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 تقرير عن تدقيق البيانات المالية الموحدة 
 

 الرأي 
 

"المجموعة"( تُظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية  برأينا، أن البيانات المالية الموحدة لشركة أعمال ش.م.ع.ق. )"الشركة"( وشركاتها التابعة )معاً 
وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية    2021ديسمبر    31المركز المالي الموحد للمجموعة كما في  

 للتقارير المالية.
 

 قمنا بتدقيق ما يلي 
 

 المالية الموحدة للمجموعة التي تتكون من: البيانات 
 ؛2021ديسمبر  31بيان المركز المالي الموحد كما في  •
 بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛  •
 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛  •
 قدية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛ وبيان التدفقات الن •
 . والمعلومات التفسيرية األخرى اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة، والتي تشمل السياسات المحاسبية الهامة •

 

 أساس الرأي 
 

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق لقد أجرينا عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير مبينة بالتفصيل ضمن قسم  
 من هذا التقرير. البيانات المالية الموحدة

 
 ب لرأينا.نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس مناس

 
 االستقاللية 

 
لس معايير السلوك  نحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين )والتي تشمل معايير االستقاللية الدولية( الصادرة عن مج 

. وقد استوفينا مسؤولياتنا الموحدة  اليةالم  للبيانات قمنا بها  األخالقي الدولي للمحاسبين ومتطلبات السلوك األخالقي في دولة قطر والمتعلقة بعملية التدقيق التي  
 األخالقية األخرى وفقا لهذه المتطلبات وقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين. 

 

 منهجنا في التدقيق 
 

 نظرة عامة 

كجزء من تصميم التدقيق الخاص بنا، قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر التحريف المادي في البيانات المالية الموحدة. وعلى 

المثال، ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية وجه الخصوص، فقد وضعنا في الحسبان األحكام الشخصية التي وضعتها اإلدارة، على سبيل  

الهامة التي تتضمن وضع افتراضات ومراعاة األحداث المستقبلية التي تعتبر غير مؤكدة بطبيعتها. وكما هو متبع في جميع عمليات 

، النظر فيما إذا كان هناك ىالتدقيق لدينا، تناولنا أيضا مخاطر تجاوز اإلدارة للضوابط الرقابية الداخلية، بما في ذلك من بين أمور أخر 

 نتيجة االحتيال.  الجوهري أحد مخاطر التحريف  دليل على التحيز بما يمثل 

وقد صممنا نطاق التدقيق الذي قمنا به من أجل أداء ما يكفي من عمل لنتمكن من إبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة ككل، آخذين 
 الصناعة التي تعمل فيها المجموعة. لضوابط المحاسبية ومجافي االعتبار هيكل المجموعة والعمليات وال

 ة النسبيةاألهمي

 نطاق المجموعة

أمور التدقيق 
 الرئيسية
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 أمور التدقيق الرئيسية 
 

الحالية. وقد تم تناول   للسنةة  أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي، في تقديرنا المهني، كانت أكثر األمور أهمية أثناء تدقيقنا على البيانات المالية الموحد
 ن رأي منفصل بخصوص هذه األمور.هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وفي صياغة رأينا في هذا الشأن، ونحن ال نعرب ع 

 
 

 كيفية تناولنا ألمور التدقيق الرئيسية خالل التدقيق     أمور التدقيق الرئيسية  

 

 العقارية لإلستثمارات العادل التقييم 

  لألراضتتتتي  العادلة  القيمة منالعقارية    لإلستتتتتثمارات  العادلة  القيمة  تتكون
  عقتارات  تقع.  اإلنشتتتتتاء  قيتد  والعقتارات  والستتتتتكنيتة  التجتاريتة  والممتلكتات
 .قطر دولة في المجموعة

 تم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية للمجموعة على النحو التالي:

 : منهج السوق المقارن؛خاليةأرض  •
  ومنهج  : طريقتة تكلفتة اإلحالل المستتتتتتهلكتة للتدختلالموجودات المتدرة   •

 السوق المقارن؛ و
طريقة التكلفة في حال عدم إمكانية قياس القيمة  عقارات قيد التطوير:   •

 تمد عليه.العادلة بشكل يع

بطبيعتته ويتتأثر بعتدة عوامتل   ذاتيًتا  لإلستتتتتتثمتار العقتارييعتبر التقييم العتادل 
من بينها ظروف الستوق الستائدة والطبيعة الفردية وحالة كل عقار وموقعه.  

العقارية    اإلستتتثماراتيتم استتتخدام االفتراضتتات الرئيستتية التالية في تقييم 
 من بين أمور أخرى:

 • عمر األصول 
 • تكلفة إعادة البناء

 ض.• سعر السوق القابل للمقارنة لقيمة األر 
 

 لقد اعتبرنا هذا أمر تدقيق رئيسي بسبب: 
في بيان المركز المالي  العقارية    اإلستتتتتثمارات• األهمية المالية لرصتتتتيد  

الموحد وتأثير التغيرات في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية على أرباح  
  7.2للمجموعة   تثمارات العقارية  اإلستتت أو خستتتائر المجموعة. بلغت قيمة  

 9إجمالي أصول المجموعة البالغة    من  ٪80تمثل    والتى  لاير قطريمليار  
 .2021ديسمبر  31مليار لاير قطري كما في 

• حستاستية التقييمات الفتراضتات المدخالت الرئيستية، وال ستيما المدخالت  
 المستندة إلى معامالت السوق المماثلة. 

 

 

 

 

 
  

يتعلق بتقييم االستتتتتثمارات  تتضتتتتمن إجراءات التدقيق الخاصتتتتة بنا فيما  
 العقارية:

أحدث تقارير التقييم التي أعدها خبراء التقييم الخارجيين   الحصتول على •
 ومراجعتها وتقييم استقاللية وكفاءة خبراء التقييم؛

:  مثل التحقق من االفتراضتات الرئيستية على أستاس إجراء االختبارات ) •
العمر اإلنتاجي لألصتتتتل وتكلفة إعادة البناء وستتتتعر الستتتتوق المقارن  

 نتائج التقييم؛ معقولية( ومنهجيات التقييم المطبقة ومدى الخاليةلألرض 

االستتتتتتعتانتة بخبرائنتا في تقييم العقتارات لمراجعتة متدى مالءمتة   •
منهجيات التقييم المعتمدة واألدلة القابلة للمقارنة لجميع افتراضتتتات  

 مع سوق العقارات؛ هاتوافقمن  للتأكدالتقييم 

مقارنة األعمار اإلنتاجية للموجودات ومعدالت استهالك البناء ومعدالت   •
الخارجية، إن وجدت، وإعادة حستتاب   األراضتتي مقابل بيانات الستتوق

 القيم الخارجية؛ و

اإلفصتاحات    مالءمة ومدى تقييم تحليل الحستاستية الذي أجرته اإلدارة و •
 المتعلقة بالتقييم.
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 المعلومات األخرى 
 

)باستثناء البيانات المالية وتقرير   عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من تقرير مجلس اإلدارة والتقرير السنوي الكامل.  ونمسؤول  المدراءإن  

 . التقرير هذا تاريخ  قبل إلينا تقديمها تم  التي ،تدقيقنا عليها(

  نبدي بأي شكل أي استنتاج للتأكيد عليها.  إن رأينا عن البيانات المالية الموحدة ال يغطي المعلومات األخرى، وال ولن

بالنظر فيما إذا كانت المعلومات   تنحصر مسؤولياتنا فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في قراءة المعلومات األخرى الواردة أعاله، وعند القيام بذلك، نقوم

مع البيانات المالية الموحدة أو مع ما حصلنا عليه من معلومات أثناء عملية التدقيق، أو ما قد يشير إلى وجود تحريف بها بشكل  جوهري األخرى ال تتفق بشكل 

 . جوهري

إلى ما قمنا به من أعماجوهري  وإذا استنتجنا وجود تحريف   ل، فإننا في المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات، استناداً 

 مطالبون بإعداد تقرير بذلك. هذا وليس لدينا ما نسجله في هذا الخصوص.
 

 مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بالبيانات المالية الموحدة 
 

الشركات التجارية القطري رقم    إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وأحكام قانون

ضرورية إلعداد بيانات مالية موحدة خالية من   وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة  2021  لسنة  8  رقم  بالقانون  المعدلة  بصيغته ،  2015( لسنة  11)

 سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ.الجوهرية التحريفات 
 

حسب مقتضى الحال، تعتبر اإلدارة، عند إعداد البيانات المالية الموحدة، مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها كمنشأة مستمرة، واإلفصاح،  

 يوجد  المرتبطة باستمرارية المنشأة وعن استخدام أساس االستمرارية المحاسبي ما لم تكن اإلدارة تنوي تصفية المجموعة أو إيقاف أنشطتها أو العن األمور  

 أمامها بديل واقعي سوى القيام بذلك. 
 

 ويتولى المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.
 

 مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة 
 

، سواء كان ناشئاً عن احتيال أو خطأ،  جوهريتتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من أي تحريف  
لتدقيق الذي يتم وفقا للمعايير الدولية  وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. يمثل التأكيد المعقول مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ال يعد ضماناً بأن ا

إذا كان من المعقول توقع أن جوهرية  في حال وجوده. تنشأ حاالت التحريف من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر  جوهري  للتدقيق سوف يكشف دوما عن أي تحريف  
 ذه البيانات المالية الموحدة.تؤثر، منفردة أو مجتمعة، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على ه

 

 أننا نقوم بما يلي: كجزء من عملية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على الشك المهني خالل عملية التدقيق. كما
 

حتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة لتلك للبيانات المالية الموحدة، الناشئة سواء من االالجوهري  تحديد وتقييم مخاطر التحريف   •
ناشئ عن االحتيال يعتبر أعلى من  جوهري المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفير أساٍس لرأينا. إن خطر عدم اكتشاف أي تحريف 

 التواطؤ أو التزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز للرقابة الداخلية. ذلك الذي ينشأ عن األخطاء، نظراً ألن االحتيال قد ينطوي على 

ض إبداء  الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات العالقة بعملية التدقيق بغرض تصميم إجراءات التدقيق التي تعتبر مناسبة وفقا للظروف، وليس لغر •
لية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة. الرأي عن مدى فاع 
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                                                                                         مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة )تتمة(
  

 التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة الموضوعة من قبل اإلدارة.تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومدى معقولية   •

مرتبط بأحداث أو جوهري  التوصل إلى استنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة ألساس استمرارية المنشأة المحاسبي، وما إذا كان هناك عدم تأكد   •

ليها. وفي ظروف قد تثير شكوكاً جوهرية فيما يتعلق بقدرة المجموعة على مواصلة أعمالها كمنشأة مستمرة بناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول ع

، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقرير مراقب الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة، جوهريحال استنتاج وجود شك  

ليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات أو إذا كانت اإلفصاحات غير كافية، نقوم بتعديل رأينا. إن استنتاجاتنا تستند إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول ع 

 الخاص بنا. ومع ذلك فقد تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في أن تتوقف المجموعة عن مواصلة أعمالها كمنشأة مستمرة.
 

ة الموحدة تمثل المعامالت واألحداث  تقييم العرض الشامل للبيانات المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالي  •
 بطريقة تحقق عرضاً عادالً. 

نات المالية  الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو أنشطة األعمال داخل المجموعة إلبداء رأي حول البيا •

ة واإلشراف عليها وتنفيذها. ونبقى وحدنا مسؤولين عن رأي التدقيق الذي توصلنا الموحدة. نحن مسؤولون عن توجيه أعمال التدقيق الخاصة بالمجموع 

 إليه. 
 

الجوهرية، بما في   نقوم بالتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بنطاق وتوقيت التدقيق الذي تم التخطيط له واكتشافات التدقيق

 اخلية التي قمنا بتحديدها خالل أعمال التدقيق. ذلك أي قصور جوهري في الرقابة الد 
 

غهم بجميع العالقات وغيرها من كما أننا نقدم للمسؤولين عن الحوكمة بياناً بأننا قد التزمنا بمتطلبات المعايير األخالقية المناسبة فيما يتعلق باالستقاللية، وإبال 

 استقالليتنا، وعند االقتضاء، اإلجراءات الوقائية فيما يتعلق بهذا الخصوص.األمور التي من المعقول االعتقاد بأنها تؤثر على 
 

يانات المالية الموحدة المالية  ومن بين األمور التي أبلغناها للمسؤولين عن الحوكمة، نقوم بتحديد تلك األمور األكثر أهمية في أعمال التدقيق التي قمنا بها على الب 
ي  بالتالي أمور التدقيق الرئيسية. ونقوم بتوضيح هذه األمور في تقرير التدقيق الخاص بنا ما لم يحظر القانون أو التنظيمات الكشف العلن للفترة الحالية، والتي تعد  

ر العكسية عن المصلحة آلثاعنها، أو عندما نقرر، في حاالت نادرة للغاية، أنه ال ينبغي اإلبالغ عن أمٍر ما في تقريرنا ألنه قد يكون من المعقول توقع أن تزيد ا
 العامة من جراء اإلبالغ عن هذا األمر.

 

 



5

 والتنظيمية األخرى تقرير عن المتطلبات القانونية 

 وتم التأثير تقييم اإلدارة أكملت. 2015 لعام 11 رقم السابق القانون أحكام بعض لتعديل التنفيذ حيز 2021 لعام 8 رقم القطري التجارية الشركات قانون دخل

 . العامة الجمعية قبل من عليه الموافقة يتم سوف و للشركة األساسي النظام تحديث

، فإننا نؤكد على:2021 لسنة 8 رقم بالقانون المعدلة بصيغته  2015( لسنة 11وفقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم )عالوة على ذالك 

أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض عملية التدقيق التي قمنا بها؛ •

 الفعلي للمخزون في نهاية السنة وفقاً لألصول المرعية؛ أن الشركة قامت بإجراء الجرد •

 أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية سليمة وأن البيانات المالية الموحدة تتفق معها؛ •

 تتوافق المعلومات المالية المدرجة بتقرير مجلس اإلدارة مع دفاتر وسجالت الشركة؛ و•

بالقانون   المعدلة  بصيغته  2015( لسنة  11يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن الشركة قد خالفت أيا من أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم )  لم•
 .2021ديسمبر  31على نتائج تشغيلها أو مركزها المالي الموحد كما في جوهريا أو نظامها األساسي بشكل قد يؤثر  2021 لسنة 8 رقم

  فرع قطر  –نيابة عن برايس ووترهاوس كوبرز 

120155سجل هيئة قطر لالسواق المالية رقم 

 نتون يم مارك
364سجل مراقبي الحسابات رقم 

الدوحة، دولة قطر 
2022فبراير 23

[Date]
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أعمال ش.م.ع.ق. شركة  
2021ديسمبر    31البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  

 )جميع المبالغ باللاير القطري ما لم يذكر خالف ذلك( 

7

الموحد  اآلخر  الشامل والدخل الخسائر أو األرباح بيان

ديسمبر 31للسنة المنتهية في  

20212020 إيضاحات 

171,594,096,8441,306,840,888إيرادات 

( 965,867,117)(1,168,575,522)18تكاليف مباشرة 

425,521,322340,973,771الربح مجمل 

197,606,72013,703,858 إيرادات أخرى 

( 6,351,611)( 8,579,759) مصروفات الدعاية والترويج 

( 133,123,065)( 128,759,786)20 دارية اإلعمومية والمصروفات ال

( 77,403)( 6,051,302)8 صافي خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

( 121,591,633) -5عقارية ال ستثماراتاإل في العادلة القيمة خسارة صافي

289,737,19593,533,917التشغيلي للسنة الربح

4,312,7832,385,939إيرادات التمويل 

( 24,632,293)( 22,557,591)22تكاليف التمويل 

( 22,246,354)( 18,244,808)بالصافي – التمويل تكاليف

440,493,10950,427,494حصة نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 

311,985,496121,715,057 السنة  ربح

--اآلخر الدخل الشامل 

311,985,496121,715,057الشامل للسنة  الدخلإجمالي 

 العائد إلى:

304,927,871123,292,937حاملي حقوق الملكية في الشركة األم

( 1,577,880)7,057,625 حصص غير مسيطرة 

311,985,496121,715,057

 السهم األساسية والمخفضة  ربحية
)العائد لحاملي حقوق الملكية بالشركة األم( 

230.050.02)موضحة باللاير القطري لكل سهم( 

الموحدة  المالية البيانات هذه من يتجزأ ال جزء هي 46 إلى 10 من  الصفحات على الواردة  اإليضاحات  
5 إلى 1 من الصفحات في مدرج المستقل مراقب الحسابات  تقرير  



أعمال ش.م.ع.ق. شركة  
2021ديسمبر    31البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  

 )جميع المبالغ باللاير القطري ما لم يذكر خالف ذلك( 

8

الموحد  الملكية حقوق  في  التغيرات بيان

 األم  الشركة في الملكية حقوق حملة إلى العائد

الملكية  حقوق  إجماليمسيطرة غير حصصاإلجمالي مدورة  أرباحقانوني  احتياطي المال  رأس

20206,300,000,000658,717,197984,930,2017,943,647,39837,130,6607,980,778,058  يناير 1 في الرصيد

121,715,057( 1,577,880)123,292,937123,292,937-- السنة ربح
------ اآلخر الشامل الدخل

121,715,057( 1,577,880)123,292,937123,292,937--للسنة الشامل  الدخل  إجمالي

---( 1,967,415)1,967,415- قانوني  احتياطي إلى محول
( 3,082,323)-( 3,082,323)( 3,082,323)--(28 إيضاح) والرياضي االجتماعي للصندوق مساهمة

-1,967,415(5,049,738 )(3,082,323 )-(3,082,323 )

 المالك بصفتهم المالك أصحاب مع المعامالت 
( 252,000,000)-( 252,000,000)( 252,000,000)-- (27 إيضاح) األرباح توزيعات

( 252,000,000)-( 252,000,000)( 252,000,000)-- المالك مع  المعامالت  إجمالي

20206,300,000,000660,684,612851,173,4007,811,858,01235,552,7807,847,410,792 ديسمبر 31 في الرصيد

