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 ع.ق.شركة صناعات قطر ش.م.
 قطر  – الدوحة

 
 الموحدة  المالية البيانات  تدقيق حول  تقرير

 الرأي 

يشددددددار  لددددددي   و ش.م.ع.ق. )"الشددددددركة"ك وهدددددددركات ا التاب ددددددة ) قطددددددر قمنددددددا بتدددددددقيق البيانددددددات الماليددددددة الموحدددددددة لشددددددركة  ددددددنا اتلقددددددد 
ربح أو الددددد وكددددد " مدددددا بيدددددان  2022ديسدددددمبر  31جمي دددددا" بدددددد "الملمو دددددة"ك والتدددددي تتكدددددون مدددددا بيدددددان المركدددددز المدددددالي الموحدددددد كمدددددا فدددددي 

بيدددددان و  الموحدددددد التغيدددددرات فدددددي حقدددددوق الملكيدددددةالموحدددددد، بيدددددان  خدددددراآلالددددددخل الشدددددامل  الدددددربح أو الخسدددددارة و بيدددددان ،الموحدددددد ةالخسدددددار 
ملخصدددددا"  والتدددددي تتضدددددماحدددددول البياندددددات الماليدددددة الموحددددددة  يضددددداحاتاإلو للسدددددنة المنت يدددددة بددددد ل  التددددداري ،  الموحدددددد التددددددفقات النقديدددددة

 للسياسات المحاسبية ال امة.
 

فدددددي رأأندددددا، أن البياندددددات الماليدددددة الموحددددددة المرفقدددددة تح دددددر بصدددددورة  ادلدددددة، مدددددا كافدددددة الندددددواحي اللو ريدددددة، المركدددددز المدددددالي الموحدددددد 
وأدائ ددددددا المددددددالي الموحددددددد وتدددددددفقات ا النقديددددددة الموحدددددددة للسددددددنة المنت يددددددة فددددددي  لدددددد  التدددددداري   2022ديسددددددمبر  31للملمو ددددددة كمددددددا فددددددي 

 لية.وفقا" للم اأير الدولية للتقارير الما
 

 أساس الرأي

لقددددددد قمنددددددا بتدددددددقيقنا وفقددددددا" للم دددددداأير الدوليددددددة للتدددددددقيق.  ن مسددددددةوليتنا بموجدددددد  تلدددددد  الم دددددداأير مو ددددددحة فددددددي فقددددددرة "مسددددددةولية مدددددددقق 
الحسددددابات حددددول تدددددقيق البيانددددات الماليددددة الموحدددددة" مددددا تقريرنددددا. كمددددا أننددددا مسددددتقلون  ددددا الملمو ددددة وفقددددا" لم دددداأير السددددلو  الدوليددددة 

ا "قوا دددددد السدددددلو  للمحاسدددددبيا الم نيددددديا" وقوا دددددد السدددددلو  الم ندددددي والمت لقدددددة بتددددددقيقنا للبياندددددات الماليدددددة الموحددددددة لمللدددددح المحاسدددددبي 
للملمو ددددددة فددددددي دولددددددة قطددددددر.  دددددد ا، وقددددددد  لتزمنددددددا بمسددددددةوليتنا ايخ قيددددددة ايخددددددر  بموجدددددد  "قوا ددددددد السددددددلو  للمحاسددددددبيا الم نيدددددديا". 

    لي ا كافية وم ئمة لتوفير أساسَا لرأأنا.ون تقد بأن بّيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا 
 

 



 

 

 أمور التدقيق الرئيسية 

لية.  أمور التدقيق الرئيسية  ي تل  ايمور التي، في تقدأرنا الم ني، كانت ايكثر أ مية في تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للسنة الحا
 ايمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وفي تكويا رأأنا حول ا، وال نبدي رأي"ا منفص " حول   ه ايمور.وقد ت  تناول   ه  

 كيفية تناولنا ألمور التدقيق الرئيسية خالل التدقيق  أمور التدقيق الرئيسية 
 اال تراف باالأرادات 

 

  مليون 18,794    للسنة المنت ية بقيمة خ ل    ترفت الملمو ة بإأرادات  
 ريال قطري. 

 

 
، فإن حصة الملمو ة في النتائج الملم ة    9كما  و مبيا في  يضاح  

  ريال قطري   مليون   2,460  كانت ك  كقا  ما المشاريع المشتركة )قابكو و 
 للسنة. 

 
المحققة ما قبل الشركات   اإلأرادات م ح     فإن   واحدة،   تاب ة   هركة   بإستثناء 

 التاب ة والمشاريع المشتركة تأتي ما  ميل واحد. 
 

بيع   ما  باإلأرادات  اال تراف  أت    ، باإلأرادات  اال تراف  لسياسة  وفق"ا 
  .المنتلات  ندما تقوم الملمو ة بنقل السيطرة  لى المنتلات  لى ال ميل 

 لتسلي  في ال قود. التسلي . أت  تحدأد هروط ا    ند يحدث   ا  ادة  
 

تتطل  منا الم اأير الدولية للتدقيق النحر في مخاطر االحتيال المت لقة  
بإثبات اإلأرادات.  نا  مخاطر متأ لة تت لق باالحتيال نحر"ا للقيمة ال الية  
للم ام ت وتقلبات أس ار المنتلات التي تةثر  لى اإلأرادات الم ترف ب ا  

 للسنة. 
 

بسب  ارتفاع قيمة    التدقيق الرئيسية   ما أمور   باإلأرادات اال تراف    حددنا 
ودقة اال تراف باإلأرادات    حدوث الشحنات الفردية ، حيث أن ايخطاء في  

للملمو ة  ند   المالية  البيانات  في  أخطاء جو رية  تةدي  لى  أن  يمكا 
مشروع    وبحصة   باإلأرادات اال تراف   كل  دخل  ما  افي  الملمو ة 

 .مشتر  بموج  طريقة حقوق الملكية 
 

 لى مزيد ما  البيانات المالية الموحدة تتضما    حول  ن االيضاحات التالية  
 .لمت لقة بما ورد أ  ه:الم لومات ا 
 السياسات المحاسبية ال امة   -   ك 3ايضاح رق  ) 
  دم التيقا  تقدأر  ايحكام ال امة والمصادر الرئيسية ل   - ك  4 يضاح رق  ) 
 االستثمارات في المشاريع المشتركة   - ك  9)   االيضاح رق  
 اإلأرادات   - ك  24)   االيضاح رق  

بدددددداال تراف بدددددداإلأرادات مددددددا  فيمددددددا ألددددددي  جراءاتنددددددا المت لقددددددة  
المبي ددددددددات التددددددددي تقددددددددوم ب ددددددددا الشددددددددركات التاب ددددددددة والمشدددددددداريع  

 المشتركة :
 
  أنحمددددددة   وف اليددددددة تشددددددغيل   ف دددددد  وتقيددددددي  تصددددددمي  وتنفيدددددد   •

الداخليدددددة  لدددددى اال تدددددراف بدددددإأرادات الملمو دددددة    الرقابدددددة 
 وهركات المشاريع المشتركة. 

 
ف دددددددد  وتقيددددددددي  واختبددددددددار سياسددددددددات محاسددددددددبة اإلأددددددددرادات   •

تركة مقابددددددددددل  اريع المشدددددددددد للملمو ددددددددددة وهددددددددددركات المشدددددددددد 
متطلبدددددات الم ددددداأير الدوليدددددة إل دددددداد التقدددددارير الماليدددددة ،  

  الم دددداأير الم مددددول ب ددددا فددددي القطدددداع وف منددددا لل مددددال و 
  ات الصلة. 

 
مراج ددددددة هددددددروط  قددددددود  أددددددرادات الملمو ددددددة وهددددددركات   •

 المشاريع المشتركة مع  م ئ ا. 
 
للتحقدددددق مدددددا حددددددوث ودقدددددة    تفصددددديلية   ات  جدددددراء اختبدددددار  •

 . مختارة   م ام ت اإلأرادات  لى أساس  ينة 
 
مددددددا    مصدددددددر كددددددل  ل إجراء تحليلددددددي مو ددددددو ي  بدددددد   القيددددددام  •

تحدأدددددددددد أي انحرافدددددددددات    بغدددددددددر  اإلأدددددددددرادات    مصدددددددددادر 
 ددددددا التوق دددددات بندددددداء"  لدددددى ف دددددد  كدددددل  مليددددددة    جو ريدددددة 

 . مصدر ما مصادر اإلأرادات   كل   وإجراءات  مل 
 
تأكيددددد    , مختددددارة    ينددددة   اسدددداس    لددددى   , فحدددد  و الحصددددول   •

               الرئيسددددددددددددديا   ل مددددددددددددد ء ل   الحسدددددددددددددا    كشددددددددددددد  أتضدددددددددددددما  
ومطابقت دددددددا  المشددددددتركة  المشدددددداريع  للملمو ددددددة وهددددددركات  

 السل ت المحاسبية.   مع 
 

تقيددددي  اإلفصددددداحات المت لقدددددة بددددداإلأرادات لتحدأدددددد مدددددا   ا   •
كانددددت متوافقددددة مددددع متطلبددددات الم دددداأير الدوليددددة للتقددددارير  

 المالية. 
 

 



 

 

 

 الحسابات المستقل )تتمة(تقرير مدقق 

 معلومات أخرى 
 

 ن اإلدارة  ي المسةولة  ا الم لومات ايخر . تتكون الم لومات ايخر  ما تقرير مللح اإلدارة، ولكا ال تتضما البيانات المالية  
 لى التقرير السنوي ال ي   ال ي ت  الحصول  ليه قبل تاري  تقرير مراق  الحسابات باإل افة ،الموحدة وتقرير مراق  الحسابات حول ا 

 .نتوقع الحصول  ليه ب د  ل  التاري 
 

 . ن رأأنا حول البيانات المالية الموحدة ال يغطي الم لومات ايخر ، حيث  ننا ال نبدي أي تأكيد أو  ستنتاج حول ا
 

يخر  الم رفة أ  ه، وب ل ، نقوم بتحدأد فيما  فيما أت لق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، تتمثل مسةوليتنا باإلط ع  لى الم لومات ا
   ا كانت   ه الم لومات ايخر  غير متوافقة جو ريا" مع البيانات المالية الموحدة أو الم رفة التي حصلنا  لي ا أثناء قيامنا بأ مال

 .التدقيق، أو تل  التي أتضح بطريقة أخر  أن ا تتضما أخطاء جو رية
 

 لى ال مل ال ي قمنا به، بناء"  لى الم لومات ايخر  التي حصلنا  لي ا قبل تاري  تقرير المدقق   ا، أن  نا  بناء"      ا استنتلنا،
 .خطأ جو ري"ا في   ه الم لومات ايخر ، فنحا مطالبون باإلب غ  ا   ه الحقيقة. ليح لدأنا ما نبلغ  نه في   ا الصدد

 
  لنا  لى وجود خطأ جو ري فيه، فنحا مطالبون بإب غ القائميا  لى الحوكمة بايمر. ندما نقرأ التقرير السنوي الكامل،   ا تو 

 
 بالحوكمة عن البيانات المالية الموحدة قائمينالمسؤوليات اإلدارة و 

للتقددددددارير الماليددددددة  ن اإلدارة مسدددددةولة  ددددددا   دددددداد  دددددد ه البياندددددات الماليددددددة الموحددددددة و ر دددددد ا بصدددددورة  ادلددددددة وفقدددددا" للم دددددداأير الدوليدددددة 
ومتطلبدددددات قدددددانون الشدددددركات التلاريدددددة القطدددددري واإلحتفدددددا  بأنحمدددددة الرقابدددددة الداخليدددددة التدددددي ت تبر دددددا  اإلدارة  دددددرورية لغدددددر    دددددداد 

 البيانات المالية الموحدة بصورة  ادلة خالية ما أخطاء جو رية، سواء كانت ناهئة  ا احتيال أو خطأ.
 

اإلدارة مسدددددةولة  دددددا تقيدددددي  قددددددرة الملمو دددددة  لدددددى اإلسدددددتمرارية واإلفصددددداح، متدددددى كدددددان  حددددددة، فدددددإن ندددددد   دددددداد البياندددددات الماليدددددة المو 
 لددددد  مناسدددددبا"،  دددددا ايمدددددور المت لقدددددة باإلستمراريددددددة وإ تمددددداد مبددددددددددأ اإلسدددددتمرارية المحاسدددددبي، مدددددا لددددد  تندددددوي اإلدارة تصدددددفية الملمو دددددة 

 .ب ل  أو  يقاف أنشطت ا، أو ال أوجد لدأ ا بدأل واق ي اال القيام
 

  ا اإلهراف  لى  ملية   داد التقارير المالية للملمو ة.ولون مسة الحوكمة  لى   القائميا ن 
 

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

أخطدددددداء  ن غاأتنددددددا تتمثددددددل بالحصددددددول  لددددددى تأكيددددددد م قددددددول فيمددددددا   ا كانددددددت البيانددددددات الماليددددددة الموحدددددددة خاليددددددة بصددددددورة  امددددددة مددددددا 
جو ريدددددة، سدددددواء كاندددددت ناهدددددئة  دددددا احتيدددددال أو  دددددا خطدددددأ، وإ ددددددار تقريدددددر المددددددقق الددددد ي يشدددددمل رأأندددددا. ان التأكيدددددد الم قدددددول  دددددو 
ت وفقدددددا" للم ددددداأير الدوليدددددة للتددددددقيق سدددددوف تكشددددد  دائمدددددا" أي  مسدددددتو   دددددالي مدددددا التأكيدددددد، وال يضدددددما أن  مليدددددة التددددددقيق التدددددي تمدددددّ

ع فيمددددا خطددددأ جددددو ري فددددي حددددال وجددددوده. وقددددد تنشددددأ االخ طدددداء  ددددا اإلحتيددددال أو  ددددا الخطددددأ، وت تبددددر جو ريددددة بشددددكل فددددردي أو م لمددددّ
 .  ا كان ما المتوقع تأثير ا  لى القرارات اإلقتصادية المتخ ة ما المستخدميا بناءا"  لى   ه البيانات المالية الموحدة



 

 

 
 تقرير مدقق الحسابات المستقل )تتمة(

 )تتمة(مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

كلددددزء مددددا  مليددددة التدددددقيق، فإننددددا نمددددارس التقدددددأر الم نددددي ونحدددداف   لددددى الشدددد  الم نددددي طددددوال فتددددرة التدددددقيق، و لدددد  وفقددددا" لم دددداأير 
  :التدقيق الدولية، كما نقوم أيضا" 

ات الماليدددددة الموحددددددة، سدددددواء كاندددددت ناهدددددئة  دددددا احتيدددددال أو  دددددا خطدددددأ، بتحدأدددددد وتقيدددددي  مخددددداطر ايخطددددداء اللو ريدددددة فدددددي البيانددددد  •
بالتصددددددمي  وإنلددددددات  جددددددراءات التدددددددقيق المناسددددددبة لتلدددددد  المخدددددداطر والحصددددددول  لددددددى أدلددددددة تدددددددقيق كافيددددددة ومناسددددددبة لتددددددوفر أساسددددددا" 

تيددددال لرأأنددددا. ان مخدددداطر  دددددم اكتشدددداف خطددددأ جددددو ري ندددداتج  ددددا االحتيددددال تفددددوق تلدددد  الناتلددددة  ددددا الخطددددأ، حيددددث يشددددمل اإلح
  .التواطة، التزوير، الح ف المت مد، سوء التمثيل أو تلاوت نحام الرقابة الداخلي

بددددداإلط ع  لدددددى نحدددددام الرقابدددددة الدددددداخلي  ات الصدددددلة بالتددددددقيق مدددددا أجدددددل تصدددددمي   جدددددراءات تددددددقيق مناسدددددبة حسددددد  الحدددددروف،  •
  .ولكا ليح بغر   بداء رأي حول ف الية الرقابة الداخلية

دة مددددددا قبددددددل بتقيددددددي  م ءمددددددة السياسددددددا • ت المحاسددددددبية المتب ددددددة وم قوليددددددة التقدددددددأرات المحاسددددددبية واإليضدددددداحات المت لقددددددة ب ددددددا الم ددددددّ
 .اإلدارة

بإسددددتنتاج مدددددد  م ءمدددددة  سدددددتخدام اإلدارة لمبددددددأ اإلسدددددتمرارية المحاسدددددبي، وبندددداءا"  لدددددى أدلدددددة التددددددقيق التدددددي تددددد  الحصدددددول  لي دددددا،  •
داث أو ظدددددددروف قددددد تثيددددر هددددكوكا" جو ريددددة حددددول قدددددرة الملمو ددددة فددددي حددددال وجددددود حالددددة جو ريددددة مددددا  دددددم التدددديقا مت لقددددة بأحدددد 

 لددددى اإلسددددتمرار. وفددددي حددددال اإلسددددتنتاج بوجددددود حالددددة جو ريددددة مددددا  دددددم التدددديقا، أتوجدددد   لينددددا لفددددت اإلنتبدددداه فددددي تقريرنددددا  لددددى 
ة أتوجددددد  اإليضددددداحات  ات الصدددددلة الدددددواردة فدددددي البياندددددات الماليدددددة الموحددددددة، أو، فدددددي حدددددال كاندددددت  ددددد ه اإليضددددداحات غيدددددر كافيددددد 

 لينددددا ت دددددأل رأأنددددا.  دددد ا ون تمددددد فددددي  سددددتنتاجاتنا  لددددى أدلددددة التدددددقيق التددددي تدددد  الحصددددول  لي ددددا حتددددى تدددداري  تقريرنددددا. ومددددع  لدددد ، 
 .قد تةدي ايحداث أو الحروف المستقبلية بالملمو ة  لى توق  أ مال الملمو ة  لى أساس مبدأ اإلستمرارية

الماليدددددة الموحددددددة و يكل دددددا والبياندددددات المتضدددددمنة في دددددا، بمدددددا فدددددي  لددددد  اإليضددددداحات، وفيمدددددا   ا تقيدددددي  ال دددددر  الشدددددامل للبياندددددات ب  •
 .كانت البيانات المالية الموحدة تح ر ال مليات وايحداث  ات ال  قة بطريقة تحقق ال ر  ال ادل

الكيانددددددات أو اينشددددددطة التلاريددددددة داخددددددل الحصددددددول  لددددددى أدلددددددة تدددددددقيق كافيددددددة ومناسددددددبة فيمددددددا أت لددددددق بالم لومددددددات الماليددددددة مددددددا  •
 .الملمو ددددة إلبددددداء الددددرأي حددددول البيانددددات الماليددددة الموحدددددة. نحددددا مسددددةولون  ددددا التوجيدددده واإلهددددراف وإجددددراء التدددددقيق للملمو ددددة

  .ق ا رأأنا حول التدقي  ون الوحيد ون نحا المسةولنحل و 
 

بدددددايمور ايخدددددر ، وبمدددددا يخددددد  النطددددداق المخطددددد  للتددددددقيق وتوقيتددددده نقددددوم بالتوا دددددل مدددددع القدددددائميا  لدددددى الحوكمدددددة فيمدددددا أت لدددددق، 
 ونتائله ال امة، بما في  ل  أي خلل جو ري أتبيا لنا ما خ ل تدقيقنا في نحام الرقابة الداخلي.

 

 كمددددددا نقددددددوم بتزويددددددد القددددددائميا  لددددددى الحوكمددددددة ببيددددددان يح ددددددر  متثالنددددددا لقوا ددددددد السددددددلو  الم نددددددي المت لقددددددة باإلسددددددتق لية، والتوا ددددددل
م  ددددد  بخصدددددوال جميدددددع ال  قدددددات وغير دددددا مدددددا ايمدددددور التدددددي يحتمدددددل اإل تقددددداد أن دددددا قدددددد تدددددةثر تدددددأثيرا" م قدددددوال"  لدددددى  سدددددتق ليتنا 

 وإجراءات الحماية  ات الصلة متى كان  ل  مناسبا".
 

ايكبدددر فدددي  مدددا ايمدددور التدددي تددد  التوا دددل بشدددأن ا مدددع القدددائميا  لدددى الحوكمدددة، نقدددوم بتحدأدددد  ددد ه ايمدددور التدددي كدددان ل دددا ايثدددر
تددددددقيق البيانددددددات الماليدددددة الموحدددددددة للسدددددنة الحاليددددددة، والتدددددي ت ددددددد أمدددددور تدددددددقيق رئيسدددددية. نقددددددوم باإلفصددددداح  ددددددا  ددددد ه ايمددددددور فددددددي 
تقريرنددددددا حددددددول التدددددددقيق  ال   ا حددددددال القددددددانون أو اينحمددددددة دون اإلفصدددددداح ال لنددددددي  ن ددددددا، أو  ندددددددما نقددددددرر فددددددي حدددددداالت نددددددادرة 

ا فددددي تقريرنددددا فددددي حددددال ترتدددد   لددددى اإلفصدددداح  ندددده  واقدددد  سددددلبية قددددد تفددددوق المنف ددددة للغايددددة، أال أددددت  اإلفصدددداح  ددددا أمددددر م ددددي 
 ال امة المتحققة منه.



 

 

 
 تقرير مدقق الحسابات المستقل )تتمة(

 
 تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى 

 
 ألي:باإل افة   لي  ل  ووفق لمتطلبات قانون الشركات التلارية القطري فإننا نفصح  ما 

برأأنددددا أيضددددا"، أن الملمو ددددة تحددددتف  بسددددل ت محاسددددبية منتحمددددة، كمددددا تدددد  التحقددددق المددددادي مددددا المخددددزون  لددددى النحددددو الواجدددد   •
 وأن محتويات تقرير مللح اإلدارة تتوافق مع البيانات المالية للملمو ة.

 .لقد حصلنا  لى جميع الم لومات والتو يحات التي ا تبرن ا  رورية للتدقيق •

وأندددده، وفدددددي حدددددود الم لومدددددات التددددي تدددددوافرت لددددددأنا، لدددد  تقدددددع خدددد ل السدددددنة الماليدددددة مخالفددددات يحكدددددام قددددانون الشدددددركات التلاريدددددة  •
القطددددددري الم مددددددول ب ددددددا أو يحكددددددام النحددددددام ايساسددددددي للشددددددركة  لددددددى وجدددددده قددددددد أددددددةثر بشددددددكل جددددددو ري فددددددي أداء الملمو ددددددة أو 

 مركز ا المالي الموحد.
 

 قطر   –في الدوحة 
 2023  فبراير 9

 ديلويت آند توش   ا
 فـــــرع قــطــــــر

 

 مـدحـت صالـحــه 
 شـريــك

 ( 257سجل مراقبي الحسابات رقم )
سجل مدققي الحسابات لدى هيئة قطر 

 ( 120156لألسواق المالية رقم )
 

 



 .م.ع.ق.ش  قطر صناعات شركة 

  الموحد المالي المركز بيان

2022ديسمبر  31في  كما  
 

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا" ال أتلزأ ما   ه البيانات المالية الموحدة 
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 ديسمبر   31كما في   
 2021 2022 إيضاح   
 ريال قطري ال   ألف ريال قطري   

    الموجودات 
    الموجودات غير المتداولة 
 12,695,877 11,685,109 7 ممتلكات ومصانع وم دات 

 -- 192,374 7 سل  المشروع الرأسمالي 
 1,577,311 601,890,0 8 استثمارات في هركات تميلة 

 6,822,599 597,096,5 9 في مشاريع مشتركة استثمار
 -- 35,060 10 المقّدراالستثمار 

 186,902 205,372 11 ات حق استخدام الموجود
 1,723 21,60  رسوم الترخي  -موجودات غير ملموسة 

 21,284,412 21,106,136  المجودات غير المتداولة إجمالي 
    الموجودات المتداولة 

 2,004,231 3,104,908 13 مخزون 
 4,584,170 3,477,382 14 مدأنة أخر   و م  م  تلارية 

 348,510 397,118 12 موجودات مالية بالقيمة ال ادلة ما خ ل الربح أو الخسارة 
 4,606,901 9,735,354 5 نقد وأر دة لد  البنو  

 9,479,477 7,183,864 6 ودائع ثابتة
 21,023,289 23,898,626  إجمالي الموجودات المتداولة 

 42,307,701 45,004,762  إجمالي الموجودات 
    حقوق الملكية والمطلوبات     

    حقوق الملكية 
 6,050,000 6,050,000 15 رأس المال 

   195,856 271,059 16 احتياطي قانوني
 )4,810( )8,156( 16 احتياطي التحوط 

 )8,814( )49,728( 16 احتياطي آخر 
 33,261,035 35,739,722  أرباح مدورة

 39,493,267 42,002,897  مساهمي الشركة األمالعائدة لحقوق الملكية 
 17,021 16,651  حقوق غير مسيطرة 

 39,510,288 42,019,548  إجمالي حقوق الملكية 
    المطلوبات     

    المطلوبات غير المتداولة 
 291,827 295,247 11 مطلوبات  قود  يلار

 432,102 465,977 19 الخدمة للموظفيامخص  مكافأة ن اية 
 723,929 761,224  المطلوبات غير المتداولة إجمالي 

    المطلوبات المتداولة     
 1,990,966 2,132,188 20  م   تلارية و م  دائنة أخر  

 81,849 91,012 11 مطلوبات  قود  يلار
 669 790 23  ريبة الدخل مستحقة الدفع 

 2,073,484 2,223,990  المتداولة   المطلوباتإجمالي 
 2,797,413 2,985,214  إجمالي المطلوبات 

 42,307,701 45,004,762  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 
 

 2023فبراأر    9وت  ا تماد ا والمصادقة  لي ا ما قبل مللح اإلدارة في    ملمو ةالت    داد   ه البيانات المالية الموحدة ما قبل  
 ووق ت نيابة  ن   ما قبل:

_______________________ _________________________ 
 مللح اإلدارة   ضو   رئيح مللح اإلدارة وال ضو المنتد     

 ما قبل مدقق الحسابات يغرا  الت ريف فق . اوختم ت  ا تماد   ه البيانات ما قبل الملمو ة 



 
 

 صناعات قطر ش.م.ع.ق. شركة 
  بيان الربح أو الخسارة الموحد

      2022ديسمبر 31للسنة المنت ية في 
 

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا" ال أتلزأ ما   ه البيانات المالية الموحدة 
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 ديسمبر   31السنة المنتهية في    

 2021 2022 إيضاح   

 الف ريال قطري  ألف ريال قطري   
    
    

 14,169,123  18,793,594 24  أرادات 
 )8,164,794(  (12,671,613) 25   المبي اتتكلفة 

 6,004,329   6,121,981  مجمل الربح  
    

 )712,168(  (679,747) 28 مصاريف  مومية وإدارية 
 )59,285(  (68,416)  مصاريف بيع وتوتيع 

 2,479,297  2,460,433 9 حصة ما  افي نتائج استثمار في مشاريع مشتركة
 105,329  427,855 8 حصة ما  افي نتائج استثمار في هركات تميلة

 229,284  476,470 27  ستثمارات  أرادات 
 )25,349(  (23,650)  تكلفة التمويل
 69,329  101,228 26 صافي بال -  أرادات أخر  

 8,090,766   8,816,154  الربح قبل الضريبة 
 )669(  (790) 23  ريبة الدخل 

 8,090,097 8,815,364  ربح السنة 
    

    :ُينسب إلى
 8,088,978    8,814,654  مسا مي الشركة ايم
 1,119 710  حقوق غير مسيطرة 

  8,815,364  8,090,097 
    عائد السهم  

  1.34 1.46 22 العائد األساسي والمخفف  للسهم الواحد )ريال قطري للسهم الواحد(
 
 
 
 
 

  

 مدقق الحسابات يغرا  الت ريف فق . ما قبل اختم ت  ت    داد   ا البيان ما قبل الملمو ة و 
 

  



 
 شركة صناعات قطر ش.م.ع.ق.
 بيان الدخل الشامل ايخر الموحد  

      2022ديسمبر 31للسنة المنت ية في 
  

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا" ال أتلزأ ما   ه البيانات المالية الموحدة 
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 من قبل مدقق الحسابات ألغراض التعريف فقط.  اختمه تمتم إعداد هذا البيان من قبل المجموعة و
 

 

 ديسمبر   31السنة المنتهية في    

 2021 2022 إيضاح  
 ال  ريال قطري  الف ريال قطري   
    
    

 8,090,097  8,815,364  ربح السنة
    خر الدخل الشامل اال

    والخسارة  الربح إلى الحقا تصنيفهالن يعاد  بنود
    الحصة في الدخل الشامل اآلخر ما استثمارات في الشركات التاب ة 

 2,853 ( 24,050) 19 )الخسارةك / الربح  لى  لتزام المنافع المحددة  افي
    استثمارات في مشاريع مشتر  ا الحصة في الدخل الشامل اآلخر م

)الخسارةك / الربح  لى  لتزام المنافع المحددة  افي
 

 ما التزام المنافع المحددة  ة افي الخسائر غير المحقق

9 (16,864 ) )894( 
    بنود قد تصنف الحقا ضمن الربح أو الخسارة 

    الدخل الشامل اآلخر ما استثمارات في هركات تميلة في  الحصة

 1,903 ( 3,346) 8 الحركة في تحوطات التدفق النقدي

 3,862  ( 44,260)  للسنة  الدخل الشامل اآلخر/  ى خر اآل ةالشامل )الخسارة(
 8,093,959 8,771,104  إجمالي الدخل الشامل للسنة 

    
    :على العائد

 8,092,840 8,770,394  مسا مي الشركة ايم
 1,119 710  حقوق غير مسيطرة 

  8,771,104 8,093,959 
    



 .ق..عشركة صناعات قطر ش.م
  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 

                                                       2022ديسمبر 31المنت ية في للسنة 
 

 

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا" ال أتلزأ ما   ه البيانات المالية الموحدة
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 إيضاح  
 رأس 

قانوني  احتياطي المال   أرباح مدورة  احتياطي آخر  احتياطي التحوط  
ي  ممساهلالعائد 

 الشركة االم 
حقوق غير 

 االجمالي  مسيطرة

  
 ألف ريال 
 قطري 

 ألف ريال 
 قطري 

 ألف ريال 
 قطري 

 ألف ريال 
 ألف ريال قطري  قطري 

 ألف ريال 
 قطري 

 ألف ريال 
 قطري 

 ألف ريال 
 قطري 

 33,613,003 17,072 33,595,931 27,386,504 (10,773) (6,713) 176,913 6,050,000  2021يناير  1الرصيد في           
  8,090,097  1,119  8,088,978 8,088,978 -- -- -- --  ربح السنة  

  3,862 -- 3,862 --  1,959 1,903 -- --  الدخل الشامل اآلخر للسنة 
  41,706,962  18,191  41,688,771  35,475,482    (8,814)  (4,810) 176,913 6,050,000  اإلجمالي 

  (1,997,670)  (1,170)  (1,996,500)  (1,996,500) -- -- -- --  2020توتي ات ايرباح الم لنة لل ام           
د   اينشطة  المسا مة لصندوق 

  (199,004) --  (199,004) (199,004) -- -- -- -- 16 الريا ية واإلجتما ية
 -- -- --  (18,943) -- --  18,943 -- 17 المحول  لى االحتياطي القانوني

  39,510,288 17,021 39,493,267  33,261,035  (8,814)  (4,810) 195,856 6,050,000    2021ديسمبر   31الرصيد في 
 39,510,288 17,021 39,493,267 33,261,035 (8,814) (4,810) 195,856 6,050,000  2022يناير  1الرصيد في           

 8,815,364 710 8,814,654 8,814,654 -- -- -- --  ربح السنة
 (44,260) -- (44,260) -- (40,914) (3,346) -- --  الدخل الشامل اآلخر للسنة 

 48,281,392 17,731 48,263,661 42,075,689 (49,728) (8,156) 195,856 6,050,000  اإلجمالي 
          

 (6,051,080) (1,080) (6,050,000) (6,050,000) -- -- -- --  2021توتي ات ايرباح الم لنة لل ام 
المسا مة لصندوق د   اينشطة  

 (210,764) -- (210,764) (210,764) -- -- -- -- 17 الريا ية واإلجتما ية

 16 المحول  لى االحتياطي القانوني
 
 

-- 75,203 -- -- (75,203) -- -- -- 
 42,019,548 16,651 42,002,897 35,739,722 (49,728) (8,156) 271,059 6,050,000  2022ديسمبر   31الرصيد في 

   
 

       
 ت    داد   ا البيان ما قبل الملمو ة وت  ختمه ما قبل مدققو الحسابات يغرا  الت ريف فق .



 .ق.ع.م.ش قطر صناعات شركة
 الموحد النقدية التدفقات بيان
 2022 ديسمبر 31 في المنت ية للسنة

 

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا" ال أتلزأ ما   ه البيانات المالية الموحدة 
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 ديسمبر   31السنة المنتهية في    

 2021 2022 إيضاح  
 ال  ريال قطري  الف رياال قطري   
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 8,090,766  8,816,154    قبل الضريبة ربح السنة 

    تعديالت :
  است    ممتلكات و مصانع و م دات وإطفاء ا ول

 1,413,063 1,467,276 7 غير ملموسة
 36,683 30,709 11  طفاء حق استخدام الموجودات  

 49,521 62,145 19 مخص  مكافآت ن اية الخدمة للموظفيا 
 )2,479,297(  (2,460,433) 9 حصة ما  افي نتائج استثمارات في مشاريع مشتركة

 )105,329(  (427,855) 8 حصة ما  افي نتائج استثمارات في هركات تميلة
 94,547  21,818  استب اد ممتلكات ومصانع وم داتالخسارة ما 

أرباح ما موجودات مالية بالقيمة ال ادلة ما  نصبةأ
72 خ ل الربح أو الخسارة    (15,588)  )13,196( 

 1,722  (229)  مخص  خسائر ائتمانية متوق ة /) كحك 
أرباح القيمة ال ادلة ما الموجودات المالية بالقيمة 

 )143(  (48,608)  خ ل الربح أو الخسارة ال ادلة ما 
 25,349 23,650  تكالي  التمويل 

 )996( 413  تدني قيمة المخزون  كمخص ) / كح 
 35,744 42,711  مخص  بضا ة متقادمة وبطيئة الحركة 

72  أرادات الفوائد  (460,882)  )216,088( 
 -- (22,038)  أرباح ما ت دأ ت  قد اإليلار

التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس  
 6,932,350   7,029,243  المال العامل 

    التغيرات في رأس المال العامل     
 ك   94,163) (1,143,157)  مخزون 

 ك   2,046,394) 1,144,509   م  مدأنة تلارية وأخر  
 476,739  233,869   م  دائنة تلارية وأخر  

 5,268,532 7,264,464  العمليات النقد الناتج من 
 )48,021(  (55,308)  مدفو ات ن اية الخدمة  
 ك 1,747) (669)  مدفو ات  ريبة الدخل 

 )48,855(  (199,004)  اهتراكات الصندوق االجتما ي
   5,169,909  7,009,483  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

 

 البيان ما قبل الملمو ة وت  ختمه ما قبل مدققو الحسابات يغرا  الت ريف فق .ت    داد   ا 
 



 .ق.ع.م.ش قطر صناعات شركة
 الموحد النقدية التدفقات بيان
 2022 ديسمبر 31 في المنت ية للسنة
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 ديسمبر   31السنة المنتهية في    

 2021 2022 ايضاحات  
 ري ال  ريال قط الف رياال قطري   

    التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية 
 8,769 228  متحص ت ما استب اد ممتلكات ومصانع وم دات

  (494,595) ( 598,963) 7   افات لممتلكات ومصانع وم دات 
 -- )192,374( 7 مبالغ مدفو ة مقدما" ي مال رأسمالية قيد التنفي ش

 5,000  111,760 8 توتي ات أرباح مستلمة ما استثمارات في هركة تميلة 
 -- ( 35,060)  االستثمار المقدر

توتي ات أرباح مستلمة ما موجودات مالية بالقيمة ال ادلة ما خ ل  
  13,196 15,588 27 الربح أو الخسارة  

 2,571,304 2,169,609 9 توتي ات أرباح مستلمة ما استثمارات في مشاريع مشتركة
  (2,533,512) 2,295,613 6 الحركة في الودائع الثابتة

  132,288 422,226   أرادات فائدة مقبو ة 
 (297,550) 4,188 ,627  صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( عن األنشطة االستثمارية 

    
    التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية 

 (26,715) --   افي الحركة في قرو  است م ايمانة
  (19,812) )13,729(  مدفو ات مصروف الفوائد لمطلوبات  قو د اإليلار 
  (24,705) )20,208(  مدفو ات المبلغ ايساسي لمطلوبات  قود اإليلار

  (5,537)   )1,282(  تكالي  التمويل المدفو ة
  (1,997,670) )6,051,080(  توتي ات أرباح مدفو ة لحاملي حقوق الملكية 

 (2,074,439) )6,086,299(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 
  2,797,920 5,111,811  صافي الزيادة في النقد وشبه النقد     

 1,717,223  4,515,143  النقد وهبه النقد في بداية السنة
  4,515,143 9,626,954 5 النقد وشبه النقد في نهاية السنة 

 

 :بيان التدفق النقدي حول ايضاحات

 النقدية التالية ما قبل الملمو ة  و التي ال تح ر في بيان التدفقات النقدية الموحد :أت   تسليل  اينشطة غير 
 138.96سددددددددتخدام موجددددددددودات ومطلوبددددددددات اإليلددددددددار بمبلددددددددغ ال   ددددددددافي ، ا ترفددددددددت الملمو ددددددددة بحددددددددق 2022• خدددددددد ل سددددددددنة 

 مليون ريال قطريك.   1.94:  2021مليون ريال قطري )

، ا ترفددددددت الملمو ددددددة بت دددددددأ ت  قددددددود اإليلددددددار ممددددددا أد   لددددددى تخفددددددي  حددددددق اسددددددتخدام الموجددددددودات  2022 سددددددنة• خدددددد ل 
مليددددددددون  111.82مليددددددددون ريددددددددال قطددددددددريك و  3.20: 2021مليددددددددون ريددددددددال قطددددددددري ) 89.78ومطلوبددددددددات اإليلددددددددار بمبلددددددددغ 

 مليون ريال قطريك  لى التوالي.  3.64:  2021ريال قطري )
 

 ختمه ما قبل مدققو الحسابات يغرا  الت ريف فق . ت الملمو ة و ت    داد   ا البيان ما قبل 



 
 .ق.ع.م.ش قطر صناعات شركة
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 الشركة  عن معلومات .1
وفقددا" لقددانون  2003أبريددل  19قطريددة تأسسددت فددي دولددة قطددر فددي  ددنا ات قطددر ش.م.ع.ق. )"الشددركة"ك  ددي هددركة مسددا مة  امددة 

، و لدد  لمدددة 2015لسددنة  11قانون الشركات التلارية القطددري رقدد  حل محله وال ي  ،2002 ك لسنة5الشركات التلارية القطري رق  )
سدد   الشددركة مدرجددة فددي بور ددة الصادر  ا وتارة التلارة والصنا ة بدولة قطددر.  ن أ 2003ك لسنة  33سنة بموج  القرار رق  )  50

 قطر. يقع مكت  الملمو ة المسلل في الدوحة، دولة قطر.
 

