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 المختصرة الموحدة المرحلية المالية المعلومات عن المستقل الحسابات لمراقب المراجعة تقرير

 ش.م.ق.  قطر صناعات شركة مساهمي السادة إلى
 
 

 مقدمة

 
لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر المرفق لشركة صناعات قطر ش.م.ق. )"الشركة األم"( وشركاتها 

المرحلية الموحدة المختصرة لألرباح أو الخسائر والدخل  والمعلومات المالية 2017يونيو  30التابعة )معاً "المجموعة"( كما في 
الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن فترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات المشتملة على 

المالية المعلومات د وعرض هذه ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والتفسيرات المتممة األخرى. تعد اإلدارة مسؤولة عن إعدا
"التقارير المالية المرحلية". وتنحصر مسؤوليتنا في إبداء استنتاج  34المرحلية الموحدة المختصرة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 المالية المرحلية الموحدة المختصرة اعتمادا على عملية المراجعة التي قمنا بها.المعلومات حول هذه 

 
 لمراجعةنطاق ا

 
المالية المرحلية من قبل مراقب  المعلومات "مراجعة   2410لقد أجرينا مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي الرتباطات المراجعة رقم 

حسابات مستقل للمنشأة". وتشتمل عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية على االستفسار عن األمور المالية والمحاسبية خاصة من 
المسؤولين وتطبيق إجراءات التحليل المالي وإجراءات المراجعة األخرى. وتقل إجراءات عملية المراجعة في نطاقها عن  األفراد

 فإجراءات عملية التدقيق والتي تتم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، وبالتالي ال تمكننا من الحصول على التأكيد الالزم فيما يخص اكتشا
 التي يمكن تحديدها أثناء عملية التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأي تدقيق.جميع النقاط الجوهرية 

 
 النتيجة

 
 ماستناداً إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستدعي االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم يت

 .""إعداد التقارير المالية المرحلية 34إعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

 فرع قطر -عن برايس وترهاوس كوبرز 
 120155 سجل هيئة قطر لألسواق المالية رقم

 
 
 
 
 

 محمد المعتز

 
 281سجل مراقبي الحسابات رقم 

 الدوحة، دولة قطر
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 صناعات قطر ش.م.ق.
 المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 

 2017يونيو  30الستة أشهر المنتهية في لفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك(

 

 3           جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة      16إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 

 المختصر الموحد المرحلي الخسائر أو األرباح بيان
 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 2016  2017 إيضاح 

 معدلة(-)مراجعة   )مراجعة(  

 957.430.2  596.024.2  اإليرادات
 (571.740.1)  (653.680.1)  تكلفة المبيعات

 386.690  943.343  إجمالي الربح 
     

 514.165  163.188  دخل آخر
 (069.70)  (557.123)  مصروفات عمومية وإدارية

 (413.16)  (279.16)  مصروفات البيع
 (163.7)  (480.5)  تكاليف التمويل

 (987.5)  090.63 5 حصة من نتائج شركات زميلة
 752.240.1  829.220.1 6 حصة من نتائج مشاريع مشتركة

 -  (853.60)  باستخدام طريقة حقوق الملكيةانخفاض قيمة استثمارات محتسبة 
 (207.8)  -  مصروفات أخرى

 813.988.1  856.609.1  ربح الفترة

     
     ربحية السهم

 3.29  2.66 10 الربحية األساسية والمخففة للسهم الواحد )لاير قطري للسهم الواحد(

     
 
 

  
 



 صناعات قطر ش.م.ق.
 المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 

 2017يونيو  30الستة أشهر المنتهية في لفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك(

 

 4          جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة      16إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 
 

     المختصر الموحد المرحلي الشامل الدخل بيان
 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 2016  2017 إيضاح 

 معدلة(-)مراجعة   )مراجعة(  

 813.988.1  856.609.1  ربح الفترة

     
     الخسارة الشاملة األخرى

     بنود قد تصنف الحقا ضمن الربح أو الخسارة
  912.24  702.27 6 صافي الحركة في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية

 (105.47)  (142.102)  لالستثمارات المتاحة للبيعصافي الحركة في القيمة العادلة 
 321.7  750 5 حصة الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة

 (872.14)  (690.73)  الخسارة الشاملة األخرى للفترة

 941.973.1  166.536.1  إجمالي الدخل الشامل للفترة
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 2017يونيو  30الستة أشهر المنتهية في لفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك(

 

 5         جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة      16إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 
 

 المختصر الموحد المرحلي الملكية حقوق في التغيرات بيان
 

 
 رأس 

 المال

 احتياطي 

 قانوني 

المتراكمة التغيرات 

 أرباح مدورة احتياطي التحوط في القيمة العادلة

 إجمالي 

 حقوق الملكية

       

 33.624.604 27.260.592 (131.794) 370.807 74.999 6.050.000 )وفقا للتقرير السابق( 2016ديسمبر  31الرصيد في 

 (49.063) (49.063) - - - - تعديالت السنة السابقة

 33.575.541 27.211.529 (131.794) 370.807 74.999 6.050.000 2016يناير  1الرصيد المعدل في 

       

 1.965.283 1.965.283 - - - - ربح الفترة )كما هو مسجل سابقا(

 23.530 23.530 - - - - (16تعديالت السنة السابقة )إيضاح 

 1.988.813 1.988.813 - - - - ربح الفترة )معدل(

 (14.872) - 32.233 (47.105) - - الشاملة األخرى للفترةالخسارة 

  1.973.941 1.988.813 32.233 (47.105) - - إجمالي الدخل الشامل النصف سنوي

       معامالت مع أصحاب الحصص بصفتهم المالكين

 (3.025.000) (3.025.000) - - - - (11توزيعات األرباح المدفوعة )إيضاح 

 32.524.482 26.175.342 (99.561) 323.702 74.999 6.050.000 معدلة( -)مراجعة  2016يونيو  30الرصيد في 

       

 33.513.965 27.069.762 (54.142) 373.346 74.999 6.050.000 )مدققة( 2017يناير  1الرصيد في 

       

 1.609.856 1.609.856 - - - - ربح الفترة

 (73.690) - 28.452 (102.142) - - للفترةالخسارة الشاملة األخرى 

 1.536.166 1.609.856 28.452 (102.142) - - إجمالي الدخل الشامل النصف سنوي

       معامالت مع أصحاب الحصص بصفتهم المالكين

 (2.420.000) (2.420.000) - - - - (11توزيعات األرباح المدفوعة )إيضاح 

 32.630.131 26.259.618 (25.690) 271.204 74.999 6.050.000 )مراجعة( 2017يونيو  30الرصيد في 
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 6           جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة      16إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 
 

 المختصر الموحد المرحلي النقدية التدفقات بيان

 
 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

  2016  2017 إيضاح 
 معدلة(-)مراجعة   )مراجعة(  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 813.988.1  856.609.1  ربح الفترة
     تعديالت على:

 110.925  174.111  استهالك وإطفاء
 (174)  (24.265)  بالصافي -الخدمة للموظفين مخصص مكافأة نهاية 

 8.207  -  االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع
 -  853.60 5 انخفاض قيمة استثمارات محتسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية

 5.987  (090.63) 5 حصة من نتائج شركات زميلة
 (1.240.752)  (1.220.829) 6 حصة من نتائج مشاريع مشتركة

 2.470  443.5  خسارة استبعاد ممتلكات ومصانع ومعدات
 7.163  480.5  تكاليف التمويل
 (84.223)  (110.051)  إيرادات فوائد

 (25.521)  (23.730)  توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات متاحة للبيع

