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السيد / عبدالرحمن أحمد الشيبي
رئيس مجلس اإلدارة 

قطر لصناعة األلمنيوم

يســر مجلس اإلدارة أن يقدم تقريره الســنوي بشــأن األداء المالي والتشــغيلي لشــركة قطر لصناعة 
األلمنيوم لعام 2022.

استراتيجيتنا
تتمحور استراتيجيتنا األساسية على مستوى المشروع المشترك حول تحقيق التميز التشغيلي وبناء 
كيان تشــغيلي يتسم بالقوة والكفاءة واالســتدامة والقدرة على تحقيق أفضل أداء مالي وتشغيلي، 
األمــر الــذي تحقق من خالل تعزيــز مركزنا بوصفنا موردًا اســتراتيجيًا لمنتجات األلومنيــوم األولي ذات 
الجودة العالية والعمل وفقًا ألفضل الممارسات المتبعة فيما يتعلق بالصحة والسالمة والبيئة واالبتكار.
ويواصل مشــروعنا المشترك تكثيف جهوده المعنية بترشــيد التكاليف واالرتقاء بمستوى العمليات 
حتى يحقق كامل إمكاناته، فيما يركز أيضًا على تعزيز مركزه التنافســي وإضافة قيمة مســتدامة على 

األجل الطويل.
المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي

ظلت أســواق األلومنيوم تشــهد ظروفًا غير مســتقرة على مســتوى االقتصاد الكلي  خالل عام 2022. 
وقد أثرت عدة عوامل على أســواق الســلع األساســية على المســتوى الكلي، األمر الذي أثر بدوره على 

ديناميكيات العرض والطلب على األلومنيوم وأسفر عن تقلبات في األسعار.
وارتفــع الطلــب على األلومنيوم األولي في بداية عام 2022 من ِقَبل القطاعات الرئيســية المســتهلكة 
لأللومنيوم، مثل قطاع صناعة الســيارات )خاصة المركبات الكهربائية(، واإلنشاءات، والطاقة المتجددة 
والتعبئــة والتغليف. وبرغم ذلك، فقد تأثر الطلب على األلومنيوم في اآلونة األخيرة جراء قيام الصين 
بفــرض تدابير اإلغالق العام بشــكل صارم نتيجة تفشــي فيروس كورونا، هذا إلــى جانب التباطؤ الذي 
يشــهده قطاع اإلنشــاءات في الصيــن. وبالتوازي مع ذلــك، أدى التضخم الذي فــاق التوقعات إلى قيام 
معظــم البنــوك المركزية باتخــاذ إجراءات نقدية مشــددة، مما أثر على الطلــب الصناعي على معظم 

السلع األساسية.  
ومــن ناحية أخرى، فرضت األســعار الباهظة للطاقــة في أوروبا تحديات أمام معظــم المصاهر األوروبية 
من حيث الطاقة اإلنتاجية. أيضًا ومع توقيت تجديد العقود الســنوية لمستهلكي المعادن في الغرب، 
فقد أدى فك االرتباط التجاري مع روسيا وسط توترات جيوسياسية إلى حالة من عدم اليقين في أسواق 

السلع األساسية، باإلضافة إلى تزايد المخاطر بشأن تكوين المخزون. 
وبشكل عام، فقد ارتفعت أسعار األلومنيوم في أوائل عام 2022 في ظل ارتفاع الطلب ونقص المعروض. 
وبرغم ذلك، تراجعت أسعار بورصة لندن للمعادن منذ منتصف عام 2022 بسبب حالة عدم اليقين جراء 

المخاوف من الركود وانخفاض الطلب.
نقاط قوتنا التنافسية

بفضل الجهود الحثيثة التي يبذلها مشروعنا المشترك لتعزيز قدرته التنافسية من حيث التكاليف، 
اســتطعنا أن نحافظ على مركزنا ضمن مصاهر األلومنيوم األكثر كفاءة في العالم من حيث التكاليف. 
فقد نجح المشــروع المشــترك فــي تنفيذ مجموعة مــن التدابير المعنيــة بترشــيد التكاليف، وحقق 
الكفاءة على مســتوى المدخــالت والمخرجات من خــالل مرافقه المتقدمة تكنولوجيــًا، وواصل جهوده 
نحو االرتقاء بمســتوى العمليات، مدعومًا في ذلك بحصوله المضمــون على اللقيم على األجل الطويل 
وتطبيق تدابير صارمة فيما يتعلق بالصحة والســالمة والبيئة. إضافة إلى ذلك، فإن الجهود المســتمرة 
بشــأن زيادة قاعــدة الموردين عبر إيجاد مصادر جديدة تســهم في تعزيز المحفظة وتدعم المشــروع 
المشــترك فــي اختيار المصادر المالئمة للمواد الخام بشــروط أفضل، أخذًا فــي االعتبار الظروف الحالية 

في األسواق ومتطلبات الجودة.  
كما أن الشريك اآلخر، وهو مسوق عالمي معروف، قد أتاح لنا إمكانية الدخول إلى األسواق ذات األهمية 
االســتراتيجية، مما عزز من قدرة المشروع المشترك على المنافسة مع الشركات الدولية األخرى الفاعلة 

برغم التحديات التي واجهها القطاع.
إضافة إلى ذلك، يتمتع المشروع المشترك بالقدرة على تغيير مزيج منتجاته بشكل سريع وفقًا لظروف 
السوق، األمر الذي يعزز من مرونته على مستوى عمليات اإلنتاج وإدارة سلسلة التوريد، ويضمن له في 

ذات الوقت إنتاج وبيع المنتجات وفقًا لطلب السوق وتحقيق أعلى العوائد.
وال شــك أن نقــاط القــوة التنافســية هذه قد أســهمت بــدور محوري في تمكين المشــروع المشــترك 
مــن االرتقاء بقاعدة أصوله التشــغيلية وتحقيق مركز نقــدي قوي. وفيما يتعلــق بهوامش األرباح، فإن 
المشــروع المشــترك ال يزال يتمتــع بمركز متميز من حيث نمــو الهوامش مقارنة بمعظــم نظرائه في 

شتى أنحاء العالم.
اإلنجازات على مستوى الصحة والسالمة والبيئة

يشــكل التركيز على معايير الصحة والســالمة من خالل ضمان ســالمة العمليات إحدى القيم األساسية 
للمشروع المشترك الذي أحرز تقدمًا خالل عام 2022 نحو تحقيق هدفه الخاص بالصحة والسالمة والبيئة 
والمتمثل في ضمان ســالمة كافة أماكن العمل للجميع، إلى جانب تحقيق األهداف اإلنتاجية المنشــودة 
وفقًا للخطة. وتضمنت اإلنجازات الرئيســية األخرى على مستوى الصحة والسالمة والبيئة خالل عام 2022 
عدم تســجيل أية حوادث ذات صلة بالحرارة بين موظفي قطلوم، وتحقيق أداء ســالمة من بين األفضل 

في قطاع األلومنيوم، ومواصلة التركيز على الحد من استهالك المشروع المشترك للطاقة.
وفــي إطار جهــوده الرامية إلى المحافظة على مركــزه الرائد في الجوانب المتعلقة بالصحة والســالمة 
والبيئــة على مســتوى المنطقة، فقد وضع المشــروع المشــترك اســتراتيجية تضمن توافــق برنامجه 
المعني بالصحة والسالمة والبيئة مع مبادرة اإلشراف على األلومنيوم، فيما يهدف أيضًا إلى المحافظة 
دائمًا على تميزه التشــغيلي. وفي هذا الشــأن، حصل المشــروع المشــترك على شــهادات عن جميع 
مراحــل سلســلة القيمة ضمــن مبادرة اإلشــراف على األلومنيــوم، مثــل معيــار األداء V2:2017، ومعيار 

.V1:2017 سلسلة المسؤوليات
وبالنظر إلى السياق العالمي والمحلي، واتجاهات القطاع، وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، 
واستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، ورؤية قطر الوطنية 2030، أطلق المشروع المشترك 
أيضــًا مبــادرة خارطة طريــق البيئة والمجتمع والحوكمة خالل عام 2022 لرفع مســتوى الوعي وتســليط 

الضوء على أهدافه ورحلته الناجحة على صعيد الممارسات المعنية بالبيئة والمجتمع والحوكمة.
وباإلضافة إلى خارطة الطريق، فقد أقيمت ورش عمل بمشــاركة كبار الموظفين على مســتوى المشروع 
المشــترك. وفي إطــار ورش العمــل الخاصة بتحديد المبــادرات المعنية بممارســات البيئــة والمجتمع 
والحوكمة، شــارك أصحاب المصلحة الداخليين لتســليط الضوء على المواضيع والمبادرات الرئيســية 
المتعلقة بهذه الممارســات. كما تم تشــكيل فرق عاملة لترتيب أولويات المبــادرات التي ُحددت خالل 

ورش العمل التي أقيمت لهذا الغرض كمدخالت في االستراتيجية العامة.
خفض االنبعاثات الكربونية

نجح المشــروع المشترك في المحافظة على مستوى انبعاثاته الكربونية ضمن أقل المستويات مقارنة 
بمعاييــر القطاع من حيث انبعاثات ثاني أكســيد الكربون لكل طن متري مــن األلومنيوم المنتج، األمر 
الذي تســنى له من خالل اســتخدام الغاز الطبيعــي كمصدر للطاقة مقارنة بأنــواع الوقود األخرى، مثل 
الفحم والنفط. وبرغم ذلك، فما زالت نســبة االنبعاثات الكربونية من المشــروع المشــترك أعلى بعض 
الشــيء مقارنــة بالمصاهــر التي تســتخدم مصادر الطاقــة المتجددة، مثــل الطاقة المائيــة أو الطاقة 

الشمسية.
ومع رفع مستوى التكنولوجيا، يعمل المشروع المشترك باستمرار على زيادة كفاءته في توليد الطاقة 
من لقيم الغاز الطبيعي وخفض انبعاثاته الكربونية. ووقع خالل العام الماضي اتفاقية مع شركة جنرال 
إلكتريك للحصول على خمس وحدات لتحديث مســار الغاز المتقدم )AGP(، وذلك بغرض توليد طاقة 
أكثر أمانًا واســتدامة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويجري حاليًا تحديث مسار الغاز المتقدم 

)AGP(، فيما تشير التوقعات إلى االنتهاء منه بحلول العام المقبل.

