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نبذة عن صناعات قطر

الدوحة، قطر. ومن خالل شركات المجموعة، تعمل صناعات قطر في ثالثة  الُمسجل هو ص.ب. 3212  أبريل 2003. وعنوانها  تأسست صناعات قطر، وهي شركة مساهمة عامة قطرية، في 19 
قطاعات مميزة هي البتروكيماويات واألسمدة والحديد والصلب.

واعتبارًا من4  نوفمبر عام 2012، حصلت الشركة المملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر، وهي شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات )المعروفة باسم “منتجات”( على الحقوق 
الحصرية في شراء وتسويق وتوزيع وبيع منتجات دولة قطر من الكيماويات والبتروكيماويات الخاضعة للتنظيم الحكومي في األسواق العالمية. وعلى ضوء ذلك، تم تحويل أنشطة صناعات 

قطر ذات الصلة بتسويق وتوزيع وبيع كل منتجات المجموعة، فيما عدا منتجاتها من الحديد والصلب، إلى شركة “منتجات”.

مسؤوليات المكتب الرئيسي وهيكل اإلدارة
بصورة  المشتركة  والمشاريع  التابعة  الشركات  عمليات  ُتدار  فيما  للخدمات،  شاملة  التفاقية  وفقًا  للشركة  والتنفيذية  اإلدارية  الخدمات  جميع  األكبر،  المساهم  باعتبارها  للبترول،  قطر  تقدم 

ُمستقلة من ِقَبل مجالس إدارة الشركات المعنية واإلدارة  العليا لكل منها.

قطاع البتروكيماويات

شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة )قابكو( 
تأسست شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة (قابكو)، وهي مشروع مشترك، عام 1974. وتمتلك فيها حاليًا صناعات قطر ما نسبته 80% وشركة توتال للبتروكيماويات )فرنسا( 20%. وتشارك قابكو 

في مشروعين مشتركين، أال وهما شركة قاتوفين المحدودة وشركة قطر للڤينيل المحدودة، ولها شركة زميلة هي شركة قطر للمنتجات البالستيكية.

تعمل قابكو ومشروعيها المشتركين في إنتاج البولي أولفينات والبولي إيثيلين ومنتجات الكلور القلوي. 

فيما يلي الحصة التي تسهم بها حاليًا المنتجات الرئيسية لقابكو ضمن الطاقة اإلنتاجية والبيعية المعيارية  للمجموعة )باأللف طن متري في العام(:

المنتج                                                             اإلنتاج                                          المبيعات 
إيثيلين                                                                                                            999                                                  116

بولي إيثيلين منخفض الكثافة                                                      64                                                 640 
بولي إيثيلين خطي منخفض الكثافة                                           289                                                     288 

ثاني كلوريد اإليثيلين /مونومر كلوريد الڤينيل                                   138                                                                                               138     
 صودا كاوية                                                                                                         97                                                                                                 95      

 
المنتجات الرئيسية

اإليثيلين
إيثيلين  والبولي  الكثافة  منخفض  إيثيلين  البولي  إنتاج  في  منه  كبيرًا  جزءًا  وقاتوفين  قابكو  من  كل  وتستخدم  البتروكيماوية.  المواد  من  كبيرة  مجموعة  إنتاج  في  كلقيم  اإليثيلين  يستخدم 

الخطي منخفض الكثافة، فيما يباع الفائض إلى شركة قطر للڤينيل إلنتاج مجموعة من منتجات الكلور القلوي.
البولي إيثيلين منخفض الكثافة والبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة

يندرج البولي إيثيلين منخفض الكثافة والبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة ضمن اللدائن التي يتم إنتاجها من لقيم مونومر اإليثيلين من خالل عملية البلمرة. ويتم إنتاج عدة درجات من 
البولي إيثيلين منخفض الكثافة والبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة تدخل في صناعة مجموعة كبيرة من المنتجات البالستيكية، مثل األغشية واألنابيب والكوابل واألسالك الكهربائية 

وغيرها من المنتجات المقولبة.

                                                                                                                
١ تخضع الطاقتين اإلنتاجية والبيعية إلى التغير مع تحسنهما ووفقًا لالستهالك الداخلي للمنتجات الوسيطة.

البولي إيثيلين منخفض الكثافة والبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة
يندرج البولي إيثيلين منخفض الكثافة والبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة ضمن اللدائن التي يتم إنتاجها من لقيم مونومر اإليثيلين من خالل عملية البلمرة. ويتم إنتاج عدة درجات من 
البولي إيثيلين منخفض الكثافة والبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة تدخل في صناعة مجموعة كبيرة من المنتجات البالستيكية، مثل األغشية واألنابيب والكوابل واألسالك الكهربائية 

وغيرها من المنتجات المقولبة.

الصودا الكاوية
سائل لزج عديم اللون والرائحة ومسبب للتآكل. تستخدم الصودا الكاوية في عدة قطاعات، منها قطاع صناعة الورق ومعالجة المياه وإنتاج الصابون والمنظفات االصطناعية والمنسوجات، وفي 

إنتاج أكسيد األلومنيوم.
 

ثاني كلوريد اإليثيلين
مادة سائلة يميل لونها إلى الصفرة ولها رائحة خفيفة تشبه رائحة الكلوروفورم. يستخدم ثاني كلوريد اإليثيلين بشكل أساسي في إنتاج مونومرات كلوريد الڤينيل، وهكذا فإن معظم الكميات 

التي يتم إنتاجها تستغل في إنتاج مونومرات كلوريد الڤينيل، أما الفائض فيصدر إلى الخارج.

مونومر كلوريد الڤينيل
غاز عديم اللون ذو رائحة خفيفة. يستخدم مونومر كلوريد الڤينيل بصورة أساسية في إنتاج البولي ڤينيل كلوريد، وهو مادة بالستيكية متعددة االستعماالت تدخل في مجموعة كبيرة من 
االستخدامات النهائية. ويتم استغالل ما يزيد على 80% من الطلب العالمي على مادة البولي ڤينيل كلوريد ألغراض التطبيقات الُمعمرة طويلة األجل ضمن مشاريع إقامة البنية األساسية، مثل 

أنابيب شبكات المياه والصرف الصحي واألسالك والكبالت والنوافذ واألبواب وأرضيات المنازل.

الكبريت
يتم الحصول على الكبريت عالي الجودة كمنتج ثانوي من عملية إنتاج اإليثيلين ويباع محليًا، ثم يصدر من خالل المشتري المحلي.

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

 C4 / C3 الغاز البترولي المسال الممزوج
يتم توريد الكميات البسيطة التي ُتنتج من الغاز البترولي المسال الممزوج إلى المصانع المحلية المتخصصة في سوائل الغاز الطبيعي إلنتاج البروبان والبيوتان.

شركة قطر لإلضافات البترولية المحدودة )كفاك(
تأسست شركة قطر لإلضافات البترولية المحدودة )كفاك(، وهي مشروع مشترك، عام 1991. وتمتلك فيها حاليًا صناعات قطر ما نسبته 50% وشركة أوبك الشرق األوسط 20% وشركة إنترناشيونال 

أوكتان المحدودة 15% وشركة إل سي واي الشرق األوسط %15. 

