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 تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة مساهمي شركة قطر لصناعة األلومنيوم ش.م.ع.ق 
 

 تقرير عن تدقيق البيانات المالية 

 رأينا 

 

لصناعة األلومنيوم ش.م.ع.ق )"الشركة"( تُظهر بصورة عادلة ومن كافة النواحي الجوهرية المركز المالي  برأينا، أن البيانات المالية لشركة قطر  

 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.  2021ديسمبر  31للشركة كما في 

 

 قمنا بتدقيق ما يلي 
 

 المالية للشركة التي تتكون من:   البيانات
 

 ؛ 2021ديسمبر  31بيان المركز المالي كما في  •

 بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛ •

 بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛ •

 التاريخ؛ و بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك  •

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية، والتي تشمل السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة والمعلومات التفسيرية األخرى. •
 

 أساس الرأي 
 

مسؤوليات مراقب الحسابات  لقد أجرينا عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير مبينة بالتفصيل ضمن قسم  

 عن تدقيق البيانات المالية من هذا التقرير.
 

 نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس لرأينا. 
 

 االستقاللية 
 

االستقاللية الدولية( الصادرة عن مجلس معايير  نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك معايير  
. وقد استوفينا  السلوك األخالقي الدولي للمحاسبين ومتطلبات السلوك األخالقي في دولة قطر والمتعلقة بعملية التدقيق التي قمنا بها للبيانات المالية

 حاسبين ومتطلبات السلوك األخالقي في دولة قطر. مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لمجلس معايير السلوك األخالقي الدولي للم 

 

 منهجنا في التدقيق 
 

 نظرة عامة 
 

 االعتراف باإليرادات  • أمور التدقيق الرئيسية 

 

، فقد  كجزء من تصميم التدقيق الخاص بنا، قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر التحريف المادي في البيانات المالية. وعلى وجه الخصوص

تراضات  وضعنا في الحسبان األحكام الشخصية التي وضعتها اإلدارة، على سبيل المثال، ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة التي تتضمن وضع اف 

ز اإلدارة  ومراعاة األحداث المستقبلية التي تعتبر غير مؤكدة بطبيعتها. وكما هو متبع في جميع عمليات التدقيق لدينا، تناولنا أيضا مخاطر تجاو

مادي نتيجة  للضوابط الرقابية الداخلية، بما في ذلك من بين أمور أخرى، النظر فيما إذا كان هناك دليل على التحيز بما يمثل أحد مخاطر التحريف ال

 االحتيال. 

 
نات المالية ككل، آخذين في االعتبار  وقد صممنا نطاق التدقيق الذي قمنا به بحيث يتم إنجاز عملنا بشكل كاف حتى يتسنى لنا إبداء رأي حول البيا

 هيكل الشركة والعمليات والضوابط المحاسبية ومجال األعمال بالشركة. 
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 أمور التدقيق الرئيسية 
 

البيانات المالية للفترة الحالية. وقد تم  أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي، في تقديرنا المهني، كانت أكثر األمور أهمية أثناء تدقيقنا على  
 ور. تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية ككل، وفي صياغة رأينا في هذا الشأن، ونحن ال نعرب عن رأي منفصل بخصوص هذه األم

 
 
 

 االعتراف باإليرادات 

، تمثل حصة الشركة  في البيانات المالية    3كما هو مبين في اإليضاح 
مليون لاير قطري   832مشروعها المشترك )قطالوم( بمبلغ نتائج من 

دخل  من إجمالي  %98ما نسبته  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  6,237بلغت اإليرادات الناتجة عن المشروع المشترك  و الشركة.

 .2021ديسمبر  31مليون لاير قطري للسنة المنتهية في 
 

وفقاً لسياسة االعتراف باإليرادات التي يطبقها المشروع المشترك، يتم  
االعتراف باإليرادات من مبيعات المنتجات عندما يقوم المشروع  

في نقطة التسليم،    الءعلى المنتجات إلى العم المشترك بنقل السيطرة
 شروط التسليم في اتفاقية تسويق اإلنتاج.   حسب

 
وقد ركزنا في تدقيقنا على عائدات مبيعات المشروع المشترك بسبب  

األخطاء في   أن الشحنات الفردية، حيثوقيمة الحجم الكبير للمنتجات 
المشروع المشترك يمكن أن تؤدي  االعتراف باإليرادات على مستوى 

إلى تحريفات مادية في البيانات المالية للشركة عندما تقوم الشركة  
وفقاً لطريقة   المشترك  مشروعهاباالعتراف بحصتها في صافي دخل 

 حقوق الملكية المحاسبية. 

تتضمن إجراءاتنا فيما يتعلق باالعتراف باإليرادات من المبيعات التي قام  
 بها المشروع المشترك ما يلي: 

 
 ؛العمالء مراجعة شروط اتفاقية تسويق اإلنتاج ذات الصلة المبرمة مع -
 
فيما يتعلق باالعتراف   تقييم السياسة المحاسبية للمشروع المشترك -

باإليرادات لتحديد ما إذا كانت قد تعاملت بشكل مناسب مع المبيعات التي  
 اإلنتاج ؛تسويق  تتم في إطار اتفاقية 

 
فهم وتقييم واختبار الضوابط الداخلية على االعتراف باإليرادات على   -

 مستوى المشروع المشترك، بما في ذلك توقيت االعتراف باإليرادات؛
 
حليل معامالت اإليرادات باستخدام تقنيات التدقيق بمساعدة الحاسوب  ت -

 وتحليل البيانات لتحديد أي معامالت غير اعتيادية؛
 
اإليرادات على أساس العينة من خالل تتبعها في   ام بفحص بياناتيالق -

 واألدلة المؤيدة األخرى؛ و  مستندات االستالم  والفواتير
 
معامالت البيع على أساس العينة الختبار ما إذا كان قد   قطعتنفيذ اختبار   -

 في الفترة الصحيحة.   المشروع المشتركتم االعتراف بإيرادات 
 

 المعلومات األخرى 
 

)باستثناء البيانات المالية وتقرير تدقيقنا عليها(،    التقرير السنويإن مجلس اإلدارة مسؤول عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من  
   .هذا  والتي تم تزويدنا به حتى تاريخ تقرير التدقيق

استنتاج بأي شكل للتأكيد عليها. تنحصر مسؤولياتنا فيما يتعلق بتدقيقنا  إن رأينا عن البيانات المالية ال يغطي المعلومات األخرى، وال ولن نبدي أي 
ق بشكل مادي  للبيانات المالية في قراءة المعلومات األخرى الواردة أعاله، وعند القيام بذلك، نقوم بالنظر فيما إذا كانت المعلومات األخرى ال تتف

  أثناء عملية التدقيق، أو ما قد يشير إلى وجود تحريف بها بشكل مادي.مع البيانات المالية أو مع ما حصلنا عليه من معلومات 

أعمال،    وإذا استنتجنا وجود تحريف مادي في المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات، استناداً إلى ما قمنا به من
 نسجله في هذا الخصوص. فإننا مطالبون بإعداد تقرير بذلك. هذا وليس لدينا ما 

  

   التدقيق الرئيسية خالل التدقيقكيفية تناولنا ألمور                                            أمور التدقيق الرئيسية 
 أمور التدقيق 
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 مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بالبيانات المالية 
 

لشركات التجارية  إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلعداد والعرض العادل للبيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وأحكام قانون ا
، وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد  2021لسنة  8رقم  القانون بموجب   هكما تم تعديل، 2015لسنة   11القطري رقم 

 بيانات مالية خالية من التحريفات المادية سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ.
 

