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  أشھر المنتھیة  التسعةلفترة 
۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰



 صناعات قطر ش.م.ع.ق. 

 البیانات المالیـة المرحلیة الموحدة المختصرة 
 ۲۰۲۱سبتمبر   ۳۰  أشھر المنتھیة في التسعةلفترة 

 المحتویات  صفحة

 ۲-  ۱  الموحد المختصر بیان المركز المالي المرحلي 

 ۳ بیان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد المختصر 

 ٤ بیان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المرحلي الموحد المختصر 

 ٥  بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي الموحد المختصر 

 ۸- ۷      المختصربیان التدفقات النقدیة المرحلي الموحد 

 ۱۲- ۹   اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة



 ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة منال یتجزأ  جزءاً  المرفقة  اإلیضاحات تشكل
- ۱ -

 مالحظھ

سبتمبر  ۳۰
۲۰۲۱ 

 (غیر مدققة) 

دیسمبر   ۳۱
۲۰۲۰ 
 (مدققة) 

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

 الموجودات
 موجودات غیر متداولة

 ۱۳٬۸۸۱٬۹٦۸ ۱۳٬۲۱٤٬۷۸۰ ۳ ممتلكات ومصانع ومعدات 
 ۱٬٤۷٥٬۰۷۹ ۱٬٥٥۷٬٦۱٥ ٤ استثمارات في شركات زمیلة 

 ٦٬۹۱٥٬٥۰۰ ۸٬۹٥۱٬٤۲۷ ٥استثمارات في مشاریع مشتركة
 ۲۲٤٬۸٤۷ ۱۹٤٬٤۱۹ حق استخدام الموجودات 

 ۱٬۸٤٥ ۱٬۷٥٥ةغیر ملموس  موجودات
 ۲۲٬٤۹۹٬۲۳۹ ۲۳٬۹۱۹٬۹۹٦ غیر المتداولة اجمالي الموجودات

 موجودات متداولة
 ۱٬۹٤٤٬۸۲۰ ۲٬۰۲۳٬۹۷۲ مخزون 

 ۲٬٤٥٥٬٦۹٥ ۲٬۳۸۸٬٤٥٤ ذمم مدینة تجاریة وأخرى 
 ۳٤۸٬۳٦۷ ۳٤۸٬۳٤٦ موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 ۱٬۸٥٥٬۲۹٤ ۲٬٥٥٥٬۹٤۰ نقد وأرصدة لدى البنوك
 ٦٬۹٤٥٬۹٦٥ ۸٬٤٥۹٬۲۳۱ ودائع ثابتة 

 ۱۳٬٥٥۰٬۱٤۱ ۱٥٬۷۷٥٬۹٤۳ المتداولة اجمالي الموجودات
 ۳٦٬۰٤۹٬۳۸۰ ۳۹٬٦۹٥٬۹۳۹ اجمالي الموجودات





 صناعات قطر ش.م.ع.ق. 

 بیان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد المختصر 

 ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  

 ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة منال یتجزأ  جزءاً  المرفقة  اإلیضاحات تشكل
- ۳ -

 سبتمبر  ۳۰  فيالمنتھیة أشھر  التسعةلفترة 

مالحظھ 

۲۰۲۱ 
 ) غیر مدققة (

۲۰۲۰ 
 ) غیر مدققة (

 ) معدلة (
 ألف لایر قطري ألف ر�ال قطري 

 ٥٬۳۱۲٬۷۳۲ ۹٬٤٤٦٬۲۹۳ یرادات اإل
 ) ٤٬٦٥۹٬٤۲۸( ) ٥٬۸٥۰٬٤٥٤(اإلیراداتتكالیف 

 ٦٥۳٬۳۰٤ ۳٬٥۹٥٬۸۳۹ إجمالي الر�ح 

 ) ۳٤٤٬۳۸۷( ) ۳۹٦٬۳٥٥( عمومیة وإداریة  مصاریف
 )۳۲٬۲٦٤( )۳٤٬٤۷۷( بیع وتوزیع اریفمص

 ٤٬٢٣١ ٨٠٬٨٢٣ حصة من نتائج استثمارات في شر�ات زمیلة
 ٦۲٤٬۲٥٤ ۲٬۱۷۳٬۰۸۲ حصة من نتائج استثمارات في مشار�ع مشتر�ة 