واستشــرافًا للمســتقبل، فإن المشــروع المشــترك بصدد خفــض انبعاثاتــه من خالل بعــض إجراءات 
لتحســين مســتوى العمليات وتعزيز الكفاءة اإلنتاجية. وفي هذا الشــأن، يعمل المشــروع المشــترك 
على وضع اســتراتيجية للحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة االحتباس الحراري، فيما يجري وضع 
أهداف متوســطة وطويلــة األجل لخفض هــذه االنبعاثات. وتركز الجهود المعنيــة بإزالة الكربون على 
تلبية توقعات الســوق إلنتاج ألومنيوم منخفض الكربون والمواءمة مع تحول قطاع األلومنيوم الدولي 

إلى قطاع “مراٍع للبيئة”. 
تحقيق الكفاءة من حيث التكاليف

بفضــل نهجه الــذي يركز على تعزيــز األهداف الخاصــة بترشــيد التكاليف وتحقيق الكفــاءة من خالل 
“برنامــج تطويــر قطلوم” الداخلي والذي بدأ العمل به منذ عام 	201، اســتطاع المشــروع المشــترك أن 
يرســخ مــن مركزه ضمن منتجــي األلومنيوم ذوي التكلفة التنافســية دون أن يأتي ذلك على حســاب 

السالمة والتميز التشغيلي.
وخالل األعوام القادمة، ومع التنفيذ الناجح لمشروع “مسار الغاز المتقدم” المبتكر )AGP(، من المتوقع 
زيادة الطاقة اإلنتاجية للمشــروع المشــترك من الكهرباء وكفاءة إنتاجها، باإلضافة إلى زيادة مســتوى 
التوافــر العام للتوربينات الغازية وخفض النفقات التشــغيلية من خالل زيــادة الفترة الزمنية الفاصلة 

بين دورات الصيانة المخطط لها.
اإلنجازات من حيث االرتقاء بمستويات اإلنتاج

تمثلت األهداف الرئيســية لعام 2022 في ضمان اســتدامة العمليات التشغيلية والمحافظة على ارتفاع 
مستوى القدرة األمبيرية للمصهر وأحجامه بعد استخدام أنودات أكبر حجمًا خالل عام 2021، إذ إن زيادة 
األحجــام تتطلب أيضًا زيــادة إنتاج الكربون/األنودات من أجل رفع مســتوى التوافر التشــغيلي وتعزيز 

الكفاءة.
وتضمنت أيضًا أهداف المشــروع المشترك تعزيز قدراته فيما يتعلق بإعادة صهر الخردة لزيادة أحجام 
إنتاجه من الســبائك التي تطرح للبيع. وارتفع حجم إنتاج األلومنيوم الســائل والســبائك مقارنة بعام 
2021، األمر الذي ُيعزى بشــكل أساســي إلى ارتفاع متوســط القدرة األمبيرية وزيادة مستوى إعادة صهر 
الخردة في المســبك. وارتفع مستوى التوافر التشغيلي لمصنع الكربون من حوالي 0	٪ خالل عام 2021، 

ليصل إلى 90٪ في عام 2022. ولم تحدث أية عمليات تطفئة و/أو أعطال كبيرة خالل عام 2022.
وتعمل قطلوم باســتمرار على رفع مســتويات اإلنتــاج من خالل زيادة القدرة األمبيرية بشــكل تدريجي 
وتطويــر العمليات واســتخدام التكنولوجيــات الحديثة. وخــالل الفترة الممتدة من عــام 	201 إلى عام 
2022، ازداد مســتوى إنتاج األلومنيوم الســائل 000.	2 طن )	.4٪ كل عام( بدون أي إنفاق رأســمالي كبير. 

وستسهم تكنولوجيا الخاليا الجديدة إلى جانب تطوير العمليات في زيادة مستويات اإلنتاج.
عالوة على ذلك، يهدف المشروع المشترك إلى تعزيز مستوى االقتصاد الدائري من خالل إنتاجه، وذلك 
باســتخدام خردة األلومنيوم ما قبل االســتهالك وبعده مع التركيز بشكل أكبر على المنتجات المعاد 
تدويرها. فخالل عام 2022، تمت إعادة تدوير أكثر من 7000 طن متري من األلومنيوم. كما يهدف المشروع 

المشترك إلى تحقيق أقصى استفادة من المنتجات المعاد تدويرها مستقباًل.
ومــن أجــل مواصلة عملية االرتقاء فــي كافة الجوانب، يجــري تطبيق نظام اإلنتاج في قطلوم )فلســفة 
االقتصاد في التكاليف( على نحو يتسم بالفاعلية الستكشاف وتحديد إمكانات التحسين في الجوانب 
المتعلقــة بالســالمة والبيئة والجــودة ومخرجات اإلنتــاج والتكاليف. وفي إطار برامج التطوير، تشــكل 
االبتكارات التكنولوجية واالستثمارات التي تهدف إلى تحقيق عوائد أهمية كبيرة للمشروع المشترك.

أنشطة البيع والتسويق
شــهدت األسواق طوال عام 2022 تحديات. وبرغم ذلك، فإن الشــراكة االستراتيجية للمشروع المشترك 
فــي مجال تســويق منتجاته وتوزيعهــا لم تمنحه إمكانية أكبر لدخول األســواق العالمية فحســب، بل 
دعمته أيضًا باستمرار في مواجهة تقلبات األوضاع في األسواق، وضمنت له في ذات الوقت زيادة أحجام 

مبيعاته والمحافظة على استمرارية أعماله.
عــالوة على ذلك، فقد حافظت قاعدة عمالء المشــروع المشــترك على اســتدامتها، حيــث يجري خدمة 
العمــالء مــن خالل منظومــة جيدة لسالســل التوريد تم تطويرها على مر الســنين. كما يتم اســتئجار 

السفن بشكل استراتيجي آلجال طويلة لضمان توزيع األلومنيوم على العمالء بشكل أكثر فاعلية.
األداء المالي والتشغيلي

خالل الســنة المالية 2022، حققت قامكو صافي أرباح متميز، األمر الذي ُيعزى بصورة أساســية إلى ارتفاع 
متوسط أسعار البيع المحققة خالل العام.

وســجلت الشــركة صافي أرباح بواقع 919 مليون ريال قطري للســنة المالية المنتهية في 31 ديســمبر 
2022، مقارنة بصافي أرباح بلغ 	3	 مليون ريال قطري للعام الماضي. وبلغ العائد على السهم 		0.1 ريال 

قطري لعام 2022، مقارنة بعائد على السهم بلغ 0	0.1 ريال قطري للعام الماضي.
وارتفعت الحصة من إيرادات المشــروع المشــترك بنســبة تبلغ 	2%، لتصل إلى 4.0 مليارات ريال قطري، 
مقارنة بحصة بلغت 3.1 مليار ريال قطري للعام الماضي. وارتفعت األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واإلهالك واالســتهالك بنســبة تبلــغ 	%، لتصل إلى 	.1 مليار ريــال قطري لعام 2022، مقارنــة بأرباح قبل 

احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بلغت 1.4 مليار ريال قطري للعام الماضي.
وُيعزى بصورة كبيرة ارتفاع النتائج المالية للشــركة لعــام 2022 مقارنة بالعام الماضي إلى النمو العام 
في متوســط أســعار البيع المحققة الذي ازداد بنســبة تبلغ 24% خالل عام 2022 مقارنة بالعام الماضي، 
وهو ما أسهم في زيادة صافي أرباح الشركة بواقع 	74 مليون ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 

31 ديسمبر 2022 مقارنة بالعام الماضي.
وحافظت أنشــطة اإلنتاج على اســتقرارها مع ارتفاع هامشي في األحجام بنسبة تبلغ 1% خالل عام 2022 
مقارنــة بالعام الماضــي. وارتفعت أحجام المبيعات بنســبة تبلغ 3%، وهو ما أســهم في ارتفاع صافي 
أرباح الشركة بواقع 119 مليون ريال قطري لعام 2022 مقارنة بعام 2021. ونجح المشروع المشترك في رفع 
مستويات إنتاجه من المنتجات ذات القيمة المضافة وخفض مبيعاته من السبائك القياسية خالل هذه 
الفترة. وازدادت فروقات األســعار المحققة خالل عام 2022، األمر الذي ُيعزى بصورة أساســية إلى تحســن 

اتجاهات السوق خالل عام 2022 مقارنة بعام 2021، وخاصة خالل النصف األول من عام 2022.
وارتفعت تكلفة المشــروع المشــترك للبضائع الُمباعة لعام 2022 مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعود 
بصــورة أساســية إلى ارتفاع تكاليف المــواد الخام والتغيرات غير اإليجابية في المخزون. وبشــكل عام، 
فقد أسفر ارتفاع تكلفة البضائع الُمباعة عن انخفاض صافي أرباح الشركة بواقع 97	 مليون ريال قطري 

للسنة المالية 2022 مقارنة بالسنة الماضية.
المركز المالي

عزز ارتفاع مســتوى حقوق الملكية في المشــروع المشــترك مــن المركز المالي للشــركة ودعمها في 
زيادة الســيولة لديها كما في 31 ديســمبر 2022، حيث ســجلت أرصدة نقدية ومصرفية )تشمل الحصة 
المتناســبة من األرصدة النقدية والمصرفية للمشــروع المشــترك( تصل إلى 	2.0 مليار ريال قطري. كما 
حقق المشروع المشترك خالل عام 2022 حصة من التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية تبلغ 	1.31 

مليون ريال قطري، هذا باإلضافة إلى حصة من التدفقات النقدية الحرة بواقع 		1.0 مليون ريال قطري.
مستجدات اإلنفاق الرأسمالي

يواصل المشــروع المشــترك عملية إعادة تبطين الجيل الثالث من الخاليا واســتبدال جدران المداخن، 
وذلك لضمان استدامة العمليات التشغيلية والحد من مخاطر توقف اإلنتاج. وخالل عام 2022، بلغ اإلنفاق 
الرأســمالي للمشروع المشترك 229 مليون ريال قطري )حصة قامكو(، وشمل ذلك العمليات الروتينية، 

مثل إعادة تبطين الخاليا وأعمال صيانة محطة الطاقة ومصنع األنودات.
ويعتزم المشــروع المشــترك، بحســب خطــة اإلنفاق الرأســمالي، إنفــاق 1.1 مليار ريال قطــري على مدار 
الســنوات الخمس المقبلة )2023-2027(، وســيوجه معظم اإلنفاق الرأســمالي المخطــط له إلى البرامج 
ذات األهمية البالغة في تعزيز سالمة األصول والكفاءة التشغيلية والموثوقية وترشيد التكاليف وإزالة 

معوقات اإلنتاج، إلى جانب تنمية الجوانب المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة، واالمتثال التنظيمي.
توزيع األرباح المقترح

يوصي مجلس إدارة شــركة قطر لصناعة األلمنيوم بإجمالي توزيعات أرباح عن السنة المالية المنتهية 
فــي 31 ديســمبر 2022 بواقــع 02	 مليون ريال قطري، وهو ما يعادل 0.09 ريال قطري للســهم، وبنســبة 
توزيع تبلغ 		٪ من صافي أرباح عام 2022، وعائد توزيعات أرباح بنســبة 9.	٪ وفقًا لســعر الســهم في 

إغالق نهاية العام.
الخاتمة

يتقدم مجلس اإلدارة بخالص الشــكر واالمتنان إلى حضرة صاحب الســمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
أميــر البالد المفدى »حفظه اهلل ورعاه«، لقيادته الرشــيدة ودعمه الالمحــدود وتوجيهاته الكريمة لقطاع 
الطاقة القطري. كما يتقدم مجلس اإلدارة بالشــكر والتقدير إلى ســعادة المهندس ســعد بن شــريده 
الكعبــي، وزيــر الدولة لشــؤون الطاقــة، لرؤيتــه وقيادته الواعيــة. كما نشــكر اإلدارة العليا للمشــروع 
المشــترك على إخالص والتزام موظفيها وتفانيهم الدائم في العمل. والشكر موصول إلى مساهمينا 

الكرام على دعمهم المستمر وثقتهم الدائمة فينا.

