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  ش.م.ع.ق األلمنيومإلى السادة مساهمي شركة قطر لصناعة 

 مقدمة

والبيانات المالية  2020يونيو  30ش.م.ع.ق )"الشركة"( كما في  األلمنيوملقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المختصر المرفق لشركة قطر لصناعة 

هية في ذلك التاريخ، المرحلية المختصرة لألرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن فترة الستة أشهر المنت

مة والتفسيرات المتممة األخرى. تعد اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية واإليضاحات المشتملة على ملخص السياسات المحاسبية الها

"التقارير المالية المرحلية". وتنحصر مسؤوليتنا في إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية  34الدولي رقم  يلمعيار المحاسبلالمرحلية المختصرة وفقاً 

 لى عملية المراجعة التي قمنا بها.المختصرة اعتمادا ع

نطاق المراجعة

"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من خالل مراقب حسابات مستقل للمنشأة". وتتضّمن مراجعة  2410قمنا بإجراء مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي للمراجعة رقم 

سؤولين عن األمور الماليّة والمحاسبّية وتطبيق إجراءات التحليل وإجراءات المراجعة األخرى. المعلومات المالية المرحلية االستفسار بشكل أساسي عن األفراد الم

الحصول على التأكيد الالزم  وتقل إجراءات عملية المراجعة في نطاقها عن إجراءات عملية التدقيق والتي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي ال تمكننا من

 ور الجوهرية التي يمكن اكتشافها أثناء عملية التدقيق، وبالتالي فإننا ال نبدي رأي تدقيق.باكتشاف جميع األم

النتيجة

ا من كافة النواحي الجوهرية وفقاً استناداً إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستدعي االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعداده

 "التقارير المالية المرحلية". 34الدولي رقم  يلمعيار المحاسبل

أمر آخر

ديسمبر  31والبيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في  2019يونيو  30إلى  2018ديسمبر  3تمت مراجعة وتدقيق البيانات المالية المرحلية المختصرة للفترة من 

 12و 2019يوليو  25ر والذي أبدى رأي مراجعة غير متحفظ ورأي تدقيق غير متحفظ في تقريريه المؤرخين ، على التوالي، من قبل مراقب حسابات آخ2019

 على التوالي. 2020فبراير 
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 المختصر المرحلي اآلخر الشامل والدخل الخسائر أو األرباح بيان
 

 إيضاح 

لفترة الستة أشهر 
 المنتهية في 

 2020يونيو  30
 ألف لاير قطري

 2018 ديسمبر 3من 
 إلى 

 2019يونيو  30 
 ألف لاير قطري

 )مراجعة( )مراجعة(  
    

 9,819 18,295 3 مشروع مشتركحصة من نتائج 

 (7,079) (5,769)  مصروفات عمومية وإدارية

 2,463 2,116  إيرادات أخرى

 5,203 14,642  صافي الربح للفترة

    
    الدخل الشامل اآلخر

    بنود قد يُعاد تصنيفها ضمن الربح أو الخسارة

 9,540 -  حصة الدخل الشامل اآلخر لمشروع مشترك

 9,540 -  الدخل الشامل اآلخر للفترة إجمالي

 14,743 14,642  إجمالي الدخل الشامل للفترة

    

 0.001 0.003 6 أرباح السهم األساسية والمخففة )لاير قطري(
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 المختصر المرحلي الملكية حقوق في التغيرات بيان
 

 
 

 رأس المال
 ألف لاير قطري

 احتياطي
 التحوط

 ألف لاير قطري
 أرباح مدورة

 ألف لاير قطري
 اإلجمالي

 ألف لاير قطري
     

 - - - - التأسيس()تاريخ  2018ديسمبر  3الرصيد في 

 5,580,120 - - 5,580,120  مساهمات رأس المال

  على 16حصة تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 44,599 44,599 - - المشروع المشترك   

  التنازل عن حصة قطر للبترول في أرباح قطالوم عن 
 117,041 117,041 - -   2018ديسمبر  2إلى  2018يوليو  1الفترة من    

 5,203 5,203 - - ربح الفترة

 9,540 - 9,540 - بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

 14,743 5,203 9,540 - إجمالي الدخل الشامل للفترة

 
 معاملة مع أصحاب الحصص بصفتهم المالكين:

 (111,602) (111,602) - - توزيعات األرباح المعتمدة

 5,644,901 55,241 9,540 5,580,120 )مراجع( 2019يونيو  30الرصيد في 

     

 5,718,553 138,433 - 5,580,120 )مدقق( 2020يناير  1الرصيد في 

 14,642 14,642 - - ربح الفترة

 - - - - بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

 14,642 14,642 - - إجمالي الدخل الشامل للفترة

     

     الحصص بصفتهم المالكين:معاملة مع أصحاب 

 (55,801) (55,801) - - توزيعات األرباح المعتمدة

 5,677,394 97,274 - 5,580,120  )مراجع( 2020يونيو  30الرصيد في 
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 المختصر المرحلي النقدية التدفقات بيان
 

 إيضاح 

لفترة الستة أشهر 
 المنتهية في 

 2020يونيو  30
 ألف لاير قطري

 2018 ديسمبر 3من 
 إلى 

 2019يونيو  30
 ألف لاير قطري

 )مراجعة( )مراجعة(  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 5,203 14,642  السنةصافي ربح 

    تعديالت لـ:

 (9,819) (18,295) 3 حصة من أرباح مشروع مشترك

 (2,008) (870)  إيرادات التمويل

  (4,523) (6,624) 

    
    الحركة في رأس المال العامل:

 (125) -  مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة

 (1,480) 723  ذمم مدينة أخرى

 3,552 (1,439)  ذي عالقةمبالغ مستحقة لطرف 

 1,992 (3,143)  ذمم دائنة أخرى

 (2,685) (8,382)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

    

    التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية

 (2,734,259) -   استثمار في مشروع مشترك

 191,100 -  توزيعات أرباح مستلمة من مشروع مشترك

 (73,600) (10,940)   استثمار ودائع ثابتة

 - 73,600  استحقاق ودائع ثابتة األجل

 2,008 870  إيرادات التمويل

 (2,614,751) 63,530  صافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويليّة

 2,734,259 -  األسهممتحصالت من إصدار 

 (85,495) (46,027)  توزيعات أرباح مدفوعة

 (26,108) (9,774)  الحركة في حساب توزيعات األرباح غير المطالب بها

 2,622,656 (55,801)  صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التمويلية

    

 5,220 (653)  صافي )النقص(/ الزيادة في النقد وشبه النقد

 - 5,405 4 النقد وشبه النقد في بداية الفترة

 5,220 4,752 4 النقد وشبه النقد في نهاية الفترة

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة. 12إلى  6تشكل اإليضاحات المرفقة بالصفحات من 
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 وأنشطتها الشركة عن معلومات .1
 

كشركة مساهمة قطرية  126659)"الشركة" أو "قامكو"( مسجلة ومؤسسة في قطر تحت سجل تجاري رقم  م.ع.قش. األلمنيومشركة قطر لصناعة 
ة وتخضع ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم عامة من قبل المساهم المؤسس، قطر للبترول. إن الشركة مدرجة في سوق قطر لألوراق المالي

 ولوائح هيئة قطر لألسواق المالية وبورصة قطر لألوراق المالية. 2015لعام  11
 

من أسهم  %49ويتم تداول  للبترول،لشركة قطر  %51عاًما. والشركة مملوكة بنسبة  50لفترة أولية مدتها  2018ديسمبر  3تم تأسيس الشركة في 
 ، الدوحة، دولة قطر. والشركة األم هي قطر للبترول.3212ة في بورصة قطر. المكتب المسجل للشركة هو ص. الشرك

 
و/ أو االحتفاظ بأسهم وأصول وحصص في الشركات )والشركات التابعة لها و / أو المشاريع  وامتالكيتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إنشاء وإدارة 

وممارسة وتنفيذ مختلف جوانب ومراحل األنشطة  األلمنيومالمرتبطة بها( والمشاركة في جميع أنواع معالجة و/ أو تصنيع المنتجات المعدنية بما في ذلك 
 لك تطوير سالسل التوريد والمنتجات، سواء داخل دولة قطر أو خارجها.المتعلقة بالمعادن والتعدين، بما في ذ

