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البيانات المالية الموحدة وتقرير مراقب الحسابات المستقل للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019

مالحظات جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

يسرنا أن ندعوكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد عصر يوم 
األحد الموافق 2020/3/1م في قاعة الريان بفندق شيراتون- الدوحة. وفي حال عدم تحقق النصاب القانوني للحضور، فسيعقد اجتماع ثاِن 

بنفس المكان والتوقيت يوم األربعاء الموافق 2020/3/4م. 

إشعار إلى السادة مساهمي شركة صناعات قطر )ش.م.ع.ق(
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يسرنا أن نقدم التقرير السنوي ملجلس اإلدارة عن األداء املالي والتشغيلي لشركة 
صناعات قطر، إحدى أكبر الشركات الصناعية باملنطقة في إنتاج مجموعة كبيرة 

من املنتجات البتروكيماوية واألسمدة والحديد والصلب.

التكلفة  حيث  من  التنافسية  والقدرة  الكفاءة  إلى  بالحاجة  كبيرًا  اهتمامًا  املجموعة  تولي 
 ،2019 عام  بالكفاءة. وخالل  يتسم  التكلفة  منخفض  رائد  مركزها كمشغل  على  للحفاظ 
على  واملحافظة  للتحكم  القابلة  التشغيل  تكاليف  خفض  في  شركاتنا  من  العديد  نجحت 

مركزها املتميز من حيث التكلفة بما يتماشى مع األهداف املحددة.
وفيما يتعلق بتحسني مستويات اإلنتاج، فقد انصب التركيز الرئيسي للشركة خالل عام 
2019 على ضمان مستويات اإلنتاج املثلى دون اإلخالل بمعايير الجودة والسالمة. وفي هذا 
الشأن، فقد استطاعت املجموعة بنجاح أن تصل إلى الطاقة اإلنتاجية املستهدفة في املوازنة 
التقديرية، وذلك في مرافق إنتاج اليوريا واألمونيا وامليثانول وثالثي ميثايل بيوتايل اإلثير 

والحديد والصلب.
وقد تم إجراء عمليات تطفئة بني الحني واآلخر لتنفيذ الصيانة املخطط لها وغير املخطط لها 
في العديد من مرافقنا اإلنتاجية، علمًا بأن كل عملية من هذه العمليات تتماشى مع التزام 
مجموعتنا بمعايير الصحة والسالمة والبيئة ودورة حياة املصنع وضمان الجودة ومعايير 

املوثوقية، ما يسهم في نهاية األمر في تحسني الكفاءة التشغيلية للمجموعة.

انخفض صافي أرباح قطاع األسمدة بنسبة ٪37 مقارنة بعام 2018، األمر الذي ُيعزى بصورة كبيرة إلى 
تراجع اإليرادات.

ويعود تراجع اإليرادات بنسبة ٪9 وبشكل أساسي إلى انخفاض أسعار البيع بنسبة ٪9 مقارنة بالعام 
املاضي. وقد حافظت أحجام املبيعات على استقرارها وحققت ارتفاعًا طفيفًا تبلغ نسبته ٪0.5 مقارنة 
بعام 2018. كما حافظت مستويات اإلنتاج على استقرارها مقارنة بالعام املاضي وحققت نموًا طفيفًا تبلغ 

نسبته ٪2، فيما ظلت الطاقة التشغيلية عند مستوياتها والتي بلغت 97.2٪.

أن معظم مشاريع  املحلي، حيث  الطلب  بتراجع  الصلب  الحديد  لقطاع  العام  األداء  تأثر  عام 2019،  خالل 
البنية التحتية الكبيرة أوشكت على االنتهاء أو تم االنتهاء منها. وقد ظل الطلب على الحديد والصلب في 
الناشئة  املنخفضة في األسواق  التكلفة  املنتجني ذوي  املنافسة من  الدولية ضعيفًا نتيجة زيادة  األسواق 
والذين يتنافسون بناء على مصفوفة خفض التكلفة باملقارنة للمصفوفة التي تتبناها املجموعة وتتضمن 

الجودة العالية واألسعار معًا.
وتأثر صافي األرباح باملنافسة الشرسة على الجبهة الدولية إلى جانب تراجع الطلب املحلي، حيث انخفض 

بنسبة ٪95 مقارنة بالعام املاضي.
وأدى انخفاض أسعار البيع بنسبة ٪12، ومع زيادة أحجام املبيعات زيادة هامشية بلغت %1، إلى تراجع 
إجمالي إيرادات القطاع بنسبة ٪12. وقد عوض انخفاض األرباح جزئيًا الحصول على حصة من دخل 
املاضي، حيث  بالعام  مقارنة  طفيفًا  انخفاضًا  اإلنتاج  العام. وشهدت مستويات  الزميلة خالل  الشركات 

تراجعت بنسبة ٪1، وحافظت الطاقة اإلنتاجية على قوتها بنسبة تبلغ 106.3٪.

من  كبيرة  مستويات  تحقيق  في  استمرت  قد  الشركة  أن  إال  صعبة،  أسواق  في  العمل  من  الرغم  على 
العمومية في  ميزانيتنا  املجموعة. وظلت  أرباح من شركات  تلقي  استمدتها بشكل رئيسي من  السيولة 
وضع متوازن، حيث تم تسجيل مستوى سيولة قوي بنهاية العام وبال ديون، فيما بلغت األرصدة النقدية 
واملصرفية 10.7 مليار ريال قطري. وبلغ إجمالي أصول املجموعة وإجمالي حقوق امللكية 35.9 مليار ريال 

قطري و34.3 مليار ريال قطري على التوالي كما في 31 ديسمبر 2019.
إن الوضع املالي للمجموعة ووضع السيولة لديها ُيعد بمثابة شهادة تؤكد على قدرتها القوية على تحقيق 
تدفقات نقدية، األمر الذي يعزز من وضع املجموعة في حال إجراء عمليات تطفئة غير متوقعة للصيانة 
ويوفر املوارد الالزمة لزيادة القيمة املقدمة إلى املساهمني من خالل التوسع املستقبلي. ويتكون جزء كبير 
امُلصنفة  البنوك  من  مجموعة  لدى  األجل  متوسطة  إلى  قصيرة  إيداعات  من  املجموعة  لدى  السيولة  من 
ضمن الفئة »أ« داخل قطر، حيث حققت هذه اإليداعات عائدًا سنويًا قدره ٪3.76 للعام املالي 2019. وقد 
يتماشى  بما  وذلك  مختلفة،  باستحقاقات  األجل  ومتوسطة  قصيرة  ودائع  في  األموال  هذه  استثمار  تم 
والتشغيلي  الرأسمالي  اإلنفاق  العامل وخطط  املال  السيولة ورأس  إدارة  املجموعة بشأن  استراتيجية  مع 
املستقبلية. واستشرافًا للمستقبل، فإن املجموعة ستستمر في املحافظة على وضعها من حيث السيولة 
ووضعها املالي اللذان يتسمان بالكفاءة والفاعلية وبما يوفر لها الثقة واالستمرارية في األوقات التي تشهد 

حالة من عدم االستقرار.

اقتصر اإلنفاق الرأسمالي بصورة أساسية على صيانة املرافق بمبلغ يصل إلى 0.8 مليار ريال قطري. 
ووفقًا ألحدث خطة أعمال معتمدة حتى عام 2024، يبلغ إجمالي اإلنفاق الرأسمالي املخطط له للمجموعة 

4.6 مليار ريال قطري. 
إضافة إلى ذلك، فإننا نقيم حاليًا عددًا كبيرًا من الفرص املحتملة لإلنفاق الرأسمالي في الجوانب املتعلقة 
بأن  املجموعة  وتؤمن  والبيئة.  والسالمة  الصحة  وتحسني مستويات  والكفاءة  واملوثوقية  القدرات  بزيادة 
هذه االستثمارات تشكل ضرورة حتى تحافظ على مركزها التنافسي وترفع من مستوى القيمة املضافة 

للمساهمني.

يوصي مجلس إدارة صناعات قطر بإجمالي توزيعات سنوية للعام املالي املنتهي في 31 ديسمبر 2019 
بمبلغ قدره 2.4 مليار ريال قطري، وهو ما يعادل 0.40 ريال قطري للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 94%.

يتقدم مجلس اإلدارة بالشكر واالمتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد 
الله ورعاه«، لرؤيته الحكيمة وتوجيهاته السديدة وقيادته الرشيدة. ونتقدم بالشكر أيضًا  املفدى »حفظه 
إدارة صناعات  الطاقة، رئيس مجلس  الدولة لشؤون  الكعبي، وزير  املهندس سعد بن شريده  إلى سعادة 
العليا لشركات املجموعة على إخالص والتزام  اإلدارة  املنتدب، لرؤيته وقيادته، كما نشكر  قطر والعضو 
موظفيها وتفانيهم الدائم في العمل. كما نود أن نتقدم بالشكر ملساهمينا الكرام على ثقتهم الكبيرة في 

الشركة وإدارتها. 

اللقيم، وامتالكها ملرافق حديثة  التنافسية للمجموعة ضمان الحصول على  تشمل امليزات 
تتسم بدرجة عالية من الكفاءة وتتم صيانتها بشكل دوري وذات مواقع استراتيجية، كذلك 
توافر كيان مختص بالتسويق، وإقامة تحالفات وشراكات استراتيجية مع شركات معروفة 
أعضاءه  يتمتع  عليا  إدارة  فريق  بقيادة  عاليًا  تأهياًل  ومؤهلني  موهوبني  وموظفني  عامليًا، 
بخبرات رفيعة املستوى ويعود إليه الفضل في الوصول باملجموعة إلى املكانة املتميزة التي 

تحتلها اليوم كرائدة باملنطقة.  
ولقد أسهمت هذه امليزات التنافسية بدور محوري في تمكني املجموعة من إدخال تحسينات 
مستمرة شملت مرافقها اإلنتاجية وسلسلة منتجاتها ومركزها من حيث التكلفة والدخول 

إلى أسواق وقاعدة األصول التشغيلية ومركزها النقدي.

واألسمدة  الكيماويات  وتوزيع  تسويق  مجال  في  عاملية  رائدة  شركة  “منتجات”  تعتبر 
ومنتجات الحديد والصلب. 

عزز  الذي  األمر  وفعال،  مؤثر  بدور  ومنتجات  قطر  صناعات  بني  الشراكة  أسهمت  وقد 
من وصول املجموعة إلى أسواق في مختلف أنحاء العالم وعادل جزئيًا األثار الناجمة عن 

الظروف االقتصادية الكلية املناوئة. 
آسيا  ظلت  فقد  األعمال،  قطاع  في  عاملية  مجموعة  حقًا  أنفسنا  نعتبر  بأننا  نفتخر  نحن 
أكبر سوق لنا خالل عام 2019، ودعمنا في ذلك أيضًا تواجدنا القوي في أمريكا الشمالية 

وشبه القارة الهندية.

تأثر أداء أعمال صناعات قطر خالل عام 2019 بالظروف االقتصادية الكلية الصعبة، حيث 
بالعام  مقارنة   49٪ نسبته  تبلغ  بانخفاض  قطري،  ريال  مليار   2.6 األرباح  صافي  بلغ 

املاضي، فيما بلغ العائد على السهم 0.43 ريال قطري. 
وقد تأثر أدائنا املالي إلى حد كبير بعوامل خارجية، منها تباطؤ االقتصادات العاملية وتقلبات 
أسعار السلع األساسية العاملية والنزاعات التجارية. وكان لهذه العوامل تأثيرًا مباشرًا على 
أسعار السلع األساسية التي انخفضت على مستوى املجموعة بنسبة ٪14 خالل عام 2019 
مقارنة بالعام املاضي، فيما أسهمت أيضًا في انخفاض أرباح املجموعة بواقع 2.0 مليار ريال 

قطري للعام املنتهي في 31 ديسمبر 2019. 
ما  املاضي،  بالعام  مقارنة  بنسبة 2٪  املجموعة  مستوى  على  املبيعات  أحجام  وتراجعت 
أسهم في انخفاض أرباحها بواقع 641 مليون ريال قطري. وتأثرت أيضًا أحجام مبيعات 
وتراجع  والطلب  العرض  في  اختالل  حدوث  إلى  أدت  كلية  اقتصادية  بعوامل  املجموعة 

مستويات اإلنتاج. 
وبالنسبة للعام بأكمله، فقد انخفضت مستويات اإلنتاج بشكل هامشي بنسبة ٪1 مقارنة 
بعام 2018، األمر الذي ُيعزى بصورة أساسية إلى إجراء عمليات تطفئة مخطط لها وغير 

مخطط لها.

القطاع  أرباح  صافي  انخفض  حيث  ضغوطًا،  البتروكيماويات  قطاع  أرباح  إجمالي  واجه 
بنسبة ٪47 مقارنة بعام 2018، األمر الذي ٌيعزى بصورة أساسية إلى تراجع الطلب على 

املنتجات البتروكيماوية في األسواق الرئيسية، هذا فضاًل عن انخفاض األسعار. 
 ،15٪ بنسبة  البتروكيماويات  قطاع  في  للمنتجات  امُلرجح  األسعار  متوسط  وانخفض 
منحنيات  اختالالت  نتيجة   12٪ بنسبة  املبيعات  أحجام  انخفاض  أيضًا  ذلك  وصاحب 
العرض والطلب، ما أسفر عن حدوث انخفاض عام في اإليرادات بنسبة ٪25 على مستوى 
القطاع. وانخفضت أيضًا أحجام اإلنتاج بنسبة ٪10 مقارنة بالعام املاضي، بنسبة تشغيلية 
على  للمحافظة  حتمية  ضرورة  تشكل  كانت  تطفئة  عمليات  إجراء  بسبب  وذلك   ،93.1٪

معايير الصحة والسالمة والبيئة.

تمتلك  قطر، حيث  ملكية صناعات  هيكل  أكبر مساهم ضمن  للبترول  قطر  تعتبر 
فيها حصة تبلغ 51، فيما ُتعد الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية ثاني أكبر 
مساهم في الشركة، حيث تمتلك حاليًا حصة تبلغ %21. وقد منحت وكالة التصنيف 
 )A+( الفئة  من  ائتمانيًا  تصنيفًا  قطر  صناعات  بورز«  آند  »ستاندرد  االئتماني 

ومنحتها “موديز” تصنيفًا ائتمانيًا من الفئة )A1( مع نظرة مستقبلية مستقرة. 
يبلغ  حيث  قطر،  بورصة  في  ُمدرجة  شركة  أكبر  ثاني  قطر  صناعات  وتعتبر 
رأسمالها السوقي 62.2 مليار ريال قطري كما في نهاية العام املالي 2019. كما 
تعد املجموعة أحد املساهمني الرئيسيني في إدراج قطر ومنحها ثقل في مؤشرات 

 .MSCIو FTSE األسواق الناشئة العاملية، مثل مؤشر

األسواق  زيادة  على  بتركيزها  للمجموعة  األساسية  االستراتيجية  اتسمت 
ومستويات اإلنتاج وتحسني الكفاءة عبر سلسلة من برامج فعالة للغاية في ترشيد 
التكاليف. كما أننا نشارك بشكل انتقائي من آن آلخر في مشروعات رأسمالية 

نعتقد أنها تدعم مركزنا التنافسي وترفع من القيمة املقدمة إلى املساهمني.

السياسي  اليقني  عدم  من  حالة  وسط  املعاناة  في  العاملية  االقتصادات  استمرت 
والنزاعات التجارية طوال عام 2019. وقد أثرت التوترات الجيوسياسية والتجارية 
محفظة  على  الطلب  من  وقلصت  املحلي  الناتج  إجمالي  نمو  على  سلبًا  الناتجة 
من  العديد  في  اإلنتاجية  الطاقة  زيادة  وأسفرت  القطاعات.  جميع  في  منتجاتنا 
أسواقنا، السيما الواليات املتحدة والصني، عن انخفاض أسعار السلع األساسية، 
واألسمدة  البتروكيماويات  على  والطلب  العرض  بني  العالقة  على  سلبًا  وأثرت 

ومنتجات الحديد والصلب.

لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا خالل عام 2019 في خفض تكلفة الوحدة القابلة للتحكم 
على مستوى شركات املجموعة بنسبة %10 على مدار خمسة أعوام، وهو أحد 

أهدافنا االستراتيجية الرئيسية. 
للمستقبل، فنحن على ثقة بأن املجموعة ستواصل مسيرتها نحو  واستشرافًا 
تحقيق هذا الهدف الطموح، وذلك من خالل اإلدارة الصارمة للتكاليف من خالل 
البرامج املستمرة والجديدة للترشيد وتحسني كفاءة العمليات، األمر الذي سيثمر 
في موظفينا  استثمارها  يمكن  مالية  موارد  ويولد  التنافسية  قدرتنا  تعزيز  عن 
أكثر  كيانًا  ويجعلها  للمجموعة  الكاملة  اإلمكانات  إلطالق  والتقنيات  وعملياتنا 

اتساقًا وقوة.
التكاليف،  ومع توقعاتنا بأن تحافظ املجموعة على توجهها الصارم بشأن خفض 
فإننا ملتزمون أيضًا باملحافظة على مركزها ضمن الفئة األولى من الشركات ذات 
الكفاءة الصناعية في جميع مرافقها اإلنتاجية، األمر الذي سيتطلب مواصلة الجهود 

لتعزيز التميز التشغيلي وتحقيق أعلى معايير الصحة والسالمة والبيئة.
القيمة  من  سيرفعان  العمليات  كفاءة  تعزيز  مع  التكاليف  خفض  أن  شك  وال 
للطبيعة  بفاعلية  االستجابة  قدرتنا على  املساهمني وسيعززان من  إلى  املضافة 

الدورية ألسواقنا.

أن  لضمان   2019 عام  خالل  العاملني  وسالمة  صحة  على  التركيز  واصلنا 
من  مجموعة  حققنا سويًا  ولقد  األساسية.  قيمنا  إحدى  العمليات  تظل سالمة 
اإلنجازات امللفتة على مستوى الصحة والسالمة والبيئة، ما يؤكد التزامنا بضمان 

سالمة جميع أماكن العمل. 
والبيئة  والسالمة  بالصحة  الوعي  مستوى  زيادة  اإلنجازات  هذه  تضمنت  وقد 
وهي  أمانًا،  أكثر  عمل  أنظمة  وتطبيق  العمليات  لسالمة  جديدة  برامج  وإدخال 
إنجازات كانت محل تقدير وحصلت على العديد من الجوائز املتخصصة املرموقة. 
والسالمة  الصحة  معايير  بمستوى  االرتقاء  على  املجموعة  استراتيجية  تركز 
به على مستوى  ُيحتذى  الشركة نموذجًا  أن تصبح  والعمل على  الحالية  والبيئة 
املنطقة في األمور املتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة تلتزم باملعايير العاملية سعيًا 

لتحقيق التميز التشغيلي.

تقرير مجلس إدارة صناعات قطر )2019(

قطاع األسمدةاالرتقاء بكفاءة التكاليف وتحسين مستويات اإلنتاجتقرير مجلس اإلدارة

قطاع الحديد والصلب

المركز المالي

آخر مستجدات اإلنفاق الرأسمالي

توزيع األرباح المقترح

الخاتمة

الميزات التنافسية

أنشطة البيع والتسويق

النتائج المالية

قطاع البتروكيماويات

استعراض عام حول صناعات قطر

استراتيجيتنا

أوضاع االقتصاد الكلي

اآلفاق المستقبلية

الصحة والسالمة والبيئة

1.  سماع كلمة سعادة رئيس مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2019.
2.  سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة واألداء املالي للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2019 والخطة 

املستقبلية للشركة واملصادقة عليه.
وحدة للشركة عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 

ُ
3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم املالية امل

2019 واملصادقة عليه.
وحدة للشركة عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2019 واملصادقة عليها.

ُ
4. مناقشة القوائم املالية امل

5. عرض تقرير حوكمة الشركة عن عام 2019 واملصادقة عليه.
6. املوافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على املساهمني عن عام 2019 بواقع 0.40 ريال قطري 

للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة %40 من القيمة االسمية للسهم.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن املسؤولية عن أعمالهم خالل السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2019 

وتحديد مكافآتهم.
8. تعيني مراقب حسابات الشركة للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتحديد أتعابه.

سعادة املهندس سعد بن شريده الكعبي
رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة صناعات قطر

1. يرجى من السادة املساهمني الكرام إحضار البطاقة الشخصية ورقم املساهم الصادر عن بورصة قطر إلتمام إجراءات التسجيل لدى حضورهم مقر 

عقد اجتماع الجمعية العامة. وسيبدأ التسجيل في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

2. في حالة تعذر الحضور شخصيًا، فيحق للمساهم تفويض مساهم آخر من مساهمي الشركة في الحضور والتصويت نيابة عنه في اجتماع 

.www.iq.com.qa الجمعية العامة. ويتم هذا التفويض باستخدام سند التوكيل الذي يمكن الحصول عليه بزيارة املوقع اإللكتروني للشركة وهو

3. يرجى تسليم سند التوكيل بعد استكماله وتوقيعه إلى شركة صناعات قطر قبل 48 ساعة على األقل من موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة.

4. ال يجوز تعيني أي مفوض، في حال أدى هذا التعيني، بتمثيل املفوض أكثر من خمسة )5( باملائة من أسهم رأس مال الشركة عند جمع أسهم الشخص 

الذي يعني كمفوض وأسهم املوكل.

5. يجوز للمساهم نفسه أن يمثل (بالوكالة )مساهم واحد أو أكثر من مساهمي الشركة، وذلك طبقًا ملا ورد بالنظام األساسي للشركة.

6. يعتبر هذا اإلشعار بمثابة إعالن للسادة املساهمني دون الحاجة الى إرسال دعوات بالبريد العادي بموجب تعديل النظام األساسي للشركة بناًء على 

قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر في 19 أبريل 2009.
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 الحسابات المستقل  دققمتقرير 
 ق..عصناعات قطر ش.م.شركة 
 قطر  – الدوحة

 
 الموحدة  المالية البيانات  تدقيق حول  تقرير

 الرأي 
ش.م.ع.ق. )"الشركة"( وشـركاتها التابعة )يشار إليهم جميعًا بـ مالية الموحدة المرفقة لشركة صناعات قمنا بتدقيق البيانات اللقد 

وكاًل من البيانات الموحدة للربح أو الخسارة   2019ديسمبر  31"المجموعة"( والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في 
ملخصًا للسياسات المحاسبية و التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ،  ألخرالدخل الشامل ا بيانو 

 الهامة ومعلومات تفسيرية أخرى.
 

ما  في رأينا، أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة ك
تقارير وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية لل 2019ديسمبر  31في 

.المالية  
 

 

 

ز ئكدآ�  زئ  آ

یق  لقد قمنا بتدق�قنا وفقًا للمعاییر الدول�ة للتدقیق. إن مسؤولیتنا �موجب تلك المعاییر موضحة في فقرة مسؤول�ة مدقق الحسا�ات حول تدق
الب�انات المال�ة الموحدة في تقر�رنا. �ما أننا مستقلون عن المجموعة وفقًا لمعاییر السلوك الدول�ة لمجلس المحاسبین "قواعد السلوك 

منا حاسبین المهنیین" ووفقًا لمتطل�ات قواعد السلوك المهني ذات العالقة بتدق�قنا للب�انات المال�ة الموحدة في دولة قطر. هذا، وقد إلتز للم
ر وفقًا لهذه المتطل�ات. ونعتقد �أن بّینات التدقیق الثبوت�ة التي حصلنا علیها �اف�ة ومالئمة لتوف أ�ضًا �مسؤولیتنا األخالق�ة األخرى 

 أساسًا لرأینا.  
 

ب   ل هئ  غقدب 

) من القانون ١١( ٤أن المجموعة لم تطبق أحكام المادة وضح ی  ذيال) من الب�انات المال�ة الموحدة ٤نلفت االنت�اه إلى إ�ضاح رقم (
عفي � التنفیذ�ة المرفقة �قانون الضرائب على أساس اتفاق مع السلطات المختصة  التعل�مات) من ١٢( ٢والمادة  ٢٠١٨لعام  ٢٤

 ف�ما یتعلق بهذا األمر. المجموعة �ما في ذلك  فروعها  من الضرائب ذات الصلة ف�ما یتعلق بهذه المواد. لم یتم تعدیل رأینا
 

ب  مذ ئكئتفن� ئكدئ�ح� ل  آ
مور التدقیق الرئ�س�ة هي تلك األمور التي، في تقدیرنا المهني، �انت ذات أهم�ة �بیرة في أعمال التدقیق التي قمنا بها على الب�انات أ

مال�ة الموحدة �كل، وفي ص�اغة رأینا في هذا الشأن، المال�ة الموحدة للفترة الحال�ة. وقد تم تناول هذه األمور في س�اق تدق�قنا للب�انات ال
 .ونحن ال نعرب عن رأي منفصل �خصوص هذه األمور

 كیفیة تناولنا ألمور التدقیق الرئیسیة خالل التدقیق أمور التدقیق الرئیسیة

 االعتراف �االیرادات 
 

د�سمبر   ٣١المجموعة �إیرادات للسنة المنته�ة في  إعترفت 
 ملیون ر�ال قطري. ٥,٠٩٥.٨ �ق�مة      ٢٠١٩

 
االحت�ال  نأخذ في عین االعت�ار  معاییر التدقیق أن  تتطلب منا  

في االعتراف اإلیرادات. هناك مخاطر متأصلة �النظر إلى  
ارتفاع حجم المعامالت والتغیرات الناجمة عن تقل�ات أسعار  

 .المنتجات التي تؤثر على اإلیرادات المعترف بها لهذا العام 
 

وعة  ) ، فإن حصة المجم ٩كما هو موضح في إ�ضاح رقم ( 
 (قا�كو ، قافكو و�فاك  المشتر�ة   ع للمشار� في النتائج المجمعة  

  ٣١للسنة المنته�ة في   ملیون ر�ال قطري  ٢,١٨٠.٨) �مبلغ 
٪ من األر�اح لعام  ٨٥ تشكل ما نسبته  ٢٠١٩د�سمبر 
 .المجموعة 

ف�ما یلي إجراءاتنا المتعلقة �االعتراف �اإلیرادات من المب�عات التي تقوم  
 : والمشار�ع المشتر�ة    بها الشر�ات التا�عة 
المجموعة و شر�ات المشار�ع المشتر�ة و المتعلقة  • تقی�م س�اسات 

بناًء على متطل�ات المعاییر الدول�ة إلعداد  �األعتراف �االیرادات  
مارسة األعمال التجار�ة وممارسات  التقار�ر المال�ة ، وفهمنا لم 

 . القطاعات ذات العالقة 
االعتراف  �   ة المتعلق الداخل�ة  الرقا�ة  ی�م واخت�ار أنظمة • فهم وتق 

 �اإلیرادات للشر�ة التا�عة ، �ما في ذلك توقیت االعتراف �اإلیرادات 
• فهم و تقی�م تصم�م أنظمة الرقا�ة على االعتراف �االیرادات لشر�ات  

 المشار�ع المشتر�ة  
 المشتر�ة لعمالئها.   وط عقد المجموعة وشر�ات المشار�ع • مراجعة شر 

لمعامالت اإلیرادات  • إجراء اخت�ار التفاصیل للتحقق من حدوث ودقة ا 
 على أساس العینة 

 . اجرائات القطع لالیرادات   • اخت�ار اكتمال اإلیرادات و 

الحسابات (تتمة)  مدقق  تقریر   

ب مذ ئكئتفن� ئكدئ�ح� ل ب) آ (ةئص  

 (تتمة) كیفیة تناولنا ألمور التدقیق الرئیسیة خالل التدقیق (تتمة) أمور التدقیق الرئیسیة

 االیرادات( تتمة) االعتراف في  

ملیون ر�ال   ٢٧٩٧تمثل نتائج عمل�ات هذه المشروعات المشتر�ة ال�الغة 
٪ من إیرادات  ٢٧نس�ة  ٢٠١٩د�سمبر  ٣١قطري للسنة المنته�ة في 

المب�عات الناتجة عن هذه المشار�ع المشتر�ة. تتم معظم مب�عات المشار�ع  
ع الك�ماو�ات  المشتر�ة لعمیل واحد "الشر�ة القطر�ة لتسو�ق وتوز� 

 .والبترو��ماو�ات" ("منتجات") 

 
• الحصول على العینات وفحصها من "منتجات" والموافقة علیها  

العمیل الرئ�سي   " منتجات �عد "  . في السجالت المحاسب�ة 
 للمشروعات المشتر�ة 

  الدولي  للمع�ار المطلو�ة وفًقا  • تقی�م اكتمال ودقة اإلفصاحات 
 ) ١٥(   رقم   المال�ة لتقار�ر  ل 
 
 

 

 

وفًقا لس�اسة االعتراف �اإلیرادات ، یتم االعتراف �اإلیرادات من ب�ع  
المنتجات عندما تقوم المجموعة وشر�اتها المشتر�ة بنقل الس�طرة على  
المنتجات إلى العمیل في نقطة التسل�م ، حیث یتم تحدید شروط التسل�م  

 .في العقود 

یرادات المجموعة  ال إ �  االعتراف تدق�قنا على  قمنا �التر�یزخالل لقد 
ق�مة الشحنات الفرد�ة ، حیث قمنا  ومشار�عها المشتر�ة �سبب ارتفاع 

أن األخطاء في توقیت ودقة االعتراف �اإلیرادات على مستوى   بتحدید 
  �مكن أن تؤدي إلى أخطاء جوهر�ة   المشروع المشترك   المجموعة والشر�ة  

نات المال�ة للمجموعة عندما تدرج اإلیرادات وحصتها من صافي  في الب�ا 
 .دخل �ل مشروع مشترك �موجب طر�قة حقوق الملك�ة 

إن اال�ضاحات التال�ة على الب�انات المال�ة الموحدة تتضمن على  
 المعلومات ذات الصلة المتعلقة �األمور المذ�ورة أعاله. 

 الس�اسات المحاسب�ة الهامة   - ) ٣ا�ضاح رقم ( 

في    ك األحكام المحاسب�ة الهامة والمصادر الرئ�س�ة للش   - )  ٤إ�ضاح رقم ( 
 التقدیرات 

 االستثمارات في المشار�ع المشتر�ة   - )  ٩اال�ضاح رقم( 

 اإلیرادات   - )  ٢٢اال�ضاح رقم( 

 
 
  أمور أخر 

ــدة ــة فــــــي للـســـــ  للمجوعــــــة إن الب�انــــــات المال�ــــــة الموحــــ ــم ٢٠١٨د�ســــــمبر  ٣١نة المنته�ــــ ــر  تــــ ــا�ات آخــــ ــل مــــــدقق حســــ ــدق�قها مــــــن قبــــ تــــ
 .٢٠١٩فبرایر  ١١في تقر�ره الصادر بتار�خ  معدل والذي أبدى رأي غیر

 
 معلومات أخرى 

و التـــــي تـــــم الحصـــــول علیهـــــا  عـــــن المعلومـــــات األخـــــرى. تتكـــــون المعلومـــــات األخـــــرى مـــــن تقر�ـــــر مجلـــــس اإلدارة ةإن اإلدارة مســـــؤول
ــار� قبــــل  ــار�خ  ختــ ــد ذلــــك التــ ــُا لنــــا �عــ ــافة الــــي التقر�ــــر الســــنوي و الــــذي مــــن المتوقــــع ان �كــــون متاحــ ــا�ات �األضــ . تقر�ــــر مــــدقق الحســ

 ال تتضمن المعلومات األخرى الب�انات المال�ة الموحدة وتقر�ر مدقق الحسا�ات الخاص بنا.
 

ــا حــــــول الب�انــــــات المال�ــــــة الموحــــــدة ال  ــا. المعلومــــــات األخــــــرى، حیــــــث یتضــــــمن إن رأینــــ ــتنتاج حولهــــ ــد أو إســــ ــا ال نبــــــدي أي تأكیــــ أننــــ
ــا  ــد ف�مــ ــوم بتحدیــ ــذلك، نقــ ــى المعلومــــات األخــــرى، و�ــ ــاإلطالع علــ ــؤولیتنا �ــ ــل مســ ــدة، تتمثــ ــة الموحــ ــات المال�ــ ــدق�قنا للب�انــ ــق بتــ ــا یتعلــ ف�مــ

ــل ــات التــــي حصــ ــدة أو المعلومــ ــة الموحــ ــات المال�ــ ــع الب�انــ ــًا مــ ــة جوهر�ــ ــر متوافقــ ــرى غیــ ــات األخــ ــذه المعلومــ ــاء إذا �انــــت هــ ــا أثنــ نا علیهــ
 ق�امنا �أعمال التدقیق، أو تلك التي یتضح �طر�قة أخرى أنها تتضمن أخطاء جوهر�ة. 

 
إذا تبــــین لنــــا بنــــاءًا علــــى العمــــل الــــذي قمنــــا �ــــه علــــى المعلومــــات األخــــرى التــــي حصــــلنا علیهــــا قبــــل تــــار�خ تقر�ــــر مــــدقق الحســــا�ات، 

 لبون �اإلفصاح عن ذلك. ال یوجد لدینا أي مالحظات حولها�أن هذه المعلومات تحتوي على أخطاء جوهر�ة فإننا مطا

 

 

فإنـــــه یتعـــــین علینـــــا اإلفصـــــاح عـــــن هـــــذا األمـــــر إذا تبـــــین لنـــــا خـــــالل إطالعنـــــا علـــــى التقر�ـــــر الســـــنوي وجـــــود أخطـــــاء جوهر�ـــــة ف�ـــــه ، 
 على الحو�مة. إلى القائمین

 
 
 

 الحسابات (تتمة)  مدقق  تقریر 

 الب�انات المال�ة الموحدة  �الحو�مة عنمسؤول�ات اإلدارة و المكلفون 

عن إعداد هذه الب�انات المال�ة الموحدة وعرضها �صورة عادلة وفقًا للمعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة ومتطل�ات قانون   ة اإلدارة مسؤول  إن  
غرض إعداد الب�انات المال�ة الموحدة �صورة  اإلدارة ضرور�ة ل  رقا�ة الداخل�ة التي تعتبرها  الشر�ات التجار�ة القطري واإلحتفاظ �أنظمة ال

 عادلة خال�ة من أخطاء جوهر�ة، سواء �انت ناشئة عن احت�ال أو خطأ. 
 

عن تقی�م قدرة المجموعة على اإلستمرار�ة واإلفصاح، متى �ان ذلك مناس�ًا،  ةاإلدارة مسؤول ب�انات المال�ة الموحدة، فإن عند إعداد ال
اإلدارة تصف�ة المجموعة أو إ�قاف أنشطتها، أو ال  دأ اإلستمرار�ة المحاسبي، ما لم تنوي عن األمور المتعلقة �اإلستمرار�ـة و�عتماد مبــــ

 .یوجد لدیها بدیل واقعي اال الق�ام بذلك
 

 .عن اإلشراف على عمل�ة إعداد التقار�ر المال�ة للمجموعةحو�مة مسؤولین إن المكلفین �ال
 

 مسؤول�ات مدقق الحسا�ات حول تدقیق الب�انات المال�ة الموحدة  

إن غایتنا تتمثل �الحصول على تأكید معقول ف�ما إذا �انت الب�انات المال�ة الموحدة خال�ة �صورة عامة من أخطاء جوهر�ة، سواء �انت 
عن احت�ال أو عن خطأ، و�صدار تقر�ر المدقق الذي �شمل رأینا. ان التأكید المعقول هو مستوى عاٍل من التأكید، وال �ضمن أن   ناشئة

عمل�ة التدقیق التي تّمت وفقًا للمعاییر الدول�ة للتدقیق سوف تكشف دائمًا أي خطأ جوهري في حال وجوده. وقد تنشأ االخطاء عن  
وتعتبر جوهر�ة �شكل فردي أو ُمجّمع ف�ما إذا �ان من المتوقع تأثیرها على القرارات اإلقتصاد�ة المتخذة من اإلحت�ال أو عن الخطأ، 

 .المستخدمین بناءًا على هذه الب�انات المال�ة الموحدة
 

وفقًا لمعاییر التدقیق الدول�ة، كجزء من عمل�ة التدقیق، فإننا نمارس التقدیر المهني ونحافظ على الشك المهني طوال فترة التدقیق، وذلك  
  :كما نقوم أ�ضاً 

بتحدید وتقی�م مخاطر األخطاء الجوهر�ة في الب�انات المال�ة الموحدة، سواء �انت ناشئة عن احت�ال أو عن خطأ، �التصم�م و�نجاز  •
رأینا. ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ  إجراءات التدقیق المناس�ة لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقیق �اف�ة ومناس�ة لتوفر أساسًا ل

جوهري ناتج عن االحت�ال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حیث �شمل اإلحت�ال التواطؤ، التزو�ر، الحذف المتعمد، سوء التمثیل أو 
  .تجاوز نظام الرقا�ة الداخلي

مناس�ة حسب الظروف، ولكن ل�س �غرض �اإلطالع على نظام الرقا�ة الداخلي ذات الصلة �التدقیق من أجل تصم�م إجراءات تدقیق   •
  .إبداء رأي حول فعال�ة الرقا�ة الداخل�ة

 .بتقی�م مالءمة الس�اسات المحاسب�ة المت�عة ومعقول�ة التقدیرات المحاسب�ة واإل�ضاحات المتعلقة بها المّعدة من قبل اإلدارة •

�ناءًا على أدلة التدقیق التي تم الحصول علیها، في حال وجود  �إستنتاج مدى مالءمة إستخدام اإلدارة لمبدأ اإلستمرار�ة المحاسبي، و  •
حالة جوهر�ة من عدم الت�قن متعلقة �أحداث أو ظـــروف قد تثیر شكو�ًا جوهر�ة حول قدرة المجموعة على اإلستمرار. وفي حال  

إل�ضاحات ذات الصلة الواردة في الب�انات  اإلستنتاج بوجود حالة جوهر�ة من عدم الت�قن، یتوجب علینا لفت اإلنت�اه في تقر�رنا إلى ا
المال�ة الموحدة، أو، في حال �انت هذه اإل�ضاحات غیر �اف�ة یتوجب علینا تعدیل رأینا. هذا ونعتمد في إستنتاجاتنا على أدلة 

 

 

وعة إلى توقف أعمال  التدقیق التي تم الحصول علیها حتى تار�خ تقر�رنا. ومع ذلك، قد تؤدي األحداث أو الظروف المستقبل�ة �المجم
 .المجموعة على أساس مبدأ اإلستمرار�ة

تقی�م العرض الشامل للب�انات المال�ة الموحدة وه�كلها والب�انات المتضمنة فیها، �ما في ذلك اإل�ضاحات، وف�ما إذا �انت الب�انات  •
 .المال�ة الموحدة تظهر العمل�ات واألحداث ذات العالقة �طر�قة تحقق العرض العادل

لحصول على أدلة تدقیق �اف�ة ومناس�ة ف�ما یتعلق �المعلومات المال�ة من الك�انات أو األنشطة التجار�ة داخل المجموعة إلبداء ا
 الرأي حول الب�انات المال�ة الموحدة. نحن مسؤولون عن التوج�ه واإلشراف و�جراء التدقیق للمجموعة. 

 و�ما األخرى، �األمور یتعلق، ف�ما الحو�مة على القائمین مع �التواصل قومن  ونحن المسؤولین الوحیدین عن رأینا حول التدقي
 الرقا�ة نظام في تدق�قنا خالل من لنا یتبین جوهري  خلل أي ذلك في �ما الهامة، ونتائجه وتوقیته للتدقیق المخطط النطاق �خص

 .الداخلي
 

الحو�مة، نقوم بتحدید هذه االمور التي �ان لها األثر األكبر في تدقیق الب�انات صل �شأنها مع القائمین على امن األمور التي تم التو 
 الموحدة للسنة الحال�ة، والتي تعد أمور تدقیق رئ�س�ة. المال�ة
 

األنظمة دون االفصاح العلني عنها، أو عندما نقرر في أو  نقوم �اإلفصاح عن هذه األمور في تقر�رنا حول التدقیق إال إذا حال القانون   
على اإلفصاح عنه عواقب سلب�ة قد تفوق المنفعة  حاالت نادرة للغا�ة، أن ال یتم اإلفصاح عن امر معین في تقر�رنا في حال ترتب

 . ة منهالعامة المتحقق
 
 
 

 الحسابات (تتمة)  مدقق  تقریر 
 تقر�ر حول المتطل�ات القانون�ة والتشر�ع�ة األخرى 

 
 :فإننا نفصح عما یلي القطري �اإلضافة  إلي ذلك ووفق لمتطل�ات قانون الشر�ات التجار�ة 

وأنـــــه قـــــد تـــــم إجـــــراء جـــــرد فعلـــــي للمخـــــزون حســـــب األصـــــول  منتظمـــــةوعـــــة  تحـــــتفظ  �ســـــجالت محاســـــب�ة من المجفـــــإ رأینـــــا، فـــــي •
 المال�ة الموحدة للمجموعة . الب�اناتأن تقر�ر اإلدارة متوافق مع و  ،المرع�ة

 التي اعتبرنها ضرور�ة للتدقیق والتوض�حاتلقد حصلنا على جم�ع المعلومات  •

لألحكـــــام المعمـــــول بهـــــا فـــــي قـــــانون الشـــــر�ات القطـــــري و النظـــــام لـــــم یـــــتم ارتكـــــاب أي مخالفـــــات وفقـــــُا للمعلومـــــات المقدمـــــة إلینـــــا  •
 األساسي خالل الفترة مما قد �أثر �شكل جوهري على الوضع أو األداء المالي للمجموعة.

 

 قطر   – في الدوحة  
 ۲۰۲۰  فبرایر ۱۰

 دیلویت آند توش  عن
 فـــــرع قــطــــــر

 

 مـدحـت صالـحــھ  
 شـریــك 

 )۲٥۷الحسابات رقم ( سجل مراقبي 
سجل مدققي الحسابات لدى ھیئة قطر  

 ) ۱۲۰۱٥٦لألسواق المالیة رقم (
 

 
 . ق .ع. م .ش  قطر صناعات شركة 

 الشامل األخر الموحد   الدخل بیان

     ٢٠١٩دیسمبر ٣١في  ةالمنتھی  للسنة

  

 تشكل اإلیضاحات المرفقة من جزءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة  
٤ 

 

 

 دیسمبر  ۳۱السنة المنتھیة في    

 ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ إیضاح  

 الف لایر قطري  الف لایر قطري   
    

 ٥٬٠٢٩٬٨١٦ ٢٬٥٧٤٬٦١٣  ر�ح السنة

    الشاملة األخرى الدخل  /(الخسارة) 

    تصنف الحقا ضمن الر�ح أو الخسارة بنود قد 
    ستثمارات في مشار�ع مشتر�ةال الدخل الشامل اآلخر من في حصةال
 ١٥٬٩٠٥ (٩٬٨٤٨) ٩ الر�ح غیر المحقق من التزام المنافع المحددة/ (الخسائر)صافي 

    الدخل الشامل اآلخر من استثمارات في شر�ات زمیلة (الخسائر)/حصة
 ١٬٣٤٩ (٤٬٦٨٢) ٨ الحر�ة في تحوطات التدفقات النقد�ة  

  (١٤٬٥٣٠) ١٧٬٢٥٤ 

    بنود لن �عاد تصن�فها الحقًا إلى الر�ح أو الخسارة

   )١٬٠٨١( --  �الق�مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالتغیرات في الق�مة العادلة الستثمارات حقوق الملك�ة 
 ١٦٬١٧٣ (١٤٬٥٣٠)  الدخل  الشاملة األخرى للسنة (الخسارة) / 

 ٥٬٠٤٥٬٩٨٩ ٢٬٥٦٠٬٠٨٣  إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 
 صناعات قطر ش.م.ع.ق. شركة 

 الموحد   ساھمینالم حقوق في التغیرات بیان

     ٢٠١٩دیسمبر ٣١في  ةالمنتھی  للسنة
 

 
  ٥                                                                                 البیانات المالیة الموحدةتشكل اإلیضاحات المرفقة من جزءا ال یتجزأ من ھذه  

 

 إ�ضاح
 رأس
 المال

 حت�اطيا
 قانوني

احت�اطي 
الق�مة 
 العادلة

احت�اطي 
 التحوط

 
احت�اطي 

 خرآ

 مدورةأر�اح 
 

 اإلجمالي

  
 ألف ر�ال قطري 

ألف ر�ال 
 قطري 

ألف ر�ال 
 قطري 

ألف ر�ال 
 قطري 

ألف ر�ال 
 قطري 

 ألف ر�ال قطري  ألف ر�ال قطري 

 ٣٣٬٥٩٤٬٣٩٣ ٢٧٬٤٥٠٬١٤٠ -- (٧٤٧) ١٣٧ ٩٤٬٨٦٣ ٦٬٠٥٠٬٠٠٠  ٢٠١٨ینایر  ١الرصید في          
الخسارة من است�عاد استثمارات حقوق 

      
  

 -- -- (٩٤٤) -- -- ٩٤٤ -- 
 ٥٬٠٢٩٬٨١٦ ٥٬٠٢٩٬٨١٦ -- -- -- -- --  ر�ح السنة

 ١٦٬١٧٣ -- ١٥٬٩٠٥ ١٬٣٤٩ (١٬٠٨١) -- --  اآلخر للسنةالخسارة) /(الدخل الشامل
 ٥٬٠٤٥٬٩٨٩ ٥٬٠٢٩٬٨١٦ ١٥٬٩٠٥ ١٬٣٤٩ (١٬٠٨١) -- --  إجمالي الدخل الشامل للسنة

         
 (٣٬٠٢٥٬٠٠٠) (٣٬٠٢٥٬٠٠٠) -- -- -- -- --  ٢٠١٧توز�عات األر�اح المعلنة للعام 
 (١٢٤٬٩١٩) (١٢٤٬٩١٩) -- -- -- -- -- ١٦ اشتراكات الصندوق االجتماعي
 -- (٣١٬٩٦١) -- -- -- ٣١٬٩٦١ -- ١٥ المحول إلى االحت�اطي القانوني

 ٣٥٬٤٩٠٬٤٦٣ ٢٩٬٢٩٧٬١٣٢ ١٥٬٩٠٥ ٦٠٢ -- ١٢٦٬٨٢٤ ٦٬٠٥٠٬٠٠٠  ٢٠١٨د�سمبر  ٣١الرصید في 

         
�ما تم  ٢٠١٩ینایر  ١الرصید في 

 قا 
 ٣٥٬٤٩٠٬٤٦٣ ٢٩٬٢٩٧٬١٣٢ ١٥٬٩٠٥ ٦٠٢ -- ١٢٦٬٨٢٤ ٦٬٠٥٠٬٠٠٠ 

تطبیق الس�اسة المحاسب�ة الجدیدة 
    

 -- -- -- -- -- (١٤٦٬٩٤٣) (١٤٦٬٩٤٣) 

 ٣٥٬٣٤٣٬٥٢٠ ٢٩٬١٥٠٬١٨٩ ١٥٬٩٠٥ ٦٠٢ -- ١٢٦٬٨٢٤ ٦٬٠٥٠٬٠٠٠  المعدال ٢٠١٩ینایر  ١الرصید في 
حصة إلغاء االعتراف �االحت�اطي 

 ١٥٬٧٩٥ ١٥٬٧٩٥ -- -- -- -- -- ٩ الضر�بي المعفي

 ٢٬٥٧٤٬٦١٣ ٢٬٥٧٤٬٦١٣ -- -- -- -- --  ر�ح السنة

 (١٤٬٥٣٠) -- (٩٬٨٤٨) (٤٬٦٨٢) -- -- --  الدخل الشامل اآلخر للسنة

 ٢٬٥٧٥٬٨٧٨ ٢٬٥٩٠٬٤٠٨ (٩٬٨٤٨) (٤٬٦٨٢) -- -- --  إجمالي الدخل الشامل للسنة
         

 )٣٬٦٣٠٬٠٠٠( )٣٬٦٣٠٬٠٠٠( -- -- -- -- -- ١٧ ٢٠١٨توز�عات األر�اح المعلنة للعام 
 )٥٩٬٥٧٢( )٥٩٬٥٧٢( -- -- -- -- -- ١٦ اشتراكات الصندوق االجتماعي
 -- )٣١٬٣٢٤( -- -- -- ٣١٬٣٢٤ -- ١٥ المحول إلى االحت�اطي القانوني

 ٢٠١٩د�سمبر  ٣١الرصید في 
 
 
 
 
 

٣٤٬٢٢٩٬٨٢٦ ٢٨٬٠١٩٬٧٠١ ٦٬٠٥٧ (٤٬٠٨٠) -- ١٥٨٬١٤٨ ٦٬٠٥٠٬٠٠٠ 
 

 
 .ق. .عصناعات قطر ش.م شركة 

  بیان التدفقات النقدیة الموحد 

                                                       ٢٠١٩دیسمبر ٣١في  ةالمنتھی  للسنة
 

 
       ٦                                                                               تشكل اإلیضاحات المرفقة جزءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة

 
 
  

 دیسمبر  ۳۱السنة المنتھیة في    
 ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ إیضاح  

لف لایر قطري      ا الف ریاال قطري     
    

    التدفقات النقد�ة من األنشطة التشغیل�ة 
 ٥٬۰۲۹٬۸۱٦ ۲٬٥۷٤٬٦۱۳   ر�ح السنة
    تعدیالت :

 ۲۳۷٬٤۳۷ ۲٤٤٬۸۲۸ ۷ استهالك ممتلكات و مصانع و معدات
 -- ۳۲٬٤٤٥ ۱۰ إطفاء حق استخدام الموجودات  

 ٤۰٬٥۹۸ ۳٥٬٥۷۹ ۱۸ مخصص مكافآت نها�ة الخدمة للموظفین 
 (۳٬۸۷۷٬۸٤۸) (۲٬۱۸۰٬۷٥٥) ۹ حصة من صافي نتائج استثمارات في مشار�ع مشتر�ة

 (۳۲٬٦٤۳) (۷٥٬۳۲۸) ۸ حصة من صافي نتائج استثمارات في شر�ات زمیلة
 ٥٬۲۲٥ ۸٬٥۰٦  الخسارة من است�عاد ممتلكات ومصانع ومعدات

 (۲٦٬۷٥٦) (۱٥٬٤٥٥) ۲٥ توز�عات أر�اح من موجودات مال�ة �الق�مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة 
خسائر/(أر�اح) الق�مة العادلة من موجودات مال�ة مسجلة �الق�مة العادلة من خالل الر�ح أو 

 (۱٤٬٤۸۳) ۳۹٬٤٤٦  الخسارة
 (٥٬۷۰۳) --  الر�ح من است�عاد موجودات مال�ة مسجلة �الق�مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة

 ۱٬۹٤۸ ۱۱٬٤۹۷  تكال�ف التمو�ل
 (۲٬٤۳۹)  (۱۹۳)  عكس مخصص تسجیل  المخزون 

 (۳۱۱٬۷٤۲) (۳٦٥٬۸٤۷) ۲٥ إیرادات الفوائد 
 ٤۹٬٥۳٥ (۱۰۰٬۰۰۰) ۸ (عكس) / تدني استثمار في شر�ات زمیلة

 ۱٬۰۹۲٬۹٤٥ ۲۰۹٬۳۳٦  التدفقات النقد�ة التشغیل�ة قبل التغیرات في رأس المال العامل 
    

    التغیرات في رأس المال العامل 
 (۲۷۰٬٤۰٦) (۱۳٤٬۲۲۱)  مخزون 

 ۳٤۲٬٤۹٤ ۲٦۷٬۷۱۲  ذمم مدینة تجار�ة وأخرى 
 ۱۱۹٬۰۸۲ (٦۷٬۲۳۳)  ذمم دائنة تجار�ة وأخرى 

 ۱٬۲۸٤٬۱۱٥ ۲۷٥٬٥۹٤  النقد الناتج من األنشطة التشغیل�ة 
 (۳٤٬٦٦۹) (۳۹٬۹۱۹)  مدفوعات نها�ة الخدمة 

 (۸۳٬۷۰۹) (۱۲٤٬۹۱۹)  اشتراكات الصندوق االجتماعي
 ۱٬۱٦٥٬۷۳۷ ۱۱۰٬۷٥٦  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیل�ة 

    
    التدفقات النقد�ة الناتجة من األنشطة االستثمار�ة
 -- ٤٬٤۳٥  متحصالت من است�عاد ممتلكات ومصانع ومعدات

 (۱٦۰٬۲۰۹) (۱٥٥٬۸۷۳) ۷ إضافات لممتلكات ومصانع ومعدات
 ۱٦٬۱٥٦ ۳٬٥۰۰ ۸ توز�عات أر�اح مستلمة من استثمارات في شر�ة زمیلة

 ۱۹۲٬۰۱۹ -- ۱۱ متحصالت من است�عاد موجودات مال�ة �الق�مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة

 ٥۳٤ --  متحصالت من است�عاد موجودات مال�ة �الق�مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ۲٦٬۷٥٦ ۱٥٬٤٥٥ ۲٥ توز�عات أر�اح مستلمة من موجودات مال�ة �الق�مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة 
 ٤٬٥۷۰٬۰۰۱ ۳٬۲٥۹٬۷۷۲  توز�عات أر�اح مستلمة من استثمارات في مشار�ع مشتر�ة

 - ۹۸٬۳۲۱ ۸ قرض من شر�ة زمیلة 
 (۱٬٥٤۰٬۰۱٥) (۱۷۷٬۳۲۹) ٦ الحر�ة في الودائع الثابتة

 ۲۳٤٬۳۰۹ ٤۷۰٬۰٦۱  إیرادات فائدة مقبوضة 
 ۳٬۳۳۹٬٥٥۱ ۳٬٥۱۸٬۳٤۲  صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمار�ة 

 
 

 صناعات قطر ش.م.ع.ق.  شركة 
  الموحد المالي المركز بیان

     ٢٠١٩دیسمبر ٣١في  ةالمنتھی  للسنة
 

 تشكل اإلیضاحات المرفقة من جزءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة  
۱ 

 

 

 
 

 ووقع علیها ن�ا�ة عنهم: ٢٠٢٠فبرایر ١٠�إصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتار�خ  والسماحتم اعتماد هذه الب�انات المال�ة الموحدة 
 

 
________________________ _________________________ 

 عبد العز�ز محمد المناعي    الكعبي هسعد شر�د

 دیسمبر   ۳۱كما في   

 إیضاح   
۲۰۱۹ ۲۰۱۸ 

 الف لایر قطري  ألف لایر قطري   
    الموجودات 

    الموجودات غیر المتداولة 
 ٣٬٤٣٧٬٩١٦ ٣٬٣٣٦٬٠٢٠ ٧ ومعداتممتلكات ومصانع 

 ١٬٤٠٧٬٠٨٩ ١٬٤٧٥٬٩١٤ ٨ استثمارات في شر�ات زمیلة
 ١٧٬٨٨٥٬٧٠٣ ١٦٬٧٣٢٬٤٦٠ ٩ استثمارات في مشار�ع مشتر�ة

 - ١٣٤٬٥٨٨ ١٠ استخدام الموجودت   حق

  ٢٢٬٧٣٠٬٧٠٨ ٢١٬٦٧٨٬٩٨٢ 
    الموجودات المتداولة 

 ١٬٧١٧٬٠٧٨ ١٬٨٥١٬٤٩٢ ١٢ مخزون 
 ١٬٦٦٩٬١٧٢ ١٬٢٩٧٬٢٤٦ ١٣ ذمم مدینة تجار�ة وأخرى 

 ٣٦٤٬٠٢٧ ٣٢٤٬٥٨١ ١١ موجودات مال�ة �الق�مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة
 ٢٬٠٠٧٬٦١٣ ١٬٩٥٩٬٥٩٧ ٥ أرصدة لدى البنوكنقد و 

 ٨٬٥٨١٬٠٩٠ ٨٬٧٥٨٬٤١٩ ٦ ودائع ثابتة
  ١٤٬٣٣٨٬٩٨٠ ١٤٬١٩١٬٣٣٥ 

 ٣٧٬٠٦٩٬٦٨٨ ٣٥٬٨٧٠٬٣١٧  إجمالي الموجودات 

    
    حقوق الملك�ة والمطلو�ات 

    حقوق الملك�ة 
 ٦٬٠٥٠٬٠٠٠ ٦٬٠٥٠٬٠٠٠ ١٤ رأس المال

 ١٢٦٬٨٢٤ ١٥٨٬١٤٨ ١٥ احت�اطي قانوني
 ٦٠٢ (٤٬٠٨٠) ١٥ احت�اطي التحوط

 ١٥٬٩٠٥ ٦٬٠٥٧ ١٥ احت�اطي آخر
 ٢٩٬٢٩٧٬١٣٢ ٢٨٬٠١٩٬٧٠١  أر�اح مدورة

 ٣٥٬٤٩٠٬٤٦٣ ٣٤٬٢٢٩٬٨٢٦  إجمالي حقوق الملك�ة 
    

    المطلو�ات 
    المطلو�ات غیر المتداولة 

 - ١٦٧٬٧٧٨ ١١ مطلو�ات عقود إ�جار
 ٢٠٥٬٠٢٤ ٢٠٠٬٦٨٤ ١٨ التزامات منافع الموظفین

  ٢٠٥٬٠٢٤ ٣٦٨٬٤٦٢ 
    

    والمطلو�ات  المطلو�ات المتداولة
 ١٬٣٧٤٬٢٠١ ١٬٢٣٩٬٠٠٣ ١٩ ذمم تجار�ة و أخرى 

 - ٣٣٬٠٢٦ ١٠ مطلو�ات عقود إ�جار
  ١٬٣٧٤٬٢٠١ ١٬٢٧٢٬٠٢٩ 

 ١٬٥٧٩٬٢٢٥ ١٬٦٤٠٬٤٩١  إجمالي المطلو�ات 
 ٣٧٬٠٦٩٬٦٨٨ ٣٥٬٨٧٠٬٣١٧  الملك�ة  إجمالي حقوق 

بيانات المركز المالي الموحد

بيان الربح أو الخسارة الموحد

بيان الدخل الشامل األخر الموحد

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد

بيان التدفقات النقدية الموحد

البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

شركة صناعات قطر )ش.م.ع.ق(

 

 

ز ئكدآ�  زئ  آ

یق  لقد قمنا بتدق�قنا وفقًا للمعاییر الدول�ة للتدقیق. إن مسؤولیتنا �موجب تلك المعاییر موضحة في فقرة مسؤول�ة مدقق الحسا�ات حول تدق
الب�انات المال�ة الموحدة في تقر�رنا. �ما أننا مستقلون عن المجموعة وفقًا لمعاییر السلوك الدول�ة لمجلس المحاسبین "قواعد السلوك 

منا حاسبین المهنیین" ووفقًا لمتطل�ات قواعد السلوك المهني ذات العالقة بتدق�قنا للب�انات المال�ة الموحدة في دولة قطر. هذا، وقد إلتز للم
ر وفقًا لهذه المتطل�ات. ونعتقد �أن بّینات التدقیق الثبوت�ة التي حصلنا علیها �اف�ة ومالئمة لتوف أ�ضًا �مسؤولیتنا األخالق�ة األخرى 

 أساسًا لرأینا.  
 

ب   ل هئ  غقدب 

) من القانون ١١( ٤أن المجموعة لم تطبق أحكام المادة وضح ی  ذيال) من الب�انات المال�ة الموحدة ٤نلفت االنت�اه إلى إ�ضاح رقم (
عفي � التنفیذ�ة المرفقة �قانون الضرائب على أساس اتفاق مع السلطات المختصة  التعل�مات) من ١٢( ٢والمادة  ٢٠١٨لعام  ٢٤

 ف�ما یتعلق بهذا األمر. المجموعة �ما في ذلك  فروعها  من الضرائب ذات الصلة ف�ما یتعلق بهذه المواد. لم یتم تعدیل رأینا
 

ب  مذ ئكئتفن� ئكدئ�ح� ل  آ
مور التدقیق الرئ�س�ة هي تلك األمور التي، في تقدیرنا المهني، �انت ذات أهم�ة �بیرة في أعمال التدقیق التي قمنا بها على الب�انات أ

مال�ة الموحدة �كل، وفي ص�اغة رأینا في هذا الشأن، المال�ة الموحدة للفترة الحال�ة. وقد تم تناول هذه األمور في س�اق تدق�قنا للب�انات ال
 .ونحن ال نعرب عن رأي منفصل �خصوص هذه األمور

 كیفیة تناولنا ألمور التدقیق الرئیسیة خالل التدقیق أمور التدقیق الرئیسیة

 االعتراف �االیرادات 
 

د�سمبر   ٣١المجموعة �إیرادات للسنة المنته�ة في  إعترفت 
 ملیون ر�ال قطري. ٥,٠٩٥.٨ �ق�مة      ٢٠١٩

 
االحت�ال  نأخذ في عین االعت�ار  معاییر التدقیق أن  تتطلب منا  

في االعتراف اإلیرادات. هناك مخاطر متأصلة �النظر إلى  
ارتفاع حجم المعامالت والتغیرات الناجمة عن تقل�ات أسعار  

 .المنتجات التي تؤثر على اإلیرادات المعترف بها لهذا العام 
 

وعة  ) ، فإن حصة المجم ٩كما هو موضح في إ�ضاح رقم ( 
 (قا�كو ، قافكو و�فاك  المشتر�ة   ع للمشار� في النتائج المجمعة  

  ٣١للسنة المنته�ة في   ملیون ر�ال قطري  ٢,١٨٠.٨) �مبلغ 
٪ من األر�اح لعام  ٨٥ تشكل ما نسبته  ٢٠١٩د�سمبر 
 .المجموعة 

ف�ما یلي إجراءاتنا المتعلقة �االعتراف �اإلیرادات من المب�عات التي تقوم  
 : والمشار�ع المشتر�ة    بها الشر�ات التا�عة 
المجموعة و شر�ات المشار�ع المشتر�ة و المتعلقة  • تقی�م س�اسات 

بناًء على متطل�ات المعاییر الدول�ة إلعداد  �األعتراف �االیرادات  
مارسة األعمال التجار�ة وممارسات  التقار�ر المال�ة ، وفهمنا لم 

 . القطاعات ذات العالقة 
االعتراف  �   ة المتعلق الداخل�ة  الرقا�ة  ی�م واخت�ار أنظمة • فهم وتق 

 �اإلیرادات للشر�ة التا�عة ، �ما في ذلك توقیت االعتراف �اإلیرادات 
• فهم و تقی�م تصم�م أنظمة الرقا�ة على االعتراف �االیرادات لشر�ات  

 المشار�ع المشتر�ة  
 المشتر�ة لعمالئها.   وط عقد المجموعة وشر�ات المشار�ع • مراجعة شر 

لمعامالت اإلیرادات  • إجراء اخت�ار التفاصیل للتحقق من حدوث ودقة ا 
 على أساس العینة 

 . اجرائات القطع لالیرادات   • اخت�ار اكتمال اإلیرادات و 

الحسابات (تتمة)  مدقق  تقریر   

ب مذ ئكئتفن� ئكدئ�ح� ل ب) آ (ةئص  

 (تتمة) كیفیة تناولنا ألمور التدقیق الرئیسیة خالل التدقیق (تتمة) أمور التدقیق الرئیسیة

 االیرادات( تتمة) االعتراف في  

ملیون ر�ال   ٢٧٩٧تمثل نتائج عمل�ات هذه المشروعات المشتر�ة ال�الغة 
٪ من إیرادات  ٢٧نس�ة  ٢٠١٩د�سمبر  ٣١قطري للسنة المنته�ة في 

المب�عات الناتجة عن هذه المشار�ع المشتر�ة. تتم معظم مب�عات المشار�ع  
ع الك�ماو�ات  المشتر�ة لعمیل واحد "الشر�ة القطر�ة لتسو�ق وتوز� 

 .والبترو��ماو�ات" ("منتجات") 

 
• الحصول على العینات وفحصها من "منتجات" والموافقة علیها  

العمیل الرئ�سي   " منتجات �عد "  . في السجالت المحاسب�ة 
 للمشروعات المشتر�ة 

  الدولي  للمع�ار المطلو�ة وفًقا  • تقی�م اكتمال ودقة اإلفصاحات 
 ) ١٥(   رقم   المال�ة لتقار�ر  ل 
 
 

 

 

 أساس الرأي 

يق  لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات حول تدق
البيانات المالية الموحدة في تقريرنا. كما أننا مستقلون عن المجموعة وفقًا لمعايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبين "قواعد السلوك 

منا حاسبين المهنيين" ووفقًا لمتطلبات قواعد السلوك المهني ذات العالقة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في دولة قطر. هذا، وقد إلتز للم
ر وفقًا لهذه المتطلبات. ونعتقد بأن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوف أيضًا بمسؤوليتنا األخالقية األخرى 

 أساسًا لرأينا.  
 

 فقرة هامة  
( من القانون 11) 4أن المجموعة لم تطبق أحكام المادة وضح ي  ذيال( من البيانات المالية الموحدة 4نلفت االنتباه إلى إيضاح رقم )

عفي ي التنفيذية المرفقة بقانون الضرائب على أساس اتفاق مع السلطات المختصة  التعليمات( من 12) 2والمادة  2018لعام  24
 فيما يتعلق بهذا األمر. المجموعة بما في ذلك  فروعها  من الضرائب ذات الصلة فيما يتعلق بهذه المواد. لم يتم تعديل رأينا

 

 أمور التدقيق الرئيسية 
مور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي، في تقديرنا المهني، كانت ذات أهمية كبيرة في أعمال التدقيق التي قمنا بها على البيانات أ

مالية الموحدة ككل، وفي صياغة رأينا في هذا الشأن، المالية الموحدة للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات ال
 .ونحن ال نعرب عن رأي منفصل بخصوص هذه األمور

 كيفية تناولنا ألمور التدقيق الرئيسية خالل التدقيق أمور التدقيق الرئيسية

 االعتراف بااليرادات 
 

ديسمبر   31المجموعة بإيرادات للسنة المنتهية في  إعترفت 
 مليون ريال قطري. 5,095.8 بقيمة      2019

 
االحتيال  نأخذ في عين االعتبار  معايير التدقيق أن  تتطلب منا  

في االعتراف اإليرادات. هناك مخاطر متأصلة بالنظر إلى  
ارتفاع حجم المعامالت والتغيرات الناجمة عن تقلبات أسعار  

 .المنتجات التي تؤثر على اإليرادات المعترف بها لهذا العام 
 

وعة  ( ، فإن حصة المجم 9كما هو موضح في إيضاح رقم ) 
 )قابكو ، قافكو وكفاك  المشتركة   ع للمشاري في النتائج المجمعة  

  31للسنة المنتهية في   مليون ريال قطري  2,180.8( بمبلغ 
٪ من األرباح لعام  85 تشكل ما نسبته  2019ديسمبر 
 .المجموعة 

فيما يلي إجراءاتنا المتعلقة باالعتراف باإليرادات من المبيعات التي تقوم  
 : والمشاريع المشتركة    بها الشركات التابعة 
المجموعة و شركات المشاريع المشتركة و المتعلقة  • تقييم سياسات 

بناًء على متطلبات المعايير الدولية إلعداد  باألعتراف بااليرادات  
مارسة األعمال التجارية وممارسات  التقارير المالية ، وفهمنا لم 

 . القطاعات ذات العالقة 
االعتراف  ب   ة المتعلق الداخلية  الرقابة  ييم واختبار أنظمة • فهم وتق 

 باإليرادات للشركة التابعة ، بما في ذلك توقيت االعتراف باإليرادات 
• فهم و تقييم تصميم أنظمة الرقابة على االعتراف بااليرادات لشركات  

 المشاريع المشتركة  
 المشتركة لعمالئها.   وط عقد المجموعة وشركات المشاريع • مراجعة شر 

لمعامالت اإليرادات  • إجراء اختبار التفاصيل للتحقق من حدوث ودقة ا 
 على أساس العينة 

 . اجرائات القطع لاليرادات   • اختبار اكتمال اإليرادات و 

الحسابات )تتمة(  مدقق  تقرير   

)تتمة( أمور التدقيق الرئيسية  

 )تتمة( كيفية تناولنا ألمور التدقيق الرئيسية خالل التدقيق )تتمة( أمور التدقيق الرئيسية

 االيرادات) تتمة( االعتراف في  

مليون ريال   2797تمثل نتائج عمليات هذه المشروعات المشتركة البالغة 
٪ من إيرادات  27نسبة  2019ديسمبر  31قطري للسنة المنتهية في 

المبيعات الناتجة عن هذه المشاريع المشتركة. تتم معظم مبيعات المشاريع  
ع الكيماويات  المشتركة لعميل واحد "الشركة القطرية لتسويق وتوزي 

 .والبتروكيماويات" )"منتجات"( 

 
• الحصول على العينات وفحصها من "منتجات" والموافقة عليها  

العميل الرئيسي   " منتجات يعد "  . في السجالت المحاسبية 
 للمشروعات المشتركة 

  الدولي  للمعيار المطلوبة وفًقا  • تقييم اكتمال ودقة اإلفصاحات 
 ( 15)   رقم   المالية لتقارير  ل 

 
 

 

 

ز ئكدآ�  زئ  آ

یق  لقد قمنا بتدق�قنا وفقًا للمعاییر الدول�ة للتدقیق. إن مسؤولیتنا �موجب تلك المعاییر موضحة في فقرة مسؤول�ة مدقق الحسا�ات حول تدق
الب�انات المال�ة الموحدة في تقر�رنا. �ما أننا مستقلون عن المجموعة وفقًا لمعاییر السلوك الدول�ة لمجلس المحاسبین "قواعد السلوك 

منا حاسبین المهنیین" ووفقًا لمتطل�ات قواعد السلوك المهني ذات العالقة بتدق�قنا للب�انات المال�ة الموحدة في دولة قطر. هذا، وقد إلتز للم
ر وفقًا لهذه المتطل�ات. ونعتقد �أن بّینات التدقیق الثبوت�ة التي حصلنا علیها �اف�ة ومالئمة لتوف أ�ضًا �مسؤولیتنا األخالق�ة األخرى 

 أساسًا لرأینا.  
 

ب   ل هئ  غقدب 

) من القانون ١١( ٤أن المجموعة لم تطبق أحكام المادة وضح ی  ذيال) من الب�انات المال�ة الموحدة ٤نلفت االنت�اه إلى إ�ضاح رقم (
عفي � التنفیذ�ة المرفقة �قانون الضرائب على أساس اتفاق مع السلطات المختصة  التعل�مات) من ١٢( ٢والمادة  ٢٠١٨لعام  ٢٤

 ف�ما یتعلق بهذا األمر. المجموعة �ما في ذلك  فروعها  من الضرائب ذات الصلة ف�ما یتعلق بهذه المواد. لم یتم تعدیل رأینا
 

ب  مذ ئكئتفن� ئكدئ�ح� ل  آ
مور التدقیق الرئ�س�ة هي تلك األمور التي، في تقدیرنا المهني، �انت ذات أهم�ة �بیرة في أعمال التدقیق التي قمنا بها على الب�انات أ

مال�ة الموحدة �كل، وفي ص�اغة رأینا في هذا الشأن، المال�ة الموحدة للفترة الحال�ة. وقد تم تناول هذه األمور في س�اق تدق�قنا للب�انات ال
 .ونحن ال نعرب عن رأي منفصل �خصوص هذه األمور

 كیفیة تناولنا ألمور التدقیق الرئیسیة خالل التدقیق أمور التدقیق الرئیسیة

 االعتراف �االیرادات 
 

د�سمبر   ٣١المجموعة �إیرادات للسنة المنته�ة في  إعترفت 
 ملیون ر�ال قطري. ٥,٠٩٥.٨ �ق�مة      ٢٠١٩

 
االحت�ال  نأخذ في عین االعت�ار  معاییر التدقیق أن  تتطلب منا  

في االعتراف اإلیرادات. هناك مخاطر متأصلة �النظر إلى  
ارتفاع حجم المعامالت والتغیرات الناجمة عن تقل�ات أسعار  

 .المنتجات التي تؤثر على اإلیرادات المعترف بها لهذا العام 
 

وعة  ) ، فإن حصة المجم ٩كما هو موضح في إ�ضاح رقم ( 
 (قا�كو ، قافكو و�فاك  المشتر�ة   ع للمشار� في النتائج المجمعة  

  ٣١للسنة المنته�ة في   ملیون ر�ال قطري  ٢,١٨٠.٨) �مبلغ 
٪ من األر�اح لعام  ٨٥ تشكل ما نسبته  ٢٠١٩د�سمبر 
 .المجموعة 

ف�ما یلي إجراءاتنا المتعلقة �االعتراف �اإلیرادات من المب�عات التي تقوم  
 : والمشار�ع المشتر�ة    بها الشر�ات التا�عة 
المجموعة و شر�ات المشار�ع المشتر�ة و المتعلقة  • تقی�م س�اسات 

بناًء على متطل�ات المعاییر الدول�ة إلعداد  �األعتراف �االیرادات  
مارسة األعمال التجار�ة وممارسات  التقار�ر المال�ة ، وفهمنا لم 

 . القطاعات ذات العالقة 
االعتراف  �   ة المتعلق الداخل�ة  الرقا�ة  ی�م واخت�ار أنظمة • فهم وتق 

 �اإلیرادات للشر�ة التا�عة ، �ما في ذلك توقیت االعتراف �اإلیرادات 
• فهم و تقی�م تصم�م أنظمة الرقا�ة على االعتراف �االیرادات لشر�ات  

 المشار�ع المشتر�ة  
 المشتر�ة لعمالئها.   وط عقد المجموعة وشر�ات المشار�ع • مراجعة شر 

لمعامالت اإلیرادات  • إجراء اخت�ار التفاصیل للتحقق من حدوث ودقة ا 
 على أساس العینة 

 . اجرائات القطع لالیرادات   • اخت�ار اكتمال اإلیرادات و 

الحسابات (تتمة)  مدقق  تقریر   

ب مذ ئكئتفن� ئكدئ�ح� ل ب) آ (ةئص  

 (تتمة) كیفیة تناولنا ألمور التدقیق الرئیسیة خالل التدقیق (تتمة) أمور التدقیق الرئیسیة

 االیرادات( تتمة) االعتراف في  

ملیون ر�ال   ٢٧٩٧تمثل نتائج عمل�ات هذه المشروعات المشتر�ة ال�الغة 
٪ من إیرادات  ٢٧نس�ة  ٢٠١٩د�سمبر  ٣١قطري للسنة المنته�ة في 

المب�عات الناتجة عن هذه المشار�ع المشتر�ة. تتم معظم مب�عات المشار�ع  
ع الك�ماو�ات  المشتر�ة لعمیل واحد "الشر�ة القطر�ة لتسو�ق وتوز� 

 .والبترو��ماو�ات" ("منتجات") 

 
• الحصول على العینات وفحصها من "منتجات" والموافقة علیها  

العمیل الرئ�سي   " منتجات �عد "  . في السجالت المحاسب�ة 
 للمشروعات المشتر�ة 

  الدولي  للمع�ار المطلو�ة وفًقا  • تقی�م اكتمال ودقة اإلفصاحات 
 ) ١٥(   رقم   المال�ة لتقار�ر  ل 
 
 

 

 

فإنـــــه یتعـــــین علینـــــا اإلفصـــــاح عـــــن هـــــذا األمـــــر إذا تبـــــین لنـــــا خـــــالل إطالعنـــــا علـــــى التقر�ـــــر الســـــنوي وجـــــود أخطـــــاء جوهر�ـــــة ف�ـــــه ، 
 على الحو�مة. إلى القائمین

 
 
 

 الحسابات (تتمة)  مدقق  تقریر 

 الب�انات المال�ة الموحدة  �الحو�مة عنمسؤول�ات اإلدارة و المكلفون 

عن إعداد هذه الب�انات المال�ة الموحدة وعرضها �صورة عادلة وفقًا للمعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة ومتطل�ات قانون   ة اإلدارة مسؤول  إن  
غرض إعداد الب�انات المال�ة الموحدة �صورة  اإلدارة ضرور�ة ل  رقا�ة الداخل�ة التي تعتبرها  الشر�ات التجار�ة القطري واإلحتفاظ �أنظمة ال

 عادلة خال�ة من أخطاء جوهر�ة، سواء �انت ناشئة عن احت�ال أو خطأ. 
 

عن تقی�م قدرة المجموعة على اإلستمرار�ة واإلفصاح، متى �ان ذلك مناس�ًا،  ةاإلدارة مسؤول ب�انات المال�ة الموحدة، فإن عند إعداد ال
اإلدارة تصف�ة المجموعة أو إ�قاف أنشطتها، أو ال  دأ اإلستمرار�ة المحاسبي، ما لم تنوي عن األمور المتعلقة �اإلستمرار�ـة و�عتماد مبــــ

 .یوجد لدیها بدیل واقعي اال الق�ام بذلك
 

 .عن اإلشراف على عمل�ة إعداد التقار�ر المال�ة للمجموعةحو�مة مسؤولین إن المكلفین �ال
 

 مسؤول�ات مدقق الحسا�ات حول تدقیق الب�انات المال�ة الموحدة  

إن غایتنا تتمثل �الحصول على تأكید معقول ف�ما إذا �انت الب�انات المال�ة الموحدة خال�ة �صورة عامة من أخطاء جوهر�ة، سواء �انت 
عن احت�ال أو عن خطأ، و�صدار تقر�ر المدقق الذي �شمل رأینا. ان التأكید المعقول هو مستوى عاٍل من التأكید، وال �ضمن أن   ناشئة

عمل�ة التدقیق التي تّمت وفقًا للمعاییر الدول�ة للتدقیق سوف تكشف دائمًا أي خطأ جوهري في حال وجوده. وقد تنشأ االخطاء عن  
وتعتبر جوهر�ة �شكل فردي أو ُمجّمع ف�ما إذا �ان من المتوقع تأثیرها على القرارات اإلقتصاد�ة المتخذة من اإلحت�ال أو عن الخطأ، 

 .المستخدمین بناءًا على هذه الب�انات المال�ة الموحدة
 

وفقًا لمعاییر التدقیق الدول�ة، كجزء من عمل�ة التدقیق، فإننا نمارس التقدیر المهني ونحافظ على الشك المهني طوال فترة التدقیق، وذلك  
  :كما نقوم أ�ضاً 

بتحدید وتقی�م مخاطر األخطاء الجوهر�ة في الب�انات المال�ة الموحدة، سواء �انت ناشئة عن احت�ال أو عن خطأ، �التصم�م و�نجاز  •
رأینا. ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ  إجراءات التدقیق المناس�ة لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقیق �اف�ة ومناس�ة لتوفر أساسًا ل

جوهري ناتج عن االحت�ال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حیث �شمل اإلحت�ال التواطؤ، التزو�ر، الحذف المتعمد، سوء التمثیل أو 
  .تجاوز نظام الرقا�ة الداخلي

مناس�ة حسب الظروف، ولكن ل�س �غرض �اإلطالع على نظام الرقا�ة الداخلي ذات الصلة �التدقیق من أجل تصم�م إجراءات تدقیق   •
  .إبداء رأي حول فعال�ة الرقا�ة الداخل�ة

 .بتقی�م مالءمة الس�اسات المحاسب�ة المت�عة ومعقول�ة التقدیرات المحاسب�ة واإل�ضاحات المتعلقة بها المّعدة من قبل اإلدارة •

�ناءًا على أدلة التدقیق التي تم الحصول علیها، في حال وجود  �إستنتاج مدى مالءمة إستخدام اإلدارة لمبدأ اإلستمرار�ة المحاسبي، و  •
حالة جوهر�ة من عدم الت�قن متعلقة �أحداث أو ظـــروف قد تثیر شكو�ًا جوهر�ة حول قدرة المجموعة على اإلستمرار. وفي حال  

إل�ضاحات ذات الصلة الواردة في الب�انات  اإلستنتاج بوجود حالة جوهر�ة من عدم الت�قن، یتوجب علینا لفت اإلنت�اه في تقر�رنا إلى ا
المال�ة الموحدة، أو، في حال �انت هذه اإل�ضاحات غیر �اف�ة یتوجب علینا تعدیل رأینا. هذا ونعتمد في إستنتاجاتنا على أدلة 

 

 

وفًقا لس�اسة االعتراف �اإلیرادات ، یتم االعتراف �اإلیرادات من ب�ع  
المنتجات عندما تقوم المجموعة وشر�اتها المشتر�ة بنقل الس�طرة على  
المنتجات إلى العمیل في نقطة التسل�م ، حیث یتم تحدید شروط التسل�م  

 .في العقود 

یرادات المجموعة  ال إ �  االعتراف تدق�قنا على  قمنا �التر�یزخالل لقد 
ق�مة الشحنات الفرد�ة ، حیث قمنا  ومشار�عها المشتر�ة �سبب ارتفاع 

أن األخطاء في توقیت ودقة االعتراف �اإلیرادات على مستوى   بتحدید 
  �مكن أن تؤدي إلى أخطاء جوهر�ة   المشروع المشترك   المجموعة والشر�ة  

نات المال�ة للمجموعة عندما تدرج اإلیرادات وحصتها من صافي  في الب�ا 
 .دخل �ل مشروع مشترك �موجب طر�قة حقوق الملك�ة 

إن اال�ضاحات التال�ة على الب�انات المال�ة الموحدة تتضمن على  
 المعلومات ذات الصلة المتعلقة �األمور المذ�ورة أعاله. 

 الس�اسات المحاسب�ة الهامة   - ) ٣ا�ضاح رقم ( 

في    ك األحكام المحاسب�ة الهامة والمصادر الرئ�س�ة للش   - )  ٤إ�ضاح رقم ( 
 التقدیرات 

 االستثمارات في المشار�ع المشتر�ة   - )  ٩اال�ضاح رقم( 

 اإلیرادات   - )  ٢٢اال�ضاح رقم( 

 
 
  أمور أخر 

ــدة ــة فــــــي للـســـــ  للمجوعــــــة إن الب�انــــــات المال�ــــــة الموحــــ ــم ٢٠١٨د�ســــــمبر  ٣١نة المنته�ــــ ــر  تــــ ــا�ات آخــــ ــل مــــــدقق حســــ ــدق�قها مــــــن قبــــ تــــ
 .٢٠١٩فبرایر  ١١في تقر�ره الصادر بتار�خ  معدل والذي أبدى رأي غیر

 
 معلومات أخرى 

و التـــــي تـــــم الحصـــــول علیهـــــا  عـــــن المعلومـــــات األخـــــرى. تتكـــــون المعلومـــــات األخـــــرى مـــــن تقر�ـــــر مجلـــــس اإلدارة ةإن اإلدارة مســـــؤول
ــار� قبــــل  ــار�خ  ختــ ــد ذلــــك التــ ــُا لنــــا �عــ ــافة الــــي التقر�ــــر الســــنوي و الــــذي مــــن المتوقــــع ان �كــــون متاحــ ــا�ات �األضــ . تقر�ــــر مــــدقق الحســ

 ال تتضمن المعلومات األخرى الب�انات المال�ة الموحدة وتقر�ر مدقق الحسا�ات الخاص بنا.
 

ــا حــــــول الب�انــــــات المال�ــــــة الموحــــــدة ال  ــا. المعلومــــــات األخــــــرى، حیــــــث یتضــــــمن إن رأینــــ ــتنتاج حولهــــ ــد أو إســــ ــا ال نبــــــدي أي تأكیــــ أننــــ
ــا  ــد ف�مــ ــوم بتحدیــ ــذلك، نقــ ــى المعلومــــات األخــــرى، و�ــ ــاإلطالع علــ ــؤولیتنا �ــ ــل مســ ــدة، تتمثــ ــة الموحــ ــات المال�ــ ــدق�قنا للب�انــ ــق بتــ ــا یتعلــ ف�مــ

ــل ــات التــــي حصــ ــدة أو المعلومــ ــة الموحــ ــات المال�ــ ــع الب�انــ ــًا مــ ــة جوهر�ــ ــر متوافقــ ــرى غیــ ــات األخــ ــذه المعلومــ ــاء إذا �انــــت هــ ــا أثنــ نا علیهــ
 ق�امنا �أعمال التدقیق، أو تلك التي یتضح �طر�قة أخرى أنها تتضمن أخطاء جوهر�ة. 

 
إذا تبــــین لنــــا بنــــاءًا علــــى العمــــل الــــذي قمنــــا �ــــه علــــى المعلومــــات األخــــرى التــــي حصــــلنا علیهــــا قبــــل تــــار�خ تقر�ــــر مــــدقق الحســــا�ات، 

 لبون �اإلفصاح عن ذلك. ال یوجد لدینا أي مالحظات حولها�أن هذه المعلومات تحتوي على أخطاء جوهر�ة فإننا مطا

 
 

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

     ٢٠١٩دیسمبر ٣١في  ةالمنتھی  للسنة
 

 تشكل اإلیضاحات المرفقة من جزءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة  
۳ 

 

  

 

  

 د�سمبر   ٣١السنة المنته�ة في     

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ إ�ضاح   

 الف ر�ال قطري  ألف ر�ال قطري   
    

 ٥٬٧٩١٬٠١٨ ٥٬٠٩٥٬٨٢٣ ٢٢ إیرادات 
 (٤٬٨٦٨٬٠٥٨) (٥٬٠٩١٬٥٧١) ٢٣ اإلیرادات  تكلفة 
 ٩٢٢٬٩٦٠ ٤٬٢٥٢  الر�ح   مجمل

    
 (١٥٧٬٠٢١) (١٣٩٬٧٤٣) ٢٦ عموم�ة و�دار�ة مصار�ف
 (٨١٬٩٥٠) (٨٢٬٦٠٦)  ب�ع وتوز�ع مصار�ف

 ٣٬٨٧٧٬٨٤٨ ٢٬١٨٠٬٧٥٥ ٩ حصة من صافي نتائج استثمار في مشار�ع مشتر�ة
 ٣٢٬٦٤٣ ٧٥٬٣٢٨ ٨ حصة من صافي نتائج استثمار في شر�ات زمیلة

 (٤٩٬٥٣٥) ١٠٠٬٠٠٠ ٨ عكس خسائر تدني / (خسأئر تدني) لالستثمار في الشر�ة الزمیلة 
 ٣٣٨٬٤٩٨ ٣٨١٬٣٠٢ ٢٥ إیرادات ناتجة من االستثمارات 

 (١٬٩٤٨)  (١١٬٤٩٧)  تكلفة التمو�ل
 ١٤٨٬٣٢١ ٦٦٬٨٢٢ ٢٤ دخل آخر  
 ٥٬٠٢٩٬٨١٦ ٢٬٥٧٤٬٦١٣  ر�ح السنة 

    السهم   عائد
 ٠.٨٣    ٠.٤٣  ٢١ للسهم الواحد (ر�ال قطري للسهم الواحد)  األساسي والمخفض العائد

 

 

وعة إلى توقف أعمال  التدقیق التي تم الحصول علیها حتى تار�خ تقر�رنا. ومع ذلك، قد تؤدي األحداث أو الظروف المستقبل�ة �المجم
 .المجموعة على أساس مبدأ اإلستمرار�ة

تقی�م العرض الشامل للب�انات المال�ة الموحدة وه�كلها والب�انات المتضمنة فیها، �ما في ذلك اإل�ضاحات، وف�ما إذا �انت الب�انات  •
 .المال�ة الموحدة تظهر العمل�ات واألحداث ذات العالقة �طر�قة تحقق العرض العادل

لحصول على أدلة تدقیق �اف�ة ومناس�ة ف�ما یتعلق �المعلومات المال�ة من الك�انات أو األنشطة التجار�ة داخل المجموعة إلبداء ا
 الرأي حول الب�انات المال�ة الموحدة. نحن مسؤولون عن التوج�ه واإلشراف و�جراء التدقیق للمجموعة. 

 و�ما األخرى، �األمور یتعلق، ف�ما الحو�مة على القائمین مع �التواصل قومن  ونحن المسؤولین الوحیدین عن رأینا حول التدقي
 الرقا�ة نظام في تدق�قنا خالل من لنا یتبین جوهري  خلل أي ذلك في �ما الهامة، ونتائجه وتوقیته للتدقیق المخطط النطاق �خص

 .الداخلي
 

الحو�مة، نقوم بتحدید هذه االمور التي �ان لها األثر األكبر في تدقیق الب�انات صل �شأنها مع القائمین على امن األمور التي تم التو 
 الموحدة للسنة الحال�ة، والتي تعد أمور تدقیق رئ�س�ة. المال�ة
 

األنظمة دون االفصاح العلني عنها، أو عندما نقرر في أو  نقوم �اإلفصاح عن هذه األمور في تقر�رنا حول التدقیق إال إذا حال القانون   
على اإلفصاح عنه عواقب سلب�ة قد تفوق المنفعة  حاالت نادرة للغا�ة، أن ال یتم اإلفصاح عن امر معین في تقر�رنا في حال ترتب

 . ة منهالعامة المتحقق
 
 
 

 الحسابات (تتمة)  مدقق  تقریر 
 تقر�ر حول المتطل�ات القانون�ة والتشر�ع�ة األخرى 

 
 :فإننا نفصح عما یلي القطري �اإلضافة  إلي ذلك ووفق لمتطل�ات قانون الشر�ات التجار�ة 

وأنـــــه قـــــد تـــــم إجـــــراء جـــــرد فعلـــــي للمخـــــزون حســـــب األصـــــول  منتظمـــــةوعـــــة  تحـــــتفظ  �ســـــجالت محاســـــب�ة من المجفـــــإ رأینـــــا، فـــــي •
 المال�ة الموحدة للمجموعة . الب�اناتأن تقر�ر اإلدارة متوافق مع و  ،المرع�ة

 التي اعتبرنها ضرور�ة للتدقیق والتوض�حاتلقد حصلنا على جم�ع المعلومات  •

لألحكـــــام المعمـــــول بهـــــا فـــــي قـــــانون الشـــــر�ات القطـــــري و النظـــــام لـــــم یـــــتم ارتكـــــاب أي مخالفـــــات وفقـــــُا للمعلومـــــات المقدمـــــة إلینـــــا  •
 األساسي خالل الفترة مما قد �أثر �شكل جوهري على الوضع أو األداء المالي للمجموعة.

 

 قطر   – في الدوحة  
 ۲۰۲۰  فبرایر ۱۰

 دیلویت آند توش  عن
 فـــــرع قــطــــــر

 

 مـدحـت صالـحــھ  
 شـریــك 

 )۲٥۷الحسابات رقم ( سجل مراقبي 
سجل مدققي الحسابات لدى ھیئة قطر  

 ) ۱۲۰۱٥٦لألسواق المالیة رقم (
 

 
 .ق. .عصناعات قطر ش.م شركة 

  بیان التدفقات النقدیة الموحد 

                                                       ٢٠١٩دیسمبر ٣١في  ةالمنتھی  للسنة
 

 
       ۷                                                                               تشكل اإلیضاحات المرفقة جزءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة

 د�سمبر ٣١السنة المنته�ة في   

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ إ�ضاح 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري      

    النقد�ة الناتجة من األنشطة التمو�ل�ةالتدفقات 
 (٢٢٥٬٧٥٨) --  سداد القروض

 -- (٤٤٬١٤٢)  األصل المبلغ و مصروف الفائدة لمطلو�ات عقد اإل�جار مدفوعات  
 (١٬٩٤٨) (٣٥٤)  تكال�ف التمو�ل المدفوعة

 (٧٬٤٠٥) ٢٬٦١٨  الحر�ة في الحسا�ات البنك�ة لتوز�عات األر�اح غیر المطالب بها
 (٣٬٠١٧٬٥٩٦) (٣٬٦٣٢٬٦١٨)  توز�عات أر�اح مدفوعة لحاملي حقوق الملك�ة
 (٣٬٢٥٢٬٧٠٧) (٣٬٦٧٤٬٤٩٦)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمو�ل�ة

    
 ١٬٢٥٢٬٥٨١  (٤٥٬٣٩٨)  في النقد وش�ه النقد الز�ادة(النقص) /صافي 

 ٦٣١٬١٣٤ ١٬٨٨٣٬٧١٥  بدا�ة السنة النقد وش�ه النقد في 
 ١٬٨٨٣٬٧١٥ ١٬٨٣٨٬٣١٧ ٥ النقد وش�ه النقد في نها�ة السنة

 
 : على ب�ان التدفق النقدي ا�ضاحات

 : تظهر في ب�ان التدفقات النقد�ة الموحد قد�ة التال�ة من قبل المجموعة  و التي الاألنشطة غیر الن  یتم  تسجیل 
 

  �ق�مة حق استخدم الموجودات  �   تم االعتراف  و    ١٦  مقر   لمال�ةا  ر� ر للتقا  ليدو لا  رلمع�اا  عة و لمجما  ، ط�قت  ٢٠١٩  رینای   ١  نم  راً عت�ا• ا 
ك �ق�مة تخف�ض االستثمار في مشروع مشتر   و  طري ق  ل�املیون ر   ٢٢٧ �ق�مة  ، مطلو�ات عقد التأجیر     طري ق  ل�املیون ر   ١٦٠  تبلغ
 .  طري ق ل�املیون ر  ١٤٧�ق�مة األر�اح المحتجزة وتخف�ض  طري ق ل�املیون ر  ٨٠

 
..طري ق ل�املیون ر  ٦.٩٧إلى حق استخدم الموجودات و مطلو�ات عقد التأجیر �ق�مة ضافاته • خالل السنة ، قامت المجموعة �إ 

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۹ 
 

 الشركة عن معلومات .۱

ــناعات قطـــــر ش.م.  ١٩ق. ("الشـــــر�ة") هـــــي شـــــر�ة مســـــاهمة عامـــــة قطر�ـــــة تأسســـــت فـــــي دولـــــة قطـــــر فـــــي ع.صـــ
ــل  ــة القطــــــري رقــــــم ( ٢٠٠٣أبر�ــــ ــذي تــــــم ٢٠٠٢) لســــــنة  ٥وفقــــــًا لقــــــانون الشــــــر�ات التجار�ــــ اســــــتبداله �قــــــانون ، والــــ

) لســـــــنة ٣٣ســـــــنة �موجـــــــب القـــــــرار رقـــــــم ( ٥٠، وذلـــــــك لمـــــــدة ٢٠١٥لســـــــنة  ١١الشـــــــر�ات التجار�ـــــــة القطـــــــري رقـــــــم 
ــارة ٢٠٠٣ ــن وزارة التجـــ ــادر عـــ ــناعة الصـــ ــر.  والصـــ ــر. �قـــــع إن بدولـــــة قطـــ ــة قطـــ ــي بورصـــ ــر�ة مدرجـــــة فـــ ــهم الشـــ أســـ

 مكتب المجموعة المسجل في الدوحة، دولة قطر.
 

ــر� ــر وشــــ ــناعات قطــــ ــل صــــ ــتر�ة تهاتعمــــ ــار�عها المشــــ ــة ومشــــ ــارا التا�عــــ ــكل  (�شــــ ــة") �شــــ ـــ "المجموعــــ ـــ ــًا ـب ــیهم جم�عــــ إلــــ
 أساسي في دولة قطر.  

 
مــــــن خــــــالل شــــــر�ات المجموعــــــة، تعمــــــل صــــــناعات قطــــــر فــــــي ثالثــــــة قطاعــــــات رئ�ســــــ�ة مختلفــــــة: البترو��ماو�ــــــات 
واألســـــمدة والصـــــلب. وقـــــد تـــــم اإلفصـــــاح عـــــن المز�ـــــد مـــــن المعلومـــــات عـــــن أنشـــــطة المجموعـــــة فـــــي اإل�ضـــــاح رقـــــم 

 . ف�ما یلي ه�كل المجموعة والذي تم إدراجه في هذه المعلومات المال�ة الموحدة:٢٩
 

 نس�ة الملك�ة  بلد التأس�س  العالقة  نوع 
    

 ٪١٠٠ قطر  شر�ة تا�عة ) .شر�ة قطر ستیل (ش.م.ق.خ

 شر�ة تا�عة دبي)–المنطقة الحرة شر�ة قطر ستیل (
اإلمارات العر�ّ�ة 

 ٪١٠٠ المتحدة
 ٪١٠٠ قطر  شر�ة تا�عة شر�ة قطر ستیل لالستثمارات الصناع�ة ش.خ.و 

 
الر�ح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لشر�ات المشار�ع المشتر�ة من الب�انات المال�ة الموحدة الحصة من كما تتض

 والشر�ات الزمیلة التال�ة �استخدام طر�قة حقوق الملك�ة:
 

 نس�ة الملك�ة  بلد التأس�س  نوع العالقة  
    

 ٪٨٠ قطر  مشروع مشترك خ. .ق.قطر للبترو��ماو�ات (قا�كو) ش.م شر�ة
 ٪٧٥ قطر  مشروع مشترك ).خق.شر�ة قطر لألسمدة الك�ماو�ة (ش.م.

شر�ة قطر لإلضافات البترول�ة المحدودة 
 ٪٥٠ قطر  مشروع مشترك ش.م.ق.خ. 

    
 ٪٣١.٠٣ السعود�ة شر�ة زمیلة شر�ة صلب ستیل (ش.س.م.) 

 ٪٥٠ قطر  شر�ة زمیلة لتغل�ف المعادن ذ.م.م.شر�ة قطر 
 ٪٢٥ ال�حر�ن شر�ة زمیلة شر�ة فوالذ القا�ضة ش.م.ب © 

 

كيفية تناولنا ألمور التدقيق الرئيسية خالل التدقيقأمور التدقيق الرئيسية

 

 

فإنـــــه یتعـــــین علینـــــا اإلفصـــــاح عـــــن هـــــذا األمـــــر إذا تبـــــین لنـــــا خـــــالل إطالعنـــــا علـــــى التقر�ـــــر الســـــنوي وجـــــود أخطـــــاء جوهر�ـــــة ف�ـــــه ، 
 على الحو�مة. إلى القائمین

 
 
 

 الحسابات (تتمة)  مدقق  تقریر 

 الب�انات المال�ة الموحدة  �الحو�مة عنمسؤول�ات اإلدارة و المكلفون 

عن إعداد هذه الب�انات المال�ة الموحدة وعرضها �صورة عادلة وفقًا للمعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة ومتطل�ات قانون   ة اإلدارة مسؤول  إن  
غرض إعداد الب�انات المال�ة الموحدة �صورة  اإلدارة ضرور�ة ل  رقا�ة الداخل�ة التي تعتبرها  الشر�ات التجار�ة القطري واإلحتفاظ �أنظمة ال

 عادلة خال�ة من أخطاء جوهر�ة، سواء �انت ناشئة عن احت�ال أو خطأ. 
 