 ت مل  نا ات قطر وهركات ا التاب ة ومشاري  ا المشتركة )يشار  لي   جمي ا" بد "الملمو ة"ك بشكل أساسي في دولة قطر.  
 

تلفددة: البتروكيماويددات وايسددمدة والصددل . وقددد تدد  مددا خدد ل هددركات الملمو ددة، ت مددل  ددنا ات قطددر فددي ث ثددة قطا ددات رئيسددية مخ
. فيما ألددي  يكددل الملمو ددة والدد ي تدد   دراجدده فددي  دد ه 31اإلفصاح  ا المزيد ما الم لومات  ا أنشطة الملمو ة في اإليضاح رق  

 الم لومات المالية الموحدة:
 

 نسبة الملكية  بلد التأسيس  نوع العالقة  
   2022 2021 

 % 100 %100 قطر  هركة تاب ة هركة قطر ستيل )ش.م.ق.خ.ك 

 هركة تاب ة دبيك –المنطقة الحرة هركة قطر ستيل )
اإلمارات ال ربّية 

 % 100 %100 المتحدة
 % 100 -- قطر  هركة تاب ة هركة قطر ستيل ل ستثمارات الصنا ية ش.خ.و 

 % 100 %100 قطر  هركة تاب ة هركة قطر للسمدة الكيماوية )قافكوك 
 % 70 %70 قطر  هركة تاب ة هركة الخليج للفورمالد اأد )ش.م.ق ك

 % 100 %100 قطر  هركة تاب ة هركة قطر للمي ميا  
 

لشركات المشاريع المشتركة والشركات الزميلة  كما تتضما البيانات المالية الموحدة الحصة ما الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
 التالية باستخدام طريقة حقوق الملكية:

 نسبة الملكية  بلد التأسيس  نوع العالقة  
   2022 2021 

 % 80 % 80 قطر  مشروع مشتر   هركة قطر للبتروكيماويات )قابكوك ش.م.ق.خ. 
هركة قطر لإل افات البترولية المحدودة 

 % 50 % 50 قطر  مشتر  مشروع  ش.م.ق.خ. 
 % 31.03 % 31.03 الس ودية هركة تميلة هركة  ل  ستيل )ش.س.م.ك 

 % 50 % 50 قطر  هركة تميلة هركة قطر لتغلي  الم ادن  .م.م. 
 % 25 % 25 البحريا  هركة تميلة هركة فوال  القابضة ش.م.   

 
 
 
 
 
 
 



 
 .ق.ع.م.ش قطر صناعات شركة

   الموحدة المالية اتن البيا حول ايضاحات
 2022 ديسمبر 31 في المنت ية للسنة

 

8 
 

 

 (تتمة) الشركة عن  معلومات  .1

، هددركة مسددا مة قطريددة خا ددة تأسسددت فددي دولددة قطددر و ددي مملوكددة بالكامددل لشددركة سـتيلط(شركة قطـر سـتيل )ش.م.ق.(.() )طقطـر 
 ددنا ات قطددر. تتمثددل اينشددطة الرئيسددية للشددركة فددي تصددنيع قضددبان الصددل  وقضددبان ت زيددز الخرسددانة لبي  ددا فددي ايسددواق المحليددة 

 وأسواق التصدأر.
 

 2003أوليددو  22 ة  ات مسةولية محدودة ومملوكة بالكامددل للشددركة فددي ت  تأسيس ا كشركة تاب  شركة قطر ستيل المنطقة الحرة )دبي(
 وال ئحة التنفي ية ل يئة المنطقة الحرة للبل  لي.   1992لسنة   9وفقا" يحكام قانون دبي رق  

 
 45325  تاب ددة مملوكددة بالكامددل تدد  تسددليل ا وتأسيسدد ا بموجدد  السددلل التلدداري رقدد   شركة قطر ستيل لالستثمار الصناعي ش. شـركة

تدد   فددي دولددة قطددر. قطددر سددتيل ل سددتثمار الصددنا ي تأسسددت كشددركة  ات أغددرا  خا ددة المددت   أسدد   ومصددالح فددي كيانددات أخددر .
 تصفية الشركة خ ل ال ام الحالي.

 
 %100تمتلدد  الملمو ددة  .خا ة تأسست فددي دولددة قطددر ةي هركة مساھمة قطر  )ش.م.ق.(.( )طقافكوط(  ةيماو يشركة قطر لألسمدة الك
 ما أس   هركة قافكو.

 
مبلددغ  جمددالي  EPCC. أبلغ س ر  قد 2022أغسطح  31لبناء مصنع قافكو السابع )ايمونيا السابعك في   EPCCأبرمت قافكو  قد  

 مليون أورو.  548.68مليون دوالر أمريكي و   469.91هامل 
 

% مددا ايسدد   مملوكددة لشددركة قطددر 30% مددا أسدد م ا. و 70، و ددي هددركة تمتلدد  قددافكو نسددبة   شركة الخلـيج للفورمالدهايـد )ش.م.ق(
فددي دولددة قطددر. ت مددل هددركة الخلدديج  26217للصنا ات التحويليددة )ش.م.قك التددي تدد  تسددليل ا وتأسيسدد ا بموجدد  السددلل التلدداري رقدد  

 في  نتاج وبيع خرسانة اليوريا فورمالد اأد.  للفورمالد اأد
 

فددي دولددة  49424، هركة تاب ة مملوكددة بالكامددل تدد  تسددليل ا وتأسيسدد ا بموجدد  السددلل التلدداري رقدد    لميالمين )ش.م.ق(شركة قطر ل
هددركة قطددر للمي مدديا  لددى قددافكو مددا خدد ل  موجددوداتتدددرس الملمو ددة تحويددل  واسددتنادا"  لددى المراج ددة الداخليددة، ،السددنةخدد ل  قطددر.

  ملية اندماج. تلري مراج ة أ مال المي ميا والتأثير المحتمل ل ندماج.
 

 مشددتر  مشددروع وھددي قطددر، دولددة فددي تأسست خا ة ةي ، هركة مساھمة قطر .م.ق.(. )طقابكوط(ش)قابكو(   اتيماو يشركة قطر للبتروك
 عيدد وب   ددنا ة فددي قددابكو نشدداط تمثددلأ ك. %20) بنسددبة)فرنسدداك  اتيدد ماو ي للبتروك توتددال وهددركةك %80) بنسددبة قطددر  ددنا ات هددركة اي بدد 

 .أخر    ةي ماو ي بتروك ومنتلات والھكسان  ا،ي ثلأ   والبولي  ا،ي ثلأ اإل
 

،  ي هركة مسا مة قطرية خا ة تأسست في دولة قطر كمشروع مشتر  بيا هركة شركة قطر لإلضافات البترولية المحدودة )طكفاكط(
ك ومةسسة ال  %15ك وهركة أوكتيا ال المية المحدودة بنسبة )%20ك ومةسسة أوبي  الشرق ايوس  بنسبة )%50 نا ات قطر بنسبة )

يا جزر فيرجيا البريطانية. أتمثل نشاط هركة  ات هخصية ا تبارية تشكلت بموج  قوان   -ك  %15سي واي الشرق ايوس  بنسبة )
 كفال  في  نتاج وتصدأر مادة ) م تي بي ئيك ومادة الميثانول. 

 
والسماح بإ دار ا ما قبل مللح اإلدارة بتاري    2022ديسمبر    31ت  ا تماد   ه البيانات المالية الموحدة للملمو ة للسنة المنت ية في  

 2023فبراأر  9
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 المالية الدولية الجديدة والمعدلة  التقارير  معاييرتطبيق  .2
لة التالية  السياسات المحاسبية المطبقة مع تل  المطبقة في السنة المالية السابقة، بإستثناء الم اأير الدولية للتقارير المالية اللدأدة والم دّ   سق تت 

أناأر    1تبار"ا ما  "ك السارية ا  IFRICالصادرة مةخر"ا ما قبل مللح م اأير المحاسبة الدولية وتفسيرات للنة تفسيرات التقارير المالية الدولية )" 
2022  : 

 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تسري على السنة الحالية  1.2

أناأر    1ت  تطبيق الم اأير الدولية للتقارير المالية اللدأدة والم ّدلة التالية، والتي أ بحت سارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو ب د  
  البيانات المالية. ، في   ه 2022

 

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ 

 من أو بعد 
 اإلهارة  لى اإلطار المفا يمي   -ك  3ت دأ ت  لى الم يار الدولي للتقارير المالية رق  )

ماأو   المحاسبة  2020في  م اأير  مللح  أ در  الم يار  ،  لتحدأث  ت دأ ت  الدولية 
بدال"    2018ك بحيث يشير  لى اإلطار المفا يمي ل ام  3الدولي للتقارير المالية رق  )

تاري     .1989ما  طار  ام   يكون  التي  الت دأ ت  لى ملمو ات اي مال  تسري 
ناأر  أ   1االستحوا   لي ا في أو ب د بداية الفترة السنوية ايولى التي تبدأ في أو ب د  

2022 . 
 

ك، بالنسبة ل لتزامات  3كما أن ا تضي  متطل   لى الم يار الدولي للتقارير المالية رق  ) 
ك، أن يقوم المشتري بتطبيق م يار  37الواق ة في نطاق م يار المحاسبة الدولي رق  )

ك لتحدأد ما   ا كان  نا   لتزام حالي في تاري  االستحوا  37المحاسبة الدولي رق  )
ة يحداث سابقة. بالنسبة للضريبة التي ستكون  ما نطاق تفسير للنة تفسيرات  نتيل

ك، يطبق المشتري تفسير للنة تفسيرات التقارير المالية  21التقارير المالية الدولية رق  )
ك "الضرائ " لتحدأد ما   ا كان الحدث الملزم ال ي أنشأ  نه التزام بدفع 21الدولية رق  )

  .لول تاري  االستحوا الضريبة قد حدث بح
 

ا بأن المشتري أو المستحو  ال ي ترف بالموجودات   أخير"ا، تضي  الت دأ ت بيان"ا  ريح"
 المحتملة التي ت  االستحوا   لي ا في  ملية اندماج اي مال.

 

 2022أناأر  1تبدأ في أو ب د 

الدولي رق  )   - واآلالت والم دات  الممتلكات    -ك  16ت دأ ت  لى م يار المحاسبة 
 المتحص ت قبل االستخدام المقصود

تححر الت دأ ت الخص  ما تكلفة أي بند ما بنود الممتلكات واآلالت والم دات أي  
ا ل ستخدام،   متحص ت ما بيع البنود التي ت   نتاج ا قبل أن يصبح   ا اي ل متاح"

والحالة ال تمة له ليكون قادر"ا  لى أي المتحص ت أثناء  حضار اي ل  لى الموقع  
ال مل فيه بالطريقة التي قصدت ا اإلدارة. وبالتالي، ت ترف المنشأة بمتحص ت المبي ات 
  ه والتكالي   ات الصلة في الربح أو الخسارة. تقيح المنشأة تكلفة   ه البنود وفق"ا  

 .المخزون  –ك  2للم يار المحاسبي الدولي رق  )
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 )تتمة(  التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة معاييرتطبيق  .2
 )تتمة( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تسري على السنة الحالية 2.1

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ  

 من أو بعد 
( رق   الدولي  المحاسبة  م يار  والم دات    -ك  16ت دأ ت  لى  واآلالت    - الممتلكات 

 )تتمةك  المتحص ت قبل االستخدام المقصود
تو ح الت دأ ت أيضا" م نى "اختبار ما   ا كان اي ل ي مل بشكل  حيح". يحدد 

ك اآلن تقيي  ايداء الفني والمادي لل ل بحيث يمكا 16لي رق  )م يار المحاسبة الدو 
  .استخدامه في  نتاج أو توريد السلع أو الخدمات، أو تأجير ا لآلخريا، أو يغرا   دارية

 
  ا ل  أت   ر  ا بشكل منفصل في بيان الدخل الشامل، يل  أن تفصح البيانات المالية  

والتكلفة المدرجة في الربح أو الخسارة والتي تت لق ببنود منتلة  ا مبالغ المتحص ت  
بيان   أتضما  متسلسلة  )بنودك  بند  وأي  للمنشأة،  ال ادية  اينشطة  ليست ما مخرجات 

 الدخل الشامل   ه المتحص ت والتكلفة.
 

أت  تطبيق الت دأ ت بأثر رج ي، ولكا فق   لى بنود الممتلكات واآلالت والم دات التي 
 حضار ا  لى الموقع والحالة ال تمة ل ا لتكون قادرة  لى ال مل بالطريقة التي تقصد ا    ت 

في ا  تطبق  التي  المالية  البيانات  الم رو ة في  ايولى  الفترة  بداية  ب د  أو  اإلدارة في 
 .المنشأة الت دأ ت بشكل أولي

 
دأ ت كت دأل للر يد  يل   لى المنشأة اإل تراف بايثر التراكمي للتطبيق المبدئي للت 

االفتتاحي للرباح المّدورة )أو أي مكون آخر ما حقوق الملكية، حس  االقتضاءك في 
 .بداية تل  الفترة ايولى الم رو ة

 

 2022أناأر  1تبدأ في أو ب د 

تكلفة تنفي     - ال قود الممكا خسارت ا    - ك  37ت دأ ت  لى م يار المحاسبة الدولي رق  )
 ال قد

 دأ ت أن "تكلفة الوفاء" بال قد تشمل "التكالي  التي تت لق مباهرة بال قد". تتكون  تحدد الت 
ال قد )ما  ب  ا  للوفاء  التكالي  اإل افية  بال قد ما كل ما  المت لقة مباهرة  التكالي  
تت لق  التي  التكالي  ايخر   الموادك وتخصي   المباهرة أو  ال مالة  ايمثلة  لى  ل  

قود )ما ايمثلة  لى  ل  تخصي  رسوم االست    لد بند ما الممتلكات مباهرة بتنفي  ال 
   .واآلالت والم دات المستخدمة في تنفي  ال قدك

 
تنطبق الت دأ ت  لى ال قود التي ل  تِ  المنشاة ب د بلميع  لتزامات ا في بداية فترة  

ال أت  ت دأل اير دة التقرير السنوي التي تطبق في ا المنشأة الت دأ ت أوال".  لى أن  
بدال" ما  ل ، يل   لى المنشأة اإل تراف بايثر التراكمي لتطبيق الت دأ ت  المقارنة.

الملكية،  أو  نصر آخر ما حقوق  المّدورة  االفتتاحي للرباح  للر يد  مبدئي"ا كت دأل 
 في تاري  التطبيق المبدئي.  حس  االقتضاء 

 2022أناأر  1تبدأ في أو ب د 
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 التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )تتمة(  معاييرتطبيق  .2
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تسري على السنة الحالية )تتمة(  2.1

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ 

 من أو بعد 
  2020 - 2018دورة التحسينات السنوية للم اأير الدولية للتقارير المالية 
 تتضما التحسينات السنوية ت دأ ت  لى أرب ة م اأير:

 
 ول مرة ك: ا تماد الم اأير الدولية التقارير المالية ي1الم يار الدولي التقارير المالية رق  )

التي   التاب ة  الت دأل   فاء"ا   افي"ا للشركة  المالية أوفر  للتقارير  الدولية  الم اأير  ت تمد 
التراكمية. نتيلة ل  ا  ب د الشركة ايم فيما أت لق بمحاسبة فروق س ر الصرفيول مرة 

:  1للتقارير المالية  الت دأل، يمكا للشركة التاب ة التي تستخدم اإل فاء في الم يار الدولي  
)أك أن تختار قياس فروق س ر الصرف التراكمية للميع ال مليات ايجنبية بالقيمة   16د  

الدفترية التي سيت  تضمين ا في البيانات المالية الموحدة للشركة ايم،  لى أساس تاري   
ء ت دأ ت  لى انتقال الشركة ايم  لى الم اأير الدولية للتقارير المالية،   ا ل  أت   جرا 

 جراءات التوحيد وتأثيرات اندماج اي مال التي استحو ت في ا الشركة ايم  لى الشركة 
التاب ة. أتوفر خيار مماثل لشركة تميلة أو مشروع مشتر  يستخدم اإل فاء في الم يار  

 )أك. 16: د 1الدولي للتقارير المالية 
 

 2022أناأر  1تبدأ في أو ب د 
 
 
 
 
 
 

في المائة" لتقيي     10رسوم "  –ك: ايدوات المالية  9الم يار الدولي للتقارير المالية رق  ) 
 ما   ا كان سيت   لغاء اإل تراف بالتزام مالي

" اختبار  تطبيق  أنه  ند  الت دأل  سيت   لغاء    10أو ح  كان  ما   ا  لتقيي   المائة"  في 
وم المدفو ة أو المستلمة بيا المنشأة  اإل تراف بالتزام مالي، فإن المنشأة تشمل فق  الرس

)المقتر ك والمقر ، بما في  ل  الرسوم المدفو ة أو المستلمة ما قبل أي ما المنشأة 
أو المقر  نيابة  ا اآلخر. أت  تطبيق الت دأل بأثر مستقبلي  لى الت دأ ت والتبادالت  

 ت دأل يول مرة. التي تحدث في أو ب د التاري  ال ي تقوم فيه المنشأة بتطبيق ال
 

 ك:  قود اإليلار16الم يار الدولي للتقارير المالية رق  ) 
الت دأل  نحر"ا ين  المستأجرة.  ال قارات  تحسينات  لسداد  التو يحي  الرس   الت دأل  أزيل 

أت لق فق  بمثال تو يحي، ف  أوجد تاري    16 لى الم يار الدولي للتقارير المالية رق  
 سريان م كور.  

 
 ك:  قود اإليلار16الم يار الدولي للتقارير المالية رق  ) 

التو  الرس   الت دأل  الت دأل أزيل  نحر"ا ين  المستأجرة.  ال قارات  تحسينات  لسداد  يحي 
أت لق فق  بمثال تو يحي، ف  أوجد تاري    16 لى الم يار الدولي للتقارير المالية رق  

 سريان م كور.  
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 التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )تتمة(  معاييرتطبيق  .2
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تسري على السنة الحالية )تتمة(  2.1

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من 

 أو بعد  
  
 )تتمةك  2020 - 2018التحسينات السنوية للم اأير الدولية للتقارير المالية دورة 

 ك: الزرا ة 41م يار المحاسبة الدولي رق  )
التي تقضي أن تستب د المنشآت   41ألغي الت دأل متطل  م يار المحاسبة الدولي رق   

قياس القيمة   التدفقات النقدية للضرائ   ند قياس القيمة ال ادلة. أةدي   ا  لى مواءمة
المالية مع متطلبات الم يار الدولي للتقارير    41ال ادلة في م يار المحاسبة الدولي  

لقياس القيمة ال ادلة باستخدام تدفقات نقدية متسقة داخلي"ا مع م دالت الخص     13رق   
أا ما تحدأد ما   ا كانوا سيستخدمون التدفقات النقدية وم دالت الخص    وتمكيا الم  دِّ

 خص  الضرائ  أو ما ب د الضريبة وم دالت الخص  يفضل قياس للقيمة ال ادلة.   قبل
أت  تطبيق الت دأل بأثر مستقبلي، أي لقياسات القيمة ال ادلة في أو ب د التاري  ال ي  

 تقوم فيه المنشأة بتطبيق الت دأل يول مرة. 

 

 
 والمعّدلة قيد اإلصدار التي لم تدخل حيز التنفيذ ولم يتم تطبيقها مبكرا  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة   2.2

 الم اأير الدولية للتقارير المالية اللدأدة والم دلة التالية التي ت    دار ا ولكا ل  تدخل حيز التنفي  ب د الملمو ة  ل  تطبق  
يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 أو بعد  
  ك  قود التأميا17الم يار الدولي للتقارير المالية رق  ) 
 قود التأميا )بما في  ل  ت دأ ت أونيو   -  17الم يار الدولي للتقارير المالية رق   

 ك 17 لى الم يار الدولي للتقارير المالية   2021وديسمبر  2020
مبادئ اإل تراف ب قود التأميا وقياس ا    17الم يار الدولي للتقارير المالية رق   يحدد  

رق    المالية  للتقارير  الدولي  الم يار  محل  ويحل  واإلفصاح  ن ا   قود    4و ر  ا 
 .التأميا

 
ا  ام"ا، أت  ت دأله ل قود التأميا  ات    17يحدد الم يار الدولي للتقارير المالية   نمو ج"

ة المباهرة، المو وف  لى أنه ن ج الرسوم المتغيرة. أت  تبسي  النمو ج ميزات المشارك
ال ام   ا ت  استيفاء م اأير م ينة  ا طريق قياس اإللتزام بالتغطية المتبقية باستخدام  

 .ن ج تخصي  ايقساط
 

ما  التأكد  و دم  والتوقيت  المبلغ  لتقدأر  الحالية  االفترا ات  ال ام  النمو ج  يستخدم 
التدفقات النقدية المستقبلية ويقيح بشكل  ريح تكلفة  دم التيقا. يأخ  في اال تبار 

 أس ار الفائدة في السوق وتأثير خيارات و مانات حاملي الوثائق. 
 
 

 2023أناأر   1
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 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )تتمة(  .2
 المالية الجديدة والمعّدلة قيد اإلصدار التي لم تدخل حيز التنفيذ ولم يتم تطبيقها مبكرا  )تتمة(المعايير الدولية للتقارير   2.2

يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من أو   المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
 بعد  

)بما في  ل  ت دأ ت أونيو  قود التأميا  -  17الم يار الدولي للتقارير المالية رق   
 )تتمةك ك17 لى الم يار الدولي للتقارير المالية   2021وديسمبر  2020

أونيو   الم يار  2020في  ت دأ ت  لى  الدولية  المحاسبة  م اأير  ، أ در مللح 
لم اللة المخاوف وتحديات التنفي  التي ت  تحدأد ا    17الدولي للتقارير المالية رق   

. تةجل الت دأ ت تاري  التطبيق المبدئي  17لدولي للتقارير المالية  ب د نشر الم يار ا
)متضمن"ا الت دأ تك  لى فترات التقارير السنوية    17للم يار الدولي للتقارير المالية  

ب د   أو  في  تبدأ  م اأير 2023أناأر    1التي  ، أ در مللح  نفسه  الوقت  وفي   .
ت  الدولية تمدأد اإل فاء المةقت ما  التقارير  المحاسبة  الدولي إل داد  الم يار  طبيق 

ك التي  4)ت دأ ت  لى الم اأير الدولية إل داد التقارير المالية رق  )  9المالية رق   
تمدد تاري   نت اء الص حية الثابت لإل فاء المةقت ما تطبيق الم يار الدولي للتقارير  

رات التقارير السنوية التي   لى فت   4في الم يار الدولي للتقارير المالية    9المالية رق   
 . 2023أناأر  1تبدأ في أو ب د 

 

بأثر رج ي ما ل  يكا  ل  غير   17يل  تطبيق الم يار الدولي للتقارير المالية رق  
 . ملي، وفي   ه الحالة أت  تطبيق ن ج ايثر الرج ي الم دل أو ن ج القيمة ال ادلة

التطبيق ايولي  و البداية فترة   داد التقارير  لغر  متطلبات االنتقال، يكون تاري   
السنوية التي تطبق في ا المنشأة الم يار يول مرة، ويكون تاري  االنتقال  و بداية 

 الفترة التي تسبق مباهرة تاري  التطبيق ايولي.
 

 

( رق   المالية  للتقارير  الدولي  الم يار  المالية  10ت دأ ت  لى  البيانات  الموحدة  ك 
( رق   الدولي  المحاسبة  الشركة   -ك  28وم يار  ما  بالموجودات  المسا مة  أو  بيع 

 المستثمرة  لى الشركة الزميلة أو المشروع المشتر . 
ك وم يار المحاسبة  10تت امل الت دأ ت  لى الم يار الدولي للتقارير المالية رق  )

سا مة في الموجودات بيا  ك مع المواق  التي يكون في ا بيع أو م28الدولي رق  )
المستثمر والشركة الزميلة أو المشروع المشتر .  لى وجه التحدأد، تن  الت دأ ت 
 لى أن ايرباح أو الخسائر الناتلة  ا فقدان السيطرة  لى الشركة التاب ة التي ال  
تحتوي  لى نشاط تلاري في م املة مع هركة تميلة أو مشروع مشتر  أت  المحاسبة 

استخدام طريقة حقوق الملكية، أت  اإل تراف ب ا في بيان ايرباح أو الخسائر  ليه ب 
للشركة ايم فق  في حدود حصة المستثمريا غير  ات الصلة في تل  الشركة الزميلة  
قياس  الناتلة  ا   ادة  والخسائر  ايرباح  فإن  وبالمثل،  المشتر .  المشروع  أو 

ب ة سابقة )التي أ بحت هركة تميلة أو  االستثمارات المحتف  ب ا في أي هركة تا
مشروع مشتر  أت  المحاسبة  ليه باستخدام طريقة حقوق الملكيةك أت  اإل تراف ب ا 
بالقيمة ال ادلة في بيان ايرباح والخسائر للشركة ايم السابقة فق   لى مد  مصالح  

 شتر . المستثمريا غير  ات الصلة في الشركة الزميلة اللدأدة أو المشروع الم

التطبيق  مسمى.  غير  التطبيق  سريان  تاري  
 اإلختياري متاح 
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 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )تتمة(  .2
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة قيد اإلصدار التي لم تدخل حيز التنفيذ ولم يتم تطبيقها مبكرا  )تتمة(  2.2

يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
 من أو بعد 

( رق   الدولي  المحاسبة  م يار  المالية    -ك1ت دأ ت  لى  البيانات  تصني    - ر  
 المطلوبات  لى أن ا متداولة أو غير متداولة

  2020التي ت    درا ا في أناأر     ك1المحاسبة الدولي رق  )تةثر الت دأ ت  لى م يار  
فق   لى  ر  المطلوبات  لى أن ا متداولة أو غير متداولة في بيان المركز المالي 
وليح مبلغ أو توقيت اإل تراف بأي أ ل أو التزام أو دخل أو مصروفات أو الم لومات 

 التي ت  اإلفصاح  ن ا حول تل  البنود. 

الت دأ ت أن تصني  المطلوبات  لى أن ا متداولة أو غير متداولة ي تمد  لى  تو ح  
الحقوق الموجودة في ن اية فترة التقرير، وتحدد أن التصني  ال أتأثر بالتوق ات حول ما 
  ا كانت المنشأة ستمارس حق ا في تأجيل تسوية االلتزام، بتو يح أن الحقوق موجودة  

في ن اية فترة التقرير، وتقدي  ت ريف "التسوية" لتو يح أن   في حالة االمتثال للت  دات
أو  الملكية  حقوق  أدوات  أو  النقد  ما  المقابل  الطرف  التحويل  لى  تشير  لى  التسوية 

، ت  ت دأل م يار المحاسبة الدولي  2022في نوفمبر  الموجودات ايخر  أو الخدمات.
أة االلتزام ب ا فق  في أو قبل فترة  ك لتحدأد أن الت  دات التي يل   لى المنش1رق  )

 التقرير يل  أن تةثر  لى تصني  المطلوبات المقابلة  لى أن ا متداولة أو غير متداولة. 

 ، ي سمح بالتطبيق المبكر2023أناأر   1

مستخدمي   تمكا  التي  االيضاحات  في  الم لومات  اإلفصاح  ا  المنشأة  أت يا  لى 
يمكا أن    التي  مطلوبات غير المتداولة مع الت  دات البيانات المالية ما ف   مخاطر ال

 لى تأجيل   2022أدت ت دأ ت  ام   .تصبح قابلة للسداد في غضون اثني  شر ه ر"ا
ك، تصني  المطلوبات  لى 1تاري  سريان الت دأ ت  لى م يار المحاسبة الدولي رق  )

 ام واحد  لى فترات   داد  لمدة    2020أن ا متداولة أو غير متداولة الصادرة في أناأر  
 ، ويت  تطبيق الت دأ ت بأثر رج ي. 2024أناأر    1التقارير السنوية التي تبدأ في أو ب د  

 

 ر  البيانات المالية وبيان الممارسة  ك1ت دأ ت  لى م يار المحاسبة الدولي رق  ) 
اإلفصاح    – رية  ك الخاال بالم اأير الدولية للتقارير المالية   دار ايحكام اللو 2رق  )

  ا السياسات المحاسبية  
ك ال ي أتطل  1قام مللح م اأير المحاسبة الدولية بت دأل م يار المحاسبة الدولي رق  ) 

ما المنشآت اإلفصاح  ا "سياسات ا المحاسبية اللو رية" بدال" ما "سياسات ا المحاسبية 
راء مزيد ما الت دأ ت  لى  ال امة" مع "م لومات السياسة المحاسبية اللو رية". أت   ج

لشرح كي  يمكا للمنشأة تحدأد سياسة محاسبية جو رية. أت    1م يار المحاسبة الدولي 
ا   افة أمثلة  لى متى ما المحتمل أن تكون السياسة المحاسبية جو رية  .أيض"

ا  رهادات وأمثلة لشرح وإثبات تطبيق " ملية   ولد   الت دأ ت، طور مللح اإلدارة أيض"
ك الخاال  2ي مية النسبية المكونة ما أربع خطوات" المو حة في بيان الممارسة رق  )ا

بالم اأير الدولية للتقارير المالية. أت  تطبيق الت دأ ت  لى م يار المحاسبة الدولي رق   
ك الخاال بالم اأير الدولية 2مستقبلي"ا. ال تحتوي الت دأ ت  لى بيان الممارسة رق  )  1

 مالية  لى تاري  سريان أو متطلبات تحويل.للتقارير ال
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 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )تتمة(  .2
 مبكرا  )تتمة(المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة قيد اإلصدار التي لم تدخل حيز التنفيذ ولم يتم تطبيقها   2.2

يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
 أو بعد  

  
السياسات المحاسبية، التغييرات   –ك  8ت دأ ت  لى م يار المحاسبة الدولي رق  )

 ت ريف التقدأرات المحاسبية   - في التقدأرات المحاسبية وايخطاء 
ك لت ريف  8قام مللح م اأير المحاسبة الدولية بت دأل م يار المحاسبة الدولي رق  )

التقدأرات المحاسبية  لى أن ا "مبالغ نقدية في البيانات المالية تخضع ل دم التأكد ما  
القياس". قد تتطل  السياسات المحاسبية أن أت  قياس البنود الواردة في البيانات المالية 

أي أن السياسة المحاسبية قد تتطل     - لى  دم التأكد ما القياس  بطريقة تنطوي  
 قياس   ه البنود بمبالغ نقدية ال يمكا م ححت ا مباهرة ويل  تقدأر ا بدال" ما  ل .  

 
في مثل   ه الحالة ، تقوم المنشأة بتطوير تقدأر محاسبي لتحقيق ال دف المنصوال 

تطوير التقدأرات المحاسبية استخدام ايحكام  ليه في السياسة المحاسبية. أتضما  
 أو االفترا ات بناء"  لى أحدث الم لومات المتاحة والموثوقة. 

 
ت  ح ف ت ريف التغيير في التقدأرات المحاسبية. ومع  ل  احتف  مللح م اأير  
مع   الم يار  في  المحاسبية  التقدأرات  في  التغييرات  بمف وم  الدولية  المحاسبة 

 الية:اإليضاحات الت 
ال ي تبر التغيير في التقدأر المحاسبي الناتج  ا م لومات جدأدة أو تطورات   •

ا لخطأ    جدأدة تصحيح"
لتطوير  • المستخدم  القياس  أسلو   أو  المدخ ت  أحد  في  التغيير  تأثيرات   ن 

التقدأر المحاسبي  ي تغييرات في التقدأرات المحاسبية   ا ل  تكا ناتلة  ا 
 سابقة تصحيح أخطاء الفترة ال 

 
ك  لى اإلرهادات الخا ة  5-4أ اف مللح م اأير المحاسبة الدولية مثاليا )أمثلة  

ك، المصاح  للم يار. ح ف مللح م اأير 8بتطبيق م يار المحاسبة الدولي رق  )
ا )مثال   ك ينه قد أتسب  في حدوث ارتبا  في  وء  3المحاسبة الدولية مثاال" واحد"

 الت دأ ت.
 

 سمح بالتطبيق المبكر، ي  2023أناأر   1

رق الدولي  المحاسبة  م يار  الدخل    –ك  12)   ت دأ ت  لى  الضرائ     - رائ  
 المةجلة المت لقة بالموجودات والمطلوبات الناهئة  ا م املة واحدة

تقدم الت دأ ت استثناء آخر ما اإل فاء ما اإل تراف ايولي. بموج  الت دأ ت،  
اإل تراف ايولي للم ام ت التي تةدي  لى فروق  ريبية  ال تطبق المنشأة   فاء  

 .مةقتة قابلة للخص  ومتساوية
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 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )تتمة(  .2
 تطبيقها مبكرا  )تتمة(المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة قيد اإلصدار التي لم تدخل حيز التنفيذ ولم يتم   2.2

 يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد   المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
رق الدولي  المحاسبة  م يار  الدخل    –ك  12)   ت دأ ت  لى    -  رائ  

 واحدةالضرائ  المةجلة المت لقة بالموجودات والمطلوبات الناهئة  ا م املة  
 )تتمةك 

  تمادا"  لى قانون الضرائ  الم مول به، قد تنشأ فروق مةقتة متساوية قابلة  
للخص  وخا  ة للضريبة  ند اإل تراف ايولي بموجود ومطلو  في م املة 
ال تمثل  ندماج أ مال والتةثر ال المحاسبة وال الربح الخا ع للضريبة.  لى 

اإل تراف بالتزام  قد اإليلار وما يقابله ما سبيل المثال ، قد أنشأ   ا  ند 
في   16أ ل حق استخدام يطبق الم يار الدولي إل داد التقارير المالية رق  

 تاري  بدء  قد اإليلار. 
 

، أت يا  لى المنشأة   12ب د الت دأ ت  لى م يار المحاسبة الدولي رق   
مع  دراج أي   اإل تراف بموجودات ومطلوبات الضريبة المةجلة  ات الصلة،

موجود  ريبي مةجل يخضع لم اأير االسترداد الواردة في م يار المحاسبة 
 . 12الدولي رق  

 
لم يار  تو يحي"ا  مثاال"  ا  أيض" الدولية  المحاسبة  م اأير  مللح  يضي  

 ال ي يشرح كيفية تطبيق الت دأ ت.  12المحاسبة الدولي رق  
 

التي   الم ام ت  الت دأ ت  لى  فترة  تنطبق  أول  بداية  ب د  أو  في  تحدث 
بداية أقر  فترة مقارنة، ت ترف  مقارنة م رو ة. باإل افة  لى  ل ، في 

 المنشأة بما ألي:
موجود  ريبي مةجل ) لى الحد ال ي يكون فيه ما المحتمل توفر ربح   •

خا ع للضريبة يمكا في مقابله استخدام الفرق المةقت القابل للخص ك 
للميع الفروق المةقتة القابلة للخص  والخا  ة  والتزام  ريبي مةجل  

 للضريبة المرتبطة بما ألي:
 حق استخدام الموجودات وإلتزامات  قود اإليلار −
 يقاف التشغيل والترمي  والمطلوبات المماثلة والمبالغ المقابلة الم ترف   −

 ب ا كلزء ما تكلفة اي ل  ي الصلة 
المبدئي   • للتطبيق  التراكمي  االفتتاحي  ايثر  للر يد  كت دأل  للت دأ ت 

للرباح المدورة )أو أي مكون آخر ما حقوق الملكية ، حس  االقتضاءك 
 في  ل  التاري . 
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 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )تتمة(  .2
 المالية الجديدة والمعّدلة قيد اإلصدار التي لم تدخل حيز التنفيذ ولم يتم تطبيقها مبكرا  )تتمة(المعايير الدولية للتقارير   2.2

 
يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من   المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 أو بعد  
  

المالية رق  ) للتقارير  الدولي  الم يار   قود اإليلار: ت دأ ت ك  16ت دأ ت  لى 
 المستأجر الحق"ا بقياس م ام ت البيع وإ ادة التأجير -لتو يح كيفية قيام البائع  

المستأجر قياس التزامات اإليلار الحق"ا  ا طريق   -تتطل  الت دأ ت ما البائع  
تحدأد "مدفو ات اإليلار" و "مدفو ات اإليلار الم دلة" الناهئة  ا   ادة اإليلار  

ة ال ت ترف بأي مبلغ ما ايرباح أو الخسائر المت لقة بحق االستخدام يحتف  بطريق
المستأجر ما اال تراف في الربح أو الخسارة    -به. ال تمنع المتطلبات اللدأدة البائع  

 بأي مكس  أو خسارة تت لق باإلن اء اللزئي أو الكامل ل قد اإليلار.
 

المستأجر قد ا ترف بربح  لى حق   -البائع  بدون   ه المتطلبات اللدأدة، قد يكون  
االستخدام ال ي يحتف  به فق  بسب    ادة قياس التزام اإليلار ) لى سبيل المثال، 
ال امة في   المتطلبات  تغيير في مدة اإليلارك تطبيق  ب د ت دأل  قد اإليلار أو 

خاال في   ك. قد يكون   ا  و الحال بشكل16الم يار الدولي للتقارير المالية رق  ) 
  ادة اإليلار التي تتضما مدفو ات اإليلار المتغيرة التي ال ت تمد  لى مةهر أو 

 س ر.
 