تمرة، واإلفصاح، حسب مقتضى  يعتبر مجلس اإلدارة، عند إعداد البيانات المالية، مسؤول عن تقييم قدرة الشركة على مواصلة أعمالها كمنشأة مس
و إيقاف  الحال، عن األمور المرتبطة باستمرارية المنشأة وعن استخدام أساس االستمرارية المحاسبي ما لم يكن مجلس اإلدارة ينوي تصفية الشركة أ

  أنشطتها أو ال يوجد أمامه بديل واقعي سوى القيام بذلك.
 

 ف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة. ويتولى المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشرا
 

 مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية 
 

و خطأ،  تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من أي تحريف مادي، سواء كان ناشئاً عن احتيال أ
الحسابات الذي يتضمن رأينا. يمثل التأكيد المعقول مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ال يعد ضماناً بأن التدقيق الذي يتم وفقا  وإصدار تقرير مراقب  

إذا كان  للمعايير الدولية للتدقيق سوف يكشف دوماً عن أي خطأ مادي في حال وجوده. تنشأ حاالت التحريفات من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر مادية  
 عقول توقع أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه البيانات المالية. من الم

 

بما  أننا نقوم  كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على الشك المهني خالل عملية التدقيق. كما  

  يلي:

 

  تحديد وتقييم مخاطر التحريف المادي للبيانات المالية، الناشئة سواء من االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة •

ل  لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفير أساٍس لرأينا. إن خطر عدم اكتشاف أي تحريف مادي ناشئ عن االحتيا

يعتبر أعلى من ذلك الذي ينشأ عن األخطاء، وذلك ألن االحتيال قد ينطوي على التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف أو  

 تجاوز للرقابة الداخلية. 

 

للظروف، وليس   الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات العالقة بعملية التدقيق بغرض تصميم إجراءات التدقيق التي تعتبر مناسبة وفقا  •

  لغرض إبداء الرأي عن فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة.

 

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة الموضوعة من قبل مجلس   •

 اإلدارة. 

 

ارة ألساس استمرارية الشركة المحاسبي، وما إذا كانت هناك شكوك جوهرية،  التوصل إلى استنتاج حول مدى مالءمة استخدام مجلس اإلد •

بناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، متعلقة بأحداث أو ظروف قد تشكك في قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة. إذا  

قب الحسابات إلى اإلفصاحات ذات العالقة في البيانات المالية،  استنتجنا وجود شكوك جوهرية، فيتوجب علينا لفت االنتباه في تقرير مرا

أو تعديل رأينا إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقب  

 الشركة عن مواصلة أعمالها كمنشأة مستمرة. الحسابات الخاص بنا. ومع ذلك، فقد تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في أن تتوقف 

 

حداث  تقييم العرض الشامل للبيانات المالية وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعامالت واأل •

 األساسية بطريقة تحقق عرضاً عادالً. 
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 الحسابات عن تدقيق البيانات المالية )تتمة( مسؤوليات مراقب 

التدقيق  واكتشافات  له  التخطيط  تم  الذي  التدقيق  وتوقيت  بنطاق  أخرى،  أمور  بين  من  يتعلق،  فيما  الحوكمة  عن  المسؤولين  مع  بالتواصل  نقوم 

   تدقيق.الجوهرية، بما في ذلك أي قصور جوهري في الرقابة الداخلية التي قمنا بتحديدها خالل أعمال ال 

غهم بجميع العالقات  كما أننا نقدم للمسؤولين عن الحوكمة بياناً بأننا قد التزمنا بمتطلبات المعايير األخالقية المناسبة فيما يتعلق باالستقاللية، وإبال

اإلجراءات المتخذة للحد من التهديدات أو الضمانات التي  وغيرها من األمور التي من المعقول االعتقاد بأنها تؤثر على استقالليتنا، وعند االقتضاء،  

 تم تطبيقها. 

يانات المالية  ومن بين األمور التي أبلغناها للمسؤولين عن الحوكمة، نقوم بتحديد تلك األمور األكثر أهمية في أعمال التدقيق التي قمنا بها على الب 

يسية. ونقوم بتوضيح هذه األمور في تقرير التدقيق الخاص بنا ما لم يحظر القانون أو التنظيمات  للفترة الحالية، والتي تعد بالتالي أمور التدقيق الرئ

وقع أن تزيد  الكشف العلني عنها، أو عندما نقرر، في حاالت نادرة للغاية، أنه ال ينبغي اإلبالغ عن أمٍر ما في تقريرنا ألنه قد يكون من المعقول ت

 مة من جراء اإلبالغ عن هذا األمر.اآلثار العكسية عن المصلحة العا

 تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

الشركات قانون  أحكام بعض  بتعديل حيزالتنفيذ 2021 لسنة  8 رقم القانون دخل العام  خالل ،   المالية البيانات من 1 اإليضاح في  مبين هو ماك
. التعديالت  هذه تأثير  تقييم بصدد  الشركة فإن ،  2021 ديسمبر  31 في المنتهية  السنة في كما . 2015 لسنة 11 رقم القطري  التجارية 

، فإننا نؤكد على: 2021لسنة   8القانون رقم   بموجب  هكما تم تعديل، 2015لسنة   11وفقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم 

المعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض عملية التدقيق التي قمنا بها؛أننا قد حصلنا على كافة   •

   أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية سليمة وأن البيانات المالية تتفق معها؛   •

تتفق مع دفاتر وسجالت الشركة؛ و  بالتقريرالسنويأن المعلومات المالية المدرجة  •

كما تم  ،  2015لسنة    11  أنه لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن الشركة قد خالفت أيا من أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم •

 31، أو نظامها األساسي بشكل قد يؤثر مادياً على نتائج تشغيلها أو مركزها المالي كما في  2021لسنة    8رقم    القانون  بموجب  هتعديل

 .2021ديسمبر

 فرع قطر   –نيابة عن برايس ووترهاوس كوبرز 

( 120155سجل هيئة قطر لألسواق المالية رقم )

 تون نيمارك م

364سجل مراقبي الحسابات رقم 

 الدوحة، دولة قطر 

 2022فبراير  3
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اآلخر  الشامل والدخل الخسائر  أو األرباح بيان
ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

20212020 اإليضاحات 

3831,871101,485حصة من نتائج مشروع مشترك 

( 10,539)(10,967) مصروفات عمومية وإدارية 

11,5282,478 إيرادات تمويل 

2,1121,292 إيرادات أخرى 

834,54494,716صافي ربح السنة 

--دخل شامل آخر

834,54494,716إجمالي الدخل الشامل للسنة 

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

7501,01700,0

جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.  21إلى  9تشكل اإليضاحات المرفقة في الصفحات من 
  .4إلى  1المستقل مدرج في الصفحات من إن تقرير مراقب الحسابات  
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الملكية  حقوق  في  التغيرات  بيان
ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

رأس
المال  

االحتياطي 
القانوني 

األرباح 
اإلجمالي المدورة  

138,4335,718,553-20205,580,120يناير  1الرصيد في 

صندوق تنمية األنشطة االجتماعية  المساهمة في 
( 2,368)( 2,368)-- والرياضية 

94,71694,716-- ربح السنة 

----الدخل الشامل اآلخر للسنة 

94,71694,716--إجمالي الدخل الشامل للسنة 

المالك: المعامالت مع المالك بصفتهم 
( 55,801)( 55,801)--توزيعات أرباح معتمدة 

174,9805,755,100-20205,580,120ديسمبر  31الرصيد في 

174,9805,755,100-5,580,120 2021يناير  1الرصيد في 

-(268)268- (6محول لالحتياطي القانوني )إيضاح 

األنشطة االجتماعية  المساهمة في صندوق تنمية 
(20,864)(20,864)-- والرياضية 

834,544834,544-- ربح السنة 

----الدخل الشامل اآلخر للسنة 

834,544834,544--إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 المعامالت مع المالك بصفتهم المالك: 
( 195,304)( 195,304)--توزيعات أرباح معتمدة 

