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البيانات المالية المرحلية المختصرة
وتقرير مراقب الحسابات المستقل

٢٠١٩يونيو ٣٠حتى ٢٠١٨ديسمبر ٣للفترة من 
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المرحلية المختصرة. جزءًا من هذه البيانات المالية١١إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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المرحلي بيان الدخل
٢٠١٩يونيو ٣٠حتى٢٠١٨ديسمبر ٣للفترة من 

٢٠١٨ديسمبر ٣
حتى

٢٠١٩يونيو ٣٠
ألف  قطري

(مراجعة)إيضاحات

٤٩,٨١٩مشروع مشتركأرباححصة في 
)٧,٠٧٩(المصاريف العمومية واإلدارية

٢,٤٦٣إيرادات أخرى

٥,٢٠٣لفترة اأرباح 

العائد على السهم

٧٠,٠٠١العائد األساسي والمخفف للسهم (بال القطري)
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الشامل المرحلي الدخل بيان 
٢٠١٩يونيو ٣٠حتى٢٠١٨ديسمبر ٣للفترة من 

٢٠١٨ديسمبر ٣
حتى

٢٠١٩يونيو ٣٠
ألف  قطري

(مراجعة)

٥,٢٠٣ربح الفترة

الدخل الشامل اآلخر
:حقةالفي فترات ح أو الخسارةبإلى الرا بنود يعاد تصنيفه

٩,٥٤٠لمشروع مشتركالدخل الشامل اآلخرحصة في 

١٤,٧٤٣إجمالي الدخل الشامل للفترة
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي 
٢٠١٩يونيو ٣٠حتى٢٠١٨ديسمبر ٣للفترة من 

رأس المال
احتياطي 
اإلجمالي األرباح المدورةالتحوط

 قطريألف  قطريألف  قطريألف  قطريألف 

٥,٥٨٠,١٢٠--٥,٥٨٠,١٢٠)١مساهمة رأس المال (إيضاح 

٥,٢٠٣٥,٢٠٣--الربح للفترة
٩,٥٤٠-٩,٥٤٠-للفترةالدخل الشامل اآلخر

٩,٥٤٠٥,٢٠٣١٤,٧٤٣-إجمالي الدخل الشامل للفترة

)١١١,٦٠٢()١١١,٦٠٢(--)٨توزيعات أرباح (إيضاح 
في أرباح ر للبترول ـقطحصةتخصيص

٢إلى ٢٠١٨يوليو ١رة من ـللفتقطلوم
١١٧,٠٤١١١٧,٠٤١--)٤(إيضاح ٢٠١٨ديسمبر 

حصة المشروع المشترك من تأثير تطبيق 
٤٤,٥٩٩٤٤,٥٩٩--١٦المعيار الدولي للتقارير المالية 

٥,٥٨٠,١٢٠٩,٥٤٠٥٥,٢٤١٥,٦٤٤,٩٠١(مراجعة)٢٠١٩يونيو ٣٠في 
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المرحلي بيان التدفقات النقدية
٢٠١٩يونيو ٣٠حتى٢٠١٨ديسمبر ٣للفترة من 

٢٠١٨ديسمبر ٣
حتى

٢٠١٩يونيو ٣٠
ألف  قطري

(مراجعة)إيضاحات

األنشطة التشغيلية
٥,٢٠٣الربح للفترة 

التعديالت للبنود التالية:
)٩,٨١٩(٤مشروع مشتركأرباححصة في 
)٢,٠٠٨(فوائدإيرادات 

)٦,٦٢٤(التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

التغيرات في رأس المال العامل:
)١٢٥(عالقة و مبالغ مستحقة من طرف ذ

)١,٤٨٠(أخرىذمم مدينة 
٣,٥٥٢ألطراف ذات عالقةمستحق 

١,٩٩٢ذمم دائنة أخرى

)٢,٦٨٥(األنشطة التشغيليةالمستخدمة في يةالنقدالتدفقات صافي 

ستثماريةاألنشطة اال
)٢,٧٣٤,٢٥٩(٤ح أ)(إيضااستثمار في مشروع مشترك
٤١٩١,١٠٠شروع مشتركمتوزيعات أرباح مستلمة من 

)٢٦,١٠٨(٥التغير في أرصدة بنكية مقيدة لتوزيعات أرباح غير مطالب بها
)٧٣,٦٠٠(٥يوم٩٠بعد تستحقودائع ثابتة 

٢,٠٠٨فوائد إيرادات 

)٢,٦٤٠,٨٥٩(األنشطة االستثماريةفي ةالمستخدمالتدفقات النقدية صافي 
األنشطة التمويلية

٢,٧٣٤,٢٥٩متحصالت من إصدار أسهم
)٨٥,٤٩٥(٨توزيعات أرباح مدفوعة

٢,٦٤٨,٧٦٤األنشطة التمويليةمن التدفقات النقدية صافي 
٥,٢٢١وما في حكمهالنقد صافي الزيادة في 

-التأسيسفي تاريخ وما في حكمهالنقد 
٥٥,٢٢١يونيو٣٠في وما في حكمهالنقد 

:)أ(حيضاإ
تسوية تقطر للبترول. تممن منيوم المحدودة ش.م.ق.وقطر لأللشركة أسهم٪ من٥٠، استحوذت الشركة على خالل الفترة

لشركة بدالً لإصدار أسهم من خالل عيني (وبمقابل  قطري ٢,٧٣٤,٢٥٨,٨٠٠نقدي قدره الشراء من قبل الشركة بمبلغ سعر 
. )٣(راجع اإليضاح  قطري٢,٨٤٥,٨٦١,٢٠٠قيمة ) بقطر للبترولمن 
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أنشطة الشركةالتأسيس و١
يوهاأللمنيوم ("الشركة" أو "قامكو") في دولة قطر من قبل المساهم المؤسس لها، شركة قطر لصناعة تم تأسيس 

الشركة إن . ١٢٦٦٥٩السجل التجاري رقم بموجب قطرية عامة كشركة مساهمة هاتسجيلتم و")، QPقطر للبترول ("
ولوائح هيئة قطر ٢٠١٥لسنة١١مدرجة في بورصة قطر وتخضع ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم 

لألسواق المالية وبورصة قطر.

