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 صناعات قطر عننبذة 

. ٢٠٠٣أبريل  ١٩تأسست صناعات قطر، وهي شركة مساهمة قطرية، في 

ل شركات الدوحة، قطر. من خال ٣٢١٢وعنوانها المُسجل هو ص.ب 

 هيالمجموعة، تعمل صناعات قطر في ثالثة قطاعات مميزة 

 صلب.حديد والالوالبتروكيماويات واألسمدة 

، حصلت الشركة المملوكة بالكامل ٢٠١٢عام  نوفمبر  ٤من اعتباراً

لحكومة دولة قطر، وهي شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات 

على الحقوق الحصرية في المعروفة باسم "منتجات") (والبتروكيماويات 

شراء وتسويق وتوزيع وبيع منتجات دولة قطر من الكيماويات 

والبتروكيماويات في األسواق العالمية. وعلى ضوء ذلك، تم تحويل 

أنشطة شركة صناعات قطر المتعلقة بالتسويق والتوزيع وبيع كل 

 منتجات المجموعة، ما عدا منتجاتها من الصلب، إلى "منتجات".

 ات المكتب الرئيسي وهيكل اإلدارةمسؤولي

 تقدم قطر للبترول، باعتبارها المساهم األكبر، جميع الخدمات اإلدارية

للشركة من خالل اتفاقية شاملة للخدمات، فيما تُدار  والتنفيذية

عمليات الشركات التابعة والمشاريع المشتركة بصورة مُستقلة من 

 ا اإلدارية العليا.قِبَل مجالس إدارة الشركات المعنية وفرقه

 



 

 قطاع البتروكيماويات

  ش.م.ق  )قابكو(شركة قطر للبتروكيماويات 
. وتمتلك فيها حالياً ١٩٧٤، وهي مشروع مشترك، عام )قابكو(تأسست شركة قطر للبتروكيماويات 

تشارك قابكو في مشروعين و. %٢٠وشركة توتال للبتروكيماويات (فرنسا)  %٨٠صناعات قطر ما نسبته 
ركين، أال وهما شركة قاتوفين المحدودة وشركة قطر للفينيل المحدودة، ولها شركة زميلة هي مشت

 شركة قطر للمنتجات البالستيكية.

 والبولي إيثيلين ومنتجات الكلور القلوي.  اتتعمل قابكو ومشروعيها المشتركين في إنتاج البولي أولفين

الرئيسية لقابكو ضمن الطاقة اإلنتاجية والبيعية فيما يلي الحصة التي تسهم بها حالياً المنتجات 
 للمجموعة:

 )٠٠٠( المبيعات                           )٠٠٠(    اإلنتاج                                                        المنتج

 ١٤٠                   ٩٨٥                                إيثيلين

                 ٥٩٠                  ٥٩٠                                 كثافةبولي إيثيلين منخفض ال

 ٢٧٥                                       ٢٧٥               منخفض الكثافةخطي بولي إيثيلين 

 المنتجات الرئيسية
 اإليثيلين

قابكو كل من  ماوية. وتستخدميستخدم اإليثيلين كلقيم في إنتاج مجموعة كبيرة من المواد البتروكي
وقاتوفين جزءاً كبيراً منه في إنتاج البولي إيثيلين منخفض الكثافة والبولي إيثيلين الخطي منخفض 

  والتصدير . إلى شركة قطر للفينيل إلنتاج مجموعة من منتجات الكلور القلوي الفائضالكثافة، فيما يباع 

 لين الخطي منخفض الكثافةالبولي إيثيلين منخفض الكثافة والبولي إيثي
يندرج البولي إيثيلين منخفض الكثافة والبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة ضمن اللدائن التي يتم 
إنتاجها من مونومر اإليثيلين من خالل عملية البلمرة. ويتم إنتاج عدة درجات من البولي إيثيلين منخفض 

تدخل في صناعة مجموعة كبيرة من المنتجات الكثافة والبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة 
 البالستيكية، مثل األغشية واألنابيب والكوابل واألسالك الكهربائية وغيرها من المنتجات المقولبة.

 الكبريت
 يتم الحصول على الكبريت عالي الجودة كمنتج ثانوي من عملية إنتاج اإليثيلين.

 الجازولين الحراري
 ولين الحراري التي تنتجها قابكو تستخدمها شركة محلية أخرى كلقيم. الكميات المحدودة من الجاز

 الغاز البترولي المسال الممزوج 
يتم توريد الكميات البسيطة التي يتم إنتاجها من الغاز البترولي المسال الممزوج إلى مصانع معالجة 

  الغاز الطبيعي المحلية إلنتاج البروبان والبيوتان.
 

 البترولية المحدودة (كفاك)شركة قطر لإلضافات 
. وتمتلك فيها حالياً ١٩٩١تأسست شركة قطر لإلضافات البترولية المحدودة، وهي مشروع مشترك، عام 

 %١٥وشركة إنترناشيونال أوكتان المحدودة  %٢٠وشركة أوبك الشرق األوسط  %٥٠ هصناعات قطر ما نسبت
 . %١٥وشركة إل سي واي الشرق األوسط 

 إنتاج الميثانول وثالثي ميثايل بيوتايل اإلثير.  تعمل الشركة في

فيما يلي الحصة التي تسهم بها حالياً المنتجات الرئيسية لكفاك ضمن الطاقة اإلنتاجية والبيعية 
 للمجموعة:

 )٠٠٠المبيعات (                       )٠٠٠اإلنتاج (                             المنتج

 ٣٩٠               ٥٠٠   يثانولم

 ٣٠٥               ٣٠٥  ثالثي ميثايل بيوتايل اإلثير
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 المنتجات الرئيسية

 ميثانولال
منه.  الفائضةيستخدم جزء كبير من الميثانول كلقيم في إنتاج ثالثي ميثايل بيوتايل اإلثير وتباع الكمية 

رمالديهايد والميثيل يستخدم الميثانول في قطاع البتروكيماويات كمادة خام إلنتاج المذيبات والفوكما 
هاليد وحمض الخليك والكحول اإليثيلي وأنهيدريد الخليك وثنائي ميثيل اإليثر وثالثي ميثايل بيوتايل 

 اإلثير.