عن تقی�م قدرة المجموعة على اإلستمرار�ة واإلفصاح، متى �ان ذلك مناس�ًا،  ةاإلدارة مسؤول ب�انات المال�ة الموحدة، فإن عند إعداد ال
اإلدارة تصف�ة المجموعة أو إ�قاف أنشطتها، أو ال  دأ اإلستمرار�ة المحاسبي، ما لم تنوي عن األمور المتعلقة �اإلستمرار�ـة و�عتماد مبــــ

 .یوجد لدیها بدیل واقعي اال الق�ام بذلك
 

 .عن اإلشراف على عمل�ة إعداد التقار�ر المال�ة للمجموعةحو�مة مسؤولین إن المكلفین �ال
 

 مسؤول�ات مدقق الحسا�ات حول تدقیق الب�انات المال�ة الموحدة  

إن غایتنا تتمثل �الحصول على تأكید معقول ف�ما إذا �انت الب�انات المال�ة الموحدة خال�ة �صورة عامة من أخطاء جوهر�ة، سواء �انت 
عن احت�ال أو عن خطأ، و�صدار تقر�ر المدقق الذي �شمل رأینا. ان التأكید المعقول هو مستوى عاٍل من التأكید، وال �ضمن أن   ناشئة

عمل�ة التدقیق التي تّمت وفقًا للمعاییر الدول�ة للتدقیق سوف تكشف دائمًا أي خطأ جوهري في حال وجوده. وقد تنشأ االخطاء عن  
وتعتبر جوهر�ة �شكل فردي أو ُمجّمع ف�ما إذا �ان من المتوقع تأثیرها على القرارات اإلقتصاد�ة المتخذة من اإلحت�ال أو عن الخطأ، 

 .المستخدمین بناءًا على هذه الب�انات المال�ة الموحدة
 

وفقًا لمعاییر التدقیق الدول�ة، كجزء من عمل�ة التدقیق، فإننا نمارس التقدیر المهني ونحافظ على الشك المهني طوال فترة التدقیق، وذلك  
  :كما نقوم أ�ضاً 

بتحدید وتقی�م مخاطر األخطاء الجوهر�ة في الب�انات المال�ة الموحدة، سواء �انت ناشئة عن احت�ال أو عن خطأ، �التصم�م و�نجاز  •
رأینا. ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ  إجراءات التدقیق المناس�ة لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقیق �اف�ة ومناس�ة لتوفر أساسًا ل

جوهري ناتج عن االحت�ال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حیث �شمل اإلحت�ال التواطؤ، التزو�ر، الحذف المتعمد، سوء التمثیل أو 
  .تجاوز نظام الرقا�ة الداخلي

مناس�ة حسب الظروف، ولكن ل�س �غرض �اإلطالع على نظام الرقا�ة الداخلي ذات الصلة �التدقیق من أجل تصم�م إجراءات تدقیق   •
  .إبداء رأي حول فعال�ة الرقا�ة الداخل�ة

 .بتقی�م مالءمة الس�اسات المحاسب�ة المت�عة ومعقول�ة التقدیرات المحاسب�ة واإل�ضاحات المتعلقة بها المّعدة من قبل اإلدارة •

�ناءًا على أدلة التدقیق التي تم الحصول علیها، في حال وجود  �إستنتاج مدى مالءمة إستخدام اإلدارة لمبدأ اإلستمرار�ة المحاسبي، و  •
حالة جوهر�ة من عدم الت�قن متعلقة �أحداث أو ظـــروف قد تثیر شكو�ًا جوهر�ة حول قدرة المجموعة على اإلستمرار. وفي حال  

إل�ضاحات ذات الصلة الواردة في الب�انات  اإلستنتاج بوجود حالة جوهر�ة من عدم الت�قن، یتوجب علینا لفت اإلنت�اه في تقر�رنا إلى ا
المال�ة الموحدة، أو، في حال �انت هذه اإل�ضاحات غیر �اف�ة یتوجب علینا تعدیل رأینا. هذا ونعتمد في إستنتاجاتنا على أدلة 
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 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۱ 
 

 )تتمة( الشر�ة عن  معلومات  .١

 قطر �مشروعتأسست في دولة  خاصة  ، هي شر�ة مساهمة قطر�ة  المحدودة ("كفاك")شر�ة قطر لإلضافات البترول�ة  
) وشر�ة أو�تین العالم�ة ٪٢٠) ومؤسسة أو��ك الشرق األوسط بنس�ة (٪٥٠مشترك بین شر�ة صناعات قطر بنس�ة (

تشكلت  شر�ة ذات شخص�ة اعت�ار�ة -) ٪١٥) ومؤسسة ال سي واي الشرق األوسط بنس�ة ( ٪١٥المحدودة بنس�ة (
(إم تي بي ئي) ومادة  MTBE�موجب قوانین جزر فیرجین البر�طان�ة. یتمثل نشاط �فالك في إنتاج وتصدیر مادة 

 المیثانول. 
 

، أبرمت شر�ة قطر ستیل ش.م.ق.خ اتفاق�ة تسو�ق وتوز�ع مع شر�ة قطر لتوز�ع وتسو�ق ٢٠١٨مایو  ١اعت�ارًا من 
والبترو��ماو�ات ("منتجات") ش.م.ق.خ. من أجل شراء و�عادة ب�ع جم�ع المنتجات التي تصنعها شر�ة الك�ماو�ات 

 قطر ستیل مقابل رسوم تسو�ق متفق علیها.
 

�إصدارها من قبل   والسماح ٢٠١٩د�سمبر  ٣١تم اعتماد هذه الب�انات المال�ة الموحدة للمجموعة للسنة المنته�ة في 
 .٢٠٢٠فبرایر  ١٠مجلس اإلدارة بتار�خ 

 
  تطبیق المعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة الجدیدة والمعدلة .٢

                                                                                                                                                        المعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة الجدیدة والمعدلة المط�قة السار�ة للسنة الحال�ة ۱٫۲

محل  ) عقود اإل�جار، والذي �حل ١٦في السنة الحال�ة، قامت المجموعة بتطبیق المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم (
) وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدول�ة ١٧اإلرشادات حول عقود اإلجار المتضمنة في مع�ار المحاس�ة الدولي رقم (

)، "والذي �حّدد ما إذا �ان التعاقد �مثل عقد إ�جار"، وتفسیر اللجنة الدائمه للتفسیرات رقم ٤للتقار�ر المال�ة رقم (
) " تقی�م مادة المعامالت في الشكل  ٢٧وتفسیر اللجنة الدائمه للتفسیرات رقم (الحوافز"  -)، " اإل�جار التشغیلي١٥(

  ."القانوني لعقد اإل�جار
 

) متطل�ات جدیدة أو معدلة ف�ما یتعلق �محاس�ة عقود اإل�جار، �ما �قدم ١٦�قدم المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم (
التمییز بین عقود التأجیر التشغیلي والتمو�لي و�تطلب  في محاس�ة المستأجر عن طر�ق إطفاءتغییرات مهمة 

اإلعتراف �حق إستخدام موجودات و�لتزامات اإل�جار عند بدء عقد اإل�جار لجم�ع عقود اإل�جار، �استثناء عقود 
اإل�جار قصیرة المدى وعقود اإل�جار ذات الق�مة المنخفضة. على عكس محاس�ة المستأجر، ظلت متطل�ات محاس�ة  

). إن تأثیر تطبیق ٣ر دون تغییر إلى حد �بیر. تم توض�ح تفاصیل هذه المتطل�ات الجدیدة في اإل�ضاح رقم (المؤج
 :) على الب�انات المال�ة الموحدة للمجموعة موضح أدناه١٦المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم (

 
 .٢٠١٩ینایر  ١) في ١٦قامت المجموعة �التطبیق األولي للمع�ار الدولي رقم (

عند  ١٦ختارت المجموعة تطبیق التعدیل �أثر رجعي المسموح �ه �موجب المع�ار الدولي إلعداد التقار�ر المال�ة ا
تبني المع�ار الجدید. لم تقم المجموعة بتعدیل ارقام مقارنة . بدًال من ذلك ، یتم االعتراف �األثر التراكمي لتطبیق 

ي لألر�اح المحتجزة (أو عنصر آخر من حقوق الملك�ة ، حسب  المع�ار من خالل تعدیل  الرصید االفتتاح
  االقتضاء) في تار�خ  التطبیق األولي

 
                                                                                                            تأثیر التعر�ف الجدید لإل�جار )أ

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۲ 
 

 لعــدم ١٦استفادت المجموعة من الوسیلة العمل�ة المتاحــة عنــد االنتقــال إلــى المع�ــار الــدولي إلعــداد التقــار�ر المال�ــة رقــم 
ا لمع�ــار المحاســ�ة الــدولي  تقی�م ما إذا �ان العقد أو �حتوي علــى عقــد إ�جــار. س�ســتمر تطبیــق تعر�ــف عقــد اإل�جــار وفقــً

) على عقود اإل�جــار التــي تــم إدخالهــا أو تعــدیلها قبــل ٤�ة للتقار�ر المال�ة رقم (ومع�ار لجنة تفسیرات المعاییر الدول ١٧
یرت�ط التغییــر فــي تعر�ــف عقــد اإل�جــار �شــكل أساســي �مفهــوم الســ�طرة. �میــز المع�ــار الــدولي للتقــار�ر  .٢٠١٩ینایر  ١

لــك الســ�طرة علــى اســتخدام األصــل بین عقود اإل�جار وعقود الخدمات على أساس ما إذا �ــان العمیــل �م ١٦المال�ة رقم 
المحدد لفترة من الزمن مع مقابل. ط�قت المجموعة تعر�ف عقد اإل�جار والتوجیهات ذات الصلة المنصــوص علیهــا فــي 

) علــى جم�ــع العقــود المبرمــة . أثنــاء اإلســتعداد لتطبیــق المع�ــار الــدولي للتقــار�ر ١٦المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقــم (
) للمرة األولى، قامت المجموعة �عمــل مشــروع تطبیــق، أظهــر المشــروع أن التعر�ــف الجدیــد فــي المع�ــار ١٦( المال�ة رقم

 ) سوف �غیر �شكل �بیر نطاق العقود التي تلبي تعر�ف عقد اإل�جار للمجموع١٦الدولي للتقار�ر المال�ة رقم (
 

 ر التأثیر على محاس�ة المـستأج 

 عقود اإل�جار التشغیلي

طر�قة إحتساب المجموعة لعقود اإل�جار المصنفة سا�قًا �عقود إ�جار  ١٦لمع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم سوف �غیر ا
 .)، والتي �انت خارج المیزان�ة العموم�ة١٧تشغیلي �موجب المع�ار المحاسبي الدولي رقم (

   
 (تتمة)  تطبیق المعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة الجدیدة والمعدلة .٢

                          المعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة الجدیدة والمعدلة المط�قة السار�ة للسنة الحال�ة  (تتمة)                                       ١.٢

) على جم�ع عقود اإل�جار (�إستثناء ما هو مذ�ور أدناه)، فإن ١٦عند تطبیق المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم (
 :بـالمجموعة تقوم 

أ) اإلعتراف �حق إستخدام موجودات ومطلو�ات عقود اإل�جار في ب�ان المر�ز المالي الموحد، والذي یتم ق�اسه مبدئ�ًا 
 لمدفوعات اإل�جار المستقبل�ة؛�الق�مة العادلة 

ب) اإلعتراف �إستهالك حق إستخدام الموجودات واألر�اح على مطلو�ات عقود اإل�جار في ب�ان الر�ح أو الخسارة الموحد؛ 
 و

مة ج) فصل المبلغ اإلجمالي المدفوع نقدًا إلى جزء الق�مة األساس�ة (معروض ضمن أنشطة التمو�ل) وجزء الر�ح (المقد
 .التدفقات النقد�ة الموحد التشغیل) في ب�ان  ضمن أنشطة

التأجیر (على سبیل المثال فترة اإل�جار المجان�ة) �جزء من ق�اس حق إستخدام موجودات و�لتزامات    یتم االعتراف �حوافز
ة على ) ینتج عنها االعتراف �التزامات حوافز تأجیر مطفأ١٧اإل�جار في حین أنها �موجب مع�ار المحاس�ة الدولي رقم (

 . أنها تخف�ض في مصار�ف اإل�جار على أساس القسط الثابت
 

)، یتم إخت�ار موجودات حق اإلستخدام وفقًا لمع�ار المحاس�ة الدولي رقم ١٦�موجب المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم (
لعقود اإل�جار ) "تدني ق�مة الموجودات". س�حل هذا محل المتطلب السابق والذي یتطلب اإلعتراف �مخصص ٣٦(

شهرًا أو أقل) و��جارات الموجودات متدن�ة الق�مة (مثل  ١٢المرهقة. �النس�ة لعقود اإل�جار قصیرة األجل (مدة اإل�جار 
أجهزة الكمبیوتر الشخص�ة واألثاث المكتبي) ، ستختار المجموعة االعتراف �مصروف اإل�جار على أساس القسط الثابت  

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۲ 
 

 لعــدم ١٦استفادت المجموعة من الوسیلة العمل�ة المتاحــة عنــد االنتقــال إلــى المع�ــار الــدولي إلعــداد التقــار�ر المال�ــة رقــم 
ا لمع�ــار المحاســ�ة الــدولي  تقی�م ما إذا �ان العقد أو �حتوي علــى عقــد إ�جــار. س�ســتمر تطبیــق تعر�ــف عقــد اإل�جــار وفقــً

) على عقود اإل�جــار التــي تــم إدخالهــا أو تعــدیلها قبــل ٤�ة للتقار�ر المال�ة رقم (ومع�ار لجنة تفسیرات المعاییر الدول ١٧
یرت�ط التغییــر فــي تعر�ــف عقــد اإل�جــار �شــكل أساســي �مفهــوم الســ�طرة. �میــز المع�ــار الــدولي للتقــار�ر  .٢٠١٩ینایر  ١

لــك الســ�طرة علــى اســتخدام األصــل بین عقود اإل�جار وعقود الخدمات على أساس ما إذا �ــان العمیــل �م ١٦المال�ة رقم 
المحدد لفترة من الزمن مع مقابل. ط�قت المجموعة تعر�ف عقد اإل�جار والتوجیهات ذات الصلة المنصــوص علیهــا فــي 

) علــى جم�ــع العقــود المبرمــة . أثنــاء اإلســتعداد لتطبیــق المع�ــار الــدولي للتقــار�ر ١٦المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقــم (
) للمرة األولى، قامت المجموعة �عمــل مشــروع تطبیــق، أظهــر المشــروع أن التعر�ــف الجدیــد فــي المع�ــار ١٦( المال�ة رقم

 ) سوف �غیر �شكل �بیر نطاق العقود التي تلبي تعر�ف عقد اإل�جار للمجموع١٦الدولي للتقار�ر المال�ة رقم (
 

 ر التأثیر على محاس�ة المـستأج 

 عقود اإل�جار التشغیلي

طر�قة إحتساب المجموعة لعقود اإل�جار المصنفة سا�قًا �عقود إ�جار  ١٦لمع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم سوف �غیر ا
 .)، والتي �انت خارج المیزان�ة العموم�ة١٧تشغیلي �موجب المع�ار المحاسبي الدولي رقم (

   
 (تتمة)  تطبیق المعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة الجدیدة والمعدلة .٢

                          المعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة الجدیدة والمعدلة المط�قة السار�ة للسنة الحال�ة  (تتمة)                                       ١.٢

) على جم�ع عقود اإل�جار (�إستثناء ما هو مذ�ور أدناه)، فإن ١٦عند تطبیق المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم (
 :بـالمجموعة تقوم 

أ) اإلعتراف �حق إستخدام موجودات ومطلو�ات عقود اإل�جار في ب�ان المر�ز المالي الموحد، والذي یتم ق�اسه مبدئ�ًا 
 لمدفوعات اإل�جار المستقبل�ة؛�الق�مة العادلة 

ب) اإلعتراف �إستهالك حق إستخدام الموجودات واألر�اح على مطلو�ات عقود اإل�جار في ب�ان الر�ح أو الخسارة الموحد؛ 
 و

مة ج) فصل المبلغ اإلجمالي المدفوع نقدًا إلى جزء الق�مة األساس�ة (معروض ضمن أنشطة التمو�ل) وجزء الر�ح (المقد
 .التدفقات النقد�ة الموحد التشغیل) في ب�ان  ضمن أنشطة

التأجیر (على سبیل المثال فترة اإل�جار المجان�ة) �جزء من ق�اس حق إستخدام موجودات و�لتزامات    یتم االعتراف �حوافز
ة على ) ینتج عنها االعتراف �التزامات حوافز تأجیر مطفأ١٧اإل�جار في حین أنها �موجب مع�ار المحاس�ة الدولي رقم (

 . أنها تخف�ض في مصار�ف اإل�جار على أساس القسط الثابت
 

)، یتم إخت�ار موجودات حق اإلستخدام وفقًا لمع�ار المحاس�ة الدولي رقم ١٦�موجب المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم (
لعقود اإل�جار ) "تدني ق�مة الموجودات". س�حل هذا محل المتطلب السابق والذي یتطلب اإلعتراف �مخصص ٣٦(

شهرًا أو أقل) و��جارات الموجودات متدن�ة الق�مة (مثل  ١٢المرهقة. �النس�ة لعقود اإل�جار قصیرة األجل (مدة اإل�جار 
أجهزة الكمبیوتر الشخص�ة واألثاث المكتبي) ، ستختار المجموعة االعتراف �مصروف اإل�جار على أساس القسط الثابت  

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۳ 
 

. تم عرض هذه المصار�ف ضمن مصار�ف أخرى في ب�ان ١٦الدولي للتقار�ر المال�ة رقم وفقًا لما �سمح �ه المع�ار 
 الر�ح أو الخسارة الموحد.

 
 )١٦األثر المالي للتطبیق المبدئي للمع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم (

توضح الجداول أدناه ق�مة التعدیالت لكل بند في ب�ان المر�ز المالي والتي قد تأثرت بتطبیق المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة 
 :٢٠١٩د�سمبیر  ٣١المنته�ة في ) للسنة ١٦رقم (

 على األر�اح و الخسائر  ثراأل

د�سمبر    ٣١
٢٠١٩ 

   

    الف ر�ال قطري 
 

مصار�ف االستهالكز�ادة في    (٣٢٬٤٤٥)  
 ز�ادة في تكال�ف التمو�ل   (١١٬١٤٣)
 انخفاض في المصار�ف األخرى    ٤٤٬١٤٢

 ز�ادة في األر�اح للسنة   ٥٥٤
 

النقد�ة  التدفقات على األثر   الف ر�ال قطري   
    

    
التمو�ل"مدفوعات اإل�جار التشغیلي  تحت بند "تكال�ف    ٤٤٬١٤٢ " 
 صافي التدفقات النقد�ة من األنشطة التشغیل�ة   ٤٤٬١٤٢
 دفع الجزء الرئ�سي و مصار�ف الفوائد لمطلو�ات عقد  اإل�جار   (٤٤٬١٤٢)
 صافي التدفقات النقد�ة المستخدمة في أنشطة التمو�ل    (٤٤٬١٤٢)

 
 
 
 
 
 
 
 
 (تتمة)  الدول�ة للتقار�ر المال�ة الجدیدة والمعدلةتطبیق المعاییر  .٢

 المعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة الجدیدة والمعدلة المط�قة السار�ة للسنة الحال�ة  (تتمة)    ١.٢ 

 )١٦األثر المالي للتطبیق المبدئي للمع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم (

٢٠١٩ینایر  ١المطلو�ات وحقوق الملك�ة في االثر على إجمالي الموجودات و   

  تعدیالت   الرصید المعدل 
كما عرضه  

 مس�قأ 
 

الف ر�ال    الف ر�ال قطري 
  

  الف ر�ال قطري  

      
 "مدفوعات اإل�جار التشغیلي  تحت بند "تكال�ف التمو�ل"     

 حق االستخدام الموجودات  (أ) --  ١٦٠٬٠٦١  ١٦٠٬٠٦١

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱٤ 
 

 االستثمار في المشار�ع المشتر�ة (أ) ١٧٬٨٨٥٬٧٠٣  (٨٠٬١٧٣)  ١٧٬٨٠٥٬٥٣٠

 االثر الصافي على إجمالي الموجودات  ١٧٬٨٨٥٬٧٠٣  ٧٩٬٨٨٨  ١٧٬٩٦٥٬٥٩١
 

 مطلو�ات عقد  اإل�جار (أ) --  ٢٢٦٬٨٣١  ٢٢٦٬٨٣١
 االثر الصافي على إجمالي المطلو�ات  --  ٢٢٦٬٨٣١  ٢٢٦٬٨٣١

 
 األر�اح المحتجزة  ٢٩٬٢٩٧٬١٣٢  (١٤٦٬٩٤٣)  ٢٩٬١٥٠٬١٨٩
 االثر الصافي على إجمالي المطلو�ات وحقوق الملك�ة  ٢٩٬٢٩٧٬١٣٢  (١٤٦٬٩٤٣)  ٢٩٬١٥٠٬١٨٩

 
، قد تم تسو�تها إلى مطلو�ات  ٢٠١٨د�سمبر  ٣١ت عقود التأجیر والتي �انت خارج المیزان�ة العموم�ة �ما في  اان مطلو� 

 �التالي: ٢٠١٩ینایر  ١تم اإلعتراف بها �ما في عقود التأجیر و 
 

 الف ر�ال قطري  
  

٢٠١٨د�سمبر  ٣١التزامات عقود اإل�جار التشغیلي تم اإلفصاح عنها في   ١٦٨٬١٦٤ 
: تعدیالت اخرى  �طرح  (٨٬١٠٣) 

٢٠١٩ینایر   ١المعدل    ١٦٠٬٠٦١ 
 ٦٦٬٧٧٠ �التمدید أو االلغاء التعدیالت المتعلقة  �ضاف :

٢٠١٩ینایر  ١مطلو�ات عقود التأجیر المعترف �ه في   ٢٢٦٬٨٣١ 
  منها:

التأجیر قصیرة االجل التزامات عقود             ٣٢٬٩٩٩ 
التزامات عقود التأجیر طو�لة االجل              ١٩٣٬٨٣٢ 

 ٢٢٦٬٨٣١ 

 

.لم �كن هناك عقود ا�جار مثقلة �االع�اء فد تتطلب المرت�طة �حق االســـــــتخدام على أســـــــاس رجعي معدل  لموجوداتتم ق�اس ا
. لم تكن هناك عقود تأجیر متقادمة  تطلبت إجراء تعدیل على الموجودات بتار�خ التطبیق األوليتعدیالت على حق اســـــــتخدام  

 حق استخدام الموجودات في تار�خ التطبیق األولي

 

 

 
         
 (تتمة)  تطبیق المعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة الجدیدة والمعدلة .٢

 المعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة الجدیدة والمعدلة المط�قة السار�ة للسنة الحال�ة  (تتمة)    ١.٢ 

 )١٦األثر المالي للتطبیق المبدئي للمع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم (

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱٥ 
 

 یتم االعتراف �حق استخدام الموجودات من خالل  �الموجودات التال�ة :

 ٢٠١٩ینایر  ١ ٢٠١٩د�سمبر    ٣١ 

 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
   

 ٥٦٬٠٥٩ ٥٢٬٩٢٧ األرض والم�اني
 ٥٤٬٣١٤ ٣٨٬٠٣١ المعدات الثقیلة

 ١١٬٤٨١ ٦٬١١٨ الس�ارات 
 ٣٨٬٢٠٧ ٣٧٬٥١٢ الموجودات أخرى 

 ١٦٠٬٠٦١ ١٣٤٬٥٨٨ إجمالي حق االستخد الموجودات 

 
�مستأجر المجموعة   

) على عقود اإل�جار المصنفة سا�قًا على أنها عقود إ�جار تشغیل�ة ١٦إن تطبیق المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم ( )أ(
مما أدى ) نتج عنه اإلعتراف �حق إستخدام موجودات ومطلو�ات اإل�جار ١٧�موجب    المع�ار المحاسبي الدولي رقم (

 ز�ادة االستهالك و اإلطفاء و مصار�ف الفوائد الي االنخفاظ في المصار�ف  األخرى و
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱٦ 
 

  

 یسري تطبیقھا للفترات السنویة التي تبدأ من أو بعد    تقاریر المالیة الجدیدة والمعّدل المعاییر الدولیة لل
   

األدوات  )٩للتقــــــار�ر المال�ــــــة رقــــــم ( التعــــــدیالت علــــــى المع�ــــــار الــــــدولي
 المال�ة المتعلقة �ممیزات الدفع المس�قة مع التعو�ضات السلب�ة.

 
ــح  ــة رقـــــــم ( تعـــــــدیالتتوضـــــ ــار الـــــــدولي للتقـــــــار�ر المال�ـــــ ) أنـــــــه ٩المع�ـــــ

ــدة  ــ�م مــــا إذا �انــــت میــــزة الــــدفع المســــبق تفــــي �الدفعــــة الوحیــ لغــــرض تقیــ
لمخصصـــــات ومطلو�ـــــات األصـــــل، �جـــــوز للطـــــرف الـــــذي �مـــــارس هـــــذا 
ــبق  ــدفع المســــ ــة للــــ ــى تعو�ضــــــات معقولــــ ــول علــــ ــع أو الحصــــ ــار دفــــ الخ�ــــ

تخفــــــق �غــــــض النظــــــر عــــــن ســــــبب الــــــدفع المســــــبق. �ع�ــــــارة أخــــــرى، ال 
ــدة  ــدفعات الوحیــ ا الــ ــً ــلبي تلقائ�ــ ــع التعــــو�ض الســ ــدفع المســــبق مــ میــــزات الــ

 للمبلغ والفائدة.
 

ــنو�ة التــــي تبــــدأ فــــي أو �عــــد  ــایر  ١�ســــري التعــــدیل علــــى الفتــــرات الســ ینــ
ــد أحكــــام إنتقال�ــــة محــــددة ٢٠١٩ ــع الســــماح �ــــالتطبیق الم�كــــر. توجــ ، مــ

ــ�ة للت  ــرة، �النســـــ ــق التعـــــــدیالت ألول مـــــ ــى وقـــــــت تطبیـــــ ــاًء علـــــ ــق بنـــــ طبیـــــ
 ).٩األولي للمعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة رقم (

 

 ۲۰۱۹ینایر  ۱ 

ــبي الـــــدولي رقـــــم ( ــار المحاســـ ــتثمارات  )٢٨التعـــــدیالت علـــــى المع�ـــ اإلســـ
ــة  ــر�ات الزمیلــــــــ ــي الشــــــــ ــر�اتفــــــــ ــة  وشــــــــ ــترك المتعلقــــــــ ــروع المشــــــــ المشــــــــ

�الحصـــــص طو�لـــــة األجـــــل فـــــي الشـــــر�ات الزمیلـــــة وشـــــر�ات المشـــــروع 
 المشترك.

 
توضـــــــــح هـــــــــذه التعـــــــــدیالت أن أي شـــــــــر�ة تطبـــــــــق المع�ـــــــــار الــــــــــدولي 

ــة رقــــــم ( ــار�ر المال�ــــ ــامالت طو�لــــــة ٩للتقــــ ــة علــــــى المعــــ ) األدوات المال�ــــ
ــافي  ــزًءا مــــن صــ ــر�ة مشــــتر�ة تشــــكل جــ ــر�ة زمیلــــة أو شــ األجــــل فــــي شــ

یـــــتم  لـــــمســـــتثمار فـــــي الشـــــر�ة الزمیلـــــة أو المشـــــروع المشـــــترك، ولكـــــن اإل
 تطبیق طر�قة حقوق الملك�ة.

 

 ۲۰۱۹ینایر  ۱ 

علـــــى المعـــــاییر الدول�ــــــة  ٢٠١٧-٢٠١٥دورة التحســـــینات الســـــنو�ة 
ــار الـــــــدولي  ــدیالت علـــــــى المع�ـــــ ــمن التعـــــ ــة التـــــــي تتضـــــ ــار�ر المال�ـــــ للتقـــــ

األعمـــــال والمع�ـــــار الـــــدولي للتقـــــار�ر ) إنـــــدماج ٣للتقـــــار�ر المال�ـــــة رقـــــم (
) الترتی�ــــــات المشــــــتر�ة والمع�ــــــار المحاســــــبي الــــــدولي ١١المال�ــــــة رقــــــم (

 ۲۰۱۹ینایر  ۱ 
  

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا

  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۷ 
 

 تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة (تتمة)  . ۲
 المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة مع عدم وجود أثر جوھري على البیانات المالیة الموحدة     ۲٫۲

 ۲۰۱۹والتي أصبحت ساریة للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ینایر   ،تم تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة      
 في ھذه البیانات المالیة الموحدة 

 

ــم ( ــم (١٢رقــــ ــدولي رقــــ ــبي الــــ ــار المحاســــ ــدخل والمع�ــــ ــرائب الــــ ) ٢٣) ضــــ
 تكال�ف اإلقتراض.

 
 تتضمن التحسینات السنو�ة تعدیالت على أر�عة معاییر:

 ضرائب الدخل) ١٢المع�ار المحاسبي الدولي رقم (

توضـــــــــح التعـــــــــدیالت أن علـــــــــى المنشـــــــــأة أن تـــــــــدرك عواقـــــــــب ضـــــــــر��ة 
ــدخل  ــارة، الـــ الـــــدخل الخاصـــــة بتوز�عـــــات األر�ـــــاح علـــــى الـــــر�ح أو الخســـ
الشــــــامل اآلخــــــر أو حقــــــوق الملك�ــــــة وفقــــــًا للمكــــــان الــــــذي اعترفــــــت ف�ــــــه 
المنشـــــــأة فـــــــي األصـــــــل �المعـــــــامالت التـــــــي أدت إلـــــــى األر�ـــــــاح القابلـــــــة 

�غـــــــض النظـــــــر عمـــــــا إذا �انـــــــت معـــــــدالت  للتوز�ـــــــع. هـــــــذا هـــــــو الحـــــــال
 الضرائب المختلفة تنطبق على األر�اح الموزعة وغیر الموزعة.

 
 

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۸ 
 

 (تتمة) المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة   تطبیق .۲
 المعاییر الدولیة للتقاري المالیة مع عدم وجود أثر جوھري على البیانات المالیة الموحدة (تتمة)    ۲٬۲

  (تتمة) یسري تطبیقھا للفترات السنویة التي تبدأ من أو بعد    المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعّدلة ( تتمة ) 
 ) تكال�ف االقتراض٢٣المع�ار المحاسبي الدولي رقم (

 
 ال ددمح راضقت ا أي كناھ ن�ا إذا ھن أ ت�الدلتعا ضحو ت 
 ھـــــــــــــــــــــــــــــــزةجا  لصلةا ذات الموجـــــــــــــــــــــــــــــــودات ون تک أن د�ع قائما زالی 

 زًءاج یص�ح راضالقت ا ھـــــــــــــــــــــــــــــــذا نفإ ود،لمقصا لب�عا أو داملالستخ
ــوال نم ــي األمــــ ــها التــــ ــكل المنشــــــأة تقترضــــ ــام �شــــ  إحتســــــاب دعن  عــــ

 .لعامةا اإلقتراضات علی سملةر لا دلمع
 

 ) إندماج األعمال٣المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم (
 ٣توضـــــح التعـــــدیالت علـــــى المع�ـــــار الـــــدولي للتقـــــار�ر المال�ـــــة رقـــــم 

تجـــــاري أنــــه عنـــــدما تحصــــل منشـــــأة مــــا علـــــى ســــ�طرة علـــــى نشــــاط 
ــدماج  ــق متطل�ــــــات إنــــ ــأة بتطبیــــ ــترك، تقــــــوم المنشــــ ــدار �شــــــكل مشــــ یــــ
األعمــــــــال علــــــــى مراحــــــــل، �مــــــــا فــــــــي ذلــــــــك إعــــــــادة ق�ــــــــاس الفائــــــــدة 

) فـــــــــي العمل�ـــــــــة المشـــــــــتر�ة �الق�مـــــــــة PHIالمحـــــــــتفظ بهـــــــــا ســـــــــا�قًا (
ــا�قًا  ــا ســ ــتفظ بهــ ــدة المحــ ــاس الفائــ ــادة ق�ــ ــة إعــ ــمن عمل�ــ العادلــــة. تتضــ

)PHIیـــــــــــر مدرجـــــــــــة ) أي موجـــــــــــودات أو مطلو�ـــــــــــات أو شـــــــــــهرة غ
 تتعلق �العمل�ة المشتر�ة.

 
) الترتی�ــــــــــات ١١المع�ـــــــــار الــــــــــدولي للتقــــــــــار�ر المال�ـــــــــة رقــــــــــم (

 المشتر�ة
ــم  ــة رقــــ ــار�ر المال�ــــ ــدولي للتقــــ ــار الــــ ــى المع�ــــ ــدیالت علــــ توضــــــح التعــــ

) أنـــــه عنـــــدما �قـــــوم طـــــرف مشـــــارك، ولكـــــن لـــــ�س لـــــه ســــــ�طرة ١١(
ــل  ــن عمــــــل �حصــــ ــارة عــــ ــي ع�ــــ ــة مشــــــتر�ة هــــ مشــــــتر�ة، فــــــي عمل�ــــ

ســـــــ�طرة مشـــــــتر�ة علـــــــى هـــــــذه العمل�ـــــــة المشـــــــتر�ة، ال �قـــــــوم علـــــــى 
ــة  ــا�قًا فــــــي العمل�ــــ ــا ســــ ــتفظ بهــــ ــدة المحــــ ــادة ق�ــــــاس الفائــــ ــان �إعــــ الك�ــــ

  المشتر�ة.
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــم ( ــدولي رقــــ ــبي الــــ ــار المحاســــ ــى المع�ــــ ــدیالت علــــ ) تعــــــدیل ١٩التعــــ
  أو تقل�ص أو تسو�ة خطة منافع الموظفین

 ۲۰۱۹ینایر  ۱ 

ــم  ــة رقــ ــار�ر المال�ــ ــة للتقــ ــاییر الدول�ــ ــیرات المعــ ــة تفســ ــیر لجنــ تفســ
 ) عدم الت�قن في معالجة ضر��ة الدخل:٢٣(

(الخســــــائر  للضـــــر��ة الخاضـــــع الـــــر�ح دـیــــ تحد ری التفـســــ  تنـــــاولی 
ــر  ــر  واألســـــــس) ة� ب � الضـــــ ــائر ة� ب � الضـــــ ــر  والخســـــ  رـیــــــ غ ة� ب � الضـــــ

ــتخدمة ــر  واإلئتمانــــــــــــات المســــــــــ  المســــــــــــتخدمة رـیـــــــــــ غ ة� ب � الضــــــــــ

 ۲۰۱۹ینایر  ۱ 

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۹ 
 

 
 (تتمة) المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة   تطبیق . ۲

 المعاییر الدولیة للتقاري المالیة مع عدم وجود أثر جوھري على البیانات المالیة الموحدة (تتمة)   ۲٬۲
تبدأ من أو بعد (تتمة) یسري تطبیقھا للفترات السنویة التي    المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعّدلة ( تتمة )   

) عدم ٢٣تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة رقم (
 الت�قن في معالجة ضر��ة الدخل: 

(الخسائر  للضر��ة الخاضع الر�ح دی تحد ری التفس تناولی 
 ری غ ة� ب � الضر  والخسائر ة� ب � الضر  واألسس) ة� ب � الضر 

  والمعدالت المستخدمة ریغ ة� ب � الضر  واإلئتمانات المستخدمة
 �ة� ضر  معالجة �شأن نی�ق عدم هناك کون �  عندما ة� ب � الضر 
). وهي تتناول ١٢( رقم الدولي المحاس�ة ار� مع �موجب الدخل

 على وجه التحدید ما یلي:

مـــــــا إذا �ـــــــان ین�غـــــــي النظـــــــر فـــــــي المعالجـــــــات الضـــــــر�ب�ة  •
 �شكل جماعي.

 الضر�ب�ة.إفتراضات مستخدمة في فحص السلطات  •

تحدیـــــــد الـــــــر�ح الخاضـــــــع للضـــــــر��ة (الخســـــــارة الضـــــــر�ب�ة)  •
والقواعـــــــــــــــد الضـــــــــــــــر�ب�ة والخســـــــــــــــائر الضـــــــــــــــر�ب�ة غیـــــــــــــــر 
المســـــــــتخدمة واإلئتمانـــــــــات الضـــــــــر�ب�ة غیـــــــــر المســـــــــتخدمة 

 والمعدالت الضر�ب�ة.

 أثر التغیر في الحقائق والظروف.  •

 ۲۰۱۹ینایر  ۱ 

   

 
للتقار�ر المال�ة لم �كن لها تأثیر جوهري على الم�الغ المعروفة للسنة الحال�ة أو السا�قة، إن تطبیق هذه المعاییر الدول�ة 

 ولكنه قد یؤثر على محاس�ة المعامالت أو الترتی�ات المستقبل�ة
 

 �شـــــأن نی �ـقــــ  عـــــدم هنـــــاك کـــــون �  عنـــــدما ة� ب � الضـــــر  والمعـــــدالت
ــ�ة ارـ�ـــــ مع �موجــــــب الــــــدخل �ة� ضــــــر  معالجــــــة  الــــــدولي المحاســــ

 ). وهي تتناول على وجه التحدید ما یلي:١٢( رقم

ــان ین�غــــــي النظــــــر فــــــي المعالجــــــات الضــــــر�ب�ة  • مــــــا إذا �ــــ
 �شكل جماعي.

 إفتراضات مستخدمة في فحص السلطات الضر�ب�ة. •

الخاضـــــــع للضـــــــر��ة (الخســـــــارة الضـــــــر�ب�ة) تحدیـــــــد الـــــــر�ح  •
والقواعـــــــــــــــد الضـــــــــــــــر�ب�ة والخســـــــــــــــائر الضـــــــــــــــر�ب�ة غیـــــــــــــــر 
المســـــــــتخدمة واإلئتمانـــــــــات الضـــــــــر�ب�ة غیـــــــــر المســـــــــتخدمة 

 . والمعدالت الضر�ب�ة

 أثر التغیر في الحقائق والظروف •

البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

شركة صناعات قطر )ش.م.ع.ق(

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۲ 
 

 لعــدم ١٦استفادت المجموعة من الوسیلة العمل�ة المتاحــة عنــد االنتقــال إلــى المع�ــار الــدولي إلعــداد التقــار�ر المال�ــة رقــم 
ا لمع�ــار المحاســ�ة الــدولي  تقی�م ما إذا �ان العقد أو �حتوي علــى عقــد إ�جــار. س�ســتمر تطبیــق تعر�ــف عقــد اإل�جــار وفقــً

) على عقود اإل�جــار التــي تــم إدخالهــا أو تعــدیلها قبــل ٤�ة للتقار�ر المال�ة رقم (ومع�ار لجنة تفسیرات المعاییر الدول ١٧
یرت�ط التغییــر فــي تعر�ــف عقــد اإل�جــار �شــكل أساســي �مفهــوم الســ�طرة. �میــز المع�ــار الــدولي للتقــار�ر  .٢٠١٩ینایر  ١

لــك الســ�طرة علــى اســتخدام األصــل بین عقود اإل�جار وعقود الخدمات على أساس ما إذا �ــان العمیــل �م ١٦المال�ة رقم 
المحدد لفترة من الزمن مع مقابل. ط�قت المجموعة تعر�ف عقد اإل�جار والتوجیهات ذات الصلة المنصــوص علیهــا فــي 

) علــى جم�ــع العقــود المبرمــة . أثنــاء اإلســتعداد لتطبیــق المع�ــار الــدولي للتقــار�ر ١٦المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقــم (
) للمرة األولى، قامت المجموعة �عمــل مشــروع تطبیــق، أظهــر المشــروع أن التعر�ــف الجدیــد فــي المع�ــار ١٦( المال�ة رقم

 ) سوف �غیر �شكل �بیر نطاق العقود التي تلبي تعر�ف عقد اإل�جار للمجموع١٦الدولي للتقار�ر المال�ة رقم (
 

 ر التأثیر على محاس�ة المـستأج 

 عقود اإل�جار التشغیلي

طر�قة إحتساب المجموعة لعقود اإل�جار المصنفة سا�قًا �عقود إ�جار  ١٦لمع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم سوف �غیر ا
 .)، والتي �انت خارج المیزان�ة العموم�ة١٧تشغیلي �موجب المع�ار المحاسبي الدولي رقم (

   
 (تتمة)  تطبیق المعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة الجدیدة والمعدلة .٢

                          المعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة الجدیدة والمعدلة المط�قة السار�ة للسنة الحال�ة  (تتمة)                                       ١.٢

) على جم�ع عقود اإل�جار (�إستثناء ما هو مذ�ور أدناه)، فإن ١٦عند تطبیق المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم (
 :بـالمجموعة تقوم 

أ) اإلعتراف �حق إستخدام موجودات ومطلو�ات عقود اإل�جار في ب�ان المر�ز المالي الموحد، والذي یتم ق�اسه مبدئ�ًا 
 لمدفوعات اإل�جار المستقبل�ة؛�الق�مة العادلة 

ب) اإلعتراف �إستهالك حق إستخدام الموجودات واألر�اح على مطلو�ات عقود اإل�جار في ب�ان الر�ح أو الخسارة الموحد؛ 
 و

مة ج) فصل المبلغ اإلجمالي المدفوع نقدًا إلى جزء الق�مة األساس�ة (معروض ضمن أنشطة التمو�ل) وجزء الر�ح (المقد
 .التدفقات النقد�ة الموحد التشغیل) في ب�ان  ضمن أنشطة

التأجیر (على سبیل المثال فترة اإل�جار المجان�ة) �جزء من ق�اس حق إستخدام موجودات و�لتزامات    یتم االعتراف �حوافز
ة على ) ینتج عنها االعتراف �التزامات حوافز تأجیر مطفأ١٧اإل�جار في حین أنها �موجب مع�ار المحاس�ة الدولي رقم (

 . أنها تخف�ض في مصار�ف اإل�جار على أساس القسط الثابت
 

)، یتم إخت�ار موجودات حق اإلستخدام وفقًا لمع�ار المحاس�ة الدولي رقم ١٦�موجب المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم (
لعقود اإل�جار ) "تدني ق�مة الموجودات". س�حل هذا محل المتطلب السابق والذي یتطلب اإلعتراف �مخصص ٣٦(

شهرًا أو أقل) و��جارات الموجودات متدن�ة الق�مة (مثل  ١٢المرهقة. �النس�ة لعقود اإل�جار قصیرة األجل (مدة اإل�جار 
أجهزة الكمبیوتر الشخص�ة واألثاث المكتبي) ، ستختار المجموعة االعتراف �مصروف اإل�جار على أساس القسط الثابت  

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۲ 
 

 لعــدم ١٦استفادت المجموعة من الوسیلة العمل�ة المتاحــة عنــد االنتقــال إلــى المع�ــار الــدولي إلعــداد التقــار�ر المال�ــة رقــم 
ا لمع�ــار المحاســ�ة الــدولي  تقی�م ما إذا �ان العقد أو �حتوي علــى عقــد إ�جــار. س�ســتمر تطبیــق تعر�ــف عقــد اإل�جــار وفقــً

) على عقود اإل�جــار التــي تــم إدخالهــا أو تعــدیلها قبــل ٤�ة للتقار�ر المال�ة رقم (ومع�ار لجنة تفسیرات المعاییر الدول ١٧
یرت�ط التغییــر فــي تعر�ــف عقــد اإل�جــار �شــكل أساســي �مفهــوم الســ�طرة. �میــز المع�ــار الــدولي للتقــار�ر  .٢٠١٩ینایر  ١

لــك الســ�طرة علــى اســتخدام األصــل بین عقود اإل�جار وعقود الخدمات على أساس ما إذا �ــان العمیــل �م ١٦المال�ة رقم 
المحدد لفترة من الزمن مع مقابل. ط�قت المجموعة تعر�ف عقد اإل�جار والتوجیهات ذات الصلة المنصــوص علیهــا فــي 

) علــى جم�ــع العقــود المبرمــة . أثنــاء اإلســتعداد لتطبیــق المع�ــار الــدولي للتقــار�ر ١٦المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقــم (
) للمرة األولى، قامت المجموعة �عمــل مشــروع تطبیــق، أظهــر المشــروع أن التعر�ــف الجدیــد فــي المع�ــار ١٦( المال�ة رقم

 ) سوف �غیر �شكل �بیر نطاق العقود التي تلبي تعر�ف عقد اإل�جار للمجموع١٦الدولي للتقار�ر المال�ة رقم (
 

 ر التأثیر على محاس�ة المـستأج 

 عقود اإل�جار التشغیلي

طر�قة إحتساب المجموعة لعقود اإل�جار المصنفة سا�قًا �عقود إ�جار  ١٦لمع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم سوف �غیر ا
 .)، والتي �انت خارج المیزان�ة العموم�ة١٧تشغیلي �موجب المع�ار المحاسبي الدولي رقم (

   
 (تتمة)  تطبیق المعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة الجدیدة والمعدلة .٢

                          المعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة الجدیدة والمعدلة المط�قة السار�ة للسنة الحال�ة  (تتمة)                                       ١.٢

) على جم�ع عقود اإل�جار (�إستثناء ما هو مذ�ور أدناه)، فإن ١٦عند تطبیق المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم (
 :بـالمجموعة تقوم 

أ) اإلعتراف �حق إستخدام موجودات ومطلو�ات عقود اإل�جار في ب�ان المر�ز المالي الموحد، والذي یتم ق�اسه مبدئ�ًا 
 لمدفوعات اإل�جار المستقبل�ة؛�الق�مة العادلة 

ب) اإلعتراف �إستهالك حق إستخدام الموجودات واألر�اح على مطلو�ات عقود اإل�جار في ب�ان الر�ح أو الخسارة الموحد؛ 
 و

مة ج) فصل المبلغ اإلجمالي المدفوع نقدًا إلى جزء الق�مة األساس�ة (معروض ضمن أنشطة التمو�ل) وجزء الر�ح (المقد
 .التدفقات النقد�ة الموحد التشغیل) في ب�ان  ضمن أنشطة

التأجیر (على سبیل المثال فترة اإل�جار المجان�ة) �جزء من ق�اس حق إستخدام موجودات و�لتزامات    یتم االعتراف �حوافز
ة على ) ینتج عنها االعتراف �التزامات حوافز تأجیر مطفأ١٧اإل�جار في حین أنها �موجب مع�ار المحاس�ة الدولي رقم (

 . أنها تخف�ض في مصار�ف اإل�جار على أساس القسط الثابت
 

)، یتم إخت�ار موجودات حق اإلستخدام وفقًا لمع�ار المحاس�ة الدولي رقم ١٦�موجب المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم (
لعقود اإل�جار ) "تدني ق�مة الموجودات". س�حل هذا محل المتطلب السابق والذي یتطلب اإلعتراف �مخصص ٣٦(

شهرًا أو أقل) و��جارات الموجودات متدن�ة الق�مة (مثل  ١٢المرهقة. �النس�ة لعقود اإل�جار قصیرة األجل (مدة اإل�جار 
أجهزة الكمبیوتر الشخص�ة واألثاث المكتبي) ، ستختار المجموعة االعتراف �مصروف اإل�جار على أساس القسط الثابت  

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۳ 
 

. تم عرض هذه المصار�ف ضمن مصار�ف أخرى في ب�ان ١٦الدولي للتقار�ر المال�ة رقم وفقًا لما �سمح �ه المع�ار 
 الر�ح أو الخسارة الموحد.

 
 )١٦األثر المالي للتطبیق المبدئي للمع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم (

توضح الجداول أدناه ق�مة التعدیالت لكل بند في ب�ان المر�ز المالي والتي قد تأثرت بتطبیق المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة 
 :٢٠١٩د�سمبیر  ٣١المنته�ة في ) للسنة ١٦رقم (

 على األر�اح و الخسائر  ثراأل

د�سمبر    ٣١
٢٠١٩ 

   

    الف ر�ال قطري 
 

مصار�ف االستهالكز�ادة في    (٣٢٬٤٤٥)  
 ز�ادة في تكال�ف التمو�ل   (١١٬١٤٣)
 انخفاض في المصار�ف األخرى    ٤٤٬١٤٢

 ز�ادة في األر�اح للسنة   ٥٥٤
 

النقد�ة  التدفقات على األثر   الف ر�ال قطري   
    

    
التمو�ل"مدفوعات اإل�جار التشغیلي  تحت بند "تكال�ف    ٤٤٬١٤٢ " 
 صافي التدفقات النقد�ة من األنشطة التشغیل�ة   ٤٤٬١٤٢
 دفع الجزء الرئ�سي و مصار�ف الفوائد لمطلو�ات عقد  اإل�جار   (٤٤٬١٤٢)
 صافي التدفقات النقد�ة المستخدمة في أنشطة التمو�ل    (٤٤٬١٤٢)

 
 
 
 
 
 
 
 
 (تتمة)  الدول�ة للتقار�ر المال�ة الجدیدة والمعدلةتطبیق المعاییر  .٢

 المعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة الجدیدة والمعدلة المط�قة السار�ة للسنة الحال�ة  (تتمة)    ١.٢ 

 )١٦األثر المالي للتطبیق المبدئي للمع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم (

٢٠١٩ینایر  ١المطلو�ات وحقوق الملك�ة في االثر على إجمالي الموجودات و   

  تعدیالت   الرصید المعدل 
كما عرضه  

 مس�قأ 
 

الف ر�ال    الف ر�ال قطري 
  

  الف ر�ال قطري  

      
 "مدفوعات اإل�جار التشغیلي  تحت بند "تكال�ف التمو�ل"     

 حق االستخدام الموجودات  (أ) --  ١٦٠٬٠٦١  ١٦٠٬٠٦١

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۳ 
 

. تم عرض هذه المصار�ف ضمن مصار�ف أخرى في ب�ان ١٦الدولي للتقار�ر المال�ة رقم وفقًا لما �سمح �ه المع�ار 
 الر�ح أو الخسارة الموحد.

 
 )١٦األثر المالي للتطبیق المبدئي للمع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم (

توضح الجداول أدناه ق�مة التعدیالت لكل بند في ب�ان المر�ز المالي والتي قد تأثرت بتطبیق المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة 
 :٢٠١٩د�سمبیر  ٣١المنته�ة في ) للسنة ١٦رقم (

 على األر�اح و الخسائر  ثراأل

د�سمبر    ٣١
٢٠١٩ 

   

    الف ر�ال قطري 
 

مصار�ف االستهالكز�ادة في    (٣٢٬٤٤٥)  
 ز�ادة في تكال�ف التمو�ل   (١١٬١٤٣)
 انخفاض في المصار�ف األخرى    ٤٤٬١٤٢

 ز�ادة في األر�اح للسنة   ٥٥٤
 

النقد�ة  التدفقات على األثر   الف ر�ال قطري   
    

    
التمو�ل"مدفوعات اإل�جار التشغیلي  تحت بند "تكال�ف    ٤٤٬١٤٢ " 
 صافي التدفقات النقد�ة من األنشطة التشغیل�ة   ٤٤٬١٤٢
 دفع الجزء الرئ�سي و مصار�ف الفوائد لمطلو�ات عقد  اإل�جار   (٤٤٬١٤٢)
 صافي التدفقات النقد�ة المستخدمة في أنشطة التمو�ل    (٤٤٬١٤٢)

 
 
 
 
 
 
 
 
 (تتمة)  الدول�ة للتقار�ر المال�ة الجدیدة والمعدلةتطبیق المعاییر  .٢

 المعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة الجدیدة والمعدلة المط�قة السار�ة للسنة الحال�ة  (تتمة)    ١.٢ 

 )١٦األثر المالي للتطبیق المبدئي للمع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم (

٢٠١٩ینایر  ١المطلو�ات وحقوق الملك�ة في االثر على إجمالي الموجودات و   

  تعدیالت   الرصید المعدل 
كما عرضه  

 مس�قأ 
 

الف ر�ال    الف ر�ال قطري 
  

  الف ر�ال قطري  

      
 "مدفوعات اإل�جار التشغیلي  تحت بند "تكال�ف التمو�ل"     

 حق االستخدام الموجودات  (أ) --  ١٦٠٬٠٦١  ١٦٠٬٠٦١

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۹ 
 

 
 (تتمة) المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة   تطبیق . ۲

 المعاییر الدولیة للتقاري المالیة مع عدم وجود أثر جوھري على البیانات المالیة الموحدة (تتمة)   ۲٬۲
تبدأ من أو بعد (تتمة) یسري تطبیقھا للفترات السنویة التي    المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعّدلة ( تتمة )   

) عدم ٢٣تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة رقم (
 الت�قن في معالجة ضر��ة الدخل: 

(الخسائر  للضر��ة الخاضع الر�ح دی تحد ری التفس تناولی 
 ری غ ة� ب � الضر  والخسائر ة� ب � الضر  واألسس) ة� ب � الضر 

  والمعدالت المستخدمة ریغ ة� ب � الضر  واإلئتمانات المستخدمة
 �ة� ضر  معالجة �شأن نی�ق عدم هناك کون �  عندما ة� ب � الضر 
). وهي تتناول ١٢( رقم الدولي المحاس�ة ار� مع �موجب الدخل

 على وجه التحدید ما یلي:

مـــــــا إذا �ـــــــان ین�غـــــــي النظـــــــر فـــــــي المعالجـــــــات الضـــــــر�ب�ة  •
 �شكل جماعي.

 الضر�ب�ة.إفتراضات مستخدمة في فحص السلطات  •

تحدیـــــــد الـــــــر�ح الخاضـــــــع للضـــــــر��ة (الخســـــــارة الضـــــــر�ب�ة)  •
والقواعـــــــــــــــد الضـــــــــــــــر�ب�ة والخســـــــــــــــائر الضـــــــــــــــر�ب�ة غیـــــــــــــــر 
المســـــــــتخدمة واإلئتمانـــــــــات الضـــــــــر�ب�ة غیـــــــــر المســـــــــتخدمة 

 والمعدالت الضر�ب�ة.

 أثر التغیر في الحقائق والظروف.  •

 ۲۰۱۹ینایر  ۱ 

   

 
للتقار�ر المال�ة لم �كن لها تأثیر جوهري على الم�الغ المعروفة للسنة الحال�ة أو السا�قة، إن تطبیق هذه المعاییر الدول�ة 

 ولكنه قد یؤثر على محاس�ة المعامالت أو الترتی�ات المستقبل�ة
 

 �شـــــأن نی �ـقــــ  عـــــدم هنـــــاك کـــــون �  عنـــــدما ة� ب � الضـــــر  والمعـــــدالت
ــ�ة ارـ�ـــــ مع �موجــــــب الــــــدخل �ة� ضــــــر  معالجــــــة  الــــــدولي المحاســــ

 ). وهي تتناول على وجه التحدید ما یلي:١٢( رقم

ــان ین�غــــــي النظــــــر فــــــي المعالجــــــات الضــــــر�ب�ة  • مــــــا إذا �ــــ
 �شكل جماعي.

 إفتراضات مستخدمة في فحص السلطات الضر�ب�ة. •

الخاضـــــــع للضـــــــر��ة (الخســـــــارة الضـــــــر�ب�ة) تحدیـــــــد الـــــــر�ح  •
والقواعـــــــــــــــد الضـــــــــــــــر�ب�ة والخســـــــــــــــائر الضـــــــــــــــر�ب�ة غیـــــــــــــــر 
المســـــــــتخدمة واإلئتمانـــــــــات الضـــــــــر�ب�ة غیـــــــــر المســـــــــتخدمة 

 . والمعدالت الضر�ب�ة

 أثر التغیر في الحقائق والظروف •

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۰ 
 

ــتیل (ش.م.ق.خ ــر ســ ــر�ة قطــ ــتیل".شــ ــر ســ مســــاهمة قطر�ـــــة خاصــــة تأسســــت فـــــي دولــــة قطـــــر  ، شــــر�ة))، ("قطــ
ــلب  ــ�ان الصــ ــن�ع قضــ ــي تصــ ــر�ة فــ ــ�ة للشــ ــطة الرئ�ســ ــل األنشــ ــر. تتمثــ ــناعات قطــ ــر�ة صــ ــل لشــ ــة �الكامــ ــي مملو�ــ وهــ

 وقض�ان تعز�ز الخرسانة لب�عها في األسواق المحل�ة وأسواق التصدیر.
 

ــي) ــرة (دبـ ــة الحـ ــتیل المنطقـ ــر سـ ــر�ة قطـ �ة محــــدودة ومملو�ــــة �الكامــــل تــــم تأس�ســــها �شــــر�ة تا�عــــة ذات مســــؤول شـ
والالئحــــــــة التنفیذ�ــــــــة لهیئــــــــة  ١٩٩٢لســــــــنة  ٩وفقــــــــًا ألحكــــــــام قــــــــانون دبــــــــي رقــــــــم  ٢٠٠٣یولیــــــــو  ٢٢للشــــــــر�ة فــــــــي 

 المنطقة الحرة لجبل علي.  
 

ــر للبترو� ــر�ة قطـــ ــا�كو)  اتـ�ــــ ماو �شـــ ــا�كو") ..خ.م.قش(قـــ تأسســـــت فــــــي  خاصــــــة ةـ�ــــ ، شـــــر�ة مســــــاھمة قطر ("قـــ
ــترك ـبــــ  ــي مشـــــروع مشـــ ــر، وھـــ ــة قطـــ ــر بنســـــ�ة ( نی دولـــ ــناعات قطـــ ــال للبترو�٪٨٠شـــــر�ة صـــ ــر�ة توتـــ  اتـ�ــــ ماو � ) وشـــ

والھكســـــان ومنتجـــــات  ن،ی ثـلــــ ی والبـــــولي إ ن،ی ثـلــــ ی اإل عـ�ــــ نشـــــاط قـــــا�كو فـــــي صـــــناعة و�  تمثـــــلی ). ٪٢٠(فرنســـــا) بنســـــ�ة (
 أخرى. ة� ماو � بترو�

 
ــمدة الك ــر�ة قطــــر لألســ ــافكو")) .(ش.م.ق.خ ةـ�ـــ ماو �شــ خاصـــــة تأسســـــت فـــــي دولـــــة  ةـ�ــــ شـــــر�ة مســـــاھمة قطر  ("قــ

نثرالنـــــدز بـــــي فـــــي بنســـــ�ة  اراـ�ــــ ) وشـــــر�ة ٪٧٥(شـــــر�ة صـــــناعات قطـــــر بنســـــ�ة  نی قطـــــر، وھـــــي مشـــــروع مشـــــترك ـبــــ 
 .ا� ور ی وال ا� األمون  ع� ). تتمثل أنشطة قافكو في صنع و� ٪٢٥(
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۹ 
 

 الشركة عن معلومات .۱
ــناعات قطـــــر ش.م.  ١٩ق. ("الشـــــر�ة") هـــــي شـــــر�ة مســـــاهمة عامـــــة قطر�ـــــة تأسســـــت فـــــي دولـــــة قطـــــر فـــــي ع.صـــ

ــل  ــة القطــــــري رقــــــم ( ٢٠٠٣أبر�ــــ ــذي تــــــم ٢٠٠٢) لســــــنة  ٥وفقــــــًا لقــــــانون الشــــــر�ات التجار�ــــ اســــــتبداله �قــــــانون ، والــــ
) لســـــــنة ٣٣ســـــــنة �موجـــــــب القـــــــرار رقـــــــم ( ٥٠، وذلـــــــك لمـــــــدة ٢٠١٥لســـــــنة  ١١الشـــــــر�ات التجار�ـــــــة القطـــــــري رقـــــــم 

ــارة ٢٠٠٣ ــن وزارة التجـــ ــادر عـــ ــناعة الصـــ ــر.  والصـــ ــر. �قـــــع إن بدولـــــة قطـــ ــة قطـــ ــي بورصـــ ــر�ة مدرجـــــة فـــ ــهم الشـــ أســـ
 مكتب المجموعة المسجل في الدوحة، دولة قطر.

 
ــر� ــر وشــــ ــناعات قطــــ ــل صــــ ــتر�ة تهاتعمــــ ــار�عها المشــــ ــة ومشــــ ــارا التا�عــــ ــكل  (�شــــ ــة") �شــــ ـــ "المجموعــــ ـــ ــًا ـب ــیهم جم�عــــ إلــــ

 أساسي في دولة قطر.  
 

مــــــن خــــــالل شــــــر�ات المجموعــــــة، تعمــــــل صــــــناعات قطــــــر فــــــي ثالثــــــة قطاعــــــات رئ�ســــــ�ة مختلفــــــة: البترو��ماو�ــــــات 
واألســـــمدة والصـــــلب. وقـــــد تـــــم اإلفصـــــاح عـــــن المز�ـــــد مـــــن المعلومـــــات عـــــن أنشـــــطة المجموعـــــة فـــــي اإل�ضـــــاح رقـــــم 

 . ف�ما یلي ه�كل المجموعة والذي تم إدراجه في هذه المعلومات المال�ة الموحدة:٢٩
 

 نس�ة الملك�ة  بلد التأس�س  العالقة  نوع 
    

 ٪١٠٠ قطر  شر�ة تا�عة ) .شر�ة قطر ستیل (ش.م.ق.خ

 شر�ة تا�عة دبي)–المنطقة الحرة شر�ة قطر ستیل (
اإلمارات العر�ّ�ة 

 ٪١٠٠ المتحدة
 ٪١٠٠ قطر  شر�ة تا�عة شر�ة قطر ستیل لالستثمارات الصناع�ة ش.خ.و 

 
الر�ح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لشر�ات المشار�ع المشتر�ة من الب�انات المال�ة الموحدة الحصة من كما تتض

 والشر�ات الزمیلة التال�ة �استخدام طر�قة حقوق الملك�ة:
 

 نس�ة الملك�ة  بلد التأس�س  نوع العالقة  
    

 ٪٨٠ قطر  مشروع مشترك خ. .ق.قطر للبترو��ماو�ات (قا�كو) ش.م شر�ة
 ٪٧٥ قطر  مشروع مشترك ).خق.شر�ة قطر لألسمدة الك�ماو�ة (ش.م.

شر�ة قطر لإلضافات البترول�ة المحدودة 
 ٪٥٠ قطر  مشروع مشترك ش.م.ق.خ. 

    
 ٪٣١.٠٣ السعود�ة شر�ة زمیلة شر�ة صلب ستیل (ش.س.م.) 

 ٪٥٠ قطر  شر�ة زمیلة لتغل�ف المعادن ذ.م.م.شر�ة قطر 
 ٪٢٥ ال�حر�ن شر�ة زمیلة شر�ة فوالذ القا�ضة ش.م.ب © 
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۱٤ 
 

 االستثمار في المشار�ع المشتر�ة (أ) ١٧٬٨٨٥٬٧٠٣  (٨٠٬١٧٣)  ١٧٬٨٠٥٬٥٣٠

 االثر الصافي على إجمالي الموجودات  ١٧٬٨٨٥٬٧٠٣  ٧٩٬٨٨٨  ١٧٬٩٦٥٬٥٩١
 

 مطلو�ات عقد  اإل�جار (أ) --  ٢٢٦٬٨٣١  ٢٢٦٬٨٣١
 االثر الصافي على إجمالي المطلو�ات  --  ٢٢٦٬٨٣١  ٢٢٦٬٨٣١

 
 األر�اح المحتجزة  ٢٩٬٢٩٧٬١٣٢  (١٤٦٬٩٤٣)  ٢٩٬١٥٠٬١٨٩
 االثر الصافي على إجمالي المطلو�ات وحقوق الملك�ة  ٢٩٬٢٩٧٬١٣٢  (١٤٦٬٩٤٣)  ٢٩٬١٥٠٬١٨٩

 
، قد تم تسو�تها إلى مطلو�ات  ٢٠١٨د�سمبر  ٣١ت عقود التأجیر والتي �انت خارج المیزان�ة العموم�ة �ما في  اان مطلو� 

 �التالي: ٢٠١٩ینایر  ١تم اإلعتراف بها �ما في عقود التأجیر و 
 

 الف ر�ال قطري  
  

٢٠١٨د�سمبر  ٣١التزامات عقود اإل�جار التشغیلي تم اإلفصاح عنها في   ١٦٨٬١٦٤ 
: تعدیالت اخرى  �طرح  (٨٬١٠٣) 

٢٠١٩ینایر   ١المعدل    ١٦٠٬٠٦١ 
 ٦٦٬٧٧٠ �التمدید أو االلغاء التعدیالت المتعلقة  �ضاف :

٢٠١٩ینایر  ١مطلو�ات عقود التأجیر المعترف �ه في   ٢٢٦٬٨٣١ 
  منها:

التأجیر قصیرة االجل التزامات عقود             ٣٢٬٩٩٩ 
التزامات عقود التأجیر طو�لة االجل              ١٩٣٬٨٣٢ 

 ٢٢٦٬٨٣١ 

 

.لم �كن هناك عقود ا�جار مثقلة �االع�اء فد تتطلب المرت�طة �حق االســـــــتخدام على أســـــــاس رجعي معدل  لموجوداتتم ق�اس ا
. لم تكن هناك عقود تأجیر متقادمة  تطلبت إجراء تعدیل على الموجودات بتار�خ التطبیق األوليتعدیالت على حق اســـــــتخدام  

 حق استخدام الموجودات في تار�خ التطبیق األولي

 

 

 
         
 (تتمة)  تطبیق المعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة الجدیدة والمعدلة .٢

 المعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة الجدیدة والمعدلة المط�قة السار�ة للسنة الحال�ة  (تتمة)    ١.٢ 

 )١٦األثر المالي للتطبیق المبدئي للمع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم (
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۱۸ 
 

 (تتمة) المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة   تطبیق .۲
 المعاییر الدولیة للتقاري المالیة مع عدم وجود أثر جوھري على البیانات المالیة الموحدة (تتمة)    ۲٬۲

  (تتمة) یسري تطبیقھا للفترات السنویة التي تبدأ من أو بعد    المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعّدلة ( تتمة ) 
 ) تكال�ف االقتراض٢٣المع�ار المحاسبي الدولي رقم (

 
 ال ددمح راضقت ا أي كناھ ن�ا إذا ھن أ ت�الدلتعا ضحو ت 
 ھـــــــــــــــــــــــــــــــزةجا  لصلةا ذات الموجـــــــــــــــــــــــــــــــودات ون تک أن د�ع قائما زالی 

 زًءاج یص�ح راضالقت ا ھـــــــــــــــــــــــــــــــذا نفإ ود،لمقصا لب�عا أو داملالستخ
ــوال نم ــي األمــــ ــها التــــ ــكل المنشــــــأة تقترضــــ ــام �شــــ  إحتســــــاب دعن  عــــ

 .لعامةا اإلقتراضات علی سملةر لا دلمع
 

 ) إندماج األعمال٣المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم (
 ٣توضـــــح التعـــــدیالت علـــــى المع�ـــــار الـــــدولي للتقـــــار�ر المال�ـــــة رقـــــم 

تجـــــاري أنــــه عنـــــدما تحصــــل منشـــــأة مــــا علـــــى ســــ�طرة علـــــى نشــــاط 
ــدماج  ــق متطل�ــــــات إنــــ ــأة بتطبیــــ ــترك، تقــــــوم المنشــــ ــدار �شــــــكل مشــــ یــــ
األعمــــــــال علــــــــى مراحــــــــل، �مــــــــا فــــــــي ذلــــــــك إعــــــــادة ق�ــــــــاس الفائــــــــدة 

) فـــــــــي العمل�ـــــــــة المشـــــــــتر�ة �الق�مـــــــــة PHIالمحـــــــــتفظ بهـــــــــا ســـــــــا�قًا (
ــا�قًا  ــا ســ ــتفظ بهــ ــدة المحــ ــاس الفائــ ــادة ق�ــ ــة إعــ ــمن عمل�ــ العادلــــة. تتضــ

)PHIیـــــــــــر مدرجـــــــــــة ) أي موجـــــــــــودات أو مطلو�ـــــــــــات أو شـــــــــــهرة غ
 تتعلق �العمل�ة المشتر�ة.

 
) الترتی�ــــــــــات ١١المع�ـــــــــار الــــــــــدولي للتقــــــــــار�ر المال�ـــــــــة رقــــــــــم (

 المشتر�ة
ــم  ــة رقــــ ــار�ر المال�ــــ ــدولي للتقــــ ــار الــــ ــى المع�ــــ ــدیالت علــــ توضــــــح التعــــ

) أنـــــه عنـــــدما �قـــــوم طـــــرف مشـــــارك، ولكـــــن لـــــ�س لـــــه ســــــ�طرة ١١(
ــل  ــن عمــــــل �حصــــ ــارة عــــ ــي ع�ــــ ــة مشــــــتر�ة هــــ مشــــــتر�ة، فــــــي عمل�ــــ

ســـــــ�طرة مشـــــــتر�ة علـــــــى هـــــــذه العمل�ـــــــة المشـــــــتر�ة، ال �قـــــــوم علـــــــى 
ــة  ــا�قًا فــــــي العمل�ــــ ــا ســــ ــتفظ بهــــ ــدة المحــــ ــادة ق�ــــــاس الفائــــ ــان �إعــــ الك�ــــ

  المشتر�ة.
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــم ( ــدولي رقــــ ــبي الــــ ــار المحاســــ ــى المع�ــــ ــدیالت علــــ ) تعــــــدیل ١٩التعــــ
  أو تقل�ص أو تسو�ة خطة منافع الموظفین

 ۲۰۱۹ینایر  ۱ 

ــم  ــة رقــ ــار�ر المال�ــ ــة للتقــ ــاییر الدول�ــ ــیرات المعــ ــة تفســ ــیر لجنــ تفســ
 ) عدم الت�قن في معالجة ضر��ة الدخل:٢٣(

(الخســــــائر  للضـــــر��ة الخاضـــــع الـــــر�ح دـیــــ تحد ری التفـســــ  تنـــــاولی 
ــر  ــر  واألســـــــس) ة� ب � الضـــــ ــائر ة� ب � الضـــــ ــر  والخســـــ  رـیــــــ غ ة� ب � الضـــــ

ــتخدمة ــر  واإلئتمانــــــــــــات المســــــــــ  المســــــــــــتخدمة رـیـــــــــــ غ ة� ب � الضــــــــــ

 ۲۰۱۹ینایر  ۱ 

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۰ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (تتمة) المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة   تطبیق . ۲
 المعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة الجدیدة والمعدلة الصادرة لكنها غیر سار�ة �عد ولم یتم تطب�قها      ۳٬۲

 �سري تطب�قها للفترات السنو�ة التي تبدأ من أو �عد       المعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة الجدیدة والمعّدلة
   

التعـــــدیالت علـــــى المع�ـــــار المحاســـــبي الـــــدولي رقـــــم  -"جـــــوهري "تعر�ـــــف 
) الس�اســــــــــات المحاســــــــــب�ة، ٨) عــــــــــرض الب�انــــــــــات المال�ــــــــــة ورقــــــــــم (١(

 التغییر في التقدیرات األخطاء المحاسب�ة.

 ٢٠١٩ینایر  ١ 

"تكــــون المعلومــــات جوهر�ــــة إذا �ــــان یــــنص التعر�ــــف الجدیــــد علــــى أن 
مــــــن المتوقــــــع أن یــــــؤثر حــــــذفها أو إغفالهــــــا أو إخفاءهــــــا، معقــــــول علــــــى 
القـــــــرارات التــــــــي یتخــــــــذها المســـــــتخدمون األساســــــــیون للب�انــــــــات المال�ــــــــة 
ــي تــــــوفر  ــة، والتــــ ــات المال�ــــ ــك الب�انــــ ــى تلــــ ــاءًا علــــ ــة بنــــ ــراض العامــــ لألغــــ

  معلومات مال�ة حول إعداد تقار�ر ��ان معین.'

  

تعـــــدیالت علــــــى المع�ـــــار الـــــدولي للتقـــــار�ر المال�ــــــة  -ر�ـــــف األعمـــــالتع
 ) إندماج األعمال٣رقم (

 ٢٠٢٠ینایر  ١ 

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۱ 
 

ــمن  ــال، �جــــب أن تتضــ ــار األعمــ ــتم اعت�ــ ــي یــ ــه لكــ ــدیالت أنــ ــح التعــ توضــ
ــة متكاملــــة مــــن األنشــــطة والموجــــودات، �حــــد أدنــــى، مــــدخالت  مجموعــ

إنشـــــاء وعمل�ــــة موضـــــوع�ة تســــاهم معـــــًا �شـــــكل �بیــــر فـــــي القــــدرة علـــــى 
مخرجــــــــات. یوضــــــــح مجلــــــــس معــــــــاییر المحاســــــــ�ة الدول�ــــــــة أ�ضــــــــًا أن 
ــدخالت  ــع المـــــــــ ــمین جم�ـــــــــ ــدون تضـــــــــ ــد بـــــــــ ــن أن توجـــــــــ ــال �مكـــــــــ األعمـــــــــ
ــدخالت  ــاء المخرجـــــــــــــــات. أي أن المـــــــــــــ والعمل�ـــــــــــــــات الالزمـــــــــــــــة إلنشـــــــــــــ
ــدرة  ــا "القــ ــذه المــــدخالت �جــــب أن �كــــون لهــ ــة علــــى هــ والعمل�ــــات المط�قــ

رة علـــــى إنشـــــاء علــــى المســـــاهمة فـــــي إنشــــاء مخرجـــــات" بـــــدًال مــــن "القـــــد
   مخرجات".

  

) ٣) و(٢التعـــــــدیالت علـــــــى المعـــــــاییر الدول�ـــــــة للتقـــــــار�ر المال�ـــــــة رقـــــــم (
) ٣٤) و(٨) و(١)، ومعــــــــــاییر المحاســــــــــ�ة الدول�ــــــــــة رقــــــــــم (١٤) و(٦و(
ــة إلعــــــــداد ٣٨) و(٣٧و( ــاییر الدول�ــــــ ــیرات المعــــــ ــة تفســــــ ــیر لجنــــــ ) وتفســــــ

لجنـــــــــة  تفســـــــــیر) و ٢٢) و(٢٠) و(١٩) و(١٢التقـــــــــار�ر المال�ـــــــــة رقـــــــــم (
) لتحــــــــــــدیث هــــــــــــذه ٣٢رقــــــــــــم ( ”SIC“الســــــــــــا�قة  الدول�ــــــــــــةالتفســــــــــــیرات 

ــار  ــار إل�ــــــــه واإلقت�ــــــــاس مــــــــن اإلطــــــ ــا یتعلــــــــق �المشــــــ التصــــــــر�حات ف�مــــــ
ــن  ــدار مختلـــــــف مـــــ ــى إصـــــ ــه إلـــــ ــیرون ف�ـــــ ــذي �شـــــ ــان الـــــ ــد المكـــــ أولتحدیـــــ

  اإلطار المفاه�مي.
 

 ٢٠٢٠ینایر  ١ 

ــم ( ــة رقــــــــــ ــار�ر المال�ــــــــــ ــدولي للتقــــــــــ ــار الــــــــــ المال�ــــــــــــة: ) األدوات ٧المع�ــــــــــ
 )٩اإلفصاحات والمع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم (

 ٢٠٢٠ینایر  ١ 

 �سري تطب�قها للفترات السنو�ة التي تبدأ من أو �عد     المعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة الجدیدة والمعّدلة
ــ�اق إصـــــالح  ــي ســـ ــتبدال فـــ ــل اإلســـ ــا قبـــ ــا�ا مـــ ــة �قضـــ التعـــــدیالت المتعلقـــ

IBOR 
 ٢٠٢٠ینایر  ١ 

ــم ( ــة رقــــ ــار�ر المال�ــــ ــداد التقــــ ــدولي إلعــــ ــار الــــ ــأمین ١٧المع�ــــ ــود التــــ ) عقــــ
ــم ( ــة رقــــ ــار�ر المال�ــــ ــداد التقــــ ــدولي إلعــــ ــار الــــ ــاس ١٧یتطلــــــب المع�ــــ ) ق�ــــ

ــر  ــًا أكثــ ــوفر نهجــ ــا و�ــ ــاء بهــ ــة الحال�ــــة للوفــ ــد الق�مــ ــأمین عنــ مطلو�ــــات التــ
إتســــــاقًا للق�ـــــــاس والعـــــــرض لجم�ــــــع عقـــــــود التـــــــأمین. تــــــم تصـــــــم�م هـــــــذه 

دف المحاســـــــ�ة المتســـــــقة والمبن�ـــــــة علـــــــى مبـــــــدأ المتطل�ـــــــات لتحقیـــــــق ـهــــــ 
) ١٧( رقـــــــــــــــــم لمال�ةا ر� ر للتقا ليدو لا رلمع�اا یلغيعقـــــــــــــــــود التـــــــــــــــــأمین. 

 نلتأمی ا ودعق) ٤( رقـــــــــــــــــــــــــــم لمال�ةا ر� ر للتقا إلعـــــــــــــــــــــــــــداد ليدو لا رللمع�ا
 .٢٠٢٢ رینای  ١ حتی

 ٢٠٢٠ینایر  ١ 

ــم  ــة رقــــ ــار�ر المال�ــــ ــدولي للتقــــ ــار الــــ ــى المع�ــــ ــدیالت علــــ ــوائم  ١٠التعــــ القــــ
ــم  ــار المحاســــــبي الــــــدولي رقــــ ــتثمار  ٢٨المال�ــــــة الموحــــــدة و والمع�ــــ اإلســــ
ــر�ات المشــــــروع المشــــــترك  ــي الشــــــر�ات الزمیلــــــة وشــــ التعلــــــق  ٢٠١١فــــ

ــتثمرة أو إلـــــي الشـــــر�ات  بب�ـــــع أو توز�ـــــع الموجـــــودات مـــــن الشـــــر�ة المســـ
 الزمیلة وشر�ات المشروع المشترك.

بیق ما زال  تار�خ سر�ان التطبیق إلى أجل غیر مسمى. التط 
 مسموح

  

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۲ 
 

وقــد ال تتوقع اإلدارة أن یتم تطبیق هذه المعاییر والتغیرات والتتعدیالت الجدیدة في الب�انــات المال�ــة الموحــدة للمجموعــة عنــدما تكــون ســار�ة،  
 �كون لهذه المعاییر والتغیرات والتعدیالت الجدیدة أي أثر جوهري على الب�انات المال�ة الموحدة للمجموعة عند التطبیق األولي.

 
 
 س�اسات المحاسب�ة الهامة ال .٣

 ب�ان اإللتزام 

تم إعداد الب�انات المال�ة الموحدة وفقًا للمعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة الصادرة عن المجلس الدولي للمعاییر المحاسب�ة وأحكام 
 قانون الشر�ات التجار�ة القطري المعمول بها.

 
 أساس اإلعداد 

الموجودات التي یتم ق�اسه �الق�مة العادلة  من خالل  تم إعداد الب�انات المال�ة الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التار�خ�ة �إستثناء 
 الر�ح أو الخسارة و االستثمارات  المتاحة للب�ع و التي یتم ق�اسه  �الق�مة العادلة 

 
جم�ع المعلومات المال�ة التي یتم عرضها  للمجموعة. العملة الوظ�ف�ةتم عرض الب�انات المال�ة الموحدة �الر�ال القطري وهي 

 .الي أقرب الف (الف ر�ال قطري) مالم یرد خالف ذلك اتم تقر�بهفي هذه الب�انات المال�ة 
    

 أساس التوحید  

شر�ة وشر�اتها التا�عة، (والمشار إلیها جم�عًا "�المجموعة") �ما في  لتحتوي الب�انات المال�ة الموحدة على الب�انات المال�ة ل 
�كون للشر�ة :. تتحقق الس�طرة عندما ٢٠١٩د�سمبر    ٣١  

 س�طرة على الشر�ة المستثمر بها؛ •

 معرضة، أو لدیها الحق في الحصول على عوائد متغیرة نت�جة مشار�تها في أعمال الشر�ة المستثمر بها؛ و  •

 .لدیها المقدرة على إستخدام نفوذها، في التأثیر على عوائد الشر�ة المستثمر بها •

 
�انت هنالك حقائق وظروف تدل  �إعادة تقی�م ف�ما إذا �انت تمتلك الس�طرة على الشر�ة المستثمر بها، إذا  الشر�ة تقوم 

 على وجود تغیرات على أحد أو �ل العناصر الثالثة المذ�ورة أعاله. 
 

عندما �كون للشر�ة حقوق تصو�ت أقل من األغلب�ة في شر�ة مستثمر بها، تتحقق لها الس�طرة عندما تمتلك حقوق  
على توج�ه أنشطة الشر�ة المستثمر بها. تأخذ لها المقدرة �شكل منفرد  تصو�ت �اف�ة لكي تؤثر �شكل عملي و�كون 

الشر�ة �عین اإلعت�ار جم�ع الحقائق والظروف ذات الصلة، في تقی�م ف�ما إذا �ان لها أو لم �كن لدیها حقوق تصو�ت  
 كاف�ة لمنحها الس�طرة على الشر�ة المستثمر بها، حیث یتضمن ذلك مایلي:

 و الحصص الموزعة بین مّالك حقوق التصو�ت األخرى؛   حجم حقوق التصو�ت للشر�ة �التناسب مع الحجم •

 حقوق التصو�ت التي یتوقع أن تتملكها الشر�ة، حقوق التصو�ت األخرى أو من األطراف األخرى؛  •

 حقوق ظهرت من ترتی�ات تعاقد�ة؛ و •

تمتلكها، لتوج�ه النشاطات ذات  أ�ة حقائق أو ظروف أخرى تدل على أن الشر�ة تمتلك المقدرة في الوقت الحالي أو ال  •
الصة في الوقت الذي �جب أن یتم ف�ه إتخاذ القرار، و�تضمن ذلك نمط التصو�ت المت�ع خالل إجتماعات المساهمین 

 السا�قة.
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 (تتمة) المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة   تطبیق . ۲

 المعاییر الدولیة للتقاري المالیة مع عدم وجود أثر جوھري على البیانات المالیة الموحدة (تتمة)   ۲٬۲
تبدأ من أو بعد (تتمة) یسري تطبیقھا للفترات السنویة التي    المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعّدلة ( تتمة )   

) عدم ٢٣تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة رقم (
 الت�قن في معالجة ضر��ة الدخل: 

(الخسائر  للضر��ة الخاضع الر�ح دی تحد ری التفس تناولی 
 ری غ ة� ب � الضر  والخسائر ة� ب � الضر  واألسس) ة� ب � الضر 

  والمعدالت المستخدمة ریغ ة� ب � الضر  واإلئتمانات المستخدمة
 �ة� ضر  معالجة �شأن نی�ق عدم هناك کون �  عندما ة� ب � الضر 
). وهي تتناول ١٢( رقم الدولي المحاس�ة ار� مع �موجب الدخل

 على وجه التحدید ما یلي:

مـــــــا إذا �ـــــــان ین�غـــــــي النظـــــــر فـــــــي المعالجـــــــات الضـــــــر�ب�ة  •
 �شكل جماعي.

 الضر�ب�ة.إفتراضات مستخدمة في فحص السلطات  •

تحدیـــــــد الـــــــر�ح الخاضـــــــع للضـــــــر��ة (الخســـــــارة الضـــــــر�ب�ة)  •
والقواعـــــــــــــــد الضـــــــــــــــر�ب�ة والخســـــــــــــــائر الضـــــــــــــــر�ب�ة غیـــــــــــــــر 
المســـــــــتخدمة واإلئتمانـــــــــات الضـــــــــر�ب�ة غیـــــــــر المســـــــــتخدمة 

 والمعدالت الضر�ب�ة.

 أثر التغیر في الحقائق والظروف.  •

 ۲۰۱۹ینایر  ۱ 

   

 
للتقار�ر المال�ة لم �كن لها تأثیر جوهري على الم�الغ المعروفة للسنة الحال�ة أو السا�قة، إن تطبیق هذه المعاییر الدول�ة 

 ولكنه قد یؤثر على محاس�ة المعامالت أو الترتی�ات المستقبل�ة
 

 �شـــــأن نی �ـقــــ  عـــــدم هنـــــاك کـــــون �  عنـــــدما ة� ب � الضـــــر  والمعـــــدالت
ــ�ة ارـ�ـــــ مع �موجــــــب الــــــدخل �ة� ضــــــر  معالجــــــة  الــــــدولي المحاســــ

 ). وهي تتناول على وجه التحدید ما یلي:١٢( رقم

ــان ین�غــــــي النظــــــر فــــــي المعالجــــــات الضــــــر�ب�ة  • مــــــا إذا �ــــ
 �شكل جماعي.

 إفتراضات مستخدمة في فحص السلطات الضر�ب�ة. •

الخاضـــــــع للضـــــــر��ة (الخســـــــارة الضـــــــر�ب�ة) تحدیـــــــد الـــــــر�ح  •
والقواعـــــــــــــــد الضـــــــــــــــر�ب�ة والخســـــــــــــــائر الضـــــــــــــــر�ب�ة غیـــــــــــــــر 
المســـــــــتخدمة واإلئتمانـــــــــات الضـــــــــر�ب�ة غیـــــــــر المســـــــــتخدمة 

 . والمعدالت الضر�ب�ة

 أثر التغیر في الحقائق والظروف •
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دق   لخئ لخدهظ  ة  ب هسد�ئ ة رلنك ة غى سد�ئ هصئ لحئ  

الشـــــر�ات الزمیلـــــة هـــــي المنشـــــآت التـــــي �كـــــون للمجموعـــــة فیهـــــا نفـــــوذ هـــــام، ول�ســـــت مســـــ�طرة أو لهـــــا ســـــ�طرة مشـــــتر�ة علیهـــــا. 
الهـــــام هـــــو ع�ـــــارة عـــــن نفـــــوذ �ســـــمح �المشـــــار�ة فـــــي إتخـــــاذ القـــــرارات فـــــي الس�اســـــة المال�ـــــة والتشـــــغیل�ة فـــــي الشـــــر�ة إن النفـــــوذ 

    المستثمر بها ولكنه ال�مثل س�طرة أو س�طرة مشتر�ة على تلك الس�اسات.      
 

إن المشــــروع المشــــترك هــــو ع�ــــارة عــــن ترتی�ــــات مشــــتر�ة �حیــــث �كــــون لــــدى األطــــراف التــــي لــــدیها ســــ�طرة مشــــتر�ة علــــى تلــــك 
تلـــــك الترتی�ـــــات المشـــــتر�ة. إن الســـــ�طرة المشـــــتر�ة هـــــي الموافقـــــة التعاقد�ـــــة للســـــ�طرة  موجـــــوداتالترتی�ـــــات حقوقـــــًا فـــــي صـــــافي 

ــون هن  ــط حینمــــا �كــ ــي تتواجــــد فقــ ــى ترتیــــب والتــ ــتر�ة علــ ــلة تتطلــــب المشــ ــول األنشــــطة ذات الصــ ــب إتخاذهــــا حــ ــك قــــرارات �جــ الــ
 موافقة �اإلجماع من األطراف المشار�ة �الس�طرة

 
�موجـــــب طر�قـــــة حقـــــوق الملك�ـــــة، یـــــتم االعتـــــراف �االســـــتثمارات مبـــــدئ�ًا �التكلفـــــة ثـــــم یـــــتم تعـــــدیلها �عـــــد ذلـــــك لالعتـــــراف �حصـــــة 

ــت  ــائر المســــتثمر الناتجــــة �عــــد االســ ــتثمر فیهــــا فــــي الــــر�ح المجموعــــة فــــي أر�ــــاح أو خســ ــائر الشــــر�ة المســ حواذ فــــي أر�ــــاح أو خســ
ــا  ــتثمر فیهــ ــاص �الشــــر�ة المســ ــر الخــ ــامل اآلخــ ــدخل الشــ ــي الــ ــة فــ ــي الحر�ــ ــة فــ ــراف �حصــــة المجموعــ ــذلك االعتــ ــارة، و�ــ أو الخســ

ــا تخف�  ــة �اعت�ارهــ ــر�ات زمیلــ ــن شــ ــة مــ ــة أو المدینــ ــاح المقبوضــ ــات األر�ــ ــراف بتوز�عــ ــتم االعتــ ــر. یــ ــامل اآلخــ ــدخل الشــ ــي الــ ــا فــ ضــ
 في الق�مة الدفتر�ة لالستثمار.

ــأة أو  ــي المنشــ ــتها فــ ــاو�ة لحصــ ــة مســ ــوق الملك�ــ ــة حقــ ــتثمار المحتســــب �طر�قــ ــائر االســ ــن خســ ــة مــ ــة المجموعــ ــون حصــ ــدما تكــ عنــ
زائــــدة عنهــــا، �مــــا فــــي ذلــــك أي ذمـــــم مدینــــة أخــــرى طو�لــــة األجــــل وغیــــر مضـــــمونة، فــــإن المجموعــــة ال تعتــــرف �ــــأي خســـــائر 

 ت التزامات أو أجرت دفعات �الن�ا�ة عن المنشأة األخرى.أخرى، إال إذا �انت قد تكبد
 

ســـــتثمار فـــــي شـــــر�ة زمیلـــــة أو مشـــــروع مشـــــترك �اســـــتخدام طر�قـــــة حقـــــوق الملك�ـــــة مـــــن التـــــار�خ الـــــذي �صـــــ�ح اإل یـــــتم تســـــجیل 
ــد  ــروع مشــــــترك. عنــــ ــة أو مشــــ ــا شــــــر�ة زمیلــــ ــر�ة المســــــتثمر فیهــــ ــه الشــــ ــر�ة زمیلــــــة أو اإلف�ــــ ــتثمار فــــــي شــــ ــى االســــ ســــــتحواذ علــــ

ــت  ــترك ، یـــ ــة اإلمشـــــروع مشـــ ــن تكلفـــ ــائض مـــ ــأي فـــ ــراف �ـــ ــيم االعتـــ ــة فـــ ــة المجموعـــ ــتثمار علـــــى حصـــ ــة  ســـ ــة العادلـــ ــافي الق�مـــ صـــ
 ، والتي یتم تضمینها  للموجودات والمطلو�ات المحددة للشر�ة المستثمر فیها �شهرة

ــغ اإل ــي مبلــ ــودات فــ ــة للموجــ ــة العادلــ ــافي الق�مــ ــي صــ ــة فــ ــة المجموعــ ــن حصــ ــائض مــ ــتثمار. أي فــ ــى ســ ــددة علــ ــات المحــ والمطلو�ــ
ة فـــــي الـــــر�ح أو الخســـــارة فـــــي الفتـــــرة التـــــي یـــــتم فیهـــــا شـــــراء ســـــتثمار ، �عـــــد إعـــــادة التقیـــــ�م ، یـــــتم االعتـــــراف �ـــــه م�اشـــــر تكلفـــــة اإل

 االستثمار.
 

ة لتحدیــــــد مـــــــا إذا �ـــــــان مـــــــن الضـــــــروري االعتـــــــراف �ـــــــأي خســـــــار  ٣٦یــــــتم تطبیـــــــق متطل�ـــــــات مع�ـــــــار المحاســـــــ�ة الـــــــدولي رقـــــــم 
ر ســـــتثمار المجموعـــــة فـــــي شـــــر�ة زمیلـــــة أو مشـــــروع مشـــــترك. عنـــــد الضـــــرورة  یـــــتم اخت�ـــــاانخفـــــاض فـــــي الق�مـــــة ف�مـــــا یتعلـــــق �إ

ــد إســــتث ة الدفتر�ــــة الكاملــــة لإلالق�مــــ  ــا فــــي ذلــــك الشــــهرة) لتحدیــ ــ�ة الــــدولي رقــــم مار (�مــ ا لمع�ــــار المحاســ ــً  ٣٦نخفــــاض الق�مــــة وفقــ
ــد ـمــــ  ــا كأصـــــل واحـــ ــتثمار أو ق�مـــــة  العادلـــــة مطـــــروح منهـــ ــترداد (أیهمـــــا أعلـــــى ق�مـــــة األســـ ــة القابلـــــة لإلســـ ن خـــــالل مقارنـــــة الق�مـــ

ال یــــــتم تخصــــــ�ص أي خســـــارة انخفــــــاض فــــــي الق�مـــــة معتــــــرف بهــــــا ألي أصــــــل ،  ) مــــــع الق�مـــــة الدفتر�ــــــة .تكـــــال�ف االســــــت�عاد
ا تثمار. یــــتم إدراج أي عكــــس لخســــارة أ�مــــا فــــي ذلــــك الشــــهرة التــــي تشــــكل جــــزًءا مــــن الق�مــــة الدفتر�ــــة لالســــ  نخفــــاض الق�مــــة وفقــــً

 ًقا.ستثمار الحسترداد لإلإلى الحد الذي یز�د  ف�ه الق�مة القابلة لإل ٣٦لمع�ار المحاس�ة الدولي 
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وقــــف ف�ــــه إســــتثمارها عــــن �ونــــه شــــر�ة زمیلــــة أو مشــــروع ة حقــــوق الملك�ــــة مــــن التــــار�خ الــــذي یت توقــــف المنشــــأة إســــتخدام طر�قــــ 
ــتفظ بهـــــا فـــــي  ــتفظ �ـــــه لغـــــرض الب�ـــــع. و�ذا �انـــــت الحصـــــة المحـــ ــتثمار �إســـــتثمار محـــ مشـــــترك أو فـــــي حـــــال تـــــم تصـــــن�ف اإلســـ

ــن  ــارة عـــ ــو ع�ـــ ــابق وهـــ ــترك الســـ ــا�قة أو المشـــــروع المشـــ ــة الســـ ــأة الزمیلـــ ــدالمنشـــ ــة  موجـــ ــأة الحصـــ ــ�س المنشـــ ــالي، ین�غـــــي أن تقـــ مـــ
�الق�مـــــة العادلـــــة. وتعتبـــــر الق�مـــــة العادلـــــة للحصـــــة المحـــــتفظ بهـــــا هـــــي ق�متهـــــا العادلـــــة عنـــــد اإلعتـــــراف المبـــــدئي المحـــــتفظ بهـــــا 

األر�ــــــاح أو الخســــــائر  ب�ـــــان. و�ن�غــــــي أن تعتــــــرف المنشـــــأة فــــــي ٩مع�ــــــار الـــــدولي للتقــــــار�ر المال�ـــــة لبهـــــا �أصــــــل مـــــالي وفقــــــًا ل
ــا وأي  ــتفظ بهــــ ــین الق�مــــــة العادلــــــة للحصــــــة المحــــ ــت�عاد حصــــــة  �ــــــأي فــــــرق بــــ ــأة الزمیلــــــة أو أر�ــــــاح مــــــن إســــ ــة فــــــي المنشــــ جزئ�ــــ

ــدما توقــــــف  ــة. عنــــ ــوق الملك�ــــ ــة حقــــ ــتخدام طر�قــــ ــف إســــ ــي تــــــار�خ وقــــ ــتثمار فــــ ــي اإلســــ ــجل فــــ ــغ المســــ ــترك والمبلــــ ــروع المشــــ المشــــ
ــأة ــأة إســـــتخدام طر�قـــــة حقـــــوق الملك�ـــــة، ین  مـــــن المنشـــ ــود �غـــــي أن تقـــــوم المنشـــ ــالغ المســـــجلة فـــــي بنـــ �ـــــاألعتراف فـــــي جم�ـــــع الم�ـــ

ــال  علـــــىف�مـــــا یتعلـــــق بـــــذلك اإلســـــتثمار و الـــــدخل الشـــــامل األخـــــرى  �طلب اإلســـــتناد إل�ـــــه فـــــي حـــ ــُ نفـــــس األســـــاس الـــــذي �ـــــان ســـ
  تصرفت الجهة المستثمر بها �شكل م�اشر �األصول أو اإللتزامات ذات العالقة.

 
ــدما تخفــــض المجموعــــة حـصـــ  تها فــــي شــــر�ة زمیلــــة أو مشــــروع مشــــترك ولكــــن المجموعــــة تواصــــل اســــتخدام طر�قــــة حقــــوق عنــ

بنــــود الملك�ــــة ، تعیــــد المجموعــــة تصــــن�ف الــــر�ح أو الخســــارة إلــــى نســــ�ة الــــر�ح أو الخســــارة التــــي تــــم االعتــــراف بهــــا مســــ�ًقا فــــي 
الخســــارة إلــــى الــــر�ح أو الخســـــارة إذا تــــم إعـــــادة تصــــن�ف هــــذا الــــر�ح أو الــــدخل الشــــامل األخــــرى المتعلعقــــة بتخفــــ�ض الحصــــة 

 في األصول أو االلتزامات ذات الصلة. إست�عادعند 
عنـــــــدما تتعامـــــــل المجموعـــــــة مـــــــع شـــــــر�ة زمیلـــــــة أو مشــــــــروع مشـــــــترك للمجموعـــــــة ، فـــــــإن األر�ـــــــاح والخســـــــائر الناتجـــــــة عــــــــن 

ــا فــــي الب�انــــات المال�ــــة ال ــدة للمجموعــــة فقــــط فــــي المعــــامالت مــــع الشــــر�ة الزمیلــــة أو المشــــروع المشــــترك یــــتم االعتــــراف بهــ موحــ
 حدود حصص الشر�ة الزمیلة أو المشروع المشترك الذي ال عالقة لها �المجموعة.

، �مـــــا فــــــي ذلـــــك متطل�ــــــات انخفـــــاض الق�مــــــة ، علـــــى الفوائــــــد طو�لــــــة  ٩تطبـــــق المجموعــــــة المع�ـــــار الــــــدولي للتقـــــار�ر المال�ــــــة 
ــو  ــة حقــ ــتم تطبیــــق طر�قــ ــترك و ال یــ ــروع مشــ ــة أو مشــ ــر�ة زمیلــ ــي شــ ــل فــ ــافي األجــ ــن صــ ــزًءا مــ ــكل جــ ــي تشــ ــه والتــ ــة عل�ــ ق الملك�ــ

 االستثمار في الشر�ة المستثمر فیها.
 

ــك  ــافة الــــي ذلــ ــم إضــ ــدولي للتقــــار�ر المال�ــــة رقــ ــق المع�ــــار الــ ــل ، ال تأخــــذ المجموعــــة  ٩، عنــــد تطبیــ ــد طو�لــــة األجــ علــــى الفوائــ
(تعـــــدیالت  ٢٨التعـــــدیالت التـــــي أدخلـــــت علـــــى الق�مـــــة الدفتر�ـــــة المطلو�ـــــة �موجـــــب المع�ـــــار المحاســـــبي الـــــدولي  اإلعت�ـــــارفـــــي 

ــائر الشــــــر�ة المســــــتثمر فیهــــــا أو تقیــــــ�م انخفــــــاض  مــــــن الناتجــــــةطو�لــــــة األجــــــل  فوائــــــدعلــــــى الق�مــــــة الدفتر�ــــــة ل تخصــــــ�ص خســــ
 ).٢٨الق�مة وفًقا لمع�ار المحاس�ة الدولي 

 
 التقار�ر القطاع�ة

ــتم ــرض یــــ ــات  عــــ ــائج القطاعــــ ــنفسنتــــ ــة  بــــ ــرار الطر�قــــ ــانع القــــ ــذي صــــ ــرئ�س التنفیــــ ــى الــــ ــا إلــــ ــار�ر عنهــــ ــدار تقــــ ــتم إصــــ ــي یــــ التــــ
 أداء وتقیـــــــــ�معـــــــــن توز�ـــــــــع المـــــــــوارد  مســـــــــؤولالـــــــــرئ�س التنفیـــــــــذي  إن .للمجموعـــــــــة ("صـــــــــانع القـــــــــرار التشـــــــــغیلي الرئ�ســـــــــي")

الب�انـــــات المال�ـــــة الموحـــــدة حیـــــث تـــــم عـــــرض قطاعـــــات ) مـــــن ٢٩. یرجـــــى الرجـــــوع إلـــــى إ�ضـــــاح رقـــــم (التشـــــغیل�ة القطاعـــــات
 .تشغیل المجموعة

  اإلیرادات

ــلع  ــتلمة أو المســــــتحقة وهــــــي تمثــــــل الم�ــــــالغ المســــــتحقة مقابــــــل الســــ تقــــــاس اإلیــــــرادات �الق�مــــــة العادلــــــة للم�ــــــالغ المال�ــــــة المســــ
ــاف�ة مـــــن الخصـــــومات والمخصصـــــات التجار�ـــــة والعوائـــــد وأجـــــور  ــلة التـــــي تـــــم تور�ـــــدها وتـــــدرج صـــ ــالغ المحصـــ الشـــــحن والم�ـــ

ــا ــة فــــــي ذلــــــك ضــــــر��ة الق�مــــــة المضــــــافة. و�  ن�ا�ــــــًة عــــــن الغیــــــر �مــــ ــان ق�ــــــاس ق�مــــ عتــــــرف �ــــــاإلیرادات عنــــــدما �كــــــون �اإلمكــــ
اإلیــــــرادات �شـــــــكل �عتمــــــد عل�ـــــــه؛ وأن �كـــــــون �اإلمكــــــان تـــــــدفق المنــــــافع االقتصـــــــاد�ة المســـــــتقبل�ة للمجموعــــــة؛ وعنـــــــد الوفـــــــاء 
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ــد فــــي تقــــدیراتها علــــى النتــــائج الســــا�قة مــــع �معــــاییر معینــــة لكــــل مــــن أنشــــطة المجموعــــ  ة وفقــــا لمــــا هــــو موضــــح أدنــــاه. وتعتمــ
 تفاق على حدة.وع العمیل والمعاملة وتفاصیل �ل إاألخذ في الحس�ان ن 

 
 ب�ع منتجات الصلب

عتــــــراف �مب�عــــــات لصــــــلب والمنتجــــــات الثانو�ــــــة. یــــــتم اإلتقــــــوم المجموعــــــة بتصــــــن�ع و��ــــــع مجموعــــــة متنوعــــــة مــــــن منتجــــــات ا
ذ وســـــعر خت�ـــــار منـفــــ و�تمتـــــع العمیـــــل �مطلـــــق الحر�ـــــة فـــــي إ دما تقـــــوم المجموعـــــة بتســـــل�م المنتجـــــات إلـــــى العمیـــــل،الســـــلع عـنــــ 

 لتزام غیر مستوف �ما یؤثر على قبول العمیل للمنتجات.ب�ع المنتجات، ول�س هناك إ
 
ــل�م  ال ــتم التســ ــى ایــ ــائر إلــ ــادم والخســ ــاطر التقــ ــل مخــ ــدد وتحو�ــ ــع المحــ ــى الموقــ ــلع إلــ ــحن الســ ــد شــ ــاإال �عــ ــل، و�مــ ــل  لعمیــ أن �قبــ

ــًا لعقــــــد الب�ــــــع مــــــع إ ــاء أحكــــــام القبــــــول أو أن �كــــــون لــــــدى المجموعــــــة دلیــــــل موضــــــوعي علــــــى العمیــــــل المنتجــــــات وفقــــ نقضــــ
 است�فاء جم�ع معاییر القبول.

