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تقرير مراقب الحسابات المستقل عن المعلومات المالية المرحلية المختصرة إلى مجلس إدارة شركة قطر
لصناعة األلومنيوم ش.م.ع.ق
مقدمة
لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المختصر المرفق لشركة قطر لصناعة األلومنيوم ش.م.ع.ق ("الشركة") كما في  30يونيو  2021والبيانات المالية
المرحلية المختصرة لألرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن فترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ،
واإليضاحات التفسيرية .تعد اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم " 34التقارير المالية
المرحلية" .وتنحصر مسؤوليتنا في إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة اعتمادا على عملية المراجعة التي قمنا بها.

نطاق المراجعة
قمنا بإجراء مراجعتنا وفقا ً للمعيار الدولي للمراجعة رقم " 2410مراجعة المعلومات المالية المرحلية من خالل مراقب حسابات مستقل للمنشأة" .وتتض ّمن مراجعة
المعلومات المالية المرحلية االستفسار بشكل أساسي من األفراد المسؤولين عن األمور الماليّة والمحاسبيّة وتطبيق إجراءات التحليل وإجراءات المراجعة األخرى.
وتقل إجراءات عملية المراجعة في نطاقها عن إجراءات عملية التدقيق والتي تتم وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية ،وبالتالي ال تمكننا من الحصول على التأكيد الالزم
باكتشاف جميع األمور الجوهرية التي يمكن اكتشافها أثناء عملية التدقيق ،وبالتالي فإننا ال نبدي رأي تدقيق.

النتيجة
استنادا ً إلى مراجعتنا ،فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستدعي االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقا ً
للمعيار المحاسبي الدولي رقم " 34التقارير المالية المرحلية".

عن برايس ووترهاوس كوبرز – فرع قطر
سجل هيئة قطر لألسواق المالية رقم 120155

مارك منتون
سجل مراقبي الحسابات رقم 364
الدوحة ،دولة قطر
 5أغسطس 2021

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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شركة قطر لصناعة األلومنيوم ش.م.ع.ق
المعلومات الماليّة المرحليّة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021
(جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلي المختصر
لفترة الستة أشهر
لفترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو المنتهية في  30يونيو
2020
2021
(ألف لاير قطري)
(ألف لاير قطري)
(مراجعة)
إيضاحات (مراجعة)
حصة من نتائج مشروع مشترك
مصروفات عمومية وإدارية
إيرادات الفوائد
إيرادات أخرى
صافي الربح للفترة

3

الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل للفترة
أرباح السهم األساسية والمخففة (لاير قطري)

6

287,955
()5,503
3,927
2,112
288,491

18,295
()5,769
870
1,246
14,642

288,491

14,642

0.052

0.003

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻﻔﺣﺎت ﻣن  6إﻟﻰ  13ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة.
إن تقرير المراجعة لمراقب الحسابات المستقل مدرج في الصفحة 1
3

شركة قطر لصناعة األلومنيوم ش.م.ع.ق
المعلومات الماليّة المرحليّة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021
(جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر
أرباح
مدورة
(ألف لاير قطري)

اإلجمالي
(ألف لاير قطري)

رأس
المال
(ألف لاير قطري)
5,580,120
-

138,433
14,642
14,642

5,718,553
14,642
14,642

توزيعات أرباح معتمدة
الرصيد في  30يونيو ( 2020مراجع)

5,580,120

()55,801
97,274

()55,801
5,677,394

الرصيد في  1يناير ( 2021مدقق)
ربح الفترة
الدخل الشامل اآلخر للفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة

5,580,120
-

الرصيد في  1يناير ( 2020مدقق)
ربح الفترة
الدخل الشامل اآلخر للفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة

معاملة مع أصحاب الحصص بصفتهم المالكيين:

174,980
288,491
288,491

5,755,100
288,491
288,491

معاملة مع أصحاب الحصص بصفتهم المالكيين:
توزيعات أرباح معتمدة

-

الرصيد في  30يونيو ( 2021مراجع)

5,580,120

()195,304
268,167

()195,304
5,848,287

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻﻔﺣﺎت ﻣن  6إﻟﻰ  13ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة.
إن تقرير المراجعة لمراقب الحسابات المستقل مدرج في الصفحة 1
4