 ثالثي ميثايل بيوتايل اإلثير
يستخدم ثالثي ميثايل بيوتايل اإلثير كمادة تضاف إلى الجازولين لتحسين احتراقه وتقليل التلوث الغازي 

 المركبات، وتلغي الحاجة إلى إضافة رباعي إيثيل الرصاص إلى الوقود. الناتج عن

 قطاع األسمدة

 ش.م.ق )قافكو( المحدودةالكيماوية شركة قطر لألسمدة 
. وتمتلك فيها ١٩٦٩عام  كشركة مساهمة "قافكو" المحدودةالكيماوية تأسست شركة قطر لألسمدة 

لقافكو شركتين تابعتين، هما شركة و. %٢٥رالند دوشركة يارا ن %٧٥حالياً صناعات قطر ما نسبته 
 الخليج للفورمالديهايد وشركة قطر للميالمين.

 في إنتاج األمونيا واليوريا والميالمين ومكثفات الفورمالديهايد. افكو وشركتيها التابعتينتعمل ق

 والبيعيةتاجية افكو ضمن الطاقة اإلنقفيما يلي الحصة التي تسهم بها حالياً المنتجات الرئيسية ل
 للمجموعة:

 )٠٠٠المبيعات (                     )٠٠٠اإلنتاج (                                                   المنتج

 ٣٧٦                          ٢٨٨٠                  مونيااأل

 ٤٣٢٠                          ٤٣٢٠                  يورياال

 ٢٧                                      ٢٧                   ميالمينال

    ٥                                         ٣٢                   يوريا فورمالديهايد

 

 المنتجات الرئيسية
 األمونيا

الفائض كما يستخدم يستخدم جزء كبير من األمونيا التي تنتجها قافكو محلياً كلقيم إلنتاج اليوريا. 
 الذي يتم بيعه كلقيم في إنتاج اليوريا وفوسفات األمونيوم.

 اليوريا
إنتاج من  %٩٠يستخدم ما يزيد على يأتي إنتاج قافكو من اليوريا في شكلين وهما المتبلرة والحبيبية، و

بالنسبة إلى قافكو) كسماد لتغذية التربة بالنتروجين وزيادة إنتاج  %٩٦العالم ( الصناعي في اليوريا
 حاصيل.الم

 مكثف اليوريا فورمالدهايد 
هو مادة مانعة للتكتل تضاف إلى منتجات اليوريا لتحسين قوتها. ويستخدم معظم إنتاج اليوريا               

  في مصانع قافكو إلنتاج اليوريا.                فورمالديهايد 
 

 الميالمين
التي إنتاج الرقائق ذات الضغط العالي ك كذل ،يستخدم الميالمين بصورة أساسية في قطاع اإلنشاءات

يستخدم أيضاً في إنتاج وأعمال اإلنشاءات. ب يدخل استخدامها في العديد من األنشطة المرتبطة
 خ واألطباق.بالمط مستلزمات

(UFC-85)

UFC-85

UFC-85
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 الصلبو الحديدقطاع
  ش.م.ق شركة قطر ستيل

ات قطر. ولدى قطر ، وهي حالياً مملوكة بالكامل لشركة صناع١٩٧٤تأسست شركة قطر ستيل عام 
شركات تابعة هي شركة قطر ستيل دبي ثالث الصلب تشمل و الحديد ستيل استثمارات عديدة في قطاع

، هذا وقطر ستيل لتشكيل الحديد (تشكيل) المنطقة الحرة وشركة قطر ستيل لالستثمارات الصناعية -
 وصلب ستيل.إضافة إلى ثالث شركات زميلة هي فوالذ القابضة وقطر لتغليف المعادن 

تعمل قطر ستيل في إنتاج منتجات الصلب الوسيطة مثل الحديد المختزل المباشر / الحديد المقولب و
وحديد  ولفائف قضبان األسالكالصلب ومنتجات الصلب النهائية مثل حديد التسليح  وكتلعلى الساخن 

 .التسليح

الطاقة اإلنتاجية والبيعية ضمن ستيل  لقطرالمنتجات الرئيسية فيما يلي الحصة التي تسهم بها حالياً 
 :للمجموعة

 )٠٠٠( المبيعات           )٠٠٠( اإلنتاج                                                                المنتج

 ال شيء    ٢٣٥٠             الحديد المختزل المباشر / الحديد المقولب على الساخن

 ال شيء                             ٢٥٦٨                                                    الحديد كتل

 ١٨٠٠                                  ١٨٠٠                                                        حديد التسليح

 ٢٤٠                                               ٢٤٠                                          لفائف

 

 المنتجات الرئيسية
 الحديد المختزل المباشر والحديد المقولب على الساخن

يستخدم جزء كبير من منتجات الحديد المختزل المباشر والحديد المقولب على الساخن داخلياً في وحدة 
شمل األسواق صهر الصلب باستخدام فرن القوس الكهربائي لدى قطر ستيل ويتم بيع الفائض. وت

 ة لتلك المنتجات الشرق األوسط والهند والشرق األقصى.يالرئيس

 كتل الحديد
يتم استعمال معظم كتل الحديد التي تنتجها قطر ستيل في إنتاج حديد التسليح ويصدر الفائض إلى 

 البلدان الخليجية المجاورة.

 حديد التسليح
اإلنشاءات بصورة كبيرة. ويتم تسويق معظم يستعمل حديد التسليح المدرفل على الساخن في قطاع 

 اإلنتاج في قطر ويصدر الفائض إلى البلدان الخليجية المجاورة.

 لفائف الحديد
حديد التسليح في قطاع اإلنشاءات على نطاق واسع، حيث يتم قضبان األسالك وتستخدم لفائف 

ا إضافة إلى استخدامها تشكيلها على هيئة قضبان تسليح وأسالك ربط وشبكات سلكية ملحومة، هذ
في قطاع الخرسانة سابقة التجهيز. وتستخدم لفائف األسالك أيضاً في الصناعات التحويلية لتطبيقات 
مختلفة، مثل صناعة المسامير، والمشاجب، والبراغي، وشبكات األسالك، والسياج، والدروع، والكوابل، 

 طر واإلمارات العربية المتحدة.واألسالك الشائكة. ويتم تسويق معظم اإلنتاج في دولة ق
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  وكيلنا التسويقي
شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات 

  والبتروكيماويات "منتجات" ش.م.ق
 

من المنتجات الكيماوية ية قطرالصادرات البوابة 
والبتروكيماوية واإلضافات البترولية واألسمدة
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 "منتجات"شركة  عنبذة ن
 

تعتبر شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات "منتجات" ش.م.ق بمثابة البوابة 
 لصادرات قطر من المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية واإلضافات البترولية واألسمدة التي تزيد

في عملية  ٢٠١٢ عامطن متري. وتُسهم الشركة التي تأسست داخل قطر مليون  ١١على  كميتها
 على الساحة العالمية.  هتنمية قطاع الكيماويات والبتروكيماويات وزيادة تواجد

 

من منتجات قطاع الكيماويات  %١٠٠بحقوق حصرية في تسويق وبيع وتوزيع  "منتجات"تتمتع 
دوليين. وتقدم خدماتها إلى عمالء في عدد من والبتروكيماويات القطري على عمالء محليين و

بلداً، فيما تسعى حثيثاً إلى الوصول بشعار "صنع في قطر" إلى أسواق  ١٢٠البلدان يزيد على 
 جديدة. 