 
 

 
 )الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تتمة  .٣

 مساهمات في شر�ات زمیلة وشر�ات مشروع مشترك (تتمة)

اإلیـــــــرادات مـــــــن المب�عـــــــات علـــــــى أســـــــاس الســـــــعر المحـــــــدد فـــــــي عقـــــــود الب�ـــــــع، صـــــــاف�ة مـــــــن خصـــــــومات و�ـــــــتم ق�ـــــــاس 
ــة التقدیر�ــــــة والعوائــــــد ع ــتر�ات �الجملــــ ــتم اإلالمشــــ ــد الب�ــــــع. یــــ ــومات نــــ ــة لتقــــــدیر وترتیــــــب الخصــــ ــالخبرة المتراكمــــ ــتعانة �ــــ ســــ

لمتوقعـــــة. ال �عـــــد أي والمـــــردودات. یـــــتم تقیـــــ�م الخصـــــومات علـــــى مشـــــتر�ات الجملـــــة علـــــى أســـــاس المشـــــتر�ات الســـــنو�ة ا
 یوما. ٩٠إلى  ٣٠عنصر من عناصر التمو�ل قائم حال�ا ألن المب�عات تتم �فترة ائتمان لمدة تتراوح من 

 
ــاح  ــي اإل�ضــ ــین فــ ــو مبــ ــا هــ ــتیل (ش.م١كمــ ــر ســ ــر�ة قطــ ــتقبلي خ..، شــ ــاج المســ ــن اإلنتــ ــة مــ ــراء حصــ ــة شــ .ق) وقعــــت اتفاق�ــ

متطل�ــــــات اتفاق�ــــــة شــــــراء حصــــــة مــــــن اإلنتــــــاج المســــــتقبلي  مــــــع منتجــــــات. یــــــتم تحدیــــــد شــــــروط التســــــل�م إلــــــى العمــــــالء فــــــي
ــا یتعلــــق �اســــترداد المقابــــل  ــت هنــــاك شــــكوك جوهر�ــــة ف�مــ ــتم االعتــــراف �ــــأي ایــــرادات إذا �انــ ــة بب�ــــع الصــــلب. ال یــ الخاصــ
المســــــتحق أو المرتجعــــــات المحتملــــــة مــــــن الســــــلع. و�ــــــتم االعتــــــراف �ــــــأي ذمــــــة مدینــــــة عنــــــد تســــــل�م الســــــلع، ألن هــــــذه هــــــي 

 �ة التي �كون فیها المقابل غیر مشروط، ألنه �شترط فقط مرور الوقت قبل استحقاق الدفعة.النقطة الزمن 
 

 تكال�ف اإلدارة والخدمات
ــإدارة أنشـــــطة  ــة �ـــ ــا تتعلـــــق عمولـــــة الو�الـــ ــإدارة عمل�ـــــات إحـــــدى شـــــر�اتها التا�عـــــة، بینمـــ ــال�ف اإلدارة والخـــــدمات �ـــ تتعلـــــق تكـــ

االعتـــــراف بتكـــــال�ف اإلدارة والخـــــدمات فـــــي الفتـــــرة المحاســـــب�ة التـــــي یـــــتم التســـــو�ق الخاصـــــة بـــــنفس الشـــــر�ة الزمیلـــــة. یـــــتم 
 فیها تقد�م الخدمات.

 
 ٢٠١٩ینایر   ١عقود اإل�جار ، التي تنطبق قبل  

ذ  تئ �  عقمخ ئأل

 المجموعة �مستأجر
المجموعـــــة تقـــــوم المجموعـــــة بتقیـــــ�م مـــــا إذا �ـــــان العقـــــد أو �حتـــــوي العقـــــد علـــــى عقـــــد إ�جـــــار ، عنـــــد بـــــدء العقـــــد. تعتـــــرف 

ــون فیهــــــا  ــي �كــــ ــات اإل�جــــــار التــــ ــع ترتی�ــــ ــا یتعلــــــق �جم�ــــ ــة ف�مــــ ــات اإل�جــــــار المقابلــــ ــتخدام والتزامــــ ــق فــــــي االســــ ــل الحــــ �أصــــ

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
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۲۳ 
 

ــة، و�توقـــــف  ــر�ة التا�عـــ ــي الشـــ ــ�طرة فـــ ــى الســـ ــر�ة علـــ ــول الشـــ ــن حصـــ ــداءًا مـــ ــة إبتـــ ــر�ة التا�عـــ ــة للشـــ ــات المال�ـــ ــد الب�انـــ ــتم توحیـــ یـــ
ا تفقــــد الشــــر�ة ســــ�طرتها علــــى الشــــر�ة التا�عــــة. علــــى وجــــه التحدیــــد، یــــتم إدراج إیــــرادات ومصــــار�ف الشــــر�ة التوحیــــد عنــــدم

ــدة  ــامل الموحـــ ــارة والـــــدخل الشـــ ــي ب�انـــــات الـــــر�ح أو الخســـ ــنة، فـــ ــت�عادها خـــــالل الســـ ــا أو إســـ ــم اإلســـــتحواذ علیهـــ ــة التـــــي تـــ التا�عـــ
 شر�ة ف�ه عن الس�طرة على الشر�ة التا�عة. من تار�خ حصول الشر�ة على الس�طرة حتى التار�خ الذي تتوقف ال

 
ــع  ــب�ة مــــ ــاتها المحاســــ ــق س�اســــ ــي تتوافــــ ــة لكــــ ــر�ات التا�عــــ ــة للشــــ ــات المال�ــــ ــى الب�انــــ ــدیالت علــــ ــراء تعــــ ــتم إجــــ ــرورة، یــــ ــد الضــــ عنــــ

 الس�اسات المحاسب�ة للمجموعة.
ــرادات والمـصــــــ  ــوق الملك�ـــــــة واالیـــــ ــات وحقـــــ ــالموجودات والمطلو�ـــــ ــة �ـــــ ــامالت المتعلقـــــ ــع معـــــ ــاء جم�ـــــ ــتم إلغـــــ ــدفقات یـــــ روفات والتـــــ

 النقد�ة التي تمت بین شر�ات المجموعة عند توحید الب�انات المال�ة.
 
ــر المســــ�طر  الحصــــصتم تحدیــــد ـیـــ  ــر�ات التا�عــــة  ةغیــ ــوق ملك�ــــة المجموعــــة فــــي الشــ ــكل منفصــــل عــــن حقــ ، إن وجــــدت ، �شــ

 صافي نم متناس�ة حصةتمـــــــــــنح مالكیهـــــــــــا  حال�اً والتـــــــــــي هـــــــــــي حقـــــــــــوق ملك�ـــــــــــة  ةالمســـــــــــ�طر غیـــــــــــر  الحصـــــــــــصإن  فیهـــــــــــا.
ــدئ�ًا  ق�اسها نیمک،  لتصف�ةعنــــــــــــــــد ا داتوجولما  فيغیــــــــــــــــر المســــــــــــــــ�طر�ن  قولحق لتناسب�ةا �الحصةأو  لةدلعاا �القیمةمبــــــــــــــ
المســـــتثمر بهـــــا. یـــــتم اخت�ـــــار الق�ـــــاس علـــــى أســـــاس االســـــتحواذ. یـــــتم مبـــــدئ�ًا ق�ـــــاس  كةرلشلصـــــافي موجـــــودات ا لةدلعاا لقیمةا

ــر  الحصــــص ــ�طر غیــ ــة  ةالمســ ــة الدفتر�ــ ــون الق�مــ ــتحواذ ، تكــ ــد اإلســ ــة. �عــ ــة العادلــ ــر  للحصــــص�الق�مــ ــ�طر غیــ ــة  ةالمســ ــي ق�مــ هــ
فــــــي  فــــــي التغیــــــرات الالحقــــــة ةالمســــــ�طر غیــــــر  الحصــــــصتلــــــك الحصــــــص عنــــــد اإلعتــــــراف المبــــــدئي �اإلضــــــافة إلــــــى حصــــــة 

 حقوق الملك�ة.
 
 
 الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تتمة) .٣

 أساس التوحید (تتمة) 
ــر  ــة غیــــ ــوق الملك�ــــ ــى حقــــ ــر�ة و�لــــ ــالكي الشــــ ــى مــــ ــزى إلــــ ــر �عــــ ــامل اآلخــــ ــدخل الشــــ ــود الــــ ــن بنــــ ــد مــــ ــل بنــــ ــارة و�ــــ ــر�ح أو الخســــ الــــ

ــك إلــــى وجــــود  ــى حقــــوق غیــــر المســــ�طر�ن حتــــى لــــو أدى ذلــ ــ�طرة. ینســــب إجمــــالي الــــدخل الشــــامل إلــ عجــــز فــــي رصــــید المســ
 حقوق غیر المس�طر�ن.

 
ــوق  ــامالت حقــ ــ�طرة �معــ ــدان الســ ــا فقــ ــتج عنهــ ــي ال ینــ ــة التــ ــر�ات التا�عــ ــي الشــ ــة فــ ــوق المجموعــ ــي حقــ ــرات فــ ــاب التغیــ ــتم احتســ یــ

ــة  ــة لحقـــــوق المجموعـــ ــدیل الق�مـــــة الدفتر�ـــ ــة. یـــــتم تعـــ ــر  والحصـــــصملك�ـــ ــرات فـــــي حصصـــــها  ةالمســـــ�طر غیـــ ــي تعكـــــس التغیـــ لكـــ
ــة ــتم مـــــن خاللـــــه تعـــــدیل النســـــب�ة فـــــي الشـــــر�ات التا�عـــ ــین المبلـــــغ الـــــذي یـــ ــتم إث�ـــــات أي فـــــرق بـــ  ةالمســـــ�طر غیـــــر  الحصـــــص. یـــ

ــاهمي   ــة مســــ ــوق  ملك�ــــ ــى حقــــ ــب إلــــ ــة و�نســــ ــوق الملك�ــــ ــي حقــــ ــرة فــــ ــتلم م�اشــــ ــدفوع أو المســــ ــل المــــ ــة للمقابــــ ــة العادلــــ ــدرج الق�مــــ وتــــ
 الشر�ة.

 
ــارة ـمــــ  ــتم االعتـــــراف بـــــر�ح أو خســـ ن الفـــــرق بـــــین (أ) إجمـــــالي الق�مـــــة عنـــــدما تفقـــــد المجموعـــــة الســـــ�طرة علـــــى شـــــر�ة تا�عـــــة ، یـــ

ــتلمة ــالغ المســــ ــودات  العادلــــــة مــــــن الم�ــــ ــا�قة لموجــــ والق�مــــــة العادلــــــة مــــــن الحصــــــص المحتجــــــزة و(ب)الق�مــــــة الدفتر�ــــــة الســــ
ــوق أقل�ـــــة ــر�ة التا�عـــــة وأي حقـــ ــهرة) ومطلو�ـــــات الشـــ ــمن الشـــ ــالغ المتعلقـــــة  (وتتضـــ ــاب �ـــــل الم�ـــ ــ�طرة. یـــــتم إحتســـ غیـــــر مســـ

ــر�ة التا�عـــة  ــة قـــد قامـــت�الشـ �اســـت�عاد الموجـــودات  المعتـــرف بهـــا فـــي بنـــود الـــدخل الشـــامل األخـــرى �مـــا لـــو �انـــت المجموعـ
ــنف  ــا لصــــ ــتم تحو�لهــــ ــارة أو یــــ ــر�ح أو الخســــ ــى الــــ ــن�فها إلــــ ــادت تصــــ ــرة (إي أعــــ ــة م�اشــــ ــر�ة التا�عــــ ــة �الشــــ ــات المتعلقــــ أو المطلو�ــــ

ــة الق�مــــــة الدفتر�ــــــة المبد آخــــــر مــــــن ئ�ــــــة الخاصــــــة �ــــــأغراض المحاســــــ�ة الالحقــــــة حقــــــوق الملك�ــــــة). وتمثــــــل الق�مــــــة العادلــــ
 الزمیلة أو المشار�ع المشتر�ة. للحصص المحتجزة �ما هو الحال �الشر�ة
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ــة، و�توقـــــف  ــر�ة التا�عـــ ــي الشـــ ــ�طرة فـــ ــى الســـ ــر�ة علـــ ــول الشـــ ــن حصـــ ــداءًا مـــ ــة إبتـــ ــر�ة التا�عـــ ــة للشـــ ــات المال�ـــ ــد الب�انـــ ــتم توحیـــ یـــ
ا تفقــــد الشــــر�ة ســــ�طرتها علــــى الشــــر�ة التا�عــــة. علــــى وجــــه التحدیــــد، یــــتم إدراج إیــــرادات ومصــــار�ف الشــــر�ة التوحیــــد عنــــدم

ــدة  ــامل الموحـــ ــارة والـــــدخل الشـــ ــي ب�انـــــات الـــــر�ح أو الخســـ ــنة، فـــ ــت�عادها خـــــالل الســـ ــا أو إســـ ــم اإلســـــتحواذ علیهـــ ــة التـــــي تـــ التا�عـــ
 شر�ة ف�ه عن الس�طرة على الشر�ة التا�عة. من تار�خ حصول الشر�ة على الس�طرة حتى التار�خ الذي تتوقف ال

 
ــع  ــب�ة مــــ ــاتها المحاســــ ــق س�اســــ ــي تتوافــــ ــة لكــــ ــر�ات التا�عــــ ــة للشــــ ــات المال�ــــ ــى الب�انــــ ــدیالت علــــ ــراء تعــــ ــتم إجــــ ــرورة، یــــ ــد الضــــ عنــــ

 الس�اسات المحاسب�ة للمجموعة.
ــرادات والمـصــــــ  ــوق الملك�ـــــــة واالیـــــ ــات وحقـــــ ــالموجودات والمطلو�ـــــ ــة �ـــــ ــامالت المتعلقـــــ ــع معـــــ ــاء جم�ـــــ ــتم إلغـــــ ــدفقات یـــــ روفات والتـــــ

 النقد�ة التي تمت بین شر�ات المجموعة عند توحید الب�انات المال�ة.
 
ــر المســــ�طر  الحصــــصتم تحدیــــد ـیـــ  ــر�ات التا�عــــة  ةغیــ ــوق ملك�ــــة المجموعــــة فــــي الشــ ــكل منفصــــل عــــن حقــ ، إن وجــــدت ، �شــ

 صافي نم متناس�ة حصةتمـــــــــــنح مالكیهـــــــــــا  حال�اً والتـــــــــــي هـــــــــــي حقـــــــــــوق ملك�ـــــــــــة  ةالمســـــــــــ�طر غیـــــــــــر  الحصـــــــــــصإن  فیهـــــــــــا.
ــدئ�ًا  ق�اسها نیمک،  لتصف�ةعنــــــــــــــــد ا داتوجولما  فيغیــــــــــــــــر المســــــــــــــــ�طر�ن  قولحق لتناسب�ةا �الحصةأو  لةدلعاا �القیمةمبــــــــــــــ
المســـــتثمر بهـــــا. یـــــتم اخت�ـــــار الق�ـــــاس علـــــى أســـــاس االســـــتحواذ. یـــــتم مبـــــدئ�ًا ق�ـــــاس  كةرلشلصـــــافي موجـــــودات ا لةدلعاا لقیمةا

ــر  الحصــــص ــ�طر غیــ ــة  ةالمســ ــة الدفتر�ــ ــون الق�مــ ــتحواذ ، تكــ ــد اإلســ ــة. �عــ ــة العادلــ ــر  للحصــــص�الق�مــ ــ�طر غیــ ــة  ةالمســ ــي ق�مــ هــ
فــــــي  فــــــي التغیــــــرات الالحقــــــة ةالمســــــ�طر غیــــــر  الحصــــــصتلــــــك الحصــــــص عنــــــد اإلعتــــــراف المبــــــدئي �اإلضــــــافة إلــــــى حصــــــة 

 حقوق الملك�ة.
 
 
 الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تتمة) .٣

 أساس التوحید (تتمة) 
ــر  ــة غیــــ ــوق الملك�ــــ ــى حقــــ ــر�ة و�لــــ ــالكي الشــــ ــى مــــ ــزى إلــــ ــر �عــــ ــامل اآلخــــ ــدخل الشــــ ــود الــــ ــن بنــــ ــد مــــ ــل بنــــ ــارة و�ــــ ــر�ح أو الخســــ الــــ

ــك إلــــى وجــــود  ــى حقــــوق غیــــر المســــ�طر�ن حتــــى لــــو أدى ذلــ ــ�طرة. ینســــب إجمــــالي الــــدخل الشــــامل إلــ عجــــز فــــي رصــــید المســ
 حقوق غیر المس�طر�ن.

 
ــوق  ــامالت حقــ ــ�طرة �معــ ــدان الســ ــا فقــ ــتج عنهــ ــي ال ینــ ــة التــ ــر�ات التا�عــ ــي الشــ ــة فــ ــوق المجموعــ ــي حقــ ــرات فــ ــاب التغیــ ــتم احتســ یــ

ــة  ــة لحقـــــوق المجموعـــ ــدیل الق�مـــــة الدفتر�ـــ ــة. یـــــتم تعـــ ــر  والحصـــــصملك�ـــ ــرات فـــــي حصصـــــها  ةالمســـــ�طر غیـــ ــي تعكـــــس التغیـــ لكـــ
ــة ــتم مـــــن خاللـــــه تعـــــدیل النســـــب�ة فـــــي الشـــــر�ات التا�عـــ ــین المبلـــــغ الـــــذي یـــ ــتم إث�ـــــات أي فـــــرق بـــ  ةالمســـــ�طر غیـــــر  الحصـــــص. یـــ

ــاهمي   ــة مســــ ــوق  ملك�ــــ ــى حقــــ ــب إلــــ ــة و�نســــ ــوق الملك�ــــ ــي حقــــ ــرة فــــ ــتلم م�اشــــ ــدفوع أو المســــ ــل المــــ ــة للمقابــــ ــة العادلــــ ــدرج الق�مــــ وتــــ
 الشر�ة.

 
ــارة ـمــــ  ــتم االعتـــــراف بـــــر�ح أو خســـ ن الفـــــرق بـــــین (أ) إجمـــــالي الق�مـــــة عنـــــدما تفقـــــد المجموعـــــة الســـــ�طرة علـــــى شـــــر�ة تا�عـــــة ، یـــ

ــتلمة ــالغ المســــ ــودات  العادلــــــة مــــــن الم�ــــ ــا�قة لموجــــ والق�مــــــة العادلــــــة مــــــن الحصــــــص المحتجــــــزة و(ب)الق�مــــــة الدفتر�ــــــة الســــ
ــوق أقل�ـــــة ــر�ة التا�عـــــة وأي حقـــ ــهرة) ومطلو�ـــــات الشـــ ــمن الشـــ ــالغ المتعلقـــــة  (وتتضـــ ــاب �ـــــل الم�ـــ ــ�طرة. یـــــتم إحتســـ غیـــــر مســـ

ــر�ة التا�عـــة  ــة قـــد قامـــت�الشـ �اســـت�عاد الموجـــودات  المعتـــرف بهـــا فـــي بنـــود الـــدخل الشـــامل األخـــرى �مـــا لـــو �انـــت المجموعـ
ــنف  ــا لصــــ ــتم تحو�لهــــ ــارة أو یــــ ــر�ح أو الخســــ ــى الــــ ــن�فها إلــــ ــادت تصــــ ــرة (إي أعــــ ــة م�اشــــ ــر�ة التا�عــــ ــة �الشــــ ــات المتعلقــــ أو المطلو�ــــ

ــة الق�مــــــة الدفتر�ــــــة المبد آخــــــر مــــــن ئ�ــــــة الخاصــــــة �ــــــأغراض المحاســــــ�ة الالحقــــــة حقــــــوق الملك�ــــــة). وتمثــــــل الق�مــــــة العادلــــ
 الزمیلة أو المشار�ع المشتر�ة. للحصص المحتجزة �ما هو الحال �الشر�ة
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ــد فــــي تقــــدیراتها علــــى النتــــائج الســــا�قة مــــع �معــــاییر معینــــة لكــــل مــــن أنشــــطة المجموعــــ  ة وفقــــا لمــــا هــــو موضــــح أدنــــاه. وتعتمــ
 تفاق على حدة.وع العمیل والمعاملة وتفاصیل �ل إاألخذ في الحس�ان ن 

 
 ب�ع منتجات الصلب

عتــــــراف �مب�عــــــات لصــــــلب والمنتجــــــات الثانو�ــــــة. یــــــتم اإلتقــــــوم المجموعــــــة بتصــــــن�ع و��ــــــع مجموعــــــة متنوعــــــة مــــــن منتجــــــات ا
ذ وســـــعر خت�ـــــار منـفــــ و�تمتـــــع العمیـــــل �مطلـــــق الحر�ـــــة فـــــي إ دما تقـــــوم المجموعـــــة بتســـــل�م المنتجـــــات إلـــــى العمیـــــل،الســـــلع عـنــــ 

 لتزام غیر مستوف �ما یؤثر على قبول العمیل للمنتجات.ب�ع المنتجات، ول�س هناك إ
 
ــل�م  ال ــتم التســ ــى ایــ ــائر إلــ ــادم والخســ ــاطر التقــ ــل مخــ ــدد وتحو�ــ ــع المحــ ــى الموقــ ــلع إلــ ــحن الســ ــد شــ ــاإال �عــ ــل، و�مــ ــل  لعمیــ أن �قبــ

ــًا لعقــــــد الب�ــــــع مــــــع إ ــاء أحكــــــام القبــــــول أو أن �كــــــون لــــــدى المجموعــــــة دلیــــــل موضــــــوعي علــــــى العمیــــــل المنتجــــــات وفقــــ نقضــــ
 است�فاء جم�ع معاییر القبول.

 
 

 
 )الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تتمة  .٣

 مساهمات في شر�ات زمیلة وشر�ات مشروع مشترك (تتمة)

اإلیـــــــرادات مـــــــن المب�عـــــــات علـــــــى أســـــــاس الســـــــعر المحـــــــدد فـــــــي عقـــــــود الب�ـــــــع، صـــــــاف�ة مـــــــن خصـــــــومات و�ـــــــتم ق�ـــــــاس 
ــة التقدیر�ــــــة والعوائــــــد ع ــتر�ات �الجملــــ ــتم اإلالمشــــ ــد الب�ــــــع. یــــ ــومات نــــ ــة لتقــــــدیر وترتیــــــب الخصــــ ــالخبرة المتراكمــــ ــتعانة �ــــ ســــ

لمتوقعـــــة. ال �عـــــد أي والمـــــردودات. یـــــتم تقیـــــ�م الخصـــــومات علـــــى مشـــــتر�ات الجملـــــة علـــــى أســـــاس المشـــــتر�ات الســـــنو�ة ا
 یوما. ٩٠إلى  ٣٠عنصر من عناصر التمو�ل قائم حال�ا ألن المب�عات تتم �فترة ائتمان لمدة تتراوح من 

 
ــاح  ــي اإل�ضــ ــین فــ ــو مبــ ــا هــ ــتیل (ش.م١كمــ ــر ســ ــر�ة قطــ ــتقبلي خ..، شــ ــاج المســ ــن اإلنتــ ــة مــ ــراء حصــ ــة شــ .ق) وقعــــت اتفاق�ــ

متطل�ــــــات اتفاق�ــــــة شــــــراء حصــــــة مــــــن اإلنتــــــاج المســــــتقبلي  مــــــع منتجــــــات. یــــــتم تحدیــــــد شــــــروط التســــــل�م إلــــــى العمــــــالء فــــــي
ــا یتعلــــق �اســــترداد المقابــــل  ــت هنــــاك شــــكوك جوهر�ــــة ف�مــ ــتم االعتــــراف �ــــأي ایــــرادات إذا �انــ ــة بب�ــــع الصــــلب. ال یــ الخاصــ
المســــــتحق أو المرتجعــــــات المحتملــــــة مــــــن الســــــلع. و�ــــــتم االعتــــــراف �ــــــأي ذمــــــة مدینــــــة عنــــــد تســــــل�م الســــــلع، ألن هــــــذه هــــــي 

 �ة التي �كون فیها المقابل غیر مشروط، ألنه �شترط فقط مرور الوقت قبل استحقاق الدفعة.النقطة الزمن 
 

 تكال�ف اإلدارة والخدمات
ــإدارة أنشـــــطة  ــة �ـــ ــا تتعلـــــق عمولـــــة الو�الـــ ــإدارة عمل�ـــــات إحـــــدى شـــــر�اتها التا�عـــــة، بینمـــ ــال�ف اإلدارة والخـــــدمات �ـــ تتعلـــــق تكـــ

االعتـــــراف بتكـــــال�ف اإلدارة والخـــــدمات فـــــي الفتـــــرة المحاســـــب�ة التـــــي یـــــتم التســـــو�ق الخاصـــــة بـــــنفس الشـــــر�ة الزمیلـــــة. یـــــتم 
 فیها تقد�م الخدمات.

 
 ٢٠١٩ینایر   ١عقود اإل�جار ، التي تنطبق قبل  

ذ  تئ �  عقمخ ئأل

 المجموعة �مستأجر
المجموعـــــة تقـــــوم المجموعـــــة بتقیـــــ�م مـــــا إذا �ـــــان العقـــــد أو �حتـــــوي العقـــــد علـــــى عقـــــد إ�جـــــار ، عنـــــد بـــــدء العقـــــد. تعتـــــرف 

ــون فیهــــــا  ــي �كــــ ــات اإل�جــــــار التــــ ــع ترتی�ــــ ــا یتعلــــــق �جم�ــــ ــة ف�مــــ ــات اإل�جــــــار المقابلــــ ــتخدام والتزامــــ ــق فــــــي االســــ ــل الحــــ �أصــــ
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 مساهمات في شركات زميلة وشركات مشروع مشترك  

الشـــــركات الزميلـــــة هـــــي المنشـــــآت التـــــي يكـــــون للمجموعـــــة فيهـــــا نفـــــوذ هـــــام، وليســـــت مســـــيطرة أو لهـــــا ســـــيطرة مشـــــتركة عليهـــــا. 
الهـــــام هـــــو عبـــــارة عـــــن نفـــــوذ يســـــمح بالمشـــــاركة فـــــي إتخـــــاذ القـــــرارات فـــــي السياســـــة الماليـــــة والتشـــــغيلية فـــــي الشـــــركة إن النفـــــوذ 

    المستثمر بها ولكنه اليمثل سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.      
 

إن المشــــروع المشــــترك هــــو عبــــارة عــــن ترتيبــــات مشــــتركة بحيــــث يكــــون لــــدى األطــــراف التــــي لــــديها ســــيطرة مشــــتركة علــــى تلــــك 
ــًا فـــــي صـــــافي  تلـــــك الترتيبـــــات المشـــــتركة. إن الســـــيطرة المشـــــتركة هـــــي الموافقـــــة التعاقديـــــة للســـــيطرة  موجـــــوداتالترتيبـــــات حقوقـــ

ــون هن  ــط حينمــــا يكــ ــي تتواجــــد فقــ ــى ترتيــــب والتــ ــتركة علــ ــلة تتطلــــب المشــ ــول األنشــــطة ذات الصــ ــب إتخاذهــــا حــ ــك قــــرارات يجــ الــ
 موافقة باإلجماع من األطراف المشاركة بالسيطرة

 
بموجـــــب طريقـــــة حقـــــوق الملكيـــــة، يـــــتم االعتـــــراف باالســـــتثمارات مبـــــدئيًا بالتكلفـــــة ثـــــم يـــــتم تعـــــديلها بعـــــد ذلـــــك لالعتـــــراف بحصـــــة 

ــت  ــائر المســــتثمر الناتجــــة بعــــد االســ ــتثمر فيهــــا فــــي الــــربح المجموعــــة فــــي أربــــاح أو خســ ــائر الشــــركة المســ حواذ فــــي أربــــاح أو خســ
ــا  ــتثمر فيهــ ــر الخــــاص بالشــــركة المســ ــدخل الشــــامل اآلخــ ــي الــ ــة فــ ــي الحركــ ــة فــ ــراف بحصــــة المجموعــ ــذلك االعتــ ــارة، وكــ أو الخســ

ــا تخفي  ــة باعتبارهــ ــركات زميلــ ــن شــ ــة مــ ــة أو المدينــ ــاح المقبوضــ ــات األربــ ــراف بتوزيعــ ــتم االعتــ ــر. يــ ــامل اآلخــ ــدخل الشــ ــي الــ ــا فــ ضــ
 في القيمة الدفترية لالستثمار.

ــأة أو  ــتها فــــي المنشــ ــاوية لحصــ ــة مســ ــة حقــــوق الملكيــ ــتثمار المحتســــب بطريقــ ــائر االســ ــة مــــن خســ ــة المجموعــ ــدما تكــــون حصــ عنــ
زائــــدة عنهــــا، بمــــا فــــي ذلــــك أي ذمـــــم مدينــــة أخــــرى طويلــــة األجــــل وغيــــر مضـــــمونة، فــــإن المجموعــــة ال تعتــــرف بــــأي خســـــائر 

 ت التزامات أو أجرت دفعات بالنيابة عن المنشأة األخرى.أخرى، إال إذا كانت قد تكبد
 

ســـــتثمار فـــــي شـــــركة زميلـــــة أو مشـــــروع مشـــــترك باســـــتخدام طريقـــــة حقـــــوق الملكيـــــة مـــــن التـــــاريخ الـــــذي يصـــــبح اإل يـــــتم تســـــجيل 
ــد  ــروع مشــــــترك. عنــــ ــة أو مشــــ ــا شــــــركة زميلــــ ــركة المســــــتثمر فيهــــ ــه الشــــ ــركة زميلــــــة أو اإلفيــــ ــتثمار فــــــي شــــ ــى االســــ ســــــتحواذ علــــ

ــت  ــترك ، يـــ ــة اإلمشـــــروع مشـــ ــن تكلفـــ ــائض مـــ ــأي فـــ ــراف بـــ ــيم االعتـــ ــة فـــ ــة المجموعـــ ــتثمار علـــــى حصـــ ــة  ســـ ــة العادلـــ ــافي القيمـــ صـــ
 ، والتي يتم تضمينها  للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة المستثمر فيها كشهرة

ــغ اإل ــي مبلــ ــودات فــ ــة للموجــ ــة العادلــ ــافي القيمــ ــي صــ ــة فــ ــة المجموعــ ــائض مــــن حصــ ــتثمار. أي فــ ــى ســ ــددة علــ ــات المحــ والمطلوبــ
ة فـــــي الـــــربح أو الخســـــارة فـــــي الفتـــــرة التـــــي يـــــتم فيهـــــا شـــــراء ســـــتثمار ، بعـــــد إعـــــادة التقيـــــيم ، يـــــتم االعتـــــراف بـــــه مباشـــــر تكلفـــــة اإل

 االستثمار.
 

ة لتحديــــــد مـــــــا إذا كـــــــان مـــــــن الضـــــــروري االعتـــــــراف بـــــــأي خســـــــار  36يــــــتم تطبيـــــــق متطلبـــــــات معيـــــــار المحاســـــــبة الـــــــدولي رقـــــــم 
ر ســـــتثمار المجموعـــــة فـــــي شـــــركة زميلـــــة أو مشـــــروع مشـــــترك. عنـــــد الضـــــرورة  يـــــتم اختبـــــاانخفـــــاض فـــــي القيمـــــة فيمـــــا يتعلـــــق بإ

ــد إســــتث ة الدفتريــــة الكاملــــة لإلالقيمــــ  ــا فــــي ذلــــك الشــــهرة( لتحديــ ــبة الــــدولي رقــــم مار )بمــ ا لمعيــــار المحاســ ــً  36نخفــــاض القيمــــة وفقــ
ــد ـمــــ  ــا كأصـــــل واحـــ ــتثمار أو قيمـــــة  العادلـــــة مطـــــروح منهـــ ن خـــــالل مقارنـــــة القيمـــــة القابلـــــة لإلســـــترداد )أيهمـــــا أعلـــــى قيمـــــة األســـ

ال يــــــتم تخصــــــيص أي خســـــارة انخفــــــاض فــــــي القيمـــــة معتــــــرف بهــــــا ألي أصــــــل ،  ( مــــــع القيمـــــة الدفتريــــــة .تكـــــاليف االســــــتبعاد
ا تثمار. يــــتم إدراج أي عكــــس لخســــارة أبمــــا فــــي ذلــــك الشــــهرة التــــي تشــــكل جــــزًءا مــــن القيمــــة الدفتريــــة لالســــ  نخفــــاض القيمــــة وفقــــً

 ًقا.ستثمار الحسترداد لإلإلى الحد الذي يزيد  فيه القيمة القابلة لإل 36لمعيار المحاسبة الدولي 
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 على النحو التالي: صنف من الموجودات  وقد قدرت المجموعة األعمار اإلنتاج�ة لكل

 
 سنة أو فترة إ�جار األرض، أیهما أقصر  ٢٥ الم�اني

 سنة ٢٥ - ٦ آل�ات ومعدات مصانع
 سنوات ١٠ - ٤ أثاث ومعدات أخرى 

 
ــتم  ــد یــ ــدها �عــ ــتم تحدیــ ــم یــ ــراض لــ ــة أو ألغــ ــراض إدار�ــ ــأجیر أو ألغــ ــاء أو التــ ــد اإلنشــ ــون قیــ ــي تكــ ــارات التــ ــا إن العقــ إدراجهــ

ــال�ف  ــة وتكــ ــاب المهن�ــ ــى األتعــ ــة علــ ــتمل التكلفــ ــا. تشــ ــة معتــــرف بهــ ــي الق�مــ ــاض فــ ــائر انخفــ ــا أي خســ ــرح منهــ �التكلفــــة و�طــ
االقتـــــــراض للموجـــــــودات المؤهلـــــــة المرســـــــملة وفقـــــــًا للس�اســــــــة المحاســـــــب�ة للمجموعـــــــة. وتصـــــــنف هـــــــذه الممتلكـــــــات إلــــــــى 

ــانع والمعــــــدات ع ــات والمصــــ ــد الممتلكــــ ــا لبنــــ ــ�ة وفقــــ ــات المناســــ ــاهزة لالســــــتخدام الفئــــ ــون جــــ ــین تكــــ ــا وحــــ ــاء منهــــ ــد االنتهــــ نــــ
 ر األخـــــــرى لبنـــــــد الممتلكـــــــات واألالتالمقصــــــود منهـــــــا. یبـــــــدأ اســـــــتهالك هـــــــذه الموجـــــــودات علــــــى نفـــــــس أســـــــاس العناـصــــــ 

 والمعدات عندما تص�ح الموجودات جاهزة لالستخدام المقصود منها.
 

والمعـــــدات التـــــي تـــــتم المحاســـــ�ة عنهـــــا  واألالت  ي جـــــزء مـــــن بنـــــود الممتلكـــــاتیـــــتم رســـــملة النفقـــــات المتكبـــــدة الســـــتبدال أ
�شـــــكل منفصـــــل و�ـــــتم شـــــطب الق�مـــــة الدفتر�ـــــة للعنصـــــر المســـــتبدل. تـــــتم رســـــملة النفقـــــات الالحقـــــة األخـــــرى فقـــــط عنـــــدما 
ــتم  ــا. و�ــــ ــرت�ط بهــــ ــدات المــــ ــانع والمعــــ ــات والمصــــ ــد الممتلكــــ ــتقبل�ة لبنــــ ــاد�ة المســــ ــافع االقتصــــ ــي المنــــ ــادة فــــ ــاك ز�ــــ ــون هنــــ تكــــ

 القتراض في ب�ان الر�ح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل اآلخر عند تكبد النفقات. إدراج جم�ع نفقات ا
 

ســـــت�عاد أو عنـــــدما �كـــــون مـــــن المتوقـــــع ي بنـــــد مـــــن بنـــــود الممتلكـــــات واألالت والمعـــــدات عنـــــد اإلیـــــتم إلغـــــاء االعتـــــراف �ـــــأ
ــتقبل�ة مــــــن اســــــتخدام  ــاد�ة مســــ ــافع اقتصــــ ــتم األعـتـــــ توقــــــف أي منــــ ــذه البنــــــود. یــــ ــت�عاد هــــ ــارة ـ�ـــــ  رف أو اســــ أي ر�ــــــح أو خســــ

ــة الدفتر�ــــة  ــالت الب�ــــع والق�مــ ــین صــــافي متحصــ ــاس الفــــرق بــ ــب علــــى أســ ــل مــــا (تحســ ــاء االعتــــراف �أصــ ــة عــــن إلغــ ناتجــ
لألصـــــل) فـــــي ب�ـــــان الــــــر�ح أو الخســـــارة الموحـــــد والــــــدخل الشـــــامل اآلخـــــر فــــــي الســـــنة التـــــي یــــــتم فیهـــــا إلغـــــاء االعتــــــراف 

 �األصل.
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 انخفاض ق�مة الموجودات غیر المال�ة 

أي انخفــــــاض فــــــي ق�متهــــــا عنــــــدما  تخضــــــع لالســــــتهالك أو اإلطفــــــاء لتحیــــــد یــــــتم مراجعــــــة الموجــــــودات غیــــــر المال�ــــــة التــــــي
ــار  ــة التــــي لــــ�س لهــــا أعمــ ــا الدفتر�ــــة. الموجــــودات غیــــر المال�ــ ــتم اســــترداد ق�متهــ ــه لــــن یــ �ســــتدل مــــن الظــــروف واألحــــداث �أنــ

االنخفـــــاض فـــــي ق�متهـــــا، أو �صـــــورة أكثـــــر تكـــــرارا إذا تبـــــین مـــــن  لتحدیـــــدمحــــددة ال تخضـــــع لإلطفـــــاء و�ـــــتم فحصـــــها ســـــنو�ا 
 ق�متها.روف �أنها قد تنخفض ییرات في الظاألحداث أو التغ

 
�عتــــرف �خســـــارة االنخفـــــاض فــــي الق�مـــــة عنـــــدما تتجــــاوز الق�مـــــة الدفتر�ـــــة ألصــــل مـــــا الق�مـــــة المقــــدر اســـــتردادها عـــــن هـــــذا 
األصـــــل. وتعـــــرف الق�مـــــة القابلـــــة لالســـــترداد ألصـــــل مـــــا �أنهـــــا الق�مـــــة العادلـــــة لألصـــــل مخصـــــوما منهـــــا تكـــــال�ف الب�ـــــع أو 

خفــــــاض الق�مــــــة، یــــــتم تجم�ــــــع الموجــــــودات ألدنــــــى المســــــتو�ات التــــــي إوألغــــــراض تقیــــــ�م  ق�متــــــه المســــــتخدمة أیهمــــــا أعلــــــى.
ینـــــتج عنهـــــا تـــــدفقات نقد�ــــــة واردة �مكـــــن تحدیـــــدها �شـــــكل منفصــــــل والتـــــي تعتبـــــر مســـــتقلة إلــــــى حـــــد �بیـــــر عـــــن التــــــدفقات 

 النقد�ة الواردة من الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات األخرى (وحدات تكو�ن النقد).
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ــد فــــي تقــــدیراتها علــــى النتــــائج الســــا�قة مــــع �معــــاییر معینــــة لكــــل مــــن أنشــــطة المجموعــــ  ة وفقــــا لمــــا هــــو موضــــح أدنــــاه. وتعتمــ
 تفاق على حدة.وع العمیل والمعاملة وتفاصیل �ل إاألخذ في الحس�ان ن 

 
 ب�ع منتجات الصلب

عتــــــراف �مب�عــــــات لصــــــلب والمنتجــــــات الثانو�ــــــة. یــــــتم اإلتقــــــوم المجموعــــــة بتصــــــن�ع و��ــــــع مجموعــــــة متنوعــــــة مــــــن منتجــــــات ا
ذ وســـــعر خت�ـــــار منـفــــ و�تمتـــــع العمیـــــل �مطلـــــق الحر�ـــــة فـــــي إ دما تقـــــوم المجموعـــــة بتســـــل�م المنتجـــــات إلـــــى العمیـــــل،الســـــلع عـنــــ 

 لتزام غیر مستوف �ما یؤثر على قبول العمیل للمنتجات.ب�ع المنتجات، ول�س هناك إ
 
ــل�م  ال ــتم التســ ــى ایــ ــائر إلــ ــادم والخســ ــاطر التقــ ــل مخــ ــدد وتحو�ــ ــع المحــ ــى الموقــ ــلع إلــ ــحن الســ ــد شــ ــاإال �عــ ــل، و�مــ ــل  لعمیــ أن �قبــ

ــًا لعقــــــد الب�ــــــع مــــــع إ ــاء أحكــــــام القبــــــول أو أن �كــــــون لــــــدى المجموعــــــة دلیــــــل موضــــــوعي علــــــى العمیــــــل المنتجــــــات وفقــــ نقضــــ
 است�فاء جم�ع معاییر القبول.
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اإلیـــــــرادات مـــــــن المب�عـــــــات علـــــــى أســـــــاس الســـــــعر المحـــــــدد فـــــــي عقـــــــود الب�ـــــــع، صـــــــاف�ة مـــــــن خصـــــــومات و�ـــــــتم ق�ـــــــاس 
ــة التقدیر�ــــــة والعوائــــــد ع ــتر�ات �الجملــــ ــتم اإلالمشــــ ــد الب�ــــــع. یــــ ــومات نــــ ــة لتقــــــدیر وترتیــــــب الخصــــ ــالخبرة المتراكمــــ ــتعانة �ــــ ســــ

لمتوقعـــــة. ال �عـــــد أي والمـــــردودات. یـــــتم تقیـــــ�م الخصـــــومات علـــــى مشـــــتر�ات الجملـــــة علـــــى أســـــاس المشـــــتر�ات الســـــنو�ة ا
 یوما. ٩٠إلى  ٣٠عنصر من عناصر التمو�ل قائم حال�ا ألن المب�عات تتم �فترة ائتمان لمدة تتراوح من 

 
ــاح  ــي اإل�ضــ ــین فــ ــو مبــ ــا هــ ــتیل (ش.م١كمــ ــر ســ ــر�ة قطــ ــتقبلي خ..، شــ ــاج المســ ــن اإلنتــ ــة مــ ــراء حصــ ــة شــ .ق) وقعــــت اتفاق�ــ

متطل�ــــــات اتفاق�ــــــة شــــــراء حصــــــة مــــــن اإلنتــــــاج المســــــتقبلي  مــــــع منتجــــــات. یــــــتم تحدیــــــد شــــــروط التســــــل�م إلــــــى العمــــــالء فــــــي
ــا یتعلــــق �اســــترداد المقابــــل  ــت هنــــاك شــــكوك جوهر�ــــة ف�مــ ــتم االعتــــراف �ــــأي ایــــرادات إذا �انــ ــة بب�ــــع الصــــلب. ال یــ الخاصــ
المســــــتحق أو المرتجعــــــات المحتملــــــة مــــــن الســــــلع. و�ــــــتم االعتــــــراف �ــــــأي ذمــــــة مدینــــــة عنــــــد تســــــل�م الســــــلع، ألن هــــــذه هــــــي 

 �ة التي �كون فیها المقابل غیر مشروط، ألنه �شترط فقط مرور الوقت قبل استحقاق الدفعة.النقطة الزمن 
 

 تكال�ف اإلدارة والخدمات
ــإدارة أنشـــــطة  ــة �ـــ ــا تتعلـــــق عمولـــــة الو�الـــ ــإدارة عمل�ـــــات إحـــــدى شـــــر�اتها التا�عـــــة، بینمـــ ــال�ف اإلدارة والخـــــدمات �ـــ تتعلـــــق تكـــ

االعتـــــراف بتكـــــال�ف اإلدارة والخـــــدمات فـــــي الفتـــــرة المحاســـــب�ة التـــــي یـــــتم التســـــو�ق الخاصـــــة بـــــنفس الشـــــر�ة الزمیلـــــة. یـــــتم 
 فیها تقد�م الخدمات.

 
 ٢٠١٩ینایر   ١عقود اإل�جار ، التي تنطبق قبل  

ذ  تئ �  عقمخ ئأل

 المجموعة �مستأجر
المجموعـــــة تقـــــوم المجموعـــــة بتقیـــــ�م مـــــا إذا �ـــــان العقـــــد أو �حتـــــوي العقـــــد علـــــى عقـــــد إ�جـــــار ، عنـــــد بـــــدء العقـــــد. تعتـــــرف 

ــون فیهــــــا  ــي �كــــ ــات اإل�جــــــار التــــ ــع ترتی�ــــ ــا یتعلــــــق �جم�ــــ ــة ف�مــــ ــات اإل�جــــــار المقابلــــ ــتخدام والتزامــــ ــق فــــــي االســــ ــل الحــــ �أصــــ

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۱ 
 

ــال عكـــــس  ــا لتحـــــري احتمـــ ــي ق�متهـــ ــي تعرضـــــت النخفـــــاٍض فـــ ــهرة التـــ ــر المال�ـــــة �خـــــالف الشـــ ــودات غیـــ ــة الموجـــ ــتم مراجعـــ تـــ
 االنخفاض في الق�مة بنها�ة فترة �ل تقر�ر.

 
 مخزون ال

ــن  ــارة عــ ــي ع�ــ ــال�ف هــ ــل. التكــ ــا أقــ ــق، أیهمــ ــة للتحقــ ــة القابلــ ــافي الق�مــ ــة أو �صــ ــزون �التكلفــ ــاس المخــ ــتم ق�ــ ــار�فیــ ــم  مصــ تــ
 ل منتج إلى مكانه وحالته الحال�ة، وذلك على النحو التالي:تكبدها لنقل �

 تكلفة الشراء �عد خصم الحسومات والخصومات على أساس المتوسط المرجح المتحرك. -مخزون المستودع •
وتكـــــــال�ف اإلنتـــــــاج علـــــــى أســـــــاس المتوســـــــط المـــــــرجح المتحـــــــرك.  -األعمـــــــال قیـــــــد التنفیـــــــذ ومخـــــــزون المنـــــــتج النهـــــــائي •

اإلنتـــــــاج علـــــــى تكـــــــال�ف المـــــــواد الم�اشـــــــرة والعمالـــــــة الم�اشـــــــرة والتوز�ـــــــع المناســـــــب للنفقـــــــات العامـــــــة وتشـــــــتمل تكـــــــال�ف 
 المخصصة على أساس الطاقة التشغیل�ة العاد�ة.

 
ــاز  ــال�ف اإلنجــ ــم تكــ ــد خصــ ــة �عــ ــال العاد�ــ ــار األعمــ ــي مســ ــدر فــ ــع المقــ ــعر الب�ــ ــا ســ ــن تحق�قهــ ــة الممكــ ــافى الق�مــ ــل صــ و�مثــ

 المقدرة الالزمة إلتمام عمل�ة الب�ع.المقدرة والتكال�ف 
 

 القروض

ــاء أو إنتــــــاج الموجــــــودات المؤهلــــــة  ــازة أو إنشــــ ــدة م�اشــــــرة إلــــــى ح�ــــ ــال�ف القــــــروض العامــــــة والمحــــــددة، والعائــــ تضــــــاف تكــــ
ــا،  ــا أو ب�عهــ ــود لهــ ــتخدام المقصــ ــا لالســ ــن الوقــــت لتجهیزهــ ــ�ة مــ ــرة أساســ ــروري لفتــ ــكل ضــ ــاج �شــ ــودات تحتــ ــي هــــي موجــ والتــ

 وجودات إلى حین تجهیز الموجودات لالستخدام المقصود لها أو ب�عها.إلى تكلفة تلك الم
 

 إطـــــار فــــي منهــــا التحــــوط و�ــــتم مؤهــــل أصــــل لتمو�ــــل المتغیـــــرة األســــعار ذات القــــروض اســــتخدام ف�ــــه یــــتم الــــذي الحــــد إلــــى

ــوط ــال التحــ ــدفقات الفعــ ــاطر النقد�ــــة للتــ ــعار لمخــ ــم ، الفائــــدة أســ ــراف تــ ــال �ــــالجزء االعتــ ــن الفعــ ــي بنــــودال مــ ــدخل فــ  الشــــامل الــ

ــر ــتم اآلخــ ــادة و�ــ ــن�فه إعــ ــى تصــ ــر�ح إلــ ــارة أو الــ ــدما الخســ ــؤثر عنــ ــودات تــ ــة الموجــ ــى المؤهلــ ــر�ح علــ ــارة. أو الــ ــى الخســ ــد إلــ  الحــ

ــتم مؤهــــل أصــــل لتمو�ــــل الثابــــت الفائــــدة معــــدل قــــروض اســــتخدام ف�ــــه یــــتم الــــذي ــة فعــــال تحــــوط خــــالل مــــن التحــــوط و�ــ  للق�مــ

 المحوط. الفائدة سعر تعكس المرسملة االقتراض تكال�ف فإن ، الفائدة أسعار لمخاطر العادلة
 

ــم نفقاتهــــــا لتأهیــــــل  یــــــتم خصــــــم إیــــــرادات االســــــتثمار المحققــــــة مــــــن االســــــتثمار المؤقــــــت لقــــــروض محــــــددة ر�ثمــــــا یــــــتم خصــــ
 الموجودات من خالل تكال�ف االقتراض المستحقة للرسملة.

 
الخســـــارة الموحـــــد فـــــي الفتـــــرة المال�ـــــة التـــــي تحـــــدث و�ـــــتم إدراج جم�ـــــع تكـــــال�ف االقتـــــراض األخـــــرى ضـــــمن ب�ـــــان الـــــر�ح أو 

 فیها
 

 ق�اس الق�مة العادلة 

ــدئي أو عنــــد  ــد الق�ــــاس المبــ ــوب عنــ ــة لألصــــل أو للمطلــ ــة العادلــ ــة بتحدیــــد الق�مــ ــوم المجوعــ ــاح والق�ــــاس، تقــ ــات اإلفصــ لغا�ــ
ــي  ــوب فــ ــن مطلــ ــازل عــ ــه للتنــ ــل أو دفعــ ــع أصــ ــتالمه لب�ــ ــذي �مكــــن إســ ــعر الــ ــي الســ ــة هــ ــة العادلــ ــر. إن الق�مــ ــل تقر�ــ ــار�خ �ــ تــ

ــار�خ الق�ــــــاس األ ــین المشــــــار�ین فــــــي الســــــوق فــــــي تــــ ــة بــــ ــان �مكــــــن معاملــــــة نظام�ــــ ــا إذا �ــــ صــــــلي، �غــــــض النظــــــر عــــــن مــــ
مالحظـــــة الســـــعر �شـــــكل م�اشـــــر أو یـــــتم تقـــــدیره �إســـــتخدام تقن�ـــــات تقیـــــ�م أخـــــرى. إن األســـــاس اإلفتراضـــــي لق�ـــــاس الق�مـــــة 

 العادلة لمعاملة ب�ع أصل أو تحو�ل مطلوب، تأخذ محّلها داخل: 

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۲ 
 

 أو المطلو�ات، أو للموجودات الرئ�سي السوق  •
 .المطلو�ات أو  للموجودات تنافس�ةً  األكثر السوق  في تدخل رئ�سي، سوق  غ�اب عند •

 
 الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تتمة) .٣

 ق�اس الق�مة العادلة 

ــة لألصــــــل أو لمطلــــــوب  ــاس الق�مــــــة العادلــــ ــًا للمجموعــــــة. تقــــ ــ�ًة متاحــــ ــر تنافســــ ــوق الرئ�ســــــي أو األكثــــ ال بــــــد أن �كــــــون الســــ
المشـــــار�ین فــــي الســـــوق عنــــد تســـــعیر أصــــل أو موجـــــود، علــــى إفتـــــراض أن بنــــاءًا علــــى اإلفتراضـــــات التــــي قـــــد �ســــتخدمها 

 المشار�ین في السوق �عملون لتحقیق أفضل منفعة إقتصاد�ة لهم.
 

ــافع  ــوق لخلـــــق منـــ ــار�ین فـــــي الســـ ــالي إمكان�ـــــات المشـــ ــة ألصـــــل غیـــــر مـــ ــاس الق�مـــــة العادلـــ ــد ق�ـــ ــار عنـــ ــذ �عـــــین اإلعت�ـــ یؤخـــ
ــاد�ة مــــن خــــالل إســــتخدام األصــــل للحــــد األعلــــى و ــوق  إقتصــ ــه إلــــى مشــــارك آخــــر فــــي الســ ــل صــــورة ممكنــــة أو بب�عــ �أفضــ

 الذي قد �ستخدمه للحد األعلى و�أفضل صورة ممكنة.
 

تســــــتخدم المجموعــــــة تقن�ــــــات تقیــــــ�م تتناســــــب مــــــع الظــــــروف الراهنــــــة والتــــــي تــــــوّفر ب�انــــــات �اف�ــــــة لق�ــــــاس الق�مــــــة العادلــــــة، 
حیـــــث تـــــوّفر الحـــــد األعلـــــى إلســـــتخدام المـــــدخالت ذات الصـــــلة التـــــي مـــــن الممكـــــن مالحظتهـــــا، �مـــــا وتـــــوفر الحـــــد األدنـــــى 

 من إستخدام المدخالت التي ال�مكن مالحظتها.  
 

ــتم تحدیـــــد الق ــى هـــــذا األســـــاس یـــ ــة الموحـــــدة علـــ ــي هـــــذه الب�انـــــات المال�ـــ ــاس و/أو اإلفصـــــاح فـــ ــة العادلـــــة ألغـــــراض الق�ـــ �مـــ
ــم  ــة رقـــ ــار�ر المال�ـــ ــدولي للتقـــ ــار الـــ ــاق المع�ـــ ــمن نطـــ ــي تقـــــع ضـــ ــاس المشـــــار�ة والتـــ ــى أســـ ــامالت الـــــدفع علـــ ــتثناء معـــ . ٢�إســـ

ــم  ــدولي رقــــ ــ�ة الــــ ــار المحاســــ ــاق مع�ــــ ــمن نطــــ ــع ضــــ ــي تقــــ ــأجیر التــــ ــامالت التــــ ــا ١٧معــــ ــه والق�اســــ ــا �عــــــض أوجــــ ــي لهــــ ت التــــ
ــل صــــافي الق�مــــة الممكــــن تحق�قهــــا فــــي مع�ــــار المحاســــ�ة  ــا�ه مــــع الق�مــــة العادلــــة ولكنهــــا ل�ســــت �الق�مــــة العادلــــة مثــ التشــ

 . ٣٦أو الق�مة قید اإلستخدام في مع�ار المحاس�ة الدولي رقم  ٢الدولي رقم 
 

ــة ــها �الق�مـــــــة العادلـــــ ــیتم ق�اســـــ ــات التـــــــي ســـــ ــودات والمطلو�ـــــ ــة  إن جم�ـــــــع الموجـــــ ــات المال�ـــــ ــي الب�انـــــ ــا فـــــ ــاح عنهـــــ أو اإلفصـــــ
ــة بنـــــاءًا علـــــى أقـــــل مســـــتوى مـــــن المـــــدخالت الجوهر�ـــــة لق�ـــــاس  الموحـــــدة، یـــــتم تصـــــن�فها حســـــب التـــــدرج فـــــي الق�مـــــة العادلـــ

 الق�مة العادلة في مجملها، والتي تم وصفها على النحو التالي:

 

تحدد المجموعة ف�ما إذا حدث تحو�الت بین مستو�ات التدرج من خالل إعادة تقی�م التصن�فات (بناءًا على على أقل  
مستوى من المدخالت الجوهر�ة لق�اس الق�مة العادلة في مجملها) في نها�ة �ل تار�خ تقر�ر للموجودات والمطلو�ات التي 

 على نحو متكرر في الب�انات المال�ة الموحدة.یتم اإلعتراف بها وذلك 
 

 األدوات المال�ة

 لموجودات أو مطلو�ات مماثلة.األسعار المدرجة (غیر المعّدلة)  في أسواق نشطة  : ١المستوى 
تقن�ات التقی�م ألقل مستوى من المدخالت الجوهر�ة لق�اس الق�مة العادلة  والتي �مكن مالحظتها   :  ٢المستوى 

 �صورة م�اشرة أو غیر م�اشرة. 
 �مكن مالحظتها.تقن�ات التقی�م ألقل مستوى من المدخالت الجوهر�ة لق�اس الق�مة العادلة  والتي ال  : ٣المستوى 

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۳ 
 

یــــتم اإلعتــــراف �ـــــالموجودات والمطلو�ــــات المال�ــــة فـــــي ب�ــــان المر�ــــز المـــــالي للمجموعــــة عنــــدما تصـــــ�ح المجموعــــة طـــــرف 
 في المخصصات التعاقد�ة لهذه األدوات.

 
�الق�مـــــــــة العادلـــــــــة. تكـــــــــال�ف العمل�ـــــــــات المرت�طـــــــــة م�اشـــــــــرة یـــــــــتم الق�ـــــــــاس المبـــــــــدئي للموجـــــــــودات والمطلو�ـــــــــات المال�ـــــــــة 

ــة  ــات المال�ــــ ــة والمطلو�ــــ ــودات المال�ــــ ــة (�خــــــالف الموجــــ ــات المال�ــــ ــة والمطلو�ــــ ــودات المال�ــــ ــدار الموجــــ ــتحواز أو �إصــــ �اإلســــ
�الق�مـــــــة العادلـــــــة خـــــــالل الـــــــر�ح والخســـــــارة) یـــــــتم إضـــــــافتها أو خصـــــــمها مـــــــن الق�مـــــــة العادلـــــــة مـــــــن الموجـــــــودات المال�ـــــــة 

ات المال�ـــــــة عنـــــــد االعتـــــــراف المبـــــــدئي. تكـــــــال�ف العمل�ـــــــات المرت�طـــــــة م�اشـــــــرة �اإلســـــــتحواز علـــــــى الموجـــــــودات والمطلوـ�ــــــ 
ــر�ح  ــا م�اشــــــرة فــــــي الــــ ــتم االعتــــــراف بهــــ ــائر یــــ ــة مــــــن خــــــالل األر�ــــــاح والخســــ المال�ــــــة والمطلو�ــــــات المال�ــــــة �الق�مــــــة العادلــــ

 والخسارة.
 

 الموجودات المال�ة

جم�ـــــع مشـــــتر�ات ومب�عــــــات الموجـــــودات المال�ــــــة التـــــي تـــــتم �شــــــكل اعت�ـــــادي یــــــتم االعتـــــراف بهـــــا و�لغــــــاء اإلعتـــــراف بهــــــا 
علـــــــى أســـــــاس تـــــــار�خ التـــــــدوال. المشـــــــتر�ات والمب�عـــــــات التـــــــي تـــــــتم �شـــــــكل اعت�ـــــــادي هـــــــي مشـــــــتر�ات ومب�عـــــــات تتطلـــــــب 

 مختصة في السوق. توصیل الموجودات المال�ة خالل الوقت المقدر لإلصدار من خالل السلطة ال
 

جم�ـــــع الموجـــــودات المال�ـــــة المعتـــــرف بهـــــا تقـــــاس الحقـــــا �شـــــكل �امـــــل إمـــــا �التكلفـــــة المطفـــــأة أو الق�مـــــة العادلـــــة و�حســـــب 
 تصن�ف الموجودات المال�ة. 

 الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تتمة) .٣

 (تتمة) الموجودات المال�ة

 تصنی�ف الموجودات المال�ة 
 ادوات الدین التي تنطبق علیها الشروط التال�ة یتم ق�اسها الحقًا �التكلفة المطفأة: 

الموجودات المال�ة المحتفظ بها من خالل نموذج األعمال الذي �كون الغرض منه االحتفاظ �الموجودات المال�ة  •
 للحصول على التدفقات النقد�ة التعاقد�ة و  

للموجودات المال�ة تظهر بتوار�خ محدد للتدفقات النقد�ة التي هي مدفوعات على أصل المبلغ وفائدة الشروط التعاقد�ة  •
 على أصل المبلغ المت�قي.

 
 أدوات الدین التال�ة یتم ق�اسها الحقًا �الق�مة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر: 

كون الغرض منه �ل من حصل على التدفقات النقد�ة الموجودات المال�ة المحتفظ بها من خالل نموذج األعمال الذي �  •
 التعاقد�ة و��ع هذه الموجودات المال�ة،و  

الشروط التعاقد�ة للموجودات المال�ة تظهر بتوار�خ محدد للتدفقات النقد�ة التي هي مدفوعات على أصل المبلغ المت�قي  •
 األصلي القائم.

 
 س الحقًا �الق�مة العادلة من خالل األر�اح أو الخسائر. �شكل تلقائي، جم�ع الموجودات المال�ة األخرى تقا

ــ�ة للموجـــــودات المال�ـــــة �خـــــالف الموجـــــودات المال�ـــــة المشـــــتراة أو ذات الق�مـــــة اإلئتمان�ـــــة المتدن�ـــــة (مثـــــل الموجـــــودات  �النســـ
�قــــــوم �شــــــكل التــــــي تــــــدنت ق�متهــــــا اإلئتمان�ــــــة عنــــــد االعتــــــرف المبــــــدئي) ، فــــــإن معــــــدل الفائــــــدة الفعلــــــي هــــــو المعــــــدل الــــــذي 

منضـــــ�ط �خصـــــم المقبوضــــــات النقد�ـــــة المســــــتقبل�ة المقـــــدرة (�مــــــا فـــــي ذلـــــك جم�ــــــع الرســـــوم والنقــــــاط المدفوعـــــة أو المســــــتلمة 
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 أو المطلو�ات، أو للموجودات الرئ�سي السوق  •
 .المطلو�ات أو  للموجودات تنافس�ةً  األكثر السوق  في تدخل رئ�سي، سوق  غ�اب عند •

 
 الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تتمة) .٣

 ق�اس الق�مة العادلة 

ــة لألصــــــل أو لمطلــــــوب  ــاس الق�مــــــة العادلــــ ــًا للمجموعــــــة. تقــــ ــ�ًة متاحــــ ــر تنافســــ ــوق الرئ�ســــــي أو األكثــــ ال بــــــد أن �كــــــون الســــ
المشـــــار�ین فــــي الســـــوق عنــــد تســـــعیر أصــــل أو موجـــــود، علــــى إفتـــــراض أن بنــــاءًا علــــى اإلفتراضـــــات التــــي قـــــد �ســــتخدمها 

 المشار�ین في السوق �عملون لتحقیق أفضل منفعة إقتصاد�ة لهم.
 

ــافع  ــوق لخلـــــق منـــ ــار�ین فـــــي الســـ ــالي إمكان�ـــــات المشـــ ــة ألصـــــل غیـــــر مـــ ــاس الق�مـــــة العادلـــ ــد ق�ـــ ــار عنـــ ــذ �عـــــین اإلعت�ـــ یؤخـــ
ــاد�ة مــــن خــــالل إســــتخدام األصــــل للحــــد األعلــــى و ــوق  إقتصــ ــه إلــــى مشــــارك آخــــر فــــي الســ ــل صــــورة ممكنــــة أو بب�عــ �أفضــ

 الذي قد �ستخدمه للحد األعلى و�أفضل صورة ممكنة.
 

تســــــتخدم المجموعــــــة تقن�ــــــات تقیــــــ�م تتناســــــب مــــــع الظــــــروف الراهنــــــة والتــــــي تــــــوّفر ب�انــــــات �اف�ــــــة لق�ــــــاس الق�مــــــة العادلــــــة، 
حیـــــث تـــــوّفر الحـــــد األعلـــــى إلســـــتخدام المـــــدخالت ذات الصـــــلة التـــــي مـــــن الممكـــــن مالحظتهـــــا، �مـــــا وتـــــوفر الحـــــد األدنـــــى 

 من إستخدام المدخالت التي ال�مكن مالحظتها.  
 

ــتم تحدیـــــد الق ــى هـــــذا األســـــاس یـــ ــة الموحـــــدة علـــ ــي هـــــذه الب�انـــــات المال�ـــ ــاس و/أو اإلفصـــــاح فـــ ــة العادلـــــة ألغـــــراض الق�ـــ �مـــ
ــم  ــة رقـــ ــار�ر المال�ـــ ــدولي للتقـــ ــار الـــ ــاق المع�ـــ ــمن نطـــ ــي تقـــــع ضـــ ــاس المشـــــار�ة والتـــ ــى أســـ ــامالت الـــــدفع علـــ ــتثناء معـــ . ٢�إســـ

ــم  ــدولي رقــــ ــ�ة الــــ ــار المحاســــ ــاق مع�ــــ ــمن نطــــ ــع ضــــ ــي تقــــ ــأجیر التــــ ــامالت التــــ ــا ١٧معــــ ــه والق�اســــ ــا �عــــــض أوجــــ ــي لهــــ ت التــــ
ــل صــــافي الق�مــــة الممكــــن تحق�قهــــا فــــي مع�ــــار المحاســــ�ة  ــا�ه مــــع الق�مــــة العادلــــة ولكنهــــا ل�ســــت �الق�مــــة العادلــــة مثــ التشــ

 . ٣٦أو الق�مة قید اإلستخدام في مع�ار المحاس�ة الدولي رقم  ٢الدولي رقم 
 

ــة ــها �الق�مـــــــة العادلـــــ ــیتم ق�اســـــ ــات التـــــــي ســـــ ــودات والمطلو�ـــــ ــة  إن جم�ـــــــع الموجـــــ ــات المال�ـــــ ــي الب�انـــــ ــا فـــــ ــاح عنهـــــ أو اإلفصـــــ
ــة بنـــــاءًا علـــــى أقـــــل مســـــتوى مـــــن المـــــدخالت الجوهر�ـــــة لق�ـــــاس  الموحـــــدة، یـــــتم تصـــــن�فها حســـــب التـــــدرج فـــــي الق�مـــــة العادلـــ

 الق�مة العادلة في مجملها، والتي تم وصفها على النحو التالي:

 

تحدد المجموعة ف�ما إذا حدث تحو�الت بین مستو�ات التدرج من خالل إعادة تقی�م التصن�فات (بناءًا على على أقل  
مستوى من المدخالت الجوهر�ة لق�اس الق�مة العادلة في مجملها) في نها�ة �ل تار�خ تقر�ر للموجودات والمطلو�ات التي 

 على نحو متكرر في الب�انات المال�ة الموحدة.یتم اإلعتراف بها وذلك 
 

 األدوات المال�ة

 لموجودات أو مطلو�ات مماثلة.األسعار المدرجة (غیر المعّدلة)  في أسواق نشطة  : ١المستوى 
تقن�ات التقی�م ألقل مستوى من المدخالت الجوهر�ة لق�اس الق�مة العادلة  والتي �مكن مالحظتها   :  ٢المستوى 

 �صورة م�اشرة أو غیر م�اشرة. 
 �مكن مالحظتها.تقن�ات التقی�م ألقل مستوى من المدخالت الجوهر�ة لق�اس الق�مة العادلة  والتي ال  : ٣المستوى 
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یــــتم اإلعتــــراف �ـــــالموجودات والمطلو�ــــات المال�ــــة فـــــي ب�ــــان المر�ــــز المـــــالي للمجموعــــة عنــــدما تصـــــ�ح المجموعــــة طـــــرف 
 في المخصصات التعاقد�ة لهذه األدوات.

 
�الق�مـــــــــة العادلـــــــــة. تكـــــــــال�ف العمل�ـــــــــات المرت�طـــــــــة م�اشـــــــــرة یـــــــــتم الق�ـــــــــاس المبـــــــــدئي للموجـــــــــودات والمطلو�ـــــــــات المال�ـــــــــة 

ــة  ــات المال�ــــ ــة والمطلو�ــــ ــودات المال�ــــ ــة (�خــــــالف الموجــــ ــات المال�ــــ ــة والمطلو�ــــ ــودات المال�ــــ ــدار الموجــــ ــتحواز أو �إصــــ �اإلســــ
�الق�مـــــــة العادلـــــــة خـــــــالل الـــــــر�ح والخســـــــارة) یـــــــتم إضـــــــافتها أو خصـــــــمها مـــــــن الق�مـــــــة العادلـــــــة مـــــــن الموجـــــــودات المال�ـــــــة 

ات المال�ـــــــة عنـــــــد االعتـــــــراف المبـــــــدئي. تكـــــــال�ف العمل�ـــــــات المرت�طـــــــة م�اشـــــــرة �اإلســـــــتحواز علـــــــى الموجـــــــودات والمطلوـ�ــــــ 
ــر�ح  ــا م�اشــــــرة فــــــي الــــ ــتم االعتــــــراف بهــــ ــائر یــــ ــة مــــــن خــــــالل األر�ــــــاح والخســــ المال�ــــــة والمطلو�ــــــات المال�ــــــة �الق�مــــــة العادلــــ

 والخسارة.
 

 الموجودات المال�ة

جم�ـــــع مشـــــتر�ات ومب�عــــــات الموجـــــودات المال�ــــــة التـــــي تـــــتم �شــــــكل اعت�ـــــادي یــــــتم االعتـــــراف بهـــــا و�لغــــــاء اإلعتـــــراف بهــــــا 
علـــــــى أســـــــاس تـــــــار�خ التـــــــدوال. المشـــــــتر�ات والمب�عـــــــات التـــــــي تـــــــتم �شـــــــكل اعت�ـــــــادي هـــــــي مشـــــــتر�ات ومب�عـــــــات تتطلـــــــب 

 مختصة في السوق. توصیل الموجودات المال�ة خالل الوقت المقدر لإلصدار من خالل السلطة ال
 

جم�ـــــع الموجـــــودات المال�ـــــة المعتـــــرف بهـــــا تقـــــاس الحقـــــا �شـــــكل �امـــــل إمـــــا �التكلفـــــة المطفـــــأة أو الق�مـــــة العادلـــــة و�حســـــب 
 تصن�ف الموجودات المال�ة. 

 الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تتمة) .٣

 (تتمة) الموجودات المال�ة

 تصنی�ف الموجودات المال�ة 
 ادوات الدین التي تنطبق علیها الشروط التال�ة یتم ق�اسها الحقًا �التكلفة المطفأة: 

الموجودات المال�ة المحتفظ بها من خالل نموذج األعمال الذي �كون الغرض منه االحتفاظ �الموجودات المال�ة  •
 للحصول على التدفقات النقد�ة التعاقد�ة و  

للموجودات المال�ة تظهر بتوار�خ محدد للتدفقات النقد�ة التي هي مدفوعات على أصل المبلغ وفائدة الشروط التعاقد�ة  •
 على أصل المبلغ المت�قي.

 
 أدوات الدین التال�ة یتم ق�اسها الحقًا �الق�مة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر: 

كون الغرض منه �ل من حصل على التدفقات النقد�ة الموجودات المال�ة المحتفظ بها من خالل نموذج األعمال الذي �  •
 التعاقد�ة و��ع هذه الموجودات المال�ة،و  

الشروط التعاقد�ة للموجودات المال�ة تظهر بتوار�خ محدد للتدفقات النقد�ة التي هي مدفوعات على أصل المبلغ المت�قي  •
 األصلي القائم.

 
 س الحقًا �الق�مة العادلة من خالل األر�اح أو الخسائر. �شكل تلقائي، جم�ع الموجودات المال�ة األخرى تقا

ــ�ة للموجـــــودات المال�ـــــة �خـــــالف الموجـــــودات المال�ـــــة المشـــــتراة أو ذات الق�مـــــة اإلئتمان�ـــــة المتدن�ـــــة (مثـــــل الموجـــــودات  �النســـ
�قــــــوم �شــــــكل التــــــي تــــــدنت ق�متهــــــا اإلئتمان�ــــــة عنــــــد االعتــــــرف المبــــــدئي) ، فــــــإن معــــــدل الفائــــــدة الفعلــــــي هــــــو المعــــــدل الــــــذي 

منضـــــ�ط �خصـــــم المقبوضــــــات النقد�ـــــة المســــــتقبل�ة المقـــــدرة (�مــــــا فـــــي ذلـــــك جم�ــــــع الرســـــوم والنقــــــاط المدفوعـــــة أو المســــــتلمة 
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ــائر  ــتثناء خســـ ــال�ف المعـــــامالت وأقســـــاط أو خصـــــومات أخـــــرى) �إســـ ــدة الفعلـــــي وتكـــ تشـــــكل جـــــزءًا ال یتجـــــزأ مـــــن معـــــدل الفائـــ
ة الـــــدین ، أو ، عنـــــد االقتضـــــاء ، فتـــــرة أقصـــــر ، إلـــــى الق�مـــــة الدفتر�ـــــة االئتمـــــان المتوقعـــــة ، مـــــن خـــــالل العمـــــر المتوقـــــع ألدا 

ــة   ــتراة أو ذات الق�مـــــة اإلئتمان�ـــــة المتدن�ـــ ــ�ة للموجـــــودات المال�ـــــة المشـــ ــد االعتـــــراف المبـــــدئي. �النســـ اإلجمال�ـــــة ألداة الـــــدین عنـــ
ــدر  ــتقبل�ة المقــــ ــة المســــ ــدفقات النقد�ــــ ــم التــــ ــّدل �خصــــ ــي المعــــ ــدة الفعلــــ ــدل الفائــــ ــاب معــــ ــتم إحتســــ ــائر ، یــــ ــي ذلــــــك خســــ ــا فــــ ة ، �مــــ

 اإلئتمان المتوقعة ، من التكلفة المطفأة ألداة الدین عند االعتراف المبدئي.
 

 التكلفة المطفأة وطر�قة معدل الفائدة الفعلي 
إن التكلفـــــــة المطفـــــــأة لألصـــــــل المـــــــالي هـــــــي المبلـــــــغ الـــــــذي یـــــــتم عنـــــــده ق�ـــــــاس األصـــــــل المـــــــالي عنـــــــد االعتـــــــراف المبـــــــدئي 

الم�ـــــالغ المســــتحقة الســـــداد، �اإلضـــــافة إلــــى اإلطفـــــاء المتـــــراكم �إســــتخدام طر�قـــــة معـــــدل الفائــــدة الفعلـــــي إلـــــى مطروحــــًا منـــــه 
ــة  ــة الدفتر�ـــــــة اإلجمال�ـــــ ــارة. إن الق�مـــــ ــدیل أي مخصـــــــص خســـــ ــتحقاق، مـــــــع تعـــــ ــغ المبـــــــدئي ومبلـــــــغ اإلســـــ ــین المبلـــــ الفـــــــرق بـــــ

 ة.لألصل المالي هي التكلفة المطفأة لألصل المالي قبل تعدیل أي مخصص خسار 
طر�قــــــة معــــــدل الفائــــــدة الفعلــــــي هــــــي طر�قــــــة إلحتســــــاب التكلفــــــة المطفــــــأة ألداة الــــــدین وتخصــــــ�ص إیــــــرادات الفوائــــــد خــــــالل 

 الفترة المعن�ة.
 
ــر  دامستخإب  التمو�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل راداتی إ تث�اإ میت   �التکلفة الحقاً  اھق�اس میت  لتيا نی دلا دواتأل لفعليا دةلفائ ا دلمع �قةطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الموجــــــودات �خــــــالف المال�ــــــة للموجــــــودات �النســــــ�ة. اآلخــــــرى  الشــــــامل الــــــدخل بنــــــود خــــــالل مــــــن العادلــــــة و�الق�مــــــة ةفأطلما

 الفائــــــدة معــــــدل تطبیــــــق خــــــالل مــــــن التمو�ــــــل إیــــــرادات احتســــــاب یــــــتم المتدن�ــــــة، اإلئتمان�ــــــة الق�مــــــة ذات أو المشــــــتراة  المال�ــــــة
 اإلئتمان�ــــــة ق�متهــــــا تــــــدنت التــــــي المال�ــــــة الموجــــــودات �إســــــتثناء المــــــالي، لألصــــــل اإلجمال�ــــــة الدفتر�ــــــة الق�مــــــة علــــــى الفعلــــــي
 مـــــن الفوائـــــد إیـــــرادات إث�ـــــات یـــــتم الحقــــًا، اإلئتمان�ـــــة ق�متهـــــا تـــــدنت التـــــي المال�ــــة للموجـــــودات �النســـــ�ة). أدنـــــاه(انظـــــر  الحقــــاً 
 فتـــــرات فـــــي اإلئتمـــــان، مخـــــاطر تحســـــنت إذا. المـــــالي لألصـــــل المطفـــــأة التكلفـــــة علـــــى الفعلـــــي الفائـــــدة معـــــدل تطبیـــــق خـــــالل

ــم �حیــــــث متدن�ــــــة، إئتمان�ــــــة ق�مــــــة ذات مال�ــــــة ألداة  الالحقــــــة، التقر�ــــــر ــد لــــ ــالي األصــــــل �عــــ ــتم فانــــــه متدن�ــــــة ق�مــــــة ذو المــــ  یــــ
 .المالي لألصل الدفتر�ة الق�مة إلجمالي الفعلي الفائدة معدل تطبیق طر�ق عن الفوائد �إیردات اإلعتراف

 
ــودات المال�ـــــة  ــ�ة للموجـــ ــة،�النســـ ــة اإلئتمان�ـــــة المتدن�ـــ ــتراة أو ذات الق�مـــ ــن  المشـــ ــل مـــ ــات إیـــــرادات التمو�ـــ ــة �إث�ـــ تقـــــوم المجموعـــ

ــدئي. ال  ــراف المبــ ــد اإلعتــ ــالي عنــ ــل المــ ــأة لألصــ ــة المطفــ ــى التكلفــ ــان علــ ــّدل لإلئتمــ ــي المعــ ــدة الفعلــ ــدل الفائــ ــق معــ خــــالل تطبیــ
ا �حیــــث لـــــم �عـــــد �عــــود اإلحتســـــاب إلــــى األســـــاس اإلجمــــالي حتـــــى إذ ا تحســــنت مخـــــاطر االئتمــــان للموجـــــودات المال�ــــة الحقـــــً

 األصل المالي ذو ق�مة إئتمان�ة متدن�ة.
 

ــع قصــــیرة األجــــل  ــد "ایــــرادات مــــن الودائــ ــي مدرجــــة فــــي بنــ ــة األر�ــــاح أو الخســــائر وهــ ــرادات التمو�ــــل فــــي قائمــ ــتم إث�ــــات إیــ یــ
 واالدخار".

 

 

 الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تتمة) .٣

 األدوات المال�ة 

 أدوات حقوق الملك�ة المصنفة �الق�مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرى 

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۷ 
 

ــدتها  ــار مــ ــود إ�جــ ــا عقــ ــة علــــى أنهــ فــ ــل (المعرَّ ــیرة األجــ ــار قصــ ــود اإل�جــ ــتثناء عقــ ــتأجر ، �اســ ــود  ١٢المســ ــل) وعقــ ــهرًا أو أقــ شــ
لهــــــذه العقــــــود ، تــــــدرك المجموعــــــة مــــــدفوعات اإل�جــــــار �مصــــــروفات اإل�جــــــار األصــــــول ذات الق�مــــــة المنخفضــــــة. �النســــــ�ة 

ــم �كــــن أســــاس منــــتظم آخــــر أكثــــر تمثــــیال للــــنمط  ــار مــــا لــ تشــــغیل علــــى أســــاس القســــط الثابــــت علــــى مــــدى فتــــرة عقــــد اإل�جــ
 الزمني الذي یتم ف�ه استهالك الفوائد االقتصاد�ة من األصول المؤجرة.

 
ــدئً�ا �الق�مــــة  ــار مبــ ــزام اإل�جــ ــتم ق�ــــاس التــ ــومة یــ ــار�خ البــــدء ، مخصــ ــا فــــي تــ ــتم دفعهــ ــم یــ ــار التــــي لــ ــة لمــــدفوعات اإل�جــ الحال�ــ

ــتخدم المجموعــــة  ــهولة ، تســ ــدل �ســ ــذا المعــ ــان تحدیــــد هــ ــن �اإلمكــ ــم �كــ ــار. إذا لــ ــي عقــــد اإل�جــ ــمني فــ ــعر الضــ ــتخدام الســ �اســ
 معدل االقتراض اإلضافي.

 
 یتم تقد�م التزام اإل�جار �بند منفصل في ب�ان المر�ز المالي.

 
ا عـــــن طر�ـــــق ز�ـــــادة الق�مـــــة الدفتر�ـــــة لعكـــــس الفائـــــدة علـــــى التزامـــــات اإل�جـــــار (�اســـــتخدام یـــــتم ق �ـــــاس التـــــزام اإل�جـــــار الحقـــــً

 طر�قة الفائدة الفعل�ة) وعن طر�ق تخف�ض الق�مة الدفتر�ة لتعكس مدفوعات اإل�جار التي تم إجراؤها.
 

 حق إستخدام الموجودات ذي الصلة) �لما:تقوم المجموعة �إعادة ق�اس التزام اإل�جار (و�جراء تعدیل مماثل ل
 

 سق�ا دةعاإ  میت  لحالةا ھــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه فيو  ، راءلشا رخ�ا سةر مما متقیی  في رتغیی  كناھ أو رإلیجاا دةم رتغیی  مت أ)  
 .المراجع ملخصا دلمع دام�استخ راجعةلما رإلیجاا تعاو فدم مخص ق� طر  نع رلتأجی ا ل�ةؤو مس

ب) تتغیــــــــر مــــــــدفوعات اإل�جــــــــار �ســــــــبب التغییــــــــرات فــــــــي مؤشــــــــر أو معــــــــدل أو تغییــــــــر فــــــــي المــــــــدفوعات المتوقعــــــــة 
�موجــــــب ق�مــــــة الخــــــردة المت�ق�ــــــة ، وفــــــي هــــــذه الحــــــاالت یــــــتم إعــــــادة ق�ــــــاس التــــــزام اإل�جــــــار عــــــن طر�ــــــق خصــــــم 

ــم تتغیــــــر مــــــدفوعات اإل�جــــــار �  ــدل الخصــــــم األولــــــي (مــــــا لــــ ــدفوعات اإل�جــــــار المراجعــــــة �اســــــتخدام معــــ ســــــبب مــــ
 التغییر في سعر الفائدة العائم ، وفي هذه الحالة یتم استخدام معدل الخصم المعدل). 

ج) یــــتم تعــــدیل عقــــد اإل�جـــــار وال یــــتم حســــاب تعــــدیل عقـــــد اإل�جــــار �عقــــد إ�جــــار منفصـــــل ، وفــــي هــــذه الحالــــة یـــــتم 
 �استخدام معدل خصم مراجع.إعادة ق�اس التزام اإل�جار عن طر�ق خصم مدفوعات اإل�جار المراجعة 

 

 لم تقم المجموعة �إجراء أي تعدیالت من هذا القبیل خالل الفترة الحال�ة.

 

 
 الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تتمة) .٣

 (تتمة)  ٢٠١٩ینایر   ١عقود اإل�جار ، التي تنطبق قبل  
ب)عقمخ  تئذ (ةئص �  ئأل

مــدة اإل�جــار والعمــر اإلنتــاجي لألصــل األساســي. إذا �ــان عقــد یتم إســتهالك أصــول حــق االســتخدام علــى مــدى فتــرة أقصــر مــن 
اإل�جــار ینقــل ملك�ــة األصــل األساســي أو تكلفــة حــق اســتخدام األصــل �عكــس أن المجموعــة تتوقــع ممارســة خ�ــار الشــراء ، فــإن 

ك فــي تــار�خ بــدء ق�مة حق االستخدام ذات الصلة یتم إستهالكها علــى مــدى العمــر اإلنتــاجي لألصــل األساســي. . یبــدأ االســتهال
 عقد اإل�جار.

 

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۷ 
 

ــدتها  ــار مــ ــود إ�جــ ــا عقــ ــة علــــى أنهــ فــ ــل (المعرَّ ــیرة األجــ ــار قصــ ــود اإل�جــ ــتثناء عقــ ــتأجر ، �اســ ــود  ١٢المســ ــل) وعقــ ــهرًا أو أقــ شــ
لهــــــذه العقــــــود ، تــــــدرك المجموعــــــة مــــــدفوعات اإل�جــــــار �مصــــــروفات اإل�جــــــار األصــــــول ذات الق�مــــــة المنخفضــــــة. �النســــــ�ة 

ــم �كــــن أســــاس منــــتظم آخــــر أكثــــر تمثــــیال للــــنمط  ــار مــــا لــ تشــــغیل علــــى أســــاس القســــط الثابــــت علــــى مــــدى فتــــرة عقــــد اإل�جــ
 الزمني الذي یتم ف�ه استهالك الفوائد االقتصاد�ة من األصول المؤجرة.

 
ــدئً�ا �الق�مــــة  ــار مبــ ــزام اإل�جــ ــتم ق�ــــاس التــ ــومة یــ ــار�خ البــــدء ، مخصــ ــا فــــي تــ ــتم دفعهــ ــم یــ ــار التــــي لــ ــة لمــــدفوعات اإل�جــ الحال�ــ

ــتخدم المجموعــــة  ــهولة ، تســ ــدل �ســ ــذا المعــ ــان تحدیــــد هــ ــن �اإلمكــ ــم �كــ ــار. إذا لــ ــي عقــــد اإل�جــ ــمني فــ ــعر الضــ ــتخدام الســ �اســ
 معدل االقتراض اإلضافي.

 
 یتم تقد�م التزام اإل�جار �بند منفصل في ب�ان المر�ز المالي.

 
ا عـــــن طر�ـــــق ز�ـــــادة الق�مـــــة الدفتر�ـــــة لعكـــــس الفائـــــدة علـــــى التزامـــــات اإل�جـــــار (�اســـــتخدام یـــــتم ق �ـــــاس التـــــزام اإل�جـــــار الحقـــــً

 طر�قة الفائدة الفعل�ة) وعن طر�ق تخف�ض الق�مة الدفتر�ة لتعكس مدفوعات اإل�جار التي تم إجراؤها.
 

 حق إستخدام الموجودات ذي الصلة) �لما:تقوم المجموعة �إعادة ق�اس التزام اإل�جار (و�جراء تعدیل مماثل ل
 

 سق�ا دةعاإ  میت  لحالةا ھــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه فيو  ، راءلشا رخ�ا سةر مما متقیی  في رتغیی  كناھ أو رإلیجاا دةم رتغیی  مت أ)  
 .المراجع ملخصا دلمع دام�استخ راجعةلما رإلیجاا تعاو فدم مخص ق� طر  نع رلتأجی ا ل�ةؤو مس

ب) تتغیــــــــر مــــــــدفوعات اإل�جــــــــار �ســــــــبب التغییــــــــرات فــــــــي مؤشــــــــر أو معــــــــدل أو تغییــــــــر فــــــــي المــــــــدفوعات المتوقعــــــــة 
�موجــــــب ق�مــــــة الخــــــردة المت�ق�ــــــة ، وفــــــي هــــــذه الحــــــاالت یــــــتم إعــــــادة ق�ــــــاس التــــــزام اإل�جــــــار عــــــن طر�ــــــق خصــــــم 

ــم تتغیــــــر مــــــدفوعات اإل�جــــــار �  ــدل الخصــــــم األولــــــي (مــــــا لــــ ــدفوعات اإل�جــــــار المراجعــــــة �اســــــتخدام معــــ ســــــبب مــــ
 التغییر في سعر الفائدة العائم ، وفي هذه الحالة یتم استخدام معدل الخصم المعدل). 

ج) یــــتم تعــــدیل عقــــد اإل�جـــــار وال یــــتم حســــاب تعــــدیل عقـــــد اإل�جــــار �عقــــد إ�جــــار منفصـــــل ، وفــــي هــــذه الحالــــة یـــــتم 
 �استخدام معدل خصم مراجع.إعادة ق�اس التزام اإل�جار عن طر�ق خصم مدفوعات اإل�جار المراجعة 

 

 لم تقم المجموعة �إجراء أي تعدیالت من هذا القبیل خالل الفترة الحال�ة.

 

 
 الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تتمة) .٣

 (تتمة)  ٢٠١٩ینایر   ١عقود اإل�جار ، التي تنطبق قبل  
ب)عقمخ  تئذ (ةئص �  ئأل

مــدة اإل�جــار والعمــر اإلنتــاجي لألصــل األساســي. إذا �ــان عقــد یتم إســتهالك أصــول حــق االســتخدام علــى مــدى فتــرة أقصــر مــن 
اإل�جــار ینقــل ملك�ــة األصــل األساســي أو تكلفــة حــق اســتخدام األصــل �عكــس أن المجموعــة تتوقــع ممارســة خ�ــار الشــراء ، فــإن 

ك فــي تــار�خ بــدء ق�مة حق االستخدام ذات الصلة یتم إستهالكها علــى مــدى العمــر اإلنتــاجي لألصــل األساســي. . یبــدأ االســتهال
 عقد اإل�جار.

 

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
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  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۸ 
 

  أصل الحق في اإلستخدام �عرض ببند منفصل في ب�ان المر�ز المالي.
 

رقم  لتحدید ما إذا �ان أحد أصــول حــق االســتخدام قــد انخفضــت ق�متــه وحســا�ات  ٣٦تطبق المجموعة مع�ار المحاس�ة الدولي 
 لكات و اآلالت والمعدات".خسارة انخفاض الق�مة المحددة �ما هو موضح في س�اسة "الممت 

 
ال یــتم تضــمین اإل�جــارات المتغیــرة التــي ال تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل فــي ق�ــاس التــزام اإل�جــار وأصــل حــق االســتخدام. یــتم  

إدراج المــدفوعات ذات الصــلة �مصــروف فــي الفتــرة التــي �حــدث فیهــا الحــدث أو الشــرط الــذي یــؤدي إلــى هــذه المــدفوعات و�ــتم 
 "نفقات أخرى" في ب�ان الر�ح أو الخسارة. تضمینها في بند

 
للمســتأجر �عــدم فصــل المكونــات غیــر المــؤجرة ، و�ــدًال مــن ذلــك  ١٦كوسیلة عمل�ة ، �سمح المع�ار الــدولي للتقــار�ر المال�ــة رقــم 

 العمل�ة.حساب أي عقد إ�جار ومكونات غیر اإل�جار المرت�طة �ه �ترتیب واحد. لم تستخدم المجموعة هذه الطر�قة 

 

 .٢٠١٩ینایر  ١و الذي ینطبق على الفترات ما قبل  ١٧عقود اإل�جار ضمن مع�ار المحاس�ة الدولي رقم 
یتم تصن�ف عقود اإل�جار �عقود إ�جار تمو�لي عندما تنقل شروط عقد اإل�جــار �ــل مخــاطر ومزا�ــا الملك�ــة إلــى المســتأجر. یــتم 

 اإ�جار تشغیل�ة.تصن�ف جم�ع عقود اإل�جار األخرى �عقود 
 

 الشر�ة �مستأجر
یتم االعتراف �الم�الغ المستحقة من المستأجر�ن �موجب عقود اإل�جــار التمــو�لي �ــذمم مدینــة �مبلــغ صــافي اســتثمار الشــر�ة فــي 
عقــود اإل�جــار. یــتم تخصــ�ص إیــرادات عقــود التــأجیر التمــو�لي للفتــرات المحاســب�ة لــتعكس معــدل عائــد دوري ثابــت علــى صــافي 

 مارات الشر�ة القائمة ف�ما یتعلق �عقود اإل�جار.استث 
 

یتم االعتراف �إیرادات التأجیر من عقود اإل�جار التشغیل�ة على أساس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد اإل�جــار ذي الصــلة. 
لألصــل المــؤجر و�ــتم تضــاف التكــال�ف الم�اشــرة األول�ــة المتكبــدة فــي التفــاوض وترتیــب عقــد إ�جــار تشــغیلي إلــى الق�مــة الدفتر�ــة 

 االعتراف بها على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإل�جار.
 

 الشر�ة �مؤجر
عتــراف مبــدئً�ا �ــالموجودات المحــتفظ بهــا �موجــب عقــود إ�جــار تمــو�لي �موجــودات للشــر�ة �ق�متهــا العادلــة عنــد بــدء عقــد یــتم اال

ار ، إن �ان أقــل. یــتم إدراج االلتــزام المقابــل للمــؤجر فــي ب�ــان المر�ــز اإل�جار ، أو �الق�مة الحال�ة للحد األدنى لمدفوعات اإل�ج
 المالي �التزام إ�جار تمو�لي.

 
تقســم مــدفوعات اإل�جــار بــین مصــار�ف التمو�ــل وتخفــ�ض التــزام اإل�جــار لتحقیــق معــدل فائــدة ثابــت علــى الرصــید المت�قــي مــن 

ر�ح أو الخسارة ، ما لم یتم عزوها م�اشرة إلــى الموجــودات المؤهلــة ، وفــي االلتزام. یتم االعتراف بنفقات التمو�ل على الفور في ال
هذه الحالة یتم رسملتها وفًقا للس�اسة العامة للشر�ة �شأن تكال�ف االقتراض. یتم االعتراف �اإل�جارات الطارئــة �مصــروفات فــي 

 الفترات التي یتم تكبدها فیها.
 

مصــروف علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإل�جــار ، إال إذا �ــان أســاس یتم االعتراف �مدفوعات اإل�جار التشــغیلي �
منــتظم آخــر أكثــر تمثــیال للــنمط الزمنــي الــذي یــتم ف�ــه اســتهالك الفوائــد االقتصــاد�ة مــن األصــل المــؤجر. یــتم إث�ــات اإل�جــارات 
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یهــا. فــي حالــة تلقــي حــوافز اإل�جــار للــدخول الطارئة الناشئة عن عقود اإل�جار التشغیل�ة �مصروف في الفتــرة التــي یــتم تكبــدها ف
فــي عقــود إ�جــار تشــغیل�ة ، یــتم االعتــراف بهــذه الحــوافز �ــالتزام. یــتم االعتــراف �الفوائــد اإلجمال�ــة للحــوافز علــى أنهــا تخفــ�ض 

ف�ـــه لمصــروفات اإل�جـــار علـــى أســـاس القســط الثابـــت ، إال إذا �ـــان هنـــاك أســاس منـــتظم أكثـــر تمثـــیال للــنمط الزمنـــي الـــذي یـــتم 
 استهالك الفوائد االقتصاد�ة من األصل المؤجر.

 
 
 
 

 الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تتمة) .٣

 العمالت األجنب�ة

. و�ــتم االعتــراف �أر�ــاح وخســائر یتم تســجیل المعــامالت �عمــالت غیــر العملــة الوظ�فــة  للمجموعــة (العمــالت األجنب�ــة ) �ٍأســعار
صــرف العمــالت األجنب�ــة الناتجــة عــن تســو�ة هــذه المعــامالت وعــن تحو�ــل الموجــودات والمطلو�ــات النقد�ــة المقومــة �ــالعمالت 
األجنب�ــة �أســعار الصــرف فــي نها�ــة الســنة فــي الــر�ح أو الخســارة. و�ــتم تأجیلهــا فــي حقــوق الملك�ــة إذا �انــت تتعلــق بتحوطــات 

 ستثمار في عمل�ة أجنب�ة.أو التي تتعلف �جزء من صافي اإللنقدي المؤهلة وتحوطات صافي االستثمار المؤهلة التدفق ا
 

یــتم عــرض أر�ــاح وخســائر صــرف العمــالت األجنب�ــة المتعلقــة �ــالقروض فــي ب�ــان الــر�ح أو الخســارة الموحــد ضــمن بنــد تكــال�ف 
جنب�ــة فــي ب�ــان الــر�ح أو الخســارة الموحــد علــى أســاس الصــافي التمو�ــل. و�ــتم عــرض جم�ــع أر�ــاح وخســائر صــرف العمــالت األ

 ضمن إیرادات أو مصروفات أخرى.
 

خ تحدیــد یتم تحو�ل البنود غیــر النقد�ــة التــي یــتم ق�اســها �الق�مــة العادلــة �عملــة أجنب�ــة �اســتخدام أســعار الصــرف الســائدة فــي تــار� 
جنب�ــة للموجــودات والمطلو�ــات المســجلة �الق�مــة العادلــة وذلــك ضــمن عتــراف �فــروق تحو�ــل العمــالت األالق�مــة العادلــة. و�ــتم اإل
عتراف �فروق تحو�ل العمــالت األجنب�ــة للموجــودات والمطلو�ــات التــي لعادلة. على سبیل المثال، یتم اإلأر�اح أو خسائر الق�مة ا

و الخسارة وذلــك ضــمن الــر�ح أو الخســارة ل�س لها طب�عة نقد�ة مثل حقوق الملك�ة المحتفظ بها �الق�مة العادلة من خالل الر�ح أ
كجزء من أر�اح أو خسائر الق�مة العادلة. أما فروق تحو�ل العمالت األجنب�ة للموجودات التي ل�س لها طب�عة نقد�ة مثل حقوق 

 الملك�ة المصنفة �موجودات مال�ة متاحة للب�ع فیتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر. 
 

 واآلالت والمعداتالممتلكات 

و خسارة االنخفاض في الق�مة المتراكمة  االستهالك المتراكممطروحًا منها والمعدات �التكلفة التار�خ�ة تقاس الممتلكات واالالت 
التكــال�ف �  المصــروفات  التــي تنســب �شــكل م�اشــر إلــي األصــل المســتحزذ عل�ــه . یــتم اإلعتــراف  . تتضــمن التكلفــة التار�خ�ــة

رّجح أن تتــدفق الالحقة في  الق�مة الدفتر�ة لألصل أو احتسابها �أصٍل منفصل، حســ�ما �كــون مالئمــًا، فقــط عنــدما �كــون مــن المــُ
إلــى المجموعــة فوائــد اقتصــاد�ة مســتقبل�ة مرت�طــة �البنــد و�كــون �اإلمكــان ق�ــاس تكلفــة البنــد �شــكٍل موثــوق �ــه. یلغــى االعتــراف 

تكال�ف الص�انة واإلصالح األخرى في اإلعتراف �جم�ع ل عند استبداله. یتم إ�الق�مة الدفتر�ة ألي عنصر مسجل �أصل منفص
 ب�ان الر�ح أو الخسارة الموحد خالل الفترة المال�ة التي یتم تكبدها فیها.

