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حول شركة صناعات قطر

تأسســت صناعــات قطــر كشــركة مســاهمة قطريــة فــي 19  ابريــل 2003. يقــع المركــز الرئيســي للمجموعــة 
بمبنــى مكاتــب قطــر للبتــرول بالخليــج الغربــي ص.ب. 3212 الدوحــة - قطــر. مــن خــال مجموعــة الشــركات 

التابعــة تعمــل شــركة صناعــات قطــر فــي المجــاالت التاليــة: البتروكيماويــات، األســمدة، الحديــد والصلــب.

ــي  ــر وه ــة قط ــل لحكوم ــة بالكام ــدة المملوك ــركة الجدي ــوم الش ــر، 2012 تق ــن نوفمب ــع م ــن الراب ــداء م ابت
شــركة قطــر لتســويق وتوزيــع الكيماويــات والبتروكيماويــات )تعــرف باســم »منتجــات«( ولهــا الحــق الحصــري 
ــي  ــات ف ــات والبتروكيماوي ــن الكيماوي ــر م ــة قط ــات دول ــع منتج ــع وبي ــويق، وتوزي ــراء، وتس ــم ش ــي تنظي ف
ــع  ــويق والتوزي ــة بالتس ــر المتعلق ــات قط ــركة صناع ــطة ش ــإن أنش ــك، ف ــوء ذل ــى ض ــة. عل ــواق العالمي األس

ــات. ــركة منتج ــى ش ــا إل ــم تحويله ــد ت ــب،  ق ــن الصل ــة م ــات المجموع ــدا منتج ــا ع ــع، م والبي

المكتب الرئيسي
ــع  ــر جمي ــر بتوفي ــات قط ــركة صناع ــي ش ــر ف ــاهم األكب ــس والمس ــا المؤس ــرول باعتباره ــر للبت ــوم قط تق
الخدمــات اإلداريــة  والماليــة بموجــب إتفاقيــة الخدمــات المبرمــة بيــن الشــركتين فــي حيــن تتولــى الشــركات 
المنضويــة  تحــت المجموعــة إدارة أعمالهــا بواســطة مجالــس اإلدارة وفــرق اإلدارة العليــا الخاصــة بــكل منها.
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قطاع البتروكيماويات

شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة - قابكو
ــات  ــركة صناع ــل ش ــن قب ــة م ــا مملوك ــترك. حالي ــروع مش ــام  1974 كمش ــي ع ــو ف ــركة  قابك ــت ش تأسس
ــن  ــة م ــي ثاث ــو ف ــاهم قابك ــبة )20%(. تس ــا بنس ــات - فرنس ــال للبتروكيماوي ــركة توت ــبة )80%( وش ــر بنس قط
المشــاريع المشــتركة: شــركة قاتوفيــن المحــدودة ش.م.ق، شــركة قطــر للفينيــل المحــدودة وشــركة قطــر 

ــتيكية.   ــات الباس للمنتج

شركة  قطر لإلضافات البترولية المحدودة - كفاك
ــر  ــات قط ــركة صناع ــا لش ــة حالي ــي مملوك ــترك وه ــروع مش ــام  1991 كمش ــي ع ــاك ف ــركة كف ــت ش تأسس
)50%( وشــركة اوبيــك الشــرق األوســط )20%( وشــركة انترناشــونال اوكتــان المحــدودة )15%( وشــركة أل ســي 

واي الشــرق األوســط )%15(.

المنتجات
االيثيلين

تســتخدم مــادة االيثيليــن بشــكل رئيســي كمــادة خــام فــي تصنيــع  نطــاق واســع مــن المــواد البتروكيماويــة. 
ــاج البولــي ايثليــن منخفــض الكثافــة والبولــي ايثليــن  ــرًا منــه فــي إنت تســتخدم قابكــو وقاتوفيــن جــزءًا كبي
منخفــض الكثافــة الخطــي، بينمــا يبــاع المتبقــي منــه إلــى شــركة قطــر للفينيــل  إلنتــاج العديــد مــن منتجــات 

الكلوريــد  القلــوي.

البولي ايثيلين منخفض الكثافة  والبولي ايثلين منخفض الكثافة الخطي
البولــي ايثيليــن منخفــض الكثافــة  والبولــي ايثيليــن منخفــض الكثافــة الخطــي هــي لدائــن تناســب صناعــة 
العديــد مــن المنتجــات الباســتيكية عاليــة الجــودة مثــل األفــام واألنابيــب واألســاك الكهربائيــة وغيرهــا مــن 

المــواد.

الكبريت
يتم الحصول على  الكبريت عالي الجودة كمنتج ثانوي من عملية إنتاج االيثيلين.

الغازولين  الناتج عن التكسير الحراري
تســتخدم الكميــات المحــدودة مــن الغازوليــن الناتــج عــن التكســير الحــراري لايثيليــن المنتــج مــن قبــل قابكــو 

كلقيــم فــي شــركة محليــة أخــرى.

الغاز البترولي المسال سي3 / سي 4
تســتعمل كميــات ضئيلــة مــن الغــاز البترولــي المســال لتزويــد مصانــع الغــاز الطبيعــّي الســائل )NGL( المحلية 

إلنتــاج البروبــان والبيوتان.