،٪ لقطر للبترول٥١مملوكة بنسبة إن الشركة .عاما٥٠قدرها مبدئية لفترة ٢٠١٨ديسمبر ٣تأسست الشركة في 
، الدوحة ، ٣٢١٢ب صهوإن العنوان المسجل لمكتب الشركة في بورصة قطر.ها ٪ من أسهم٤٩ويتم تداول 
).QPالشركة األم هي قطر للبترول (إن دولة قطر.

في الشركات حصص األسهم والموجودات والتملك يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إنشاء وإدارة و/أو امتالك و/أو 
والمشتركة في جميع أنواع معالجة و / أو تصنيع المنتجات أو التعهدات المرتبطة بها)(والشركات التابعة لها و/

ممارسة وتنفيذ مختلف جوانب ومراحل األنشطة المتعلقة بالمعادن والتعدين ، بما و،ذلك األلومنيومالمعدنية بما في 
. دولة قطروخارج داخل تطوير سالسل التوريد والمنتجات في ذلك

. ٢٠١٨ديسمبر ٣شطتها التجارية في بدأت الشركة أن

السياسات المحاسبية الهامة٢

المالية المرحلية المختصرةأسس إعداد البيانات ١/٢
المرحلية تمتثل البيانات المالية . (IFRS)المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية تم إعداد هذه البيانات 

للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، كما تمتثل أيضًا المختصرة 
ي للشركة واألحكام ذات الصلة لقانون الشركات التجارية القطري.ألحكام النظام األساس

وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية. المرحلية المختصرةتم إعداد البيانات المالية

وعملة العرض للشركة التشغيليةبال القطري، وهي العملة المرحلية المختصرة يتم عرض البيانات المالية 
ويتم تقريب جميع المبالغ إلى أقرب ألف  قطري، ما لم يذكر خالف ذلك.
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تتمة-السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و٢

ستخدام التقديرات واألحكاما٢/٢
يتطلب من اإلدارة القيام الماليةالبيانات المالية المرحلية المختصرة امتثاالً للمعايير الدولية للتقاريرإعداد إن 

ت مطلوباوالالموجوداتقيم علىتؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية وبالتاليوافتراضاتأحكام وتقديرات ب
.اتالتقديرقد تختلف القيم الحقيقية عن هذهالصادر عنها التقرير. واإليرادات والمصروفات

ويتم إدراج تعديالت التقديرات المحاسبية في ية بصورة دوريةتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الرئيس
الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات وفي أي فترات مستقبلية متأثرة.

على وجه الخصوص، يتم تحقيق المعلومات حول المجاالت الهامة من عدم اليقين حول التقديرات واألحكام 
تي لها التأثير األكثر أهمية على المبالغ المدرجة في البيانات المالية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية ال

.١١في اإليضاح المرحلية المختصرة 

السياسات المحاسبية الهامة٢/٣

االستثمار في مشروع مشترك
كعملية ، يتم تصنيف االستثمارات في الترتيبات المشتركة إما ١١بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 

مشتركة أو مشروع مشترك. يعتمد التصنيف على الحقوق وااللتزامات التعاقدية لكل مستثمر، بدالً من الهيكل 
القانوني للترتيب المشترك. لدى الشركة استثمار واحد في مشروع مشترك.

االستحواذ تكلفة بعد تحقيقه مبدئيا بترك باستخدام طريقة حقوق الملكيةيتم احتساب االستثمار في مشروع مش
.المرحليفي بيان المركز المالي

بموجب طريقة حقوق الملكية، يتم تحقيق االستثمارات مبدئيا بتكلفة االستحواذ وتعديلها الحقًا لتحقيق حصة 
الشركة من أرباح أو خسائر ما بعد االستحواذ للشركة المستثمر فيها في بيان الدخل، وتحقيق حصة الشركة 

اإليرادات الشاملة األخرى. يتم بيانفي اإليرادات الشاملة األخرى للشركة المستثمر فيها فيفي الحركة 
في القيمة الدفترية كانخفاضمن االستثمار في مشروع مشترك تحقيق توزيعات األرباح المستلمة أو المستحقة

لالستثمار.
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تتمة –السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و٢

تتمة-السياسات المحاسبية الهامة ٢/٣

تتمة-االستثمار في مشروع مشترك

عندما تساوي حصة الشركة من الخسائر في استثمار محتسب وفقًا لطريقة حقوق الملكية أو تتجاوز حصتها 
في المشروع، بما في ذلك أي ذمم مدينة أخرى طويلة األجل غير مضمونة، فال تقوم الشركة بتحقيق خسائر 

خرى، ما لم تكن قد تكبدت التزامات أو دفعت مبالغ نيابة عن المشروع.أ

يتم استبعاد األرباح غير المحققة من المعامالت بين الشركة والمشروع المشترك إلى حد حصة الشركة في 
على انخفاض قيمة األصل دليالًيتم استبعاد الخسائر غير المحققة أيضا ما لم تقدم المعاملة المشروع المشترك.

المحول. 

