٠٦٦٢٩٥٫٨٣٨ربح السنة

٢٨٠٫٧٥٥٢٨٠٫٧٥٥--األقلیةحصة 

٢٫١٠٦٫٥٥٧)٨٠٧٫٣٤٧(٢٫٦١٨٫٠٦٦٢٩٥٫٨٣٨العائدة إلى المجموعة

  ٧٦٫١٨٧٨٧٫٤٦٦-١١٫٢٧٩الدخل الشامل األخر

٢٫١٩٤٫٠٢٣)٧٣١٫١٦٠(٢٫٦٢٩٫٣٤٥٢٩٥٫٨٣٨إجمالي الدخل الشامل

١٫٧١٦٫٣٣٩)٦٠٥٫٥١٠(٢٫٠٩٤٫٤٥٣٢٢٧٫٣٩٦حصة المجموعة من صافي الربح

٥٧٫١٤١٦٦٫١٦٤-٩٫٠٢٣حصة المجموعة من الدخل الشامل اآلخر
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٣٦

(تتمة)مشتركةمشاریعفياستثمارات٨

ضریبة الدخل -أحكام ھامة 

(الذي یحل محل القانون رقم ٢٠١٤لسنة  ١٧نظرا ألن الشركة مدرجة في بورصة قطر، فإن صناعات قطر معفاة من الضریبة بموجب القانون رقم 
وقد تطورت الممارسات الضریبة لمجال األعمال بحیث یمتد ھذا اإلعفاء إلى الشركات التابعة، والشركات الزمیلة والمشاریع .)٢٠٠٨لسنة  ٢٠

ن قبل وزارة المالیة/ إدارةوتكون ألي بنود ضریبیة متفق علیھا بموجب اتفاقیة المشروع المشترك وتم اعتمادھا م.المشتركة للشركات المدرجة
وتخضع المشاریع المشتركة الرئیسیة للمجموعة (كفاك وقابكو وقافكو) .الضرائب في قطر ("إدارة الضرائب") األسبقیة على قانون الضریبة القطري

.رائبلترتیبات ضریبة الدخل المختلفة والممارسات المحاسبیة المختلفة لالعتراف بالضریبة المستحقة إلدارة الض

 حواتفقت األطراف باتفاقیات المشروعات المشتركة، أن یكون كل طرف مسؤوال عن الضریبة الخاصة بھ ولھذا فإن حصة المساھم األجنبي من الرب
.من الضریبة المستحقة الدفع إلدارة الضرائب%١٠٠یتم تعدیلھا لنسبة 

عن الضرائب المستحقة عن حصة المساھمین األجانب وسداد المدفوعات لصناعات قطر كفاك وقابكو بسداد المدفوعات إلدارة الضرائب وعملیا، قامت
ویتم االعتراف بالمبالغ المستلمة من قبل صناعات قطر من المشروع المشترك .في مبالغ مساویة للضریبة المفترضة عن حصة صناعات قطر

ھمین األجانب یتولون تعویض المشروع المشترك عن الضریبة المستحقة السداد إلدارة فإن المسالقافكو،وبالنسبة .باعتبارھا إیرادات توزیعات األرباح
.الضرائب

عندما یكون من المؤكد افتراضا أن المساھمین األجانب بالمشاریع المشتركة للمجموعة یتولون تعویض المشروع المشترك عن حصتھم من نتائج 
.یبة یتم االعتراف بھ كأصل تعویض الضریبة في البیانات المالیة للمشاریع المشتركةالمشاریع المشتركة ذات العالقة، فإن تعویض الضر

وتقدر إدارة المجموعة عدم وجود المزید من المطلوبات الضریبیة على المجموعة بأكثر مما ھو مسجل ومحول إلدارة الضرائب، وبأن توزیعات 
.تفاھم بین أطراف المشروع المشتركاألرباح من المشاریع المشتركة بدال من الضریبة تعكس ال

للبیعمتاحةاستثمارات٩

٢٠١٧٢٠١٦

٦٧٤٫٢٩٥٦٨٢٫٦٩٤ینایر ١القیمة العادلة في 

)١٠٫٩٣٦(-استبعاد

٢٫٥٣٧)١٤٠٫٤٠٥((انخفاض) / زیادة في القیمة العادلة
٥٣٣٫٨٩٠٦٧٤٫٢٩٥دیسمبر٣١القیمة العادلة في 

:٢٠١٦(٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیون لایر قطري في  ١٫٦٥االستثمارات المتاحة للبیع االستثمار في شركة مقرھا في أسترالیا بقیمة دفتریة تبلغ تتضمن 
.ملكیة في دولة قطرالستثمارات األخرى في أسھم حقوق جمیع او.ملیون لایر قطري) ٠٫٤٤
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٣٧

مخزون١٠

٢٠١٧٢٠١٦

٤١٦٫١٨٤٢٥١٫٦٣١البیعبضائع جاھزة وبضائع لغرض 
٣٧٢٫١٠٩٣٠٢٫٤٠٥مواد خام

١٩٠٫٨٢٤٢٠٧٫٠٢٧قطع غیار ومستھلكات
٢٧٨٫٧٥٤١٧٠٫١٦٩أعمال قید التنفیذ

٢٠٥٫٠١٧٢١٤٫٠٦٠إضافات 
١٧٫٩٦٣١٣٤٫٦٠١بضائع في الطریق

١٫٤٨٠٫٨٥١١٫٢٧٩٫٨٩٣
)٣٦٫٣٢٣()٣٦٫٦١٨(ناقصا: تخفیض المخزون لصافي القیمة القابلة للتحقق

١٫٤٤٤٫٢٣٣١٫٢٤٣٫٥٧٠

ملیون لایر ٢٠١٦:١٫٩٨٢ملیون لایر قطري (٢٫٦٠٥ما قیمتھ ٢٠١٧دیسمبر ٣١بلغ المخزون المعترف بھ كمصروف خالل السنة المنتھیة في 
.وتم إدراجھا ضمن تكلفة المبیعات.قطري)

وأدرج في "تكلفة ٢٠١٦دیسمبر ٣١بھ كمصروف خالل السنة المنتھیة في ملیون لایر قطري وتم االعتراف ١٦٫٧بلغت قیمة تخفیض المخزون 
.المبیعات" في بیان الدخل الشامل الموحد

ملیون لایر قطري والذي تم االعتراف بھ سابقا باعتباره قیمة خفض المخزون المتقادم نظرا ألن ١٠٫٧، قامت المجموعة بعكس مبلغ ٢٠١٦خالل 
وتم إدراج .البضائع ذات العالقة التي تم خفض قیمتھا إلى طرف خارجي بسعر أعلى من صافي القیمة القابلة للتحقق المعترف بھاالمجموعة قامت ببیع 

.القیمة المعكوسة في "تكلفة المبیعات" في بیان الربح أو الخسارة الموحد

صافي القیمة القابلة للتحقق للمخزون -تقدیرات ھامة 

یتم ھذا .وعندما یصبح المخزون قدیماً أو تالفاً، یتم تقدیر القیمة القابلة للتحقق.بالتكلفة أو بصافي القیمة الممكن تحقیقھا أیھما أقلیتم إدراج المخزون 
یتم تقدیرھا خدام فأما مبالغ المخزون الفردیة غیر الھامة ولكنھا قدیمة أو غیر صالحة لالست.التقدیر على أساس فردي للمخزون على المبالغ الفردیة الھامة

ة  یبصورة جماعیة ویحتسب لھا مخصص وفقاً لنوع المخزون ودرجة التقادم وعدم الصالحیة وأي فرق بین المبالغ المحققة فعلیا في فترات مستقبل
.والمبالغ المتوقعة سیتم االعتراف بھا في بیان الدخل الشامل الموحد

مع ثبات جمیع المتغیرات األخرى، فإن ربح السنة سوف یزداد أو  %٥مستخدم من قبل اإلدارة بنسبة في نھایة السنة، إذا ازداد/ انخفض التقدیر ال

.ملیون لایر قطري)١٫٨: ازداد/ انخفض بما قیمتھ ٢٠١٦ملیون لایر قطري (١٫٨ینخفض بما قیمتھ 

وأخرىتجاریةمدینةذمم١١

٢٠١٧٢٠١٦

٩٨٣٫٥٣٣٨٢٤٫٥٥٢ذمم مدینة تجاریة
٦٥٠٫٤٨٧٦٧٤٫٠٠١)١٩مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إیضاح 

٧٦٫٣٦٤١١٫٦٠١دفعات مقدمة للموردین
٢٨٫٤٣٩٢٥٫٢٩٤مبالغ مدفوعة مقدماً 

٧٤٫٥٩٢٧١٫٦٥١قروض للموظفین
١٠٩٫٧٩٨٨٥٫٦٧٧فوائد مستحقة

٣٣٫٥٤٣٣٥٫١٢٤ذمم مدینة أخرى

١٫٩٥٦٫٧٥٦١٫٧٢٧٫٩٠٠
-)٥٣٫٣١٧()١٩دیون مشكوك في تحصیلھا (إیضاح ناقصا: مخصص 

١٫٩٠٣٫٤٣٩١٫٧٢٧٫٩٠٠
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٣٨

(تتمة)وأخرىتجاریةمدینةذمم١١

دیسمبر كالتالي:  ٣١كانت أعمار ھذه الذمم المدینة التجاریة غیر منخفضة القیمة كما في 

مستحقة ولكن لم تنخفض قیمتھا

اإلجمالي

غیر مستحقة 
وغیر 

منخفضة 
القیمة

٣٠أقل من 
یوماً 

٦٠إلى ٣١
یوماً 

إلى ٦١من 
یوما٩٠

إلى٩١
یوماً ١٨٠

إلى ١٨٠
یوماً ٣٦٥

مستحقة 
وانخفضت قیمتھا

٢٠١٧٩٨٣٫٥٣٣٩٦٧٫٦٩٧١٣٫٣٨٥١٫٥٧٧٥٤٨٢٢٣٠٤-

٢٠١٦٨٢٤٫٥٥٢٧٨٤٫٧٥٩٣٥٫١٦٣١٫٦٧٧١٫٩٦٦٩٤٦٤١-

مشكوك في تحصیلھاالحركة في مخصص دیون 

٢٠١٧٢٠١٦

١٫٤٨٣-ینایر١الرصید في 
)١٫٤٨٣(-عكس المبلغ غیر المستخدم

--دیسمبر٣١الرصید في 

خ واستنادا إلى التاری.في قیمتھا وتأخر سدادھارى على أي موجودات تعرضت النخفاضال تشتمل الفئات األخرى من الذمم المدینة التجاریة واألخ
.ال تحتفظ المجموعة بأي رھن كضمان مقابل لھذه الذمم المدینة.االئتماني لھذه الفئات األخرى، من المتوقع أن یتم استالم ھذه المبالغ عند استحقاقھا

