
 

 

 
 
 
 
  

  .الشركة القطریة للصناعات التحویلیة ش.م.ق
  

  المرحلیة المالیة المختصرة الموحدة المعلومات
  أشھر المنتھیة في ستةكما في ولل
  2014یونیو  30

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  .ق.م.ش التحویلیة للصناعات القطریة الشركة
   المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة المعلومات
    2014 یونیو 03المنتھیة في  أشھر ستةللكما في و

 

 
  المحتویات

  

  

   الصفحة
  

 1 المرحلیة المالیة المختصرة الموحدة المعلوماتعن مراجعة المستقلین  تقریر مدققي الحسابات
   

   المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة المعلومات
 2  المرحليالمختصر الموحد بیان المركز المالي 

 3 المرحلي المختصر الموحد خراآل الدخل الشاملالربح أو الخسارة و بیان
  4  المرحلي بیان التغیرات في حقوق الملكیة المختصر الموحد

  5  المرحلي بیان التدفقات النقدیة المختصر الموحد
 10-6 المرحلیةالمالیة المختصرة الموحدة المعلومات إیضاحات حول 

  
  



 

 
  

  

  

  

  

  ةدارإإلى مجلس  المرحلیة المالیة المختصرة الموحدة المعلوماتتقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة 
  القطریة للصناعات التحویلیة ش.م.ق.لشركة ا

  
  المقدمة

 یة ش.م.ق. ("الشركة") والتي تشملالمرفقة للشركة القطریة للصناعات التحویل المرحلیة المالیة المختصرة الموحدةالمعلومات لقد راجعنا 
 الدخل الشامل اآلخر المختصر الموحدالربح أو الخسارة و بیان، 2014یونیو  30 المرحلى فيالمختصر الموحد بیان المركز المالي 

 أشھرللستة  المرحلي لتدفقات النقدیة المختصر الموحدابیان و،  المرحلي لتغیرات في حقوق الملكیة المختصر الموحدابیان ،  المرحلي
  .ذلك التاریخالمنتھیة في  أشھرللستة  المرحلیة ةالموحد ةالمالیة المختصرالمعلومات یضاحات حول و اإل 2014یونیو  30المنتھیة في 

ً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  المرحلیة المالیة المختصرة الموحدةالمعلومات إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد وعرض ھذه   34وفقا
ً إلى أعمال  المرحلیة المالیة المختصرة الموحدةالمعلومات . إن مسؤولیتنا ھي إصدار تقریر حول ھذه "التقاریر المالیة المرحلیة" استنادا

  المراجعة التي قمنا بھا.

  نطاق المراجعة

ً للمعیار الدولي إلجراءات المراجعة رقم   المرحلیة من قبل المدقق المستقل "مراجعة المعلومات المالیة 2410لقد تمت مراجعتنا وفقا
المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة، وتطبیق  . تتضمن مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة إجراء استفسارات من األشخاصللمنشأة"

ً لمعاییر التدقیق  ً عن نطاق التدقیق الذي یتم وفقا إجراءات تحلیلیة باإلضافة إلي إجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة یقل كثیرا
األمور الھامة التي یمكن تحدیدھا خالل أعمال  الدولیة، وبالتالي فإننا ال نستطیع الحصول على التأكید الذي یمكن أن نحصل علیھ عن كافة

  التدقیق. وعلیھ فإننا ال نبدي رأي كمدققین.

    النتیجة

ً إلى مراجعتنا، فإنھ لم یرد إلى علمنا ما یجعلنا نعتقد بأن                 المرفقة كما في المرحلیة المالیة المختصرة الموحدةالمعلومات استنادا
ً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  2014یونیو  30   ".التقاریر المالیة المرحلیة" 34لم یتم إعدادھا، من كافة النواحي الجوھریة، وفقا

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 
 
  

  یعقوب حبیقة  2014یولیو  22
  كي بي أم جي    الدوحة

  289رقم  سجل مراقبي الحسابات  دولة قطر
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  المختصر الموحد المرحليالمركز المالي  یانب
  2014یونیو  30في كما 

