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الصفحة )الصفحات(   المحتويات        

1 المالية المرحلية المختصرة الموحدةالمعلومات تقرير حول مراجعة 

2 المرحلي  المختصر الموحدالمالي  بيان المركز

3 المرحلي  بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصر الموحد

4 المرحلي  بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحد

5 المرحلي  بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد

21-6 المالية المرحلية المختصرة الموحدة معلوماتإيضاحات حول ال



الموحدة المرحلية  المختصرة    المعلومات المالية مراجعة  حول    تقرير مدقق الحسابات المستقل   

الكرام    ق   .   ع .    م   .   شركة أعمال ش إلى مساهمي  

المقدمة

(يشار اليهم معا  شركاتها التابعة  و .ق. ("الشركة")  ع  ش.م. أعمال  لشركة    ٢٠٢٢ و  يوني   ٣٠المرحلية المرفقة في  الموحدة    المالية المختصرة   معلومات لقد راجعنا ال 
"المجموعة"      تتضمن: والتي    )  ـب

  ٢٠٢٢  يونيو   ٣٠كما في    الموحد بيان المركز المالي المختصر
   ٢٠٢٢  يونيو   ٣٠المنتهية في  ستة أشهر  لفترة ال   الموحد المختصر  اآلخر الدخل الشامل  و الربح أو الخسارة  بيان 
  ٢٠٢٢  يونيو   ٣٠المنتهية في    ستة أشهر لفترة ال   الموحد   المختصر   بيان التغيرات في حقوق المساهمين
   ٢٠٢٢  يونيو   ٣٠المنتهية في  ستة أشهر  لفترة ال   الموحد   المختصر   لتدفقات النقدية  ا بيان  
  المرحلية   الموحدة   مالية المختصرة لمعلومات ال إيضاحات حول ا  

التقارير المالية  "   ٣٤المالية المختصرة الموحدة المرحلية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم    المعلومات إن مجلس إدارة الشركة مسؤول عن إعداد وعرض هذه  
. هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية وفقا للمراجعة التي قمنا بها   عن . إن مسؤوليتنا هي إبداء نتيجة  " المرحلية   

نطاق المراجعة

". للمنشأة"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل    ٢٤١٠تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي إلجراءات المراجعة رقم  
إجراء استفسارات من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات   المرحلية تتضمن مراجعة المعلومات المالية

لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي فإننا التحليلي عن نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً    ة وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة يقل كثيراً 
كافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها خالل أعمال التدقيق. وعليه فإننا ال نبدي رأي ب  يجعلنا على علمالحصول على التأكيد الذي    نستطيع

  قيق.تد

لم يتم   ٢٠٢٢يونيو    ٣٠المرحلية المرفقة كما في  المختصرة  يجعلنا نعتقد أن البيانات المالية    لم يتبادر الى علمنا مامراجعتنا ،    الى  استنادا
  . " التقارير المالية المرحلية "   ٣٤لمعيار المحاسبة الدولي رقم    ، وفقًاالجوهرية  النواحيإعدادها ، من جميع 

تدقيق و  ٢٠٢١يونيو    ٣٠  ولفترة الستة اشهر المنتهية في   في  كما  شركةلل  المرحلية  تمت مراجعة وتدقيق البيانات المالية المختصرة الموحدة
الموحدة   المالية  في  البيانات  في    للسنةو كما  أصدر      ٢٠٢١ديسمبر    ٣١المنتهية  والذي  حسابات آخر،  مدقق  قبل    ١٠بتاريخ    تقاريرمن 

  ، وأبدى استنتاًجا ورأيًا غير معدلين.على التوالي  ٢٠٢٢فبراير  ٢٣و  ٢٠٢١اغسطس 

 جوبال باالسوبرامانيام  ٢٠٢٢يوليو  ٢٧
 كي بي ام جي  الدوحة

  )٢٥١سجل مراقبي الحسابات رقم (دولة قطر 
مراقب حسابات خارجي  ترخيص هيئة قطر للمال :  

  ) ١٢٠١٥٣رقم (

النتيجة 

أمر آخر 





 . ق . ع . م . ش   أعمال   شركة 
 والدخل الشامل االخر المرحلي الموحد المختصر  ارةالخس  أو   لربح بيان ا

 2022يونيو    30للستة أشهر المنتهية في  
 ( ذلك خالف يذكر لم  ما القطرية  بالرياالت  المبالغ  جميع)

 جزءًا من هذه البيانات المالية المختصرة المرحلية.  21إلى  6 من الصفحة ة تشكل اإليضاحات المرفق
2 

 

 يونيو   30لفترة الستة اشهر المنتهية في    
 2021  2022 إيضاحات 
 ( راجعةم)  )مراجعة(  
     

 710,674,894  974,391,269 17 إيرادات 
 (518,229,049)  (744,712,619) 18  تكاليف مباشرة
 192,445,845  229,678,650  اجمالي الربح 

     
     

 97,429  1,859,635  إيرادات أخرى 
 (3,505,260)  (5,044,684)  مصروفات الدعاية والترويج 
 (71,697,342)  ( 77,447,244)  مصروفات عمومية وإدارية 

من الخسائر االئتمانية المتوقعة  (المردودالمخصص/ )
 475,688  ( 1,834,998)   من األصول المالية

 117,816,360  147,211,359  الربح التشغيلي
     

 2,750,480  1,394,184  إيرادات التمويل 
 (11,196,661)  ( 12,374,867)  تمويلتكاليف 

 (8,446,181)  ( 10,980,683)  بالصافي – تكاليف التمويل 
     

 21,684,897  22,309,169 4 حصة نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
 131,055,076  158,539,845  ربح الفترة

 -  -  الدخل الشامل اآلخر 
 131,055,076  158,539,845  الشامل للفترةإجمالي الدخل 

     
 129,487,652  156,433,548  العائد إلى:

 1,567,424  2,106,297  حاملي حقوق الملكية بالشركة
 131,055,076  158,539,845  حقوق الملكية غير المسيطرة

     
العائدة لحاملي  األرباح األساسية والمخففة لكل سهم

     الملكية بالشركة حقوق 
 0.021  0.025 13 )موضحة بالريال القطري لكل سهم( 



 . ق . ع . م . ش   أعمال   شركة 
 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد المختصر

 ( ذلك خالف يذكر لم  ما القطرية  بالرياالت  المبالغ  جميع)

 جزءًا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة.  22إلى   6تشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 
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     منسوبة الى مساهمي الشركة   
حقوق الملكية غير   اإلجمالي  مدورة  أرباح  احتياطي قانوني   رأس المال  

 المسيطرة
 إجمالي 

 حقوق الملكية
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  

            
 7,847,410,792  35,552,780  7,811,858,012  851,173,400  660,684,612  6,300,000,000 )مدققة(  2021يناير  1في 

