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الموحدالمختصرالمركز المالي  بيان

يونيوفي كما 

 يونيوديسمبر               يونيو  

إيضاحالموجودات

الموجودات غير المتداولة

ممتلكات وآالت ومعدات

عقاريةاستثمارات 

أذات عالقةأطراف مستحق من

لالستبعاداستثمارات متاحة 

زميلةاستثمارات فى شركات 

إجمالي الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة

استثمارات بالقيمة العادلة

مخزون

مدينون وأرصدة مدينة أخرى

أذات عالقةأطراف مستحق من

نقد معادل نقد و

إجمالي الموجودات المتداولة

إجمالي الموجودات

المطلوبات و حقوق الملكية

المطلوبات

مطلوبات غير متداولة

مكافآت نهاية خدمة الموظفين

أوراق دفع

قرض طويل األجل

مطلوبات غير متداولةالإجمالي 

مطلوبات متداولة

دائنون وأرصدة دائنة أخرى

بذات عالقةألطرافمستحق 

قرض قصير األجل

حسابات السحب على المكشوف

متداولةالمطلوبات الإجمالي 

إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية

رأس المال

احتياطي قانوني

عام احتياطي

احتياطي إعادة التقييم

احتياطي القيمة العادلة

أرباح  مدورة

األم حقوق الملكية لمساهمي الشركة

حقوق األقلية الغير مسيطرة

إجمالي حقوق الملكية

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

ووقعها بالنيابة عنهم  هذه البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة الموافقة على تمت

الموحدةالمالية المرحلية المختصرة البياناتمن هذه مكمال جزءتشكل  إلى اإليضاحات المرفقة من 

عبد الرحمن عبداهلل األنصاريالسيدعبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثانيالشيخ

الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة 
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الموحدالمختصرالشامل الدخل  بيان

يونيو المنتهية في  لستة أشهرل

يونيولستة أشهر المنتهية في ل

مراجعةمراجعةإيضاح

المبيعات

تكلفة المبيعات

مجمل الربح

من نتائج شركات زميلة المجموعة حصة

إيرادات االستثمار

ادات أخرىرإي

مصاريف

مصروفات إدارية وعمومية

تكاليف تمويل

لالستبعادانخفاض فى قيمة استثمارات متاحة خسائر 

صافي ربح الفترة من العمليات المستمرة

غير مستمرة عمليات

مستمرةالغيرالعملياتمنالفترةخسارة

صافي أرباح الفترة

موزعة كما يلي

األم حقوق الملكية لمساهمي الشركة

حقوق األقلية الغير مسيطرة

بنود الدخل الشامل األخرى

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

إجمالي الدخل الشامل األخر للفترة

إجمالي الدخل الشامل عن الفترة

موزعة كما يلي

األم حقوق الملكية لمساهمي الشركة

حقوق األقلية الغير مسيطرة

األساسي والمخفض العائد على السهم 

الموحدةالمالية المرحلية المختصرة البياناتمن هذه مكمال جزءتشكل  إلى اإليضاحات المرفقة من 
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الموحدالمختصر بيان التغيرات في حقوق الملكية

يونيو للستة أشهر المنتهية في 

عاماحتياطياحتياطي قانونيرأس المال

احتياطي إعادة 

التقييم

احتياطي القيمة 

أرباح مدورةالعادلة

مجموع حقوق 

الخاص  الملكية

المجموعحقوق األقليةبمساهمي الشركة األم

يناير الرصيد في 

إجمالي الدخل الشامل للفترة

صافى ربح الفترة

الدخل الشامل األخر للفترة

إجمالي الدخل الشامل للفترة

توزيعات أرباح مدفوعة

يونيو الرصيد في 

ةمراجع

يناير الرصيد في 

إجمالي الدخل الشامل للفترة

ربح الفترةصافى 

الدخل الشامل األخر للفترة

إجمالي الدخل الشامل للفترة

استبعاد حصص مسيطرة فى 

شركة تابعة

موزعة منحةأسهم 

توزيعات أرباح مدفوعة

يونيو الرصيد في 

مراجعة
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تشكل جزء مكمال من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة إلى اإليضاحات المرفقة من 
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الموحدالمختصرالتدفقات النقدية  بيان