المستأجر بتطبيق الت دأ ت بأثر رج ي وفق"ا لم يار المحاسبة الدولي   -يقوم البائع  
ك  لى م ام ت البيع وإ ادة التأجير التي ت  الدخول في ا ب د تاري  التطبيق 8رق  )

والتي أت  ت ريف ا  لى أن ا بداية فترة   داد التقارير السنوية التي طبقت ايولي،  
 ك يول مرة.16في ا المنشأة الم يار الدولي للتقارير المالية رق  )
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في   اللدأدة  والت دأ ت  والتفسيرات  الم اأير  تطبيق   ه  أت   أن  اإلدارة  قابلة  تتوقع  تكون  للملمو ة  ندما  الموحدة  المالية  البيانات 

للتطبيق، وقد ال يكون لتطبيق   ه الم اأير والتفسيرات والت دأ ت اللدأدة كما  و مو ح في الفقرات السابقة أي تأثير مادي  لى  
 البيانات المالية الموحدة للملمو ة في فترة التطبيق ايولي. 

 
 المحاسبية الهامة السياسات  .3

 بيان اإللتزام 
وأحكام النحام   ت    داد البيانات المالية الموحدة وفقا" للم اأير الدولية للتقارير المالية وأحكام قانون الشركات التلارية القطري الم مول ب ا 

 . للشركةايساسي 
 

 أساس اإلعداد 
دمج    المستحو   لي ا ما خ لت    داد البيانات المالية الموحدة  لى أساس التكلفة التاريخية، باستثناء ب   الموجودات الم اد تقييم ا  

 .اي مال والموجودات بالقيمة ال ادلة ما خ ل الربح أو الخسارة، والتي أت  قياس ا بالقيمة ال ادلة



 
 .ق.ع.م.ش قطر صناعات شركة

   الموحدة المالية اتن البيا حول ايضاحات
 2022 ديسمبر 31 في المنت ية للسنة

 

18 
 

 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة .3

 )تتمة( اإلعدادأساس 
ت  تقري  جميع الم لومات المالية التي ت   ر  ا  .  ت   ر    ه البيانات المالية الموحدة بالريال القطري، و و ال ملة الوظيفية للملمو ة

 . في   ه البيانات المالية الموحدة  لى أقر  أل  ريال قطري ما ل  أرد خ ف  ل 
 

 أساس التوحيد  
 ا  تتضما البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة والكيانات التي تسيطر  لي ا الشركة )الشركات التاب ة ل اك والتي ت  تشكيل

 :حتى تاري  التقرير كل  ام. تتحقق السيطرة  ندما تتحقق الشركة 

 سيطرة  لى الشركة المستثمر ب ا؛  •

 ي الحصول  لى  وائد متغيرة نتيلة مشاركت ا في أ مال الشركة المستثمر ب ا؛ و م ر ة، أو لدأ ا الحق ف •

 لدأ ا المقدرة  لى  ستخدام نفو  ا، في التأثير  لى  وائد الشركة المستثمر ب ا.  •
 

تقوم الشركة بإ ادة تقيي  فيما   ا كانت تمتل  السيطرة  لى الشركة المستثمر ب ا،   ا كانت  نال  حقائق وظروف تدل  لى وجود  
 تغيرات  لى أحد أو كل ال نا ر الث ثة الم كورة أ  ه. 

 
السيطرة  ندما تمتل  حقوق تصويت كافية لكي  ندما يكون للشركة حقوق تصويت أقل ما ايغلبية في هركة مستثمر ب ا، تتحقق ل ا 

تةثر بشكل  ملي ويكون ل ا المقدرة بشكل منفرد  لى توجيه أنشطة الشركة المستثمر ب ا. تأخ  الشركة ب يا اإل تبار جميع الحقائق  
ى الشركة المستثمر ب ا، حيث والحروف  ات الصلة، في تقيي  فيما   ا كان ل ا أو ل  يكا لدأ ا حقوق تصويت كافية لمنح ا السيطرة  ل

 أتضما  ل  ماألي:

 حل  حقوق التصويت للشركة بالتناس  مع الحل  و الحص  الموت ة بيا مّ   حقوق التصويت ايخر ؛  •

 حقوق التصويت التي أتوقع أن تتملك ا الشركة، حقوق التصويت ايخر  أو ما ايطراف ايخر ؛  •

 حقوق ظ رت ما ترتيبات ت اقدية؛ و •

قائق أو ظروف أخر  تدل  لى أن الشركة تمتل  المقدرة في الوقت الحالي أو ال تمتلك ا، لتوجيه النشاطات  ات الصة  أية ح •
 في الوقت ال ي يل  أن أت  فيه  تخا  القرار، ويتضما  ل  نم  التصويت المتبع خ ل  جتما ات المسا ميا السابقة.

 
شركة  أت  توحيد البيانات المالية للشركة التاب ة  بتداءا" ما حصول الشركة  لى السيطرة في الشركة التاب ة، ويتوق  التوحيد  ندما تفقد ال

ل سيطرت ا  لى الشركة التاب ة.  لى وجه التحدأد، أت   دراج  أرادات ومصاريف الشركة التاب ة التي ت  اإلستحوا   لي ا أو  ستب اد ا خ 
السنة، في بيانات الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة ما تاري  حصول الشركة  لى السيطرة حتى التاري  ال ي تتوق  الشركة فيه  

  ا السيطرة  لى الشركة التاب ة. 
 

 مع السياسات المحاسبية للملمو ة.  ند الضرورة، أت   جراء ت دأ ت  لى البيانات المالية للشركات التاب ة لكي تتوافق سياسات ا المحاسبية  
ت  أت   لغاء جميع م ام ت المت لقة بالموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واالأرادات والمصروفات والتدفقات النقدية التي تمت بيا هركا

 الملمو ة  ند توحيد البيانات المالية.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة .3

 )تتمة( أساس التوحيد 
 ن    ،  ن وجدت ، بشكل منفصل  ا حقوق ملكية الملمو ة في ا.أت  تحدأد الحص  غير المسيطرة في الشركات التاب ة  

،   لت فيةدات  ند اوجو لما   افي  نم  متناسبة  ح ةتمنح مالكي ا    حاليا" الحص  غير المسيطرة والتي  ي حقوق ملكية  
  كة رلهلصافي موجودات ا  لةدل اا  لقأمةا  فيق غير المسيطريا  ولحق  لتناسبيةا  بالح ةأو    لةدل اا  بالقأمةمبدئيا"    قياس ا  نأمك

ب د  ال ادلة.  بالقيمة  المسيطرة  الحص  غير  قياس  أت  مبدئيا"  القياس  لى أساس االستحوا .  اختيار  أت   ب ا.  المستثمر 
ند اإل تراف المبدئي باإل افة  لى  اإلستحوا  ، تكون القيمة الدفترية للحص  غير المسيطرة  ي قيمة تل  الحص   

 حصة الحص  غير المسيطرة في التغيرات ال حقة في حقوق الملكية. 
 

الربح أو الخسارة وكل بند ما بنود الدخل الشامل اآلخر ي ز   لى مالكي الشركة وإلى حقوق الملكية غير المسيطرة. أنس   
 د   ل   لى وجود  لز في ر يد حقوق غير المسيطريا.  جمالي الدخل الشامل  لى حقوق غير المسيطريا حتى لو أ

 
أت  احتسا  التغيرات في حقوق الملمو ة في الشركات التاب ة التي ال أنتج  ن ا فقدان السيطرة كم ام ت حقوق ملكية. 

الشركات    أت  ت دأل القيمة الدفترية لحقوق الملمو ة والحص  غير المسيطرة لكي ت كح التغيرات في حصص ا النسبية في
التاب ة. أت   ثبات أي فرق بيا المبلغ ال ي أت  ما خ له ت دأل الحص  غير المسيطرة وتدرج القيمة ال ادلة للمقابل المدفوع 

 أو المستل  مباهرة في حقوق الملكية وينس   لى حقوق  ملكية مسا مي  الشركة.
 

بربح أو خسارة ما الفرق بيا )أك  جمالي القيمة ال ادلة ما   ندما تفقد الملمو ة السيطرة  لى هركة تاب ة ، أت  اال تراف
والقيمة ال ادلة ما الحص  المحتلزة و) كالقيمة الدفترية السابقة لموجودات )وتتضما الش رةك ومطلوبات   المبالغ المستلمة

بالشركة التاب ة الم ترف ب ا في بنود الدخل غير مسيطرة. أت   حتسا  كل المبالغ المت لقة   الشركة التاب ة وأي حقوق أقلية
باستب اد الموجودات أو المطلوبات المت لقة بالشركة التاب ة مباهرة ) ي   الشامل ايخر  كما لو كانت الملمو ة قد قامت

ة الدفترية حقوق الملكيةك. وتمثل القيمة ال ادلة القيم أ ادت تصنيف ا  لى الربح أو الخسارة أو أت  تحويل ا لصن  آخر ما
 الزميلة أو المشاريع المشتركة.  المبدئية الخا ة بأغرا  المحاسبة ال حقة للحص  المحتلزة كما  و الحال بالشركة

 
 في شركات زميلة وشركات مشروع مشترك   استثمارات

التي يكون للملمو ة في ا نفو   ام، وليست مسيطرة أو ل ا سيطرة مشتركة  لي ا.  ن النفو     ةالشركات الزميلة  ي المنشآ
ال ام  و  بارة  ا نفو  يسمح بالمشاركة في  تخا  القرارات في السياسة المالية والتشغيلية في الشركة المستثمر ب ا ولكنه 

     اليمثل سيطرة أو سيطرة مشتركة  لى تل  السياسات.      
 

 ن المشروع المشتر   و  بارة  ا ترتيبات مشتركة بحيث يكون لد  ايطراف التي لدأ ا سيطرة مشتركة  لى تل  الترتيبات 
تل  الترتيبات المشتركة.  ن السيطرة المشتركة  ي الموافقة الت اقدية للسيطرة المشتركة  لى ترتي    موجوداتحقوقا" في  افي  

نال  قرارات يل   تخا  ا حول اينشطة  ات الصلة تتطل  موافقة باإلجماع ما ايطراف والتي تتواجد فق  حينما يكون  
 المشاركة بالسيطرة 

 
أت   دراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة في   ه البيانات المالية الموحدة باستخدام طريقة 

ت  تصني  االستثمار  لى أنه محتف  به للبيع ، وفي   ه الحالة أت  المحاسبة  نه حقوق الملكية للمحاسبة ، باستثناء  ندما أ 
 .5الدولي للتقارير المالية  للم يار وفقا" 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  . 3

 استثمارات في شركات زميلة وشركات مشروع مشترك )تتمة(
 

باالستثمارات مبدئيا" بالتكلفة ث  أت  ت دأل ا ب د  ل  ل  تراف بحصة الملمو ة  بموج  طريقة حقوق الملكية، أت  اال تراف 
في أرباح أو خسائر المستثمر الناتلة ب د االستحوا  في أرباح أو خسائر الشركة المستثمر في ا في الربح أو الخسارة، وك ل  

ركة المستثمر في ا في الدخل الشامل اآلخر. اال تراف بحصة الملمو ة في الحركة في الدخل الشامل اآلخر الخاال بالش
 أت  اال تراف بتوتي ات ايرباح المقبو ة أو المدأنة ما هركات تميلة با تبار ا تخفيضا في القيمة الدفترية ل ستثمار. 

 
تائدة  ندما تكون حصة الملمو ة ما خسائر االستثمار المحتس  بطريقة حقوق الملكية مساوية لحصت ا في المنشأة أو  

 ن ا، بما في  ل  أي  م  مدأنة أخر  طويلة ايجل وغير مضمونة، فإن الملمو ة ال ت ترف بأي خسائر أخر ،  ال   ا  
 كانت قد تكبدت التزامات أو أجرت دف ات بالنيابة  ا المنشأة ايخر .

 
ما التاري  ال ي يصبح فيه الشركة  أت  تسليل  اإلستثمار في هركة تميلة أو مشروع مشتر  باستخدام طريقة حقوق الملكية  

أت    المستثمر في ا هركة تميلة أو مشروع مشتر .  ند اإلستحوا   لى االستثمار في هركة تميلة أو مشروع مشتر  ، 
اال تراف بأي فائ  ما تكلفة اإلستثمار  لى حصة الملمو ة في  افي القيمة ال ادلة للموجودات والمطلوبات المحددة  

ر في ا كش رة ، والتي أت  تضمين ا في مبلغ اإلستثمار. أي فائ  ما حصة الملمو ة في  افي القيمة للشركة المستثم
ال ادلة للموجودات والمطلوبات المحددة  لى تكلفة اإلستثمار ، ب د   ادة التقيي  ، أت  اال تراف به مباهرة في الربح أو  

 الخسارة في الفترة التي أت  في ا هراء االستثمار. 
 
 تدني في القيمة لتحدأد ما   ا كان ما الضروري اال تراف بأي خسارة   36  تطبيق متطلبات م يار المحاسبة الدولي رق  أت 

فيما أت لق بإستثمار الملمو ة في هركة تميلة أو مشروع مشتر .  ند الضرورة  أت  اختبار القيمة الدفترية الكاملة لإلستثمار 
كأ ل واحد ما خ ل مقارنة القيمة    36ا  القيمة وفق"ا لم يار المحاسبة الدولي رق   )بما في  ل  الش رةك لتحدأد  نخف

القابلة لإلسترداد )أأ ما أ لى قيمة ايستثمار أو قيمة  ال ادلة مطروح من ا تكالي  االستب ادك مع القيمة الدفترية . ال أت   
القيمةتخصي  أي خسارة   بما في  ل  تدني في  الدفترية م ترف ب ا يي أ ل ،  القيمة  التي تشكل جزء"ا ما    الش رة 

 لى الحد ال ي أزيد  فيه القيمة   36ل ستثمار. أت   دراج أي  كح لخسارة أنخفا  القيمة وفق"ا لم يار المحاسبة الدولي  
 القابلة لإلسترداد لإلستثمار الحق"ا. 

 
يه  ستثمار ا  ا كونه هركة تميلة أو مشروع مشتر   توق  المنشأة  ستخدام طريقة حقوق الملكية ما التاري  ال ي أتوق  ف

أو في حال ت  تصني  اإلستثمار كإستثمار محتف  به لغر  البيع. وإ ا كانت الحصة المحتف  ب ا في المنشأة الزميلة 
مة ال ادلة. السابقة أو المشروع المشتر  السابق و و  بارة  ا موجد مالي، أنبغي أن تقيح المنشأة الحصة المحتف  ب ا بالقي 

م يار الدولي لوت تبر القيمة ال ادلة للحصة المحتف  ب ا  ي قيمت ا ال ادلة  ند اإل تراف المبدئي ب ا كأ ل مالي وفقا" ل
. وينبغي أن ت ترف المنشأة في بيان ايرباح أو الخسائر بأي فرق بيا القيمة ال ادلة للحصة المحتف  ب ا  9للتقارير المالية  
ستب اد حصة  جزئية في المنشأة الزميلة أو المشروع المشتر  والمبلغ المسلل في اإلستثمار في تاري  وق  وأي أرباح ما  

 ستخدام طريقة حقوق الملكية.  ندما توق  المنشأة ما  ستخدام طريقة حقوق الملكية، أنبغي أن تقوم المنشأة باي تراف في 
يطل  جميع المبالغ المسللة في بنود الدخل الشامل ايخ ر  فيما أت لق ب ل  اإلستثمار و لى نفح ايساس ال ي كان س 

   اإلستناد  ليه في حال تصرفت الل ة المستثمر ب ا بشكل مباهر باي ول أو اإللتزامات  ات ال  قة.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  . 3

 استثمارات في شركات زميلة وشركات مشروع مشترك )تتمة(
الملمو ة حصت ا في هركة تميلة أو مشروع مشتر  ولكا الملمو ة توا ل استخدام طريقة حقوق الملكية،   ندما تخف  

ت يد الملمو ة تصني  الربح أو الخسارة  لى نسبة الربح أو الخسارة التي ت  اال تراف ب ا مسبق"ا في بنود الدخل الشامل  
الربح أو الخسارة  لى الربح أو الخسارة  ند  ستب اد في اي ول    ايخر  المت ل قة بتخفي  الحصة   ا ت    ادة تصني    ا

 أو االلتزامات  ات الصلة. 
 

 ندما تت امل الملمو ة مع هركة تميلة أو مشروع مشتر  للملمو ة ، فإن ايرباح والخسائر الناتلة  ا الم ام ت مع  
البيانات المالية الموحدة للملمو ة فق  في حدود حص  الشركة  الشركة الزميلة أو المشروع المشتر  أت  اال تراف ب ا في 

 الزميلة أو المشروع المشتر  ال ي ال   قة ل ا بالملمو ة.
 

 التقارير القطاعية 
أت   ر  نتائج القطا ات بنفح الطريقة التي أت    دار تقارير  ن ا  لى الرئيح التنفي ي  انع القرار للملمو ة )" انع 

التشغيلي الرئيسي"ك.  ن الرئيح التنفي ي مسةول  ا توتيع الموارد وتقيي  أداء القطا ات التشغيلية. أرجى الرجوع  لى القرار  
 .ك ما البيانات المالية الموحدة حيث ت   ر  قطا ات تشغيل الملمو ة31 يضاح رق  )

 

   اإليراداتاالعتراف ب

المالية المستلمة أو المستحقة و ي تمثل المبالغ المستحقة مقابل السلع التي ت  توريد ا  تقاس اإلأرادات بالقيمة ال ادلة للمبالغ  
وتدرج  افية ما الخصومات والمخصصات التلارية وال وائد وأجور الشحا والمبالغ المحصلة نيابة"  ا الغير بما في  ل   

قيمة اإلأرادات بشكل ي تمد  ليه؛ وأن يكون باإلمكان   ريبة القيمة المضافة. وي ترف باإلأرادات  ندما يكون باإلمكان قياس  
تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية للملمو ة؛ و ند الوفاء بم اأير م ينة لكل ما أنشطة الملمو ة وفقا لما  و مو ح 

 كل  تفاق  لى حدة. أدناه. وت تمد في تقدأرات ا  لى النتائج السابقة مع ايخ  في الحسبان نوع ال ميل والم املة وتفا يل 
 

 بيع منتلات الصل  
تقوم الملمو ة بتصنيع وبيع ملمو ة متنو ة ما منتلات الصل  والمنتلات الثانوية. أت  اإل تراف بمبي ات السلع  ندما 

   تقوم الملمو ة بتسلي  المنتلات  لى ال ميل، ويتمتع ال ميل بمطلق الحرية في  ختيار منف  وس ر بيع المنتلات، وليح  نا
  لتزام غير مستوف بما أةثر  لى قبول ال ميل للمنتلات.

 
ال أت  التسلي   ال ب د هحا السلع  لى الموقع المحدد وتحويل مخاطر التقادم والخسائر  لى ال ميل، وإما أن يقبل ال ميل 

مو و ي  لى استيفاء جميع م اأير  المنتلات وفقا" ل قد البيع مع  نقضاء أحكام القبول أو أن يكون لد  الملمو ة دليل  
 القبول.

 
 

باللملة  البيع،  افية ما خصومات المشتريات  المبي ات  لى أساس الس ر المحدد في  قود  ويت  قياس اإلأرادات ما 
مات التقدأرية وال وائد  ند البيع. أت  اإلست انة بالخبرة المتراكمة لتقدأر وترتي  الخصومات والمردودات. أت  تقيي  الخصو 

قائ  حاليا ين   التمويل  ي د أي  نصر ما  نا ر  المتوق ة. ال  السنوية  المشتريات  اللملة  لى أساس   لى مشتريات 
 أوما.  90 لى  30المبي ات تت  بفترة ائتمان لمدة تتراوح ما 

 



 
 .ق.ع.م.ش قطر صناعات شركة

   الموحدة المالية اتن البيا حول ايضاحات
 2022 ديسمبر 31 في المنت ية للسنة

 

22 
 

 

 )السياسات المحاسبية الهامة )تتمة  .3

 )تتمةك  االعتراف باإليرادات

 ايسمدةمنتلات بيع 
الملمو ة بتصنيع وبيع منتلات اليوريا وايمونيا والمي ميا. أت  اال تراف بمبي ات البضائع  ندما تقوم الملمو ة تقوم  

بتسلي  المنتلات لل ميل وال أوجد التزام غير مستوفى يمكا أن أةثر  لى قبول ال ميل للمنتلات. أت  تحدأد هروط التسلي  
خا  ة للتنحي . ال أت  اال تراف باإلأراد في حالة وجود هكو  جو رية فيما أت لق لل م ء في متطلبات الشراء للمنتلات ال

 باسترداد المقابل المستحق أو  مكانية  رجاع البضائع.

 
 تكالي  اإلدارة والخدمات 

بينما تت لق  مولة الوكالة بإدارة   أنشطة التسويق  تت لق تكالي  اإلدارة والخدمات بإدارة  مليات  حد  هركات ا التاب ة، 
 الخا ة بنفح الشركة الزميلة. أت  اال تراف بتكالي  اإلدارة والخدمات في الفترة المحاسبية التي أت  في ا تقدي  الخدمات.

 
 عقود اإليجار 

 
 الملمو ة كمستأجر 

الملمو ة بأ ل الحق تقوم الملمو ة بتقيي  ما   ا كان ال قد أو يحتوي ال قد  لى  قد  يلار ،  ند بدء ال قد. ت ترف  
في االستخدام والتزامات اإليلار المقابلة فيما أت لق بلميع ترتيبات اإليلار التي يكون في ا المستأجر ، باستثناء  قود  

فة  لى أن ا  قود  يلار مدت ا   ه را" أو أقلك و قود اإليلار اي ول  ات القيمة المنخفضة.   12اإليلار قصيرة ايجل )الم رَّ
ل  ه ال قود ، تدر  الملمو ة مدفو ات اإليلار كمصروفات تشغيل  لى أساس القس  الثابت  لى مد  فترة  قد  بالنسبة 

اإليلار ما ل  يكا أساس منتح  آخر أكثر تمثي  للنم  الزمني ال ي أت  فيه است    الفوائد االقتصادية ما اي ول  
 المةجرة.

 
الحالية لمدفو ات اإليلار التي ل  أت  دف  ا في تاري  البدء ، مخصومة باستخدام أت  قياس التزام اإليلار مبدئي"ا بالقيمة  

الس ر الضمني في  قد اإليلار.   ا ل  يكا باإلمكان تحدأد   ا الم دل بس ولة ، تستخدم الملمو ة م دل االقترا   
 اإل افي. 

 
 تشتمل مدفو ات اإليلار المدرجة في قياس التزام اإليلار  لى:

ا أي حوافز  يلار مستحقة القب   مدفو ات •  اإليلار الثابت )بما في  ل  المدفو ات الثابتة اللو ريةك ، ناقص"
مدفو ات اإليلار المتغيرة التي ت تمد  لى مةهر أو م دل ، أت  قياس ا مبدئي"ا باستخدام المةهر أو الس ر في تاري    •

 البدء؛
 لقيمة المتبقية ؛المبلغ المتوقع أن أدف ه المستأجر بموج   مانات ا •
ا بشكل م قول ما ممارسة الخيارات ؛ و  •  س ر ممارسة خيارات الشراء ،   ا كان المستأجر متأكد"
 مدفو ات غرامات  ن اء  قد اإليلار ،   ا كانت مدة اإليلار ت كح ممارسة خيار  ن اء  قد اإليلار. •

 

 . موحدال أت  تقدي  التزام اإليلار كبند منفصل في بيان المركز المالي
 

أت  قياس التزام اإليلار الحق"ا  ا طريق تيادة القيمة الدفترية ل كح الفائدة  لى التزامات اإليلار )باستخدام طريقة الفائدة 
 الف ليةك و ا طريق تخفي  القيمة الدفترية لت كح مدفو ات اإليلار التي ت   جراؤ ا.
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 )السياسات المحاسبية الهامة )تتمة  .3
 اإليجار )تتمة(عقود 

 الملمو ة كمستأجر )تتمةك
 تقوم الملمو ة بإ ادة قياس التزام اإليلار )وإجراء ت دأل مماثل لحق  ستخدام الموجودات  ي الصلةك كلما:

تم تغأأر مدة اإلأجار أو ھنا  تغأأر في تقأأم ممارسة خيار الهراء ، وفي ھ ه الحالة أتم   ادة قياس مسؤولية التأجأر  •
 .الم دلعن طريق خ م مدفو ات اإلأجار المراج ة باستخدام معدل الخ م 

ة بموج  قيمة الخردة  تتغير مدفو ات اإليلار بسب  التغييرات في مةهر أو م دل أو تغيير في المدفو ات المتوق  •
المتبقية ، وفي   ه الحاالت أت    ادة قياس التزام اإليلار  ا طريق خص  مدفو ات اإليلار المراج ة باستخدام 
أت   ال ائ  ، وفي   ه الحالة  الفائدة  التغيير في س ر  تتغير مدفو ات اإليلار بسب   م دل الخص  ايولي )ما ل  

 استخدام م دل الخص  الم دلك. 
ت  ت دأل  قد اإليلار وال أت  حسا  ت دأل  قد اإليلار ك قد  يلار منفصل ، وفي   ه الحالة أت    ادة قياس التزام أ  •

 اإليلار  ا طريق خص  مدفو ات اإليلار المراج ة باستخدام م دل خص  مراجع. 
 

الموجودات ومطلوبات  الخ ل   استخدام  تخفي  حق  نتج  ن ا  اإليلار  بت دأ ت  قد  الملمو ة  ا ترفت   قود سنة ، 
 3.64مليون ريال قطري )   111.82مليون ريال قطريك و    3.20:  2021مليون ريال قطري )  89.78اإليلار بمبلغ  

 مليون ريال قطريك  لى التوالي.
 

مدة اإليلار وال مر اإلنتاجي لل ل ايساسي.   ا كان  بيا  قصر  ايفترة  الأت   ست    أ ول حق االستخدام  لى مد   
 قد اإليلار أنقل ملكية اي ل ايساسي أو تكلفة حق استخدام اي ل ي كح أن الملمو ة تتوقع ممارسة خيار الشراء ، 

ك ا  لى مد  ال مر اإلنتاجي لل ل ايساسي. . أبدأ االست    في فإن قيمة حق االستخدام  ات الصلة أت   ست  
 تاري  بدء  قد اإليلار. 

 
   .الموحد ي ر  ببند منفصل في بيان المركز المالي الموجودات   ستخدام أ ل الحق في

 
ت قيمته وحسابات رق   لتحدأد ما   ا كان أحد أ ول حق االستخدام قد انخفض   36تطبق الملمو ة م يار المحاسبة الدولي  

 خسارة انخفا  القيمة المحددة كما  و مو ح في سياسة "الممتلكات و اآلالت والم دات".
 

ال أت  تضميا اإليلارات المتغيرة التي ال ت تمد  لى مةهر أو م دل في قياس التزام اإليلار وأ ل حق االستخدام. أت   
دث في ا الحدث أو الشرط ال ي أةدي  لى   ه المدفو ات ويت   دراج المدفو ات  ات الصلة كمصروف في الفترة التي يح
 تضمين ا في بند "نفقات أخر " في بيان الربح أو الخسارة. 

 
للمستأجر ب دم فصل المكونات غير المةجرة ، وبدال" ما    16كوسيلة  ملية ، يسمح الم يار الدولي للتقارير المالية رق   

 ومكونات غير اإليلار المرتبطة به كترتي  واحد. ل  تستخدم الملمو ة   ه الطريقة ال ملية. ل  حسا  أي  قد  يلار 
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 العمالت األجنبية 

الوظي  ال ملة  غير  ب م ت  الم ام ت  تسليل  ك    فيةأت   ايجنبية  )ال م ت  تاري    ه  للملمو ة  في  السائدة  بايس اد 
ويت  اال تراف بأرباح وخسائر  رف ال م ت ايجنبية الناتلة  ا تسوية   ه الم ام ت و ا تحويل الموجودات  .  الم ام ت

والمطلوبات النقدية المقومة بال م ت ايجنبية بأس ار الصرف في ن اية السنة في الربح أو الخسارة. ويت  تأجيل ا في حقوق  
التدفق النقدي المة لة وتحوطات  افي االستثمار المة لة أو التي تت ل  بلزء ما  افي    الملكية   ا كانت تت لق بتحوطات

 اإلستثمار في  ملية أجنبية.
 

أت   ر  أرباح وخسائر  رف ال م ت ايجنبية المت لقة بالقرو  في بيان الربح أو الخسارة الموحد  ما بند تكالي   
ل م ت ايجنبية في بيان الربح أو الخسارة الموحد  لى أساس الصافي  التمويل. ويت   ر  جميع أرباح وخسائر  رف ا

  ما  أرادات أو مصروفات أخر . 
 

أت  تحويل البنود غير النقدية التي أت  قياس ا بالقيمة ال ادلة ب ملة أجنبية باستخدام أس ار الصرف السائدة في تاري  تحدأد 
القيمة ال ادلة. ويت  اإل تراف بفروق تحويل ال م ت ايجنبية للموجودات والمطلوبات المسللة بالقيمة ال ادلة و ل   ما 

ادلة.  لى سبيل المثال، أت  اإل تراف بفروق تحويل ال م ت ايجنبية للموجودات والمطلوبات  أرباح أو خسائر القيمة ال 
التي ليح ل ا طبي ة نقدية مثل حقوق الملكية المحتف  ب ا بالقيمة ال ادلة ما خ ل الربح أو الخسارة و ل   ما الربح أو 

حويل ال م ت ايجنبية للموجودات التي ليح ل ا طبي ة نقدية  الخسارة كلزء ما أرباح أو خسائر القيمة ال ادلة. أما فروق ت 
 مثل حقوق الملكية المصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع فيت  اال تراف ب ا في الدخل الشامل اآلخر.  

 

 دماج األعمال ان

المقابل المحول في اندماج  أت  احتسا   مليات االستحوا   لى اي مال التلارية باستخدام طريقة االستحوا . أت  قياس  
اي مال بالقيمة ال ادلة ، والتي أت  احتساب ا  لى أن ا ملموع القي  ال ادلة في تاري  االستحوا  لل ول المحولة ما قبل  
الملمو ة ، والمطلوبات التي تكبدت ا الملمو ة  لى المالكيا السابقيا للشركة المشتراة وحقوق الملكية  ادرة  ا الملمو ة 

 ابل السيطرة  لى الشركة المقتناة. أت  اال تراف بالتكالي  المت لقة باالستحوا  بشكل  ام في الربح أو الخسارة  ند تكبد ا. مق

في تاري  االقتناء ، أت  اال تراف بالموجودات القابلة للتحدأد المقتناة والمطلوبات المفتر ة بقيمت ا ال ادلة ، باستثناء ما  
 ألي:

 ول أو التزامات الضريبة المةجلة والموجودات أو المطلوبات المت لقة بترتيبات مزايا الموظفيا وقياس ا  أت  اال تراف بأ •
  لى التوالي؛ 19الخاال بضرائ  الدخل وم يار المحاسبة الدولي رق   12وفق"ا لم يار المحاسبة الدولي رق  

لدفع  لى أساس ايس   للشركة المقتناة أو ترتيبات أت  قياس االلتزامات أو أدوات حقوق الملكية المت لقة بترتيبات ا •
الدفع  لى أساس ايس   المبرمة للملمو ة الستبدال ترتيبات الدفع  لى أساس ايس   للشركة المشتراة وفق"ا للم يار 

 في تاري  االستحوا  ؛ 2الدولي للتقارير المالية 

لل  ب ا  المالية رق   واي ول )أو ملمو ات االستب ادك المصنفة كمحتف   للتقارير  الدولي  للم يار  أت  قياس   5بيع وفق"ا   ،
 . راي ول غير المتداولة المحتف  ب ا للبيع وال مليات المتوقفة وفق"ا ل ل  الم يا
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 اندماج االعمال )تتمة( 
والتي تخول حاملي ا في حصة متناسبة ما  افي يمكا قياس الحص  غير المسيطرة التي تمثل حص  ملكية حالية  

أ ول المنشأة في حالة التصفية مبدئي"ا  ما بالقيمة ال ادلة أو بالحصة النسبية للحص  غير المسيطرة ما المبالغ الم ترف 
اع ب ا ما  افي اي ول المحددة للمشتر . أت  اختيار أساس القياس  لى أساس كل م املة  لى حدة. أت  قياس اينو 

ايخر  ما حقوق الملكية غير المسيطرة بالقيمة ال ادلة أو  ند االقتضاء  لى أساس محدد في م يار دولي آخر للتقارير  
 المالية.

 

أت  قياس الش رة  لى أن ا الزيادة في ملموع المقابل المحول ، ومبلغ أي حص  غير مسيطرة في الشركة المشتراة ، 
شتري المحتف  ب ا سابق"ا في الشركة المشتراة ) ن وجدتك  لى  افي تاري  االستحوا  مبالغ والقيمة ال ادلة لحصة ملكية الم

اي ول القابلة للتحدأد المقتناة والمطلوبات المتكبدة. ب د   ادة التقيي  ،   ا كان  افي مبالغ تاري  االستحوا  للموجودات  
اوت ملموع المقابل المحول، ومبلغ أي حص  غير مسيطرة في  والمطلوبات المفتر ة أتل  المستحو   لي االقابلة للتحدأد  

الشركة المشتراة والقيمة ال ادلة لحصة المشتري المحتف  ب ا مسبق"ا في  ملية الشراء ) ن وجدتك ، أت  اال تراف بالزيادة 
  لى الفور في الربح أو الخسارة كأرباح هراء  فقة. 

ة في  ملية دمج اي مال  لى موجودات أو مطلوبات ناتلة  ا ترتي   ندما يشتمل المقابل المحول ما قبل الملمو 
مقابل طارئ ، أت  قياس المقابل المحتمل بالقيمة ال ادلة في تاري  االقتناء وإدراجه كلزء ما المقابل المحول في دمج  

لقياس بأثر رج ي ، مع الت دأ ت اي مال. أت  ت دأل التغييرات في القيمة ال ادلة للمقابل المحتمل المة ل لت دأ ت فترة ا
المقابلة مقابل الش رة. ت دأ ت فترة القياس  ي الت دأ ت التي تنشأ ما الم لومات اإل افية التي ت  الحصول  لي ا خ ل  
"فترة القياس" )والتي ال يمكا أن تتلاوت سنة واحدة ما تاري  االستحوا ك حول الحقائق والحروف التي كانت موجودة في 

 ري  االستحوا . تا
 

ت تمد المحاسبة ال حقة للتغيرات في القيمة ال ادلة للمقابل المحتمل غير المة ل كت دأ ت لفترة القياس  لى كيفية تصني   
المقابل المحتمل. المقابل المحتمل المصن  كحقوق ملكية ال ي اد قياسه في تواري  التقارير ال حقة ويت  المحاسبة  ا 

ال حقة  ما حقوق الملكية. ي اد قياس المقابل المحتمل اآلخر بالقيمة ال ادلة في تواري  التقارير ال حقة مع تسويته  
 اال تراف بالتغيرات في القيمة ال ادلة في الربح أو الخسارة. 

 

الدمج ، تقوم الملمو ة بإ داد   ا كانت المحاسبة ايولية لدمج اي مال غير مكتملة بحلول ن اية فترة التقرير التي أت  في ا  
تقارير  ا المبالغ المةقتة للبنود التي ل  تكتمل المحاسبة  ن ا. أت  ت دأل   ه المبالغ المةقتة خ ل فترة القياس )انحر 
أ  هك ، أو أت  اال تراف بالموجودات أو المطلوبات اإل افية ، لت كح الم لومات اللدأدة التي ت  الحصول  لي ا حول  

قائق والحروف التي كانت موجودة في تاري  االستحوا  والتي ،   ا كانت م روفة ، كانت ستةثر  لى المبالغ الم ترف  الح
 ب ا في  ل  الوقت 

 

 ند تحقيق اندماج اي مال  لى مراحل ، أت    ادة قياس حصة حقوق الملكية المحتف  ب ا سابق"ا للملمو ة في الحياتة  
االستحوا  ويت  اال تراف بالربح أو الخسارة الناتلة ،  ن وجدت ، في الربح أو الخسارة. المبالغ   بالقيمة ال ادلة في تاري 

الناهئة ما الحص  في الشركة المقتناة قبل تاري  االستحوا  والتي ت  اال تراف ب ا سابق"ا في الدخل الشامل اآلخر أت   
  اللة مناسبة   ا ت  استب اد تل  الحصة.   ادة تصنيف ا  لى الربح أو الخسارة  ندما تكون   ه الم
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 الممتلكات واآلالت والمعدات 

.  المتراكمة  تدني في القيمةتقاس الممتلكات واالالت والم دات بالتكلفة التاريخية مطروحا" من ا االست    المتراك  و خسارة ال
أت  اإل تراف  بالتكالي  ال حقة    .   ليه  المستحو تتضما التكلفة التاريخية المصروفات  التي تنس  بشكل مباهر  لي اي ل  

في القيمة الدفترية لل ل أو احتساب ا كأ لي منفصل، حسبما يكون م ئما"، فق   ندما يكون ما الم رّجح أن تتدفق  لى 
مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكلي موثوق به. ألغى اال تراف بالقيمة   الملمو ة فوائد اقتصادية مستقبلية

الدفترية يي  نصر مسلل كأ ل منفصل  ند استبداله. أت   اإل تراف بلميع تكالي  الصيانة واإل  ح ايخر  في بيان 
 . الربح أو الخسارة الموحد خ ل الفترة المالية التي أت  تكبد ا في ا

 
أت  احتسا  االست    لتخصي  تكلفة الموجودات  لى مدار أ مار ا اإلنتاجية  لى أساس طريقة القس  الثابت و ل   ندما  
حسا    وطرق  المتبقية  والقي   المقدرة  اإلنتاجية  اي مار  مراج ة  تت   من ا.  المقصود  ل ستخدام  جا زة  الموجودات  تصبح 

 مع بيان أثر أي تغييرات في التقدأرات المحتسبة  لى أساس مستقبلي. االست    بن اية كل فترة تقرير مالي
 

 وقد قدرت الملمو ة اي مار اإلنتاجية لكل  ن  ما الموجودات   لى النحو التالي:

  يلار اير ، أأ ما أقصرمدة سنة أو  25 -13 المباني 
 سنة  25 - 3 آليات وم دات مصانع

 سنوات  10 - 3 أثاث وم دات أخر  
 

 ن ال قارات التي تكون قيد اإلنشاء أو التأجير أو يغرا   دارية أو يغرا  ل  أت  تحدأد ا ب د أت   دراج ا بالتكلفة ويطرح  
م ترف ب ا. تشتمل التكلفة  لى ايت ا  الم نية وتكالي  االقترا  للموجودات المة لة    تدني في القيمةمن ا أي خسائر  

بية للملمو ة. وتصن    ه الممتلكات  لى الفئات المناسبة وفقا لبند الممتلكات والمصانع المرسملة وفقا" للسياسة المحاس
والم دات  ند االنت اء من ا وحيا تكون جا زة ل ستخدام المقصود من ا. أبدأ است      ه الموجودات  لى نفح أساس  

 ت جا زة ل ستخدام المقصود من ا.ال نا ر ايخر  لبند الممتلكات وايالت والم دات  ندما تصبح الموجودا
أت  رسملة النفقات المتكبدة الستبدال أي جزء ما بنود الممتلكات وايالت  والم دات التي تت  المحاسبة  ن ا بشكل منفصل  

الدفترية   القيمة  المنافع للبند  ويت  هط   في  تيادة  تكون  نا   فق   ندما  ايخر   ال حقة  النفقات  تت  رسملة  المستبدل. 
االقتصادية المستقبلية لبند الممتلكات والمصانع والم دات المرتب  ب ا. ويت   دراج جميع نفقات االقترا  في بيان الربح أو  

  ند تكبد النفقات.  الموحد الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
 

يكون ما المتوقع توق  أي منافع أت   لغاء اال تراف بأي بند ما بنود الممتلكات وايالت والم دات  ند اإلستب اد أو  ندما  
اقتصادية مستقبلية ما استخدام أو استب اد   ه البنود. أت  اي ترف  بأي ربح أو خسارة ناتلة  ا  لغاء اال تراف بأ ل  
ما )تحس   لى أساس الفرق بيا  افي متحص ت البيع والقيمة الدفترية لل لك في بيان الربح أو الخسارة الموحد والدخل  

 ل اآلخر في السنة التي أت  في ا  لغاء اال تراف باي ل. الشام
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 قيمة الموجودات غير المالية  تدني

أت  مراج ة الموجودات غير المالية التي تخضع ل ست    أو اإلطفاء لتحيد أي انخفا  في قيمت ا  ندما يستدل ما  
لا أت  استرداد قيمت ا الدفترية. الموجودات غير المالية التي ليح ل ا أ مار محددة ال تخضع الحروف وايحداث بأنه  

لإلطفاء ويت  فحص ا سنويا لتحدأد االنخفا  في قيمت ا، أو بصورة أكثر تكرارا   ا تبيا ما ايحداث أو التغييرات في 
 الحروف بأن ا قد تنخف  قيمت ا. 