الميثانول
ــر وبيــع المتبقــي منــه.  فــي  ــاج ثاثــي ميثايــل بيوتايــل االثي ــر مــن الميثانــول كلقيــم  إلنت يســتخدم جــزء كبي
مجــال صناعــة البتروكيماويــات فــإن الميثانــول يســتخدم كمــادة خــام لصناعــة المذيبــات، الفورمالدهايــد،  
ــي  ــة ثاث ــي صناع ــر، وف ــل ايث ــد، داي ميثاي ــيتك انهيدراي ــل، اس ــول االيثاي ــك، كح ــض الخلي ــد، حم ــل هاالي ميثاي

ميثايــل بيوتايــل األثيــر.

)MTBE( ثالثي ميثايل بيوتايل االثير
يســتخدم كمــادة تضــاف إلــى الوقــود لتحســين احتراقــه وتقليــل التلــوث الناتــج مــن المركبــات وتلغــي 

الحاجــة إلــى إضافــة الرصــاص للوقــود.
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قطاع األسمدة

شركة قطر لألسمدة المحدودة - قافكو
يارا  وشركة   )%75( قطر  صناعات  لشركة  حاليا  مملوكة  وهي  مشترك،  كمشروع   1969 عام  في  تأسست 

نيذرالند )25%(. لقافكو شركتين تابعتين: شركة الخليج للفورمالديهايد وشركة قطر للميامين.

المنتجات
االمونيا

استخدام  يتم  اليوريا.  إلنتاج  خام  كمادة  محليًا  يستخدم  قافكو  تنتجها  التي  االمونيا  من  كبيرًا  جزءًا  إن 
الفائض، والذي يتم بيعه، في إنتاج اليوريا وامونيوم الفوسفات.

اليوريا
معظم اليوريا التي تنتجها قافكو هي إما في شكل حبيبات أو  في شكل كريات. يستخدم أكثر من %90 

من اليوريا  المنتجة عالميًا كأسمدة بغرض زيادة إنتاج المحاصيل.

)UFC-85( اليوريا فورمالدهايد
اليوريا  إنتاج  معظم  استخدام  يتم  صابتها.  لزيادة  اليوريا  منتجات  إلى  تضاف  معينة  مادة  عن  عبارة  هي 

فورمالدهايد UFC-85 في مصانع قافكو النتاج اليوريا.
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قطاع الصلب

شركة قطر ستيل
بالكامل لشركة صناعات قطر. ولدى قطر ستيل  تأسست قطر ستيل في عام 1974. وهي حاليا مملوكة 
وقطر  الحرة«،  المنطقة   - دبي  ستيل  قطر  »شركة  وتشمل:  والصلب،  الحديد  صناعة  في  عديدة  استثمارات 
ستيل لاستثمارات الصناعية، وقطر ستيل لتصنيع حديد التسليح، ومشروع مشترك يعرف باسم قطر ستيل 

الدولية، باإلضافة الى ثاث شركات زميلة ، وهي فوالذ القابضة، وقطر لتغليف المعادن، وصلب ستيل.

المنتجات الرئيسة 
منتجات الحديد االسفنجي واالختزال المباشر

يستخدم جزء كبير من منتجات الحديد االسفنجي واالختزال المباشر داخليا في إنتاج المنتجات الوسيطة، 
بينما يتم بيع الفائض. وتشمل األسواق الرئيسة لتلك المنتجات الشرق األوسط، والهند والشرق األقصى.

بالطات الحديد
يتم استعمال معظم باطات الحديد التي تنتجها قطر ستيل في إنتاج قضبان التسليح، ويتم تصدير الفائض 

إلى بلدان الخليج المجاورة.

قضبان التسليح
في  اإلنتاج  معظم  تسويق  ويتم  واإلنشاءات.  البناء  أعمال  في  واسع  نطاق  على  التسليح  قضبان  تستعمل 

قطر، ويصدر الفائض إلى دول الخليج المجاورة.

لفائف الحديد
تستخدم لفائف حديد التسليح، ولفائف األساك في أعمال البناء واإلنشاءات على هيئة قضبان تسليح تم 
إعادة تشكيلها، وأساك ربط ، وأساك ملحومة، وفي صناعات ما قبل الصب. وتستخدم لفائف األساك ايضًا 
في الصناعات التحويلية ذات االستعماالت والتطبيقات المختلفة كصناعة المسامير، والمشاجب، والبراغي، 
دولة  في  اإلنتاج  معظم  تسويق  ويتم  الشائكة.  واألساك  والكابات،  والدروع،  والسياج،  األساك،  وشبكات 

قطر واإلمارات العربية المتحدة.
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سعادة الدكتور/ إبراهيم اإلبراهيم
عضوًا

أعضاء مجلس االدارة

للبتروكيماويات  الدولية  بالصناعات  العميقة  العملية  المعرفة  بفضل 
مختلف  في  المكتسبة  الواسعة  والخبرات  والصلب  والحديد  واألسمدة 
المناصب الوزارية واإلدارية العليا، يتمتع أعضاء مجلس إدارة صناعات قطر 
الريادي  المركز  على  والحفاظ  الماضية  اإلنجازات  لتوطيد  الازمة  بالخبرات 