شركة قطر لصناعة األلومنيوم ش.م.ع.ق
المعلومات الماليّة المرحليّة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021
(جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر
لفترة الستة أشهر
لفترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو المنتهية في  30يونيو
2020
2021
(ألف لاير قطري)
(ألف لاير قطري)
(مراجعة)
إيضاحات (مراجعة)
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي ربح السنة
تعديالت لـ:
حصة من أرباح مشروع مشترك
إيرادات تمويل

288,491

14,642

()287,955
()3,927
()3,391

()18,295
()870
()4,523

ذمم مدينة أخرى
مبالغ مستحقة إلى طرف ذي عالقة
ذمم دائنة أخرى
صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

()2,978
()2,249
()4,260
()12,878

723
()1,439
()3,143
()8,382

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
توزيعات أرباح مستلمة من مشروع مشترك
استثمار ودائع ثابتة
استحقاق ودائع ثابتة األجل
إيرادات تمويل
صافي النقد (المستخدم في) /الناتج من األنشطة االستثمارية

191,099
()393,850
174,740
3,927
()24,084

()10,940
73,600
870
63,530

التدفقات النقدية من األنشطة التمويليّة
توزيعات أرباح مدفوعة
حركة في حساب توزيعات األرباح غير المطالب بها
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()166,897
()28,407
()195,304

()46,027
()9,774
()55,801

صافي النقص في النقد وشبه النقد
النقد وشبه النقد في بداية الفترة
النقد وشبه النقد في نهاية الفترة

()232,266
233,361
1,095

()653
5,405
4,752

3

الحركة في رأس المال العامل:

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻﻔﺣﺎت ﻣن  6إﻟﻰ  13ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة.
إن تقرير المراجعة لمراقب الحسابات المستقل مدرج في الصفحة 1
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شركة قطر لصناعة األلومنيوم ش.م.ع.ق
المعلومات الماليّة المرحليّة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021
(جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)

.1

معلومات عن الشركة وأنشطتها
شركة قطر لصناعة األلومنيوم ش"( .الشركة" أو "قامكو") مسجلة ومؤسسة في قطر تحت سجل تجاري رقم  126659كشركة مساهمة قطرية عامة
من قبل المساهم المؤسس ،قطر للبترول .إن الشركة مدرجة في سوق قطر لألوراق المالية وتخضع ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم 11
لعام  2015ولوائح هيئة قطر لألسواق المالية وبورصة قطر لألوراق المالية.
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.
ي تمثل النشاط الرئيسي للشركة في إنشاء وإدارة و امتالك 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
يبين الجدول التالي المشروع المشترك للشركة والمدرج في المعلومات المالية المرحلية المختصرة كالتالي:

اسم المنشأة
قطر ألومنيوم المحدودة ش.م.ق.خ.

بلد التأسيس

العالقة

نسبة الملكية

قطر

مشروع مشترك

%50

تم تسجيل شركة قطر لأللمنيوم المحدودة ش.م.ق.خ( .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  .36539وخالل  ،2018قامت قطر للبترول بنقل ملكيتها في قطالوم إلى الشركة.
و تتمثل األنشطة الرئيسية لقطالوم في إنتاج وبيع منتجات األلومنيوم التي ينتجها المسبك الموجود في مسيعيد .بدأ مصنع قطالوم إنتاجه التجاري في 1
يناير .2010
ت م التصريح بإصدار هذه المعلومات المالية المرحلية المختصرة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  2021من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ
 5أغسطس .2021

.2

أساس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة
1-2

أساس اإلعداد

ت م إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة عن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  2021وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم " 34التقارير
المالية المرحلية" وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية.
و ال تشمل المعلومات المالية المرحلية المختصرة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة بالبيانات المالية السنوية ،ويتعين قراءتها جنبا إلى جنب مع
البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2020إضافة إلى ذلك ،فإن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  ،2021ليست
بالضرورة مؤشراً للنتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2021
تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة باللاير القطري ،وهو عملة العرض والعملة الوظيفية للشركة وتم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف لاير
قطري ما لم يذكر خالف ذلك.