 )۲۰٬۲٥۲( ) ۱۹٬٦٥۳( تكالیف التمویل
 ١٬٤٠٨٬٩٣٤ -- استحواذ عند دمج األعمال مكاسبو مكاسب القیمة العادلة 

 ) ١٬٣٧٧٬٨٩٤(  --  خسارة انخفاض قیمة الممتلكات واآلالت والمعدات 

 ٢٣١٬٢٥٠  ٢٤١٬٢٧٨  صافي   -اإلیرادات األخرى 

 ۱٬۱٤۷٬۱۷٦ ٥٬٦٤۰٬٥۳۷ الربح قبل الضریبة 
 )٥۸٬۲٥۳( ) ۸۱۳( ضریبة الدخل 

 )۱۹٬۰۷۷(--  الضریبة المؤجلة 

 ۱٬۰٦۹٬۸٤٦ ٥٬٦۳۹٬۷۲٤لفترة اربح 

 :إلى العائد
 ۱٬۱۳۰٬٦۸٤ ٥٬٦۳۸٬۳۱۹ مساهمي الشر�ة األم

 )٦۰٬۸۳۸( ۱٬٤۰٥ غیر المسیطرة  الحصص

٥٬٦۳۹٬۷۲٤ ۱٬۰٦۹٬۸٤٦ 
السھم ربحیة 

 ۰٫۱۹ ۰٫۹۳ ٦ للسھم الواحد (لایر قطري للسھم الواحد)  فالعائد األساسي والمخف 



 صناعات قطر ش.م.ع.ق. 

بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي الموحد المختصر

 ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  

 ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة منال یتجزأ  جزءاً  المرفقة  اإلیضاحات تشكل
- ٤ -

 سبتمبر  ۳۰  فيالمنتھیة أشھر  التسعةلفترة 

۲۰۲۱ 
 ) غیر مدققة (

۲۰۲۰ 
/  غیر مدققة(

 ) معدلة
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

 ۱٬۰٦۹٬۸٤٦ ٥٬٦۳۹٬۷۲٤ لفترةاربح 

 أخرى إیرادات شاملة 

 البنود التي یمكن إعادة تصنیفھا الحقا إلى بیان الربح أو الخسارة 

 ۱٬٤۱۸ ٦٬۷۱۳ اآلخر للشر�ات الزمیلة  الشامل الخسارة)( /حصة الدخل 

 ۱٬۰۷۱٬۲٦٤ ٥٬٦٤٦٬٤۳۷ إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 :إلى العائد

 ۱٬۱۳۲٬۱۰۲ ٥٬٦٤٥٬۰۳۲ مساهمي الشر�ة األم
 )٦۰٬۸۳۸( ۱٬٤۰٥ مسیطرة الغیر  الحصص

٥٬٦٤٦٬٤۳۷ ۱٬۰۷۱٬۲٦٤ 



 صناعات قطر ش.م.ع.ق. 

بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي الموحد المختصر

 ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  

 ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة منال یتجزأ  جزءاً  المرفقة  اإلیضاحات تشكل
- ٥ -

 رأس
المال 

 احتیاطي
 قانوني 

 احتیاطي
تحوط

احتیاطیات  
أخرى

 أرباح
 محتجزة 

حقوق الملكیة 
المنسوبة إلى 

 مساھمي الشركة األم

الحصص حقوق
ة مسیطرالغیر 

 إجمالي
 حقوق الملكیة

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

 ۳۳٬۷۷۷٬٤۲۸ ۱۷٬۰۷۲ ۳۳٬۷٦۰٬۳٥٦ ۲۷٬٥٥۰٬۹۲۹ ) ۱۰٬۷۷۳( ) ٦٬۷۱۳( ۱۷٦٬۹۱۳ ٦٬۰٥۰٬۰۰۰ (مدقق) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في  
 ٥٬٦۳۹٬۷۲٤ ۱٬٤۰٥ ٥٬٦۳۸٬۳۱۹ ٥٬٦۳۸٬۳۱۹ --  --  --  --  ربح الفترة

