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 تقرير مدقق الحسابات المستقل 
 ع.ق. شركة صناعات قطر ش.م. 

 قطر   –   الدوحة 

 
 الموحدة   المالية   البيانات   تدقيق   حول   تقرير 

 الرأي 

ددددددركاتها التاب ددددددة )يشددددددار  قطددددددر لقددددددد قمنددددددا بتدددددددقيق البيانددددددات الماليددددددة الموحدددددددة المرفقددددددة لشددددددركة صددددددناعات ش.م.ع.ق. )"الشددددددركة"ك وشد
ددددد "المتموعدددددة"ك والتدددددي تتكدددددون مددددد  بيدددددان المركدددددز المدددددالي الموحدددددد كمدددددا فدددددي  وكددددد م مددددد  البياندددددات  2020ديسدددددمبر  31إلددددديهع ًمي دددددام بد

منتهيدددددة بددددد ل  التغيدددددرات فدددددي حقدددددوق الملكيدددددة والتددددددفقات النقديدددددة للسدددددنة الو الموحددددددة للدددددربح أو الخسدددددارة وبيدددددان الددددددخل الشدددددامل ا خدددددر 
 وملخصام للسياسات المحاسبية الهامة وم لومات تفسيرية أخرى.إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة التاريخ، 

 
فدددددي رأأندددددا، أن البياندددددات الماليدددددة الموحددددددة المرفقدددددة تحهدددددر بصدددددورة عادلدددددة، مددددد  كافدددددة الندددددواحي التو ريدددددة، المركدددددز المدددددالي الموحدددددد 

وأدائهددددددا المددددددالي الموحددددددد وتدددددددفقاتها النقديددددددة الموحدددددددة للسددددددنة المنتهيددددددة فددددددي  لدددددد  التدددددداريخ  2020ديسددددددمبر  31للمتموعددددددة كمددددددا فددددددي 
 وفقام للم اأير الدولية للتقارير المالية.

 
 أساس الرأي

دددددد  تلدددددد  الم دددددداأير مو ددددددحة فددددددي فقددددددرة مسدددددد ولية مدددددددقق  لقددددددد قمنددددددا بتدددددددقيقنا وفقددددددام للم دددددداأير الدوليددددددة للتدددددددقيق. إن مسدددددد وليتنا بمًو
الحسددددابات حددددول تدددددقيق البيانددددات الماليددددة الموحدددددة فددددي تقريرنددددا. كمددددا أننددددا مسددددتقلون عدددد  المتموعددددة وفقددددام لم دددداأير السددددلو  الدوليددددة 

حاسددددددددبي  المهنيددددددددي " ووفقددددددددام لمتطلبددددددددات قواعددددددددد السددددددددلو  المهنددددددددي  ات ال  قددددددددة بتدددددددددقيقنا لمتلددددددددب المحاسددددددددبي  "قواعددددددددد السددددددددلو  للم
وفقددددام لهدددد ب المتطلبددددات. ون تقددددد  للبيانددددات الماليددددة الموحدددددة فددددي دولددددة قطددددر.  دددد ا، وقددددد إلتزمنددددا أيضددددام بمسدددد وليتنا ا خ قيددددة ا خددددرى 

 ر أساسام لرأأنا.  بأن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية وم ئمة لتوف
 

 
 
 
 



 

 

 )تتمةك   الحسابات المستقل تقرير مدقق  

 أمور التدقيق الرئيسية 

مور التدقيق الرئيسية  ي تل  ا مور التي، في تقدأرنا المهني، كانت  ات أ مية كبيرة في أعمال التدقيق التي قمنا بها على البيانات أ
الموحدة للفترة الحالية. وقد تع تناول   ب ا مور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وفي صياغة رأأنا في   ا الشأن، المالية  

 ونح  ال ن رب ع  رأي منفصل بخصوص   ب ا مور.

 كيفية تناولنا  مور التدقيق الرئيسية خ ل التدقيق  أمور التدقيق الرئيسية 
 االعتراف باالأرادات 

 
  مليون  7,399   للسنة المنتهية بقيمة   خ ل  المتموعة بإأرادات    إعترفت 

 ريال قطري. 
 

تتطل  منا م اأير التدقيق أن نأخ  في عي  االعتبار االحتيال في  
بالنحر إلى ارتفاع حتع   كامنة االعتراف اإلأرادات.  نا  مخاطر 

الم ام ت والتغيرات الناًمة ع  تقلبات أس ار المنتتات التي ت ثر على  
 .اإلأرادات الم ترف بها له ا ال ام 

 
حصة المتموعة في النتائج المتم ة  ، فإن    9كما  و مبي  في إيضاح  

مليون    1،065م  المشاريع المشتركة )قابكو وكافا ك تبلغ ريال قطري.  
٪ م  ربح سنة  53تمثل  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 المتموعة. 

فيمدددددا ألدددددي إًراعاتندددددا المت لقدددددة بددددداالعتراف بددددداإلأرادات مددددد   
ريع  المبي ددددددات التددددددي تقددددددوم بهددددددا الشددددددركات التاب ددددددة والمشددددددا 

 المشتركة : 
 
فهدددددددع وتقيددددددديع تصدددددددميع وتنفيدددددددد  الضدددددددواب  الداخليدددددددة علددددددددى   •

االعتددددددددددراف بددددددددددإأرادات المتموعددددددددددة وشددددددددددركات المشدددددددددداريع  
 المشتركة. 

 

فهددددددددددع وتقيدددددددددديع واختبددددددددددار سياسددددددددددات محاسددددددددددبة اإلأددددددددددرادات   •
تركة مقابدددددددددددددل  اريع المشدددددددددددد شددددددددددددركات المشددددددددددددد للمتموعددددددددددددة و 

متطلبدددددددات الم ددددددداأير الدوليدددددددة إلعدددددددداد التقدددددددارير الماليدددددددة ،  
  الم دددددداأير الم مددددددول بهددددددا فددددددي القطدددددداع وفهمنددددددا لوعمددددددال و 

  ات الصلة. 
 

مراً ددددددددة شددددددددرول عقددددددددود إأددددددددرادات المتموعددددددددة وشددددددددركات   •
 المشاريع المشتركة مع عم ئها. 

 

للتحقدددددددق مددددددد  حددددددددو  ودقدددددددة    تفصددددددديلية   ات إًدددددددراع اختبدددددددار  •
 م ام ت اإلأرادات على أساس ال ينة. 

 

  لمصدددددددددادر الددددددددددخل إًراع تحليلدددددددددي مو دددددددددوعي  بددددددددد   القيدددددددددام  •
وتحدأددددددد أي انحرافددددددات كبيددددددرة عدددددد  التوق ددددددات بندددددداعم علددددددى  

 . مصادر الدخل فهع كل عملية وإًراعات عمل  
 

أتضدددددم  بياندددددات ال ميدددددل الرئيسدددددي  الحصدددددول علدددددى تأكيدددددد   •
وم اأنتددددددددد  ،  المشدددددددددتركة    المشددددددددداريع   شدددددددددركات للمتموعدددددددددة و 
، أتضددددم  بيانددددات ال ميددددل الرئيسددددي    ال ينددددات علددددى أسدددداس  
  ومطابقتهدددددا مدددددع المشدددددتركة  المشددددداريع  شدددددركات  للمتموعدددددة و 

 الست ت المحاسبية. 
 

تقيددددددديع اإلفصددددددداحات المت لقدددددددة بددددددداإلأرادات لتحدأدددددددد مدددددددا إ ا   •
إلعددددددداد  كانددددددت متوافقددددددة مددددددع متطلبددددددات الم دددددداأير الدوليددددددة  

 التقارير المالية. 
 

 



 

 

الحسابات )تتمةك   مدقق   تقرير   

)تتمةك أمور التدقيق الرئيسية   

 كيفية تناولنا  مور التدقيق الرئيسية خ ل التدقيق )تتمةك  أمور التدقيق الرئيسية )تتمةك 
 االعتراف في االأرادات) تتمةك 

مليون ريال قطري    364تمثل نتائج عمليات   ب المشاريع المشتركة البالغة  
٪ م  إأرادات المبي ات الناتتة  8 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 ع    ب المشاريع المشتركة. 

تتع م حع مبي ات المشاريع المشتركة ل ميل واحد "الشركة القطرية لتسويق    
 .وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات" )"منتتات"ك 

أتع االعتراف باإلأرادات م  بيع   وفقما لسياسة االعتراف باإلأرادات ، 
المنتتات عندما تقوم المتموعة وشركاتها المشتركة بنقل السيطرة على  
المنتتات إلى ال ميل في نقطة التسليع ، حيث أتع تحدأد شرول التسليع  

 .في ال قود 

المتموعة   بإأرادات خ ل تدقيقنا على االعتراف  لقد قمنا بالتركيز 
  ارتفاع قيمة الشحنات الفردية ، حيث أن  ومشاري ها المشتركة بسب 

ا خطاع في توقيت ودقة االعتراف باإلأرادات على مستوى المتموعة  
و رية في  و   التاب ة   والشركة  المشروع المشتر  يمك  أن ت دي إلى أخطاعً 

م   حصة المتموعة  باأرادات عند االعتراف البيانات المالية للمتموعة 
 .مشروع مشتر  بمًو  طريقة حقوق الملكية صافي دخل كل  

إن االيضاحات التالية على البيانات المالية الموحدة تتضم  على  
 الم لومات  ات الصلة المت لقة با مور الم كورة أع ب. 

 السياسات المحاسبية الهامة   - ك 3ايضاح رقع ) 

في      ا حكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للش   - ك  4إيضاح رقع ) 
 التقدأرات 

 االستثمارات في المشاريع المشتركة   - ك  9االيضاح رقع) 

 اإلأرادات   - ك  26االيضاح رقع) 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

الحسابات )تتمةك   مدقق   تقرير   

 )تتمة أمور التدقيق الرئيسية 
 كيفية تناولنا  مور التدقيق الرئيسية خ ل التدقيق )تتمةك  أمور التدقيق الرئيسية )تتمةك 

 )"قافكو"ك   م .ق الستحوا  على شركة قطر لوسمدة ش. ا 
 

خ ل ال ام ، حصلت المتموعة على السيطرة على قافكو ، والتي تع  
بطريقة حقوق الملكية. تع  تصنيفها سابقما كاستثمار في مشروع مشتر   

السيطرة م  خ ل انتهاع اتفاقية المشروع  الحصول على افتراض 
المشتر  السابقة. وبالتالي ، تولت المتموعة سلطة ت يي  وإقالة أغلبية  

. أتع تحدأد ا نشطة  ات الصلة م  قبل  المنشأة أعضاع متلب إدارة  
متلب اإلدارة على أساس أصوات ا غلبية البسيطة. لع يك   نا   

 بية في تل  المرحلة ولع أتع دفع أي مقابل. أي تغيير في المسا مة النس 
 

نتيتة للحصول على السيطرة ، أتطل  الم يار الدولي للتقارير المالية  
"دمج ا عمال" تطبيق المحاسبة التي تتضم  الحاًة إلى تحدأد    3رقع  

ودات والمطلوبات المشتراة   القيمة ال ادلة للمقابل والقيمة ال ادلة للمًو
في تاريخ االستحوا . است انت اإلدارة بطرف ثالث متخصص لتقديع  

ودات والمطلوبات المكتسبة.   للمبلغ المدفوع مقابل تقييع مستقل    المًو
 

المحاسبة ع    ا االستحوا  م قدة وتنطوي على حكع. نحرما للت قيد ،  
 نا  مخاطر المحاسبة غير المناسبة وبالتالي ال رض المضلل في  

 البيانات المالية الموحدة. 
 

باإل افة إلى  ل  ، أنطوي االستحوا  على أحكام وتقدأرات  امة فيما  
بي   الشراع  توزيع مبلغ وخاصة  للمبلغ المدفوع أت لق بالقيمة ال ادلة 

ودات غير الملموسة المحددة بشكل منفصل. لشهرة  ا   والمًو
 

ودات والمطلوبات المكتسبة   أرتك   خطأ أي  في تقييع المقابل والمًو
 أ دي إلى تحريف مماثل في الشهرة. 

 

وبالتالي ، ونتيتة للتفاصيل الم كورة في الفقرات الث   السابقة ، فقد  
 حددنا  ل  باعتبارب م  أمور التدقيق الرئيسية. 

 

تحتوي اإليضاحات التالية على البيانات المالية الموحدة على  
  لومات  ات الصلة با مور التي تمت مناقشتها أع ب: الم 

 

 السياسات المحاسبية الهامة   -   3ايضاح رقع   
ا حكام الحاسمة والمصادر الرئيسية لتقدأر عدم   -  4ايضاح رقع 

 اليقي  
 دمج ا عمال   -   10ايضاح رقع  
 شركة تاب ة الحقوق غير المسيطرة ل االستحوا  على    -   19ايضاح رقع  

 عات التدقيق المت لقة به ا االستحوا  ما ألي: تضمنت إًرا 
• قمندددددا بتقيددددديع الضدددددواب  المحاسدددددبية ل مليدددددة االسدددددتحوا  لتحدأدددددد  

 قد تع تصميمها وتنفي  ا بشكل مناس .   ما إ ا كان 
 

اسدددددددددتنتاة المتموعدددددددددة بأنهدددددددددا حصدددددددددلت علدددددددددى    اختبرندددددددددا لقدددددددددد    • 
السددددددديطرة ، كمدددددددا  دددددددو محددددددددد فدددددددي الم يدددددددار الددددددددولي للتقدددددددارير  

البياندددددات الماليدددددة الموحددددددة ، علدددددى شدددددركة قدددددافكو.    10الماليدددددة  
يدددددددد  ا نشددددددددطة  ات   قمندددددددا بتقيدددددددديع قدددددددددرة المتموعدددددددة علددددددددى تًو

مدددددد  خدددددد ل مراً ددددددة الوثددددددائق القانونيددددددة  ات    للمنشددددددأة الصددددددلة  
والمناقشدددددددددددة مدددددددددددع اإلدارة التنفي يدددددددددددة للمتموعدددددددددددة ،  الصدددددددددددلة ،  

ومراقبدددددة التفاعدددددل بدددددي  المتموعدددددة وإدارة الكيدددددان والتشددددداور مدددددع  
المتخصصدددددي  الدددددداخليي  لددددددأنا فدددددي الم ددددداأير الدوليدددددة إلعدددددداد  

 التقارير المالية. 
 

• قمنددددددا بتوخيددددددق متخصصددددددي التقيدددددديع الددددددداخلي لدددددددأنا إلًددددددراع  
ددددددودات تقيدددددديع مسددددددتقل للقدددددديع ال ادلددددددة للمقابددددددل المدددددد    دروس والمًو

والمطلوبددددددات المفتر ددددددة فددددددي تدددددداريخ  القابلددددددة للتحدأددددددد    المقتندددددداة 
ددددد  التحدأدددددد فيمدددددا أت لدددددق بتقيددددديع وتحدأدددددد   االسدددددتحوا  ، علدددددى ًو
أي أصددددددددول غيددددددددر ملموسددددددددة والشددددددددهرة الناتتددددددددة والتددددددددي كددددددددان  

 .   م ترف بها مسبقام 
 

• قمنددددا بتقيدددديع كفدددداعة وقدددددرات واسددددتق لية ومو ددددوعية أخصددددائي  
 رة المستقل وتحققنا م  م   تهع. اإلدا 

 

• ناقشدددددنا نطددددداق ال مدددددل مدددددع أخصدددددائي اإلدارة المسدددددتقل لتحدأدددددد  
مددددددددا إ ا كانددددددددت  نددددددددا  أيددددددددة أمددددددددور تدددددددد ثر علددددددددى اسددددددددتق ليتهع  
ومو ددددوعيتهع وللتأكيددددد علددددى مددددا إ ا تددددع فددددرض أي قيددددود علددددى  

 النطاق عليهع. 
 

• حددددددنا مددددا إ ا كانددددت تقنيددددات التقيدددديع المسددددتخدمة متوافقددددة مددددع  
 . الم مول بها في القطاع م اأير  ال 

 

القابلدددددددة للتحدأدددددددد    المبلدددددددغ المددددددددفوع • لقدددددددد حدددددددددنا مدددددددا إ ا كدددددددان  
المقتندددداة والمطلوبددددات المفتر ددددة قددددد تددددع تقييمهددددا بشددددكل مناسدددد   

 ، م  ًميع النواحي المادية. 
 

• قمندددددا بتقيدددددديع ال دددددرض واإلفصدددددداح عددددد   دددددد ب الم دددددام ت فددددددي  
البيانددددددددددات الماليددددددددددة الموحدددددددددددة للمتموعددددددددددة مقابددددددددددل متطلبددددددددددات  

 الم اأير الدولية إلعداد التقارير المالية. 



 

 

الحسابات )تتمةك   مدقق   تقرير   

 )تتمة أمور التدقيق الرئيسية 
 

 كيفية تناولنا  مور التدقيق الرئيسية خ ل التدقيق )تتمةك  أمور التدقيق الرئيسية )تتمةك 

التنفي ية المنشورة م خرما )"ا نحمة التدأدة"ك لقانون  ريبة  ال ئحة 
 2018لسنة    24الدخل رقع  

 

،   2019ديسمبر  11بتاريخ  4 االيضاح رقع كما تمت مناقشت  في 
نشرت مصلحة الضرائ  ال ئحة التنفي ية لقانون  ريبة الدخل رقع  

الرسمية ،  )"قانون الضرائ  التدأد"ك في التريدة  2018لسنة  24
بإلغاع ال ئحة التنفي ية السابقة. وبالتالي ، تع إًراع التغييرات التالية  

ة:   التي ت ثر على الشركات المدًر
 

ال تنطبق اإلعفاعات الضريبية على حصة ا رباح ال ائدة إلى   - 
الشركات المملوكة للدولة كليما أو ًزئيما ، سواع بشكل مباشر أو غير  

في ال مليات البترولية أو ت مل في صناعة  مباشر ، والتي ت مل 
ة في أسواق   البتروكيماويات. اإلعفاع الضريبي المتاح للشركات المدًر

 رأس المال ال أنطبق على مكوناتها. 
 

تلقت اإلدارة م كرة تفا ع موق ة بي  قطر للبترول والهيئة ال امة  
ر  للضرائ  ووزارة المالية. تو ح م كرة التفا ع تفاصيل التقاري 

ة   الضريبية وآثار الدفع المطبقة على مكونات ب ض الشركات المدًر
 في بورصة قطر. 

 
لقد حددنا التغيير في قواني  الضرائ  وم كرة التفا ع  ات الصلة كأمر  
تدقيق رئيسي حيث أن حساب الموقق الضريبي للمتموعة والمحاسبة  
بمًو    ب اللوائح م قد ، وينطوي على إصدار أحكام ويخضع  

 لط   م  قبل السلطات الضريبية. ل 
 

اإليضاحات التالية على البيانات المالية الموحدة على الم لومات   إن 
  ات الصلة با مور التي تمت مناقشتها أع ب. 

 

 السياسات المحاسبية الهامة   -   3إيضاح رقع   
ا حكام الحاسمة والمصادر الرئيسية لتقدأر عدم   -  4إيضاح رقع 

 اليقي  
  ريبة الدخل   -   24  إيضاح رقع  
 مطلوبات طارئة   -   31إيضاح رقع  

 تضمنت إًراعات التدقيق التي قمنا بها ما ألي: 
 
  المحاسبة على الضواب  وتنفي  تصميع بتقييع قمنا •

 الضريبية
 
 حيث م  واالتفاقيات التدأدة اإللكترونية التقارير راً نا •

  للمتموعة المحاسبية للسياسات فهع إلى وتوصلنا المبدأ
 .والتنحيمية والقانونية الضريبية المتطلبات م التة في

 
 لمصددددددروفات المحاسدددددبية الم التدددددة االعتبدددددار فدددددي أخددددد نا •

 والمطلوبدددددددددددددددات والتسددددددددددددددويات والمطلوبدددددددددددددددات الضددددددددددددددرائ 
 والمشدددددداريع المتموعددددددة لشددددددركات واإلفصدددددداحات الطارئددددددة

 للمتموعددددددددة الموحدددددددددة الماليددددددددة البيانددددددددات فددددددددي المشددددددددتركة
 التقددددددددارير إلعددددددددداد الدوليددددددددة الم دددددددداأير متطلبددددددددات مقابددددددددل

 فدددددددددددددي الدددددددددددددداخليي  متخصصدددددددددددددينا واستشدددددددددددددارنا الماليدددددددددددددة
 عندددددددددددد الماليدددددددددددة التقدددددددددددارير إلعدددددددددددداد الدوليدددددددددددة الم ددددددددددداأير
 .الضرورة

 
  والتنحيمية الضرائ  فرق  مع المفتوحة المسائل ناقشنا •

 .بالمتموعة
 
 التي الصلة  ات ا خرى  والوثائق القانونية اآلراع قرأنا •

دت إن ، ا مور   ب بشأن اإلدارة استنتاًات تدعع  . ًو
 
 لتقييع لدأنا الداخليي  الضرائ  متخصصي بإشرا  قمنا •

 مع المناقشة قيد بالبنود أت لق فيما المستلة االلتزامات
  مراس ت مراً ة خ ل م  الضريبية السلطات
 أي على اإلدارة أحكام وتقييع الحالي لل ام المتموعة

 .مخصصات
 
 المالية البيانات في  الصلة  ات اإلفصاحات بتقييع قمنا •

 التقارير إلعداد الدولية الم اأير متطلبات مقابل الموحدة
 .المالية



 

 

 الحسابات )تتمةك   مدقق   تقرير 

 م لومات أخرى 
عددددد  الم لومدددددات ا خدددددرى. تتكدددددون الم لومدددددات ا خدددددرى مددددد  تقريدددددر متلدددددب اإلدارة و التدددددي تدددددع الحصدددددول عليهدددددا  ةإن اإلدارة مسددددد ول

تقريددددر مدددددقق الحسددددابات با  ددددافة الددددي التقريددددر السددددنوي و الدددد ي مدددد  المتوقددددع ان يكددددون متاحددددا  لنددددا ب ددددد  لدددد  التدددداريخ .  خقبددددل تدددداري 
 قرير مدقق الحسابات الخاص بنا.ال تتضم  الم لومات ا خرى البيانات المالية الموحدة وت 

 

إن رأأنددددا حددددول البيانددددات الماليددددة الموحدددددة ال يغطددددي الم لومددددات ا خددددرى وال ولدددد  ن بددددر عدددد  أي شددددكل مدددد  أشددددكال اسددددتنتاة التأكيددددد 
 .بشأنها

 

وعندددددد القيدددددام فيمدددددا أت لدددددق بتددددددقيقنا للبياندددددات الماليدددددة الموحددددددة ، فدددددإن مسددددد وليتنا  دددددي قدددددراعة الم لومدددددات ا خدددددرى المحدددددددة أعددددد ب ، 
بدددد ل  ، النحدددددر فيمددددا إ ا كاندددددت الم لومددددات ا خدددددرى غيددددر متوافقدددددة بشددددكل ًدددددو ري مددددع البياندددددات الماليددددة الموحددددددة أو الم رفددددة التدددددي 

 حصلنا عليها أثناع التدقيق ، أو غير  ل . أبدو أن  تع تحريف  ماديما.
  

الم لومددددات ا خددددرى التددددي حصددددلنا عليهددددا قبددددل تدددداريخ تقريددددر المدددددقق إ ا اسددددتنتتنا ، بندددداعم علددددى ال مددددل الدددد ي قمنددددا بدددد  ، بندددداعم علددددى 
 دددد ا ، أن  نددددا  خطددددأ ًو ريمددددا فددددي  دددد ب الم لومددددات ا خددددرى ، فددددنح  مطددددالبون بدددداإلب   عدددد   دددد ب الحقيقددددة. لدددديب لدددددأنا مددددا نبلددددغ 

 عن  في   ا الصدد.
 

ددددددود خطددددددأ ًددددددو ري فيدددددد  ، فدددددد  نح  مطددددددالبون بددددددإب   ا مددددددر للمكلفددددددي  عندددددددما نقددددددرأ التقريددددددر السددددددنوي الكامددددددل ، إ ا توصددددددلنا إلددددددى ًو
 بالحوكمة.

 

 مس وليات اإلدارة و المكلفون بالحوكمة ع  البيانات المالية الموحدة

إن  اإلدارة مسددددد ولة عددددد  إعدددددداد  ددددد ب البياندددددات الماليدددددة الموحددددددة وعر دددددها بصدددددورة عادلدددددة وفقدددددام للم ددددداأير الدوليدددددة للتقدددددارير الماليدددددة 
ة القطدددددري واإلحتفدددددال بأنحمدددددة الرقابدددددة الداخليدددددة التدددددي ت تبر دددددا  اإلدارة  دددددرورية لغدددددرض إعدددددداد ومتطلبدددددات قدددددانون الشدددددركات التتاريددددد 

 البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة خالية م  أخطاع ًو رية، سواع كانت ناشئة ع  احتيال أو خطأ.
 

علددددى اإلسددددتمرارية واإلفصدددداح، متددددى كددددان  عنددددد إعددددداد البيانددددات الماليددددة الموحدددددة، فددددإن  اإلدارة مسدددد ولة عدددد  تقيدددديع قدددددرة المتموعددددة
ددددددأ اإلسدددددتمرارية المحاسدددددبي، مدددددا لدددددع تندددددوي اإلدارة تصدددددفية المتموعدددددة  دددددة وإعتمددددداد مبدددد  لددددد  مناسدددددبام، عددددد  ا مدددددور المت لقدددددة باإلستمراريد

د لدأها بدأل واق ي اال القيام ب ل   .أو إيقاف أنشطتها، أو ال أًو
 

 اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمتموعة.إن المكلفي  بالحوكمة مس ولي  ع  
 

 مس وليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

إن غاأتنددددددا تتمثددددددل بالحصددددددول علددددددى تأكيددددددد م قددددددول فيمددددددا إ ا كانددددددت البيانددددددات الماليددددددة الموحدددددددة خاليددددددة بصددددددورة عامددددددة مدددددد  أخطدددددداع 
خطدددددأ، وإصددددددار تقريدددددر المددددددقق الددددد ي يشدددددمل رأأندددددا. ان التأكيدددددد الم قدددددول  دددددو ًو ريدددددة، سدددددواع كاندددددت ناشدددددئة عددددد  احتيدددددال أو عددددد  

مسدددددتوى عدددددالي مددددد  التأكيدددددد، وال يضدددددم  أن عمليدددددة التددددددقيق التدددددي تّمدددددت وفقدددددام للم ددددداأير الدوليدددددة للتددددددقيق سدددددوف تكشدددددق دائمدددددام أي 
ددددودب. وقددددد تنشددددأ االخطدددداع عدددد  اإلحتيددددال أو عدددد  الخطددددأ، وت تبددددر ًو ريددددة بشددددك ل فددددردي أو م تّمددددع فيمددددا خطددددأ ًددددو ري فددددي حددددال ًو

 .إ ا كان م  المتوقع تأثير ا على القرارات اإلقتصادية المتخ ة م  المستخدمي  بناعام على   ب البيانات المالية الموحدة
 



 

 

 الحسابات )تتمةك مدقق تقرير

 )تتمةك مس وليات اإلدارة و المكلفون بالحوكمة ع  البيانات المالية الموحدة

التدددددقيق، فإننددددا نمددددارس التقدددددأر المهنددددي ونحددددافت علددددى الشدددد  المهنددددي طددددوال فتددددرة التدددددقيق، و لدددد  وفقددددام لم دددداأير كتددددزع مدددد  عمليددددة 
  :التدقيق الدولية، كما نقوم أيضام 

بتحدأدددددد وتقيددددديع مخددددداطر ا خطددددداع التو ريدددددة فدددددي البياندددددات الماليدددددة الموحددددددة، سدددددواع كاندددددت ناشدددددئة عددددد  احتيدددددال أو عددددد  خطدددددأ،  •
إًددددددراعات التدددددددقيق المناسددددددبة لتلدددددد  المخدددددداطر والحصددددددول علددددددى أدلددددددة تدددددددقيق كافيددددددة ومناسددددددبة لتددددددوفر أساسددددددام بالتصددددددميع وإنتدددددداز 

لرأأنددددا. ان مخدددداطر عدددددم اكتشدددداف خطددددأ ًددددو ري ندددداتج عدددد  االحتيددددال تفددددوق تلدددد  الناتتددددة عدددد  الخطددددأ، حيددددث يشددددمل اإلحتيددددال 
  .لداخليالتواط ، التزوير، الح ف المت مد، سوع التمثيل أو تتاوز نحام الرقابة ا

بددددداإلط ع علدددددى نحدددددام الرقابدددددة الدددددداخلي  ات الصدددددلة بالتددددددقيق مددددد  أًدددددل تصدددددميع إًدددددراعات تددددددقيق مناسدددددبة حسددددد  الحدددددروف،  •
  .ولك  ليب بغرض إبداع رأي حول ف الية الرقابة الداخلية

المّ دددددددة مدددددد  قبددددددل بتقيدددددديع م عمددددددة السياسددددددات المحاسددددددبية المتب ددددددة وم قوليددددددة التقدددددددأرات المحاسددددددبية واإليضدددددداحات المت لقددددددة بهددددددا  •
 .اإلدارة

بإسددددتنتاة مددددددى م عمدددددة إسدددددتخدام اإلدارة لمبددددددأ اإلسدددددتمرارية المحاسدددددبي، وبندددداعام علدددددى أدلدددددة التددددددقيق التدددددي تدددددع الحصدددددول عليهدددددا،  •
ددددروف قددددد تثيددددر شددددكوكام ًو ريددددة حددددول قدددددرة المتموعددددة  ددددود حالددددة ًو ريددددة مدددد  عدددددم التدددديق  مت لقددددة بأحدددددا  أو خددد فددددي حددددال ًو

دددد  علينددددا لفددددت اإلنتبدددداب فددددي تقريرنددددا إلددددى  علددددى اإلسددددتمرار. وفددددي ددددود حالددددة ًو ريددددة مدددد  عدددددم التدددديق ، أتًو حددددال اإلسددددتنتاة بًو
ددددد   اإليضددددداحات  ات الصدددددلة الدددددواردة فدددددي البياندددددات الماليدددددة الموحددددددة، أو، فدددددي حدددددال كاندددددت  ددددد ب اإليضددددداحات غيدددددر كافيدددددة أتًو

ي تددددع الحصددددول عليهددددا حتددددى تدددداريخ تقريرنددددا. ومددددع  لدددد ، علينددددا ت دددددأل رأأنددددا.  دددد ا ون تمددددد فددددي إسددددتنتاًاتنا علددددى أدلددددة التدددددقيق التدددد 
 .قد ت دي ا حدا  أو الحروف المستقبلية بالمتموعة إلى توقق أعمال المتموعة على أساس مبدأ اإلستمرارية

تقيددددديع ال دددددرض الشدددددامل للبياندددددات الماليدددددة الموحددددددة و يكلهدددددا والبياندددددات المتضدددددمنة فيهدددددا، بمدددددا فدددددي  لددددد  اإليضددددداحات، وفيمدددددا إ ا  •
 .ت البيانات المالية الموحدة تحهر ال مليات وا حدا   ات ال  قة بطريقة تحقق ال رض ال ادلكان 

الحصددددددول علددددددى أدلددددددة تدددددددقيق كافيددددددة ومناسددددددبة فيمددددددا أت لددددددق بالم لومددددددات الماليددددددة مدددددد  الكيانددددددات أو ا نشددددددطة التتاريددددددة داخددددددل 
ي  واإلشراف وإًراع التدقيق للمتموعة.المتموعة إلبداع الرأي حول البيانات المالية الموحدة. نح  مس ولون ع    التًو

 بددددددا مور أت لددددددق، فيمددددددا الحوكمددددددة علددددددى القددددددائمي  مددددددع بالتواصددددددل نقددددددوم ونحدددددد  المسدددددد ولي  الوحيدددددددأ  عدددددد  رأأنددددددا حددددددول التدددددددقي
 مددددد  لندددددا أتبدددددي  ًدددددو ري  خلدددددل أي  لددددد  فدددددي بمدددددا الهامدددددة، ونتائتددددد  وتوقيتددددد  للتددددددقيق المخطددددد  النطددددداق يخدددددص وبمدددددا ا خدددددرى،

 .الداخلي الرقابة نحام في تدقيقنا خ ل
 

صددددل بشددددأنها مددددع القددددائمي  علددددى الحوكمددددة، نقددددوم بتحدأددددد  دددد ب االمددددور التددددي كددددان لهددددا ا ثددددر ا كبددددر فددددي امدددد  ا مددددور التددددي تددددع التو 
 الموحدة للسنة الحالية، والتي ت د أمور تدقيق رئيسية. تدقيق البيانات المالية

 
ا نحمدددددة دون االفصددددداح ال لندددددي عنهدددددا، أو أو نقدددددوم باإلفصددددداح عددددد   ددددد ب ا مدددددور فدددددي تقريرندددددا حدددددول التددددددقيق إال إ ا حدددددال القدددددانون  

علدددددى اإلفصددددداح عنددددد   عنددددددما نقدددددرر فدددددي حددددداالت ندددددادرة للغايدددددة، أن ال أدددددتع اإلفصددددداح عددددد  امدددددر م دددددي  فدددددي تقريرندددددا فدددددي حدددددال ترتددددد 
 . ة من عواق  سلبية قد تفوق المنف ة ال امة المتحقق

 
 
 
 
 



 

 

 الحسابات )تتمةك   مدقق   تقرير 
 تقرير حول المتطلبات القانونية والتشري ية ا خرى 

 فإننا نفصح عما ألي: القطري باإل افة  إلي  ل  ووفق لمتطلبات قانون الشركات التتارية 

وأنددددد  قدددددد تدددددع إًدددددراع ًدددددرد ف لدددددي للمخدددددزون حسددددد  ا صدددددول  منتحمدددددةوعدددددة  تحدددددتفت  بسدددددت ت محاسدددددبية من المتفدددددإ رأأندددددا، فدددددي •
 المالية الموحدة للمتموعة . البياناتأن تقرير اإلدارة متوافق مع و  ،المرعية

 التي اعتبرنها  رورية للتدقيق والتو يحاتلقد حصلنا على ًميع الم لومات  •

ول بهدددددا فدددددي قدددددانون الشدددددركات القطدددددري و النحدددددام وفقدددددا  للم لومدددددات المقدمدددددة إليندددددا لدددددع أدددددتع ارتكددددداب أي مخالفدددددات لوحكدددددام الم مددددد  •
 ا ساسي خ ل الفترة مما قد يأثر بشكل ًو ري على الو ع أو ا داع المالي للمتموعة.

 

 قطر   – في الدوحة 
 2021فبراير  8

 ديلويت آند توش  عن
 فـــــرع قــطــــــر

 
 
 
 
 

 مـدحـت صالـحــه  
 شـريــك 

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

 ( 120156لألسواق المالية رقم )
 

 



 
 

 صناعات قطر ش.م.ع.ق.  شركة 

  الموحد المالي المركز بيان
     2020ديسمبر 31في  ةالمنتهي  للسنة

 

 تشكل اإليضاحات المرفقة من جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة  
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  إعداد هذا البيان من قبل إدارة الشركة تم 

 ديسمبر   31كما في    

 2019 2020 إيضاح    
 الق ريال قطري  ألق ريال قطري   

ودات      المًو
ودات غير المتداولة      المًو
 3,336,020 13,881,968 7 ممتلكات ومصانع وم دات
 1,475,914 1,475,079 8 استثمارات في شركات زميلة 

 16,732,460 6,915,500 9 استثمارات في مشاريع مشتركة
ودت    134,588 224,847 11 حق استخدام المًو
ودات غير الملموسة   -- 1,845  رسوم الترخيص -مًو

  22,499,239 21,678,982 
ودات المتداولة      المًو

 1,851,492 1,944,820 13 مخزون 
 1,297,246 2,455,695 14 تتارية وأخرى  مدأنة مع 

ودات مالية بالقيمة ال ادلة م  خ ل الربح أو الخسارة   324,581 348,367 12 مًو
 1,959,597 1,855,294 5 نقد وأرصدة لدى البنو 

 8,758,419 6,945,965 6 ثابتةودائع 
ودات المتداولة   14,191,335 13,550,141  إًمالي المًو

ودات   35,870,317 36,049,380  إًمالي المًو
    

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

 158,148 176,913 16 احتياطي قانوني
 (4,080) (6,713) 16 احتياطي التحول 
 6,057 (10,773) 16 احتياطي آخر 
 28,019,701 27,550,929  أرباح مدورة

 34,229,826 33,760,356  حقوق الملكية الخاصة بمسا مي الشركة ا م 
 -- 17,072  حقوق غير مسيطرة 

 34,229,826 33,777,428  إًمالي حقوق الملكية 
    

    المطلوبات 
    المطلوبات غير المتداولة 
 167,778 324,908 11 مطلوبات عقود إيتار

 200,684 419,852 20 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموخفي 
  744,760 368,462 
    





 
 

 صناعات قطر ش.م.ع.ق.  شركة 

  الموحد الربح أو الخسارة بيان
     2020ديسمبر 31في  ةالمنتهي  للسنة

 

 تشكل اإليضاحات المرفقة من جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة  
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  تم إعداد هذا البيان من قبل إدارة الشركة 

 
 

  

 ديسمبر   31السنة المنتهية في      

 2019 2020 إيضاح    

 الق ريال قطري  ألق ريال قطري   
    

 5,095,823 7,399,718 26 إأرادات 
 (5,091,571) (6,301,744) 27 تكلفة اإلأرادات  
 4,252 1,097,974  متمل الربح  

    
 (139,743) (480,855) 30 عمومية وإدارية مصاريف  

 (82,606) (35,019)  مصاريف بيع وتوزيع 
 2,180,755 1,065,305 9 حصة م  صافي نتائج استثمار في مشاريع مشتركة 
 75,328 14,347 8 حصة م  صافي نتائج استثمار في شركات زميلة 

 100,000 -- 8 عكب خسائر تدني / )خسأئر تدنيك ل ستثمار في الشركة الزميلة  
 381,302 267,924 29 إأرادات ناتتة م  االستثمارات 

 (11,497) (37,354)  تكلفة التمويل 
 -- 1,408,934 10 مكاس  القيمة ال ادلة م  اندماة ا عمال 

 -- (1,377,894) 28 واآلالت والم دات خسارة انخفاض في قيمة الممتلكات  
 66,822 86,709 25 صافي   - الدخل / المصاريف ا خرى  

 2,574,613 2,010,071  الربح قبل الضريبة 
  (1,868)   ريبة الدخل 

 2,574,613 2,008,203  ربح السنة 
    

    :أ نس  إلى 
 2,574,613 1,974,870  مسا مي الشركة ا م
 -- 33,333  حقوق غير مسيطرة 

  2,008,203 2,574,613 
    عائد السهع  

 0.43   0.33  24 ال ائد ا ساسي والمخفض للسهع الواحد )ريال قطري للسهع الواحدك 



 
 . ق .ع. م .ش  قطر صناعات شركة 

 الشامل األخر الموحد   الدخل بيان
     2020ديسمبر 31في  ةالمنتهي  للسنة

 
 

 تشكل اإليضاحات المرفقة من جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة  
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  تم إعداد هذا البيان من قبل إدارة الشركة
 

 ديسمبر   31السنة المنتهية في    

 2019 2020 إيضاح  
 الق ريال قطري  الق ريال قطري   
    

 2,574,613 2,008,203  ربح السنة
    )الخسارةك / الدخل الشاملة ا خرى 

    بنود قد تصنق الحقا  م  الربح أو الخسارة 
 -- 2,034  الحصة في الدخل الشامل اآلخر م  الستثمارات في الشركات التاب ة 
    الحصة في الدخل الشامل اآلخر م  الستثمارات في مشاريع مشتر 

 (9,848) (18,864) 9 صافي)الخسائرك /الربح غير المحقق م  التزام المنافع المحددة  
الدخل الشامل اآلخر م  استثمارات في شركات   )الخسائرك/في  حصةال

 زميلة
   

 (4,682) (2,633) 8 الحركة في تحوطات التدفقات النقدية   
  (19,463) (14,530) 

    بنود ل  ي اد تصنيفها الحقام إلى الربح أو الخسارة 
التغيرات في القيمة ال ادلة الستثمارات حقوق الملكية بالقيمة ال ادلة م  

 -- --  خ ل الدخل الشامل اآلخر 

 (14,530) (19,463)  )الخسارةك / الدخل  الشاملة ا خرى للسنة 
 2,560,083 1,988,740  إًمالي الدخل الشامل للسنة 



 
 صناعات قطر ش.م.ع.ق. شركة 

 الموحد   ساهمينالم حقوق في التغيرات بيان
     2020ديسمبر 31في  ةالمنتهي  للسنة

 

 

  5                                                                                 تشكل اإليضاحات المرفقة من جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة

 

 إيضاح  
 رأس 
 المال 

 حتياطيا 
 قانوني 

احتياطي  
 أرباح مدورة  احتياطي آخر  التحول 

  الي  ال ائد
  الشركة مسا هي 
 االم 

  الملكية  حقوق 
  المسيطر   غير

 االًمالي  ها علي 

  
 ألق ريال

 قطري  
 ألق ريال

 قطري  
 ألق ريال

 قطري  
 ألق ريال
 ألق ريال قطري  قطري 

 ألق ريال
 قطري 

 ألق ريال
 قطري 

 ألق ريال
 قطري 

          
  2019أناأر   1الرصيد في  

 35,490,463 -- 35,490,463 29,297,132 15,905 602 126,824 6,050,000  عر   مسبقا كما تع  
تطبيق السياسة المحاسبية  

 ك 2إيضاح رقع ) التدأدة  
 -- -- -- -- (146,943) (146,943) -- (146,943) 

  2019أناأر   1الرصيد في  
 35,343,520 -- 35,343,520 29,150,189 15,905 602 126,824 6,050,000  الم دال 

حصة إلغاع االعتراف 
باالحتياطي الضريبي 

 الم في
 -- -- -- -- 15,795 15,795 -- 15,795 

 2,574,613 -- 2,574,613 2,574,613 -- -- -- --  السنةربح 
 (14,530) -- (14,530) -- (9,848) (4,682) -- --  الدخل الشامل اآلخر للسنة
 2,575,878 -- 2,575,878 2,590,408 (9,848) (4,682) -- --  إًمالي الدخل الشامل للسنة 

        --  
توزي ات ا رباح الم لنة 

 2018لل ام 
18 -- -- -- -- )3,630,000( (3,630,000) -- (3,630,000) 

اشتراكات الصندوق 
 االًتماعي

17 -- -- -- -- )59,572( (59,572) -- (59,572) 
االحتياطي المحول إلى 

 القانوني
16 -- 31,324 -- -- )31,324( -- -- -- 

ديسمبر    31الرصيد في  
2019 

 
 
 
 
 

6,050,000 158,148 (4,080) 6,057 28,019,701 34,229,826 -- 34,229,826 

 2020أناأر   1الرصيد في  
 
 
 
 
 

6,050,000 158,148 (4,080) 6,057 28,019,701 34,229,826 -- 34,229,826 
الغير مسيطر عليها  الحقوق 

 3,780,508 3,780,508 -- -- -- -- -- -- 10 م  اندماة  االعمال 
االستحوا  على حصص 

 غير مسيطرة
19 -- -- -- -- 43,978 43,978 (3,792,959) (3,748,981) 

 2,008,203 33,333 1,974,870 1,974,870 -- -- -- --  ربح السنة
 (19,463) -- (19,463) -- (16,830) (2,633) -- --  الدخل الشامل اآلخر للسنة

    36,250,093 20,882 36,229,211 30,038,549 (10,773) (6,713) 158,148 6,050,000  إًمالي الدخل الشامل للسنة 
 

 
 

    
توزي ات ا رباح الم لنة 

 (2,423,810) ك3,810)  ك2,420,000)  (2,420,000) -- -- -- --  2019لل ام 
اشتراكات الصندوق  

 (48,855) -- ك48,855)  (48,855) -- -- -- -- 17 االًتماعي 
المحول إلى االحتياطي  

 16 القانوني 
-- 
 
 
 

 -- -- ك18,765)  -- -- 18,765
-- 
 
 
 
 
 

ديسمبر    31الرصيد في  
2020 

 
 
 
 
 

 33,777,428 17,072 33,760,356 27,550,929 ك 10,773)  ك 6,713)  176,913 6,050,000



 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 الموحدة   بيان التدفقات النقدية
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 ديسمبر   31السنة المنتهية في    

 2019 2020 إيضاح  

 الق ريال قطري  الق رياال قطري   
    

    التدفقات النقدية م   ا نشطة التشغيلية 
 2,574,613 2,010,071     ربح السنة قبل الضريبة

    ت دأ ت : 
 244,828 1,392,904 7 استه   ممتلكات و مصانع و م دات 

ودات    32,445 52,593 11 إطفاع حق استخدام المًو
 35,579 66,068 20 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموخفي  
 -- (1,408,934) 10 مكاس  القيمة ال ادلة م  اندماة ا عمال

 -- 1,369,811 7 خسارة انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والم دات 
 -- 8,083  خسارة انخفاض قيمة ا صول غير الملموسة 

 (2,180,755) (1,065,305) 9 حصة م  صافي نتائج استثمارات في مشاريع مشتركة
 (75,328) (14,347) 8 حصة م  صافي نتائج استثمارات في شركات زميلة

 8,506 2,412  الخسارة م  استب اد ممتلكات ومصانع وم دات
ودات مالية بالقيمة ال ادلة م  خ ل الربح أو  توزي ات أرباح م  مًو

 الخسارة  
29 (16,096) (15,455) 

 -- 2,931  مخصص خسائر ائتمانية متوق ة
ودات مالية مستلة بالقيمة ال ادلة   خسائر / )أرباحك القيمة ال ادلة م  مًو

 39,446 (38,996)  م  خ ل الربح أو الخسارة 
ودات مالية مستلة بالقيمة ال ادلة م  خ ل الربح  الربح م  استب اد مًو

 -- (3,501)  أو الخسارة 
 11,497 37,354  تكاليق التمويل

  (193) (573)  عكب مخصص تستيل  المخزون 
 -- 30,702  مخصص بضاعة متقادمة وبطيئة الحركة 

 (365,847) (251,828) 29 إأرادات الفوائد
 (100,000) 10,000 8 تدني / )عكبك استثمار في شركات زميلة

 209,336 2,183,349  التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال ال امل 
    التغيرات في رأس المال ال امل     

 (134,221) 650,812  مخزون 
 267,712 (285,440)   مع مدأنة تتارية وأخرى 
 (67,233) (317,510)   مع دائنة تتارية وأخرى 

 275,594 2,231,211  النقد الناتج م  ا نشطة التشغيلية 
 (39,919) (126,499)  مدفوعات نهاية الخدمة  
 -- (111,346)  مدفوعات  ريبة الدخل 

 (124,919) (59,572)  اشتراكات الصندوق االًتماعي
 110,756 1,933,794  صافي النقد الناتج م  ا نشطة التشغيلية 



 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 الموحدة   بيان التدفقات النقدية
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

7 

 

 

 

    التدفقات النقدية الناتتة م  ا نشطة التمويلية 
 -- 26,715  صافي الحركة في قروض است م ا مانة

 (11,143) (16,915)   لمطلوبات عقد اإليتارمدفوعات مصروف الفوائد 
 (32,999) (43,059)  مصروف الفائدة لمطلوبات عقد اإليتار مدفوعات  ا صل المبلغ و 

 (354) (26,189)  تكاليق التمويل المدفوعة
 (3,630,000) (2,423,810)  توزي ات أرباح مدفوعة لحاملي حقوق الملكية 
 (3,674,496) (2,483,258)  صافي النقد المستخدم في ا نشطة التمويلية 

 (45,398) (121,094)  صافي )النقصك /الزيادة في النقد وشب  النقد     
 1,883,715 1,838,317  النقد وشب  النقد في بداية السنة
 1,838,317 1,717,223 5 النقد وشب  النقد في نهاية السنة 

 

 :على بيان التدفق النقدي ايضاحات

 النقدية التالية م  قبل المتموعة  و التي ال تحهر في بيان التدفقات النقدية الموحد :أتع  تستيل  ا نشطة غير 
 

دددددددودات ومطلوبدددددددات اإليتدددددددار بمبلدددددددغ  2020 سدددددددنة• خددددددد ل       17.75، اعترفدددددددت المتموعدددددددة بحدددددددق االسدددددددتخدام إ دددددددافي لمًو
 مليون ريال قطريك. 6.97: 2019مليون ريال قطري )

 

دددددودات  2020 سدددددنة • خددددد ل  ، اعترفدددددت المتموعدددددة بت ددددددأ ت عقدددددود اإليتدددددار ممدددددا أدى إلدددددى تخفددددديض حدددددق اسدددددتخدام المًو
 مليون ريال قطري على التوالي. 11.85مليون ريال قطري و  11.98ومطلوبات اإليتار بمبلغ 

ديسمبر   31السنة المنتهية في      
 2019 2020 إيضاح  
    التدفقات النقدية الناتتة م  ا نشطة االستثمارية     

 4,435 1,681  متحص ت م  استب اد ممتلكات ومصانع وم دات
 (155,873) (231,860) 7 إ افات لممتلكات ومصانع وم دات 

 3,500 2,549 8 توزي ات أرباح مستلمة م  استثمارات في شركة زميلة 
ودات مالية بالقيمة ال ادلة م  خ ل   متحص ت م  استب اد مًو

 -- 18,711  الربح أو الخسارة 
ودات مالية بالقيمة ال ادلة م  خ ل   توزي ات أرباح مستلمة م  مًو

 15,455 16,096 29 الربح أو الخسارة  
 3,259,772 1,015,527  توزي ات أرباح مستلمة م  استثمارات في مشاريع مشتركة

 98,321 -- 8 قرض م  شركة زميلة 
 (177,329) 1,812,454 6 الحركة في الودائع الثابتة

 -- 1,223,752 10 صافي النقد الناتج م  إ افة اندماة ا عمال 
 -- (3,748,981)  االستحوا  على حصص إ افية م  الشركات التاب ة

 470,061 318,441  إأرادات فائدة مقبو ة 
 3,518,342 428,370  صافي النقد  الناتج م  ا نشطة االستثمارية 
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 الشركة عن معلومات .1

وفقددام لقددانون  2003أبريددل  19صددناعات قطددر ش.م.ع.ق. )"الشددركة"ك  ددي شددركة مسددا مة عامددة قطريددة تأسسددت فددي دولددة قطددر فددي 
، و لدد  2015لسددنة  11، والدد ي تددع اسددتبدال  بقددانون الشددركات التتاريددة القطددري رقددع 2002ك لسددنة  5الشركات التتارية القطددري رقددع )

دد  القددرار رقددع ) 50لمدددة  ددة فددي  2003ك لسددنة 33سددنة بمًو الصددادر عدد  وزارة التتددارة والصددناعة بدولددة قطددر. إن أسددهع الشددركة مدًر
 بورصة قطر. يقع مكت  المتموعة المستل في الدوحة، دولة قطر.

