
 
 
 
 
 

 (ق.م.ش)صناعات قطر 

 قطر –الدوحة 

 

 (غير مدققة) الموحدة البيانـات الماليـة المرحلية المختصرة

 3300 سبتمبر  03في  أشهر المنتهيةالتسعة  لفترة



 (ق.م.ش)صناعات قطر 

 المرحلية المختصرة الموحدة البيانـات الماليـة

 3300سبتمبر   03في  المنتهية للفتره 

 
 
 
 
 

 ةـصفح  الفهرس
 3 - 0 الموحدالمختصر بيان المركز المالي المرحلي 

 
 

 0 الموحدالمختصر المرحلي بيان الدخل 
 
 

 4 الموحدالمختصر المرحلي خل الشامل الد بيان
 
 

 5 الموحدالمختصر المرحلي بيان التغيرات في حقوق المساهمين 
 
 

 7 - 6 الموحدالمختصر المرحلي بيان التدفقات النقدية 
 
 

04 - 8 ةالموحدالمختصرة  ةالمرحليإيضاحات حول البيانات المالية 



 (ق.م.ش)صناعات قطر 

 بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد

 3300سبتمبر  03في  كما

 الموحدة المالية المرحلية المختصرة ياناتمن هذه الب اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا   إن

- 0 - 

 
 3303 ديسمبر 00 1320 سبتمبر  03  
    
 (معّدلة)  حاتإيضا 

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  الموجودات
    الموجودات غير المتداولة

 336053060 163.160.2 0 عقارات وآالت ومعدات
 4083838 816.86.  مشاريع قيد التطوير
 0483300 2686300  إستثمارات عقارية

 0830553748 236.086316  شركات مشروع مشتركاستثمار في 
 034653504 6380..266 4 ثمار في شركات زميلةاست

 6403440 336.31.  استثمارات مالية متاحة للبيع
 483883 606082  محفزةمواد 

 3437043738 ..13613163  الموجودات غير المتداولةمجموع 
    

    الموجودات المتداولة
 035363833 263.26332  مخزون

 030533403 .260306.3  ا  ومصاريف مدفوعة مقدم ذمم مدينة
 0333460 636312  من أطراف ذات عالقة مطلوب

 73054 06383  ستثمارات محتفظ بها للمتاجرةإ
 534353833 6.0.6323. 5 نقد وأرصدة لدى البنوك

 830733748 36.666300  الموجودات المتداولةمجموع 

 0338873458 06633.6323  إجمالي الموجودات
    



 (ق.م.ش)صناعات قطر 

 بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد

 3300سبتمبر  03في  كما

 الموحدة المالية المرحلية المختصرة ياناتمن هذه الب اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا   إن
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 3303 ديسمبر 00 1320 سبتمبر  03  
    
 (معّدلة)  إيضاحات 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  

    حقوق المساهمين والمطلوبات
    حقوق المساهمين 

 535333333 63336333.  رأس المال
 743888 66333.  حتياطي قانونيإ
 3783883 0686336  في القيمة العادلة ممتراكالتغير ال
 (5583576) (..62363)  ياطي التحوطحتإ

 3533083385 .1.6230603  أرباح مدورة
 0330043403 0161236031  حقوق المساهمينمجموع 

    
    المطلوبات غير المتداولة

 034803588 26.306236 6 قروض وتسهيالت تحمل فوائد
 0363388 2236316  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 0303530 836836  أخرى مطلوبات مالية
 037003080 263366681  المطلوبات غير المتداولةمجموع 

    
    المطلوبات المتداولة

 6503005 33.6131  ومبالغ مستحقة الدفع ذمم دائنة
 343763 206213  أطراف ذات عالقة مطلوب إلى

 0603783 0216.16 6 قروض وتسهيالت تحمل فوائد
 8083857 .801620  متداولةالمطلوبات المجموع 

 335503348 16.8.6.28  إجمالي المطلوبات
 0338873458 06633.6323  إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

 
 
 
 
 

 حمد راشد المهندي  محمد بن صالح السادة/ الدكتور
 وزير الطاقة والصناعة 

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
 نائب رئيس مجلس اإلدارة 



 (ق.م.ش)صناعات قطر 

 بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد

 الموحدة المالية المرحلية المختصرة من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا   إن