 ٦٬۷۱۳ --  ٦٬۷۱۳ --  --  ٦٬۷۱۳ --  --  الدخل الشامل اآلخر 
 ٥٬٦٤٦٬٤۳۷ ۱٬٤۰٥ ٥٬٦٤٥٬۰۳۲ ٥٬٦۳۸٬۳۱۹ --  ٦٬۷۱۳ --  --  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 مع المالك  المعامالت
 ) ۱٬۹۹۷٬٦۷۰( ) ۱٬۱۷۰( ) ۱٬۹۹٦٬٥۰۰( ) ۱٬۹۹٦٬٥۰۰( --  --  --  --  توزیعات األرباح المعلنة

غیر (  ۲۰۲۱سبتمبر ۳۰  فيالرصید 
 ۳۷٬٤۲٦٬۱۹٥ ۱۷٬۳۰۷ ۳۷٬٤۰۸٬۸۸۸ ۳۱٬۱۹۲٬۷٤۸ ) ۱۰٬۷۷۳( --  ۱۷٦٬۹۱۳ ٦٬۰٥۰٬۰۰۰ مدقق)
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بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي الموحد المختصر

 ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  

 ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة منال یتجزأ  جزءاً  المرفقة  اإلیضاحات تشكل
- ٦ -

 رأس
المال 

 احتیاطي
 قانوني 

 احتیاطي
تحوط

احتیاطیات  
أخرى

 أرباح
 محتجزة 

حقوق الملكیة المنسوبة  
إلى مساھمي الشركة  

 األم 

الحصص حقوق
ة الغیر مسیطر

 إجمالي
 حقوق الملكیة

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

 ۳٤٬۲۲۹٬۸۲٦ --  ۳٤٬۲۲۹٬۸۲٦ ۲۸٬۰۱۹٬۷۰۱ ٦٬۰٥۷ ) ٤٬۰۸۰(۱٥۸٬۱٤۸ ٦٬۰٥۰٬۰۰۰  (مدقق)  ۲۰۱۹  دیسمبر  ۳۱الرصید في  
حقوق الملكیة غیر المسیطرة الناتجة عن 

 ۳٬۷۸۰٬٥۰۸ ۳٬۷۸۰٬٥۰۸ --  --  --  --  --  --  دمج األعمال 
ملكیة حقوق  على  غیر   االستحواذ 

 )۳٬٥۸۸٬٥٤۱( )۳٬٦۹۹٬٤٤۸( ۱۱۰٬۹۰۷ ۱۱۰٬۹۰۷ --  --  --  --  مسیطرة 
 ۱٬۰٦۹٬۸٤٦ ) ٦۰٬۸۳۸( ۱٬۱۳۰٬٦۸٤ ۱٬۱۳۰٬٦۸٤ --  -- -- معدلة  –الربح/(الخسارة) للفترة 

 ۱٬٤۱۸ -- ۱٬٤۱۸ -- -- ۱٬٤۱۸ -- -- إیرادات شاملة أخرى  
 للفترةالخسارة)  (  /إجمالي الدخل الشامل

 ۱٬۰۷۱٬۲٦٤ ) ٦۰٬۸۳۸( ۱٬۱۳۲٬۱۰۲ ۱٬۱۳۰٬٦۸٤ --  ۱٬٤۱۸ --  -- معدلة
مع المالك  المعامالت

 )۲٬٤۲۱٬۲٦۰( )۱٬۲٦۰( )۲٬٤۲۰٬۰۰۰( )۲٬٤۲۰٬۰۰۰( -- -- -- -- المعلنةاألرباح  اتتوزیع
- ۲۰۲۰سبتمبر   ۳۰الرصید في 

 ۳۳٬۰۷۱٬۷۹۷ ۱۸٬۹٦۲ ۳۳٬۰٥۲٬۸۳٥ ۲٦٬۸٤۱٬۲۹۲ ٦٬۰٥۷ ) ۲٬٦٦۲( ۱٥۸٬۱٤۸ ٦٬۰٥۰٬۰۰۰ (غیر مدقق)  معدلھ



 صناعات قطر ش.م.ع.ق. 

 بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموحد المختصر 

 ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  

 ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة منتشكل اإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ 
- ۷ -

 سبتمبر  ۳۰  فيالمنتھیة أشھر  التسعةلفترة 

۲۰۲۱ 
  ) غیر مدققة (

۲۰۲۰ 
)غیر مدققة (

 ) معدلة (
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

 التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
 ۱٬۱٤۷٬۱۷٦ ٥٬٦٤۰٬٥۳۷ الربح قبل احتساب الضرائب

تعدیالت: 
 ۱٬۰٤٥٬٦۰۳ ۹۳۷٬۲٥۹ إھالك ممتلكات ومصانع ومعدات
 ٤۲٬۱٥۹ ۲۸٬۲۰۳ استھالك حق استخدام الموجودات 

 ٥۳٬٤٥٤ ۳٤٬٦۸۸ مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین
 ) ۱٬٤۰۸٬۹۳٤(  --  استحواذ عند دمج األعمال مكاسبو مكاسب القیمة العادلة 

 ۱٬۳٦۹٬۸۱۱  --  الممتلكات والمنشآت والمعدات خسارة انخفاض القیمة على 
 ۸٬۰۸۳--  خسارة انخفاض القیمة على األصول غیر الملموسة 

 )٤٬۲۳۱( ) ۸۰٬۸۲۳( حصة نتائج االستثمارات في الشركات الزمیلة 
 ) ٦۲٤٬۲٥٤( ) ۲٬۱۷۳٬۰۸۲( حصة نتائج االستثمارات في المشاریع المشتركة

من  والمعدات وغیرھاالممتلكات والمنشآت   استبعاد الخسارة من /(الربح) 
 ۱٥۲ ) ۳۲۸(األصول 

 ۲۰٬۲٥۲ ۱۹٬٦٥۳ تكالیف التمویل
 ) ۲۰۸٬۹۹۰( ) ۱٤٥٬٤۸۸( إیرادات الفوائد 

 ۲۲٬٦۰٤ ۲۹٬۱٤٤ مخصص بضاعة متقادمة وبطیئة الحركة 
 -- ٤٬۰۲۰ صافي إعادة قیاس مخصص الخسارة

(الربح/ الخسارة) على األصول المالیة بالقیمة العادلة من  القیمة العادلة 
 )۹٬٤۰۲( ۲۱  خالل الربح أو الخسارة 

 )۳٬٥۰۱(  --   أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استبعاد منالربح 
 ۱۰٬۰۰۰  --  تعدیل عكس خسارة ناتجة عن انخفاض في القیمة

موجودات مالیة �القیمة العادلة من خالل الر�ح  توز�عات أر�اح مستلمة من 
 )۱٦٬۰۹٦( ) ۱۳٬۱۹٦( أو الخسارة 

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة قبل حدوث تغییرات في رأس 
 ۱٬٤٤۳٬۸۸٦ ٤٬۲۸۰٬٦۰۸ المال العامل

 التغیرات في رأس المال العامل 

 ٤۹٦٬۳٦۲ ) ۱۰۸٬۲۹۷( مخزون 
 ٥۲۰٬۳٤۱ ۱٦٤٬۲۷۲ تجاریة وأخرى ذمم مدینة 

 ) ۳۲۸٬۱۱٥( ۱۱۷٬٤۹٤ ذمم دائنة تجاریة وأخرى 

 ۲٬۱۳۲٬٤۷٤ ٤٬٤٥٤٬۰۷۷ النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة 
 ) ۱۲۰٬٤۹٥( ) ۳٥٬۳۲۳( مدفوعات مكافآت نھایة الخدمة 

 ) ۱۱۱٬٦۹٦( ) ۱٬۷٤۷( مدفوعات ضریبة الدخل 
 )٥۹٬٥۷۲( ) ٤۸٬۸٥٥( ریاضيالجتماعي واللصندوق اا مساھمات

 ۱٬۸٤۰٬۷۱۱ ٤٬۳٦۸٬۱٥۲ صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة 

.



 صناعات قطر ش.م.ع.ق. 

 بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموحد المختصر 

 ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  

 ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة منتشكل اإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ 
- ۸ -

 سبتمبر  ۳۰  فيالمنتھیة أشھر  التسعةلفترة 

۲۰۲۱ 
 ) غیر مدققة (

۲۰۲۰ 
 ) غیر مدققة (

 ) معدلة (
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

 التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 
 ) ۱٦٦٬٤۹۱( ) ۲۷۰٬۰۹۷( إضافات إلى الممتلكات والمنشآت والمعدات والمحفزات 

 ۳٬۲۹۷٬۳۰۹ ) ۱٬٥۰۳٬۳۸۳( حركة الودائع الثابتة
 ) ۳٬٦٤۰٬۰۰۰(  --  لشركة تابعة اقتناء أسھم إضافیة  

 ۱۷  --  ومعدات وآالتمتحصالت من استبعاد ممتلكات  
استبعاد من  أو   متحصالت  الربح  خالل  من  العادلة  بالقیمة  مالیة  أصول 

 ۱۸٬۷۱۱--  الخسارة 
أو  الر�حتوز�عات أر�اح مستلمة من موجودات مالیة �القیمة العادلة من خالل 

 ۱٦٬۰۹٦ ۱۳٬۱۹٦ الخسارة 
 ۱٥٦٬۸۲۷ ۱۳۷٬۱٥٥ الواردة من المشاریع المشتركة وحصة الضرائب توز�عات أر�اح 

 ۲٬۱۰۰ ٥٬۰۰۰ زمیلة اتشر�في  استثماراتمن  توز�عات أر�اح مستلمة
 ۱۷۰٬۷٤۱ ٤۸٬۲٦۸ مستلمة  فوائدإیرادات 
 ۱٬۲۲۳٬۷٥۲--  دمج األعمال عن ناتجالز�ادة في النقد ال صافي

 ۱٬۰۷۹٬۰٦۲ ) ۱٬٥٦۹٬۸٦۱( صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمار�ة 

 التدفقات النقد�ة الناتجة من األنشطة التمو�لیة 

 )۱٤٥( ) ۲٬۳٦۳( تكالیف تمو�ل أخرى مدفوعة
 -- ) ۳٦٬٥۹۷(المصرفیة  صافي حركة القروض
 )۱٤٬٥٥٦( ) ۱۱٬۳٦٤( متعلقة �مطلو�ات اإل�جار تكالیف تمو�ل مدفوعة

 )۳۱٬۳۹۸( ) ۲۲٬۹۰٦( �مطلو�ات اإل�جار  المتعلقسداد أصل القرض 
 )۱۰٬۳۳۳( ۱٦٬۸٦٤ الحر�ة في حسا�ات البنوك لألر�اح الموزعة غیر الُمطالب بها 

 ) ۲٬٤۰۹٬٦٦۷( ) ۲٬۰۱٤٬٥۳٤(أر�اح مدفوعة توز�عات 
 ) ۲٬٤٦٦٬۰۹۹( ) ۲٬۰۷۰٬۹۰۰( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمو�لیة 

 ٤٥۳٬٦۷٤ ۷۲۷٬۳۹۱ في النقد وشبه النقد  صافي الز�ادة
 ۱٬۸۳۸٬۳۱۷ ۱٬۷۱۷٬۲۲۳ ینایر ١النقد وشبه النقد في 
 ۲٬۲۹۱٬۹۹۱ ۲٬٤٤٤٬٦۱٤ سبتمبر  ۳۰ النقد وشبه النقد في



 صناعات قطر ش.م.ع.ق. 

 اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 

 ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في   

- ۹ -

 معلومات عن الشر�ة  .١
وفقًا لقانون الشر�ات    ٢٠٠٣أبر�ل    ١٩شر�ة مساهمة عامة قطر�ة تأسست في دولة قطر في  صناعات قطر ش.م.ع.ق. ("الشر�ة") هي  

عامًا    ٥٠، وذلك لمدة  ٢٠١٥لسنة    ١١، والذي تم استبداله �قانون الشر�ات التجار�ة القطري رقم  ٢٠٠٢) لسنة  ٥التجار�ة القطري رقم (
والصناعة بدولة قطر. إن أسهم الشر�ة مدرجة في بورصة قطر. و�قع الصادر عن وزارة التجارة    ٢٠٠٣) لسنة  ٣٣�موجب القرار رقم (

 مكتب المجموعة المسجل في الدوحة، دولة قطر.