20216,300,000,000660,684,612851,173,4007,811,858,01235,552,7807,847,410,792  يناير 1 في الرصيد

304,927,871304,927,8717,057,625311,985,496-- السنة ربح
------ اآلخر الشامل الدخل

304,927,871304,927,8717,057,625311,985,496--للسنة الشامل  الدخل  إجمالي

-- -( 21,387,067)21,387,067- قانوني  احتياطي إلى محول
( 7,623,197)-( 7,623,197)( 7,623,197)--(28 إيضاح) والرياضي االجتماعي للصندوق مساهمة

-21,387,067(29,010,264 )(7,623,197 )-(7,623,197 )

  المالك بصفتهم المالك  مع المعامالت 
( 252,000,000)-( 252,000,000)( 252,000,000)-- (27 إيضاح) األرباح توزيعات

( 252,000,000)-( 252,000,000)( 252,000,000)-- المالك مع  المعامالت  إجمالي

20216,300,000,000682,071,679875,091,0077,857,162,68642,610,4057,899,773,091 ديسمبر 31 في الرصيد

 جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 46إلى  10تشكل اإليضاحات المرفقة بالصفحات من 
5 إلى 1 من الصفحات في مدرج المستقل مراقب الحسابات  تقرير  



شركة أعمال ش.م.ع.ق. 
2021ديسمبر    31البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  

 )جميع المبالغ باللاير القطري ما لم يذكر خالف ذلك( 

9

الموحد النقدية التدفقات بيان
ديسمبر 31للسنة المنتهية في  

20212020 إيضاحات 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

311,985,496121,715,057 السنة  ربح

 تعديالت لت: 

121,591,633 - عقارية ال إستثمارات على العادلة القيمة خسارة صافي

627,242,38228,738,383 االستهالك 

13,126,89319,488,775 إطفاء موجودات حق االنتفاع 

( 36,029)14482,549صافي الحركة في مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

86,051,30277,403 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  خسائرصافي 

( 499,996)19617,287 من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات  (ح اربخسائر )أ

10829,8431,400,430 الحركة مخصص المخزون المتقادم وبطيء 

( 2,385,939)( 4,312,783) إيرادات فوائد 

20,052,22816,929,877 تكاليف التمويل 

222,505,3637,702,416 مصروف فوائد على اإليجارات 

( 50,427,494)( 40,493,109)4 حصة نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 

338,087,451264,294,516 تشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل:  ربح

( 87,526,061)( 224,177,157) 8 خرى األتجارية وال مدينة ال ذمم ال -

1,435,722( 14,702,402) 10 مخزون  -

( 40,164,268)65,413,244 15 مستحقاتالدائنة والذمم ال -

( 193,474,451)128,434,239والمستحقة إلى أطراف ذات عالقة صافي التغير في المبالغ المستحقة من  -

( 55,434,542)293,055,375العمليات (في المستخدم)  منالناتج  النقد

( 16,929,877)( 20,052,228) تكاليف التمويل المدفوعة 

( 72,364,419)273,003,147األنشطة التشغيلية  (في المستخدم) الناتج من صافي النقد

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

4,312,7832,385,939 إيرادات فائدة مقبوضة

608,276- متحصالت من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات 

18,782,81291,136,475توزيعات أرباح من الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 

( 31,820,462)( 44,669,420)5 لإلستثمارات العقارية إضافات 

-( 407,597) المتاجرة  بغرض استثمارات في الحركة صافي

( 10,772,217)( 21,955,575)6  إضافات لممتلكات ومنشآت ومعدات

51,538,011( 43,936,997)األنشطة االستثمارية  من الناتج)المستخدم في ( صافي النقد 

التدفقات النقدية من األنشطة التمويليّة

2,607,860- مقيدةالتغير في ودائع 

( 24,628,971))15,604,811( عناصر دفعات اإليجار األساسية 

( 114,485,715)( 159,739,522) سداد القروض 

56,495,958182,975,000 متحصالت من القروض

( 252,000,000)( 252,000,000)27 توزيعات أرباح مدفوعة 

( 205,531,826) )370,848,375(األنشطة التمويلية  في المستخدمصافي النقد 

( 226,358,234)( 141,782,225)في النقد وشبه النقد  النقصصافي 

288,345,489514,703,723 نقد وشبه النقد في بداية السنة 

7146,563,264288,345,489السنة النقد وشبه النقد في نهاية 

جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.  46إلى  10تشكل اإليضاحات المرفقة بالصفحات من 

5 إلى 1 من الصفحات في مدرج المستقل مراقب الحسابات  تقرير  



 شركة أعمال ش.م.ع.ق. 
 2021ديسمبر    31البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  

 )جميع المبالغ باللاير القطري ما لم يذكر خالف ذلك( 
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  الرئيسية واألنشطة الشركات معلومات .1
 

ويل شركة تح   2007يوليو    12في دولة قطر. وقد قرر المساهمون في    23245كشركة مساهمة خاصة وفقا للسجل التجاري رقم    2001يناير    13تم تأسيس شركة أعمال في  
. عنوان الشركة المسجل 2007ديسمبر    5)ش.م.ع.ق.( )"الشركة" أو "الشركة األم"(. ووفقاً لذلك، تم إدراج الشركة في بورصة قطر في  قطرية  أعمال إلى شركة مساهمة عامة  

 ، الدوحة، دولة قطر. 22477هو ص.ب. 
 

 من البيانات المالية الموحدة. 4- 2-2 اإليضاحفي "المجموعة"(  معابعة )تم اإلفصاح عن األنشطة التجارية الرئيسية للشركة وشركاتها التا
 

 ي. إن الشركة األم الرئيسية والمساهم المسيطر على الشركة هي شركة الفيصل القابضة ذ.م.م. والتي تخضع لسيطرة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثان
 

 .2022فبراير 23 ممثلي مجلس إدارة شركة أعمال ش.م.ع.ق. فيتمت الموافقة على إصدار البيانات المالية الموحدة من قبل 
 

  تم عليه  و   التأثير  تقييم  اإلدارة  أكملت.  2015  لعام  11  رقم  السابق  القطري  التجارية  الشركات  قانون   أحكام  بعض  لتعديل   التنفيذ  حيز  2021  لعام  8  رقم  قانونال  دخل  العام،  خالل
 . الشركة على جوهري مالي تأثير أي  التعديالت لهذه يكن لم. العمومية الجمعية قبل من عليها الموافقةيتم  سوفو للشركة األساسي النظام تحديث

 

  والتوحيد اإلعداد أساس .2
 

 تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية لشركة أعمال ش.م.ع.ق. )"الشركة"( وشركاتها التابعة.
 

  أسس اإلعداد 2-1
 

سيرات لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولي وتف تم  
 مالية.السارية على الشركات التي تعد التقارير المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير ال

  
 ستثمارات العقارية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة.تم إعداد البيانات المالية الموحدة بناء على أساس التكلفة التاريخية باستثناء اإل 

 
 ب لاير قطري.تم عرض البيانات المالية الموحدة باللاير القطري، وهو عملة العرض والعملة الوظيفية للمجموعة وتم تقريب جميع القيم إلى أقر 

 
اإلدارة باستخدام الحكم الشخصي في عملية تطبيق    يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية بعض التقديرات المحاسبية الهامة. كما يقتضي أن تقوم 

اء الرأي أو التعقيد، أو األمور التي تتضمن افتراضات وتقديرات تعتبر جوهرية بالنسبة للبيانات  السياسات المحاسبية للمجموعة. بالنسبة لألمور التي تتضمن درجة أعلى من إبد
 .32 رقم اإليضاحالمالية الموحدة فقد تم اإلفصاح عنها في 

 

 بتطبيقها المجموعة قامت  التي والمعدلة الجديدة المعايير 2-1-1
 

  :2021 يناير 1 من اعتباراً  السنوي تقريرها فترة على مرة ألول  التالية والتعديالت المعايير بتطبيق المجموعة قامت
 
 . كورونا بفيروس الصلة ذات اإليجار امتيازات -" اإليجار عقود " 16 رقم المالية  التقارير إلعداد الدولي المعيار على تعديل   •
 4  رقم  المالية  للتقارير  الدولي  والمعيار  ،7  رقم  المالية  للتقارير  الدولي  والمعيار  ،39  رقم  الدولي  المحاسبة  ومعيار  ،9  رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على  تعديالت •
 ؛ 2 المرحلة  -( IBOR) المعياري الفائدة معدل إصالح 16 رقم المالية للتقارير الدولي والمعيار ،
 
 فترات  على  جوهري   بشكل  تؤثر  أن   المتوقع  غير  ومن  ،والحالية  السابقة  الفترات  في  بها  المعترف  المبالغ  على  تأثير  أي  أخرى  تصريحات  وأي  أعاله  المذكورة  للتعديالت   يكن   لم

 . المستقبلية التقرير
 

 تاريخه حتى المطبقة غير الجديدة والتفسيرات المعايير 2-1-2
 

  اإلدارة  تعمل.  الشركة  قبل  من  مبكًرا  تطبيقها  يتم  ولم  التقارير  لفترات  2021  ديسمبر  31  في  المنتهية  للسنة  إلزامية  ليست   التي  الجديدة  المحاسبية  والتفسيرات  المعايير  بعض  نشر  تم

 . والمستقبليةأ/  و الحالية التقارير فترات في المجموعة على المحتمل التأثير تقييم  على

  مبادئ توحيد البيانات المالية وحساب حقوق الملكية 2-2
 

 األعمالاندماجات  2-2-1
 

 الشركات التابعة )أ(
 

ض المجموعة، أو يكون لديها حقوق، الشركات التابعة هي جميع المنشآت )بما فيها المنشآت المنظمة( التي تسيطر عليها المجموعة. وتسيطر المجموعة على منشأة ما عندما تتعر
توجيه أنشطة المنشأة. ويتم توحيد البيانات المالية للشركات التابعة بصورة ل  نفوذها  تلك العوائد من خالل  المنشأة ولديها القدرة على التأثير علىفي  لعوائد متغيرة نتيجة مشاركتها  

 كاملة من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة. ويتم استبعادها من التوحيد من تاريخ فقد السيطرة.
 