 
یتم احتساب االستهالك لتخص�ص تكلفة الموجودات على مدار أعمارها اإلنتاج�ة على أساس طر�قة القسط الثابت وذلك عنــدما 

ــ�ح ــاب  تصـ ــ�م المت�ق�ـــة وطـــرق حسـ ــدرة والقـ ــار اإلنتاج�ـــة المقـ ــة األعمـ ــتم مراجعـ ــا. تـ ــود منهـ ــاهزة لالســـتخدام المقصـ ــودات جـ الموجـ
 االستهالك بنها�ة �ل فترة تقر�ر مالي مع ب�ان أثر أي تغییرات في التقدیرات المحتس�ة على أساس مستقبلي.
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 على النحو التالي: صنف من الموجودات  وقد قدرت المجموعة األعمار اإلنتاج�ة لكل

 
 سنة أو فترة إ�جار األرض، أیهما أقصر  ٢٥ الم�اني

 سنة ٢٥ - ٦ آل�ات ومعدات مصانع
 سنوات ١٠ - ٤ أثاث ومعدات أخرى 

 
ــتم  ــد یــ ــدها �عــ ــتم تحدیــ ــم یــ ــراض لــ ــة أو ألغــ ــراض إدار�ــ ــأجیر أو ألغــ ــاء أو التــ ــد اإلنشــ ــون قیــ ــي تكــ ــارات التــ ــا إن العقــ إدراجهــ

ــال�ف  ــة وتكــ ــاب المهن�ــ ــى األتعــ ــة علــ ــتمل التكلفــ ــا. تشــ ــة معتــــرف بهــ ــي الق�مــ ــاض فــ ــائر انخفــ ــا أي خســ ــرح منهــ �التكلفــــة و�طــ
االقتـــــــراض للموجـــــــودات المؤهلـــــــة المرســـــــملة وفقـــــــًا للس�اســــــــة المحاســـــــب�ة للمجموعـــــــة. وتصـــــــنف هـــــــذه الممتلكـــــــات إلــــــــى 

ــانع والمعــــــدات ع ــات والمصــــ ــد الممتلكــــ ــا لبنــــ ــ�ة وفقــــ ــات المناســــ ــاهزة لالســــــتخدام الفئــــ ــون جــــ ــین تكــــ ــا وحــــ ــاء منهــــ ــد االنتهــــ نــــ
 ر األخـــــــرى لبنـــــــد الممتلكـــــــات واألالتالمقصــــــود منهـــــــا. یبـــــــدأ اســـــــتهالك هـــــــذه الموجـــــــودات علــــــى نفـــــــس أســـــــاس العناـصــــــ 

 والمعدات عندما تص�ح الموجودات جاهزة لالستخدام المقصود منها.
 

والمعـــــدات التـــــي تـــــتم المحاســـــ�ة عنهـــــا  واألالت  ي جـــــزء مـــــن بنـــــود الممتلكـــــاتیـــــتم رســـــملة النفقـــــات المتكبـــــدة الســـــتبدال أ
�شـــــكل منفصـــــل و�ـــــتم شـــــطب الق�مـــــة الدفتر�ـــــة للعنصـــــر المســـــتبدل. تـــــتم رســـــملة النفقـــــات الالحقـــــة األخـــــرى فقـــــط عنـــــدما 
ــتم  ــا. و�ــــ ــرت�ط بهــــ ــدات المــــ ــانع والمعــــ ــات والمصــــ ــد الممتلكــــ ــتقبل�ة لبنــــ ــاد�ة المســــ ــافع االقتصــــ ــي المنــــ ــادة فــــ ــاك ز�ــــ ــون هنــــ تكــــ

 القتراض في ب�ان الر�ح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل اآلخر عند تكبد النفقات. إدراج جم�ع نفقات ا
 

ســـــت�عاد أو عنـــــدما �كـــــون مـــــن المتوقـــــع ي بنـــــد مـــــن بنـــــود الممتلكـــــات واألالت والمعـــــدات عنـــــد اإلیـــــتم إلغـــــاء االعتـــــراف �ـــــأ
ــتقبل�ة مــــــن اســــــتخدام  ــاد�ة مســــ ــافع اقتصــــ ــتم األعـتـــــ توقــــــف أي منــــ ــذه البنــــــود. یــــ ــت�عاد هــــ ــارة ـ�ـــــ  رف أو اســــ أي ر�ــــــح أو خســــ

ــة الدفتر�ــــة  ــالت الب�ــــع والق�مــ ــین صــــافي متحصــ ــاس الفــــرق بــ ــب علــــى أســ ــل مــــا (تحســ ــاء االعتــــراف �أصــ ــة عــــن إلغــ ناتجــ
لألصـــــل) فـــــي ب�ـــــان الــــــر�ح أو الخســـــارة الموحـــــد والــــــدخل الشـــــامل اآلخـــــر فــــــي الســـــنة التـــــي یــــــتم فیهـــــا إلغـــــاء االعتــــــراف 

 �األصل.
 

 (تتمة)الس�اسات المحاسب�ة الهامة  .٣

 انخفاض ق�مة الموجودات غیر المال�ة 

أي انخفــــــاض فــــــي ق�متهــــــا عنــــــدما  تخضــــــع لالســــــتهالك أو اإلطفــــــاء لتحیــــــد یــــــتم مراجعــــــة الموجــــــودات غیــــــر المال�ــــــة التــــــي
ــار  ــة التــــي لــــ�س لهــــا أعمــ ــا الدفتر�ــــة. الموجــــودات غیــــر المال�ــ ــتم اســــترداد ق�متهــ ــه لــــن یــ �ســــتدل مــــن الظــــروف واألحــــداث �أنــ

االنخفـــــاض فـــــي ق�متهـــــا، أو �صـــــورة أكثـــــر تكـــــرارا إذا تبـــــین مـــــن  لتحدیـــــدمحــــددة ال تخضـــــع لإلطفـــــاء و�ـــــتم فحصـــــها ســـــنو�ا 
 ق�متها.روف �أنها قد تنخفض ییرات في الظاألحداث أو التغ

 
�عتــــرف �خســـــارة االنخفـــــاض فــــي الق�مـــــة عنـــــدما تتجــــاوز الق�مـــــة الدفتر�ـــــة ألصــــل مـــــا الق�مـــــة المقــــدر اســـــتردادها عـــــن هـــــذا 
األصـــــل. وتعـــــرف الق�مـــــة القابلـــــة لالســـــترداد ألصـــــل مـــــا �أنهـــــا الق�مـــــة العادلـــــة لألصـــــل مخصـــــوما منهـــــا تكـــــال�ف الب�ـــــع أو 

خفــــــاض الق�مــــــة، یــــــتم تجم�ــــــع الموجــــــودات ألدنــــــى المســــــتو�ات التــــــي إوألغــــــراض تقیــــــ�م  ق�متــــــه المســــــتخدمة أیهمــــــا أعلــــــى.
ینـــــتج عنهـــــا تـــــدفقات نقد�ــــــة واردة �مكـــــن تحدیـــــدها �شـــــكل منفصــــــل والتـــــي تعتبـــــر مســـــتقلة إلــــــى حـــــد �بیـــــر عـــــن التــــــدفقات 

 النقد�ة الواردة من الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات األخرى (وحدات تكو�ن النقد).
 

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۷ 
 

ــدتها  ــار مــ ــود إ�جــ ــا عقــ ــة علــــى أنهــ فــ ــل (المعرَّ ــیرة األجــ ــار قصــ ــود اإل�جــ ــتثناء عقــ ــتأجر ، �اســ ــود  ١٢المســ ــل) وعقــ ــهرًا أو أقــ شــ
لهــــــذه العقــــــود ، تــــــدرك المجموعــــــة مــــــدفوعات اإل�جــــــار �مصــــــروفات اإل�جــــــار األصــــــول ذات الق�مــــــة المنخفضــــــة. �النســــــ�ة 

ــم �كــــن أســــاس منــــتظم آخــــر أكثــــر تمثــــیال للــــنمط  ــار مــــا لــ تشــــغیل علــــى أســــاس القســــط الثابــــت علــــى مــــدى فتــــرة عقــــد اإل�جــ
 الزمني الذي یتم ف�ه استهالك الفوائد االقتصاد�ة من األصول المؤجرة.

 
ــدئً�ا �الق�مــــة  ــار مبــ ــزام اإل�جــ ــتم ق�ــــاس التــ ــومة یــ ــار�خ البــــدء ، مخصــ ــا فــــي تــ ــتم دفعهــ ــم یــ ــار التــــي لــ ــة لمــــدفوعات اإل�جــ الحال�ــ

ــتخدم المجموعــــة  ــهولة ، تســ ــدل �ســ ــذا المعــ ــان تحدیــــد هــ ــن �اإلمكــ ــم �كــ ــار. إذا لــ ــي عقــــد اإل�جــ ــمني فــ ــعر الضــ ــتخدام الســ �اســ
 معدل االقتراض اإلضافي.

 
 یتم تقد�م التزام اإل�جار �بند منفصل في ب�ان المر�ز المالي.

 
ا عـــــن طر�ـــــق ز�ـــــادة الق�مـــــة الدفتر�ـــــة لعكـــــس الفائـــــدة علـــــى التزامـــــات اإل�جـــــار (�اســـــتخدام یـــــتم ق �ـــــاس التـــــزام اإل�جـــــار الحقـــــً

 طر�قة الفائدة الفعل�ة) وعن طر�ق تخف�ض الق�مة الدفتر�ة لتعكس مدفوعات اإل�جار التي تم إجراؤها.
 

 حق إستخدام الموجودات ذي الصلة) �لما:تقوم المجموعة �إعادة ق�اس التزام اإل�جار (و�جراء تعدیل مماثل ل
 

 سق�ا دةعاإ  میت  لحالةا ھــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه فيو  ، راءلشا رخ�ا سةر مما متقیی  في رتغیی  كناھ أو رإلیجاا دةم رتغیی  مت أ)  
 .المراجع ملخصا دلمع دام�استخ راجعةلما رإلیجاا تعاو فدم مخص ق� طر  نع رلتأجی ا ل�ةؤو مس

ب) تتغیــــــــر مــــــــدفوعات اإل�جــــــــار �ســــــــبب التغییــــــــرات فــــــــي مؤشــــــــر أو معــــــــدل أو تغییــــــــر فــــــــي المــــــــدفوعات المتوقعــــــــة 
�موجــــــب ق�مــــــة الخــــــردة المت�ق�ــــــة ، وفــــــي هــــــذه الحــــــاالت یــــــتم إعــــــادة ق�ــــــاس التــــــزام اإل�جــــــار عــــــن طر�ــــــق خصــــــم 

ــم تتغیــــــر مــــــدفوعات اإل�جــــــار �  ــدل الخصــــــم األولــــــي (مــــــا لــــ ــدفوعات اإل�جــــــار المراجعــــــة �اســــــتخدام معــــ ســــــبب مــــ
 التغییر في سعر الفائدة العائم ، وفي هذه الحالة یتم استخدام معدل الخصم المعدل). 

ج) یــــتم تعــــدیل عقــــد اإل�جـــــار وال یــــتم حســــاب تعــــدیل عقـــــد اإل�جــــار �عقــــد إ�جــــار منفصـــــل ، وفــــي هــــذه الحالــــة یـــــتم 
 �استخدام معدل خصم مراجع.إعادة ق�اس التزام اإل�جار عن طر�ق خصم مدفوعات اإل�جار المراجعة 

 

 لم تقم المجموعة �إجراء أي تعدیالت من هذا القبیل خالل الفترة الحال�ة.

 

 
 الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تتمة) .٣

 (تتمة)  ٢٠١٩ینایر   ١عقود اإل�جار ، التي تنطبق قبل  
ب)عقمخ  تئذ (ةئص �  ئأل

مــدة اإل�جــار والعمــر اإلنتــاجي لألصــل األساســي. إذا �ــان عقــد یتم إســتهالك أصــول حــق االســتخدام علــى مــدى فتــرة أقصــر مــن 
اإل�جــار ینقــل ملك�ــة األصــل األساســي أو تكلفــة حــق اســتخدام األصــل �عكــس أن المجموعــة تتوقــع ممارســة خ�ــار الشــراء ، فــإن 

ك فــي تــار�خ بــدء ق�مة حق االستخدام ذات الصلة یتم إستهالكها علــى مــدى العمــر اإلنتــاجي لألصــل األساســي. . یبــدأ االســتهال
 عقد اإل�جار.

 

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
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۲۹ 
 

یهــا. فــي حالــة تلقــي حــوافز اإل�جــار للــدخول الطارئة الناشئة عن عقود اإل�جار التشغیل�ة �مصروف في الفتــرة التــي یــتم تكبــدها ف
فــي عقــود إ�جــار تشــغیل�ة ، یــتم االعتــراف بهــذه الحــوافز �ــالتزام. یــتم االعتــراف �الفوائــد اإلجمال�ــة للحــوافز علــى أنهــا تخفــ�ض 

ف�ـــه لمصــروفات اإل�جـــار علـــى أســـاس القســط الثابـــت ، إال إذا �ـــان هنـــاك أســاس منـــتظم أكثـــر تمثـــیال للــنمط الزمنـــي الـــذي یـــتم 
 استهالك الفوائد االقتصاد�ة من األصل المؤجر.

 
 
 
 

 الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تتمة) .٣

 العمالت األجنب�ة

. و�ــتم االعتــراف �أر�ــاح وخســائر یتم تســجیل المعــامالت �عمــالت غیــر العملــة الوظ�فــة  للمجموعــة (العمــالت األجنب�ــة ) �ٍأســعار
صــرف العمــالت األجنب�ــة الناتجــة عــن تســو�ة هــذه المعــامالت وعــن تحو�ــل الموجــودات والمطلو�ــات النقد�ــة المقومــة �ــالعمالت 
األجنب�ــة �أســعار الصــرف فــي نها�ــة الســنة فــي الــر�ح أو الخســارة. و�ــتم تأجیلهــا فــي حقــوق الملك�ــة إذا �انــت تتعلــق بتحوطــات 

 ستثمار في عمل�ة أجنب�ة.أو التي تتعلف �جزء من صافي اإللنقدي المؤهلة وتحوطات صافي االستثمار المؤهلة التدفق ا
 

یــتم عــرض أر�ــاح وخســائر صــرف العمــالت األجنب�ــة المتعلقــة �ــالقروض فــي ب�ــان الــر�ح أو الخســارة الموحــد ضــمن بنــد تكــال�ف 
جنب�ــة فــي ب�ــان الــر�ح أو الخســارة الموحــد علــى أســاس الصــافي التمو�ــل. و�ــتم عــرض جم�ــع أر�ــاح وخســائر صــرف العمــالت األ

 ضمن إیرادات أو مصروفات أخرى.
 

خ تحدیــد یتم تحو�ل البنود غیــر النقد�ــة التــي یــتم ق�اســها �الق�مــة العادلــة �عملــة أجنب�ــة �اســتخدام أســعار الصــرف الســائدة فــي تــار� 
جنب�ــة للموجــودات والمطلو�ــات المســجلة �الق�مــة العادلــة وذلــك ضــمن عتــراف �فــروق تحو�ــل العمــالت األالق�مــة العادلــة. و�ــتم اإل
عتراف �فروق تحو�ل العمــالت األجنب�ــة للموجــودات والمطلو�ــات التــي لعادلة. على سبیل المثال، یتم اإلأر�اح أو خسائر الق�مة ا

و الخسارة وذلــك ضــمن الــر�ح أو الخســارة ل�س لها طب�عة نقد�ة مثل حقوق الملك�ة المحتفظ بها �الق�مة العادلة من خالل الر�ح أ
كجزء من أر�اح أو خسائر الق�مة العادلة. أما فروق تحو�ل العمالت األجنب�ة للموجودات التي ل�س لها طب�عة نقد�ة مثل حقوق 

 الملك�ة المصنفة �موجودات مال�ة متاحة للب�ع فیتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر. 
 

 واآلالت والمعداتالممتلكات 

و خسارة االنخفاض في الق�مة المتراكمة  االستهالك المتراكممطروحًا منها والمعدات �التكلفة التار�خ�ة تقاس الممتلكات واالالت 
التكــال�ف �  المصــروفات  التــي تنســب �شــكل م�اشــر إلــي األصــل المســتحزذ عل�ــه . یــتم اإلعتــراف  . تتضــمن التكلفــة التار�خ�ــة

رّجح أن تتــدفق الالحقة في  الق�مة الدفتر�ة لألصل أو احتسابها �أصٍل منفصل، حســ�ما �كــون مالئمــًا، فقــط عنــدما �كــون مــن المــُ
إلــى المجموعــة فوائــد اقتصــاد�ة مســتقبل�ة مرت�طــة �البنــد و�كــون �اإلمكــان ق�ــاس تكلفــة البنــد �شــكٍل موثــوق �ــه. یلغــى االعتــراف 

تكال�ف الص�انة واإلصالح األخرى في اإلعتراف �جم�ع ل عند استبداله. یتم إ�الق�مة الدفتر�ة ألي عنصر مسجل �أصل منفص
 ب�ان الر�ح أو الخسارة الموحد خالل الفترة المال�ة التي یتم تكبدها فیها.

 
یتم احتساب االستهالك لتخص�ص تكلفة الموجودات على مدار أعمارها اإلنتاج�ة على أساس طر�قة القسط الثابت وذلك عنــدما 

ــ�ح ــاب  تصـ ــ�م المت�ق�ـــة وطـــرق حسـ ــدرة والقـ ــار اإلنتاج�ـــة المقـ ــة األعمـ ــتم مراجعـ ــا. تـ ــود منهـ ــاهزة لالســـتخدام المقصـ ــودات جـ الموجـ
 االستهالك بنها�ة �ل فترة تقر�ر مالي مع ب�ان أثر أي تغییرات في التقدیرات المحتس�ة على أساس مستقبلي.
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ــد فــــي تقــــديراتها علــــى النتــــائج الســــابقة مــــع بمعــــايير معينــــة لكــــل مــــن أنشــــطة المجموعــــ  ة وفقــــا لمــــا هــــو موضــــح أدنــــاه. وتعتمــ
 تفاق على حدة.وع العميل والمعاملة وتفاصيل كل إاألخذ في الحسبان ن 

 
 بيع منتجات الصلب

عتــــــراف بمبيعــــــات لصــــــلب والمنتجــــــات الثانويــــــة. يــــــتم اإلتقــــــوم المجموعــــــة بتصــــــنيع وبيــــــع مجموعــــــة متنوعــــــة مــــــن منتجــــــات ا
ذ وســـــعر ختيـــــار منـفــــ ويتمتـــــع العميـــــل بمطلـــــق الحريـــــة فـــــي إ دما تقـــــوم المجموعـــــة بتســـــليم المنتجـــــات إلـــــى العميـــــل،الســـــلع عـنــــ 

 لتزام غير مستوف بما يؤثر على قبول العميل للمنتجات.بيع المنتجات، وليس هناك إ
 
ــليم  ال ــتم التســ ــى ايــ ــائر إلــ ــادم والخســ ــاطر التقــ ــل مخــ ــدد وتحويــ ــع المحــ ــى الموقــ ــلع إلــ ــد شــــحن الســ ــاإال بعــ ــل، وإمــ ــل  لعميــ أن يقبــ

ــًا لعقــــــد البيــــــع مــــــع إ ــاء أحكــــــام القبــــــول أو أن يكــــــون لــــــدى المجموعــــــة دليــــــل موضــــــوعي علــــــى العميــــــل المنتجــــــات وفقــــ نقضــــ
 استيفاء جميع معايير القبول.

 
 
 
 )السياسات المحاسبية الهامة )تتمة  .3

 مساهمات في شركات زميلة وشركات مشروع مشترك )تتمة(

اإليـــــــرادات مـــــــن المبيعـــــــات علـــــــى أســـــــاس الســـــــعر المحـــــــدد فـــــــي عقـــــــود البيـــــــع، صـــــــافية مـــــــن خصـــــــومات ويـــــــتم قيـــــــاس 
ــتم اإلالمشــــــتريات بالجملــــــة التقديريــــــة والعوائــــــد ع ــد البيــــــع. يــــ ــومات نــــ ــالخبرة المتراكمــــــة لتقــــــدير وترتيــــــب الخصــــ ــتعانة بــــ ســــ

لمتوقعـــــة. ال يعـــــد أي والمـــــردودات. يـــــتم تقيـــــيم الخصـــــومات علـــــى مشـــــتريات الجملـــــة علـــــى أســـــاس المشـــــتريات الســـــنوية ا
 يوما. 90إلى  30عنصر من عناصر التمويل قائم حاليا ألن المبيعات تتم بفترة ائتمان لمدة تتراوح من 

 
ــاح  ــي اإليضــ ــين فــ ــو مبــ ــا هــ ــتيل )ش.م1كمــ ــر ســ ــركة قطــ ــتقبلي خ..، شــ ــاج المســ ــن اإلنتــ ــة مــ ــراء حصــ ــة شــ .ق( وقعــــت اتفاقيــ

متطلبــــــات اتفاقيــــــة شــــــراء حصــــــة مــــــن اإلنتــــــاج المســــــتقبلي  مــــــع منتجــــــات. يــــــتم تحديــــــد شــــــروط التســــــليم إلــــــى العمــــــالء فــــــي
ــا يتعلــــق باســــترداد المقابــــل  ــت هنــــاك شــــكوك جوهريــــة فيمــ ــتم االعتــــراف بــــأي ايــــرادات إذا كانــ ــة ببيــــع الصــــلب. ال يــ الخاصــ
المســــــتحق أو المرتجعــــــات المحتملــــــة مــــــن الســــــلع. ويــــــتم االعتــــــراف بــــــأي ذمــــــة مدينــــــة عنــــــد تســــــليم الســــــلع، ألن هــــــذه هــــــي 

 ية التي يكون فيها المقابل غير مشروط، ألنه يشترط فقط مرور الوقت قبل استحقاق الدفعة.النقطة الزمن 
 

 تكاليف اإلدارة والخدمات
ــإدارة أنشـــــطة  ــة بـــ ــا تتعلـــــق عمولـــــة الوكالـــ ــإدارة عمليـــــات إحـــــدى شـــــركاتها التابعـــــة، بينمـــ ــاليف اإلدارة والخـــــدمات بـــ تتعلـــــق تكـــ

االعتـــــراف بتكـــــاليف اإلدارة والخـــــدمات فـــــي الفتـــــرة المحاســـــبية التـــــي يـــــتم التســـــويق الخاصـــــة بـــــنفس الشـــــركة الزميلـــــة. يـــــتم 
 فيها تقديم الخدمات.

 
 2019يناير   1عقود اإليجار ، التي تنطبق قبل  

 عقود اإليجار 
 المجموعة كمستأجر

المجموعـــــة تقـــــوم المجموعـــــة بتقيـــــيم مـــــا إذا كـــــان العقـــــد أو يحتـــــوي العقـــــد علـــــى عقـــــد إيجـــــار ، عنـــــد بـــــدء العقـــــد. تعتـــــرف 
ــون فيهــــــا  ــي يكــــ ــات اإليجــــــار التــــ ــع ترتيبــــ ــا يتعلــــــق بجميــــ ــة فيمــــ ــات اإليجــــــار المقابلــــ ــتخدام والتزامــــ ــق فــــــي االســــ ــل الحــــ بأصــــ
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 على النحو التالي: صنف من الموجودات  وقد قدرت المجموعة األعمار اإلنتاج�ة لكل

 
 سنة أو فترة إ�جار األرض، أیهما أقصر  ٢٥ الم�اني

 سنة ٢٥ - ٦ آل�ات ومعدات مصانع
 سنوات ١٠ - ٤ أثاث ومعدات أخرى 

 
ــتم  ــد یــ ــدها �عــ ــتم تحدیــ ــم یــ ــراض لــ ــة أو ألغــ ــراض إدار�ــ ــأجیر أو ألغــ ــاء أو التــ ــد اإلنشــ ــون قیــ ــي تكــ ــارات التــ ــا إن العقــ إدراجهــ

ــال�ف  ــة وتكــ ــاب المهن�ــ ــى األتعــ ــة علــ ــتمل التكلفــ ــا. تشــ ــة معتــــرف بهــ ــي الق�مــ ــاض فــ ــائر انخفــ ــا أي خســ ــرح منهــ �التكلفــــة و�طــ
االقتـــــــراض للموجـــــــودات المؤهلـــــــة المرســـــــملة وفقـــــــًا للس�اســــــــة المحاســـــــب�ة للمجموعـــــــة. وتصـــــــنف هـــــــذه الممتلكـــــــات إلــــــــى 

ــانع والمعــــــدات ع ــات والمصــــ ــد الممتلكــــ ــا لبنــــ ــ�ة وفقــــ ــات المناســــ ــاهزة لالســــــتخدام الفئــــ ــون جــــ ــین تكــــ ــا وحــــ ــاء منهــــ ــد االنتهــــ نــــ
 ر األخـــــــرى لبنـــــــد الممتلكـــــــات واألالتالمقصــــــود منهـــــــا. یبـــــــدأ اســـــــتهالك هـــــــذه الموجـــــــودات علــــــى نفـــــــس أســـــــاس العناـصــــــ 

 والمعدات عندما تص�ح الموجودات جاهزة لالستخدام المقصود منها.
 

والمعـــــدات التـــــي تـــــتم المحاســـــ�ة عنهـــــا  واألالت  ي جـــــزء مـــــن بنـــــود الممتلكـــــاتیـــــتم رســـــملة النفقـــــات المتكبـــــدة الســـــتبدال أ
�شـــــكل منفصـــــل و�ـــــتم شـــــطب الق�مـــــة الدفتر�ـــــة للعنصـــــر المســـــتبدل. تـــــتم رســـــملة النفقـــــات الالحقـــــة األخـــــرى فقـــــط عنـــــدما 
ــتم  ــا. و�ــــ ــرت�ط بهــــ ــدات المــــ ــانع والمعــــ ــات والمصــــ ــد الممتلكــــ ــتقبل�ة لبنــــ ــاد�ة المســــ ــافع االقتصــــ ــي المنــــ ــادة فــــ ــاك ز�ــــ ــون هنــــ تكــــ

 القتراض في ب�ان الر�ح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل اآلخر عند تكبد النفقات. إدراج جم�ع نفقات ا
 

ســـــت�عاد أو عنـــــدما �كـــــون مـــــن المتوقـــــع ي بنـــــد مـــــن بنـــــود الممتلكـــــات واألالت والمعـــــدات عنـــــد اإلیـــــتم إلغـــــاء االعتـــــراف �ـــــأ
ــتقبل�ة مــــــن اســــــتخدام  ــاد�ة مســــ ــافع اقتصــــ ــتم األعـتـــــ توقــــــف أي منــــ ــذه البنــــــود. یــــ ــت�عاد هــــ ــارة ـ�ـــــ  رف أو اســــ أي ر�ــــــح أو خســــ

ــة الدفتر�ــــة  ــالت الب�ــــع والق�مــ ــین صــــافي متحصــ ــاس الفــــرق بــ ــب علــــى أســ ــل مــــا (تحســ ــاء االعتــــراف �أصــ ــة عــــن إلغــ ناتجــ
لألصـــــل) فـــــي ب�ـــــان الــــــر�ح أو الخســـــارة الموحـــــد والــــــدخل الشـــــامل اآلخـــــر فــــــي الســـــنة التـــــي یــــــتم فیهـــــا إلغـــــاء االعتــــــراف 

 �األصل.
 

 (تتمة)الس�اسات المحاسب�ة الهامة  .٣

 انخفاض ق�مة الموجودات غیر المال�ة 

أي انخفــــــاض فــــــي ق�متهــــــا عنــــــدما  تخضــــــع لالســــــتهالك أو اإلطفــــــاء لتحیــــــد یــــــتم مراجعــــــة الموجــــــودات غیــــــر المال�ــــــة التــــــي
ــار  ــة التــــي لــــ�س لهــــا أعمــ ــا الدفتر�ــــة. الموجــــودات غیــــر المال�ــ ــتم اســــترداد ق�متهــ ــه لــــن یــ �ســــتدل مــــن الظــــروف واألحــــداث �أنــ

االنخفـــــاض فـــــي ق�متهـــــا، أو �صـــــورة أكثـــــر تكـــــرارا إذا تبـــــین مـــــن  لتحدیـــــدمحــــددة ال تخضـــــع لإلطفـــــاء و�ـــــتم فحصـــــها ســـــنو�ا 
 ق�متها.روف �أنها قد تنخفض ییرات في الظاألحداث أو التغ

 
�عتــــرف �خســـــارة االنخفـــــاض فــــي الق�مـــــة عنـــــدما تتجــــاوز الق�مـــــة الدفتر�ـــــة ألصــــل مـــــا الق�مـــــة المقــــدر اســـــتردادها عـــــن هـــــذا 
األصـــــل. وتعـــــرف الق�مـــــة القابلـــــة لالســـــترداد ألصـــــل مـــــا �أنهـــــا الق�مـــــة العادلـــــة لألصـــــل مخصـــــوما منهـــــا تكـــــال�ف الب�ـــــع أو 

خفــــــاض الق�مــــــة، یــــــتم تجم�ــــــع الموجــــــودات ألدنــــــى المســــــتو�ات التــــــي إوألغــــــراض تقیــــــ�م  ق�متــــــه المســــــتخدمة أیهمــــــا أعلــــــى.
ینـــــتج عنهـــــا تـــــدفقات نقد�ــــــة واردة �مكـــــن تحدیـــــدها �شـــــكل منفصــــــل والتـــــي تعتبـــــر مســـــتقلة إلــــــى حـــــد �بیـــــر عـــــن التــــــدفقات 

 النقد�ة الواردة من الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات األخرى (وحدات تكو�ن النقد).
 

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۰ 
 

 
 على النحو التالي: صنف من الموجودات  وقد قدرت المجموعة األعمار اإلنتاج�ة لكل

 
 سنة أو فترة إ�جار األرض، أیهما أقصر  ٢٥ الم�اني

 سنة ٢٥ - ٦ آل�ات ومعدات مصانع
 سنوات ١٠ - ٤ أثاث ومعدات أخرى 

 
ــتم  ــد یــ ــدها �عــ ــتم تحدیــ ــم یــ ــراض لــ ــة أو ألغــ ــراض إدار�ــ ــأجیر أو ألغــ ــاء أو التــ ــد اإلنشــ ــون قیــ ــي تكــ ــارات التــ ــا إن العقــ إدراجهــ

ــال�ف  ــة وتكــ ــاب المهن�ــ ــى األتعــ ــة علــ ــتمل التكلفــ ــا. تشــ ــة معتــــرف بهــ ــي الق�مــ ــاض فــ ــائر انخفــ ــا أي خســ ــرح منهــ �التكلفــــة و�طــ
االقتـــــــراض للموجـــــــودات المؤهلـــــــة المرســـــــملة وفقـــــــًا للس�اســــــــة المحاســـــــب�ة للمجموعـــــــة. وتصـــــــنف هـــــــذه الممتلكـــــــات إلــــــــى 

ــانع والمعــــــدات ع ــات والمصــــ ــد الممتلكــــ ــا لبنــــ ــ�ة وفقــــ ــات المناســــ ــاهزة لالســــــتخدام الفئــــ ــون جــــ ــین تكــــ ــا وحــــ ــاء منهــــ ــد االنتهــــ نــــ
 ر األخـــــــرى لبنـــــــد الممتلكـــــــات واألالتالمقصــــــود منهـــــــا. یبـــــــدأ اســـــــتهالك هـــــــذه الموجـــــــودات علــــــى نفـــــــس أســـــــاس العناـصــــــ 

 والمعدات عندما تص�ح الموجودات جاهزة لالستخدام المقصود منها.
 

والمعـــــدات التـــــي تـــــتم المحاســـــ�ة عنهـــــا  واألالت  ي جـــــزء مـــــن بنـــــود الممتلكـــــاتیـــــتم رســـــملة النفقـــــات المتكبـــــدة الســـــتبدال أ
�شـــــكل منفصـــــل و�ـــــتم شـــــطب الق�مـــــة الدفتر�ـــــة للعنصـــــر المســـــتبدل. تـــــتم رســـــملة النفقـــــات الالحقـــــة األخـــــرى فقـــــط عنـــــدما 
ــتم  ــا. و�ــــ ــرت�ط بهــــ ــدات المــــ ــانع والمعــــ ــات والمصــــ ــد الممتلكــــ ــتقبل�ة لبنــــ ــاد�ة المســــ ــافع االقتصــــ ــي المنــــ ــادة فــــ ــاك ز�ــــ ــون هنــــ تكــــ

 القتراض في ب�ان الر�ح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل اآلخر عند تكبد النفقات. إدراج جم�ع نفقات ا
 

ســـــت�عاد أو عنـــــدما �كـــــون مـــــن المتوقـــــع ي بنـــــد مـــــن بنـــــود الممتلكـــــات واألالت والمعـــــدات عنـــــد اإلیـــــتم إلغـــــاء االعتـــــراف �ـــــأ
ــتقبل�ة مــــــن اســــــتخدام  ــاد�ة مســــ ــافع اقتصــــ ــتم األعـتـــــ توقــــــف أي منــــ ــذه البنــــــود. یــــ ــت�عاد هــــ ــارة ـ�ـــــ  رف أو اســــ أي ر�ــــــح أو خســــ

ــة الدفتر�ــــة  ــالت الب�ــــع والق�مــ ــین صــــافي متحصــ ــاس الفــــرق بــ ــب علــــى أســ ــل مــــا (تحســ ــاء االعتــــراف �أصــ ــة عــــن إلغــ ناتجــ
لألصـــــل) فـــــي ب�ـــــان الــــــر�ح أو الخســـــارة الموحـــــد والــــــدخل الشـــــامل اآلخـــــر فــــــي الســـــنة التـــــي یــــــتم فیهـــــا إلغـــــاء االعتــــــراف 

 �األصل.
 

 (تتمة)الس�اسات المحاسب�ة الهامة  .٣

 انخفاض ق�مة الموجودات غیر المال�ة 

أي انخفــــــاض فــــــي ق�متهــــــا عنــــــدما  تخضــــــع لالســــــتهالك أو اإلطفــــــاء لتحیــــــد یــــــتم مراجعــــــة الموجــــــودات غیــــــر المال�ــــــة التــــــي
ــار  ــة التــــي لــــ�س لهــــا أعمــ ــا الدفتر�ــــة. الموجــــودات غیــــر المال�ــ ــتم اســــترداد ق�متهــ ــه لــــن یــ �ســــتدل مــــن الظــــروف واألحــــداث �أنــ

االنخفـــــاض فـــــي ق�متهـــــا، أو �صـــــورة أكثـــــر تكـــــرارا إذا تبـــــین مـــــن  لتحدیـــــدمحــــددة ال تخضـــــع لإلطفـــــاء و�ـــــتم فحصـــــها ســـــنو�ا 
 ق�متها.روف �أنها قد تنخفض ییرات في الظاألحداث أو التغ

 
�عتــــرف �خســـــارة االنخفـــــاض فــــي الق�مـــــة عنـــــدما تتجــــاوز الق�مـــــة الدفتر�ـــــة ألصــــل مـــــا الق�مـــــة المقــــدر اســـــتردادها عـــــن هـــــذا 
األصـــــل. وتعـــــرف الق�مـــــة القابلـــــة لالســـــترداد ألصـــــل مـــــا �أنهـــــا الق�مـــــة العادلـــــة لألصـــــل مخصـــــوما منهـــــا تكـــــال�ف الب�ـــــع أو 

خفــــــاض الق�مــــــة، یــــــتم تجم�ــــــع الموجــــــودات ألدنــــــى المســــــتو�ات التــــــي إوألغــــــراض تقیــــــ�م  ق�متــــــه المســــــتخدمة أیهمــــــا أعلــــــى.
ینـــــتج عنهـــــا تـــــدفقات نقد�ــــــة واردة �مكـــــن تحدیـــــدها �شـــــكل منفصــــــل والتـــــي تعتبـــــر مســـــتقلة إلــــــى حـــــد �بیـــــر عـــــن التــــــدفقات 

 النقد�ة الواردة من الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات األخرى (وحدات تكو�ن النقد).
 

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳٤ 
 

ــائر  ــتثناء خســـ ــال�ف المعـــــامالت وأقســـــاط أو خصـــــومات أخـــــرى) �إســـ ــدة الفعلـــــي وتكـــ تشـــــكل جـــــزءًا ال یتجـــــزأ مـــــن معـــــدل الفائـــ
ة الـــــدین ، أو ، عنـــــد االقتضـــــاء ، فتـــــرة أقصـــــر ، إلـــــى الق�مـــــة الدفتر�ـــــة االئتمـــــان المتوقعـــــة ، مـــــن خـــــالل العمـــــر المتوقـــــع ألدا 

ــة   ــتراة أو ذات الق�مـــــة اإلئتمان�ـــــة المتدن�ـــ ــ�ة للموجـــــودات المال�ـــــة المشـــ ــد االعتـــــراف المبـــــدئي. �النســـ اإلجمال�ـــــة ألداة الـــــدین عنـــ
ــدر  ــتقبل�ة المقــــ ــة المســــ ــدفقات النقد�ــــ ــم التــــ ــّدل �خصــــ ــي المعــــ ــدة الفعلــــ ــدل الفائــــ ــاب معــــ ــتم إحتســــ ــائر ، یــــ ــي ذلــــــك خســــ ــا فــــ ة ، �مــــ

 اإلئتمان المتوقعة ، من التكلفة المطفأة ألداة الدین عند االعتراف المبدئي.
 

 التكلفة المطفأة وطر�قة معدل الفائدة الفعلي 
إن التكلفـــــــة المطفـــــــأة لألصـــــــل المـــــــالي هـــــــي المبلـــــــغ الـــــــذي یـــــــتم عنـــــــده ق�ـــــــاس األصـــــــل المـــــــالي عنـــــــد االعتـــــــراف المبـــــــدئي 

الم�ـــــالغ المســــتحقة الســـــداد، �اإلضـــــافة إلــــى اإلطفـــــاء المتـــــراكم �إســــتخدام طر�قـــــة معـــــدل الفائــــدة الفعلـــــي إلـــــى مطروحــــًا منـــــه 
ــة  ــة الدفتر�ـــــــة اإلجمال�ـــــ ــارة. إن الق�مـــــ ــدیل أي مخصـــــــص خســـــ ــتحقاق، مـــــــع تعـــــ ــغ المبـــــــدئي ومبلـــــــغ اإلســـــ ــین المبلـــــ الفـــــــرق بـــــ

 ة.لألصل المالي هي التكلفة المطفأة لألصل المالي قبل تعدیل أي مخصص خسار 
طر�قــــــة معــــــدل الفائــــــدة الفعلــــــي هــــــي طر�قــــــة إلحتســــــاب التكلفــــــة المطفــــــأة ألداة الــــــدین وتخصــــــ�ص إیــــــرادات الفوائــــــد خــــــالل 

 الفترة المعن�ة.
 
ــر  دامستخإب  التمو�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل راداتی إ تث�اإ میت   �التکلفة الحقاً  اھق�اس میت  لتيا نی دلا دواتأل لفعليا دةلفائ ا دلمع �قةطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الموجــــــودات �خــــــالف المال�ــــــة للموجــــــودات �النســــــ�ة. اآلخــــــرى  الشــــــامل الــــــدخل بنــــــود خــــــالل مــــــن العادلــــــة و�الق�مــــــة ةفأطلما

 الفائــــــدة معــــــدل تطبیــــــق خــــــالل مــــــن التمو�ــــــل إیــــــرادات احتســــــاب یــــــتم المتدن�ــــــة، اإلئتمان�ــــــة الق�مــــــة ذات أو المشــــــتراة  المال�ــــــة
 اإلئتمان�ــــــة ق�متهــــــا تــــــدنت التــــــي المال�ــــــة الموجــــــودات �إســــــتثناء المــــــالي، لألصــــــل اإلجمال�ــــــة الدفتر�ــــــة الق�مــــــة علــــــى الفعلــــــي
 مـــــن الفوائـــــد إیـــــرادات إث�ـــــات یـــــتم الحقــــًا، اإلئتمان�ـــــة ق�متهـــــا تـــــدنت التـــــي المال�ــــة للموجـــــودات �النســـــ�ة). أدنـــــاه(انظـــــر  الحقــــاً 
 فتـــــرات فـــــي اإلئتمـــــان، مخـــــاطر تحســـــنت إذا. المـــــالي لألصـــــل المطفـــــأة التكلفـــــة علـــــى الفعلـــــي الفائـــــدة معـــــدل تطبیـــــق خـــــالل

ــم �حیــــــث متدن�ــــــة، إئتمان�ــــــة ق�مــــــة ذات مال�ــــــة ألداة  الالحقــــــة، التقر�ــــــر ــد لــــ ــالي األصــــــل �عــــ ــتم فانــــــه متدن�ــــــة ق�مــــــة ذو المــــ  یــــ
 .المالي لألصل الدفتر�ة الق�مة إلجمالي الفعلي الفائدة معدل تطبیق طر�ق عن الفوائد �إیردات اإلعتراف

 
ــودات المال�ـــــة  ــ�ة للموجـــ ــة،�النســـ ــة اإلئتمان�ـــــة المتدن�ـــ ــتراة أو ذات الق�مـــ ــن  المشـــ ــل مـــ ــات إیـــــرادات التمو�ـــ ــة �إث�ـــ تقـــــوم المجموعـــ

ــدئي. ال  ــراف المبــ ــد اإلعتــ ــالي عنــ ــل المــ ــأة لألصــ ــة المطفــ ــى التكلفــ ــان علــ ــّدل لإلئتمــ ــي المعــ ــدة الفعلــ ــدل الفائــ ــق معــ خــــالل تطبیــ
ا �حیــــث لـــــم �عـــــد �عــــود اإلحتســـــاب إلــــى األســـــاس اإلجمــــالي حتـــــى إذ ا تحســــنت مخـــــاطر االئتمــــان للموجـــــودات المال�ــــة الحقـــــً

 األصل المالي ذو ق�مة إئتمان�ة متدن�ة.
 

ــع قصــــیرة األجــــل  ــد "ایــــرادات مــــن الودائــ ــي مدرجــــة فــــي بنــ ــة األر�ــــاح أو الخســــائر وهــ ــرادات التمو�ــــل فــــي قائمــ ــتم إث�ــــات إیــ یــ
 واالدخار".

 

 

 الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تتمة) .٣

 األدوات المال�ة 

 أدوات حقوق الملك�ة المصنفة �الق�مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرى 

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳٤ 
 

ــائر  ــتثناء خســـ ــال�ف المعـــــامالت وأقســـــاط أو خصـــــومات أخـــــرى) �إســـ ــدة الفعلـــــي وتكـــ تشـــــكل جـــــزءًا ال یتجـــــزأ مـــــن معـــــدل الفائـــ
ة الـــــدین ، أو ، عنـــــد االقتضـــــاء ، فتـــــرة أقصـــــر ، إلـــــى الق�مـــــة الدفتر�ـــــة االئتمـــــان المتوقعـــــة ، مـــــن خـــــالل العمـــــر المتوقـــــع ألدا 

ــة   ــتراة أو ذات الق�مـــــة اإلئتمان�ـــــة المتدن�ـــ ــ�ة للموجـــــودات المال�ـــــة المشـــ ــد االعتـــــراف المبـــــدئي. �النســـ اإلجمال�ـــــة ألداة الـــــدین عنـــ
ــدر  ــتقبل�ة المقــــ ــة المســــ ــدفقات النقد�ــــ ــم التــــ ــّدل �خصــــ ــي المعــــ ــدة الفعلــــ ــدل الفائــــ ــاب معــــ ــتم إحتســــ ــائر ، یــــ ــي ذلــــــك خســــ ــا فــــ ة ، �مــــ

 اإلئتمان المتوقعة ، من التكلفة المطفأة ألداة الدین عند االعتراف المبدئي.
 

 التكلفة المطفأة وطر�قة معدل الفائدة الفعلي 
إن التكلفـــــــة المطفـــــــأة لألصـــــــل المـــــــالي هـــــــي المبلـــــــغ الـــــــذي یـــــــتم عنـــــــده ق�ـــــــاس األصـــــــل المـــــــالي عنـــــــد االعتـــــــراف المبـــــــدئي 

الم�ـــــالغ المســــتحقة الســـــداد، �اإلضـــــافة إلــــى اإلطفـــــاء المتـــــراكم �إســــتخدام طر�قـــــة معـــــدل الفائــــدة الفعلـــــي إلـــــى مطروحــــًا منـــــه 
ــة  ــة الدفتر�ـــــــة اإلجمال�ـــــ ــارة. إن الق�مـــــ ــدیل أي مخصـــــــص خســـــ ــتحقاق، مـــــــع تعـــــ ــغ المبـــــــدئي ومبلـــــــغ اإلســـــ ــین المبلـــــ الفـــــــرق بـــــ

 ة.لألصل المالي هي التكلفة المطفأة لألصل المالي قبل تعدیل أي مخصص خسار 
طر�قــــــة معــــــدل الفائــــــدة الفعلــــــي هــــــي طر�قــــــة إلحتســــــاب التكلفــــــة المطفــــــأة ألداة الــــــدین وتخصــــــ�ص إیــــــرادات الفوائــــــد خــــــالل 

 الفترة المعن�ة.
 
ــر  دامستخإب  التمو�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل راداتی إ تث�اإ میت   �التکلفة الحقاً  اھق�اس میت  لتيا نی دلا دواتأل لفعليا دةلفائ ا دلمع �قةطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الموجــــــودات �خــــــالف المال�ــــــة للموجــــــودات �النســــــ�ة. اآلخــــــرى  الشــــــامل الــــــدخل بنــــــود خــــــالل مــــــن العادلــــــة و�الق�مــــــة ةفأطلما

 الفائــــــدة معــــــدل تطبیــــــق خــــــالل مــــــن التمو�ــــــل إیــــــرادات احتســــــاب یــــــتم المتدن�ــــــة، اإلئتمان�ــــــة الق�مــــــة ذات أو المشــــــتراة  المال�ــــــة
 اإلئتمان�ــــــة ق�متهــــــا تــــــدنت التــــــي المال�ــــــة الموجــــــودات �إســــــتثناء المــــــالي، لألصــــــل اإلجمال�ــــــة الدفتر�ــــــة الق�مــــــة علــــــى الفعلــــــي
 مـــــن الفوائـــــد إیـــــرادات إث�ـــــات یـــــتم الحقــــًا، اإلئتمان�ـــــة ق�متهـــــا تـــــدنت التـــــي المال�ــــة للموجـــــودات �النســـــ�ة). أدنـــــاه(انظـــــر  الحقــــاً 
 فتـــــرات فـــــي اإلئتمـــــان، مخـــــاطر تحســـــنت إذا. المـــــالي لألصـــــل المطفـــــأة التكلفـــــة علـــــى الفعلـــــي الفائـــــدة معـــــدل تطبیـــــق خـــــالل

ــم �حیــــــث متدن�ــــــة، إئتمان�ــــــة ق�مــــــة ذات مال�ــــــة ألداة  الالحقــــــة، التقر�ــــــر ــد لــــ ــالي األصــــــل �عــــ ــتم فانــــــه متدن�ــــــة ق�مــــــة ذو المــــ  یــــ
 .المالي لألصل الدفتر�ة الق�مة إلجمالي الفعلي الفائدة معدل تطبیق طر�ق عن الفوائد �إیردات اإلعتراف

 
ــودات المال�ـــــة  ــ�ة للموجـــ ــة،�النســـ ــة اإلئتمان�ـــــة المتدن�ـــ ــتراة أو ذات الق�مـــ ــن  المشـــ ــل مـــ ــات إیـــــرادات التمو�ـــ ــة �إث�ـــ تقـــــوم المجموعـــ

ــدئي. ال  ــراف المبــ ــد اإلعتــ ــالي عنــ ــل المــ ــأة لألصــ ــة المطفــ ــى التكلفــ ــان علــ ــّدل لإلئتمــ ــي المعــ ــدة الفعلــ ــدل الفائــ ــق معــ خــــالل تطبیــ
ا �حیــــث لـــــم �عـــــد �عــــود اإلحتســـــاب إلــــى األســـــاس اإلجمــــالي حتـــــى إذ ا تحســــنت مخـــــاطر االئتمــــان للموجـــــودات المال�ــــة الحقـــــً

 األصل المالي ذو ق�مة إئتمان�ة متدن�ة.
 

ــع قصــــیرة األجــــل  ــد "ایــــرادات مــــن الودائــ ــي مدرجــــة فــــي بنــ ــة األر�ــــاح أو الخســــائر وهــ ــرادات التمو�ــــل فــــي قائمــ ــتم إث�ــــات إیــ یــ
 واالدخار".

 

 

 الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تتمة) .٣

 األدوات المال�ة 

 أدوات حقوق الملك�ة المصنفة �الق�مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرى 

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳٥ 
 

عنـــــد االعتـــــراف المبـــــدئي، قـــــد تختـــــار المجموعــــــة �شـــــكل غیـــــر قابـــــل لإللغـــــاء (علــــــى أســـــاس حالـــــة �ـــــل أداة علـــــى حــــــدة) 
لشـــــــامل اآلخـــــــرى. �ســـــــمح بنـــــــود الـــــــدخل ا لتصـــــــن�ف اإلســـــــتثمارات فـــــــي أداة حقـــــــوق الملك�ـــــــة �الق�مـــــــة العادلـــــــة مـــــــن خـــــــال

ــه  ــتفظ �ــــ ــهم محــــ ــي األســــ ــتثمار فــــ ــان اإلســــ ــامل اآلخــــــرى إذا �ــــ ــدخل الشــــ ــود الــــ ــالل بنــــ ــن خــــ ــة مــــ ــة العادلــــ ــن�ف �الق�مــــ �التصــــ
 للمتاجرة أو إذا �ان المقابل المحتمل مدرج بواسطة المشتري عند إندماج األعمال.

 
 ق�اســـــــــها یـــــــــتم الحقـــــــــاً . المعاملـــــــــة تكـــــــــال�ف إلیهـــــــــا مضـــــــــافاً  لةدلعاا �القیمة لملک�ةا وق حق أدوات في راتالستثماا سق�ا میت 

ــة ــي التغییــــرات مــــن الناشــــئة والخســــائر األر�ــــاح مــــع العادلــــة �الق�مــ  اآلخــــر الشــــامل الــــدخل فــــي المدرجــــة العادلــــة الق�مــــة فــ
ــي ــتم والتــ ــا یــ ــي تجم�عهــ ــاطي فــ ــادة إحت�ــ ــ�م إعــ ــتثمارات تقیــ ــتم ال. إســ ــن�ف یــ ــاح تصــ ــائر أو األر�ــ ــة الخســ ــي المتراكمــ ــاح فــ  األر�ــ

 .المدورة األر�اح إلى تحو�لها یتم بل األسهم، إستثمارات ب�ع عند الخسائر أو
 

تـــــم إث�ـــــات توز�عـــــات األر�ـــــاح مـــــن هـــــذه اإلســـــتثمارات فـــــي أدوات حقـــــوق الملك�ـــــة، فـــــي األر�ـــــاح أو الخســـــائر وفقـــــًا للمع�ـــــار 
تكلفـــــة األســـــتثمار. تـــــم تضـــــمین توز�ـــــع  . مـــــالم تمثـــــل توز�عـــــات األر�ـــــاح إســـــترداد جـــــزء مـــــن٩الـــــدولي للتقـــــار�ر المال�ـــــة رقـــــم 
 أخرى" في ب�ان الر�ح أو الخسارة. –األر�اح ضمن "إیرادات تمو�ل 

 
 الموجودات المال�ة �الق�مة العادلة من خالل األر�اح أو الخسائر        

الموجودات المال�ة التي ال تفي �شروط الق�اس �التكلفة المطفأة أو �الق�مة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  
 :التحدید وجه على. رلخسائ ا أو ح�ار ألا لخال نم لةدلعاا �القیمةأعاله) یتم ق�اسها  ٣(إ�ضاح أ و

 مل ما ر،لخسائ أو ا ح�ار ألا لخال نم لةدلعاا �القیمة رات�إستثما لملک�ةا وق حقأدوات  في راتستثمااإل فتصن  •
ــامل االخـــــــــرى  لألعماا تجم�ع نع ناتجة ئةر اط م�الغأو  �ةر لشا متق ــة مـــــــــن خـــــــــالل بنـــــــــود دخـــــــــل الشـــــــ �الق�مـــــــــة العادلـــــــ

 ) عند االعتراف المبدئي أو األولي ٣(أنظر أعاله 

ــامل  • ــأة أو �الق�مــــــة العادلــــــة مــــــن خــــــالل بنــــــود الــــــدخل الشــــ أوراق الــــــدین التــــــي ال تفــــــي �شــــــروط الق�ــــــاس �التكلفــــــة المطفــــ
مــــــن خــــــالل األر�ــــــاح والخســــــائر. �اإلضــــــافة  ) یــــــتم تصــــــن�فها �الق�مــــــة العادلــــــةهعال" أ ٢" و "١ا�ضــــــاح " ظــــــرن األخــــــرى (ا

ــاییر الق�مـــــة العادلـــــة مـــــن خـــــالل  ــأة أو معـــ ــاییر التكلفـــــة المطفـــ ــن�ف أدوات الـــــدین التـــــي تفـــــي �معـــ إلـــــى ذلـــــك، �مكـــــن تصـــ
ــذا  ــان هــ ــائر عنــــد االعتــــراف األولــــي إذا �ــ ــًا للق�مــــة العادلــــة مــــن خــــالل األر�ــــاح والخســ ــامل األخــــرى وفقــ بنــــود الــــدخل الشــ

ل �شــــكل �بیــــر مــــن عــــدم االتســــاق فــــي معــــاییر الق�ــــاس أو االعتــــراف (مــــا �ســــمى "عــــدم مطا�قــــة التصــــن�ف یلغــــي أو �قلــــ 
ــا  ــة علیهــــ ــائر المترت�ــــ ــاح والخســــ ــراف �األر�ــــ ــات أو االعتــــ ــودات أو المطلو�ــــ ــاس الموجــــ ــن ق�ــــ ــأ عــــ ــذي ینشــــ ــا�ات") الــــ الحســــ

 الخسائر. على أسس مختلفة. لم تحدد الشر�ة أي أدوات دین وفقًا للق�مة العادلة من خالل االر�اح و 
 

 تدني ق�مة الموجودات المال�ة
تقـــــــوم الشـــــــر�ة بتكـــــــو�ن مخصـــــــص لخســـــــائر االئتمـــــــان المتوقعـــــــة مـــــــن اإلســـــــتثمارات فـــــــي أدوات الـــــــدین التـــــــي یـــــــتم ق�اســـــــها 
ــة  ــة، والــــــذمم التجار�ــــ ــامل األخــــــرى، اإل�جــــــارات المدینــــ ــة العادلــــــة مــــــن خــــــالل بنــــــود الــــــدخل الشــــ ــأة أو �الق�مــــ �التكلفــــــة المطفــــ

 في قعةو لمت ا نالئتماا رخسائ  م�الغ ثی دتح میت ات التعاقد�ــــــــــــة، و�ـــــــــــذلك عقــــــــــــود الضــــــــــــمان المــــــــــــالي. المدینـــــــــــة، والموجــــــــــــود
 .لمال�ةا داة لأل األولي اإلعتراف ذمن  نالئتماا طرمخا في راتلتغی ا سلتعک ر� ر تق ل� �خر تا
 

تقــــــوم المجموعــــــة دائمــــــًا �ــــــاإلعتراف �خســــــائر االئتمــــــان المتوقعــــــة علــــــى مــــــدى العمــــــر لإل�جــــــارات المدینــــــة والــــــذمم التجار�ــــــة 
المدینــــة والموجــــودات التعاقد�ــــة. یــــتم تقــــدیر خســــائر االئتمــــان المتوقعــــة علــــى هــــذه الموجــــودات المال�ــــة �اســــتخدام مصــــفوفة 

ــر�ة  ــان الشــــ ــارة ائتمــــ ــا�قة لخســــ ــرة الســــ ــى الخبــــ ــتند إلــــ ــاد�ة تســــ ــروف اإلقتصــــ ــدینین والظــــ ــة �المــــ ــل الخاصــــ ــع العوامــــ ــتالئم مــــ وتــــ

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالية الموحدة نايضاحات حول البيا
  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

26 
 

ــد فــــي تقــــديراتها علــــى النتــــائج الســــابقة مــــع بمعــــايير معينــــة لكــــل مــــن أنشــــطة المجموعــــ  ة وفقــــا لمــــا هــــو موضــــح أدنــــاه. وتعتمــ
 تفاق على حدة.وع العميل والمعاملة وتفاصيل كل إاألخذ في الحسبان ن 

 
 بيع منتجات الصلب

عتــــــراف بمبيعــــــات لصــــــلب والمنتجــــــات الثانويــــــة. يــــــتم اإلتقــــــوم المجموعــــــة بتصــــــنيع وبيــــــع مجموعــــــة متنوعــــــة مــــــن منتجــــــات ا
ذ وســـــعر ختيـــــار منـفــــ ويتمتـــــع العميـــــل بمطلـــــق الحريـــــة فـــــي إ دما تقـــــوم المجموعـــــة بتســـــليم المنتجـــــات إلـــــى العميـــــل،الســـــلع عـنــــ 

 لتزام غير مستوف بما يؤثر على قبول العميل للمنتجات.بيع المنتجات، وليس هناك إ
 
ــليم  ال ــتم التســ ــى ايــ ــائر إلــ ــادم والخســ ــاطر التقــ ــل مخــ ــدد وتحويــ ــع المحــ ــى الموقــ ــلع إلــ ــد شــــحن الســ ــاإال بعــ ــل، وإمــ ــل  لعميــ أن يقبــ

ــًا لعقــــــد البيــــــع مــــــع إ ــاء أحكــــــام القبــــــول أو أن يكــــــون لــــــدى المجموعــــــة دليــــــل موضــــــوعي علــــــى العميــــــل المنتجــــــات وفقــــ نقضــــ
 استيفاء جميع معايير القبول.

 
 
 
 )السياسات المحاسبية الهامة )تتمة  .3

 مساهمات في شركات زميلة وشركات مشروع مشترك )تتمة(

اإليـــــــرادات مـــــــن المبيعـــــــات علـــــــى أســـــــاس الســـــــعر المحـــــــدد فـــــــي عقـــــــود البيـــــــع، صـــــــافية مـــــــن خصـــــــومات ويـــــــتم قيـــــــاس 
ــتم اإلالمشــــــتريات بالجملــــــة التقديريــــــة والعوائــــــد ع ــد البيــــــع. يــــ ــومات نــــ ــالخبرة المتراكمــــــة لتقــــــدير وترتيــــــب الخصــــ ــتعانة بــــ ســــ

لمتوقعـــــة. ال يعـــــد أي والمـــــردودات. يـــــتم تقيـــــيم الخصـــــومات علـــــى مشـــــتريات الجملـــــة علـــــى أســـــاس المشـــــتريات الســـــنوية ا
 يوما. 90إلى  30عنصر من عناصر التمويل قائم حاليا ألن المبيعات تتم بفترة ائتمان لمدة تتراوح من 

 
ــاح  ــي اإليضــ ــين فــ ــو مبــ ــا هــ ــتيل )ش.م1كمــ ــر ســ ــركة قطــ ــتقبلي خ..، شــ ــاج المســ ــن اإلنتــ ــة مــ ــراء حصــ ــة شــ .ق( وقعــــت اتفاقيــ

متطلبــــــات اتفاقيــــــة شــــــراء حصــــــة مــــــن اإلنتــــــاج المســــــتقبلي  مــــــع منتجــــــات. يــــــتم تحديــــــد شــــــروط التســــــليم إلــــــى العمــــــالء فــــــي
ــا يتعلــــق باســــترداد المقابــــل  ــت هنــــاك شــــكوك جوهريــــة فيمــ ــتم االعتــــراف بــــأي ايــــرادات إذا كانــ ــة ببيــــع الصــــلب. ال يــ الخاصــ
المســــــتحق أو المرتجعــــــات المحتملــــــة مــــــن الســــــلع. ويــــــتم االعتــــــراف بــــــأي ذمــــــة مدينــــــة عنــــــد تســــــليم الســــــلع، ألن هــــــذه هــــــي 

 ية التي يكون فيها المقابل غير مشروط، ألنه يشترط فقط مرور الوقت قبل استحقاق الدفعة.النقطة الزمن 
 

 تكاليف اإلدارة والخدمات
ــإدارة أنشـــــطة  ــة بـــ ــا تتعلـــــق عمولـــــة الوكالـــ ــإدارة عمليـــــات إحـــــدى شـــــركاتها التابعـــــة، بينمـــ ــاليف اإلدارة والخـــــدمات بـــ تتعلـــــق تكـــ

االعتـــــراف بتكـــــاليف اإلدارة والخـــــدمات فـــــي الفتـــــرة المحاســـــبية التـــــي يـــــتم التســـــويق الخاصـــــة بـــــنفس الشـــــركة الزميلـــــة. يـــــتم 
 فيها تقديم الخدمات.

 
 2019يناير   1عقود اإليجار ، التي تنطبق قبل  

 عقود اإليجار 
 المجموعة كمستأجر

المجموعـــــة تقـــــوم المجموعـــــة بتقيـــــيم مـــــا إذا كـــــان العقـــــد أو يحتـــــوي العقـــــد علـــــى عقـــــد إيجـــــار ، عنـــــد بـــــدء العقـــــد. تعتـــــرف 
ــون فيهــــــا  ــي يكــــ ــات اإليجــــــار التــــ ــع ترتيبــــ ــا يتعلــــــق بجميــــ ــة فيمــــ ــات اإليجــــــار المقابلــــ ــتخدام والتزامــــ ــق فــــــي االســــ ــل الحــــ بأصــــ

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲٦ 
 

ــد فــــي تقــــدیراتها علــــى النتــــائج الســــا�قة مــــع �معــــاییر معینــــة لكــــل مــــن أنشــــطة المجموعــــ  ة وفقــــا لمــــا هــــو موضــــح أدنــــاه. وتعتمــ
 تفاق على حدة.وع العمیل والمعاملة وتفاصیل �ل إاألخذ في الحس�ان ن 

 
 ب�ع منتجات الصلب

عتــــــراف �مب�عــــــات لصــــــلب والمنتجــــــات الثانو�ــــــة. یــــــتم اإلتقــــــوم المجموعــــــة بتصــــــن�ع و��ــــــع مجموعــــــة متنوعــــــة مــــــن منتجــــــات ا
ذ وســـــعر خت�ـــــار منـفــــ و�تمتـــــع العمیـــــل �مطلـــــق الحر�ـــــة فـــــي إ دما تقـــــوم المجموعـــــة بتســـــل�م المنتجـــــات إلـــــى العمیـــــل،الســـــلع عـنــــ 

 لتزام غیر مستوف �ما یؤثر على قبول العمیل للمنتجات.ب�ع المنتجات، ول�س هناك إ
 
ــل�م  ال ــتم التســ ــى ایــ ــائر إلــ ــادم والخســ ــاطر التقــ ــل مخــ ــدد وتحو�ــ ــع المحــ ــى الموقــ ــلع إلــ ــحن الســ ــد شــ ــاإال �عــ ــل، و�مــ ــل  لعمیــ أن �قبــ

ــًا لعقــــــد الب�ــــــع مــــــع إ ــاء أحكــــــام القبــــــول أو أن �كــــــون لــــــدى المجموعــــــة دلیــــــل موضــــــوعي علــــــى العمیــــــل المنتجــــــات وفقــــ نقضــــ
 است�فاء جم�ع معاییر القبول.

 
 

 
 )الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تتمة  .٣

 مساهمات في شر�ات زمیلة وشر�ات مشروع مشترك (تتمة)

اإلیـــــــرادات مـــــــن المب�عـــــــات علـــــــى أســـــــاس الســـــــعر المحـــــــدد فـــــــي عقـــــــود الب�ـــــــع، صـــــــاف�ة مـــــــن خصـــــــومات و�ـــــــتم ق�ـــــــاس 
ــة التقدیر�ــــــة والعوائــــــد ع ــتر�ات �الجملــــ ــتم اإلالمشــــ ــد الب�ــــــع. یــــ ــومات نــــ ــة لتقــــــدیر وترتیــــــب الخصــــ ــالخبرة المتراكمــــ ــتعانة �ــــ ســــ

لمتوقعـــــة. ال �عـــــد أي والمـــــردودات. یـــــتم تقیـــــ�م الخصـــــومات علـــــى مشـــــتر�ات الجملـــــة علـــــى أســـــاس المشـــــتر�ات الســـــنو�ة ا
 یوما. ٩٠إلى  ٣٠عنصر من عناصر التمو�ل قائم حال�ا ألن المب�عات تتم �فترة ائتمان لمدة تتراوح من 

 
ــاح  ــي اإل�ضــ ــین فــ ــو مبــ ــا هــ ــتیل (ش.م١كمــ ــر ســ ــر�ة قطــ ــتقبلي خ..، شــ ــاج المســ ــن اإلنتــ ــة مــ ــراء حصــ ــة شــ .ق) وقعــــت اتفاق�ــ

متطل�ــــــات اتفاق�ــــــة شــــــراء حصــــــة مــــــن اإلنتــــــاج المســــــتقبلي  مــــــع منتجــــــات. یــــــتم تحدیــــــد شــــــروط التســــــل�م إلــــــى العمــــــالء فــــــي
ــا یتعلــــق �اســــترداد المقابــــل  ــت هنــــاك شــــكوك جوهر�ــــة ف�مــ ــتم االعتــــراف �ــــأي ایــــرادات إذا �انــ ــة بب�ــــع الصــــلب. ال یــ الخاصــ
المســــــتحق أو المرتجعــــــات المحتملــــــة مــــــن الســــــلع. و�ــــــتم االعتــــــراف �ــــــأي ذمــــــة مدینــــــة عنــــــد تســــــل�م الســــــلع، ألن هــــــذه هــــــي 

 �ة التي �كون فیها المقابل غیر مشروط، ألنه �شترط فقط مرور الوقت قبل استحقاق الدفعة.النقطة الزمن 
 

 تكال�ف اإلدارة والخدمات
ــإدارة أنشـــــطة  ــة �ـــ ــا تتعلـــــق عمولـــــة الو�الـــ ــإدارة عمل�ـــــات إحـــــدى شـــــر�اتها التا�عـــــة، بینمـــ ــال�ف اإلدارة والخـــــدمات �ـــ تتعلـــــق تكـــ

االعتـــــراف بتكـــــال�ف اإلدارة والخـــــدمات فـــــي الفتـــــرة المحاســـــب�ة التـــــي یـــــتم التســـــو�ق الخاصـــــة بـــــنفس الشـــــر�ة الزمیلـــــة. یـــــتم 
 فیها تقد�م الخدمات.

 
 ٢٠١٩ینایر   ١عقود اإل�جار ، التي تنطبق قبل  

ذ  تئ �  عقمخ ئأل

 المجموعة �مستأجر
المجموعـــــة تقـــــوم المجموعـــــة بتقیـــــ�م مـــــا إذا �ـــــان العقـــــد أو �حتـــــوي العقـــــد علـــــى عقـــــد إ�جـــــار ، عنـــــد بـــــدء العقـــــد. تعتـــــرف 

ــون فیهــــــا  ــي �كــــ ــات اإل�جــــــار التــــ ــع ترتی�ــــ ــا یتعلــــــق �جم�ــــ ــة ف�مــــ ــات اإل�جــــــار المقابلــــ ــتخدام والتزامــــ ــق فــــــي االســــ ــل الحــــ �أصــــ

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۷ 
 

ــدتها  ــار مــ ــود إ�جــ ــا عقــ ــة علــــى أنهــ فــ ــل (المعرَّ ــیرة األجــ ــار قصــ ــود اإل�جــ ــتثناء عقــ ــتأجر ، �اســ ــود  ١٢المســ ــل) وعقــ ــهرًا أو أقــ شــ
لهــــــذه العقــــــود ، تــــــدرك المجموعــــــة مــــــدفوعات اإل�جــــــار �مصــــــروفات اإل�جــــــار األصــــــول ذات الق�مــــــة المنخفضــــــة. �النســــــ�ة 

ــم �كــــن أســــاس منــــتظم آخــــر أكثــــر تمثــــیال للــــنمط  ــار مــــا لــ تشــــغیل علــــى أســــاس القســــط الثابــــت علــــى مــــدى فتــــرة عقــــد اإل�جــ
 الزمني الذي یتم ف�ه استهالك الفوائد االقتصاد�ة من األصول المؤجرة.

 
ــدئً�ا �الق�مــــة  ــار مبــ ــزام اإل�جــ ــتم ق�ــــاس التــ ــومة یــ ــار�خ البــــدء ، مخصــ ــا فــــي تــ ــتم دفعهــ ــم یــ ــار التــــي لــ ــة لمــــدفوعات اإل�جــ الحال�ــ

ــتخدم المجموعــــة  ــهولة ، تســ ــدل �ســ ــذا المعــ ــان تحدیــــد هــ ــن �اإلمكــ ــم �كــ ــار. إذا لــ ــي عقــــد اإل�جــ ــمني فــ ــعر الضــ ــتخدام الســ �اســ
 معدل االقتراض اإلضافي.

 
 یتم تقد�م التزام اإل�جار �بند منفصل في ب�ان المر�ز المالي.

 
ا عـــــن طر�ـــــق ز�ـــــادة الق�مـــــة الدفتر�ـــــة لعكـــــس الفائـــــدة علـــــى التزامـــــات اإل�جـــــار (�اســـــتخدام یـــــتم ق �ـــــاس التـــــزام اإل�جـــــار الحقـــــً

 طر�قة الفائدة الفعل�ة) وعن طر�ق تخف�ض الق�مة الدفتر�ة لتعكس مدفوعات اإل�جار التي تم إجراؤها.
 

 حق إستخدام الموجودات ذي الصلة) �لما:تقوم المجموعة �إعادة ق�اس التزام اإل�جار (و�جراء تعدیل مماثل ل
 

 سق�ا دةعاإ  میت  لحالةا ھــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه فيو  ، راءلشا رخ�ا سةر مما متقیی  في رتغیی  كناھ أو رإلیجاا دةم رتغیی  مت أ)  
 .المراجع ملخصا دلمع دام�استخ راجعةلما رإلیجاا تعاو فدم مخص ق� طر  نع رلتأجی ا ل�ةؤو مس

ب) تتغیــــــــر مــــــــدفوعات اإل�جــــــــار �ســــــــبب التغییــــــــرات فــــــــي مؤشــــــــر أو معــــــــدل أو تغییــــــــر فــــــــي المــــــــدفوعات المتوقعــــــــة 
�موجــــــب ق�مــــــة الخــــــردة المت�ق�ــــــة ، وفــــــي هــــــذه الحــــــاالت یــــــتم إعــــــادة ق�ــــــاس التــــــزام اإل�جــــــار عــــــن طر�ــــــق خصــــــم 

ــم تتغیــــــر مــــــدفوعات اإل�جــــــار �  ــدل الخصــــــم األولــــــي (مــــــا لــــ ــدفوعات اإل�جــــــار المراجعــــــة �اســــــتخدام معــــ ســــــبب مــــ
 التغییر في سعر الفائدة العائم ، وفي هذه الحالة یتم استخدام معدل الخصم المعدل). 

ج) یــــتم تعــــدیل عقــــد اإل�جـــــار وال یــــتم حســــاب تعــــدیل عقـــــد اإل�جــــار �عقــــد إ�جــــار منفصـــــل ، وفــــي هــــذه الحالــــة یـــــتم 
 �استخدام معدل خصم مراجع.إعادة ق�اس التزام اإل�جار عن طر�ق خصم مدفوعات اإل�جار المراجعة 

 

 لم تقم المجموعة �إجراء أي تعدیالت من هذا القبیل خالل الفترة الحال�ة.

 

 
 الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تتمة) .٣

 (تتمة)  ٢٠١٩ینایر   ١عقود اإل�جار ، التي تنطبق قبل  
ب)عقمخ  تئذ (ةئص �  ئأل

مــدة اإل�جــار والعمــر اإلنتــاجي لألصــل األساســي. إذا �ــان عقــد یتم إســتهالك أصــول حــق االســتخدام علــى مــدى فتــرة أقصــر مــن 
اإل�جــار ینقــل ملك�ــة األصــل األساســي أو تكلفــة حــق اســتخدام األصــل �عكــس أن المجموعــة تتوقــع ممارســة خ�ــار الشــراء ، فــإن 

ك فــي تــار�خ بــدء ق�مة حق االستخدام ذات الصلة یتم إستهالكها علــى مــدى العمــر اإلنتــاجي لألصــل األساســي. . یبــدأ االســتهال
 عقد اإل�جار.

 

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۸ 
 

  أصل الحق في اإلستخدام �عرض ببند منفصل في ب�ان المر�ز المالي.
 

رقم  لتحدید ما إذا �ان أحد أصــول حــق االســتخدام قــد انخفضــت ق�متــه وحســا�ات  ٣٦تطبق المجموعة مع�ار المحاس�ة الدولي 
 لكات و اآلالت والمعدات".خسارة انخفاض الق�مة المحددة �ما هو موضح في س�اسة "الممت 

 
ال یــتم تضــمین اإل�جــارات المتغیــرة التــي ال تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل فــي ق�ــاس التــزام اإل�جــار وأصــل حــق االســتخدام. یــتم  

إدراج المــدفوعات ذات الصــلة �مصــروف فــي الفتــرة التــي �حــدث فیهــا الحــدث أو الشــرط الــذي یــؤدي إلــى هــذه المــدفوعات و�ــتم 
 "نفقات أخرى" في ب�ان الر�ح أو الخسارة. تضمینها في بند

 
للمســتأجر �عــدم فصــل المكونــات غیــر المــؤجرة ، و�ــدًال مــن ذلــك  ١٦كوسیلة عمل�ة ، �سمح المع�ار الــدولي للتقــار�ر المال�ــة رقــم 

 العمل�ة.حساب أي عقد إ�جار ومكونات غیر اإل�جار المرت�طة �ه �ترتیب واحد. لم تستخدم المجموعة هذه الطر�قة 

 

 .٢٠١٩ینایر  ١و الذي ینطبق على الفترات ما قبل  ١٧عقود اإل�جار ضمن مع�ار المحاس�ة الدولي رقم 
یتم تصن�ف عقود اإل�جار �عقود إ�جار تمو�لي عندما تنقل شروط عقد اإل�جــار �ــل مخــاطر ومزا�ــا الملك�ــة إلــى المســتأجر. یــتم 

 اإ�جار تشغیل�ة.تصن�ف جم�ع عقود اإل�جار األخرى �عقود 
 

 الشر�ة �مستأجر
یتم االعتراف �الم�الغ المستحقة من المستأجر�ن �موجب عقود اإل�جــار التمــو�لي �ــذمم مدینــة �مبلــغ صــافي اســتثمار الشــر�ة فــي 
عقــود اإل�جــار. یــتم تخصــ�ص إیــرادات عقــود التــأجیر التمــو�لي للفتــرات المحاســب�ة لــتعكس معــدل عائــد دوري ثابــت علــى صــافي 

 مارات الشر�ة القائمة ف�ما یتعلق �عقود اإل�جار.استث 
 

یتم االعتراف �إیرادات التأجیر من عقود اإل�جار التشغیل�ة على أساس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد اإل�جــار ذي الصــلة. 
لألصــل المــؤجر و�ــتم تضــاف التكــال�ف الم�اشــرة األول�ــة المتكبــدة فــي التفــاوض وترتیــب عقــد إ�جــار تشــغیلي إلــى الق�مــة الدفتر�ــة 

 االعتراف بها على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإل�جار.
 

 الشر�ة �مؤجر
عتــراف مبــدئً�ا �ــالموجودات المحــتفظ بهــا �موجــب عقــود إ�جــار تمــو�لي �موجــودات للشــر�ة �ق�متهــا العادلــة عنــد بــدء عقــد یــتم اال

ار ، إن �ان أقــل. یــتم إدراج االلتــزام المقابــل للمــؤجر فــي ب�ــان المر�ــز اإل�جار ، أو �الق�مة الحال�ة للحد األدنى لمدفوعات اإل�ج
 المالي �التزام إ�جار تمو�لي.

 
تقســم مــدفوعات اإل�جــار بــین مصــار�ف التمو�ــل وتخفــ�ض التــزام اإل�جــار لتحقیــق معــدل فائــدة ثابــت علــى الرصــید المت�قــي مــن 

ر�ح أو الخسارة ، ما لم یتم عزوها م�اشرة إلــى الموجــودات المؤهلــة ، وفــي االلتزام. یتم االعتراف بنفقات التمو�ل على الفور في ال
هذه الحالة یتم رسملتها وفًقا للس�اسة العامة للشر�ة �شأن تكال�ف االقتراض. یتم االعتراف �اإل�جارات الطارئــة �مصــروفات فــي 

 الفترات التي یتم تكبدها فیها.
 

مصــروف علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإل�جــار ، إال إذا �ــان أســاس یتم االعتراف �مدفوعات اإل�جار التشــغیلي �
منــتظم آخــر أكثــر تمثــیال للــنمط الزمنــي الــذي یــتم ف�ــه اســتهالك الفوائــد االقتصــاد�ة مــن األصــل المــؤجر. یــتم إث�ــات اإل�جــارات 

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۳ 
 

یــــتم اإلعتــــراف �ـــــالموجودات والمطلو�ــــات المال�ــــة فـــــي ب�ــــان المر�ــــز المـــــالي للمجموعــــة عنــــدما تصـــــ�ح المجموعــــة طـــــرف 
 في المخصصات التعاقد�ة لهذه األدوات.

 
�الق�مـــــــــة العادلـــــــــة. تكـــــــــال�ف العمل�ـــــــــات المرت�طـــــــــة م�اشـــــــــرة یـــــــــتم الق�ـــــــــاس المبـــــــــدئي للموجـــــــــودات والمطلو�ـــــــــات المال�ـــــــــة 

ــة  ــات المال�ــــ ــة والمطلو�ــــ ــودات المال�ــــ ــة (�خــــــالف الموجــــ ــات المال�ــــ ــة والمطلو�ــــ ــودات المال�ــــ ــدار الموجــــ ــتحواز أو �إصــــ �اإلســــ
�الق�مـــــــة العادلـــــــة خـــــــالل الـــــــر�ح والخســـــــارة) یـــــــتم إضـــــــافتها أو خصـــــــمها مـــــــن الق�مـــــــة العادلـــــــة مـــــــن الموجـــــــودات المال�ـــــــة 

ات المال�ـــــــة عنـــــــد االعتـــــــراف المبـــــــدئي. تكـــــــال�ف العمل�ـــــــات المرت�طـــــــة م�اشـــــــرة �اإلســـــــتحواز علـــــــى الموجـــــــودات والمطلوـ�ــــــ 
ــر�ح  ــا م�اشــــــرة فــــــي الــــ ــتم االعتــــــراف بهــــ ــائر یــــ ــة مــــــن خــــــالل األر�ــــــاح والخســــ المال�ــــــة والمطلو�ــــــات المال�ــــــة �الق�مــــــة العادلــــ

 والخسارة.
 

 الموجودات المال�ة

جم�ـــــع مشـــــتر�ات ومب�عــــــات الموجـــــودات المال�ــــــة التـــــي تـــــتم �شــــــكل اعت�ـــــادي یــــــتم االعتـــــراف بهـــــا و�لغــــــاء اإلعتـــــراف بهــــــا 
علـــــــى أســـــــاس تـــــــار�خ التـــــــدوال. المشـــــــتر�ات والمب�عـــــــات التـــــــي تـــــــتم �شـــــــكل اعت�ـــــــادي هـــــــي مشـــــــتر�ات ومب�عـــــــات تتطلـــــــب 

 مختصة في السوق. توصیل الموجودات المال�ة خالل الوقت المقدر لإلصدار من خالل السلطة ال
 

جم�ـــــع الموجـــــودات المال�ـــــة المعتـــــرف بهـــــا تقـــــاس الحقـــــا �شـــــكل �امـــــل إمـــــا �التكلفـــــة المطفـــــأة أو الق�مـــــة العادلـــــة و�حســـــب 
 تصن�ف الموجودات المال�ة. 

 الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تتمة) .٣

 (تتمة) الموجودات المال�ة

 تصنی�ف الموجودات المال�ة 
 ادوات الدین التي تنطبق علیها الشروط التال�ة یتم ق�اسها الحقًا �التكلفة المطفأة: 

الموجودات المال�ة المحتفظ بها من خالل نموذج األعمال الذي �كون الغرض منه االحتفاظ �الموجودات المال�ة  •
 للحصول على التدفقات النقد�ة التعاقد�ة و  

للموجودات المال�ة تظهر بتوار�خ محدد للتدفقات النقد�ة التي هي مدفوعات على أصل المبلغ وفائدة الشروط التعاقد�ة  •
 على أصل المبلغ المت�قي.

 
 أدوات الدین التال�ة یتم ق�اسها الحقًا �الق�مة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر: 

كون الغرض منه �ل من حصل على التدفقات النقد�ة الموجودات المال�ة المحتفظ بها من خالل نموذج األعمال الذي �  •
 التعاقد�ة و��ع هذه الموجودات المال�ة،و  

الشروط التعاقد�ة للموجودات المال�ة تظهر بتوار�خ محدد للتدفقات النقد�ة التي هي مدفوعات على أصل المبلغ المت�قي  •
 األصلي القائم.

 
 س الحقًا �الق�مة العادلة من خالل األر�اح أو الخسائر. �شكل تلقائي، جم�ع الموجودات المال�ة األخرى تقا

ــ�ة للموجـــــودات المال�ـــــة �خـــــالف الموجـــــودات المال�ـــــة المشـــــتراة أو ذات الق�مـــــة اإلئتمان�ـــــة المتدن�ـــــة (مثـــــل الموجـــــودات  �النســـ
�قــــــوم �شــــــكل التــــــي تــــــدنت ق�متهــــــا اإلئتمان�ــــــة عنــــــد االعتــــــرف المبــــــدئي) ، فــــــإن معــــــدل الفائــــــدة الفعلــــــي هــــــو المعــــــدل الــــــذي 

منضـــــ�ط �خصـــــم المقبوضــــــات النقد�ـــــة المســــــتقبل�ة المقـــــدرة (�مــــــا فـــــي ذلـــــك جم�ــــــع الرســـــوم والنقــــــاط المدفوعـــــة أو المســــــتلمة 
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ــه  ــاح ف�ــــ ــذي یتــــ ــدر الــــ ــى القــــ ــل إلــــ ــ�قا �أصــــ ــة مســــ ــتراكات المدفوعــــ ــراف �االشــــ ــتم االعتــــ ــتحقاقها. یــــ ــد اســــ ــوظفین عنــــ المــــ
 االسترداد النقدي أو خفض المدفوعات المستقبل�ة.

 المنافع المحددة )ب
 

المحــــددة هــــي خطــــة معاشــــات وال تعــــد الئحـــــة اشــــتراكات محــــددة. ووفقــــا لقــــانون العمــــل القطــــري رقـــــم المنــــافع 
، تقـــــوم الشـــــر�ة �ســـــداد م�ـــــالغ للمـــــوظفین غیـــــر القطـــــر�ین عنـــــد تقاعـــــدهم عـــــادة علـــــى أســـــاس ٢٠٠٤لســـــنة  ١٤

 عامل واحد أو أكثر مثل العمر وعدد سنوات الخدمة والراتب.
 

الزمیلـــــــة الموجـــــــودة خـــــــارج دولـــــــة قطـــــــر، تقـــــــوم المجموعـــــــة بتطبیـــــــق القـــــــوانین  �النســـــــ�ة للشـــــــر�ات التا�عـــــــة والشـــــــر�ات
 والتنظ�مات المعمول بها في تلك البلدان.

 
�مثـــــل االلتـــــزام المعتـــــرف �ـــــه فـــــي ب�ـــــان المر�ـــــز المـــــالي الموحـــــد ف�مـــــا یتعلـــــق �مكافـــــأة نها�ـــــة الخدمـــــة للمـــــوظَّفین        

نها�ــــــة فتــــــرة التقر�ــــــر المــــــالي. و�ــــــتم احتســــــاب التــــــزام المنــــــافع المحــــــددة الق�مــــــة الحال�ــــــة اللتــــــزام المنــــــافع المحــــــددة فــــــي 
 سنو�ا من قبل اإلدارة �استخدام طر�قة وحدة االئتمان المتوقعة.

 
یــــــتم تحدیــــــد الق�مــــــة الحال�ــــــة اللتزامــــــات المنــــــافع المحــــــددة عــــــن طر�ــــــق خصــــــم التــــــدفقات النقد�ــــــة الخارجــــــة المســــــتقبل�ة 

ســـــندات الشـــــر�ات عال�ـــــة الجـــــودة والمقومـــــة �العملـــــة التـــــي ُتســـــدد بهـــــا المنـــــافع  المقـــــدرة و�اســـــتخدام معـــــدل الفائـــــدة علـــــى
والتــــي لهـــــا آجـــــال تقـــــارب آجـــــال تلــــك االلتزامـــــات. وفـــــي حـــــال عـــــدم وجـــــود ســــوق واســـــعة لهـــــذه الســـــندات، یـــــتم تطبیـــــق 

 أسعار سوق السندات الحكوم�ة.
 

یـــــــرات الســـــــا�قة فـــــــي االفتراضـــــــات یـــــــتم االعتـــــــراف �مكاســـــــب وخســـــــائر إعـــــــادة الق�ـــــــاس الناتجـــــــة عـــــــن التســـــــو�ات والتغی 
ــتم  ــرى. و�ــ ــامل األخــ ــدخل الشــ ــود الــ ــي بنــ ــرة فــ ــا وم�اشــ ــدثت فیهــ ــي حــ ــرة التــ ــي الفتــ ــة، فــ ــال �انــــت ماد�ــ ــي حــ ــة، فــ االكتوار�ــ
ــد، إن  ــالي الموحــ ــز المــ ــان المر�ــ ــد وفــــي ب�ــ ــي حقــــوق الملك�ــــة الموحــ ــان التغیــــرات فــ ــاح المــــدورة فــــي ب�ــ ــا فــــي األر�ــ إدراجهــ

 وجدت.
 

          
 
 
 الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تتمة) .٣

 منافع الموظفین

 منافع أخرى قصیرة األجل للموظفین
یتم ق�اس االلتزامات عن منافع الموظفین قصیرة األجل على أساس غیر مخصوم و�تم إدراجها �المصروفات عند تقد�م 

�موجب مكافآت نقد�ة قصیرة األجل إذا �ان لدى الخدمة ذات الصلة. و�تم االعتراف �االلتزام عن المبلغ المتوقع سداده 
المجموعة التزام قانوني أو استداللي حالي �سداد هذا المبلغ نت�جة للخدمة السا�قة للموظف وأن �كون �اإلمكان ق�اس 

 هذا االلتزام �شكل �عتمد عل�ه.
 

 المخصصات               
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التزام قانوني أو ضمني حالي نت�جة ألحداث سا�قة، و�كون من ُتحتسب المخصصات عندما یترتب على المجموعة 
المحتمل أن �قتضي األمر خروج موارد لتسو�ة االلتزام، و�كون مبلغ االلتزام قد تم تقدیره على نحو موثوق �ه. وال یتم 

 االعتراف �المخصصات المتعلقة �خسائر التشغیل المستقبل�ة.
 

االلتزامات المماثلة، یتم تحدید احتمال الحاجة إلى تدفقات نقد�ة خارجة في التسو�ة �مراعاة فئة وفي حالة وجود عدد من 
االلتزامات �كل. و�تم االعتراف �المخصص حتى و�ن �ان هناك احتمال ضئیل �إجراء تدفق خارجي ف�ما یتعلق �أي بند 

 مدرج في نفس فئة االلتزامات. 
 

نفقات المتوقعة لسداد التعهد �استخدام معدل قبل خصم الضر��ة والذي �عكس التقدیر تقاس المخصصات �الق�مة الحال�ة لل
السوقي للق�مة الزمن�ة للنقود والمخاطر المرت�طة �التعهد. و�تم االعتراف �الز�ادة في المخصص التي تنشأ �سبب مرور 

 الوقت �مصروفات 
 

 شتراكات الصندوق االجتماعي 
 

من صافي الر�ح المعدل الموحد للسنة في صندوق دعم األنشطة الر�اض�ة   ٪٢.٥اشتراكات تعادل تقوم المجموعة �سداد 
والثقاف�ة واالجتماع�ة والخیر�ة. و�تم عرض ذلك في ب�ان التغیرات في حقوق الملك�ة �مبلغ مخصص من الر�ح وفقا للقانون 

 .٢٠٠٨لسنة  ١٣رقم 
 

 توز�عات األر�اح            
 

االعتراف �مطلو�ات توز�عات األر�اح لمبلغ توز�عات األر�اح المعلنة، والتي تم التصر�ح بها �شكل مناسب ولم تعد یتم 
تخضع لتقدیر المجموعة، في أو قبل نها�ة فترة التقر�ر ولكن ال یتم توز�عها في نها�ة فترة التقر�ر. یتم االعتراف �مطلو�ات  

�اح المدورة في ب�ان التغیرات في حقوق الملك�ة الموحد، مع عرض أي م�الغ غیر توز�ع األر�اح �تحمیل م�اشر على األر 
 مسددة ضمن ذمم دائنة تجار�ة وأخرى في ب�ان المر�ز المالي الموحد.

 
 بنود االستثنائ�ة ال           

األمر وذلك من أجل فهم األداء  یتم اإلفصاح عن البنود االستثنائ�ة �شكل منفصل في الب�انات المال�ة الموحدة إذا اقتضى 
المالي للمجموعة �شكل أفضل. وهي تمثل بنودا ماد�ة للدخل أو المصروف والتي تم عرضها �شكل منفصل نت�جة لما تمثله 

 طب�عتها أو ق�متها من أهم�ة.
 

 السهم  العائد على
 �قسمة:یتم حساب العائد األساسي على السهم الواحد 

 لمالكي المجموعة العادیینالر�ح أو الخسارة المنسوب  •
على المتوسط المرجح لعدد األسهم العاد�ة القائمة خالل السنة المال�ة، المعدلة لبنود المكافآت في األسهم العاد�ة الصادرة   •

 خالل السنة و�است�عاد أسهم الخز�نة.
 

عت�ار السهم األساس�ة لتأخذ في عین اإل ةلعائد على ر�ح� ر�ح األرقام المستخدمة في ا العائد على السهم المخفف هو 
 تأثیرات األسهم العاد�ة المحتملة المخففة. 

 

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۲ 
 

 أحداث �عد تار�خ التقر�ر 
الذي یتم ف�ه إعتماد و�صدار الب�انات  یتم تعدیل الب�انات المال�ة الموحدة لتعكس األحداث الواقعة بین تار�خ التقر�ر والتار�خ

المال�ة الموحدة، �شرط تقد�م دلیل على أن األوضاع �انت قائمة في تار�خ التقر�ر. یتم اإلفصاح عن أ�ة أحداث غیر معّدلة 
 الحقة لنها�ة السنة في الب�انات المال�ة الموحدة عندما �كون لها أثر جوهري.

 
 ادر األساس�ة لتقدیر الشك التقدیرات المحاسب�ة الهامة والمص  . ٤

 التقدیرات واألحكام الهامة 

ــام   ــام �أحكــــ ــن اإلدارة الق�ــــ ــب مــــ ــة یتطلــــ ــار�ر المال�ــــ ــة للتقــــ ــاییر الدول�ــــ ــًا للمعــــ ــدة وفقــــ ــة الموحــــ ــات المال�ــــ ــداد الب�انــــ ــدیراتإن إعــــ   وتقــــ
و�فتراضـــــــــات تـــــــــؤثر علـــــــــى تطبیـــــــــق الس�اســـــــــات المحاســــــــــب�ة وم�ـــــــــالغ الموجـــــــــودات والمطلو�ـــــــــات واإلیـــــــــرادات والمصــــــــــروفات  

تظهـــــــر أحـــــــداث مســـــــتقبل�ة والتـــــــي قـــــــد تـــــــؤدي إلـــــــى أخـــــــتالف  واإلفصـــــــاحات عـــــــن الموجـــــــودات والمطلو�ـــــــات المحتملـــــــة. قـــــــد  
اإلفتراضــــــات التــــــي تــــــم إســــــتخدامها للوصــــــول إلــــــى التقــــــدیرات. تــــــنعكس آثــــــار أي تغییــــــر فــــــي التقــــــدیرات فــــــي الب�انــــــات المال�ــــــة  

 الموحدة حیثما تص�ح قابلة للتحدید �شكل معقول. 
 

ــتند إلــــى   ــام والتقــــدیرات �صــــورة دور�ــــة، وتســ ــ�م األحكــ ــا فــــي ذلــــك توقعــــات األحــــداث  یــــتم تقیــ الخبــــرة التار�خ�ــــة وعوامــــل أخــــرى، �مــ
 المستقبل�ة التي �عتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروف. 

 
 األحكام الهامة 

ــن تلــــــك التــــــى  ــام التال�ــــــة �غــــــض النظــــــر عــــ ــة، قامــــــت اإلدارة �إتخــــــاذ األحكــــ ــات المحاســــــب�ة للمجموعــــ ــد تطبیــــــق الس�اســــ عنــــ
 لى الم�الغ المدرجة في الب�انات المال�ة الموحدة:تتضمن تقدیرات والتى لها أثر جوهري ع

 اإلعتراف �اإلیرادت
تأخــــذ اإلدارة فــــي إعت�ارهــــا اإلعتــــراف �ــــاإلیرادات �مــــرور الوقــــت إذا تحققــــت إحــــدى الخصــــائص التال�ــــة، أمــــا �خــــالف ذلـــــك 

 في نقطة زمن�ة محددة:  اتفیتم اإلعتراف �اإلیراد

 المجموعة و�ستخدمها في نفس الوقت الذي تقدم ف�ه؛�ستلم العمیل المنفعة المقدمة من  )أ
ــك  )ب  ــز تلــــ ــق او تعز�ــــ ــتم خلــــ ــدها یــــ ــل عنــــ ــا العمیــــ ــتحكم بهــــ ــي یــــ ــودات التــــ ــزز الموجــــ ــق او�عــــ ــة �خلــــ ــان أداء المجموعــــ إذا �ــــ

 الموجودات. 
ــأة حـــــــق ملـــــــزم  )ج ــة �النســـــــ�ة للمنشـــــــأة وللمنشـــــ ــا إســـــــتخدامات بدیلـــــ ــى خلـــــــق موجـــــــودات لهـــــ ــؤدي أداء المجموعـــــــة إلـــــ ال یـــــ

 ابل العمل المؤدى حتى تلك اللحظة.  للحصول على مق
 

 االحكام المتعلقة  بتحدید الوفاء �التزامات 
ا �ـــــــاإلیرادات �مــــــــرور الوقــــــــت أثنـــــــاء ق�امهــــــــا بنقــــــــل مســـــــتمر للســــــــ�طرة علــــــــى الســــــــلع أو  تعتـــــــرف المجموعــــــــة عمومــــــــً
الخـــــدمات إلــــــى العمــــــالء. نظــــــًرا ألن العمــــــالء یتلقــــــون و�ســــــتهلكون فــــــي الوقــــــت نفســــــه المنــــــافع المقدمــــــة لهــــــم وأن عمل�ــــــة 

ا االعتـــــراف �ـــــاإلیرادات بنـــــاًء  �ـــــل التـــــزام علــــى مـــــدى نقـــــل و إكمــــال نقـــــل  نقــــل الســـــ�طرة تـــــتم �مــــرور الوقـــــت ، یـــــتم أ�ضــــً
ــذه ، أداء ــة ق�ـــــــاس أوامـــــــر الشـــــــراء هـــــ ــددنا طر�قـــــ ــار. عنـــــــدما حـــــ ــلع والخـــــــدمات   اخـــــــذنا �عـــــــین االعت�ـــــ ــذه الســـــ طب�عـــــــة هـــــ

 �اإلضافة إلى طب�عة أدائها.
 

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۰ 
 

ــه  ــاح ف�ــــ ــذي یتــــ ــدر الــــ ــى القــــ ــل إلــــ ــ�قا �أصــــ ــة مســــ ــتراكات المدفوعــــ ــراف �االشــــ ــتم االعتــــ ــتحقاقها. یــــ ــد اســــ ــوظفین عنــــ المــــ
 االسترداد النقدي أو خفض المدفوعات المستقبل�ة.

 المنافع المحددة )ب
 

المحــــددة هــــي خطــــة معاشــــات وال تعــــد الئحـــــة اشــــتراكات محــــددة. ووفقــــا لقــــانون العمــــل القطــــري رقـــــم المنــــافع 
، تقـــــوم الشـــــر�ة �ســـــداد م�ـــــالغ للمـــــوظفین غیـــــر القطـــــر�ین عنـــــد تقاعـــــدهم عـــــادة علـــــى أســـــاس ٢٠٠٤لســـــنة  ١٤

 عامل واحد أو أكثر مثل العمر وعدد سنوات الخدمة والراتب.
 

الزمیلـــــــة الموجـــــــودة خـــــــارج دولـــــــة قطـــــــر، تقـــــــوم المجموعـــــــة بتطبیـــــــق القـــــــوانین  �النســـــــ�ة للشـــــــر�ات التا�عـــــــة والشـــــــر�ات
 والتنظ�مات المعمول بها في تلك البلدان.

 
�مثـــــل االلتـــــزام المعتـــــرف �ـــــه فـــــي ب�ـــــان المر�ـــــز المـــــالي الموحـــــد ف�مـــــا یتعلـــــق �مكافـــــأة نها�ـــــة الخدمـــــة للمـــــوظَّفین        

نها�ــــــة فتــــــرة التقر�ــــــر المــــــالي. و�ــــــتم احتســــــاب التــــــزام المنــــــافع المحــــــددة الق�مــــــة الحال�ــــــة اللتــــــزام المنــــــافع المحــــــددة فــــــي 
 سنو�ا من قبل اإلدارة �استخدام طر�قة وحدة االئتمان المتوقعة.

 
یــــــتم تحدیــــــد الق�مــــــة الحال�ــــــة اللتزامــــــات المنــــــافع المحــــــددة عــــــن طر�ــــــق خصــــــم التــــــدفقات النقد�ــــــة الخارجــــــة المســــــتقبل�ة 

ســـــندات الشـــــر�ات عال�ـــــة الجـــــودة والمقومـــــة �العملـــــة التـــــي ُتســـــدد بهـــــا المنـــــافع  المقـــــدرة و�اســـــتخدام معـــــدل الفائـــــدة علـــــى
والتــــي لهـــــا آجـــــال تقـــــارب آجـــــال تلــــك االلتزامـــــات. وفـــــي حـــــال عـــــدم وجـــــود ســــوق واســـــعة لهـــــذه الســـــندات، یـــــتم تطبیـــــق 

 أسعار سوق السندات الحكوم�ة.
 

یـــــــرات الســـــــا�قة فـــــــي االفتراضـــــــات یـــــــتم االعتـــــــراف �مكاســـــــب وخســـــــائر إعـــــــادة الق�ـــــــاس الناتجـــــــة عـــــــن التســـــــو�ات والتغی 
ــتم  ــرى. و�ــ ــامل األخــ ــدخل الشــ ــود الــ ــي بنــ ــرة فــ ــا وم�اشــ ــدثت فیهــ ــي حــ ــرة التــ ــي الفتــ ــة، فــ ــال �انــــت ماد�ــ ــي حــ ــة، فــ االكتوار�ــ
ــد، إن  ــالي الموحــ ــز المــ ــان المر�ــ ــد وفــــي ب�ــ ــي حقــــوق الملك�ــــة الموحــ ــان التغیــــرات فــ ــاح المــــدورة فــــي ب�ــ ــا فــــي األر�ــ إدراجهــ

 وجدت.
 

