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الموحدالمختصر يالمرحلالي المركز الم بيان

يونيوفي كما 

ديسمبر               يونيو  

إيضاحالموجودات

الموجودات غير المتداولة

ممتلكات وآالت ومعدات

عقاريةاستثمارات 

أذات عالقةطرف ق منمستح

الية أخرىاستثمارات م

زميلةاستثمارات فى شركات 

إجمالي الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة

ادلةاستثمارات بالقيمة الع

مخزون

مدينون وأرصدة مدينة أخرى

أذات عالقةأطراف مستحق من

نقد معادل نقد و

ي الموجودات المتداولةإجمال

إجمالي الموجودات

المطلوباتوحقوق الملكية 

حقوق الملكية

رأس المال

احتياطي قانوني

احتياطي عام

احتياطي إعادة التقييم

احتياطي القيمة العادلة

أرباح  مدورة

األم حقوق الملكية لمساهمي الشركة

حقوق غير مسيطرة

قوق الملكيةإجمالي ح

 

المطلوبات

مطلوبات غير متداولة

مكافآت نهاية خدمة الموظفين

أوراق دفع

قرض طويل األجل

مطلوبات غير متداولةالإجمالي 

مطلوبات متداولة

دائنون وأرصدة دائنة أخرى

بذات عالقةألطرافمستحق 

 أوراق دفع

قرض قصير األجل

حسابات السحب على المكشوف

متداولةالمطلوبات الي إجمال

إجمالي المطلوبات

المطلوباتوإجمالي حقوق الملكية 

 

ة عنهمووقعها بالنياب  هذه البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة الموافقة على تمت

عبد الرحمن عبداهلل األنصاريالسيدعبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثانيالشيخ

الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة 
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الموحدمختصرال يالمرحلالشامل الدخل  بيان

يونيو المنتهية في  لستة أشهرل

يونيولستة أشهر المنتهية في ل

مراجعةمراجعةإيضاح

المبيعات

تكلفة المبيعات

مجمل الربح

من نتائج شركات زميلة المجموعة حصة

اتستثمارإيراد ا

ادات أخرىرإي

مصاريف

مصروفات إدارية وعمومية

تكاليف تمويل

 الية أخرىاستثمارات مانخفاض فى قيمة خسائر 

صافي أرباح الفترة

موزعة كما يلي

األم حقوق الملكية لمساهمي الشركة

حقوق غير 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 غير مسيطرة

األساسي والمخفض العائد على السهم 
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الموحدةالمالية المرحلية المختصرة البياناتمن هذه مكمال جزءتشكل  إلى اإليضاحات المرفقة من 
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الموحدالمختصر يالمرحل بيان التغيرات في حقوق الملكية

يونيو للستة أشهر المنتهية في 

عاماحتياطياحتياطي قانونيرأس المال

احتياطي إعادة 

التقييم

احتياطي القيمة 

رةأرباح مدوالعادلة

مجموع حقوق 

الخاص  الملكية

بمساهمي الشركة األم

غير حقوق 

المجموعمسيطرة

يناير الرصيد في 

إجمالي الدخل الشامل للفترة

صافى ربح الفترة

الدخل الشامل األخر للفترة

إجمالي الدخل الشامل للفترة

 توزيعات أرباح مدفوعة

ونيو يالرصيد في 

ةمراجع

 يناير الرصيد في 

إجمالي الدخل الشامل للفترة

صافى ربح الفترة

الدخل الشامل األخر للفترة

إجمالي الدخل الشامل للفترة

توزيعات أرباح مدفوعة

يونيو الرصيد في 

مراجعة
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ة الموحدةتشكل جزء مكمال من هذه البيانات المالية المرحلية المختصر إلى اإليضاحات المرفقة من 
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الموحدالمختصر يالمرحلبيان التدفقات النقدية 