 المجموعة. تستخدم طريقة االستحواذ المحاسبية لحساب اندماجات األعمال من قبل 
 

للشركة المستحوذ عليها وأسهم حقوق الملكية   يتمثل المقابل الذي تم تحويله لالستحواذ على شركة تابعة في القيمة العادلة للموجودات المحولة والمطلوبات المتكبدة للمالك السابقين
حتمل والقيمة العادلة ألي أسهم حقوق ملكية سابقة في الشركة التابعة. ويتم قياس الموجودات المصدرة من قبل المجموعة والقيمة العادلة ألي أصل أو التزام ناتج عن ترتيب مالي م

العادلة في تاريخ االقتناء.    ةبالقيم  مبدئيا  حدودةالمستحوذ عليها القابلة للتحديد والمطلوبات المتكبدة أو المطلوبات المحتملة المتكبدة في اندماجات األعمال، مع بعض االستثناءات الم
ألسهم غير المسيطرة التناسبية  وتعترف المجموعة بأي حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها على أساس كل عملية استحواذ على حدة، سواء بالقيمة العادلة أو بحصة ا

 عليها. من المبالغ المعترف بها لصافي الموجودات القابلة للتحديد في الشركة المستحوذ 
 ويتم تسجيل كافة التكاليف المرتبطة باالستحواذ كمصروفات عند تكبدها. 
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االستحواذ، وأي أرباح أو خسائر لعادلة في تاريخ  إذا تحقق اندماج األعمال على مراحل، فإن القيمة الدفترية لحصة الملكية للشركة المستحوذة والمحتفظ بها سابقا يعاد قياسها بالقيمة ا
 ناشئة من إعادة القياس يتم االعتراف بها في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد. 

 
لعادلة للمقابل المحتمل والذي يعتبر  قيمة ايتم االعتراف بأي مقابل محتمل يجب تحويله من قبل المجموعة بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. يتم االعتراف بأي تغييرات الحقة لل

 سواء في الربح أو الخسارة أو كتغيير للدخل الشامل اآلخر. 9أحد الموجودات أو المطلوبات وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 ال يتم إعادة قياس المقابل المحتمل المصنّف كحقوق ملكية وتُحتسب تسويته الالحقة في حقوق الملكية.
 

والقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ    تنشأ الشهرة عند االستحواذ على الشركات التابعة وتمثل فائض المبلغ المالي المحول ومبلغ أي حصة غير مسيطرة في الجهة المستحوذ عليها
التي تم االستحواذ عليها. وإذا كان إجمالي المقابل المحول والحصة غير ألي حصة ملكية سابقة في الجهة المستحوذ عليها عن القيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد و

تحوذ عليها في حالة صفقة شراء، يتم االعتراف المسيطرة المعترف بها والحصة المقاسة بالقيمة العادلة المحتفظ بها سابقا أقل من القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة المس
 الربح أو الخسارة.بهذا الفرق مباشرة في 

 
تكوين النقد، التي من المتوقع    ولغرض فحص االنخفاض في القيمة، يتم تخصيص الشهرة المستحوذ عليها من اندماجات األعمال إلى كل وحدة من وحدات تكوين النقد، أو مجموعة

 ة الشهرة سنويا. ويتم االعتراف مباشرة بانخفاض القيمة كمصروف وال يتم عكسه الحقا. أن تستفيد من التعاون الناتج من اندماجات األعمال. ويتم تنفيذ اختبار االنخفاض في قيم
 

المحققة ما لم توفر المعاملة دليال على يتم حذف كافة المعامالت واألرصدة واألرباح غير المحققة على المعامالت الداخلية بين شركات المجموعة. يتم كذلك استبعاد الخسائر غير  
 جموعة.ألصل الذي تم تحويله. وقد تم تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لضمان توافقها مع السياسات المتبعة من قبل المانخفاض قيمة ا

 
ان التغيرات في حقوق الملكية الموحد  تظهر الحصص غير المسيطرة من نتائج وحقوق ملكية الشركات التابعة بشكل منفصل في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل الموحد وبي

 وبيان المركز المالي الموحد على التوالي. 
 

 التغيرات في حصص الملكية في الشركات التابعة دون تغير في السيطرة )ب(
 

تتم مع المالك بصفتهم المالك. إن الفرق بين القيمة  أي: المعامالت التي    -تحتسب المعامالت مع الحصص غير المسيطرة التي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة كمعامالت حقوق الملكية  
ت الملكية. يتم  التابعة يتم تسجيله في حقوق  الدفترية لصافي موجودات الشركة  بالقيمة  سجيل األرباح أو الخسائر من استبعاد  العادلة ألي مقابل مدفوع والحصة المستحوذ عليها 

 الحصص غير المسيطرة أيضا في حقوق الملكية.
 

 ستبعاد الشركات التابعةا )ج(
 

بأي تغييرات في القيمة الدفترية ضمن عندما تتوقف المجموعة عن السيطرة، فإن أي حصص محتجزة في المنشأة يتم قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان السيطرة، مع االعتراف  
لخاصة بأغراض المحاسبة الالحقة للحصص المحتجزة كشركة زميلة أو مشروع مشترك أو أصل مالي. الربح أو الخسارة. والقيمة العادلة هي عبارة عن القيمة الدفترية المبدئية ا

عة قد استبعدت بشكل مباشر الموجودات باإلضافة إلى ذلك، فإن أي مبالغ تم االعتراف بها مسبقا ضمن الدخل الشامل اآلخر فيما يخص تلك المنشأة يتم تسجيلها كما لو أن المجمو
 ت ذات العالقة. وهذا قد يعني أن المبالغ السابق االعتراف بها ضمن الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة تصنيفها في الربح أو الخسارة.أو المطلوبا

 

 الشركات الزميلة 2-2-2
 

  ٪ 20الزميلة تكون عادة ما بين الشركات الزميلة هي التي يكون للمجموعة نفوذ جوهري عليها دون أن يصاحب ذلك سيطرة أو سيطرة مشتركة، علماً بأن المساهمة في الشركات 
لمحاسبية. ووفقا لطريقة حقوق الملكية، يتم االعتراف باالستثمار من األسهم التي لها حق التصويت. تحتسب االستثمارات في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية ا  ٪50و

  بعد تاريخ االستحواذ.مبدئيا بالتكلفة، ويتم زيادة أو خفض القيمة الدفترية من أجل االعتراف بحصة المستثمر من الربح أو الخسارة في الشركة المستثمر فيها 
 

تفاظ بتأثير جوهري عليها، يتم إعادة تصنيف حصة تناسبية فقط للمبالغ التي تم االعتراف بها مسبقا في الدخل الشامل اآلخر إذا انخفضت حصة الملكية في أي شركة زميلة مع االح 
 إلى الربح أو الخسارة وفقا للحالة. 

 
والدخل الشامل اآلخر الموحد، ويتم االعتراف بحصتها من يتم االعتراف بحصة المجموعة من الربح أو الخسارة في الشركات الزميلة بعد االستحواذ في بيان األرباح أو الخسائر  

 الحركات في الدخل الشامل اآلخر بعد االستحواذ في الدخل الشامل اآلخر مع إجراء التعديالت المناسبة للقيمة الدفترية لالستثمار.
 

في ذلك أي مديونيات أخرى غير مضمونة، فإن المجموعة ال تعترف بأي خسائر أخرى، وعندما تتساوى أو تتعدى حصة المجموعة من خسائر الشركة الزميلة نسبة ملكيته فيها، بما  
 إال إذا ترتب عليها أي التزامات أو أي مدفوعات يتم سدادها نيابة عن الشركة الزميلة. 

 
عة فقط إلى حد قيمة حصص المستثمر في الشركات الزميلة. يتم استبعاد  يتم االعتراف بمعامالت البيع والشراء بين المجموعة وشركاتها الزميلة في البيانات المالية الموحدة للمجمو

الزميلة عند الضرورة لضمان توافقها مع الخسائر غير المتحققة ما لم توفر المعاملة دليال على انخفاض قيمة األصل الذي تم تحويله. لقد تم تعديل السياسات المحاسبية للشركات  
  عة.السياسات المتبعة من قبل المجمو

 
ي حالة انخفاض قيمة االستثمار، تقوم  تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير مالي بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن قيمة االستثمار في الشركة الزميلة قد انخفضت. وف

تها الدفترية وتسجل القيمة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجموعة بحساب قيمة االنخفاض باعتباره الفرق بين قيمة الشركة الزميلة القابلة لالسترداد وقيم
  الموحد.