الموجودات المالية
تصنف الموجودات المالية عند التحقيق المبدئي، كما تقاس الحقًا بالتكلفة المطفأة، وبالقيمة العادلة من خالل 

اإليرادات الشاملة األخرى والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

التحقيق المبدئي والقياس
يف الموجودات المالية عند التحقيق المبدئي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات يعتمد تصن

المالية ونموذج أعمال الشركة إلدارة هذه الموجودات. تقوم الشركة مبدئيًا بقياس األصل المالي بالقيمة 
تقاس بالقيمة العادلة من خالل العادلة، باإلضافة إلى تكاليف المعاملة في حالة الموجودات المالية التي ال

الربح أو الخسارة.

لغرض تصنيف وقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة، يجب أن ينشأ عنها زيادة في التدفقات النقدية التي 
) على المبلغ األصلي القائم. يشار إلى هذا التقييم باسم فحص SPPIتمثل "فقط دفعات أصل الدين والفائدة" (

) ويتم إجراؤه على مستوى األداة. يشير نموذج أعمال الشركة SPPI testأصل الدين والفائدة فقط (دفعات 
إلدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارة الشركة لموجوداتها المالية لغرض توليد التدفقات النقدية. 

التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع يحدد نموذج العمل ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عن تحصيل 
تدرج مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات . الموجودات المالية أو كليهما

خالل إطار زمني محدد بموجب الئحة أو اتفاقية بالسوق (معامالت الطرق العادية) في تاريخ المتاجرة، وهو 
ة بشراء أو بيع الموجود.التاريخ الذي تلتزم فيه الشرك
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٢٠١٩يونيو ٣٠كما في 
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تتمة–السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و٢

تتمة-السياسات المحاسبية الهامة ٢/٣

تتمة-الموجودات المالية

أي . يعكس نموذج األعمال كيفية إدارة الشركة للموجودات بغرض توليد التدفقات النقدية:نموذج األعمال

الشركة هو فقط جمع التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو جمع كالً من التدفقات ما إذا كان هدف 

في حال عدم تطبيق أي من هذين الغرضين . النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية الناشئة عن بيع الموجودات

ات المالية كجزء من ، يتم تصنيف الموجود)مثالً إذا كان يتم االحتفاظ بهذه الموجودات بغرض المتاجرة(

العوامل التي تأخذها الشركة . ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" اآلخر"نموذج األعمال 

في االعتبار عند تحديد نموذج األعمال لمجموعة من الموجودات تشمل الخبرات السابقة حول كيفية جمع 

تقييم أداء األصل وتقديم التقارير حوله إلى موظفي اإلدارة التدفقات النقدية لهذه الموجودات، وكيفية 

.الرئيسيين، وكيف يتم تقييم المخاطر وإدارتها وكيف يتم مكافأة المديرين

إذا كان نموذج األعمال هو االحتفاظ بموجودات لجمع التدفقات النقدية التعاقدية : مدفوعات أصل الدين والفائدة

تعاقدية ومن بيعها، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية أو لجمع التدفقات النقدية ال

عند إجراء هذا التقييم، تقوم الشركة باألخذ "). SPPIاختبار ("تمثل فقط مدفوعات للمبلغ األساسي والفائدة 

قراض األساسية، أي أن الفائدة في االعتبار ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية متوافقة مع ترتيبات اإل

تشمل فقط مقابل القيمة الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى وهامش الربح 

عندما تقدم المصطلحات التعاقدية التعرض للمخاطر أو التقلبات . الذي يتماشى مع ترتيب اإلقراض األساسي

ساسية، يتم تصنيف الموجودات المالية ذات الصلة وقياسها بالقيمة التي ال تتسق مع ترتيبات اإلقراض األ

.العادلة من خالل الربح أو الخسارة
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تتمة–السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و٢

تتمة-السياسات المحاسبية الهامة ٢/٣

تتمة-الموجودات المالية

القياس الالحق
ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف الموجودات المالية إلى أربع فئات: 

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين)·
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، مع إعادة تصنيف األرباح أو ·

الخسائر المتراكمة (أدوات الدين).
العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، مع عدم إعادة تصنيف األرباح أو موجودات مالية بالقيمة ·

الخسائر المتراكمة عند إلغاء التحقيق (أدوات الملكية).
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.·

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين)
هذه الفئة هي األكثر مالءمة للشركة. تقوم الشركة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء 

الشرطين التاليين: 

االحتفاظ بالموجود المالي ضمن نموذج أعمال بهدف االحتفاظ بالموجودات المالية من أجل تحصيل ·
التدفقات النقدية التعاقدية؛ و

ة للموجودات المالية تؤدي في تواريخ محددة إلى زيادة التدفقات النقدية التي تكون الشروط التعاقدي·
) على مبلغ أصل الدين القائم. SPPIعبارة عن مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط (

تقاس الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة الحقًا باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية وتخضع النخفاض 
القيمة. يتم تحقيق األرباح والخسائر في الربح أو الخسارة عندما يتم استبعاد أو تعديل أو انخفاض قيمة 

األصل. 