 772.895  841.350  التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
     التغيرات في رأس المال العامل:

 296.276  (311.274)  مخزون
 (33.785)  757.44  ذمم مدينة تجارية وأخرى 

 522.029  047.314 7 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 (226.140)  439.45  ذمم دائنة ومستحقات ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

 1.331.275  773.480  الناتج من األنشطة التشغيليةالنقد 
 (111.412)  (757.71)  مساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي

 1.219.863  016.409  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

     
     التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية

 100  -  ومصانع ومعداتمتحصالت من استبعاد ممتلكات 
 (65.899)  (45.184)  إضافات لممتلكات ومصانع ومعدات 

 825.014  191.377.1  الحركة في الودائع الثابتة
 25.521  730.23  توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات متاحة للبيع

 995.263  385.766 6 توزيعات أرباح مستلمة من مشاريع مشتركة
 5.000  000.40  مستلمة من شركات زميلة توزيعات أرباح

 84.223  051.110  إيرادات فائدة مقبوضة
 -  (320.98)  قرض لشركة زميلة

 1.869.222  853.173.2  صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

     
     التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية

 (7.163)  (5.480)  تكاليف التمويل المدفوعة
 (225.286)  (225.286) 9 سداد القروض

 -  (9.548)  الحركة في حسابات توزيعات األرباح
 (3.025.000)  (2.410.452)  توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين

 (3.257.449)  (2.650.766)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

     
 (168.364)  (897.67)  وشبه النقدصافي النقص في النقد 

 956.264  323.964  النقد وشبه النقد في بداية الفترة

 787.900  426.896 8 النقد وشبه النقد في نهاية الفترة 
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 الشركة عن معلومات .1

( من قانون الشركات 68وفقاً للمادة ) 2003أبريل  19صناعات قطر ش.م.ق. )"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة تأسست في دولة قطر في 
( لسنة 33سنة بموجب القرار رقم ) 50وذلك لمدة ، 2015لسنة  11، والتي تم استبدالها بالقانون رقم 2002لسنة ( 5التجارية القطري رقم )

الصادر عن وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطر. وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر.  يقع مكتب المجموعة المسجل في الدوحة، دولة  2003
 قطر.

 
والتي تضمنت أحكاما  2017فبراير  28والمنعقدة بتاريخ  تقوم المجموعة حاليا بتحديث نظامها األساسي وفقا لقرارات الجمعية العامة غير العادية

 . 2015لسنة  11تتوافق مع قانون الشركات التجارية القطري المحدث رقم 
 

 .اإلمارات العربّية المتحدة دولةو يعاً بـ "المجموعة"( في دولة قطرإليهم جم )يشارتعمل صناعات قطر وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة 
 

خالل شركات المجموعة، تعمل صناعات قطر في ثالثة قطاعات رئيسية مختلفة: البتروكيماويات واألسمدة والصلب.  وقد تم اإلفصاح عن من 
. فيما يلي هيكلة المجموعة والتي تم إدراجها في هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة 13المزيد من المعلومات عن أنشطة المجموعة باإليضاح 

 تصرة:المخ
 
 نسبة الملكية بلد التأسيس نوع العالقة 
    

 %100 قطر شركة تابعة شركة قطر ستيل )ش.م.ق( 
 %100 اإلمارات العربّية المتحدة شركة تابعة شركة قطر ستيل )م.م.ح( )دبي(

 %100 قطر شركة تابعة قطر ستيل لالستثمارات الصناعية ش.ش.و
 %100 قطر شركة تابعة ش.ش.و.قطر ستيل لتصنيع الحديد المسلح 

 
ات ككما تتضمن المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة حصة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لشركات المشاريع المشتركة والشر

 الزميلة التالية باستخدام طريقة حقوق الملكية:
 
 نسبة الملكية بلد التأسيس نوع العالقة 
    

 %80 قطر مشروع مشترك للبتروكيماويات )قابكو( ش.م.ق شركة قطر
 %75 قطر مشروع مشترك شركة قطر لألسمدة الكيماوية )قافكو( ش.م.ق.م.

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

 %31.03 المملكة العربية السعودية شركة زميلة شركة صلب ستيل
 %50 قطر شركة زميلة قطر لتغليف المعادن ذ.م.م.شركة 

 %25 البحرين شركة زميلة شركة فوالذ القابضة ش.م.ب
 

 من قبل رئيس 2017يونيو  30تم التصريح بإصدار هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 .2017أغسطس  8رئيس مجلس اإلدارة بتاريخ  ونائبوالعضو المنتدب  مجلس اإلدارة

 
، وذلك من قبل عدد من الدول األعضاء في مجلس 2017مع دولة قطر مع بداية شهر يونيو للعام  النقلتم قطع العالقات الدبلوماسية وجسور 

ية المتحدة، واستثمارات في مملكة البحرين لدى المجموعة شركة تابعة في دولة اإلمارات العرب يوجد التعاون الخليجي وبعض الدول األخرى.
ألنشطة على افيها  حظر تم فرضوالمملكة العربية السعودية كما تقوم المجموعة باستيراد وتصدير منتجات الصلب ذات الصلة من الدول التي 

 .الضرورة تستدعيه لما وفقاً  واألنشطة العمليات سير على تعديالت وتقوم بإجراء الحصار أثر كثب عن تراقب اإلدارة إن التجارية.
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 الهامة المحاسبية والسياسات اإلعداد أساس .2

 أساس اإلعداد 2-1

 
"إعداد  34وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي  2017يونيو  30تم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة عن الستة أشهر المنتهية في 

 التقارير المالية المرحلية". 
 

المختصرة ال تتضمن جميع اإليضاحات واإلفصاحات التي عادة ما تتضمنها البيانات المالية السنوية. الموحدة إن هذه المعلومات المالية المرحلية 
ادرة عن وأي إعالنات عامة ص 2016ديسمبر  31وتبعا لذلك، ينبغي قراءة هذا التقرير مع البيانات المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في 

 المجموعة خالل فترة التقرير المرحلي.
 

المالية المرحلية الموحدة المختصرة باللاير القطري، وهو عملة العرض والعملة الوظيفية للمجموعة وتم تقريب جميع القيم إلى المعلومات تم إعداد 
 أقرب ألف لاير قطري ما لم يذكر خالف ذلك.

 

 السياسات المحاسبية    2-2
 

المالية المرحلية الموحدة المختصرة متطابقة مع تلك المتبعة في إعداد المعلومات المالية المعلومات تعتبر السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد 
. إال 2017يناير  1، باستثناء تطبيق المعايير المعدلة السارية المفعول اعتبارا من 2016ديسمبر  31السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 أنها ال تؤثر بشكل جوهري على المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة.
 
 المعايير الجديدة والمعدلة التي قامت المجموعة بتطبيقها (أ)
 

حاسبية أو ن تقوم بتغيير سياساتها المبدأ تطبيق عدد من المعايير الجديدة أو المعدلة في فترة التقرير الحالية. ومع ذلك، لم يتوجب على المجموعة أ
 إجراء تعديالت بأثر رجعي نتيجة لتطبيق هذه المعايير.

 
 المعايير الجديدة والمعدلة التي لم تقم المجموعة بعد بتطبيقها (ب)
 

قها بشكل مبكر من قبل والتي لم يتم تطبيلقد تم إصدار بعض المعايير وتفسيرات المعايير المحاسبية الجديدة التي ال تعد إلزامية لفترة التقرير الحالية 
 المجموعة. تقييم المجموعة ألثر هذه المعايير والتفسيرات الجديدة مبين أدناه.