 
 الناشئة من االستثمارات في الشركات الزميلة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد.  التخفيفيتم االعتراف بأرباح وخسائر 
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 بات المشتركةالترتي 2-2-3
 

إما عمليات مشتركة أو مشاريع مشتركة وذلك استنادا إلى    المشتركة  الترتيبات  في، يتم تصنيف ترتيبات االستثمارات المشتركة  11بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
 للترتيبات المشتركة. ولدى المجموعة مشاريع مشتركة. الحقوق وااللتزامات التعاقدية لكل مستثمر، بدال من الهيكل القانوني 

 
ق في صافي موجودات الترتيب، بدال من حقوقها في موجوداته والتزاماتها  إن المشروع المشترك هو الترتيب الذي يكون للمجموعة فيه سيطرة مشتركة، حيث يكون للمجموعة حقو

لمشاريع المشتركة مبدئيا بالتكلفة عن مطلوباته. تحتسب االستثمارات في المشاريع المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية. وبموجب هذه الطريقة، يتم االعتراف بالحصص في ا
 الحركة في الدخل الشامل اآلخر.توزيعات األرباح و ،تراف بحصة المجموعة في أرباح أو خسائر ما بعد االستحواذويتم تعديلها الحقا بحيث يتم االع 

 
ائر أخرى، إال إذا كانت قد  عندما تكون حصة المجموعة من الخسائر في مشروع مشترك مساوية لحصتها في المشروع المشترك أو زائدة عنها، فإن المجموعة ال تحتسب أي خس

 تكبدت التزامات أو قامت بسداد دفعات بالنيابة عن المشاريع المشتركة.
 

تركة. كما يتم استبعاد الخسائر غير  يتم استبعاد األرباح غير المحققة من المعامالت التي تتم بين المجموعة ومشاريعها المشتركة إلى مقدار حصة المجموعة في المشاريع المش
ات المتبعة  ليال على وجود انخفاض قيمة األصل المحول. لقد تم تعديل السياسات المحاسبية للمشاريع المشتركة عند الضرورة لضمان توافقها مع السياسالمتحققة ما لم تقدم المعاملة د

 من قبل المجموعة. 
 

ت المحاسبية للشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية تتوافق  إن تواريخ إعداد التقارير للشركات المستثمر فيها المحتسبة بطريقة حقوق الملكية والمجموعة متطابقة والسياسا
 مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة بالنسبة لمعامالت وأحداث مماثلة في ظروف مماثلة.

 

 شركات المجموعة 2-2-4
 

ذلك، فإن الشركات التابعة كما هو موضح أدناه لديها رأس مال يتكون فقط وما لم يذكر خالف    .2021  ديسمبر  31يوضح الجدول أدناه الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة كما في  
ص الملكية المحتفظ بها مساوية لحقوق التصويت التي تحتفظ بها المجموعة. يعتبر بلد التأسيس أو  من األسهم العادية التي تحتفظ بها المجموعة مباشرة. وتعتبر نسبة من حص

 التسجيل أيضا مقر األعمال الرئيسي: 
 وتشتمل الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة على:

 

 الرئيسية  األنشطة التأسيس  بلد التابعة  الشركة اسم
  الفعلية للمساهمة المئوية النسبة

 للمجموعة 

   2021 2020 
     

 شركة سيتي سنتر ذ.م.م. 
 قطر 

تأجير مرافق ومحالت البيع بمجمع سيتي سنتر  
 الدوحة 

100 ٪  100 ٪ 

 قطر  للعقارات ذ.م.م. أعمال 
االستثمار في العقارات السكنية والتجارية وتأجير  

 العقارات 
100 ٪  100 ٪ 

٪ 100 إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة  قطر  أعمال للخرسانة الجاهزة ذ.م.م.   100 ٪ 

 قطر  ابن سينا الطبية ذ.م.م. 
بيع المستحضرات الصيدالنية والمنتجات 

 والتجزئة االستهالكية العامة بالجملة 
100 ٪  100 ٪ 

٪ 100 بيع المعدات الطبية بالجملة  قطر  أعمال الطبية ذ.م.م.   100 ٪ 

 قطر  أعمال للتجارة والتوزيع ذ.م.م. 
بيع اإلطارات والزيوت والبطاريات واألجهزة  

 المنزلية 
100 ٪  100 ٪ 

٪ 100 توفير خدمات التنظيف وإدارة المرافق  قطر  أعمال للخدمات ذ.م.م.   100 ٪ 

٪ 100 العمل كوكالة سفريات قطر  أعمال للسفر والسياحة ذ.م.م.   100 ٪ 

بيع منتجات العناية بالقدم وخدمات عالجية ومنتجات  قطر  مركز العناية بالقدم ذ.م.م. 
 تجارية عامة 

100 ٪  100 ٪ 

صيدلية ابن سينا لحلول الرعاية  
 ذ.م.م.  الصحية

 قطر 
العناية  بيع المستحضرات الصيدالنية ومنتجات 

 بالطفل واألدوات ومنتجات استهالكية عامة 
100 ٪  100 ٪ 

 قطر  أعمال للصناعات األسمنتية ذ.م.م. 
تعمل الشركة في تطوير وإدارة المصانع وفي إنتاج  

 والطابوقاألنترلوك احجار األرصفة وألواح 
 األسمنتي 

99 ٪  99 ٪ 

 قطر  شركة إيمو قطر ذ.م.م.** 
وإصالح محطات تعمل الشركة في أنشطة تشييد 

الطاقة وإنشاء وإدارة المشروعات الصناعية والعمل  
 كوكيل للشركات العالمية 

100 ٪  100 ٪ 

 قطر  سي سان للتجارة ذ.م.م. 

 الشركة الخليجية للصخور القابضة.

تسيطر المجموعة على شركة سي سان للتجارة  
 ذ.م.م. بموجب اتفاقية المساهمين 

50 ٪  50 ٪ 

٪ 74,5 بيع الحصى بالتجزئة  قطر  ذ.م.م. جلف روكس   74,5 ٪ 
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  النقل لخدمات أعمال شركة
 . م.م.ذ البحري

٪ 74,7 البضائع   لنقل السفن  وتأجير شراء قطر   74,7 ٪ 

التجارة في التجهيزات المكتبية وتوفير خدمات   قطر  الفرزدق ذ.م.م. شركة 
 الطباعة والتصفيح 

65 ٪  65 ٪ 

تقديم تجهيزات الترفيه العائلية في سيتي سنتر مول   قطر  شركة مركز الترفيه العائلي ذ.م.م. 
 الدوحة 

100٪   100٪  

٪ 100 سنتر مول الدوحة تقديم تجهيزات الترفيه في سيتي  قطر  وينتر وندر الند ذ.م.م.   100 ٪ 

أعمال للمشاريع الصناعية  
 ذ.م.م.**

٪ 100 االستثمارات الصناعية  قطر   100 ٪ 

٪ 100 تجارة منتجات السيارات  قطر  ليجاند للتجارة والتوزيع ذ.م.م.   100 ٪ 

٪ 100 تجارة قطع غيار السيارات  قطر  أعمال لصيانة السيارات ذ.م.م.   100 ٪ 

التجارة في مصابيح الليد الكهربائية )ليد( ومنتجات  قطر  ذ.م.م.* إنوفيتيف اليتينج 
 اإلنارة األخرى 

70 ٪  70 ٪ 

توفير خدمات إدارة المرافق وخدمات الطاقة وصيانة  قطر  جونسون كونترولز قطر ذ.م.م.* 
 المباني وخدمات النظافة للعمالء من الشركات 

51 ٪  51 ٪ 

كابالت اعمال للتجارة 
 ذ.م.م.  والمقاوالت

٪ 100 الكابالتالتجارة في لوازم  قطر   100 ٪ 

اإلدارة واإلستشارات والدراسات بكافة انواعها  قطر  تيجا لتكنولوجيا المعلومات 
 والبرامج اإللكترونية 

51 ٪   - 

 
 ** عمليات غير نشطة.

 * هذه المنشآت تحت التصفية.
 

 بطريقة حقوق الملكية لدى المجموعة:فيما يلي تفاصيل الشركات المستثمر فيها المحتسبة 
 

 الرئيسية  األنشطة التأسيس  بلد الشركة اسم

  تحتفظ  التي التصويت وحقوق الملكية  نسبة

 المجموعة  بها

   2021 2020 

     المشاريع المشتركة  
امتالك براءات االختراع واألنشطة التجارية   قطر  سنيار للصناعات القابضة قطر ذ.م.م.  

وتأجيرها من الباطن وتقديم خدمات إدارة المحافظ  

 االستثمارية للشركات التابعة والزميلة 

50 ٪  50 ٪ 

تصنيع مجموعة واسعة من أنظمة األنابيب تتراوح   قطر   شركة األنابيب والصبات المتقدمة ذ.م.م.