            
 131,055,076  1,567,424  129,487,652  129,487,652  -  - الفترة ربح

 -  -  -  -  -  - بنود الدخل الشامل األخرى للفترة
 131,055,076  1,567,424  129,487,652  129,487,652  -  - اجمالي الدخل الشامل للفترة

            
المعامالت مع المالك بصفتهم  

            المالك: 
 (252,000,000)  -  (252,000,000)  (252,000,000)  -  - ( 13توزيعات األرباح )إيضاح 

 7,726,465,868  37,120,204  7,689,345,664  728,661,052  660,684,612  6,300,000,000 )مراجعة(  2022يونيو  30في 
            

 7,899,773,091  42,610,405  7,857,162,686  875,091,007  682,071,679  6,300,000,000 )مدققة(  2022يناير  1في 
 158,539,845  2,106,297  156,433,548  156,433,548  -  - ربح الفترة 

 -  -  -  -  -  - بنود الدخل الشامل األخرى للفترة
 158,539,845  2,106,297  156,433,548  156,433,548  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة

 المعامالت مع المالك بصفتهم
            المالك: 

 (315,000,000)  -  (315,000,000)  (315,000,000)  -  - ( 13توزيعات األرباح )إيضاح 
 7,743,312,936  44,716,702  7,698,596,234  716,524,555  682,071,679  6,300,000,000 )مراجعة(  2022يونيو  30في 

 
 



 . ق . ع . م . ش   أعمال   شركة 
 المختصر الموحد المرحلي  بيان التدفقات النقدية

 2022يونيو  30للستة أشهر المنتهية في 
 ( ذلك خالف يذكر لم  ما القطرية  بالرياالت  المبالغ  جميع)

 جزءًا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة.  21إلى   6تشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 
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 يونيو   30المنتهية في   ستة أشهراللفترة    
  2022  2021 
 ( مراجعة)  )مراجعة( اتإيضاح 

     األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية من 
 131,055,076  158,539,845  الفترة  ربح
     

     تعديالت للبنود التالية:
 14,061,702  12,524,245 6 استهالك 

 -  4,800 6 صافي خسارة القيمة العادلة على اإلستثمارات عقارية
 6,139,436  6,403,404 7,1 إطفاء موجودات حق االستخدام 

 (475,688)  1,834,998  خسائر االنخفاض في قيمة األصول المالية السابقة  المردود من
 2,338,706  2,190,801  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

 (21,684,897)  (22,309,169) 4 حصة نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
 125,000  550,697  متقادمة وبطيئة الحركةالبضاعة المخصص 

 10,007,008  11,337,130  تكاليف التمويل
 1,189,653  1,037,737 7,2 مصروف فوائد على مطلوبات اإليجار 

 (2,750,480)  (1,394,184)  إيرادات التمويل 
 140,005,516  170,720,304  ربح تشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل ال
     

     المال العامل:التغيرات في رأس  
 )37,600,607(  5,377,321  التغير في المخزون 

 )132,400,670(  )72,377,994(  تغير في الذمم المدينة التجارية واألخرى ال
 144,167,494  22,608,966  التغير في الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

 143,342,378  255,033,836  التغير في المبالغ المستحقة من وألطراف ذات عالقة

 257,514,111  381,362,433  النقد الناتج من العمليات

 ( 2,168,159)  ( 2,488,065)  مكآفأت نهاية الخدمة المدفوعة  
 ( 11,196,661)  )12,374,867(  تكاليف التمويل المدفوعة 

 244,149,291  366,499,501  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
     

     األنشطة االستثمارية التدفقات النقدية من 
 (10,957,729)  (6,375,141) 6 إضافات لممتلكات ومصانع ومعدات

 (29,970,211)  (21,045,925) 5 إضافات لالستثمارات العقارية
حقوق الملكية بالقيمة العادلة من  استثمارات  استحواذ على

 -  (12,347,288)  الخسارةخالل الربح أو 
توزيعات األرباح المستلمة من الشركات المستثمر فيها بطريقة 

 -  29,895,835  حقوق الملكية
 2,750,480  1,394,184  إيرادات تمويل مستلمة

 (38,177,460)  ( 8,478,335)  الستثماريةانشطة األ  ية المستخدمة فيالنقد التدفقات صافي
     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلّية 
 (66,976,130)  (314,125,349)  سداد القروض 

 -  237,300,052  المتحصالت من القروض  
 ( 6,141,201)  (4,464,571)  االساسية   دفعات اإليجار عناصر

 (252,000,000)  (315,000,000) 13 توزيعات أرباح مدفوعة 
 (325,117,331)  (396,289,868)  النشاط التمويليصافي التدفقات النقدية المستخدمة في 

     
 (119,145,500)  (38,268,702)  في النقد وما في حكمه نقصصافي ال

 288,345,489  146,563,264  النقد وما في حكمه في بداية الفترة 
 169,199,989  108,294,562 8 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 
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 2022 يونيو 30  في   المنتهية أشهر الستة لفترة الموحدة المرحلية  المختصرة الماليـة المعلومات

 المرحلية الموحدة المالية المختصرة معلوماتإيضاحات حول ال
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 واألنشطة الرئيسية الشركة    معلومات عن 1
 

وفقا ألحكام قانون الشييركات التجارية كشييركة   2001يناير   13تم تأسيييس شييركة أعمال ع.م.ع.ق )رالشييركةر أو رالشييركة األمر( في 
. قرر  2007يوليو   12في دولة قطر. في   23245مسيييياهمة خاصيييية ذات مسيييي ولية محدودة )ذ.م.م( بموجا السييييجل التجاري رقم 

  5ر في المسيييياهمون تحويل الشييييركة إلى شييييركة مسيييياهمة قطرية )ع.م.ع.ق( )رالشييييركةر(. وعليه تم إدرا  الشييييركة في بورصيييية قط
 ، الدوحة، قطر.22477. عنوان الشركة المسجل هو ص. ب. 2007ديسمبر  

 
إن الشيركة األم الرئيسيية والمسياهم المسييطر على الشيركة هي شيركة الليصيل القابضية ذ.م.م. والتي تخضيع لسييطرة الشيي   يصيل بن 

 قاسم آل ثاني.
 

الخدمات وإدارة إدارة الصيناعي ، والتجارة والتوزيع ، و  اإلنتا ضيي ، هي األنشيطة الرئيسيية للمجموعة ، والتي لم تتغير منذ العام الما
 وتطويرها. العقارات

 
 تتضمن المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة معلومات عن الشركة وشركاتها التابعة )يشار إليهم جميعًا بي رالمجموعةر(.  

 
لمرحلية الموحدة المختصييرة من قبل ممثلي مجلس إدارة شييركة أعمال ع.م.ع.ق  تمت الموافقة على إصييدار هذه المعلومات المالية ا

 .2022 يوليو  27في 
 

 السياسات المحاسبية الهامة و    أسس اإلعداد 2
 

 االلتزام  بيان   2,1
وفقًا للمعيار المحاسبي   2022يونيو   30تم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  لفترة الستة أشهر المنتهية في 

رالتقارير المالية المرحليةر، وقد تم عرضها بالريال القطري وهو عملة العرض للمجموعة والعملة الوظيلية للشركة  34الدولي 
 وشركاتها التابعة. 

