
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة قطر لصناعة األلمنيوم ش.م.ع.ق 
 

قة المرحلية الموحدة المختصرة غير المدق البيانات المالية    

1202  مارس   13  في   المنتهية   أشهر   ثالثة   فترة ل   



 شركة قطر لصناعة األلمنيوم ش.م.ع.ق 
ة الموحدة لفترة   ّ ة المرحلي ّ  2021مارس    31ثالثة أشهر المنتهية في  البيانات المالي

 الصفحات                         المحتويات 
 

   
 

 2 المختصر  الموحد  بيان المركز المالي المرحلي 

 3 المختصر  الموحد  األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحليبيان 

 4 المختصر  الموحد  بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي

 5 المختصر  الموحد بيان التدفقات النقدية المرحلي

 7-6 المختصرة  الموحدة  معلومات المالية المرحليةالمتممة للاإليضاحات 

  





 شركة قطر لصناعة األلمنيوم ش.م.ع.ق 
 2021 مارس  31أشهر المنتهية في   ثالثةلفترة  المختصر الموحد المرحلي اآلخر الشامل  والدخل الخسائر أو األرباح بيان

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 المختصر   الموحد المرحلي  اآلخر الشامل والدخل الخسائر أو  األرباح بيان
 

  

أشهر   ثالثةلفترة 
 المنتهية في  

 1202 مارس 13
 ألف لاير قطري

 أشهر ثالثة لفترة
  في المنتهية 

 0202 مارس 31
 قطري   لاير  ألف

 (غير مدقق) )غير مدقق(  
    

 13,231 123,012  حصة من نتائج مشروع مشترك  

 ( 3,111) (2,902)  مصروفات عمومية وإدارية  

 616 1,614  ائد وف إيرادات 

 - 2,112  إيرادات أخرى  

 10,736 123,836  صافي الربح للفترة 

    
 - -  الدخل الشامل اآلخر  

 10,736 123,836  إجمالي الدخل الشامل للفترة  

    

 0.002 .0220  )لاير قطري( أرباح السهم األساسية والمخففة  

 

 



 شركة قطر لصناعة األلمنيوم ش.م.ع.ق 
 2021 مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةفترة ل المختصر الموحد المرحلي الملكية حقوق في التغيرات بيان

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 المختصر  الموحد  المرحلي الملكية حقوق  في  التغيرات بيان

 

 
 رأس المال  

 ألف لاير قطري
 أرباح مدورة 

 ألف لاير قطري
 اإلجمالي 

 ألف لاير قطري
    

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

 10,736 10,736 - ربح الفترة 

 - - - ألخرى للفترة بنود الدخل الشامل ا 

 10,736 10,736 - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 
 معاملة مع أصحاب الحصص بصفتهم المالكين: 

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

 5,673,488 93,368 5,580,120 )غير مدقق(  2020 مارس 31الرصيد في 

    

 5,755,100 174,980 5,580,120 )مدقق(  2021يناير  1الرصيد في 

 123,836 123,836 - ربح الفترة 

 - - - بنود الدخل الشامل األخرى للفترة 

 123,836 123,836 - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

    

    المالكين: معاملة مع أصحاب الحصص بصفتهم 

 ( 195,304) ( 195,304) - توزيعات األرباح المعتمدة 

 5,683,632 103,512 5,580,120  مدقق(ير )غ 2021 مارس 31الرصيد في 

 



 شركة قطر لصناعة األلمنيوم ش.م.ع.ق 
 2021  مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة  المختصر  الموحد  المرحلي النقدية  التدفقات بيان

 )ت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)جميع المبالغ بآالف الرياال  
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 المختصر   الموحد المرحلي النقدية التدفقات بيان
 

  

أشهر   ثالثةلفترة 
 المنتهية في  

 1202 مارس 13
 ألف لاير قطري

 أشهر ثالثة لفترة
  في المنتهية 

 2020 مارس 31
 قطري   لاير  ألف

 (غير مدقق) (غير مدقق)  

    نشطة التشغيلية التدفقات النقدية من األ 

 10,736 123,836  صافي ربح السنة  

    تعديالت لـ:  

 ( 13,231) ( 123,012)  حصة من أرباح مشروع مشترك  

 ( 616) (1,614)  إيرادات التمويل  

 ( 3,111) (790)   النقد المستخدم في العمليات 

 ( 2,001) (2,368)   المساهمة في الصندوق االجتماعي والرياضي مدفوعة 

 ( 5,112) (3,158)   صافي النقد ال مستخدم في األنشطة التشغيلية 

    
    الحركة في رأس المال العامل:  

 256 (1,412)  ذمم مدينة أخرى  

 ( 2,679) (3,312)  مبالغ مستحقة لطرف ذي عالقة  

 ( 571) (2,526)  ذمم دائنة أخرى  

 ( 8,106) (10,408)  في األنشطة التشغيلية  ةالمستخدم  يةالنقدالتدفقات صافي  

    

    التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية  

 - 81,900  توزيعات أرباح مستلمة من مشروع مشترك 

 62,660 ( 109,910)  يوم   90الحركة في ودائع ثابتة تستحق بعد  

 616 1,614  إيرادات التمويل  

 63,276 (26,396)  رية ( األنشطة االستثمامن ةالناتج ) في  ةالمستخدم  يةالنقدالتدفقات صافي  

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويليّة 

 (44,399) (158,121)  توزيعات أرباح مدفوعة 

 (11,402) (37,183)  الحركة في حساب توزيعات األرباح غير المطالب بها 

 ( 55,801) ( 195,304)  في األنشطة التمويلية  ةالمستخدم  يةلنقدالتدفقات اصافي  

    

