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الفرق
2020ديسمبر 31

(معَدلة)
2021ديسمبر 31

% لاير قطري لاير قطري لاير قطري

الموجودات 
الموجودات غير المتداولة 

6% 28,972 522,394 551,366 ممتلكات ومعدات 

-15% (131,068,450) 900,098,548 769,030,098 ستثمارات عقارية إ

-100% (65,996,712) 65,996,712 -- مشروع قيد التنفيذ

-55% (2,169,515) 3,927,020 1,757,505 حق إستخدام الموجودات

-2% (350,000) 18,705,561 18,355,561 في شركة زميلةإستثمارات

-5% (1,500,000) 29,177,197 27,677,197 إستثمارات وكالة

-3% (32,107,981) 1,134,532,248 مدينةعقود إيجار تمويلي   1,102,424,267

-11% (233,163,686) 2,152,959,680 1,919,795,994

الموجودات المتداولة 

6% 1,930,745 30,177,236 32,107,981 مدينةعقود إيجار تمويلي

277% 26,324,098 9,506,526 ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما     35,830,624

-20% (16,113,276) 79,368,669 أرصدة لدى بنوك إسالمية ونقد 63,255,393

10% 12,141,567 119,052,431 131,193,998

-10% (221,022,119) 2,272,012,111 2,050,989,992 إجمالي الموجودات 

2021ديسمبر31فيكماالموحدالماليالمركزبيان



2021ديسمبر31فيكماالموحدالماليالمركزبيان

الفرق 2020ديسمبر 31

(معَدلة)
2021ديسمبر 31

% لاير قطري لاير قطري لاير قطري

حقوق المساهمين والمطلوبات

حقوق المساهمين 

0% - 1,157,625,000 1,157,625,000 رأس المال

-100% 8,983,416 (8,983,416) -- أسهم خزينة

0% - 58,005,878 58,005,878 إحتياطي قانوني 

-643% (275,442,818) 42,836,137   (232,606,681) أرباح مدورة ( / خسائر متراكمة)

-21% (266,459,402) 1,249,483,599 983,024,197

مطلوبات غير متداولة 

16% 109,916,265 690,083,735 800,000,000 تسهيالت تمويل إسالمية

-100% (2,033,430) 2,033,430 -- مطلوبات عقود إيجار 

-34% (990,782) 2,915,962 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  1,925,180

15% 106,892,053 695,033,127 801,925,180

المطلوبات المتداولة 

130% 85,770,947 66,108,368 151,879,315 تسهيالت تمويل إسالمية 

-41% (1,200,310) 2,914,008 1,713,698 مطلوبات عقود إيجار 

-7% (26,510) 379,248 ضريبة الدخل المستحقة 352,738

-57% (145,998,897) 258,093,761   112,094,864 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

-19% (61,454,770) 327,495,385 266,040,615

4% 45,437,283 1,022,528,512 1,067,965,795 إجمالي المطلوبات

-10% (221,022,119) 2,272,012,111 2,050,989,992 حقوق المساهمين والمطلوباتإجمالي



الموحداآلخرالشاملوالدخلالخسارةأوالربحبيان

الفرق 2020ديسمبر 31 2021ديسمبر 31

% لاير قطري
لاير قطري

لاير قطري

-3% (1,814,643) 72,337,407 70,522,764 إيرادات تمويل

19% 5,185,567 27,549,814 32,735,381 إيرادات إيجار

100% 822,987 -- 822,987 إيرادات من إدارة عقارات 

33% (3,216,472) (9,650,416) (12,866,888) مصاريف تشغيلية

1% 977,439 90,236,805 91,214,244 التشغيلاإليرادات من عمليات

-5529% (202,054,190) 3,654,190 (198,400,000)

ادلةربح من التغير في القيمة الع( / خسارة)صافي 

لإلستثمارات العقارية 

100% (68,300,099) -- (68,300,099) خسارة انخفاض قيمة مشروع قيد التنفيذ

-62% 582,955 (932,955) (350,000) حصة الخسارة من استثمار في شركة زميلة

0% - (1,500,000) (1,500,000) مخصص انخفاض قيمة استثمارات الوكالة

-100% (236,000) 236,000 -- ربح من بيع الممتلكات والمعدات

37% 193,280 516,464 709,744 إيرادات أخرى 

9% (2,029,950) (23,385,863) (25,415,813) مصاريف عمومية وإدارية 

-45% 1,053,923 (2,356,211) (1,302,288) إطفاء حق إستخدام الموجودات 

129% (229,458) (177,464) (406,922) إستهالك

28% (9,764,027) (34,879,900) (44,643,927) تكاليف التمويل 

-891% (279,806,127) 31,411,066 (248,395,061) ربح السنة( / خسارة)

-7% 25,894 (379,248) (353,354) ضريبة الدخل

-902% (279,780,233) 31,031,818 (248,748,415) الربح( / الخسارة)صافي 

-883% (0.24) 0.03 (0.21)