يونيو أشهر المنتهية في  للستة

يونيوأشهر المنتهية في للستة

مراجعةمراجعةإيضاح

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 

 122,931,339أرباح الفترة

تسويات لـ

 12,077,095اإلهالك

 84,664مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها

 (96,487,600)حصة من أرباح شركات زميلة

 3,089,633إستثمارات  انخفاض قيمةخسائر 

 -العمليات غير المستمرة خسائر

 1,451,418مخصص نهاية الخدمة للموظفين

 (388,300)ومعدات وآالتربح بيع ممتلكات 

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل  

 (1,992,111)التغير فى المخزون

 10,001,252التغير فى أطراف ذات عالقة

 (12,191,081)التغير فى مدينون و أرصدة مدينة أخرى 

 (4,534,247)التغير فى دائنون و أرصدة دائنة أخرى

 (14,335) مدفوعات نهايه الخدمة للموظفين

  صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار

 (45,800,295)ومعدات وآالتممتلكاتلشراءدفعات

 388,300ومعدات وآالتممتلكاتبيعمنالمتحصل

 (653,440)لالستبعادمتاحةإستثماراتدفعات لشراء

 -لالستبعادمتاحةإستثماراتبيعمنالمتحصل

 (9,367,727)دفعات لشراء استثمارات فى شركات زميلة

 137,526,650زميلةشركاتمنمقبوضةموزعةأرباح

 -المتحصل من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

 -دفعات لشراء استثمارات بغرض المتاجرة

 82,093,488 صافى التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

ألجلقروض مدينةاألطراف ذات عالقة  إلى المدفوع

 16,103,925ألجلقروضالمسدد من ( المقبوض)

 (2,887,986)أوراق الدفع المسدد من

 (115,805,855)مدفوعةأرباحتوزيعات 

   أنشطة التمويل المستخدمة فىصافى التدفقات النقدية 

 10,227,883النقد و ما يعادله خالل الفترة يالتغير ف يصاف

 152,086,490يناير  يالنقد و ما يعادله ف

 162,314,373يونيو النقد و ما يعادله فى 
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الموحدةالمالية المرحلية المختصرة البياناتمن هذه مكمال جزءتشكل  إلى اإليضاحات المرفقة من 
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الوضع القانوني والنشاط الرئيسي

فبراير  بتاريخلسنة بموجب المرسوم األميري رقم الشركةقمشتأسست الشركة القطرية للصناعات التحويلية 

بأستثمار أموالها في مختلف أوجه تمارس الشركة نشاطهاوهي تعمل بموجب قانون الشركات القطريوقيدت بالسجل التجاري رقم 

دولة قطر وخارجها داخلالصناعياالستثمار 

لمجموعةاإليها  يشاروتلك الخاصة بشركاتها التابعة  المالية للشركة البياناتالبيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة تشمل 

الهامةأسس اإلعداد والسياسات المحاسبية 

المالية  البياناتس إعداد اأسأ

تم إعداد الخاص بالتقارير المالية المرحليةتـم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للشركة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

وفي عرض بياناته الماليةالبيانات المالية بالريال القطري وهي العملة المستخدمة في أنشطة المجموعة 

جب أن تقرأ ال تحتوي البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة على كل المعلومات واإليضاحات المطلوبة للبيانات المالية السنوية، وبالتالي ي

إضافة إلى ذلك ليس بالضرورة أن تعطي نتائج ديسمبر للسنة المنتهية في  الموحدة للمجموعةهذه البيانات المالية مع البيانات المالية 

ديسمبر مؤشرًا للنتائج المتوقعة للسنة المنتهية في يونيو فترة الستة أشهر المنتهية في 

ةيالمحاسبواالفتراضاتتيراالتقدب

والمبالغالمحاسبيةالسياساتتطبيقعلىتؤثرالتيواالفتراضاتوالتوقعات التقديراتوضعاإلدارةمنيتطلبالمرحليالماليالتقريرإعداد

التقديراتهذهعنالفعليةالنتائجتختلفقدوالنفقاتواإليراداتوالمطلوباتللموجوداتالمعلنة

المحاسبيةالسياساتتطبيقفياإلدارةبهاقامتالتيالهامةاألحكاموكانتالمالي،التقريرالموحدةالمختصرة  المرحليةهذهإعدادفي