 
 تشمل المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة بالبيانات المالية السنوية الموحدة؛  وال

. إضافة إلى 2021ديسمبر  31ويتعين قراءتها جنبا إلى جنا مع البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
، ليست بالضرورة م شرًا للنتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية 2022يونيو  30ة الستة أشهر المنتهية في ذلك، فإن نتائج فتر 

 . 2022ديسمبر  31المنتهية في 
 

جديدة المتبعة تعتبر السياسات المحاسبية المتبعة متوافقة مع السنة المالية السابقة وفترة التقرير المرحلية الحالية باستثناء المعايير  
 والمعدلة على النحو التالي.

 
 السياسات المحاسبية الهامةالتغييرات في    2,2

 والمتطلبات القادمة 2022جديدة لعام  التعديالت المعايير أو ال
 

  بالتطبيق المبكر ويسيييييمح    2022يناير  1يسيييييري عدد من المعايير والتعديالت الجديدة على المعايير للفترات السييييينوية التي تبدأ بعد 
ي من المعييايير الجييديييدة أو المعييدليية القييادميية في إعييداد هييذه المعلومييات المييالييية المرحلييية المبكر أل  تطبيقال. لم تقم المجموعيية بييلهييا
 الموحدة:ختصرة الم

 المتطلبات الجديدة الفعالة حاليًا
سيييييييياري المفعول للسيييييييينة التي تبدأ  

 2021أبريل   1في 
)تعييديييل على   2021يونيو    30بعييد    19بكوفيييد  امتيييازات اإليجييار ذات الصييييييييييييييليية   •

 (.16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
سيييييييياري المفعول للسيييييييينة التي تبدأ  

 2022يناير   1في 
 (.37تكلفة تنفيذ العقد )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  - لزمةالعقود الم •
 .2020 -  2018الدولية للتقارير المالية معايير  الالتحسينات السنوية على  •
الممتلكات واآلالت والمعدات: العائدات قبل االسيييييييتخدام المقصيييييييود )تعديالت على  •

 (.16معيار المحاسبة الدولي رقم 
الرجوع إلى اإلطيار المفياميمي )تعيديالت على المعييار اليدولي إلعيداد التقيارير المياليية     •
3.) 
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 (تابع)  السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و   2
 )تابع( السياسات المحاسبية الهامةالتغييرات في    2,2

 )تابع(  والمتطلبات القادمة 2022جديدة لعام  التعديالت المعايير أو ال
 

 المتطلبات القادمة  
 1ساري المفعول للسنة التي تبدأ في  

 2023يناير 
المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة )تعديالت على معيار المحاسبة تصنيف   •

 ( 1الدولي 
 عقود التأمين  17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •
الدولي   • المحاسبة  معيار  )تعديالت على  المحاسبية  السياسات  وبيان    1اإلفصاح عن 

 (. 2المالية ممارسة المعايير الدولية إلعداد التقارير 
 (. 8تعريف التقديرات المحاسبية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •
الضرائا الم جلة المتعلقة باألصول والخصوم الناشئة عن معاملة واحدة )تعديالت على   •

 (. 12معيار المحاسبة الدولي 
تاريخ    للتطبيقمتاح    / االختياري 

 السريان مؤجل إلى أجل غير مسمى 
همة في األصول بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك بيع أو المسا  •

 ( 28ومعيار المحاسبة الدولي  10)تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 التقديرات المحاسبية        3
باستخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي إن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة يقتضي أن تقوم اإلدارة 

ت ثر في عملية تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج 
 الفعلّية عن هذه التقديرات.

 

م التي تستخدمها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية وعند إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة، فإن األحكا 
للمجموعة والمصادر األساسية األخرى لتقدير حاالت عدم التأكد هي ذاتها التي تم تطبيقها على البيانات المالية الموحدة للسنة 

 . 2021ديسمبر  31المنتهية في 
 .5ثمارات العقارية للمجموعة مبينة في اإليضاح إن التقديرات الجوهرية المتعلقة بتحديد القيمة العادلة لإلست

 
 الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية      4

 2021ديسمبر  31  2022يونيو   30    
 )مدققة(   )مراجعة(   
     

 595,815,987  647,829,357    الرصيد االفتتاحي لصافي األصول
 89,211,790  44,895,774  ربح الفترة / السنة
 (37,198,420)  (59,791,670)  األرباح الموزعة

 647,829,357  632,933,461  الرصيد الختامي لصافي األصول
 40,493,109  22,309,169  حصة المجموعة في أرباح الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

 288,158,206  280,571,540  حصة المجموعة من صافي األصول الختامية
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  عقاريةالستثمارات  اال 5   
  

 خالل الفترة / السنة: الستثمارات العقارية يما يلي ملخص لحركة ا            
 2021ديسمبر  31  2022يونيو 30    
 )مدققة(   )مراجعة(   
     
 7,118,342,519  7,163,011,939  يناير  1 في

 44,669,420   21,045,925  الفترة / السنةاإلضافات خالل 
 -  -  في القيمة العادلة التغير

 7,163,011,939   7,184,057,864  السنة/  الفترة نهاية في
     

تقع االستثمارات العقارية في دولة قطر. ليس لدى المجموعة قيود على تحقيق استثماراتها العقارية، وال التزامات تعاقدية لشراء 
 .  14االستثمارات العقارية.  تم اإلفصاح عن ارتباطات المصروفات الرأسمالية المستقبلية في اإليضاح 

 

يتم تسجيل االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة، والتي تم تحديدها على أساس التقييم الذي أجرته جهات تقييم مستقلة معتمدة كما  
. تم إجراء التقييمات من قبل جهات تقييم مستقلة ومعتمدة وتحمل م هالت مهنية مناسبة ومعترف بها وخبرة 2022يونيو    30في  

االستثمارات العقارية قيد التقييم. وللتوصل للقيم السوقية التقديرية، استعان خبراء التقييم بمعرفتهم بالسوق   حديثة في مواقع وأنواع
وحكمهم المهني ولم يعتمدوا فقط على المقارنات بالمعامالت السابقة. وفي حال عدم توفر األسعار الحالية في السوق نشط، فإن  

وطريقة تكلفة اإلستبدال المستهلكة مع مدخالت قائمة على معامالت   في السوق  للمقارنة  التقييمات تستند إلى االستثمار القابل
 السوق القابلة للمقارنة على أساس تجاري بحت. 