 

 ندما تتلاوت القيمة الدفترية ي ل ما القيمة المقدر استرداد ا  ا   ا اي ل. وت رف    تدني في القيمةي ترف بخسارة ال
القيمة القابلة ل سترداد ي ل ما بأن ا القيمة ال ادلة لل ل مخصوما من ا تكالي  البيع أو قيمته المستخدمة أأ ما أ لى.  

تويات التي أنتج  ن ا تدفقات نقدية واردة يمكا تحدأد ا  ويغرا  تقيي   خفا  القيمة، أت  تلميع الموجودات يدنى المس
بشكل منفصل والتي ت تبر مستقلة  لى حد كبير  ا التدفقات النقدية الواردة ما الموجودات ايخر  أو ملمو ة الموجودات  

 ايخر  )وحدات تكويا النقدك. 
 

تدني في   في قيمت ا لتحري احتمال  كح التت  مراج ة الموجودات غير المالية بخ ف الش رة التي ت ر ت النخفا ي 
 بن اية فترة كل تقرير.  القيمة

 
 المخزون 

أت  قياس المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق، أأ ما أقل. التكالي   ي  بارة  ا مصاريف ت  تكبد ا لنقل 
 كل منتج  لى مكانه وحالته الحالية، و ل   لى النحو التالي:

 تكلفة الشراء ب د خص  الحسومات والخصومات  لى أساس المتوس  المرجح المتحر . -مخزون ال •

وتكالي  اإلنتاج  لى أساس المتوس  المرجح المتحر . وتشتمل تكالي    -اي مال قيد التنفي  ومخزون المنتج الن ائي •
للنفقات ال امة المخصصة  لى أساس الطاقة    اإلنتاج  لى تكالي  المواد المباهرة وال مالة المباهرة والتوتيع المناس 

 التشغيلية ال ادية.
 

المقدرة  اإلنلات  تكالي   ب د خص   ال ادية  اي مال  مسار  في  المقدر  البيع  س ر  تحقيق ا  الممكا  القيمة  ويمثل  افى 
 والتكالي  المقدرة ال تمة إلتمام  ملية البيع. 

 
 المحفزات 

ا من ا اإلطفاء المتراك  وأي   . أت   تدني في القيمةأت  تسليل المحفزات مبدئي"ا بالتكلفة. ب د  ل  أت  قياس ا بالتكلفة مطروح"
سنة. أت  االحتفا  بالمحفزات غير المستخدمة في المصنع   12 لى    1 طفاء المحفزات  لى مد  ال مر اإلنتاجي المقدر ما  

 . ر التكلفة أو  افي القيمة الممكا تحقيق ا ، أأ ما أقل ما المخزون ويت   ظ ار ا بس 
 

 تكاليف االقتراض 

ال امة والمحددة، وال ائدة مباهرة  لى حياتة أو  نشاء أو  نتاج الموجودات المة لة والتي  ي  االقترا   تضاف تكالي   
ل ستخدام   لتل يز ا  الوقت  ما  أساسية  لفترة  بشكل  روري  تحتاج  تل   موجودات  تكلفة  بي  ا،  لى  أو  ل ا  المقصود 

 الموجودات  لى حيا تل يز الموجودات ل ستخدام المقصود ل ا أو بي  ا.
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  الف ال  التحوط  طار في من ا التحوط ويت  مة ل أ ل لتمويل المتغيرة ايس ار  ات القرو  استخدام فيه أت  ال ي الحد  لى
   لى   تصنيفه    ادة  ويت   اآلخر  الشامل  الدخل  في  بنودال  ما  الف ال   باللزء  اال تراف  ت   ،  الفائدة  أس ار  لمخاطر  النقدية  للتدفقات

 الفائدة م دل قرو   استخدام فيه أت  ال ي الحد  لى الخسارة. أو الربح  لى المة لة الموجودات تةثر  ندما الخسارة أو الربح
  االقترا    تكالي   فإن  ،  الفائدة  أس ار   لمخاطر  ال ادلة  للقيمة  ف ال  تحوط  خ ل   ما  التحوط  ويت    لمة   أ ل  لتمويل  الثابت

 المحوط. الفائدة  س ر ت كح المرسملة
 

أت  خص   أرادات االستثمار المحققة ما االستثمار المةقت لقرو  محددة ريثما أت  خص  نفقات ا لتأ يل الموجودات ما 
 لمستحقة للرسملة.خ ل تكالي  االقترا  ا

 
 .ويت   دراج جميع تكالي  االقترا  ايخر   ما بيان الربح أو الخسارة الموحد في الفترة المالية التي تحدث في ا

 
 قياس القيمة العادلة  

لغايات اإلفصاح والقياس، تقوم الملو ة بتحدأد القيمة ال ادلة لل ل أو للمطلو   ند القياس المبدئي أو  ند تاري  كل 
تقرير.  ن القيمة ال ادلة  ي الس ر ال ي يمكا  ست مه لبيع أ ل أو دف ه للتناتل  ا مطلو  في م املة نحامية بيا 

 لي، بغ  النحر  ا ما   ا كان يمكا م ححة الس ر بشكل مباهر أو أت  المشاركيا في السوق في تاري  القياس اي
تقدأره بإستخدام تقنيات تقيي  أخر .  ن ايساس اإلفترا ي لقياس القيمة ال ادلة لم املة بيع أ ل أو تحويل مطلو ، تأخ   

 محّل ا داخل:  

 السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو •
 .رئيسي، تدخل في السوق ايكثر تنافسية" للموجودات أو المطلوبات ند غيا  سوق  •

 
ال بد أن يكون السوق الرئيسي أو ايكثر تنافسية" متاحا" للملمو ة. تقاس القيمة ال ادلة لل ل أو لمطلو  بناءا"  لى 

ن المشاركيا في السوق اإلفترا ات التي قد يستخدم ا المشاركيا في السوق  ند تس ير أ ل أو موجود،  لى  فترا  أ
 ي ملون لتحقيق أفضل منف ة  قتصادية ل  .

 
أةخ  ب يا اإل تبار  ند قياس القيمة ال ادلة ي ل غير مالي  مكانيات المشاركيا في السوق لخلق منافع  قتصادية ما  

قد يستخدمه للحد  خ ل  ستخدام اي ل للحد اي لى و بأفضل  ورة ممكنة أو ببي ه  لى مشار  آخر في السوق ال ي  
 اي لى وبأفضل  ورة ممكنة.

 
 

تستخدم الملمو ة تقنيات تقيي  تتناس  مع الحروف الرا نة والتي توّفر بيانات كافية لقياس القيمة ال ادلة، حيث توّفر الحد 
دخ ت التي اي لى إلستخدام المدخ ت  ات الصلة التي ما الممكا م ححت ا، كما وتوفر الحد ايدنى ما  ستخدام الم

 اليمكا م ححت ا.   
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 )تتمة( قياس القيمة العادلة 
بإستثناء   ايساس  الموحدة  لى   ا  المالية  البيانات  في   ه  اإلفصاح  و/أو  القياس  ال ادلة يغرا   القيمة  تحدأد  أت  

. م ام ت التأجير التي 2م ام ت الدفع  لى أساس المشاركة والتي تقع  ما نطاق الم يار الدولي للتقارير المالية رق   
 والقياسات التي ل ا ب   أوجه التشابه مع القيمة ال ادلة   ك16المحاسبية رق  )الم يار الدولي للتقارير تقع  ما نطاق 

 
 

أو القيمة قيد اإلستخدام    2ولكن ا ليست بالقيمة ال ادلة مثل  افي القيمة الممكا تحقيق ا في م يار المحاسبة الدولي رق   
 . 36في م يار المحاسبة الدولي رق  

 
الموحدة،   المالية  البيانات  ال ادلة أو اإلفصاح  ن ا في  بالقيمة  قياس ا  التي سيت   أت   ن جميع الموجودات والمطلوبات 

تصنيف ا حس  التدرج في القيمة ال ادلة بناءا"  لى أقل مستو  ما المدخ ت اللو رية لقياس القيمة ال ادلة في ململ ا، 
 والتي ت  و ف ا  لى النحو التالي:

 
فيما   ا حدث   التصنيفات )بناءا"  لى  لى أقل تحدد الملمو ة  تقيي   التدرج ما خ ل   ادة  بيا مستويات  تحوي ت 

مستو  ما المدخ ت اللو رية لقياس القيمة ال ادلة في ململ اك في ن اية كل تاري  تقرير للموجودات والمطلوبات التي  
 أت  اإل تراف ب ا و ل   لى نحو متكرر في البيانات المالية الموحدة.

 

 وات المالية األد
في   طرف  الملمو ة  تصبح  للملمو ة  ندما  المالي  المركز  بيان  في  المالية  والمطلوبات  بالموجودات  اإل تراف  أت  

 المخصصات الت اقدية ل  ه ايدوات.
 

أو بإ دار     أت  القياس المبدئي للموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة ال ادلة. تكالي  ال مليات المرتبطة مباهرة باإلستحوا 
الموجودات المالية والمطلوبات المالية )بخ ف الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة ال ادلة خ ل الربح والخسارةك 
تكالي   المبدئي.  المالية  ند اال تراف  المالية والمطلوبات  ال ادلة ما الموجودات  القيمة  أت    افت ا أو خصم ا ما 

 لى الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة ال ادلة ما خ ل ايرباح والخسائر     باهرة باإلستحواال مليات المرتبطة م
 أت  اال تراف ب ا مباهرة في الربح والخسارة. 

 

 

 

 

 

 

 ايس ار المدرجة )غير الم ّدلةك  في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. : 1المستو  
تقنيات التقيي  يقل مستو  ما المدخ ت اللو رية لقياس القيمة ال ادلة  والتي يمكا م ححت ا  بصورة   :  2المستو  

 مباهرة أو غير مباهرة.
 تقنيات التقيي  يقل مستو  ما المدخ ت اللو رية لقياس القيمة ال ادلة  والتي ال يمكا م ححت ا. : 3المستو  
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   الموجودات المالية

جميع مشتريات ومبي ات الموجودات المالية التي تت  بشكل ا تيادي أت  اال تراف ب ا وإلغاء اإل تراف ب ا  لى أساس 
تاري  التدوال. المشتريات والمبي ات التي تت  بشكل ا تيادي  ي مشتريات ومبي ات تتطل  تو يل الموجودات المالية 

 مختصة في السوق.  خ ل الوقت المقدر لإل دار ما خ ل السلطة ال
 

جميع الموجودات المالية الم ترف ب ا تقاس الحقا بشكل كامل  ما بالتكلفة المطفأة أو القيمة ال ادلة وبحس  تصني   
 الموجودات المالية. 

 
 تصنيي  الموجودات المالية 

 ادوات الدأا التي تنطبق  لي ا الشروط التالية أت  قياس ا الحقا" بالتكلفة المطفأة:  .أ
المالية  • بالموجودات  االحتفا   منه  الغر   يكون  ال ي  اي مال  نمو ج  ما خ ل  ب ا  المحتف   المالية  الموجودات 

 للحصول  لى التدفقات النقدية الت اقدية و  

تح ر بتواري  محدد للتدفقات النقدية التي  ي مدفو ات  لى أ ل المبلغ وفائدة   الشروط الت اقدية للموجودات المالية •
  لى أ ل المبلغ المتبقي. 

 
 أت  قياس ا الحقا" بالقيمة ال ادلة ما خ ل الدخل الشامل ايخر: يأدوات الدأا الت  . 
حصل  لى التدفقات النقدية  الموجودات المالية المحتف  ب ا ما خ ل نمو ج اي مال ال ي يكون الغر  منه كل ما   •

 الت اقدية وبيع   ه الموجودات المالية،و  
الشروط الت اقدية للموجودات المالية تح ر بتواري  محدد للتدفقات النقدية التي  ي مدفو ات  لى أ ل المبلغ المتبقي   •

 اي لي القائ .
 

 بشكل تلقائي، جميع الموجودات المالية ايخر  تقاس الحقا" بالقيمة ال ادلة ما خ ل ايرباح أو الخسائر. 
 

بالنسبة للموجودات المالية بخ ف الموجودات المالية المشتراة أو  ات القيمة اإلئتمانية المتدنية )مثل الموجودات التي 
ك ، فإن م دل الفائدة الف لي  و الم دل ال ي يقوم بشكل منضب  بخص   تدنت قيمت ا اإلئتمانية  ند اال ترف المبدئي

المقبو ات النقدية المستقبلية المقدرة )بما في  ل  جميع الرسوم والنقاط المدفو ة أو المستلمة تشكل جزءا" ال أتلزأ ما  
بإستثناء خسائر اال الم ام ت وأقساط أو خصومات أخر ك  الف لي وتكالي   الفائدة  المتوق ة ، ما خ ل م دل  ئتمان 

ال مر المتوقع يداة الدأا ، أو ،  ند االقتضاء ، فترة أقصر ،  لى القيمة الدفترية اإلجمالية يداة الدأا  ند اال تراف 
ّدل المبدئي. بالنسبة للموجودات المالية المشتراة أو  ات القيمة اإلئتمانية المتدنية  ، أت   حتسا  م دل الفائدة الف لي الم 

بخص  التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ، بما في  ل  خسائر اإلئتمان المتوق ة ، ما التكلفة المطفأة يداة الدأا  ند  
 اال تراف المبدئي.
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 الموجودات المالية )تتمة( 

 التكلفة المطفأة وطريقة م دل الفائدة الف لي
 

التكلفة المطفأة لل ل المالي  ي المبلغ ال ي أت   نده قياس اي ل المالي  ند اال تراف المبدئي مطروحا" منه المبالغ  ن  
المستحقة السداد، باإل افة  لى اإلطفاء المتراك  بإستخدام طريقة م دل الفائدة الف لي  لى الفرق بيا المبلغ المبدئي ومبلغ  

خسارة.  ن القيمة الدفترية اإلجمالية لل ل المالي  ي التكلفة المطفأة لل ل المالي    اإلستحقاق، مع ت دأل أي مخص  
 قبل ت دأل أي مخص  خسارة. 

 
 طريقة م دل الفائدة الف لي  ي طريقة إلحتسا  التكلفة المطفأة يداة الدأا وتخصي   أرادات الفوائد خ ل الفترة الم نية. 

 
وبالقيمة   ةفأطلما  بالتکلفة  الحقا"   اھقياس  مأت   لتيا  نأ دل ا  دواتي  لفعليا  دةلفائ ا  دلمع  يقةطر   دامستخ ب   التمويل  راداتأ    تثبا   مأت 

الشامل   الدخل  القيمة اآلخرال ادلة ما خ ل  أو  ات  المشتراة  المالية  الموجودات  بخ ف  المالية  للموجودات  بالنسبة   .
ل تطبيق م دل الفائدة الف لي  لى القيمة الدفترية اإلجمالية لل ل  اإلئتمانية المتدنية، أت  احتسا   أرادات التمويل ما خ 

المالي، بإستثناء الموجودات المالية التي تدنت قيمت ا اإلئتمانية الحقا" )انحر أدناهك. بالنسبة للموجودات المالية التي تدنت  
لفائدة الف لي  لى التكلفة المطفأة لل ل المالي. قيمت ا اإلئتمانية الحقا"، أت   ثبات  أرادات الفوائد ما خ ل تطبيق م دل ا

  ا تحسنت مخاطر اإلئتمان، في فترات التقرير ال حقة، يداة مالية  ات قيمة  ئتمانية متدنية، بحيث ل  ي د اي ل المالي  
قيمة الدفترية لل ل   و قيمة متدنية فانه أت  اإل تراف بإأردات الفوائد  ا طريق تطبيق م دل الفائدة الف لي إلجمالي ال

 المالي.
 

تقوم الملمو ة بإثبات  أرادات التمويل ما خ ل   المشتراة أو  ات القيمة اإلئتمانية المتدنية،بالنسبة للموجودات المالية  
تطبيق م دل الفائدة الف لي الم ّدل لإلئتمان  لى التكلفة المطفأة لل ل المالي  ند اإل تراف المبدئي. ال ي ود اإلحتسا   

الي  و قيمة   لى ايساس اإلجمالي حتى   ا تحسنت مخاطر االئتمان للموجودات المالية الحق"ا بحيث ل  ي د اي ل الم
  ئتمانية متدنية. 

 
اأرادات ما ودائع قصيرة   -  أرادات تمويل  و ي مدرجة في بند "  ةأت   ثبات  أرادات التمويل في قائمة الربح أو الخسار 

 " ايجل 

 
 اآلخر أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة ال ادلة ما خ ل الدخل الشامل 

تصني    حدةك  أداة  لى  كل  حالة  أساس  ) لى  لإللغاء  قابل  غير  بشكل  الملمو ة  تختار  قد  المبدئي،  اال تراف   ند 
. يسمح بالتصني  بالقيمة ال ادلة ما  خ ل الدخل الشامل اآلخراإلستثمارات في أداة حقوق الملكية بالقيمة ال ادلة ما  

يس   محتف  به للمتاجرة أو   ا كان المقابل المحتمل مدرج بواسطة    ا كان اإلستثمار في ا  خ ل الدخل الشامل اآلخر
 المشتري  ند  ندماج اي مال.

 
 
 
 
 
 



 
 .ق.ع.م.ش قطر صناعات شركة

   الموحدة المالية اتن البيا حول ايضاحات
 2022 ديسمبر 31 في المنت ية للسنة

 

32 
 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3

 الموجودات المالية )تتمة( 

 التكلفة المطفأة وطريقة م دل الفائدة الف لي)تتمةك 
 

  بالقيمة  قياس ا  أت   الحقا" .  الم املة  تكالي    لي ا  مضافا"   لةدل اا  بالقأمة  لملکيةا  وق حق  أدوات  في  راتالستثماا  سقيا  مأت 
  تلمي  ا  أت   والتي  اآلخر  الشامل  الدخل  في  المدرجة  ال ادلة  القيمة  في  التغييرات  ما  الناهئة   والخسائر  ايرباح  مع  ال ادلة

   ستثمارات   بيع   ند  الخسائر  أو  ايرباح  في  المتراكمة  الخسائر  أو  ايرباح  تصني   أت   ال.   ستثمارات  تقيي     ادة   حتياطي  في
 .المدورة  ايرباح  لى تحويل ا أت  بل ايس  ،

 
الدولي   للم يار  الملكية، في ايرباح أو الخسائر وفقا"  ت   ثبات توتي ات ايرباح ما   ه اإلستثمارات في أدوات حقوق 

المالية رق    تكلفة ايستثمار. ت  تضميا توتيع ايرباح  ما  . مال  تمثل توتي ات ا9للتقارير  يرباح  سترداد جزء ما 
 .الموحد أخر " في بيان الربح أو الخسارة –" أرادات تمويل 

 
 الموجودات المالية بالقيمة ال ادلة ما خ ل ايرباح أو الخسائر     

) يضاح   خ ل الدخل الشامل اآلخرالموجودات المالية التي ال تفي بشروط القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة ال ادلة ما  
 :التحدأد وجه  لى. رلخسائ ا أو حبار يا لخ  نم لةدل اا بالقأمةأ  هك أت  قياس ا   3أ و

 کة ر لها  متق  مل   ما   ر،لخسائ أو ا  حبار يا  لخ   نم  لةدل اا  بالقأمة  راتکإستثما  لملکيةا  وق حقأدوات    في  راتستثمااإل  فت ن  •
ك  ند  3بالقيمة ال ادلة ما خ ل بنود دخل الشامل االخر  )أنحر أ  ه    ليعماا  تجميع  نع  ناتجة  ئةر اط  مبالغأو  

 اال تراف المبدئي أو ايولي 
  ايضاح   ظرن )ا  خ ل الدخل الشامل اآلخرالدأا التي ال تفي بشروط القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة ال ادلة ما  أدوات   •

 أدوات   تصني   يمكا    ل ،   لى  باإل افة.  والخسائر  ايرباح  خ ل  ما  ال ادلة  بالقيمة  تصنيف ا   أت  ك  ه  أ "  2"  و"  1"
 ما   ال ادلة  للقيمة  وفقا"   خ ل الدخل الشامل اآلخر  ما  ال ادلة  القيمة  م اأير  أو  المطفأة  التكلفة  بم اأير  تفي  التي  الدأا
  في   االتساق   دم  ما  كبير  بشكل   يقلل  أو  ألغي  التصني      ا  كان    ا  ايولي  اال تراف   ند  والخسائر  ايرباح  خ ل
  أو   المطلوبات  أو  الموجودات  قياس   ا  أنشأ  ال ي "ك  الحسابات   مطابقة" دم    يسمى)ما    اال تراف  أو  القياس  م اأير

أي أدوات دأا وفقا" للقيمة ال ادلة ما   ملمو ةال  تحدد  ل .  مختلفة  أسح   لى   لي ا  المترتبة  والخسائر  بايرباح  اال تراف
 خ ل االرباح والخسائر.  

 

 تدني قيمة الموجودات المالية 
بتكويا مخص  لخسائر االئتمان المتوق ة ما اإلستثمارات في أدوات الدأا التي أت  قياس ا بالتكلفة المطفأة  الملو ة  تقوم  

، اإليلارات المدأنة، وال م  التلارية المدأنة، والموجودات الت اقدية، وك ل   خ ل الدخل الشامل اآلخرأو بالقيمة ال ادلة ما  
  نالئتماا  طرمخا  في  راتلتغأ ا  سلتعک  ري ر تق  لک  ي ر تا  في  ق ةو لمت ا  ن الئتماا  رخسائ   مبالغ  ثأ دتح  م أت  قود الضمان المالي.  

 .لماليةا داة لل ايولي اإل تراف  من 
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 الموجودات المالية )تتمة( 

 تدني قيمة الموجودات المالية )تتمةك
و م    م  التلارية المدأنة والموجودات الت اقديةلل قوم الملمو ة دائما" باإل تراف بخسائر االئتمان المتوق ة  لى مد  ال مر  ت 

المدأنة المتوق ة  لى   ه  اإليلارات  تقدأر خسائر االئتمان  أت   الخبرة .  باستخدام مصفوفة تستند  لى  المالية  الموجودات 
وتت ئ  مع ال وامل الخا ة بالمدأنيا والحروف اإلقتصادية ال امة وتقيي  كل ما التوجه    ملمو ةالسابقة لخسارة ائتمان ال

 لحاجة  ل . الحالي والمناخ وك ل  الحروف في تاري  التقرير، بما في  ل  القيمة الزمنية للنقود  ندما تقتضي ا
 

  ما دعن   وخا ة  ال مر،  مد    لى  المتوق ة  االئتمان  بخسائر  اال ترافب   کةر لها  ومتق  ر ،يخا  لماليةا  دواتيا  لجميع  بالنسبة
 المالية  ايداة    لى  اإلئتمان  مخاطر  تزد  ل     ا   ل ،  ومع.   ايولي  رافالعت ا   من   نالئتماا   طرمخا  في  رةکبأ   دةيات    نا   يكون 
تقوم بقياس مخص  الخسارة للداة المالية بمبلغ يساوي خسائر االئتمان    ملمو ةال  فإن  ايولي،  اإل تراف  من   ملحو   بشكل

ي تمد تقيي  ما   ا كان يل  اال تراف بالخسائر االئتمانية المتوق ة  لى مد  ال مر  لى الزيادات .  ه را"   12المتوق ة لمدة  
ئتماني     تدنيمن  اال تراف ايولي بدال" ما  ثبات أن اي ل المالي ي اني ما  ت ثر  الكبيرة في احتمالية أو مخاطر حدوث  

 .في تاري  التقرير
 

 ا السداد    الت ثر لى مد  ال مر خسائر االئتمان المتوق ة التي ستنل   ا جميع أحداث  تمثل الخسائر االئتمانية المتوق ة  
ه ر"ا اللزء ما   12المحتملة  لى مد  ال مر المتوقع للداة المالية. في المقابل ، تمثل الخسائر االئتمانية المتوق ة لمدة  

أحداث التخل   ا السداد  لى أداة مالية والتي تكون    الخسائر االئتمانية المتوق ة  لى مد  ال مر المتوقع أن أنتج  ا
 ه ر"ا ب د تاري  التقرير.  12ممكنة في غضون 

 
 الزيادة اللو رية في مخاطر االئتمان .أ

 ند تقيي  ما   ا كانت مخاطر االئتمان  لى ايدوات المالية قد تادت بشكل جو ري من  اال تراف ايولي، تقوم الملمو ة 
مخاطر حدوث  لز في ايداة المالية كما في تاري  التقرير مع مخاطر حدوث  لز  لى ايداة المالية كما في بمقارنة  

تاري  اال تراف ايولي.  ند  جراء   ا التقيي ، ت تبر الملمو ة كل ما الم لومات الكمية والنو ية م قولة ومد ومة، بما 
 المتوفرة بدون تكلفة أو ج د ال دا ي ل ما.  في  ل  الخبرة التاريخية والم لومات المستقبلية

    
فيه   تصبح  ال ي  التاري   ي تبر  المالي،  الضمان  ل قود  تاري   الملمو ة  بالنسبة  لإللغاء  و  القابل  االلتزام غير  في  طرف"ا 

 نا  تيادة ملحوظة في  اال تراف المبدئي يغرا  تقيي  ايداة المالية بما يخ  تدني القيمة.  ندما أت  تقيي  ما   ا كانت 
مخاطر االئتمان من  اال تراف ايولي ب قود الضمان المالي، فإن الملمو ة ت تبر التغيرات في المخاطر أن المدأا المحدد 

 .قد أتخل   ا ال قد
 

االئتمان   تقوم الملمو ة بشكل منتح  بمراقبة ف الية الم اأير المستخدمة لتحدأد ما   ا كانت  نا  تيادة كبيرة في مخاطر
وتقوم بمراج ت ا  ندما تقتضي الحاجة  ل  لضمان أن تكون الم اأير قادرة  لى تحدأد الزيادة اللو رية في مخاطر االئتمان 

 قبل أن تصبح   ه المبالغ متأخرة.
 

انت ايداة تفتر  الملمو ة أن مخاطر اإلئتمان  لى ايداة المالية ل  تزداد بشكل جو ري من  اإل تراف ايولي في حال ك
 المالية مصنفة  لى أن ا  ات تدني مخاطر اإلئتمان منخفضة كما في تاري  التقرير 



 
 .ق.ع.م.ش قطر صناعات شركة

   الموحدة المالية اتن البيا حول ايضاحات
 2022 ديسمبر 31 في المنت ية للسنة

 

34 
 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3
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 )تتمةك  الزيادة اللو رية في مخاطر االئتمان .أ
 تحدد ايداة المالية  لى أن ا تحتوي  لى مخاطر  ئتمانية منخفضة   ا:

 ك ايداة المالية لدأ ا مخاطر منخفضة ما التخل   ا السداد، 1)

 ك لد  المقتر  قدرة قوية  لى الوفاء بإلتزاماته المت لقة بالتدفقات النقدية الت اقدية  لى المد  القري ، و2)

تقلل بالضرورة، ما قدرة  ك قد تةدي التغييرات السلبية في الحروف اإلقتصادية والتلارية  لى المد  الطويل، ولكن ا لا  3) 
 المقتر   لى الوفاء بإلتزاماته بالتدفقات النقدية الت اقدية.

 

 ت ريف الت ثر  . 
ما الت ر ات مع مرور    توظ  الملمو ة نما ج  حصائية لتحليل البيانات التي ت  جم  ا وتوليد تقدأرات إلحتمالية الت ثر

ت التخل   ا السداد والتغيرات في  وامل اإلقتصاد الكلي الرئيسية  الوقت. أتضما   ا التحليل تحدأد أي تغييرات في م دال
  بر مختل  المناطق اللغرافية للملمو ة.

 

 الموجودات المالية متدنية االئتمان   .ج
المستقبلية  ي تبر اي ل المالي  ات ر يد ائتماني متدني القيمة  ند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي  لى التدفقات النقدية  

 المتوق ة ل ل  اي ل المالي. التي تتضما اإلثباتات التي تشير  لى أن اي ل المالي كالتالي:

   وبات مالية جو رية للمقر  أو المقتر ،   .أ
 ك أ  هك؛  خرق لل قد، مثل  دم السداد أو التأخير في السداد  ات ر يد  ئتمان متدني القيمة )راجع ) .   

اقتصادية أو ت اقدية تت لق بالص وبة المالية للمقتر  أت  منح المقتر  امتيات )أو امتياتاتك ال أت   المقر  ويسبا   . ت 
 اإلستفادة من ا ما قبل المقتر ، 

 أوجد احتمال كبير بأن أدخل المقتر  في اإلف س أو  لى   ادة تنحي  مالي أو . ث 

 .اختفاء سوق نش  ل  ا اي ل المالي بسب  الص وبات المالية .ج
 
 ياسة الشط  س .د

تقوم الملمو ة بشط  أ ل مالي  ندما تكون  نا  م لومات تشير  لى أن الطرف اآلخر ي اني ما   وبات مالية وليح  
  نا  احتمال واق ي للت افي.  

  
 

 القياس واال تراف بخسائر االئتمان المتوق ة  .ه 
السداد، والخسارة المةدية لل لز )بم نى حل  ي د قياس خسائر االئتمان المتوق ة داللة  لى احتمال كبير في ال لز  ا  

بيانات  تقيي  احتمال ال لز والخسارة المةدية لل لز  لى  الخسارة   ا كان  نا   لزك ومد   ند حدوث ال لز يستند 
تاريخية م دلة بواسطة م لومات مستقبلية كما  و مو ح أ  ه. أما فيما أت لق بالت ثر  ند ال لز، بالنسبة للموجودات  

 المالية، فيتمثل  ل  في القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات في تاري  اإلب غ.
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 )تتمةكالقياس واال تراف بخسائر االئتمان المتوق ة  .ه 
تاري  التقرير المالي، باإل افة  لى أي مبالغ   افية اما بالنسبة ل قود الضمان المالي، يشمل الت ر  المبلغ المسحو  في  

ا  لى التوجه التاريخي وف   ال لإلحتياجات التمويلية   ملمو ةأتوقع سحب ا في المستقبل حس  تاري  ال لز المحدد استناد"
 المستقبلية المحددة للمدنييا، وغير ا ما الم لومات المستقبلية  ات الصلة.

 
للموجودات المالية، أت  تقدأر خسائر اإلئتمان المتوق ة  لى أن ا الفرق بيا جميع التدفقات النقدية الت اقدية المطلوبة  بالنسبة  

  لى الملمو ة وفقا" لل قد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع الملمو ة است م ا، مخصومة بس ر الفائدة الف لي اي لي.
 

 الية  لغاء اال تراف بالموجودات الم

تقوم الملمو ة بإلغاء اإل تراف باي ل المالي فق   ندما تنت ي الحقوق الت اقدية للتدفقات النقدية ما اي ل أو  ندما تقوم  
بتحويل اي ل وكافة مخاطر ومزايا ملكية اال ل  لى كيان آخر.   ا ل  تق  الملمو ة بنقل أواالحتفا  بلميع مخاطر ومزايا 

تمرت في السيطرة  لى اي ل المحول، فإن الملمو ة ت ترف بحصت ا المحتف  ب ا في اي ل الملكية بشكل وا ح واس
واإللتزام المرتب  بالمبالغ التي قد تضطر لدف  ا.   ا احتفحت الملمو ة بكافة مخاطر ومزايا ملكية الموجودات المالية المحولة، 

 لقرو  المضمونة لل ائدات المستلمة.تستمر الملمو ة في اإل تراف باي ل المالي وت ترف ك ل  با
 

 ند الغاء اإل تراف باحد  الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، أت   ثبات الفرق بيا القيمة الدفترية لل ل والمقابل 
دأا مصنفة وفقا"    . باإل افة  لى  ل ،  ند  لغاء اإل تراف باإلستثمار في أداة ةالمستل  ومبلغ الدأا في بيان الربح أو الخسار 

، أت    ادة تصني  ايرباح أو الخسائر المتراكمة التي سبق تلمي  ا في ملكية  خ ل الدخل الشامل اآلخرللقيمة ال ادلة ما  
 .، ولكا أت  تحويل ا  لى ايرباح المدورةةال أت    ادة تصنيف ا  لى بيان الربح أو الخسار  احتياطي   ادة تقيي  االستثمارات

  
 لمطلوبات المالية ا

أت  قياس جميع المطلوبات المالية الحقا" بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الف الة أو بالقيمة ال ادلة ما خ ل ايرباح  
 أو الخسائر. 

 
 المطلوبات المالية بالقيمة ال ادلة ما خ ل الربح أو الخسارة 

خ ل الربح أو الخسارة بقيمت ا ال ادلة، مع أي أرباح أو خسائر تنشأ  ا التغيرات تدرج المطلوبات المالية بالقيمة ال ادلة ما  
في القيمة ال ادلة أت  اإل تراف ب ا في بيان الربح أو الخسار الموحد  لى الحد ال ي ال تكون فيه جزء" ما   قة تحوط م ينة. 

سارة الموحد  لى أي فوائد مدفو ة  ا المطلوبات يشتمل  افي المكاس  أو الخسائر الم ترف به في بيان الربح أو الخ
 المالية.
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، فإن مبلغ التغير في القيمة ال ادلة  الربح أو الخسارةومع  ل ، بالنسبة للمطلوبات المالية المحددة بالقيمة ال ادلة ما خ ل  
للمطلوبات المالية والخاال بالتغيرات في المخاطر االئتمانية لتل  المطلوبات أت   ثباته في الدخل الشامل اآلخر، ما ل  أت  

ى حدوث  اال تراف بتأثيرات التغير في مخاطر االئتمان الناتلة  ا االلتزام في الدخل الشامل ايخر ما هأن ا أن تةدي  ل
ال ادلة  القيمة  في  التغيرات  المتبقي ما  بالمبلغ  اال تراف  أت   الخسائر.  أو  ايرباح  المحاسبة  لى  في  أو خلل محاسبي 
للمطلو  المالي في الربح أو الخسارة.  ن التغيرات في القيمة ال ادلة والمنسوبة  لى مخاطر ائتمان المطلوبات المالية الم ترف 

. وبدال" ما  ل ، أت  تحويل ا  لى أرباح  الربح أو الخسارةامل اآلخر ال أت    ادة تصنيف ا الحقا" في  ب ا في بيان الدخل الش
 مدورة  ند  لغاء اال تراف باإللتزام أو المطلو  المالي. 

 
ما خ ل  والخسائر  لى  قود الكفالة المالية الصادرة  ا الملمو ة والتي تحدد ا الملمو ة بالقيمة ال ادلة  ج المكاس   تدر 

 ايرباح أو الخسائر.
 

 المطلوبات المالية المقاسة الحقا" بالتكلفة المطفأة 
جميع المطلوبات المالية التي ل  أت  تصنيف ا بالقيمة ال ادلة ما خ ل ايرباح أو الخسائر، أت  قياس ا الحقا" بالقيمة المطفأة 

 بإستخدام م دل الفائدة الف لي.
 

الف لية  ي طريقة لحسا  التكلفة المطفأة لمطلو  مالي وتخصي  مصروفات الفائدة  لى مد  الفترة  ات طريقة الفائدة  
الصلة. م دل الفائدة الف لي  و الس ر ال ي يقوم بخص  المدفو ات النقدية المستقبلية المقدرة )بما في  ل  جميع الرسوم 

زأ ما م دل الفائدة الف لي وتكالي  الم ام ت وايقساط أو الخصومات  والنقاط المدفو ة أو المستلمة التي تشكل جزء"ا ال أتل
 ايخر ك ما خ ل ال مر المتوقع للمطلو  المالي أو ) ند االقتضاءك فترة أقصر،  لى التكلفة المطفأة لمطلو  مالي

 
ت الفائدة  لى مد  الفترة  طريقة س ر الفائدة الف لي،  ي طريقة إلحتسا  التكلفة المطفأة لمطلو  مالي وتخصي  مصروفا 

 ات الصلة، م دل الفائدة الف لي،  و الس ر ال ي يقوم بخص  المدفو ات النقدية المستقبلية المقدرة )بما في  ل ، جميع  
 الرسوم أو النقاط المدفو ة. 