6

شركة قطر لصناعة األلومنيوم ش.م.ع.ق
المعلومات الماليّة المرحليّة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021
(جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)
2-2

استخدام التقديرات واألحكام

يتطلب إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة 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.
و بصفة خاصة ،فإن المعلومات المتعلقة بالمجاالت الهامة لتقدير حاالت عدم التأكد من التقدير واألحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية التي لها
أكبر األثر على المبالغ المعترف بها في المعلومات المالية المرحلية المختصرة يتم إدراجها في اإليضاح رقم .12
3-2

السياسات المحاسبية الهامة

ت توافق السياسات المحاسبية وسياسة إدارة المخاطر للشركة مع تلك المعروضة في البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020

.1

المعايير والتفسيرات الجديدة التي تم تطبيقها خالل الفترة

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

.2

المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد

لقد تم نشر بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ليست إلزامية لف ترة التقرير الحالية ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر من قبل الشركة .وليس
من المتوقع أن يكون لهذه المعايير تأثير بشكل مادي على الشركة في فترات التقرير الحالية أو المستقبلية وعلى معامالتها المستقبلية المتوقعة .إن
الشركة بصدد تقييم تأثير هذه المعايير الجديدة.

.3

االستثمار في مشروع مشترك
كانت الحركة في االستثمارات في المشروع المشترك على النحو التالي:

لفترة الستة أشهر المنتهية في
الرصيد في بداية الفترة
حصة من نتائج مشروع مشترك
توزيعات أرباح مستلمة من المشروع المشترك
في  30يونيو

 30يونيو
2021
(ألف لاير قطري(
(مراجعة)
5,357,147
287,955
()191,099
5,454,003
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شركة قطر لصناعة األلومنيوم ش.م.ع.ق
المعلومات الماليّة المرحليّة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021
(جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)
يظهر التالي المعلومات المالية للمشروع المشترك:
بيان المركز المالي للمشروع المشترك
 30يونيو 2021
كما في

(ألف لاير قطري(
(مراجعة)

 31ديسمبر 2020
(ألف لاير قطري(
(مدققة)

(معدلة)

موجودات متداولة
موجودات غير متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غير متداولة
حقوق الملكية

2,749,692
12,581,267
()616,860
()5,204,224
9,509,875

2,336,640
12,829,890
()512,701
()5,134,872
9,518,957

نسبة ملكية الشركة
حصة الشركة من حقوق الملكية
تعديل ضريبي (اإليضاح )11
شهرة
استثمار في مشروع مشترك

%50
4,754,937
()124,544
823,610
5,454,003

%50
4,759,479
()225,942
823,610
5,357,147

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل االخر للمشروع المشترك
لفترة
لفترة
الستة أشهر المنتهية الستة أشهر المنتهية في
في  30يونيو  30 2021يونيو 2020
(ألف لاير قطري)
(ألف لاير قطري)
(مراجعة)
(مراجعة)

(معدلة)

إيرادات
إيرادات أخرى
إجمالي الدخل

2,705,590
6,850
2,712,440

2,242,047
6,221
2,248,268

مواد خام واستهالك الطاقة
رواتب وتكاليف تتعلق بالموظفين
استهالك وإطفاء
خسارة استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات
تكلفة خدمة فنية
تكلفة التمويل
مصروفات أخرى
الربح قبل الضريبة
ضريبة الدخل الحالية
إيراد (/مصروف) الضريبة المؤجلة
صافي الربح

()1,188,544
()185,425
()440,458
()27,231
()31,526
()71,679
()191,668
575,909
()197,073
()5,718
373,118

()1,211,170
()207,866
()447,811
()13,257
()22,157
()127,735
()181,683
36,589
5,205
41,794

نسبة ملكية الشركة

%50

حصة الشركة من الربح للفترة قبل التعديل الضريبي
تعديل ضريبي (اإليضاح )11
حصة الشركة من الربح للفترة

186,559
101,396

20,897
()2,602

287,955

18,295

ح صة الشركة من الربح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء المعدل

557,639

312,697

%50

تم تعديل حصة الشركة في الربح من المشروع المشترك قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء لعكس خسارة استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات
بمبلغ  13.6مليون لاير قطري ( 6.6 :2020مليون لاير قطري).
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شركة قطر لصناعة األلومنيوم ش.م.ع.ق
المعلومات الماليّة المرحليّة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021
(جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)
إفصاحات إضافية للمشروع المشترك
 30يونيو 2021
كما في

(ألف لاير قطري(
(مراجعة)

نقد وأرصدة بنكية
مطلوبات مالية متداولة (باستبعاد الذمم الدائنة التجارية واألخرى والمخصصات)
مطلوبات مالية متداولة (باستبعاد الذمم الدائنة التجارية واألخرى والمخصصات)
استهالك وإطفاء
ضريبة مستحقة الدفع

