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تقریر حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

الرأي 
("الشركة") وشركاتها التابعة (یشار إليهم جميعا بـ "المجموعة")  الخليج للمخازن ش.م.ع.ق.لقد دققنا البيانات المالية الموحدة لشركة  

الموحد واالیرادات الشاملة األخرى  ارة  وبيان الربح أو الخس، ٢٠٢٢دیسمبر ٣١والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما في  
وإیضاحات حول البيانات الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاریخ،وبيان التدفقات النقدیةوبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد  

المالية الموحدة تتضمن ملخصًا للسياسات المحاسبية الهامة.  

ا في ــــالمرفقة تظهـر بعدالة، من كافة النواحي المادیة، المركز المالي الموحد للمجموعة كمفي رأینـا أن البيانـات الماليـة الموحدة  
للسنة المنتهية في ذلك التاریخ وفقًا للمعایير الدولية للتقاریر ةالموحدوأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدیة  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١

).  IFRSsالمالية (

أساس الرأي
). ویرد الحقًا في هذا التقریر بيان لمسؤولياتنا بموجب تلك المعایير  ISAsبأعمال التدقيق وفقا للمعایير الدولية للتدقيق (ا  لقد قمن

لقانون أخالقيات المحاسبين المهنيين الصادر عن  . ووفقًا  مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدةفي فقرة  
) فإننا كيان مستقل عن المجموعة، IEBSA Code(الدولية)  الستقاللية ة الدولية (بما في ذلك معایير امجلس المعایير األخالقي

وقد قمنا بتلبية مسؤولياتنا األخالقية األخرى ذات الصلة بقيامنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة وفقًا للمتطلبات المهنية في دولة 
وفينا مسؤولياتنا األخالقية ا مجلس المعایير  الصادر عن  ألخرى وفقًا لمتطلبات قانون أخالقيات المحاسبين المهنيين  قطر، وقد 

األخالقية الدولية. في رأینا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وتوفر أساسًا مالئمًا یمكننا من إبداء رأینا.  

الهامةأمور التدقيق
أمور التدقيق الهامة، في تقدیرنا المهني، هي تلك األمور األكثر أهمية خالل تدقيق البيانات المالية الموحدة للسنة الحالية. وقد  إن 

تم تناول هذه األمور خالل إجراء أعمال التدقيق للبيانات المالية ككل وفي تكوین رأینا حولها، كما وأننا ال نقدم رأیا منفصال بشأن  
. وفيما یلي بيان لكيفية تناول كل أمر من هذه األمور خالل أعمال التدقيق.  هذه االمور

تقریرنا هذا، بما  منمسؤولية مراقب الحسابات حول أعمال تدقيق البيانات المالية الموحدةلقد وفينا بالمسؤوليات الموضحة في فقرة  
مال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ إجراءات تهدف إلى االستجابة في ذلك فيما یتعلق بأمور التدقيق الهامة. وبناًء عليه، تضمنت أع 

لمخاطر األخطاء المادیة في البيانات المالية الموحدة. وتقدم نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات  لتقييمنا
لمالية الموحدة المرفقة.المتخذة لمعالجة األمور الموضحة أدناه، أساسًا لرأینا حول تدقيق البيانات ا
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خطوات التدقيق المتبعة في تناول أمور التدقيق الهامة  الهامة  أمور التدقيق
انخفاض قيمة الشهرة 

أمور التدقيق الهامة نظًرا للحجم  قيمة الشهرة أحد  لقد اعتبرنا انخفاض 
المادي للرصيد في بيان المركز المالي الموحد للمجموعة، كما أن تقدیر  

وحدة  ه استردادالممكنالمبلغ   ی موّلدةلكل  اإلدارة  تطلب  للنقد  استخدام 
الرئيسية.بشأن المتغيرات ومعقدة حكام وافتراضات هامة أل

مليون ١١٥، كان لدى المجموعة شهرة بقيمة  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١كما في  
ریال قطري في بياناتها المالية الموحدة، مشمولة ضمن ثالثة وحدات لتوليد 

") بمبلغ  CGUالنقد  اللوجيستية  الخدمات  قطري  ٥٣")؛  ریال  مليون 
شحن  ٥٣:  ٢٠٢١( وخدمات  قطري)  ریال  بمبلغ  مليون  ٤٥البضائع 

مليون ریال قطري) وكونتراك لوجيستيكس ٤٥:  ٢٠٢١مليون ریال قطري (
مليون ریال قطري). ١٧: ٢٠٢١مليون ریال قطري (١٧فرایت بمبلغ 

"انخفاض قيمة الموجودات"، ٣٦وفًقا لما یقتضيه معيار المحاسبة الدولي  
ألقل، لتبيان  تتم مراجعة انخفاض قيمة الشهرة على أساس سنوي على ا

وجود أي مؤشر على انخفاض القيمة. 

عند إجراء تقييم انخفاض الشهرة، حددت اإلدارة المبلغ القابل لالسترداد 
م" في معيار المحاسبة استخد عند االمن الشهرة من خالل إرشادات "القيمة  

طبقت اإلدارة طریقة الدخل وأعدت توقعات للتدفقات النقدیة .٣٦الدولي  
المخصومة لتحدید المبلغ القابل لالسترداد من وحدات توليد النقد. 

االیضاح   في  بالشهرة  المتعلقة  المعلومات  بيان  المالية  ٨تم  للبيانات 
الموحدة.

بتقييم انخفاض  إجراءات التدقيق التي قمنا بها فيما یتعلق  تضمنت  
ما یلي:قيمة الشهرة

 استفسرنا وقمنا بتقييم عملية تقييم انخفاض القيمة للمجموعة

وقمنا بتقييم مدى مالءمة تعریف اإلدارة لوحدات توليد النقد 

بالمجموعة.  

  تقييم أجرى  الذي  اإلدارة  فریق  وقدرات  كفاءة  بتقييم  قمنا 

خبراء ال بتقييم كفاءة وموضوعية  وقمنا الشهرةقيمة  انخفاض  

ساعدوا في التقييم. اإلدارة الذین من قبل 

 نموذج في  المستخدمة  الهامة  االفتراضات  بتقييم  قمنا 

انخفاض قيمة الشهرة، بما في ذلك توقعات التدفقات النقدیة 

التشغيلية، ومعدالت الخصم، ومعدالت النمو، وقمنا بمقارنتها  

النمو  وتنبؤات  للقطاع  الخارجية  التوقعات  تقاریر  مع 

بخب االستعانة  مع  كما  االقتصادي،  عملنا.  فریق  راء ضمن 

قمنا بتقييم مدى موثوقية التوقعات حول التدفقات النقدیة من  

بالتوقعات  ومقارنتها  السابق  الفعلي  األداء  مراجعة  خالل 

السابقة وفحص دقتها الحسابية.   

 بإجر على  ء  اقمنا  الحساسية  الهامة فتراضات  االتحليل 

.  اإلدارةالمستخدمة من قبل

  في قمنا بتقييم مدى مالءمة واكتمال اإلفصاحات ذات الصلة

البيانات المالية الموحدة. 
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٢٠٢٢الواردة في التقریر السنوي للمجموعة لعام المعلومات األخرى 
تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقریر السنوي للمجموعة، ولكنها ال تشمل البيانات المالية الموحدة وتقریر 

مراقب الحسابـات حـولها. إن مجلس اإلدارة مسؤول عن المعلومات األخرى.  

قب الحسابات هذا. إن رأینا حول البيانات المالية الموحدة  بعد تاریخ تقریر مرالنا یتوقع أن یكون التقریر السنوي للمجموعة متاحًا  
ال یتضمن المعلومات األخرى، وال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد حولها. 

واألخذ في االعتبار خالل  ،  فيما یتعلق بقيامنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى 
كانت هذه المعلومات ال تتماشي بصورة مادیة مع البيانات المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها خالل ذلك ما إذا

أعمال التدقيق، أو أنها تبدو كأخطاء مادیة. في حال توصلنا إلى وجود خطأ مادي بناء على أعمال التدقيق التي قمنا بها، فإن  
علينا إدراج تلك الوقائع في تقریرنا.

مجلس اإلدارة حول البيانات المالية الموحدة و اإلدارة مسؤولية 
ي وه ، عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعایير الدولية للتقاریر الماليةةإدارة الشركة األم مسؤولإن

راها ضروریة إلعداد بيانات مالية خالية من األخطاء المادیة، سواء الناتجة عن  تعن إجراءات الرقابة الداخلية التي  ةكذلك مسؤول
احتيال أو خطأ.  

تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار في عملياتها وفقًا لمبدأ االستمراریة  ،المالية الموحدةعند إعداد البيانات  
وكذلك اإلفصاح، عند الحاجة، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمراریة واستخدام أساس مبدأ االستمراریة المحاسبي، إال إذا كانت 

ا، أو أنه ليس لدیها بدیل واقعي غير ذلك.  اإلدارة تنوي تصفية المجموعة أو إنهاء عملياته

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقاریر المالية للمجموعة. 

مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة 
من األخطاء المادیة، سواء الناتجة عن احتيال  تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية الموحدة ككل خالية

أو خطأ، وكذلك إصدار تقریر مراقب الحسابات الذي یتضمن رأینا. إن التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى، ولكنه ال یعد  
ضبط األخطاء المادیة عند  ) سوف تقوم دائما بISAsضمانًا بأن أعمال التدقيق التي تم القيام بها وفقًا للمعایير الدولية للتدقيق (

وقوعها. قد تنشأ األخطاء من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر األخطاء مادیة، بصورة فردیة أو إجمالية، إذا كان من المحتمل أن تؤثر  
على القرارات االقتصادیة التي یتخذها المستخدمون بناًء على هذه البيانات المالية الموحدة.
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، فإننا نقوم بممارسة تقدیرنا المهني ونحافظ على التزامنا المهني )ISAs(وكجزء من أعمال التدقيق وفقًا للمعایير الدولية للتدقيق
خالل جميع مراحل التدقيق. كما قمنا أیضا بما یلي: 

 ر األخطاء المادیة في البيانات المالية الموحدة، سواًء الناتجة عن احتيال أو خطأ، وتصميم والقيام  تحدید وتقييم مخاط

بإجراءات التدقيق استجابة لهذه المخاطر وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساسًا إلبداء رأینا. تعد  

أعلى من المخاطر الناتجة عن الخطأ، حيث قد یشمل االحتيال  مخاطر عدم تبيان األخطاء المادیة الناتجة عن االحتيال  

العرض الخاطئ أو تجاوز الرقابة الداخلية. الحذف المتعمد، أوأو ،التزویرأو ،التواطؤ

 فهم إجراءات الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق بغرض إعداد إجراءات تدقيق مناسبة، وليس لغرض إبـداء رأینا

حـول فعاليـة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للمجموعة. 

 تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقدیرات المحاسبية واالفصاحات ذات الصلة المعدة من

قبل اإلدارة. 

 على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها،  إصدار نتيجة حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمراریة المحاسبي، بناًء

لمبدأ   وفقًا  بالشك على قدرة المجموعة على االستمرار  مادیة تلقى  أو ظروف  هناك أحداث  كان  ما إذا  تحدید  وكذلك 

االستمراریة. في حال اتضح لنا وجود شك مادي، فإن علينا لفت االنتباه في تقریر التدقيق إلى االفصاحات ذات الصلة 

المالية الموحدة أو تعدیل رأینا إذا كانت هذه االفصاحات غير كافية. وتعتمد نتيجة المراجعة على أدلة التدقيق  في البيانات

استمرار   التاریخ إلى عدم  بعد ذلك  أو ظروف  تؤدي أحداث  قد  تاریخ التقریر، إال أنه  حتى  عليها  الحصول  التي تم 

المجموعة وفقًا لمبدأ االستمراریة.

  العرض العام وبنية ومحتوى البيانات المالية الموحدة، بما في ذلك االفصاحات، وتحدید ما إذا كانت البيانات المالية تقييم

الموحدة تظهر المعامالت واألحداث الهامة بصورة عادلة. 

حول  الحصول على أدلة تدقيق كافية بشأن المعلومات المالية للمؤسسات أو األنشطة التجاریة للمجموعة إلبدا ء رأي 

البيانات المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وتنفيذ أعمال التدقيق للمجموعة، ونبقى نحن مسؤولون فقط  

عن رأینا حول أعمال التدقيق. 
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التدقيق ونتائج التدقيق الهامة، فيما یتعلق، إلى جانب أمور أخرى، بنطاق العمل المحدد وتوقيت قمنا بالتواصل مع مجلس اإلدارة
بما في ذلك أوجه القصور المادیة في الرقابة الداخلية والتي قمنا بتحدیدها خالل أعمال التدقيق.

كما نقدم لألشخاص المكلفين بالحوكمة بيانا یفيد بأننا قد التزمنا بأخالقيات المهنة بشأن االستقاللية، وقمنا بالتواصل معهم حول 
مخاطر واإلجراءات  التجنب  لالمتخدة  اإلجراءات تؤثر على استقالليتنا، وكذلك تقدیم  قدأو أمور األخرى قد یعتقد أنها أیة عالقات

الوقائية المطبقة، عند الضرورة.  

ة للفترة ومن خالل األمور التي تم التواصل حولها مع مجلس اإلدارة، نحدد األمور التي تعد أكثر أهمية خالل تدقيق البيانات المالي
الحالية، وبناًء على ذلك فهي أمور التدقيق الهامة. ونقوم بإیضاح هذه األمور في تقریر مراقب الحسابات إال في حال وجود قانون  
أو حكم یمنع االفصاح العلني عن هذا األمر أو عندما نقرر، في حاالت استثنائية للغایة، أنه ال یجب االفصاح العلني عن أمر  

نه من المحتمل أن تفوق اآلثار السلبية لذلك أهداف المصلحة العامة من اإلفصاح. في تقریرنا أل

تقریر حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
منتظمة، وقد أجري الجرد للمخزون وفقًا لألصول المرعية، وأن البيانات المالية  وفي رأینا أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية 

والنظام  )  ٢٠٢١لسنة  ٨(وتعدیالته بموجب القانون رقم  ٢٠١٥لسنة  ١١القطري رقم  ةام قانون الشركات التجاریالموحدة تراعي أحك
األساسي للشركة. لقد حصلنا على كافة المعلومات واالیضاحات التي رأیناها ضروریة ألغراض تدقيقنا، وحسب علمنا واعتقادنا لم  
تقع خالل السنة مخالفات ألحكام القانون المذكور أعاله أو النظام األساسي للشركة على وجه قد یكون له تأثير مادي على المركز  

ة أو أدائها المالي. المالي للمجموع

عن إرنست ویونغ

ــــــــــ ــاد نــ ــــــــــــــــــــزیـ ـادرــــــ
٢٥٨سجل مراقبي الحسابات رقم 

٢٠٢٣ینایر ٢٤فيةالدوح 
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الموحدواالیرادات الشاملة األخرى الربح أو الخسارة بيان 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١المنتهية في للسنة

٢٠٢٢٢٠٢١
ریال قطري ریال قطري إیضاحات 

١٨١٬٥١٨٬٩٠٠٬٧٧٣١٬٣٠٣٬٨٤٠٬٩٩١اإلیرادات 
(٩٠١٬٤٦٢٬٧٤١)(١٬٠٨٢٬٠٦٢٬١٣٧)٢٠التكلفة المباشرة

٤٣٦٬٨٣٨٬٦٣٦٤٠٢٬٣٧٨٬٢٥٠إجمالي الربح 
١٩١٬٢٠٧٬٣٤٦١٬٤٠٤٬٦٢٨إیرادات أخرى 
(١١٤٬٥٠١٬٩١٠)(١٣٠٬٨٢٦٬٣٨٢)٢٠إداریةعمومية و مصروفات 

٣٠٧٬٢١٩٬٦٠٠٢٨٩٬٢٨٠٬٩٦٨التشغيل ربح 
(٥٥٬٥٧٤٬٧١٠)(٥٥٬٦٠١٬٩٤٤)٢١بالصافي ، تكاليف التمویل

٢٢٢٥١٬٦١٧٬٦٥٦٢٣٣٬٧٠٦٬٢٥٨الربح قبل الضریبة  

(٢٬٣١٥٬٤٧٦)(٢٬٣٧٢٬٧٤١)مصروف ضریبة الدخل  
٢٤٩٬٢٤٤٬٩١٥٢٣١٬٣٩٠٬٧٨٢ربح السنة  

ایردات شاملة أخرى 

إلى الربح أو الخسارة  هاتصنيفیعاد قدایردات شاملة أخرى 
في الفترات الالحقة:

٧١٬٤٣٢(٩١٤٬٤٥٤)خارجيةالعمليات  الفروق أسعار صرف عمالت أجنبية من 
٢٤٨٬٣٣٠٬٤٦١٢٣١٬٤٦٢٬٢١٤إجمالي الربح واالیردات الشاملة األخرى 

الربح العائد إلى: 
٢٣٩٬٥٨٣٬٤٥٦٢٢٤٬٩٤٢٬٧١٩الشركة األم  أسهم  حاملي

٩٬٦٦١٬٤٥٩٦٬٤٤٨٬٠٦٣حصص غير مسيطرة

٢٤٩٬٢٤٤٬٩١٥٢٣١٬٣٩٠٬٧٨٢
إجمالي الدخل الشامل العائد إلى: 

٢٣٨٬٦٦٩٬٠٠٢٢٢٥٬٠١٤٬١٥١الشركة األم  أسهم  حاملي
٩٬٦٦١٬٤٥٩٦٬٤٤٨٬٠٦٣حصص غير مسيطرة

٢٤٨٬٣٣٠٬٤٦١٢٣١٬٤٦٢٬٢١٤
العائد للسهم: 

٢٤٠٫٤١٠٫٣٨العائد األساسي والمخفف للسهم  
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
٢٠٢٢دیسمبر ٣١المنتهية في لسنة ل

األم  الشركة  حاملي أسهم  العائد إلى 

أرباح مدورة احـــتياطي قانوني رأس المال
احتياطي صرف  
جمالي اإلالعمالت األجنبية

حصص غير  
إجمالي حقوق الملكية مسيطرة

ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري 

١٬٩٠٤٬٧٢٢٬٣٩٤(٢٬٩٢٦٬٠٢١)١٬٩٠٧٬٦٤٨٬٤١٥(٦١٤٬٦١٦)٢٠٢١٥٨٦٬٠٣١٬٤٨٠٥٥٢٬٥٠٦٬٨٠٣٧٦٩٬٧٢٤٬٧٤٨ینایر ١الرصيد في 

٢٢٤٬٩٤٢٬٧١٩٦٬٤٤٨٬٠٦٣٢٣١٬٣٩٠٬٧٨٢-٢٢٤٬٩٤٢٬٧١٩--لسنةا ربح 
٧١٬٤٣٢-٧١٬٤٣٢٧١٬٤٣٢---شاملة أخرى للسنة   إیرادات

٢٢٤٬٩٤٢٬٧١٩٧١٬٤٣٢٢٢٥٬٠١٤٬١٥١٦٬٤٤٨٬٠٦٣٢٣١٬٤٦٢٬٢١٤--إجمالي الدخل الشامل للسنة
١١٬٠٦٥٬٨١١١١٬٠٦٥٬٨١١-----) ٢٣التغيرات في حصة الملكية في شركة تابعة (إیضاح 

(٥٨٬٦٠٣٬١٤٨)-(٥٨٬٦٠٣٬١٤٨)-(٥٨٬٦٠٣٬١٤٨)--) ١٣توزیعات أرباح (إیضاح 
ةوالریاضيةاالجتماعيدعم األنشطةتحویل إلى صندوق  

(٥٬٧٨٤٬٧٧٠)-(٥٬٧٨٤٬٧٧٠)-(٥٬٧٨٤٬٧٧٠)--) ١٦(إیضاح 
٢٬٠٦٨٬٢٧٤٬٦٤٨١٤٬٥٨٧٬٨٥٣٢٬٠٨٢٬٨٦٢٬٥٠١(٥٤٣٬١٨٤)٢٠٢١٥٨٦٬٠٣١٬٤٨٠٥٥٢٬٥٠٦٬٨٠٣٩٣٠٬٢٧٩٬٥٤٩دیسمبر ٣١الرصيد في 

٢٣٩٬٥٨٣٬٤٥٦٩٬٦٦١٬٤٥٩٢٤٩٬٢٤٤٬٩١٥-٢٣٩٬٥٨٣٬٤٥٦--ربح السنة
(٩١٤٬٤٥٤)-(٩١٤٬٤٥٤)(٩١٤٬٤٥٤)---شاملة أخرى للسنة   إیرادات 

٢٣٨٬٦٦٩٬٠٠٢٩٬٦٦١٬٤٥٩٢٤٨٬٣٣٠٬٤٦١(٩١٤٬٤٥٤)٢٣٩٬٥٨٣٬٤٥٦--إجمالي الدخل الشامل للسنة
(١٠٬٥٧٥٬٨١١)-(١٠٬٥٧٥٬٨١١)-(١٠٬٥٧٥٬٨١١)--) ٢٣التغيرات في حصة الملكية في شركة تابعة (إیضاح 

(٥٨٬٦٠٣٬١٤٨)-(٥٨٬٦٠٣٬١٤٨)-(٥٨٬٦٠٣٬١٤٨)--) ١٣توزیعات أرباح (إیضاح 
-----(١٢٬٢٥٠٬٠٠٠)(١٢٬٢٥٠٬٠٠٠)

ةوالریاضيةاالجتماعيدعم األنشطةتحویل إلى صندوق  
(٦٬٢٣١٬١٢٣)-(٦٬٢٣١٬١٢٣)-(٦٬٢٣١٬١٢٣)--) ١٦(إیضاح 

٢٬٢٣١٬٥٣٣٬٥٦٨١١٬٩٩٩٬٣١٢٢٬٢٤٣٬٥٣٢٬٨٨٠(١٬٤٥٧٬٦٣٨)٢٠٢٢٥٨٦٬٠٣١٬٤٨٠٥٥٢٬٥٠٦٬٨٠٣١٬٠٩٤٬٤٥٢٬٩٢٣دیسمبر ٣١الرصيد في 
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بيان التدفقات النقدیة الموحد 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١المنتهية في للسنة

٢٠٢٢٢٠٢١إیضاحات
ریال قطري ریال قطري 

أنشطة التشغيل 
٢٥١٬٦١٧٬٦٥٦٢٣٣٬٧٠٦٬٢٥٨الربح قبل الضریبة للسنة  

: للبنود التاليةتعدیالت  
٤١٥٧٬٩٤٧٬٥٦١١٤٨٬٢٣٤٬٨١٧استهالك عقارات وآالت ومعدات 

(٤٥٦٬٤٧٧)(٣٨٥٬٠١٢)٧ة العقاریاتربح القيمة العادلة لالستثمار 
٦١٣٬٩٠٠٬١٦٢١٤٬٧٨٤٬٨٤٣استهالك موجودات حق االستخدام  

٨١٧٨٬١٩٦٣٣٥٬٠٨٢إطفاء موجودات غير ملموسة 
٩٢٬٧٣٠٬٥٠٠١٬٩٧١٬٦٨٠لخسائر االئتمانية المتوقعةامخصص

(٩٤٬٧٠٩)(٩٦٬٧٥٥)من بيع عقارات وآالت ومعدات خسارة (ربح) 
١٥٩٬٥٣١٬٧٣٢٩٬٦٧٥٬٣٧٩للموظفين خدمةالنهایة مخصص مكافآت

(٢٬٧١٣٬٧٩٢)-١٩٦-بجائحة كوفيدمتعلقة یةإیجار اتإعفاء
٢١٤٧٬٩٢٦٬٠٨٠٤٨٬٤٢٧٬٠٣٠مصروف أرباح تمویالت إسالمية  

٢١٧٬٨٩٤٬٨٢١٨٬١١٧٬١١٠على مطلوبات اإلیجار  مصروفات أرباح
(٩٦٩٬٤٣٠)(٢١٨٬٩٥٧)٢١ة  إسالميعلى حسابات مصرفية ح اربأ

٤٩١٬٠٢٥٬٩٨٤٤٦١٬٠١٧٬٧٩١الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل  
:التغيرات في رأس المال العامل

(١٬٩٠٢٬٥٤٣)(٢٬٤٩٥٬٦٨٧)المخزون 
(٩٤٬٥٧٠٬٣٨٦)(١٧٤٬٧٦٠٬٣٧٤)أخرى وذمم مدینة ذمم تجاریة مدینة  

١٠٩٬٩٩٠٬٠٣١٦٢٬٤١٩٬٤٨١دائنة وذمم دائنة أخرى ذمم تجاریة 
٤٢٣٬٧٥٩٬٩٥٤٤٢٦٬٩٦٤٬٣٤٣من أنشطة التشغيلالتدفقات النقدیة

(١٬٣٢٦٬٣٠٧)(١٬٧٩٢٬٢٧٩)مدفوعة الالدخلضریبة
(٤٬٩٦٥٬٠٤٣)(٤٬٨٤٥٬٢٤٣)١٥مكافآت نهایة الخدمة المدفوعة للموظفين  

٤١٧٬١٢٢٬٤٣٢٤٢٠٬٦٧٢٬٩٩٣من األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدیة صافي 
أنشطة االستثمار