 

( والمدخالت الهامة 2)المستوى  في السوق  االستثمار القابل للمقارنةيتم قياس االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة باستخدام 
  (. 3)المستوى   مالحظةالقابلة للغير 

طرق ومنهج التقييم  ال تختلف اختالًفا كبيًرا عن   2022يونيو  30ومنهج التقييم في  كطرق االفتراضات الرئيسية المستخدمة في 
 نهاية العام. الذي إتبع في 

 الممتلكات والمنشآت والمعدات  6
 2021ديسمبر  31  2022يونيو 30 
 )مدققة(   )مراجعة(  

    :التكلفة
 561,665,973  560,045,902 الرصيد في بداية الفترة 
 21,955,575  6,375,141 إضافات خالل الفترة 

 (23,575,646)  (18,800) االستبعادات/ الشطا خالل الفترة
 560,045,902  566,402,243 الرصيد في نهاية الفترة 

 
 2021ديسمبر  31  2022يونيو 30 
 )مدققة(   )مراجعة(  

    :االستهالك المتراكم
 286,896,059  291,180,082 الرصيد في بداية الفترة 

 27,242,382  12,524,245 استهالك الفترة
 (22,958,359)  (14,000) االستبعادات/ الشطا خالل الفترة

 291,180,082  303,690,327 الرصيد في نهاية الفترة 
 

    صافي القيمة الدفترية: 
 274,769,914  268,865,820 في بداية الفترة 
 268,865,820  262,711,916 في نهاية الفترة 
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 ريال قطري( في 17,509,101:  2021 ديسمبر  31ريال قطري )   8,136,820تم إدرا  تكلفة االستهالك للفترة بقيمة 
 المباشرة. التكاليف

 ومطلوبات االيجار    االنتفاعموجودات حق        7
 

 موجودات حق االنتفاع      .7,1
 2021ديسمبر  31  2022يونيو 30 
 )مدققة(   )مراجعة(  

    :التكلفة
 73,962,939  79,995,197   الرصيد في بداية الفترة 
 6,032,258    1,035,197 إضافات خالل الفترة 

 79,995,197    81,030,394 الرصيد في نهاية الفترة 
 

    :االستهالك المتراكم
 30,388,549  43,515,442 الرصيد في بداية الفترة 

 13,126,893  6,403,404 استهالك الفترة
 43,515,442  49,918,846 الرصيد في نهاية الفترة 

 
    صافي القيمة الدفترية: 

 43,574,390  36,479,755 في بداية الفترة 
 36,479,755  31,111,548 الفترة في نهاية 

 
 تم اإلفصاح عن تكلفة اإلطفاء للفترة في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر كما يلي:

 
 2021ديسمبر  31  2022يونيو 30 
 )مدققة(   )مراجعة(  
    

 298,074  149,037 تكاليف مباشرة
 12,828,819  6,254,367 مصروفات عمومية وإدارية 

 6,403,404  13,126,893 
 

  مطلوبات االيجار        .7,2
 2021ديسمبر  31  2022يونيو 30 
 )مدققة(   )مراجعة(  

    :التكلفة
 47,149,503  40,082,313 الرصيد في بداية الفترة 

 6,007,354  1,035,197 تعديالت في مطلوبات اإليجار
 (15,579,907)  (5,502,308) المقدمة من المنشأةناقصًا: دفعات اإليجار 

 2,505,363  1,037,737 مصروفات فوائد
 40,082,313  36,652,939 الرصيد في نهاية الفترة 

 
    تصنيف:
 19,286,315  20,380,622 متداولة

 20,795,998  16,272,317 غير متداولة  
 40,082,313  36,652,939 مجموع مطلوبات االيجار 
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 النقد وما في حكمه       8
 2021ديسمبر  31  2022يونيو 30 
 )مدققة(   )مراجعة(  
    

 123,229  395,913 نقد في الصندوق 
 101,001,482  90,335,771 حسابات جارية -نقد لدى البنوك 
 44,107,047  17,298,194 حسابات تحت الطلا -نقد لدى البنوك

 1,331,506  264,684 ودائع البنوك قصيرة األجل 
 2,005,794  2,005,794 ودائع مقيدة تتعلق بخطابات ضمان 

 148,569,058  110,300,356 النقد والحسابات البنكية في بيان المركز المالي 
 (2,005,794)  (2,005,794) ودائع مقيدة تتعلق بخطابات ضمان 

 146,563,264  108,294,562 حكمه في بيان التدفقات النقدية النقد ومافي 
 

 وعة. يتم إيداع الودائع البنكية قصيرة األجل لفترات متفاوتة ما بين يوم واحد وثالثة أشهر، اعتمادا على المتطلبات النقدية الفورية للمجم

 

النقد و  فإن  المختصر،  الموحد  المرحلي  النقدية  التدفقات  بيان  بخطابات   في حكمهما  ألغراض  المرتبطة  المقيدة  الودائع  يتضمن  ال 
 الضمان. 

 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى      9
 

 

 إجمالي المبالغ المحتجزة المدينة كما في فترة التقرير:  يما يلي 
    
 2021ديسمبر  31  2022يونيو 30 
 )مدققة(   )مراجعة(  
    

 13,183,242  12,474,117 الجزء المتداول 
 2,904,207  3,131,152 الجزء غير المتداول

 15,605,269  16,087,449 
 

 االئتمانية المتوقعة على الذمم التجارية المدينة كما يلي: كانت الحركة في الخسائر 
    
 2021ديسمبر  31  2022يونيو 30 
 )مدققة(   )مراجعة(  
    

 68,348,357  73,147,444 يناير  1في 
 6,051,302   1,834,998  التكاليف بالصافي من االستردادات الفترة

 (1,252,215)  (638,203) مبالغ مشطوبة 
 73,147,444  74,344,239 يونيو  30في 
 
 

 2021ديسمبر  31  2022يونيو 30 
 )مدققة(   )مراجعة(  

    
 694,050,241  745,051,823 ذمم مدينة تجارية 

 (73,147,444)   (74,344,239) ناقصا: خسائر االئتمان المتوقعة 
 670,707,584  620,902,797 

 58,634,637  69,256,510 دفعات مقدمة للموردين والمبالغ المدفوعة مقدماً 
 13,183,242  12,474,117 الجزء المتداول -مبالغ محتجزة مدينة 

 28,725,563  39,324,079 ذمم مدينة أخرى 
 791,762,290  721,446,239 
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 المخزون        10
 
 2021ديسمبر  31  2022يونيو 30 

 )مدققة(   )مراجعة(  
    

 160,455,134  150,303,316 بضائع بغرض إعادة البيع
 14,497,212  17,680,415  مواد خام وقطع غيار

 1,317,141  2,612,127 أعمال قيد التنفيذ
 1,531,613  1,531,613 بضائع في الطريق 

 172,127,471  177,801,100 
 (2,784,240)  (3,038,629) قابلة للتحقق ناقصا: تخليض المخزون إلى صافي القيمة ال