المالرأس١٢

٢٠١٧٢٠١٦

مصرح بھ ومصدر ومدفوع:
٦٫٠٥٠٫٠٠٠٦٫٠٥٠٫٠٠٠ سھملایر قطري لكل١٠سھم بواقع ٦٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠

احتیاطیات١٣

.یوضح الجدول التالي الحركة في االحتیاطیات خالل السنة: وقد تم عرض وصف لطبیعة وغرض كل احتیاطي على حدة أسفل الجدول

احتیاطیات
)١(قانونیة

موجودات مالیة متاحة 
)٢للبیع (

تحوطات التدفقات 
)٣النقدیة (

إجمالي احتیاطیات 
أخرى

٣١٤٫٠١٢)١٣١٫٧٩٤(٢٠١٦٧٤٫٩٩٩٣٧٠٫٨٠٧ینایر ١الرصید في 
٢٫٥٣٩٧٧٫٦٥٢٨٠٫١٩١-إعادة التقییم

٣٩٤٫٢٠٣)٥٤٫١٤٢(  ٢٠١٦٧٤٫٩٩٩٣٧٣٫٣٤٦دیسمبر ٣١الرصید في 

٣٩٤٫٢٠٣)٥٤٫١٤٢(٢٠١٧٧٤٫٩٩٩٣٧٣٫٣٤٦ینایر ١الرصید في 

)٨٧٫٠١٠(٥٣٫٣٩٥)١٤٠٫٤٠٥(-إعادة التقییم
١٩٫٨٦٤--١٩٫٨٦٤المحول إلى االحتیاطي القانوني

٣٢٧٫٠٥٧)٧٤٧(٢٠١٧٩٤٫٨٦٣٢٣٢٫٩٤١دیسمبر ٣١الرصید في 
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٣٩

  (تتمة)االحتیاطیات١٣

االحتیاطي القانوني الذي یظھر في صدر بیان المركز المالي الموحد یمثل مبلغ االحتیاطي القانوني من الشركات التابعة، والذي أدرج )١
ألغراض التوحید والمبلغ الذي أقره مجلس إدارة شركة صناعات قطر لتحویلھ خالل السنة من ربح السنة الحالیة بعد األخذ بالحسبان أحكام 

.٢٠١٥لعام ١١رقم التجاریة القطريسیس لشركات المجموعة لضمان امتثالھا بقانون الشركات عقود التأ

خرى التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات التي تصنف على أنھا موجودات مالیة متاحة للبیع، یتم االعتراف بھا في بنود الدخل الشامل األ)٢
یعاد تصنیف المبالغ إلى بیان الربح أو الخسارة الموحد عند بیع أو انخفاض .حقوق الملكیةویتم إظھارھا مجمعة في احتیاطي منفصل ضمن 

.قیمة الموجودات ذات العالقة

یستخدم احتیاطي التحوط لتسجیل حصة المجموعة من أرباح أو خسائر المشتقات التي یتم تصنیفھا والمؤھلة باعتبارھا تحوطات التدفقات )٣
عاد تصنیف ی.تراف بھا في بنود الدخل الشامل األخرى للشركات الزمیلة المحتسبة باستخدام طریقة حقوق الملكیةالنقدیة والتي یتم االع

.المبالغ إلى بیان الربح أو الخسارة الموحد عندما تؤثر معاملة التحوط ذات العالقة على الربح أو الخسارة

االجتماعيالصندوقاشتراكات١٤

ملیون ٢٠١٦:٧١٫٧٦ملیون لایر قطري (٨٣٫٧١، قامت المجموعة برصد مبلغ مخصص من الربح بقیمة ٢٠٠٨لسنة  ١٣وفقاً ألحكام القانون رقم 
.من صافي الربح المعّدل الموحد للسنة لصندوق دعم األنشطة الریاضیة والثقافیة واالجتماعیة والخیریة %٢٫٥لایر قطري) ما نسبتھ 

التوزیعات١٥

ریاالت قطریة لكل سھم) تم  ٤: ٢٠١٦(٢٠١٧دیسمبر ٣١للسھم الواحد للسنة المنتھیة في ریاالت قطریة  ٥ اقترح مجلس اإلدارة توزیع أرباح بمبلغ
.٢٠١٧یر فبرا٢٧المنعقد بتاریخ ن في اجتماعھم السنوي ملیون لایر قطري من قبل المساھمی٢٫٤٢٠والبالغة ٢٠١٦اعتماد توزیعات األرباح لسنة 

.العتمادھا في االجتماع السنوي للجمعیة العمومیة٢٠١٧دیسمبر ٣١سوف یتم عرض توزیعات األرباح النھائیة المقترحة للسنة المنتھیة في 

قروض١٦

٢٠١٧٢٠١٦
اإلجماليغیر متداولةمتداولةاإلجماليغیر متداولةمتداولةغیر مضمونة 

١٣٥٫٠٣٩١٣٣٫٢٦٩٠٣٩٫١٣٥١٧٢٫٤٠٤-١٣٥٫٠٣٩)١(١قرض البنك 
٩٠٫٧١٩٤٣٨٫١٨١٧١٩٫٩٠١٥٧٫٢٧٢-٩٠٫٧١٩)٢(٢قرض البنك 

٢٢٥٫٧٥٨٥٧١٫٤٥٠٧٥٨٫٢٢٥٣٢٩٫٦٧٦-٢٢٥٫٧٥٨إجمالي القروض

أمریكي مع بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود ملیون دوالر  ٢٢٢٫٥اتفاقیة قرض بقیمة ٢٠١٤دیسمبر ١٧أبرمت المجموعة في )١
أقساط نصف  ٦سنویاً ویستحق السداد على %٠٫٧٥یحمل القرض فائدة بسعر لیبور زائد .٢٠١٥لیتم استخدامھ من قبل المجموعة خالل 

.٢٠١٥یولیو  ٥ملیون دوالر أمریكي لكل منھا، ابتداًء من ٣٧٫٠٨سنویة متساویة بقیمة 

یحمل القرض فائدة بسعر .ملیون دوالر أمریكي مع بنك أبو ظبي الوطني١٥٠اتفاقیة قرض بقیمة ٢٠١٥یونیو ١٨وعة في أبرمت المجم)٢
٣٠ملیون دوالر أمریكي لكل منھا، ابتداًء من ٢٥أقساط نصف سنویة متساویة بقیمة  ٦سنویاً ویستحق السداد على %٠٫٧٥لیبور زائد 

.٢٠١٥دیسمبر 

من خالل عدم تقدیم أي من موجوداتھا كضمان أو ٢٠١٦و٢٠١٧بالتعھدات المالیة لتسھیالت القروض خالل فترتي التقریرین في التزمت الشركة 
.رھن واالستمرار في االلتزام بالقوانین والتنظیمات المحلیة

.لقروض تقارب أسعار السوق الحالیةع على ھذه اال تختلف القیم العادلة للقروض بشكل مادي عن قیمھا الدفتریة حیث أن الفائدة المستحقة الدف

.تم الحصول على كال القرضین إلعادة تمویل القروض القائمة التي تّم الحصول على علیھا لبناء مرافق اإلنتاج للمجموعة



صناعات قطر ش.م.ق.
٢٠١٧دیسمبر ٣١البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة
(جمیع المبالغ بآالف الریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)

٤٠

  (تتمة) قروض١٦

تسویة صافي الدین:
.من الفترات المعروضةیبین ھذا القسم تحلیل لصافي الدین وحركات في صافي الدین لكل فترة

٢٠١٧٢٠١٦

٦٢٨٫٢٦٤٦٣٦٫٦٧٩النقد وشبھ النقد

)٤٥٠٫٥٧١()٢٢٥٫٧٥٨(مستحقة السداد خالل سنة واحدة (بما في ذلك السحب على المكشوف)-قروض 

)٢٢٥٫٧٥٨(-مستحقة السداد بعد سنة واحدة -قروض 

)٣٩٫٦٥٠(٤٠٢٫٥٠٦صافي الدین

موجودات أخرى
مطلوبات من

األنشطة التمویلیة

نقد وشبھ النقد
قروض مستحقة خالل سنة 

واحدة
قروض مستحقة بعد سنة 

واحدة
اإلجمالي

)٣٩٫٦٥٠()٢٢٥٫٧٥٨()٤٥٠٫٥٧١(٢٠١٧٦٣٦٫٦٧٩ینایر ١صافي الدین كما في 

٢٢٤٫٨١٣٢٢٥٫٧٥٨٤٤٢٫١٥٦)٨٫٤١٥(التدفقات النقدیة (الداخلة)/ الخارجة 

٤٠٢٫٥٠٦-)٢٢٥٫٧٥٨(٢٠١٧٦٢٨٫٢٦٤دیسمبر ٣١صافي الدین كما في  

الموظفینمنافعالتزام١٧

یوضح الجدول التالي الحركة في المخصص المعترف بھ في بیان المركز المالي الموحد:

٢٠١٧٢٠١٦

٢١٤٫٩٨٣٢٠٧٫٤٧٠ینایر١الرصید كما في 
٣٣٫٠٠٠٣٨٫٤٧٩المخصص خالل السنة

)٣٠٫٩٦٦()٤٨٫٨٨٨(المدفوع خالل السنة

١٩٩٫٠٩٥٢١٤٫٩٨٣دیسمبر٣١الرصید كما في 

االلتزامات المتعلقة بالمعاشات١-١٧

وھذه المدفوعات تستوفي تعریف خطة المنافع .٢٠٠٣تقوم المجموعة بسداد منافع المعاشات للموظفین القطریین أو ورثتھم، ممن تقاعدوا قبل عام 
ومع ذلك، فإن التزامات .وقررت المجموعة بأن التزامھا یعتبر غیر مادي ویتم تسجیلھ عند السداد.١٩المحددة بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم 

.طریقة وحدة االئتمان المتوقعةالمشاریع المشتركة لمنافع ھذه االلتزامات یعد جوھریا وبالتالي یتم تسجیلھ باستخدام 

مصروفات منافع الموظفین٢-١٧
٢٠١٧٢٠١٦

٤٧٤٫٩٥٨٤٧٧٫٤٨٩تكلفة المبیعات

٢٣٫٩٨٥٢٤٫٤٦١مصروفات البیع

٨١٫٩٨٦٨٨٫٥٣٥مصروفات عمومیة وإداریة

٥٨٠٫٩٢٩٥٩٠٫٤٨٥

تكلفة المعاشات ونھایة الخدمة١-٢-١٧

.المصروفات التالیة ضمن تكلفة الموظفین فیما یتعلق بالمعاشات ونھایة الخدمةتم إدراج 

٢٠١٧٢٠١٦

١٦٣٫٧٧٧٦٫٧حصة صاحب العمل-منافع االشتراكات المحددة

٣٣٫٠٠٠٣٨٫٤٧٩تكالیف نھایة الخدمة

٤٠٫١٦٣٤٦٫٢٥٥



صناعات قطر ش.م.ق.
٢٠١٧دیسمبر ٣١البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة
(جمیع المبالغ بآالف الریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)