التقرير عن تدقيق البيانات المالية
رأينا

برأينا أن البيانات المالية تعبر بشــكل عادل ومن كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي لشــركة قطر لصناعة األلومنيوم ش.م.ع.ق. 
)»الشركة«( كما في 31 ديسمبر 2022 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير 

المالية.
قمنا بتدقيق ما يلي

البيانات المالية للشركة التي تتكون من:
• بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2022.

• بيان األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛
• بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛

• بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
• اإليضاحات المتممة للبيانات المالية، والتي تشمل السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة والمعلومات التفسيرية األخرى.

أسس الرأي
لقــد أجرينــا عمليــة التدقيــق وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق. إن مســؤولياتنا بموجــب هــذه المعاييــر مبينــة بالتفصيل ضمن قســم 

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية من هذا التقرير.
نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافيًة ومالئمًة لتوفير أساٍس لرأينا.

االستقاللية
نحن مســتقلون عن الشــركة وفقًا لقواعد السلوك األخالقي للمحاســبين المهنيين )والتي تشمل معايير االستقاللية الدولية( الصادرة 
عن مجلس معايير السلوك األخالقي الدولي للمحاسبين ومتطلبات السلوك األخالقي في دولة قطر والمتعلقة بعملية التدقيق التي 
قمنا بها للبيانات المالية. وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين ومتطلبات 

السلوك األخالقي في دولة قطر.
منهجنا في التدقيق 

نظرة عامة
- االعتراف باإليرادات أمور التدقيق الرئيسية 

كجــزء مــن تصميــم التدقيق الخاص بنا، قمنا بتحديد األهمية النســبية وتقييم مخاطر التحريف المادي فــي البيانات المالية. وعلى وجه 
الخصــوص، فقــد وضعنــا في الحســبان األحكام الشــخصية التي وضعتها اإلدارة، على ســبيل المثــال، ما يتعلق بالتقديرات المحاســبية 
الهامة التي تتضمن وضع افتراضات ومراعاة األحداث المستقبلية التي تعتبر غير مؤكدة بطبيعتها. وكما هو متبع في جميع عمليات 
التدقيــق لدينــا، تناولنــا أيضــا مخاطر تجاوز اإلدارة للضوابط الرقابيــة الداخلية، بما في ذلك من بين أمور أخــرى، النظر فيما إذا كان هناك 

دليل على التحيز بما يمثل أحد مخاطر التحريف المادي نتيجة االحتيال.
وقد صممنا نطاق التدقيق الذي قمنا به بحيث يتم إنجاز عملنا بشكل كاف حتى يتسنى لنا إبداء رأي حول البيانات المالية ككل، آخذين 

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

أمــور التدقيــق الرئيســية هــي تلــك األمور التي، في تقديرنــا المهني، كانت أكثر األمور أهميــة أثناء تدقيقنا على البيانــات المالية للفترة 
الحاليــة. وقــد تــم تنــاول هــذه األمور في ســياق تدقيقنا للبيانات الماليــة ككل، وفي صياغة رأينا في هذا الشــأن، ونحــن ال نعرب عن رأي 

منفصل بخصوص هذه األمور.

المعلومات األخرى
إن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن المعلومــات األخــرى. وتتكون المعلومــات األخرى من تقريــر مجلس اإلدارة )باســتثناء البيانــات المالية وتقرير 
مراقب الحسابات(، والذي تم تزويدنا به قبل تاريخ تقرير التدقيق هذا والتقرير السنوي الكامل والذي نتوقع أن يتوفر لدينا بعد ذلك التاريخ.
إن رأينــا عــن البيانــات الماليــة ال يغطــي المعلومــات األخــرى، وال ولن نبدي أي اســتنتاج بأي شــكل للتأكيــد عليها. تنحصر مســؤولياتنا فيما 
يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة فــي قــراءة المعلومات األخرى الــواردة أعاله، وعنــد القيام بذلك، نقــوم بالنظر فيما إذا كانــت المعلومات 
األخرى ال تتفق بشــكل مادي مع البيانات المالية أو مع ما حصلنا عليه من معلومات أثناء عملية التدقيق، أو ما قد يشــير إلى وجود تحريف 

بها بشكل مادي. 
وإذا اســتنتجنا وجود تحريف مادي في المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقب الحســابات، اســتنادًا إلى ما قمنا به من 

أعمال، فإننا مطالبون بإعداد تقرير بذلك. هذا وليس لدينا ما نسجله في هذا الخصوص.
وفي حال اســتنتجنا وجود تحريف مادي عند اطالعنا على التقرير الســنوي الكامل، فإنه يتوجب علينا اإلبالغ عن ذلك إلى المســؤولين عن 

الحوكمة.
مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بالبيانات المالية

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلعداد والعرض العادل للبيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وأحكام قانون الشركات 
التجاريــة القطــري رقــم 11 لســنة 2015، وبصيغتــه المعدلة بالقانون رقم 8 لســنة 2021، وعن أنظمــة الرقابة الداخلية التي تراهــا اإلدارة ضرورية 

إلعداد بيانات مالية خالية من التحريفات المادية سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ.
يعتبــر أعضــاء مجلــس اإلدارة، عنــد إعــداد البيانات المالية، مســؤؤولين عن تقييم قدرة الشــركة على مواصلة أعمالها كمنشــأة مســتمرة، 
واإلفصاح، حســب مقتضى الحال، عن األمور المرتبطة باســتمرارية الشــركة وعن اســتخدام أساس االستمرارية المحاسبي ما لم يكن أعضاء 

مجلس اإلدارة ينوا تصفية الشركة أو إيقاف أنشطتها أو ال يوجد أمامهم بديل واقعي سوى القيام بذلك.
ويتولى المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية 
تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيد معقول عّمــا إذا كانت البيانات الماليــة ككل خاليًة من أي تحريف مادي، ســواًء أكان هذا التحريف 
ناشــئًا عــن احتيــال أو خطــأ، وإصــدار تقرير مراقب الحســابات الذي يتضمــن رأينا. يمّثل التأكيد المعقول مســتوى عاٍل مــن التأكيد، ولكنه ال 
ُيعــّد ضمانــًا بــأن التدقيــق الــذي يتــم وفقــًا للمعايير الدولية للتدقيق ســوف يكشــف دومًا عــن أي خطأ مادي فــي حال وجوده. تنشــأ حاالت 
التحريف من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر مادية إذا كان من المعقول توقع أن ُتؤّثر، منفردة أو مجتمعة، على القرارات االقتصادية التي يتخذها 

المستخدمون بناًء على هذه البيانات المالية.
كجزٍء من عملية التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على الشك المهني خالل عملية التدقيق. 

كما أننا نقوم بما يلي:
•  تحديد وتقييم مخاطر التحريف المادي للبيانات المالية، الناشئة سواء من االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة 
لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفير أساٍس لرأينا. إن خطر عدم اكتشاف أي تحريف مادي ناشئ عن االحتيال 
يعتبــر أعلــى مــن ذلــك الــذي ينشــأ عن األخطــاء، نظــرًا ألن االحتيال قد ينطــوي على التواطــؤ أو التزوير أو الحــذف المتعمــد أو التحريف أو 

تجاوز للرقابة الداخلية.
•  الحصــول علــى فهــم للرقابة الداخليــة ذات العالقة بعملية التدقيق بغرض تصميم إجراءات التدقيق التي تعتبر مناســبة وفقا للظروف، 

وليس لغرض إبداء الرأي عن فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة.
•  تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي أصدرتها اإلدارة. 
•  التوصل إلى استنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة ألساس استمرارية المنشأة المحاسبي، وما إذا كان هناك عدم تأكد مادي مرتبط 
بأحداث أو ظروف قد تثير شــكوكا جوهرية فيما يتعلق بقدرة الشــركة على مواصلة أعمالها كمنشــأة مســتمرة بناء على أدلة التدقيق 
التي تم الحصول عليها. وفي حال استنتاج وجود شك مادي، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقرير التدقيق إلى اإلفصاحات ذات الصلة 
الواردة في البيانات المالية، أو إذا كانت اإلفصاحات غير كافية، فسوف نقوم بتعديل رأينا. إن استنتاجاتنا تستند إلى أدلة التدقيق التي 
تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق الخاص بنا. ومع ذلك، فقد تتســبب أحداث أو ظروف مســتقبلية في أن تتوقف الشــركة عن 

مواصلة أعمالها كمنشأة مستمرة. 
•  تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة وهيكلهــا ومحتواها، بمــا في ذلك اإلفصاحــات، وما إذا كانــت البيانات المالية تمثــل المعامالت 

واألحداث بطريقة تحقق عرضًا عادالً.
نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بنطاق التدقيق وتوقيته المخّطط، واكتشافات التدقيق الجوهرية، 

بما في ذلك أي قصوٍر جوهرٍي في الرقابة الداخلية التي قمنا بتحديدها خالل أعمال التدقيق.
كما أننا نقدم للمســؤولين عن الحوكمة بيانًا بأننا قد التزمنا بمتطلبات المعايير األخالقية المناســبة فيما يتعلق باالســتقاللية، وإبالغهم 
بجميــع العالقــات وغيرهــا مــن األمور التي من المعقول االعتقاد بأنها تؤثر على اســتقالليتنا، وعند االقتضاء، اإلجــراءات الوقائية فيما يتعلق 

بهذا الخصوص.
ومــن بيــن األمــور التــي أبلغناها للمســؤولين عــن الحوكمة، نقوم بتحديــد تلك األمور األكثر أهميــة في أعمال التدقيق التــي قمنا بها على 
البيانــات الماليــة للفتــرة الحالية، والتي تعد بالتالي أمور التدقيق الرئيســية. ونقــوم بتوضيح هذه األمور في تقرير التدقيق الخاص بنا ما لم 
يحظــر القانــون أو التنظيمــات الكشــف العلني عنها، أو عندما نقرر، في حــاالت نادرة للغاية، أنه ال ينبغي اإلبالغ عن أمٍر ما في تقريرنا ألنه قد 

يكون من المعقول توقع أن تزيد اآلثار العكسية عن المصلحة العامة من جراء اإلبالغ عن هذا األمر.
التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

وعــالوة علــى ذلــك، وفقــًا لمتطلبات قانون الشــركات التجارية القطري رقم 11 لســنة 2015، وصيغته المعدلة بالقانون رقم 8 لســنة 2021، فإننا 
نؤكد على: 

•  أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض عملية التدقيق التي قمنا بها. 
•  أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية سليمة وأن البيانات المالية تتفق معها.