 
  لغاء اإل تراف بالمطلوبات المالية 

فق   ندما المالية  بالمطلوبات  اإل تراف  بإلغاء  الملمو ة  مدة    تقوم  أو  نت ت  ت   لغائ ا  أو  الملمو ة  تنت ي  لتزامات 
   حيت ا، أت  اإل تراف بالفرق بيا القيمة الدفترية للمطلوبات المالية والقيمة المدفو ة في بيان الربح أو الخسارة. 
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 منافع الموظفين 
 

 التزامات قصيرة االجل  
المتراكمة والمتوقع  تدرج   السنوية والمر ية  النقدية واإلجاتات  المنافع غير  بما في  ل   المطلوبات  ا ايجور والروات ، 

ه را ب د ن اية الفترة التي يقدم في ا الموظفون الخدمة  ات ال  قة فيما أت لق بخدمات   12تسويت ا بشكل كامل خ ل  
س ا بالمبالغ المتوقع دف  ا  ند تسوية المطلوبات. وتدرج المطلوبات  ما  م   الموظفيا حتى ن اية فترة التقرير ويت  قيا

 وأخر . دائنة تلارية
 
 منافع ب د التوظي  

 تنف  الملمو ة لوائح منافع واهتراكات التقا د المحددة.
 
 اهتراكات التقا د المحددة  (أ

تأميا   بلوائح  تدار بشكل  ام  لى أساس  لزامي. وليح لد  تقوم الملمو ة بسداد االهتراكات الخا ة  التي  الم اهات 
الموظفيا  ند استحقاق ا. أت    الملمو ة أي التزامات أخر  بالسداد ب د سداد االهتراكات. وي ترف باالهتراكات  ما تكلفة

 لمدفو ات المستقبلية.اال تراف باالهتراكات المدفو ة مسبقا كأ ل  لى القدر ال ي أتاح فيه االسترداد النقدي أو خف  ا

 المنافع المحددة ك 
 

، تقوم 2004لسنة    14المنافع المحددة  ي خطة م اهات وال ت د الئحة اهتراكات محددة. ووفقا لقانون ال مل القطري رق   
بسداد مبالغ للموظفيا غير القطرييا  ند تقا د    ادة  لى أساس  امل واحد أو أكثر مثل ال مر و دد سنوات   ملمو ةال
 لخدمة والرات .ا
 

بالنسبة للشركات التاب ة والشركات الزميلة الموجودة خارج دولة قطر، تقوم الملمو ة بتطبيق القوانيا والتنحيمات الم مول 
 ب ا في تل  البلدان. 

 
للموظَّفيا القيمة الحالية اللتزام  يمثل االلتزام الم ترف به في بيان المركز المالي الموحد فيما أت لق بمكافأة ن اية الخدمة  

المنافع المحددة في ن اية فترة التقرير المالي. ويت  احتسا  التزام المنافع المحددة سنويا ما قبل اإلدارة باستخدام طريقة وحدة  
 االئتمان المتوق ة.

 
الخارجة المستقبلية المقدرة وباستخدام أت  تحدأد القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة  ا طريق خص  التدفقات النقدية  

م دل الفائدة  لى سندات الشركات  الية اللودة والمقومة بال ملة التي ت سدد ب ا المنافع والتي ل ا آجال تقار  آجال تل  
 االلتزامات. وفي حال  دم وجود سوق واس ة ل  ه السندات، أت  تطبيق أس ار سوق السندات الحكومية. 

 
بمكاس  وخسائر   ادة القياس الناتلة  ا التسويات والتغييرات السابقة في االفترا ات االكتوارية، في حال أت  اال تراف  

كانت مادية، في الفترة التي حدثت في ا ومباهرة في بنود الدخل الشامل ايخر . ويت   دراج ا في ايرباح المدورة في بيان  
 مركز المالي الموحد،  ن وجدت.التغيرات في حقوق الملكية الموحد وفي بيان ال
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3

 منافع الموظفين )تتمة( 
 

 منافع أخر  قصيرة ايجل للموظفيا     
 

تقدي   بالمصروفات  ند  ويت   دراج ا  الموظفيا قصيرة ايجل  لى أساس غير مخصوم  االلتزامات  ا منافع  قياس  أت  
اال تراف بااللتزام  ا المبلغ المتوقع سداده بموج  مكافآت نقدية قصيرة ايجل   ا كان لد  الخدمة  ات الصلة. ويت   

الملمو ة التزام قانوني أو استداللي حالي بسداد   ا المبلغ نتيلة للخدمة السابقة للموظ  وأن يكون باإلمكان قياس   ا  
 االلتزام بشكل ي تمد  ليه. 

 
 المخصصات            

 

ت حتس  المخصصات  ندما أترت   لى الملمو ة التزام قانوني أو  مني حالي نتيلة يحداث سابقة، ويكون ما المحتمل 
أت  اال تراف  به. وال  نحو موثوق  تقدأره  لى  ت   قد  االلتزام  االلتزام، ويكون مبلغ  لتسوية  يقتضي ايمر خروج موارد  أن 

 بلية. بالمخصصات المت لقة بخسائر التشغيل المستق
 

وفي حالة وجود  دد ما االلتزامات المماثلة، أت  تحدأد احتمال الحاجة  لى تدفقات نقدية خارجة في التسوية بمرا اة فئة 
االلتزامات ككل. ويت  اال تراف بالمخص  حتى وإن كان  نا  احتمال  ئيل بإجراء تدفق خارجي فيما أت لق بأي بند  

 مدرج في نفح فئة االلتزامات. 
 

تقاس المخصصات بالقيمة الحالية للنفقات المتوق ة لسداد الت  د باستخدام م دل قبل خص  الضريبة وال ي ي كح التقدأر 
السوقي للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة بالت  د. ويت  اال تراف بالزيادة في المخص  التي تنشأ بسب  مرور الوقت  

 كمصروفات 
 

 ضريبة الدخل 
 

 تقدي   ريبة الدخل وفق"ا للوائح  ريبة الدخل في قطر.أت  
 

 ند تحدأد االلتزام الضريبي للملمو ة ، فقد ت  النحر في احتمال قبول مصلحة الضرائ  م اللات  ريبية م ينة.   ا ت   
الملمو ة   فقد حددت  الضريبية ،  الم اللات  الضرائ  مثل   ه  تقبل مصلحة  أن  المحتمل  أنه ما  االلتزام  التو ل  لى 

 الضريبي بما أتوافق مع الم اللات الضريبية المستخدمة أو المخط  الستخدام ا في  قرارات  ريبة الدخل.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3

 الضريبة المةجلة 
 

أت  تكويا مخص  للضريبة المةجلة باستخدام طريقة االلتزام  لى الفروق المةقتة في تاري  التقرير بيا ايسح الضريبية 
للموجودات والمطلوبات وقيم ا الدفترية يغرا    داد التقارير المالية. بموج    ه الطريقة ، أت  اال تراف بالمطلوبات  

قتة الخا  ة للضريبة. أت  اال تراف بموجودات الضرائ  المةجلة للميع الفروق المةقتة  الضريبية المةجلة للميع الفروق المة 
ا   القابلة للخص  وترحيل الخسائر الضريبية غير المستخدمة ،  لى الحد ال ي يحتمل أن يكون الربح الخا ع للضريبة متاح"

القابل للخص  وترحيل الخس المةقت  الفرق  متوس  م دل ائر الضريبية غير المستخدمة.  وال ي يمكا في مقابله استخدام 
 ، وال ي أنطبق  لى الملمو ة ، لقياس موجودات ومطلوبات الضريبة المةجلة. %  35-10الضريبة 

 
تت  مراج ة القيمة الدفترية للموجودات الضريبية المةجلة في تاري  كل تقرير وتخفيض ا  لى الحد ال ي ل  ي د ما المحتمل 

للسماح باستخدام كل أو جزء ما أ ل الضريبة المةجلة. ي اد تقيي  موجودات الضريبة المةجلة غير   توفر ربح  ريبي كافي 
الم ترف ب ا في تاري  كل تقرير ويت  اال تراف ب ا  لى الحد ال ي يصبح ما المحتمل فيه أن ايرباح المستقبلية الخا  ة  

 للضريبة ستسمح باسترداد أ ل الضريبة المةجلة. 
 
 الصندوق االجتماعي شتراكات ا

ما  افي الربح الم دل الموحد للسنة في  ندوق د   اينشطة الريا ية    %2.5تقوم الملمو ة بسداد اهتراكات ت ادل  
والثقافية واالجتما ية والخيرية. ويت   ر   ل  في بيان التغيرات في حقوق الملكية كمبلغ مخص  ما الربح وفقا للقانون  

 . 2008لسنة  13رق  
 
 توزيعات األرباح         

أت  اال تراف بمطلوبات توتي ات ايرباح لمبلغ توتي ات ايرباح الم لنة، والتي ت  التصريح ب ا بشكل مناس  ول  ت د تخضع  
لتقدأر الملمو ة، في أو قبل ن اية فترة التقرير ولكا ال أت  توتي  ا في ن اية فترة التقرير. أت  اال تراف بمطلوبات توتيع  

يرباح كتحميل مباهر  لى ايرباح المدورة في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد، مع  ر  أي مبالغ غير مسددة  ا
  ما  م  دائنة تلارية وأخر  في بيان المركز المالي الموحد. 

 
 العائد على السهم 

 أت  حسا  ال ائد ايساسي  لى الس   الواحد بقسمة:

 المنسو  لمالكي الملمو ة ال ادأيا الربح أو الخسارة  •
 لى المتوس  المرجح ل دد ايس   ال ادية القائمة خ ل السنة المالية، الم دلة لبنود المكافآت في ايس   ال ادية الصادرة   •

 خ ل السنة وباستب اد أس   الخزينة.
 

الس   ايساسية لتأخ  في  يا اإل تبار     لى ربحية  الربح ال ائدال ائد  لى الس   المخف   و  ايرقام المستخدمة في  
 تأثيرات ايس   ال ادية المحتملة المخففة. 

 
 أحداث بعد تاريخ التقرير 

أت  ت دأل البيانات المالية الموحدة لت كح ايحداث الواق ة بيا تاري  التقرير والتاري  ال ي أت  فيه   تماد وإ دار البيانات 
دليل  لى أن ايو اع كانت قائمة في تاري  التقرير. أت  اإلفصاح  ا أية أحداث غير م ّدلة المالية الموحدة، بشرط تقدي   

 الحقة لن اية السنة في البيانات المالية الموحدة  ندما يكون ل ا أثر جو ري.
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   عدم التيقنتقدير لالرئيسية  الهامة والمصادر األحكام  .4

وإفترا ات تةثر   وتقدأرات ن   داد البيانات المالية الموحدة وفقا" للم اأير الدولية للتقارير المالية أتطل  ما اإلدارة القيام بأحكام  
الموجودات  واإلفصاحات  ا  والمصروفات  واإلأرادات  والمطلوبات  الموجودات  ومبالغ  المحاسبية  السياسات  تطبيق   لى 
والمطلوبات المحتملة. قد تح ر أحداث مستقبلية والتي قد تةدي  لى أخت ف اإلفترا ات التي ت   ستخدام ا للو ول  لى 

 ير في التقدأرات في البيانات المالية الموحدة حيثما تصبح قابلة للتحدأد بشكل م قول.التقدأرات. تن كح آثار أي تغي 
 

أت  تقيي  ايحكام والتقدأرات بصورة دورية، وتستند  لى الخبرة التاريخية و وامل أخر ، بما في  ل  توق ات ايحداث المستقبلية  
 التي ي تقد أن ا م قولة في ظل   ه الحروف. 

 
يق السياسات المحاسبية للملمو ة ، اتخ ت اإلدارة ايحكام التالية ، بصرف النحر  ا تل  التي تتضما تقدأرات، في  ملية تطب 

 والتي ل ا تأثير جو ري  لى المبالغ الم ترف ب ا في البيانات المالية الموحدة:
 

محددة ، تنحر الملمو ة في المتطلبات ال امة للسيطرة )أي تمنية  بالنسبة لتحدأد توقيت الوفاء بالتزامات ايداء في نقطة  
 :توجيه استخدام اي ل والحصول  لى جميع مناف ه بشكل كبيرك والقائمة التالية غير الشاملة لمةهرات نقل السيطرة

 
 الحق في الدفع  الدأ  المنشأدة •

 ال ميل لديه حق قانوني •

 الحياتة القانونية المنشأةنقل  •

 ال ميل لديه مخاطر ومكافأت  امة  •

 قبول ال ميل اي ل  •
 

 ند   دار حكم ا ، نحرت اإلدارة في الم اأير التفصيلية ل  تراف باإلأرادات المنصوال  لي ا في الم يار الدولي إل داد  
 بصفة خا ة ما   ا كانت الملمو ة قد نقلت السيطرة  لى البضائع  لى ال ميل.، و  15التقارير المالية رق  

 
 

ا.  مصةرا  أو  وكي "   بصفت ا  تت امل  الملمو ة  كانت    ا   ما  االستنتاج   ند  اإلدارة  قبل  ما  م مة  أحكام    دار  أت    جراء   أت   رئيس"
 الملمو ة: كانت    ا ما وتحدأدا"  ، الرئيسية للمةهرات تحلي "  التقيي  أتطل  الملمو ة.  في  منفصل  أرادات تدفق لكل التقيي 

 المخزون. مخاطر ما  أي تحمل •
 ؛  لل ميل الخدمات أو السلع توفير  ا الرئيسية المسةولية أتحمل •
 و   ايس ار؛ تحدأد  لى القدرة لدأ ا •
 لل ميل. االئتمان مخاطر  أتحمل •

 

 تقدي   أو  البضائع  ببيع  المرتبطة  ال امة  والمكافآت  للمخاطر   م ر ة  الملمو ة  كانت    ا  ما  لتحدأد  المةهرات     ه  تستخدم
 قويا  مةهرا  ت د  ، البيع  برس   وليح  ،  الملمو ة  به  تحتف   التي  بمخزون   تت لق  بيع    ملية  أي  فإن  ،  المثال  سبيل   لى  الخدمات.

   .أ يل ت د الملمو ة أن  لى
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 )تتمة(  عدم التيقنتقدير األحكام الهامة والمصادر الرئيسية ل .4

 األحكام الهامة  )تتمة(

 تقيي  نمو ج اي مال 
ي تمد تصني  وقياس الموجودات المالية  لى التدفقات النقدية ما أ ل المبلغ والفائدة و لى اختبار نمو ج ال مل. تحدد  

الموجودات   ي كح كيفية  دارة ملمو ات  ال مل و لى مستو   نمو ج  أ مال م يا.  الملمو ة  لتحقيق  دف  المالية م "ا 
أتضما   ا التقيي  الحك  ال ي ي كح جميع ايدلة  ات الصلة بما في  ل  كيفية تقيي  أداء   ه الموجودات وقياس أدائ ا، 

ت.  والمخاطر التي تةثر  لى أداء الموجودات وكيفية  دارة   ه الموجودات وكي  أت  ت وي  أو مكافأة مدأري   ه الموجودا 
ال ت    ملمو ةتراق   والتي  اآلخر  الشامل  الدخل  ال ادلة ما خ ل  القيمة  أو  المطفأة  بالتكلفة  المقاسة  المالية  الموجودات 

اإلحتفا   ت   التي  اال مال  متوافقة مع  دف  ايسبا   كانت  وما   ا  من ا  التخل   لف   سب   استحقاق ا  قبل  استب اد ا 
لم رفة فيما   ا كان نمو ج ال مل ال ي أت     ملمو ةلمتاب ة جزء" ما التقيي  المتوا ل لل بالموجودات يجله. ت تبر المراقبة وا

االحتفا  به للموجودات المالية المتبقية ال أزال مناسب"ا وإ ا ل  يكا مناسبا"، تقي    ا كان  نا  تغيير في نمو ج ال مل وبالتالي 
 تغيرا" مستقبليَا في تصني  تل  الموجودات. 

 

 بيرة في مخاطر االئتمانتيادة ك
ه را" لموجودات المرحلة ايولى أو خسائر  ئتمان متوق ة  لى مد  ال مر   12أت  قياس خسائر اإلئتمان المتوق ة  لى مدة  

لموجودات المرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة. أنتقل اي ل  لى المرحلة الثانية  ندما تزيد مخاطر اإلئتمان بشكل كبير من   
ما ال ي ي تبر تيادة كبيرة في مخاطر االئتمان. في تقيي     9راف ايولي. ال يحدد الم يار الدولي للتقارير المالية رق   اال ت 

في الحسبان الم لومات الكمية والنو ية الم قولة   ملمو ةما   ا كانت مخاطر االئتمان لل ل قد تادت بشكل كبير تأخ  ال
 والمد ومة.

 
 

 قدرة   لى  تةثر  التي   الكلي  االقتصاد   وامل  حول  والمستقبلية  الحالية  الم لومات  لت كح  التاريخية  الخسارة  م دالت  ت دأل  أت 
  المدأنة. ال م  تسوية  لى ال م ء

 

 تحدأد مدة  قد اإليلار
حافز"ا اقتصادي"ا لممارسة خيار  ند تحدأد مدة  قد اإليلار ، تأخ  اإلدارة في اال تبار جميع الحقائق والحروف التي تخلق  

التمدأد ، أو  دم ممارسة خيار اإلن اء. أت  تضميا خيارات التمدأد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلن اءك فق  في مدة  قد  
ا بشكل م قول أن أت  تمدأده )أو ل  أت   ن ائهك.   اإليلار   ا كان  قد اإليلار مةكد"

 

حدوث حدث م   أو تغيير كبير في الحروف التي تةثر  لى   ا التقيي  والتي تكون  ما تت  مراج ة التقيي  في حالة  
 سيطرة المستأجر 

 

 مبدأ اإلستمرارية
قامت  دارة الملمو ة بتقيي  قدرة الملمو ة  لى اإلستمرار كمنشأة مستمرة و ي  لى قنا ة بأن الملمو ة لدأ ا الموارد  

المستقبل المنحور.   وة  لى  ل ، فإن اإلدارة ليست  لى دراية بأي هكو  جو رية حول قدرة  ال تمة لموا لة ال مل في  
 الملمو ة  لى موا لة مبدأ اإلستمرارية. ل ل ، أت    داد البيانات المالية  لى أساس مبدأ اإلستمرارية. 
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 )تتمة(  عدم التيقنتقدير األحكام الهامة والمصادر الرئيسية ل .4

 األحكام الهامة  )تتمة(
 تصني  هركة قطر لتغلي  الم ادن  .م.م كشركة تميلة 

في هركة قطر لتغلي  الم ادن  .م.م، مع احتفا  الشركة القطرية للصنا ات التحويلية    %50لد  الملمو ة حصة بنسبة  
لشركة قطر لتغلي  الم ادن  .م.م ت ييا  ضو   ياالمتبقية. يقتضي كل ما النحام ايساسي واتفاقية المسا م  %50بنسبة  

مللح اإلدارة ما قبل كل هركة.  ويت  اختيار الرئيح بالتناو  بيا هركة قطر ستيل وهركة قطر للصنا ات التحويلية،  
ويكون للرئيح الصوت المرجح  ند التصويت، وبالتالي، ال أت   ظ ار السيطرة ما قبل المنشأة التي ال ت يا رئيح مللح  
اإلدارة. وتشترط ايحكام الحالية بالمللح أن أت  ت ييا الرئيح ما قبل الشركة القطرية للصنا ات التحويلية.  وقد قدرت  
الملمو ة أنه  لى الرغ  ما أن الرئيح أت  ت يينه ما قبل الشركة القطرية للصنا ات التحويلية في الفترة الحالية للمللح، 

قد يحد ما  الوظيفة  تناو   أن  لتغلي    ال  بتصني  حصص ا في قطر  تقوم  وبالتالي  نفو  ا  الملمو ة  لى ممارسة  رة 
 .3كما  و مو ح في  يضاح  الم ادن  .م.م. كشركة تميلة ويت  تسليل ا باستخدام طريقة حقوق الملكية

 

 تصني  االستثمارات با تبار ا مشاريع مشتركة  
خلصت  لى أن الترتيبات المشتركة  ي مشاريع مشتركة حيث  و وكفا   قامت اإلدارة بتقيي  حص  الملمو ة في قابكو  

تخضع الكيانات لسيطرة مشتركة ويكون للشركاء حقوق في  افي أ ول الترتيبات المشتركة. في ك  االستثماريا ، تتطل  
ي  ،  لى  جميع القرارات المت لقة باينشطة  ات الصلة موافقة مشتركة ما ايطراف التي تتحك  بشكل جما ي في الترت 

النحو المنصوال  ليه ت اقدي"ا في االتفاقيات والنحام ايساسي. وما ث  ، فقد ا ترفت اإلدارة ب  ه االستثمارات  لى أن ا 
استثمارات في مشاريع مشتركة وبناء"  لى  ل  قامت بمحاسبة   ه االستثمارات وفق"ا لطريقة حقوق الملكية في   ه البيانات  

 المالية الموحدة. 
 

 فترة النفتات للممتلكات والم دات
، وبسب  الخسائر المستمرة خ ل الفترات الما ية في المبي ات لل م ء الدولييا ، قامت  حد  الشركات    2020خ ل  ام  

التاب ة للملمو ة بإ ادة تقيي  نمو ج أ مال ا. بناء"  لى   ادة التقيي  التي أجرت ا قطر ستيل ، خلصت  لى أنه ما غير  
الحالي   19-كوفيدتوقع أن تنت ش أس ار الصل  في سوق التصدأر في السنوات الخمح المقبلة  لى ايقل بسب  جائحة  الم

و وامل اقتصادية أخر   لى الحد ال ي سيمكا قطر ستيل ما تحقيق أرباح في المبي ات المقدمة لل م ء الدولييا. وما  
ر ستيل وإيقاف ب   مرافق اإلنتاج  لى ايبد. وبناء"  لى  ل  ، قامت قرر مللح اإلدارة وق  ال مليات الخارجية لقط   ث ،

اإلدارة بتقيي  انخفا  قيمة الممتلكات واآلالت والم دات خ ل تل  السنة مما أد   لى انخفا  كامل في قيمة الممتلكات 
 واآلالت والم دات في منشأة اإلنتاج المتوقفة.

 
 التزام   ادة تأ يل الموقع 

لمتط رق   وفقا  الدولي  المحاسبي  الم يار  ل  تراف 37لبات  التالية  الشروط  تحققت  ما   ا  بتقيي   الملمو ة  تقوم   ،
 بالمخصصات:

 • ما   ا كان للملمو ة التزام حالي نتيلة لحدث سابق؛ 

 • احتمال أن تكون  نا  حاجة لتدفق  ادر للموارد مشتمل  لى منافع اقتصادية لتسوية االلتزام؛ و 

 يكون باإلمكان تقدأر قيمة   ا االلتزام بشكل موثوق.• أن 
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 )تتمة(  عدم التيقنتقدير األحكام الهامة والمصادر الرئيسية ل .4
 األحكام الهامة  )تتمة(

 التزام   ادة تأ يل الموقع )تتمةك 
قدرت اإلدارة وبسب  الخيار قد تكون الملمو ة مطالبة بموج   قد  يلار بالسداد مقابل ترمي  الموقع حس  خيار المةجر.  

ل  أت  اال تراف بأي مخص  اللتزامات    الم طى للمةجر، فأنه ما ايرجح هراء الم مل ما الملمو ة بدال" ما ترمي  الموقع.
 ل دم تحقق الشروط.   في البيانات المالية الموحدة   ادة تأ يل الموقع

 
 ضريبة الدخل  

ك ما القانون الم كور ، ال تنطبق اإل فاءات الضريبية 11)  4، وال سيما المادة    2018لسنة    24بموج  أحكام القانون  
 لى حصة ايرباح ال ائدة للشركات المملوكة للدولة كلي"ا أو جزئي"ا ، سواء كانت مملوكة مباهرة أو بشكل غير مباهر ، والتي  

ك ما ال ئحة 12)  2 املة في  نا ة البتروكيماويات.   وة  لى  ل  ، تن  المادة  تشار  في ال مليات البترولية أو ال
التنفي ية المصاحبة لقانون الضرائ   لى أن اإل فاء الضريبي المتاح للشركات المدرجة في أسواق رأس المال ال أنطبق 

 .  لى كينات ا 
 

وال يئة ال امة للضرائ  ووتارة المالية.   طاقة للاإلدارة م كرة تفا   موق ة )يشار  لي ا  نا بم كرة التفا  ك بيا قطر    استلمت
 تغطي م كرة التفا   التقارير الضريبية وآثار الدفع المطبقة  لى مكونات ب   الشركات المدرجة في بور ة قطر. 

 
يبية المستحقة  لى حصة الشركات المسا مة ال امة سيت  تسليل ا في الدفاتر  كما تن  م كرة التفا    لى أن المبالغ الضر 

وفي اإلقرارات الضريبية التي سيت  تقديم ا  لى ال يئة ال امة للضرائ . يل   لى كل هركة دفع مبلغ  ريبة الدخل المت لق  
تسوية   ا المبلغ مع مصلحة الضرائ     بحصة أرباح الشركة المسا مة ال امة مباهرة  لى هركة المسا مة ال امة ، وسيت 

 .ووتارة المالية بموج  م كرة التفا   طاقةلل ال امة ما خ ل الترتي  المحدد بيا هركة المسا مة ال امة وقطر 
 

، فقد ا تبرت  دارة   2021و    2022ديسمبر    31وبناء"  ليه  ولغر  استحقاق االلتزام الضريبي للسنوات المنت ية في  
 %.100الكيانات المكونة للمكونات في الملمو ة الدخل الخا ع للضريبة للمكونات خا  "ا للضريبة بنسبة 

 
التفا    ما   م كرة  في  المحددة  التسوية  آلية  ما خ ل  المستلمة  المستردة  أو  الضريبية  المزايا  الملمو ة  سللت  دارة 

ركات التاب ة و ما حصة نتائج االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  مصروف الضرائ  لتل  المت لقة بالش
. أت  تسليل المدفو ات المستلمة  للمنافع المت لقة بتل  الكيانات التاب ة للملمو ة. . ت  ت دأل الضريبة المةجلة وفق"ا ل ل 

 ة بالمزايا الضريبية  ما االستثمار في تل  الشركاتما قبل الملمو ة ما المشاريع المشتركة والشركات الزميلة المت لق
 
 2018و  2016 لى  2012تقي  الضريبي للسنوات ما ال

، تلقت ب   مكونات الملمو ة تقييمات  ريبية للسنوات السابقة تتطل  ما   ه المكونات   30كما  و مو ح في  يضاح  
دفع  رائ  وغرامات   افية تت لق بحصة م دل ال كاء ما ايرباح في تل  المكونات. تدر  الملمو ة أن أرباح الشركات 

وفق"ا لقوانيا الضرائ  الم مول ب ا السارية  المدرجة في بور ة قطر ومسا مت ا في المكونات قد ت    فاؤ ا ما الضرائ  ،
 واإليضاحات المقدمة ما ال يئة ال امة للضرائ .  2018و  2016 لى   2012ما 
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 )تتمة(  عدم التيقنتقدير األحكام الهامة والمصادر الرئيسية ل .4

 األحكام الهامة  )تتمة(
 

 )تتمةك 2018و  2016 لى  2012تقي  الضريبي للسنوات ما ال
 

ال أوجد دليل  لى أنه خ ل السنوات  ات الصلة التي ت  است م التقييمات الخا ة ب ا ، كانت ايرباح المت لقة بمكونات  
جميع ايدلة المتاحة  لى أن الخضوع للضريبة  لى   ه ايس   ما ايرباح ل   الكيانات المدرجة خا  ة للضريبة. تشير  

 درت ال ئحة التنفي ية ونّصت بو وح  لى أن   فاء الكيانات المدرجة ال أنطبق  ،  ندما    2019يصبح ساري"ا  ال في  ام  
 لى الشركات التاب ة ل ا. قدمت المكونات ا ترا ات رسمية ، وفق"ا لمتطلبات قانون الضرائ  ، رافضة المبلغ الكامل ال ي 

 تطال  به ال يئة ال امة للضرائ . 
 

نه ما المرجح أكثر ما  دمهك أن تقبل ال يئة ال امة للضرائ  الم املة الضريبية خلصت اإلدارة  لى أنه ما المحتمل )أي أ
في اال ترا  ، وبالتالي ل  تسلل التزام"ا  ا التقييمات المستلمة. بسب   دم اليقيا المرتب  ب  ه البنود الضريبية ،  نا   

بلي ، قد تختل  النتيلة الن ائية بشكل كبير  ا  احتمال أنه  ند االنت اء ما المسائل الضريبية المفتوحة في تاري  مستق
 استنتاج اإلدارة.

 
 التقديرات 

نناقش أدناه االفترا ات الرئيسية المت لقة بالمستقبل والمصادر ايخر  للتقدأرات غير المةكدة في تاري  المركز المالي الموحد  
 ترية للموجودات والمطلوبات. والتي تنطوي  لى مخاطر كبيرة للتسب  في ت دأل جو ري  لى القي  الدف

 
 قياس الخسارة  لى المطلوبات المحتملة المت لقة بالضمان المالي

ستيل"   )"هركة  ل   الزميلة  الشركة  الملمو ة  لى  المقدمة ما  المالية  بالضمانات  المت لق  المحتمل  االلتزام  قياس   ند 
التس ي ت الممنوحة للشركة الزميلة، را ت اإلدارة هروط وأحكام الضمانات  الموجودة في المملكة ال ربية الس وديةك لب    

المالية الموق ة مع البنو  لغر  توفير مخصصات كافية  د أي خرق ما قبل الشركة الزميلة. بناء"  لى   ا اال تبار ،  
المثال لضمان توفير مخص أنتج  لى سبيل  تقدأر تلاه أي ت ر  قد  البيانات استخدمت اإلدارة أفضل    مناس  في 

 ك 37مع ايخ  باإل تبار متطلبات م يار المحاسبة الدولي رق  ) المالية الموحدة للملمو ة
 

 خص  مدفو ات اإليلار 
أت  خص  مدفو ات اإليلار باستخدام م دل االقترا  اإل افي للملمو ة. قامت اإلدارة بتطبيق أحكام وتقدأرات لتحدأد 

 بدء  قد اإليلار.  نداالقترا  اإل افي  م دل
 

 اي مار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والم دات 
النحو   المتبقية لممتلكات ا وآالت ا وم دات ا لحسا  االست     لى  المقدرة والقي   تحدد  دارة الملمو ة اي مار اإلنتاجية 

اال تبار االستخدام المتوقع لل ل والتآكل المادي والتقادم الفني  . أت  تحدأد   ا التقدأر ب د ايخ  في 3المبيا في  يضاح 
المقدرة والقي  المتبقية وطرق االست    في تاري  كل تقرير ، مع احتسا  تأثير   أو التلاري. تت  مراج ة اي مار اإلنتاجية

 أنه ل  تطرأ تغييرات  لى   ه التقدأرات.أي تغييرات في التقدأر  لى أساس مستقبلي. في ن اية ال ام ، قامت اإلدارة بتقيي  
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 )تتمة(  التقديرات
 

 )تتمةك اي مار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والم دات
 

% مقابل ال مر اإلنتاجي الحالي مع بقاء جميع المتغيرات  5في ن اية السنة ،   ا تاد / انخف  ال مر اإلنتاجي بنسبة  
مليون ريال    28.84:  2021مليون ريال قطري )  25.07ايخر  ثابتة ، فإن ربح السنة قد يكون أ لى أو أقل بمقدار  

 قطري أ لى أو أقل ك.
 

 الممكا تحقيق ا للمخزون تقدأر  افي القيمة 
يح ر المخزون بس ر التكلفة أو  افي القيمة الممكا تحقيق ا ، أأ ما أقل.  ندما يصبح المخزون قديم"ا أو متقادم ، أت   
 مل تقدأر لصافي القيمة الممكا تحقيق ا. بالنسبة للمبالغ الفردية ال امة ، أت   جراء   ا التقدأر  لى أساس فردي. المبالغ  

جما ي وتدوين ا وفق"ا لنوع المخزون ودرجة التقادم  ل امة بشكل فردي ، ولكن ا قديمة أو متقادمة ، أت  تقييم ا بشكلغير ا
أو التقادم ، وأي فرق بيا المبالغ المحققة ف لي"ا في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوق ة أت  اال تراف ب ا في بيان الدخل 

 الشامل الموحد.
 

% مع بقاء جميع المتغيرات ايخر  ثابتة ،  5في ن اية السنة ،   ا تاد / انخف  التقدأر المستخدم ما قبل اإلدارة بنسبة  
مليون ريال   71.37: أ لى أو أقل بمقدار  2021مليون ريال قطري )  64.27فإن ربح السنة قد يكون أ لى أو أقل بمقدار  

 قطريك.
 

 الخدمة للموظفياتقدأر مخص  مكافأة ن اية 
تشمل االفترا ات المستخدمة في تحدأد تكلفة التزامات ن اية الخدمة للموظفيا م دل الخص  ودوران الموظفيا والزيادات 

 المستقبلية المتوق ة في الروات . ستةثر أي تغييرات في   ه االفترا ات  لى مبلغ التزامات ن اية الخدمة.
 

 رئيسية المستخدمة لتقيي  مخص  مكافأة ن اية الخدمة:أو ح اللدول أدناه االفترا ات ال
 2022 2021 

 % 2.89  - %1.93 % 5.20 -  %4.25 م دل الخص  
 % 4.70 - %2 % 3.5 - %3 م دل نمو الرات  

 %3 % 3.8 م دل دوران الموظفيا 
 

لتحدأد القيمة الحالية للتدفقات  تحدد الملمو ة م دل الخص  المناس  في ن اية كل  ام. يل  استخدام م دل الخص    ا  
 النقدية المستقبلية المقدرة المتوقع أن تكون مطلوبة لتسوية التزامات ن اية الخدمة للموظفيا.

 

، الشركة ايم الن ائية ،   للطاقةباإل افة  لى تلقي استحقاقات التقا د ما  ندوق التقا د الحكومي ، قدمت هركة قطر  
ا لن اية الخدمة للموظفيا ما اللنسية القطرية. وفق"ا ل  ا النحام اللدأد ، أتلقى الموظ  ال ي    2016في  ام   مخطط"ا جدأد"

 ام"ا أو أكثر مبلغ"ا مقطو "ا  ند التقا د أو االستقالة بناء"  لى آخر رات  و دد سنوات الخدمة    20ي مل داخل الشركة لمدة  
 ام"ا ما الخدمة ت ني أن  يغة االستحقاق    20 ام"ا. حقيقة أن المنف ة تبدأ في االستحقاق فق  ب د    20التي تزيد  ا  

تتضما حم " خلفي"ا ، وبالتالي يل  أن أت  االستحقاق  لى أساس القس  الثابت طوال فترة الخدمة بأكمل ا. ومع  ل  ،  
 ام"ا في الصنا ة تةدي  لى منف ة ، وبالتالي يل  أن أتماهى اإلسناد   20فقد خلصت اإلدارة  لى أن الخدمة فق  ب د  

 مع  يغة المنف ة ، أي أبدأ االستحقاق فق  بملرد استيفاء أ لية خدمة الصنا ة.
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 )تتمة(  التقديرات
 

 الخسارة  مخص حسا  
الخسائر االئتمانية المتوق ة ، تستخدم الملمو ة م لومات استشرافية م قولة ويمكا د م ا ، والتي تستند  لى  ند قياس  

تستخدم  الب  .  ب ض ا  المحركات  لى  ستةثر   ه  وكي   مختلفة  اقتصادية  لمحركات  المستقبلية  للحركة  افترا ات 
 الملمو ة تقدأرات الحتسا  م دالت الخسارة. 

 
 ي تقدأر للخسارة الناتلة  ا التخل   ا السداد. و ي تستند  لى الفرق بيا التدفقات النقدية   الت ثرة  ا  الخسارة الناتل

النقدية ما الضمانات  التدفقات  أتوقع المقر  الحصول  لي ا ، مع ايخ  في اال تبار  التي  الت اقدية المستحقة وتل  
 والت زيزات االئتمانية المتكاملة. 

 
 هركة قطر فينيل  -المالية الموجودات تقيي  

 
، أبرمت الشركة اتفاقية مبادئ مع هركة هركة قطر فينيل ومسا مي ا الحالييا في   10كما  و مو ح في اإليضاح رق   

مليون دوالر أمريكي.    239بقيمة  جمالية لل قد تبلغ    كلوريد البوليفينيلهركة قطر فينيل لتطوير وبناء وتشغيل منشأة لتصنيع  
أونيو   المشروع  و  إلنلات  المست دف  الشركة    2025المو د  قبل  ما  المشروع  تمويل  وت   و 44.8،  مسي يد   هركة% 

 وفق"ا التفاقية المبادئ المبرمة بيا المسا ميا الحالييا لشركة هركة قطر فينيل والشركة. %55.2للبتروكيماويات 
 
مليون ريال قطري وت  احتسا  الدف ة المقدمة    35.06، قدمت الشركة دف ة مقدمة قدر ا    2022ديسمبر    31ا في  كم

 البيانات المالية الموحدة. فيهركة قطر فينيل كاستثمار في 
 

% ما  31.9، ستقوم قابكو )  2022مارس    1والشركة في  هركة قطر فينيل  وفق"ا التفاقية المبادئ المبرمة بيا مسا مي  
 ند   2026ماأو  1مقابل ال هيء في  هركة قطر فينيلت ا في % ما ايس  ك بتحويل حص12.9) للطاقةايس  ك وقطر 

 انت اء   حية الحصة المشتركة. اتفاقية المشروع.
 