تعمل الشركة في إنتاج الميثانول وثالثي ميثايل بيوتايل اإلثير. 

فيما يلي الحصة التي تسهم بها حاليًا المنتجات الرئيسية لكفاك ضمن الطاقة اإلنتاجية والبيعية المعيارية للمجموعة )باأللف طن متري في العام(:

المنتج                    اإلنتاج                           المبيعات 
390             500 ميثانول                                                   
305               305 ثالثي ميثايل بيوتايل اإلثير 
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المنتجات الرئيسية
الميثانول

يستخدم جزءًا كبيرًا من الميثانول المنتج كلقيم في إنتاج ثالثي ميثايل بيوتايل اإلثير وتباع الكمية الفائضة منه. كما يستخدم الميثانول في قطاع البتروكيماويات كمادة خام إلنتاج المذيبات 
والفورمالديهايد والميثيل 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 والحد من التلوث الغازي الناتج عن المركبات، وتلغي الحاجة إلى إضافة رباعي إيثيل الرصاص إلى الوقود.

قطاع األسمدة
شركة قطر لألسمدة الكيماوية المحدودة )قافكو(

تأسست شركة قطر لألسمدة الكيماوية المحدودة )قافكو(، وهي شركة مساهمة قطرية، عام 1969. وتمتلك فيها حاليًا صناعات قطر ما نسبته 75% وشركة يارا ندرالند 25%. ولقافكو شركتين 
تابعتين، هما شركة الخليج للفورمالديهايد وشركة قطر للميالمين.

تعمل قافكو وشركتيها التابعتين في إنتاج األمونيا واليوريا والميالمين ومكثفات الفورمالديهايد.

فيما يلي الحصة التي تسهم بها حاليًا المنتجات الرئيسية لقافكو ضمن الطاقة اإلنتاجية والبيعية المعيارية للمجموعة )باأللف طن متري في العام(:

المنتج                                     اإلنتاج                   المبيعات 
األمونيا                                                                            2,850                              375
اليوريا                                                                            4,410    4,410
الميالمين                                                                            26.1                                                       26.1

يوريا فورمالديهايد                                                 29.4                              1.9 

المنتجات الرئيسية
األمونيا

ُيستخدم جزءًا كبيرًا من األمونيا التي تنتجها قافكو داخليًا كلقيم إلنتاج اليوريا. كما ُيستخدم بصورة شائعة الفائض المباع كلقيم في إنتاج اليوريا وفوسفات األمونيوم.
اليوريا

التربة  لتغذية  كسماد  قافكو(  إلى  بالنسبة   %96( العالم  في  الصناعي  اليوريا  إنتاج  من   %90 على  يزيد  ما  وُيستخدم  والحبيبية،  المتبلرة  وهما  شكلين  في  اليوريا  من  قافكو  إنتاج  معظم  يأتي 
بالنتروجين وزيادة إنتاج المحاصيل.

)UFC-85( مكثف اليوريا فورمالدهايد
UFC-85 هي مادة مانعة للتكتل ُتضاف إلى منتجات اليوريا لتحسين قوتها. وُيستخدم معظم إنتاج اليوريا فورمالدهايد UFC-85 في مصانع قافكو إلنتاج اليوريا. 

الميالمين
إنتاج  في  أيضًا  وُيستخدم  اإلنشاءات.  بأعمال  الصلة  ذات  األنشطة  من  العديد  في  تستخدم  التي  الضغط  عالية  الرقائق  إنتاج  كذلك  اإلنشاءات،  قطاع  في  أساسية  بصورة  الميالمين  ُيستخدم 

مستلزمات المطبخ واألطباق.

قطاع الحديد والصلب
شركة قطر ستيل

 تأسست شركة قطر ستيل عام 1974، وهي حاليًا مملوكة بالكامل لصناعات قطر. ولدى قطر ستيل استثمارات عديدة في قطاع الحديد والصلب تشمل ثالث شركات تابعة هي شركة قطر 
ستيل دبي - المنطقة الحرة وشركة قطر ستيل لالستثمارات الصناعية، هذا إضافة إلى ثالث شركات زميلة هي فوالذ القابضة وشركة قطر لتغليف المعادن وشركة صلب ستيل.

وتعمل قطر ستيل في إنتاج منتجات الحديد والصلب الوسيطة مثل الحديد المختزل المباشر / الحديد المقولب على الساخن وكتل الصلب ومنتجات الصلب النهائية مثل حديد التسليح واللفائف.

فيما يلي الحصة التي تسهم بها حاليًا المنتجات الرئيسية لقطر ستيل ضمن الطاقة اإلنتاجية والبيعية المعيارية للمجموعة )باأللف طن متري في العام(:

المنتج                                                                           اإلنتاج                      المبيعات
 الحديد المختزل المباشر / الحديد المقولب على الساخن                               2,350                            ال شيء
كتل الحديد*                                                                                                      2,568   ال شيء

حديد التسليح                                                                                                      1,800                             1,800
لفائف                                                                                                                                 240                            240

  *  متى توافرت كميات فائضة فإنها تباع في السوق المفتوحة

منتجات الحديد والصلب
الحديد المختزل المباشر  و الحديد المقولب على الساخن

الشرق  المنتجات  لتلك  الرئيسية  األسواق  وتشمل  الفائض.  بيع  ويتم  وسيطة  منتجات  إلنتاج  داخليًا  الساخن  على  المقولب  والحديد  المباشر  المختزل  الحديد  منتجات  من  كبيرًا  جزءًا  يستخدم 
األوسط والهند والشرق األقصى.

كتل الحديد
يتم تحويل معظم كتل الحديد التي تنتجها قطر ستيل إلى حديد تسليح وُيصدر الفائض إلى بلدان في منطقة الخليج وبلدان غير خليجية )غالبًا بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا(.

حديد التسليح
يستعمل حديد التسليح الُمدرفل على الساخن في قطاع اإلنشاءات بصورة كبيرة، حيث يتم تسويق معظم اإلنتاج في قطر وُيصدر الفائض إلى بلدان مجاورة في منطقة الخليج وبلدان غير 

خليجية )غالبًا بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا(.

لفائف الحديد
تستخدم لفائف حديد التسليح وقضبان األسالك في قطاع اإلنشاءات على نطاق واسع، حيث يتم تشكيلها على هيئة قضبان تسليح وأسالك ربط وشبكات سلكية ملحومة، هذا إضافة إلى 
والبراغي، وشبكات  المسامير، والمشاجب،  التحويلية لتطبيقات مختلفة، مثل صناعة  الصناعات  أيضًا في  التجهيز. وتستخدم لفائف قضبان األسالك  الخرسانة سابقة  استخدامها في قطاع 

األسالك، والسياج، والدروع، والكوابل، واألسالك الشائكة. ويقع مرفق اإلنتاج في دولة اإلمارات العربية المتحدة ويتم تسويق معظم اإلنتاج في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة.
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وكيلنا التسويقي
شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات

والبتروكيماويات “منتجات” ش.م.ق
بوابة الصادرات القطرية من المنتجات 

الكيماوية
والبتروكيماوية واإلضافات البترولية 

واألسمدة

لمحة عن »منتجات«

ُتعد شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات »منتجات« ش.م.ق، وهي شركة حكومية تأسست عام 2012 في قطر، بمثابة البوابة الحصرية لصادرات قطر من المنتجات الكيماوية 
والبتروكيماوية التي تزيد كميتها على 11,3 مليون طن متري سنويًا. وتسير الشركة بخطى سريعة على طريق تنمية قطاع الصناعات التحويلية في دولة قطر عبر االستفادة من ميزاتها التنافسية 

الفريدة واغتنام الفرص الجديدة، كذلك توسيع نطاق عالمتها التجارية الموثوقة عالميًا وتقديم خدمة عمالء متميزة.