 2013دیسمبر  31  2014 یویون 30 إیضاح  
 (مدققة)  (مراجعة)  الموجودات

      الموجودات غیر المتداولة
 431,597,944   439,103,920  ممتلكات وآالت ومعدات

 45,887,839   45,887,839   عقاریةاستثمارات 
 552,632,540  558,566,097 4 فى شركات زمیلةاستثمارات 

 195,440,392   193,892,378  موجودات مالیة أخرى
 99,275,728   105,180,851 .أ5 مستحق من أطراف ذات عالقة

 1,324,834,443  1,342,631,085  إجمالي الموجودات غیر المتداولة
     الموجودات المتداولة

  37,339,166   31,773,240  مخزون
  82,396,831   97,380,622 6 مدینون وأرصدة مدینة أخرى

  24,058,245   21,616,569 .ب5 مستحق من أطراف ذات عالقة
  9,168,289   3,277,684  استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة

  161,671,511   189,957,255 7 نقد وأرصدة لدى البنوك
 314,634,042   344,005,370  إجمالي الموجودات المتداولة

 1,639,468,485   1,686,636,455  إجمالي الموجودات
      

      حقوق الملكیة والمطلوبات
     حقوق الملكیة

  396,000,000   475,200,000 8 رأس المال
  250,000,000   250,000,000  احتیاطي قانوني

  43,970,860   43,970,860   احتیاطي عام
  182,499,480   182,499,480  احتیاطي إعادة التقییم

  91,576,949   88,934,945   احتیاطي القیمة العادلة
  445,291,242   446,541,170  أرباح  مدورة

 1,409,338,531   1,487,146,455  حقوق الملكیة العائدة لمساھمي الشركة 
  32,385,694   30,026,031  غیر المسیطرةحقوق األقلیة 

 1,441,724,225   1,517,172,486  إجمالي حقوق الملكیة
      

     المطلوبات غیر المتداولة
 45,641,636   28,726,648  الجزء غیر المتداول -قروض 

 1,798,400   -  9 أوراق دفع
 13,011,617   13,967,439   مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

 60,451,653   42,694,087  المتداولةإجمالى المطلوبات غیر 
      المطلوبات المتداولة

  2,044,582   1,505,310 7  بنوك سحب على المكشوف
  14,594,972   27,014,863  الجزء المتداول -قروض 

 78,695,640   54,619,134  دائنون وأرصدة دائنة أخرى
 3,608,328   5,366,957 9 أوراق دفع

 38,349,085   38,263,618 .ج5 عالقةمستحق ألطراف ذات 
 137,292,607   126,769,882   إجمالي المطلوبات المتداولة

 197,744,260   169,463,969  إجمالي المطلوبات
 1,639,468,485   1,686,636,455   إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات 

 
 : ووقعھا بالنیابة عنھم 2014یولیو  22بتاریخ  من قبل مجلس اإلدارة المختصرة الموحدة المرحلیة  تمت الموافقة على ھذه البیانات المالیة

  

ً  جزءاً تشكل  10إلى  6اإلیضاحات في الصفحات من  إن .المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة المعلوماتمن ھذه مكمال

 السید/ عبد الرحمن عبدهللا األنصاري  الشیخ/ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
 الرئیس التنفیذي   رئیس مجلس اإلدارة 
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  المختصر الموحد المرحلياآلخر الشامل الدخل أو الخسارة و الربح بیان
  2014 یونیو 30المنتھیة في  أشھرللستة 

  ونیو  ی 30المنتھیة في أشھر  للستة إیضاح 
  2014  2013 
 )مراجعة (  (مراجعة)  
       

 172,374,392   169,604,740  المبیعات
 (133,413,074)   (135,725,169)  تكلفة المبیعات

 38,961,318   33,879,571  مجمل الربح
     
 4,758,047   4,791,161   ادات أخرىرإی

 (20,406,829)   (22,931,220)   مصروفات إداریة وعمومیة
  23,312,536   15,739,512    ربح التشغیل