يونيو للستة أشهر المنتهية في 

يونيوللستة أشهر المنتهية في

مراجعةمراجعةإيضاح

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 

 122,931,339 84,405,641أرباح الفترة

 تسويات لـ

 12,077,095 13,056,099اإلهالك

 84,664 183,757مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها

 (96,487,600) (52,201,707)حصة من أرباح شركات زميلة

 - (870,794) أرباح استثمارات

 3,089,633 -الية أخرىاستثمارات م انخفاض قيمةخسائر 

 1,451,418 1,139,169ظفينمخصص نهاية الخدمة للمو

 (388,300) (279,097)ومعدات وآالتربح بيع ممتلكات 

 2,7,857,24 64,334,54,التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل  

 

 (1,992,111) (3,998,692)التغير فى المخزون

 10,001,252 4,457,387قةالتغير فى أطراف ذات عال

 (12,191,081) 152,904التغير فى مدينون و أرصدة مدينة أخرى 

 (4,534,247) (6,663,627)التغير فى دائنون و أرصدة دائنة أخرى

 (14,335) (309,531) مدفوعات نهايه الخدمة للموظفين

 ,,,7,,3277 39,071,509 صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار

 (45,800,295) (26,952,802)ومعدات وآالتممتلكاتلشراءدفعات

 388,300 279,097ومعدات وآالتممتلكاتبيعمنالمتحصل

 (653,440) (32,216,666)أخرى ماليةإستثماراتدفعات لشراء

 - 5,843,158أخرى ماليةاتإستثماربيعمنالمتحصل

 (9,367,727) (10,198,815)دفعات لشراء استثمارات فى شركات زميلة

 137,526,650 141,795,575زميلةشركاتمنمقبوضةموزعةأرباح

 - (141,204)دفعات لشراء استثمارات بغرض المتاجرة

 0777777777 - المدفوع لوديعة قصيرة األجل

 - 5,808,390 من حقوق غير المسيطرة لزيادة رأس مال شركة تابعة المدفوع

 92,093,488  صافى التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار

 التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 (3,303,416) (17,086,682)ألجلقروض مدينةاألطراف ذات عالقة المدفوع إلى 

 16,103,925 (152,849)ألجلقروضالمسدد من ( وضالمقب)

 (2,887,986) (2,887,986)أوراق الدفع المسدد من

 (115,805,855) (115,959,100)مدفوعةأرباحتوزيعات 

 (,0787543733) (136,086,617)  أنشطة التمويل المستخدمة فىصافى التدفقات النقدية 

 227,883 (12,798,375)و ما يعادله خالل الفترة النقد يالتغير ف يصاف

 152,086,490 089720,74,2يناير  يالنقد و ما يعادله ف

 152,314,373 143,619,599يونيو النقد و ما يعادله فى 
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الموحدةختصرةمكمال من هذه البيانات المالية المرحلية المتشكل جزء إلى اإليضاحات المرفقة من 



                   .قملتحويلية شالشركة القطرية للصناعات ا

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

11 

 

التقرير عنها الصادر المنشأة
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 تالبياناالبيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة تشمل 

وهي  "(لمجموعةا"يشار إليها )وتلك الخاصة بشركاتها التابعة األم البيانات المالية للشركة  الموحدة ةتشمل البيانات المالية المرحلية المختصر 

 :كاآلتي

 

 
  

  

  

  

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة

 بيان االلتزامأ

البيانات تم إعداد الخاص بالتقارير المالية المرحليةرقم  تـم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي

بالريال القطري وهي العملة المستخدمة في أنشطة المجموعة وفي عرض بياناته المالية المالية المرحلية المختصرة الموحدة

ماليةد بيانات عداإل المطلوبةال تحتوي البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة على كل المعلومات 

لمجموعة منذ المالي لداء ألاألحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز المالي والشرح  توضيحية إيضاحات

.ديسمبر  وحتى  كما في مالية سنوية  بياناتاخر 

ةيالمحاسبواالفتراضاتتيراالتقدب

والمبالغ  المحاسبية السياسات تطبيق على تؤثر التي واالفتراضات والتوقعات التقديرات وضع اإلدارة من يتطلب المرحلي المالي التقرير إعداد

.راتالتقدي هذه عن الفعلية النتائج تختلف قد. الصادر عنها التقرير للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات

المحاسبيةالسياساتتطبيقعندالموحدةالمختصرةالمالية المرحليةالبياناتهذهإعدادأجلمناإلدارةقبلمنوضعتالتيالهامةاألحكام