والذمم فة المطفأة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقةتتضمن الموجودات المالية للشركة المدرجة بالتكل
. والنقدواألرصدة لدى البنوكالمدينة األخرى

النقد والبنود المماثلة للنقد
يتكون النقد والبنود المماثلة للنقد من النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع تحت تواريخ استحقاق خالل ثالثة 

تحواذ والتي تخضع لمخاطر ضئيلة من حدوث تغييرات في قيمتها العادلة، أشهر أو أقل من تاريخ االس
التزاماتها قصيرة األجل.وتستخدمها الشركة في إدارة
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تتمة–السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و٢

تتمة-السياسات المحاسبية الهامة ٢/٣

تتمة-الموجودات المالية

إلغاء تحقيق الموجودات 
الموجودات المالية (أو جزء من موجودات مالية أو (أي حذفه من بيان المركز المالي للشركة) يلغى تحقيق 

جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة) في أي من الحاالت التالية:

انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من الموجودات، أو·
قها الستالم تدفقات نقدية من الموجودات أو قد تعهدت بدفع المبلغ المستلم كاملة قيام الشركة بتحويل حقو·

ودون تأخير كبير إلى طرف ثالث بموجب ترتيبات للتمرير و (أ) إما أن تكون قد قامت فعليًا بتحويل 
الحتفاظ كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو (ب) لم تقم فعليًا بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو با

بها ولكنها حولت السيطرة على الموجودات.

عندما تقوم الشركة بتحويل حقوقها إلستالم تدفقات نقدية من موجودات أو عندما تدخل في ترتيبات تمرير، 
بتحويل حقوقها في الشركة عندما ال تقوم بمخاطر ومنافع الملكية وإلى اي مدى. احتفظتتتأكد الشركة ما إذا 

استالم تدفقات نقدية من أي موجودات ولم تحول أو تحتفظ فعليًا بجميع مخاطر أو منافع الموجودات ولم تحول 
في تلك الحالة بالموجودات.الشركة السيطرة على الموجودات، يتم إدراج الموجودات بقدر استمرار ارتباط 

س يعكس الموجودات المحولة والمطلوبات المقابلة على أساأيضًا مطلوبات مقابلة. يتم قياس الشركة تدرج 
. الشركةحتفظت بها الحقوق وااللتزامات التي ا

أو القيمة القصوى للمبلغ يتم قياس االرتباط المستمر الذي يأخذ شكل ضمان بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات 
الذي يمكن أن يطلب من الشركة سدادها، أيهما أقل.

قيمة الموجودات الماليةانخفاض 
تدرج الشركة مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة لكافة أدوات الدين غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من 
خالل الربح أو الخسارة. تستند الخسائر االئتمانية المتوقعة على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة 

النقدية التي تتوقع الشركة استالمها، ويتم خصمها بسعر تقريبي لسعر الفائدة الفعلي وفقًا للعقد وجميع التدفقات
األصلي.
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تتمة–السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و٢

تتمة-السياسات المحاسبية الهامة ٢/٣

المطلوبات المالية

التحقيق المبدئي والقياس
المالـية يتم تصنيفها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، أو قروض المطلوبات

مصنفة كأدوات تحوط في تحوط فعال، حسبما يكون مالئمًا. كمشتقاتوتسهيالت، أو ذمم دائنة أو 

لذمم الدائنة، بالصافي المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة وفي حالة القروض والتسهيالت واالمطلوباتتدرج جميع 
من تكاليف المعاملة المباشرة.

المالية للشركة على مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة وذمم دائنة أخرى.المطلوباتتشتمل 

الذمم الدائنة األخرى 
من الموردين الذمم الدائنة األخرى هي التزامات بالدفع مقابل البضائع أو الخدمات التي تم الحصول عليها

. يتم تصنيف والذمم الدائنة األخرى ي سياق األعمال العادية قبل نهاية الفترة المالية والتي لم يتم سدادهاف
كمطلوبات متداولة إذا كانت المدفوعات تستحق خالل سنة واحدة أو أقل. وإذا استحقت بعد سنة، يتم عرضها 

كمطلوبات غير متداولة. 

إلغاء تحقيق المطلوبات المالية 
يلغى تحقيق المطلوبات المالية في حالة دفع أو إلغاء أو انتهاء سريان االلتزام بالمطلوبات. عندما تستبدل 
مطلوبات مالية حالية من نفس المقرض أو أن يتم تعديل شروط المطلوبات الحالية، يعامل هذا االستبدال أو 

جديدة. يتم تحقيق الفرق في القيمة الدفترية في التعديل كإلغاء لتحقيق المطلوبات الحالية وتحقيق للمطلوبات ال
. الدخلبيان 

مقاصة األدوات المالية
يتم إجراء مقاصة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي إذا كان 

ي التسوية على أساس هنـالك حـق قانونـي ساري المفعول لتسوية المبالغ المحققة وأنه تتوفر الرغبة ف
الصافي، أو أن تحقق الموجودات وتسدد المطلوبات في نفس الوقت.
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تتمة–السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و٢

تتمة-السياسات المحاسبية الهامة ٢/٣

المخصصات
وعندما ،سابقةعلى الشركة ناشئ من أحداثحكمي المخصصات عند وجود التزام قانوني أو تحقيق يتم 

ر مبلغ التسويةيكون من المحتمل أن يتطلب األمر تدفقات نقدية خارجة لتسوية االلتزام وعندما يمكن تقدي
المخصصات المتعلقة بخسائر التشغيل المستقبلية.تحقيق ال يتم .بصورة موثوقة

ية الحاجة لتدفقات نقدية خارجة للتسووجوديتم تقدير احتمال،وجود عدد من االلتزامات المماثلةفي حال
التدفقات النقدية الخارجة ضعفالمخصص حتى في حالة احتمال تحقيق ويتم بمراعاة فئة االلتزامات ككل. 

ألحد البنود المدرجة بنفس فئة االلتزامات.

م الضريبة المتوقعة لسداد االلتزام باستخدام معدل قبل خصمصروفات تقاس المخصصات بالقيمة الحالية لل
لزيادة في المخصص اتحقيق يتم يعكس التقدير السوقي للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة بااللتزام.