•  أن المعلومات المالية المدرجة بتقرير أعضاء مجلس اإلدارة تتفق مع دفاتر وسجالت الشركة.
•  أنــه لــم يســترع انتباهنــا مــا يجعلنــا نعتقــد بــأن الشــركة قد خالفــت أيا من أحــكام قانــون الشــركات التجارية القطــري رقم 11 لســنة 2015، 
بصيغتــه المعدلــة بالقانــون رقــم 8 لســنة 2021، أو نظامها األساســي بشــكل قد يؤثــر ماديًا على نتائج تشــغيلها أو مركزهــا المالي كما 

في 31 ديسمبر2022.
نيابة عن برايس ووترهاوس كوبرز - فرع قطر
سجل هيئة قطر لألسواق المالية رقم )120155(

مارك منتون
سجل مراقبي الحسابات رقم 364

الدوحة، دولة قطر
2 فبراير 2023

لكل مســاهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة، ويكون له عدد من األصوات يعادل عدد أســهمه، وتصدر القرارات باألغلبية . 1
المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع، وبما ال يتعارض مع أحكام النظام األساسي للشركة.

ُيمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانونًا.. 2
يجوز ألي مساهم في حال كان شركة أن يفوض أي شخص لتمثيله في اجتماع الجمعية العامة.. 3
يجوز التوكيل في حضور اجتماع الجمعية العامة بشرط أن يكون الوكيل مساهمًا، وأن يكون التوكيل خاصًا وثابتًا بالكتابة، . 4

وال يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس اإلدارة في حضور اجتماع الجمعية العامة نيابة عنه. يمكن الحصول على نموذج 
.  www.qamco.com.qa التوكيل بزيارة الموقع اإللكتروني للشركة وهو

يجوز للمساهم نفسه أن يمثل )بالوكالة( مساهم واحد أو أكثر من مساهمي الشركة، وذلك طبقًا لما ورد بالنظام األساسي . 	
للشركة. وفي جميع األحوال، ال يجوز أن يزيد عدد األسهم التي يحوزها الوكيل بهـذه الصفة على )	%( من رأس مال الشركة.

يجب تقديم مســتندات تعيين المفوضين والوكالء إلى الشــركة قبل 	4 ساعة على األقل من موعد انعقاد اجتماع الجمعية . 	
العامة.

يســرنا أن ندعوكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشــركة والمقرر عقده في تمام الســاعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت الدوحة من يوم الخميس الموافق 	1 مارس 2023م في 
قاعة الريان بفندق شيراتون - الدوحة. وفي حال عدم تحقق النصاب القانوني للحضور، فسيعقد اجتماع ثاِن بنفس المكان والتوقيت يوم األربعاء الموافق 22 مارس 2023م.

أحمد سعيد العمودي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

تم التصريح بإصدار هذه البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 2 فبراير 
2023 ووقع عليها نيابة عنهم:

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

20222021اإليضاحات

الموجودات 
الموجودات غير المتداولة

	2	.214.	35.669.616استثمار في مشروع مشترك

الموجودات المتداولة
32	.17.7749ذمم مدينة أخرى

3	4447.095437.1نقد وشبه نقد
	23.		4791.9157 - 1ودائع وأرصدة بنكية أخرى

1.256.7841.231.923إجمالي الموجودات المتداولة
	44.	44.	6.926.400إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

0.120		.	5.580.120	رأس المال
		2.1922احتياطي قانوني

		1.240.865793.0أرباح مدورة

	373.47.	6.823.177إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات
المطلوبات المتداولة

322.		10100.087ذمم دائنة أخرى
0		.	93.136مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

103.22372.972إجمالي المطلوبات المتداولة
	44.	44.	6.926.400إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

عبدالرحمن أحمد الشيبي 
رئيس مجلس اإلدارة

أمور التدقيق الرئيسية

الماليــة،  البيانــات  فــي   3 اإليضــاح  فــي  مبيــن  هــو  كمــا 
تمثــل حصــة الشــركة من النتائج لمشــروعها المشــترك 
)قطالوم( بمبلغ 900 مليون ريال قطري للســنة المنتهية 
فــي 31 ديســمبر 2022 مــا نســبته 98% مــن إجمالي دخل 
الشــركة. بلغت اإليرادات الناتجة عن المشــروع المشــترك 
 31 فــي  المنتهيــة  للســنة  قطــري  ريــال  مليــون   7,970

ديسمبر 2022.
وفقًا لسياســة االعتراف باإليرادات التي يطبقها المشروع 
المشــترك، يتم االعتراف باإليــرادات من مبيعات المنتجات 
عندمــا يقــوم المشــروع المشــترك بنقل الســيطرة على 
المنتجات إلى العمالء عند نقطة التسليم، وفقًا لشروط 

التسليم المحددة في اتفاقية تسويق اإلنتاج. 
وقــد ركزنا فــي تدقيقنا علــى عائدات مبيعات المشــروع 
وقيمــة  للمنتجــات  الكبيــر  الحجــم  بســبب  المشــترك 
الشحنات الفردية، حيث أن األخطاء في االعتراف باإليرادات 
علــى مســتوى المشــروع المشــترك يمكن أن تــؤدي إلى 
تحريفات مادية في البيانات المالية للشركة عندما تقوم 
الشــركة باالعتــراف بحصتها في صافي دخل مشــروعها  

المشترك وفقًا لطريقة حقوق الملكية المحاسبية.

مــن  باإليــرادات  باالعتــراف  يتعلــق  فيمــا  إجراءاتنــا  تتضمــن 
المبيعات التي قام بها المشروع المشترك ما يلي:

-   مراجعة شــروط اتفاقية تســويق اإلنتاج ذات الصلة المبرمة 
مع العمالء.

-   تقييــم السياســة المحاســبية للمشــروع المشــترك فيمــا 
يتعلق باالعتراف باإليرادات. 

-   فهــم وتقييــم واختبــار الضوابــط الداخليــة علــى االعتــراف 
باإليرادات على مســتوى المشــروع المشــترك، بما في ذلك 

توقيت االعتراف باإليرادات؛
التدقيــق  تقنيــات  باســتخدام  اإليــرادات  معامــالت  تحليــل    -
بمســاعدة الحاســوب وتحليل البيانات لتحديد أي معامالت 

غير اعتيادية؛
-   القيام بفحص بيانات اإليرادات على أساس العينة من خالل 
تتبعها في الفواتيرو مســتندات االســتالم  واألدلة المؤيدة 

األخرى؛ و
-   تنفيــذ اختبــار قطــع معامــالت البيــع علــى أســاس العينــة 
المشــروع  بإيــرادات  االعتــراف  تــم  قــد  كان  إذا  مــا  الختبــار 

المشترك في الفترة الصحيحة.

االعتراف باإليرادات

كيفية تناولنا ألمور التدقيق الرئيسية خالل التدقيق



،www.qamco.com.qa :للحصول على المعلومات حول مرفقات جدول أعمال االجتماع، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للشركة 
أو مراسلتنا على عنوان البريد اإللكتروني التالي: qamco@qatarenergy.qa أو االتصال بنا على رقم الهاتف: 2277 4013 974+ 

األم هي قطر للطاقة.
يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إنشاء وإدارة و امتالك و/ أو االحتفاظ بأسهم 
وأصول وحصص في الشــركات )والشــركات التابعة لها و / أو المشــاريع المرتبطة 
بها( والمشــاركة فــي جميع أنــواع معالجة و/ أو تصنيــع المنتجــات المعدنية بما 
في ذلك األلومنيوم وممارســة وتنفيذ مختلف جوانب ومراحل األنشــطة المتعلقة 
بالمعادن والتعدين، بما في ذلك تطوير سالســل التوريد والمنتجات، ســواء داخل 

دولة قطر أو خارجها.
وقد بدأت الشركة أنشطتها التجارية في 3 ديسمبر 2018.

يبيــن الجدول التالي المشــروع المشــترك للشــركة والمدرج في البيانــات المالية 
كالتالي:

نسبة الملكيةالعالقةبلد التأسيساسم المنشأة

قطر ألومنيوم 
المحدودة ش.م.خ.ق

50%مشروع مشتركقطر

تم تســجيل شــركة قطر لأللمنيــوم المحــدودة ش.م.خ.ق )قطالوم( فــي 24 يوليو 
2007 كشــركة مساهمة قطرية وفقًا للمادة 68 من قانون الشركات التجارية القطري 
السابق رقم 5 لسنة 2002 )تم استبدالها بالمادة 207 من القانون رقم 11 لسنة 2015( 
وشــروط النظام األساســي الخاص بها تحت ســجل تجاري رقــم 36539. وخالل 2018، 

قامت قطر للطاقة بنقل ملكيتها في قطالوم إلى الشركة.
وتتمثل األنشطة الرئيسية لقطالوم في إنتاج وبيع منتجات التي ينتجها المسبك 

الموجود في مسيعيد. بدأ مصنع قطالوم إنتاجه التجاري في 1 يناير 2010.
تم التصريح بإصدار البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 

من ِقبل مجلس اإلدارة في 2 فبراير 2023.
2 -  أساس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة

2-1   أساس اإلعداد
تــم إعداد هذه البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية وتفســيرات 
لجنة تفســير المعايير الدولية للتقارير المالية الســارية على الشــركات التي تعد 
التقاريــر المالية وفقــا للمعايير الدوليــة للتقارير المالية. تم إعــداد هذه البيانات 
الماليــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر المالية الصــادرة عن مجلــس المعايير 
المحاســبية الدولــي. كما تتوافــق البيانات المالية مع النظام األساســي للشــركة 

واألحكام المعمول بها لقانون الشركات التجارية القطري.
تــم إعــداد البيانــات المالية وفقــًا لمبــدأ التكلفة التاريخيــة. وتعتبر السياســات 

المحاسبية المطبقة متوافقة مع السياسات المحاسبية للسنة المالية السابقة.
تــم عــرض البيانات المالية بالريــال القطري، وهو عملة العــرض والعملة الوظيفية 

للشركة وتم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف ريال قطري ما لم يذكر خالف ذلك.
2-2  استخدام التقديرات واألحكام

يتطلــب إعــداد البيانات الماليــة وفًقا للمعاييــر الدولية للتقاريــر المالية أن تقوم 
اإلدارة بإصدار أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية 
والمبالغ المســجلة للموجودات والمطلوبات واإليــرادات والمصروفات. وقد تختلف 

النتائج الفعلّية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساســية بشــكل مســتمر. يتم االعتراف بأي 
تعديالت على التقديرات المحاســبية في الفترة التي يتم فيها التعديل أو في أي 

فترات مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت.
وبصفة خاصة، فإن المعلومات المتعلقة بالمجاالت الهامة لتقدير حاالت عدم التأكد 
واألحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية التي لها أكبر األثر على المبالغ 

المعترف بها في البيانات المالية يتم إدراجها في اإليضاح رقم 11.
1 - المعايير الجديدة والمعدلة التي قامت الشركة بتطبيقها

