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إيضاح بشأن إجراءات المشاركة والتصويت في االجتماع

تقرير مجلس إدارة شركة صناعات قطر )2020(

مالحظات

1 - سماع كلمة سعادة رئيس مجلس اإلدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
2 - سماع تقرير مجلس اإلدارة حول نشاط الشركة واألداء المالي للسنة المالية المنتهية في 
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المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
4 - مناقشة البيانات المالية الُموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة 

عليها.
5 - عرض تقرير حوكمة الشركة لسنة 2020 والمصادقة عليه.

6 - الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2020 بواقع 
0٫33 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 33 % من القيمة االسمية للسهم.

7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خالل السنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتحديد مكافآتهم.

8 - تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتحديد أتعابهم.

يتعين على المساهمين الذين يرغبون في حضور االجتماع إلكترونيًا إرسال البيانات والوثائق التالية على عنوان 
iq@qp.com.qa :البريد اإللكتروني التالي

)1( صورة من وثيقة الهوية )بطاقة اثبات الشخصية القطرية أو جواز السفر( - )2( رقم الهاتف الجوال - )3( رقم 
المساهم الصادر عن بورصة قطر - )4(  صورة من سند التوكيل والوثائق الداعمة لممثلي األفراد والشركات

أبدوا  الذين  المساهمين  إلى  اإللكتروني  البريد  خالل  من   ”Zoom“ زووم  لتطبيق  رابط  إرسال  األمر  بادئ  في  سيتم 
رغبتهم في حضور االجتماع وتلقت الشركة بيانات االتصال بهم. ويتعين على المساهم التسجيل في االجتماع 
عقب استالمه الرابط. وبعد استكمال عملية التسجيل، سيتم إرسال رابط آخر للمساهم يوجه من خالله إلى غرفة 

.”Zoom“ االجتماع اإللكتروني على تطبيق زووم

تبدأ عملية التسجيل يوم انعقاد االجتماع في تمام الساعة 2:30 من بعد الظهر بتوقيت الدوحة. وُيرجى من 
المساهمين الذين يعتزمون حضور هذا االجتماع إرسال بياناتهم مبكرًا حتى يمكنهم التسجيل في الوقت المحدد.

ويمكن للحاضرين مناقشة بنود جدول األعمال وتوجيه ما لديهم من أسئلة إلى مجلس اإلدارة أو المدقق 
الخارجي إلكترونيًا، وذلك بإرسال األسئلة أو التعليقات من خالل نافذة المحادثة المتوافرة على تطبيق زووم 

“Zoom” أثناء االجتماع.
وفيما يتعلق بالتصويت على بنود جدول أعمال االجتماع، فإن أي مساهم لديه اعتراض على أحد البنود يتعين 
عليه الضغط على زر “Raise Hand” المتوافر على تطبيق  زووم “Zoom” إلبداء اعتراضه أثناء عملية التصويت على 

البند. ويعتبر عدم الضغط على زر “Raise Hand” بمثابة موافقة على البند من جدول األعمال.

من  آخر  مساهم  تفويض  للمساهم  فيحق  شخصيًا،  الحضور  تعذر  حالة  في     -  1
العامة.  الجمعية  اجتماع  في  عنه  نيابة  والتصويت  الحضور  في  الشركة  مساهمي 
ويتم هذا التفويض باستخدام سند التوكيل الذي يمكن الحصول عليه بزيارة الموقع 

.  www.iq.com.qa اإللكتروني للشركة وهو
2 -  يرجى إرسال سند التوكيل بعد استكماله وتوقيعه إلى شركة صناعات قطر قبل 48 

ساعة على األقل من موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة.
3 -  ال يجوز تعيين مفوض إذ أدى هذا التعيين إلى أن يصبح المفوض ممثاًل ألكثر من )5( 
بالمائة من أسهم رأس مال الشركة عند جمع أسهم الشخص الذي يعين كمفوض 

وأسهم الموكل.
مساهمي  من  أكثر  أو  واحد  مساهم  )بالوكالة(  يمثل  أن  نفسه  للمساهم  يجوز     -  4

الشركة، وذلك طبقًا لما ورد بالنظام األساسي للشركة.
5 -   يعتبر هذا اإلشعار بمثابة إعالن للسادة المساهمين دون الحاجة الى إرسال دعوات 
الجمعية  قرار  على  بناًء  للشركة  األساسي  النظام  تعديل  بموجب  العادي  بالبريد 

العامة غير العادية الصادر في 19 أبريل 2009.
سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

المالي  األداء  عن   2020 لعام  السنوي  تقريره  يقدم  أن  اإلدارة  مجلس  َيُسر 
والتشغيلي لشركة صناعات قطر، إحدى المجموعات الصناعية الرائدة بالمنطقة 
الكيماوية  واألسمدة  البتروكيماوية  المنتجات  من  كبيرة  مجموعة  إنتاج  في 

والحديد والصلب.
مقدمة

تاريخها،  طوال  المجموعة  على  مرت  التي  األعوام  أصعب  من   2020 عام  كان 
حيث تراجعت أسعار النفط وتفشت الجائحة العالمية وتزايدت شكوك الجهات 
المستهلكة، األمر الذي أثر برمته تأثيرًا كبيرًا على أدائنا المالي والتشغيلي. وبرغم 
من  التحديات  هذه  معظم  أثر  من  تخفف  أن  المجموعة  استطاعت  فقد  ذلك، 

خالل اعتماد استراتيجيات جديدة لتحقق بذلك أداًء ماليًا وتشغيليًا متميزًا.
المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي

شهدت  حيث  اإلطالق،  على  الضربات  أكبر  من  واحدة  العالمي  االقتصاد  واجه 
مختلف  في  اإلغالق  إجراءات  فرض  عقب  كبيرًا  تباطؤًا  العالمية  االقتصادات 
بلدان العالم، هذا باإلضافة إلى انكماش معدل نمو إجمالي الناتج المحلي لدى 

معظم االقتصادات الرئيسية طوال عام 2020.
العقدين  خالل  لها  مستوى  أدنى  والمالية  االقتصادية  المؤشرات  كافة  وبلغت 
أوائل  للبرميل  أمريكيًا  دوالرًا   20 دون  ما  إلى  النفط  أسعار  وانخفضت  األخيرين. 
تراجع  التي أسفرت فعليًا عن  2020 في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا  عام 
معظم  طبقت  أن  بعد  وذلك  البتروكيماوية،  والمشتقات  النفط  على  الطلب 
بلدان العالم إجراءات اإلغالق وتوقفت األنشطة الصناعية. وهكذا، فقد فرضت 
تلك الظروف المناوئة ضغطًا كبيرًا على أسعار منتجاتنا من البتروكيماويات، األمر 

الذي أثر بدوره على األداء المالي للمجموعة.
بوادر   2020 عام  من  األخيرة  الفترة  خالل  أعمالنا  أنشطة  أبدت  فقد  ذلك،  وبرغم 
مبكرة على التعافي في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام وإطالق برامج تحفيزية 
في الغرب والتخفيف من حدة إجراءات اإلغالق في مختلف بلدان العالم، غير أن 
مخاطر األعمال، السيما تلك المتعلقة بفيروس كورونا، ستظل ماثلة إلى أن يتم 

القضاء على الجائحة تمامًا. 
آخر المستجدات بشأن االستراتيجية

انخفاض  من  خارجية  ظروف  عليها  فرضتها  هائلة  لتحديات  تعرضها  ظل  في 
األسعار وتراجع الطلب وزيادة المنافسة وفرض قيود على الشحن واللوجستيات، 
اعتمدت المجموعة عدة استراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل بهدف 
تعظيم قيمة قطاعات أعمالها على األجل الطويل. وتضمنت هذه االستراتيجيات 

ما يلي:
الحالي  برنامجها  إلى  باإلضافة  العاملة:  والقوى  التشغيلية  التكاليف  ترشيد   •
على  والتركيز  االهتمام  من  مزيدًا  المجموعة  أبدت  فقد  بالترشيد،  المعني 
المنتجة  الشركات  ضمن  تظل  وحتى  والفاعلية.  التكلفة  حيث  من  الكفاءة 
بأهداف  التكاليف  لخفض  تدابيرًا  المجموعة  وضعت  تكاليفها،  في  المقتصدة 
بعض  في  وتم  التنفيذية.  القيادة  ِقَبل  من  مباشرة  توجيهات  على  بناًء  محددة 
الحاالت تأجيل عمليات اإلنفاق إلى فترات أخرى، األمر الذي سيعاد تقييمه فور أن 

تتحسن الظروف االقتصادية؛ 
للعرض  دقيقة  مراجعة  بعد  والصلب:  الحديد  إلنتاج  وحدات  تشغيل  إيقاف   •
والطلب على الحديد والصلب على األجل الطويل في السوقين المحلية والدولية 
الحديد  من  اإلنتاجية  طاقتها  خفض  المجموعة  قررت  التنافسي،  والوضع 
هذا  أن  إلى  التوقعات  وتشير  التصميمية.  طاقتها  من   %50 حوالي  إلى  والصلب 
القرار بخفض الطاقة اإلنتاجية إلى النصف لن يعزز من أرباح المجموعة فحسب، 
بل سيساعد القطاع أيضًا في زيادة التركيز على السوق المحلية التي تتوافر فيها 
هوامش أكبر من تلك التي يمكن أن توجد في أسواق دولية. وبهذا القرار، تتوقع 
والقوى  العامة  الخدمات  تكاليف  في  كبيرة  وفورات  تحقيق  أيضًا  المجموعة 

العاملة وصيانة المرافق على األجل الطويل، وغيرها من تكاليف تشغيلية؛
تسويق  مهام  إعادة  المجموعة  قررت  والصلب:  الحديد  تسويق  مهام  نقل   •
منتجات الحديد والصلب إلى قطر ستيل، األمر الذي من شأنه تحقيق المزيد من 
الكفاءة على مستوى التكاليف، حيث سينصب تركيز قطر ستيل على المبيعات 
أن  المتوقع  الدولية. عالوة على ذلك، فمن  المحلية فقط مع تقليص مبيعاتها 

تتحقق وفورات في رسوم التسويق والنفقات اللوجستية؛
قررت   :)MTBE( اإلثير  بيوتايل  ميثايل  ثالثي  إنتاج  لمرفق  مؤقت  تشغيل  إيقاف   •
المجموعة وألسباب تجارية إيقاف تشغيل مرفق إنتاج ثالثي ميثايل بيوتايل اإلثير 
لبضعة أيام في مرتين، حيث انخفضت أسعار ثالثي ميثايل بيوتايل اإلثير انخفاضًا 
العالمية من استرداد  المنتجة  الشركات  كبيرًا وبلغت مستوى لم تتمكن عنده 
تكاليف التشغيل النقدية. وقد استأنفت مؤخرًا مرافق إنتاج ثالثي ميثايل بيوتايل 
اإلثير عملياتها، علمًا بأن إيقاف تشغيلها المؤقت لم يكن ذا تأثير كبير بالنظر إلى 

إجمالي مساهمتها في أحجام المجموعة؛
وشركة  )قافكو(  الكيماوية  لألسمدة  قطر  شركة  في  األقلية  حصة  شراء   •
قطر للميالمين وإبرام اتفاقية جديدة لتوريد الغاز: في إطار خطتها االستراتيجية 
طويلة األجل، أبرمت المجموعة مع قطر للبترول صفقة لشراء حصة تبلغ نسبتها 
نسبتها  تبلغ  أخرى  وحصة  )قافكو(  الكيماوية  لألسمدة  قطر  شركة  في   %25
استراتيجية  أهمية  الصفقتين  هاتين  وتشكل  للميالمين.  قطر  شركة  في   %40
للمجموعة، إذ توفران لها السلطة الكاملة في اتخاذ القرارات المعنية بالتشغيل 
أتاحت  العالم من موقع واحد. كما  لليوريا في  واالستثمار والتمويل ألكبر منتج 
لتوريد  للبترول  قطر  مع  اتفاقية  إبرام  إمكانية  أيضًا  للمجموعة  الشراء  عملية 
الغاز بشروط أكثر مالئمة. ومن المتوقع أن تعود هذه االتفاقية على المجموعة 

بفوائد مالية إضافية من خالل زيادة هوامش األرباح.

آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا
فرضت جائحة فيروس كورونا تحديات كبيرة على عمليات المجموعة، والمبيعات 
وقدرات  والتخزين،  اللوجستية،  والخدمات  والشحن،  اإلنتاج،  وتخطيط  والتسويق، 
االقتصادات  من  العديد  في  اإلغالق  إجراءات  أسفرت  وقد  واالئتمان.  النقد  إدارة 
في  متوقعة  غير  صعوبات  عن  للمجموعة،  رئيسية  أسواقًا  تعد  التي  الكبيرة، 

عمليات الشحن والتخزين، األمر الذي أثر بدوره على تخطيط اإلنتاج والعمليات.
وبرغم ذلك، فقد استطاع وكيلنا التسويقي، شركة »منتجات«، التغلب على هذه 
التحديات سريعًا، وذلك من خالل تنفيذ استراتيجيات عمل مختلفة، منها تجهيز 
وحدات تخزين عائمة وتعزيز إدارة عالقات العمالء، هذا فضاًل عن تحديد تعامالت 
تجارية بديلة وتحويل المنتجات من خالل التبديل بين المنتجات والعمالء والبلدان 

والمناطق.
التوجيهات  لتقديم  دوريًا  تجتمع  األزمة  إلدارة  لجانًا  المجموعة  أنشأت  كما 
استنادًا إلى التعليمات الصادرة من اللجنة العليا إلدارة األزمات ووفقًا للمتطلبات 
التشغيلية. وقد كان تأثير الجائحة على عمليات المجموعة وإنتاجها محدودًا، بل 
إن المجموعة في واقع األمر لم تقم بإيقاف تشغيل أيًا من مرافقها اإلنتاجية 
ميثايل  ثالثي  إنتاج  مرفق  باستثناء  كورونا،  فيروس  جراء  بالطلب  تتعلق  ألسباب 
لها  المخطط  الشاملة  الصيانة  عمليات  جميع  بنجاح  أيضًا  وأنجزت  اإلثير،  بيوتايل 

وفقًا لجداولها الزمنية المحددة في الموازنة التقديرية.
الميزات التنافسية

تحظى المجموعة بوضع ريادي ضمن الشركات الكبيرة ذات المنتجات المتنوعة 
تتمتع  التي  التنافسية  الميزات  من  العديد  بفضل  وذلك  العالمية،  األسواق  في 
الميزات  هذه  وتكفل  والمالي.  والتشغيلي  االستراتيجي  المستوى  على  بها 
للمجموعة المرونة المطلوبة في الظروف االقتصادية الصعبة بما يدعمها في 
والضرائب  الفوائد  احتساب  قبل  لألرباح  جيدة  هوامش  تحقيق  على  المحافظة 
الحرة  النقدية  التدفقات  واإلهالك واالستهالك، بل وتحقيق مستويات قوية من 

حتى في أحلك الظروف، كالتي شهدناها خالل عام 2020.
وتستمد المجموعة هذه الميزات التنافسية من امتالكها ألصول تتسم بالكفاءة 
وتتم صيانتها على نحو جيد، باإلضافة إلى االستعانة بقوى عاملة مؤهلة ومدربة 
الطاقة  اللقيم، وتأمين عقود للحصول على  الحصول على  تدريبًا عاليًا، وضمان 
بأسعار تنافسية، وانخفاض تكاليفها التشغيلية، وتوافر ذراع تسويقي لمنتجاتها 
لديها  أن  هو  كله  ذلك  من  واألهم  الكيماوية،  واألسمدة  البتروكيماويات  من 
تدعم  ال  الميزات  وهذه  المستوى.  رفيعة  بخبرات  أعضاءه  يتمتع  عليا  إدارة  فريق 
الظروف  تفرضها  التي  التهديدات  حدة  من  التخفيف  في  فحسب  المجموعة 
ثقة  من  وتعزز  المنافسة  صدارة  في  أيضًا  تضعنا  إنها  بل  الصعبة،  االقتصادية 
اإلقراض  ومؤسسات  االئتماني  التصنيف  وكاالت  ومنها  فينا،  الخارجية  الجهات 

والمستثمرين.
ترشيد التكاليف واإلنتاج 

االقتصاد  مستوى  على  خارجية  بعوامل  كثيرًا  للمجموعة  المالي  األداء  يرتبط 
تم  التي  األهداف  تلك  على  تركيزها  المجموعة  واصلت  فقد  ثم  من  الكلي، 
تحديدها سابقًا بشأن ترشيد التكاليف والعمليات التشغيلية من أجل تعزيز األداء 

المالي والتشغيلي.
نفذت  فقد  الماضية،  األعوام  مدار  على  تنفيذها  تم  التي  التدابير  إلى  وباإلضافة 
اآلثار  الترشيدية لمعالجة  التدابير  من  أخرى  2020 مجموعة  خالل عام  المجموعة 
التشغيلية والمالية السلبية التي أسفرت عنها جائحة فيروس كورونا. وتضمنت 
الطاقة  وتعديل  العاملة،  للقوى  المالئم  الحجم  إلى  الوصول  التدابير  هذه 
التشغيلية بما يتوافق مع الطلب على األجل الطويل، وإدخال تعديالت على مزيج 
التقديرية.  التشغيل  رقابة صارمة على تكاليف  الخام، وفرض  المواد  محدد من 
وتضمن هذه المبادرات والتدابير للمجموعة تحقيق أرباح، حتى وإن كانت الظروف 
هوامش  من  قوية  مستويات  تحقيق  في  االستمرار  كذلك  األسواق،  في  صعبة 

األرباح. 
األداء المالي

للسنة  ريال قطري  11٫4 مليار  بواقع  إيرادات1  المجموعة إجمالي  اإليرادات: سجلت 
بالسنة  مقارنة   %17 نسبته  تبلغ  بانخفاض   ،2020 ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية 
الماضية. ومن ناحية أخرى، فقد بلغت اإليرادات المسجلة2 طبقًا  للمعيار الدولي 
إلعداد التقارير المالية رقم 11، ما يصل إلى 7٫4 مليار ريال قطري، بزيادة تبلغ نسبتها 

45% مقارنة بعام 2019.
التناسبي  التوحيد  طريقة  على  بناًء  )ليس   2020 عام  إيرادات  انخفاض  ويعود 
بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية( بصورة أساسية إلى عدة عوامل 
إعادة  عملية  إلى  أغلبها  في  الداخلية  العوامل  ُتعزى  حيث  وخارجية،  داخلية 
المواءمة االستراتيجية التي تم تنفيذ معظمها لتعزيز األداء التشغيلي والمالي 

للمجموعة على األجل الطويل.
بانخفاض  الماضي  بالعام  مقارنة  للمنتجات  الُمرجح  األسعار  متوسط  تأثر   -  1
الطلب  وانخفاض  العالمية  الجائحة  بسبب  الطلب  وتراجع  الخام  النفط  أسعار 

وتقليص اإلنفاق الحكومي. 
2 - انخفاض أحجام المبيعات نتيجة تراجع الطلب وإدخال تغييرات على بعض 
االتفاقيات الخاصة بمبيعات المنتجات الرئيسية للمجموعة، حيث أبرمت قافكو 
العمل  استمر   4:1 اإلنتاج  لخطوط  الغاز  لمعالجة  مؤقتة  اتفاقية   2020 عام  خالل 
بها حتى 31 يوليو 2020، ثم أبرمت اتفاقية جديدة لتوريد الغاز. وبحسب االتفاقية 
المؤقتة، كانت قافكو تسجل رسوم معالجة باإلضافة إلى هامش فقط، ولم 
ذات  واإليرادات  المبيعات  أحجام  كافة  المحاسبية  دفاترها  في  تسجل  تكن 
النفاذ  الغاز دخلت حيز  اتفاقية جديدة ُموحدة لتوريد  أبرمت قافكو  الصلة، ثم 

اعتبارًا من 1 أغسطس 2020.
3 - تأثر أحجام المبيعات بالتغييرات التي تم إدخالها على استراتيجية اإلنتاج في 
قطاع الحديد والصلب، حيث قررت المجموعة خفض طاقتها بغرض التركيز على 
طاقاتها  على  مؤقتًا  تعدياًل  المجموعة  أجرت  كما  غيرها.  دون  المحلية  السوق 
اإلنتاجية من اإلضافات البترولية خالل النصف األول من عام 2020، حيث انخفضت 

أسعار اإلضافات البترولية إلى أدنى مستوى لها.
واإلهالك  والضرائب  الفوائد  احتساب  قبل  األرباح  بلغت  والهوامش  األرباح 
 31 في  المنتهية  المالية  للسنة  قطري  ريال  مليارات   4٫0 إلى  يصل  ما  واالستهالك 
ُيعزى  الذي  األمر  الماضية،  بالسنة  تبلغ نسبته 5% مقارنة  بانخفاض   ،2020 ديسمبر 
في  الظروف  صعوبة  بسبب  المنتجات  أسعار  تراجع  منها  عوامل،  عدة  إلى 

األسواق، وانخفاض أحجام المبيعات نتيجة ضعف الطلب وانخفاض اإلنتاج. 
إلنتاج  مرافق  قيمة  لخفض  نقدية  غير  استثنائية  بمخصصات  أيضًا  النتائج  تأثرت 
القيمة قد  الناتجة عن خفض  الحديد والصلب والميالمين، غير أن هذه الخسائر 
عادلها جزئيًا تسجيل مكسب استثنائي لقيمة عادلة في بيان الدخل عقب شراء 
حصة في قافكو، حيث بلغ صافي المساهمة اإليجابية لهذا المكسب في أرباح 

المجموعة 31 مليون ريال قطري.
وقد بلغ صافي أرباح المجموعة لعام 2020 )المحتسب بشكل اعتيادي( ما يصل 
إلى 2٫1 مليار ريال قطري، بانخفاض تبلغ نسبته 19% مقارنة بالعام الماضي. وُيعزى 
هذا التباين غير اإليجابي مقارنة بالعام الماضي إلى نفس األسباب التي أدت إلى 
واالستهالك  واإلهالك  والضرائب  الفوائد  احتساب  قبل  األرباح  في  تباين  حدوث 
 2020 لعام  اعتيادي  بشكل  المحتسبة  األرباح  وتتضمن  الماضي.  بالعام  مقارنة 
عام  من  األولى  أشهر  للتسعة  قافكو  في   %25 نسبتها  تبلغ  التي  الحصة  أرباح 
المحتجزة  األرباح  ضمن  تسجيلها  تم  حيث  قطري،  ريال  مليون   113 بواقع   2020
بعد  األرباح،  صافي  ويبلغ   .2020 لعام  المنشورة  المالية  البيانات  في  للمجموعة 
استبعاد المبلغ المقدر بنحو 133 مليون ريال قطري، أي صافي األرباح المسجل في 
ريال قطري، بعائد على السهم  2٫0 مليار  إلى  2020، ما يصل  المالية لعام  البيانات 

بواقع 0٫33 ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
المركز المالي والقدرات الخاصة بتحقيق تدفقات نقدية 

إال  بالتحديات،  حافلة  أسواق  في  أعمالها  أنشطة  تدير  قطر  صناعات  أن  برغم 
الميزانية  حافظت  وقد  السيولة.  من  كبيرة  مستويات  تحقيق  في  استمرت  أنها 
في  السيولة  من  قوي  مستوى  سجلت  حيث  وضعها،  قوة  على  العمومية 
نهاية العام وبال ديون طويلة األجل، فيما بلغت األرصدة النقدية والمصرفية9٫8 
الملكية  حقوق  وإجمالي  المجموعة  أصول  إجمالي  ووصل  قطري.  ريال  مليار 
في  كما  التوالي  على  قطري  ريال  مليار  و33٫8  قطري  ريال  مليار   36٫0 المسجلين 

31 ديسمبر 2020.
شهادة  بمثابة  ُيعدان  لديها  السيولة  ومستوى  للمجموعة  المالي  المركز  إن 
وضعها  من  ُيعزز  الذي  األمر  نقدية،  تدفقات  تحقيق  على  القوية  قدرتها  تؤكد 
ضمان  في  ويدعمها  الصيانة،  بغرض  متوقعة  غير  تطفئة  عمليات  إجراء  عند 
بل ويمنحها  األرباح،  لتوزيع  باالتساق واالستدامة  المحافظة على سياسة تتسم 
أيضًا المرونة لدراسة فرص المشروعات الرأسمالية من أجل زيادة القيمة المضافة 

للمساهمين. 
من  يتكون  المجموعة  لدى  السيولة  من  كبيرًا  جزءًا  فإن  الحالي،  الوقت  وفي 
إيداعات قصيرة إلى متوسطة األجل لدى عدد من البنوك الُمصنفة ضمن الفئة 
للعام   %2٫73 بنسبة  سنويًا  عائدًا  اإليداعات  هذه  حققت  حيث  قطر،  داخل   ”A“

المالي 2020.
وقد تم استثمار هذه األموال في ودائع قصيرة ومتوسطة األجل باستحقاقات 
مختلفة، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية المجموعة بشأن إدارة السيولة ورأس 
وستستمر  المستقبلية.  والتشغيلي  الرأسمالي  اإلنفاق  وخطط  العامل  المال 
من  ووضعها  المالي  مركزها  وفاعلية  كفاءة  على  المحافظة  في  المجموعة 

حيث السيولة بما يوفر لها الثقة واالستمرارية في األوقات العصيبة.
بموجب القانون رقم 13 لسنة 2008 والذي يسري على جميع الشركات المساهمة 
القطرية المدرجة ذات األسهم المتداولة، كذلك اإليضاحات ذات الصلة الصادرة 
إلى  أرباحها  صافي  من   %2٫5 نسبته  ما  قطر  صناعات  خصصت  فقد   ،2011 عام 

صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية.
اإلنفاق الرأسمالي واالستثمارات

على  أساسية  بصورة  انصب  والذي   ،2020 لعام  الرأسمالي  اإلنفاق  إجمالي  بلغ 
عمليات الصيانة الشاملة في كافة قطاعات المجموعة، ما يصل إلى 0٫6 مليار ريال 
قطري، حيث تولي المجموعة اهتمامًا كبيرًا بعمليات الصيانة الشاملة المخطط 
لها من أجل تعزيز موثوقية المصانع وسالمتها. ولم يتم إجراء أي عمليات إنفاق 
إضافة  لإلنتاج.  معوقات  إزالة  أو  اإلنتاجية  الطاقة  بزيادة  تتعلق  كبيرة  رأسمالي 
إلى ذلك، فقد استثمرت المجموعة 3٫67 مليار ريال قطري في شراء حصة تبلغ 

نسبتها 25% في قافكو وحصة أخرى في شركة قطر للميالمين.
توزيع األرباح المقترح

المالية  للسنة  أرباح سنوية  توزيعات  بإجمالي  إدارة صناعات قطر  يوصي مجلس 
المنتهية في 31 ديسمبر 2020 يقدر بنحو 2٫0 مليار ريال قطري، وهو ما يعادل 0٫33 
ريال قطري للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 100%، وعائد توزيعات أرباح بنسبة 3٫0% وفقًا 

لسعر السهم في إغالق يوم 31 ديسمبر 2020.
الخاتمة

يتقدم مجلس اإلدارة بالشكر واالمتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى »حفظه اهلل ورعاه«، لرؤيته الحكيمة وتوجيهاته 
السديدة. ونتقدم بالشكر أيضًا إلى سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، 
وزير الدولة لشؤون الطاقة، رئيس مجلس إدارة صناعات قطر والعضو المنتدب، 
لرؤيته وقيادته، كما نشكر اإلدارة العليا لشركات المجموعة على إخالص والتزام 

موظفيها وتفانيهم الدائم في العمل.

إشعار إلى السادة مساهمي
 شركة صناعات قطر )ش.م.ع.ق.(

 يس��ر ش��ركة صناعات قطر أن تدعو الس��ادة المس��اهمين الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للش��ركة والمقرر عقده 
إلكترونيًا باستخدام تطبيق زووم » Zoom«، وذلك يوم االثنين الموافق 1 مارس 2021 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت 
الدوح��ة. وفي ح��ال عدم اكتمال نصاب الحضور، فس��يعقد اجتماع ثاِن إلكترونيًا باس��تخدام تطبي��ق زووم » Zoom«، وذلك يوم 

الثالثاء الموافق 2 مارس 2021 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت الدوحة.

iq@qp.com.qa أو مراسلتنا على البريد اإللكتروني www.iq.com.qa لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني

1 -   يتم احتساب إجمالي اإليرادات بجمع إيرادات الشركة التابعة المملوكة بالكامل مع الحصة من إيرادات المشاريع المشتركة المملوكة بشكل مباشر وغير مباشر
2 -   اإليرادات المسجلة = اإليرادات المسجلة في البيانات المالية لقافكو وقطر ستيل، وهما شركتين تابعتين مملوكتين بالكامل للمجموعة

3 -   المبالغ محتسبة ليس بناًء على طريقة التوحيد التناسبي بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية



 شركة صناعات قطر )ش.م.ع.ق.(
تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الرأي
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة صناعات قطر ش.م.ع.ق. )»الشركة«( وش�ركاتها التابعة )يشار إليهم جميعًا ب� 
»المجموعة«( والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2020 وكاًل من البيانات الموحدة للربح أو الخسارة وبيان الدخل 
الموحدة  المالية  البيانات  إيضاحات حول  التاريخ،  بذلك  المنتهية  للسنة  النقدية  والتدفقات  الملكية  والتغيرات في حقوق  األخر  الشامل 

وملخصًا للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات تفسيرية أخرى.
في رأينا، أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما 
في 31 ديسمبر  2020 وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير 

المالية.
أساس الرأي

لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات 
حول تدقيق البيانات المالية الموحدة في تقريرنا. كما أننا مستقلون عن المجموعة وفقًا لمعايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبين 
»قواعد السلوك للمحاسبين المهنيين« ووفقًا لمتطلبات قواعد السلوك المهني ذات العالقة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في دولة 
الثبوتية التي حصلنا عليها  بّينات التدقيق  إلتزمنا أيضًا بمسؤوليتنا األخالقية األخرى  وفقًا لهذه المتطلبات. ونعتقد بأن  قطر. هذا، وقد 

كافية ومالئمة لتوفر أساسًا لرأينا.  
أمور التدقيق الرئيسية

أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي، في تقديرنا المهني، كانت ذات أهمية كبيرة في أعمال التدقيق التي قمنا بها على البيانات 
المالية الموحدة للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وفي صياغة رأينا في هذا 

الشأن، ونحن ال نعرب عن رأي منفصل بخصوص هذه األمور.

معلومات أخرى
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من تقرير مجلس اإلدارة و التي تم الحصول 
عليها قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات باألضافة الي التقرير السنوي و الذي من المتوقع ان يكون متاحُا لنا بعد 

ذلك التاريخ . ال تتضمن المعلومات األخرى البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات الخاص بنا.
إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يغطي المعلومات األخرى وال ولن نعبر عن أي شكل من أشكال استنتاج 

التأكيد بشأنها.
 ، المحددة أعاله  المعلومات األخرى  ، فإن مسؤوليتنا هي قراءة  الموحدة  المالية  للبيانات  بتدقيقنا  فيما يتعلق 
المالية  البيانات  مع  جوهري  بشكل  متوافقة  غير  األخرى  المعلومات  كانت  إذا  فيما  النظر   ، بذلك  القيام  وعند 

الموحدة أو المعرفة التي حصلنا عليها أثناء التدقيق، أو غير ذلك. يبدو أنه تم تحريفه مادًيا.
تقرير  تاريخ  قبل  عليها  حصلنا  التي  األخرى  المعلومات  على  بناًء   ، به  قمنا  الذي  العمل  على  بناًء   ، استنتجنا  إذا 
، فنحن مطالبون باإلبالغ عن هذه الحقيقة.  ، أن هناك خطأ جوهرًيا في هذه المعلومات األخرى  المدقق هذا 

ليس لدينا ما نبلغ عنه في هذا الصدد.
عندما نقرأ التقرير السنوي الكامل ، إذا توصلنا إلى وجود خطأ جوهري فيه ، فنحن مطالبون بإبالغ األمر للمكلفين 

بالحوكمة.
مسؤوليات اإلدارة و المكلفون بالحوكمة عن البيانات المالية الموحدة

إن  اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير 
اإلدارة  تعتبرها   التي  الداخلية  الرقابة  بأنظمة  واإلحتفاظ  القطري  التجارية  الشركات  قانون  ومتطلبات  المالية 
ناشئة عن  الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت  المالية  البيانات  إعداد  ضرورية لغرض 

احتيال أو خطأ.
عند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن  اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على اإلستمرارية واإلفصاح، 
تنوي  لم  ما  المحاسبي،  اإلستمرارية  مب����دأ  وإعتماد  باإلستمراري�ة  المتعلقة  األمور  عن  مناسبًا،  ذلك  كان  متى 

اإلدارة تصفية المجموعة أو إيقاف أنشطتها، أو ال يوجد لديها بديل واقعي اال القيام بذلك.
إن المكلفين بالحوكمة مسؤولين عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 
من  عامة  بصورة  خالية  الموحدة  المالية  البيانات  كانت  إذا  فيما  معقول  تأكيد  على  بالحصول  تتمثل  غايتنا  إن 
التأكيد  ان  رأينا.  يشمل  الذي  المدقق  تقرير  وإصدار  خطأ،  عن  أو  احتيال  عن  ناشئة  كانت  سواء  جوهرية،  أخطاء 
للتدقيق  الدولية  التي تّمت وفقًا للمعايير  التدقيق  التأكيد، وال يضمن أن عملية  المعقول هو مستوى عاٍل من 
وتعتبر  الخطأ،  عن  أو  اإلحتيال  عن  االخطاء  تنشأ  وقد  وجوده.  حال  في  جوهري  خطأ  أي  دائمًا  تكشف  سوف 
من  المتخذة  اإلقتصادية  القرارات  على  تأثيرها  المتوقع  من  كان  إذا  فيما  ُمجّمع  أو  فردي  بشكل  جوهرية 

المستخدمين بناءًا على هذه البيانات المالية الموحدة.
كجزء من عملية التدقيق، فإننا نمارس التقدير المهني ونحافظ على الشك المهني طوال فترة التدقيق، وذلك 

وفقًا لمعايير التدقيق الدولية، كما نقوم أيضًا: 
• بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن 
ومناسبة  كافية  تدقيق  أدلة  على  والحصول  المخاطر  لتلك  المناسبة  التدقيق  إجراءات  وإنجاز  بالتصميم  خطأ، 
لتوفر أساسًا لرأينا. ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن االحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيث 

يشمل اإلحتيال التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي. 
حسب  مناسبة  تدقيق  إجراءات  تصميم  أجل  من  بالتدقيق  الصلة  ذات  الداخلي  الرقابة  نظام  على  باإلطالع   •

الظروف، ولكن ليس بغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية. 
بها  المتعلقة  واإليضاحات  المحاسبية  التقديرات  ومعقولية  المتبعة  المحاسبية  السياسات  مالءمة  بتقييم   •

المّعدة من قبل اإلدارة.
• بإستنتاج مدى مالءمة إستخدام اإلدارة لمبدأ اإلستمرارية المحاسبي، وبناءًا على أدلة التدقيق التي تم الحصول 
جوهرية  شكوكًا  تثير  قد  ظ���روف  أو  بأحداث  متعلقة  التيقن  عدم  من  جوهرية  حالة  وجود  حال  في  عليها، 
التيقن، يتوجب علينا  حول قدرة المجموعة على اإلستمرار. وفي حال اإلستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم 
لفت اإلنتباه في تقريرنا إلى اإليضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة، أو، في حال كانت هذه 
اإليضاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا. هذا ونعتمد في إستنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول 
أعمال  توقف  إلى  بالمجموعة  المستقبلية  الظروف  أو  األحداث  تؤدي  قد  ذلك،  ومع  تقريرنا.  تاريخ  حتى  عليها 

المجموعة على أساس مبدأ اإلستمرارية.
الموحدة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها، بما في ذلك اإليضاحات،  المالية  للبيانات  الشامل  العرض  • تقييم 

وفيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تظهر العمليات واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.
التجارية  األنشطة  أو  الكيانات  من  المالية  بالمعلومات  يتعلق  فيما  ومناسبة  كافية  تدقيق  أدلة  على  الحصول 
داخل المجموعة إلبداء الرأي حول البيانات المالية الموحدة. نحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وإجراء التدقيق 

للمجموعة.
يتعلق،  فيما  الحوكمة  على  القائمين  مع  بالتواصل  نقوم  التدقي  حول  رأينا  عن  الوحيدين  المسؤولين  ونحن 
باألمور األخرى، وبما يخص النطاق المخطط للتدقيق وتوقيته ونتائجه الهامة، بما في ذلك أي خلل جوهري يتبين 

لنا من خالل تدقيقنا في نظام الرقابة الداخلي.
من األمور التي تم التواصل بشأنها مع القائمين على الحوكمة، نقوم بتحديد هذه االمور التي كان لها األثر األكبر 

في تدقيق البيانات المالية الموحدة للسنة الحالية، والتي تعد أمور تدقيق رئيسية.
 نقوم باإلفصاح عن هذه األمور في تقريرنا حول التدقيق إال إذا حال القانون أو األنظمة دون االفصاح العلني عنها، 
أو عندما نقرر في حاالت نادرة للغاية، أن ال يتم اإلفصاح عن امر معين في تقريرنا في حال ترتب على اإلفصاح عنه 

عواقب سلبية قد تفوق المنفعة العامة المتحققة منه .
تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى

باإلضافة  إلي ذلك ووفق لمتطلبات قانون الشركات التجارية القطري فإننا نفصح عما يلي:
• في رأينا، فإن المجموعة  تحتفظ  بسجالت محاسبية منتظمة وأنه قد تم إجراء جرد فعلي للمخزون حسب 

األصول المرعية، وأن تقرير اإلدارة متوافق مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة .
• لقد حصلنا على جميع المعلومات والتوضيحات التي اعتبرنها ضرورية للتدقيق

الشركات  قانون  في  بها  المعمول  لألحكام  مخالفات  أي  ارتكاب  يتم  لم  إلينا  المقدمة  للمعلومات  وفقُا   •
القطري و النظام األساسي خالل الفترة مما قد يأثر بشكل جوهري على الوضع أو األداء المالي للمجموعة.

المبيعات  من  باإليرادات  باالعتراف  المتعلقة  إجراءاتنا  يلي  فيما 
التي تقوم بها الشركات التابعة والمشاريع المشتركة :

• فهم وتقييم تصميم وتنفيذ الضوابط الداخلية على االعتراف 
بإيرادات المجموعة وشركات المشاريع المشتركة.

للمجموعة  اإليرادات  محاسبة  سياسات  واختبار  وتقييم  فهم   •
الدولية  المعايير  متطلبات  مقابل  المشتركة  المشاريع  وشركات 
بها  المعمول  والمعايير  لألعمال  وفهمنا   ، المالية  التقارير  إلعداد 

في القطاع ذات الصلة.

المشاريع  وشركات  المجموعة  إيرادات  عقود  شروط  مراجعة   •
المشتركة مع عمالئها.

معامالت  ودقة  حدوث  من  للتحقق  تفصيلية  اختبارات  إجراء   •
اإليرادات على أساس العينة.

أي  وتحديد  الدخل  لمصادر  موضوعي  تحليلي  بإجراء  القيام   •
انحرافات كبيرة عن التوقعات بناًء على فهم كل عملية وإجراءات 

عمل مصادر الدخل.

• الحصول على تأكيد يتضمن بيانات العميل الرئيسي للمجموعة 
 ، العينات  أساس  على   ، ومعاينته  المشتركة  المشاريع  وشركات 
المشاريع  وشركات  للمجموعة  الرئيسي  العميل  بيانات  يتضمن 

المشتركة ومطابقتها مع السجالت المحاسبية.

كانت  إذا  ما  لتحديد  باإليرادات  المتعلقة  اإلفصاحات  تقييم   •
متوافقة مع متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

تضمنت إجراءات التدقيق المتعلقة بهذا االستحواذ ما يلي:

• قمنا بتقييم الضوابط المحاسبية لعملية االستحواذ لتحديد ما 
إذا كان قد تم تصميمها وتنفيذها بشكل مناسب.

 ، السيطرة  على  حصلت  بأنها  المجموعة  استنتاج  اختبرنا  لقد   •
البيانات   10 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  في  محدد  هو  كما 
قدرة  بتقييم  قمنا  قافكو.  شركة  على   ، الموحدة  المالية 
خالل  من  للمنشأة  الصلة  ذات  األنشطة  توجيه  على  المجموعة 
اإلدارة  مع  والمناقشة   ، الصلة  ذات  القانونية  الوثائق  مراجعة 
وإدارة  المجموعة  بين  التفاعل  ومراقبة   ، للمجموعة  التنفيذية 
المعايير  في  لدينا  الداخليين  المتخصصين  مع  والتشاور  الكيان 

الدولية إلعداد التقارير المالية.

لدينا إلجراء تقييم  الداخلي  التقييم  بتوظيف متخصصي  • قمنا 
مستقل للقيم العادلة للمقابل المدروس والموجودات المقتناة 
القابلة للتحديد والمطلوبات المفترضة في تاريخ االستحواذ ، على 
وجه التحديد فيما يتعلق بتقييم وتحديد أي أصول غير ملموسة 

والشهرة الناتجة والتي كان معترف بها مسبقًا .

واستقاللية وموضوعية أخصائي  وقدرات  كفاءة  بتقييم  قمنا   •
اإلدارة المستقل وتحققنا من مؤهالتهم.

لتحديد ما  المستقل  اإلدارة  العمل مع أخصائي  نطاق  ناقشنا   •
وموضوعيتهم  استقالليتهم  على  تؤثر  أمور  أية  هناك  كانت  إذا 

وللتأكيد على ما إذا تم فرض أي قيود على النطاق عليهم.

كانت تقنيات التقييم المستخدمة متوافقة مع  إذا  ما  حددنا   •
المعايير المعمول بها في القطاع.

• لقد حددنا ما إذا كان المبلغ المدفوع القابلة للتحديد المقتناة 
من   ، مناسب  بشكل  تقييمها  تم  قد  المفترضة  والمطلوبات 

جميع النواحي المادية.

• قمنا بتقييم العرض واإلفصاح عن هذه المعامالت في البيانات 
الدولية  المعايير  متطلبات  مقابل  للمجموعة  الموحدة  المالية 

إلعداد التقارير المالية.

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها ما يلي:

• قمنا بتقييم تصميم وتنفيذ الضوابط على المحاسبة الضريبية

حيث  من  واالتفاقيات  الجديدة  اإللكترونية  التقارير  راجعنا   •
المبدأ وتوصلنا إلى فهم للسياسات المحاسبية للمجموعة في 

معالجة المتطلبات الضريبية والقانونية والتنظيمية.

الضرائب  لمصروفات  المحاسبية  المعالجة  االعتبار  في  أخذنا   •
واإلفصاحات  الطارئة  والمطلوبات  والتسويات  والمطلوبات 
المالية  البيانات  في  المشتركة  والمشاريع  المجموعة  لشركات 
إلعداد  الدولية  المعايير  متطلبات  مقابل  للمجموعة  الموحدة 

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساهمي

أمور التدقيق الرئيسية

أمور التدقيق الرئيسية )تتمه(

كيفية تناولنا ألمور التدقيق الرئيسية خالل 
التدقيق

كيفية تناولنا ألمور التدقيق الرئيسية خالل 
التدقيق )تتمه(
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االعتراف بااليرادات

إعترفت المجموعة بإيرادات خالل للسنة المنتهية بقيمة   7,399 
مليون ريال قطري.