(٧٣٬٣٢٢٬٧٦٧)(٨٢٬٩٨٦٬٨٨٢)٤ومعدات  وآالت  شراء عقارات 
٢٩٬١٢٣٬٦٢٧١٠٦٬٠٠٠متحصالت من استبعاد عقارات وآالت ومعدات 

(٣١٥٬٩١٧٬٥٩٣)(٣٥١٬٣٦٠٬١٧٨)مدفوعات ألعمال رأسمالية قيد التنفيذ 
٢١٨٬٠١٩١٬١٩٢٬٤٧١ة  إسالميمستلمة على حسابات مصرفية ح اربأ

(٩٬٨٦٣٬٣٤٦)(٦٬٢٩٥٬٠٩٤)في حسابات ودائع مقيدة قصيرة األجل  صافي الحركة
١٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠-یوًما٩٠یتجاوز أجل استحقاق أصلي بصافي الحركة في ودائع 

(٢٢٧٬٨٠٥٬٢٣٥)(٤١١٬٣٠٠٬٥٠٨)یةنشطة االستثمار األ ) / من ي فة لمستخدما(یة النقدالتدفقاتصافي
أنشطة التمویل 
١٤٧١٢٬٤٦٢٬٢٩١٣٤٧٬٩٧٨٬٩٣٣تمویالت اسالميةمتحصالت من 

(٢٩٤٬٧٧٦٬١٤٣)(٥٦٢٬٨٥٤٬٩٦٩)١٤تمویالت اسالمية سداد مدفوعات ل
(١٤٬٦٨٦٬٧٧٥)(٢٥٬٩٣٦٬٣٩١)٦مطلوبات إیجار  لسداد مدفوعات  

(٧١٬١٥٥٬٠٧٢)(٦٦٬٢٠٤٬٧٦٢)إسالمية  تمویالت  مدفوعة على ح اربأ
(٥٨٬٦٠٣٬١٤٨)(٥٨٬٦٠٣٬١٤٨)١٣توزیعات أرباح مدفوعة  

-(١٢٬٢٥٠٬٠٠٠)توزیعات أرباح مدفوعة للحصص غير المسيطرة
(٩١٬٢٤٢٬٢٠٥)(١٣٬٣٨٦٬٩٧٩)أنشطة التمویلفي ةلمستخدمیة االنقدالتدفقاتصافي 
١٠١٬٦٢٥٬٥٥٣(٧٬٥٦٥٬٠٥٥)في النقد وما في حكمه  الزیادة النقص) (صافي 

(١٠٠٬٠١٦)(٥٢٢٬٥٩١)صافي فروق صرف العمالت األجنبية  
٢٠٩٬٣٨١٬٨٥٢١٠٧٬٨٥٦٬٣١٥ینایر  ١النقد وما في حكمه في 
١٠٢٠١٬٢٩٤٬٢٠٦٢٠٩٬٣٨١٬٨٥٢دیسمبر  ٣١النقد وما في حكمه في 



شركة الخلیج للمخازن ش.م.ع.ق. 
الموحدة  المالیةالبیانات  إیضاحات حول 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في 

-١٠-

معلومات حول الشركة ١
(وتعدیالته  ٢٠١٥لسنة  ١١تأسست شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق. ("الشركة" أو "الشركة األم") وفقا ألحكام قانون الشركات التجاریة القطري رقم  

كشركة مساهمة قطریة عامة وهي مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر بموجب السجل التجاري  )  ٢٠٢١لسنة  ٨رقم  بموجب القانون  
مقر المكتب هو دولة قطر حيث تمارس  إن  . ٢٠٠٤مارس  ٢٢. أسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر منذ  ٢٠٠٤مارس  ٢١بتاریخ  ٢٧٣٨٦رقم  

. ، الدوحة، دولة قطر ٩٢الدائري الرابع، مبنى رقم أنشطة أعمالها. مكتب الشركة المسجل یقع في الطریق 

). "موعةتشتمل البيانات المالية الموحدة على عمليات الشركة وشركاتها التابعة (یشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة" وبشكل فردي بـ "شركات المج

الخدمات اللوجستية (المخازن والمستودعات والنقل البري للبضائع للتخزین األنشطة الرئيسية للمجموعة والتي لم تتغير منذ السنة الماضية هي توفير 
). والحركة والنقل العالمي وتوزیع البرید السریع وإدارة السجالت) وخدمات الشحن (البري والبحري والجوي

:  تفاصيل الشركات التابعة العاملة للمجموعة على النحو التالي

المساهمة الفعلية للمجموعة طبيعة النشاطالتأسيسبلد اسم الشركة التابعة 
٢٠٢٢٢٠٢١

٪١٠٠٪ ١٠٠الخدمات اللوجستية والنقل دولة قطر )  أجيليتي ذ.م.م. (سابقا: فالق للخدمات اللوجستية
٪١٠٠٪ ١٠٠والشحنالخدمات اللوجستية دولة قطر القابضة ذ.م.م. شركة الخليج للمخازن اللوجستية

دولة قطر ذ.م.م. للتكنولوجياليد  
خدمات تكنولوجيات  

٪١٠٠٪ ١٠٠المعلومات 
٪١٠٠٪ ١٠٠بحري وسيط شحندولة قطر ذ.م.م. سي فرایت أیون 
٪١٠٠٪ ١٠٠مالحي وكيل دولة قطر ذ.م.م. ز سرفيسكونتينر برایم 
٪١٠٠٪ ١٠٠مالحي وكيل دولة قطر ذ.م.م.   سرفيسز شيبنغ أیون 

دولة قطر ذ.م.م. سانفستمنتجي دبليو سي 

االستثمار في األسهم  
االستثمار قیدا والسندات وصن
٪٥١٪٥١السجللصالح صاحب

٪٥١٪٥١مالحي وكيل دولة قطر *ذ.م.م.سرفيسز برایم شيبينغ 
٪٥١٪٥١مالحي وكيل دولة قطر * ذ.م.م.سرفيسز كونتراك شيبينغ 

٪٥١٪٥١مالحي وكيل دولة قطر *  ذ.م.م.سرفيسز جي دبليو سي شيبينغ 
٪٥١٪٥١الخدمات البحریةدولة قطر * ذ.م.م.للخدمات البحریةازن  خ الخليج للم

جي  ذ.م.م. (سابقا: جي دبليو سي اللوجستية
مملكة البحرین) ش.ش.واللوجستيةدبليو سي  

تشغيل وإدارة المستودعات  
٪١٠٠٪ ١٠٠العامة 

٪١٠٠٪ ١٠٠الخدمات اللوجستية والنقل هولندا كونتراك جلوبال لوجيستكس بي في 
مجموعة جي  فالج لوجيستكس ذ.م.م. (سابقًا: 

٪١٠٠٪ ١٠٠التخزین والنقل اإلمارات العربية المتحدة ) دبليو سي جلوبال للشحن والنقليات ذ.م.م.
فالج ش.ش.و (سابقًا: شركة الخليج للمخازن  

٪١٠٠٪ ١٠٠الخدمات اللوجستية والنقل عمانش.ش.و) 

الخليج للمخازن  وشركة جي دبليو سي شيبينغ سرفيسز ذ.م.م.وشركة كونتراك شيبينغ سرفيسز ذ.م.م.وشركة برایم شيبينغ سرفيسز ذ.م.م.شركة *
جي دبليو سي انفستمنت ذ.م.م.هي شركات تابعة مملوكة بالكامل لشركة للخدمات البحریة ذ.م.م. 
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تتمة  – معلومات حول الشركة ١
:  تفاصيل الشركات التابعة غير التشغيلية للمجموعة كما یلي

المساهمة الفعلية للمجموعة األنشطة الرئيسيةبلد التأسيسالشركة التابعة 
٢٠٢٢٢٠٢١

٪١٠٠٪١٠٠خدمات تكنولوجيا المعلوماتالهند * ليد للتكنولوجيا الهند الخاصة المحدودة
فروع  – جي دبليو سي المملكة العربية السعودیة 

٪١٠٠٪١٠٠إعداد وتطویر وإدارة المخازن المملكة العربية السعودیة في الریاض والدمام وجدة 
٪١٠٠٪١٠٠التخزین والنقل جمهوریة نيجریاشركة الخليج للمخازن المحدودة  

٪١٠٠٪١٠٠المتاجرة في ونقل الكيماویات قطر دولة شركة الخليج للمخازن للكيماویات ذ.م.م. 
شركة الخليج للمخازن  یيبا تریدینغ ذ.م.م. (سابقًا: 

٪١٠٠٪١٠٠المتاجرة في المواد الغذائيةدولة قطر ) للخدمات الغذائية ذ.م.م. 
٪١٠٠٪١٠٠خدمات البرید السریع دولة قطر ذ.م.م. یو بي اسشركة الخليج للمخازن إكسبریس

المتاجرة في المواد الغذائية  دولة قطر * مجموعة إمداد للخدمات اللوجستية ذ.م.م.
٪٥١٪٥١والمواد االستهالكية األخرى 

عقود اإلنشاءات العامة  دولة قطر الخليج للمخازن بومي للمشاریع ذ.م.م. 
٪٥١٪٥١(مقاوالت عامة) 

فرع  - جي دبليو سي اللوجستية فرع م.ح.ق
الخدمات اللوجستية وخدمات  دولة قطر المنطقة الحرة في قطر  

٪١٠٠٪١٠٠البرید السریع 
جي دبليو سي لخدمات الطاقة ذ.م.م. (سابقًا:  

٪١٠٠٪١٠٠مالحي وكيل دولة قطر .م.م.) سينرجي شيبينغ سرفيسز ذ
٪١٠٠٪١٠٠خدمات تكنولوجيا المعلوماتدولة قطر سوليوشنز ذ.م.م.  دوكوسيف 

المنطقة الحرة  فرع –فالج لوجيستكس سيرفيسز 
المنطقة الحرة في  فرع  –(سابقًا: أجيليتي في قطر 

)قطر 
دولة قطر 

الخدمات اللوجستية والبرید  
السریع 

١٠٠٪١٠٠٪
٪١٠٠٪١٠٠الخدمات اللوجستية والشحنالمملكة المتحدة جي دبليو سي لوجيستكس ليمتد 

-٪١٠٠الخدمات اللوجستية والنقل المملكة العربية السعودیة سيرفيسز ذ.م.م. فالج لوجيستكس 

فالج ذ.م.م. 
دولة قطر 

المقر اإلداري والتنفيذي  
لشركة جي دبليو سي  

-٪١٠٠والخدمات اللوجستية للعمالء 

* هذه الكيانات تخضع حاليًا للتصفية.  

الشركة مذكرة تفاهم  ٢٠٢١في ینایر   التفاهم")  ، وقعت  Aeroأیرو كيم لوجستيك ذ.م.م. (على شركة ٪١٠٠بالكامل بنسبة  لالستحواذ  ("مذكرة 
Chem Logistics W.L.L  ( شروط الصفقة وفًقا لمذكرة سيتم استيفاء . في مدینة راس لفان الصناعيةالخاصة بها ومرفق تخزین المواد الكيميائية

التفاهم.

السياسات المحاسبية الهامة وملخص أسس اإلعداد ٢
أسس اإلعداد ٢/١

للمخازن   الخليج  لشركة  الموحدة  المالية  البيانات  إعداد  المالية  ش.م.ع.ق. تم  للتقاریر  الدولية  للمعایير  وفًقا  لها  التابعة  الشركات  وجميع 
("IFRS")الدولية ٢٠١٥لسنة  ١١ومتطلبات قانون الشركات التجاریة القطري رقم  (IASB) الصادرة عن مجلس معایير المحاسبة 

. )٢٠٢١لسنة ٨(وتعدیالته بموجب القانون رقم 

عرض البيانات  تیتم قياسها بالقيمة العادلة. حيث  حدة وفًقا لمبدأ التكلفة التاریخية باستثناء االستثمارات العقاریة  یتم إعداد البيانات المالية المو 
.  لمجموعةأعمال ا المالية الموحدة بالریال القطري، وهي عملة عرض 

كما یتطلب من اإلدارة  المالية استخدام بعض التقدیرات المحاسبية الهامة.یتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة وفًقا للمعایير الدولية للتقاریر 
ممارسة حكمها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. 
.  تقدم البيانات المالية الموحدة معلومات مقارنة تتعلق بالفترة السابقة
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تتمة  –وملخص السياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد ٢

توحيد الس اأس٢/٢
وشركاتها التابعة (یشار إليهم جميعًا بـ  ق.  ع.لشركة الخليج للمخازن ش.م.البيانات المالية لشركة  على  البيانات المالية الموحدة  تشتمل هذه  
تها مع المؤسسة  . تتحقق السيطرة عندما تكون للمجموعة عائدات متغيرة أو لها حقوق فيها من عالق٢٠٢٢دیسمبر ٣١كما في "المجموعة")

المستثمر فيها ولدیها القدرة على التأثير في تلك العائدات من خالل سلطتها على المؤسسة المستثمر فيها. وبصفة خاصة تسيطر المجموعة  
على مؤسسة مستثمر فيها إذا وفقط إذا كان لدى المجموعة:

 توجيه أنشطة المؤسسة المستثمر فيها)،  تعطيها القدرة حاليًا على سيطرة على المؤسسة المستثمر فيها (حقوق
 ،و  عائدات متغيرة أو حقوق في عائدات متغيرة من عالقتها مع المؤسسة المستثمر فيها
  .قدرة على استخدام سلطتها على المؤسسة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها

عندما یكون للمجموعة أقل من أغلبية حقوق  لسيطرة. لدعم هذا االفتراض و فضي ل حقوق التصویت تأغلبية  بشكل عام، هناك افتراض بأن  
وعة جميع الحقائق والظروف ذات الصلة لتقدیر ما إذا كانت لها  التصویت الخاصة بالمؤسسة المستثمر فيها أو حقوق مماثلة، تدرس المجم

سلطة على المؤسسة المستثمر فيها، وتشمل: 

.الترتيبات التعاقدیة مع الشركاء اآلخرین ممن لهم حقوق تصویت في المؤسسة المستثمر فيها
 .حقوق ناشئة من ترتيبات تعاقدیة أخرى
 بالمجموعة وحقوق تصویت محتملة. حقوق التصویت

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على المؤسسة المستثمر فيها أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تدل على وجود تغيرات في  
وتنتهي  ، على الشركة التابعةعنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. یبدأ توحيد بيانات شركة تابعة عندما تحقق المجموعة السيطرة 

التابعة الشركة  السيطرة على  المجموعة  تفقد  وإیرادات  عندما  ومطلوبات  موجودات  تدرج  أو  ومصروفات  .  عليها  المستحوذ  الشركة التابعة 
التاریخ الذي تتوقف فيه المجموعة عن  من التاریخ الذي تحقق فيه المجموعة السيطرة حتى  البيانات المالية الموحدة  المستبعدة خالل السنة في  

السيطرة على الشركة التابعة. 

تنسب األرباح أو الخسائر وكل بند من االیرادات الشاملة األخرى إلى حاملي أسهم الشركة األم للمجموعة وإلى الحصص غير المسيطرة،  
ء تعدیالت على البيانات المالية للشركات التابعة  عند الضرورة، یتم إجرا حتى لو نتج عن هذا عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة.  

واإلیرادات  الملكية  . یتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق لجعل سياساتها المحاسبية متوافقة مع السياسات المحاسبية للمجموعة
. يانات الماليةالبتوحيد والمصروفات والتدفقات النقدیة الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة عند 

أي تغير في حصة ملكية الشركة التابعة بدون فقدان السيطرة یتم احتسابه كمعاملة حقوق ملكية.  

إذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، تقوم بإلغاء تحقيق موجودات (وتشمل الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة والحصص غير 
أي استثمار محتفظ به بالقيمة  إدراج ة األخرى، مع إدراج أي ربح أو خسارة ناشئة في الربح أو الخسارة. یتم  المسيطرة ومكونات حقوق الملكي

العادلة. 
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تتمة–أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢
ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢/٣

والشهرةاألعمال تجميع (أ) 
تاریخفيالعادلة بالقيمةالمحول المبلغ بإجمالي استحواذ عملية أي تكلفة قياس یتم .  اإلستحواذ طریقة بإستخدامالمجمعةاألعمال إحتساب یتم

تقيسأنالمجموعةتختار ،مجمعةمجموعة أعمال كلفي. عليهااالستحواذ یتمالتياألعمالفيمسيطرةغير حصةأيوقيمةاالستحواذ
لألعمالتعيينها یمكنالتي الموجودات صافي منالنسبيةبالحصةأو العادلةبالقيمةفيها المستثمر الشركة فيالمسيطرة غير الحصة 

. اإلداریةالمصاریف في وتدرجكمصاریف تحسبالمتكبدةاالستحواذ تكاليف. فيهاالمستثمر 

مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها مدخالت وعملية مادیة تساهم  تقرر المجموعة أنها قد استحوذت على شركة عندما تتضمن  
مًعا بشكل كبير في القدرة على إنشاء المخرجات. تعتبر العملية المستحوذ عليها مادیة إذا كانت ضروریة للقدرة على االستمرار في إنتاج

المهارات أو المعرفة أو الخبرة الالزمة ألداء تلك العملية أو تساهم  المخرجات، وتشمل المدخالت المستحوذ عليها قوى عاملة منظمة تتمتع ب
ير في  بشكل كبير في القدرة على االستمرار في إنتاج المخرجات ویعتبر فریًدا أو نادًرا أو ال یمكن استبداله دون تكلفة كبيرة أو جهد أو تأخ

القدرة على االستمرار في إنتاج المخرجات. 

واألحوالالتعاقدیةللشروط وفقاً المستلمةالمالية والمطلوبات الماليةالموجودات بتصنيف تقوم أعمالأي على عةالمجمو تستحوذ عندما 
. عليها المستحوذ للشركةاألساسيةالعقودفيالضمنيةالمشتقاتفصلیشملوهذا. االستحواذتاریخفيالخاصةوالظروفاالقتصادیة

ال یتم إعادة قياس المقابل المحتمل المصنف  .  االستحواذتاریخفيالعادلةبالقيمةإدراجهایتمتحویلهافيالمالكیرغبمحتملةمبالغأي
في  حقة ضمن حقوق الملكية. یتم قياس المقابل المحتمل المصنف كأصل أو التزام یمثل أداة مالية  الكحقوق ملكية ویتم احتساب التسویة ال 

التغيرات في القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة  إدراج  مع  ،األدوات المالية بالقيمة العادلة- ٩لتقاریر المالية  ل نطاق المعيار الدولي  
بالقيمة العادلة في تاریخ  هیتم قياس٩لتقاریر المالية  الدولي ل معيار  یقع في نطاق ال المقابل الذي ال  .  ٩الية  لتقاریر المللمعيار الدوليل وفًقا  

.  التغيرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارةإدراج  مع  ،كل تقریر 

وأي حصة سابقة محتفظ بها  المسيطرةغير للحصة المدرج والمبلغ المحولة المبالغ إجمالي الزیادة في  وهي(بالتكلفة مبدئياً قياسها یتم الشهرة
علىتزید عليهاالمستحوذ الموجودات لصافي العادلة القيمةكانت إذا .  )المتكبدة والمطلوبات عليها المستحوذ المحددة الموجودات صافي على

المتكبدةالمطلوباتوجميعصحيحةبصورةالموجودات جميعبتحدیدقامتقدكانتإذاماتقييمبإعادةالمجموعةتقوم المحول،المبلغمجموع
لصافيالعادلةالقيمةأنالتقييمإعادة نتيجةكانت إذا . االستحواذتاریخفيالمدرجةالمبالغلقياس المستخدمةاإلجراءات بمراجعةقامتوقد

. الخسارةأو الربحفيالناتجإدراج یتم عندها،المحولالمبلغإجماليتتجاوز تزالالعليهاالمستحوذالموجودات 

توزیع یتمالقيمة،فياإلنخفاض فحص لغرض .  قيمةال نخفاض إلمتراكمةخسائر أي خصمبعد بالتكلفة الشهرةقياس یتم المبدئي ق يالتحقبعد
أنیتوقعوالتي،وحدات توليد النقد مجموعاتأو وحدات توليد النقد جميععلى االستحواذ،تاریخمنذ مجمعة،أعمالضمنالمكتسبةالشهرة
.  الوحدات تلكإلىالمجموعةمنأخرى مطلوباتأو موجودات تحویلعنالنظر بغضاألنشطة، تجميعمنتستفيد
إلىالمستبعدةبالعمليةالمتعلقةالشهرةتضمالوحدة، تلكداخلالعمليةمنجزءإستبعادویتمتوليد النقدوحدةمنجزءالشهرةتشكلعندما
القيم أساس على الحالة هذه فيالمستبعدة الشهرةقياس یتم .  العمليةإستبعادمن الخسارةأو الربحتحدید عند وذلك للعمليةالدفتریةالقيمة 
. وحدة توليد النقد منبه المحتفظوالجزءالمستبعدةللعمليةالنسبية

واآلالت والمعدات (ب) العقارات 
في  نخفاض لالخسائر متراكمة أيبعد خصم االستهالك المتراكم و بالتكلفة ، وتقاس الحقًا بتكلفة الشراءالعقارات واآلالت والمعدات بنودتدرج
شراؤها والتي تعد زًءا ال یتجزأ من  تتم رسملة البرامج التي تم تتضمن التكلفة المصروفات العائدة مباشرًة إلى االستحواذ على األصل.. قيمةال

إذا كان ألجزاء كبيرة من أي بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية  وظائف المعدات ذات الصلة كجزء من تلك المعدات. 
لالحقة فقط إذا كان من المحتمل تتم رسملة المصروفات ا مختلفة، فسيتم احتسابها كبند منفصل (مكونات رئيسية) للعقارات واآلالت والمعدات.

تدفق المنافع االقتصادیة المستقبلية المرتبطة بالنفقات إلى المجموعة.

ها المتبقية المقدرة باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى  تیتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة بنود العقارات واآلالت والمعدات ناقًصا قيم
المقدرة، ویتم تسجيلها في الربح أو الخسارة. أعمارها اإلنتاجية 
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تتمة  –وملخص السياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد ٢

تتمة   – ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢/٣
تتمة  –(ب) العقارات واآلالت والمعدات 

:فيما یلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للعام الحالي والسنة المقارنة

سنة ٣٠- ٢٥مباني 
سنوات ٥– ٣المعدات المكتبية 
سنوات ٤األثاث والتركيبات 

سنة ٢٥– ٥معدات المخزن 
ة سن١٥– ٥السيارات 

سنوات ٤األدوات والمعدات  

ویتم تعدیلها إذا كان ذلك مالئمًا. في تاریخ كل تقریر تتم مراجعة طرق االستهالك والقيم المتبقية والعمر اإلنتاجي 
یتم تحدید األرباح  .ا أو عند عدم توقع فوائد اقتصادیة مستقبلية من استخدامهاستبعاداها  د العقارات واآلالت والمعدات عند  و یتم استبعاد بن

واآلالت  بنود  استبعاد  والخسائر الناتجة عن   العائدات  العقارات  الدفتریة،من  الناتجة  والمعدات من خالل مقارنة  مع قيمتها  ویتم  االستبعاد 
.الربح أو الخسارةفي  الصافيتسجيل 

(ج) األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ  
ال یتم  ویتم إدراجها بالتكلفة مطروًحا منها انخفاض القيمة، إن وجد.  ،لمجموعةلمشاریع قيد اإلنشاء الاألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تتضمن  

عادة  ، یتم إ األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ الموجودات المندرجة تحت  . بمجرد اكتمال بناء األعمال الرأسمالية قيد التنفيذاحتساب استهالك على 
تصبح  عندما  احتساب استهالك عليها  استخدامها، ویتم  الغرض من  حسب  ،  یةعقار ات  أو استثمار عقارات وآالت ومعدات  تصنيفها إما إلى  
.   جاهزة لالستخدام

عقود اإلیجار(د)
العقد یمنح الحق في السيطرة على األصل  إذا كان ، بمعنىأو یتضمن شروط ایجار عقد إیجار هو  تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد  

.  المحدد لفترة من الوقت في مقابل المبالغ المدفوعة فيه

المجموعة كمستأجر 
تطبق المجموعة نهًجا وحيًدا لتحقيق وقياس جميع عقود اإلیجار، باستثناء عقود اإلیجار قصيرة األجل وعقود اإلیجار للموجودات منخفضة  

اإلیجار وموجودات حق االستخدام التي تمثل حق استخدام  القيمة.  مدفوعات  لتسدید  التزامات اإلیجار  الموجوداتتقوم المجموعة بتحقيق 
األساسية.