 

وتركز الشركة جهودها على عرض منتجات الدولة من الكيماويات والبوليمرات واألسمدة 
اب المصلحة المباشرة باستغالل الفرص ودعمها وتعزيزها وتحقيق أعلى قيمة ممكنة ألصح

الجديدة في المبيعات وسلسلة اإلمداد، هذا إضافة إلى االستفادة من الميزات التنافسية 
 الفريدة التي تتمتع بها قطر وانخفاض التكاليف.

 

وعقب استالم مهام التسويق والبيع والتوزيع من الشركات القطرية المنتجة بنجاح، وجهت 
"منتجات" تركيزها نحو تعزيز هويتها وتوسيع نطاق أعمالها من خالل شركتها التسويقية 

ي في هولندا اوتتخذ من اله ٢٠١٣العالمية، أال وهي شركة "منتجات بي في" التي تأسست عام 
لها. ويمثل فريق خبراء شركة "منتجات بي في" قيمة كبيرة وإضافة تعزز مستوى مقراً رئيسياً 

خدمة عمالء الشركة، إذ يرصد أعضائه باستمرار االتجاهات المحلية واحتياجات العمالء ويتبعون 
 نهجاً في سلسلة القيمة يركز على تقديم أفضل الخدمات إلى العمالء في شتى أنحاء العالم.

 

نجازات المتميزة التي حققتها الشركات المنتجة في قطر إل" االستفادة من اوتواصل "منتجات
التي تطبقها الشركة بشأن المبيعات  . وتجمع االستراتيجيةاًعام ٤٠على مدى فترة تزيد على 

والتسويق ما بين الطرق التي تحقق المزيد من القيمة للعمالء واألساليب المربحة التي 
ة على مر األعوام لتشكل منها ممارسة جديدة ضمن أفضل اكتسبتها الشركات المنتج

 . وبعده الممارسات التي تضمن خدمة العمالء بأرقى المعايير قبل البيع

 

 الموقع اإللكتروني للحصول على المزيد من المعلومات حول "منتجات"، يرجى زيارة
www.muntajat.qa  
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أعضاء مجلس اإلدارة

 بفضل المعرفة العملية العميقة بقطاعات
 البتروكيماويات واألسمدة والحديد والصلب
في المكتسبة  الواسعة  والخبرات   الدولية 
يتمتع العليا،  اإلدارية  المناصب   مختلف 
 أعضاء مجلس  إدارة صناعات قطر بالخبرات
والحفاظ الشركة  إنجازات  لتوطيد   الالزمة 

   على مركزها الريادي في المنطقة



رئيس مجلس اإلدارة  والعضو المنتدب

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

المهندس/ سعد شريده الكعبي

السيد/ عبدالعزيز محمد المناعي

السيد/ ناصر جهام الكواري

السيد/ علي حسن المريخي د. محمد يوسف المال

السيد/ عبدالرحمن محمد السويدي

السيد/ محمد ناصر الهاجري



كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
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المهندس/ سعد شريده الكعبي
رئيس مجلس اإلدارة  والعضو المنتدب



س اإلدارة 
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 مقدمة

الثالث عشر للجمعية العامة لصناعات قطر، إحدى أضخم المجموعات  السنوييُسعدني ويشرفني أن أرحب بكم في االجتماع 

  الصناعية في المنطقة، وواحدة من أكبر الشركات المُدرجة في البورصة القطرية وأكثرها نجاحاً وازدهاراً.

وفرق اإلدارة العليا في شركات المجموعة على ما حققوه هذا العام من أداء مالي وأود بهذه المناسبة أن أهنئ أعضاء مجلس اإلدارة 

 ٢٠٠٩أدنى مستوى لها منذ أواخر عام  ، السيما أننا قد واجهنا تحديات جسام تمثلت في انخفاض أسعار المنتجات إلىمتميزوتشغيلي 

م االستقرار السياسي في معظم أنحاء العالم. ومع ذلك، فأنا وزيادة المعروض في العديد من البلدان واستمرار حالة عد ٢٠١٠وأوائل 

 على ثقة تامة بأن مجلس اإلدارة الحالي واإلدارة العليا للمجموعة سيستثمران النجاح الذي حققناه لصالح المساهمين. 

 النتائج المالية

مصاعب كبيرة في ظل التراجع السريع  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما سبق وأشرت، فقد واجهت المجموعة خالل السنة المالية المنتهية في 

دوالراً  ٤٠، ووصولها إلى ما دون ٢٠١٥، واستمرارها على تلك الوتيرة طوال عام ٢٠١٤الذي بدأت تشهده أسعار النفط الخام أواخر عام 

  ات البتروكيماوية.، األمر الذي ألقى بظالله على أسعار منتجاتنا، خاصة أسعار المنتج٢٠١٥اً للبرميل في نهاية عام يأمريك

استطاعت وبرغم كل هذه الظروف وما صاحبها من انخفاض ملحوظ في أسعار األسمدة ومنتجات الحديد والصلب، إال أن المجموعة 

، %٢٠تزيد على مليار ريال قطري، متجاوزة بذلك التوقعات المرصودة في موازنتها التقديرية بنسبة  ٤٫٤صافي ربح متميز بلغ  أن تحقق

. إضافة إلى ذلك، فقد ظل وضع السيولة لدى ٢٠٠٣لت المجموعة أعلى معدالت اإلنتاج والمبيعات منذ تأسيسها عام حيث سج

مليار ريال قطري، ما يؤكد قدرتنا على تحقيق تدفقات  ١٠٫٦مجموعة قوياً للغاية، وسجلت جميع شركاتها أرصدة نقدية بلغ إجماليها ال