 
 عات قطر وشركاتها التاب ة ومشاري ها المشتركة )يشار إليهع ًمي ام بد "المتموعة"ك بشكل أساسي في دولة قطر.  ت مل صنا

 
مدد  خدد ل شددركات المتموعددة، ت مددل صددناعات قطددر فددي ث ثددة قطاعددات رئيسددية مختلفددة: البتروكيماويددات وا سددمدة والصددل . وقددد تددع 

. فيما ألددي  يكددل المتموعددة والدد ي تددع إدراًدد  فددي  دد ب 33لمتموعة في اإليضاح رقع اإلفصاح ع  المزيد م  الم لومات ع  أنشطة ا
 الم لومات المالية الموحدة:

 

 نسبة الملكية  بلد التأسيب  نوع ال  قة  
   2020 2019 

 ٪100 ٪ 100 قطر  شركة تاب ة شركة قطر ستيل )ش.م.ق.خ.ك 

 تاب ةشركة  دبيك–المنطقة الحرة شركة قطر ستيل )
اإلمارات ال ربّية 

 ٪ 100 المتحدة
100٪ 

 ٪100 ٪ 100 قطر  شركة تاب ة شركة قطر ستيل ل ستثمارات الصناعية ش.خ.و 
 ٪75 ٪ 100 قطر  شركة تاب ة شركة قطر لوسمدة الكيماوية )قافكوك
 ٪70 ٪ 70 قطر  شركة تاب ة شركة الخليج للفورمالد اأد )ش.م.ق ك

 ٪60 ٪ 100 قطر  شركة تاب ة شركة قطر للمي مي  
 

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

 نسبة الملكية  بلد التأسيب  نوع ال  قة  
   2020 2019 

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

 ٪50 ٪ 50 قطر  مشروع مشتر  ش.م.ق.خ. 
 ٪31.03 ٪ 31.03 الس ودية شركة زميلة شركة صل  ستيل )ش.س.م.ك 

 ٪50 ٪ 50 قطر  شركة زميلة شركة قطر لتغليق الم ادن  .م.م.
 ٪25 ٪ 25 البحري  شركة زميلة شركة فوال  القابضة ش.م.ب © 
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 ك تتمة )   الشركة   ع    م لومات  . 1

، شددركة مسددا مة قطريددة خاصددة تأسسددت فددي دولددة قطددر و ددي مملوكددة بالكامددل لشددركة شركة قطر ستيل )ش.م.ق.خ.ك، )"قطدر سدتيل"ك
قضددبان الصددل  وقضددبان ت زيددز الخرسددانة لبي هددا فددي ا سددواق المحليددة صددناعات قطددر. تتمثددل ا نشددطة الرئيسددية للشددركة فددي تصددنيع 

 وأسواق التصدأر.
 

 2003أوليددو  22تع تأسيسها كشركة تاب ة  ات مس ولية محدودة ومملوكة بالكامل للشركة فددي  شركة قطر ستيل المنطقة الحرة )دبيك
 المنطقة الحرة لتبل علي.   وال ئحة التنفي ية لهيئة 1992لسنة  9وفقام  حكام قانون دبي رقع 

 
في  45325تاب ة مملوكة بالكامل تع تستيلها وتأسيسها بمًو  الستل التتاري رقع  شركة قطر ستيل ل ستثمار الصناعي ش. شركة

 تأسست كشركة  ات أغراض خاصة المت   أسهع ومصالح في كيانات أخرى. قطر ستيل ل ستثمار الصناعي دولة قطر.
 

مشروع مشتر  كانت سابقا خاصة تأسست في دولة قطر،  ةي شركة مساھمة قطر  )ش.م.ق.خ.ك )"قافكو"ك  ة ي ماو ي لوسمدة الك شركة قطر  
ت مددل قددافكو فددي إنتدداة وبيددع ا مونيددا واليوريددا.  ك. ٪25نثرالندددز بددي فددي بنسددبة ) ارايدد ك وشددركة ٪75شددركة صددناعات قطددر بنسددبة )  ي بدد 

خ ل ال ام ، انتهت اتفاقية المشروع المشتر  بي  صناعات قطر ويارا وقررت يددارا الخددروة مدد  المشددروع المشددتر . سدديطرت المتموعددة 
 ك.10٪ )إيضاح 100قافكو شركة تاب ة مملوكة بنسبة  إن٪ المتبقية ، وبالتالي 25على قافكو واشترت نسبة 

 
٪ مدد  ا سددهع مملوكددة لشددركة قطددر 30٪ مدد  أسددهمها. و 70، و ددي شددركة تمتلدد  قددافكو نسددبة  شددركة الخلدديج للفورمالد اأددد )ش.م.قك

دد  السددتل التتدداري رقددع  الخلدديج فددي دولددة قطددر. ت مددل شددركة  26217للصناعات التحويليددة )ش.م.قك التددي تددع تسددتيلها وتأسيسددها بمًو
 في إنتاة وبيع خرسانة اليوريا فورمالد اأد. للفورمالد اأد

 
دد  السددتل التتدداري رقددع  لمي مي  )ش.م.قكشركة قطر ل فددي دولددة  49424، شركة تاب ة مملوكة بالكامددل تددع تسددتيلها وتأسيسددها بمًو
٪ مدد  ا سددهع المتبقيددة فددي شددركة قطددر للسدديارات 40في إنتاة وبيع المي مي . استحو ت قافكو على  شركة قطر للمي مي قطر. ت مل 

 مليون لقطر للبترول. 109خ ل ال ام بدفع مقابل ريال قطري. 
 
 

خاصة تأسست في دولة قطر، وھددي مشددروع مشددتر   ةي ، شركة مساھمة قطر .م.ق.خ. )"قابكو"كش)قابكوك  اتيماو يشركة قطر للبتروك
 عيدد نشددال قددابكو فددي صددناعة وب  تمثددلأ ك. ٪20)فرنسدداك بنسددبة ) اتيدد ماو ي ك وشددركة توتددال للبتروك٪80شددركة صددناعات قطددر بنسددبة )  ي بدد 
 أخرى. ةي ماو ي والھكسان ومنتتات بتروك  ،ي ثلأ والبولي إ  ،ي ثلأ اإل
 

،  ي شركة مسا مة قطرية خاصة تأسست في دولة قطر كمشروع مشتر  بي  شركة شركة قطر لإل افات البترولية المحدودة )"كفا "ك
ك وم سسة ال  ٪15ك وشركة أوكتي  ال المية المحدودة بنسبة )٪20ك وم سسة أوبي  الشرق ا وس  بنسبة )٪50صناعات قطر بنسبة )

ي  البريطانية. أتمثل نشال شركة  ات شخصية اعتبارية تشكلت بمًو  قوان  -ك ٪15سي واي الشرق ا وس  بنسبة ) ي  ًزر فيًر
 كفال  في إنتاة وتصدأر مادة )إم تي بي ئيك ومادة الميثانول. 

 
بإصدار ا م  قبل متلب اإلدارة بتاريخ   والسماح  2020ديسمبر    31تع اعتماد   ب البيانات المالية الموحدة للمتموعة للسنة المنتهية في  

 .2021 فبراأر 8
  



 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالية الموحدة نايضاحات حول البيا
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

10 

 

 

   الم دلة   تطبيق م اأير التقارير المالية الدولية التدأدة و  . 2

 م اأير التقارير المالية الدولية التدأدة والم دلة التي تسري على السنة الحالية   2.1
 ب د ساري المف ول للفترات السنوية التي تبدأ في أو  رة  الفت  الم اأير الدولية إلعداد التقارير المالية التدأدة والم دلة 

  
الدولية إلعداد ت دأ ت على مراًع اإلطار المفا يمي في م اأير 

 التقارير المالية
 2020أناأر  1

قامت المتموعة بتطبيق الت دأ ت الواردة في الت دأ ت على مراًع 
 ول  الدولية إلعداد التقارير الماليةاإلطار المفا يمي في م اأير 

مرة في السنة الحالية. تتضم  الت دأ ت ت دأ ت الحقة على  
الم اأير المتأثرة بحيث تشير إلى اإلطار التدأد. ومع  ل  ، ال تقوم 

دأ ت بتحدأث تل  التصريحات فيما أت لق باإلشارات  ًميع الت 
واالقتباسات م  اإلطار بحيث تشير إلى اإلطار المفا يمي المنقح. 
أتع تحدأث ب ض التصريحات فق  لإلشارة إلى إصدار اإلطار ال ي 
تشير إلي  )إطار اللتنة الدائمة المشتركة بي  الوكاالت ال ي اعتمدب 

، أو إطار المتلب    2001ولية في عام  متلب م اأير المحاسبة الد
، أو إطار ال مل التدأد   2010الدولي لم اأير المحاسبة ل ام 

ك أو لإلشارة إلى أن الت اريف الواردة في الم يار 2018المنقح ل ام  
 لها بالت اريف التدأدة التي تع تطوير ا في اإلطار المفا يمي المنقح.

 

،  IFRS 2 ،IFRS 3 ،IFRS 6 الم اأير التي تع ت دألها  ي
IFRS 14 ،IAS 1 ،IAS 8 ،IAS 34 ،IAS 37 ،IAS 38  ،

IFRIC 12 ،IFRIC 19 ،IFRIC 20 ،IFRIC 22 ،and 
SIC-32 . 

 

تأثير التطبيق المبدئي لت دأ ت إص ح م يار س ر الفائدة على  
والم يار الدولي للتقارير المالية  9الم يار الدولي للتقارير المالية 

7. 

 2020أناأر  1

، أصدر متلب م اأير المحاسبة الدولية   2019في سبتمبر 
ا لم يار أس ار الفائدة )ت دأ ت على الم اأير الدولية  إص حم

والم يار  39وم يار المحاسبة الدولي  9إلعداد التقارير المالية 
ك. ت دل   ب الت دأ ت متطلبات  7الدولي إلعداد التقارير المالية 

ول المحددة للسماح باستمرار محاسبة التحول للتحول  محاسبة التح
المتأثر خ ل فترة عدم التأكد قبل ت دأل بنود التحول أو أدوات 
التحول المتأثرة بم اأير أس ار الفائدة الحالية نتيتة لم يار م دل 
الفائدة التاري. الت دأ ت  ات صلة بالشركة نحرما  نها تطبق 

 س ار الفائدة الم يارية.محاسبة التحول على مخاطر أ 
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 الم دلة )تتمةك تطبيق م اأير التقارير المالية الدولية التدأدة و  . 2
 )تتمةك م اأير التقارير المالية الدولية التدأدة والم دلة التي تسري على السنة الحالية   2.1

 )تتمةك ساري المف ول للفترات السنوية التي تبدأ في أو ب د رة  الفت  )تتمةك  الم اأير الدولية إلعداد التقارير المالية التدأدة والم دلة 

ت ريف  3ت دأ ت على الم يار الدولي إلعداد التقارير المالية رقع 
 ا عمال

 2020أناأر  1

قامت المتموعة بتطبيق الت دأ ت على الم يار الدولي للتقارير 
الت دأ ت أن  في حي   ول مرة في السنة الحالية. تو ح    3المالية  

ات   ات ، فإن المخًر أن ا عمال التتارية عادة ما يكون لها مخًر
ليست مطلوبة لمتموعة متكاملة م  ا نشطة وا صول للتأ ل لل مل  
 م  ا نشطة وا صول ، على ا قل ، مدخ ت وعملية مو وعيةالتتاري. لكي ت تبر عم م تتاريما ، يت  أن تتضم  متموعة مكتسبة 

ات.   تسا ع م ما بشكل كبير في القدرة على إنشاع المخًر

 

تزيل الت دأ ت تقييع ما إ ا كان المشاركون في السوق قادري  على 
استبدال أي مدخ ت أو عمليات مفقودة واالستمرار في إنتاة 
ا إرشادات إ افية تساعد على تحدأد   ات. تقدم الت دأ ت أيضم المخًر

 على عملية مو وعية. ما إ ا كان قد تع الحصول

 

تقدم الت دأ ت اختبار تركيز اختياري يسمح بإًراع تقييع مبس  لما 
إ ا كانت متموعة ا نشطة وا صول المكتسبة ليست عم م. بمًو   
اختبار التركيز االختياري ، فإن متموعة ا نشطة وا صول المقتناة 

ميع القيمة ال ا دلة إلًمالي ا صول  ال ت تبر نشاطما تتاريما إ ا كانتً 
المقتناة مركزة في أصل واحد محدد أو متموعة أصول مماثلة. أتع 
تطبيق الت دأ ت بأثر مستقبلي على ًميع عمليات دمج ا عمال 
وعمليات االستحوا  على ا صول التي يكون تاريخ االستحوا  لها في 

 .2020أناأر  1أو ب د 

 

 8وم يار المحاسبة الدولي    1ت دأ ت على م يار المحاسبة الدولي  
 ت ريف المواد

 2020أناأر  1

 1اعتمدت المتموعة الت دأ ت على م يار المحاسبة الدولي رقع 
 ول مرة في السنة الحالية. تت ل   8وم يار المحاسبة الدولي رقع 

أسهل   1الت دأ ت ت ريف المواد في م يار المحاسبة الدولي رقع 
للفهع وال تهدف إلى تغيير المفهوم ا ساسي لو مية النسبية في 

تع تضمي  مفهوم "الت تيع" على   داد التقارير الماليةالدولية إلعم اأير  
 الم لومات المادية بم لومات غير مادية كتزع م  الت ريف التدأد.

 

تع تغيير عتبة ا  مية النسبية التي ت ثر على المستخدمي  م  "يمك  
أن ت ثر" إلى "يمك  توقع تأثير ا بشكل م قول". تع استبدال ت ريف 

بإشارة إلى ت ريف المادة في   8لمحاسبة الدولي رقع  المواد في م يار ا
. باإل افة إلى  ل  ، قام متلب 1م يار المحاسبة الدولي رقع 

م اأير المحاسبة الدولية بت دأل الم اأير ا خرى واإلطار المفا يمي 
ال ي يحتوي على ت ريف "مادة" أو يشير إلى مصطلح "مادة" لضمان 

 االتساق. 
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 الم دلة )تتمةك م اأير التقارير المالية الدولية التدأدة و تطبيق   . 2

 )تتمةك م اأير التقارير المالية الدولية التدأدة والم دلة التي تسري على السنة الحالية    2.1

 )تتمةك تبدأ في أو ب د ساري المف ول للفترات السنوية التي  رة  الفت  )تتمةك  الم اأير الدولية إلعداد التقارير المالية التدأدة والم دلة 
  كوفيد تأثير التطبيق ا ولي لت دأل امتيازات اإليتار المت لقة بد 

 16على الم يار الدولي إلعداد التقارير المالية رقع 19
 2020أونيو  30

، أصدر متلب م اأير المحاسبة الدولية امتيازات    2020في ماأو  
)ت دأل على الم يار الدولي إلعداد  19كوفيد اإليتار المت لقة بد 
ك التي توفر تخفيفما عمليما للمستأًري  في 16التقارير المالية رقع 

كوفيد  المحاسبة ع  امتيازات اإليتار التي تحد  كنتيتة مباشرة لد  
ل تقديع وسيلة عملية للم يار الدولي إلعداد التقارير ، م  خ 19

. تسمح الوسيلة ال ملية للمستأًر باختيار عدم تقييع 16المالية رقع  
ي د ت دأ م ل قد 19كوفيد ما إ ا كان امتياز اإليتار المت لق بد 

اإليتار. يت  على المستأًر ال ي يقوم به ا االختيار أن يحس   
إليتار ناتج ع  امتياز اإليتار المت لق أي تغيير في مدفوعات ا

بنفب الطريقة التي سيأخ  بها في االعتبار التغيير  19كوفيد بد 
إ ا لع   16المطبق على الم يار الدولي إلعداد التقارير المالية رقع  

 يك  التغيير ت دأ م ل قد اإليتار.

 

 
ة للسنوات الحالية والسابقة ولك  قد أ ثر لع يك  لتطبيق   ب الم اأير الدولية للتقارير المالية الم د لة أي تأثير مادي على المبالغ المدًر

 على محاسبة الم ام ت أو الترتيبات المستقبلية.
 
 الم اأير الدولية إلعداد التقارير المالية التدأدة والم دلة قيد اإلصدار ولكنها غير سارية المف ول ب د ولع أتع تطبيقها مبكرما   2.2

 

 :تطبق المتموعة الم اأير الدولية للتقارير المالية التدأدة والم دلة التالية التي تع إصدار ا ولكنها لع تصبح سارية المف ول ب دلع 

 المف ول للفترات السنوية التي تبدأ في أو ب د   ة ساري رة  الفت  الم اأير الدولية إلعداد التقارير المالية التدأدة والم دلة 
 2023أناأر  1 عقود التأمي  17الدولي للتقارير المالية الم يار 

مبادئ االعتراف ب قود   17يحدد الم يار الدولي للتقارير المالية  
التأمي  وقياسها وعر ها واإلفصاح عنها ويحل محل الم يار 

 عقود التأمي . 4الدولي إلعداد التقارير المالية رقع 

 

ا   17التقارير المالية رقع يحدد الم يار الدولي إلعداد  ًم نمو 
عامما ، أتع ت دأل  ل قود التأمي   ات ميزات المشاركة المباشرة  
، الموصوف على أن  نهج الرسوم المتغيرة. أتع تبسي  النمو ة 
ال ام إ ا تع استيفاع م اأير م ينة ع  طريق قياس االلتزام 

 بالتغطية المتبقية باستخدام نهج تخصيص ا قسال. 
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يستخدم النمو ة ال ام االفترا ات الحالية لتقدأر المبلغ والتوقيت 
وعدم التأكد م  التدفقات النقدية المستقبلية ويقيب بشكل صريح 
 تكلفة عدم التأكد. يأخ  في االعتبار أس ار الفائدة في السوق وتأثير

 خيارات و مانات حاملي الوثائق.

 

، أصدر متلب م اأير المحاسبة الدولية ت دأ ت   2020في أونيو  
لم التة المخاوف وتحديات    17على الم يار الدولي للتقارير المالية  

. 17التنفي  التي تع تحدأد ا ب د نشر الم يار الدولي للتقارير المالية  
ل الت دأ ت تاريخ التطبيق  المبدئي للم يار الدولي للتقارير تً 

)متضمنما الت دأ تك إلى فترات التقارير السنوية التي  17المالية 
. في  ل  الوقت ، أصدر متلب 2023أناأر  1تبدأ في أو ب د 

م اأير المحاسبة الدولية تمدأد اإلعفاع الم قت م  تطبيق الم يار 
م يار الدولي للتقارير )ت دأ ت على ال  9الدولي للتقارير المالية رقع  

ك التي تمد تاريخ انتهاع الص حية الثابت لإلعفاع الم قت  4المالية 
في الم يار الدولي   9م  تطبيق الم يار الدولي للتقارير المالية رقع  

إلى فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو ب د  4للتقارير المالية 
 .2023أناأر  1

 

بأثر ًر ي ما  17ي للتقارير المالية رقع يت  تطبيق الم يار الدول
لع يك   ل  غير عملي ، وفي   ب الحالة أتع تطبيق نهج ا ثر 

 الًر ي الم دل أو نهج القيمة ال ادلة 

 

لغرض متطلبات االنتقال ، يكون تاريخ التطبيق ا ولي  و البداية 
لم يار إ ا كانت فترة إعداد التقارير السنوية التي تطبق فيها المنشأة ا

 ول مرة ، ويكون تاريخ االنتقال  و بداية الفترة التي تسبق مباشرة  
 تاريخ التطبيق ا ولي.

 

وم يار المحاسبة   10ت دأ ت على الم يار الدولي للتقارير المالية  
بيع أو المسا مة في ا صول بي  المستثمر وشركت   - 28الدولي 

 الزميلة أو المشروع المشتر 

 

وم يار المحاسبة   10ت دأ ت على الم يار الدولي للتقارير المالية  
بيع أو المسا مة في ا صول بي  المستثمر وشركت   - 28الدولي 

 الزميلة أو المشروع المشتر 

ل إلى أًل غير   متاح للتبني االختياري / تاريخ سريان مً 
 مسمى
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 10تت امل الت دأ ت على الم يار الدولي للتقارير المالية 
مع المواقق التي يكون فيها  28وم يار المحاسبة الدولي رقع 

بيع أو مسا مة في ا صول بي  المستثمر والشركة الزميلة أو 
تنص الت دأ ت على المشروع المشتر . على ًو  التحدأد ، 

أن ا رباح أو الخسائر الناتتة ع  فقدان السيطرة على الشركة  
التاب ة التي ال تحتوي على نشال تتاري في م املة مع شركة  
زميلة أو مشروع مشتر  أتع المحاسبة عن  باستخدام طريقة  
حقوق الملكية ، أتع االعتراف بها في أرباح الشركة ا م أو 

دود مصالح المستثمري  غير  ات الصلة في الخسارة فق  في ح
تل  الشركة الزميلة أو المشروع المشتر . وبالمثل ، فإن ا رباح 
والخسائر الناتتة ع  إعادة قياس االستثمارات المحتفت بها في  
أي شركة تاب ة سابقة )والتي أصبحت شركة زميلة أو مشروع  

لكيةك أتع مشتر  أتع المحاسبة عن  باستخدام طريقة حقوق الم
االعتراف بها في أرباح أو خسائر الشركة ا م السابقة فق  إلى  
مدى مصالح المستثمري  غير  ات الصلة في الشركة الزميلة 

 التدأدة أو المشروع المشتر .

 

تصنيق الخصوم   - 1ت دأ ت على م يار المحاسبة الدولي 
 على أنها متداولة أو غير متداولة

 ي سمح بالتطبيق المبكر.. 2023أناأر  1

فق  على   1ت ثر الت دأ ت على م يار المحاسبة الدولي رقع 
عرض االلتزامات على أنها متداولة أو غير متداولة في بيان 
المركز المالي وليب مبلغ أو توقيت االعتراف بأي أصل أو 
التزام أو دخل أو مصروفات أو الم لومات التي تع اإلفصاح 

 بنود.عنها حول تل  ال

 

تو ح الت دأ ت أن تصنيق المطلوبات على أنها متداولة أو  
ودة في نهاية فترة التقرير  غير متداولة ي تمد على الحقوق المًو
، وتحدد أن التصنيق ال أتأثر بالتوق ات حول ما إ ا كانت  
المنشأة ستمارس حقها في تأًيل تسوية االلتزام ، اشرح أن 

ودة في حالة االم تثال للت هدات في نهاية فترة  الحقوق مًو
التقرير ، وتقديع ت ريف "التسوية" لتو يح أن التسوية تشير إلى 
التحويل إلى الطرف المقابل م  النقد أو أدوات حقوق الملكية  

 أو ا صول ا خرى أو خدمات. 
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اإلشارة   -  3ت دأ ت على الم يار الدولي إلعداد التقارير المالية  
 إلى اإلطار المفا يمي

 2022أناأر  1

ت مل الت دأ ت على تحدأث الم يار الدولي إلعداد التقارير 
بدالم  2018بحيث يشير إلى اإلطار المفا يمي ل ام  3المالية 

. كما أنها تضيق إلى الم يار الدولي  1989م  إطار عام 
مطلبما ، بالنسبة ل لتزامات التي تقع  م    3للتقارير المالية رقع  

، يطبق المشتري على م يار  37نطاق م يار المحاسبة الدولي 
ا   37المحاسبة الدولي  ودم لتحدأد ما إ ا كان االلتزام الحالي مًو
حوا  نتيتة  حدا  سابقة. بالنسبة للضريبة التي في تاريخ االست 

ستكون  م  نطاق رسوم تفسير لتنة تفسيرات التقارير المالية 
، يطبق المشتري على تفسير لتنة تفسيرات  21الدولية رقع 

لتحدأد ما إ ا كان الحد  الملزم   21التقارير المالية الدولية رقع 
  بحلول تاريخ ال ي أدى إلى التزام بدفع الضريبة قد حد 

 االستحوا .

 

ا بأن المشتري ال ي ترف  أخيرما ، تضيق الت دأ ت بيانما صريحم
ودات المحتملة المقتناة في عملية دمج ا عمال.  بالمًو

 

تسري الت دأ ت على متموعات ا عمال التي يكون تاريخ 
تبدأ االستحوا  عليها في أو ب د بداية الفترة السنوية ا ولى التي 

. ي سمح بالتطبيق المبكر إ ا طبقت 2022أناأر  1في أو ب د 
ميع المراًع المحدثة ا خرى )المنشورة مع تحدأث   اً  الكيان أيضم

 اإلطار المفا يميك في نفب الوقت أو قبل  ل . 

 

الممتلكات  - 16ت دأ ت على م يار المحاسبة الدولي رقع 
 خدام المقصود المتحص ت قبل االست  -واآلالت والم دات 

 . ي سمح بالتطبيق المبكر2022أناأر  1

تححر الت دأ ت الخصع م  تكلفة أي بند م  بنود الممتلكات 
واآلالت والم دات أي عائدات م  بيع البنود التي تع إنتاًها قبل 
ا ل ستخدام ، أي المتحص ت أثناع  أن يصبح   ا ا صل متاحم

زمة ل  ليكون قادرما على إحضار ا صل إلى الموقع والحالة ال 
ال مل في . بالطريقة التي قصدتها اإلدارة. وبالتالي ، ت ترف 
المنشأة ب ائدات المبي ات   ب والتكاليق  ات الصلة في الربح 
أو الخسارة. تقيب المنشأة تكلفة   ب البنود وفقما للمخزون م  

 .2م يار المحاسبة الدولي 

 

 

 

 



 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالية الموحدة نايضاحات حول البيا
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

16 

 

 

 الم دلة )تتمةك التقارير المالية الدولية التدأدة و تطبيق م اأير   . 2

 )تتمةك   الم اأير الدولية إلعداد التقارير المالية التدأدة والم دلة قيد اإلصدار ولكنها غير سارية المف ول ب د ولع أتع تطبيقها مبكرما   2.2
 ف ول للفترات السنوية التي تبدأ في أو ب د الم   ة ساري رة  الفت  الم اأير الدولية إلعداد التقارير المالية التدأدة والم دلة 

  
 -  تقادمةال قود الم - 37ت دأ ت على م يار المحاسبة الدولي 

 تكلفة تنفي  ال قد
 . ي سمح بالتطبيق المبكر2022أناأر  1

تحدد الت دأ ت أن "تكلفة الوفاع" بال قد تشتمل على "التكاليق 
التكاليق المت لقة مباشرة بال قد م  المت لقة مباشرة بال قد". تتكون 

كل م  التكاليق اإل افية للوفاع به ا ال قد )م  ا مثلة على  ل  
ال مالة المباشرة أو الموادك وتخصيص التكاليق ا خرى التي تت لق 
مباشرة بتنفي  ال قود )م  ا مثلة على  ل  تخصيص رسوم 

ت المستخدمة في  االسته   لد بند م  الممتلكات واآلالت والم دا
 ك.تنفي  ال قد

 

تنطبق الت دأ ت على ال قود التي لع تِق الكيان ب د بتميع 
التزاماتها في بداية فترة التقرير السنوي التي تطبق فيها المنشأة 

 الت دأ ت أوالم. لع أتع إعادة صياغة المقارنات.
التراكمي لتطبيق  وبدالم م   ل  ، يت  على المنشأة االعتراف با ثر  

الت دأ ت مبدئيما كت دأل للرصيد االفتتاحي لورباح المحتتزة أو  
عنصر آخر م  حقوق الملكية ، حس  االقتضاع ، في تاريخ 

 التطبيق المبدئي.

 

)ت دأ ت على الم اأير  2المرحلة  -إص ح م يار س ر الفائدة 
،   39بة الدولية  ، وم اأير المحاس  9الدولية إلعداد التقارير المالية  

، والم اأير الدولية للتقارير  7والم اأير الدولية للتقارير المالية 
 ك16والم اأير الدولية إلعداد التقارير المالية  4المالية 

 2022أناأر  1

تتناول الت دأ ت القضايا التي قد ت ثر على التقارير المالية نتيتة 
ثار التغييرات على  إلص ح م يار س ر الفائدة ، بما في  ل  آ

التدفقات النقدية الت اقدية أو ع قات التحول الناشئة ع  استبدال  
م يار س ر الفائدة بس ر مًر ي بدأل. توفر الت ديالت إعفاعم عمليما  
 9م  ب ض المتطلبات الواردة في الم اأير الدولية للتقارير المالية 

ية للتقارير المالية ، والم اأير الدول 39، وم اأير المحاسبة الدولية 
، والم اأير الدولية للتقارير   4، والم اأير الدولية للتقارير المالية    7

التغييرات في أساس تحدأد التدفقات    -المت لقة بما ألي:    16المالية  
ودات المالية والمطلوبات المالية والتزامات  النقدية الت اقدية للمًو

 محاسبة التحول. -عقود اإليتار ؛ و 
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  الدولية إلعداد التقارير المالية التحسينات السنوية على م اأير
2018-2020 

 

  تتضم  التحسينات السنوية ت دأ ت على أرب ة م اأير.
الدولية إلعداد : اعتماد الم اأير 1الم يار الدولي للتقارير المالية 

 التقارير المالية  ول مرة 
 . ي سمح بالتطبيق المبكر2022أناأر  1

أوفر الت دأل إعفاعما إ افيما للشركة التاب ة التي تصبح متبنية  ول  
مة المتراكمة.   مرة ب د الشركة ا م فيما أت لق بمحاسبة فروق التًر
نتيتة للت دأل ، يمك  للشركة التاب ة التي تستخدم اإلعفاع الوارد 

ا أن  16: د 1في الم يار الدولي للتقارير المالية  )أك اآلن أيضم
مة التراكمية لتميع ال مليات ا ًنبية تخت  ار قياس فروق التًر

بالقيمة الدفترية التي سيتع تضمينها في البيانات المالية الموحدة  
للشركة ا م ، على أساس في تاريخ انتقال الشركة ا م إلى م اأير 

، إ ا لع أتع إًراع ت دأ ت على الم اأير الدولية إلعداد التقارير 
إًراعات التوحيد وتأثيرات اندماة ا عمال التي استحو ت فيها 
الشركة ا م على الشركة التاب ة. خيار مماثل متاح لشركة زميلة أو  
مشروع مشتر  يستخدم اإلعفاع في الم يار الدولي للتقارير المالية 

 ك.)أ 16: د 1

 

 . ي سمح بالتطبيق المبكر2022 أناأر 1 , ا دوات المالية 9الم يار الدولي للتقارير المالية 
٪ '' لتقييع ما إ ا كان 10أو ح الت دأل أن  عند تطبيق اختبار `` 

سيتع إلغاع االعتراف بالتزام مالي ، فإن الكيان يشمل فق  الرسوم 
المدفوعة أو المستلمة بي  الكيان )المقترضك والمقرض ، بما في 

  الكياني  أو  ل  الرسوم المدفوعة أو المستلمة م  قبل أي م
 .المقرض نيابة ع  اآلخر

 

أتع تطبيق الت دأل بأثر مستقبلي على الت دأ ت والتبادالت التي 
 تحد  في أو ب د التاريخ ال ي تطبق في  المنشأة الت دأل  ول مرة 

 

أناأر   1الت دأل ساري المف ول للفترات السنوية التي تبدأ في أو ب د  
 بالتطبيق المبكر.، مع السماح  2022

 

  اإليتار ,16 الم يار الدولي للتقارير المالية
  الت دأل أزيل الرسع التو يحي لسداد التحسينات المستأًرة. 
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 ي سمح بالتطبيق المبكر. 2022أناأر  1 الزراعة 41م اأير المحاسبة الدولية 

للمنشآت  41أزيل الت دأل مطل  م يار المحاسبة الدولي رقع 
الستب اد التدفقات النقدية للضرائ  عند قياس القيمة ال ادلة. ي مل 
  ا على مواعمة قياس القيمة ال ادلة في م يار المحاسبة الدولي 

لقياس  13مع متطلبات الم يار الدولي للتقارير المالية رقع  41
القيمة ال ادلة الستخدام التدفقات النقدية المتسقة داخليما وم دالت 
الخصع وتمكي  الم  ّدأ  م  تحدأد ما إ ا كانوا سيستخدمون 
التدفقات النقدية قبل خصع الضرائ  أو ما ب د الضريبة وم دالت 

 الخصع  فضل قيمة قياس القيمة.

 

اسات القيمة ال ادلة في  أتع تطبيق الت دأل بأثر مستقبلي ، أي لقي 
 أو ب د التاريخ ال ي تطبق في  المنشأة الت دأل مبدئيما.

 

 
طبيددق تتوقددع اإلدارة أن أددتع تطبيددق  دد ب الم دداأير والتفسدديرات والت دددأ ت التدأدددة فددي البيانددات الماليددة الموحدددة للمتموعددة إ ا كانددت قابلددة للت 

وقددد ال يكددون لتطبيددق  دد ب الم دداأير والتفسدديرات والت دددأ ت التدأدددة أي تددأثير مددادي فددي علددى المتموعددة ، عندددما تكددون قابلددة للتطبيددق ، 
 البيانات المالية الموحدة للمتموعة في فترة التطبيق المبدئي.
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 بيان اإللتزام 

المالية الصادرة ع  المتلب الدولي للم اأير المحاسبية تع إعداد البيانات المالية الموحدة وفقام للم اأير الدولية للتقارير 
 . وأحكام النحام ا ساسي للمتموعة وأحكام قانون الشركات التتارية القطري الم مول بها

 

 أساس اإلعداد 

ودات باستثناع إعادة تقييع ب ض اتع إعداد البيانات المالية الموحدة وفقام لمبدأ التكلفة التاريخية  ودات  لمًو المقتناة في دمج ا عمال والمًو
 .ل ادلةأتع قياس  بالقيمة ال ادلة  م  خ ل الربح أو الخسارة و التي أتع قياس   بالقيمة او بالقيمة ال ادلة م  خ ل الربح أو الخسارة  

 
تع عرض البيانات المالية الموحدة بالريال القطري و ي ال ملة الوخيفية للمتموعة. ًميع الم لومات المالية التي أتع عر ها في   ب 

 البيانات المالية تع تقريبها الي أقرب الق ريال قطري مالع أرد خ ف  ل .
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 أساس التوحيد 

ها تتضددم  البيانددات الماليددة الموحدددة البيانددات الماليددة للشددركة والكيانددات التددي تسدديطر عليهددا الشددركة )الشددركات التاب ددة لهدداك والتددي تددع تشددكيل
 : حتى تاريخ التقرير كل عام. تتحقق السيطرة عندما تتحقق الشركة

 سيطرة على الشركة المستثمر بها؛ •

 م ر ة، أو لدأها الحق في الحصول على عوائد متغيرة نتيتة مشاركتها في أعمال الشركة المستثمر بها؛ و  •

 لدأها المقدرة على إستخدام نفو  ا، في التأثير على عوائد الشركة المستثمر بها. •

ددود تقوم الشركة  بإعادة تقييع فيمددا إ ا كانددت تمتلدد  السدديطرة علددى الشددركة المسددتثمر بهددا، إ ا ك انددت  نالدد  حقددائق وخددروف تدددل علددى ًو
 تغيرات على أحد أو كل ال ناصر الث ثة الم كورة أع ب. 

 
عندما يكون للشركة حقوق تصويت أقل م  ا غلبية في شركة مستثمر بها، تتحقق لها السيطرة عندما تمتل  حقوق تصويت كافية لكي 

ًي  أنشطة الشركة المسددتثمر بهددا. تأخدد  الشددركة ب ددي  اإلعتبددار ًميددع الحقددائق ت ثر بشكل عملي ويكون لها المقدرة بشكل منفرد على تو 
والحروف  ات الصددلة، فددي تقيدديع فيمددا إ ا كددان لهددا أو لددع يكدد  لدددأها حقددوق تصددويت كافيددة لمنحهددا السدديطرة علددى الشددركة المسددتثمر بهددا، 

 حيث أتضم   ل  ماألي:

 صص الموزعة بي  مّ   حقوق التصويت ا خرى؛ حتع حقوق التصويت للشركة بالتناس  مع الحتع و الح •

 حقوق التصويت التي أتوقع أن تتملكها الشركة، حقوق التصويت ا خرى أو م  ا طراف ا خرى؛ •

 حقوق خهرت م  ترتيبات ت اقدية؛ و •

ي  النشدداطات  ات الصددة فددي أية حقائق أو خروف أخرى تدل على أن الشركة تمتل  المقدرة في الوقت الحالي أو ال تمتلكها،  • لتًو
 الوقت ال ي يت  أن أتع في  إتخا  القرار، ويتضم   ل  نم  التصويت المتبع خ ل إًتماعات المسا مي  السابقة.

أددتع توحيددد البيانددات الماليددة للشددركة التاب ددة إبتددداعام مدد  حصددول الشددركة علددى السدديطرة فددي الشددركة التاب ددة، ويتوقددق التوحيددد عندددما تفقددد 
دد  التحدأددد، أددتع إدراة إأددرادات ومصدداريف الشددركة التاب ددة التددي تددع اإلسددتحوا  عليهددا أو ال شددركة سدديطرتها علددى الشددركة التاب ددة. علددى ًو

إستب اد ا خ ل السنة، في بيانات الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة م  تاريخ حصول الشركة على السيطرة حتى التدداريخ الدد ي 
 ع  السيطرة على الشركة التاب ة. تتوقق الشركة في  

 
عنددد الضددرورة، أددتع إًددراع ت دددأ ت علددى البيانددات الماليددة للشددركات التاب ددة لكددي تتوافددق سياسدداتها المحاسددبية مددع السياسددات المحاسددبية 

 للمتموعة.
ودات والمطلوبددات وحقددوق الملكيددة واالأددرادات والمصددروفات وال تدددفقات النقديددة التددي تمددت بددي  أددتع إلغدداع ًميددع م ددام ت المت لقددة بددالمًو

 شركات المتموعة عند توحيد البيانات المالية.
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 أساس التوحيد )تتمةك 
 

ددددددددت ، بشدددددددكل منفصدددددددل عددددددد  حقدددددددوق ملكيدددددددة فدددددددي الشدددددددركات التاب دددددددة  ةغيدددددددر المسددددددديطر  الحصدددددددصتع تحدأدددددددد أددددددد  ، إن ًو
 نم متناسبة حصةتمددددددددنح مالكيهددددددددا  حاليام والتددددددددي  ددددددددي حقددددددددوق ملكيددددددددة  ةغيددددددددر المسدددددددديطر  الحصددددددددصإن  المتموعددددددددة فيهددددددددا.

غيدددددددددددددددددددددددددددددر  قولحق لتناسبيةا بالحصةأو  لةدل اا بالقأمةمبددددددددددددددددددددددددددددددئيام  قياسها نأمك،  لتصفيةعندددددددددددددددددددددددددددددد ا داتوًولما صافي
ددددددددددودات ا لةدل اا لقأمةا فيالمسدددددددددديطري   المسدددددددددددتثمر بهددددددددددا. أددددددددددتع اختيدددددددددددار القيدددددددددداس علددددددددددى أسددددددددددداس  كةرلشلصددددددددددافي مًو

بالقيمددددددة ال ادلددددددة. ب ددددددد اإلسددددددتحوا  ، تكددددددون القيمددددددة الدفتريددددددة  ةغيددددددر المسدددددديطر  الحصددددددصاالسددددددتحوا . أددددددتع مبدددددددئيام قيدددددداس 
غيدددددر  الحصدددددص دددددي قيمدددددة تلددددد  الحصدددددص عندددددد اإلعتدددددراف المبددددددئي باإل دددددافة إلدددددى حصدددددة  ةغيدددددر المسددددديطر  صللحصددددد 
 في التغيرات ال حقة في حقوق الملكية. ةالمسيطر 

 
الددددددربح أو الخسددددددارة وكددددددل بنددددددد مدددددد  بنددددددود الدددددددخل الشددددددامل اآلخددددددر ي ددددددزى إلددددددى مددددددالكي الشددددددركة وإلددددددى حقددددددوق الملكيددددددة غيددددددر 

ددددود عتددددز فددددي رصدددديد المسدددديطرة. أنسدددد  إًمددددالي الدددددخل  الشددددامل إلددددى حقددددوق غيددددر المسدددديطري  حتددددى لددددو أدى  لدددد  إلددددى ًو
 حقوق غير المسيطري .

 

أددددددتع احتسدددددداب التغيددددددرات فددددددي حقددددددوق المتموعددددددة فددددددي الشددددددركات التاب ددددددة التددددددي ال أنددددددتج عنهددددددا فقدددددددان السدددددديطرة كم ددددددام ت 
لكددددددي ت كددددددب التغيددددددرات فددددددي  ةغيددددددر المسدددددديطر  والحصددددددصحقددددددوق ملكيددددددة. أددددددتع ت دددددددأل القيمددددددة الدفتريددددددة لحقددددددوق المتموعددددددة 

غيددددر  الحصددددصحصصددددها النسددددبية فددددي الشددددركات التاب ددددة. أددددتع إثبددددات أي فددددرق بددددي  المبلددددغ الدددد ي أددددتع مدددد  خ لدددد  ت دددددأل 
وتددددددرة القيمددددددة ال ادلدددددة للمقابدددددل المدددددددفوع أو المسدددددتلع مباشدددددرة فددددددي حقدددددوق الملكيدددددة وينسدددددد  إلدددددى حقدددددوق  ملكيددددددة  ةالمسددددديطر 

 مسا مي  الشركة.
 

السدددديطرة علددددى شددددركة تاب ددددة ، أددددتع االعتددددراف بددددربح أو خسددددارة مدددد  الفددددرق بددددي  )أك إًمددددالي القيمددددة  عندددددما تفقددددد المتموعددددة
ددددددودات  ال ادلدددددة مددددد  المبددددددالغ المسدددددتلمة والقيمددددددة ال ادلدددددة مددددد  الحصددددددص المحتتدددددزة و)بكالقيمدددددة الدفتريددددددة السدددددابقة لمًو

تسددددداب كدددددل المبدددددالغ المت لقدددددة غيدددددر مسددددديطرة. أدددددتع إح )وتتضدددددم  الشدددددهرةك ومطلوبدددددات الشدددددركة التاب دددددة وأي حقدددددوق أقليدددددة
باسددددددتب اد  بالشدددددركة التاب ددددددة الم تدددددرف بهددددددا فدددددي بنددددددود الددددددخل الشددددددامل ا خدددددرى كمددددددا لدددددو كانددددددت المتموعدددددة قددددددد قامدددددت

دددددددودات أو المطلوبدددددددات المت لقدددددددة بالشدددددددركة التاب دددددددة مباشدددددددرة )إي أعدددددددادت تصدددددددنيفها إلدددددددى الدددددددربح أو الخسدددددددارة أو أدددددددتع  المًو
تمثدددل القيمدددة ال ادلدددة القيمدددة الدفتريدددة المبدئيدددة الخاصدددة بدددأغراض المحاسدددبة حقدددوق الملكيدددةك. و  تحويلهدددا لصدددنق آخدددر مددد 

 الزميلة أو المشاريع المشتركة. ال حقة للحصص المحتتزة كما  و الحال بالشركة
 

ة مشترك مشاريع  مسا مات في شركات زميلة     
الشددددركات الزميلددددة  ددددي المنشددددآت التددددي يكددددون للمتموعددددة فيهددددا نفددددو   ددددام، وليسددددت مسدددديطرة أو لهددددا سدددديطرة مشددددتركة عليهددددا. 
إن النفددددو  الهددددام  ددددو عبددددارة عدددد  نفددددو  يسددددمح بالمشدددداركة فددددي إتخددددا  القددددرارات فددددي السياسددددة الماليددددة والتشددددغيلية فددددي الشددددركة 

    لى تل  السياسات.      المستثمر بها ولكن  اليمثل سيطرة أو سيطرة مشتركة ع
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 ) تتمة( مشتركة مشاريع زميلة شركات في مساهمات

 

إن المشددددروع المشددددتر   ددددو عبدددددارة عدددد  ترتيبددددات مشددددتركة بحيدددددث يكددددون لدددددى ا طددددراف التدددددي لدددددأها سدددديطرة مشددددتركة علدددددى 
دددددوداتتلددددد  الترتيبدددددات حقوقدددددام فدددددي صدددددافي  تلددددد  الترتيبدددددات المشدددددتركة. إن السددددديطرة المشدددددتركة  دددددي الموافقدددددة الت اقديدددددة  مًو

الدددددد  قددددددرارات يتدددددد  إتخا  ددددددا حددددددول ا نشددددددطة  ات للسدددددديطرة المشددددددتركة علددددددى ترتيدددددد  والتددددددي تتواًددددددد فقدددددد  حينمددددددا يكددددددون  ن 
 الصلة تتطل  موافقة باإلًماع م  ا طراف المشاركة بالسيطرة

 
دددد  طريقددددة حقددددوق الملكيددددة، أددددتع االعتددددراف باالسددددتثمارات مبدددددئيام بالتكلفددددة ثددددع أددددتع ت دددددألها ب ددددد  لدددد  ل عتددددراف بحصددددة  بمًو

حوا  فدددددي أربددددداح أو خسدددددائر الشدددددركة المسدددددتثمر فيهدددددا فدددددي المتموعدددددة فدددددي أربددددداح أو خسدددددائر المسدددددتثمر الناتتدددددة ب دددددد االسدددددت 
الددددددربح أو الخسددددددارة، وكدددددد ل  االعتددددددراف بحصددددددة المتموعددددددة فددددددي الحركددددددة فددددددي الدددددددخل الشددددددامل اآلخددددددر الخدددددداص بالشددددددركة 
المسدددددتثمر فيهدددددا فدددددي الددددددخل الشدددددامل اآلخدددددر. أدددددتع االعتدددددراف بتوزي دددددات ا ربددددداح المقبو دددددة أو المدأندددددة مددددد  شدددددركات زميلدددددة 

 ضا في القيمة الدفترية ل ستثمار.باعتبار ا تخفي 
 

عندددددما تكددددون حصددددة المتموعددددة مدددد  خسددددائر االسددددتثمار المحتسدددد  بطريقددددة حقددددوق الملكيددددة مسدددداوية لحصددددتها فددددي المنشددددأة 
أو زائددددددة عنهدددددا، بمدددددا فدددددي  لددددد  أي  مدددددع مدأندددددة أخدددددرى طويلدددددة ا ًدددددل وغيدددددر مضدددددمونة، فدددددإن المتموعدددددة ال ت تدددددرف بدددددأي 

 دت التزامات أو أًرت دف ات بالنيابة ع  المنشأة ا خرى.خسائر أخرى، إال إ ا كانت قد تكب 
 

أددددتع تسددددتيل  اإلسددددتثمار فددددي شددددركة زميلددددة أو مشددددروع مشددددتر  باسددددتخدام طريقددددة حقددددوق الملكيددددة مدددد  التدددداريخ الدددد ي يصددددبح 
فيدددددد  الشددددددركة المسددددددتثمر فيهددددددا شددددددركة زميلددددددة أو مشددددددروع مشددددددتر . عنددددددد اإلسددددددتحوا  علددددددى االسددددددتثمار فددددددي شددددددركة زميلددددددة أو 

مشدددددتر  ، أددددتع االعتدددددراف بددددأي فدددددائض مدددد  تكلفدددددة اإلسدددددتثمار علددددى حصدددددة المتموعددددة فدددددي صددددافي القيمدددددة ال ادلدددددة  مشددددروع
ودات والمطلوبات المحددة للشركة المستثمر فيها كشهرة ، والتي أتع تضمينها   للمًو

دددددودات  والمطلوبدددددات المحددددددددة فدددددي مبلدددددغ اإلسدددددتثمار. أي فدددددائض مددددد  حصدددددة المتموعدددددة فدددددي صدددددافي القيمدددددة ال ادلدددددة للمًو
علددددى تكلفددددة اإلسددددتثمار ، ب ددددد إعددددادة التقيدددديع ، أددددتع االعتددددراف بدددد  مباشددددرة فددددي الددددربح أو الخسددددارة فددددي الفتددددرة التددددي أددددتع فيهددددا 

 شراع االستثمار.
 