) موجودات حق االستخدام ١
توافر األصل األساسي   (أي، تاریخ  اإلیجار  بدء عقد  حق االستخدام في تاریخ  موجودات  قياس  لالستخدام).تقوم المجموعة بتحقيق  یتم 

االستخدام بالتكلفة، مطروًحا منها أي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة واالستهالك، وتعدیلها ألي   إعادة تقييم  عملية  موجودات حق 
اإلیجار  اللتزامات اإلیجار. مطلوبات  االستخدام على مقدار  حق  موجودات  تكلفة  المبدئالمدرجةتشتمل  المباشرة  والتكاليف  المتكبدة،  ،  ية 

یتم استهالك موجودات حق االستخدام على أساس  ومدفوعات اإلیجار التي تمت في أو قبل تاریخ البدء، مطروًحا منها أي حوافز مستلمة.
كالتالي:  ،عقد اإلیجار أو العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات، أیهما أقرب فترةالقسط الثابت على مدى 

سنة٤٣-٢أراضي ومباني  

التأجير أو إذا كانت التكلفة تعكس ممارسة خيار الشراء، یتم احتساب  فترةفي نهایة  تنقل إلى المجموعة  إذا كانت ملكية الموجودات المستأجرة  
نخفاض القيمة. التخضع موجودات حق االستخدام أیًضا االستهالك باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر لألصل.
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تتمة –اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة أسس ٢

تتمة  – ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢/٣
تتمة  –عقود اإلیجار (د)

تتمة  –المجموعة كمستأجر 
مطلوبات اإلیجار) ٢

على مدى عقد اإلیجار.  في تاریخ بدایة عقد اإلیجار، تقوم المجموعة بإدراج مطلوبات اإلیجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإلیجار التي یتعين إجراؤها  
ات اإلیجار المتغيرة التي تعتمد  مدینة ومدفوع ال تتضمن مدفوعات اإلیجار مدفوعات ثابتة (بما في ذلك مدفوعات ثابتة مضمنة) مطروًحا منها حوافز اإلیجار  

ؤشر أو معدل  على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. یتم تحقيق مدفوعات اإلیجار المتغيرة التي ال تعتمد على م
القيام بالمدفوعات.في الفترة التي یقع فيها الحدث أو الشرط الذي یطلب ) ما لم یتم تكبدها إلنتاج مخزون (كمصروف 

ئدة المدرج في عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإلیجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاریخ بدایة عقد اإلیجار إذا كان سعر الفا
عكس تراكم الفائدة وتخفيض مدفوعات اإلیجار التي  عقد اإلیجار ال یمكن تحدیده بسهولة. بعد تاریخ بدایة عقد اإلیجار، یتم زیادة مبلغ مطلوبات اإلیجار لت 

و تغيير في مدفوعات  تم القيام بها. باإلضافة إلى ذلك، یتم إعادة قياس القيمة الدفتریة لمطلوبات اإلیجار إذا كان هناك تعدیل أو تغيير في مدة اإلیجار أ
تقييم  أو تغيير في  المستقبلية الناتجة عن تغيير في مؤشر أو معدل یستخدم لتحدید مدفوعات اإلیجار)على سبيل المثال، التغيرات في المدفوعات  (اإلیجار  

األساسي.   شراء األصل خيار شراء 
عقود اإلیجار قصيرة األجل وعقود اإلیجار للموجودات منخفضة القيمة ) ٣

تبلغ مدتها  تطبق المجموعة إعفاء تحقيق عقود اإلیجار قصيرة االجل على عقود اإلیجار قصيرة األجل الخاصة باآلالت والمعدات (أي عقود اإلیجار التي
نخفضة القيمة على  شهًرا أو أقل من تاریخ البدء وال تحتوي على خيار شراء). كما تقوم أیضًا بتطبيق اإلعفاء على تحقيق عقود إیجار الموجودات م١٢

). یتم إدراج مدفوعات اإلیجار على عقود اإلیجار قصيرة األجل وعقود  دوالر٥٫٠٠٠إیجارات المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة (أي أقل من  
إیجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.

المجموعة كمؤجر
ت اإلیجار  تصنيف عقود اإلیجار التي ال تنقل فيها المجموعة جميع المخاطر والمنافع الخاصة بملكية األصل كعقود تأجير تشغيلي. یتم احتساب إیرادایتم 

التشغيلية. تضاف التكاليف  بسبب طبيعتها الربح أو الخسارة الناشئة على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار ویتم تضمينها في اإلیرادات في بيان  
إلیجار على نفس  المباشرة األولية المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد اإلیجار التشغيلي إلى القيمة الدفتریة لألصل المؤجر ویتم تحقيقها على مدى فترة ا

بها.األساس كإیرادات اإلیجار. یتم تحقيق اإلیجارات الطارئة كإیرادات في الفترة التي یتم فيها اكتسا

ة العقاریات) االستثمار ـه(
، والتي تعكس ظروف السوق في  یتم تحقيق االستثمار العقاري مبدئًيا بتكلفة االستحواذ بما في ذلك أي تكاليف للمعامالت ویتم قياسه الحًقا بالقيمة العادلة

م تحدید القيم العادلة بناًء على التقييم السنوي الذي یتم إجراؤه باستخدام  أي تغيير في القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة. یتتحقيق تاریخ التقریر. یتم 
نموذج التقييم الموصى به من قبل لجنة معایير التقييم الدولية. 

. المجموعةتتم رسملة المصروفات الالحقة فقط إذا كان من المحتمل تدفق المنافع االقتصادیة المستقبلية المرتبطة بالنفقات إلى 

یتم تحدید األرباح أو الخسائر الناتجة عن یتم إلغاء التحقيق لبند االستثمارات العقاریة عند البيع أو عند عدم توقع منافع اقتصادیة مستقبلية من استخدامه.
خاصة بكل منها، ویتم تحقيقها بالصافي في بيان  استبعاد بنود االستثمار العقاري من خالل مقارنة العائدات الناتجة من االستبعادات مع القيم الدفتریة ال

تمثل االستثمارات العقاریة المباني التي یتم استخدامها بشكل كبير من قبل أطراف أخرى والتي تحتفظ بها المجموعة لتحصيل اإلیجارات.الربح أو الخسارة.

بالنسبة للتحویل من استثمارات عقاریة إلى عقارات یشغلها  هناك تغيير في االستخدام.تتم التحویالت إلى (أو من) االستثمارات العقاریة فقط عندما یكون  
إذا أصبحت العقارات التي یشغلها مالكوها استثمارًا مالكوها، فإن التكلفة المحسوبة للمحاسبة الالحقة هي القيمة العادلة في تاریخ التغيير في االستخدام.

.لعقارات وفًقا للسياسة المنصوص عليها في بند العقارات واآلالت والمعدات حتى تاریخ التغيير في االستخدامعقاریًا، فإن المجموعة تحسب هذه ا
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تتمة –اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة أسس ٢

تتمة  – ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢/٣
الموجودات غير الملموسةو) (

تسجل الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقص أي إطفاء ،المبدئيالتحقيقبعد  الموجودات غير الملموسة المشتراة بصورة منفصلة تقاس مبدئيًا بالتكلفة.
متراكـم وأیة خسائر انخفاض متراكمة. 

األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة إما أن تكون محددة أو غير محددة.
وقت ودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة یتم إطفاؤها على مدى أعمارها اإلنتاجية االقتصادیة ویعاد النظر فيها لتحدید االنخفاض في أي الموج

العمر  ت یظهر فيه دليل على احتمال انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة. تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطریقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذا
مالية على األقل. التعدیالت في األعمار اإلنتاجية المتوقعة أو الطریقة المتوقعة الستهالك المنافع االقتصادیة المستقبلية  فترةاإلنتاجي المحدد في نهایة كل  

كتغيرات في التقدیرات المحاسبية. الحال، وتعاملمقتضىفترة اإلطفاء أو الطریقة، حسبتعدیللفي االعتبار یتم أخذها التي تتضمنها الموجودات 

في بيان إدراجها والقيمة الدفتریة لألصل ویتم البيع الفرق بين صافي عائدات باألصل غير المادي الغاء تحقيق یتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة عن 
.  ق األصليالربح أو الخسارة الموحد عندما یتم إلغاء تحق

اتإما بشكل فردي أو على مستوى وحد، الموجودات غير الملموسة غير محددة العمر اإلنتاجي ویتم إجراء فحص انخفاض القيمة لها سنویاً ال یتم إطفاء 
إلنتاجي لها  مراجعة سنویة للنظر في استمراریة الموجودات بدون عمر إنتاجي محدد، وإذا لم تقرر االستمراریة یتم تغيير حالة العمر اإجراء تم یتوليد النقد. 

من غير محدد إلى محدد في الفترات المستقبلية.

كالتالي:  األعمار اإلنتاجية المحددة ذات غير الملموسة للموجوداتاألعمار اإلنتاجية المقدرة  

سنوات ١٠-٤العمالء وعالقات العمالء ذات الصلة  مع عقود  ال
سنوات١٠العالمة التجاریةو سم اال

سنوات٣الكمبيوتر  ياتبرمج

الشهرة 
.  یتم قياس الشهرة الناتجة عن االستحواذ على الشركات التابعة بالتكلفة ناقًصا خسائر انخفاض القيمة المتراكمة

الموجودات غير الملموسة األخرى 
أجيليتي والتي شركة  األخرى ذات الصلة و"العالمة التجاریة" لالعمالء وعالقات العمالء  مع  عقود  ال الموجودات غير الملموسة األخرى والتي تشتمل على "

.  النخفاض القيمةمتراكمة اإلطفاء المتراكم وأیة خسائر منها  مخصوما  یتم قياسها بالتكلفة  ،المجموعة ولها عمر إنتاجي محددحصلت عليها  

الكمبيوتر  برمجيات 
والتي یمكن تحدیدها بصورة منفصلة بسهولة والتي من المتوقع أن تولد منافع اقتصادیة  كمبيوتر الجزء أساسي من أجهزه  تشكل التي ال برمجيات الكمبيوتر 

. وخسائر انخفاض القيمةالمتراكم االطفاءمستقبلية على مدار أكثر من سنة تتخطي تكلفتها یتم قياسها بالتكلفة مخصوما منها  

ز) تكاليف االقتراض(
أو إنشاء أو إنتاج أصل یستغرق بالضرورة فترة زمنية طویلة ليصبح جاهزا لالستخدام المقصود منه أو للبيع تتم شراء  مباشرة لتكاليف االقتراض العائدة  

فوائد والتكاليف  رسملتها كجزء من تكلفة الموجودات ذات الصلة بها. یتم تحميل جميع تكاليف االقتراض األخرى عند تكبدها. تشتمل تكاليف االقتراض على ال
.تتكبدها المجموعة فيما یتعلق باقتراض األموالالتي األخرى 

المخزون (ح) 
حتى وصوله إلى  یدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أیهما أقل. تمثل التكاليف جميع المصاریف المتكبدة على كل منتج إلعادة البيع

. بتكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجحیتم تقييم المخزون . موقعه وشكله الحالي

.یحدد صافي القيمة الممكن تحقيقها على أساس سعر البيع التقدیري ناقصًا أیة تكاليف إضافية یتوقع تكبدها حتى إتمام الصنع والبيع 
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تتمة –اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة أسس ٢

تتمة – المحاسبية الهامةملخص السياسات ٢/٣

األدوات المالية (ط) 
الموجودات المالية 

المبدئيوالقياس التحقيق 
عندما تصبح المجموعة طرفا في  مبدئيا  المالية والمطلوبات المالية األخرى  موجودات. یتم إثبات جميع النشوئهاعندمبدئيا  الذمم التجاریة المدینة  تدرج  

التعاقدیة لألداة.األحكام 
عنصر غير مدرج، لمضافا إليهمبدئيا بالقيمة العادلة  ،أو مطلوب ماليمالي، ما لم یكن ذمم تجاریة مدینة بدون مكون تمویلي كبير  یتم قياس موجود  

هامیتم قياس ذمم تجاریة مدینة بدون مكون تمویلي  ها.عليستحواذاالمباشرة إلى  العائدة  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعامالت  
بسعر المعاملة.مبدئيا

مالية اللموجودات ل التصنيف والقياس الالحق 
: ةمالي ال اتموجودال المبدئي، یتم تصنيف التحقيق عند 

الخسارة: العادلة من خالل الربح أوغير مصنفة بالقيمة كانت الشروط التالية و تبالتكلفة المطفأة إذا استوف) ١(

و،التدفقات النقدیة التعاقدیةتحصيل نموذج أعمال یهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لفي كان محتفظ بها
المبلغ األصلي لمبلغ األصلي والفائدة على  امدفوعات  تمثل فقط  تدفقات نقدیة  حدوثالشروط التعاقدیة للموجودات المالية تؤدي في تواریخ محددة إلى

. القائم

:  غير مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةكانت الشروط التالية و تإذا استوف-األخرى ةالشامل االیراداتمن خالل بالقيمة العادلة) ٢(
وية،تحصيل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبيع الموجودات المالنموذج أعمال یهدف إلى في كان محتفظ بها
لمبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائمامدفوعات تمثل فقط تدفقات نقدیة حدوثالتعاقدیة تؤدي في تواریخ محددة إلىهاشروط .
االیرادات الشاملة  العادلة من خالل  القيمة  بالمطفأة أو  لتكلفةمصنفة باجميع الموجودات المالية غير ال–من خالل الربح أو الخسارة  بالقيمة العادلة)  ٣(

. كما هو موضح أعالهاألخرى 

بالقيمة العادلة من خالل بالتكلفة المطفأة أو  ه  متطلبات قياسلموجود مالي إما یستوفي  ال رجعة فيهبتصنيفالمبدئي، قد تقوم المجموعة  التحقيق  عند  
.  خالف ذلكبالذي قد ینشأ يتطابق المحاسبالمن عدم لل كان القيام بذلك یزیل أو یقإذا ،االیرادات الشاملة األخرى 

المالية، وفي هذه الحالة یتم  الموجوداتغير المجموعة نموذج أعمالها إلدارة  تما لم  التحقيق المبدئيعلى أساس  ال یتم تصنيف الموجودات المالية الحقا  
بعد التغيير في نموذج األعمال.مشمولة بتقریرماليةفترةأول في اليوم األول من  تأثرةالمالية المموجوداتتصنيف جميع ال

بالتكلفة  واألرصدة لدى البنوك  والودائع القابلة لالسترداد  وموجودات العقداألخرى الذمم المدینة  و ةالمدینالتجاریة  صنفت المجموعة الذمم  المبدئيالتحقيقعند  
مالية أخرى. موجودات  أي  بمجموعة ال تحتفظ الالمطفأة. 

تقييم نموذج األعمال -المالية الموجودات
أفضل الطریقة التي تدار بها األعمال  بشكل  مالي على مستوى محفظة ألن هذا یعكس  بموجود  یحتفظ فيهتقوم المجموعة بتقييم هدف نموذج األعمال الذي  

: التي تؤخذ في االعتبار تتضمنالمعلومات لإلدارة. المعلومات  قدیموت
  تدفقات جنيتشمل ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على  وهي  تلك السياسات في الممارسة العملية.  وتطبيقالسياسات واألهداف المعلنة للمحفظة

موجودات؛تدفقات نقدیة من خالل بيع تحقيق أوتعاقدیةنقدیة
 ؛ دارة المجموعةإلتقدیم التقاریرو ةتقييم أداء المحفظيةكيف
  ؛ ) وكيفية إدارة تلك المخاطراألعمالالمخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن هذا نموذج
 إدارتها أو التدفقات النقدیة التعاقدیة التي  التي تتم  القيمة العادلة للموجودات  إلى ستند  تمكافأةت ال اًء كانسو على سبيل المثال  -راءمدال مكافأة يةكيف

و ؛هالتحصيتم ی
 المالية في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات والتوقعات حول نشاط المبيعات في المستقبل.الموجوداتوتيرة وحجم وتوقيت مبيعات

لمجموعة  اتحقيق  بما یتفق مع  وذلك  ال تعتبر مبيعات لهذا الغرض،  التحقيقغير مؤهلة إللغاء  المالية ألطراف ثالثة في معامالت  الموجوداتعمليات نقل  إن  
. لموجوداتل
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مدفوعات أصل الدین والفائدة عليهتمثل فقط تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة -المالية الموجودات
قيمة الزمنية عن المقابل البأنها " ائدةالمبدئي. یتم تعریف "الفالتحقيقالقيمة العادلة للموجود المالي عند أنه " بأصل الدینالتقييم، یتم تعریف "ألغراض هذا  

والتكاليف (مثل مخاطر  إلقراض  لخالل فترة معينة من الزمن وغيرها من المخاطر األساسية  القائم  المبلغ األصلي  بوالمخاطر االئتمانية المرتبطة  نقدلل
ربح. الالسيولة والتكاليف اإلداریة)، وكذلك هامش 

لشروط التعاقدیة لألداة. ویشمل ذلك بامجموعةال تأخذ، عليهأصل الدین والفائدة سوى مدفوعات عنليستتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة عند
هذا الشرط. عند یمكنه الوفاء بالالتدفقات النقدیة التعاقدیة بحيث مبلغغير توقيت أو ی تعاقدي یمكن أن شرط مالي یحتوي على الموجود ال تقييم ما إذا كان 

: في االعتبار ما یليالمجموعةتأخذإجراء هذا التقييم، 

 أو توقيت التدفقات النقدیة؛مبلغاألحداث الطارئة التي من شأنها تغيير
؛رةمتغياألسعار الخصائصسعر الفائدة التعاقدي، بما في ذلك تعدل التي قد شروط ال
والتمدید؛خصائص ة و مقدماللمدفوعاتا
الرجوععدم حق خصائص ، محددة (على سبيل المثالموجوداتلتدفقات النقدیة من باالشروط التي تحد من مطالبة المجموعة.(

یمثل إلى حد كبير المبالغ غير المسددة مقدما  ع  و دفممبلغ ال ال الدین والفائدة إذا كان  أصل  مع المدفوعات فقط من معيار  ةمقدمال المدفوعات  خصائص  تتوافق
مالي  بالنسبة لموجودذلك،  باإلضافة إلىإلنهاء المبكر للعقد.عن ا، والتي قد تشمل تعویض إضافي معقولالقائمالمبلغ  أصلمن أصل الدین والفائدة على  

اإلسميالمبلغكبير  بشكل  بلغ یمثل  بممقدماتطلب الدفع  تالتي تسمح أو  الخاصية فإن  ،  ةخصم أو عالوة على قيمته االسمية التعاقدیبيهل علو حصتم ال
هذا المعيار  لاوفقتتم معاملتهااإلنهاء المبكر)  عنمعقول إضافي  تعویض  لفائدة التعاقدیة (والتي قد تشمل أیضا  ل)(ولكن غير مدفوعالمستحق  تعاقدي  ال

. المبدئيالتحقيقعند هامة غير  ةمقدمالمدفوعات الخاصية إذا كانت القيمة العادلة ل
القياس الالحق واألرباح والخسائر –الموجودات المالية 

  خسائر  ببالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلية. یتم تقليل التكلفة المطفأة  الحقایتم قياس هذه الموجودات  -الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
ح أو  اربأأي  تدرج في الربح أو الخسارة. القيمة وانخفاض العمالت األجنبية صرف را سعأوخسائر أرباحو إیرادات الفوائدتحقيقانخفاض القيمة. یتم 

. ستبعاد في الربح أو الخسارةاالر من ئخسا
  صافي األرباح والخسائر، تحقيق  یتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة. یتم  –الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

األرباح، في الربح أو الخسارة. ال تحتفظ المجموعة بأي من تلك الموجودات.ات توزیعاتبما في ذلك الفائدة أو إیراد 

 طریقة  المحتسبة بالفائدة اتإیرادتدرج  هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة. تقاس – األخرى ةالشامل االیراداتات الدین بالقيمة العادلة من خالل أدو
صافي األرباح والخسائر األخرى في  تحقيقجنبية وانخفاض القيمة في الربح أو الخسارة. یتم األعمالت ال أرباح وخسائر تحویل تدرج و ،الفائدة الفعلية

إلى الربح أو الخسارة. ال  االیرادات الشاملة األخرى ، تتم إعادة تصنيف األرباح والخسارة المتراكمة في التحقيق. عند إلغاء  االیرادات الشاملة األخرى 
جودات. تحتفظ المجموعة بأي من تلك المو 

  تحقيق یتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة. یتم  -االیرادات الشاملة األخرى  االستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل
صافي األرباح تحقيق  یتم  في الربح أو الخسارة ما لم تمثل توزیعات األرباح بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة االستثمار.  اتتوزیعات األرباح كإیراد
وال یتم استبعادها أبدا من الربح أو الخسارة. ال تحتفظ المجموعة بأي من تلك الموجودات.االیرادات الشاملة األخرى والخسائر األخرى في 

إلغاء التحقيق 
الموحد مالية مماثلة) (أي یتم حذفها من بيان المركز الماليیلغى تحقيق الموجودات المالية (أو جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة موجودات 

:للمجموعة) في الحاالت التالية 

 انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدیة من الموجودات، أو
  إلى طرف ثالث قيام المجموعة بتحویل حقوقها الستالم تدفقات نقدیة من الموجودات أو قد تعهدت بدفع المبلغ المستلم كاملة ودون تأخير كبير

اطر ومنافع  بموجب ترتيبات للتمریر و (أ) إما أن تكون قد قامت فعليًا بتحویل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو (ب) لم تقم فعليًا بتحویل كافة مخ
.الموجودات أو باالحتفاظ بها ولكنها حولت السيطرة على الموجودات 
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تتمة –إلغاء التحقيق 
المجموعة ما إذا احتفظت بمخاطر عندما تقوم المجموعة بتحویل حقوقها الستالم تدفقات نقدیة من موجودات أو عندما تدخل في ترتيبات تمریر، تتأكد  

 بجميع مخاطر  ومنافع الملكية وإلى اي مدى. عندما ال تقوم المجموعة بتحویل حقوقها في استالم تدفقات نقدیة من أي موجودات ولم تحول أو تحتفظ فعلياً 
باط المجموعة بالموجودات. في تلك الحالة تدرج المجموعة  أو منافع الموجودات ولم تحول السيطرة على الموجودات، یتم إدراج الموجودات بقدر استمرار ارت

ة.أیضًا مطلوبات مقابلة. یتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المقابلة على أساس یعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها المجموع

األصلية للموجودات أو القيمة القصوى للمبلغ الذي یمكن أن یطلب من المجموعة  یتم قياس االرتباط المستمر الذي یأخذ شكل ضمان بالقيمة الدفتریة  
سدادها، أیهما أقل. 

انخفاض القيمة
الموجودات المالية غير المشتقة 

. بالتكلفة المطفأةالمقاسة المالية الموجوداتمنالخسائر االئتمانية المتوقعةمخصصات خسائر عن المجموعة تسجل 

على مدى العمر. للخسائر االئتمانية المتوقعة ي مبلغ مساو باألخرى الذمم المدینة و الذمم التجاریة المدینة عن قياس مخصصات الخسائر دائما یتم 

تعتبر المجموعة أن موجود مالي في حالة تعثر عندما: 
  بالكامل دون لجوء المجموعة إلجراءات مثل تحصيل ضمان (إن كانت تحتفظ  یكون من غير المرجح أن یسدد عميل التزاماته االئتمانية للمجموعة

بأي ضمان)؛ أو 
 یوما. ٣٦٠یكون الموجود المالي متأخًرا عن موعد سداده بأكثر من

مخاطر ائتمانية منخفضة عندما یكون تصنيف مخاطر االئتمان الخاص بها مساویًا للتعریف المفهوم عالميًا  ذاتك  و البنلدىتعتبر المجموعة أن األرصدة
. ةاالئتمانياتوكالة "مودیز" للتصنيفحسبأو أعلى  Baa٣یكافئالتصنيفاالستثمار". تعتبر المجموعة أن هذا تصنيف"

المحتملة خالل العمر المتوقع لألداة  عدم االنتظام  االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث  هي الخسائر  العمر  مدى  ل الخسائر االئتمانية المتوقعة  
المالية.

شهرا من تاریخ ١٢خاللة  أحداث عدم االنتظام المحتملشهرا هي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن  ١٢لمدة  الخسائر االئتمانية المتوقعة
شهرا).١٢فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة أقل من التقریر (أو

لمخاطر االئتمان. خاللها المجموعة تتعرض یةتعاقدمدةفي االعتبار عند تقدیر الخسائر االئتمانية المتوقعة هي أقصى الحد األقصى للمدة التي تؤخذ
الخسائر االئتمانية المتوقعة قياس 

العجز النقدي (أي الفرق بين حاالت  قيمة الحالية لجميع بالخسائر االئتمان. یتم قياس خسائر االئتمان لتقدیرات المرجحة الالخسائر االئتمانية المتوقعة هي  
. استالمها)المجموعة التي تتوقعوفقا للعقد والتدفقات النقدیة المستحقة للكيانالتدفقات النقدیة 

ت المالية منخفضة القيمة االئتمانية الموجودا
. یعتبر موجود مالي أنه  انخفضتقد  القيمة االئتمانية للموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأةكانت  تقوم المجموعة بتقييم ما إذا  في تاریخ كل تقریر  

التدفقات النقدیة المستقبلية المقدرة من الموجود المالي."منخفض القيمة االئتمانية" عندما یقع حدث أو أكثر له تأثير ضار على 

: البيانات التالية التي یمكن مالحظتهالموجود مالياالئتمانية قيمة اللى انخفاض عیتضمن الدليل 

 مالية كبيرة، ضائقة مواجهة العميل أو الُمصِدر ل
 یومًا، ٣٦٠كثر من أل إخالل بعقد، مثل التخلف عن السداد أو تأخر السداد
،إعادة هيكلة المجموعة لقرض أو سلفة بناء على شروط لم تكن المجموعة لتأخذ بغيرها
أو حالة إعادة تنظيم مالي أخرى، أوحالة إفالس العميل فيیكون من المحتمل دخول
 .اختفاء سوق نشطة لورقة مالية بسبب صعوبات مالية
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تتمة  –انخفاض القيمة 

عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي 
تقاس بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفتریة اإلجمالية للموجودات.یتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية التي 

الشطب 
تجري المجموعة  یتم شطب القيمة الدفتریة اإلجمالية لموجود مالي عندما ال یكون لدى المجموعة توقعات معقولة باسترداد موجود مالي بأكمله أو جزء منه.