20215,580,120268793,0886,373,476ديسمبر  31الرصيد في 

جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.  21إلى  9تشكل اإليضاحات المرفقة في الصفحات من 
  .4إلى  1إن تقرير مراقب الحسابات المستقل مدرج في الصفحات من 
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النقدية  التدفقات  بيان
ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

2020 2021 اإليضاحات 

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

834,54494,716 ربح السنة 

 تعديالت لـ: 

( 101,485)( 831,871)3حصة الربح من مشروع مشترك 

( 2,478)( 11,528) تمويل إيرادات 

( 9,247)( 8,855) النقد المستخدم في العمليات 

( 2,001)( 2,368)مساهمة مدفوعة للصندوق االجتماعي والرياضي 

( 11,248)( 11,223)صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية 

 الحركة في رأس المال العامل: 

1,924358عالقة مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات 

1,303( 9,002)ذمم مدينة أخرى 

706( 24) ذمم دائنة أخرى 

( 8,881)( 18,325)صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية 

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

3651,560391,300توزيعات أرباح مستلمة من مشروع مشترك

-3322,933 إيراد الضريبة المستلم من مشروع مشترك

( 174,740)( 1,179,410) استثمار ودائع ألجل ثابتة 

610,81073,600 استحقاق ودائع ألجل ثابتة 

11,5282,478 إيرادات تمويل مستلمة 

417,421292,638صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية 

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويليّة 

( 48,538)( 184,964) توزيعات أرباح مدفوعة 

( 7,263)( 10,340)حركة في حساب توزيعات األرباح غير المطالب بها 

( 55,801)( 195,304)صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 

203,792227,956وشبه النقد صافي الزيادة في النقد  

233,3615,405 نقد وشبه النقد في بداية السنة 

4437,153233,361النقد وشبه النقد في نهاية السنة 

جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.  21إلى  9تشكل اإليضاحات المرفقة في الصفحات من 
  .4إلى  1الحسابات المستقل مدرج في الصفحات من إن تقرير مراقب 
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وأنشطتها الشركة عن معلومات 1

كشركة مساهمة قطرية عامة    126659شركة قطر لصناعة األلومنيوم ش. )"الشركة" أو "قامكو"( مسجلة ومؤسسة في قطر بالسجل التجاري رقم  
الشركة مدرجة في سوق قطر لألوراق المالية وتخضع ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم    من قبل المساهم المؤسس، قطر للطاقة. إن

 ولوائح هيئة قطر لألسواق المالية وبورصة قطر.  2015لعام  11

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

ديسمبر    31. كما في السنة المنتهية في  2021لسنة    8بموجب القانون رقم    2015لسنة    11خالل السنة، تم تعديل القانون التجاري القطري رقم  
 الشركة بصدد تقييم مدى امتثالها وتأثير هذه التعديالت. ، كانت 2021

/ أو   لها و  التابعة  الشركات )والشركات  بأسهم وأصول وحصص في  الرئيسي للشركة في إنشاء وإدارة وامتالك و/ أو االحتفاظ  النشاط  يتمثل 
عدنية بما في ذلك األلومنيوم وممارسة وتنفيذ مختلف جوانب  المشاريع المرتبطة بها( والمشاركة في جميع أنواع معالجة و/ أو تصنيع المنتجات الم

 ومراحل األنشطة المتعلقة بالمعادن والتعدين، بما في ذلك تطوير سالسل التوريد والمنتجات، سواء داخل دولة قطر أو خارجها.

 .2018ديسمبر  3وقد بدأت الشركة أنشطتها التجارية في  

رك للشركة والذي تم إدراجه في البيانات المالية كالتالي: بيبين الجدول التالي المشروع المشت

نسبة الملكية العالقة بلد التأسيس  اسم المنشأة 

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

من قانون الشركات التجارية    68للمادة  كشركة مساهمة قطرية وفقاً    2007يوليو    24تم تسجيل شركة قطر لأللمنيوم المحدودة ش.م.ق )قطالوم( في  
وتعديالته( وشروط النظام األساسي الخاص بها    2015لسنة    11من القانون رقم    207)تم استبدالها بالمادة    2002لسنة    5القطري السابق رقم  

 ، قامت قطر للطاقة بنقل ملكيتها في قطالوم إلى الشركة. 2018. وخالل 36539تحت سجل تجاري رقم 

ري في  ل األنشطة الرئيسية لقطالوم في إنتاج وبيع منتجات األلومنيوم التي ينتجها المسبك الموجود في مسيعيد. بدأ مصنع قطالوم إنتاجه التجاوتتمث
 .2010يناير  1

.2022فبراير   3من قِبل مجلس اإلدارة في  2021ديسمبر  31تم التصريح بإصدار البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 

الهامة  المحاسبية السياسات وملخص  اإلعداد أساس 2

أساس اإلعداد  2-1

ت لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية السارية على الشركات التي  تم إعداد هذه البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيرا
للمعايير الدولية للتقارير ال مالية الصادرة عن مجلس  تعد التقارير المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. تم إعداد هذه البيانات المالية وفقاً 

 البيانات المالية مع النظام األساسي للشركة واألحكام المعمول بها لقانون الشركات التجارية القطري.  المعايير المحاسبية الدولي. كما تتوافق

ة المالية السابقة. تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية. وتعتبر السياسات المحاسبية المطبقة متوافقة مع السياسات المحاسبية للسن

ر البيانات المالية باللاير القطري، وهو عملة العرض والعملة الوظيفية للشركة وتم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف لاير قطري ما لم يذكتم إعداد  
 خالف ذلك. 
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 واألحكام  التقديرات استخدام 2-2
 

إصدار أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات  يتطلب إعداد البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية أن تقوم اإلدارة ب
 المحاسبية والمبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعليّة عن هذه التقديرات. 

 
لتقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها التعديل  تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر. يتم االعتراف بأي تعديالت على ا 

 أو في أي فترات مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت. 
 

لها أكبر  وبصفة خاصة، فإن المعلومات المتعلقة بالمجاالت الهامة لتقدير حاالت عدم التأكد واألحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية التي  
 .11ف بها في البيانات المالية يتم إدراجها في اإليضاح رقم األثر على المبالغ المعتر 

 
 المعايير الجديدة والمعدلة التي قامت الشركة بتطبيقها  ( 1)
 

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

 
 16تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -19- امتيازات إيجارية ذات عالقة بـ كوفيد  (أ)
عيار  والم 39والمعيار المحاسبي الدولي رقم  9على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2تعديالت المرحلة   -إصالح سعر الفائدة المعياري  (ب)

 16والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  4والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  7الدولي للتقارير المالية رقم 
 ، و 2020-2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية  (ج)
 12تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -الضرائب المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن معاملة فردية   (د)
 

 أثر تطبيق هذه المعايير والتعديالت غير جوهري بالنسبة للبيانات المالية. 
 
 المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد  ( 2)
 

والتي لم يتم    2021ديسمبر    31فترة التقرير المنتهية في  لقد تم نشر بعض المعايير وتفسيرات المعايير المحاسبية الجديدة التي ال تعد إلزامية عن  
 تطبيقها بشكل مبكر من قبل الشركة. إن الشركة بصدد تقييم تأثير هذه المعايير الجديدة. 