ديسمبرفيالمنتهيةوللسنةفيكماالماليةالبياناتتوحيدعلىالمطبقةلتلكمماثلةالتقديراتمنالتأكدلعدمالرئيسيةوالمصادرللمجموعة

السياسات المحاسبية الهامة      

أساس القياس     أ

عدا اإلستثمارات بغرض المتاجرة و اإلستثمارات المتاحة للبيع يتم قياسها بالقيمة  ،المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية البياناتتم إعداد هذه 
 .العادلة

السياسات المحاسبية الهامةب

للسنة المنتهية السنوية المالية  البياناتمطابقة لتلك المستخدمة في إعداد المرحلي المختصر الموحد البياناتإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد 

ديسمبر في 

ينايرمنسارية المفعولوالتفسيراتوالتعديالتالجديدةالمعايير

معامالت األطراف ذات العالقةالمعدلةرقمالدوليالمحاسبةمعيار 

الدوليةالماليةالتقاريرمعاييرعلىتحسينات 

اآلنحتىسارية المفعول ليستولكنالصادرةوالتفسيراتوالتعديالتالجديدةالمعايير

 .عرض بنود الدخل الشامل األخرى - المعدلعرض البيانات المالية  1معيار المحاسبة الدولي رقم  

 منقحاإلفصاحالماليةاألدوات 7المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 الماليةاألدوات 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 272100البيانات المالية الموحدة01المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 02 

 01 
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طراف ذات عالقةأمعامالت مع  4

أعضاء مجلس االدارة وكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة والشركات التي تتم السيطرة عليها أو السيطرة  تمثل األطراف ذات العالقة حاملي األسهم الرئيسين ،

يتم اعتماد سياسات وبنود التسعير لهذه التعامالت من جانب إدارة المجموعةالمشتركة أو التي يتم التأثير الكبير عليها من جانب تلك األطراف

طويل األجلالمستحق من أطراف ذات عالقة أ

يونيوديسمبريونيو

مراجعةمدققةمراجعة

 83,183,136قرض مدينقمششركة غزال 

قصير األجلالمستحق من أطراف ذات عالقة أ

يونيوديسمبريونيو

مراجعةمدققةمراجعة

 - 3,700,000 4,700,000"شركة زميلة( "م.م.ذ) شركة قطر للمنتجات البالستكية

 - - 1,177,727"شركة زميلة"ق.م.ششركة قطر للطابوق األحمر 

 - - 6,300,000 شركة الخليج للفورمالدهايد

 416,243 31,000 142,621أخرى

 6,901,098 9,225,599 9,620,544قرض مدينشركة زميلةقمششركة غزال 

 1,983,197 - -قمشالشركة قطرللحديد

 10,000 - -الهندج العضوية لشركة ك

 12,118 25,600 -قمش شركة قطر لسحب األلمنيوم

 12,982,199 9,322,656 

المستحق إلى أطراف ذات عالقة ب

يونيوديسمبريونيو

مراجعةمدققةمراجعة

 - 46,852,721قمششركة قطرللحديد

 - 1,840"شركة زميلة"قمشالشركة الوطنية للتصنيع والتسويق الغذائي 

46,854,561 - 

 أطراف ذات عالقة معامالت مع( ج)

وتتمثل اهم . تفاقية الخدمات االدارية والتسويقية فقد تمت بعض المعامالت بين المجموعة وشركة قطر ستيلألل نشاط المجموعة الطبيعى وطبقًا فى مجا

 :المعامالت فى االتى 

 

يونيويونيو

مراجعةمراجعة

103,632,101 88,960,185 

–(838,810) (690,244) 

102,793,291 88,269,941 

  

- 51,206 

86,613,851 82,581,706 
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215,792 191,019 

195,000 195,000 
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(تابع) طراف ذات عالقةأمعامالت مع  4