 
 .2018ديسمبر  3وقد بدأت الشركة أنشطتها التجارية في 

 
 يبين الجدول التالي المشروع المشترك للشركة والمدرج في المعلومات المالية المرحلية المختصرة كالتالي:

 

 الملكيةنسبة  العالقة بلد التأسيس اسم المنشأة

    

 %50 مشروع مشترك قطر قطر ألومنيوم المحدودة ش.م.ق

 
من قانون الشركات التجارية  68كشركة مساهمة قطرية وفقاً للمادة  2007يوليو  24تم تسجيل شركة قطر لأللمنيوم المحدودة ش.م.ق )قطالوم( في 

( وشروط النظام األساسي الخاص بها تحت سجل تجاري 2015لعام  11القانون رقم من  207)تم استبدالها بالمادة  2002لعام  5القطري السابق رقم 
 ، قامت قطر للبترول بنقل ملكيتها في قطالوم إلى الشركة.2018. وخالل 36539رقم 

 
 1الشركة إنتاجه التجاري في  التي ينتجها المسبك الموجود في مسيعيد. بدأ مصنع األلمنيوموتتمثل األنشطة الرئيسية لقطالوم في إنتاج وبيع منتجات 

 .2010يناير 
 

من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  2020يونيو  30تم التصريح بإصدار هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 .2020يوليو 23

 

 الهامة المحاسبية السياسات وملخص اإلعداد أساس .2
 

 أساس اإلعداد    2-1
 

"التقارير  34الدولي رقم لمعيار المحاسبي وفقاً ل 2020يونيو  30تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 
 المالية المرحلية" وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية.

 
ات المطلوبة بالبيانات المالية السنوية، ويتعين قراءتها جنبا إلى جنب مع وال تشمل المعلومات المالية المرحلية المختصرة جميع المعلومات واإلفصاح

، ليست 2020يونيو  30. إضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في 2019ديسمبر  31البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 
 .2020ديسمبر  31نة المالية المنتهية في بالضرورة مؤشراً للنتائج التي قد تكون متوقعة للس

 
أقرب ألف لاير تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة باللاير القطري، وهو عملة العرض والعملة الوظيفية للشركة وتم تقريب جميع القيم إلى 

 قطري ما لم يذكر خالف ذلك.
 

وفترة  2019يونيو  30إلى  2018ديسمبر  3رض البيانات المالية نتائج الشركة للفترة من ، وبالتالي تع2018ديسمبر  3بدأت الشركة عملياتها في 
 . ونتيجة لالختالف في طول الفترات المالية، قد ال تكون جميع المعلومات قابلة للمقارنة بصورة مجدية.2020يونيو  30الستة أشهر المنتهية في 

 
 التقديرات واألحكام استخدام 2-2

 
تؤثر على د البيانات المالية المرحلية المختصرة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية أن تقوم اإلدارة بإصدار أحكام وتقديرات وافتراضات يتطلب إعدا

 تقديرات.تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعليّة عن هذه ال
 

ا التعديل أو في تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر. يتم االعتراف بأي تعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيه
 أي فترات مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت.
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عدم التأكد واألحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية التي لها أكبر األثر  وبصفة خاصة، فإن المعلومات المتعلقة بالمجاالت الهامة لتقدير حاالت
 .11على المبالغ المعترف بها في المعلومات المالية المرحلية المختصرة يتم إدراجها في اإليضاح رقم 

 
 السياسات المحاسبية الهامة  2-3

 
لمالية المرحلية المختصرة متطابقة مع تلك المتبعة في إعداد البيانات المالية السنوية للشركة تعتبر السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد المعلومات ا

  .2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 المعايير الجديدة والمعدلة التي قامت الشركة بتطبيقها 1
 

يتعين على الشركة أن تقوم بإجراء تغيير أو تعديالت على سياستها المحاسبية بدأ تطبيق عدد من المعايير الجديدة أو المعدلة في فترة التقرير الحالية. ولم 
 بأثر رجعي نتيجة لتطبيق هذه المعايير.