لمشطوب على أساس احتمال وجود توقعات معقولة باالسترداد. ال تتوقع المجموعة أن تسترد جزءًا كبيرًا تقييما منفصال فيما یتعلق بتوقيت الشطب والمبلغ ا 
برغم ذلك، قد تظل الموجودات المالية التي شطبت خاضعة ألنشطة اإلنفاذ من أجل االلتزام باإلجراءات التي تتبعها المجموعة  و من المبلغ المشطوب.  

السترداد المبالغ المستحقة. 

الماليةالمطلوبات
والقياسالمبدئيالتحقيق

لمعاملة. تشتمل المطلوبات المالية  لتكاليف المباشرة  البعد خصم  والسلف والذمم الدائنةتصنف المطلوبات الماليـة مبدئًيا بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض
تسهيالت إسالمية تتضمن و والتزامات ایجار والمحتجزات الدائنة إلى مقاولين ومصاریف مستحقة الدفع للمجموعة على ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى 

. السحب على المكشوف من البنوكحسابات 

القياس الالحق 
ألغراض القياس الالحق، یتم تصنيف المطلوبات المالية إلى فئتين: 

 الربح أو الخسارة المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل
  (القروض والسلف) المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة

)  القروض والسلفالموجودات المالية بالتكلفة المطفأة (
دة الفعلي. عدل الفائتعد هذه أكثر الفئات مالءمة للمجموعة. بعد التحقق المبدئي، تقاس القروض والسلف التي تحمل فوائد بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة م 

عندما یتم استبعاد المطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلي. تحتسب التكلفة  الربح أو الخسارة  یتم تحقيق األرباح والخسائر في بيان  
ة الفعلي. یتم إدراج إطفاء معدل الفائدة المطفأة بأن یؤخذ في االعتبار أي خصوم أو رسوم عند الشراء والرسوم أو التكاليف التي تعتبر جزء من سعر الفائد

تنطبق هذه الفئة بشكل عام على القروض والسلف التي تحمل فوائد..الربح أو الخسارةالفعلي كتكاليف تمویل في بيان 

. ال تحتفظ المجموعة بأي مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

إلغاء التحقيق  
س المقرض  تحقيق المطلوبات المالية في حالة دفع أو إلغاء أو انتهاء سریان االلتزام. عندما تستبدل مطلوبات مالية حاليـة بمطلوبات أخـرى من نفیلغى  

وتحقيق للمطلوبات بشروط مختلفة أو عندما یتم تعدیل مادي في شروط مطلوبات حالية، یعامل هذا االستبدال أو التعدیل كإلغاء لتحقيق المطلوبات الحالية
الجدیدة. یتم تحقيق الفرق بين القيم الدفتریة في بيان الربح أو الخسارة.

مقاصة األدوات المالية 
في حال وجود حق قانوني واجب النفاذ لتسویة  الموحدیتم إجراء مقاصة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ویدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي

.الغ المحققة وحال توفرت الرغبة في التسویة على أساس الصافي لتحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في نفس الوقت المب 

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية  (ي)
قيد  عمال الرأسمالية واآلالت والمعدات واألالعقارات للتأكد من وجود أي مؤشر الحتمال انخفاض أي موجودات (تاریخ كل تقریر  تقوم المجموعة بالتقييم في 

). إذا وجد أي مؤشر كهذا، أو إذا كان ضروریًا إجراء فحص سنوي لتحدید انخفاض أیة موجودات، تقوم التنفيذ واالستثمارات العقاریة، بخالف المخزون 
وحدات توليد  من أي موجودات هو القيمة العادلة ألي موجودات أو المجموعة بعمل تقدیر للمبلغ الممكن استرداده من الموجودات. المبلغ الممكن استرداده 

بصورة تدفقات نقدیة  ناقصًا التكاليف حتى البيع أو قيمتها حال االستخدام، أیهما أعلى، ویتم تحدیده لكل موجود بمفرده، إال إذا كان الموجود ال یدر  النقد  
مستقلة عن موجـودات أخرى أو مجموعة موجودات أخرى.  
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دادها منه. لقياس عندما تزید القيمة الدفتریة ألي موجود عن المبلغ الممكن استرداده، یعتبر الموجود منخفض القيمة ویتم تخفيضه إلى القيمة الممكن استر 
رات السوق الحالية للقيمة الزمنية القيمة حال االستخدام، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلية التقدیریة إلى قيمتها الحالية باستخدام نسبة خصم تعكس تقدی

للنقد والمخاطر الخاصة بالموجود المعين.  

إذا كان هناك مؤشر على عدم وجود أو نقص خسائر انخفاض القيمة التي  ماالنسبة للموجودات باستثناء الشهرة، یتم التقييم في تاریخ كل تقریر لتحدیدب
بتقييم القيمة القابلة لالسترداد للموجودات. یتم عكس أیة خسائر في انخفاض القيمة تم المجموعة تم تحقيقها سابقًا. في حالة وجود مثل هذا المؤشر، تقوم 

ت المستخدمة لتحدید قيمة الموجودات القابلة لالسترداد حيث تم تحقيق آخر انخفاض في القيمة. یكون  تحقيقها سابقًا فقط إذا كان هناك تغير في االفتراضا
االستهالك، بعد خصم  هذا العكس محدد بحيث ال تتجاوز القيمة الدفتریة للموجودات قيمتها القابلة لالسترداد وال تتجاوز قيمتها الدفتریة التي تم تحدیدها،  

ما لم یتم إدراج الموجودات بقيمتها المعاد  الربح أو الخسارة  ائر النخفاض القيمة في السنوات السابقة. یتم تحقيق هذا العكس في بيان  ولم یتم تحقيق أیة خس
. كزیادة في إعادة التقييمالعكس في هذه الحالة یعامل و تقييمها، 

مة الدفتریة قد انخفضت.یتم فحص الشهرة سنویًا لتحدید االنخفاض وعندما تشير الظروف إلى أن القي

عندما یكون .شهرةیتم تحدید انخفاض قيمة الشهرة بتقييم المبلغ الممكن استرداده من كل وحدة إیرادات نقدیة (أو مجموعة وحدات إیرادات نقدیة) تتعلق بال
خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالشهرة ال یمكن عكسها  .في القيمةوحدة أقل من القيمة الدفتریة، یتم إدراج خسارة انخفاضالالمبلغ الممكن استرداده من 

. في الفترات المستقبلية

ه   النقد وما في حكم)ك(
الصندوق وودائع قصيرة األجل ذات فترات استحقاق لثالثة أشهر أو  في  في بيان المركز المالي الموحد على النقد لدى البنوك و هیشتمل النقد وما في حكم

. في القيمةلتغيرلوتخضع لمخاطر ضئيلة  حدد منقدي والتي یمكن تحویلها بسهولة إلى مبلغ أقل

الموحدلغرض   النقدیة  التدفقات  حكم،بيان  في  وما  النقد  أعاله،  ه  یشتمل  التعریف  حسب  األجل  قصيرة  وودائع  نقد  خصم  على  المسحوبات على  بعد 
. المكشوف من البنوك

المخصصات)ل(
وجود حاجة لتدفق خارجي  حتمل  (قانوني أو حكمي) ناشئ من أحداث سابقة، وعندما یحالي  التزام  المجموعة  على  عندما یكون  یتم تكوین مخصصات  

أو جميع استرداد بعض المجموعة تكاليف هذا االلتزام بمبالغ یمكن تحدیدها بصورة موثوقة. عندما تتوقع سداد لموارد التي تتضمن منافع اقتصادیة لمن ا
المصاریف  تعرضولكن فقط عندما یكون السداد شبه مؤكد.  ،أصل منفصلكالمخصصات، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، یتم إثبات السداد  

.  بعد خصم أي تعویضالربح أو الخسارة المتعلقة بأي مخصص في بيان 

المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضریبة الحالي   الحاجة، المخاطر  و إذا كان تأثير القيمة الزمنية للنقود أمًرا مادًیا، یتم خصم  الذي یعكس، عند 
. الزیادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمویلتسجيل . عند استخدام الخصم، یتم لتزامباالالخاصة 

الخدمة للموظفينمكافأة نهایة (م)  
، تقوم المجموعة باحتساب مخصص لمكافأة نهایة  تعمل بها المجموعةأي دولة أخرى القانون الساري ب أو  ٢٠٠٤لسنة ١٤وفقًا لقانون العمل القطري رقم 

إكمال حد أدنى من مدة الخدمة. التكاليف المتوقعة شریطة. تحتسب المكافأة المستحقة على أساس آخر راتب ومدة الخدمة لكل موظف هاالخدمة لموظفي 
. على مدى فترة الخدمةیتم تحقيقها لهذه المكافآت 

مئویة من رواتب الموظفين وفقا لمتطلبات القوانين المحلية  القطریين، تقوم المجموعة بدفع اشتراكات لهيئة قطر للتقاعد والمعاشات كنسبة  ن  لموظفيلبالنسبة  
.ا ذات الصلة بالتقاعد والمعاشات. حصة المجموعة من االشتراكات في هذه البرامج یتم تحميلها على الربح أو الخسارة في السنة المتعلقة به
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اإلیراداتتحقيقن)(
اللوجستية (في مجال تقدیم  تعمل المجموعة   ) السجالتوإدارة  ،السریعبرید  الو ،الدوليوالنقلوالنقل البري للبضائع لغرض التخزین،  التخزین  الخدمات 

السيطرة على البضائع أو الخدمات إلى العميل بمبلغ تحویل إیرادات العقود المبرمة مع العمالء عند تدرج وخدمات الشحن (البري أو البحري أو الجوي). 
جميع  في  تعمل كطرف أصيل  المجموعة بشكل عام أنها  قررت  .  ةأو الخدمالبضاعة  تلك  نظير  الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه  المقابل  یعكس  

. إلى العميلتحویلها البضائع أو الخدمات قبل بالسيطرة على عادة تحتفظ حيث ، التعاقدیةترتيبات إیراداتها

قد أو خدمة إلى عميل.  بضاعة  السيطرة على  تحویل  المجموعة اإلیرادات عندتدرج  المحددة في العقد مع العميل.  على أساس المبالغ  اإلیرادات  تقاس  
نقطة زمنية محددة.  الوقت أو في إما على مدار التزام األداء یستوفى 

من الخدمات اللوجستية اتاإلیراد
اتیراداإلتحقيق  . یتم  والنقلالسجالت  إدارة  و طلباتعلى إدارة المخزون والتخزین والوفاء بالبشكل أساسي  اللوجستية التي تقدمها المجموعة  خدماتتشتمل ال

.عند أدائهابشكل فوري لمنافع التي تقدمها المجموعة اواستهالكباستالم العمالء حيث یقومعلى مدار الوقت

من خدمات الشحن اإلیرادات 
اإلیرادات من هذه  تحقيقمستقلين وإعادة بيع تلك السعة إلى العمالء. یتم بري  تمثل خدمات الشحن شراء سعة نقل من مقدمي خدمات نقل جوي وبحري و 

. أو الخدمات للعميلالبضائع  في الفترة التي تقدم فيها تلك الخدمات، بالرجوع إلى طریقة مناسبة تصور نقل السيطرة على تلك الخدمات 

اإلیجار اتإیراد
.  من اإلیجارات التشغيلية بطریقة القسط الثابت على مدى فترة اإلیجارةاإلیجار الناشئاتإیرادتحقيقیتم 

إیراد الفائدة
الفائدة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي.اتإیرادیتم تحقيق 

الضریبة على الدخل  (س) 
والمحتسبة  الدخل الخاضع للضریبة أو الخسارة الخاضعة للضریبة للسنة، ن  المستحقة القبض عالمستحقة الدفع أو المتوقعة الضریبة الحالية هي الضریبة 

الضر  معدالت  الساریة بشكل  یبة  باستخدام  بها أو  فيما یتعلق بالسنوات  أساسي  المعمول  الدفع  المستحقة  على الضریبة  التقریر، وأي تعدیل  تاریخ  في 
.  السابقةالضریبية 

األم في دولة قطر خضع الشركة  ها المجموعة. ال تبلى أساس القوانين أو اللوائح الضریبية المعمول بها في البلدان التي تعمل  یتم احتساب الضرائب ع
.للضریبةالتابعة العاملة داخل وخارج دولة قطرهاشركات ، فيما تخضع ضرائبقانون ال ل

في ففي هذه الحالة یتم إدراجها  ؛مباشرة في حقوق الملكيةالمسجلة  بنود  الما یتعلق بفيباستثناء  ،الدخل الشاملبيانمصروف ضریبة الدخل في  یدرج  
. حقوق الملكية

العمالت األجنبية تحویل )ع(
المعاملة.   األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاریخ  بالعمالت  المعامالت التي تتم  المالية  یتم تحویل  تقيد  بالعمالت  المقومة  الموجودات والمطلوبات 

. وحدالربح أو الخسارة الم. تدرج جميع الفروقات الناتجة من عمليات التحویل في بيان بسعر الصرف السائد في تاریخ التقریراألجنبية 

شركات المجموعة 
ویتم تحویل  ،  تاریخ التقریرتم تحویل موجودات ومطلوبات العمليات الخارجية إلى الریال القطري بسعر الصرف السائد في  ،عند توحيد البيانات المالية

. فروقات الصرف الناتجة عند التحویل من أجل التوحيد تدرج مباشرة في بيانات الدخل الشامل الخاصة بها بأسعار الصرف السائدة في تاریخ المعامالت 
الربح أو الخسارة  إلى بيان  خارجية  الاألخرى المتعلق بتلك العملية  الشاملة  اإلیراداتیتم تحویل بند  ،  خارجيةعملية  اإلیرادات الشاملة األخرى. عند استبعاد  

. الموحد
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العائدات على السهم )ف(
المجموعة   للسهم بالنسبة ألسهمها العادیة. یحتسب العائد األساسي للسهم بقسمة الربح أو الخسارة المنسوبة لحاملي والمخففاألساسيعائدالتعرض 

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة. یتم تحدید العائد المخفف لألسهم بتسویة الربح أو الخسارة المنسوبة إلى  األسهم العادیة للشركة على  
ت للتحویل وخياراحاملي األسهم العادیة والمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة بآثار األسهم العادیة المخففة المحتملة والتي تشتمل على كمبياالت قابلة

أسهم ممنوحة للموظفين، إن وجدت.

التقاریر القطاعية)ص(
ة اإلیرادات  القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة التي تقوم بمزاولة أنشطة أعمال یمكن للمجموعة أن تجني منها إیرادات وتتكبد مصروفات، متضمن

ة والتي تتم مراجعة نتائج تشغيلها بصورة منتظمة من قبل إدارة المجموعة (بصفتها والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من المكونات األخرى للمجموع
قرارات حول الموارد المخصصة لكل قطاع وتقييم أدائه والذي تتوفر له معلومات مالية منفصلة. اتخاذ) بغرض ةالرئيسيةالتشغيلياتالقرار متخذ 

تصنيف المتداول مقابل غير المتداول) ق(
المجموعة الموجودات والمطلوبات بناء على تصنيف متداول / غير متداول. یكون الموجود متداول عندما: تعرض 

 االعتيادیة، یتوقع أن یتحقق أو یقصد أن یتم بيعه أو استهالكه خالل دورة التشغيل
 ،یكون محتفظ به أساسًا لغرض المتاجرة
 یتوقع أن یتحقق خالل اثني عشر شهرًا بعد فترة التقریر، أو
 ها اثني عشر شهرًا بعد فترة التقریر. أو استخدامه لتسویة مطلوب خالل مدة أقلمقایضته لم یحظر  ما، ما في حكم النقدیكون نقد أو

تصنف الموجودات األخرى كغير متداولة. 

ویتم تصنيف المطلوب كمتداول عندما: 

 ،یتوقع أن یتم تسویته خالل دورة التشغيل العادیة
 ،یكون محتفظ به أساسًا لغرض المتاجرة
 التقریر، أو یكون مستحق التسویة خالل اثني عشر شهرًا بعد تاریخ
 .ال یوجد حق غير مشروط یؤجل تسویة المطلوب لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرًا بعد تاریخ التقریر

.  تصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى كغير متداولة

التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات ٢/٤
المعایير والتفسيرات الجدیدة والمعدلة 

المجموعة  تطبق، لكن ليس لها تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة. لم  ٢٠٢٢یتم تطبيق العدید من التعدیالت والتفسيرات ألول مرة في عام  
. بعدساریة المفعول مبكرًا أي معایير أو تفسيرات أو تعدیالت تم إصدارها ولكن لم تصبح 

١٦تعدیالت المعيار الدولي للتقاریر المالية رقم -٢٠٢١یونيو ٣٠الحقًا بعد ١٩-وفيدامتيازات اإلیجار ذات الصلة بجائحة ك
تعدیل على المعيار الدولي للتقاریر المالية رقم  -١٩-، أصدر مجلس معایير المحاسبة الدولية امتيازات اإلیجار ذات الصلة بكوفيد٢٠٢٠مایو  ٢٨في  
بشأن احتساب التعدیل في عقد اإلیجار ١٦التعدیالت إعفاًء للمستأجرین من تطبيق إرشادات المعيار الدولي للتقاریر المالية رقم عقود اإلیجار. توفر ١٦

رتبط . كوسيلة عملية، قد یختار المستأجر عدم تقييم ما إذا كان امتياز اإلیجار الم١٩-المتعلقة بامتيازات اإلیجار الناشئة كنتيجة مباشرة لجائحة كوفيد
متياز  من المؤجر یعد تعدیًال لعقد اإلیجار. یقوم المستأجر الذي یقوم بإجراء هذا االختيار باحتساب أي تغيير في مدفوعات اإلیجار ناتج عن ا١٩-بكوفيد

ا لم یكن التغيير تعدیًال لعقد اإلیجار.، إذ١٦بنفس الطریقة التي یفسر بها التغيير بموجب المعيار الدولي للتقاریر المالية رقم  ١٩-اإلیجار ذو الصلة بكوفيد

، فقد تم تمدید فترة تطبيق  ٢٠٢١مارس  ٣١كما في  ١٩-، ولكن مع استمرار تأثير جائحة كوفيد٢٠٢١یونيو  ٣٠كان من المقرر تطبيق التعدیل حتى  
عدیل على فترات التقاریر السنویة التي تبدأ في أو بعد  . ینطبق الت٢٠٢٢یونيو ٣٠حتى  (IASB) الوسيلة العملية من قبل مجلس معایير المحاسبة الدولية 

.٢٠٢١أبریل ١

اختارت المجموعة استخدام الطریقة العملية في جميع إعفاءاتها اإلیجاریة التي تستوفي المعایير.  

اإلیجار. یتم تسجيل أثر التغيير في مطلوبات اإلیجار في الربح أو الخسارة في الفترة التي حدث فيها الظرف أو الحالة التي أدت إلى اإلعفاء من  

.٦تم اإلفصاح عن تأثير تطبيق الطریقة العملية في االیضاح 
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تتمة –اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة أسس ٢

مفعولها بعد   یسرالمعایير المصدرة ولم ٢/٥
الموحدة  حتى تاریخ إصدار البيانات المالية تصبح ساریة المفعول بعد  التي تم إصدارها ولكن  الجدیدة والمعدلة معایير والتفسيرات فيما یلي ال

المفعول.  ، عندما تصبح ساریةكانت ضروریة، إن الجدیدة والمعدلةوالتفسيرات  هذه المعایير تطبيق  للمجموعة. تنوي المجموعة 

تاریخ السریان المعایير والتفسيرات 

 ٢٠٢٣ینایر ١تعریف التقدیرات المحاسبية : ٨تعدیالت معيار المحاسبة الدولي

 ٢٠٢٣ینایر ١اإلفصاح عن السياسات المحاسبية : ٢وبيان الممارسة ١الدولي تعدیالت معيار المحاسبة

 ٢٠٢٣ینایر ١: عقود التأمين ١٧المعيار الدولي للتقاریر المالية

 ٢٠٢٣ینایر ١: تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة  ١تعدیالت معيار المحاسبة الدولي
  معاملة واحدة  بالموجودات والمطلوبات  الضرائب المؤجلة المتعلقة تعدیالت على -الناشئة عن 

٢٠٢٣ینایر ١٢١معیار المحاسبة الدولي 
 ٢٠٢٤ینایر ١٦١لتقاریر المالیة لتعدیالت على المعیار الدولي -اإلیجار في البیع وإعادة التأجیر مطلوبات

تقوم المجموعة حاليًا بتقييم أثر تطبيق هذه التعدیالت. . مفعولها بعدیسرولم عایير أو تفسيرات أو تعدیالت تم إصدارها المجموعة مبكرًا أي م تطبقلم 

األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبية الهامة ٣
موجودات  أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإلیرادات والمصروفات والباستخدام  اإلدارة  أن تقم  یتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة  

واإلفصاح عن االلتزامات الطارئة. قد ینتج عن عدم اليقين بشأن هذه االفتراضات والتقدیرات نتائج ذات الصلةواإلفصاحات  المسجلة  لمطلوبات  وا
.  أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبليةموجودات  على القيمة الدفتریة للجوهري تتطلب إجراء تعدیل 

األحكام
في البيانات المالية  المدرجة  على المبالغ  هام  لها تأثير  كان  دارة األحكام التالية، والتي  عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، اتخذت اإلخالل

:  الموحدة

الحكم الهام في تحدید مدة عقد اإلیجار للعقود ذات خيارات التجدید 
ار إذا كان  تحدد المجموعة مدة عقد اإلیجار على أنها المدة غير القابلة لإللغاء لعقد اإلیجار، إلى جانب أي فترات مشمولة بخيار تمدید عقد اإلیج

بموجب بعض  لدى المجموعة الخيار،.یتم ممارستهاأالالمؤكد  كان منإذا  ،  ، أو أي فترات یغطيها خيار إنهاء عقد اإلیجار مدیونيتهمن المعقول  
تطبق المجموعة الحكم في تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول أن یتم  و عقود اإلیجار الخاصة بها، في استئجار الموجودات بشروط إضافية

التجدید. بعد تاریخ بدایة  لممارسةخيار التجدید. وهذا یعني، أنه یأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تخلق حافزا اقتصادیا ممارسة
ا على  ه عقد اإلیجار، تعيد المجموعة تقييم مدة عقد اإلیجار إذا كان هناك حدث كبير أو تغيير في الظروف التي تقع تحت سيطرتها ویؤثر على قدرت

.  تغيير في استراتيجية العمل)، ) خيار التجدید (على سبيل المثالممارسة(أو عدم ممارسة
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المجموعة كمؤجر -د اإلیجار و تصنيف عق
استثمارتها العقاریة. وبناًء على تقييم شروط وأحكام تلك الترتيبات التعاقدیة، مثل مدة اإلیجار التي ال  أبرمت المجموعة عقودًا لتأجير عقارات تجاریة ضمن محفظة  

ت الكاملة للعقار التجاري، فقد حددتشكل جزًءا هامًا من العمر االقتصادي للعقار التجاري، والقيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات اإلیجار ال تقترب من القيمة العادلة
.المجموعة أنها تحتفظ بشكل مادي بجميع المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية تلك العقارات، وبالتالي تحتسب تلك العقود كإیجارات تشغيلية

مبدأ االستمراریة  
في المستقبل  أعمالها  بأن المجموعة لدیها الموارد الالزمة لمواصلة  واقتنعت  كمنشأة مستمرة  في أعمالها  قدرة المجموعة على االستمرار  مأجرت إدارة المجموعة تقييمًا ل

لذلك، یستمر إعداد و .  عاملةقدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة  معلى  الشك المادي  قد تلقي بأمور  ةبأیعلم  ذلك، فإن اإلدارة ليست على  باإلضافة إلى  المنظور.  
. مراریةاالستمبدأ  البيانات المالية الموحدة على أساس 

یة عقار ات استثمار إلى واآلالت والمعدات العقارات التحویالت بين تصنيف 
بعض عقارات المجموعة التي تم تصنيف ،اإلدارةأجرته . استنادا إلى التقييم الذي  أم العقاري استثمارك یتطلب األمر القيام بحكم لتحدید ما إذا كان عقار محدد مؤهل 

غير مشغولة بشكل كبير بواسطة المجموعة أو لتشغيلها كما أنها ليست للبيع في إطار النشاط االعتيادي المباني تشتمل على مباني كاستثمارات عقاریة على أساس أن 
لها أغراض مزدوجة حيث یتم نظرا ألن المباني ذات الصلة  الشخصي حكم لااستخدامتطلب هذا التصنيف .یةإیجار اتولكنه یتم االحتفاظ بها بصفة أساسية لجني إیراد

قررت  .  ي عقار كاستثمارالعقار  م جزء من  استخداو ،والمعداتاآلالتو العقارات  ضمن  العقار اعتبارألنشطة خاصة من شأنها أن تؤدي إلىالمبنىاستخدام جزء من  
.  یجوز فصلها، وبالتالي یتم احتسابها بشكل منفصلتعدد ماإلدارة أن العقارات ذات االستخدام ال

التقدیرات واالفتراضات
التقدیرات في تاریخ التقریر، والتي تنطوي على مخاطر مادیة من التسبب حول المصادر الرئيسية لعدم اليقين و المستقبل بفيما یلي وصف لالفتراضات الرئيسية المتعلقة 

لمعایير المتاحة عند إعداد إلى افي تعدیل جوهري على القيم الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية. استندت المجموعة في افتراضاتها وتقدیراتها  
.  المجموعةقد تتغير الظروف واالفتراضات الحالية حول التطورات المستقبلية بسبب تغيرات السوق أو ظروف خارجة عن سيطرة  . ومع ذلك،  الموحدةالبيانات المالية

االفتراضات عند حدوثها. علىتنعكس هذه التغييرات و 

لالستثمارات العقاریة التقييم العادل 
لالستثمارات العقاریة  التغيرات في القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة. یتم تحدید القيمة العادلة  تحقيق بالقيمة العادلة مع بإدراج استثماراتها العقاریة المجموعة تقوم

باستخدام طریقة التدفقات النقدیة المخصومة وطریقة السوق المقارنة. 