- 0 - 

 
 سبتمبر  03أشهر المنتهية في التسعة   فترةل  
  1320 3303 
 (معّدلة)  إيضاحات 
 ريـال قطريألف  ريـال قطريألف   
    

 438383465 666066136  اإليرادات
 (030043303) (163826.38)  تكلفة المبيعات

 034853305 .26631638  الربح مجمل
    

 0033880 2.36868  إيرادات أخرى
دارية  (0453833) (.223638)  مصاريف عمومية وا 

 (343485) (136383)  بيعمصاريف 
 (533733) (636233)  تمويلتكاليف 

 (033785) (26833)  الحصة من نتائج الشركات الزميلة
 533833077 663266332  شركات المشروع المشتركالحصة من نتائج 

 636563573 60036122.  ربح الفترةصافي 
    

    :(بالريــال القطري للسهم)خفف للسهم مالعائد األساسي وال
 00333 23668 7 العائد األساسي للسهم الواحد



 (ق.م.ش)صناعات قطر 

 ختصر الموحدبيان الدخل الشامل المرحلي الم

 الموحدة المالية المرحلية المختصرة من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا   إن
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 سبتمبر  03أشهر المنتهية في التسعة   فترةل  
  1320 3303 
 (معّدلة)   
 لف ريـال قطريأ لف ريـال قطريأ  
    

 636563573 60036122.  ربح الفترة
    

    (:خسارة)بنود الدخل الشامل األخرى 
 (333078) 862.0.  ستثمارات المتاحة للبيعاإل (خسارة) /ربح  صافي

 (003088) 2036163  ن تحوطات التدفق النقديم غير محقق (خسارة )  صافي ربح
 33580 860.8  شركات زميلةلالشاملة األخرى ( الخسارة/ )حصة من بنود الدخل 

 (533885) 2..1226  خرى للفترةاألشاملة ال( خسائرلا)/  الدخل
    

 636303587 63336381.  إجمالي الدخل الشامل للفترة



 (ق.م.ش)صناعات قطر 

 بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر الموحد

 

 الموحدة المالية المرحلية المختصرة من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا   إن
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 إحتياطي قانوني رأس المال 
في  متراكمالتغير ال

 المجموع أرباح مدورة احتياطي التحوط القيمة العادلة
 ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف قطري ريـال ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف 

       
 3633063730 3338063405 (5883433) 0043700 743888 535333333 (معّدلة) (ةمدقق) 3303يناير  0الرصيد في 

 636563573 636563573 -- ----  -- لفترةاربح 
 (533885) -- (033635) (333078)   للفترةالشاملة األخرى ( الخسارة)بنود الدخل 
 (430353333) (430353333) --    (8ايضاح )أرباح مدفوعة توزيعات 

 3837053003 3034673886 (6333337) 3833000 743888 535333333 (معّدلة) . 3303 سبتمبر  03الرصيد في 
 

 0330043403 3533083385 (5583576) 3783883 743888 535333333 (معّدلة) (ةمدقق) 3300يناير  0الرصيد في 
 630083300 630083300 -- -- -- -- لفترةاربح 

 3003770 -- 0403638 683060 -- -- للفترةبنود الدخل الشامل األخرى 
 -- (5533333) -- -- -- 5533333 (8ايضاح ) مجانيةإصدار أسهم 

 (436753333) (436753333) -- -- -- -- (8ايضاح )أرباح مدفوعة توزيعات 
 0161236031 .1.6230603 (..62363) 0686336 66333. 63336333.  1320 سبتمبر  03الرصيد في 



 (ق.م.ش)صناعات قطر 

 بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد

 

 الموحدة المالية المرحلية المختصرة من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا   إن
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 سبتمبر  03أشهر المنتهية في التسعة  فترةل  
  1320 3303 
 (معّدلة)   
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  

    األنشطة التشغيلية
 636563573 60036122.  ربح الفترة
    :تعديالت

 0383388 .228628  اإلطفاءاالستهالك و 
 303834 166031  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 033785 26833  الحصة من نتائج الشركات الزميلة
 (533833077) (663266332)  شركات المشروع المشتركالحصة من نتائج 

 373064 16.83  خسارة من استبعاد عقارات وآالت ومعدات
-  336  متاحة للبيعإستثمارات  منخسارة 
 533733 636233  تمويلتكاليف 