 

  األدوات المالية، يتناول تصنيف وقياس وإلغاء االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية، 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ،
، ولكن 2018يناير  1ديدة لمحاسبة التحوط ونموذج جديد النخفاض قيمة الموجودات المالية. ال يتوجب تطبيق المعيار حتى ويدخل قواعد ج

 قبل موعده اإللزامي.  9يسمح تطبيقه بشكل مبكر.  تقوم المجموعة حالياً بتقييم إذا ما كان يجب عليها تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 الموجودات المالية المحتفظ بها من قبل المجموعة في أدوات حقوق الملكية التي يتم تصنيفها حاليا باعتبارها متاحة للبيع والتي يتاح لهتتمثل ا
 فخيار الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة؛ وتبعا لذلك فإن المجموعة ال تتوقع أن يكون لهذه المتطلبات الجديدة تأثير جوهري على تصني

 ياس موجوداتها المالية.وق
 

مة يلن يكون هناك أي تأثير على تسجيل الشركة للمطلوبات المالية، حيث تؤثر المتطلبات الجديدة على تسجيل المطلوبات المالية المسجلة بالق
العادلة من خالل الربح أو الخسارة وليس لدى المجموعة أي من هذه المطلوبات. وتم تحويل قواعد إلغاء االعتراف من المعيار المحاسبي 

 األدوات المالية": القياس واالعتراف" ولم يتم تغييرها.“ 39لي رقم الدو
 

ويقتضي نموذج انخفاض القيمة الجديد االعتراف بمخصصات انخفاض القيمة بناء على خسائر االئتمان المتوقعة عوضا عن خسائر االئتمان 
على الموجودات المالية المصنفة بالتكلفة المطفأة وأدوات الدين  . وينطبق39المتكبدة فقط، كما هو الحال وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

"اإليرادات من العقود  15المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وموجودات العقد بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
عقود الضمانات المالية. وعلى الرغم من أن المجموعة لم تنفذ بعد المبرمة مع العمالء" وذمم اإليجار المدينة وارتباطات القروض وبعض 

 تقييما تفصيليا لكيفية تأثر مخصصات انخفاض القيمة نتيجة للنموذج الجديد، إال أنه قد ينتج عن ذلك االعتراف المبكر بخسائر االئتمان.
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 )تتمة( الهامة المحاسبية والسياسات اإلعداد أساس .2

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   2-2

 
 المعايير الجديدة والمعدلة التي لم تقم المجموعة بعد بتطبيقها )تتمة(   )ب
 

كما يقدم المعيار الجديد شروط موسعة لإلفصاح وتغيرات في العرض. ومن المتوقع أن تعمل على تغيير طبيعة وحجم إفصاحات المجموعة فيما 
 المالية ال سيما في السنة التي يتم فيها تطبيق المعيار الجديد.يخص أدواتها 

 
 
 

  إيرادات من العقود المبرمة مع العمالء"، والذي صدر من قبل مجلس المعايير المحاسبية الدولي 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم" ،
والذي يتناول اإليرادات الناشئة عن بيع البضائع  18لدولي رقم لالعتراف باإليرادات. وسوف يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي ا

 الذي يتناول عقود اإلنشاءات. 11وتقديم الخدمات عالوة على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

باتباع منهج  معيارويستند المعيار الجديد على مبدأ االعتراف باإليرادات عند تحويل السيطرة على البضائع أو الخدمات إلى العميل. ويسمح ال
للتطبيق بأثر رجعي بالكامل أو منهج معدل للتطبيق بأثر رجعي. ويسري المعيار الجديد للفترات المرحلية األولى ضمن فترات التقارير 

 ، ويسمح بالتطبيق المبكر.2018يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 

الجديد على البيانات المالية للمجموعة وقد حددت المجاالت التالية التي من المحتمل أن تتأثر وتقوم اإلدارة حاليا بتقييم تأثيرات تطبيق المعيار 
 بفعل ذلك.

 
التكاليف التي يتم تسجيلها حاليا كمصروفات قد يتطلب األمر االعتراف بها كأصل  بعض-العقدالمحاسبة عن التكاليف المتكبدة عند تنفيذ 

عرضا منفصال  15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  يشترط-، وكذلك حقوق اإلرجاع 15الية رقم بموجب المعيار الدولي للتقارير الم
 بالميزانية العمومية لحق استرداد البضائع من العميل وااللتزام بالتعويض.

 
صيلية ف تقوم الشركة بعمل تقييمات تففي هذه المرحلة، ال يمكن للمجموعة تقدير تأثير القواعد الجديدة على البيانات المالية للمجموعة. وسو

 .2018يناير  1لتأثير ذلك على فترة الستة أشهر القادمة. ال تتوقع المجموعة أن يتم تطبيق المعيار الجديد قبل 
 

  الميزانية . وسوف ينتج عنه االعتراف بجميع اإليجارات ب2016"اإليجارات" والذي صدر في يناير  16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
م االعمومية، ألنه تم استبعاد الفصل بين اإليجارات التشغيلية والتمويلية. وبموجب المعيار الجديد، يتم االعتراف باألصل )الحق في استخد

حاسبة مالعين المؤجرة( وااللتزام المالي بسداد اإليجارات. لكن ثمة استثناء وحيد لإليجارات قصيرة األجل ومنخفضة القيمة. ولن تتغير 
 المؤجرين بشكل جوهري.

 
وسوف يؤثر المعيار بشكل أساسي على محاسبة اإليجارات التشغيلية للمجموعة. وفي تاريخ التقرير، فإن المجموعة لديها ارتباطات إيجارات 

ينتج عن هذه االرتباطات مليون لاير قطري. ومع ذلك، فإن المجموعة لم تحدد بعد إلى أي مدى سوف  227تشغيلية غير قابلة لإللغاء بقيمة 
 االعتراف باألصل وااللتزام للمدفوعات المستقبلية وكيفية تأثير ذلك على ربح المجموعة وتصنيف التدفقات النقدية.

 
وقد يتم استثناء اإليجارات القصيرة األمد والمنخفضة القيمة وقد تؤول بعض االرتباطات إلى الترتيبات التي لن تتأهل كإيجارات بموجب 

 .16معيار الدولي للتقارير المالية رقم ال
 

. وفي هذه المرحلة، ال تنوي المجموعة تطبيق المعيار الجديد قبل 2019يناير  1ويعتبر المعيار إلزاميا للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 موعده الفعلي.

 
 يالت صدرت ولكنها غير سارية المفعول بعد. لم تقم المجموعة في أي وقت سابق بتطبيق أي معايير أخرى أو تفسيرات أو تعد
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 التقدير من التأكد عدم لحاالت الرئيسية والمصادر الهامة األحكام 3

المختصرة يقتضي أن تقوم اإلدارة باستخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في عملية الموحدة إن إعداد المعلومات المالية المرحلية 
 المحاسبية والمبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.تطبيق السياسات 

 
ها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة تستخدماوعند إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة، فإن األحكام الهامة التي 

، 2016ديسمبر  31ادر األساسية األخرى لتقدير حاالت عدم التأكد هي ذاتها التي تم تطبيقها على البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في والمص
 (. 5باستثناء التغييرات في التقديرات المطلوبة في تحديد انخفاض قيمة االستثمار في شركة زميلة )اإليضاح 

 

  ومعدات ومصانع ممتلكات 4

 نيمبا 
آليات مصانع 

 ومعدات
معدات ثقيلة 

 متحركة
 أثاث

 وتجهيزات
محرك 

 تمركبا
 حاسب آلي

 معدات

أعمال 
 رأسمالية

 اإلجمالي قيد التنفيذ 

         
         2016ديسمبر  31في 

 6.704.531 213.680 61.525 642 32.441 41.437 5.655.083 699.723 التكلفة
 (2.968.959) - (48.715) (638) (27.847) (18.495) (2.513.958) (359.306) االستهالك المتراكم