تتطلب منا معايير التدقيق أن نأخذ في عين االعتبار االحتيال في 
حجم  ارتفاع  إلى  بالنظر  كامنة  مخاطر  هناك  اإليرادات.  االعتراف 
التي  المنتجات  أسعار  تقلبات  عن  الناجمة  والتغيرات  المعامالت 

تؤثر على اإليرادات المعترف بها لهذا العام.

النتائج  في  المجموعة  حصة  فإن   ،  9 إيضاح  في  مبين  هو  كما 
ريال  تبلغ  وكافاك(  )قابكو  المشتركة  المشاريع  من  المجمعة 
قطري. 1،065 مليون للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 تمثل %53 

من ربح سنة المجموعة.

البالغة 364 مليون  تمثل نتائج عمليات هذه المشاريع المشتركة 
إيرادات  من   %8  2020 ديسمبر   31 في  المنتهية  للسنة  قطري  ريال 

المبيعات الناتجة عن هذه المشاريع المشتركة.
واحد  لعميل  المشتركة  المشاريع  مبيعات  معظم  تتم   
والبتروكيماويات”  الكيماويات  وتوزيع  لتسويق  القطرية  “الشركة 

)“منتجات”(.
وفًقا لسياسة االعتراف باإليرادات ، يتم االعتراف باإليرادات من بيع 
بنقل  المشتركة  وشركاتها  المجموعة  تقوم  عندما  المنتجات 
، حيث  التسليم  العميل في نقطة  إلى  المنتجات  السيطرة على 

يتم تحديد شروط التسليم في العقود.
لقد قمنا بالتركيز خالل تدقيقنا على االعتراف بإيرادات المجموعة 
الفردية  الشحنات  قيمة  ارتفاع  بسبب  المشتركة  ومشاريعها 
على  باإليرادات  االعتراف  ودقة  توقيت  في  األخطاء  أن  حيث   ،
مستوى المجموعة والشركة التابعة والمشروع المشترك يمكن 
أن تؤدي إلى أخطاء جوهرية في البيانات المالية للمجموعة عند 
االعتراف بايرادات حصة المجموعة من صافي دخل كل مشروع 
مشترك بموجب طريقة حقوق الملكية.إن االيضاحات التالية على 
الصلة  ذات  المعلومات  على  تتضمن  الموحدة  المالية  البيانات 

المتعلقة باألمور المذكورة أعاله.
ايضاح رقم )3(- السياسات المحاسبية الهامة

إيضاح رقم )4( - األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية 
للشك في التقديرات

االيضاح رقم)9( - االستثمارات في المشاريع المشتركة
االيضاح رقم)26( - اإليرادات

االستحواذ على شركة قطر لألسمدة ش.م .ق )»قافكو«(

قافكو  على  السيطرة  على  المجموعة  حصلت   ، العام  خالل 
مشترك  مشروع  في  كاستثمار  سابًقا  تصنيفها  تم  والتي   ،
السيطرة  على  الحصول  افتراض  تم  الملكية.  حقوق  بطريقة 
 ، وبالتالي  السابقة.  المشترك  المشروع  اتفاقية  انتهاء  خالل  من 
تولت المجموعة سلطة تعيين وإقالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة 
المنشأة. يتم تحديد األنشطة ذات الصلة من قبل مجلس اإلدارة 
على أساس أصوات األغلبية البسيطة. لم يكن هناك أي تغيير في 
مقابل. أي  دفع  يتم  ولم  المرحلة  تلك  في  النسبية  المساهمة 

للتقارير  الدولي  المعيار  يتطلب   ، السيطرة  على  للحصول  نتيجة 
تتضمن  التي  المحاسبة  تطبيق  األعمال”  “دمج   3 رقم  المالية 
العادلة  والقيمة  للمقابل  العادلة  القيمة  تحديد  إلى  الحاجة 
للموجودات والمطلوبات المشتراة في تاريخ االستحواذ. استعانت 
للمبلغ  مستقل  تقييم  لتقديم  متخصص  ثالث  بطرف  اإلدارة 
المكتسبة.المحاسبة  والمطلوبات  الموجودات  مقابل  المدفوع 
للتعقيد  نظًرا  حكم.  على  وتنطوي  معقدة  االستحواذ  هذا  عن 
المضلل  العرض  المناسبة وبالتالي  المحاسبة غير  ، هناك مخاطر 

في البيانات المالية الموحدة.

وتقديرات  أحكام  على  االستحواذ  ينطوي   ، ذلك  إلى  باإلضافة 
هامة فيما يتعلق بالقيمة العادلة للمبلغ المدفوع وخاصة توزيع 
المحددة  الملموسة  غير  والموجودات  الشهرة  بين  الشراء  مبلغ 
بشكل منفصل.أي خطأ يرتكب في تقييم المقابل والموجودات 

والمطلوبات المكتسبة يؤدي إلى تحريف مماثل في الشهرة.

وبالتالي ، ونتيجة للتفاصيل المذكورة في الفقرات الثالث السابقة 
، فقد حددنا ذلك باعتباره من أمور التدقيق الرئيسية.

على  الموحدة  المالية  البيانات  على  التالية  اإليضاحات  تحتوي 
المعلومات ذات الصلة باألمور التي تمت مناقشتها أعاله:

ايضاح رقم  3 - السياسات المحاسبية الهامة
لتقدير  الرئيسية  والمصادر  الحاسمة  األحكام   -  4 رقم  ايضاح 

عدم اليقين
ايضاح رقم 10 - دمج األعمال

ايضاح رقم 19 - االستحواذ على الحقوق غير المسيطرة لشركة 
تابعة

لقانون  الجديدة«(  )»األنظمة  مؤخًرا  المنشورة  التنفيذية  الالئحة 
ضريبة الدخل رقم 24 لسنة 2018

كما تمت مناقشته في االيضاح رقم 4 بتاريخ 11 ديسمبر 2019 ، نشرت 
مصلحة الضرائب الالئحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل رقم 24 
لسنة 2018 )“قانون الضرائب الجديد”( في الجريدة الرسمية ، بإلغاء 
التالية  التغييرات  إجراء  تم   ، وبالتالي  السابقة.  التنفيذية  الالئحة 

التي تؤثر على الشركات المدرجة:

إلى  العائدة  األرباح  حصة  على  الضريبية  اإلعفاءات  تنطبق  ال   -
مباشر  بشكل  سواء   ، جزئًيا  أو  كلًيا  للدولة  المملوكة  الشركات 
في  تعمل  أو  البترولية  العمليات  في  تعمل  والتي   ، مباشر  غير  أو 
صناعة البتروكيماويات. اإلعفاء الضريبي المتاح للشركات المدرجة 

في أسواق رأس المال ال ينطبق على مكوناتها.

قطر  بين  موقعة  تفاهم  مذكرة  اإلدارة  تلقت 
المالية.  ووزارة  للضرائب  العامة  والهيئة  للبترول 
الضريبية  التقارير  تفاصيل  التفاهم  مذكرة  توضح 
بعض  مكونات  على  المطبقة  الدفع  وآثار 

الشركات المدرجة في بورصة قطر.

ومذكرة  الضرائب  قوانين  في  التغيير  حددنا  لقد 
التفاهم ذات الصلة كأمر تدقيق رئيسي حيث أن 
حساب الموقف الضريبي للمجموعة والمحاسبة 
، وينطوي على إصدار  اللوائح معقد  بموجب هذه 
السلطات  قبل  من  للطعن  ويخضع  أحكام 

الضريبية.

إن اإليضاحات التالية على البيانات المالية الموحدة 
تمت  التي  باألمور  الصلة  ذات  المعلومات  على 

مناقشتها أعاله.

إيضاح رقم  3 - السياسات المحاسبية الهامة
والمصادر  الحاسمة  األحكام   -  4 رقم  إيضاح 

الرئيسية لتقدير عدم اليقين
إيضاح رقم  24 - ضريبة الدخل

إيضاح رقم 31 - مطلوبات طارئة

الداخليين  متخصصينا  واستشارنا  المالية  التقارير 
عند  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  في 

الضرورة.

الضرائب  فرق  مع  المفتوحة  المسائل  ناقشنا   •
والتنظيمية بالمجموعة.

الصلة  ذات  األخرى  والوثائق  القانونية  اآلراء  قرأنا   •
، إن  التي تدعم استنتاجات اإلدارة بشأن هذه األمور 

وجدت.

• قمنا بإشراك متخصصي الضرائب الداخليين لدينا 
لتقييم االلتزامات المسجلة فيما يتعلق بالبنود قيد 
المناقشة مع السلطات الضريبية من خالل مراجعة 
مراسالت المجموعة للعام الحالي وتقييم أحكام 

اإلدارة على أي مخصصات.

البيانات  في  الصلة  ذات  اإلفصاحات  بتقييم  قمنا 
الدولية  المعايير  متطلبات  مقابل  الموحدة  المالية 

إلعداد التقارير المالية.
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اي�ضاحات على بيان التدفق النقدي:

يتم  ت�شجيل  االأن�شطة غري النقدية التالية من قبل املجموعة  و التي ال تظهر يف بيان التدفقات النقدية املوحد :
اإ�شايف ملوجودات ومطلوبات االإيجار مببلغ 17.75 مليون  اال�شتخدام  بحق  املجموعة  اعرتفت   ،  2020 �شنة  • خالل 

ريال قطري )2019: 6.97 مليون ريال قطري(.
عقود االإيجار مما اأدى اإلى تخفي�ض حق ا�شتخدام املوجودات  بتعديالت  املجموعة  اعرتفت   ،  2020 �شنة   • خالل 

ومطلوبات االإيجار مببلغ 11.98 مليون ريال قطري و 11.85 مليون ريال قطري على التوايل.

1 - معلومات عن ال�ضركة

دولة قطر يف 19  تاأ�ش�شت يف  �شركة م�شاهمة عامة قطرية  �شناعات قطر �ض.م.ع.ق. )»ال�شركة«( هي 
اأبريل 2003 وفقًا لقانون ال�شركات التجارية القطري رقم )5( ل�شنة  2002، والذي مت ا�شتبداله بقانون 
ل�شنة  القرار رقم )33(  �شنة مبوجب  ل�شنة 2015، وذلك ملدة 50  القطري رقم 11  التجارية  ال�شركات 
2003 ال�شادر عن وزارة التجارة وال�شناعة بدولة قطر. اإن اأ�شهم ال�شركة مدرجة يف بور�شة قطر. يقع 

مكتب املجموعة امل�شجل يف الدوحة، دولة قطر.
ب�شكل  تعمل �شناعات قطر و�شركاتها التابعة وم�شاريعها امل�شرتكة )ي�شار اإليهم جميعًا بـ “املجموعة”( 

اأ�شا�شي يف دولة قطر.  
البرتوكيماويات  رئي�شية خمتلفة:  ثالثة قطاعات  �شناعات قطر يف  تعمل  املجموعة،  �شركات  من خالل 
واالأ�شمدة وال�شلب. وقد مت االإف�شاح عن املزيد من املعلومات عن اأن�شطة املجموعة يف االإي�شاح رقم 33. 

فيما يلي هيكل املجموعة والذي مت اإدراجه يف هذه املعلومات املالية املوحدة:

امل�شرتكة  امل�شاريع  ل�شركات  االآخر  ال�شامل  والدخل  اخل�شارة  اأو  الربح  ح�شة  املوحدة  املالية  البيانات  تت�شمن  كما 
وال�شركات الزميلة التالية با�شتخدام طريقة حقوق امللكية:

تاأ�ش�شت يف  �ضركة قطر �ضتيل )�ش.م.ق.خ.(، )“قطر �ضتيل”(، �شركة م�شاهمة قطرية خا�شة 

ت�شنيع  يف  لل�شركة  الرئي�شية  االأن�شطة  تتمثل  قطر.  �شناعات  ل�شركة  بالكامل  مملوكة  وهي  قطر  دولة 
ق�شبان ال�شلب وق�شبان تعزيز اخلر�شانة لبيعها يف االأ�شواق املحلية واأ�شواق الت�شدير.

�ضركة قطر �ضتيل املنطقة احلرة )دبي( مت تاأ�شي�شها ك�شركة تابعة ذات م�شوؤولية حمدودة ومملوكة 

بالكامل لل�شركة يف 22 يوليو 2003 وفقًا الأحكام قانون دبي رقم 9 ل�شنة 1992 والالئحة التنفيذية لهيئة 
املنطقة احلرة جلبل علي.  

�ضركة قطر �ضتيل لال�ضتثمار ال�ضناعي �ش. �ضركة تابعة مملوكة بالكامل مت ت�شجيلها وتاأ�شي�شها 

مبوجب ال�شجل التجاري رقم 45325 يف دولة قطر. قطر �شتيل لال�شتثمار ال�شناعي تاأ�ش�شت ك�شركة ذات 
اأغرا�ض خا�شة المتالك اأ�شهم وم�شالح يف كيانات اأخرى.

خا�شة  قطرية  م�شاهمة  �شركة  )»قافكو«(  )�ش.م.ق.خ.(  الكيماوية  لالأ�ضمدة  قطر  �ضركة 

و�شركة   )%75( بن�شبة  قطر  �شناعات  �شركة  بنی  م�شرتك  م�شروع  �شابقا  كانت  قطر،  دولة  يف  تاأ�ش�شت 
انتهت   ، العام  واليوريا. خالل  االأمونيا  وبيع  اإنتاج  قافكو يف  تعمل  بن�شبة )%25(.   بي يف  يارا نرثالندز 
امل�شرتك بنی �شناعات قطر ويارا وقررت يارا اخلروج من امل�شروع امل�شرتك. �شيطرت  اتفاقية امل�شروع 
املجموعة على قافكو وا�شرتت ن�شبة 25% املتبقية ، وبالتايل اإن قافكو �شركة تابعة مملوكة بن�شبة %100 

)اإي�شاح 10(.
�ضركة اخلليج للفورمالدهايد )�ش.م.ق( ، وهي �شركة متتلك قافكو ن�شبة 70% من اأ�شهمها. و %30 

وتاأ�شي�شها مبوجب  ت�شجيلها  التي مت  التحويلية )�ض.م.ق(  لل�شناعات  ل�شركة قطر  االأ�شهم مملوكة  من 
وبيع خر�شانة  اإنتاج  للفورمالدهايد يف  تعمل �شركة اخلليج  التجاري رقم 26217 يف دولة قطر.  ال�شجل 

اليوريا فورمالدهايد.
مبوجب  وتاأ�شي�شها  ت�شجيلها  مت  بالكامل  مملوكة  تابعة  �شركة   ، )�ش.م.ق(  للميالمني  قطر  �ضركة 

امليالمنی.  وبيع  اإنتاج  يف  للميالمنی  قطر  �شركة  تعمل  قطر.  دولة  يف   49424 رقم  التجاري  ال�شجل 
ا�شتحوذت قافكو على 40% من االأ�شهم املتبقية يف �شركة قطر لل�شيارات خالل العام بدفع مقابل ريال 

قطري. 109 مليون لقطر للبرتول.
�ضركة قطر للبرتوكيماويات )قابكو( �ش.م.ق.خ. )»قابكو«(، �شركة م�شاهمة قطرية خا�شة 

توتال  و�شركة   )%80( بن�شبة  قطر  �شناعات  �شركة  بنی  م�شرتك  م�شروع  وهي  قطر،  دولة  يف  تاأ�ش�شت 
�إیثلنی،  و�لبويل  �لإیثلنی،  وبیع  �صناعة  قابكو يف  ن�صاط  یتمثل  بن�شبة )%20(.  )فرن�شا(  للبرتوكيماويات 

والهك�شان ومنتجات برتوكيماوية اأخرى.
خا�شة  قطرية  م�شاهمة  �شركة  هي  )»كفاك«(،  املحدودة  البرتولية  لالإ�ضافات  قطر  �ضركة 

تاأ�ش�شت يف دولة قطر كم�شروع م�شرتك بنی �شركة �شناعات قطر بن�شبة )50%( وموؤ�ش�شة اأوبيك ال�شرق 
ال�شرق  واي  �شي  ال  وموؤ�ش�شة   )%15( بن�شبة  املحدودة  العاملية  اأوكتنی  و�شركة   )%20( بن�شبة  االأو�شط 
االأو�شط بن�شبة )15%( - �شركة ذات �شخ�شية اعتبارية ت�شكلت مبوجب قواننی جزر فريجنی الربيطانية. 

یتمثل ن�صاط كفالك يف اإنتاج وت�شدير مادة )اإم تي بي ئي( ومادة امليثانول. 
مت اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة للمجموعة لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020 وال�شماح باإ�شدارها 

من قبل جمل�ض االإدارة بتاريخ 8 فرباير 2021.
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الإجمايل

ريال قطري

العائد اإىل م�شاهمي ال�شركة الأم

ريال قطري

حقوق امللكية غري امل�شيطر

ريال قطري

احتياطي التحوط

ريال قطري

اأرباح مدورة

ريال قطري

احتياطي قانوين

ريال قطري

احتياطي اآخر

ريال قطري

راأ�س املال

ريال قطري

اي�شاح

الر�شيد يف 1 يناير 2019 كما مت عر�شه م�شبقا

تطبيق ال�شيا�شة املحا�شبية اجلديدة اإي�شاح رقم )2(
الر�شيد يف 1 يناير 2019 املعدال

ح�شة اإلغاء االعرتاف باالحتياطي ال�شريبي املعفي
ربح ال�شنة

الدخل ال�شامل االآخر لل�شنة
اإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة

توزيعات االأرباح املعلنة للعام 2018
ا�شرتاكات ال�شندوق االجتماعي
املحول اإلى االحتياطي القانوين

الر�شيد يف 31 دي�شمرب 2019

الر�شيد يف 1 يناير 2020

احلقوق الغري م�شيطر عليها من اندماج  االعمال 
اال�شتحواذ على ح�ش�ض غري م�شيطرة

ربح ال�شنة
الدخل ال�شامل االآخر لل�شنة
اإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة

توزيعات االأرباح املعلنة للعام 2019
ا�شرتاكات ال�شندوق االجتماعي
املحول اإلى االحتياطي القانوين

الر�شيد يف 31 دي�شمرب 2020
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--

--

--

6.050.000

--

--

--

6.050.000

18

17 

16

10

19

17

16

2020

ريال قطري

2019

ريال قطري

املوجودات

املوجودات غري املتداولة

ممتلكات وم�شانع ومعدات
ا�شتثمارات يف �شركات زميلة

ا�شتثمارات يف م�شاريع م�شرتكة
حق ا�شتخدام املوجودت 

موجودات غري امللمو�شة - ر�شوم الرتخي�ض

املوجودات املتداولة

خمزون
ذمم مدينة جتارية واأخرى

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة
نقد واأر�شدة لدى البنوك

ودائع ثابتة

اإجمايل املوجودات املتداولة

اإجمايل املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات

حقوق امللكية

راأ�ض املال
احتياطي قانوين

�حتیاطي �لتحوط
احتياطي اآخر

اأرباح مدورة
حقوق امللكية اخلا�شة مب�شاهمي ال�شركة االأم

حقوق غري م�شيطرة
اإجمايل حقوق امللكية

املطلوبات

املطلوبات غري املتداولة

مطلوبات عقود اإيجار
خم�ش�ض مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفنی

املطلوبات املتداولة

ذمم جتاربة و اأخرى
مطلوبات عقود اإيجار

خم�ش�ض مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفنی
�شريبة الدخل م�شتحقة الدفع 

قرو�ض بنكية
اإجمايل املطلوبات  املتداولة 

اإجمايل املطلوبات

اإجمايل حقوق امللكية واملطلوبات

13.881.968

1.475.079

6.915.500

224.847

1.845

22.499.239

1.944.820

2.455.695

348.367

1.855.294

6.945.965

13.550.141

36.049.380

6.050.000

176.913

)6.713(

)10.773(

27.550.929

33.760.356

17.072

33.777.428

324.908

419.852

744.760

1.403.029

75.178

10.641

1.747

36.597

1.527.192

2.271.952

36.049.380

3.336.020
1.475.914

16.732.460
134.588

--
21.678.982

1.851.492
1.297.246

324.581
1.959.597
8.758.419

14.191.335
35.870.317

6.050.000
158.148
)4.080(

6.057
28.019.701
34.229.826

--
34.229.826

167.778
200.684
368.462

1.239.003
33.026

--
--
--

1.272.029
1.640.491

35.870.317
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اي�شاحات

�شعد �شريده الكعبي 

رئي�س جمل�س الإدارة والع�شو املنتدب

عبد العزيز حممد املناعي

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

االإدارة يف 08 فرباير 2021 ووقعت  ال�شركة ومت اعتمادها وامل�شادقة عليها من قبل جمل�ض  املالية املوحدة من قبل  البيانات  اإعداد هذه  مت 
نيابة عنهم من قبل:

بيان المركز المالي الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

 شركة صناعات قطر )ش.م.ع.ق.(

2019

ريال قطري

2019

ريال قطري

2019

ريال قطري

2020

ريال قطري

2020

ريال قطري

2020

ريال قطري

اإيرادات
تكلفة االإيرادات 

جممل الربح 

م�شاريف عمومية واإدارية
م�شاريف بيع وتوزيع

ح�شة من �شايف نتائج ا�شتثمار يف م�شاريع م�شرتكة
ح�شة من �شايف نتائج ا�شتثمار يف �شركات زميلة

عك�ض خ�شائر تدين / )خ�شاأئر تدين( لال�شتثمار يف ال�شركة الزميلة 
اإيرادات ناجتة من اال�شتثمارات

تكلفة التمويل
مكا�شب القيمة العادلة من اندماج االأعمال
خ�شارة انخفا�ض يف قيمة املمتلكات واالآالت واملعدات

الدخل / امل�شاريف االأخرى - �شايف
الربح قبل ال�شريبة

�شريبة الدخل
ربح ال�شنة

ُين�شب اإىل:

م�شاهمي ال�شركة االأم
حقوق غري م�شيطرة

عائد ال�شهم 
الواحد  لل�شهم  واملخف�ض  االأ�شا�شي  العائد 

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية

 ربح ال�شنة قبل ال�شريبة  

تعديالت :

ا�شتهالك ممتلكات و م�شانع و معدات

اإطفاء حق ا�شتخدام املوجودات 

خم�ش�ض مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفنی 

مكا�شب القيمة العادلة من اندماج االأعمال

خ�شارة انخفا�ض قيمة املمتلكات واالآالت واملعدات

خ�شارة انخفا�ض قيمة االأ�شول غري امللمو�شة

ح�شة من �شايف نتائج ا�شتثمارات يف م�شاريع م�شرتكة

ح�شة من �شايف نتائج ا�شتثمارات يف �شركات زميلة

اخل�شارة من ا�شتبعاد ممتلكات وم�شانع ومعدات

توزيعات اأرباح من موجودات مالية بالقيمة 

العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة 

خم�ش�ض خ�شائر ائتمانية متوقعة

خ�شائر / )اأرباح( القيمة العادلة من موجودات مالية 

م�شجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة

الربح من ا�شتبعاد موجودات مالية م�شجلة بالقيمة 

العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة

تكاليف التمويل

عك�ض خم�ش�ض ت�شجيل  املخزون

خم�ش�ض ب�شاعة متقادمة وبطيئة احلركة

اإيرادات الفوائد

تدين / )عك�ض( ا�شتثمار يف �شركات زميلة

التدفقات النقدية الت�شغيلية قبل التغريات يف راأ�س املال العامل

التغريات يف راأ�س املال العامل

خمزون

ذمم مدينة جتارية واأخرى

ذمم دائنة جتارية واأخرى

النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية

مدفوعات نهاية اخلدمة 

مدفوعات �شريبة الدخل

ا�شرتاكات ال�شندوق االجتماعي

�شايف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية

التدفقات النقدية الناجتة من الأن�شطة ال�شتثمارية

متح�شالت من ا�شتبعاد ممتلكات وم�شانع ومعدات

اإ�شافات ملمتلكات وم�شانع ومعدات

توزيعات اأرباح م�شتلمة من ا�شتثمارات يف �شركة زميلة

مالية  موجودات  ا�شتبعاد  من  متح�شالت 

بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة

مالية  موجودات  من  م�شتلمة  اأرباح  توزيعات 

بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة 

توزيعات اأرباح م�شتلمة من ا�شتثمارات يف م�شاريع م�شرتكة

قر�ض من �شركة زميلة 

احلركة يف الودائع الثابتة

�شايف النقد الناجت من اإ�شافة اندماج االأعمال

اال�شتحواذ على ح�ش�ض اإ�شافية من ال�شركات التابعة

اإيرادات فائدة مقبو�شة

�شايف النقد الناجت من الأن�شطة ال�شتثمارية

التدفقات النقدية الناجتة من الأن�شطة التمويلية

�شايف احلركة يف قرو�ض ا�شتالم االأمانة

مدفوعات م�شروف الفوائد ملطلوبات عقد االإيجار 

مدفوعات  االأ�شل املبلغ و م�شروف الفائدة 

ملطلوبات عقد االإيجار

تكاليف التمويل املدفوعة

توزيعات اأرباح مدفوعة حلاملي حقوق امللكية

�شايف النقد امل�شتخدم يف االأن�شطة التمويلية

�شايف )النق�ض( /الزيادة يف النقد و�شبه النقد

النقد و�شبه النقد يف بداية ال�شنة

النقد و�شبه النقد يف نهاية ال�شنة

ربح ال�شنة

)اخل�شارة( / الدخل ال�شاملة الأخرى

بنود قد ت�شنف لحقا �شمن الربح اأو اخل�شارة

من  االآخر  ال�شامل  الدخل  يف  احل�شة 

ال�شتثمارات يف ال�شركات التابعة

من  االآخر  ال�شامل  الدخل  يف  احل�شة 

ال�شتثمارات يف م�شاريع م�شرتك

املحقق  غري  /الربح  �شايف)اخل�شائر( 

من التزام املنافع املحددة

احل�شة يف )اخل�شائر(/ الدخل ال�شامل 

االآخر من ا�شتثمارات يف �شركات

 احلركة يف حتوطات التدفقات النقدية

بنود لن يعاد ت�شنيفها لحقاً اإىل الربح اأو اخل�شارة

ال�شتثمارات  العادلة  القيمة  يف  التغريات 

خالل  من  العادلة  بالقيمة  امللكية  حقوق 

الدخل ال�شامل االآخر

)اخل�شارة( / الدخل  ال�شاملة الأخرى لل�شنة

اإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة

5.095.823
)5.091.571(

4.252

)139.743(
)82.606(

2.180.755
75.328

100.000
381.302

)11.497(
--
--

66.822
2.574.613

2.574.613

2.574.613
--

2.574.613
0.43

7.399.718

)6.301.744(

1.097.974

)480.855(

)35.019(

1.065.305

14.347

--

267.924

)37.354(

1.408.934

)1.377.894(

86.709

2.010.071

)1.868(

2.008.203

1.974.870

33.333

2.008.203

0.33
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اي�شاحات

اي�شاحات

اي�شاحات

بيان الربح أو الخسارة الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

ايضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2020

بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

iq@qp.com.qa أو مراسلتنا على البريد اإللكتروني www.iq.com.qa لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني

�شركة قطر �شتيل )�ض.م.ق.خ.( 
�شركة قطر �شتيل )املنطقة احلرة –دبي(

�شركة قطر �شتيل لال�شتثمارات ال�شناعية �ض.خ.و
�شركة قطر لالأ�شمدة الكيماوية )قافكو(
�شركة اخلليج للفورمالدهايد )�ض.م.ق (

�شركة قطر للميالمنی

نوع العالقة
�شركة تابعة
�شركة تابعة
�شركة تابعة
�شركة تابعة
�شركة تابعة
�شركة تابعة

بلد التاأ�شي�ض
قطر

االإمارات العربّية املتحدة
قطر
قطر
قطر
قطر

ن�شبة امللكية

2020
%100
%100
%100
%100
%70

%100

2019
%100
%100
%100
%75
%70
%60

�شركة قطر للبرتوكيماويات )قابكو( �ض.م.ق.خ.
�شركة قطر لالإ�شافات البرتولية املحدودة �ض.م.ق.خ.

�شركة �شلب �شتيل )�ض.�ض.م.(
�شركة قطر لتغليف املعادن ذ.م.م.
�شركة فوالذ القاب�شة �ض.م.ب ©

نوع العالقة
م�شروع م�شرتك
م�شروع م�شرتك

�شركة زميلة
�شركة زميلة
�شركة زميلة

بلد التاأ�شي�ض
قطر
قطر

ال�شعودية
قطر

البحرين

ن�شبة امللكية

2020
%80
%50

%31.03
%50
%25

2019
%80
%50

%31.03
%50
%25



 شركة صناعات قطر )ش.م.ع.ق.(
بها هي قيمتها العادلة عند االإعرتاف املبدئي بها كاأ�شل مايل وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية 9. وينبغي اأن تعرتف املن�شاأة يف بيان االأرباح اأو اخل�شائر باأي فرق بنی القيمة العادلة للح�شة املحتفظ 
بها واأي اأرباح من اإ�شتبعاد ح�شة  جزئية يف املن�شاأة الزميلة اأو امل�شروع امل�شرتك واملبلغ امل�شجل يف االإ�شتثمار يف تاريخ وقف اإ�شتخدام طريقة حقوق امللكية. عندما توقف املن�شاأة من اإ�شتخدام طريقة حقوق 
امللكية، ينبغي اأن تقوم املن�شاأة باالأعرتاف يف جميع املبالغ امل�شجلة يف بنود الدخل ال�شامل االأخرى فيما يتعلق بذلك االإ�شتثمار وعلى نف�ض االأ�شا�ض الذي كان �ُشيطلب االإ�شتناد اإليه يف حال ت�شرفت اجلهة 

امل�شتثمر بها ب�شكل مبا�شر باالأ�شول اأو االإلتزامات ذات العالقة. 
عندما تخف�ض املجموعة ح�شتها يف �شركة زميلة اأو م�شروع م�شرتك ولكن املجموعة توا�شل ا�شتخدام طريقة حقوق امللكية ، تعيد املجموعة ت�شنيف الربح اأو اخل�شارة اإلى ن�شبة الربح اأو اخل�شارة التي مت 

االعرتاف بها م�شبًقا يف بنود الدخل ال�شامل االأخرى املتعلعقة بتخفي�ض احل�شة اإذا مت اإعادة ت�شنيف هذا الربح اأو اخل�شارة اإلى الربح اأو اخل�شارة عند اإ�شتبعاد يف االأ�شول اأو االلتزامات ذات ال�شلة.
عندما تتعامل املجموعة مع �شركة زميلة اأو م�شروع م�شرتك للمجموعة ، فاإن االأرباح واخل�شائر الناجتة عن املعامالت مع ال�شركة الزميلة اأو امل�شروع امل�شرتك يتم االعرتاف بها يف البيانات املالية املوحدة 

للمجموعة فقط يف حدود ح�ش�ض ال�شركة الزميلة اأو امل�شروع امل�شرتك الذي ال عالقة لها باملجموعة.
تطبق املجموعة املعيار الدويل للتقارير املالية 9 ، مبا يف ذلك متطلبات انخفا�ض القيمة ، على الفوائد طويلة االأجل يف �شركة زميلة اأو م�شروع م�شرتك و ال يتم تطبيق طريقة حقوق امللكية عليه والتي ت�شكل 

جزًءا من �شايف اال�شتثمار يف ال�شركة امل�شتثمر فيها.
اإ�شافة ايل ذلك ، عند تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 على الفوائد طويلة االأجل ، ال تاأخذ املجموعة يف االإعتبار التعديالت التي اأدخلت على القيمة الدفرتية املطلوبة مبوجب املعيار املحا�شبي 

الدويل 28 )تعديالت على القيمة الدفرتية لفوائد طويلة االأجل الناجتة من تخ�شي�ض خ�شائر ال�شركة امل�شتثمر فيها اأو تقييم انخفا�ض القيمة وفًقا ملعيار املحا�شبة الدويل 28(.
التقارير القطاعية

يتم عر�ض نتائج القطاعات بنف�ض الطريقة التي يتم اإ�شدار تقارير عنها اإلى الرئي�ض التنفيذي �شانع القرار للمجموعة )»�شانع القرار الت�شغيلي الرئي�شي«(. اإن الرئي�ض التنفيذي م�شوؤول عن توزيع املوارد 
وتقييم اأداء القطاعات الت�شغيلية. يرجى الرجوع اإلى اإي�شاح رقم )33( من البيانات املالية املوحدة حيث مت عر�ض قطاعات ت�شغيل املجموعة.

العرتاف بالإيرادات 

تقا�ض االإيرادات بالقيمة العادلة للمبالغ املالية امل�شتلمة اأو امل�شتحقة وهي متثل املبالغ امل�شتحقة مقابل ال�شلع التي مت توريدها وتدرج �شافية من اخل�شومات واملخ�ش�شات التجارية والعوائد واأجور ال�شحن 
واملبالغ املح�شلة نيابًة عن الغري مبا يف ذلك �شريبة القيمة امل�شافة. ويعرتف باالإيرادات عندما يكون باالإمكان قيا�ض قيمة االإيرادات ب�شكل يعتمد عليه؛ واأن يكون باالإمكان تدفق املنافع االقت�شادية امل�شتقبلية 
للمجموعة؛ وعند الوفاء مبعايري معينة لكل من اأن�شطة املجموعة وفقا ملا هو مو�شح اأدناه. وتعتمد يف تقديراتها على النتائج ال�شابقة مع االأخذ يف احل�شبان نوع العميل واملعاملة وتفا�شيل كل اإتفاق على حدة.

بيع منتجات ال�ضلب

تقوم املجموعة بت�شنيع وبيع جمموعة متنوعة من منتجات ال�شلب واملنتجات الثانوية. يتم االإعرتاف مببيعات ال�شلع عندما تقوم املجموعة بت�شليم املنتجات اإلى العميل، ويتمتع العميل مبطلق احلرية يف اإختيار 
منفذ و�شعر بيع املنتجات، ولي�ض هناك اإلتزام غري م�شتوف مبا يوؤثر على قبول العميل للمنتجات.

ال يتم الت�شليم اإال بعد �شحن ال�شلع اإلى املوقع املحدد وحتويل خماطر التقادم واخل�شائر اإلى العميل، واإما اأن يقبل العميل املنتجات وفقًا لعقد البيع مع اإنق�شاء اأحكام القبول اأو اأن يكون لدى املجموعة دليل 
مو�شوعي على ا�شتيفاء جميع معايري القبول.

وترتيب  لتقدير  املرتاكمة  باخلربة  االإ�شتعانة  يتم  البيع.  عند  والعوائد  التقديرية  باجلملة  امل�شرتيات  �شافية من خ�شومات  البيع،  عقود  املحدد يف  ال�شعر  اأ�شا�ض  على  املبيعات  من  االإيرادات  قيا�ض  ويتم 
اخل�شومات واملردودات. يتم تقييم اخل�شومات على م�شرتيات اجلملة على اأ�شا�ض امل�شرتيات ال�شنوية املتوقعة. ال يعد اأي عن�شر من عنا�شر التمويل قائم حاليا الأن املبيعات تتم بفرتة ائتمان ملدة ترتاوح 

من 30 اإلى 90 يوما.
كما هو مبنی يف االإي�شاح 1، �شركة قطر �شتيل )�ض.م.خ..ق( وقعت اتفاقية �شراء ح�شة من �لإنتاج �مل�صتقبلي مع منتجات. یتم حتدید �صروط �لت�صلیم �إلى �لعمالء يف متطلبات اتفاقية �شراء ح�شة من االإنتاج 
امل�شتقبلي اخلا�شة ببيع ال�شلب. ال يتم االعرتاف باأي ايرادات اإذا كانت هناك �شكوك جوهرية فيما يتعلق با�شرتداد املقابل امل�شتحق اأو املرجتعات املحتملة من ال�شلع. ويتم االعرتاف باأي ذمة مدينة عند 

ت�شليم ال�شلع، الأن هذه هي �لنقطة �لزمنیة �لتي یكون فیها �ملقابل غري م�صروط، لأنه ی�صرتط فقط مرور �لوقت قبل ��صتحقاق �لدفعة.
بيع منتجات الأ�ضمدة

تقوم املجموعة بت�شنيع وبيع منتجات اليوريا واالأمونيا وامليالمنی. يتم االعرتاف مببيعات الب�شائع عندما تقوم املجموعة بت�شليم املنتجات للعميل وال يوجد التزام غري م�شتوفى ميكن اأن يوؤثر على قبول 
العميل للمنتجات. یتم حتدید �صروط �لت�صلیم للعمالء يف متطلبات �ل�صر�ء للمنتجات اخلا�شعة للتنظيم. ال يتم االعرتاف باالإيراد يف حالة وجود �شكوك جوهرية فيما يتعلق با�شرتداد املقابل امل�شتحق اأو 

اإمكانية اإرجاع الب�شائع.
ر�ضوم اخلدمات

يتم االعرتاف باالإيرادات من ر�شوم اخلدمة حتى 31 يوليو 2020 عند تقدمي اخلدمات يف امل�شنع االأول - الرابع التابع لقافكو عن طريق حتويل الغاز الطبيعي امل�شتلم من قطر للبرتول اإلى اأ�شمدة ، والتي 
تتكون من مكون ثابت ومتغري. �شتعرتف املجموعة باملعدل ال�شنوي الثابت الذي يجب اأن يكون جمموع اجلزء ال�شهري من م�شاريف الت�شغيل ال�شنوية ملن�شاآت املجموعة. يتم االعرتاف بهذه االإيرادات مبرور 

الوقت. يتم االعرتاف بهام�ض �شايف عائدات املبيعات امل�شتمدة من بيع املنتجات ذات ال�شلة ، مبوجب اتفاقيات مبيعات منتجات ، يف وقت معنی.
تكاليف الإدارة واخلدمات

اأن�شطة الت�شويق اخلا�شة بنف�ض ال�شركة الزميلة. يتم االعرتاف بتكاليف االإدارة واخلدمات يف  تتعلق تكاليف االإدارة واخلدمات باإدارة عمليات اإحدى �شركاتها التابعة، بينما تتعلق عمولة الوكالة باإدارة 
الفرتة املحا�شبية التي يتم فيها تقدمي اخلدمات.

عقود الإيجار

املجموعة كم�ضتاأجر

تقوم املجموعة بتقييم ما اإذا كان العقد اأو يحتوي العقد على عقد اإيجار ، عند بدء العقد. تعرتف املجموعة باأ�شل احلق يف اال�شتخدام والتزامات االإيجار املقابلة فيما يتعلق بجميع ترتيبات االإيجار التي يكون 
فة على اأنها عقود اإيجار مدتها 12 �شهرًا اأو اأقل( وعقود االإيجار االأ�شول ذات القيمة املنخف�شة. بالن�شبة لهذه العقود ، تدرك املجموعة مدفوعات  فيها امل�شتاأجر ، با�شتثناء عقود االإيجار ق�شرية االأجل )املعَرّ
االإيجار كم�شروفات ت�شغيل على اأ�شا�ض الق�شط الثابت على مدى فرتة عقد االإيجار ما مل يكن اأ�شا�ض منتظم اآخر اأكرث متثيال للنمط الزمني الذي يتم فيه ا�شتهالك الفوائد االقت�شادية من االأ�شول املوؤجرة.
يتم قيا�ض التزام االإيجار مبدئًيا بالقيمة احلالية ملدفوعات االإيجار التي مل يتم دفعها يف تاريخ البدء ، خم�شومة با�شتخدام ال�شعر ال�شمني يف عقد االإيجار. اإذا مل يكن باالإمكان حتديد هذا املعدل ب�شهولة 

، ت�شتخدم املجموعة معدل االقرتا�ض االإ�شايف.
ت�شتمل مدفوعات االإيجار املدرجة يف قيا�ض التزام االإيجار على:

ا اأي حوافز اإيجار م�شتحقة القب�ض  ناق�شً  ، اجلوهرية(  الثابتة  املدفوعات  ذلك  يف  )مبا  الثابت  االإيجار  •مدفوعات 
تعتمد على موؤ�شر اأو معدل ، يتم قيا�شها مبدئًيا با�شتخدام املوؤ�شر اأو ال�شعر يف تاريخ البدء ؛ التي  املتغرية  االإيجار  • مدفوعات 

يدفعه امل�شتاأجر مبوجب �شمانات القيمة املتبقية ؛ اأن  املتوقع  • املبلغ 
ال�شراء ، اإذا كان امل�شتاأجر متاأكًدا ب�شكل معقول من ممار�شة اخليارات ؛ و خيارات  ممار�شة  • �شعر 

مدة االإيجار تعك�ض ممار�شة خيار اإنهاء عقد االإيجار. كانت  اإذا   ، االإيجار  عقد  اإنهاء  غرامات  • مدفوعات 
يتم تقدمي التزام االإيجار كبند منف�شل يف بيان املركز املايل.

 يتم قيا�ض التزام االإيجار الحًقا عن طريق زيادة القيمة الدفرتية لعك�ض الفائدة على التزامات االإيجار )با�شتخدام طريقة الفائدة الفعلية( وعن طريق تخفي�ض القيمة الدفرتية لتعك�ض مدفوعات االإيجار 
التي مت اإجراوؤها.

تقوم املجموعة باإعادة قيا�ض التزام االإيجار )واإجراء تعديل مماثل حلق اإ�شتخدام املوجودات ذي ال�شلة( كلما:
اأ(  تم تغيري مدة االإيجار اأو هناك تغيري يف تقييم ممار�شة خيار ال�شراء ، ويف هذه الحالة يتم اإعادة قيا�ض م�شوؤولية التاأخري عن طريق خ�شم مدفوعات االإيجار المراجعة با�شتخدام معدل الخ�شم املراجع.

ب( تتغري مدفوعات االإيجار ب�شبب التغيريات يف موؤ�شر اأو معدل اأو تغيري يف املدفوعات املتوقعة مبوجب قيمة اخلردة املتبقية ، ويف هذه احلاالت يتم اإعادة قيا�ض التزام االإيجار عن طريق خ�شم مدفوعات 
االإيجار املراجعة با�شتخدام معدل اخل�شم االأويل )ما مل تتغري مدفوعات االإيجار ب�شبب التغيري يف �شعر الفائدة العائم ، ويف هذه احلالة يتم ا�شتخدام معدل اخل�شم املعدل(. 

معدل  با�شتخدام  املراجعة  االإيجار  مدفوعات  االإيجار عن طريق خ�شم  التزام  قيا�ض  اإعادة  يتم  احلالة  ويف هذه   ، منف�شل  اإيجار  كعقد  االإيجار  عقد  تعديل  يتم ح�شاب  وال  االإيجار  عقد  تعديل  يتم  ج( 
خ�شم مراجع.

خالل �شنة 2020 ، اعرتفت املجموعة بتعديالت عقود االإيجار التي نتج عنها تخفي�ض حق ا�شتخدام املوجودات ومطلوبات االإيجار مببلغ 11.98 مليون ريال قطري و 12.5 مليون ريال قطري على التوايل.
يتم اإ�شتهالك اأ�شول حق اال�شتخدام على مدى الفرتة االأق�شر بنی مدة االإيجار والعمر االإنتاجي لالأ�شل االأ�شا�شي. اإذا كان عقد االإيجار ينقل ملكية االأ�شل االأ�شا�شي اأو تكلفة حق ا�شتخدام االأ�شل يعك�ض اأن 

املجموعة تتوقع ممار�شة خيار ال�شراء ، فاإن قيمة حق اال�شتخدام ذات ال�شلة يتم اإ�شتهالكها على مدى العمر االإنتاجي لالأ�شل االأ�شا�شي. . يبداأ اال�شتهالك يف تاريخ بدء عقد االإيجار.
اأ�شل احلق يف االإ�شتخدام يعر�ض ببند منف�شل يف بيان املركز املايل. 