تقدم »منتجات« محفظة متنوعة من المنتجات، والتي تشمل بوليمرات وكيماويات وأسمدة عالية الجودة تنتجها شركات مشهورة في قطاعاتها، إلى ما يزيد على 2000 عميل في 135 بلدًا على 
نحو يتسم بالكفاءة والموثوقية. وتقدم الشركة المجموعة الكاملة من منتجات البولي إيثيلين التي تحمل عالمتها التجارية المملوكة لها »®Lotrène«، كذلك مجموعة متنوعة من المنتجات 
الكيمياوية التي يتم إنتاجها بأحدث التقنيات وأعلى المعايير البيئية، هذا إضافة إلى مجموعة من منتجات األسمدة الالزمة لنمو المحاصيل وزيادة الغلة بما يسهم في توفير الطعام للماليين 

حول العالم.
   

وتتخذ شبكتنا التسويقية العالمية، »منتجات بي. ڤي«، من مدينة الهاي الهولندية مقرًا رئيسيًا لها. ومن خالل مكاتبها التي تبلغ 18 مكتبًا في مختلف أنحاء العالم والفريق المتعدد الجنسيات الذي 
يضم خبراء مرموقين في األسواق التي يعملون  بها، تلتزم »منتجات« بالرصد المستمر للظروف واالتجاهات المحلية لتلبية متطلبات العمالء واالحتياجات المستقبلية على أكمل وجه ممكن. لقد 
رسخت شركة »منتجات بي. ڤي« لنفسها مكانة بوصفها »الممثل الوحيد« في أوروبا لشركة قائمة خارج المنطقة االقتصادية األوروبية وفقًا للتشريع التنظيمي لالتحاد األوروبي المتعلق بتسجيل 

.)REACH( المواد الكيماوية وتقييمها وإصدار التراخيص لها وفرض القيود عليها
وقد دعم إنجازاتنا واالعتراف بنا تسويق وتوزيع ما يزيد على 40 مليون طن من المنتجات تصل قيمتها إلى 22 مليار دوالر أمريكي في غضون خمسة أعوام تقريبًا، وذلك من خالل شبكة سلسلة توريد 

متقدمة توفر دائمًا خدمات متميزة وعالية الجودة باعتراف عمالئنا.

لقد حققت »منتجات« سريعًا عددًا من اإلنجازات الرئيسية في رحلتها االستثنائية نحو الريادة العالمية في قطاع الكيماويات والبتروكيماويات. وتلتزم الشركة التزامًا راسخًا بمواصلة تقديم منتجات 
عالية الجودة وخدمة عمالء متميزة، فيما تواصل أيضًا توسيع نطاق انتشارها واالستفادة من استراتيجية الشراكة القوية مع الشركات الرئيسية العاملة في هذا القطاع.

منتجاتنا تدعم حياة الناس كل يوم في مختلف أنحاء العالم.
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مقدمة

الشركات  أكبر  من  وواحدة  المنطقة  في  الصناعية  المجموعات  أضخم  إحدى  قطر«،  »صناعات  لشركة  العامة  للجمعية  عشر  الخامس  السنوي  االجتماع  في  جميعًا  بكم  أرحب  أن  ُيسِعُدِني 
المدرجة في البورصة القطرية وأكثرها نجاحًا وازدهارًا.

أنتهز هذه الفرصة ألهنئ وأشكر زمالئي من أعضاء مجلس إدارة الشركة واإلدارات العليا في شركات المجموعة على ما بذلوه من جهد والتزام في سبيل تحقيق نتائج متميزة على  وأود أن 
المستوى المالي والتشغيلي خالل فترة اكتنفتها ظروف تجارية وتشغيلية غير مؤاتية. كما أتقدم بالشكر لشريكنا في المبيعات والتسويق المتمثل في شركة »منتجات« على دعمها الخاص 
خالل العام، السيما خالل المراحل المبكرة من الحصار البري والبحري والجوي الذي فرض على دولة قطر من ِقَبل بلدان مجاورة. فقد استطاعت »منتجات« من خالل شراكتها االستراتيجية مع 
شركات أخرى مقدمة لخدمات النفط والغاز أن تتحرك بسرعة وتسهم بدور محوري في ضمان سير عمليات المجموعة بنفس المستوى من التميز. وأعتز بإنجازاتنا التي ما كانت لتتحقق لوال البرامج 

القوية الستمرارية العمل والجهود الحثيثة لإلدارة العليا والشركاء.

لقد حققت المجموعة أداًء عامًا متميزًا برغم التحديات التي فرضها عدد من العوامل الخارجية، منها حالة عدم االستقرار الجغرافية السياسية التي تشهدها المنطقة والزيادة العامة في 
ماليًا  أداًء  تسجل  أن  الصعبة  والظروف  التحديات  هذه  ظل  في  واستطاعت  فيها.  التحكم  ُيتعذر  التي  التشغيلية  التكاليف  في  والزيادة  النهائية  األسواق  بعض  في  الطلب  وتراجع  المعروض 
وتشغيليًا قويًا وتحافظ على مستوياتها التاريخية من األداء التشغيلي الجيد، وتجاوزت األداء المالي للعام الماضي. وُيسرني أن أعلمكم بأن الحصار الذي فرض على قطر لم يؤثر على النواحي 
المالية والتشغيلية بقدر يذكر، حيث أسهمت البرامج الصارمة التي طبقتها المجموعة الستمرارية العمل في الحد من أي أثر على العمليات إلى أدنى مستوى ممكن، واستطعنا أن ندخل أسواقًا 
جديدة لتعويض األحجام التي تأثرت بالحصار. كما أسهم افتتاح ميناء حمد، الواقع بالقرب من مرافق اإلنتاج التابعة للمجموعة بمسيعيد، في أن تصبح المجموعة وُمصدري النفط والغاز أكثر 

كفاءة في عمليات التوزيع.

النتائج التشغيلية والمالية

كان عام 2017 بالنسبة للشركة عامًا حافاًل بالفرص والتحديات، فأسعار النفط الخام التي تراجعت إلى أدنى من 30 دوالرًا أمريكيًا للبرميل أوائل عام 2016 قد بدأت في االرتفاع واالستقرار خالل عام 
2017، األمر الذي فتح أمام قطاع البتروكيماويات التابع للمجموعة المزيد من الفرص وخلق حالة من التفاؤل. ونتيجة لذلك، استطاعت المجموعة أن تحقق نموًا على مستوى اإليرادات وصافي 

األرباح لعام 2017، حيث بلغت اإليرادات 14,3 مليار ريال قطري ووصل صافي األرباح إلى 3.3 مليار ريال قطري. 