 

 مشترك مشروع في االستثمار .3
 

 كانت الحركة في االستثمارات في المشروع المشترك على النحو التالي:
 

 
 لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 يونيو 30
2020 

 قطريألف لاير 

 )مراجعة(  
   

 5,646,962   الرصيد في بداية الفترة

 18,295  الحصة من نتائج مشروع مشترك للفترة

 5,665,257  يونيو 30في 

 
 يظهر التالي المعلومات المالية للمشروع المشترك:

 
 بيان المركز المالي للمشروع المشترك

 

 كما في
 يونيو 30

2020 
 ألف لاير قطري

 ديسمبر  31
2019 

 ألف لاير قطري

 )مدققة( )مراجعة( 
   

 2,859,922 2,640,411 موجودات متداولة

 12,957,689 12,679,968 موجودات غير متداولة

 (1,345,894) (486,308) مطلوبات متداولة

 (4,825,013) (5,150,778) مطلوبات غير متداولة

 9,646,704 9,683,293 حقوق الملكية

   

 %50 %50 الشركةنسبة ملكية 

 4,823,352 4,841,647 حصة الشركة من صافي الموجودات في منشآت المشروع المشترك

 823,610 823,610 شهرة

 5,646,962 5,665,257 استثمار في مشروع مشترك
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 بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل للمشروع المشترك
 

 

لفترة الستة أشهر 
يونيو  30المنتهية في 

2020 
 ألف لاير قطري

 2018 ديسمبر 3من 
 إلى 

 2019يونيو  30 
 ألف لاير قطري

 )مراجعة( )مراجعة( 
   

 2,859,791 2,242,047 إيرادات

 34,886 6,221 إيرادات أخرى

 2,894,677 2,248,268 إجمالي الدخل

   

 (1,608,083) (1,211,170) مواد خام واستهالك الطاقة

 (238,147) (207,866) وتكاليف تتعلق بالموظفينرواتب 

 (582,524) (447,811) استهالك وإطفاء

 (29,975) (13,257) خسارة استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات

 (29,844) (22,157) تكلفة خدمة فنية

 (148,188) (127,735) تكلفة التمويل

 (238,278) (181,683) مصروفات أخرى

 19,638 36,589 ربح السنة

   

 %50 %50 نسبة ملكية الشركة

 9,819 18,295 حصة الشركة من الربح للفترة في مشروع مشترك

 375,175 306,068 حصة الشركة من الربح قبل الفائدة و الضريبة و االستهالك و االطفاء

   

   الدخل الشامل اآلخر

   بنود معاد تصنيفها للربح أو الخسارة في فترات الحقة: 

 19,080 - صافي الربح على تحوطات التدفقات النقدية 

 %50 %50 نسبة ملكية الشركة 

 9,540 - حصة الشركة من الدخل الشامل اآلخر للفترة في مشروع مشترك 

 
  إفصاحات إضافية للمشروع المشترك

     

 
 كما في

 يونيو 30
2020 

 ألف لاير قطري

 ديسمبر  31
2019 

 ألف لاير قطري
 )مدققة( )مراجعة( 
   

 993,203 1,077,870 نقد وأرصدة بنكية

 مطلوبات مالية متداولة )باستبعاد 
 229,772 90,600 والمخصصات(الذمم الدائنة التجارية واألخرى    

  مطلوبات مالية متداولة )باستبعاد 
 4,737,780 5,069,035 الذمم الدائنة التجارية واألخرى والمخصصات(   

 
. 2020سبتمبر  19بموجب اتفاقية المشروع المشترك، يستفيد المشروع المشترك من إعفاء ضريبي حتى السنة العاشرة للعمليات التجارية التي هي 

 ونتيجة لذلك، لم يتم تسجيل أي مصروف لضريبة الدخل للفترة.
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 ارتباطات رأسمالية ومطلوبات محتملة
 

 الشركة في االرتباطات والمطلوبات المحتملة للمشروع المشترك كالتالي:يبين الجدول التالي حصة 

 
 30كما في 

 2020يونيو 
 ألف لاير قطري

ديسمبر  31كما في 
2019 

 ألف لاير قطري
 )مدققة( )مراجعة( 
   

 128,361 128,059 ارتباطات رأسمالية

   

   المطلوبات المحتملة

 273,000 - خطابات االعتماد

 48,652 48,660  بنكية ضمانات

 
 