و  »املمتلكات  �شيا�شة  القيمة املحددة كما هو مو�شح يف  انخفا�ض  انخف�شت قيمته وح�شابات خ�شارة  اأ�شول حق اال�شتخدام قد  اأحد  اإذا كان  لتحديد ما  الدويل 36 رقم   املحا�شبة  تطبق املجموعة معيار 
االآالت واملعدات«.

 ال يتم ت�شمنی االإيجارات املتغرية التي ال تعتمد على موؤ�شر اأو معدل يف قيا�ض التزام االإيجار واأ�شل حق اال�شتخدام. يتم اإدراج املدفوعات ذات ال�شلة كم�شروف يف الفرتة التي یحدث فیها �حلدث �أو �ل�صرط 
الذي يوؤدي اإلى هذه املدفوعات ويتم ت�شمينها يف بند »نفقات اأخرى« يف بيان الربح اأو اخل�شارة.

كو�شيلة عملية ، ي�شمح املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 16 للم�شتاأجر بعدم ف�شل املكونات غري املوؤجرة ، وبداًل من ذلك ح�شاب اأي عقد اإيجار ومكونات غري االإيجار املرتبطة به كرتتيب واحد. مل ت�شتخدم 
املجموعة هذه الطريقة العملية.

العمالت الأجنبية

يتم ت�شجيل املعامالت بعمالت غري العملة الوظيفة  للمجموعة )العمالت االأجنبية ( باأٍ�شعار. ويتم االعرتاف باأرباح وخ�شائر �شرف العمالت االأجنبية الناجتة عن ت�شوية هذه املعامالت وعن حتويل املوجودات 
واملطلوبات النقدية املقومة بالعمالت االأجنبية باأ�شعار ال�شرف يف نهاية ال�شنة يف الربح اأو اخل�شارة. ويتم تاأجيلها يف حقوق امللكية اإذا كانت تتعلق بتحوطات التدفق النقدي املوؤهلة وحتوطات �شايف اال�شتثمار 

املوؤهلة اأو التي تتعلف بجزء من �شايف االإ�شتثمار يف عملية اأجنبية.
يتم عر�ض اأرباح وخ�شائر �شرف العمالت االأجنبية املتعلقة بالقرو�ض يف بيان الربح اأو اخل�شارة املوحد �شمن بند تكاليف التمويل. ويتم عر�ض جميع اأرباح وخ�شائر �شرف العمالت االأجنبية يف بيان الربح 

اأو اخل�شارة املوحد على اأ�شا�ض ال�شايف �شمن اإيرادات اأو م�شروفات اأخرى.
يتم حتويل البنود غري النقدية التي يتم قيا�شها بالقيمة العادلة بعملة اأجنبية با�شتخدام اأ�شعار ال�شرف ال�شائدة يف تاريخ حتديد القيمة العادلة. ويتم االإعرتاف بفروق حتويل العمالت االأجنبية للموجودات 
واملطلوبات امل�شجلة بالقيمة العادلة وذلك �شمن اأرباح اأو خ�شائر القيمة العادلة. على �شبيل املثال، يتم االإعرتاف بفروق حتويل العمالت االأجنبية للموجودات واملطلوبات التي لي�ض لها طبيعة نقدية مثل حقوق 
امللكية املحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة وذلك �شمن الربح اأو اخل�شارة كجزء من اأرباح اأو خ�شائر القيمة العادلة. اأما فروق حتويل العمالت االأجنبية للموجودات التي لي�ض لها طبيعة 

نقدية مثل حقوق امللكية امل�شنفة كموجودات مالية متاحة للبيع فيتم االعرتاف بها يف الدخل ال�شامل االآخر. 
اندماج الأعمال

يتم احت�شاب عمليات اال�شتحواذ على االأعمال التجارية با�شتخدام طريقة اال�شتحواذ. يتم قيا�ض املقابل املحول يف اندماج االأعمال بالقيمة العادلة ، والتي يتم احت�شابها على اأنها جمموع القيم العادلة يف 
تاريخ اال�شتحواذ لالأ�شول املحولة من قبل املجموعة ، واملطلوبات التي تكبدتها املجموعة اإلى املالكنی ال�شابقنی لل�شركة امل�شرتاة وحقوق امللكية �شادرة عن املجموعة مقابل ال�شيطرة على ال�شركة املقتناة. 
يتم االعرتاف بالتكاليف املتعلقة باال�شتحواذ ب�شكل عام يف الربح اأو اخل�شارة عند تكبدها. يف تاريخ االقتناء ، يتم االعرتاف باملوجودات القابلة للتحديد املقتناة واملطلوبات املفرت�شة بقيمتها العادلة ، 

با�شتثناء ما يلي:
املحا�شبة  ومعيار  الدخل  ب�شرائب  رقم 12 اخلا�ض  الدويل  املحا�شبة  ملعيار  وفًقا  وقيا�شها  املوظفنی  مزايا  برتتيبات  املتعلقة  املطلوبات  اأو  واملوجودات  املوؤجلة  ال�شريبة  التزامات  اأو  باأ�شول  االعرتاف  يتم 

الدويل رقم 19 على التوايل ؛
يتم قيا�ض االلتزامات اأو اأدوات حقوق امللكية املتعلقة برتتيبات الدفع على اأ�شا�ض االأ�شهم لل�شركة املقتناة اأو ترتيبات الدفع على اأ�شا�ض االأ�شهم املربمة للمجموعة ال�شتبدال ترتيبات الدفع على اأ�شا�ض االأ�شهم 

لل�شركة امل�شرتاة وفًقا للمعيار الدويل للتقارير املالية 2 يف تاريخ اال�شتحواذ ؛
 واالأ�شول )اأو جمموعات اال�شتبعاد( امل�شنفة كمحتفظ بها للبيع وفًقا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 5 ، يتم قيا�ض االأ�شول غري املتداولة املحتفظ بها للبيع والعمليات املتوقفة وفًقا لذلك املعيا

ميكن قيا�ض احل�ش�ض غري امل�شيطرة التي متثل ح�ش�ض ملكية حالية والتي تخول حامليها يف ح�شة متنا�شبة من �شايف اأ�شول املن�شاأة يف حالة الت�شفية مبدئًيا اإما بالقيمة العادلة اأو باحل�شة الن�شبية 
للح�ش�ض غري امل�شيطرة من املبالغ املعرتف بها من �شايف االأ�شول املحددة للم�شرتى. يتم اختيار اأ�شا�ض القيا�ض على اأ�شا�ض كل معاملة على حدة. يتم قيا�ض االأنواع االأخرى من حقوق امللكية غري امل�شيطرة 

بالقيمة العادلة اأو عند االقت�شاء على اأ�شا�ض حمدد يف معيار دويل اآخر للتقارير املالية.
يتم قيا�ض ال�شهرة على اأنها الزيادة يف جمموع املقابل املحول ، ومبلغ اأي ح�ش�ض غري م�شيطرة يف ال�شركة امل�شرتاة ، والقيمة العادلة حل�شة ملكية امل�شرتي املحتفظ بها �شابًقا يف ال�شركة امل�شرتاة )اإن 
وجدت( على �شايف تاريخ اال�شتحواذ مبالغ االأ�شول القابلة للتحديد املقتناة واملطلوبات املتكبدة. بعد اإعادة التقييم ، اإذا كان �شايف مبالغ تاريخ اال�شتحواذ للموجودات القابلة للتحديد املقتناة واملطلوبات 
املفرت�شة يتجاوز جمموع املقابل املحول ، ومبلغ اأي ح�ش�ض غري م�شيطرة يف ال�شركة امل�شرتاة والقيمة العادلة حل�شة امل�شرتي املحتفظ بها م�شبًقا يف عملية ال�شراء )اإن وجدت( ، يتم االعرتاف بالزيادة 

على الفور يف الربح اأو اخل�شارة كاأرباح �شراء �شفقة.
عندما ي�شتمل املقابل املحول من قبل املجموعة يف عملية دمج االأعمال على موجودات اأو مطلوبات ناجتة عن ترتيب مقابل طارئ ، يتم قيا�ض املقابل املحتمل بالقيمة العادلة يف تاريخ االقتناء واإدراجه كجزء من 
املقابل املحول يف دمج االأعمال. يتم تعديل التغيريات يف القيمة العادلة للمقابل املحتمل املوؤهل لتعديالت فرتة القيا�ض باأثر رجعي ، مع التعديالت املقابلة مقابل ال�شهرة. تعديالت فرتة القيا�ض هي التعديالت 
التي تن�شاأ من املعلومات االإ�شافية التي مت احل�شول عليها خالل »فرتة القيا�ض« )والتي ال ميكن اأن تتجاوز �شنة واحدة من تاريخ اال�شتحواذ( حول احلقائق والظروف التي كانت موجودة يف تاريخ اال�شتحواذ.
يعاد قيا�شه يف  املقابل املحتمل امل�شنف كحقوق ملكية ال  املقابل املحتمل.  القيا�ض على كيفية ت�شنيف  املوؤهل كتعديالت لفرتة  للمقابل املحتمل غري  العادلة  القيمة  للتغريات يف  املحا�شبة الالحقة  تعتمد 
تواريخ التقارير الالحقة ويتم املحا�شبة عن ت�شويته الالحقة �شمن حقوق امللكية. يعاد قيا�ض املقابل املحتمل االآخر بالقيمة العادلة يف تواريخ التقارير الالحقة مع االعرتاف بالتغريات يف القيمة العادلة 

يف الربح اأو اخل�شارة.
اإذا كانت املحا�شبة االأولية لدمج االأعمال غري مكتملة بحلول نهاية فرتة التقرير التي يتم فيها الدمج ، تقوم املجموعة باإعداد تقارير عن املبالغ املوؤقتة للبنود التي مل تكتمل املحا�شبة عنها. يتم تعديل هذه 
املبالغ املوؤقتة خالل فرتة القيا�ض )انظر اأعاله( ، اأو يتم االعرتاف باملوجودات اأو املطلوبات االإ�شافية ، لتعك�ض املعلومات اجلديدة التي مت احل�شول عليها حول احلقائق والظروف التي كانت موجودة يف تاريخ 

اال�شتحواذ والتي ، اإذا كانت معروفة ، كانت �شتوؤثر على املبالغ املعرتف بها يف ذلك الوقت
عند حتقيق اندماج االأعمال على مراحل ، يتم اإعادة قيا�ض ح�شة حقوق امللكية املحتفظ بها �شابًقا للمجموعة يف احليازة بالقيمة العادلة يف تاريخ اال�شتحواذ ويتم االعرتاف بالربح اأو اخل�شارة الناجتة ، 
اإن وجدت ، يف الربح اأو اخل�شارة. املبالغ النا�شئة من احل�ش�ض يف ال�شركة املقتناة قبل تاريخ اال�شتحواذ والتي مت االعرتاف بها �شابًقا يف الدخل ال�شامل االآخر يتم اإعادة ت�شنيفها اإلى الربح اأو اخل�شارة 

عندما تكون هذه املعاجلة منا�شبة اإذا مت ا�شتبعاد تلك احل�شة.
املمتلكات واالآالت واملعدات

تقا�ض املمتلكات واالالت واملعدات بالتكلفة التاريخية مطروحًا منها اال�شتهالك املرتاكم و خ�شارة االنخفا�ض يف القيمة املرتاكمة . تت�شمن التكلفة التاريخية امل�شروفات  التي تن�شب ب�شكل مبا�شر اإيل االأ�شل 
امل�شتحزذ عليه . يتم االإعرتاف  بالتكاليف الالحقة يف القيمة الدفرتية لالأ�شل اأو احت�شابها كاأ�شٍل منف�شل، ح�شبما يكون مالئمًا، فقط عندما يكون من املُرّجح اأن تتدفق اإلى املجموعة فوائد اقت�شادية 
م�شتقبلية مرتبطة بالبند ويكون باالإمكان قيا�ض تكلفة البند ب�شكٍل موثوق به. يلغى االعرتاف بالقيمة الدفرتية الأي عن�شر م�شجل كاأ�شل منف�شل عند ا�شتبداله. يتم اإاالإعرتاف بجميع تكاليف ال�شيانة 

واالإ�شالح االأخرى يف بيان الربح اأو اخل�شارة املوحد خالل الفرتة املالية التي يتم تكبدها فيها.
يتم احت�شاب اال�شتهالك لتخ�شي�ض تكلفة املوجودات على مدار اأعمارها االإنتاجية على اأ�شا�ض طريقة الق�شط الثابت وذلك عندما ت�شبح املوجودات جاهزة لال�شتخدام املق�شود منها. تتم مراجعة االأعمار 

االإنتاجية املقدرة والقيم املتبقية وطرق ح�شاب اال�شتهالك بنهاية كل فرتة تقرير مايل مع بيان اأثر اأي تغيريات يف التقديرات املحت�شبة على اأ�شا�ض م�شتقبلي.
وقد قدرت املجموعة االأعمار االإنتاجية لكل �شنف من املوجودات  على النحو التايل:

13- 25 �شنة اأو مدة اإيجار االأر�ض، اأيهما اأق�شر املباين  
3 - 25 �شنة اآليات ومعدات م�شانع  

3 - 10 �شنوات �أثاث ومعد�ت �أخرى  
اإن العقارات التي تكون قيد االإن�شاء اأو التاأجري اأو الأغرا�ض اإدارية اأو الأغرا�ض مل يتم حتديدها بعد يتم اإدراجها بالتكلفة ويطرح منها اأي خ�شائر انخفا�ض يف القيمة معرتف بها. ت�شتمل التكلفة على االأتعاب 
املهنية وتكاليف االقرتا�ض للموجودات املوؤهلة املر�شملة وفقًا لل�شيا�شة املحا�شبية للمجموعة. وت�شنف هذه املمتلكات اإلى الفئات املنا�شبة وفقا لبند املمتلكات وامل�شانع واملعدات عند االنتهاء منها وحنی 

تكون جاهزة لال�شتخدام املق�شود منها. يبداأ ا�شتهالك هذه املوجودات على نف�ض اأ�شا�ض العنا�شر االأخرى لبند املمتلكات واالأالت واملعدات عندما ت�شبح املوجودات جاهزة لال�شتخدام املق�شود منها.
الالحقة  النفقات  ر�شملة  تتم  امل�شتبدل.  للبند  الدفرتية  القيمة  ويتم �شطب  ب�شكل منف�شل  املحا�شبة عنها  تتم  التي  واملعدات  واالأالت   املمتلكات  بنود  اأي جزء من  املتكبدة ال�شتبدال  النفقات  ر�شملة  يتم 
ال�شامل  والدخل  اأو اخل�شارة  الربح  بيان  نفقات االقرتا�ض يف  اإدراج جميع  ويتم  بها.  املرتبط  واملعدات  وامل�شانع  املمتلكات  لبند  امل�شتقبلية  االقت�شادية  املنافع  زيادة يف  تكون هناك  االأخرى فقط عندما 

االآخر املوحد عند تكبد النفقات. 
يتم اإلغاء االعرتاف باأي بند من بنود املمتلكات واالأالت واملعدات عند االإ�شتبعاد اأو عندما يكون من املتوقع توقف اأي منافع اقت�شادية م�شتقبلية من ا�شتخدام اأو ا�شتبعاد هذه البنود. يتم االأعرتف  باأي 
اأو اخل�شارة املوحد والدخل ال�شامل االآخر يف ال�شنة  اأ�شا�ض الفرق بنی �شايف متح�شالت البيع والقيمة الدفرتية لالأ�شل( يف بيان الربح  اإلغاء االعرتاف باأ�شل ما )حت�شب على  اأو خ�شارة ناجتة عن  ربح 

التي يتم فيها اإلغاء االعرتاف باالأ�شل.
انخفا�ش قيمة املوجودات غري املالية

يتم مراجعة املوجودات غري املالية التي تخ�شع لال�شتهالك اأو االإطفاء لتحيد اأي انخفا�ض يف قيمتها عندما ي�شتدل من �لظروف و�لأحد�ث باأنه لن یتم ��صرتد�د قیمتها �لدفرتیة. �ملوجود�ت غري املالية التي 
لي�ض لها اأعمار حمددة ال تخ�شع لالإطفاء ويتم فح�شها �شنويا لتحديد االنخفا�ض يف قيمتها، اأو ب�شورة اأكرث تكر�ر� �إذ� تبنی من �لأحد�ث �أو �لتغیري�ت يف �لظروف باأنها قد تنخف�ض قيمتها.

يعرتف بخ�شارة االنخفا�ض يف القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفرتية الأ�شل ما القيمة املقدر ا�شرتدادها عن هذا االأ�شل. وتعرف القيمة القابلة لال�شرتداد الأ�شل ما باأنها القيمة العادلة لالأ�شل خم�شوما 
منها تكاليف البيع اأو قيمته امل�شتخدمة اأيهما اأعلى. والأغرا�ض تقييم اإخفا�ض القيمة، يتم جتميع املوجودات الأدنى امل�شتويات التي ينتج عنها تدفقات نقدية واردة ميكن حتديدها ب�شكل منف�شل والتي تعترب 

م�شتقلة اإلى حد كبري عن التدفقات النقدية الواردة من املوجودات االأخرى اأو جمموعة املوجودات االأخرى )وحدات تكوين النقد(.
تتم مراجعة املوجودات غري املالية بخالف ال�شهرة التي تعر�شت النخفا�ٍض يف قيمتها لتحري احتمال عك�ض االنخفا�ض يف القيمة بنهاية فرتة كل تقرير.

املخزون

يتم قيا�ض املخزون بالتكلفة اأو ب�شايف القيمة القابلة للتحقق، اأيهما اأقل. التكاليف هي عبارة عن م�شاريف مت تكبدها لنقل كل منتج اإلى مكانه وحالته احلالية، وذلك على النحو التايل:
املخزون - تكلفة ال�شراء بعد خ�شم احل�شومات واخل�شومات على اأ�شا�ض املتو�شط املرجح املتحرك.

االأعمال قيد التنفيذ وخمزون املنتج النهائي- وتكاليف االإنتاج على اأ�شا�ض املتو�شط املرجح املتحرك. وت�شتمل تكاليف االإنتاج على تكاليف املواد املبا�شرة والعمالة املبا�شرة والتوزيع املنا�شب للنفقات العامة 
املخ�ش�شة على اأ�شا�ض الطاقة الت�شغيلية العادية.

وميثل �شافى القيمة املمكن حتقيقها �شعر البيع املقدر يف م�شار االأعمال العادية بعد خ�شم تكاليف االإجناز املقدرة والتكاليف املقدرة الالزمة الإمتام عملية البيع.
املحفزات

يتم ت�شجيل املحفزات مبدئًيا بالتكلفة. بعد ذلك يتم قيا�شها بالتكلفة مطروًحا منها االإطفاء املرتاكم واأي انخفا�ض يف القيمة. يتم اإطفاء املحفزات على مدى العمر االإنتاجي 
املقدر من 1 اإلى 12 �شنة. يتم االحتفاظ باملحفزات غري امل�شتخدمة يف امل�شنع �شمن املخزون ويتم اإظهارها ب�شعر التكلفة اأو �شايف القيمة املمكن حتقيقها ، اأيهما اأقل

تكاليف القرتا�ش

ت�شاف تكاليف االقرتا�ض العامة واملحددة، والعائدة مبا�شرة اإلى حيازة اأو اإن�شاء اأو اإنتاج املوجودات املوؤهلة والتي هي موجودات حتتاج ب�شكل �شروري لفرتة اأ�شا�شية من الوقت 
لتجهيزها لال�شتخدام املق�شود لها اأو بيعها، اإلى تكلفة تلك املوجودات اإلى حنی جتهيز املوجودات لال�شتخدام املق�شود لها اأو بيعها.

اإلى احلد الذي يتم فيه ا�شتخدام القرو�ض ذات االأ�شعار املتغرية لتمويل اأ�شل موؤهل ویتم �لتحوط منها يف �إطار �لتحوط �لفعال للتدفقات �لنقدیة ملخاطر اأ�شعار الفائدة ، مت 
االعرتاف باجلزء الفعال من البنود يف الدخل ال�شامل االآخر ويتم اإعادة ت�شنيفه اإلى الربح اأو اخل�شارة عندما توؤثر املوجودات املوؤهلة على الربح اأو اخل�شارة. اإلى احلد الذي 
يتم فيه ا�شتخدام قرو�ض معدل الفائدة الثابت لتمويل اأ�شل موؤهل ویتم �لتحوط من خالل حتوط فعال للقیمة �لعادلة ملخاطر اأ�شعار الفائدة ، فاإن تكاليف االقرتا�ض املر�شملة 

تعك�س �صعر �لفائدة �ملحوط.
يتم خ�شم اإيرادات اال�شتثمار املحققة من اال�شتثمار املوؤقت لقرو�ض حمددة ريثما يتم خ�شم نفقاتها لتاأهيل املوجودات من خالل تكاليف االقرتا�ض امل�شتحقة للر�شملة.

ويتم اإدراج جميع تكاليف االقرتا�ض االأخرى �شمن بيان �لربح �أو �خل�صارة �ملوحد يف �لفرتة �ملالیة �لتي حتدث فیها
قيا�ش القيمة العادلة 

اإن القيمة العادلة هي ال�شعر الذي ميكن  اأو عند تاريخ كل تقرير.  اأو للمطلوب عند القيا�ض املبدئي  لغايات االإف�شاح والقيا�ض، تقوم املجوعة بتحديد القيمة العادلة لالأ�شل 
اإ�شتالمه لبيع اأ�شل اأو دفعه للتنازل عن مطلوب يف معاملة نظامية بنی امل�شاركنی يف ال�شوق يف تاريخ القيا�ض االأ�شلي، بغ�ض النظر عن ما اإذا كان ميكن مالحظة ال�شعر ب�شكل 

مبا�شر اأو يتم تقديره باإ�شتخدام تقنيات تقييم اأخرى. اإن االأ�شا�ض االإفرتا�شي لقيا�ض القيمة العادلة ملعاملة بيع اأ�شل اأو حتويل مطلوب، تاأخذ حمّلها داخل: 
اأو املطلوبات،  اأو  للموجودات  الرئي�شي  • ال�شوق 

غياب �شوق رئي�شي، تدخل يف ال�شوق االأكرث تناف�شيًة للموجودات اأو املطلوبات. • عند 
ال بد اأن يكون ال�شوق الرئي�شي اأو االأكرث تناف�شيًة متاحًا للمجموعة. تقا�ض القيمة العادلة لالأ�شل اأو ملطلوب بناءًا على االإفرتا�شات التي قد ي�شتخدمها امل�شاركنی يف ال�شوق عند 

ت�شعري اأ�شل اأو موجود، على اإفرتا�ض اأن امل�شاركنی يف ال�شوق يعملون لتحقيق اأف�شل منفعة اإقت�شادية لهم.
يوؤخذ بعنی االإعتبار عند قيا�ض القيمة العادلة الأ�شل غري مايل اإمكانيات امل�شاركنی يف ال�شوق خللق منافع اإقت�شادية من خالل اإ�شتخدام االأ�شل للحد االأعلى و باأف�شل �شورة 

ممكنة اأو ببيعه اإلى م�شارك اآخر يف ال�شوق الذي قد ي�شتخدمه للحد االأعلى وباأف�شل �شورة ممكنة.
ت�شتخدم املجموعة تقنيات تقييم تتنا�شب مع الظروف الراهنة والتي توّفر بيانات كافية لقيا�ض القيمة العادلة، حيث توّفر احلد االأعلى الإ�شتخدام املدخالت ذات ال�شلة التي من 

املمكن مالحظتها، كما وتوفر احلد االأدنى من اإ�شتخدام املدخالت التي الميكن مالحظتها.  
يتم حتديد القيمة العادلة الأغرا�ض القيا�ض و/اأو االإف�شاح يف هذه البيانات املالية املوحدة على هذا االأ�شا�ض باإ�شتثناء معامالت الدفع على اأ�شا�ض امل�شاركة والتي تقع �شمن نطاق 
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 2. معامالت التاأجري التي تقع �شمن نطاق معيار املحا�شبة الدويل رقم 17 والقيا�شات التي لها بع�ض اأوجه الت�شابه مع القيمة العادلة ولكنها 

لي�شت بالقيمة العادلة مثل �شايف القيمة املمكن حتقيقها يف معيار املحا�شبة الدويل رقم 2 اأو القيمة قيد االإ�شتخدام يف معيار املحا�شبة الدويل رقم 36. 
اإن جميع املوجودات واملطلوبات التي �شيتم قيا�شها بالقيمة العادلة اأو االإف�شاح عنها يف البيانات املالية املوحدة، يتم ت�شنيفها ح�شب التدرج يف القيمة العادلة بناءًا على اأقل 

م�شتوى من املدخالت اجلوهرية لقيا�ض القيمة العادلة يف جمملها، والتي مت و�شفها على النحو التايل:
امل�شتوى 1 :  االأ�شعار املدرجة )غري املعّدلة(  يف اأ�شواق ن�شطة ملوجودات اأو مطلوبات مماثلة.

امل�شتوى 2  : تقنيات التقييم الأقل م�شتوى من املدخالت اجلوهرية لقيا�ض القيمة العادلة  والتي ميكن مالحظتها  ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة.
امل�شتوى 3 : تقنيات التقييم الأقل م�شتوى من املدخالت اجلوهرية لقيا�ض القيمة العادلة  والتي ال ميكن مالحظتها.

حتدد �ملجموعة فیما �إذ� حدث حتویالت بنی م�شتويات التدرج من خالل اإعادة تقييم الت�شنيفات )بناءًا على على اأقل م�شتوى من املدخالت اجلوهرية لقيا�ض القيمة العادلة يف 
جمملها( يف نهاية كل تاريخ تقرير للموجودات واملطلوبات التي يتم االإعرتاف بها وذلك على نحو متكرر يف البيانات املالية املوحدة.

الأدوات املالية

يتم االإعرتاف باملوجودات واملطلوبات املالية يف بيان املركز املايل للمجموعة عندما ت�شبح املجموعة طرف يف املخ�ش�شات التعاقدية لهذه االأدوات.
املالية )بخالف  واملطلوبات  املالية  املوجودات  باإ�شدار  اأو  باالإ�شتحواز  مبا�شرة  املرتبطة  العمليات  تكاليف  العادلة.  بالقيمة  املالية  واملطلوبات  للموجودات  املبدئي  القيا�ض  يتم 
املوجودات املالية واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة خالل الربح واخل�شارة( يتم اإ�شافتها اأو خ�شمها من القيمة العادلة من املوجودات املالية واملطلوبات املالية عند االعرتاف 
بها مبا�شرة يف  يتم االعرتاف  االأرباح واخل�شائر  العادلة من خالل  بالقيمة  املالية  املالية واملطلوبات  باالإ�شتحواز على املوجودات  املرتبطة مبا�شرة  العمليات  املبدئي. تكاليف 

الربح واخل�شارة.
جميع م�شرتيات ومبيعات املوجودات املالية التي تتم ب�شكل اعتيادي يتم االعرتاف بها واإلغاء االإعرتاف بها على اأ�شا�ض تاريخ التدوال. امل�شرتيات واملبيعات التي تتم ب�شكل اعتيادي 

هي م�شرتيات ومبيعات تتطلب تو�شيل املوجودات املالية خالل الوقت املقدر لالإ�شدار من خالل ال�شلطة املخت�شة يف ال�شوق. 

تتوقع االإدارة اأن يتم تطبيق هذه املعايري والتف�شريات والتعديالت اجلديدة يف البيانات املالية املوحدة للمجموعة اإذا كانت قابلة للتطبيق على املجموعة ، عندما تكون قابلة للتطبيق ، وقد ال يكون لتطبيق هذه 
املعايري والتف�شريات والتعديالت اجلديدة اأي تاأثري مادي يف البيانات املالية املوحدة للمجموعة يف فرتة التطبيق املبدئي.

3 - ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة

بيان الإلتزام

اإعداد البيانات املالية املوحدة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�شادرة عن املجل�ض الدويل للمعايري املحا�شبية واأحكام قانون ال�شركات التجارية القطري املعمول بها واأحكام النظام االأ�شا�شي  مت 
للمجموعة.

اأ�ضا�ش الإعداد

مت اإعداد البيانات املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية با�شتثناء اإعادة تقييم بع�ض املوجودات املقتناة يف دمج االأعمال واملوجودات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة و يتم قيا�شه بالقيمة 
العادلة  من خالل الربح اأو اخل�شارة و التي يتم قيا�شه  بالقيمة العادلة.

مت عر�ض البيانات املالية املوحدة بالريال القطري وهي العملة الوظيفية للمجموعة. جميع املعلومات املالية التي يتم عر�شها يف هذه البيانات املالية مت تقريبها ايل اأقرب الف ريال قطري مامل يرد خالف 
ذلك.   

اأ�ضا�ش التوحيد 

تت�شمن البيانات املالية املوحدة البيانات املالية لل�شركة والكيانات التي ت�شيطر عليها ال�شركة )ال�شركات التابعة لها( والتي مت ت�شكيلها حتى تاريخ التقرير كل عام. تتحقق ال�شيطرة عندما تتحقق ال�شركة :
بها؛ امل�شتثمر  ال�شركة  على  • �شيطرة 

اأو لديها احلق يف احل�شول على عوائد متغرية نتيجة م�شاركتها يف اأعمال ال�شركة امل�شتثمر بها؛ و  • معر�شة، 
نفوذها، يف التاأثري على عوائد ال�شركة امل�شتثمر بها. اإ�شتخدام  على  املقدرة  • لديها 

تقوم ال�شركة  باإعادة تقييم فيما اإذا كانت متتلك ال�شيطرة على ال�شركة امل�شتثمر بها، اإذا كانت هنالك حقائق وظروف تدل على وجود تغريات على اأحد اأو كل العنا�شر الثالثة املذكورة اأعاله. 
توجيه  ب�شكل منفرد على  املقدرة  لها  ويكون  ب�شكل عملي  توؤثر  لكي  ال�شيطرة عندما متتلك حقوق ت�شويت كافية  لها  تتحقق  بها،  �شركة م�شتثمر  االأغلبية يف  اأقل من  لل�شركة حقوق ت�شويت  يكون  عندما 
اأن�شطة ال�شركة امل�شتثمر بها. تاأخذ ال�شركة بعنی االإعتبار جميع احلقائق والظروف ذات ال�شلة، يف تقييم فيما اإذا كان لها اأو مل يكن لديها حقوق ت�شويت كافية ملنحها ال�شيطرة على ال�شركة امل�شتثمر 

بها، حيث يت�شمن ذلك مايلي:
بالتنا�شب مع احلجم و احل�ش�ض املوزعة بنی ماّلك حقوق الت�شويت االأخرى؛  لل�شركة  الت�شويت  حقوق  • حجم 

الت�شويت االأخرى اأو من االأطراف االأخرى؛ حقوق  ال�شركة،  تتملكها  اأن  يتوقع  التي  الت�شويت  • حقوق 
تعاقدية؛ و ترتيبات  من  ظهرت  • حقوق 

اأية حقائق اأو ظروف اأخرى تدل على اأن ال�شركة متتلك املقدرة يف الوقت احلايل اأو ال متتلكها، لتوجيه الن�شاطات ذات ال�شة يف الوقت الذي يجب اأن يتم فيه اإتخاذ القرار، ويت�شمن ذلك منط الت�شويت 
املتبع خالل اإجتماعات امل�شاهمنی ال�شابقة.

يتم توحيد البيانات املالية لل�شركة التابعة اإبتداءًا من ح�شول ال�شركة على ال�شيطرة يف ال�شركة التابعة، ويتوقف التوحيد عندما تفقد ال�شركة �شيطرتها على ال�شركة التابعة. على وجه التحديد، يتم اإدراج 
اإيرادات وم�شاريف ال�شركة التابعة التي مت االإ�شتحواذ عليها اأو اإ�شتبعادها خالل ال�شنة، يف بيانات الربح اأو اخل�شارة والدخل ال�شامل املوحدة من تاريخ ح�شول ال�شركة على ال�شيطرة حتى التاريخ الذي 

تتوقف ال�شركة فيه عن ال�شيطرة على ال�شركة التابعة. 
عند ال�شرورة، يتم اإجراء تعديالت على البيانات املالية لل�شركات التابعة لكي تتوافق �شيا�شاتها املحا�شبية مع ال�شيا�شات املحا�شبية للمجموعة.

يتم اإلغاء جميع معامالت املتعلقة باملوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية وااليرادات وامل�شروفات والتدفقات النقدية التي متت بنی �شركات املجموعة عند توحيد البيانات املالية.
يتم حتديد احل�ش�ض غري امل�شيطرة يف ال�شركات التابعة ، اإن وجدت ، ب�شكل منف�شل عن حقوق ملكية املجموعة فيها. اإن احل�ش�ض غري امل�شيطرة والتي هي حقوق ملكية حاليًا متنح مالكيها ح�شة متنا�شبة 
من �شايف املوجودات عند الت�شفية ، ميكن قيا�شها مبدئيًا بالقيمة العادلة اأو باحل�شة التنا�شبية حلقوق غري امل�شيطرين يف القيمة العادلة ل�شايف موجودات ال�شركة امل�شتثمر بها. يتم اختيار القيا�ض على 
اأ�شا�ض اال�شتحواذ. يتم مبدئيًا قيا�ض احل�ش�ض غري امل�شيطرة بالقيمة العادلة. بعد االإ�شتحواذ ، تكون القيمة الدفرتية للح�ش�ض غري امل�شيطرة هي قيمة تلك احل�ش�ض عند االإعرتاف املبدئي باالإ�شافة 

اإلى ح�شة احل�ش�ض غري امل�شيطرة يف التغريات الالحقة يف حقوق امللكية.
الربح اأو اخل�شارة وكل بند من بنود الدخل ال�شامل االآخر يعزى اإلى مالكي ال�شركة واإلى حقوق امللكية غري امل�شيطرة. ين�شب اإجمايل الدخل ال�شامل اإلى حقوق غري امل�شيطرين حتى لو اأدى ذلك اإلى وجود 

عجز يف ر�شيد حقوق غري امل�شيطرين.
يتم احت�شاب التغريات يف حقوق املجموعة يف ال�شركات التابعة التي ال ينتج عنها فقدان ال�شيطرة كمعامالت حقوق ملكية. يتم تعديل القيمة الدفرتية حلقوق املجموعة واحل�ش�ض غري امل�شيطرة لكي تعك�ض 
التغريات يف ح�ش�شها الن�شبية يف ال�شركات التابعة. يتم اإثبات اأي فرق بنی املبلغ الذي يتم من خالله تعديل احل�ش�ض غري امل�شيطرة وتدرج القيمة العادلة للمقابل املدفوع اأو امل�شتلم مبا�شرة يف حقوق 

امللكية وين�شب اإلى حقوق  ملكية م�شاهمي  ال�شركة.
عندما تفقد املجموعة ال�شيطرة على �شركة تابعة ، يتم االعرتاف بربح اأو خ�شارة من الفرق بنی )اأ( اإجمايل القيمة العادلة من املبالغ امل�شتلمة والقيمة العادلة من احل�ش�ض املحتجزة و)ب(القيمة الدفرتية 
ال�شابقة ملوجودات )وتت�شمن ال�شهرة( ومطلوبات ال�شركة التابعة واأي حقوق اأقلية غري م�شيطرة. يتم اإحت�شاب كل املبالغ املتعلقة بال�شركة التابعة املعرتف بها يف بنود الدخل ال�شامل االأخرى كما لو كانت 
املجموعة قد قامت با�شتبعاد املوجودات اأو املطلوبات املتعلقة بال�شركة التابعة مبا�شرة )اإي اأعادت ت�شنيفها اإلى الربح اأو اخل�شارة اأو يتم حتويلها ل�شنف اآخر من حقوق امللكية(. ومتثل القيمة العادلة القيمة 

الدفرتية املبدئية اخلا�شة باأغرا�ض املحا�شبة الالحقة للح�ش�ض املحتجزة كما هو احلال بال�شركة الزميلة اأو امل�شاريع امل�شرتكة.
م�ضاهمات يف �ضركات زميلة م�ضاريع م�ضرتكة

ال�شركات الزميلة هي املن�شاآت التي يكون للمجموعة فيها نفوذ هام، ولي�شت م�شيطرة اأو لها �شيطرة م�شرتكة عليها. اإن النفوذ الهام هو عبارة عن نفوذ ي�شمح بامل�شاركة يف اإتخاذ القرارات يف ال�شيا�شة املالية 
والت�شغيلية يف ال�شركة امل�شتثمر بها ولكنه الميثل �شيطرة اأو �شيطرة م�شرتكة على تلك ال�شيا�شات.         

اإن امل�شروع امل�شرتك هو عبارة عن ترتيبات م�شرتكة بحيث يكون لدى االأطراف التي لديها �شيطرة م�شرتكة على تلك الرتتيبات حقوقًا يف �شايف موجودات تلك الرتتيبات امل�شرتكة. اإن ال�شيطرة امل�شرتكة 
هي املوافقة التعاقدية لل�شيطرة امل�شرتكة على ترتيب والتي تتواجد فقط حينما يكون هنالك قرارات يجب اإتخاذها حول االأن�شطة ذات ال�شلة تتطلب موافقة باالإجماع من االأطراف امل�شاركة بال�شيطرة

مبوجب طريقة حقوق امللكية، يتم االعرتاف باال�شتثمارات مبدئيًا بالتكلفة ثم يتم تعديلها بعد ذلك لالعرتاف بح�شة املجموعة يف اأرباح اأو خ�شائر امل�شتثمر الناجتة بعد اال�شتحواذ يف اأرباح اأو خ�شائر ال�شركة 
امل�شتثمر فيها يف الربح اأو اخل�شارة، وكذلك االعرتاف بح�شة املجموعة يف احلركة يف الدخل ال�شامل االآخر اخلا�ض بال�شركة امل�شتثمر فيها يف الدخل ال�شامل االآخر. يتم االعرتاف بتوزيعات االأرباح املقبو�شة 

اأو املدينة من �شركات زميلة باعتبارها تخفي�شا يف القيمة الدفرتية لال�شتثمار.
عندما تكون ح�شة املجموعة من خ�شائر اال�شتثمار املحت�شب بطريقة حقوق امللكية م�شاوية حل�شتها يف املن�شاأة اأو زائدة عنها، مبا يف ذلك اأي ذمم مدينة اأخرى طويلة االأجل وغري م�شمونة، فاإن املجموعة ال 

تعرتف باأي خ�شائر اأخرى، اإال اإذا كانت قد تكبدت التزامات اأو اأجرت دفعات بالنيابة عن املن�شاأة االأخرى.
يتم ت�شجيل  االإ�شتثمار يف �شركة زميلة اأو م�شروع م�شرتك با�شتخدام طريقة حقوق امللكية من التاريخ الذي ي�شبح فيه ال�شركة امل�شتثمر فيها �شركة زميلة اأو م�شروع م�شرتك. عند االإ�شتحواذ على اال�شتثمار يف 
�شركة زميلة اأو م�شروع م�شرتك ، يتم االعرتاف باأي فائ�ض من تكلفة االإ�شتثمار على ح�شة املجموعة يف �شايف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املحددة لل�شركة امل�شتثمر فيها ك�شهرة ، والتي يتم ت�شمينها 
يف مبلغ االإ�شتثمار. اأي فائ�ض من ح�شة املجموعة يف �شايف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املحددة على تكلفة االإ�شتثمار ، بعد اإعادة التقييم ، يتم االعرتاف به مبا�شرة يف الربح اأو اخل�شارة يف 

الفرتة التي يتم فيها �شراء اال�شتثمار.
يتم تطبيق متطلبات معيار املحا�شبة الدويل رقم 36 لتحديد ما اإذا كان من ال�شروري االعرتاف باأي خ�شارة انخفا�ض يف القيمة فيما يتعلق باإ�شتثمار املجموعة يف �شركة زميلة اأو م�شروع م�شرتك. عند 
ال�شرورة  يتم اختبار القيمة الدفرتية الكاملة لالإ�شتثمار )مبا يف ذلك ال�شهرة( لتحديد اإنخفا�ض القيمة وفًقا ملعيار املحا�شبة الدويل رقم 36 كاأ�شل واحد من خالل مقارنة القيمة القابلة لالإ�شرتداد )اأيهما 
اأعلى قيمة االأ�شتثمار اأو قيمة  العادلة مطروح منها تكاليف اال�شتبعاد( مع القيمة الدفرتية . ال يتم تخ�شي�ض اأي خ�شارة انخفا�ض يف القيمة معرتف بها الأي اأ�شل ، مبا يف ذلك ال�شهرة التي ت�شكل جزًءا من 

القيمة الدفرتية لال�شتثمار. يتم اإدراج اأي عك�ض خل�شارة اأنخفا�ض القيمة وفًقا ملعيار املحا�شبة الدويل 36 اإلى احلد الذي يزيد  فيه القيمة القابلة لالإ�شرتداد لالإ�شتثمار الحًقا.
توقف املن�شاأة اإ�شتخدام طريقة حقوق امللكية من التاريخ الذي يتوقف فيه اإ�شتثمارها عن كونه �شركة زميلة اأو م�شروع م�شرتك اأو يف حال مت ت�شنيف االإ�شتثمار كاإ�شتثمار حمتفظ به لغر�ض البيع. واإذا كانت 
احل�شة املحتفظ بها يف املن�شاأة الزميلة ال�شابقة اأو امل�شروع امل�شرتك ال�شابق وهو عبارة عن موجد مايل، ينبغي اأن تقي�ض املن�شاأة احل�شة املحتفظ بها بالقيمة العادلة. وتعترب القيمة العادلة للح�شة املحتفظ 

االيضاحات حول للبيانات المالية الموحدة )تتمه(

iq@qp.com.qa أو مراسلتنا على البريد اإللكتروني www.iq.com.qa لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني

املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية اجلديدة واملعدلة 

تعديالت على مراجع الإطار املفاهيمي يف معايري الدولية لإعداد 

التقارير املالية

قامت املجموعة بتطبيق التعديالت الواردة يف التعديالت على مراجع االإطار 
ال�شنة  يف  مرة  الأول  املالية  التقارير  الإعداد  الدولية  معايري  يف  املفاهيمي 
بحيث  املتاأثرة  املعايري  على  الحقة  تعديالت  التعديالت  تت�شمن  احلالية. 
ت�شري اإلى االإطار اجلديد. ومع ذلك ، ال تقوم جميع التعديالت بتحديث تلك 
الت�شريحات فيما يتعلق باالإ�شارات واالقتبا�شات من االإطار بحيث ت�شري اإلى 
االإطار املفاهيمي املنقح. يتم حتديث بع�ض الت�شريحات فقط لالإ�شارة اإلى 
اإ�شدار االإطار الذي ت�شري اإليه )اإطار اللجنة الدائمة امل�شرتكة بنی الوكاالت 
اإطار  اأو   ،  2001 عام  يف  الدولية  املحا�شبة  معايري  جمل�ض  اعتمده  الذي 
املجل�ض الدويل ملعايري املحا�شبة لعام 2010 ، اأو اإطار العمل اجلديد املنقح 
بالتعاريف  الواردة يف املعيار لها  التعاريف  اأن  اإلى  اأو لالإ�شارة  لعام 2018( 

اجلديدة التي مت تطويرها يف االإطار املفاهيمي املنقح.
 IAS ،1 IAS ،14 IFRS ،6 IFRS ،3 IFRS ،2 IFRS املعايري التي مت تعديلها هي
 ،22 IFRIC  ،20 IFRIC  ،19 IFRIC  ،12 IFRIC  ،38 IAS  ،37 IAS  ،34 IAS  ،8

.32-and SIC
املعيار  على  الفائدة  �شعر  معيار  اإ�شالح  لتعديالت  املبدئي  التطبيق  تاأثري 

الدويل للتقارير املالية 9 واملعيار الدويل للتقارير املالية 7.
ملعيار  اإ�شالًحا  الدولية  املحا�شبة  اأ�شدر جمل�ض معايري   ، �شبتمرب 2019  يف 
 9 املالية  التقارير  الإعداد  الدولية  املعايري  على  )تعديالت  الفائدة  اأ�شعار 
 .)7 املالية  التقارير  الإعداد  الدويل  واملعيار   39 الدويل  املحا�شبة  ومعيار 
تعدل هذه �لتعدیالت متطلبات حما�صبة �لتحوط �ملحددة لل�صماح با�صتمر�ر 
بنود  تعدیل  قبل  �لتاأكد  عدم  فرتة  خالل  �ملتاأثر  للتحوط  �لتحوط  حما�صبة 
نتيجة  �حلالیة  �لفائدة  �أ�صعار  مبعایري  �ملتاأثرة  �لتحوط  �أدو�ت  �أو  �لتحوط 
ملعيار معدل الفائدة اجلاري. التعديالت ذات �شلة بال�شركة نظًرا الأنها تطبق 

حما�صبة �لتحوط على خماطر �أ�صعار �لفائدة �ملعیاریة.