وفيما يلي أبرز المالمح المالية والتشغيلية لعام 2017:

•    تم إنجاز عملية ضم أنشطة شركة قطر للڤينيل المحدودة إلى شركة قطر للبتروكيماويات والتي تهدف بصورة أساسية إلى االرتقاء باألداء المالي والتشغيلي لشركة قطر للڤينيل وتحقيق 
المزيد من العوائد لمساهمي الشركتين؛

•  يجري حاليًا نقل مهام تسويق وبيع وتوزيع منتجات المجموعة من الحديد والصلب إلى شركة »منتجات«، ومن المتوقع أن تنتهي عملية النقل في الربع الثاني من عام 2018. ومما ال شك فيه 
أن هذا االتفاق سيدعم األداء التشغيلي والمالي للمجموعة من خالل تحسين الكفاءة وتقليص التكاليف وتحقيق التآزر على مستوى العمليات، حيث تستطيع »منتجات« توظيف ما لديها من 
معرفة وخبرات متراكمة في التسويق عالميًا إليصال منتجات »قطر ستيل« إلى أكبر قاعدة من العمالء في مختلف أنحاء العالم، لتتيح لها بذلك فرصة التركيز على عملها األساسي في إنتاج 

الحديد والصلب؛

•   في أبريل من عام 2017، تم توقيع اتفاق بين قطر للبترول وشركة قطر للبتروكيماويات لتوريد كميات إضافية من لقيم غاز اإليثان. وقد ساعد هذا االتفاق شركة قطر للبتروكيماويات في 
المحافظة على مستوياتها اإلنتاجية وتحقيق االستقرار على مستوى األداء التشغيلي والمالي.

 
•  استطاعت المجموعة أن تحافظ على مستوياتها من اإلنتاج عند ما يقارب 17.2 مليون طن متري في العام، األمر الذي يعد إنجازًا بارزًا، خاصة أن إنتاج المجموعة قد تأثر أوائل عام 2017 ببعض 

عمليات التطفئة غير المخطط لها والبرامج المتكررة للصيانة المخطط لها؛

•   ظلت أحجام المبيعات مستقرة نسبيًا مقارنة بالعام الماضي في إشارة واضحة إلى قدرة المجموعة على تحمل تأثيرات العوامل الخارجية، مثل الحصار وتراجع الطلب العالمي. كما ارتفعت 
أسعار المنتجات ارتفاعًا هامشيًا بفضل ارتفاع أسعار البيع، وهو ما نشأ عن تطبيق استراتيجية أفضل للتوزيع واستقرار أسعار النفط الخام. ومع استقرار األسعار واألحجام، فقد ارتفعت إيرادات 

المجموعة  )بما في ذلك اإليرادات من المشاريع المشتركة( ارتفاعًا هامشيًا عن العام الماضي، حيث بلغت 14.3 مليار ريال قطري؛

•  حققت المجموعة صافي أرباح بواقع 3.3 مليار ريال قطري )بعائد على السهم يبلغ 5.48 ريال قطري( بزيادة متوسطة عن عام 2016، حيث أسهم االرتفاع الهامشي في اإليرادات وانخفاض 
التكاليف التشغيلية المتحكم فيها وتكاليف التمويل والبنود االستثنائية في تحسن األداء المالي للعام؛ 

•  بلغت األرصدة النقدية لكل شركات المجموعة 10.3 مليار ريال قطري، ما يعكس قوة مركزها النقدي وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية كبيرة حتى في الظروف الصعبة؛

• تراجع إجمالي الدين  )الطويل والقصير األجل( في كل شركات المجموعة إلى 0.5 مليار ريال قطري، األمر الذي يجعل المجموعة بدون ديون تقريبًا ويمنحها الكثير من المرونة المالية؛

الميزات التنافسية

الجغرافي  التواجد  ومستوى  المنتجات  ومجموعات  اإلنتاج  مرافق  كثيرًا  ازدادت  الفترة،  هذه  مدار  فعلى  العمل.  أوجه  كافة  في  كبيرًا  نموًا  قطر  صناعات  حققت  تاريخه،  حتى  تأسيسها  منذ 
بها  تتمتع  التي  التنافسية  الميزات  بفضل  كبير  حد  إلى  الرئيسية  العمل  نواحي  كل  في  الملحوظ  النمو  هذا  تحقق  وقد  فيها.  الُمستثمِر  الشركات  وعدد  النقدي  والمركز  التشغيلية  واألصول 
المجموعة، ومنها ضمان الحصول على اللقيم وعقود الطاقة ذات األسعار التنافسية وكفاءة وفعالية األصول التي تتم صيانتها بصورة جيدة، كذلك توافر قناة تسويقية خاصة لتسويق منتجات 
المجموعة والشراكات االستراتيجية مع شركات الطاقة المعروفة عالميًا ومرافق اإلنتاج التي تحتل مواقع استراتيجية، واألهم من ذلك كله هو فريق اإلدارة العليا الذي يتمتع أعضاءه بخبرات 
رفيعة المستوى. وال شك أن هذه الميزات التنافسية قد مكنت المجموعة من زيادة أرباحها وتحقيق مركز نقدي أقوى وتصنيف ائتماني ذو درجة استثمارية لترسخ مركزها كإحدى الكيانات 

الرائدة في المنطقة وأكثرها ربحية. 
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آخر المستجدات بشأن ترشيد التكاليف وتحسين كفاءة العمليات

أثبتت الجهود المعنية بترشيد التكاليف وتحسين كفاءة العمليات جدواها الكبيرة منذ الشروع فيها عام 2015، فقد واصلنا خفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة العمليات دون أن يأتي ذلك 
على حساب الجودة ومتطلبات الصحة والسالمة والبيئة، األمر الذي أتاح للمجموعة إمكانية خفض التكاليف التشغيلية الُمتحكم فيها. كما ستواصل المجموعة تقييم متطلبات العمل والتي 

تشمل اإلنفاق الرأسمالي والتشغيلي والموارد البشرية لضمان المحافظة على ميزاتها التنافسية واستغالل كامل إمكاناتها. 

اإلنفاق الرأسمالي وتنمية األعمال

تعكف المجموعة حاليًا على تقييم مجموعة كبيرة من فرص اإلنفاق الرأسمالي في الجوانب المتعلقة بزيادة القدرات والموثوقية والكفاءة وتحسين مستويات الصحة والسالمة والبيئة. ونحن 
التنافسي وإضافة قيمة لمساهمينا. وستقوم المجموعة بتقييم كل فرصة من حيث األسس الموضوعية وضمان  نؤمن بأن هذه االستثمارات تشكل عنصرًا أساسيًا للمحافظة على مركزنا 

توافق االستثمار مع أهدافها االستراتيجية طويلة األجل. وسنعلم مساهمينا الكرام مؤكدًا بأي من هذه االستثمارات الرأسمالية متى اتخذ قرار بشأنها. 

وفيما يتعلق باستراتيجيتها األساسية على مدار األعوام الخمسة القادمة )2018- 2022(، فإن المجموعة ستواصل التركيز على زيادة أسواقها من خالل توسعة نطاقها الجغرافي وزيادة الكفاءة 
من خالل البرامج المستمرة لترشيد التكاليف.