مرور الوقت كمصروفات فوائد.التي تنشأ ب

توزيعات األرباح
ها وتم التصريح بتوزيعات أرباح تم اإلعالن عنها يتم تحقيق مطلوبات توزيعات األرباح مقابل مبلغ أية

في نهاية فترة للشركةاألرباح المقيدةاتلتوزيعبنكيالمبلغ الذي تم تخصيصه في حساب وبشكل مالئم 
التزاماتفي نهاية فترة التقرير. يتم تحقيق من قبل المساهمين المطالبة بهاالتقرير أو قبلها ولكن لم يتم 

، مع المرحليمن األرباح المدورة في بيان التغيرات في حقوق الملكيةكمبلغ مخصصتوزيعات األرباح 
.ضمن الذمم الدائنة األخرىالمرحلي عرض أية مبالغ غير مدفوعة في بيان المركز المالي 

العائد على السهم
يتم حساب العائد األساسي للسهم الواحد عن طريق قسمة:

اديين للشركة.الربح أو الخسارة العائدة إلى المالكين الع·
المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة، والمعدلة لعناصر المكافأة على األسهم على المتوسط ·

.العادية الصادرة خالل العام باستثناء أسهم الخزينة
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تتمة–السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و٢

تتمة-السياسات المحاسبية الهامة ٢/٣

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

يكون الموجود متداول عندما:
؛يتوقع أن يتحقق أو يقصد أن يتم بيعه أو استهالكه خالل دورة التشغيل العادية·
؛يكون محتفظ به أساسًا لغرض المتاجرة·
أو ؛يتوقع أن يتحقق خالل اثنى عشر شهرًا بعد فترة التقرير·
مالم يحظر أن يتم مبادلته أو استخدامه لتسوية مطلوب خالل مدة ؛يكون نقد أو بنود مماثلة للنقد·

أقلها اثنى عشر شهرًا بعد فترة التقرير.

الموجودات األخرى كغير متداولة.  تصنف جميع

كمتداول عندما:ويتم تصنيف المطلوب 
؛يتوقع أن يتم تسويته خالل دورة التشغيل العادية·
يكون محتفظ به أساسًا لغرض المتاجرة،·
أو؛يكون مستحق التسوية خالل اثنى عشر شهرًا بعد تاريخ التقرير·
ال يوجد حق غير مشروط يؤخر تسوية المطلوب لمدة ال تقل عن اثنى عشر شهرًا بعد تاريخ ·

التقرير.

الشركة جميع المطلوبات األخرى كغير متداولة.تصنف

قياس القيمة العادلة
في تاريخ التقييم بين مشتري معقولةفي مقابله مبادلة موجوداتي يمكن ذالالمبلغ التقديري القيمة العادلة هي 

ودون تروي وكاملة دراية خاللها الطرفين بيتصرف بحتةمعاملة تجارية الدخول في في ينوبائع راغب
. إكراه
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االستحواذ على مشروع مشترك٣

)قطلوم(منيوم المحدودة ش.م.ق.وقطر لألل٪ من أسهم شركة ٥٠، استحوذت الشركة على حصة ٢٠١٨ديسمبر ٣في 
من قطر للبترول. 

االستحواذ هي كما كما في تاريخ قطر لأللمنيوم المحدودة ش.م.ق.إن قيم الموجودات والمطلوبات المحددة لشركة
يلي:

ألف  قطري
(مراجعة)

الموجودات
١٢,٨٤٥,٠٨٣ممتلكات ومصانع ومعدات

١٦,٣٠٠موجودات غير ملموسة
١٥١,٢٨٦موجودات غير متداولة أخرى

١,٢٩٣,٧٤٣مخزون
٥٠٤,٢٨٢ذمم تجارية مدينة

١٢٦,٠٣٩مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى
٩٨٤,٩٧٣النقد واألرصدة لدى البنوك

١٥,٩٢١,٧٠٦إجمالي الموجودات

المطلوبات
٥,٦٧٥,٢٩٢قروض وتسهيالت

١٠٩,٠٦٩مطلوبات أخرى طويلة األجل
٨١,٠٢٦مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

٢٠,٧٤٤عقود تبادل سعر الفائدة–مطلوبات مشتقات مالية 
١٠٠,١٠٠ذات عالقةمبالغ مستحقة ألطراف 

٤٠٦,٧٧٤ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

٦,٣٩٣,٠٠٥إجمالي المطلوبات

٩,٥٢٨,٧٠١صافي الموجودات 

٪٥٠نسبة حصة ملكية الشركة 

٤,٧٦٤,٣٥١حصة الشركة في صافي الموجودات المستحوذ عليها 
)٥,٦٩٧,١٦١(إجمالي المقابل

٩٣٢,٨١٠)قيمة مؤقتًة(الشهرة الناشئة عن االستحواذ
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تتمة-االستحواذ على مشروع مشترك٣

(أ):إيضاح 

يتضمن مبلغ الشراء ما يلي:
ألف  قطري

(مراجعة)
٢,٨٤٥,٨٦١إصدار أسهم الشركة لصالح قطر للبترول 

٢,٧٣٤,٢٥٩تسوية نقدية مع قطر للبترول 
٢٠١٨يوليو ١للفترة من قطلومتخصيص حصة قطر للبترول من أرباح 

٢٠١٨١١٧,٠٤١ديسمبر ٢حتى 

٥,٦٩٧,١٦١

ح (ب):إيضا
إن المحاسبة األولية عن االستحواذ المذكور أعاله مؤقتة فقط في نهاية الفترة حيث ال يمكن تحديد القيمة العادلة 

عد إجراء فحص القيمة العادلة من قبل بالمراد تعيينها للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة المستحوذ عليها إال 
١٢خاللالقيمة العادلة ممارسةى تلك القيم المؤقتة بعد إجراء أي تعديالت علبتحقيق الشركة وف تقوم س.الشركة