         
 52,201,707   54,966,479 5 حصة الشركة من نتائج شركات زمیلة

 10,526,678   13,558,786   أخرى وموجودات مالیة إیرادات االستثمار
 (1,635,280)   (1,174,512)   تكالیف تمویل

 84,405,641   83,090,265   صافي ربح الفترة
        

     كما یلي: موزع
 80,771,934   80,449,928   حقوق الملكیة العائدة لمساھمي الشركة 

 3,633,707   2,640,337   مسیطرةالغیر األقلیة حقوق 
  83,090,265  84,405,641 

 بنود الدخل الشامل اآلخر
 

    
  18,563,847   (2,642,004)  صافي التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتاحة للبیع

  18,563,847   (2,642,004)  الدخل الشامل اآلخر للفترة
 102,969,488   80,448,261  إجمالي الدخل الشامل للفترة

       
      موزع كما یلي:

 99,335,781   77,807,924   حقوق الملكیة العائدة لمساھمي الشركة 
 3,633,707   2,640,337   مسیطرةالغیر حقوق األقلیة 

   80,448,261  102,969,488  
 1.7  1.69  10  العائد األساسي على السھم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ً من ھذه  10إلى  6إن اإلیضاحات في الصفحات من  ً مكمال   المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة. المعلوماتتشكل جزءا
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  المرحلي المختصر الموحد بیان التغیرات في حقوق الملكیة
  2014یونیو  30للستة أشھر المنتھیة في 

  احتیاطي عام  احتیاطي قانوني  رأس المال 
احتیاطي إعادة 

  التقییم
احتیاطي القیمة 

  أرباح مدورة  العادلة

مجموع حقوق الملكیة 
الخاص بمساھمي 

  الشركة األم
غیر قلیة األ حقوق

 المجموع   مسیطرةال
                  

 2014ینایر  1الرصید في 
 1,441,724,225   32,385,694   1,409,338,531   445,291,242   91,576,949    182,499,480    43,970,860    250,000,000    396,000,000 )مدققة(
                           

                             إجمالي الدخل الشامل للفترة:
  83,090,265    2,640,337   80,449,928   80,449,928   -   -   -   -   -  صافى ربح الفترة

 (2,642,004)   -   (2,642,004)   -   (2,642,004)   -   -   -   -  الدخل الشامل األخر للفترة
 80,448,261   2,640,337  77,807,924  80,449,928  (2,642,004)  -  -  -  -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 -    -   -   (79,200,000)   -   -   -   -  79,200,000  إصدار اسھم مجانیة
 (5,000,000)  (5,000,000)  -  -  -  -  -  -  -  توزیعات أرباح مدفوعة

 یونیو  30الرصید في 
 1,517,172,486   30,026,031   1,487,146,455   446,541,170   88,934,945    182,499,480    43,970,860    250,000,000    475,200,000 (مراجعة) 2014

                  
 2013ینایر  1الرصید في 

 1,336,038,087   28,246,357  1,307,791,730  366,977,375  68,344,015  182,499,480  43,970,860  250,000,000  396,000,000 (مدققة)
                   

                             إجمالي الدخل الشامل للفترة:
 84,405,641   3,633,707   80,771,934   80,771,934   -   -   -   -   -  صافى ربح الفترة

  18,563,847    -    18,563,847   -    18,563,847   -   -   -   -  الدخل الشامل األخر للفترة
 102,969,488  3,633,707  99,335,781  80,771,934   18,563,847  -   -   -   -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 (123,800,000)  (5,000,000)  (118,800,000)  (118,800,000)  -   -   -   -   -  توزیعات أرباح مدفوعة
غیر  األقلیة حصة حقوق

المسیطرة من زیادة رأس 
 5,808,390  5,808,390  -  -  -   -   -   -   -  مال شركة تابعة 

 یونیو  30الرصید في 
  1,321,015,965    32,688,454    1,288,327,511    328,949,309   86,907,862    182,499,480    43,970,860    250,000,000    396,000,000 (مراجعة) 2013

 
 

ً من ھذه المعلومات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة. 10إلى  6إن اإلیضاحات في الصفحات من  ً مكمال   تشكل جزءا
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  الموحد المرحلي بیان التدفقات النقدیة المختصر
  2014یونیو  30للستة أشھر المنتھیة في 