٤١

تتمة)(الموظفینمنافعالتزام١٧

٢٠٠٢لسنة  ٢٤االشتراكات المحددة مساھمة المجموعة في صندوق المعاشات الحكومي على أساس شھري وفقا لمتطلبات القانون رقم تمثل منافع

من راتب %١٥تقوم المجموعة بتحویل .٢٠٠٣مارس  ٥بشأن التقاعد والمعاشات للموظفین القطریین الذین انضموا إلى المجموعة في أو بعد 

وتقتصر التزامات المجموعة  .%٥وحصة العاملین بنسبة  ٪١٠إلى صندوق المعاشات الحكومي، تقدر فیھ حصة المجموعة بنسبة الموظفین القطریین 

.على ھذه المساھمات المدفوعة لصندوق المعاشات الحكومي والتي یتم إدراجھا في المصروفات عند استحقاقھا

مخصص مكافأة نھایة الخدمة-تقدیرات ھامة 

االفتراضات المستخدمة في تحدید تكالیف التزامات نھایة الخدمة للموظفین تشتمل على معدل الخصم ومعدل حركة الموظفین وعالوات الرواتب إن 

.وسوف یؤثر أي تغییر في ھذه االفتراضات على مبالغ التزامات نھایة الخدمة.المستقبلیة المتوقعة

المستخدمة لتقییم المخصص لمنافع نھایة الخدمة:یوضح الجدول التالي االفتراضات الرئیسة

  %٤٫٦معدل الخصم
%٦٫٠معدل نمو الرواتب

%٣٫٠معدل حركة دوران الموظفین

ویجب استخدام معدل الخصم ھذا في تحدید القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة الصادرة .وتحدد المجموعة طریقة معدل الخصم المناسبة في نھایة كل سنة

.المستقبلیة التقدیریة والمتوقعة لتسویة التزامات مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

مة في ق نظام جدید لمكافأة نھایة الخد، قامت بتطبیاألمباإلضافة إلى تلقي منافع المعاشات من صندوق المعاشات الحكومي، فإن قطر للبترول، الشركة 
عاما أو أكثر یحصل على مكافأة من دفعة ٢٠ووفقا لھذا النظام الجدید، فإن أي موظف عمل بالمجموعة لمدة .على الموظفین القطریین٢٠١٦عام 

٢٠ومبدأ أن المكافأة یبدأ استحقاقھا بعد  .عاما ٢٠واحدة عند التقاعد أو االستقالة على أساس آخر مربوط الراتب وعدد سنوات الخدمة التي تزید عن 
لقسط الثابت اعاما من الخدمة یعني أن معادلة حساب المكافأة تتضمن التحمیل في الجزء األخیر من المدة وبالتالي فإن االستحقاق یجب أن یتم على أساس

عاما فقط في الشركة ھي التي تؤدي إلى ٢٠دارة إلى أن الخدمة بعد ومع ذلك، استنادا إلى نھج بدیل للمحاسبة، خلصت اإل.على مدار الخدمة بأسرھا
.مكافأة وبالتالي فإن تحمیلھا یجب أن یتم وفقا لمعادلة المكافأة، أي: ال یبدأ االستحقاق إال بعد استیفاء األھلیة في خدمة الشركة

وبالتالي فإن الرواتب المستقبلیة .%٦٫٠لرواتب المستقبلیة بنسبة ومتوسط زیادات ا %٤٫٦الخدمة یبلغ معدل الخصم المستخدم لتقدیر مطلوبات 

وبناء علیھ، قامت اإلدارة باحتساب التزامات نھایة الخدمة للموظفین على أنھا المبلغ .المخصومة سوف ینتج عنھا تقریبا المستویات الحالیة للرواتب

ھم في تاریخ المركز المالي، وھذا ھو الراتب الشھري النھائي في نھایة السنة مضروباً في الذي سیتم دفعھ إذا تقاعد جمیع الموظفین واستلموا استحقاقات

.عدد السنوات في الخدمة للوصول إلى استحقاق الموظفین في ذلك التاریخ

السنة سوف یتأثر كالتالي:عن تقدیرات اإلدارة، مع ثبات جمیع المتغیرات األخرى، فإن ربح %١في نھایة السنة، إذا اختلفت االفتراضات بنسبة 

األثر على ربح السنة

زیادة / (نقص)زیادة / (نقص)تغیر في االفتراض

)١٦٫٧٢٠(١٤٫٢١٧%٠٠٫١معدل الخصم
١٤٫١٦٧)١٦٫٤٠٤(%٠٠٫١معدل نمو الرواتب

)١٫١٤١(١٫١٢٧%٠٠٫٢٠دوران العمالة



صناعات قطر ش.م.ق.
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٤٢

وأخرىتجاریةدائنةذمم١٨

٢٠١٧٢٠١٦

١٢٦٫٥٩٧١١٩٫١٢٥ذمم دائنة تجاریة
٤١٫١١٢١٠٦٫١٤٣)١٩مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (إیضاح 

٣٧٣٫٣٢٨٢٧٣٫١٤٤مصروفات مستحقة
٨٣٫٧٠٩٧١٫٧٥٧مخصص للمساھمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعیة

١١٦٫٤٩٣١٣٣٫٨٢١توزیعات أرباح مستحقة الدفع
٣٤٫٢٨٩٣٤٫٢٨٩مبالغ مستحقة للحكومة

٤١٫٩٧٧٤٢٫٢٧٦ذمم دائنة أخرى

٨١٧٫٥٠٥٧٨٠٫٥٥٥  

العالقةذاتاألطرافإفصاحات١٩

جموعة ا للمتتمثل في المعامالت مع األطراف ذات العالقة، أي المساھمین الرئیسیین والمشاریع المشتركة وأعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة العلی
عة إن الشركة األم للمجمو.یتم اعتماد سیاسات وأحكام تسعیر ھذه المعامالت من قبل اإلدارة المعنیة.بشكل أساسيوالشركات والشركات المملوكة لھم 

.ھي قطر للبترول

معامالت مع األطراف ذات العالقة(أ)

فیما یلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان الربح أو الخسارة الموحد:

مة ألطراف ذات عالقةسلع وخدمات مقد

المبیعات
أخرى

أتعاب اإلدارةاإلیرادات

٢٠١٧دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في 

شركات زمیلة وشركات تابعة
٢٫٣٠٦-٧٨٫٥١٥.م.م.شركة قطر لتغلیف المعادن ذ

--٦٥٫١٣١شركة صلب ستیل
-  ٦٫٦٦٥-.ب.م.شركة صلب ش

للسیطرة المشتركة:منشآت خاضعة 
-  ٥٤-ق.م.شركة غزال ش

١٤٣٫٦٤٦٦٫٧١٩٢٫٣٠٦

المبیعات
أخرى

أتعاب اإلدارةاإلیرادات

٢٠١٦دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في 

الشركة األم:
-٥٧-قطر للبترول

شركات زمیلة وشركات تابعة
١٠٫٨٢٣-٥٣٤٫٣٣٦.م.م.شركة قطر لتغلیف المعادن ذ

-١٨٫٧٣٤-.ب.م.شركة صلب ش

منشآت خاضعة للسیطرة المشتركة:
  -  ٥٤  -ق.م.شركة غزال ش

--٧٫١٢٠.ق.م.شركة قطر للوقود (وقود) ش
١٨٫٨٤٥١٠٫٨٢٣  ٥٤١٫٤٥٦



صناعات قطر ش.م.ق.
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(جمیع المبالغ بآالف الریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)

٤٣

(تتمة)العالقةذاتاألطرافإفصاحات١٩

معامالت األطراف ذات العالقة (تتمة)(أ)  

بضائع وخدمات مقدمة من أطراف ذات عالقة

مصروفات إداریةمشتریات

٢٠١٧دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في 
الشركة األم:

١١٥٫٢٥١٧٫٥٤٣قطر للبترول

شركات زمیلة وشركات تابعة
-٢٢٤٫٩٦٣.ب.م.شركة ستیل البحرین ش

مشروع مشترك:
٢٤٦-قافكو
٨٣١-قابكو

منشآت خاضعة للسیطرة المشتركة:
١٦٫٥٥٩مدینة مسیعید الصناعیة

-٥٧٫٨٨٣ق.م.شركة غزال ش
-٧٫٩٩٩.ق.م.شركة قطر للوقود (وقود) ش

٤٠٦٫٠٩٦٢٥٫١٧٩

مصروفات إداریةمشتریات

٢٠١٦دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في 

الشركة األم:
١١٧٫٠٢٣٨٫٤٥٠قطر للبترول

شركات زمیلة وشركات تابعة
-٢٠٫٣٤٢.م.م.شركة قطر لتغلیف المعادن ذ

-٤١٨٫٣١٤.ب.م.شركة ستیل البحرین ش

مشروع مشترك:
٦٢١-قافكو

منشآت خاضعة للسیطرة المشتركة:
١٦٫٥٥١مدینة مسیعید الصناعیة

١٢٠٫٥١ق.م.شركة غزال ش
-١٢٠٫٧ق.م.وقود ش

٩١٩٫٦١٣٢٥٫٦٢٢
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٤٤  

(تتمة)العالقةذاتاألطرافإفصاحات١٩

أرصدة األطراف ذات العالقة:(ب)

المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

٢٠١٧٢٠١٦

مشروع مشترك:
٥٧١٫٢٠٠٤٨١٫٩٢٠ق.م.شركة قطر للبتروكیماویات ش

شركات زمیلة وشركات تابعة:
٥٣٫٦١٣٥٨٫٤٦٠شركة صلب ستیل

٢٥٫٦٣٤١٢٩٫٧٩٠.م.م.شركة قطر لتغلیف المعادن ذ
٤٠٢٫٥٤٧شركة صلب

منشأة خاضعة للسیطرة المشتركة:
١٫٢٨٤-ق.م.شركة غزال ش

٦٥٠٫٤٨٧٦٧٤٫٠٠١
-)٥٣٫٣١٧()١ناقصا: مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا (

٥٩٧٫١٧٠٦٧٤٫٠٠١

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
٢٠١٧٢٠١٦

الشركة األم:
٩٫٣٥٨١٧٫٣٣٠قطر للبترول

منشأة خاضعة للسیطرة المشتركة:
-٣٫١٣٨ق.م.شركة غزال ش

٩٫٦٠١١٫٢٨٢مدینة مسیعید الصناعیة
-٨٠٧ق.م.وقود ش

شركة زمیلة:
١٨٫٢٠٨٨٧٫٥٣١(ج).ب.م.شركة ستیل البحرین ش

٤١٫١١٢١٠٦٫١٤٣

إیضاح:

مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا)١

ملیون لایر قطري انخفاضا في القیمة المحتسبة خالل السنة مقابل الذمم المدینة من شركة ٥٣تمثل مخصصات الدیون المشكوك في تحصیلھا البالغة 
وتعتقد اإلدارة أن نمط سداد ھذا الرصید في الماضي یشیر إلى أن األمر قد یستغرق وقتا طویال حتى .نظرا لظروف السیولة للشركة الزمیلةصلب ستیل 
.وبالتالي، فإن استرداد أي مبلغ مستقبلي سیتم االعتراف بھ باعتباره عكسا لمخصصات انخفاض القیمة.یتم تحصیلھ

قرض إلى طرف ذي عالقة

شرائح وأالّ ٣تقتضي االتفاقیة تقدیم القرض على .ب.م.ن مع شركة فوالذ القابضة ش، أبرمت الشركة اتفاقیة قرض من المساھمی٢٠١٧فبرایر في 
ب بموجب .م.، ویمكن تمدید موعد الدفعة من قبل مجلس إدارة شركة فوالذ القابضة ش٢٠٢٠سیتم سداد القرض دفعة واحدة في أبریل .یحمل فائدة

وفقا لمتطلبات المعیار .ب.م.قامت المجموعة بإدراج القرض كمساھمة إضافیة في استثمارھا في شركة فوالذ القابضة ش.إصدار قرار بھذا الشأن
."األدوات المالیة:  العرض"٣٢المحاسبي الدولي رقم 



صناعات قطر ش.م.ق.
٢٠١٧دیسمبر ٣١البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة
(جمیع المبالغ بآالف الریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)

٤٥  

(تتمة)العالقةذاتاألطرافإفصاحات١٩

العالقةبنود وشروط المعامالت مع األطراف ذات 

معامالت األخرى على تتم جمیع ال.تستند مبیعات البضائع للشركات الزمیلة خالل السنة إلى قائمة األسعار الساریة المفعول واألحكام التي سیتم توفیرھا للغیر
.أساس األحكام والشروط التجاریة العادیة بأسعار السوق

لیس ھناك ضمانات مقدمة أو مستلمة ألي من ذمم األطراف ذات .غیر مضمونة وبدون فائدة٢٠١٦و٢٠١٧دیسمبر ٣١تعتبر األرصدة القائمة كما في 
.العالقة المدینة أو الدائنة

ضمانات أخرى لدى أطراف ذات عالقة

ملیون لایر ٥٧٨ما قیمتھ السنةبلغ إجمالي الضمانات في نھایة .قدمت المجموعة ضمانات بنكیة لشركاتھا الزمیلة فیما یتعلق بقروضھا من البنوك الخارجیة
.ملیون لایر قطري)٢٠١٦:٥٩٠قطري (

مكافآت موظفي اإلدارة العلیا

یوضح الجدول التالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العلیا اآلخرین خالل السنة:

٢٠١٧٢٠١٦

٦٨٨٫٩٩٫٣٠٠مكافآت مجلس اإلدارة
١٥٫٦٥٤١٧٫٤٩٧منافع قصیرة األجل

٢٥٫٣٤٢٢٦٫٧٩٧

یتعلق الجزء المتغّیر بأداء المجموعة .تتكون ھذه السیاسة من جزأین، جزء ثابت وجزء متغّیر.وضعت الشركة سیاسة مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة
.مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة یكون ضمن الحدود المنصوص علیھا في قانون الشركات التجاریة.المالي

والمخففةاألساسیةالسھمربحیة٢٠

) بقسمة صافي أرباح السنة العائدة إلى حملة حقوق ملكیة الشركة على المتوسط المرجح EPSیتم احتساب الربحیة األساسیة والمخففة للسھم الواحد (
لعدد األسھم المستحقة خالل السنة كالتالي:

٢٠١٧٢٠١٦

٣٫٣١٥٫٤٠٢٢٫٩٥٤٫٩٩٠ربح السنة
٦٠٥٫٠٠٠٦٠٥٫٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم المستحقة خالل السنة (باآلالف)

٥٫٤٨٤٫٨٨ربحیة السھم األساسیة والمخففة (لایر قطري)

إیرادات٢١

٢٠١٧٢٠١٦

٠٣٥٫٥٩٩٫٣٧٥٦٫١٧٦٫٤القضبان الحدیدیةمبیعات   
٥٩٧٫٧٢٢٠٢٧٫١٢٧مبیعات قطع حدیدیة

٠٤٦٫٢٣١٥٥٤٫٢٩١بیع لفائف حدیدیة
١٢٨٫٨٢٥٥٣٫٩٢)HBI/DRIتصدیر الحدید المقولب على الساخن/ الحدید المختزل مباشرة  (

٧٩٦٫١٠٤٧٦٫٣٩إیرادات شحن

٦٠٢٫٦٤٥٫٤  ٣٦٦٫٧٢٧٫٤  
)٠٦٦٫٥٣()١١٩٫١٧(ناقصا: رسوم شحن

٤٨٣٫٦٢٨٫٤  ٣٠٠٫٦٧٤٫٤  



صناعات قطر ش.م.ق.
٢٠١٧دیسمبر ٣١البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة
(جمیع المبالغ بآالف الریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)

٤٦  

المبیعاتتكلفة٢٢

٢٠١٧٢٠١٦

١٣٢٫٦٠٥٫٢٣٩٧٫٩٨٢٫١)١٠المواد الخام والمستھلكات المستخدمة (إیضاح 
٥٣٧٫٦٠٧٢٨٠٫٣٩٩مرافق

٩٥٨٫٤٧٤٤٨٩٫٤٧٧مصروفات منافع الموظفین
٥٣٢٫٢٢١٨٣١٫٢٢١  )٦االستھالك (إیضاح 

٧٦٢٫٩٦٧١٨٫٩٥إصالح وصیانة
٧٠٠٫١٦-)١٠خفض قیمة المخزون (إیضاح 

٧٤١٫١٨٤٤٢٧٫١٣٧أخرى
٥٢٣٫١٩٨)٧٣٨٫٢٧١(صافي التغیرات في مخزون البضائع التامة الصنع وأعمال قید التنفیذ

٩٢٤٫٩١٨٫٣٣٦٥٫٥٢٩٫٣

آخردخل٢٣

٢٠١٧٢٠١٦

٢٫٦٩١٢٫٥٨٨ربح من صرف العمالت األجنبیة
٤٣٫٥٥٩٢٧٫٧٧١منتج جانبي

٣٨٫٧٤٢٧٠٫٧٦٠دخل آخر

٨٤٫٩٩٢١٠١٫١١٩

االستثماراتمنناتجةإیرادات٢٤

٢٠١٧٢٠١٦

٢٣٫٧٣٠٢٥٫٥٢١إیرادات توزیعات األرباح
٨٩٫٧٢٣١٠٣٫٤٠٠بنوك إسالمیة -فائدة على الودائع البنكیة 
١٤١٫١٥٧٩٧٫٤٣٤أخرىبنوك -فائدة على الودائع البنكیة 

٢٥٤٫٦١٠٢٢٦٫٣٥٥

وإداریةعمومیةمصروفات٢٥

٢٠١٧٢٠١٦

٨١٫٩٨٦٨٩٫٩٨٦مصروفات منافع الموظفین

-٥٣٫٣١٧)١٩مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا (إیضاح 
١١٫١٩٥١٥.٨٣٢ومصانع ومعداتخسارة استبعاد ممتلكات 

-١٠٠تبرعات

٩٫٦٨٨٩٫٣٠٠مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
٧٫٤٧١٧٫٩٦٣أتعاب قطر للبترول

٤٫٩٦٢٥٫٠٤٢إیجار ومرافق وتجھیزات
٣٫٢٥٣  )٦االستھالك (إیضاح 

١٫٨١٨
٢٫٨٨٤

١٫٨١٨١٫٨١٨رسوم بورصة قطر
١٫٦٤٣١٫٤٥٧سفر وتنقل واتصاالت

١٢٫٠٩٥  ١٠٫٥٤٤خارجیةخدمات 

٦٤٫٥٩٤-خسارة االنخفاض في قیمة ممتلكات ومصانع ومعدات
  ١٣٫٢١٩١٩٫٦٥٤أخرى

١٩٩٫١٩٦٢٣٠٫٦٢٥



صناعات قطر ش.م.ق.
٢٠١٧دیسمبر ٣١البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة
(جمیع المبالغ بآالف الریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)

٤٧

االرتباطات٢٦

ارتباطات رأسمالیة١-٢٦

٢٠١٧٢٠١٦

صص التعاقد علیھا ولكن لم تخیوضح الجدول التالي المصروفات الرأسمالیة التقدیریة التي تم 
لھا مبالغ كما في تاریخ بیان المركز المالي:

٧٥٫٦٦٢٥٦٫٨٥٠ممتلكات ومصانع ومعدات

ارتباطات اإلیجار التشغیلي:٢-٢٦

وتتمتع عقود اإلیجار بفترات مختلفة وبنود تصعیدیة  .سنة ١٣تستأجر المجموعة األرض بموجب عقود إیجار تشغیلیة غیر قابلة لإللغاء تنقضي خالل 
.وعند التجدید، فإن أحكام عقود اإلیجار تخضع إلعادة التفاوض بشأنھا.وحقوق التجدید

دیسمبر:٣١فیما یلي الحد األدنى لدفعات اإلیجار بموجب ھذه اإلیجارات في 

٢٠١٧٢٠١٦

٣٧٫٣٨٦٢٩٫٤٠٧خالل سنة واحدة
٨٩٫٩١٧٧٢٫٠٠٧سنة واحدة وال تتجاوز خمس سنواتأكثر من 

٨٥٫٥٦٢٩٨٫٢٦٧أكثر من خمس سنوات
٢١٢٫٨٦٥١٩٩٫٦٨١إجمالي مصروفات اإلیجار التشغیلي المتعاقد علیھا كما في تاریخ التقریر

.لایر قطري)، تخص الشركات التابعة للمجموعةملیون ٢٠١٦:٠٫٩١ملیون ربال قطري (٠٫٣٤تبلغ ارتباطات اإلیجار التشغیلیة غیر القابلة لإللغاء 

ارتباطات لشراء سلع وخدمات٣-٢٦

لدى المجموعة أیضاً عدد من اتفاقیات الكھرباء والغاز الطبیعي والغاز .تتألف ارتباطات الشراء بشكل أساسي من اتفاقیات رئیسیة لشراء مواد خام