 ( 631) ( 232,108)  وشبه النقد في النقد    صافي النقص

 5,405 233,361  النقد وشبه النقد في بداية الفترة 

النقد في نهاية الفترة النقد وشبه    1,253 4,774 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة قطر لصناعة األلمنيوم ش.م.ع.ق 
 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثة لفترة  المختصرة  الموحدة  اإليضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية

 )خالف ذلك )جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر 
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 وأنشطتها الشركة عن معلومات . 1
 

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

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

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

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

جوانب    المشاريع المرتبطة بها( والمشاركة في جميع أنواع معالجة و/ أو تصنيع المنتجات المعدنية بما في ذلك األلمنيوم وممارسة وتنفيذ مختلف
 ر سالسل التوريد والمنتجات، سواء داخل دولة قطر أو خارجها.ومراحل األنشطة المتعلقة بالمعادن والتعدين، بما في ذلك تطوي

 
 .2018ديسمبر  3وقد بدأت الشركة أنشطتها التجارية في  

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

 

 الملكية نسبة  العالقة  بلد التأسيس  اسم المنشأة 

    

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

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

( وشروط النظام األساسي الخاص بها  2015لعام    11من القانون رقم    207)تم استبدالها بالمادة    2002لعام    5التجارية القطري السابق رقم  
 لكيتها في قطالوم إلى الشركة. ، قامت قطر للبترول بنقل م2018. وخالل 36539تحت سجل تجاري رقم 

 
ه التجاري  وتتمثل األنشطة الرئيسية لقطالوم في إنتاج وبيع منتجات األلمنيوم التي ينتجها المسبك الموجود في مسيعيد. بدأ مصنع الشركة إنتاج

 .2010يناير  1في 
 

من قبل مجلس اإلدارة    2021  مارس   31أشهر المنتهية في    ثالثة  شركة لفترةللتم التصريح بإصدار هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة  
 .2021 أبريل 28بتاريخ 

 

 الهامة المحاسبية السياسات وملخص اإلعداد  أساس . 2
 

 أساس اإلعداد     2-1
 

للمعيار المحاسبي الدولي رقم    2021  مارس  31أشهر المنتهية في    ثالثةالمعلومات المالية المرحلية المختصرة عن فترة  تم إعداد     34وفقاً 
 "التقارير المالية المرحلية" وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية. 

 
ة بالبيانات المالية السنوية، ويتعين قراءتها جنبا إلى  المطلوب  واإلفصاحاتوال تشمل المعلومات المالية المرحلية المختصرة جميع المعلومات  

  31أشهر المنتهية في    ثالثة. إضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة  2020ديسمبر    31وية للشركة للسنة المنتهية في  جنب مع البيانات المالية السن
 .2021ديسمبر  31ة المنتهية في ، ليست بالضرورة مؤشراً للنتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالي2021 مارس

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

 ألف لاير قطري ما لم يذكر خالف ذلك.
 

 
 استخدام التقديرات واألحكام  2-2
 

م اإلدارة بإصدار أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر  ية المرحلية المختصرة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية أن تقويتطلب إعداد البيانات المال
هذه   عن  الفعليّة  النتائج  تختلف  وقد  والمصروفات.  واإليرادات  والمطلوبات  للموجودات  المسجلة  والمبالغ  المحاسبية  السياسات  تطبيق  على 

 التقديرات. 



 شركة قطر لصناعة األلمنيوم ش.م.ع.ق 
 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثة لفترة  المختصرة  الموحدة  اإليضاحات المتممة للمعلومات المالية المرحلية

 )خالف ذلك )جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر 
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ديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها التعديل  اجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر. يتم االعتراف بأي تعتتم مر

 أو في أي فترات مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت. 
 

 السياسات المحاسبية الهامة   2-3
 

نات المالية السنوية  مات المالية المرحلية المختصرة متطابقة مع تلك المتبعة في إعداد البيا تعتبر السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد المعلو
  .2020ديسمبر   31للشركة للسنة المنتهية في 

 

 المشترك   للمشروع الشامل والدخل الخسائر أو  األرباح بيان .3
 

 

أشهر   ثالثةلفترة 
  31المنتهية في 

 2021 مارس
 ألف لاير قطري

 أشهر ةثالث لفترة
  مارس 31 في المنتهية 

2020 
 قطري   لاير  ألف

 مدقق()غير  )غير مدقق( 
   

 1,129,386 1,277,345 إيرادات 

 6,010 3,993 إيرادات أخرى 

 1,135,396 1,281,338 إجمالي الدخل 

   

 ( 590,706) ( 563,097) مواد خام واستهالك الطاقة 

 ( 103,165) (89,056) رواتب وتكاليف تتعلق بالموظفين 

 ( 221,345) ( 221,585) استهالك وإطفاء 

 ( 3,141) (19,623) ممتلكات ومنشآت ومعداتخسارة استبعاد 

 ( 11,400) (14,567) تكلفة خدمة فنية 

 ( 83,920) (36,116) تكلفة التمويل 

 ( 95,257) (91,270) مصروفات أخرى

 26,462 246,024 الربح قبل الضريبة عن الفترة 

 - (85,948) ة الضريبة الحالي 

 26,462 160,076 الربح بعد الضريبة عن الفترة 

% 50 50%  نسبة ملكية الشركة   

 13,231 80,038 بعد الضريبة حصة الشركة من الربح  

 - 42,974 الضريبة من المشروع المشترك  إيراد 

مشترك ال  روعمش ال حصة من نتائج   123,012 13,231 

لضريبة و االستهالك و االطفاء حصة الشركة من الربح قبل الفائدة و ا   251,863 165,864 

 