تشير »إيرادات المجموعة« إلى إيرادات قطر ستيل )شركة تابعة مملوكة بنسبة 100%( والحصة من إيرادات قابكو وكفاك وقافكو )المشاريع المشتركة للمجموعة(.
 يشير »إجمالي الدين« إلى ديون قطر ستيل والحصة من الدين في المشاريع المشتركة للمجموعة

توزيع األرباح المقترح

منذ أن تأسست الشركة عام 2003 وحتى تاريخه، تم توزيع أرباح يبلغ إجماليها 41.9 مليار ريال قطري، أو ما يعادل 75.5 ريال قطري للسهم، بمتوسط معدل توزيع يبلغ حوالي 61%. عالوة على ذلك، 
فقد أصدرت الشركة منذ إنشاءها أسهمًا مجانية لمرتين بلغت نسبتها في كل مرة 10%. ويتضح جليًا من معدل التوزيع المشار إليه حرص مجلس إدارة الشركة على منح مساهمي الشركة القدر 

الكافي من األرباح مع احتفاظها بالسيولة التي تكفي لتلبية المتطلبات االستثمارية الحالية والمستقبلية وااللتزامات المتعلقة بالديون ومواجهة الظروف التجارية السلبية غير المتوقعة.
في  محتملة  استثمارات  بأية  الخاصة  المتطلبات  كذلك  والمتوسط،  القصير  األجلين  على  والمتوقعة  الحالية  االقتصادية  الظروف  الحسبان  في  آخذين  ذكرها،  السابق  األهداف  مع  وتماشيًا 

المستقبل، فإن مجلس اإلدارة يوصي بإجمالي توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بواقع 3 مليارات ريال قطري، وهو ما يعادل 5 رياالت قطرية للسهم.

آالخاتمة 
إنني على ثقة بأن االرتفاع الحالي الذي تشهده أسعار النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية سيعود بالنفع على شركات المجموعة وسيمنحها فرصًا أفضل. وأثق أيضًا في أن زمالئي من أعضاء 
الرائدة في  التكتالت  أن تحقق صناعات قطر أهدافها االستراتيجية وتظل إحدى  الالزم بما يضمن  الدعم  الفرص، وسيقدمون  اإلدارة سيبذلون قصارى جهودهم لالستفادة من تلك  مجلس 

المنطقة.  
وختامًا، ال يسعني إال أن أتقدم بخالص الشكر واالمتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى »حفظه اهلل ورعاه«، لرؤيته الحكيمة وتوجيهاته السديدة وقيادته 

الرشيدة، وأخص بالشكر أيضًا أعضاء مجالس إدارة شركات المجموعة وإدارتها العليا وموظفيها على إخالصهم وتفانيهم المستمر في العمل.

سعد شريده الكعبي
رئيس مجلس اإلدارة
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يسرنا أن نقدم التقرير السنوي الخامس عشر لمجلس اإلدارة عن األداء المالي والتشغيلي لشركة »صناعات قطر«، إحدى أبرز المجموعات الرائدة في دولة قطر وواحدة من أكبر الشركات الُمدرجة 
في البورصة بالمنطقة والمحققة لألرباح.

النتائج المالية 

حققت المجموعة نتائج مالية وتشغيلية قوية مع استقرار أحجام اإلنتاج والمبيعات وانخفاض التكاليف التشغيلية، واختتمت العام بتحقيق صافي أرباح بواقع 3.3 مليار ريال قطري. وتعتبر هذه 
النتائج ممتازة بالنظر إلى التحديات التي واجهتها المجموعة خالل عام 2017. 

وقد شهدت أسعار المنتجات على مستوى شركات المجموعة استقرارًا نسبيًا طوال العام، وارتفعت هامشيًا مقارنة بعام 2016. كما ارتفعت أسعار النفط خالل عام 2017 بصورة ملحوظة بعد 
االنخفاض الذي شهدته في عام 2016، األمر الذي أسهم في ارتفاع أسعار البولي إيثيلين واإلضافات البترولية ارتفاعًا كبيرًا. وقد دعم ارتفاع األسعار أيضًا انخفاض المعروض من ِقَبل منتجين في 
الواليات المتحدة بسبب عمليات التطفئة غير المخطط لها. وانخفضت أسعار األسمدة خالل الجزء األكبر من عام 2017، إال أنها عادت وارتفعت ارتفاعًا كبيرًا خالل الربع األخير من العام نتيجة زيادة 
أسعار الطاقة وانخفاض الصادرات من جانب بعض الموردين الرئيسيين وارتفاع الطلب في بعض األسواق الكبيرة. كما حافظت أسعار الحديد والصلب على استقرارها طوال العام بفضل الزيادة 

العامة في أسعار المواد الخام وتكاليف الُمدخالت األخرى ذات الصلة.

التي  الدبلوماسية  واألزمة  لها(  المخطط  للتطفئة  المعتادة  العمليات  إلى  )باإلضافة  لها  المخطط  غير  التطفئة  عمليات  بعض  إجراء  برغم  استقرارها  على  والمبيعات  اإلنتاج  أحجام  وحافظت 
تشهدها المنطقة. فتاريخيًا، كانت المجموعة ُتصِرف حوالي 7% من أحجام مبيعاتها من البتروكيماويات واألسمدة في الدول التي فرضت هذا الحصار الذي لم يترك أثرًا ُيذكر على األحجام، 
حيث قامت شركة »منتجات«، بالتعاون مع الشركات الُمشغلة، بتحويل هذه األحجام على الفور إلى أسواق أخرى. وقد كانت العالقات االستراتيجية لشركة »منتجات« مع مقدمي خدمات قطاع 
ض قطاع الحديد والصلب في المنطقة ما يتراوح بين 8% إلى  النفط والغاز الرئيسيين، مثل الموانئ، عاماًل رئيسيًا في توزيع األحجام التي تأثرت بهذا الحصار دون أية عقبات. ولم تتجاوز نسبة تعرُّ
9%، باستثناء األحجام الُمباعة في شركتنا التابعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وبينما حافظت أحجام اإلنتاج والمبيعات في دولة اإلمارات العربية المتحدة على نفس مستواها، أوجدت قطر 
ستيل لنفسها عددًا من األسواق الجديدة في آسيا والشرق األقصى لبيع الكميات المتبقية التي كانت تباع سابقًا إلى البلدان األخرى المشاركة في فرض الحصار. وقد حققت المجموعة كل 

ذلك بنجاح دون أي زيادة كبيرة في النفقات التشغيلية.

اإليرادات
   

بلغت اإليرادات المسجلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ما يعادل 4.6 مليار ريال قطري، دون أي تغير إلى حد كبير مقارنة بالعام الماضي. ومن ناحية أخرى وعلى نحو مقارن، فقد بلغت 
اإليرادات بالتقارير اإلدارية  ما يعادل 14.3 مليار ريال قطري، بانخفاض طفيف تبلغ نسبته حوالي 3% مقارنة بعام 2016.

كان مخطط لها أوائل عام 2016، وهو ما أسفر عن انخفاض أحجام اإلنتاج والمبيعات في عام 2016. 