.٢٠١٧دیسمبر ٣١لایر قطري كما في ملیار ٤٫٥٤المستقبلیة غیر المعترف بھا ضمن المطلوبات بلغت قیمة االلتزام التعاقدي للمشتریات .الصناعي

لحد اباإلضافة إلى ارتباطات الشراء المفصح عنھا أعاله، تبرم المجموعة عقود مشتریات كجزء من عملیاتھا االعتیادیة والتي تنص على اشتراطات

.ود ال تتضمن بنود الشراء أو الدفع أو بنود جزائیةاألدنى لمشتریات الجملة غیر أن ھذه العق

.ال تعتقد المجموعة أن یكون لھذه العقود تأثیر سلبي على مركز السیولة

.ملیون لایر قطري) ٢٠١٦:١٢٠٫٥تتضمن تعھدات الشراء التعھدات الممنوحة لشركة تابعة لشركة زمیلة ال شيء (



صناعات قطر ش.م.ق.
٢٠١٧دیسمبر ٣١البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة
(جمیع المبالغ بآالف الریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)

٤٨

  (تتمة)االرتباطات٢٦

حصة المجموعة في االرتباطات المتكبدة من قبل منشآت المشاریع المشتركة  ٤-٢٦

اإلجماليقافكوكفاكقابكو٢٠١٧دیسمبر ٣١

١٦٤٫٦٩٧٢٫٨٤٨٣٧٠٫٥٥٣٥٣٨٫٠٩٨ارتباطات رأسمالیة
ارتباطات اإلیجار التشغیلي:

لمدفوعات اإلیجار:الحد األدنى المستقبلي 

١٫٨٢٨١٫٤٠٩٢٤٫٣٢٩٢٧٫٥٦٦خالل سنة واحدة

٧٫٣١٠٤٫٣٤٦٢٩٫٦٦٩٤١٫٣٢٥سنوات ٥سنة واحدة إلى 

١٥٫٦٨٥١٫٦٣١٤٢٫٣٧٩٥٩٫٦٩٥سنوات ٥أكثر من 

٢٤٫٨٢٣٧٫٣٨٦٩٦٫٣٧٧١٢٨٫٥٨٦

اإلجماليقافكوكفاكقابكو٢٠١٦دیسمبر ٣١

٢١٠٫١٣٤١٣٫٠٢٢٣٦١٫٠١٧٥٨٤٫١٧٣ارتباطات رأسمالیة
ارتباطات اإلیجار التشغیلي:

الحد األدنى المستقبلي لمدفوعات اإلیجار:

١٫٥٨٤٣٫٦٠٤٤٨٫٥١٠٥٣٫٦٩٨خالل سنة واحدة

٧٫٣١١٤٫٢٣٤٤٠٫٨٩٢٥٢٫٤٣٧سنوات ٥سنة واحدة إلى 

٤٥٫٢٣٢٦٥٫٣٩٠  ١٧٫٥١٢٢٫٦٤٦سنوات ٥أكثر من 

٢٦٫٤٠٧١٠٫٤٨٤١٣٤٫٦٣٤١٧١٫٥٢٥

حصة المجموعة في االرتباطات المتكبدة من قبل الشركات الزمیلة٥-٢٦

٢٠١٧٢٠١٦

٢٧٫٠٥٠٣٢٫٧٢١ارتباطات رأسمالیة

ارتباطات اإلیجار التشغیلي:
لمدفوعات اإلیجار:الحد األدنى المستقبلي 

  ٦٫١١٧٣٫٦٤٥خالل سنة واحدة
٢٥٫٣٧٢١٥٫٣٤٦سنوات ٥سنة واحدة إلى 

٥٦٫٥٢٦٣٦٫٧١٥سنوات ٥أكثر من 
٨٨٫٠١٥٥٥٫٧٠٦

المحتملةالمطلوبات٢٧

٢٠١٧٢٠١٦

٥٧٨٫٣٩٧٥٨٩٫٧٤٨ضمانات مالیة
١٫٤٦٠١٫٤٦٠ضمانات بنكیة

١٢٩٫٥٢٩٥٫٨٨٠خطابات اعتماد
٤٧٫٧٣٣٢٤٫٣٨٧قضایا قانونیة

انونیة القضایا الق.ال تتوقع المجموعة أن تنشأ مطلوبات مادیة من الضمانات وخطابات االعتماد المذكورة أعاله، والتي حررت في سیاق األعمال العادیة
.تمثل أفضل تقدیر للمطالبات والتي لم یتم اإلقرار بھا بناًء على التأكید الوارد من محامیي المجموعة



صناعات قطر ش.م.ق.
٢٠١٧دیسمبر ٣١البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة
(جمیع المبالغ بآالف الریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)

٤٩

(تتمة)محتملةمطلوبات٢٧

:یظھر الجدول أدناه تفاصیل عن حصة المجموعة من المطلوبات المحتملة لمنشآت المشاریع المشتركة

اإلجماليكیو كوتقافكوكفاكقابكو٢٠١٧دیسمبر ٣١

٧٣٥-  ٦٥٥-٨٠ضمانات بنكیة

١٢٫٧٦٧-٢٫٣٦٣-١٠٫٤٠٤خطابات اعتماد

١٣٫٥٠٢-٣٫٠١٨-١٠٫٤٨٤

اإلجماليكیو كوتقافكوكفاكقابكو٢٠١٦دیسمبر ٣١

٦٦٠-٥٨٠-٨٠ضمانات بنكیة

٢٥٫٥١٠---٢٥٫٥١٠اعتمادخطابات 

٢٦٫١٧٠-٥٨٠-٢٥٫٥٩٠

یظھر الجدول أدناه تفاصیل عن حصة المجموعة من المطلوبات المحتملة للشركات الزمیلة:

٢٠١٧٢٠١٦

٨٤٫٦١٥٧١٫٦٠٣خطابات اعتماد
١٤٤٧٫٣٦٢ضمانات بنكیة

٨٤٫٧٥٩٧٨٫٩٦٥

التزامات إعادة تأھیل الموقع

قطر  ةالمنشآت الرئیسیة التي تتألف منھا المجموعة (قطر ستیل، كفاك، قافكو وقابكو) ھي أطراف في اتفاقیات عقود إیجار األرض المبرمة مع شرك
ویوضح الجدول التالي فترة اإلیجار للمنشآت الرئیسیة للمجموعة:.للبترول، الشركة األم، لغرض تجھیز وتشغیل مصانعھا في منطقة مسیعید

انتھاء اإلیجاربدء اإلیجار

٢٠٠٥٢٠٣٠ق).م.شركة قطر ستیل (ش

٢٠٠٢٢٠٢٤كفاك

قافكو

١٢٠٠٩٢٠٢٩إیجار 

٢٢٠٠٧٢٠٣٢إیجار 

٢٠٠٥٢٠٣٠قابكو

إما:وبموجب اتفاقیات التأجیر، فإن المؤجر یتمتع بالحق، عند فسخ أو انقضاء فترة اإلیجار، في إخطار الشركة بأنھ یطلب 

تحویل جمیع المرافق للمؤجر أو إلى جھة أخرى یرشحھا المؤجر مقابل سعر مقبول من قبل المجموعة، أو

 إزالة جمیع المرافق وجمیع الممتلكات األخرى من األرض وإعادة تأھیلھا على األقل إلى الحالة التي تم تسلیمھا فیھا إلى المجموعة على
.االتفاق على غیر ذلك مع المؤجرحساب ومصروف المجموعة، إال إذا تم 

ومع ذلك، فقد قدرت المجموعة بأنھ من المرجح.إن تكبد تكالیف إعادة تأھیل الموقع من قبل المجموعة یتوقف على أي الخیارات التي یستخدمھا المؤجر
.تسلیمھا لمنشآت المجموعةللمؤجر أن یختار عدم إجبار منشآت المجموعة بإعادة تأھیل األراضي المؤجرة لحالتھا األصلیة عند



صناعات قطر ش.م.ق.
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٥٠

(تتمة)محتملةمطلوبات٢٧

التزام إعادة تأھیل الموقع -أحكام ھامة 

، تقوم المجموعة بتقییم مدى تلبیة المعاییر التالیة لالعتراف بالمخصصات:٣٧وفقا لما ھو مطلوب بالمعیار المحاسبي الدولي رقم 

 لحدث سابق؛ما إذا كان للمجموعة التزام حالي نتیجة
احتمال أن تكون ھناك حاجة لتدفق صادر للموارد مشتمل على منافع اقتصادیة لتسویة االلتزام؛ و
أن یكون باإلمكان تقدیر قیمة ھذا االلتزام بشكل موثوق.

من المتوقع أن تستمر األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات .، لم یتم االعتراف بأي مخصص اللتزامات إعادة تأھیل الموقع٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 
.إلى ما بعد فترة اتفاقیة إیجار األرض، حیث ترى اإلدارة أنھ لیس من المرجح أن یطلب المؤجر إعادة تأھیل للموقع عند نھایة االتفاقیة

القطاعاتتقاریر٢٨

ولتحدید وحدات األعمال، تعامل .لمجموعة في وحدات تجاریة على أساس منتجاتھا وخدماتھاألغراض إداریة تم تنظیم ا.تعمل المجموعة في منطقة الخلیج
  الي:لدى المجموعة ثالثة قطاعات ینبغي اإلفصاح عنھا كالت.المشاریع المشتركة للمجموعة كما لو تم توحیدھا بطریقة التوحید النسبیة في البیانات المالیة

بإنتاج وبیع اإلیثلین، والبولي إیثلین، ام تي بي إي، المیثانول ومنتجات بتروكیماویة أخرىقطاع البتروكیماویات، والذي یقوم.
قطاع األسمدة، والذي یقوم بإنتاج وبیع الیوریا واألمونیا ومنتجات ثانویة أخرى.
قطاع الحدید، الذي یقوم بإنتاج وبیع الحبیبات والقضبان والقطع الحدیدیة وغیرھا.