الذي تحتله صناعات قطر في المنطقة.
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سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد / حمد راشد المهندي
عضوًا

سعادة الدكتور / محمد بن صالح السادة
وزير الطاقة والصناعة

رئيس مجلس اإلدارة

سعادة السيد / علي شريف العمادي
عضوًا

السيد / ناصر خليل الجيدة
عضوًا

السيد / سعد شريدة الكعبي
العضو المنتدب



كلمة رئيس مجلس اإلدارة
سعادة الدكتور / محمد بن صالح السادة
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المقدمة
إنــه لمــن دواعــي ســروري أن أرحــب بكــم فــي االجتمــاع الثانــي عشــر للجمعيــة العموميــة لصناعــات قطــر، 
احــدى اكبــر الشــركات الصناعيــة فــي المنطقــة، وواحــدة مــن انجــح الشــركات المدرجــة فــي بورصــة قطــر.

النتائج المالية
كمــا كان متوقعــًا، فــإن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2014 مثلــت تحديــًا للمجموعــة فــي أعقــاب 
ــط  ــة المخط ــة الضخم ــال الصيان ــال أعم ــد اكتم ــي 2012 و 2013، وبع ــي عام ــا ف ــي حققته ــزة الت ــج المتمي النتائ
لهــا لمصانــع المجموعــة الرئيســية فــي النصــف األول مــن عــام 2014. وعلــى الرغــم مــن هــذه التحديــات، ومــن 
التدنــي الحــاد ألســعار النفــط عالميــًا خــال الربــع األخيــر مــن العــام، فقــد تمكنــت المجموعــة مــن تســجيل 
ــة  ــا موازن ــي أوردته ــات الت ــاوز التوقع ــا تج ــو م ــري، وه ــال قط ــار ري ــع 6.3 ملي ــر بواق ــر بالتقدي ــح جدي ــي رب صاف

عــام 2014 بنســبة %12.

المزايا التنافسية
إن صناعــات قطــر تتمتــع بوضــع جيــد يمّكنهــا من تجــاوز التراجــع الحالي ألســعار النفــط والمنتجات الرئيســية، 
ــز  ــا التنافســية التــي تمتلكهــا المجموعــة مثــل وضــع التكاليــف المتمي خاصــة فــي ظــل العديــد مــن المزاي
والــذي يتمثــل بصــورة كبيــرة فــي الحصــول علــى لقيــم الغــاز الطبيعــي بأســعار تنافســية؛ وفــي االتفاقيــات 
طويلــة المــدى للحصــول علــى كريــات الحديــد واتفاقيــات تزويــد الطاقــة بأســعار تنافســية بالنســبة لقطــر 
ســتيل؛ باإلضافــة إلــى منتجــات المجموعــة المتنوعــة، والمعاييــر اإليجابيــة للديــن، والــدور الهــام لسياســتها 
العامــة. وقــد تــم اإلشــادة بهــذه المزايــا التنافســية مــن قبــل اثنتيــن مــن أهــم وكاالت التصنيــف االئتمانــي 
العالميــة، ســتاندرد آنــد بــورز وموديــز، واللتــان منحتــا صناعــات قطــر تصنيفــي -AA و AA3 علــى التوالــي، مــع 
ــف  ــت التصني ــدة تح ــة واح ــى درج ــر عل ــات قط ــان صناع ــذان التصنيف ــع ه ــتقرة. ويض ــتقبلية مس ــرة مس نظ

الســيادي لدولــة قطــر، ومــن ضمــن مجموعــة مختــارة مــن الشــركات الصناعيــة العالميــة الكبــرى.
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تحسين الكفاءة
إضافــة الــى مــا ســبق، فــان صناعــات قطــر تعمــل علــى تعظيــم قيمــة أصولهــا التشــغيلية الحاليــة مــن خــال 
العديــد مــن برامــج تطويــر الكفائــة. وقــد باشــرت المجموعــة فعليــًا عــدد مــن هــذه المبــادرات التــي تهــدف 
ــغيلي،  ــز التش ــق التمي ــدف تحقي ــع، به ــل التصني ــل مراح ــر كام ــغيل عب ــة التش ــاءة وفاعلي ــين كف ــى تحس إل

النمــو، وقيمــة مضافةلكافــة أصحــاب المصالــح ذوي الصلــة.

توزيعات األرباح المقترحة
منــذ تأســيس الشــركة فــي عــام 2003، فقــد انتهــج مجلــس اإلدارة وال يــزال ينتهج ممارســة التوزيعات الســخية 
التــي تــوازن مــا بيــن إحتياجــات وطموحــات المســاهمين مــع ضــرورة المحافظــة علــى الســيولة الكافيــة فــي 
ــات  ــل ومتطلب ــال العام ــتثمارات ورأس الم ــات االس ــلبية، واحتياج ــواق الس ــروف األس ــة ظ ــة لمقابل المجموع

التمويــل علــى األســس والمبــادئ الحكيمــة. 
وبنــاء عليــه، فــإن مجلــس اإلدارة يوصــي بإجمالــي توزيعــات عــن الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2014 بواقــع 
ــة  ــن قيم ــبة 70% م ــل نس ــا يمث ــد، وم ــهم الواح ــري للس ــال قط ــادل 7 ري ــا يع ــو م ــري، وه ــال قط ــار ري 4.2 ملي

الســهم اإلســمية.