قطاع البتروكيماويات 

سجل قطاع البتروكيماويات إيرادات تبلغ 5.7 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 0.2 مليار ريال قطري، أو ما نسبته حوالي 3% مقارنة بعام 2016. وتعزي هذه الزيادة بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار 
البولي إيثيلين واإلضافات البترولية بفضل االرتفاع البسيط الذي شهدته أسعار النفط وانخفاض المعروض نتيجة اإلعصار الذي ضرب الواليات المتحدة األمريكية. وقد دعم زيادة اإليرادات أيضًا 

ارتفاع أحجام اإلضافات البترولية، فمرافق إنتاج اإلضافات البترولية قد خضعت لعملية تطفئة كان مخطط لها أوائل عام 2016، وهو ما أسفر عن انخفاض أحجام اإلنتاج والمبيعات في عام 2016. 

قطاع األسمدة

بلغت إيرادات قطاع األسمدة 3.9 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 0.3 مليار ريال قطري، أو ما نسبته حوالي 9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016. وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع أحجام المبيعات 
والزيادة المتوسطة في أسعار منتجات األسمدة. وبرغم أن أسعار األسمدة قد انخفضت خالل النصف األول من عام 2017، وهو ما يعزى أساسًا إلى القلق بشأن زيادة المعروض، إال أنها عاودت 

االرتفاع بقوة خالل الجزء األخير من العام نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة وانخفاض المعروض من بعض البلدان المنتجة الكبيرة وزيادة الطلب في بعض األسواق االستهالكية الرئيسية األخرى. 

قطاع الحديد والصلب

حقق قطاع الحديد والصلب إيرادات تبلغ 4.6 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، دون أي تغير مقارنة بعام 2016. وقد عوضت تقريبًا الزيادة الطفيفة في األسعار االنخفاض 
الهامشي الذي شهدته أحجام المبيعات. وتذبذبت أسعار بيع الحديد والصلب ضمن نطاق ضيق بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الُمدخالت األخرى. 

1 1تشير إلى حصة المجموعة من إيرادات المشاريع المشتركة بصورة مباشرة وغير مباشرة وشركة تابعة.

2 تحتسب إيرادات قطاع البتروكيماويات بأخذ حصة المجموعة من إيرادات »قابكو« و«كفاك«. ويتم احتساب إيرادات »قابكو« بأخذ الحصة من اإليرادات في مشاريعها المشتركة، وهي شركة »قاتوفين« و«شركة قطر للڤينيل« و«شركة قطر للمنتجات البالستيكية«. 

وقد تتباين هذه اإليرادات عن اإليرادات المسجلة في اإليضاح رقم 28-1 تحت عنوان »اإليرادات القطاعية« ضمن البيانات المالية. وتبلغ حصة المجموعة من اإليرادات المسجلة لقطاع البتروكيماويات في اإليضاح رقم 28-1 بالبيانات المالية 4.4 مليار ريال قطري )كانت 
في عام 2016 تعادل 4.0 مليار ريال قطري(.

3 األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك= صافي الربح + اإلهالك + نفقات خفض القيمة+ مصاريف التمويل.
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األرباح والهوامش

بلغت األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك  للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ما يعادل 3.7 مليار ريال قطري، بزيادة متوسطة قدرها 0.5 مليار ريال قطري، أو ما 
والبنود  فيها  الُمتحكم  التشغيلية  النفقات  وانخفاض  للمجموعة  المشتركة  للمشاريع  المالي  األداء  قوة  إلى  الماضي  بالعام  مقارنة  اإليجابي  التباين  هذا  ويعود   .2016 بعام  مقارنة   %14 يقارب 
االستثنائية الكبيرة خالل هذا العام، فقد سجلت المجموعة خالل عام 2016 نفقات استثنائية كانت تتعلق بصورة أساسية بانخفاض قيمة بحوالي 0.4 مليار ريال قطري بالمشروع المشترك إلنتاج 

األسمدة.
وبلغ صافي أرباح عام 2017 ما يعادل 3.3 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 0.4 مليار ريال قطري، أو ما يقارب 12% مقارنة بعام 2016. وُيعزى هذا التباين اإليجابي في صافي األرباح عن العام الماضي إلى 

نفس األسباب التي أدت إلى تباين األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك.
المركز المالي والتدفقات النقدية 

بلغ إجمالي األصول كما في 31 ديسمبر 2017 ما يعادل 35.5 مليار ريال قطري، بارتفاع طفيف يبلغ 0.3 مليار ريال قطري، أو ما نسبته 1% مقارنة بالعام الماضي. ويعود هذا االرتفاع بصورة أساسية إلى 
زيادة األصول غير المتداولة، خاصة االستثمار في المشاريع المشتركة/ الشركات التابعة وزيادة األصول المتداولة نتيجة ارتفاع مستويات المخزون والمبالغ المستحقة. وقد عادل جزئيًا هذه الزيادة 
االنخفاض الطفيف في األرصدة النقدية والمصرفية، والذي يعزى بصورة أساسية إلى تراجع التدفقات النقدية االستثمارية من األرباح التي تتلقاها المجموعة من شركاتها وسداد أرباح عن عام 
2016 بما يعادل 2.4 مليار ريال قطري ودفع أقساط قروض )0.5 مليار ريال قطري(. وتراجع إجمالي الدين إلى 0.2 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2017. إن قوة المركز المالي للمجموعة تتضح من 
انخفاض نسبة الدين إلى رأس المال انخفاضًا كبيرًا ووصولها إلى حوالي 1% فقط وتحقيق صافي نقد كبير )إجمالي النقد واألرصدة النقدية مطروحًا منه إجمالي الدين( بواقع 7.6 مليار ريال قطري.

االستراتيجية والخطط المستقبلية

ترشيد  ببرامج  العمل  باستمرار  الكفاءة  وزيادة  الجغرافي  النطاق  توسعة  خالل  من  األسواق  زيادة  على  التركيز  القادمة  الخمس  للسنوات  للمجموعة  األساسية  األعمال  استراتيجية  ستواصل 
التكاليف وتحسين كفاءة العمليات. وسنستثمر أيضًا بشكل مدروس في مشاريع رأسمالية أخرى نرى أنها ستدعم مركزنا التنافسي وتضيف قيمة لمساهمينا. إضافة إلى ذلك، فإننا سنواصل 

جهودنا بشأن ترشيد التكاليف إلى أن تحقق المجموعة االستغالل الكامل إلمكاناتها.

توزيع األرباح المقترح

يوصي مجلس إدارة شركة »صناعات قطر« بإجمالي توزيعات سنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بمبلغ قدره 3 مليارات ريال قطري، وهو ما يعادل 5 رياالت قطرية للسهم، وبمعدل 
توزيع يبلغ %91.2. 

الخاتمة

يتقدم مجلس اإلدارة بالشكر واالمتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى »حفظه اهلل ورعاه«، لرؤيته الحكيمة وتوجيهاته السديدة وقيادته الرشيدة. 
التابعة  للشركات  العليا  اإلدارة  نشكر  كما  الواعية،  وقيادته  المستنيرة  لرؤيته  المنتدب،  والعضو  قطر  صناعات  إدارة  مجلس  رئيس  الكعبي،  شريده  سعد  المهندس/  إلى  أيضًا  بالشكر  ونتقدم 

والمشاريع المشتركة على إخالص والتزام موظفيها وتفانيهم الدائم في العمل.