  ونیوی 30للستة أشھر المنتھیة في  إیضاح 
  2014  2013 

 (مراجعة)  (مراجعة)  التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل 

 83,090,265  الفترةربح  يصاف
 

84,405,641 
     تسویات لـ:

     
 13,056,099  12,670,202   و معداتآالت استھالك ممتلكات و

 (279,097)  (15,486)    ربح بیع ممتلكات وآالت ومعدات
 (52,201,707)  )54,966,479(   حصة من أرباح شركات زمیلة صافي

 -  (4,161,816)   أرباح بیع استثمارات
 -  (517,684)   محتفظ بھا للمتاجرةالستثمارات لألالقیمة العادلة  في تغیرال

 (870,794)  -     خسائر انخفاض قیمة موجودات مالیة متاحة للبیع
 183,757  105,638    االنخفاض في قیمة مدینون وأرصدة مدینة أخرى

 1,139,169  1,255,763  مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
 1,635,280  1,174,512  مصروفات تمویلیة 

التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل قبل التغیرات في موجودات ومطلوبات 
 47,068,348  38,634,915  التشغیل  

     : في اتالتغیر
 (3,998,692)  5,565,926  المخزون -
 152,904  )15,089,429(   مدینون و أرصدة مدینة أخرى ال  -
 4,457,387  )9,217,693(  المستحق من أطراف ذات عالقة  -
 (6,663,627)  )24,076,505(    دائنون و أرصدة دائنة أخرىال  -
 -  (85,467)   المستحق ألطراف ذات عالقة  -

  41,016,320   )4,268,253(   من التشغیل ةالتدفقات النقدیة الناتج
 (309,531)   (299,941)   نھایة الخدمة للموظفین المدفوعةمكافأة 

 (1,635,280)  (1,174,512)   مصروفات تمویلیة مدفوعة
 39,071,509  )5,742,706(  من أنشطة التشغیلالناتجة  /(المستخدمة في ) التدفقات النقدیة  يصاف

     
     التدفقات النقدیة من أنشطة اإلستثمار

 (26,952,802)  (20,176,197)  ومعدات آالتو ممتلكاتالمدفوع لشراء 
 279,097  15,506  ومعدات آالتو ممتلكات بیع من المتحصل

 (10,198,815)  (31,032,436)  استثمارات في شركات زمیلةالمدفوع لشراء 
 (32,216,666)  -    المدفوع لشراء موجودات مالیة متاحة للبیع 

 5,843,158  1,049,415   للبیع موجودات مالیة متاحة بیع من المتحصل
 -  10,307,839   المدفوع لشراء موجودات مالیة محتفظ بھا للمتاجرة

 (141,204)  -  دفعات لشراء استثمارات بغرض المتاجرة
 141,795,575  78,184,217  زمیلة شركات من مقبوضة موزعة أرباح

 5,808,390  -  المدفوع من حقوق غیر المسیطرة لزیادة رأس مال شركة تابعة
 84,216,733  38,348,344  أنشطة اإلستثمارالناتجة من التدفقات النقدیة  يصاف

      
     التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل

 (17,086,682)  5,754,246   ذات عالقةطرف  –المسدد من قرض مدین 
 (152,849)  )4,495,097(   صافي الحركة على القروض 

 (2,887,986)  )39,771(   المسدد من أوراق الدفع
 (115,959,100)  (5,000,000)   مدفوعة أرباحتوزعات 

 (136,086,617)  )3,780,622(   التدفقات النقدیة المستخدمة فى أنشطة التمویل يصاف
       

 (12,798,375)  28,825,016    الفترةالتغیر في النقد و ما یعادلھ خالل  يصاف
 156,417,974  149,626,929  ینایر  1النقد و ما یعادلھ في 

 178,451,945 7 یونیو  30النقد و ما یعادلھ في 
 

143,619,599 
  
  

ً من ھذه المعلومات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة. 10إلى  6إن اإلیضاحات في الصفحات من  ً مكمال   تشكل جزءا
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  الوضع القانوني والنشاط الرئیسي  1