.٧رقم وتحليالت الحساسية في إیضاح للعقارات االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحدید القيمة العادلة تم بيان 

الشهرةانخفاض قيمة
حال  مة  القي احتساب  تطلب  یتم تخصيص الشهرة لها.  یلنقد التي  توليد الوحدات  حال االستخدام  یتطلب تقدیر القيمة  إن تحدید ما إذا كانت الشهرة قد انخفضت قيمتها

حساب القيمة الحالية. عندما تكون التدفقات النقدیة  للنقد ومعدل خصم مناسبتوليد التدفقات النقدیة المستقبلية المتوقعة من وحدة لتقدیر القيام بمن المدیرین االستخدام 
یتم إجراء فحص انخفاض قيمة الشهرة سنوًیا. یتطلب تحدید قيمة الشهرة القابلة لالسترداد  . قيمةالانخفاض من مادیة المستقبلية الفعلية أقل من المتوقع، قد تنشأ خسارة 

. ٨هو ما تم اإلفصاح عنه باإلیضاح رقم من اإلدارة استخدام أحكام وتقدیرات وافتراضات هامة، و 
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تتمة   –المحاسبية الهامة واالفتراضاتالتقدیراتو األحكام ٣

انخفاض قيمة المخزون 
للبضاعة الفردیة الهامة. أما  یتم هذا التقدیر على أساس فردي ق.ي، یتم إجراء تقدیر لصافي القيمة القابلة للتحقمتقادمًا أو غير صالح الستخدامعندما یصبح المخزون  

البضاعة و  لنوع  مخصص وفقًا  لها  بصورة جماعية ویحتسب  التقدیر  لالستخدام فيتم  غير صالحة  قدیمة أو  غير الهامة ولكنها  التقادم وعدم البضاعة الفردیة  درجة 
ات. قدر كبير من التقدیر استخدام یتطلبوالمتقادم الحركة مخصص للمخزون بطيء تحدیدإن استناًدا إلى أسعار البيع التاریخية.الصالحية

)والشهرةانخفاض قيمة الموجودات غير المالية (بخالف المخزون 
واآلالت والمعدات واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ) في تاریخ كل تقریر لتحدید ما العقارات(الشهرة  تتم مراجعة القيم الدفتریة للموجودات غير المالية للمجموعة بخالف  

. كما في تاریخ التقریر، لم تقم اإلدارة وتقدیراتأحكاماستخدامإذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض قيمتها. یتطلب تحدید ما یمكن اعتباره على أنه قد انخفضت قيمته  
الموجودات.ات فئأحد أو أحد الموجودات یشير إلى انخفاض قيمة التقاریر الداخلية بتحدید أي دليل من 

انخفاض قيمة الذمم المدینة 
عن   المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  لحساب  المخصصات  مصفوفة  المجموعة  التجاریةاتستخدم  المدینة  الحكوميةغ(لذمم  العقودير  وموجودات  نسبة )  تحدید  ویستند   .

مصفوفة المخصصات مبدئيًا إلى معدال ت عدم االنتظام المخصص إلى عدد أیام التخلف عن السداد للعمالء في قطاعات مختلفة لها أنماط خسارة متماثلة. تستند 
یل الخسائر االئتمانية التاریخية مع المعلومات المستقبلية. على سبيل المثال، إذا كان من المتوقع  التاریخية لدى المجموعة. وتقوم المجموعة الحقًا بمعایرة المصفوفة لتعد

، یتم تعدیل معدالت  التصنيعاع  أن تتدهور الظروف االقتصادیة (مثل الناتج المحلي اإلجمالي) خالل السنة التالية مما قد یؤدي إلى زیادة حاالت عدم انتظام السداد بقط
إن حجم  .  یرات المستقبليةاالنتظام التاریخية. في تاریخ كل تقریر، یتم تحدیث معدالت عدم االنتظام التاریخية التي یتم مالحظتها ویتم تحليل التغيرات في التقدعدم  

والظروف االقتصادیة المتوقعة أیًضا للمجموعة  اریخية  الخسائر االئتمانية المتوقعة حساس للتغيرات في الظروف واألحوال االقتصادیة المتوقعة. إن الخسائر االئتمانية الت
. قد ال توضح عدم االنتظام الفعلي للعميل في المستقبل

تقييم نموذج األعمال
المحاسبية "األدوات المالية"  راجع السياسة  نموذج األعمال (فحص و ) SPPI(فقط والفائدة لمبلغ األصلي ا المالية على نتائج مدفوعات الموجوداتیعتمد تصنيف وقياس 

یتضمن هذا التقييم المالية مًعا لتحقيق هدف أعمال معين.من الموجودات ل على مستوى یعكس كيفية إدارة مجموعات  اعم). تحدد المجموعة نموذج األ٢یضاحفي اإل
مكافأة يةدارتها وكيف إيةوكيف موجوداتوالمخاطر التي تؤثر على أداء ال وقياس أدائها،موجوداتیعكس جميع األدلة ذات الصلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء الحكما

سباب تتفق  األوما إذا كانت  استبعادهاسبب  تبيان  بالتكلفة المطفأة التي یتم استبعادها قبل استحقاقها لالمقاسة  ماليةال موجودات  التراقب المجموعة  .الموجوداتمدیري  
ذي یتم من أجله االحتفاظ ما إذا كان نموذج األعمال اللجزء من تقييم المجموعة المستمر  يهمراقبة. ال بالموجوداتحتفاظذي من أجله تم االهدف األعمال المع

تصنيف تلك في  تغيير محتمل  من ثم  و ،كان هناك تغيير في نموذج األعمالما إذا  یتم تقييم  كان غير مناسب  ماوإذا،المالية المتبقية ال یزال مناسبابالموجودات
.  سنةهناك حاجة إلى مثل هذه التغييرات خالل اللم تكن . الموجودات

واآلالت والمعداتالعقارات الك استه
تخدام المتوقع لألصل  . یستند تحدید األعمار اإلنتاجية على االسلكل بند على حدهواآلالت والمعدات على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرةالعقارات  بنود  استهالك  یتم  

على  اإلدارة مراجعة سنویة  تجري  في البيانات المالية الموحدة.  درجالسنوي الماستهالك  والتجاري وتلك التي تؤثر على مصروف  فني  والبلى والتقادم الفعلي والتقادم ال
مصروف  المتبقية  لقيم  ا لهذه الموجودات. قد یتم تعدیل  عن ستهالك  اال واألعمار اإلنتاجية  األعمار اإلنتاجية تختلف  ترى اإلدارة أن  هامة عندما  المستقبلي بصورة 

التقدیرات السابقة.
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وآالت ومعدات عقارات٤
مباني

اإلجمالي ومعدات أدوات سياراتمعدات مخازن وتركيباتأثاث معدات مكاتب ) ١إیضاح (
ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري 

التكلفة  
٢٠٢١٢٬٩١٨٬٥٨٨٬٧٠٠١١٩٬٩٢٣٬١٦٦٨١٬٠٢٩٬٢٧٧١٧١٬٣٣٥٬٠٩٥١٦٢٬٦٠٢٬٣٥٥٥٬٣٧٥٬٧٤٨٣٬٤٥٨٬٨٥٤٬٣٤١ینایر ١في 

١٣٬٤٣٠٬٠٣٢٧٬١٠٦٬٣٦٨١٥٬١٥٨٬٧١٥١٧٬٣٥٨٬٦٩١٢٠٬٠٥٥٬٩٧٠٢١٢٬٩٩١٧٣٬٣٢٢٬٧٦٧إضافات  
(٣٬٤٠٠٬٩٩٢)-(١٬٩٦٣٬٦٧٥)(١٬٢٥٩٬٧٧٢)(١٧٧٬٥٤٥)--استبعادات 

١١٢٬٦٤٩٬٣٧٦---١١١٬٦٤٠٬٤٦١٦٧٨٬٧٣٨٣٣٠٬١٧٧) ٥تحویالت من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ (إیضاح 

٢٠٢١٣٬٠٤٣٬٦٥٩٬١٩٣١٢٧٬٧٠٨٬٢٧٢٩٦٬٣٤٠٬٦٢٤١٨٧٬٤٣٤٬٠١٤١٨٠٬٦٩٤٬٦٥٠٥٬٥٨٨٬٧٣٩٣٬٦٤١٬٤٢٥٬٤٩٢دیسمبر ٣١في 

١٦٬٧٥٧٬٤١١٨٬٨٧٥٬٩٦٠٩٬٥٩٨٬٤٧٤٢٢٬٤٢٢٬٩٠٣٢٤٬٨٤٤٬٩٦٨٤٨٧٬١٦٦٨٢٬٩٨٦٬٨٨٢إضافات 
(٣٣٬٥٧٢٬٥٠٨)-(٢٦٩٬٧٩٥)(١٬٢٧٨٬٨٠٦)--(٣٢٬٠٢٣٬٩٠٧)استبعادات  

٦٠٢٬٤٩٢٬٧٤١--٥٨٨٬٢٢٨٬١٣٤٢٬٨٩٠٬٧٣٤٤٬٠٤٢٬٥٥٤٧٬٣٣١٬٣١٩) ٥تحویالت من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ (إیضاح 
٢٠٢٢٣٬٦١٦٬٦٢٠٬٨٣١١٣٩٬٤٧٤٬٩٦٦١٠٩٬٩٨١٬٦٥٢٢١٥٬٩٠٩٬٤٣٠٢٠٥٬٢٦٩٬٨٢٣٦٬٠٧٥٬٩٠٥٤٬٢٩٣٬٣٣٢٬٦٠٧دیسمبر ٣١في 
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وآالت ومعدات عقارات٤
مباني

اإلجمالي ومعدات أدوات  سيارات معدات مخازن وتركيبات أثاث معدات مكاتب ) ١إیضاح (
ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري 

االستهالك المتراكم 
٢٠٢١٦٢٠٬١٥٥٬٨٦٦٧١٬٤٣٠٬٤٨٣٦٦٬٥٤١٬٤١٦٨٨٬٣٩٢٬٥١٦١٠٦٬٨٧١٬٨٧٣٣٬٠٦٦٬٧٠٣٩٥٦٬٤٥٨٬٨٥٧ینایر ١في 

١٠٥٬٥٢٩٬١٢٨١٣٬٣٠١٬٩٣٩٩٬٣٦٩٬٦٠٦١٠٬٥٧١٬١٢٤٨٬٧٧٩٬٣١٦٦٨٣٬٧٠٤١٤٨٬٢٣٤٬٨١٧) ٢٠االستهالك (إیضاح 
(٣٬٣٨٩٬٧٠١)-(١٬٩٥٧٬١٣٧)(١٬٢٥٩٬٧٧٣)(١٧٢٬٧٩١)--استبعادات 

٢٠٢١٧٢٥٬٦٨٤٬٩٩٤٨٤٬٧٣٢٬٤٢٢٧٥٬٧٣٨٬٢٣١٩٧٬٧٠٣٬٨٦٧١١٣٬٦٩٤٬٠٥٢٣٬٧٥٠٬٤٠٧١٬١٠١٬٣٠٣٬٩٧٣دیسمبر ٣١في 

١٠٩٬٩٣٤٬٨٧٤١٣٬٣٣٨٬٥١٨١٠٬٧٠٦٬٣٦١١١٬٦٨٨٬٨٢٩١١٬٥٥٧٬٠٢٥٧٢١٬٩٥٤١٥٧٬٩٤٧٬٥٦١) ٢٠االستهالك (إیضاح 
(٤٬٥٤٥٬٦٣٦) -(٢٥٣٬٥٥١) (١٬٢٧٨٬٨٠٦) --(٣٬٠١٣٬٢٧٩) استبعادات 

٨٣٢٬٦٠٦٬٥٨٩٩٨٬٠٧٠٬٩٤٠٨٦٬٤٤٤٬٥٩٢١٠٨٬١١٣٬٨٩٠١٢٤٬٩٩٧٬٥٢٦٤٬٤٧٢٬٣٦١١٬٢٥٤٬٧٠٥٬٨٩٨
صافي القيمة الدفتریة

٢٠٢٢٢٬٧٨٤٬٠١٤٬٢٤٢٤١٬٤٠٤٬٠٢٦٢٣٬٥٣٧٬٠٦٠١٠٧٬٧٩٥٬٥٤٠٨٠٬٢٧٢٬٢٩٧١٬٦٠٣٬٥٤٤٣٬٠٣٨٬٦٢٦٬٧٠٩دیسمبر ٣١في 

٢٠٢١٢٬٣١٧٬٩٧٤٬١٩٩٤٢٬٩٧٥٬٨٥٠٢٠٬٦٠٢٬٣٩٣٨٩٬٧٣٠٬١٤٧٦٧٬٠٠٠٬٥٩٨١٬٨٣٨٬٣٣٢٢٬٥٤٠٬١٢١٬٥١٩دیسمبر ٣١في 
: إیضاح 

تمویلمقابلریال قطري) ٢٬١٠٩٬٠٤١٬١٦١: ٢٠٢١(ریال قطري  ٢٬٥٩٤٬٠٢٥٬١٤٧، تم رهن مباني تبلغ قيمتها الدفتریة ٢٠٢٢دیسمبر ٣١في كما على أرض مستأجرة من دولة قطر. المباني مقامة )  ١(
).   ١٤(إیضاح رأس بوفنطاس مشروع و مشروع مدینة راس لفان الصناعيةو )LVQ( قطر في القریة اللوجستية ومشروع  مشروع بوصلبة 



شركة الخلیج للمخازن ش.م.ع.ق. 
الموحدة  المالیةالبیانات  إیضاحات حول 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في 

-٢٩-

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ٥
األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تمثل تكلفة الموجودات قيد اإلنشاء غير الجاهزة لالستخدام كما في تاریخ التقریر. تشتمل األعمال  

من  ٢قطر، والمرحلة  –من مشروع القریة اللوجستية  ٦الرأسمالية قيد التنفيذ بصفة أساسية على أعمال إنشائية تتعلق بالمرحلة  
مشروع الوكير. 

٢٠٢٢٢٠٢١
ریال قطري ریال قطري 

٥٦٩٬٢٨٢٬٥٢٥٣٥٠٬٧٢٦٬٩٧١ینایر ١في 
٣٧٧٬٠٤٠٬٧٤٣٣٣١٬٢٠٤٬٩٣٠إضافات 
(١١٢٬٦٤٩٬٣٧٦)(٦٠٢٬٤٩٢٬٧٤١)) ٤واآلالت والمعدات (إیضاح عقارات لإلى ا محول 

٣٤٣٬٨٣٠٬٥٢٧٥٦٩٬٢٨٢٬٥٢٥دیسمبر ٣١في 

: ٢٠٢١لایر قطري، (٢٣٬٨٤٧٬٢٤٣بمبلغ  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتھیة في  المرسملةاالقتراض  تكاليف  كانت  
المتوسط  ١٣٬٥٥٠٬٣٧٦ هو  ).  للرسملة  المؤهل  االقتراض  تكاليف  مبلغ  لتحدید  المستخدم  للمعدل  سنوًیا  ٪٤.٨٠المرجح 

.سنوًیا)، وھو معدل الفائدة الفعلي لالقتراض المحدد ٪٢٠٢١:٣.٦٧(

اإلیجارات ٦
أ) المجموعة كمستأجر (

٤٣و٢٢تتراوح مدة إیجارات األراضي عمومًا بين  في عملياتها.  التي تستخدمها  لدى المجموعة عقود إیجار لألراضي والمباني  
أعوام. ٤عامًا، بينما تتراوح مدة إیجارات المباني عمومًا بين عامين إلى 

:  السنةخالل ة عليهاحركالو لمجموعةدى االتزامات اإلیجار لو حق االستخدام موجودات القيم الدفتریة لفيما یلي بيان 
االجمالي المبنىاألرضموجودات حق االستخدام 

ریال قطري ریال قطري ریال قطري 

٢٠٢١٢٤٩٬١٠٨٬٤٦٧٦٬٥٠١٬٩٧٥٢٥٥٬٦١٠٬٤٤٢ینایر ١في 
(٢٧٬٦٧٧٬٥٦٨)-(٢٧٬٦٧٧٬٥٦٨)) ١ایضاح أثر تعدیل عقود اإلیجار ( 

٤٬٥٧٤٬٨٩٧٤٬٥٧٤٬٨٩٧-إضافات 
(١٤٬٧٨٤٬٨٤٣)(٤٬٧٠٤٬٠٩٣)(١٠٬٠٨٠٬٧٥٠)االستهالك مصاریف  

(٧٢٢٬٧٨٧)-(٧٢٢٬٧٨٧)) ٣(إیضاح رسملة استهالك 

٢٠٢١٢١٠٬٦٢٧٬٣٦٢٦٬٣٧٢٬٧٧٩٢١٧٬٠٠٠٬١٤١دیسمبر ٣١في 
١٠٬٥٣٨٬٠٦٦٣٥٨٬٩٩٩١٠٬٨٩٧٬٠٦٥إضافات  

(١٣٬٩٠٠٬١٦٢) (٣٬٧٩٦٬٠٢٥) (١٠٬١٠٤٬١٣٧) ف استهالكو مصر 
(٧٦٣٬٦٤٦) -(٧٦٣٬٦٤٦) ) ٣(إیضاح رسملة استهالك 

٢٠٢٢٢١٠٬٢٩٧٬٦٤٥٢٬٩٣٥٬٧٥٣٢١٣٬٢٣٣٬٣٩٨دیسمبر ٣١كما في 
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تتمة –اإلیجارات ٦
تتمة – أ) المجموعة كمستأجر(

٢٠٢٢٢٠٢١التزامات اإلیجار
ریال قطري ریال قطري 

٢١٥٬٥٦٤٬٨٦١٢٤٦٬٩٣٦٬٨١٥ینایر١كما في 
١٠٬٨٩٧٬٠٦٥٤٬٥٧٤٬٨٩٧اضافات 

(٢٧٬٦٧٧٬٥٦٨)-) ١إیضاح تعدیل عقود اإلیجار ( أثر 
(٢٬٧١٣٬٧٩٢)-) ٢ایضاح (١٩-جائحة كوفيدمتعلقة بیة إیجار اعفاءات

٧٬٨٩٤٬٨٢١٨٬١١٧٬١١٠مصروف الفوائد 
١٬٠٦٩٬٦٧٦١٬٠١٤٬١٧٤) ٣(إیضاح رسملة استهالك 

(١٤٬٦٨٦٬٧٧٥)(٢٥٬٩٣٦٬٣٩١)المدفوعات 
٢٠٩٬٤٩٠٬٠٣٢٢١٥٬٥٦٤٬٨٦١دیسمبر٣١كما في 

١١٬٢٧٥٬٧٨٩١٤٬٧٤٧٬٢٥٨الجزء المتداول 
١٩٨٬٢١٤٬٢٤٣٢٠٠٬٨١٧٬٦٠٣المتداول غير الجزء 

: ١إیضاح 
اإلیجار للسنوات  قيمة المنطقة الصناعية. وافقت الشركة والمؤجر على تعدیل  بتم تعدیل اتفاقية إیجار أرض  ،  ٢٠٢١في عام  

مطلوب  في تاریخ سریان التعدیل، أعادت الشركة قياس .االتفاقيةشروطعدیل باقي تودون ٢٠٢١ینایر ١المتبقية اعتباًرا من 
،  ٢٠٢١ینایر  ١راض اإلضافي للمجموعة. في  اإلیجار المخفضة ومعدل االقتقيمة  اإلیجار بناًء على مدة اإلیجار المتبقية و 

لسجلت   القيمة الدفتریة  بين  المعدلمطلوبات  الشركة الفرق  قطري) و ١٧٬١٨٤٬٥٦١( ة اإلیجار  قبل  مطلوبات  ریال  اإلیجار 
.  حق االستخدامموجودات ریال قطري كتعدیل على ٢٧٬٦٧٧٬٥٦٨ریال قطري) بمبلغ ٤٤٬٨٦٢٬١٢٩(التعدیل مباشرة 
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تتمة –اإلیجارات ٦
تتمة – أ) المجموعة كمستأجر(

: ٢إیضاح 
تتعلق باألراضي  مؤجرین  من ثالثة  إعفاءات إیجاریة  ، حصلت المجموعة على  ١٩-كوفيدلتفشي جائحة  نتيجة  ، وك٢٠٢١في  

ال توجد تغييرات أخرى على شروط وأحكام  الخور.  في  رأس لفان ومدینة مسيعيد الصناعية والمباني المؤجرة  بمنطقة  الواقعة  
عدم تقييم ما  اختارت  و ١٦لمعيار الدولي للتقاریر المالية  بموجب اعملية  الطریقة القررت المجموعة تطبيق  .  اتفاقيات اإلیجار 

اإلیجار. وعليه، تم تسجيل مدفوعات  عقد  على  ال  تعدیتبر  یعالمؤجرین  من ١٩-كوفيدتعلق بجائحة  الماإلیجار  إعفاء  إذا كان 
مصروف إیجار متغير بالسالب في  ك٢٠٢١دیسمبر  ٣١المنتهية في  لسنة  ریال قطري ل ٢٬٧١٣٬٧٩٢اإلیجار المعفاة بمبلغ  

. ٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في الموحد الربح أو الخسارةبيان 

:  ٣إیضاح 
مصر  من  المبالغ  واستهالك  و تتكون  فوائد مرسملة  التنفيذ  موجودات  ف  قيد  الرأسمالية  باألعمال  متعلقة  استخدام  مجمع  لحق 

المستأجرة.  راضي  األعلى المشيد ودعات والمكاتب  المست

:  ٤إیضاح 
دیسمبر ٣١ریال قطري للسنة المنتهية في ١٬٢٢٨٬٣٩٥بمبلغ قصيرة األجل تأجير عقود لإیجار ات المجموعة مصروف سجلت
.  )ریال قطري ٩٢٠٬٥٤٠: ٢٠٢١(٢٠٢٢

ب) المجموعة كمؤجر (
المدة المتبقية من عقود هذه اإلیجارات تتراوح بين عام واحد  عقود إیجار تشغيلية على عقاراتها االستثماریة. المجموعةأبرمت  

إلى أربعة أعوام.  

كالتالي: دیسمبر ٣١بموجب عقود اإلیجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء كما في المستقبلالمدینة في الحد األدنى لإلیجارات  

٢٠٢٢٢٠٢١
ریال قطري ریال قطري 

٩٬٤٥٠٬٢٧٦٩٬٣٩٩٬٢٧٦واحدة  أقل من سنة
٣٬٤٧١٬٠٠٠١١٬٠٠٨٬٧٧٦أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات 

١٢٬٩٢١٬٢٧٦٢٠٬٤٠٨٬٠٥٢
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االستثمارات العقاریة٧

تسویة القيمة الدفتریة(أ) 
على قطع أراضي تم الحصول عليها بموجب عقد إیجار  منشأةمباني تجاریة  علىتشتمل االستثمارات العقاریة للمجموعة  

.  تشغيلي من دولة قطر 

٢٠٢٢٢٠٢١
ریال قطري ریال قطري 

٤١٬٠٩١٬٣٣١٤٠٬٦٣٤٬٨٥٤ینایر  ١في 
٣٨٥٬٠١٢٤٥٦٬٤٧٧)  ١٩(إیضاح أرباح القيمة العادلة

٤١٬٤٧٦٬٣٤٣٤١٬٠٩١٬٣٣١دیسمبر ٣١في 

قياس القيم العادلة )ب (
. طریقة المقارنة بالسوق و )DCFیتم تحدید القيمة العادلة لالستثمارات العقاریة باستخدام طریقة التدفقات النقدیة المخصومة (

یتم تقدیر القيمة العادلة باستخدام االفتراضات المتعلقة بمنافع والتزامات الملكية  ،  بموجب طریقة التدفقات النقدیة المخصومة
على مدى عمر األصل، بما في ذلك قيمة التخارج أو القيمة النهائية. تتضمن هذه الطریقة افتراض سلسلة من التدفقات النقدیة  

النقدیة المفترضة، یتم تطبيق معدل خصم مناسب مشتق من  من فوائد الممتلكات العقاریة. وبالنسبة لتلك السلسلة من التدفقات 
یتم تقدیر القيمة العادلة  ، السوق المقارن طریقة  بموجب  و أسعار السوق لتحدید القيمة الحالية لتدفقات اإلیرادات المرتبطة باألصل  

االستبدال والذي ال یقوم المشتري المحتمل بموجبه  مبدأ  إلى  السوق بةالمقارنطریقة  ستند  تللعقار استنادا إلى المعامالت المماثلة.  
اتفاقيات اإلیجار التشغيلي ذات الصلة بشراء   تفترض اإلدارة أن  تكلفة شراء عقار بدیل مماثل.  أكثر من  للعقار  بدفع مبلغ 

هية. وبالتالي فهي ال  األرض من دولة قطر والتي تم إنشاء تلك العقارات عليها ولها تواریخ انتهاء سيتم تجدیدها بصورة ال متنا
تتوقع انخفاض القيمة العادلة لهذه العقارات مع اقتراب هذه االتفاقيات من تواریخ انتهائها. وحدة المقارنة المستخدمة من جانب  

المقيم هي القيمة المستهلكة للمتر المربع بالنسبة للمباني، وسعر السوق للقدم المربع بالنسبة لألراضي.