.قطاعات البتروكیماویات واألسمدة تلك المعلومات الخاصة بالمشاریع المشتركة للمجموعةتمثل معلومات 

یتم .ألداءایقوم العضو المنتدب للمجموعة بمراقبة نتائج التشغیل لوحداتھا التجاریة بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات حول توزیع الموارد وتقییم
خسائر التشغیل والتي یتم قیاسھا في جوانب معینة، كما تم شرحھ في الجدول التالي، وذلك بصورة مختلفة عن ربح تقییم أداء القطاع بناء على أرباح أو 

.أو خسارة التشغیل في البیانات المالیة الموحدة
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٢٠١٧دیسمبر ٣١البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة
(جمیع المبالغ بآالف الریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)

٥١

إیرادات القطاعات٥-٢٨

یة بنفس ویتم قیاس اإلیرادات من األطراف الخارج.المالیةإن عملیات البیع بین القطاعات یتم تنفیذھا على أساس تجاري بحت وتستبعد عند توحید البیانات 
.الطریقة كما في بیان الربح أو الخسارة

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١دیسمبر ٣١

اإلجمالي
إیرادات ما بین 

القطاعات
إیرادات من عمالء 

اإلجماليخارجیین
إیرادات ما بین 

القطاعات
إیرادات من عمالء 

خارجیین

٤٫٠٣٥٫٦٠٣  -  ٤٫٣٩٤٫٤٥٦٤٫٠٣٥٫٦٠٣-٤٫٣٩٤٫٤٥٦البتروكیماویات
٣٫٤٨٧٫٦٩٩-٣٫٩١٦٫٢٧١٣٫٤٨٧٫٦٩٩-٣٫٩١٦٫٢٧١األسمدة
٤٫٦٧٤٫٣٠٠  -  ٤٫٦٢٨٫٤٨٣٤٫٦٧٤٫٣٠٠-٤٫٦٢٨٫٤٨٣الفوالذ
١٢٫١٩٧٫٦٠٢-١٢٫٩٣٩٫٢١٠١٢٫١٩٧٫٦٠٢-١٢٫٩٣٩٫٢١٠إیرادات القطاع يإجمال

إیرادات من استثمارات في 
مشروع مشترك محتسبة 

٧,٥٢٣,٣٠٢-٨,٣١٠,٧٢٧٧,٥٢٣,٣٠٢-٨,٣١٠,٧٢٧باستخدام طریقة حقوق الملكیة 
إیرادات وفقا لبیان الربح أو الخسارة 

٤٫٦٧٤٫٣٠٠  -  ٤٫٦٢٨٫٤٨٣٤٫٦٧٤٫٣٠٠-٤٫٦٢٨٫٤٨٣الموحد

الصلب، واألسیاخ واللفائف والحدید المختزل مباشرة والحدید المقولب على الساخن والمنتجات تنتج اإلیرادات من العمالء الخارجیین من بیع قضبان 
.) والمیثانول االثیلین والبولي ایثیلین ومنتجات بتروكیماویة أخرىMTBEالفرعیة وعائدات الشحن والیوریا واألمونیا ومیثیل بیوتایل األثیر (

قطر لتسویق وتوزیع الكیماویات وھو شركةلایر قطري) من عمیل خارجي، ملیون ٧٫٥٢٣-٢٠١٦لایر قطري (ملیون ٨٫٣١١تنتج إیرادات بحوالي 
لدولة قطر، ٢٠١٢لسنة  ١١وفقا للمرسوم بقانون .وتعود ھذه اإلیرادات إلى قطاع البتروكیماویات واألسمدة.("منتجات").خ.ق.م.والبتروكیماویات ش

.للقیام بأنشطة التسویق والتوزیع لجمیع المنتجات الكیماویة والبتروكیماویة٢٠١٢تم تأسیس منتجات في العام 

من إیرادات قطاع  %٥٦إن نسبة .المجموعة في كل من قطر ومملكة البحرین والمملكة العربیة السعودیة ودولة اإلمارات العربیة المتحدةتقع منشآت
) وما تبقى في عدد %٢٠١٦:١٦(.في دولة اإلمارات العربیة المتحدة%١٤)، ونسبة %٢٠١٦:٧٠قطر (إنتاجھا في، تم ٢٠١٧الحدید الصلب في

.من الدول غیر المنفصلة لغرض معلومات عن القطاع

أرباح القطاع

على التوالي:٢٠١٦و٢٠١٧دیسمبر ٣١األرباح للقطاعات التشغیلیة بالمجموعة للسنة المنتھیة في یعرض الجدول التالي معلومات حول

اإلجماليالفوالذاألسمدةالبتروكیماویات
٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 

٢٫٢٢٦٫٥٦٥٣٨٠٫٠٤٩٤٨٢٫٢٠٥٣٫٠٨٨٫٨١٩أرباح القطاع

٢٧٫٩٤٣٢٧٫٩٤٣--حصة من نتائج شركات زمیلة

٢٫٢٢٦٫٥٦٥٣٨٠٫٠٤٩٥١٠٫١٤٨٣٫١١٦٫٧٦٢ربح القطاع يإجمال

إیرادات غیر موزعة:
٢١٠٫٧٤٤إیرادات فوائد

٩٫٢٠٦إیرادات توزیعات األرباح
٣٣٠دخل آخر

٢٢٠٫٢٨٠

مصروفات غیر موزعة:
)٨٫١٣٨(أتعاب ومصروفات مجلس اإلدارة

)٧٫٤٧١(أتعاب قطر للبترول السنویة
)١٫٨١٨(رسوم/ تكالیف بورصة قطر

)٤٠٣(إعالنات
)٣٫٨١٠(مصروفات أخرى

)٢١٫٦٤٠(
٣٫٣١٥٫٤٠٢ربح السنة
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(تتمة)القطاعاتتقاریر٢٨

اإلجماليالفوالذاألسمدةالبتروكیماویات
٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 

١٫٠٢٤٫٩٤٧٢٫٧٤١٫٢٨٨)٦٠٥٫٥٠٩(٢٫٣٢١٫٨٥٠أرباح القطاع
٤٨٫٦٦٠٤٨٫٦٦٠--شركات زمیلةحصة من نتائج 

١٫٠٧٣٫٦٠٧٢٫٧٨٩٫٩٤٨)٦٠٥٫٥٠٩(٢٫٣٢١٫٨٥٠ربح القطاع يإجمال

إیرادات غیر موزعة:
١٧٥٫٩٢٣إیرادات فوائد

٩٫٦١٣إیرادات توزیعات األرباح
٢٦٩دخل آخر

١٨٥٫٨٠٥

مصروفات غیر موزعة:
)٧٫٧٥٠(ومصروفات مجلس اإلدارةأتعاب 

)٧٫٩٦٣(أتعاب قطر للبترول السنویة
)١٫٨١٨(رسوم/ تكالیف بورصة قطر

)٤١٠(إعالنات
)٢٫٨٢٢(مصروفات أخرى

)٢٠٫٧٦٣(
٢٫٩٥٤٫٩٩٠ربح السنة

موجودات القطاعات٢-٢٨

دیسمبر ٣١والسنة المنتھیة في ٢٠١٧دیسمبر ٣١فیما یتعلق بقطاعات األعمال بالمجموعة كما في یعرض الجدول التالي موجودات ومطلوبات القطاعات
على التوالي:٢٠١٦

اإلجماليالفوالذاألسمدةالبتروكیماویات
موجودات القطاع:

٢٠١٧٨٫٨٩٦٫٩٣٥١٢٫٠٧٨٫١٢٩٨٫٤٤١٫٨٩٤٢٩٫٤١٦٫٩٥٨دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٦٨٫٨٦١٫٦٥٧١٣٫٢٨٢٫٢٥٦٩٫٠٥٧٫٠٥٢٣١٫٢٠٠٫٩٦٥دیسمبر ٣١كما في 

.البیانات القطاعیة أعاله تتعلق فقط بالشركة التابعة وشركات المشروع المشترك

تسویة إجمالي موجودات القطاعات والتي ینبغي اإلفصاح عنھا:
٢٠١٧٢٠١٦

٢٩٫٤١٦٫٩٥٨٣١٫٢٠٠٫٩٦٥إجمالي الموجودات للقطاعات التي ینبغي اإلفصاح عنھا
٨٫١٩١٫١١٢٧٫٧٨٦٫٢٠٠موجودات أخرى غیر قابلة للتوزیع 

١٨٫٨٤٨٫٠٠٠١٨٫٣٤٢٫٥٨٠االعتراف باالستثمار في المشاریع المشتركة باستخدام طریقة محاسبة حقوق الملكیة

)٢٢٫١٤٣٫٩١٣()٢٠٫٩٧٥٫٠٦٤(موجودات متعلقة بالمشاریع المشتركة
٣٥٫٤٨١٫٠٠٦٣٥٫١٨٥٫٨٣٢الموحدة للسنةإجمالي الموجودات 



صناعات قطر ش.م.ق.
٢٠١٧دیسمبر ٣١البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة
(جمیع المبالغ بآالف الریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)

٥٣

المالیةالمخاطرإدارة٢٩

األھداف والسیاسات١-٢٩

الت دتؤدي أنشطة المجموعة إلى تعرضھا لمجموعة من المخاطر المالیة بما في ذلك تأثیر أسعار كریات أكسید الحدید وصرف العمالت األجنبیة ومع
تملة على حویركز برنامج إدارة المخاطر العام للمجموعة على حاالت عدم القدرة على التنبؤ باألسواق المالیة ویھدف إلى تقلیل اآلثار السلبیة الم.الفائدة

.األداء المالي للمجموعة

.أطراف ذات عالقة ومستحقات معینةتشتمل المطلوبات المالیة الرئیسیة للمجموعة على القروض والذمم الدائنة التجاریة ومبالغ مستحقة إلى 

استثمار مالي متاح للبیع وذمم مدینة تجاریة وأرصدة بنكیة ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة المالیة مثللدى المجموعة العدید من الموجودات 
.وقرض من أطراف ذات عالقة وذمم مدینة معینة أخرى

موعة المالیة تتمثل في مخاطر سعر الفائدة ومخاطر صرف العمالت األجنبیة ومخاطر األسعار ومخاطر إن المخاطر الرئیسیة الناشئة من أدوات المج
ویقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة واالتفاق على السیاسات الخاصة بإدارة كل ھذه المخاطر والتي .االئتمان ومخاطر السیولةالسلع ومخاطرأسعار 

.نوجزھا أدناه

مخاطر السوق٢-٢٩

ي یكون تمخاطر السوق ھي المخاطر المتعلقة بالتغیرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار الفائدة وأسعار حقوق الملكیة ال
ر السوق والھدف من إدارة مخاطر السوق ھو إدارة التعرض لمخاط.لھا تأثیر مستقبلي على إیرادات المجموعة أو قیمة ما تمتلكھ من أدوات مالیة

لدى المجموعة مجموعة من المؤشرات المقبولة المبنیة على قیمة المخاطر التي یمكن قبولھا .والسیطرة علیھا ضمن المؤشرات المقبولة مع تعظیم العائد
.والتي یتم مراقبتھا بصورة منتظمة

مخاطر أسعار الفائدة)١

التعرض

تنشأ مخاطر .العادلة أو التدفقات النقدیة لألداة المالیة بسبب التغیرات في أسعار الفائدة السوقیةتتمثل مخاطر معدل الفائدة في مخاطر تذبذب القیمة 
.معدل الفائدة الرئیسیة على المجموعة من القروض طویلة األجل ذات المعدالت المتغیرة