          
 
 
 الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تتمة) .٣

 منافع الموظفین

 منافع أخرى قصیرة األجل للموظفین
یتم ق�اس االلتزامات عن منافع الموظفین قصیرة األجل على أساس غیر مخصوم و�تم إدراجها �المصروفات عند تقد�م 

�موجب مكافآت نقد�ة قصیرة األجل إذا �ان لدى الخدمة ذات الصلة. و�تم االعتراف �االلتزام عن المبلغ المتوقع سداده 
المجموعة التزام قانوني أو استداللي حالي �سداد هذا المبلغ نت�جة للخدمة السا�قة للموظف وأن �كون �اإلمكان ق�اس 

 هذا االلتزام �شكل �عتمد عل�ه.
 

 المخصصات               
 

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۹ 
 

ــًا  ــها الحقـــ ــتم ق�اســـ ــائر، یـــ ــة مـــــن خـــــالل األر�ـــــاح أو الخســـ ــة العادلـــ ــن�فها �الق�مـــ ــتم تصـــ ــم یـــ ــي لـــ ــة التـــ ــات المال�ـــ جم�ـــــع المطلو�ـــ
 �الق�مة المطفأة �إستخدام معدل الفائدة الفعلي.

 
طر�قـــــة الفائـــــدة الفعل�ـــــة هـــــي طر�قـــــة لحســـــاب التكلفـــــة المطفـــــأة لمطلـــــوب مـــــالي وتخصـــــ�ص مصـــــروفات الفائـــــدة علـــــى مـــــدى 

ــا فــــي ال ــتقبل�ة المقــــدرة (�مــ ــم المــــدفوعات النقد�ــــة المســ ــدة الفعلــــي هــــو الســــعر الــــذي �قــــوم �خصــ ــلة. معــــدل الفائــ فتــــرة ذات الصــ
ــال�ف  ــدة الفعلــــــي وتكــــ ذلــــــك جم�ــــــع الرســــــوم والنقــــــاط المدفوعــــــة أو المســــــتلمة التــــــي تشــــــكل جــــــزًءا ال یتجــــــزأ مــــــن معــــــدل الفائــــ

ــومات األخـــــرى) مـــــن خـــــالل الع ــامالت واألقســـــاط أو الخصـــ ــد االقتضـــــاء) فتـــــرة المعـــ ــع للمطلـــــوب المـــــالي أو (عنـــ مـــــر المتوقـــ
 أقصر، إلى التكلفة المطفأة لمطلوب مالي

 
 
 

 الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تتمة) .٣

 المطلو�ات  المال�ة (تتمة) 
 

طر�قــــــة ســــــعر الفائــــــدة الفعلــــــي، هــــــي طر�قــــــة إلحتســــــاب التكلفــــــة المطفــــــأة لمطلــــــوب مــــــالي وتخصــــــ�ص مصــــــروفات الفائــــــدة 
الفتــــــرة ذات الصـــــلة، معــــــدل الفائـــــدة الفعلـــــي، هــــــو الســـــعر الــــــذي �قـــــوم �خصـــــم المــــــدفوعات النقد�ـــــة المســــــتقبل�ة علـــــى مـــــدى 

 المقدرة (�ما في ذلك، جم�ع الرسوم أو النقاط المدفوعة.
 

 إلغاء اإلعتراف �المطلو�ات المال�ة
إلتزامـــــات المجموعـــــة أو تـــــم إلغائهـــــا أو إنتهـــــت تقـــــوم المجموعـــــة �إلغـــــاء اإلعتـــــراف �المطلو�ـــــات المال�ـــــة فقـــــط عنـــــدما تنتهـــــي 

ــر�ح أو  ــان الـــ ــة فـــــي ب�ـــ ــة والق�مـــــة المدفوعـــ ــة للمطلو�ـــــات المال�ـــ ــین الق�مـــــة الدفتر�ـــ ــالفرق بـــ ــراف �ـــ ــتم اإلعتـــ مـــــدة صـــــالحیتها، یـــ
 الخسارة.

 
 منافع الموظفین

 
 التزامات قصیرة االجل 
 

النقد�ـــــــة واإلجـــــــازات الســـــــنو�ة والمرضـــــــ�ة تـــــــدرج المطلو�ـــــــات عـــــــن األجـــــــور والرواتـــــــب، �مـــــــا فـــــــي ذلـــــــك المنـــــــافع غیـــــــر 
ــل خـــــالل  ــكل �امـــ ــو�تها �شـــ ــع تســـ ــة  ١٢المتراكمـــــة والمتوقـــ ــون الخدمـــ ــا الموظفـــ ــدم فیهـــ ــرة التـــــي �قـــ ــة الفتـــ ــد نها�ـــ ــهرا �عـــ شـــ

ذات العالقـــــة ف�مـــــا یتعلـــــق �خـــــدمات المـــــوظفین حتـــــى نها�ـــــة فتـــــرة التقر�ـــــر و�ـــــتم ق�اســـــها �الم�ـــــالغ المتوقـــــع دفعهـــــا عنـــــد 
 المطلو�ات ضمن ذمم دائنة تجار�ة وأخرى. تسو�ة المطلو�ات. وتدرج

 
 منافع �عد التوظ�ف 

 
 تنفذ المجموعة لوائح منافع واشتراكات التقاعد المحددة.

 اشتراكات التقاعد المحددة )آ
ــام علــــى أســــاس إلزامــــي.  ــدار �شــــكل عــ ــأمین المعاشــــات التــــي تــ ــة بلــــوائح تــ ــتراكات الخاصــ ــداد االشــ تقــــوم المجموعــــة �ســ

ــدى  ــة ولـــــ�س لـــ ــمن تكلفـــ ــتراكات ضـــ ــتراكات. و�عتـــــرف �االشـــ ــداد االشـــ ــد ســـ ــداد �عـــ ــات أخـــــرى �الســـ ــة أي التزامـــ المجموعـــ

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۳ 
 

مــــــة ، تنظــــــر المجموعـــــة فــــــي المتطل�ــــــات العا فــــــي نقطــــــة امن�ـــــة  محــــــددة �النســـــ�ة لتحدیــــــد توقیــــــت الوفـــــاء �التزامــــــات األداء
ــاملة  ــة التال�ــــــة غیــــــر الشــــ ــع منافعــــــه �شــــــكل �بیــــــر) والقائمــــ ــل والحصــــــول علــــــى جم�ــــ للســــــ�طرة (أي توج�ــــــه اســــــتخدام األصــــ

 :لمؤشرات نقل الس�طرة
 
 الك�ان لد�ه الحق في الدفع •

 قانوني حقالعمیل لد�ه  •

 نقل الك�ان الح�ازة القانون�ة •

 مكافأت هامةو العمیل لد�ه مخاطر  •

 العمیل األصل قبول •
 

عنــــــــد إصــــــــدار حكمهــــــــا ، نظــــــــرت اإلدارة فــــــــي المعــــــــاییر التفصــــــــیل�ة لالعتــــــــراف �ــــــــاإلیرادات المنصــــــــوص علیهــــــــا فــــــــي 
، و�صــــــفة خاصــــــة مــــــا إذا �انــــــت المجموعــــــة قــــــد نقلــــــت الســــــ�طرة  ١٥المع�ــــــار الــــــدولي إلعــــــداد التقــــــار�ر المال�ــــــة رقــــــم 

 على ال�ضائع إلى العمیل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هامة والمصادر األساس�ة لتقدیر الشك (تتمة)التقدیرات المحاسب�ة ال . ٤

 (تتمة) الهامة الحكاما
 االحكام المتعلقة  بتحدید الوفاء �التزامات (تتمة) 

 

 مصــــــؤرا أو و�ــــــیًال  �صــــــفتها تتعامــــــل المجموعــــــة كانــــــت إذا  مــــــا االســــــتنتاج عنــــــد اإلدارة قبــــــل مــــــن مهمــــــة أحكــــــام إصــــــدار یــــــتم

ا. ــً ــتم رئ�ســــ ــ�م إجــــــراء یــــ ــدفق لكــــــل التقیــــ ــرادات تــــ ــي منفصــــــل إیــــ ــب المجموعــــــة. فــــ ــ�م یتطلــــ ــرات تحلــــــیًال  التقیــــ  ، الرئ�ســــــ�ة للمؤشــــ
 المجموعة: كانت إذا ما وتحدیداً 

 المخزون. مخاطر من  أي تحمل •

 ؛ للعمیل الخدمات أو السلع توفیر عن الرئ�س�ة المسؤول�ة یتحمل •

 و ؛ األسعار تحدید على القدرة الدیه •

 للعمیل. االئتمان مخاطر یتحمل •
 

 أو ال�ضـــــائع بب�ــــع المرت�طـــــة الهامــــة والمكافـــــآت للمخــــاطر معرضــــة المجموعـــــة كانــــت إذا مـــــا لتحدیــــد المؤشـــــرات هــــذه دمتســــتخ

ــال ســــبیل علــــى الخــــدمات. تقــــد�م ــه تحــــتفظ التــــي مخــــزون �  تتعلــــق ب�ــــع عمل�ــــة أي فــــإن ، المثــ  الب�ــــع برســــم ولــــ�س ، المجموعــــة �ــ

 رئ�سي كمصدر تعمل المجموعة أن لىع قو�ا مؤشرا تعد ،
 

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۳ 
 

مــــــة ، تنظــــــر المجموعـــــة فــــــي المتطل�ــــــات العا فــــــي نقطــــــة امن�ـــــة  محــــــددة �النســـــ�ة لتحدیــــــد توقیــــــت الوفـــــاء �التزامــــــات األداء
ــاملة  ــة التال�ــــــة غیــــــر الشــــ ــع منافعــــــه �شــــــكل �بیــــــر) والقائمــــ ــل والحصــــــول علــــــى جم�ــــ للســــــ�طرة (أي توج�ــــــه اســــــتخدام األصــــ

 :لمؤشرات نقل الس�طرة
 
 الك�ان لد�ه الحق في الدفع •

 قانوني حقالعمیل لد�ه  •

 نقل الك�ان الح�ازة القانون�ة •

 مكافأت هامةو العمیل لد�ه مخاطر  •

 العمیل األصل قبول •
 

عنــــــــد إصــــــــدار حكمهــــــــا ، نظــــــــرت اإلدارة فــــــــي المعــــــــاییر التفصــــــــیل�ة لالعتــــــــراف �ــــــــاإلیرادات المنصــــــــوص علیهــــــــا فــــــــي 
، و�صــــــفة خاصــــــة مــــــا إذا �انــــــت المجموعــــــة قــــــد نقلــــــت الســــــ�طرة  ١٥المع�ــــــار الــــــدولي إلعــــــداد التقــــــار�ر المال�ــــــة رقــــــم 

 على ال�ضائع إلى العمیل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هامة والمصادر األساس�ة لتقدیر الشك (تتمة)التقدیرات المحاسب�ة ال . ٤

 (تتمة) الهامة الحكاما
 االحكام المتعلقة  بتحدید الوفاء �التزامات (تتمة) 

 

 مصــــــؤرا أو و�ــــــیًال  �صــــــفتها تتعامــــــل المجموعــــــة كانــــــت إذا  مــــــا االســــــتنتاج عنــــــد اإلدارة قبــــــل مــــــن مهمــــــة أحكــــــام إصــــــدار یــــــتم

ا. ــً ــتم رئ�ســــ ــ�م إجــــــراء یــــ ــدفق لكــــــل التقیــــ ــرادات تــــ ــي منفصــــــل إیــــ ــب المجموعــــــة. فــــ ــ�م یتطلــــ ــرات تحلــــــیًال  التقیــــ  ، الرئ�ســــــ�ة للمؤشــــ
 المجموعة: كانت إذا ما وتحدیداً 

 المخزون. مخاطر من  أي تحمل •

 ؛ للعمیل الخدمات أو السلع توفیر عن الرئ�س�ة المسؤول�ة یتحمل •

 و ؛ األسعار تحدید على القدرة الدیه •

 للعمیل. االئتمان مخاطر یتحمل •
 

 أو ال�ضـــــائع بب�ــــع المرت�طـــــة الهامــــة والمكافـــــآت للمخــــاطر معرضــــة المجموعـــــة كانــــت إذا مـــــا لتحدیــــد المؤشـــــرات هــــذه دمتســــتخ

ــال ســــبیل علــــى الخــــدمات. تقــــد�م ــه تحــــتفظ التــــي مخــــزون �  تتعلــــق ب�ــــع عمل�ــــة أي فــــإن ، المثــ  الب�ــــع برســــم ولــــ�س ، المجموعــــة �ــ

 رئ�سي كمصدر تعمل المجموعة أن لىع قو�ا مؤشرا تعد ،
 

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤٤ 
 

 تقی�م نموذج األعمال 
�عتمــــــد تصــــــن�ف وق�ــــــاس الموجــــــودات المال�ــــــة علــــــى التــــــدفقات النقد�ــــــة مــــــن أصــــــل المبلــــــغ والفائــــــدة وعلــــــى اخت�ــــــار نمــــــوذج 
ا لتحقیـــــق  العمـــــل. تحـــــدد المجموعـــــة نمـــــوذج العمـــــل وعلـــــى مســـــتوى �عكـــــس ��ف�ـــــة إدارة مجموعـــــات الموجـــــودات المال�ـــــة معـــــً

ــذا  ــال معــــین. یتضــــمن هــ ــ�م أداء هــــدف أعمــ ــا فــــي ذلــــك ��ف�ــــة تقیــ ــلة �مــ ــم الــــذي �عكــــس جم�ــــع األدلــــة ذات الصــ ــ�م الحكــ التقیــ
هــــذه الموجــــودات وق�ــــاس أدائهــــا، والمخــــاطر التــــي تــــؤثر علــــى أداء الموجــــودات و��ف�ــــة إدارة هــــذه الموجــــودات و��ــــف یــــتم 

كلفــــــة المطفــــــأة أو الق�مــــــة تعــــــو�ض أو مكافــــــأة مــــــدیري هــــــذه الموجــــــودات. تراقــــــب الشــــــر�ة الموجــــــودات المال�ــــــة المقاســــــة �الت 
ــا إذا �انــــت  ــا ومــ ــتحقاقها لفهــــم ســــبب الــــتخلص منهــ ــت�عادها قبــــل اســ ــم اســ ــامل اآلخــــر والتــــي تــ العادلــــة مــــن خــــالل الــــدخل الشــ
ــ�م  ــن التقیــ ــزًء مــ ــة جــ ــة والمتا�عــ ــر المراق�ــ ــه. تعتبــ ــالموجودات ألجلــ ــاظ �ــ ــم اإلحتفــ ــي تــ ــال التــ ــدف االعمــ ــع هــ ــة مــ ــ�اب متوافقــ األســ

�مـــــا إذا �ـــــان نمـــــوذج العمـــــل الـــــذي یـــــتم االحتفـــــاظ �ـــــه للموجـــــودات المال�ـــــة المت�ق�ـــــة ال یـــــزال المتواصـــــل للشـــــر�ة لمعرفـــــة ف
مناســـــً�ا و�ذا لـــــم �كـــــن مناســـــ�ًا، تقـــــ�م إذا �ـــــان هنـــــاك تغییـــــر فـــــي نمـــــوذج العمـــــل و�التـــــالي تغیـــــرًا مســـــتقبل�َا فـــــي تصـــــن�ف تلـــــك 

 الموجودات.
 

 ز�ادة �بیرة في مخاطر االئتمان
شـــــهرًا لموجــــودات المرحلــــة األولــــى أو خســــائر إئتمــــان متوقعــــة علـــــى  ١٢توقعــــة علــــى مــــدة یــــتم ق�ــــاس خســــائر اإلئتمــــان الم

ــاطر  ــد مخـــ ــة عنـــــدما تز�ـــ ــة الثان�ـــ ــل إلـــــى المرحلـــ ــل األصـــ ــة الثالثـــــة. ینتقـــ ــة أو المرحلـــ ــة الثان�ـــ ــودات المرحلـــ ــر لموجـــ مـــــدى العمـــ
مـــــا الـــــذي �عتبـــــر ز�ـــــادة  ٩ة رقـــــم اإلئتمـــــان �شـــــكل �بیـــــر منـــــذ االعتـــــراف األولـــــي. ال �حـــــدد المع�ـــــار الـــــدولي للتقـــــار�ر المالـ�ــــ 

ــذ الشــــر�ة فــــي  ــا إذا �انــــت مخــــاطر االئتمــــان لألصــــل قــــد زادت �شــــكل �بیــــر تأخــ ــ�م مــ ــان. فــــي تقیــ كبیــــرة فــــي مخــــاطر االئتمــ
 الحس�ان المعلومات الكم�ة والنوع�ة المعقولة والمدعومة.

 

 تـــــؤثر التــــي الكلـــــي االقتصــــاد عوامـــــل لحــــو  والمســـــتقبل�ة الحال�ــــة المعلومـــــات لــــتعكس التار�خ�ـــــة الخســــارة معـــــدالت تعــــدیل یــــتم

ــة. الـــــذمم تســـــو�ة علـــــى العمـــــالء قـــــدرة علـــــى ــالي المجموعـــــة حـــــددت المدینـــ ــاتج إجمـــ ــدان فـــــي ال�طالـــــة ومعـــــدل المحلـــــي النـــ  البلـــ

 بنــــــاءً  التار�خ�ــــــة الخســـــارة معــــــدالت تعـــــدل و�التــــــالي ، الصــــــلة ذات العوامـــــل أكثــــــر لتكـــــون  وخــــــدماتها ســــــلعها فیهـــــا تب�ــــــع التـــــي

 المدینة. الذمم جم�ع مقابل ٪٦.٥٦ بنس�ة خسارة بدل المجموعة اعترفت العوامل. هذه في لمتوقعةا التغییرات على
 

 تحدید مدة عقد اإل�جار
ــق حـــــافًزا اقتصـــــادً�ا  ــار جم�ـــــع الحقـــــائق والظـــــروف التـــــي تخلـــ ــذ اإلدارة فـــــي االعت�ـــ ــدة عقـــــد اإل�جـــــار ، تأخـــ ــد تحدیـــــد مـــ عنـــ

خ�ـــــــار اإلنهـــــــاء. یـــــــتم تضـــــــمین خ�ـــــــارات التمدیـــــــد (أو الفتـــــــرات التـــــــي تلـــــــي لممارســـــــة خ�ـــــــار التمدیـــــــد ، أو عـــــــدم ممارســـــــة 
ــم یــــتم  ــتم تمدیــــده (أو لــ ــول أن یــ ــًدا �شــــكل معقــ ــار مؤ�ــ ــان عقــــد اإل�جــ ــار إذا �ــ ــدة عقــــد اإل�جــ ــي مــ ــاء) فقــــط فــ ــارات اإلنهــ خ�ــ

 إنهائه).
 

تقیـــــ�م والتـــــي تـــــتم مراجعـــــة التقیـــــ�م فـــــي حالـــــة حـــــدوث حـــــدث مهـــــم أو تغییـــــر �بیـــــر فـــــي الظـــــروف التـــــي تـــــؤثر علـــــى هـــــذا ال
 تكون ضمن س�طرة المستأجر

 

 مبدأ اإلستمرار�ة
قامــــت إدارة المجموعــــة بتقیــــ�م قــــدرة المجموعـــــة علــــى اإلســــتمرار �منشــــأة مســــتمرة وهـــــي علــــى قناعــــة �ــــأن المجموعــــة لـــــدیها 

ــكو  ــة �ــــأي شــ ــإن اإلدارة ل�ســــت علــــى درا�ــ ــتقبل المنظــــور. عــــالوة علــــى ذلــــك، فــ ــلة العمــــل فــــي المســ ك المــــوارد الالزمــــة لمواصــ
ــدأ  ــتمرار�ة. لـــــذلك، یـــــتم إعـــــداد الب�انـــــات المال�ـــــة علـــــى أســـــاس مبـــ جوهر�ـــــة حـــــول قـــــدرة المجموعـــــة علـــــى مواصـــــلة مبـــــدأ اإلســـ

 اإلستمرار�ة.
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٤٥ 
 

 التقدیرات المحاسب�ة الهامة والمصادر األساس�ة لتقدیر الشك (تتمة) . ٤

 (تتمة) الهامة الحكاما

 تصن�ف شر�ة قطر لتغل�ف المعادن ذ.م.م �شر�ة زمیلة
ــ�ة  ــة حصــــــــة بنســــــ ــدى المجموعــــــ ــر�ة القطر�ــــــــة  ٪٥٠لــــــ ــع احتفــــــــاظ الشــــــ ــف المعــــــــادن ذ.م.م، مــــــ ــر�ة قطــــــــر لتغل�ــــــ فــــــــي شــــــ

ــ�ة  ــناعات التحو�ل�ــــة بنســ ــة المســــاهم ٪٥٠للصــ ــام األساســــي واتفاق�ــ ــي �ــــل مــــن النظــ ــدى شــــر�ة قطــــر  ینالمت�ق�ــــة.  �قتضــ لــ
شــــر�ة.  و�ــــتم اخت�ـــار الــــرئ�س �التنــــاوب بــــین شــــر�ة  لتغل�ـــف المعــــادن ذ.م.م تعیــــین عضــــو مجلـــس اإلدارة مــــن قبــــل �ــــل 

ــتم  ــالي، ال یـــ ــو�ت، و�التـــ ــد التصـــ ــوت المـــــرجح عنـــ ــرئ�س الصـــ ــون للـــ ــة، و�كـــ ــناعات التحو�ل�ـــ ــر للصـــ ــر�ة قطـــ ــتیل وشـــ ــر ســـ قطـــ
جلــــــس اإلدارة. وتشــــــترط األحكــــــام الحال�ــــــة �ــــــالمجلس أن یــــــتم إظهــــــار الســــــ�طرة مــــــن قبــــــل المنشــــــأة التــــــي ال تعــــــین رئــــــ�س م

تعیــــین الــــرئ�س مــــن قبــــل الشــــر�ة القطر�ــــة للصــــناعات التحو�ل�ــــة.  وقــــد قــــدرت المجموعــــة أنــــه علــــى الــــرغم مــــن أن الــــرئ�س 
ــد  ــة فـــــي الفتـــــرة الحال�ـــــة للمجلـــــس، إال أن تنـــــاوب الوظ�فـــــة �حـــ ــناعات التحو�ل�ـــ یـــــتم تعیینـــــه مـــــن قبـــــل الشـــــر�ة القطر�ـــــة للصـــ

ــادن ذ.م.م. ـمـــــ  ــر لتغل�ــــــف المعــــ ــي قطــــ ــها فــــ ــن�ف حصصــــ ــوم بتصــــ ــالي تقــــ ــا و�التــــ ــة نفوذهــــ ــى ممارســــ ــة علــــ ــدرة المجموعــــ ن قــــ
 كشر�ة زمیلة و�تم تسجیلها �استخدام طر�قة حقوق الملك�ة

 
ب  د� لخئ ذ�ظ  لخئ ذهئ  �ئعئ�ئ ة  ذئ � ئإلزئبصئ سض�  ة

ــت إلــــى أن  ــاك وقــــافكو وخلصــ ــي قــــا�كو و�فــ ــت اإلدارة بتقیــــ�م حصــــص المجموعــــة فــ ــي مشــــار�ع قامــ ــات المشــــتر�ة هــ الترتی�ــ
ــة  ــة فـــــــي هـــــــذه الب�انـــــــات المال�ـــــ ــتثمارات �موجـــــــب طر�قـــــــة حقـــــــوق الملك�ـــــ ــذه االســـــ ــالي، احتســـــــبت اإلدارة هـــــ مشـــــــتر�ة. و�التـــــ

 الموحدة
 

هنف ئكصمفظ  ئكئذئل ؤعئخب ةآ
التال�ــــــــة  الشــــــــروط تحققــــــــت إذا مــــــــا، تقــــــــوم المجموعــــــــة بتقیــــــــ�م ٣٧المع�ــــــــار المحاســــــــبي الــــــــدولي رقــــــــم  متطل�ــــــــاتوفقــــــــا ل

 لالعتراف �المخصصات:

 • ما إذا �ان للمجموعة التزام حالي نت�جة لحدث سابق؛

 • احتمال أن تكون هناك حاجة لتدفق صادر للموارد مشتمل على منافع اقتصاد�ة لتسو�ة االلتزام؛ و

 مكان تقدیر ق�مة هذا االلتزام �شكل موثوق.• أن �كون �اإل
 

قـــــدرت اإلدارة  قــــد تكـــــون المجموعـــــة مطال�ـــــة �موجـــــب عقـــــد إ�جـــــار �الســــداد مقابـــــل تـــــرم�م الموقـــــع حســـــب خ�ـــــار المـــــؤجر.
ــن تــــرم�م الموقــــع.   ــل مــــن المجموعــــة بــــدًال مــ ــه مــــن األرجــــح شــــراء المعمــ ــبب الخ�ــــار المعطــــى للمــــؤجر، فأنــ لــــم یــــتم و�ســ

  لعدم تحقق الشروط. االعتراف �أي مخصص اللتزامات إعادة تأهیل الموقع
 

 ضر��ة الدخل 

توصــــلت شــــر�ة قطــــر للبتــــرول ووزارة المال�ــــة والهیئــــة العامــــة للضــــرائب إلــــى اتفــــاق مــــن خــــالل مــــذ�رة تفــــاهم (�شــــار إلیهــــا 
ف�مــــا یلـــــي �اســــم "مـــــذ�رة التفــــاهم") �ـــــأن حصــــة األر�ـــــاح المنســـــو�ة إلــــى �عـــــض الشــــر�ات المدرجـــــة فــــي البورصـــــة والمدرجـــــة 

ا لــــــذلك ، لغــــــرض فـــــي مــــــذ�رة التفــــــاهم تعتبــــــر معفــــــاة مــــــن الضــــــرائب. یــــــتم تضــــــمین هــــــذ ا الك�ــــــان فــــــي مــــــذ�رة التفــــــاهم. وفقــــــً
ــي  ــة فــــ ــة المنته�ــــ ــنة المال�ــــ ــر�ب�ة للســــ ــات الضــــ ــتحقاق االلتزامــــ ــمبر  ٣١اســــ ــرت،  ٢٠١٩د�ســــ ــاح  أناإلدارة  اعتبــــ ــة األر�ــــ حصــــ

المنســــــو�ة إلــــــى الشــــــر�ات المدرجــــــة والشــــــر�ات المملو�ــــــة للدولــــــة ، ســــــواء �انــــــت �ل�ــــــة أو جزئ�ــــــة ، والمدرجــــــة فــــــي مــــــذ�رة 
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 التقديرات المحاسبية الهامة والمصادر األساسية لتقدير الشك )تتمة( .4

 )تتمة( الهامة الحكاما

 تصنيف شركة قطر لتغليف المعادن ذ.م.م كشركة زميلة
ــبة  ــة بنســــــ ــة 50لــــــــدى المجموعــــــــة حصــــــ ــاظ الشــــــــركة القطريــــــ ــادن ذ.م.م، مــــــــع احتفــــــ ــر لتغليــــــــف المعــــــ ــي شــــــــركة قطــــــ % فــــــ

ــبة  ــة بنســــ ــناعات التحويليــــ ــاهم50للصــــ ــة المســــ ــام األساســــــي واتفاقيــــ ــن النظــــ ــل مــــ ــي كــــ ــة.  يقتضــــ ــركة  ين% المتبقيــــ ــدى شــــ لــــ
شــــركة.  ويــــتم اختيــــار الــــرئيس بالتنــــاوب بــــين  قطــــر لتغليــــف المعــــادن ذ.م.م تعيــــين عضــــو مجلــــس اإلدارة مــــن قبــــل كــــل 

ــرجح عنــــد التصــــويت، وبالتــــالي، ال  ــون للــــرئيس الصــــوت المــ ــركة قطــــر للصــــناعات التحويليــــة، ويكــ ــركة قطــــر ســــتيل وشــ شــ
ــيس م ــين رئــ ــي ال تعــ ــأة التــ ــل المنشــ ــن قبــ ــيطرة مــ ــار الســ ــتم إظهــ ــتم يــ ــالمجلس أن يــ ــة بــ ــام الحاليــ ــترط األحكــ ــس اإلدارة. وتشــ جلــ

تعيــــين الــــرئيس مــــن قبــــل الشــــركة القطريــــة للصــــناعات التحويليــــة.  وقــــد قــــدرت المجموعــــة أنــــه علــــى الــــرغم مــــن أن الــــرئيس 
ــد  ــة فـــــي الفتـــــرة الحاليـــــة للمجلـــــس، إال أن تنـــــاوب الوظيفـــــة يحـــ ــناعات التحويليـــ يـــــتم تعيينـــــه مـــــن قبـــــل الشـــــركة القطريـــــة للصـــ

ــادن ذ.م.م. ـمـــــ  ــر لتغليــــــف المعــــ ــي قطــــ ــها فــــ ــنيف حصصــــ ــوم بتصــــ ــالي تقــــ ــا وبالتــــ ــة نفوذهــــ ــى ممارســــ ــة علــــ ــدرة المجموعــــ ن قــــ
 كشركة زميلة ويتم تسجيلها باستخدام طريقة حقوق الملكية

 
 تصنيف االستثمارات باعتبارها مشاريع مشتركة 

ــت إلــــى أن  ــاك وقــــافكو وخلصــ ــي قــــابكو وكفــ ــت اإلدارة بتقيــــيم حصــــص المجموعــــة فــ ــي مشــــاريع قامــ ــات المشــــتركة هــ الترتيبــ
ــتثمارات بموجـــــــب طريقـــــــة حقـــــــوق الملكيـــــــة فـــــــي هـــــــذه البيانـــــــات الماليـــــــة  ــذه االســـــ ــالي، احتســـــــبت اإلدارة هـــــ مشـــــــتركة. وبالتـــــ

 الموحدة
 

 التزام إعادة تأهيل الموقع
التاليــــــــة  الشــــــــروط تحققــــــــت إذا مــــــــا، تقــــــــوم المجموعــــــــة بتقيــــــــيم 37المعيــــــــار المحاســــــــبي الــــــــدولي رقــــــــم  متطلبــــــــاتوفقــــــــا ل

 لالعتراف بالمخصصات:

 • ما إذا كان للمجموعة التزام حالي نتيجة لحدث سابق؛

 • احتمال أن تكون هناك حاجة لتدفق صادر للموارد مشتمل على منافع اقتصادية لتسوية االلتزام؛ و

 مكان تقدير قيمة هذا االلتزام بشكل موثوق.• أن يكون باإل
 

قـــــدرت اإلدارة  قــــد تكـــــون المجموعـــــة مطالبـــــة بموجـــــب عقـــــد إيجـــــار بالســــداد مقابـــــل تـــــرميم الموقـــــع حســـــب خيـــــار المـــــؤجر.
ــن تــــرميم الموقــــع.   ــل مــــن المجموعــــة بــــداًل مــ ــه مــــن األرجــــح شــــراء المعمــ ــبب الخيــــار المعطــــى للمــــؤجر، فأنــ لــــم يــــتم وبســ

  لعدم تحقق الشروط. االعتراف بأي مخصص اللتزامات إعادة تأهيل الموقع
 

 ضريبة الدخل 

توصــــلت شــــركة قطــــر للبتــــرول ووزارة الماليــــة والهيئــــة العامــــة للضــــرائب إلــــى اتفــــاق مــــن خــــالل مــــذكرة تفــــاهم )يشــــار إليهــــا 
فيمــــا يلـــــي باســــم "مـــــذكرة التفــــاهم"( بـــــأن حصــــة األربـــــاح المنســـــوبة إلــــى بعـــــض الشــــركات المدرجـــــة فــــي البورصـــــة والمدرجـــــة 

ا لــــــذلك ، لغــــــرض فـــــي مــــــذكرة التفــــــاهم تعتبــــــر معفــــــاة مــــــن الضــــــرائب. يــــــتم تضــــــمين هــــــذ ا الكيــــــان فــــــي مــــــذكرة التفــــــاهم. وفقــــــً
ــي  ــة فــــ ــة المنتهيــــ ــنة الماليــــ ــريبية للســــ ــات الضــــ ــتحقاق االلتزامــــ ــمبر  31اســــ ــرت،  2019ديســــ ــاح  أناإلدارة  اعتبــــ ــة األربــــ حصــــ

المنســــــوبة إلــــــى الشــــــركات المدرجــــــة والشــــــركات المملوكــــــة للدولــــــة ، ســــــواء كانــــــت كليــــــة أو جزئيــــــة ، والمدرجــــــة فــــــي مــــــذكرة 
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 تقی�م نموذج األعمال 
�عتمــــــد تصــــــن�ف وق�ــــــاس الموجــــــودات المال�ــــــة علــــــى التــــــدفقات النقد�ــــــة مــــــن أصــــــل المبلــــــغ والفائــــــدة وعلــــــى اخت�ــــــار نمــــــوذج 
ا لتحقیـــــق  العمـــــل. تحـــــدد المجموعـــــة نمـــــوذج العمـــــل وعلـــــى مســـــتوى �عكـــــس ��ف�ـــــة إدارة مجموعـــــات الموجـــــودات المال�ـــــة معـــــً

ــذا  ــال معــــین. یتضــــمن هــ ــ�م أداء هــــدف أعمــ ــا فــــي ذلــــك ��ف�ــــة تقیــ ــلة �مــ ــم الــــذي �عكــــس جم�ــــع األدلــــة ذات الصــ ــ�م الحكــ التقیــ
هــــذه الموجــــودات وق�ــــاس أدائهــــا، والمخــــاطر التــــي تــــؤثر علــــى أداء الموجــــودات و��ف�ــــة إدارة هــــذه الموجــــودات و��ــــف یــــتم 

كلفــــــة المطفــــــأة أو الق�مــــــة تعــــــو�ض أو مكافــــــأة مــــــدیري هــــــذه الموجــــــودات. تراقــــــب الشــــــر�ة الموجــــــودات المال�ــــــة المقاســــــة �الت 
ــا إذا �انــــت  ــا ومــ ــتحقاقها لفهــــم ســــبب الــــتخلص منهــ ــت�عادها قبــــل اســ ــم اســ ــامل اآلخــــر والتــــي تــ العادلــــة مــــن خــــالل الــــدخل الشــ
ــ�م  ــن التقیــ ــزًء مــ ــة جــ ــة والمتا�عــ ــر المراق�ــ ــه. تعتبــ ــالموجودات ألجلــ ــاظ �ــ ــم اإلحتفــ ــي تــ ــال التــ ــدف االعمــ ــع هــ ــة مــ ــ�اب متوافقــ األســ

�مـــــا إذا �ـــــان نمـــــوذج العمـــــل الـــــذي یـــــتم االحتفـــــاظ �ـــــه للموجـــــودات المال�ـــــة المت�ق�ـــــة ال یـــــزال المتواصـــــل للشـــــر�ة لمعرفـــــة ف
مناســـــً�ا و�ذا لـــــم �كـــــن مناســـــ�ًا، تقـــــ�م إذا �ـــــان هنـــــاك تغییـــــر فـــــي نمـــــوذج العمـــــل و�التـــــالي تغیـــــرًا مســـــتقبل�َا فـــــي تصـــــن�ف تلـــــك 

 الموجودات.
 

 ز�ادة �بیرة في مخاطر االئتمان
شـــــهرًا لموجــــودات المرحلــــة األولــــى أو خســــائر إئتمــــان متوقعــــة علـــــى  ١٢توقعــــة علــــى مــــدة یــــتم ق�ــــاس خســــائر اإلئتمــــان الم

ــاطر  ــد مخـــ ــة عنـــــدما تز�ـــ ــة الثان�ـــ ــل إلـــــى المرحلـــ ــل األصـــ ــة الثالثـــــة. ینتقـــ ــة أو المرحلـــ ــة الثان�ـــ ــودات المرحلـــ ــر لموجـــ مـــــدى العمـــ
مـــــا الـــــذي �عتبـــــر ز�ـــــادة  ٩ة رقـــــم اإلئتمـــــان �شـــــكل �بیـــــر منـــــذ االعتـــــراف األولـــــي. ال �حـــــدد المع�ـــــار الـــــدولي للتقـــــار�ر المالـ�ــــ 

ــذ الشــــر�ة فــــي  ــا إذا �انــــت مخــــاطر االئتمــــان لألصــــل قــــد زادت �شــــكل �بیــــر تأخــ ــ�م مــ ــان. فــــي تقیــ كبیــــرة فــــي مخــــاطر االئتمــ
 الحس�ان المعلومات الكم�ة والنوع�ة المعقولة والمدعومة.

 

 تـــــؤثر التــــي الكلـــــي االقتصــــاد عوامـــــل لحــــو  والمســـــتقبل�ة الحال�ــــة المعلومـــــات لــــتعكس التار�خ�ـــــة الخســــارة معـــــدالت تعــــدیل یــــتم

ــة. الـــــذمم تســـــو�ة علـــــى العمـــــالء قـــــدرة علـــــى ــالي المجموعـــــة حـــــددت المدینـــ ــاتج إجمـــ ــدان فـــــي ال�طالـــــة ومعـــــدل المحلـــــي النـــ  البلـــ

 بنــــــاءً  التار�خ�ــــــة الخســـــارة معــــــدالت تعـــــدل و�التــــــالي ، الصــــــلة ذات العوامـــــل أكثــــــر لتكـــــون  وخــــــدماتها ســــــلعها فیهـــــا تب�ــــــع التـــــي

 المدینة. الذمم جم�ع مقابل ٪٦.٥٦ بنس�ة خسارة بدل المجموعة اعترفت العوامل. هذه في لمتوقعةا التغییرات على
 

 تحدید مدة عقد اإل�جار
ــق حـــــافًزا اقتصـــــادً�ا  ــار جم�ـــــع الحقـــــائق والظـــــروف التـــــي تخلـــ ــذ اإلدارة فـــــي االعت�ـــ ــدة عقـــــد اإل�جـــــار ، تأخـــ ــد تحدیـــــد مـــ عنـــ

خ�ـــــــار اإلنهـــــــاء. یـــــــتم تضـــــــمین خ�ـــــــارات التمدیـــــــد (أو الفتـــــــرات التـــــــي تلـــــــي لممارســـــــة خ�ـــــــار التمدیـــــــد ، أو عـــــــدم ممارســـــــة 
ــم یــــتم  ــتم تمدیــــده (أو لــ ــول أن یــ ــًدا �شــــكل معقــ ــار مؤ�ــ ــان عقــــد اإل�جــ ــار إذا �ــ ــدة عقــــد اإل�جــ ــي مــ ــاء) فقــــط فــ ــارات اإلنهــ خ�ــ

 إنهائه).
 

تقیـــــ�م والتـــــي تـــــتم مراجعـــــة التقیـــــ�م فـــــي حالـــــة حـــــدوث حـــــدث مهـــــم أو تغییـــــر �بیـــــر فـــــي الظـــــروف التـــــي تـــــؤثر علـــــى هـــــذا ال
 تكون ضمن س�طرة المستأجر

 

 مبدأ اإلستمرار�ة
قامــــت إدارة المجموعــــة بتقیــــ�م قــــدرة المجموعـــــة علــــى اإلســــتمرار �منشــــأة مســــتمرة وهـــــي علــــى قناعــــة �ــــأن المجموعــــة لـــــدیها 

ــكو  ــة �ــــأي شــ ــإن اإلدارة ل�ســــت علــــى درا�ــ ــتقبل المنظــــور. عــــالوة علــــى ذلــــك، فــ ــلة العمــــل فــــي المســ ك المــــوارد الالزمــــة لمواصــ
ــدأ  ــتمرار�ة. لـــــذلك، یـــــتم إعـــــداد الب�انـــــات المال�ـــــة علـــــى أســـــاس مبـــ جوهر�ـــــة حـــــول قـــــدرة المجموعـــــة علـــــى مواصـــــلة مبـــــدأ اإلســـ

 اإلستمرار�ة.
 
 

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالية الموحدة نايضاحات حول البيا
  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

45 
 

 التقديرات المحاسبية الهامة والمصادر األساسية لتقدير الشك )تتمة( .4

 )تتمة( الهامة الحكاما

 تصنيف شركة قطر لتغليف المعادن ذ.م.م كشركة زميلة
ــبة  ــة بنســــــ ــة 50لــــــــدى المجموعــــــــة حصــــــ ــاظ الشــــــــركة القطريــــــ ــادن ذ.م.م، مــــــــع احتفــــــ ــر لتغليــــــــف المعــــــ ــي شــــــــركة قطــــــ % فــــــ

ــبة  ــة بنســــ ــناعات التحويليــــ ــاهم50للصــــ ــة المســــ ــام األساســــــي واتفاقيــــ ــن النظــــ ــل مــــ ــي كــــ ــة.  يقتضــــ ــركة  ين% المتبقيــــ ــدى شــــ لــــ
شــــركة.  ويــــتم اختيــــار الــــرئيس بالتنــــاوب بــــين  قطــــر لتغليــــف المعــــادن ذ.م.م تعيــــين عضــــو مجلــــس اإلدارة مــــن قبــــل كــــل 

ــرجح عنــــد التصــــويت، وبالتــــالي، ال  ــون للــــرئيس الصــــوت المــ ــركة قطــــر للصــــناعات التحويليــــة، ويكــ ــركة قطــــر ســــتيل وشــ شــ
ــيس م ــين رئــ ــي ال تعــ ــأة التــ ــل المنشــ ــن قبــ ــيطرة مــ ــار الســ ــتم إظهــ ــتم يــ ــالمجلس أن يــ ــة بــ ــام الحاليــ ــترط األحكــ ــس اإلدارة. وتشــ جلــ

تعيــــين الــــرئيس مــــن قبــــل الشــــركة القطريــــة للصــــناعات التحويليــــة.  وقــــد قــــدرت المجموعــــة أنــــه علــــى الــــرغم مــــن أن الــــرئيس 
ــد  ــة فـــــي الفتـــــرة الحاليـــــة للمجلـــــس، إال أن تنـــــاوب الوظيفـــــة يحـــ ــناعات التحويليـــ يـــــتم تعيينـــــه مـــــن قبـــــل الشـــــركة القطريـــــة للصـــ

ــادن ذ.م.م. ـمـــــ  ــر لتغليــــــف المعــــ ــي قطــــ ــها فــــ ــنيف حصصــــ ــوم بتصــــ ــالي تقــــ ــا وبالتــــ ــة نفوذهــــ ــى ممارســــ ــة علــــ ــدرة المجموعــــ ن قــــ
 كشركة زميلة ويتم تسجيلها باستخدام طريقة حقوق الملكية

 
 تصنيف االستثمارات باعتبارها مشاريع مشتركة 

ــت إلــــى أن  ــاك وقــــافكو وخلصــ ــي قــــابكو وكفــ ــت اإلدارة بتقيــــيم حصــــص المجموعــــة فــ ــي مشــــاريع قامــ ــات المشــــتركة هــ الترتيبــ
ــتثمارات بموجـــــــب طريقـــــــة حقـــــــوق الملكيـــــــة فـــــــي هـــــــذه البيانـــــــات الماليـــــــة  ــذه االســـــ ــالي، احتســـــــبت اإلدارة هـــــ مشـــــــتركة. وبالتـــــ

 الموحدة
 

 التزام إعادة تأهيل الموقع
التاليــــــــة  الشــــــــروط تحققــــــــت إذا مــــــــا، تقــــــــوم المجموعــــــــة بتقيــــــــيم 37المعيــــــــار المحاســــــــبي الــــــــدولي رقــــــــم  متطلبــــــــاتوفقــــــــا ل

 لالعتراف بالمخصصات:

 • ما إذا كان للمجموعة التزام حالي نتيجة لحدث سابق؛

 • احتمال أن تكون هناك حاجة لتدفق صادر للموارد مشتمل على منافع اقتصادية لتسوية االلتزام؛ و

 مكان تقدير قيمة هذا االلتزام بشكل موثوق.• أن يكون باإل
 

قـــــدرت اإلدارة  قــــد تكـــــون المجموعـــــة مطالبـــــة بموجـــــب عقـــــد إيجـــــار بالســــداد مقابـــــل تـــــرميم الموقـــــع حســـــب خيـــــار المـــــؤجر.
ــن تــــرميم الموقــــع.   ــل مــــن المجموعــــة بــــداًل مــ ــه مــــن األرجــــح شــــراء المعمــ ــبب الخيــــار المعطــــى للمــــؤجر، فأنــ لــــم يــــتم وبســ

  لعدم تحقق الشروط. االعتراف بأي مخصص اللتزامات إعادة تأهيل الموقع
 

 ضريبة الدخل 

توصــــلت شــــركة قطــــر للبتــــرول ووزارة الماليــــة والهيئــــة العامــــة للضــــرائب إلــــى اتفــــاق مــــن خــــالل مــــذكرة تفــــاهم )يشــــار إليهــــا 
فيمــــا يلـــــي باســــم "مـــــذكرة التفــــاهم"( بـــــأن حصــــة األربـــــاح المنســـــوبة إلــــى بعـــــض الشــــركات المدرجـــــة فــــي البورصـــــة والمدرجـــــة 

ا لــــــذلك ، لغــــــرض فـــــي مــــــذكرة التفــــــاهم تعتبــــــر معفــــــاة مــــــن الضــــــرائب. يــــــتم تضــــــمين هــــــذ ا الكيــــــان فــــــي مــــــذكرة التفــــــاهم. وفقــــــً
ــي  ــة فــــ ــة المنتهيــــ ــنة الماليــــ ــريبية للســــ ــات الضــــ ــتحقاق االلتزامــــ ــمبر  31اســــ ــرت،  2019ديســــ ــاح  أناإلدارة  اعتبــــ ــة األربــــ حصــــ

المنســــــوبة إلــــــى الشــــــركات المدرجــــــة والشــــــركات المملوكــــــة للدولــــــة ، ســــــواء كانــــــت كليــــــة أو جزئيــــــة ، والمدرجــــــة فــــــي مــــــذكرة 

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
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٤٦ 
 

ــاهم ال ــاله معـفـــــ التفــــ ــذ�ورة أعــــ ــر�ب�اً  اةمــــ ــت ضــــ ــي الوقــــ ــة فــــ ــر�بي متوقعــــ ــاء الضــــ ــى اإلعفــــ ــمي علــــ ــا�ع الرســــ ــفاء الطــــ ــة إضــــ . آل�ــــ
 .المناسب

 
 التقدیرات

إن اإلفتراضــــــــات الرئ�ســــــــ�ة والمتعلقــــــــة �األحــــــــداث المســــــــتقبلة ومصــــــــادر الشــــــــكوك التقدیر�ــــــــة األخــــــــرى بتــــــــار�خ المر�ــــــــز 
تعــــدیالت جوهر�ـــــة للقـــــ�م الدفتر�ـــــة للموجــــودات والمطلو�ـــــات خـــــالل الســـــنة قـــــد تـــــؤدي الـــــى المــــالي تمثـــــل مخـــــاطر هامــــة 

 المال�ة القادمة والموضحة أدناه. 
 

 .ةق�اس الخسارة في المطلو�ات  المحتملة المتعلقة �الضمانات المال� 
 

ــة التـــــي تقـــــدمها المجموعـــــة لبنـــــك الشـــــر�ة الزمیـلــــ   ةعنـــــد ق�ـــــاس االلتزامـــــات المحتملـــــة المتعلقـــــة �الضـــــمانات المال�ـــ
لــــ�عض التســــهیالت المقدمــــة إلــــى الشــــر�ة الزمیلــــة ) فــــي المملكــــة العر��ــــة الســــعود�ة ة"شــــر�ة صــــلب ســــتیل" الموجــــود(

غــــــرض تــــــوفیر مخصصــــــات �اف�ــــــة ، نظــــــرت اإلدارة فــــــي أحكــــــام وشــــــروط الضــــــمانات المال�ــــــة الموقعــــــة مــــــع البنــــــوك ل
ــاوز  ــار  اســـــتخدمت  ضـــــد أي تجـــ ــذا االعت�ـــ ــاًء علـــــى هـــ ــر�ة الزمیلـــــة. بنـــ ــاه أي مـــــن قبـــــل الشـــ اإلدارة أفضـــــل تقـــــدیر تجـــ

ــدة  تعـــــــرض قـــــــد ینـــــــتج عـــــــن مثـــــــل هـــــــذه الحالـــــــة لضـــــــمان  تـــــــوفیر مخصـــــــص مناســـــــب فـــــــي الب�انـــــــات المال�ـــــــة الموحـــــ
 .للمجموعة
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٤۷ 
 

 
 التقدیرات المحاسب�ة الهامة والمصادر األساس�ة لتقدیر الشك (تتمة)    . ٤

(تتمة)  لتقدیراتا  

 خصم على مدفوعات اإل�جار 
ــة.  ــدر�جي للمجموعــــ ــدل اإلقتــــــراض التــــ ــتخدام معــــ ــار �إســــ ــى مــــــدفوعات اإل�جــــ ــم علــــ ــتم الخصــــ ــار یــــ ــد اال�جــــ ــدء عقــــ ــد بــــ عنــــ

 ط�قت اإلدارة األحكام والتقدیرات لتحدید معدل اإلقتراض التدر�جي عند بدء عقد اإل�جار.
 

 تدني ق�مة الموجودات الملموسة والغیر ملموسة
ــا  إذا �ـــــان هنـــــاك مؤشـــــر علـــــى أن الموجـــــودات الملموســـــة وغیـــــر الملموســـــة قـــــد تعرضـــــت تختبـــــر إدارة المجموعـــــة ســـــنو�ًا ف�مـــ

ــب�ة الــــواردة فــــي اإل�ضــــاح رقــــم ( ًا للس�اســــات المحاســ ــتم تحدیــــد الق�مــــة القابلــــة لإلســــترداد لألصــــل ٣لتــــدني فــــي الق�مــــة وفقــــً ). یــ
ــدفقات النق ــات التـــ ــة توقعـــ ــذه الطر�قـــ ــتخدم هـــ ــتخدام. تســـ ــد اإلســـ ــة قیـــ ــة الق�مـــ ــاءًا علـــــى طر�قـــ ــر بنـــ ــدى العمـــ ــى مـــ ــدرة علـــ ــة المقـــ د�ـــ

 اإلنتاجي المقدر لألصل المخصوم �إستخدام أسعار السوق 
 

 األعمار اإلنتاج�ة للممتلكات والمصانع والمعدات  
ــانع والمعـــــدات لغـــــرض احتســـــاب  ــة والقـــــ�م المت�ق�ـــــة للممتلكـــــات والمصـــ ــددت إدارة المجموعـــــة األعمـــــار اإلنتاج�ـــــة التقدیر�ـــ حـــ

ــین  ــو مبــ ــا هــ ــتهالك �مــ ــم االســ ــاح رقــ ــل ٣�اإل�ضــ ــع لألصــ ــتخدام المتوقــ ــار االســ ــي االعت�ــ ــذ فــ ــدیر �األخــ ــذا التقــ ــد هــ ــتم تحدیــ . یــ
والتقـــــادم الفعلـــــي والفنـــــي والتجـــــاري. تـــــتم مراجعـــــة األعمـــــار اإلنتاج�ـــــة المقـــــدرة والقـــــ�م المت�ق�ـــــة وطـــــرق حســـــاب االســــــتهالك 

ــدیرات المحت  ــي التقــ ــرات فــ ــر أي تغییــ ــان أثــ ــع ب�ــ ــالي مــ ــر مــ ــرة تقر�ــ ــل فتــ ــار�خ �ــ ــي تــ ــة فــ ــي نها�ــ ــتقبلي. فــ ــاس مســ ــى أســ ــ�ة علــ ســ
ــذه التقــــدیرات. ــى هــ ــرات علــ ــدم حــــدوث تغییــ ــدرت اإلدارة عــ ــنة، قــ ــر اإلنتــــاجي أو   الســ ــنة ، إذا زاد العمــ ــي نها�ــــة الســ فــ

ــ�ة  ــنة أعلــــى ٥انخفــــض بنســ ــح الســ ــة ، لكــــان ر�ــ ــرى ثابتــ ــع المتغیــــرات األخــ ــاء جم�ــ ــالي مــــع �قــ ــاجي الحــ ــل العمــــر اإلنتــ ٪ مقابــ
 .ملیون ر�ال أعلى أو أقل) ١١.٩: ٢٠١٨ر�ال  (ملیون  ١٢.٤ أو أقل �ق�مة

 
 القابلة للتحقتقدیر صافي ق�مة المخزون 

ــتم  ــًا، یــ ــد�مًا أو تالفــ ــزون قــ ــ�ح المخــ ــدما �صــ ــل. وعنــ ــا أقــ ــق أیهمــ ــة للتحقــ ــة القابلــ ــافي الق�مــ ــة أو �صــ ــزون �التكلفــ ــتم إدراج المخــ یــ
زون علـــــى الم�ـــــالغ الفرد�ـــــة الهامـــــة. أمـــــا م�ـــــالغ تقـــــدیر الق�مـــــة القابلـــــة للتحقـــــق. یـــــتم هـــــذا التقـــــدیر علـــــى أســـــاس فـــــردي للمـخــــ 

ــا  ــتم تقـــــدیرها �صـــــورة جماع�ـــــة و�حتســـــب لهـــ ــا قد�مـــــة أو غیـــــر صـــــالحة لالســـــتخدام فیـــ المخـــــزون الفرد�ـــــة غیـــــر الهامـــــة ولكنهـــ
مخصــــــص وفقــــــًا لنــــــوع المخــــــزون ودرجــــــة التقــــــادم وعــــــدم الصــــــالح�ة وأي فــــــرق بــــــین الم�ــــــالغ المحققــــــة فعل�ــــــا فــــــي فتـــــــرات 

 لمتوقعة سیتم االعتراف بها في ب�ان الدخل الشامل الموحد.مستقبل�ة والم�الغ ا
 

ــدیر المســــتخدم مــــن قبــــل اإلدارة بنســــ�ة  ــي نها�ــــة الســــنة، إذا ازداد/ انخفــــض التقــ ــع ث�ــــات جم�ــــع المتغیــــرات األخــــرى،  ٪٥فــ مــ
ــنة ســــــوف یــــــزداد أو یــــــنخفض �مــــــا �ق�مــــــة.  ملیــــــون  ١.٧: أعلــــــى أو أقــــــل �ق�مــــــة ٢٠١٨ملیــــــون ر�ــــــال  ( ١.٧فــــــإن ر�ــــــح الســــ

 ر�ال)  
 

ب ل ب ئكجت � ل�ئغآب مهئ س  س  لج
ــتمل علـــــى معـــــدل الخصـــــم ومعـــــدل إن االفتراضـــــات  ــال�ف التزامـــــات نها�ـــــة الخدمـــــة للمـــــوظفین تشـــ المســـــتخدمة فـــــي تحدیـــــد تكـــ

حر�ـــــة المــــــوظفین وعــــــالوات الرواتــــــب المســــــتقبل�ة المتوقعــــــة.  وســــــوف یـــــؤثر أي تغییــــــر فــــــي هــــــذه االفتراضــــــات علــــــى م�ــــــالغ 
 التزامات نها�ة الخدمة.
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 التقدیرات المحاسب�ة الهامة والمصادر األساس�ة لتقدیر الشك (تتمة)    . ٤

(تتمة)  لتقدیراتا  

 خصم على مدفوعات اإل�جار 
ــة.  ــدر�جي للمجموعــــ ــدل اإلقتــــــراض التــــ ــتخدام معــــ ــار �إســــ ــى مــــــدفوعات اإل�جــــ ــم علــــ ــتم الخصــــ ــار یــــ ــد اال�جــــ ــدء عقــــ ــد بــــ عنــــ

 ط�قت اإلدارة األحكام والتقدیرات لتحدید معدل اإلقتراض التدر�جي عند بدء عقد اإل�جار.
 

 تدني ق�مة الموجودات الملموسة والغیر ملموسة
ــا  إذا �ـــــان هنـــــاك مؤشـــــر علـــــى أن الموجـــــودات الملموســـــة وغیـــــر الملموســـــة قـــــد تعرضـــــت تختبـــــر إدارة المجموعـــــة ســـــنو�ًا ف�مـــ

ــب�ة الــــواردة فــــي اإل�ضــــاح رقــــم ( ًا للس�اســــات المحاســ ــتم تحدیــــد الق�مــــة القابلــــة لإلســــترداد لألصــــل ٣لتــــدني فــــي الق�مــــة وفقــــً ). یــ
ــدفقات النق ــات التـــ ــة توقعـــ ــذه الطر�قـــ ــتخدم هـــ ــتخدام. تســـ ــد اإلســـ ــة قیـــ ــة الق�مـــ ــاءًا علـــــى طر�قـــ ــر بنـــ ــدى العمـــ ــى مـــ ــدرة علـــ ــة المقـــ د�ـــ

 اإلنتاجي المقدر لألصل المخصوم �إستخدام أسعار السوق 
 

 األعمار اإلنتاج�ة للممتلكات والمصانع والمعدات  
ــانع والمعـــــدات لغـــــرض احتســـــاب  ــة والقـــــ�م المت�ق�ـــــة للممتلكـــــات والمصـــ ــددت إدارة المجموعـــــة األعمـــــار اإلنتاج�ـــــة التقدیر�ـــ حـــ

ــین  ــو مبــ ــا هــ ــتهالك �مــ ــم االســ ــاح رقــ ــل ٣�اإل�ضــ ــع لألصــ ــتخدام المتوقــ ــار االســ ــي االعت�ــ ــذ فــ ــدیر �األخــ ــذا التقــ ــد هــ ــتم تحدیــ . یــ
والتقـــــادم الفعلـــــي والفنـــــي والتجـــــاري. تـــــتم مراجعـــــة األعمـــــار اإلنتاج�ـــــة المقـــــدرة والقـــــ�م المت�ق�ـــــة وطـــــرق حســـــاب االســــــتهالك 

ــدیرات المحت  ــي التقــ ــرات فــ ــر أي تغییــ ــان أثــ ــع ب�ــ ــالي مــ ــر مــ ــرة تقر�ــ ــل فتــ ــار�خ �ــ ــي تــ ــة فــ ــي نها�ــ ــتقبلي. فــ ــاس مســ ــى أســ ــ�ة علــ ســ
ــذه التقــــدیرات. ــى هــ ــرات علــ ــدم حــــدوث تغییــ ــدرت اإلدارة عــ ــنة، قــ ــر اإلنتــــاجي أو   الســ ــنة ، إذا زاد العمــ ــي نها�ــــة الســ فــ

ــ�ة  ــنة أعلــــى ٥انخفــــض بنســ ــح الســ ــة ، لكــــان ر�ــ ــرى ثابتــ ــع المتغیــــرات األخــ ــاء جم�ــ ــالي مــــع �قــ ــاجي الحــ ــل العمــــر اإلنتــ ٪ مقابــ
 .ملیون ر�ال أعلى أو أقل) ١١.٩: ٢٠١٨ر�ال  (ملیون  ١٢.٤ أو أقل �ق�مة

 
 القابلة للتحقتقدیر صافي ق�مة المخزون 

ــتم  ــًا، یــ ــد�مًا أو تالفــ ــزون قــ ــ�ح المخــ ــدما �صــ ــل. وعنــ ــا أقــ ــق أیهمــ ــة للتحقــ ــة القابلــ ــافي الق�مــ ــة أو �صــ ــزون �التكلفــ ــتم إدراج المخــ یــ
زون علـــــى الم�ـــــالغ الفرد�ـــــة الهامـــــة. أمـــــا م�ـــــالغ تقـــــدیر الق�مـــــة القابلـــــة للتحقـــــق. یـــــتم هـــــذا التقـــــدیر علـــــى أســـــاس فـــــردي للمـخــــ 

ــا  ــتم تقـــــدیرها �صـــــورة جماع�ـــــة و�حتســـــب لهـــ ــا قد�مـــــة أو غیـــــر صـــــالحة لالســـــتخدام فیـــ المخـــــزون الفرد�ـــــة غیـــــر الهامـــــة ولكنهـــ
مخصــــــص وفقــــــًا لنــــــوع المخــــــزون ودرجــــــة التقــــــادم وعــــــدم الصــــــالح�ة وأي فــــــرق بــــــین الم�ــــــالغ المحققــــــة فعل�ــــــا فــــــي فتـــــــرات 

 لمتوقعة سیتم االعتراف بها في ب�ان الدخل الشامل الموحد.مستقبل�ة والم�الغ ا
 

ــدیر المســــتخدم مــــن قبــــل اإلدارة بنســــ�ة  ــي نها�ــــة الســــنة، إذا ازداد/ انخفــــض التقــ ــع ث�ــــات جم�ــــع المتغیــــرات األخــــرى،  ٪٥فــ مــ
ــنة ســــــوف یــــــزداد أو یــــــنخفض �مــــــا �ق�مــــــة.  ملیــــــون  ١.٧: أعلــــــى أو أقــــــل �ق�مــــــة ٢٠١٨ملیــــــون ر�ــــــال  ( ١.٧فــــــإن ر�ــــــح الســــ

 ر�ال)  
 

ب ل ب ئكجت � ل�ئغآب مهئ س  س  لج
ــتمل علـــــى معـــــدل الخصـــــم ومعـــــدل إن االفتراضـــــات  ــال�ف التزامـــــات نها�ـــــة الخدمـــــة للمـــــوظفین تشـــ المســـــتخدمة فـــــي تحدیـــــد تكـــ

حر�ـــــة المــــــوظفین وعــــــالوات الرواتــــــب المســــــتقبل�ة المتوقعــــــة.  وســــــوف یـــــؤثر أي تغییــــــر فــــــي هــــــذه االفتراضــــــات علــــــى م�ــــــالغ 
 التزامات نها�ة الخدمة.
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ــد  ــي تحدیــ ــذا فــ ــم هــ ــدل الخصــ ــتخدام معــ ــنة. و�جــــب اســ ــل ســ ــة �ــ ــي نها�ــ ــ�ة فــ ــم المناســ ــدل الخصــ ــة معــ ــة طر�قــ ــدد المجموعــ وتحــ
ــدفقات النقد�ـــــــة الصـــــــادرة  ــة الق�مـــــــة الحال�ـــــــة للتـــــ ــتقبل�ة التقدیر�ـــــــة والمتوقعـــــــة لتســـــــو�ة التزامـــــــات مكافـــــــآت نها�ـــــــة الخدمـــــ المســـــ

 للموظفین.
 

�اإلضــــــافة إلــــــى تلقــــــي منــــــافع المعاشــــــات مــــــن صــــــندوق المعاشــــــات الحكــــــومي، فــــــإن قطــــــر للبتــــــرول، الشــــــر�ة األم النهائ�ــــــة، 
ــة فــــي عــــام  ــأة نها�ــــة الخدمــ ــد لمكافــ ــام جدیــ ــام الجدیــــد، علــــى المــــوظفین القطــــر�ین. و  ٢٠١٦قامــــت بتطبیــــق نظــ ــذا النظــ ــا لهــ وفقــ

ــدة  ــة لمــــ ــل �المجموعــــ ــد أو  ٢٠فــــــإن أي موظــــــف عمــــ ــد التقاعــــ ــدة عنــــ ــأة مــــــن دفعــــــة واحــــ ــل علــــــى مكافــــ ــا أو أكثــــــر �حصــــ عامــــ
عامـــــا. ومبـــــدأ أن المكافـــــأة یبـــــدأ اســـــتحقاقها  ٢٠االســـــتقالة علـــــى أســـــاس آخـــــر راتـــــب وعـــــدد ســـــنوات الخدمـــــة التـــــي تز�ـــــد عـــــن 

ســـــاب المكافـــــأة تتضـــــمن التحمیـــــل فـــــي الجـــــزء األخیـــــر مـــــن المـــــدة و�التـــــالي عامـــــا مـــــن الخدمـــــة �عنـــــي أن معادلـــــة ح ٢٠�عـــــد 
فــــإن االســـــتحقاق �جــــب أن یـــــتم علــــى أســـــاس القســــط الثابـــــت علـــــى مــــدار الخدمـــــة �أســــرها. ومـــــع ذلــــك، خلصـــــت اإلدارة إلـــــى 

ــد  ــة �عــ ــة الم ٢٠أن الخدمــ ــا لمعادلــ ــتم وفقــ ــا �جــــب أن یــ ــإن تحمیلهــ ــالي فــ ــأة و�التــ ــى مكافــ ــؤدي إلــ ــي تــ ــي التــ ــط هــ ــا فقــ ــأة، عامــ كافــ
 الخدمة أي: ال یبدأ االستحقاق إال �عد است�فاء األهل�ة في 

 التقدیرات المحاسب�ة الهامة والمصادر األساس�ة لتقدیر الشك (تتمة)  . ٤

 (تتمة)  التقدیرات
 

 حساب مخصص الخسائر 
  

تعتمد على إفتراضات للحر�ة  عند ق�اس خسائر االئتمان المتوقعة، تستخدم الشر�ة معلومات موثوقة ومدعومة ونوع�ة والتي 
ت على �عضها ال�عض. تستخدم المجموعة التقدیرات لحساب  المستقبل�ة للمحر�ات اإلقتصاد�ة و��ف�ة تأثیر هذه المحر�ا

 نسب الخسائر 
 

د�ة الخسارة الممنوحة هي تقدیرا للخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد. �عتمد ذلك على الفرق بین التدفقات النقد�ة التعاق
االئتمان�ة و  الضماناتفي االعت�ار التدفقات النقد�ة من  المستحقة والتدفقات التي یتوقع المقرض استالمها ، مع األخذ

 التعز�زات
 

القا�ضة   في شر�ة فوالذ عكس خسائر انخفاض الق�مة الناتجة عن االستثمار  
  

المال�ة ، قامت المجموعة بتقی�م استثماراتها في شر�ات زمیلة من أجل تحدید المعاییر الدول�ة إلعداد التقار�ر تض�ه قت وفًقا لما 
ل منها �الق�مة الدفتر�ة. یتم تقدیر المبلغ القابل لالسترداد االنخفاض في الق�مة من خالل مقارنة الق�مة القابلة لالسترداد لك

قید االستخدام على أساس االفتراضات التال�ةمن قبل المجموعة �استخدام "الق�مة قید االستخدام". یتم حساب الق�مة  . 
 

 ٪ ١٢.٥٪ إلى  ١٢معدالت الخصم: من  -

 ٪ ١٠٠٪ إلى  ٦٠االستفادة من القدرات:  -

 ٪ ١٥٪ إلى  ١٢من  :(EBITDA) األر�اح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء -

 ٪ ٤٪ إلى  ٣معدل نمو الفترة النهائ�ة:  -

سنوات ٥توقعة على مدى التدفقات النقد�ة الم -  
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 التقديرات المحاسبية الهامة والمصادر األساسية لتقدير الشك )تتمة(    .4

)تتمة(  لتقديراتا  

 خصم على مدفوعات اإليجار 
ــة.  ــدريجي للمجموعــــ ــدل اإلقتــــــراض التــــ ــتخدام معــــ ــار بإســــ ــى مــــــدفوعات اإليجــــ ــم علــــ ــتم الخصــــ ــار يــــ ــد االيجــــ ــدء عقــــ ــد بــــ عنــــ

 طبقت اإلدارة األحكام والتقديرات لتحديد معدل اإلقتراض التدريجي عند بدء عقد اإليجار.
 

 تدني قيمة الموجودات الملموسة والغير ملموسة
ــا  إذا كـــــان هنـــــاك مؤشـــــر علـــــى أن الموجـــــودات الملموســـــة وغيـــــر الملموســـــة قـــــد تعرضـــــت تختبـــــر إدارة المجموعـــــة ســـــنويًا فيمـــ

ــبية الــــواردة فــــي اإليضــــاح رقــــم ) ًا للسياســــات المحاســ ــً ــتم تحديــــد القيمــــة القابلــــة لإلســــترداد لألصــــل 3لتــــدني فــــي القيمــــة وفقــ (. يــ
ــدفقات النق ــة توقعـــــات التـــ ــذه الطريقـــ ــتخدم هـــ ــتخدام. تســـ ــد اإلســـ ــة قيـــ ــة القيمـــ ــاءًا علـــــى طريقـــ ــر بنـــ ــدى العمـــ ــى مـــ ــدرة علـــ ــة المقـــ ديـــ

 اإلنتاجي المقدر لألصل المخصوم بإستخدام أسعار السوق 
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمصانع والمعدات  
ــانع والمعـــــدات لغـــــرض احتســـــاب  ــة والقـــــيم المتبقيـــــة للممتلكـــــات والمصـــ ــددت إدارة المجموعـــــة األعمـــــار اإلنتاجيـــــة التقديريـــ حـــ

ــين  ــو مبــ ــا هــ ــتهالك كمــ ــم االســ ــاح رقــ ــل 3باإليضــ ــع لألصــ ــتخدام المتوقــ ــار االســ ــي االعتبــ ــذ فــ ــدير باألخــ ــذا التقــ ــد هــ ــتم تحديــ . يــ
والتقـــــادم الفعلـــــي والفنـــــي والتجـــــاري. تـــــتم مراجعـــــة األعمـــــار اإلنتاجيـــــة المقـــــدرة والقـــــيم المتبقيـــــة وطـــــرق حســـــاب االســــــتهالك 

ــديرات المحت  ــي التقــ ــرات فــ ــر أي تغييــ ــان أثــ ــع بيــ ــالي مــ ــر مــ ــرة تقريــ ــل فتــ ــاريخ كــ ــي تــ ــة فــ ــي نهايــ ــتقبلي. فــ ــاس مســ ــى أســ ــبة علــ ســ
ــذه التقــــديرات. ــى هــ ــرات علــ ــدم حــــدوث تغييــ ــدرت اإلدارة عــ ــنة، قــ ــر اإلنتــــاجي أو   الســ ــنة ، إذا زاد العمــ ــي نهايــــة الســ فــ

ــبة  ــنة أعلــــى 5انخفــــض بنســ ــح الســ ــة ، لكــــان ربــ ــرى ثابتــ ــع المتغيــــرات األخــ ــاء جميــ ــالي مــــع بقــ ــاجي الحــ ــل العمــــر اإلنتــ ٪ مقابــ
 .مليون ريال أعلى أو أقل( 11.9: 2018ريال  )مليون  12.4 أو أقل بقيمة

 
 القابلة للتحقتقدير صافي قيمة المخزون 

ــتم  ــًا، يــ ــديمًا أو تالفــ ــبح المخــــزون قــ ــدما يصــ ــل. وعنــ ــا أقــ ــق أيهمــ ــة للتحقــ ــة القابلــ ــافي القيمــ ــة أو بصــ ــتم إدراج المخــــزون بالتكلفــ يــ
زون علـــــى المبـــــالغ الفرديـــــة الهامـــــة. أمـــــا مبـــــالغ تقـــــدير القيمـــــة القابلـــــة للتحقـــــق. يـــــتم هـــــذا التقـــــدير علـــــى أســـــاس فـــــردي للمـخــــ 

ــا  ــتم تقـــــديرها بصـــــورة جماعيـــــة ويحتســـــب لهـــ ــا قديمـــــة أو غيـــــر صـــــالحة لالســـــتخدام فيـــ المخـــــزون الفرديـــــة غيـــــر الهامـــــة ولكنهـــ
مخصــــــص وفقــــــًا لنــــــوع المخــــــزون ودرجــــــة التقــــــادم وعــــــدم الصــــــالحية وأي فــــــرق بــــــين المبــــــالغ المحققــــــة فعليــــــا فــــــي فتـــــــرات 

 لمتوقعة سيتم االعتراف بها في بيان الدخل الشامل الموحد.مستقبلية والمبالغ ا
 

% مـــــــع ثبــــــــات جميــــــــع المتغيــــــــرات 5فـــــــي نهايــــــــة الســــــــنة، إذا ازداد/ انخفـــــــض التقــــــــدير المســــــــتخدم مـــــــن قبــــــــل اإلدارة بنســــــــبة 
ــا بقيمـــــة.  ــنة ســـــوف يـــــزداد أو يـــــنخفض بمـــ ــة 2018مليـــــون ريـــــال  ) 1.7األخـــــرى، فـــــإن ربـــــح الســـ  1.7: أعلـــــى أو أقـــــل بقيمـــ

 مليون ريال( 
 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة
ــاليف التزامـــــات نهايـــــة الخدمـــــة للمـــــوظفين تشـــــتمل علـــــى معـــــدل الخصـــــم ومعـــــدل إن االفتراضـــــات  المســـــتخدمة فـــــي تحديـــــد تكـــ

حركـــــة المــــــوظفين وعــــــالوات الرواتــــــب المســــــتقبلية المتوقعــــــة.  وســــــوف يـــــؤثر أي تغييــــــر فــــــي هــــــذه االفتراضــــــات علــــــى مبــــــالغ 
 التزامات نهاية الخدمة.

 
 تقييم المخصص لمنافع نهاية الخدمة:يوضح الجدول التالي االفتراضات الرئيسة المستخدمة ل

 %4.6  معدل الخصم
 %6.0 معدل نمو الرواتب

 %3.0 الموظفين  معدل حركة 
 

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۹ 
 

اختالف جوهري في  الم�الغ تستند االفتراضات المذ�ورة أعاله إلى أفضل تقدیرات اإلدارة وقد یؤدي أي تغییر في ذلك إلى  
 .القابل  لالسترداد

 
 نقد وأرصدة لدى البنوك  . ٥

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
   

 ٧٩ ٩٦ النقد في الصندوق 
 ٩٠٢٬٩٦٦ ٢٦٣٬٧٤٥ البنوكنقد لدى 

 ١٬١٠٤٬٥٦٨ ١٬٦٩٥٬٧٥٦ أشهر ٣ودائع ثابتة ألقل من 
 ٢٬٠٠٧٬٦١٣ ١٬٩٥٩٬٥٩٧ 

 
 لغرض ب�ان التدفقات النقد�ة الموحد، فإن النقد وش�ه النقد یتضمن اآلتي:

 
 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 

 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
   

  ٢٬٠٠٧٬٦١٣ ١٬٩٥٩٬٥٩٧ أرصدة لدى البنوك ونقد
 )١٢٣٬٨٩٨( (١٢١٬٢٨٠)  ناقصًا: حساب توز�عات األر�اح

 ١٬٨٨٣٬٧١٥ ١٬٨٣٨٬٣١٧ نقد وأرصدة لدى البنوك 

 
حسا�ات توز�عات األر�اح هي ع�ارة عن المبلغ المودع في البنك لق�مة توز�عات األر�اح المعلنة للسنة المعن�ة، والتي لم یتم 

 استالمها �عد من قبل المساهمین.
 
 
 
 
 ثابتة  ودائع    . ٦

ملیون ر�ال قطري  ٨٬٧٥٨یوما ما ق�مته  ٩٠، بلغت الودائع الثابتة ذات فترات استحقاق تز�د عن ٢٠١٩د�سمبر  ٣١كما في 
طري  أساسي �الر�ال القر�ال قطري). یتم االحتفاظ �الودائع الثابتة لدى البنوك والمقومة �شكل ملیون  ٨٬٥٨١    : ٢٠١٨(

 ).٪٤.٠٢: ٢٠١٨% (٣.٧٦بنس�ة  �متوسط أسعار الفائدة فعالة
 

 ومعدات   ومصانع ممتلكات    . ٧

 م�اني  
آل�ات ومعدات  

 مصانع 
أثاث ومعدات  

 أخرى 
أعمال رأسمال�ة  

 اإلجمالي  قید التنفیذ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
      

      التكلفة
 ٦٬٧٥٣٬٤٥٩ ٢٤٬٠٨٩ ١٠٠٬١٦٩ ٥٬٨٩٥٬٩٥٧ ٧٣٣٬٢٤٤ ٢٠١٨ینایر  ١كما في 
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ــد  ــي تحدیــ ــذا فــ ــم هــ ــدل الخصــ ــتخدام معــ ــنة. و�جــــب اســ ــل ســ ــة �ــ ــي نها�ــ ــ�ة فــ ــم المناســ ــدل الخصــ ــة معــ ــة طر�قــ ــدد المجموعــ وتحــ
ــدفقات النقد�ـــــــة الصـــــــادرة  ــة الق�مـــــــة الحال�ـــــــة للتـــــ ــتقبل�ة التقدیر�ـــــــة والمتوقعـــــــة لتســـــــو�ة التزامـــــــات مكافـــــــآت نها�ـــــــة الخدمـــــ المســـــ

 للموظفین.
 

�اإلضــــــافة إلــــــى تلقــــــي منــــــافع المعاشــــــات مــــــن صــــــندوق المعاشــــــات الحكــــــومي، فــــــإن قطــــــر للبتــــــرول، الشــــــر�ة األم النهائ�ــــــة، 
ــة فــــي عــــام  ــأة نها�ــــة الخدمــ ــد لمكافــ ــام جدیــ ــام الجدیــــد، علــــى المــــوظفین القطــــر�ین. و  ٢٠١٦قامــــت بتطبیــــق نظــ ــذا النظــ ــا لهــ وفقــ

ــدة  ــة لمــــ ــل �المجموعــــ ــد أو  ٢٠فــــــإن أي موظــــــف عمــــ ــد التقاعــــ ــدة عنــــ ــأة مــــــن دفعــــــة واحــــ ــل علــــــى مكافــــ ــا أو أكثــــــر �حصــــ عامــــ
عامـــــا. ومبـــــدأ أن المكافـــــأة یبـــــدأ اســـــتحقاقها  ٢٠االســـــتقالة علـــــى أســـــاس آخـــــر راتـــــب وعـــــدد ســـــنوات الخدمـــــة التـــــي تز�ـــــد عـــــن 

ســـــاب المكافـــــأة تتضـــــمن التحمیـــــل فـــــي الجـــــزء األخیـــــر مـــــن المـــــدة و�التـــــالي عامـــــا مـــــن الخدمـــــة �عنـــــي أن معادلـــــة ح ٢٠�عـــــد 
فــــإن االســـــتحقاق �جــــب أن یـــــتم علــــى أســـــاس القســــط الثابـــــت علـــــى مــــدار الخدمـــــة �أســــرها. ومـــــع ذلــــك، خلصـــــت اإلدارة إلـــــى 

ــد  ــة �عــ ــة الم ٢٠أن الخدمــ ــا لمعادلــ ــتم وفقــ ــا �جــــب أن یــ ــإن تحمیلهــ ــالي فــ ــأة و�التــ ــى مكافــ ــؤدي إلــ ــي تــ ــي التــ ــط هــ ــا فقــ ــأة، عامــ كافــ
 الخدمة أي: ال یبدأ االستحقاق إال �عد است�فاء األهل�ة في 

 التقدیرات المحاسب�ة الهامة والمصادر األساس�ة لتقدیر الشك (تتمة)  . ٤

 (تتمة)  التقدیرات
 

 حساب مخصص الخسائر 
  

تعتمد على إفتراضات للحر�ة  عند ق�اس خسائر االئتمان المتوقعة، تستخدم الشر�ة معلومات موثوقة ومدعومة ونوع�ة والتي 
ت على �عضها ال�عض. تستخدم المجموعة التقدیرات لحساب  المستقبل�ة للمحر�ات اإلقتصاد�ة و��ف�ة تأثیر هذه المحر�ا

 نسب الخسائر 
 

د�ة الخسارة الممنوحة هي تقدیرا للخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد. �عتمد ذلك على الفرق بین التدفقات النقد�ة التعاق
االئتمان�ة و  الضماناتفي االعت�ار التدفقات النقد�ة من  المستحقة والتدفقات التي یتوقع المقرض استالمها ، مع األخذ

 التعز�زات
 

القا�ضة   في شر�ة فوالذ عكس خسائر انخفاض الق�مة الناتجة عن االستثمار  
  

المال�ة ، قامت المجموعة بتقی�م استثماراتها في شر�ات زمیلة من أجل تحدید المعاییر الدول�ة إلعداد التقار�ر تض�ه قت وفًقا لما 
ل منها �الق�مة الدفتر�ة. یتم تقدیر المبلغ القابل لالسترداد االنخفاض في الق�مة من خالل مقارنة الق�مة القابلة لالسترداد لك

قید االستخدام على أساس االفتراضات التال�ةمن قبل المجموعة �استخدام "الق�مة قید االستخدام". یتم حساب الق�مة  . 
 

 ٪ ١٢.٥٪ إلى  ١٢معدالت الخصم: من  -

 ٪ ١٠٠٪ إلى  ٦٠االستفادة من القدرات:  -

 ٪ ١٥٪ إلى  ١٢من  :(EBITDA) األر�اح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء -

 ٪ ٤٪ إلى  ٣معدل نمو الفترة النهائ�ة:  -

سنوات ٥توقعة على مدى التدفقات النقد�ة الم -  
 

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۹ 
 

اختالف جوهري في  الم�الغ تستند االفتراضات المذ�ورة أعاله إلى أفضل تقدیرات اإلدارة وقد یؤدي أي تغییر في ذلك إلى  
 .القابل  لالسترداد

 
 نقد وأرصدة لدى البنوك  . ٥

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
   

 ٧٩ ٩٦ النقد في الصندوق 
 ٩٠٢٬٩٦٦ ٢٦٣٬٧٤٥ البنوكنقد لدى 

 ١٬١٠٤٬٥٦٨ ١٬٦٩٥٬٧٥٦ أشهر ٣ودائع ثابتة ألقل من 
 ٢٬٠٠٧٬٦١٣ ١٬٩٥٩٬٥٩٧ 

 
 لغرض ب�ان التدفقات النقد�ة الموحد، فإن النقد وش�ه النقد یتضمن اآلتي:

 
 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 

 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
   

  ٢٬٠٠٧٬٦١٣ ١٬٩٥٩٬٥٩٧ أرصدة لدى البنوك ونقد
 )١٢٣٬٨٩٨( (١٢١٬٢٨٠)  ناقصًا: حساب توز�عات األر�اح

 ١٬٨٨٣٬٧١٥ ١٬٨٣٨٬٣١٧ نقد وأرصدة لدى البنوك 

 
حسا�ات توز�عات األر�اح هي ع�ارة عن المبلغ المودع في البنك لق�مة توز�عات األر�اح المعلنة للسنة المعن�ة، والتي لم یتم 

 استالمها �عد من قبل المساهمین.
 
 
 
 
 ثابتة  ودائع    . ٦

ملیون ر�ال قطري  ٨٬٧٥٨یوما ما ق�مته  ٩٠، بلغت الودائع الثابتة ذات فترات استحقاق تز�د عن ٢٠١٩د�سمبر  ٣١كما في 
طري  أساسي �الر�ال القر�ال قطري). یتم االحتفاظ �الودائع الثابتة لدى البنوك والمقومة �شكل ملیون  ٨٬٥٨١    : ٢٠١٨(

 ).٪٤.٠٢: ٢٠١٨% (٣.٧٦بنس�ة  �متوسط أسعار الفائدة فعالة
 

 ومعدات   ومصانع ممتلكات    . ٧

 م�اني  
آل�ات ومعدات  

 مصانع 
أثاث ومعدات  

 أخرى 
أعمال رأسمال�ة  

 اإلجمالي  قید التنفیذ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
      

      التكلفة
 ٦٬٧٥٣٬٤٥٩ ٢٤٬٠٨٩ ١٠٠٬١٦٩ ٥٬٨٩٥٬٩٥٧ ٧٣٣٬٢٤٤ ٢٠١٨ینایر  ١كما في 

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳٥ 
 

عنـــــد االعتـــــراف المبـــــدئي، قـــــد تختـــــار المجموعــــــة �شـــــكل غیـــــر قابـــــل لإللغـــــاء (علــــــى أســـــاس حالـــــة �ـــــل أداة علـــــى حــــــدة) 
لشـــــــامل اآلخـــــــرى. �ســـــــمح بنـــــــود الـــــــدخل ا لتصـــــــن�ف اإلســـــــتثمارات فـــــــي أداة حقـــــــوق الملك�ـــــــة �الق�مـــــــة العادلـــــــة مـــــــن خـــــــال

ــه  ــتفظ �ــــ ــهم محــــ ــي األســــ ــتثمار فــــ ــان اإلســــ ــامل اآلخــــــرى إذا �ــــ ــدخل الشــــ ــود الــــ ــالل بنــــ ــن خــــ ــة مــــ ــة العادلــــ ــن�ف �الق�مــــ �التصــــ
 للمتاجرة أو إذا �ان المقابل المحتمل مدرج بواسطة المشتري عند إندماج األعمال.

 
 ق�اســـــــــها یـــــــــتم الحقـــــــــاً . المعاملـــــــــة تكـــــــــال�ف إلیهـــــــــا مضـــــــــافاً  لةدلعاا �القیمة لملک�ةا وق حق أدوات في راتالستثماا سق�ا میت 

ــة ــي التغییــــرات مــــن الناشــــئة والخســــائر األر�ــــاح مــــع العادلــــة �الق�مــ  اآلخــــر الشــــامل الــــدخل فــــي المدرجــــة العادلــــة الق�مــــة فــ
ــي ــتم والتــ ــا یــ ــي تجم�عهــ ــاطي فــ ــادة إحت�ــ ــ�م إعــ ــتثمارات تقیــ ــتم ال. إســ ــن�ف یــ ــاح تصــ ــائر أو األر�ــ ــة الخســ ــي المتراكمــ ــاح فــ  األر�ــ

 .المدورة األر�اح إلى تحو�لها یتم بل األسهم، إستثمارات ب�ع عند الخسائر أو
 

تـــــم إث�ـــــات توز�عـــــات األر�ـــــاح مـــــن هـــــذه اإلســـــتثمارات فـــــي أدوات حقـــــوق الملك�ـــــة، فـــــي األر�ـــــاح أو الخســـــائر وفقـــــًا للمع�ـــــار 
تكلفـــــة األســـــتثمار. تـــــم تضـــــمین توز�ـــــع  . مـــــالم تمثـــــل توز�عـــــات األر�ـــــاح إســـــترداد جـــــزء مـــــن٩الـــــدولي للتقـــــار�ر المال�ـــــة رقـــــم 
 أخرى" في ب�ان الر�ح أو الخسارة. –األر�اح ضمن "إیرادات تمو�ل 

 
 الموجودات المال�ة �الق�مة العادلة من خالل األر�اح أو الخسائر        

الموجودات المال�ة التي ال تفي �شروط الق�اس �التكلفة المطفأة أو �الق�مة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  
 :التحدید وجه على. رلخسائ ا أو ح�ار ألا لخال نم لةدلعاا �القیمةأعاله) یتم ق�اسها  ٣(إ�ضاح أ و

 مل ما ر،لخسائ أو ا ح�ار ألا لخال نم لةدلعاا �القیمة رات�إستثما لملک�ةا وق حقأدوات  في راتستثمااإل فتصن  •
ــامل االخـــــــــرى  لألعماا تجم�ع نع ناتجة ئةر اط م�الغأو  �ةر لشا متق ــة مـــــــــن خـــــــــالل بنـــــــــود دخـــــــــل الشـــــــ �الق�مـــــــــة العادلـــــــ

 ) عند االعتراف المبدئي أو األولي ٣(أنظر أعاله 

ــامل  • ــأة أو �الق�مــــــة العادلــــــة مــــــن خــــــالل بنــــــود الــــــدخل الشــــ أوراق الــــــدین التــــــي ال تفــــــي �شــــــروط الق�ــــــاس �التكلفــــــة المطفــــ
مــــــن خــــــالل األر�ــــــاح والخســــــائر. �اإلضــــــافة  ) یــــــتم تصــــــن�فها �الق�مــــــة العادلــــــةهعال" أ ٢" و "١ا�ضــــــاح " ظــــــرن األخــــــرى (ا

ــاییر الق�مـــــة العادلـــــة مـــــن خـــــالل  ــأة أو معـــ ــاییر التكلفـــــة المطفـــ ــن�ف أدوات الـــــدین التـــــي تفـــــي �معـــ إلـــــى ذلـــــك، �مكـــــن تصـــ
ــذا  ــان هــ ــائر عنــــد االعتــــراف األولــــي إذا �ــ ــًا للق�مــــة العادلــــة مــــن خــــالل األر�ــــاح والخســ ــامل األخــــرى وفقــ بنــــود الــــدخل الشــ

ل �شــــكل �بیــــر مــــن عــــدم االتســــاق فــــي معــــاییر الق�ــــاس أو االعتــــراف (مــــا �ســــمى "عــــدم مطا�قــــة التصــــن�ف یلغــــي أو �قلــــ 
ــا  ــة علیهــــ ــائر المترت�ــــ ــاح والخســــ ــراف �األر�ــــ ــات أو االعتــــ ــودات أو المطلو�ــــ ــاس الموجــــ ــن ق�ــــ ــأ عــــ ــذي ینشــــ ــا�ات") الــــ الحســــ

 الخسائر. على أسس مختلفة. لم تحدد الشر�ة أي أدوات دین وفقًا للق�مة العادلة من خالل االر�اح و 
 

 تدني ق�مة الموجودات المال�ة
تقـــــــوم الشـــــــر�ة بتكـــــــو�ن مخصـــــــص لخســـــــائر االئتمـــــــان المتوقعـــــــة مـــــــن اإلســـــــتثمارات فـــــــي أدوات الـــــــدین التـــــــي یـــــــتم ق�اســـــــها 
ــة  ــة، والــــــذمم التجار�ــــ ــامل األخــــــرى، اإل�جــــــارات المدینــــ ــة العادلــــــة مــــــن خــــــالل بنــــــود الــــــدخل الشــــ ــأة أو �الق�مــــ �التكلفــــــة المطفــــ

 في قعةو لمت ا نالئتماا رخسائ  م�الغ ثی دتح میت ات التعاقد�ــــــــــــة، و�ـــــــــــذلك عقــــــــــــود الضــــــــــــمان المــــــــــــالي. المدینـــــــــــة، والموجــــــــــــود
 .لمال�ةا داة لأل األولي اإلعتراف ذمن  نالئتماا طرمخا في راتلتغی ا سلتعک ر� ر تق ل� �خر تا
 

تقــــــوم المجموعــــــة دائمــــــًا �ــــــاإلعتراف �خســــــائر االئتمــــــان المتوقعــــــة علــــــى مــــــدى العمــــــر لإل�جــــــارات المدینــــــة والــــــذمم التجار�ــــــة 
المدینــــة والموجــــودات التعاقد�ــــة. یــــتم تقــــدیر خســــائر االئتمــــان المتوقعــــة علــــى هــــذه الموجــــودات المال�ــــة �اســــتخدام مصــــفوفة 

ــر�ة  ــان الشــــ ــارة ائتمــــ ــا�قة لخســــ ــرة الســــ ــى الخبــــ ــتند إلــــ ــاد�ة تســــ ــروف اإلقتصــــ ــدینین والظــــ ــة �المــــ ــل الخاصــــ ــع العوامــــ ــتالئم مــــ وتــــ
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العامــــة وتقیــــ�م �ــــل مــــن التوجــــه الحــــالي والمنــــاخ و�ــــذلك الظــــروف فــــي تــــار�خ التقر�ــــر، �مــــا فــــي ذلــــك الق�مــــة الزمن�ــــة للنقــــود 
 عندما تقتضي الحاجة ذلك. 

 

 العمــــــــــــر، مــــــــــــدى علــــــــــــى المتوقعــــــــــــة تمــــــــــــاناالئ  �خســــــــــــائر االعتــــــــــــرافب  �ةر لشا ومتق رى،ألخا لمال�ةا دواتألا لجم�ع �النس�ة
 مخــــــاطر تــــــزد لــــــم إذا ذلــــــك، ومــــــع.  األولــــــي رافالعت ا ذمن  نالئتماا طــــــرمخا في رة�بی  دة�از  هنــــــاك �كــــــون  مادعن  وخاصــــــة
ــان ــى اإلئتمــ ــة األداة  علــ ــكل المال�ــ ــوظ �شــ ــذ ملحــ ــراف منــ ــي، اإلعتــ ــإن األولــ ــر�ة فــ ــوم الشــ ــاس تقــ ــارة مخصــــص �ق�ــ ــألداة  الخســ  لــ

 شهراً  ١٢ لمدة المتوقعة االئتمان خسائر �ساوي  �مبلغ المال�ة
 

 الز�ادة الجوهر�ة في مخاطر االئتمان
عنـــــد تقیـــــ�م مـــــا إذا �انـــــت مخـــــاطر االئتمـــــان علـــــى األدوات المال�ـــــة قـــــد زادت �شـــــكل جـــــوهري منـــــذ االعتـــــراف األولـــــي، تقـــــوم 

ــار�خ التقر�ـــــر مـــــع مخـــــاطر حـــــدوث عجـــــز علـــــى  المجموعـــــة ــا فـــــي تـــ �مقارنـــــة مخـــــاطر حـــــدوث عجـــــز فـــــي األداة المال�ـــــة �مـــ
�ــــل مــــن المعلومــــات الكم�ـــــة  المجموعــــةتقیــــ�م، تعتبــــر األداة المال�ــــة �مــــا فــــي تــــار�خ االعتــــراف األولــــي. عنــــد إجـــــراء هــــذا ال

والنوع�ــــــة معقولــــــة ومدعومــــــة، �مــــــا فــــــي ذلــــــك الخبــــــرة التار�خ�ــــــة والمعلومــــــات المســــــتقبل�ة المتــــــوفرة بــــــدون تكلفــــــة أو جهــــــد ال 
 داعي لهما.

 
 الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تتمة) .٣

 الموجودات المال�ة (تتمة) 

 االئتمان (تتمة)الز�ادة الجوهر�ة في مخاطر 

ا فـــــي االلتـــــزام غیـــــر القابـــــل لإللغـــــاء هـــــو  �النســـــ�ة لعقـــــود الضـــــمان المـــــالي، �عتبـــــر التـــــار�خ الـــــذي تصـــــ�ح ف�ـــــه الشـــــر�ة طرفـــــً
تــــار�خ االعتـــــراف المبـــــدئي ألغـــــراض تقیــــ�م األداة المال�ـــــة �مـــــا �خـــــص تــــدني الق�مـــــة. عنـــــدما یـــــتم تقیــــ�م مـــــا إذا �انـــــت هنـــــاك 

ــان  ــة فـــــي مخـــــاطر االئتمـــ ــالي، فـــــإن ز�ـــــادة ملحوظـــ تعتبـــــر التغیـــــرات  المجموعـــــةمنـــــذ االعتـــــراف األولـــــي �عقـــــود الضـــــمان المـــ
 .في المخاطر أن المدین المحدد قد یتخلف عن العقد

 
ــاطر  ــي مخــ ــرة فــ ــادة �بیــ ــاك ز�ــ ــا إذا �انــــت هنــ ــد مــ ــتخدمة لتحدیــ ــاییر المســ ــة المعــ ــتظم �مراق�ــــة فعال�ــ ــكل منــ ــة �شــ تقــــوم المجموعــ

ــدما  ــا عنــ ــوم �مراجعتهــ ــان وتقــ ــة االئتمــ ــادة الجوهر�ــ ــد الز�ــ ــى تحدیــ ــادرة علــ ــاییر قــ ــون المعــ ــمان أن تكــ ــك لضــ ــة ذلــ ــي الحاجــ تقتضــ
 في مخاطر االئتمان قبل أن تص�ح هذه الم�الغ متأخرة.

 

تفتـــــرض المجموعـــــة أن مخـــــاطر اإلئتمـــــان علـــــى األداة المال�ـــــة لـــــم تـــــزداد �شـــــكل جـــــوهري منـــــذ اإلعتـــــراف األولـــــي فـــــي حـــــال 
ا ذات تــــــدني مخــــــاطر اإلئتمــــــان منخفضــــــة �مــــــا فــــــي تــــــار�خ التقر�ــــــر. تحــــــدد األداة كانــــــت األداة المال�ــــــة مصــــــنفة علــــــى أنـهـــــ 

 المال�ة على أنها تحتوي على مخاطر إئتمان�ة منخفضة إذا:

 ) األداة المال�ة لدیها مخاطر منخفضة من التخلف عن السداد،١(

 لتعاقد�ة على المدى القر�ب، و) لدى المقترض قدرة قو�ة على الوفاء �إلتزاماته المتعلقة �التدفقات النقد�ة ا٢(

ــرورة، ٣( ــل �الضــ ــا لــــن تقلــ ــدى الطو�ــــل، ولكنهــ ــة علــــى المــ ــاد�ة والتجار�ــ ــلب�ة فــــي الظــــروف اإلقتصــ ــؤدي التغییــــرات الســ ــد تــ ) قــ
 من قدرة المقترض على الوفاء �إلتزاماته �التدفقات النقد�ة التعاقد�ة.

 

 عر�ف التعثرت 
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") مــــــن PDالب�انــــــات التــــــي تــــــم جمعهــــــا وتولیــــــد تقــــــدیرات إلحتمال�ــــــة التعثــــــر("توظــــــف المجموعــــــة نمــــــاذج إحصــــــائ�ة لتحلیــــــل 
التعرضـــــات مـــــع مـــــرور الوقـــــت. یتضـــــمن هـــــذا التحلیـــــل تحدیـــــد أي تغییـــــرات فـــــي معـــــدالت التخلـــــف عـــــن الســـــداد والتغیـــــرات 

 في عوامل اإلقتصاد الكلي الرئ�س�ة عبر مختلف المناطق الجغراف�ة للمجموعة.
 

 االئتمان  الموجودات المال�ة متدن�ة
ــدفقات  ــى التـــ ــلبي علـــ ــأثیر ســـ ــه تـــ ــدث أو أكثـــــر لـــ ــوع حـــ ــد وقـــ ــة عنـــ ــاني متـــــدني الق�مـــ ــید ائتمـــ ــالي ذات رصـــ ــل المـــ �عتبـــــر األصـــ
ــالي  ــیر إلـــــــى أن األصـــــــل المـــــ ــي تتضـــــــمن اإلث�اتـــــــات التـــــــي تشـــــ ــالي. التـــــ ــة لـــــــذلك األصـــــــل المـــــ ــتقبل�ة المتوقعـــــ النقد�ـــــــة المســـــ

 كالتالي:

 صعو�ات مال�ة جوهر�ة للمقرض أو المقترض،   .أ
 ) أعاله)؛٢خرق للعقد، مثل عدم السداد أو التأخیر في السداد ذات رصید إئتمان متدني الق�مة (راجع ( .ب 

المقــــــــرض وألســــــــ�اب اقتصــــــــاد�ة أو تعاقد�ــــــــة تتعلــــــــق �الصــــــــعو�ة المال�ــــــــة للمقتــــــــرض یــــــــتم مــــــــنح المقتــــــــرض امت�ــــــــاز (أو  .ت 
 امت�ازات) ال یتم اإلستفادة منها من قبل المقترض،

 یدخل المقترض في اإلفالس أو إلى إعادة تنظ�م مالي أویوجد احتمال �بیر �أن  .ث 

 .اختفاء سوق نشط لهذا األصل المالي �سبب الصعو�ات المال�ة .ج
 

 س�اسة الشطب
ــوم  ــةتقــ ــعو�ات  المجموعــ ــن صــ ــاني مــ ــر �عــ ــى أن الطــــرف اآلخــ ــیر إلــ ــات تشــ ــاك معلومــ ــون هنــ ــدما تكــ ــالي عنــ ــل مــ �شــــطب أصــ

 مال�ة ول�س هناك احتمال واقعي للتعافي.  
 