%  12.9تحويل المتوقع يس   هركة قطر للطاقة البالغة  ، قامت الشركة بتقيي  القيمة ال ادلة لل  2022ديسمبر    31  كما في
  ثبات  ل  في الدفاتر بشرط استكمال المتطلبات القانونية والتنحيمية.  وسيت هركة قطر فينيل  في  %  31.9وأس   قابكو بنسبة  
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 نقد وأرصدة لدى البنوك  .5

 2022 2021 
 ال  ريال قطري  الف ريال قطري  
   

  58 7 الصندوق النقد في 
  1,060,863 1,525,771 نقد لد  البنو  

  3,545,980 8,209,576 أه ر 3ودائع ثابتة يقل ما 
 9,735,354 4,606,901 

 
 لغر  بيان التدفقات النقدية الموحد، فإن النقد وهبه النقد أتضما اآلتي:

 

 2022 2021 
 ال  ريال قطري  الف ريال قطري  
   

 4,606,901 9,735,354 لد  البنو  نقد وأر دة 
 (91,758) (108,400) ناقصا": حسا  توتي ات ايرباح

 4,515,143 9,626,954 النقد  وشبه النقد
 

حسابات توتي ات ايرباح  ي  بارة  ا المبلغ المودع في البن  لقيمة توتي ات ايرباح الم لنة للسنة الم نية، والتي ل  أت   
 قبل المسا ميا. است م ا ب د ما 

 
أت  تقيي  اير دة لد  البنو   لى أن ا  ات مخاطر ائتمانية منخفضة ما التخل   ا السداد ين   ه البنو  تخضع لرقابة  
 الية ما قبل مصرف قطر المركزي. وبناء"  لى  ل  ، تقدر  دارة الملمو ة مخص  الخسارة  لى اير دة لد  البنو  في 

ه ر"ا. ل  ي د أي ما اير دة لد  البنو  في ن اية فترة   12لغ ي ادل الخسائر االئتمانية المتوق ة لمدة  ن اية فترة التقرير بمب 
التقرير متأخرا"  ا مو د استحقاقه ، ومع ايخ  في اال تبار الخبرة التاريخية في التخل   ا السداد والتصنيفات االئتمانية  

، وبالتالي ل  أت  تسليل أي مخصصات خسارة    تدني في القيمةتقيي   دم وجود  الحالية للبنو  ، فقد قامت  دارة الملمو ة ب 
 . لى   ه اير دة

 
 
 ثابتة  ودائع .6

  9،479:  2021مليون ريال قطري )  7،184أوم"ا    90، بلغت الودائع الثابتة التي تستحق ب د    2022ديسمبر    31كما في  
بمتوس  م دل فائدة ف لي   دوالر أمريكي بالو   البنو  وم قومة بالريال القطري مليون ريال قطريك. الودائع الثابتة محتف  ب ا لد   

 %ك. 1.86: %2021 )6
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 ومعدات  ومصانع ممتلكات  .7

 مباني  
ومعدات  آليات  

 مصانع 
 

 أثاث ومعدات أخرى 
أعمال رأسمالية قيد   

 التنفيذ 
 

 اإلجمالي 
 الف ريال قطري   الف ريال قطري   الف ريال قطري   الف ريال قطري   الف ريال قطري  

          التكلفة
2021أناأر   1كما في   4,656,272  15,090,129  119,616  377,105  20,243,122 
  494,595   472,650  --   21,945  --   افات 
 --   (288,545)  11,447  270,309   6,789 تحوي ت

  (321,966)  (25)  (10,575)   (309,029)  (2,337) استب ادات
2021ديسمبر   31كما في   4,660,724  15,073,354  120,488  561,185  20,415,751 
 598,963  584,500  --  14,463  --   افات 
ك6) هط   (59,007)  (391,936)  (3,523)  --  (454,466) 

 --  (421,548)  30,480  386,652  4,416 تحوي ت
ك 8الت دأ ت )  --  (120,533)  --  --  (120,533) 
 (51,221)  (14,613)  (1,165)  (33,978)  (1,465) استب ادات

2022ديسمبر   31كما في   4,604,668  14,928,022  146,280  709,524  20,388,494 
          االستهالك المتراكم:          

2021أناأر   1كما في   964,457  5,460,451  100,671  --  6,525,579 
 1,412,941  --  10,392  1,136,707  265,842 است    السنة 

 (218,646)  --  (10,530)  (206,577)   (1,539) استب ادات
 7,719,874  --  100,533  6,390,581  1,228,760   2021ديسمبر   31كما في 

  1,467,154   --   17,331    1,190,549    259,274  است    السنة
ك6) هط    (59,007)   (391,936)   (3,523)  --   (454,466) 

 (29,177)   --  (1,165)   (26,547)   (1,465)  استب ادات
2022ديسمبر   31كما في    1,427,562    7,162,647    113,176   --   8,703,385  

          
          صافي القيمة الدفترية:

2022ديسمبر   31كما في   3,177,106  7,765,375  33,104  709,524  11,685,109 
 12,695,877  561,185  19,955  8,682,773  3,431,964   2021ديسمبر  31كما في 
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 )تتمة(  ومعدات ومصانع ممتلكات  .1

  يضاحات:

الدفترية   ك1 قيمت ا  أبلغ  افي  التي  )  3.177المباني  قطري  ريال  تمثل    3.602:  2021مليار  قطريك  ريال  مليار 
الشركة ايم   المصنع الصنا ي والمنشآت الخارجية واإلدارية المقامة  لى أر  مستأجرة ما هركة قطر للطاقة،

 الن ائية، طوال فترة  مل الملمو ة  

تبلغ ريال قطري.  واآلالت  مصانع  التشمل   ك2 دفترية  افية  بقيمة  والم دات قطع غيار رأسمالية وقطع غيار أخر  
 سنة. 25و  15مليون ريال قطريك بأ مار  نتاجية تتراوح بيا  126:  2021مليون )  166.5

  122.5:  2021مليون ريال قطري )  111.9واآلالت والم دات محفزات بقيمة دفترية  افية قدر ا  مصانع  التشمل   ك3
 سنة. 12مليون ريال قطريك بأ مار  نتاجية تتراوح بيا سنة واحدة و 

 ماتالت الموجودات المست لكة بالكامل قيد االستخدام  لى النحو اآلتي: ك4
 2022 2021 

 الف ريال قطري  الف ريال قطري  
   

 163,785 111,034 مباني 
 1,591,218 1,447,088 آالت وم دات مصانع 

 166,706 204,855   االخر   الم داتايثاث و 
 1,762,978 1,921,709   

 ت  توتيع تكلفة االست    ببيان الربح أو الخسارة الموحد كالتالي: ك5

 2022 2021 
 ال  ريال قطري  الف ريال قطري  
   

 1,391,816 1,445,576 ك 25تكلفة مبي ات ) يضاح  
  20,479 20,894 ك 28مصروفات  مومية وإدارية ) يضاح  
  646 684 مصروفات البيع 

 1,467,154 1,412,941  
 

، هدددددركة قطدددددر سدددددتيل قدددددررت )قطدددددر سدددددتيلك  غددددد ق وت طيدددددل ب ددددد  مصدددددانع اإلنتددددداج فدددددي قطدددددر  2016فدددددي  دددددام ك 6)
مليدددددون ريدددددال قطدددددري. لددددد  أدددددت  تسدددددليل  65 تددددددني فدددددي القيمدددددةبسدددددب  مشددددداكل ا التشدددددغيلية والبيئيدددددة. بلدددددغ  جمدددددالي ال

 لددددددى  دددددد ه الموجددددددودات. تدددددد   2016أي انخفددددددا    ددددددافي فددددددي قيمددددددة الممتلكددددددات واآلالت والم دددددددات ب ددددددد  ددددددام 
 .نةسهط  ب   ما المصنع الم كور واي ول  ات الصلة خ ل ال

 1.2انخفددددا  بقيمددددة ، قددددررت قطددددر سددددتيل  يقدددداف تشددددغيل وحدددددة اإلنتدددداج الخا ددددة ب ددددا وتسددددليل  2020فددددي  ددددام  ك7)
مليدددددار ريدددددال قطدددددري مقابدددددل ب ددددد  مرافدددددق اإلنتددددداج نتيلدددددة لتقيدددددي  نمدددددو ج اي مدددددال. لددددد  أدددددت   ثبدددددات أي انخفدددددا  

 لددددددى  دددددد ه الموجددددددودات. ومددددددع  لدددددد  ،  2021  ددددددافي فددددددي قيمددددددة الممتلكددددددات والمنشددددددآت والم دددددددات ب ددددددد  ددددددام 
 ي تددددد   يقددددداف تشدددددغيله سدددددابق"ا ، قدددددررت  دارة قطدددددر سدددددتيل   دددددادة تنشدددددي  خددددد  اإلنتددددداج الددددد  2021خددددد ل ديسدددددمبر 

 .2022وتثبي  خ  اإلنتاج اآلخر ا تبار"ا ما الربع ايول ما  ام 
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 )تتمة(  ومعدات ومصانع ممتلكات  .7

 )تتمةك:  يضاحات

بت دددددددأل تكلفددددددة ب دددددد  اآلالت واآلالت والم دددددددات التددددددي تمددددددت رسددددددملت ا  قطددددددر سددددددتيلخدددددد ل السددددددنة الحاليددددددة ، قامددددددت ك 8)
ك الم تدددددرف ب دددددا مقابدددددل  ددددد ه 20مقابدددددل المصددددداريف المسدددددتحقة ) يضددددداح  2014بشدددددكل تائدددددد  دددددا الحدددددد خددددد ل  دددددام 

مليددددددون ريددددددال قطددددددري.  31واآلالت والم دددددددات.  ن تددددددأثير االسددددددت    الزائددددددد  لددددددى ايربدددددداح المحتلددددددزة  ددددددو المصددددددانع 
 البيانات المالية الموحدة للملمو ة ، حيث ال ي تبر التأثير جو ري"ا. ت دأل دم  قررت اإلدارة

مليددددون ريددددال قطددددري مدفو ددددة خدددد ل السددددنة  192.37بمبلددددغ  قددددافكولبندددداء مصددددنع  EPCCك الدف ددددة المقدمددددة  لددددى  قددددد 9)
 .الموحدة  الماليالمركز مقدمة كبند منفصل في بيان 

 
 زميلة  شركات   في استثمارات .8

والتدددددددي أدددددددت  احتسددددددداب ا باسدددددددتخدام  2022ديسدددددددمبر  31أبددددددديا اللددددددددول أدنددددددداه الشدددددددركات الزميلدددددددة للملمو دددددددة كمدددددددا فدددددددي 
طريقددددددة حقددددددوق الملكيددددددة ، و ددددددي ت تبددددددر، فددددددي رأي اإلدارة، جو ريددددددة بالنسددددددبة للملمو ددددددة. المنشددددددآت المبينددددددة أدندددددداه لدددددددأ ا 

 تبدددددر بلدددددد التأسددددديح أو التسدددددليل أيضدددددا رأس مدددددال أتكدددددون فقددددد  مدددددا أسددددد    اديدددددة، و دددددي مملوكدددددة مباهدددددرة للملمو دددددة. ي 
 مقر اي مال الرئيسي، ونسبة حص  الملكية  ي نفح نسبة حقوق التصويت المحتف  ب ا.

 

 
 مقر العمل/

 نسبة الملكية )%(  بلد التأسيس 
طبيعة 
 طريقة القياس  العالقة 

  2022 2021   
      

 طريقة حقوق الملكية  هركة تميلة % 25 % 25 مملكة البحريا  ك1هركة فوال  القابضة ش.م. )
المملكة ال ربية  ك2هركة  ل  ستيل )

 طريقة حقوق الملكية  هركة تميلة % 31.03 % 31.03 الس ودية
 طريقة حقوق الملكية  هركة تميلة % 50 % 50 دولة قطر  ك 3هركة قطر لتغلي  الم ادن  .م.م. )

 
 أس ار مدرجة. الشركات الزميلة أ  ه  ي منشآت خا ة ال أتوافر ل ا 

 
 هركة فوال  القابضة ش.م.         ك1

في مملكة البحريا. ن هركة   2008أونيو    26هركة فوال  القابضة )ش.م. ك  ي هركة مسا مة بحرينية مقفلة تأسست في  
فوال  القابضة )ش.م. ك  ي هركة قابضة لملمو ة ما الشركات الصنا ية/ التلارية التي ت مل في تصنيع وبيع ال دأد  

 ا المنتلات الفوال ية.م
 

 هركة  ل  ستيل ك 2
هركة  ل  ستيل  ي هركة تأسست في المملكة ال ربية الس ودية، وتتمثل أنشطة الشركة الرئيسية بصنا ة وبيع منتلات 

بالكامل كما في    الحدأد والصل  بقيمة دفترية   2018ديسمبر    31. انخفضت قيمة االستثمار  به  ت  االحتفا   وبالتالي 
 . 2021ديسمبر  31و  2022 ديسمبر 31في   فرية كما

 
مليون ريال قطريك. بلغت    51.46: 2021مليون ريال قطري ) 23.69 يمة بلغت الحصة غير الم ترف ب ا ما خسائر ال

 مليون ريال قطريك. 121.94: 2021مليون ريال قطري ) 145.63الحصة التراكمية غير الم ترف ب ا ما الخسائر 
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 )تتمة(  زميلة شركات   في استثمارات .8

 هركة قطر لتغلي  الم ادن  .م.م.  ك 3
تتمثل أنشطة هركة قطر لتغلي  الم ادن  .م.م. في  نع القضبان المغلفة براتنلات اإلأبوكسي. وتت   دارت ا ما قبل الملمو ة  

 بموج  اتفاقية خدمات اإلدارة. 
 

 لطريقة حقوق الملكية كما ألي:القيمة الدفترية ل ستثمارات المحتسبة وفقا 
 2022 2021 
ل  ريال قطري ا الف ريال قطري    
   

 1,568,983 1,882,654 هركة فوال  القابضة ش.م.   
 8,328 7,406 هركة قطر لتغلي  الم ادن  .م.م. 

 1,890,060 1,577,311 
 

 الملكية كالتالي :تغيرت القيمة الدفترية ل ستثمارات المحتسبة وفقا لطريقة حقوق 

 2022 2021 

 ال  ريال قطري  الف ريال قطري  
   

 1,475,079 1,577,311 الر يد في بداية السنة 
 105,329 427,855 حصة ما نتائج هركات تميلة

 1,903 (3,346)  افي الحصة ما الربح / )الخسارةك الشامل اآلخر 
 (5,000) (111,760) توتي ات أرباح ومنافع  ريبية ما هركات تميلة 

 1,577,311 1,890,060 الرصيد في نهاية السنة 
 

تقدم اللداول أدناه الم لومات المالية المختصرة لتل  الشركات الزميلة التي ت تبر مادية بالنسبة للملمو ة. تفصح الم لومات 
المالية للشركات الزميلة  ات ال  قة وال ت بر  ا حصة الشركة في   ه المبالغ. وت  ت دأل ا لت كح  الم رو ة  ا البيانات  

الت دأ ت التي تمت ما قبل الملمو ة  ند استخدام طريقة حقوق الملكية، بما في  ل  ت دأ ت القيمة ال ادلة والتغييرات في 
 فروق السياسة المحاسبية. 
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 )تتمة(  زميلة شركات   في استثمارات .8

 بيان المركز المالي الموجز 
 شركة فوالذ القابضة 

 ش.م.ب. 
 شركة قطر لتغليف 

 المعادن ذ.م.م.
 2022 2021 2022 2021 

 ال  ريال قطري  الف ريال قطري  ال  ريال قطري  الف ريال قطري  
 55,414 50,073 3,568,238 5,141,946 موجودات متداولة 

 9,922 8,893 5,184,156 5,046,484 موجودات غير متداولة 
 )18,712( )14,989( )1,777,776( )2,007,643( مطلوبات متداولة 

 )2,608( )2,608( )2,678,454( )2,641,537( مطلوبات غير متداولة
 44,016 41,369 4,296,164 5,539,250 صافي الموجودات 

 %50 %50 %25 %25 حصة الملمو ة % 
 22,008 20,685 1,074,041 1,384,813 حصة الملمو ة بالريال القطري 

 -- -- )180,000( )180,000( وخسائر أخر    تدني في القيمةخسارة ال
 -- -- 684,804 684,804 الش رة 

 -- -- 660 660 ت دأل حقوق الملكية ما قبل االستحوا 
 )13,242( )13,294( )6,435( )6,435( استب اد ال امش بيا الشركات 

 )438( )15( )4,087( (1,188) ت دأ ت أخر  
 8,328 7,406 1,568,983 1,882,654 القيمة الدفترية 

 

 
 ملخص بيان الدخل الشامل 

 شركة فوالذ القابضة 
 ش.م.ب. 

 شركة قطر لتغليف 
 المعادن ذ.م.م.

 2022 2021 2022 2021 
 ال  ريال قطري  الف ريال قطري  ال  ريال قطري  الف ريال قطري  
     

 73,164 83,202 11,441,604 11,290,903  أرادات 
 3,203 2,250 415,372 1,705,046 العمليات المستمرة من  الربح

 -- -- 7,620 )13,384( الدخل الشامل اآلخر )الخسارةك / 
 3,203 2,250 422,992 1,691,662 إجمالي الدخل الشامل 

 1,602 1,125 103,843 426,262 حصة المجموعة في االرباح 
تأثير الفوائد الضريبية على صناعات 

 )116( 468 -- -- قطر
حصة المجموعة في األرباح والمزايا 

 1,486 1,593 103,843 426,262 الضريبية 
حصة المجموعة في الخسارة الشاملة 

 -- -- 1,903 )3,346( األخرى 

مدفو ات ايرباح والمزايا الضريبية  
 )5,000( )2,514( -- ( 109,246) المستلمة ما الشركات الزميلة
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 استثمار في مشاريع مشتركة  .9

 فيما ألي الحركة في االستثمار في مشاريع مشتركة خ ل السنة:
 2022 2021 
قطري ال  ريال  الف ريال قطري    
   

 6,915,500   6,822,599 الر يد في 1 أناأر 
    1,615,707 1,566,616 الحصة ما  افي نتائج المشاريع المشتركة

   863,590 893,817 الت دأل المت لق بالمزايا الضريبية
  (894) (16,864) حصة ما خسائر الدخل الشامل اآلخر 

  (2,571,304) (2,169,609) توتي ات ايرباح والمزايا الضريبية المستلمة
   6,822,599 7,096,559 الر يد في 31 ديسمبر 

 
فيما ألي ملخ  الم لومات المالية المت لقة بالمشاريع المشتركة الخا ة بالملمو ة. ت مثل الم لومات الماليددة الملخصددة المبددالغ 

 المشتركة والتي ت    داد ا وفقا" للم اأير الدولية للتقارير المالية:المو حة في البيانات المالية الخا ة بالمشاريع 
 

 اإلجمالي   كفاك   قابكو  2022ديسمبر   31كما في 
 الف ريال قطري   الف ريال قطري   الف ريال قطري  

      موجودات متداولة 
   1,619,609 النقد وهبه النقد

1,033,10
5  

  2,652,714  
  2,311,222    768,258   1,542,964 متداولة أخر  موجودات 

 7,305,643  584,875  6,720,768 موجودات غير متداولة        4,963,936  1,801,363  3,162,573 
      مطلوبات متداولة       

 ()1,015,359)  (484,094)  (531,265) مطلوبات مالية  
 ()1,765,349)  (360,007)  (1,405,342) مطلوبات متداولة أخر  

 (1,936,607)  (844,101)  (2,780,708) 
 (475,309)  (47,997)  (427,312) مطلوبات غير متداولة

      
 9,013,562  1,494,140  7,519,422  افي الموجودات قبل حصة ايقلية 

 --  --  -- حصة ايقلية 
1,494,140  7,519,422 لملمو ةل ال ائد

0

1,494,14
0

1,494,140 

 9,013,562 
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 استثمار في مشاريع مشتركة )تتمة( .9

 اإلجمالي   كفاك   قابكو  2022ديسمبر   31كما في 
 الف ريال قطري   الف ريال قطري   الف ريال قطري  

      تسوية للقي  الدفترية:

 8,625,464  1,537,518  7,087,946 أناأرك 1) ة افي الموجودات االفتتاحي 

  2,219,098   695,542  1,523,556 ربح السنة
 (21,080)   --  (21,080) خسائر الدخل الشامل اآلخر 

 (1,809,920)  (738,920)  (1,071,000) توتي ات أرباح مدفو ة
 9,013,562  1,494,140  7,519,422 الختامية افي الموجودات 

   %50  %80 الملمو ة % حصة       
 6,762,608  747,070  6,015,538 حصة الملمو ة 

أثر و ع اإل فاء الضريبي  لى  نا ات 
 قطر 

 

 

 

 

 

 

 هركة  نا ات قطر 

333,976  (25)  333,951 

  7,096,559  747,046  6,349,514 االجمالي 
 

  7,843,128    3,457,359    4,385,769   أرادات       
  105,139    21,421    83,718   أرادات أخر  

 ( 741,636)  (322,454)  (419,182)  است    وإطفاء
 (4,775)  (386)   (4,389)  مصروفات الفوائد

 (933,761)  (463,135)   (470,626) مصروف  ريبة الدخل 
 (4,048,997)  (1,997,263)  (2,051,734) تكالي  ومصروفات أخر  

 2,219,098  695,542   1,523,556  ربح السنة
 2,219,098  695,542  1,523,556 ال ائد للملمو ة

 (21,080)  --  (21,080) الدخل الشامل اآلخر 
 2,198,018  695,542  1,502,476  جمالي الدخل الشامل 

  1,566,616    347,771   1,218,845 حصة الملمو ة ما  افي الربح قبل الضريبة      
  893,817  231,567   662,250 تأثير المنف ة الضريبية  نا ات قطر

 2,460,433    579,338   1,881,095 حصة الملمو ة ما  افي الربح
 (16,864)  --  (16,864) حصة الملمو ة ما الدخل الشامل اآلخر 
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 )تتمة( مشاريع مشتركةاستثمار في  .9

 اإلجمالي  كفا   قابكو 2021ديسمبر  31كما في 
 ال  ريال قطري  ال  ريال قطري   ال  ريال قطري  

     موجودات متداولة 
 2,070,745 807,738  1,263,007 النقد وهبه النقد

 2,137,547 681,721  1,455,826 موجودات متداولة أخر  
 2,718,833  1,489,459 4,208,292 
     

 7,678,722 821,148  6,857,574 موجودات غير متداولة 
     

     مطلوبات متداولة 
 (1,197,127) (369,127)  (828,000) مطلوبات مالية ) دا ال م  الدائنة التلاريةك

 (1,559,439) (345,773)  (1,213,666) مطلوبات متداولة أخر  
 (2,041,666)  (714,900) (2,756,566) 

 (504,984) (58,189)  (446,795) مطلوبات غير متداولة
     

 8,625,464 1,537,518  7,087,946  افي الموجودات قبل حصة ايقلية 
 -- --  -- حصة ايقلية 

 8,625,464 1,537,518  7,087,946 ال ائدة  لى الملمو ة
  

 8,602,859 1,419,549  7,183,310  افي الموجودات االفتتاحي )1 أناأرك
  2,208,562  503,809  1,704,753 ربح السنة

 (1,117)  --  (1,117) خسائر الدخل الشامل اآلخر 
    (2,184,840)   (385,840)  (1,799,000) توتي ات أرباح مدفو ة

 8,625,464 1,537,518  7,087,946  افي الموجودات الختامي
     

  %50  %80 حصة الملمو ة % 
 6,439,116 768,759  5,670,357 حصة الملمو ة 

 أثر و ع اإل فاء الضريبي  لى  نا ات قطر 
 
 
 
 
 
 
 هركة  نا ات قطر 

377,201  6,282 383,483 
  6,822,599  775,041   6,047,558 االجمالي 
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 مشاريع مشتركة )تتمة(استثمار في  .9
 اإلجمالي   كفاك   قابكو  كما في 31  ديسمبر 2022

 الف ريال قطري   الف ريال قطري   الف ريال قطري  
  6,494,870    2,396,678    4,098,192   أرادات       

 111,935   8,659    103,276   أرادات أخر  
  )628,383(   )310,328(   )318,055( است    وإطفاء

  )6,270(   )601(   )5,669( مصروفات الفوائد
  )801,447(   )275,486(   )525,961( مصروف  ريبة الدخل 

)1,647,030(  تكالي  ومصروفات أخر  
 

  )1,315,113(   )2,962,143( 
 2,208,560  503,809  1,704,753 ربح السنة

 --  --  -- حصة ايقلية 
 2,208,560  503,809  1,704,753 حصة الملمو ة 

 )1,117(  --  )1,117( الدخل الشامل اآلخر 
 2,207,443  503,809  1,703,636  جمالي الدخل الشامل 

 1,615,707  251,905  1,363,802 حصة الملمو ة ما  افي الربح قبل الضريبة      
 863,590  137,743  725,847 تأثير المنف ة الضريبية  نا ات قطر

 2,479,297  389,648   2,089,649 حصة الملمو ة ما  افي الربح
 )894(  --  )894( حصة الملمو ة ما الدخل الشامل اآلخر 

 

 االستثمار المقّدر  .10
 2022 2021 
 ال  ريال قطري  الف ريال قطري  

 -- 35,060 االستثمار في هركة قطر للفينيل
 

 في شركة قطر للفينيل  االستثمار المقّدر
أبرمت الشركة اتفاقية مبادئ مع هركة قطر للفينيل ومسا مي ا الحالييا في قطر للفينيل لتطوير وبناء وتشغيل منشأة لتصنيع  

،    2025أونيو مليون دوالر أمريكي. المو د المست دف إلنلات المشروع  و  239البولي فينيل كلوريد  بقيمة  جمالية لل قد تبلغ 
وفق"ا التفاقية المبادئ المبرمة بيا المسا ميا    %55.2مسي يد للبتروكيماويات    هركة% و 44.8وت  تمويل المشروع ما قبل الشركة  

مليون ريال قطري   35.06، قدمت الشركة دف ة مقدمة قدر ا  2022ديسمبر  31كما في  الحالييا لشركة قطر للفينيل والشركة.
  ة المقدمة كاستثمار في هركة قطر للفينيل في البيانات المالية الموحدة.وت  احتسا  الدف

 

 نقل الملكية
% ما ايس  ك وقطر 31.9، ستقوم قابكو )  2022مارس    1وفق"ا التفاقية المبادئ المبرمة بيا مسا مي قطر للفينيل والشركة في  

بدون مقابل في  12.9للطاقة ) للفينيل  بتحويل حصت ا في قطر  الحصة    2026ماأو    1% ما ايس  ك  انت اء   حية   ند 
، قامت الشركة بتقيي  القيمة ال ادلة للتحويل المتوقع يس   هركة قطر للطاقة    2022ديسمبر    31كما في   المشتركة القائمة.  

% في قطر للفينيل ، وسيت  اال تراف ب ل  في الدفاتر ر نا" باستكمال المتطلبات القانونية 31.9% وأس   قابكو البالغة  12.9البالغة  
 والتنحيمية ل  ه االتفاقية.
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 عقود االيجار    .11
 الملمو ة كمستأجر 

تقوم الملمو ة باستئلار ال دأد ما الموجودات بما في  ل  ايرا ي ،المباني ،الم دات الثقيلة ،السيارات وغيره ما الموجودات 
 سنة.  99 - 2مدة االيلار ما بيا ايخر  . متوس  

الموجودات حق استخدام        
مطلوبات  

  المجموع   عقود االيجار 
موجودات  

 ارض و مباني   معدات ثقيلة   سيارات   اخرى 
 

الف ريال  
  قطري 

الف ريال  
  قطري 

الف ريال  
  قطري 

الف ريال  
  قطري 

الف ريال  
  قطري 

الف ريال  
 قطري 

 

            
   2021أناأر   1 172,629  10,824  4,519  36,875  224,847  400,086

 ا افات  --  --   488   1,448   1,936   1,936
 اإليلار دت دأ ت  ق  (3,198)  --  --  --   (3,198)   (3,641)

 مصاريف اطفاء   (25,232)  (8,500)  (1,362)   (1,589)  (36,683)  --
 مصاريف فوائد --  --  --  --  --   19,812

 مدفو ات  --  --  --  --  --   (44,517)

2021  ديسمبر  31  144,199   2,324  3,645  36,734  186,902  373,676  
 

 138,963  138,963  --  --  --  138,963 ا افات 
 (111,822)  (89,784)  --  --  --  (89,784) ت دأ ت  قد اإليلار

 --  (30,709)  (1,595)  (698)  (2,324)  (26,092) مصاريف اطفاء 
 19,379  --  --  --  --  -- مصاريف فوائد

 (33,937)  --  --  --  --  -- مدفو ات 
 386,259  205,372  35,139  2,947  --  167,286   2022ر  ديسمب 31 
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 )تتمة( عقود االيجار .11
 تحليل استحقاق مطلوبات  قود االيلار كما ألي :

 2022 2021 
 ال  ريال قطري  الف ريال قطري  

   
  81,849 91,012  ا سنة  أقل 
  115,709 126,101 سنوات  5 ا  أقل ا سنة و أكثر 
  176,118 169,146 سنوات   5 ا أكثر 

 386,259 373,676 
 

 :االيلار في البينات المالية الموحدة كالتالي قود ت   ر   المطلوبات 

 2022 2021 
 ال  ريال قطري  الف ريال قطري  
   

  81,849 91,012 متداولة
  291,827 295,247 غير متداولة

 386,259 373,676  
 

 :النحو التالي لى الموحد     في بيان الربح أو الخسارة ست ت  توتيع مصاريف اإل

 2022 2021 
 ال  ريال قطري  الف ريال قطري  
   

 28,871 20,082 تكلفة المبي ات ) يضاح 25ك 
  7,812 10,627 مصاريف  دارية ) يضاح 28ك 

 30,709 36,683 
 

فيما أت لق بمطلوبات ا . تت  مراقبة مطلوبات  قود اإليلار  ما وظيفة الخزانة في     امةال تواجه الملمو ة مخاطر سيولة 
 الملمو ة.

 

 الخسارة  أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات   .12
 2022 2021 
 ال  ريال قطري  الف ريال قطري  
   

 السنة الر يد في بداية 
 

348,510 348,367 
الحركة في القيمة ال ادلة الم ترف ب ا مباهرة في الربح أو الخسارة )ايضاح  

 143 48,608 ك 26
 348,510 397,118 ، مقاسة بالقيمة ال ادلة ديسمبر 31في 

 344,925 393,533 مدرجة  - استثمارات في أدوات حقوق ملكية 
 3,585 3,585 غير مدرجة -الملكية  استثمارات في أدوات حقوق 
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 مخزون  .13

 2022 2021 
 ال  ريال قطري  الف ريال قطري  
   

 704,964 1,063,122 سلع جا زة وسلع لغر    ادة البيع 
 164,342 336,925 مواد خام

 899,524 923,243 قطع غيار ومست لكات
 117,750 429,662 أ مال قيد التنفي  

 187,386 256,406   افات 
 121,225 329,634 بضائع في الطريق

 3,338,992 2,195,191 
 بطيئ الحركة والمتقادم المخزون مخص  ناقصا: 

 
(234,084) (190,960)  

 3,104,908 2,004,231 
 

مليدددددددار ريدددددددال قطدددددددري  3.387 2022ديسدددددددمبر  31بلدددددددغ المخدددددددزون الم تدددددددرف بددددددده كمصدددددددروف خددددددد ل السدددددددنة المنت يدددددددة فدددددددي 
 في تكلفة المبي ات.المبالغ  مليار ريال قطريك. ت  تضميا   ه   2,326:  2021)
 
مليدددددون ريدددددال  0.9: انخفدددددا  قددددددره 2120مليدددددون ريدددددال قطدددددري ) 0.02بلدددددغ  دددددافي  كدددددح انخفدددددا  المخدددددزون مدددددا قيمتددددده  

وتددددد  ادراجددددده فددددددي "تكلفدددددة المبي دددددات" فدددددي بيددددددان  2021ديسدددددمبر  31قطدددددريك وتددددد  اال تدددددراف بدددددده خددددد ل السدددددنة المنت يدددددة فددددددي 
 الربح أو الخسارة الموحد. 

 
  ي كما ألي: مخص  المخزون بطيئ الحركة والمتقادمالحركة في 

 
 
 
 

2021 2022  
ل  ريال قطري ا   ال  ريال قطري  

   
   
   

156,212 
 

190,960 
 الر يد في بداية السنة 

 سنة  مخص  خ ل ال 42,711 35,744
 للقيمة القابلة للتحقق  هط  المخزون  437 --

  كح مخص   (24) (996)
 الر يد في ن اية السنة 234,084 190,960
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   أخرى  مدينة وذمم تجارية  ذمم .14

 
 ديسمبر كالتالي:    31القيمة كما في متدنية كانت أ مار ال م  المدأنة التلارية غير 

 مستحقة ولكا ل  تنخف  قيمت ا   

 اإلجمالي  

غير مستحقة  
وغير منخفضة  

 القيمة 
  30أقل من  
 يوما  

إلى  31
 يوما   60

إلى  61
 يوما   90

 إلى   91
 يوما   180

إلى   180
 يوما   365

 
الف ريال  

 قطري 
الف ريال  

 قطري 
الف ريال  

 قطري 
الف ريال  

 قطري 
الف ريال  

 قطري 
الف ريال  

 قطري 
الف ريال  

 قطري 
2022 494,565 494,102 463     
2021  570,665 554,213  16,452  -- -- -- -- 

 
 كانت حركة خسائر االئتمان المتوق ة :

 2022 2021 
 قطري  ريال ال  الف ريال قطري  
   

 56,999 58,721 أناأر  1الر يد في 
 1,722 (229) ) كحك / المخص  للسنة 

 58,721 58,721 ديسمبر  31الر يد في 
 

 القيمة. متدنية موجودات  تتضما ال  ايخر   المدأنة وال م  المدأنة التلارية ال م   ما  ايخر   الفئات

 2022 2021 
 ال  ريال قطري  الف ريال قطري  
   

 570,665 494,565  م   تلارية مدأنة بالتكلفة المطفأة
 1,493,892 1,534,767 ك21مبالغ مستحقة ما أطراف  ات   قة ) يضاح 

 168,226 70,072 دف ات مقدمة للموردأا
 41,402 73,656 مبالغ مدفو ة مقدما" 

 103,925 128,727 قرو  للموظفيا
 83,800 122,455 فوائد مستحقة 

 14,252 24,974 مدأنة أخر   م  
 2,449,216 2,476,162 

 )58,721(  )58,492( ناقصا: خسائر االئتمان المتوق ة
 2,390,724  2,417,441 

 2,166,729  1,086,658 ك21 م  مدأنة تلارية مقاسة بالقيمة ال ادلة ) يضاح 
 3,477,382  4,584,170 
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 المال  رأس .15
 2022 2021 

 ال  ريال قطري  الف ريال قطري  
   

   مصرح به ومصدر ومدفوع:
 6,050,000 6,050,000 6,050,000,000 س   بواقع 1 ريال قطري لكل س   

 

 احتياطيات  .16
أو ح اللدول التالي الحركة في   ه االحتياطيات خ ل السنة. وقد ت   ر  و   لطبي ة وغر  كل احتياطي  لى حدة  

 أسفل اللدول. 
احتياطيات   

 ( 1) قانونية
احتياطي التحوط  

(2) 
 احتياطي آخر 

(3) 
 إجمالي 

 االحتياطيات 
 الف ريال قطري  الف ريال قطري  الف ريال قطري  الف ريال قطري  
     

 159,427 )10,773( )6,713( 176,913 2021أناأر   1الر يد  في 
 3,862  1,959 1,903 --  الدخل الشامل اآلخر

 18,943 -- -- 18,943 المحول  لى االحتياطي القانوني
 182,232 )8,814(  )4,810( 195,856 2021ديسمبر  31الر يد في 

     
 182,232 )8,814( )4,810( 195,856 2022أناأر   1الر يد  في 

 )44,260( )40,914( )3,346( -- الخسارة الشاملة اآلخر  
 75,203  --  -- 75,203 المحول  لى االحتياطي القانوني

 213,175 )49,728( )8,156( 271,059 2022ديسمبر   31الرصيد في 
 

  يضاحات:
وفق"ا للنحام ايساسي. أن  النحام ايساسي    أت  تحدأد تحويل االحتياطي القانوني ما قبل مللح اداة هركة  نا ات قطر  ك 1

للشركة  لى أنه قبل التو ية بأي توتيع أرباح  لى المسا ميا ، يل   لى مللح اإلدارة  نشاء احتياطيات ي تبر ا المللح  
ا الشركات   رورية أو مناسبة. يمثل االحتياطي القانوني الم رو  في بيان المركز المالي الموحد مبلغ االحتياطي القانوني م

تحويله خ ل السنة ما ربح السنة الحالية.    نا ات قطرالتاب ة المتضمنة لغر  التوحيد والمبلغ ال ي قرر مللح  دارة هركة 
% ما  افي أرباح ا  لى االحتياطي القانوني ب د خص  أرباح ايس   ما الشركات التاب ة والمشاريع 10تقوم الشركة سنوي"ا بتحويل  

 ركات الزميلة.المشتركة والش

يستخدم احتياطي التحوط لتسليل حصة الملمو ة ما أرباح أو خسائر المشتقات التي أت  تصنيف ا والمة لة با تبار ا تحوطات   ك2
التدفقات النقدية والتي أت  اال تراف ب ا في الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة المحتسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية. ي اد  

 بالغ  لى بيان الربح أو الخسارة الموحد  ندما تةثر م املة التحوط  ات ال  قة  لى الربح أو الخسارة. تصني  الم

االكتوارية الناهئة  ا تسويات الخبرة والتغييرات في االفترا ات االكتوارية )  ادة القياسك اللتزام المكاس  / )الخسائرك  تدرج   ك3
 كإحتياطيات أخر .  الشامل اآلخرالمنافع المحددة للملمو ة في الدخل 
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 اإلجتماعية  الرياضية  األنشطة دعم .17

مليون ريال   199:  2021مليون ريال قطري )  210.76، قامت الملمو ة بتخصي  ربح قدره    2008لسنة    13وفق"ا للقانون رق   
 .لد    ندوق د   اينشطة االجتما ية والريا ية% ما  افي ربح السنة الموحد الم دل 2.5قطريك بما ي ادل 

 
 2020مليون ريال قطري أت لق بفائ   ندوق المسا مة االجتما ية والريا ية المدفوع ل ام    4.11طالبت الملمو ة باسترداد مبلغ  
. وال أزال   ا قيد التنفي  ول  أت  التو ل  لى نتيلة حتى تاري  تاري    ه  2020موحد للسنة المالية  بسب    ادة بيان  افي الربح ال

 البيانات المالية. 
 