تقييم العقارات. الخاصة بجراءات  اإلسياسات و الموعة تحدد إدارة المج

لدیه مؤهالت مهنية  و السوق من قبل مثمن مستقل معتمد  بةالمقارنطریقةباستخدام  یةلعقار ات استثمار لالتم إجراء التقييم العادل  
مشابهة. مواقع بمعترف بها وذات صلة وخبرة حدیثة في تقييم عقارات مماثلة 

اليها  لقيمة العادلة  ا . قررت اإلدارة  نطاق مماثلفي  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١باستخدام كلتا الطریقتين كما في  التي تم التوصل 
.  ) DCFالتدفقات النقدیة المخصومة (استخدام طریقة  

على أساس مدخالت لتقنية التقييم المستخدمة. ٣في المستوى الستثمارات العقاریة الجميع تم تصنيف قياس القيمة العادلة 
الربح أو الخسارة:بيانفيذات الصلة باالستثمارات العقاریة المبالغ التالية  تحقيق تم 

٢٠٢٢٢٠٢١
ریال قطري ریال قطري 

٩٬٧٨١٬٧٧٦١٠٬٤٠٢٬٧٧٦) ١٨اإلیجار (إیضاح اتإیراد 
٣٦٠٬١٨٠٣٠٨٬٨٨٠إیجار ات إیرادال تدر مصروفات التشغيل المباشرة التي 
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شهرةالملموسة و الموجودات غير  ال٨

) ١(شهرة  ال

العمالءمع عقود ال
وعالقات العمالء  

) ٢( الصلة ذوي 
والعالمة  سم اال
) ٢ة (تجاری ال

برمجيات  
اإلجمالي الكمبيوتر 

ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري 
التكلفة 

٢٠٢١١١٥٬٦٦٢٬٥٣٢١٢٬٨٤١٬٦٩٠٥٢٬٧٨٠٬٥٠٠٣٬٨٢٦٬٣٧٠١٨٥٬١١١٬٠٩٢ینایر ١في 

٢٠٢٢١١٥٬٦٦٢٬٥٣٢١٢٬٨٤١٬٦٩٠٥٢٬٧٨٠٬٥٠٠٣٬٨٢٦٬٣٧٠١٨٥٬١١١٬٠٩٢دیسمبر ٣١/ ٢٠٢٢ینایر ١في 
المتراكم انخفاض القيمة/اإلطفاء 

١١٬٢٠٧٬٧٠٠٥٢٬٧٨٠٬٥٠٠٣٬٨٢٦٬٣٧٠٦٧٬٨١٤٬٥٧٠-٢٠٢١ینایر ١في 
٣٣٥٬٠٨٢--٣٣٥٬٠٨٢-للسنة  المحّمل

١١٬٥٤٢٬٧٨٢٥٢٬٧٨٠٬٥٠٠٣٬٨٢٦٬٣٧٠٦٨٬١٤٩٬٦٥٢-٢٠٢٢ینایر ١في 
١٧٨٬١٩٦--١٧٨٬١٩٦-للسنة  المحّمل 

١١٬٧٢٠٬٩٧٨٥٢٬٧٨٠٬٥٠٠٣٬٨٢٦٬٣٧٠٦٨٬٣٢٧٬٨٤٨-٢٠٢٢دیسمبر ٣١في 
الدفتریة القيم صافي 

١١٦٬٧٨٣٬٢٤٤--٢٠٢٢١١٥٬٦٦٢٬٥٣٢١٬١٢٠٬٧١٢دیسمبر ٣١في 
١١٦٬٩٦١٬٤٤٠--٢٠٢١١١٥٬٦٦٢٬٥٣٢١٬٢٩٨٬٩٠٨دیسمبر ٣١في 

الشهرة ) ١(
. ٢٠١٨، والكيان اآلخر الذي تم االستحواذ عليه من خالل "كونتراك جلوبال لوجستيكس بي. في." في أبریل ٢٠١٠في نوفمبر . ذ.م.مأجيليتيعلى االستحواذ د الشهرة عنتحقيق تم 

عن إجمالي القيم العادلة الفردیة لصافي  الفائض (أي المبلغ المدفوع  يهاعلاالستحواذد العالوة المدفوعة عنوتمثل  ، أدناهللنقد المولدة  الوحدات  إلىتها قيمانخفاضفحص الشهرة التي یتم  یتم تخصيص  
). المستحوذ عليهاموجوداتها 
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تتمة  – شهرةالملموسة و الموجودات غير ال٨

تتمة  –الشهرة)١(
القيمة الدفتریة للشهرة 

٢٠٢٢٢٠٢١
ریال قطري ریال قطري 

٥٣٬٠٩٠٬٣٥٠٥٣٬٠٩٠٬٣٥٠اللوجستيةالخدمات
٤٥٬٢٢٥٬١١٣٤٥٬٢٢٥٬١١٣لشحن  اخدمات

١٧٬٣٤٧٬٠٦٩١٧٬٣٤٧٬٠٦٩كونتراك لوجيستكس فرایت  

١١٥٬٦٦٢٬٥٣٢١١٥٬٦٦٢٬٥٣٢اإلجمالي 

(بقيمها العادلة األعلى ناقص  لنقد  توليد ا لكل وحدة من وحدات یتم تحدید انخفاض القيمة للشهرة بتقييم المبلغ القابل لالسترداد 
أقل  توليد النقد  ة وحدلالتي تتعلق بها الشهرة. عندما یكون المبلغ القابل لالسترداد االستخدام")  حالها تتكلفة االستبعادات و"قيم

خسارة انخفاض في القيمة.  تحقيق الدفتریة یتم امن قيمته

رة  توقعات التدفقات النقدیة من الموازنات المالية المعتمدة من قبل اإلدااالستخدام باستخدام  حالالقيمة القابلة  احتساب  یتم تحدید  
في  االستخدامحال  االفتراضات الرئيسية المستخدمة في عمليات احتساب القيمة  یتم بيان  والتي تغطي فترة خمس سنوات.

:  الجدول أدناه 

كونتراك لوجيستكس فرایت عمليات الشحن لوجيستكس
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

٪٩٫٢٣٪٦٫٢٣٪٢٫٠٠٪٢٫٠٠٪٢٫٠٠٪٢٫٠٠) ١(معدل زیادة النمو المركب 
٪٣٪٣٪٢٪٢٪٢٪٢) ٢(معدل طویل األجل

٪٧٫٧٠٪٩٫٣٠٪٩٫٣٠٪١٠٫١٠٪٧٫٣٠٪٨٫٥) ٣(معدل الخصم 

التوقع لمدى خمس سنوات ليكون  مدار  لنقد على  من وحدات توليد احددت اإلدارة حجم معدل نمو سنوي مركب لكل وحدة  ) ١(
والتكاليف. یستند حجم معدل النمو السنوي  اتاالفتراض الرئيسي. حجم المبيعات في كل فترة هو المحرك الرئيسي لإلیراد

.  المركب على األداء السابق وتوقعات اإلدارة من النمو بالسوق 
.  وحدات توليد النقدبالنسبة لألعمال التي تتداول فيهاطویل األجل  النمو  متوسط معدل  النهائي ال یتخطى  معدل النمو  ) ٢(

في تقاریر القطاع. الواردة تتفق معدالت النمو طویلة األجل المستخدمة مع التوقعات 
. یستند احتساب معدل  وحدات توليد النقد تمثل معدالت الخصم التقييم الحالي للسوق للمخاطر المحددة لكل وحدة من  ) ٣(

٪١٣.٢١معدل الخصم إلى  زیادةإنخاصة بها.وقطاعات التشغيل الالخصم على ظروف محددة خاصة بالمجموعة  
اللوجستية   الخدمات  فر ٪ ١٥.٧٥والشحنخدمات  في  ٪١١.٠٣وفي  لوجيستكس  كونتراك  یؤديیت افي  إلى  سوف 

.  انخفاض القيمة
لم  :  ٢٠٢١(عدم وجود انخفاض في قيمة الشهرة توصلت اإلدارة إلى  ،هانخفاض القيمة المذكور أعالفحص استنادا إلى 

. یتم تحدید انخفاض في القيمة)
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تتمة – شهرةالملموسة و الموجودات غير ال٨

ة التجاری والعالمة العمالء وعالقات العمالء ذات الصلة واالسم مع عقود ال) ٢(
والكيان اآلخر الذي تم االستحواذ  ٢٠١٠في نوفمبر  .ذ.م.م أجيليتي  االستحواذ على  خالل  مكتسبة  تمثل موجودات غير ملموسة  

األعمار  حددت اإلدارة  االستحواذینالقيام بفي وقت  . ٢٠١٨في." في أبریل عليه من خالل "كونتراك جلوبال لوجستيكس بي. 
.سنوات١٠عند اإلنتاجية لهذه الموجودات غير الملموسة 

لم یتم تحدید  : ٢٠٢١هناك انخفاض في قيمة هذه الموجودات (لم یكن،٢٠٢٢دیسمبر  ٣١توصلت اإلدارة إلى أنه كما في  
.انخفاض في القيمة) 

وأخرى مدینة ذمم تجاریة ٩
٢٠٢٢٢٠٢١

ریال قطري ریال قطري 

٤٨٠٬٠٩٩٬٦٦٧٣٨٤٬٥٠٠٬٠٠٧ذمم تجاریة مدینة 
٥١٬٠٨٧٬٤٩١٤٥٬٣١٧٬٥٦٧موجودات عقود  

(٢٧٬١٧٨٬٣٣٠)(٢٩٬٩٠٨٬٨٣٠)الخسائر االئتمانية المتوقعة  مخصص  :یخصم

٥٠١٬٢٧٨٬٣٢٨٤٠٢٬٦٣٩٬٢٤٤ذمم تجاریة مدینة، بالصافي 
٤٢٬٦٠٣٬٢٨١٣٤٬٤٩٥٬٢٩٥موردینللمدفوعات

١٥٢٬٧٥٤٬٧٨٧٧٨٬٣٤٤٬٢٥٩مقدماة مدفوعمصاریف 
٥١٬٠٦٣٬٥٧٦٦٨٬٧٢٥٬٦٦٤ذمم مدینة أخرى 

٧٤٧٬٦٩٩٬٩٧٢٥٨٤٬٢٠٤٬٤٦٢

:كما یليلذمم التجاریة المدینةلالخسائر االئتمانية المتوقعة  مخصص التغيرات في 

٢٠٢٢٢٠٢١
ریال قطري ریال قطري 

٩٢٧٬١٧٨٬٣٣٠٢٩٬٤٠٥٬٣٩١للتقاریر المالية ینایر وفقا للمعيار الدولي  ١في 
(٤٬١٩٨٬٧٤١)-مقابل المخصص شطوبة مبالغ م

٢٬٧٣٠٬٥٠٠١٬٩٧١٬٦٨٠)   ٢٠للسنة (إیضاح الخسائر االئتمانية المتوقعة مخصص
٢٩٬٩٠٨٬٨٣٠٢٧٬١٧٨٬٣٣٠دیسمبر ٣١في 

النقد واألرصدة لدى البنوك١٠
٢٠٢٢٢٠٢١

ریال قطري قطري ریال 

١٬٨٢٢٬٨٢٤١٬٢٩٧٬٩٩٠نقد بالصندوق 
١٩٩٬٤٧١٬٣٨٢٢٠٨٬٠٨٣٬٨٦٢)  ١(حساب جاري -نقد لدى البنوك

٣٦٬٩٣٢٬٣٢١٣٠٬٦٣٧٬٢٢٧) ٢(مقيدة اتحساب -البنوك نقد لدى  

٢٣٨٬٢٢٦٬٥٢٧٢٤٠٬٠١٩٬٠٧٩النقد واألرصدة لدى البنوك 
(٣٠٬٦٣٧٬٢٢٧)(٣٦٬٩٣٢٬٣٢١)) ٢(مقيدة اتحساب -البنوك نقد لدى  

٢٠١٬٢٩٤٬٢٠٦٢٠٩٬٣٨١٬٨٥٢النقد وما في حكمه  
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تتمة -ألرصدة لدى البنوك وانقدال١٠

إیضاحات: 
عن الحسابات الجاریة.أرباحال تحتسب ) ١(
من قبل  معلنة ولم یتم تحصيلها بعد  التوزیعات األرباح  لتمویل  بنوكلدى  من مبالغ محتفظ بها  المقيدةحسابات  التتكون  ) ٢(

. مساهمي الشركة

رأس المال ١١
٢٠٢٢٢٠٢١
ریال قطري ریال قطري 

والمدفوع بالكامل: والمصدر المصرح به 
٥٨٦٬٠٣١٬٤٨٠٥٨٦٬٠٣١٬٤٨٠للسهم قطري ریال١بقيمة ا عادیسهما ٥٨٦٬٠٣١٬٤٨٠

القانونياالحتياطي ١٢
تحویل مبلغ  جب  ، ی)٢٠٢١لسنة  ٨(وتعدیالته بموجب القانون رقم  ٢٠١٥سنةل١١وفًقا لقانون الشركات التجاریة القطري رقم  

صل رصيد  قانوني إلى أن یالحتياطي  االكل شركة تم تأسيسها في دولة قطر إلى حساب  وي للسنا٪ من صافي الربح  ١٠یعادل  
جدیدة إلى االحتياطي  الاألسهم  إصدار  یتم تحویل عالوة  ، . عالوة على ذلكللشركةالمدفوع مالال٪ من رأس  ٥٠االحتياطي  هذا  

.   للتوزیع إال في الظروف المحددة في القانون أعاله قابل القانوني غير االحتياطي یكون رصيد  القانوني. 

توزیعات األرباح ١٣
دیسمبر ٣١لسنة المنتهية في  نقدیة لتوزیع أرباح  یتم اقتراح  ،  ٢٠٢٣ینایر  ٢٤بتاریخ  المنعقد  اجتماع مجلس اإلدارة  خالل
. ال تعكس هذه البيانات المالية الموحدة  ریال قطري ٥٨٬٦٠٣٬١٤٨وبإجمالي مبلغ  ریال قطري للسهم٠.١٠مبلغ  ب٢٠٢٢

المنتهية في  كتوزیع من األرباح المدورة  الملكية  والتي سيتم احتسابها في حقوق  ،  توزیعات األرباح المستحقة ٣١في السنة 
. ٢٠٢٢دیسمبر 

٥٨٬٦٠٣٬١٤٨نقدیة بمبلغ  اقترح مجلس اإلدارة توزیع أرباح  ،  ٢٠٢٢ینایر  ٢٥اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاریخ  خالل  
وافق عليها مساهمو  التي قد  و ،  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١المنتهية في  بالسنة  ریال قطري للسهم الواحد) فيما یتعلق  ٠.١٠قطري (ریال

.  ٢٠٢٢األرباح في  ات توزیعدفع  . تم  ٢٠٢٢فبرایر  ١٦بتاریخ  الجمعية العمومية السنوي للشركة المنعقد  خالل اجتماع  الشركة  
ریال قطري  ٠.١٠ریال قطري (٥٨٬٦٠٣٬١٤٨بمبلغ  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١لسنة المنتهية في  ااألرباح المعلنة فيما یتعلق بكانت  

.٢٠٢١على المساهمين خالل عام هاتم توزیعوقد للسهم الواحد)

في   المنتهية  أشهر  التسعة  فترة  بمبلغ  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠خالل  أرباح  توزیعات  عن  للمجموعة  التابعة  الشركات  أعلنت   ،
١٢٬٢٥٠٬٠٠٠: ال شيء) دفعت لمساهميها، وكان المبلغ المدفوع للحقوق غير المسيطرة ٢٠٢١ریال قطري (٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠
: ال شيء). ٢٠٢١ریال قطري (
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تمویالت إسالمية ١٤
:  على النحو التاليسالمية اإلتمویالت الفي الحركة كانت  

٢٠٢٢٢٠٢١
ریال قطري ریال قطري 

١٬٦٤٢٬٥٥٠٬٤٥٣١٬٥٨٩٬٣٤٧٬٦٦٣ینایر ١في 
٧١٢٬٤٦٢٬٢٩١٣٤٧٬٩٧٨٬٩٣٣إضافات 

(٢٩٤٬٧٧٦٬١٤٣)(٥٦٢٬٨٥٤٬٩٦٩)سداد 
١٬٧٩٢٬١٥٧٬٧٧٥١٬٦٤٢٬٥٥٠٬٤٥٣دیسمبر ٣١في 

:  التاليك عرض التمویالت اإلسالمية في بيان المركز المالي الموحد ت
٢٠٢٢٢٠٢١

ریال قطري ریال قطري 
٥٢٢٬٩٨٥٬٢٧١٤٠٨٬٦٤٤٬٥٠٧متداول جزء 

١٬٢٦٩٬١٧٢٬٥٠٤١٬٢٣٣٬٩٠٥٬٩٤٦ل جزء غير متداو 
١٬٧٩٢٬١٥٧٬٧٧٥١٬٦٤٢٬٥٥٠٬٤٥٣

٢٠٢٢٢٠٢١سنوات االستحقاق
ریال قطري ریال قطري 

٢٠٢٧٤٢٧٬٦٤٤٬٧٨٤٥٣٨٬٣١١٬٧٧٤-٢٠٢٦) ١بوصلبة (مشروع تمویل
٢٠٣٣٧٦٦٬٤٢٦٬٨٩٩٤٤٢٬٦٠٢٬٥٤١-٢٠٣٢) ٢الوكير (تمویل مشروع

٢٠٣٥٢٥٦٬٥٥٩٬٢٢١٤١٩٬٧٠٠٬٥٩٤-٢٠٢٣) ٣قطر (في القریة اللوجستية مشروع تمویل
٢٠٢٨٧١٬٨٤١٬٦٨٠٨٤٬٦٨٢٬١٩٨-٢٠٢٦) ٤(مشروع رأس لفان تمویل 
٢٠٢٨٦٩٬٦٨٥٬١٩١٧٧٬٢٥٣٬٣٤٦)  ٥(مشروع رأس بوفنطاس تمویل 

٢٠٢٣٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠) ٦المال العامل (تمویل رأس  
١٬٧٩٢٬١٥٧٬٧٧٥١٬٦٤٢٬٥٥٠٬٤٥٣

وآالت ومعداتعقارات  الملموسة المرسملة تحت بند  الموجودات  المباني وغيرها من  مقابل  مضمونة  التمویالت اإلسالمية هذه  
.  وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ 

إیضاحات: 
مليون ریال قطري مع بنكين محليين لتمویل إنشاء وتطویر مشروع  ٧٥٢بمبلغ  اتفاقية تسهيالت إسالمية  مجموعةأبرمت ال) ١(

،  سنوًیا )٪٣.٦٥(بحد أدنى  ٪  ١.١٥+المركزي قطر مصرفعنالصادر النقدياإلقراضیحتسب الربح بمعدلبوصلبة.  
.ربع سنوي قسطًا ٢٠-١٢وتسدد التسهيالت على 

أحد البنوك المحلية لتمویل إنشاء وتطویر  مليار ١بمبلغ  ة  إسالميتسهيالت  اتفاقية  مجموعةأبرمت ال) ٢( ریال قطري مع 
بمعدلیحتسب الربح  مليون ریال قطري.  ٧٦٦مبلغ مجموعة، استخدمت ال٢٠٢٢دیسمبر  ٣١مشروع الوكير. كما في  

٣٩، وتسدد التسهيالت علىسنوًیا )٪٣.٢٥(بحد أدنى  ٪  ٠.٧٥+المركزي قطر مصرفعنالصادر النقدي اإلقراض 
ربع سنوي. اً قسط٤٢و

مع أربعة بنوك محلية لتمویل إنشاء وتطویر مليار ریال قطري  ١.٢إسالمية بمبلغ  اتفاقية تسهيالت  مجموعةأبرمت ال) ٣(
المركزي قطر مصرفعنالصادر النقدياإلقراضبمعدلالربح حتسب . یالقریة اللوجستية في قطر مجمع مستودعات ب 

ربع سنوي.  قسطاً ٤٨-٢على تسهيالت السدد  تسنویا، و )٪٣.٦٥(بحد أدنى ٪ ١.١٥+
ریال قطري مع بنوك محلية لتمویل إنشاء وتطویر  ١١٦اتفاقية تسهيالت إسالمية بمبلغ  في  مجموعةالدخلت) ٤( مليون 

بمعدلیحتسب الربح  راس لفان ومشروع البنية التحتية.  اتفي راس لفان، ومكتب مستودع المستودعات  مشروع توسعة  
١٢، وتسدد التسهيالت علىسنوًیا )٪٣.٦٥(بحد أدنى  ٪  ١.١٥+المركزي قطر مصرفعنالصادر النقدي اإلقراض 

ربع سنوي. اً قسط٢٤-

لتمویل إنشاء وتطویر  ةمحليالك  و بنأحد المليون ریال قطري مع  ٨٨اتفاقية تسهيالت إسالمية بمبلغ  مجموعةبرمت الأ) ٥(
بوفنطاس.  المستودعات  مشروع   راس  الربح  تیحفي  المركزي قطر مصرف عن الصادر النقدي اإلقراضبمعدل سب 

.  ربع سنوياً قسط٢٤وتسدد التسهيالت على ، سنوًیا)٪٣.٦٥(بحد أدنى ٪ ١.١٥+

مليون ریال قطري مع بنك محلي لتمویل متطلبات رأس  ٢٠٠تسهيل تمویل إسالمي بقيمة  اتفاقية  دخلت المجموعة في  ) ٦(
(بحد أدنى ٪ +٠.٧٥المركزي قطر مصرفعنالصادر النقدياإلقراض بمعدلالربح یحتسب  المال العامل للمجموعة. 