الخاتمة
فــي الختــام، يســعدني أن أنتهــز هــذه الفرصــة ألتقــدم بالشــكر واالمتنــان لحضــرة صاحــب الســمو الشــيخ 
تميــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر البــاد المفــدى حفظــه اهلل، لرؤيتــه الحكيمــة وتوجيهاتــه الســديدة وقيادتــه 
الرشــيدة. والشــكر موصــول أيضــا لمســاهمينا الكــرام لثقتهــم الكريمــة ودعمهــم، وألعضاء مجلــس اإلدارة، 

وفريــق اإلدارة العليــا ولموظفينــا فــي شــركات المجموعــة إلخاصهــم وتفانيهــم.
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انــه لمــن دواعــي ســرورنا ان نقــدم التقريــر الســنوي الثانــي عشــر لمجلــس اإلدارة عــن األداء المالي والتشــغيلي 
لشــركة صناعــات قطــر، احــدى الشــركات الرائــدة فــي دولــة قطــر وواحــدة مــن كبريــات الشــركات العاملــة 

والمدرجــة فــي منطقــة الشــرق األوســط.

النتائج المالية
 EF-5 ان اربــاح المجموعــة فــي عــام 2014 كانــت مدعومــة بتدشــين وتشــغيل قطــر ســتيل للفــرن الكهربائــي
فــي الربــع األول، وبمشــروع كفــاك الســترداد ثانــي أكســيد الكربــون فــي الربــع الثالــث باإلضافــة الــى متوســط 
ــة  ــت المجموع ــد واجه ــذا، وق ــات. ه ــن البتروكيماوي ــية م ــات الرئيس ــام للمنتج ــال الع ــدة خ ــعار الجي األس
تحديــات كبيــرة مــن خــال اعمــال التطفئــة الممتــدة المخطــط وغيــر المخطــط لهــا والتــي تمــت ماحظتهــا 
عبــر كافــة المصانــع خــال النصــف االول مــن العــام، وكذلــك اســتمرار إنخفــاض أســعار اليوريــا، واالرتفــاع فــي 
المصروفــات التشــغيلية. انــه مــن الضــرورة التأكيــد علــى ان التطفئــة، وظــروف الســوق الحــادة، والتــي مــرت 
بهــا المجموعــة قــد كانــت متوقعــة بدرجــة كبيــرة وتــم التحســب لهــا فــي موازنــة المجموعــة للعــام 2014، 
وهــي ظواهــر طبيعيــة فــي قطــاع الصناعــة التــي تعمــل ضمنهــا المجموعــة، وبصــورة اجماليــة فــان نتائــج 

العــام بكاملــه قــد تجــاوزت موازنــة المجموعــة للعــام 2014.

اإليرادات
بلغــت اإليــرادات المســجلة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2014 مبلغــًا قــدره 6.0 مليــار ريــال قطــري بزيــادة 
ــار الحســابي )رقــم 11(، امــا فــي  ــة بالعــام الماضــي طبقــا للمعي ــار ريــال قطــري مقارن طفيفــة قدرهــا 0.1 ملي
حــال اســتعراض النتائــج بموجــب المعيــار المحاســبي الســابق )رقــم 31( – بافتــراض التوحيــد التناســبي – 
فاإليــرادات يتــم تســجيلها بواقــع 18.2 مليــار ريــال قطــري، بانخفــاض قــدره 1.0 مليــار ريــال قطــري أو مــا نســبته 

ــة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2013. 5.4% مقارن

قطاع البتروكيماويات
أخــذًا فــي االعتبــار المعيار المحاســبي الســابق )رقم 31( التوحيد التناســبي  ، فقــد أغلق قطــاع البتروكيماويات 
العــام بإيــرادات قدرهــا 6.8 مليــار ريــال قطــري بانخفــاض ســنوي هامشــي بمبلــغ 0.5 مليــار ريــال قطــري أو مــا 
ــي  ــة البول ــه، بخاص ــام بأكمل ــن الع ــات ع ــات البتروكيماوي ــة لمنتج ــعار القوي ــط األس ــبته 6.8%. أدى متوس نس
ايثيليــن منخفــض الكثافــة، والبولــي ايثيليــن منخفــض الكثافــة الخطــي، وثاثــي ميثايــل البيوتــال االيثيــر، الــى 
التعويــض الكبيــر عــن تأثيــر عمليــات التطفئــة الممتــدة والمخطــط لهــا، عبــر كافــة المصانــع فــي القطــاع 

خاصــة خــال الســتة أشــهر األولــى مــن عــام 2014.