فسیة وبالتالي فھي لیست عرضة بشكل جوھري للتغیراتتحافظ المجموعة على مستوى مناسب من القروض ذات المعدل المتغیر بأسعار الفائدة التنا
لمالي وتدفقاتھا افي أسعار الفائدة السوقیة ومن ثم تتحمل التعرض لتأثیرات تقلبات األسعار في المستویات السائدة لمعدالت الفائدة السوقیة على مركزھا 

.النقدیة

ئیسي في القروض البنكیة، والتي تحمل معدالت فائدة متغیرة مرتبطة بإعادة تسویة إن تعرض المجموعة للتغیرات في معدالت الفائدة یتمثل بشكل ر
.معدالت اللیبور بالدوالر األمریكي كل ثالثة شھر

الحساسیة

قاء جمیع ب یوضح الجدول التالي حساسیة بیان الربح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل اآلخر للتغیرات المحتملة في أسعار الفائدة بشكل معقول مع

.المتغیرات األخرى ثابتة

واحدة،  ةتتمثل حساسیة بیان الربح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل اآلخر لتأثیر التغیرات المفترضة في معدالت الفائدة على ربح المجموعة لسن

ومن المتوقع أن یكون تأثیر االنخفاض في سعر الفائدة .٢٠١٦دیسمبر ٣١على أساس المعدل المتغیر للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المقیدة في 

.مساویا ومعاكسا لتأثیر الزیادة المعروضة

الزیادة في نقاط 

األساس

التأثیر على األرباح 

٢٠١٧

الزیادة في نقاط 

األساس

التأثیر على األرباح 

٢٠١٦

٢٥٤٤٫٧٠٩+٢٥٥٣٫٤٤٧+ودائع ثابتة

)٢٫٢٤٤(٢٥+)١٫٠٥١(٢٥+قروض



صناعات قطر ش.م.ق.
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٥٤  

(تتمة)المالیةالمخاطرإدارة٢٩

مخاطر صرف العملة)٢

التعرض

.لعملة األجنبیةاتتمثل مخاطر سعر العملة في مخاطر تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف

ة طراف ذات عالقإن الذمم الدائنة التجاریة واألخرى، والذمم المدینة التجاریة واألخرى، والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة والمبالغ المستحقة من أ
ألمریكي، الدوالر اكما أن سعر الریـال القطري مثبت مقابل .رئیسي بالدوالر األمریكيمقومة بشكلیجب تسدیدھا بالعمالت األجنبیة والقروض التي

.ولذلك ال تمثل األرصدة بالدوالر األمریكي إحدى مخاطر العمالت األجنبیة الجوھریة على المجموعة

مخاطر أسعار حقوق الملكیة)٣

التعرض

مالیة المركز المالي كاستثماراتإن تعرض المجموعة لمخاطر أسعار األوراق المالیة ینشأ من االستثمارات التي تحتفظ بھا المجموعة وتصّنفھا في بیان 
.)٩متاحة للبیع (إیضاح 

قا للحدود وتنویع المحفظة یتم طب.وإلدارة مخاطر األسعار الناشئة عن االستثمار في أوراق حقوق الملكیة، فإن المجموعة یقوم بتنویع المحفظة الخاصة بھ
.التي تقرھا إدارة المجموعة

.المجموعة في حقوق الملكیة علنا ویتم إدراجھا إما في بورصة قطر أو سوق األوراق المالیة األسترالیةیتم تداول غالبیة استثمارات 

الحساسیة

في القیمة العادلة للتغیرات المحتملة في أسعار حقوق الملكیة بشكل معقول،  مع بقاء جمیع المتغیرات  ةیوضح الجدول التالي حساسیة التغیرات المتراكم
.إن تأثیر االنخفاض في أسعار األسھم من المتوقع أن یكون مساویا ومقابال لتأثیر الزیادة الموضحة.األخرى ثابتة

التغیر في سعر 
حقوق الملكیة 

٢٠١٧

التأثیر على حقوق 
كیةالمل

٢٠١٧
التغیر في سعر حقوق 

٢٠١٦الملكیة 

التأثیر على حقوق 
الملكیة

٢٠١٦

٣٤٫٢٥٢  %٥+٣٣٫١١٥%٥+سوق قطر لألوراق المالیة
٢٢  %٥+٨١+%٥+البورصة االسترالیة

مخاطر أسعار السلع)٤

التعرض

ترتبط .واستھالك كمیات كبیرة من المواد الخام في سیاق أنشطتھا العادیةتتعرض المجموعة بشكل جوھري لمخاطر أسعار السلع التي تنشأ من شراء 
.أسعار المواد الخام بأحد المؤشرات، والذي یعد متغیرا ویتأثر بفعل عوامل عالمیة مثل األحداث السیاسیة وأسس العرض والطلب

مخاطر االئتمان٣-٢٩

لدى البنوك والمؤسسات المالیة عالوة على التعرض االئتماني للعمالء بما في ذلك الذمم المدینة تنشأ مخاطر االئتمان من النقد وشبھ النقد والودائع 
.المستحقة

إدارة المخاطر)١

.بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالیة، ال یقبل إال األطراف التي لھا جدارة من جھات مستقلة.یتم إدارة مخاطر االئتمان على أساس المجموعة



صناعات قطر ش.م.ق.
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٥٥  

(تتمة)المالیةالمخاطرإدارة٢٩

وخالف ذلك، وفي حالة عدم توفر تقییم مستقل، تقوم إدارة مراقبة .وإذا كان ھناك تقییم لجدارة العمالء بشكل مستقل، یتم استخدام ھذه التصنیفات
ء ویتم تحدید سقف المخاطر الفردیة بنا.عوامل أخرىالمخاطر بتقییم جودة االئتمان الخاصة بالعمیل، مع مراعاة مركزه المالي والخبرة السابقة ضمن

ویتم مراقبة مدى التزام العمالء بالحدود االئتمانیة بشكل منتظم من قبل اإلدارة .على التصنیف الداخلي وفقا للحدود الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة
.المعنیة

.ال توجد تركزات جوھریة لمخاطر االئتمان، سواء من خالل التعرض للعمالء األفراد أو قطاعات صناعیة محددة و/ أو المناطق

التأمین)٢

ب لطلابالنسبة لغالبیة الذمم المدینة التجاریة، فإن المجموعة تحصل على تأمین في صورة ضمانات وسندات تعھد وخطابات اعتماد والتي تعتبر تحت
.في حال أخفق الطرف المقابل في التزامھ بموجب أحكام االتفاقیة

مخاطر االئتمان)٣

ت) أو وفقا دیمكن تقییم جودة ائتمان الموجودات المالیة والتي لیست متعسرة وال متدنیة القیمة بالرجوع إلى التصنیفات االئتمانیة الخارجیة (إن وج
للمعلومات التاریخیة عن نسب تعسر العمالء:

٢٠١٧٢٠١٦

ذمم مدینة تجاریة

عمالء لھم تصنیف ائتماني خارجي
٩٨٣٫٢٠٧٨٢٤٫٥١١.أشھر) بدون تاریخ سابق في العجز عن السداد٣عمالء حالیون (أقل من 
تم استرداد جمیع .اشھر) ولدیھم حاالت سابقة من العجز في السداد٣عمالء حالیون (أكثر من 

٣٢٦٤١.حاالت العجز في السداد بالكامل
٩٨٣٫٥٣٣٨٢٤٫٥٥٢

.Aaیتم االحتفاظ بالنقد وشبھ النقد لدى بنوك محلیة تتمتع بسمعة حسنة ومصنفة خارجیا من قبل مودیز في المرتبة 

مخاطر السیولة  ٤-٢٩

التسھیالت نتقتضي اإلدارة الحكیمة لمخاطر السیولة االحتفاظ بأرصدة نقدیة كافیة وأوراق مالیة قابلة للتداول وتوفر التمویل من خالل حجم مالئم م
دائع في نھایة الفترة المشمولة بالتقریر، تحتفظ المجموعة بو.االئتمانیة الملتزم بھا لتلبیة االلتزامات عند استحقاقھا والقدرة على إغالق مراكز السوق

.ت النقدیة إلدارة مخاطر السیولةملیار لایر قطري) التي من المتوقع أن تولد بسھولة التدفقا٧٫٨-٢٠١٦ملیار لایر قطري ( ٧٫٥تحت الطلب بقیمة 
سائل وونظراً للطبیعة الحیویة لألنشطة األساسیة، فإن خزینة المجموعة تحافظ على مرونة التمویل من خالل المحافظة على توفیر التمویل بموجب 

.ائتمانیة ملتزم بھا

مل تسھیالت القروض غیر المسحوبة أدناه) والنقد وشبھ النقد على أساس وتراقب اإلدارة التنبؤات المتعلقة باحتیاطي السیولة لدى المجموعة (وھذا یش
.ویتم ھذا عادة على المستوى المحلي في شركات التشغیل بالمجموعة وفقا للممارسات والحدود التي وضعتھا المجموعة.التدفقات النقدیة المتوقعة

لمجموعة وباإلضافة إلى ذلك، تتضمن سیاسة إدارة السیولة ل.لسوق الذي تعمل فیھ المنشأةوتتفاوت ھذه الحدود وفقا للموقع بحیث یتم مراعاة السیولة في ا
مالي مقابل لإظھار التدفقات النقدیة بالعمالت الرئیسیة والنظر في مستوى األصول السائلة الالزمة لمواجھة ذلك ورصد نسب السیولة في بیان المركز ا

.والحفاظ على خطط تمویل الدیونلمتطلبات التنظیمیة الداخلیة والخارجیة

ترتیبات التمویل)١

التقریر:سنة حصلت المجموعة على تسھیالت القروض غیر المسحوبة التالیة في نھایة 

٢٠١٧٢٠١٦
معدل متغیر

٩٨٩٫٠٠٠٨٨١٫٦٤٠تنتھي خالل سنة واحدة (سحوبات بنكیة على المكشوف وتسھیالت السندات)-

ندات قد یتم سحب تسھیالت قبول الس.تسھیالت السحب على المكشوف البنكیة في أي وقت، كما یمكن إنھاؤھا من قبل البنك دون إشعارقد یتم سحب 

وبشرط الخضوع الستمراریة التصنیفات االئتمانیة المقبولة، فإن تسھیالت القروض البنكیة .غیر المضمونة في أي وقت، ویخضع ذلك لمراجعة سنویة

.قد یتم سحبھا في أي وقت



صناعات قطر ش.م.ق.
٢٠١٧دیسمبر ٣١البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة
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(تتمة)المالیةالمخاطرإدارة٢٩

استحقاق المطلوبات المالیة)٢

مطلوبات لیحلل الجدول أدناه المطلوبات المالیة للمجموعة إلى مجموعات تقوم على تواریخ االستحقاق بناء على تواریخ االستحقاق التعاقدي لجمیع ا