 169,088,842  175,016,860 
 

ذمم تجارية وأخرى دائنة     11  
 
 2021ديسمبر  31  2022يونيو 30 

 )مدققة(   )مراجعة(  
    

 262,275,924  263,781,517 ذمم دائنة تجارية 
 56,492,732  61,375,811 دفعات مقدمة من العمالء والمستأجرين

 41,518,684  56,332,629 مصروفات مستحقة الدفع 
 76,136,998  77,543,347  ذمم دائنة أخرى 

 459,033,304  436,424,338 
قروض      12  

 الموحد كما يلي: ختصر في بيان المركز المالي المرحلي المتم عرضها 

 
 . 2021ديسمبر  31و   2022يونيو  30لم يتم ضمان أي قروض كما في  

 
إن رسوم التمويل مستحقة الدفع إلى المقرض عند توقيع اتفاقية القرض الجديدة. وقد تم تسجيلها كتكاليف معاملة إلى حساب القرض 

 د كالتالي : عند السدا
 
 2021ديسمبر  31  2022يونيو 30 

 )مدققة(   )مراجعة(  
    

 5,093,469  3,672,193 الرصيد في بداية الفترة 
 -  600,000 عامخالل ال معترف بها

 (1,421,276)  (2,318,045) المطفأة خالل الفترة / السنة
 1,954,148  3,672,193 

 2021ديسمبر  31  2022يونيو 30 
 )مدققة(   )مراجعة(  
    

 194,231,732  97,218,517 الجزء المتداول 
 285,937,876  306,125,794 الجزء غير المتداول

 403,344,311   480,169,608 
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األرباح األساسية والمخففة لكل سهم      13  
 

للسهم الواحد بقسمة األرباح للفترة والعائدة لمالكي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية يتم احتساب األرباح األساسية 
  المستحقة خالل الفترة.

 
ال توجد أسهم مخففة محتملة مستحقة في أي وقت خالل الفترة وبالتالي فإن األرباح المخففة لكل سهم تعادل األرباح األساسية لكل 

 سهم. 

 
 توزيعات األرباح 

 
% من رأس  5توزيعات أرباح نقدية بنسبة  2022مارس  30اعتمد مجلس اإلدارة خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في 

ريال   0.04 - مليون ريال قطري  252:  2021)  2021ريال قطري للسهم( من ربح  0.05مليون ريال قطري ) 315المال وبقيمة 
  قطري للسهم(.

لتزامات  األ       14  
 

 العقود الخاصة بالنفقات الرأسمالية المستقبلية في تاري  التقرير، ولكن لم يتم االعتراف بها:
 

 2021ديسمبر  31  2022يونيو 30 

 )مدققة(   )مراجعة(  
    

 السنة والتي لم/الفترة  النفقات الرأسمالية التقديرية المعتمدة والمتعاقد عليها في نهاية
  يتم االعتراف بها: 

  
  13,030,068  9,977,169 استثمارات عقارية

 9,977,169  13,030,068  
 

المطلوبات المحتملة       15  
 

 والتي ال يتوقع أن ينشأ عنها أي مطلوبات مادية.كان لدى المجموعة المطلوبات المحتملة التالية  
 

 2021ديسمبر  31  2022يونيو 30 

 )مراجعة(  
 )مدققة(  

    
    

  147,579,194   118,833,479 خطابات الضمان 
 17,781,283   25,793,304 خطابات اعتماد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في لفترة  
 2022  2021 

 )مراجعة(   )مراجعة(   
    

  129,487,652  156,433,548 ربح الفترة العائد لمالكي الشركة )ريال قطري( 
 6,300,000,000  6,300,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم المستحقة خالل الفترة

  0.021  0.025 والمخففة )ريال قطري( ربحية السهم األساسية 
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افصاحات األطراف ذات العالقة       61  
 

تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة العليا للمجموعة والمنشآت التي تخضع للسيطرة  
معامالت من  أو السيطرة المشتركة أو التي تخضع لنفوذ ه الء األطراف بشكل جوهري. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه ال

  قبل إدارة المجموعة.
 

  يما يلي األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر: 
 

 2021ديسمبر  31  2022يونيو 30 
 )مدققة(   )مراجعة(  

    مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  (أ
    

    الشركة األم الرئيسية 
 126,833,231  - الليصل القابضة ذ.م.م. شركة  

    
    منشآت خاضعة لسيطرة الشركة األم الرئيسية 

 6,837,579  7,178,856 شركة الريان لالستثمار السياحي ذ.م.م.
 15,954,404  19,947,594 شركة دروند للتجارة والمقاوالت ذ.م.م .

 54,000  31,404 شركة الفارمان لالستثمار ذ.م.م
 882,899  882,899 شركة العربية للنقل البري ذ.م.م.

 143,155  477,576 مدرسة جلف اإلنجليزية
  16,388,239  11,106,381 أطراف ذات عالقة أخرى 

 39,624,710  40,260,276 
    مشاريع مشتركة وشركة زميلة 

  22,248,111  19,248,841 شركة األنابيا والصبات المتقدمة ذ.م.م. 
 68,306  150,175 شركة إيكو جلف ذ.م.م. 

  66,925   6,760 فريجنز لهياكل الصلا الشرق األوسط ذ.م.م. 
 19,405,776    22,383,342 

 59,030,486   189,476,849  
 
 

   

)تابع(افصاحات األطراف ذات العالقة        61  
  30 حتى للخسارة مخصص أي بتسجيل المجموعة تقم لم وبالتالي جوهري، غير المتوقعة االئتمان مخاطر  نموذ  تطبيق نتيجة إن

 . 2021 يونيو

 2021ديسمبر  31  2022يونيو 30 
 )مدققة(   )مراجعة(  
    مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة (ب
    

    الشركة األم الرئيسية 
 -  82,289,627 شركة الليصل القابضة ذ.م.م. 

    
    منشآت خاضعة لسيطرة الشركة األم الرئيسية 

 784,713  687,949 أنظمة المعلومات المتكاملة ذ.م.م.
 706,442  1,191,146 شركة الجازي لالستثمار العقاري ذ.م.م.

 661,356  667,825 جتكو للتبريد والتكييف  -شركة جتكو ذ.م.م. 
  316,323   316,323 شركة السواري القابضة ذ.م.م. 