 الظروف التجارية الصعبة.نقدية قوية والصمود واالستمرار في 

 الميزات الرئيسية

ال شك أن الوضع المتميز لصناعات قطر على الصعيدين المالي والتشغيلي يمنحها القدرة على التخفيف من حدة أية مخاطر رئيسية 

المستقبل، يمكن أن تنشأ خالل الظروف التجارية واالقتصادية الصعبة، سواء الظروف الحالية أو أية ظروف غير متوقعة في 

فالمجموعة تتمتع بعدة ميزات تنافسية فريدة يأتي في صدارتها الوضع المالي الممتاز الذي تحقق بتضافر مجموعة من العوامل، 

منها قوة السيولة النقدية، وتحسن مستويات الدين اإليجابية، وزيادة التدفقات النقدية، وانخفاض التكاليف الذي يعود في المقام 

وكفاءة األصول التشغيلية وإضافة أصول حديثة، هذا فضالً عن  ،صول على لقيم الغاز الطبيعي والطاقة بأسعار مميزةاألول إلى الح

 مالية القطرية. السوق الالدور بالغ األهمية الذي تسهم به في تنمية 

لمؤسسات المُقرضة والمستثمرين من وقد تمثل هذا المستوى بوضوح في الثقة التي أبدتها الوكاالت العالمية للتصنيف االئتماني وا

 الشركات، وستظل صناعات قطر دوماً ضمن الفئة المتميزة من التكتالت الصناعية العالمية.

 االرتقاء باألداء من خالل تحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد التكاليف

أطلقت المجموعة عدة مبادرات تركز على االرتقاء باألداء ارتبط األداء المالي كثيراً بعوامل اقتصادية عامة خارج نطاق سيطرتنا، لذا فقد 

المالي والتشغيلي من خالل تحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد التكاليف. وتتضمن هذه المبادرات تقييمات مُفصلة لألصول 

ك المحافظة على أعلى التشغيلية للمجموعة والتكاليف األساسية وتهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والحد من التكاليف، كذل

معايير الصحة والسالمة والبيئة. وقد حققت بعض هذه المبادرات األهداف المنشودة منها، حيث قامت شركتنا التابعة التي تعمل 

بتركيب فرن جديد لصهر المعادن بعد أن أخرجت من الخدمة فرنين  ٢٠١٥في مطلع عام  -  ستيل قطر –في قطاع الحديد والصلب 

. وسيكون في القطاعات األخرى ا يستهلكان الكثير من الطاقة) ، والبعض اآلخر من هذه المبادرات ما زال قيد التنفيذقديمين (كان

لكل هذه الجهود بعد االنتهاء منها أثر إيجابي وستفتح آفاق جديدة أمام العمليات واإلدارة وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات األخرى 

 داخل المجموعة.

بأن المجموعة ستقف على قدم المساواة مع التكتالت الصناعية العالمية من حيث الكفاءة التشغيلية وانخفاض  نحن على ثقة

مستوى التكاليف. وسيكون الوصول بالتكاليف إلى أدنى حد ممكن مع تحقيق أقصى كفاءة تشغيلية ضمن األولويات الجديدة في 

 ا فقد أولينا هذه البرامج التطويرية أعلى درجات االهتمام. ظل هذه الظروف التجارية واالقتصادية المتقلبة، لذ
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 توزيع األرباح المقترح

قطاع النفط والغاز، فقد دأب مجلس اإلدارة على  مشاركة مساهميها في جزء من الثروة الناشئة عنفي إطار حرص المجموعة على 

المساهمين واحتفاظ المجموعة بمستوى سيولة يكفي لتلبية انتهاج ممارسة حكيمة لمعدالت توزيع األرباح توازن ما بين توقعات 

المتطلبات االستثمارية الحالية والمستقبلية ومواجهة ظروف السوق السلبية غير المتوقعة، وبما يتماشى ومبادئ الحصافة المالية. 

 تأسيس الشركة وحتى تاريخهوقد حصل المساهمون في ظل هذه الممارسة على أرباح نقدية تراكمية عن الفترة التي بدأت منذ 

. %٦٠ريال قطري للسهم، بمتوسط معدل توزيع يبلغ حوالي  ٧٠٫٥٠مليار ريال قطري، أو ما يعادل  ٣٨٫٨بواقع  )٢٠١٤(حتى توزيعات عام 

 .منذ إنشاءها لمرتين %١٠عالوة على ذلك، فقد أصدرت الشركة أسهم مجانية بنسبة 

ين في الحسبان الظروف االقتصادية الحالية والمتوقعة على األجلين القصير والمتوسط، فإن وتماشياً مع األهداف السابق ذكرها، آخذ

 ترياال ٥ريال قطري، وهو ما يعادل  اتمليار  ٣بواقع ٢٠١٥ديسمبر  ٣١مجلس اإلدارة يوصي بإجمالي توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 

 من القيمة االسمية للسهم. %٥٠للسهم، وما يمثل  ةقطري

 

 الخاتمة

وختاماً، ال يسعني إال أن أتقدم بخالص الشكر واالمتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى 

"حفظه اهللا ورعاه"، لرؤيته الحكيمة وتوجيهاته السديدة وقيادته الرشيدة، وأخص بالشكر أيضاً فريق اإلدارة العليا وموظفينا في 

 مجموعة على إخالصهم وتفانيهم المستمر في العمل.شركات ال

 

 سعد شريده الكعبي

 رئيس مجلس اإلدارة

 



تقرير مجلس اإلدارة

25





س اإلدارة
جل

تقرير م



27

 

 

 مقدمة

عن األداء المالي والتشغيلي لشركة صناعات قطر، إحدى أبرز المجموعات لمجلس اإلدارة التقرير السنوي الثالث عشر نا أن نقدم يسر

 الرائدة في دولة قطر وواحدة من كبريات الشركات المدرجة في منطقة الشرق األوسط وأكثرها ربحية.