           بتاریخ 1990) لسنة 54تأسست الشركة القطریة للصناعات التحویلیة (ش.م.ق) ("الشركة") بموجب المرسوم األمیري رقم (
 ) وھي تعمل بموجب قانون الشركات القطري. تمارس الشركة نشاطھا12991رقم (تحت وقیدت بالسجل التجاري  1990فبرایر  11

  داخل دولة قطر وخارجھا. الصناعيبأستثمار أموالھا في مختلف أوجھ االستثمار 

  :وھي كاآلتيالشركة فروع المالیة لالمعلومات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة المعلومات تشمل 

  سجل تجارى رقم   
   

  12991/2  الورقیة للصناعات الوطنیة الشركة
  12991/3  لألحماض قطر شركة
  12991/4  الرمال لمعالجة قطر مصنع
  12991/5  التبلیط ألحجار القطریة الشركة

  
  وھي كاآلتي:شركاتھا التابعة وكذلك  المالیة للشركةالمعلومات  المالیة المختصرة الموحدة المرحلیةالمعلومات تشمل كما 

  
  نسبة الملكیة  
  2014 2013  
    

 % 60 % 60  م).م.قطر (ذ – العضویة .ج.ل.ك شركة
 % 50 % 50  * م).م.(ذ المعادن لتغلیف قطر شركة

 
حیث أن المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة المعلومات "شركة تابعة" في ھذه * تم تجمیع القوائم المالیة لشركة قطر لتغلیف المعادن ذ.م.م. 

 المالیة والتشغیلیة. سیاساتھاوالتابعة لھا السیطرة على إدارة الشركة  "األمالقطریة للصناعات التحویلیة "الشركة شركة ال
  

  أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة 2

 أ)       بیان االلتزام 
ً لمعیار المحاسبة الدولي رقم المرحلیة المالیة المختصرة الموحدة  المعلوماتتـم إعداد  الخاص بالتقاریر المالیة المرحلیة. تم  34وفقا

باللایر القطري وھي العملة المستخدمة في أنشطة المجموعة وفي عرض بیاناتھ  المرحلیة المالیة المختصرة الموحدةالمعلومات إعداد 
  المالیة.

على كل المعلومات المطلوبة إلعداد بیانات مالیة متكاملة وفقا للمعاییر  المرحلیة لمالیة المختصرة الموحدةاالمعلومات ال تحتوي 
ز المالي األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغیرات في المركإیضاحات توضیحیة لشرح  إدراجالدولیة للتقاریر المالیة، ومع ذلك تم 

 .2013دیسمبر  31 في وحتىمنذ اخر بیانات مالیة سنویة كما  شركةواألداء المالي لل

   المحاسبیةالتقدیرات واالفتراضات      ب)  

إعداد التقریر المالي المرحلي یتطلب من اإلدارة وضع التقدیرات والتوقعات واالفتراضات التي تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة 
 ت والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.والمبالغ الصادر عنھا التقریر للموجودا

 السیاسات تطبیق عند المرحلیة الموحدة المالیة المختصرةالمعلومات  ھذه إعداد أجل من اإلدارة قبل من وضعت التي الھامة األحكام
  .2013دیسمبر  31 في المنتھیة وللسنة في كما الموحدة المالیةالمعلومات  على المطبقة نفسھا كانت المحاسبیة

  السیاسات المحاسبیة الھامة          3
  أ)        أساس القیاس     

ً لمبدأ التكلفة التاریخیة المرحلیة المالیة المختصرة الموحدةالمعلومات تم إعداد ھذه  اإلستثمارات المتاحة للبیع واإلستثمارات  ، عداوفقا
  یتم قیاسھا بالقیمة العادلة.والتى بغرض المتاجرة 
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  السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   3
  
  السیاسات المحاسبیة الھامة) ب

مطابقة لتلك  المرحلیة المالیة المختصرة الموحدةالمعلومات إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد باستثناء ما تم شرحھ أدناه، ف
التغییرات  ومن المتوقع أیضا أن تنعكس. 2013دیسمبر  31للسنة المنتھیة في  للشركة  المالیة السنویةالمعلومات المستخدمة في إعداد 