.شهرا من تاريخ االستحواذ

االستثمار في مشروع مشترك٤

كما يلي:)قطلوم(قطر لأللومنيوم المحدودة ش.م.ق.ترية لالستثمار تمثل االستثمار في شركة القيمة الدف

٢٠١٩يونيو ٣٠
ألف  قطري

(مراجعة)

٥,٥٧٠,٠١٩استثمار في مشروع مشترك

ش.م.ق.قطر لأللومنيوم المحدودة
٦٨كشركة مساهمة قطرية وفقًا للمادة ٢٠٠٧يوليو ٢٤تم تسجيلها في ) قطلوم(ش.م.ق. منيوم المحدودة وقطر لألل

الشركات من قانون ٢٠٧(تم استبدالها بالمادة ٢٠٠٢لسنة٥من قانون الشركات التجارية القطري السابق رقم 
خالل .٣٦٥٣٩) وشروط النظام األساسي للشركة تحت السجل التجاري رقم ٢٠١٥لسنة١١رقم التجاري القطري 

.إلى الشركةقطلوم، قامت قطر للبترول بتحويل ملكيتها في ٢٠١٨عام

بدأ مصنع . هي إنتاج وبيع منتجات األلمنيوم التي ينتجها المصهر الواقع في مسيعيدقطلوملإن األنشطة الرئيسية 
.٢٠١٠يناير ١الشركة اإلنتاج التجاري في 



شركة قطر لصناعة األلمنيوم ش.م.ع.ق.
المرحلية المختصرةيضاحات حول البيانات الماليةإ

٢٠١٩يونيو ٣٠كما في 

-١٨-

تتمة-االستثمار في مشروع مشترك٤

:الحركة في االستثمار في المشروع المشترك على النحو التاليإن
٢٠١٨ديسمبر ٣

حتى 
٢٠١٩يونيو ٣٠

 قطريألف 
(مراجعة)

٥,٦٩٧,١٦١)أ(إيضاح المشروع المشتركاالستحواذ على حصة في
٩,٨١٩المشروع المشتركأرباح حصة في 

٩,٥٤٠لمشروع المشتركلالدخل الشامل اآلخربنود في الشركة حصة 
)١٩١,١٠٠(توزيعات أرباح مستلمة من مشروع مشترك

١٦٤٤,٥٩٩تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية حصة المشروع المشترك من تأثير 

٥,٥٧٠,٠١٩يونيو٣٠في 

(أ):إيضاح
ديسمبر ٢حتى ٢٠١٨يوليو ١ألف  قطري للفترة من١١٧,٠٤١بمبلغ قطلومحصة في نتائج ذلكيتضمن
لشركة الحصول على جميع المنافع ليحق المبرمة بين قامكو وقطر للبترول، وفقًا ألداة تحويل األسهم. ٢٠١٨

جميع الحقوق في . وبناًء على ذلك، تنازلت قطر للبترول عن ٢٠١٨يوليو ١اعتبارا من قطلوماالقتصادية من 
.حتى تاريخ تأسيس الشركة٢٠١٨يوليو ١من اعتبارا قطلوممن نتائج شركة اح وحصتهاـاألربتوزيعات 

للمشروع المشترك كما يلي:إن المعلومات المالية 

بيان المركز المالي للمشروع المشترك كما يلي:
٢٠١٩يونيو ٣٠

ألف  قطري
(مراجعة)

٢,٧٣٦,٥٩٦موجودات متداولة
١٣,٢٩٨,٩٣٧موجودات غير متداولة

)١,٤١٣,١٧٩(مطلوبات متداولة
)٥,١٢٩,٥٣٥(مطلوبات غير متداولة

٩,٤٩٢,٨١٩حقوق الملكية



شركة قطر لصناعة األلمنيوم ش.م.ع.ق.
المرحلية المختصرةيضاحات حول البيانات الماليةإ

٢٠١٩يونيو ٣٠كما في 

-١٩-

تتمة–االستثمار في مشروع مشترك ٤

بيان الدخل للمشروع المشترك كما يلي:

٢٠١٨ديسمبر ٣
حتى

٢٠١٩يونيو ٣٠
ألف  قطري

(مراجعة)

٢,٨٥٩,٧٩١اإليرادات
٣٤,٨٨٦إيرادات أخرى

٢,٨٩٤,٦٧٧إجمالي الدخل

)١,٦٠٨,٠٨٣(مواد خام واستهالك طاقة
)٢٣٨,١٤٧(رواتب وتكاليف ذات صلة

)٥٨٢,٥٢٤(االستهالك واإلطفاء
)٢٩,٩٧٥(ممتلكات ومصانع ومعداتخسارة من استبعاد 

)٢٩,٨٤٤(فنيةتكلفة خدمات 
)١٤٨,١٨٨(تكاليف التمويل

)٢٣٨,٢٧٨(مصروفات أخرى

١٩,٦٣٨الربح للفترة

٪٥٠نسبة ملكية الشركة

٩,٨١٩حصة الشركة في ربح الفترة من المشروع المشترك

مشروع المشتركللمعلومات تكميلية أخرى
١٩,٦٣٨الفترة ربح 

٥٨٢,٥٢٤يضاف: االستهالك واإلطفاء
١٤٨,١٨٨تكلفة التمويل

٧٥٠,٣٥٠)EBITDAقبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء (قطلومأرباح 