 النتائج المالية

متميزة في كافة القطاعات خالل هذا العام وسط الظروف االقتصادية الحالية، حيث نمت أحجام  حققت المجموعة نتائج مالية

مقارنة بالعام الماضي، إذ أن معظم مرافق اإلنتاج قد عاودت عملياتها العادية بعد أن خضعت إلى أعمال صيانة  ٪٩ما نسبته المبيعات 

 التشغيليةفي الطاقة عملياتها الطبيعية زيادة  باستئنافالمجموعة  قتوقد حق. ٢٠١٤واسعة النطاق خالل النصف األول من عام 

في كل القطاعات مقارنة بالعام فقد انخفضت أسعار البيع ب فيما يتعلقأما  زيادة أحجام المبيعات. أثمر بالتالي عن األمر الذياإلنتاج، و

واستمرارها  ٢٠١٤خالل الربع الرابع من عام  أت تشهده أسعار النفطالماضي، السيما قطاع البتروكيماويات، نظراً لالنخفاض الحاد الذي بد

انخفضت أسعار األسمدة بصورة ملحوظة عن العام الماضي بسبب ومن ناحية أخرى، فقد العام.  هذا خالل معظم هذه الوتيرةعلى 

كما وانخفاض أسعار الطاقة.  المتعاملة زيادة المعروض في بعض البلدان الرئيسية المنتجة وتباطؤ الطلب في بعض البلدان الرئيسية

قررت معظم األسواق اإلقليمية تغيير برامجها لإلنفاق حيث انخفاضاً متوسطاً عن العام الماضي، الحديد والصلب شهدت أسعار 

 الرأسمالي بسبب تدهور أسعار النفط.

 اإليرادات

مليار  ٠٫٧مليار ريال قطري، بانخفاض متوسط يبلغ   ٥٫٢ما يعادل ٢٠١٥ديسمبر  ٣١بلغت اإليرادات المسجلة للسنة المالية المنتهية في 

مليار ريال قطري  ١٦٫٠عام الماضي. وعلى نحو مقارن، فقد بلغت اإليرادات المسجلة ما يعادل عن ال %١٢٫٤نسبته  ريال قطري أو ما

 .٢٠١٤مقارنة بنفس الفترة من عام  %١٢٫٠أو ما نسبته  ريال قطري مليار ٢٫٢بانخفاض قدره 

 ١قطاع البتروكيماويات

مليار ريال قطري أو ما  ٠٫٩بانخفاض عن العام الماضي قدره  ،مليار ريال قطري ٥٫٩ أغلق قطاع البتروكيماويات العام بإيرادات تبلغ

ي إيثيلين البولأسعار وقد انخفض المتوسط المرجح ألسعار المنتجات البتروكيماوية الرئيسية للعام بالكامل، خاصة  .%١٣٫٥نسبته 

في نخفض الكثافة والبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة وثالثي ميثايل بيوتايل اإلثير، انخفاضاً كبيراً مقارنة بالعام الماضي م

المبيعات انخفاض أسعار البيع، إذ و أحجام اإلنتاج . وقد عوضت جزئياً زيادة٢٠١٤الذي بدأت تشهده أسعار النفط أواخر عام  ب الهبوطاعقأ

بعد أن خضعت إلى برامج صيانة شاملة خالل النصف األول من  الطبيعيةمستوياتها اإلنتاجية  القطاعفي هذا  عاودت مرافق اإلنتاج

 ، فيما سجل مصنع إنتاج البولي إيثيلين أعلى معدالت اإلنتاج منذ بدء تشغيل المرافق في أوائل السبعينيات من القرن الماضي.٢٠١٤عام 

 قطاع األسمدة

 ٠٫٥قدره  متوسطبانخفاض  ،مليار ريال قطري  ٤٫٩محققاً إيرادات تبلغ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١لق قطاع األسمدة السنة المالية المنتهية في أغ

الزيادة الكبيرة في أحجام المبيعات االنخفاض جزئياً  وقد عوضت .٢٠١٤مقارنة بنفس الفترة من عام  %٩٫٧مليار ريال قطري أو ما نسبته 

، عن العام الماضي زيادة اإلنتاجمع  قطاع األسمدةارتفعت أحجام المبيعات في و أسعار األسمدة، السيما أسعار اليوريا.في  الملحوظ

لضمان تشغيلها خطط لها مإلى عمليات صيانة  ٢٠١٤المرافق الرئيسية إلنتاج األسمدة خالل الستة أشهر األولى من عام خضعت  حيث

 على الوجه األمثل.
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 مقدمة

عن األداء المالي والتشغيلي لشركة صناعات قطر، إحدى أبرز المجموعات لمجلس اإلدارة التقرير السنوي الثالث عشر نا أن نقدم يسر
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في كل القطاعات مقارنة بالعام فقد انخفضت أسعار البيع ب فيما يتعلقأما  زيادة أحجام المبيعات. أثمر بالتالي عن األمر الذياإلنتاج، و

واستمرارها  ٢٠١٤خالل الربع الرابع من عام  أت تشهده أسعار النفطالماضي، السيما قطاع البتروكيماويات، نظراً لالنخفاض الحاد الذي بد

انخفضت أسعار األسمدة بصورة ملحوظة عن العام الماضي بسبب ومن ناحية أخرى، فقد العام.  هذا خالل معظم هذه الوتيرةعلى 

كما وانخفاض أسعار الطاقة.  المتعاملة زيادة المعروض في بعض البلدان الرئيسية المنتجة وتباطؤ الطلب في بعض البلدان الرئيسية

قررت معظم األسواق اإلقليمية تغيير برامجها لإلنفاق حيث انخفاضاً متوسطاً عن العام الماضي، الحديد والصلب شهدت أسعار 
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ي إيثيلين البولأسعار وقد انخفض المتوسط المرجح ألسعار المنتجات البتروكيماوية الرئيسية للعام بالكامل، خاصة  .%١٣٫٥نسبته 

في نخفض الكثافة والبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة وثالثي ميثايل بيوتايل اإلثير، انخفاضاً كبيراً مقارنة بالعام الماضي م

المبيعات انخفاض أسعار البيع، إذ و أحجام اإلنتاج . وقد عوضت جزئياً زيادة٢٠١٤الذي بدأت تشهده أسعار النفط أواخر عام  ب الهبوطاعقأ

بعد أن خضعت إلى برامج صيانة شاملة خالل النصف األول من  الطبيعيةمستوياتها اإلنتاجية  القطاعفي هذا  عاودت مرافق اإلنتاج

 ، فيما سجل مصنع إنتاج البولي إيثيلين أعلى معدالت اإلنتاج منذ بدء تشغيل المرافق في أوائل السبعينيات من القرن الماضي.٢٠١٤عام 

 قطاع األسمدة

 ٠٫٥قدره  متوسطبانخفاض  ،مليار ريال قطري  ٤٫٩محققاً إيرادات تبلغ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١لق قطاع األسمدة السنة المالية المنتهية في أغ

الزيادة الكبيرة في أحجام المبيعات االنخفاض جزئياً  وقد عوضت .٢٠١٤مقارنة بنفس الفترة من عام  %٩٫٧مليار ريال قطري أو ما نسبته 

، عن العام الماضي زيادة اإلنتاجمع  قطاع األسمدةارتفعت أحجام المبيعات في و أسعار األسمدة، السيما أسعار اليوريا.في  الملحوظ

لضمان تشغيلها خطط لها مإلى عمليات صيانة  ٢٠١٤المرافق الرئيسية إلنتاج األسمدة خالل الستة أشهر األولى من عام خضعت  حيث

 على الوجه األمثل.