مكافآت االدارة العلياد

يونيويونيو

مراجعةمراجعة

 1,322,000  1,784,240رواتب ومزايا قصيرة األجل

 54,750  518,039مزايا طويلة األجل

  1,376,750 

 زميلةشركاتفيإستثمارات 5

نسبة الملكية

يونيوديسمبريونيو

مراجعةمدققةمراجعة

ممذشركة أنابيب األميناتيت 

ممذالشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس 

ممذشركة قطر للطابوق األحمر 

ممذشركة قطر للمنتجات البالستيكية 

ممذشركة قطر لوقود الطائرات 

ق.م.ش األلمنيوملسحبقطرشركة

قمششركة غزال 

 والزراعيالشركة الوطنية للتصنيع والتسويق الغذائي 

(م.قمش)

 

مدينون وأرصدة مدينة أخرى 6

يونيوديسمبريونيو

مراجعةمدققةمراجعة

 تجاريون مدينون

 دفعات مقدمة

مقدمًا مدفوعة مصاريف

 موظفون مدينون

تأمينات لدى الغير

 أخرى مدينة أرصدة

 

 تحصيلها في مشكوك ديون مخصص : يطرح
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 ونقد معادلنقد  7

يونيوديسمبريونيو

مراجعةمدققةمراجعة

 55,326الصندوقفينقد

 11,662,911جاريةحسابات

 124,252,519الطلبتحتحسابات

 31,967,803يوم تستحق خالل  ودائع ألجل

 

 (5,624,186)بنوك سحب على المكشوف: يخصم

 

 أوراق دفع 8

تم و .% بمعدل فائدة أوراق الدفع تم خصم . في عام  والتي تم إستخدامها لتمويل شراء إستثمارات عقاريةأوراق دفع مصدرة يمثل هذا البند قيمة 

 .ريال قطرى غ بمبل وأرصدة دائنة أخرىضمن دائنون  سنة اق الدفع المستحقة خاللأور إدراج

 رأس المال 9

توزيعات %  على اإلدارة أقتراح مجلس، بالموافقة على  مارس  المساهمون في إجتماع الجمعية العمومية غير العادية والمنعقدة بتاريخ  وافق

 .أرباح نقدية

 عمليات غير مستمرة 01

لشركة تقرير اواستلمت بالموافقة على تصفية الشركة التابعة فبراير بتاريخ سابقا شركة تابعةقام مجلس إدارة شركة قطر إلنتاج النيتروجين 

إبريل بتاريخ قطرىريالالشركة مبلغ استلمت أبريل وبتاريخ مارسبتاريخالتصفية النهائي من المصفي 

ريال قطريتصفية مبلغالبلغت خسارة المجموعة من قد كتسوية نهائية من التصفية ، و 

 (األساسي والمخفض ) العائد على السهم  00

على متوسط عدد األسهم خالل السنة كالتالياألم العائدة لمساهمي الشركة يحتسب العائد على السهم الواحد من األرباح بتقسيم صافي ربح الفترة 

يونيولستة أشهر المنتهية فى ل

مراجعةمراجعة

قطريريال األم العائدة لمساهمي الشركة  الفترةأرباح 

الفترةخاللم القائمة ألسهلالمرجحالمتوسط

العائد األساسي والمخفض على السهم 

مستمرةالالعائد األساسي والمخفض على السهم من العمليات 

يونيولستة أشهر المنتهية فى ل

مراجعةمراجعة

صافى ربح الفترة من العمليات المستمرة

حقوق األقلية الغير مسيطرة

األم مساهمي الشركةلربح الفترة من العمليات المستمرة العائد 

فترةلاالقائمة خاللألسهملالمرجحالمتوسط

العائد األساسي والمخفض على السهم من العمليات المستمرة



بالريال ق                   مالقطرية للصناعات التحويلية ش الشركة

القطرى

لموحدةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة  ا
يونيو لستة أشهر المنتهية في ل

04 



بالريال ق                   مالقطرية للصناعات التحويلية ش الشركة

القطرى

لموحدةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة  ا
يونيو لستة أشهر المنتهية في ل

05 

 اإللتزامات المحتملة 02

 ديسمبريونيو

 
  يونيو 31

  2100  

مراجعةمدققةمراجعة

إعتمادات مستندية

خطابات ضمان

 ارتباطات رأسمالية

 التحليل القطاعي 03

وجميع موجودات المجموعة متمركزة في دولة قطر،الصناعات التحويلية قطاع  تمارس المجموعة نشاطها في 