لتحدأددددددد مددددددا إ ا كددددددان مدددددد  الضددددددروري االعتددددددراف بددددددأي خسددددددارة  36أددددددتع تطبيددددددق متطلبددددددات م يددددددار المحاسددددددبة الدددددددولي رقددددددع 
فيمددددا أت لددددق بإسددددتثمار المتموعددددة فددددي شددددركة زميلددددة أو مشددددروع مشددددتر . عنددددد الضددددرورة  أددددتع اختبددددار  انخفدددداض فددددي القيمددددة

دددددا لم يدددددار المحاسدددددبة الددددددولي رقدددددع  القيمددددة الدفتريدددددة الكاملدددددة لإلسدددددتثمار )بمدددددا فددددي  لددددد  الشدددددهرةك لتحدأدددددد إنخفددددداض القيمددددة وفقم
قيمدددددة ا سدددددتثمار أو قيمدددددة  ال ادلدددددة مطدددددروح  كأصدددددل واحدددددد مددددد  خددددد ل مقارندددددة القيمدددددة القابلدددددة لإلسدددددترداد )أأهمدددددا أعلدددددى 36

منهددددددا تكدددددداليق االسددددددتب ادك مددددددع القيمددددددة الدفتريددددددة . ال أددددددتع تخصدددددديص أي خسددددددارة انخفدددددداض فددددددي القيمددددددة م تددددددرف بهددددددا  ي 
أصددددل ، بمددددا فددددي  لدددد  الشددددهرة التددددي تشددددكل ًددددزعما مدددد  القيمددددة الدفتريددددة ل سددددتثمار. أددددتع إدراة أي عكددددب لخسددددارة أنخفدددداض 

 إلى الحد ال ي أزيد  في  القيمة القابلة لإلسترداد لإلستثمار الحقما. 36المحاسبة الدولي  القيمة وفقما لم يار
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 مسا مات في شركات زميلة وشركات مشروع مشتر  )تتمةك

إسدددددتثمار ا عددددد  كونددددد  شدددددركة زميلدددددة أو توقدددددق المنشدددددأة إسدددددتخدام طريقدددددة حقدددددوق الملكيدددددة مددددد  التددددداريخ الددددد ي أتوقدددددق فيددددد  
مشددددروع مشدددددتر  أو فددددي حدددددال تددددع تصدددددنيق اإلسددددتثمار كإسدددددتثمار محددددتفت بددددد  لغددددرض البيدددددع. وإ ا كانددددت الحصدددددة المحدددددتفت 
ددددد مددددالي، أنبغددددي أن تقدددديب المنشددددأة  بهددددا فددددي المنشددددأة الزميلددددة السددددابقة أو المشددددروع المشددددتر  السددددابق و ددددو عبددددارة عدددد  مًو

ال ادلددددة. وت تبددددر القيمددددة ال ادلددددة للحصددددة المحددددتفت بهددددا  ددددي قيمتهددددا ال ادلددددة عنددددد اإلعتددددراف الحصددددة المحددددتفت بهددددا بالقيمددددة 
. وينبغدددددي أن ت تدددددرف المنشدددددأة فدددددي بيدددددان ا ربددددداح أو 9م يدددددار الددددددولي للتقدددددارير الماليدددددة لالمبددددددئي بهدددددا كأصدددددل مدددددالي وفقدددددام ل

 اد حصددددددة  ًزئيددددددة فددددددي المنشددددددأة الخسددددددائر بددددددأي فددددددرق بددددددي  القيمددددددة ال ادلددددددة للحصددددددة المحددددددتفت بهددددددا وأي أربدددددداح مدددددد  إسددددددتب 
الزميلددددة أو المشددددروع المشددددتر  والمبلددددغ المسددددتل فددددي اإلسددددتثمار فددددي تدددداريخ وقددددق إسددددتخدام طريقددددة حقددددوق الملكيددددة. عندددددما 
توقددددق المنشددددأة مدددد  إسددددتخدام طريقددددة حقددددوق الملكيددددة، أنبغددددي أن تقددددوم المنشددددأة بددددا عتراف فددددي ًميددددع المبددددالغ المسددددتلة فددددي 

دددديطل  اإلسددددتناد إليدددد  فددددي بنددددود الدددددخل الشددددامل ا خددددرى  فيمددددا أت لددددق بدددد ل  اإلسددددتثمار وعلددددى نفددددب ا سدددداس الدددد ي كددددان س 
  حال تصرفت التهة المستثمر بها بشكل مباشر با صول أو اإللتزامات  ات ال  قة.

 
عندددددددما تخفددددددض المتموعددددددة حصددددددتها فددددددي شددددددركة زميلددددددة أو مشددددددروع مشددددددتر  ولكدددددد  المتموعددددددة تواصددددددل اسددددددتخدام طريقددددددة 

ت يددددد المتموعددددة تصددددنيق الددددربح أو الخسددددارة إلددددى نسددددبة الددددربح أو الخسددددارة التددددي تددددع االعتددددراف بهددددا مسددددبقما حقددددوق الملكيددددة ، 
فددددي بنددددود الدددددخل الشددددامل ا خددددرى المت ل قددددة بتخفدددديض الحصددددة إ ا تددددع إعددددادة تصددددنيق  دددد ا الددددربح أو الخسددددارة إلددددى الددددربح 

 أو الخسارة عند إستب اد في ا صول أو االلتزامات  ات الصلة.
 

تت امدددددددل المتموعدددددددة مدددددددع شددددددركة زميلدددددددة أو مشدددددددروع مشدددددددتر  للمتموعدددددددة ، فددددددإن ا ربددددددداح والخسدددددددائر الناتتدددددددة عددددددد   عندددددددما
الم ددددام ت مددددع الشددددركة الزميلدددددة أو المشددددروع المشددددتر  أددددتع االعتدددددراف بهددددا فددددي البيانددددات الماليدددددة الموحدددددة للمتموعددددة فقددددد  

 ا بالمتموعة.في حدود حصص الشركة الزميلة أو المشروع المشتر  ال ي ال ع قة له
 

، بمدددددا فدددددي  لددددد  متطلبدددددات انخفددددداض القيمدددددة ، علدددددى الفوائدددددد طويلدددددة  9تطبدددددق المتموعدددددة الم يدددددار الددددددولي للتقدددددارير الماليدددددة 
ا ًددددددل فددددددي شددددددركة زميلددددددة أو مشددددددروع مشددددددتر  و ال أددددددتع تطبيددددددق طريقددددددة حقددددددوق الملكيددددددة عليدددددد  والتددددددي تشددددددكل ًددددددزعما مدددددد  

 صافي االستثمار في الشركة المستثمر فيها.
 

علدددددددى الفوائدددددددد طويلدددددددة ا ًدددددددل ، ال تأخددددددد   9إ دددددددافة الدددددددي  لددددددد  ، عندددددددد تطبيدددددددق الم يدددددددار الددددددددولي للتقدددددددارير الماليدددددددة رقدددددددع 
ددددد  الم يدددددار المحاسدددددبي الددددددولي  المتموعدددددة فدددددي اإلعتبدددددار الت ددددددأ ت التدددددي أدخلدددددت علدددددى القيمدددددة الدفتريدددددة المطلوبدددددة بمًو

ة مدددددد  تخصددددديص خسددددددائر الشددددددركة المسددددددتثمر فيهددددددا أو طويلددددددة ا ًددددددل الناتتدددددد  فوائدددددد)ت ددددددأ ت علددددددى القيمددددددة الدفتريددددددة ل 28
 ك.28تقييع انخفاض القيمة وفقما لم يار المحاسبة الدولي 

 
 التقارير القطاعية

الطريقددددددة التددددددي أددددددتع إصدددددددار تقددددددارير عنهددددددا إلددددددى الددددددرئيب التنفيدددددد ي صددددددانع القددددددرار  بددددددنفبنتددددددائج القطاعددددددات  عددددددرض أددددددتع
 أداع وتقيدددددددديععدددددددد  توزيددددددددع المددددددددوارد  مسدددددددد وللددددددددرئيب التنفيدددددددد ي ا إنللمتموعددددددددة )"صددددددددانع القددددددددرار التشددددددددغيلي الرئيسددددددددي"ك. 

دددددددوع إلدددددددى إيضددددددداح رقدددددددع )التشدددددددغيلية القطاعدددددددات دددددددى الًر ك مددددددد  البياندددددددات الماليدددددددة الموحددددددددة حيدددددددث تدددددددع عدددددددرض 33. أًر
 .قطاعات تشغيل المتموعة
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  اإلأراداتاالعتراف ب

للمبددالغ الماليددة المسددتلمة أو المسددتحقة و ددي تمثددل المبددالغ المسددتحقة مقابددل السددلع التددي تددع تقدداس اإلأددرادات بالقيمددة ال ادلددة 
توريد ا وتدرة صافية م  الخصومات والمخصصات التتارية وال وائد وأًور الشح  والمبالغ المحصلة نيابةم ع  الغيددر بمددا 

ان قيدداس قيمددة اإلأددرادات بشددكل ي تمددد عليدد ؛ وأن فددي  لدد   ددريبة القيمددة المضددافة. وي تددرف بدداإلأرادات عندددما يكددون باإلمكدد 
يكون باإلمكان تدفق المنافع االقتصددادية المسددتقبلية للمتموعددة؛ وعنددد الوفدداع بم دداأير م ينددة لكددل مدد  أنشددطة المتموعددة وفقددا 

وتفاصدديل كددل لما  و مو ح أدناب. وت تمد في تقدأراتها علددى النتددائج السددابقة مددع ا خدد  فددي الحسددبان نددوع ال ميددل والم املددة 
 إتفاق على حدة.

 
 بيع منتتات الصل 

تقوم المتموعة بتصنيع وبيع متموعة متنوعة م  منتتات الصل  والمنتتات الثانوية. أتع اإلعتددراف بمبي ددات السددلع عندددما 
ولدديب تقددوم المتموعددة بتسددليع المنتتددات إلددى ال ميددل، ويتمتددع ال ميددل بمطلددق الحريددة فددي إختيددار منفدد  وسدد ر بيددع المنتتددات، 

  نا  إلتزام غير مستوف بما أ ثر على قبول ال ميل للمنتتات.
 
أتع التسليع إال ب د شددح  السددلع إلددى الموقددع المحدددد وتحويددل مخدداطر التقددادم والخسددائر إلددى ال ميددل، وإمددا أن يقبددل ال ميددل  ال

 ددوعي علددى اسددتيفاع ًميددع م دداأير المنتتات وفقام ل قد البيع مع إنقضاع أحكام القبول أو أن يكون لدددى المتموعددة دليددل مو 
 القبول.

 
ويددتع قيدداس اإلأددرادات مدد  المبي ددات علددى أسدداس السدد ر المحدددد فددي عقددود البيددع، صددافية مدد  خصددومات المشددتريات بالتملددة 
 التقدأرية وال وائد عند البيع. أددتع اإلسددت انة بددالخبرة المتراكمددة لتقدددأر وترتيدد  الخصددومات والمددردودات. أددتع تقيدديع الخصددومات
علددى مشددتريات التملددة علددى أسدداس المشددتريات السددنوية المتوق ددة. ال ي ددد أي عنصددر مدد  عناصددر التمويددل قددائع حاليددا  ن 

 أوما. 90إلى  30المبي ات تتع بفترة ائتمان لمدة تتراوح م  
 

المسدددتقبلي مدددع .قك وق دددت اتفاقيدددة شدددراع حصدددة مددد  اإلنتددداة خ..، شدددركة قطدددر سدددتيل )ش.م1كمدددا  دددو مبدددي  فدددي اإليضددداح 
منتتددات. أددتع تحدأددد شددرول التسددليع إلددى ال مدد ع فددي متطلبدددات اتفاقيددة شددراع حصددة مدد  اإلنتدداة المسددتقبلي الخاصددة ببيدددع 
الصل . ال أتع االعتراف بأي اأرادات إ ا كانت  نا  شكو  ًو رية فيمددا أت لددق باسددترداد المقابددل المسددتحق أو المرتت ددات 

راف بأي  مة مدأنة عنددد تسددليع السددلع،  ن  دد ب  ددي النقطددة الزمنيددة التددي يكددون فيهددا المقابددل المحتملة م  السلع. ويتع االعت 
 غير مشرول،  ن  يشترل فق  مرور الوقت قبل استحقاق الدف ة.

 
 ا سمدةمنتتات بيع 

البضددائع عندددما تقددوم المتموعددة تقددوم المتموعددة بتصددنيع وبيددع منتتددات اليوريددا وا مونيددا والمي مددي . أددتع االعتددراف بمبي ددات 
د التزام غير مستوفى يمك  أن أ ثر على قبول ال ميل للمنتتددات. أددتع تحدأددد شددرول التسددليع  بتسليع المنتتات لل ميل وال أًو
ددود شددكو  ًو ريددة فيمددا  لل مدد ع فددي متطلبددات الشددراع للمنتتددات الخا دد ة للتنحدديع. ال أددتع االعتددراف بدداإلأراد فددي حالددة ًو

اع البضائع.أت لق باس  ترداد المقابل المستحق أو إمكانية إًر
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 اتالخدمرسوم 
 

الرابع   -عند تقديم الخدمات في المصنع األول  2020يوليو  31يتم االعتراف باإليرادات من رسوم الخدمة حتى 
قطر للبترول إلى أسمدة ، والتي تتكون من مكون ثابت التابع لقافكو عن طريق تحويل الغاز الطبيعي المستلم من 

ومتغير. ستعترف المجموعة بالمعدل السنوي الثابت الذي يجب أن يكون مجموع الجزء الشهري من مصاريف  
التشغيل السنوية لمنشآت المجموعة. يتم االعتراف بهذه اإليرادات بمرور الوقت. يتم االعتراف بهامش صافي  

 لمستمدة من بيع المنتجات ذات الصلة ، بموجب اتفاقيات مبيعات منتجات ، في وقت معين.عائدات المبيعات ا

 
 تكاليق اإلدارة والخدمات

تت لدددددق تكدددددداليق اإلدارة والخدددددددمات بددددددإدارة عمليدددددات إحدددددددى شددددددركاتها التاب ددددددة، بينمددددددا تت لدددددق عمولددددددة الوكالددددددة بددددددإدارة أنشددددددطة 
االعتددددراف بتكدددداليق اإلدارة والخدددددمات فددددي الفتددددرة المحاسددددبية التددددي أددددتع فيهددددا التسددددويق الخاصددددة بددددنفب الشددددركة الزميلددددة. أددددتع 

 تقديع الخدمات.
 

 عقود اإليتار 

 المتموعة كمستأًر
تقددددددوم المتموعددددددة بتقيدددددديع مددددددا إ ا كددددددان ال قددددددد أو يحتددددددوي ال قددددددد علددددددى عقددددددد إيتددددددار ، عنددددددد بدددددددع ال قددددددد. ت تددددددرف المتموعددددددة 

مقابلدددددددة فيمدددددددا أت لدددددددق بتميدددددددع ترتيبدددددددات اإليتدددددددار التدددددددي يكدددددددون فيهدددددددا بأصدددددددل الحدددددددق فدددددددي االسدددددددتخدام والتزامدددددددات اإليتدددددددار ال
فددددة علدددددى أنهددددا عقدددددود إيتددددار مدددددتها  شدددددهرام أو أقددددلك وعقدددددود  12المسددددتأًر ، باسددددتثناع عقدددددود اإليتددددار قصددددديرة ا ًددددل )الم رت

 اإليتددددددار ا صددددددول  ات القيمددددددة المنخفضددددددة. بالنسددددددبة لهدددددد ب ال قددددددود ، تدددددددر  المتموعددددددة مدددددددفوعات اإليتددددددار كمصددددددروفات
تشددددغيل علددددى أسدددداس القسدددد  الثابددددت علددددى مدددددى فتددددرة عقددددد اإليتددددار مددددا لددددع يكدددد  أسدددداس منددددتحع آخددددر أكثددددر تمثددددي  للددددنم  

رة.  الزمني ال ي أتع في  استه   الفوائد االقتصادية م  ا صول المً 
 

تدددداريخ البدددددع ، مخصدددددومة أددددتع قيدددداس التددددزام اإليتددددار مبدددددئيما بالقيمدددددة الحاليددددة لمدددددفوعات اإليتددددار التددددي لددددع أدددددتع دف هددددا فددددي 
باسدددددتخدام السددددد ر الضدددددمني فدددددي عقدددددد اإليتدددددار. إ ا لدددددع يكددددد  باإلمكدددددان تحدأدددددد  ددددد ا الم ددددددل بسدددددهولة ، تسدددددتخدم المتموعدددددة 

 م دل االقتراض اإل افي.
ة في قياس التزام اإليتار على:  تشتمل مدفوعات اإليتار المدًر

 
ا أي حوافز إيتار مستحقة القبض مدفوعات اإليتار الثابت )بما في  ل  المدفوعات الثابتة  •  التو ريةك ، ناقصم
مددددددفوعات اإليتدددددار المتغيدددددرة التدددددي ت تمدددددد علدددددى م شدددددر أو م ددددددل ، أدددددتع قياسدددددها مبددددددئيما باسدددددتخدام الم شدددددر أو السددددد ر  •

 في تاريخ البدع ؛
 المبلغ المتوقع أن أدف   المستأًر بمًو   مانات القيمة المتبقية ؛ •
ا بشكل م قول م  ممارسة الخيارات ؛ وس ر ممارسة خيارات  •  الشراع ، إ ا كان المستأًر متأكدم
 مدفوعات غرامات إنهاع عقد اإليتار ، إ ا كانت مدة اإليتار ت كب ممارسة خيار إنهاع عقد اإليتار. •
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 اإليتار )تتمةك عقود  
 منفصل في بيان المركز المالي.أتع تقديع التزام اإليتار كبند 

 

ددددا عدددد  طريددددق زيدددددادة القيمددددة الدفتريددددة ل كددددب الفائدددددة علددددى التزامددددات اإليتددددار )باسدددددتخدام  أددددتع قيدددداس التددددزام اإليتددددار الحقم
 طريقة الفائدة الف ليةك وع  طريق تخفيض القيمة الدفترية لت كب مدفوعات اإليتار التي تع إًراؤ ا.

 

ودات  ي الصلةك كلما:تقوم المتموعة بإعادة   قياس التزام اإليتار )وإًراع ت دأل مماثل لحق إستخدام المًو
 
 سقيا دةعاإ  مأت  لحالةا ھدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ب فيو  ، راعلشا رخيا سةر مما متقأأ  في رتغأأ   ناھ أو رإلأًاا دةم رتغأأ  مت أك  

 .المراًع ملخصا دلمع دامباستخ راً ةلما رإلأًاا تعاو فدم مخص قي طر  نع رلتأًأ ا ليةؤو مس

بك تتغيددددددددر مدددددددددفوعات اإليتددددددددار بسددددددددب  التغييددددددددرات فددددددددي م شددددددددر أو م دددددددددل أو تغييددددددددر فددددددددي المدددددددددفوعات المتوق ددددددددة 
دددددد  قيمددددددة الخددددددردة المتبقيددددددة ، وفددددددي  دددددد ب الحدددددداالت أددددددتع إعددددددادة قيدددددداس التددددددزام اإليتددددددار عدددددد  طريددددددق خصددددددع  بمًو

سددددددب  مدددددددفوعات اإليتددددددار المراً ددددددة باسددددددتخدام م دددددددل الخصددددددع ا ولددددددي )مددددددا لددددددع تتغيددددددر مدددددددفوعات اإليتددددددار ب 
 التغيير في س ر الفائدة ال ائع ، وفي   ب الحالة أتع استخدام م دل الخصع الم دلك. 

ةك أددددتع ت دددددأل عقددددد اإليتدددددار وال أددددتع حسدددداب ت دددددأل عقدددددد اإليتددددار ك قددددد إيتددددار منفصدددددل ، وفددددي  دددد ب الحالددددة أدددددتع 
 صع مراًع.إعادة قياس التزام اإليتار ع  طريق خصع مدفوعات اإليتار المراً ة باستخدام م دل خ

 
، اعترفددددددددت المتموعددددددددة بت دددددددددأ ت عقددددددددود اإليتددددددددار التددددددددي نددددددددتج عنهددددددددا تخفدددددددديض حددددددددق اسددددددددتخدام  2020 سددددددددنةخدددددددد ل 

ودات ومطلوبات اإليتار بمبلغ   مليون ريال قطري على التوالي. 12.5مليون ريال قطري و  11.98المًو
 

وال مدددددددر اإلنتددددددداًي لوصدددددددل مددددددددة اإليتدددددددار   بدددددددي قصدددددددر ا فتدددددددرة الأدددددددتع إسدددددددته   أصدددددددول حدددددددق االسدددددددتخدام علدددددددى مددددددددى 
ا ساسددددي. إ ا كددددان عقددددد اإليتددددار أنقددددل ملكيددددة ا صددددل ا ساسددددي أو تكلفددددة حددددق اسددددتخدام ا صددددل ي كددددب أن المتموعددددة 
تتوقدددددع ممارسدددددة خيدددددار الشدددددراع ، فدددددإن قيمدددددة حدددددق االسددددددتخدام  ات الصدددددلة أدددددتع إسدددددته كها علدددددى مددددددى ال مدددددر اإلنتدددددداًي 

 بدع عقد اإليتار.لوصل ا ساسي. . أبدأ االسته   في تاريخ 
 

  أصل الحق في اإلستخدام ي رض ببند منفصل في بيان المركز المالي.
 

رقدددددع  لتحدأدددددد مدددددا إ ا كدددددان أحدددددد أصدددددول حدددددق االسدددددتخدام قدددددد انخفضدددددت  36تطبدددددق المتموعدددددة م يدددددار المحاسدددددبة الددددددولي 
 "الممتلكات و اآلالت والم دات".قيمت  وحسابات خسارة انخفاض القيمة المحددة كما  و مو ح في سياسة 

 

ال أددددددتع تضددددددمي  اإليتددددددارات المتغيددددددرة التددددددي ال ت تمددددددد علددددددى م شددددددر أو م دددددددل فددددددي قيدددددداس التددددددزام اإليتددددددار وأصددددددل حددددددق  
االسددددتخدام. أددددتع إدراة المدددددفوعات  ات الصددددلة كمصددددروف فددددي الفتددددرة التددددي يحددددد  فيهددددا الحددددد  أو الشددددرل الدددد ي أدددد دي 

 في بند "نفقات أخرى" في بيان الربح أو الخسارة.إلى   ب المدفوعات ويتع تضمينها 

رة ،  16كوسددددديلة عمليدددددة ، يسدددددمح الم يدددددار الددددددولي للتقدددددارير الماليدددددة رقدددددع  للمسدددددتأًر ب ددددددم فصدددددل المكوندددددات غيدددددر المدددددً 
وبددددددالم مددددد   لددددد  حسددددداب أي عقدددددد إيتدددددار ومكوندددددات غيدددددر اإليتدددددار المرتبطدددددة بددددد  كترتيددددد  واحدددددد. لدددددع تسدددددتخدم المتموعدددددة 

  ملية.  ب الطريقة ال
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 ال م ت ا ًنبية

أددددددتع تسددددددتيل الم ددددددام ت ب مدددددد ت غيددددددر ال ملددددددة الوخيفددددددة  للمتموعددددددة )ال مدددددد ت ا ًنبيددددددة ك بأيسدددددد ار. ويددددددتع االعتددددددراف 
ددددددددودات  بأربدددددددداح وخسددددددددائر صددددددددرف ال مدددددددد ت ا ًنبيددددددددة الناتتددددددددة عدددددددد  تسددددددددوية  دددددددد ب الم ددددددددام ت وعدددددددد  تحويددددددددل المًو
والمطلوبددددددات النقديددددددة المقومددددددة بددددددال م ت ا ًنبيددددددة بأسدددددد ار الصددددددرف فددددددي نهايددددددة السددددددنة فددددددي الددددددربح أو الخسددددددارة. ويددددددتع 
تأًيلهدددددددا فدددددددي حقدددددددوق الملكيدددددددة إ ا كاندددددددت تت لدددددددق بتحوطدددددددات التددددددددفق النقددددددددي الم  لدددددددة وتحوطدددددددات صدددددددافي االسدددددددتثمار 

 الم  لة أو التي تت لق بتزع م  صافي اإلستثمار في عملية أًنبية.
 
ع عددددرض أربدددداح وخسددددائر صددددرف ال مدددد ت ا ًنبيددددة المت لقددددة بددددالقروض فددددي بيددددان الددددربح أو الخسددددارة الموحددددد  ددددم  أددددت 

بنددددددد تكدددددداليق التمويددددددل. ويددددددتع عددددددرض ًميددددددع أربدددددداح وخسددددددائر صددددددرف ال مدددددد ت ا ًنبيددددددة فددددددي بيددددددان الددددددربح أو الخسددددددارة 
 الموحد على أساس الصافي  م  إأرادات أو مصروفات أخرى.

 
غيددددر النقديددددة التددددي أددددتع قياسددددها بالقيمددددة ال ادلددددة ب ملددددة أًنبيددددة باسددددتخدام أسدددد ار الصددددرف السددددائدة فددددي أددددتع تحويددددل البنددددود 

ددددددودات والمطلوبددددددات المسددددددتلة  تدددددداريخ تحدأددددددد القيمددددددة ال ادلددددددة. ويددددددتع اإلعتددددددراف بفددددددروق تحويددددددل ال مدددددد ت ا ًنبيددددددة للمًو
مثدددددال، أدددددتع اإلعتدددددراف بفدددددروق تحويدددددل بالقيمدددددة ال ادلدددددة و لددددد   دددددم  أربددددداح أو خسدددددائر القيمدددددة ال ادلدددددة. علدددددى سدددددبيل ال

دددددودات والمطلوبدددددات التدددددي لددددديب لهدددددا طبي دددددة نقديدددددة مثدددددل حقدددددوق الملكيدددددة المحدددددتفت بهدددددا بالقيمدددددة  ال مددددد ت ا ًنبيدددددة للمًو
ال ادلددددة مدددد  خدددد ل الددددربح أو الخسددددارة و لدددد   ددددم  الددددربح أو الخسددددارة كتددددزع مدددد  أربدددداح أو خسددددائر القيمددددة ال ادلددددة. أمددددا 

ددددودات فددددروق تحويددددل ال مدددد ت ا ً ددددودات التددددي لدددديب لهددددا طبي ددددة نقديددددة مثددددل حقددددوق الملكيددددة المصددددنفة كمًو نبيددددة للمًو
 مالية متاحة للبيع فيتع االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر. 

 

 ة ا عمال ا دم ان 

أدددددتع احتسددددداب عمليدددددات االسدددددتحوا  علدددددى ا عمدددددال التتاريدددددة باسدددددتخدام طريقدددددة االسدددددتحوا . أدددددتع قيددددداس المقابدددددل المحدددددول 
انددددددماة ا عمدددددال بالقيمدددددة ال ادلدددددة ، والتدددددي أدددددتع احتسدددددابها علدددددى أنهدددددا متمدددددوع القددددديع ال ادلدددددة فدددددي تددددداريخ االسدددددتحوا  فدددددي 

لوصددددددول المحولددددددة مدددددد  قبددددددل المتموعدددددددة ، والمطلوبددددددات التددددددي تكبدددددددتها المتموعدددددددة إلددددددى المددددددالكي  السددددددابقي  للشدددددددركة 
شدددددركة المقتنددددداة. أدددددتع االعتدددددراف بالتكددددداليق المشدددددتراة وحقدددددوق الملكيدددددة صدددددادرة عددددد  المتموعدددددة مقابدددددل السددددديطرة علدددددى ال

المت لقددددددددة باالسددددددددتحوا  بشددددددددكل عددددددددام فددددددددي الددددددددربح أو الخسددددددددارة عنددددددددد تكبددددددددد ا. فددددددددي تدددددددداريخ االقتندددددددداع ، أددددددددتع االعتددددددددراف 
ودات القابلة للتحدأد المقتناة والمطلوبات المفتر ة بقيمتها ال ادلة ، باستثناع ما ألي:  بالمًو

دددددددودات أو المطلوبدددددددات المت لقدددددددة بترتيبدددددددات مزايدددددددا أدددددددتع االعتدددددددراف بأصدددددددول أو التزامدددددددات ال • لدددددددة والمًو ضدددددددريبة المً 
دددددا لم يدددددار المحاسدددددبة الددددددولي رقدددددع  الخددددداص بضدددددرائ  الددددددخل وم يدددددار المحاسدددددبة الددددددولي  12المدددددوخفي  وقياسدددددها وفقم

 على التوالي ؛ 19رقع 

سدددددهع للشدددددركة المقتنددددداة أدددددتع قيددددداس االلتزامدددددات أو أدوات حقدددددوق الملكيدددددة المت لقدددددة بترتيبدددددات الددددددفع علدددددى أسددددداس ا  •
أو ترتيبدددددددات الددددددددفع علدددددددى أسددددددداس ا سدددددددهع المبرمدددددددة للمتموعدددددددة السدددددددتبدال ترتيبدددددددات الددددددددفع علدددددددى أسددددددداس ا سدددددددهع 

 في تاريخ االستحوا  ؛ 2للشركة المشتراة وفقما للم يار الدولي للتقارير المالية 

دددددا للم يدددددار  • الددددددولي للتقدددددارير الماليدددددة رقدددددع  وا صدددددول )أو متموعدددددات االسدددددتب ادك المصدددددنفة كمحدددددتفت بهدددددا للبيدددددع وفقم
 ، أتع قياس ا صول غير المتداولة المحتفت بها للبيع وال مليات المتوقفة وفقما ل ل  الم يا 5
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 اندماة االعمال )تتمةك 

حصة متناسبة م  صافي يمك  قياس الحصص غير المسيطرة التي تمثل حصص ملكية حالية والتي تخول حامليها في 
أصول المنشأة في حالة التصفية مبدئيما إما بالقيمة ال ادلة أو بالحصة النسبية للحصص غير المسيطرة م  المبالغ الم ترف 
بها م  صافي ا صول المحددة للمشترى. أتع اختيار أساس القياس على أساس كل م املة على حدة. أتع قياس ا نواع 

كية غير المسيطرة بالقيمة ال ادلة أو عند االقتضاع على أساس محدد في م يار دولي آخر للتقارير ا خرى م  حقوق المل
 المالية.

 

أتع قياس الشهرة على أنها الزيادة في متموع المقابل المحول ، ومبلغ أي حصص غير مسيطرة في الشركة المشتراة ، 
دتك على صافي تاريخ االستحوا  مبالغ والقيمة ال ادلة لحصة ملكية المشتري المحتفت بها سابقم  ا في الشركة المشتراة )إن ًو

ودات   ا صول القابلة للتحدأد المقتناة والمطلوبات المتكبدة. ب د إعادة التقييع ، إ ا كان صافي مبالغ تاريخ االستحوا  للمًو
مبلغ أي حصص غير مسيطرة في الشركة  القابلة للتحدأد المقتناة والمطلوبات المفتر ة أتتاوز متموع المقابل المحول ، و 

دتك ، أتع االعتراف بالزيادة على الفور  المشتراة والقيمة ال ادلة لحصة المشتري المحتفت بها مسبقما في عملية الشراع )إن ًو
 في الربح أو الخسارة كأرباح شراع صفقة. 

ودات أو مطلوبات ناتتة ع  ترتي  عندما يشتمل المقابل المحول م  قبل المتموعة في عملية دمج ا عمال على  مًو
مقابل طارئ ، أتع قياس المقابل المحتمل بالقيمة ال ادلة في تاريخ االقتناع وإدراً  كتزع م  المقابل المحول في دمج  

 ت ا عمال. أتع ت دأل التغييرات في القيمة ال ادلة للمقابل المحتمل الم  ل لت دأ ت فترة القياس بأثر ًر ي ، مع الت دأ 
المقابلة مقابل الشهرة. ت دأ ت فترة القياس  ي الت دأ ت التي تنشأ م  الم لومات اإل افية التي تع الحصول عليها خ ل  
ودة في  "فترة القياس" )والتي ال يمك  أن تتتاوز سنة واحدة م  تاريخ االستحوا ك حول الحقائق والحروف التي كانت مًو

 تاريخ االستحوا .

 
سبة ال حقة للتغيرات في القيمة ال ادلة للمقابل المحتمل غير الم  ل كت دأ ت لفترة القياس على كيفية تصنيق ت تمد المحا

المقابل المحتمل. المقابل المحتمل المصنق كحقوق ملكية ال ي اد قياس  في تواريخ التقارير ال حقة ويتع المحاسبة ع  
المقابل المحتمل اآلخر بالقيمة ال ادلة في تواريخ التقارير ال حقة مع  تسويت  ال حقة  م  حقوق الملكية. ي اد قياس

 االعتراف بالتغيرات في القيمة ال ادلة في الربح أو الخسارة. 

 
إ ا كاندددددت المحاسدددددبة ا وليدددددة لددددددمج ا عمدددددال غيدددددر مكتملدددددة بحلدددددول نهايدددددة فتدددددرة التقريدددددر التدددددي أدددددتع فيهدددددا الددددددمج ، تقدددددوم 

المبددددددالغ الم قتدددددة للبنددددددود التددددددي لددددددع تكتمددددددل المحاسدددددبة عنهددددددا. أددددددتع ت دددددددأل  دددددد ب المبددددددالغ المتموعدددددة بإعددددددداد تقددددددارير عدددددد  
ودات أو المطلوبددددددات اإل ددددددافية ، لددددددت كب  الم قتددددددة خدددددد ل فتددددددرة القيدددددداس )انحددددددر أعدددددد بك ، أو أددددددتع االعتددددددراف بددددددالمًو

دددددودة فدددددي تددددداريخ  االسدددددتحوا  الم لومدددددات التدأددددددة التدددددي تدددددع الحصدددددول عليهدددددا حدددددول الحقدددددائق والحدددددروف التدددددي كاندددددت مًو
 والتي ، إ ا كانت م روفة ، كانت ست ثر على المبالغ الم ترف بها في  ل  الوقت

 
عند تحقيق اندماة ا عمال على مراحل ، أتع إعادة قياس حصة حقوق الملكية المحتفت بها سابقما للمتموعة في الحيازة  

دت ، في الربح أو الخسارة. المبالغ بالقيمة ال ادلة في تاريخ االستحوا  ويتع االعتراف بالربح أو الخس ارة الناتتة ، إن ًو
الناشئة م  الحصص في الشركة المقتناة قبل تاريخ االستحوا  والتي تع االعتراف بها سابقما في الدخل الشامل اآلخر أتع 

 إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة عندما تكون   ب الم التة مناسبة إ ا تع استب اد تل  الحصة. 
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 الممتلكات واآلالت والم دات

تقددداس الممتلكدددات واالالت والم ددددات بالتكلفدددة التاريخيدددة مطروحدددام منهدددا االسدددته   المتدددراكع و خسدددارة االنخفددداض فدددي القيمدددة 
المسددتحز  عليدد  . أددتع اإلعتددراف  المتراكمددة . تتضددم  التكلفددة التاريخيددة المصددروفات  التددي تنسدد  بشددكل مباشددر إلددي ا صددل 

بالتكدداليق ال حقدددة فددي القيمدددة الدفتريدددة لوصددل أو احتسدددابها كأصدددلي منفصددل، حسدددبما يكددون م ئمدددام، فقددد  عندددما يكدددون مددد  
ح أن تتدفق إلى المتموعة فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكددون باإلمكددان قيدداس تكلفددة البنددد بشددكلي موثددوق بدد .  الم رًّ

ى االعتددراف بالقيمددة الدفتريددة  ي عنصددر مسددتل كأصددل منفصددل عنددد اسددتبدال . أددتع إاإلعتددراف بتميددع تكدداليق الصدديانة ألغدد 
 واإلص ح ا خرى في بيان الربح أو الخسارة الموحد خ ل الفترة المالية التي أتع تكبد ا فيها.

 
ددودات علددى مدددار أعمار ددا اإل نتاًيددة علددى أسدداس طريقددة القسدد  الثابددت و لدد  أددتع احتسدداب االسددته   لتخصدديص تكلفددة المًو

ودات ًا زة ل ستخدام المقصود منها. تتع مراً ة ا عمار اإلنتاًية المقدرة والقيع المتبقية وطرق حساب  عندما تصبح المًو
 االسته   بنهاية كل فترة تقرير مالي مع بيان أثر أي تغييرات في التقدأرات المحتسبة على أساس مستقبلي.

 
ودات  على النحو التالي:و   قد قدرت المتموعة ا عمار اإلنتاًية لكل صنق م  المًو
 

 إيتار ا رض، أأهما أقصر مدةسنة أو  25 -13 المباني
 سنة 25 - 3 آليات وم دات مصانع
 سنوات 10 - 3 أثا  وم دات أخرى 

 
إداريددددددة أو  غددددددراض لددددددع أددددددتع تحدأددددددد ا ب ددددددد أددددددتع إن ال قددددددارات التددددددي تكددددددون قيددددددد اإلنشدددددداع أو التددددددأًير أو  غددددددراض 

إدراًهددددددا بالتكلفددددددة ويطددددددرح منهددددددا أي خسددددددائر انخفدددددداض فددددددي القيمددددددة م تددددددرف بهددددددا. تشددددددتمل التكلفددددددة علددددددى ا ت دددددداب 
ددددددودات الم  لددددددة المرسددددددملة وفقددددددام للسياسددددددة المحاسددددددبية للمتموعددددددة. وتصددددددنق  دددددد ب  المهنيددددددة وتكدددددداليق االقتددددددراض للمًو

وفقددددددا لبنددددددد الممتلكددددددات والمصددددددانع والم دددددددات عنددددددد االنتهدددددداع منهددددددا وحددددددي  تكددددددون  الممتلكددددددات إلددددددى الفئددددددات المناسددددددبة
ددددددودات علددددددى نفددددددب أسدددددداس ال ناصددددددر ا خددددددرى لبنددددددد  ًددددددا زة ل سددددددتخدام المقصددددددود منهددددددا. أبدددددددأ اسددددددته    دددددد ب المًو

ودات ًا زة ل ستخدام المقصود منها.  الممتلكات وا الت والم دات عندما تصبح المًو
 

متكبدددددددة السددددددتبدال أي ًددددددزع مدددددد  بنددددددود الممتلكددددددات وا الت  والم دددددددات التددددددي تددددددتع المحاسددددددبة أددددددتع رسددددددملة النفقددددددات ال
المسددددددتبدل. تددددددتع رسددددددملة النفقددددددات ال حقددددددة ا خددددددرى فقدددددد   للبندددددددعنهددددددا بشددددددكل منفصددددددل ويددددددتع شددددددط  القيمددددددة الدفتريددددددة 

ات المدددددرتب  بهدددددا. عنددددددما تكدددددون  ندددددا  زيدددددادة فدددددي المندددددافع االقتصدددددادية المسدددددتقبلية لبندددددد الممتلكدددددات والمصدددددانع والم دددددد
عندددددددد تكبدددددددد الموحدددددددد ويدددددددتع إدراة ًميدددددددع نفقدددددددات االقتدددددددراض فدددددددي بيدددددددان الدددددددربح أو الخسدددددددارة والددددددددخل الشدددددددامل اآلخدددددددر 

 النفقات. 
 

أدددددددتع إلغددددددداع االعتدددددددراف بدددددددأي بندددددددد مددددددد  بندددددددود الممتلكدددددددات وا الت والم ددددددددات عندددددددد اإلسدددددددتب اد أو عنددددددددما يكدددددددون مددددددد  
سدددددتخدام أو اسدددددتب اد  ددددد ب البندددددود. أدددددتع ا عتدددددرف  بدددددأي ربدددددح أو المتوقدددددع توقدددددق أي مندددددافع اقتصدددددادية مسدددددتقبلية مددددد  ا

خسددددارة ناتتددددة عدددد  إلغدددداع االعتددددراف بأصددددل مددددا )تحسدددد  علددددى أسدددداس الفددددرق بددددي  صددددافي متحصدددد ت البيددددع والقيمددددة 
الدفتريدددددة لوصدددددلك فدددددي بيدددددان الدددددربح أو الخسدددددارة الموحدددددد والددددددخل الشدددددامل اآلخدددددر فدددددي السدددددنة التدددددي أدددددتع فيهدددددا إلغددددداع 

 .االعتراف با صل
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ودات غير المالية   انخفاض قيمة المًو

دددددودات غيدددددر الماليدددددة التدددددي تخضدددددع ل سدددددته   أو اإلطفددددداع لتحيدددددد أي انخفددددداض فدددددي قيمتهدددددا عنددددددما  أدددددتع مراً دددددة المًو
دددددودات غيدددددر الماليدددددة  التدددددي لددددديب لهدددددا يسدددددتدل مددددد  الحدددددروف وا حددددددا  بأنددددد  لددددد  أدددددتع اسدددددترداد قيمتهدددددا الدفتريدددددة. المًو

أعمدددددار محدددددددة ال تخضدددددع لإلطفددددداع ويدددددتع فحصدددددها سدددددنويا لتحدأدددددد االنخفددددداض فدددددي قيمتهدددددا، أو بصدددددورة أكثدددددر تكدددددرارا إ ا 
 تبي  م  ا حدا  أو التغييرات في الحروف بأنها قد تنخفض قيمتها.

 

المقدددددر اسددددترداد ا عدددد   دددد ا ي تددددرف بخسددددارة االنخفدددداض فددددي القيمددددة عندددددما تتتدددداوز القيمددددة الدفتريددددة  صددددل مددددا القيمددددة 
ا صددددل. وت ددددرف القيمددددة القابلددددة ل سددددترداد  صددددل مددددا بأنهددددا القيمددددة ال ادلددددة لوصددددل مخصددددوما منهددددا تكدددداليق البيددددع أو 
دددددودات  دندددددى المسدددددتويات التدددددي  قيمتددددد  المسدددددتخدمة أأهمدددددا أعلدددددى. و غدددددراض تقيددددديع إخفددددداض القيمدددددة، أدددددتع تتميدددددع المًو

تحدأدددددد ا بشدددددكل منفصدددددل والتدددددي ت تبدددددر مسدددددتقلة إلدددددى حدددددد كبيدددددر عددددد  التددددددفقات أندددددتج عنهدددددا تددددددفقات نقديدددددة واردة يمكددددد  
ودات ا خرى )وحدات تكوي  النقدك. ودات ا خرى أو متموعة المًو  النقدية الواردة م  المًو

 
دددددودات غيددددر الماليددددة بخددددد ف الشددددهرة التددددي ت ر دددددت النخفدددداضي فددددي قيمتهدددددا لتحددددري احتمددددال عكدددددب  تددددتع مراً ددددة المًو

 مة بنهاية فترة كل تقرير.االنخفاض في القي 
 

 المخزون 
تددددع  مصدددداريفأددددتع قيدددداس المخددددزون بالتكلفددددة أو بصددددافي القيمددددة القابلددددة للتحقددددق، أأهمددددا أقددددل. التكدددداليق  ددددي عبددددارة عدددد  

 تكبد ا لنقل كل منتج إلى مكان  وحالت  الحالية، و ل  على النحو التالي:
ح المتحر .تكلفة الشراع ب د خصع الحسومات  -مخزون ال •  والخصومات على أساس المتوس  المًر

ح المتحددددددر .  -ا عمددددددال قيددددددد التنفيدددددد  ومخددددددزون المنددددددتج النهددددددائي • وتكدددددداليق اإلنتدددددداة علددددددى أسدددددداس المتوسدددددد  المددددددًر
وتشددددددتمل تكدددددداليق اإلنتدددددداة علددددددى تكدددددداليق المددددددواد المباشددددددرة وال مالددددددة المباشددددددرة والتوزيددددددع المناسدددددد  للنفقددددددات ال امددددددة 

 ة التشغيلية ال ادية.المخصصة على أساس الطاق
 

ويمثددددل صددددافى القيمددددة الممكدددد  تحقيقهددددا سدددد ر البيددددع المقدددددر فددددي مسددددار ا عمددددال ال اديددددة ب ددددد خصددددع تكدددداليق اإلنتدددداز 
 المقدرة والتكاليق المقدرة ال زمة إلتمام عملية البيع.

 
 المحفزات

ددددا منهددددا اإلطفدددداع المتددددراكع وأي انخفدددداض أددددتع تسددددتيل المحفددددزات مبدددددئيما بالتكلفددددة. ب ددددد  لدددد  أددددتع قياسددددها بالتكلفددددة  مطروحم
سدددددددنة. أدددددددتع االحتفدددددددال  12إلدددددددى  1فدددددددي القيمدددددددة. أدددددددتع إطفددددددداع المحفدددددددزات علدددددددى مددددددددى ال مدددددددر اإلنتددددددداًي المقددددددددر مددددددد  

بدددددالمحفزات غيدددددر المسدددددتخدمة فدددددي المصدددددنع  دددددم  المخدددددزون ويدددددتع إخهار دددددا بسددددد ر التكلفدددددة أو صدددددافي القيمدددددة الممكددددد  
 تحقيقها ، أأهما أقل
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 تكاليق االقتراض

دددددودات الم  لدددددة  االقتدددددراضتضددددداف تكددددداليق  ال امدددددة والمحدددددددة، وال ائددددددة مباشدددددرة إلدددددى حيدددددازة أو إنشددددداع أو إنتددددداة المًو
ددددددودات تحتدددددداة بشددددددكل  ددددددروري لفتددددددرة أساسددددددية مدددددد  الوقددددددت لتتهيز ددددددا ل سددددددتخدام المقصددددددود لهددددددا أو  والتددددددي  ددددددي مًو

ودات ل ستخدام المقصود لها أو بي ها.بي ها، إلى  ودات إلى حي  تتهيز المًو  تكلفة تل  المًو
 

 إطددددار فددددي منهددددا التحددددول ويددددتع م  ددددل أصددددل لتمويددددل المتغيددددرة ا سدددد ار  ات القددددروض اسددددتخدام فيدددد  أددددتع الدددد ي الحددددد إلددددى
 الشددددامل الدددددخل فددددي بنددددودال مدددد  الف ددددال بددددالتزع االعتددددراف تددددع ، الفائدددددة أسدددد ار لمخدددداطر النقديددددة للتدددددفقات الف ددددال التحددددول
دددددودات تددددد ثر عنددددددما الخسدددددارة أو الدددددربح إلدددددى تصدددددنيف  إعدددددادة ويدددددتع اآلخدددددر  إلدددددى الخسدددددارة. أو الدددددربح علدددددى الم  لدددددة المًو
 ف ددددال تحددددول خدددد ل مدددد  التحددددول ويددددتع م  ددددل أصددددل لتمويددددل الثابددددت الفائدددددة م دددددل قددددروض اسددددتخدام فيدددد  أددددتع الدددد ي الحددددد
 المحول. الفائدة س ر ت كب المرسملة االقتراض تكاليق فإن ، الفائدة رأس ا لمخاطر ال ادلة للقيمة

 
أدددددتع خصدددددع إأدددددرادات االسدددددتثمار المحققدددددة مددددد  االسدددددتثمار الم قدددددت لقدددددروض محدددددددة ريثمدددددا أدددددتع خصدددددع نفقاتهدددددا لتأ يدددددل 

ودات م  خ ل تكاليق االقتراض المستحقة للرسملة.  المًو
 

ا خددددرى  ددددم  بيددددان الددددربح أو الخسددددارة الموحددددد فددددي الفتددددرة الماليددددة التددددي تحددددد  ويددددتع إدراة ًميددددع تكدددداليق االقتددددراض 
 فيها

 
 قياس القيمة ال ادلة 

لغايدددددات اإلفصدددددداح والقيدددددداس، تقددددددوم المتوعددددددة بتحدأددددددد القيمددددددة ال ادلددددددة لوصددددددل أو للمطلددددددوب عنددددددد القيدددددداس المبدددددددئي أو 
  لبيددددددع أصددددددل أو دف دددددد  للتنددددددازل عدددددد  عنددددددد تدددددداريخ كددددددل تقريددددددر. إن القيمددددددة ال ادلددددددة  ددددددي السدددددد ر الدددددد ي يمكدددددد  إسددددددت م

مطلدددددوب فدددددي م املدددددة نحاميدددددة بدددددي  المشددددداركي  فدددددي السدددددوق فدددددي تددددداريخ القيددددداس ا صدددددلي، بغدددددض النحدددددر عددددد  مدددددا إ ا 
كدددددان يمكددددد  م ححدددددة السددددد ر بشدددددكل مباشدددددر أو أدددددتع تقددددددأرب بإسدددددتخدام تقنيدددددات تقيددددديع أخدددددرى. إن ا سددددداس اإلفترا دددددي 

 حويل مطلوب، تأخ  محّلها داخل: لقياس القيمة ال ادلة لم املة بيع أصل أو ت 

ودات الرئيسي السوق  •  أو المطلوبات، أو للمًو
ودات تنافسيةم  ا كثر السوق  في تدخل رئيسي، سوق  غياب عند •  .المطلوبات أو  للمًو

 
ال بدددددد أن يكدددددون السدددددوق الرئيسدددددي أو ا كثدددددر تنافسددددديةم متاحدددددام للمتموعدددددة. تقددددداس القيمدددددة ال ادلدددددة لوصدددددل أو لمطلدددددوب 
دددددود، علدددددى إفتدددددراض  بنددددداعام علدددددى اإلفترا دددددات التدددددي قدددددد يسدددددتخدمها المشددددداركي  فدددددي السدددددوق عندددددد تسددددد ير أصدددددل أو مًو

 أن المشاركي  في السوق ي ملون لتحقيق أفضل منف ة إقتصادية لهع.
 