شركة قطر لصناعة األلمنيوم ش.م.ع.ق.
المرحلية المختصرةيضاحات حول البيانات الماليةإ

٢٠١٩يونيو ٣٠كما في 

-٢٠-

تتمة–االستثمار في مشروع مشترك ٤

بيان الدخل الشامل للمشروع المشترك كما يلي:
٢٠١٨ديسمبر ٣

حتى
٢٠١٩يونيو ٣٠

ألف  قطري
(مراجعة)

الدخل الشامل اآلخر
بنود يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة خالل فترات الحقة

١٩,٠٨٠التدفق النقديصافي الربح من تحوط

٪٥٠نسبة ملكية الشركة

٩,٥٤٠للفترة من مشروع مشتركالدخل الشامل اآلخرحصة الشركة في 

االلتزامات الرأسمالية والمطلوبات المحتملة 
:هي كما يليوالمطلوبات المحتملةحصة الشركة في التزامات المشروع المشترك 

٢٠١٩يونيو ٣٠
  قطريألف

(مراجعة)

١٨١,٦٤٣التزامات رأسمالية

مطلوبات محتملة
٢٧٣,٠٠٠خطاب ائتمان 

٤٨,٦٥٦ضمانات بنكية

أرصدة لدى البنوك ونقد ٥
٢٠١٩يونيو ٣٠

ألف  قطري
(مراجعة)

١٠٤,٩٢٩األرصدة لدى البنوك والنقد
)٧٣,٦٠٠(يوم٩٠بعد يخصم: ودائع ثابتة ذات تواريخ استحقاق

)٢٦,١٠٨(مقيدة لتوزيعات أرباح غير مطالب بها بنكية الطلب ألرصدة عنديخصم: حسابات 

٥,٢٢١النقد وما في حكمه



شركة قطر لصناعة األلمنيوم ش.م.ع.ق.
المرحلية المختصرةيضاحات حول البيانات الماليةإ

٢٠١٩يونيو ٣٠كما في 

-٢١-

رأس المال٦
٢٠١٩يونيو ٣٠

ألف  قطري
(مراجعة)

:بالكاملرأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع
٥,٥٨٠,١٢٠ قطري للسهم ١٠سهم بواقع ٥٥٨,٠١٢,٠٠٠

، أصدر مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية ٢٠١٨ديسمبر ١٦المنعقد في ٢٠١٨سنة خالل اجتماعه الرابع ل
(QFMA)قطري١لتخفيض القيمة االسمية ألسهم الشركات المدرجة في قطر إلى (قراره  (بحيث يتم واحد ،

عشرة أسهم.) ١٠(تقسيم كل سهم قائم إلى 

، أصبح عدد األسهم اعتبارا من وبالتاليتجزئة األسهم للشركة. تنفيذ، أعلنت بورصة قطر ٢٠١٩يوليو ٨في 
) وفقًا لمتطلبات ٧إيضاح ألغراض حساب ربحية السهم (اتم استخدامهقد وًاسهم٥,٥٨٠,١٢٠,٠٠٠ذلك التاريخ 
. ٣٣اسبة الدولي معيار المح

خاص الالسهم 
دائما لقطر للبترول مملوكًاالسهم الخاص كونالشركة ووفقًا للنظام األساسي، يفيخاصا ًاسهمقطر للبترول تمتلك

السهم الخاص مؤسسة حكومية أو شركة تابعة لقطر للبترول. ال يمكن إلغاء ةإال إلى الحكومة أو أيقلهوال يجوز ن
. السهم الخاصحامل دون موافقة خطية مسبقة من أو استرداده

العائد األساسي والمخفف للسهم٧
يتم احتساب العائد األساسي للسهم عن طريق قسمة صافي الربح للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

خالل الفترة.

العائد األساسي والمخفف للسهم:فيما يلي بيان الدخل والمعلومات الخاصة بالحصة المستخدمة في حساب 

٢٠١٨ديسمبر ٣
حتى

٢٠١٩يونيو ٣٠
(مراجعة)

٥,٢٠٣الربح العائد إلى مساهمي الشركة للفترة (ألف  قطري)

٥،٥٨٠,١٢٠)٦إيضاح (المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة (باأللف)

٠,٠٠١(بال القطري)العائد األساسي والمخفف للسهم 



شركة قطر لصناعة األلمنيوم ش.م.ع.ق.
المرحلية المختصرةيضاحات حول البيانات الماليةإ

٢٠١٩يونيو ٣٠كما في 

-٢٢-

توزيعات األرباح٨
مرحلية على توزيع أرباح نقدية مجلس اإلدارة ، وافق ٢٠١٩أبريل٢٨في مجلس اإلدارة المنعقد خالل اجتماع 

 قطري.ألف ١١١,٦٠٢مبلغبإجمالي قطري للسهم و٠,٢بواقع 

افصاحات األطراف ذات العالقة٩
العالقة تمثل الشركة األم، المساهمين الرئيسيين، والشركات الزميلة، والمشاريع المشتركة، والشركات األطراف ذات 

التابعة، وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة في الشركة، والكيانات الخاضعة للسيطرة أو السيطرة 
عير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة يتم اعتماد سياسات التسالمشتركة أو لهذه األطراف تأثير مادي عليها.