833,909
318,329
5,132,280
440,455
228,421

 31ديسمبر 2020
(ألف لاير قطري(
(مدققة)
663,073
184,541
5,060,401
447,811
62,775

ب موجب اتفاقية المشروع المشترك ،استفاد المشروع المشترك من إعفاء ضريبي حتى السنة العاشرة للعمليات التجارية التي انتهت في  19سبتمبر .2020
بعد انقضاء فترة اإلعفاء الضريبي ،يتحمل المشروع المشترك الضريبة وفقًا لقانون ضريبة الدخل القطري.
خالل الفترة ،قام المشروع المشترك بتعديل المعلومات المالية المقارنة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  - 8السياسات المحاسبية والتغيرات في
التقديرات المحاسبية واألخطاء  -الحتساب موجودات الضريبة المؤجلة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  - 12ضريبة الدخل  -الناشئة عن الفروق
المؤقتة التي لم يتم تسجيلها سابقًا.
لم يؤثر التعديل على حصة الشركة في المشروع المشترك بسبب تسجيل الشركة لحصتها في المشروع المشترك على أساس ما قبل الضريبة (إيضاح
.)11
االرتباطات الرأسمالية والمطلوبات المحتملة
يبين الجدول التالي حصة الشركة في االرتباطات والمطلوبات المحتملة للمشروع المشترك كالتالي:
 30يونيو 2021
(ألف لاير قطري(
(مراجعة)
االرتباطات الرأسمالية
المطلوبات المحتملة
خطابات االعتماد
ضمانات بنكية

.4

 31ديسمبر 2020
(ألف لاير قطري(
(مدققة)

361,658

87,899

36,225
3,041

50,150

النقد وشبه النقد
 30يونيو 2021
كما في

(ألف لاير قطري)
(مراجعة)

نقد وشبه النقد

1,095

 31ديسمبر 2020
)ألف لاير قطري(
(مدققة)
233,361

 1-4الودائع واألرصدة البنكية األخرى
 30يونيو 2021
كما في

(ألف لاير قطري)
(مراجعة)

ودائع ثابتة تستحق بعد  90يوما
حساب األرصدة البنكية المقيدة -حساب توزيعات األرباح

393,850
59,965
453,815

 31ديسمبر 2020
)ألف لاير قطري(
(مدققة)
174,740
31,558
206,298
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شركة قطر لصناعة األلومنيوم ش.م.ع.ق
المعلومات الماليّة المرحليّة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021
(جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)

.5

رأس المال
 30يونيو 2021
كما في
مصرح به ومصدر ومدفوع بالكامل:
 5,580,120,000سهم بواقع  1لاير قطري لكل سهم

(ألف لاير قطري)
(مراجعة)
5,580,120

 31ديسمبر 2020
)ألف لاير قطري(
(مدققة)
5,580,120

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

ربحية السهم األساسية والمخفضة
يتم احتساب ربحية السهم الواحد األساسية والمخفضة بقسمة أرباح الفترة العائدة إلى حملة حقوق الملكية بالشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم
المستحقة خالل الفترة كالتالي:
ويظهر التالي بيانات الدخل واألسهم المستخدمة في حسابات ربحية السهم األساسية والمخفضة:
لفترة الستة أشهر
لفترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو المنتهية في  30يونيو
2020
2021
(مراجعة)
(مراجعة)
الربح العائد إلى حملة حقوق الملكية بالشركة للفترة (لاير قطري) (باآلالف)
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة (باآلالف) (إيضاح )5
ربحية السهم األساسية والمخفضة (باللاير القطري للسهم الواحد)

288,491
5,580,120
0.052

14,642
5,580,120
0.003

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

.7

توزيعات األرباح
في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في  3مارس  ،2021وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بقيمة  0.035لاير قطري لكل سهم بإجمالي
 195.3مليون لاير قطري ( 55.8 :2020مليون لاير قطري).
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شركة قطر لصناعة األلومنيوم ش.م.ع.ق
المعلومات الماليّة المرحليّة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021
(جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)

.8

األطراف ذات العالقة
ت مثل 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 معامالت الطرف ذي العالقة المدرجة في بيان الدخل المرحلي المختصر للفترة كما يلي:
لفترة الستة أشهر
لفترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو المنتهية في  30يونيو
2020
2021
(ألف لاير قطري)
(ألف لاير قطري)
(مراجعة)
(مراجعة)
أتعاب خدمات لقطر للبترول

2,455

2,878

أرصدة الطرف ذي العالقة:
فيما يلي أرصدة الطرف ذي العالقة المدرجة في بيان المركز المالي المرحلي المختصر:
مبالغ مستحقة لطرف ذي عالقة:
 30يونيو 2021