 ونقد بنكية أرصدة .4
 

 
 كما في

 يونيو 30
2020 

 ألف لاير قطري

 ديسمبر 31
2019 

 ألف لاير قطري

 )مدققة( )مراجعة( 
   

 103,300 49,761 أرصدة بنكية ونقد

 (73,600) (10,940) يوما 90ناقصا: ودائع ثابتة تستحق بعد 

  ناقصا: ودائع بنكية مقيدة على  
 (24,295) (34,069) حسابات توزيعات أرباح تحت الطلب وغير مطالب بها     

 5,405 4,752 نقد وشبه نقد

 

 المال رأس .5
 

 
 كما في

 يونيو 30
2020 

 ألف لاير قطري

 ديسمبر 31
2019 

 ألف لاير قطري

 )مدققة( )مراجعة( 
   

 مصرح به ومصدر ومدفوع بالكامل:
 5,580,120 5,580,120 رياالت قطرية لكل سهم 1سهم بواقع  5,580,120,000

 
م بتاريخ قامت قطر للبترول بتحويل كامل حصتها في شركة قطر لأللمنيوم المحدودة ش.م.ق )"قطالوم"( إلى شركة قامكو استناداً إلى صك تحويل األسه

األسهم هو تخصيص وإصدار األسهم )"أسهم المقايضة"( لاير قطري. كان المقابل لتحويل  5,580,120,000بمبلغ متفق عليه قدره  2018ديسمبر  3
من إجمالي رأس المال المصدر  %51سهما عاديا وسهم واحد خاص )تمثل  284,586,119من قبل شركة قامكو لشركة قطر للبترول بما في ذلك )أ( 

 من أسهم شركة قامكو. %49عام األولي لـ رياالت قطرية للسهم و)ب( تم تسوية الرصيد من متحصالت االكتتاب ال 10لشركة قامكو( بسعر 
 

سهما واحدا خاصا من الشركة، ووفقًا للنظام األساسي، يجب أن يكون السهم الخاص دائًما مملوكا لقطر للبترول، وال يجوز تحويله  قطر للبترولتمتلك 
 ل السهم الخاص بدون موافقة خطية مسبقة من المساهم الخاص.إال إلى الحكومة أو أي مؤسسة حكومية أو أي شركة تابعة لها. وال يمكن إلغاء أو استبدا

 
، والذي نص على خفض القيمة 2018ديسمبر  16المنعقد في  2018أصدر مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية قراره في اجتماعه الرابع لعام 

 ( أسهم.10م تقسيم كل سهم موجود إلى عشرة )(، وبالتالي، ت1االسمية ألسهم الشركات المدرجة في قطر لتصبح لاير قطري واحد )
 

سهم وقد تم  5,580,120,000أنه تم تنفيذ تقسيم أسهم الشركة. وبالتالي، أصبح عدد األسهم في ذلك التاريخ  2019يوليو  8أعلنت بورصة قطر في 
 .33رقم ( وفقًا لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي 6استخدامه لغرض احتساب ربحية السهم )اإليضاح 
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 والمخفضة األساسية السهم ربحية .6
 

رجح لعدد األسهم يتم احتساب ربحية السهم الواحد األساسية والمخفضة بقسمة أرباح الفترة العائدة إلى حملة حقوق الملكية بالشركة األم على المتوسط الم
 المستحقة خالل الفترة كالتالي:

 
 المستخدمة في حسابات ربحية السهم األساسية والمخفضة:ويظهر التالي بيانات اإليرادات واألسهم 

 

 
لفترة الستة أشهر 

 المنتهية في 
 2020يونيو  30

 2018 ديسمبر 3من 
 إلى 

 2019يونيو  30

 )مراجعة( )مراجعة( 
   

 5,203 14,642 الربح العائد إلى حملة حقوق الملكية بالشركة للفترة )لاير قطري( )باآلالف(

 5,580,120 5,580,120 (5المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة )باآلالف( )إيضاح 

 0.001 0.003 ربحية السهم األساسية والمخفضة )باللاير القطري للسهم الواحد(

 
 

 ربحية السهم عند ممارستها.إن مبالغ ربحية السهم األساسية والمخفضة متساوية، حيث لم تصدر الشركة أي أدوات لها تأثير على 
 