تعديالت على املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم 3 تعريف االأعمال

قامت املجموعة بتطبيق التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية 3 الأول 
اأن االأعمال التجارية  اأنه يف حنی  مرة يف ال�شنة احلالية. تو�شح التعديالت 
عادة ما يكون لها خمرجات ، فاإن املخرجات لي�شت مطلوبة ملجموعة متكاملة 
من االأن�شطة واالأ�شول للتاأهل للعمل التجاري. لكي تعترب عماًل جتارًيا ، يجب 
اأن تت�شمن جمموعة مكت�شبة من االأن�شطة واالأ�شول ، على االأقل ، مدخالت 

وعملية مو�شوعية ت�شاهم مًعا ب�شكل كبري يف القدرة على اإن�شاء املخرجات.

تزيل التعديالت تقييم ما اإذا كان امل�شاركون يف ال�شوق قادرين على ا�شتبدال 
تقدم  املخرجات.  اإنتاج  يف  واال�شتمرار  مفقودة  عمليات  اأو  مدخالت  اأي 
مت  قد  كان  اإذا  ما  حتديد  على  ت�شاعد  اإ�شافية  اإر�شادات  ا  اأي�شً التعديالت 

احل�شول على عملية مو�شوعية.

تقدم التعديالت اختبار تركيز اختياري ي�شمح باإجراء تقييم مب�شط ملا اإذا 
اختبار  مبوجب  عماًل.  لي�شت  املكت�شبة  واالأ�شول  االأن�شطة  جمموعة  كانت 
الرتكيز االختياري ، فاإن جمموعة االأن�شطة واالأ�شول املقتناة ال تعترب ن�شاًطا 
املقتناة مركزة يف  االأ�شول  العادلة الإجمايل  القيمة  اإذا كانت جميع  جتارًيا 
باأثر  التعديالت  تطبيق  يتم  مماثلة.  اأ�شول  جمموعة  اأو  حمدد  واحد  اأ�شل 
م�شتقبلي على جميع عمليات دمج االأعمال وعمليات اال�شتحواذ على االأ�شول 

التي يكون تاريخ اال�شتحواذ لها يف اأو بعد 1 يناير 2020.

تعديالت على معيار املحا�شبة الدويل 1 ومعيار املحا�شبة الدويل 8 تعريف 
املواد

ومعيار   1 رقم  الدويل  املحا�شبة  معيار  على  التعديالت  املجموعة  اعتمدت 
املحا�شبة الدويل رقم 8 الأول مرة يف ال�شنة احلالية. جتعل التعديالت تعريف 
تغيري  اإلى  تهدف  وال  للفهم  اأ�شهل   1 رقم  الدويل  املحا�شبة  معيار  يف  املواد 
املفهوم االأ�شا�شي لالأهمية الن�شبية يف معايري الدولية الإعداد التقارير املالية 
مت ت�شمنی مفهوم »التعتيم« على املعلومات املادية مبعلومات غري مادية كجزء 

من التعريف اجلديد.

اأن  »ميكن  من  امل�شتخدمنی  على  توؤثر  التي  الن�شبية  االأهمية  عتبة  تغيري  مت 
اإلى »ميكن توقع تاأثريها ب�شكل معقول«. مت ا�شتبدال تعريف املواد يف  توؤثر« 
معيار املحا�شبة الدويل رقم 8 باإ�شارة اإلى تعريف املادة يف معيار املحا�شبة 
الدولية  املحا�شبة  معايري  قام جمل�ض   ، ذلك  اإلى  باالإ�شافة   .1 رقم  الدويل 
بتعديل املعايري االأخرى واالإطار املفاهيمي الذي يحتوي على تعريف »مادة« 

اأو ي�شري اإلى م�شطلح »مادة« ل�شمان االت�شاق.

تاأثري التطبيق االأويل لتعديل امتيازات االإيجار املتعلقة بـ كوفيد 19على املعيار 
الدويل الإعداد التقارير املالية رقم 16

االإيجار  امتيازات  الدولية  املحا�شبة  معايري  جمل�ض  اأ�شدر   ،  2020 مايو  يف 
املالية  التقارير  الإعداد  الدويل  املعيار  على  )تعديل   19 كوفيد  بـ  املتعلقة 
للم�شتاأجرين يف املحا�شبة عن امتيازات  التي توفر تخفيًفا عملًيا  رقم 16( 
و�شيلة  تقدمي  19، من خالل  كوفید  لـ  مبا�صرة  كنتیجة  �لتي حتدث  �لإیجار 
عملية للمعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم 16. ت�شمح الو�شيلة العملية 
كوفيد  بـ  املتعلق  االإيجار  امتياز  كان  اإذا  ما  تقييم  عدم  باختيار  للم�شتاأجر 
19يعد تعدياًل لعقد االإيجار. يجب على امل�شتاأجر الذي يقوم بهذا االختيار 
اأن يح�شب اأي تغيري يف مدفوعات االإيجار ناجت عن امتياز االإيجار املتعلق بـ 
كوفيد 19 بنف�ض الطريقة التي �شياأخذ بها يف االعتبار التغيري املطبق على 
تعدياًل  التغيري  يكن  مل  اإذا   16 رقم  املالية  التقارير  الإعداد  الدويل  املعيار 

لعقد االإيجار.

تعديالت على املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية 3 - االإ�شارة اإلى االإطار 
املفاهيمي

تعمل التعديالت على حتديث املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية 3 بحيث 
ي�شري اإلى االإطار املفاهيمي لعام 2018 بداًل من اإطار عام 1989. كما اأنها 
ت�شيف اإلى املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 3 مطلًبا ، بالن�شبة لاللتزامات 
التي تقع �شمن نطاق معيار املحا�شبة الدويل 37 ، يطبق امل�شرتي على معيار 
اإذا كان االلتزام احلايل موجوًدا يف تاريخ  املحا�شبة الدويل 37 لتحديد ما 
اال�شتحواذ نتیجة لأحد�ث �صابقة. بالن�صبة لل�صریبة �لتي �صتكون �صمن نطاق 
ر�شوم تف�شري جلنة تف�شريات التقارير املالية الدولية رقم 21 ، يطبق امل�شرتي 
على تف�شري جلنة تف�شريات التقارير املالية الدولية رقم 21 لتحديد ما اإذا 
كان �حلدث �مللزم �لذي �أدى �إلى �لتز�م بدفع �ل�صریبة قد حدث بحلول تاریخ 

اال�شتحواذ.

اأخرًيا ، ت�شيف التعديالت بياًنا �شريًحا باأن امل�شرتي ال يعرتف باملوجودات 
املحتملة املقتناة يف عملية دمج االأعمال.

ت�شري التعديالت على جمموعات االأعمال التي يكون تاريخ اال�شتحواذ عليها 
اأو بعد 1 يناير 2022.  ال�شنوية االأولى التي تبداأ يف  اأو بعد بداية الفرتة  يف 
ا جميع املراجع املحدثة االأخرى  ُي�شمح بالتطبيق املبكر اإذا طبقت الكيان اأي�شً

)املن�شورة مع حتديث االإطار املفاهيمي( يف نف�ض الوقت اأو قبل ذلك.

تعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم 16 - املمتلكات واالآالت واملعدات 
- املتح�شالت قبل اال�شتخدام املق�شود

واالآالت  املمتلكات  بنود  من  بند  اأي  تكلفة  من  اخل�شم  التعديالت  حتظر 
هذا  ي�شبح  اأن  قبل  اإنتاجها  مت  التي  البنود  بيع  من  عائدات  اأي  واملعدات 
االأ�شل متاًحا لال�شتخدام ، اأي املتح�شالت اأثناء اإح�شار االأ�شل اإلى املوقع 
ق�شدتها  التي  بالطريقة  فيه.  العمل  على  قادًرا  ليكون  له  الالزمة  واحلالة 
ذات  والتكاليف  هذه  املبيعات  بعائدات  املن�شاأة  تعرتف   ، وبالتايل  االإدارة. 
ال�شلة يف الربح اأو اخل�شارة. تقي�ض املن�شاأة تكلفة هذه البنود وفًقا للمخزون 

من معيار املحا�شبة الدويل 2.

تعديالت على معيار املحا�شبة الدويل 37 - العقود املتقادمة - تكلفة تنفيذ 
العقد

املتعلقة  »التكاليف  على  ت�شتمل  بالعقد  الوفاء«  »تكلفة  اأن  التعديالت  حتدد 
من  كل  من  بالعقد  مبا�شرة  املتعلقة  التكاليف  تتكون  بالعقد«.  مبا�شرة 
التكاليف االإ�شافية للوفاء بهذا العقد )من االأمثلة على ذلك العمالة املبا�شرة 
العقود  بتنفيذ  مبا�شرة  تتعلق  التي  االأخرى  التكاليف  وتخ�شي�ض  املواد(  اأو 
املمتلكات  من  بند  لـ  اال�شتهالك  ر�شوم  تخ�شي�ض  ذلك  على  االأمثلة  )من 

واالآالت واملعدات امل�شتخدمة يف تنفيذ العقد(.

تنطبق التعديالت على العقود التي مل تِف الكيان بعد بجميع التزاماتها يف 
بداية فرتة التقرير ال�شنوي التي تطبق فيها املن�شاأة التعديالت اأواًل. مل يتم 

اإعادة �شياغة املقارنات.

لتطبيق  الرتاكمي  باالأثر  االعرتاف  املن�شاأة  على  يجب   ، ذلك  من  وبداًل 
اأو عن�شر  املحتجزة  لالأرباح  االفتتاحي  للر�شيد  كتعديل  مبدئًيا  التعديالت 

اآخر من حقوق امللكية ، ح�شب االقت�شاء ، يف تاريخ التطبيق املبدئي.

الدولية  املعايري  على  )تعديالت   2 املرحلة   - الفائدة  �شعر  معيار  اإ�شالح 
الإعداد التقارير املالية 9 ، ومعايري املحا�شبة الدولية 39 ، واملعايري الدولية 
الدولية  واملعايري   4 املالية  للتقارير  الدولية  واملعايري   ،  7 املالية  للتقارير 

الإعداد التقارير املالية 16(

تتناول التعديالت الق�شايا التي قد توؤثر على التقارير املالية نتيجة الإ�شالح 
النقدية  التدفقات  على  التغيريات  اآثار  ذلك  يف  مبا   ، الفائدة  �شعر  معيار 
�لتعاقدیة �أو عالقات �لتحوط �لنا�صئة عن ��صتبد�ل معیار �شعر الفائدة ب�شعر 
مرجعي بديل. توفر التعديالت اإعفاًء عملًيا من بع�ض املتطلبات الواردة يف 
املعايري الدولية للتقارير املالية 9 ، ومعايري املحا�شبة الدولية 39 ، واملعايري 
واملعايري   ،  4 املالية  للتقارير  الدولية  واملعايري   ،  7 املالية  للتقارير  الدولية 
اأ�شا�ض حتديد  التغيريات يف  يلي: -  املتعلقة مبا  املالية 16  للتقارير  الدولية 
التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية واملطلوبات املالية والتزامات 

عقود �لإیجار ؛ و - حما�صبة �لتحوط.

-2018 املالية   التقارير  الإعداد  الدولية  معايري  على  ال�شنوية  التح�شينات 
2020

تت�شمن التح�شينات ال�شنوية تعديالت على اأربعة معايري.

التقارير  الإعداد  الدولية  املعايري  اعتماد   :1 املالية  للتقارير  الدويل  املعيار 
املالية الأول مرة

يوفر التعديل اإعفاًءا اإ�شافًيا لل�شركة التابعة التي ت�شبح متبنية الأول مرة بعد 
ال�شركة االأم فيما يتعلق مبحا�شبة فروق الرتجمة املرتاكمة. نتيجة للتعديل ، 
ميكن لل�شركة التابعة التي ت�شتخدم االإعفاء الوارد يف املعيار الدويل للتقارير 
الرتاكمية  الرتجمة  فروق  قيا�ض  تختار  اأن  ا  اأي�شً االآن  )اأ(   16 د   :1 املالية 
جلميع العمليات االأجنبية بالقيمة الدفرتية التي �شيتم ت�شمينها يف البيانات 
اأ�شا�ض يف تاريخ انتقال ال�شركة االأم اإلى  املالية املوحدة لل�شركة االأم ، على 
على  تعديالت  اإجراء  يتم  اإذا مل   ، التقارير  الإعداد  الدولية  املعايري  معايري 
ال�شركة  فيها  ا�شتحوذت  التي  االأعمال  اندماج  وتاأثريات  التوحيد  اإجراءات 
االأم على ال�شركة التابعة. خيار مماثل متاح ل�شركة زميلة اأو م�شروع م�شرتك 

ي�شتخدم االإعفاء يف املعيار الدويل للتقارير املالية 1: د 16 )اأ(.

املعيار الدويل للتقارير املالية 9. االأدوات املالية

يو�شح التعديل اأنه عند تطبيق اختبار `` 10% ›‹ لتقييم ما اإذا كان �شيتم 
اإلغاء االعرتاف بالتزام مايل ، فاإن الكيان ي�شمل فقط الر�شوم املدفوعة اأو 
امل�شتلمة بنی الكيان )املقرت�ض( واملقر�ض ، مبا يف ذلك الر�شوم املدفوعة اأو 

امل�شتلمة من قبل اأي من الكياننی اأو املقر�ض نيابة عن االآخر.

يتم تطبيق التعديل باأثر م�شتقبلي على التعديالت والتبادالت التي حتدث يف
اأو بعد التاريخ الذي تطبق فيه املن�شاأة التعديل الأول مرة

التعديل �شاري املفعول للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2022 ، 
مع ال�شماح بالتطبيق املبكر.

املعيار الدويل للتقارير املالية 16. االإيجار

التعديل يزيل الر�شم التو�شيحي ل�شداد التح�شينات امل�شتاأجرة.

معايري املحا�شبة الدولية 41 الزراعة

ال�شتبعاد  للمن�شاآت   41 رقم  الدويل  املحا�شبة  معيار  مطلب  التعديل  يزيل 
على  هذا  يعمل  العادلة.  القيمة  قيا�ض  عند  لل�شرائب  النقدية  التدفقات 
متطلبات  مع   41 الدويل  املحا�شبة  معيار  يف  العادلة  القيمة  قيا�ض  مواءمة 
ال�شتخدام  العادلة  القيمة  لقيا�ض   13 رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار 
من  املُعّدين  ومتكنی  اخل�شم  ومعدالت  داخلًيا  املت�شقة  النقدية  التدفقات 
حتديد ما اإذا كانوا �شي�شتخدمون التدفقات النقدية قبل خ�شم ال�شرائب اأو 

ما بعد ال�شريبة ومعدالت اخل�شم الأف�شل قيمة قيا�ض القيمة.

بعد  اأو  العادلة يف  القيمة  لقيا�شات  اأي   ، باأثر م�شتقبلي  التعديل  يتم تطبيق 
التاريخ الذي تطبق فيه املن�شاأة التعديل مبدئًيا.

املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية اجلديدة واملعدلة 

املعيار الدويل للتقارير املالية 17 عقود التاأمنی

التاأمنی  بعقود  االعرتاف  مبادئ   17 املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  يحدد 
وقيا�شها وعر�شها واالإف�شاح عنها ويحل حمل املعيار الدويل الإعداد التقارير 

املالية رقم 4 عقود التاأمنی.

يتم   ، عاًما  منوذًجا   17 رقم  املالية  التقارير  الإعداد  الدويل  املعيار  يحدد 
تعديله لعقود التاأمنی ذات ميزات امل�شاركة املبا�شرة ، املو�شوف على اأنه نهج 
الر�شوم املتغرية. يتم تب�شيط النموذج العام اإذا مت ا�شتيفاء معايري معينة عن 
طريق قيا�ض االلتزام بالتغطية املتبقية با�صتخد�م نهج تخ�صی�س �لأق�صاط.

العام االفرتا�شات احلالية لتقدير املبلغ والتوقيت وعدم  النموذج  ي�شتخدم 
عدم  تكلفة  �شريح  ب�شكل  ويقي�ض  امل�شتقبلية  النقدية  التدفقات  من  التاأكد 

التاأكد. ياأخذ يف االعتبار اأ�شعار الفائدة يف ال�شوق وتاأثري
خيارات و�شمانات حاملي الوثائق.

على  تعديالت  الدولية  املحا�شبة  معايري  جمل�ض  اأ�شدر   ،  2020 يونيو  يف 
املعيار الدويل للتقارير املالية 17 ملعاجلة املخاوف وحتديات التنفيذ التي مت 
حتديدها بعد ن�شر املعيار الدويل للتقارير املالية 17. توؤجل التعديالت تاريخ 
التعديالت(  )مت�شمًنا   17 املالية  للتقارير  الدويل  للمعيار  املبدئي  التطبيق 
ذلك  يف   .2023 يناير   1 بعد  اأو  يف  تبداأ  التي  ال�شنوية  التقارير  فرتات  اإلى 
املوؤقت من  االإعفاء  الدولية متديد  املحا�شبة  اأ�شدر جمل�ض معايري   ، الوقت 
الدويل  املعيار  املالية رقم 9 )تعديالت على  للتقارير  الدويل  املعيار  تطبيق 
للتقارير املالية 4( التي متد تاريخ انتهاء ال�شالحية الثابت لالإعفاء املوؤقت 
للتقارير  املعيار الدويل  املالية رقم 9 يف  للتقارير  املعيار الدويل  من تطبيق 

املالية 4 اإلى فرتات التقارير ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2023.

يكن  ما مل  باأثر رجعي   17 رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  تطبيق  يجب 
اأو  املعدل  الرجعي  االأثر  نهج  يتم تطبيق  ، ويف هذه احلالة  ذلك غري عملي 

نهج القيمة العادلة

لغر�ض متطلبات االنتقال ، يكون تاريخ التطبيق االأويل هو البداية اإذا كانت 
فرتة اإعداد التقارير ال�شنوية التي تطبق فيها املن�شاأة املعيار الأول مرة ، ويكون 

تاريخ االنتقال هو بداية الفرتة التي ت�شبق مبا�شرة تاريخ التطبيق االأويل.

الدويل  املحا�شبة  ومعيار   10 املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  على  تعديالت 
اأو امل�شروع  اأو امل�شاهمة يف االأ�شول بنی امل�شتثمر و�شركته الزميلة  28 - بيع 

امل�شرتك

الدويل  املحا�شبة  ومعيار   10 املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  على  تعديالت 
اأو امل�شروع  اأو امل�شاهمة يف االأ�شول بنی امل�شتثمر و�شركته الزميلة  28 - بيع 

امل�شرتك

املحا�شبة  ومعيار   10 املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  على  التعديالت  تتعامل 
اأو م�شاهمة يف االأ�شول بنی  الدويل رقم 28 مع املواقف التي يكون فيها بيع 
اأو امل�شروع امل�شرتك. على وجه التحديد ، تن�ض  امل�شتثمر وال�شركة الزميلة 
على  ال�شيطرة  فقدان  عن  الناجتة  اخل�شائر  اأو  االأرباح  اأن  على  التعديالت 
ال�شركة التابعة التي ال حتتوي على ن�صاط جتاري يف معاملة مع �صركة زمیلة 
اأو م�شروع م�شرتك يتم املحا�شبة عنه با�شتخدام طريقة حقوق امللكية ، يتم 
م�شالح  حدود  يف  فقط  اخل�شارة  اأو  االأم  ال�شركة  اأرباح  يف  بها  االعرتاف 
امل�شرتك.  امل�شروع  اأو  الزميلة  ال�شركة  تلك  ال�شلة يف  امل�شتثمرين غري ذات 
اال�شتثمارات  قيا�ض  اإعادة  عن  الناجتة  واخل�شائر  االأرباح  فاإن   ، وباملثل 
اأو  زميلة  �شركة  اأ�شبحت  )والتي  �شابقة  تابعة  �شركة  اأي  يف  بها  املحتفظ 
يتم  امللكية(  حقوق  طريقة  با�شتخدام  عنه  املحا�شبة  يتم  م�شرتك  م�شروع 
مدى  اإلى  فقط  ال�شابقة  االأم  ال�شركة  خ�شائر  اأو  اأرباح  يف  بها  االعرتاف 
م�شالح امل�شتثمرين غري ذات ال�شلة يف ال�شركة الزميلة اجلديدة اأو امل�شروع 

امل�شرتك.

اأنها  على  اخل�شوم  ت�شنيف   -  1 الدويل  املحا�شبة  معيار  على  تعديالت 
متداولة اأو غري متداولة

عر�ض  على  فقط   1 رقم  الدويل  املحا�شبة  معيار  على  التعديالت  توؤثر 
االلتزامات على اأنها متداولة اأو غري متداولة يف بيان املركز املايل ولي�ض مبلغ 
اأو املعلومات  اأو التزام اأو دخل اأو م�شروفات  اأو توقيت االعرتاف باأي اأ�شل 

التي مت االإف�شاح عنها حول تلك البنود.

اأو غري متداولة  اأنها متداولة  املطلوبات على  اأن ت�شنيف  التعديالت  تو�شح 
يعتمد على احلقوق املوجودة يف نهاية فرتة التقرير ، وحتدد اأن الت�شنيف ال 
يتاأثر بالتوقعات حول ما اإذا كانت املن�شاأة �شتمار�ض حقها يف تاأجيل ت�شوية 
نهاية  يف  للتعهدات  االمتثال  حالة  يف  موجودة  احلقوق  اأن  ا�شرح   ، االلتزام 
اإلى  ت�شري  الت�شوية  اأن  لتو�شيح  »الت�شوية«  تعريف  وتقدمي   ، التقرير  فرتة 
االأ�شول  اأو  امللكية  حقوق  اأدوات  اأو  النقد  من  املقابل  الطرف  اإلى  التحويل 

االأخرى اأو خدمات.

الفرتة �ضاري املفعول للفرتات ال�ضنوية 

التي تبداأ يف اأو بعد

1 يناير 2020

1 يناير 2020

1 يناير 2020

1 يناير 2020

30 يونيو 2020

1 يناير 2022

1 يناير 2022. ُي�شمح بالتطبيق املبكر

1 يناير 2022. ُي�شمح بالتطبيق املبكر

1 يناير 2022

1 يناير 2022. ُي�شمح بالتطبيق املبكر

1 يناير 2022. ُي�شمح بالتطبيق املبكر

1 يناير 2022. ُي�شمح بالتطبيق املبكر

الفرتة �ضاري املفعول للفرتات ال�ضنوية 

التي تبداأ يف اأو بعد

1 يناير 2020

متاح للتبني االختياري / تاريخ �شريان موؤجل 
اإلى اأجل غري م�شمى

1 يناير 2023. ُي�شمح بالتطبيق املبكر.

2 - تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة   

2.1  معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة التي ت�ضري على ال�ضنة احلالية

مل يكن لتطبيق هذه املعايري الدولية للتقارير املالية املعدلة اأي تاأثري مادي على املبالغ املدرجة لل�شنوات احلالية وال�شابقة ولكن قد يوؤثر على 
حما�شبة املعامالت اأو الرتتيبات امل�شتقبلية.

2.2 املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية اجلديدة واملعدلة قيد الإ�ضدار ولكنها غري �ضارية املفعول بعد ومل يتم 

تطبيقها مبكًرا

مل تطبق املجموعة املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة التالية التي مت اإ�شدارها ولكنها مل ت�شبح �شارية املفعول بعد:



 شركة صناعات قطر )ش.م.ع.ق.(

iq@qp.com.qa أو مراسلتنا على البريد اإللكتروني www.iq.com.qa لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني

جميع املوجودات املالية املعرتف بها تقا�ض الحقا ب�شكل كامل اإما بالتكلفة املطفاأة اأو القيمة العادلة وبح�شب ت�شنيف املوجودات املالية. 
ت�شنييف املوجودات املالية

�دو�ت �لدین �لتي تنطبق علیها �ل�صروط �لتالیة یتم قيا�شها الحقًا بالتكلفة املطفاأة: 
منوذج االأعمال الذي يكون الغر�ض منه االحتفاظ باملوجودات املالية للح�شول على التدفقات النقدية التعاقدية و  خالل  من  بها  املحتفظ  املالية  • املوجودات 

بتواريخ حمدد للتدفقات النقدية التي هي مدفوعات على اأ�شل املبلغ وفائدة على اأ�شل املبلغ املتبقي. تظهر  �ملالیة  للموجود�ت  �لتعاقدیة  • �ل�صروط 
اأدوات الدين التالية يتم قيا�شها الحقًا بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل االأخر:

املوجودات املالية املحتفظ بها من خالل منوذج االأعمال الذي يكون الغر�ض منه كل من ح�شل على التدفقات النقدية التعاقدية وبيع هذه املوجودات املالية،و 
�ل�صروط �لتعاقدیة للموجود�ت �ملالیة تظهر بتو�ریخ حمدد للتدفقات النقدية التي هي مدفوعات على اأ�شل املبلغ املتبقي االأ�شلي القائم.

ب�شكل تلقائي، جميع املوجودات املالية االأخرى تقا�ض الحقًا بالقيمة العادلة من خالل االأرباح اأو اخل�شائر. 
بالن�شبة للموجودات املالية بخالف املوجودات املالية امل�شرتاة اأو ذات القيمة االإئتمانية املتدنية )مثل املوجودات التي تدنت قيمتها االإئتمانية عند االعرتف املبدئي( ، فاإن معدل الفائدة الفعلي 
هو املعدل الذي يقوم ب�شكل من�شبط بخ�شم املقبو�شات النقدية امل�شتقبلية �ملقدرة )مبا يف ذلك جمیع �لر�صوم و�لنقاط �ملدفوعة �أو �مل�صتلمة ت�شكل جزءًا ال يتجزاأ من معدل الفائدة الفعلي 
وتكاليف املعامالت و�أق�صاط �أو خ�صومات �أخرى( باإ�صتثناء خ�صائر �لئتمان �ملتوقعة ، من خالل العمر املتوقع الأداة الدين ، اأو ، عند االقت�شاء ، فرتة اأق�شر ، اإلى القيمة الدفرتية االإجمالية 
الأداة الدين عند االعرتاف املبدئي. بالن�شبة للموجودات املالية امل�شرتاة اأو ذات القيمة االإئتمانية املتدنية  ، يتم اإحت�شاب معدل الفائدة الفعلي املعّدل بخ�شم التدفقات النقدية امل�شتقبلية 

املقدرة ، مبا يف ذلك خ�شائر االإئتمان املتوقعة ، من التكلفة املطفاأة الأداة الدين عند االعرتاف املبدئي.
 التكلفة املطفاأة وطريقة معدل الفائدة الفعلي

باإ�شتخدام  املرتاكم  االإطفاء  اإلى  باالإ�شافة  ال�شداد،  امل�شتحقة  املبالغ  منه  املبدئي مطروحًا  االعرتاف  املايل عند  االأ�شل  قيا�ض  يتم عنده  الذي  املبلغ  املايل هي  لالأ�شل  املطفاأة  التكلفة  اإن 
طريقة معدل الفائدة الفعلي اإلى الفرق بنی املبلغ املبدئي ومبلغ االإ�شتحقاق، مع تعديل اأي خم�ش�ض خ�شارة. اإن القيمة الدفرتية االإجمالية لالأ�شل املايل هي التكلفة املطفاأة لالأ�شل املايل 

قبل تعديل اأي خم�ش�ض خ�شارة.
طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة الإحت�شاب التكلفة املطفاأة الأداة الدين وتخ�شي�ض اإيرادات الفوائد خالل الفرتة املعنية.

دوات الدين التي يتم قيا�شيا لحقًا بالتكلفة �لمطفاأة وبالقیمة �لعادلة من خالل بنود �لدخل �ل�صامل االآخرى. بالن�شبة  يتم اإثبات اإيرادات التمويل باإ�شتخدام طريقة معدل الفائدة الفعيل الأ
للموجودات املالية بخالف املوجودات املالية امل�شرتاة اأو ذات القيمة االإئتمانية املتدنية، يتم احت�شاب اإيرادات التمويل من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على القيمة الدفرتية االإجمالية 
لالأ�شل املايل، باإ�شتثناء املوجودات املالية التي تدنت قيمتها االإئتمانية الحقًا )انظر اأدناه(. بالن�شبة للموجودات املالية التي تدنت قيمتها االإئتمانية الحقًا، يتم اإثبات اإيرادات الفوائد من 
خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة املطفاأة لالأ�شل املايل. اإذا حت�شنت خماطر االإئتمان، يف فرتات التقرير الالحقة، الأداة مالية ذات قيمة اإئتمانية متدنية، بحيث مل يعد االأ�شل 

املايل ذو قيمة متدنية فانه يتم االإعرتاف باإيردات الفوائد عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعلي الإجمايل القيمة الدفرتية لالأ�شل املايل.
بالن�شبة للموجودات املالية امل�شرتاة اأو ذات القيمة االإئتمانية املتدنية، تقوم املجموعة باإثبات اإيرادات التمويل من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي املعّدل لالإئتمان على التكلفة املطفاأة 
لالأ�شل املايل عند االإعرتاف املبدئي. ال يعود االإحت�شاب اإلى االأ�شا�ض االإجمايل حتى اإذا حت�شنت خماطر االئتمان للموجودات املالية الحًقا بحيث مل يعد االأ�شل املايل ذو قيمة اإئتمانية متدنية.

يتم اإثبات اإيرادات التمويل يف قائمة االأرباح اأو اخل�شائر وهي مدرجة يف بند »ايرادات من الودائع ق�شرية االأجل واالدخار«.
اأدوات حقوق امللكية امل�شنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل االآخرى

عند االعرتاف املبدئي، قد تختار املجموعة ب�شكل غري قابل لالإلغاء )على اأ�شا�ض حالة كل اأداة على حدة( ت�شنيف االإ�شتثمارات يف اأداة حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل 
بوا�شطة  املحتمل مدرج  املقابل  اإذا كان  اأو  للمتاجرة  به  االأ�شهم حمتفظ  االإ�شتثمار يف  اإذا كان  االآخرى  ال�شامل  الدخل  بنود  العادلة من خالل  بالقيمة  بالت�شنيف  ي�شمح  االآخرى.  ال�شامل 

امل�شرتي عند اإندماج االأعمال.
يتم قيا�ض اال�شتثمارات يف اأدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة م�شافًا اإليها تكاليف املعاملة. الحقًا يتم قيا�شها بالقيمة العادلة مع االأرباح واخل�شائر النا�شئة من التغيريات يف القيمة العادلة 
املدرجة يف الدخل ال�شامل االآخر والتي يتم جتميعها يف اإحتياطي اإعادة تقييم اإ�شتثمارات. ال يتم ت�شنيف االأرباح اأو اخل�شائر املرتاكمة يف االأرباح اأو اخل�شائر عند بيع اإ�شتثمارات االأ�شهم، 

بل يتم حتويلها اإلى االأرباح املدورة.
مت اإثبات توزيعات االأرباح من هذه االإ�شتثمارات يف اأدوات حقوق امللكية، يف االأرباح اأو اخل�شائر وفقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9. مامل متثل توزيعات االأرباح اإ�شرتداد جزء من تكلفة 

االأ�شتثمار. مت ت�شمنی توزيع االأرباح �شمن »اإيرادات متويل – اأخرى« يف بيان الربح اأو اخل�شارة املوحد.
    املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل االأرباح اأو اخل�شائر

رباح  �ملوجود�ت �ملالیة �لتي ل تفي ب�صروط �لقیا�س بالتكلفة �ملطفاأة اأو بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل ال�شامل االأخرى )اإي�شاح اأ و3 اأعاله( يتم قيا�شها بالقيمة العادلة من خالل االأ
اأو الخ�شائر. على وجه التحديد:

عمال بالقيمة العادلة من  رباح اأو الخ�شائر، ما لم تقم �ل�صركة �أو مبالغ طارئة ناتجة عن جتمیع �لأ امللكية كاإ�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل االأ حقوق  اأدوات  يف  االإ�شتثمارات  • ت�شنف 
خالل بنود دخل ال�شامل االخرى )اأنظر اأعاله 3( عند االعرتاف املبدئي اأو االأويل 

تفي ب�صروط �لقیا�س بالتكلفة �ملطفاأة �أو بالقیمة �لعادلة من خالل بنود الدخل ال�شامل االأخرى )انظر اي�شاح “1” و “2” اأعاله( يتم ت�شنيفها بالقيمة العادلة  ال  التي  الدين  • اأدوات 
من خالل االأرباح واخل�شائر. باالإ�شافة اإلى ذلك، ميكن ت�شنيف اأدوات الدين التي تفي مبعايري التكلفة املطفاأة اأو معايري القيمة العادلة من خالل بنود الدخل ال�شامل االأخرى وفقًا للقيمة 
“عدم مطابقة  ي�شمى  اأو االعرتاف )ما  القيا�ض  االت�شاق يف معايري  ب�شكل كبري من عدم  يقلل  اأو  يلغي  الت�شنيف  اإذا كان هذا  االأويل  االأرباح واخل�شائر عند االعرتاف  العادلة من خالل 
اأدوات دين وفقًا للقيمة العادلة من  اأي  اأ�ش�ض خمتلفة. مل حتدد املجموعة  اأو االعرتاف باالأرباح واخل�شائر املرتتبة عليها على  اأو املطلوبات  احل�شابات”( الذي ين�شاأ عن قيا�ض املوجودات 

خالل االرباح واخل�شائر. 
تدين قيمة املوجودات املالية

االأخرى،  ال�شامل  الدخل  بنود  العادلة من خالل  بالقيمة  اأو  بالتكلفة املطفاأة  يتم قيا�شها  التي  الدين  اأدوات  االإ�شتثمارات يف  املتوقعة من  بتكوين خم�ش�ض خل�شائر االئتمان  تقوم املجوعة 
االإيجارات املدينة، والذمم التجارية املدينة، واملوجودات التعاقدية، وكذلك عقود ال�شمان املايل. يتم حتديث مبالغ خ�شائر االئتمان المتوقعة يف تاريخ كل تقرير لتعك�ض التغريات يف مخاطر 

داة املالكة. االئتمان منذ االإعرتاف االأويل لالأ
تقوم املجموعة دائمًا باالإعرتاف بخ�شائر االئتمان املتوقعة على مدى العمر لالإيجارات املدينة والذمم التجارية املدينة واملوجودات التعاقدية. يتم تقدير خ�شائر االئتمان املتوقعة على هذه 
املوجودات املالية با�شتخدام م�شفوفة ت�شتند اإلى اخلربة ال�شابقة خل�شارة ائتمان املجموعة وتتالئم مع العوامل اخلا�شة باملديننی والظروف االإقت�شادية العامة وتقييم كل من التوجه احلايل 

واملناخ وكذلك الظروف يف تاريخ التقرير، مبا يف ذلك القيمة الزمنية للنقود عندما تقت�شي احلاجة ذلك. 
االعتراف  االئتمان منذ  زيادة يف مخاطر  زيادة  يكون هناك  العمر، وخا�شة عندما  املتوقعة على مدى  االئتمان  بخ�شائر  باالعرتاف  ال�شركة  تقوم  خرى،  االأ املالكة  دوات  االأ بالن�شبة جلميع 
االأويل.  ومع ذلك، اإذا مل تزد خماطر االإئتمان على االأداة املالية ب�شكل ملحوظ منذ االإعرتاف االأويل، فاإن املجموعة تقوم بقيا�ض خم�ش�ض اخل�شارة لالأداة املالية مببلغ ي�شاوي خ�شائر 

االئتمان املتوقعة ملدة 12 �شهرًا
الزيادة اجلوهرية يف خماطر الئتمان

عند تقييم ما اإذا كانت خماطر االئتمان على االأدوات املالية قد زادت ب�صكل جوهري منذ �لعرت�ف �لأويل، تقوم �ملجموعة مبقارنة خماطر حدوث عجز يف االأداة املالية كما يف تاريخ التقرير 
مع خماطر حدوث عجز على �لأد�ة �ملالیة كما يف تاریخ �لعرت�ف �لأويل. عند اإجراء هذا التقييم، تعترب املجموعة كل من املعلومات الكمية والنوعية معقولة ومدعومة، مبا يف ذلك اخلربة 

التاريخية واملعلومات امل�شتقبلية املتوفرة بدون تكلفة اأو جهد ال داعي لهما.
تدين  املالية مبا يخ�ض  االأداة  تقييم  الأغرا�ض  املبدئي  االعرتاف  تاريخ  هو  لالإلغاء  القابل  االلتزام غري  املجموعة طرًفا يف  فيه  ت�شبح  الذي  التاريخ  يعترب  املايل،  ال�شمان  لعقود  بالن�شبة 
اأن املدين املحدد  اإذا كانت هناك زيادة ملحوظة يف خماطر االئتمان منذ االعرتاف االأويل بعقود ال�شمان املايل، فاإن املجموعة تعترب التغريات يف املخاطر  القيمة. عندما يتم تقييم ما 

قد يتخلف عن العقد.
تقوم املجموعة ب�شكل منتظم مبراقبة فعالية املعايري امل�شتخدمة لتحديد ما اإذا كانت هناك زيادة كبرية يف خماطر االئتمان وتقوم مبراجعتها عندما تقت�شي احلاجة ذلك ل�شمان اأن تكون 

املعايري قادرة على حتديد الزيادة اجلوهرية يف خماطر االئتمان قبل اأن ت�شبح هذه املبالغ متاأخرة.
تفرت�ض املجموعة اأن خماطر االإئتمان على االأداة املالية مل تزداد ب�شكل جوهري منذ االإعرتاف االأويل يف حال كانت االأداة املالية م�شنفة على اأنها ذات تدين خماطر االإئتمان منخف�شة كما 

يف تاريخ التقرير. حتدد االأداة املالية على اأنها حتتوي على خماطر اإئتمانية منخف�شة اإذا:
)1( االأداة املالية لديها خماطر منخف�شة من التخلف عن ال�شداد،

)2( لدى املقرت�ض قدرة قوية على الوفاء باإلتزاماته املتعلقة بالتدفقات النقدية التعاقدية على املدى القريب، و
 )3( قد توؤدي التغيريات ال�شلبية يف الظروف االإقت�شادية والتجارية على املدى الطويل، ولكنها لن تقلل بال�شرورة، من قدرة املقرت�ض على الوفاء باإلتزاماته بالتدفقات النقدية التعاقدية.

تعريف التعرث

اأي تغيريات يف  حتديد  التحليل  هذا  يت�شمن  الوقت.  مرور  مع  التعر�شات  من   )»PD«(توظف املجموعة مناذج اإح�شائية لتحليل البيانات التي مت جمعها وتوليد تقديرات الإحتمالية التعرث
معدالت التخلف عن ال�شداد والتغريات يف عوامل االإقت�شاد الكلي الرئي�شية عرب خمتلف املناطق اجلغرافية للمجموعة.

املوجودات املالية متدنية الئتمان 

يعترب االأ�شل املايل ذات ر�شيد ائتماين متدين القيمة عند وقوع حدث �أو �أكرث له تاأثري �صلبي على �لتدفقات النقدية امل�شتقبلية املتوقعة لذلك االأ�شل املايل. التي تت�شمن االإثباتات التي ت�شري 
اإلى اأن االأ�شل املايل كالتايل:

اأ - �شعوبات مالية جوهرية للمقر�ض اأو املقرت�ض، 
ب - خرق للعقد، مثل عدم ال�شداد اأو التاأخري يف ال�شداد ذات ر�شيد اإئتمان متدين القيمة )راجع )2( اأعاله(؛

ت - املقر�ض والأ�شباب اقت�شادية اأو تعاقدية تتعلق بال�شعوبة املالية للمقرت�ض يتم منح املقرت�ض امتياز )اأو امتيازات( ال يتم االإ�شتفادة منها من قبل املقرت�ض،
ث - یوجد �حتمال كبري باأن یدخل �ملقرت�س يف �لإفال�س اأو اإلى اإعادة تنظيم مايل اأو

ج - اختفاء �شوق ن�شط لهذا االأ�شل املايل ب�شبب ال�شعوبات املالية.
�ضيا�ضة ال�ضطب

تقوم املجموعة ب�شطب اأ�شل مايل عندما تكون هناك معلومات ت�شري اإلى اأن الطرف االآخر يعاين من �شعوبات مالية ولي�ض هناك احتمال واقعي للتعايف. 
القيا�ش والعرتاف بخ�ضائر الئتمان املتوقعة 

يعد قيا�ض خ�شائر االئتمان املتوقعة داللة على احتمال كبري يف العجز عن ال�شداد، واخل�شارة املوؤدية للعجز )مبعنى حجم اخل�شارة اإذا كان هناك عجز( ومدى عند حدوث �لعجز ی�صتند تقییم 
احتمال العجز واخل�شارة املوؤدية للعجز على بيانات تاريخية معدلة بوا�شطة معلومات م�شتقبلية كما هو مو�شح اأعاله. اأما فيما يتعلق بالتعرث عند العجز، بالن�شبة للموجودات املالية، فيتمثل 
ذلك يف القيمة الدفرتية االإجمالية للموجودات يف تاريخ االإبالغ. اما بالن�شبة لعقود ال�شمان املايل، ي�شمل التعر�ض املبلغ امل�شحوب يف تاريخ التقرير املايل، باالإ�شافة اإلى اأي مبالغ اإ�شافية يتوقع 
�شحبها يف امل�شتقبل ح�شب تاريخ العجز املحدد ا�شتناًدا اإلى التوجه التاريخي وفهم املجموعة لالإحتياجات التمويلية امل�شتقبلية املحددة للمدنينی، وغريها من املعلومات امل�شتقبلية ذات ال�شلة.
بالن�شبة للموجودات املالية، يتم تقدير خ�شائر االإئتمان املتوقعة على اأنها الفرق بنی جميع التدفقات النقدية التعاقدية املطلوبة اإلى املجموعة وفقًا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع 

املجموعة ا�شتالمها، خم�شومة ب�شعر الفائدة الفعلي االأ�شلي.
اإلغاء العرتاف باملوجودات املالية

تقوم املجموعة باإلغاء االإعرتاف باالأ�شل املايل فقط عندما تنتهي احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من االأ�شل اأو عندما تقوم بتحويل االأ�شل وكافة خماطر ومزايا ملكية اال�شل اإلى كيان 
اآخر. اإذا مل تقم املجموعة بنقل اأواالحتفاظ بجميع خماطر ومزايا امللكية ب�شكل وا�شح وا�شتمرت يف ال�شيطرة على االأ�شل املحول، فاإن املجموعة تعرتف بح�شتها املحتفظ بها يف االأ�شل 
واالإلتزام املرتبط باملبالغ التي قد ت�شطر لدفعها. اإذا احتفظت املجموعة بكافة خماطر ومزايا ملكية املوجودات املالية املحولة، ت�شتمر املجموعة يف االإعرتاف باالأ�شل املايل وتعرتف كذلك 

بالقرو�ض امل�شمونة للعائدات امل�شتلمة.
عند الغاء االإعرتاف باحدى املوجودات املالية املقا�شة بالتكلفة املطفاأة، يتم اإثبات الفرق بنی القيمة الدفرتية لالأ�شل واملقابل امل�شتلم ومبلغ الدين يف بيان االأرباح اأو اخل�شائر. باالإ�شافة اإلى 
ذلك، عند اإلغاء االإعرتاف باالإ�شتثمار يف اأداة دين م�شنفة وفقًا للقيمة العادلة من خالل بنود الدخل ال�شامل االأخرى، يتم اإعادة ت�شنيف االأرباح اأو اخل�شائر املرتاكمة التي �شبق جتميعها 

يف ملكية احتياطي اإعادة تقييم اال�شتثمارات.
اإلغاء العرتاف باملوجودات املالية

وحتويلها اإلى االأرباح اأو اخل�شائر. وعلى النقي�ض من ذلك، عند الغاء االإعرتاف باالإ�شتثمار يف اأداة حقوق امللكية التي اأقرتها املجموعة عند االعرتاف املبدئي واملقا�شة من خالل القيمة العادلة 
من خالل الدخل ال�شامل، فاإن االأرباح اأو اخل�شائر املرتاكمة يف احتياطي اإعادة تقييم اال�شتثمارات ال يتم اإعادة ت�شنيفها اإلى بيان االأرباح اأو اخل�شائر، ولكن يتم حتويلها اإلى االأرباح املدورة.