أقساط شهریة. ٦على ةاإلسالميوتسدد التسهيالت سنوًیا. )٪٤٫٠
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مخصص مكافآت نهایة الخدمة للموظفين١٥

كالتالي:  الحركة في مخصص مكافآت نهایة الخدمة للموظفين كانت  
٢٠٢٢٢٠٢١

ریال قطري ریال قطري 

٥٢٬٩٣٥٬٧٦٥٤٨٬٢٢٥٬٤٢٩ینایر ١في 
٩٬٥٣١٬٧٣٢٩٬٦٧٥٬٣٧٩)  ٢٠(إیضاح خالل السنة مكون ال

(٤٬٩٦٥٬٠٤٣)(٤٬٨٤٥٬٢٤٣)المدفوع خالل السنة  
٥٧٬٦٢٢٬٢٥٤٥٢٬٩٣٥٬٧٦٥دیسمبر ٣١في 

). ٢٠المخصص المكون للسنة مدرج ضمن تكاليف الموظفين في الربح أو الخسارة (إیضاح 

المالي الماإلدارة االلتزام تصنف المركز  بيان  وحد نظرا ألنها ال تتوقع أن یكون هناك  ضمن المطلوبات غير المتداولة في 
یتم خصم المخصص  الشهرا من تاریخ التقریر. ١٢مدفوعات كبيرة اللتزامها الخاص بمكافآت نهایة الخدمة للموظفين خالل 

. كبيراال یتوقع أن یكون القيمة الزمنية للنقود ألن تأثير  نظرا إلى القيمة الحالية 

وأخرى  ة دائن ذمم تجاریة ١٦
٢٠٢٢٢٠٢١

ریال قطري ریال قطري 

٩٤٬٨٤٠٬٤٤٤٧٤٬٥٧٩٬٨١٠ذمم تجاریة دائنة
١١٤٬٢٥٢٬٦١٩٨٥٬٧٦٨٬٥٢٨مصروفات مستحقة

٢٣١٬٠١٣٬٣٩٣١٣٢٬٤٧٦٬٣٠٣ذمم دائنة أخرى 
٢٥٬٣٢٩٬٥١١٤٨٬٢٥٥٬١٣٠ن لمقاوليمحتجزات دائنة

٦٬٢٣١٬١٢٣٥٬٧٨٤٬٧٧٠مخصص المساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والریاضية 

٤٧١٬٦٦٧٬٠٩٠٣٤٦٬٨٦٤٬٥٤١
(٢٢٬٦٠٧٬٧٦٨)(٩٬٩١٥٬٤٠٨)مشاریع لمقاولي ةمستحقة غير متداولیخصم: محتجزات دائنة 

٤٦١٬٧٥١٬٦٨٢٣٢٤٬٢٥٦٬٧٧٣

كمساهمة في صندوق  )  ریال قطري ٥٬٧٨٤٬٧٧٠:  ٢٠٢١(ریال قطري ٦٬٢٣١٬١٢٣بمبلغ  بتكوین مخصص  المجموعةقامت  
.  ٢٠٠٨لسنة ١٣وفقا للقانون القطري رقم تطویر األنشطة االجتماعية والریاضية بدولة قطر 

األطراف ذات العالقة افصاحات ١٧
موظفي اإلدارة والشركات التابعة للمجموعة، والكيانات  كبار  و أعضاء مجلس اإلدارة  و المساهمون تمثل األطراف ذات العالقة  

هذه األطراف. یتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه  جوهري لسيطرة  بشكل  تخضع  الخاضعة للسيطرة المشتركة أو التي  
.  المجموعةإدارة جانب المعامالت من 

:  هي كما یليفي بيان الربح أو الخسارة الموحد  درجةمع األطراف ذات العالقة الم المعامالت 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر ٣١
شراء الخدمات االیرادات شراء الخدمات االیراداتالعالقة طبيعة 

ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري 

٣٬١٨٧٬٠٣٣٢٥٬٠٨٢٬٧٩٥--شركة زميلة شبكة أجيليتي 
٧٬٤٥١٬٢٨٤-١٣٬١٤٩٬٣٦٠-شركة زميلة أخرى 
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تتمة –األطراف ذات العالقة افصاحات ١٧

التجاریة  والذمم  المدینة  و األرصدة لدى األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد تحت الذمم التجاریة  تعرض  
: التاليكالدائنة 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر ٣١
دائنةمدینةدائنة مدینة العالقة طبيعة 

قطري ریال ریال قطري ریال قطري ریال قطري 

٥١٤٬٧١٣١٬٧٦٣٬٤٩٥--شركة زميلة شبكة أجيليتي 
٤٠٤٬٥٦٣-٤٢٨٬٧٩٤-شركة زميلة أخرى 

كبار موظفي اإلدارةمكافآت 
السنة كالتالي:  كبار موظفي اإلدارة خالل  و مجلس اإلدارة عضاء ألالمدفوعة المكافآت

٢٠٢٢٢٠٢١
قطري ریال ریال قطري 

قصيرة األجل مكافآت
٣٬٤١٤٬٠٥٦٢٬٤٠٠٬٠٠٠كبار موظفي اإلدارة 

١٥٠٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠مكافآت نهایة الخدمة للموظفين 

٣٬٥٦٤٬٠٥٦٢٬٥٥٠٬٠٠٠
٧٬٠٠٠٬٠٠٠٧٬٠٠٠٬٠٠٠أعضاء مجلس اإلدارةمكافآت  

اإلیرادات١٨
٢٠٢٢٢٠٢١

ریال قطري قطري ریال 

١٬٥٠٩٬١١٨٬٩٩٧١٬٢٩٣٬٤٣٨٬٢١٥إیرادات من العقود مع العمالء 
٩٬٧٨١٬٧٧٦١٠٬٤٠٢٬٧٧٦ستثماریةاالعقارات الإیرادات إیجار 

١٬٥١٨٬٩٠٠٬٧٧٣١٬٣٠٣٬٨٤٠٬٩٩١اإلیرادات 

على مدى فترة زمنية أو في نقطة زمنية محددة تحت  وخدمات  ع بضائنقل  لمن العقود مع العمالءإیراداتهاالمجموعة  تستمد  
مع معلومات اإلیرادات المفصح عنها في كل قطاع مشمول بالتقریر (انظر  ذلك  یتماشى  .  أدناهقطاعات اإلیرادات الرئيسية  

.  )٢٦اإلیضاح 
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تتمة- اإلیرادات ١٨

يل اإلیرادات من العقود مع العمالء اص تف
الرئيسية  في الجدول التالي، حسب األسواق الجغرافية األساسية والمنتجات  من العقود مع العمالء  اإلیرادات تفاصيل  ض تعر 

.  اإلیراداتتحقيقوتوقيت ة وخطوط الخدم
٢٠٢٢٢٠٢١

ریال قطري ریال قطري 

اإلیرادات من العقود مع العمالء 
٩٨٨٬٢٠٨٬٠٠٧٨٢٥٬٤٩٧٬٢٧٠لوجستيةعمليات  

٥١٨٬٠٩٤٬٨٦٤٤٥٨٬٧١٤٬١٠٤شحن 
٢٬٨١٦٬١٢٦٩٬٢٢٦٬٨٤١أخرى 

١٬٥٠٩٬١١٨٬٩٩٧١٬٢٩٣٬٤٣٨٬٢١٥

٢٠٢٢٢٠٢١
ریال قطري ریال قطري 

األسواق الجغرافية األساسية
١٬٤٣٦٬٨٦٧٬٣١١١٬٢٠٣٬٣٥٢٬٤٧٥عمليات محلية  
٧٢٬٢٥١٬٦٨٦٩٠٬٠٨٥٬٧٤٠عمليات خارجية

١٬٥٠٩٬١١٨٬٩٩٧١٬٢٩٣٬٤٣٨٬٢١٥

٢٠٢٢٢٠٢١
ریال قطري ریال قطري 

المنتجات الرئيسية وخطوط الخدمة  
٨٢٦٬٢١٦٬٢٦٩٦٨٦٬٧٩٢٬٥١١خدمات إدارة المخازن 

٤٧٣٬٧٤٤٬٩٢٨٤١٨٬٣٠٧٬١٨٤خدمات الشحن 
٦٤٬٠٤٦٬٢٠٦٦٠٬٩٠٠٬٢٩٤أنظمة إدارة السجالت 

٣٣٬٤٤٧٬٥٨٤٤٨٬١١٧٬٠٠١خدمات النقل 
٦٤٬٤٩٧٬٩٤٨٢٩٬٦٨٧٬٤٦٤خدمات النقل الدولي 

٤٤٬٣٤٩٬٩٣٦٤٠٬٤٠٦٬٩٢٠خدمات الشحن السریع 
٢٬٨١٦٬١٢٦٩٬٢٢٦٬٨٤١أخرى 

١٬٥٠٩٬١١٨٬٩٩٧١٬٢٩٣٬٤٣٨٬٢١٥
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تتمة  –اإلیرادات ١٨
تتمة  –يل اإلیرادات من العقود مع العمالء اص تف

:  العقود مع العمالء والمبالغ المفصح عنها في معلومات القطاعمن یرادات التسویة بين اإلأدناه یوضح الجدول 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر ٣١
إیرادات أخرى شحنالالعمليات اللوجستيةإیرادات أخرى شحن الالعمليات اللوجستية

ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري 
اإلیرادات 

عمالء  
٩٨٨٬٢٠٨٬٠٠٧٥١٨٬٠٩٤٬٨٦٤٢٬٨١٦٬١٢٦٨٢٥٬٤٩٧٬٢٧٠٤٥٨٬٧١٤٬١٠٤٩٬٢٢٦٬٨٤١خارجيين  

٢٧٤٬٧٨٨٬٨٣٦٢٩٬٤٧١٬٨٩٨٣٬٦٥٧٬٩٩٣٢٠٦٬٤٧١٬٨٠٢٣١٬٩١٢٬٥١١١٬٦٧٤٬٠٨٤داخل القطاع  

١٬٢٦٢٬٩٩٦٬٨٤٣٥٤٧٬٥٦٦٬٧٦٢٦٬٤٧٤٬١١٩١٬٠٣١٬٩٦٩٬٠٧٢٤٩٠٬٦٢٦٬٦١٥١٠٬٩٠٠٬٩٢٥
التعدیالت  

(١٬٦٧٤٬٠٨٤)(٣١٬٩١٢٬٥١١)(٢٠٦٬٤٧١٬٨٠٢)(٣٬٦٥٧٬٩٩٣)(٢٩٬٤٧١٬٨٩٨)(٢٧٤٬٧٨٨٬٨٣٦)والحذف 

٩٨٨٬٢٠٨٬٠٠٧٥١٨٬٠٩٤٬٨٦٤٢٬٨١٦٬١٢٦٨٢٥٬٤٩٧٬٢٧٠٤٥٨٬٧١٤٬١٠٤٩٬٢٢٦٬٨٤١

ى إیرادات أخر ١٩
٢٠٢٢٢٠٢١

ریال قطري ریال قطري 

٣٨٥٬٠١٢٤٥٦٬٤٧٧) ٧أرباح القيمة العادلة من استثمار عقاري (إیضاح 
٩٦٬٧٥٥٩٤٬٧٠٩وآالت ومعدات عقاراتاستبعاد من ربح 

٧٢٥٬٥٧٩٨٥٣٬٤٤٢متنوعة  إیرادات
١٬٢٠٧٬٣٤٦١٬٤٠٤٬٦٢٨
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المصروفات حسب طبيعتها٢٠
٢٠٢٢٢٠٢١

ریال قطري ریال قطري 

٣٤٩٬٣٥٠٬١١٢٢٧٦٬٦٢٦٬٩٩٤) ١(تكاليف الموظفين
٣٢٨٬٤١٥٬٢٧٣٢٨٨٬٨٦٧٬٠٧١) ٢(شحنرسوم 
١٥٧٬٩٤٧٬٥٦١١٤٨٬٢٣٤٬٨١٧) ٤وآالت ومعدات (إیضاح عقارات هالك است

١٥٥٬٩٣٦٬٠٦٣١٢٥٬٥١٠٬٩٩٦) ٢(تكاليف لوجستية
٥١٬٨٠٢٬٣١٥٤٦٬٢١٤٬٨٧٥إصالحات وصيانة  

٤١٬٣٦٧٬٣٧٦٣٨٬٤٨٨٬٢٩٠كهرباءماء و 
٣٩٬٥٨٤٬٨٤٤١٤٬٩٢١٬٦٠٤وقود تكلفة 

١٣٬٩٠٠٬١٦٢١٤٬٧٨٤٬٨٤٣) ٦موجودات حق استخدام (إیضاح استهالك
١٣٬٠٨٧٬٤٧١١٣٬١١٤٬٢٠٠تأمينتكلفة 

٧٬٠٠٠٬٠٠٠٧٬٠٠٠٬٠٠٠مجلس اإلدارة مكافآت أعضاء 
٤٬٣٤٥٬٥٣٤٣٬٨٢٨٬٥٠٩أتعاب قانونية ومهنية 

٣٬٢٧٠٬٢٠٣٥٬١١٨٬٢٥٠للعمالة  مصروفات تعاقد من الباطن 
٢٬٧٩١٬٧٣٨١٬٦٣٨٬٤٨٣مصروفات دعایة وإعالن 

٢٬٧٣٠٬٥٠٠١٬٩٧١٬٦٨٠) ٩(إیضاح الخسائر االئتمانية المتوقعة مخصص
٢٬٧٢٠٬٦٣٥٣٬٥٣٥٬٦٠٦اتصاالت وبرید 

١٬٢٢٨٬٣٩٥٩٢٠٬٥٤٠إیجار مصروف 
١٧٨٬١٩٦٣٣٥٬٠٨٢) ٨(إیضاح إطفاء موجودات غير ملموسة

(٢٬٧١٣٬٧٩٢)-) ٦إیضاح ( ١٩-جائحة كوفيدمتعلقة بیةإیجار إعفاءات  
٣٧٬٢٣٢٬١٤١٢٧٬٥٦٦٬٦٠٣مصروفات متنوعة 

١٬٢١٢٬٨٨٨٬٥١٩١٬٠١٥٬٩٦٤٬٦٥١

بم) ١( للموظفين  الخدمة  نهایة  مكافآت  مخصص  الموظفين  تكاليف  (ریال٩٬٥٣١٬٧٣٢بلغ  تتضمن  :  ٢٠٢١قطري 
.  ریال قطري)٩٬٦٧٥٬٣٧٩

٣٬٦٦٤٬٤٣١:  ٢٠٢١(ریال قطري ٣٬٥١١٬٩٣٦التكاليف اللوجستية ومصاریف الشحن تكلفة المخزون بمبلغتتضمن  ) ٢(
ریال قطري).  
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تتمة – المصروفات حسب طبيعتها٢٠

التالي: كحسب طبيعتها في بيان الربح أو الخسارة الموحد المصروفات عرض  ت
٢٠٢٢٢٠٢١

ریال قطري ریال قطري 

١٬٠٨٢٬٠٦٢٬١٣٧٩٠١٬٤٦٢٬٧٤١تكاليف مباشرة
١٣٠٬٨٢٦٬٣٨٢١١٤٬٥٠١٬٩١٠إداریةعمومية و مصروفات 

١٬٢١٢٬٨٨٨٬٥١٩١٬٠١٥٬٩٦٤٬٦٥١
تكاليف تمویل، بالصافي ٢١

٢٠٢٢٢٠٢١
ریال قطري ریال قطري 

(٩٦٩٬٤٣٠)(٢١٨٬٩٥٧)ربح من حسابات تمویل اسالمي  
٤٧٬٩٢٦٬٠٨٠٤٨٬٤٢٧٬٠٣٠تمویالت اسالمية  ربح علىمصروف 
٧٬٨٩٤٬٨٢١٨٬١١٧٬١١٠) ٦(إیضاح التزامات اإلیجار الفائدة على  مصروف 

٥٥٬٦٠١٬٩٤٤٥٥٬٥٧٤٬٧١٠
مصروف ضریبة الدخل ٢٢

تحسب المجموعة مصروف ضریبة الدخل للفترة باستخدام معدل الضریبة الذي یمكن تطبيقه على إجمالي األرباح السنویة  
كالتالي:  هيالموحدالمتوقعة. المكونات الرئيسية لمصروف ضریبة الدخل في بيان الربح أو الخسارة 

٢٠٢٢٢٠٢١
ریال قطري ریال قطري 

٢٬٨٩٥٬٩٣٨٢٬٠٨٠٬٩٥٦ة  ضریبة الدخل الحاليمصروف
٢٣٤٬٥٢٠(٥٢٣٬١٩٧)تعلق بضریبة الدخل الحالية للسنة السابقة  تتعدیالت 

٢٬٣٧٢٬٧٤١٢٬٣١٥٬٤٧٦مصروف ضریبة الدخل المدرج في بيان الربح أو الخسارة

): ١إیضاح (
) من قانون الضرائب الجدید فيما یتعلق بحصة المستثمرین غير  ١٣(الفقرة  ٤المادة  باإلعفاء الضریبي المنصوص عليه  

حصة األرباح في  تخضع . المدرجةیشمل الشركات التابعة / الزميلة للكيانات ن األرباح في الكيانات المدرجة لمن القطریين 
لمساهمين غير القطریين في الكيان المدرج.العائدة ل لكيان المدرج للضریبة في حدود حصة الربح  ل العائدة الكيان غير المدرج  

الذي یمكن تطبيقه على حصة الربح  و ٪  ١٠ي قدرهتحتسب المجموعة مصروف ضریبة الدخل للفترة باستخدام معدل ضریب 
.  لقطریينلمساهمين غير ا العائدة ل

الملكية في شركة تابعة حصةالتغيرات في ٢٣
، ال تزال  وبعد االستبعادم.م.ذ.انفستمنت  جي دبليو سي  تها فيملكيحصة  ٪ من  ٤٩المجموعة  استبعدت  ،  ٢٠٢١في  

المجموعة  قامت.  ٪ من حصة الملكية٥١احتفظت بنسبة  حيث  جي دبليو سي انفستمنت ذ.م.م.  المجموعة تسيطر على
المعاملة على أساس المقابل المؤقت. بإدراج 

ریال  ٤٩٠٬٠٠٠، اتفق الطرفان (البائع والمشتري) على سعر تسویة نهائية بمبلغ ٢٠٢٢یونيو ٣٠خالل الربع المنتهي في 
یال قطري.  ر ١١٬٠٦٥٬٨١١قطري یمثل رأس المال المستبعد، وكانت الحصة من القيمة الدفتریة لحصة الملكية المستبعدة  

ریال قطري قد تم تسجيله في  ١٠٬٥٧٥٬٨١١إلى الشركة األم بمبلغ  العائدةوبناًء عليه، فإن االنخفاض في حقوق الملكية  
. المدورةبيان حقوق الملكية كتعدیل على األرباح 
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على السهم دالعائ ٢٤
الشركة األم للسنة على المتوسط  بالمساهمينإلى  العائد  ) بقسمة الربح  EPSلسهم (العائد األساسي لإلى حساب  التوصل  تم  

.  المرجح لعدد األسهم العادیة القائمة في نهایة السنة

٢٠٢٢٢٠٢١
ریال قطري ریال قطري 

٢٣٩٬٥٨٣٬٤٥٦٢٢٤٬٩٤٢٬٧١٩إلى حاملي أسهم الشركة  العائد الربح 

٥٨٦٬٠٣١٬٤٨٠٥٨٦٬٠٣١٬٤٨٠السنةخالل  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادیة القائمة 

٠٫٤١٠٫٣٨العائد األساسي والمخفف للسهم 

العائد المخفف للسهم  
. للسهمالعائد األساسي ساوي یالعائد المخفف للسهم أسهم مخففة محتملة قائمة، فإن  الشركة األم ليس لدیها إنحيث 

الطارئةالمطلوبات  االلتزامات و ٢٥
٢٠٢٢٢٠٢١

ریال قطري ریال قطري 

االلتزامات   ) أ(
٣٨١٬٢٩٢٬٩٦٨١٨٨٬٧٥٨٬٨٨٠رأسمالية  التزامات 

المطلوبات الطارئة(ب)  
٢٠٤٬٧٦٤٬٠٢٠١٧٣٬٦٦٣٬٥٧٥واعتمادات مستندیةمؤسسية وضمانات بنكية ضمانات 

ية  معلومات القطاعال٢٦
القطاعات التي یصدر عنها التقریر. توفر هذه األقسام خدمات  تمثل  وهي  ،التالية األربعةاالستراتيجيةلدى المجموعة األقسام  

تخصيص الموارد وتقييم األداء. بشأن ألغراض اتخاذ القرارات بشكل منفصل مختلفة وتدیرها المجموعة 

.  عمليات كل قطاع من القطاعات الصادر عنها التقریر الجدول أدناه یلخص  

العمليات القطاعات الصادر عنها التقریر 
التخزین والمناولة والتعبئة والنقل العمليات اللوجستية 

البري والجوي والبحري الشحنخدمات  الشحن
العقارات االستثماریة  إیرادات إیجار ریة  العقاات  االستثمار 

إیرادات ودائع ثابتة وإیرادات أخرى أخرى 

.على األقلكل ثالثة أشهر عمليةیقوم الرئيس التنفيذي للمجموعة بمراجعة تقاریر اإلدارة الداخلية لكل 

.قطاعات الشحن والخدمات اللوجستيةمن التكامل بين ةمتفاوتیات هناك مستو 



الخلیج للمخازن ش.م.ع.ق. شركة  
الموحدة  المالیةالبیانات  إیضاحات حول 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في 

-٤٥-

تتمة – ية معلومات القطاعال٢٦

القطاعات التشغيلية للمجموعة:باإلیرادات واألرباح فيما یتعلق یعرض الجدول التالي معلومات 

اإلجمالي أخرى االستثمارات العقاریةالشحن العمليات اللوجستية٢٠٢٢دیسمبر ٣١
ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري 

٩٨٨٬٢٠٨٬٠٠٧٥١٨٬٠٩٤٬٨٦٤٩٬٧٨١٬٧٧٦٢٬٨١٦٬١٢٦١٬٥١٨٬٩٠٠٬٧٧٣إیرادات خارجية
٣٬٦٥٧٬٩٩٣٣٠٧٬٩١٨٬٧٢٧-٢٧٤٬٧٨٨٬٨٣٦٢٩٬٤٧١٬٨٩٨إیرادات بين القطاعات 

١٬٢٦٢٬٩٩٦٬٨٤٣٥٤٧٬٥٦٦٬٧٦٢٩٬٧٨١٬٧٧٦٦٬٤٧٤٬١١٩١٬٨٢٦٬٨١٩٬٥٠٠إیرادات القطاع 

٢٠٣٬٢٣٠٬٩٧٦٣٦٬٦١٠٬٩٠٦٩٬٤٢١٬٥٩٦٢٬٣٥٤٬١٧٨٢٥١٬٦١٧٬٦٥٦للسنةقبل الضریبة  ربح القطاع 
٢١٨٬٩٥٧٢١٨٬٩٥٧---ربح من حسابات تمویل إسالمي  

(٤٧٬٩٢٦٬٠٨٠)---(٤٧٬٩٢٦٬٠٨٠)ة  إسالميتتمویالمصروف الربح على 
(٧٬٨٩٤٬٨٢١)--(٢٠٨٬٥٤٩)(٧٬٦٨٦٬٢٧٢)مصروف الفوائد على مطلوبات اإلیجار 

(١٥٨٬١٢٥٬٧٥٧)--(٤٬٨٦٩٬٥٦٠)(١٥٣٬٢٥٦٬١٩٧)استهالك وإطفاء 
(١٣٬٩٠٠٬١٦٢)--(٢٬٢٦١٬٢١٥)(١١٬٦٣٨٬٩٤٧)استهالك موجودات حق استخدام  

(٢٬٧٣٠٬٥٠٠)--(١٬٠٩٢٬٢٠٠)(١٬٦٣٨٬٣٠٠)مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 
-----١٩-إعفاء ایجاري یتعلق بكوفيد
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تتمة – ية معلومات القطاعال٢٦
اإلجمالي أخرى االستثمارات العقاریة الشحنالعمليات اللوجستية٢٠٢١دیسمبر ٣١

ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري 

٨٢٥٬٤٩٧٬٢٧٠٤٥٨٬٧١٤٬١٠٤١٠٬٤٠٢٬٧٧٦٩٬٢٢٦٬٨٤١١٬٣٠٣٬٨٤٠٬٩٩١إیرادات خارجية
١٬٦٧٤٬٠٨٤٢٤٠٬٠٥٨٬٣٩٧-٢٠٦٬٤٧١٬٨٠٢٣١٬٩١٢٬٥١١إیرادات بين القطاعات 

١٬٠٣١٬٩٦٩٬٠٧٢٤٩٠٬٦٢٦٬٦١٥١٠٬٤٠٢٬٧٧٦١٠٬٩٠٠٬٩٢٥١٬٥٤٣٬٨٩٩٬٣٨٨إیرادات القطاع 

١٧٧٬٤٦٦٬٤٧١٣٧٬١٠٤٬٩٤٧١٠٬٠٩٣٬٨٩٦٩٬٠٤٠٬٩٤٤٢٣٣٬٧٠٦٬٢٥٨للسنةقبل الضریبة  ربح القطاع 
٩٦٩٬٤٣٠٩٦٩٬٤٣٠---ربح من حسابات تمویل إسالمي  

(٤٨٬٤٢٧٬٠٣٠)---(٤٨٬٤٢٧٬٠٣٠)ة  إسالميتتمویالمصروف الربح على 
(٨٬١١٧٬١١٠)--(٢٠٨٬٥٤٩)(٧٬٩٠٨٬٥٦١)اإلیجار مصروف الفوائد على مطلوبات  

(١٤٨٬٥٦٩٬٨٩٩)--(٤٬٨٦٩٬٥٦٠)(١٤٣٬٧٠٠٬٣٣٩)استهالك وإطفاء 
(١٤٬٧٨٤٬٨٤٣)--(٢٬٢٦١٬٢١٥)(١٢٬٥٢٣٬٦٢٨)استهالك موجودات حق استخدام  

(١٬٩٧١٬٦٨٠)--(٧٨٨٬٦٧٢)(١٬١٨٣٬٠٠٨)مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 
٢٬٧١٣٬٧٩٢---١٩٢٬٧١٣٬٧٩٢-إعفاء ایجاري یتعلق بكوفيد
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تتمة – ية معلومات القطاعال٢٦

: للمجموعةالمتعلقة بالقطاعات التشغيلية مطلوبات  الو موجودات الیعرض الجدول التالي 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر ٣١
مطلوبات القطاع موجودات القطاع مطلوبات القطاع موجودات القطاع الموجودات والمطلوبات 

ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري 

٤٬١٨٨٬٧٢٤٬٩٩٩٢٬٢١١٬٠٩٤٬٥٨٠٣٬٨٧٢٬٣٧٤٬٥٥٨٢٬٠١٧٬٨١٥٬٨٣٤العمليات اللوجستية
٤٠٠٬٨٧٠٬٧٣٧١٩٨٬٦١٣٬٦١٣٣٠٤٬٠٩٩٬٣٤٦١٤٢٬٩٥٣٬٩٩٧الشحن

-٤١٬٠٩١٬٣٣١-٤١٬٤٧٦٬٣٤٣االستثمارات العقاریة
١٤٣٬٣٩٧٬٩٥٢١١٨٬٧٤٤٬٧١٢١٢٣٬٢١٢٬٨٨٦٩٤٬٨٣٠٬٣١٣أخرى 

٤٬٧٧٤٬٤٧٠٬٠٣١٢٬٥٢٨٬٤٥٢٬٩٠٥٤٬٣٤٠٬٧٧٨٬١٢١٢٬٢٥٥٬٦٠٠٬١٤٤غير المخصصةالموجودات والمطلوبات إجمالي 

٢٬٣١٥٬٤٧٦-٢٬٤٨٤٬٢٤٦-الموحدة الموجودات والمطلوبات إجمالي 

٤٬٧٧٤٬٤٧٠٬٠٣١٢٬٥٣٠٬٩٣٧٬١٥١٤٬٣٤٠٬٧٧٨٬١٢١٢٬٢٥٧٬٩١٥٬٦٢٠
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إدارة المخاطر المالية ٢٧

األهداف والسياسات 
ومصاریف مستحقة التزامات ایجار ومحتجزات دائنة لمقاولينإسالميةتمویالت تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة من 