أ خدددد  ب ددددي  اإلعتبددددار عندددددد قيدددداس القيمددددة ال ادلددددة  صدددددل غيددددر مددددالي إمكانيددددات المشددددداركي  فددددي السددددوق لخلددددق مندددددافع 
إقتصددددددادية مدددددد  خدددددد ل إسددددددتخدام ا صددددددل للحددددددد ا علددددددى و بأفضددددددل صددددددورة ممكنددددددة أو ببي دددددد  إلددددددى مشددددددار  آخددددددر فددددددي 

 السوق ال ي قد يستخدم  للحد ا على وبأفضل صورة ممكنة.
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 )تتمةكقياس القيمة ال ادلة 
 

تسدددددتخدم المتموعدددددة تقنيدددددات تقيددددديع تتناسددددد  مدددددع الحدددددروف الرا ندددددة والتدددددي تدددددوّفر بياندددددات كافيدددددة لقيددددداس القيمدددددة ال ادلدددددة، 
حيددددث تددددوّفر الحددددد ا علددددى إلسددددتخدام المدددددخ ت  ات الصددددلة التددددي مدددد  الممكدددد  م ححتهددددا، كمددددا وتددددوفر الحددددد ا دنددددى 

 م  إستخدام المدخ ت التي اليمك  م ححتها.  
 

يمدددددة ال ادلدددددة  غدددددراض القيددددداس و/أو اإلفصددددداح فدددددي  ددددد ب البياندددددات الماليدددددة الموحددددددة علدددددى  ددددد ا ا سددددداس أدددددتع تحدأدددددد الق
. 2بإسددددتثناع م ددددام ت الدددددفع علددددى أسدددداس المشدددداركة والتددددي تقددددع  ددددم  نطدددداق الم يددددار الدددددولي للتقددددارير الماليددددة رقددددع 

دددددد  والقياسدددددا 17م دددددام ت التددددددأًير التددددددي تقددددددع  ددددددم  نطددددداق م يددددددار المحاسددددددبة الدددددددولي رقددددددع  ت التددددددي لهددددددا ب ددددددض أًو
التشدددداب  مددددع القيمددددة ال ادلددددة ولكنهددددا ليسددددت بالقيمددددة ال ادلددددة مثددددل صددددافي القيمددددة الممكدددد  تحقيقهددددا فددددي م يددددار المحاسددددبة 

 . 36أو القيمة قيد اإلستخدام في م يار المحاسبة الدولي رقع  2الدولي رقع 
 

ددددددودات والمطلوبددددددات التددددددي سدددددديتع قياسددددددها بالقيمددددددة ال ادلددددددة أو اإلفصدددددداح عنهددددددا فددددددي البيانددددددات الماليددددددة  إن ًميددددددع المًو
الموحدددددة، أددددتع تصددددنيفها حسدددد  التدددددرة فددددي القيمددددة ال ادلددددة بندددداعام علددددى أقددددل مسددددتوى مدددد  المدددددخ ت التو ريددددة لقيدددداس 

 القيمة ال ادلة في متملها، والتي تع وصفها على النحو التالي:

 

تحدد المتموعة فيما إ ا حد  تحوي ت بي  مستويات التدرة م  خ ل إعادة تقييع التصنيفات )بناعام على على أقل  
ودات والمطلوبات التي  مستوى م  المدخ ت التو رية لقياس القيمة ال ادلة في متملهاك في نهاية كل تاريخ تقرير للمًو

 على نحو متكرر في البيانات المالية الموحدة.أتع اإلعتراف بها و ل  
 

 ا دوات المالية

ودات والمطلوبددددددات الماليددددددة فددددددي بيددددددان المركددددددز المددددددالي للمتموعددددددة عندددددددما تصددددددبح المتموعددددددة  أددددددتع اإلعتددددددراف بددددددالمًو
 طرف في المخصصات الت اقدية له ب ا دوات.

 
ددددددددودات والمطلوبددددددددات الماليددددددددة  بالقيمددددددددة ال ادلددددددددة. تكدددددددداليق ال مليددددددددات المرتبطددددددددة مباشددددددددرة أددددددددتع القيدددددددداس المبدددددددددئي للمًو

دددددودات الماليدددددة والمطلوبدددددات الماليدددددة  دددددودات الماليدددددة والمطلوبدددددات الماليدددددة )بخددددد ف المًو باإلسدددددتحواز أو بإصددددددار المًو
ددددددودات الماليددددددة  بالقيمددددددة ال ادلددددددة خدددددد ل الددددددربح والخسددددددارةك أددددددتع إ ددددددافتها أو خصددددددمها مدددددد  القيمددددددة ال ادلددددددة مدددددد  المًو

ددددددودات والمطلوبدددددد  ات الماليددددددة عنددددددد االعتددددددراف المبدددددددئي. تكدددددداليق ال مليددددددات المرتبطددددددة مباشددددددرة باإلسددددددتحواز علددددددى المًو
الماليدددددة والمطلوبدددددات الماليدددددة بالقيمدددددة ال ادلدددددة مددددد  خددددد ل ا ربددددداح والخسدددددائر أدددددتع االعتدددددراف بهدددددا مباشدددددرة فدددددي الدددددربح 

 والخسارة.
 

ة )غير الم ّدلةك  في أسواق نشطة  : 1المستوى  ودات أو مطلوبات مماثلة.ا س ار المدًر  لمًو
تقنيات التقييع  قل مستوى م  المدخ ت التو رية لقياس القيمة ال ادلة  والتي يمك  م ححتها   :  2المستوى 

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
 يمك  م ححتها.تقنيات التقييع  قل مستوى م  المدخ ت التو رية لقياس القيمة ال ادلة  والتي ال  : 3المستوى 
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ودات   )تتمةك الماليةالمًو

دددددودات الماليدددددة التدددددي تدددددتع بشدددددكل اعتيدددددادي أدددددتع االعتدددددراف بهدددددا وإلغددددداع اإلعتدددددراف بهدددددا  ًميدددددع مشدددددتريات ومبي دددددات المًو
علددددددى أسدددددداس تدددددداريخ التدددددددوال. المشددددددتريات والمبي ددددددات التددددددي تددددددتع بشددددددكل اعتيددددددادي  ددددددي مشددددددتريات ومبي ددددددات تتطلدددددد  

ودات المالية خ ل الوقت المقدر لإلصدار م  خ ل السلطة ال  مختصة في السوق. توصيل المًو
 

ددددودات الماليددددة الم تددددرف بهددددا تقدددداس الحقددددا بشددددكل كامددددل إمددددا بالتكلفددددة المطفددددأة أو القيمددددة ال ادلددددة وبحسدددد   ًميددددع المًو
ودات المالية.   تصنيق المًو

 
ودات المالية   تصنييق المًو

 ادوات الدأ  التي تنطبق عليها الشرول التالية أتع قياسها الحقام بالتكلفة المطفأة: 

ودات المالية  • ودات المالية المحتفت بها م  خ ل نمو ة ا عمال ال ي يكون الغرض من  االحتفال بالمًو المًو
 للحصول على التدفقات النقدية الت اقدية و  

ودات المالية تحهر بتواريخ محدد للتدفقات النقدية التي  ي مدفوعات على أصل المبلغ  • الشرول الت اقدية للمًو
 المبلغ المتبقي. وفائدة على أصل

 
 أدوات الدأ  التالية أتع قياسها الحقام بالقيمة ال ادلة م  خ ل الدخل الشامل ا خر: 

ودات المالية المحتفت بها م  خ ل نمو ة ا عمال ال ي يكون الغرض من  كل م  حصل على التدفقات  • المًو
ودات المالية،و    النقدية الت اقدية وبيع   ب المًو

ودات المالية تحهر بتواريخ محدد للتدفقات النقدية التي  ي مدفوعات على أصل المبلغ الشرول الت اق • دية للمًو
 المتبقي ا صلي القائع.

 
ودات المالية ا خرى تقاس الحقام بالقيمة ال ادلة م  خ ل ا رباح أو الخسائر.   بشكل تلقائي، ًميع المًو

 
ددددددددودات الماليددددددددة المشددددددددتراة أو  ات القيمددددددددة اإلئتمانيددددددددة المتدنيددددددددة )مثددددددددل  ددددددددودات الماليددددددددة بخدددددددد ف المًو بالنسددددددددبة للمًو

ددددودات التددددي تددددددنت قيمتهددددا اإلئتمانيدددددة عنددددد االعتددددرف  المبددددددئيك ، فددددإن م ددددددل الفائدددددة الف لددددي  دددددو الم دددددل الددددد ي المًو
يقدددددددوم بشدددددددكل منضدددددددب  بخصدددددددع المقبو دددددددات النقديدددددددة المسدددددددتقبلية المقددددددددرة )بمدددددددا فدددددددي  لددددددد  ًميدددددددع الرسدددددددوم والنقدددددددال 
المدفوعددددددددة أو المسدددددددددتلمة تشدددددددددكل ًدددددددددزعام ال أتتدددددددددزأ مددددددددد  م دددددددددل الفائددددددددددة الف لدددددددددي وتكددددددددداليق الم دددددددددام ت وأقسدددددددددال أو 

ائر االئتمدددددددان المتوق دددددددة ، مددددددد  خددددددد ل ال مدددددددر المتوقدددددددع  داة الددددددددأ  ، أو ، عندددددددد خصدددددددومات أخدددددددرىك بإسدددددددتثناع خسددددددد 
االقتضددددددددداع ، فتدددددددددرة أقصدددددددددر ، إلدددددددددى القيمدددددددددة الدفتريدددددددددة اإلًماليدددددددددة  داة الددددددددددأ  عندددددددددد االعتدددددددددراف المبددددددددددئي. بالنسدددددددددبة 

ددددددودات الماليدددددددة المشدددددددتراة أو  ات القيمددددددة اإلئتمانيدددددددة المتدنيدددددددة  ، أددددددتع إحتسددددددداب م ددددددددل الفائدددددددة الف  لدددددددي الم دددددددّدل للمًو
بخصددددع التدددددفقات النقديددددة المسددددتقبلية المقدددددرة ، بمددددا فددددي  لدددد  خسددددائر اإلئتمددددان المتوق ددددة ، مدددد  التكلفددددة المطفددددأة  داة 

 الدأ  عند االعتراف المبدئي.
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ودات  كتتمة) المالية المًو

 التكلفة المطفأة وطريقة م دل الفائدة الف لي
 

التكلفددددددة المطفددددددأة لوصددددددل المددددددالي  ددددددي المبلددددددغ الدددددد ي أددددددتع عندددددددب قيدددددداس ا صددددددل المددددددالي عنددددددد االعتددددددراف المبدددددددئي إن 
مطروحدددددام منددددد  المبدددددالغ المسدددددتحقة السدددددداد، باإل دددددافة إلدددددى اإلطفددددداع المتدددددراكع بإسدددددتخدام طريقدددددة م ددددددل الفائددددددة الف لدددددي 

خسددددارة. إن القيمدددددة الدفتريدددددة اإلًماليدددددة  إلددددى الفدددددرق بدددددي  المبلددددغ المبددددددئي ومبلدددددغ اإلسدددددتحقاق، مددددع ت ددددددأل أي مخصدددددص
 لوصل المالي  ي التكلفة المطفأة لوصل المالي قبل ت دأل أي مخصص خسارة.

طريقدددددة م ددددددل الفائددددددة الف لدددددي  دددددي طريقدددددة إلحتسددددداب التكلفدددددة المطفدددددأة  داة الددددددأ  وتخصددددديص إأدددددرادات الفوائدددددد خددددد ل 
 الفترة الم نية.

 
 بالتکلفة الحقام  اھقياس مأت  لتيا نأ دلا دوات  لفعليا دةلفائ ا دلمع يقةطدددددددددددددددددددددددددددددددددددر  دامستخإب  التمويدددددددددددددددددددددددددددددددددددل راداتأ إ تثباإ مأت 
دددددودات بالنسدددددبة. اآلخدددددرى  الشدددددامل الددددددخل بندددددود خددددد ل مددددد  ال ادلدددددة وبالقيمدددددة ةفأللما دددددودات بخددددد ف الماليدددددة للمًو  المًو

 الفائددددددة م ددددددل تطبيدددددق خددددد ل مددددد  التمويدددددل إأدددددرادات احتسددددداب أدددددتع المتدنيدددددة، اإلئتمانيدددددة القيمدددددة  ات أو المشدددددتراة  الماليدددددة
دددددودات بإسدددددتثناع المدددددالي، لوصدددددل اإلًماليدددددة الدفتريدددددة القيمدددددة علدددددى الف لدددددي  اإلئتمانيدددددة قيمتهدددددا تددددددنت التدددددي الماليدددددة المًو
ددددودات بالنسددددبةك. أدندددداب)انحددددر  الحقددددام   مدددد  الفوائددددد إأددددرادات إثبددددات أددددتع الحقددددام، اإلئتمانيددددة قيمتهددددا تدددددنت التددددي الماليددددة للمًو
 فتددددرات فددددي اإلئتمددددان، مخدددداطر تحسددددنت إ ا. المددددالي لوصددددل المطفددددأة التكلفددددة علددددى الف لددددي الفائدددددة م دددددل تطبيددددق خدددد ل
 أدددددتع فانددددد  متدنيدددددة قيمدددددة  و المدددددالي ا صدددددل ي دددددد لدددددع بحيدددددث متدنيدددددة، إئتمانيدددددة قيمدددددة  ات ماليدددددة  داة  ال حقدددددة، التقريدددددر
 .المالي لوصل الدفترية القيمة إلًمالي الف لي الفائدة م دل تطبيق طريق ع  الفوائد بإأردات اإلعتراف

 
ددددددودات الماليددددددة  تقددددددوم المتموعددددددة بإثبددددددات إأددددددرادات التمويددددددل  المشددددددتراة أو  ات القيمددددددة اإلئتمانيددددددة المتدنيددددددة،بالنسددددددبة للمًو

مدددددد  خدددددد ل تطبيددددددق م دددددددل الفائدددددددة الف لددددددي الم ددددددّدل لإلئتمددددددان علددددددى التكلفددددددة المطفددددددأة لوصددددددل المددددددالي عنددددددد اإلعتددددددراف 
دددددا  دددددودات الماليدددددة الحقم المبددددددئي. ال ي دددددود اإلحتسددددداب إلدددددى ا سددددداس اإلًمدددددالي حتدددددى إ ا تحسدددددنت مخددددداطر االئتمدددددان للمًو

 الي  و قيمة إئتمانية متدنية.بحيث لع ي د ا صل الم
 

ددددة فددددي بنددددد "اأددددرادات مدددد  الودائددددع قصدددديرة ا ًددددل  أددددتع إثبددددات إأددددرادات التمويددددل فددددي قائمددددة ا ربدددداح أو الخسددددائر و ددددي مدًر
 واالدخار".

 أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة ال ادلة م  خ ل الدخل الشامل اآلخرى 

شدددددكل غيدددددر قابدددددل لإللغددددداع )علدددددى أسددددداس حالدددددة كدددددل أداة علدددددى حددددددةك عندددددد االعتدددددراف المبددددددئي، قدددددد تختدددددار المتموعدددددة ب 
بنددددددود الدددددددخل الشددددددامل اآلخددددددرى. يسددددددمح  لتصددددددنيق اإلسددددددتثمارات فددددددي أداة حقددددددوق الملكيددددددة بالقيمددددددة ال ادلددددددة مدددددد  خدددددد 

بالتصددددددنيق بالقيمددددددة ال ادلددددددة مدددددد  خدددددد ل بنددددددود الدددددددخل الشددددددامل اآلخددددددرى إ ا كددددددان اإلسددددددتثمار فددددددي ا سددددددهع محددددددتفت بدددددد  
 ا كان المقابل المحتمل مدرة بواسطة المشتري عند إندماة ا عمال.للمتاًرة أو إ 
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ودات المالية  )تتمةك المًو

 )تتمةكالتكلفة المطفأة وطريقة م دل الفائدة الف لي
 

 قياسددددددددها أددددددددتع الحقددددددددام . الم املددددددددة تكدددددددداليق إليهددددددددا مضددددددددافام  لةدل اا بالقأمة لملکيةا وق حق أدوات في راتالستثماا سقيا مأت 
ددددة ال ادلددددة القيمددددة فددددي التغييددددرات مدددد  الناشددددئة والخسددددائر ا ربدددداح مددددع ال ادلددددة بالقيمددددة  اآلخددددر الشددددامل الدددددخل فددددي المدًر
 فددددددي المتراكمددددددة الخسددددددائر أو ا ربدددددداح تصددددددنيق أددددددتع ال. إسددددددتثمارات تقيدددددديع إعددددددادة إحتيدددددداطي فددددددي تتمي هددددددا أددددددتع والتددددددي
 .المدورة ا رباح إلى تحويلها أتع بل ا سهع، إستثمارات بيع عند الخسائر أو ا رباح

 
تددددع إثبددددات توزي ددددات ا ربدددداح مدددد   دددد ب اإلسددددتثمارات فددددي أدوات حقددددوق الملكيددددة، فددددي ا ربدددداح أو الخسددددائر وفقددددام للم يددددار 

تثمار. تددددع تضددددمي  توزيددددع . مددددالع تمثددددل توزي ددددات ا ربدددداح إسددددترداد ًددددزع مدددد  تكلفددددة ا سدددد 9الدددددولي للتقددددارير الماليددددة رقددددع 
 .الموحد أخرى" في بيان الربح أو الخسارة –ا رباح  م  "إأرادات تمويل 

 
ودات المالية بالقيمة ال ادلة م  خ ل ا رباح أو الخسائر       المًو

ودات المالية التي ال تفي بشرول القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة ال ادلة م  خ ل بنود الدخل الشامل ا خرى   المًو
 :التحدأد ًو  على. رلخسائ ا أو حبار  ا لخ  نم لةدل اا بالقأمةأع بك أتع قياسها  3)إيضاح أ و

 ما ر،لخسائ أو ا حبار  ا لخ  نم لةدل اا بالقأمة راتکإستثما لملکيةا وق حقأدوات  في راتستثمااإل فتصن  •
بالقيمددددددددددددة ال ادلددددددددددددة مدددددددددددد  خدددددددددددد ل بنددددددددددددود دخددددددددددددل الشددددددددددددامل  ل عماا تًميع نع ناتًة ئةر ال مبالغأو  کةر لشا متق مل

 ك عند االعتراف المبدئي أو ا ولي 3االخرى )أنحر أع ب 
الددددددأ  التدددددي ال تفدددددي بشدددددرول القيددددداس بالتكلفدددددة المطفدددددأة أو بالقيمدددددة ال ادلدددددة مددددد  خددددد ل بندددددود الددددددخل الشدددددامل  أدوات •

مددددد  خددددد ل ا ربددددداح والخسدددددائر. باإل دددددافة  ك أدددددتع تصدددددنيفها بالقيمدددددة ال ادلدددددةبع " أ 2" و "1ايضددددداح " خدددددرن ا خدددددرى )ا
إلددددى  لدددد ، يمكدددد  تصددددنيق أدوات الدددددأ  التددددي تفددددي بم دددداأير التكلفددددة المطفددددأة أو م دددداأير القيمددددة ال ادلددددة مدددد  خدددد ل 
بندددددود الددددددخل الشدددددامل ا خدددددرى وفقدددددام للقيمدددددة ال ادلدددددة مددددد  خددددد ل ا ربددددداح والخسدددددائر عندددددد االعتدددددراف ا ولدددددي إ ا كدددددان 

ل بشددددكل كبيددددر مدددد  عدددددم االتسدددداق فددددي م دددداأير القيدددداس أو االعتددددراف )مددددا يسددددمى "عدددددم  دددد ا التصددددنيق ألغددددي أو يقلدددد 
دددددودات أو المطلوبدددددات أو االعتدددددراف با ربددددداح والخسدددددائر المترتبدددددة  مطابقدددددة الحسدددددابات"ك الددددد ي أنشدددددأ عددددد  قيددددداس المًو

أي أدوات دأددددددد  وفقدددددددام للقيمدددددددة ال ادلدددددددة مددددددد  خددددددد ل االربددددددداح  متموعدددددددةعليهدددددددا علدددددددى أسدددددددب مختلفدددددددة. لدددددددع تحددددددددد ال
 والخسائر. 

 

ودات المالية  تدني قيمة المًو
بتكدددددوي  مخصدددددص لخسدددددائر االئتمدددددان المتوق دددددة مددددد  اإلسدددددتثمارات فدددددي أدوات الددددددأ  التدددددي أدددددتع قياسدددددها  المتوعدددددةتقدددددوم 

اإليتدددددارات المدأندددددة، والددددد مع التتاريدددددة  بالتكلفدددددة المطفدددددأة أو بالقيمدددددة ال ادلدددددة مددددد  خددددد ل بندددددود الددددددخل الشدددددامل ا خدددددرى،
دددددددددودات الت اقديدددددددددة، وكددددددددد ل  عقدددددددددود الضدددددددددمان المدددددددددالي.   في ق ةو لمت ا نالئتماا رخسائ  مبالغ  أ دتح مأت المدأندددددددددة، والمًو

 .لماليةا داة لو ا ولي اإلعتراف  من  نالئتماا طرمخا في راتلتغأ ا سلتعک ري ر تق لک يخر تا
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ودات المالية   )تتمةك   المًو

ودات المالية  )تتمةك تدني قيمة المًو
قدددددوم المتموعدددددة دائمدددددام بددددداإلعتراف بخسدددددائر االئتمدددددان المتوق دددددة علدددددى مددددددى ال مدددددر لإليتدددددارات المدأندددددة والددددد مع التتاريدددددة ت 

دددددددودات الت اقديدددددددة. أدددددددتع تقددددددددأر خسدددددددائر االئتمدددددددان المتوق دددددددة علدددددددى  ددددددد ب  دددددددودات الماليدددددددة باسدددددددتخدام المدأندددددددة والمًو المًو
وتدددددت ئع مدددددع ال وامدددددل الخاصدددددة بالمددددددأني  والحدددددروف  متموعدددددةمصدددددفوفة تسدددددتند إلدددددى الخبدددددرة السدددددابقة لخسدددددارة ائتمدددددان ال

دددد  الحددددالي والمندددداخ وكدددد ل  الحددددروف فددددي تدددداريخ التقريددددر، بمددددا فددددي  لدددد  القيمددددة  اإلقتصددددادية ال امددددة وتقيدددديع كددددل مدددد  التًو
 لحاًة  ل . الزمنية للنقود عندما تقتضي ا

 

 ال مددددددددددر، مدددددددددددى علددددددددددى المتوق ددددددددددة االئتمددددددددددان بخسددددددددددائر االعتددددددددددرافب  کةر لشا ومتق رى، خا لماليةا دوات ا لًميع بالنسبة
 تددددددددددزد لددددددددددع إ ا  لدددددددددد ، ومددددددددددع.  ا ولددددددددددي رافالعت ا  من  نالئتماا طددددددددددرمخا في رةکبأ  دةياز   نددددددددددا  يكددددددددددون  مادعن  وخاصددددددددددة
 مخصدددددص بقيددددداس تقدددددوم متموعدددددةال فدددددإن ا ولدددددي، اإلعتدددددراف منددددد  ملحدددددول بشدددددكل الماليدددددة ا داة  علدددددى اإلئتمدددددان مخددددداطر
 شهرام  12 لمدة المتوق ة االئتمان خسائر يساوي  بمبلغ المالية لوداة  الخسارة

 
 الزيادة التو رية في مخاطر االئتمان

عنددددددد تقيدددددديع مددددددا إ ا كانددددددت مخدددددداطر االئتمددددددان علددددددى ا دوات الماليددددددة قددددددد زادت بشددددددكل ًددددددو ري مندددددد  االعتددددددراف ا ولددددددي، 
بمقارنددددة مخدددداطر حدددددو  عتددددز فددددي ا داة الماليددددة كمددددا فددددي تدددداريخ التقريددددر مددددع مخدددداطر حدددددو  عتددددز  المتموعددددةتقددددوم 

كددددل مدددد  الم لومددددات  المتموعددددةعلددددى ا داة الماليددددة كمددددا فددددي تدددداريخ االعتددددراف ا ولددددي. عنددددد إًددددراع  دددد ا التقيدددديع، ت تبددددر 
لمسدددددتقبلية المتدددددوفرة بددددددون تكلفدددددة أو الكميدددددة والنوعيدددددة م قولدددددة ومدعومدددددة، بمدددددا فدددددي  لددددد  الخبدددددرة التاريخيدددددة والم لومدددددات ا

 ًهد ال داعي لهما.
    

طرفمدددددا فدددددي االلتدددددزام غيدددددر القابدددددل لإللغددددداع  المتموعدددددةبالنسدددددبة ل قدددددود الضدددددمان المدددددالي، ي تبدددددر التددددداريخ الددددد ي تصدددددبح فيددددد  
 ددددو تدددداريخ االعتددددراف المبدددددئي  غددددراض تقيدددديع ا داة الماليددددة بمددددا يخددددص تدددددني القيمددددة. عندددددما أددددتع تقيدددديع مددددا إ ا كاندددددت 

ت تبدددددر  المتموعدددددة ندددددا  زيدددددادة ملحوخدددددة فدددددي مخددددداطر االئتمدددددان منددددد  االعتدددددراف ا ولدددددي ب قدددددود الضدددددمان المدددددالي، فدددددإن 
 .أن المدأ  المحدد قد أتخلق ع  ال قدالتغيرات في المخاطر 

 
تقددددددوم المتموعددددددة بشددددددكل منددددددتحع بمراقبددددددة ف اليددددددة الم دددددداأير المسددددددتخدمة لتحدأددددددد مددددددا إ ا كانددددددت  نددددددا  زيددددددادة كبيددددددرة فددددددي 
مخدددددداطر االئتمددددددان وتقددددددوم بمراً تهددددددا عندددددددما تقتضددددددي الحاًددددددة  لدددددد  لضددددددمان أن تكددددددون الم دددددداأير قددددددادرة علددددددى تحدأددددددد 

 مخاطر االئتمان قبل أن تصبح   ب المبالغ متأخرة.الزيادة التو رية في 
 

تفتددددرض المتموعددددة أن مخدددداطر اإلئتمددددان علددددى ا داة الماليددددة لددددع تددددزداد بشددددكل ًددددو ري مندددد  اإلعتددددراف ا ولددددي فددددي حددددال 
كاندددددت ا داة الماليدددددة مصدددددنفة علدددددى أنهدددددا  ات تددددددني مخددددداطر اإلئتمدددددان منخفضدددددة كمدددددا فدددددي تددددداريخ التقريدددددر. تحددددددد ا داة 

 لى أنها تحتوي على مخاطر إئتمانية منخفضة إ ا:المالية ع

 ك ا داة المالية لدأها مخاطر منخفضة م  التخلق ع  السداد،1)

 ك لدى المقترض قدرة قوية على الوفاع بإلتزامات  المت لقة بالتدفقات النقدية الت اقدية على المدى القري ، و2)
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ودات المالية )تتمةك   المًو

 الزيادة التو رية في مخاطر االئتمان )تتمةك

ك قدددددددد تددددددد دي التغييدددددددرات السدددددددلبية فدددددددي الحدددددددروف اإلقتصدددددددادية والتتاريدددددددة علدددددددى المددددددددى الطويدددددددل، ولكنهدددددددا لددددددد  تقلدددددددل 3)
 بالضرورة، م  قدرة المقترض على الوفاع بإلتزامات  بالتدفقات النقدية الت اقدية.

 

 الت ثر ريف ت 

"ك مددددد  PDتوخدددددق المتموعدددددة نمدددددا ة إحصدددددائية لتحليدددددل البياندددددات التدددددي تدددددع ًم هدددددا وتوليدددددد تقددددددأرات إلحتماليدددددة الت ثدددددر)"
الت ر ددددات مددددع مددددرور الوقددددت. أتضددددم   دددد ا التحليددددل تحدأددددد أي تغييددددرات فددددي م دددددالت التخلددددق عدددد  السددددداد والتغيددددرات 

 غرافية للمتموعة.في عوامل اإلقتصاد الكلي الرئيسية عبر مختلق المناطق الت
 

ودات المالية متدنية االئتمان   المًو
ي تبددددر ا صدددددل المددددالي  ات رصددددديد ائتمدددداني متددددددني القيمددددة عندددددد وقددددوع حدددددد  أو أكثددددر لددددد  تددددأثير سدددددلبي علددددى التددددددفقات 
النقديددددددة المسددددددتقبلية المتوق ددددددة لدددددد ل  ا صددددددل المددددددالي. التددددددي تتضددددددم  اإلثباتددددددات التددددددي تشددددددير إلددددددى أن ا صددددددل المددددددالي 

 كالتالي:

 ص وبات مالية ًو رية للمقرض أو المقترض،   .أ
 ك أع بك؛2خرق لل قد، مثل عدم السداد أو التأخير في السداد  ات رصيد إئتمان متدني القيمة )راًع ) .ب 

المقددددددرض و سدددددددباب اقتصدددددددادية أو ت اقديدددددددة تت لدددددددق بالصددددددد وبة الماليدددددددة للمقتدددددددرض أدددددددتع مدددددددنح المقتدددددددرض امتيددددددداز )أو  .ت 
 اإلستفادة منها م  قبل المقترض،امتيازاتك ال أتع 

د احتمال كبير بأن أدخل المقترض في اإلف س أو إلى إعادة تنحيع مالي أو .    أًو

 .اختفاع سوق نش  له ا ا صل المالي بسب  الص وبات المالية .ة
 

 سياسة الشط 
 بشدددددددط  أصددددددل مدددددددالي عنددددددددما تكدددددددون  نددددددا  م لومدددددددات تشدددددددير إلدددددددى أن الطددددددرف اآلخدددددددر ي ددددددداني مددددددد  المتموعدددددددةتقددددددوم 

 ص وبات مالية وليب  نا  احتمال واق ي للت افي. 
  

 

 القياس واالعتراف بخسائر االئتمان المتوق ة 
ي دددددد قيددددداس خسدددددائر االئتمدددددان المتوق دددددة داللدددددة علدددددى احتمدددددال كبيدددددر فدددددي ال تدددددز عددددد  السدددددداد، والخسدددددارة الم ديدددددة لل تدددددز 

يسددددددتند تقيدددددديع احتمددددددال ال تددددددز والخسددددددارة )بم نددددددى حتددددددع الخسددددددارة إ ا كددددددان  نددددددا  عتددددددزك ومدددددددى عنددددددد حدددددددو  ال تددددددز 
الم ديدددددة لل تدددددز علدددددى بياندددددات تاريخيدددددة م دلدددددة بواسدددددطة م لومدددددات مسدددددتقبلية كمدددددا  دددددو مو دددددح أعددددد ب. أمدددددا فيمدددددا أت لدددددق 
ددددودات فددددي تدددداريخ  ددددودات الماليددددة، فيتمثددددل  لدددد  فددددي القيمددددة الدفتريددددة اإلًماليددددة للمًو بددددالت ثر عنددددد ال تددددز، بالنسددددبة للمًو

ل قدددددددود الضدددددددمان المدددددددالي، يشدددددددمل الت دددددددرض المبلدددددددغ المسدددددددحوب فدددددددي تددددددداريخ التقريدددددددر المدددددددالي،  اإلبددددددد  . امدددددددا بالنسدددددددبة
دددددد   ا إلددددددى التًو باإل ددددددافة إلددددددى أي مبددددددالغ إ ددددددافية أتوقددددددع سددددددحبها فددددددي المسددددددتقبل حسدددددد  تدددددداريخ ال تددددددز المحدددددددد اسددددددتنادم

 لومددددددات المسددددددتقبلية لإلحتياًددددددات التمويليددددددة المسددددددتقبلية المحددددددددة للمدددددددنيي ، وغير ددددددا مدددددد  الم متموعددددددةالتدددددداريخي وفهددددددع ال
  ات الصلة.
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ودات المالية )تتمةك   المًو

 )تتمةكالقياس واالعتراف بخسائر االئتمان المتوق ة 
ددددددودات الماليددددددة، أددددددتع تقدددددددأر خسددددددائر اإلئتمددددددان المتوق ددددددة علددددددى أنهددددددا الفددددددرق بددددددي  ًميددددددع التدددددددفقات النقديددددددة  بالنسددددددبة للمًو

ميدددددع التددددددفقات النقديدددددة التدددددي تتوقدددددع المتموعدددددة اسدددددت مها، مخصدددددومة الت اقديدددددة  المطلوبدددددة إلدددددى المتموعدددددة وفقدددددام لل قدددددد ًو
 بس ر الفائدة الف لي ا صلي.

 
ودات المالية   إلغاع االعتراف بالمًو

بإلغدددداع اإلعتددددراف با صددددل المددددالي فقدددد  عندددددما تنتهددددي الحقددددوق الت اقديددددة للتدددددفقات النقديددددة مدددد  ا صددددل  المتموعددددةتقددددوم 
بنقدددددل  المتموعدددددةأو عنددددددما تقدددددوم بتحويدددددل ا صدددددل وكافدددددة مخددددداطر ومزايدددددا ملكيدددددة االصدددددل إلدددددى كيدددددان آخدددددر. إ ا لدددددع تقدددددع 

ى ا صدددددددل المحدددددددول، فدددددددإن أواالحتفدددددددال بتميدددددددع مخددددددداطر ومزايدددددددا الملكيدددددددة بشدددددددكل وا دددددددح واسدددددددتمرت فدددددددي السددددددديطرة علددددددد 
ت تددددددرف بحصددددددتها المحددددددتفت بهددددددا فددددددي ا صددددددل واإللتددددددزام المددددددرتب  بالمبددددددالغ التددددددي قددددددد تضددددددطر لدددددددف ها. إ ا  المتموعددددددة
ددددددودات الماليددددددة المحولددددددة، تسددددددتمر  المتموعددددددةاحتفحددددددت  فددددددي اإلعتددددددراف  المتموعددددددةبكافددددددة مخدددددداطر ومزايددددددا ملكيددددددة المًو

 ائدات المستلمة.با صل المالي وت ترف ك ل  بالقروض المضمونة لل 
 

دددددودات الماليدددددة المقاسدددددة بالتكلفدددددة المطفدددددأة، أدددددتع إثبدددددات الفدددددرق بدددددي  القيمدددددة الدفتريدددددة  عندددددد الغددددداع اإلعتدددددراف باحددددددى المًو
لوصدددددل والمقابدددددل المسدددددتلع ومبلدددددغ الددددددأ  فدددددي بيدددددان ا ربددددداح أو الخسدددددائر. باإل دددددافة إلدددددى  لددددد ، عندددددد إلغددددداع اإلعتدددددراف 

وفقدددددام للقيمدددددة ال ادلدددددة مددددد  خددددد ل بندددددود الددددددخل الشدددددامل ا خدددددرى، أدددددتع إعدددددادة تصدددددنيق باإلسدددددتثمار فدددددي أداة دأددددد  مصدددددنفة 
 .ا رباح أو الخسائر المتراكمة التي سبق تتمي ها في ملكية احتياطي إعادة تقييع االستثمارات

  
ودات المالية  إلغاع االعتراف بالمًو

وتحويلهددددددا إلددددددى ا ربدددددداح أو الخسددددددائر. وعلددددددى النقدددددديض مدددددد   لدددددد ، عنددددددد الغدددددداع اإلعتددددددراف باإلسددددددتثمار فددددددي أداة حقددددددوق 
عنددددددد االعتددددددراف المبدددددددئي والمقاسددددددة مدددددد  خدددددد ل القيمددددددة ال ادلددددددة مدددددد  خدددددد ل الدددددددخل  المتموعددددددةالملكيددددددة التددددددي أقرتهددددددا 

االسددددتثمارات ال أددددتع إعددددادة تصددددنيفها إلددددى بيددددان الشددددامل، فددددإن ا ربدددداح أو الخسددددائر المتراكمددددة فددددي احتيدددداطي إعددددادة تقيدددديع 
 .ا رباح أو الخسائر، ولك  أتع تحويلها إلى ا رباح المدورة

 
 لمطلوبات الماليةا

أددددتع قيددددداس ًميدددددع المطلوبدددددات الماليدددددة الحقددددام بالتكلفدددددة المطفدددددأة بإسدددددتخدام طريقدددددة الفائدددددة الف الدددددة أو بالقيمدددددة ال ادلدددددة مددددد  
 .خ ل ا رباح أو الخسائر

 
 مطلوبات المالية بالقيمة ال ادلة م  خ ل الربح أو الخسارةال

تدددددددرة المطلوبددددددات الماليددددددة بالقيمددددددة ال ادلددددددة مدددددد  خدددددد ل الددددددربح أو الخسددددددارة بقيمتهددددددا ال ادلددددددة، مددددددع أي أربدددددداح أو خسددددددائر 
الحددددد الدددد ي ال تنشددددأ عدددد  التغيددددرات فددددي القيمددددة ال ادلددددة أددددتع اإلعتددددراف بهددددا فددددي بيددددان ا ربدددداح أو الخسددددائر الموحددددد إلددددى 

تكدددددون فيددددد  ًدددددزعم مددددد  ع قدددددة تحدددددول م يندددددة. يشدددددتمل صدددددافي المكاسددددد  أو الخسدددددائر الم تدددددرف بددددد  فدددددي بيدددددان الدددددربح أو 
 الخسارة الموحد على أي فوائد مدفوعة ع  المطلوبات المالية.
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 المالية )تتمةك   المطلوبات 

للمطلوبدددددات الماليددددددة المحدددددددة بالقيمدددددة ال ادلددددددة مددددد  خدددددد ل بيدددددان ا ربددددداح أو الخسددددددائر، فدددددإن مبلددددددغ ومدددددع  لددددد ، بالنسددددددبة 
التغيددددددر فددددددي القيمددددددة ال ادلددددددة للمطلوبددددددات الماليددددددة والخدددددداص بددددددالتغيرات فددددددي المخدددددداطر االئتمانيددددددة لتلدددددد  المطلوبددددددات أددددددتع 

طر االئتمددددان الناتتددددة عدددد  االلتددددزام إثباتدددد  فددددي الدددددخل الشددددامل اآلخددددر، مددددا لددددع أددددتع االعتددددراف بتددددأثيرات التغيددددر فددددي مخددددا
فددددي بنددددود الدددددخل الشددددامل ا خددددرى مدددد  شددددأنها أن تدددد دي إلددددى حدددددو  أو خلددددل محاسددددبي فددددي المحاسددددبة علددددى ا ربدددداح أو 
الخسدددددائر. أدددددتع االعتدددددراف بدددددالمبلغ المتبقدددددي مددددد  التغيدددددرات فدددددي القيمدددددة ال ادلدددددة للمطلدددددوب المدددددالي فدددددي الدددددربح أو الخسدددددارة. 

ادلدددددة والمنسدددددوبة إلدددددى مخددددداطر ائتمدددددان المطلوبدددددات الماليدددددة الم تدددددرف بهدددددا فدددددي بيدددددان الددددددخل إن التغيدددددرات فدددددي القيمدددددة ال 
الشدددددامل اآلخددددددر ال أدددددتع إعددددددادة تصددددددنيفها الحقدددددام فددددددي ا ربدددددداح أو الخسدددددائر. وبدددددددالم مددددد   لدددددد ، أددددددتع تحويلهدددددا إلددددددى أربدددددداح 

 مدورة عند إلغاع االعتراف باإللتزام أو المطلوب المالي.
 

بالقيمددددددة  المتموعددددددةوالتددددددي تحدددددددد ا  المتموعددددددةى عقددددددود الكفالددددددة الماليددددددة الصددددددادرة عدددددد  تدددددددرة ا ربدددددداح والخسددددددائر علدددددد 
 ال ادلة م  خ ل ا رباح أو الخسائر.

 
 المطلوبات المالية المقاسة الحقام بالتكلفة المطفأة

قياسددددها الحقدددددام ًميددددع المطلوبددددات الماليدددددة التددددي لددددع أدددددتع تصددددنيفها بالقيمدددددة ال ادلددددة مدددد  خددددد ل ا ربدددداح أو الخسددددائر، أدددددتع 
 بالقيمة المطفأة بإستخدام م دل الفائدة الف لي.

 
طريقددددة الفائدددددة الف ليددددة  ددددي طريقددددة لحسدددداب التكلفددددة المطفددددأة لمطلددددوب مددددالي وتخصدددديص مصددددروفات الفائدددددة علددددى مدددددى 

)بمدددددا الفتددددرة  ات الصدددددلة. م ددددددل الفائدددددة الف لدددددي  دددددو السددددد ر الدددد ي يقدددددوم بخصدددددع المددددددفوعات النقديددددة المسدددددتقبلية المقددددددرة 
فددددي  لدددد  ًميددددع الرسددددوم والنقددددال المدفوعددددة أو المسددددتلمة التددددي تشددددكل ًددددزعما ال أتتددددزأ مدددد  م دددددل الفائدددددة الف لددددي وتكدددداليق 
الم ددددددام ت وا قسددددددال أو الخصددددددومات ا خددددددرىك مدددددد  خدددددد ل ال مددددددر المتوقددددددع للمطلددددددوب المددددددالي أو )عنددددددد االقتضدددددداعك 

 فترة أقصر، إلى التكلفة المطفأة لمطلوب مالي
 

الفائددددددة الف لدددددي،  دددددي طريقدددددة إلحتسددددداب التكلفدددددة المطفدددددأة لمطلدددددوب مدددددالي وتخصددددديص مصدددددروفات الفائددددددة  طريقدددددة سددددد ر
علدددددى مددددددى الفتدددددرة  ات الصدددددلة، م ددددددل الفائددددددة الف لدددددي،  دددددو السددددد ر الددددد ي يقدددددوم بخصدددددع المددددددفوعات النقديدددددة المسدددددتقبلية 

 المقدرة )بما في  ل ، ًميع الرسوم أو النقال المدفوعة.
 

 لمطلوبات الماليةإلغاع اإلعتراف با
تقددددددوم المتموعدددددددة بإلغددددددداع اإلعتددددددراف بالمطلوبدددددددات الماليدددددددة فقدددددد  عنددددددددما تنتهدددددددي إلتزامددددددات المتموعدددددددة أو تدددددددع إلغائهدددددددا أو 
إنتهدددددت مددددددة صددددد حيتها، أدددددتع اإلعتدددددراف بدددددالفرق بدددددي  القيمدددددة الدفتريدددددة للمطلوبدددددات الماليدددددة والقيمدددددة المدفوعدددددة فدددددي بيدددددان 

 الربح أو الخسارة.
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 منافع الموخفي 
 

 التزامات قصيرة االًل 
تدددددددرة المطلوبددددددات عدددددد  ا ًددددددور والرواتدددددد ، بمددددددا فددددددي  لدددددد  المنددددددافع غيددددددر النقديددددددة واإلًددددددازات السددددددنوية والمر ددددددية 

الموخفددددون الخدمددددة شددددهرا ب ددددد نهايددددة الفتددددرة التددددي يقدددددم فيهددددا  12المتراكمددددة والمتوقددددع تسددددويتها بشددددكل كامددددل خدددد ل 
 ات ال  قددددة فيمددددا أت لددددق بخدددددمات المددددوخفي  حتددددى نهايددددة فتددددرة التقريددددر ويددددتع قياسددددها بالمبددددالغ المتوقددددع دف هددددا عنددددد 

 تسوية المطلوبات. وتدرة المطلوبات  م   مع دائنة تتارية وأخرى.
 
 منافع ب د التوخيق 

 المحددة.تنف  المتموعة لوائح منافع واشتراكات التقاعد 
 

 اشتراكات التقاعد المحددة كأ 
تقددددوم المتموعددددة بسددددداد االشددددتراكات الخاصددددة بلددددوائح تددددأمي  الم اشددددات التددددي تدددددار بشددددكل عددددام علددددى أسدددداس إلزامددددي. 

 وليب لدى المتموعة أي التزامات أخرى بالسداد ب د سداد االشتراكات. وي ترف باالشتراكات  م  تكلفة 

صدددددددل إلدددددددى القددددددددر الددددددد ي أتددددددداح فيددددددد  المدددددددوخفي  عندددددددد اسدددددددتحقاقها. أدددددددتع االعتدددددددراف باالشدددددددتراكات المدفوعدددددددة مسدددددددبقا كأ
 االسترداد النقدي أو خفض المدفوعات المستقبلية.

 المنافع المحددة كب
 

المندددددافع المحدددددددة  دددددي خطدددددة م اشدددددات وال ت دددددد الئحدددددة اشدددددتراكات محدددددددة. ووفقدددددا لقدددددانون ال مدددددل القطدددددري رقدددددع 
بسدددددددداد مبدددددددالغ للمدددددددوخفي  غيدددددددر القطدددددددريي  عندددددددد تقاعدددددددد ع عدددددددادة علدددددددى  متموعدددددددة، تقدددددددوم ال2004لسدددددددنة  14

 أساس عامل واحد أو أكثر مثل ال مر وعدد سنوات الخدمة والرات .
 

ددددددودة خددددددارة دولددددددة قطددددددر، تقددددددوم المتموعددددددة بتطبيددددددق القددددددواني   بالنسددددددبة للشددددددركات التاب ددددددة والشددددددركات الزميلددددددة المًو
 والتنحيمات الم مول بها في تل  البلدان.

 
يمثل االلتزام الم ترف ب  في بيان المركز المالي الموحد فيما أت لق بمكافأة نهاية الخدمة للموختفي  القيمة الحالية اللتزام   

المنافع المحددة في نهاية فترة التقرير المالي. ويتع احتساب التزام المنافع المحددة سنويا م  قبل اإلدارة باستخدام طريقة 
 ق ة.وحدة االئتمان المتو 

 
ددددددة المسددددددتقبلية  أددددددتع تحدأددددددد القيمددددددة الحاليددددددة اللتزامددددددات المنددددددافع المحددددددددة عدددددد  طريددددددق خصددددددع التدددددددفقات النقديددددددة الخاًر
المقددددددرة وباسدددددتخدام م ددددددل الفائددددددة علدددددى سدددددندات الشدددددركات عاليدددددة التدددددودة والمقومدددددة بال ملدددددة التدددددي ت سددددددد بهدددددا المندددددافع 

دددددود سدددددوق واسددددد ة لهددددد ب السدددددندات، أدددددتع تطبيدددددق  والتدددددي لهدددددا آًدددددال تقدددددارب آًدددددال تلددددد  االلتزامدددددات. وفدددددي حدددددال عددددددم ًو
 أس ار سوق السندات الحكومية.
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 )تتمةك منافع الموخفي 

أددددددددتع االعتددددددددراف بمكاسدددددددد  وخسددددددددائر إعددددددددادة القيدددددددداس الناتتددددددددة عدددددددد  التسددددددددويات والتغييددددددددرات السددددددددابقة فددددددددي االفترا ددددددددات 
ماديدددددة، فدددددي الفتدددددرة التدددددي حددددددثت فيهدددددا ومباشدددددرة فدددددي بندددددود الددددددخل الشدددددامل ا خدددددرى. ويدددددتع االكتواريدددددة، فدددددي حدددددال كاندددددت 

إدراًهدددددا فدددددي ا ربددددداح المددددددورة فدددددي بيدددددان التغيدددددرات فدددددي حقدددددوق الملكيدددددة الموحدددددد وفدددددي بيدددددان المركدددددز المدددددالي الموحدددددد، إن 
دت.  ًو

 
 منافع أخرى قصيرة ا ًل للموخفي 

ة ا ًدددددل علدددددى أسددددداس غيدددددر مخصدددددوم ويدددددتع إدراًهدددددا بالمصدددددروفات أدددددتع قيددددداس االلتزامدددددات عددددد  مندددددافع المدددددوخفي  قصدددددير 
دددد  مكافددددآت نقديددددة قصددددديرة  عنددددد تقددددديع الخدمددددة  ات الصددددلة. ويدددددتع االعتددددراف بددددااللتزام عدددد  المبلددددغ المتوقدددددع سدددددادب بمًو
ا ًددددل إ ا كددددان لدددددى المتموعددددة التددددزام قددددانوني أو اسددددتداللي حددددالي بسددددداد  دددد ا المبلددددغ نتيتددددة للخدمددددة السددددابقة للموخددددق 

 أن يكون باإلمكان قياس   ا االلتزام بشكل ي تمد علي .و 
 

 المخصصات           
 

ت حتسددددددد  المخصصدددددددات عنددددددددما أترتددددددد  علدددددددى المتموعدددددددة التدددددددزام قدددددددانوني أو  دددددددمني حدددددددالي نتيتدددددددة  حددددددددا  سدددددددابقة، 
تقدددددأرب علددددى نحددددو ويكددددون مدددد  المحتمددددل أن يقتضددددي ا مددددر خددددروة مددددوارد لتسددددوية االلتددددزام، ويكددددون مبلددددغ االلتددددزام قددددد تددددع 

 موثوق ب . وال أتع االعتراف بالمخصصات المت لقة بخسائر التشغيل المستقبلية.
 