 الق�اس واالعتراف �خسائر االئتمان المتوقعة 
عجــــــز �عـــــد ق�ـــــاس خســـــائر االئتمــــــان المتوقعـــــة داللـــــة علـــــى احتمــــــال �بیـــــر فـــــي العجـــــز عــــــن الســـــداد، والخســـــارة المؤد�ـــــة لل

ــة  ــارة المؤد�ــ ــز والخســ ــال العجــ ــ�م احتمــ ــتند تقیــ ــز �ســ ــد حــــدوث العجــ ــدى عنــ ــز) ومــ ــان هنــــاك عجــ ــارة إذا �ــ ــم الخســ (�معنــــى حجــ
ــد  ــالتعثر عنــ ــق �ــ ــا یتعلــ ــا ف�مــ ــح أعــــاله. أمــ ــا هــــو موضــ ــتقبل�ة �مــ ــات مســ ــة بواســــطة معلومــ ــات تار�خ�ــــة معدلــ للعجــــز علــــى ب�انــ

ــا العجـــــز، �النســـــ�ة للموجـــــودات المال�ـــــة، فیتمثـــــل ذلـــــك فـــــي الق�  مـــــة الدفتر�ـــــة اإلجمال�ـــــة للموجـــــودات فـــــي تـــــار�خ اإلبـــــالغ. امـــ
ــالغ  ــى أي م�ــ ــافة إلــ ــالي، �اإلضــ ــر المــ ــار�خ التقر�ــ ــي تــ ــغ المســــحوب فــ ــرض المبلــ ــمل التعــ ــالي، �شــ ــمان المــ ــود الضــ ــ�ة لعقــ �النســ
إضـــــــاف�ة یتوقـــــــع ســـــــحبها فـــــــي المســـــــتقبل حســـــــب تـــــــار�خ العجـــــــز المحـــــــدد اســـــــتناًدا إلـــــــى التوجـــــــه التـــــــار�خي وفهـــــــم الشـــــــر�ة 

 ت�اجات التمو�ل�ة المستقبل�ة المحددة للمدنیین، وغیرها من المعلومات المستقبل�ة ذات الصلة.لإلح
 

ــدفقات النقد�ــــــة  ــین جم�ــــــع التــــ ــا الفــــــرق بــــ ــة علــــــى أنهــــ ــائر اإلئتمــــــان المتوقعــــ ــتم تقــــــدیر خســــ ــودات المال�ــــــة، یــــ ــ�ة للموجــــ �النســــ
التـــــدفقات النقد�ـــــة التــــــي تتوقـــــع المجموعــــــة اســـــتالمها، مخصــــــومة التعاقد�ـــــة المطلو�ـــــة إلــــــى المجموعـــــة وفقــــــًا للعقـــــد وجم�ــــــع 

 �سعر الفائدة الفعلي األصلي.
  

 الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تتمة) .٣

 الموجودات المال�ة (تتمة) 

 إلغاء االعتراف �الموجودات المال�ة 

�إلغـــــاء اإلعتـــــراف �األصـــــل المـــــالي فقـــــط عنـــــدما تنتهـــــي الحقـــــوق التعاقد�ـــــة للتـــــدفقات النقد�ـــــة مـــــن األصـــــل  المجموعـــــةتقـــــوم 
بنقــــــل  المجموعــــــةأو عنـــــدما تقــــــوم بتحو�ـــــل األصــــــل و�افـــــة مخــــــاطر ومزا�ـــــا ملك�ــــــة االصــــــل إلـــــى ��ــــــان آخـــــر. إذا لــــــم تقـــــم 
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العامــــة وتقیــــ�م �ــــل مــــن التوجــــه الحــــالي والمنــــاخ و�ــــذلك الظــــروف فــــي تــــار�خ التقر�ــــر، �مــــا فــــي ذلــــك الق�مــــة الزمن�ــــة للنقــــود 
 عندما تقتضي الحاجة ذلك. 

 

 العمــــــــــــر، مــــــــــــدى علــــــــــــى المتوقعــــــــــــة تمــــــــــــاناالئ  �خســــــــــــائر االعتــــــــــــرافب  �ةر لشا ومتق رى،ألخا لمال�ةا دواتألا لجم�ع �النس�ة
 مخــــــاطر تــــــزد لــــــم إذا ذلــــــك، ومــــــع.  األولــــــي رافالعت ا ذمن  نالئتماا طــــــرمخا في رة�بی  دة�از  هنــــــاك �كــــــون  مادعن  وخاصــــــة
ــان ــى اإلئتمــ ــة األداة  علــ ــكل المال�ــ ــوظ �شــ ــذ ملحــ ــراف منــ ــي، اإلعتــ ــإن األولــ ــر�ة فــ ــوم الشــ ــاس تقــ ــارة مخصــــص �ق�ــ ــألداة  الخســ  لــ

 شهراً  ١٢ لمدة المتوقعة االئتمان خسائر �ساوي  �مبلغ المال�ة
 

 الز�ادة الجوهر�ة في مخاطر االئتمان
عنـــــد تقیـــــ�م مـــــا إذا �انـــــت مخـــــاطر االئتمـــــان علـــــى األدوات المال�ـــــة قـــــد زادت �شـــــكل جـــــوهري منـــــذ االعتـــــراف األولـــــي، تقـــــوم 

ــار�خ التقر�ـــــر مـــــع مخـــــاطر حـــــدوث عجـــــز علـــــى  المجموعـــــة ــا فـــــي تـــ �مقارنـــــة مخـــــاطر حـــــدوث عجـــــز فـــــي األداة المال�ـــــة �مـــ
�ــــل مــــن المعلومــــات الكم�ـــــة  المجموعــــةتقیــــ�م، تعتبــــر األداة المال�ــــة �مــــا فــــي تــــار�خ االعتــــراف األولــــي. عنــــد إجـــــراء هــــذا ال

والنوع�ــــــة معقولــــــة ومدعومــــــة، �مــــــا فــــــي ذلــــــك الخبــــــرة التار�خ�ــــــة والمعلومــــــات المســــــتقبل�ة المتــــــوفرة بــــــدون تكلفــــــة أو جهــــــد ال 
 داعي لهما.

 
 الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تتمة) .٣

 الموجودات المال�ة (تتمة) 

 االئتمان (تتمة)الز�ادة الجوهر�ة في مخاطر 

ا فـــــي االلتـــــزام غیـــــر القابـــــل لإللغـــــاء هـــــو  �النســـــ�ة لعقـــــود الضـــــمان المـــــالي، �عتبـــــر التـــــار�خ الـــــذي تصـــــ�ح ف�ـــــه الشـــــر�ة طرفـــــً
تــــار�خ االعتـــــراف المبـــــدئي ألغـــــراض تقیــــ�م األداة المال�ـــــة �مـــــا �خـــــص تــــدني الق�مـــــة. عنـــــدما یـــــتم تقیــــ�م مـــــا إذا �انـــــت هنـــــاك 

ــان  ــة فـــــي مخـــــاطر االئتمـــ ــالي، فـــــإن ز�ـــــادة ملحوظـــ تعتبـــــر التغیـــــرات  المجموعـــــةمنـــــذ االعتـــــراف األولـــــي �عقـــــود الضـــــمان المـــ
 .في المخاطر أن المدین المحدد قد یتخلف عن العقد

 
ــاطر  ــي مخــ ــرة فــ ــادة �بیــ ــاك ز�ــ ــا إذا �انــــت هنــ ــد مــ ــتخدمة لتحدیــ ــاییر المســ ــة المعــ ــتظم �مراق�ــــة فعال�ــ ــكل منــ ــة �شــ تقــــوم المجموعــ

ــدما  ــا عنــ ــوم �مراجعتهــ ــان وتقــ ــة االئتمــ ــادة الجوهر�ــ ــد الز�ــ ــى تحدیــ ــادرة علــ ــاییر قــ ــون المعــ ــمان أن تكــ ــك لضــ ــة ذلــ ــي الحاجــ تقتضــ
 في مخاطر االئتمان قبل أن تص�ح هذه الم�الغ متأخرة.

 

تفتـــــرض المجموعـــــة أن مخـــــاطر اإلئتمـــــان علـــــى األداة المال�ـــــة لـــــم تـــــزداد �شـــــكل جـــــوهري منـــــذ اإلعتـــــراف األولـــــي فـــــي حـــــال 
ا ذات تــــــدني مخــــــاطر اإلئتمــــــان منخفضــــــة �مــــــا فــــــي تــــــار�خ التقر�ــــــر. تحــــــدد األداة كانــــــت األداة المال�ــــــة مصــــــنفة علــــــى أنـهـــــ 

 المال�ة على أنها تحتوي على مخاطر إئتمان�ة منخفضة إذا:

 ) األداة المال�ة لدیها مخاطر منخفضة من التخلف عن السداد،١(

 لتعاقد�ة على المدى القر�ب، و) لدى المقترض قدرة قو�ة على الوفاء �إلتزاماته المتعلقة �التدفقات النقد�ة ا٢(

ــرورة، ٣( ــل �الضــ ــا لــــن تقلــ ــدى الطو�ــــل، ولكنهــ ــة علــــى المــ ــاد�ة والتجار�ــ ــلب�ة فــــي الظــــروف اإلقتصــ ــؤدي التغییــــرات الســ ــد تــ ) قــ
 من قدرة المقترض على الوفاء �إلتزاماته �التدفقات النقد�ة التعاقد�ة.

 

 عر�ف التعثرت 
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ــ�طرة علــــى ــة �شــــكل واضــــح واســــتمرت فــــي الســ ــا الملك�ــ ــةاألصــــل المحــــول، فــــإن  أواالحتفــــاظ �جم�ــــع مخــــاطر ومزا�ــ  المجموعــ
ــدفعها. إذا احتفظــــت  ــي قــــد تضــــطر لــ ــالغ التــ ــرت�ط �الم�ــ ــزام المــ ــي األصــــل واإللتــ ــا فــ ــتفظ بهــ ــتها المحــ ــةتعتــــرف �حصــ  المجموعــ

ــتمر  ــالي وتعتـــــرف  المجموعـــــة�كافـــــة مخـــــاطر ومزا�ـــــا ملك�ـــــة الموجـــــودات المال�ـــــة المحولـــــة، تســـ فـــــي اإلعتـــــراف �األصـــــل المـــ
 ئدات المستلمة.كذلك �القروض المضمونة للعا

 
عنــــــد الغــــــاء اإلعتــــــراف �احــــــدى الموجــــــودات المال�ــــــة المقاســــــة �التكلفــــــة المطفــــــأة، یــــــتم إث�ــــــات الفــــــرق بــــــین الق�مــــــة الدفتر�ــــــة 
لألصــــــل والمقابــــــل المســــــتلم ومبلــــــغ الــــــدین فــــــي ب�ــــــان األر�ــــــاح أو الخســــــائر. �اإلضــــــافة إلــــــى ذلــــــك، عنــــــد إلغــــــاء اإلعتــــــراف 

ــة ـمــــ  ــًا للق�مـــــة العادلـــ ــن مصـــــنفة وفقـــ ــتثمار فـــــي أداة دیـــ ــتم إعـــــادة تصـــــن�ف �اإلســـ ــامل األخـــــرى، یـــ ــود الـــــدخل الشـــ ن خـــــالل بنـــ
 األر�اح أو الخسائر المتراكمة التي سبق تجم�عها في ملك�ة احت�اطي إعادة تقی�م االستثمارات 

 إلغاء االعتراف �الموجودات المال�ة

ــي ــتثمار فــ ــراف �اإلســ ــاء اإلعتــ ــد الغــ ــك، عنــ ــن ذلــ ــ�ض مــ ــى النقــ ــائر. وعلــ ــاح أو الخســ ــى األر�ــ ــا إلــ ــة  وتحو�لهــ ــوق الملك�ــ أداة حقــ
ــا  ــةالتـــــي أقرتهـــ ــإن  المجموعـــ ــامل، فـــ عنـــــد االعتـــــراف المبـــــدئي والمقاســـــة مـــــن خـــــالل الق�مـــــة العادلـــــة مـــــن خـــــالل الـــــدخل الشـــ

األر�ــــــاح أو الخســــــائر المتراكمــــــة فــــــي احت�ــــــاطي إعــــــادة تقیــــــ�م االســــــتثمارات ال یــــــتم إعــــــادة تصــــــن�فها إلــــــى ب�ــــــان األر�ــــــاح أو 
 .ر�اح المدورةالخسائر، ولكن یتم تحو�لها إلى األ

 
 لمطلو�ات المال�ةا

ــة مـــــن  ــة العادلـــ ــدة الفعالـــــة أو �الق�مـــ ــة الفائـــ ــتخدام طر�قـــ ــة المطفـــــأة �إســـ ــًا �التكلفـــ ــة الحقـــ ــع المطلو�ـــــات المال�ـــ ــاس جم�ـــ ــتم ق�ـــ یـــ
 .خالل األر�اح أو الخسائر

 
 المطلو�ات المال�ة �الق�مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة

ــدرج المطلو�ــــات  المال�ــــة �الق�مــــة العادلــــة مــــن خــــالل الــــر�ح أو الخســــارة �ق�متهــــا العادلــــة، مــــع أي أر�ــــاح أو خســــائر تنشــــأ تــ
عــــن التغیــــرات فــــي الق�مــــة العادلــــة یــــتم اإلعتــــراف بهــــا فــــي ب�ــــان األر�ــــاح أو الخســــائر الموحــــد إلــــى الحــــد الــــذي ال تكــــون ف�ــــه 

ــائر ا ــب أو الخســ ــافي المكاســ ــتمل صــ ــة. �شــ ــوط معینــ ــة تحــ ــن عالقــ ــزًء مــ ــد جــ ــارة الموحــ ــر�ح أو الخســ ــان الــ ــي ب�ــ ــه فــ لمعتــــرف �ــ
 على أي فوائد مدفوعة عن المطلو�ات المال�ة.

 
ــإن مبلــــغ التغیــــر  ــددة �الق�مــــة العادلــــة مــــن خــــالل ب�ــــان األر�ــــاح أو الخســــائر، فــ ــ�ة للمطلو�ــــات المال�ــــة المحــ ومــــع ذلــــك، �النســ

االئتمان�ـــــة لتلـــــك المطلو�ــــــات یـــــتم إث�اتـــــه فــــــي  فـــــي الق�مـــــة العادلـــــة للمطلو�ــــــات المال�ـــــة والخـــــاص �ـــــالتغیرات فــــــي المخـــــاطر
ــر فـــــي مخـــــاطر االئتمـــــان الناتجـــــة عـــــن االلتـــــزام فـــــي بنـــــود  ــدخل الشـــــامل اآلخـــــر، مـــــا لـــــم یـــــتم االعتـــــراف بتـــــأثیرات التغیـــ الـــ
الــــدخل الشـــــامل األخــــرى مـــــن شـــــأنها أن تــــؤدي إلـــــى حــــدوث أو خلـــــل محاســـــبي فــــي المحاســـــ�ة علــــى األر�ـــــاح أو الخســـــائر. 

لغ المت�قـــــي مـــــن التغیـــــرات فـــــي الق�مـــــة العادلـــــة للمطلـــــوب المـــــالي فـــــي الـــــر�ح أو الخســـــارة. إن التغیـــــرات یـــــتم االعتـــــراف �ـــــالمب 
ــر ال  ــامل اآلخــ ــدخل الشــ ــان الــ ــي ب�ــ ــا فــ ــة المعتــــرف بهــ ــات المال�ــ ــان المطلو�ــ ــى مخــــاطر ائتمــ ــو�ة إلــ ــة والمنســ ــة العادلــ فــــي الق�مــ

ــن ذلــــــك، ــدًال مــــ ــائر. و�ــــ ــي األر�ــــــاح أو الخســــ ــًا فــــ ــن�فها الحقــــ ــادة تصــــ ــتم إعــــ ــاء  یــــ ــد إلغــــ ــدورة عنــــ ــى أر�ــــــاح مــــ ــا إلــــ ــتم تحو�لهــــ یــــ
 االعتراف �اإللتزام أو المطلوب المالي.

 
�الق�مـــــة العادلـــــة  المجموعــــةوالتـــــي تحـــــددها  المجموعــــةتــــدرج األر�ـــــاح والخســـــائر علــــى عقـــــود الكفالـــــة المال�ــــة الصـــــادرة عـــــن 

 من خالل األر�اح أو الخسائر.
 

 مطفأةالمطلو�ات المال�ة المقاسة الحقًا �التكلفة ال

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۹ 
 

ــًا  ــها الحقـــ ــتم ق�اســـ ــائر، یـــ ــة مـــــن خـــــالل األر�ـــــاح أو الخســـ ــة العادلـــ ــن�فها �الق�مـــ ــتم تصـــ ــم یـــ ــي لـــ ــة التـــ ــات المال�ـــ جم�ـــــع المطلو�ـــ
 �الق�مة المطفأة �إستخدام معدل الفائدة الفعلي.

 
طر�قـــــة الفائـــــدة الفعل�ـــــة هـــــي طر�قـــــة لحســـــاب التكلفـــــة المطفـــــأة لمطلـــــوب مـــــالي وتخصـــــ�ص مصـــــروفات الفائـــــدة علـــــى مـــــدى 

ــا فــــي ال ــتقبل�ة المقــــدرة (�مــ ــم المــــدفوعات النقد�ــــة المســ ــدة الفعلــــي هــــو الســــعر الــــذي �قــــوم �خصــ ــلة. معــــدل الفائــ فتــــرة ذات الصــ
ــال�ف  ــدة الفعلــــــي وتكــــ ذلــــــك جم�ــــــع الرســــــوم والنقــــــاط المدفوعــــــة أو المســــــتلمة التــــــي تشــــــكل جــــــزًءا ال یتجــــــزأ مــــــن معــــــدل الفائــــ

ــومات األخـــــرى) مـــــن خـــــالل الع ــامالت واألقســـــاط أو الخصـــ ــد االقتضـــــاء) فتـــــرة المعـــ ــع للمطلـــــوب المـــــالي أو (عنـــ مـــــر المتوقـــ
 أقصر، إلى التكلفة المطفأة لمطلوب مالي

 
 
 

 الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تتمة) .٣

 المطلو�ات  المال�ة (تتمة) 
 

طر�قــــــة ســــــعر الفائــــــدة الفعلــــــي، هــــــي طر�قــــــة إلحتســــــاب التكلفــــــة المطفــــــأة لمطلــــــوب مــــــالي وتخصــــــ�ص مصــــــروفات الفائــــــدة 
الفتــــــرة ذات الصـــــلة، معــــــدل الفائـــــدة الفعلـــــي، هــــــو الســـــعر الــــــذي �قـــــوم �خصـــــم المــــــدفوعات النقد�ـــــة المســــــتقبل�ة علـــــى مـــــدى 

 المقدرة (�ما في ذلك، جم�ع الرسوم أو النقاط المدفوعة.
 

 إلغاء اإلعتراف �المطلو�ات المال�ة
إلتزامـــــات المجموعـــــة أو تـــــم إلغائهـــــا أو إنتهـــــت تقـــــوم المجموعـــــة �إلغـــــاء اإلعتـــــراف �المطلو�ـــــات المال�ـــــة فقـــــط عنـــــدما تنتهـــــي 

ــر�ح أو  ــان الـــ ــة فـــــي ب�ـــ ــة والق�مـــــة المدفوعـــ ــة للمطلو�ـــــات المال�ـــ ــین الق�مـــــة الدفتر�ـــ ــالفرق بـــ ــراف �ـــ ــتم اإلعتـــ مـــــدة صـــــالحیتها، یـــ
 الخسارة.

 
 منافع الموظفین

 
 التزامات قصیرة االجل 
 

النقد�ـــــــة واإلجـــــــازات الســـــــنو�ة والمرضـــــــ�ة تـــــــدرج المطلو�ـــــــات عـــــــن األجـــــــور والرواتـــــــب، �مـــــــا فـــــــي ذلـــــــك المنـــــــافع غیـــــــر 
ــل خـــــالل  ــكل �امـــ ــو�تها �شـــ ــع تســـ ــة  ١٢المتراكمـــــة والمتوقـــ ــون الخدمـــ ــا الموظفـــ ــدم فیهـــ ــرة التـــــي �قـــ ــة الفتـــ ــد نها�ـــ ــهرا �عـــ شـــ

ذات العالقـــــة ف�مـــــا یتعلـــــق �خـــــدمات المـــــوظفین حتـــــى نها�ـــــة فتـــــرة التقر�ـــــر و�ـــــتم ق�اســـــها �الم�ـــــالغ المتوقـــــع دفعهـــــا عنـــــد 
 المطلو�ات ضمن ذمم دائنة تجار�ة وأخرى. تسو�ة المطلو�ات. وتدرج

 
 منافع �عد التوظ�ف 

 
 تنفذ المجموعة لوائح منافع واشتراكات التقاعد المحددة.

 اشتراكات التقاعد المحددة )آ
ــام علــــى أســــاس إلزامــــي.  ــدار �شــــكل عــ ــأمین المعاشــــات التــــي تــ ــة بلــــوائح تــ ــتراكات الخاصــ ــداد االشــ تقــــوم المجموعــــة �ســ

ــدى  ــة ولـــــ�س لـــ ــمن تكلفـــ ــتراكات ضـــ ــتراكات. و�عتـــــرف �االشـــ ــداد االشـــ ــد ســـ ــداد �عـــ ــات أخـــــرى �الســـ ــة أي التزامـــ المجموعـــ

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۹ 
 

ــًا  ــها الحقـــ ــتم ق�اســـ ــائر، یـــ ــة مـــــن خـــــالل األر�ـــــاح أو الخســـ ــة العادلـــ ــن�فها �الق�مـــ ــتم تصـــ ــم یـــ ــي لـــ ــة التـــ ــات المال�ـــ جم�ـــــع المطلو�ـــ
 �الق�مة المطفأة �إستخدام معدل الفائدة الفعلي.

 
طر�قـــــة الفائـــــدة الفعل�ـــــة هـــــي طر�قـــــة لحســـــاب التكلفـــــة المطفـــــأة لمطلـــــوب مـــــالي وتخصـــــ�ص مصـــــروفات الفائـــــدة علـــــى مـــــدى 

ــا فــــي ال ــتقبل�ة المقــــدرة (�مــ ــم المــــدفوعات النقد�ــــة المســ ــدة الفعلــــي هــــو الســــعر الــــذي �قــــوم �خصــ ــلة. معــــدل الفائــ فتــــرة ذات الصــ
ــال�ف  ــدة الفعلــــــي وتكــــ ذلــــــك جم�ــــــع الرســــــوم والنقــــــاط المدفوعــــــة أو المســــــتلمة التــــــي تشــــــكل جــــــزًءا ال یتجــــــزأ مــــــن معــــــدل الفائــــ

ــومات األخـــــرى) مـــــن خـــــالل الع ــامالت واألقســـــاط أو الخصـــ ــد االقتضـــــاء) فتـــــرة المعـــ ــع للمطلـــــوب المـــــالي أو (عنـــ مـــــر المتوقـــ
 أقصر، إلى التكلفة المطفأة لمطلوب مالي

 
 
 

 الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تتمة) .٣

 المطلو�ات  المال�ة (تتمة) 
 

طر�قــــــة ســــــعر الفائــــــدة الفعلــــــي، هــــــي طر�قــــــة إلحتســــــاب التكلفــــــة المطفــــــأة لمطلــــــوب مــــــالي وتخصــــــ�ص مصــــــروفات الفائــــــدة 
الفتــــــرة ذات الصـــــلة، معــــــدل الفائـــــدة الفعلـــــي، هــــــو الســـــعر الــــــذي �قـــــوم �خصـــــم المــــــدفوعات النقد�ـــــة المســــــتقبل�ة علـــــى مـــــدى 

 المقدرة (�ما في ذلك، جم�ع الرسوم أو النقاط المدفوعة.
 

 إلغاء اإلعتراف �المطلو�ات المال�ة
إلتزامـــــات المجموعـــــة أو تـــــم إلغائهـــــا أو إنتهـــــت تقـــــوم المجموعـــــة �إلغـــــاء اإلعتـــــراف �المطلو�ـــــات المال�ـــــة فقـــــط عنـــــدما تنتهـــــي 

ــر�ح أو  ــان الـــ ــة فـــــي ب�ـــ ــة والق�مـــــة المدفوعـــ ــة للمطلو�ـــــات المال�ـــ ــین الق�مـــــة الدفتر�ـــ ــالفرق بـــ ــراف �ـــ ــتم اإلعتـــ مـــــدة صـــــالحیتها، یـــ
 الخسارة.

 
 منافع الموظفین

 
 التزامات قصیرة االجل 
 

النقد�ـــــــة واإلجـــــــازات الســـــــنو�ة والمرضـــــــ�ة تـــــــدرج المطلو�ـــــــات عـــــــن األجـــــــور والرواتـــــــب، �مـــــــا فـــــــي ذلـــــــك المنـــــــافع غیـــــــر 
ــل خـــــالل  ــكل �امـــ ــو�تها �شـــ ــع تســـ ــة  ١٢المتراكمـــــة والمتوقـــ ــون الخدمـــ ــا الموظفـــ ــدم فیهـــ ــرة التـــــي �قـــ ــة الفتـــ ــد نها�ـــ ــهرا �عـــ شـــ

ذات العالقـــــة ف�مـــــا یتعلـــــق �خـــــدمات المـــــوظفین حتـــــى نها�ـــــة فتـــــرة التقر�ـــــر و�ـــــتم ق�اســـــها �الم�ـــــالغ المتوقـــــع دفعهـــــا عنـــــد 
 المطلو�ات ضمن ذمم دائنة تجار�ة وأخرى. تسو�ة المطلو�ات. وتدرج

 
 منافع �عد التوظ�ف 

 
 تنفذ المجموعة لوائح منافع واشتراكات التقاعد المحددة.

 اشتراكات التقاعد المحددة )آ
ــام علــــى أســــاس إلزامــــي.  ــدار �شــــكل عــ ــأمین المعاشــــات التــــي تــ ــة بلــــوائح تــ ــتراكات الخاصــ ــداد االشــ تقــــوم المجموعــــة �ســ

ــدى  ــة ولـــــ�س لـــ ــمن تكلفـــ ــتراكات ضـــ ــتراكات. و�عتـــــرف �االشـــ ــداد االشـــ ــد ســـ ــداد �عـــ ــات أخـــــرى �الســـ ــة أي التزامـــ المجموعـــ

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۸ 
 

ــ�طرة علــــى ــة �شــــكل واضــــح واســــتمرت فــــي الســ ــا الملك�ــ ــةاألصــــل المحــــول، فــــإن  أواالحتفــــاظ �جم�ــــع مخــــاطر ومزا�ــ  المجموعــ
ــدفعها. إذا احتفظــــت  ــي قــــد تضــــطر لــ ــالغ التــ ــرت�ط �الم�ــ ــزام المــ ــي األصــــل واإللتــ ــا فــ ــتفظ بهــ ــتها المحــ ــةتعتــــرف �حصــ  المجموعــ

ــتمر  ــالي وتعتـــــرف  المجموعـــــة�كافـــــة مخـــــاطر ومزا�ـــــا ملك�ـــــة الموجـــــودات المال�ـــــة المحولـــــة، تســـ فـــــي اإلعتـــــراف �األصـــــل المـــ
 ئدات المستلمة.كذلك �القروض المضمونة للعا

 
عنــــــد الغــــــاء اإلعتــــــراف �احــــــدى الموجــــــودات المال�ــــــة المقاســــــة �التكلفــــــة المطفــــــأة، یــــــتم إث�ــــــات الفــــــرق بــــــین الق�مــــــة الدفتر�ــــــة 
لألصــــــل والمقابــــــل المســــــتلم ومبلــــــغ الــــــدین فــــــي ب�ــــــان األر�ــــــاح أو الخســــــائر. �اإلضــــــافة إلــــــى ذلــــــك، عنــــــد إلغــــــاء اإلعتــــــراف 

ــة ـمــــ  ــًا للق�مـــــة العادلـــ ــن مصـــــنفة وفقـــ ــتثمار فـــــي أداة دیـــ ــتم إعـــــادة تصـــــن�ف �اإلســـ ــامل األخـــــرى، یـــ ــود الـــــدخل الشـــ ن خـــــالل بنـــ
 األر�اح أو الخسائر المتراكمة التي سبق تجم�عها في ملك�ة احت�اطي إعادة تقی�م االستثمارات 

 إلغاء االعتراف �الموجودات المال�ة

ــي ــتثمار فــ ــراف �اإلســ ــاء اإلعتــ ــد الغــ ــك، عنــ ــن ذلــ ــ�ض مــ ــى النقــ ــائر. وعلــ ــاح أو الخســ ــى األر�ــ ــا إلــ ــة  وتحو�لهــ ــوق الملك�ــ أداة حقــ
ــا  ــةالتـــــي أقرتهـــ ــإن  المجموعـــ ــامل، فـــ عنـــــد االعتـــــراف المبـــــدئي والمقاســـــة مـــــن خـــــالل الق�مـــــة العادلـــــة مـــــن خـــــالل الـــــدخل الشـــ

األر�ــــــاح أو الخســــــائر المتراكمــــــة فــــــي احت�ــــــاطي إعــــــادة تقیــــــ�م االســــــتثمارات ال یــــــتم إعــــــادة تصــــــن�فها إلــــــى ب�ــــــان األر�ــــــاح أو 
 .ر�اح المدورةالخسائر، ولكن یتم تحو�لها إلى األ

 
 لمطلو�ات المال�ةا

ــة مـــــن  ــة العادلـــ ــدة الفعالـــــة أو �الق�مـــ ــة الفائـــ ــتخدام طر�قـــ ــة المطفـــــأة �إســـ ــًا �التكلفـــ ــة الحقـــ ــع المطلو�ـــــات المال�ـــ ــاس جم�ـــ ــتم ق�ـــ یـــ
 .خالل األر�اح أو الخسائر

 
 المطلو�ات المال�ة �الق�مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة

ــدرج المطلو�ــــات  المال�ــــة �الق�مــــة العادلــــة مــــن خــــالل الــــر�ح أو الخســــارة �ق�متهــــا العادلــــة، مــــع أي أر�ــــاح أو خســــائر تنشــــأ تــ
عــــن التغیــــرات فــــي الق�مــــة العادلــــة یــــتم اإلعتــــراف بهــــا فــــي ب�ــــان األر�ــــاح أو الخســــائر الموحــــد إلــــى الحــــد الــــذي ال تكــــون ف�ــــه 

ــائر ا ــب أو الخســ ــافي المكاســ ــتمل صــ ــة. �شــ ــوط معینــ ــة تحــ ــن عالقــ ــزًء مــ ــد جــ ــارة الموحــ ــر�ح أو الخســ ــان الــ ــي ب�ــ ــه فــ لمعتــــرف �ــ
 على أي فوائد مدفوعة عن المطلو�ات المال�ة.

 
ــإن مبلــــغ التغیــــر  ــددة �الق�مــــة العادلــــة مــــن خــــالل ب�ــــان األر�ــــاح أو الخســــائر، فــ ــ�ة للمطلو�ــــات المال�ــــة المحــ ومــــع ذلــــك، �النســ

االئتمان�ـــــة لتلـــــك المطلو�ــــــات یـــــتم إث�اتـــــه فــــــي  فـــــي الق�مـــــة العادلـــــة للمطلو�ــــــات المال�ـــــة والخـــــاص �ـــــالتغیرات فــــــي المخـــــاطر
ــر فـــــي مخـــــاطر االئتمـــــان الناتجـــــة عـــــن االلتـــــزام فـــــي بنـــــود  ــدخل الشـــــامل اآلخـــــر، مـــــا لـــــم یـــــتم االعتـــــراف بتـــــأثیرات التغیـــ الـــ
الــــدخل الشـــــامل األخــــرى مـــــن شـــــأنها أن تــــؤدي إلـــــى حــــدوث أو خلـــــل محاســـــبي فــــي المحاســـــ�ة علــــى األر�ـــــاح أو الخســـــائر. 

لغ المت�قـــــي مـــــن التغیـــــرات فـــــي الق�مـــــة العادلـــــة للمطلـــــوب المـــــالي فـــــي الـــــر�ح أو الخســـــارة. إن التغیـــــرات یـــــتم االعتـــــراف �ـــــالمب 
ــر ال  ــامل اآلخــ ــدخل الشــ ــان الــ ــي ب�ــ ــا فــ ــة المعتــــرف بهــ ــات المال�ــ ــان المطلو�ــ ــى مخــــاطر ائتمــ ــو�ة إلــ ــة والمنســ ــة العادلــ فــــي الق�مــ

ــن ذلــــــك، ــدًال مــــ ــائر. و�ــــ ــي األر�ــــــاح أو الخســــ ــًا فــــ ــن�فها الحقــــ ــادة تصــــ ــتم إعــــ ــاء  یــــ ــد إلغــــ ــدورة عنــــ ــى أر�ــــــاح مــــ ــا إلــــ ــتم تحو�لهــــ یــــ
 االعتراف �اإللتزام أو المطلوب المالي.

 
�الق�مـــــة العادلـــــة  المجموعــــةوالتـــــي تحـــــددها  المجموعــــةتــــدرج األر�ـــــاح والخســـــائر علــــى عقـــــود الكفالـــــة المال�ــــة الصـــــادرة عـــــن 

 من خالل األر�اح أو الخسائر.
 

 مطفأةالمطلو�ات المال�ة المقاسة الحقًا �التكلفة ال
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") مــــــن PDالب�انــــــات التــــــي تــــــم جمعهــــــا وتولیــــــد تقــــــدیرات إلحتمال�ــــــة التعثــــــر("توظــــــف المجموعــــــة نمــــــاذج إحصــــــائ�ة لتحلیــــــل 
التعرضـــــات مـــــع مـــــرور الوقـــــت. یتضـــــمن هـــــذا التحلیـــــل تحدیـــــد أي تغییـــــرات فـــــي معـــــدالت التخلـــــف عـــــن الســـــداد والتغیـــــرات 

 في عوامل اإلقتصاد الكلي الرئ�س�ة عبر مختلف المناطق الجغراف�ة للمجموعة.
 

 االئتمان  الموجودات المال�ة متدن�ة
ــدفقات  ــى التـــ ــلبي علـــ ــأثیر ســـ ــه تـــ ــدث أو أكثـــــر لـــ ــوع حـــ ــد وقـــ ــة عنـــ ــاني متـــــدني الق�مـــ ــید ائتمـــ ــالي ذات رصـــ ــل المـــ �عتبـــــر األصـــ
ــالي  ــیر إلـــــــى أن األصـــــــل المـــــ ــي تتضـــــــمن اإلث�اتـــــــات التـــــــي تشـــــ ــالي. التـــــ ــة لـــــــذلك األصـــــــل المـــــ ــتقبل�ة المتوقعـــــ النقد�ـــــــة المســـــ

 كالتالي:

 صعو�ات مال�ة جوهر�ة للمقرض أو المقترض،   .أ
 ) أعاله)؛٢خرق للعقد، مثل عدم السداد أو التأخیر في السداد ذات رصید إئتمان متدني الق�مة (راجع ( .ب 

المقــــــــرض وألســــــــ�اب اقتصــــــــاد�ة أو تعاقد�ــــــــة تتعلــــــــق �الصــــــــعو�ة المال�ــــــــة للمقتــــــــرض یــــــــتم مــــــــنح المقتــــــــرض امت�ــــــــاز (أو  .ت 
 امت�ازات) ال یتم اإلستفادة منها من قبل المقترض،

 یدخل المقترض في اإلفالس أو إلى إعادة تنظ�م مالي أویوجد احتمال �بیر �أن  .ث 

 .اختفاء سوق نشط لهذا األصل المالي �سبب الصعو�ات المال�ة .ج
 

 س�اسة الشطب
ــوم  ــةتقــ ــعو�ات  المجموعــ ــن صــ ــاني مــ ــر �عــ ــى أن الطــــرف اآلخــ ــیر إلــ ــات تشــ ــاك معلومــ ــون هنــ ــدما تكــ ــالي عنــ ــل مــ �شــــطب أصــ

 مال�ة ول�س هناك احتمال واقعي للتعافي.  
 

 الق�اس واالعتراف �خسائر االئتمان المتوقعة 
عجــــــز �عـــــد ق�ـــــاس خســـــائر االئتمــــــان المتوقعـــــة داللـــــة علـــــى احتمــــــال �بیـــــر فـــــي العجـــــز عــــــن الســـــداد، والخســـــارة المؤد�ـــــة لل

ــة  ــارة المؤد�ــ ــز والخســ ــال العجــ ــ�م احتمــ ــتند تقیــ ــز �ســ ــد حــــدوث العجــ ــدى عنــ ــز) ومــ ــان هنــــاك عجــ ــارة إذا �ــ ــم الخســ (�معنــــى حجــ
ــد  ــالتعثر عنــ ــق �ــ ــا یتعلــ ــا ف�مــ ــح أعــــاله. أمــ ــا هــــو موضــ ــتقبل�ة �مــ ــات مســ ــة بواســــطة معلومــ ــات تار�خ�ــــة معدلــ للعجــــز علــــى ب�انــ

ــا العجـــــز، �النســـــ�ة للموجـــــودات المال�ـــــة، فیتمثـــــل ذلـــــك فـــــي الق�  مـــــة الدفتر�ـــــة اإلجمال�ـــــة للموجـــــودات فـــــي تـــــار�خ اإلبـــــالغ. امـــ
ــالغ  ــى أي م�ــ ــافة إلــ ــالي، �اإلضــ ــر المــ ــار�خ التقر�ــ ــي تــ ــغ المســــحوب فــ ــرض المبلــ ــمل التعــ ــالي، �شــ ــمان المــ ــود الضــ ــ�ة لعقــ �النســ
إضـــــــاف�ة یتوقـــــــع ســـــــحبها فـــــــي المســـــــتقبل حســـــــب تـــــــار�خ العجـــــــز المحـــــــدد اســـــــتناًدا إلـــــــى التوجـــــــه التـــــــار�خي وفهـــــــم الشـــــــر�ة 

 ت�اجات التمو�ل�ة المستقبل�ة المحددة للمدنیین، وغیرها من المعلومات المستقبل�ة ذات الصلة.لإلح
 

ــدفقات النقد�ــــــة  ــین جم�ــــــع التــــ ــا الفــــــرق بــــ ــة علــــــى أنهــــ ــائر اإلئتمــــــان المتوقعــــ ــتم تقــــــدیر خســــ ــودات المال�ــــــة، یــــ ــ�ة للموجــــ �النســــ
التـــــدفقات النقد�ـــــة التــــــي تتوقـــــع المجموعــــــة اســـــتالمها، مخصــــــومة التعاقد�ـــــة المطلو�ـــــة إلــــــى المجموعـــــة وفقــــــًا للعقـــــد وجم�ــــــع 

 �سعر الفائدة الفعلي األصلي.
  

 الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تتمة) .٣

 الموجودات المال�ة (تتمة) 

 إلغاء االعتراف �الموجودات المال�ة 

�إلغـــــاء اإلعتـــــراف �األصـــــل المـــــالي فقـــــط عنـــــدما تنتهـــــي الحقـــــوق التعاقد�ـــــة للتـــــدفقات النقد�ـــــة مـــــن األصـــــل  المجموعـــــةتقـــــوم 
بنقــــــل  المجموعــــــةأو عنـــــدما تقــــــوم بتحو�ـــــل األصــــــل و�افـــــة مخــــــاطر ومزا�ـــــا ملك�ــــــة االصــــــل إلـــــى ��ــــــان آخـــــر. إذا لــــــم تقـــــم 
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ــًا  ــها الحقـــ ــتم ق�اســـ ــائر، یـــ ــة مـــــن خـــــالل األر�ـــــاح أو الخســـ ــة العادلـــ ــن�فها �الق�مـــ ــتم تصـــ ــم یـــ ــي لـــ ــة التـــ ــات المال�ـــ جم�ـــــع المطلو�ـــ
 �الق�مة المطفأة �إستخدام معدل الفائدة الفعلي.

 
طر�قـــــة الفائـــــدة الفعل�ـــــة هـــــي طر�قـــــة لحســـــاب التكلفـــــة المطفـــــأة لمطلـــــوب مـــــالي وتخصـــــ�ص مصـــــروفات الفائـــــدة علـــــى مـــــدى 

ــا فــــي ال ــتقبل�ة المقــــدرة (�مــ ــم المــــدفوعات النقد�ــــة المســ ــدة الفعلــــي هــــو الســــعر الــــذي �قــــوم �خصــ ــلة. معــــدل الفائــ فتــــرة ذات الصــ
ــال�ف  ــدة الفعلــــــي وتكــــ ذلــــــك جم�ــــــع الرســــــوم والنقــــــاط المدفوعــــــة أو المســــــتلمة التــــــي تشــــــكل جــــــزًءا ال یتجــــــزأ مــــــن معــــــدل الفائــــ

ــومات األخـــــرى) مـــــن خـــــالل الع ــامالت واألقســـــاط أو الخصـــ ــد االقتضـــــاء) فتـــــرة المعـــ ــع للمطلـــــوب المـــــالي أو (عنـــ مـــــر المتوقـــ
 أقصر، إلى التكلفة المطفأة لمطلوب مالي

 
 
 

 الس�اسات المحاسب�ة الهامة (تتمة) .٣

 المطلو�ات  المال�ة (تتمة) 
 

طر�قــــــة ســــــعر الفائــــــدة الفعلــــــي، هــــــي طر�قــــــة إلحتســــــاب التكلفــــــة المطفــــــأة لمطلــــــوب مــــــالي وتخصــــــ�ص مصــــــروفات الفائــــــدة 
الفتــــــرة ذات الصـــــلة، معــــــدل الفائـــــدة الفعلـــــي، هــــــو الســـــعر الــــــذي �قـــــوم �خصـــــم المــــــدفوعات النقد�ـــــة المســــــتقبل�ة علـــــى مـــــدى 

 المقدرة (�ما في ذلك، جم�ع الرسوم أو النقاط المدفوعة.
 

 إلغاء اإلعتراف �المطلو�ات المال�ة
إلتزامـــــات المجموعـــــة أو تـــــم إلغائهـــــا أو إنتهـــــت تقـــــوم المجموعـــــة �إلغـــــاء اإلعتـــــراف �المطلو�ـــــات المال�ـــــة فقـــــط عنـــــدما تنتهـــــي 

ــر�ح أو  ــان الـــ ــة فـــــي ب�ـــ ــة والق�مـــــة المدفوعـــ ــة للمطلو�ـــــات المال�ـــ ــین الق�مـــــة الدفتر�ـــ ــالفرق بـــ ــراف �ـــ ــتم اإلعتـــ مـــــدة صـــــالحیتها، یـــ
 الخسارة.

 
 منافع الموظفین

 
 التزامات قصیرة االجل 
 

النقد�ـــــــة واإلجـــــــازات الســـــــنو�ة والمرضـــــــ�ة تـــــــدرج المطلو�ـــــــات عـــــــن األجـــــــور والرواتـــــــب، �مـــــــا فـــــــي ذلـــــــك المنـــــــافع غیـــــــر 
ــل خـــــالل  ــكل �امـــ ــو�تها �شـــ ــع تســـ ــة  ١٢المتراكمـــــة والمتوقـــ ــون الخدمـــ ــا الموظفـــ ــدم فیهـــ ــرة التـــــي �قـــ ــة الفتـــ ــد نها�ـــ ــهرا �عـــ شـــ

ذات العالقـــــة ف�مـــــا یتعلـــــق �خـــــدمات المـــــوظفین حتـــــى نها�ـــــة فتـــــرة التقر�ـــــر و�ـــــتم ق�اســـــها �الم�ـــــالغ المتوقـــــع دفعهـــــا عنـــــد 
 المطلو�ات ضمن ذمم دائنة تجار�ة وأخرى. تسو�ة المطلو�ات. وتدرج

 
 منافع �عد التوظ�ف 

 
 تنفذ المجموعة لوائح منافع واشتراكات التقاعد المحددة.

 اشتراكات التقاعد المحددة )آ
ــام علــــى أســــاس إلزامــــي.  ــدار �شــــكل عــ ــأمین المعاشــــات التــــي تــ ــة بلــــوائح تــ ــتراكات الخاصــ ــداد االشــ تقــــوم المجموعــــة �ســ

ــدى  ــة ولـــــ�س لـــ ــمن تكلفـــ ــتراكات ضـــ ــتراكات. و�عتـــــرف �االشـــ ــداد االشـــ ــد ســـ ــداد �عـــ ــات أخـــــرى �الســـ ــة أي التزامـــ المجموعـــ



IQ@QP.COM.QA :أو مراسلتنا على عنوان البريد اإللكتروني   WWW.IQ.COM.QA للحصول على املزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع اإللكتروني

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥۲ 
 

 
 شر�ة قطر لتغل�ف المعادن ذ.م.م. )٣

إدارتها من قبل تتمثل أنشطة شر�ة قطر لتغل�ف المعادن ذ.م.م. في صنع القض�ان المغلفة براتنجات اإلیبو�سي. وتتم 
 المجموعة �موجب اتفاق�ة خدمات اإلدارة. 

 
 الق�مة الدفتر�ة لالستثمارات المحتس�ة وفقا لطر�قة حقوق الملك�ة �ما یلي:

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
لف ر�ال قطري ا الف ر�ال قطري    
   

 ١٬٣٩١٬٩٦٨ ١٬٤٦٢٬٧٠٨ شر�ة فوالذ القا�ضة ش.م.ب © 
 ١٥٬١٢١ ١٣٬٢٠٦ شر�ة قطر لتغل�ف المعادن ذ.م.م.

 -- -- شر�ة صلب ستیل
 ١٬٤٠٧٬٠٨٩ ١٬٤٧٥٬٩١٤  

 (تتمة) زمیلة شر�ات في استثمارات     .٨

 :الق�مة الدفتر�ة لالستثمارات المحتس�ة وفقا لطر�قة حقوق الملك�ة �التالي  تغیرت

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
   

 ١٬٤٣٨٬٧٨٨ ١٬٤٠٧٬٠٨٩ السنة الرصید في بدا�ة 
 )١٦٬١٥٦( (٣٬٥٠٠) توز�عات أر�اح من شر�ات زمیلة 

 ٣٢٬٦٤٣ ٧٥٬٣٢٨ حصة من نتائج شر�ات زمیلة
 - (٩٨٬٣٢١) دفعات قرض

 )٤٩٬٥٣٥( ١٠٠٬٠٠٠ /(انخفاض في الق�مة)  االنخفاض في الق�مة عكس
 ١٬٣٤٩  (٤٬٦٨٢) الدخل الشامل اآلخر  من (الخسارة )/ صافي حصة

 ١٬٤٠٧٬٠٨٩ ١٬٤٧٥٬٩١٤ الرصید في نها�ة السنة 
 

تقدم الجداول أدناه المعلومات المال�ة المختصرة لتلك الشر�ات الزمیلة التي تعتبر ماد�ة �النس�ة للمجموعة. تفصح المعلومات 
الب�انات المال�ة للشر�ات الزمیلة ذات العالقة وال تعبر عن حصة الشر�ة في هذه الم�الغ. وتم تعدیلها لتعكس   عنالمعروضة  

عند استخدام طر�قة حقوق الملك�ة، �ما في ذلك تعدیالت الق�مة العادلة والتغییرات المجموعة  ت التي تمت من قبلالتعدیال
 في فروق الس�اسة المحاسب�ة.

 

 شر�ة فوالذ القا�ضة  ب�ان المر�ز المالي الموجز 
 ش ©

 صلب ستیل شر�ة 
 

 قطر لتغل�ف شر�ة 
ا ذ  ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٩  ال

 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  ر�ال قطري الف  
 ٥٥٬٧٥٦ ٥٨٬٨٩٥ ٥٨٣٬٨٧٩ -- ٣٬٢٨٠٬٠٩٦ ٢٬٧٩٥٬٧٦٨ موجودات متداولة 

 ١١٬٦٨٨ ١٢٬١٢٣ ٢٬٢٧٨٬١١٥ -- ٥٬٦٨٤٬٢٢٠ ٥٬٦٧٨٬٥٩٧ موجودات غیر متداولة 
 )١٠٬٦٥٥( (١٦٬٤٥٩) )١٬٢٥٤٬٣٠٤( -- (٢٬٠٣٧٬٨٠٨) (٢٬٠٥٣٬٨٦٦) مطلو�ات متداولة 

 )١٬٠٦٧( (٢٬٦٥٧) )١٬٣٣٧٬٠٩٨( -- (٢٬٩٨٩٬٤٠٨) (٢٬٥٩٩٬٤٩١) مطلو�ات غیر متداولة
 ٥٥٬٧٢٢ ٥١٬٩٠٢ ٢٧٠٬٥٩٢ -- ٣٬٩٣٧٬١٠٠ ٣٬٨٢١٬٠٠٨ صافي الموجودات 

 ٪٥٠ ٥٠% ٪٣١.٠٣ ٣١.٠٣% ٢٥% ٢٥% المجموعة % حصة 
 ٢٧٬٨٦١ ٢٥٬٩٥١ ٨٣٬٩٦٥ -- ٩٨٤٬٢٧٥ ٩٥٥٬٢٥٢ حصة المجموعة �الر�ال القطري 

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥۳ 
 

خسارة االنخفاض في الق�مة وخسائر 
 - -- )١٥٠٬٧٩٦( -- (٢٧٠٬٠٠٠) (١٧٠٬٠٠٠) أخرى 
 - -- ٦٨٬٢٧٧ -- ٦٨٤٬٨٠٤ ٦٨٤٬٨٠٤ الشهرة 

تعدیل حقوق الملك�ة ما قبل  
 - -- - -- ٦٦٠ ٦٦٠ االستحواذ

 )١٢٬٧٤٠( (١٢٬٧٤٥) - -- (٥٬٨٠١) (٦٬٤٣٥) است�عاد الهامش بین الشر�ات
 - -- )١٬٤٤٦( -- (١٬٩٧٠) (١٬٥٧٣) تعدیالت أخرى 
 ١٥٬١٢١ ١٣٬٢٠٦ -  -- ١٬٣٩١٬٩٦٨ ١٬٤٦٢٬٧٠٨ الق�مة الدفتر�ة 

 
 

 الشامل الموجز ب�ان الدخل 
 شر�ة فوالذ القا�ضة 

 ش.م.ب. ©
 شر�ة صلب ستیل 

 
 شر�ة قطر لتغل�ف 
 المعادن ذ.م.م.

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري   الف ر�ال قطري  

 ٨٧٬٠٨١ ٨١٬٣٢٥ ٩٦٩٬٤٠٩ -- ٥٬٣٣٠٬٧٢٣ ٦٬١١٧٬٨٣٥ إیرادات 
الر�ح/ (الخسارة) من العمل�ات  

ة   ال
٧٬٠٨٨ ٣٬١٧٠ (١٨١٬٠٠٢) -- ٤٤٨٬١٢٣ ٢٩٥٬١٠٣ 

 -- -- -- -- ٤٬٦٧٤ (١٧٬٠٤٩) الدخل الشامل اآلخر 
 ٧٬٠٨٨ ٣٬١٧٠ (١٨١٬٠٠٢) -- ٤٥٢٬٧٩٧ ٢٧٨٬٠٥٤ إجمالي الدخل/ (الخسارة) الشاملة

 ٣٬٥٣٢ ١٬٥٨٥ (٦٨٬٨٩٦) -- ٩٨٬٠٠٧ ٧٣٬٧٤٣ النتائج  منحصة المجموعة 
الدخل الشامل  المجموعة  من  حصة
 االخ 

(٤٬٦٨٢) ١٬٣٤٩  -- -- -- 
توز�عات أر�اح مستلمة من شر�ات 

 
-- -- -- -- (٣٬٥٠٠) (١٦٬١٥٦) 

 استثمار في مشاریع مشتركة    . ۹
 ف�ما یلي الحر�ة في االستثمار في مشار�ع مشتر�ة خالل السنة:

 
 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
   

 ١٨٬٨٤٨٬٠٠٠ ١٧٬٨٨٥٬٧٠٣ ینایر ١الرصید في 
  (٨٠٬١٧٣) )٢تبني س�اسة محاسب�ة جدیدة إ�ضاح (

 )٢٥٥٬٢٥٥( -- تصح�ح ألخطاء فترة سا�قة  
 ١٨٬٥٩٢٬٧٤٥ ١٧٬٨٠٥٬٥٣٠ ینایر ١الرصید المعدل في 

 ٣٬٨٧٧٬٨٤٨ ٢٬١٨٠٬٧٥٥ مشتر�ةحصة من نتائج مشار�ع 
 ١٥٬٩٠٥ (٩٬٨٤٨) حصة الدخل الشامل اآلخر 

  ١٥٬٧٩٥ حصة الغاء االعتراف في �االحت�اطي الضر�بي المعفي
 )٤٬٦٠٠٬٧٩٥( (٣٬٢٥٩٬٧٧٢) إیراد توز�عات األر�اح

 ١٧٬٨٨٥٬٧٠٣ ١٦٬٧٣٢٬٤٦٠ د�سمبر ٣١الرصید في 
 

، قامـــــت اإلدارة �ـــــإجراء تســـــو�ة لحصـــــة المجموعـــــة فـــــي صـــــافي أصـــــول قـــــا�كو (مشـــــروع مشـــــترك) والق�مـــــة  ٢٠١٨فـــــي ســـــنة 
ملیـــــون  ١٠٧ملیـــــون ر�ـــــال ، منهـــــا  ٢٥٥الدفتر�ـــــة لشـــــر�ة قـــــا�كو المســـــجلة فـــــي دفـــــاتر صـــــناعات قطـــــر. بلـــــغ إجمـــــالي الفـــــرق 

ــا  ــل علیهــ ــي حصــ ــاح التــ ــح�حة مــــن األر�ــ ــر صــ ــا�ات غیــ ــق �حســ ــال تتعلــ ــرصــــناعات ر�ــ ــاء الضــــر�بي ،  قطــ ــة اإلعفــ ــم حالــ �حكــ
ــالغ  ــرق المت�قـــــي ال�ـــ ــا �مثـــــل الفـــ ــر�ة  ١٤٨بینمـــ ــاف�ة لشـــ ــائج الصـــ ــة فـــــي النتـــ ــة المجموعـــ ــأ فـــــي حســـــاب حصـــ ــون ر�ـــــال خطـــ ملیـــ

 قا�كو من الفترات السا�قة.

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥۲ 
 

 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري   الف ر�ال قطري  

 ٨٧٬٠٨١ ٨١٬٣٢٥ ٩٦٩٬٤٠٩ -- ٥٬٣٣٠٬٧٢٣ ٦٬١١٧٬٨٣٥ إیرادات 

 ٧٬٠٨٨ ٣٬١٧٠ (١٨١٬٠٠٢) -- ٤٤٨٬١٢٣ ٢٩٥٬١٠٣ الر�ح/ (الخسارة) من العمل�ات المستمرة 
 -- -- -- -- ٤٬٦٧٤ (١٧٬٠٤٩) الدخل الشامل اآلخر 

 ٧٬٠٨٨ ٣٬١٧٠ (١٨١٬٠٠٢) -- ٤٥٢٬٧٩٧ ٢٧٨٬٠٥٤ إجمالي الدخل/ (الخسارة) الشاملة 

 ٣٬٥٣٢ ١٬٥٨٥ (٦٨٬٨٩٦) -- ٩٨٬٠٠٧ ٧٣٬٧٤٣ النتائج منحصة المجموعة 

 -- -- --  ١٬٣٤٩ (٤٬٦٨٢) الدخل الشامل االخرالمجموعة  من  حصة

 (١٦٬١٥٦) (٣٬٥٠٠) -- -- -- -- توز�عات أر�اح مستلمة من شر�ات زمیلة 
 استثمار في مشاریع مشتركة    . ۹

 ف�ما یلي الحر�ة في االستثمار في مشار�ع مشتر�ة خالل السنة:
 

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
   

 ١٨٬٨٤٨٬٠٠٠ ١٧٬٨٨٥٬٧٠٣ ینایر ١الرصید في 
  (٨٠٬١٧٣) )٢تبني س�اسة محاسب�ة جدیدة إ�ضاح (

 )٢٥٥٬٢٥٥( -- تصح�ح ألخطاء فترة سا�قة 
 ١٨٬٥٩٢٬٧٤٥ ١٧٬٨٠٥٬٥٣٠ ینایر ١الرصید المعدل في 

 ٣٬٨٧٧٬٨٤٨ ٢٬١٨٠٬٧٥٥ مشتر�ة حصة من نتائج مشار�ع 
 ١٥٬٩٠٥ (٩٬٨٤٨) حصة الدخل الشامل اآلخر 

  ١٥٬٧٩٥ حصة الغاء االعتراف في �االحت�اطي الضر�بي المعفي
 )٤٬٦٠٠٬٧٩٥( (٣٬٢٥٩٬٧٧٢) إیراد توز�عات األر�اح

 ١٧٬٨٨٥٬٧٠٣ ١٦٬٧٣٢٬٤٦٠ د�سمبر ٣١الرصید في 

 
، قامـــــت اإلدارة �ـــــإجراء تســـــو�ة لحصـــــة المجموعـــــة فـــــي صـــــافي أصـــــول قـــــا�كو (مشـــــروع مشـــــترك) والق�مـــــة  ٢٠١٨فـــــي ســـــنة 

ملیـــــون  ١٠٧ملیـــــون ر�ـــــال ، منهـــــا  ٢٥٥الدفتر�ـــــة لشـــــر�ة قـــــا�كو المســـــجلة فـــــي دفـــــاتر صـــــناعات قطـــــر. بلـــــغ إجمـــــالي الفـــــرق 
ــا  ــل علیهــ ــي حصــ ــاح التــ ــح�حة مــــن األر�ــ ــر صــ ــا�ات غیــ ــق �حســ ــال تتعلــ ــرصــــناعات ر�ــ ــاء الضــــر�بي ،  قطــ ــة اإلعفــ ــم حالــ �حكــ

ــالغ  ــرق المت�قـــــي ال�ـــ ــا �مثـــــل الفـــ ــر�ة  ١٤٨بینمـــ ــاف�ة لشـــ ــائج الصـــ ــة فـــــي النتـــ ــة المجموعـــ ــأ فـــــي حســـــاب حصـــ ــون ر�ـــــال خطـــ ملیـــ
 قا�كو من الفترات السا�قة.

 
ــل  ــة. ُتمثــــ ــة �المجموعــــ ــتر�ة الخاصــــ ــار�ع المشــــ ــة �المشــــ ــة المتعلقــــ ــات المال�ــــ ــي ملخــــــص المعلومــــ ــا یلــــ ــة ف�مــــ ــات المال�ــــ المعلومــــ

الملخصــــــة الم�ــــــالغ الموضـــــــحة فــــــي الب�انـــــــات المال�ــــــة الخاصـــــــة �المشــــــار�ع المشــــــتر�ة والتـــــــي تــــــم إعـــــــدادها وفقــــــًا للمعـــــــاییر 
 الدول�ة للتقار�ر المال�ة:

 اإلجمالي  قافكو   كفاك  قا�كو ٢٠١٩د�سمبر  ٣١كما في 
قطري الف ر�ال    الف ر�ال قطري   الف ر�ال قطري   الف ر�ال قطري    

        موجودات متداولة 
 ١٬٩٦٩٬٥٨٣  ١٬٢٢٣٬٧٥٢  ٢١٥٬٠٨٩  ٥٣٠٬٧٤٢ النقد وش�ه النقد

 ٣٬٤٤٥٬٦٨٠  ١٬٦٩٢٬٨٠٧  ٦١٠٬٨٢٥  ١٬١٤٢٬٠٤٨ موجودات متداولة أخرى 
 ٥٬٤١٥٬٢٦٣  ٢٬٩١٦٬٥٥٩  ٨٢٥٬٩١٤  ١٬٦٧٢٬٧٩٠         

 ١٩٬٨١٧٬٣٤٨  ١١٬٤٨٣٬٤٠٣  ١٬٢٨٨٬١٣٠  ٧٬٠٤٥٬٨١٥ موجودات غیر متداولة 
        

        مطلو�ات متداولة 
مطلو�ات مال�ة (عدا الذمم الدائنة 

 (١٬٨٢٣٬٣٥٤)  (٧١٥٬٢١٨)  (٣٣٢٬٥٦٤)  (٧٧٥٬٥٧٢) التجار�ة)

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥٤ 
 

 
ــل  ــة. ُتمثــــ ــة �المجموعــــ ــتر�ة الخاصــــ ــار�ع المشــــ ــة �المشــــ ــة المتعلقــــ ــات المال�ــــ ــي ملخــــــص المعلومــــ ــا یلــــ ــة ف�مــــ ــات المال�ــــ المعلومــــ

الملخصــــــة الم�ــــــالغ الموضـــــــحة فــــــي الب�انـــــــات المال�ــــــة الخاصـــــــة �المشــــــار�ع المشــــــتر�ة والتـــــــي تــــــم إعـــــــدادها وفقــــــًا للمعـــــــاییر 
 الدول�ة للتقار�ر المال�ة:

 اإلجمالي   قافكو   كفاك   قا�كو  ٢٠١٩د�سمبر   ٣١كما في 
قطري الف ر�ال   الف ر�ال قطري   الف ر�ال قطري   الف ر�ال قطري    

        موجودات متداولة 
 ١٬٩٦٩٬٥٨٣  ١٬٢٢٣٬٧٥٢  ٢١٥٬٠٨٩  ٥٣٠٬٧٤٢ النقد وش�ه النقد

 ٣٬٤٤٥٬٦٨٠  ١٬٦٩٢٬٨٠٧  ٦١٠٬٨٢٥  ١٬١٤٢٬٠٤٨ موجودات متداولة أخرى 
 ٥٬٤١٥٬٢٦٣  ٢٬٩١٦٬٥٥٩  ٨٢٥٬٩١٤  ١٬٦٧٢٬٧٩٠         

 ١٩٬٨١٧٬٣٤٨  ١١٬٤٨٣٬٤٠٣  ١٬٢٨٨٬١٣٠  ٧٬٠٤٥٬٨١٥ موجودات غیر متداولة 
        

        مطلو�ات متداولة 
مطلو�ات مال�ة (عدا الذمم الدائنة 

 (١٬٨٢٣٬٣٥٤)  (٧١٥٬٢١٨)  (٣٣٢٬٥٦٤)  (٧٧٥٬٥٧٢) التجار�ة)
 (١٠٧٬٦٠٩)  (٦٤٬٥٤٩)  (٢٢٬٤٨٥)  (٢٠٬٥٧٥) مطلو�ات متداولة أخرى 

 (٧٩٦٬١٤٧)  (٣٥٥٬٠٤٩)  (٧٧٩٬٧٦٧)  (١٬٩٣٠٬٩٦٣) 
 (١٬٠٣٠٬٣٨٣)  (٣٤٩٬١٨٩)  (١٧٣٬٥٥٢)  (٥٠٧٬٦٤٢) مطلو�ات غیر متداولة

        
حصة  صافي الموجودات قبل 

  
٢٢٬٢٧١٬٢٦٥  ١٣٬٢٧١٬٠٠٦  ١٬٥٨٥٬٤٤٣  ٧٬٤١٤٬٨١٦ 

 (١٤٠٬٥٠٨)  (١٤٠٬٥٠٨)  --  -- حصة األقل�ة 
 ٢٢٬١٣٠٬٧٥٧  ١٣٬١٣٠٬٤٩٨  ١٬٥٨٥٬٤٤٣  ٧٬٤١٤٬٨١٦ العائدة إلى المجموعة
        تسو�ة للق�م الدفتر�ة:

 ١صافي الموجودات االفتتاحي (
 ینایر)

٢٣٬٤٦٨٬٢٠٨  ١٤٬٣٥٥٬٣٨٤  ١٬٥٤٢٬٧٣٦  ٧٬٥٧٠٬٠٨٨ 
 ٢٬٨٠٨٬٣٠١  ١٬١٦٣٬٢١٢  ٢٧٥٬٨٠٩  ١٬٣٦٩٬٢٨٠ ر�ح السنة

 (١٣٬١٣١)  (١٣٬١٣١)  --  -- الدخل الشامل اآلخر 
 (٨٨٬١٤١)  (٧٨٬١٦٧)  (٧٬٤٢٢)  (٢٬٥٥٢) حر�ات أخرى  

 (٤٬٠٤٤٬٤٨٠)  (٢٬٢٩٦٬٨٠٠)  (٢٢٥٬٦٨٠)  (١٬٥٢٢٬٠٠٠) توز�عات أر�اح مدفوعة
 ٢٢٬١٣٠٬٧٥٧  ١٣٬١٣٠٬٤٩٨  ١٬٥٨٥٬٤٤٣  ٧٬٤١٤٬٨١٦ صاف الموجودات الختام

   ٧٥%  ٥٠%  ٨٠% حصة المجموعة %         
 ١٦٬٥٧٢٬٤٤٩  ٩٬٨٤٧٬٨٧٤  ٧٩٢٬٧٢٢  ٥٬٩٣١٬٨٥٣ حصة المجموعة 

أثر وضع اإلعفاء الضر�بي 
لشر�ة ل  
 
 
 
 
 
 

    

--  ١٦٠٬٠١١  --  ١٦٠٬٠١١ 
 

 (تتمة) في مشار�ع مشتر�ة استثمار .٩

 اإلجمالي   قافكو   كفاك   قا�كو  ٢٠١٩د�سمبر   ٣١كما في 
 الف ر�ال قطري   الف ر�ال قطري   الف ر�ال قطري   الف ر�ال قطري  
        
 
 
 

١٦٬٧٣٢٬٤٦٠  ٩٬٨٤٧٬٨٧٤  ٩٥٢٬٧٣٣  ٥٬٩٣١٬٨٥٣ 
        

 ١٠٬٤٧٤٬٩٠٧  ٥٬٦٧٦٬٧٩٨  ١٬٩٣٥٬٠٣٨  ٢٬٨٦٣٬٠٧١ إیرادات 
 ٨٧٥٬٠٦٨  ١٦٢٬٣٢٤  ١٠٬٨٠١  ٧٠١٬٩٤٣ إیرادات أخرى 

 (١٬٦٣٢٬٠٥٦)  (١٬٠٢٧٬١٤١)  (٢٦١٬٨٠٧)  (٣٤٣٬١٠٨) استهالك و�طفاء
 (٢٩٬٤٧٦)  (١٧٬٩٥٤)  (٢٬١٨٣)  (٩٬٣٣٩) مصروفات الفوائد

 (١٥١٬٠٨٩)  (١٬٠٥٣)  (١٥٠٬٠٣٦)  -- مصروف ضر��ة الدخل 
 (٦٬٧٤٠٬٢٨٩)  (٣.٦٤٠.٩٩٧)   (١٬٢٥٦٬٠٠٤)  (١٬٨٤٣٬٢٨٧) تكال�ف ومصروفات أخرى 

 ٢٬٧٩٧٬٠٦٦  ١٬١٥١٬٩٧٧  ٢٧٥٬٨٠٩  ١٬٣٦٩٬٢٨٠ ر�ح السنة
 ١١٬٢٣٦  ١١٬٢٣٦  --  -- حصة األقل�ة 

 ٢٬٨٠٨٬٣٠٢  ١٬١٦٣٬٢١٣  ٢٧٥٬٨٠٩  ١٬٣٦٩٬٢٨٠ العائدة إلى المجموعة
 (١٣٬١٣١)  (١٣٬١٣١)  --  -- الدخل الشامل اآلخر 

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥۳ 
 

 اإلجمالي  قافكو   كفاك  قا�كو ٢٠١٩د�سمبر  ٣١كما في 
 (١٠٧٬٦٠٩)  (٦٤٬٥٤٩)  (٢٢٬٤٨٥)  (٢٠٬٥٧٥) مطلو�ات متداولة أخرى 

 (٧٩٦٬١٤٧)  (٣٥٥٬٠٤٩)  (٧٧٩٬٧٦٧)  (١٬٩٣٠٬٩٦٣) 
 (١٬٠٣٠٬٣٨٣)  (٣٤٩٬١٨٩)  (١٧٣٬٥٥٢)  (٥٠٧٬٦٤٢) مطلو�ات غیر متداولة 

        
 ٢٢٬٢٧١٬٢٦٥  ١٣٬٢٧١٬٠٠٦  ١٬٥٨٥٬٤٤٣  ٧٬٤١٤٬٨١٦ حصة األقل�ة صافي الموجودات قبل  

 (١٤٠٬٥٠٨)  (١٤٠٬٥٠٨)  --  -- حصة األقل�ة
 ٢٢٬١٣٠٬٧٥٧  ١٣٬١٣٠٬٤٩٨  ١٬٥٨٥٬٤٤٣  ٧٬٤١٤٬٨١٦ العائدة إلى المجموعة
        تسو�ة للق�م الدفتر�ة:

 ٢٣٬٤٦٨٬٢٠٨  ١٤٬٣٥٥٬٣٨٤  ١٬٥٤٢٬٧٣٦  ٧٬٥٧٠٬٠٨٨ ینایر) ١صافي الموجودات االفتتاحي (
 ٢٬٨٠٨٬٣٠١  ١٬١٦٣٬٢١٢  ٢٧٥٬٨٠٩  ١٬٣٦٩٬٢٨٠ ر�ح السنة

 (١٣٬١٣١)  (١٣٬١٣١)  --  -- الدخل الشامل اآلخر 
 (٨٨٬١٤١)  (٧٨٬١٦٧)  (٧٬٤٢٢)  (٢٬٥٥٢) حر�ات أخرى  

 (٤٬٠٤٤٬٤٨٠)  (٢٬٢٩٦٬٨٠٠)  (٢٢٥٬٦٨٠)  (١٬٥٢٢٬٠٠٠) توز�عات أر�اح مدفوعة
 ٢٢٬١٣٠٬٧٥٧  ١٣٬١٣٠٬٤٩٨  ١٬٥٨٥٬٤٤٣  ٧٬٤١٤٬٨١٦ صافي الموجودات الختامي

   ٧٥%  ٥٠%  ٨٠% حصة المجموعة %        
 ١٦٬٥٧٢٬٤٤٩  ٩٬٨٤٧٬٨٧٤  ٧٩٢٬٧٢٢  ٥٬٩٣١٬٨٥٣ حصة المجموعة

لشر�ةأثر وضع اإلعفاء الضر�بي ل  
 
 
 
 
 
 

   

--  ١٦٠٬٠١١  --  ١٦٠٬٠١١ 
 

 (تتمة) في مشار�ع مشتر�ة استثمار .٩

 اإلجمالي  قافكو   كفاك  قا�كو ٢٠١٩د�سمبر  ٣١كما في 
 الف ر�ال قطري   الف ر�ال قطري   الف ر�ال قطري   الف ر�ال قطري  
        
 
 
 

١٦٬٧٣٢٬٤٦٠  ٩٬٨٤٧٬٨٧٤  ٩٥٢٬٧٣٣  ٥٬٩٣١٬٨٥٣ 
        

 ١٠٬٤٧٤٬٩٠٧  ٥٬٦٧٦٬٧٩٨  ١٬٩٣٥٬٠٣٨  ٢٬٨٦٣٬٠٧١ إیرادات 
 ٨٧٥٬٠٦٨  ١٦٢٬٣٢٤  ١٠٬٨٠١  ٧٠١٬٩٤٣ إیرادات أخرى 

 (١٬٦٣٢٬٠٥٦)  (١٬٠٢٧٬١٤١)  (٢٦١٬٨٠٧)  (٣٤٣٬١٠٨) استهالك و�طفاء
 (٢٩٬٤٧٦)  (١٧٬٩٥٤)  (٢٬١٨٣)  (٩٬٣٣٩) مصروفات الفوائد

 (١٥١٬٠٨٩)  (١٬٠٥٣)  (١٥٠٬٠٣٦)  -- مصروف ضر��ة الدخل
 (٦٬٧٤٠٬٢٨٩)  (٣.٦٤٠.٩٩٧)  (١٬٢٥٦٬٠٠٤)  (١٬٨٤٣٬٢٨٧) تكال�ف ومصروفات أخرى 

 ٢٬٧٩٧٬٠٦٦  ١٬١٥١٬٩٧٧  ٢٧٥٬٨٠٩  ١٬٣٦٩٬٢٨٠ ر�ح السنة
 ١١٬٢٣٦  ١١٬٢٣٦  --  -- حصة األقل�ة

 ٢٬٨٠٨٬٣٠٢  ١٬١٦٣٬٢١٣  ٢٧٥٬٨٠٩  ١٬٣٦٩٬٢٨٠ العائدة إلى المجموعة
 (١٣٬١٣١)  (١٣٬١٣١)  --  -- الدخل الشامل اآلخر 

 ٢٬٧٩٥٬١٧١  ١٬١٥٠٬٠٨٢  ٢٧٥٬٨٠٩  ١٬٣٦٩٬٢٨٠ إجمالي الدخل الشامل 
        

 ٢٬١٨٠٬٧٥٥  ٨٧٢٬٤٠٦  ٢١٢٬٩٢٣  ١٬٠٩٥٬٤٢٤ حصة المجموعة من صافي الر�ح
 (٩٬٨٤٨)  (٩٬٨٤٨)  --  -- حصة المجموعة من الدخل الشامل اآلخر 

 
 
 
   
 

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥٥ 
 

 ٢٬٧٩٥٬١٧١  ١٬١٥٠٬٠٨٢  ٢٧٥٬٨٠٩  ١٬٣٦٩٬٢٨٠ إجمالي الدخل الشامل 
        

 ٢٬١٨٠٬٧٥٥  ٨٧٢٬٤٠٦  ٢١٢٬٩٢٣  ١٬٠٩٥٬٤٢٤ حصة المجموعة من صافي الر�ح
حصة المجموعة من الدخل الشامل  

 (٩٬٨٤٨)  (٩٬٨٤٨)  --  -- اآلخر 
 
 
 
   
 

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥۰ 
 

 ١٦٠٬٢٠٩ ١٦٠٬٢٠٩ -- -- -- إضافات 
 -- (٩٢٬٩٦٦) ٨٬٥٠٧ ٨١٬٣٠٣ ٣٬١٥٦ تحو�الت

 (٢١٬٨١٢) -- (٤٬١٧٨) (١٧٬٦٣٤) -- است�عادات
 ٦٬٨٩١٬٨٥٦ ٩١٬٣٣٢ ١٠٤٬٤٩٨ ٥٬٩٥٩٬٦٢٦ ٧٣٦٬٤٠٠ ٢٠١٨د�سمبر   ٣١كما في 
 ١٥٥٬٨٧٣ ١٥٥٬٨٧٣ -- -- -- إضافات 
 -- (١٤٠٬٦٠٣) ٢٬٩٣١ ١٣٦٬٨٥٧ ٨١٥ تحو�الت

 (٦٥٬٩٠٩) -- (٧٠٣) (٦٥٬٢٠٦) -- است�عادات
 ٦٬٩٨١٬٨٢٠ ١٠٦٬٦٠٢ ١٠٦٬٧٢٦ ٦٬٠٣١٬٢٧٧ ٧٣٧٬٢١٥ ٢٠١٩د�سمبر   ٣١كما في 

      
      االستهالك المتراكم:

 ٣٬٢٣٣٬٠٩٠ -- ٨٢٬٢٧٥ ٢٬٧٦٨٬٨٢٦ ٣٨١٬٩٨٩ ٢٠١٨ینایر  ١كما في 
 ٢٣٧٬٤٣٧ -- ٦٬٥٩٤ ٢٠٦٬٨٩٢ ٢٣٬٩٥١ لسنةا استهالك

 (١٦٬٥٨٧) -- (٣٬٩٣٣) (١٢٬٦٥٤) -- است�عادات
 ٣٬٤٥٣٬٩٤٠ -- ٨٤٬٩٣٦ ٢٬٩٦٣٬٠٦٤ ٤٠٥٬٩٤٠ ٢٠١٨د�سمبر   ٣١كما في 
 ٢٤٤٬٨٢٨ -- ٦٬١١٧ ٢١٤٬٩٣٠ ٢٣٬٧٨١ لسنةا استهالك

 (٥٢٬٩٦٨) -- (٧٠٣) (٥٢٬٢٦٥) -- است�عادات
 ٣٬٦٤٥٬٨٠٠ -- ٩٠٬٣٥٠ ٣٬١٢٥٬٧٢٩ ٤٢٩٬٧٢١ ٢٠١٩د�سمبر   ٣١كما في 

      
      صافي الق�مة الدفتر�ة: 

 ٣٬٣٣٦٬٠٢٠ ١٠٦٬٦٠٢ ١٦٬٣٧٦ ٢٬٩٠٥٬٥٤٨ ٣٠٧٬٤٩٤ ٢٠١٩د�سمبر   ٣١كما في 
 ٣٬٤٣٧٬٩١٦ ٩١٬٣٣٢ ١٩٬٥٦٢ ٢٬٩٩٦٬٥٦٢ ٣٣٠٬٤٦٠ ٢٠١٨د�سمبر  ٣١كما في 

 
 إ�ضاحات: 

: ٢٠١٨ملیون ر�ال قطري (٤٣.٥ تتضمن الممتلكات والمصانع والمعدات معززات المواد المحفزة �صافي ق�مة دفتر�ة تبلغ   )١
 ملیون ر�ال قطري).  ٣٥.٢

 
ملیون ر�ال قطري) منشآت صناع�ة    ٣٣٠:  ٢٠١٨ملیون ر�ال قطري (  ٢٨٠تمثل الم�اني التي تظهر �صافي ق�مة دفتر�ة   )٢

 وخارج�ة و�دار�ة أق�مت على أرض مستأجرة من قطر للبترول، الشر�ة األم الرئ�س�ة، على مدى فترة عمر الشر�ة.
 
ملیون ر�ال قطري  ٢٢تبلغ  صاف�ة ق�مة دفتر�ة�  أخرى تتضمن المصانع واإلنشاءات قطع غ�ار رأسمال�ة وقطع غ�ار  )٣

 سنة. ٢٥و  ١٥ملیون ر�ال قطري) والتي لها أعمار إنتاج�ة تتراوح بین  ١٣: ٢٠١٨(
 

 مازالت الموجودات المستهلكة �الكامل قید االستخدام على النحو اآلتي:  )٤
 

  ٢٠١٩ 
 ي الف ر�ال قطر   
   

 ١٥٣٬٧٣٢  م�اني
 ١٬١٧٨٬٤١٩  آالت ومعدات مصانع 

 ٧٥٬٤٤٢  األثاث و المعدات  
  ١٬٤٠٧٬٥٩٣ 

 (تتمة)  ومعدات  ومصانع ممتلكات    .٧

 تم توز�ع تكلفة االستهالك بب�ان الر�ح أو الخسارة الموحد �التالي:  )٥

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥۱ 
 

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
   
 ٢٣٣٬٠٤٦ ٢٤٠٬٦٣١ )٢٣تكلفة مب�عات (إ�ضاح  
 ٣٬٧٥٦ ٣٬٥٥٦ )٢٦مصروفات عموم�ة و�دار�ة (إ�ضاح  
 ٦٣٥ ٦٤١ مصروفات الب�ع 

 ٢٣٧٬٤٣٧ ٢٤٤٬٨٢٨ 
 

 زمیلة  شر�ات في استثمارات     .٨

، احتسابها �استخدام طر�قة حقوق الملك�ة  والتي یتم ٢٠١٩د�سمبر  ٣١أدناه الشر�ات الزمیلة للمجموعة �ما في بین الجدول ی 
وهي تعتبر، في رأي أعضاء مجلس اإلدارة، جوهر�ة �النس�ة للمجموعة. المنشآت المبینة أدناه لدیها رأس مال یتكون فقط من 

الرئ�سي، ونس�ة حصص أسهم عاد�ة، وهي مملو�ة م�اشرة للمجموعة. �عتبر بلد التأس�س أو التسجیل أ�ضا مقر األعمال 
 الملك�ة هي نفس نس�ة حقوق التصو�ت المحتفظ بها.

 

 
 مقر العمل/
 نس�ة الملك�ة (%)  بلد التأس�س 

طب�عة 
 العالقة 

 
 

 طر�قة الق�اس 
  ٢٠١٨ ٩٢٠١   

      
 طر�قة حقوق الملك�ة  شر�ة زمیلة ٪٢٥ ٪ ٢٥ مملكة ال�حر�ن )١© (شر�ة فوالذ القا�ضة ش.م.ب 

 )٢ستیل (شر�ة صلب  
المملكة العر��ة 

 السعود�ة
 طر�قة حقوق الملك�ة  شر�ة زمیلة ٪٣١.٠٣ ٪ ٣١.٠٣

 طر�قة حقوق الملك�ة  شر�ة زمیلة ٪٥٠ ٪ ٥٠ دولة قطر  )٣شر�ة قطر لتغل�ف المعادن ذ.م.م. (
 

 الشر�ات الزمیلة أعاله هي منشآت خاصة ال یتوافر لها أسعار مدرجة. 
 

 شر�ة فوالذ القا�ضة ش.م.ب ©        )١
 

في مملكة ال�حر�ن.إن شر�ة   ٢٠٠٨یونیو    ٢٦شر�ة فوالذ القا�ضة (ش.م.ب) هي شر�ة مساهمة �حر�ن�ة مقفلة تأسست في  
فوالذ القا�ضة (ش.م.ب) هي شر�ة قا�ضة لمجموعة من الشر�ات الصناع�ة/ التجار�ة التي تعمل في تصن�ع و��ع العدید 

 الفوالذ�ة.من المنتجات 
 

 �ه  ومعترف قطري  ر�ال ملیون  ١٠٠ یبلغ الق�مة لتدني خسائر مخصص �عكس المجموعة قامت الحال�ة، السنة خالل في
واألحكام الهامة التي   التقدیرات حول الموحدة المال�ة الب�انات من ٤ رقم اإل�ضاح راجع. الموحدة المال�ة الب�انات في سا�قاً 

 قامت بها االدارة التخاذ القرار حول عكس المخصص.  
 

 شر�ة صلب ستیل )٢

شر�ة صلب ستیل هي شر�ة تأسست في المملكة العر��ة السعود�ة، وتتمثل أنشطة الشر�ة الرئ�س�ة �صناعة و��ع منتجات 
 . الحدید والصلب

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥۱ 
 

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
   
 ٢٣٣٬٠٤٦ ٢٤٠٬٦٣١ )٢٣تكلفة مب�عات (إ�ضاح  
 ٣٬٧٥٦ ٣٬٥٥٦ )٢٦مصروفات عموم�ة و�دار�ة (إ�ضاح  
 ٦٣٥ ٦٤١ مصروفات الب�ع 

 ٢٣٧٬٤٣٧ ٢٤٤٬٨٢٨ 
 

 زمیلة  شر�ات في استثمارات     .٨

، احتسابها �استخدام طر�قة حقوق الملك�ة  والتي یتم ٢٠١٩د�سمبر  ٣١أدناه الشر�ات الزمیلة للمجموعة �ما في بین الجدول ی 
وهي تعتبر، في رأي أعضاء مجلس اإلدارة، جوهر�ة �النس�ة للمجموعة. المنشآت المبینة أدناه لدیها رأس مال یتكون فقط من 

الرئ�سي، ونس�ة حصص أسهم عاد�ة، وهي مملو�ة م�اشرة للمجموعة. �عتبر بلد التأس�س أو التسجیل أ�ضا مقر األعمال 
 الملك�ة هي نفس نس�ة حقوق التصو�ت المحتفظ بها.

 

 
 مقر العمل/
 نس�ة الملك�ة (%)  بلد التأس�س 

طب�عة 
 العالقة 

 
 

 طر�قة الق�اس 
  ٢٠١٨ ٩٢٠١   

      
 طر�قة حقوق الملك�ة  شر�ة زمیلة ٪٢٥ ٪ ٢٥ مملكة ال�حر�ن )١© (شر�ة فوالذ القا�ضة ش.م.ب 

 )٢ستیل (شر�ة صلب  
المملكة العر��ة 

 السعود�ة
 طر�قة حقوق الملك�ة  شر�ة زمیلة ٪٣١.٠٣ ٪ ٣١.٠٣

 طر�قة حقوق الملك�ة  شر�ة زمیلة ٪٥٠ ٪ ٥٠ دولة قطر  )٣شر�ة قطر لتغل�ف المعادن ذ.م.م. (
 

 الشر�ات الزمیلة أعاله هي منشآت خاصة ال یتوافر لها أسعار مدرجة. 
 

 شر�ة فوالذ القا�ضة ش.م.ب ©        )١
 

في مملكة ال�حر�ن.إن شر�ة   ٢٠٠٨یونیو    ٢٦شر�ة فوالذ القا�ضة (ش.م.ب) هي شر�ة مساهمة �حر�ن�ة مقفلة تأسست في  
فوالذ القا�ضة (ش.م.ب) هي شر�ة قا�ضة لمجموعة من الشر�ات الصناع�ة/ التجار�ة التي تعمل في تصن�ع و��ع العدید 

 الفوالذ�ة.من المنتجات 
 

 �ه  ومعترف قطري  ر�ال ملیون  ١٠٠ یبلغ الق�مة لتدني خسائر مخصص �عكس المجموعة قامت الحال�ة، السنة خالل في
واألحكام الهامة التي   التقدیرات حول الموحدة المال�ة الب�انات من ٤ رقم اإل�ضاح راجع. الموحدة المال�ة الب�انات في سا�قاً 

 قامت بها االدارة التخاذ القرار حول عكس المخصص.  
 

 شر�ة صلب ستیل )٢

شر�ة صلب ستیل هي شر�ة تأسست في المملكة العر��ة السعود�ة، وتتمثل أنشطة الشر�ة الرئ�س�ة �صناعة و��ع منتجات 
 . الحدید والصلب

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥۲ 
 

 
 شر�ة قطر لتغل�ف المعادن ذ.م.م. )٣

إدارتها من قبل تتمثل أنشطة شر�ة قطر لتغل�ف المعادن ذ.م.م. في صنع القض�ان المغلفة براتنجات اإلیبو�سي. وتتم 
 المجموعة �موجب اتفاق�ة خدمات اإلدارة. 

 
 الق�مة الدفتر�ة لالستثمارات المحتس�ة وفقا لطر�قة حقوق الملك�ة �ما یلي:

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
لف ر�ال قطري ا الف ر�ال قطري    
   

 ١٬٣٩١٬٩٦٨ ١٬٤٦٢٬٧٠٨ شر�ة فوالذ القا�ضة ش.م.ب © 
 ١٥٬١٢١ ١٣٬٢٠٦ شر�ة قطر لتغل�ف المعادن ذ.م.م.

 -- -- شر�ة صلب ستیل
 ١٬٤٠٧٬٠٨٩ ١٬٤٧٥٬٩١٤  

 (تتمة) زمیلة شر�ات في استثمارات     .٨

 :الق�مة الدفتر�ة لالستثمارات المحتس�ة وفقا لطر�قة حقوق الملك�ة �التالي  تغیرت

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
   

 ١٬٤٣٨٬٧٨٨ ١٬٤٠٧٬٠٨٩ السنة الرصید في بدا�ة 
 )١٦٬١٥٦( (٣٬٥٠٠) توز�عات أر�اح من شر�ات زمیلة 

 ٣٢٬٦٤٣ ٧٥٬٣٢٨ حصة من نتائج شر�ات زمیلة
 - (٩٨٬٣٢١) دفعات قرض

 )٤٩٬٥٣٥( ١٠٠٬٠٠٠ /(انخفاض في الق�مة)  االنخفاض في الق�مة عكس
 ١٬٣٤٩  (٤٬٦٨٢) الدخل الشامل اآلخر  من (الخسارة )/ صافي حصة

 ١٬٤٠٧٬٠٨٩ ١٬٤٧٥٬٩١٤ الرصید في نها�ة السنة 
 

تقدم الجداول أدناه المعلومات المال�ة المختصرة لتلك الشر�ات الزمیلة التي تعتبر ماد�ة �النس�ة للمجموعة. تفصح المعلومات 
الب�انات المال�ة للشر�ات الزمیلة ذات العالقة وال تعبر عن حصة الشر�ة في هذه الم�الغ. وتم تعدیلها لتعكس   عنالمعروضة  

عند استخدام طر�قة حقوق الملك�ة، �ما في ذلك تعدیالت الق�مة العادلة والتغییرات المجموعة  ت التي تمت من قبلالتعدیال
 في فروق الس�اسة المحاسب�ة.

 

 شر�ة فوالذ القا�ضة  ب�ان المر�ز المالي الموجز 
 ش ©

 صلب ستیل شر�ة 
 

 قطر لتغل�ف شر�ة 
ا ذ  ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٩  ال

 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  ر�ال قطري الف  
 ٥٥٬٧٥٦ ٥٨٬٨٩٥ ٥٨٣٬٨٧٩ -- ٣٬٢٨٠٬٠٩٦ ٢٬٧٩٥٬٧٦٨ موجودات متداولة 

 ١١٬٦٨٨ ١٢٬١٢٣ ٢٬٢٧٨٬١١٥ -- ٥٬٦٨٤٬٢٢٠ ٥٬٦٧٨٬٥٩٧ موجودات غیر متداولة 
 )١٠٬٦٥٥( (١٦٬٤٥٩) )١٬٢٥٤٬٣٠٤( -- (٢٬٠٣٧٬٨٠٨) (٢٬٠٥٣٬٨٦٦) مطلو�ات متداولة 

 )١٬٠٦٧( (٢٬٦٥٧) )١٬٣٣٧٬٠٩٨( -- (٢٬٩٨٩٬٤٠٨) (٢٬٥٩٩٬٤٩١) مطلو�ات غیر متداولة
 ٥٥٬٧٢٢ ٥١٬٩٠٢ ٢٧٠٬٥٩٢ -- ٣٬٩٣٧٬١٠٠ ٣٬٨٢١٬٠٠٨ صافي الموجودات 

 ٪٥٠ ٥٠% ٪٣١.٠٣ ٣١.٠٣% ٢٥% ٢٥% المجموعة % حصة 
 ٢٧٬٨٦١ ٢٥٬٩٥١ ٨٣٬٩٦٥ -- ٩٨٤٬٢٧٥ ٩٥٥٬٢٥٢ حصة المجموعة �الر�ال القطري 

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٥٦ 
 

٩.     

 (تتمة)  مشتر�ة مشار�ع في استثمار 
 

 اإلجمالي   قافكو   كفاك   قا�كو  ٢٠١٨د�سمبر   ٣١كما في 
ؤ�ال قطري الف   الف ؤ�ال قطري   الف ؤ�ال قطري   الف ؤ�ال قطري    

        موجودات متداولة 
 ٣٬١٨٦٬٥٩٢  ١٬٧٢٠٬٣١٣  ٥٧٤٬٥٣٨  ٨٩١٬٧٤١ النقد وش�ه النقد

 ٣٬٧٥٧٬١٤٤  ١٬٩٥١٬١٠٢  ٦٠٢٬٤٣٠  ١٬٢٠٣٬٦١٢ موجودات متداولة أخرى 
 ٦٬٩٤٣٬٧٣٦  ٣٬٦٧١٬٤١٥  ١٬١٧٦٬٩٦٨  ٢٬٠٩٥٬٣٥٣ 
        

 ٢٠٬١٨١٬٥٠٢  ١٢٬٠٧٣٬٨٥٩  ١٬٢٢٣٬٩٩٥  ٦٬٨٨٣٬٦٤٨ موجودات غیر متداولة 
        مطلو�ات متداولة 

مطلو�ات مال�ة (عدا الذمم الدائنة 
 )٢٬٤٠٨٬٩٣١(  )٨٣٣٬٠٠١(  )٦٣٨٬١٨٨(  )١٬٠٩٢٬٥٨٥( التجار�ة)

 )٢٧٣٬٢٢٥(  )٥٠٬٤٧٧(  )١٢٬٦٩٠(  )٥٥٬٢٤٥( مطلو�ات متداولة أخرى 
 )٢٬٦٨٢٬١٥٦(  )٨٨٣٬٤٧٨(  )٦٥٠٬٨٧٨(  )١٬١٤٧٬٨٠٠( 

 )٧٦٣٬٨٢٩(  )٢٩٥٬٣٦٦(  )٢٠٧٬٣٥٠(  )٢٦١٬١١٣( مطلو�ات غیر متداولة
        

 ٢٣٬٦٧٩٬٢٥٣  ١٤٬٥٦٦٬٤٣٠  ١٬٥٤٢٬٧٣٥  ٧٬٥٧٠٬٠٨٨ صافي الموجودات قبل حصة األقل�ة 
 )٢١١٬٠٤٥(  )٢١١٬٠٤٥(  -  - حصة األقل�ة 

 ٢٣٬٤٦٨٬٢٠٨  ١٤٬٣٥٥٬٣٨٥  ١٬٥٤٢٬٧٣٥  ٧٬٥٧٠٬٠٨٨ العائدة إلى المجموعة
        تسو�ة للق�م الدفتر�ة:

 ١( صافي الموجودات االفتتاحي
 ینایر)

٢٤٬٤٠٩٬٩٠٥  ١٤٬٦٥٥٬٣٤٧  ١٬٥١٩٬١٠٤  ٨٬٢٣٥٬٤٥٤ 
 ٤٬٩٨٩٬٦٦٨  ١٬٨٥٨٬٨٣١  ٦٨٧٬٢٠٣  ٢٬٤٤٣٬٦٣٤ ر�ح السنة

 ٢١٬٢٠٧  ٢١٬٢٠٧  -  - الدخل الشامل اآلخر 
 )٥٬٩٥٢٬٥٧٢(  )٢٬١٨٠٬٠٠٠(  )٦٦٣٬٥٧٢(  )٣٬١٠٩٬٠٠٠( توز�عات أر�اح مدفوعة

 ٢٣٬٤٦٨٬٢٠٨  ١٤٬٣٥٥٬٣٨٥  ١٬٥٤٢٬٧٣٥  ٧٬٥٧٠٬٠٨٨ صاف الموجودات الختام
        

   ٪٧٥  ٪٥٠  ٪٨٠ حصة المجموعة % 
 ١٧٬٥٩٣٬٩٧٧  ١٠٬٧٦٦٬٥٣٩  ٧٧١٬٣٦٨  ٦٬٠٥٦٬٠٧٠ حصة المجموعة 

 ٢٩١٬٧٢٦  -  ٢٩١٬٧٢٦  - أثر وضع اإلعفاء الضر�بي للشر�ة 
 ١٧٬٨٨٥٬٧٠٣  ١٠٬٧٦٦٬٥٣٩  ١٬٠٦٣٬٠٩٤  ٦٬٠٥٦٬٠٧٠ 
        

 ١٢٬٧٢٨٬١٩٨  ٦٬٢١٤٬٩٧٥  ٢٬٨٣١٬٣٩٦  ٣٬٦٨١٬٨٢٧  إیرادات 
 ١٬١٨٠٬٢٧٦  ٢١٦٬٩٧٠  ٢١٬٠٠٦  ٩٤٢٬٣٠٠ إیرادات أخرى 

 )١٬٥٤٥٬٨٩٥(  )١٬٠٢١٬٨٣٦(  )٢٠٨٬٧١٤(  )٣١٥٬٣٤٥( استهالك و�طفاء
 )٣٬٥٤٠(  -  )٣٬٥٤٠(  - مصروفات الفوائد

 )٣٧٠٬٤٣٢(  -  )٣٧٠٬٤٣٢(  - مصروف ضر��ة الدخل 
 )٦٬٩٨٢٬٣٤٠(  )٣٬٥٣٤٬٦٧٩(  )١٬٥٨٢٬٥١٣(  )١٬٨٦٥٬١٤٨( تكال�ف ومصروفات أخرى 

 ٥٬٠٠٦٬٢٦٧  ١٬٨٧٥٬٤٣٠  ٦٨٧٬٢٠٣  ٢٬٤٤٣٬٦٣٤ ر�ح السنة
 )١٦٬٥٩٩(  )١٦٬٥٩٩(  -  - األقل�ة حصة 

 ٤٬٩٨٩٬٦٦٨  ١٬٨٥٨٬٨٣١  ٦٨٧٬٢٠٣  ٢٬٤٤٣٬٦٣٤ العائدة إلى المجموعة
 ٢١٬٢٠٧  ٢١٬٢٠٧  -  - الدخل الشامل اآلخر 

 ٥٬٠١٠٬٨٧٥  ١٬٨٨٠٬٠٣٨  ٦٨٧٬٢٠٣  ٢٬٤٤٣٬٦٣٤ إجمالي الدخل الشامل 
        

 ٣٬٨٧٧٬٨٤٨  ١٬٣٩٤٬١٢٣  ٥٢٨٬٨١٨  ١٬٩٥٤٬٩٠٧ حصة المجموعة من صافي الر�ح
حصة المجموعة من الدخل الشامل  

 ١٥٬٩٠٥  ١٥٬٩٠٥  -  - اآلخر 

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٥٥ 
 

 
 

  عقود االیجار  . ۱۰

 المجموعة �مستأجر 
وجودات  غیره من المالس�ارات و �ما في ذلك األراضي ،الم�اني ،المعدات الثقیلة ، العدید من الموجودات تقوم المجموعة �استئجار

 سنة. ٩٩ - ٢ما بین  اال�جارمدة األخرى . متوسط 
 

 تحلیل استحقاق مطلو�ات عقود اال�جار �ما یلي :
 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  

   
 -- ٣٣٬٠٢٦ الیز�د  عن سنة 

 -- ٥٧٬٦٦٥ سنوات   ٥یز�د عن سنة و ال یز�د عن 
 -- ١١٠٬١١٣ سنوات  ٥یز�د عن 
 ٢٠٠٬٨٠٤ -- 

 
 الموحدة �التالي اال�جار  في البینات المال�ة المطلو�ات عفودتم عرض  

 
 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
   

 -- ٣٣٬٠٢٦ قصیرة االجل
 -- ١٦٧٬٧٧٨ طو�لة االجل  

 ٢٠٠٬٨٠٤ -- 

 
 المجموعة.  في  خزانةالاإل�جار ضمن وظ�فة  مطلو�ات عقود. تتم مراق�ة  هامطلو�ات ولة �بیرة ف�ما یتعلق � ال تواجه المجموعة مخاطر سی 

  

  حق استخدام األصول    
مطلو�ات عقود  

 اال�جار
 

  ارض و م�اني  معدات ثقیلة  س�ارات  موجودات اخرى   المجموع
قطري الف ر�ال    الف ر�ال قطري  الف ر�ال    الف ر�ال قطري   

 قطري 
الف ر�ال   

 قطري 
  الف ر�ال قطري  

 معدل ٢٠١٩ینایر  ١ ٥٦٬٠٥٩  ٥٤٬٣١٤  ١١٬٤٨١  ٣٨٬٢٠٧  ١٦٠٬٠٦١  ٢٢٦٬٨٣١

 اضافات ١٬٨٩٩  ٥٬٠٧٣  --  --  ٦٬٩٧٢  ٦٬٩٧٢

 مصار�ف اطفاء  (٥٬٠٣١)  (٢١٬٣٥٦)  (٥٬٣٦٣)  (٦٩٥)  (٣٢٬٤٤٥)  --

 مصار�ف فوائد --  --  --  --  --  ١١٬١٤٣

 مدفوعات --  --  --  --  --  (٤٤٬١٤٢)

 ٢٠١٩ د�سمبیر٣١   ٥٢٬٩٢٧  ٣٨٬٠٣١  ٦٬١١٨  ٣٧٬٥١٢  ١٣٤٬٥٨٨  ٢٠٠٬٨٠٤

البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

شركة صناعات قطر )ش.م.ع.ق(

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥۰ 
 

 ١٦٠٬٢٠٩ ١٦٠٬٢٠٩ -- -- -- إضافات 
 -- (٩٢٬٩٦٦) ٨٬٥٠٧ ٨١٬٣٠٣ ٣٬١٥٦ تحو�الت

 (٢١٬٨١٢) -- (٤٬١٧٨) (١٧٬٦٣٤) -- است�عادات
 ٦٬٨٩١٬٨٥٦ ٩١٬٣٣٢ ١٠٤٬٤٩٨ ٥٬٩٥٩٬٦٢٦ ٧٣٦٬٤٠٠ ٢٠١٨د�سمبر   ٣١كما في 
 ١٥٥٬٨٧٣ ١٥٥٬٨٧٣ -- -- -- إضافات 
 -- (١٤٠٬٦٠٣) ٢٬٩٣١ ١٣٦٬٨٥٧ ٨١٥ تحو�الت

 (٦٥٬٩٠٩) -- (٧٠٣) (٦٥٬٢٠٦) -- است�عادات
 ٦٬٩٨١٬٨٢٠ ١٠٦٬٦٠٢ ١٠٦٬٧٢٦ ٦٬٠٣١٬٢٧٧ ٧٣٧٬٢١٥ ٢٠١٩د�سمبر   ٣١كما في 

      
      االستهالك المتراكم:

 ٣٬٢٣٣٬٠٩٠ -- ٨٢٬٢٧٥ ٢٬٧٦٨٬٨٢٦ ٣٨١٬٩٨٩ ٢٠١٨ینایر  ١كما في 
 ٢٣٧٬٤٣٧ -- ٦٬٥٩٤ ٢٠٦٬٨٩٢ ٢٣٬٩٥١ لسنةا استهالك

 (١٦٬٥٨٧) -- (٣٬٩٣٣) (١٢٬٦٥٤) -- است�عادات
 ٣٬٤٥٣٬٩٤٠ -- ٨٤٬٩٣٦ ٢٬٩٦٣٬٠٦٤ ٤٠٥٬٩٤٠ ٢٠١٨د�سمبر   ٣١كما في 
 ٢٤٤٬٨٢٨ -- ٦٬١١٧ ٢١٤٬٩٣٠ ٢٣٬٧٨١ لسنةا استهالك

 (٥٢٬٩٦٨) -- (٧٠٣) (٥٢٬٢٦٥) -- است�عادات
 ٣٬٦٤٥٬٨٠٠ -- ٩٠٬٣٥٠ ٣٬١٢٥٬٧٢٩ ٤٢٩٬٧٢١ ٢٠١٩د�سمبر   ٣١كما في 

      
      صافي الق�مة الدفتر�ة: 

 ٣٬٣٣٦٬٠٢٠ ١٠٦٬٦٠٢ ١٦٬٣٧٦ ٢٬٩٠٥٬٥٤٨ ٣٠٧٬٤٩٤ ٢٠١٩د�سمبر   ٣١كما في 
 ٣٬٤٣٧٬٩١٦ ٩١٬٣٣٢ ١٩٬٥٦٢ ٢٬٩٩٦٬٥٦٢ ٣٣٠٬٤٦٠ ٢٠١٨د�سمبر  ٣١كما في 

 
 إ�ضاحات: 

: ٢٠١٨ملیون ر�ال قطري (٤٣.٥ تتضمن الممتلكات والمصانع والمعدات معززات المواد المحفزة �صافي ق�مة دفتر�ة تبلغ   )١
 ملیون ر�ال قطري).  ٣٥.٢

 
ملیون ر�ال قطري) منشآت صناع�ة    ٣٣٠:  ٢٠١٨ملیون ر�ال قطري (  ٢٨٠تمثل الم�اني التي تظهر �صافي ق�مة دفتر�ة   )٢

 وخارج�ة و�دار�ة أق�مت على أرض مستأجرة من قطر للبترول، الشر�ة األم الرئ�س�ة، على مدى فترة عمر الشر�ة.
 