 .ديسمبر  فيالمنتهيةوللسنةفيكماالموحدةالماليةالبياناتعلىالمطبقةنفسهاكانت

هامةالسياسات المحاسبية ال      

أساس القياس     أ

واإلستثمارات بغرض  اإلستثمارات المتاحة للبيععدا ،الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية المرحلية المختصرة المالية البياناتتم إعداد هذه 
 .يتم قياسها بالقيمة العادلةالمتاجرة 

السياسات المحاسبية الهامةب

مطابقة لتلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد ، فحه أدناهشرباستثناء ما تم 

ديسمبر للسنة المنتهية في السنوية المالية  البيانات

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
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(تابع) السياسات المحاسبية الهامة      

(تابع) السياسات المحاسبية الهامةب

 

ينايرمنسارية المفعولوالتفسيراتالتوالتعديالجديدةالمعايير

 07 

 ,3, 

 ,5

 03 

 0 

 04,700 

  774,700,سنوية على تحسينات 

اآلنحتىسارية المفعول ليستولكنالصادرةوالتفسيراتوالتعديالتالجديدةالمعايير

 منقحاإلفصاحالماليةاألدوات ,المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 0, 

طراف ذات عالقةأمعامالت مع  4

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

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

طويل األجلطرف ذات عالقة المستحق من أ

ديسمبريونيو

مدققةمراجعة

قرض مدين.م.قمشركة غزال ش

قصير األجلالمستحق من أطراف ذات عالقة أ

ديسمبريونيو

مدققةمراجعة

 007,5878,4 0075247402قرض مدينشركة زميلة.م.قمششركة غزال 

 27,777777 27,777777"شركة زميلة( ".م.م.ذ) كيةشركة قطر للمنتجات البالست

 357982 357982.م.قمش شركة قطر لسحب األلمنيوم

 7459,,0 0757493أخرى

1545794631 09702,7094 
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(تابع) طراف ذات عالقةأمعامالت مع  4

المستحق إلى أطراف ذات عالقة ب

ديسمبريونيو

مدققةمراجعة

 3,758,7789  39709,7743قمششركة قطرللحديد

 8774,7747  979387308 "شقيقة شركة( "الهند) – العضوية ج.ل.ك شركة

 -  ,082725"شركة زميلة"ق.م.ششركة قطر للطابوق األحمر 

,947654476  3,74247029 

فيما غير الجزء طويل األجل يسجل يالقيمة . طرف ذات صلة تتحمل معدل الفائدة يساوي معدل فائدة السائد في السوق الجزء طويل األجل من المستحق من

 . الدفترية ضمن النشاط الطبيعي و مستحقة عند الطلب

  المستحق من أطراف ذات عالقةأطراف ذات عالقة معامالت مع( ج)

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

 :المعامالت فى االتى 

مراجعةمراجعة

444,,4979 577837308 

93,4513 - 

5643,741,9 86,613,851 

19,4919 215,792 

9964,,, 195,000 

مكافآت االدارة العلياد

مراجعةمراجعة

 1,784,240  251555992رواتب ومزايا قصيرة األجل

 518,039  1255724مزايا طويلة األجل

68,,,81,2   

 

 زميلةشركاتفياستثمارات 5

 

أرسلت وزارة البيئة . ريال قطري 579,07750,بلغ  (.م.م.ذ)الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس تشمل االستثمارات في شركات زميلة أستثمار في 

ولغاية  نشاط المتاجرةستستمر عمليات الشركة استنادا إلى . حجارة حيث أنها تنوي استخدام المنطقة كمحمية طبيعيةخطابا للشركة للتوقف عن استخراج ال

 .تاريخ هذا التقرير فإن قرار إدارة الشركة هو االستمرار باألنشطة الحالية للشركة

 

أرسلت وزارة البيئة خطابا للشركة 26,244,038 ممذشركة قطر للطابوق األحمر تشمل االستثمارات في شركات زميلة أستثمار في 

ستستمر عمليات الشركة استنادا إلى المخزون الحالي ولغاية تاريخ هذا . للتوقف عن استخراج الحجارة حيث أنها تنوي استخدام المنطقة كمحمية طبيعية