 
 الهامة  المحاسبية السياسات 2-3
 
 المشترك  المشروع في الحصة 2-3-1
 

المشتركة في هذه البيانات المالية باستخدام طريقة محاسبة حقوق الملكية إال إذا تم تصنيف االستثمار  تدرج النتائج والموجودات والمطلوبات للمشاريع  
( المالية رقم  للتقارير  الدولي  للمعيار  الحالة يتم محاسبته وفقاً  للبيع، وفي هذه  منه كمحتفظ به  الملكية، يتم  5أو جزءاً  (. وبموجب طريقة حقوق 

شروع المشترك مبدئيا بالتكلفة في بيان المركز المالي ويتم تعديله الحقاً بحيث يتم االعتراف بحصة الشركة في أرباح  االعتراف باالستثمار في الم
 أو خسائر المشروع المشترك. 

 
عندما تتجاوز حصة الشركة في خسائر مشروع مشترك حصصها فيه )التي تشمل حصصا طويلة األجل والتي تشّكل، في جوهرها، جزءاً من  

استثمارات الشركة في المشروع المشترك(، تلغي الشركة االعتراف بحصتها في المزيد من الخسائر. يتم االعتراف بالخسائر اإلضافية فقط   صافي
 إلى القدر الذي تكبدت فيه الشركة اللتزامات قانونية أو استداللية أو مدفوعات نيابةً عن المشروع المشترك. 

 
ترك باستخدام طريقة حقوق الملكية اعتباراً من التاريخ الذي تصبح فيه الشركة المستثمر فيها مشروعاً مشتركاً.  يتم احتساب استثمار في مشروع مش

ودات  عند االستحواذ على استثمار في مشروع مشترك، يتم االعتراف بأي زيادة في تكلفة االستثمار عن حصة الشركة من صافي القيمة العادلة لموج
مر فيها القابلة للتحديد كشهرة، والتي يتم إدراجها ضمن القيمة الدفترية لالستثمار. يتم االعتراف بأي زيادة في حصة  ومطلوبات الشركة المستث

و الخسارة  الشركة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد عن تكلفة االستثمار، بعد إعادة التقييم، مباشرةً ضمن الربح أ
 يتم فيها االستحواذ على االستثمار.   للفترة التي
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الدولي    عند الضرورة، يتم فحص القيمة الدفترية لالستثمار بالكامل )بما في ذلك الشهرة( لتحديد وجود انخفاض في القيمة وفقا للمعيار المحاسبي
مكن استرداده )القيمة المستخدمة والقيمة العادلة ناقصاً تكاليف  "انخفاض قيمة الموجودات"، باعتباره أصال واحدا من خالل مقارنة المبلغ الم  36رقم  

 البيع أيهما أعلى( مع القيمة الدفترية له. 
 

ستثمار  تتوقف الشركة عن استخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي يتوقف فيه االستثمار عن كونه مشروعاً مشتركاً، أو عندما يتم تصنيف اال 
لل الحصة  كاستثمار محتفظ به  الشركة بقياس  مالياً، تقوم  بيع. عندما تحتفظ الشركة بحصة في مشروع مشترك سابق وتكون هذه الحصة أصالً 

الدولي للتقارير المالية  المحتجزة بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ ويتم اعتبار القيمة العادلة على أنها قيمتها العادلة عند االعتراف األولي وفقاً للمعيار  
حتجزة  . الفرق بين القيمة الدفترية للمشروع المشترك في التاريخ الذي تم فيه إيقاف استخدام طريقة حقوق الملكية والقيمة العادلة ألي حصة م9رقم  

  وأي متحصالت من استبعاد جزء من الحصة في المشروع المشترك عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد المشروع المشترك. إذا تم
ستبعاد  االعتراف سابقاً بربح أو خسارة في الدخل الشامل اآلخر من قِبل ذلك المشروع المشترك يتم إعادة تصنيفها الى ربح أو خسارة ناتجة من ا

الخ أو  الربح  بيان  الى  الملكية  الخسارة من حقوق  أو  الربح  بإعادة تصنيف  أيضاً  الشركة  تقوم  بها،  الصلة  ذات  المطلوبات  أو  سارة  الموجودات 
 )كتعديالت إعادة تصنيف(، وذلك عندما يتم إيقاف استخدام طريقة حقوق الملكية.

 
 يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة من معامالت الشركة والمشروع المشترك إلى مقدار حصة الشركة في المشروع المشترك. 

 
 المتداول  وغير المتداول التصنيف 2-3-2

 
 الموجودات والمطلوبات بناء على تصنيف متداول/ غير متداول.تعرض الشركة  

 
 يتم تصنيف األصل كمتداول عندما: 

 
 يتوقع أن يتحقق أو يقصد بيعه أو استهالكه في دورة تشغيل اعتيادية؛ •
 يتم االحتفاظ به أساساً لغرض المتاجرة؛ •
 يتوقع تحقيقه في غضون اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير؛ أو  •
 ه النقد ما لم يحظر تبادله أو استخدامه لتسوية مطلوبات لمدة اثني عشر شهرا على األقل بعد فترة التقرير. النقد وشب •
 

 يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى باعتبارها غير متداولة. 
 
 يتم تصنيف االلتزام باعتباره متداوال عندما: •
 يكون من المتوقع تسويته في دورة تشغيل اعتيادية؛ •
 االحتفاظ به أساساً لغرض المتاجرة؛يتم  •
 يكون مستحق التسوية خالل اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير؛ أو  •
 في حال وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية التزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير.  •
 

 وتصنف الشركة جميع المطلوبات األخرى باعتبارها غير متداولة. 
 
 المالية  وداتالموج 2-3-3

 
 التصنيف والقياس  (أ

 
ة ضمن الفئات  قامت إدارة الشركة بتقييم نماذج األعمال التي تنطبق على الموجودات المالية التي تحتفظ بها الشركة والتأكد من تصنيف أدواتها المالي

المدينة األخرى والودائع التي تعد أدوات دين وتُلبي شروط التصنيف  . قامت الشركة بتقييم الذمم  9المناسبة بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
، حيث أنها تدفقات نقدية من دفعات أصل المبلغ والفائدة فقط، ويتمثل نموذج أعمال الشركة  9بالتكلفة المطفأة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية  

الدين وتحصيلها. يبقى تعريف النقد و الدولي  في االحتفاظ بأدوات  للمعيار المحاسبي  النقد وفقاً  المعيار الدولي    7شبه  بدون أي تغيير مع تطبيق 
؛ سوف يستمر عرض االستثمارات القصيرة ألجل والودائع ألجل ضمن النقد وشبه النقد، كونها استثمارات عالية السيولة جاهزة  9للتقارير المالية 

لمخاطر غير جوهرية للتغيرات في القيمة. ولم ينتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  للتحويل إلى مبالغ معلومة من النقد، وهي تتعرض  
 أي حاالت إلعادة التصنيف.  9رقم 
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 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  (ب
 

 : 9قارير المالية رقم لدى الشركة الموجودات المالية التالية الخاضعة لنموذج خسارة االئتمان المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للت
 
 النقد وشبه النقد  •
 ذمم مدينة أخرى )باستبعاد الموجودات غير المالية(  •
 الودائع واألرصدة البنكية األخرى  •
 

تركة وأيام  لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، تم تجميع الذمم المدينة األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة بناًء على خصائص مخاطر االئتمان المش
، حيث تستخدم مخصص  9التأخر في السداد. تطبق الشركة المنهج المبسط لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 ً النقد والودائع الثابتة تخضع أيضا إلى متطلبات    الخسارة المتوقعة على مدار عمر جميع الذمم المدينة األخرى. وعلى الرغم من أن النقد وشبه 
 ، إال أن خسارة انخفاض القيمة المحددة غير مادية. 9االنخفاض في القيمة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
 األخرى المالية والموجودات االستثمارات 4- 2-3
 