 (03633) -  القيمة العادلة الستثمارات محتفظ بها للمتاجرة في تغيرالمن  خسارة / (ربح)
 (473338) (163.3.)  إيرادات فوائد

 (083488) (.116.3)  إستثمارات متاحة للبيع توزيعات أرباح مستلمة من
  263116633 035683030 

    :التغيرات في رأس المال العامل
 (643600) (66.13.)  مخزون

 (5043800) (.283633)  مدفوعة مقدما   ومبالغذمم مدينة 
 0373683 3663.6  ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

 033773073 260026086  نقد من األنشطة التشغيلية ال
 (533733) (636233)  تكاليف تمويل
 (043375) (..2663)  الخدمة المدفوعة للموظفين مكافآت نهاية 

 (0863483) (.120611)  المساهمة في صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية
 033063385 263386302  من األنشطة التشغيلية الناتج صافي النقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (ق.م.ش)صناعات قطر 

 بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد

 

 الموحدة المالية المرحلية المختصرة من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا   إن
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 سبتمبر  03أشهر المنتهية في التسعة ة   فترةل  
  1320 3303 
 (ةمعّدل)   
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  

    األنشطة االستثمارية
 083 26883  متحصالت من استبعاد عقارات وآالت ومعدات

 (833388) (6666.1)  شراء عقارات وآالت ومعدات 
 (3883885) (.1.1633)  مشاريع قيد التطوير

-  ..063  إستثمارات متاحة للبيع متحصالت من
 (003577) (3.)  كات زميلة إستثمارات في شر 

 (030303053) (6863..263)  الحركة في الودائع الثابتة
 083488 .116.3  إستثمارات متاحة للبيع أرباح موزعة مستلمة من

 (53336) -  المتاحه للبيع ستثماراتإلا في الحركه
 330063068 .66.18660  شركات المشروع المشترك من أرباح موزعة مستلمة

 53333 3333  زميلة اتشرك من اح موزعة مستلمةأرب
 473338 163.3.  فوائد مستلمة
 7063568 066636.02  األنشطة االستثمارية الناتج منصافي النقد 

    
    األنشطة التمويلية

 0643053 36.6113  قروض وتسهيالت تحمل فوائد متحصل من
 (0073865) (2136.28)  قروض وتسهيالت تحمل فوائد سداد

 (430353333) (36333..66)  مدفوعة أرباح توزيعات
    

 (038783805) (661366630)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
    

 (330463063) 13061.3   وشبه النقدفي النقد  (النقص/ )صافي الزيادة 
 433333563 06.33..26  في بداية الفترة وشبه النقدالنقد 

 038543087 2631.6323  (3إيضاح رقم ) في نهاية الفترة وشبه النقدنقد ال



 (ق.م.ش)عات قطر صنا

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
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 الوضع القانوني واألنشطة .2

 3330إبريل  08في دولة قطر في  تأسستهي شركة مساهمة عامة ( " صناعات قطر "أو " الشركة) " (ق.م.ش)صناعات قطر 
 3330لسنة  (00)سنة بموجب القرار رقم  53ولمدة  3333لسنة   (5)من قانون الشركات التجارية القطري رقم  (68)وفقا  للمادة 

يقع مكتب الشركة المسجل في مدينة . بورصة قطرن أسهم الشركة مدرجة في كما أ. الصادر من وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطر
 .الدوحة بدولة قطر

بدولة  ة قطر وفي المنطقة الحرة بجبل عليفي دول( " المجموعة"يشار إليهم جميعا  بـ ) تعمل صناعات قطر وشركتها التابعة 
 .اإلمارات العربية المتحدة

 في هذه البيانات المالية المرحلية المتضمنإن هيكل المجموعة . إن النشاط الرئيسي لصناعات قطر هو العمل كشركة قابضة
 :ق هو كالتالي.م.الموحدة لصناعات قطر ش المختصرة

 العالقة سم الشركةإ
بلد 

 أسيسالت
نسبة 
 الملكية

    
 %033 قطر شركة تابعة (ق.م.ش)شركة قطر ستيل 

 المشروعالدخل الشامل األخرى لشركات بنود الدخل و  تتضمن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة حصة الشركة منا ، ضأي
 :طريقة حقوق الملكية المشترك التالية بإستخدام