 (64.594) - - - - - (64.594) - انخفاض القيمة المتراكم

 3.670.978 213.680 12.810 4 4.594 22.942 3.076.531 340.417 صافي القيمة الدفترية

         
         2017يونيو  30في 

 3.670.978 213.680 12.810 4 4.594 22.942 3.076.531 340.417 احيةاالفتتصافي القيمة الدفترية 
 45.184 45.184 - - - - - - إضافات
 - (13.881) 996 - 555 133 11.890 307 تحويالت

 (17.256) - (702) (20) - (112) (16.422) - استبعادات
 (111.174) - (2.606) (1) (495) (1.398) (95.471) (11.203) تكلفة االستهالك

 11.813 - 700 20 - 109 10.984 - تكلفة استهالك االستبعادات

 3.599.545 244.983 11.198 3 4.654 21.674 2.987.512 329.521 صافي القيمة الدفترية الختامية

         
         2017يونيو  30في 

 6.732.459 244.983 61.819 622 32.996 41.458 5.650.551 700.030 التكلفة
 (3.068.320) - (50.621) (619) (28.342) (19.784) (2.598.445) (370.509) االستهالك المتراكم

 (64.594) - - - - - (64.594) - انخفاض القيمة المتراكم

 3.599.545 244.983 11.198 3 4.654 21.674 2.987.512 329.521 صافي القيمة الدفترية

 الملكية حقوق طريقة باستخدام محتسبة زميلة شركات في استثمارات 5

 :2017يونيو  30القيمة الدفترية لالستثمارات المحتسبة وفقا لطريقة حقوق الملكية تم تغييرها كالتالي في فترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 
 يونيو  30

2017  
 يونيو 30

2016 

 )مراجعة(  )مراجعة( 

    

 1.396.261  1.451.409 الرصيد في بداية الفترة

 (5.987)  63.090 حصة من النتائج للفترة من الشركات الزميلة

 7.321  750 صافي الحصة من الدخل الشامل اآلخر للفترة من الشركات الزميلة

 -  (60.853) (1خسائر انخفاض القيمة )

 (5.000)  (40.000) توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

 1.392.595  1.414.396 الفترةالرصيد في نهاية 
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  )تتمة( الملكية حقوق طريقة باستخدام محتسبة زميلة شركات في استثمارات  5

، قامت المجموعة باالعتراف بحصتها من صافي النتائج والدخل الشامل اآلخر من أحد شركاتها 2017يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 
 اإلدارة. الزميلة بناء على حسابات

 

 االستثمار في شركات زميلة: حسابات القيمة االستخدامية

 
عند وجود دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة، تقوم المجموعة باختبار ما إذا كانت االستثمارات المجموعة  تقومالمحاسبية، وفقا للسياسة 

ثمار على حدة بناء است فترة تقرير. تم تحديد المبلغ القابل لالسترداد من كلالهامة في الشركات الزميلة قد تعرضت ألي انخفاض في القيمة في كل 
 القيمة االستخدامية، والتي تقتضي وضع افتراضات لها. على حساب

 
وات. ويتم نالتدفقات النقدية على أساس الموازنات المالية إلدارة الشركة الزميلة والتي تغطي فترة خمس س العمليات الحسابية توقعات وتستخدم هذه

عات المدرجة قاستنتاج التدفقات النقدية ما بعد فترة الخمس سنوات باستخدام معدالت النمو التقديرية الموضحة أدناه. تتفق معدالت النمو هذه مع التو
 في تقارير المجال الصناعي الخاص بالبلد الذي تعمل فيه كل شركة زميلة.

 
 يوضح الجدول التالي االفتراضات الرئيسية:

 

 شركة صلب ستيل ©شركة فوالذ القابضة ش.م.ب  

   

 %16 %5 متوسط معدل النمو السنوي لحجم المبيعات )%(

 %4 %3 معدل النمو طويل األجل )%(

 %19 %15 متوسط إجمالي هامش الربح في الموازنة )%(

 %12 %12 معدل الخصم )%(

 

 على حدة كالتالي:حددت اإلدارة القيم المخصصة لالفتراضات الرئيسية كل 

 

 المنهج المستخدم في تحديد القيم االفتراض

  

متوسط معدل النمو السنوي لحجم 
 المبيعات )%(

متوسط معدل النمو السنوي على مدار فترة الخمس سنوات المتوقعة؛ استنادا إلى األداء السابق وتوقعات اإلدارة لتطور 
 السوق.

 معدل النمو طويل األجل )%(
متوسط معدل النمو المرجح المستخدم الستنتاج التدفقات النقدية التي تتجاوز فترة الموازنة. وتتطابق المعدالت ويمثل ذلك 

 مع التوقعات المدرجة في تقارير المجال الصناعي.

متوسط إجمالي هامش الربح في 
 الموازنة )%(

 استنادا إلى األداء السابق وتوقعات اإلدارة بخصوص المستقبل.

 عكس المخاطر المحددة المرتبطة بالمجال الصناعي ذي العالقة والدول التي تعمل فيها الشركات الزميلة.ي خصم )%(معدل ال
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  )تتمة( الملكية حقوق طريقة باستخدام محتسبة زميلة شركات في استثمارات  5

 شركة صلب ستيل (1)
 

وهي شركة زميلة، انخفاضا كبيرا في عملياتها وواجهت مشكالت للسيولة ولم تستوف بعض شروط  خالل الفترة الحالية،شهدت شركة صلب ستيل، 
 .، وكذلك الحالة االقتصادية المستقرة التي تعمل فيها الشركة الزميلةصنعمفروضة على التصدير، وموقع المالدين. وقد نتج هذا الوضع عن القيود ال

 
سجيل تتقييم ما إذا كان هناك حاجة للقيمة، بحيث قامت إدارة المجموعة بإجراء تقدير للقيمة االستخدامية لتشير هذه الظروف إلى وجود انخفاض في ا

نخفاض في القيمة. ولتحقيق ذلك، تم استخدام خطة أعمال حديثة، والتي وضعت في الحسبان التغيرات األخيرة في ظروف السوق والنظرة تكلفة ا
المستخدمة  تم عرض االفتراضاتالسماح للشركة بالتصدير بحرية. وييرات الرئيسية في ظروف السوق الحالية هو المتوقعة لألعمال. وكان أحد التغ

 في الجدول أعاله. 
 