خالل الســنة الحاليــة، أصبحت التعديــالت التالية علــى المعايير الدوليــة للتقارير 
المالية سارية المفعول لفترة التقرير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022:

)أ( ممتلــكات ومنشــآت ومعدات: متحصــالت قبل االســتخدام المقصود )تعديالت 
على المعيار المحاسبي الدولي رقم 16(

)ب( عقــود مثقلــة بااللتزامــات – تكلفــة تنفيــذ العقــد )تعديــالت علــى المعيار 
المحاسبي الدولي رقم 37(

)ج( التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية 2020-2018
)د( الرجــوع إلى اإلطــار المفاهيمي )تعديالت على المعيار الدولــي للتقارير المالية 

رقم 3(.
إن تطبيــق التعديــالت المذكورة أعاله علــى المعاييــر الدولية للتقاريــر المالية أو 

المعايير المدرجة ليس له أي تأثير مادي على البيانات المالية للشركة.
2 - المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد

لقد تم نشــر بعض المعايير وتفســيرات المعايير المحاسبية الجديدة التي ال تعد 
إلزامية عن فترة التقرير الحالية والتي لم تطبقها الشركة بشكل مبكر. إن الشركة 
بصدد تقييم أثر هذه المعايير الجديدة والمعدلة التي لم يتم تطبيقها بعد في 

فترات التقرير الحالية أو المستقبلية وعلى المعامالت المستقبلية المتوقعة.
2-3   السياسات المحاسبية الهامة

2-3-1   الحصة في المشروع المشترك
تــدرج النتائج والموجودات والمطلوبات للمشــاريع المشــتركة في هــذه البيانات 
المالية باســتخدام طريقة محاســبة حقوق الملكية إال إذا تم تصنيف االســتثمار أو 
جزءًا منه كمحتفظ به للبيع، وفي هذه الحالة يتم محاســبته وفقًا للمعيار الدولي 
للتقاريــر المالية رقم )5(. وبموجب طريقة حقوق الملكية، يتم االعتراف باالســتثمار 
في المشروع المشترك مبدئيا بالتكلفة في بيان المركز المالي ويتم تعديله الحقًا 

بحيث يتم االعتراف بحصة الشركة في أرباح أو خسائر المشروع المشترك.
عندمــا تتجاوز حصة الشــركة في خســائر مشــروع مشــترك حصصها فيــه )التي 
تشمل حصصا طويلة األجل والتي تشّكل، في جوهرها، جزءًا من صافي استثمارات 
الشــركة في المشروع المشترك(، تلغي الشــركة االعتراف بحصتها في المزيد من 
الخســائر. يتم االعتراف بالخسائر اإلضافية فقط إلى القدر الذي تكبدت فيه الشركة 

اللتزامات قانونية أو استداللية أو مدفوعات نيابًة عن المشروع المشترك.
يتم احتســاب اســتثمار في مشــروع مشــترك باســتخدام طريقة حقــوق الملكية 
اعتبــارًا من التاريخ الذي تصبح فيه الشــركة المســتثمر فيها مشــروعًا مشــتركًا. 
عند االســتحواذ على اســتثمار في مشــروع مشــترك، يتم االعتراف بــأي زيادة في 
تكلفة االستثمار عن حصة الشركة من صافي القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات 
الشــركة المســتثمر فيهــا القابلــة للتحديد كشــهرة، والتي يتــم إدراجها ضمن 
القيمــة الدفترية لالســتثمار. يتم االعتــراف بأي زيادة في حصة الشــركة من صافي 
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد عن تكلفة االستثمار، بعد 
إعادة التقييم، مباشــرًة ضمن الربح أو الخســارة للفترة التي يتم فيها االستحواذ 

على االستثمار.
عنــد الضــرورة، يتــم فحــص القيمــة الدفتريــة لالســتثمار بالكامل )بمــا في ذلك 
الشــهرة( لتحديد وجود انخفاض في القيمة وفقا للمعيار المحاســبي الدولي رقم 
36 »انخفاض قيمة الموجودات«، باعتباره أصال واحدا من خالل مقارنة المبلغ الممكن 
استرداده )القيمة المســتخدمة والقيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع أيهما أعلى( 

مع القيمة الدفترية له.
تتوقف الشــركة عن اســتخدام طريقة حقوق الملكية مــن التاريخ الذي يتوقف فيه 
االســتثمار عن كونه مشروعًا مشــتركًا، أو عندما يتم تصنيف االستثمار كاستثمار 
محتفظ به للبيع. عندما تحتفظ الشــركة بحصة في مشروع مشترك سابق وتكون 
هذه الحصة أصاًل ماليًا، تقوم الشركة بقياس الحصة المحتجزة بالقيمة العادلة في 
ذلــك التاريخ ويتم اعتبــار القيمة العادلة على أنها قيمتهــا العادلة عند االعتراف 
األولــي وفقــًا للمعيار الدولــي للتقارير المالية رقــم 9. الفرق بين القيمــة الدفترية 
للمشروع المشترك في التاريخ الذي تم فيه إيقاف استخدام طريقة حقوق الملكية 
والقيمة العادلة ألي حصة محتجزة وأي متحصالت من اســتبعاد جزء من الحصة في 
المشــروع المشــترك عند تحديد الربح أو الخســارة الناتجة عن استبعاد المشروع 
المشــترك. إذا تم االعتراف ســابقًا بربح أو خســارة في الدخل الشامل اآلخر من ِقبل 
ذلك المشروع المشترك يتم إعادة تصنيفها الى ربح أو خسارة ناتجة من استبعاد 
الموجــودات أو المطلوبــات ذات الصلــة بها، تقوم الشــركة أيضًا بإعــادة تصنيف 
الربح أو الخســارة من حقــوق الملكية الى بيان الربح أو الخســارة )كتعديالت إعادة 

تصنيف(، وذلك عندما يتم إيقاف استخدام طريقة حقوق الملكية.
يتــم اســتبعاد األرباح والخســائر غيــر المحققة من معامالت الشــركة والمشــروع 

المشترك إلى مقدار حصة الشركة في المشروع المشترك.
2-3-2   التصنيف المتداول وغير المتداول

تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات بناء على تصنيف متداول/ غير متداول.
يتم تصنيف األصل كمتداول عندما:

• يتوقع أن يتحقق أو يقصد بيعه أو استهالكه في دورة تشغيل اعتيادية؛
• يتم االحتفاظ به أساسًا لغرض المتاجرة.

• يتوقع تحقيقه في غضون اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير . أو
• أن يكون نقدا وشــبه النقد ما لم يحظر تبادله أو اســتخدامه لتســوية مطلوبات 

لمدة اثني عشر شهرا على األقل بعد فترة التقرير.
يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى باعتبارها غير متداولة.

• يتم تصنيف االلتزام باعتباره متداوال عندما:
• يكون من المتوقع تسويته في دورة تشغيل اعتيادية.

• يتم االحتفاظ به أساسًا لغرض المتاجرة.
• يكون مستحق التسوية خالل اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير.

• في حال وجود حق غير مشــروط لتأجيل تسوية التزام لمدة ال تقل عن اثني عشر 
شهرا بعد فترة التقرير.

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

أ(  التصنيف والقياس
قامت إدارة الشــركة بتقييم نمــاذج األعمال التي تنطبق علــى الموجودات المالية 
التــي تحتفــظ بها الشــركة والتأكــد من تصنيــف أدواتهــا المالية ضمــن الفئات 
المناســبة بالمعيــار الدولي للتقاريــر المالية رقم 9. قامت الشــركة بتقييم الذمم 
المدينــة األخرى والودائــع التي تعد أدوات دين وُتلبي شــروط التصنيف بالتكلفة 
المطفــأة وفقــًا للمعيار الدولــي للتقارير الماليــة 9، حيث أنها تدفقــات نقدية من 
دفعــات أصــل المبلغ والفائــدة فقط، ويتمثل نمــوذج أعمال الشــركة في االحتفاظ 
بأدوات الدين وتحصيلها. يبقى تعريف النقد وشبه النقد وفقًا للمعيار المحاسبي 
الدولــي 7 بــدون أي تغييــر مع تطبيــق المعيار الدولــي للتقارير المالية 9؛ ســوف 
يســتمر عرض االســتثمارات القصيرة ألجل والودائع ألجل ضمن النقد وشــبه النقد، 
كونها اســتثمارات عالية الســيولة جاهزة للتحويل إلى مبالــغ معلومة من النقد، 
وهــي تتعــرض لمخاطر غير جوهرية للتغيــرات في القيمة. ولــم ينتج عن تطبيق 

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 أي حاالت إلعادة التصنيف.
ب( انخفاض قيمة الموجودات المالية 

لدى الشــركة الموجــودات الماليــة التاليــة الخاضعة لنمــوذج الخســارة االئتمانية 
المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9: 

• نقد وشبه النقد
• ذمم مدينة أخرى )باستبعاد الموجودات غير المالية(

• الودائع واألرصدة البنكية األخرى
لقيــاس الخســائر االئتمانية المتوقعة، تــم تجميع الذمم المدينة األخرى المقاســة 

بالتكلفة المطفــأة بناًء على خصائص مخاطر االئتمان المشــتركة وأيام التأخر في 
السداد. تطبق الشركة المنهج المبسط لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا 
للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، حيث تستخدم مخصص الخسارة المتوقعة 
على مدار عمر جميع الذمم المدينة األخرى. وعلى الرغم من أن النقد وشــبه النقد 
والودائــع الثابتــة تخضع أيضًا إلــى متطلبات االنخفــاض في القيمة وفقــًا للمعيار 

الدولي للتقارير المالية رقم 9، إال أن خسارة انخفاض القيمة المحددة غير مادية.
2-3-4   االستثمارات والموجودات المالية األخرى

أ( التصنيف 
تصنف الشركة موجوداتها المالية في فئات القياس التالية:

•  الموجودات المالية التي يتم قياســها الحقا بالقيمة العادلة )إما من خالل الدخل 
الشامل اآلخر أو من خالل الربح أو الخسارة(، و

• تلك التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة.
ويعتمد التصنيف على نموذج أعمال الشــركة إلدارة الموجودات المالية والشــروط 
التعاقديــة للتدفقات النقدية. بالنســبة للموجــودات التي يتم قياســها بالقيمة 
العادلة، فإن األرباح والخســائر يتم تسجيلها إما في الربح أو الخسارة أو في الدخل 
الشــامل اآلخر. بالنســبة لالســتثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها 
للمتاجرة، فإن التصنيف يعتمد على ما إذا كانت الشــركة اتخذت خيارا ال رجعة فيه 
في وقت االعتراف األولي بتســجيل اســتثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل اآلخر.
ب( القياس

عند االعتــراف األولي، تقوم الشــركة بقياس األصل المالي بالقيمــة العادلة مضاًفا 
إليــه، فــي حالة الموجودات المالية غيــر المدرجة بالقيمة العادلة مــن خالل الربح أو 
الخســارة، تكاليف المعاملة العائدة مباشــرة إلى حيازة األصل المالي. يتم تسجيل 
تكاليــف المعاملة للموجودات الماليــة المدرجة بالقيمة العادلة مــن خالل الربح أو 

الخسارة ضمن المصروفات في الربح أو الخسارة. 
2-3-5   نقد وشبه النقد

يشــتمل النقد وشــبه النقد في بيان التدفقات النقدية علــى األرصدة لدى البنوك 
والودائع ثابتة األجل التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل.

2-3-6   أدوات الدين
يســتند القيــاس الالحــق ألدوات الديــن على نمــوذج أعمــال الشــركة إلدارة األصل 
وخصائــص التدفقات النقدية لألصل. وهناك ثالث فئات للقياس تقوم الشــركة من 

خاللها بتصنيف أدوات الدين الخاصة بها:
•  التكلفــة المطفــأة: يتــم قياس الموجــودات المحتفــظ بها لتحصيــل التدفقات 
النقدية التعاقدية، حيث تمثل هذه التدفقات النقدية الدفعات األصلية والفائدة، 
بالتكلفــة المطفــأة. ويتم إدراج إيرادات الفوائد من هــذه الموجودات المالية في 
إيــرادات التمويل باســتخدام طريقة معــدل الفائدة الفعلي. ويتــم االعتراف بأي 
ربح أو خســارة ناتجة عن إلغاء االعتراف بشكل مباشــر في الصرف واألرباح األخرى. 
ويتم عرض خسائر االنخفاض في القيمة كبند منفصل في بيان األرباح أو الخسائر 

والدخل الشامل اآلخر.
•  القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: الموجودات المحتفظ بها لتحصيل 
التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، حيث تمثل هذه التدفقات 
النقدية الدفعات األصلية والفائدة، يتم قياســها بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر. ويتم تسجيل الحركات في القيمة الدفترية من خالل الدخل الشامل 
اآلخر، باســتثناء االعتراف بأرباح أو خسائر انخفاض القيمة وإيرادات الفائدة وأرباح 
وخســائر صرف العمالت األجنبيــة، والتي يتم االعتراف بها في الربح أو الخســارة. 
وعند إلغاء االعتراف باألصل المالي، فإنه يعاد تصنيف الربح التراكمي أو الخسارة 
المتراكمة المعترف بها ســابقًا في الدخل الشــامل اآلخر مــن حقوق الملكية إلى 
الربح أو الخسارة، ويتم االعتراف بها في الصرف واألرباح األخرى. ويتم إدراج إيرادات 
الفوائــد من هــذه الموجودات الماليــة في إيــرادات التمويل باســتخدام طريقة 
معــدل الفائــدة الفعلي. ويتــم عرض أرباح وخســائر صرف العمــالت األجنبية في 
الصرف واألرباح األخرى. ويتم عرض مصروفات االنخفاض في القيمة كبند منفصل 

في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.
•  القيمــة العادلــة من خــالل الربح أو الخســارة: الموجــودات، التي ال تلبــي معايير 
التكلفــة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر، يتم قياســها 
بالقيمــة العادلة من خالل الربح أو الخســارة. ويتم االعتراف بأي ربح أو خســارة ألي 
أداة دين، يتم قياســها الحقا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، في الربح 
أو الخســارة وعرضهــا بالصافي في الصرف واألرباح األخرى في الفترة التي نشــأت 

فيها.
كما في 31 ديســمبر 2022، تم تصنيف جميع الموجودات المالية للشركة وقياسها 

بالتكلفة المطفأة.
2-3-7   الذمم الدائنة التجارية واألخرى

الذمم الدائنة التجارية واألخرى هي التزامات بسداد قيمة البضائع أو الخدمات التي 
تم الحصول عليها في سياق العمل العادي من الموردين قبل نهاية السنة المالية 
والتــي لم يتم ســدادها. ويتم تصنيف الذمم الدائنة التجاريــة واألخرى باعتبارها 
مطلوبات متداولة في حالة اســتحقاق الدفع خالل ســنة واحدة أو أقل. وخالف ذلك، 

يتم عرضها باعتبارها مطلوبات غير متداولة.
ُتحتســب الذمــم الدائنة التجارية مبدئيــًا بالقيمة العادلة وتقــاس الحقًا بالتكلفة 

المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
2-3-8   المخصصات

يتــم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى الشــركة مطالبــات أو التزامات حالية 
)قانونية أو اســتداللية( ناشــئة عن أحداث ســابقة وعندما يكون مــن المحتمل أن 
يتطلب من الشــركة تســوية االلتزام وأن يكــون باإلمكان وضع تقديــر لمبلغ هذه 

االلتزامات بشكل موثوق.
تمثــل القيمــة المعترف بهــا كمخصص أفضل تقديــر للمقابل المطلوب لتســوية 
االلتــزام الحالي بتاريــخ بيان المركز المالي مع األخذ بعيــن االعتبار المخاطر وحاالت 
عدم التأكد المحيطة بااللتزام. عندما يتم قياس مخصص ما باستخدام التدفقات 
النقدية المقدرة لتســوية االلتزام الحالي، فإن قيمته الدفترية تمثل القيمة الحالية 

لتلك التدفقات النقدية.
وعندما يكون من المتوقع اســترداد بعض أو جميــع المنافع االقتصادية المطلوبة 
لتســوية مخصــص ما، فــإن المبلغ المســتحق يتم االعتــراف به كأصــل إذا كان من 
المؤكد فعليا أنه ســيتم اســتالم التعويض وأن المبلغ المســتحق يمكن قياســه 

بشكل موثوق.
2-3-9   تحويل العمالت األجنبية

عند إعداد البيانات المالية للشــركة، يتم االعتراف بالمعامالت المقومة بعمالت غير 
العملة الوظيفية للشركة )العمالت األجنبية( بسعر صرف العملة السائد في تواريخ 
إجــراء تلك المعامالت. وفي نهاية كل فترة تقرير مالي، يتم تحويل البنود النقدية 
بالعمــالت األجنبية بأســعار الصرف الســائدة في ذلــك التاريخ. ويتــم إعادة تحويل 
البنــود غير النقديــة المدرجة بالقيمــة العادلــة والمقومة بعملة أجنبية بأســعار 
الصرف الســائدة في التاريخ الذي ُحددت فيه القيمــة العادلة. ال يتم تحويل البنود 
غيــر النقدية التي يتم قياســها من حيــث التكلفة التاريخية بعملــة أجنبية. يتم 
االعتراف بفروق أســعار الصرف على البنود النقدية في الربح أو الخسارة في الفترة 

التي تحدث فيها باستثناء ما ينص على خالف ذلك في المعايير. 
2-3-10   توزيعات األرباح

يتــم االعتــراف بمطلوبات توزيعــات األرباح لمبلغ توزيعــات األربــاح المعلنة، والتي 
تم التصريح بها بشــكل مناســب والمبلغ المخصص في الحســاب البنكي المقّيد 
لتوزيعــات أرباح الشــركة، فــي أو قبــل نهاية فتــرة التقرير، ولكن لــم يطالب بها 
المســاهمون فــي نهاية فتــرة التقرير. يتــم االعتــراف بمطلوبات توزيعــات األرباح 
كاعتمــاد مالي من األرباح المدورة في بيــان التغيرات في حقوق الملكية، مع عرض 

أي مبالغ غير مسددة ضمن ذمم دائنة أخرى في بيان المركز المالي.
2-3- 11   مساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي )صندوق دعم(

وفقــا للقانون القطــري رقم 13 لعــام 2008 واإليضاحات ذات الصلة الصــادرة في 2011 
والمطبقة على جميع الشــركات القطرية المســاهمة المدرجة التي تمتلك أسهما 
متداولــة علنــا، قامت الشــركة بتخصيص 2.5% مــن صافي أرباحها إلــى الصندوق 
االجتماعي للدولة. خالل العام أصدر صندوق دعم إشــعاًرا لتحويل المســاهمة في 

هذه األموال إلى الحساب المخصص للمصلحة العامة للضرائب.
2-3-12   ربحية السهم

تقوم الشركة بعرض بيانات ربحية السهم األساسية والمخفضة بالنسبة ألسهمها 
العاديــة. تحتســب ربحية الســهم األساســية بقســمة الربــح أو الخســارة العائدة 
لمســاهمي الشــركة، على العدد المتوسط المرجح لألســهم العادية القائمة خالل 
السنة. تعدل ربحية السهم المخففة األرقام المستخدمة في تحديد ربحية السهم 

األساسية بحيث تأخذ في االعتبار تأثيرات األسهم العادية المحتملة المخففة.
2-3-13   الموجودات غير المالية

يتــم قياس الموجــودات غير المالية مبدئًيا بالتكلفة، أي مــا يعادل القيمة العادلة 
عنــد نشــأتها، ويتم قياســها الحًقــا بالتكلفة المطفــأة، مطروًحــا منها مخصص 

االنخفاض في القيمة.
3 - االستثمار في مشروع مشترك

كانت الحركة في االستثمارات في المشروع المشترك على النحو التالي:
إن البيانــات المالية التالية تعرض المبالغ الموضحة في البيانات المالية للمشــروع 

المشــترك كما في 31 ديســمبر 2022 والتي يتم عرضها بآالف الــدوالرات األمريكية 
ويتم تحويلها باستخدام سعر الصرف 3.64 )2021: 3.64(. 

يظهر التالي المعلومات المالية للمشروع المشترك:

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

1 - معلومات عن الشركة وأنشطتها
شركة قطر لصناعة األلومنيوم ش.م.ع.ق )»الشركة« أو »قامكو«( مسجلة ومؤسسة 
فــي قطر بالســجل التجــاري رقم 126659 كشــركة مســاهمة قطرية عامــة من قبل 
المســاهم المؤســس، قطر للطاقة. إن الشركة مدرجة في سوق قطر لألوراق المالية 
وتخضــع ألحكام قانون الشــركات التجاريــة القطري رقم 11 لســنة 2015 ولوائح هيئة 

قطر لألسواق المالية وبورصة قطر.
تم تأســيس الشــركة فــي 3 ديســمبر 2018 لفترة أوليــة مدتها 50 عاًما. والشــركة 
مملوكة بنســبة 51% لشركة قطر للطاقة، ويتم تداول 49% من أسهم الشركة في 
بورصة قطر. المكتب المســجل للشــركة هو ص. 3212، الدوحة، دولة قطر. والشركة 

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

بيان التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022

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

رأس المال
االحتياطي 

القانوني
األرباح  
اإلجماليالمدورة

174.9805.755.100-5.580.120الرصيد في 1 يناير 2021
-(268)268-محول لالحتياطي القانوني )إيضاح 6(

المساهمة في صندوق تنمية 
(20.864)(20.864)--األنشطة االجتماعية 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 األرباح المعتمدة )إيضاح 8(

5.580.120268793.0886,373,476الرصيد في 31 ديسمبر 2021

5.580.120268793,0886,373,476الرصيد في 1 يناير 2202
-(1,924)1,924-محول لالحتياطي القانوني )إيضاح 6(