 العالقة سم الشركةإ
بلد 

 سيسالتأ
نسبة 
 الملكية

 %83 قطر مشروع مشترك (ق.م.ش)شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة 
 %75 قطر مشروع مشترك (ق.م.ش)شركة قطر لألسمدة الكيماوية 

 %53 قطر مشروع مشترك (ق.م.ش)شركة قطر لإلضافات البترولية المحدودة 
    

 السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد و  .1

وفقا  لمعيار المحاسبة  3300 سبتمبر  03أشهر المنتهية في التسعة  الموحدة لفترةالمالية المرحلية المختصرة  البيانات تم إعداد
المالية التي تم إدراجها بالقيمة  األدواتتحت مبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا بعض " التقارير المالية المرحلية( "04)الدولي رقم 

 .العادلة

السنوية ويجب  المالية ال تحتوي على كل المعلومات واإليضاحات المطلوبة للتقارير الموحدة المرحلية المختصرةإن البيانات المالية 
التسعة  لفترةباإلضافة إلى ذلك ، فإن النتائج  .3303ديسمبر  00في تاريخ  البيانات المالية الموحدة للمجموعة كماقراءتها مع 

 .3300ديسمبر  00المنتهية في ال تعبر بالضرورة على النتائج المتوقعة للسنة  3300 سبتمبر  03أشهر المنتهية في 

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة تتفق مع تلك المتبعة في إعداد البيانات 
بإستثناء تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة إعتبارا  من  3303ديسمبر  00المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 .3300يناير 
 
 
 



 (ق.م.ش)عات قطر صنا

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
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 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و  .1

 :التاليالمالية الحالية بتطبيق بعض المعايير والتعديالت الجديدة التي تشمل  الفترةخالل  المجموعةقامت 

IAS 1 ل المرحليعرض بيانات الدخل الشام 
IFRS 10 البيانات المالية الموحدة 
IAS 27  المنفصلةالبيانات المالية 

IFRS 11 المشتركة الترتيبات 
IAS 28  وشركات المشروع المشتركإستثمارات في شركات زميلة 

IFRS 12  شركات أخرى في حقوقالاإلفصاح عن 
IFRS 13 القيمة العادلة اتقياس 

كما في  ة الماليجموعالمالمالي وعلى أداء  بيان المركزعلى  كان له تأثير جوهريالمعّدلة  التفسيرات الجديدة أوو  المعايير هذهإن تطبيق 
الفترات أرصدة على  التعديالتل يإن تفاص. السابقة أرصدة الفترات بعضتعديل مما نتج عنه  3300 سبتمبر  03 وللفترة المنتهية في

 .(05)في اإليضاح رقم  السابقة مبين
 

 عقارات وآالت ومعدات .0
 3303 ديسمبر 00 1320 سبتمبر  03 
 (معّدلة)  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

 336803507 16.0362.0 صافي القيمة الدفترية االفتتاحي
 0303805 6163.3 إضافات 
 303076 26838 إلى مشروعات قيد التطوير /من تحويالت 
 (373807) (3..66) استبعادات
 (0603568) (2216382) االستهالك 

 336053060 163.160.2 صافي القيمة الدفترية الختامي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 (ق.م.ش)عات قطر صنا

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
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 ستثمارات في شركات زميلةإ .6

 :للمجموعة االستثمارات التالية في الشركات الزميلة

 
   

 سبتمبر  03
 3303 ديسمبر 00 1320

 (معّدلة)  بلد التأسيس نسبة الملكية 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  3303 1320 
      

 353853 136316 قطر %53 %33 (ق.م.ش)شركة قطر لتغليف المعادن 
الخليج المتحد )فوالذ القابضة شركة 

 033363848 6..261136 البحرين %35 %13 مقفلة (م.ب.ش)( سابقا  للحديد 
معروفة ) (م.م.ذ) صلب ستيلشركة 

 3033706 1136.33 السعودية %00330 %02630 (بشركة حديد الجنوب
    266..6380 034653504 

 
 وشبه النقدالنقد  .3

 3303 ديسمبر 00 1320 سبتمبر  03 
   
 (معّدلة)  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

 534353833 6.0.6323. أرصدة لدى البنوكو نقد 

 :كالتاليوشبه النقد يظهر النقد  المرحلية المختصرة الموحدة ، ألغراض بيان التدفقات النقدية