قطاع األسمدة
اغلــق قطــاع األســمدة الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2014 بإيــرادات قدرهــا 5.5 مليــار ريــال قطــري 
بانخفــاض بلــغ 0.3 مليــار ريــال قطــري أو مــا نســبته 11.2% مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2013. إن االنخفــاض 

ــام  ــي احج ــر ف ــي الكبي ــب التدن ــاء عق ــد ج ــمدة ق ــاع األس ــرادات قط ــي إي ــه ف ــت ماحظت ــذي تم ــنوي ال الس
المبيعــات نتيجــة للتطفئــة المخطــط لهــا وكذلــك لتطفئــة الضمــان التجــاري عبــر العديــد مــن خطــوط انتــاج 

األســمدة، والتدنــي فــي المتوســط المرجــح لســعر اليوريــا.

قطاع الصلب
ســجلت إيــرادات قطــاع الصلــب مبلغــًا قــدره 6.0 مليــار ريــال قطــري للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
ــام 2013.  ــن ع ــرة م ــس الفت ــة بنف ــبته 2.5% مقارن ــا نس ــري أو م ــال قط ــار ري ــت 0.1 ملي ــة بلغ ــادة معتدل 2014، بزي
ان الفائــدة العائــدة مــن اعمــال شــركة الصلــب التابعــة للمجموعــة مــن خــال التدشــين والتشــغيل للفــرن 
الكهربائــي EF-5 الجديــد خــال الربــع األول مــن عــام 2014، تمــت مقابلتهــا جزئيــًا باالنخفــاض المتوســط فــي 
ــات  ــا، والمقارن ــط له ــر المخط ــط وغي ــة المخط ــغيل للتطفئ ــام التش ــاض أي ــليح، وانخف ــان التس ــعار قضب أس

القويــة للعــام الماضــي.

األرباح والهوامش
ــمبر 2014،  ــي 31 ديس ــة ف ــة المنتهي ــنة المالي ــتهاك للس ــاك واالس ــب، االه ــد، الضرائ ــل الفوائ ــاح قب ــت األرب بلغ
مبلغــًا قــدره 6.6 مليــار ريــال قطــري، بانخفــاض بمبلــغ 1.6 مليــار ريــال قطــري أو مــا نســبته 19.4% مقارنــة بعــام 
2013. ان الفــارق الســلبي فــي النتائــج الســنوية قــد جــاء نتيجــة لتأثــر االعمــال بانخفــاض احجــام المبيعــات عقب 
اعمــال التطفئــة الوقائيــة الممتــدة والمخطــط لهــا وتطفئــه الضمــان التجــاري خــال العــام، وتدنــي أســعار 
اليوريــا، وارتفــاع المصروفــات التشــغيلية فــي قطاعــي البتروكيماويــات والصلــب.  بلــغ صافــي الربــح للســنة 
مبلــغ 6.3 مليــار ريــال قطــري بانخفــاض بمبلــغ 1.7 مليــار ريــال قطــري، أي بنســبة 20.8% مقارنــة بنفــس الفتــرة 
مــن عــام 2013، مــع تغيــر ســنوي ســلبي يعــزى لنفــس اســباب فــارق األربــاح قبــل الفوائــد، الضرائــب، االهــاك 

واالســتهاك.

توزيعات األرباح المقترحة
 إن مجلــس اإلدارة وفــي اجتماعهــم الــذي عقــد فــي 8 ينايــر 2015، قــد اقتــرح توزيعات عــن الســنة المنتهية في

31 ديســمبر 2014 بواقــع 4.2 مليــار ريــال قطــري، بمــا يعــادل 7 ريــال قطــري للســهم الواحــد، وبمــا يمثــل70% مــن 
القيمة االســمية للســهم.

الخاتمة
يتقــدم مجلــس االدارة بالشــكر لحضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر البــاد المفــدى،  
ــح  ــن صال ــد ب ــور محم ــعادة الدكت ــس اإلدارة، س ــس مجل ــى رئي ــتراتيجية، وال ــه االس ــة و نظرت ــه الحكيم لرؤيت

الســادة لقيادتــه الرشــيدة، والــى فريــق اإلدارة العليــا ولموظفينــا فــي شــركات  المجموعــة إلخاصهــم.
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يسرني ان اقدم هذه الكلمة الموجزة مستعرضًا فيها اإلنجازات الرئيسية وايضاحات المكتب الرئيسي لعام 
.2014

االستثمارات  والرقابة الداخلية
في  المؤسسة  دور  تعزيز  تم  فقد  االستثمارات،  من  الواسعة  للمحفظة   المستمرة  مراجعاتنا  من  كجزء 
تقييم األداء بفعالية، وأنظمة الحوكمة والرقابة الداخلية لشركات المجموعة التابعة/ الزميلة وذلك بغرض 

تحسين األداء الكلي للمجموعة.
المباشرة،  غير  المجموعة  استثمارات  الى  امتدت  قد  الشاملة  التدقيق  اعمال  فإن  سبق،  ما  الى  إضافة 
وخاصًة شركة قاتوفين، وشكرة قطر للفينيل، وشركة قطر إلنتاج الباستيك، وشركة رأس لفان لألولفينات 
المحدودة وشركة صلب ستيل.  لقد تم دمج العديد من السياسات واإلجراءات المالية واإلستثمارية الجديدة 
الى دليل الحوكمة للمكتب الرئيسي والذي يغطي جوانب االستثمارات والمناقصات، وعاقات المستثمرين، 

وافصاحات المجموعة، وسجل المطلعين والتقارير اإلدارية.