ملیون ر�ال قطري  ٢٢تبلغ  صاف�ة ق�مة دفتر�ة�  أخرى تتضمن المصانع واإلنشاءات قطع غ�ار رأسمال�ة وقطع غ�ار  )٣

 سنة. ٢٥و  ١٥ملیون ر�ال قطري) والتي لها أعمار إنتاج�ة تتراوح بین  ١٣: ٢٠١٨(
 

 مازالت الموجودات المستهلكة �الكامل قید االستخدام على النحو اآلتي:  )٤
 

  ٢٠١٩ 
 ي الف ر�ال قطر   
   

 ١٥٣٬٧٣٢  م�اني
 ١٬١٧٨٬٤١٩  آالت ومعدات مصانع 

 ٧٥٬٤٤٢  األثاث و المعدات  
  ١٬٤٠٧٬٥٩٣ 

 (تتمة)  ومعدات  ومصانع ممتلكات    .٧

 تم توز�ع تكلفة االستهالك بب�ان الر�ح أو الخسارة الموحد �التالي:  )٥

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥۳ 
 

 اإلجمالي  قافكو   كفاك  قا�كو ٢٠١٩د�سمبر  ٣١كما في 
 (١٠٧٬٦٠٩)  (٦٤٬٥٤٩)  (٢٢٬٤٨٥)  (٢٠٬٥٧٥) مطلو�ات متداولة أخرى 

 (٧٩٦٬١٤٧)  (٣٥٥٬٠٤٩)  (٧٧٩٬٧٦٧)  (١٬٩٣٠٬٩٦٣) 
 (١٬٠٣٠٬٣٨٣)  (٣٤٩٬١٨٩)  (١٧٣٬٥٥٢)  (٥٠٧٬٦٤٢) مطلو�ات غیر متداولة 

        
 ٢٢٬٢٧١٬٢٦٥  ١٣٬٢٧١٬٠٠٦  ١٬٥٨٥٬٤٤٣  ٧٬٤١٤٬٨١٦ حصة األقل�ة صافي الموجودات قبل  

 (١٤٠٬٥٠٨)  (١٤٠٬٥٠٨)  --  -- حصة األقل�ة
 ٢٢٬١٣٠٬٧٥٧  ١٣٬١٣٠٬٤٩٨  ١٬٥٨٥٬٤٤٣  ٧٬٤١٤٬٨١٦ العائدة إلى المجموعة
        تسو�ة للق�م الدفتر�ة:

 ٢٣٬٤٦٨٬٢٠٨  ١٤٬٣٥٥٬٣٨٤  ١٬٥٤٢٬٧٣٦  ٧٬٥٧٠٬٠٨٨ ینایر) ١صافي الموجودات االفتتاحي (
 ٢٬٨٠٨٬٣٠١  ١٬١٦٣٬٢١٢  ٢٧٥٬٨٠٩  ١٬٣٦٩٬٢٨٠ ر�ح السنة

 (١٣٬١٣١)  (١٣٬١٣١)  --  -- الدخل الشامل اآلخر 
 (٨٨٬١٤١)  (٧٨٬١٦٧)  (٧٬٤٢٢)  (٢٬٥٥٢) حر�ات أخرى  

 (٤٬٠٤٤٬٤٨٠)  (٢٬٢٩٦٬٨٠٠)  (٢٢٥٬٦٨٠)  (١٬٥٢٢٬٠٠٠) توز�عات أر�اح مدفوعة
 ٢٢٬١٣٠٬٧٥٧  ١٣٬١٣٠٬٤٩٨  ١٬٥٨٥٬٤٤٣  ٧٬٤١٤٬٨١٦ صافي الموجودات الختامي

   ٧٥%  ٥٠%  ٨٠% حصة المجموعة %        
 ١٦٬٥٧٢٬٤٤٩  ٩٬٨٤٧٬٨٧٤  ٧٩٢٬٧٢٢  ٥٬٩٣١٬٨٥٣ حصة المجموعة

لشر�ةأثر وضع اإلعفاء الضر�بي ل  
 
 
 
 
 
 

   

--  ١٦٠٬٠١١  --  ١٦٠٬٠١١ 
 

 (تتمة) في مشار�ع مشتر�ة استثمار .٩

 اإلجمالي  قافكو   كفاك  قا�كو ٢٠١٩د�سمبر  ٣١كما في 
 الف ر�ال قطري   الف ر�ال قطري   الف ر�ال قطري   الف ر�ال قطري  
        
 
 
 

١٦٬٧٣٢٬٤٦٠  ٩٬٨٤٧٬٨٧٤  ٩٥٢٬٧٣٣  ٥٬٩٣١٬٨٥٣ 
        

 ١٠٬٤٧٤٬٩٠٧  ٥٬٦٧٦٬٧٩٨  ١٬٩٣٥٬٠٣٨  ٢٬٨٦٣٬٠٧١ إیرادات 
 ٨٧٥٬٠٦٨  ١٦٢٬٣٢٤  ١٠٬٨٠١  ٧٠١٬٩٤٣ إیرادات أخرى 

 (١٬٦٣٢٬٠٥٦)  (١٬٠٢٧٬١٤١)  (٢٦١٬٨٠٧)  (٣٤٣٬١٠٨) استهالك و�طفاء
 (٢٩٬٤٧٦)  (١٧٬٩٥٤)  (٢٬١٨٣)  (٩٬٣٣٩) مصروفات الفوائد

 (١٥١٬٠٨٩)  (١٬٠٥٣)  (١٥٠٬٠٣٦)  -- مصروف ضر��ة الدخل
 (٦٬٧٤٠٬٢٨٩)  (٣.٦٤٠.٩٩٧)  (١٬٢٥٦٬٠٠٤)  (١٬٨٤٣٬٢٨٧) تكال�ف ومصروفات أخرى 

 ٢٬٧٩٧٬٠٦٦  ١٬١٥١٬٩٧٧  ٢٧٥٬٨٠٩  ١٬٣٦٩٬٢٨٠ ر�ح السنة
 ١١٬٢٣٦  ١١٬٢٣٦  --  -- حصة األقل�ة

 ٢٬٨٠٨٬٣٠٢  ١٬١٦٣٬٢١٣  ٢٧٥٬٨٠٩  ١٬٣٦٩٬٢٨٠ العائدة إلى المجموعة
 (١٣٬١٣١)  (١٣٬١٣١)  --  -- الدخل الشامل اآلخر 

 ٢٬٧٩٥٬١٧١  ١٬١٥٠٬٠٨٢  ٢٧٥٬٨٠٩  ١٬٣٦٩٬٢٨٠ إجمالي الدخل الشامل 
        

 ٢٬١٨٠٬٧٥٥  ٨٧٢٬٤٠٦  ٢١٢٬٩٢٣  ١٬٠٩٥٬٤٢٤ حصة المجموعة من صافي الر�ح
 (٩٬٨٤٨)  (٩٬٨٤٨)  --  -- حصة المجموعة من الدخل الشامل اآلخر 

 
 
 
   
 

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٥۹ 
 

 الخسارة  أو الر�ح خالل من العادلة �الق�مة مال�ة موجودات   .١١

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
   

 ٣٬٥٨٥ ٣٦٤٬٠٢٧ الرصید في بدا�ة الفترة
متاحة للب�ع إلى استثمارات �الق�مة  إعادة تصن�ف االستثمارات من استثمارات 

 ٥٣٣٬٨٩٠ -- العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة 
 ٥٣٧٬٤٧٥ ٣٦٤٬٠٢٧ ینایر، مقاسة �الق�مة العادلة ١في 

 )١٨٧٬٧٩٤( -- است�عاد
 ١٤٬٣٤٦ (٣٩٬٤٤٦) الحر�ة في الق�مة العادلة المعترف بها م�اشرة في الر�ح أو الخسارة 

 ٣٦٤٬٠٢٧ ٣٢٤٬٥٨١ مقاسة �الق�مة العادلة د�سمبر،  ٣١في 
 

 في دولة قطر.ملك�ة  مدرجة االستثمارات في حصص حقوق  معظم
 

إلى ، اختارت المجموعة تصن�ف غالب�ة أدوات حقوق الملك�ة المصنفة سا�قًا �استثمارات متاحة للب�ع ٢٠١٨ینایر  ١في 
 .  استثمارات �الق�مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة

 

 مخزون  .١٢

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
   

 ٤٣٧٬٩٦٠ ٦٦٣٬٦٣٢ سلع جاهزة وسلع لغرض إعادة الب�ع
 ٢٣٣٬٨٣٥ ٣٤٦٬٥٩٣ مواد خام

 ١٩٣٬٠٣٩ ١٩٩٬٢٠٩ قطع غ�ار ومستهلكات 
 ٤١٤٬٧٨٩ ٣٠٠٬٤٨٩ أعمال قید التنفیذ

 ٣٥٤٬٥٤٥ ٢٥٥٬٢٥٩ إضافات 
 ١١٧٬٠٨٩ ١٢٠٬٢٩٦ �ضائع في الطر�ق

 ١٬٧٥١٬٢٥٧ ١٬٨٨٥٬٤٧٨ 
 (٣٤٬١٧٩) (٣٣٬٩٨٦) القابلة للتحقق ناقصا: تخف�ض المخزون لصافي الق�مة 

 ١٬٧١٧٬٠٧٨ ١٬٨٥١٬٤٩٢ 
 

مل�ــــــار ر�ــــــال  ٣.٦مــــــا ق�متــــــه  ٢٠١٩د�ســــــمبر  ٣١و�لــــــغ المخــــــزون المعتــــــرف �ــــــه �مصــــــروف خــــــالل الســــــنة المنته�ــــــة فــــــي 
 مل�ار ر�ال قطري). وقد تم إدراج ذلك في تكلفة المب�عات. ٣.٤: ٢٠١٨قطري (

 

ــا ق�متـــــه   ــافي عكـــــس انخفـــــاض المخـــــزون مـــ ــال قطـــــري ( ٠.٢بلـــــغ صـــ ملیـــــون ر�ـــــال  ٢.٤: انخفـــــاض قـــــدره ٢٠١٨ملیـــــون ر�ـــ
فـــــي "تكلفـــــة المب�عـــــات" فـــــي ب�ـــــان تـــــم ادراجـــــه و  ٢٠١٩د�ســـــمبر  ٣١قطـــــري) وتـــــم االعتـــــراف �ـــــه خـــــالل الســـــنة المنته�ـــــة فـــــي 

  .الخسارة الموحدالر�ح أو 
 

 اخرى   مدینة ذمم  و  تجار�ة مدینة  ذمم .١٣

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
   

 ١٠٥٬١٩٠ ١٢٣٬٢٢٢ ذمم مدینة تجار�ة �التكلفة المطفأة 

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٦۱ 
 

 

ــواق المال�ــــــة (اتم ــات هیئــــــة قطــــــر لألســــ ــ�ا مــــــع تعل�مــــ ــهم العاد�ــــــة ) ، وافــــــق مجلــــــس اإلدارة علــــــى تجزئــــــة QFMAشــــ ــن  األســــ مــــ
الجمع�ــــــة  خـــــاللالمـــــادة األساســـــ�ة للشـــــر�ة ال قطـــــري للســــــهم الواحـــــد ، وتعـــــدیل رـ�ــــ  ١ر�ـــــال قطـــــري إلـــــى  ١٠الق�مـــــة االســـــم�ة 

، وتـــــم ز�ـــــادة  ٢٠١٩یونیـــــو  ٢٥األســـــهم فـــــي تنفیـــــذ  تجزئـــــة . وتمـــــت ٢٠١٩مـــــارس  ٥العموم�ـــــة غیـــــر العاد�ـــــة للمجموعـــــة فـــــي 
لي ، تـــــم إعـــــادة ب�ـــــان ر�ح�ـــــة الســـــهم ســـــهم عـــــادي. و�التـــــا ٦٬٠٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠إلـــــى  ٦٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠إجمـــــالي عـــــدد األســـــهم مـــــن 

 سهم.األجزئة ت لفترات المقارنة لتعكس 
 

 احت�اط�ات  .١٥

یوضح الجدول التالي الحر�ة في هذه االحت�اط�ات خالل السنة. وقد تم عرض وصف لطب�عة وغرض �ل احت�اطي على حدة  
 أسفل الجدول. 

 

 

احت�اط�ات  
 قانون�ة 

)١( 
احت�اطي الق�مة 

 ) ٢العادلة (
احت�اطي التحوط  

)٣( 
 خر آ احت�اطي

)٤( 
 إجمالي 

 حت�اط�ات الا
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
      

 ٩٤٬٢٥٣ -- (٧٤٧) ١٣٧ ٩٤٬٨٦٣ ٢٠١٨ینایر  ١الرصید في 
 ١٦٬١٧٣ ١٥٬٩٠٥ ١٬٣٤٩ (١٬٠٨١) -- الدخل الشامل اآلخر 

تحو�ل احت�اطي الق�مة العادلة 
المت�ق�ة إلى األر�اح المدورة عند 

ب�ع استثمارات حقوق الملك�ة  
�الق�مة العادلة من خالل الدخل  

 ٩٤٤ -- -- ٩٤٤ -- الشامل اآلخر 
 ٣١٬٩٦١ -- -- -- ٣١٬٩٦١ المحول إلى االحت�اطي القانوني

 ١٤٣٬٣٣١ ١٥٬٩٠٥ ٦٠٢ -- ١٢٦٬٨٢٤ ٢٠١٨د�سمبر   ٣١الرصید في 
 

 (تتمة) احتیاطیات . ۱٥
 

احت�اط�ات  
 ) ١( قانون�ة

احت�اطي  
الق�مة العادلة  

)٢( 
احت�اطي  

 ) ٣التحوط (
 خر آاحت�اطي 

)٤( 
 إجمالي 

 االحت�اط�ات 
تطبیق المعاییر المحاسب�ة 

      الجدیدة

 ١٤٣٬٣٣١ ١٥٬٩٠٥ ٦٠٢ -- ١٢٦٬٨٢٤ ٢٠١٩ینایر  ١الرصید  في  
 (١٤٬٥٣٠) (٩٬٨٤٨) (٤٬٦٨٢) -- -- الخسائر االشاملة األخرى  ا

 ٣١٬٣٢٤ -- -- -- ٣١٬٣٢٤ المحول إلى االحت�اطي القانوني
 ١٦٠٬١٢٥ ٦٬٠٥٧ (٤٬٠٨٠) -- ١٥٨٬١٤٨ ٢٠١٨د�سمبر   ٣١الرصید في 

 
 إ�ضاحات: 

 

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٦۲ 
 

ینص النظام األساسي للشر�ة على أنه قبل التوص�ة بتوز�ع األر�اح على المساهمین، �جب على مجلس اإلدارة التأكد من وجود   )١
�ظهر في صدر ب�ان المر�ز المالي االحت�اط�ات التي �عتبرها مجلس اإلدارة ضرور�ة ومناس�ة. االحت�اطي القانوني الذي 

�عتمد .المبلغ المحول خالل السنة  الموحد �مثل مبلغ االحت�اطي القانوني من الشر�ات التا�عة، والذي أدرج ألغراض التوحید
التا�عة المبلغ المحول خالل العام من ر�ح السنة الحال�ة على إجمالي حصة الشر�ة في االحت�اطي القانوني لجم�ع الشر�ات 

، �استثناء أر�اح األسهم المستلمة من أو حصة   لشر�ة٪ من أر�اح ا١٠والمشار�ع المشتر�ة والشر�ات الزمیلة ، �اإلضافة إلى 
األر�اح من الشر�ات التا�عة والمشار�ع المشتر�ة والشر�ات الزمیلة المعدلة حسب الدخل المعفى من الضرائب یتم تحدید نقل 

 اسطة مجلس إدارة صناعات قطر وفًقا للنظام األساسي.االحت�اطي القانوني بو 
 
التغیرات في الق�مة العادلة لالستثمارات التي تصنف على أنها موجودات مال�ة �الق�مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة یتم  )٢

 )٣(رقم حإلیضا ا في  إلضاف�ةا تلس�اساا نع حإلفصا. و�تم االموحد االعتراف بها م�اشرة في ب�ان الر�ح أو الخسارة
 
�ستخدم احت�اطي التحوط لتسجیل حصة المجموعة من أر�اح أو خسائر المشتقات التي یتم تصن�فها والمؤهلة �اعت�ارها تحوطات   )٣

الملك�ة. �عاد التدفقات النقد�ة والتي یتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر للشر�ات الزمیلة المحتس�ة �استخدام طر�قة حقوق  
 تصن�ف الم�الغ إلى ب�ان الر�ح أو الخسارة الموحد عندما تؤثر معاملة التحوط ذات العالقة على الر�ح أو الخسارة. 

 
تدرج األر�اح االكتوار�ة الناشئة عن تسو�ات الخبرة والتغییرات في االفتراضات االكتوار�ة (إعادة الق�اس) اللتزام المنافع المحددة  )٤

 الدخل الشامل اآلخر.  للمجموعة في
 

 االجتماعي  الصندوق  اشتراكات .١٦

: ٢٠١٨ملیون ر�ال قطري (  ٥٩.٦، قامت المجموعة برصد مبلغ مخصص من الر�ح �ق�مة  ٢٠٠٨لسنة    ١٣وفقًا ألحكام القانون رقم  
من صافي الر�ح المعّدل الموحد للسنة لصندوق دعم األنشطة الر�اض�ة والثقاف�ة  ٪٢.٥ملیون ر�ال قطري) ما نسبته  ١٢٤.٩

 واالجتماع�ة والخیر�ة.
 
    التوز�عات .١٧

ر�ال  ٦: ٢٠١٨( ٢٠١٩د�سمبر  ٣١قطري للسهم الواحد للسنة المنته�ة في  ر�ال ٠.٤٠اقترح مجلس اإلدارة توز�ع أر�اح �مبلغ 
السنوي  �ال من قبل المساهمین في الجتماعملیون ر  ٣٬٦٣٠وال�الغة  ٢٠١٨لكل سهم) تم اعتماد توز�عات األر�اح لسنة  ي قطر 

 ٣١�ة المقترحة للسنة المنته�ة في . سوف یتم عرض توز�عات األر�اح النهائ٢٠١٩مارس  ٥المنعقد بتار�خ للجمع�ة العموم�ة 
 العتمادها في االجتماع السنوي للجمع�ة العموم�ة. ٢٠١٩د�سمبر 

 
 الموظفین  منافع اتالتزام .١٨

 یوضح الجدول التالي الحر�ة في المخصص المعترف �ه في ب�ان المر�ز المالي الموحد: 

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
لف ر�ال قطري ا   الف ر�ال قطري  
   

 ١٩٩٬٠٩٥ ٢٠٥٬٠٢٤ ینایر ١الرصید �ما في 
 ٤٠٬٥٩٨ ٣٥٬٥٧٩ المخصص خالل السنة 

 )٣٤٬٦٦٩( (٣٩٬٩١٩) المدفوع خالل السنة 

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٦۳ 
 

 ٢٠٥٬٠٢٤ ٢٠٠٬٦٨٤ د�سمبر ٣١الرصید �ما في 

 (تتمة) الموظفین منافع التزام . ١٨

 (تتمة) االلتزامات المتعلقة �المعاشات .أ

. وهذه المدفوعات تستوفي ٢٠٠٣المعاشات للموظفین القطر�ین أو ورثتهم، ممن تقاعدوا قبل عام تقوم المجموعة �سداد منافع 
. وقررت المجموعة �أن التزامها �عتبر غیر مادي و�تم ١٩تعر�ف الئحة المنافع المحددة �موجب المع�ار المحاسبي الدولي رقم 

لمنافع �عد جوهر�ا و�التالي یتم تسجیله ا لهذه  المشار�ع المشتر�ةو  ة التا�ع  الشر�ة  تسجیله عند السداد. ومع ذلك، فإن التزامات
 �استخدام طر�قة وحدة االئتمان المتوقعة. 

 
 منافع الموظفین  مصار�ف .أ

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
لف ر�ال قطري ا   الف ر�ال قطري  
   

 ٤٩٨٬٣٣٦ ٥٠٧٬٤٥٥ )٢٣تكلفة المب�عات (إ�ضاح 
 ٢٤٬٧٣٦ ١٢٬٩٣٨ الب�ع مصار�ف

 ٨٥٬٣٧٢ ٨٤٬٦٤٥ )٢٦عموم�ة و�دار�ة (إ�ضاح  ار�فمص
 ٦٠٨٬٤٤٤ ٦٠٥٬٠٣٨ 

 
 تكلفة المعاشات ونها�ة الخدمة  .ب

 
 :التال�ة ضمن تكلفة الموظفین ف�ما یتعلق �المعاشات ونها�ة الخدمة ار�فالمصتم إدراج 

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
لف ر�ال قطري ا   الف ر�ال قطري  
   

 ٨٬٢٤٥ ٦٬٤٥٩  حصة صاحب العمل  -المحددةمنافع المساهمة  
 ٤٠٬٥٩٨ ٣٥٬٥٧٩ تكال�ف نها�ة الخدمة

 ٤٨٬٨٤٣ ٤٢٬٠٣٨ 

 
المحددة مساهمة المجموعة في صندوق المعاشات الحكومي على أساس شهري وفقا لمتطل�ات القانون  لمساهمة تمثل منافع ا

. ٢٠٠٣مارس  ٥�شأن التقاعد والمعاشات للموظفین القطر�ین الذین انضموا إلى المجموعة في أو �عد  ٢٠٠٢لسنة  ٢٤رقم 
لمعاشات الحكومي، تقدر ف�ه حصة المجموعة بنس�ة  من راتب الموظفین القطر�ین إلى صندوق ا ٪١٥تقوم المجموعة بتحو�ل 

. وتقتصر التزامات المجموعة على هذه المساهمات المدفوعة لصندوق المعاشات الحكومي  ٪٥وحصة العاملین بنس�ة  ٪١٠
 عند استحقاقها. المصار�فوالتي یتم إدراجها في 

 
الخدمة للموظفین تشتمل على معدل الخصم ومعدل حر�ة الموظفین  إن االفتراضات المستخدمة في تحدید تكال�ف التزامات نها�ة  

 وعالوات الرواتب المستقبل�ة المتوقعة.  وسوف یؤثر أي تغییر في هذه االفتراضات على م�الغ التزامات نها�ة الخدمة. 
 

 یوضح الجدول التالي االفتراضات الرئ�سة المستخدمة لتقی�م المخصص لمنافع نها�ة الخدمة:

 ٪ ٤.٦  معدل الخصم 

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٦۰ 
 

 (تتمة) اخرى   مدینة ذمم  و  تجار�ة مدینة  ذمم .١٣

 د�سمبر �التالي:   ٣١كانت أعمار الذمم المدینة التجار�ة غیر منخفضة الق�مة �ما في 
 مستحقة ولكن لم تنخفض ق�متها  

 اإلجمالي  

غیر 
مستحقة  
وغیر 

منخفضة  
 الق�مة 

 ٣٠أقل من 
 یوماً 

 ٦٠إلى  ٣١
 یوماً 

 ٩٠إلى  ٦١
 یوماً 

 إلى  ٩١
 یوماً  ١٨٠

إلى  ١٨٠
 یوماً  ٣٦٥

 
الف ر�ال 

 قطري 
  مدینة ذمم

 اخرى 
  مدینة ذمم

 اخرى 
  مدینة ذمم

 اخرى 
  مدینة ذمم

 اخرى 
  مدینة ذمم

 اخرى 
  مدینة ذمم

 اخرى 
١٢٣٬٢٢٢ ١٢٣٬٢٢٢ ٢٠١٩  -  -  -  -  - 
١٠٥٬١٩٠ ١٠٥٬١٩٠ ٢٠١٨  -  -  -  -  - 

 

 :خسائر االئتمان المتوقعة حر�ة  كانت
 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 

 قطري  ر�ال الف الف ر�ال قطري  
   

 ٥٣٬٣١٧  ٥٤٬٠٦٨ ینایر ١الرصید في 
 ٧٥١ -- المحمل للسنة 
 ٥٤٬٠٦٨  ٥٤٬٠٦٨ د�سمبر ٣١الرصید في 

 

 تطبیق لالطالع على س�اسة انخفاض ق�مة الذمم المدینة التجار�ة التي تم ق�اسها �التكلفة المطفأة �عد  ٣انظر اإل�ضاح رقم 
 .٩المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم 

 
 موجودات منخفضة الق�مة.  اخرى  المدینة ذمم وال تتضمن الفئات األخرى ضمن الذمم المدینة التجار�ة 

 

 المال  رأس .١٤

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
   

   مصرح �ه ومصدر ومدفوع: 
 ٦٬٠٥٠٬٠٠٠ ٦٬٠٥٠٬٠٠٠ لكل سهم  ر�ال قطري  ١سهم بواقع  ٦٬٠٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠

 ٦٦٤٬٦٣٦ ٤٠٠٬٠٩٠ )٢٠م�الغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إ�ضاح 
 ٦٣٬٢٣٤ ٨٥٬٦٧٠ دفعات مقدمة للموردین

 ٣٥٬٦٥٧ ٣٦٬٦٠٨ مدفوعة مقدماً م�الغ 
 ٨٠٬٦٥٩ ٨٠٬٨٨٧ قروض للموظفین

 ١٨٨٬٠٩٨ ٨٣٬٨٨٣ فوائد مستحقة 
 ١٨٬٤٧٧ ١٦٬٨٠١ ذمم مدینة أخرى 

 ١٬١٥٥٬٩٥١ ٨٢٧٬١٦١ 
 )٥٤٬٠٦٨( (٥٤٬٠٦٨) خسائر االئتمان المتوقعةناقصا: 

 ١٬١٠١٬٨٨٣ ٧٧٣٬٠٩٣ 
 ٥٦٧٬٢٨٩ ٥٢٤٬١٥٣ )٢٠(إ�ضاح  تجار�ة مقاسة �الق�مة العادلةذمم مدینة 

 ١٬٦٦٩٬١٧٢ ١٬٢٩٧٬٢٤٦ 

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٦۱ 
 

 

ــواق المال�ــــــة (اتم ــات هیئــــــة قطــــــر لألســــ ــ�ا مــــــع تعل�مــــ ــهم العاد�ــــــة ) ، وافــــــق مجلــــــس اإلدارة علــــــى تجزئــــــة QFMAشــــ ــن  األســــ مــــ
الجمع�ــــــة  خـــــاللالمـــــادة األساســـــ�ة للشـــــر�ة ال قطـــــري للســــــهم الواحـــــد ، وتعـــــدیل رـ�ــــ  ١ر�ـــــال قطـــــري إلـــــى  ١٠الق�مـــــة االســـــم�ة 

، وتـــــم ز�ـــــادة  ٢٠١٩یونیـــــو  ٢٥األســـــهم فـــــي تنفیـــــذ  تجزئـــــة . وتمـــــت ٢٠١٩مـــــارس  ٥العموم�ـــــة غیـــــر العاد�ـــــة للمجموعـــــة فـــــي 
لي ، تـــــم إعـــــادة ب�ـــــان ر�ح�ـــــة الســـــهم ســـــهم عـــــادي. و�التـــــا ٦٬٠٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠إلـــــى  ٦٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠إجمـــــالي عـــــدد األســـــهم مـــــن 

 سهم.األجزئة ت لفترات المقارنة لتعكس 
 

 احت�اط�ات  .١٥

یوضح الجدول التالي الحر�ة في هذه االحت�اط�ات خالل السنة. وقد تم عرض وصف لطب�عة وغرض �ل احت�اطي على حدة  
 أسفل الجدول. 

 

 

احت�اط�ات  
 قانون�ة 

)١( 
احت�اطي الق�مة 

 ) ٢العادلة (
احت�اطي التحوط  

)٣( 
 خر آ احت�اطي

)٤( 
 إجمالي 

 حت�اط�ات الا
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
      

 ٩٤٬٢٥٣ -- (٧٤٧) ١٣٧ ٩٤٬٨٦٣ ٢٠١٨ینایر  ١الرصید في 
 ١٦٬١٧٣ ١٥٬٩٠٥ ١٬٣٤٩ (١٬٠٨١) -- الدخل الشامل اآلخر 

تحو�ل احت�اطي الق�مة العادلة 
المت�ق�ة إلى األر�اح المدورة عند 

ب�ع استثمارات حقوق الملك�ة  
�الق�مة العادلة من خالل الدخل  

 ٩٤٤ -- -- ٩٤٤ -- الشامل اآلخر 
 ٣١٬٩٦١ -- -- -- ٣١٬٩٦١ المحول إلى االحت�اطي القانوني

 ١٤٣٬٣٣١ ١٥٬٩٠٥ ٦٠٢ -- ١٢٦٬٨٢٤ ٢٠١٨د�سمبر   ٣١الرصید في 
 

 (تتمة) احتیاطیات . ۱٥
 

احت�اط�ات  
 ) ١( قانون�ة

احت�اطي  
الق�مة العادلة  

)٢( 
احت�اطي  

 ) ٣التحوط (
 خر آاحت�اطي 

)٤( 
 إجمالي 

 االحت�اط�ات 
تطبیق المعاییر المحاسب�ة 

      الجدیدة

 ١٤٣٬٣٣١ ١٥٬٩٠٥ ٦٠٢ -- ١٢٦٬٨٢٤ ٢٠١٩ینایر  ١الرصید  في  
 (١٤٬٥٣٠) (٩٬٨٤٨) (٤٬٦٨٢) -- -- الخسائر االشاملة األخرى  ا

 ٣١٬٣٢٤ -- -- -- ٣١٬٣٢٤ المحول إلى االحت�اطي القانوني
 ١٦٠٬١٢٥ ٦٬٠٥٧ (٤٬٠٨٠) -- ١٥٨٬١٤٨ ٢٠١٨د�سمبر   ٣١الرصید في 

 
 إ�ضاحات: 

 

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٦۱ 
 

 

ــواق المال�ــــــة (اتم ــات هیئــــــة قطــــــر لألســــ ــ�ا مــــــع تعل�مــــ ــهم العاد�ــــــة ) ، وافــــــق مجلــــــس اإلدارة علــــــى تجزئــــــة QFMAشــــ ــن  األســــ مــــ
الجمع�ــــــة  خـــــاللالمـــــادة األساســـــ�ة للشـــــر�ة ال قطـــــري للســــــهم الواحـــــد ، وتعـــــدیل رـ�ــــ  ١ر�ـــــال قطـــــري إلـــــى  ١٠الق�مـــــة االســـــم�ة 

، وتـــــم ز�ـــــادة  ٢٠١٩یونیـــــو  ٢٥األســـــهم فـــــي تنفیـــــذ  تجزئـــــة . وتمـــــت ٢٠١٩مـــــارس  ٥العموم�ـــــة غیـــــر العاد�ـــــة للمجموعـــــة فـــــي 
لي ، تـــــم إعـــــادة ب�ـــــان ر�ح�ـــــة الســـــهم ســـــهم عـــــادي. و�التـــــا ٦٬٠٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠إلـــــى  ٦٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠إجمـــــالي عـــــدد األســـــهم مـــــن 

 سهم.األجزئة ت لفترات المقارنة لتعكس 
 

 احت�اط�ات  .١٥

یوضح الجدول التالي الحر�ة في هذه االحت�اط�ات خالل السنة. وقد تم عرض وصف لطب�عة وغرض �ل احت�اطي على حدة  
 أسفل الجدول. 

 

 

احت�اط�ات  
 قانون�ة 

)١( 
احت�اطي الق�مة 

 ) ٢العادلة (
احت�اطي التحوط  

)٣( 
 خر آ احت�اطي

)٤( 
 إجمالي 

 حت�اط�ات الا
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
      

 ٩٤٬٢٥٣ -- (٧٤٧) ١٣٧ ٩٤٬٨٦٣ ٢٠١٨ینایر  ١الرصید في 
 ١٦٬١٧٣ ١٥٬٩٠٥ ١٬٣٤٩ (١٬٠٨١) -- الدخل الشامل اآلخر 

تحو�ل احت�اطي الق�مة العادلة 
المت�ق�ة إلى األر�اح المدورة عند 

ب�ع استثمارات حقوق الملك�ة  
�الق�مة العادلة من خالل الدخل  

 ٩٤٤ -- -- ٩٤٤ -- الشامل اآلخر 
 ٣١٬٩٦١ -- -- -- ٣١٬٩٦١ المحول إلى االحت�اطي القانوني

 ١٤٣٬٣٣١ ١٥٬٩٠٥ ٦٠٢ -- ١٢٦٬٨٢٤ ٢٠١٨د�سمبر   ٣١الرصید في 
 

 (تتمة) احتیاطیات . ۱٥
 

احت�اط�ات  
 ) ١( قانون�ة

احت�اطي  
الق�مة العادلة  

)٢( 
احت�اطي  

 ) ٣التحوط (
 خر آاحت�اطي 

)٤( 
 إجمالي 

 االحت�اط�ات 
تطبیق المعاییر المحاسب�ة 

      الجدیدة

 ١٤٣٬٣٣١ ١٥٬٩٠٥ ٦٠٢ -- ١٢٦٬٨٢٤ ٢٠١٩ینایر  ١الرصید  في  
 (١٤٬٥٣٠) (٩٬٨٤٨) (٤٬٦٨٢) -- -- الخسائر االشاملة األخرى  ا

 ٣١٬٣٢٤ -- -- -- ٣١٬٣٢٤ المحول إلى االحت�اطي القانوني
 ١٦٠٬١٢٥ ٦٬٠٥٧ (٤٬٠٨٠) -- ١٥٨٬١٤٨ ٢٠١٨د�سمبر   ٣١الرصید في 

 
 إ�ضاحات: 

 

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٦٥ 
 

لمجموعة  لالموحدة  یتم طلب الضمان لتسو�ة التزامات شر�ة صلب ستیل. لذلك �ان ین�غي تسجیل مخصص في الب�انات المال�ة 
 .ف�ما یتعلق �الضمان الصادر

 
ملیون ر�ال قطري وتم االعتراف �مبلغ  ٤٨٩ووفقا لشروط اتفاق�ة الضمانات المال�ة، فإن الحد األقصى للتعرض للمجموعة یبلغ 

 .ملیون ر�ال منها �التزام ٣٨٩
 

 العالقة  ذات األطراف إفصاحات . ٢٠

العالقة، أي المساهمین الرئ�سیین والمشار�ع المشتر�ة وأعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة  تتمثل في المعامالت مع األطراف ذات  
العل�ا لمجموعة الشر�ات والشر�ات المملو�ة لهم �شكل أساسي. یتم اعتماد س�اسات وأحكام تسعیر هذه المعامالت من قبل اإلدارة  

 ترول.للمجموعة هي قطر للب  الرئ�س�ة  المعن�ة. إن الشر�ة األم
 

 معامالت مع األطراف ذات العالقة   (أ)
 ف�ما یلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في ب�ان الر�ح أو الخسارة الموحد:

 سلع وخدمات مقدمة ألطراف ذات عالقة 
 

 أتعاب اإلدارة  إیرادات أخرى  مب�عات  ٢٠١٩د�سمبر   ٣١السنة المنته�ة في  
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
    

    الشر�ات الزمیلة وشر�اتها التا�عة
 ٥٩٨ -- ٧١٬٩٦٩ شر�ة قطر لتغل�ف المعادن ذ.م.م.

    
    منشآت خاضعة للس�طرة المشتر�ة 

شر�ة قطر لتوز�ع وتسو�ق الك�ماو�ات والبترو��ماو�ات  
 -- ٢٬٦٥١ ٤٬٠٢١٬٩٩٨ ("منتجات") ش.م.ق.
 -- ٨٠ -- شر�ة غزال ش.م.ق 

 ٥٩٨ ٢٬٧٣١ ٤٬٠٩٣٬٩٦٧ 

 العالقة  ذات األطراف إفصاحات .٢٠

 (تتمة)  سلع وخدمات مقدمة من أطراف ذات عالقة

 أتعاب اإلدارة  إیرادات أخرى  مب�عات  ٢٠١٨د�سمبر   ٣١السنة المنته�ة في  
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الشر�ات الزمیلة وشر�اتها التا�عة

 ٨٦٤ - ٦٣٬٣١٦ شر�ة قطر لتغل�ف المعادن ذ.م.م.
 - - ٦٥٬١٣١ شر�ة  صلب ستیل 

 - ٦٬٦٦٥ - لب ش. م . ب شر�ة ص
    

    منشآت خاضعة للس�طرة المشتر�ة 
والبترو��ماو�ات  شر�ة قطر لتوز�ع وتسو�ق الك�ماو�ات 

 - ٦٬٢٧٤ ٢٬٦٦٧٬٦٦١ ("منتجات") ش.م.ق.
 - ٥٤ - شر�ة غزال ش.م.ق 

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٦۳ 
 

 ٢٠٥٬٠٢٤ ٢٠٠٬٦٨٤ د�سمبر ٣١الرصید �ما في 

 (تتمة) الموظفین منافع التزام . ١٨

 (تتمة) االلتزامات المتعلقة �المعاشات .أ

. وهذه المدفوعات تستوفي ٢٠٠٣المعاشات للموظفین القطر�ین أو ورثتهم، ممن تقاعدوا قبل عام تقوم المجموعة �سداد منافع 
. وقررت المجموعة �أن التزامها �عتبر غیر مادي و�تم ١٩تعر�ف الئحة المنافع المحددة �موجب المع�ار المحاسبي الدولي رقم 

لمنافع �عد جوهر�ا و�التالي یتم تسجیله ا لهذه  المشار�ع المشتر�ةو  ة التا�ع  الشر�ة  تسجیله عند السداد. ومع ذلك، فإن التزامات
 �استخدام طر�قة وحدة االئتمان المتوقعة. 

 
 منافع الموظفین  مصار�ف .أ

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
لف ر�ال قطري ا   الف ر�ال قطري  
   

 ٤٩٨٬٣٣٦ ٥٠٧٬٤٥٥ )٢٣تكلفة المب�عات (إ�ضاح 
 ٢٤٬٧٣٦ ١٢٬٩٣٨ الب�ع مصار�ف

 ٨٥٬٣٧٢ ٨٤٬٦٤٥ )٢٦عموم�ة و�دار�ة (إ�ضاح  ار�فمص
 ٦٠٨٬٤٤٤ ٦٠٥٬٠٣٨ 

 
 تكلفة المعاشات ونها�ة الخدمة  .ب

 
 :التال�ة ضمن تكلفة الموظفین ف�ما یتعلق �المعاشات ونها�ة الخدمة ار�فالمصتم إدراج 

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
لف ر�ال قطري ا   الف ر�ال قطري  
   

 ٨٬٢٤٥ ٦٬٤٥٩  حصة صاحب العمل  -المحددةمنافع المساهمة  
 ٤٠٬٥٩٨ ٣٥٬٥٧٩ تكال�ف نها�ة الخدمة

 ٤٨٬٨٤٣ ٤٢٬٠٣٨ 

 
المحددة مساهمة المجموعة في صندوق المعاشات الحكومي على أساس شهري وفقا لمتطل�ات القانون  لمساهمة تمثل منافع ا

. ٢٠٠٣مارس  ٥�شأن التقاعد والمعاشات للموظفین القطر�ین الذین انضموا إلى المجموعة في أو �عد  ٢٠٠٢لسنة  ٢٤رقم 
لمعاشات الحكومي، تقدر ف�ه حصة المجموعة بنس�ة  من راتب الموظفین القطر�ین إلى صندوق ا ٪١٥تقوم المجموعة بتحو�ل 

. وتقتصر التزامات المجموعة على هذه المساهمات المدفوعة لصندوق المعاشات الحكومي  ٪٥وحصة العاملین بنس�ة  ٪١٠
 عند استحقاقها. المصار�فوالتي یتم إدراجها في 

 
الخدمة للموظفین تشتمل على معدل الخصم ومعدل حر�ة الموظفین  إن االفتراضات المستخدمة في تحدید تكال�ف التزامات نها�ة  

 وعالوات الرواتب المستقبل�ة المتوقعة.  وسوف یؤثر أي تغییر في هذه االفتراضات على م�الغ التزامات نها�ة الخدمة. 
 

 یوضح الجدول التالي االفتراضات الرئ�سة المستخدمة لتقی�م المخصص لمنافع نها�ة الخدمة:

 ٪ ٤.٦  معدل الخصم 

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٦٤ 
 

 ٪ ٦.٠ معدل نمو الرواتب
 ٪ ٣.٠ الموظفین معدل حر�ة 

 
وتحدد المجموعة طر�قة معدل الخصم المناس�ة في نها�ة �ل سنة. و�جب استخدام معدل الخصم هذا في تحدید الق�مة الحال�ة  

 التزامات مكافآت نها�ة الخدمة للموظفین.للتدفقات النقد�ة الصادرة المستقبل�ة التقدیر�ة والمتوقعة لتسو�ة 
 

. و�التالي فإن الرواتب ٪٦.٠ومتوسط ز�ادات الرواتب المستقبل�ة بنس�ة  ٪٤.٦ مكافأة نها�ةیبلغ معدل الخصم المستخدم لتقدیر 
المستقبل�ة المخصومة سوف ینتج عنها تقر��ا المستو�ات الحال�ة للرواتب. و�ناء عل�ه، قامت اإلدارة �احتساب التزامات نها�ة 

ین واستلموا استحقاقاتهم في تار�خ المر�ز المالي، وهذا الخدمة للموظفین على أنها المبلغ الذي سیتم دفعه إذا تقاعد جم�ع الموظف
 في ذلك التار�خ خدمة للوصول إلى استحقاق الموظفهو الراتب الشهري النهائي في نها�ة السنة مضرو�ًا في عدد السنوات ال

 
 
 
 
 
 (تتمة) الموظفین منافع التزام . ١٨

 (تتمة) تكلفة المعاشات ونها�ة الخدمة .ب
�اإلضافة إلى تلقي منافع المعاشات من صندوق المعاشات الحكومي، فإن قطر للبترول، الشر�ة األم النهائ�ة، قامت بتطبیق نظام 

على الموظفین القطر�ین. ووفقا لهذا النظام الجدید، فإن أي موظف عمل �المجموعة   ٢٠١٦جدید لمكافأة نها�ة الخدمة في عام 
لى مكافأة من دفعة واحدة عند التقاعد أو االستقالة على أساس آخر راتب وعدد سنوات الخدمة  عاما أو أكثر �حصل ع ٢٠لمدة 

عاما من الخدمة �عني أن معادلة حساب المكافأة تتضمن  ٢٠عاما. ومبدأ أن المكافأة یبدأ استحقاقها �عد  ٢٠التي تز�د عن 
أن یتم على أساس القسط الثابت على مدار الخدمة �أسرها.  التحمیل في الجزء األخیر من المدة و�التالي فإن االستحقاق �جب

عاما فقط هي التي تؤدي إلى مكافأة و�التالي  ٢٠ومع ذلك، استنادا إلى نهج بدیل للمحاس�ة، خلصت اإلدارة إلى أن الخدمة �عد 
 خدمة.الهل�ة في فإن تحمیلها �جب أن یتم وفقا لمعادلة المكافأة، أي: ال یبدأ االستحقاق إال �عد است�فاء األ

 
 اخرى  دائنة  ذمم و  تجار�ة دائنة ذمم . ١٩

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
   

 ٣٠٨٬٩٠٨ ٢٨٩٬٨٧١ ذمم دائنة تجار�ة
 ٤٦٬٩١٤ ٢٣٬٦٢٦ )٢٠م�الغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (إ�ضاح 

 ٣٨٩٬٠٠٠ ٣٨٩٬٠٠٠ ضمانات مال�ة*
 ٢٩٤٬٠٠٨ ٢٦٧٬٠٩٧ مستحقة  مصار�ف

 ١٢٤٬٩١٩ ٥٩٬٥٧٢ مخصص للمساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماع�ة 
 ١٢٣٬٨٩٧ ١٢١٬٢٨٠ توز�عات أر�اح مستحقة الدفع 

 ٣٤٬٢٨٩ ٣٤٬٢٨٩ م�الغ مستحقة للحكومة 
 ٥٢٬٢٦٦ ٥٤٬٢٦٨ ذمم دائنة أخرى 

 ١٬٣٧٤٬٢٠١ ١٬٢٣٩٬٠٠٣ 
مال�ة ل�عض مقرضي شر�ة صلب ستیل، وهي شر�ة زمیلة ، ف�ما یتعلق ب�عض قروض * أصدرت المجموعة من قبل ضمانات 

المال�ة على القروض التي صدر علیها الضمان المالي   تجاوزت التعهدات  الشر�ة الزمیلة. تعثرت شر�ة صلب ستیل  في سدادها و
لتحدید ما إذا �ان من المحتمل أن �كون هناك ینتج عنه التزام حالي. �ان ین�غي إجراء تقی�م  ات . إصدار الضمان ٢٠١٦منذ عام 

إلى أنه من المحتمل أن   ٢٠١٦شر�ة صلب ستیل منذ عام    . �شیر التخلف عن سداد القرض وتجاوزتدفق للموارد لتسو�ة االلتزام

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٦٤ 
 

 ٪ ٦.٠ معدل نمو الرواتب
 ٪ ٣.٠ الموظفین معدل حر�ة 

 
وتحدد المجموعة طر�قة معدل الخصم المناس�ة في نها�ة �ل سنة. و�جب استخدام معدل الخصم هذا في تحدید الق�مة الحال�ة  

 التزامات مكافآت نها�ة الخدمة للموظفین.للتدفقات النقد�ة الصادرة المستقبل�ة التقدیر�ة والمتوقعة لتسو�ة 
 

. و�التالي فإن الرواتب ٪٦.٠ومتوسط ز�ادات الرواتب المستقبل�ة بنس�ة  ٪٤.٦ مكافأة نها�ةیبلغ معدل الخصم المستخدم لتقدیر 
المستقبل�ة المخصومة سوف ینتج عنها تقر��ا المستو�ات الحال�ة للرواتب. و�ناء عل�ه، قامت اإلدارة �احتساب التزامات نها�ة 

ین واستلموا استحقاقاتهم في تار�خ المر�ز المالي، وهذا الخدمة للموظفین على أنها المبلغ الذي سیتم دفعه إذا تقاعد جم�ع الموظف
 في ذلك التار�خ خدمة للوصول إلى استحقاق الموظفهو الراتب الشهري النهائي في نها�ة السنة مضرو�ًا في عدد السنوات ال

 
 
 
 
 
 (تتمة) الموظفین منافع التزام . ١٨

 (تتمة) تكلفة المعاشات ونها�ة الخدمة .ب
�اإلضافة إلى تلقي منافع المعاشات من صندوق المعاشات الحكومي، فإن قطر للبترول، الشر�ة األم النهائ�ة، قامت بتطبیق نظام 

على الموظفین القطر�ین. ووفقا لهذا النظام الجدید، فإن أي موظف عمل �المجموعة   ٢٠١٦جدید لمكافأة نها�ة الخدمة في عام 
لى مكافأة من دفعة واحدة عند التقاعد أو االستقالة على أساس آخر راتب وعدد سنوات الخدمة  عاما أو أكثر �حصل ع ٢٠لمدة 

عاما من الخدمة �عني أن معادلة حساب المكافأة تتضمن  ٢٠عاما. ومبدأ أن المكافأة یبدأ استحقاقها �عد  ٢٠التي تز�د عن 
أن یتم على أساس القسط الثابت على مدار الخدمة �أسرها.  التحمیل في الجزء األخیر من المدة و�التالي فإن االستحقاق �جب

عاما فقط هي التي تؤدي إلى مكافأة و�التالي  ٢٠ومع ذلك، استنادا إلى نهج بدیل للمحاس�ة، خلصت اإلدارة إلى أن الخدمة �عد 
 خدمة.الهل�ة في فإن تحمیلها �جب أن یتم وفقا لمعادلة المكافأة، أي: ال یبدأ االستحقاق إال �عد است�فاء األ

 
 اخرى  دائنة  ذمم و  تجار�ة دائنة ذمم . ١٩

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
   

 ٣٠٨٬٩٠٨ ٢٨٩٬٨٧١ ذمم دائنة تجار�ة
 ٤٦٬٩١٤ ٢٣٬٦٢٦ )٢٠م�الغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (إ�ضاح 

 ٣٨٩٬٠٠٠ ٣٨٩٬٠٠٠ ضمانات مال�ة*
 ٢٩٤٬٠٠٨ ٢٦٧٬٠٩٧ مستحقة  مصار�ف

 ١٢٤٬٩١٩ ٥٩٬٥٧٢ مخصص للمساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماع�ة 
 ١٢٣٬٨٩٧ ١٢١٬٢٨٠ توز�عات أر�اح مستحقة الدفع 

 ٣٤٬٢٨٩ ٣٤٬٢٨٩ م�الغ مستحقة للحكومة 
 ٥٢٬٢٦٦ ٥٤٬٢٦٨ ذمم دائنة أخرى 

 ١٬٣٧٤٬٢٠١ ١٬٢٣٩٬٠٠٣ 
مال�ة ل�عض مقرضي شر�ة صلب ستیل، وهي شر�ة زمیلة ، ف�ما یتعلق ب�عض قروض * أصدرت المجموعة من قبل ضمانات 

المال�ة على القروض التي صدر علیها الضمان المالي   تجاوزت التعهدات  الشر�ة الزمیلة. تعثرت شر�ة صلب ستیل  في سدادها و
لتحدید ما إذا �ان من المحتمل أن �كون هناك ینتج عنه التزام حالي. �ان ین�غي إجراء تقی�م  ات . إصدار الضمان ٢٠١٦منذ عام 

إلى أنه من المحتمل أن   ٢٠١٦شر�ة صلب ستیل منذ عام    . �شیر التخلف عن سداد القرض وتجاوزتدفق للموارد لتسو�ة االلتزام

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٦٥ 
 

لمجموعة  لالموحدة  یتم طلب الضمان لتسو�ة التزامات شر�ة صلب ستیل. لذلك �ان ین�غي تسجیل مخصص في الب�انات المال�ة 
 .ف�ما یتعلق �الضمان الصادر

 
ملیون ر�ال قطري وتم االعتراف �مبلغ  ٤٨٩ووفقا لشروط اتفاق�ة الضمانات المال�ة، فإن الحد األقصى للتعرض للمجموعة یبلغ 

 .ملیون ر�ال منها �التزام ٣٨٩
 

 العالقة  ذات األطراف إفصاحات . ٢٠

العالقة، أي المساهمین الرئ�سیین والمشار�ع المشتر�ة وأعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة  تتمثل في المعامالت مع األطراف ذات  
العل�ا لمجموعة الشر�ات والشر�ات المملو�ة لهم �شكل أساسي. یتم اعتماد س�اسات وأحكام تسعیر هذه المعامالت من قبل اإلدارة  

 ترول.للمجموعة هي قطر للب  الرئ�س�ة  المعن�ة. إن الشر�ة األم
 

 معامالت مع األطراف ذات العالقة   (أ)
 ف�ما یلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في ب�ان الر�ح أو الخسارة الموحد:

 سلع وخدمات مقدمة ألطراف ذات عالقة 
 

 أتعاب اإلدارة  إیرادات أخرى  مب�عات  ٢٠١٩د�سمبر   ٣١السنة المنته�ة في  
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
    

    الشر�ات الزمیلة وشر�اتها التا�عة
 ٥٩٨ -- ٧١٬٩٦٩ شر�ة قطر لتغل�ف المعادن ذ.م.م.

    
    منشآت خاضعة للس�طرة المشتر�ة 

شر�ة قطر لتوز�ع وتسو�ق الك�ماو�ات والبترو��ماو�ات  
 -- ٢٬٦٥١ ٤٬٠٢١٬٩٩٨ ("منتجات") ش.م.ق.
 -- ٨٠ -- شر�ة غزال ش.م.ق 

 ٥٩٨ ٢٬٧٣١ ٤٬٠٩٣٬٩٦٧ 

 العالقة  ذات األطراف إفصاحات .٢٠

 (تتمة)  سلع وخدمات مقدمة من أطراف ذات عالقة

 أتعاب اإلدارة  إیرادات أخرى  مب�عات  ٢٠١٨د�سمبر   ٣١السنة المنته�ة في  
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الشر�ات الزمیلة وشر�اتها التا�عة

 ٨٦٤ - ٦٣٬٣١٦ شر�ة قطر لتغل�ف المعادن ذ.م.م.
 - - ٦٥٬١٣١ شر�ة  صلب ستیل 

 - ٦٬٦٦٥ - لب ش. م . ب شر�ة ص
    

    منشآت خاضعة للس�طرة المشتر�ة 
والبترو��ماو�ات  شر�ة قطر لتوز�ع وتسو�ق الك�ماو�ات 

 - ٦٬٢٧٤ ٢٬٦٦٧٬٦٦١ ("منتجات") ش.م.ق.
 - ٥٤ - شر�ة غزال ش.م.ق 

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٦٦ 
 

 ٨٦٤ ١٢.٩٩٣ ٢٬٧٩٦,١٠٨ 

 
 

 مصروفات إدار�ة  المشتر�ات  
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  

   ٢٠١٩د�سمبر  ٣١السنة المنته�ة في 
   

   الشر�ة األم الرئ�س�ة
 ٢٦٬٥٣٣ ١٢١٬٩٠٨ قطر للبترول 

   
   مشروع مشترك:

 ٢٠٦ -- قافكو 
 ٦٩٦ -- قا�كو

   
   منشآت خاضعة للس�طرة المشتر�ة 

شر�ة قطر لتوز�ع وتسو�ق الك�ماو�ات والبترو��ماو�ات ("منتجات")  
 ٢٬٦١٢ -- ش.م.ق. 

 -- ٥٨٬٨٧٦ شر�ة غزال ش.م.ق 
 -- ١١٬٦٥٤ شر�ة قطر للوقود (ش.م.ع.ق.)

 ٣٠٬٠٤٧ ١٩٢٬٤٣٨ 

 
 مصروفات إدار�ة  المشتر�ات  
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  

   ٢٠١٨د�سمبر   ٣١السنة المنته�ة في  
   

   الشر�ة األم الرئ�س�ة
 ٣٠٬٢٨٧ ١١٨٬٦٤٠  قطر للبترول 

   
   مشروع مشترك:

 ٢٤٤ - قافكو 
 ٦٥٩ - قا�كو
   

   منشآت خاضعة للس�طرة المشتر�ة 
شر�ة قطر لتوز�ع وتسو�ق الك�ماو�ات والبترو��ماو�ات ("منتجات")  

 ١٬٣٨٧ - ش.م.ق. 
 - ٥٩٬٤٢٤ شر�ة غزال ش.م.ق 

 - ١٠٬٢٩٤ شر�ة قطر للوقود (ش.م.ع.ق.)

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۹ 
 

اختالف جوهري في  الم�الغ تستند االفتراضات المذ�ورة أعاله إلى أفضل تقدیرات اإلدارة وقد یؤدي أي تغییر في ذلك إلى  
 .القابل  لالسترداد

 
 نقد وأرصدة لدى البنوك  . ٥

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
   

 ٧٩ ٩٦ النقد في الصندوق 
 ٩٠٢٬٩٦٦ ٢٦٣٬٧٤٥ البنوكنقد لدى 

 ١٬١٠٤٬٥٦٨ ١٬٦٩٥٬٧٥٦ أشهر ٣ودائع ثابتة ألقل من 
 ٢٬٠٠٧٬٦١٣ ١٬٩٥٩٬٥٩٧ 

 
 لغرض ب�ان التدفقات النقد�ة الموحد، فإن النقد وش�ه النقد یتضمن اآلتي:

 
 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 

 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
   

  ٢٬٠٠٧٬٦١٣ ١٬٩٥٩٬٥٩٧ أرصدة لدى البنوك ونقد
 )١٢٣٬٨٩٨( (١٢١٬٢٨٠)  ناقصًا: حساب توز�عات األر�اح

 ١٬٨٨٣٬٧١٥ ١٬٨٣٨٬٣١٧ نقد وأرصدة لدى البنوك 

 
حسا�ات توز�عات األر�اح هي ع�ارة عن المبلغ المودع في البنك لق�مة توز�عات األر�اح المعلنة للسنة المعن�ة، والتي لم یتم 

 استالمها �عد من قبل المساهمین.
 
 
 
 
 ثابتة  ودائع    . ٦

ملیون ر�ال قطري  ٨٬٧٥٨یوما ما ق�مته  ٩٠، بلغت الودائع الثابتة ذات فترات استحقاق تز�د عن ٢٠١٩د�سمبر  ٣١كما في 
طري  أساسي �الر�ال القر�ال قطري). یتم االحتفاظ �الودائع الثابتة لدى البنوك والمقومة �شكل ملیون  ٨٬٥٨١    : ٢٠١٨(

 ).٪٤.٠٢: ٢٠١٨% (٣.٧٦بنس�ة  �متوسط أسعار الفائدة فعالة
 

 ومعدات   ومصانع ممتلكات    . ٧

 م�اني  
آل�ات ومعدات  

 مصانع 
أثاث ومعدات  

 أخرى 
أعمال رأسمال�ة  

 اإلجمالي  قید التنفیذ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
      

      التكلفة
 ٦٬٧٥٣٬٤٥٩ ٢٤٬٠٨٩ ١٠٠٬١٦٩ ٥٬٨٩٥٬٩٥٧ ٧٣٣٬٢٤٤ ٢٠١٨ینایر  ١كما في 

 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ات المالیة الموحدة نایضاحات حول البیا
  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥۳ 
 

خسارة االنخفاض في الق�مة وخسائر 
 - -- )١٥٠٬٧٩٦( -- (٢٧٠٬٠٠٠) (١٧٠٬٠٠٠) أخرى 
 - -- ٦٨٬٢٧٧ -- ٦٨٤٬٨٠٤ ٦٨٤٬٨٠٤ الشهرة 

تعدیل حقوق الملك�ة ما قبل  
 - -- - -- ٦٦٠ ٦٦٠ االستحواذ

 )١٢٬٧٤٠( (١٢٬٧٤٥) - -- (٥٬٨٠١) (٦٬٤٣٥) است�عاد الهامش بین الشر�ات
 - -- )١٬٤٤٦( -- (١٬٩٧٠) (١٬٥٧٣) تعدیالت أخرى 
 ١٥٬١٢١ ١٣٬٢٠٦ -  -- ١٬٣٩١٬٩٦٨ ١٬٤٦٢٬٧٠٨ الق�مة الدفتر�ة 

 
 

 الشامل الموجز ب�ان الدخل 
 شر�ة فوالذ القا�ضة 

 ش.م.ب. ©
 شر�ة صلب ستیل 

 
 شر�ة قطر لتغل�ف 
 المعادن ذ.م.م.

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري   الف ر�ال قطري  

 ٨٧٬٠٨١ ٨١٬٣٢٥ ٩٦٩٬٤٠٩ -- ٥٬٣٣٠٬٧٢٣ ٦٬١١٧٬٨٣٥ إیرادات 
الر�ح/ (الخسارة) من العمل�ات  

ة   ال
٧٬٠٨٨ ٣٬١٧٠ (١٨١٬٠٠٢) -- ٤٤٨٬١٢٣ ٢٩٥٬١٠٣ 

 -- -- -- -- ٤٬٦٧٤ (١٧٬٠٤٩) الدخل الشامل اآلخر 
 ٧٬٠٨٨ ٣٬١٧٠ (١٨١٬٠٠٢) -- ٤٥٢٬٧٩٧ ٢٧٨٬٠٥٤ إجمالي الدخل/ (الخسارة) الشاملة

 ٣٬٥٣٢ ١٬٥٨٥ (٦٨٬٨٩٦) -- ٩٨٬٠٠٧ ٧٣٬٧٤٣ النتائج  منحصة المجموعة 
الدخل الشامل  المجموعة  من  حصة
 االخ 

(٤٬٦٨٢) ١٬٣٤٩  -- -- -- 
توز�عات أر�اح مستلمة من شر�ات 

 
-- -- -- -- (٣٬٥٠٠) (١٦٬١٥٦) 

 استثمار في مشاریع مشتركة    . ۹
 ف�ما یلي الحر�ة في االستثمار في مشار�ع مشتر�ة خالل السنة:

 
 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
   

 ١٨٬٨٤٨٬٠٠٠ ١٧٬٨٨٥٬٧٠٣ ینایر ١الرصید في 
  (٨٠٬١٧٣) )٢تبني س�اسة محاسب�ة جدیدة إ�ضاح (

 )٢٥٥٬٢٥٥( -- تصح�ح ألخطاء فترة سا�قة  
 ١٨٬٥٩٢٬٧٤٥ ١٧٬٨٠٥٬٥٣٠ ینایر ١الرصید المعدل في 

 ٣٬٨٧٧٬٨٤٨ ٢٬١٨٠٬٧٥٥ مشتر�ةحصة من نتائج مشار�ع 
 ١٥٬٩٠٥ (٩٬٨٤٨) حصة الدخل الشامل اآلخر 

  ١٥٬٧٩٥ حصة الغاء االعتراف في �االحت�اطي الضر�بي المعفي
 )٤٬٦٠٠٬٧٩٥( (٣٬٢٥٩٬٧٧٢) إیراد توز�عات األر�اح

 ١٧٬٨٨٥٬٧٠٣ ١٦٬٧٣٢٬٤٦٠ د�سمبر ٣١الرصید في 
 

، قامـــــت اإلدارة �ـــــإجراء تســـــو�ة لحصـــــة المجموعـــــة فـــــي صـــــافي أصـــــول قـــــا�كو (مشـــــروع مشـــــترك) والق�مـــــة  ٢٠١٨فـــــي ســـــنة 
ملیـــــون  ١٠٧ملیـــــون ر�ـــــال ، منهـــــا  ٢٥٥الدفتر�ـــــة لشـــــر�ة قـــــا�كو المســـــجلة فـــــي دفـــــاتر صـــــناعات قطـــــر. بلـــــغ إجمـــــالي الفـــــرق 

ــا  ــل علیهــ ــي حصــ ــاح التــ ــح�حة مــــن األر�ــ ــر صــ ــا�ات غیــ ــق �حســ ــال تتعلــ ــرصــــناعات ر�ــ ــاء الضــــر�بي ،  قطــ ــة اإلعفــ ــم حالــ �حكــ
ــالغ  ــرق المت�قـــــي ال�ـــ ــا �مثـــــل الفـــ ــر�ة  ١٤٨بینمـــ ــاف�ة لشـــ ــائج الصـــ ــة فـــــي النتـــ ــة المجموعـــ ــأ فـــــي حســـــاب حصـــ ــون ر�ـــــال خطـــ ملیـــ

 قا�كو من الفترات السا�قة.
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 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٦٦ 
 

 ٨٦٤ ١٢.٩٩٣ ٢٬٧٩٦,١٠٨ 

 
 

 مصروفات إدار�ة  المشتر�ات  
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  

   ٢٠١٩د�سمبر  ٣١السنة المنته�ة في 
   

   الشر�ة األم الرئ�س�ة
 ٢٦٬٥٣٣ ١٢١٬٩٠٨ قطر للبترول 

   
   مشروع مشترك:

 ٢٠٦ -- قافكو 
 ٦٩٦ -- قا�كو

   
   منشآت خاضعة للس�طرة المشتر�ة 

شر�ة قطر لتوز�ع وتسو�ق الك�ماو�ات والبترو��ماو�ات ("منتجات")  
 ٢٬٦١٢ -- ش.م.ق. 

 -- ٥٨٬٨٧٦ شر�ة غزال ش.م.ق 
 -- ١١٬٦٥٤ شر�ة قطر للوقود (ش.م.ع.ق.)

 ٣٠٬٠٤٧ ١٩٢٬٤٣٨ 

 
 مصروفات إدار�ة  المشتر�ات  
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  

   ٢٠١٨د�سمبر   ٣١السنة المنته�ة في  
   

   الشر�ة األم الرئ�س�ة
 ٣٠٬٢٨٧ ١١٨٬٦٤٠  قطر للبترول 

   
   مشروع مشترك:

 ٢٤٤ - قافكو 
 ٦٥٩ - قا�كو
   

   منشآت خاضعة للس�طرة المشتر�ة 
شر�ة قطر لتوز�ع وتسو�ق الك�ماو�ات والبترو��ماو�ات ("منتجات")  

 ١٬٣٨٧ - ش.م.ق. 
 - ٥٩٬٤٢٤ شر�ة غزال ش.م.ق 

 - ١٠٬٢٩٤ شر�ة قطر للوقود (ش.م.ع.ق.)

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٦۷ 
 

 ٣٢٬٥٧٧ ١٨٨٬٣٥٨ 

 
 العالقة  ذات األطراف إفصاحات .٢٠

 أرصدة األطراف ذات العالقة: )ب(

 م�الغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  

   مقاسة �التكلفة المطفأة 
   مشروع مشترك:

 ٦٠١٬٩٩٤ ٣٢٩٬٦٠٠ شر�ة قطر للبترو��ماو�ات (قا�كو) ش.م.ق.خ.* 
   شر�ات زمیلة وشر�ات تا�عة:   

 ٥٣٬٦١٤ ٥٣٬٦١٤ شر�ة صلب ستیل
 ٨٬٩٨٨ ١٥٬٢٨٩ شر�ة قطر لتغل�ف المعادن ذ.م.م.

 ٤٠ ٤٠ شر�ة صلب 
   منشآت خاضعة للس�طرة المشتر�ة 

  ١٬٥٤٧ شر�ة غزال ش.م.ق 
 ٦٦٤٬٦٣٦ ٤٠٠٬٠٩٠ 
 )٥٣٬٦٥٤( (٥٣٬٦٥٤) )١(قصا: خسارة األئتمان المتوقعة نا

 
 ٦١٠٬٩٨٢ ٣٤٦٬٤٣٦ 

   المقاسة �الق�مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة 
   للس�طرة المشتر�ة خاضعة 

 ٥٦٧٬٢٨٩ ٥٢٤٬١٥٣ شر�ة قطر لتوز�ع وتسو�ق الك�ماو�ات والبترو��ماو�ات ("منتجات") ش.م.ق.
 ١٬١٧٨٬٢٧١ ٨٧٠٬٥٨٩ 

 الرصید �مثل توز�عات أر�اح مستحقة من قا�كو  *
 م�الغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري   
   

   : الرئ�س�ة الشر�ة األم
 ٢١٬١٨٦ ٢٣٬٣٠١ قطر للبترول 

   
   منشأة خاضعة للس�طرة المشتر�ة:

 ٧٬٣٧١ -- شر�ة غزال ش.م.ق 
 ١٤٩ ٣٢٥ شر�ة قطر للوقود (ش.م.ع.ق.)

   

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٦۸ 
 

   شر�ة زمیلة:
 ١٨٬٢٠٨  -- شر�ة حدید ال�حر�ن ش.م.ب.

 ٤٦٬٩١٤ ٢٣٬٦٢٦ 

 
 االئتمانة المتوقعة   ئرخساال )١

القائمة  مقابل الذمم المدینةضا في الق�مة ملیون ر�ال قطري انخفا ٥٤تمثل مخصصات الدیون المشكوك في تحصیلها ال�الغة 
من شر�ة صلب ستیل نظرا لظروف السیولة للشر�ة الزمیلة. وتعتقد اإلدارة أن نمط سداد هذا الرصید في الماضي   منذ مدة

�شیر إلى أن األمر قد �ستغرق وقتا طو�ال حتى یتم تحصیله. و�التالي، فإن استرداد أي مبلغ مستقبلي سیتم االعتراف �ه �اعت�اره 
 عكسا لمخصصات انخفاض الق�مة. 

 
 إلى طرف ذي عالقة قرض 

، أبرمت الشر�ة اتفاق�ة قرض من المساهمین مع شر�ة فوالذ القا�ضة ش.م.ب.  تقتضي االتفاق�ة تقد�م القرض ٢٠١٧في فبرایر  
، و�مكن تمدید موعد الدفعة من قبل مجلس ٢٠٢٠شرائح وأّال �حمل فائدة.  سیتم سداد القرض دفعة واحدة في أبر�ل  ٣على 

لقا�ضة ش.م.ب �موجب إصدار قرار بهذا الشأن. قامت المجموعة �االعتراف �القرض �مساهمة إضاف�ة في  إدارة شر�ة فوالذ ا
 ".المال�ة: العرض"األدوات  ٣٢استثمارها في شر�ة فوالذ القا�ضة ش.م.ب. وفقا لمتطل�ات المع�ار المحاسبي الدولي رقم 

 
 
 (تتمة) العالقة ذات األطراف إفصاحات .٢٠

 
 .تم سداد الرصید المستحق للقرض �الكامل،  ٢٠١٩خالل عام 

  
 بنود وشروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

تستند مب�عات السلع للشر�ات الزمیلة خالل السنة إلى قائمة األسعار السار�ة المفعول واألحكام التي یتم توفیرها للغیر. تتم جم�ع  
 التجار�ة العاد�ة �أسعار السوق. المعامالت األخرى على أساس األحكام والشروط  

 
غیر مضمونة و�دون فائدة. ل�س هناك ضمانات مقدمة أو مستلمة ألي    ٢٠١٨و    ٢٠١٩د�سمبر    ٣١تعتبر األرصدة القائمة �ما في  

 من ذمم األطراف ذات العالقة المدینة أو الدائنة. 
 

 ضمانات أخرى لدى أطراف ذات عالقة 
نة ما  قدمت المجموعة ضمانات بنك�ة لشر�اتها الزمیلة ف�ما یتعلق �قروضها من البنوك الخارج�ة. بلغ إجمالي الضمانات في نها�ة الس 

 ملیون ر�ال قطري).   ٥٥١:  ٢٠١٧ملیون ر�ال قطري (   ٤٨٩ق�مته  
 

 مكافآت موظفي اإلدارة العل�ا 
 یوضح الجدول التالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العل�ا اآلخر�ن خالل السنة:

 
 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 

 قطري الف ر�ال  الف ر�ال قطري  
   

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٦۹ 
 

 ٩٬٣٠٠ ٩٬٣٠٠ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 ١٥٬٦٨٧ ١٧٬٧٥١ منافع قصیرة األجل 

 ٢٤٬٩٨٧ ٢٧٬٠٥١ 

 
، جزء ثابت وجزء متغّیر. یتعلق الجزء  دارة. تتكون هذه الس�اسة من جزئینوضعت المجموعة س�اسة مكافأة ألعضاء مجلس اإل

اإلدارة ضمن الحدود المنصوص علیها في قانون الشر�ات المتغّیر �أداء المجموعة المالي. و�عتبر إجمالي مكافآت أعضاء مجلس  
 التجار�ة.
 

   للسهم  ففخوالم األساسي العائد .٢١

یتم احتساب الر�ح�ة األساس�ة والمخففة للسهم الواحد �قسمة صافي أر�اح السنة العائدة إلى حملة حقوق ملك�ة الشر�ة األم على  
 التالي: المتوسط المرجح لعدد األسهم المستحقة خالل السنة �

 
 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
   

 ٥٬٠٢٩٬٨١٦  ٢٬٥٧٤٬٦١٣ ر�ح السنة
 ٦٬٠٥٠٬٠٠٠  ٦٬٠٥٠٬٠٠٠ خالل السنة (�اآلالف)  توسط المرجح لعدد األسهم المصدرة الم

 ٠.٨٣ ٠.٤٣ (ر�ال قطري)لعائد األساسي والمحفف للسهم 

    اإلیرادات .٢٢

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ تصن�ف االیردات في وقت محدد  
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
   

 ٤٬٣٣٠٬٧٠٠ ٣٬٧٩٣٬٦٧٨ مب�عات القض�ان الحدید�ة
 ١٬٢١٦٬٣٤٨ ١٬٠٢٧٬٧٩٩ مب�عات قطع حدید�ة 

 ٢٤٩٬٥٣٠ ٢٨٢٬١٦١ ب�ع لفائف حدید�ة
 ٤٤٬٥٣٣ ٢١٬٣٢٢ إیرادات شحن

 ٥٬٨٤١٬١١١ ٥٬١٢٤٬٩٦٠ 
 )٥٠٬٠٩٣( (٢٩٬١٣٧) : رسوم الشحن وأتعاب التسو�قمطروح 

 ٥٬٧٩١٬٠١٨ ٥٬٠٩٥٬٨٢٣ 
 المب�عات  تكلفة .٢٣   

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
   

 ٣٬٤٣٥٬٠١٢ ٣٬٥٦٦٬٩٧٩ )١٢المواد الخام والمستهلكات المستخدمة (إ�ضاح 
 ٦٥٥٬٢٦٨ ٦٠٥٬٤٤٨ مرافق 

 ٤٩٨٬٣٣٦ ٥٠٧٬٤٥٥ )١٨(إ�ضاح  مصروفات منافع الموظفین
 ٢٣٣٬٠٤٦ ٢٤٠٬٦٣١ )٧االستهالك (إ�ضاح 

 ١١٤٬٤٧٤ ٩٧٬١١٥ إصالح وص�انة 

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٦۹ 
 

 ٩٬٣٠٠ ٩٬٣٠٠ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 ١٥٬٦٨٧ ١٧٬٧٥١ منافع قصیرة األجل 

 ٢٤٬٩٨٧ ٢٧٬٠٥١ 

 
، جزء ثابت وجزء متغّیر. یتعلق الجزء  دارة. تتكون هذه الس�اسة من جزئینوضعت المجموعة س�اسة مكافأة ألعضاء مجلس اإل

اإلدارة ضمن الحدود المنصوص علیها في قانون الشر�ات المتغّیر �أداء المجموعة المالي. و�عتبر إجمالي مكافآت أعضاء مجلس  
 التجار�ة.
 

   للسهم  ففخوالم األساسي العائد .٢١

یتم احتساب الر�ح�ة األساس�ة والمخففة للسهم الواحد �قسمة صافي أر�اح السنة العائدة إلى حملة حقوق ملك�ة الشر�ة األم على  
 التالي: المتوسط المرجح لعدد األسهم المستحقة خالل السنة �

 
 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
   

 ٥٬٠٢٩٬٨١٦  ٢٬٥٧٤٬٦١٣ ر�ح السنة
 ٦٬٠٥٠٬٠٠٠  ٦٬٠٥٠٬٠٠٠ خالل السنة (�اآلالف)  توسط المرجح لعدد األسهم المصدرة الم

 ٠.٨٣ ٠.٤٣ (ر�ال قطري)لعائد األساسي والمحفف للسهم 

    اإلیرادات .٢٢

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ تصن�ف االیردات في وقت محدد  
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
   

 ٤٬٣٣٠٬٧٠٠ ٣٬٧٩٣٬٦٧٨ مب�عات القض�ان الحدید�ة
 ١٬٢١٦٬٣٤٨ ١٬٠٢٧٬٧٩٩ مب�عات قطع حدید�ة 

 ٢٤٩٬٥٣٠ ٢٨٢٬١٦١ ب�ع لفائف حدید�ة
 ٤٤٬٥٣٣ ٢١٬٣٢٢ إیرادات شحن

 ٥٬٨٤١٬١١١ ٥٬١٢٤٬٩٦٠ 
 )٥٠٬٠٩٣( (٢٩٬١٣٧) : رسوم الشحن وأتعاب التسو�قمطروح 

 ٥٬٧٩١٬٠١٨ ٥٬٠٩٥٬٨٢٣ 
 المب�عات  تكلفة .٢٣   

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
   

 ٣٬٤٣٥٬٠١٢ ٣٬٥٦٦٬٩٧٩ )١٢المواد الخام والمستهلكات المستخدمة (إ�ضاح 
 ٦٥٥٬٢٦٨ ٦٠٥٬٤٤٨ مرافق 

 ٤٩٨٬٣٣٦ ٥٠٧٬٤٥٥ )١٨(إ�ضاح  مصروفات منافع الموظفین
 ٢٣٣٬٠٤٦ ٢٤٠٬٦٣١ )٧االستهالك (إ�ضاح 

 ١١٤٬٤٧٤ ٩٧٬١١٥ إصالح وص�انة 
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۷۰ 
 

 -- ٣٢٬٤٤٥ إطفاء حق  استخدام الموجودات 
 ١٨٩٬٧٨٦ ١٩٠٬٩٣١ أخرى 

 )٢٥٧٬٨٦٤( (١٤٩٬٤٣٣) صافي التغیرات في مخزون السلع التامة الصنع وأعمال قید التنفیذ 
 ٤٬٨٦٨٬٠٥٨ ٥٬٠٩١٬٥٧١ 

 
 أخرى  إیرادات .٢٤

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
   

 ١٬٤٢١ -- ر�ح من صرف العمالت األجنب�ة
 ٣٦٬٢١٢ ٢٩٬٢٣٨  منتج جانبي

 ١١٠٬٦٨٨ ٣٧٬٥٨٤ إیرادات أخرى 
 ١٤٨٬٣٢١ ٦٦٬٨٢٢ 
 
 
 ستثمارات إ إیرادات .٢٥

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
   

 ٢٦٬٧٥٦ ١٥٬٤٥٥ إیرادات توز�عات أر�اح 
 ١١٨٬٤٥٦ ١٠٤٬٧٩١ بنوك إسالم�ة -فائدة على الودائع البنك�ة 
 ١٩٣٬٢٨٦ ٢٦١٬٠٥٦ بنوك أخرى  -فائدة على الودائع البنك�ة 

 ٣٣٨٬٤٩٨ ٣٨١٬٣٠٢ 
 
 و�دار�ة  عموم�ة  مصروفات .٢٦

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
   

 ٨٥٬٣٧٢ ٨٤٬٦٤٥ تكال�ف  الموظفین
 ٥٬٢٢٥  ٨٬٥٠٦ خسارة است�عاد ممتلكات واألالت  ومعدات

 ٩٬٣٠٠ ٩٬٣٠٠ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 ٨٬٩٠٥ ٦٬٩٥٣ للبترول أتعاب قطر 

 ٤٬٥٠٦ ٤٬٦٨٥ إ�جار ومرافق وتجهیزات 
 ٣٬٧٥٦ ٣٬٥٥٦ )٧االستهالك (إ�ضاح 

 ١٬٨١٨ ١٬٨١٨ رسوم بورصة قطر  
 ١٬٤٦٨ ١٬٥٧٣ سفر وانتقاالت  واتصاالت

 ١٤٬٢٢٨ ٩٬٣٤١ خدمات خارج�ة 
 ٧٥١ -- )١٣مخصص الخسائر األتمان�ة (إ�ضاح 

 ٢١٬٦٩٢ ٩٬٣٦٦ أخرى 
 ١٥٧٬٠٢١ ١٣٩٬٧٤٣ 

 
 

البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

شركة صناعات قطر )ش.م.ع.ق(

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٦۷ 
 

 ٣٢٬٥٧٧ ١٨٨٬٣٥٨ 

 
 العالقة  ذات األطراف إفصاحات .٢٠

 أرصدة األطراف ذات العالقة: )ب(

 م�الغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  

   مقاسة �التكلفة المطفأة 
   مشروع مشترك:

 ٦٠١٬٩٩٤ ٣٢٩٬٦٠٠ شر�ة قطر للبترو��ماو�ات (قا�كو) ش.م.ق.خ.* 
   شر�ات زمیلة وشر�ات تا�عة:   

 ٥٣٬٦١٤ ٥٣٬٦١٤ شر�ة صلب ستیل
 ٨٬٩٨٨ ١٥٬٢٨٩ شر�ة قطر لتغل�ف المعادن ذ.م.م.

 ٤٠ ٤٠ شر�ة صلب 
   منشآت خاضعة للس�طرة المشتر�ة 

  ١٬٥٤٧ شر�ة غزال ش.م.ق 
 ٦٦٤٬٦٣٦ ٤٠٠٬٠٩٠ 
 )٥٣٬٦٥٤( (٥٣٬٦٥٤) )١(قصا: خسارة األئتمان المتوقعة نا

 
 ٦١٠٬٩٨٢ ٣٤٦٬٤٣٦ 

   المقاسة �الق�مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة 
   للس�طرة المشتر�ة خاضعة 

 ٥٦٧٬٢٨٩ ٥٢٤٬١٥٣ شر�ة قطر لتوز�ع وتسو�ق الك�ماو�ات والبترو��ماو�ات ("منتجات") ش.م.ق.
 ١٬١٧٨٬٢٧١ ٨٧٠٬٥٨٩ 

 الرصید �مثل توز�عات أر�اح مستحقة من قا�كو  *
 م�الغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري   
   

   : الرئ�س�ة الشر�ة األم
 ٢١٬١٨٦ ٢٣٬٣٠١ قطر للبترول 

   
   منشأة خاضعة للس�طرة المشتر�ة:

 ٧٬٣٧١ -- شر�ة غزال ش.م.ق 
 ١٤٩ ٣٢٥ شر�ة قطر للوقود (ش.م.ع.ق.)

   

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٦۸ 
 

   شر�ة زمیلة:
 ١٨٬٢٠٨  -- شر�ة حدید ال�حر�ن ش.م.ب.

 ٤٦٬٩١٤ ٢٣٬٦٢٦ 

 
 االئتمانة المتوقعة   ئرخساال )١

القائمة  مقابل الذمم المدینةضا في الق�مة ملیون ر�ال قطري انخفا ٥٤تمثل مخصصات الدیون المشكوك في تحصیلها ال�الغة 
من شر�ة صلب ستیل نظرا لظروف السیولة للشر�ة الزمیلة. وتعتقد اإلدارة أن نمط سداد هذا الرصید في الماضي   منذ مدة

�شیر إلى أن األمر قد �ستغرق وقتا طو�ال حتى یتم تحصیله. و�التالي، فإن استرداد أي مبلغ مستقبلي سیتم االعتراف �ه �اعت�اره 
 عكسا لمخصصات انخفاض الق�مة. 

 
 إلى طرف ذي عالقة قرض 

، أبرمت الشر�ة اتفاق�ة قرض من المساهمین مع شر�ة فوالذ القا�ضة ش.م.ب.  تقتضي االتفاق�ة تقد�م القرض ٢٠١٧في فبرایر  
، و�مكن تمدید موعد الدفعة من قبل مجلس ٢٠٢٠شرائح وأّال �حمل فائدة.  سیتم سداد القرض دفعة واحدة في أبر�ل  ٣على 

لقا�ضة ش.م.ب �موجب إصدار قرار بهذا الشأن. قامت المجموعة �االعتراف �القرض �مساهمة إضاف�ة في  إدارة شر�ة فوالذ ا
 ".المال�ة: العرض"األدوات  ٣٢استثمارها في شر�ة فوالذ القا�ضة ش.م.ب. وفقا لمتطل�ات المع�ار المحاسبي الدولي رقم 

 
 
 (تتمة) العالقة ذات األطراف إفصاحات .٢٠

 
 .تم سداد الرصید المستحق للقرض �الكامل،  ٢٠١٩خالل عام 

  
 بنود وشروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

تستند مب�عات السلع للشر�ات الزمیلة خالل السنة إلى قائمة األسعار السار�ة المفعول واألحكام التي یتم توفیرها للغیر. تتم جم�ع  
 التجار�ة العاد�ة �أسعار السوق. المعامالت األخرى على أساس األحكام والشروط  

 
غیر مضمونة و�دون فائدة. ل�س هناك ضمانات مقدمة أو مستلمة ألي    ٢٠١٨و    ٢٠١٩د�سمبر    ٣١تعتبر األرصدة القائمة �ما في  

 من ذمم األطراف ذات العالقة المدینة أو الدائنة. 
 

 ضمانات أخرى لدى أطراف ذات عالقة 
نة ما  قدمت المجموعة ضمانات بنك�ة لشر�اتها الزمیلة ف�ما یتعلق �قروضها من البنوك الخارج�ة. بلغ إجمالي الضمانات في نها�ة الس 

 ملیون ر�ال قطري).   ٥٥١:  ٢٠١٧ملیون ر�ال قطري (   ٤٨٩ق�مته  
 

 مكافآت موظفي اإلدارة العل�ا 
 یوضح الجدول التالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العل�ا اآلخر�ن خالل السنة:

 
 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 

 قطري الف ر�ال  الف ر�ال قطري  
   

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۷۱ 
 

   تعهداتال .٢٧

 رأسمال�ة تعهدات تكال�ف ال  .أ

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  

في  نها�ة سنه التقر�ر  التكال�ف الرأسمال�ة التقدیر�ة المتعاقد علیها �ما 
   أخذ مخصص لها المالي و لم یتم 

 ١١٣٬٩٦١ ٩٦٬٧٥٨ ومعدات  ممتلكات و األالت 
 

 :المشار�ع المشتر�ة حصة المجموعة في التعهدات  المتكبدة من قبل شر�ات  .ب

 اإلجمالي   قافكو   كفاك   قا�كو  

 ٣١  د�سمبر  ٢٠١٩
  ر�ال الف

  قطري 
  ر�ال الف

  قطري 
  ر�ال الف

  قطري 
  ر�ال الف

 قطري 
        

 ٤٢٠٬٥٥٨  ٢٤١٬٦٩٢  ٥٤٬٣٢٠  ١٢٤٬٥٤٦ رأسمال�ة  تعهدات 
 

        ٢٠١٨د�سمبر    ٣١
 ٥٥٤٬٣٠٥  ٢٢٢٬٠٣١  ٧٠٬٠٣٥  ٢٦٢٬٢٣٩ ارت�اطات رأسمال�ة 

        ارت�اطات اإل�جار التشغیلي:
  الحد األدنى ال لمدفوعات اإل�جار

 
       

 ٢٥٬٥٧٦  ٢١٬٢٨٤  ٢٬٤٦٤  ١٬٨٢٨ خالل سنة واحدة 
 ٨٣٬٧٨٩  ٧٠٬٣٥٦  ٥٬٨١٧  ٧٬٦١٦ سنوات  ٥سنة واحدة إلى 

 ١٠٢٬٤١٦  ٨٨٬٣٠٠  ٥٦٤  ١٣٬٥٥٢ سنوات ٥أكثر من 
 ٢١١٬٧٨١  ١٧٩٬٩٤٠  ٨٬٨٤٥  ٢٢٬٩٩٦ 

 

 محتملة ال مطلو�اتال .٢٨

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 االف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
   

 ٦١٬١٧٧ -- ضمانات مال�ة
 ٤٬٢٤٦ ٤٬٢٤٦ ضمانات بنك�ة

 ٦٨٬٩٠٨ ٣٢٬٥٦٩ عتمادخطا�ات إ 
 ٣٠٬٦١٤ ٢٩٬٧٩٠ قضا�ا قانون�ة

 

في  تم التعاقد علیهامن الضمانات وخطا�ات االعتماد المذ�ورة أعاله، والتي جوهر�ة ال تتوقع المجموعة أن تنشأ مطلو�ات 
ملیون ر�ال قطري). تمثل القضا�ا القانون�ة أفضل تقدیر  ٣٨٩س�اق األعمال العاد�ة، ف�ما یتجاوز ما تم االعتراف �ه (

 للمطال�ات التي لم یتم اإلقرار بها بناء على التأكید الوارد من محامیي المجموعة.
 

 المشار�ع المشتر�ة: الشر�ة  �ظهر الجدول أدناه تفاصیل عن حصة المجموعة من المطلو�ات المحتملة 
 اإلجمالي  قافكو  قا�كو  ٢٠١٩د�سمبر    ٣١

 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۷۲ 
 

 ١٥٥ ٧٥ ٨٠ ضمانات بنك�ة
 ٤٬٤٥٠ -- ٤٬٤٥٠ عتمادخطا�ات إ 

 ٧٬٥٠٠ ٧٬٥٠٠ -- تبرعات لجامعة قطر  
 ١٢٬١٠٥ ٧٬٥٧٥ ٤٬٥٣٠ 

 
 اإلجمالي  قافكو  قا�كو  ٢٠١٨د�سمبر    ٣١

 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
 ٤٤٥ ٣٦٥ ٨٠ ضمانات بنك�ة

 ١٠٬٧٤٦ ١٥٢ ١٠٬٥٩٤ عتمادخطا�ات إ 
 ٧٬٥٠٠ ٧٬٥٠٠ - تبرعات لجامعة قطر  

 ١٨٬٦٩١ ٨٬٠١٧ ١٠٬٦٧٤ 
 

 المطلو�ات المحتملة (تتمة) .٢٨
 التزامات إعادة تأهیل الموقع

المنشآت الرئ�س�ة التي تتألف منها المجموعة (قطر ستیل وقافكو وقا�كو) هي أطراف في اتفاق�ات عقود إ�جار األرض المبرمة 
، لغرض تجهیز وتشغیل مصانعها في منطقة مس�عید. و�وضح الجدول التالي فترة  الرئ�س�ة  الشر�ة األم مع شر�ة قطر للبترول،  

 اإل�جار للمنشآت الرئ�س�ة للمجموعة:
    انتهاء اإل�جار  بدء اإل�جار  

 ٢٠٣٠ ٢٠٠٥ ق) خ.قطر ستیل (ش.م. 
   قافكو 

 ٢٠٢٩ ٢٠٠٩ ١إ�جار 
 ٢٠٣٢ ٢٠٠٧ ٢إ�جار 
 ٢٠٣٠ ٢٠٠٥ قا�كو

 

 �أن یتم أ�ًا مما یلي : و�موجب اتفاق�ات التأجیر، فإن المؤجر یتمتع �الحق، عند فسخ أو انقضاء فترة اإل�جار

 تحو�ل جم�ع المرافق للمؤجر أو إلى جهة أخرى یرشحها المؤجر مقابل سعر مقبول من قبل المجموعة، أو  •

یلها على األقل إلى الحالة التي تم تسل�مها فیها إلى إزالة جم�ع المرافق وجم�ع الممتلكات األخرى من األرض و�عادة تأه •
 تفاق على غیر ذلك مع المؤجر. المجموعة، إال إذا تم اإلالمجموعة على حساب 

إن تكبد تكال�ف إعادة تأهیل الموقع من قبل المجموعة یتوقف على أي الخ�ارات التي �ستخدمها المؤجر. ومع ذلك، فقد قدرت  
المجموعة �إعادة تأهیل األراضي المؤجرة لحالتها األصل�ة  شر�ات  من الطلبالمجموعة �أن من المرجح للمؤجر أن �ختار عدم 

 المجموعة. لشر�ة عند تسل�مها 
 

   القطاع�ة  تقار�رال .٢٩

منتجاتها وخدماتها. ولتحدید  من خالل وحدات اعمال تجار�ة بناءًا على ، تقار�ر اإلدارة تعمل المجموعة في منطقة الخل�ج. وألغراض 
المجموعة  وحدات األعمال، تعامل المشار�ع المشتر�ة للمجموعة �ما لو تم توحیدها �طر�قة التوحید النسب�ة في الب�انات المال�ة. لدى 

 ثالثة قطاعات ین�غي اإلفصاح عنها �التالي: 

 قطاع البترو��ماو�ات، والذي �قوم �إنتاج و��ع اإلیثلین، والبولي إیثلین، ام تي بي إي، المیثانول ومنتجات بترو��ماو�ة أخرى.  •
 قطاع األسمدة، والذي �قوم �إنتاج و��ع الیور�ا واألمون�ا ومنتجات ثانو�ة أخرى.  •
 الحدید، الذي �قوم �إنتاج و��ع الحبی�ات والقض�ان والقطع الحدید�ة وغیرها.قطاع  •

 

 تمثل معلومات قطاعات البترو��ماو�ات واألسمدة تلك المعلومات الخاصة �المشار�ع المشتر�ة للمجموعة.
 

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۷۲ 
 

 ١٥٥ ٧٥ ٨٠ ضمانات بنك�ة
 ٤٬٤٥٠ -- ٤٬٤٥٠ عتمادخطا�ات إ 

 ٧٬٥٠٠ ٧٬٥٠٠ -- تبرعات لجامعة قطر  
 ١٢٬١٠٥ ٧٬٥٧٥ ٤٬٥٣٠ 

 
 اإلجمالي  قافكو  قا�كو  ٢٠١٨د�سمبر    ٣١

 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
 ٤٤٥ ٣٦٥ ٨٠ ضمانات بنك�ة

 ١٠٬٧٤٦ ١٥٢ ١٠٬٥٩٤ عتمادخطا�ات إ 
 ٧٬٥٠٠ ٧٬٥٠٠ - تبرعات لجامعة قطر  

 ١٨٬٦٩١ ٨٬٠١٧ ١٠٬٦٧٤ 
 

 المطلو�ات المحتملة (تتمة) .٢٨
 التزامات إعادة تأهیل الموقع

المنشآت الرئ�س�ة التي تتألف منها المجموعة (قطر ستیل وقافكو وقا�كو) هي أطراف في اتفاق�ات عقود إ�جار األرض المبرمة 
، لغرض تجهیز وتشغیل مصانعها في منطقة مس�عید. و�وضح الجدول التالي فترة  الرئ�س�ة  الشر�ة األم مع شر�ة قطر للبترول،  

 اإل�جار للمنشآت الرئ�س�ة للمجموعة:
    انتهاء اإل�جار  بدء اإل�جار  

 ٢٠٣٠ ٢٠٠٥ ق) خ.قطر ستیل (ش.م. 
   قافكو 

 ٢٠٢٩ ٢٠٠٩ ١إ�جار 
 ٢٠٣٢ ٢٠٠٧ ٢إ�جار 
 ٢٠٣٠ ٢٠٠٥ قا�كو

 

 �أن یتم أ�ًا مما یلي : و�موجب اتفاق�ات التأجیر، فإن المؤجر یتمتع �الحق، عند فسخ أو انقضاء فترة اإل�جار

 تحو�ل جم�ع المرافق للمؤجر أو إلى جهة أخرى یرشحها المؤجر مقابل سعر مقبول من قبل المجموعة، أو  •

یلها على األقل إلى الحالة التي تم تسل�مها فیها إلى إزالة جم�ع المرافق وجم�ع الممتلكات األخرى من األرض و�عادة تأه •
 تفاق على غیر ذلك مع المؤجر. المجموعة، إال إذا تم اإلالمجموعة على حساب 

إن تكبد تكال�ف إعادة تأهیل الموقع من قبل المجموعة یتوقف على أي الخ�ارات التي �ستخدمها المؤجر. ومع ذلك، فقد قدرت  
المجموعة �إعادة تأهیل األراضي المؤجرة لحالتها األصل�ة  شر�ات  من الطلبالمجموعة �أن من المرجح للمؤجر أن �ختار عدم 

 المجموعة. لشر�ة عند تسل�مها 
 

   القطاع�ة  تقار�رال .٢٩

منتجاتها وخدماتها. ولتحدید  من خالل وحدات اعمال تجار�ة بناءًا على ، تقار�ر اإلدارة تعمل المجموعة في منطقة الخل�ج. وألغراض 
المجموعة  وحدات األعمال، تعامل المشار�ع المشتر�ة للمجموعة �ما لو تم توحیدها �طر�قة التوحید النسب�ة في الب�انات المال�ة. لدى 

 ثالثة قطاعات ین�غي اإلفصاح عنها �التالي: 

 قطاع البترو��ماو�ات، والذي �قوم �إنتاج و��ع اإلیثلین، والبولي إیثلین، ام تي بي إي، المیثانول ومنتجات بترو��ماو�ة أخرى.  •
 قطاع األسمدة، والذي �قوم �إنتاج و��ع الیور�ا واألمون�ا ومنتجات ثانو�ة أخرى.  •
 الحدید، الذي �قوم �إنتاج و��ع الحبی�ات والقض�ان والقطع الحدید�ة وغیرها.قطاع  •

 

 تمثل معلومات قطاعات البترو��ماو�ات واألسمدة تلك المعلومات الخاصة �المشار�ع المشتر�ة للمجموعة.
 