تقييمإعادة

إستثمارات

قارينالعفقطوليسالعقاريةللمحفظةشاملةتقييمبإعادةالشركةقامت

فاضإنخإلىأدىمما،التقاييمصحةمنالتأكدبهدفوذلكالتحفظموضوع

مخصصاتحجزفتم،الشركةأصولفي  %11ـب

:كالتاليهيو،العقاريةاإلستثماراتمقابللايرمليون 272ب



السكنيتاالمجمع

لمدةبعقد "قطرلمؤسسة"مؤجرا  كانالسكنيتاالمجمع

حالوفي،2022عامأغسطسفيتنتهيسنوات 10

الوقتبذلكمقارنةللسوقالراهنالوضعفيتأجيره

تموعليهةالتأجيريالقيمةفيكبيرإنخفاضهنالكفسيكون

لدوليةاالمحاسبةلمعاييروفقا  إنخفاضمخصصإحتساب

حجممن %54يقاربمالايرمليون 148بقيمة

.2021لسنةالمخصصات



لوسيل-المارينامشروع

فإننا،دياتالتحمنالكثيرواجهالذيالمارينابمشروعيتعلقفيما

بنظاممعهمالمبرمالعقدبنود "قطرمؤسسة"معحاليا  نراجع

(BOT) معبليتناسالمشروعنشاطتغييرسبلفيوالبحث

قةومنطعامبشكلالعقاريالسوقفيوالمتغيراتالتطورات

فيتمراراإلسإمكانيةفياليقينلعدمونظرا  ،خاصبشكللوسيل

مشروعللالدفتريةالقيمةبكاملمخصصحجزتمفقدالمشروع

أوجزءفإنالمشروعإطالقوتمإتفاقإلىالتوصلحالوفي

مقابلوالمخصص .إسترجاعهايمكنالمخصصاتهذهكامل

حجممن %26يقاربمليون لاير ما 70المارينامشروع

2021لسنةالمخصصات



عمارات السد



ـــاوريــجلفندق

تجديدهوجلوريالفندقشاملةبصيانةحاليا  الشركةتقوم

تياجاتاحويلبيالسياحيالسوقمتطلباتليواكببالكامل

،2022العالمكأسبطولةخاللوالجمهورقطرزوار

منالثالثالربعنهايةقبلالفندقعلىالعملإنجازوسيتم

روعللمشالحقيقيةالقيمةاظهاربهدفوهللابإذنالعامهذا

 20مةبقيمخصصحجزتمفقدالتجديدفترةخاللخاصة

لسنةالمخصصاتحجممن %7.5يقاربلايرمليون

2021.



ــنالظعـايارض

تغييرتم 2020العامففيالظعاينالرضبالنسبةاما

وسكنيةأرضإلىتجاريةأرضمناألرضإستخدام

اإمالمعنيةالجهاتمعالتفاوضجرىالفترةهذهخالل

أخرىبأرضإستبدالهاأوالتجاريالترخيصإلعادة

فورداتالمستجعلىوسنطلعكم،بتطويرهاللشركةتسمح

جزحتمفقدالقيمةفيإنخفاضاليوتحوطا   .صدورها

حجممن %11يقاربمالايرمليون 30بقيمةمخصص

. 2021لسنةالمخصصات



الشركةإستراتجية

،لايرمليون 500بـالعقاريةالمحفظةتنميةواإلستثماراتتعزيز•

ذاتعقاراتفيلايرمليون 220إستثمارخاللمنبدأتقدو

إستكمالسيتمو 7%بـيقدروبعائدسنواتلعدةثابتدخل

القادمينالعامينخاللالمحفظة

الوحداتيعبخاللمنالعقاريالتطويرنشاطبتفعيلالشركةستبدأ•

2022العامفيسينطلقالمشاريعهذهوأولالسكنية

لسياحياالقطاعفيالنهضةمناإلستفادةإلىالشركةستسعىكذلك•

فيارللزواإلقامةتأمينخاللمنمنهالإلستفادةحاليا  تعملأنهاإذ

إلىوستسعى،عقاراتهاداخل 2022العالمكأسبطولةفترة

منلسوقالتنشيطالحكومةبهاتقدمتالتيالتسهيالتمناإلستفادة

األجانبتملكوالذهبيةاإلقامةوالسياحةدعمخالل



53%
47%

األصول

31-Dec-21 31-Dec-20

2021ديسمبر 31 2020ديسمبر 31

األصول 2,050,989,992 2,272,012,111

48%
52%

األصول المتداولة

31-Dec-21 31-Dec-20

2021ديسمبر 31 2020ديسمبر 31

األصول 
المتداولة

131,193,998 119,052,431

56%

44%

حقوق المساهمين

31-Dec-21 31-Dec-20

2021ديسمبر 31 2020ديسمبر 31

حقوق 
المساهمين

983,024,197 1,246,202,232

46%
54%

المطلوبات الغير متداولة

31-Dec-21 31-Dec-20

2021ديسمبر 31 2020ديسمبر 31

المطلوبات 

الغير متداولة

801,925,180 695,033,127

55%
45%

المطلوبات المتداولة

31-Dec-21 31-Dec-20

2021ديسمبر 31 2020ديسمبر 31

المطلوبات 

المتداولة

266,040,615 327,495,385

53%
47%

حقوق المساهمين والمطلوبات

31-Dec-21 31-Dec-20

2021ديسمبر 31 2020ديسمبر 31

حقوق المساهمين 

والمطلوبات

2,050,989,992 2,272,012,111



49%51%

إجمالي الربح

31-Dec-21 31-Dec-20

2021ديسمبر 31 2020ديسمبر 31

إجمالي الربح 91,214,244 90,736,805

2021ديسمبر 31 2020ديسمبر 31

إجمالي الدخل الشامل 

للفترة

(248,748,415) 31,031,818
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