بشكل أساسي في دولة قطر.  تعمل التابعة ومشاریعھا المشتركة (یشار إلیھا جمیعاً بكلمة "المجموعة")  وشركاتھاصناعات قطر 

قطاعات رئیسیة مختلفة: البترو�یماو�ات واألسمدة والحدید والصلب. یتضمن    ثالثومن خالل شر�ات المجموعة، تعمل صناعات قطر في  
المز�د من المعلومات حول أنشطة المجموعة. فیما یلي هیكل المجموعة والذي تم إدراجه في هذه البیانات المالیـة المرحلیة    ٨اإل�ضاح رقم  
 تصرة:الموحدة المخ

 نسبة الملكیة  بلد التأسیس  نوع العالقة 

٪ ١٠٠قطر  شر�ة تا�عة  شر�ة قطر ستیل (قطر ستیل) ش.م.ق.خ.
٪ ١٠٠قطر  شر�ة تا�عةو ش.شر�ة قطر ستیل لالستثمارات الصناعیة ش.

٪ ١٠٠ اإلمارات العر�یة المتحدة  شر�ة تا�عةدبي) –شر�ة قطر ستیل (المنطقة الحرة 
٪ ١٠٠قطر  شر�ة تا�عة قطر لألسمدة الكیماو�ة (" قافكو") ش.م.ق.خ.شر�ة 
٪ ٧٠قطر  شر�ة تا�عة ")جي اف سي "الخلیج للفورمالدهاید ( شر�ة

٪ ١٠٠قطر  شر�ة تا�عة ")یو ام سي"كللمیالمین (شر�ة قطر 

الخسارة والدخل الشامل اآلخر لشر�ات المشار�ع المشتر�ة  كما تتضمن المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة حصة الر�ح أو  
والشر�ات الزمیلة التالیة �استخدام طر�قة حقوق الملكیة:

٪۸۰قطر مشروع مشترك  . خ) ش.م.ق." قا�كو" شر�ة قطر للبترو�یماو�ات (

٪٥۰قطر مشروع مشترك  . خش.م.ق. ("كفاك") شر�ة قطر لإلضافات البترولیة المحدودة
٪٥۰قطر  شركة زمیلة شر�ة قطر لتغلیف المعادن ذ.م.م. 

٪۳۱،۰۳ السعودیة  شركة زمیلة  شركة صلب ستیل (ش.س.م.) 
٪۲٥ البحرین شركة زمیلة شركة فوالذ القابضة ش.م.ب  

المنتهیة في الموحدة المختصرة للمجموعة للفترة  المرحلیة  المالیة  البیانات  ِقَبل    ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠  تم اعتماد هذه  وُصرح �إصدارها من 
 . ٢٠٢١أكتو�ر  ٢٥ مجلس اإلدارة بتار�خ

 .     السیاسات المحاسبیة الهامة۲

مالیةتتوافق السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد هذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة مع تلك المتبعة في إعداد البیانات ال
 . ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١للمجموعة للسنة المنتهیة في السنو�ة الموحدة 



 صناعات قطر ش.م.ع.ق. 

 اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 

 ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في   

- ۱۰ -

ومعدات ومصانع ممتلكات     .٣

، دیسمبر ۳۱، سبتمبر ۳۰
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 (مدققة)    (غیر مدققة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

 ۳٬۳۳٦٬۰۲۰ ۱۳٬۸۸۱٬۹٦۸ صافي القیمة الدفتر�ة االفتتاحیة 

 ۱۳٬۰۸۰٬٤۲٤--  األعمال  دمجإضافات من 

 ۲۳۱٬۸٦۰ ۲۷۰٬۰۹۷ أخرى  إضافات

 ) ۱٬۳٦۹٬۸۱۱(--   انخفاض

 ) ۱٬۳۹۲٬٤۳۲( ) ۹۳۷٬۱٦۷( االهالك 

 )٤٬۰۹۳( ) ۱۱۸( استبعادات

 ۱۳٬۸۸۱٬۹٦۸ ۱۳٬۲۱٤٬۷۸۰ صافي القیمة الدفتر�ة الختامیة 

 زمیلة شر�ات في استثمارات .٤

، سبتمبر ۳۰
۲۰۲۱ 

مدققة) (غیر 

، دیسمبر  ۳۱
۲۰۲۰ 
 (مدققة) 