عالقات المستثمرين
والتي  المشتركة،  للمشروعات   IFRS11 المعيار  تبني  بعد  المستثمرين  عاقات  مواد  في  التوسع  الى  إضافة 
احتوت على ماحظات إضافية في البيانات المالية، اإليضاحات المتممة في بيانات التداول الربعية والتفصيلية،  
محليين،  مستثمرين  مع  هاتفية  واجتماعات  فرديًا،  اجتماعًا   70 بإجراء  المستثمرين  عاقات  فريق  قام  فقد 

إقليمية  ترويجية  اجتماعات  عروض  في  أيضًا  المستثمرين  عاقات  فريق  شارك  لقد  ودوليين.  واقليميين 
ودولية. تم تنسيق االجتماعات اإلقليمية من قبل بورصة قطر وقد كان ذا أهمية استراتيجية بالنسبة لدولة 
قطر حيث كان األول من نوعه والذي أتاح للمستثمرين الفرصة للتفاعل مع اكبر الكيانات المدرجة في بورصة 

قطر بعد رفع بورصة قطر الى درجة »االسواق الناشئة« من قبل وكالة مورجان ستانلي. 

العالقات العامة
واصلت المجموعة في تفعيل مسؤوليتها االجتماعية من خال تقديم دعم مالي الى »علـِّم طفا« وهي 
البرامج التي توفر فرصًا  »التعليم للجميع«، بادرة عالمية أنشئت في عام 2012 بحيث تجمع  احدى برامج من 
للتعليم، مع توجه خاص للمجتمعات التي تعاني من الفقر واألزمات. إضافة الى ذلك، فقد قامت المجموعة 
برعاية البطولة العالمية الرابعة والعشرين للرجال لكرة اليد التي أقيمت في قطر. تندرج هذه الرعاية ضمن 
الدور الذي تقوم به صناعات قطر في دعم المبادرات الوطنية، وبالتالي، تعكس دعم المجموعة الستراتيجية 

الدولة نحو الرياضة.

الخاتمـــــة
في الختام فإنني أتقدم بالشكر واالمتنان لسعادة الدكتور/ محمد بن صالح السادة، رئيس مجلس اإلدارة، 
المنتدب،  العضو  الكعبي،  سعد  والسيد/  السابقين،  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  الجدد،  اإلدارة  مجلس  وأعضاء 

وفريق اإلدارة العليا وموظفينا على اخاصهم وتفانيهم في خدمة شركات المجموعة.

عبد الرحمن أحمد الشيبي
المنسق العام لشركة صناعات قطر
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الـرأي
في رأينا، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي الموحد لصناعات قطر 
)ش.م.ق( كما في 31 ديسمبر 2014 وأدائها المالي وتدفقاتها النقديـة الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية 

للتقارير المالية.

متطلبات قانونية وتشريعية أخرى
برأينا أيضًا، أن الشركة تحتفظ بسجات محاسبية منتظمة، كما وقد حصلنا على كافة المعلومات واإلفصاحات التي رأيناها ضرورية 
الشركات  قانون  ألحكام  مخالفات  المالية  السنة  خال  تقع  لم  لدينا  توافرت  التي  المعلومات  حدود  وفي  وأنه  تدقيقنا،   ألغراض 
التجارية القطري رقم )5( لسنة 2002 التي تنطبق على الشركة أو ألحكام النظام األساسي للشركة على وجه قد يؤثر بشكل جوهري 

في نشاط المجموعة أو في مركزها المالي الموحد.

عن ديلويت آند توش الدوحة - قطر        
فــــرع قطــــــر 4 فبراير 2015        

محمد عثمان باهيميا          
شريــــــــــــــك           

سجل مراقبي الحسابات رقم )103(          

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين  الكرام
صناعات قطر ش.م.ق 

 تقرير حول البيانات المالية الموحدة
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لصناعات قطر )ش.م.ق( ) »الشركة« ( وشركتها التابعة 
بـ »المجموعة« ( والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2014  ) يشار إليهم جميعًا 
وكًا من بيانات الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات 
النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصًا ألهم السياسات المحاسبية وإيضاحات تفسيرية 

أخرى.

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
الدولية  للمعايير  وفقًا  عادلة  بصورة  وعرضها  الموحدة  المالية  البيانات  هذه  إعداد  عن  مسؤولة  اإلدارة  إن 
للتقارير المالية ومتطلبات قانون الشركات التجارية القطري، واإلحتفاظ بأنظمة الرقابة الداخلية التي تعتبرها 
اإلدارة ضرورية لغرض إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية، سواء 

كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.