  .2014دیسمبر  31كما في وللسنة المنتھیة في  للشركةالمرحلیة  المالیة الموحدةالمعلومات في السیاسات المحاسبیة التالیة في 
  

   التغییرات في السیاسات المحاسبیة
ینایر  1األول في  التبنيمع تاریخ  في ذلك أي تعدیالت الحقة إلى المعاییر األخرى،بما الشركة التعدیالت التالیة على المعاییر،  تبنتوقد 

  المرحلیة المعلومات المالیة المختصرة الموحدة على ھام تأثیر لھ لیس التعدیل ھذا تبني إن 2014
  

  )2011عن مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ( 32رقم  المعیار التعدیالت على
 32) یوضح معیار المحاسبة الدولي رقم 32مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (تعدیل على معیار المحاسبة الدولي رقم 

 معاییر المقاصة من خالل تفسیر متى یملك الكیان حقا قانونیا نافذا للمقاصة ومتى تكون التسویة اإلجمالیة معادلة للتسویة الصافیة. 
  

 عن إفصاحات المبلغ القابل لالسترداد بالنسبة للموجودات غیر المالیة 36معیار المحاسبة الدولي رقم  التعدیالت على
 بتوسیع قامت) 36 رقم الدولي المحاسبة معیار على التعدیالت( المالیة غیر للموجودات بالنسبة لالسترداد القابل المبلغ إفصاحات
 القیمة في االنخفاض وخسارة االستبعادات تكالیف عن تقل عادلة قیمة إلى المبالغ تلك تستند عندما لالسترداد القابلة المبالغ إفصاحات
 .بھا المعترف

  
 المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة المصدرة والتي لم تدخل حیز التنفیذ بعد

 
ولم یتم  2014 یونیو 30المنتھیة في  للفترةلمعاییر والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات الجدیدة التي صدرت لكن لم یسري مفعولھا ا

  :كانت كما یليالمرحلیة الموحدة المختصرة المالیة  المعلوماتھذه  اعدادتطبیقھا عند 
 

  ة""األدوات المالی 9المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 .39ھو المعیار األول الذى  صدر كجزء من مشروع أوسع الستبدال معیار المحاسبة الدولي رقم  9المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
فئتین أساسیتین لقیاس الموجودات المالیة : لیؤسس و یظل كما ھو ولكن یبسط نموذج القیاس المختلط  9المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

. لم یحدد التكلفة المطفأة والقیمة العادلة. ویعتمد اساس التصنیف على نموذج أعمال المنشأة وخصائص التدفقات النقدیة للموجودات المالیة
  ولكنھ سیتم تحدیده عند االنتھاء من المراحل القائمة. 9التاریخ اإللزامي لسریان مفعول المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

  
  زمیلة شركات في ماراتإستث   4

  نسبة الملكیة  الجنسیة 
           یونیو 31

2014  
دیسمبر                31

2013 
 (مدققة)  (مراجعة)    
       

 22,083,353  22,913,158  %40  قطر ذ.م.م.نابیب وملحقاتھا قطر لألشركة امیانتیت 
 26,899,905  27,206,293  %33  قطر الشركة القطریة السعودیة لصناعة الجبس ذ.م.م.

 27,824,172  28,610,934  %46.35  قطر شركة قطر للطابوق األحمر ش.م.ق.(*)
 22,697,250  22,306,763  %33  قطر شركة قطر للمنتجات البالستیكیة ذ.م.م.

 294,917,452  266,771,528  %40  قطر  شركة قطر لوقود الطائرات ذ.م.م.
 16,026,893  16,097,589  %40  قطر األلمنیوم ش.م.ق. القطریة لسحب الشركة

 113,253,753   145,380,436  %29.5  قطر شركة غزال ش.م.ق.
الشركة الوطنیة للتصنیع والتسویق الغذائي     

 13,434,016  13,497,592  %20  قطر والزراعي ش.م.ق.
 14,695,746  14,981,804  %20  قطر  شركة الخلیج للفورمالدیھاید ش.م.ق.