    التوزيعات .18

ريال قطري   1:  2021)  2022ديسمبر    31ريال قطري للس   للسنة المنت ية في    1.1اقترح مللح اإلدارة توتيع أرباح نقدية بقيمة   
مليون ريال قطري ما قبل المسا ميا في اجتماع اللم ية    6.050البالغة    2021للس  ك. تمت الموافقة  لى توتي ات ايرباح ل ام  

  2022ديسمبر    31. وسيت  تقدي  التوتي ات الن ائية المقترحة للسنة المنت ية في  2022مارس    1ال مومية السنوي ال ي  قد في  
 ة في اجتماع اللم ية ال مومية السنوي. للموافقة الرسمي 

 
 الموظفين  منافع التزامات .19

 أو ح اللدول التالي الحركة في المخص  الم ترف به في بيان المركز المالي الموحد:

 2022 2021 
لف ريال قطري ا   ال  ريال قطري  
   

 430,493 432,102 أناأر  1الر يد كما في 
 2,962 2,988 تكلفة الفائدة

 15,808 15,217 تكلفة الخدمة الحالية 
 33,713 46,928 المخص  المكون خ ل السنة 

االكتوارية ما   ادة قياس القيمة الحالية اللتزام المنافع  كالخسائر)المكاس  و
 )2,853(  24,050 المحددة 

  (48,021) (55,308) المدفوع خ ل السنة 
 432,102 465,977 ديسمبر  31الر يد كما في 

 
 أ. التزامات المعاش 

  التاب ة    . فإن التزامات الشر 2003تقوم الملمو ة بسداد منافع الم اهات للموظفيا القطرييا أو ورثت  ، مما تقا دوا قبل  ام  
 والمشاريع المشتركة ل  ه  المنافع ي د جو ريا وبالتالي أت  تسليله باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوق ة.
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   )تتمة( الموظفين منافع التزامات .19
 مصاريف منافع الموظفيا  . 

 2022 2021 
لف ريال قطري ا   ال  ريال قطري  
   

 530,070 618,532 ك 25تكلفة المبي ات ) يضاح 
 392,439 402,556 ك 28مصاريف  مومية وإدارية ) يضاح  

 18,585 21,380 مصاريف البيع 
 1,042,468 941,094 

 تكلفة الم اهات ون اية الخدمة  .ج
 ت   دراج المصاريف التالية  ما تكلفة الموظفيا فيما أت لق بالم اهات ون اية الخدمة:

 2022 2021 
لف ريال قطري ا   ال  ريال قطري  
   

  15,808 15,217 تكلفة الخدمة الحالية 
  33,713 46,928 رسوم ن اية الخدمة

 2,962 2,988 تكلفة الفائدة
 65,133 52,483  
 

 المحددددددددددة مسددددددددا مة الملمو دددددددة فددددددددي  ددددددددندوق الم اهدددددددات الحكددددددددومي  لددددددددى أسددددددداس هدددددددد ري وفقددددددددا"  لمسدددددددا مة تمثدددددددل منددددددددافع ا
بشددددأن التقا دددددد والم اهدددددات للمددددوظفيا القطدددددرييا الدددد أا انضدددددموا  لددددى الملمو دددددة فدددددي  2002لسدددددنة  24لمتطلبددددات القدددددانون رقدددد  

الم اهددددددددات مددددددددا راتدددددددد  المددددددددوظفيا القطددددددددرييا  لددددددددى  ددددددددندوق  %15. تقددددددددوم الملمو ددددددددة بتحويددددددددل 2003مددددددددارس  5أو ب ددددددددد 
. وتقتصدددددر التزامدددددات الملمو دددددة  لدددددى  ددددد ه %5وحصدددددة ال دددددامليا بنسدددددبة  %10الحكددددومي، تقددددددر فيددددده حصدددددة الملمو دددددة بنسدددددبة 

 المسا مات المدفو ة لصندوق الم اهات الحكومي والتي أت   دراج ا في المصاريف  ند استحقاق ا.
 

ة للمددددددوظفيا تشددددددتمل  لددددددى م دددددددل الخصدددددد  وم دددددددل  ن االفترا ددددددات المسددددددتخدمة فددددددي تحدأددددددد تكددددددالي  التزامددددددات ن ايددددددة الخدمدددددد 
حركدددددددة المدددددددوظفيا و ددددددد وات الرواتددددددد  المسدددددددتقبلية المتوق دددددددة.  وسدددددددوف أدددددددةثر أي تغييدددددددر فدددددددي  ددددددد ه االفترا دددددددات  لدددددددى مبدددددددالغ 

 التزامات ن اية الخدمة.
 

 أو ح اللدول التالي االفترا ات الرئيسة المستخدمة لتقيي  المخص  لمنافع ن اية الخدمة:
 2022 2021 

 1.93% -  2.89%  4.25%  - 5.20%  م دل الخص  

 2% - 4.70%  3% - 3.5%  م دل نمو الرات  
 3% 3.8%  م دل دوران الموظفيا
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   )تتمة( الموظفين منافع التزامات .19
 

الحالية  وتحدد الملمو ة طريقة م دل الخص  المناسبة في ن اية كل سنة. ويل  استخدام م دل الخص    ا في تحدأد القيمة  
 للتدفقات النقدية الصادرة المستقبلية التقدأرية والمتوق ة لتسوية التزامات مكافآت ن اية الخدمة للموظفيا.

 
ن اية الخدمة بيا التزامات  لتقدأر  ومتوس    ك% 2.89-%  1.93  :2021)   % 5.20  -  %4.25  أبلغ م دل الخص  المستخدم 

. ل ل  ، أنتج  ا خص  الروات  المستقبلية ك %4.70-%  2.0  :2021)   %3.5  -  %3الزيادات المستقبلية في الروات  في نطاق ما
مستويات الروات  الحالية تقريب"ا. ل ل  ، قامت اإلدارة بحسا  التزامات ن اية الخدمة للموظفيا  لى أن ا المبلغ ال ي سيت  دف ه 

جميع الموظفيا واستلموا مستحقات   في تاري  المركز المالي ، و و الرات  الش ري ايخير في ن اية ال ام مضروبا" في    ا تقا د 
  دد السنوات في الخدمة للو ول  لى مزايا الموظ  في  ل  التاري . 

توق ة في الروات  وم دل دوران الموظفيا. الزيادة الم،  االفترا ات االكتوارية ال امة لتحدأد التزام المزايا المحددة  ي م دل الخص 
ت  تحدأد تحلي ت الحساسية أدناه بناء"  لى التغييرات الم قولة المحتملة ل فترا ات  ات الصلة التي تحدث في ن اية فترة التقرير 

 ، مع الحفا   لى جميع االفترا ات ايخر  ثابتة. 
 

 20.02)أزيدك بمقدار )أقلك ، فإن التزام المزايا المحددة سينخف   ا لى نقطة أساس 100  ا كان م دل الخص  أ لى بمقدار 
بنسبة    17.28:  2021مليون ريال قطري ) المتوقع  الرات   التزام المزايا  1مليون ريال قطريك.   ا تاد )نق ك نمو  % ، فإن 

بمقدار   ك م دل دوران انخف .   ا تاد )مليون ريال قطريك  0.1:  2021مليون ريال قطري )  0.81المحددة سيزيد )أنق ك 
 مليون ريال قطريك.  0.1:  2021مليون ريال قطري )  0.2% ، فإن التزام المزايا المحددة سيزيد )أنق ك بمقدار  1الموظفيا بنسبة  

 
تحدث التغييرات  قد ال يمثل تحليل الحساسية الم رو  أ  ه التغيير الف لي في التزام المزايا المحددة ينه ما غير المحتمل أن  

 في االفترا ات بم زل  ا ب ض ا الب   حيث قد تكون ب   االفترا ات مترابطة. 
 

الشركة ايم الن ائية، قامت بتطبيق نحام ،  قطر للطاقة  الحكومي، فإن  تقا دباإل افة  لى تلقي منافع الم اهات ما  ندوق ال
 لى الموظفيا القطرييا. ووفقا ل  ا النحام اللدأد، فإن أي موظ   مل بالملمو ة    2016جدأد لمكافأة ن اية الخدمة في  ام  

الخدمة     اما أو أكثر يحصل  لى مكافأة ما دف ة واحدة  ند التقا د أو االستقالة  لى أساس آخر رات  و دد سنوات  20لمدة  
  اما.   20التي تزيد  ا 

 
 اما ما الخدمة ي ني أن م ادلة حسا  المكافأة تتضما التحميل في اللزء ايخير ما   20ومبدأ أن المكافأة أبدأ استحقاق ا ب د  

 المدة وبالتالي فإن االستحقاق يل  أن أت   لى أساس القس  الثابت  لى مدار الخدمة بأسر ا.  
 

 اما فق   ي التي تةدي  لى مكافأة وبالتالي   20ى ن ج بدأل للمحاسبة، خلصت اإلدارة  لى أن الخدمة ب د ومع  ل ، استنادا  ل
 .جتما يةاإلنات والتأمي للتقا د في ال يئة ال امة التقا د روات  اكات يهتر وفقا فإن تحميل ا يل  أن أت  وفقا لم ادلة المكافأة، 
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 أخرى  دائنة  وذمم  تجارية   ذمم    .20

 2022  2021 
 ال  ريال قطري   الف ريال قطري  
    

 518,950  425,246 مصاريف مستحقة 
 400,000  400,000 * مانات مالية

  391,717  599,441 ك21مبالغ مستحقة  لى أطراف  ات   قة ) يضاح 
 299,626  323,947  م  تلارية دائنة

 199,004  210,764 اينشطة االجتما يةمسا مة في  ندوق د   المخص  
 91,758  108,400 توتي ات أرباح مستحقة الدفع 

 34,289  34,289 مبالغ مستحقة للحكومة 
 55,622  30,101  م  دائنة أخر  

 2,132,188  1,990,966 
 

فيما أت لق بب   قرو   * أ درت الملمو ة ما قبل  مانات مالية لب   مقر ي هركة  ل  ستيل، و ي هركة تميلة ،  
الشركة الزميلة. ت ثرت هركة  ل  ستيل  في سداد ا و تلاوتت الت  دات المالية  لى القرو  التي  در  لي ا الضمان المالي  

.   دار الضمانات أنتج  نه التزام حالي. كان أنبغي  جراء تقيي  لتحدأد ما   ا كان ما المحتمل أن يكون  نا   2016من   ام  
 لى أنه ما المحتمل أن    2016موارد لتسوية االلتزام. يشير التخل   ا سداد القر  وتلاوت هركة  ل  ستيل من   ام  تدفق لل

أت  طل  الضمان لتسوية التزامات هركة  ل  ستيل. ل ل  كان أنبغي تسليل مخص  في البيانات المالية  الموحدة للملمو ة 
مليون ريال    489اقية الضمانات المالية ، أبلغ الحد ايقصى للمخاطر للملمو ة  ر وفقا" لشروط اتففيما أت لق بالضمان الصاد

 مليون ريال قطري كالتزام. 400قطري أت   لى أساسه اال تراف بمبلغ 
 

بقيمة ريال قطري.   المستحقة  المستحقات في المصاريف  ت  تضميا ب    بتكلفة ب   المصانع    120.53**  أت لق  مليون 
. ت   مل المستحقات بناء"  لى أفضل التقدأرات للتسوية الن ائية التي سيت  االتفاق  2014رسملت ا في  ام  واآلالت التي تمت  

 لي ا مع المقاول ما الباطا. ومع  ل  ، ل  أت  التو ل  لى تسوية ن ائية مع المورد وبناء"  لى المشورة القانونية قامت الملمو ة  
 ك. 7 ايضاحبإلغاء تل  المستحقات )
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 العالقة  ذات األطراف إفصاحات .21

تتمثل في الم ام ت مع ايطراف  ات ال  قة، أي المسا ميا الرئيسييا والمشاريع المشتركة وأ ضاء مللح اإلدارة وأفراد اإلدارة  
م ت ما قبل اإلدارة  ال ليا لملمو ة الشركات والشركات المملوكة ل   بشكل أساسي. أت  ا تماد سياسات وأحكام تس ير   ه الم ا

 . هركة قطر للطاقةللملمو ة  ي  الرئيسية  الم نية.  ن الشركة ايم
 

 )أ(  معامالت مع األطراف ذات العالقة
 فيما ألي الم ام ت مع ايطراف  ات ال  قة المدرجة في بيان الربح أو الخسارة الموحد:

 
 سلع وخدمات مقدمة يطراف  ات   قة 

 أتعاب اإلدارة  إيرادات أخرى  مبيعات  2022ديسمبر   31السنة المنتهية في  
 الف ريال قطري  الف ريال قطري  الف ريال قطري  

    
    الشركات الزميلة وهركات ا التاب ة

 170 -- 69,475 هركة قطر لتغلي  الم ادن  .م.م. 
    

    منشآت خا  ة للسيطرة المشتركة 
لتوتيع وتسويق الكيماويات والبتروكيماويات  هركة قطر 

 )"منتلات"ك ش.م.ق.
14,983,360 -- -- 

 -- -- 1455 هركة كاتوفيا  
 -- -- 58 هركة غزال ش.م.ق 

 15,054,348  170 
 

 أت ا  اإلدارة   أرادات أخر   مبي ات 2021ديسمبر  31السنة المنت ية في 
 ال  ريال قطري  ال  ريال قطري  ال  ريال قطري  
    

    الشركات الزميلة وهركات ا التاب ة
 158 -- 60,075 هركة قطر لتغلي  الم ادن  .م.م. 

    
    منشآت خا  ة للسيطرة المشتركة 

هركة قطر لتوتيع وتسويق الكيماويات والبتروكيماويات   
 -- -- 10,251,005 )"منتلات"ك ش.م.ق.

 -- -- 674 هركة قطر للفينيل المحدودة ش.م.ق.
 -- -- 461 هركة كاتوفيا  

 -- 67 -- هركة غزال ش.م.ق 
 10,312,215 67 158 
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 )تتمة( العالقة ذات األطراف إفصاحات . 21
 الم ام ت مع ايطراف  ات ال  قة المدرجة في بيان الربح أو الخسارة الموحد: )تتمةكفيما ألي 

 سلع وخدمات مقدمة يطراف  ات   قة  )تتمةك

 المشتريات  
مصروفات  

 إدارية 

توزيعات  
األرباح والمزايا 

 الضريبية 
 إيرادات اخرى/

 )مصاريف( 

 
الف ريال  

 قطري 
الف ريال  

 قطري 
الف ريال  

 قطري 
ريال  الف 

 قطري 
     2022ديسمبر   31السنة المنتهية في  

     
     الن ائيةالشركة ايم 
 25,335 -- 79,982 7,283,800 قطر للطاقة 

     
     مشروع مشتر :

 (1,275) 607,339 -- 41,745 كفا 
 (3,590) 1,562,270 -- -- قابكو

     
     الشركات الزميلة 

 -- -- -- 186 الم ادن  .م.م. هركة قطر لتغلي  
 155 -- -- -- هركة  ل  ستيل 

     
     منشآت خا  ة للسيطرة المشتركة 

هركة قطر لتوتيع وتسويق الكيماويات والبتروكيماويات   
 -- -- 478,771 -- )"منتلات"ك ش.م.ق.

 (371) -- -- -- هركة الخليج الدولية للخدمات  
 (5,022) -- -- -- للبتروكيماويات القابضة هركة مسي يد 

 (2,236) -- -- -- هركة قطر لصنا ة ايلمنيوم 
 (1,337) -- -- -- هركة كاتوفيا  

 50 -- -- 60,042 هركة غزال ش.م.ق 
 -- -- -- 8,767 هركة قطر للوقود )ش.م.ع.ق.ك

 7,394,540 558,753 2,169,609 11,709 
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 )تتمة( العالقة ذات األطراف إفصاحات . 21
 فيما ألي الم ام ت مع ايطراف  ات ال  قة المدرجة في بيان الربح أو الخسارة الموحد: )تتمةك

 سلع وخدمات مقدمة يطراف  ات   قة  )تتمةك

 المشتريات 
مصروفات  

  دارية

توتي ات  
ايرباح والمزايا  

 الضريبية
  أرادات اخر /
 )مصاريفك

 
ال  ريال 

 قطري 
ال  ريال 

 قطري 
ال  ريال 

 قطري 
ال  ريال 

 قطري 
     2021ديسمبر  31السنة المنت ية في 

     
     الشركة ايم الرئيسية
 15,396 -- 85,589 3,428,699 هركة قطر للطاقة 

     
     مشروع مشتر :

 (1,092) 358,909 -- 46,007 قافكو 
 (2,769) 2,212,395 -- -- قابكو
     كفا 

     
 -- -- -- 124 منشآت خا  ة للسيطرة المشتركة 

هركة قطر لتوتيع وتسويق الكيماويات والبتروكيماويات   
     )"منتلات"ك ش.م.ق.

     هركة غزال ش.م.ق 
 -- -- 19,983 -- هركة الخليج الدولية للخدمات  

 (629) --   هركة مسي يد للبتروكيماويات القابضة  
 (2,627) --   هركة قطر لصنا ة ايلمنيوم 

 (1,382) --   هركة قاتوفيا 
 (778) --   هركة قطر للوقود )ش.م.ع.ق.ك

 59,265 -- -- -- 
 5,942 -- -- -- 
 3,540,037 105,572 2,571,304 6,119 

 
 2021 2022 طبيعة العملية  

 ال  ريال قطري  الف ريال قطري   
    منشآت خا  ة للسيطرة المشتركة 

 -- 35,060 االستثمار المقّدر االستثمار في هركة قطر للفينيل )ش.م.قك 
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 )تتمة( العالقة ذات األطراف إفصاحات . 21
 أرصدة األطراف ذات العالقة )ب( 

 مبالغ مستحقة ما أطراف  ات   قة 
 2022 2021 
 ال  ريال قطري  قطري الف ريال  

   مقاسة بالتكلفة المطفأة 
   :الشركة االم

 4,459 4,424 قطر للطاقة  
   

   مشروع مشتر :
 1,248,280 1,219,870 *قابكو
 166,469 237,879 *كفا  

   هركات تميلة    
 53,614 53,769 هركة  ل  ستيل

 16,934 14,249 هركة قطر لتغلي  الم ادن  .م.م. 
   منشآت خا  ة للسيطرة المشتركة 

 79 116 هركة قطر للفينيل المحدودة )كيو في سيك ش.م.ق 
 141 -- هركة قاتوفيا المحدودة 

 3,916 4,430 هركة الكوت للتأميا وإ ادة التأميا 
   

   منشآت خا  ة للسيطرة المشتركة 
 -- 30 هركة قطر للكيماويات المحدودة

 1,534,767 1,493,892 
   

 (58,038) (58,038) جكئتمان المتوق ة )ناقصا: خسارة اال
 1,476,729 1,435,854 

   المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
   خا  ة للسيطرة المشتركة 

 2,166,729 1,086,658 **هركة قطر لتوتيع وتسويق الكيماويات والبتروكيماويات )"منتلات"ك ش.م.ق. 
 2,563,387 3,602,583 

 
 . كفا ما قابكو و   المدأنة يمثل الر يد توتي ات ايرباح والمزايا الضريبية *

**  م  مدأنة ما هركة قطر لتسويق وتوتيع الكيماويات والبتروكيماويات )منتلاتك ش.م.ج. أت  قياس ا بالقيمة ال ادلة ما خ ل  
 والخسائر ين ا تخضع لترتيبات تس ير مةقتةايرباح 
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 )تتمة( العالقة ذات األطراف إفصاحات .21

 )تتمة( )ب( أرصدة األطراف ذات العالقة     
   مبالغ مستحقة  لى أطراف  ات   قة

 2022 2021 
 ال  ريال قطري  الف ريال قطري   
   

   الن ائيةالشركة ايم 
 378,239 587,718 قطر للطاقة 

   
   مشاريع مشتركة 

 4,846 3,135 كفا 
 14 90 قابكو

   
   منشأة خا  ة للسيطرة المشتركة:

 5,572 2,880 هركة غزال ش.م.ق 
 144 -- هركة قطر لتوتيع وتسويق الكيماويات والبتروكيماويات )"منتلات"ك

 2,885 5,539 هركة الكوت للتأميا وإ ادة التأميا 
 17 79 للوقود )ش.م.ع.ق.كهركة قطر 

   
 599,441 391,717 

 
 خسائر االئتمان المتوق ة كج

انخفا ا في  مليون ريال قطريك    54:  2021)مليون ريال قطري    58تمثل مخصصات الدأون المشكو  في تحصيل ا البالغة  
السيولة للشركة الزميلة. وت تقد اإلدارة أن نم  القيمة مقابل ال م  المدأنة القائمة من  مدة ما هركة  ل  ستيل نحرا لحروف  

سداد   ا الر يد في الما ي يشير  لى أن ايمر قد يستغرق وقتا طوي  حتى أت  تحصيله. وبالتالي، فإن استرداد أي مبلغ 
 مستقبلي سيت  اال تراف به با تباره  كسا لمخصصات انخفا  القيمة. 

 
 ال  قة بنود وهروط الم ام ت مع ايطراف  ات 

 
ليح  نا   مانات  غير تل  الم كورة ,  غير مضمونة وبدون فائدة.    2021و    2022ديسمبر    31ت تبر اير دة القائمة كما في  

 مقدمة أو مستلمة يي ما  م  ايطراف  ات ال  قة المدأنة أو الدائنة. 
 

  مانات أخر  لد  أطراف  ات   قة 
قدمت الملمو ة  مانات بنكية لشركات ا الزميلة فيما أت لق بقرو  ا ما البنو  الخارجية. بلغ  جمالي الضمانات في ن اية السنة ما  

 مليون ريال قطريك.   489:  2021مليون ريال قطري )   489قيمته  
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 )تتمة( العالقة ذات األطراف إفصاحات .21

 مكافآت موظفي اإلدارة ال ليا 
 اللدول التالي مكافآت أ ضاء مللح اإلدارة وموظفي اإلدارة ال ليا اآلخريا خ ل السنة:أو ح 

 

 2022 2021 
 ال  ريال قطري  الف ريال قطري  
   

  12,397 12,425 *مكافآت أ ضاء مللح اإلدارة
 37,284 40,812 منافع قصيرة ايجل 

 53,237 49,681 
 

مللح   أ ضاء  مكافأة  تشمل  ايم  *  للشركة  المستحقة  الرسوم  ل ام    8،750،000اإلدارة  قطري  باإل افة  لى 2022ريال   .
ا  لى مبلغ  9،025،254االستحقاق ، تشتمل الرسوم البالغة   وال ي ، 2021ريال قطري مت لق ب ام  275،254ريال قطري أيض"
 . 2022تمت الموافقة  ليه ودف ه في  ام 

 
مكافأة ي ضاء مللح اإلدارة. تتكون   ه السياسة ما جزئيا، جزء ثابت وجزء متغّير. أت لق اللزء و  ت الملمو ة سياسة  

المتغّير بأداء الملمو ة المالي. وي تبر  جمالي مكافآت أ ضاء مللح اإلدارة  ما الحدود المنصوال  لي ا في قانون الشركات 
 التلارية.

 
   للسهم  والمخفف األساسي العائد .22

احتسا  الربحية ايساسية والمخففة للس   الواحد بقسمة  افي أرباح السنة ال ائدة  لى حملة حقوق ملكية الشركة ايم  لى  أت   
 المتوس  المرجح ل دد ايس   المستحقة خ ل السنة كالتالي:

 
 2022 2021 
 ال  ريال قطري  الف ريال قطري  
   
   

  8,088,978 8,814,655 ربح السنة
 6,050,000 6,050,000 المتوس  المرجح ل دد ايس   المصدرة خ ل السنة )باآلالفك 

  1.34 1.46 ل ائد ايساسي والمحف  للس   )ريال قطريكا
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   لدخلا  ضريبة .23

 
ا لمددددددد كرة التفدددددددا   بددددددديا ال يئدددددددة ال امدددددددة للضدددددددرائ  ووتارة الماليدددددددة ، يلددددددد  تسدددددددوية نسدددددددبة  دددددددريبة الددددددددخل 1) ك وفقددددددد"

للشدددددركات التاب دددددة والمشددددداريع المشدددددتركة ومكونات دددددا المنسدددددوبة  لدددددى المسدددددا مة الف ليدددددة فدددددي هدددددركة المسدددددا مة ال امدددددة 
مدددددع ال يئدددددة ال امدددددة للضدددددرائ   دددددا طريدددددق وتارة الماليدددددة مدددددا خددددد ل اتفاقيدددددة تسدددددوية محدددددددة بددددديا الشدددددركة المسدددددا مة 

 ووتارة المالية. قطر للطاقةال امة و 
 

الدددددخل والددددربح المحاسددددبي مضددددروب"ا فددددي م دددددالت الضددددريبة الف ليددددة المطبقددددة  لددددى الكيانددددات التددددي ت مددددل التسددددوية بدددديا  ددددريبة 
ا مددددا قبددددل الحكومددددة وتلدددد   ا أو كليدددد" فددددي  مليددددات البتددددرول والبتروكيماويددددات ، المملوكددددة بشددددكل مباهددددر أو غيددددر مباهددددر ، جزئيدددد"

 ألي:  الكيانات التي ال تشار  في مثل   ه ال مليات ،  لى التوالي ، كما
 

2021 2022  
لف ريال قطري ا ال  ريال قطري    

      
   

الضريبة الربح قبل 8,816,159  8,090,766   
 ت دأ ت لد  

يشمل الخسائر المتراكمة  –الدخل غير الخا ع للضريبة  (2,909,750) (2,528,831)  
 المصاريف والخسائر غير القابلة للخص   138,083 46,053

 الدخل الخا ع للضريبة 6,044,492 5,607,988
  ريبة الدخل الحالية  1,927,804 1,779,107

 
 
 
 
 

2021 2022  

  الف ريال قطري  ال  ريال قطري 
 ضريبة الدخل الحالية   

  ريبة الدخل الحالية  1,927,804 1,779,107
 ت دأ ت  ريبة الدخل للسنة السابقة  3,043 )3,249)

1,775,858 1,930,847  
   

   ائتمان  ريبي للملمو ة(1) (1,930,057)  (1,775,189)
669   790  
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 )تتمة(  لدخلا  ضريبة .23
  ريبة الدخل المستحقة  ي  لى النحو التالي:  لى حركة ال

 
 الضريبية المةجلة  ي  لى النحو التالي:الموجودات حركة 

 
 :  لى النحو التاليحركة االلتزام الضريبي المةجل 

 

 
 
 
 
 
 

2021 2022  
  الف ريال قطري  ال  ريال قطري 

   
 الر يد االفتتاحي  669  1,747

    ريبة الدخل للسنة  1,927,804  1,779,107

(3,249) 
 

 3,043  
 ريبة الدخل للسنة السابقة بالصافي ما المبالغ المستحقة الدفع الم ترف ب ا 

 سابق"ا
 المبلغ المدفوع خ ل السنة   (669) (1,747)

 ائتمان  ريبي للملمو ة (1,930,057) (1,775,189)
 الر يد الختامي 790 669

2021 2022  
لف ريال قطري ا ال  ريال قطري    

   
 الر يد االفتتاحي --  --

 الدخل الضريبي المةجل خ ل السنة   546  (209)
 ت دأل توحيد الملمو ة (546)     209

 الر يد الختامي -- --

2021 2022  
  الف ريال قطري  ال  ريال قطري 

 الر يد االفتتاحي -- --   
 الدخل الضريبي المةجل خ ل السنة   2,417  28,815

 ت دأل توحيد الملمو ة (2,417)  (28,815)
 الر يد الختامي -- --
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   اإليرادات .24
 

 2022 2021 
ريال قطري ال   الف ريال قطري    

   تصني  االأردات- في نقطة تمنية م ينة
 2,843,751 2,966,331 مبي ات القضبان الحدأدية

 543,025 81,327 مبي ات قطع حدأدية 
 146,976 901,206 مبي ات الحدأد المختزل المباهر

 358,879 352,697 بيع لفائ  حدأدية
 8,993,893 12,820,745 مبي ات اليوريا 

 1,153,697 1,742,130 مبي ات ايمونيا 
 448,243 420,485 مبي ات المي ميا 

 107 118  أرادات هحا
 19,285,039 14,488,571 

 (319,448) (491,445) ناقصا : رسوم الشحا وأت ا  التسويق 
 18,793,594 14,169,123 

 
 المبيعات  تكلفة .25
 2022 2021 

 ال  ريال قطري  الف ريال قطري  
   
   

 5,892,954 10,199,159 المواد الخام والمست لكات المستخدمة 
 1,391,816 1,445,576 ك 7مصاريف اإلست    ) يضاح 

 530,070 618,532 ك 20مصروفات منافع الموظفيا ) يضاح 
 33,243 108,175    ح و يانة 

 28,871 20,082 ك11) يضاح   طفاء حق  استخدام الموجودات
 287,840 280,089 أخر  

 12,671,613 8,164,794 
 

 بالصافي  -  أخرى  إيرادات .26
 2022 2021 

 ال  ريال قطري  الف ريال قطري  
   

  18,466 2,094  منتج جانبي
غير محققة ما الموجودات المالية بالقيمة ال ادلة ما خ ل الربح أو  مكاس 

 143 48,608 الخسارة 
 50,723 50,526  أرادات أخر  بالصافي  

 101,228 69,329  
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 إستثمارات  راداتيإ .27
 

 2022 2021 
 ال  ريال قطري  الف ريال قطري  
   

موجودات مالية بالقيمة ال ادلة ما خ ل الربح أو  ما  أرادات توتي ات أرباح 
 13,196 15,588 الخسارة 

 90,690 203,046  س مية بنو   -اأردات ودائع بنكية 
 125,398 257,836 بنو  أخر   -اأردات ودائع بنكية 

 476,470 229,284 
 

   وإدارية عمومية  مصاريف .28
 2022 2021 
 ال  ريال قطري  الف ريال قطري  
   

 392,439 402,556 ك 19تكالي   الموظفيا ) يضاح 
 94,547 6,395 خسارة استب اد ممتلكات وايالت  وم دات

 50,761 87,987 خدمات خارجية 
  20,479 20,894 ك 7است    ) يضاح 

 7,812 10,627 ك11مصاريف  طفاء حق استخدام الموجودات ) يضاح 
 18,338 29,072  يلار ومرافق وتل يزات 

 مكافآت أ ضاء مللح اإلدارة 
 

12,425 12,397 
 سفر وانتقاالت  واتصاالت

 
8,084 5,696 

 قطر للطاقة أت ا  
 

7,752 4,925 
 1,818 1,818 رسوم بور ة قطر 

 أخر  
 

92,137 102,956 
 679,747 712,168 

 
   التعهدات .29

 
 تعهدات تكاليف الرأسمالية  .أ

 2022 2021 
 ال  ريال قطري  الف ريال قطري  

و ل  أت  أخ   فترة التقريرالتكالي  الرأسمالية التقدأرية المت اقد  لي ا كما في   
   مخص  ل ا  

   495,571 2,295,431  ممتلكات و ايالت  وم دات 
 

 التقرير. مليون ريال قطري في تاري    1.223تتضما ارتباطات المصروفات الرأسمالية التزام  قد مصنع قافكو السابع بمبلغ  

 حصة المجموعة في التعهدات  المتكبدة من قبل شركات  المشاريع المشتركة: .ب
 اإلجمالي  كفاك  قابكو  

 الف ريال قطري  الف ريال قطري  الف ريال قطري  31  ديسمبر  2022
    

 419,499 53,335 459,091  لتزامات رأسمالية 
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 )تتمة( التعهدات .29
 المتكبدة من قبل شركات  المشاريع المشتركة )تتمة(:حصة المجموعة في التعهدات   .ب

 اإلجمالي  كفا  قابكو 
 ال  ريال قطري  ال  ريال قطري  ال  ريال قطري  31 ديسمبر 2021

    
  359,119 24,082 335,037   لتزامات رأسمالية 

 
 حصة المجموعة في المطلوبات المتكبدة من قبل الشركات الزميلة:ح. 

 2022 2021 
 ال  ريال قطري  الف ريال قطري  
   

   
 13,412 49,012  لتزامات رأسمالية 

 
 المحتملة  المطلوبات .30

 2022 2021 
 اال  ريال قطري  الف ريال قطري  
   

 4,046 4,046  مانات بنكية
  7,091 6,953 خطابات   تماد

 
وخطابات اال تماد الم كورة أ  ه، والتي ت  الت اقد  لي ا في سياق ال تتوقع الملمو ة أن تنشأ مطلوبات جو رية ما الضمانات  

 . مليون ريال قطريك  400:  2021)مليون ريال قطري  400 اي مال ال ادية، فيما أتلاوت ما ت  اال تراف به
 

 2018و   2016إلى    2012التقييم الضريبي لألعوام من  
، تتطلدد   2018و   2016 لددى    2012 ريبية  لى ب   مكونات الملمو ة للسنوات مددا    تفسيرات أ درت ال يئة ال امة للضرائ   

ريددال  مليددون    894.9  مليددار ريددال قطددري. ويشددمل  لدد  غرامددات تصددل  لددى   4.54ما المكونات دفع  رائ  وغرامات   ددافية بقيمددة  
أتضددما  لدد    خدد ل تلدد  السددنوات.    ددنا ات قطددر قطري  لى االد اء بأن المكونات ل  تدفع  ددريبة الدددخل المت لقددة بحصددة م دددل  

 ددنا ات  مليون ريال قطري بشكل رئيسي  لى االد اء بأن المكونات ل  تدفع  ريبة الدخل المت لقددة بحصددة   459.8 غرامات تبلغ 
 خ ل تل  السنوات.   قطر 

 
ا لمتطلبددددددات قددددددانون الضددددددرائ ، رافضددددددة المبلددددددغ الكامددددددل الدددددد ي تطالدددددد  بدددددده ال يئددددددة  قدددددددمت   التوابددددددع ا ترا ددددددات رسددددددمية ، وفقدددددد"

ا تقددددددي  اسدددددتئناف رسدددددمي  دددددد التقييمدددددات بالكامدددددل ين دددددا ت تقدددددد أن ل دددددا دفا دددددات   ال امدددددة للضدددددرائ . وت تدددددزم المكوندددددات أيضددددد"
 ع ما خ ل النحام القضائي حس  الضرورة. جدأرة بالتقدأر في القانون والوقائع وستوا ل متاب ة كل نزا 
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 )تتمة(  المحتملة المطلوبات .30
خلصددددت اإلدارة  لددددى أندددده مددددا المحتمددددل )أي أندددده مددددا المددددرجح أكثددددر مددددا غيددددر  لدددد ك أن تقبددددل ال يئددددة ال امددددة للضددددرائ  الم املددددة  

ا  دددددا التقييمدددددات المسدددددتلمة أو  دددددا أي   مبدددددالغ أخدددددر  محتملدددددة قدددددد تكدددددون  الضدددددريبية فدددددي اال تدددددرا  ، وبالتدددددالي لددددد  تسدددددلل التزامددددد"
 تقيي  فيما أت لق ب  ه المسألة في السنوات ال حقة. 

 
ا لشددددروط مدددد كرة التفددددا   ) يضددددداح   ك ، تت  ددددد وتارة الماليددددة بتسددددوية أي مبددددالغ  ددددرائ  دخددددل مسدددددتحقة  4 دددد وة  لددددى  لدددد  ، وفقدددد"

ا  لدددددى المناقشدددددات والمراسددددد ت  الددددددفع بواسدددددطة  ددددد ه المكوندددددات للسدددددنوات السدددددابقة مباهدددددرة  لدددددى ال يئدددددة ال امدددددة للضدددددرا  ئ . اسدددددتناد"
المتقدمددددة اللاريددددة بدددديا هددددركة قطددددر للطاقددددة ، نيابددددة  ددددا الملمو ددددة ووتارة الماليددددة وال يئددددة ال امددددة للضددددرائ  ، مددددا المتوقددددع  مددددا  

 سح  التقييمات أو حل ا وديا" بيا ايطراف الم نية. 
 

 المطلوبات المحتملة لشركات المشروع المشتر :يقدم اللدول أدناه تفا يل حول حصة الملمو ة في  
 

 قابكو  2022ديسمبر    31
 الف ريال قطري  
  

 1,785  مانات بنكية
 10,032 خطابات   تماد

 11,817 
 

 قابكو  2021ديسمبر  31
 الف ريال قطري  

 1,267   مانات بنكية
  10,032  خطابات   تماد

  11,299 
 

 تفا يل حول حصة الملمو ة في المطلوبات الطارئة للشركات الزميلة:يقدم اللدول أدناه 
 

 2021 2022 2022ديسمبر    31
 ال  ريال قطري  الف ريال قطري  
   

 399,229 188,485  مانات بنكية
 113,894 7,071 خطابات   تماد

 
 
 
 



 .ق.ع.م.ش قطر صناعات شركة
   الموحدة الماليةانات البي  حول ايضاحات

 2022 ديسمبر 31 في المنت ية للسنة
 

78 
 

 )تتمة(  المحتملة المطلوبات .30
 

 التزامات   ادة تأ يل الموقع
 

الرئيسية التي تتأل  من ا الملمو ة )قطر ستيل وقافكو وقابكوك  ي أطراف في اتفاقيات  قود  يلار اير  المبرمة مع  المنشآت  
، الشركة ايم الرئيسية، لغر  تل يز وتشغيل مصان  ا في منطقة مسي يد. ويو ح اللدول التالي فترة اإليلار  طاقةهركة قطر لل

 للمنشآت الرئيسية للملمو ة:
 انتهاء اإليجار  إليجار بدء ا 
   

 2030 2005 قطر ستيل )ش.م.خ.قك  
   قافكو 

 2029 2009 1 يلار 
 2032 2007 2 يلار 
 2030 2005 قابكو

 
 بأن أت  أيا" مما ألي : وبموج  اتفاقيات التأجير، فإن المةجر أتمتع بالحق،  ند فس  أو انقضاء فترة اإليلار

 للمةجر أو  لى ج ة أخر  أرهح ا المةجر مقابل س ر مقبول ما قبل الملمو ة، أو تحويل جميع المرافق  •
 تالة جميع المرافق وجميع الممتلكات ايخر  ما اير  وإ ادة تأ يل ا  لى ايقل  لى الحالة التي ت  تسليم ا في ا  لى الملمو ة  •

  لى حسا  الملمو ة،  ال   ا ت  اإلتفاق  لى غير  ل  مع المةجر.
 