 األرباح توزيعات .7
 

لاير قطري لكل سهم بإجمالي  0.01، وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بقيمة 2020مارس  8في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في 
 .لاير قطري( 111,602: 2019) لاير قطري 55,801

 

 عالقة ذات أطراف .8
 

العالقة الشركة األم والمساهمين الرئيسيين والشركات المرتبطة بهم والمشاريع المشتركة والشركات الشقيقة وأعضاء مجلس اإلدارة تمثل األطراف ذات 
اعتماد وموظفي اإلدارة العليا للشركة والمنشآت التي تخضع للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو التي تخضع لنفوذ هؤالء األطراف بشكل جوهري. يتم 

 ت التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة.سياسا
 

 معامالت مع الطرف ذي العالقة:
 

 فيما يلي معامالت الطرف ذي العالقة المدرجة في بيان الدخل المرحلي المختصر للفترة كما يلي:

 

لفترة الستة أشهر 
 المنتهية في 

 2020يونيو  30
 ألف لاير قطري

 2018ديسمبر 3من 
 إلى 

 2019يونيو  30
 ألف لاير قطري

 )مراجعة( )مراجعة( 
   

 3,607 2,878 أتعاب خدمات لقطر للبترول

 
 أرصدة الطرف ذي العالقة:

 
 فيما يلي أرصدة الطرف ذي العالقة المدرجة في بيان المركز المالي المرحلي المختصر:

 
 مبالغ مستحقة لطرف ذي عالقة:

 

 طبيعة العالقة كما في

 يونيو 30
2020 

 ألف لاير قطري

 ديسمبر  31
2019 

 ألف لاير قطري
 )مدققة( )مراجعة(  
    

 4,368 2,929 مساهم قطر للبترول

 
 
 
 
 
 



 ش.م.ع.ق األلمنيومشركة قطر لصناعة 
 2020يونيو  30المعلومات الماليّة المرحليّة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  اإليضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية المختصرة
 الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك()جميع المبالغ بآالف 

 

11 

 المكافآت المدفوعة لموظفي اإلدارة العليا
 

 يوضح الجدول التالي مكافآت موظفي اإلدارة العليا خالل الفترة:
 

 

لفترة الستة األشهر 
 المنتهية في

 2020يونيو  30
 ألف لاير قطري

 2018 ديسمبر 3من 
 إلى 

 2019يونيو  30
 ألف لاير قطري

 )مراجعة( )مراجعة( 
   

 1,912 1,650 منافع قصيرة األجل )تشمل أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة(مخصص 

 

 أخرى دائنة ذمم .9
 

 
 كما في

 يونيو 30
2020 

 ألف لاير قطري

 ديسمبر  31
2019 

 ألف لاير قطري
 )مدققة( )مراجعة( 
   

 24,295 34,069 توزيعات أرباح مستحقة

 2,001 - اشتراكات الصندوق االجتماعي المستحقة

 2,878 1,736 مستحقات

 35,805 29,174 

 

 قانوني احتياطي .10
 
سبة فيما ينص النظام األساسي للشركة على أنه قبل التوصية بتوزيع األرباح على المساهمين، يجب على مجلس اإلدارة التأكد من وجود احتياطيات منا

 يتعلق باالحتياطيات االختيارية والنظامية التي يعتبرها مجلس اإلدارة ضرورية ومناسبة. 
  

 التقدير من التأكد عدم لحاالت الرئيسية والمصادر الهامة األحكام .11
 

، يتطلب األمر من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات حول القيم الدفترية 2عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، المبينة في اإليضاح رقم 
لمرتبطة بها إلى الخبرة السابقة والعوامل األخرى للموجودات والمطلوبات التي ال تظهر بسهولة من مصادر أخرى. وتستند التقديرات واالفتراضات ا

عتراف بأي التي تعتبر مالئمة. وقد تختلف النتائج الفعليّة عن هذه التقديرات. ويتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر. يتم اال
ا كان لهذا التعديل أي تأثير على تلك الفترة أو في فترة التعديل والفترات مراجعات على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقدير إذ

 المستقبلية إذا كان لهذا التعديل أثر على الفترات الحاليّة والمستقبليّة.
 