الشركة.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة
:هي كما يليالمرحلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الدخل 

٢٠١٨ديسمبر ٣
حتى

٢٠١٩يونيو ٣٠
ألف  قطري

(مراجعة)

٣,٦٠٧رسوم خدمات إلى قطر للبترول

أرصدة األطراف ذات الصلة

:كما يليالمرحليالرصيد مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
٢٠١٩يونيو ٣٠

ألف  قطريطبيعة العالقةطرف ذو عالقة
)ة(مراجع

٣,٤٥٧المساهمقطر للبترول
٩٥مشتركالمشروع الالمحدودةشركة قطر لأللومنيوم 

٣,٥٥٢



شركة قطر لصناعة األلمنيوم ش.م.ع.ق.
المرحلية المختصرةيضاحات حول البيانات الماليةإ

٢٠١٩يونيو ٣٠كما في 

-٢٣-

تتمة-افصاحات األطراف ذات العالقة٩

مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة
٢٠١٩يونيو ٣٠

ألف  قطريطبيعة العالقةطرف ذو عالقة
)ة(مراجع

١٢٥المساهمقطر للبترول

مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين
:مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين خالل الفترة على النحو التاليكانت 

٢٠١٨ديسمبر ٣
يونيو ٣٠حتى

٢٠١٩
ألف  قطري

(مراجعة)

١,٩١٢مجلس اإلدارة)اجتماعاتمنافع قصيرة األجل (تتضمن مكافآت 

إدارة المخاطر المالية١٠

األهداف والسياسات
الناشئة عن األدوات المالية للشركة هي:المخاطر الرئيسية 

مخاطر االئتمان§
مخاطر السيولة§
مخاطر السوق§

يقدم هذا اإليضاح معلومات حول تعرضات الشركة لكل من المخاطر المذكورة أعاله، وأهداف الشركة وسياساتها 
وإدارة رأس مال الشركة.المخاطر،وعملياتها لقياس وإدارة 

آلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للشركة من خالل اتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجة تعمل اإلدارة للحد من ا
مجاالت محددة إلدارة المخاطر مثل مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر 

السيولة.



شركة قطر لصناعة األلمنيوم ش.م.ع.ق.
المرحلية المختصرةيضاحات حول البيانات الماليةإ

٢٠١٩يونيو ٣٠كما في 

-٢٤-

تتمة-إدارة المخاطر المالية١٠

مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان في احتمال فشل أحد األطراف في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته، مما يتسبب في تكبد الطرف تتمثل 

تنشأ معظم مخاطر ائتمان للشركة من الذمم المدينة بما في ذلك المبالغ المستحقة من األطراف اآلخر لخسارة مالية.
من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالبنوك من خالل التعامل تسعى الشركة للحدذات العالقة واألرصدة لدى البنوك.

فقط مع البنوك ذات سمعة جيدة وفيما يتعلق بالعمالء من خالل التعامل مع األطراف ذات الجدارة االئتمانية ومراقبة 
تعرضها للمخاطر بصورة مستمرة.

ينشأ التعرض لمخاطر االئتمان من عجز فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن الموجودات المالية للشركة، 
الطرف اآلخر عن السداد، ويكون أقصى حد للتعرض للمخاطر مساويًا للقيمة الدفترية لهذه األدوات في بيان المركز 

في تاريخ التقرير.المرحليالمالي

مخاطر السيولة
ية عند استحقاقها بسبب األمور المتعلقة تمثل مخاطر السيولة مخاطر عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المال

تؤكد تنشأ مخاطر السيولة من عدم القدرة على تحصيل المبالغ عند استحقاقها من عمالئها.بتوفر النقد والسيولة.
يتمثل نهج الشركة في اإلدارة أن مصادر النقد والسيولة متوفرة بشكل كاف لتغطية االلتزامات المستقبلية للشركة.

طر السيولة بالتأكد، قدر اإلمكان، من توافر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، خالل إدارة مخا
الظروف العادية والظروف الضاغطة، ودون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بإلحاق الضرر بسمعة الشركة.

تم تسوية . يالشركةلدى كافية النقدية السيولة التعمل الشركة للحد من مخاطر السيولة عن طريق التأكد من توفر 
يوما من تاريخ الشراء.٦٠-٣٠الذمم التجارية الدائنة عادة في غضون 

مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر أن تؤثر التغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة 

إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو أو قيمة ما تملكه من األدوات المالية.وأسعار األسهم على إيرادات الشركة
إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن درجات مقبولة، مع زيادة عائد المساهمين.

مخاطر العمالت األجنبية
العمالت األجنبية.مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف

وتتم ال القطريإن العملة الوظيفية للشركة هيال تقوم الشركة بالتحوط ضد تعرضها لمخاطر العمالت األجنبية.
.ال القطريبمعظم المدفوعات الرئيسية للذمم الدائنة والمطلوبات األخرى 



شركة قطر لصناعة األلمنيوم ش.م.ع.ق.
المرحلية المختصرةيضاحات حول البيانات الماليةإ

٢٠١٩يونيو ٣٠كما في 

-٢٥-

تتمة-إدارة المخاطر المالية١٠

إدارة رأس المال
أهداف الشركة عند إدارة رأس المال في حماية قدرة الشركة على االستمرار لمبدأ االستمرارية من أجل تتمثل 

توفير عوائد للمساهمين، والفائدة ألصحاب المصلحة اآلخرين، والحفاظ على هيكل رأس المال األمثل لخفض تكلفة 
ألف  قطري في ٥,٦٣٥,٣٦١يشمل رأس المال للشركة على رأس المال واألرباح المدورة بمبلغ رأس المال.

.٢٠١٩يونيو ٣٠

عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركةالهامة األحكام واالفتراضات والتقديرات ١١

األحكاموالتقديراتاستخدام 

مبدأ االستمرارية
تقييم لقدرة الشركة على االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية وترى أن الشركة لديها الموارد تقوم إدارة الشركة بإجراء 

عالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على دراية بأي شكوك مادية الالزمة لمواصلة أعمالها خالل المستقبل المنظور.
لذلك، يستمر إعداد البيانات المالية االستمرارية.قد تؤدي إلى الشك في قدرة الشركة على االستمرار وفقًا لمبدأ 

على أساس مبدأ االستمرارية.المرحلية 