 

 

 

 

 

                                                 
 لمشتركة،ا مشاريعها في اإليرادات من حصة بأخذ قابكو إيرادات احتساب ويتم. وكفاك قابكو إيرادات من المجموعة حصة بأخذ البتروكيماويات قطاع إيرادات احتساب يتم ١

 التقارير" "٣٠" رقم المتمم اإليضاح في المسجلة اإليرادات عن اإليرادات هذه تتباين وقد. البالستيكية للمنتجات قطر وشركة للفينيل قطر وشركة قاتوفين شركة وهي
 مليار ٤٫٥ يعادل ما المالية بالبيانات" ٣٠" رقمالمتمم  اإليضاح في البتروكيماويات قطاع في المسجلة اإليرادات من المجموعة حصة وتبلغ. المالية البيانات ضمن" القطاعية

  قطري. ريال



28

 

 

  حديد والصلبقطاع ال

، بانخفاض متوسط ٢٠١٥ديسمبر  ٣١مليار ريال قطري للسنة المالية المنتهية في  ٥٫٢الصلب ما يعادل الحديد وبلغت إيرادات قطاع 

حدوث  . ويعزى هذا االنخفاض بصورة أساسية إلى٢٠١٤مقارنة بنفس الفترة من عام  %١٢٫٤مليار ريال قطري أو ما نسبته  ٠٫٧ يبلغ

 سواق الرئيسيةاألبرامج اإلنفاق الرأسمالي في  توقفقطاع انخفاضاً في الطلب بعد ال شهد حيثط في أسعار البيع، انخفاض متوس

 المواد الخام. أسعاروزيادة المعروض نتيجة انخفاض 

 األرباح والهوامش

مليار ريال   ٤٫٧ما يعادل ٢٠١٥ديسمبر  ٣١بلغت األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك للسنة المالية المنتهية في 

. ويعود هذا التباين مقارنة بالعام الماضي إلى انخفاض ٢٠١٤مقارنة بعام  %٢٩٫٤مليار ريال قطري أو ما نسبته  ١٫٩قطري، بانخفاض قدره 

الشركات الزميلة ضمن  على مستوى كل القطاعات وانخفاض صافي الدخل من في األسعار نتيجة التراجع الكبير إيرادات المجموعة

ارتفاع أحجام المبيعات عن العام الماضي واالنخفاض المتوسط في جزئياً . وقد عوض هذا األثر المجموعة ومصروفات استثنائية أخرى

 %٢٩٫٩ه مليار ريال قطري أو ما نسبت ١٫٩مليار ريال قطري، بانخفاض قدره  ٤٫٤ وبلغ صافي ربح هذه السنة التكاليف التشغيلية الرئيسية.

. ويعزى هذا التباين في صافي الربح عن العام الماضي إلى نفس األسباب التي أدت إلى تباين األرباح قبل احتساب ٢٠١٤مقارنة بعام 

 الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك.

 المركز المالي والتدفقات النقدية 

مليار ريال قطري أو ما نسبته  ٠٫٨ بلغي بانخفاض طفيفار ريال قطري ملي ٣٥٫٨ما يعادل  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ كما فيبلغ إجمالي األصول 

تراجع المخزون وحسابات  نتيجة المتداولةاألصول  انخفاضبصورة أساسية إلى  االنخفاض اعود هذيمقارنة بالعام الماضي. و %٢٫٢

برغم ذلك، فقد ازدادت و. الزميلة / الشركاتةخاصة االستثمار في المشاريع المشترك ،األصول غير المتداولةانخفاض الذمم المدينة و

مليار ريال  ٧٫٠لتصل إلى   ٢٠١٤مقارنة بالعام الماضي بعد توزيع أرباح األسهم لعاممليار ريال قطري  ٠٫٨ األرصدة النقدية والمصرفية

التي تلقتها المجموعة من  من األرباح الكبيرة هذه الزيادة بصورة أساسية إلى قوة التدفقات النقدية التشغيلية عودوت .قطري

 ٢٠١٤وانخفاض مستوى اإلنفاق الرأسمالي برغم قيام المجموعة بتوزيع أرباح عام  مشاريعها المشتركة وواحدة من شركاتها التابعة

ما  ٢٠١٥ ديسمبر ٣١ كما فيبلغ إجمالي الديون و مليار ريال قطري).  ١٫٩مليار ريال قطري وسداد بعض الديون طويلة األجل ( ٤٫٢بقيمة 

 مليار ريال قطري مقارنة بالعام الماضي.  ٠٫٥ بانخفاض قدره  ،مليار ريال قطري ١٫١يعادل 

 ٥٫٩) انخفاضاً كبيراً، وبلغ صافي الدين السلبي %٣٫٣حققت المجموعة مركزاً مالياً قوياً، إذ انخفضت نسبة الدين إلى رأس المال (قد و

  .مليار ريال قطري

 حتوزيع األرباح المقتر

 اتمليار ٣بمبلغ قدره  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١صناعات قطر بإجمالي توزيعات سنوية للسنة المالية المنتهية في شركة يوصي مجلس إدارة 

 .للسهم من القيمة االسمية %٥٠للسهم، وما يمثل  ةقطري ترياال ٥ريال قطري، وهو ما يعادل 

 الخاتمة

احب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى "حفظه اهللا ورعاه"، يتقدم مجلس اإلدارة بالشكر واالمتنان إلى حضرة ص

ونتقدم بالشكر أيضاَ إلى المهندس سعد شريده الكعبي، رئيس مجلس إدارة  لرؤيته الحكيمة وتوجيهاته السديدة وقيادته الرشيدة.