مسؤولية مدقق الحسابات
بتدقيقنا  قمنا  لقد  تدقيقنا.  إلى  إستنادًا  الموحدة  المالية  البيانات  هذه  حول  رأي  إبداء  هي  مسؤوليتنا  إن 
وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم 
من  خالية  الموحدة  المالية  البيانات  كانت  إذا  فيما  معقول  تأكيد  على  للحصول  التدقيق  وإجراء  بتخطيط 

اخطاء جوهرية.

يتضمن التدقيق القيام باجراءات للحصول على بّينات تدقيق ثبوتية للمبالغ واإلفصاحات في البيانات المالية 
مخاطر  تقييم  ذلك  في  بما  الحسابات،  لمدقق  المهني  التقدير  إلى  المختارة  اإلجراءات  تستند  الموحدة. 
القيام  وعند  خطأ.  عن  أو  إحتيال  عن  ناشئة  كانت  سواء  الموحدة،  المالية  البيانات  في  الجوهرية  االخطاء 
والمتعلقة  للمنشأة  الداخلية  الرقابة  إجراءات  اإلعتبار  في  الحسابات  مدقق  يأخذ  المخاطر،  تلك  بتقييم 
باإلعداد والعـرض العادل للبيانات المالية الموحدة، وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب 
الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى المنشأة. يتضمن التدقيق كذلك تقييم 
وكذلك  اإلدارة،  قبل  من  المعدة  المحاسبية  التقديرات  ومعقولية  المتبعة  المحاسبية  السياسات  مائمة 

تقييم العرض االجمالي للبيانات المالية الموحدة.

نعتقد أن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسًا لرأينا حول التدقيق.
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2013 2014
ألف ريال قطري ألف ريال قطري 

 

العمليات المستمرة

5.823.350 5.969.939 إيرادات

)4.023.615( )4.558.401( تكاليف مباشرة

1.799.735 1.411.538 مجمل الربح

6.238.090 4.982.895 حصة من نتائج المشاريع المشتركة

)10.535( 14.675 حصة من نتائج الشركات الزميلة

132.451 184.692 إيرادات أخرى ، بالصافي

111.995 98.137 إيرادات من اإلستثمارات

)207.787( )246.887( مصاريف عمومية وإدارية وبيعية

)59.338( )103.433( تكاليف تمويل وتحّوط غير فعّال من تحوطات التدفق النقدي

8.004.611 6.341.617 ربح السنة من العمليات المستمرة

العمليات غير المستمرة

7.256 -- ربح السنة من العمليات غير المستمرة

8.011.867 6.341.617  ربح السنة

العائد على السهم

من العمليات المستمرة وغير المستمرة

13،24 العائد األساسي والمخفف للسهم )بالريال القطري للسهم( 10،48 

من العمليات المستمرة

13،23 10،48 العائد األساسي والمخفف للسهم )بالريال القطري للسهم(

2013 2014
ألف ريال قطري ألف ريال قطري

8.011.867 6.341.617 ربح السنة

بنود الدخل الشامل األخرى:

العناصر التي يمكن إعادة تصنيفها فيما بعد إلى بيان الربح أو 
الخسارة

11.643 -- حصة من بنود الدخل الشامل األخرى للشركات الزميلة

111.267 109.509 صافي الحركة في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

تحوط التدفقات  النقدية

181.657 108.579 صافي الحركة في القيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي

-- 54.623 تحوط غير فّعال معترف به في بيان الربح أو الخسارة

304.567 272.711 بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

8.316.434 6.614.328 إجمالي الدخل الشامل للسنة

بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

بيان الربح أو الخسارة الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
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2013 2014
ألف ريال قطري ألف ريال قطري 

 

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

3.434.138 3.856.255 عقارات ومصنع ومعدات

177.639 198.364 إستثمارات عقارية

223.132 232.807 إستثمار في شركات زميلة

19.879.279 20.561.861 إستثمار في مشاريع مشتركة

752.708 863.348 إستثمارات متاحة للبيع

41.538 37.310  مواد محفزة

24.508.434 25.749.945 إجمالي الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة

1.848.210 2.143.430 مخزون

1.454.640 1.138.564 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

33.882 81.926 مطلوب من أطراف ذات عاقة

3.585 3.585 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة

7.683.305 6.192.327 نقد وأرصدة لدى البنوك

11.023.622 9.559.832

1.245.747 1.245.747 أصل محتفظ به برسم البيع

12.269.369 10.805.879 إجمالي الموجودات المتداولة

36.777.803 36.555.524 إجمالي الموجودات

حقوق المساهمين والمطلوبات

 حقوق المساهمين

6.050.000 6.050.000 رأس المال

74.999 74.999 إحتياطي قانوني

391.159 500.668 تغيرات متراكمة في القيمة العادلة

)366.276( )203.074( إحتياطي تحوط

27.627.365 27.162.033 أرباح مدورة

33.777.247 33.584.626 إجمالي حقوق المساهمين

2013 2014
ألف ريال قطري ألف ريال قطري 

 