بين األسمنتية الواسعة وأنابيب الزجاج المقوى للبنية  

 األنابيب التحتية ومشاريع خطوط 

50 ٪  50 ٪ 

٪ 51 إدارة العقارات  قطر  أعمال إي سي إي ذ.م.م.*  51 ٪ 

تعمل الشركة في مجال تقديم الخدمات المهنية   قطر  شركة إيكو جلف ذ.م.م.* 

واألعمال وخدمات اإلسناد الخارجي ومركز 

 االتصاالت 

51 ٪  51 ٪ 

     
     

     شركة زميلة  
٪ 20 تصنيع الصلب  قطر   األوسط ذ.م.م.فريجنز لهياكل الصلب الشرق    20 ٪ 

     
 

إال أن اتفاقيات المشروع المشترك بين الشركة والمساهمين اآلخرين تنص    ، ٪51* في حين أن نسبة الملكية للشركة األم في شركة أعمال إي سي إي وشركة إيكو جلف ذ.م.م. هي  
 على السيطرة المشتركة وبالتالي، فإن االستثمارات يتم حسابها بطريقة حقوق الملكية من قبل الشركة األم. 

 

 ترجمة العمالت األجنبية  2-3
 

  العملة الوظيفية وعملة العرض  2-3-1
 

ة الموحدة باللاير القطري، وهو العملة البيانات المالية الموحدة بعملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل بها المنشأة )"العملة الوظيفية"(. ويتم عرض البيانات المالييتم قياس بنود 
 الوظيفية وعملة العرض للشركة األم وشركاتها التابعة والشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.

 األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة 
النسبة المئوية للمساهمة الفعلية  

 للمجموعة 



 شركة أعمال ش.م.ع.ق. 
 2021ديسمبر    31البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  

 )جميع المبالغ باللاير القطري ما لم يذكر خالف ذلك( 

14 

 

  المعامالت واألرصدة 2-3-2
 

يتم االعتراف بأرباح وخسائر صرف العملة   يتم ترجمة المعامالت الناشئة بالعمالت األجنبية بمعدالت الصرف السائدة بتاريخ المعاملة أو التقييم في حالة إعادة قياس البنود. كما
بأسعار الصرف السائدة في بيان األرباح أو  العمالت االجنبية بنهاية السنة  موجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالوترجمة  األجنبية الناتجة عن تسوية وترجمة هذه المعامالت  

لدخل الشامل اآلخر الموحد أيًضا  الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد. ويتم عرض أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية المرتبطة بالقروض في بيان األرباح أو الخسائر وا
افي". ويتم عرض جميع أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد ضمن "إيرادات بالص  -تحت بند "تكاليف التمويل  

  أخرى".
 

 االستثمارات العقارية 2-4
 

والتي لم تشغلها الشركات في المجموعة الموحدة كاستثمارات عقارية.   يتم تصنيف العقارات المحتفظ بها لتحقيق عوائد إيجارية على المدى الطويل أو لزيادة رأس المال أو لكليهما،
  كما تشمل االستثمارات العقارية العقار الذي يجري إنشاؤه أو تطويره الستخدامه مستقبال كاستثمار عقاري.

 
 قياسها بالقيمة العادلة.يتم تصنيف جميع عقود اإليجار التي تستوفي تعريف االستثمارات العقارية كاستثمار عقاري ويتم 

 
ولي، تدرج االستثمارات العقارية بالقيمة يتم قياس االستثمارات العقارية مبدئيا برسم تكلفتها، بما في ذلك تكاليف المعامالت وتكاليف االقتراض عند االقتضاء. بعد االعتراف األ

  العادلة.
 

العادلة. يتم االستمرار بقياس االستثمارات العقارية التي يتم إعادة تطويرها لالستخدام المستمر كاستثمار عقاري أو التي  بعد االعتراف األولي، تدرج االستثمارات العقارية بالقيمة  
كل موثوق. إن االستثمارات العقارية  قابلة للتحديد بش  أصبح السوق أقل نشاًطا بها بالقيمة العادلة. تقاس االستثمارات العقارية قيد اإلنشاء بالقيمة العادلة إذا تم اعتبار القيمة العادلة

وق عند اكتمال التشييد، يتم قياسها بالتكلفة  قيد اإلنشاء والتي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة بشكل موثوق، ولكن تتوقع المجموعة أن القيمة العادلة للعقار يمكن تحديدها بشكل موث
  حديد بشكل موثوق أو يتم االنتهاء من التشييد، أيهما أسبق.ناقًصا انخفاض القيمة حتى تصبح القيمة العادلة قابلة للت

 
لالستثمارات العقارية قيد اإلنشاء. وألغراض تقييم ما إذا كان باإلمكان تحديد القيمة العادلة ألحد هذه االستثمارات   يعتمد عليها يكون من الصعب أحيانًا تحديد القيمة العادلة بصورة 

 ، تنظر اإلدارة في العوامل التالية من بين عوامل أخرى: يعتمد عليهاالعقارية قيد اإلنشاء بصورة 
 

 أحكام عقد اإلنشاء؛   •

 ؛  اإلنجازمرحلة  •

 ؛  قياسي)نموذجي للسوق( أو غير  قياسيًا العقار  /شروعما إذا كان الم •

 ؛اإلنجازمستوى موثوقية التدفقات النقدية الواردة بعد  •

 مخاطر التطوير الخاصة بالعقار؛  •

 التجربة السابقة مع منشآت مماثلة؛ و •

 وضع تصاريح البناء.  •
 

ى المجموعة وأن يكون باإلمكان قياس تكاليف يتم رسملة النفقات الالحقة على القيمة الدفترية لألصل فقط في حال احتمال تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالنفقات إل
يمة العادلة تحميل كافة تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى عند تكبدها. وعندما يتم استبدال جزء من استثمار عقاري، يتم تضمين تكلفة االستبدال بالقالبند بصورة يعتمد عليها. يتم 

 للعقار، ويتم إعادة تقييم القيمة العادلة.
 

من جميع المدفوعات المتوقع إجراؤها، تتم إعادة أي التزام إيجار ذي صلة معترف به بشكل  إذا كان التقييم الذي تم الحصول عليه للعقار المحتفظ به بموجب عقد إيجار صافيًا  
  منفصل في بيان المركز المالي الموحد للوصول إلى القيمة الدفترية للعقار االستثماري ألغراض محاسبية.

 
 شامل اآلخر الموحد. يلغى االعتراف باالستثمارات العقارية عندما يتم استبعادها. يتم االعتراف بالتغيرات في القيم العادلة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل ال

 
رة قبل البيع وفقاً لسعر المعاملة ويتم تسجيل  في حالة استبعاد المجموعة ألحد الممتلكات بالقيمة العادلة في معاملة على أسس تجارية بحتة، يتم تعديل القيمة الدفترية المسجلة مباش

 ضمن صافي ربح تعديل القيمة العادلة على االستثمار العقاري.  األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحدبيان   التعديل في
 

ه ألغراض المحاسبة نيف التكلفة الخاصة بإذا شغل االستثمار العقاري مالكه، يتم إعادة تصنيفه باعتباره ضمن الممتلكات والمنشآت والمعدات وتصبح القيمة العادلة في تاريخ التص 
 الالحقة. 

 
الدفترية والقيمة العادلة لهذا البند في تاريخ  إذا أصبح أحد بنود االستثمار العقاري المشغول من قبل مالكه استثمارا عقاريا نتيجة لتغير استخدامه، فإن أي فرق ناتج ما بين القيمة  

. أي زيادة تنتج في القيمة الدفترية للعقار يتم االعتراف بها في بيان األرباح أو 16المعيار المحاسبي الدولي رقم  التحويل يتم معالجته بنفس طريقة معالجة إعادة التقييم بموجب  
ي حقوق الملكية تسجل الزيادة المباشرة فالخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد بقدر ما يعكس خسارة انخفاض القيمة السابقة، مع تسجيل أي زيادة متبقية في الدخل الشامل اآلخر و

قابل أي فائض إلعادة التقييم تم االعتراف به في فائض إعادة التقييم ضمن حقوق الملكية. وأي انخفاض ينتج في القيمة الدفترية للعقار يتم احتسابه مبدئياً في الدخل الشامل اآلخر م
 آلخر الموحد. سابقاً، مع تسجيل أي انخفاض متبٍق في بيان األرباح والخسائر والدخل الشامل ا

 
فة التقديرية للعقار ألغراض المحاسبة عندما يخضع استخدام االستثمار العقاري للتغيير بحسب ما يستدل عليه من بدء تطويره بهدف بيعه، يتم نقل العقار إلى المخزون. إن التكل

 الالحقة كمخزون هي قيمته العادلة في تاريخ التغيير في االستخدام. 
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 الممتلكات والمنشآت والمعدات 2-5
 

ة إلى اقتناء البنود، بما في ذلك تكاليف القروض  يتم تسجيل الممتلكات والمنشآت والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستهالك. تشتمل التكلفة التاريخية على النفقات المنسوبة مباشر
حقة في القيمة الدفترية لألصل للرسملة ويتم استبعاد التكاليف اليومية الخاصة بالخدمات، ناقصا االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. يتم إدراج التكاليف الالالتي تعتبر مؤهلة  