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۷۱ 
 

   تعهداتال .٢٧

 رأسمال�ة تعهدات تكال�ف ال  .أ

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  

في  نها�ة سنه التقر�ر  التكال�ف الرأسمال�ة التقدیر�ة المتعاقد علیها �ما 
   أخذ مخصص لها المالي و لم یتم 

 ١١٣٬٩٦١ ٩٦٬٧٥٨ ومعدات  ممتلكات و األالت 
 

 :المشار�ع المشتر�ة حصة المجموعة في التعهدات  المتكبدة من قبل شر�ات  .ب

 اإلجمالي   قافكو   كفاك   قا�كو  

 ٣١  د�سمبر  ٢٠١٩
  ر�ال الف

  قطري 
  ر�ال الف

  قطري 
  ر�ال الف

  قطري 
  ر�ال الف

 قطري 
        

 ٤٢٠٬٥٥٨  ٢٤١٬٦٩٢  ٥٤٬٣٢٠  ١٢٤٬٥٤٦ رأسمال�ة  تعهدات 
 

        ٢٠١٨د�سمبر    ٣١
 ٥٥٤٬٣٠٥  ٢٢٢٬٠٣١  ٧٠٬٠٣٥  ٢٦٢٬٢٣٩ ارت�اطات رأسمال�ة 

        ارت�اطات اإل�جار التشغیلي:
  الحد األدنى ال لمدفوعات اإل�جار

 
       

 ٢٥٬٥٧٦  ٢١٬٢٨٤  ٢٬٤٦٤  ١٬٨٢٨ خالل سنة واحدة 
 ٨٣٬٧٨٩  ٧٠٬٣٥٦  ٥٬٨١٧  ٧٬٦١٦ سنوات  ٥سنة واحدة إلى 

 ١٠٢٬٤١٦  ٨٨٬٣٠٠  ٥٦٤  ١٣٬٥٥٢ سنوات ٥أكثر من 
 ٢١١٬٧٨١  ١٧٩٬٩٤٠  ٨٬٨٤٥  ٢٢٬٩٩٦ 

 

 محتملة ال مطلو�اتال .٢٨

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 االف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
   

 ٦١٬١٧٧ -- ضمانات مال�ة
 ٤٬٢٤٦ ٤٬٢٤٦ ضمانات بنك�ة

 ٦٨٬٩٠٨ ٣٢٬٥٦٩ عتمادخطا�ات إ 
 ٣٠٬٦١٤ ٢٩٬٧٩٠ قضا�ا قانون�ة

 

في  تم التعاقد علیهامن الضمانات وخطا�ات االعتماد المذ�ورة أعاله، والتي جوهر�ة ال تتوقع المجموعة أن تنشأ مطلو�ات 
ملیون ر�ال قطري). تمثل القضا�ا القانون�ة أفضل تقدیر  ٣٨٩س�اق األعمال العاد�ة، ف�ما یتجاوز ما تم االعتراف �ه (

 للمطال�ات التي لم یتم اإلقرار بها بناء على التأكید الوارد من محامیي المجموعة.
 

 المشار�ع المشتر�ة: الشر�ة  �ظهر الجدول أدناه تفاصیل عن حصة المجموعة من المطلو�ات المحتملة 
 اإلجمالي  قافكو  قا�كو  ٢٠١٩د�سمبر    ٣١

 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۷٦ 
 

 (تتمة)  القطاعات تقار�ر        ٢٩
 (تتمة) موجودات القطاعات

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري   

   الموجودات 
   موجودات غیر متداولة 

 ٤٬٨١٩٬٩١٦ ٤٬٨١٩٬٩١٦ استثمار في شر�ة تا�عة ومشار�ع مشتر�ة (�التكلفة) 
 ٤٬٨١٩٬٩١٦ ٤٬٨١٩٬٩١٦ 
   

   موجودات متداولة 
 ١٨٧٬٠٤٩  ٨٥٬٥٤٥ وأرصدة مدینة أخرى مصروفات مدفوعة  مقدما  

 ٦٠١٬٩٩٤ ٣٢٩٬٦٠٠ م�الغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
 ٨٬٥١٩٬٠٩٠ ٨٬٥٩٩٬٤١٩ ودائع ثابتة 

 ٣٦٤٬٠٢٧ ٣٢٤٬٥٨١ موجودات مال�ة �الق�مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة 
 ٦٣٢٬٦٤١ ١٬٣٢٣٬٦٨٦ نقد وش�ه النقد 

 ١٠٬٣٠٤٬٨٠١ ١٠٬٦٦٢٬٨٣١ 
 ١٥٬١٢٤٬٧١٧ ١٥٬٤٨٢٬٧٤٧ إجمالي الموجودات 

   
   مطلو�ات متداولة 

 ٢٥٨٬٣٣٧ ١٩٠٬٢٤٤ مصروفات مستحقة  ذمم دائنة و 
 ٨٬٩٠٥ ٧٬٠٧٧ ألطراف ذات عالقة مطلو�ات الي  

 ٢٦٧٬٢٤٢  ١٩٧٬٣٢١ إجمالي المطلو�ات 
   

   حقوق الملك�ة 
 ٦٬٠٥٠٬٠٠٠ ٦٬٠٥٠٬٠٠٠ رأس المال 

 ٥١٬٨٢٥ ٨٣٬١٤٩ احت�اطي قانوني 
 ٨٬٧٥٥٬٦٥٠ ٩٬١٥٢٬٢٧٧ أر�اح مدورة 

 ١٤٬٨٥٧٬٤٧٥ ١٥٬٢٨٥٬٤٢٦ إجمالي حقوق الملك�ة 
 ١٥٬١٢٤٬٧١٧ ١٥٬٤٨٢٬٧٤٧ إجمالي المطلو�ات وحقوق الملك�ة 

 
 المال�ة  المخاطر إدارة .٣٠

 األهداف والس�اسات   .أ
 

تؤدي أنشطة المجموعة إلى تعرضها لمجموعة من المخاطر المال�ة �ما في ذلك تأثیر أسعار �ر�ات أكسید الحدید وصرف العمالت  
القدرة على التنبؤ �األسواق المال�ة و�هدف  األجنب�ة ومعدالت الفائدة. و�ر�ز برنامج إدارة المخاطر العام للمجموعة على حاالت عدم 

 إلى تقلیل اآلثار السلب�ة المحتملة على األداء المالي للمجموعة.
 

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۷۷ 
 

تشتمل المطلو�ات المال�ة الرئ�س�ة للمجموعة على القروض والذمم الدائنة التجار�ة وم�الغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة ومستحقات  
 معینة.

 
وذمم مدینة تجار�ة  �الق�مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة ةمال�  موجوداتلموجودات المال�ة مثل لدى المجموعة العدید من ا

 وأرصدة بنك�ة وم�الغ مستحقة من أطراف ذات عالقة وقرض من أطراف ذات عالقة وذمم مدینة أخرى. 
 
إن المخاطر الرئ�س�ة الناشئة من أدوات المجموعة المال�ة تتمثل في مخاطر سعر الفائدة ومخاطر صرف العمالت األجنب�ة ومخاطر   

ومخاطر أسعار السلع ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. و�قوم أعضاء مجلس اإلدارة �مراجعة واالتفاق على  حقوق الملك�ة أسعار
  �ل هذه المخاطر والتي نوجزها أدناه.الس�اسات الخاصة �إدارة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (تتمة) المال�ة المخاطر إدارة . ٣٠
 مخاطر السوق  .ب

مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة �التغیرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنب�ة وأسعار الفائدة التي �كون 
أدوات مال�ة. والهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة التعرض لمخاطر  لها تأثیر على إیرادات المجموعة أو ق�مة ما تمتلكها من  

السوق والس�طرة علیها ضمن المؤشرات المقبولة مع تعظ�م العائد. لدى المجموعة مجموعة من المؤشرات المقبولة المبن�ة على 
 ق�مة المخاطر التي �مكن قبولها والتي یتم مراقبتها �صورة منتظمة.

 
 ائدة مخاطر أسعار الف )١
 

 التعرض 
تتمثل مخاطر معدل الفائدة في مخاطر تذبذب الق�مة العادلة أو التدفقات النقد�ة لألداة المال�ة �سبب التغیرات في أسعار الفائدة 

 السوق�ة. تنشأ مخاطر معدل الفائدة الرئ�س�ة على المجموعة من القروض طو�لة األجل ذات المعدالت المتغیرة.
 

المجموعة على مستوى مناسب من القروض ذات المعدل المتغیر �أسعار الفائدة التنافس�ة و�التالي فهي ل�ست عرضة  فظ تح 
�شكل جوهري للتغیرات في أسعار الفائدة السوق�ة ومن ثم تتحمل التعرض لتأثیرات تقل�ات األسعار في المستو�ات السائدة لمعدالت 

 دفقاتها النقد�ة.الفائدة السوق�ة على مر�زها المالي وت 
 

إن تعرض المجموعة للتغیرات في معدالت الفائدة یتمثل �شكل رئ�سي في القروض البنك�ة، والتي تحمل معدالت فائدة متغیرة 
 مرت�طة �إعادة تسو�ة معدالت اللیبور �الدوالر األمر�كي �ل شهر / ستة أشهر.

 
 تم سداد �اقي قروض المجموعة �الكامل خالل السنة. 

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۷۳ 
 

خاذ القرارات حول توز�ع الموارد �قوم العضو المنتدب للمجموعة �مراق�ة نتائج التشغیل لوحداتها التجار�ة �صورة منفصلة لغرض ات 
وتقی�م األداء. یتم تقی�م أداء القطاع بناء على أر�اح أو خسائر التشغیل والتي یتم ق�اسها في جوانب معینة، �ما تم شرحه في 

 الجدول التالي، وذلك �صورة مختلفة عن ر�ح أو خسارة التشغیل في المعلومات المال�ة  الموحدة. 
 

القطاعات یتم تنفیذها على أساس تجاري �حت وتست�عد عند توحید الب�انات المال�ة. و�تم ق�اس اإلیرادات من   إن عمل�ات الب�ع بین 
 .  الر�ح أو الخسارة الموحد األطراف الخارج�ة بنفس الطر�قة �ما في ب�ان  

 ٢٠١٨د�سمبر    ٣١ ٢٠١٩د�سمبر    ٣١ 

 اإلجمالي  
إیرادات ما بین  

 القطاعات 
إیرادات من  

 اإلجمالي  خارجیین عمالء  
إیرادات ما بین  

 القطاعات 
إیرادات من  

 عمالء خارجیین 

 الف ر�ال قطري  
الف ر�ال  

 الف ر�ال قطري  قطري 
الف ر�ال 

 قطري 
الف ر�ال 

 قطري 
الف ر�ال 

 قطري 
       

 ٤٬٣٦١٬١٦٠ -  ٤٬٣٦١٬١٦٠ ٣٬٢٥٧٬٩٧٦ -- ٣٬٢٥٧٬٩٧٦ البترو��ماو�ات 
 ٤٬٦٦١٬٢٣١ -  ٤٬٦٦١٬٢٣١ ٤٬٢٥٧٬٥٩٨ -- ٤٬٢٥٧٬٥٩٨ األسمدة 
 ٥٬٧٩١٬٠١٨ -  ٥٬٧٩١٬٠١٨ ٥٬٠٩٥٬٨٢٣ -- ٥٬٠٩٥٬٨٢٣ الصلب 

إجمالي إیرادات  
 ١٤٬٨١٣٬٤٠٩ -  ١٤٬٨١٣٬٤٠٩ ١٢٬٦١١٬٣٩٧ -- ١٢٬٦١١٬٣٩٧ القطاع 

اإلیرادات من  
استثمارات في مشار�ع  

مشتر�ة محتس�ة  
�استخدام طر�قة  

 ٩٬٠٢٢٬٣٩١ -  ٩٬٠٢٢٬٣٩١ ٧٬٥١٥٬٥٧٤ -- ٧٬٥١٥٬٥٧٤ حقوق الملك�ة 
اإلیرادات وفقا لب�ان  

الر�ح أو الخسارة  
 ٥٬٧٩١٬٠١٨ -  ٥٬٧٩١٬٠١٨ ٥٬٠٩٥٬٨٢٣ -- ٥٬٠٩٥٬٨٢٣ الموحد  

 (تتمة) القطاع�ة  التقار�ر . ٢٩

الصلب، واألس�اخ واللفائف والحدید المختزل م�اشرة والحدید المقولب على تنتج اإلیرادات من العمالء الخارجیین من ب�ع قض�ان  
) والمیثانول االثیلین والبولي ایثیلین MTBEالساخن والمنتجات الفرع�ة وعائدات الشحن والیور�ا واألمون�ا ومیثیل بیوتایل األثیر (

 ومنتجات بترو��ماو�ة أخرى.
 

وهو ملیون ر�ال قطري) من عمیل خارجي واحد،   ١١٬٧٣٤: ٢٠١٨ملیون ر�ال قطري تقر��ا ( ١١٣٬٢٨إیرادات �ق�مة  تنتج
لدولة   ٢٠١٢لسنة    ١١قطر لتسو�ق وتوز�ع الك�ماو�ات والبترو��ماو�ات ش.م.ق.خ. ("منتجات"). ووفقا للمرسوم �القانون    شر�ة

 التوز�ع لجم�ع المنتجات الك�ماو�ة والبترو��ماو�ة.للق�ام �أنشطة التسو�ق و  ٢٠١٢منتجات في العام شر�ة قطر، تم تأس�س 
 
تقع منشآت المجموعة في �ل من قطر ومملكة ال�حر�ن والمملكة العر��ة السعود�ة ودولة اإلمارات العر��ة المتحدة. نتجت   

في اإلمارات العر��ة المتحدة  ٪١٤%)، ونس�ة  ٦٢: ٢٠١٨في قطر ( ٪٨٠بنس�ة  ٢٠١٩إیرادات قطاع الصلب في العام 
 ن الدول، ولم یتم تجزئتها لغرض إعداد تقر�ر عن معلومات القطاع. ) ووزعت النس�ة المت�ق�ة على عدد م٪١٤: ٢٠١٨(
 

 إیرادات القطاعات 

 أر�اح القطاع
،  ٢٠١٨,   ٢٠١٩د�سمبر    ٣١�عرض الجدول التالي معلومات حول األر�اح الخاصة �القطاعات التشغیل�ة للمجموعة للفترة المنته�ة في  

 على التوالي: 
 اإلجمالي  الصلب  األسمدة  البترو��ماو�ات  

      الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري   ٢٠١٩د�سمبر    ٣١كما في  
 ٢٬١٤١٬٥٣٦ (٣٩٬٢١٩) ٨٧٢٬٤٠٩ ١٬٣٠٨٬٣٤٦ أر�اح القطاع 

 ٧٥٬٣٢٨ ٧٥٬٣٢٨ -- -- حصة من نتائج شر�ات زمیلة 
      ٢٬٢١٦٬٨٦٤ ٣٦٬١٠٩ ٨٧٢٬٤٠٩ ١٬٣٠٨٬٣٤٦ إجمالي ر�ح القطاع 

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٦۹ 
 

القطاعات یتم تنفیذها على أساس تجاري �حت وتست�عد عند توحید الب�انات المال�ة. و�تم ق�اس اإلیرادات من   إن عمل�ات الب�ع بین 
 .  الر�ح أو الخسارة الموحد األطراف الخارج�ة بنفس الطر�قة �ما في ب�ان  

 ٢٠١٨د�سمبر    ٣١ ٢٠١٩د�سمبر    ٣١ 

 اإلجمالي  
إیرادات ما بین  

 القطاعات 
إیرادات من عمالء  

 اإلجمالي  خارجیین 
إیرادات ما بین  

 القطاعات 
إیرادات من عمالء  

 خارجیین 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  

       
 ٤٬٣٦١٬١٦٠ -  ٤٬٣٦١٬١٦٠ ٣٬٢٥٧٬٩٧٦ -- ٣٬٢٥٧٬٩٧٦ البترو��ماو�ات 

 ٤٬٦٦١٬٢٣١ -  ٤٬٦٦١٬٢٣١ ٤٬٢٥٧٬٥٩٨ -- ٤٬٢٥٧٬٥٩٨ األسمدة 
 ٥٬٧٩١٬٠١٨ -  ٥٬٧٩١٬٠١٨ ٥٬٠٩٥٬٨٢٣ -- ٥٬٠٩٥٬٨٢٣ الصلب 

 ١٤٬٨١٣٬٤٠٩ -  ١٤٬٨١٣٬٤٠٩ ١٢٬٦١١٬٣٩٧ -- ١٢٬٦١١٬٣٩٧ إجمالي إیرادات القطاع 
اإلیرادات من استثمارات  

في مشار�ع مشتر�ة  
محتس�ة �استخدام طر�قة  

 ٩٬٠٢٢٬٣٩١ -  ٩٬٠٢٢٬٣٩١ ٧٬٥١٥٬٥٧٤ -- ٧٬٥١٥٬٥٧٤ حقوق الملك�ة 
اإلیرادات وفقا لب�ان الر�ح  

 ٥٬٧٩١٬٠١٨ -  ٥٬٧٩١٬٠١٨ ٥٬٠٩٥٬٨٢٣ -- ٥٬٠٩٥٬٨٢٣ أو الخسارة الموحد  

 (تتمة) القطاع�ة  التقار�ر . ٢٩

الصلب، واألس�اخ واللفائف والحدید المختزل م�اشرة والحدید المقولب على تنتج اإلیرادات من العمالء الخارجیین من ب�ع قض�ان  
) والمیثانول االثیلین والبولي ایثیلین MTBEالساخن والمنتجات الفرع�ة وعائدات الشحن والیور�ا واألمون�ا ومیثیل بیوتایل األثیر (

 ومنتجات بترو��ماو�ة أخرى.
 

وهو ملیون ر�ال قطري) من عمیل خارجي واحد،   ١١٬٧٣٤: ٢٠١٨ملیون ر�ال قطري تقر��ا ( ١١٣٬٢٨إیرادات �ق�مة  تنتج
لدولة   ٢٠١٢لسنة    ١١قطر لتسو�ق وتوز�ع الك�ماو�ات والبترو��ماو�ات ش.م.ق.خ. ("منتجات"). ووفقا للمرسوم �القانون    شر�ة

 التوز�ع لجم�ع المنتجات الك�ماو�ة والبترو��ماو�ة.للق�ام �أنشطة التسو�ق و  ٢٠١٢منتجات في العام شر�ة قطر، تم تأس�س 
 
تقع منشآت المجموعة في �ل من قطر ومملكة ال�حر�ن والمملكة العر��ة السعود�ة ودولة اإلمارات العر��ة المتحدة. نتجت   

في اإلمارات العر��ة المتحدة  ٪١٤%)، ونس�ة  ٦٢: ٢٠١٨في قطر ( ٪٨٠بنس�ة  ٢٠١٩إیرادات قطاع الصلب في العام 
 ن الدول، ولم یتم تجزئتها لغرض إعداد تقر�ر عن معلومات القطاع. ) ووزعت النس�ة المت�ق�ة على عدد م٪١٤: ٢٠١٨(
 

 إیرادات القطاعات 

 أر�اح القطاع
،  ٢٠١٨,   ٢٠١٩د�سمبر    ٣١�عرض الجدول التالي معلومات حول األر�اح الخاصة �القطاعات التشغیل�ة للمجموعة للفترة المنته�ة في  

 على التوالي: 
 اإلجمالي  الصلب  األسمدة  البترو��ماو�ات  

 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري   ٢٠١٩د�سمبر    ٣١كما في  
     

 ٢٬١٤١٬٥٣٦ (٣٩٬٢١٩) ٨٧٢٬٤٠٩ ١٬٣٠٨٬٣٤٦ أر�اح القطاع 
 ٧٥٬٣٢٨ ٧٥٬٣٢٨ -- -- حصة من نتائج شر�ات زمیلة 

 ٢٬٢١٦٬٨٦٤ ٣٦٬١٠٩ ٨٧٢٬٤٠٩ ١٬٣٠٨٬٣٤٦ إجمالي ر�ح القطاع 
     

     إیرادات غیر موزعة:* 
 ٣٥٣٬٦٥١    إیرادات الفوائد 

 ١٥٬٤٥٥    توز�عات األر�اح إیرادات  
 ٨٬٣٦٤    إیرادات أخرى 

    ٣٧٧٬٤٧٠ 
     مصروفات غیر موزعة:* 

 (٧٬٧٥٠)    أتعاب ومصروفات مجلس اإلدارة 
 (٦٬٩٥٣)    أتعاب قطر للبترول السنو�ة 
 (١٬٨١٨)    رسوم/ تكال�ف بورصة قطر 

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۷۳ 
 

خاذ القرارات حول توز�ع الموارد �قوم العضو المنتدب للمجموعة �مراق�ة نتائج التشغیل لوحداتها التجار�ة �صورة منفصلة لغرض ات 
وتقی�م األداء. یتم تقی�م أداء القطاع بناء على أر�اح أو خسائر التشغیل والتي یتم ق�اسها في جوانب معینة، �ما تم شرحه في 

 الجدول التالي، وذلك �صورة مختلفة عن ر�ح أو خسارة التشغیل في المعلومات المال�ة  الموحدة. 
 

القطاعات یتم تنفیذها على أساس تجاري �حت وتست�عد عند توحید الب�انات المال�ة. و�تم ق�اس اإلیرادات من   إن عمل�ات الب�ع بین 
 .  الر�ح أو الخسارة الموحد األطراف الخارج�ة بنفس الطر�قة �ما في ب�ان  

 ٢٠١٨د�سمبر    ٣١ ٢٠١٩د�سمبر    ٣١ 

 اإلجمالي  
إیرادات ما بین  

 القطاعات 
إیرادات من  

 اإلجمالي  خارجیین عمالء  
إیرادات ما بین  

 القطاعات 
إیرادات من  

 عمالء خارجیین 

 الف ر�ال قطري  
الف ر�ال  

 الف ر�ال قطري  قطري 
الف ر�ال 

 قطري 
الف ر�ال 

 قطري 
الف ر�ال 

 قطري 
       

 ٤٬٣٦١٬١٦٠ -  ٤٬٣٦١٬١٦٠ ٣٬٢٥٧٬٩٧٦ -- ٣٬٢٥٧٬٩٧٦ البترو��ماو�ات 
 ٤٬٦٦١٬٢٣١ -  ٤٬٦٦١٬٢٣١ ٤٬٢٥٧٬٥٩٨ -- ٤٬٢٥٧٬٥٩٨ األسمدة 
 ٥٬٧٩١٬٠١٨ -  ٥٬٧٩١٬٠١٨ ٥٬٠٩٥٬٨٢٣ -- ٥٬٠٩٥٬٨٢٣ الصلب 

إجمالي إیرادات  
 ١٤٬٨١٣٬٤٠٩ -  ١٤٬٨١٣٬٤٠٩ ١٢٬٦١١٬٣٩٧ -- ١٢٬٦١١٬٣٩٧ القطاع 

اإلیرادات من  
استثمارات في مشار�ع  

مشتر�ة محتس�ة  
�استخدام طر�قة  

 ٩٬٠٢٢٬٣٩١ -  ٩٬٠٢٢٬٣٩١ ٧٬٥١٥٬٥٧٤ -- ٧٬٥١٥٬٥٧٤ حقوق الملك�ة 
اإلیرادات وفقا لب�ان  

الر�ح أو الخسارة  
 ٥٬٧٩١٬٠١٨ -  ٥٬٧٩١٬٠١٨ ٥٬٠٩٥٬٨٢٣ -- ٥٬٠٩٥٬٨٢٣ الموحد  

 (تتمة) القطاع�ة  التقار�ر . ٢٩

الصلب، واألس�اخ واللفائف والحدید المختزل م�اشرة والحدید المقولب على تنتج اإلیرادات من العمالء الخارجیین من ب�ع قض�ان  
) والمیثانول االثیلین والبولي ایثیلین MTBEالساخن والمنتجات الفرع�ة وعائدات الشحن والیور�ا واألمون�ا ومیثیل بیوتایل األثیر (

 ومنتجات بترو��ماو�ة أخرى.
 

وهو ملیون ر�ال قطري) من عمیل خارجي واحد،   ١١٬٧٣٤: ٢٠١٨ملیون ر�ال قطري تقر��ا ( ١١٣٬٢٨إیرادات �ق�مة  تنتج
لدولة   ٢٠١٢لسنة    ١١قطر لتسو�ق وتوز�ع الك�ماو�ات والبترو��ماو�ات ش.م.ق.خ. ("منتجات"). ووفقا للمرسوم �القانون    شر�ة

 التوز�ع لجم�ع المنتجات الك�ماو�ة والبترو��ماو�ة.للق�ام �أنشطة التسو�ق و  ٢٠١٢منتجات في العام شر�ة قطر، تم تأس�س 
 
تقع منشآت المجموعة في �ل من قطر ومملكة ال�حر�ن والمملكة العر��ة السعود�ة ودولة اإلمارات العر��ة المتحدة. نتجت   

في اإلمارات العر��ة المتحدة  ٪١٤%)، ونس�ة  ٦٢: ٢٠١٨في قطر ( ٪٨٠بنس�ة  ٢٠١٩إیرادات قطاع الصلب في العام 
 ن الدول، ولم یتم تجزئتها لغرض إعداد تقر�ر عن معلومات القطاع. ) ووزعت النس�ة المت�ق�ة على عدد م٪١٤: ٢٠١٨(
 

 إیرادات القطاعات 

 أر�اح القطاع
،  ٢٠١٨,   ٢٠١٩د�سمبر    ٣١�عرض الجدول التالي معلومات حول األر�اح الخاصة �القطاعات التشغیل�ة للمجموعة للفترة المنته�ة في  

 على التوالي: 
 اإلجمالي  الصلب  األسمدة  البترو��ماو�ات  

      الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري   ٢٠١٩د�سمبر    ٣١كما في  
 ٢٬١٤١٬٥٣٦ (٣٩٬٢١٩) ٨٧٢٬٤٠٩ ١٬٣٠٨٬٣٤٦ أر�اح القطاع 

 ٧٥٬٣٢٨ ٧٥٬٣٢٨ -- -- حصة من نتائج شر�ات زمیلة 
      ٢٬٢١٦٬٨٦٤ ٣٦٬١٠٩ ٨٧٢٬٤٠٩ ١٬٣٠٨٬٣٤٦ إجمالي ر�ح القطاع 

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۷٤ 
 

     إیرادات غیر موزعة:* 
 ٣٥٣٬٦٥١    إیرادات الفوائد 

 ١٥٬٤٥٥    توز�عات األر�اح إیرادات  
 ٨٬٣٦٤    إیرادات أخرى 

    ٣٧٧٬٤٧٠ 
     مصروفات غیر موزعة:* 

 (٧٬٧٥٠)    أتعاب ومصروفات مجلس اإلدارة 
 (٦٬٩٥٣)    أتعاب قطر للبترول السنو�ة 
 (١٬٨١٨)    رسوم/ تكال�ف بورصة قطر 

 (٣٢٠)    إعالنات 
 (٢٬٨٨٠)    مصروفات أخرى 

    (١٩٬٧٢١) 
 ٢٬٥٧٤٬٦١٣    ر�ح السنة 

 

 اإلجمالي  الصلب  األسمدة  البترو��ماو�ات  
      الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري   ٢٠١٨د�سمبر    ٣١كما في  

 ٤٬٦٣٣٬٩٤٤ ٧٥٦٬٠٩٦ ١٬٣٩٤٬١٢٣ ٢٬٤٨٣٬٧٢٥ أر�اح القطاع 
 ٣٢٬٦٤٣ ٣٢٬٦٤٣ -  -  حصة من نتائج شر�ات زمیلة 

 ٤٬٦٦٦٬٥٨٧ ٧٨٨٬٧٣٩ ١٬٣٩٤٬١٢٣ ٢٬٤٨٣٬٧٢٥ إجمالي ر�ح القطاع 
     

     إیرادات غیر موزعة:* 
 ٢٩٤٬٢٥٥    إیرادات الفوائد 

 ٢٦٬٧٥٦    إیرادات توز�عات األر�اح 
 ٦٤٬٦٨٠    إیرادات أخرى 

    ٣٨٥٬٦٩١      
     مصروفات غیر موزعة:* 

 ) ٧٬٧٥٠(     أتعاب ومصروفات مجلس اإلدارة 
 ) ٨٬٩٠٥(     أتعاب قطر للبترول السنو�ة 
 ) ١٬٨١٨(     رسوم/ تكال�ف بورصة قطر 

 ) ٤١٨(     إعالنات 
 ) ٣٬٥٧١(     مصروفات أخرى 

     )٢٢٬٤٦٢ ( 
 ٥٬٠٢٩٬٨١٦    ر�ح السنة 

 (تتمة)  القطاعات تقار�رال .٢٩

 القطاعأر�اح 
 

ومصروفات شر�ة صناعات قطر. وهي ال تشمل توز�عات األر�اح من الشر�ات  اإلیردات و المصار�ق غیر الموزعة و تمثل  *
 ملیون ر�ال قطري) وتوز�عات األر�اح من المشار�ع المشتر�ة �مبلغ ٢٥١: ٢٠١٨ملیون ر�ال قطري ( ٥٠٠التا�عة التي تصل إلى

ملیون ر�ال قطري). یتم توحید الشر�ة التا�عة �الكامل و�تم است�عاد توز�عات    ٤,٦٠٠.٨٠:  ٢٠١٨ملیون ر�ال قطري (   ٣,٢٥٩.٧٧
لمشتر�ة �إستخدام طر�قة حقوق ستثمار في المشار�ع استوى الموحد. یتم المحاس�ة عن اإلاألر�اح المستلمة من الشر�ة التا�عة على الم

 ست�عاده على المستوى الموحد.  الملك�ة و�تم إ
 

 موجودات القطاعات 
على  ٢٠١٨و  ٢٠١٩د�سمبر  ٣١�عرض الجدول التالي موجودات القطاعات ف�ما یتعلق �قطاعات األعمال �المجموعة �ما في 

 التوالي: 
 
 اإلجمالي  الصلب  األسمدة  البترو��ماو�ات  

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۷٥ 
 

 الف ر�ال قطري   الف ر�ال قطري   الف ر�ال قطري   الف ر�ال قطري   موجودات القطاع: 
     

 ٢٧٬٣٠٦٬٩٠٣ ٨٬٤٧٥٬٠٢٥ ١٠٬٧٩٩٬٩٧٢ ٨٬٠٣١٬٩٠٦ ٢٠١٩د�سمبر    ٣١كما في  
 ٢٩٬٠٧١٬٨٢١ ٨٬٨٧٩٬١٨٣ ١١٬٨٠٨٬٩٥٦ ٨٬٣٨٣٬٦٨٢ ٢٠١٨د�سمبر    ٣١كما في  

 . ة المشتر� المشار�ع  الب�انات القطاع�ة أعاله تتعلق فقط �الشر�ات التا�عة وشر�ات  
 

 تسو�ة إجمالي موجودات القطاعات والتي ین�غي اإلفصاح عنها:   
 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 

 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري   
   

 ٢٩٬٠٧١٬٨٢١ ٢٧٬٣٠٦٬٩٠٣ إجمالي الموجودات للقطاعات التي ین�غي اإلفصاح عنها 
 ١٠٬٣٠٤٬٨٠١ ١٠٬٦٦٢٬٨٣١ موجودات أخرى غیر قابلة للتوز�ع** 

 ١٧٬٨٨٥٬٧٠٣ ١٦٬٧٣٢٬٤٦١ حقوق الملك�ة   ع المشتر�ة �إستخدام طر�قة ستثمار في المشار� االعتراف �اإل 
 )٢٠٬١٩٢٬٦٣٨( (١٨٬٨٣١٬٨٧٨) موجودات متعلقة �المشار�ع المشتر�ة 

 ٣٧٬٠٦٩٬٦٨٨ ٣٥٬٨٧٠٬٣١٧ إجمالي الموجودات الموحدة للسنة 

 
ملیون   ٤,٨١٩.٩٢ تا�عة والمشار�ع والمشتر�ة �مبلغستثمار في الشر�ة الست�عاد اإللق �إجمالي موجودات صناعات قطر �إ** تتع

 ملیون ر�ال قطري). ف�ما یلي تفصیل ب�ان المر�ز المالي لصناعات قطر:  ٤,٨١٩.٩٢: ٢٠١٨ر�ال قطري (
 

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۷۲ 
 

 ١٥٥ ٧٥ ٨٠ ضمانات بنك�ة
 ٤٬٤٥٠ -- ٤٬٤٥٠ عتمادخطا�ات إ 

 ٧٬٥٠٠ ٧٬٥٠٠ -- تبرعات لجامعة قطر  
 ١٢٬١٠٥ ٧٬٥٧٥ ٤٬٥٣٠ 

 
 اإلجمالي  قافكو  قا�كو  ٢٠١٨د�سمبر    ٣١

 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  
 ٤٤٥ ٣٦٥ ٨٠ ضمانات بنك�ة

 ١٠٬٧٤٦ ١٥٢ ١٠٬٥٩٤ عتمادخطا�ات إ 
 ٧٬٥٠٠ ٧٬٥٠٠ - تبرعات لجامعة قطر  

 ١٨٬٦٩١ ٨٬٠١٧ ١٠٬٦٧٤ 
 

 المطلو�ات المحتملة (تتمة) .٢٨
 التزامات إعادة تأهیل الموقع

المنشآت الرئ�س�ة التي تتألف منها المجموعة (قطر ستیل وقافكو وقا�كو) هي أطراف في اتفاق�ات عقود إ�جار األرض المبرمة 
، لغرض تجهیز وتشغیل مصانعها في منطقة مس�عید. و�وضح الجدول التالي فترة  الرئ�س�ة  الشر�ة األم مع شر�ة قطر للبترول،  

 اإل�جار للمنشآت الرئ�س�ة للمجموعة:
    انتهاء اإل�جار  بدء اإل�جار  

 ٢٠٣٠ ٢٠٠٥ ق) خ.قطر ستیل (ش.م. 
   قافكو 

 ٢٠٢٩ ٢٠٠٩ ١إ�جار 
 ٢٠٣٢ ٢٠٠٧ ٢إ�جار 
 ٢٠٣٠ ٢٠٠٥ قا�كو

 

 �أن یتم أ�ًا مما یلي : و�موجب اتفاق�ات التأجیر، فإن المؤجر یتمتع �الحق، عند فسخ أو انقضاء فترة اإل�جار

 تحو�ل جم�ع المرافق للمؤجر أو إلى جهة أخرى یرشحها المؤجر مقابل سعر مقبول من قبل المجموعة، أو  •

یلها على األقل إلى الحالة التي تم تسل�مها فیها إلى إزالة جم�ع المرافق وجم�ع الممتلكات األخرى من األرض و�عادة تأه •
 تفاق على غیر ذلك مع المؤجر. المجموعة، إال إذا تم اإلالمجموعة على حساب 

إن تكبد تكال�ف إعادة تأهیل الموقع من قبل المجموعة یتوقف على أي الخ�ارات التي �ستخدمها المؤجر. ومع ذلك، فقد قدرت  
المجموعة �إعادة تأهیل األراضي المؤجرة لحالتها األصل�ة  شر�ات  من الطلبالمجموعة �أن من المرجح للمؤجر أن �ختار عدم 

 المجموعة. لشر�ة عند تسل�مها 
 

   القطاع�ة  تقار�رال .٢٩

منتجاتها وخدماتها. ولتحدید  من خالل وحدات اعمال تجار�ة بناءًا على ، تقار�ر اإلدارة تعمل المجموعة في منطقة الخل�ج. وألغراض 
المجموعة  وحدات األعمال، تعامل المشار�ع المشتر�ة للمجموعة �ما لو تم توحیدها �طر�قة التوحید النسب�ة في الب�انات المال�ة. لدى 

 ثالثة قطاعات ین�غي اإلفصاح عنها �التالي: 

 قطاع البترو��ماو�ات، والذي �قوم �إنتاج و��ع اإلیثلین، والبولي إیثلین، ام تي بي إي، المیثانول ومنتجات بترو��ماو�ة أخرى.  •
 قطاع األسمدة، والذي �قوم �إنتاج و��ع الیور�ا واألمون�ا ومنتجات ثانو�ة أخرى.  •
 الحدید، الذي �قوم �إنتاج و��ع الحبی�ات والقض�ان والقطع الحدید�ة وغیرها.قطاع  •

 

 تمثل معلومات قطاعات البترو��ماو�ات واألسمدة تلك المعلومات الخاصة �المشار�ع المشتر�ة للمجموعة.
 

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۷٤ 
 

     إیرادات غیر موزعة:* 
 ٣٥٣٬٦٥١    إیرادات الفوائد 

 ١٥٬٤٥٥    توز�عات األر�اح إیرادات  
 ٨٬٣٦٤    إیرادات أخرى 

    ٣٧٧٬٤٧٠ 
     مصروفات غیر موزعة:* 

 (٧٬٧٥٠)    أتعاب ومصروفات مجلس اإلدارة 
 (٦٬٩٥٣)    أتعاب قطر للبترول السنو�ة 
 (١٬٨١٨)    رسوم/ تكال�ف بورصة قطر 

 (٣٢٠)    إعالنات 
 (٢٬٨٨٠)    مصروفات أخرى 

    (١٩٬٧٢١) 
 ٢٬٥٧٤٬٦١٣    ر�ح السنة 

 

 اإلجمالي  الصلب  األسمدة  البترو��ماو�ات  
      الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري   ٢٠١٨د�سمبر    ٣١كما في  

 ٤٬٦٣٣٬٩٤٤ ٧٥٦٬٠٩٦ ١٬٣٩٤٬١٢٣ ٢٬٤٨٣٬٧٢٥ أر�اح القطاع 
 ٣٢٬٦٤٣ ٣٢٬٦٤٣ -  -  حصة من نتائج شر�ات زمیلة 

 ٤٬٦٦٦٬٥٨٧ ٧٨٨٬٧٣٩ ١٬٣٩٤٬١٢٣ ٢٬٤٨٣٬٧٢٥ إجمالي ر�ح القطاع 
     

     إیرادات غیر موزعة:* 
 ٢٩٤٬٢٥٥    إیرادات الفوائد 

 ٢٦٬٧٥٦    إیرادات توز�عات األر�اح 
 ٦٤٬٦٨٠    إیرادات أخرى 

    ٣٨٥٬٦٩١      
     مصروفات غیر موزعة:* 

 ) ٧٬٧٥٠(     أتعاب ومصروفات مجلس اإلدارة 
 ) ٨٬٩٠٥(     أتعاب قطر للبترول السنو�ة 
 ) ١٬٨١٨(     رسوم/ تكال�ف بورصة قطر 

 ) ٤١٨(     إعالنات 
 ) ٣٬٥٧١(     مصروفات أخرى 

     )٢٢٬٤٦٢ ( 
 ٥٬٠٢٩٬٨١٦    ر�ح السنة 

 (تتمة)  القطاعات تقار�رال .٢٩

 القطاعأر�اح 
 

ومصروفات شر�ة صناعات قطر. وهي ال تشمل توز�عات األر�اح من الشر�ات  اإلیردات و المصار�ق غیر الموزعة و تمثل  *
 ملیون ر�ال قطري) وتوز�عات األر�اح من المشار�ع المشتر�ة �مبلغ ٢٥١: ٢٠١٨ملیون ر�ال قطري ( ٥٠٠التا�عة التي تصل إلى

ملیون ر�ال قطري). یتم توحید الشر�ة التا�عة �الكامل و�تم است�عاد توز�عات    ٤,٦٠٠.٨٠:  ٢٠١٨ملیون ر�ال قطري (   ٣,٢٥٩.٧٧
لمشتر�ة �إستخدام طر�قة حقوق ستثمار في المشار�ع استوى الموحد. یتم المحاس�ة عن اإلاألر�اح المستلمة من الشر�ة التا�عة على الم

 ست�عاده على المستوى الموحد.  الملك�ة و�تم إ
 

 موجودات القطاعات 
على  ٢٠١٨و  ٢٠١٩د�سمبر  ٣١�عرض الجدول التالي موجودات القطاعات ف�ما یتعلق �قطاعات األعمال �المجموعة �ما في 

 التوالي: 
 
 اإلجمالي  الصلب  األسمدة  البترو��ماو�ات  

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۷۷ 
 

تشتمل المطلو�ات المال�ة الرئ�س�ة للمجموعة على القروض والذمم الدائنة التجار�ة وم�الغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة ومستحقات  
 معینة.

 
وذمم مدینة تجار�ة  �الق�مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة ةمال�  موجوداتلموجودات المال�ة مثل لدى المجموعة العدید من ا

 وأرصدة بنك�ة وم�الغ مستحقة من أطراف ذات عالقة وقرض من أطراف ذات عالقة وذمم مدینة أخرى. 
 
إن المخاطر الرئ�س�ة الناشئة من أدوات المجموعة المال�ة تتمثل في مخاطر سعر الفائدة ومخاطر صرف العمالت األجنب�ة ومخاطر   

ومخاطر أسعار السلع ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. و�قوم أعضاء مجلس اإلدارة �مراجعة واالتفاق على  حقوق الملك�ة أسعار
  �ل هذه المخاطر والتي نوجزها أدناه.الس�اسات الخاصة �إدارة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (تتمة) المال�ة المخاطر إدارة . ٣٠
 مخاطر السوق  .ب

مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة �التغیرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنب�ة وأسعار الفائدة التي �كون 
أدوات مال�ة. والهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة التعرض لمخاطر  لها تأثیر على إیرادات المجموعة أو ق�مة ما تمتلكها من  

السوق والس�طرة علیها ضمن المؤشرات المقبولة مع تعظ�م العائد. لدى المجموعة مجموعة من المؤشرات المقبولة المبن�ة على 
 ق�مة المخاطر التي �مكن قبولها والتي یتم مراقبتها �صورة منتظمة.

 
 ائدة مخاطر أسعار الف )١
 

 التعرض 
تتمثل مخاطر معدل الفائدة في مخاطر تذبذب الق�مة العادلة أو التدفقات النقد�ة لألداة المال�ة �سبب التغیرات في أسعار الفائدة 

 السوق�ة. تنشأ مخاطر معدل الفائدة الرئ�س�ة على المجموعة من القروض طو�لة األجل ذات المعدالت المتغیرة.
 

المجموعة على مستوى مناسب من القروض ذات المعدل المتغیر �أسعار الفائدة التنافس�ة و�التالي فهي ل�ست عرضة  فظ تح 
�شكل جوهري للتغیرات في أسعار الفائدة السوق�ة ومن ثم تتحمل التعرض لتأثیرات تقل�ات األسعار في المستو�ات السائدة لمعدالت 

 دفقاتها النقد�ة.الفائدة السوق�ة على مر�زها المالي وت 
 

إن تعرض المجموعة للتغیرات في معدالت الفائدة یتمثل �شكل رئ�سي في القروض البنك�ة، والتي تحمل معدالت فائدة متغیرة 
 مرت�طة �إعادة تسو�ة معدالت اللیبور �الدوالر األمر�كي �ل شهر / ستة أشهر.

 
 تم سداد �اقي قروض المجموعة �الكامل خالل السنة. 

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۷۸ 
 

 
 اس�ة الحس 
 

یوضح الجدول التالي حساس�ة ب�ان الر�ح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل اآلخر للتغیرات المحتملة في أسعار الفائدة �شكل 
 معقول مع �قاء جم�ع المتغیرات األخرى ثابتة.

 
المفترضة في معدالت الفائدة على ر�ح تتمثل حساس�ة ب�ان الر�ح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل اآلخر لتأثیر التغیرات 

. ومن ٢٠١٩د�سمبر  ٣١لمقیدة في المجموعة لسنة واحدة، على أساس المعدل المتغیر للموجودات المال�ة والمطلو�ات المال�ة ا
 المتوقع أن �كون تأثیر االنخفاض في سعر الفائدة مساو�ا ومعاكسا لتأثیر الز�ادة المعروضة.

 
الز�ادة في نقاط   

 اس األس
التأثیر على  

 ٢٠١٩األر�اح 
الز�ادة في نقاط 

 األساس 
التأثیر على  

 ٢٠١٨األر�اح 
 الف ر�ال قطري   الف ر�ال قطري   

 ١٨٬٣٧٨ ٢٥+ ٢٣٬٧٥٦ ٢٥+ ودائع ثابتة
 
 مخاطر صرف العملة  )٢
 

 التعرض
 

المستقبل�ة لألداة المال�ة �سبب التغیرات في  تتمثل مخاطر سعر العملة في مخاطر تذبذب الق�مة العادلة أو التدفقات النقد�ة 
 أسعار صرف العملة األجنب�ة.

 
إن الذمم الدائنة التجار�ة واألخرى، والذمم المدینة التجار�ة واألخرى، والم�الغ المستحقة ألطراف ذات عالقة والم�الغ المستحقة 

ن سعر الر�ـال إومة �شكل رئ�سي �الدوالر األمر�كي.  من أطراف ذات عالقة والقروض التي �جب تسدیدها �العمالت األجنب�ة مق
القطري مثبت مقابل الدوالر األمر�كي، ولذلك ال تمثل األرصدة �الدوالر األمر�كي إحدى مخاطر العمالت األجنب�ة الجوهر�ة 

 على المجموعة.
 
 
 
 
 
 
 

 (تتمة) المال�ة المخاطر إدارة . ٣٠
 مخاطر أسعار حقوق الملك�ة  )٣
 

 التعرض
إن تعرض المجموعة لمخاطر أسعار حقوق الملك�ة ینشأ من االستثمارات التي تحتفظ بها المجموعة وتصّنفها في ب�ان المر�ز 

 ).١٠�موجودات مال�ة �الق�مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة  (إ�ضاح الموحد المالي 
 

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۷۸ 
 

 
 اس�ة الحس 
 

یوضح الجدول التالي حساس�ة ب�ان الر�ح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل اآلخر للتغیرات المحتملة في أسعار الفائدة �شكل 
 معقول مع �قاء جم�ع المتغیرات األخرى ثابتة.

 
المفترضة في معدالت الفائدة على ر�ح تتمثل حساس�ة ب�ان الر�ح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل اآلخر لتأثیر التغیرات 

. ومن ٢٠١٩د�سمبر  ٣١لمقیدة في المجموعة لسنة واحدة، على أساس المعدل المتغیر للموجودات المال�ة والمطلو�ات المال�ة ا
 المتوقع أن �كون تأثیر االنخفاض في سعر الفائدة مساو�ا ومعاكسا لتأثیر الز�ادة المعروضة.

 
الز�ادة في نقاط   

 اس األس
التأثیر على  

 ٢٠١٩األر�اح 
الز�ادة في نقاط 

 األساس 
التأثیر على  

 ٢٠١٨األر�اح 
 الف ر�ال قطري   الف ر�ال قطري   

 ١٨٬٣٧٨ ٢٥+ ٢٣٬٧٥٦ ٢٥+ ودائع ثابتة
 
 مخاطر صرف العملة  )٢
 

 التعرض
 

المستقبل�ة لألداة المال�ة �سبب التغیرات في  تتمثل مخاطر سعر العملة في مخاطر تذبذب الق�مة العادلة أو التدفقات النقد�ة 
 أسعار صرف العملة األجنب�ة.

 
إن الذمم الدائنة التجار�ة واألخرى، والذمم المدینة التجار�ة واألخرى، والم�الغ المستحقة ألطراف ذات عالقة والم�الغ المستحقة 

ن سعر الر�ـال إومة �شكل رئ�سي �الدوالر األمر�كي.  من أطراف ذات عالقة والقروض التي �جب تسدیدها �العمالت األجنب�ة مق
القطري مثبت مقابل الدوالر األمر�كي، ولذلك ال تمثل األرصدة �الدوالر األمر�كي إحدى مخاطر العمالت األجنب�ة الجوهر�ة 

 على المجموعة.
 
 
 
 
 
 
 

 (تتمة) المال�ة المخاطر إدارة . ٣٠
 مخاطر أسعار حقوق الملك�ة  )٣
 

 التعرض
إن تعرض المجموعة لمخاطر أسعار حقوق الملك�ة ینشأ من االستثمارات التي تحتفظ بها المجموعة وتصّنفها في ب�ان المر�ز 

 ).١٠�موجودات مال�ة �الق�مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة  (إ�ضاح الموحد المالي 
 

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۷۹ 
 

قوم بتنو�ع المحفظة الخاصة بها. وتنو�ع ت ك�ة، فإن المجموعة  وإلدارة مخاطر األسعار الناشئة عن االستثمار في أوراق حقوق المل
 المحفظة یتم ط�قا للحدود التي تقرها إدارة المجموعة. 

 
 . القطر�ةیتم تداول غالب�ة استثمارات المجموعة في حقوق الملك�ة علنا و�تم إدراجها في سوق األوراق المال�ة 

 
 الحساس�ة 

التغیرات المتراكمة في الق�مة العادلة للتغیرات المحتملة �شكل معقول في أسعار حقوق الملك�ة،  یوضح الجدول التالي حساس�ة 
مع �قاء جم�ع المتغیرات األخرى ثابتة. إن تأثیر االنخفاض في أسعار حقوق الملك�ة من المتوقع أن �كون مساو�ا ومقابال لتأثیر 

 الز�ادة المعروضة.

 

التغیر في سعر  
حقوق الملك�ة  

٢٠١٩ 

األثر على  ب�ان  
الر�ح أو الخسارة  

٢٠١٩ 

التغیر في سعر  
حقوق الملك�ة  

٢٠١٨ 

األثر على حقوق  
 الملك�ة 

 ٢٠١٨ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  

 +١٨٬٠٢٢ +٪٥ +١٦٬٢٢٩ +٪٥ سوق قطر لألوراق المال�ة 
 

 السلع مخاطر أسعار  )٤
 

 التعرض
تتعرض المجموعة �شكل جوهري لمخاطر أسعار السلع التي تنشأ من شراء واستهالك �م�ات �بیرة من المواد الخام في س�اق  
أنشطتها العاد�ة. ترت�ط أسعار المواد الخام �أحد المؤشرات، والذي �عد متغیرا و�تأثر �فعل عوامل عالم�ة مثل األحداث الس�اس�ة  

 العرض والطلب. قامت اإلدارة بتنفیذ س�اسات و�جراءات لمراق�ة مخاطر أسعار السلع.وأسس 
 

 مخاطر االئتمان 
  

تنشأ مخاطر االئتمان من النقد وش�ه النقد والودائع لدى البنوك والمؤسسات المال�ة عالوة على التعرض االئتماني للعمالء �ما 
 في ذلك الذمم المدینة المستحقة. 

 
 المخاطر إدارة  )١

 
یتم إدارة مخاطر االئتمان على أساس المجموعة. �النس�ة للبنوك والمؤسسات المال�ة، ال �قبل إال األطراف التي لها جدارة من 

 جهات مستقلة. 
 

مستقل،  تصن�ف، یتم استخدام هذه التصن�فات. وخالف ذلك، وفي حالة عدم توفر مستقل للعمالء تصن�فو�ذا �ان هناك 
تقوم إدارة مراق�ة المخاطر بتقی�م جودة االئتمان الخاصة �العمیل، مع مراعاة مر�زه المالي والخبرة السا�قة ضمن عوامل أخرى. 

الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة. و�تم مراق�ة   و�تم تحدید سقف المخاطر الفرد�ة بناء على التصن�ف الداخلي وفقا للحدود
 مدى التزام العمالء �الحدود االئتمان�ة �شكل منتظم من قبل اإلدارة المعن�ة.

 

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۸۰ 
 

ال توجد تر�زات جوهر�ة لمخاطر االئتمان، سواء من خالل التعرض للعمالء األفراد أو قطاعات صناع�ة محددة و/ أو  
 المناطق. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (تتمة) المال�ة المخاطر إدارة . ٣٠
 
 

 التأمین )٢
 

�النس�ة لغالب�ة الذمم المدینة التجار�ة، فإن المجموعة تحصل على تأمین في صورة ضمانات وسندات تعهد وخطا�ات اعتماد والتي 
 تعتبر تحت الطلب في حال أخفق الطرف المقابل في التزامه �موجب أحكام االتفاق�ة.

 
٣(  

 مخاطر االئتمان
 

�مكن تقی�م جودة ائتمان الموجودات المال�ة والتي ل�ست مستحقة وال منخفضة الق�مة �الرجوع إلى التصن�فات االئتمان�ة الخارج�ة  
 (إن وجدت) أو وفقا للمعلومات التار�خ�ة عن نسب تعسر العمالء.

  ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  

ب  لتيض لظ  ب ئكصضفآب د �كف �ئكئ ب  ذ� تئ    ة
   عمالء لهم تصن�ف ائتماني خارجي

أشهر) بدون تار�خ سابق في العجز عن  ٣عمالء حالیون (أقل من  
 ١٠٥٬١٩٠ ١٢٣٬٢٢٢ السداد.

اشهر) ولدیهم حاالت سا�قة من العجز في   ٣عمالء حالیون (أكثر من 
 - -- �الكامل.السداد. تم استرداد جم�ع حاالت العجز في السداد 

 ١٠٥٬١٩٠ ١٢٣٬٢٢٢ 
   

 
) إطار تصن�ف مخاطر االئتمان٤(  
 

 �شتمل إطار تصن�ف مخاطر االئتمان الحالي للمجموعة على الفئات التال�ة
  

أساس االعتراف �خسائر االئتمان 
 المتوقعة

 فئات   الوصف  

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۸۱ 
 

على ١٢خسائر اإلئتمان�ة المتوقعة 
 شهر 

لدى الطرف المقابل مخاطر منخفضة  
للتخلف عن السداد ول�س لد�ه أي م�الغ 

 عاملة مستحقة السداد 
 ١٢خسائر اإلئتمان�ة المتوقعة على 

الیوجد انخفاظ في األئتمان-شهر  
یوًما مستحًقا أو حدثت   ٣٠المبلغ أكثر من 

ن منذ ز�ادة �بیرة في مخاطر االئتما
 االعتراف المبدئي

 مشكوك في تحصیله 

 ١٢خسائر اإلئتمان�ة المتوقعة في 
یوجد انخفاظ في األئتمان  -شهر  

یوًما مستحًقا أو توجد   ٩٠المبلغ  أكثر من 
أدلة تشیر إلى أن األصل قد انخفضت  

 ق�مته االئتمان�ة

 متعثر

ناك أدلة تشیر إلى أن المدین في صعو�ة  تم شطب المبلغ
مال�ة شدیدة ول�س لدى الشر�ة أي احتمال 

 واقعي للتعافي

 شطب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (تتمة) المال�ة المخاطر إدارة . ٣٠
 

توضح الجداول أدناه جودة االئتمان للموجودات المال�ة للمجموعة وموجودات العقود وعقود الضمان المالي، و�ذلك تعرض 
تصن�ف مخاطر اإلئتمانالمجموعة األقصى لمخاطر االئتمان حسب درجات   

 

الق�مة  صافي
 الدفتر�ة

مخصص  
 الخسارة 

الق�مة   اجمالي
 الدفتر�ة

الخسائر اإلئتمان�ة 
 ١٢المتوقعة لـ 

شهرًا أو على مدى  
 العمر

التصن�فات 
االئتمان�ة 
 الداخل�ة 

التصن�فات 
االئتمان�ة 
 إ�ضاح الخارج�ة 

د�سمبر    ٣١
٢٠١٩ 

ر�ال قطري الف  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري        
        

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۸۲ 
 

٧٠٤٬٨٨٣ (٥٤٬٠٦٨) ٦٥٠٬٨١٥ 

الخسائر االئتمان�ة 
المتوقعة على مدى 

)١( العمر  -- ١٣ 
 ةذمم مدینة و ارصد

 أخرى 

٨٬٧٥٨٬٤١٩ -- ٨٬٧٥٨٬٤١٩ 

الخسائر االئتمان�ة 
المتوقعة على مدى 

)١( العمر  ودائع ثابت ٦ -- 

١٬٩٥٩٬٥٩٧ -- ١٬٩٥٩٬٥٩٧ 

االئتمان�ة الخسائر 
 ١٢المتوقعة على  

 -- شهر
Aaa, Aa 

and A ٥ 
نقد و ارصدة لدى 

 البنوك
 
 

صافي الق�مة 
 مخصص الخسارة  الدفتر�ة

اجمالي الق�مة  
 الدفتر�ة

الخسائر اإلئتمان�ة 
 ١٢المتوقعة لـ 

شهرًا أو على مدى  
 العمر

التصن�فات 
االئتمان�ة 
 الداخل�ة 

التصن�فات 
االئتمان�ة 
 إ�ضاح الخارج�ة 

د�سمبر    ٣١
٢٠١٨ 

      الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري 

١٬٠٥٧٬٠٦٠ (٥٤٬٠٦٨) ١٬٠٠٢٬٩٩٢ 

الخسائر االئتمان�ة 
المتوقعة على مدى 

)١( العمر  -- ١٣ 
ذمم مدینة و ارصد 

 أخرى 

٨٬٥٨١٬٠٩٠ -- ٨٬٥٨١٬٠٩٠ 

الخسائر االئتمان�ة 
المتوقعة على مدى 

)١( العمر  ودائع ثابت ٦ -- 

٢٬٠٠٧٬٦١٣ -- ٢٬٠٠٧٬٦١٣ 

الخسائر االئتمان�ة 
 ١٢المتوقعة على  

 -- شهر
Aaa, Aa 

and A ٥ 
أرصدة لدى  
 بنوك إونقد

 
تشمل الذمم المدینة التجار�ة والذمم المدینة الذمم التجار�ة المدینة �التكلفة المطفأة ، والمستحقة من أطراف ذات صلة ، وقروض 

والفوائد المستحقة ، والذمم المدینة األخرى للموظفین ،   
 

، قامت المجموعة بتطبیق النهج الم�سط في المع�ار الدولي إلعداد التقار�ر �ستثمارات و�الة�النس�ة للذم المدینة وموجودات العقود و 
المجموعة خسائر اإلتمان المتوقعة لق�اس مخصص الخسارة للخسائر اإلئتمان�ة المتوقعة على مدى العمر. تحدد  ٩المال�ة رقم 

خصصات، تم تقدیرها إستنادًا إلى الخبرة السا�قة لخسارة اإلئتمان إستنادًا إلى حالة استحقاق  على هذه البنود �إستخدام مصفوفة م 
، یتم عرض موجز المدین السا�قة، تم تعدیلها لتعكس الظروف الحال�ة والتقدیرات للظروف اإلقتصاد�ة المستقبل�ة. و�ناءًا على ذلك

 مخاطر االئتمان لهذه الموجودات وفقًا لحالة استحقاقها السا�قة من حیث مصفوفة المخصص. 
 
 
 

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۸۳ 
 

 
 
 
 
 

 (تتمة) المال�ة المخاطر إدارة . ٣٠
 

 مخاطر السیولة  .ج
 

تقتضي اإلدارة الحك�مة لمخاطر السیولة االحتفاظ �أرصدة نقد�ة �اف�ة وأوراق مال�ة قابلة للتداول وتوفر التمو�ل من خالل حجم 
مالئم من التسهیالت االئتمان�ة الملتزم بها لتلب�ة االلتزامات عند استحقاقها والقدرة على إغالق مراكز السوق. في نها�ة الفترة 

مل�ار ر�ال قطري) التي من   ٩٬٧:  ٢٠١٨ر�ال قطري (  �ارمل  ١٠٬٤، تحتفظ المجموعة بودائع تحت الطلب �ق�مة  المشمولة �التقر�ر
المتوقع أن تولد �سهولة التدفقات النقد�ة إلدارة مخاطر السیولة. ونظرًا للطب�عة الحیو�ة لألنشطة األساس�ة، فإن خز�نة المجموعة 

 تحافظ على مرونة التمو�ل من خالل المحافظة على توفیر التمو�ل �موجب وسائل ائتمان�ة ملتزم بها.
 

لتنبؤات المتعلقة �احت�اطي السیولة لدى المجموعة (وهذا �شمل تسهیالت القروض غیر المسحو�ة أدناه) والنقد وتراقب اإلدارة ا
وش�ه النقد على أساس التدفقات النقد�ة المتوقعة. و�تم هذا عادة على المستوى المحلي في شر�ات التشغیل �المجموعة وفقا 

اوت هذه الحدود وفقا للموقع �حیث یتم مراعاة السیولة في السوق الذي تعمل ف�ه للممارسات والحدود التي وضعتها المجموعة. وتتف
المنشأة. و�اإلضافة إلى ذلك، تتضمن س�اسة إدارة السیولة للمجموعة إظهار التدفقات النقد�ة �العمالت الرئ�س�ة والنظر في مستوى 

مر�ز المالي مقابل المتطل�ات التنظ�م�ة الداخل�ة والخارج�ة  األصول السائلة الالزمة لمواجهة ذلك ورصد نسب السیولة في ب�ان ال
 والحفاظ على خطط تمو�ل الدیون.

 
 ترتی�ات التمو�ل )١
 

 حصلت المجموعة على تسهیالت القروض غیر المسحو�ة التال�ة في نها�ة سنة التقر�ر: 
 

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  ذات معدل متغیر 

   
تنتهي خالل سنة واحدة (سحو�ات بنك�ة على المكشوف وتسهیالت  - 

 ٩٨٩٬٠٠٠ ٩٨٩٬٠٠٠ السندات)

قد یتم سحب تسهیالت السحب على المكشوف البنك�ة في أي وقت، �ما �مكن إنهاؤها من قبل البنك دون إشعار. قد یتم سحب  
لمراجعة سنو�ة. و�شرط الخضوع الستمرار�ة التصن�فات تسهیالت قبول السندات غیر المضمونة في أي وقت، و�خضع ذلك 

 االئتمان�ة المقبولة، فإن تسهیالت القروض البنك�ة قد یتم سحبها في أي وقت. 
 

 استحقاق المطلو�ات المال�ة  )٢
 

االستحقاق التعاقدي  �حلل الجدول أدناه المطلو�ات المال�ة للمجموعة إلى مجموعات تقوم على توار�خ االستحقاق بناء على توار�خ 
لجم�ع المطلو�ات المال�ة غیر المشتقة ول�س لدى المجموعة أي مطلو�ات مال�ة مشتقة. تمثل الم�الغ الموضحة �الجدول التدفقات  

شهرًا ق�متها الدفتر�ة، حیث أن تأثیر الخصم غیر  ١٢النقد�ة التعاقد�ة غیر المخصومة. وتساوي الم�الغ التي ُتستحق خالل 
 جوهري.

 

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۸۰ 
 

ال توجد تر�زات جوهر�ة لمخاطر االئتمان، سواء من خالل التعرض للعمالء األفراد أو قطاعات صناع�ة محددة و/ أو  
 المناطق. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (تتمة) المال�ة المخاطر إدارة . ٣٠
 
 

 التأمین )٢
 

�النس�ة لغالب�ة الذمم المدینة التجار�ة، فإن المجموعة تحصل على تأمین في صورة ضمانات وسندات تعهد وخطا�ات اعتماد والتي 
 تعتبر تحت الطلب في حال أخفق الطرف المقابل في التزامه �موجب أحكام االتفاق�ة.

 
٣(  

 مخاطر االئتمان
 

�مكن تقی�م جودة ائتمان الموجودات المال�ة والتي ل�ست مستحقة وال منخفضة الق�مة �الرجوع إلى التصن�فات االئتمان�ة الخارج�ة  
 (إن وجدت) أو وفقا للمعلومات التار�خ�ة عن نسب تعسر العمالء.

  ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  

ب  لتيض لظ  ب ئكصضفآب د �كف �ئكئ ب  ذ� تئ    ة
   عمالء لهم تصن�ف ائتماني خارجي

أشهر) بدون تار�خ سابق في العجز عن  ٣عمالء حالیون (أقل من  
 ١٠٥٬١٩٠ ١٢٣٬٢٢٢ السداد.

اشهر) ولدیهم حاالت سا�قة من العجز في   ٣عمالء حالیون (أكثر من 
 - -- �الكامل.السداد. تم استرداد جم�ع حاالت العجز في السداد 

 ١٠٥٬١٩٠ ١٢٣٬٢٢٢ 
   

 
) إطار تصن�ف مخاطر االئتمان٤(  
 

 �شتمل إطار تصن�ف مخاطر االئتمان الحالي للمجموعة على الفئات التال�ة
  

أساس االعتراف �خسائر االئتمان 
 المتوقعة

 فئات   الوصف  
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۸۱ 
 

على ١٢خسائر اإلئتمان�ة المتوقعة 
 شهر 

لدى الطرف المقابل مخاطر منخفضة  
للتخلف عن السداد ول�س لد�ه أي م�الغ 

 عاملة مستحقة السداد 
 ١٢خسائر اإلئتمان�ة المتوقعة على 

الیوجد انخفاظ في األئتمان-شهر  
یوًما مستحًقا أو حدثت   ٣٠المبلغ أكثر من 

ن منذ ز�ادة �بیرة في مخاطر االئتما
 االعتراف المبدئي

 مشكوك في تحصیله 

 ١٢خسائر اإلئتمان�ة المتوقعة في 
یوجد انخفاظ في األئتمان  -شهر  

یوًما مستحًقا أو توجد   ٩٠المبلغ  أكثر من 
أدلة تشیر إلى أن األصل قد انخفضت  

 ق�مته االئتمان�ة

 متعثر

ناك أدلة تشیر إلى أن المدین في صعو�ة  تم شطب المبلغ
مال�ة شدیدة ول�س لدى الشر�ة أي احتمال 

 واقعي للتعافي

 شطب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (تتمة) المال�ة المخاطر إدارة . ٣٠
 

توضح الجداول أدناه جودة االئتمان للموجودات المال�ة للمجموعة وموجودات العقود وعقود الضمان المالي، و�ذلك تعرض 
تصن�ف مخاطر اإلئتمانالمجموعة األقصى لمخاطر االئتمان حسب درجات   

 

الق�مة  صافي
 الدفتر�ة

مخصص  
 الخسارة 

الق�مة   اجمالي
 الدفتر�ة

الخسائر اإلئتمان�ة 
 ١٢المتوقعة لـ 

شهرًا أو على مدى  
 العمر

التصن�فات 
االئتمان�ة 
 الداخل�ة 

التصن�فات 
االئتمان�ة 
 إ�ضاح الخارج�ة 

د�سمبر    ٣١
٢٠١٩ 

ر�ال قطري الف  الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري        
        

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ايضاحات حول البياتاات  المالية الموحدة 

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

80 
 

ال توجد تركزات جوهرية لمخاطر االئتمان، سواء من خالل التعرض للعمالء األفراد أو قطاعات صناعية محددة و/ أو  
 المناطق. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 )تتمة( المالية المخاطر إدارة .30
 
 

 التأمين (2
 

بالنسبة لغالبية الذمم المدينة التجارية، فإن المجموعة تحصل على تأمين في صورة ضمانات وسندات تعهد وخطابات اعتماد والتي 
 تعتبر تحت الطلب في حال أخفق الطرف المقابل في التزامه بموجب أحكام االتفاقية.

 
3)  

 مخاطر االئتمان
 

يمكن تقييم جودة ائتمان الموجودات المالية والتي ليست مستحقة وال منخفضة القيمة بالرجوع إلى التصنيفات االئتمانية الخارجية  
 )إن وجدت( أو وفقا للمعلومات التاريخية عن نسب تعسر العمالء.

  2019 2018 
 الف ريال قطري  الف ريال قطري  

   تجارية بالتكلفة المطفأة ذمم مدينة 
أشهر( بدون تاريخ سابق في العجز عن  3عمالء حاليون )أقل من     عمالء لهم تصنيف ائتماني خارجي

 105,190 123,222 السداد.
اشهر( ولديهم حاالت سابقة من العجز في   3عمالء حاليون )أكثر من 

 - -- بالكامل.السداد. تم استرداد جميع حاالت العجز في السداد 
 123,222 105,190 
   

 
( إطار تصنيف مخاطر االئتمان4)  
 

 يشتمل إطار تصنيف مخاطر االئتمان الحالي للمجموعة على الفئات التالية
  

أساس االعتراف بخسائر االئتمان 
 المتوقعة

 فئات   الوصف  

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 لموحدة ایضاحات حول البیاتاات  المالیة ا

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۸۹ 
 

، وقروض للموظفین ، والفوائد المستحقة الق�ض ، والذمم عالقةأطراف ذات * الذمم االمدینة والذمم المدینة األخرى هي صافي خسائر االئتمان المتوقعة وتتضمن الذمم المدینة  �التكلفة المطفأة ، والمستحقة من 
 المدینة األخرى.

 
 والمستحقة للجهات ذات االصلة  والضمانات المال�ة والمصروفات المستحقة والمستحقات الحكوم�ة والمستحقات. ** تشمل الذمم االدائنة والذمم الدائنة  

 
 ع تحصیله الحًقا.الحًقا ألن هذا هو المبلغ المتوقاستخدمت اإلدارة األسعار النهائ�ة التي توفرها لق�اس الذمم المدینة المعترف بها مبدئً�ا �السعر المؤقت. لن �خضع المبلغ للتغییرات 

 
  .٣ولم یتم إجراء عمل�ات نقل من و�لى مقای�س الق�مة العادلة من المستوى  ٢والمستوى  ١، لم تكن هناك عمل�ات نقل بین ق�اسات الق�مة العادلة من المستوى  ٢٠١٩خالل السنة المنته�ة في د�سمبر 

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۹۰ 
 

 (تتمة)  المال�ة  لألدوات  العادلة الق�م    ٣١
 تسو�ة المطلو�ات الناتج عن األنشطة التمو�لة  

التغییرات النقد�ة وغیر یوضح الجدول أدناه التغییرات في مطلو�ات المجموعة الناتجة من أنشطة التمو�ل ، �ما في ذلك 
 النقد�ة.

 
ینایر   ١

٢٠١٩ 
التدفقات النقد�ة  

 من التمیول 

الحر�ات الغیر  
نقد�ة (إ�ضاح  

١٠ (  
د�سمبیر    ٣١

٢٠١٩ 

     
     

)٢.١مطلو�ات عقود اإل�جار (إ�ضاح   ٢٠٠٬٨٠٤ (١٨٬١١٥) (٤٤٬١٤٢) ٢٢٦٬٨٣١ 

 
 

ینایر   ١
٢٠١٨ 

التدفقات النقد�ة  
 من التمیول 

الحر�ات الغیر  
نقد�ة (إ�ضاح  

١٠ (  
د�سمبیر    ٣١

٢٠١٨ 

     
     

 -- -- (٢٢٥٬٧٥٨) ٢٢٥٬٧٥٨ القروض

 

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۷۹ 
 

مر�ز المالي مقابل المتطل�ات التنظ�م�ة الداخل�ة والخارج�ة  األصول السائلة الالزمة لمواجهة ذلك ورصد نسب السیولة في ب�ان ال
 والحفاظ على خطط تمو�ل الدیون.

 
 ترتی�ات التمو�ل )١
 

 حصلت المجموعة على تسهیالت القروض غیر المسحو�ة التال�ة في نها�ة سنة التقر�ر: 
 

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري  ذات معدل متغیر

   
 ٩٨٩٬٠٠٠ ٩٨٩٬٠٠٠ تنتهي خالل سنة واحدة (سحو�ات بنك�ة على المكشوف وتسهیالت السندات)  - 

قد یتم سحب تسهیالت السحب على المكشوف البنك�ة في أي وقت، �ما �مكن إنهاؤها من قبل البنك دون إشعار. قد یتم سحب  
لمراجعة سنو�ة. و�شرط الخضوع الستمرار�ة التصن�فات تسهیالت قبول السندات غیر المضمونة في أي وقت، و�خضع ذلك 

 االئتمان�ة المقبولة، فإن تسهیالت القروض البنك�ة قد یتم سحبها في أي وقت. 
 

 استحقاق المطلو�ات المال�ة  )٢
 

االستحقاق التعاقدي  �حلل الجدول أدناه المطلو�ات المال�ة للمجموعة إلى مجموعات تقوم على توار�خ االستحقاق بناء على توار�خ 
لجم�ع المطلو�ات المال�ة غیر المشتقة ول�س لدى المجموعة أي مطلو�ات مال�ة مشتقة. تمثل الم�الغ الموضحة �الجدول التدفقات  

شهرًا ق�متها الدفتر�ة، حیث أن تأثیر الخصم غیر  ١٢النقد�ة التعاقد�ة غیر المخصومة. وتساوي الم�الغ التي ُتستحق خالل 
 جوهري.

 

 شهور  ٦أقل من  توار�خ االستحقاق التعاقد�ة للمطلو�ات المال�ة 
 ١٢ -أشهر  ٦

 شهراً 
-سنة واحدة 

 سنتان
إجمالي التدفقات  
 النقد�ة التعاقد�ة

 الق�مة الدفتر�ة
 لمطلو�ات ل

الف قطري   الف قطري ر�ال  الف قطري ر�ال   ٢٠١٩د�سمبر  ٣١في 
  

 الف قطري ر�ال  الف قطري ر�ال 
      
      

 ٢٠٠٬٨٠٤ ٢٠٠٬٨٠٤ ١٦٧٬٧٧٨ -- ٣٣٬٠٢٦ مطلو�ات عقد اال�جار 
 ٢٨٩٬٨٧١ ٢٨٩٬٨٧١ -- -- ٢٨٩٬٨٧١ ذمم دائنة تجار�ة

 ٢٦٧٬٠٩٧ ٢٦٧٬٠٩٧ -- -- ٢٦٧٬٠٩٧ مصروفات مستحقة 
 ٣٨٩٬٠٠٠ ٣٨٩٬٠٠٠ -- -- ٣٨٩٬٠٠٠ ضمانات مال�ة

 ٢٣٬٦٢٦ ٢٣٬٦٢٦ -- -- ٢٣٬٦٢٦ م�الغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 
 ٣٤٬٢٨٩ ٣٤٬٢٨٩ -- -- ٣٤٬٢٨٩ م�الغ مستحقة للحكومة 

 ٥٤٬٢٦٨ ٥٤٬٢٦٨ -- -- ٥٤٬٢٦٨ ذمم دائنة أخرى 
 ١٬٢٥٨٬٩٥٥ ١٬٢٥٨٬٩٥٥ ١٦٧٬٧٧٨ -- ١٬٠٩١٬١٧٧ 

 
 
 
 (تتمة) المال�ة المخاطر إدارة . ٣٠
 (تتمة)  مخاطر السیولة .ج

 شهور  ٦أقل من  توار�خ االستحقاق التعاقد�ة للمطلو�ات المال�ة
 ١٢ -أشهر  ٦

 شهراً 
-سنة واحدة 

 سنتان
إجمالي التدفقات  
 النقد�ة التعاقد�ة

 الق�مة الدفتر�ة
 للمطلو�ات 

الف قطري  الف قطري ر�ال الف قطري ر�ال  ٢٠١٨د�سمبر  ٣١في 
 

 الف قطري ر�ال الف قطري ر�ال
      

 ٣٠٨٬٩٠٨ ٣٠٨٬٩٠٨ - ٢٬٢٢٨ ٣٠٦٬٦٨٠ ذمم دائنة تجار�ة

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۸٤ 
 

توار�خ االستحقاق التعاقد�ة للمطلو�ات   
 المال�ة 

 ٦أقل من  
 شهور 

  ١٢  -أشهر  ٦
 شهراً 

سنة واحدة 
 سنتان -

إجمالي  
التدفقات  
النقد�ة  
  

 الق�مة الدفتر�ة 
 لمطلو�ات ل

الف قطري   ٢٠١٩د�سمبر    ٣١في 
   

الف قطري   الف قطري ر�ال 
  

الف قطري  
  

الف قطري  
        

      
 ٢٠٠٬٨٠٤ ٢٠٠٬٨٠٤ ١٦٧٬٧٧٨ -- ٣٣٬٠٢٦ مطلو�ات عقد اال�جار 

 ٢٨٩٬٨٧١ ٢٨٩٬٨٧١ -- -- ٢٨٩٬٨٧١ ذمم دائنة تجار�ة
 ٢٦٧٬٠٩٧ ٢٦٧٬٠٩٧ -- -- ٢٦٧٬٠٩٧ مصروفات مستحقة 

 ٣٨٩٬٠٠٠ ٣٨٩٬٠٠٠ -- -- ٣٨٩٬٠٠٠ ضمانات مال�ة
 ٢٣٬٦٢٦ ٢٣٬٦٢٦ -- -- ٢٣٬٦٢٦ م�الغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

 ٣٤٬٢٨٩ ٣٤٬٢٨٩ -- -- ٣٤٬٢٨٩ م�الغ مستحقة للحكومة 
 ٥٤٬٢٦٨ ٥٤٬٢٦٨ -- -- ٥٤٬٢٦٨ ذمم دائنة أخرى 

 ١٬٢٥٨٬٩٥٥ ١٬٢٥٨٬٩٥٥ ١٦٧٬٧٧٨ -- ١٬٠٩١٬١٧٧ 
 
 
 
 (تتمة) المال�ة المخاطر إدارة . ٣٠
 (تتمة)  مخاطر السیولة .ج

توار�خ االستحقاق التعاقد�ة للمطلو�ات  
 المال�ة 

 ٦أقل من  
 شهور 

  ١٢  -أشهر  ٦
 شهراً 

سنة واحدة 
 سنتان -

إجمالي  
التدفقات  
النقد�ة  
  

 الق�مة الدفتر�ة 
 للمطلو�ات 

الف قطري   ٢٠١٨د�سمبر    ٣١في 
  

الف قطري   الف قطري ر�ال
 

الف قطري  
 

الف قطري  
       

 ٣٠٨٬٩٠٨ ٣٠٨٬٩٠٨ -  ٢٬٢٢٨ ٣٠٦٬٦٨٠ ذمم دائنة تجار�ة
 ٢٩٤٬٠٠٨ ٢٩٤٬٠٠٨ -  -  ٢٩٤٬٠٠٨ مصروفات مستحقة 

 ٣٨٩٬٠٠٠ ٣٨٩٬٠٠٠ -  -  ٣٨٩٬٠٠٠ ضمانات مال�ة
 ٤٦٬٩١٤ ٤٦٬٩١٤ -  -  ٤٦٬٩١٤ م�الغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

 ٣٤٬٢٨٩ ٣٤٬٢٨٩ -  -  ٣٤٬٢٨٩ م�الغ مستحقة للحكومة 
 ٥٢٬٢٦٦ ٥٢٬٢٦٦ -  -  ٥٢٬٢٦٦ أخرى ذمم دائنة 

 ١٬١٢٥٬٣٨٥ ١٬١٢٥٬٣٨٥ -  ٢٬٢٢٨ ١٬١٢٣٬١٥٧ 
 

 إدارة رأس المال  .د
 �شتمل رأس المال على حقوق الملك�ة العائدة لحاملي حقوق الملك�ة في الشر�ة األم ناقصا صافي احت�اطي األر�اح غیر المحققة.

 
صح�ة  ومعدالت رأسمال�ةإن الغرض الرئ�سي من إدارة رأس مال المجموعة هو التأكد من حفاظها على تصن�ف ائتماني قوي 

 �حیث تدعم أنشطتها وترفع من الق�مة للمساهمین.
 

تعدیل  تدیر المجموعة ه�كلة رأسمالها وتجري تعدیالت عل�ه، في ضوء المتغیرات في األوضاع االقتصاد�ة. وللحفاظ على أو
ه�كلة رأس المال قد تقوم المجموعة بتعدیل األر�اح المدفوعة للمساهمین أو إرجاع رأس المال للمساهمین أو إصدار حصص 

 .٢٠١٨و ٢٠١٩د�سمبر  ٣١جدیدة. ولم یتم إجراء أي تغییر في األهداف أو الس�اسات أو اإلجراءات خالل السنة المنته�ة في 
 

خدام نس�ة الرافعة المال�ة، وهي صافي الدین مقسومًا على إجمالي رأس المال زائدًا صافي الدین. تراقب المجموعة رأسمالها �است 
. تدرج المجموعة ضمن صافي الدین القروض والدیون المحملة ٪٥٠إن س�اسة المجموعة هو أن تحتفظ بنس�ة الرافعة المال�ة دون  

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۸٥ 
 

النقد. یتضمن رأس المال حقوق الملك�ة العائدة لحاملي حقوق الملك�ة في  �الفائدة، وذمم دائنة تجار�ة وأخرى، ناقصًا النقد وش�ه 
 شر�ة صناعات قطر ناقصًا صافي احت�اطي األر�اح غیر المحققة.

 
، لم �كن لدى المجموعة أي مدیون�ة و�التالي لم یتم عرض نس�ة الرافعة المال�ة في هذه الب�انات  ٢٠١٩د�سمبر  ٣١كما في 

 المال�ة الموحدة.  
 

 المال�ة  لألدوات   العادلة الق�م     ٣١ 
 یتم تصن�ف األدوات المال�ة للمجموعة المقاسة �الق�مة العادلة إلى إحدى الفئات الثالث التال�ة:

 
تعتمد الق�مة العادلة لألدوات المال�ة التي یتم تداولها في سوق نشط (مثل األوراق المال�ة المتاحة للب�ع) على أسعار : ١المستوى 

السوق المعلنة في نها�ة فترة التقر�ر. و�عتبر سعر السوق المعلن والمستخدم للموجودات المال�ة المحتفظ بها من قبل المجموعة هو 
 .١دوات مدرجة �المستوى سعر العرض الحالي. وهذه األ

 
: یتم تحدید الق�مة العادلة لألدوات المال�ة التي ال تخضع للتداول في سوق نشطة �استخدام أسالیب التقی�م التي تز�د ٢المستوى  

استخدام ب�انات السوق الملحوظة ألقصى حد واالعتماد على التقدیرات الخاصة �المنشأة �أقل قدر ممكن. وفي حال �انت المدخالت  
 .٢ق�مة العادلة ألحد األدوات ملحوظة، فإن هذه األداة یتم إدراجها �المستوى الجوهر�ة المطلو�ة لل

: إذا لم �عتمد واحد أو أكثر من المدخالت الهامة على ب�انات السوق القابلة للرصد، فإن هذه األداة یتم إدراجها ٣المستوى 
 . ینطبق ذلك أ�ضًا على األوراق المال�ة غیر المدرجة.  ٣�المستوى 

 فات  وفئات األدوات المال�ة وق�مها العادلةالتصن� 

 �ضم الجدول التالي معلومات حول: 
 فئات األدوات المال�ة بناًء على طب�عتها وخصائصها ؛ -
 الق�م الدفتر�ة لألدوات المال�ة ؛ -
 الق�م العادلة لألدوات المال�ة ؛ و  -
مستو�ات التسلسل الهرمي للق�مة العادلة للموجودات المال�ة والخصوم المال�ة التي تم اإلفصاح عنها -
 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 

 لموحدة ایضاحات حول البیاتاات  المالیة ا
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۸٦ 
 

 (تتمة)  المال�ة  لألدوات  العادلة الق�م    ٣١

٢٠١٩د�سمبیر  ٣١ مة المسجلة الق�    دلةالق�مة العا  
 المستوى   المجموعة المطلو�ات المال�ة الموجودات المال�ة  
 

التق�م و طرق 
 األمور الهامة

الق�م�ة 
العادلة من 
األر�اح و 
 تكلفة االطفاء الخسائر

الق�م�ة 
العادلة من 
األر�اح و 

 المجموع ٣ ٢ ١  المجموع التكلفة المطفاء الخسائر
 

 الف ر�ال قطري 
الف ر�ال 
 قطري 

الف ر�ال 
 قطري 

الف ر�ال 
 الف ر�ال قطري  قطري 

الف ر�ال 
  قطري 

الف ر�ال 
 قطري 

الف ر�ال 
 قطري 

الف ر�ال 
 الف ر�ال قطري  قطري 

            
 ٦٥٠٬٨١٥ -- ٦٥٠٬٨١٥ --  ٦٥٠٬٨١٥ -- -- ٦٥٠٬٨١٥ -- �التكلفة مطفأة  ذمم  مدینة وأخرى*

الموجودات المال�ة �الق�مة 
العادلة من لر�ح أو 

 الخسارة

السعر مدرجة  
 في سوق نشط

 
٣٢٠٬٩٩٦ 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
٣٢٠٬٩٩٦ 

  
٣٢٠٬٩٩٦ 

 
-- 

 
-- 

 
٣٢٠٬٩٩٦ 

الموجودات المال�ة �الق�مة 
العادلة من لر�ح أو 

 الخسارة

بناءا على 
مدخالت ال �مكن 

 مالحظتها

 
٣٬٥٨٥ 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
٣٬٥٨٥ 

  
-- 

 
-- 

 
٣٬٥٨٥ 

 
٣٬٥٨٥ 

الذمم المدینة المقاسة 
 �الق�مة العادلة

بنناءا على  
مدخالت ال �مكن 

 مالحظتها

 
٥٢٤٬١٥٣ 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
٥٢٤٬١٥٣ 

  
-- 

 
-- 

 
٥٢٤٬١٥٣ 

 
٥٢٤٬١٥٣ 

النقد واألرصدة لدى  
 البنوك

 ١٬٩٥٩٬٥٩٧ ١٬٩٥٩٬٥٩٧ -- --  ١٬٩٥٩٬٥٩٧ -- -- ١٬٩٥٩٬٥٩٧ -- �التكلفة المطفأة

 ٨٬٧٥٨٬٤١٩ ٨٬٧٥٨٬٤١٩ -- --  ٨٬٧٥٨٬٤١٩ -- -- ٨٬٧٥٨٬٤١٩ -- �التكلفة المطفأة الودائع الثابتة
التزامات عقود طو�لة 

 االجل
 ٢٠٠٬٨٠٤ ٢٠٠٬٨٠٤ -- --  ٢٠٠٬٨٠٤ ٢٠٠٬٨٠٤ -- -- -- �التكلفة المطفأة

 ذمم تجار�ة دائنة  وأخرى 
** 

 ١٬٠٥٨٬١٥١ ١٬٠٥٨٬١٥١ -- --  ١٬٠٥٨٬١٥١ ١٬٠٥٨٬١٥١ -- -- -- �التكلفة المطفأة

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 لموحدة ایضاحات حول البیاتاات  المالیة ا

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۸۸ 
 

٢٠١٨د�سمبیر  ٣١ ة االسم�  ةالق�م   الق�مة العادلة   
 المستوى   المطلو�ات المال�ة  الموجودات المال�ة   

 

طرق التق�م و  
 األمور الهامة

الق�م�ة العادلة من 
 تكلفة االطفاء  األر�اح و الخسائر 

الق�م�ة 
العادلة من 
األر�اح و 

 المجموع ٣ ٢ ١  المجموع التكلفة المطفاء  الخسائر 

 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري 

الف ر�ال 
 قطري 

الف ر�ال 
 قطري 

الف ر�ال 
 قطري 

الف ر�ال 
  قطري 

الف ر�ال 
 قطري 

الف ر�ال 
 قطري 

الف ر�ال 
 قطري 

الف ر�ال 
 قطري 

            
 ١٬٠٠٢٬٩٩٢ -- ١٬٠٠٢٬٩٩٢ --  ١٬٠٠٢٬٩٩٢ -- -- ١٬٠٠٢٬٩٩٢ -- �التكلفة المطفاء  ذمم  مدینة وأخرى*

الموحودات المال�ة �الق�مة  
 العادلة من لر�ح أو الخسارة 

السعر المدرج في  
 سوق نشط 

 
٣٦٠٬٤٤٢ 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
٣٦٤٬٢٠٧ 

  
٣٦٤٬٢٠٧ 

 
-- 

 
-- 

 
٣٦٤٬٢٠٧ 

الموحودات المال�ة �الق�مة  
 العادلة من لر�ح أو الخسارة 

بناءا على مدخالت 
 ال �مكن مالحظتها

 
٣٬٥٨٥ 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
٣٬٥٨٥ 

  
-- 

 
-- 

 
٣٬٥٨٥ 

 
٣٬٥٨٥ 

الذمم المدینة المقاسة �الق�مة  
 العادلة 

بتاءا على  
مدخالت ال �مكن 

 مالحظتها

 
٥٦٧٬٢٨٩ 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
٥٦٧٬٢٨٩ 

  
-- 

 
-- 

 
٥٦٧٬٢٨٩ 

 
٥٦٧٬٢٨٩ 

 ٢٬٠٠٧٬٦١٣ ٢٬٠٠٧٬٦١٣ -- --  ٢٬٠٠٧٬٦١٣ -- -- ٢٬٠٠٧٬٦١٣ -- �التكلفة المطفاء النقد واألرصدة  البنوك
 ٨٬٥٨١٬٠٩٠ ٨٬٥٨١٬٠٩٠ -- --  ٨٬٥٨١٬٠٩٠ -- -- ٨٬٥٨١٬٠٩٠ -- �التكلفة المطفاء الودائع الثابتة

 ١٬١٢٥٬٣٨٥ ١٬١٢٥٬٣٨٥ -- --  ١٬١٢٥٬٣٨٥ ١٬١٢٥٬٣٨٥ -- -- -- �التكلفة المطفاء ** ذمم تجار�ة دائنةأخرى 
            

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 لموحدة ایضاحات حول البیاتاات  المالیة ا

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۸۷ 
 

حقة الق�ض ، خسائر االئتمان المتوقعة وتتضمن الذمم المدینة  �التكلفة المطفأة ، والمستحقة من أطراف ذات صلة ، وقروض للموظفین ، والفوائد المست �عد  صافي �ال* الذمم االمدینة والذمم المدینة األخرى هي 
 والذمم المدینة األخرى.

 فات المستحقة والمستحقات الحكوميالدائنة  والمستحقة للجهات ذات االصلة  والضمانات المال�ة والمصرو ** تشمل الذمم االدائنة والذمم 

 (تتمة)  المال�ة  لألدوات  العادلة الق�م    ٣١

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۸٤ 
 

توار�خ االستحقاق التعاقد�ة للمطلو�ات   
 المال�ة 

 ٦أقل من  
 شهور 

  ١٢  -أشهر  ٦
 شهراً 

سنة واحدة 
 سنتان -

إجمالي  
التدفقات  
النقد�ة  
  

 الق�مة الدفتر�ة 
 لمطلو�ات ل

الف قطري   ٢٠١٩د�سمبر    ٣١في 
   

الف قطري   الف قطري ر�ال 
  

الف قطري  
  

الف قطري  
        

      
 ٢٠٠٬٨٠٤ ٢٠٠٬٨٠٤ ١٦٧٬٧٧٨ -- ٣٣٬٠٢٦ مطلو�ات عقد اال�جار 

 ٢٨٩٬٨٧١ ٢٨٩٬٨٧١ -- -- ٢٨٩٬٨٧١ ذمم دائنة تجار�ة
 ٢٦٧٬٠٩٧ ٢٦٧٬٠٩٧ -- -- ٢٦٧٬٠٩٧ مصروفات مستحقة 

 ٣٨٩٬٠٠٠ ٣٨٩٬٠٠٠ -- -- ٣٨٩٬٠٠٠ ضمانات مال�ة
 ٢٣٬٦٢٦ ٢٣٬٦٢٦ -- -- ٢٣٬٦٢٦ م�الغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

 ٣٤٬٢٨٩ ٣٤٬٢٨٩ -- -- ٣٤٬٢٨٩ م�الغ مستحقة للحكومة 
 ٥٤٬٢٦٨ ٥٤٬٢٦٨ -- -- ٥٤٬٢٦٨ ذمم دائنة أخرى 

 ١٬٢٥٨٬٩٥٥ ١٬٢٥٨٬٩٥٥ ١٦٧٬٧٧٨ -- ١٬٠٩١٬١٧٧ 
 
 
 
 (تتمة) المال�ة المخاطر إدارة . ٣٠
 (تتمة)  مخاطر السیولة .ج

توار�خ االستحقاق التعاقد�ة للمطلو�ات  
 المال�ة 

 ٦أقل من  
 شهور 

  ١٢  -أشهر  ٦
 شهراً 

سنة واحدة 
 سنتان -

إجمالي  
التدفقات  
النقد�ة  
  

 الق�مة الدفتر�ة 
 للمطلو�ات 

الف قطري   ٢٠١٨د�سمبر    ٣١في 
  

الف قطري   الف قطري ر�ال
 

الف قطري  
 

الف قطري  
       

 ٣٠٨٬٩٠٨ ٣٠٨٬٩٠٨ -  ٢٬٢٢٨ ٣٠٦٬٦٨٠ ذمم دائنة تجار�ة
 ٢٩٤٬٠٠٨ ٢٩٤٬٠٠٨ -  -  ٢٩٤٬٠٠٨ مصروفات مستحقة 

 ٣٨٩٬٠٠٠ ٣٨٩٬٠٠٠ -  -  ٣٨٩٬٠٠٠ ضمانات مال�ة
 ٤٦٬٩١٤ ٤٦٬٩١٤ -  -  ٤٦٬٩١٤ م�الغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

 ٣٤٬٢٨٩ ٣٤٬٢٨٩ -  -  ٣٤٬٢٨٩ م�الغ مستحقة للحكومة 
 ٥٢٬٢٦٦ ٥٢٬٢٦٦ -  -  ٥٢٬٢٦٦ أخرى ذمم دائنة 

 ١٬١٢٥٬٣٨٥ ١٬١٢٥٬٣٨٥ -  ٢٬٢٢٨ ١٬١٢٣٬١٥٧ 
 

 إدارة رأس المال  .د
 �شتمل رأس المال على حقوق الملك�ة العائدة لحاملي حقوق الملك�ة في الشر�ة األم ناقصا صافي احت�اطي األر�اح غیر المحققة.

 
صح�ة  ومعدالت رأسمال�ةإن الغرض الرئ�سي من إدارة رأس مال المجموعة هو التأكد من حفاظها على تصن�ف ائتماني قوي 

 �حیث تدعم أنشطتها وترفع من الق�مة للمساهمین.
 

تعدیل  تدیر المجموعة ه�كلة رأسمالها وتجري تعدیالت عل�ه، في ضوء المتغیرات في األوضاع االقتصاد�ة. وللحفاظ على أو
ه�كلة رأس المال قد تقوم المجموعة بتعدیل األر�اح المدفوعة للمساهمین أو إرجاع رأس المال للمساهمین أو إصدار حصص 

 .٢٠١٨و ٢٠١٩د�سمبر  ٣١جدیدة. ولم یتم إجراء أي تغییر في األهداف أو الس�اسات أو اإلجراءات خالل السنة المنته�ة في 
 

خدام نس�ة الرافعة المال�ة، وهي صافي الدین مقسومًا على إجمالي رأس المال زائدًا صافي الدین. تراقب المجموعة رأسمالها �است 
. تدرج المجموعة ضمن صافي الدین القروض والدیون المحملة ٪٥٠إن س�اسة المجموعة هو أن تحتفظ بنس�ة الرافعة المال�ة دون  

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۷٦ 
 

 (تتمة)  القطاعات تقار�ر        ٢٩
 (تتمة) موجودات القطاعات

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري   

   الموجودات 
   موجودات غیر متداولة 

 ٤٬٨١٩٬٩١٦ ٤٬٨١٩٬٩١٦ استثمار في شر�ة تا�عة ومشار�ع مشتر�ة (�التكلفة) 
 ٤٬٨١٩٬٩١٦ ٤٬٨١٩٬٩١٦ 
   

   موجودات متداولة 
 ١٨٧٬٠٤٩  ٨٥٬٥٤٥ وأرصدة مدینة أخرى مصروفات مدفوعة  مقدما  

 ٦٠١٬٩٩٤ ٣٢٩٬٦٠٠ م�الغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
 ٨٬٥١٩٬٠٩٠ ٨٬٥٩٩٬٤١٩ ودائع ثابتة 

 ٣٦٤٬٠٢٧ ٣٢٤٬٥٨١ موجودات مال�ة �الق�مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة 
 ٦٣٢٬٦٤١ ١٬٣٢٣٬٦٨٦ نقد وش�ه النقد 

 ١٠٬٣٠٤٬٨٠١ ١٠٬٦٦٢٬٨٣١ 
 ١٥٬١٢٤٬٧١٧ ١٥٬٤٨٢٬٧٤٧ إجمالي الموجودات 

   
   مطلو�ات متداولة 

 ٢٥٨٬٣٣٧ ١٩٠٬٢٤٤ مصروفات مستحقة  ذمم دائنة و 
 ٨٬٩٠٥ ٧٬٠٧٧ ألطراف ذات عالقة مطلو�ات الي  

 ٢٦٧٬٢٤٢  ١٩٧٬٣٢١ إجمالي المطلو�ات 
   

   حقوق الملك�ة 
 ٦٬٠٥٠٬٠٠٠ ٦٬٠٥٠٬٠٠٠ رأس المال 

 ٥١٬٨٢٥ ٨٣٬١٤٩ احت�اطي قانوني 
 ٨٬٧٥٥٬٦٥٠ ٩٬١٥٢٬٢٧٧ أر�اح مدورة 

 ١٤٬٨٥٧٬٤٧٥ ١٥٬٢٨٥٬٤٢٦ إجمالي حقوق الملك�ة 
 ١٥٬١٢٤٬٧١٧ ١٥٬٤٨٢٬٧٤٧ إجمالي المطلو�ات وحقوق الملك�ة 

 
 المال�ة  المخاطر إدارة .٣٠

 األهداف والس�اسات   .أ
 

تؤدي أنشطة المجموعة إلى تعرضها لمجموعة من المخاطر المال�ة �ما في ذلك تأثیر أسعار �ر�ات أكسید الحدید وصرف العمالت  
القدرة على التنبؤ �األسواق المال�ة و�هدف  األجنب�ة ومعدالت الفائدة. و�ر�ز برنامج إدارة المخاطر العام للمجموعة على حاالت عدم 

 إلى تقلیل اآلثار السلب�ة المحتملة على األداء المالي للمجموعة.
 

 .ق. عصناعات قطر ش.م. شركة 
 ایضاحات حول البیاتاات  المالیة الموحدة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۷٦ 
 

 (تتمة)  القطاعات تقار�ر        ٢٩
 (تتمة) موجودات القطاعات

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 الف ر�ال قطري  الف ر�ال قطري   

   الموجودات 
   موجودات غیر متداولة 

 ٤٬٨١٩٬٩١٦ ٤٬٨١٩٬٩١٦ استثمار في شر�ة تا�عة ومشار�ع مشتر�ة (�التكلفة) 
 ٤٬٨١٩٬٩١٦ ٤٬٨١٩٬٩١٦ 
   

   موجودات متداولة 
 ١٨٧٬٠٤٩  ٨٥٬٥٤٥ وأرصدة مدینة أخرى مصروفات مدفوعة  مقدما  

 ٦٠١٬٩٩٤ ٣٢٩٬٦٠٠ م�الغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
 ٨٬٥١٩٬٠٩٠ ٨٬٥٩٩٬٤١٩ ودائع ثابتة 

 ٣٦٤٬٠٢٧ ٣٢٤٬٥٨١ موجودات مال�ة �الق�مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة 
 ٦٣٢٬٦٤١ ١٬٣٢٣٬٦٨٦ نقد وش�ه النقد 

 ١٠٬٣٠٤٬٨٠١ ١٠٬٦٦٢٬٨٣١ 
 ١٥٬١٢٤٬٧١٧ ١٥٬٤٨٢٬٧٤٧ إجمالي الموجودات 

   
   مطلو�ات متداولة 

 ٢٥٨٬٣٣٧ ١٩٠٬٢٤٤ مصروفات مستحقة  ذمم دائنة و 
 ٨٬٩٠٥ ٧٬٠٧٧ ألطراف ذات عالقة مطلو�ات الي  

 ٢٦٧٬٢٤٢  ١٩٧٬٣٢١ إجمالي المطلو�ات 
   

   حقوق الملك�ة 
 ٦٬٠٥٠٬٠٠٠ ٦٬٠٥٠٬٠٠٠ رأس المال 

 ٥١٬٨٢٥ ٨٣٬١٤٩ احت�اطي قانوني 
 ٨٬٧٥٥٬٦٥٠ ٩٬١٥٢٬٢٧٧ أر�اح مدورة 

 ١٤٬٨٥٧٬٤٧٥ ١٥٬٢٨٥٬٤٢٦ إجمالي حقوق الملك�ة 
 ١٥٬١٢٤٬٧١٧ ١٥٬٤٨٢٬٧٤٧ إجمالي المطلو�ات وحقوق الملك�ة 

 
 المال�ة  المخاطر إدارة .٣٠

 األهداف والس�اسات   .أ
 

تؤدي أنشطة المجموعة إلى تعرضها لمجموعة من المخاطر المال�ة �ما في ذلك تأثیر أسعار �ر�ات أكسید الحدید وصرف العمالت  
القدرة على التنبؤ �األسواق المال�ة و�هدف  األجنب�ة ومعدالت الفائدة. و�ر�ز برنامج إدارة المخاطر العام للمجموعة على حاالت عدم 

 إلى تقلیل اآلثار السلب�ة المحتملة على األداء المالي للمجموعة.
 