 التصنيف  (أ
 

 تصنف الشركة موجوداتها المالية في فئات القياس التالية: 
 

 قياسها الحقا بالقيمة العادلة )إما من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل الربح أو الخسارة(، و الموجودات المالية التي يتم  •
 تلك التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة.  •

 
م قياسها بالقيمة  ويعتمد التصنيف على نموذج أعمال الشركة إلدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية. بالنسبة للموجودات التي يت

الملكية غير    العادلة، فإن األرباح والخسائر يتم تسجيلها إما في الربح أو الخسارة أو في الدخل الشامل اآلخر. بالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق
ف األولي بتسجيل استثمارات حقوق  المحتفظ بها للمتاجرة، فإن التصنيف يعتمد على ما إذا كانت الشركة اتخذت خيارا ال رجعة فيه في وقت االعترا 

 الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
 

 القياس  (ب
 

ة العادلة من  عند االعتراف األولي، تقوم الشركة بقياس األصل المالي بالقيمة العادلة مضافاً إليه، في حالة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيم
ليف المعاملة العائدة مباشرة إلى حيازة األصل المالي. يتم تسجيل تكاليف المعاملة بالنسبة للموجودات المالية المدرجة  خالل الربح أو الخسارة، تكا 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ضمن المصروفات في الربح أو الخسارة. 
 
 النقد  وشبه النقد 5- 2-3

 
النقدية على األرصدة لدى البنوك والودائع ثابتة األجل التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو  يشتمل النقد وشبه النقد في بيان التدفقات  

 أقل. 
 
 الدين  أدوات 6- 2-3

 
وم  يستند القياس الالحق ألدوات الدين على نموذج أعمال الشركة إلدارة األصل وخصائص التدفقات النقدية لألصل. وهناك ثالث فئات للقياس تق

 خاللها بتصنيف أدوات الدين الخاصة بها:  الشركة من
 

الدفعات   • النقدية  التدفقات  التعاقدية، حيث تمثل هذه  النقدية  التدفقات  بها لتحصيل  المحتفظ  المطفأة: يتم قياس الموجودات  التكلفة 
دات التمويل باستخدام طريقة  األصلية والفائدة، بالتكلفة المطفأة. ويتم إدراج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في إيرا 

معدل الفائدة الفعلي. ويتم االعتراف بأي ربح أو خسارة ناتجة عن إلغاء االعتراف بشكل مباشر في الصرف واألرباح األخرى.  
  ويتم عرض خسائر االنخفاض في القيمة كبند منفصل في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.
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خالل الدخل الشامل اآلخر: الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية،  القيمة العادلة من  •

حيث تمثل هذه التدفقات النقدية الدفعات األصلية والفائدة، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ويتم تسجيل  
خالل الدخل الشامل اآلخر، باستثناء االعتراف بأرباح أو خسائر انخفاض القيمة وإيرادات الفائدة   الحركات في القيمة الدفترية من

وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية، والتي يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة. وعند إلغاء االعتراف باألصل المالي،  
ة المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى الربح  فإنه يعاد تصنيف الربح التراكمي أو الخسارة المتراكم

أو الخسارة، ويتم االعتراف بها في الصرف واألرباح األخرى. ويتم إدراج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في إيرادات  
ف العمالت األجنبية في الصرف واألرباح األخرى.  التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ويتم عرض أرباح وخسائر صر 

 ويتم عرض مصروفات االنخفاض في القيمة كبند منفصل في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر. 
 

لدخل الشامل  القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: الموجودات، التي ال تلبي معايير التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل ا  •
اآلخر، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ويتم االعتراف بأي ربح أو خسارة ألي أداة دين، يتم قياسها الحقا  
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، في الربح أو الخسارة وعرضها بالصافي في الصرف واألرباح األخرى في الفترة  

 فيها. التي نشأت  
 

 ، تم تصنيف جميع الموجودات المالية للشركة وقياسها بالتكلفة المطفأة. 2021ديسمبر  31كما في 
 
 واألخرى  التجارية الدائنة الذمم 7- 2-3

 
بل نهاية  ن قالذمم الدائنة التجارية واألخرى هي التزامات بسداد قيمة البضائع أو الخدمات التي تم الحصول عليها في سياق العمل العادي من الموردي

خالل سنة واحدة  السنة المالية والتي لم يتم سدادها. ويتم تصنيف الذمم الدائنة التجارية واألخرى باعتبارها مطلوبات متداولة في حالة استحقاق الدفع  
 أو أقل. وخالف ذلك، يتم عرضها باعتبارها مطلوبات غير متداولة. 

 
 العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. تُحتسب الذمم الدائنة التجارية مبدئياً بالقيمة 

 
 المخصصات  8- 2-3

 
ن من  يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى الشركة مطالبات أو التزامات حالية )قانونية أو استداللية( ناشئة عن أحداث سابقة وعندما يكو

 وأن يكون باإلمكان وضع تقدير لمبلغ هذه االلتزامات بشكل موثوق.  المحتمل أن يتطلب من الشركة تسوية االلتزام
 

بعين االعت المالي مع األخذ  المركز  بيان  بتاريخ  الحالي  االلتزام  لتسوية  المطلوب  للمقابل  تقدير  أفضل  بها كمخصص  المعترف  القيمة  بار  تمثل 
ما باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي، فإن قيمته    المخاطر وحاالت عدم التأكد المحيطة بااللتزام. عندما يتم قياس مخصص

 الدفترية تمثل القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية. 
 

ل إذا  وعندما يكون من المتوقع استرداد بعض أو جميع المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية مخصص ما، فإن المبلغ المستحق يتم االعتراف به كأص
 كان من المؤكد فعليا أنه سيتم استالم التعويض وأن المبلغ المستحق يمكن قياسه بشكل موثوق. 

 
 األجنبية  العمالت تحويل 9- 2-3

 
صرف العملة  عند إعداد البيانات المالية للشركة، يتم االعتراف بالمعامالت المقومة بعمالت غير العملة الوظيفية للشركة )العمالت األجنبية( بسعر 

تواريخ إجراء تلك المعامالت. وفي نهاية كل فترة تقرير مالي، يتم تحويل البنود النقدية بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في    السائد في
ي ُحددت فيه  خ الذ ذلك التاريخ. ويتم إعادة تحويل البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة والمقومة بعملة أجنبية بأسعار الصرف السائدة في التاري

ار الصرف على  القيمة العادلة. ال يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية. يتم االعتراف بفروق أسع
 البنود النقدية في الربح أو الخسارة في الفترة التي تحدث فيها باستثناء ما ينص على خالف ذلك في المعايير. 
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 األرباح  زيعاتتو 10- 2-3

 
  يتم االعتراف بمطلوبات توزيعات األرباح لمبلغ توزيعات األرباح المعلنة، والتي تم التصريح بها بشكل مناسب والمبلغ المخصص في الحساب

التقرير. يتم االعتراف بمطلوبات  البنكي المقيّد لتوزيعات أرباح الشركة، في أو قبل نهاية فترة التقرير، ولكن لم يطالب بها المساهمون في نهاية فترة  
ى  توزيعات األرباح كاعتماد مالي من األرباح المدورة في بيان التغيرات في حقوق الملكية، مع عرض أي مبالغ غير مسددة ضمن ذمم دائنة أخر

 في بيان المركز المالي. 
 