تقرير مدقق الحسابات المستقل

1
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تقرير عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
الرأي

برأينا، أن البيانات المالية الموحدة لشركة صناعات قطر ش.م.ق. )»الشركة«( وشركاتها التابعة )يشار إليهم معًا بالـ »المجموعة«( ُتظهر بصورة عادلة ومن كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي 
الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2017 وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

قمنا بتدقيق ما يلي
البيانات المالية الموحدة للمجموعة التي تتكون من:

•    بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2017؛
•     بيان األرباح أو الخسائر الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛

•    بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛
•   بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛

•   بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛ و
•    اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة والتي تشمل موجزًا عن السياسات المحاسبية الهامة.

أساس الرأي
لقد أجرينا عملية التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير مبينة بالتفصيل ضمن قسم »مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة« 

من هذا التقرير.

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

االستقاللية 
نحن مستقلون عن المجموعة وفقًا لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير السلوك األخالقي الدولي للمحاسبين ومتطلبات السلوك األخالقي في دولة 

قطر والمتعلقة بعملية التدقيق التي قمنا بها للبيانات المالية الموحدة. وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لهذه المتطلبات وقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين.

 منهجنا في التدقيق
نظرة عامة

أمور التدقيق الرئيسية                          انخفاض قيمة استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

الحسبان  الخصوص، فقد وضعنا في  الموحدة.  وعلى وجه  المالية  البيانات  المادي في  التحريف  النسبية وتقييم مخاطر  األهمية  بتحديد  بنا، قمنا  الخاص  التدقيق  كجزء من تصميم عملية 
األحكام الشخصية التي قامت بها اإلدارة، على سبيل المثال، ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الجوهرية التي تتضمن وضع افتراضات وأخذ األحداث المستقبلية في االعتبار والتي تعتبر غير مؤكدة 
بطبيعتها. وكما هو متبع في جميع عمليات التدقيق لدينا، تناولنا أيضا مخاطر تجاوز اإلدارة للرقابة الداخلية، بما في ذلك من بين أمور أخرى، النظر فيما إذا كان هناك دليل على التحيز بما يمثل 

أحد مخاطر التحريف المادي نتيجة االحتيال. 
 

وقد صممنا نطاق التدقيق الذي قمنا به من أجل أداء ما يكفي من عمل لنتمكن من إبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة ككل، آخذين في االعتبار هيكل المجموعة والعمليات والضوابط 
المحاسبية ومجال الصناعة الذي تعمل فيه المجموعة.

أمور التدقيق الرئيسية
أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي، في تقديرنا المهني، كانت ذات أهمية كبيرة في أعمال التدقيق التي قمنا بها على البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور 

في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وفي صياغة رأينا في هذا الشأن، ونحن ال نعرب عن رأي منفصل بخصوص هذه األمور.

Impairment of investments in associates and joint venturesأمور التدقيق الرئيسية                 كيفية تناولنا ألمور التدقيق الرئيسية خالل التدقيق

لقد حصلنا على نموذج انخفاض القيمة لدى اإلدارة وناقشنا االفتراضات الهامة المستخدمة 
معهم ومع لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة.

المستقبلية  النقدية  التدفقات  لتقدير  المستخدمة  النمو  معدالت  على  المناقشة  وركزت 
تكن  لم  عندما  المناقشة  من  إضافية  مستويات  إجراء  تم  المستخدمة.  الخصم  ومعدالت 
أو لم تكن  المقدرة تستند إلى خطط أعمال معتمدة من مجلس اإلدارة  النقدية  التدفقات 

الخطط حديثة العهد.

القيمة  لحساب  المختارة  والمدخالت  النموذج  مالءمة  مدى  لدينا  التقييم  خبراء  راجع  وقد 
على  المطبقة  الخصم  معدالت  حساب  بإعادة  مستقل  بشكل  قاموا  وقد  االستخدامية. 
المال  رأس  وتكلفة  التمويل  لتكاليف  تقييمهم  على  بناء  النموذج  في  النقدية  التدفقات 

المحددة لدى المجموعة.

بلغت استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ما قيمته 1.43 مليار 
ريال قطري و18.8 مليار ريال قطري، على التوالي، بإجمالي 20.23 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 
المحاسبة  تتم  التاريخ.  المجموعة في ذلك  %57 من إجمالي موجودات  2017، وهو ما يمثل 
عن هذه االستثمارات باستخدام طريقة حقوق الملكية، بسبب النفوذ الجوهري الذي تمارسه 
المجموعة أو السيطرة المشتركة على هذه المنشآت والتي تستمدها المجموعة من نسب 

حصصها )إيضاح 2-2-4(.

على  موضوعي  دليل  هناك  كان  إذا  ما  بتقييم  مالي  تقرير  كل  تاريخ  في  المجموعة  تقوم 
االنخفاض  اعتبار  وتم  انخفضت.  قد  الملكية  حقوق  بطريقة  المحتسبة  االستثمار  قيمة  أن 
في أسعار البيع في السوق وانخفاض الربحية والضغوط المتزايدة من حيث التكلفة بمثابة 

مؤشرات محتملة على وجود انخفاض في القيمة.
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أمور التدقيق الرئيسية                كيفية تناولنا ألمور التدقيق الرئيسية خالل التدقيق

القيمة  بحساب  الخاصة  االفتراضات  تحديد  في  المستخدمة  المدخالت  باختبار  قمنا 
االستخدامية بالرجوع إلى مصادر خارجية، إن وجدت، بما في ذلك استخدام البيانات الخارجية 

لتقارير المحللين.

تم اختبار الدقة الحسابية للنموذج.

القيمة  في  االنخفاض  باختبار  المتعلقة  المالية  البيانات  في  اإلفصاحات  مراجعة  تم  كما 
للتأكد من مطابقتها للمعايير المحاسبية.

للمجموعة،  المحاسبية  والسياسات  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقا  فإنه  وبالتالي، 
والمشاريع  الزميلة  الشركات  في  االستثمارات  بعض  قيمة  في  االنخفاض  مراجعة  إجراء  تم 
االستثمارات  قيم  لتقدير  االستخدامية  القيمة  نموذج  باستخدام  اإلدارة  قبل  من  المشتركة 

بافتراض االستمرار في االحتفاظ باالستثمارات بدال من بيعها.

القيمة على مستوى الشركات  عند الضرورة، قامت اإلدارة بإجراء مراجعة إضافية النخفاض 
غير  بشكل  المجموعة  بها  تحتفظ  التي  المشتركة  والمشاريع  الزميلة  والشركات  التابعة 

مباشر من خالل شركاتها الزميلة والمشاريع المشتركة.

بناء على مراجعة االنخفاض في القيمة، قامت المجموعة بتسجيل خسارة انخفاض بقيمة 
101 مليون ريال قطري لواحدة من شركاتها الزميلة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

إلى  المنسوبة  المستقبلية  األرباح  لتقدير  النموذج  في  المستخدمة  العديدة  االفتراضات  إن 
المجموعة مستمدة من مجموعة من توقعات المحللين وأفضل تقديرات اإلدارة وهذا األمر 
يعتبر أمرا اجتهاديا بشكل كبير. ومن الصعب إثبات هذه األدلة وتتطلب من اإلدارة تكوين رؤية 
حول النمو المستقبلي في قطاعات الصلب والبتروكيماويات واألسمدة من األنشطة، وقطر 
يرجى  رئيسي.  بشكل  المجموعة  فيها  تعمل  التي  األخرى  الخليجي  التعاون  مجلس  ودول 
التقديرات واالفتراضات  التفاصيل حول  المزيد من  اإليضاح رقم 3 للحصول على  إلى  الرجوع 

المحاسبية الهامة المستخدمة.