ددددة فددددي التسددددوية  ددددود عدددددد مدددد  االلتزامددددات المماثلددددة، أددددتع تحدأددددد احتمددددال الحاًددددة إلددددى تدددددفقات نقديددددة خاًر وفددددي حالددددة ًو
 نددددددا  احتمددددددال  ددددددئيل بددددددإًراع تدددددددفق بمراعدددددداة فئددددددة االلتزامددددددات ككددددددل. ويددددددتع االعتددددددراف بالمخصددددددص حتددددددى وإن كددددددان 

ي فيما أت لق بأي بند مدرة في نفب فئة االلتزامات.  خاًر
 

تقددددداس المخصصدددددات بالقيمدددددة الحاليدددددة للنفقدددددات المتوق دددددة لسدددددداد الت هدددددد باسدددددتخدام م ددددددل قبدددددل خصدددددع الضدددددريبة والددددد ي 
عتدددددراف بالزيدددددادة فدددددي المخصدددددص ي كدددددب التقددددددأر السدددددوقي للقيمدددددة الزمنيدددددة للنقدددددود والمخددددداطر المرتبطدددددة بالت هدددددد. ويدددددتع اال

 التي تنشأ بسب  مرور الوقت كمصروفات
 

  ريبة الدخل
 

 أتع تقديع  ريبة الدخل وفقما للوائح  ريبة الدخل في قطر.
 

عندددددد تحدأدددددد االلتدددددزام الضدددددريبي للمتموعدددددة ، فقدددددد تدددددع النحدددددر فدددددي احتمدددددال قبدددددول مصدددددلحة الضدددددرائ  م التدددددات  دددددريبية 
مددددد  المحتمدددددل أن تقبدددددل مصدددددلحة الضدددددرائ  مثدددددل  ددددد ب الم التدددددات الضدددددريبية ، فقدددددد م يندددددة. إ ا تدددددع التوصدددددل إلدددددى أنددددد  

حدددددددت المتموعدددددة االلتدددددزام الضدددددريبي بمدددددا أتوافدددددق مدددددع الم التدددددات الضدددددريبية المسدددددتخدمة أو المخطددددد  السدددددتخدامها فدددددي 
 إقرارات  ريبة الدخل.
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لة   الضريبة المً 
 

لددددددة باسددددددتخدام طريقددددددة االلتددددددزام علددددددى الفددددددروق الم قتددددددة فددددددي تدددددداريخ التقريددددددر بددددددي   أددددددتع تكددددددوي  مخصددددددص للضددددددريبة المً 
ددددد   ددددد ب الطريقدددددة  دددددودات والمطلوبدددددات وقيمهدددددا الدفتريدددددة  غدددددراض إعدددددداد التقدددددارير الماليدددددة. بمًو ا سدددددب الضدددددريبية للمًو

لددددددددة لتميددددددددع الفددددددددروق الم   قتددددددددة الخا دددددددد ة للضددددددددريبة. أددددددددتع االعتددددددددراف ، أددددددددتع االعتددددددددراف بالمطلوبددددددددات الضددددددددريبية المً 
لدددددة لتميدددددع الفدددددروق الم قتدددددة القابلدددددة للخصدددددع وترحيدددددل الخسدددددائر الضدددددريبية غيدددددر المسدددددتخدمة  دددددودات الضدددددرائ  المً  بمًو
ددددا والدددد ي يمكدددد  فددددي مقابلدددد  اسددددتخدام الفددددرق الم قددددت  ، إلددددى الحددددد الدددد ي يحتمددددل أن يكددددون الددددربح الخا ددددع للضددددريبة متاحم

، والدددددد ي أنطبددددددق ٪ 35-10م دددددددل الضددددددريبة  متوسدددددد ائر الضددددددريبية غيددددددر المسددددددتخدمة. القابددددددل للخصددددددع وترحيددددددل الخسدددددد 
لة. ودات ومطلوبات الضريبة المً   على المتموعة ، لقياس مًو

 
لددددة فددددي تدددداريخ كددددل تقريددددر وتخفيضددددها إلددددى الحددددد الدددد ي لددددع ي ددددد  ددددودات الضددددريبية المً  تددددتع مراً ددددة القيمددددة الدفتريددددة للمًو

لدددددة. ي ددددداد تقيددددديع  مددددد  المحتمدددددل تدددددوفر ربدددددح  دددددريبي كدددددافي  للسدددددماح باسدددددتخدام كدددددل أو ًدددددزع مددددد  أصدددددل الضدددددريبة المً 
لددددة غيددددر الم تددددرف بهددددا فدددي تدددداريخ كددددل تقريددددر ويددددتع االعتددددراف بهدددا إلددددى الحددددد الدددد ي يصددددبح مدددد   دددودات الضددددريبة المً  مًو

لة.  المحتمل في  أن ا رباح المستقبلية الخا  ة للضريبة ستسمح باسترداد أصل الضريبة المً 
 

 الصندوق االًتماعيشتراكات ا
 

مددددددد  صدددددددافي الدددددددربح الم ددددددددل الموحدددددددد للسدددددددنة فدددددددي صدددددددندوق دعدددددددع  ٪2.5تقدددددددوم المتموعدددددددة بسدددددددداد اشدددددددتراكات ت دددددددادل 
ا نشددددطة الريا ددددية والثقافيددددة واالًتماعيددددة والخيريددددة. ويددددتع عددددرض  لدددد  فددددي بيددددان التغيددددرات فددددي حقددددوق الملكيددددة كمبلددددغ 

 .2008لسنة  13مخصص م  الربح وفقا للقانون رقع 
 
 توزي ات ا رباح        

أددددتع االعتددددراف بمطلوبددددات توزي ددددات ا ربدددداح لمبلددددغ توزي ددددات ا ربدددداح الم لنددددة، والتددددي تددددع التصددددريح بهددددا بشددددكل مناسدددد  
ولدددع ت ددددد تخضددددع لتقددددأر المتموعددددة، فددددي أو قبدددل نهايددددة فتددددرة التقريدددر ولكدددد  ال أددددتع توزي هدددا فددددي نهايددددة فتدددرة التقريددددر. أددددتع 

 ربددددداح كتحميدددددل مباشدددددر علدددددى ا ربددددداح المددددددورة فدددددي بيدددددان التغيدددددرات فدددددي حقدددددوق الملكيدددددة االعتدددددراف بمطلوبدددددات توزيدددددع ا
 الموحد، مع عرض أي مبالغ غير مسددة  م   مع دائنة تتارية وأخرى في بيان المركز المالي الموحد.

 
 ال ائد على السهع

 أتع حساب ال ائد ا ساسي على السهع الواحد بقسمة:

 المنسوب لمالكي المتموعة ال ادأي الربح أو الخسارة  •
ح ل ددددددد ا سدددددهع ال اديدددددة القائمدددددة خددددد ل السدددددنة الماليدددددة، الم دلدددددة لبندددددود المكافدددددآت فدددددي ا سدددددهع  • علدددددى المتوسددددد  المدددددًر

 ال ادية الصادرة خ ل السنة وباستب اد أسهع الخزينة.
 

ربحيدددددة السدددددهع ا ساسدددددية لتأخددددد  فدددددي ال ائدددددد علدددددى السدددددهع المخفدددددق  دددددو  ا رقدددددام المسدددددتخدمة فدددددي ا ربحل ائدددددد علدددددى 
 عي  اإلعتبار تأثيرات ا سهع ال ادية المحتملة المخففة.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمةك  . 3

 أحدا  ب د تاريخ التقرير 
وإصدار البيانات أتع ت دأل البيانات المالية الموحدة لت كب ا حدا  الواق ة بي  تاريخ التقرير والتاريخ ال ي أتع في  إعتماد 

المالية الموحدة، بشرل تقديع دليل على أن ا و اع كانت قائمة في تاريخ التقرير. أتع اإلفصاح ع  أية أحدا  غير 
 م ّدلة الحقة لنهاية السنة في البيانات المالية الموحدة عندما يكون لها أثر ًو ري.

 
 الهامة والمصادر ا ساسية لتقدأر الش    المحاسبيةالتقدأرات   . 4

 التقدأرات وا حكام الهامة 

  وتقدددددددأراتإن إعدددددداد البيانددددددات الماليدددددة الموحدددددددة وفقدددددام للم دددددداأير الدوليدددددة للتقددددددارير الماليدددددة أتطلدددددد  مددددد  اإلدارة القيددددددام بأحكدددددام  
ددددددددودات والمطلوبدددددددددات واإلأددددددددرادات والمصدددددددددروفات   وإفترا ددددددددات تدددددددد ثر علدددددددددى تطبيددددددددق السياسددددددددات المحاسدددددددددبية ومبددددددددالغ المًو
ددددددودات والمطلوبدددددددات المحتملدددددددة. قددددددد تحهدددددددر أحددددددددا  مسددددددتقبلية والتدددددددي قدددددددد تدددددد دي إلدددددددى أخدددددددت ف   واإلفصدددددداحات عددددددد  المًو

يدددددر فدددددي التقددددددأرات فدددددي البياندددددات الماليدددددة  اإلفترا دددددات التدددددي تدددددع إسدددددتخدامها للوصدددددول إلدددددى التقددددددأرات. تدددددن كب آثدددددار أي تغي 
 الموحدة حيثما تصبح قابلة للتحدأد بشكل م قول. 

 

أددددددتع تقيدددددديع ا حكددددددام والتقدددددددأرات بصددددددورة دوريددددددة، وتسددددددتند إلددددددى الخبددددددرة التاريخيددددددة وعوامددددددل أخددددددرى، بمددددددا فددددددي  لدددددد  توق ددددددات  
 ا حدا  المستقبلية التي ي تقد أنها م قولة في خل   ب الحروف. 

 

 مة ا حكام الها 
عنددددددد تطبيددددددق السياسددددددات المحاسددددددبية للمتموعددددددة، قامددددددت اإلدارة بإتخددددددا  ا حكددددددام التاليددددددة بغددددددض النحددددددر عدددددد  تلدددددد  التددددددى 

ة في البيانات المالية الموحدة:  تتضم  تقدأرات والتى لها أثر ًو ري على المبالغ المدًر

  االداع االحكام المت لقة  بتحدأد الوفاع بالتزامات
دددددددا بددددددداإلأرادات بمدددددددرور الوقدددددددت أثنددددددداع قيامهدددددددا بنقدددددددل مسدددددددتمر للسددددددديطرة علدددددددى السدددددددلع أو ت تدددددددرف المتموعدددددددة  عمومم

الخددددددمات إلدددددى ال مددددد ع. نحدددددرما  ن ال مددددد ع أتلقدددددون ويسدددددتهلكون فدددددي الوقدددددت نفسددددد  المندددددافع المقدمدددددة لهدددددع وأن عمليدددددة 
ددددا االعتددددراف بدددداإلأرادات بندددداعم علددددى مدددددى نقددددل و إ كمددددال نقددددل  كددددل التددددزام نقددددل السدددديطرة تددددتع بمددددرور الوقددددت ، أددددتع أيضم

ب ددددددددي  االعتبددددددددار  طبي ددددددددة  دددددددد ب السددددددددلع  ت اإلدارةأداع. عندددددددددما حددددددددددنا طريقددددددددة قيدددددددداس أوامددددددددر الشددددددددراع  دددددددد ب ، اخدددددددد 
 والخدمات باإل افة إلى طبي ة أدائها.

 
بالنسدددددبة لتحدأدددددد توقيدددددت الوفددددداع بالتزامدددددات ا داع فدددددي نقطدددددة امنيدددددة  محدددددددة ، تنحدددددر المتموعدددددة فدددددي المتطلبدددددات ال امدددددة 

يددددد  اسدددددتخدام ا صدددددل والحصدددددول علدددددى ًميدددددع مناف ددددد  بشدددددكل كبيدددددرك والقائمدددددة التاليدددددة غيدددددر الشددددداملة للسددددديط رة )أي تًو
 :لم شرات نقل السيطرة

 
 الكيان لدي  الحق في الدفع •

 ال ميل لدي  حق قانوني •

 نقل الكيان الحيازة القانونية •

 ال ميل لدي  مخاطر ومكافأت  امة •

 قبول ال ميل ا صل •
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 )تتمةك   التقدأرات المحاسبية الهامة والمصادر ا ساسية لتقدأر الش   . 4

 )تتمةك التقدأرات وا حكام الهامة 
 

عندددددددد إصددددددددار حكمهدددددددا ، نحدددددددرت اإلدارة فدددددددي الم ددددددداأير التفصددددددديلية ل عتدددددددراف بددددددداإلأرادات المنصدددددددوص عليهدددددددا فدددددددي 
إ ا كاندددددت المتموعدددددة قدددددد نقلدددددت السددددديطرة ، وبصدددددفة خاصدددددة مدددددا  15الم يدددددار الددددددولي إلعدددددداد التقدددددارير الماليدددددة رقدددددع 

 على البضائع إلى ال ميل.
 

 

 مصددددد را أو وكدددددي م  بصدددددفتها تت امدددددل المتموعدددددة كاندددددت إ ا  مدددددا االسدددددتنتاة عندددددد اإلدارة قبدددددل مددددد  مهمدددددة أحكدددددام إصددددددار أدددددتع
ددددددا.  ، الرئيسددددددية للم شددددددرات تحلددددددي م  التقيدددددديع أتطلدددددد  المتموعددددددة. فددددددي منفصددددددل إأددددددرادات تدددددددفق لكددددددل التقيدددددديع إًددددددراع أددددددتع رئيسم
 المتموعة: كانت إ ا ما وتحدأدام 

 المخزون. مخاطر م   أي تحمل •
 ؛ لل ميل الخدمات أو السلع توفير ع  الرئيسية المس ولية أتحمل •
 و ؛ ا س ار تحدأد على القدرة لدأها •
 لل ميل. االئتمان مخاطر أتحمل •

 

 البضدددددائع ببيدددددع المرتبطدددددة الهامدددددة والمكافدددددآت للمخددددداطر م ر دددددة المتموعدددددة كاندددددت إ ا مدددددا لتحدأدددددد الم شدددددرات  ددددد ب تسدددددتخدم
 برسددددع ولدددديب ، المتموعددددة بدددد  تحددددتفت التددددي بمخددددزون  تت لددددق بيددددع عمليددددة أي فددددإن ، المثددددال سددددبيل علددددى الخدددددمات. تقددددديع أو

 رئيسي كمصدر ت مل المتموعة أن على قويا م شرا ت د ، البيع
 

 تقييع نمو ة ا عمال 
دددددودات الماليدددددة علدددددى التددددددفقات النقديدددددة مددددد  أصدددددل المبلدددددغ والفائددددددة وعلدددددى اختبدددددار نمدددددو ة ي تمدددددد تصدددددنيق وقيددددد  اس المًو

دددددددا  دددددددودات الماليدددددددة م م ال مدددددددل. تحددددددددد المتموعدددددددة نمدددددددو ة ال مدددددددل وعلدددددددى مسدددددددتوى ي كدددددددب كيفيدددددددة إدارة متموعدددددددات المًو
ا فددددي  لدددد  كيفيددددة لتحقيددددق  دددددف أعمددددال م ددددي . أتضددددم   دددد ا التقيدددديع الحكددددع الدددد ي ي كددددب ًميددددع ا دلددددة  ات الصددددلة بمدددد 

دددددددددودات وكيفيدددددددددة إدارة  ددددددددد ب  دددددددددودات وقيددددددددداس أدائهدددددددددا، والمخددددددددداطر التدددددددددي تددددددددد ثر علدددددددددى أداع المًو تقيددددددددديع أداع  ددددددددد ب المًو
دددددودات. تراقددددد  ال دددددودات وكيدددددق أدددددتع ت دددددويض أو مكافدددددأة مددددددأري  ددددد ب المًو دددددودات الماليدددددة المقاسدددددة  متموعدددددةالمًو المًو

لشددددامل اآلخددددر والتددددي تددددع اسددددتب اد ا قبددددل اسددددتحقاقها لفهددددع سددددب  بالتكلفددددة المطفددددأة أو القيمددددة ال ادلددددة مدددد  خدددد ل الدددددخل ا
ودات  ًلددددد . ت تبدددددر  الدددددتخلص منهدددددا ومدددددا إ ا كاندددددت ا سدددددباب متوافقدددددة مدددددع  ددددددف االعمدددددال التدددددي تدددددع اإلحتفدددددال بدددددالمًو

 لم رفددددة فيمددددا إ ا كددددان نمددددو ة ال مددددل الدددد ي أددددتع االحتفددددال بدددد  متموعددددةالمراقبددددة والمتاب ددددة ًددددزعم مدددد  التقيدددديع المتواصددددل لل
ددددددودات الماليددددددة المتبقيددددددة ال أددددددزال مناسددددددبما وإ ا لددددددع يكدددددد  مناسددددددبام، تقدددددديع إ ا كددددددان  نددددددا  تغييددددددر فددددددي نمددددددو ة ال مددددددل  للمًو

ودات.  وبالتالي تغيرام مستقبليَا في تصنيق تل  المًو
 

 زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان
ددددددودات  12أددددددتع قيدددددداس خسددددددائر اإلئتمددددددان المتوق ددددددة علددددددى مدددددددة  المرحلددددددة ا ولددددددى أو خسددددددائر إئتمددددددان متوق ددددددة شددددددهرام لمًو

دددددودات المرحلدددددة الثانيدددددة أو المرحلدددددة الثالثدددددة. أنتقدددددل ا صدددددل إلدددددى المرحلدددددة الثانيدددددة عنددددددما تزيدددددد  علدددددى مددددددى ال مدددددر لمًو
مددددددا الدددددد ي  9مخددددداطر اإلئتمددددددان بشددددددكل كبيدددددر مندددددد  االعتددددددراف ا ولددددددي. ال يحددددددد الم يددددددار الدددددددولي للتقددددددارير الماليدددددة رقددددددع 

ة فدددددي مخددددداطر االئتمدددددان. فدددددي تقيددددديع مدددددا إ ا كاندددددت مخددددداطر االئتمدددددان لوصدددددل قدددددد زادت بشدددددكل كبيدددددر ي تبدددددر زيدددددادة كبيدددددر 
 في الحسبان الم لومات الكمية والنوعية الم قولة والمدعومة. متموعةتأخ  ال
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 )تتمةكالتقدأرات المحاسبية الهامة والمصادر ا ساسية لتقدأر الش   . 4
 )تتمةك الهامة الحكاما

 التددددددي الكلددددددي االقتصدددددداد عوامددددددل حددددددول والمسددددددتقبلية الحاليددددددة الم لومددددددات لددددددت كب التاريخيددددددة الخسددددددارة م دددددددالت ت دددددددأل أددددددتع
 فدددددي البطالدددددة وم ددددددل المحلدددددي النددددداتج إًمدددددالي المتموعدددددة حدددددددت المدأندددددة. الددددد مع تسدددددوية علدددددى ال مددددد ع قددددددرة علدددددى تددددد ثر

 الخسدددددددارة م ددددددددالت ت ددددددددل وبالتدددددددالي ، الصدددددددلة  ات ال وامدددددددل أكثدددددددر لتكدددددددون  وخددددددددماتها سدددددددل ها فيهدددددددا تبيدددددددع التدددددددي البلددددددددان
 مقابددددددل ٪6.56 بنسددددددبة خسددددددارة بدددددددل المتموعددددددة اعترفددددددت ال وامددددددل.  دددددد ب فددددددي المتوق ددددددة التغييددددددرات علددددددى بندددددداعم  التاريخيددددددة

 المدأنة. ال مع ًميع
 

 تحدأد مدة عقد اإليتار
تخلددددق حدددددافزما اقتصددددداديما عنددددد تحدأدددددد مدددددة عقدددددد اإليتدددددار ، تأخدددد  اإلدارة فدددددي االعتبددددار ًميدددددع الحقدددددائق والحددددروف التدددددي 

لممارسددددددة خيددددددار التمدأددددددد ، أو عدددددددم ممارسددددددة خيددددددار اإلنهدددددداع. أددددددتع تضددددددمي  خيددددددارات التمدأددددددد )أو الفتددددددرات التددددددي تلددددددي 
ا بشددددكل م قددددول أن أددددتع تمدأدددددب )أو لددددع أددددتع  خيددددارات اإلنهدددداعك فقدددد  فددددي مدددددة عقددددد اإليتددددار إ ا كددددان عقددددد اإليتددددار م كدددددم

 إنهائ ك.
 

ة حدددددو  حددددد  مهددددع أو تغييددددر كبيددددر فددددي الحددددروف التددددي تدددد ثر علددددى  دددد ا التقيدددديع والتددددي تددددتع مراً ددددة التقيدددديع فددددي حالدددد 
 تكون  م  سيطرة المستأًر

 

 مبدأ اإلستمرارية
قامددددددت إدارة المتموعددددددة بتقيدددددديع قدددددددرة المتموعددددددة علددددددى اإلسددددددتمرار كمنشددددددأة مسددددددتمرة و ددددددي علددددددى قناعددددددة بددددددأن المتموعددددددة 

المنحدددددور. عددددد وة علدددددى  لددددد ، فدددددإن اإلدارة ليسدددددت علدددددى درايدددددة  لددددددأها المدددددوارد ال زمدددددة لمواصدددددلة ال مدددددل فدددددي المسدددددتقبل
بددددأي شددددكو  ًو ريددددة حددددول قدددددرة المتموعددددة علددددى مواصددددلة مبدددددأ اإلسددددتمرارية. لدددد ل ، أددددتع إعددددداد البيانددددات الماليددددة علددددى 

 أساس مبدأ اإلستمرارية.
 

 تصنيق شركة قطر لتغليق الم ادن  .م.م كشركة زميلة
شركة قطر لتغليق الم ادن  .م.م، مع احتفال الشركة القطرية للصناعات التحويلية  في  ٪50لدى المتموعة حصة بنسبة 

لدى شركة قطر لتغليق الم ادن  .م.م ت يي   ي المتبقية.  يقتضي كل م  النحام ا ساسي واتفاقية المسا م ٪50بنسبة 
ستيل وشركة قطر للصناعات   عضو متلب اإلدارة م  قبل كل شركة.  ويتع اختيار الرئيب بالتناوب بي  شركة قطر

ح عند التصويت، وبالتالي، ال أتع إخهار السيطرة م  قبل المنشأة التي ال ت ي   التحويلية، ويكون للرئيب الصوت المًر
رئيب متلب اإلدارة. وتشترل ا حكام الحالية بالمتلب أن أتع ت يي  الرئيب م  قبل الشركة القطرية للصناعات التحويلية.  

المتموعة أن  على الرغع م  أن الرئيب أتع ت يين  م  قبل الشركة القطرية للصناعات التحويلية في الفترة الحالية  وقد قدرت  
للمتلب، إال أن تناوب الوخيفة يحد م  قدرة المتموعة على ممارسة نفو  ا وبالتالي تقوم بتصنيق حصصها في قطر 

 .ك 3)رقع  كما  و مو ح في إيضاح استخدام طريقة حقوق الملكيةلتغليق الم ادن  .م.م. كشركة زميلة ويتع تستيلها ب 
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 التقدأرات المحاسبية الهامة والمصادر ا ساسية لتقدأر الش  )تتمةك . 4

 )تتمةك الهامة الحكاما

 تصنيق االستثمارات باعتبار ا مشاريع مشتركة 
وخلصددددددت إلددددددى أن الترتيبددددددات المشددددددتركة  ددددددي مشدددددداريع  وكفددددددا  قامددددددت اإلدارة بتقيدددددديع حصددددددص المتموعددددددة فددددددي قددددددابكو 

مشدددددتركة حيدددددث تخضدددددع الكياندددددات لسددددديطرة مشدددددتركة ويكدددددون للشدددددركاع حقدددددوق فدددددي صدددددافي أصدددددول الترتيبدددددات المشدددددتركة. 
فددددي كددددد  االسددددتثماري  ، تتطلددددد  ًميددددع القدددددرارات المت لقدددددة با نشددددطة  ات الصدددددلة موافقددددة مشدددددتركة مدددد  ا طدددددراف التدددددي 

رتيدددد  ، علددددى النحددددو المنصددددوص عليدددد  ت اقددددديما فددددي االتفاقيددددات والنحددددام ا ساسددددي. ومدددد  تددددتحكع بشددددكل ًمدددداعي فددددي الت 
ثددددددع ، فقددددددد اعترفددددددت اإلدارة بهدددددد ب االسددددددتثمارات علددددددى أنهددددددا اسددددددتثمارات فددددددي مشدددددداريع مشددددددتركة وبندددددداعم علددددددى  لدددددد  قامددددددت 

 بمحاسبة   ب االستثمارات وفقما لطريقة حقوق الملكية في   ب البيانات المالية الموحدة.
 

 قييع السيطرة على قافكوت 
، انتهددددددت اتفاقيددددددة المشددددددروع المشددددددتر  بددددددي  يددددددارا والمتموعددددددة. عنددددددد انتهدددددداع اتفاقيددددددة المشددددددروع  2019ديسددددددمبر  31فددددددي 

. أددددتع تحدأددددد ا نشددددطة متموعددددةالمشددددتر  ، يكددددون للمتموعددددة القدددددرة علددددى ت يددددي  وإقالددددة أغلبيددددة أعضدددداع متلددددب إدارة ال
 قبل متلب اإلدارة على أساس أصوات ا غلبية البسيطة.  ات الصلة للكيانات الم كورة أع ب م 

 
 متموعدددددددةتتحقدددددددق السددددددديطرة عنددددددددما تت دددددددرض المتموعدددددددة أو لددددددددأها حقدددددددوق فدددددددي عوائدددددددد متغيدددددددرة مددددددد  مشددددددداركتها مدددددددع ال

 المستثمر فيها. متموعةالمستثمر فيها ولدأها القدرة على التأثير على تل  ال وائد م  خ ل سلطتها على ال
 

 ، تسيطر المتموعة على الشركة المستثمر فيها إ ا وفق  إ ا كان لدى المتموعة: على ًو  التحدأد
 السلطة على الشركة المستثمر فيها ؛ •
 الت رض أو الحقوق في عائدات متغيرة م  مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها ؛ و •
 القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائد ا. •

 

ت يدددددد المتموعدددددة تقيددددديع مدددددا إ ا كاندددددت تسددددديطر علدددددى الشدددددركة المسدددددتثمر فيهدددددا أم ال إ ا كاندددددت الحقدددددائق والحدددددروف تشدددددير 
ددددود تغييددددرات فددددي واحددددد أو أكثددددر مدددد  عناصددددر السدددديطرة الث ثددددة. نحددددرما النتهدددداع اتفاقيددددة المشددددروع المشددددتر  مددددع  إلددددى ًو

 .2020أناأر  1ى قافكو اعتبارما م  المسا ع السابق ، خلصت المتموعة إلى أنها تحتفت بالسيطرة عل
 

. تمدددددت محاسدددددبة المنشدددددأةقامدددددت المتموعدددددة بتصدددددنيق حصدددددتها فدددددي قدددددافكو كشدددددركة تاب دددددة ب دددددد تحقيدددددق السددددديطرة علدددددى 
 االستثمار في قافكو سابقما كمشروع مشتر  باستخدام طريقة محاسبة حقوق الملكية.

 

 التزام إعادة تأ يل الموقع
التاليدددددددة  الشدددددددرول تحققدددددددت إ ا مدددددددا، تقدددددددوم المتموعدددددددة بتقيددددددديع 37الم يدددددددار المحاسدددددددبي الددددددددولي رقدددددددع  متطلبددددددداتوفقدددددددا ل

 ل عتراف بالمخصصات:

 • ما إ ا كان للمتموعة التزام حالي نتيتة لحد  سابق؛

 • احتمال أن تكون  نا  حاًة لتدفق صادر للموارد مشتمل على منافع اقتصادية لتسوية االلتزام؛ و

 باإلمكان تقدأر قيمة   ا االلتزام بشكل موثوق.• أن يكون 
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 )تتمةك الموقع تأ يل إعادة التزام
ر. قدددددددرت  دددددد  عقددددددد إيتددددددار بالسددددددداد مقابددددددل تددددددرميع الموقددددددع حسدددددد  خيددددددار المددددددً  قددددددد تكددددددون المتموعددددددة مطالبددددددة بمًو
ددددح شددددراع الم مددددل مدددد  المتموعددددة بدددددالم مدددد  تددددرميع الموقددددع.   ر، فأندددد  مدددد  ا ًر اإلدارة وبسددددب  الخيددددار الم طددددى للمددددً 

 ول. لع أتع االعتراف بأي مخصص اللتزامات إعادة تأ يل الموقع ل دم تحقق الشر 
 

  ريبة الدخل 

دددددد  أحكددددددام القددددددانون  ك مدددددد  القددددددانون المدددددد كور ، ال تنطبددددددق اإلعفدددددداعات 11) 4، وال سدددددديما المددددددادة  2018لسددددددنة  24بمًو
الضدددددريبية علدددددى حصدددددة ا ربددددداح ال ائددددددة للشدددددركات المملوكدددددة للدولدددددة كليمدددددا أو ًزئيمدددددا ، سدددددواع كاندددددت مملوكدددددة مباشدددددرة أو 

ال مليدددددات البتروليدددددة أو ال املدددددة فدددددي صدددددناعة البتروكيماويدددددات. عددددد وة علدددددى بشدددددكل غيدددددر مباشدددددر ، والتدددددي تشدددددار  فدددددي 
ك مددددد  ال ئحدددددة التنفي يدددددة المصددددداحبة لقدددددانون الضدددددرائ  علدددددى أن اإلعفددددداع الضدددددريبي المتددددداح 12) 2 لددددد  ، تدددددنص المدددددادة 

ة في أسواق رأس المال ال أنطبق على  .كيناتها  للشركات المدًر

)يشددددار إليهددددا  نددددا بمدددد كرة التفددددا عك بددددي  قطددددر للبتددددرول والهيئددددة ال امددددة للضددددرائ  ووزارة قددددت اإلدارة مدددد كرة تفددددا ع موق ددددة 
ددددة فدددددي  الماليددددة. تغطددددي مدددد كرة التفددددا ع التقدددددارير الضددددريبية وآثددددار الدددددفع المطبقددددة علدددددى مكونددددات ب ددددض الشددددركات المدًر

 بورصة قطر.

كات المسددددددا مة ال امددددددة سدددددديتع كمددددددا تددددددنص مدددددد كرة التفددددددا ع علددددددى أن المبددددددالغ الضددددددريبية المسددددددتحقة علددددددى حصددددددة الشددددددر 
تسدددددتيلها فدددددي الددددددفاتر وفدددددي اإلقدددددرارات الضدددددريبية التدددددي سددددديتع تقدددددديمها إلدددددى الهيئدددددة ال امدددددة للضدددددرائ . يتددددد  علدددددى كدددددل 
شددددددركة دفددددددع مبلددددددغ  ددددددريبة الدددددددخل المت لددددددق بحصددددددة أربدددددداح الشددددددركة المسددددددا مة ال امددددددة مباشددددددرة إلددددددى شددددددركة المسددددددا مة 

الضددددرائ  ال امددددة مدددد  خدددد ل الترتيدددد  المحدددددد بددددي  شددددركة المسددددا مة  ال امددددة ، وسدددديتع تسددددوية  دددد ا المبلددددغ مددددع مصددددلحة
 ال امة وقطر للبترول ووزارة المالية بمًو  م كرة التفا ع

، فقددددددددد  2019و  2020ديسدددددددمبر  31وبنددددددداعم عليددددددد   ولغددددددددرض اسدددددددتحقاق االلتددددددددزام الضدددددددريبي للسددددددددنوات المنتهيدددددددة فددددددددي 
لدددددددخل الخا ددددددع للضددددددريبة للمكونددددددات خا دددددد ما للضددددددريبة اعتبددددددرت إدارة الكيانددددددات المكونددددددة للمكونددددددات فددددددي المتموعددددددة ا

 ٪.100بنسبة 

، فقدددددددد تدددددددع تسدددددددتيل أي مبدددددددالغ  دددددددريبية إ دددددددافية تت لدددددددق بالسدددددددنة  2020فبراأدددددددر  4نحدددددددرما لتوقيدددددددع مددددددد كرة التفدددددددا ع فدددددددي 
 ، في الفترة الحالية 2019ديسمبر  31المنتهية في 

 

مدددد  خدددد ل آليددددة التسددددوية المحددددددة فددددي مدددد كرة التفددددا ع  سددددتلت إدارة المتموعددددة المزايددددا الضددددريبية أو المسددددتردة المسددددتلمة
 دددددددم  مصدددددددروف الضدددددددرائ  لتلددددددد  المت لقدددددددة بالشدددددددركات التاب دددددددة و دددددددم  حصدددددددة نتدددددددائج االسدددددددتثمارات فدددددددي الشدددددددركات 
دددددا  لدددددة وفقم الزميلددددة والمشددددداريع المشدددددتركة للمندددددافع المت لقدددددة بتلددددد  الكياندددددات التاب دددددة للمتموعدددددة. . تدددددع ت ددددددأل الضدددددريبة المً 

يل المدددددددفوعات المسددددددتلمة مدددددد  قبددددددل المتموعددددددة مدددددد  المشدددددداريع المشددددددتركة والشددددددركات الزميلددددددة المت لقددددددة أددددددتع تسددددددت .لدددددد ل 
 بالمزايا الضريبية  م  االستثمار في تل  الشركات
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 التقدأرات المحاسبية الهامة والمصادر ا ساسية لتقدأر الش  )تتمةك . 4

 المتوقفة ع  ال ملالممتلكات والم دات  تدني

نحددددددرما للخسددددددائر المسددددددتمرة خدددددد ل الفتددددددرات الما ددددددية فددددددي المبي ددددددات المقدمددددددة لل مدددددد ع الدددددددوليي  ، قامددددددت قطددددددر سددددددتيل 
بإعدددددادة تقيددددديع نمدددددو ة أعمالهدددددا. بنددددداعم علدددددى إعدددددادة التقيددددديع التدددددي تدددددع إًراؤ دددددا ، خلصدددددت المتموعدددددة إلدددددى أنددددد  مددددد  غيدددددر 

الحاليددددة وعوامددددل اقتصددددادية أخددددرى  19د كوفيدددد  المتوقددددع أن تنددددت ا أسدددد ار الصددددل  فددددي سددددوق التصدددددأر بسددددب  ًائحددددة 
إلددددى الحددددد الدددد ي سدددديمك  المتموعددددة مدددد  تحقيددددق أربدددداح مدددد  المبي ددددات إلددددى ال مدددد ع الدددددوليون. ومدددد  ثددددع ، قددددرر متلددددب 

يددددددة لقطددددددر سددددددتيل المبي ددددددات و إدارة قطددددددر سددددددتيل وقددددددق  عدددددد  إنتدددددداة قطددددددر سددددددتيل  خطددددددولأحددددددد  توقيددددددقال مليددددددات الخاًر
مسدددددتدامة. وبنددددداعم عليددددد  ، قامدددددت اإلدارة بتقيددددديع  بشدددددكلحتدددددى تتحسددددد  أسددددد ار الصدددددل  فدددددي السدددددوق الدوليدددددة إلدددددى ال مدددددل 

انخفدددددددداض قيمددددددددة الممتلكددددددددات واآلالت والم دددددددددات خدددددددد ل الفتددددددددرة الحاليددددددددة ممددددددددا أدى إلددددددددى انخفدددددددداض كامددددددددل فددددددددي قيمددددددددة 
 .ال ملالمتوقفة ع  الممتلكات واآلالت والم دات 

 
 والمحاسبة عليها ى كافكوتاريخ االستحوا  عل

 
٪ المتبقيدددددة مددددد  الحقدددددوق غيدددددر المسددددديطرة فدددددي 25، قامدددددت المتموعدددددة بشدددددراع نسدددددبة  19كمدددددا  دددددو مو دددددح فدددددي إيضددددداح 

، و ددددو نفددددب تدددداريخ توقيددددع اتفاقيددددة شددددراع ا سددددهع .  2020سددددبتمبر  30قددددافكو. تددددع تحدأددددد تدددداريخ االسددددتحوا  ليكددددون فددددي 
فدددددي  2020سدددددبتمبر  30٪ فدددددي قدددددافكو للمتموعدددددة اعتبدددددارما مددددد  25تخصددددديص ا ربددددداح المت لقدددددة بحصدددددة لددددد ل  ، سددددديتع 

 19  ب البيانات المالية الموحدة. تمت مناقشة ا حكام المت لقة بمحاسبة   ب الم املة في إيضاح 
 

 2014إلى  2007م   سنوات السابقة الضريبي لل تقيع 
 

مكونددددات المتموعددددة تقييمددددات  ددددريبية للسددددنوات السددددابقة تتطلدددد  مدددد  ، تلقددددت ب ددددض  32كمددددا  ددددو مو ددددح فددددي إيضدددداح 
 دددد ب المكونددددات دفددددع  ددددرائ  وغرامددددات إ ددددافية تت لددددق بحصددددة م دددددل الدددد كاع مدددد  ا ربدددداح فددددي تلدددد  المكونددددات. تدددددر  
ددددة فددددي بورصددددة قطددددر ومسددددا متها فددددي المكونددددات قددددد تددددع إعفاؤ ددددا مدددد  الضددددرائ  ،  المتموعددددة أن أربدددداح الشددددركات المدًر

ددددددا لقددددددوا واإليضدددددداحات المقدمددددددة مدددددد  الهيئددددددة ال امددددددة  2018إلددددددى  2007ني  الضددددددرائ  الم مددددددول بهددددددا السددددددارية مدددددد  وفقم
دددددد دليدددددل علدددددى أنددددد  خددددد ل السدددددنوات  ات الصدددددلة التدددددي تدددددع اسدددددت م التقييمدددددات الخاصدددددة بهدددددا ، كاندددددت  للضدددددرائ . ال أًو

ددددددة خا دددددد ة للضددددددريبة. تشددددددير ًميددددددع ا دلددددددة ا لمتاحددددددة إلددددددى أن الخضددددددوع ا ربدددددداح المت لقددددددة بمكونددددددات الكيانددددددات المدًر
، عنددددددما صددددددرت ال ئحدددددة التنفي يدددددة  2019للضدددددريبة علدددددى  ددددد ب ا سدددددهع مددددد  ا ربددددداح لدددددع يصدددددبح سددددداريما إال فدددددي عدددددام 

ددددددددة ال أنطبددددددددق علددددددددى الشدددددددركات التاب ددددددددة لهددددددددا. قدددددددددمت المكونددددددددات  ونّصدددددددت بو ددددددددوح علددددددددى أن إعفدددددددداع الكياندددددددات المدًر
ددددددا لمتطلبددددددات قددددددانون الضددددددرائ  ، ر  افضددددددة المبلددددددغ الكامددددددل الدددددد ي تطالدددددد  بدددددد  الهيئددددددة ال امددددددة اعترا ددددددات رسددددددمية ، وفقم

ح أكثدددددر مددددد  عدمددددد ك أن تقبدددددل الهيئدددددة ال امدددددة  للضدددددرائ . خلصدددددت اإلدارة إلدددددى أنددددد  مددددد  المحتمدددددل )أي أنددددد  مددددد  المدددددًر
ددددددا عدددددد  التقييمددددددات المسددددددتلمة. بسددددددب  عدددددددم  للضددددددرائ  الم املددددددة الضددددددريبية فددددددي االعتددددددراض ، وبالتددددددالي لددددددع تسددددددتل التزامم

هدددد ب البنددددود الضددددريبية ،  نددددا  احتمددددال أندددد  عنددددد االنتهدددداع مدددد  المسددددائل الضددددريبية المفتوحددددة فددددي تدددداريخ اليقددددي  المددددرتب  ب 
 مستقبلي ، قد تختلق النتيتة النهائية بشكل كبير ع  استنتاة اإلدارة.
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 )تتمةك التقدأرات المحاسبية الهامة والمصادر ا ساسية لتقدأر الش  . 4

 التقدأرات

إن اإلفترا دددددات الرئيسدددددية والمت لقدددددة با حددددددا  المسدددددتقبلة ومصدددددادر الشدددددكو  التقدأريدددددة ا خدددددرى بتددددداريخ المركدددددز المدددددالي 
دددددودات والمطلوبدددددات خددددد ل السدددددنة الماليدددددة  تمثدددددل مخددددداطر  امدددددة قدددددد تددددد دي الدددددى ت ددددددأ ت ًو ريدددددة للقددددديع الدفتريدددددة للمًو

 القادمة والمو حة أدناب. 
 

 تاريخ االستحوا تقييع االستثمار في قافكو في 
 

فدددددي تدددددداريخ إعددددددادة تصددددددنيق االسددددددتثمار فددددددي قددددددافكو كشددددددركة تاب ددددددة ، توقفددددددت المتموعددددددة عدددددد  احتسدددددداب حقددددددوق الملكيددددددة 
 للحصة في أرباح قافكو. أتع إعادة قياس االستثمار في قافكو بالقيمة ال ادلة في تاريخ االستحوا .

 
نمددددددو ة التدددددددفقات النقديددددددة المخصددددددومة. اسددددددتندت الحسددددددابات قامددددددت اإلدارة بتقيدددددديع القيمددددددة ال ادلددددددة ل سددددددتثمار باسددددددتخدام 

 إلى االفترا ات التالية:

 ٪9.6الم دل المرتق  لتكلفة رأس المال:  •

 ٪100إلى  ٪95االستفادة م  الس ة:  •

 8.85ك: مضاعق EBITDAقيمة الم سسة لورباح قبل الفوائد والضرائ  واالسته   واإلطفاع ) •

 ٪2.5م دل النمو لفترة نهاية الخدمة:  •

 سنوات 17التدفقات النقدية المتوق ة على مدى  •
 

سدددددتند االفترا دددددات أعددددد ب إلدددددى أفضدددددل تقددددددأر لدددددإلدارة وأي تغييدددددر فيهدددددا قدددددد أندددددتج عنددددد  مبلدددددغ قابدددددل ل سدددددترداد مختلدددددق 
 ماديما.

 
 القيمة ال ادلة للحصة غير المسيطرة في قافكو وقت االستحوا 

 
ددددة ، علددددى أسدددداس سدددد ر تددددع  تقدددددأر القيمددددة ال ادلددددة للحصددددة غيددددر المسدددديطرة فددددي شددددركة قددددافكو ، و ددددي شددددركة غيددددر مدًر

االسددددتحوا  ا خيددددر للحصددددة غيددددر المسدددديطرة. ت تقددددد اإلدارة أن  دددد ا السدددد ر يمثددددل القيمددددة السددددوقية ال ادلددددة للحصددددة غيدددددر 
 ٪ في قافكو.25المسيطرة البالغة 

 
 ة على قافكوتخصيص س ر الشراع للسيطرة المفتر 

 

ودات والمطلوبدددددددات  عندددددددد تحقيدددددددق السددددددديطرة علدددددددى شدددددددركة تاب دددددددة ، أدددددددتع توزيدددددددع التكلفدددددددة عددددددد  طريدددددددق االعتدددددددراف بدددددددالمًو
والمطلوبددددات الطارئددددة القابلددددة للتحدأددددد المقتندددداة بالقيمددددة ال ادلددددة فددددي التدددداريخ الدددد ي تتحقددددق فيدددد  السدددديطرة. إن تحدأددددد القدددديع 

دددددودات والمطلوبدددددات المقتنددددداة ي ت  مدددددد إلدددددى حدددددد كبيدددددر علدددددى أحكدددددام اإلدارة. إ ا كدددددان مقابدددددل الشدددددراع أتتددددداوز ال ادلدددددة للمًو
القيمدددددة ال ادلدددددة لصدددددافي ا صدددددول المقتنددددداة فإنددددد  أدددددتع االعتدددددراف بدددددالفرق كشدددددهرة. إ ا كدددددان سددددد ر الشدددددراع أقدددددل مددددد  القيمدددددة 

 ال ادلة لوصول المقتناة فإن  أتع االعتراف بالمكاس  في بيان الدخل
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 والمصادر ا ساسية لتقدأر الش  )تتمةك   التقدأرات المحاسبية الهامة  . 4

 )تتمةك   التقدأرات 
 .ةقياس الخسارة في المطلوبات  المحتملة المت لقة بالضمانات المالي 

 

)"شركة صل  ستيل"   عند قياس االلتزامات المحتملة المت لقة بالضمانات المالية التي تقدمها المتموعة لبن  الشركة الزميلة
ودة في  المملكة ال ربية الس وديةك لب ض التسهي ت المقدمة إلى الشركة الزميلة ، نحرت اإلدارة في أحكام وشرول المًو

الضمانات المالية الموق ة مع البنو  لغرض توفير مخصصات كافية  د أي تتاوز  م  قبل الشركة الزميلة. بناعم على 
قد أنتج ع  مثل   ب الحالة لضمان  توفير مخصص مناس      ا االعتبار  استخدمت اإلدارة أفضل تقدأر تتاب أي ت رض

 .في البيانات المالية الموحدة للمتموعة
 

 خصع على مدفوعات اإليتار 
أدددددتع الخصدددددع علدددددى مددددددفوعات اإليتدددددار بإسدددددتخدام م ددددددل اإلقتدددددراض التددددددريتي للمتموعدددددة. عندددددد بددددددع عقدددددد االيتدددددار 

 اإلقتراض التدريتي عند بدع عقد اإليتار.طبقت اإلدارة ا حكام والتقدأرات لتحدأد م دل 
 

 ا عمار اإلنتاًية للممتلكات والمصانع والم دات  
حدددددددت إدارة المتموعدددددة ا عمدددددار اإلنتاًيدددددة التقدأريدددددة والقددددديع المتبقيدددددة للممتلكدددددات والمصدددددانع والم ددددددات لغدددددرض احتسددددداب 

خدددددد  فددددددي االعتبددددددار االسددددددتخدام المتوقددددددع . أددددددتع تحدأددددددد  دددددد ا التقدددددددأر با 3االسددددددته   كمددددددا  ددددددو مبددددددي  باإليضدددددداح رقددددددع 
لوصددددددل والتقددددددادم الف لددددددي والفنددددددي والتتدددددداري. تددددددتع مراً ددددددة ا عمددددددار اإلنتاًيددددددة المقدددددددرة والقدددددديع المتبقيددددددة وطددددددرق حسدددددداب 
االسددددددته   فددددددي تدددددداريخ كدددددددل فتددددددرة تقريددددددر مدددددددالي مددددددع بيددددددان أثدددددددر أي تغييددددددرات فددددددي التقددددددددأرات المحتسددددددبة علددددددى أسددددددداس 

فددددي نهايددددة السددددنة ، إ ا زاد   اإلدارة عدددددم حدددددو  تغييددددرات علددددى  دددد ب التقدددددأرات. مسددددتقبلي. فددددي نهايددددة السددددنة، قدددددرت
٪ مقابدددددل ال مدددددر اإلنتددددداًي الحدددددالي مدددددع بقددددداع ًميدددددع المتغيدددددرات ا خدددددرى ثابتدددددة ، 5ال مدددددر اإلنتددددداًي أو انخفدددددض بنسدددددبة 

 .مليون ريال أعلى أو أقلك 11.9: 2018مليون ريال  ) 12.4 لكان ربح السنة أعلى أو أقل بقيمة
 

٪ مقابدددددل ال مدددددر اإلنتددددداًي الحدددددالي مدددددع بقددددداع ًميدددددع 5، إ ا زاد / انخفدددددض ال مدددددر اإلنتددددداًي بنسدددددبة  سدددددنة فدددددي نهايدددددة ال
: 2019مليددددددون )67,4المتغيددددددرات ا خددددددرى ثابتددددددة ، فددددددإن ربددددددح السددددددنة قددددددد يكددددددون أعلددددددى أو أقددددددل بمقدددددددار ريددددددال قطددددددري. 

 مليون ريال قطري أعلى أو أقلك. 12.4
 

 القابلة للتحقتقدأر صافي قيمة المخزون 
أدددددتع إدراة المخدددددزون بالتكلفدددددة أو بصدددددافي القيمدددددة القابلدددددة للتحقدددددق أأهمدددددا أقدددددل. وعنددددددما يصدددددبح المخدددددزون قدددددديمام أو تالفدددددام، 
أدددددتع تقددددددأر القيمدددددة القابلدددددة للتحقدددددق. أدددددتع  ددددد ا التقددددددأر علدددددى أسددددداس فدددددردي للمخدددددزون علدددددى المبدددددالغ الفرديدددددة الهامدددددة. أمدددددا 

مخدددددددزون الفرديدددددددة غيدددددددر الهامدددددددة ولكنهدددددددا قديمدددددددة أو غيدددددددر صدددددددالحة ل سدددددددتخدام فيدددددددتع تقددددددددأر ا بصدددددددورة ًماعيدددددددة مبدددددددالغ ال
دددددة التقدددددادم وعددددددم الصددددد حية وأي فدددددرق بدددددي  المبدددددالغ المحققدددددة ف ليدددددا  ويحتسددددد  لهدددددا مخصدددددص وفقدددددام لندددددوع المخدددددزون ودًر

 مل الموحد.في فترات مستقبلية والمبالغ المتوق ة سيتع االعتراف بها في بيان الدخل الشا
 

مددددددع ثبددددددات ًميددددددع المتغيددددددرات  ٪5فددددددي نهايددددددة السددددددنة، إ ا ازداد/ انخفددددددض التقدددددددأر المسددددددتخدم مدددددد  قبددددددل اإلدارة بنسددددددبة 
: أعلدددددى أو أقدددددل بقيمدددددة 2019مليدددددون ريدددددال  )18,11ا خدددددرى، فدددددإن ربدددددح السدددددنة سدددددوف أدددددزداد أو أدددددنخفض بمدددددا بقيمدددددة. 