املطلوبات املالية

يتم قيا�ض جميع املطلوبات املالية الحقًا بالتكلفة املطفاأة باإ�شتخدام طريقة الفائدة الفعالة اأو بالقيمة العادلة من خالل االأرباح اأو اخل�شائر.
املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�ضارة

تدرج املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة بقيمتها العادلة، مع اأي اأرباح اأو خ�شائر تن�شاأ عن التغريات يف القيمة العادلة يتم االإعرتاف بها يف بيان االأرباح اأو اخل�شائر 
املوحد اإلى �حلد �لذي ل تكون فیه جزًء من عالقة حتوط معینة. ي�شتمل �شايف املكا�شب اأو اخل�شائر املعرتف به يف بيان الربح اأو اخل�شارة املوحد على اأي فوائد مدفوعة عن املطلوبات املالية.
ومع ذلك، بالن�شبة للمطلوبات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان االأرباح اأو اخل�شائر، فاإن مبلغ التغري يف القيمة العادلة للمطلوبات املالية واخلا�ض بالتغريات يف املخاطر االئتمانية 
لتلك املطلوبات يتم اإثباته يف الدخل ال�شامل االآخر، ما مل يتم االعرتاف بتاأثريات التغري يف خماطر االئتمان الناجتة عن االلتزام يف بنود الدخل ال�شامل االأخرى من �شاأنها اأن توؤدي اإلى 
حدوث �أو خلل حما�شبي يف املحا�شبة على االأرباح اأو اخل�شائر. يتم االعرتاف باملبلغ املتبقي من التغريات يف القيمة العادلة للمطلوب املايل يف الربح اأو اخل�شارة. اإن التغريات يف القيمة العادلة 
واملن�شوبة اإلى خماطر ائتمان املطلوبات املالية املعرتف بها يف بيان الدخل ال�شامل االآخر ال يتم اإعادة ت�شنيفها الحقًا يف االأرباح اأو اخل�شائر. وبداًل من ذلك، يتم حتويلها اإلى اأرباح مدورة 

عند اإلغاء االعرتاف باالإلتزام اأو املطلوب املايل.
تدرج االأرباح واخل�شائر على عقود الكفالة املالية ال�شادرة عن املجموعة والتي حتددها املجموعة بالقيمة العادلة من خالل االأرباح اأو اخل�شائر.

املطلوبات املالية املقا�ضة لحقًا بالتكلفة املطفاأة

جميع املطلوبات املالية التي مل يتم ت�شنيفها بالقيمة العادلة من خالل االأرباح اأو اخل�شائر، يتم قيا�شها الحقًا بالقيمة املطفاأة باإ�شتخدام معدل الفائدة الفعلي.
طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة حل�شاب التكلفة املطفاأة ملطلوب مايل وتخ�شي�ض م�شروفات الفائدة على مدى الفرتة ذات ال�شلة. معدل الفائدة الفعلي هو ال�شعر الذي يقوم بخ�شم 
املدفوعات �لنقدیة �مل�صتقبلیة �ملقدرة )مبا يف ذلك جمیع �لر�صوم و�لنقاط �ملدفوعة اأو امل�شتلمة التي ت�شكل جزًءا ال يتجزاأ من معدل �لفائدة �لفعلي وتكالیف �ملعامالت و�لأق�صاط �أو �خل�صومات 

االأخرى( من خالل العمر املتوقع للمطلوب املايل اأو )عند االقت�شاء( فرتة اأق�شر، اإلى التكلفة املطفاأة ملطلوب مايل
طريقة �شعر الفائدة الفعلي، هي طريقة الإحت�شاب التكلفة املطفاأة ملطلوب مايل وتخ�شي�ض م�شروفات الفائدة على مدى الفرتة ذات ال�شلة، معدل الفائدة الفعلي، هو ال�شعر الذي يقوم 

بخ�شم املدفوعات النقدية امل�شتقبلية املقدرة )مبا يف ذلك، جميع الر�شوم �أو �لنقاط �ملدفوعة.
اإلغاء الإعرتاف باملطلوبات املالية

تقوم املجموعة باإلغاء االإعرتاف باملطلوبات املالية فقط عندما تنتهي اإلتزامات املجموعة اأو مت اإلغائها اأو اإنتهت مدة �شالحيتها، يتم االإعرتاف بالفرق بنی القيمة الدفرتية للمطلوبات املالية 
والقيمة املدفوعة يف بيان الربح اأو اخل�شارة.

منافع املوظفني

 التزامات ق�ضرية الجل

التي يقدم  الفرتة  نهاية  بعد  ب�شكل كامل خالل 12 �شهرا  ت�شويتها  واملتوقع  ال�شنوية واملر�شية املرتاكمة  واالإجازات  النقدية  املنافع غري  والرواتب، مبا يف ذلك  االأجور  املطلوبات عن  تدرج 
ت�شوية املطلوبات. وتدرج املطلوبات �شمن ذمم دائنة  املتوقع دفعها عند  باملبالغ  ويتم قيا�شها  التقرير  نهاية فرتة  يتعلق بخدمات املوظفنی حتى  العالقة فيما  املوظفون اخلدمة ذات  فيها 

جتارية واأخرى.
منافع بعد التوظيف

تنفذ املجموعة لوائح منافع وا�شرتاكات التقاعد املحددة.
اأ( ا�ضرتاكات التقاعد املحددة

اال�شرتاكات.  �شداد  بعد  بال�شداد  اأخرى  التزامات  اأي  املجموعة  لدى  ولي�ض  اإلزامي.  اأ�شا�ض  على  عام  ب�شكل  تدار  التي  املعا�شات  تاأمنی  بلوائح  اخلا�شة  اال�شرتاكات  ب�شداد  املجموعة  تقوم 
ويعرتف باال�شرتاكات �شمن تكلفة 

املوظفنی عند ا�شتحقاقها. يتم االعرتاف باال�شرتاكات املدفوعة م�شبقا كاأ�شل اإلى القدر الذي يتاح فيه اال�شرتداد النقدي اأو خف�ض املدفوعات امل�شتقبلية.
ب( املنافع املحددة

املنافع املحددة هي خطة معا�شات وال تعد الئحة ا�شرتاكات حمددة. ووفقا لقانون العمل القطري رقم 14 ل�شنة 2004، تقوم املجموعة ب�شداد مبالغ للموظفنی غري القطرينی عند تقاعدهم 
عادة على اأ�شا�ض عامل واحد اأو اأكرث مثل العمر وعدد �شنوات اخلدمة والراتب.

بالن�شبة لل�شركات التابعة وال�شركات الزميلة املوجودة خارج دولة قطر، تقوم املجموعة بتطبيق القواننی والتنظيمات املعمول بها يف تلك البلدان.
فنی القيمة احلالية اللتزام املنافع املحددة يف نهاية فرتة التقرير املايل. ويتم احت�شاب التزام   ميثل االلتزام املعرتف به يف بيان املركز املايل املوحد فيما يتعلق مبكافاأة نهاية اخلدمة للموظَّ

املنافع املحددة �شنويا من قبل االإدارة با�شتخدام طريقة وحدة االئتمان املتوقعة.
يتم حتديد القيمة احلالية اللتزامات املنافع املحددة عن طريق خ�شم التدفقات النقدية اخلارجة امل�شتقبلية املقدرة وبا�شتخدام معدل الفائدة على �شندات ال�شركات عالية اجلودة واملقومة بالعملة التي 

ُت�شدد بها املنافع والتي لها اآجال تقارب اآجال تلك االلتزامات. ويف حال عدم وجود �شوق وا�شعة لهذه ال�شندات، يتم تطبيق اأ�شعار �شوق ال�شندات احلكومية.
يتم االعرتاف مبكا�شب وخ�شائر اإعادة القيا�ض الناجتة عن الت�شويات والتغيريات ال�شابقة يف االفرتا�شات االكتوارية، يف حال كانت مادية، يف الفرتة التي حدثت فيها ومبا�شرة يف بنود الدخل 

ال�شامل االأخرى. ويتم اإدراجها يف االأرباح املدورة يف بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد ويف بيان املركز املايل املوحد، اإن وجدت.
منافع اأخرى ق�ضرية الأجل للموظفني

يتم قيا�ض االلتزامات عن منافع املوظفنی ق�شرية االأجل على اأ�شا�ض غري خم�شوم ويتم اإدراجها بامل�شروفات عند تقدمي اخلدمة ذات ال�شلة. ويتم االعرتاف بااللتزام عن املبلغ املتوقع 
هذا  قيا�ض  باالإمكان  يكون  واأن  للموظف  ال�شابقة  للخدمة  نتيجة  املبلغ  هذا  ب�شداد  حايل  ا�شتداليل  اأو  قانوين  التزام  املجموعة  لدى  كان  اإذا  االأجل  نقدية ق�شرية  مكافاآت  �شداده مبوجب 

االلتزام ب�شكل يعتمد عليه.
املخ�ض�ضات

حتت�شب املخ�ش�شات عندما يرتتب على املجموعة التزام قانوين اأو �شمني حايل نتیجة لأحد�ث �صابقة، ویكون من �ملحتمل �أن یقت�صي �لأمر خروج موارد لت�شوية االلتزام، ويكون مبلغ االلتزام 
قد مت تقديره على نحو موثوق به. وال يتم االعرتاف باملخ�ش�شات املتعلقة بخ�شائر الت�شغيل امل�شتقبلية.

ويف حالة وجود عدد من االلتزامات املماثلة، يتم حتديد احتمال احلاجة اإلى تدفقات نقدية خارجة يف الت�شوية مبراعاة فئة االلتزامات ككل. ويتم االعرتاف باملخ�ش�ض حتى واإن كان هناك 
احتمال �شئيل باإجراء تدفق خارجي فيما يتعلق باأي بند مدرج يف نف�ض فئة االلتزامات.

تقا�ض املخ�ش�شات بالقيمة احلالية للنفقات املتوقعة ل�شداد التعهد با�شتخدام معدل قبل خ�شم ال�شريبة والذي يعك�ض التقدير ال�شوقي للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر املرتبطة بالتعهد. ويتم 
االعرتاف بالزيادة يف املخ�ش�ض التي تن�شاأ ب�شبب مرور الوقت كم�شروفات. 

�ضريبة الدخل

يتم تقدمي �شريبة الدخل وفًقا للوائح �شريبة الدخل يف قطر.
عند حتديد االلتزام ال�شريبي للمجموعة ، فقد مت النظر يف احتمال قبول م�شلحة ال�شرائب معاجلات �شريبية معينة. اإذا مت التو�شل اإلى اأنه من املحتمل اأن تقبل م�شلحة ال�شرائب مثل هذه 

املعاجلات ال�شريبية ، فقد حددت املجموعة االلتزام ال�شريبي مبا يتوافق مع املعاجلات ال�شريبية امل�شتخدمة اأو املخطط ال�شتخدامها يف اإقرارات �شريبة الدخل.
ال�ضريبة املوؤجلة

يتم تكوين خم�ش�ض لل�شريبة املوؤجلة با�شتخدام طريقة االلتزام على الفروق املوؤقتة يف تاريخ التقرير بنی االأ�ش�ض ال�شريبية للموجودات واملطلوبات وقيمها الدفرتية الأغرا�ض اإعداد التقارير 
املالية. مبوجب هذه الطريقة ، يتم االعرتاف باملطلوبات ال�شريبية املوؤجلة جلميع الفروق املوؤقتة اخلا�شعة لل�شريبة. يتم االعرتاف مبوجودات ال�شرائب املوؤجلة جلميع الفروق املوؤقتة القابلة 
للخ�شم وترحيل اخل�شائر ال�شريبية غري امل�شتخدمة ، اإلى احلد الذي يحتمل اأن يكون الربح اخلا�شع لل�شريبة متاًحا والذي ميكن يف مقابله ا�شتخدام الفرق املوؤقت القابل للخ�شم وترحيل 

اخل�شائر ال�شريبية غري امل�شتخدمة. متو�شط معدل ال�شريبة 10-35% ، والذي ينطبق على املجموعة ، لقيا�ض موجودات ومطلوبات ال�شريبة املوؤجلة.
تتم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات ال�شريبية املوؤجلة يف تاريخ كل تقرير وتخفي�شها اإلى احلد الذي مل يعد من املحتمل توفر ربح �شريبي كاٍف لل�شماح با�شتخدام كل اأو جزء من اأ�شل 
اأن االأرباح امل�شتقبلية اخلا�شعة  اإلى احلد الذي ي�شبح من املحتمل فيه  املوؤجلة غري املعرتف بها يف تاريخ كل تقرير ويتم االعرتاف بها  املوؤجلة. يعاد تقييم موجودات ال�شريبة  ال�شريبة 

لل�شريبة �شت�شمح با�شرتداد اأ�شل ال�شريبة املوؤجلة.
ا�ضرتاكات ال�ضندوق الجتماعي

تقوم املجموعة ب�شداد ا�شرتاكات تعادل 2.5% من �شايف الربح املعدل املوحد لل�شنة يف �شندوق دعم االأن�شطة الريا�شية والثقافية واالجتماعية واخلريية. ويتم عر�ض ذلك يف بيان التغريات 
يف حقوق امللكية كمبلغ خم�ش�ض من الربح وفقا للقانون رقم 13 ل�شنة 2008.

توزيعات الأرباح

اأو قبل نهاية فرتة التقرير ولكن ال يتم  يتم االعرتاف مبطلوبات توزيعات االأرباح ملبلغ توزيعات االأرباح املعلنة، والتي مت الت�شريح بها ب�شكل منا�شب ومل تعد تخ�شع لتقدير املجموعة، يف 
توزيعها يف نهاية فرتة التقرير. يتم االعرتاف مبطلوبات توزيع االأرباح كتحميل مبا�شر على االأرباح املدورة يف بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد، مع عر�ض اأي مبالغ غري م�شددة �شمن 

ذمم دائنة جتارية واأخرى يف بيان املركز املايل املوحد.
العائد على ال�ضهم

 • يتم ح�شاب العائد االأ�شا�شي على ال�شهم الواحد بق�شمة:
العادينی املجموعة  ملالكي  املن�شوب  اخل�شارة  اأو  • الربح 

على املتو�شط املرجح لعدد االأ�شهم العادية القائمة خالل ال�شنة املالية، املعدلة لبنود املكافاآت يف االأ�شهم العادية ال�شادرة خالل ال�شنة وبا�شتبعاد اأ�شهم اخلزينة.
العائد على ال�شهم املخفف هو  االأرقام امل�شتخدمة يف ا ربحلعائد على ربحية ال�شهم االأ�شا�شية لتاأخذ يف عنی االإعتبار تاأثريات االأ�شهم العادية املحتملة املخففة.

اأحداث بعد تاريخ التقرير

يتم تعديل البيانات املالية �ملوحدة لتعك�س �لأحد�ث �لو�قعة بنی تاریخ �لتقریر و�لتاریخ �لذي یتم فیه �إعتماد و�إ�صد�ر �لبیانات �ملالیة �ملوحدة، ب�صرط تقدمي دلیل على اأن االأو�شاع كانت قائمة 
يف تاريخ التقرير. يتم االإف�شاح عن �أیة �أحد�ث غري معّدلة لحقة لنهایة �ل�صنة يف �لبیانات املالية املوحدة عندما يكون لها اأثر جوهري.

4 - التقديرات املحا�ضبية الهامة وامل�ضادر الأ�ضا�ضية لتقدير ال�ضك

التقديرات والأحكام الهامة 

اإن اإعداد البيانات املالية املوحدة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية يتطلب من االإدارة القيام باأحكام وتقديرات واإفرتا�شات توؤثر على تطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية ومبالغ املوجودات 
واملطلوبات واالإيرادات وامل�شروفات واالإف�شاحات عن املوجودات واملطلوبات املحتملة. قد تظهر �أحد�ث م�صتقبلیة و�لتي قد توؤدي �إلى �أختالف �لإفرت��صات �لتي مت اإ�شتخدامها للو�شول اإلى 

التقديرات. تنعك�ض اآثار اأي تغيري يف التقديرات يف البيانات املالية املوحدة حيثما ت�شبح قابلة للتحديد ب�شكل معقول.
يتم تقييم االأحكام والتقديرات ب�شورة دورية، وت�شتند اإلى اخلربة �لتاریخیة وعو�مل �أخرى، مبا يف ذلك توقعات �لأحد�ث �مل�صتقبلیة �لتي يعتقد اأنها معقولة يف ظل هذه الظروف.

الأحكام الهامة

البيانات  يف  املدرجة  املبالغ  على  جوهري  اأثر  لها  والتى  تقديرات  تت�شمن  التى  تلك  عن  النظر  بغ�ض  التالية  االأحكام  باإتخاذ  االإدارة  قامت  للمجموعة،  املحا�شبية  ال�شيا�شات  تطبيق  عند 
املالية املوحدة:

الحكام املتعلقة  بتحديد الوفاء بالتزامات الداء 

تعرتف املجموعة عموًما باالإيرادات مبرور الوقت اأثناء قيامها بنقل م�شتمر لل�شيطرة على ال�شلع اأو اخلدمات اإلى العمالء. نظًرا الأن العمالء يتلقون وي�شتهلكون يف الوقت نف�شه املنافع املقدمة 
ا االعرتاف باالإيرادات بناًء على مدى نقل و اإكمال نقل  كل التزام اأداء. عندما حددنا طريقة قيا�ض اأوامر ال�شراء هذه ، اخذت االإدارة  لهم واأن عملية نقل ال�شيطرة تتم مبرور الوقت ، يتم اأي�شً

بعنی االعتبار  طبيعة هذه ال�شلع واخلدمات باالإ�شافة اإلى طبيعة اأدائها.
بالن�شبة لتحديد توقيت الوفاء بالتزامات االأداء يف نقطة امنية  حمددة ، تنظر املجموعة يف املتطلبات العامة لل�شيطرة )اأي توجيه ا�شتخدام االأ�شل واحل�شول على جميع منافعه ب�شكل كبري( 

والقائمة التالية غري ال�شاملة ملوؤ�شرات نقل ال�شيطرة:
احلق يف الدفع لديه  • الكيان 

قانوين حق  لديه  • العميل 
القانونية احليازة  الكيان  • نقل 

هامة ومكافاأت  خماطر  لديه  • العميل 
االأ�شل العميل  • قبول 

عند اإ�شدار حكمها ، نظرت االإدارة يف املعايري التف�شيلية لالعرتاف باالإيرادات املن�شو�ض عليها يف املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم 15 ، وب�شفة خا�شة ما اإذا كانت املجموعة 
قد نقلت ال�شيطرة على الب�شائع اإلى العميل.

يتم اإ�شدار اأحكام مهمة من قبل االإدارة عند اال�شتنتاج ما  اإذا كانت املجموعة تتعامل ب�شفتها وكياًل اأو م�شوؤرا رئي�ًشا. يتم اإجراء التقييم لكل تدفق اإيرادات منف�شل يف املجموعة. يتطلب 
التقييم حتلياًل للموؤ�شرات الرئي�شية ، وحتديدًا ما اإذا كانت املجموعة:

املخزون. خماطر  من  اأي   • حتمل 
الرئي�شية عن توفري ال�شلع اأو اخلدمات للعميل ؛ امل�شوؤولية  • يتحمل 

على حتديد االأ�شعار ؛ و القدرة  • لديها 
للعميل. االئتمان  خماطر  • يتحمل 

ت�شتخدم هذه املوؤ�شرات لتحديد ما اإذا كانت املجموعة معر�شة للمخاطر واملكافاآت الهامة املرتبطة ببيع الب�شائع اأو تقدمي اخلدمات. على �شبيل املثال ، فاإن اأي عملية بيع تتعلق مبخزون التي 
حتتفظ به املجموعة ، ولي�ض بر�شم البيع ، تعد موؤ�شرا قويا على اأن املجموعة تعمل كم�شدر رئي�شي

تقييم منوذج الأعمال 

يعتمد ت�شنيف وقيا�ض املوجودات املالية على التدفقات النقدية من اأ�شل املبلغ والفائدة وعلى اختبار منوذج العمل. حتدد املجموعة منوذج العمل وعلى م�شتوى يعك�ض كيفية اإدارة جمموعات 
املوجودات املالية مًعا لتحقيق هدف اأعمال معنی. يت�شمن هذا التقييم احلكم الذي يعك�ض جميع االأدلة ذات ال�شلة مبا يف ذلك كيفية تقييم اأداء هذه املوجودات وقيا�ض اأدائها، واملخاطر 
التي توؤثر على اأداء املوجودات وكيفية اإدارة هذه املوجودات وكيف يتم تعوي�ض اأو مكافاأة مديري هذه املوجودات. تراقب املجموعة املوجودات املالية املقا�شة بالتكلفة املطفاأة اأو القيمة العادلة 
من خالل الدخل ال�شامل االآخر والتي مت ا�شتبعادها قبل ا�شتحقاقها لفهم �شبب التخل�ض منها وما اإذا كانت االأ�شباب متوافقة مع هدف االعمال التي مت االإحتفاظ باملوجودات الأجله. تعترب 
املراقبة واملتابعة جزًء من التقييم املتوا�شل للمجموعة ملعرفة فيما اإذا كان منوذج العمل الذي يتم االحتفاظ به للموجودات املالية املتبقية ال يزال منا�شًبا واإذا مل يكن منا�شبًا، تقيم اإذا كان 

هناك تغيري يف منوذج العمل وبالتايل تغريًا م�شتقبليَا يف ت�شنيف تلك املوجودات.
زيادة كبرية يف خماطر الئتمان

يتم قيا�ض خ�شائر االإئتمان املتوقعة على مدة 12 �شهرًا ملوجودات املرحلة االأولى اأو خ�شائر اإئتمان متوقعة على مدى العمر ملوجودات املرحلة الثانية اأو املرحلة الثالثة. ينتقل االأ�شل اإلى املرحلة 
الثانية عندما تزيد خماطر االإئتمان ب�شكل كبري منذ االعرتاف االأويل. ال يحدد املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 ما الذي يعترب زيادة كبرية يف خماطر االئتمان. يف تقييم ما اإذا كانت 

خماطر االئتمان لالأ�شل قد زادت ب�شكل كبري تاأخذ املجموعة يف احل�شبان املعلومات الكمية والنوعية املعقولة واملدعومة.
يتم تعديل معدالت اخل�شارة التاريخية لتعك�ض املعلومات احلالية وامل�شتقبلية حول عوامل االقت�شاد الكلي التي توؤثر على قدرة العمالء على ت�شوية الذمم املدينة. حددت املجموعة اإجمايل 
الناجت املحلي ومعدل البطالة يف البلدان التي تبيع فيها �شلعها وخدماتها لتكون اأكرث العوامل ذات ال�شلة ، وبالتايل تعدل معدالت اخل�شارة التاريخية بناًء على التغيريات املتوقعة يف هذه 

العوامل. اعرتفت املجموعة بدل خ�شارة بن�شبة 6.56% مقابل جميع الذمم املدينة.
حتديد مدة عقد الإيجار

عند حتديد مدة عقد االإيجار ، تاأخذ االإدارة يف االعتبار جميع احلقائق والظروف التي تخلق حافًزا اقت�شادًيا ملمار�شة خيار التمديد ، اأو عدم ممار�شة خيار االإنهاء. يتم ت�شمنی خيارات 
التمديد )اأو الفرتات التي تلي خيارات االإنهاء( فقط يف مدة عقد االإيجار اإذا كان عقد االإيجار موؤكًدا ب�شكل معقول اأن يتم متديده )اأو مل يتم اإنهائه(.

تتم مر�جعة �لتقییم يف حالة حدوث حدث مهم اأو تغيري كبري يف الظروف التي توؤثر على هذا التقييم والتي تكون �شمن �شيطرة امل�شتاأجر
مبداأ الإ�ضتمرارية

قامت اإدارة املجموعة بتقييم قدرة املجموعة على االإ�شتمرار كمن�شاأة م�شتمرة وهي على قناعة باأن املجموعة لديها املوارد الالزمة ملوا�شلة العمل يف امل�شتقبل املنظور. عالوة على ذلك، فاإن 
االإدارة لي�شت على دراية باأي �شكوك جوهرية حول قدرة املجموعة على موا�شلة مبداأ االإ�شتمرارية. لذلك، يتم اإعداد البيانات املالية على اأ�شا�ض مبداأ االإ�شتمرارية.

ت�ضنيف �ضركة قطر لتغليف املعادن ذ.م.م ك�ضركة زميلة

لدى املجموعة ح�شة بن�شبة 50% يف �شركة قطر لتغليف املعادن ذ.م.م، مع احتفاظ ال�شركة القطرية لل�شناعات التحويلية بن�شبة 50% املتبقية.  يقت�شي كل من النظام االأ�شا�شي واتفاقية 
امل�شاهمنی لدى �شركة قطر لتغليف املعادن ذ.م.م تعينی ع�شو جمل�ض االإدارة من قبل كل �شركة.  ويتم اختيار الرئي�ض بالتناوب بنی �شركة قطر �شتيل و�شركة قطر لل�شناعات التحويلية، 
ويكون للرئي�ض ال�شوت املرجح عند الت�شويت، وبالتايل، ال يتم اإظهار ال�شيطرة من قبل املن�شاأة التي ال تعنی رئی�س جمل�س �لإد�رة. وت�صرتط �لأحكام �حلالیة باملجل�س �أن یتم تعينی الرئي�ض 
من قبل ال�شركة القطرية لل�شناعات التحويلية.  وقد قدرت املجموعة اأنه على الرغم من اأن الرئي�ض يتم تعيينه من قبل ال�شركة القطرية لل�شناعات التحويلية يف الفرتة احلالية للمجل�ض، 
اإال اأن تناوب الوظيفة يحد من قدرة املجموعة على ممار�شة نفوذها وبالتايل تقوم بت�شنيف ح�ش�شها يف قطر لتغليف املعادن ذ.م.م. ك�شركة زميلة ويتم ت�شجيلها با�شتخدام طريقة حقوق 

امللكية كما هو مو�شح يف اإي�شاح رقم )3 (.
ت�ضنيف ال�ضتثمارات باعتبارها م�ضاريع م�ضرتكة 

قامت االإدارة بتقييم ح�ش�ض املجموعة يف قابكو وكفاك  وخل�شت اإلى اأن الرتتيبات امل�شرتكة هي م�شاريع م�شرتكة حيث تخ�شع الكيانات ل�شيطرة م�شرتكة ويكون لل�شركاء حقوق يف �شايف 
اأ�شول الرتتيبات امل�شرتكة. يف كال اال�شتثمارين ، تتطلب جميع القرارات املتعلقة باالأن�شطة ذات ال�شلة موافقة م�شرتكة من االأطراف التي تتحكم ب�شكل جماعي يف الرتتيب ، على النحو 
املن�شو�ض عليه تعاقدًيا يف االتفاقيات والنظام االأ�شا�شي. ومن ثم ، فقد اعرتفت االإدارة بهذه اال�شتثمارات على اأنها ا�شتثمارات يف م�شاريع م�شرتكة وبناًء على ذلك قامت مبحا�شبة هذه 

اال�شتثمارات وفًقا لطريقة حقوق امللكية يف هذه البيانات املالية املوحدة.
تقييم ال�ضيطرة على قافكو

يف 31 دي�شمرب 2019 ، انتهت اتفاقية امل�شروع امل�شرتك بنی يارا واملجموعة. عند انتهاء اتفاقية امل�شروع امل�شرتك ، يكون للمجموعة القدرة على تعينی واإقالة اأغلبية اأع�شاء جمل�ض اإدارة 
املجموعة. يتم حتديد االأن�شطة ذات ال�شلة للكيانات املذكورة اأعاله من قبل جمل�ض االإدارة على اأ�شا�ض اأ�شوات االأغلبية الب�شيطة.

تتحقق ال�شيطرة عندما تتعر�ض املجموعة اأو لديها حقوق يف عوائد متغرية من م�شاركتها مع املجموعة امل�شتثمر فيها ولديها القدرة على التاأثري على تلك العوائد من خالل �شلطتها على 
املجموعة امل�شتثمر فيها.

على وجه التحديد ، ت�شيطر املجموعة على ال�شركة امل�شتثمر فيها اإذا وفقط اإذا كان لدى املجموعة:
؛ فيها  امل�شتثمر  ال�شركة  على  • ال�شلطة 

امل�شتثمر فيها ؛ و ال�شركة  مع  م�شاركتها  من  متغرية  عائدات  يف  احلقوق  اأو  • التعر�ض 
امل�شتثمر فيها للتاأثري على عوائدها. ال�شركة  على  �شلطتها  ا�شتخدام  على  • القدرة 

تعيد املجموعة تقييم ما اإذا كانت ت�شيطر على ال�شركة امل�شتثمر فيها اأم ال اإذا كانت احلقائق والظروف ت�شري اإلى وجود تغيريات يف واحد اأو اأكرث من عنا�شر ال�شيطرة الثالثة. نظًرا النتهاء 
اتفاقية امل�شروع امل�شرتك مع امل�شاهم ال�شابق ، خل�شت املجموعة اإلى اأنها حتتفظ بال�شيطرة على قافكو اعتباًرا من 1 يناير 2020.

قامت املجموعة بت�شنيف ح�شتها يف قافكو ك�شركة تابعة بعد حتقيق ال�شيطرة على الكيان. متت حما�شبة اال�شتثمار يف قافكو �شابًقا كم�شروع م�شرتك با�شتخدام طريقة حما�شبة حقوق امللكية.
التزام اإعادة تاأهيل املوقع

وفقا ملتطلبات املعيار املحا�شبي الدويل رقم 37، تقوم املجموعة بتقييم ما اإذا حتققت �ل�صروط �لتالیة لالعرت�ف باملخ�ص�صات:
التزام حايل نتیجة حلدث �صابق؛ للمجموعة  كان  اإذا  • ما 

لتدفق �شادر للموارد م�شتمل على منافع اقت�شادية لت�شوية االلتزام؛ و حاجة  هناك  تكون  اأن  • احتمال 
• اأن يكون باالإمكان تقدير قيمة هذا االلتزام ب�شكل موثوق.

قد تكون املجموعة مطالبة مبوجب عقد اإيجار بال�شداد مقابل ترميم املوقع ح�شب خيار املوؤجر. قدرت االإدارة وب�شبب اخليار املعطى للموؤجر، فاأنه من االأرجح �شراء املعمل من املجموعة بداًل 
من ترميم املوقع.  مل يتم االعرتاف باأي خم�ش�ض اللتزامات اإعادة تاأهيل املوقع لعدم حتقق �ل�صروط. 

�ضريبة الدخل 

مبوجب اأحكام القانون 24 ل�شنة 2018 ، وال �شيما املادة 4 )11( من القانون املذكور ، ال تنطبق االإعفاءات ال�شريبية على ح�شة االأرباح العائدة لل�شركات اململوكة للدولة كلًيا اأو جزئًيا ، �شواء 
كانت مملوكة مبا�شرة اأو ب�شكل غري مبا�شر ، والتي ت�شارك يف العمليات البرتولية اأو العاملة يف �شناعة البرتوكيماويات. عالوة على ذلك ، تن�ض املادة 2 )12( من الالئحة التنفيذية امل�شاحبة 

لقانون ال�شرائب على اأن االإعفاء ال�شريبي املتاح لل�شركات املدرجة يف اأ�شواق راأ�ض املال ال ينطبق على كيناتها .
قت االإدارة مذكرة تفاهم موقعة )ي�شار اإليها هنا مبذكرة التفاهم( بنی قطر للبرتول والهيئة العامة لل�شرائب ووزارة املالية. تغطي مذكرة التفاهم التقارير ال�شريبية واآثار الدفع املطبقة 

على مكونات بع�ض ال�شركات املدرجة يف بور�شة قطر.
كما تن�ض مذكرة التفاهم على اأن املبالغ ال�شريبية امل�شتحقة على ح�شة ال�شركات امل�شاهمة العامة �شيتم ت�شجيلها يف الدفاتر ويف االإقرارات ال�شريبية التي �شيتم تقدميها اإلى الهيئة العامة 
لل�شرائب. يجب على كل �شركة دفع مبلغ �شريبة الدخل املتعلق بح�شة اأرباح ال�شركة امل�شاهمة العامة مبا�شرة اإلى �شركة امل�شاهمة العامة ، و�شيتم ت�شوية هذا املبلغ مع م�شلحة ال�شرائب 

العامة من خالل الرتتيب املحدد بنی �شركة امل�شاهمة العامة وقطر للبرتول ووزارة املالية مبوجب مذكرة التفاهم
لل�شريبة  الدخل اخلا�شع  املجموعة  للمكونات يف  املكونة  الكيانات  اإدارة  اعتربت  فقد   ، و 2019  دي�شمرب 2020   31 املنتهية يف  لل�شنوات  ال�شريبي  االلتزام  ا�شتحقاق  ولغر�ض  عليه   وبناًء 

للمكونات خا�شًعا لل�شريبة بن�شبة %100.
نظًرا لتوقيع مذكرة التفاهم يف 4 فرباير 2020 ، فقد مت ت�شجيل اأي مبالغ �شريبية اإ�شافية تتعلق بال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2019 ، يف الفرتة احلالية

اأو امل�شرتدة امل�شتلمة من خالل اآلية الت�شوية املحددة يف مذكرة التفاهم �شمن م�شروف ال�شرائب لتلك املتعلقة بال�شركات التابعة و�شمن ح�شة  �شجلت اإدارة املجموعة املزايا ال�شريبية 
نتائج اال�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة للمنافع املتعلقة بتلك الكيانات التابعة للمجموعة. . مت تعديل ال�شريبة املوؤجلة وفًقا لذلك. يتم ت�شجيل املدفوعات امل�شتلمة من قبل 

املجموعة من امل�شاريع امل�شرتكة وال�شركات الزميلة املتعلقة باملزايا ال�شريبية �شمن اال�شتثمار يف تلك ال�شركات
تدين املمتلكات واملعدات املعلقة

نظًرا للخ�شائر امل�شتمرة خالل الفرتات املا�شية يف املبيعات املقدمة للعمالء الدولينی ، قامت قطر �شتيل باإعادة تقييم منوذج اأعمالها. بناًء على اإعادة التقييم التي مت اإجراوؤها ، خل�شت 
املجموعة اإلى اأنه من غري املتوقع اأن تنتع�ض اأ�شعار ال�شلب يف �شوق الت�شدير ب�شبب جائحة  كوفيد 19 احلالية وعوامل اقت�شادية اأخرى اإلى احلد الذي �شيمكن املجموعة من حتقيق اأرباح 
من املبيعات اإلى العمالء الدوليون. ومن ثم ، قرر جمل�ض اإدارة قطر �شتيل وقف املبيعات والعمليات اخلارجية لقطر �شتيل وموثبول اأحد مرافق اإنتاج قطر �شتيل حتى تتح�شن اأ�شعار ال�شلب 
يف ال�شوق الدولية اإلى مكانة م�شتدامة. وبناًء عليه ، قامت االإدارة بتقييم انخفا�ض قيمة املمتلكات واالآالت واملعدات خالل الفرتة احلالية مما اأدى اإلى انخفا�ض كامل يف قيمة املمتلكات 

واالآالت واملعدات املتعلقة مبرفق االإنتاج املغلق.
تاريخ ال�ضتحواذ على كافكو واملحا�ضبة عليها

كما هو مو�شح يف اإي�شاح 19 ، قامت املجموعة ب�شراء ن�شبة 25% املتبقية من احلقوق غري امل�شيطرة يف قافكو. مت حتديد تاريخ اال�شتحواذ ليكون يف 30 �شبتمرب 2020 ، وهو نف�ض تاريخ 
توقيع اتفاقية �شراء االأ�شهم . لذلك ، �شيتم تخ�شي�ض االأرباح املتعلقة بح�شة 25% يف قافكو للمجموعة اعتباًرا من 30 �شبتمرب 2020 يف هذه البيانات املالية املوحدة. متت مناق�شة االأحكام 

املتعلقة مبحا�شبة هذه املعاملة يف اإي�شاح 19
تقيم  ال�ضريبي لل�ضنوات ال�ضابقة  من 2007 اإىل 2014

اإ�شافية تتعلق بح�شة معدل الذكاء من  اإي�شاح 32 ، تلقت بع�ض مكونات املجموعة تقييمات �شريبية لل�شنوات ال�شابقة تتطلب من هذه املكونات دفع �شرائب وغرامات  كما هو مو�شح يف 
االأرباح يف تلك املكونات. تدرك املجموعة اأن اأرباح ال�شركات املدرجة يف بور�شة قطر وم�شاهمتها يف املكونات قد مت اإعفاوؤها من ال�شرائب ، وفًقا لقواننی ال�شرائب املعمول بها ال�شارية من 
2007 اإلى 2018 واالإي�شاحات املقدمة من الهيئة العامة لل�شرائب. ال يوجد دليل على اأنه خالل ال�شنوات ذات ال�شلة التي مت ا�شتالم التقييمات اخلا�شة بها ، كانت االأرباح املتعلقة مبكونات 
الكيانات املدرجة خا�شعة لل�شريبة. ت�شري جميع االأدلة املتاحة اإلى اأن اخل�شوع لل�شريبة على هذه االأ�شهم من االأرباح مل ي�شبح �شارًيا اإال يف عام 2019 ، عندما �شدرت الالئحة التنفيذية 
ت بو�شوح على اأن اإعفاء الكيانات املدرجة ال ينطبق على ال�شركات التابعة لها. قدمت املكونات اعرتا�شات ر�شمية ، وفًقا ملتطلبات قانون ال�شرائب ، راف�شة املبلغ الكامل الذي تطالب  ون�شّ
به الهيئة العامة لل�شرائب. خل�شت االإدارة اإلى اأنه من املحتمل )اأي اأنه من املرجح اأكرث من عدمه( اأن تقبل الهيئة العامة لل�شرائب املعاملة ال�شريبية يف االعرتا�ض ، وبالتايل مل ت�شجل 
التزاًما عن التقييمات امل�شتلمة. ب�شبب عدم اليقنی املرتبط بهذه البنود ال�شريبية ، هناك احتمال اأنه عند االنتهاء من امل�شائل ال�شريبية املفتوحة يف تاريخ م�شتقبلي ، قد تختلف النتيجة 

النهائية ب�شكل كبري عن ا�شتنتاج االإدارة.
التقديرات

�إن �لإفرت��صات �لرئی�صیة و�ملتعلقة بالأحد�ث �مل�صتقبلة وم�صادر �ل�صكوك �لتقدیریة �لأخرى بتاريخ املركز املايل متثل خماطر هامة قد توؤدي الى تعديالت جوهرية للقيم الدفرتية للموجودات 
واملطلوبات خالل ال�شنة املالية القادمة واملو�شحة اأدناه. 

تقييم ال�ضتثمار يف قافكو يف تاريخ ال�ضتحواذ

اإعادة قيا�ض اال�شتثمار يف قافكو بالقيمة العادلة يف  اأرباح قافكو. يتم  اإعادة ت�شنيف اال�شتثمار يف قافكو ك�شركة تابعة ، توقفت املجموعة عن احت�شاب حقوق امللكية للح�شة يف  يف تاريخ 
تاريخ اال�شتحواذ.

قامت االإدارة بتقييم القيمة العادلة لال�شتثمار با�شتخدام منوذج التدفقات النقدية املخ�شومة. ا�شتندت احل�شابات اإلى االفرتا�شات التالية:
%9.6 املال:  راأ�ض  لتكلفة  املرتقب  • املعدل 

%100 اإلى   %95 ال�شعة:  من  • اال�شتفادة 
قبل الفوائد وال�شرائب واال�شتهالك واالإطفاء )EBITDA(: م�شاعف 8.85 لالأرباح  املوؤ�ش�شة  • قيمة 

لفرتة نهاية اخلدمة: %2.5 النمو  • معدل 
�شنوات  17 مدى  على  املتوقعة  النقدية  • التدفقات 

�شتند االفرتا�شات اأعاله اإلى اأف�شل تقدير لالإدارة واأي تغيري فيها قد ينتج عنه مبلغ قابل لال�شرتداد خمتلف مادًيا.
القيمة العادلة للح�ضة غري امل�ضيطرة يف قافكو وقت ال�ضتحواذ

مت تقدير القيمة العادلة للح�شة غري امل�شيطرة يف �شركة قافكو ، وهي �شركة غري مدرجة ، على اأ�شا�ض �شعر اال�شتحواذ االأخري للح�شة غري امل�شيطرة. تعتقد االإدارة اأن هذا ال�شعر ميثل القيمة 
ال�شوقية العادلة للح�شة غري امل�شيطرة البالغة 25% يف قافكو.