 8,387,952  7,860,582 أطراف ذات عالقة أخرى 
 10,723,825  10,856,786 

    مشروع مشترك
 14,161,714  16,456,276 أعمال إي سي إي ذ.م.م. 
 86,329,083  126,465,329 سنيار للصناعات ذ.م.م 

 142,921,605  100,490,797 
 235,935,057  111,347,583 



 . ق . ع . م . ش   أعمال   شركة 
 2022 يونيو 30  في   المنتهية أشهر الستة لفترة الموحدة المرحلية  المختصرة الماليـة المعلومات

 المرحلية الموحدة المالية المختصرة معلوماتإيضاحات حول ال
 ( ذلك خالف يذكر لم  ما القطرية  بالرياالت  المبالغ  جميع)
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)تابع(افصاحات األطراف ذات العالقة        61  
 

 ج( المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
  يما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة:

 
 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 2021  2022 منشآت تحت سيطرة الشركة األم الرئيسية 
 )مراجعة(   )مراجعة(  
    

    :بيع البضائع والخدمات إلى
  1,575,086  2,062,643 الشركة األم الرئيسية 

  10,519,819  14,861,731 منشآت تحت سيطرة الشركة األم الرئيسية 
  3,313,821  297,549 شركة زميلة 

 17,221,923  15,408,726 
    دخل اإليجار من: 

 85,200  85,200 الشركة األم الرئيسية 
 8,563,018  10,381,909 منشآت تحت سيطرة الشركة األم الرئيسية 

 10,467,109  8,648,218 
    شراء السلع والخدمات من: 

 -  175,374,770 شركة زميلة  
 16,237,844  12,072,856 منشآت تحت سيطرة الشركة األم الرئيسية 

 187,447,626  16,237,844 
    مصاريف االيجار: 
  990,330  1,119,363 الشركة األم الرئيسية 

  10,202,385  6,054,262 منشآت تحت سيطرة الشركة األم الرئيسية 
 7,173,625  11,192,715 

    : وخدمات الدعم: رسوم إدارة الشركات 
 5,380,000  11,290,000 الشركة األم الرئيسية 

    
    شراء الممتلكات واآلالت والمعدات: 

 2,113,080  9,853,077 الكيانات التي يسيطر عليها األصل النهائي
    

    رسوم إدارة المشغل:
 4,603,536  5,494,297 مشروع مشترك

 

 
 د( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا اآلخرين

 
 

 يونيو   30 في  المنتهية أشهر الستة لفترة
 2022     2021 
 (مراجعة)  (مراجعة) 
    

 1,707,607  1,496,297 األجل قصيرة منافع
 85,640  70,998 للموظفين  الخدمة نهاية مكافآت
 1,793,247  1,567,295 ( المجموعة أساس على) العليا اإلدارة موظفي مكافآت إجمالي

 
 

المعلومات القطاعية        17  
ألغراض اإلدارة ، تم تنظيم المجموعة في وحدات أعمال بناًء على طبيعة أنشطتها ولديها أربعة قطاعات يتم اإلبالغ عنها )وهي  

.الممتلكات ، والتجارة والتوزيع ، والتصنيع الصناعي والخدمات المدارة( والمكتا الرئيسي



 . ق . ع . م . ش   أعمال   شركة 
 2022 يونيو 30  في   المنتهية أشهر الستة لفترة الموحدة المرحلية  المختصرة الماليـة المعلومات

 المرحلية الموحدة المالية المختصرة معلوماتإيضاحات حول ال
 ( ذلك خالف يذكر لم  ما القطرية  بالرياالت  المبالغ  جميع)
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)تابع( ات القطاعيةالمعلوم     17   

 )مراجعة( 2022يونيو  30الستة أشهر المنتهية في  لفترة 
 
 اإلجمالي  استبعادات  المركز الرئيسي خدمات مدارة  صناعات تحويلية  تجارة وتوزيع ممتلكات  

        إيرادات 
 974,391,269 - - 45,127,492 278,701,449 512,001,508 138,560,820 أطراف خارجية -
 - (26,084,304) - 4,725,365 13,752,215 4,223,604 3,383,120 ما بين القطاعات -

 974,391,269 (26,084,304) - 49,852,857 292,453,664 516,225,112 141,943,940 إجمالي اإليرادات 
        وقت االعتراف باإليرادات من العقود مع العمالء 

 778,821,728 (18,914,148) - 7,421,510 267,428,302  516,081,582 6,804,482 معينة في نقطة زمنية   -
 38,787,843 (3,787,036) - 42,431,349 - 143,530 - بمرور الوقت -

 156,781,698 (3,383,120) - - 25,025,361 - 135,139,457 )بمرور الوقت( إيرادات اإليجار
 141,943,939 516,225,112 292,453,663 49,852,859 - (26,084,304) 974,391,269 
        

 158,539,845 - ( 40,804,055) 5,270,004 27,961,904 50,811,739 115,300,253 الفترة ربح
        

 12,524,245 - 18,368 960,453 7,983,535 767,689 2,794,200 االستهالك 
        

 )مراجعة( 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
        إيرادات 

 710,674,894 - - 23,543,028 161,865,814 406,195,646 119,070,406 أطراف خارجية  -
 - ( 19,757,819) - 3,711,832 11,106,701 3,652,074 1,287,212 ما بين القطاعات  -

 710,674,894 ( 19,757,819) - 27,254,860 172,972,515 409,847,720 120,357,618 إجمالي اإليرادات 
        وقت االعتراف باإليرادات من العقود مع العمالء 

 557,793,710 ( 15,209,808) - 2,922,311 155,709,437 409,422,152 4,949,618 في نقطة زمنية معينة  -
 21,497,318 ( 3,260,799) - 24,332,549 - 425,568 - بمرور الوقت  -

 131,383,866 ( 1,287,212) - - 17,263,078 - 115,408,000 )بمرور الوقت(  إيرادات اإليجار
 120,357,618 409,847,720 172,972,515 27,254,860 - (19,757,819 ) 710,674,894 
        

 131,055,076 - ( 33,257,212) 705,388 24,435,710 45,868,799 93,302,391 الفترة  ربح
        

 14,061,702 - 19,220 1,110,232 8,285,875 722,771 3,923,604 االستهالك 



 . ق . ع . م . ش   أعمال   شركة 
 2022 يونيو 30  في   المنتهية أشهر الستة لفترة الموحدة المرحلية  المختصرة الماليـة المعلومات

 المرحلية الموحدة المالية المختصرة معلوماتإيضاحات حول ال
 ( ذلك خالف يذكر لم  ما القطرية  بالرياالت  المبالغ  جميع)
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)تابع( المعلومات القطاعية     17  
 

 :بالقطاع الخاصة  والمطلوبات الموجودات   التالي  الجدول يمثل

  
 اإلجمالي  (1استبعادات ) المركز الرئيسي خدمات مدارة  تحويلية صناعات  تجارة وتوزيع ممتلكات  

        2022يونيو  30في 
 1,142,936,859 (359,009,190) 64,355,376 92,708,076 395,146,003 884,613,050 65,123,544 موجودات متداولة

 7,761,584,020 (46,649,803) 300,660,620 37,724,679 155,200,687 25,127,211 7,289,520,626 الموجودات غير المتداولة
 8,904,520,879 (405,658,993) 365,015,996 130,432,755 550,346,690 909,740,261 7,354,644,170  إجمالي الموجودات 

        
 812,567,500 (362,002,488) 464,975,810 43,551,869 283,103,132  273,570,352 109,368,825 المطلوبات المتداولة