 والرياضي االجتماعي للصندوق مساهمة 11- 2-3

 
والمطبقة على جميع الشركات القطرية المساهمة المدرجة   2011واإليضاحات ذات الصلة الصادرة في  2008لعام  13وفقا للقانون القطري رقم 

 % من صافي أرباحها إلى الصندوق االجتماعي للدولة. 2,5التي تمتلك أسهما متداولة علنا، قامت الشركة بتخصيص 
 
 السهم  ربحية 12- 2-3

 
همها العادية. تحتسب الربحية األساسية للسهم بقسمة الربح أو الخسارة المنسوبة لمساهمي  تعرض الشركة بيانات الربحية األساسية والمخفضة ألس

يد ربحية  الشركة العاديين على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستحقة خالل السنة. تعدل ربحية السهم المخفضة األرقام المستخدمة في تحد
 ثير األسهم العادية المحتملة المخفضة. السهم األساسية لتأخذ في عين االعتبار تأ

 
 المالية  غير الموجودات قيمة في االنخفاض 13- 2-3

 
مطروًحا منها مخصص  يتم قياس الموجودات غير المالية مبدئيًا بالتكلفة، أي ما يعادل القيمة العادلة عند نشأتها، ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة،  

 االنخفاض في القيمة.  
 

 مشترك  مشروع في االستثمار 3
 

 كانت الحركة في االستثمارات في المشروع المشترك على النحو التالي: 
 

 )معدلة(*2020 2021 للسنة المنتهية في 

   
 5,646,962 5,357,147 الرصيد في بداية السنة 

 75,303 541,755 حصة من ربح بعد الضريبة من المشروع المشترك 

 26,182 290,116 (15)اإليضاح إيراد الضريبة من مشروع مشترك 

 - ( 322,933) إيرادات ضريبية مستلمة 

 ( 391,300) ( 651,560) توزيعات أرباح مستلمة من مشروع مشترك

 5,357,147 5,214,525 ديسمبر  31في 

 
المشترك كما في   للمشروع  المالية  البيانات  المبالغ الموضحة في  أدناه تعرض  المالية  البيانات  بآالف    2021ديسمبر    31إن  والتي يتم عرضها 

 (:3,64: 2020) 3,64الدوالرات األمريكية ويتم تحويلها باستخدام سعر الصرف 
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 بيان المركز المالي للمشروع المشترك )قطالوم( 
 

 2021 يسمبر د 31كما في 
2020 

 )معدلة(*

   
 2,336,640 3,461,036 الموجودات المتداولة 

 12,829,891 12,327,932 الموجودات غير المتداولة 

 ( 512,701) ( 1,277,659) المطلوبات المتداولة 

 ( 5,134,871) ( 5,211,948) المطلوبات غير المتداولة 

 9,518,959 9,299,361 حقوق الملكية 

   

 4,759,479 4,649,681 %50 -الشركة من حقوق الملكية حصة 

 ( 225,942) ( 258,766) إيراد الضريبة من مشروع مشترك 

 823,610 823,610 الشهرة من االستحواذ 

 5,357,147 5,214,525 قيمة الشركة الدفترية لالستثمارات 

 
 )قطالوم( بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل للمشروع المشترك 

 

 2021 
2020 

 )معدلة(*

   
 4,394,474 6,236,667 إيرادات من العقود مع العمالء 

 14,309 14,855 إيرادات أخرى 

 4,408,783 6,251,522 إجمالي الدخل 

   

 ( 2,279,776) ( 2,661,448) مواد خام واستهالك الطاقة 

 ( 389,298) ( 364,389) رواتب وتكاليف تتعلق بالموظفين 

 ( 893,391) ( 877,251) استهالك وإطفاء 

 ( 30,649) (65,513) خسارة من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 ( 47,709) (56,518) تكلفة خدمة فنية 

 ( 207,738) ( 142,269) صافي تكاليف التمويل 

 ( 357,252) ( 420,393) مصروفات أخرى

 202,970 1,663,741 الربح قبل الضريبة 

 ( 62,772) ( 583,099) ضريبة الدخل الحالية 

 10,407 2,868 ضريبة مؤجلة 

 150,605 1,083,510 صافي الربح 

   

 % 50 % 50 نسبة ملكية الشركة )قامكو(

 75,303 541,755 حصة الشركة من الربح للسنة في المشروع المشترك قبل إيراد الضريبة 

 26,182 290,116 (15)اإليضاح إيراد الضريبة من مشروع مشترك 

 101,485 831,871 حصة الشركة من الربح للسنة في المشروع المشترك 

   

   دخل شامل آخر 

   بنود معاد تصنيفها للربح أو الخسارة الحقاً:

 - - صافي الربح على تحوطات التدفقات النقدية 

 % 50 % 50 نسبة ملكية الشركة 

 - - الشامل اآلخر للسنة في المشروع المشترك حصة الشركة من الدخل 

 
حصة الشركة في الربح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء وخسارة استبعاد  

 667,374 1,374,387 الممتلكات والمنشآت والمعدات 
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 إفصاحات إضافية للمشروع المشترك 
 

 ديسمبر  31كما في 
2021 

2020 
 )معدلة(*

   
 663,073 712,879 وأرصدة بنكية نقد 

 مطلوبات مالية متداولة )باستبعاد الذمم الدائنة التجارية واألخرى  
 133,209 124,896 والمخصصات(   

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين والمطلوبات األخرى مطلوبات مالية متداولة )باستبعاد 
 5,053,801 5,135,359 ( طويلة األجل

 893,391 877,251 وإطفاء استهالك 

 62,772 583,099 ضريبة مستحقة الدفع 

 
سبتمبر    19بموجب اتفاقية المشروع المشترك، استفاد المشروع المشترك من إعفاء ضريبي حتى السنة العاشرة للعمليات التجارية التي تنتهي في  

 الضريبة وفقًا لقانون ضريبة الدخل القطري. . بعد انقضاء فترة اإلعفاء الضريبي، يتحمل المشروع المشترك 2020
 

السياسات المحاسبية والتغيرات في    -  8* خالل السنة، قام المشروع المشترك بتعديل بياناته المالية المقارنة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  
شئة عن الفروق  النا  -ضريبة الدخل    -  12الحتساب موجودات الضريبة المؤجلة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم    -التقديرات المحاسبية واألخطاء  

 المؤقتة التي لم يتم تسجيلها سابقاً.  
 

)إيضاح  لم يكن للتعديل أي تأثير على حصة الشركة من نتائج المشروع المشترك حيث أن الشركة تحتسب أرباحها قبل الضرائب وفقاً لمذكرة التفاهم  
15.) 
 

 االرتباطات الرأسمالية والمطلوبات المحتملة 
 

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

 2020 2021 ديسمبر  31كما في 

   
 87,899 334,390 االرتباطات الرأسمالية 

   

   المطلوبات المحتملة 

 50,150 3,050 ضمانات بنكية 

 

 النقد  وشبه النقد 4
 
 

 2020 2021 ديسمبر  31كما في 

 233,361 437,153 نقد وشبه نقد 

 

 األخرى  البنكية واألرصدة  الودائع 4-1
 

 2020 2021 ديسمبر 31 في كما

   
 174,740 743,340 يوما  90ودائع ثابتة تستحق بعد 

 31,558 41,898 ودائع بنكية مقيدة على حسابات توزيعات األرباح تحت الطلب وغير مطالب بها

 785,238 206,298 

 
 المال  رأس 5
 

 2020 2021 ديسمبر  31في كما 

   
 مصرح به ومصدر ومدفوع بالكامل: 

 5,580,120 5,580,120 لاير قطري لكل سهم   1سهم بواقع  5,580,120,000
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  قامت قطر للطاقة بتحويل كامل حصتها في شركة قطر لأللمنيوم المحدودة ش.م.ق )"قطالوم"( إلى شركة قامكو استناداً إلى صك تحويل األسهم
لاير قطري. كان المقابل لتحويل األسهم هو تخصيص وإصدار األسهم )"أسهم    5,580,120,000بمبلغ متفق عليه قدره    2018ديسمبر    3بتاريخ  

من إجمالي رأس    %51سهما عاديا وسهم واحد خاص )تمثل    284,586,119المقايضة"( من قبل شركة قامكو لشركة قطر للطاقة بما في ذلك )أ(  
من أسهم شركة    %49رياالت قطرية للسهم و)ب( تم تسوية الرصيد من متحصالت االكتتاب العام األولي لـ    10ر لشركة قامكو( بسعر  المال المصد

 قامكو للعامة. 
 