شكر اإلدارة العليا للشركات التابعة والمشاريع كما ن رؤيته المستنيرة وقيادته الواعية،ل، العضو المنتدبو صناعات قطرشركة 

 م موظفيها وتفانيهم الدائم في العمل.االمشتركة على إخالص والتز



تقرير مدقق الحسابات المستقل
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 إلى السادة المساهمين الكرام مدقق الحسابات المستقلتقرير 

 الموحدة تقرير حول البيانات المالية

وشركتها التابعة ( يشار المرفقة لصناعات قطر (ش.م.ق) ( "الشركة" )  الموحدة لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية
ن اوكالً من بي ٢٠١٥ديسمبر  ٣١لي الموحد كما في والتي تتكون من بيان المركز الماإليهم جميعاً بـ "المجموعة" ) 

التغيرات في حقوق بيان واألخرى الموحد الدخل الشامل بيان الربح أو الخسارة وبنود و الربح أو الخسارة الموحد
التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصاً ألهم السياسات بيان و الموحد المساهمين

  تفسيرية أخرى. إيضاحات ية والمحاسب

  

  الموحدة دارة عن البيانات الماليةاإلمسؤولية 

دارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير اإلإن 
فاظ بأنظمة الرقابة ، واإلحتومتطلبات قانون الشركات التجارية القطري والنظام األساسي للشركة المالية

الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضرورية لغرض إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء 
  جوهرية، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.

  

  مسؤولية مدقق الحسابات

داً إلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية الموحدة إستنا
للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط 

  وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة خالية من اخطاء جوهرية.

لقيام باجراءات للحصول على بيّنات تدقيق ثبوتية للمبالغ واإلفصاحات في البيانات المالية يتضمن التدقيق ا
الموحدة. تستند اإلجراءات المختارة إلى التقدير المهني لمدقق الحسابات، بما في ذلك تقييم مخاطر االخطاء 

طأ. وعند القيام بتقييم تلك الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خ
والمتعلقة باإلعداد والعـرض  للمنشأةالمخاطر، يأخذ مدقق الحسابات في اإلعتبار إجراءات الرقابة الداخلية 

التدقيق المناسبة حسب الظروف، وليس لغرض  العادل للبيانات المالية الموحدة، وذلك لغرض تصميم إجراءات
. يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المنشأةإبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى 

المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة، وكذلك تقييم العرض االجمالي للبيانات المالية 
  الموحدة.

  عتقد أن بيّنات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حول التدقيق.ن

  الـرأي

 المالي لمركزمن جميع النواحي الجوهرية، ا ،في رأينا، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة
 الموحدة وتدفقاتها النقديـة الموحد وأدائها المالي ٢٠١٥ديسمبر  ٣١لصناعات قطر (ش.م.ق) كما في  الموحد

  للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  متطلبات قانونية وتشريعية أخرى

، وأن المخزون قد تم جرده حسب األصول وأن محتوى تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة الشركةأن  أيضاً، رأيناب

المعلومات  كافةقد حصلنا على كما و .قرير اإلدارة التنفيذية يتماشى مع البيانات المالية الموحدة للمجموعةت
لم تقع خالل وأنه وفي حدود المعلومات التي توافرت لدينا  رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا،التي  واإلفصاحات

 عقد تأسيس الشركة ألحكام أوقطري المعمول بها قانون الشركات التجارية المخالفات ألحكام المالية السنة 
 .يؤثر بشكل جوهري في نشاط المجموعة أو في مركزها المالي الموحدعلى وجه قد 

  

  فقرة تأكيدية

في  التجارية لشركاتل جديد قانون راصدفي البيانات المالية الموحدة ، تم إ )٣( رقم اإليضاح في هو مبين كما
على و األساسي للشركة نظامال على الجديد القانون أثر مزالت في صدد تقيي ما الشركة إدارة إن .٢٠١٥عام 

 .الموحدة المالية البيانات

  

  

  في قطر –الدوحة 

 ٢٠١٦فبراير  ٤

  ديلويت آند توش عن

 فــــرع قطــــــر

  محمد عثمان باهيميا 

  شريــــــــــــــك 

ســجل مراقبــي الحســابات رقــم  
)١٠٣( 
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2014 2015
ألف ريال قطري ألف ريال قطري 

 
العمليات المستمرة

5,969,939 5,227,558 إيرادات
(4,558,401) (4,120,372) تكاليف مباشرة

1,411,538 1,107,186 مجمل الربح  الربح

4,982,895 3,697,035 حصة من نتائج المشاريع المشتركة
14,675 (78,293) حصة من نتائج الشركات الزميلة

184,692 87,082 إيرادات أخرى ، بالصافي
98,378 130,986 إيرادات من اإلستثمارات

(246,887) (231,550) مصاريف عمومية وإدارية وبيعية
(241) (50,793) تدني موجودات مالية متاحة للبيع

-- (194,811) تدني إستثمارات عقارية
(103,433) (21,871) تكاليف تمويل وتحّوط غير فعّال من تحوطات التدفق النقدي
6,341,617 4,444,971 ربح السنةةةة ةةةةة ح السنة من العمليات المستمرة 

العائد على السهم ستمرة
10.48 7.35 العائد األساسي والمخفف للسهم (بالريال القطري للسهم)

ةة ةةةةةةةة ةةةةةةةة

بيان الربح أو الخسارة الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

35



2014 2015
ألف ريال قطري ألف ريال قطري

6,341,617 4,444,971 ربح السنة

بنود الدخل الشامل األخرى:
العناصر التي يمكن إعادة تصنيفها فيما بعد إلى بيان الربح أو الخسارة

موجودات مالية متاحة للبيع
109,268 (180,654) صافي الحركة في القيمة العادلة 

241 50,793 صافي قيمة التدني المحّول إلى الربح أو الخسارة
109,509 (129,861)

تحوط التدفقات  النقدية
108,579 71,280 صافي الحركة في القيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي
54,623 -- تحوط غير فّعال معترف به في بيان الربح أو الخسارة
272,711 (58,581) بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

6,614,328 4,386,390 إجمالي الدخل الشامل للسنة

بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
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2014 2015
ألف ريال قطري ألف ريال قطري 

    (معدلة)

ا الموجودات وجودات
ا الموجودات غير المتداولة لموجودات غير المتداولة

3,856,255 3,795,882 عقارات ومصنع ومعدات
198,364 3,553 إستثمارات عقارية

1,478,554 1,396,261 إستثمار في شركات زميلة
20,561,861 19,606,193 إستثمار في مشاريع مشتركة
863,348 682,694 إستثمارات متاحة للبيع