المساهمة في صندوق تنمية 
(22,975)(22,975)--األنشطة االجتماعية والرياضية

919,086919,086--ربح السنة
----الدخل الشامل اآلخر للسنة

919,086919,086--إجمالي الدخل الشامل للسنة

المعامالت مع المالك بصفتهم المالك:
(446,410)(446,410)--توزيعات األرباح المعتمدة )إيضاح 8(
5.580.1202,1921,240,8656,823,177الرصيد في 31 ديسمبر 2022

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

20222021اإليضاحات

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
919.086834.544ربح السنة

تعديالت لـ:
)831.871((899.848)3حصة الربح من مشروع مشترك

)11.528((25.755)إيرادات تمويل
)8.855((6.517)النقد المستخدم في العمليات

مساهمة مدفوعة للصندوق 
)2.368((20.864)االجتماعي والرياضي

)11.223((27.381)صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

الحركة في رأس المال العامل:
1.924(3.514)مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

)9.002((8.242)ذمم مدينة أخرى
)24((32)ذمم دائنة أخرى

صافي التدفقات النقدية المستخدمة 
)18.325((39.169)في األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
3443.170651.560توزيعات أرباح مستلمة من مشروع مشترك

31.587322.933إيراد الضريبة المستلم من مشروع مشترك
)1.179.410((718.332)استثمار ودائع ثابتة
743.340610.810استحقاق ودائع ثابتة

25.75511.528إيرادات تمويل مستلمة
صافي التدفقات النقدية الناتجة 

495.520417.421من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلّية
)184.964((414.724)توزيعات أرباح مدفوعة

حركة في حساب توزيعات األرباح غير 
)10.340((31.685)المطالب بها

صافي التدفقات النقدية المستخدمة 
)195.304((446.409)في األنشطة التمويلية

9.942203.792 صافي الزيادة في النقد وشبه النقد
437.153233.361نقد وشبه النقد في بداية الفترة

20222021للسنة المنتهية في4447.095437.153النقد وشبه النقد في نهاية السنة

5.214.5255.357.147الرصيد في بداية السنة
589.123541.755حصة من نتائج مشروع مشترك بعد الضريبة

310.725290.116إيراد الضريبة من مشروع مشترك )اإليضاح 15(
)322.933((1.587)ناقصا: إيرادات ضريبية مستلمة

)651,560((443.170)ناقصا: توزيعات أرباح مستلمة من المشروع المشترك
5.669.6165,214,525في 31 ديسمبر

اإليضاحات المتممة للبيانات المالية

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

20222021اإليضاحات

3899,844831,871حصة من نتائج مشروع مشترك
(10,967)(9,351)مصروفات عمومية وإدارية

25,75511,528إيرادات تمويل
2,8342,112إيرادات أخرى

919,086834,544صافي ربح السنة
--دخل شامل آخر

919,086834,544إجمالي الدخل الشامل للسنة

 ربحية السهم
 ربحية السهم األساسية والمخفضة

70.1650.150 )بالريال القطري للسهم الواحد(
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ينــص النظــام األساســي للشــركة علــى أنــه قبــل التوصيــة بتوزيع األربــاح على 
المســاهمين، يجب على مجلس اإلدارة التأكد من وجود احتياطيات مناســبة فيما 
يتعلــق باالحتياطيات االختياريــة والنظامية التي يعتبرها مجلــس اإلدارة ضرورية 

ومناسبة.

7 - ربحية السهم األساسية والمخفضة
يتم احتســاب الربحية األساســية والمخفضة للسهم الواحد بقســمة أرباح السنة 
العائــدة إلــى حاملــي حقوق ملكيــة الشــركة األم على المتوســط المرجــح لعدد 

األسهم المستحقة خالل السنة.
ويظهر التالي بيانات اإليرادات واألســهم المستخدمة في حسابات ربحية السهم 

األساسية والمخفضة:

مخاطر أسعار الفائدة
تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية 

المستقبلية للبيانات المالية بسبب المتغيرات في أسعار الفائدة السوقية.
مخاطر االئتمان

تتمثــل مخاطــر االئتمان في عــدم مقدرة الطــرف اآلخر علــى ســداد التزاماته مما 
يتســبب فــي تكبيد الطــرف األول خســائر مالية. يتضــح تعرض الشــركة لمخاطر 
االئتمــان من خــالل القيمة الدفتريــة لموجوداتها المالية والتي تتكون أساًســا من 

الذمم المدينة األخرى واألرصدة البنكية كما يلي:

يوضح الجدول أدناه توزيع األرصدة البنكية بتاريخ إصدار البيانات المالية:

مخاطر السيولة
تتمثــل مخاطر الســيولة في مخاطر عــدم تمكن الشــركة من الوفــاء بالتزاماتها 
المالية عند اســتحقاقها. ويتمّثل منهج الشــركة إلدارة مخاطر السيولة في ضمان 
أقصى قدر ممكن من توفر الســيولة الكافية للوفاء بمطلوباتها عند استحقاقها 
ســواًء فــي ظل ظــروف عادية أو تحــت الضغوط، مــن دون أن ينتج عــن ذلك تكبد 
الشــركة ألي خســائر غير مقبولــة أو إضرار بســمعتها والحفاظ على التــوازن بين 
اســتمرارية التمويل ومرونته من خالل اســتخدام التســهيالت البنكية. وتستحق 

جميع المطلوبات المالية خالل 12 شهرًا من نهاية فترة التقرير.
إدارة رأس المال

تدير الشركة هيكل رأسمالها وتجري تعديالت عليه، في ضوء التغيرات في الظروف 
االقتصادية وظروف العمل وتوقعات المســاهمين. وللحفاظ على هيكل رأس المال 
أو تعديله، قد تقوم الشــركة بتعديــل مدفوعات توزيعات األرباح للمســاهمين أو 
إصــدار حصص جديدة. يتكــون رأس المال مــن حصص رأس المال واألربــاح المدورة 

ويقدر بمبلغ 6.82 مليار ريال قطري )2021: 6.37 مليار ريال قطري(.
مخاطر صرف العملة

تدير الشركة مخاطر الصرف األجنبي عن طريق قصر المعامالت  على الريال القطري 
والــدوالر األمريكــي المربوطين ببعضهما البعض. ال يوجد لدى الشــركة أي تعرض 
جوهــري لعمالت غيــر الدوالر األمريكــي / الريال القطري. تماشــيًا مع سياســة قطر 

للطاقة )المجموعة(، يتم إجراء معامالت الصرف األجنبي داخل المجموعة.

14 - القيمة العادلة لألدوات المالية
إن القيمة العادلة للموجــودات والمطلوبات المالية يتم إدراجها بالمبلغ الذي يتم 
مــن خالله مبادلة األداة المالية في معاملة حالية بين طرفين راغبين في المعاملة، 

بدال من معاملة بيع جبرية أو تصفية.
إن األرصــدة البنكيــة والفائدة المدينة والذمــم الدائنة التجارية واألخــرى والمبالغ 
المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة تقارب قيمها الدفترية بشكل كبير بسبب 

االستحقاقات قصيرة األجل لهذه األدوات.

15 -  ضريبة الدخل
إن أرباح الشركة معفاة من ضريبة الدخل وفًقا ألحكام قانون ضريبة الدخل القطري 

رقم 24 لسنة 2018. 
عالوة على ذلك، استفاد المشروع المشترك للشركة من فترة إعفاء ضريبي انتهت 
في 19 ســبتمبر 2020. بعد انتهاء الصالحية، كانت أرباح المشروع المشترك خاضعة 
لضريبة الدخل وفًقا للقانون المطبق في قطر كما هو مذكور في اتفاقية المشروع 
المشترك التي تم التصديق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 38 لعام 2008.

خالل 2020، توصلت شــركة قطر للطاقة ووزارة المالية والهيئة العامة للضرائب إلى 
اتفاق من خالل مذكرة تفاهم )يشار إليها فيما يلي باسم »مذكرة التفاهم«(. تمنح 
مذكــرة التفاهم الشــركة الحق في اســترداد حصتها من الضريبة من المشــروع 
المشــترك، والتي بلغت 323.1 مليون ريــال قطري في 2022 )290.1 مليون ريال قطري 
فــي 2021(. وعلــى هذا النحو، يحق للشــركة الحصول على أرباح قبــل الضرائب من 
المشــروع المشترك األساسي ، وبالتالي، وبتطبيق مبادئ محاسبة حقوق الملكية 
بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 28 »استثمارات في شركات زميلة ومشاريع 
مشــتركة«، قامت الشركة بالمحاســبة عن حصتها األساســية على أساس ما قبل 
الضريبــة. وســتقوم وزارة الماليــة بعد ذلك بدفــع حصة قامكو مــن الضرائب إلى 

الهيئة العامة للضرائب.

16 - طريقة التكلفة 
يتم عرض بيان المركز المالي للشــركة وبيان االرباح أو الخســائر والدخل الشــامل 
اآلخــر المعــد باســتخدام طريقــة التكلفة أدناه لمســاعدة الشــركة فقــط في رفع        

تقاريرها إلى هيئة قطر لألسواق المالية.

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

8 - توزيعات األرباح
فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية المنعقــد فــي 2 مــارس 2022، وافــق 
المســاهمون على توزيــع أرباح نقدية بقيمــة 0.08 ريال قطري لكل ســهم بإجمالي 
446.4 مليون ريال قطري )2021: 0.035 ريال قطري للســهم بإجمالي 195.3 مليون ريال 

قطري(.
9 - األطراف ذات العالقة

تمثــل األطــراف ذات العالقــة الشــركة األم والمســاهمين الرئيســيين والشــركات 
المرتبطة بهم والمشاريع المشتركة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا 
للشــركة والمنشآت التي تخضع للسيطرة أو الســيطرة المشتركة أو التي تخضع 
لنفوذ هؤالء األطراف بشــكل جوهري. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه 

المعامالت من قبل إدارة الشركة.
المعامالت مع األطراف ذات العالقة:

فيما يلي معامالت األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الربح أو الخســارة والدخل 
الشامل اآلخر للسنة المنتهية:

11 - األحكام الهامة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقدير 
عند تطبيق السياســات المحاســبية للشــركة، المبينة في اإليضاح رقم 2، يتطلب 
األمــر مــن اإلدارة وضــع األحــكام والتقديــرات واالفتراضات حــول القيــم الدفترية 
للموجــودات والمطلوبــات التــي ال تظهــر بســهولة من مصــادر أخرى. وتســتند 
التقديــرات واالفتراضــات المرتبطة بها إلى الخبرة الســابقة والعوامل األخرى التي 
تعتبــر مالئمة. وقــد تختلف النتائــج الفعلّية عن هــذه التقديــرات. ويتم مراجعة 
التقديرات واالفتراضات األساســية بشكل مستمر. يتم االعتراف بأي مراجعات على 
التقديــرات المحاســبية في الفترة التي يتــم فيها مراجعة التقديــر إذا كان لهذا 
التعديــل أي تأثير على تلك الفترة أو في فترة التعديل والفترات المســتقبلية إذا 

كان لهذا التعديل أثر على الفترات الحالّية والمستقبلّية.