ز تحويله  تمتلك قطر للطاقة سهما واحدا خاصا من الشركة، ووفقاً للنظام األساسي، يجب أن يكون السهم الخاص دائماً مملوكا لقطر للطاقة، وال يجو
اهم  إال إلى الحكومة أو أي مؤسسة حكومية أو أي شركة تابعة لها. وال يمكن إلغاء أو استبدال السهم الخاص بدون موافقة خطية مسبقة من المس

 الخاص. 
 

 القانوني االحتياطي 6
 

 2020 2021 ديسمبر  31كما في 

   

 - 268 احتياطي قانوني )محول من أرباح مدورة(

 
النظام األساسي للشركة على أنه قبل التوصية بتوزيع األرباح على المساهمين، يجب على مجلس اإلدارة التأكد من وجود احتياطيات مناسبة  ينص 

 فيما يتعلق باالحتياطيات االختيارية والنظامية التي يعتبرها مجلس اإلدارة ضرورية ومناسبة. 
 

 والمخفضة   األساسية السهم ربحية 7
 

لربحية األساسية والمخفضة للسهم الواحد بقسمة أرباح السنة العائدة إلى حاملي حقوق ملكية الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد  يتم احتساب ا
 األسهم المستحقة خالل السنة. 

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

 
 2021 2020 

   
 94,716 834,544 الربح العائد إلى حملة حقوق الملكية بالشركة للسنة )لاير قطري( )باآلالف(

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

 1700,0 501,0 ربحية السهم األساسية والمخفضة )باللاير القطري للسهم الواحد( 

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

 األرباح  توزيعات 8
 

سهم  لاير قطري لكل    0,035، وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بقيمة  2021مارس    3في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في  
 .2020لاير قطري لتوزيعها على المساهمين كتوزيعات أرباح لسنة  195,304بإجمالي 

 

 العالقة  ذات األطراف 9
 

لس  تمثل األطراف ذات العالقة الشركة األم والمساهمين الرئيسيين والشركات المرتبطة بهم والمشاريع المشتركة والشركات الشقيقة وأعضاء مج
يا للشركة والمنشآت التي تخضع للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو التي تخضع لنفوذ هؤالء األطراف بشكل جوهري.  اإلدارة وموظفي اإلدارة العل

 يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة. 
 

 معامالت مع الطرف ذي العالقة: 
 

 ألرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية:فيما يلي المعامالت مع الطرف ذي العالقة المدرجة في بيان ا
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 2021 2020 

   

 4,676 4,910 رسوم الخدمة لشركة قطر للطاقة 

 
 أرصدة األطراف ذات العالقة مدرجة في بيان المركز المالي كما يلي: 

 
 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة: 

 
 2020 2021 طبيعة العالقة  كما في

    
 4,726 4,959 مساهم  قطر للطاقة 

 - 1,691 مشروع مشترك  قطالوم 

  6,650 4,726 

 
 مكافآت موظفي اإلدارة العليا: 

 
 يوضح الجدول التالي مكافآت موظفي اإلدارة العليا خالل السنة: 

 
 2021 2020 

   
 3,300 3,300 مخصص منافع قصيرة األجل )تشمل أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة(

 

 خرى األ دائنةال ذممال 10
 

 2020 2021 ديسمبر  31كما في 

   
 31,558 41,898 توزيعات أرباح مستحقة 

 2,368 20,864 اشتراكات الصندوق االجتماعي المستحقة

 3,584 3,560 مستحقات 

 66,322 37,510 

 

   التقدير من التأكد عدم لحاالت  الرئيسية والمصادر  الهامة األحكام 11
 

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

يتم االعتراف    األخرى التي تعتبر مالئمة. وقد تختلف النتائج الفعليّة عن هذه التقديرات. ويتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر.
رة التي يتم فيها مراجعة التقدير إذا كان لهذا التعديل أي تأثير على تلك الفترة أو في فترة التعديل  بأي مراجعات على التقديرات المحاسبية في الفت

 والفترات المستقبلية إذا كان لهذا التعديل أثر على الفترات الحاليّة والمستقبليّة. 
 

 تصنيف االستثمار كمشروع مشترك 
 

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

 
 (19-جائحة فيروس كورونا )كوفيد 

 
 حالة عدم التأكد من التقدير عند إعداد البيانات المالية. الجارية إلى زيادة  19-أدت جائحة كوفيد 

 
ت حتى  قامت اإلدارة بوضع تقديرات محاسبية مختلفة في البيانات المالية بناًء على توقعات الظروف االقتصادية التي تعكس التوقعات واالفتراضا

 في هذه الظروف.  بشأن األحداث المستقبلية التي تعتقد اإلدارة أنها معقولة 2021ديسمبر  31
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لذلك،    تخضع االفتراضات األساسية فيما يخص الوصول إلى تلك التقديرات إلى حاالت عدم اليقين التي غالبًا ما تكون خارج سيطرة الشركة. ووفقًا
كثير من األحيان كما هو متوقع، وقد  من المحتمل أن تختلف الظروف االقتصادية الفعلية عن تلك المتوقعة نظًرا ألن األحداث المتوقعة ال تقع في  

هذه التوقعات  يؤثر تأثير هذه االختالفات على التقديرات المحاسبية المدرجة في المعلومات المالية. ترتبط التقديرات المحاسبية الهامة التي تأثرت ب
 وحاالت عدم اليقين المرتبطة بها في الغالب باالستثمار في المشروع المشترك.

 
 ادة تأهيل الموقع التزامات إع

 
،"المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة"، تقوم الشركة بتقييم مدى تلبية  37وفقا لما هو مطلوب بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 الشروط التالية لالعتراف بالمخصصات: 
 
 ما إذا كان لدى الشركة التزام حالي نتيجة لحدث سابق، •
 حاجة لتدفق صادر للموارد مشتمل على منافع اقتصادية لتسوية االلتزام، و؛احتمال أن تكون هناك  •
 باإلمكان إجراء تقدير موثوق به للمبلغ المطلوب لاللتزام.  •
 

ترك  و اتفاقيات إيجار االراضي  المبرومة مع قطر للطاقة احكاما تتعلق بإعادة تأهيل مرافق المشروع المش  تتطلب اتفاقية المشروع المشترك لقطالوم
للسلطة الحكومية المعنية، بحيث تتضمن تقديراً للتكلفة ومقترح تمويل لتلك الخطة   إعادة التأهيلأن تقدم خطة    ومصنعه وآلياته. ويتعين علي قطالوم 

ي ذلك  سنوات من انتهاء اتفاقية المشروع المشترك. قامت اإلدارة بتقييم هذا االلتزام استناداً إلى المعلومات الحالية، وخلصت إلى أن لن يؤد  10قبل  
مشترك كما في تاريخ التقرير الحالي. تعتمد متطلبات تأهيل الموقع على ما سيتم االتفاق عليه في  ال  إلى انخفاض في استثمار قامكو في المشروع

إلى السنة المالية    2040الخطة، والتي ستكون متاحة فقط خالل السنوات العشر األخيرة التفاقية المشروع المشترك التي تمتد من السنة المالية  
2050 . 