 .للشركة التقرير فإن قرار إدارة الشركة هو االستمرار باألنشطة الحالية

 

من % 8اشترت المجموعة 14,108,526تشمل االستثمارات في شركات زميلة أستثمار في 

مار في شركات شقيقة وقد تم تصنيفها بناء على ذلك كاستث %7,، ونتيجة لذلك أصبحت نسبة الملكية ,70,يونيو  9,فورمالديهايد في تاريخ  الخليجشركة 
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عض اإلجراءات من أجل المعاملة المذكورة، وبشكل خاص تلك ، ما تزال المجموعة تقوم بب,70,ديسمبر  30كما في . حيث أن للمجموعة نفوذ هام عليها

 .فورمالديهايد الخليجالمتعلقة بالقيمة الفعلية لشركة 

 

مدينون وأرصدة مدينة أخرى 2

رديسمبيونيو

مدققةمراجعة

   

 80,057,086 تجاريون مدينون
 

5377427823 

 -  3,193,327 دفعات مقدمة

 377837,87  4,896,722مقدمًا مدفوعة مصاريف

 -  3,137,576 موظفون مدينون

 -  1,051,946تأمينات لدى الغير

 473757,90  2,967,493 أخرى مدينة أرصدة

 95,304,150  48728,7782 

 (4757540)  (1,092,648) تحصيلها في مشكوك ديون مخصص : يطرح

94,211,502  4278257093 

 

 

 ونقد معادلنقد  1

ديسمبريونيو

مدققةمراجعة

 38,907 ,,,0087الصندوقفينقد

 29,957,826 9745,7700,جاريةحسابات

 113,536,907  ,,0027,3779الطلبتحتحسابات

 18,515,410  5,301,931يوم تستحق خالل  ودائع ألجل

146,629,841  09,77247787 

 (5,631,076)  (3,010,242)بنوك سحب على المكشوف: يخصم

143,619,599  156,417,974 

 ع قصيرة األجلودائ ,

 

. سنويا%(  – % ) وتتحمل متوسط معدل فائدة  أكتوبر  تتمثل في وديعة ببنك محلي بقطر وتستحق في 

 رأس المال 9

ديسمبريونيو

مدققةمراجعة

 34977777777 ,,,4,,,3754 رياالت  السهم قيمة سهم  بالكامل والمدفوع والمصدر به المصرح المال رأس

  

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

%  على اإلدارة أقتراح مجلس، بالموافقة على  مارس  خ المساهمون في إجتماع الجمعية العمومية غير العادية والمنعقدة بتاري وافق. نقدية

.توزيعات أرباح نقدية



بالريال                    .قمالشركة القطرية للصناعات التحويلية ش

يرالقط

لموحدةا يانات المالية المرحلية المختصرةإيضاحات حول الب
يونيو لستة أشهر المنتهية في ل

14 

 أوراق دفع 1,

 .% بمعدل فائدة أوراق الدفع تم خصم . في عام  عقارية استثماراتلتمويل شراء  استخدامهاوالتي تم أوراق دفع مصدرة يمثل هذا البند قيمة 

 :تفصيل أوراق الدفع كما يلي

ديسمبريونيو

مدققةمراجعة

 072507472 - من أوراق الدفعالجزء غير المتداول 

 875047794 ,2720,745 أوراق الدفعالجزء المتداول من 

 ,4,194749 ,737774,3 

 

 (األساسي والمخفض ) العائد على السهم  ,,

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

مراجعةمراجعة

 ,0057459753  07432,,577األم العائدة لمساهمي الشركة  الفترةأرباح 

 39,600,000  3479777777الفترةخاللم القائمة سهأللالمرجحالمتوسط

 3.77  2.04العائد األساسي والمخفض على السهم 

 اإللتزامات المحتملة 6,

 ديسمبريونيو

 

مدققةمراجعة

 0877827228  10,037,268إعتمادات مستندية

 79427807,  1,091,846خطابات ضمان

 7095,,3579  275487379, تباطات رأسماليةار

354,9,4,9,  8972,070,3 

 التحليل القطاعي 3,

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