المجموعة في المستقبل وأن يكون باإلمكان قياس تكاليف البند  أو االعتراف بها كأصل منفصل، حسب الالزم، فقط في حال احتمال تدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالبند إلى  
األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر   بصورة يعتمد عليها. ويتم إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية للجزء المستبدل. يتم إدراج جميع تكاليف الصيانة واإلصالح األخرى في بيان

 م تكبدها فيها.الموحد خالل الفترة المالية التي يت
 

الوقت الذي يتم فيه بشكل عام إجراء عمليات اإلصالح والصيانة الرئيسية  وهو  ومن وقت آلخر، يتعين على سفن المجموعة أن ترسو في الحوض الجاف لتفتيشها وإعادة ترخيصها  
في الحوض الجاف عند حدوثها عن طريق إضافتها إلى تكلفة السفينة ويتم إطفاء هذه    التي ال يمكن إجراؤها أثناء تشغيل السفن. تقوم المجموعة برسملة التكاليف المرتبطة بالرسو

 سنوات، وهي عموما الفترة حتى موعد الرسو المجدول التالي في الحوض الجاف.  5إلى  3التكاليف على أساس القسط الثابت على مدار 
 

 آت والمعدات. تستند معدالت االستهالك على األعمار اإلنتاجية التقديرية التالية: يحتسب االستهالك بطريقة القسط الثابت على جميع الممتلكات والمنش
 

 سنة  25- 20 مبان 

 سنوات أو على مدار فترة اإليجار، أيهما أقصر  8- 2 تحسينات على مبان مستأجرة 

 سنة   15- 4 الخالطات والسيارات  اتشاحن

 سنة  25-8 منشآت وآليات 

 سنوات  5-3 مكتبية أثاث وتجهيزات ومعدات 

 سنة  20 سفن
 

 ال يتم استهالك أعمال اإلنشاءات قيد التنفيذ. 
 

ذا تبين وجود أي استدالل على ذلك وفي حال تتم مراجعة القيم الدفترية الستبيان أي انخفاض في قيمتها عندما يستدل من الظروف واألحداث بأنه لن يتم استرداد قيمتها الدفترية. وإ
ة لهذه الموجودات مخصوما منها تكاليف القيم الدفترية القيمة التقديرية القابلة لالسترداد، يتم خفض الموجودات وصوال لقيمتها القابلة لالسترداد، باعتبارها القيمة العادلتجاوزت  

  البيع أو قيمتها االستخدامية أيهما أعلى.
 

والمعدات عند االستبعاد أو عندما يكون من المتوقع توقف أي منافع اقتصادية مستقبلية من استخدام أو استبعاد هذه البنود    يتم إلغاء االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمنشآت
  العتراف باألصل. يتم فيها إلغاء ا  يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن إلغاء االعتراف بأصل ما في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد في السنة التي

 
 وتتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للموجودات وتعديلها كلما اقتضى األمر عند نهاية كل سنة مالية. 

 
 

 اح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد.يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعادات بمقارنة القيمة البيعية بصافي القيمة الدفترية وتدرج ضمن بيان األرب
 

 النقد وشبه النقد  2-6
 

بنوك والودائع قصيرة األجل التي تبلغ فترات  ألغراض بيان التدفقات النقدية الموحد، يتكون النقد وشبه النقد من النقد واألرصدة البنكية والودائع غير المقيدة المحتفظ بها لدى ال
 ثالثة أشهر أو أقل، صافية من السحوبات البنكية على المكشوف القائمة.استحقاقها األصلية 

 

 الذمم المدينة التجارية واألخرى  2-7
 

مستحقة للتسوية  شركة العادية. وهي عادة  الذمم المدينة التجارية واالخرى هي عبارة عن المبالغ المستحقة من العمالء نظير بضائع مباعة أو خدمات تم تقديمها في نطاق عمليات ال
  يوماً، وبالتالي يتم تصنيفها كلها على أنها متداولة.  30في غضون 

 
ا بالقيمة العادلة. تحتفظ المجموعة بالذمم  يتم االعتراف بالذمم المدينة التجارية مبدئيا بالمبلغ المقابل غير المشروط ما لم تتضمن عناصر تمويل جوهرية، عندما يتم االعتراف به

لالطالع على    (ب)  1-30  اإليضاح  انظرف تحصيل التدفقات التعاقدية وبالتالي يقوم بقياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصا مخصص الخسارة.  المدينة بهد
 وصف لسياسات االنخفاض في القيمة المتبعة لدى المجموعة. 

 

 المخزون  2-8
 

المواد المباشرة تنفيذ والبضائع التامة الصنع والبضائع المعدة إلعادة بيعها بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. تشتمل التكلفة على  يتم إظهار المواد الخام واألعمال قيد ال 
يعابية التشغيلية االعتيادية. يتم تخصيص التكاليف لبنود  والعمالة المباشرة ونسبة مالئمة من المصروفات غير المباشرة الثابتة والمتغيرة، وتدرج هذه األخيرة على أساس الطاقة االست

سعر البيع  هي  قيمة القابلة للتحقق  المخزون الفردية على أساس متوسط التكاليف المرجح. يتم تحديد تكاليف بنود المخزون المشتراة بعد اقتطاع الخصومات والحسومات. صافي ال
 والتكاليف التقديرية الالزمة إلكمال البيع.  مماتكاليف التقديرية لإل التقديري ضمن دورة األعمال العادية ناقصاً الت

 

 حقوق الملكية المساهم بها  2-9
 

بالصافي ملكية كخصم من العوائد،  تصنف األسهم العادية كحقوق ملكية. يتم تسجيل التكاليف اإلضافية التي تعزى مباشرة إلى إصدار أسهم أو خيارات أسهم جديدة ضمن حقوق ال
 من الضريبة. 

 
لدفع على أساس األسهم، فإن المقابل عندما تقوم إحدى شركات المجموعة بشراء أدوات حقوق ملكية في الشركة، على سبيل المثال كنتيجة لبرنامج إعادة شراء األسهم أو برنامج ا

لعملية الشراء )صافية من ضريبة الدخل( يتم خصمها من حقوق الملكية العائدة إلى المالك في المجموعة كأسهم خزانة حتى   المدفوع بما في ذلك أي تكاليف إضافية عائدة مباشرة
معاملة وتأثيرات ضريبة  افية عائدة مباشرة لليتم إلغاء األسهم أو إعادة إصدارها. وعند إعادة إصدار تلك األسهم العادية الحقا، فإن أي مقابل مالي مقبوض، صافياً من أي تكاليف إض

الدخل ذات العالقة، يتم إدراجه في حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين في المجموعة.
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 القروض  2-10
 

بأي فرق بين المتحصالت )صافية ويتم االعتراف  يتم االعتراف بالقروض مبدئيًا بالقيمة العادلة، مخصوًما منها تكاليف المعاملة المتكبدة. يتم قياس القروض الحقًا بالتكلفة المطفأة. 
اف بالرسوم المسددة إلنشاء تسهيالت القروض  من تكاليف المعاملة( وقيمة االسترداد في األرباح أو الخسائر على مدار فترة القروض باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم االعتر

ون فيه من المحتمل سحب بعض أو جميع هذه التسهيالت. وفي هذه الحالة، يتم تأجيل الرسوم لحين إجراء باعتبارها ضمن تكاليف المعاملة الخاصة بالقرض إلى القدر الذي يك
عات المسبقة الدفع الخاصة بخدمات السحب. وإلى القدر الذي ال يتبين فيه وجود دليل على احتمال سحب بعض أو جميع التسهيالت، فإن الرسوم تتم رسملتها باعتبارها ضمن الدف

 ة ويتم إطفاؤها على مدار فترة التسهيالت المرتبطة بها. السيول
 

بين القيمة الدفترية لاللتزام المالي الذي تم اطفاؤه    يتم إلغاء االعتراف بالقروض من بيان المركز المالي الموحد عندما يتم تنفيذ االلتزام الوارد بالعقد أو إلغاؤه أو انقضاؤه. إن الفرق
ر والدخل الشامل والمبلغ النقدي المدفوع، بما في ذلك أي موجودات غير نقدية محولة أو مطلوبات تم تحملها، يتم االعتراف به في بيان األرباح أو الخسائأو تحويله لطرف آخر  

 اآلخر الموحد باعتباره إيرادات أو تكاليف تمويل أخرى. 
 

حقوق ملكية إلى الطرف الدائن من أجل إطفاء كامل االلتزام أو جزء منه )مقايضة الدين بحصة من حقوق    عند إعادة التفاوض حول شروط االلتزام المالي وتصدر المنشأة أدوات
والقيمة  ق بين القيمة الدفترية لاللتزام الماليالملكية(، يتم االعتراف بالربح أو الخسارة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد، والذي يتم قياسه على أساس الفر

 العادلة ألدوات حقوق الملكية المصدرة.
 

 شهراً بعد فترة التقرير.  12يتم تصنيف القروض كمطلوبات متداولة ما لم يتوفر لدى المجموعة حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لفترة ال تقل عن 
 

 تكاليف القروض  2-11
 

األصل الذي يستغرق بالضرورة فترة زمنية أساسية لتجهيزه للغرض المقصود منه أو لبيعه، كجزء إصدار  أو إنشاء أو  تتم رسملة تكاليف القروض التي تعزى مباشرة إلى حيازة  
خرى التي  كاليف الفائدة والتكاليف األمن تكلفة الموجودات المعنية. ويتم إدراج تكاليف القروض االخرى كمصروفات في السنة التي يتم تكبدها فيها. تشتمل تكاليف القروض على ت

 تتكبدها المجموعة فيما يتعلق باقتراض األموال. 
 