 800,000  800,000  %40  قطر  خرىأ
     558,566,097  552,632,540 

  
ً بأرسلت وزارة البیئة خطابا للشركة للتوقف عن استخراج الحجارة  )*( حیث أنھا تنوي استخدام من المنطقة التي تعمل بھا الشركة حالیا

دارة بصدد مناقشة مستقبل ولغایة تاریخ ھذا التقریر فإن اإلالمنطقة كمحمیة طبیعیة. ستستمر عملیات الشركة استنادا إلى المخزون الحالي 
  .خاذ القرار المناسب إلستمراریتھانشاط الشركة إلت
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  زمیلة (تابع) شركات في إستثمارات    4

  :یلي كما الزمیلة الشركات في ماراتاإلستث على الحركة تظھر
دیسمبر  31  2014 یونیو 30

2013 
 (مدققة)  (مراجعة) 
      

 516,754,721  552,632,540 ینایر 1الرصید كما في 
  800,000  -  إضافات خالل الفترة

 23,915,027  31,032,436  زیادة رأس المال
 145,007,643  54,966,479 حصة الشركة من أرباح الشركات الزمیلة

142,795,575)  (78,184,217) توزیعات أرباح مقبوضة
 8,950,724  (1,881,141)  حصة الشركة من التعدیالت على إحتیاطي القیمة العادلة للشركات الزمیلة (

  558,566,097  552,632,540 
 
 طراف ذات عالقةمعامالت مع أ     5

كبیر علیھا من جانب تلك  تأثیریوجد والشركات التي  الشركةدارة وكبار موظفي اإلدارة ب، أعضاء مجلس اإلحاملي األسھمفي مثل تت 
 .الشركةھذه التعامالت من جانب إدارة وشروط األطراف. یتم اعتماد سیاسات التسعیر 

  الجزء غیر المتداول -مستحق من أطراف ذات عالقة   )أ (

 
دیسمبر  31  2014 یونیو 30

2013 
 (مدققة)  (مراجعة) 
        

 99,275,728    96,580,851  قرض "شركة زمیلة" - شركة غزال ش.م.ق. 
  -    4,600,000  قرض "شركة شقیقة" -ربالست  قطر ذ.م.م. اس

  -   4,000,000  "شركة زمیلة" قرض -شركة قطر للطابوق األحمر ش.م.ق.
  105,180,851    99,275,728 

 
  الجزء المتداول -مستحق من أطراف ذات عالقة    )ب (

 
دیسمبر  31  2014 یونیو 30

2013 
 (مدققة)  (مراجعة) 

        
 17,808,691  14,749,322 قرض "شركة زمیلة" - شركة غزال ش.م.ق. 

  -  400,000  قرض "شركة شقیقة" -ربالست  قطر ذ.م.م. اس
 38,654   65,441  الشركة القطریة لسحب األلمنیوم ش.م.ق. "شركة زمیلة"

  -  81,562  ذ.م.م. "شركة زمیلة"الشركة القطریة السعودیة لصناعة الجبس 
 4,700,000   4,700,000  شركة قطر للمنتجات البالستیكیة ذ.م.م. "شركة زمیلة"

  53,384   80,170  "شركة زمیلة" ذ.م.م.نابیب وملحقاتھا قطر لألشركة امیانتیت 
  1,457,516   1,540,074  أخرى 

  21,616,569   24,058,245 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة (تابع)    5

  طراف ذات عالقة ألمستحق   )ج (

 2013دیسمبر  31  2014 یونیو 30 
 (مدققة)  (مراجعة) 

        
 27,917,551  27,453,741 شركة قطر للحدید ش.م.ق. "شركة شقیقة"

 146,400    257,450  شركة قطر للطابوق األحمر ش.م.ق. "شركة زمیلة"
 10,285,134    10,552,427  (الھند) "شركة شقیقة" –شركة ك.ل.ج العضویة 

  38,263,618    38,349,085  
  
  مدینون وأرصدة مدینة أخرى 6

 2013دیسمبر  31  2014 یونیو 30  
 (مدققة)  (مراجعة)  
       