تخ�ضي�ش �ضعر ال�ضراء لل�ضيطرة املفرت�ضة على قافكو

عند حتقيق ال�شيطرة على �شركة تابعة ، يتم توزيع التكلفة عن طريق االعرتاف باملوجودات واملطلوبات واملطلوبات الطارئة القابلة للتحديد املقتناة بالقيمة العادلة يف التاريخ الذي تتحقق 
فيه ال�شيطرة. اإن حتديد القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املقتناة يعتمد اإلى حد كبري على اأحكام االإدارة. اإذا كان مقابل ال�شراء يتجاوز القيمة العادلة ل�شايف االأ�شول املقتناة فاإنه يتم 

االعرتاف بالفرق ك�شهرة. اإذا كان �شعر ال�شراء اأقل من القيمة العادلة لالأ�شول املقتناة فاإنه يتم االعرتاف باملكا�شب يف بيان الدخل
قيا�ش اخل�ضارة يف املطلوبات  املحتملة املتعلقة بال�ضمانات املالية.

عند قيا�ض االلتزامات املحتملة املتعلقة بال�شمانات املالية التي تقدمها املجموعة لبنك ال�شركة الزميلة )“�شركة �شلب �شتيل” املوجودة يف اململكة العربية ال�شعودية( لبع�ض الت�شهيالت املقدمة 
�إلى �ل�صركة �لزمیلة ، نظرت �لإد�رة يف �أحكام و�صروط �ل�صمانات �ملالیة املوقعة مع البنوك لغر�ض توفري خم�ش�شات كافية �شد اأي جتاوز  من قبل ال�شركة الزميلة. بناًء على هذا االعتبار  

ا�شتخدمت االإدارة اأف�شل تقدير جتاه اأي تعر�ض قد ينتج عن مثل هذه احلالة ل�شمان  توفري خم�ش�ض منا�شب يف البيانات املالية املوحدة للمجموعة.
خ�ضم على مدفوعات الإيجار

يتم اخل�شم على مدفوعات االإيجار باإ�شتخدام معدل االإقرتا�ض التدريجي للمجموعة. عند بدء عقد االيجار طبقت االإدارة االأحكام والتقديرات لتحديد معدل االإقرتا�ض التدريجي عند 
بدء عقد االإيجار.

  الأعمار الإنتاجية للممتلكات وامل�ضانع واملعدات

حددت اإدارة املجموعة االأعمار االإنتاجية التقديرية والقيم املتبقية للممتلكات وامل�شانع واملعدات لغر�ض احت�شاب اال�شتهالك كما هو مبنی باالإي�شاح رقم 3. يتم حتديد هذا التقدير باالأخذ 
يف االعتبار اال�شتخدام املتوقع لالأ�شل والتقادم الفعلي والفني والتجاري. تتم مراجعة االأعمار االإنتاجية املقدرة والقيم املتبقية وطرق ح�شاب اال�شتهالك يف تاريخ كل فرتة تقرير مايل مع 
بيان اأثر اأي تغيريات يف التقديرات املحت�شبة على اأ�شا�ض م�شتقبلي. يف نهاية ال�شنة، قدرت �لإد�رة عدم حدوث تغیري�ت على هذه �لتقدیر�ت.  يف نهایة ال�شنة ، اإذا زاد العمر االإنتاجي اأو 

انخف�ض بن�شبة 5% مقابل العمر االإنتاجي احلايل مع بقاء جميع املتغريات االأخرى ثابتة ، لكان ربح ال�شنة اأعلى اأو اأقل بقيمة 12.4 مليون ريال  )2018: 11.9 مليون ريال اأعلى اأو اأقل(.
يف نهاية ال�شنة  ، اإذا زاد / انخف�ض العمر االإنتاجي بن�شبة 5% مقابل العمر االإنتاجي احلايل مع بقاء جميع املتغريات االأخرى ثابتة ، فاإن ربح ال�شنة قد يكون اأعلى اأو اأقل مبقدار ريال قطري. 

67.4مليون )2019: 12.4 مليون ريال قطري اأعلى اأو اأقل(.
تقدير �ضايف قيمة املخزون القابلة للتحق

يتم اإدراج املخزون بالتكلفة اأو ب�شايف القيمة القابلة للتحقق اأيهما اأقل. وعندما ي�شبح املخزون قدميًا اأو تالفًا، يتم تقدير القيمة القابلة للتحقق. يتم هذا التقدير على اأ�شا�ض فردي للمخزون 
على املبالغ الفردية الهامة. اأما مبالغ املخزون الفردية غري الهامة ولكنها قدمية اأو غري �شاحلة لال�شتخدام فيتم تقديرها ب�شورة جماعية ويحت�شب لها خم�ش�ض وفقًا لنوع املخزون ودرجة 

التقادم وعدم ال�شالحية واأي فرق بنی املبالغ املحققة فعليا يف فرتات م�شتقبلية واملبالغ املتوقعة �شيتم االعرتاف بها يف بيان الدخل ال�شامل املوحد.
يف نهاية ال�شنة، اإذا ازداد/ انخف�ض التقدير امل�شتخدم من قبل االإدارة بن�شبة 5% مع ثبات جميع املتغريات االأخرى، فاإن ربح ال�شنة �شوف يزداد اأو ينخف�ض مبا بقيمة. 18.11مليون ريال  

)2019: اأعلى اأو اأقل بقيمة 1.7 مليون ريال( 
خم�ض�ش مكافاأة نهاية اخلدمة

اإن االفرتا�شات امل�شتخدمة يف حتديد تكاليف التزامات نهاية اخلدمة للموظفنی ت�شتمل على معدل اخل�شم ومعدل حركة املوظفنی وعالوات الرواتب امل�شتقبلية املتوقعة.  و�شوف يوؤثر اأي 
تغيري يف هذه االفرتا�شات على مبالغ التزامات نهاية اخلدمة.

يو�شح اجلدول التايل االفرتا�شات الرئي�شة امل�شتخدمة لتقييم املخ�ش�ض ملنافع نهاية اخلدمة:
%2.89 -%1.93 معدل اخل�شم  

%4.75-%2 معدل منو الرواتب  
%3 معدل حركة   املوظفنی  

وحتدد املجموعة طريقة معدل اخل�شم املنا�شبة يف نهاية كل �شنة. ويجب ا�شتخدام معدل اخل�شم هذا يف حتديد القيمة احلالية للتدفقات النقدية ال�شادرة امل�شتقبلية التقديرية واملتوقعة 
لت�شوية التزامات مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفنی.

باالإ�شافة اإلى تلقي منافع املعا�شات من �شندوق املعا�شات احلكومي، فاإن قطر للبرتول، ال�شركة االأم النهائية، قامت بتطبيق نظام جديد ملكافاأة نهاية اخلدمة يف عام 2016 على املوظفنی 
اأ�شا�ض اآخر راتب وعدد  اأو اال�شتقالة على  اأو اأكرث يح�شل على مكافاأة من دفعة واحدة عند التقاعد  القطرينی. ووفقا لهذا النظام اجلديد، فاإن اأي موظف عمل باملجموعة ملدة 20 عاما 
�شنوات اخلدمة التي تزيد عن 20 عاما. ومبداأ اأن املكافاأة يبداأ ا�شتحقاقها بعد 20 عاما من اخلدمة يعني اأن معادلة ح�شاب املكافاأة تت�شمن التحميل يف اجلزء االأخري من املدة وبالتايل فاإن 
اال�شتحقاق يجب اأن يتم على اأ�شا�ض الق�شط الثابت على مدار اخلدمة باأ�شرها. ومع ذلك، خل�شت االإدارة اإلى اأن اخلدمة بعد 20 عاما فقط هي التي توؤدي اإلى مكافاأة وبالتايل فاإن حتميلها 

يجب اأن يتم وفقا ملعادلة املكافاأة، اأي: ال يبداأ اال�شتحقاق اإال بعد ا�شتيفاء االأهلية يف اخلدمة 
ح�ضاب خم�ض�ش اخل�ضائر

عند قيا�ض خ�شائر االئتمان املتوقعة، ت�شتخدم املجموعة معلومات موثوقة ومدعومة ونوعية والتي تعتمد على اإفرتا�شات للحركة امل�شتقبلية للمحركات االإقت�شادية وكيفية تاأثري هذه املحركات 
على بع�شها البع�ض. ت�شتخدم املجموعة التقديرات حل�شاب ن�شب اخل�شائر

اخل�شارة املمنوحة هي تقديرا للخ�شارة الناجتة عن التخلف عن ال�شداد. يعتمد ذلك على الفرق بنی التدفقات النقدية التعاقدية امل�شتحقة والتدفقات التي يتوقع املقر�ض ا�شتالمها ، مع االأخذ 
يف االعتبار التدفقات النقدية من ال�شمانات االئتمانية و التعزيزات

تدين قيمة �ضركة تابعة

خالل ال�شنة، قامت اإدارة اإحدى ال�شركات التابعة للمجموعة بتقييم القيمة الدفرتية مل�شنع امليالمنی با�شتخدام منوذج التدفقات النقدية املخ�شومة. ا�شتندت احل�شابات اإلى االفرتا�شات 
التالية :

%12 املال:  راأ�ض  لتكلفة  املرجح  • املتو�شط 
اأرباح عام 2024 املتوقعة قبل �شريبة الدخل واال�شتهالك واالإطفاء اأ�شعاف   5 النهائية:  • القيمة 

IHS و Argus املنتج: اأعلى بنی اأ�شعار ال�شوق امل�شتقلة املتوقعة من • �شعر 
HIS و   Argus اأ�شعار  متو�شط  املادة:  •�شعر 

بناًء على تقييم االإدارة ، وافق جمل�ض اإدارة قطر للميالمنی باالإجماع وخطًيا على انخفا�ض قيمة االأ�شول غري املتداولة ل�شركة  قطر للميالمنی مبقدار QR. 153 مليون.
ال�ضتحواذ على �ضركة  قطر للميالمني

ا�شتحوذت املجموعة على 40% من ح�شة امللكية املتبقية من قطر للبرتول. وافق جمل�ض اإدارة املجموعة على �شراء 40% من اأ�شهم �شركة  قطر للميالمنی يف 16 �شبتمرب 2020 ومت توقيع 
اتفاقية �شراء االأ�شهم يف 30 �شبتمرب 2020.

مت حتديد تاريخ اال�شتحواذ يف 30 �شبتمرب 2020 ، وهو نف�ض تاريخ توقيع اتفاقية البيع وال�شراء. لذلك ، �شيتم تخ�شي�ض االأرباح املتعلقة بح�شة 40% يف �شركة  قطر للميالمنی للمجموعة 
اعتباًرا من 30 �شبتمرب 2020 يف هذه البيانات املالية املوحدة
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805.082

1.050.185
1.855.294

2020

ريال قطري

2019

ريال قطري

96
263.745

1.695.756
1.959.597

النقد يف ال�شندوق
نقد لدى البنوك

ودائع ثابتة الأقل من 3 اأ�شهر

لغر�ض بيان التدفقات النقدية املوحد، فاإن النقد و�شبه النقد يت�شمن االآتي:

1.855.294
)128.189(

)9.882(
1.717.223

2020

ريال قطري

2019

ريال قطري

1.959.597
)121.280(

--
1.838.317

اأر�شدة لدى البنوك ونقد
ناق�شًا: ح�شاب توزيعات االأرباح

ناق�شًا: ال�شحب على املك�شوف
نقد واأر�شدة لدى البنوك

ح�شابات توزيعات االأرباح هي عبارة عن املبلغ املودع يف البنك لقيمة توزيعات االأرباح املعلنة لل�شنة املعنية، والتي مل يتم ا�شتالمها 
بعد من قبل امل�شاهمنی.

يتم تقييم االأر�شدة لدى البنوك على اأنها ذات خماطر ائتمانية منخف�شة من التخلف عن ال�شداد الأن هذه البنوك تخ�شع لرقابة 
عالية من قبل م�شرف قطر املركزي. وبناًء على ذلك ، تقدر اإدارة املجموعة خم�ش�ض اخل�شارة على االأر�شدة لدى البنوك يف نهاية 
فرتة التقرير مببلغ يعادل اخل�شائر االئتمانية املتوقعة ملدة 12 �شهًرا. مل يعد اأي من االأر�شدة لدى البنوك يف نهاية فرتة التقرير 
االئتمانية احلالية  والت�شنيفات  ال�شداد  التخلف عن  التاريخية يف  االعتبار اخلربة  االأخذ يف  ومع   ، ا�شتحقاقه  متاأخرًا عن موعد 
للبنوك ، فقد قامت اإدارة املجموعة بتقييم عدم وجود انخفا�ض يف القيمة ، وبالتايل مل يتم ت�شجيل اأي خم�ش�شات خ�شارة على 

هذه االأر�شدة.
6 -  ودائع ثابتة

   : كما يف 31 دي�شمرب 2020، بلغت الودائع الثابتة ذات فرتات ا�شتحقاق تزيد عن 90 يوما ما قيمته 6.945 مليون ريال قطري )2019
8.758 مليون ريال قطري(. يتم االحتفاظ بالودائع الثابتة لدى البنوك واملقومة ب�شكل اأ�شا�شي بالريال القطري مبتو�شط اأ�شعار 

الفائدة فعالة بن�شبة %2.73 )2019 %3.76(.
7 - متلكات وم�ضانع ومعدات

ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري

736.400
--

815
--

737.215
--

3.874.334
44.723

--
4.656.272

405.940
23.781

--
429.721
317.665

--
215.415
962.801

3.693.471
307.494

6.891.856
155.873

--
)65.909(

6.981.820
231.860

13.080.424
--

)50.982(
20.243.122

3.453.940
244.828

)52.968(
3.645.800
1.392.432

)46.889(
1.369.811
6.361.154

13.881.968
3.336.020

91.332
155.873

)140.603(
--

106.602
226.410
246.478

)202.372(
)13(

377.105

--
--
--
--
--
--
--
--

377.105
106.602

104.498
--

2.931
)703(

106.726
--

6.586
7.923

)1.619(
119.616

84.936
6.117
)703(

90.350
11.773

)1.452(
--

100.671

18.945
16.376

5.959.626
--

136.857
)65.206(

6.031.277
5.450

8.953.026
149.726

)49.350(
15.090.129

2.963.064
214.930

)52.265(
3.125.729
1.062.994

)45.437(
1.154.396
5.297.682

9.792.447
2.905.548

الإجمايل  اأعمال راأ�ضمالية 

قيد التنمفيذ

اأثاث ومعدات 

اأخرى

اآليات ومعدات 

م�ضنع

مباين

التكلفة
كما يف 1 يناير 2019

اإ�شافات
حتويالت

ا�شتبعادات
كما يف 31 دي�شمرب 2019

اإ�شافات
ا�شافات اندماج االعمال اي�شاح  

حتويالت
ا�شتبعادات

كما يف 31 دي�شمرب 2020
اال�شتهالك املرتاكم:
كما يف 1 يناير 2019

ا�شتهالك ال�شنة
ا�شتبعادات

كما يف 31 دي�شمرب 2019
ا�شتهالك ال�شنة

ا�شتبعادات
خ�شائر تدين 

كما يف 31 دي�شمرب 2020
�شايف القيمة الدفرتية:

كما يف 31 دي�شمرب 2020
كما يف 31 دي�شمرب 2019

اإي�شاحات:
ريال قطري( من�شاآت �شناعية  ريال قطري )2019: 284 مليون  قيمة دفرتية 3.782 مليار  التي تظهر ب�شايف  املباين  1 ( متثل 

وخارجية واإدارية اأقيمت على اأر�ض م�شتاأجرة من قطر للبرتول، ال�شركة االأم الرئي�شية، على مدى فرتة عمر ال�شركة.
2( تت�شمن امل�شانع واالإن�شاءات قطع غيار راأ�شمالية وقطع غيار اأخرى بقيمة دفرتية �شافية تبلغ 194 مليون ريال قطري )2019: 

22 مليون ريال قطري( والتي لها اأعمار اإنتاجية ترتاوح بنی 15 و 25 �شنة.
3( ت�شتمل املعدات واالآالت واملعدات على حمفزات ب�شايف القيمة الدفرتية ريال قطري. 116.8 مليون ريال قطري )2019: 70.6 

مليون ريال قطري( باأعمار اإنتاجية ترتاوح بنی �شنة واحدة و 12 �شنة.
4( مازالت املوجودات امل�شتهلكة بالكامل قيد اال�شتخدام على النحو االآتي:

مت توزيع تكلفة اال�شتهالك ببيان الربح اأو اخل�شارة املوحد كالتايل:

1.370.424
21.363

645
1.392.432

2020

ريال قطري

2020

ريال قطري

2019

ريال قطري

156.070
1.198.494

157.761
1.512.325

240.631
3.556

641
244.828

مباين
اآالت ومعدات م�شانع

�لأثاث و �ملعد�ت 

 تكلفة مبيعات )اإي�شاح 27(
 م�شروفات عمومية واإدارية )اإي�شاح 30(

 م�شروفات البيع

5 - النقد و�ضبه النقد

6( كما هو مو�شح يف االإي�شاح 4 ، اأعادت املجموعة تقييم املبلغ القابل لال�شرتداد للت�شهيالت املجمدة با�شتخدام طريقة القيمة قيد 
اال�شتخدام و�شجلت 1.22 مليار ريال قطري من خ�شائر االنخفا�ض يف القيمة نتيجة لتقييم انخفا�ض القيمة.

عالوة على ذلك ، كما هو مو�شح يف االإي�شاح 4 ، وافق جمل�ض اإدارة �شركة قطر للميالمنی على انخفا�ض قيمة ممتلكات ومن�شاآت 
ومعدات �شركة قطر للميالمنی مبقدار ريال قطري. 145 مليون بناًء على تقييم املبلغ القابل لال�شرتداد با�شتخدام طريقة القيمة 

قيد اال�شتخدام.
 8 - ا�ضتثمارات يف �ضركات زميلة

 ، اأدناه ال�شركات الزميلة للمجموعة كما يف 31 دي�شمرب 2020 والتي يتم احت�شابها با�شتخدام طريقة حقوق امللكية  يبنی اجلدول 
وهي تعترب، يف راأي االإدارة، جوهرية بالن�شبة للمجموعة. املن�شاآت املبينة اأدناه لديها راأ�ض مال يتكون فقط من اأ�شهم عادية، وهي 
الرئي�شي، ون�شبة ح�ش�ض امللكية هي نف�ض ن�شبة  اأي�شا مقر االأعمال  الت�شجيل  اأو  التاأ�شي�ض  بلد  مملوكة مبا�شرة للمجموعة. يعترب 

حقوق الت�شويت املحتفظ بها.

ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري

مملكة البحرين
اململكة العربية ال�شعودية

دولة قطر

طريقة حقوق امللكية
طريقة حقوق امللكية
طريقة حقوق امللكية

�شركة زميلة
�شركة زميلة
�شركة زميلة

%25
%31.03

%50

%25
%31.03

%50

طريقة 

القيا�ش

طبيعة

2019 العالقة 2020

ن�ضبة امللكية )٪( مقدر العمل

بلد التاأ�ضي�ش

�شركة فوالذ القاب�شة �ض.م.ب © )1(
�شركة �شلب �شتيل )2(

�شركة قطر لتغليف املعادن ذ.م.م. )3(

ال�شركات الزميلة اأعاله هي من�شاآت خا�شة ال يتوافر لها اأ�شعار مدرجة.
       © �ضركة فولذ القاب�ضة �ش.م.ب 

�شركة فوالذ القاب�شة )�ض.م.ب( هي �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة تاأ�ش�شت يف 26 يونيو 2008 يف مملكة البحرين.اإن �شركة فوالذ 
القاب�شة )�ض.م.ب( هي �شركة قاب�شة ملجموعة من ال�شركات ال�شناعية/ التجارية التي تعمل يف ت�شنيع وبيع العديد من املنتجات 

الفوالذية.
يف خالل ال�شنة احلالية، قامت املجموعة بعك�ض خم�ش�ض خ�شائر لتدين القيمة بقيمة 100 مليون ريال قطري ومعرتف به �شابقًا يف 
البيانات املالية املوحدة. يرجى الرجوع الى االإي�شاح رقم 4 من البيانات املالية املوحدة حول التقديرات  واالأحكام الهامة التي قامت 

بها االدارة التخاذ القرار حول عك�ض املخ�ش�ض. 
�ضركة �ضلب �ضتيل

�شركة �شلب �شتيل هي �شركة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتتمثل اأن�شطة ال�شركة الرئي�شية ب�شناعة وبيع منتجات احلديد 
وال�شلب . انخف�شت قيمة اال�شتثمار بالكامل كما يف 31 دي�شمرب 2018 وبالتايل مت االحتفاظ به بقيمة دفرتية �شفرية كما يف 31 

دي�شمرب 2019 و 31 دي�شمرب 2020.
�ضركة قطر لتغليف املعادن ذ.م.م.

املجموعة  قبل  اإدارتها من  وتتم  االإيبوك�شي.  براتنجات  املغلفة  الق�شبان  املعادن ذ.م.م. يف �شنع  لتغليف  �شركة قطر  اأن�شطة  تتمثل 
مبوجب اتفاقية خدمات االإدارة.

القيمة الدفرتية لال�شتثمارات املحت�شبة وفقا لطريقة حقوق امللكية كما يلي:

1.463.234
11.845

--
1.475.079

1.475.914
14.347

)2.633(
--
--

)10.000(
)2.549(

1.475.079

2020

ريال قطري

2018

ريال قطري

2019

ريال قطري

2017

ريال قطري

1.462.708
13.206

--
1.475.914

1.407.089
75.328

)4.682(
)98.321(

100.000
--

)3.500(
1.475.914

تغريت القيمة الدفرتية لال�شتثمارات املحت�شبة وفقا لطريقة حقوق امللكية كالتايل :

�شركة فوالذ القاب�شة �ض.م.ب ©
�شركة قطر لتغليف املعادن ذ.م.م.

�شركة �شلب �شتيل

الر�شيد يف بداية ال�شنة
ح�شة من نتائج �شركات زميلة

�شايف ح�شة من )اخل�شارة (/ الدخل ال�شامل االآخر
دفعات قر�ض

عك�ض االنخفا�ض يف القيمة /)انخفا�ض يف القيمة(
تعديالت ناجتة عن عك�ض التدين
توزيعات اأرباح من �شركات زميلة 

الر�شيد يف نهاية ال�شنة



 شركة صناعات قطر )ش.م.ع.ق.(

بلغ املخزون املعرتف به كم�شروف خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020 ما قيمته 2.09 مليار ريال قطري )2019 3.42 مليار (. 
وقد مت اإدراج ذلك يف تكلفة املبيعات.

 بلغ �شايف عك�ض انخفا�ض املخزون ما قيمته 0.5 مليون ريال قطري )2019: انخفا�ض قدره 0.2 مليون ريال قطري( ومت االعرتاف به 
خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020 ومت ادراجه يف “تكلفة املبيعات” يف بيان الربح اأو اخل�شارة املوحد. 

تقدم اجلداول اأدناه املعلومات املالية املخت�شرة لتلك ال�شركات الزميلة التي تعترب مادية بالن�شبة للمجموعة. تف�شح املعلومات املعرو�شة عن 
البيانات املالية لل�شركات الزميلة ذات العالقة وال تعرب عن ح�شة ال�شركة يف هذه املبالغ. ومت تعديلها لتعك�ض التعديالت التي متت من قبل 

املجموعة عند ا�شتخدام طريقة حقوق امللكية، مبا يف ذلك تعديالت القيمة العادلة والتغيريات يف فروق ال�شيا�شة املحا�شبية.

ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري

2019 2020 2019 2020 2019 2020

موجودات متداولة
موجودات غري متداولة

مطلوبات متداولة
مطلوبات غري متداولة

�شايف املوجودات
ح�شة املجموعة %

ح�شة املجموعة بالريال القطري
خ�شارة االنخفا�ض يف القيمة وخ�شائر اأخرى

ال�شهرة
تعديل حقوق امللكية ما قبل اال�شتحواذ

ا�شتبعاد الهام�ض بنی ال�شركات
تعديالت اأخرى
القيمة الدفرتية

58.895
12.123

)16.459(
)2.657(

51.902
50%

25.951
--
--
--

)12.745(
--

13.206

62.254
10.989

)19.796(
)2.636(

50.811
%50

25.406
--
--
--

)13.112(
)449(

11.845

--
--
--
--
--

31.03%
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

31.03%
--
--
--
--
--
--
--

2.795.768
5.678.597

)2.053.866(
)2.599.491(

3.821.008
25%

955.252
)170.000(

684.804
660

)6.435(
)1.573(

1.462.708

2.965.117
5.567.045

)2.357.766(
)2.312.218(

3.862.178
%25

965.545
)180.000(

684.804
660

)6.435(
)1.340(

1.463.234

�ضركة فولذ القاب�ضة

�ش.م.ب. ©

بيان املركز املايل املوجز

�ضركة �ضلب 

�ضتيل

�ضركة قطر لتنظيف 

املعادن ذ.م.م.

2020
2019

-
-

321
-

-
-

-
-

21.549
-

463.538
123.222

485.408
123.222

54.068
2.148

783
56.999

2020

ريال قطري

2019

ريال قطري

54.068
--
--

54.068

الر�شيد يف 1 يناير
املحمل لل�شنة

خم�ش�ض اإ�شايف من دمج االأعمال
الر�شيد يف 31 دي�شمرب

كانت حركة خ�شائر االئتمان املتوقعة :

الفئات االأخرى �شمن الذمم املدينة والذمم االأخرى ال تت�شمن تدين.

خالل ال�شنة ال�شابفة متا�شيا مع تعليمات هيئة قطر لالأ�شواق املالية  ، وافق جمل�ض االإدارة على جتزئة االأ�شهم العادية  من القيمة 
اإلى 1 ريال قطري لل�شهم الواحد ، وتعديل املادة االأ�شا�شية لل�شركة خالل اجلمعية العمومية غري العادية  اال�شمية 10 ريال قطري 
للمجموعة يف 5 مار�ض 2019. ومتت تنفيذ  جتزئة االأ�شهم يف 25 يونيو 2019 ، ومت زيادة اإجمايل عدد االأ�شهم من 605.000.000 

اإلى 6.050.000.000 �شهم عادي. وبالتايل ، مت اإعادة بيان ربحية ال�شهم لفرتات املقارنة لتعك�ض جتزئة االأ�شهم.

6.050.000

2020

ريال قطري

2019

ريال قطري

6.050.000
م�شرح به وم�شدر ومدفوع:

    605.000.000 �شهم بواقع 10 رياالت قطرية لكل �شهم

iq@qp.com.qa أو مراسلتنا على البريد اإللكتروني www.iq.com.qa لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني

ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري

2019 2020 2019 2020 2019 2020

اإيرادات
الربح/ )اخل�شارة( من العمليات

خ�شائر الدخل ال�شامل االآخر
اإجمايل الدخل ال�شاملة

ح�شة املجموعة من النتائج
ح�شة املجموعة خ�شائر من الدخل ال�شامل االخر

املدفوعات  ال�شريبية  واملنافع  االأرباح  توزيعات 
الواردة من ال�شركات الزميلة زميلة

81.325

3.170
--

3.170
1.585

--
)3.500(

72.343

2.376
--

2.376
1.188

--
)2.549(

--

--
--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--

6.117.835

295.103
)17.049(

278.054
73.743

)4.682(
--

4.963.801

52.637
)10.531(

42.106
13.159

)2.633(
--

�ضركة فولذ القاب�ضة 

�ش.م.ب.  ©

بيان الدخل ال�ضامل املوجز

�ضركة �ضلب 

�ضتيل

�ضركة قطر لتنظيف 

املعادن ذ.م.م.

9 - ا�ضتثمار يف م�ضاريع م�ضرتكة

فيما يلي احلركة يف اال�شتثمار يف م�شاريع م�شرتكة خالل ال�شنة:

16.732.460
--

16.732.460
)9.847.874(

308.512
756.793

)18.864(
--

)1.015.527(
6.915.500

2020

ريال قطري

2019

ريال قطري

17.885.703
)80.173(

17.805.530
--

2.180.755
--

)9.848(
15.795

)3.259.772(
16.732.460

الر�شيد يف 1 يناير
تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )16( - االيجارات

الر�شيد املعدل يف 1 يناير

ح�شة من نتائج م�شاريع م�شرتكة

ح�شة من خ�شائر الدخل ال�شامل االآخر
ح�شة الغاء االعرتاف يف باالحتياطي ال�شريبي املعفي

اإيراد توزيعات االأرباح
الر�شيد يف 31 دي�شمرب

فيما يلي ملخ�ض املعلومات املالية املتعلقة بامل�شاريع امل�شرتكة اخلا�شة باملجموعة. مُتثل املعلومات املالية امللخ�شة املبالغ 
املو�شحة يف البيانات املالية اخلا�شة بامل�شاريع امل�شرتكة والتي مت اإعدادها وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية:

1.091.430
1.964.015
3.055.445
7.421.419

)1.240.836(
)38.641(

)1.279.477(
)594.528(
8.602.859

--
8.602.859

9.000.258
364.381

)23.580(
)738.200(
8.602.859

6.456.423
459.077

6.915.500

235.934
364.885
600.819

1.058.774
)122.570(

)1.820(
)124.390(
)115.654(
1.419.549

--
1.419.549

1.585.442
)56.693(

--
)109.200(
1.419.549

%50
709.775

34.527
744.302

الإجمايل

ريال قطري

الإجمايل

ريال قطري

855.496
1.599.130
2.454.626
6.362.645

)1.118.266(
)36.821(

)1.155.087(
)478.874(
7.183.310

--
7.183.310

7.414.816
421.074

)23.580(
)629.000(
7.183.310

%80
5.746.648

424.550
6.171.198

كفاك

ريال قطري

كفاك

ريال قطري

قابكو

ريال قطري

قابكو

ريال قطري

كما يف 31 دي�شمرب 2020

كما يف 31 دي�شمرب 2020

موجودات متداولة
النقد و�شبه النقد

موجودات متداولة اأخرى
موجودات غري متداولة

مطلوبات متداولة
الدائنة  الذمم  )عدا  مالية  مطلوبات 

التجارية(
مطلوبات متداولة اأخرى

مطلوبات غري متداولة
�شايف املوجودات قبل ح�شة االأقلية

ح�شة االأقلية
العائدة اإلى املجموعة

ت�شوية للقيم الدفرتية:
�شايف املوجودات االفتتاحي )1 يناير(

ربح ال�شنة
خ�شائر الدخل ال�شامل االآخر

توزيعات اأرباح مدفوعة
�شايف املوجودات اخلتامي

ح�شة املجموعة %
ح�شة املجموعة

اأثر و�شع االإعفاء ال�شريبي على �شناعات قطر
املجموعة 

2.863.071
701.943

)343.108(
)9.339(

--
)1.843.287(

1.369.280
--

1.369.280
--

1.369.280
1.095.424

--

10.474.907
875.068

)1.632.056(
)29.476(

)151.089(
)6.740.289(

2.797.066
11.236

2.808.302
)13.131(

2.795.171
2.180.755

)9.848(

1.935.038
10.801

)261.807(
)2.183(

)150.036(
)1.256.004(

275.809
--

275.809
--

275.809
212.923

--

الإجمايل

ريال قطري

5.676.798
162.324

)1.027.141(
)17.954(

)1.053(
)3.640.997(

1.151.977
11.236

1.163.213
)13.131(

1.150.082
872.408
)9.848(

قافكو

ريال قطري

كفاك

ريال قطري

قابكو

ريال قطري كما يف 31 دي�شمرب 2019

اإيرادات
اإيرادات اأخرى

ا�شتهالك واإطفاء
م�شروفات الفوائد

م�شروف �شريبة الدخل
تكاليف وم�شروفات اأخرى

ربح ال�شنة
ح�شة االأقلية

العائدة اإلى املجموعة
الدخل ال�شامل االآخر

اإجمايل الدخل ال�شامل
ح�شة املجموعة من �شايف الربح

ح�شة املجموعة من الدخل ال�شامل االآخر

10 - اندماج العمال 

خالل ال�شنة  ، ح�شلت املجموعة على ال�شيطرة على قافكو ، والتي كانت حتت�شب �شابًقا كا�شتثمار يف م�شروع م�شرتك )اإي�شاح 1(. 
وفًقا لذلك ، قامت املجموعة بتوحيد البيانات املالية لل�شركة املقتناة وفًقا ملتطلبات املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية 10 البيانات 

املالية املوحدة اعتباًرا من 1 يناير 2020.
تفا�شيل مقابل �شراء ال�شركة التابعة امل�شتحوذ عليه و�شايف االأ�شول امل�شتحوذ عليه و مكا�شب �شراء �شفقة  كما يلي:

قيمة ال�شراء

يعترب اال�شتحواذ على ال�شيطرة على قافكو اندماًجا لالأعمال يتم حتقيقه دون حتويل املقابل. كما يف تاريخ االقتناء ، كانت املجموعة 
هي القيمة العادلة املقا�شة لال�شتثمار املعرتف به �شابًقا يف م�شروع م�شرتك بناًء على نهج التدفقات النقدية املخ�شومة. مت االإف�شاح 
عن االفرتا�شات امل�شتخدمة من قبل االإدارة يف تقييم القيمة العادلة لال�شتثمار املعرتف به �شابقًا يف امل�شروع امل�شرتك يف اإي�شاح 4 
من هذه البيانات املالية املوحدة. نتيجة لتقييم القيمة العادلة للح�شة املحتفظ بها �شابًقا يف قافكو ، تقوم  املجموعة باأرباح يف القيمة 
العادلة بقيمة 1.302 مليون ريال قطري ، ونتيجة ملمار�شة تخ�شي�ض �شعر ال�شراء ، مت ت�شجيل ربح �شراء �شفقة مببلغ 106.8 مليون 

ريال قطري ، وكالهما م�شجل يف بيان الربح اأو اخل�شارة املجمع.
�شايف التدفق النقدي عند اال�شتحواذ على �شركة تابعة

للموجودات واملطلوبات املفرت�شة نتيجة اال�شتحواذ على النحو التايل:

�شاهمت قافكو باإيرادات 4.405  ريال قطري و817.1 ريال قطري يف اأرباح املجموعة للفرتة بنی تاريخ اال�شتحواذ وتاريخ التقرير.
مالحظات على بيان التدفق النقدي

ريال قطري  مليون  ريال قطري )15.037   مليون  والبالغة 13.813  املفرت�شة  واملطلوبات  املقتناة  للتحديد  القابلة  االأ�شول  �شايف 
با�شتثناء النقد والنقد املعادل 1.224 مليون ريال قطري( هي اأن�شطة غري نقدية وال تظهر يف بيان التدفقات النقدية.

حقوق غري م�شيطرة
مت قيا�ض احل�شة غري امل�شيطرة )25% ح�شة ملكية يف قافكو( املعرتف بها يف تاريخ اال�شتحواذ بالرجوع اإلى القيمة العادلة املقدرة 

للح�شة غري امل�شيطرة وبلغت اإلى3،781 مليون ريال قطري.
اإن املعلومات املالية امللخ�شة كما يف 31 دي�شمرب 2020 فيما يتعلق بال�شركة التابعة املذكورة اأعاله والتي لديها ح�شة غري م�شيطرة 

مو�شحة اأدناه:

القيمة العادلة لال�شتثمار املعرتف به �شابقًا يف م�شروع م�شرتك )1(
القيمة العادلة للحقوق غري امل�شيطرة

اإجمايل قيمة ال�شراء
ناق�شًا: القيمة العادلة ل�شايف االأ�شول  لقافكو )1 (

مكا�شب �شراء ال�شفقة  

النقد والنقد املعادل االأر�شدة املكت�شبة
خم�شوما منه: القيمة املدفوعة نقدا 

النقد والنقد املعادل
املطلوب من اأطراف ذات عالقة

ذمم مدينة جتارية واأخرى
خمزون 

املوجودات غري امللمو�شة - ر�شوم الرتخي�ض
املمتلكات واالآالت واملعدات

حق ا�شتخدام املوجودات
االأ�شول ال�شريبية املوؤجلة
خم�ش�ض مزايا املوظفنی

مطلوبات االإيجار
مطلوبات �شريبية موؤجلة

ذمم جتارية دائنة واأخرى
املطلوب الأطراف ذات عالقة

�شريبة الدخل امل�شتحقة
اإجمايل االأ�شول القابلة للتحديد املقتناة واملطلوبات املفرت�شة

مكا�شب �شراء �شفقة
اإجمايل االعتبار

املبلغ

ريال قطري

املبلغ

ريال قطري

املبلغ

ريال قطري

11.150.000
3.780.508

14.930.508
)15.037.316(

)106.808(

1.223.752
--

1.223.752

1.223.752
828.253
111.146
774.269

10.400
13.080.424

137.732
296

)292.274(
)231.628(

)20.969(
)237.028(
)238.690(
)108.367(

15.037.316
)106.808(

14.930.508

املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة

املطلوبات املتداولة
مطلوبات غري متداولة

حقوق امللكية العائدة اإلى مالكي ال�شركة
احل�ش�ض غري امل�شيطرة

اإيرادات
الربح )اخل�شارة( لل�شنة

الربح )اخل�شارة( العائد ملالكي ال�شركة
الربح )اخل�شارة( املن�شوب اإلى احل�ش�ض غري امل�شيطرة

املبلغ

ريال قطري

2.617.470
10.415.155

823.108
493.450

11.698.995
17.072

4.405.005
55.818

135.857
)80.039(

13 - خمزون

14 -ذمم مدينة جتارية وذمم مدينة اأخرى

452.355
169.859
890.901
326.771
236.114

25.032
2.101.032
)156.212(
1.944.820

485.408
868.645
196.148

64.048
100.617

18.327
18.441

1.751.634
)56.999(

1.694.635
761.060

2.455.695

2020

ريال قطري

2020

ريال قطري

2019

ريال قطري

2019

ريال قطري

663.632
346.593
199.209
300.489
255.259
120.296

1.885.478
)33.986(

1.851.492

123.222
400.090

85.670
36.608
80.887
83.883
16.801

827.161
)54.068(

773.093
524.153

1.297.246

�شلع جاهزة و�شلع لغر�ض اإعادة البيع
مواد خام

قطع غيار وم�شتهلكات
اأعمال قيد التنفيذ

اإ�شافات
ب�شائع يف الطريق

ناق�شا: تخفي�ض املخزون ل�شايف القيمة القابلة للتحقق

ذمم مدينة جتارية بالتكلفة املطفاأة
مبالغ م�شتحقة من اأطراف ذات عالقة )اإي�شاح 23(

دفعات مقدمة للموردين
مبالغ مدفوعة مقدمًا

قرو�ض للموظفنی
فوائد م�شتحقة

ذمم مدينة اأخرى

ناق�شا: خ�شائر االئتمان املتوقعة

ذمم مدينة جتارية مقا�شة بالقيمة العادلة )اإي�شاح 23(

91 اإىل 180 

يوما

ريـال قطري

61 اإىل 90 

يوما

ريـال قطري

180 اإىل 395 

يوما

ريـال قطري

31 اإىل 60 

يوما

ريـال قطري

اأقل من 30

يوما

ريـال قطري

غري م�شتحقة وغري 

منخف�شة القيمة

ريـال قطري

الجمايل

ريـال قطري

33.986
92.097
30.702

)573(
156.212

2020

ريال قطري

2019

ريال قطري

--
--

)193(
33.986

الر�شيد يف بداية ال�شنة
خم�ش�ض اإ�شايف من دمج االأعمال )اي�شاح رقم 10(

املخ�ش�شات خالل ال�شنة 
�شطب املخزون اإلى �شايف القيمة القابلة للتحقق

عك�ض خم�ش�ض
الر�شيد يف نهاية ال�شنة

15 - راأ�ش املال

4.352.783
)180.237(
)607.158(

)7.955(
)303.075(

)2.889.977(
364.381

--
364.381

)23.580(
340.801
308.512
756.793

1.065.305
)18.864(

1.316.344
3.760

)285.536(
)812(

21.294
)1.111.743(

)56.693(
--

)56.693(
--

)56.693(
)28.347(
)10.647(
)38.994(

--

الإجمايل

ريال قطري

3.036.439
)183.997(
)321.622(

                                          )7.143(
)324.369(

)1.778.234(
421.074

--
421.074

)23.580(
397.494
336.859
767.440

1.104.299
)18.864(

كفاك

ريال قطري

قابكو

ريال قطري كما يف 31 دي�شمرب 2020

اإيرادات
اإيرادات اأخرى

ا�شتهالك واإطفاء
م�شروفات الفوائد

م�شروف �شريبة الدخل
تكاليف وم�شروفات اأخرى

ربح ال�شنة
ح�شة االأقلية

ح�شة املجموعة
الدخل ال�شامل االآخر

اإجمايل الدخل ال�شامل
ح�شة املجموعة من �شايف الربح قبل ال�شريبة

تاأثري املنفعة ال�شريبية �شناعات قطر
ح�شة املجموعة من �شايف الربح

ح�شة املجموعة من الدخل ال�شامل االآخر

530.742
1.142.048
1.672.790
7.045.815

)775.572(
)20.575(

)796.147(
)507.642(
7.414.816

--
7.414.816

7.570.088
1.369.280

--
)2.552(

)1.522.000(
7.414.816

80%
5.931.853

--
5.931.853

1.969.583
3.445.680
5.415.263

19.817.348

)1.823.354(
)107.609(

)1.930.963(
)1.030.383(

22.271.265
)140.508(

22.130.757

23.468.208
2.808.301

)13.131(
)88.141(

)4.044.480(
22.130.757

16.572.449
160.011

16.732.460

215.089
610.825
825.914

1.288.130

)332.564(
)22.485(

)355.049(
)173.552(
1.585.443

--
1.585.443

1.542.736
275.809

--
)7.422(

)225.680(
1.585.443

50%
792.722
160.011
952.733

الإجمايل

ريال قطري

1.223.752
1.692.807
2.916.559

11.483.403

)715.218(
)64.549(

)779.767(
)349.189(

13.271.006
)140.508(

13.130.498

14.355.384
1.163.212

)13.131(
)78.167(

)2.296.800(
13.130.498

75%
9.847.874

--
9.847.874

قافكو

ريال قطري

كفاك

ريال قطري

قابكو

ريال قطري كما يف 31 دي�شمرب 2019

موجودات متداولة
النقد و�شبه النقد

موجودات متداولة اأخرى

موجودات غري متداولة
مطلوبات متداولة

مطلوبات مالية )عدا الذمم الدائنة التجارية(
مطلوبات متداولة اأخرى

مطلوبات غري متداولة
�شايف املوجودات قبل ح�شة االأقلية

ح�شة االأقلية
العائدة اإلى املجموعة

ت�شوية للقيم الدفرتية:
�شايف املوجودات االفتتاحي 

)1 يناير(
ربح ال�شنة

الدخل ال�شامل االآخر
حركات اأخرى 

توزيعات اأرباح مدفوعة
�شايف املوجودات اخلتامي

ح�شة املجموعة %
ح�شة املجموعة

اأثر و�شع االإعفاء ال�شريبي لل�شركة
املجموع

ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري

مطلوبات 

عقود اليجار املجموع

موجودات 

اأخرى �شيارات

معدات 

ثقيلة

اأر�س 

ومباين

1 يناير 2019 معدل
ا�شافات

م�شاريف اطفاء
م�شاريف فوائد

مدفوعات
31دي�شمبري 2019

ا�شافات
ا�شافات من خالل اندماج االعمال 

)اي�شاح رقم 10(
التعديالت ب�شبب تعديالت عقد االإيجار

م�شاريف اطفاء
م�شاريف فوائد

مدفوعات
31دي�شمبري 2020

226.831
6.972

--
11.143

)44.142(
200.804

17.097

231.628
)11.851(

--
22.382

)59.974(
400.086

160.061
6.972

)32.445(
--
--

134.588
17.097

137.732
)11.977(
)52.593(

--
--

224.847

38.207
--

)695(
--
--

37.512
--

654
--

)1.291(
--
--

36.875

11.481
--

)5.363(
--
--

6.118
2.602

1.739
)428(

)5.512(
--
--

4.519

54.314
5.073

)21.356(
--
--

38.031
--

--
)9.859(

)17.348(
--
--

10.824

56.059
1.899

)5.031(
--
--

52.927
14.495

135.339
)1.690(

)28.442(
--
--

172.629

11 - عقود اليجار  

املجموعة كم�شتاأجر
تقوم املجموعة با�شتئجار العديد من املوجودات مبا يف ذلك االأرا�شي ،املباين ،املعدات الثقيلة ،ال�شيارات وغريه من املوجودات االأخرى 

. متو�شط   مدة االيجار ما بنی 2 - 99 �شنة.