مليون لاير قطري وذلك عن  60.8، باالعتراف بتكلفة انخفاض القيمة بمبلغ 2017يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في قامت المجموعة 
 .2017يونيو  30مليون لاير قطري کما في  189تيل حيث خلصت إلى القيمة الدفترية التي تمثل القيمة القابلة لالسترداد بمبلغ شرکة صلب س

 
الرئيسية  تيبين الجدول التالي حساسية القيمة االستخدامية للتغيرات في االفتراضات الرئيسية. يلخص الجدول تأثير الزيادة/ النقصان في االفتراضا

 انخفاض القيمة واألرباح النصف سنوية؛  مبلغالمستخدمة في حساب القيمة االستخدامية على 
 

 التغير في االفتراض 
 يصل الى مةانخفاض القيمبلغ 

 ألف لاير قطري
 األثر على الربح النصف سنوي

 ألف لاير قطري

 
زيادة أو نقص 

 نسبةب
 نقص في االفتراض زيادة في االفتراض نقص في االفتراض زيادة في االفتراض

 48.940 (42.366) (11.913) (103.219) %0.5 معدل الخصم )%(

 (34.116) ال ينطبق (94.969) ال ينطبق %0.5 معدل النمو طويل األجل )%(

متوسط إجمالي هامش الربح في 
 الموازنة )%(

1% (42.088) (75.316) 18.765 (14.436) 

متوسط معدل النمو السنوي لحجم 
 المبيعات )%(

1% (47.801) (107.784) 13.052 (46.931) 

 
من يس لب ستيل. وبالتالي، صلاالقتصاد الذي تعمل فيه شركة  في تضخممعدل اله اإلدارة مساويا لتستخدممعدل النمو طويل األجل الذي ا إن

 االفتراض.تجاه هذا زيادة الحساسية  المعقول

 
 ©شركة فوالذ القابضة ش.م.ب  (2)
 

 انتكوحيث أنه تم االعتراف بتكلفة االنخفاض في قيمة االستثمار في شركة فوالذ القابضة في فترات سابقة، فقد قامت المجموعة بتقييم ما إذا 
 التغيرات في القيمة القابلة لالسترداد قد تتطلب وضع تكلفة إضافية أو عكس االنخفاض في القيمة.

 
روضة عاستخدمت اإلدارة الموازنات المعتمدة لوضع تقديرها للمبلغ القابل لالسترداد لشركة فوالذ القابضة، واستخدمت االفتراضات الرئيسية الم

 30ة في القيمة الدفترية لشركة فوالذ القابض االستخداميةلتحليل الذي تم إجراؤه، من المتوقع أن تتجاوز القيمة في الصفحة السابقة. واستنادا إلى ا
مليون لاير قطري. ومع ذلك، فإن القيمة القابلة لالسترداد لهذه الشركة الزميلة تساوي قيمتها الدفترية إذا تغيرت االفتراضات  52بمبلغ  2017يونيو 

 الرئيسية )مع بقاء االفتراضات األخرى ثابتة( على النحو التالي:
 

 إلى من 

 %4.6 %5 متوسط معدل النمو السنوي لحجم المبيعات )%(

 %14 %15 متوسط إجمالي هامش الربح في الموازنة )%(

 %2.4 %3 معدل النمو طويل األجل )%(

 %12.4 %12 معدل الخصم )%(

 
في ه خفاض في القيمة المعترف باالنترى اإلدارة أن من الممكن حدوث تغيرات في االفتراضات بشكل معقول، وبالتالي فقد خلصت إلى أن عكس 

  يعتبر سابقا ألوانه في الوقت الحالي. الماضي 
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 الملكية حقوق طريقة باستخدام محتسبة مشتركة مشاريع في استثمارات 6

 يونيو  30 
2017 

 
 2016يونيو  30

 معدلة(-)مراجعة   )مراجعة( 

    
 19.606.193  18.342.580 الرصيد في بداية الفترة

 1.240.752  1.220.829 من نتائج الفترة من المشاريع المشتركةحصة 
 24.912  27.702 حصة الدخل الشامل اآلخر من المشاريع المشتركة للفترة

 (995.263)  (766.385) توزيعات أرباح مستلمة من مشاريع مشتركة

 19.876.594  18.824.726 الرصيد في نهاية الفترة

 عالقة ذات أطراف 7

 معامالت األطراف ذات العالقة:    7-1
 

ي تخضع تتمثل األطراف ذات العالقة الشركات المرتبطة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة العليا للمجموعة والمنشآت ال
ل تسعير وشروط هذه المعامالت من قبللسيطرة أو السيطرة المشتركة أو التي تخضع لنفوذ هؤالء األطراف بشكل جوهري. يتم اعتماد سياسات ال

 إدارة المجموعة.
 

 فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد المختصر:
 

 وخدمات مقدمة ألطراف ذات عالقةبضائع 
 رسوم إدارية إيرادات أخرى مبيعات  

    
    )مراجعة( 2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

    
    الشركات الزميلة وشركاتها التابعة

 1.021 - 36.912 شركة قطر لتغليف المعادن ذ.م.م.

 - - 65.131 شركة صلب ستيل

 - 6.665 - شركة صلب ش.م.ب.
    

    منشآت خاضعة للسيطرة المشتركة

 - 27 - شركة غزال

 102.043 6.692 1.021 

 4.824 1.429 125.871 )مراجعة( 2016يونيو  30الستة أشهر المنتهية في لفترة 
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 اإليضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

 

14 
 

 )تتمة( العالقة ذات األطراف  7

 
 وخدمات مستلمة من أطراف ذات عالقةبضائع 

 مصروفات إدارية مشتريات 

   
   )مراجعة( 2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

   
   الشركة األم األساسية

 3.402 56.656 قطر للبترول  
   

   الشركات الزميلة وشركاتها التابعة
 - 15 شركة قطر لتغليف المعادن ذ.م.م.

 - 234.363 البحرين ستيل )ش.م.ب(
   

   مشروع مشترك
 228 - قافكو
 544 - قابكو

   
   منشآت خاضعة للسيطرة المشتركة

 8.271 - مدينة مسيعيد الصناعية
 - 27.055 غزالشركة 

 - 4.376 شركة قطر للوقود ش.م.ق. )وقود(

 322.465 12.445 

 12.819 286.271 )مراجعة( 2016يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 أرصدة األطراف ذات العالقة    7-2
 

 المختصر:فيما يلي األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي المرحلي الموحد 
 

  
 يونيو  30

2017  
 ديسمبر 31

2016 
 )مدققة(  )مراجعة( العالقة 

     مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
     لة:متداو

 481.920  338.409 مشروع مشترك شركة قطر للبتروكيماويات ش.م.ق
 58.460  53.605 شركة زميلة شركة صلب ستيل

 129.790  20.645 شركة زميلة شركة قطر لتغليف المعادن ذ.م.م.

 شركة غزال ش.م.ق
منشأة خاضعة للسيطرة 

 1.284  - المشتركة
 2.547  613 شركة زميلة شركة صلب

  413.272  674.001 
 -  (53.318)  ناقصا: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها*

  359.954  674.001 

     
     غير متداولة:

 -  98.320 شركة زميلة شركة فوالذ القابضة ش.م.ب

 
ف و*  تمثل مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها انخفاضا في القيمة المحتسبة خالل الفترة مقابل الذمم المدينة من شركة صلب ستيل نظرا لظر

وتعتقد اإلدارة أن نمط سداد هذا الرصيد في الماضي يشير إلى أن األمر قد يستغرق وقتا طويال حتى يتم تحصيله. وبالتالي،  السيولة للشركة الزميلة.
 فإن استرداد أي مبلغ مستقبلي سيتم االعتراف به باعتباره عكسا لمخصصات انخفاض القيمة.