 348,640,443 (39,975,981) 131,072,878 35,325,459 7,909,704  212,879,635 1,428,748  مطلوبات غير متداولة
 1,161,207,943 (401,978,469) 596,048,688 78,877,328 291,012,836 486,449,987 110,797,573  إجمالي المطلوبات

        
 27,421,066 - 16,393 912,387 175,085 2,896,818 23,420,383 (2نفقات رأسمالية )

        
        2021  ديسمبر 31في 

 1,234,916,603 (118,432,563) 183,578,229 82,595,289 336,082,123 660,886,978 90,206,547 موجودات متداولة 
 7,759,419,927 (47,286,945) 310,556,932 39,589,123 163,174,345 26,439,779 7,266,946,693 الموجودات غير المتداولة 

 8,994,336,530 (165,719,508) 494,135,161 122,184,412 499,256,468 687,326,757 7,357,153,240  إجمالي الموجودات
        

 761,289,968 (117,506,506) 206,083,403 38,061,623 241,559,825 263,450,207 129,641,416 المتداولة المطلوبات 
 333,273,471 (40,299,772) 310,296,108 36,097,905 8,151,827 17,457,593 1,569,810  مطلوبات غير متداولة

 1,094,563,439 (157,806,278) 516,379,511 74,159,528 249,711,652 280,907,800 131,211,226  إجمالي المطلوبات
        

 66,624,996 - 77,862 2,886,999 9,255,260 3,972,821 50,432,054 ( 2نفقات رأسمالية ) 
 

 إيضاحات:
  يتم حذف اإليرادات المحققة  يما بين القطاعات عند التوحيد. ( 1)
 اإلضافات للممتلكات والمنشآت والمعدات واالستثمارات العقارية والعقارات قيد التطوير. تتكون النفقات الرأسمالية من  ( 2)



 . ق . ع . م . ش   أعمال   شركة 
 2022 يونيو 30  في   المنتهية أشهر الستة لفترة الموحدة المرحلية  المختصرة الماليـة المعلومات

 المرحلية الموحدة المالية المختصرة معلوماتإيضاحات حول ال
 ( ذلك خالف يذكر لم  ما القطرية  بالرياالت  المبالغ  جميع)
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تكاليف مباشرة        18  
 

 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في   
 2022  2021 
 )مراجعة(   )مراجعة(  
    

 446,043,158  654,611,004 تكلفة البضائع
 72,185,891  90,101,615 تكاليف الخدمات

 744,712,619  518,229,049 
إدارة المخاطر المالية واألدوات المالية       19  

  عوامل المخاطر المالية  19.1 
 

الفائدة للقيمة العادلة والتدفقات تتعرض المجموعة نتيجة ألنشطتها إلى مخاطر مالية متنوعة: )بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر سعر 
 .النقدية ومخاطر األسعار( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة

 
نات ال تشتمل المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة على جميع المعلومات واإلفصاحات المتعلقة بإدارة المخاطر والمطلوبة في البيا

 .2021ديسمبر   31إلى جنا مع البيانات المالية السنوية للمجموعة كما في  المالية السنوية؛ ويتعين قراءتها جنباً 
 

  .ولم تطرأ أي تغيرات في سياسات إدارة المخاطر منذ نهاية السنة
 

 مخاطر السيولة 19.2
 

المجموعة بخصوص إدارة تتمثل مخاطر السيولة في عدم تمكن المجموعة من الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. ويتمثل منهج  
مخاطر السيولة في ضمان أن يكون لديها بأقصى قدر ممكن سيولة كا ية للوفاء بمطلوباتها عند استحقاقها وفقا للظروف العادية أو تحت 

ل الضغوط دون تكبد خسائر غير مقبولة أو التعرض لمخاطر اإلضرار بسمعة المجموعة والحفاظ على التوازن بين استمرارية التموي
 .ومرونته من خالل استخدام السحا البنكي على المكشوف والديون البنكية والقروض

 
ُتراقا المجموعة مخاطر تعرضها لنقص التمويل باستخدام أداة لتخطيط السيولة بشكل متكرر. وُتراعي أداة تخطيط السيولة هذه استحقاق  

ات النقدية المتوقعة من العمليات. تتطلا شروط المبيعات أو الخدمات الخاصة الموجودات المالية )مثال: الذمم المدينة التجارية(، والتدفق
 .يوما من تاري  استالم الفاتورة 60 -  30بالمجموعة سداد المبالغ في غضون 

 



 . ق . ع . م . ش   أعمال   شركة 
 2022 يونيو 30  في   المنتهية أشهر الستة لفترة الموحدة المرحلية  المختصرة الماليـة المعلومات

 المرحلية الموحدة المالية المختصرة معلوماتإيضاحات حول ال
 ( ذلك خالف يذكر لم  ما القطرية  بالرياالت  المبالغ  جميع)
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 )تابع(  ةإدارة المخاطر المالية واألدوات المالي 19
 استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة بناء على المدفوعات التعاقدية غير المخصومة:يلخص الجدول التالي فترات  

 

 

 
 
 

 إلى 0 
  أشهر  3

 إلى 3
  أشهر  12

 سنة واحدة
  سنوات  5 -

 أكثر من 
 اإلجمالي   سنوات  5

          
          )مراجعة(   2022يونيو  30

 441,051,424  -  323,266,562   92,958,456  24,826,406 قروض
 40,444,969  1,195,160  27,778,307    8,021,265  3,450,237 مطلوبات اإليجار 
 263,781,517  -  -  -  263,781,517 ذمم دائنة تجارية 
 77,543,347  -  -  -  77,543,347 ذمم دائنة أخرى 

 235,935,057  -  -  -  235,935,057 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 
 605,536,564  100,979,721  351,044,869  1,195,160  1,058,756,314 

 إلى 0 
 إلى 3  أشهر  3

 سنة واحدة  أشهر  12
 أكثر من   سنوات  5 - 

 اإلجمالي   سنوات  5 
          

          )مدققة( 2021 ديسمبر 31
 510,697,948  -  302,394,310  128,346,363  79,957,275 قروض

 95,780,794  26,142,950  50,245,750  14,495,594  4,896,500 مطلوبات اإليجار 
 262,275,924  -  -  -  262,275,924 ذمم دائنة تجارية 
 76,136,998  -  -  -  76,136,998 ذمم دائنة أخرى 

 111,347,583  -  -  -  111,347,583 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 
 534,614,280  142,841,957  352,640,060  26,142,950  1,056,239,247 



 . ق . ع . م . ش   أعمال   شركة 
 2022 يونيو 30  في   المنتهية أشهر الستة لفترة الموحدة المرحلية  المختصرة الماليـة المعلومات
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 ( ذلك خالف يذكر لم  ما القطرية  بالرياالت  المبالغ  جميع)
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 )تابع(  ةإدارة المخاطر المالية واألدوات المالي 19
 

  مخاطر االئتمان 19.3
 

يتسبا في تكبيد الطرف اآلخر خسائر مالية. يتم تتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة الطرف اآلخر على سداد التزاماته مما  
التجارية  المدينة  الذمم  أساسًا من  تتكون  والتي  المالية  لموجوداتها  الدفترية  بالقيمة  االئتمان  لمخاطر  المجموعة  تعرض  إظهار 

 دى البنوك.والمبالغ المحتجزة المدينة والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة والذمم المدينة األخرى واألرصدة ل
 

والتي تستخدم   9تقوم المجموعة بتطبيق المنهج المبسط لقياس خسائر االئتمان المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
 مخصص الخسارة المتوقعة لجميع الذمم المدينة التجارية والمبالغ المحتجزة المدينة على مدار عمر الدين. 