 .مليون ريالك 1.7
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 )تتمةك   التقدأرات 
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة

إن االفترا ددددددات المسددددددتخدمة فدددددددي تحدأددددددد تكدددددداليق التزامدددددددات نهايددددددة الخدمدددددددة للمددددددوخفي  تشددددددتمل علدددددددى م دددددددل الخصدددددددع 
 دددددد ب االفترا ددددددات وم دددددددل حركددددددة المددددددوخفي  وعدددددد وات الرواتدددددد  المسددددددتقبلية المتوق ددددددة.  وسددددددوف أدددددد ثر أي تغييددددددر فددددددي 

 على مبالغ التزامات نهاية الخدمة.
 

 أو ح التدول التالي االفترا ات الرئيسة المستخدمة لتقييع المخصص لمنافع نهاية الخدمة:

 %2.89 -%1.93 م دل الخصع 

 %4.75-%2 م دل نمو الروات 

  %3 الموخفي   م دل حركة 
 

المناسدددددبة فددددددي نهايدددددة كدددددل سددددددنة. ويتددددد  اسددددددتخدام م ددددددل الخصددددددع  ددددد ا فددددددي وتحددددددد المتموعدددددة طريقددددددة م ددددددل الخصددددددع 
تحدأددددددد القيمدددددددة الحاليددددددة للتددددددددفقات النقديدددددددة الصددددددادرة المسدددددددتقبلية التقدأريددددددة والمتوق دددددددة لتسدددددددوية التزامددددددات مكافدددددددآت نهايدددددددة 

 الخدمة للموخفي .
 

، الشدددددركة ا م النهائيدددددة، باإل دددددافة إلدددددى تلقدددددي مندددددافع الم اشدددددات مددددد  صدددددندوق الم اشدددددات الحكدددددومي، فدددددإن قطدددددر للبتدددددرول
علددددددى المددددددوخفي  القطددددددريي . ووفقددددددا لهدددددد ا النحددددددام  2016قامددددددت بتطبيددددددق نحددددددام ًدأددددددد لمكافددددددأة نهايددددددة الخدمددددددة فددددددي عددددددام 

عامددددددا أو أكثددددددر يحصددددددل علددددددى مكافددددددأة مدددددد  دف ددددددة واحدددددددة عنددددددد  20التدأددددددد، فددددددإن أي موخددددددق عمددددددل بالمتموعددددددة لمدددددددة 
عامددددا. ومبدددددأ أن المكافددددأة أبدددددأ  20ات الخدمددددة التددددي تزيددددد عدددد  التقاعددددد أو االسددددتقالة علددددى أسدددداس آخددددر راتدددد  وعدددددد سددددنو 

عامدددددا مدددددد  الخدمددددددة ي ندددددي أن م ادلددددددة حسددددداب المكافددددددأة تتضددددددم  التحميدددددل فددددددي التدددددزع ا خيددددددر مدددددد   20اسدددددتحقاقها ب ددددددد 
المددددددة وبالتدددددالي فدددددإن االسدددددتحقاق يتددددد  أن أدددددتع علدددددى أسددددداس القسددددد  الثابدددددت علدددددى مددددددار الخدمدددددة بأسدددددر ا. ومدددددع  لددددد ، 

عامددددا فقدددد   ددددي التددددي تدددد دي إلددددى مكافددددأة وبالتددددالي فددددإن تحميلهددددا يتدددد  أن أددددتع  20إلددددى أن الخدمددددة ب ددددد  خلصددددت اإلدارة
 وفقا لم ادلة المكافأة، أي: ال أبدأ االستحقاق إال ب د استيفاع ا  لية في الخدمة 

 
 حساب مخصص الخسائر

  
م لومددددددات موثوقددددددة ومدعومددددددة ونوعيددددددة والتددددددي ت تمددددددد  متموعددددددةعنددددددد قيدددددداس خسددددددائر االئتمددددددان المتوق ددددددة، تسددددددتخدم ال

علددددددددى إفترا ددددددددات للحركددددددددة المسددددددددتقبلية للمحركددددددددات اإلقتصددددددددادية وكيفيددددددددة تددددددددأثير  دددددددد ب المحركددددددددات علددددددددى ب ضددددددددها 
 الب ض. تستخدم المتموعة التقدأرات لحساب نس  الخسائر

 
علددددى الفددددرق بددددي  التدددددفقات الخسددددارة الممنوحددددة  ددددي تقدددددأرا للخسددددارة الناتتددددة عدددد  التخلددددق عدددد  السددددداد. ي تمددددد  لدددد  

النقديدددددددة الت اقديدددددددة المسدددددددتحقة والتددددددددفقات التدددددددي أتوقدددددددع المقدددددددرض اسدددددددت مها ، مدددددددع ا خددددددد  فدددددددي االعتبدددددددار التددددددددفقات 
 النقدية م  الضمانات االئتمانية و الت زيزات
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قيمة شركة تاب ة تدني  
، قامت إدارة إحدى الشركات التاب ة للمتموعة بتقييع القيمة الدفترية لمصنع المي مي  باستخدام نمو ة سنةخ ل ال

: التدفقات النقدية المخصومة. استندت الحسابات إلى االفترا ات التالية   
 

ح لتكلفة رأس المال:   •  ٪12المتوس  المًر
 المتوق ة قبل  ريبة الدخل واالسته   واإلطفاع  2024أ  اف أرباح عام  5القيمة النهائية:  •
 IHS و  Argus س ر المنتج: أعلى بي  أس ار السوق المستقلة المتوق ة م   •
 HIS و  Argus أس ار  متوس : المادة س ر •
 

باإلًمدداع وخطيمددا علددى انخفدداض قيمددة ا صددول غيددر المتداولددة  قطددر للمي مددي  بندداعم علددى تقيدديع اإلدارة ، وافددق متلددب إدارة
 مليون. QR. 153بمقدار  قطر للمي مي  لشركة 

 
 قطر للمي مي  شركة االستحوا  على 

 
٪ مدددددد  حصددددددة الملكيددددددة المتبقيددددددة مدددددد  قطددددددر للبتددددددرول. وافددددددق متلددددددب إدارة المتموعددددددة 40اسددددددتحو ت المتموعددددددة علددددددى 

وتدددددع توقيدددددع اتفاقيدددددة شدددددراع ا سدددددهع فدددددي  2020سدددددبتمبر  16فدددددي  قطدددددر للمي مدددددي  شدددددركة ٪ مددددد  أسدددددهع 40علدددددى شدددددراع 
 .2020سبتمبر  30
 

خ توقيدددددع اتفاقيدددددة البيدددددع والشدددددراع. لددددد ل  ، سددددديتع ، و دددددو نفدددددب تددددداري  2020سدددددبتمبر  30تدددددع تحدأدددددد تددددداريخ االسدددددتحوا  فدددددي 
 2020سددددددبتمبر  30للمتموعددددددة اعتبددددددارما مدددددد   قطددددددر للمي مددددددي  شددددددركة ٪ فددددددي 40تخصدددددديص ا ربدددددداح المت لقددددددة بحصددددددة 

 في   ب البيانات المالية الموحدة
 
 نقد وأرصدة لدى البنو   . 5

 2020 2019 
 الق ريال قطري  الق ريال قطري  
   

 96 27 الصندوق النقد في 
 263,745 805,082 نقد لدى البنو 

 1,695,756 1,050,185 أشهر 3ودائع ثابتة  قل م  
 1,855,294 1,959,597 

 
 لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد، فإن النقد وشب  النقد أتضم  اآلتي:
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 تتمة ك  ( نقد وأرصدة لدى البنو   . 5

 2020 2019 
ريال قطري الق     الق ريال قطري  
   

 1,959,597 1,855,294 أرصدة لدى البنو  ونقد
 ك 121.280) (128,189) ناقصام: حساب توزي ات ا رباح

 -- (9,882) السح  على المكشوف  ناقصام: 
 1,838,317 1,717,223 نقد وأرصدة لدى البنو  

 
عبارة ع  المبلغ المودع في البن  لقيمة توزي ات ا رباح الم لنة للسنة الم نية، والتي لع أتع حسابات توزي ات ا رباح  ي 

 است مها ب د م  قبل المسا مي .
 

أتع تقييع ا رصدة لدى البنو  على أنها  ات مخاطر ائتمانية منخفضة م  التخلق ع  السداد  ن   ب البنو  تخضع لرقابة 
لمركزي. وبناعم على  ل  ، تقدر إدارة المتموعة مخصص الخسارة على ا رصدة لدى البنو  في عالية م  قبل مصرف قطر ا

شهرما. لع ي د أي م  ا رصدة لدى البنو  في نهاية فترة  12نهاية فترة التقرير بمبلغ ي ادل الخسائر االئتمانية المتوق ة لمدة 
تبار الخبرة التاريخية في التخلق ع  السداد والتصنيفات االئتمانية التقرير متأخرام ع  موعد استحقاق  ، ومع ا خ  في االع

ود انخفاض في القيمة ، وبالتالي لع أتع تستيل أي مخصصات خسارة   الحالية للبنو  ، فقد قامت إدارة المتموعة بتقييع عدم ًو
 .على   ب ا رصدة

 
 
 ثابتة   ودائع      . 6

مليون ريال قطري   6,945أوما ما قيمت   90، بلغت الودائع الثابتة  ات فترات استحقاق تزيد ع  2020ديسمبر  31كما في 
مليون ريال قطريك. أتع االحتفال بالودائع الثابتة لدى البنو  والمقومة بشكل أساسي بالريال القطري  8,758:   2019)

 %ك.3.76 2019) %2.73بمتوس  أس ار الفائدة ف الة بنسبة 
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 وم دات   ومصانع   ممتلكات  . 7

 مباني  

آليات  
وم دات  
 مصانع 

أثا  وم دات  
 أخرى 

أعمال رأسمالية  
 اإلًمالي  قيد التنفي  

 ريال قطري الق  الق ريال قطري  الق ريال قطري  الق ريال قطري  الق ريال قطري  
      التكلفة       

 6,891,856 91,332 104,498 5,959,626 736,400 2019أناأر  1كما في 
 155,873 155,873 -- -- -- إ افات 
 -- (140,603) 2,931 136,857 815 تحوي ت
 (65,909) -- (703) (65,206) -- استب ادات
 6,981,820 106,602 106,726 6,031,277 737,215 2019ديسمبر  31كما في 
 231,860 226,410 -- 5,450 -- إ افات 

ا افات اندماة االعمال ايضاح   
 )...ك

3,874,334 8,953,026 6,586 246,478 13,080,424 
 -- (202,372) 7,923 149,726 44,723 تحوي ت
 (50,982) (13) (1,619) (49,350) -- استب ادات
15,090,12 4,656,272 2020ديسمبر    31كما في  

9 
119,616 377,105 20,243,122 

      
      االسته   المتراكع: 

 3,453,940 -- 84,936 2,963,064 405,940 2019أناأر  1كما في 
 244,828 -- 6,117 214,930 23,781 استه   السنة

 (52,968) -- (703) (52,265) -- استب ادات
 3,645,800 -- 90,350 3,125,729 429,721 2019ديسمبر    31كما في  

 1,392,432 -- 11,773 1,062,994 317,665 استه   السنة
 (46,889) -- (1,452) (45,437) -- استب ادات

 1,369,811 -- -- 1,154,396 215,415 خسائر تدني 
 6,361,154 -- 100,671 5,297,682 962,801 2020ديسمبر    31كما في  

      
      القيمة الدفترية: صافي  
 13,881,968 377,105 18,945 9,792,447 3,693,471 2020ديسمبر    31كما في  

 3,336,020 106,602 16,376 2,905,548 307,494 2019ديسمبر  31كما في 
 

 إيضاحات: 

مليدددددددون ريددددددددال  284: 2019ريدددددددال قطدددددددري ) يدددددددارمل 3.782تمثدددددددل المبددددددداني التدددددددي تحهدددددددر بصدددددددافي قيمددددددددة دفتريدددددددة  ك1
يددددددددة وإداريددددددددة أقيمددددددددت علدددددددى أرض مسددددددددتأًرة مدددددددد  قطددددددددر للبتددددددددرول، الشددددددددركة ا م  قطدددددددريك منشددددددددآت صددددددددناعية وخاًر

 الرئيسية، على مدى فترة عمر الشركة.
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 )تتمةك   وم دات   ومصانع   ممتلكات      . 7

مليون ريال قطري  194قيمة دفترية صافية تبلغ ب  أخرى تتضم  المصانع واإلنشاعات قطع غيار رأسمالية وقطع غيار  ك2
 سنة. 25و  15مليون ريال قطريك والتي لها أعمار إنتاًية تتراوح بي   22: 2019)

: 2019مليون ريال قطري )  116.8تشتمل الم دات واآلالت والم دات على محفزات بصافي القيمة الدفترية ريال قطري.   ك3
 سنة. 12مليون ريال قطريك بأعمار إنتاًية تتراوح بي  سنة واحدة و  70.6

 

ودات المستهلكة بالكامل قيد االستخدام على النحو اآلتي: مازالت  ك4  المًو
  2020 

 ي الق ريال قطر   
   
 156,070  مباني

 1,198,494  آالت وم دات مصانع 
 157,761  ا ثا  و الم دات  

  1,512,325 
 تع توزيع تكلفة االسته   ببيان الربح أو الخسارة الموحد كالتالي:  ك5

 2020 2019 
   
 240,631 1,370,424 ك27تكلفة مبي ات )إيضاح  
 3,556 21,363 ك30مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح  
 641 645 مصروفات البيع 

 1,392,432 244,828 
 

ة المتوقدددددق الخددددد  االنتددددد ، أعدددددادت المتموعدددددة تقيددددديع المبلدددددغ القابدددددل ل سدددددترداد  4ك كمدددددا  دددددو مو دددددح فدددددي اإليضددددداح 6)
مليددددار ريددددال قطددددري مدددد  خسددددائر االنخفدددداض فددددي  1.22باسددددتخدام طريقددددة القيمددددة قيددددد االسددددتخدام وسددددتلت  عدددد  ال مددددل

 القيمة نتيتة لتقييع انخفاض القيمة.
 

علددددى انخفدددداض  شددددركة قطددددر للمي مددددي ، وافددددق متلددددب إدارة  4عدددد وة علددددى  لدددد  ، كمددددا  ددددو مو ددددح فددددي اإليضدددداح 
ددددي قيمددددددة ممتلكددددددات ومنشددددددآت وم دددددددات  ددددر للمي مد ددددركة قطد مليددددددون بندددددداعم علددددددى تقيدددددديع  145بمقدددددددار ريددددددال قطددددددري.  شد

 المبلغ القابل ل سترداد باستخدام طريقة القيمة قيد االستخدام.
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والتدددددددي أدددددددتع احتسدددددددابها باسدددددددتخدام  2020ديسدددددددمبر  31بدددددددي  التددددددددول أدنددددددداب الشدددددددركات الزميلدددددددة للمتموعدددددددة كمدددددددا فدددددددي أ 
طريقددددددة حقددددددوق الملكيددددددة ، و ددددددي ت تبددددددر، فددددددي رأي اإلدارة، ًو ريددددددة بالنسددددددبة للمتموعددددددة. المنشددددددآت المبينددددددة أدندددددداب لدددددددأها 

و دددددي مملوكدددددة مباشدددددرة للمتموعدددددة. ي تبدددددر بلدددددد التأسددددديب أو التسدددددتيل أيضدددددا رأس مدددددال أتكدددددون فقددددد  مددددد  أسدددددهع عاديدددددة، 
 مقر ا عمال الرئيسي، ونسبة حصص الملكية  ي نفب نسبة حقوق التصويت المحتفت بها.

 

 
 مقر ال مل/ 
 نسبة الملكية )%ك  بلد التأسيب 

طبي ة  
 ال  قة 

 
 

 طريقة القياس 
  2020 2019   

      
 طريقة حقوق الملكية  شركة زميلة ٪25 ٪ 25 مملكة البحري  ك1© )شركة فوال  القابضة ش.م.ب 

المملكة ال ربية  ك2شركة صل  ستيل )
 طريقة حقوق الملكية  شركة زميلة ٪31.03 ٪ 31.03 الس ودية

 الملكية طريقة حقوق  شركة زميلة ٪50 ٪ 50 دولة قطر  ك3شركة قطر لتغليق الم ادن  .م.م. )
 

ة.   الشركات الزميلة أع ب  ي منشآت خاصة ال أتوافر لها أس ار مدًر
 

 شركة فوال  القابضة ش.م.ب ©        ك1
 

في مملكة البحري .إن شركة   2008أونيو    26شركة فوال  القابضة )ش.م.بك  ي شركة مسا مة بحرينية مقفلة تأسست في  
لمتموعة م  الشركات الصناعية/ التتارية التي ت مل في تصنيع وبيع ال دأد فوال  القابضة )ش.م.بك  ي شركة قابضة 

 م  المنتتات الفوال ية.
 
 ب  وم ترف قطري  ريال مليون  100 بقيمة القيمة لتدني خسائر  مخصص ب كب المتموعة قامت الحالية، السنة خ ل في

وع الى.  الموحدة  المالية  البيانات  في  سابقام  ى الًر وا حكام     التقدأرات  حول  الموحدة  المالية  البيانات  م   4  رقع  اإليضاح  أًر
 الهامة التي قامت بها االدارة التخا  القرار حول عكب المخصص.  

 
 شركة صل  ستيل ك2

شركة صل  ستيل  ي شركة تأسست في المملكة ال ربية الس ودية، وتتمثل أنشطة الشركة الرئيسية بصناعة وبيع منتتات 
وبالتالي تع االحتفال ب  بقيمة دفترية  2018ديسمبر  31. انخفضت قيمة االستثمار بالكامل كما في  الحدأد والصل 
 .2020ديسمبر  31و  2019ديسمبر  31صفرية كما في 

 
 شركة قطر لتغليق الم ادن  .م.م. ك3

ت اإلأبوكسي. وتتع إدارتها م  قبل تتمثل أنشطة شركة قطر لتغليق الم ادن  .م.م. في صنع القضبان المغلفة براتنتا
 المتموعة بمًو  اتفاقية خدمات اإلدارة. 
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 القيمة الدفترية ل ستثمارات المحتسبة وفقا لطريقة حقوق الملكية كما ألي:
 2020 2019 
لق ريال قطري ا الق ريال قطري    
   

 1,462,708 1,463,234 شركة فوال  القابضة ش.م.ب © 
 13,206 11,845 شركة قطر لتغليق الم ادن  .م.م.

 -- -- شركة صل  ستيل
 1,475,079 1,475,914 

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

 2020 2019 

 الق ريال قطري  الق ريال قطري  
   

 1,407,089 1,475,914 الرصيد في بداية السنة 
 75,328 14,347 حصة م  نتائج شركات زميلة

 (4,682) (2,633) ى خر اال ةالشامل الخسارةصافي حصة م  
 (98,321) -- دف ات قرض

 100,000 -- عكب االنخفاض في القيمة 
 -- (10,000) ت دأ ت ناتتة ع  عكب التدني
 (3,500) (2,549) توزي ات أرباح م  شركات زميلة 

 1,475,914 1,475,079 الرصيد في نهاية السنة 
 

التداول أدناب الم لومات المالية المختصرة لتل  الشركات الزميلة التي ت تبر مادية بالنسبة للمتموعة. تفصح الم لومات تقدم 
الم رو ة ع  البيانات المالية للشركات الزميلة  ات ال  قة وال ت بر ع  حصة الشركة في   ب المبالغ. وتع ت دألها لت كب 

موعة عند استخدام طريقة حقوق الملكية، بما في  ل  ت دأ ت القيمة ال ادلة والتغييرات في الت دأ ت التي تمت م  قبل المت
 فروق السياسة المحاسبية. 
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ز   بيان المركز المالي المًو
 شركة فوال  القابضة 

 ش.م.ب. © 
 شركة صل  ستيل 

 
 شركة قطر لتغليق 
 الم ادن  .م.م. 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

 الق ريال قطري  الق ريال قطري  الق ريال قطري  الق ريال قطري  قطري الق ريال  الق ريال قطري  
ودات متداولة   58,895 62,254 -- -- 2,795,768 2,965,117 مًو

ودات غير متداولة   12,123 10,989 -- -- 5,678,597 5,567,045 مًو
 (16,459) (19,796) -- -- (2,053,866) (2,357,766) مطلوبات متداولة 

 (2,657) (2,636) -- -- (2,599,491) (2,312,218) مطلوبات غير متداولة
ودات   51,902 50,811 -- -- 3,821,008 3,862,178 صافي المًو

 50% %50 31.03% 31.03% 25% %25 حصة المتموعة % 
حصة المتموعة بالريال 

 25,951 25,406 -- -- 955,252 965,545 القطري 
خسارة االنخفاض في القيمة  

 -- -- -- -- (170,000) (180,000) وخسائر أخرى 
 -- -- -- -- 684,804 684,804 الشهرة 

ت دأل حقوق الملكية ما قبل  
 -- -- -- -- 660 660 االستحوا 

 (12,745) (13,112) -- -- (6,435) (6,435) استب اد الهاما بي  الشركات
 -- (449) -- -- (1,573) (1,340) ت دأ ت أخرى 
 13,206 11,845 -- -- 1,462,708 1,463,234 القيمة الدفترية 

 

 
ز   بيان الدخل الشامل المًو

 شركة فوال  القابضة 
 ش.م.ب. © 

 شركة صل  ستيل 
 

 شركة قطر لتغليق 
 الم ادن  .م.م. 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
 الق ريال قطري  الق ريال قطري  الق ريال قطري  الق ريال قطري  الق ريال قطري  الق ريال قطري  

 81,325 72,343 --  6,117,835 4,963,801 إأرادات 
الربح/ )الخسارةك م  ال مليات  

 المستمرة 
52,637 295,103  -- 2,376 3,170 

 -- -- --  (17,049) (10,531) الدخل الشامل اآلخر خسائر 
 3,170 2,376 --  278,054 42,106 إًمالي الدخل الشاملة 

 1,585 1,188 --  73,743 13,159 حصة المتموعة م  النتائج 
م     خسائر حصة المتموعة  

 -- --   (4,682) (2,633) الدخل الشامل االخر 
ا رباح والمنافع  توزي ات

الضريبية المدفوعات الواردة م  
 (3,500) (2,549) --  -- -- زميلة الزميلة الشركات
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 فيما ألي الحركة في االستثمار في مشاريع مشتركة خ ل السنة:
 2020 2019 
 الق ريال قطري  الق ريال قطري  
   

 17,885,703 16,732,460 الرصيد في 1 أناأر
 (80,173) -- تطبيق الم يار الدولي للتقارير المالية رقع )16ك - االيتارات 

 17,805,530 16,732,460 الرصيد الم دل في 1 أناأر

 (9,847,874) -- 

 2,180,755 308,512 حصة م  نتائج مشاريع مشتركة

 756,793 -- 

 (9,848) (18,864) حصة م  خسائر الدخل الشامل اآلخر 
 15,795 -- حصة الغاع االعتراف في باالحتياطي الضريبي الم في

 (3,259,772) (1,015,527) إأراد توزي ات ا رباح
 16,732,460 6,915,500 الرصيد في 31 ديسمبر

 
فيمدددددا ألدددددي ملخدددددص الم لومدددددات الماليدددددة المت لقدددددة بالمشددددداريع المشدددددتركة الخاصدددددة بالمتموعدددددة. ت مثدددددل الم لومدددددات الماليدددددة 

الماليددددددة الخاصددددددة بالمشدددددداريع المشددددددتركة والتددددددي تددددددع إعددددددداد ا وفقددددددام للم دددددداأير الملخصددددددة المبددددددالغ المو ددددددحة فددددددي البيانددددددات 
 الدولية للتقارير المالية:

 اإلًمالي   كفا    قابكو  2020ديسمبر    31كما في  
 الق ريال قطري   الق ريال قطري   الق ريال قطري  

ودات متداولة        مًو
 1,091,430  235,934  855,496 النقد وشب  النقد

ودات متداولة أخرى   1,964,015  364,885  1,599,130 مًو

 2,454,626  600,819  3,055,445      
ودات غير متداولة    7,421,419  1,058,774  6,362,645 مًو

      مطلوبات متداولة       
مطلوبات مالية )عدا ال مع الدائنة 

 (1,240,836)  (122,570)  (1,118,266) التتاريةك
 (38,641)  (1,820)  (36,821) مطلوبات متداولة أخرى 

 (1,155,087)  (124,390)  (1,279,477) 
 (594,528)  (115,654)  (478,874) غير متداولة مطلوبات

      
ودات قبل حصة   صافي المًو

 ا قلية 
7,183,310  1,419,549  8,602,859 

 --  --  -- ا قلية حصة 

 8,602,859  1,419,549  7,183,310 ال ائدة إلى المتموعة
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 اإلًمالي   كفا    قابكو  2020كما في  31  ديسمبر  
 الق ريال قطري   الق ريال قطري   الق ريال قطري  

      تسوية للقيع الدفترية:

ودات االفتتاحي )1 أناأرك  9,000,258  1,585,442  7,414,816 صافي المًو
 364,381  (56,693)  421,074 ربح السنة

 (23,580)  --  (23,580) خسائر الدخل الشامل اآلخر 
 (738,200)  (109,200)  (629,000) توزي ات أرباح مدفوعة

ودات الختامي  8,602,859  1,419,549  7,183,310 صافي المًو
   %50  %80 حصة المتموعة %       

 6,456,423  709,775  5,746,648 حصة المتموعة 
 صناعاتأثر و ع اإلعفاع الضريبي على 

 قطر 
 
 
 
 
 
 
 شركة صناعات قطر 

424,550  34,527  459,077 
  6,915,500  744,302  6,171,198  المتموعة

 

 اإلًمالي   كفا    قابكو  2020كما في  31  ديسمبر  
 الق ريال قطري   الق ريال قطري   الق ريال قطري  
 4,352,783  1,316,344  3,036,439 إأرادات       

 (180,237)  3,760  (183,997) إأرادات أخرى 
 (607,158)  (285,536)  (321,622) استه   وإطفاع
 (7,955)  (812)                                            (7,143) مصروفات الفوائد

 (303,075)  21,294  (324,369) مصروف  ريبة الدخل 
 (2,889,977)  (1,111,743)  (1,778,234) تكاليق ومصروفات أخرى 

 364,381  (56,693)  421,074 ربح السنة
 --  --  -- حصة ا قلية 

 364,381  (56,693)  421,074 حصة المتموعة 
 (23,580)  --  (23,580) الدخل الشامل اآلخر 
 340,801  (56,693)  397,494 إًمالي الدخل الشامل 

 308,512  (28,347)  336,859 حصة المتموعة م  صافي الربح قبل الضريبة      
 756,793  (10,647)  767,440 تأثير المنف ة الضريبية صناعات قطر

 1,065,305  (38,994)  1,104,299 حصة المتموعة م  صافي الربح
 (18,864)  --  (18,864) حصة المتموعة م  الدخل الشامل اآلخر 
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 اإلًمالي   قافكو   كفا    قابكو  2019ديسمبر    31كما في  
 الق ريال قطري   الق ريال قطري   الق ريال قطري   الق ريال قطري  

ودات متداولة          مًو
 1,969,583  1,223,752  215,089  530,742 النقد وشب  النقد

ودات متداولة أخرى   3,445,680  1,692,807  610,825  1,142,048 مًو
 1,672,790  825,914  2,916,559  5,415,263 
ودات غير متداولة           19,817,348  11,483,403  1,288,130  7,045,815 مًو
        مطلوبات متداولة         

مطلوبات مالية )عدا ال مع 
 (1,823,354)  (715,218)  (332,564)  (775,572) الدائنة التتاريةك

 (107,609)  (64,549)  (22,485)  (20,575) مطلوبات متداولة أخرى 

 (796,147)  (355,049)  (779,767)  (1,930,963) 

 (1,030,383)  (349,189)  (173,552)  (507,642) مطلوبات غير متداولة

        

ودات قبل   صافي المًو
 حصة ا قلية 

7,414,816  1,585,443  13,271,006  22,271,265 

 (140,508)  (140,508)  --  -- حصة ا قلية 

 22,130,757  13,130,498  1,585,443  7,414,816 ال ائدة إلى المتموعة

        تسوية للقيع الدفترية:
ودات االفتتاحي   صافي المًو

 23,468,208  14,355,384  1,542,736  7,570,088 )1 أناأرك

 2,808,301  1,163,212  275,809  1,369,280 ربح السنة

 (13,131)  (13,131)  --  -- الدخل الشامل اآلخر 

 (88,141)  (78,167)  (7,422)  (2,552) حركات أخرى  

 (4,044,480)  (2,296,800)  (225,680)  (1,522,000) توزي ات أرباح مدفوعة

ودات الختامي  22,130,757  13,130,498  1,585,443  7,414,816 صافي المًو
   75%  50%  80% حصة المتموعة %         

 16,572,449  9,847,874  792,722  5,931,853 حصة المتموعة 
أثر و ع اإلعفاع الضريبي 

 لشركة ل
 
 
 
 
 
 
 شركة صناعات قطر 

--  160,011  --  160,011 
                     16,732,460  9,847,874  952,733  5,931,853 المتموع
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 اإلًمالي   قافكو   كفا    قابكو  2019ديسمبر    31كما في  
 الق ريال قطري   الق ريال قطري   الق ريال قطري   الق ريال قطري  
        
 
 
 

       
        

 10,474,907  5,676,798  1,935,038  2,863,071 إأرادات 

 875,068  162,324  10,801  701,943 إأرادات أخرى 

 (1,632,056)  (1,027,141)  (261,807)  (343,108) استه   وإطفاع

 (29,476)  (17,954)  (2,183)  (9,339) مصروفات الفوائد

 (151,089)  (1,053)  (150,036)  -- مصروف  ريبة الدخل 

 (6,740,289)  (3,640,997)  (1,256,004)  (1,843,287) تكاليق ومصروفات أخرى 

 2,797,066  1,151,977  275,809  1,369,280 ربح السنة

 11,236  11,236  --  -- حصة ا قلية 

 2,808,302  1,163,213  275,809  1,369,280 ال ائدة إلى المتموعة

 (13,131)  (13,131)  --  -- الدخل الشامل اآلخر 

 2,795,171  1,150,082  275,809  1,369,280 إًمالي الدخل الشامل 

        

 2,180,755  872,408  212,923  1,095,424 حصة المتموعة م  صافي الربح

حصة المتموعة م  الدخل الشامل  
 (9,848)  (9,848)  --  -- اآلخر 
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 ندماة االعمال  ا  . 10
، حصددددددلت المتموعددددددة علددددددى السدددددديطرة علددددددى قددددددافكو ، والتددددددي كانددددددت تحتسدددددد  سددددددابقما كاسددددددتثمار فددددددي مشددددددروع  سددددددنة خدددددد ل ال

ددددددا لمتطلبددددددات الم يددددددار 1مشددددددتر  )إيضدددددداح  ددددددا لدددددد ل  ، قامددددددت المتموعددددددة بتوحيددددددد البيانددددددات الماليددددددة للشددددددركة المقتندددددداة وفقم ك. وفقم
 .2020أناأر  1ا م  البيانات المالية الموحدة اعتبارم  10الدولي إلعداد التقارير المالية 

 
كمدددددا   ا ربددددداح الناتتدددددة عددددد  عمليدددددة االسدددددتحوا  و اسدددددتحو  عليهددددد الموصدددددافي ا صدددددول شدددددراع الشدددددركة التاب دددددة  قيمدددددةتفاصددددديل 

 ألي:
 

 الشراع قيمة
لمبلغ ا   

  الف لاير قطري 

  

  )1(لالستثمار المعترف به سابقاً في مشروع مشتركالقيمة العادلة  11,150,000

 القيمة العادلة للحقوق غير المسيطرة 3,780,508

 الشراء قيمةإجمالي  14,930,508

 (  1) قافكول  العائدة القيمة العادلة لصافي األصول ناقصاً: (15,037,316)

   اإلستحوا أرباح ناتتة ع  عمليات  (106,808)

 
ا لوعمددددال أددددتع تحقيقدددد  دون تحويددددل المقابددددل. كمددددا فددددي تدددداريخ االقتندددداع ،  ًم ي تبددددر االسددددتحوا  علددددى السدددديطرة علددددى قددددافكو اندددددما
كانددددت المتموعددددة  ددددي القيمددددة ال ادلددددة المقاسددددة ل سددددتثمار الم تددددرف بدددد  سددددابقما فددددي مشددددروع مشددددتر  بندددداعم علددددى نهددددج التدددددفقات 

ح عدددددد  االفترا ددددددات المسددددددتخدمة مدددددد  قبددددددل اإلدارة فددددددي تقيدددددديع القيمددددددة ال ادلددددددة ل سددددددتثمار النقديددددددة المخصددددددومة. تددددددع اإلفصددددددا
مدددد   دددد ب البيانددددات الماليددددة الموحدددددة. نتيتددددة لتقيدددديع القيمددددة ال ادلددددة  4الم تددددرف بدددد  سددددابقام فددددي المشددددروع المشددددتر  فددددي إيضدددداح 

مليددددون ريددددال قطددددري ،  1.302المتموعددددة بأربدددداح فددددي القيمددددة ال ادلددددة بقيمددددة  قددددوم ت للحصددددة المحددددتفت بهددددا سددددابقما فددددي قددددافكو ، 
مليدددددون ريدددددال قطدددددري ، وك  مدددددا  106.8ونتيتدددددة لممارسدددددة تخصددددديص سددددد ر الشدددددراع ، تدددددع تسدددددتيل ربدددددح شدددددراع صدددددفقة بمبلدددددغ 

 مستل في بيان الربح أو الخسارة المتمع.
 صافي التدفق النقدي عند االستحوا  على شركة تاب ة

 
لمبلغ ا   

  الف لاير قطري 
  

 النقد والنقد المعادل األرصدة المكتسبة 1,223,752
نقدا  القيمة المدفوعة مخصوما منه:  --  

1,223,752  
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 )تتمةك ندماة االعمال  ا  . 10
ودات والمطلوبات المفتر ة نتيتة االستحوا  على النحو التالي:   للمًو

لمبلغ ا   

  الف لاير قطري 
  

 النقد والنقد المعادل  1,223,752

من أطراف ذات عالقة  المطلوب 828,253  

 ذمم مدينة تجارية وأخرى 111,146
 مخزون  774,269

رسوم الترخيص -الموجودات غير الملموسة  10,400  

 الممتلكات واآلالت والمعدات 13,080,424
موجودات حق استخدام ال 137,732  

الضريبية المؤجلة األصول  296  

 مخصص مزايا الموظفين (292,274)

 مطلوبات اإليجار (231,628)

 مطلوبات ضريبية مؤجلة (20,969)

 ذمم تجارية دائنة وأخرى  (237,028)
ألطراف ذات عالقة  المطلوب (238,690)  

 ضريبة الدخل المستحقة  (108,367)

المقتناة والمطلوبات المفترضةإجمالي األصول القابلة للتحديد  15,037,316  

 مكاسب شراء صفقة (106,808)

 إجمالي االعتبار 14,930,508
 

ريددددال قطددددري فددددي أربدددداح المتموعددددة للفتددددرة بددددي  تدددداريخ االسددددتحوا   817.1ريددددال قطددددري و  4,405بددددإأرادات سددددا مت قددددافكو 
 وتاريخ التقرير.

 

 النقديم ححات على بيان التدفق 
مليدددددون   15,037مليدددددون ريدددددال قطدددددري ) 13,813والبالغدددددة  صدددددافي ا صدددددول القابلدددددة للتحدأدددددد المقتنددددداة والمطلوبدددددات المفتر دددددة

مليددددددون ريددددددال قطددددددريك  ددددددي أنشددددددطة غيددددددر نقديددددددة وال تحهددددددر فددددددي بيددددددان  1.224ريددددددال قطددددددري باسددددددتثناع النقددددددد والنقددددددد الم ددددددادل 
 التدفقات النقدية.

 

 حقوق غير مسيطرة
وع إلددى القيمددة 25تع قياس الحصة غير المسيطرة ) ال ادلددة المقدددرة ٪ حصة ملكية فددي قددافكوك الم تددرف بهددا فددي تدداريخ االسددتحوا  بددالًر
 مليون ريال قطري. 3،781للحصة غير المسيطرة وبلغت إلى

 

فيما أت لق بالشركة التاب ة الم كورة أع ب والتي لدددأها حصددة غيددر مسدديطرة  2020ديسمبر  31إن الم لومات المالية الملخصة كما في 
 مو حة أدناب:

لمبلغ ا   

  الف لاير قطري 
  

المتداولة  الموجودات 2,617,470  
 الموجودات غير المتداولة  10,415,155

 المطلوبات المتداولة  823,108
 مطلوبات غير متداولة 493,450

 حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الشركة 11,698,995
 الحصص غير المسيطرة 17,072

  
 إيرادات  4,405,005

 الربح )الخسارة( للسنة  55,818
 الربح )الخسارة( العائد لمالكي الشركة 135,857
 الربح )الخسارة( المنسوب إلى الحصص غير المسيطرة (80,039)
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 عقود االيجار    . 11

 المتموعة كمستأًر 
ودات   ودات بما في  ل  ا را ي ،المباني ،الم دات الثقيلة ،السيارات وغيرب م  المًو تقوم المتموعة باستئتار ال دأد م  المًو

 سنة. 99 - 2االيتار ما بي   مدةس  ا خرى . متو 
  حق استخدام ا صول     

مطلوبات  
  المتموع   عقود االيتار 

ودات   مًو
 ارض و مباني   م دات ثقيلة   سيارات   اخرى 

 

الق ريال  
  قطري 

الق ريال  
  قطري 

الق ريال  
  قطري 

الق ريال  
  قطري 

الق ريال  
  قطري 

الق ريال  
 قطري 

 

            

 م دل 2019أناأر  1 56,059  54,314  11,481  38,207  160,061  226,831
 ا افات  1,899  5,073  --  --  6,972  6,972

 مصاريف اطفاع  (5,031)  (21,356)  (5,363)  (695)  (32,445)  --
 مصاريف فوائد --  --  --  --  --  11,143

 مدفوعات  --  --  --  --  --  (44,142)
 2019ديسمبير  31 52,927  38,031  6,118  37,512  134,588  200,804

 ا افات  14,495  --  2,602  --  17,097  17,097

231,628  137,732  654  1,739  --  135,339 

ا افات م  خ ل اندماة  
 ك10االعمال )ايضاح رقع 

(11,851 )  )11,977(  --  )428(  )9,859(  )1,690( 

الت دأ ت بسب  ت دأ ت 
 عقد اإليتار

 مصاريف اطفاع  )28,442(  )17,348(  )5,512(  )1,291(  )52,593(  --

 مصاريف فوائد --  --  --  --  --  22,382

 مدفوعات  --  --  --  --    )59,974(

2020ديسمبير  31 172,629  10,824  4,519  36,875  224,847  400,086  
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 عقود االيجار    . 11

 تحليل استحقاق مطلوبات عقود االيتار كما ألي :
 2020 2019 
 الق ريال قطري  الق ريال قطري  

   
 33,026 75,178 الأزيد  ع  سنة 

 57,665 120,125 سنوات   5ع  سنة و ال أزيد ع   زيدت 
  204,783 سنوات  5زيد ع  ت 

u 
110,113 

 400,086 200,804 
 

 تع عرض  المطلوبات عفود االيتار  في البينات المالية الموحدة كالتالي
 

 2020 2019 
 الق ريال قطري  الق ريال قطري  
   

 33,026 75,178 قصيرة االًل 
 167,778 324,908 طويلة االًل  

 400,086 200,804 
 

فيما أت لق بمطلوباتها . تتع مراقبة مطلوبات عقود اإليتار  م  وخيفة الخزانة في     امةال تواً  المتموعة مخاطر سيولة 
 المتموعة.
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ودات     . 12  الخسارة   أو   الربح   خ ل   م    ال ادلة   بالقيمة   مالية   مًو
 2020 2019 
 الق ريال قطري  الق ريال قطري  
   

 364,027 324,581 الرصيد في بداية الفترة
 -- (15,210) استب اد

)ايضاح   الحركة في القيمة ال ادلة الم ترف بها مباشرة في الربح أو الخسارة
 (39,446) 38,996 ك18
 324,581 348,367 أناأر، مقاسة بالقيمة ال ادلة  1في 

 320,996 344,782 مدرجة  -استثمارات في أدوات حقوق ملكية 
 3,585 3,585 غير مدرجة  -استثمارات في أدوات حقوق الملكية 

 
 

 مخزون  . 13

 2020 2019 
 الق ريال قطري  الق ريال قطري  
   

 663,632 452,355 ًا زة وسلع لغرض إعادة البيعسلع 
 346,593 169,859 خام مواد

 199,209 890,901 قطع غيار ومستهلكات
 300,489 326,771 أعمال قيد التنفي 

 255,259 236,114 إ افات 
 120,296 25,032 بضائع في الطريق

 2,101,032 1,885,478 
 (33,986) (156,212) المخزون لصافي القيمة القابلة للتحقق ناقصا: تخفيض 

 1,944,820 1,851,492 
 

مليددددددار ريددددددال  2.09مددددددا قيمتدددددد   2020ديسددددددمبر  31بلدددددغ المخددددددزون الم تددددددرف بدددددد  كمصددددددروف خدددددد ل السددددددنة المنتهيدددددة فددددددي 
 المبي ات.ك. وقد تع إدراة  ل  في تكلفة مليار  3.42 2019قطري )

 

مليدددددون ريدددددال  0.2: انخفددددداض قددددددرب 2019مليدددددون ريدددددال قطدددددري ) 0.5بلدددددغ صدددددافي عكدددددب انخفددددداض المخدددددزون مدددددا قيمتددددد   
وتدددددع ادراًددددد  فدددددي "تكلفدددددة المبي دددددات" فدددددي بيدددددان  2020ديسدددددمبر  31قطدددددريك وتدددددع االعتدددددراف بددددد  خددددد ل السدددددنة المنتهيدددددة فدددددي 

 الربح أو الخسارة الموحد. 
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 )تتمةك   مخزون  . 13

 

 اخرى    مدأنة    مع   و   تتارية   مدأنة    مع  . 14

 
 
 
 
 
 
 
 

2019 2020  
لق ريال قطري ا   الق ريال قطري  

   
   
   

 الرصيد في بداية السنة  33,986 34,179
 ك10مخصص إ افي م  دمج ا عمال )ايضاح رقع  92,097 --
   سنةالمخصصات خ ل ال 30,702 --

 المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق  شط   
 عكب مخصص  (573) (193)

 الرصيد في نهاية السنة 156,212 33,986

 2020 2019 
 الق ريال قطري  الق ريال قطري  
   

 123,222 485,408  مع مدأنة تتارية بالتكلفة المطفأة 
 400,090 868,645 ك23مبالغ مستحقة م  أطراف  ات ع قة )إيضاح 

 85,670 196,148 دف ات مقدمة للموردأ 
 36,608 64,048 مبالغ مدفوعة مقدمام 

 80,887 100,617 للموخفي قروض 
 83,883 18,327 فوائد مستحقة 

 16,801 18,441  مع مدأنة أخرى 
 1,751,634 827,161 

 (54,068) (56,999) ناقصا: خسائر االئتمان المتوق ة
 1,694,635 773,093 

 524,153 761,060 ك23 مع مدأنة تتارية مقاسة بالقيمة ال ادلة )إيضاح 
 2,455,695 1,297,246 
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 )تتمةك   اخرى    مدأنة    مع   و   تتارية   مدأنة    مع  . 14
 ديسمبر كالتالي:   31كانت أعمار ال مع المدأنة التتارية غير منخفضة القيمة كما في 

 مستحقة ولك  لع تنخفض قيمتها  

 اإلًمالي  

غير 
مستحقة  
وغير 

منخفضة  
 القيمة

 30أقل م  
 أومام 

 60إلى  31
 أومام 

 90إلى  61
 أومام 

 إلى  91
 أومام  180

إلى  180
 أومام  365

 
الق ريال 
 قطري 

  مدأنة  مع
 اخرى 

  مدأنة  مع
 اخرى 

  مدأنة  مع
 اخرى 

  مدأنة  مع
 اخرى 

  مدأنة  مع
 اخرى 

  مدأنة  مع
 اخرى 

2020 485,408 463,538 21,549 -- -- -- 321 
2019 123,222 123,222 - - - - - 

 

 حركة خسائر االئتمان المتوق ة : كانت
 2020 2019 

 قطري  ريال الق الق ريال قطري  
   

 54,068 54,068 أناأر 1الرصيد في 
 -- 2,148 المحمل للسنة 

 -- 783 مخصص إضافي من دمج األعمال
 54,068 56,999 ديسمبر 31الرصيد في 

 

 تدني. تتضم  ال  ا خرى  وال مع المدأنة ال مع  م   ا خرى  الفئات
 
 المال   رأس  . 15
 

 2020 2019 
 الق ريال قطري  قطري الق ريال   
   

   مصرح ب  ومصدر ومدفوع: 
 6,050,000 6,050,000 6,050,000,000 سهع بواقع 1 ريال قطري لكل سهع 

 

شدددديا مددددع ت ليمددددات  يئددددة قطددددر لوسددددواق الماليددددة  ، وافددددق متلددددب اإلدارة علددددى تتزئددددة ا سددددهع ال اديددددة  اتمخدددد ل السددددنة السددددابفة 
ريددددال قطددددري للسددددهع الواحددددد ، وت دددددأل المددددادة ا ساسددددية للشددددركة خدددد ل التم يدددددة  1ريددددال قطددددري إلددددى  10مدددد  القيمددددة االسددددمية 

، وتدددددع زيدددددادة  2019أونيدددددو  25ا سدددددهع فدددددي . وتمدددددت تنفيددددد   تتزئدددددة 2019مدددددارس  5ال موميدددددة غيدددددر ال اديدددددة للمتموعدددددة فدددددي 
سدددددهع عدددددادي. وبالتدددددالي ، تدددددع إعدددددادة بيدددددان ربحيدددددة السدددددهع  6,050,000,000إلدددددى  605,000,000إًمدددددالي عددددددد ا سدددددهع مددددد  

 سهع.تزئة ا ت لفترات المقارنة لت كب 
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 احتياطيات  . 16
وصق لطبي ة وغرض كل احتياطي على حدة  أو ح التدول التالي الحركة في   ب االحتياطيات خ ل السنة. وقد تع عرض 

 أسفل التدول. 
 

 

  احتياطيات قانونية  
 ك 1)

احتياطي التحول  
 ك 2)

 احتياطي آخر 
 ك 3)

 إًمالي 
 االحتياطيات 

 الق ريال قطري  الق ريال قطري  الق ريال قطري  الق ريال قطري  
 143,331 15,905 602 126,824 2019أناأر  1الرصيد  في 

 (14,530) (9,848) (4,682) -- االخسائر االشاملة ا خرى  
 31,324 -- -- 31,324 المحول إلى االحتياطي القانوني

 160,125 6,057 (4,080) 158,148 2019ديسمبر  31الرصيد في 
     

 160,125 6,057 (4,080) 158,148 2020أناأر    1الرصيد  في  
 (19,463) (16,830) (2,633) -- االخسائر االشاملة ا خرى  

 18,765 -- -- 18,765 المحول إلى االحتياطي القانوني
 159,427 (10,773) (6,713) 176,913 2020ديسمبر    31الرصيد في  

 
 : إيضاحات

 
أنص )النحام ا ساسي للشركة على أن  قبل التوصية بأي توزيع أرباح على المسا مي  ، يت  على متلب اإلدارة إنشاع   ك1

احتياطيات ي تبر ا المتلب  رورية أو مناسبة. يمثل االحتياطي القانوني الم روض في ًو  بيان المركز المالي الموحد مبلغ 
تحويل  خ ل  دارة صناعات قطر اة المتضمنة لغرض التوحيد والمبلغ ال ي قرر متلب االحتياطي القانوني م  الشركات التاب 

تحويل  وفقما للنحام  دارة صناعات قطر االسنة م  ربح السنة الحالية. أتع تحدأد تحويل االحتياطي القانوني م  قبل متلب 
 ا ساسي 

  
خسائر المشتقات التي أتع تصنيفها والم  لة باعتبار ا تحوطات  يستخدم احتياطي التحول لتستيل حصة المتموعة م  أرباح أو   ك2

التدفقات النقدية والتي أتع االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة المحتسبة باستخدام طريقة حقوق الملكية. ي اد 
 ل  قة على الربح أو الخسارة. تصنيق المبالغ إلى بيان الربح أو الخسارة الموحد عندما ت ثر م املة التحول  ات ا

 
تدرة ا رباح االكتوارية الناشئة ع  تسويات الخبرة والتغييرات في االفترا ات االكتوارية )إعادة القياسك اللتزام المنافع المحددة   ك3

 للمتموعة في الدخل الشامل اآلخر. 
 