  



 صناعات قطر ش.م.ق.
 المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 
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 اإليضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

 

15 
 

 )تتمة( العالقة ذات األطراف  7

 
 يونيو  30  

2017 
 ديسمبر 31 

2016 
 )مدققة(  )مراجعة( العالقة 

     مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة:
 17.330  22.735 الشركة األم األساسية قطر للبترول

 -  5.234 شركة زميلة شركة غزال ش.م.ق
 1.280  4.431 شركة زميلة مدينة مسيعيد الصناعية

 87.531  98.458 شركة زميلة شركة ستيل البحرين ش.م.ب. )ج(
 -  269 منشأة خاضعة للسيطرة المشتركة شركة قطر ستيل ش.م.ق. )وقود(

  131.127  106.141 

 

 بنود وشروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة
 

ديسمبر  31في وكما  2017يونيو  30يتم اعتماد عمليات البيع والشراء من األطراف ذات العالقة من قبل اإلدارة. تعتبر األرصدة القائمة كما في 
 غير مضمونة وبدون فائدة. ليس هناك ضمانات مقدمة أو مستلمة ألي من ذمم األطراف ذات العالقة المدينة أو الدائنة. 2016

 
 ضمانات أخرى لدى أطراف ذات عالقة

 
 579ه الضمانات في نهاية الفترة ما قيمتقدمت المجموعة ضمانات بنكية لشركاتها الزميلة فيما يتعلق بقروضها من البنوك الخارجية. بلغ إجمالي 

 مليون لاير قطري(. 598: 2016مليون لاير قطري )
 

 مكافآت موظفي اإلدارة العليا
 

 يوضح الجدول أدناه مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا خالل الفترة:
 

 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في  

 2017  2016 

 )مراجعة(  )مراجعة( 

    
 4.629  4.844 بدل حضور االجتماعات لمجلس اإلدارة

 9.144  8.638 منافع قصيرة األجل لموظفي اإلدارة الرئيسيين
 344  356 مساهمات في صندوق تقاعد الموظفين القطريين

 13.838  14.117 
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 النقد وشبه النقد 8

 يونيو  30 
2017 

 ديسمبر 31 
2016 

 )مدققة(  )مراجعة( 

    
 1.098.144  1.039.795 األرصدة البنكية والنقد

 
 ألغراض بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد المختصر، تتكون األرصدة البنكية والنقد مما يلي:

 
 يونيو  30 

2017 
 ديسمبر 31 

2016 
 )مدققة(  )مراجعة( 

    
 1.098.144  1.039.795 األرصدة البنكية والنقد

 (133.821)  (143.369) ناقصا: حسابات توزيع األرباح

 964.323  896.426 النقد وشبه النقد

 
مليون لاير قطري(، والتي ترتبط بهامش  109: 2016ديسمبر  31مليون لاير قطري ) 86تشمل األرصدة البنكية والنقدية نقداً محجوزاً تبلغ قيمته 

 نقدي تم إيداعه لدى أحد البنوك مقابل ضمان لصالح أحد الشركات الزميلة للمجموعة. 

 القروض 9

 :2017يونيو  30الستة أشهر المنتهية في قد تغيرت أرصدة القروض كالتالي خالل فترة 
 

 اإلجمالي     

      

 676.329     الرصيد كما في بداية الفترة

 (225.286)     مبالغ مسددة

 451.043     الرصيد في نهاية الفترة 

 
 وتم عرض القروض في بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر كالتالي:

 

 
 يونيو  30

2017  
 ديسمبر  31

2016 

 )مدققة(  )مراجعة( 

    

 225.758  - الجزء غير المتداول

 450.571  451.043 الجزء المتداول

 451.043  329.676 

 
  



 صناعات قطر ش.م.ق.
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 والمخففة األساسية السهم ربحية 10

ة خالل المتوسط المرجح لعدد األسهم المستحقيتم احتساب الربحية األساسية للسهم الواحد بقسمة األرباح للفترة والعائدة لحملة حقوق الملكية على 
 الفترة كالتالي:

 
 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 
2017 

  )مراجعة(
2016    

 معدلة( -)مراجعة
    

 1.988.813  1.609.856 ربح الفترة
 605.000  605.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم المستحقة خالل الفترة )باآلالف(

 3.29  2.66 الربحية األساسية والمخففة للسهم الواحد )باللاير القطري للسهم الواحد(

 
 امها.دإن مبالغ الربحية األساسية والمخففة للسهم متساوية، حيث لم تصدر المجموعة أي أدوات لها تأثير على الربحية األساسية للسهم عند استخ

 مدفوعة أرباح توزيعات 11

رياالت قطرية  4بقيمة  2016توزيعات أرباح عن عام  2017فبراير  28الفترة، في اجتماعهم السنوي المنعقد بتاريخ خالل اعتمد المساهمون 
مليون لاير  3.025وبلغت قيمتها  2015رياالت قطرية للسهم الواحد عن عام  5: 2016مليون لاير قطري ) 2.420لكل سهم وتصل قيمتها إلى 

 قطري(. 

 المحتملة المطلوبات 12

مال عن لدى المجموعة مطلوبات محتملة فيما يتعلق بالضمانات البنكية والضمانات األخرى والمطالبات القانونية وأمور أخرى ناشئة في سياق األكا
 .االعتيادية والتي ال يتوقع أن ينتج عنها مطلوبات جوهرية

 
 التابعة:يوضح الجدول التالي تفاصيل حصة المجموعة من المطلوبات المحتملة للشركات 

 
 يونيو  30 

2017 
 ديسمبر 31 

2016 
 )مدققة(  )مراجعة( 

    
 589.748  578.095 ضمانات مالية

 1.460  1.460 خطابات اعتماد

 5.880  3.324 ضمانات بنكية

 24.387  50.942 قضايا قانونية

 
 المشتركة:يوضح الجدول التالي تفاصيل حصة المجموعة من المطلوبات المحتملة للمشاريع 

 
 اإلجمالي     قافكو   قابكو   

      )مراجعة( 2017يونيو  30كما في 
 10.404  -  10.404 خطابات اعتماد
 1.437  1.357  80 ضمانات بنكية

 10.484  1.357  11.841 

 
 اإلجمالي     قافكو   قابكو   

      )مدققة( 2016ديسمبر  31كما في 
 25.510  -  25.510 خطابات اعتماد
 663  583  80 ضمانات بنكية

 25.590  583  26.173 

 
  ال تتوقع المجموعة أن تنشأ مطلوبات مادية من الضمانات وخطابات االعتماد المذكورة أعاله، والتي حررت في سياق األعمال العادية. 
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 )تتمة( المحتملة المطلوبات 12
 

 مطالبات
 

مطالبة من شركة قطر للتعدين، وهي شريك المشروع المشترك السابق لقطر ستيل الدولية ش.م.ق.خ بقيمة ، دعوى 2015خالل استلمت المجموعة 
مليون دوالر أمريكي. إن إدارة المجموعة على يقين من أن المجموعة ليست مدينة أو ملزمة بهذا المبلغ أو أي مطالبات نقدية أخرى أو أي  150

، 2015تم بيع حصة المجموعة في شركة قطر ستيل الدولية ش.م.ق.خ." إلى شركة قطر للتعدين في عام استثمارات أخرى في المشروع المشترك. 
، توصلت المجموعة وشريك المشروع المشترك السابق في شركة قطر 2017. خالل النصف األول من عام 2015أبريل  2وفقا لالتفاقية المؤرخة 

هم شركة قطر ستيل الدولية، بما في ذلك المقابل النقدي والموافقات اإلدارية/ التنظيمية واالتفاقيات للتعدين إلى اتفاق نهائي حول طريقة عمل نقل أس
 وما إلى ذلك. والتزال اإلجراءات القانونية قيد التنفيذ لنقل ملكية حصة المجموعة في المشروع المشترك كما في تاريخ التقرير.

 
 التزامات إعادة تأهيل الموقع

 
ل ش.م.ق. وكفاك وقافكو وقابكو ، والتي تعتبر المنشآت الرئيسية للمجموعة، اتفاقيات تأجير أراض مختلفة مع قطر للبترول وهي أبرمت قطر ستي

 الرئيسية. الشركة األم.
 