كما في
قطر للبترول

طبيعة العالقة
مساهم

(ألف لاير قطري)
(مراجعة)
2,477

 31ديسمبر 2020
)ألف لاير قطري(
(مدققة)
4,726

تعويضات مدفوعة لموظفي اإلدارة العليا
يوضح الجدول التالي مكافآت موظفي اإلدارة العليا خالل الفترة:
لفترة الستة أشهر
لفترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو المنتهية في  30يونيو
2020
( 2021ألف لاير
(ألف لاير قطري)
قطري)
(مراجعة)
(مراجعة)
مخصص منافع قصيرة األجل (تشمل أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة)

.9

1,568

1,650

الذمم الدائنة األخرى
كما في

توزيعات أرباح مستحقة
اشتراكات الصندوق االجتماعي المستحقة
مستحقات

 30يونيو 2021

 31ديسمبر 2020

(ألف لاير قطري)
(مراجعة)

)ألف لاير قطري(
(مدققة)

59,965
1,692
61,657

31,558
2,368
3,584
37,510
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شركة قطر لصناعة األلومنيوم ش.م.ع.ق
المعلومات الماليّة المرحليّة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021
(جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)

 .10احتياطي قانوني
ي نص 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.

 .11ضريبة الدخل
إن أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻌﻔﺎة ﻣن ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﻘطري رﻗم  24ﻟﺳﻧﺔ  .2018وﻣﻊ ذﻟك ،ﻛﺎﻧت أرﺑﺎح اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك
ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣطﺑﻖ ﻓﻲ ﻗطر ﻛﻣﺎ ھو ﻣذﻛور ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﺻدﯾﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣﺟﻠس
اﻟوزراء رﻗم  38ﻟﺳﻧﺔ . 2008
ﺧﻼل  ،2020ﺗوﺻﻠت ﺷرﻛﺔ ﻗطر ﻟﻠﺑﺗرول (اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺷرﻛﺔ) ووزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻣن ﺧﻼل ﻣذﻛرة ﺗﻔﺎھم ("ﻣذﻛرة
اﻟﺗﻔﺎھم")  .ﺗﻣﻧﺢ ﻣذﻛرة اﻟﺗﻔﺎھم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﺳﺗرداد ﺣﺻﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك.
وﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧﺣو ،ﯾﺣﻖ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﻗﺑل اﻟﺿراﺋب ﻣن اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،وﺑﺗطﺑﯾﻖ ﻣﺑﺎدئ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﻣوﺟب
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم " 28اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت زﻣﯾﻠﺔ وﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺷﺗرﻛﺔ" ،ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﺣﺻﺗﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎﻟوم ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ .ﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك اﻹﻋﺗراف ﺑﺗﻌدﯾل ﺿرﯾﺑﻲ ﻗدرة  124.5ﻣﻠﯾون ﷼ ﻗطري ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ 3۰ﯾوﻧﯾو .2021
وستقوم وزارة المالية بعد ذلك بدفع حصة شركة قامكو من الضرائب إلى الهيئة العامة للضرائب.

 .12األحكام 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 الت ي ال تظهر بسهولة من مصادر أخرى .وتستند التقديرات واالفتراضات 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) ،وخلصت إلى أن الترتيب المشترك هو مشروع مشترك 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 "، 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.
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شركة قطر لصناعة األلومنيوم ش.م.ع.ق
المعلومات الماليّة المرحليّة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021
(جميع المبالغ بآالف الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك)
ق د 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 المحطة 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 تقديرا ً 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 قامكو 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
تقييم االنخفاض في قيمة االستثمارات في المشاريع المشتركة
تقوم الشركة بتقييم االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية ،ال سيما استثمارها في المشاريع المشتركة ،عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف
إلى أن القيمة الدفترية لألصل غير المالي قد ال تكون قابلة لالسترداد.
تتضمن العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مراجعة لالنخفاض في القيمة أدلة من مصادر داخلية وخارجية تتعلق بالتغيرات في البيئة التكنولوجية أو السوقية
أو االقتصادية أو القانونية التي تعمل فيها الشركة واألداء االقتصادي للموجودات.
بنا ًء على التقييم الذي تم إجراؤه كما في  30يونيو  ، 2021لم يتم تحديد أي مؤشرات لالنخفاض في القيمة ،وبالتالي لم يتم إجراء اختبار تفصيلي
لالنخفاض في القيمة.
وضع ضريبة الدخل
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