حتليل ا�شتحقاق مطلوبات عقود االيجار كما يلي :

مت عر�ض  املطلوبات عفود االيجار  يف البينات املالية املوحدة كالتايل

ال تواجه املجموعة خماطر �شيولة هامة فيما يتعلق مبطلوباتها . تتم مراقبة مطلوبات عقود االإيجار �شمن وظيفة اخلزانة يف  املجموعة.
  12 - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�ضارة

75.178
120.125

 204.783
400.086

75.178
324.908
400.086

324.581
)15.210(

38.996
348.367
344.782

3.585

2020

ريال قطري

2020

ريال قطري

2020

ريال قطري

2019

ريال قطري

2019

ريال قطري

2019

ريال قطري

33.026
57.665

110.113
200.804

33.026
167.778
200.804

364.027
--

)39.446(
324.581
320.996

3.585

اليزيد  عن �شنة 
تزيد عن �شنة و ال يزيد عن 5 �شنوات 

تزيد عن 5 �شنوات 

ق�شرية االجل
طويلة االجل 

الر�شيد يف بداية الفرتة
ا�شتبعاد

احلركة يف القيمة العادلة املعرتف بها مبا�شرة يف الربح اأو اخل�شارة )اي�شاح 18(
يف 1 يناير، مقا�شة بالقيمة العادلة

ا�شتثمارات يف اأدوات حقوق ملكية - مدرجة
ا�شتثمارات يف اأدوات حقوق امللكية - غري مدرجة

 16-  احتياطيات

يو�شح اجلدول التايل احلركة يف هذه االحتياطيات خالل ال�شنة. وقد مت عر�ض و�شف لطبيعة وغر�ض كل احتياطي على حدة اأ�شفل اجلدول.

اإي�شاحات:
اإن�شاء  االإدارة  جمل�ض  على  يجب   ، امل�شاهمنی  على  اأرباح  توزيع  باأي  التو�شية  قبل  اأنه  على  لل�شركة  االأ�شا�شي  )النظام  ين�ض   )1(  
احتياطيات يعتربها املجل�ض �شرورية اأو منا�شبة. ميثل االحتياطي القانوين املعرو�ض يف وجه بيان املركز املايل املوحد مبلغ االحتياطي 
القانوين من ال�شركات التابعة املت�شمنة لغر�ض التوحيد واملبلغ الذي قرر جمل�ض ادارة �شناعات قطر حتويله خالل ال�شنة من ربح 

ال�شنة احلالية. يتم حتديد حتويل االحتياطي القانوين من قبل جمل�ض ادارة �شناعات قطر حتويله وفًقا للنظام االأ�شا�شي
باعتبارها  واملوؤهلة  ت�شنيفها  يتم  التي  امل�شتقات  خ�صائر  �أو  �أرباح  من  �ملجموعة  ح�صة  لت�صجیل  �لتحوط  �حتیاطي  ی�صتخدم   )2(
حتوطات التدفقات النقدية والتي يتم االعرتاف بها يف الدخل ال�شامل االآخر لل�شركات الزميلة املحت�شبة با�شتخدام طريقة حقوق 

امللكية. يعاد ت�شنيف املبالغ اإلى بيان الربح �أو �خل�صارة �ملوحد عندما توؤثر معاملة �لتحوط ذ�ت �لعالقة على الربح اأو اخل�شارة.
املنافع  اللتزام  القيا�ض(  )اإعادة  االكتوارية  االفرتا�شات  والتغيريات يف  ت�شويات اخلربة  النا�شئة عن  االكتوارية  االأرباح  تدرج   )3(

املحددة للمجموعة يف الدخل ال�شامل االآخر.
17 - ا�ضرتاكات ال�ضندوق الجتماعي

وفقًا الأحكام القانون رقم 13 ل�شنة 2008، قامت املجموعة بر�شد مبلغ خم�ش�ض من الربح بقيمة 48.8 مليون ريال قطري )2019: 
والثقافية  الريا�شية  االأن�شطة  دعم  ل�شندوق  لل�شنة  املوحد  املعّدل  الربح  �شايف  من   %2.5 ن�شبته  ما  قطري(  ريال  مليون   59.6

واالجتماعية واخلريية.
18 - التوزيعات  

قرتح جمل�ض االإدارة توزيع اأرباح نقدية بقيمة 0.33 ريال قطري لكل �شهم لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020 )2019: 6 ريال قطري 
لكل �شهم فيما يتعلق ب�شنة 2018(. متت املوافقة على توزيعات االأرباح لعام 2019 البالغة 2،420 مليون ريال قطري من قبل امل�شاهمنی 
يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�شنوي الذي عقد يف 1 مار�ض 2020. و�شيتم تقدمي التوزيعات النهائية املقرتحة لل�شنة املنتهية يف 31 

دي�شمرب 2020 العتمادها ر�شمًيا يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�شنوي.
19 - ال�ضتحواذ على �ضركة تابعة 

اأن  حيث  االأعمال  لدمج  موؤهلة  املعاملة  تعترب  ال  قافكو.  اأ�شهم  من  املتبقية   %25 على  املجموعة  ا�شتحوذت   ،  2020 �شبتمرب   30 يف 
ال�شيطرة على ال�شركة التابعة قد مت تاأ�شي�شها بالفعل اعتباًرا من 1 يناير 2020 )اي�شاح 1(. وتكمل احل�شة االإ�شافية البالغة 25% يف 

قافكو احل�شة احلالية وتعزز ال�شيطرة على ال�شركة التابعة.
بالن�شبة ملا ورد اأعاله ، اأبرمت املجموعة اتفاقية �شراء اأ�شهم مع قطر للبرتول مقابل 3.64 مليار ريال قطري ل�شراء جميع اأ�شهمها 

يف ال�شركة التابعة ، ومع ذلك ، بعد فرتة زمنية مدتها 16 عاًما ، وافقت املجموعة على اإعادة االأ�شهم اإلى قطر للبرتول بدون مقابل.
ال تعترب معاملة ال�شراء والتحويل النهائي للفائدة البالغة 25% اإلى قطر للبرتول معاملة اقت�شادية مهمة حيث ح�شل اأي من االأطراف 
اأو فقد ال�شيطرة على ال�شركة التابعة. لذلك ، �شتتم املحا�شبة عن املعامالت على اأنها معامالت حقوق ملكية بنی املالكنی ب�شفتهم 
مالكنی وفًقا للمعيار الدويل للتقارير املالية 10. واأي فرق قد ينجم عن املعامالت �شيتم االعرتاف به مبا�شرًة يف حقوق امللكية. يقلل 
املقابل املدفوع لقطر للبرتول من مبلغ احل�ش�ض غري امل�شيطرة املعرو�شة. على وجه اخل�شو�ض ، نظًرا الأن املجموعة تزيد ح�شتها 
يف ال�شركة التابعة دون اأن تفقد ال�شيطرة ، فلن يتم اإجراء اأي تعديل على ال�شهرة اأو اأي اأ�شول اأو التزامات اأخرى ، وال يتم االإبالغ 

عن ربح اأو خ�شارة
متنح  ال  قافكو.  يف  احلالية   %25 حل�شة  واملنفعة  القانونية  امللكية  البائع  اإلى  املجموعة  �شتعيد   ، وال�شراء  البيع  اتفاقية  انتهاء  بعد 
االتفاقية قطر للبرتول حقوق توزيعات االأرباح خالل فرتة الـ 16 �شنة ؛ ومن ثم ، فاإنه ال يتمتع من حيث اجلوهر باإمكانية الو�شول 

ا وفًقا لتوجيهات املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية 10. احلالية اإلى العائدات املرتبطة بفوائد 25% اأي�شً
يتم توزيع االأرباح اأو اخل�شائر املوحدة والدخل ال�شامل االآخر لقافكو واأي توزيعات اأرباح بالكامل على املجموعة من تاريخ اال�شتحواذ 
على حقوق امللكية غري امل�شيطرة. اعتباًرا من 1 يناير 2020 حتى تاريخ اال�شتحواذ على حقوق امللكية غري امل�شيطرة ، بلغ �شايف الربح 
اإلى قطر  املكت�شب فيما يتعلق باحلقوق غري امل�شيطرة 113 مليون ريال قطري. اأخرًيا ، يف تاريخ حتويل ن�شبة الفائدة البالغة %25 

للبرتول ، من املتوقع اأن ُت�شاف احل�ش�ض غري امل�شيطرة اإلى مبلغ االأرباح غري املوزعة خالل فرتة الـ 16 �شنة 
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 شركة صناعات قطر )ش.م.ع.ق.(
20- التزام منافع املوظفني

يو�شح اجلدول التايل احلركة يف املخ�ش�ض املعرتف به يف بيان املركز املايل املوحد:

تقوم املجموعة ب�شداد منافع املعا�شات للموظفنی القطرينی اأو ورثتهم، ممن تقاعدوا قبل عام 2003. وهذه املدفوعات ت�شتويف تعريف 
الئحة املنافع املحددة مبوجب املعيار املحا�شبي الدويل رقم 19. وقررت املجموعة باأن التزامها يعترب غري مادي ويتم ت�شجيله عند 
با�شتخدام  ت�شجيله  يتم  وبالتايل  يعد جوهريا  املنافع  لهذه   امل�شرتكة  وامل�شاريع  التابعة   ال�شرك   التزامات  فاإن  ال�شداد. ومع ذلك، 

طريقة وحدة االئتمان املتوقعة.

اأ - م�ضاريف منافع املوظفني

يتم عر�ض خم�ش�ض التزام منافع املوظفنی يف البيانات املالية على النحو التايل:

ب. تكلفة املعا�ضات ونهاية اخلدمة

مت اإدراج امل�شروفات التالية �شمن تكلفة املوظفنی فيما يتعلق باملعا�شات ونهاية اخلدمة.

متثل منافع امل�شاهمة  املحددة م�شاهمة املجموعة يف �شندوق املعا�شات احلكومي على اأ�شا�ض �شهري وفقا ملتطلبات القانون رقم 24 
اأو بعد 5 مار�ض 2003. تقوم املجموعة  اإلى املجموعة يف  التقاعد واملعا�شات للموظفنی القطرينی الذين ان�شموا  ل�شنة 2002 ب�شاأن 
بتحويل 15% من راتب املوظفنی القطرينی اإلى �شندوق املعا�شات احلكومي، تقدر فيه ح�شة املجموعة بن�شبة 10% وح�شة العاملنی 
بن�شبة 5%. وتقت�شر التزامات املجموعة على هذه امل�شاهمات املدفوعة ل�شندوق املعا�شات احلكومي والتي يتم اإدراجها يف امل�شاريف 

عند ا�شتحقاقها.
اإن االفرتا�شات امل�شتخدمة يف حتديد تكاليف التزامات نهاية اخلدمة للموظفنی ت�شتمل على معدل اخل�شم ومعدل حركة املوظفنی 

وعالوات الرواتب امل�شتقبلية املتوقعة.  و�شوف يوؤثر اأي تغيري يف هذه االفرتا�شات على مبالغ التزامات نهاية اخلدمة.
يو�شح اجلدول التايل االفرتا�شات الرئي�شة امل�شتخدمة لتقييم املخ�ش�ض ملنافع نهاية اخلدمة:
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الر�شيد كما يف 1 يناير
ا�شافات من خالل اندماج االعمال 

املخ�ش�ض املكون خالل ال�شنة
اعادة قيا�ض القيمة العادلة ملخ�ش�ض منافع املوظفنی

املدفوع خالل ال�شنة
الر�شيد كما يف 31 دي�شمرب

متداولة 
غري متداولة

تكلفة املبيعات )اإي�شاح 27(
م�شروفات البيع

م�شروفات عمومية واإدارية )اإي�شاح 30(

منافع اال�شرتاكات املحددة- ح�شة �شاحب العمل
تكاليف نهاية اخلدمة

معدل اخل�شم
معدل منو الرواتب

معدل حركة دوران العمالة

وحتدد املجموعة طريقة معدل اخل�شم املنا�شبة يف نهاية كل �شنة. ويجب ا�شتخدام معدل اخل�شم هذا يف حتديد القيمة احلالية 
للتدفقات النقدية ال�شادرة امل�شتقبلية التقديرية واملتوقعة لت�شوية التزامات مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفنی.

يبلغ معدل اخل�شم امل�شتخدم لتقدير التزامات نهاية اخلدمة بنی 1.93% -2.89% ومتو�شط الزيادات امل�شتقبلية يف الرواتب يف نطاق 
من 2.0% -4.75%. لذلك ، ينتج عن خ�شم الرواتب امل�شتقبلية م�شتويات الرواتب احلالية تقريًبا. لذلك ، قامت االإدارة بح�شاب 
التزامات نهاية اخلدمة للموظفنی على اأنها املبلغ الذي �شيتم دفعه اإذا تقاعد جميع املوظفنی وا�شتلموا م�شتحقاتهم يف تاريخ املركز 
املايل ، وهو الراتب ال�شهري االأخري يف نهاية العام م�شروبًا يف عدد ال�شنوات يف اخلدمة للو�شول اإلى مزايا املوظف يف ذلك التاريخ.

باالإ�شافة اإلى تلقي منافع املعا�شات من �شندوق املعا�شات احلكومي، فاإن قطر للبرتول، ال�شركة االأم النهائية، قامت بتطبيق نظام 
جديد ملكافاأة نهاية اخلدمة يف عام 2016 على املوظفنی القطرينی. ووفقا لهذا النظام اجلديد، فاإن اأي موظف عمل باملجموعة ملدة 
20 عاما اأو اأكرث يح�شل على مكافاأة من دفعة واحدة عند التقاعد اأو اال�شتقالة على اأ�شا�ض اآخر راتب وعدد �شنوات اخلدمة التي تزيد 
عن 20 عاما. ومبداأ اأن املكافاأة يبداأ ا�شتحقاقها بعد 20 عاما من اخلدمة يعني اأن معادلة ح�شاب املكافاأة تت�شمن التحميل يف اجلزء 
االأخري من املدة وبالتايل فاإن اال�شتحقاق يجب اأن يتم على اأ�شا�ض الق�شط الثابت على مدار اخلدمة باأ�شرها. ومع ذلك، ا�شتنادا اإلى 
نهج بديل للمحا�شبة، خل�شت االإدارة اإلى اأن اخلدمة بعد 20 عاما فقط هي التي توؤدي اإلى مكافاأة وبالتايل فاإن حتميلها يجب اأن يتم 

وفقا ملعادلة املكافاأة، اأي: ال يبداأ اال�شتحقاق اإال بعد ا�شتيفاء االأهلية يف اخلدمة.

• الر�شيد ميثل توزيعات اأرباح م�شتحقة من قابكو
�شركة قطر لت�شويق وتوزيع الكيماويات والبرتوكيماويات )منتجات( �ض.م.ج. يتم قيا�شها بالقيمة العادلة من خالل  من  مدينة  •• ذمم 

االأرباح واخل�شائر الأنها تخ�شع لرتتيبات ت�شعري موؤقتة
مبالغ م�ضتحقة اإىل اأطراف ذات عالقة 

اأ( اخل�شائر  االئتمانة املتوقعة 
متثل خم�ش�شات الديون امل�شكوك يف حت�شيلها البالغة 54 مليون ريال قطري انخفا�شا يف القيمة مقابل الذمم املدينة القائمة منذ مدة من �شركة 
�شلب �شتيل نظرا لظروف ال�شيولة لل�شركة الزميلة. وتعتقد االإدارة اأن منط �شداد هذا الر�شيد يف املا�شي ي�شري اإلى اأن االأمر قد ي�شتغرق وقتا طويال 

حتى يتم حت�شيله. وبالتايل، فاإن ا�شرتداد اأي مبلغ م�شتقبلي �شيتم االعرتاف به باعتباره عك�شا ملخ�ش�شات انخفا�ض القيمة.

iq@qp.com.qa أو مراسلتنا على البريد اإللكتروني www.iq.com.qa لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني
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مقا�شة بالتكلفة املطفاأة
ال�شركة االم:
قطر للبرتول

م�شروع م�شرتك:
قابكو
كفاك

�شركات زميلة و�شركات تابعة:
�شركة �شلب �شتيل

�شركة قطر لتغليف املعادن ذ.م.م.
�شركة قطر للفينيل املحدودة )كيو يف �شي( �ض.م.ق

�شركة �شلب
من�شاآت خا�شعة لل�شيطرة امل�شرتكة

�شركة غزال �ض.م.ق

ناق�شا: خ�شارة االأئتمان املتوقعة )1(

املقا�شة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة
خا�شعة لل�شيطرة امل�شرتكة

�شركة قطر لتوزيع وت�شويق الكيماويات والبرتوكيماويات )»منتجات«( �ض.م.ق.••

  )اأ( اأر�ضدة الأطراف ذات العالقة:

مبالغ م�ضتحقة من اأطراف ذات عالقة

200.980

2.390

19.209
20.488

38
243.105

2020

ريال قطري

2019

ريال قطري

23.301

--

--
--

325
23.626

ال�شركة االأم الرئي�شية:
قطر للبرتول

م�شاريع م�شرتكة 
كفاك

من�شاأة خا�شعة لل�شيطرة امل�شرتكة:
�شركة غزال �ض.م.ق

�شركة الكوت للتاأمنی واإعادة التاأمنی
�شركة قطر للوقود )�ض.م.ع.ق.(

حركة االلتزام ال�شريبي املوؤجل على النحو التايل

--
20.969
11.819

)32.788(
--

2020

ريال قطري

2019

ريال قطري

--
--
--
--
--

الر�شيد االفتتاحي
االإ�شافات من خالل دمج االأعمال ) اي�شاح 10 (

الدخل ال�شريبي املوؤجل خالل العام
تعديل توحيد املجموعة

الر�شيد اخلتامي

592.410

2.378.606
352.455
272.069

94.279
3.339.800

234.221
144.295

2.132
7.410.267

)10.549(
7.399.718

2020

ريال قطري

2019

ريال قطري

--

3.793.678
1.027.799

282.161
--
--
--
--

21.322
5.124.960

)29.137(
5.095.823

ت�شنيف االإيرادات - مبرور الوقت
ر�شوم املعاجلة )نفقات الت�شغيل ال�شنوية(

ت�شنيف االيردات يف وقت حمدد
مبيعات الق�شبان احلديدية

مبيعات قطع حديدية
بيع لفائف حديدية

ر�شوم املعاجلة )هام�ض �شايف عائدات املبيعات(
مبيعات اليوريا

مبيعات االأمونيا
مبيعات امليالمنی

اإيرادات �شحن

مطروح : ر�شوم ال�شحن واأتعاب الت�شويق

 26 -  الإيرادات 

1.716.075
1.745.919

727.466
1.370.424

161.812
43.203

382.256
154.589

6.301.744

2020

ريال قطري

2019

ريال قطري

3.566.979
605.448
507.455
240.631

97.115
32.445

190.931
)149.433(
5.091.571

املواد اخلام وامل�شتهلكات امل�شتخدمة )اإي�شاح 13(
مرافق

م�شروفات منافع املوظفنی )اإي�شاح 20(
اال�شتهالك )اإي�شاح 7(

اإ�شالح و�شيانة
اإطفاء حق  ا�شتخدام املوجودات 

اأخرى
�شايف التغريات يف خمزون ال�شلع التامة ال�شنع واأعمال قيد التنفيذ 

27 -  تكلفة املبيعات

29.335
57.374
86.709

16.096
94.870

156.958
267.924

2020

ريال قطري

2020

ريال قطري

2019

ريال قطري

2019

ريال قطري

29.238
37.584
66.822

15.455
104.791
261.056
381.302

منتج جانبي 
اإيرادات اأخرى

اإيرادات توزيعات االأرباح
فائدة على الودائع البنكية - بنوك اإ�شالمية

فائدة على الودائع البنكية - بنوك اأخرى

28 -  اإيرادات اأخرى

29 -  اإيرادات ناجتة من ال�ضتثمارات

قرو�ض  ببع�ض  يتعلق  فيما   ، زميلة  �شركة  وهي  �شتيل،  �شلب  �شركة  مقر�شي  لبع�ض  مالية  �شمانات  قبل  من  املجموعة  اأ�شدرت   •
ال�شركة الزميلة. تعرثت �شركة �شلب �شتيل  يف �شدادها و جتاوزت التعهدات املالية على القرو�ض التي �شدر عليها ال�شمان املايل 
منذ عام 2016. اإ�شدار ال�شمانات ينتج عنه التزام حايل. كان ينبغي اإجراء تقييم لتحديد ما اإذا كان من املحتمل اأن يكون هناك 
تدفق للموارد لت�شوية االلتزام. ي�شري التخلف عن �شداد القر�ض وجتاوز �شركة �شلب �شتيل منذ عام 2016 اإلى اأنه من املحتمل اأن يتم 
طلب ال�شمان لت�شوية التزامات �شركة �شلب �شتيل. لذلك كان ينبغي ت�شجيل خم�ش�ض يف البيانات املالية  املوحدة للمجموعة فيما 

يتعلق بال�شمان ال�شادر.
يبلغ 489 مليون ريال قطري ومت االعرتاف مببلغ  للمجموعة  للتعر�ض  االأق�شى  فاإن �حلد  �ملالیة،  �ل�صمانات  �تفاقیة  ل�صروط  ووفقا 

389 مليون ريال منها كالتزام.
22 - قرو�ش بنكية

97.304
243.105
400.000
417.679

48.855
128.189

34.289
33.608

1.403.029

9.882
26.715
36.597

2020

ريال قطري

2020

ريال قطري

2019

ريال قطري

2019

ريال قطري

289.871
23.626

389.000
267.097

59.572
121.280

34.289
54.268

1.239.003

--
--
--

ذمم دائنة جتارية
مبالغ م�شتحقة اإلى اأطراف ذات عالقة )اإي�شاح 23(

�شمانات مالية*
م�شاريف م�شتحقة

خم�ش�ض للم�شاهمة يف �شندوق دعم االأن�شطة االجتماعية
توزيعات اأرباح م�شتحقة الدفع

مبالغ م�شتحقة للحكومة
ذمم دائنة اأخرى

ال�شحب على املك�شوف )اي�شاح 5 (
قر�ض مقابل اإي�شاالت االأمانة

21 - ذمم دائنة جتارية و ذمم دائنة اخرى

متتلك اإحدى ال�شركات التابعة للمجموعة ت�شهيالت ائتمانية بقيمة 99.1 مليون ريال قطري لدى بنك الدوحة كما يف 31 دي�شمرب 
2020 و 2019. كما يف 31 دي�شمرب 2020 ، كان لدى ال�شركة التابعة ر�شيد قائم قدره 9.85 مليون ريال قطري )2019: ال �شيء ريال 
قطري( كبنك �شحب على املك�شوف م�شتحق الدفع عند الطلب وخا�شع للفائدة مبتو�شط معدل 5% �شنوًيا ، باالإ�شافة اإلى اإي�شاالت 
اأمانة بقيمة 26.6 مليون ريال قطري )2019: ال �شيء( والتي مت �شدادها بالكامل يف تاريخ اال�شتحقاق يف يناير 2021. اجلزء غري 

امل�شتخدم من بلغت الت�شهيالت االئتمانية 62.6 مليون ريال قطري كما يف 31 دي�شمرب 2020 )2019: 100 مليون ريال قطري(.
23 - اإف�ضاحات الأطراف ذات العالقة

تتمثل يف املعامالت مع االأطراف ذات العالقة، اأي امل�شاهمنی الرئي�شينی وامل�شاريع امل�شرتكة واأع�شاء جمل�ض االإدارة واأفراد االإدارة 
العليا ملجموعة ال�شركات وال�شركات اململوكة لهم ب�شكل اأ�شا�شي. يتم اعتماد �شيا�شات واأحكام ت�شعري هذه املعامالت من قبل االإدارة 

املعنية. اإن ال�شركة االأم  الرئي�شية للمجموعة هي قطر للبرتول.
)اأ(  معامالت مع االأطراف ذات العالقة

فيما يلي املعامالت مع االأطراف ذات العالقة املدرجة يف بيان الربح اأو اخل�شارة املوحد:
�شلع وخدمات مقدمة الأطراف ذات عالقة

ريال قطري ريال قطري ريال قطري

--

191
--

--

--
67

258

--

--
--

135

--
--

135

686.509

55.381
199

5.445.523

30
--

6.187.642

اأتعاب الإدارة ايرادات اأخرى مبيعات

ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020
ال�شركة االأم الرئي�شية 

قطر للبرتول
ال�شركات الزميلة و�شركاتها التابعة
�شركة قطر لتغليف املعادن ذ.م.م.

�شركة قطر للفينيل املحدودة )كيو يف �شي( �ض.م.ق
من�شاآت خا�شعة لل�شيطرة امل�شرتكة

 �شركة قطر لتوزيع وت�شويق الكيماويات والبرتوكيماويات 
)»منتجات«( �ض.م.ق.

�شركة كاتوفنی 
�شركة غزال �ض.م.ق

ريال قطري ريال قطري ريال قطري

598

--
--

598

--
2.651

80
2.731

71.969
4.021.998

--
4.093.967

اأتعاب الإدارة ايرادات اأخرى مبيعات

ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2019
ال�شركات الزميلة و�شركاتها التابعة
�شركة قطر لتغليف املعادن ذ.م.م.
من�شاآت خا�شعة لل�شيطرة امل�شرتكة

 �شركة قطر لتوزيع وت�شويق الكيماويات والبرتوكيماويات 
)»منتجات«( �ض.م.ق.

�شركة غزال �ض.م.ق

25 - �ضريبة الدخل

بنود و�صروط �ملعامالت مع االأطراف ذات العالقة
ت�شتند مبيعات ال�شلع لل�شركات الزميلة خالل ال�شنة اإلى قائمة االأ�شعار ال�شارية املفعول واالأحكام التي يتم توفريها للغري. تتم جميع 

�ملعامالت �لأخرى على �أ�صا�س �لأحكام و�ل�صروط �لتجاریة �لعادیة باأ�شعار ال�شوق.
تعترب االأر�شدة القائمة كما يف 31 دي�شمرب 2020 و 2019 غري م�شمونة وبدون فائدة. غري تلك املذكورة . لي�ض هناك �شمانات مقدمة 

اأو م�شتلمة الأي من ذمم االأطراف ذات العالقة املدينة اأو الدائنة.
�شمانات اأخرى لدى اأطراف ذات عالقة

قدمت املجموعة �شمانات بنكية ل�شركاتها الزميلة فيما يتعلق بقرو�شها من البنوك اخلارجية. بلغ اإجمايل ال�شمانات يف نهاية ال�شنة 
ما قيمته 489 مليون ريال قطري )2019: 489 مليون ريال قطري(.

مكافاآت موظفي االإدارة العليا
يو�شح اجلدول التايل مكافاآت اأع�شاء جمل�ض االإدارة وموظفي االإدارة العليا االآخرين خالل ال�شنة:

و�شعت املجموعة �شيا�شة مكافاأة الأع�شاء جمل�ض االإدارة. تتكون هذه ال�شيا�شة من جزئنی، جزء ثابت وجزء متغرّي. يتعلق اجلزء املتغرّي 
باأداء املجموعة املايل. ويعترب اإجمايل مكافاآت اأع�شاء جمل�ض االإدارة �شمن احلدود املن�شو�ض عليها يف قانون ال�شركات التجارية.

24 - العائد الأ�ضا�ضي واملخفف لل�ضهم 
يتم احت�شاب الربحية االأ�شا�شية واملخففة لل�شهم الواحد بق�شمة �شايف اأرباح ال�شنة العائدة اإلى حملة حقوق ملكية ال�شركة االأم على 

املتو�شط املرجح لعدد االأ�شهم امل�شتحقة خالل ال�شنة كالتايل:

)1( وفًقا ملذكرة التفاهم بنی الهيئة العامة لل�شرائب ووزارة املالية ، يجب ت�شوية ن�شبة �شريبة الدخل لل�شركات التابعة وامل�شاريع 
امل�شرتكة ومكوناتها املن�شوبة اإلى امل�شاهمة الفعلية يف �شركة امل�شاهمة العامة مع الهيئة العامة لل�شرائب عن طريق وزارة املالية من 

خالل اتفاقية ت�شوية حمددة بنی ال�شركة امل�شاهمة العامة وقطر للبرتول ووزارة املالية.
فيما يلي الت�شوية بنی �شريبة الدخل وحا�شل �شرب الربح املحا�شبي يف معدل ال�شريبة الفعلي لل�شنة

11.870
28.668
40.538

2020

ريال قطري

2019

ريال قطري

9.300
17.751
27.051

مكافاآت اأع�شاء جمل�ض االإدارة
منافع ق�شرية االأجل

1.974.870
6.050.000

0.33

2020

ريال قطري

2019

ريال قطري

2.574.613
6.050.000

0.43

ربح ال�شنة
املتو�شط املرجح لعدد االأ�شهم امل�شتحقة خالل ال�شنة )باالآالف(

ربحية ال�شهم االأ�شا�شية واملخففة )ريال قطري(

385.795
 337.364
 723.159

)721.291(
1.868

2020

ريال قطري

2019

ريال قطري

--
--
--
--

�شريبة الدخل احلالية
�شريبة الدخل احلالية

تعديالت �شريبة الدخل لل�شنة ال�شابقة
)1( ائتمان �شريبي للمجموعة 

2.010.071

)2.422.562(
1.514.764
1.102.273

385.795

2020

ريال قطري

2019

ريال قطري

--

--
--
--
--

الربح قبل احت�شاب ال�شرائب
تعديالت لـ:

الدخل غري اخلا�شع لل�شريبة
امل�شاريف واخل�شائر غري القابلة للخ�شم

الدخل اخلا�شع لل�شريبة
�شريبة الدخل احلالية بن�شبة %35

احلركة على �شريبة الدخل امل�شتحقة هي على النحو التايل:

108.367
 385.795
340.222

)111.346(
)721.291(

1.747

2020

ريال قطري

2019

ريال قطري

--
--
--
--
--
--

الر�شيد االفتتاحي
االإ�شافات من خالل دمج االأعمال )اي�شاح 10 (

�شريبة الدخل لل�شنة
�شريبة الدخل لل�شنة ال�شابقة بال�شايف من املبالغ امل�شتحقة الدفع املعرتف بها �شابًقا

املبلغ املدفوع خالل ال�شنة 
ائتمان �شريبي للمجموعة

الر�شيد اخلتامي

294.760
764

11.870
4.691

15.382
21.363

1.818
5.876

54.776
69.555

480.855

428.051

2020

ريال قطري

2020

ريال قطري

2019

ريال قطري

2019

ريال قطري

84.645
8.506
9.300
6.953
4.685
3.556
1.818
1.573
9.341
9.366

139.743

96.758

تكاليف  املوظفنی
خ�شارة ا�شتبعاد ممتلكات واالأالت  ومعدات

مكافاآت اأع�شاء جمل�ض االإدارة
اأتعاب قطر للبرتول

اإيجار ومرافق وجتهيزات
اال�شتهالك )اإي�شاح 7(

 ر�شوم بور�شة قطر
�شفر وانتقاالت  وات�شاالت

خدمات خارجية
اأخرى

 التكاليف الراأ�شمالية التقديرية املتعاقد عليها كما يف  نهاية �شنه التقرير 
املايل و مل يتم اأخذ خم�ش�ض لها 

ممتلكات و االأالت  ومعدات

30 -  م�ضروفات عمومية واإدارية

31 - التعهدات 

 اأ - تعهدات تكاليف الراأ�ضمالية

ب - ح�ضة املجموعة يف التعهدات  املتكبدة من قبل �ضركات  امل�ضاريع امل�ضرتكة:

ال تتوقع املجموعة اأن تن�شاأ مطلوبات جوهرية من ال�شمانات وخطابات االعتماد املذكورة اأعاله، والتي مت التعاقد عليها يف �شياق 
االأعمال العادية، فيما يتجاوز ما مت االعرتاف به )400 مليون ريال قطري(. متثل الق�شايا القانونية اأف�شل تقدير للمطالبات التي 

مل يتم االإقرار بها بناء على التاأكيد الوارد من حماميي املجموعة.
التقييم ال�ضريبي لل�ضنوات من 2007 اإىل 2014

خالل ال�شنة ، اأ�شدرت الهيئة العامة لل�شرائب  تقييمات �شرائب الدخل لبع�ض مكونات املجموعة لل�شنوات من 2007 اإلى 2014 ، 
مما يتطلب من املكونات دفع �شرائب وغرامات اإ�شافية قدرها 4.55 مليار ريال قطري. وي�شمل ذلك غرامات ت�شل اإلى 2.27 مليار 

ريال قطري على االدعاء باأن املكونات مل تدفع �شريبة الدخل املتعلقة بح�شة �شركة �شناعات قطر خالل تلك ال�شنوات.
قدمت املكونات اعرتا�شات ر�شمية ، وفًقا ملتطلبات قانون ال�شرائب ، راف�شة املبلغ الكامل الذي تطالب به الهيئة العامة لل�شرائب. 
ا تقدمي ا�شتئناف ر�شمي �شد التقييمات بالكامل الأنها تعتقد اأن لها دفاعات جديرة بالتقدير يف القانون والوقائع  وتعتزم املكونات اأي�شً

و�شتوا�شل متابعة كل نزاع من خالل النظام الق�شائي ح�شب ال�شرورة.
ال�شريبية يف  املعاملة  لل�شرائب  العامة  الهيئة  تقبل  اأن  اأكرث من عدمه(  املرجح  اأنه من  )اأي  املحتمل  اأنه من  اإلى  االإدارة  تو�شلت 
االعرتا�ض ، وبالتايل مل ت�شجل التزاًما عن التقييمات امل�شتلمة اأو عن اأي مبالغ اأخرى حمتملة قد تكون تقييم فيما يتعلق بهذه امل�شاألة 

يف ال�شنوات الالحقة.
عالوة على ذلك ، ووفًقا ل�صروط مذكرة التفاهم )اإي�شاح 4( ، تتعهد وزارة املالية بت�شوية اأي مبالغ �شرائب دخل م�شتحقة على هذه 
املكونات لل�شنوات ال�شابقة مبا�شرة اإلى الهيئة العامة لل�شرائب  . بناًء على املناق�شات واملرا�شالت املتقدمة اجلارية بنی قطر للبرتول 

، نيابة عن املجموعة ، ووزارة املالية ، و الهيئة العامة لل�شرائب  ، من املتوقع اأن يتم �شحب التقييمات.

ظهر اجلدول اأدناه تفا�شيل عن ح�شة املجموعة من املطلوبات املحتملة ال�شركة  امل�شاريع امل�شرتكة:

529.482

420.558

36.870

54.320

الإجمايل

ريال قطري

الإجمايل

ريال قطري

--

241.692

492.612

124.546

قافكو

ريال قطري

قافكو

ريال قطري

كفاك

ريال قطري

كفاك

ريال قطري

قابكو

ريال قطري

قابكو

ريال قطري

كما يف 31 دي�شمرب 2020

كما يف 31 دي�شمرب 2019

تعهدات  راأ�شمالية

تعهدات  راأ�شمالية

--
4.346
7.734

29.850

2020

ريال قطري

2019

ريال قطري

--
4.246

32.569
29.790

�شمانات مالية
�شمانات بنكية

خطابات اعتماد
ق�شايا قانونية

32 - مطلوبات حمتملة

155
4.450
7.500

12.105

4.450
80

4.530

الإجمايل

ريال قطري

الإجمايل

ريال قطري

75
--

7.500
7.575

80
4.450

--
4.530

4.450
80

4.530

قافكو

ريال قطري

قابكو

ريال قطري

قابكو

ريال قطري

كما يف 31 دي�شمرب 2019

كما يف 31 دي�شمرب 2020

�شمانات بنكية
خطابات اعتماد

تربعات جلامعة قطر 

�شمانات بنكية
خطابات اعتماد

حركة املوجودات ال�شريبية املوؤجلة هي على النحو التايل:

--
296

)296(
1.975

)1.975(
--

2020

ريال قطري

2019

ريال قطري

--
--
--
--
--
--

الر�شيد االفتتاحي
االإ�شافات من خالل دمج االأعمال )اي�شاح 10 (

نق�شان ب�شبب التغيري يف الو�شع ال�شريبي
الدخل ال�شريبي املوؤجل خالل ال�شنة 

تعديل توحيد املجموعة
الر�شيد اخلتامي

التزامات اإعادة تاأهيل املوقع

املربمة  االأر�ض  اإيجار  اتفاقيات عقود  اأطراف يف  وقابكو( هي  وقافكو  �شتيل  املجموعة )قطر  منها  تتاألف  التي  الرئي�شية  املن�شاآت 
مع �شركة قطر للبرتول، ال�شركة االأم الرئي�شية، لغر�ض جتهيز وت�شغيل م�شانعها يف منطقة م�شيعيد. ويو�شح اجلدول التايل فرتة 

االإيجار للمن�شاآت الرئي�شية للمجموعة:

2030

2029
2032
2030

2005

2009
2007
2005

 قطر �شتيل )�ض.م.خ.ق(
قافكو

اإيجار 1
اإيجار 2

قابكو

انتهاء الإيجار بدء الإيجلر



 شركة صناعات قطر )ش.م.ع.ق.(

iq@qp.com.qa أو مراسلتنا على البريد اإللكتروني www.iq.com.qa لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني

34 - اإدارة املخاطر املالية
اأ -  الأهداف وال�ضيا�ضات

قدم وظيفة اخلزانة لكل كيان يف املجموعة خدمات لالأعمال ، وتن�شق الو�شول اإلى االأ�شواق املالية املحلية والدولية ، وتراقب وتدير املخاطر املالية املتعلقة بعمليات 
ال�شوق )مبا يف ذلك خماطر  التعر�شات ح�شب درجة وحجم املخاطر. تت�شمن هذه املخاطر خماطر  التي حتلل  املجموعة من خالل تقارير املخاطر الداخلية 

العمالت االأجنبية وخماطر اأ�شعار الفائدة وخماطر االأ�شعار االأخرى( وخماطر االئتمان وخماطر ال�شيولة وخماطر التاأمنی.
ت�شعى املجموعة لتقليل اآثار بع�ض هذه �ملخاطر عن طریق ��صتخد�م �لأدو�ت �ملالیة �مل�صتقة للتحوط من التعر�ض للمخاطر. يخ�شع ا�شتخدام امل�شتقات 
املالية ل�شيا�شات قطر للبرتول املعتمدة من قبل جمل�ض االإدارة ، والتي توفر مبادئ مكتوبة حول خماطر ال�شرف االأجنبي ، وا�شتخدام امل�شتقات املالية 
واالأدوات املالية امل�شتقة غري املالية ، وا�شتثمار ال�شيولة الفائ�شة. تتم مراجعة االلتزام بال�شيا�شات وحدود التعر�ض من قبل املدققنی الداخلينی على 
اأ�شا�ض م�شتمر. ال تدخل قطر للبرتول اأو تتداول يف االأدوات املالية ، مبا يف ذلك االأدوات املالية امل�شتقة الأغرا�ض امل�شاربة. مل تكن هناك تغيريات يف 

االأهداف وال�شيا�شات والعمليات الإدارة وقيا�ض املخاطر من العام املا�شي
ب - خماطر ال�ضوق

خماطر ال�شوق هي املخاطر املتعلقة بالتغريات يف اأ�شعار ال�شوق مثل اأ�شعار �شرف العمالت االأجنبية واأ�شعار الفائدة التي يكون لها تاأثري على اإيرادات 
املجموعة اأو قيمة ما متتلكها من اأدوات مالية. والهدف من اإدارة خماطر ال�شوق هو اإدارة التعر�ض ملخاطر ال�شوق وال�شيطرة عليها �شمن املوؤ�شرات 
ب�شورة  مراقبتها  يتم  والتي  قبولها  التي ميكن  املخاطر  قيمة  على  املبنية  املقبولة  املوؤ�شرات  من  املجموعة جمموعة  لدى  العائد.  تعظيم  مع  املقبولة 

منتظمة.
1 ( خماطر اأ�ضعار الفائدة

خماطر اأ�شعار الفائدة هي خماطر تقلب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�شتقبلية الأداة مالية ب�شبب التغريات يف اأ�شعار الفائدة يف ال�شوق. اإن 
الفائدة  للمجموعة ذات معدالت  املالية  واملطلوبات  باملوجودات  اأ�شا�شي  ب�شكل  يتعلق  ال�شوق  الفائدة يف  اأ�شعار  التغريات يف  تعر�ض املجموعة ملخاطر 
املتغرية. ت�شتمل هذه املوجودات واملطلوبات املالية ذات معدالت الفائدة املتغرية على النقد واالأر�شدة لدى البنوك والقرو�ض التي حتمل فائدة والتي 

تكون يف الغالب على اأ�شا�ض معدل عائم.
 احل�ضا�ضية

بالن�شبة لالأ�شول ذات االأ�شعار املتغرية ، مت اإعداد التحليل على افرتا�ض اأن مبلغ االأ�شول املعلقة يف نهاية فرتة التقرير كان م�شتحقًا طوال العام. كما 
يف تاريخ التقرير ، اإذا كانت اأ�شعار الفائدة اأعلى / اأقل مبقدار 100 نقطة اأ�شا�ض مع بقاء جميع املتغريات االأخرى ثابتة ، فاإن الدخل لل�شنة �شيكون 
االأ�شول  الفائدة على  انخفا�ض دخل  ارتفاع /  اإلى  اأ�شا�ًشا  ، ويرجع ذلك  اأقل  اأعلى /  92.3 مليون ريال قطري )2019: 47.5 مليون ريال قطري( 

واخل�شوم ذات االأ�شعار املتغرية.
2( خماطر �ضرف العملة

تقوم املجموعة باإجراء معامالت معينة بالعمالت االأجنبية ؛ ونتيجة لذلك ، ين�شاأ التعر�ض لتقلبات اأ�شعار ال�شرف. ترى االإدارة اأن تعر�ض املجموعة 
ملخاطر العملة لي�ض جوهرًيا الأن معظم معامالتها بالعمالت االأجنبية تتم بالدوالر االأمريكي واملربوطة بالريال القطري.