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

 ۱٬٤۷٥٬۹۱٤ ۱٬٤۷٥٬۰۷۹السنة الرصید في بدا�ة الفترة/ 
 )۲٬٥٤۹() ٥٬۰۰۰( المستلمة من الشر�ات الزمیلة والمزا�ا الضر�بیة توز�عات األر�اح

 )۲٬٦۳۳( ٦٬۷۱۳ ) الشامل اآلخر الخسارة الدخل/ ( من الحصةصافي 
 ۱٤٬۳٤۷ ۸۰٬۸۲۳ نتائج الشر�ات الزمیلة منحصة ال

 )۱۰٬۰۰۰(--  التعدیل المتعلق �عكس انخفاض القیمة

 ۱٬٤۷٥٬۰۷۹ ۱٬٥٥۷٬٦۱٥ الرصید في نها�ة الفترة/السنة



 صناعات قطر ش.م.ع.ق. 

 اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 

 ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في   

- ۱۱ -

مشتركة  مشاریع في استثمارات .٥

للسھم  والمخفف األساسي العائد .٦

الواحد �قسمة أر�اح الفترة المنسو�ة إلى حملة حقوق الملكیة في الشر�ة األم على المتوسط  یتم احتساب العائد األساسي والمخفف للسهم  
 المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة:

 ، سبتمبر ٣٠
٢٠٢١ 

 (غیر مدققة) 

 ، سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠ 

 معدلة) /  (غیر مدققة
ذ�ئك فضد�   �  ألف لایر قطري  آك

 ۱٬۱۳۰٬٦۸٤ ٥٬٦۳۸٬۳۱۹ ر�ح الفترة 
 ٦٬۰٥۰٬۰۰۰٦٬۰٥۰٬۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة (�اآلالف)  

 ۰٫۹۳۰٫۱۹ العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد (معبرًا عنه �الر�ال القطري لكل سهم) 

 السابقة  الفترة أرصدة صیاغة إعادة     .۷

، تم تحدید القیمة العادلة لألسهم ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠للمجموعة للفترة المنتهیة في  المرحلیة الموحدة المختصرةوفي البیانات المالیة 
 . �شكل مؤقت  قافكوشر�ة الحالیة واألصول والخصوم المعترف بها عند االستحواذ على 

األخیرة على القیمة العادلة لألسهم الحالیة وصافي األصول التي �مكن ، �انت المجموعة قد وضعت اللمسات  ٢٠٢٠د�سمبر    ٣١وفي  
سعر الشراء، تم إعادة تسجیل   خصیصوت . واستنادا إلى التقییم العادل النهائي  شر�ة قافكو  تحدیدها والمكتسبة والخصوم المفترضة من

 . ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠في مكاسب القیمة العادلة المسجلة سا�قا واإلهالك ذي الصلة للفترة المنتهیة 

. وقدالمرسمل  ، سجلت المجموعة رسوم البنیة التحتیة �جزء من عقد اإل�جار٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠المنتهیة في    التسعة أشهروخالل فترة  
وخلصت إلى أنه ینبغي التعامل    ١٦الرسوم على البنیة التحتیة استنادا إلى متطلبات المعاییر الدولیة لإلبالغ المالي  أعدت اإلدارة تقییم هذه  

ر. ؤجمعها على أنها عنصر منفصل غیر م

، سبتمبر ۳۰
۲۰۲۱ 

 ) ة مدقق غیر(

 دیسمبر،   ۳۱
۲۰۲۰ 

 (مدققة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

 ۱٦٬۷۳۲٬٤٦۰ ٦٬۹۱٥٬٥۰۰ینایر  ١الرصید في   

 ) ۹٬۸٤۷٬۸۷٤(  --  إعادة التصنیف إلى شر�ة تا�عة نتیجة لدمج األعمال

 ۳۰۸٬٥۱۲  ۱٬٤۱۷٬۰۲۱ المشتر�ة المشار�عنتائج صافي حصة  

 ۷٥٦٬۷۹۳  ۷٥٦٬۰٦۱ التعدیل المتعلق �المزا�ا الضر�بیة

 )۱۸٬۸٦٤(  --  ى خر األ  ةخسارة الشاملال منحصة ال

 ) ۱٬۰۱٥٬٥۲۷( ) ۱۳۷٬۱٥٥( توز�عات األر�اح والمزا�ا الضر�بیة المستلمة

 ٦٬۹۱٥٬٥۰۰ ۸٬۹٥۱٬٤۲۷ الرصید في نھایة الفترة/السنة 
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 اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 

 ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في   

- ۱۲ -

 القطاعیة  التقاریر .۸
 اإلبالغ عنها وغیرها على النحو التالي: یتم تنظیم المجموعة في وحدات األعمال على أساس منتجاتها وخدماتها، ولها ثالث قطاعات تشغیل �مكن

 قطاع البترو�یماو�ات، والذي �قوم �إنتاج و�یع اإلیثلین، والبولي إیثلین، ام تي بي إي، المیثانول ومنتجات بترو�یماو�ة أخرى.  •

 قطاع األسمدة، والذي �قوم �إنتاج و�یع الیور�ا واألمونیا ومنتجات ثانو�ة أخرى.  •

 �قوم �إنتاج و�یع الحبیبات والقضبان والقطع الحدید�ة وغیرها. قطاع الحدید، الذي   •
 شر�ة األم. تشمل العملیات األخرى عملیات ال •

 ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهیة في 

 الموحدة إللغاء وا التعدیالت   اإلجمالي  أخرى الحدید األسمدة  البتروكیماویات 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري قطريألف لایر  ألف لایر قطري 

 ۹٬٤٤٦٬۲۹۳ ) ۳٬٥۱۳٬٦۲٥( ۱۲٬۹٥۹٬۹۱۸-- ۲٬۹۱۲٬۷۰۱ ٦٬٥۳۳٬٥۹۲ ۳٬٥۱۳٬٦۲٥عائد 

 ٥٬٦٤۰٬٥۳۷ ) ۱٬۷۱۳٬٦۸۸( ۷٬۳٥٤٬۲۲٥ ۱٬۷۳٤٬۲۷۰ ٦۲۸٬٦۰۹ ۲٬۱۷۳٬۰۸۲۲٬۸۱۸٬۲٦٤ أر�اح القطاع قبل الضرائب 

 ۹٦٥٬٤٦۲ ) ۲۹۸٬۳۸۰( ۱٬۲٦۳٬۸٤۲ ۱۰۱٬۹۹۸ ۱۱٦٬۰۲۸ ۷٤۷٬٤۳٦ ۲۹۸٬۳۸۰ اإلهالك واالستهالك 

 ۱۹٬٦٥۳ ) ۳٬٦٤٥( ۲۳٬۲۹۸-- ۹٬۱۰۸ ۱۰٬٥٤٥ ۳٬٦٤٥ تكالیف التمو�ل 

 )معدلة( ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهیة في 

 الموحدة  إللغاءواالتعدیالت  اإلجمالي  أخرى  الحدید األسمدة  البتروكیماویات
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

 ٥٬۳۱۲٬۷۳۲ ) ۲٬۲۳۲٬۷۰۷( ۷٬٥٤٥٬٤۳۹ -- ۲٬۳۳۲٬۱۷۲ ۲٬۹۸۰٬٥٦۰ ۲٬۲۳۲٬۷۰۷عائد 

 ۱٬۱٤۷٬۱۷٦ ٦۸۸٬٤٤۹ ٤٥۸٬۷۲۷ ٦۷۰٬۰۰٥ ) ۱٬۳٦۳٬۱۸٥( ٦۲٤٬۲٥٤٥۲۷٬٦٥۳ الضر�بة قبل الخسارة)(/أر�اح القطاع

 ۱٬۰۸۷٬۷٦۲ ) ۳۱۲٬۲٦۱( ۱٬٤۰۰٬۰۲۳ ۱٤٤٬٦۷۹ ۱۷۲٬۳۷٦ ۷۷۰٬۷۰۷ ۳۱۲٬۲٦۱ اإلهالك واالستهالك 
 ۲۰٬۲٥۲ )٤٬۷۰۰( ۲٤٬۹٥۲ -- ۸٬۱۸٤ ۱۲٬۰٦۸ ٤٬۷۰۰ تكالیف التمویل 


	يتم تنظيم المجموعة في وحدات الأعمال على أساس منتجاتها وخدماتها، ولها ثلاث قطاعات تشغيل يمكن الإبلاغ عنها وغيرها على النحو التالي:

