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تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة مساهمي شركة قطر لصناعة األلومنيوم ش.م.ع.ق
تقرير عن تدقيق البيانات المالية
الرأي
برأينا ،أن البيانات المالية لشركة قطر لصناعة األلومنيوم ش.م.ع.ق ("الشركة") تُظهر بصورة عادلة ومن كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما
في  31ديسمبر  2020وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ ،وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
قمنا بتدقيق ما يلي
البيانات المالية للشركة التي تتكون من:
• بيان المركز المالي كما في  31ديسمبر 2020؛
• بيان األرباح أو الخسائر 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؛ و
• اإليضاحات المتممة للبيانات المالية ،والتي تشمل السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة واإليضاحات التفسيرية المتممة األخرى.

أساس الرأي
لقد أجرينا عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية .إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير مبينة بالتفصيل ضمن قسم مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق
البيانات المالية من هذا التقرير.
نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس مناسب لرأينا.
االستقاللية
نحن مستقلون عن الشركة وفقا ً لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك 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 لمجلس معايير السلوك األخالقي الدولي للمحاسبين ومتطلبات السلوك األخالقي في دولة قطر.

منهجنا في التدقيق
نظرة عامة

أمور التدقيق الرئيسية

•

اختبار االنخفاض في قيمة االستثمار في مشروع مشترك

كجزء من تصميم التدقيق الخاص بنا ،قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر التحريف المادي في البيانات المالية .وعلى وجه الخصوص ،فقد وضعنا في
الحسبان األحكام الشخصية التي وضعتها اإلدارة ،على سبيل المثال ،ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة التي تتضمن وضع افتراضات ومراعاة األحداث
المستقبلية التي تعتبر غير مؤكدة بطبيعتها .وكما هو متبع في جميع عمليات التدقيق لدينا ،تناولنا أيضا مخاطر تجاوز اإلدارة للضوابط الرقابية الداخلية ،بما في
ذلك من بين أمور أخرى ،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.

برايس ووترهاوس كوبرز  -فرع قطر ،صندوق بريد ،6689 :الدوحة ،قطر.
ترخيص وزارة التجارة والصناعة رقم  /6ترخيص هيئة قطر لألسواق المالية رقم 120155
هاتف +974 4419 2777 :فاكسwww.pwc.com/me ،+974 4467 7528:
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أمور التدقيق الرئيسية
أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي ،في تقديرنا المهني ،كانت أكثر األمور أهمية أثناء تدقيقنا على البيانات المالية للفترة الحالية .وقد تم تناول هذه األمور
في سياق تدقيقنا للبيانات المالية ككل ،وفي صياغة رأينا في هذا الشأن ،ونحن ال نعرب عن رأي منفصل بخصوص هذه األمور.

أمور التدقيق الرئيسية
أمور التدقيق

كيفية تناولنا ألمور التدقيق الرئيسية خالل التدقيق

اختبار االنخفاض في قيمة االستثمار في مشروع مشترك
بلغ استثمار الشركة في مشروعها المشترك ما قيمته  5.4مليار لاير قطري
في  31ديسمبر  ،2020والذي يمثل  ٪92من إجمالي موجودات الشركة في
ذلك التاريخ .يتم احتساب هذا االستثمار باستخدام طريقة حقوق الملكية،
بسبب سيطرة الشركة المشتركة على هذه المنشأة.
تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي
على أن قيمة االستثمار المحتسبة بطريقة حقوق الملكية قد انخفضت .وتم
اعتبار االنخفاض في أسعار البيع في السوق ،بسبب تأثير انتشار فيروس
كوفيد ، 19-بمثابة مؤشر محتمل على وجود انخفاض في القيمة .وبالتالي،
فإنه وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم " 36االنخفاض في قيمة
الموجودات" ،تم إجراء مراجعة االنخفاض في قيمة استثمار الشركة في
المشروع المشترك من قبل اإلدارة من خالل مقارنة المبلغ القابل لالسترداد

(القيمة االستخدامية والقيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع أيهما أعلى) مع
القيمة الدفترية له.

استنادا إلى ماختبار االنخفاض في القيمة ،فإن القيمة المخصومة للتدفقات
النقدية المستقبلية المتوقعة من قبل الشركة من استثمارها قد تجاوزت القيمة
الدفترية ،وبالتالي لم يتم االعتراف بأي انخفاض في القيمة خالل السنة
المنتهية في  31ديسمبر .2020
تضمنت مراجعة اإلدارة لالنخفاض في القيمة أحكا ًما جوهرية عند تقدير
التدفقات النقدية المستقبلية العائدة إلى الشركة ومعدل خصمها ،من بين
تقديرات أخرى .يرجى االطالع على اإليضاح  11للحصول على المزيد
من المعلومات عن التقديرات المحاسبية واالفتراضات الهامة المستخدمة.
ركزنا على هذا الجانب نظرا لألهمية النسبية لالستثمار في المشروع
المشترك ويمكن ألي انخفاض في القيمة ،إن وجد ،أن يكون له تأثير مادي
على البيانات المالية .كما ركزنا على هذا الجانب نظرا لألحكام والتقديرات
الجوهرية التي شملت تنفيذ اختبار االنخفاض في القيمة كما هو مبين في
االيضاح  11في البيانات المالية.

تضمنت إجراءاتنا المتعلقة بمراجعة اإلدارة لالنخفاض في قيمة استثمارها
في المشروع المشترك ما يلي:

• قمنا بتقييم تحديد اإلدارة لمؤشرات االنخفاض في القيمة بما في ذلك
االستنتاجات التي تم التوصل إليها .وقمنا أيضا ً بتقييم تصميم وتنفيذ
الضوابط الرئيسية على عملية تقييم االنخفاض في القيمة التي تشمل
تحديد مؤشرات االنخفاض في القيمة وتقدير المبالغ القابلة لالسترداد.
• حصلنا على تقييم االنخفاض في القيمة لدى الشركة وناقشنا
االفتراضات الهامة التي استخدمتها اإلدارة .وركزت المناقشات
على االفتراضات المستخدمة لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية من
أحدث موازنة معتمدة من قبل مجلس اإلدارة للمشروع المشترك
ومعدل الخصم ومعدل النمو النهائي المطبق؛
• تم تكليف خبراء التقييم الداخلي لدينا لمساعدتنا في مراجعة المنهجية
التي تقوم عليها حسابات القيمة االستخدامية وتقييم مدى معقولية
معدل الخصم ومعدل النمو النهائي .وقد قاموا بشكل مستقل بإعادة
حساب معدل الخصم المطبق على التدفقات النقدية بناء على تقييمهم
لتكاليف التمويل والتكاليف الرأسمالية المحددة لدى الشركة؛
•

قمنا باختبار المدخالت الرئيسية المستخدمة في تحديد التدفقات
النقدية المقدرة المستقبلية مع مصادر خارجية ومع األدلة األخرى
ذات الصلة عندما اقتضى األمر .على سبيل المثال ،قمنا بمقارنة
أسعار البيع المتوقعة بمؤشرات أسعار السلع المنشورة والنفقات
الرأسمالية المستقبلية بمستويات النفقات الرأسمالية التاريخية الفعلية
لمدى المعقولية.

• قمنا باختبار الدقة الحسابية والسالمة المنطقية للحسابات األساسية
في نموذج االنخفاض في القيمة .وقمنا ايضا ً بتقييم مدى كفاية
اإلفصاحات في البيانات المالية المتعلقة بتقييم االنخفاض في القيمة
لاللتزام بالمعايير المحاسبية ؛ و
• قمنا بإجراء تحليل حساسية حول االفتراضات الرئيسية في حساب
القيمة االستخدامية لتقييم التأثير المحتمل لمجموعة من النتائج
المحتملة.
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لمعلومات األخرى
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن المعلومات األخرى .تتكون المعلومات األخرى من تقرير مجلس اإلدارة (باستثناء البيانات المالية وتقرير تدقيقنا عليها) ،والتي تم
تزويدنا به حتى تاريخ تقرير التدقيق والتقرير السنوي الكامل الذي نتوقع أن يتوفر لدينا بعد ذلك التاريخ.
إن رأينا عن ال بيانات المالية ال يغطي المعلومات األخرى ،وال ولن نبدي أي استنتاج بأي شكل للتأكيد عليها .تنحصر مسؤولياتنا فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات
المالية في قراءة المعلومات األخرى الواردة أعاله ،وعند القيام بذلك ،نقوم بالنظر فيما إذا كانت المعلومات األخرى ال تتفق بشكل مادي مع البيانات المالية أو
مع ما حصلنا عليه من معلومات أثناء عملية التدقيق ،أو ما قد يشير إلى وجود تحريف بها بشكل مادي.
وإذا استنتجنا وجود تحريف مادي في المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات ،استنادا ً إلى ما قمنا به من أعمال ،فإننا مطالبون
باإلفصاح عنها في تقريرنا .هذا وليس لدينا ما نفصح عنه في تقريرنا في هذا الشأن.
وفي حال استنتجنا وجود تحريف مادي عند اطالعنا على التقرير السنوي الكامل ،فإنه يتوجب علينا اإلفصاح عن ذلك إلى المسؤولين عن الحوكمة.

مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بالبيانات المالية
إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وأحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم
 11لسنة  2015وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية خالية من التحريفات المادية سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ.
تعتبر اإلدارة ،عند إعداد البيانات المالية ،مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على مواصلة أعمالها كمنشأة مستمرة ،واإلفصاح ،حسب مقتضى الحال ،عن األمور
المرتبطة باستمرارية المنشأة وعن استخدام أساس االستمرارية المحاسبي ما لم تكن اإلدارة تنوي تصفية الشركة أو إيقاف أنشطتها أو ال يوجد أمامها بديل واقعي
سوى القيام بذلك.
ويتولى المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من أي تحريف مادي ،سواء كان ناشئا ً عن احتيال أو خطأ ،وإصدار تقرير
مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا .يمثل التأكيد المعقول مستوى عال من التأكيد ،ولكنه ال يعد ضمانا ً بأن التدقيق الذي يتم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق سوف
يكشف دوما عن أي تحريف مادي في حال وجوده .تنشأ حاالت التحريف من االحتيال أو الخطأ ،وتعتبر مادية إذا كان من المعقول توقع أن تؤثر ،منفردة أو
مجتمعة ،على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بنا ًء على هذه البيانات المالية.
كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ،فإننا نمارس األحكام المهنية 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،
أساس لرأينا .إن خطر عدم اكتشاف أي تحريف مادي ناشئ عن االحتيال يعتبر أعلى من ذلك الذي ينشأ
والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفير
ٍ
عن األخطاء ،نظرا ألن االحتيال قد ينطوي على التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف أو تجاوز للرقابة الداخلية.

•

الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات العالقة بعملية التدقيق بغرض تصميم إجراءات التدقيق التي تعتبر مناسبة وفقا للظروف ،وليس لغرض إبداء الرأي
عن فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة.
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مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية (تتمة)
•

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها 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 شكوكا جوهرية فيما يتعلق بقدرة الشركة على مواصلة أعمالها كمنشأة مستمرة بناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها .وفي حال استنتاج
وجود شك م ادي ،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 تتسبب أحداث
أو ظروف مستقبلية في أن تتوقف الشركة عن مواصلة أعمالها كمنشأة مستمرة.

•

تقييم العرض الشامل للبيانات المالية وهيكلها ومحتواها ،بما في ذلك اإلفصاحات ،وما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعامالت واألحداث بطريقة تحقق
عرضا ً عادال.

نقوم با لتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق ،من بين أمور أخرى ،بنطاق وتوقيت التدقيق الذي تم التخطيط له واكتشافات التدقيق الجوهرية ،بما في
ذلك أي قصور جوهري في الرقابة الداخلية التي قمنا بتحديدها خالل أعمال التدقيق.
كما أننا نقدم للمسؤولين عن الحوكمة بيانا ً بأننا قد التزمنا بمتطلبات المعايير األخالقية المناسبة فيما يتعلق باالستقاللية ،وإبالغهم بجميع العالقات وغيرها من
األمور التي من المعقول االعتقاد بأنها تؤثر على استقالليتنا ،وعند االقتضاء ،اإلجراءات المتخذة للحد من التهديدات أو الضمانات التي تم تطبيقها.
ومن بين األمور التي أبلغناها للمسؤولين عن الحوكمة ،نقوم بتحديد تلك األمور األكثر أهمية في أعمال التدقيق التي قمنا بها على البيانات المالية للفترة الحالية،
والتي تعد بالتالي أمور التدقيق الرئيسية .ونقوم بتوضيح هذه األمور في تقرير التدقيق الخاص بنا ما لم يحظر القانون أو التنظيمات الكشف العلني عنها ،أو
أمر ما في تقريرنا ألنه قد يكون من المعقول توقع أن تزيد اآلثار العكسية عن المصلحة العامة
عندما نقرر ،في حاالت نادرة للغاية ،أنه ال ينبغي اإلبالغ عن ٍ
من جراء اإلبالغ عن هذا األمر.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
وفقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم ( )11لسنة  ،2015فإننا 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 مجلس اإلدارة تتفق مع دفاتر وسجالت الشركة.

•

أنه لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن الشركة قد خالفت أيا من أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم ( )11لسنة  2015أو نظامها األساسي
بشكل قد يؤثر ماديا على نتائج تشغيلها أو مركزها المالي كما في  31ديسمبر .2020

4

أمور أخرى
تم تدقيق البيانات المالية للشركة عن الفترة من  3ديسمبر  2018إلى  31ديسمبر  2019من قبل شركة تدقيق حسابات آخرى والتي أبدت بتقريرها بتاريخ 12
فبراير  2020رأيا غير معدل عن هذه البيانات المالية.
عن برايس ووترهاوس كوبرز – فرع قطر
سجل هيئة قطر لألسواق المالية رقم ()120155

مارك منتون
سجل مراقبي الحسابات رقم 364
الدوحة ،دولة قطر
 14فبراير 2021
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شركة قطر لصناعة األلومنيوم ش.م.ع.ق
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر

اإليضاحات
حصة من نتائج مشروع مشترك
مصروفات عمومية وإدارية
إيرادات تمويل
إيرادات أخرى
صافي ربح السنة  /الفترة
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة/الفترة
ربحية السهم

3

ربحية السهم األساسية والمخفضة (باللاير القطري للسهم الواحد)

7

للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2020

من  3ديسمبر 2018
إلى  31ديسمبر 2019

101,485

85,929

()10,539

()10,178

2,478

3,817

1,292

455

94,716

80,023

-

10,372

94,716

90,395

0.0170

0.0143

تشكل اإليضاحات في الصفحات من  10إلى  23جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
إن تقرير مراقب الحسابات المستقل مدرج في الصفحات من  1إلى .5
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شركة قطر لصناعة األلومنيوم ش.م.ع.ق
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)

بيان التغيرات في حقوق الملكية
رأس المال
الرصيد في  3ديسمبر ( 2018تاريخ التأسيس)
مساهمات رأس المال
حصة تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على مشروع مشترك
التنازل عن حصة قطر للبترول في قطر لأللمنيوم (قطالوم) عن الفترة من  1يوليو
 2018إلى  2ديسمبر 2018
المساهمة في صندوق تنمية األنشطة االجتماعية والرياضية
ربح الفترة
الدخل الشامل اآلخر للفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة

أرباح مدورة

اإلجمالي

-

-

-

5,580,120

-

5,580,120

-

44,600

44,600

-

117,041

117,041

-

()2,001

()2,001

-

80,023

80,023

-

10,372

10,372

-

90,395

90,395

-

()111,602

()111,602

5,580,120

138,433

5,718,553

5,580,120

138,433

5,718,553

-

()2,368

()2,368

-

94,716

94,716

-

-

-

-

94,716

94,716

المعامالت مع المالك بصفتهم المالك:
توزيعات األرباح المعتمدة
الرصيد في  31ديسمبر 2019
الرصيد في  1يناير 2020
المساهمة في صندوق تنمية األنشطة االجتماعية والرياضية
ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

المعامالت مع المالك بصفتهم المالك:
توزيعات األرباح المعتمدة
الرصيد في  31ديسمبر 2020

-

()55,801

()55,801

5,580,120

174,980

5,755,100

تشكل اإليضاحات في الصفحات من  10إلى  23جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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شركة قطر لصناعة األلومنيوم ش.م.ع.ق
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
(جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31
اإليضاحات ديسمبر 2020
التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
ربح السنة/الفترة
تعديالت لـ:
حصة من أرباح مشروع مشترك
إيرادات تمويل
النقد المستخدم في العمليات
مساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي مدفوعة
صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

من  3ديسمبر 2018
إلى  31ديسمبر 2019

94,716

80,023

()101,485
()2,478
()9,247
()2,001
()11,248

()85,929
()3,817
()9,723
()9,723

مبالغ مستحقة إلى طرف ذي عالقة
ذمم مدينة أخرى
ذمم دائنة أخرى
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية

358
1,303
706
()8,881

4,368
2,878
()2,477

التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية
استثمار في مشروع مشترك
توزيعات أرباح مستلمة من مشروع مشترك
استثمار ودائع ثابتة األجل
استحقاق ودائع ثابتة األجل
إيرادات تمويل مستلمة

391,300
()174,740
73,600
2,478

()2,734,259
191,100
()73,600
1,984

292,638

()2,614,775

3

الحركة في رأس المال العامل:

3

صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويليّة
متحصالت من إصدار األسهم
توزيعات األرباح المدفوعة
الحركة في حساب توزيعات األرباح غير المطالب بها

()48,538
()7,263

2,734,259
()87,307
()24,295

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من أنشطة التمويل

()55,801

2,622,657

صافي الزيادة في النقد وشبه النقد
نقد وشبه النقد في بداية السنة  /عند التأسيس
النقد وشبه النقد في نهاية السنة /الفترة

4

227,956
5,405
233,361

5,405
5,405

تشكل اإليضاحات في الصفحات من  10إلى  23جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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شركة قطر لصناعة األلومنيوم ش.م.ع.ق
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
اإليضاحات المتممة للبيانات المالية
(جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)

.1

معلومات عن الشركة وأنشطتها

شركة قطر لصناعة األلومنيوم ش.م.ق ("الشركة" أو "قامكو") مسجلة ومؤسسة في قطر بالسجل التجاري رقم  126659كشركة مساهمة قطرية عامة من
قبل المساهم المؤسس ،قطر للبترول .إن الشركة مدرجة في س وق قطر لألوراق المالية وتخضع ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم  11لعام 2015
ولوائح هيئة قطر لألسواق المالية وبورصة قطر.
تم تأسيس الشركة في  3ديسمبر  2018لفترة أولية مدتها  50عا ًما .والشركة مملوكة بنسبة  ٪51لشركة قطر للبترول ،ويتم تداول  ٪49من أسهم الشركة
في بورصة قطر .المكتب المسجل للشركة هو ص ،3212 .الدوحة ،دولة قطر .والشركة األم هي قطر للبترول.
يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إنشاء وإدارة وامتالك و /أو االحتفاظ بأسهم وأصول وحصص في الشركات (والشركات التابعة لها و  /أو المشاريع
المرتبطة بها) والمشاركة في جميع أنواع معالجة و /أو تصنيع المنتجات المعدنية بما في ذلك األلومنيوم وممارسة وتنفيذ مختلف جوانب ومراحل األنشطة
المتعلقة بالمعادن والتعدين ،بما في ذلك تطوير سالسل التوريد والمنتجات ،سواء داخل دولة قطر أو خارجها.
وقد بدأت الشركة أنشطتها التجارية في  3ديسمبر .2018
بيبين الجدول التالي المشروع المشترك للشركة والذي تم إدراجه في البيانات المالية كالتالي:

اسم المنشأة
قطر ألومنيوم المحدودة ش.م.ق

بلد التأسيس

العالقة

نسبة الملكية

قطر

مشروع مشترك

٪50

تم تسجيل شركة قطر لأللمنيوم المحدودة ش.م.ق (قطالوم) في  24يوليو  2007كشركة مساهمة قطرية وفقا ً للمادة  68من قانون الشركات التجارية القطري
السابق رقم  5لعام ( 2002تم استبدالها بالمادة  207من القانون رقم  11لعام  )2015وشروط النظام األساسي الخاص بها تحت سجل تجاري رقم .36539
وخالل  ،2018قامت قطر للبترول بنقل ملكيتها في قطالوم إلى الشركة.
وتتمثل األنشطة الرئيسية لقطالوم في إنتاج وبيع منتجات األلومنيوم التي ينتجها المسبك الموجود في مسيعيد .بدأ مصنع قطالوم إنتاجه التجاري في  1يناير
.2010
تم التصريح بإصدار البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020من قِبل مجلس اإلدارة في  14فبراير .2021

.2

أساس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة

1-2

أساس اإلعداد

تم إعداد هذه البيانات المالية وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيرات لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية السارية على الشركات التي تعد
التقارير المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية .تم إعداد هذه البيانات المالية وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية
الدولي .كما تتوافق البيانات المالية مع النظام األساسي للشركة واألحكام المعمول بها لقانون الشركات التجارية القطري.
تم إعداد البيانات المالية وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية .وتعتبر السياسات المحاسبية المطبقة متوافقة مع السياسات المحاسبية للسنة المالية السابقة.
تم إعداد البيانات المالية باللاير القطري ،وهو عملة العرض والعملة الوظيفية للشركة وتم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف لاير قطري ما لم يذكر خالف
ذلك.
بدأت الشركة عملياتها في  3ديسمبر  ،2018وبالتالي تعرض البيانات المالية النتائج المقارنة للشركة للفترة من  3ديسمبر  2018إلى  31ديسمبر 2019
والسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  . 2020ونتيجة لالختالف في طول الفترات المالية ،قد ال تكون جميع المعلومات قابلة للمقارنة بصورة مجدية.
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شركة قطر لصناعة األلومنيوم ش.م.ع.ق
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
اإليضاحات المتممة للبيانات المالية
(جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)

2-2

استخدام التقديرات واألحكام

يتطلب إعداد البيانات المالية وف ًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية أن تقوم اإلدارة بإصدار أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية
والمبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات .وقد تختلف النتائج الفعليّة عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر .يتم االعتراف بأي تعديالت على التقديرات المحاسبية 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 و األحكام 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

طبقت الشركة المعايير والتعديالت التالية عند االقتضاء ألول مرة في تقريرها السنوي الذي يبدأ في  1يناير :2020
•
•
•
•
()2

تعريف األهمية النسبية -تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  1والمعيار المحاسبي الدولي رقم 8
تعريف العمل التجاري  -تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3
إصالح سعر الفائدة المرجعي  -التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9والمعيار المحاسبي الدولي  39والمعيار الدولي للتقارير
المالية رقم 7
اإلطار المفاهيمي المعدل للتقارير المالية

المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد

لقد تم نشر بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ليست إلزامية لفترات التقرير المنتهية في  31ديسمبر  ،2020ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر من
قبل المجموعة .وليس من المتوقع أن يكون لهذه المعايير تأثير مادي على المنشأة في فترات التقرير الحالية أو المستقبلية وعلى معامالتها المستقبلية المتوقعة.
3-2

السياسات المحاسبية الهامة

1-3-2

الحصة في المشروع المشترك

تدرج النتائج والموجودات والمطلوبات للمشاريع المشتركة في هذه البيانات المالية باستخدام طريقة محاسبة حقوق الملكية إال إذا تم تصنيف االستثمار أو
جزءا ً منه كمحتفظ به للبيع ،وفي هذه الحالة يتم محاسبته وفقا ً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( .)5وبموجب طريقة حقوق الملكية ،يتم االعتراف باالستثمار
في المشروع المشترك مبدئيا بالتكلفة في بيان المركز المالي ويتم تعديله الحقا ً بحيث يتم االعتراف بحصة الشركة في أرباح أو خسائر المشروع المشترك.
عندما تتجاوز حصة الشركة في خسائر مشروع مشترك حصصها فيه (التي تشمل حصصا طويلة األجل والتي تش ّكل ،في جوهرها ،جزءا ً من صافي
استثمارات الشركة في المشروع المشترك) ،تلغي الشركة االعتراف بحصتها في المزيد من الخسائر .يتم االعتراف بالخسائر اإلضافية فقط إلى القدر الذي
تكبدت فيه الشركة اللتزامات قانونية أو استداللية أو مدفوعات نيابةً عن المشروع المشترك.
يتم احتساب استثمار في مشروع مشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية اعتبارا ً من التاريخ الذي تصبح فيه الشركة المستثمر فيها مشروعا ً مشتركاً .عند
االستحواذ على استثمار في مشروع مشترك ،يتم االعتراف بأي زيادة في تكلفة االستثمار عن حصة الشركة من صافي القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات
الشركة المستثمر فيها القابلة للتحديد كشهرة ،والتي يتم إدراجها ضمن القيمة الدفترية لالستثمار .يتم االعتراف بأي زيادة في حصة الشركة من صافي القيمة
العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد عن تكلفة االستثمار ،بعد إعادة التقييم ،مباشرة ً ضمن الربح أو الخسارة للفترة التي يتم فيها االستحواذ على
االستثمار.
عند الضرورة ،يتم فحص القيمة الدفترية لالستثمار بالكامل (بما في ذلك الشهرة) لتحديد وجود انخفاض في القيمة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 36
"انخفاض قيمة الموجودات" ،باعتباره أصال واحدا من خالل مقارنة المبلغ الممكن استرداده (القيمة المستخدمة والقيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع أيهما أعلى)
مع القيمة الدفترية له.
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تتوقف الشركة عن استخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي يتوقف فيه االستثمار عن كونه مشروعا ً مشتركاً ،أو عندما يتم تصنيف االستثمار كاستثمار
محتفظ به للبيع .عندما تحتفظ الشركة بحصة في مشروع مشترك سابق وتكون هذه الحصة أصالً مالياً ،تقوم الشركة بقياس الحصة المحتجزة بالقيمة العادلة
في ذلك التاريخ ويتم اعتبار القيمة العادلة على أنها قيمتها العادلة عند االعتراف األولي وفقا ً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .9الفرق بين القيمة الدفترية
للمشروع المشترك في التاريخ الذي تم فيه إيقاف استخدام طريقة حقوق الملكية والقيمة العادلة ألي حصة محتجزة وأي متحصالت من استبعاد جزء من
الحصة في المشروع المشترك عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد المشروع المشترك .إذا تم االعتراف سابقا ً بربح أو خسارة في الدخل الشامل
اآلخر من قِبل ذلك المشروع المشترك يتم إعادة تصنيفها الى ربح أو خسارة ناتجة من استبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة بها ،تقوم الشركة أيضا ً
بإعادة تصنيف الربح أو الخسارة من حقوق الملكية الى بيان الربح أو الخسارة (كتعديالت إعادة تصنيف) ،وذلك عندما يتم إيقاف استخدام طريقة حقوق
الملكية.
يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة من معامالت الشركة والمشروع المشترك إلى مقدار حصة الشركة في المشروع المشترك.
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 أساسا ً لغرض المتاجرة؛
يتوقع تحقيقه في غضون اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير؛ أو
النقد وشبه النقد ما لم يحظر تبادله أو استخدامه لتسوية 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 أساسا ً لغرض المتاجرة؛
يكون مستحق التسوية خالل اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير ،أو
في حال وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية التزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير.

وتصنف الشركة جميع المطلوبات األخرى باعتبارها غير متداولة.
3-3-2
أ)

الموجودات المالية

التصنيف والقياس

قامت إدارة الشركة بتقييم نماذج األعمال التي تنطبق على الموجودات المالية التي تحتفظ بها الشركة والتأكد من تصنيف أدواتها المالية ضمن الفئات المناسبة
بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .9قامت الشركة بتقييم الذمم المدينة األخرى والودائع التي تعد أدوات دين وتُلبي شروط التصنيف بالتكلفة المطفأة وفقا ً
للمعيار الدولي للتقارير المالية  ،9حيث أنها تدفقات نقدية من دفعات أصل المبلغ والفائدة فقط ،ويتمثل نموذج أعمال الشركة في االحتفاظ بأدوات الدين
وتحصيلها .يبقى تعريف النقد وشبه النقد وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي  7بدون أي تغيير مع تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9؛ سوف يستمر عرض
االستثمارات القصيرة ألجل والودائع ألجل ضمن النقد وشبه النقد ،كونها استثمارات عالية السيولة جاهزة للتحويل إلى مبالغ معلومة من النقد ،وهي تتعرض
لمخاطر غير جوهرية للتغيرات في القيمة .ولم ينتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9أي حاالت إلعادة التصنيف.
ب) االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
لدى الشركة الموجودات المالية التالية الخاضعة لنموذج خسارة االئتمان المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم :9
•
•
•

النقد وشبه النقد
ذمم مدينة أخرى (باستبعاد الموجودات غير المالية)
ودائع وأرصدة بنكية أخرى
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لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ،تم تجميع الذمم المدينة األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة بنا ًء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وأيام التأخر في
السداد .تطبق الشركة المنهج المبسط لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9حيث تستخدم مخصص الخسارة المتوقعة
على مدار عمر جميع الذمم المدينة األخرى .وعلى الرغم من أن النقد وشبه النقد والودائع الثابتة تخضع أيضا ً إلى متطلبات االنخفاض في القيمة وفقا ً للمعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  ،9إال أن خسارة انخفاض القيمة المحددة غير مادية.
4-3-2
أ)

االستثمارات والموجودات المالية األخرى

التصنيف

تصنف الشركة موجوداتها المالية في فئات القياس التالية:
•
•

الموجودات المالية التي يتم قياسها 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 الشركة إلدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية .بالنسبة للموجودات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة،
فإن األرباح والخسائر يتم تسجيلها إما في الربح أو الخسارة أو في الدخل الشامل اآلخر .بالﻨﺴﺒة لالسﺘﺜﻤارات في أدوات حقﻮق الﻤلﻜﻴة غﻴﺮ المحتفظ بها
للمتاجرة ،فإن التصنيف يعﺘﻤﺪ على ما إذا كانت الشركة اتخذت خيارا ال رجعة فيه في وقت االعتراف األولي بتسجيل استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر.
القياس
(ب)
عند االعتراف األولي ،تقوم الشركة بقياس األصل المالي بالقيمة العادلة مضافا ً إليه ،في حالة األصل المالي غير المدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة ،تكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى حيازة األصل المالي .يتم تسجيل تكاليف المعاملة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة ضمن المصروفات في الربح أو الخسارة.
5-3-2

النقد وشبه النقد

يشتمل النقد وشبه النقد في بيان التدفقات النقدية على األرصدة لدى البنوك والودائع ثابتة األجل التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل.
6-3-2

أدوات الدين

يستند القياس الالحق ألدوات الدين على نموذج أعمال الشركة إلدارة األصل وخصائص التدفقات النقدية لألصل .وهناك ثالث فئات للقياس تقوم الشركة من
خاللها بتصنيف أدوات الدين الخاصة بها:
•

التكلفة المطفأة :يتم قياس الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية الت عاقدية ،حيث تمثل هذه التدفقات النقدية الدفعات األصلية
والفائدة ،بالتكلفة المطفأة .ويتم إدراج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
ويتم االعتراف بأي ربح أو خسارة ناتجة عن إلغاء االعتراف بشكل مباشر في الصرف واألرباح األخرى .ويتم عرض خسائر االنخفاض
في القيمة كبند منفصل في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.

•

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر :الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية ،حيث تمثل
هذه ا لتدفقات النقدية الدفعات األصلية والفائدة ،يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .ويتم تسجيل الحركات في القيمة
الدفترية من خالل الدخل الشامل اآلخر ،باستثناء االعتراف بأرباح أو خسائر انخفاض القيمة وإيرادات الفائدة وأرباح وخسائر صرف
العمالت األ جنبية ،والتي يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة .وعند إلغاء االعتراف باألصل المالي ،فإنه يعاد تصنيف الربح التراكمي
أو الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقا ً في الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة ،ويتم االعتراف بها في الصرف
واألرباح األ خرى .ويتم إدراج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .ويتم
عرض أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية في الصرف واألرباح األخرى .ويتم عرض مصروفات االنخفاض في القيمة كبند منفصل
في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.

•

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

كما في  31ديسمبر  ،2020تم تصنيف جميع الموجودات المالية للشركة وقياسها بالتكلفة المطفأة.
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7-3-2

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 والتي لم يتم سدادها .ويتم تصنيف الذمم الدائنة التجارية واألخرى باعتبارها مطلوبات متداولة في حالة استحقاق الدفع خالل سنة واحدة أو أقل .وخالف
ذلك ،يتم عرضها باعتبارها مطلوبات غير متداولة.
تُحتسب الذمم الدائنة التجارية مبدئيا ً بالقيمة العادلة وتقاس الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
8-3-2

المخصصات

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى الشركة مطالبات أو التزامات حالية (قانونية أو استداللية) ناشئة عن أحداث سابقة وعندما يكون من المحتمل
أن يتطلب من الشركة تسوية االلتزام وأن يكون باإلمكان وضع تقدير لمبلغ هذه االلتزامات بشكل موثوق.
تمثل القيمة المعت رف بها كمخصص أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي بتاريخ بيان المركز المالي مع األخذ بعين االعتبار المخاطر وحاالت
عدم التأكد المحيطة بااللتزام .عندما يتم قياس مخصص ما باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي ،فإن قيمته الدفترية تمثل القيمة الحالية
لتلك التدفقات النقدية.
وعندما يكون من المتوقع استرداد بعض أو جميع المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية مخصص ما ،فإن المبلغ المستحق يتم االعتراف به كأصل إذا كان من
المؤكد فعليا أنه سيتم استالم التعويض وأن المبلغ المستحق يمكن قياسه بشكل موثوق.
9-3-2

تحويل العمالت األجنبية

عند إعداد البيانات المالية للشركة ،يتم االعتراف بالمعامالت المقومة بعمالت غير العملة الوظيفية للشركة (العمالت األجنبية) بسعر صرف العملة السائد في
تواريخ إجراء تلك المعامالت .وفي نهاية كل فترة تقرير مالي ،يتم تحويل البنود النقدية بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ .ويتم إعادة
تحويل البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة والمقومة بعملة أجنبية بأسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي ُحددت فيه القيمة العادلة .ال يتم تحويل البنود
غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية .يتم االعتراف بفروق أسعار الصرف على البنود النقدية في الربح أو الخسارة في الفترة
التي تحدث فيها باستثناء ما ينص على خالف ذلك في المعايير.
 10-3-2توزيعات األرباح
يتم االعتراف بمطلوبات توزيعات األرباح لمبلغ توزيعات األرباح المعلنة ،والتي تم التصريح بها بشكل مناسب والمبلغ المخصص في الحساب البنكي المقيّد
لتوزيعات أرباح الشركة ،في أو قبل نهاية فترة التقرير ،ولكن لم يطالب بها المساهمون في نهاية فترة التقرير .يتم االعتراف بمطلوبات توزيعات األرباح
كاعتماد مالي من األرب اح المدورة في بيان التغيرات في حقوق الملكية ،مع عرض أي مبالغ غير مسددة ضمن ذمم دائنة أخرى في بيان المركز المالي.
 11-3-2مساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي
وفقا للقانون القطري رقم  13لعام  2008واإليضاحات ذات الصلة الصادرة في  2011والمطبقة على جميع الشركات القطرية المساهمة المدرجة التي تمتلك
أسهما متداولة علنا ،قامت الشركة بتخصيص  ٪2.5من صافي أرباحها إلى الصندوق االجتماعي للدولة.
 12-3-2ربحية السهم
تعرض الشركة بيانات الربحية األساسية والمخففة ألسهمها العادية .تحتسب الربحية األساسية للسهم بقسمة الربح أو الخسارة المنسوبة لمساهمي الشركة
العاديين على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستحقة خالل السنة .تعدل ربحية السهم المخففة األرقام المستخدمة في تحديد ربحية السهم األساسية
لتأخذ في عين االعتبار تأثير األسهم العادية المحتملة المخففة.
 13-3-2االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
يتم قياس الموجودات غير المالية مبدئيًا بالتكلفة ،أي ما يعادل القيمة العادلة عند نشأتها ،ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة ،مطرو ًحا منها مخصص االنخفاض
في القيمة.
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شركة قطر لصناعة األلومنيوم ش.م.ع.ق
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
اإليضاحات المتممة للبيانات المالية
(جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)