 

 3303 ديسمبر 00 1320 سبتمبر  03 
   
 (معّدلة)  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

 534353833 6.0.6323. أرصدة لدى البنوكو نقد 
 (037033053) (668336333) يوم 83ودائع ثابتة تستحق بعد : يطرح

 036703753 2631.6323 نقد وشبه النقد
 

 
 
 

 



 (ق.م.ش)عات قطر صنا

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

- 00 - 

 قروض وتسهيالت تحمل فوائد ..
 

    
 سبتمبر  03

1320 
ديسمبر  00

3303 
       
 (معّدلة)  تاريخ االستحقاق العملة المنشأة سعر الفائدة 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري     
       

 033883837 262.16303 3308 دوالر أمريكي قطر ستيل الهامش السائد+ ليبور  0قرض 
 0563564 3306803 3308 دوالر أمريكي قطر ستيل الهامش السائد+ ور ليب 3قرض 

     163.368.8 036453070 
       

 (0603783) (0216.16)     الجزء المتداول:  يطرح
 034803588 26.306236     إجمالي الجزء غير المتداول

 
 
 
 العائد األساسي والمخفف للسهم  ..

 :تقسيم الربح العائد للمساهمين للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة كالتالييحتسب العائد األساسي للسهم ب

 سبتمبر  03أشهر المنتهية في التسعة  فترةل 
 1320 3303 
   
 (معّدلة)  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 636563573 60033122. لفترةاربح 
   

 6353333 336333. (باأللف)خالل الفترة  القائمة دد األسهمالمتوسط المرجح لع
   

 00333 23668 (ريـال قطري للسهم) العائد األساسي والمخفف للسهم 

خالل  العائد األساسي والمخفف للسهم متساوية، حيث لم تصدر المجموعة المتوسط المرجح لعدد األسهم المستخدم في حسابإن 
 .ثير على العائد األساسي للسهم عند استخدامهاأية أدوات لها تأ الفترة

 
 أرباح مدفوعة توزيعات  .8

ريـال قطري للسهم  8،5بقيمة  نقديةعلى توزيع أرباح  3300مارس  07 يفالتى عقدت  العاديةالمساهمون فى الجمعية العامة  قرر
: 3300عن ) 3303لسنة  ريـال قطريمليون  553بقيمة  ةسهم مجانيأ% 03 على توزيعو  يمليون ريـال قطر  4،675بإجمالى 

 (.يقطر مليون ريـال  4،035ريـال قطري للسهم بإجمالى  7،5



 (ق.م.ش)عات قطر صنا

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

- 03 - 

 
 البيانات القطاعية .3

قطاعات للبيانات  ثالثةألغراض إدارية تم تنظيم المجموعة في وحدات تجارية على أساس منتجاتها وخدماتها ، ولها 
 :التشغيلية كالتالي

قوم بانتاج وبيع اإليثلين ، والبولي إيثلين ، ام تي بي إي ، الميثانول ومنتجات قطاع البتروكيماويات ، الذي ي -
 .بتروكيماوية أخرى

 .قطاع األسمدة ، الذي يقوم بانتاج وبيع اليوريا واألمونيا ومنتجات ثانوية أخرى -

 .قطاع الحديد ، الذي يقوم بانتاج وبيع القضبان الحديدية وأسياخ تسليح المباني ومنتجات أخرى -

يتم تقييم . تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج التشغيل لوحداتها التجارية بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء
أداء القطاع بناء على أرباح أو خسائر التشغيل والتي يتم قياسها في جوانب معينة ، كما يفصل الجدول التالي ، بصورة مختلفة عن 

 .الموحدة المرحلية المختصرة خسارة التشغيل في البيانات المالية ربح أو

 القطاعات التشغيلية
        3300 سبتمبر  03أشهر المنتهية في التسعة  الجدول التالي يعرض اإليرادات واإلرباح المتعلقة بقطاعات أنشطة المجموعة لفترة

 :على التوالي 3303و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (ق.م.ش)عات قطر صنا

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

- 00 - 

 