 االًتماعي   الصندوق   اشتراكات  . 17

: 2019مليون ريال قطري )  48.8بقيمة  ، قامت المتموعة برصد مبلغ مخصص م  الربح  2008لسنة    13وفقام  حكام القانون رقع  
م  صافي الربح الم ّدل الموحد للسنة لصندوق دعع ا نشطة الريا ية والثقافية   ٪2.5ما نسبت  مليون ريال قطريك  59.6

 واالًتماعية والخيرية.
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    التوزي ات  . 18

ديسدددددمبر  31لكدددددل سدددددهع للسدددددنة المنتهيدددددة فدددددي  ريدددددال قطدددددري  0.33 قتدددددرح متلدددددب اإلدارة توزيدددددع أربددددداح نقديدددددة بقيمدددددة ريدددددال قطدددددري 
 2019ك. تمدددددت الموافقدددددة علدددددى توزي دددددات ا ربددددداح ل دددددام 2018 سدددددنةريدددددال قطدددددري لكدددددل سدددددهع فيمدددددا أت لدددددق ب  6: 2019) 2020
مدددددارس  1مليدددددون ريدددددال قطدددددري مددددد  قبدددددل المسدددددا مي  فدددددي اًتمددددداع التم يدددددة ال موميدددددة السدددددنوي الددددد ي عقدددددد فدددددي  2،420البالغدددددة 
 العتماد دددددا رسدددددميما فدددددي اًتمددددداع 2020ديسدددددمبر  31. وسددددديتع تقدددددديع التوزي دددددات النهائيدددددة المقترحدددددة للسدددددنة المنتهيدددددة فدددددي 2020

 التم ية ال مومية السنوي.
 

 
   على شركة تاب ة   االستحوا   . 19

٪ المتبقيددددددة مدددددد  أسددددددهع قددددددافكو. ال ت تبددددددر الم املددددددة م  لددددددة لدددددددمج 25، اسددددددتحو ت المتموعددددددة علددددددى  2020سددددددبتمبر  30ي فدددددد 
ك. وتكمددددل 1 يضدددداح)ا 2020أندددداأر  1ا عمددددال حيددددث أن السدددديطرة علددددى الشددددركة التاب ددددة قددددد تددددع تأسيسددددها بالف ددددل اعتبددددارما مدددد  

 ٪ في قافكو الحصة الحالية وت زز السيطرة على الشركة التاب ة.25الحصة اإل افية البالغة 
 

مليدددددار ريدددددال قطدددددري لشدددددراع  3.64بالنسدددددبة لمدددددا ورد أعددددد ب ، أبرمدددددت المتموعدددددة اتفاقيدددددة شدددددراع أسدددددهع مدددددع قطدددددر للبتدددددرول مقابدددددل 
ددددا ، وافقددددت المتموعددددة علددددى إعددددادة ا سددددهع  16ة مدددددتها ًميددددع أسددددهمها فددددي الشددددركة التاب ددددة ، ومددددع  لدددد  ، ب ددددد فتددددرة زمنيدددد  عامم

 إلى قطر للبترول بدون مقابل.
 

٪ إلدددددى قطدددددر للبتدددددرول م املدددددة اقتصدددددادية مهمدددددة حيدددددث حصدددددل 25ال ت تبدددددر م املدددددة الشدددددراع والتحويدددددل النهدددددائي للفائددددددة البالغدددددة 
  الم ددددددام ت علددددددى أنهددددددا م ددددددام ت أي مدددددد  ا طددددددراف أو فقددددددد السدددددديطرة علددددددى الشددددددركة التاب ددددددة. لدددددد ل  ، سددددددتتع المحاسددددددبة عدددددد 

ددددا للم يددددار الدددددولي للتقددددارير الماليددددة  . وأي فددددرق قددددد أددددنتع عدددد  الم ددددام ت 10حقددددوق ملكيددددة بددددي  المددددالكي  بصددددفتهع مددددالكي  وفقم
سدددديتع االعتددددراف بددددد  مباشددددرةم فدددددي حقددددوق الملكيدددددة. يقلددددل المقابدددددل المدددددفوع لقطدددددر للبتددددرول مددددد  مبلددددغ الحصدددددص غيددددر المسددددديطرة 

ًددددد  الخصدددددوص ، نحدددددرما  ن المتموعدددددة تزيدددددد حصدددددتها فدددددي الشدددددركة التاب دددددة دون أن تفقدددددد السددددديطرة ، فلددددد  الم رو دددددة. علدددددى و 
 أتع إًراع أي ت دأل على الشهرة أو أي أصول أو التزامات أخرى ، وال أتع اإلب   ع  ربح أو خسارة

 
٪ الحاليددددددة فددددددي 25ة والمنف ددددددة لحصددددددة ب ددددددد انتهدددددداع اتفاقيددددددة البيددددددع والشددددددراع ، سددددددت يد المتموعددددددة إلددددددى البددددددائع الملكيددددددة القانونيدددددد 

ددددد  ؛ ومددددد  ثدددددع ، فإنددددد  ال أتمتدددددع مددددد   سدددددنة 16قدددددافكو. ال تمدددددنح االتفاقيدددددة قطدددددر للبتدددددرول حقدددددوق توزي دددددات ا ربددددداح خددددد ل فتدددددرة الد
يهددددددات الم يددددددار الددددددددولي 25حيددددددث التددددددو ر بإمكانيددددددة الوصدددددددول الحاليددددددة إلددددددى ال ائددددددددات المرتبطددددددة بفوائددددددد  دددددددا لتًو ددددددا وفقم ٪ أيضم

 .10ر المالية إلعداد التقاري 
 

أدددددتع توزيدددددع ا ربددددداح أو الخسدددددائر الموحددددددة والددددددخل الشدددددامل اآلخدددددر لقدددددافكو وأي توزي دددددات أربددددداح بالكامدددددل علدددددى المتموعدددددة مددددد  
حتدددددى تدددددداريخ االسدددددتحوا  علدددددى حقددددددوق  2020أنددددداأر  1تددددداريخ االسدددددتحوا  علدددددى حقددددددوق الملكيدددددة غيدددددر المسددددديطرة. اعتبددددددارما مددددد  

مليددددددون ريددددددال قطددددددري.  113ربح المكتسدددددد  فيمددددددا أت لددددددق بددددددالحقوق غيددددددر المسدددددديطرة الملكيددددددة غيددددددر المسدددددديطرة ، بلددددددغ صددددددافي الدددددد 
٪ إلدددددددى قطدددددددر للبتدددددددرول ، مددددددد  المتوقدددددددع أن ت ضددددددداف الحصدددددددص غيدددددددر 25أخيدددددددرما ، فدددددددي تددددددداريخ تحويدددددددل نسدددددددبة الفائددددددددة البالغدددددددة 
 سنة  16المسيطرة إلى مبلغ ا رباح غير الموزعة خ ل فترة الد 
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 الموخفي    منافع   ات التزام  . 20

 التدول التالي الحركة في المخصص الم ترف ب  في بيان المركز المالي الموحد: أو ح 

 2020 2019 
لق ريال قطري ا   الق ريال قطري  
   

 205,024 200,684 أناأر 1الرصيد كما في 
 -- 292,274 اندماة االعمال   ا افات م  خ ل

 35,579 66,068 خ ل السنة  المكون  المخصص
 -- (2,034)  اعادة قياس القيمة ال ادلة لمخصص منافع الموخفي 

 (39,919) (126,499)  المدفوع خ ل السنة 
 200,684 430,493 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 

 :التالي النحو على المالية البيانات في الموخفي  نافعم التزام مخصص عرض أتع

 

 2020 2019 
لق ريال قطري ا   الق ريال قطري  
   

 -- 10,641 متداولة 
 200,684 419,852 غير متداولة

 430,493 200,684 
 

. و  ب المدفوعات تستوفي 2003تقوم المتموعة بسداد منافع الم اشات للموخفي  القطريي  أو ورثتهع، مم  تقاعدوا قبل عام 
. وقررت المتموعة بأن التزامها ي تبر غير مادي ويتع 19الم يار المحاسبي الدولي رقع ت ريف الئحة المنافع المحددة بمًو  

المشاريع المشتركة له ب  المنافع ي د ًو ريا وبالتالي أتع تستيل  و  التاب ة   تستيل  عند السداد. ومع  ل ، فإن التزامات الشر 
 باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوق ة. 

 
 منافع الموخفي    مصاريف  .أ 

 2020 2019 
لق ريال قطري ا   الق ريال قطري  
   

 507,455 727,466 ك27تكلفة المبي ات )إيضاح 
 12,938 11,229 البيع مصاريف

 84,645 294,760 ك30عمومية وإدارية )إيضاح  اريفمص
 1,033,455 605,038 
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 الموخفي    منافع   ات التزام  . 20

 تكلفة الم اشات ونهاية الخدمة  .ب 
 

 التالية  م  تكلفة الموخفي  فيما أت لق بالم اشات ونهاية الخدمة: اريفتع إدراة المص
 2020 2019 

لق ريال قطري ا   الق ريال قطري  
   

 6,459  17,635 حصة صاح  ال مل  -منافع المسا مة  المحددة
 35,579 66,068 تكاليق نهاية الخدمة

 83,703 42,038 
 

المحددددددددة مسددددددا مة المتموعددددددة فددددددي صددددددندوق الم اشددددددات الحكددددددومي علددددددى أسدددددداس شددددددهري وفقددددددا  لمسددددددا مة تمثددددددل منددددددافع ا
بشدددددأن التقاعدددددد والم اشدددددات للمدددددوخفي  القطدددددريي  الددددد أ  انضدددددموا إلدددددى المتموعدددددة  2002لسدددددنة  24لمتطلبدددددات القدددددانون رقدددددع 

لم اشدددددات مددددد  راتددددد  المدددددوخفي  القطدددددريي  إلدددددى صدددددندوق ا ٪15. تقدددددوم المتموعدددددة بتحويدددددل 2003مدددددارس  5فدددددي أو ب دددددد 
. وتقتصدددددر التزامدددددات المتموعدددددة علدددددى ٪5وحصدددددة ال ددددداملي  بنسدددددبة  ٪10الحكدددددومي، تقددددددر فيددددد  حصدددددة المتموعدددددة بنسدددددبة 

 عند استحقاقها. المصاريف  ب المسا مات المدفوعة لصندوق الم اشات الحكومي والتي أتع إدراًها في 
 

للمدددددوخفي  تشدددددتمل علدددددى م ددددددل الخصدددددع وم ددددددل  إن االفترا دددددات المسدددددتخدمة فدددددي تحدأدددددد تكددددداليق التزامدددددات نهايدددددة الخدمدددددة
حركدددددة المددددددوخفي  وعدددددد وات الرواتدددددد  المسددددددتقبلية المتوق ددددددة.  وسددددددوف أدددددد ثر أي تغييددددددر فددددددي  دددددد ب االفترا ددددددات علددددددى مبددددددالغ 

 التزامات نهاية الخدمة.
 

 أو ح التدول التالي االفترا ات الرئيسة المستخدمة لتقييع المخصص لمنافع نهاية الخدمة:
 %2.89-%1.93 الخصع  م دل

 %4.75-%2.0 م دل نمو الروات 
 %3.0 م دل حركة  الموخفي 

 
وتحدد المتموعة طريقة م دل الخصع المناسبة في نهاية كل سنة. ويت  استخدام م دل الخصع   ا في تحدأد القيمة الحالية 

 التزامات مكافآت نهاية الخدمة للموخفي .للتدفقات النقدية الصادرة المستقبلية التقدأرية والمتوق ة لتسوية 
 
٪ ومتوس  الزيادات المستقبلية في الروات  في 2.89-٪ 1.93م دل الخصع المستخدم لتقدأر التزامات نهاية الخدمة بي   بلغأ 

٪. ل ل  ، أنتج ع  خصع الروات  المستقبلية مستويات الروات  الحالية تقريبما. ل ل  ، قامت اإلدارة  4.75-٪ 2.0نطاق م  
على أنها المبلغ ال ي سيتع دف   إ ا تقاعد ًميع الموخفي  واستلموا مستحقاتهع في   بحساب التزامات نهاية الخدمة للموخفي 

تاريخ المركز المالي ، و و الرات  الشهري ا خير في نهاية ال ام مضروبام في عدد السنوات في الخدمة للوصول إلى مزايا  
 الموخق في  ل  التاريخ.
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 )تتمةك   الموخفي    منافع   التزام  . 20

باإل افة إلى تلقي منافع الم اشات م  صندوق الم اشات الحكومي، فإن قطر للبترول، الشركة ا م النهائية، قامت بتطبيق 
على الموخفي  القطريي . ووفقا له ا النحام التدأد، فإن أي موخق عمل  2016نحام ًدأد لمكافأة نهاية الخدمة في عام 

لى مكافأة م  دف ة واحدة عند التقاعد أو االستقالة على أساس آخر رات  وعدد عاما أو أكثر يحصل ع 20بالمتموعة لمدة 
عاما م  الخدمة ي ني أن م ادلة حساب  20عاما. ومبدأ أن المكافأة أبدأ استحقاقها ب د  20سنوات الخدمة التي تزيد ع  

أن أتع على أساس القس  الثابت على مدار   المكافأة تتضم  التحميل في التزع ا خير م  المدة وبالتالي فإن االستحقاق يت  
عاما فق   ي التي ت دي  20الخدمة بأسر ا. ومع  ل ، استنادا إلى نهج بدأل للمحاسبة، خلصت اإلدارة إلى أن الخدمة ب د 

  لية في الخدمة.إلى مكافأة وبالتالي فإن تحميلها يت  أن أتع وفقا لم ادلة المكافأة، أي: ال أبدأ االستحقاق إال ب د استيفاع ا 
 
 اخرى   دائنة    مع   و   تتارية   دائنة    مع      . 21

 2020 2019 
 الق ريال قطري  الق ريال قطري  
   

 289,871 97,304  مع دائنة تتارية
 23,626 243,105 ك23إلى أطراف  ات ع قة )إيضاح  مستحقةمبالغ 

 389,000 400,000  مانات مالية*
 267,097 417,679 مستحقة  مصاريف

 59,572 48,855 مخصص للمسا مة في صندوق دعع ا نشطة االًتماعية
 121,280 128,189 توزي ات أرباح مستحقة الدفع 

 34,289 34,289 مبالغ مستحقة للحكومة 
 54,268 33,608  مع دائنة أخرى 

 1,403,029 1,239,003 
مالية لب ض مقر ي شركة صل  ستيل، و ي شركة زميلة ، فيما أت لق بب ض قروض  * أصدرت المتموعة م  قبل  مانات 

الشركة الزميلة. ت ثرت شركة صل  ستيل  في سداد ا و تتاوزت الت هدات المالية على القروض التي صدر عليها الضمان المالي 
لتحدأد ما إ ا كان م  المحتمل أن يكون  نا  . إصدار الضمانات أنتج عن  التزام حالي. كان أنبغي إًراع تقييع 2016من  عام 

إلى أن  م  المحتمل أن   2016تدفق للموارد لتسوية االلتزام. يشير التخلق ع  سداد القرض وتتاوز شركة صل  ستيل من  عام  
لمتموعة  أتع طل  الضمان لتسوية التزامات شركة صل  ستيل. ل ل  كان أنبغي تستيل مخصص في البيانات المالية  الموحدة ل

 فيما أت لق بالضمان الصادر.
 

مليون ريال قطري وتع االعتراف بمبلغ  489ووفقا لشرول اتفاقية الضمانات المالية، فإن الحد ا قصى للت رض للمتموعة أبلغ 
 .مليون ريال منها كالتزام 389
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 بنكية   قروض  . 22

 2020 2019 
لق ريال قطري ا   الق ريال قطري  
   

 -- 9,882 ك  5)ايضاح  السح  على المكشوف
 -- 26,715 قرض مقابل إيصاالت ا مانة 

 36,597 -- 
 

  31مليون لاير قطري لدى بنك الدوحة كما في    99.1تمتلك إحدى الشركات التابعة للمجموعة تسهيالت ائتمانية بقيمة  
مليون لاير   9.85الشركة التابعة رصيد قائم قدره ، كان لدى  2020ديسمبر  31. كما في 2019و  2020ديسمبر 
: ال شيء لاير قطري( كبنك سحب على المكشوف مستحق الدفع عند الطلب وخاضع للفائدة بمتوسط 2019قطري )

: ال شيء( والتي تم سدادها  2019مليون لاير قطري ) 26.6% سنويًا ، باإلضافة إلى إيصاالت أمانة بقيمة 5معدل 
مليون لاير   62.6. الجزء غير المستخدم من بلغت التسهيالت االئتمانية 2021يخ االستحقاق في يناير بالكامل في تار
 مليون لاير قطري(. 100:  2019) 2020ديسمبر  31قطري كما في 

 

 ال  قة    ات   ا طراف   إفصاحات  . 23

والمشاريع المشتركة وأعضاع متلب اإلدارة وأفراد اإلدارة  تتمثل في الم ام ت مع ا طراف  ات ال  قة، أي المسا مي  الرئيسيي   
ال ليا لمتموعة الشركات والشركات المملوكة لهع بشكل أساسي. أتع اعتماد سياسات وأحكام تس ير   ب الم ام ت م  قبل اإلدارة  

 للمتموعة  ي قطر للبترول. الرئيسية  الم نية. إن الشركة ا م
 

 م ام ت مع ا طراف  ات ال  قة   )أك
ة في بيان الربح أو الخسارة الموحد:  فيما ألي الم ام ت مع ا طراف  ات ال  قة المدًر

 

 سلع وخدمات مقدمة  طراف  ات ع قة 
 أت اب اإلدارة  إأرادات أخرى  مبي ات  2020ديسمبر    31السنة المنتهية في  

 الق  ريال قطري  الق ريال قطري  الق ريال قطري  
     الشركة األم الرئيسية

 -- -- 686,509 قطر للبترول

    
    الشركات الزميلة وشركاتها التاب ة
 191 -- 55,381 شركة قطر لتغليق الم ادن  .م.م.

 -- -- 199 ش.م.ق شركة قطر للفينيل المحدودة )كيو في سيك 
    

    منشآت خا  ة للسيطرة المشتركة 
شركة قطر لتوزيع وتسويق الكيماويات  

 والبتروكيماويات )"منتتات"ك ش.م.ق.
5,445,523 135 -- 

 -- -- 30 شركة كاتوفي  
 -- --  شركة غزال ش.م.ق 

67 
 6,187,642 135 258 
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 )تتمةك   ال  قة    ات   ا طراف   إفصاحات  . 23

ة في بيان   )تتمةك الربح أو الخسارة الموحد:فيما ألي الم ام ت مع ا طراف  ات ال  قة المدًر
 

 )تتمةك  سلع وخدمات مقدمة  طراف  ات ع قة
 أت اب اإلدارة  إأرادات أخرى  مبي ات  2019ديسمبر    31السنة المنتهية في  

 الق ريال قطري  الق ريال قطري  الق ريال قطري  
    

    الشركات الزميلة وشركاتها التاب ة
 598 -- 71,969 الم ادن  .م.م.شركة قطر لتغليق 

    
    منشآت خا  ة للسيطرة المشتركة 

شركة قطر لتوزيع وتسويق الكيماويات والبتروكيماويات  
 -- 2,651 4,021,998 )"منتتات"ك ش.م.ق.

 -- 80 -- شركة غزال ش.م.ق 
 4,093,967 2,731 598 

 

 مصروفات إدارية  المشتريات  
 الق ريال قطري  الق ريال قطري  

   2020ديسمبر  31السنة المنتهية في 
   

   الشركة ا م الرئيسية
 71,851 1,320,154 قطر للبترول 

   
   مشروع مشتر :

 -- 25,181 كفاف 
 285 -- قابكو

   
   المشتركة منشآت خا  ة للسيطرة 

شركة قطر لتوزيع وتسويق الكيماويات والبتروكيماويات )"منتتات"ك  
 122,715 -- ش.م.ق. 

 -- 72,856 شركة غزال ش.م.ق 
 -- 6,020 شركة قطر للوقود )ش.م.ع.ق.ك

 1,424,211 194,851 
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 )تتمةك   ال  قة    ات   ا طراف   إفصاحات  . 23

ة في بيان الربح أو الخسارة الموحد:فيما ألي الم ام ت مع ا طراف  ات   )تتمةك ال  قة المدًر
 

 )تتمةك  سلع وخدمات مقدمة  طراف  ات ع قة
 

 مصروفات إدارية  المشتريات  
 الق ريال قطري  الق ريال قطري  

   2019ديسمبر  31السنة المنتهية في 
   

   الشركة ا م الرئيسية
 26,533 121,908 قطر للبترول 

   
   مشروع مشتر :

 206 -- قافكو 
 696 -- قابكو

   
   منشآت خا  ة للسيطرة المشتركة 

شركة قطر لتوزيع وتسويق الكيماويات والبتروكيماويات )"منتتات"ك  
 2,612 -- ش.م.ق. 

 -- 58,876 شركة غزال ش.م.ق 
 -- 11,654 شركة قطر للوقود )ش.م.ع.ق.ك

 192,438 30,047 
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 )تتمةك   ال  قة    ات   ا طراف   إفصاحات  . 23
 أرصدة األطراف ذات العالقة .أ

 مبالغ مستحقة م  أطراف  ات ع قة 
 2020 2019 
 الق ريال قطري  الق ريال قطري  

   مقاسة بالتكلفة المطفأة 
   :الشركة االم

 --  109,984 قطر للبترول
   

   مشتر :مشروع 
 329,600 650,889 قابكو
 -- 13,687 كفا 

   شركات زميلة وشركات تاب ة:   
 53,614 53,614 شركة صل  ستيل

 15,289 18,770 شركة قطر لتغليق الم ادن  .م.م.
 -- 48 م.ق شركة قطر للفينيل المحدودة )كيو في سيك ش.

 40 40 شركة صل  
   المشتركة منشآت خا  ة للسيطرة 

 36  
 21,577 -- 

 1,547 -- شركة غزال ش.م.ق 
 868,645 400,090 

 (53,654) (53,654) ك1ناقصا: خسارة ا ئتمان المتوق ة )
 

 814,991 346,436 
   المقاسة بالقيمة ال ادلة م  خ ل الربح أو الخسارة 

   المشتركة خا  ة للسيطرة 
 524,153 761,060 **شركة قطر لتوزيع وتسويق الكيماويات والبتروكيماويات )"منتتات"ك ش.م.ق.

 1,576,051 870,589 
 الرصيد يمثل توزي ات أرباح مستحقة م  قابكو  *
 

والبتروكيماويات )منتتاتك ش.م.ة. أتع قياسها بالقيمة ال ادلة م  خ ل **  مع مدأنة م  شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات 
 ا رباح والخسائر  نها تخضع لترتيبات تس ير م قتة
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 )تتمةك   ال  قة    ات   ا طراف   إفصاحات  . 23

   مبالغ مستحقة إلى أطراف  ات ع قة
 2020 2019 

 الق ريال قطري  الق ريال قطري   
   

   الرئيسية: الشركة ا م  
 23,301 200,980 قطر للبترول 

   
   مشتركة  مشاريع
 -- 2,390 كفا 
   

   منشأة خا  ة للسيطرة المشتركة:
 -- 19,209 شركة غزال ش.م.ق 

 -- 20,488 شركة الكوت للتأمي  وإعادة التأمي 
 325 38 شركة قطر للوقود )ش.م.ع.ق.ك

   
  

243,105 23,626 
 
 االئتمانة المتوق ة   ئرخساال ك1

مليون ريال قطري انخفا ا في القيمة مقابل ال مع المدأنة القائمة  54تمثل مخصصات الدأون المشكو  في تحصيلها البالغة 
  ا الرصيد في الما ي  من  مدة م  شركة صل  ستيل نحرا لحروف السيولة للشركة الزميلة. وت تقد اإلدارة أن نم  سداد 

يشير إلى أن ا مر قد يستغرق وقتا طوي  حتى أتع تحصيل . وبالتالي، فإن استرداد أي مبلغ مستقبلي سيتع االعتراف ب  باعتبارب 
 عكسا لمخصصات انخفاض القيمة. 
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 )تتمةك   ال  قة    ات   ا طراف   إفصاحات  . 23
 

 ال  قة بنود وشرول الم ام ت مع ا طراف  ات 
 

تستند مبي ات السلع للشركات الزميلة خ ل السنة إلى قائمة ا س ار السارية المف ول وا حكام التي أتع توفير ا للغير. تتع ًميع  
 الم ام ت ا خرى على أساس ا حكام والشرول التتارية ال ادية بأس ار السوق. 

 
ليب  نا   مانات  , غير تل  الم كورة دة. غير مضمونة وبدون فائ  2019و  2020ديسمبر  31ت تبر ا رصدة القائمة كما في 

 مقدمة أو مستلمة  ي م   مع ا طراف  ات ال  قة المدأنة أو الدائنة. 
 

  مانات أخرى لدى أطراف  ات ع قة 
ية. بلغ إًمالي الضمانات في نهاية السنة ما    قدمت المتموعة  مانات بنكية لشركاتها الزميلة  فيما أت لق بقرو ها م  البنو  الخاًر

 مليون ريال قطريك.   489:  2019مليون ريال قطري )   489قيمت   
 

 مكافآت موخفي اإلدارة ال ليا 
 السنة:أو ح التدول التالي مكافآت أعضاع متلب اإلدارة وموخفي اإلدارة ال ليا اآلخري  خ ل 

 
 2020 2019 

 الق ريال قطري  الق ريال قطري  
   

 9,300 11,870 مكافآت أعضاع متلب اإلدارة 
 17,751 28,668 منافع قصيرة ا ًل 

 40,538 27,051 
 

زع  متغّير. أت لق التزع  و  ت المتموعة سياسة مكافأة  عضاع متلب اإلدارة. تتكون   ب السياسة م  ًزئي ، ًزع ثابت ًو
المتغّير بأداع المتموعة المالي. وي تبر إًمالي مكافآت أعضاع متلب اإلدارة  م  الحدود المنصوص عليها في قانون الشركات 

 التتارية.
 
   للسهع   فق خ والم   ا ساسي   ال ائد  . 24

إلى حملة حقوق ملكية الشركة ا م على  أتع احتساب الربحية ا ساسية والمخففة للسهع الواحد بقسمة صافي أرباح السنة ال ائدة 
ح ل دد ا سهع المستحقة خ ل السنة كالتالي:   المتوس  المًر

 
 2020 2019 
 الق ريال قطري  الق ريال قطري  
   

 2,574,613 1,974,870 ربح السنة
ح ل دد ا سهع المصدرة  خ ل السنة )باآلالفك   6,050,000 6,050,000 المتوس  المًر

 0.43 0.33 ل ائد ا ساسي والمحفق للسهع )ريال قطريك



 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ايضاحات حول البياتاات  المالية الموحدة 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

80 

 

   لدخل ا     ريبة  . 25

2019 2020 
 

  الق ريال قطري  الق ريال قطري 
   

 ضريبة الدخل الحالية  385,795 --

 ضريبة الدخل الحالية   337,364 --

 تعديالت ضريبة الدخل للسنة السابقة  723,159 --

   

   ائتمان ضريبي للمجموعة(1) (721,291) --

 1,868  

 

( وفقًااا لمااذكرة التفاااهم بااين الهيئااة العامااة للضاارائب ووزارة الماليااة ، يجااب تسااوية نساابة ضااريبة الاادخل 1)
للشاااركات التابعاااة والمشااااريع المشاااتركة ومكوناتهاااا المنساااوبة إلاااى المسااااهمة الفعلياااة فاااي شاااركة المسااااهمة 

الهيئااة العامااة للضاارائب عاان طريااق وزارة الماليااة ماان خااالل اتفاقيااة تسااوية محااددة بااين الشااركة العامااة مااع 
 المساهمة العامة وقطر للبترول ووزارة المالية.

 

 فيما يلي التسوية بين ضريبة الدخل وحاصل ضرب الربح المحاسبي في معدل الضريبة الفعلي للسنة

 

2019 2020  
قطري لق ريال  ا الق ريال قطري    

   
 الربح قبل احتساب الضرائب  2,010,071 --

 :تعديالت لا  

 الدخل غير الخاضع للضريبة  (2,422,562) --

 المصاريف والخسائر غير القابلة للخصم  1,514,764 --

 الدخل الخاضع للضريبة 1,102,273 --

%35ضريبة الدخل الحالية بنسبة  385,795 --  

 

 

 الدخل المستحقة هي على النحو التالي: ضريبة على حركة ال

 

 

2019 2020  

  الق ريال قطري  الق ريال قطري 

   
االفتتاحي  الرصيد  --  

( 10)ايضاح  اإلضافات من خالل دمج األعمال 108,367   

 ضريبة الدخل للسنة   385,795 --

-- 
340,222 

المستحقة الدفع ضريبة الدخل للسنة السابقة بالصافي من المبالغ 

 المعترف بها سابقًا

سنة  المبلغ المدفوع خالل ال (111,346) --  

 ائتمان ضريبي للمجموعة (721,291) --

 الرصيد الختامي 1,747 -- 
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 تتمةك (  لدخل ا     ريبة  . 25

 الضريبية المؤجلة هي على النحو التالي:  الموجوداتحركة 

 
 النحو التالي حركة االلتزام الضريبي المؤجل على  

    اإلأرادات  . 26

 2020 2019 
 الق ريال قطري  الق ريال قطري  

   بمرور الوقت -تصنيف اإليرادات 
 -- 592,410 رسوم المعالجة )نفقات التشغيل السنوية(

   
   تصنيق االأردات في وقت محدد 

 3,793,678 2,378,606 مبي ات القضبان الحدأدية
 1,027,799 352,455 مبي ات قطع حدأدية 

 282,161 272,069 حدأديةبيع لفائق 
 -- 94,279 رسوم المعالجة )هامش صافي عائدات المبيعات(

 -- 3,339,800 مبيعات اليوريا
 -- 234,221 مبيعات األمونيا

 -- 144,295 مبيعات الميالمين
 21,322 2,132 إأرادات شح 

 7,410,267 5,124,960 
 (29,137) (10,549) وأت اب التسويقمطروح : رسوم الشح  

 
7,399,718 5,095,823 

   

2019 2020  
لق ريال قطري ا الق ريال قطري    

   
 الرصيد االفتتاحي  -- --
 اإلضافات من خالل دمج األعمال )ايضاح 10 ( 296 --
 نقصان بسبب التغيير في الوضع الضريبي  (296) --
 الدخل الضريبي المؤجل خالل ال سنة  1,975 --

 تعديل توحيد المجموعة (1,975) 

 الرصيد الختامي -- --

2019 2020  
  الق ريال قطري  الق ريال قطري 

   
 الرصيد االفتتاحي  -- --

 اإلضافات من خالل دمج األعمال ) ايضاح 10 ( 20,969 --

 الدخل الضريبي المؤجل خالل العام 11,819 --

 تعديل توحيد المجموعة (32,788) --

 الرصيد الختامي -- --
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 المبي ات   تكلفة  . 27

 2020 2019 
 الق ريال قطري  الق ريال قطري  
   

 3,566,979 1,716,075 ك13المواد الخام والمستهلكات المستخدمة )إيضاح 
 605,448 1,745,919 مرافق 

 507,455 727,466 ك20مصروفات منافع الموخفي  )إيضاح 
 240,631 1,370,424 ك7االسته   )إيضاح 

 97,115 161,812 وصيانة  إص ح
ودات   إطفاع حق  استخدام المًو

43,203 32,445 
 190,931 382,256 أخرى 

 (149,433) 154,589 صافي التغيرات في مخزون السلع التامة الصنع وأعمال قيد التنفي  
 6,301,744 5,091,571 

 
 أخرى   إأرادات  . 28
 2020 2019 

 الق ريال قطري  الق ريال قطري  
   

 29,238 29,335  منتج ًانبي
 57,374 أخرى إأرادات 

 
37,584 

 86,709 

 
66,822 

 
 إستثمارات   إأرادات  . 29
 2020 2019 

 الق ريال قطري  قطري الق ريال   
   

 إأرادات توزي ات أرباح 
16,096 15,455 

 104,791 94,870 بنو  إس مية -فائدة على الودائع البنكية اأردات 
 261,056 156,958 بنو  أخرى  -البنكية  الودائعفائدة على اأردات 

 267,924 381,302 
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 وإدارية   عمومية   مصروفات  . 30
 2020 2019 

 الق ريال قطري  الق ريال قطري  
   

 84,645 294,760 تكاليق  الموخفي 
 خسارة استب اد ممتلكات وا الت  وم دات

764 8,506 
 9,300 11,870 مكافآت أعضاع متلب اإلدارة 

 6,953 4,691 أت اب قطر للبترول 
 4,685 15,382 إيتار ومرافق وتتهيزات 

 3,556 21,363 ك7االسته   )إيضاح 
 1,818 1,818 رسوم بورصة قطر  

 1,573 5,876 سفر وانتقاالت  واتصاالت
ية   9,341 54,776 خدمات خاًر

 9,366 69,555 أخرى 
 480,855 139,743 

 
   الت هدات  . 31
 ت هدات تكاليق الرأسمالية  .أ 

 2020 2019 
 الق ريال قطري  الق ريال قطري  

التكاليق الرأسمالية التقدأرية المت اقد عليها كما في  نهاية سن  التقرير المالي  
   و لع أتع أخ  مخصص لها  
 96,758 428,051 ممتلكات و ا الت  وم دات 

 

 : حصة المتموعة في الت هدات  المتكبدة م  قبل شركات  المشاريع المشتركة  .ب 
 

 اإلًمالي   قافكو   كفا    قابكو  

 31  ديسمبر  2020
الق   ريال   

  قطري 
الق   ريال   

  قطري 
الق   ريال   

  قطري 
الق   ريال   

 قطري 
        

 529,482  --   36,870  492,612 ت هدات  رأسمالية 
 

 اإلًمالي   قافكو   كفا    قابكو  

 31  ديسمبر  2019
الق   ريال   

  قطري 
الق   ريال   

  قطري 
الق   ريال   

  قطري 
الق   ريال   

 قطري 
        

 420,558  241,692  54,320  124,546 رأسمالية ت هدات  
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 المحتملة   المطلوبات  . 32
 2020 2019 

 االق ريال قطري  الق ريال قطري  
   

 -- --  مانات مالية
 4,246 4,346  مانات بنكية
 32,569 7,734 خطابات إعتماد
 29,790 29,850 قضايا قانونية

 

المتموعة أن تنشأ مطلوبات ًو رية م  الضمانات وخطابات االعتماد الم كورة أع ب، والتي تع الت اقد عليها في ال تتوقع 
مليون ريال قطريك. تمثل القضايا القانونية أفضل تقدأر  400سياق ا عمال ال ادية، فيما أتتاوز ما تع االعتراف ب  )

 لتأكيد الوارد م  محاميي المتموعة.للمطالبات التي لع أتع اإلقرار بها بناع على ا
 

 2014إلى    2007م     سنوات الضريبي لل   التقييع 
خددددد ل السدددددنة ، أصددددددرت الهيئدددددة ال امدددددة للضدددددرائ   تقييمدددددات  دددددرائ  الددددددخل لدددددب ض مكوندددددات المتموعدددددة للسدددددنوات مددددد   

مليددددددار ريددددددال قطددددددري.    4.55، ممددددددا أتطلدددددد  مدددددد  المكونددددددات دفددددددع  ددددددرائ  وغرامددددددات إ ددددددافية قدددددددر ا    2014إلددددددى    2007
لددددددع تدددددددفع  ددددددريبة الدددددددخل  مليددددددار ريددددددال قطددددددري علددددددى االدعدددددداع بددددددأن المكونددددددات    2.27ويشددددددمل  لدددددد  غرامددددددات تصددددددل إلددددددى  

 خ ل تل  السنوات.   شركة صناعات قطر المت لقة بحصة  
 

ددددا لمتطلبددددات قددددانون الضددددرائ  ، رافضددددة المبلددددغ الكامددددل الدددد ي تطالدددد  بدددد  الهيئددددة   قدددددمت المكونددددات اعترا ددددات رسددددمية ، وفقم
دددددا تقدددددديع اسدددددتئناف رسددددمي  دددددد التقييمدددددات بالكامدددددل  نهدددددا   ت تقدددددد أن لهدددددا دفاعدددددات  ال امددددة للضدددددرائ . وت تدددددزم المكوندددددات أيضم
 ًدأرة بالتقدأر في القانون والوقائع وستواصل متاب ة كل نزاع م  خ ل النحام القضائي حس  الضرورة. 

 
ح أكثددددر مدددد  عدمدددد ك أن تقبددددل الهيئددددة ال امددددة للضددددرائ  الم املددددة    توصددددلت  اإلدارة إلددددى أندددد  مدددد  المحتمددددل )أي أندددد  مدددد  المددددًر

دددددا عددددد  التقييمدددددات المسدددددتلمة أو عددددد  أي مبدددددالغ أخدددددرى محتملدددددة قدددددد  الضدددددريبية فدددددي االعتدددددراض ،   وبالتدددددالي لدددددع تسدددددتل التزامم
 تكون تقييع فيما أت لق به ب المسألة في السنوات ال حقة. 

 

ددددددا لشددددددرول مدددددد كرة التفددددددا ع )إيضددددداح   ك ، تت هددددددد وزارة الماليددددددة بتسددددددوية أي مبددددددالغ  ددددددرائ  دخددددددل  4عددددد وة علددددددى  لدددددد  ، ووفقم
المكونددددددددات للسددددددددنوات السددددددددابقة مباشددددددددرة إلددددددددى الهيئددددددددة ال امددددددددة للضددددددددرائ   . بندددددددداعم علددددددددى المناقشددددددددات  مسددددددددتحقة علددددددددى  دددددددد ب  

والمراسدددد ت المتقدمددددة التاريددددة بددددي  قطددددر للبتددددرول ، نيابددددة عدددد  المتموعددددة ، ووزارة الماليددددة ، و الهيئددددة ال امددددة للضددددرائ   ،  
 م  المتوقع أن أتع سح  التقييمات. 

 

 المتموعة م  المطلوبات المحتملة الشركة  المشاريع المشتركة: يحهر التدول أدناب تفاصيل ع  حصة
 اإلًمالي  قابكو  2020ديسمبر    31
 الق ريال قطري  الق ريال قطري  
   

 4,450 4,450  مانات بنكية
 80 80 خطابات إعتماد

 4,530 4,530 
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 المطلوبات المحتملة )تتمةك  . 32
 اإلًمالي  قافكو  قابكو  2019ديسمبر    31
 الق ريال قطري  الق ريال قطري  الق  ريال قطري  

 155 75 80  مانات بنكية
 4,450 -- 4,450 خطابات إعتماد

 7,500 7,500 -- لتام ة قطر   تبرعات
 4,530 7,575 12,105 

 
 التزامات إعادة تأ يل الموقع

تتألق منها المتموعة )قطر ستيل وقافكو وقابكوك  ي أطراف في اتفاقيات عقود إيتار ا رض المبرمة المنشآت الرئيسية التي  
مع شركة قطر للبترول، الشركة ا م الرئيسية، لغرض تتهيز وتشغيل مصان ها في منطقة مسي يد. ويو ح التدول التالي فترة  

 اإليتار للمنشآت الرئيسية للمتموعة:
 انتهاع اإليتار  بدع اإليتار  
   

 2030 2005 قطر ستيل )ش.م.خ.قك  
   قافكو 
 2029 2009 1إيتار 
 2032 2007 2إيتار 
 2030 2005 قابكو

 

ر أتمتع بالحق، عند فسخ أو انقضاع فترة اإليتار  بأن أتع أيام مما ألي : وبمًو  اتفاقيات التأًير، فإن المً 
ر أو إلى  • ر مقابل س ر مقبول م  قبل المتموعة، أو تحويل ًميع المرافق للمً   ًهة أخرى أرشحها المً 

ميع الممتلكات ا خرى م  ا رض وإعادة تأ يلها على ا قل إلى الحالة التي تع تسليمها فيها إلى  • إزالة ًميع المرافق ًو
ر.   المتموعة على حساب المتموعة، إال إ ا تع اإلتفاق على غير  ل  مع المً 

ر. ومع  ل ، فقد قدرت إن تكبد تكاليق  إعادة تأ يل الموقع م  قبل المتموعة أتوقق على أي الخيارات التي يستخدمها المً 
ر أن يختار عدم  ح للمً  رة لحالتها ا صلية   م  الطل المتموعة بأن م  المًر شركات المتموعة بإعادة تأ يل ا را ي المً 

 عند تسليمها لشركة  المتموعة.
 
   القطاعية   التقارير  . 33

ت مل المتموعة في منطقة الخليج. و غراض تقارير اإلدارة ، م  خ ل وحدات اعمال تتارية بناعام على منتتاتها وخدماتها. ولتحدأد  
اريع المشتركة للمتموعة كما لو تع توحيد ا بطريقة التوحيد النسبية في البيانات المالية. لدى المتموعة  وحدات ا عمال، ت امل المش 

 ث ثة قطاعات أنبغي اإلفصاح عنها كالتالي: 
 . قطاع البتروكيماويات، وال ي يقوم بإنتاة وبيع اإلأثلي ، والبولي إأثلي ، ام تي بي إي، الميثانول ومنتتات بتروكيماوية أخرى  •
 قطاع ا سمدة، وال ي يقوم بإنتاة وبيع اليوريا وا مونيا ومنتتات ثانوية أخرى.  •
 قطاع الحدأد، ال ي يقوم بإنتاة وبيع الحبيبات والقضبان والقطع الحدأدية وغير ا. •

 

احتساب قطاع  )بدأ تمثل م لومات قطاعات البتروكيماويات وا سمدة تل  الم لومات الخاصة بالمشاريع المشتركة للمتموعة
 .كسنة ا سمدة كشركة تاب ة خ ل ال 
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 )تتمةك   القطاعية   التقارير  . 33
بمراقبة نتائج التشغيل لوحداتها التتارية بصورة منفصلة لغرض اتخا  القرارات حول توزيع الموارد وتقييع ا داع. أتع  تقوم اإلدارة

تقييع أداع القطاع بناع على أرباح أو خسائر التشغيل والتي أتع قياسها في ًوان  م ينة، كما تع شرح  في التدول التالي، و ل   
 ة التشغيل في الم لومات المالية  الموحدة.بصورة مختلفة ع  ربح أو خسار 

 

ية بنفب   تتع المبي ات بي  القطاعات وفقما لشرول السوق ويتع استب اد ا عند التوحيد  . ويتع قياس اإلأرادات م  ا طراف الخاًر
 الطريقة كما في بيان الربح أو الخسارة الموحد.  

 2019ديسمبر    31 2020ديسمبر    31 

 اإلًمالي  
إأرادات ما بي   
 القطاعات 

إأرادات م   
يي    اإلًمالي  عم ع خاًر

إأرادات ما  
بي   

 القطاعات 
إأرادات م   
يي    عم ع خاًر

 الق ريال قطري  
الق ريال  
 الق ريال قطري  الق ريال قطري  قطري 

الق ريال 
 الق ريال قطري  قطري 

       
 3,257,976 -  3,257,976 3,087,323 -  3,087,323 البتروكيماويات 

 4,257,598 -  4,257,598 4,405,005 -  4,405,005 ا سمدة 
 5,095,823 -  5,095,823 2,994,713 -  2,994,713 الصل  

إًمالي إأرادات  
 12,611,397 -  12,611,397 10,487,041 -  10,487,041 القطاع 

اإلأرادات م   
استثمارات في  
مشاريع مشتركة  

باستخدام  محتسبة 
طريقة حقوق  

 7,515,574 - 7,515,574 3,087,323 -  3,087,323 الملكية 
اإلأرادات وفقا  
لبيان الربح أو  
 5,095,823 - 5,095,823 7,399,718 -  7,399,718 الخسارة الموحد  

 
يي  مدددد  بيددددع قضددددبان الصددددل ، وا سددددياخ واللفددددائق والحدأددددد  المختددددزل مباشددددرة والحدأددددد تنددددتج اإلأددددرادات مدددد  ال مدددد ع الخدددداًر

ك MTBEالمقولددددددد  علددددددددى السدددددددداخ  والمنتتددددددددات الفرعيددددددددة وعائدددددددددات الشدددددددح  واليوريددددددددا وا مونيددددددددا وميثيددددددددل بيوتاأددددددددل ا ثيددددددددر )
 والميثانول االثيلي  والبولي اأثيلي  ومنتتات بتروكيماوية أخرى.

 
 

ي واحدددد، و دددو   11,328:  2019مليون ريال قطري تقريبا )  8,746إأرادات بقيمة  تنتج مليدددون ريدددال قطدددريك مددد  عميدددل خددداًر
لسددددددنة  11شددددددركة قطددددددر لتسددددددويق وتوزيددددددع الكيماويددددددات والبتروكيماويددددددات ش.م.ق.خ. )"منتتددددددات"ك. ووفقددددددا للمرسددددددوم بالقددددددانون 

للقيددددددام بأنشدددددطة التسدددددويق والتوزيددددددع لتميدددددع المنتتددددددات  2012لدولدددددة قطدددددر، تددددددع تأسددددديب شدددددركة منتتددددددات فدددددي ال دددددام  2012
 تروكيماوية.الكيماوية والب 

  
يقدددددع مقدددددر كياندددددات المتموعدددددة فدددددي قطدددددر ومملكدددددة البحدددددري  والمملكدددددة ال ربيدددددة السددددد ودية واإلمدددددارات ال ربيدددددة المتحددددددة. مددددد   

: 2019٪ فدددددددددي اإلمدددددددددارات )8٪ك ، 80: 2019٪ مصدددددددددنوعة فدددددددددي قطدددددددددر )89،  2020إأدددددددددرادات المتموعدددددددددة فدددددددددي عدددددددددام 
 تقسيمها لغرض م ي .٪ك والباقي موزعة في عدد م  الدول التي لع أتع 14
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 )تتمةك   القطاعية   التقارير  . 33
 أرباح القطاع

،  2019,   2020ديسمبر    31ي رض التدول التالي م لومات حول ا رباح الخاصة بالقطاعات التشغيلية للمتموعة للفترة المنتهية في  
 على التوالي: 

 اإلًمالي  الصل   ا سمدة  البتروكيماويات  
      الق ريال قطري  الق ريال قطري  الق ريال قطري  الق ريال قطري   2020ديسمبر    31كما في  
  554,515 (1,327,930) 817,140 1,065,305 القطاع أرباح  

 14,347 14,347 -- -- حصة م  نتائج شركات زميلة 
 568,862 (1,313,583) 817,140 1,065,305 إًمالي ربح القطاع 

     
     إأرادات غير موزعة:* 

 211,986    إأرادات الفوائد 
 16,096    إأرادات توزي ات ا رباح 

القيمة ال ادلة ومكاس  شراع المساومة    
    عند دمج ا عمال 

1,408,934 

 31,196    إأرادات أخرى 
    1,668,212 

     مصروفات غير موزعة:* 
 (7,750)    أت اب ومصروفات متلب اإلدارة 

 (4,691)             أت اب قطر للبترول السنوية 
 (2,228)    رسوم/ تكاليق بورصة قطر 

 (188)    إع نات 
 (214,014)    مصروفات أخرى 

    (228,871) 
 2,008,203    ربح السنة 

 

 
 اإلًمالي  الصل   ا سمدة  البتروكيماويات  

      الق ريال قطري  الق ريال قطري  الق ريال قطري  الق ريال قطري   2019ديسمبر    31كما في  
 2,141,536 (39,219) 872,409 1,308,346 أرباح القطاع 

 75,328 75,328 -- -- حصة م  نتائج شركات زميلة 
 2,216,864 36,109 872,409 1,308,346 إًمالي ربح القطاع 

     
     إأرادات غير موزعة:* 

 353,651    إأرادات الفوائد 
 15,455    إأرادات توزي ات ا رباح 

 8,364    إأرادات أخرى 
    377,470 

     مصروفات غير موزعة:* 
 (7,750)    أت اب ومصروفات متلب اإلدارة 

 (6,953)    أت اب قطر للبترول السنوية 
 (1,818)    رسوم/ تكاليق بورصة قطر 

 (320)    إع نات 
 (2,880)    مصروفات أخرى 

    (19,721) 
 2,574,613    ربح السنة 
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 )تتمةك   القطاعات   التقارير  . 33
 أرباح القطاع

*اإلأردات و المصاريق غير الموزعة و تمثل   ومصروفات شركة صناعات قطر. و ي ال تشمل توزي ات ا رباح م  الشركات 
مليون ريال قطريك وتوزي ات ا رباح م  المشاريع المشتركة بمبلغ   500:  2019مليون ريال قطري )   1,500التاب ة التي تصل إلى

مليون ريال قطريك. أتع توحيد الشركة التاب ة بالكامل ويتع استب اد توزي ات 3,259.77 :  2019مليون ريال قطري )  3,259.77
أتع المحاسبة ع  اإلستثمار في المشاريع المشتركة بإستخدام طريقة حقوق   ا رباح المستلمة م  الشركة التاب ة على المستوى الموحد.