 

االئتمان المتوقعة، تم تجميع الذمم المدينة التجارية والمبالغ المحتجزة المدينة بناًء على خصائص مخاطر االئتمان  لقياس خسائر  
المشتركة وأيام التأخر في السداد. تتعلق المبالغ المحتجزة المدينة بأعمال صدرت فواتير عنها، وكان يحتجزها العميل إلى أن  

ولديها بشكل رئيسي نفس خصائص المخاطر الخاصة بالذمم المدينة التجارية لنفس أنواع انتهت فترة المس ولية عن العيوب،  
العقود. وعليه خلصت المجموعة إلى أن معدالت الخسارة المتوقعة للمبالغ المحتجزة المدينة تمثل تقريبا معقوال لمعدالت الخسارة 

  90ت الحق للوقت الذي يكون  يه األصل المالي متأخرًا لي  لموجودات العقود مع افتراض أن التخلف عن السداد ال يحدث في وق
 يومًا. 

 

يتم شطا الذمم المدينة التجارية والمحتجزات المدينة عندما ال يكون هناك توقع معقول الستردادها. وتشتمل الم شرات على عدم 
 السداد مع المجموعة. توقع االسترداد بشكل معقول، من بين أمور أخرى، إخفاق أي مدين في المشاركة في خطة 

 

المتوقعة.   الخسارة  السداد ومعدالت  التخلف عن  افتراضات حول مخاطر  المالية على  للموجودات  الخسارة  تعتمد مخصصات 
تستخدم المجموعة أحكاًما عند وضع هذه االفتراضات واختيار المدخالت في حساب االنخفاض في القيمة، بناًء على الخبرة 

 للمجموعة، وظروف السوق الحالية باإلضافة إلى التقديرات المستقبلية في نهاية كل فترة تقرير.السابقة 
 
 .السنة لنهاية المالية البيانات في عنها  المفصح  المحسوبة المتوقعة االئتمانية الخسائر معدالت في  جوهري  تغيير هناك يكن لم
 

  تقدير القيمة العادلة 19.4
 

 :للتالي وفقا المختلفة المستويات تحديد وتم. التقييم طرق حسب العادلة بالقيمة المسجلة المالية األدوات أدناه  الجدول يحلل

 (. 1 المستوى) المتماثلة والمطلوبات للموجودات النشطة األسواق في( المعدلة غير) المعلنة األسعار •
والقابلة للمالحظة سواء بالنسبة لألصل أو االلتزام   (1المدخالت األخرى خالف األسعار المعلنة والمشتملة بالمستوى )  •

 (. 2إما بشكل مباشر )أي كأسعار( أو بشكل غير مباشر )أي المشتقة من األسعار( )المستوى 
المدخالت الخاصة باألصل أو االلتزام والتي ال تعتمد على بيانات السوق القابلة للرصد )أي: المدخالت    –  3المستوى   •

 القابلة للمالحظة(. غير 
 
 
 
 
 



 . ق . ع . م . ش   أعمال   شركة 
 2022 يونيو 30  في   المنتهية أشهر الستة لفترة الموحدة المرحلية  المختصرة الماليـة المعلومات

 المرحلية الموحدة المالية المختصرة معلوماتإيضاحات حول ال
 ( ذلك خالف يذكر لم  ما القطرية  بالرياالت  المبالغ  جميع)
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 )تابع(  ةإدارة المخاطر المالية واألدوات المالي 19

 )تابع(  تقدير القيمة العادلة 19.4
 . 2022يونيو  30يعرض الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالية بالمجموعة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة كما في 

 
 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  
 مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة 
        
         موجودات ال

 12,754,885  -  -  12,754,885 المتاجرة استثمارات محتفظ بها بغرض  
 7,184,057,864  1,953,594,439  5,230,463,425  - استثمارات عقارية

 7,196,812,749  1,953,594,439  5,230,463,425  12,754,885  اإلجمالي
 

 .2021ديسمبر   31بالقيمة العادلة كما في يعرض الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالية بالمجموعة التي يتم قياسها 
 
 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  
 مدققة  مدققة  مدققة  مدققة 
        

        الموجودات

 407,597 استثمارات محتفظ فيها بغرض المتاجرة 
 
 

-  - 
 407,597 

 7,163,011,939  1,521,635,014  5,641,376,925  - استثمارات عقارية
 7,163,419,536  1,521,635,014  5,641,376,925  407,597  اإلجمالي

 
 . 2021ديسمبر  31و  2022يونيو  30ليس لدى المجموعة التزامات مقاسة بالقيمة العادلة كما في 

 
 خالل الفترة. 3و  2و 1ال توجد تحويالت بين المستويات  

 للموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة القيمة العادلة 
 

ُتقارب القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التالية قيمتها الدفترية بسبا فترات استحقاقها القصيرة، وتحمل القروض سعر  
 فائدة متغير: 

 

 القيم العادلة  القيم الدفترية  
 يونيو  30 

2022 
 ديسمبر 31

 2021  
 يونيو  30

2022 
 ديسمبر 31

 2021 
 )مدققة(  )مراجعة(   )مدققة(  )مراجعة(  
      

      الموجودات المالية
 148,445,829 109,904,443  148,445,829 109,904,443 نقد وأرصدة بنكية 

  721,446,239 791,762,290   721,446,239 791,762,290 أرصدة مدينة وذمم مدينة أخرى 
مستحقة من أطراف ذات  مبالغ 
  189,476,849 59,030,486   189,476,849 59,030,486 عالقة

استثمارات محتفظ فيها بغرض  
 407,597 12,754,885  407,597 12,754,885 المتاجرة

 973,452,104 1,059,776,514  973,452,104 1,059,776,514 
      
      مالية المطلوبات ال

 480,169,608 403,344,311  480,169,608 403,344,311 قروض 
 40,082,313 36,652,939  40,082,313 36,652,939 مطلوبات اإليجار 

 338,412,922 341,324,864  338,412,922 341,324,864 ذمم دائنة تجارية وأخرى 
 111,347,583 235,935,057  111,347,583 235,935,057 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

 1,017,257,171 970,012,426  1,017,257,171 970,012,426 