إدارة متطلبات رأس المال في  یتمثل  المالية  المطلوبات  من هذه  األساسي  أخرى. الغرض  دائنة وذمم دائنة  وذمم تجاریة  الدفع  
التجاریة  ،العقودتتضمن موجودات  العامل للمجموعة. لدى المجموعة موجودات مالية مختلفة   والودائع القابلة  ،المدینةوالذمم 

المجموعة.  تنشأ مباشرة من عمليات ، وهيوالذمم المدینة األخرى ، كو والنقد لدى البن،لالسترداد 

قدم  یومخاطر السوق.  ، ومخاطر السيولة، في مخاطر االئتمانتتمثل  المخاطر الرئيسية الناشئة عن األدوات المالية للمجموعة  
أهداف المجموعة وسياساتها وعملياتها  كذلك  معلومات حول تعرض المجموعة لكل من المخاطر المذكورة أعاله و ا االیضاح  هذ

مجلس اإلدارة مسؤولإن  ية في هذه البيانات المالية الموحدة. المخاطر. تم إدراج المزید من اإلفصاحات الكمّ تلك لقياس وإدارة  
وتحليل  لمجموعة. یتم وضع سياسات إدارة المخاطر في المجموعة لتحدید  ا إطار عمل إدارة مخاطر  ومراقبةإنشاءعمومًا عن  

.  المخاطر التي تواجهها المجموعة ومراقبة المخاطر 

مخاطر االئتمان 
مخاطر   لخسارة مالية للمجموعة  حدوث  مخاطر االئتمان هي  فشل العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية في الوفاء  نتيجة 

.  بالتزاماته التعاقدیة

بالخصائص الفردیة لكل طرف مقابل.  أساسي یتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشكل 

التقریر   في تاریخ  كما  االئتمان  لمخاطر  المجموعة  لتعرض  األقصى  الحد  لیكافئ  إن  وهي  موجوداتها  القيمة الدفتریة  المالية، 
كالتالي: 

٢٠٢٢٢٠٢١
ریال قطري ریال قطري 

٤٨٠٬٠٩٩٬٦٦٧٣٨٤٬٥٠٠٬٠٠٧تجاریة مدینة ذمم 
٢٣٦٬٤٠٣٬٧٠٣٢٣٨٬٧٢١٬٠٨٩نقد لدى البنوك
٥١٬٠٨٧٬٤٩١٤٥٬٣١٧٬٥٦٧موجودات عقود 

٥١٬٠٦٣٬٥٧٦٦٨٬٧٢٥٬٦٦٤أخرى  ذمم مدینة 
١٨٬٢٥١٬٠٠٠١٨٬٢٥١٬٠٠٠ودائع قابلة لالسترداد 

٨٣٦٬٩٠٥٬٤٣٧٧٥٥٬٥١٥٬٣٢٧
المدینة  التجاریةالذمم  

.  للمجموعة٪) من الذمم التجاریة المدینة٣٦:  ٢٠٢١(٪٢١عمالء خمس  أكبر  یمثلو ،لنحو ألفي عميلها تقدم المجموعة خدمات
لفحص االئتماني  لصارمة  . لدى المجموعة سياسةةالدوریمتابعة  والالحثيثة  من خالل المراقبة  الهامة  إدارة مخاطر التركيز  تم  ت

أیًضا بمراجعة دوریة  اإلدارةالعقود. تقوم  ابرام. تقوم اإلدارة بتقييم الجدارة االئتمانية لكل عميل قبل  آجلة الدفع اتخدم القبل تقدیم  
أي مبالغ  أي مبالغ لم یعد تحصيلها ممكًنا وشطبعن  تمخصصاخذ  ولدیها سياسة أل،المدینةالتجاریة  تحصيل الذمم  قابلية  ل
التجاریة المدینة كما هو  ها  ذممهام من ، تعتقد اإلدارة أنه ال یوجد خطر ائتماني  وعليه. باعتبارها دیون معدومةستبعد استردادهای

. معروض في بيان المركز المالي الموحد
االئتمانية قبل تقدیم  تهجدار بشكل منفصل لتحدید  یتم بموجبها تحليل كل عميل جدید  يةوضعت لجنة إدارة المخاطر سياسة ائتمان

مراجعة  المجموعة  التي تقوم بها  مراجعةأعمال التشمللمجموعة.  إليهم من جانب الدفع والتسليم  ل القياسية  حكام  األشروط و ال
ةمراجعاألحيان، وفي بعض  القطاع االئتمان، ومعلومات  تومعلومات وكاال، والبيانات المالية،  حال توفرهاالتصنيفات الخارجية

مبيعات تتجاوز تلك الحدود  ةأی، و حدود البيع لكل عميل وتتم مراجعتها كل ثالثة أشهر تعيين . یتم  بنوك السابقةالتاریخ العميل مع  
.  موافقةالتتطلب سوف 
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تتمة  –إدارة المخاطر المالية٢٧
تتمة- االئتمانمخاطر 

تتمة  – المدینة الذمم التجاریة
شهر واحد  ال تتجاوز  سداد  للقصوى  تحد المجموعة من تعرضها لمخاطر االئتمان من الذمم التجاریة المدینة من خالل تحدید فترة  

.  شركات للوثالثة أشهر للعمالء األفراد 
لعميل، یتم تجميع العمالء وفًقا لخصائصهم االئتمانية، بما في ذلك ما إذا كانوا فرًدا أو كياًنا قانونًيا،  ل يةئتماناالمخاطر  المراقبة  عند

وما إذا كانوا  وتاریخهم التجاري مع المجموعة  قطاع أعمالهم  و موقعهم الجغرافيبحسب  كانوا كياًنا حكومًيا أو غير حكومي، و وما إذا  
من قبل.   صعوبات ماليةقد مّروا ب

القيمة الدفتریة  كانت،  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١٪) من الذمم التجاریة المدینة من عمالء محليين. في  ٩٣:  ٢٠٢١(٪٩٥یستحق ما یعادل  
.ریال قطري)١٥١٫٥٦٤٫٢٢٥: ٢٠٢١(قطري  ریال١٩٣٬٢٦٠٬٣٠١بمبلغمجموعة دى الل عميل٢٠هم أل

كالتالي:  لذمم التجاریة المدینة حسب نوع الطرف المقابل من ادیسمبر، كان التعرض لمخاطر االئتمان ٣١في 

٢٠٢٢٢٠٢١
ریال قطري ریال قطري 

١٦٦٬١٦١٬٤٧٢١٤١٬١٤٥٬٦٦٢كيانات حكومية  
٣١٣٬٩٣٨٬١٩٥٢٤٣٬٣٥٤٬٣٤٥كيانات غير حكومية  

٤٨٠٬٠٩٩٬٦٦٧٣٨٤٬٥٠٠٬٠٠٧

٥١٬٠٨٧٬٤٩١٤٥٬٣١٧٬٥٦٧موجودات العقود  

.  باستثناء العمالء الحكوميين،الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى غير مصنفة

. ٩االیضاح رقم في مخصص انخفاض قيمة الذمم التجاریة المدینة في ة تم توضيح الحرك

النهج  تطبق   ل المجموعة  الدولي يمعلالمبسط  المالية  لار  المتوقعةفي  ٩لتقاریر  االئتمانية  الخسائر  استخدام  و ،قياس  یتم  بموجبه 
.  العقودوموجودات  المدینة لذمم التجاریة  لكامل أعمار اةخسارة متوقعمخصص 

المشتركة  يةمخاطر االئتمانالالعقود بناًء على خصائص  موجودات  و المدینة  لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، تم جمع الذمم التجاریة  
نفس خصائص مخاطر الذمم التجاریة  اوالذي له قيد التطویر غير المفوترة  ل  اعمد باألو . تتعلق موجودات العق تأخر السداد أیام  عدد  و 

تقارب بشكل معقول  المدینة  لتجاریة  المجموعة أن معدالت الخسارة المتوقعة للذمم اقررت  لذلك  و العقود.  من  نواع  األلتلك المدینة  
.  دو العقموجودات معدالت الخسارة ل

باستخدام طریقة "معدل التدفق الصافي" استناًدا  ة غير الحكوميلذمم المدینة ل بشكل منفصل احتمالية التخلف عن السداد یتم احتساب 
لذمم المدینة.مركز دفع اتدهور إلى احتمالية 

الظروف االقتصادیة خالل الفترة التي تم خاللها جمع البيانات  استشرافية  عوامل  في  ضرب هذه المعدالت  ت الفروق بين  لتعكس 
االقتصادیة على مدى العمر المتوقع للذمم المدینة. التاریخية والظروف الحالية ونظرة المجموعة للظروف 

.  تعتمد العوامل المستقبلية على عوامل االقتصاد الكلي الفعلية والمتوقعة (الناتج المحلي اإلجمالي بشكل أساسي)
لسدادها.  طبيعي تاریخ التعاقدي أو الالتلك المبالغ التي انقضى  ي هالمتأخرات 

خذ في  ) باألموجودات العقود الخسائر االئتمانية المتوقعة على العمالء الحكوميين (الذمم التجاریة المدینة و تقوم المجموعة بقياس  
.  التصنيف االئتماني الحكومياالعتبار 

المبالغ غير   السداد  تعتقد اإلدارة أن  الدفع  المنخفضة القيمة المتأخرة  بالكامل، بناًء على سلوك  التاریخي  ال تزال قابلة للتحصيل 
.  والتحليل الشامل لقاعدة ائتمان العمالء
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تتمة–إدارة المخاطر المالية٢٧

تتمة-مخاطر االئتمان

تتمة  – المدینة الذمم التجاریة
وموجودات العقودللذمم التجاریة المدینة  دیسمبر  ٣١كما في  االئتمانية المتوقعةالخسارةمخصص على هذا األساس، تم تحدید  و 

:  كما یلي 

معدل متوسط ٢٠٢٢دیسمبر ٣١
خسارة المرجح ال

إجمالي القيمة  
الدفتریة 

مخصص الخسارة 

ریال قطري ریال قطري 
عمالء غير حكوميين  

٢٥٠٬٢٢٢٬٢٠٨٤٬٧٣٤٬٦٩٥٪١٫٨٩یومًا  ٩٠متأخرة السداد لمدة أقل من 
٢٦٬٢٧٢٬٧٥٩٣٬٣٣٢٬٤٩٨٪١٢٫٦٨یوما ١٨٠-٩٠متأخرة السداد لمدة تتراوح بين 
١٣٬٣٨١٬٠٩٥٤٬٦٥٩٬٢٠٨٪٣٤٫٨٢یوما ٢٧٠-١٨١متأخرة السداد لمدة تتراوح بين 
١٠٬٢٨٨٬٩٣٧٦٬٩١٢٬١٩٨٪٦٧٫١٨یوما ٣٦٠-٢٧١متأخرة السداد لمدة تتراوح بين 

١٣٬٧٧٣٬١٩٦٩٬٢٥٢٬٩٥٣٪٦٧٫١٨یوما ٣٦٠متأخرة السداد لمدة تتجاوز 

١٦٦٬١٦١٬٤٧٢١٦٬٠٣٦٪٠٫٠١العمالء الحكوميين*

٥١٬٠٨٧٬٤٩١١٬٠٠١٬٢٤٢٪١٫٩٦عقود الموجودات 

٥٣١٬١٨٧٬١٥٨٢٩٬٩٠٨٬٨٣٠دیسمبر ٣١في 

معدل متوسط  ٢٠٢١دیسمبر ٣١
خسارة المرجحال

مخصص الخسارة إجمالي القيمة الدفتریة  

ریال قطري ریال قطري 
العمالء غير الحكوميين  

١٨٥٬٢١١٬٤٩٤٣٬٠١٩٬٦٦٩٪١٫٦٣یومًا  ٩٠متأخرة السداد لمدة أقل من 
٢٢٬١٩١٬٦٦٢٢٬١٥٤٬٤٥٧٪٩٫٧١یوما ١٨٠-٩٠متأخرة السداد لمدة تتراوح بين 
٩٬٢١٩٬٦٩١٢٬٩٨٢٬٧٧٧٪٣٢٫٣٥یوما ٢٧٠-١٨٠متأخرة السداد لمدة تتراوح بين 
٣٬٩٤٠٬٤٠٩٢٬٧٣١٬٨٧٩٪٦٩٫٣٣یوما ٣٦٠-٢٧١متأخرة السداد لمدة تتراوح بين 

٢٢٬٧٩١٬٠٨٩١٥٬٨٠١٬٠٢٠٪٦٩٫٣٣یوما ٣٦٠متأخرة السداد لمدة تتجاوز 

١٤١٬١٤٥٬٦٦٢١٬٥٠٥٪٠٫٠٠العمالء الحكوميين*  

٤٥٬٣١٧٬٥٦٧٤٨٧٬٠٢٣٪١٫٠٧عقود الموجودات 

٤٢٩٬٨١٧٬٥٧٤٢٧٬١٧٨٬٣٣٠دیسمبر ٣١في 
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تتمة  –إدارة المخاطر المالية٢٧

تتمة- مخاطر االئتمان

ال تحمل  باإلضافة إلى ذلك،  الستردادهاةمعقولاحتمالية  العقود عندما ال یكون هناك  موجودات  و المدینة  تم شطب الذمم التجاریة  ی
أي فوائد.  الذمم التجاریة المدینة  

.  الذمم التجاریة المدینةعلى  اتالمجموعة ضمان طلب ال ت

ك و البنلدى  النقد 
كالتالي:  ةمستقلمن قبل وكاالت تصنيف ائتماني مصنفة ك و لدى بنالنقدبالمجموعة تحتفظ 

٢٠٢٢٢٠٢١) وكالة مودیزالتصنيفات االئتمانية (
ریال قطري ریال قطري 

A١٢١٩٬٧٤٩٬٣٦٩٢٢٦٬٨٧٢٬٦٩٩
A٢١٥٬٩١٣٬٩٥٨٨٬٦٠٥٬٩٢٧
A٣٧٤٠٬٣٧٦٣٬٢٤٢٬٤٦٣

٢٣٦٬٤٠٣٬٧٠٣٢٣٨٬٧٢١٬٠٨٩دیسمبر ٣١في 

، تعتقد اإلدارة أن  بالتالي و وذات سمعة طيبة وتصنيف ائتماني مرتفع.  موثوقة  لدى بنوك البنكيةبالودائع المجموعة تحتفظ  لذلك و 
غير مادیة.  مخاطر االئتمان فيما یتعلق بهذه األرصدة 

مخاطر السيولة 
أو  نقدًا  تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر أن تواجه المجموعة صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المالية التي یتم تسویتها عن طریق  

قدر في ضمان أن یكون لدیها سيولة كافية  اإلدارة  المتبعة من قبل  . تتمثل طریقة إدارة السيولة  ة أخرى ماليبواسطة موجودات  
بسمعة  االضرار  ، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو الضاغطةو االعتيادیة  للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في الظروف  اإلمكان  
. الشركة
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تتمة  –إدارة المخاطر المالية٢٧

تتمة – مخاطر السيولة
تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة مدفوعات الفائدة التعاقدیة. .  المالية للمجموعة في تاریخ التقریر مطلوبات  التعاقدیة غير المخصومة للاالستحقاقاتمواعيد  أدناه یلخص الجدول  

٢٠٢٢دیسمبر ٣١
التدفقات النقدیة التعاقدیة

سنوات ٥من  أكثرسنوات ٥-١شهرًا  ١٢-١اإلجمالي  القيمة الدفتریةالمطلوبات المالية غير المشتقة
ریال قطري قطري ریال ریال قطري ریال قطري ریال قطري 

-٤٦٥٬٤٣٥٬٩٦٧٤٦٥٬٤٣٥٬٩٦٧٤٥٥٬٥٢٠٬٥٥٩٩٬٩١٥٬٤٠٨) ١ذمم تجاریة دائنة وأخرى (
٢٠٩٬٤٩٠٬٠٣٢٣٠٦٬٦٦٦٬٠٣٩١٧٬٨٠٤٬٧٧٦٥٦٬٤٤٤٬٤٥٣٢٣٢٬٤١٦٬٨١٠التزامات ایجار  
١٬٧٩٢٬١٥٧٬٧٧٥٢٬١٩٠٬٥٤٥٬٨٧٩٦٢٠٬٥٥٥٬٠١٨٩٨٦٬٦٩٤٬٦٤٨٥٨٣٬٢٩٦٬٢١٣)٢(تمویالت إسالمية

٢٬٤٦٧٬٠٨٣٬٧٧٤٢٬٩٦٢٬٦٤٧٬٨٨٥١٬٠٩٣٬٨٨٠٬٣٥٣١٬٠٥٣٬٠٥٤٬٥٠٩٨١٥٬٧١٣٬٠٢٣

٢٠٢١دیسمبر ٣١
التدفقات النقدیة التعاقدیة 

سنوات ٥من أكثر سنوات٥-١شهرًا ١٢-١اإلجمالي  القيمة الدفتریةالمطلوبات المالية غير المشتقة
ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري 

-٣٤١٬٠٧٩٬٧٧١٣٤١٬٠٧٩٬٧٧١٣١٨٬٤٧٢٬٠٠٣٢٢٬٦٠٧٬٧٦٨) ١ذمم تجاریة دائنة وأخرى (
٢١٥٬٥٦٤٬٨٦١٣٢١٬١١١٬٥٠٧١٥٬٨٩١٬٧٠٦٥٨٬٤٥٥٬٥٠٤٢٤٦٬٧٦٤٬٢٩٧التزامات ایجار 

١٬٦٤٢٬٥٥٠٬٤٥٣١٬٨٣٦٬٩٦٢٬٣٤٧٤٧٤٬٠٤٩٬٧٢٦١٬٠٠٩٬٥٣٣٬٢٢٠٣٥٣٬٣٧٩٬٤٠١)٢(تمویالت إسالمية

٢٬١٩٩٬١٩٥٬٠٨٥٢٬٤٩٩٬١٥٣٬٦٢٥٨٠٨٬٤١٣٬٤٣٥١٬٠٩٠٬٥٩٦٬٤٩٢٦٠٠٬١٤٣٬٦٩٨
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تتمة  –إدارة المخاطر المالية٢٧

تتمة – مخاطر السيولة
المخصصات  ) باستثناء ١(
السوق في تاریخ  باآلجلة  الربحفائدة متغيرة في الجدول أعاله تعكس أسعار  التي تحملالتمویالتعلى  بح  ر ال ) مدفوعات  ٢(

.  السوق الربح بوقد تتغير هذه المبالغ مع تغير أسعار  ،التقریر 

مادي.  أو بمبالغ مختلفة بشكل ستحقاق في وقت مبكر تواریخ االالتدفقات النقدیة المدرجة في تحليل حدوث ليس من المتوقع 

مخاطر السوق 
تؤثر على  والتي  ،وأسعار الفائدة األجنبيةمثل أسعار صرف العمالت ،  مخاطر التغيرات في أسعار السوق تمثل  مخاطر السوق  

إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر  هو  الهدف من إدارة مخاطر السوق  إنمن أدوات مالية.  تمتلكهما  المجموعة أو قيمة  إیرادات  
.  العائد تعظيم معایير مقبولة مع وفق السوق 

ت األجنبية  مخاطر العمال
ت  بعمال مقّومة  أو المطلوبات  الموجودات المعامالت التجاریة المستقبلية أو ما تكون  األجنبية عندتنشأ مخاطر صرف العمالت 

العمالت األجنبية  جوهریة من العملة الوظيفية للمجموعة. ال تتعرض المجموعة لمخاطر  بخالف   تتعامل بشكل حيث  صرف 
والدینار  الأن بعض  و كما  للمجموعة.  البيانات المالية  أساسي بالریال القطري، وهي عملة عرض   األمریكي  بالدوالر  معامالت 

هذه العمالت مرتبطة بالریال القطري.  أسعار صرف  إن حيث  ،األجنبيةعمالت  مخاطر  نطوي على  البحریني والدرهم اإلماراتي ال ت
. تعتقد اإلدارة أن تعرض المجموعة  ت هامةمخاطر عمالمنطویة على  ذلك، ال تعتبر األرصدة الصافية باليورو  باإلضافة إلى  

.  غير جوهري لمخاطر العمالت 

معدالت الربح  مخاطر 
معدالت  لتغيرات في  نتيجة ل القيمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلية لألداة المالية  اتتقلبمن  معدالت الربح  تنشأ مخاطر  

التي تحمل البنكية والودائع  تسهيالت التمویل اإلسالمي من أساسي للمجموعة بشكل معدالت الربح السوق. تنشأ مخاطر بالربح 
.  النقدیةللتدفقاتمعدالت الربح لمخاطر المجموعة متغيرة، مما یعرضربح معدالت  

بالریال  المقومة اإلسالميالودائع البنكية وتسهيالت التمویل و الموجودات على  معدالت الربح كانت إذا ، ٢٠٢٢دیسمبر ٣١في 
أقل / أعلى ربح بعد الضریبة للسنة  ال لكان  جميع المتغيرات األخرى،  ثبات  مع  ، ٪)١:  ٢٠٢١(٪  ١بمبلغ  أقل  /القطري أعلى

قطري  ١٧٬٩٢١٬٥٧٨بمبلغ   ویرجع ذلك  ١٦٬٤٢٥٬٥٠٥:  ٢٠٢١(ریال  قطري)،  أساسي  ریال  انخفاض  بشكل   / ارتفاع  إلى 
بشكل  ربح  المعدالت  لذلك، تراقب اإلدارة تقلبات  و .  ةمتغير معدالت ربح  التي  التمویل اإلسالمي  تسهيالت على  الربح  مصروفات 

قوم بالالزم حسب الضرورة.تو دائم 

إدارة رأس المال 
ها احتفاظها بقاعدة رأسمالية قویة لدعم أعمالها والحفاظ على تطور ضمان  في  الهدف األساسي من إدارة رأس مال المجموعة  یتمثل  

.  تعدیالت عليه في ضوء الظروف االقتصادیةالهيكل رأس المال وإجراء بمراقبة تقوم اإلدارة . المستقبلي

رأس المال. یحتسب الدین على  إجماليالدین مقسومًا علىصافي المدیونية، وهيرأسمالها باستخدام نسبة  تقوم المجموعة بمراقبة  
كما هو موضح في بيان  والسحب على المكشوف من البنوكأنه إجمالي القروض (متضمنة القروض المتداولة وغير المتداولة

یحتسب إجمالي رأس المال  .  )المكشوف من البنوك باستثناء السحب على  (في حكمه) ناقصا النقد وما  الموحدالمركز المالي 
. في بيان المركز المالي الموحد باإلضافة إلى صافي الدینعروض كما هو م"حقوق الملكيةباعتباره "
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تتمة  –إدارة المخاطر المالية٢٧

تتمة – إدارة رأس المال
٢٠٢٢٢٠٢١

ریال قطري ریال قطري 

١٬٧٩٢٬١٥٧٬٧٧٥١٬٦٤٢٬٥٥٠٬٤٥٣) ١٤(إیضاح إسالميةتمویالت  
(٢٠٩٬٣٨١٬٨٥٢)(٢٠١٬٢٩٤٬٢٠٦)) ١٠یخصم: النقد وما في حكمه (إیضاح 

١٬٥٩٠٬٨٦٣٬٥٦٩١٬٤٣٣٬١٦٨٬٦٠١صافي الدین 

٢٬٢٤٣٬٥٣٢٬٨٨٠٢٬٠٨٢٬٨٦٢٬٥٠١إجمالي حقوق الملكية  

٣٬٨٣٤٬٣٩٦٬٤٤٩٣٬٥١٦٬٠٣١٬١٠٢إجمالي رأس المال 

٪٤٠٫٧٦٪٤١٫٤٩نسبة المدیونية 

المجموعة أي متطلبات  ليس لدى  .  ةالسابقالسنةكما هي في  نسبة المدیونية  وكذلك  سياسة إدارة رأس المال  أبقت المجموعة على  
يًا.مفروضة خارجيةرأسمال

المالية والمطلوبات المالية. تتكون األدوات المالية من الموجودات 

والودائع القابلة لالسترداد والنقد لدى البنوك والذمم المدینة  الذمم التجاریة المدینة  تتكون الموجودات المالية من موجودات العقد و 
من التمویل   المالية  المطلوبات  تتكون  الدائنة  اإلسالمي،األخرى.  المستحقةللمقاولين، والمحتجزات  ومطلوبات  والمصروفات   ،

اإلیجار، والذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى. 

القيمة العادلة لألدوات المالية٢٨
األدوات المالية على موجودات مالية ومطلوبات مالية. تشتمل 

تقنيات التقييم: تستخدم المجموعة التدرج الهرمي التالي لتحدید واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسب 

األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. :١المستوى 
المسجلة، واضحة  :٢المستوى  العادلة  القيمة  تأثير هام على  لها  التي  والتي تكون جميع بياناتها  أخرى  تقنيات 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على بيانات  :٣المستوى 

.  سوقية واضحة

القيمة العادلة،  تدرج قياس ٢والمستوى  ١ال توجد تحویالت بين المستوى  ،٢٠٢١و٢٠٢٢دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في  
. ٣وال توجد تحویالت من وإلى المستوى 

القيم العادلة لألدوات المالية ال تختلف جوهرًیا عن قيمتها الدفتریة.إنصاحات حول القيم العادلة، حيث  فلم تعرض المجموعة ا
. ٣المستوى الستثمارات العقاریة فيیتم تصنيف ا 
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