 الملكية ويتع إستب ادب على المستوى الموحد.  
 

ودات القطاعات   مًو
ودات القطاعات فيما أت لق بقطاعات ا عمال بالمتموعة  على  2019و  2020ديسمبر  31كما في ي رض التدول التالي مًو

 التوالي: 
 
 اإلًمالي  الصل   ا سمدة  البتروكيماويات  

ودات القطاع:   الق ريال قطري   الق ريال قطري   الق ريال قطري   الق ريال قطري   مًو
     

 27,819,124 6,902,885 13,032,625 7,883,614 2020ديسمبر    31كما في  
 27,306,903 8,475,025 10,799,972 8,031,906 2019ديسمبر    31كما في  

 البيانات القطاعية أع ب تت لق فق  بالشركات التاب ة وشركات المشاريع المشتركة. 
 

ودات القطاعات والتي أنبغي اإلفصاح عنها:     تسوية إًمالي مًو
 2020 2019 

 الق ريال قطري  الق ريال قطري   
   

ودات للقطاعات التي أنبغي اإلفصاح عنها   27,306,903 27,819,124 إًمالي المًو
ودات أخرى غير قابلة للتوزيع**   10,662,831 9,198,368 مًو

 16,732,461 6,915,502 االعتراف باإلستثمار في المشاريع المشتركة بإستخدام طريقة حقوق الملكية 
ودات مت لقة بالمشاريع المشتركة   (18,831,878) (7,883,614) مًو
ودات الموحدة للسنة   35,870,317 36,049,380 إًمالي المًو

 
ودات صناعات قطر بإستب اد اإلستثمار في الشركة التاب ة والمشاريع والمشتركة  مليون   9,379.5بمبلغ ** تت لق بإًمالي مًو

 مليون ريال قطريك.  4,819.92: 2019ريال قطري )
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 )تتمةك   القطاعات   تقارير    . 33
ودات القطاعات )تتمةك   مًو

 2020 2019 
 الق ريال قطري  الق ريال قطري   

ودات     المًو
ودات غير متداولة     مًو

 4,819,916 9,379,454 استثمار في شركة تاب ة ومشاريع مشتركة )بالتكلفةك 
 9,379,454 4,819,916 
   

ودات متداولة     مًو
 85,545 17,469 مصروفات مدفوعة  مقدما وأرصدة مدأنة أخرى 

 329,600 1,056,366 مبالغ مستحقة م  أطراف  ات ع قة 
 8,599,419  5,910,495  ودائع ثابتة 

ودات مالية بالقيمة ال ادلة م  خ ل الربح أو    324,581 348,367 الخسارة مًو
 1,323,686 692,569  نقد وشب  النقد 

 8,025,266 10,662,831 
ودات   15,482,747 17,404,720 إًمالي المًو

   
   مطلوبات متداولة 

 190,244 187,070  مع دائنة ومصروفات مستحقة  
 7,077 4,826 مطلوبات الي  طراف  ات ع قة 

 197,321 191,896 متداولة ال   إًمالي المطلوبات 
   
   

   متداولة غير    مطلوبات  
 -- 1,009,747 المس ولية المالية بمًو  عقد آًل 

 -- 1,009,747 متداولة الغير    إًمالي المطلوبات 
 197,321 1,201,643 إًمالي المطلوبات 

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

 83,149 98,073 احتياطي قانوني 
 9,152,277 10,055,004 أرباح مدورة 

 15,285,426 16,203,077 إًمالي حقوق الملكية 
 15,482,747 17,404,720 إًمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
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 المالية   المخاطر   إدارة  . 34
 ا  داف والسياسات      .أ 

قدم وخيفة الخزانة لكل كيان في المتموعة خدمات لوعمال ، وتنسق الوصول إلى ا سواق المالية المحلية والدولية ، وتراق  وتدأر  
ة وحتع المخاطر.  المخاطر المالية المت لقة ب مليات المتموعة م  خ ل تقارير المخاطر الداخلية التي تحلل الت ر ات حس   دًر

تتضم    ب المخاطر مخاطر السوق )بما في  ل  مخاطر ال م ت ا ًنبية ومخاطر أس ار الفائدة ومخاطر ا س ار ا خرىك ومخاطر  
 االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر التأمي . 

 
المشتقة للتحول م  الت رض للمخاطر. يخضع  تس ى المتموعة لتقليل آثار ب ض   ب المخاطر ع  طريق استخدام ا دوات المالية 

استخدام المشتقات المالية لسياسات قطر للبترول الم تمدة م  قبل متلب اإلدارة ، والتي توفر مبادئ مكتوبة حول مخاطر الصرف  
تتع مراً ة االلتزام بالسياسات  ا ًنبي ، واستخدام المشتقات المالية وا دوات المالية المشتقة غير المالية ، واستثمار السيولة الفائضة. 

وحدود الت رض م  قبل المدققي  الداخليي  على أساس مستمر. ال تدخل قطر للبترول أو تتداول في ا دوات المالية ، بما في  ل   
اطر م  ال ام  ا دوات المالية المشتقة  غراض المضاربة. لع تك   نا  تغييرات في ا  داف والسياسات وال مليات إلدارة وقياس المخ 

 الما ي 
 
 مخاطر السوق  .ب 

مخاطر السوق  ي المخاطر المت لقة بالتغيرات في أس ار السوق مثل أس ار صرف ال م ت ا ًنبية وأس ار الفائدة التي يكون 
لمخاطر  لها تأثير على إأرادات المتموعة أو قيمة ما تمتلكها م  أدوات مالية. والهدف م  إدارة مخاطر السوق  و إدارة الت رض 

السوق والسيطرة عليها  م  الم شرات المقبولة مع ت حيع ال ائد. لدى المتموعة متموعة م  الم شرات المقبولة المبنية على قيمة 
 المخاطر التي يمك  قبولها والتي أتع مراقبتها بصورة منتحمة.

 
 مخاطر أس ار الفائدة  ك 1

 
ال ادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية  داة مالية بسب  التغيرات في أس ار الفائدة في السوق.  مخاطر أس ار الفائدة  ي مخاطر تقل  القيمة  

ودات والمطلوبات المالية للمتموعة  ات   إن ت رض المتموعة لمخاطر التغيرات في أس ار الفائدة في السوق أت لق بشكل أساسي بالمًو
ودات   والمطلوبات المالية  ات م دالت الفائدة المتغيرة على النقد وا رصدة لدى البنو  والقروض  م دالت الفائدة المتغيرة. تشتمل   ب المًو

 التي تحمل فائدة والتي تكون في الغال  على أساس م دل عائع. 
  

 الحساسية  
 

مستحقام  بالنسبة لوصول  ات ا س ار المتغيرة ، تع إعداد التحليل على افتراض أن مبلغ ا صول الم لقة في نهاية فترة التقرير كان 
نقطة أساس مع بقاع ًميع المتغيرات ا خرى ثابتة ،    100طوال ال ام. كما في تاريخ التقرير ، إ ا كانت أس ار الفائدة أعلى / أقل بمقدار  

ا إلى ارتفاع /   47.5: 2019مليون ريال قطري )  92.3لدخل للسنة سيكون فإن ا  ع  ل  أساسم مليون ريال قطريك أعلى / أقل ، ويًر
 انخفاض دخل الفائدة على ا صول والخصوم  ات ا س ار المتغيرة. 

 
 مخاطر صرف ال ملة  ك 2

أنشأ الت رض لتقلبات أس ار الصرف. ترى اإلدارة أن ت رض   تقوم المتموعة بإًراع م ام ت م ينة بال م ت ا ًنبية ؛ ونتيتة ل ل  ، 
 المتموعة لمخاطر ال ملة ليب ًو ريما  ن م حع م ام تها بال م ت ا ًنبية تتع بالدوالر ا مريكي والمربوطة بالريال القطري. 
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 ك تتمة )   المالية   المخاطر   إدارة  . 34
 مخاطر أس ار حقوق الملكية  ك 3

دددة م ر دددة لمخددداطر أسددد ار ا سدددهع الناتتدددة عددد  عددددم اليقدددي  بشدددأن القددديع المسدددتقبلية ل سدددتثمارات. تددددأر  ن اسدددتثمارات  ا  المتموعدددة المدًر
المتموعة مخاطر أس ار ا سهع م  خ ل التنويع وو ع حدود على المحفحة الفردية واإلًمالية  دوات حقوق الملكية. أتع تقديع التقارير  

إلدارة ال ليا في قطر للبترول بشددكل منددتحع وتددتع مراً ددة النتددائج مدد  قبددل متلددب إدارة كددل كيددان مدد  كيانددات  الخاصة بمحفحة ا سهع إلى ا 
 المتموعة. 

 
 الحساسية

 
: 2019مليااون لاير قطااري ) 344.8كمااا فااي تاااريخ التقرياار ، بلااغ التعاارا لاااوراق الماليااة المدرجااة بالقيمااة العادلااة 

(. 12تشاامل األصااول الماليااة بالقيمااة العادلااة ماان خااالل الااربح أو الخسااارة )إيضاااح مليااون لاير قطااري( والتااي  320.9
مليااون  16.2: 2019مليااون لاير قطااري ) 17.4% فااي مؤشاار بورصااة قطاار ساايكون لااه تاا ثير بنحااو 10زيااادة أو نقصااان 

 لاير قطري( على حقوق الملكية

 
 مخاطر أس ار السلع ك 4

 
 الت رض

والمنتتدددددات المكدددددررة عنصدددددرما منتشدددددرما فدددددي بيئدددددة أعمدددددال المتموعدددددة حيدددددث ي تمدددددد إنتددددداة  ي دددددد التقلددددد  فدددددي أسددددد ار الدددددنف  والغددددداز
دددددا التفاقيدددددة  المتموعدددددة وشدددددرائها لدددددب ض المنتتدددددات ومبي دددددات المنتتدددددات المكدددددررة والدددددنف  الخدددددام علدددددى أسددددد ار السدددددلع الدوليدددددة وفقم

قلبددددات غيددددر المتناسددددبة فددددي أسدددد ار الددددنف  التوريددددد التتدددداري المبرمددددة مددددع وكدددد ع المبي ددددات. أتددددأثر  دددداما التكريددددر للمتموعددددة بالت 
 الخام والمنتتات المكررة.

 
 مخاطر االئتمان

  
تنشدددددأ مخددددداطر االئتمدددددان مددددد  النقدددددد وشدددددب  النقدددددد والودائدددددع لددددددى البندددددو  والم سسدددددات الماليدددددة عددددد وة علدددددى الت دددددرض االئتمددددداني 

 لل م ع بما في  ل  ال مع المدأنة المستحقة.
 

بشددددددكل كبيددددددر لمخدددددداطر أسدددددد ار السددددددلع ، والتددددددي تنشددددددأ مدددددد  شددددددراع واسددددددته   كميددددددات كبيددددددرة مدددددد  كمددددددا أن المتموعددددددة م ر ددددددة 
المدددددواد الخدددددام فدددددي سدددددياق أعمالهدددددا ال اديدددددة. تدددددرتب  أسددددد ار المدددددواد الخدددددام بم شدددددر أتسدددددع بالتقلددددد  ويتدددددأثر ب وامدددددل عالميدددددة مثدددددل 

 ا حدا  السياسية وأساسيات ال رض والطل .
 

مشدددددددددتقة إلدارة مخددددددددداطر أسددددددددد ار السدددددددددلع أو  غدددددددددراض المضددددددددداربة. لدددددددددع تتغيدددددددددر حساسدددددددددية ال تسدددددددددتخدم المتموعدددددددددة أي أدوات 
 المتموعة  س ار السلع بشكل ًو ري ع  السنة السابقة.
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 ك تتمة )   المالية   المخاطر  . 34
 إدارة المخاطر  ك1
 

باإل دددددافة إلدددددى الت ر دددددات تنشدددددأ مخددددداطر االئتمدددددان مددددد  النقدددددد والنقدددددد الم دددددادل والودائدددددع لددددددى البندددددو  والم سسدددددات الماليدددددة ، 
 االئتمانية لل م ع ، بما في  ل  ال مع المدأنة القائمة.

 
تشددددير مخدددداطر االئتمددددان إلددددى مخدددداطر تخلددددق الطددددرف المقابددددل عدددد  الوفدددداع بالتزاماتدددد  الت اقديددددة ممددددا أدددد دي إلددددى خسددددارة ماليددددة 

االئتمانيدددددة كوسددددديلة للتخفيدددددق مددددد   للمتموعدددددة. تبندددددت المتموعدددددة سياسدددددة الت امدددددل فقددددد  مدددددع ا طدددددراف المقابلدددددة  ات التددددددارة
مخددددداطر الخسدددددارة الماليدددددة مددددد  التخلدددددق عددددد  السدددددداد. تدددددتع مراقبدددددة ت دددددرض المتموعدددددة والتددددددارة االئتمانيدددددة لوطدددددراف المقابلدددددة 
باسدددددتمرار ويدددددتع توزيدددددع القيمدددددة اإلًماليدددددة للم دددددام ت المبرمدددددة بدددددي  ا طدددددراف المقابلدددددة الم تمددددددة. أدددددتع الدددددتحكع فدددددي الت دددددرض 

 ن م  خ ل حدود الطرف المقابل التي أتع مراً تها والموافقة عليها م  قبل اإلدارة سنويما.لمخاطر االئتما
 
تت ددددددرض المتموعددددددة لمخدددددداطر ائتمانيددددددة ًو ريددددددة  ي طددددددرف مقابددددددل منفددددددرد أو أي متموعددددددة مدددددد  ا طددددددراف المقابلددددددة لهددددددا ال 

بهة إ ا كاندددددت كياندددددات مرتبطدددددة. خصدددددائص مماثلدددددة. تحددددددد المتموعدددددة ا طدددددراف المقابلدددددة علدددددى أنهدددددا تتمتدددددع بخصدددددائص متشدددددا
وداتهددددددا  تحددددددتفت المتموعددددددة بسددددددندات  ددددددمان حسدددددد  ا داع و ددددددمانات بنكيددددددة للتخفيددددددق مدددددد  ارتبددددددال مخدددددداطر االئتمددددددان بمًو

 المالية. ع وة على  ل  ، تحد المتموعة م  ت ر ها ل م ع التصدأر ع  طريق سح  خطابات االعتماد.
 

للبتدددددددرول لتندددددددة إدارة االئتمدددددددان الخاصدددددددة بهدددددددا لتطدددددددوير والحفدددددددال علدددددددى مددددددد  أًدددددددل تقليدددددددل مخددددددداطر االئتمدددددددان ، كلفدددددددت قطدددددددر 
دددددددة مخددددددداطر التخلدددددددق عددددددد  السدددددددداد. أدددددددتع تدددددددوفير  دددددددا لدًر تصدددددددنيفات مخددددددداطر االئتمدددددددان للمتموعدددددددة لتصدددددددنيق الت ر دددددددات وفقم
م لومددددات التصددددنيق االئتمدددداني مدددد  قبددددل وكدددداالت تصددددنيق مسددددتقلة عنددددد توفر ددددا ، وإ ا لددددع تكدددد  متاحددددة ، تسددددتخدم لتنددددة إدارة 
االئتمددددددددان الم لومددددددددات الماليددددددددة ا خددددددددرى المتاحددددددددة للتمهددددددددور وسددددددددت ت التددددددددداول الخاصددددددددة بالمتموعددددددددة لتصددددددددنيق عم ئهددددددددا 
الرئيسدددددديي  والمدددددددأني  اآلخددددددري . تددددددتع مراقبددددددة ت ددددددرض المتموعددددددة والتصددددددنيفات االئتمانيددددددة لوطددددددراف المقابلددددددة بشددددددكل مسددددددتمر 

 اف المقابلة الم تمدةويتع توزيع القيمة اإلًمالية للم ام ت المبرمة بي  ا طر 
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ودات ال قود وعقود الضمان المالي، وك ل  ت رض المتموعة ا قصى  ودات المالية للمتموعة ومًو تو ح التداول أدناب ًودة االئتمان للمًو

ات تصنيق مخاطر اإلئتمانلمخاطر  االئتمان حس  دًر  

صافي القيمة  
 الدفترية 

مخصص  
 الخسارة 

اًمالي القيمة  
 الدفترية 

الخسائر اإلئتمانية  
  12المتوق ة لد  

شهرام أو على مدى  
 ال مر 

التصنيفات  
االئتمانية  
 الداخلية 

التصنيفات  
االئتمانية  
ية  2020ديسمبر    31 إيضاح  الخاًر  

ريال قطري الق   الق ريال قطري        الق ريال قطري  
        

1,491,438   (56,999) 1,434,439 

الخسائر االئتمانية 
المتوق ة على مدى 

ك1) ال مر  -- 13 
 مع مدأنة و ارصدة 

 أخرى 

6,945,965                  -    6,945,965  

الخسائر االئتمانية 
المتوق ة على مدى 

ك1) ال مر  ودائع ثابت 6 -- 

1,855,294                  -    1,855,294  

الخسائر االئتمانية 
 12المتوق ة على  

 -- شهر
Aaa, Aa 
and A 5 

نقد و ارصدة لدى 
 البنو 

 
 

صافي القيمة  
 الدفترية

مخصص  
 الخسارة 

اًمالي القيمة 
 الدفترية

الخسائر اإلئتمانية 
 12المتوق ة لد 

شهرام أو على مدى  
 ال مر

التصنيفات 
االئتمانية 
 الداخلية 

التصنيفات 
االئتمانية 
ية  2019ديسمبر    31 إيضاح الخاًر  

      الق ريال قطري  الق ريال قطري  الق ريال قطري 
        

650,815 (54,068) 704,883 

الخسائر االئتمانية 
المتوق ة على مدى 

ك1) ال مر  -- 13 
 مع مدأنة و ارصدة 

 أخرى 

8,758,419 -- 8,758,419 

الخسائر االئتمانية 
المتوق ة على مدى 

ك1) ال مر  ودائع ثابت 6 -- 

1,959,597 -- 1,959,597 

الخسائر االئتمانية 
 12المتوق ة على  

 -- شهر
Aaa, Aa 
and A 5 

نقد و ارصدة لدى 
 البنو 
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والمستحقة م  أطراف  ات صلة ، وقروض تشمل ال مع المدأنة التتارية وال مع المدأنة ال مع التتارية المدأنة بالتكلفة المطفأة ، 
 للموخفي  ، والفوائد المستحقة ، وال مع المدأنة ا خرى 

 
ودات ال قود و  ، قامت المتموعة بتطبيق النهج المبس  في الم يار الدولي إلعداد التقارير إستثمارات وكالةبالنسبة لل م المدأنة ومًو

ئتمانية المتوق ة على مدى ال مر. تحدد المتموعة خسائر اإلتمان المتوق ة على لقياس مخصص الخسارة للخسائر اإل  9المالية رقع  
  ب البنود بإستخدام مصفوفة مخصصات، تع تقدأر ا إستنادام إلى الخبرة السابقة لخسارة اإلئتمان إستنادام إلى حالة استحقاق المدأ  

ز مخاطر  السابقة، تع ت دألها لت كب الحروف الحالية والتقدأرات للحروف ا إلقتصادية المستقبلية. وبناعام على  ل ، أتع عرض مًو
ودات وفقام لحالة استحقاقها السابقة م  حيث مصفوفة المخصص.   االئتمان له ب المًو

 
 مخاطر السيولة  .ة 
 

المجموعااة تتمثاال مخاااطر الساايولة فااي عاادم قاادرة المجموعااة علااى الوفاااء بالتزاماتهااا الماليااة عنااد اسااتحقاقها. يتمثاال نهااج 
فااي إدارة الساايولة فااي الت كااد ، قاادر اإلمكااان ، ماان أنااه ساايكون لااديها دائًمااا ساايولة كافيااة للوفاااء بالتزاماتهااا عنااد اسااتحقاقها 

 ، في ظل الظروف العادية والظروف الصعبة ، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة.
 

السااايولة علاااى عااااتق مجلااال اإلدارة ، الاااذي وضاااع إطااااًرا مناسااابًا إلدارة تقاااع المساااؤولية النهائياااة عااان إدارة مخااااطر 
وطوياال األجاال ومتطلبااات إدارة الساايولة. تاادير المجموعااة مخاااطر الساايولة إلدارة تموياال المجموعااة قصااير ومتوسااط 

الل مخااااطر السااايولة مااان خاااالل االحتفااااظ باحتياطياااات كافياااة ، وتساااهيالت بنكياااة ، واالقتاااراا االحتيااااطي ، مااان خااا 
 المراقبة المستمرة للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومطابقة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.

 

 تحليل األصول والخصوم المالية
 

يلخااص الجاادول أدناااه ملااف اسااتحقاق الموجااودات والمطلوبااات الماليااة للمجموعااة كمااا فااي تاااريخ التقرياار بناااًء علااى 
  التعاقدية غير المخصومة:التزامات السداد 

تواريخ االستحقاق الت اقدية  
 سنة   م  أقل   للمطلوبات المالية 

  5- 1  م 
 سنوات 

  م    أكثر – 
 سنوات   5

اًمالي  
االصوال الغير  

 متداولة 

إًمالي  
التدفقات النقدية  

 الت اقدية 
 القيمة الدفترية 
 للمطلوبات 

 الق  ريال قطري  الق  ريال   قطري  2020ديسمبر    31في  
الق  ريال  
 قطري   ريال 

الق  ريال  
 قطري 

الق  ريال  
 قطري 

الق  ريال  
 قطري 

       
       

  400,086  400,086 324,908  109,995  214,913  75,178 مطلوبات عقد االيتار 
  97,304  97,304  --  --  --  97,304  مع دائنة تتارية

  417,679  417,679  --  --  --  417,679 مصروفات مستحقة 
  400,000  400,000  --  --  --  400,000  مانات مالية

  243,105  243,105  --  --  --  243,105 مبالغ مستحقة  طراف  ات ع قة 
  34,289  34,289  --  --  --  34,289 مبالغ مستحقة للحكومة 

 210,652 210,652  --  --  -- 210,652  مع دائنة أخرى 
 1,478,207  214,913  109,995  324,908 1,803,115  1,803,115  
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تواريخ االستحقاق الت اقدية  
 سنة أقل م    للمطلوبات المالية 

  5- 1  م 
 سنواتم 

  م    أكثر – 
 سنوات   5

 
 
 

 متداولة   غير 

إًمالي  
التدفقات النقدية  

 الت اقدية 

 القيمة الدفترية 
 للمطلوبات 

 الق  ريال قطري  الق  ريال   قطري  2019ديسمبر    31في  
الق  ريال  
 قطري   ريال 

الق  ريال  
 قطري 

الق  ريال  
 قطري 

الق  ريال  
 قطري 

       
اإليجار عقود التزامات  33,026 57,665 110,113 167,778 200,804 200,804  

  289,871  289,871  --  --  --  289,871  مع دائنة تتارية

  267,097  267,097  --  --  --  267,097 مصروفات مستحقة 

  389,000  389,000  --  --  --  389,000  مانات مالية

مبالغ مستحقة  طراف  ات 
 ع قة 

23,626  --  --  --  23,626  23,626  

  34,289  34,289  --  --  --  34,289 مبالغ مستحقة للحكومة 

  235,120  235,120  --  --  --  235,120  مع دائنة أخرى 

 1,272,029  57,665  110,113  167,778 1,439,807  1,439,807  

 
 إدارة رأس المال    .د 

يشددددددتمل رأس المددددددال علددددددى حقددددددوق الملكيددددددة ال ائدددددددة لحدددددداملي حقددددددوق الملكيددددددة فددددددي الشددددددركة ا م ناقصددددددا صددددددافي احتيدددددداطي 
 المحققة.ا رباح غير 

 

إن الغدددددرض الرئيسدددددي مددددد  إدارة رأس مدددددال المتموعدددددة  دددددو التأكدددددد مددددد  حفاخهدددددا علدددددى تصدددددنيق ائتمددددداني قدددددوي وم ددددددالت 
 رأسمالية صحية بحيث تدعع أنشطتها وترفع م  القيمة للمسا مي .

 

االقتصدددددددادية. تددددددددأر المتموعدددددددة  يكدددددددل رأس مالهدددددددا وتقدددددددوم بدددددددإًراع ت ددددددددأ ت عليددددددد  فدددددددي  دددددددوع التغيدددددددرات فدددددددي الحدددددددروف 
للمحافحدددددة علددددددى  يكدددددل رأس المددددددال أو ت دألدددددد  ، قدددددد تقددددددوم المتموعدددددة بت دددددددأل مدددددددفوعات توزي دددددات ا ربدددددداح للمسددددددا مي  أو 
إعددددددادة رأس المددددددال للمسددددددا مي  أو إصدددددددار أسددددددهع ًدأدددددددة. لدددددددع أددددددتع إًددددددراع أي تغييددددددرات علددددددى ا  ددددددداف أو السياسدددددددات أو 

 .2019و  2020ديسمبر  31ال مليات خ ل السنوات المنتهية في 
 

تراقدددددد  المتموعددددددة رأسددددددمالها باسددددددتخدام نسددددددبة الراف ددددددة الماليددددددة، و ددددددي صددددددافي الدددددددأ  مقسددددددومام علددددددى إًمددددددالي رأس المددددددال 
. تددددددرة المتموعدددددة  دددددم  ٪50زائددددددام صدددددافي الددددددأ . إن سياسدددددة المتموعدددددة  دددددو أن تحدددددتفت بنسدددددبة الراف دددددة الماليدددددة دون 

مددددددع دائنددددددة تتاريددددددة وأخددددددرى، ناقصددددددام النقددددددد وشددددددب  النقددددددد. أتضددددددم  صددددددافي الدددددددأ  القددددددروض والدددددددأون المحملددددددة بالفائدددددددة، و 
رأس المددددال حقددددوق الملكيددددة ال ائدددددة لحدددداملي حقددددوق الملكيددددة فددددي شددددركة صددددناعات قطددددر ناقصددددام صددددافي احتيدددداطي ا ربدددداح 

 غير المحققة.
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 نسبة المدأونية
 كما ألي : كانت نسبة المدأونية في نهاية ال ام 

 

 2020 2019 
 الق ريال قطري  الق ريال قطري  

   

 -- 36,597 ( 1الديون )

 (1,838,317) (1,717,223) ( 5 يضاحالنقد وما في حكمه )ا

 (1,838,317) (1,680,626) صافي الديون 

 33,777,428 (2)  حقوق الملكية

34,229,826 

 

 (%5.37) (%4.97) نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية
 

 المالية   لودوات   ال ادلة   القيع   . 35
 قياسات القيمة ال ادلة  كأ

دددددودات  دددددا ماليمدددددا أو أداة حقدددددوق ملكيدددددة. تتكدددددون المًو تمثدددددل ا دوات الماليدددددة أي اتفاقيدددددة ت اقديدددددة ت نشددددد  أصددددد م ماليمدددددا أو التزامم
ددددددودات  الماليددددددة مدددددد  أرصدددددددة لدددددددى البنددددددو  و مددددددع مدأنددددددة تتاريددددددة وأخددددددرى ومبددددددالغ مسددددددتحقة مدددددد  أطددددددراف  ات ع قددددددة ومًو
ماليدددددة بالقيمدددددة ال ادلددددددة مددددد  خدددددد ل الدددددربح أو الخسدددددارة. تشددددددتمل المطلوبدددددات الماليددددددة علدددددى  مدددددع دائنددددددة تتاريدددددة ومطلوبددددددات 

 أخرى غير متداولة.
 

دددددة بالقيمدددددة تسدددددتخدم المتموعدددددة التسلسدددددل الهرمدددددي  التدددددالي لتحدأدددددد واإلفصددددداح عددددد  القيمدددددة ال ادلدددددة لدددددودوات الماليدددددة المدًر
 ال ادلة بواسطة تقنية التقييع:

ودات أو مطلوبات مماثلة ؛1المستوى  ة )غير الم دلةك في ا سواق النشطة لمًو  : ا س ار المدًر

ددددددة فددددددي المسددددددتوى 2المسددددددتوى  ددددددة المدًر ، التددددددي يمكدددددد  م ححتهددددددا لوصددددددل أو  1: المدددددددخ ت ، بخدددددد ف ا سدددددد ار المدًر
 االلتزام ، إما بشكل مباشر )أي بشكل مباشر )أي ا س ارك أو غير مباشر )أي مشتقة م  ا س اركك ؛ و

: مدددددددخ ت لوصددددددول أو الخصددددددوم التددددددي ال تسددددددتند إلددددددى بيانددددددات السددددددوق التددددددي يمكدددددد  م ححتهددددددا )مدددددددخ ت 3المسددددددتوى 
 غير قابلة للرصدك.

 وات المالية وقيمها ال ادلةالتصنيفات  وفئات ا د

 يضع التدول التالي م لومات حول:
 فئات ا دوات المالية بناعم على طبي تها وخصائصها ؛ -
 القيع الدفترية لودوات المالية ؛ -
 القيع ال ادلة لودوات المالية ؛ و -
ودات المالية والخصوم  -  المالية التي تع اإلفصاح عنهامستويات التسلسل الهرمي للقيمة ال ادلة للمًو
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 الطبقات والفئات م  ا دوات المالية وقيمتها ال ادلة

 ا خرى.   المدأنة  وال مع   المستحقة   والفوائد للموخفي    والقروض   ال  قة    ات   ا طراف   م    والمستحق   المطفأة   بالتكاليق  المدأنة  التتارية   ال مع   وتشمل  المتوق ة   االئتمان   خسائر   م   صافية   ا خرى   المدأنة  وال مع  المدأنة   التتارية  ال مع   *

 ا خرى.   الدائنة   وال مع  الحكوميي    للدائني   والمستحق  ،   المستحقة   والمصروفات   ،  المالية   والضمانات  ،   ع قة   ات    طراف   والمستحق  ،   الدائنة   التتارية  ال مع   ا خرى   الدائنة   وال مع   الدائنة  التتارية   ال مع   تشمل   **

 

ديسمبير    31 2020  القيمة ال ادلة   القيمة المستلة     
ودات المالية     المستوى   المتموعة  المطلوبات المالية  المًو
 

طرق التقيع و  
 ا مور الهامة 

القيمية  
ال ادلة م   
ا رباح و  
المطفأة تكلفة  ال  الخسائر   

القيمية  
ال ادلة م   
ا رباح و  
أة التكلفة المطف  الخسائر   المتموع  3 2 1  المتموع  

ريال الق     
قطري    

الق ريال  
 قطري 

الق ريال  
 قطري 

الق ريال  
 قطري 

 الق ريال 
قطري    

الق ريال  
  قطري 

 الق ريال 
قطري    

 الق ريال 
قطري    

الق ريال  
 قطري 

 الق ريال 
قطري    

            
 1,434,439 -- 1,434,439 --  1,434,439 -- -- 1,434,439 -- بالتكلفة مطفأة    مع  مدأنة وأخرى*

ودات المالية بالقيمة   المًو
 ال ادلة م  لربح أو الخسارة 

ة    الس ر مدًر
 344,782 -- -- 344,782  344,782 -- -- -- 344,782 في سوق نش  

ودات المالية بالقيمة   المًو
 ال ادلة م  لربح أو الخسارة 

بناعا على  
مدخ ت ال  

 3,585 3,585 -- --  3,585 -- -- -- 3,585 يمك  م ححتها 

ال مع المدأنة المقاسة بالقيمة  
 ال ادلة 

بنناعا على   
مدخ ت ال  

 761,060 761,060 -- --  761,060 -- -- -- 761,060 يمك  م ححتها 

 1,855,294 1,855,294 -- --  1,855,294 -- -- 1,855,294 -- بالتكلفة المطفأة  النقد وا رصدة لدى  البنو  
 6,945,965 6,945,965 -- --  6,945,965 -- -- 6,945,965 -- بالتكلفة المطفأة  الثابتة الودائع  

 400,086 400,086 -- --  400,086 400,086 -- -- -- بالتكلفة المطفأة  التزامات عقود طويلة االًل 
  مع تتارية دائنة  وأخرى 

 1,225,985 1,225,985 -- --  1,225,985 1,225,985 -- -- -- بالتكلفة المطفأة  ** 
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المدأنة  بالتكلفة المطفأة ، والمستحقة م  أطراف  ات صلة ، وقروض للموخفي  ، والفوائد المستحقة القبض ، * ال مع االمدأنة وال مع المدأنة ا خرى  ي بالصافي  ب د خسائر االئتمان المتوق ة وتتضم  ال مع 
 وال مع المدأنة ا خرى.

 ** تشمل ال مع االدائنة وال مع الدائنة  والمستحقة للتهات  ات االصلة  والضمانات المالية والمصروفات المستحقة والمستحقات الحكومي
 

المالية ، وال ي تع استخدام  لقياس ال مع المدأنة م  قطر لتسويق  استلمت المتموعة صافي س ر الوحدة المرتتع الف لي  م  شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات، قبل إغ ق نهاية الفترة 
، لع  2020خ ل السنة المنتهية في ديسمبر ير ت دأل ا س ار غير مهع. وم  ثع ، فقد تع اعتبار القيمة الدفترية مساوية للقيمة ال ادلة.. ع وة على  ل  ، ي تبر تأث  الكيماويات والبتروكيماويات و شركة التوزيع

  .3لمستوى ولع أتع إًراع عمليات نقل م  وإلى مقاأيب القيمة ال ادلة م  ا 2والمستوى  1تك   نا  عمليات نقل بي  قياسات القيمة ال ادلة م  المستوى 

والفئات م  ا دوات المالية وقيمتها ال ادلةالطبقات     
2019ديسمبير    31  القيمة ال ادلة   القيمة المستلة    

ودات المالية     المستوى   المتموعة  المطلوبات المالية  المًو

 
طرق التقيع و ا مور  

 الهامة 

القيمية  
ال ادلة م   
ا رباح و  
المطفأة تكلفة  ال  الخسائر   

القيمية  
ال ادلة  
م   

ا رباح و  
أة التكلفة المطف  الخسائر   المتموع  3 2 1  المتموع  

 
 الق ريال 

قطري    
الق ريال  
 قطري 

الق ريال  
 قطري 

الق ريال  
 قطري 

 الق ريال 
قطري    

الق ريال  
  قطري 

الق ريال  
 قطري 

الق ريال  
 قطري 

الق ريال  
 قطري 

 الق ريال 
قطري    

            
 650,815 -- 650,815 --  650,815 -- -- 650,815 -- بالتكلفة مطفأة    مع  مدأنة وأخرى*

ودات المالية بالقيمة   المًو
 ال ادلة م  لربح أو الخسارة 

ة  في سوق   الس ر مدًر
 نش  

 
320,996 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
320,996  

 
320,996 

 
-- 

 
-- 

 
320,996 

ودات المالية بالقيمة   المًو
 الخسارة ال ادلة م  لربح أو  

بناعا على مدخ ت ال  
 يمك  م ححتها 

 
3,585 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
3,585  

 
-- 

 
-- 

 
3,585 

 
3,585 

ال مع المدأنة المقاسة بالقيمة  
 ال ادلة 

بنناعا على  مدخ ت ال  
 يمك  م ححتها 

 
524,153 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
524,153  

 
-- 

 
-- 

 
524,153 

 
524,153 

 1,959,597 1,959,597 -- --  1,959,597 -- -- 1,959,597 -- بالتكلفة المطفأة  النقد وا رصدة لدى  البنو  
 8,758,419 8,758,419 -- --  8,758,419 -- -- 8,758,419 -- بالتكلفة المطفأة  الودائع الثابتة 

 200,804 200,804 -- --  200,804 200,804 -- --  -- بالتكلفة المطفأة  التزامات عقود طويلة االًل 
 1,058,151 1,058,151 -- --  1,058,151 1,058,151 -- --  -- بالتكلفة المطفأة  **   مع تتارية دائنة  وأخرى 



 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ايضاحات حول البياتاات  المالية الموحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

99 

 

 )تتمةك   المالية   لودوات   ال ادلة   القيع      35

 التمويل  أنشطة ع  الناشئة االلتزامات تسوية كب 
  وغير  النقدية التغيرات  ل  في بما ، التمويل أنشطة ع  الناشئة المتموعة مطلوبات في التغييرات تفاصيل أدناب التدول أو ح
 النقدية

ديسمبر    31في 
2020 

 

التغييرات غير  
 النقدية 

( 11 يضاح اال ) 

تمويل التدفقات  
 النقدية 

يناير   1في كما 
2020  

  الف لاير قطري  الف لاير قطري  الف لاير قطري  الف لاير قطري 
     

 التزامات عقود  االيجار  200,804 (59,974) 259,256 400,086

 

ديسمبر   31في 
2019 

 

التغييرات غير 
 النقدية

( 11 يضاح اال ) 

تمويل التدفقات  
 النقدية

يناير  1في  كما
2919  

قطري  لاير  الف قطري  لاير  الف  قطري  لاير  الف  قطري  لاير  الف    
     

 التزامات عقود  االيجار  226,831 (44,142) 18,115 200,804

 
  19تأثير كوفيد  .36

باعتبدددددارب ًائحدددددة مددددد  قبدددددل منحمدددددة الصدددددحة ال الميدددددة ويسدددددب  ا دددددطرابات 19، تدددددع إعددددد ن كوفيدددددد  2020مدددددارس  11فدددددي 
مختلفدددددة فدددددي ا عمدددددال وا نشدددددطة االقتصدددددادية. أعلندددددت السدددددلطات الماليدددددة والنقديدددددة ، المحليدددددة والدوليدددددة ، عددددد  تددددددابير دعدددددع 

فدددددي ًميدددددع أنحددددداع ال دددددالع لمواًهدددددة اآلثدددددار السدددددلبية المحتملدددددة. تراقددددد  المتموعدددددة عددددد  كثددددد  تقددددددم الموقدددددق وقامدددددت بتف يدددددل 
تخطددددددددي  اسددددددددتمرارية ا عمددددددددال وممارسددددددددات إدارة المخدددددددداطر ا خددددددددرى إلدارة ت طددددددددل ال مليددددددددات التتاريددددددددة المحتملددددددددة وا داع 

 .2020المالي في عام 
 

عددددددم اليقدددددي  فدددددي البيئدددددة االقتصدددددادية ال الميدددددة. فدددددي  دددددوع الموقدددددق المتصددددداعد بسدددددرعة ، فدددددي حالدددددة مددددد  19تسدددددب  كوفيدددددد 
نحدددددددرت المتموعدددددددة فيمدددددددا إ ا كاندددددددت  ندددددددا  حاًدددددددة إلدددددددى مراعددددددداة أي ت ددددددددأ ت وتغييدددددددرات فدددددددي ا حكدددددددام والتقددددددددأرات وإدارة 

زة الموحدددددددة. تتددددددأثر ال مليددددددات ال تتاريددددددة للمتموعددددددة نتيتددددددة المخدددددداطر واإلبدددددد   عنهددددددا فددددددي البيانددددددات الماليددددددة المرحليددددددة المددددددًو
للضدددد ق الملحددددول فددددي أسدددد ار الددددنف  واالنخفدددداض ال ددددام فددددي الطلدددد  بسددددب  تبدددداط  نمددددو الندددداتج المحلددددي اإلًمددددالي والنشددددال 
مدددددددت  ددددددد ب الحدددددددروف الم اكسدددددددة مباشدددددددرة إلدددددددى انخفددددددداض أسددددددد ار السدددددددلع وتسدددددددببت فدددددددي انخفددددددداض أسددددددد ار  الصدددددددناعي. ت ًر

 المنتتات.
 

  داتانخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والم
ممتلكاتهددددا وآالتهددددا وم ددددداتها للتحقددددق مدددد  انخفدددداض القيمددددة كمددددا فددددي تدددداريخ التقريددددر مدددد   ًددددزع اختبددددرت إدارة المتموعددددة 

ود م شرات على انخفاض القيمة في  ل  التاريخ.  بسب  ًو
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اختبدددددار انخفددددداض القيمدددددة  دددددو أحدددددد المتددددداالت التدددددي تنطدددددوي علدددددى حكدددددع اإلدارة ، ويتطلددددد  تقيددددديع مدددددا إ ا كدددددان يمكددددد  دعدددددع 
القيمددددددة الدفتريددددددة لوصددددددول مدددددد  خدددددد ل صددددددافي القيمددددددة الحاليددددددة للتدددددددفقات النقديددددددة المسددددددتقبلية المشددددددتقة مدددددد   دددددد ب ا صددددددول 

رض اختبدددددار انخفدددداض القيمدددددة ، أدددددتع تتميدددددع ا صدددددول باسددددتخدام توق دددددات التددددددفقات النقديدددددة المخصددددومة بسددددد ر مناسددددد . لغددددد 
دددا فددددي وحدددددة توليددددد النقددددد. عنددددد حسددداب القيمددددة فددددي االسددددتخدام ، ألددددزم و ددددع افترا دددات م ينددددة فيمددددا أت لددددق بالمسددددائل غيددددر  م م
ددددة كبيددددرة بمددددا فددددي  لدددد  التدددددفقات النقديددددة المسددددتقبلية المقدددددرة التددددي أددددتع خصددددمها إلددددى قيمتهددددا الحاليددددة باسددددتخدا م الم كدددددة بدًر

 م دل 
 

الخصددددع قبددددل الضددددريبة الدددد ي ي كددددب تقييمددددات السددددوق الحاليددددة للقيمددددة الزمنيددددة للنقددددود والمخدددداطر الخاصددددة با صددددل / وحدددددة 
 توليد النقد.

 
ت ددددددد المتموعددددددة خطدددددد  مفصددددددلة طويلددددددة ا ًددددددل لممتلكاتهددددددا وآالتهددددددا وم ددددددداتها والتددددددي تددددددن كب فددددددي النمددددددا ة الماليددددددة. تددددددتع 

ددددددا كأسدددددداس لمراً ددددددات انخفدددددداض  مراً ددددددة  دددددد ب الخطدددددد  والموافقددددددة عليهددددددا مدددددد  قبددددددل إدارة المتموعددددددة ويددددددتع اسددددددتخدامها الحقم
القيمددددة. عنددددد تقدددددأر القيمدددددة المسددددتخدمة ، تسددددتخدم المتموعددددة النمدددددا ة الماليددددة التددددي تددددتع مراً تهدددددا وتحدددددأثها بانتحددددام علدددددى 

صددددددحة االفترا ددددددات  مدددددددار فتددددددرة تشددددددغيل ا صددددددول. كتددددددزع مدددددد  عمليددددددة المراً ددددددة ، تواًدددددد  اإلدارة تحددددددديات وت يددددددد تقيدددددديع
 ا ساسية له ب النما ة المالية.

 
عنددددد حسددددداب صددددافي القيمدددددة الحاليددددة للتددددددفقات النقديددددة المسدددددتقبلية ، يتدددد  و دددددع االفترا ددددات التاليدددددة فيمددددا أت لدددددق بدددددا مور 

ة كبيرة ، بما في  ل :  غير الم كدة بدًر
 
 ٪10م دالت الخصع:  -
 ٪2م دل نمو الفترة النهائية:  -
 سنوات 5نقدية المتوق ة على مدى التدفقات ال -
 قيمة الخردة: ال شيع -
 

مليدددددار. 1.37خددددد ل السدددددنة ، قامدددددت المتموعدددددة بتقيددددديع انخفددددداض قيمدددددة الممتلكدددددات واآلالت والم ددددددات بمبلدددددغ ريدددددال قطدددددري. 
 .7تع اإلفصاح ع  تفاصيل االنخفاض في القيمة في إيضاح 

 
ودات ا خرى   انخفاض قيمة االستثمارات في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة والمًو

تقدددددوم إدارة المتموعدددددة بشدددددكل دوري بمراً دددددة اسدددددتثماراتها فدددددي المشددددداريع المشدددددتركة والشدددددركات الزميلدددددة لتقيددددديع مدددددا إ ا كاندددددت 
 م شرات على انخفاض قيمة االستثمار. نا  

 
قامدددددت المتموعددددددة بددددددإًراع تقيددددديع نددددددوعي السددددددتثماراتها فددددددي المشددددداريع المشددددددتركة والشددددددركات الزميلدددددة وقارنددددددت النتددددددائج الف ليددددددة 

مقابددددددل م دددددداأير الميزانيددددددة والصددددددناعة واسددددددتنتتت أن تقيدددددديع انخفدددددداض القيمددددددة لددددددع  2020ديسددددددمبر  31للسددددددنة المنتهيددددددة فددددددي 
 أتغير.
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ددددا فددددي أي م شددددرات انخفدددداض فددددي القيمددددة وأي شددددكو  كبيددددرة تدددد ثر علددددى مخزونهددددا عددددي  االعتبددددار  فدددديالمتموعددددة  اخدددد ت أيضم

وأصدددددولها الخاصدددددة بحدددددق االسدددددتخدام والتدددددي تنشدددددأ بشدددددكل خددددداص عددددد  أي تغييدددددر فدددددي شدددددرول اإليتدددددار وخلصدددددت إلدددددى أنددددد  ال 
د تأثير مادي   .19 كوفيد لدأًو

 
مددددددد  المتموعدددددددة إعددددددادة تقيددددددديع المددددددددخ ت واالفترا دددددددات المسدددددددتخدمة 19 كوفيددددددددتطلبددددددت حددددددداالت عددددددددم اليقدددددددي  الناًمددددددة عددددددد  

. قامددددددددت المتموعددددددددة 2020ديسددددددددمبر  31لتحدأدددددددد خسددددددددائر االئتمددددددددان المتوق ددددددددة )"الخسدددددددائر االئتمانيددددددددة المتوق ددددددددة"ك كمددددددددا فدددددددي 
ريو ات بتحددددددأث الم لومدددددات التطل يدددددة  ات الصدددددلة الخاصدددددة بهدددددا علدددددى المسدددددتوى الددددددولي ال مليدددددات فيمدددددا أت لدددددق ؛ أوزان سدددددينا

االقتصدددداد الكلددددي  ات الصددددلة للسددددوق الم نددددي الدددد ي ت مددددل فيدددد  ؛ زيددددادة كبيددددرة فددددي مخدددداطر االئتمددددان. وتقيدددديع م شددددرات  دددد ق 
الت دددددددرض فدددددددي القطاعدددددددات التدددددددي يحتمدددددددل أن تتدددددددأثر. نتيتدددددددة لددددددد ل  ، قدددددددررت المتموعدددددددة أن لددددددددأها مخصصدددددددات كافيدددددددة علدددددددى 

 .2020ديسمبر  31ا صول المتأثرة للسنة المنتهية في 
 
 لتزامات وااللتزامات الطارئةاال

قامددددددت المتموعددددددة بتقيدددددديع تددددددأثير أي ا ددددددطرابات تشددددددغيلية ، بمددددددا فددددددي  لدددددد  أي تحددددددديات ت اقديددددددة وتغييددددددرات فددددددي ا عمددددددال أو 
ال  قدددددددات التتاريدددددددة بدددددددي  مدددددددوردي المتموعدددددددة وال مددددددد ع وال مددددددد ع ، لتحدأدددددددد مدددددددا إ ا كاندددددددت  ندددددددا  أي زيدددددددادة محتملدددددددة فدددددددي 

ددددددد تددددددأثير مددددددادي علددددددى المطلوبددددددات االلتزامددددددات وااللتزامددددددات الطارئددددددة. نتيتددددددة للتقيدددددديع ، خلصددددددت ال متموعددددددة إلددددددى أندددددد  ال أًو
 .32و  31وااللتزامات الطارئة للمتموعة. راًع اإليضاحي  

 
ميدددددع الم لومدددددات  قامدددددت المتموعدددددة بدددددإًراع تقيددددديع لمدددددا إ ا كاندددددت منشدددددأة مسدددددتمرة فدددددي  دددددوع الحدددددروف االقتصدددددادية الحاليدددددة ًو

التوق ددددددات التددددددي تغطددددددي ا داع المسددددددتقبلي للمتموعددددددة ورأس المددددددال  المتاحددددددة حددددددول المخدددددداطر والشددددددكو  المسددددددتقبلية. تددددددع إعددددددداد
فددددي التطدددددور ، ولكددددد  فدددددي الوقدددددت الحددددالي ت حهدددددر التوق دددددات أن المتموعدددددة لددددددأها مدددددوارد 19والسدددديولة. قدددددد يسدددددتمر تدددددأثير كوفيدددددد 

ددددددود التشددددددغيلي وأن موقفهددددددا المسددددددتمر ال أددددددزال غيددددددر متددددددأثر إلددددددى حددددددد كبيددددددر ولددددددع أتغيددددددر   31مندددددد  كافيددددددة ل سددددددتمرار فددددددي الًو
 . نتيتة ل ل  ، تع إعداد   ب البيانات المالية الموحدة بشكل مناس  على أساس مبدأ االستمرارية.2020ديسمبر 

 
عددددد  كثدددد  مددددع تقدددددم الموقددددق إلدارة ت طدددددل ا عمددددال المحتمددددل الدددد ي قددددد يحدثددددد  19ستواصددددل المتموعددددة مراقبددددة تددددأثير كوفيددددد 

 .2021ام على عملياتها وأدائها المالي في ع19تفشي كوفيد 