 

   القطاع عن معلومات 12
 

اإلدارة، تم تنظيم الشركة في وحدات أعمال بناًء على منتجاتها وخدماتها، ولدى الشركة قطاع تشغيل واحد ينبغي اإلفصاح عنه وهو  ألغراض  
 قطاع األلمنيوم من حصتها في المشروع المشترك، الذي يقوم بإنتاج وبيع منتجات األلومنيوم التي ينتجها المسبك الموجود في مسيعيد. 

 
 الشركة فقط في دولة قطر.جغرافيا، تعمل 

 

   المالية المخاطر إدارة  13
 

وجودات  تشتمل المطلوبات المالية الرئيسية للشركة على الذمم الدائنة األخرى والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة. لدى الشركة العديد من الم
 لياتها. المالية مثل الذمم المدينة األخرى واألرصدة البنكية، والتي تنشأ مباشرة من عم

 
جنبية.  إن المخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية للشركة هي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر العمالت األ

 تقوم اإلدارة بمراجعة السياسات والموافقة عليها بغرض إدارة كل من هذه المخاطر، والتي تتلخص فيما يلي: 
 

 أسعار الفائدة مخاطر 
 

 ار الفائدة السوقية.تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للبيانات المالية بسبب المتغيرات في أسع
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 مخاطر االئتمان 

 
التزاماته مما يتسبب في تكبيد الطرف األول خسائر مالية. يتم تسجيل تعرض الشركة  تتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة الطرف اآلخر على سداد  

 لمخاطر االئتمان بالقيمة الدفترية لموجوداته المالية والتي تتكون أساساً من الذمم المدينة األخرى واألرصدة البنكية كما يلي: 
 

 2020 2021 ديسمبر  31كما في 

   
 530 9,532 ذمم مدينة أخرى 

 439,659 1,222,391 أرصدة بنكية 

 1,231,923 440,189 

 
 يوضح الجدول أدناه توزيع األرصدة البنكية بتاريخ إصدار البيانات المالية: 

 
 2020 2021 ديسمبر  31التصنيف كما في 

   

1A 634,166 15,026 

2A 142,877 13,476 

3A 109,203 182,048 

3Aa 336,145 229,109 

 1,222,391 439,659 

 
 مخاطر السيولة 

 
سيولة في  تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر عدم تمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. ويتمثّل منهج الشركة إلدارة مخاطر ال

ظل ظروف عادية أو تحت الضغوط، من دون أن ينتج  ضمان أقصى قدر ممكن من توفر السيولة الكافية للوفاء بمطلوباتها عند استحقاقها سواًء في  
استخدام   من خالل  ومرونته  التمويل  استمرارية  بين  التوازن  على  والحفاظ  بسمعتها  إضرار  أو  مقبولة  غير  خسائر  الشركة ألي  تكبد  ذلك  عن 

 شهراً من نهاية فترة التقرير.  12التسهيالت البنكية. وتستحق جميع المطلوبات المالية خالل 
 
 ارة رأس المال إد
 

تدير الشركة هيكل رأسمالها وتجري تعديالت عليه، في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية وظروف العمل وتوقعات المساهمين. وللحفاظ  
ال من  على هيكل رأس المال أو تعديله، قد تقوم الشركة بتعديل مدفوعات توزيعات األرباح للمساهمين أو إصدار حصص جديدة. يتكون رأس الم

 مليار لاير قطري(.  5,76: 2020مليار لاير قطري )  6,37حصص رأس المال واألرباح المدورة ويقدر بمبلغ 
 

   المالية لألدوات العادلة القيم  14
 

بين طرفين راغبين في   إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية يتم إدراجها بالمبلغ الذي يتم من خالله مبادلة األداة المالية في معاملة حالية
 المعاملة، بدال من معاملة بيع جبرية أو تصفية.  

 
الدفترية بشكل    إن األرصدة البنكية والفائدة المدينة والذمم الدائنة التجارية واألخرى والمبالغ المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة تقارب قيمها 

 األدوات. كبير بسبب االستحقاقات قصيرة األجل لهذه 
 

   الدخل ضريبة 15
 

 .2018لسنة  24إن أرباح الشركة معفاة من ضريبة الدخل وفقًا ألحكام قانون ضريبة الدخل القطري رقم 
 

انتهت في   استفاد المشروع المشترك للشركة من فترة إعفاء ضريبي  انتهاء الصالحية، كانت أرباح  2020سبتمبر    19عالوة على ذلك،  . بعد 
التصديق عليها  المشروع   التي تم  المشترك  المشروع  اتفاقية  المطبق في قطر كما هو مذكور في  للقانون  الدخل وفقًا  المشترك خاضعة لضريبة 

 .2008لعام  38بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 
 
 
 
 
 
 



 شركة قطر لصناعة األلومنيوم ش.م.ع.ق 
 2021ديسمبر   31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك( 

 

21 

 

اتفاق من خالل مذ2020خالل   إلى  العامة للضرائب  المالية والهيئة  إليها فيما يلي باسم  ، توصلت شركة قطر للطاقة ووزارة  تفاهم )يشار  كرة 
مليون لاير    290,1"مذكرة التفاهم"(. تمنح مذكرة التفاهم الشركة الحق في استرداد حصتها من الضريبة من المشروع المشترك، والتي بلغت  

ضرائب من المشروع المشترك  يحق للشركة الحصول على أرباح قبل ال   النحو، (. وعلى هذا  2020مليون لاير قطري في    26,2)  2021قطري في  
الدولي رقم    األساسي،  المعيار المحاسبي  الملكية بموجب  "استثمارات في شركات زميلة ومشاريع    28وبالتالي، وبتطبيق مبادئ محاسبة حقوق 

حصة قامكو من الضرائب    مشتركة"، قامت الشركة بالمحاسبة عن حصتها األساسية على أساس ما قبل الضريبة. وستقوم وزارة المالية بعد ذلك بدفع
 إلى الهيئة العامة للضرائب.  

 

   التكلفة طريقة 16
 

ركة فقط في  يتم عرض بيان المركز المالي للشركة وبيان االرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المعد باستخدام طريقة التكلفة أدناه لمساعدة الش
 رفع تقاريرها إلى هيئة قطر لألسواق المالية. 

 
 المركز المالي بيان 

 
 2020 2021 ديسمبر  31كما في 

   
   الموجودات غير المتداولة 

 5,697,161 5,697,161 استثمار في مشروع مشترك 

 5,697,161 5,697,161 اإلجمالي 
   

   الموجودات المتداولة 

 530 9,532 ذمم مدينة أخرى 

 439,659 1,222,391 أرصدة بنكية 

 440,189 1,231,923 الموجودات المتداولة إجمالي 

 6,137,350 6,929,084 إجمالي الموجودات 

   

 2020 2021 ديسمبر  31كما في 

   
   حقوق الملكية والمطلوبات 

   حقوق الملكية 

 5,580,120 5,580,120 رأس المال 

 - 268 احتياطي قانوني 

 514,994 724,51,27 أرباح مدورة 

 6,095,114 112,66,85 الملكية إجمالي حقوق 

   

   المطلوبات 

   المطلوبات المتداولة 

 37,510 66,322 ذمم دائنة أخرى 

 4,726 650,6 مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 

 42,236 72,972 إجمالي المطلوبات 

 6,137,350 6,929,084 إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 

 
 الخسائر والدخل الشامل اآلخر بيان األرباح أو 

 

 2021 2020 

   

 391,300 974,493 أرباح من مشروع مشترك 

 ( 10,539) (10,967) مصروفات عمومية وإدارية 

 2,478 11,528 إيرادات تمويل 

 1,292 2,112 إيرادات أخرى 

 384,531 977,166 صافي ربح السنة 

 - - دخل شامل آخر

 384,531 977,166 للسنة إجمالي الدخل الشامل  

 
 