تصنيف االستثمار كمشروع مشترك
قامــت اإلدارة بتقييــم حصــة الشــركة فــي قطــر لأللومنيــوم المحــدودة ش.م.ق 
)قطالــوم(، وخلصــت إلى أن الترتيب المشــترك هو مشــروع مشــترك تخضع فيه 
قطالوم للسيطرة المشتركة. وبالتالي، قامت اإلدارة باحتساب هذا االستثمار وفقا 

لطريقة حقوق الملكية.

التزامات إعادة تأهيل الموقع
وفقا لما هو مطلوب بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 37،«المخصصات والمطلوبات 
المحتملــة والموجــودات المحتملــة«، تقوم الشــركة بتقييم مدى تلبية الشــروط 

التالية لالعتراف بالمخصصات:
• ما إذا كان لدى الشركة التزام حالي نتيجة لحدث سابق، 

• احتمال أن تكون هناك حاجة لتدفق صادر للموارد مشتمل على منافع اقتصادية 
لتسوية االلتزام، و.

• باإلمكان إجراء تقدير موثوق به للمبلغ المطلوب لاللتزام.
تتضمن اتفاقية المشــروع المشــترك لقالطوم واتفاقية إيجار األرض مع شركة قطر 
للطاقة أحكاًما تتعلق بإيقاف تشــغيل مرافق المشــروع المشترك ومصنعه وآالته. 
يتعين على قالطوم تقديم خطة وقف التشــغيل إلى السلطة الحكومية المعنية 
في قطر والتي تتضمن تقدير التكلفة ومقترح التمويل لهذه الخطة قبل 10 سنوات 

من إبرام اتفاقية المشروع المشترك.
قامــت اإلدارة بتقييم هذا االلتزام اســتنادًا إلى المعلومــات الحالية، وخلصت إلى 
أن لــن يــؤدي ذلك إلى انخفاض في اســتثمار قامكو في المشــروع المشــترك كما 
فــي تاريــخ التقرير الحالي. تعتمــد متطلبات تأهيل الموقع على ما ســيتم االتفاق 
عليه في الخطة، والتي ســتكون متاحة فقط خالل السنوات العشر األخيرة التفاقية 

المشروع المشترك التي تمتد من السنة المالية 2040 إلى السنة المالية 2050.
ضريبة الدخل - )راجع اإليضاح رقم 15( 

12 - المعلومات القطاعية 
ألغراض اإلدارة، تم تنظيم الشركة في وحدات أعمال بناًء على منتجاتها وخدماتها، 
ولدى الشــركة قطاع تشــغيل واحد ينبغي اإلفصاح عنه وهو قطاع األلمونيوم من 
حصتها في المشروع المشــترك، الذي يقوم بإنتاج وبيع منتجات األلومنيوم التي 

ينتجها المسبك الموجود في مسيعيد.
جغرافيا، تعمل الشركة فقط في دولة قطر.

13 - إدارة المخاطر المالية 
تشتمل المطلوبات المالية الرئيســية للشركة على الذمم الدائنة األخرى والمبالغ 
المســتحقة ألطراف ذات عالقــة. لدى الشــركة العديد من الموجــودات المالية مثل 

الذمم المدينة األخرى واألرصدة البنكية، والتي تنشأ مباشرة من عملياتها.
إن المخاطــر الرئيســية الناشــئة مــن األدوات المالية للشــركة هي مخاطر أســعار 
الفائــدة ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة. تقــوم اإلدارة بمراجعة السياســات 

والموافقة عليها بغرض إدارة كل من هذه المخاطر، والتي تتلخص فيما يلي:

يمكنكم مســح رمــز  كيــو آر QR  ضوئيًا 
الذكــي  هاتفكــم  كاميــرا  باســتخدام 
للحصــول علــي البيانات الماليــة بالكامل

أرصدة األطراف ذات العالقة:
يتم تضمين أرصدة األطراف ذات العالقة في بيان المركز المالي على النحو التالي:

المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة:

بيان المركز المالي للمشروع المشترك
20222021كما في 31 ديسمبر

4,311,2563,461,036الموجودات المتداولة
11,697,03412,327,932الموجودات غير المتداولة

)1,277,659((1,379,895)مطلوبات متداولة
)5,211,948((5,037,138)مطلوبات غير متداولة

9,591,2589,299,361حقوق الملكية

50 %50 %نسبة ملكية الشركة
4,795,6294,649,681حصة الشركة من حقوق ملكية المشروع المشترك

)258,766(50,377التعديالت الضريبية
823,610823,610شهرة

5,669,6165,214,525استثمار في مشروع مشترك

20222021

الربح العائد إلى حملة حقوق الملكية بالشركة 
919,086834,544للسنة )ريال قطري( )باآلالف(

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 
5,580,1205,580,120السنة )باآلالف( )إيضاح 5(

ربحية السهم األساسية والمخفضة )بالريال 
0.1650,150القطري للسهم الواحد(

10 -  ذمم دائنة أخرى

20222021كما في 31 ديسمبر

73,58341,898توزيعات أرباح مستحقة

22,97720,864اشتراكات الصندوق االجتماعي المستحقة

3,5273,560مستحقات

100,08766,322

20222020

)4,910((2,929)رسوم الخدمة لشركة قطر للطاقة
)576,030((895,440)شراء صرف العمالت األجنبية من صناعات قطر ش.م.ع.ق.

895,440218,400بيع صرف العمالت األجنبية إلى قطالوم

20222021طبيعة العالقةكما في

3,0324,959مساهمقطر للطاقة
1041,691مشروع مشتركقطالوم

3,1366,650

المكافآت المدفوعة لموظفي اإلدارة العليا:

يوضح الجدول التالي مكافآت موظفي اإلدارة العليا خالل الفترة:

20222021

مخصص منافع قصيرة األجل )تشمل أتعاب 
3,3003,300حضور جلسات مجلس اإلدارة(

20222021كما في 31 ديسمبر

17,7749,532ذمم مدينة أخرى
1,239,0101,222,391أرصدة بنكية

1,256,7841,231,923

20222021التصنيف كما في 31 ديسمبر

A1541,333634,166

A215142,877

A3330,879109,203

Aa3366,783336,145
1,239,0101,222,391

بيان األرباح أو الخسائر والدخل اآلخر الشامل للمشروع المشترك )قطالوم(

20222021

7,969,8246,236,667إيرادات
21,66514,855إيرادات أخرى

7,991,4896,251,522إجمالي الدخل

)2,661,448((4,020,478)مواد خام واستهالك الطاقة
)364,389((372,692)رواتب وتكاليف تتعلق بالموظفين

)877,251((884,928)استهالك وإطفاء

)65,513((48,612)خسارة استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات
)56,518((59,874)تكلفة خدمة فنية

)142,269((179,561)صافي تكاليف التمويل
)420,393((625,647)مصروفات أخرى

1,799,6961,663,741ربح قبل الضريبة
)583,099((646,173)ضريبة الدخل الحالية

24,7232,868رسوم الضريبة المؤجلة

1,178,2461,083,510صافي الربح

50٪50٪نسبة ملكية الشركة
حصة الشركة من الربح للفترة قبل 

589,123541,755التعديالت الضريبية
310,725290,116إيراد الضريبة من مشروع مشترك (اإليضاح 15)

حصة الشركة من الربح للسنة في المشروع 
899,848831,871المشترك

دخل شامل آخر

بنود معاد تصنيفها للربح أو الخسارة الحقًا:

--صافي الربح على تحوطات التدفقات النقدية
50٪50٪نسبة ملكية الشركة

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

حصة الشركة في الربح قبل الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء وخسارة استبعاد 

1,456,3991,374,387الممتلكات والمنشآت والمعدات

إفصاحات إضافية للمشروع المشترك

20222021كما في 31 ديسمبر

1,798,233712,879النقد واألرصدة البنكية
مطلوبات مالية متداولة )باستبعاد الذمم 

الدائنة التجارية واألخرى والمخصصات الضريبية 
96,890124,896والمخصصات االخرى(

مطلوبات مالية متداولة )باستبعاد الذمم 
4,953,2795,135,359الدائنة التجارية واألخرى والمخصصات(

884,928877,251استهالك وإطفاء
642,890583,099ضريبة مستحقة الدفع

5 - رأس المال

20222021كما في 31 ديسمبر

مصرح به ومصدر ومدفوع بالكامل:
5,580,120,0005,580,1205,580,120 سهم بواقع 1 ريال قطري لكل سهم

االرتباطات الرأسمالية والمطلوبات المحتملة
يبين الجدول التالي حصة الشــركة في االرتباطات والمطلوبات المحتملة للمشروع 

المشترك كالتالي:

تمتلك قطر للطاقة سهما واحدا خاصا من الشركة، ووفقًا للنظام األساسي، يجب أن 
يكون الســهم الخاص دائمًا مملوكا لقطر للطاقة، وال يجوز تحويله إال إلى الحكومة 
أو أي مؤسســة حكومية أو أي شــركة تابعة لها. وال يمكن إلغاء أو استبدال السهم 

الخاص بدون موافقة خطية مسبقة من المساهم الخاص.

20222021كما في 31 ديسمبر

298,527334,390االرتباطات الرأسمالية
المطلوبات المحتملة

503,050ضمانات بنكية

4 - النقد وشبه النقد

20222021كما في 31 ديسمبر
447,095437,153نقد وشبه النقد

4-1  الودائع واألرصدة البنكية األخرى

20222021كما في 31 ديسمبر
718,332743,340ودائع ثابتة تستحق بعد 90 يوما

ودائع بنكية مقيدة على حسابات توزيعات 
73,58341,898األرباح تحت الطلب وغير مطالب بها

791,915785,238

بيان المركز المالي
20222021كما في 31 ديسمبر

الموجودات غير المتداولة
5,697,1615,697,161استثمار في مشروع مشترك

5,697,1615,697,161اإلجمالي
الموجودات المتداولة

17,7749,532ذمم مدينة أخرى
1,239,0101,222,391أرصدة بنكية

1,256,7841,231,923إجمالي الموجودات المتداولة
6,953,9456,929,084إجمالي الموجودات

20222021كما في 31 ديسمبر

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

5,580,1205,580,120رأس المال
2,191268احتياطي قانوني

1,268,4091,275,724أرباح مدورة
6,850,7206,856,112إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات
المطلوبات المتداولة

100,08866,322ذمم دائنة أخرى
3,1376,650مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

103,22572,972إجمالي المطلوبات
6,953,9456,929,084إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر
20222021

444,757974,493أرباح من مشروع مشترك
)10,967((9,351)مصروفات عمومية وإدارية

25,75511,528إيرادات تمويل
2,8342,112إيرادات أخرى

463,995977,166صافي ربح السنة
--دخل شامل آخر

463,995977,166إجمالي الدخل الشامل للسنة
6 - االحتياطي القانوني

20222021كما في 31 ديسمبر

-268الرصيد في بداية السنة                                                                                                 
1,924268احتياطي قانوني )محول من أرباح مدورة(

2,192268كما في 31 ديسمبر
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