3( خماطر اأ�ضعار حقوق امللكية

ان ا�شتثمارات املجموعة املدرجة معر�شة ملخاطر اأ�شعار االأ�شهم الناجتة عن عدم اليقنی ب�شاأن القيم امل�شتقبلية لال�شتثمارات. تدير املجموعة خماطر 
اأ�شعار االأ�شهم من خالل التنويع وو�شع حدود على املحفظة الفردية واالإجمالية الأدوات حقوق امللكية. يتم تقدمي التقارير اخلا�شة مبحفظة االأ�شهم اإلى 

االإدارة العليا يف قطر للبرتول ب�شكل منتظم وتتم مراجعة النتائج من قبل جمل�ض اإدارة كل كيان من كيانات املجموعة.
احل�ضا�ضية

كما يف تاريخ التقرير ، بلغ التعر�ض لالأوراق املالية املدرجة بالقيمة العادلة 344.8 مليون ريال قطري )2019: 320.9 مليون ريال قطري( والتي ت�شمل 
االأ�شول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة )اإي�شاح 12(. زيادة اأو نق�شان 10% يف موؤ�شر بور�شة قطر �شيكون له تاأثري بنحو 17.4 

مليون ريال قطري )2019: 16.2 مليون ريال قطري( على حقوق امللكية
4( خماطر اأ�ضعار ال�ضلع

التعر�ش

يعد التقلب يف اأ�شعار النفط والغاز واملنتجات املكررة عن�شًرا منت�شًرا يف بيئة اأعمال املجموعة حيث يعتمد اإنتاج املجموعة و�شرائها لبع�ض املنتجات 
اأ�شعار ال�شلع الدولية وفًقا التفاقية التوريد التجاري املربمة مع وكالء املبيعات. يتاأثر هام�ض التكرير  ومبيعات املنتجات املكررة والنفط اخلام على 

للمجموعة بالتقلبات غري املتنا�شبة يف اأ�شعار النفط اخلام واملنتجات املكررة.
خماطر الئتمان 

تن�شاأ خماطر االئتمان من النقد و�شبه النقد والودائع لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية عالوة على التعر�ض االئتماين للعمالء مبا يف ذلك الذمم املدينة 
امل�شتحقة.

كما اأن املجموعة معر�شة ب�شكل كبري ملخاطر اأ�شعار ال�شلع ، والتي تن�شاأ من �شراء وا�شتهالك كميات كبرية من املواد اخلام يف �شياق اأعمالها العادية. 
ترتبط اأ�شعار �ملو�د �خلام مبوؤ�صر یت�صم بالتقلب ویتاأثر بعو�مل عاملیة مثل �لأحد�ث ال�شيا�شية واأ�شا�شيات العر�ض والطلب.

اأو الأغرا�ض امل�شاربة. مل تتغري ح�شا�شية املجموعة الأ�شعار ال�شلع ب�شكل جوهري  ال ت�شتخدم املجموعة اأي اأدوات م�شتقة الإدارة خماطر اأ�شعار ال�شلع 
عن ال�شنة ال�شابقة.

1( اإدارة املخاطر

تن�شاأ خماطر االئتمان من النقد والنقد املعادل والودائع لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية ، باالإ�شافة اإلى التعر�شات االئتمانية للعمالء ، مبا يف ذلك 
الذمم املدينة القائمة.

�شيا�شة  تبنت املجموعة  للمجموعة.  اإلى خ�شارة مالية  يوؤدي  التعاقدية مما  بالتزاماته  الوفاء  املقابل عن  اإلى خماطر تخلف الطرف  ت�شري خماطر االئتمان 
التعامل فقط مع االأطراف املقابلة ذات اجلدارة االئتمانية كو�شيلة للتخفيف من خماطر اخل�شارة املالية من التخلف عن ال�شداد. تتم مراقبة تعر�ض املجموعة 
واجلدارة االئتمانية لالأطراف املقابلة با�شتمرار ويتم توزيع القيمة االإجمالية للمعامالت املربمة بنی االأطراف املقابلة املعتمدة. يتم التحكم يف التعر�ض ملخاطر 

االئتمان من خالل حدود الطرف املقابل التي يتم مراجعتها واملوافقة عليها من قبل االإدارة �شنوًيا.
اأو اأي جمموعة من االأطراف املقابلة لها خ�شائ�ض مماثلة. حتدد املجموعة  ال تتعر�ض املجموعة ملخاطر ائتمانية جوهرية الأي طرف مقابل منفرد 
بنكية  و�شمانات  االأداء  ح�شن  �شمان  ب�شندات  املجموعة  حتتفظ  مرتبطة.  كيانات  كانت  اإذا  مت�شابهة  بخ�شائ�ض  تتمتع  اأنها  على  املقابلة  االأطراف 
للتخفیف من �رتباط خماطر �لئتمان مبوجود�تها �ملالیة. عالوة على ذلك ، حتد املجموعة من تعر�شها لعمالء الت�شدير عن طريق �شحب خطابات 

االعتماد.
من اأجل تقليل خماطر االئتمان ، كلفت قطر للبرتول جلنة اإدارة االئتمان اخلا�شة بها لتطوير واحلفاظ على ت�شنيفات خماطر االئتمان للمجموعة 
لت�شنيف التعر�شات وفًقا لدرجة خماطر التخلف عن ال�شداد. يتم توفري معلومات الت�شنيف االئتماين من قبل وكاالت ت�شنيف م�شتقلة عند توفرها ، 
واإذا مل تكن متاحة ، ت�شتخدم جلنة اإدارة االئتمان املعلومات املالية االأخرى املتاحة للجمهور و�شجالت التداول اخلا�شة باملجموعة لت�شنيف عمالئها 
االإجمالية  القيمة  توزيع  ويتم  م�شتمر  ب�شكل  املقابلة  لالأطراف  االئتمانية  والت�شنيفات  املجموعة  تعر�ض  مراقبة  تتم  االآخرين.  واملديننی  الرئي�شينی 

للمعامالت املربمة بنی االأطراف املقابلة املعتمدة
تو�شح اجلداول اأدناه جودة االئتمان للموجودات املالية للمجموعة وموجودات العقود وعقود ال�شمان املايل، وكذلك تعر�ض املجموعة االأق�شى ملخاطر 

االئتمان ح�شب درجات ت�شنيف خماطر االإئتمان

ت�شمل الذمم املدينة التجارية والذمم املدينة الذمم التجارية املدينة بالتكلفة املطفاأة ، وامل�شتحقة من اأطراف ذات �شلة ، وقرو�ض للموظفنی ، والفوائد 
امل�شتحقة ، والذمم املدينة االأخرى

 9 رقم  املالية  التقارير  الإعداد  الدويل  املعيار  املب�شط يف  النهج  بتطبيق  املجموعة  قامت  وكالة،  واإ�شتثمارات  العقود  املدينة وموجودات  للذم  بالن�شبة 
لقيا�ض خم�ش�ض اخل�شارة للخ�شائر االإئتمانية املتوقعة على مدى العمر. حتدد املجموعة خ�شائر االإمتان املتوقعة على هذه البنود باإ�شتخدام م�شفوفة 
الظروف  لتعك�ض  تعديلها  ال�شابقة، مت  املدين  ا�شتحقاق  اإلى حالة  اإ�شتنادًا  االإئتمان  ال�شابقة خل�شارة  اإلى اخلربة  اإ�شتنادًا  تقديرها  خم�ش�شات، مت 
ا�شتحقاقها  املوجودات وفقًا حلالة  يتم عر�ض موجز خماطر االئتمان لهذه  وبناءًا على ذلك،  امل�شتقبلية.  االإقت�شادية  للظروف  والتقديرات  احلالية 

ال�شابقة من حيث م�شفوفة املخ�ش�ض.
ج -  خماطر ال�ضيولة

تتمثل خماطر ال�شيولة يف عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها املالية عند ا�شتحقاقها. يتمثل نهج املجموعة يف اإدارة ال�شيولة يف التاأكد ، قدر 
االإمكان ، من اأنه �شيكون لديها دائًما �شيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند ا�شتحقاقها ، يف ظل الظروف العادية والظروف ال�شعبة ، دون تكبد خ�شائر 

غري مقبولة اأو املخاطرة ب�شمعة املجموعة.
تقع امل�شوؤولية النهائية عن اإدارة خماطر ال�شيولة على عاتق جمل�ض االإدارة ، الذي و�شع اإطاًرا منا�شًبا الإدارة خماطر ال�شيولة الإدارة متويل املجموعة 
ق�شري ومتو�شط   وطويل االأجل ومتطلبات اإدارة ال�شيولة. تدير املجموعة خماطر ال�شيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات كافية ، وت�شهيالت بنكية 

، واالقرتا�ض االحتياطي ، من خالل املراقبة امل�شتمرة للتدفقات النقدية املتوقعة والفعلية ومطابقة تواريخ ا�شتحقاق املوجودات واملطلوبات املالية.
حتليل االأ�شول واخل�شوم املالية

يلخ�ض اجلدول اأدناه ملف ا�شتحقاق املوجودات واملطلوبات املالية للمجموعة كما يف تاريخ التقرير بناًء على التزامات ال�شداد التعاقدية غري املخ�شومة:

 ج - اإدارة راأ�ش املال
ي�شتمل راأ�ض املال على حقوق امللكية العائدة حلاملي حقوق امللكية يف ال�شركة االأم ناق�شا �شايف احتياطي االأرباح غري املحققة.

اإن الغر�ض الرئي�شي من اإدارة راأ�ض مال املجموعة هو التاأكد من حفاظها على ت�شنيف ائتماين قوي ومعدالت راأ�شمالية �شحية بحيث تدعم اأن�شطتها 
وترفع من القيمة للم�شاهمنی.

تدير املجموعة هيكل راأ�ض مالها وتقوم باإجراء تعديالت عليه يف �شوء التغريات يف الظروف االقت�شادية. للمحافظة على هيكل راأ�ض املال اأو تعديله ، قد 
تقوم املجموعة بتعديل مدفوعات توزيعات االأرباح للم�شاهمنی اأو اإعادة راأ�ض املال للم�شاهمنی اأو اإ�شدار اأ�شهم جديدة. مل يتم اإجراء اأي تغيريات على 

االأهداف اأو ال�شيا�شات اأو العمليات خالل ال�شنوات املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020 و 2019.
اإن �شيا�شة املجموعة  اإجمايل راأ�ض املال زائدًا �شايف الدين.  تراقب املجموعة راأ�شمالها با�شتخدام ن�شبة الرافعة املالية، وهي �شايف الدين مق�شومًا على 
هو اأن حتتفظ بن�شبة الرافعة املالية دون 50%. تدرج املجموعة �شمن �شايف الدين القرو�ض والديون املحملة بالفائدة، وذمم دائنة جتارية واأخرى، ناق�شًا 

النقد و�شبه النقد. يت�شمن راأ�ض املال حقوق امللكية العائدة حلاملي حقوق امللكية يف �شركة �شناعات قطر ناق�شًا �شايف احتياطي االأرباح غري املحققة.
ن�ضبة املديونية

كانت ن�شبة املديونية يف نهاية العام كما يلي : 

 35 - القيم العادلة لالأدوات املالية

اأ( قيا�ضات القيمة العادلة
متثل االأدوات املالية اأي اتفاقية تعاقدية ُتن�شئ اأ�شاًل مالًيا اأو التزاًما مالًيا اأو اأداة حقوق ملكية. تتكون املوجودات املالية من اأر�شدة لدى البنوك وذمم 
مدينة جتارية واأخرى ومبالغ م�شتحقة من اأطراف ذات عالقة وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة. ت�شتمل املطلوبات املالية 

على ذمم دائنة جتارية ومطلوبات اأخرى غري متداولة.
ت�شتخدم املجموعة الت�شل�شل الهرمي التايل لتحديد واالإف�شاح عن القيمة العادلة لالأدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة بوا�شطة تقنية التقييم:

امل�شتوى 1: االأ�شعار املدرجة )غري املعدلة( يف االأ�شواق الن�شطة ملوجودات اأو مطلوبات مماثلة ؛
امل�شتوى 2: املدخالت ، بخالف االأ�شعار املدرجة املدرجة يف امل�شتوى 1 ، التي ميكن مالحظتها لالأ�شل اأو االلتزام ، اإما ب�شكل مبا�شر )اأي ب�شكل مبا�شر 

)اأي االأ�شعار( اأو غري مبا�شر )اأي م�شتقة من االأ�شعار(( ؛ و
امل�شتوى 3: مدخالت لالأ�شول اأو اخل�شوم التي ال ت�شتند اإلى بيانات ال�شوق التي ميكن مالحظتها )مدخالت غري قابلة للر�شد(.

الت�شنيفات  وفئات االأدوات املالية وقيمها العادلة
ي�شم اجلدول التايل معلومات حول:

- فئات االأدوات املالية بناًء على طبيعتها وخ�شائ�شها ؛
- القيم الدفرتية لالأدوات املالية ؛
- القيم العادلة لالأدوات املالية ؛ و

- م�شتويات الت�شل�شل الهرمي للقيمة العادلة للموجودات املالية واخل�شوم املالية التي مت االإف�شاح عنها

ومبوجب اتفاقيات التاأجري، فاإن املوؤجر يتمتع باحلق، عند ف�شخ اأو انق�شاء فرتة االإيجار باأن يتم اأيًا مما يلي :
ير�شحها املوؤجر مقابل �شعر مقبول من قبل املجموعة، اأو اأخرى  جهة  اإلى  اأو  للموؤجر  املرافق  جميع  • حتويل 

• اإزالة جميع املرافق وجميع املمتلكات االأخرى من االأر�ض واإعادة تاأهيلها على االأقل اإلى احلالة التي مت ت�شليمها فيها اإلى املجموعة 
على ح�شاب املجموعة، اإال اإذا مت االإتفاق على غري ذلك مع املوؤجر.

قدرت  فقد  ذلك،  ومع  املوؤجر.  ي�شتخدمها  التي  اخليارات  اأي  على  يتوقف  املجموعة  قبل  من  املوقع  تاأهيل  اإعادة  تكاليف  تكبد  اإن 
املجموعة باأن من املرجح للموؤجر اأن يختار عدم الطلب من �شركات املجموعة باإعادة تاأهيل االأرا�شي املوؤجرة حلالتها االأ�شلية عند 

ت�شليمها ل�شركة  املجموعة.
33 - التقارير القطاعية 

وخدماتها.  منتجاتها  على  بناءًا  جتارية  اعمال  وحدات  خالل  من   ، االإدارة  تقارير  والأغرا�ض  اخلليج.  منطقة  يف  املجموعة  تعمل 
ولتحديد وحدات االأعمال، تعامل امل�شاريع امل�شرتكة للمجموعة كما لو مت توحيدها بطريقة التوحيد الن�شبية يف البيانات املالية. لدى 

املجموعة ثالثة قطاعات ينبغي االإف�شاح عنها كالتايل:
يقوم باإنتاج وبيع االإيثلنی، والبويل اإيثلنی، ام تي بي اإي، امليثانول ومنتجات برتوكيماوية اأخرى. والذي  البرتوكيماويات،  • قطاع 

اليوريا واالأمونيا ومنتجات ثانوية اأخرى. وبيع  باإنتاج  يقوم  والذي  االأ�شمدة،  • قطاع 
وبيع احلبيبات والق�شبان والقطع احلديدية وغريها. باإنتاج  يقوم  الذي  احلديد،  • قطاع 

قطاع  احت�شاب  للمجموعة)بداأ  امل�شرتكة  بامل�شاريع  اخلا�شة  املعلومات  تلك  واالأ�شمدة  البرتوكيماويات  قطاعات  معلومات  متثل 
االأ�شمدة ك�شركة تابعة خالل ال�شنة (.

تقوم االإدارة مبراقبة نتائج الت�شغيل لوحداتها التجارية ب�شورة منف�شلة لغر�ض اتخاذ القرارات حول توزيع املوارد وتقييم االأداء. 
يتم تقييم اأداء القطاع بناء على اأرباح اأو خ�شائر الت�شغيل والتي يتم قيا�شها يف جوانب معينة، كما مت �شرحه يف اجلدول التايل، وذلك 

ب�شورة خمتلفة عن ربح اأو خ�شارة الت�شغيل يف املعلومات املالية  املوحدة.

املقولب  واحلديد  مبا�شرة  املختزل  واحلديد  واللفائف  واالأ�شياخ  ال�شلب،  ق�شبان  بيع  العمالء اخلارجينی من  االإيرادات من  تنتج 
على ال�شاخن واملنتجات الفرعية وعائدات ال�شحن واليوريا واالأمونيا وميثيل بيوتايل االأثري )MTBE( وامليثانول االثيلنی والبويل 

ايثيلنی ومنتجات برتوكيماوية اأخرى.
تنتج اإيرادات بقيمة 8.746  مليون ريال قطري تقريبا )2019:  11.328  مليون ريال قطري( من عميل خارجي واحد، وهو �شركة 
قطر لت�شويق وتوزيع الكيماويات والبرتوكيماويات �ض.م.ق.خ. )“منتجات”(. ووفقا للمر�شوم بالقانون 11 ل�شنة 2012 لدولة قطر، 

مت تاأ�شي�ض �شركة منتجات يف العام 2012 للقيام باأن�شطة الت�شويق والتوزيع جلميع املنتجات الكيماوية والبرتوكيماوية.
 يقع مقر كيانات املجموعة يف قطر ومملكة البحرين واململكة العربية ال�شعودية واالإمارات العربية املتحدة. من اإيرادات املجموعة 
يف عام 2020 ، 89% م�شنوعة يف قطر )2019: 80%( ، 8% يف االإمارات )2019: 14%( والباقي موزعة يف عدد من الدول التي مل 

يتم تق�شيمها لغر�ض معنی.
اأرباح القطاع

يعر�ض اجلدول التايل معلومات حول االأرباح اخلا�شة بالقطاعات الت�شغيلية للمجموعة للفرتة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020 2019.، على التوايل:

ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري

ايرادات من  

عمالء خارجني

ايرادات ما بني 

القطاعات

الجمايل ايرادات من  عمالء 

خارجني

ايرادات ما بني 

القطاعات

الجمايل

البرتوكيماويات
االأ�شمدة
ال�شلب

اإجمايل اإيرادات القطاع
االإيرادات من ا�شتثمارات يف م�شاريع م�شرتكة 

حمت�شبة با�شتخدام طريقة حقوق امللكية
االإيرادات وفقا لبيان الربح اأو اخل�شارة املوحد 

3.257.976
4.257.598
5.095.823

12.611.397

7.515.574
5.095.823

-
-
-
-

-
-

3.257.976
4.257.598
5.095.823

12.611.397

7.515.574
5.095.823

3.087.323
4.405.005
2.994.713

10.487.041

3.087.323
7.399.718

-
-
-
-

-
-

3.087.323
4.405.005
2.994.713

10.487.041

3.087.323
7.399.718

31 دي�ضمرب 312019 دي�ضمرب 2020

ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري

 400.086
 97.304

 417.679
 400.000
 243.105

 34.289
210.652

 1.803.115

 200.804
 289.871
 267.097
 389.000

 23.626
 34.289

 235.120
 1.439.807

 400.086
 97.304

 417.679
 400.000
 243.105

 34.289
210.652

 1.803.115

200.804
 289.871
 267.097
 389.000

 23.626
 34.289

 235.120
 1.439.807

 109.995
 --
 --
 --
 --
 --
 --

 109.995

110.113
 --
 --
 --
 --
 --
 --

110.113

 214.913
 --
 --
 --
 --
 --
 --

 214.913

57.665
 --
 --
 --
 --
 --
 --

57.665

 75.178
 97.304

 417.679
 400.000
 243.105

 34.289
210.652

 1.478.207

33.026
 289.871
 267.097
 389.000

 23.626
 34.289

 235.120
1.272.029

القيمة الدفرتية 

للمطلوبات

اإجمايل التدفقات 

النقدية

اأكرث من 5 

�ضنوات

من 5-1 

�ضنوات

اأقل من

�ضنة

توريخ ال�ضتحقاق التعاقدية 

للمطلوبات املالية

يف 31 دي�ضمرب 2020

مطلوبات عقد االيجار
ذمم دائنة جتارية

م�شروفات م�شتحقة
�شمانات مالية

مبالغ م�شتحقة الأطراف ذات عالقة
مبالغ م�شتحقة للحكومة

ذمم دائنة اأخرى

يف 31 دي�ضمرب 2019

مطلوبات عقد االيجار
ذمم دائنة جتارية

م�شروفات م�شتحقة
�شمانات مالية

مبالغ م�شتحقة الأطراف ذات عالقة
مبالغ م�شتحقة للحكومة

ذمم دائنة اأخرى

ريال قطري

324.908
 --
 --
 --
 --
 --
 --

324.908

167.778
 --
 --
 --
 --
 --
 --

167.778

اإجمايل الأ�ضول 

الغري متداولة

36.597
)1.717.223(
)1.680.626(

33.777.428
)%4.97(

2020

ريال قطري

2019

ريال قطري

--
)1.838.317(
)1.838.317(

34.229.826
)%5.37(

الديون )1(
النقد وما يف حكمه )اي�شاح 5(

�شايف الديون
حقوق امللكية  )2(

ن�شبة �شايف الدين اإلى حقوق امللكية

ال�شركات  من  االأرباح  توزيعات  ت�شمل  ال  وهي  قطر.  �شناعات  �شركة  وم�شروفات  متثل    و  املوزعة  غري  امل�شاريق  و  •االإيردات 
التابعة التي ت�شل اإلى1.500  مليون ريال قطري )2019: 500 مليون ريال قطري( وتوزيعات االأرباح من امل�شاريع امل�شرتكة مببلغ 
3.259.77  مليون ريال قطري )2019:  3.259.77مليون ريال قطري(. يتم توحيد ال�شركة التابعة بالكامل ويتم ا�شتبعاد توزيعات 
االأرباح امل�شتلمة من ال�شركة التابعة على امل�شتوى املوحد. يتم املحا�شبة عن االإ�شتثمار يف امل�شاريع امل�شرتكة باإ�شتخدام طريقة حقوق 

امللكية ويتم اإ�شتبعاده على امل�شتوى املوحد. 
موجودات القطاعات

يعر�ض اجلدول التايل موجودات القطاعات فيما يتعلق بقطاعات االأعمال باملجموعة كما يف 31 دي�شمرب 2020 و 2019على التوايل:

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

 554.515
14.347

568.862

211.986
16.096

1.408.934
31.196

1.668.212

)7.750(
)4.691(
)2.228(

)188(
)214.014(
)228.871(
2.008.203

2.141.536
75.328

2.216.864

353.651
15.455

8.364
377.470

)7.750(
)6.953(
)1.818(

)320(
)2.880(

)19.721(
2.574.613

)1.327.930(
14.347

)1.313.583(

)39.219(
75.328
36.109

817.140
--

817.140

872.409
--

872.409

1.065.305
--

1.065.305

1.308.346
--

1.308.346

اأرباح القطاع
ح�شة من نتائج �شركات زميلة

اإجمايل ربح القطاع
اإيرادات غري موزعة:•

اإيرادات الفوائد
اإيرادات توزيعات االأرباح

�شراء  ومكا�شب  العادلة  القيمة 
امل�شاومة عند دمج االأعمال

اإيرادات اأخرى

م�شروفات غري موزعة:•
اأتعاب وم�شروفات جمل�ض االإدارة

اأتعاب قطر للبرتول ال�شنوية
ر�شوم/ تكاليف بور�شة قطر

اإعالنات
م�شروفات اأخرى

ربح ال�شنة

اأرباح القطاع
ح�شة من نتائج �شركات زميلة

اإجمايل ربح القطاع
اإيرادات غري موزع•

اإيرادات الفوائد
اإيرادات توزيعات االأرباح

اإيرادات اأخرى

م�شروفات غري موزعة:•
اأتعاب وم�شروفات جمل�ض االإدارة

اأتعاب قطر للبرتول ال�شنوية
ر�شوم/ تكاليف بور�شة قطر

اإعالنات
م�شروفات اأخرى

ربح ال�شنة

كما يف 31 دي�شمرب 2020

كما يف 31 دي�شمرب 2019

الإجمايل 

الإجمايل 

الأ�ضمدة

الأ�ضمدة

ال�ضلب

ال�ضلب

البرتوكيماويات

البرتوكيماويات

البيانات القطاعية اأعاله تتعلق فقط بال�شركات التابعة و�شركات امل�شاريع امل�شرتكة.
 ت�شوية اإجمايل موجودات القطاعات والتي ينبغي االإف�شاح عنها:

•• تتعلق باإجمايل موجودات �شناعات قطر باإ�شتبعاد االإ�شتثمار يف ال�شركة التابعة وامل�شاريع وامل�شرتكة مببلغ 9.379.5  مليون ريال 
قطري )2019: 4.819.92  مليون ريال قطري(.

ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري

27.819.124
27.306.903

6.902.885
8.475.025

13.032.625
10.799.972

7.883.614
8.031.906

الإجمايل  ال�ضلبالأ�ضمدة البرتوكيماويات

كما يف 31 دي�شمرب 2020
كما يف 31 دي�شمرب 2019

موجودات القطاعات

27.819.124
9.198.368
6.915.502

)7.883.614(
36.049.380

2020

ريال قطري

2019

ريال قطري

27.306.903
10.662.831
16.732.461

)18.831.878(
35.870.317

اإجمايل املوجودات للقطاعات التي ينبغي االإف�شاح عنها
موجودات اأخرى غري قابلة للتوزيع••

االعرتاف باال�شتثمار يف امل�شاريع امل�شرتكة با�شتخدام طريقة حما�شبة حقوق امللكية
موجودات متعلقة بامل�شاريع امل�شرتكة

اإجمايل املوجودات املوحدة لل�شنة

9.379.454
9.379.454

17.469
1.056.366

 5.910.495 
348.367
692.569 

8.025.266
17.404.720

187.070
4.826

191.896

1.009.747
1.009.747
1.201.643

6.050.000
98.073

10.055.004
16.203.077
17.404.720

2020

ريال قطري

2019

ريال قطري

4.819.916
4.819.916

85.545
329.600

8.599.419
324.581

1.323.686
10.662.831
15.482.747

190.244
7.077

197.321

--
--

197.321

6.050.000
83.149

9.152.277
15.285.426
15.482.747

املوجودات
موجودات غري متداولة

ا�شتثمار يف �شركة تابعة وم�شاريع م�شرتكة )بالتكلفة(

موجودات متداولة
م�شروفات مدفوعة  مقدما واأر�شدة مدينة اأخرى

مبالغ م�شتحقة من اأطراف ذات عالقة
ودائع ثابتة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة
نقد و�شبه النقد

اإجمايل املوجودات
مطلوبات متداولة

ذمم دائنة وم�شروفات م�شتحقة 
مطلوبات ايل الأطراف ذات عالقة

اإجمايل املطلوبات املتداولة
مطلوبات  غري متداولة

امل�شوؤولية املالية مبوجب عقد اآجل
اإجمايل املطلوبات الغري متداولة

اإجمايل املطلوبات
حقوق امللكية

راأ�ض املال
احتياطي قانوين

اأرباح مدورة
اإجمايل حقوق امللكية

اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

ريال قطري ريال قطري ريال قطري

�شايف

القيمة

 الدفرتية

خم�ش�س 

اخل�شارة

اإجمايل

 القيمة 

الدفرتية

اخل�شائر الإمتانية 

 
ً
املتوقعة لــ 12 �شهرا

اأو على مدى العمر

الت�شنيفات 

الئتمانية 

الداخلية

الت�شنيفات 

الئتمانية 

اخلارجية
اإي�شاح

31 دي�شمرب 2020

ذمم مدينة
 و اأر�شدة اأخرى

ودائع 
ثابت

نقد و اأر�شدة
 لدى البنوك

31 دي�شمرب 2019

ذمم مدينة
 و اأر�شدة اأخرى

ودائع 
ثابت

نقد و اأر�شدة
 لدى البنوك

 1.491.438

 6.945.965

 1.855.294

650.815

8.758.419

1.959.597

 
)56.999(

   -

   -

)54.068(

--

--

1.434.439

6.945.965
 

 1.855.294

704.883

8.758.419

1.959.597

اخل�شائر االئتمانية 
املتوقعة على مدى العمر

اخل�شائر االئتمانية 
املتوقعة على مدى العمر

اخل�شائر االئتمانية 
املتوقعة على  12 �شهر

اخل�شائر االئتمانية 
املتوقعة على مدى العمر

اخل�شائر االئتمانية 
املتوقعة على مدى العمر

اخل�شائر االئتمانية 
املتوقعة على  12 �شهر

)1(

)1(

--

)1(

)1(

--

--

--
 Aa  Aaa.

and A

--

--
 Aa  Aaa.

and A

13

6

5

13

6

5

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

املجموع

املجموع

التكلفة 

املطفاأة

التكلفة 

املطفاأة

القيمة العادلة 

من الأرباح 

واخل�شائر

القيمة العادلة 

من الأرباح 

واخل�شائر

املجموع

املجموع

التكلفة 

املطفاأة

التكلفة 

املطفاأة

3

3

القيمة العادلة 

من الأرباح 

واخل�شائر

القيمة العادلة 

من الأرباح 

واخل�شائر

2

2

طرق التقيم 

والأمور 

الهامة

طرق التقيم 

والأمور 

الهامة

1

1

ذمم  مدينة واأخرى• 
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من لربح اأو اخل�شارة
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من لربح اأو اخل�شارة

الذمم املدينة املقا�شة بالقيمة العادلة
النقد واالأر�شدة لدى  البنوك

الودائع الثابتة
التزامات عقود طويلة االجل

ذمم جتارية دائنة  واأخرى••

ذمم  مدينة واأخرى• 
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من لربح اأو اخل�شارة
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من لربح اأو اخل�شارة

الذمم املدينة املقا�شة بالقيمة العادلة
النقد واالأر�شدة لدى  البنوك

الودائع الثابتة
التزامات عقود طويلة االجل

ذمم جتارية دائنة  واأخرى••

1.434.439
344.782

3.585
761.060

1.855.294
6.945.965

400.086
1.225.985

650.815
320.996

3.585
524.153

1.959.597
8.758.419

200.804
1.058.151

--
--
--
--
--
--

400.086
1.225.985

--
--
--
--
--
--

200.804
1.058.151

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

1.434.439
344.782

3.585
761.060

1.855.294
6.945.965

400.086
1.225.985

650.815
320.996

3.585
524.153

1.959.597
8.758.419

200.804
1.058.151

1.434.439
--
--
--

1.855.294
6.945.965

--
--

650.815
--
--
--

1.959.597
8.758.419

--
--

--
--

3.585
761.060

1.855.294
6.945.965

400.086
1.225.985

--
--

3.585
524.153

1.959.597
8.758.419

200.804
1.058.151

--
344.782

3.585
761.060

--
--
--
--

--
320.996

3.585
524.153

--
--
--
--

1.434.439
--
--
--
--
--
--
--

650.815
--
--
--
--
--
--
--

بالتكلفة مطفاأة
ال�شعر مدرجة  يف �شوق ن�شط

بناءا على مدخالت ال ميكن مالحظتها
بنناءا على  مدخالت ال ميكن مالحظتها

بالتكلفة املطفاأة
بالتكلفة املطفاأة
بالتكلفة املطفاأة
بالتكلفة املطفاأة

بالتكلفة مطفاأة
ال�شعر مدرجة  يف �شوق ن�شط

بناءا على مدخالت ال ميكن مالحظتها
بنناءا على  مدخالت ال ميكن مالحظتها

بالتكلفة املطفاأة
بالتكلفة املطفاأة
بالتكلفة املطفاأة
بالتكلفة املطفاأة

--
344.782

--
--
--
--
--
--

--
320.996

--
--
--
--
--
--

املوجودات املالية

املوجودات املالية

املوجودات املالية

املوجودات املالية

املجموعة

املجموعة

امل�ضتوى

امل�ضتوى

القيمة امل�ضجلة

القيمة امل�ضجلة

القيمة العادلة

القيمة العادلة

الطبقات والفئات من االأدوات املالية وقيمتها العادلة
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 35 - القيم العادلة لالأدوات املالية )تتمه(

الطبقات والفئات من االأدوات املالية وقيمتها العادلة
31 دي�ضمرب  2019

• الذمم التجارية املدينة والذمم املدينة االأخرى �شافية من خ�شائر االئتمان املتوقعة وت�شمل الذمم التجارية املدينة بالتكاليف املطفاأة وامل�شتحق من االأطراف ذات العالقة والقرو�ض للموظفنی والفوائد امل�شتحقة والذمم املدينة االأخرى.
الدائنة االأخرى الذمم التجارية الدائنة ، وامل�شتحق الأطراف ذات عالقة ، وال�شمانات املالية ، وامل�شروفات امل�شتحقة ، وامل�شتحق للدائننی احلكومينی والذمم الدائنة االأخرى. والذمم  الدائنة  التجارية  الذمم  •• ت�شمل 

• الذمم ااملدينة والذمم املدينة االأخرى هي بال�شايف  بعد خ�شائر االئتمان املتوقعة وتت�شمن الذمم املدينة  بالتكلفة املطفاأة ، وامل�شتحقة من اأطراف ذات �شلة ، وقرو�ض للموظفنی ، والفوائد امل�شتحقة القب�ض ، والذمم املدينة االأخرى.
للجهات ذات اال�شلة  وال�شمانات املالية وامل�شروفات امل�شتحقة وامل�شتحقات احلكومي وامل�شتحقة  الدائنة   والذمم  االدائنة  الذمم  •• ت�شمل 

ا�شتلمت املجموعة �شايف �شعر الوحدة املرجتع الفعلي  من �شركة قطر لت�شويق وتوزيع الكيماويات والبرتوكيماويات، قبل اإغالق نهاية 
الفرتة املالية ، والذي مت ا�شتخدامه لقيا�ض الذمم املدينة من قطر لت�شويق الكيماويات والبرتوكيماويات و �شركة التوزيع . عالوة على 

ذلك ، يعترب تاأثري تعديل االأ�شعار غري مهم. ومن ثم ، فقد مت اعتبار القيمة الدفرتية م�شاوية للقيمة العادلة.
خالل ال�شنة املنتهية يف دي�شمرب 2020 ، مل تكن هناك عمليات نقل بنی قيا�شات القيمة العادلة من امل�شتوى 1 وامل�شتوى 2 ومل يتم اإجراء 

عمليات نقل من واإلى مقايي�ض القيمة العادلة من امل�شتوى 3. 
ب( ت�ضوية اللتزامات النا�ضئة عن اأن�ضطة التمويل

يو�شح اجلدول اأدناه تفا�شيل التغيريات يف مطلوبات املجموعة النا�شئة عن اأن�شطة التمويل ، مبا يف ذلك التغريات النقدية وغري النقدية

36 - تاأثري كوفيد 19 
يف 11 مار�ض 2020 ، مت اإعالن كوفيد 19باعتباره جائحة من قبل منظمة ال�شحة العاملية وي�شبب ا�شطرابات يف االأعمال واالأن�شطة 
االآثار  العامل ملواجهة  اأنحاء  ، عن تدابري دعم خمتلفة يف جميع  والدولية  املحلية   ، والنقدية  املالية  ال�شلطات  اأعلنت  االقت�شادية. 
املخاطر  اإدارة  االأعمال وممار�شات  ا�شتمرارية  بتفعيل تخطيط  وقامت  املوقف  تقدم  كثب  املجموعة عن  تراقب  املحتملة.  ال�شلبية 

االأخرى الإدارة تعطل العمليات التجارية املحتملة واالأداء املايل يف عام 2020.
ت�شبب كوفيد 19يف حالة من عدم اليقنی يف البيئة االقت�شادية العاملية. يف �شوء املوقف املت�شاعد ب�شرعة ، نظرت املجموعة فيما 
اإذا كانت هناك حاجة اإلى مراعاة اأي تعديالت وتغيريات يف االأحكام والتقديرات واإدارة املخاطر واالإبالغ عنها يف البيانات املالية 
املرحلية املوجزة املوحدة. تتاأثر العمليات التجارية للمجموعة نتيجة لل�شعف امللحوظ يف اأ�شعار النفط واالنخفا�ض العام يف الطلب 
ب�شبب تباطوؤ منو �لناجت �ملحلي �لإجمايل و�لن�صاط �ل�صناعي. ُترجمت هذه الظروف املعاك�شة مبا�شرة اإلى انخفا�ض اأ�شعار ال�شلع 

وت�شببت يف انخفا�ض اأ�شعار املنتجات.
انخفا�ش قيمة املمتلكات والآلت واملعدات

وجود  ب�شبب  التقرير  تاريخ  يف  كما  القيمة  انخفا�ض  من  للتحقق  ومعداتها  واآالتها  ممتلكاتها  من  جزء  املجموعة   اإدارة  اختربت 
موؤ�شرات على انخفا�ض القيمة يف ذلك التاريخ.

اإذا كان ميكن دعم القيمة الدفرتية  اأحد املجاالت التي تنطوي على حكم االإدارة ، ويتطلب تقييم ما  اختبار انخفا�ض القيمة هو 
لالأ�شول من خالل �شايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية امل�شتقة من هذه االأ�شول با�شتخدام توقعات التدفقات النقدية 
املخ�شومة ب�شعر منا�شب. لغر�ض اختبار انخفا�ض القيمة ، يتم جتميع االأ�شول مًعا يف وحدة توليد النقد. عند ح�شاب القيمة يف 
اال�شتخدام ، يلزم و�شع افرتا�شات معينة فيما يتعلق بامل�شائل غري املوؤكدة بدرجة كبرية مبا يف ذلك التدفقات النقدية امل�شتقبلية 

املقدرة التي يتم خ�شمها اإلى قيمتها احلالية با�شتخدام معدل 

اخل�شم قبل ال�شريبة الذي يعك�ض تقييمات ال�شوق احلالية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر اخلا�شة باالأ�شل / وحدة توليد النقد.
تعد املجموعة خطط مف�شلة طويلة االأجل ملمتلكاتها واآالتها ومعداتها والتي تنعك�ض يف النماذج املالية. تتم مراجعة هذه اخلطط 
واملوافقة عليها من قبل اإدارة املجموعة ويتم ا�شتخدامها الحًقا كاأ�شا�ض ملراجعات انخفا�ض القيمة. عند تقدير القيمة امل�شتخدمة ، 
ت�شتخدم املجموعة النماذج املالية التي تتم مراجعتها وحتديثها بانتظام على مدار فرتة ت�شغيل االأ�شول. كجزء من عملية املراجعة ، 

تواجه االإدارة حتديات وتعيد تقييم �شحة االفرتا�شات االأ�شا�شية لهذه النماذج املالية.
املوؤكدة  باالأمور غري  يتعلق  التالية فيما  ، يجب و�شع االفرتا�شات  امل�شتقبلية  النقدية  للتدفقات  القيمة احلالية  عند ح�شاب �شايف 

بدرجة كبرية ، مبا يف ذلك:
- معدالت اخل�شم: %10

- معدل منو الفرتة النهائية: %2
- التدفقات النقدية املتوقعة على مدى 5 �شنوات

- قيمة اخلردة: ال �شيء
خالل ال�شنة ، قامت املجموعة بتقييم انخفا�ض قيمة املمتلكات واالآالت واملعدات مببلغ ريال قطري. 1.37مليار. مت االإف�شاح عن 

تفا�شيل االنخفا�ض يف القيمة يف اإي�شاح 7.
انخفا�ض قيمة اال�شتثمارات يف امل�شاريع امل�شرتكة وال�شركات الزميلة واملوجودات االأخرى

تقوم اإدارة املجموعة ب�شكل دوري مبراجعة ا�شتثماراتها يف امل�شاريع امل�شرتكة وال�شركات الزميلة لتقييم ما اإذا كانت هناك موؤ�شرات 
على انخفا�ض قيمة اال�شتثمار.

قامت املجموعة باإجراء تقييم نوعي ال�شتثماراتها يف امل�شاريع امل�شرتكة وال�شركات الزميلة وقارنت النتائج الفعلية لل�شنة املنتهية يف 
31 دي�شمرب 2020 مقابل معايري امليزانية وال�شناعة وا�شتنتجت اأن تقييم انخفا�ض القيمة مل يتغري.

ا يف اأي موؤ�شرات انخفا�ض يف القيمة واأي �شكوك كبرية توؤثر على خمزونها واأ�شولها اخلا�شة  اخذت املجموعة يف عنی االعتبار اأي�شً
بحق اال�شتخدام و�لتي تن�صاأ ب�صكل خا�س عن �أي تغیري يف �صروط �لإیجار وخل�شت اإلى اأنه ال يوجد تاأثري مادي لـ كوفيد 19.

لتحديد خ�شائر  امل�شتخدمة  تقييم املدخالت واالفرتا�شات  اإعادة  الناجمة عن كوفيد 19من املجموعة  اليقنی  تطلبت حاالت عدم 
التطلعية ذات  املعلومات  املتوقعة”( كما يف 31 دي�شمرب 2020. قامت املجموعة بتحديث  املتوقعة )“اخل�شائر االئتمانية  االئتمان 
ال�شلة اخلا�شة بها على امل�شتوى الدويل العمليات فيما يتعلق ؛ اأوزان �شيناريوهات االقت�شاد الكلي ذات ال�شلة لل�شوق املعني الذي 
تعمل فيه ؛ زيادة كبرية يف خماطر االئتمان. وتقييم موؤ�شرات �شعف التعر�ض يف القطاعات التي يحتمل اأن تتاأثر. نتيجة لذلك ، 

قررت املجموعة اأن لديها خم�ش�شات كافية على االأ�شول املتاأثرة لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2020.
اللتزامات واللتزامات الطارئة

قامت املجموعة بتقييم تاأثري اأي ا�شطرابات ت�شغيلية ، مبا يف ذلك اأي حتديات تعاقدية وتغيريات يف االأعمال اأو العالقات التجارية 
بنی موردي املجموعة والعمالء والعمالء ، لتحديد ما اإذا كانت هناك اأي زيادة حمتملة يف االلتزامات وااللتزامات الطارئة. نتيجة 
للتقييم ، خل�شت املجموعة اإلى اأنه ال يوجد تاأثري مادي على املطلوبات وااللتزامات الطارئة للمجموعة. راجع االإي�شاحنی 31 و 32.

املتاحة حول  املعلومات  اإذا كانت من�شاأة م�شتمرة يف �شوء الظروف االقت�شادية احلالية وجميع  ملا  باإجراء تقييم  قامت املجموعة 
املخاطر وال�شكوك امل�شتقبلية. مت اإعداد التوقعات التي تغطي االأداء امل�شتقبلي للمجموعة وراأ�ض املال وال�شيولة. قد ي�شتمر تاأثري كوفيد 
19يف التطور ، ولكن يف الوقت احلايل ُتظهر التوقعات اأن املجموعة لديها موارد كافية لال�شتمرار يف الوجود الت�شغيلي واأن موقفها 
امل�شتمر ال يزال غري متاأثر اإلى حد كبري ومل يتغري منذ 31 دي�شمرب 2020. نتيجة لذلك ، مت اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة ب�شكل 

منا�شب على اأ�شا�ض مبداأ اال�شتمرارية.
تاأثري كوفيد 19عن كثب مع تقدم املوقف الإدارة تعطل االأعمال املحتمل الذي قد يحدثه تف�شي كوفيد  �شتوا�شل املجموعة مراقبة 

19على عملياتها واأدائها املايل يف عام 2021.

400.086

200.804

259.256

18.115

)59.974(

)44.142(

200.804

226.831

كما يف 1 

يناير 2020 

ريال قطري

كما يف 1 

يناير 2019 

ريال قطري

التزامات عقود االإيجار

التزامات عقود االإيجار

متويل التدفقات 

النقدية

ريال قطري

متويل التدفقات 

النقدية

ريال قطري

التغريات غري النقدية 

)الإي�شاح 11(

ريال قطري

التغريات غري النقدية 

)الإي�شاح 11(

ريال قطري

يف 31 دي�شمرب 

 2020

ريال قطري

يف 31 دي�شمرب 

 2019

ريال قطري
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