التفاقيات األخرى، اوتشترط اتفاقية التأجير بين كفاك وقطر للبترول تحويل المصنع إلى قطر للبترول في نهاية فترة المشروع المشترك. وبموجب 
 فإن قطر للبترول تتمتع بالحق، عند فسخ أو انقضاء فترة اإليجار، في إخطار الشركة بأنها تطلب إما:

 

 تحويل جميع المرافق للمؤجر أو إلى جهة أخرى يرشحها المؤجر مقابل سعر مقبول من قبل المجموعة، أو 

  وإعادة تأهيلها على األقل إلى الحالة التي تم تسليمها فيها إلى منشآت المجموعة إزالة جميع المرافق وجميع الممتلكات األخرى من األرض
 على حساب ومصروف المجموعة، إال إذا تم االتفاق على غير ذلك مع المؤجر. 

 
هو فرض الخيار الثاني، ووتم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة بناء على فرضية أنه من غير المرجح لقطر للبترول تطبيق 

 إعادة تأهيل الموقع على المجموعة. ولهذا، لم يتم رصد أي مخصص لهذه االلتزامات.
 

 االرتباطات 13

 ارتباطات رأسمالية  (1)

 

 يوضح الجدول التالي المصروفات الرأسمالية الجوهرية التي تم التعاقد عليها ولكن لم يتم االعتراف بها كمطلوبات: 

       
 يونيو  30

2017  
 ديسمبر 31

 2016 

 )مدققة(  )مراجعة( 

 56.850  60.007 ممتلكات ومصانع ومعدات 
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 )تتمة( االرتباطات 13
 

 إيجارات تشغيلية غير قابلة لإللغاء (2)

 
مختلفة وبنود سنة. وتتمتع عقود اإليجار بفترات  13تستأجر المجموعة األرض بموجب عقود إيجار تشغيلية غير قابلة لإللغاء تنقضي خالل 

 تصعيدية وحقوق التجديد. وعند التجديد، فإن أحكام عقود اإليجار تخضع إلعادة التفاوض بشأنها.
 

 
 يونيو  30

2017  
 ديسمبر  31

2016 

 )مدققة(  )مراجعة( 

االرتباطات المتعلقة بالحد األدنى لدفعات اإليجار المتصلة بعقود اإليجار التشغيلية غير 
 القابلة لإللغاء هي على النحو التالي: 

   

 29.407  37.438 خالل سنة واحدة

 72.007  97.479 أكثر من سنة واحدة وحتى خمس سنوات 

 98.267  91.914 أكثر من خمس سنوات 

 226.831  199.681 

 لاير قطري(، تخص الشركات التابعة للمجموعة. 905: 2016ديسمبر  31 لاير قطري ) 542قابلة لإللغاء تبلغ ارتباطات اإليجار التشغيلية غير ال

 

 حصة المجموعة في االرتباطات المتكبدة من قبل منشآت المشاريع المشتركة: (3)

 
 اإلجمالي  قافكو  كفاك  قابكو 2017يونيو  31

        

 539.247  348.265  -  190.982 ارتباطات رأسمالية

        
        ارتباطات اإليجار التشغيلي:

        الحد األدنى المستقبلي لمدفوعات اإليجار:

 36.446  34.021  719  1.706 خالل سنة واحدة

 40.670  32.187  1.173  7.310 سنوات 5سنة واحدة إلى 

 59.653  42.468  587  16.598 سنوات 5أكثر من 

 25.614  2.479  108.676  136.769 

 
 

       

 اإلجمالي  قافكو  كفاك  قابكو 2016ديسمبر  31

        

 704.512  481.356  13.022  210.134 ارتباطات رأسمالية

        
        ارتباطات اإليجار التشغيلي:

        اإليجار:الحد األدنى المستقبلي لمدفوعات 

 69.868  64.680  3.604  1.584 خالل سنة واحدة

 66.067  54.522  4.234  7.311 سنوات 5سنة واحدة إلى 

 80.468  60.310  2.646  17.512 سنوات 5أكثر من 

 26.407  10.484  179.512  216.403 
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 )تتمة( االرتباطات. 13
 
لقابلة غير ا الشركات الزميلةفي  التشغيلي اإليجارارتباطات و االرتباطات الرأسمالية حصة المجموعة فيلم يكن هناك تغيرات جوهرية على  

 .2016ديسمبر  31فصاح عنها في البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في إلإللغاء التي تم ال

 

 التشغيلي القطاع معلومات 14

إدارية تم تنظيم المجموعة في وحدات تجارية على أساس منتجاتها وخدماتها، ولها ثالثة قطاعات  تعمل المجموعة في منطقة الخليج. ألغراض
 تشغيلية ينبغي اإلفصاح عنها كالتالي:

 
 .قطاع البتروكيماويات، والذي يقوم بإنتاج وبيع اإليثلين، والبولي إيثلين، ام تي بي إي، الميثانول ومنتجات بتروكيماوية أخرى 
 والذي يقوم بإنتاج وبيع اليوريا واألمونيا ومنتجات ثانوية أخرى.قطاع األسمدة ، 
 .قطاع الحديد، الذي يقوم بإنتاج وبيع الحبيبات والقضبان والقطع الحديدية وغيرها 
 

 تمثل معلومات قطاعات البتروكيماويات واألسمدة تلك المعلومات الخاصة بالمشاريع المشتركة للمجموعة.
 

ألداء. ا يقوم العضو المنتدب للمجموعة بمراقبة نتائج التشغيل لوحداتها التجارية بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم
صورة مختلفة بيتم تقييم أداء القطاع بناء على أرباح أو خسائر التشغيل والتي يتم قياسها في جوانب معينة، كما تم شرحه في الجدول التالي، وذلك 

 المختصرة.عن ربح أو خسارة التشغيل في المعلومات المالية المرحلية الموحدة 
 

 إيرادات القطاع  14-1
 

الخارجية  فإن عمليات البيع بين القطاعات يتم تنفيذها على أساس تجاري بحت وتستبعد عند توحيد البيانات المالية. ويتم قياس اإليرادات من األطرا
 كما في بيان الربح أو الخسارة. بنفس الطريقة

 
 2016يونيو  30 2017يونيو  30 
 

 اإلجمالي
إيرادات ما بين 

 القطاعات

إيرادات من 
عمالء 

 اإلجمالي خارجيين
إيرادات ما بين 

 القطاعات

إيرادات من 
عمالء 

 خارجيين

       

 1.921.693 - 1.921.693 2.125.853 - 2.125.853 البتروكيماويات
 2.024.034 - 2.024.034 1.952.666 - 1.952.666 األسمدة
 2.430.957 - 2.430.957 2.024.596 - 2.024.596 الفوالذ

 6.376.684 - 6.376.684 6.103.115 - 6.103.115 إجمال إيرادات القطاع

 
نتجات مباشرة والحديد المقولب على الساخن والمتنتج اإليرادات من العمالء الخارجيين من بيع قضبان الصلب، واألسياخ واللفائف والحديد المختزل 

 ( والميثانول االثيلين والبولي ايثيلين ومنتجات بتروكيماوية أخرى.MTBEالفرعية وعائدات الشحن واليوريا واألمونيا وميثيل بيوتايل األثير )
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 )تتمة( التشغيلي القطاع معلومات 14
 

 أرباح القطاع      14-2
 

على  2016يونيو  30و 2017يونيو  30معلومات حول األرباح الخاصة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة للفترة المنتهية في يعرض الجدول التالي 
 التوالي:

 اإلجمالي  الفوالذ  األسمدة  البتروكيماويات 

        2017يونيو  30الفترة المنتهية في 
        

 1.447.447  226.618  157.099  1.063.730 أرباح القطاع

 63.090  63.090  -  - حصة من نتائج شركات زميلة

 1.510.537  289.708  157.099  1.063.730 إجمال ربح القطاع

        
 99.319       ربح غير موزع

        

 1.609.856       ربح السنة

 
  