التي يستخدم ا المةجر. ومع  ل ، فقد قدرت  الخيارات  أتوق   لى أي  تأ يل الموقع ما قبل الملمو ة  تكالي    ادة  تكبد   ن 
الملمو ة بأن ما المرجح للمةجر أن يختار  دم الطل  ما هركات الملمو ة بإ ادة تأ يل ايرا ي المةجرة لحالت ا اي لية  ند  

 تسليم ا لشركة  الملمو ة.

 
   القطاعية تقاريرال .31

ت مل الملمو ة في منطقة الخليج. ويغرا  تقارير اإلدارة ، ما خ ل وحدات ا مال تلارية بناءا"  لى منتلات ا وخدمات ا. ولتحدأد  
مو ة  وحدات اي مال، ت امل المشاريع المشتركة للملمو ة كما لو ت  توحيد ا بطريقة التوحيد النسبية في البيانات المالية. لد  المل

 ث ثة قطا ات أنبغي اإلفصاح  ن ا كالتالي:

 ، وال ي يقوم بإنتاج وبيع اإلأثليا، والبولي  أثليا، ام تي بي  ي، الميثانول ومنتلات بتروكيماوية أخر . قطاع البتروكيماويات •
 قطاع ايسمدة، وال ي يقوم بإنتاج وبيع اليوريا وايمونيا ومنتلات ثانوية أخر .  •
 م بإنتاج وبيع الحبيبات والقضبان والقطع الحدأدية وغير ا.الحدأد، ال ي يقو قطاع  •
 

بمراقبة نتائج التشغيل لوحدات ا التلارية بصورة منفصلة لغر  اتخا  القرارات حول توتيع الموارد وتقيي  ايداء. أت  تقيي     تقوم اإلدارة
قياس ا في جوان  م ينة، كما ت  هرحه في اللدول التالي، و ل  بصورة أداء القطاع بناء  لى أرباح أو خسائر التشغيل والتي أت   

 مختلفة  ا ربح أو خسارة التشغيل في الم لومات المالية الموحدة. 
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 )تتمة(  القطاعية التقارير .31

 اإليرادات القطاعية
 الخسارة.أت  قياس اإلأرادات ما ايطراف الخارجية بنفح الطريقة كما في بيان الربح أو  

 
 2021ديسمبر    31 2022ديسمبر    31 

 اإلجمالي  
إيرادات ما  

بين  
 القطاعات 

إيرادات من  
 اإلجمالي  عمالء خارجيين 

 أرادات ما  
بيا  

 القطا ات 
 أرادات ما  

  م ء خارجييا 

 الف ريال قطري  
الف ريال  

 الف ريال قطري  قطري 
ال  ريال 

 قطري 
ال  ريال 

 قطري 
ال  ريال 

 قطري 
       

 4,476,892 -- 4,476,892 5,237,294 -- 5,237,294 البتروكيماويات 
 10,283,181 -- 10,283,181 14,531,756 -- 14,531,756 ايسمدة 
 3,885,942 -- 3,885,942 4,261,838 -- 4,261,838 الصل  

 18,646,015 -- 18,646,015 24,030,888 -- 24,030,888  جمالي  أرادات القطاع 
اإلأرادات ما استثمارات في  

مشاريع مشتركة محتسبة باستخدام  
 4,476,892 -- 4,476,892 5,237,294 -- 5,237,294 طريقة حقوق الملكية 

اإلأرادات وفقا لبيان الربح أو  
 14,169,123 -- 14,169,123 18,793,594 -- 18,793,594 الخسارة الموحد  

 
الخارجييا ما بيع قضبان الصل ، وايسياخ واللفائ  والحدأد المختزل مباهرة والحدأد المقول   لددى السدداخا تنتج اإلأرادات ما ال م ء 

 ية أخر .والمنتلات الفر ية و ائدات الشحا واليوريا وايمونيا وميثيل بيوتاأل ايثيروالميثانول االثيليا والبولي اأثيليا ومنتلات بتروكيماو 
 

مليددون ريددال قطددريك مسددتمدة مددا  ميددل خددارجي واحددد ، هددركة  14.760: 2021مليون ريال قطري ) 19.769  أرادات تبلغ حواليتبلغ  
لدولددة قطددر ، تدد   2012ل ددام  11قطددر لتسددويق وتوتيددع الكيماويددات والبتروكيماويددات ش.م.ج. )"منتلددات"ك. بموجدد  المرسددوم بقددانون رقدد  

والتوتيدددع للميدددع منتلدددات الصدددل  والمنتلدددات الكيماويدددة والبتروكيماويدددة  للقيدددام بأنشدددطة التسدددويق 2012 نشددداء هدددركة منتلدددات فدددي  دددام 
 المنحمة.

 
الملمو ة في قطر ومملكة البحريا والمملكة ال ربية الس ودية واإلمارات ال ربية المتحدددة. مددا  أددرادات قطدداع الملمو ددة هركات  يقع مقر  
%ك والباقي موتع في  دد ما البلدان التددي 5: 2021% في اإلمارات )4%ك ، و 86: 2021في قطر ) من ا نتج  %86،    2022في  ام  

 ل  أت  تقسيم ا لغر  تقارير القطا ات.
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 )تتمة(  القطاعية التقارير .31
 أرباح القطاع

،  2021,   2022ديسمبر    31ي ر  اللدول التالي م لومات حول ايرباح الخا ة بالقطا ات التشغيلية للملمو ة للفترة المنت ية في  
  لى التوالي:

 اإلجمالي  الصلب  األسمدة  البتروكيماويات  
      الف ريال قطري  الف ريال قطري  الف ريال قطري  الف ريال قطري  2022ديسمبر    31كما في  

 8,270,076 460,931 5,348,712 2,460,433 أرباح القطاع 
 427,855 427,855 -- -- حصة ما نتائج هركات تميلة 

      8,697,931 888,786 5,348,712 2,460,433  جمالي ربح القطاع 
      أرادات غير موت ة:* 

 344,367     أرادات الفوائد 
 15,588     أرادات توتي ات ايرباح 

 55,623     أرادات أخر  
    415,578 

     مصروفات غير موت ة:* 
 (9,025)    أت ا  ومصروفات مللح اإلدارة 

 (7,752)    أت ا  قطر للطاقة السنوية 
 (2,223)    رسوم/ تكالي  بور ة قطر 

 (140)       نات 
 (279,005)      مصروفات أخر  

    (298,145) 
 8,815,364    ربح السنة 

 
 اإلجمالي  الصل   ايسمدة  البتروكيماويات  

      ال  ريال قطري  ال  ريال قطري  ال  ريال قطري  ال  ريال قطري  2021ديسمبر    31كما في  
 7,811,119 610,615 4,721,207 2,479,297 أرباح القطاع )كما ت   ر ة مسبقا"ك 

 386,090 -- 386,090 --   ادة التصني  * 
 105,327 105,327 -- -- ما نتائج هركات تميلة حصة  

      8,302,537 715,942 5,107,297 2,479,297  جمالي ربح القطاع 
      أرادات غير موت ة:* 

 177,421     أرادات الفوائد 
 13,196     أرادات توتي ات ايرباح 

  1,547     أرادات أخر  
   192,164 

     موت ة:* مصروفات غير  
 (8,312)    أت ا  ومصروفات مللح اإلدارة 

 (4,925)    أت ا  قطر للطاقة السنوية 
 (2,223)    رسوم/ تكالي  بور ة قطر 

 (180)       نات 
 (2,873)    مصاريف أخر  )كما ت   ر  ا سابقا"ك 

 (386,090)    م دلة   – مصروفات أخر   
    (404,605) 

 8,090,097    م دلة   - ربح السنة  
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 )تتمة(  القطاعية التقارير .31
 )تتمةك  أرباح القطاع

* تمثل   ه  أرادات ومصروفات م دل ال كاء. ال تشمل   ه ايرباح الموت ة ما الشركات التاب ة والتي تبلغ قيمت ا ريال قطري. 
مليون ريال   1،226مليون ريال قطريك وتوتي ات أرباح ما المشاريع المشتركة تبلغ قيمت ا.    2.940:  2021مليون )  4.774
ريك. أت  توحيد الشركات التاب ة بالكامل واستب اد ايرباح المستلمة ما الشركات التاب ة  مليون ريال قط  1،632:  2021قطري )

 . ند التوحيد. أت  المحاسبة  ا االستثمار في المشاريع المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية ويت  ح فه  التوحيد ند 
 

 موجودات القطاعات 
 لى  2021و    2022ديسمبر    31ي ر  اللدول التالي موجودات القطا ات فيما أت لق بقطا ات اي مال بالملمو ة كما في  

 التوالي:
 

 اإلجمالي  الصلب  األسمدة  البتروكيماويات  
 الف ريال قطري  الف ريال قطري  الف ريال قطري  الف ريال قطري  :الموجودات القطاعية 

     
 31,755,217 7,714,503 14,940,922 9,099,792 2022ديسمبر    31كما في  

 32,678,246 7,544,281 16,317,536 8,816,429 )كما  و م رو  سابقا"ك   2021ديسمبر    31
 (1,016,350) -- (1,016,350) --   ادة التصني  * 

 31,661,896 7,544,281 15,301,186 8,816,429 2021ديسمبر    31كما في  
 

 البيانات القطا ية أ  ه تت لق فق  بالشركات التاب ة وهركات المشاريع المشتركة. 
* تت لق   ادة التصني  بت دأ ت مستو  التوحيد التي ت  تقديم ا سابق"ا ك نصر ما مكونات قطاع ايسمدة وت    ادة تصنيف ا  لى  

 السنة الحالية. أ ول أخر  غير مخصصة لتحقيق االتساق في  ر   
 تسوية  جمالي موجودات القطا ات والتي أنبغي اإلفصاح  ن ا:  
 

 
 اخرى  الصلب  األسمدة  البتروكيماويات 

التعديالت  
 اإلجمالي  إلستبعادات وا 

 :ية موجودات القطاع ال 
 الف ريال قطري  الف ريال قطري 

الف ريال  
 الف ريال قطري  الف ريال قطري  الف ريال قطري  قطري 

       
في     ديسمبر   31كما 

2022 9,099,792 14,940,922 7,714,503 25,821,140 (12,571,595) 45,004,762 
)كما    2021ديسمبر    31

 32,678,246 (13,153,925) 22,783,380 7,544,281 16,317,536 8,816,429  و م رو  سابقا"ك 
 (1,016,350) 1,016,350 -- -- (1,016,350) --   ادة التصني  * 

في   ديسمبر    31كما 
2021 8,816,429 15,301,186 7,544,281 22,783,380 (12,137,575) 42,307,701 
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 )تتمة( القطاعية التقارير    .31
 )تتمةك الموجودات القطا ية

 :ركة  نا ات قطرفيما ألي تفا يل بيان المركز المالي لش
 2022 2021 
 ال  ريال قطري  الف ريال قطري   

   الموجودات 
   موجودات غير متداولة 

 9,379,454 9,379,454 استثمار في هركة تاب ة ومشاريع مشتركة )بالتكلفةك 
 35,060 -- 
 9,414,514 9,379,454 
   

   موجودات متداولة 
 74,657 98,691 مصروفات مدفو ة  مقدما وأر دة مدأنة أخر  

 3,193,186 3,384,778 مبالغ مستحقة ما أطراف  ات   قة 
 348,510 397,118 موجودات مالية بالقيمة ال ادلة ما خ ل الربح أو الخسارة 

 1,875,831 5,902,175 نقد وهبه النقد ال 
 7,911,742 6,623,864 ودائع ثابتة 

 16,406,626 13,403,926 
 22,783,380 25,821,140 إجمالي الموجودات 

   
   مطلوبات متداولة 

 300,490 330,139  م  دائنة ومصروفات مستحقة  
 4,974 6,856 مطلوبات الي يطراف  ات   قة 

 305,464 336,995 إجمالي المطلوبات المتداولة 
   
   

   مطلوبات  غير متداولة 
 1,161,997 806,367 المسةولية المالية بموج   قد آجل 

 1,161,997 806,367 إجمالي المطلوبات الغير متداولة 
 1,467,461 1,143,362 إجمالي المطلوبات 

   
   حقوق الملكية 

 6,050,000 6,050,000 رأس المال 
 99,756 174,723 احتياطي قانوني 

 15,166,163 18,453,055 أرباح مدورة 
 21,315,919 24,677,778 إجمالي حقوق الملكية 

 22,783,380 25,821,140 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
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 المالية  المخاطر إدارة .32
 األهداف والسياسات    .أ
وتنسق الو ول  لى ايسواق المالية المحلية والدولية ، وتراق  وتدأر المخاطر    في الملمو ة خدمات لل مال، منشأة  قدم وظيفة الخزانة لكل  ت 

المخاطر الداخلية التي تحلل الت ر ات حس  درجة وحل  المخاطر. تتضما   ه  المالية المت لقة ب مليات الملمو ة ما خ ل تقارير  
المخاطر مخاطر السوق )بما في  ل  مخاطر ال م ت ايجنبية ومخاطر أس ار الفائدة ومخاطر ايس ار ايخر ك ومخاطر االئتمان ومخاطر  

 السيولة ومخاطر التأميا. 
 

المخاطر  ا طريق استخدام ايدوات المالية المشتقة للتحوط ما الت ر  للمخاطر. يخضع استخدام  تس ى الملمو ة لتقليل آثار ب     ه  
الم تمدة ما قبل مللح اإلدارة ، والتي توفر مبادئ مكتوبة حول مخاطر الصرف ايجنبي ، واستخدام    قطر للطاقة   المشتقات المالية لسياسات 

ير المالية ، واستثمار السيولة الفائضة. تت  مراج ة االلتزام بالسياسات وحدود الت ر  ما قبل  المشتقات المالية وايدوات المالية المشتقة غ 
أو تتداول في ايدوات المالية ، بما في  ل  ايدوات المالية المشتقة يغرا     قطر للطاقة المدققيا الداخلييا  لى أساس مستمر. ال تدخل  

 السنة الما ية. والسياسات وال مليات إلدارة وقياس المخاطر ما    المضاربة. ل  تكا  نا  تغييرات في اي داف 
 

 مخاطر السوق  .ب
مخاطر السوق  ي المخاطر المت لقة بالتغيرات في أس ار السوق مثل أس ار  رف ال م ت ايجنبية وأس ار الفائدة التي يكون ل ا  

دف ما  دارة مخاطر السوق  و  دارة الت ر  لمخاطر السوق  تأثير  لى  أرادات الملمو ة أو قيمة ما تمتلك ا ما أدوات مالية. وال 
والسيطرة  لي ا  ما المةهرات المقبولة مع ت حي  ال ائد. لد  الملمو ة ما المةهرات المقبولة المبنية  لى قيمة المخاطر التي يمكا  

 قبول ا والتي أت  مراقبت ا بصورة منتحمة. 
 

 مخاطر أس ار الفائدة  ك1
 

الفائدة  ي مخاطر تقل  القيمة ال ادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية يداة مالية بسب  التغيرات في أس ار الفائدة في السوق.  مخاطر أس ار  
 ن ت ر  الملمو ة لمخاطر التغيرات في أس ار الفائدة في السوق أت لق بشكل أساسي بالموجودات والمطلوبات المالية للملمو ة  ات  

لمتغيرة. تشتمل   ه الموجودات والمطلوبات المالية  ات م دالت الفائدة المتغيرة  لى النقد واير دة لد  البنو  والقرو   م دالت الفائدة ا 
 التي تحمل فائدة والتي تكون في الغال   لى أساس م دل  ائ . 

  
 الحساسية  
 

افترا  أن مبلغ اي ول الم لقة في ن اية فترة التقرير كان مستحقا" طوال  بالنسبة للموجودات  ات ايس ار المتغيرة ، ت    داد التحليل  لى  
نقطة أساس مع بقاء جميع المتغيرات ايخر  ثابتة ، فإن    100ال ام. كما في تاري  التقرير ،   ا كانت أس ار الفائدة أ لى / أقل بمقدار  

ا  لى ارتفاع / انخفا   مليون ريا   105:  2021مليون ريال قطري )   142الدخل للسنة قد يكون   ل قطريك أ لى / أقل ، ويرجع  ل  أساس"
 دخل الفائدة  لى اي ول والخصوم  ات ايس ار المتغيرة. 

 
 مخاطر  رف ال ملة  ك2

تقوم الملمو ة بإجراء م ام ت م ينة بال م ت ايجنبية ؛ ونتيلة ل ل  ، أنشأ الت ر  لتقلبات أس ار الصرف. تر  اإلدارة أن ت ر   
 و ة لمخاطر ال ملة ليح جو ري"ا ين م ح  م ام ت ا بال م ت ايجنبية تت  بالدوالر ايمريكي والمربوطة بالريال القطري. الملم 
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 )تتمة( المالية المخاطر إدارة .32
 الملكية أس   مخاطر أس ار  ك3
ن اسددتثمارات الملمو ددة المدرجددة م ر ددة لمخدداطر أسدد ار ايسدد   الناتلددة  ددا  دددم اليقدديا بشددأن القددي  المسددتقبلية ل سددتثمارات. تدددأر  ا 

الملمو ة مخدداطر أسدد ار ايسدد   مددا خدد ل التنويددع وو ددع حدددود  لددى المحفحددة الفرديددة واإلجماليددة يدوات حقددوق الملكيددة. أددت  تقدددي   
بشكل منتح  وتت  مراج ة النتائج ما قبل مللح  دارة كل كيان ما    قطر للطاقة ايس    لى اإلدارة ال ليا في  التقارير الخا ة بمحفحة  

 كيانات الملمو ة. 
 

 الحساسية
 

مليون ريددال  344.9: 2021مليون ريال قطري ) 393.5كما في تاري  التقرير ، بلغ الت ر  يوراق مالية مدرجة بالقيمة ال ادلة 
ك.  ن أي تيددادة أو نقصددان بنسددبة 12والتي تتضددما موجددودات ماليددة مدرجددة بالقيمددة ال ادلددة فددي الددربح أو الخسددارة ) يضدداح قطريك  

مليددون ريددال قطددريك  لددى حقددوق  34.5: 2021مليددون ريددال قطددري ) 39.3% في مةهر بور ددة قطددر سدديكون لدده تددأثير بنحددو 10
 الملكية.

 
 مخاطر أس ار السلع ك4

 
 الت ر 

التقلدد  فددي أسدد ار الددنف  والغددات والمنتلددات المكددررة  نصددر"ا منتشددر"ا فددي بيئددة أ مددال الملمو ددة حيددث ي تمددد  نتدداج الملمو ددة ي ددد 
ا التفاقيددة التوريددد التلدداري المبرمددة  وهرائ ا لب   المنتلات ومبي ات المنتلات المكررة والنف  الخام  لى أسدد ار السددلع الدوليددة وفقدد"

 ر  امش التكرير للملمو ة بالتقلبات غير المتناسبة في أس ار النف  الخام والمنتلات المكررة.مع وك ء المبي ات. أتأث 
 
 

كما أن الملمو ة م ر ة بشكل كبير لمخاطر أس ار السددلع ، والتددي تنشددأ مددا هددراء واسددت    كميددات كبيددرة مددا المددواد الخددام فددي 
بمةهددر أتسدد  بالتقلدد  ويتددأثر ب وامددل  الميددة مثددل ايحددداث السياسددية وأساسدديات سددياق أ مال ددا ال اديددة. تددرتب  أسدد ار المددواد الخددام 

 ال ر  والطل .
 

ال تستخدم الملمو ة أي أدوات مشددتقة إلدارة مخدداطر أسدد ار السددلع أو يغددرا  المضدداربة. لدد  تتغيددر حساسددية الملمو ددة يسدد ار 
 السلع بشكل جو ري  ا السنة السابقة.
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 )تتمة(  المالية المخاطر  إدارة. 32
 مخاطر االئتمان  .ج

  
تنشأ مخاطر االئتمان ما النقد وهبه النقد والودائع لد  البنو  والمةسسات المالية   وة  لى الت ر  االئتماني لل م ء بما في  ل  

 ال م  المدأنة المستحقة.
 

البنو  والمةسسات المالية ، باإل افة  لى الت ر ات االئتمانية لل م ء ، تنشأ مخاطر االئتمان ما النقد والنقد الم ادل والودائع لد   
 بما في  ل  ال م  المدأنة القائمة. 

 
تشير مخاطر االئتمان  لى مخاطر تخل  الطرف المقابل  ا الوفاء بالتزاماته الت اقدية مما أةدي  لى خسارة مالية للملمو ة. تبنت 

يطراف المقابلة  ات اللدارة االئتمانية كوسيلة للتخفي  ما مخاطر الخسارة المالية ما التخل   ا الملمو ة سياسة الت امل فق  مع ا 
بيا السداد. تت  مراقبة ت ر  الملمو ة واللدارة االئتمانية للطراف المقابلة باستمرار ويت  توتيع القيمة اإلجمالية للم ام ت المبرمة  

ك  في الت ر  لمخاطر االئتمان ما خ ل حدود الطرف المقابل التي أت  مراج ت ا والموافقة  لي ا  ايطراف المقابلة الم تمدة. أت  التح
 ما قبل اإلدارة سنوي"ا.

 
تت ر  الملمو ة لمخاطر ائتمانية جو رية يي طرف مقابل منفرد أو أي ملمو ة ما ايطراف المقابلة ل ا خصائ  مماثلة. ال  

 لى أن ا تتمتع بخصائ  متشاب ة   ا كانت كيانات مرتبطة. تحتف  الملمو ة بسندات  مان حسا    تحدد الملمو ة ايطراف المقابلة
ايداء و مانات بنكية للتخفي  ما ارتباط مخاطر االئتمان بموجودات ا المالية.   وة  لى  ل  ، تحد الملمو ة ما ت ر  ا ل م ء  

 التصدأر  ا طريق سح  خطابات اال تماد. 
 

مخاطر االئتمان ، تقوم الملمو ة بتطوير والحفا   لى تصنيفات مخاطر االئتمان للملمو ة لتصني  الت ر ات وفق"ا   ما أجل تقليل
لدرجة مخاطر التخل   ا السداد. أت  توفير م لومات التصني  االئتماني ما قبل وكاالت تصني  مستقلة  ند توفر ا ، وفي حالة  

ات المالية ايخر  المتاحة لللم ور وسل ت التداول الخا ة بالملمو ة لتصني   م ئ ا  دم توفر ا ، تستخدم الملمو ة الم لوم
القيمة   المقابلة بشكل مستمر ويت  توتيع  تت  مراقبة ت ر  الملمو ة والتصنيفات االئتمانية للطراف  الرئيسييا والمدأنيا اآلخريا. 

 تمدة.اإلجمالية للم ام ت المبرمة بيا ايطراف المقابلة الم 
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 )تتمة( المالية المخاطر إدارة .32
 

صافي القيمة  
 الدفترية

مخصص  
 الخسارة 

اجمالي القيمة  
 الدفترية

الخسائر اإلئتمانية  
  12المتوقعة لـ 

شهرا  أو على مدى  
 العمر 

التصنيفات 
االئتمانية  

 إيضاح  الخارجية 
ديسمبر    31

2022 
قطري الف ريال  الف ريال قطري  الف ريال قطري       

       

2,246,996 (58,492) 2,305,488 
الخسائر االئتمانية  
المتوق ة  لى مد  

 14 ال أنطبق ال مر
 م  مدأنة تلارية  
 و م  مدأنة أخر  

7,183,864 -- 7,183,864 
الخسائر االئتمانية  
المتوق ة  لى مد  

 ودائع ثابتة 6 ال أنطبق ال مر

9,735,355 -- 9,735,355 
الخسائر االئتمانية  

  12المتوق ة  لى  
 ه ر

Aaa, Aa 
and A 5 

نقد و ار دة لد  
 البنو  

 
 

 افي القيمة  
 الدفترية

مخص   
 الخسارة 

اجمالي القيمة 
 الدفترية

الخسائر اإلئتمانية  
 12المتوق ة لد 

ه را" أو  لى مد   
 ال مر

التصنيفات 
االئتمانية 
2021ديسمبر  31  يضاح الخارجية   

ريال قطري ال        ال  ريال قطري  ال  ريال قطري  
       

2,207,813 (58,721) 2,266,534 
الخسائر االئتمانية  
المتوق ة  لى مد  

 14 ال أنطبق ال مر
 م  مدأنة تلارية  
 و م  مدأنة أخر  

9,479,477  -- 9,479,477  
الخسائر االئتمانية  
المتوق ة  لى مد  

ثابتةودائع  6 ال أنطبق ال مر  

4,606,901  -- 4,606,901  
الخسائر االئتمانية  

  12المتوق ة  لى  
 ه ر

Aaa, Aa 
and A 5 

نقد و ار دة لد  
 البنو  

 
* تشمل ال م  التلارية المدأنة وال م  المدأنة ايخر  ال م  التلارية المدأنة بالتكالي  المطفأة والمستحق ما ايطراف  ات ال  قة  

 للموظفيا والفوائد المستحقة وال م  المدأنة ايخر . والقرو  
 

و م  اإليلار المدأنة ، طبقت الملمو ة الن ج المبس  لقياس مخص  الخسارة في الخسائر االئتمانية  ةالتلاري   م  مدأنةبالنسبة لل
المتوق ة  لى مد  ال مر. تحدد الملمو ة الخسائر االئتمانية المتوق ة  لى   ه البنود باستخدام مصفوفة المخص ، المقدرة بناء"  

ى حالة تأخر االستحقاق للمدأنيا ، مع ت دأل ا حس  االقتضاء لت كح الحروف الحالية   لى الخبرة التاريخية لخسارة االئتمان بناء"  ل
ل  ه   االئتمان  أت   ر  مل  مخاطر   ، ل ل   وفق"ا  المستقبلية.  االقتصادية  الحروف  تأخر    الموجوداتوتقدأرات  حالة  بناء"  لى 

 استحقاق ا ما حيث مصفوفة المخص . 
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 )تتمة( المالية المخاطر إدارة .32
 مخاطر السيولة  .د
 

استحقاق ا. أتمثل ن ج الملمو ة في  دارة السيولة  تتمثل مخاطر السيولة في  دم قدرة الملمو ة  لى الوفاء بالتزامات ا المالية  ند  
في التأكد ، قدر اإلمكان ، ما أنه سيكون لدأ ا دائم"ا سيولة كافية للوفاء بالتزامات ا  ند استحقاق ا ، في ظل الحروف ال ادية 

 والحروف الص بة ، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسم ة الملمو ة.
 

 ائية  ا  دارة مخاطر السيولة  لى  اتق مللح اإلدارة ، ال ي و ع  طار"ا مناسب"ا إلدارة مخاطر السيولة إلدارة  تقع المسةولية الن 
السيولة ما خ ل االحتفا  تمويل الملمو ة قصير ومتوس    تدأر الملمو ة مخاطر  السيولة.  وطويل ايجل ومتطلبات  دارة 

بنكية ، واالق المتوق ة والف لية  باحتياطيات كافية ، وتس ي ت  النقدية  للتدفقات  ترا  االحتياطي ، ما خ ل المراقبة المستمرة 
 ومطابقة تواري  استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.

 
 تحليل الموجودات والمطلوبات المالية 

 
بناء"  لى التزامات السداد    ألخ  اللدول أدناه مل  استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية للملمو ة كما في تاري  التقرير

 الت اقدية غير المخصومة:
 

تواربخ االستحقاقات التعاقدية  
 أقل من سنة  للمطلوبات المالية 

  5- 1من 
 سنوات 

  5أكثر من –
 سنوات 

اجمالي  
االصوال  

 الغير متداولة 

إجمالي  
التدفقات النقدية  

 التعاقدية 

القيمة  
 الدفترية

 للمطلوبات 

 2022ديسمبر    31في 
ريال  الف 

 قطري 
الف ريال  
 قطري 

الف ريال  
 ريال  قطري 

الف ريال  
 الف ريال قطري  قطري 

الف ريال  
 قطري 

       
       

 386,259 577,153 577,153 287,859 180,296 108,998 مطلوبات  قود ايلار
 323,947 323,947 -- -- -- 323,947  م  تلارية دائنة 

 400,000 400,000 -- -- -- 400,000  مانات مالية
مبالغ مستحقة يطراف  ات 

 599,441 599,441 -- -- -- 599,441   قة 
 34,289 34,289 -- -- -- 34,289 مبالغ مستحقة للحكومة 

 349,264 349,264    349,264  م  دائنة أخر  
 1,815,93

9 
180,296 287,859 577,153 2,284,094 2,093,20

0 
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تواريخ االستحقاق  
 أقل من سنة  التعاقدية للمطلوبات المالية 

  5- 1من 
 سنوات 

أكثر من  –
 سنوات  5

اجمالي  
االصوال  

الغير  
 متداولة 

إجمالي  
التدفقات  
النقدية  
 التعاقدية 

القيمة  
 الدفترية

 للمطلوبات 

 في 31  ديسمبر  2021
الف ريال  

 قطري 
الف ريال  

 قطري 
الف ريال  
 قطري  ريال 

الف ريال  
 قطري 

الف ريال  
 قطري 

الف ريال  
 قطري 

       
       

  373,676 576,861 474,284 304,582 169,702  102,577 مطلوبات  قود ايلار
  299,626  299,626 -- -- --  299,626  م  تلارية دائنة 

  400,000  400,000 -- -- --  400,000  مانات مالية
مبالغ مستحقة يطراف  ات  

   قة 
391,717  -- -- -- 391,717  391,717  

 34,289 34,289 -- -- -- 34,289 مبالغ مستحقة للحكومة 
 346,384 346,384 -- -- --  346,384  م  دائنة أخر  

 1,574,593 169,702 304,582 474,284 2,048,877 1,845,692 
 

 إدارة رأس المال  
 يشتمل رأس المال  لى حقوق الملكية ال ائدة لحاملي حقوق الملكية في الشركة ايم ناقصا  افي احتياطي ايرباح غير المحققة.

 
تصددني  ائتمدداني قددوي وم دددالت رأسددمالية  ددحية  ن الغددر  الرئيسددي مددا  دارة رأس مددال الملمو ددة  ددو التأكددد مددا حفاظ ددا  لددى 

 بحيث تد   أنشطت ا وترفع ما القيمة للمسا ميا.
 

تدددأر الملمو ددة  يكددل رأس مال ددا وتقددوم بددإجراء ت دددأ ت  ليدده فددي  ددوء التغيددرات فددي الحددروف االقتصددادية. للمحافحددة  لددى  يكددل 
رأس المال أو ت دأله ، قد تقوم الملمو ة بت دأل مدفو ات توتي ات ايربدداح للمسددا ميا أو   ددادة رأس المددال للمسددا ميا أو   دددار 

و  2022ديسددمبر  31تغييرات  لى اي داف أو السياسددات أو ال مليددات خدد ل السددنوات المنت يددة فددي  أس   جدأدة. ل  أت   جراء أي
2021. 

 
تراقدد  الملمو ددة رأسددمال ا باسددتخدام نسددبة الراف ددة الماليددة، و ددي  ددافي الدددأا مقسددوما"  لددى  جمددالي رأس المددال تائدددا"  ددافي الدددأا. 

م  دائنة تلارية وأخددر  ، ناقصددا" النقددد والنقددد الم ددادل ،  ددما  ددافي الدددأا. أتضددما ت درج الملمو ة قرو ا" وسلفا" محملة بفوائد و 
ا  افي احتياطي المكاس  غير المحققة.  رأس المال حقوق الملكية الخا ة بمسا مي هركة الصنا ات القطرية ناقص"
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 )تتمة( المالية المخاطر إدارة .32
 مخاطر السيولة )تتمة(د. 

 المدأونية نسبة 
 كما ألي :   السنةكانت نسبة المدأونية في ن اية 

 
 2022 2021 
 ال  ريال قطري  الف ريال قطري  

   

 (4,515,143) (9,626,954) ك 5)ايضاح  النقد وهبه النقد

  (4,515,143) (9,626,954)    افي الدي 

  39,510,288 42,019,547 )أك حقوق الملكية 

 (%11.43) (%22.91) حقوق الملكية نسبة  افي الدأا  لى 

 
 تتكون حقوق الملكية ما رأس المال واالحتياطيات وايرباح المدورة والحقوق غير المسيطرة.  ك أ ) 

 
 المالية  لألدوات العادلة  القيم  .33
 قياسات القيمة ال ادلة  كأ

ا أو  ا ماليددددد" ا أو التزامددددد" أداة حقدددددوق ملكيدددددة. تتكدددددون الموجدددددودات تمثدددددل ايدوات الماليدددددة أي اتفاقيدددددة ت اقديدددددة ت نشدددددئ أ ددددد " ماليددددد"
الماليدددددة مدددددا أر ددددددة لدددددد  البندددددو  و مددددد  مدأندددددة تلاريدددددة وأخدددددر  ومبدددددالغ مسدددددتحقة مدددددا أطدددددراف  ات   قدددددة وموجدددددودات 
ماليدددددة بالقيمدددددة ال ادلدددددة مدددددا خددددد ل الدددددربح أو الخسدددددارة. تشدددددتمل المطلوبدددددات الماليدددددة  لدددددى  مددددد  دائندددددة تلاريدددددة ومطلوبدددددات 

 أخر  غير متداولة.
 

لملمو دددددة التسلسدددددل ال رمدددددي التدددددالي لتحدأدددددد واإلفصددددداح  دددددا القيمدددددة ال ادلدددددة لدددددلدوات الماليدددددة المدرجدددددة بالقيمدددددة تسدددددتخدم ا
 ال ادلة بواسطة تقنية التقيي :

 : ايس ار المدرجة )غير الم دلةك في ايسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة ؛1المستو  

، التددددددي يمكددددددا م ححت ددددددا لل ددددددل أو  1ة المدرجددددددة فددددددي المسددددددتو  : المدددددددخ ت ، بخدددددد ف ايسدددددد ار المدرجدددددد 2المسددددددتو  
 االلتزام ،  ما بشكل مباهر )أي بشكل مباهر )أي ايس ارك أو غير مباهر )أي مشتقة ما ايس اركك ؛ و

: مدددددددخ ت لل ددددددول أو الخصددددددوم التددددددي ال تسددددددتند  لددددددى بيانددددددات السددددددوق التددددددي يمكددددددا م ححت ددددددا )مدددددددخ ت 3المسددددددتو  
 .غير قابلة للر دك
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 )تتمة(  المالية لألدوات العادلة  القيم  .33
 قياسات القيمة ال ادلة )تتمةك  كأ

 التصنيفات وفئات ايدوات المالية وقيم ا ال ادلة

 يض  اللدول التالي م لومات حول:
 فئات ايدوات المالية بناء"  لى طبي ت ا وخصائص ا ؛ -
 القي  الدفترية للدوات المالية ؛ -
 ال ادلة للدوات المالية ؛ والقي    -
 مستويات التسلسل ال رمي للقيمة ال ادلة للموجودات المالية والخصوم المالية التي ت  اإلفصاح  ن ا -

 
ديسمبر    31و    2022ديسمبر    31 ي ر  اللدول التالي الموجودات المالية للملمو ة المقاسة والم ترف ب ا بالقيمة ال ادلة

 متكرر: لى أساس  2021

 المجموع    3مستوى    2مستوى    1مستوى  

     2022ديسمبر    31في 
     
     

الموجودات المالية بالقيمة ال ادلة ما خ ل الربح 
 393,533 -- -- 393,533 والخسارة:

 3,585 3,585 -- -- الس ر الم لا في سوق نش  
     بناء  لى مدخ ت غير قابلة للر د

     المدأنة مقاسة بالقيمة ال ادلةال م  

 1,086,658 1,086,658 -- -- بناء  لى مدخ ت غير قابلة للر د
     

     2021ديسمبر    31في 
     

الموجودات المالية بالقيمة ال ادلة ما خ ل الربح      
     والخسارة:

 344,925 -- -- 344,925 الس ر الم لا في سوق نش  
 3,585 3,585 -- -- مدخ ت غير قابلة للر دبناء  لى 

     ال م  المدأنة مقاسة بالقيمة ال ادلة
 2,166,729 2,166,729 -- -- بناء  لى مدخ ت غير قابلة للر د
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 )تتمة( المالية لألدوات العادلة  القيم .33
 قياسات القيمة ال ادلة )تتمةك  كأ

 ال ادلة )تتمةك التصنيفات وفئات ايدوات المالية وقيم ا 
 

قياسات القيمة ال ادلة ول  يكا   2والمستو     1، ل  تكا  نا  تحوي ت بيا المستو     2022خ ل السنة المنت ية في ديسمبر  
 .للقيمة ال ادلة 3 نا  تحوي ت ما وإلى قياسات المستو  

 
الف لي ) المرتلع  الوحدة  الملمو ة  افي س ر  والبتروكيماويات ك ما هركة قطر  ANUPتلقت  الكيماويات  لتسويق وتوتيع 

(QCPMDC الكيماويات لتسويق  قطر  ما  المدأنة  ال م   لقياس  استخدامه  ت   وال ي   ، المالية  الفترة  ن اية  قبل  قفال   ، ك 
تبار  فقد ت  ا   ،و ليهك.   وة  لى  ل  ، ي تبر تأثير ت دأل ايس ار غير م  .  QCPMDCوالبتروكيماويات و هركة التوتيع )

 . القيمة الدفترية مساوية للقيمة ال ادلة 
 
 تسوية االلتزامات الناهئة  ا أنشطة التمويل ك   

  وغير   النقدية  التغيرات   ل   في  بما  ،  التمويل  أنشطة   ا  الناهئة  الملمو ة  مطلوبات  في  التغييرات  تفا يل  أدناه  اللدول  أو ح
 النقدية

ديسمبر    31في 
2022 

 
التغييرات غير  

 النقدية 
( 11ايضاح  ) 

تمويل التدفقات  
 النقدية 

يناير   1في كما 
2022  

  ال  ريال قطري  ال  ريال قطري  ال  ريال قطري  ال  ريال قطري 
     

 مطلوبات  قود اإليلار 373,676 (33,937) 46,520 386,259
 

ديسمبر  31في 
2021 

 
التغييرات غير  

 النقدية
( 11ايضاح  ) 

التدفقات تمويل 
 النقدية

أناأر   1في كما 
2021  

  ال  ريال قطري  ال  ريال قطري  ال  ريال قطري  ال  ريال قطري 
     

 قرو  بنكية  36,597  (36,597) -- --
 مطلوبات  قود اإليلار  400,086  (44,517)  18,107  373,676

 