.3

االستثمار في مشروع مشترك

كانت الحركة في االستثمارات في المشروع المشترك على النحو التالي:
للسنة /للفترة المنتهية في
الرصيد في بداية السنة /الفترة
االستحواذ على الحصة في المشروع المشترك
حصة من أرباح المشروع المشترك بعد الضريبة
إيراد الضريبة من المشروع المشترك ( إيضاح )15
حصة الشركة من بنود الدخل الشامل اآلخر في المشروع المشترك
توزيعات أرباح مستلمة من المشروع المشترك
حصة تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على المشروع المشترك
في  31ديسمبر

 31ديسمبر 2020

 31ديسمبر 2019

5,646,962

5,587,961
85,929
-

()391,300
5,357,147

10,372
()81,900
44,600
5,646,962

70,099
31,386

إن البيانات المالية أدناه تعرض المبالغ الموضحة في البيانات المالية للمشروع المشترك كما في  31ديسمبر  2020والتي يتم عرضها بآالف الدوالرات
األمريكية ويتم تحويلها باستخدام سعر الصرف :)3.64 :2019( 3.64
بيان المركز المالي للمشروع المشترك (قطالوم)
كما في  31ديسمبر
موجودات متداولة
موجودات غير متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غير متداولة

2020

2019

2,336,640
12,315,234
()512,705
()5,134,868

2,859,922
12,957,689
()1,345,894
()4,825,013

حقوق الملكية

9,044,301

9,646,704

حصة الشركة من حقوق الملكية ٪50 -
إيراد الضريبة من مشروع مشترك (اإليضاح )15
الشهرة من االستحواذ
قيمة الشركة الدفترية لالستثمارات

4,502,151
31,386
823,610
5,357,147

4,823,352
823,610
5,646,962
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شركة قطر لصناعة األلومنيوم ش.م.ع.ق
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
اإليضاحات المتممة للبيانات المالية
(جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل للمشروع المشترك (قطالوم)

إيرادات من العقود مع العمالء
إيرادات أخرى
إجمالي الدخل
مواد خام واستهالك الطاقة
رواتب وتكاليف تتعلق بالموظفين
استهالك وإطفاء
خسارة استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات
تكلفة خدمة فنية
صافي تكاليف التمويل
مصروفات أخرى
ربح قبل الضريبة
ضريبة الدخل الحالية
صافي الربح
نسبة ملكية الشركة (قامكو)
حصة الشركة من الربح للسنة /للفترة في مشروع مشترك قبل إيراد الضريبة
إيراد الضريبة من المشروع المشترك (اإليضاح )15
حصة الشركة من الربح للسنة /للفترة في مشروع مشترك

للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2020

من  3ديسمبر 2018
إلى  31ديسمبر 2019

4,394,474
14,309
4,408,783

5,338,937
50,483
5,389,420

()2,279,776
()389,298
()893,391
()30,649
()47,709
()207,738
()357,252
202,970
()62,772
140,198

()2,973,767
()449,798
()987,790
()59,525
()62,398
()249,023
()435,260
171,859
171,859

%50
70,099
31,386
101,485

٪50
85,929
85,929

الدخل الشامل اآلخر

بنود معاد تصنيفها للربح أو الخسارة في فترات الحقة:
صافي الربح على تحوطات التدفقات النقدية
نسبة ملكية الشركة (قامكو)
حصة الشركة من الدخل الشامل اآلخر للسنة /للفترة في مشروع مشترك

%50
-

20,744
٪50
10,372

حصة الشركة من الربح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء

652,050

704,336

إفصاحات إضافية للمشروع المشترك
كما في  31ديسمبر
نقد وأرصدة بنكية
مطلوبات مالية متداولة (باستبعاد الذمم الدائنة التجارية واألخرى
والمخصصات)
مطلوبات مالية غير متداولة (باستبعاد الذمم الدائنة التجارية واألخرى
والمخصصات)
استهالك وإطفاء
ضريبة مستحقة الدفع

2020

2019

663,073

993,203

133,209

897,715

5,053,801

4,737,780

893,391
62,772

903,688
-
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شركة قطر لصناعة األلومنيوم ش.م.ع.ق
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
اإليضاحات المتممة للبيانات المالية
(جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)

بموجب اتفاقية المشروع المشترك ،استفاد المشروع المشترك من إعفاء ضريبي حتى السنة العاشرة للعمليات التجارية المنتهي في  19سبتمبر  .2020يخضع
المشروع المشترك للضريبة بموجب قانون الضرائب القطري بعد انتهاء مدة االعفاء.
ارتباطات رأسمالية ومطلوبات محتملة
يبين الجدول التالي حصة الشركة في االرتباطات والمطلوبات المحتملة للمشروع المشترك كالتالي:
كما في  31ديسمبر

2020

2019

ارتباطات رأسمالية

87,899

128,361

المطلوبات المحتملة
خطابات االعتماد
ضمانات بنكية

50,150

273,000
48,652

.4

أرصدة بنكية

كما في  31ديسمبر
أرصدة بنكية
ناقصا :ودائع ثابتة تستحق بعد  90يوما
ناقصا :ودائع بنكية مقيدة في حسابات توزيعات األرباح تحت الطلب وغير مطالب بها
النقد وشبه النقد

.5

2020
439,659
()174,740
()31,558
233,361

2019
103,300
()73,600
()24,295
5,405

رأس المال

كما في  31ديسمبر

2020

2019

مصرح به ومصدر ومدفوع بالكامل:
 5,580,120,000سهم بواقع  1لاير قطري لكل سهم

5,580,120

5,580,120

قامت قطر للبترول بتحويل كامل حصتها في شركة قطر لأللمنيوم المحدودة ش.م.ق ("قطالوم") إلى شركة قامكو استناداً إلى صك تحويل األسهم بتاريخ 3
ديسمبر  2018بمبلغ متفق عليه قدره  5,580,120,000لاير قطري .كان المقابل لتحويل األسهم هو تخصيص وإصدار األسهم ("أسهم المقايضة") من
قبل شركة قامكو لشركة قطر للبترول بما في ذلك (أ)  284,586,119سهما عاديا وسهم واحد خاص (تمثل  ٪51من إجمالي رأس المال المصدر لشركة
قامكو) بسعر  10رياالت قطرية للسهم و(ب) تم تسوية الرصيد من متحصالت االكتتاب العام األولي لـ  ٪49من أسهم شركة قامكو للعامة.
تمتلك قطر للبترول سهما واحدا خاصا من الشركة ،ووفقًا للنظام األساسي ،يجب أن يكون السهم الخاص دائ ًما مملوكا لقطر للبترول ،وال يجوز تحويله إال
إلى الحكومة أو أي مؤسسة حكومية أو أي شركة تابعة لها .وال يمكن إلغاء أو استبدال السهم الخاص بدون موافقة خطية مسبقة من المساهم الخاص.

.6

احتياطي قانوني

ينص النظام األساسي للشركة على أنه قبل التوصية بتوزيع األرباح على المساهمين ،يجب على مجلس اإلدارة التأكد من وجود احتياطيات مناسبة فيما يتعلق
باالحتياطيات االختيارية والنظامية التي يعتبرها مجلس اإلدارة ضرورية ومناسبة.

.7

ربحية السهم األساسية والمخففة

يتم احتساب ربحية السهم الواحد األساسية والمخفضة بقسمة أرباح السنة  /الفترة العائدة إلى حملة حقوق الملكية بالشركة األم على المتوسط المرجح لعدد
األسهم المستحقة خالل السنة /الفترة كالتالي:
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شركة قطر لصناعة األلومنيوم ش.م.ع.ق
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
اإليضاحات المتممة للبيانات المالية
(جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)

ويظهر التالي بيانات اإليرادات واألسهم المستخدمة في حسابات ربحية السهم األساسية والمخفضة:
للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2020

من  3ديسمبر 2018
إلى  31ديسمبر 2019

الربح العائد إلى حملة حقوق الملكية بالشركة للسنة (لاير قطري) (باآلالف)

94,716

80,023

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة (باآلالف) (إيضاح )5
ربحية السهم األساسية والمخفضة (باللاير القطري للسهم الواحد)

5,580,120

5,580,120

0.0170

0.0143

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

.8

توزيعات األرباح

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

.9

األطراف ذات العالقة

تمثل األطراف ذات العالقة الشركة األم والمساهمين الرئيسيين والشركات المرتبطة بهم والمشاريع المشتركة والشركات الشقيقة وأعضاء مجلس اإلدارة
وموظفي اإلدارة العليا للشركة والمنشآت التي تخضع للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو التي تخضع لنفوذ هؤالء األطراف بشكل جوهري .يتم اعتماد سياسات
التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة.
معامالت مع الطرف ذي العالقة:
فيما يلي المعامالت مع الطرف ذي العالقة المدرجة في بيان األرباح أو الخسائر وبيان الدخل الشامل للسنة الفترة المنتهية:
للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2020
أتعاب خدمات لقطر للبترول

4,676

من  3ديسمبر 2018
إلى  31ديسمبر 2019
3,607

األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي كما يلي:
مبالغ مستحقة لطرف ذي عالقة:

كما في
قطر للبترول

طبيعة العالقة
مساهم

 31ديسمبر 2020

 31ديسمبر 2019

4,726

4,368

مكافآت موظفي اإلدارة العليا:
يوضح الجدول التالي مكافآت موظفي اإلدارة العليا خالل الفترة:
للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2020
مخصص منافع قصيرة األجل (تشمل أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة)

3,300

من  3ديسمبر 2018
إلى  31ديسمبر 2019
1,912
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اإليضاحات المتممة للبيانات المالية
(جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)

.10

ذمم دائنة أخرى

كما في  31ديسمبر

2020

2019

توزيعات أرباح مستحقة
اشتراكات الصندوق االجتماعي المستحقة
مستحقات

31,558
2,368
3,584

24,295
2,001
2,878

37,510

29,174

.11

األحكام الهامة والمصادر الرئيسية لحاالت عدم التأكد من التقدير

عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة ،المبينة في اإليضاح رقم  ، 2يتطلب األمر من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات حول القيم الدفترية
للموجودات والمطلوبات التي ال تظهر بسهولة من مصادر أخرى .وتستند التقديرات واال فتراضات المرتبطة بها إلى الخبرة السابقة والعوامل األخرى التي
تعتبر مالئمة .وقد تختلف النتائج الفعليّة عن هذه التقديرات .ويتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر .يتم االعتراف بأي مراجعات على
التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقدير إذا كان لهذا التعديل أي تأثير على تلك الفترة أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان لهذا
التعديل أثر على الفترات الحاليّة والمستقبليّة.
تصنيف االستثمار كمشروع مشترك
قامت اإلدارة بتقييم حصة الشركة في قطر لأللومنيوم المحدودة ش.م.ق (قطالوم) ،واستنتجت إلى أن الترتيب المشترك هو مشروع مشترك تخضع فيه قطالوم
للسيطرة المشتركة .وبالتالي ،قامت اإلدارة باحتساب هذا االستثمار وفقا لطريقة حقوق الملكية.
انخفاض قيمة االستثمار في مشروع مشترك
تقوم الشركة بتقييم االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية ،ال س يما استثمارها في المشاريع المشتركة ،عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف
إلى أن القيمة الدفترية لألصل غير المالي قد ال تكون قابلة لالسترداد .وبسبب االنكماش االقتصادي الناجم عن انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد ،)19-
أجرت اإلدارة اختبار االنخفاض في القيمة كما في  31ديسمبر  .2020ويعد اختبار االنخفاض في القيمة أحد المجاالت التي تتضمن وضع أحكام شخصية
من اإلدارة ،بحيث يتطلب األمر وضع تقدير فيما إذا كانت القيمة الدفترية للموجودات يمكن أن يدعمها صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية والتي
يمكن الحصول عليها من تلك الموجودات باستخدام توقعات التدفقات النقدية ،والتي تم خصمها باستخدام معدّل خصم مناسب .وعند احتساب صافي القيمة
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ،يجب وضع بعض االفتراضات فيما يتعلق بأمور غير مؤكدة بدرجة كبيرة ،بما في ذلك توقعات اإلدارة فيما يتعلق بالتالي:
•
•
•
•

النمو في األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء ،والتي تحتسب كأرباح تشغيلية قبل االستهالك واإلطفاء المعدّلة والتي
تتضمن توقع أسعار السلع ومشتريات المواد الخام؛
توقيت ومبالغ المصاريف الرأسمالية المستقبلية؛
معدل النمو طويل األجل؛ و
اختيار معدّالت الخصم بشكل يعكس المخاطر المتعلقة بها.

كما في الفترة المنتهية في  31ديسمبر  ، 2020لم تعترف الشركة بأي خسائر نتيجة انخفاض قيمة مشروعها المشترك ،حيث أظهر اختبار انخفاض القيمة
هامش بين صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية مقارنة بالقيمة الدفترية.
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جائحة فيروس كورونا (كوفيد )19-
أدت جائحة كوفيد  19-الجارية إلى زيادة حالة عدم التأكد من التقدير عند إعداد البيانات المالية.
قامت اإلدارة بوضع تقديرات محاسبية مختلفة في البيانات المالية بنا ًء على توقعات الظروف االقتصادية التي تعكس التوقعات واالفتراضات حتى  31ديسمبر
 2020بشأن األحداث المستقبلية التي تعتقد اإلدارة أنها معقولة في هذه الظروف.
تخضع االفتراضات األساسية فيما يخص الوصول إلى تلك التقديرات إلى حاالت عدم اليقين التي غالبًا ما تكون خارج سيطرة الشركة .ووف ًقا لذلك ،من
نظرا ألن األحداث المتوقعة ال تقع في كثير من األحيان كما هو متوقع ،وقد يؤثر تأثير هذه
المحتمل أن تختلف الظروف االقتصادية الفعلية عن تلك المتوقعة ً
االختالفات على التقديرات المحاسبية المدرجة في المعلومات المالية .ترتبط التقديرات المحاسبية الهامة التي تأثرت بهذه التوقعات وحاالت عدم اليقين
المرتبطة بها في الغالب باالستثمار في المشروع المشترك.
التزامات إعادة تأهيل الموقع
وفقا لما هو مطلوب بالمعيار المحاسبي الدولي رقم "، 37المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة" ،تقوم الشركة بتقييم مدى تلبية الشروط
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.

قد يقتضي األمر من المشروع المشترك للشركة ،بموجب عقد اإليجار المبرم من قبل مشروعها المشترك قطالوم ،سداد مدفوعات إلعادة تأهيل الموقع وفقا
لخيار الشركة األم الرئيسية (قطر للبترول) .وقد تم تقدير أن الخيار المتاح لقطر للبترول يجعل من األرجح لها أن تقوم باالستحواذ على المصنع من المشروع
المشترك بدال من إعادة تأهيل الموقع على حساب المشروع المشترك .ولهذا ،فإن شروط االعتراف بمخصص التزام إعادة التأهيل لم تنطبق بالكامل ومن ثم
لم يتم االعتراف بالمخصص في هذه البيانات المالية.
تتطلب اتفاقية المشروع المشترك أن تقدم قطالوم خطة إيقاف العمل للسلطة الحكومية المعنية ،بحيث تتضمن تقديراً للتكلفة ومقترح تمويل لتلك الخطة قبل
 10سنوات من إنتهاء اتفاقية المشروع المشترك .قامت اإلدارة بتقييم هذا االلتزام استنادا ً إلى المعلومات الحالية ،وخلصت إلى أن لن يؤدي ذلك إلى انخفاض
في استثمار قام كو في المشروع المشترك كما في تاريخ التقرير الحالي .تعتمد متطلبات تأهيل الموقع على ما سيتم االتفاق عليه في الخطة ،والتي ستكون
متاحة فقط خالل السنوات العشر األخيرة التفاقية المشروع المشترك التي تمتد من السنة المالية  2040إلى السنة المالية .2050

.12

معلومات عن القطاع

ألغراض اإلدارة ،تم تنظيم الشركة في وحدات أعمال بنا ًء على منتجاتها وخدماتها ،ولدى الشركة قطاع تشغيل واحد ينبغي اإلفصاح عنه وهو قطاع األلمنيوم
من حصتها في المشروع المشترك ،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 الرئيسية للشركة على الذمم الدائنة األخرى والمبالغ المستحقة لطرف ذي عالقة .لدى الشركة العديد من الموجودات المالية مثل
الذمم المدينة األخرى واألرصدة البنكية ،والتي تنشأ مباشرة من عملياتها.
إن المخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية للشركة هي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر العمالت األجنبية .تقوم اإلدارة
بمراجعة السياسات والموافقة عليها بغرض إدارة كل من هذه المخاطر ،والتي تتلخص فيما يلي:
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مخاطر أسعار الفائدة
تتمثل مخاطر معدل الفائدة في مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للبيانات المالية بسبب المتغيرات في معدالت الفائدة السوقية.
مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة الطرف اآلخر على سداد التزاماته مما يتسبب في تكبيد الطرف األول خسائر مالية .يتم تسجيل تعرض الشركة لمخاطر
االئتمان بالقيمة الدفترية لموجوداته المالية والتي تتكون أساسا ً من الذمم المدينة األخرى واألرصدة البنكية كما يلي:
كما في  31ديسمبر

2020

2019

ذمم مدينة أخرى
أرصدة بنكية

530
439,659
440,189

1,833
103,300
105,133

يوضح الجدول أدناه توزيع األرصدة البنكية بتاريخ إصدار البيانات المالية:

التصنيف كما في  31ديسمبر

2020

2019

A1
A2
A3
Aa3

15,026
13,476
182,048
229,109
439,659

73,600
3,061
26,639
103,300

مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر عدم تمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها .ويتمثّل منهج الشركة إلدارة مخاطر السيولة في ضمان
أقصى قدر ممكن من توفر السيولة الكافية للوفاء بمطلوباتها عند استحقاقها سوا ًء في ظل ظروف عادية أو تحت الضغوط ،من دون أن ينتج عن ذلك تكبد
الشركة ألي خسائر غير مقبولة أو إضرار بسمعتها والحفاظ على التوازن بين استمرارية التمويل ومرونته من خالل استخدام التسهيالت البنكية .وتستحق
جميع المطلوبات المالية خالل  12شهرا ً من نهاية فترة التقرير.
إدارة رأس المال
تدير الشركة هيكل رأسمالها وتجري تعديالت عليه ،في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية وظروف العمل وتوقعات المساهمين .وللحفاظ على هيكل
رأس المال أو تعديله ،قد تقوم الشركة بتعديل مدفوعات توزيعات األرباح للمساهمين أو إصدار حصص جديدة .يتكون رأس المال من حصص رأس المال
واألرباح المدورة ويقدر بمبلغ  5.76مليار لاير قطري ( 5.72 :2019مليار لاير قطري).

.14

القيم العادلة لألدوات المالية

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية يتم إدراجها بالمبلغ الذي يتم من خالله مبادلة األداة المالية في معاملة حالية بين طرفين راغبين في المعاملة،
بدال من معاملة بيع جبرية أو تصفية.
إن األرصدة البنكية والفائدة المدينة والذمم الدائنة التجارية واألخرى والمبالغ المبالغ المستحقة إلى طرف ذي عالقة تقارب قيمها الدفترية بشكل كبير بسبب
االستحقاقات قصيرة األجل لهذه األدوات.
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.15

ضريبة الدخل

إن أرباح الشركة معفاة من ضريبة الدخل وفقًا ألحكام قانون ضريبة الدخل القطري رقم  24لسنة .2018
عالوة على ذلك ،استفاد المشروع المشترك للشركة من فترة إعفاء ضريبي انتهت في  19سبتمبر  .2020بعد انتهاء الصالحية ،كانت أرباح المشروع
المشترك خاضعة لضريبة الدخل وفقًا للقانون المطبق في قطر كما هو مذكور في اتفاقية المشروع المشترك التي تم التصديق عليها بموجب قرار مجلس
الوزراء رقم  38لعام .2008
خالل  ، 2020توصلت شركة قطر للبترول ووزارة المالية والهيئة العامة للضرائب إلى اتفاق من خالل مذكرة تفاهم (يشار إليها فيما يلي باسم "مذكرة
التفاهم") .تمنح مذكرة التفاهم الشركة الحق في استرداد حصتها من الضريبة من المشروع المشترك ،والتي بلغت  31.4مليون لاير قطري في عام .2020
وعلى هذا النحو ،يحق للشركة الحصول على أرباح قبل الضرائب من المشروع المشترك األساسي  ،وبالتالي ،وبتطبيق مبادئ محاسبة حقوق الملكية بموجب
المعيار المحاسبي الدولي رقم " 28استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة" ،قامت الشركة بالمحاسبة عن حصتها األساسية على أساس ما قبل
الضريبة .وستقوم وزارة المالية بعد ذلك بدفع حصة قامكو من الضرائب إلى الهيئة العامة للضرائب.

.16

طريقة التكلفة

يتم عرض بيان المركز المالي للشركة وبيان االرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المعد باستخدام طريقة التكلفة أدناه لمساعدة الشركة فقط في رفع
تقاريرها إلى هيئة قطر لألسواق المالية.
بيان المركز المالي
2020

2019

كما في  31ديسمبر
موجودات غير متداولة
استثمار في مشروع مشترك
اإلجمالي

5,697,161
5,697,161

5,697,161
5,697,161

موجودات متداولة
ذمم مدينة أخرى
أرصدة بنكية
إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات
كما في  31ديسمبر
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
أرباح مدورة
إجمالي حقوق الملكية

530
439,659
440,189

1,833
103,300
105,133

6,137,350

5,802,294

2020

2019

5,580,120
514,994
6,095,114

5,580,120
188,632
5,768,752

المطلوبات
مطلوبات متداولة
ذمم دائنة أخرى
مبالغ مستحقة إلى طرف ذي عالقة
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

37,510
4,726
42,236
6,137,350

29,174
4,368
33,542
5,802,294
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بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر

أرباح من مشروع مشترك
مصروفات عمومية وإدارية
إيرادات تمويل
إيرادات أخرى
صافي ربح السنة  /الفترة
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة /الفترة

للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2020

من  3ديسمبر 2018
إلى  31ديسمبر 2019

391,300
()10,539

81,900
()10,178
3,817
455
75,994
75,994

2,478
1,292
384,531
384,531
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