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة

1.662.467 451.802 قروض وتسهيات تحمل فوائد

120.129 143.402 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

81.824 -- مطلوبات مالية أخرى

1.864.420 595.204 إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة

808.857 1.049.406 ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

14.555 61.001 مطلوب إلى أطراف ذات عاقة

312.724 1.210.664 قروض وتسهيات تحمل فوائد

-- 54.623 مطلوبات أخرى

1.136.136 2.375.694 إجمالي المطلوبات المتداولة

3.000.556 2.970.898 إجمالي المطلوبات

36.777.803 36.555.524 إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

 بيان المركز المالي الموحد
كما في 31 ديسمبر 2014

سعادة الدكتور/ محمد بن صالح السادة
وزير الطاقة والصناعة

رئيس مجلس اإلدارة

سعادة الشيخ / أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني
وزير اإلقتصاد والتجارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة
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2013 2014
ألف ريال قطري ألف ريال قطري 

 

األنشطة التشغيلية

8.011.867 6.341.617 ربح السنة

تعديات:

158.119 182.892  إستهاك وإطفاء

32.654 39.283 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

)6.238.090( )4.982.895( حصة من نتائج المشاريع المشتركة

3.279 )14.675( حصة من نتائج شركات زميلة

918 8.558 خسارة من إستبعاد عقارات ومصنع ومعدات

)22.707( )26.998( توزيعات أرباح مستلمة عن اإلستثمارات المتاحة للبيع

59.338 48.810 تكاليف تمويل

504 --
 خسارة من إستبعاد وتغير القيمة العادلة للموجودات المالية

بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة

-- 54.623 تحوط غير فّعال من تحوطات التدفق النقدي

)89.288( )71.380( إيرادات فوائد

)29.607( )20.725( صافي ربح من تعديل القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية

-- 241 خسارة تدني قيمة إستثمارات متاحة للبيع

1.886.987 1.559.351

التغيرات في رأس المال العامل:

)341.388( )295.220( مخزون

)235.649( 268.032
 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا ومطلوب من أطراف ذات

عاقة

153.214 333.644
 ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوب إلى أطراف ذات

عاقة

1.463.164 1.865.807  نقد من األنشطة التشغيلية

)59.338( )48.810( تكاليف تمويل مدفوعة

)213.227( )198.598(  مساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية

)18.624( )16.010( مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة

1.171.975 1.602.389 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

 بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

2013 2014
ألف ريال قطري ألف ريال قطري 

 

األنشطة االستثمارية

4.286 1.995 متحصات من استبعاد عقارات ومصنع ومعدات

)535.025( )611.334(  إضافات عقارات ومصنع ومعدات ومواد محفزة

5.000 5.000 أرباح موزعة مستلمة من شركات زميلة

22.707 26.998 أرباح موزعة مستلمة من إستثمارات متاحة للبيع

-- )1.372( صافي الحركة على إستثمارات متاحة للبيع

3.065 --
 صافي الحركة في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال

 الربح أو الخسارة

5.854.536 4.381.691 أرباح موزعة مستلمة من مشاريع مشتركة

)2.211.850( 1.332.800 صافي الحركة على الودائع الثابتة

89.288 71.380 إيرادات فوائد مستلمة

3.232.007 5.207.158 صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

)216.405( -- تسديد قروض وتسهيات تحمل فوائد

546.225 )312.725(  متحصات من قروض وتسهيات تحمل فوائد

)4.668.247( )6.655.000( توزيعات أرباح مدفوعة

4.338.427 6.967.725 صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

65.555 )158.178( صافي )النقص( / الزيادة في النقد وشبه النقد

1.573.750 1.639.305 النقد وشبه النقد في بداية السنة

1.639.305 1.481.127 النقد وشبه النقد في نهاية السنة
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اإلجمالي أرباح 
مدورة

احتياطي 
تحوط 

تغيرات 
متراكمة 

في 
القيمة 
العادلة

االحتياطي 
القانوني

رأس المال

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

30.334.411 25.039.096 )559.576( 279.892 74.999 5.500.000 الرصيد كما في 1 يناير 2013 

8.011.867 8.011.867 -- -- -- -- ربح السنة

304.567 -- 193.300 111.267 -- -- بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

-- )550.000( -- -- -- 550.000 أسهم مجانية مصدرة

)4.675.000( )4.675.000( -- -- -- -- توزيعات أرباح معلنة لسنة 2012 

)198.598( )198.598( -- -- -- --
مساهمة في صندوق دعم األنشطة 

اإلجتماعية

33.777.247 27.627.365 )366.276( 391.159 74.999 6.050.000 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2013 

اإلجمالي أرباح مدورة احتياطي 
تحوط 

تغيرات 
متراكمة 

في 
القيمة 
العادلة

االحتياطي 
القانوني

رأس المال

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

33.777.247 27.627.365 )366.276( 391.159 74.999 6.050.000 الرصيد كما في 1 يناير 2014 

6.341.617 6.341.617 -- -- -- -- ربح السنة

272.711 -- 163.202 109.509 -- -- بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

)6.655.000( )6.655.000( -- -- -- -- توزيعات أرباح معلنة لسنة 2013

)151.949( )151.949( -- -- -- --
مساهمة في صندوق دعم األنشطة 

اإلجتماعية

33.584.626 27.162.033 )203.074( 500.668 74.999 6.050.000 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2014

 بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
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