 تصنيف االستثمار كمشروع مشترك
 

فيه قامت اإلدارة بتقييم حصة الشركة في قطر لأللومنيوم المحدودة ش.م.ق )قطالوم(، وخلصت إلى أن الترتيب المشترك هو مشروع مشترك تخضع 
 للسيطرة المشتركة. وبالتالي، قامت اإلدارة باحتساب هذا االستثمار وفقا لطريقة حقوق الملكية. قطالوم

 
 شتركانخفاض قيمة االستثمار في مشروع م

 
يرات في الظروف تقوم الشركة بتقييم االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية، ال سيما استثمارها في المشاريع المشتركة، عندما تشير األحداث أو التغ

 إلى أن القيمة الدفترية لألصل غير المالي قد ال تكون قابلة لالسترداد.
 

. إن 2020يونيو  30(، أجرت اإلدارة اختبار انخفاض القيمة في 19-فيروس كورونا الجديد )كوفيد بسبب االنكماش االقتصادي الناجم عن انتشار 
صل تتوافق اختبار االنخفاض في القيمة هو مجال ينطوي على وضع أحكام شخصية من اإلدارة، مما يقتضي وضع تقدير فيما إذا كانت القيمة الدفترية لأل

 لنقدية المستقبلية والتي يمكن الحصول عليها من خالل تلك الموجودات، والتي تم خصمها باستخدام معّدل خصم مناسب. مع صافي القيمة الحالية للتدفقات ا
 

ا في ذلك عند احتساب صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، يجب وضع بعض االفتراضات فيما يتعلق بأمور غير مؤكدة بدرجة كبيرة، بم
 فيما يتعلق بالتالي: توقعات اإلدارة

 
والمحتسبة باعتبارها أرباح تشغيلية معدلة قبل االستهالك واإلطفاء والتي تشمل توقعات  النمو في األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء •

 قيق اي وفورات في تكاليف التشغيل علي اساس المحافظة وحدون ت أسعار السلع؛
 و؛محافظةدون احتساب اي تحسن في تأجيل المصاريف الرأسمالية علي أساس ال رأسمالية المستقبليةتوقيت ومبالغ المصاريف ال •
 معدل النمو طويل األجل؛ و •
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 اختيار معّدالت الخصم بشكل يعكس المخاطر المتعلقة بها. •
 

 لتعكس ضروف السوق الحالية.ميزانية الشركة المعتمدة معدلة باسعار السلع االساسية وافتراض معدل التضخم استخدمت اإلدارة 
 

، لم تعترف الشركة بأي خسائر نتيجة انخفاض قيمة مشروعها المشترك، حيث أظهر اختبار انخفاض القيمة 2020يونيو  30كما في الفترة المنتهية في 
 هامش صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية مقارنة بالقيمة الدفترية. 

 
 (19-جائحة فيروس كورونا )كوفيد 

 
 الجارية إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن التقديرات في إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة. 19-أدت جائحة كوفيد 

 
التوقعات قامت اإلدارة بوضع تقديرات محاسبية مختلفة في المعلومات المالية المرحلية المختصرة بناًء على توقعات الظروف االقتصادية التي تعكس 

 بشأن األحداث المستقبلية التي تعتقد اإلدارة أنها معقولة في هذه الظروف. 2020يونيو  30الفتراضات حتى وا
 
لذلك، من  تخضع االفتراضات األساسية فيما يخص الوصول إلى تلك التقديرات إلى حاالت عدم اليقين التي غالًبا ما تكون خارج سيطرة الشركة. ووفقًا

ف االقتصادية الفعلية عن تلك المتوقعة نظًرا ألن األحداث المتوقعة ال تقع في كثير من األحيان كما هو متوقع، وقد يؤثر تأثير المحتمل أن تختلف الظرو
 ت وحاالت عدمهذه االختالفات على التقديرات المحاسبية المدرجة في المعلومات المالية. ترتبط التقديرات المحاسبية الهامة التي تأثرت بهذه التوقعا

 اليقين المرتبطة بها في الغالب باالستثمار في المشروع المشترك.


	Arabic Signature Page
	QAMCO 2020 HY final Arabic - Unsigned