37,310 32,274  مواد محفزة
26,995,692 25,516,857 اجمالي الموجودات غير المتداولةي الموجودات غير

الموجودات المتداولة جودات المتداولة
2,143,430 1,435,720 مخزون
1,138,564 1,007,706 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

81,926 773,493 مطلوب من أطراف ذات عالقة

3,585 3,585
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو

الخسارة
6,192,327 7,021,093 نقد وأرصدة لدى البنوك

9,559,832 10,241,597 اجمالي الموجودات المتداولة
36,555,524 35,758,454 إجمالي الموجودات

حقوق المساهمين والمطلوبات ق المساهمينوالبات

حقوق المساهمين قوق المساهمي  
6,050,000 6,050,000 رأس المال  أس المال 
74,999 74,999 إحتياطي قانوني
500,668 370,807 إحتياطي القيمة العادلة

(203,074) (131,794) إحتياطي تحوط
27,162,033 27,260,592 أرباح مدورة

33,584,626 33,624,604 إجمالي حقوق المساهمين

 بيان المركز المالي الموحد
كما في 31 ديسمبر 2015
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2014 2015
ألف ريال قطري ألف ريال قطري 

    (معدلة)

المطلوبات المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة

451,802 676,328 قروض وتسهيالت تحمل فوائد
143,402 157,227 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

595,204 833,555 إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة
1,210,664 450,571 قروض وتسهيالت تحمل فوائد
1,049,406 798,732 ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

61,001 50,992 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة
54,623 -- مطلوبات أخرى

2,375,694 1,300,295 إجمالي المطلوبات المتداولة
2,970,898 2,133,850 اجمالي المطلوبات إجمالي المطلوبات

36,555,524 35,758,454 اجمالي حقوق المساهمين والمطلوباتوالمطلوبات

محمد ناصر الهاجري
نائب رئيس مجلس اإلدارة

سعد شريده الكعبي
رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب

 تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة وقام بالتوقيع عليها باإلنابة عنهم بتاريخ 4 فبراير 2016 كاًل من :
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2014 2015
ألف ريال قطري ألف ريال قطري 

 
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

6.341.617 4.444.971 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
6,341,617 4.444.971 4,444,971 ربح السنة

  تعديالت:
182,892 211,955 إستهالك وإطفاء 

39,283 38,513 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(4,982,895) (3,697,035) حصة من نتائج المشاريع المشتركة

(14,675) 78,293 حصة من نتائج شركات زميلة
8,558 6,052 خسارة من إستبعاد عقارات ومصنع ومعدات

(26,998) (29,255) توزيعات أرباح مستلمة من اإلستثمارات المتاحة للبيع
48,810 21,871 تكاليف تمويل

54,623 -- تحوط غير فّعال من تحوطات التدفق النقدي
(71,380) (101,731) إيرادات فوائد

(20,725) -- صافي ربح من تعديل القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية
-- 194,811 خسارة تدني إستثمارات عقارية
-- (1,455) ربح إستبعاد إستثمار في مشروع مشترك
241 50,793 خسارة تدني قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

1,559,351 1,217,783
التغيرات في رأس المال العامل:

(295,220) 707,710 مخزون

268,032 10,971
 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا ومطلوب من أطراف

ذات عالقة

333,644 (220,146)
 ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوب إلى أطراف ذات

عالقة
1,865,807 1,716,318  نقد من األنشطة التشغيلية

(48,810) (21,871) تكاليف تمويل مدفوعة
(198,598) (151,949)  مساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية

(16,010) (24,688)  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
1,602,389 1,517,810 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

 بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
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2014 2015
ألف ريال قطري ألف ريال قطري 

 

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
1,995 1,674 متحصالت من إستبعاد عقارات ومصنع ومعدات

(611,334) (154,272)  إضافات عقارات ومصنع ومعدات ومواد محفزة
5,000 4,000 أرباح موزعة مستلمة من شركات زميلة

26,998 29,255 أرباح موزعة مستلمة من إستثمارات متاحة للبيع
-- 5,000 إستبعاد حصة من مشروع مشترك

(1,372) -- صافي الحركة على إستثمارات متاحة للبيع
4,381,691 4,148,758 أرباح موزعة مستلمة من مشاريع مشتركة
1,332,800 (1,214,614) صافي الحركة على الودائع الثابتة

71,380 101,731 إيرادات فوائد مستلمة
5,207,158 2,921,532  صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
-- (1,941,901) تسديد قروض وتسهيالت تحمل فوائد

(312,725) 1,351,711  متحصالت من قروض وتسهيالت تحمل فوائد
(6,682,241) (4,238,348) توزيعات أرباح مدفوعة

(6,994,966) (4,828,538) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

(185,419) (389,196) صافي النقص في النقد وشبه النقد
1,530,879 1,345,460 النقد وشبه النقد في بداية السنة
1,345,460 956,264 النقد وشبه النقد في نهاية السنة
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اإلجمالي أرباح مدورة احتياطي 
تحوط 

تغيرات 
متراكمة 

في القيمة 
العادلة

االحتياطي 
القانوني

رأس المال

أاإلجمالي  
س المال

أأرباح  
مدورة 

المال

احتياطي 
تحوط  

المال

 تغيرات 
القيمة 

العادلة المال

إحتياطي 
قانوني 

أإحتياطي 
قانوني ي 

قانوني
رأس المال 

س المال
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
33,777,247 27,627,365 (366,276) 391,159 74,999 6,050,000 الرصيد كما في 1 يناير 2014

6,341,617 6,341,617 -- -- -- -- ربح السنة
272,711 -- 163,202 109,509 -- -- بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

(6,655,000) (6,655,000) -- -- -- -- توزيعات أرباح معلنة لسنة 2013
(151,949) (151,949) -- -- -- -- مساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية

33,584,626 27,162,033 (203,074) 500,668 74,999 6,050,000 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2014

4.444,971 4,444,971 -- -- -- -- ربح السنة

(58,581) -- 71,280 (129,861) -- -- بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

(4,235,000) (4,235,000) -- -- -- -- توزيعات أرباح معلنة لسنة 2014 

(111,412) (111,412) -- -- -- -- مساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية

33,624,604 27,260,592 (131,794) 370,807 74,999 6,050,000 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2015

 بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2015
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