 66,352,945  76,579,361  قبض وأوراق تجاریون مدینون
 2,791,530  1,407,765 إیجارات مستحقة

 4,492,200  -  ضمان  اتغطاءات خطاب
 1,624,318  2,882,413  مقدماً  مدفوعة مصاریف

 -  3,011,424  ذمم موظین 
 8,705,020  15,174,479  أخرى مدینة أرصدة

  99,055,442  83,966,013 
 (1,569,182)  (1,674,820)  وأرصدة مدینة أخرىاإلنخفاض فى المدینون  : یطرح

  97,380,622  82,396,831 
  
  وأرصدة لدى البنوكنقد      7
 2013دیسمبر  31  2014 یونیو 30 
 (مدققة)  (مراجعة) 

     
 69,622 63,556 الصندوق في نقد

 133,877,548 154,916,766 لدى البنوك حسابات
 27,724,341 34,976,933 ودائع ألجل 

 161,671,511    189,957,255  وأرصدة لدى البنوكنقد 
        یخصم:

 )2,044,582(    (1,505,310)  بنوك سحب على المكشوف
 (10,000,000)   (10,000,000)  ( أكثر من ثالثة أشھر) ودائع ألجل

 149,626,929   178,451,945  النقد والنقد المعادل

  س المالرأ    8
 2013دیسمبر  31  2014 یونیو 30 
 (مدققة)  (مراجعة) 

سھم  47,520,000رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل 
 396,000,000  475,200,000  .قطریة ریاالت 10قیمة السھم  )سھم 39,600,000 - 2013(

    
% 20 تھبما نسب مجانیةأسھم % 20على توزیع  2014مارس  2وافق المساھمون في إجتماع الجمعیة العمومیة العادیة والمنعقدة بتاریخ 

  % توزیعات أرباح نقدیة).30 -  2013(من القیمة األسمیة للسھم 
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  أوراق دفع 9

. تم خصم أوراق الدفع وسیاراتیمثل ھذا البند قیمة أوراق دفع مصدرة والتي تم إستخدامھا لتمویل شراء إستثمارات عقاریة 
  . % 6.5بمعدل فائدة 

  كما یلي: 2014 یونیو 30تم تصنیف أوراق الدفع كما في 
  

 2013دیسمبر  31  2014 یونیو 30  
 (مدققة)  (مراجعة)  

 1,798,400  -  الجزء المتداول من أوراق الدفع 
 3,608,328  5,366,957  الجزء غیر المتداول من أوراق الدفع

  5,366,957  5,406,728 
 

  لعائد األساسي على السھما    10

على متوسط عدد العائد لمساھمي الشركة على السھم الواحد من األرباح بتقسیم صافي ربح الفترة األساسي یحتسب العائد 
  :كالتالي الفترةخالل القائمة األسھم 

  یونیو 30المنتھیة فى  أشھر للستة  
  2014   2013 
 (مدققة)   (مراجعة)  
        

 80,771,934   80,449,928  ربح الفترة العائد لمساھمي الشركة 
 47,520,000  47,520,000  الفترة المرجح لعدد األسھم القائمة خالل المتوسط

 1.7  1.69  العائد األساسي على السھم 
  

رجعي بسبب إصدار األسھم المجانیة بلغ قبل التعدیل بأثر  2013 یونیو 30للفترة المنتھیة في العائد األساسي على السھم إن 
  لایر قطري. 2،04

  
  المحتملةاإللتزامات  11

 2013دیسمبر  31  2014 یونیو 30 

 (مدققة)  (مراجعة) 

 28,712,102  2,618,363 إعتمادات مستندیة
 1,956,205  3,500,000 خطابات ضمان

 27,393,527  29,112,621  ارتباطات رأسمالیة
 352,816  -  ارتباطات تأجیر 

  35,230,984  58,414,650 
 

  التحلیل القطاعي 12

  ركزة في دولة قطر.وجمیع موجودات المجموعة مت ،الصناعات التحویلیة قطاع  نشاطھا في  الشركةتمارس 
  