الزميلة  الشركات  في  لالستثمارات  الجوهرية  األهمية  بسبب  الموضوع  هذا  على  ركزنا  وقد 
على  مادي  تأثير  له  يكون  أن  يمكن  وجد  إن  والذي  القيمة،  وانخفاض  المشتركة،  والمشاريع 
التي  الجوهرية  االجتهادية  لألحكام  نظرا  الموضوع  هذا  على  ركزنا  كما  المالية.  البيانات 

شملت تنفيذ اختبار االنخفاض في القيمة كما هو موضح أعاله.

المعلومات األخرى 
تاريخ تقرير  تزويدنا بها حتى  الموحدة وتقرير تدقيقنا عليها(، والتي تم  المالية  البيانات  )باستثناء  اإلدارة  المعلومات األخرى من تقرير مجلس  المعلومات األخرى. تتكون  اإلدارة مسؤولة عن  إن 

التدقيق، والتقرير السنوي الكامل، والذي نتوقع أن يتم إتاحته لنا بعد ذلك التاريخ.
إن رأينا عن البيانات المالية الموحدة ال يغطي المعلومات األخرى، وال ولن نبدي أي استنتاج بأي شكل للتأكيد عليها. 

تنحصر مسؤوليتنا فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في قراءة المعلومات األخرى الواردة أعاله، وعند القيام بذلك، نقوم بالنظر فيما إذا كانت المعلومات األخرى ال تتفق بشكل مادي 
مع البيانات المالية الموحدة أو مع ما حصلنا عليه من معلومات أثناء عملية التدقيق، أو ما قد يشير إلى وجود تحريف بها بشكل مادي. 

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

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

مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بالبيانات المالية الموحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ووفقًا للقانون الشركات التجارية القطري رقم )11( لسنة 2015، وعن أنظمة 

الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية لتتمكن من إعداد بيانات مالية الموحدة خالية من التحريفات المادية، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ.
 

تعتبر اإلدارة، عند إعداد البيانات المالية الموحدة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها كمنشأة مستمرة، واإلفصاح، حسب مقتضى الحال، عن األمور المرتبطة باستمرارية 
المنشأة وعن استخدام أساس االستمرارية المحاسبي، ما لم تكن اإلدارة تنوي تصفية المجموعة أو إيقاف أنشطتها، أو ال يوجد أمامها بديل واقعي سوى القيام بذلك. 

ويتولى المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.
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مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من أي تحريف مادي، سواء كان ناشئًا عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي 
يتضمن رأينا. يمثل التأكيد المعقول مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ال يعد ضمانًا بأن التدقيق الذي يتم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق سوف يكشف دوما عن أي تحريف مادي في حال وجوده. 
تنشأ حاالت التحريف من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر مادية إذا كان من المعقول توقع أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه البيانات 

المالية الموحدة.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، فإننا نمارس األحكام المهنية ونحافظ على الشك المهني خالل عملية التدقيق. كما أننا نقوم بما يلي:
•  تحديد وتقييم مخاطر التحريف المادي للبيانات المالية الموحدة، الناشئة سواء من االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق 
كافية ومالئمة لتوفير أساٍس لرأينا. إن خطر عدم اكتشاف أي تحريف مادي ناشئ عن االحتيال يعتبر أعلى من ذلك الذي ينشأ عن الخطأ، نظرًا ألن االحتيال قد ينطوي على التواطؤ أو التزوير أو 

الحذف المتعمد أو التحريف أو تجاوز للرقابة الداخلية.

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

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

•  التوصل إلى استنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة ألساس استمرارية المنشأة المحاسبي، وما إذا كان هناك عدم تأكد مادي مرتبط بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكًا جوهرية فيما يتعلق 
بقدرة المجموعة على مواصلة أعمالها كمنشأة مستمرة بناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها. وفي حال استنتاج وجود شك مادي، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقرير التدقيق إلى 
اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة، أو إذا كانت اإلفصاحات غير كافية، نقوم بتعديل رأينا. إن استنتاجاتنا تستند إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير 

التدقيق الخاص بنا. ومع ذلك، فقد تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في أن تتوقف المجموعة عن مواصلة أعمالها كمنشأة مستمرة.

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

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

ونقوم بالتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بنطاق وتوقيت التدقيق الذي تم التخطيط له واكتشافات التدقيق الجوهرية، بما في ذلك أي قصور جوهري في 
الرقابة الداخلية التي قمنا بتحديدها خالل أعمال التدقيق.

 
أننا نقدم للمسؤولين عن الحوكمة بيانًا بأننا قد التزمنا بمتطلبات المعايير األخالقية المناسبة فيما يتعلق باالستقاللية، وإبالغهم بجميع العالقات وغيرها من األمور التي من المعقول   كما 

االعتقاد بأنها تؤثر على استقالليتنا، وعند االقتضاء، اإلجراءات الوقائية فيما يتعلق بهذا الخصوص. 

ومن بين األمور التي أبلغناها للمسؤولين عن الحوكمة، نقوم بتحديد تلك األمور األكثر أهمية في أعمال التدقيق التي قمنا بها على البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية، والتي تعد بالتالي أمور 
التدقيق الرئيسية.  ونقوم بتوضيح هذه األمور في تقرير التدقيق الخاص بنا ما لم يحظر القانون أو التنظيمات الكشف العلني عنها، أو عندما نقرر، في حاالت نادرة للغاية، أنه ال ينبغي اإلبالغ عن 

أمٍر ما في تقريرنا ألنه قد يكون من المعقول توقع أن تزيد اآلثار العكسية عن المصلحة العامة من جراء اإلبالغ عن هذا األمر.

التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

وفقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم )11( لسنة 2015، فإننا نؤكد على: 
• أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض عملية التدقيق التي قمنا بها؛ 

•  أن الشركة قامت بإجراء الجرد الفعلي للمخزون وفقًا لألصول المرعية؛

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

• توافق المعلومات المالية المدرجة بتقرير اإلدارة  مع دفاتر وسجالت الشركة؛ و

• لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن الشركة قد خالفت أيا من أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم )11( لسنة 2015 أو نظامها األساسي بشكل قد يؤثر جوهريا على مركزها المالي 
أو نتائج تشغيلها كما في وعن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

عن برايس ووترهاوس كوبرز – فرع قطر
سجل هيئة قطر لألسواق المالية رقم 120155
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بيان المركز المالي الموحد
كما في 31 ديسمبر 2017

 
 صناعات قطر ش.م.ق. 

 2017ديسمبر  31البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 ما لم يذكر خالف ذلك( )جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية
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 بيان الربح أو الخسارة الموحد
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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   إن اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة ، ويمكن االطالع عليها من خالل الموقع االليكتروني للشركة 
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 13                                                                            جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.                    30إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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