 البتروكيماويات
  

 األسمدة
  

 الفوالذ
 اإلجمالي 

 )معدلة(

        2016يونيو  30المنتهية في الفترة 
        

 1.920.905  680.153  36.651  1.204.101 أرباح القطاع
 (5.987)  (5.987)  -  - حصة من نتائج شركات زميلة

 1.914.918  674.166  36.651  1.204.101 ربح القطاعلي إجما
        

 73.895       ربح غير موزع
        

 1.988.813       )معدل(ربح السنة 

 
ة هتمثل األرباح غير الموزعة العديد من اإليرادات والمصروفات التي لم يتم توزيعها على القطاعات، حيث أن هذه اإليرادات والمصروفات موج

 المركزية التي تدير أيضا المركز النقدي للمجموعة. إدارة الخزينةمن قبل 
 

 موجودات ومطلوبات القطاع  14-3
 

 31في  والسنة المنتهية 2017يونيو  30يعرض الجدول التالي موجودات ومطلوبات القطاعات فيما يتعلق بقطاعات األعمال بالمجموعة كما في 
 على التوالي: 2016ديسمبر 

 
 اإلجمالي  الفوالذ  األسمدة  البتروكيماويات 

        موجودات القطاع:
        

 31.102.243  8.781.101  13.551.590  8.769.552 2017يونيو  30كما في 

 31.200.965  9.057.052  13.282.256  8.861.657 2016ديسمبر  31كما في 

        
        مطلوبات القطاع: 

        
 5.062.315  1.253.094  2.666.537  1.142.684 2017يونيو  30كما في 

 5.613.204  1.448.544  2.580.463  1.584.197 2016ديسمبر  31كما في 

 
 البيانات القطاعية أعاله تتعلق فقط بالشركة التابعة وشركات المشروع المشترك. 
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 )تتمة( التشغيلي القطاع معلومات 14
 

 موجودات ومطلوبات القطاع )تتمة(  14-3

 
 تسوية إجمالي موجودات القطاعات والتي ينبغي اإلفصاح عنها:

 
    
 يونيو  30 

2017 
 ديسمبر  31 

2016 

    
 31.200.965  31.102.243 إجمالي الموجودات للقطاعات التي ينبغي اإلفصاح عنها

 7.786.200  6.429.850 موجودات أخرى غير قابلة للتوزيع 
 18.342.580  18.824.726 االعتراف باالستثمار في المشاريع المشتركة باستخدام طريقة محاسبة حقوق الملكية

 (22.143.913)  (22.321.142) موجودات متعلقة بالمشاريع المشتركة

 35.185.832  34.035.677 إجمالي الموجودات الموحدة للفترة/ للسنة

 المالية واألدوات المالية المخاطر إدارة 15

 عوامل المخاطر المالية 15-1
 

)بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة للقيمة العادلة تتعرض المجموعة نتيجة ألنشطتها إلى مخاطر مالية متنوعة: مخاطر السوق 
 والتدفقات النقدية ومخاطر األسعار( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

 
المالية نات اوال تشتمل المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة على جميع المعلومات واإلفصاحات المتعلقة بإدارة المخاطر والمطلوبة في البي

 .2016ديسمبر  31السنوية؛ ويتعين قراءتها جنبا إلى جنب مع البيانات المالية السنوية للمجموعة كما في 
 

 ولم تطرأ أي تغيرات في دائرة إدارة المخاطر أو في أي سياسات تتعلق بإدارة المخاطر منذ نهاية السنة.
 

 مخاطر السيولة 15-2
 

 ية. لبالمقارنة مع نهاية العام، لم يكن هناك تغيرات جوهرية في التدفقات النقدية الخارجة التعاقدية غير المخصومة بالنسبة للمطلوبات الما
 

 تقدير القيمة العادلة 15-3
 

 يحلل الجدول أدناه األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة عن طريق تقدير القيمة.
 

 المختلفة وفقا للتالي:وتم تحديد المستويات 
 
  (.1األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتماثلة )المستوى 
 ( ( والقابلة للمالحظة سواء بالنسبة لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشر )أي 1المدخالت األخرى خالف األسعار المعلنة والمشتملة بالمستوى

 (.2كل غير مباشر )أي المشتقة من األسعار( )المستوى كأسعار( أو بش
  المدخالت الخاصة باألصل أو االلتزام والتي ال تعتمد على بيانات السوق القابلة للرصد )أي: المدخالت غير القابلة للمالحظة(. – 3المستوى 
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 )تتمة( المالية واألدوات المالية المخاطر إدارة     15

 العادلة )تتمة(تقدير القيمة  15-3

 
 كما في الجدول أدناه: 1، تم قياس جميع االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة وتندرج ضمن المستوى 2017يونيو  30كما في 

 
 3المستوى   2المستوى   1المستوى   اإلجمالي 

        )مراجعة( 2017يونيو  30كما في 
        

        موجودات مقاسة بالقيمة العادلة
 3.585  -  -  3.585 محتفظ بها للمتاجرة

        

 -  -  572.153  572.153 استثمارات متاحة للبيع

 
 .2016ديسمبر  31يعرض الجدول التالي للموجودات والمطلوبات المالية بالمجموعة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة كما في 

 
 3المستوى   2المستوى   1المستوى   اإلجمالي 

        )مدققة( 2016ديسمبر  31كما في 
        

        موجودات مقاسة بالقيمة العادلة 
 3.585  -  -  3.585 محتفظ بها للمتاجرة

        

 -  -  674.295  674.295 حقوق الملكية -استثمارات متاحة للبيع 

 
، 2والمستوى  1، لم يتم إجراء تحويالت بين قياسات القيمة العادلة بالمستوى 2016ديسمبر  31و 2017يونيو  30خالل فترة التقرير المنتهية في 

 .3ولم يتم إجراء تحويالت إلى ومن قياسات القيمة العادلة بالمستوى 
 

 وال يوجد أي تغييرات جوهرية في أساليب التقييم خالل الفترات.
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 التعديل 16

 لتعكس التسويات التالية: 2015، تم تعديل أرقام المقارنة لعام 2016ديسمبر  31سنة المنتهية في في البيانات المالية السنوية للمجموعة لل

 

النقدي  ساساألبدال من االعتراف بها على  19اعتراف المشاريع المشتركة للمجموعة بالتزامات التقاعد وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  -

 للمحاسبة.

 في المطلوبات الضريبية المؤجلة من قبل المشاريع المشتركة للمجموعة؛ و الزيادةعكس أثر  -

 التغير في محاسبة التعويض الضريبي ألحد المشاريع المشتركة بأثر رجعي. -

 

 30تهية في األولى المنأعاله مع أثرها علی فترة الستة أشهر  التعديالت لتعكسوبناء عليه، تم تعديل هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 

 . ويعكس الجدول التالي هذه التصويبات:2016يونيو 

 

 2016 

 
 بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر

 )ملخص(

يونيو  30الرصيد في 
)وفقا لما تم  2016

 زيادة/ )نقص( تسجيله سابقا(
يونيو  30 فيكما 

 )معدلة( 2016

    
 19.876.594 23.530 19.853.064 استثمار في مشاريع مشتركة

 26.224.405 23.530 26.200.875 أرباح مدورة

 

 2016 

 
 بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد المختصر

 )ملخص(
 30الفترة المنتهية في 

 زيادة/ )نقص( 2016يونيو 
 30الفترة المنتهية في 

 )معدلة( 2016يونيو 

    
 1.240.752 23.530 1.217.222 حصة من نتائج مشاريع مشتركة

 1.988.813 23.530 1.965.283 ربح الفترة

 

 