وتساوي .خصومةالمتمثل المبالغ الموضحة بالجدول التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر.المالیة غیر المشتقة ولیس لدى المجموعة أي مطلوبات مالیة مشتقة

.شھراً قیمتھا الدفتریة، حیث أن تأثیر الخصم غیر جوھري١٢المبالغ التي ُتستحق خالل 

تواریخ االستحقاق التعاقدیة للمطلوبات المالیة
 ٦أقل من 

أشھر
١٢-أشھر  ٦

شھراً 
من سنة واحدة 

سنتین-إلى 

إجمالي 
التدفقات 
النقدیة 

التعاقدیة

القیمة الدفتریة
(الموجودات)/ 

المطلوبات

٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 
١٢٦٫٥٩٧١٢٦٫٥٩٧-١٢٢٫٢١٢٤٫٣٨٥ذمم دائنة تجاریة

٤١٫١١٢٤١٫١١٢--٤١٫١١٢مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

٣٤٫٢٨٩٣٤٫٢٨٩--٣٤٫٢٨٩مبالغ مستحقة للحكومة

٢٢٥٫٧٥٨٢٢٥٫٧٥٨--٢٢٥٫٧٥٨قروض

٤٢٧٫٧٥٦٤٢٧٫٧٥٦-٤٢٣٫٣٧١٤٫٣٨٥

٥٧٩٫٨٥٧٥٧٩٫٨٥٧--٥٧٩٫٨٥٧ضمانات بنكیة

تواریخ االستحقاق التعاقدیة للمطلوبات المالیة
 ٦أقل من 

شھرا١٢ - ٦  أشھر
من سنة واحدة 

سنتین-إلى 
إجمالي التدفقات 

النقدیة التعاقدیة

القیمة الدفتریة
(الموجودات)/ 

المطلوبات

٢٠١٦دیسمبر ٣١في كما 

٩٨٫١٢٤٧٣٤٢٠٫٢٦٧١١٩٫١٢٥١١٩٫١٢٥ذمم دائنة تجاریة

١٠٦٫١٤٣١٠٦٫١٤٣--١٠٦٫١٤٣مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

٣٤٫٢٨٩٣٤٫٢٨٩--٣٤٫٢٨٩مبالغ مستحقة للحكومة

٢٢٥٫٢٨٥٢٢٥٫٢٨٥٢٢٥٫٧٥٨٦٧٦,٣٢٨٦٧٦,٣٢٨قروض

٩٣٥,٨٨٥٩٣٥,٨٨٥  ٤٦٣,٨٤١٢٢٦٫٠١٩٢٤٦,٠٢٥

٥٩١٫٢٠٨٥٩١٫٢٠٨--٥٩١٫٢٠٨ضمانات بنكیة

إدارة رأس المال  ٥-٢٩

.ناقصا صافي احتیاطي األرباح غیر المحققةاملي حقوق الملكیة في الشركةیشتمل رأس المال على حقوق الملكیة العائدة لح

صحیة بحیث تدعم أنشطتھا ومعدالت رأسمالیةإن الغرض الرئیسي من إدارة رأس مال المجموعة ھو التأكد من حفاظھا على تصنیف ائتماني قوي 
.وترفع من القیمة للمساھمین

د و تعدیل ھیكلة رأس المال قوللحفاظ على أ.وتدیر المجموعة ھیكلة رأسمالھا وتجري تعدیالت علیھ، في ضوء المتغیرات في األوضاع االقتصادیة
ولم یتم إجراء أي تغییر في األھداف .تقوم المجموعة بتعدیل األرباح المدفوعة للمساھمین أو إرجاع رأس المال للمساھمین أو إصدار حصص جدیدة

.٢٠١٦و٢٠١٧دیسمبر ٣١أو السیاسات أو اإلجراءات خالل السنة المنتھیة في 



صناعات قطر ش.م.ق.
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٥٧

(تتمة)المالیةالمخاطرإدارة٢٩

عة إن سیاسة المجمو.تراقب المجموعة رأسمالھا باستخدام نسبة الرافعة المالیة، وھي صافي الدین مقسوماً على إجمالي رأس المال زائداً صافي الدین
تدرج المجموعة ضمن صافي الدین القروض والدیون المحملة بالفائدة، وذمم دائنة تجاریة وأخرى، .%٥٠ھو أن تحتفظ بنسبة الرافعة المالیة دون 

اح غیر صافي احتیاطي األربقطر ناقصاً یتضمن رأس المال حقوق الملكیة العائدة لحاملي حقوق الملكیة في شركة صناعات .ناقصاً النقد وشبھ النقد
.المحققة

٢٠١٧٢٠١٦

٢٢٥٫٧٥٨٦٧٦٫٣٢٩ودیون محملة بالفائدةقروض 

٧٧٦٫٣٩٣٦٧٤٫٤١٢ذمم دائنة ومستحقات

٤١٫١١٢١٠٦٫١٤٣مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

١٫٠٤٣٫٢٦٣١٫٤٥٦٫٨٨٤

)٨٫٠٧١٫٥١٥()٧٫٧٨٨٫٧٠٢(ناقصا: النقد وشبھ النقد والودائع الثابتة 

)٦٫٦١٤٫٦٣١()٦٫٧٤٥٫٤٣٩(صافي الدین

٣٤٫٢٣٨٫٦٤٨٣٣٫٥١٣٫٩٦٥حقوق الملكیة

تعدیالت:

)٣٧٣٫٣٤٦()٢٣٢٫٩٤١(احتیاطي القیمة العادلة

٧٤٧٥٤٫١٤٢احتیاطي التحوط

٣٣٫١٩٤٫٧٦١  ٣٤٫٠٠٦٫٤٥٤

٢٧٫٢٦١٫٠١٥٢٦٫٥٨٠٫١٣٠رأس المال وصافي الدین

)%٢٥()%٢٥(نسبة الرافعة المالیة

المالیةلألدواتالعادلةالقیم٢٩

المجموعة األدوات المالیة التالیة:لدى

إیضاحاتموجودات مالیة

الموجودات بالقیمة 
العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالیة 
اإلجماليبالتكلفة المطفأة

٢٠١٧

١,٧٩٨,٦٣٦١,٧٩٨,٦٣٦-١١ذمم مدینة تجاریة وأخرى*

٥٣٣٫٨٩٠-٩٥٣٣٫٨٩٠موجودات مالیة متاحة للبیع

٧٤٧٫٦٢٧٧٤٧٫٦٢٧-  ٤ نقد وشبھ النقد

٧٫٠٤١٫٠٧٥٧٫٠٤١٫٠٧٥-  ٥ودائع ثابتة

٥٣٣٫٨٩٠٩,٥٨٧,٣٣٨١٠,١٢١,٢٢٨

٢٠١٦
١,٦٩١,٠٠٥١,٦٩١,٠٠٥-١١ذمم مدینة تجاریة وأخرى*
٦٧٤٫٢٩٥-٩٦٧٤٫٢٩٥موجودات مالیة متاحة للبیع

١٫٠٩٨٫١٤٤١٫٠٩٨٫١٤٤-  ٤ نقد وشبھ النقد

٦٫٩٧٣٫٣٧١  ٦٫٩٧٣٫٣٧١  -  ٥ودائع ثابتة

٦٧٤٫٢٩٥٩,٧٦٢,٥٢٠١٠,٤٣٦,٨١٥

والدفعات المقدمة للموردینمدفوعة مقدماالبالغ المباستبعاد *



صناعات قطر ش.م.ق.
٢٠١٧دیسمبر ٣١البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة
(جمیع المبالغ بآالف الریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)

٥٨

(تتمة)المالیةلألدواتالعادلةالقیم٣٠

إیضاحاتالمطلوبات المالیة

بالتكلفة مطلوبات 
اإلجماليالمطفأة

٢٠١٧

١٨٨١٧٫٥٠٥٨١٧٫٥٠٥ذمم دائنة تجاریة وأخرى**

١٦٢٢٥٫٧٥٨٢٢٥٫٧٥٨قروض

١٫٠٤٣٫٢٦٣١٫٠٤٣٫٢٦٣

٢٠١٦
  ٧٨٠٫٥٥٥  ١٨٧٨٠٫٥٥٥ذمم دائنة تجاریة وأخرى**

١٦٦٧٦٫٣٢٩٦٧٦٫٣٢٩قروض

١٫٤٥٦٫٨٨٤١٫٤٥٦٫٨٨٤

للقیمة العادلةالتسلسل الھرمى 

یتم تصنیف األدوات المالیة للمجموعة المقاسة بالقیمة العادلة إلى إحدى الفئات الثالث التالیة:

في نھایة  ة: تعتمد القیمة العادلة لألدوات المالیة التي یتم تداولھا في سوق نشط (مثل األوراق المالیة المتاحة للبیع) على أسعار السوق المعلن١المستوى 
مدرجة وھذه األدوات.ویعتبر سعر السوق المعلن والمستخدم للموجودات المالیة المحتفظ بھا من قبل المجموعة ھو سعر العرض الحالي.فترة التقریر
.١بالمستوى 

دام بیانات السوق م التي تزید استخ: یتم تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة التي ال تخضع للمتاجرة في سوق نشطة باستخدام أسالیب التقیی٢المستوى 
وفي حال كانت المدخالت الجوھریة المطلوبة للقیمة العادلة ألحد .الملحوظة ألقصى حد واالعتماد على التقدیرات الخاصة بالمنشأة بأقل قدر ممكن

.٢األدوات ملحوظة، فإن ھذه األداة یتم إدراجھا بالمستوى 

ینطبق ذلك .٣أكثر من المدخالت الھامة على بیانات السوق القابلة للرصد، فإن ھذه األداة یتم إدراجھا بالمستوى : وإذا لم یعتمد واحد أو ٣المستوى 
.أیضاً على األوراق المالیة غیر المدرجة

  ة:فیما یلي تسلسل مستویات قیاس القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادل

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى اإلجمالي٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في  

موجودات مقاسة بالقیمة العادلة:
٣٫٥٨٥--٣٫٥٨٥محتفظ بھا للمتاجرة

--٥٣٣٫٨٩٠٥٣٣٫٨٩٠حقوق الملكیة-استثمارات متاحة للبیع 

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى اإلجمالي٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 

موجودات مقاسة بالقیمة العادلة:
٣٫٥٨٥--٣٫٥٨٥محتفظ بھا للمتاجرة

--٦٧٤٫٢٩٥٦٧٤٫٢٩٥حقوق الملكیة-استثمارات متاحة للبیع 

، ولم یتم إجراء تحویالت إلى ٢والمستوى ١بالمستوى ، لم یتم إجراء تحویالت بین قیاسات القیمة العادلة٢٠١٧دیسمبر ٣١خالل السنة المنتھیة في 

.٣ومن قیاسات القیمة العادلة بالمستوى 