      3300سبتمبر  03كما في نهاية 

 االجمالي 
 

 الحديد
 

 األسمدة
 

 البتروكيماويات
 ألف ريـال قطري 

 
 ألف ريـال قطري

 
 ألف ريـال قطري

 
 ألف ريـال قطري

 
        720.170331 

 
4042403.4 

 
4077.01.7 

 
 إيرادات القطاع .20771074

( 606.40131) 
 

(30.7701.7) 
 

(303.30.67) 
 

 لبضاعة المباعةتكلفة ا (7017.0.17)

(72702.4) 
 

(7770771) 
 

(16101.7) 
 

 اإلستهالك واإلطفاء (7410136)

(7140.77) 
 

( 41071.) 
 

(.20.47) 
 

 تكليف التمويل (740.77)

        
602.20767 

 
702710.11 

 
30..1024. 

 
 نتائج القطاع 307710763

12044. 
      

 إيرادات غير موزعة

(7102.1) 
      

 ير موزعةمصاريف غ

6022.0377 
      

 ربح الفترة
                                     

 

 3300سبتمبر  03كما في 

 
 االجمالي  الحديد األسمدة البتروكيماويات 
ألف ريـال  ألف ريـال قطري 

 قطري
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري

     
     

 433083604 038303447 7803638 036403558 نقد
 630783650 338773804 034733854 038373883 أصول متداولة أخرى
 3430883343 533333847 0337833567 630863536 أصول غير متداولة

     
 0438353035 0333333038 0533473353 837553867 إجمالي األصول

     
 5363376 0033734 3003553 -- الديون المستحقة خالل سنة 

 338063833 0853308 7883387 036403466 ية متداولة أخرىمطلوبات مال
 430633380 037503054 330053857 733883 الديون المستحقة  بعد سنة 

 6643333 3303038 3033834 3383883 مطلوبات مالية غير متداولة أخرى
     

 862836031 16663..16 063833333 2636.3608 إجمالي المطلوبات

 

 

 



 (ق.م.ش)عات قطر صنا

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

- 04 - 

                                          3303سبتمبر  03هاية كما في ن

 االجمالي 
 

 الحديد
 

 األسمدة
 

 البتروكيماويات
 ألف ريـال قطري 

 
 ألف ريـال قطري

 
 ألف ريـال قطري

 
 ألف ريـال قطري

 
         338.598.11 

 
 88.3588.9 

 
 88.838931 
 

 إيرادات القطاع 188318.99 

 (.839.8131) 
 

 (181188311) 
 

 (388538119) 
 

 تكلفة البضاعة المباعة (...381138)

 (..181.3) 
 

 (3358355) 
 

 (81.895.) 
 

 اإلستهالك واإلطفاء (5188.9) 

 (3.1813.) 
 

 (918.31) 
 

 (..8.83) 
 

 تكليف التمويل (.38889) 

        
.8.818588 

 
381.38... 

 
38...88.3 

 
 نتائج القطاع 389518.59

89899. 
      

 إيرادات غير موزعة

(13853.) 
      

 مصاريف غير موزعة

 .8.9.89.3 
      

 ربح الفترة

 

 3303 ديسبمبر 00 في كما
 االجمالي  الحديد األسمدة البتروكيماويات 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

     
     

 437663673 035543843 333633073 030503563 نقد
 630083888 337003450 035843306 038303508 أصول متداولة أخرى
 3430063806 533383084 0033083078 538383040 أصول غير متداولة

     
 0533433576 833863787 0638603567 838833333 األصول يإجمال

     
 8573704 0603783 3003553 5833433 الديون المستحقة خالل سنة 

 030403345 0403608 030733878 036363637 أخرىمتداولة مطلوبات مالية 
 038583687 034803588 334403508 043583 الديون المستحقة  بعد سنة 

 7453470 3383633 0343600 3003357 أخرىغير متداولة مطلوبات مالية 
     

 838343008 333083600 43003660 334543865 إجمالي المطلوبات

 

 مقارنات.  23
 

 صياغة إعادة تم لذلك وفقا الملكية حقوق طريقة باستخدام المشتركة المشاريع في لحصتها المجموعة احتسبت IFRS 00 إقرار بعد
 .المجموعة في المساهمين وحقوق الدخل على تأثير أي الصياغة إلعادة يكن ولم. المقارنة فترات
 

 
 