 الذمم الدائنة والمستحقات 2-12
 

ي من الموردين. يتم تصنيف الذمم الدائنة  الذمم الدائنة التجارية واألخرى هي عبارة عن مطلوبات بسداد قيمة البضائع أو الخدمات التي يتم الحصول عليها في سياق العمل االعتياد 
 . التجارية واألخرى كمطلوبات متداولة إذا كانت هذه الذمم مستحقة السداد خالل سنة واحدة أو أقل، وإال يتم عرضها كمطلوبات غير متداولة

 
 ة. علييتم االعتراف بالذمم الدائنة التجارية واألخرى مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الف

 

  ودائع المستأجرين  2-13
 

. يتم إدراج أي فرق بين القيمة العادلة المبدئية والقيمة االسمية  جوهريةيتم االعتراف بمطلوبات ودائع المستأجرين مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة في حال كانت 
 س القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.كعنصر من عناصر إيرادات اإليجار ويتم االعتراف به على أسا

 

 الموجودات المالية 2-14
 

 التصنيف 1- 2-14
 

 تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية باعتبارها مقاسة بالتكلفة المطفأة. 
 

  النقدية.ويعتمد التصنيف على نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات 
 

في أدوات حقوق  لإلستثمارات  ل اآلخر. بالنسبة  بالنسبة للموجودات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة، فإن األرباح والخسائر يتم تسجيلها إما في الربح أو الخسارة أو في الدخل الشام 
ت خيارا ال رجعة فيه في وقت االعتراف األولي بتسجيل استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة، فإن ذلك يعتمد على ما إذا كانت المجموعة اتخذ

 من خالل الدخل الشامل اآلخر.
 

  تعيد المجموعة تصنيف أدوات الدين عندما، وفقط عندما، يتغير نموذج أعمال المجموعة إلدارة هذه الموجودات.
 

 االعتراف االعتراف وإلغاء   2- 2-14
 

بيع األصل. ويتم إلغاء االعتراف بالموجودات  يتم االعتراف بعمليات الشراء والبيع االعتيادية للموجودات المالية بتاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو
 ندما يتم تحويلها وعند قيام المجموعة بتحويل كافة مخاطر وعوائد الملكية.المالية عند انقضاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو ع 
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 القياس 3- 2-14
 

إليه تكاليف و الخسارة يضاف  و في حالة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أعند االعتراف األولي، تقوم المجموعة بقياس األصل المالي بالقيمة العادلة  
الربح أو الخسارة ضمن المصروفات في الربح    المعاملة المنسوبة مباشرة إلى حيازة األصل المالي،. يتم تسجيل تكاليف المعاملة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل

 أو الخسارة.
 

 أدوات الدين 
 

نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات وخصائص التدفقات النقدية لألصل. وهناك ثالث فئات للقياس. تقوم المجموعة بتصنيف جميع يعتمد القياس الالحق ألدوات الدين على  
 أدوات الدين الخاصة بها إلى فئة التكلفة المطفأة. 

 

، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. فقط  تمثل هذه التدفقات النقدية الدفعات األصلية والفائدةالموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، حيث  هي  بالتكلفة المطفأة:   •
ربح أو خسارة ينتج عن إلغاء االعتراف ويتم إدراج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ويتم االعتراف بأي  

القيمة   في الربح أو الخسارة، ويعرض ذلك في األرباح/ )الخسائر( األخرى، مع أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية. ويتم عرض خسائر االنخفاض في  بشكل مباشر 
 كبند منفصل في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد.

  

ات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، حيث تمثل هذه التدفقات النقدية الدفعات الموجودهي  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:   •
استثناء أرباح أو  ، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ويتم تسجيل الحركات في القيمة الدفترية من خالل الدخل الشامل اآلخر، بفقط    األصلية والفائدة 

اء االعتراف باألصل المالي، فإنه خسائر انخفاض القيمة وإيرادات الفائدة وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية، والتي يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة. وعند إلغ
اآلخر من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة، ويتم االعتراف بذلك في األرباح/  يعاد تصنيف الربح التراكمي أو الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل  

ويتم عرض أرباح وخسائر صرف )الخسائر( األخرى. ويتم إدراج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.  
الخسائر( األخرى. ويتم عرض مصروفات االنخفاض في القيمة ضمن المصروفات العمومية واإلدارية في بيان األرباح أو الخسائر والدخل العمالت األجنبية في األرباح/ )

 الشامل اآلخر الموحد.
 

من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم قياسها بالقيمة العادلة معايير التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة ينطبق عليها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: الموجودات، التي ال  •
سارة، في الربح أو الخسارة وعرضها من خالل الربح أو الخسارة. ويتم االعتراف بأي ربح أو خسارة ألي أداة دين، يتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخ 

 ترة التي نشأت فيها.بالصافي في األرباح/ )الخسائر( األخرى في الف
 

  االنخفاض في القيمة 4- 2-14
 

 تقوم المجموعة بإجراء تقييم على أساس مستقبلي لخسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة بأدوات الدين بالتكلفة المطفأة.
 

للذمم المدينة التجارية وموجودات العقد األخرى، والذي يشترط    9المالية رقم  بالنسبة للذمم المدينة التجارية ، تطبق المجموعة النهج المبسط الذي يسمح به المعيار الدولي للتقارير  
 لالطالع على مزيد من التفاصيل. (ب) 1-30 اإليضاح انظراالعتراف بالخسائر المتوقعة على مدار أعمار هذه الذمم اعتبارا من االعتراف األولي بها. 

 

 المخصصات 2-15
 

ة وجود التزام حالي قانوني أو استداللي على المجموعة ناشئ من أحداث سابقة، وعندما يكون من المحتمل أن يتطلب األمر تدفقات نقدية صادريتم االعتراف بالمخصصات عند  
 . بليةلتسوية االلتزام وعندما يمكن وضع تقدير مبلغ التسوية بشكل يعتمد عليه. وال يتم االعتراف بالمخصصات المتعلقة بخسائر التشغيل المستق

 
. ويتم االعتراف بالمخصص حتى في حالة في حالة وجود عدد من االلتزامات المماثلة، يتم تحديد احتمال الحاجة إلى تدفقات نقدية صادرة في التسوية بمراعاة فئة االلتزامات ككل

 وجود احتمال ضئيل بخروج تدفقات نقدية ألي من البنود المدرجة في نفس فئة االلتزامات.
 

الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة صات بالقيمة الحالية للنفقات المتوقعة لسداد االلتزام باستخدام معدل ما قبل خصم الضريبة والذي يعكس التقدير السوقي الحالي للقيمة  تقاس المخص
 بااللتزام. ويتم االعتراف بالزيادة في المخصص التي تنشأ بسبب مرور الوقت كمصروفات فوائد. 

 

 نهاية الخدمة للموظفين  مكافآت 2-16
 

 نظام المزايا المحددة  1- 2-16
 

، حيث تقوم المجموعة بسداد مبالغ للموظفين غير القطريين عند تقاعدهم عادة  2004لسنة    14نطام المزايا المحددة هي الئحة معاشات يتم إعدادها وفقاً لقانون العمل القطري رقم 
 وعدد سنوات الخدمة والراتب.على أساس عامل واحد أو أكثر مثل العمر  

 
فع المحددة في نهاية فترة التقرير المالي. ويتم احتساب يمثل االلتزام المعترف به في بيان المركز المالي الموحد فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة للموظَّفين القيمة الحالية اللتزام المنا

ام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. ويتم تحديد القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة عن طريق خصم التدفقات النقدية الخارجة  التزام المزايا المحددة سنويا من قبل اإلدارة باستخد
آجال تلك االلتزامات. وفي حال عدم  ال تقارب  المستقبلية المقدرة وباستخدام معدل الفائدة على سندات الشركات عالية الجودة والمقومة بالعملة التي تُسدد بها المزايا والتي لها آج 

  وجود سوق واسعة لهذه السندات، يتم تطبيق أسعار سوق السندات الحكومية.
ية في الدخل ا من أو إضافتها إلى حقوق الملكإن األرباح والخسائر االكتوارية الناشئة عن التعديالت السابقة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية )عمليات إعادة القياس( يتم خصمه

 الشامل اآلخر في الفترة التي تنشأ فيها.   
 

 يتم إدراج تكاليف الخدمة السابقة على الفور في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد.
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 الموظفين األخرى قصيرة األجلمزايا  2- 2-16
 

فين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم ويتم إدراجها بالمصروفات عند تقديم الخدمة ذات الصلة. ويتم االعتراف بااللتزام عن المبلغ  يتم قياس االلتزامات عن منافع الموظ
للموظف وأن يكون باإلمكان قياس ة السابقة  المتوقع سداده بموجب مكافآت نقدية قصيرة األجل إذا كان لدى المجموعة التزام حالي قانوني أو استداللي بسداد هذا المبلغ نتيجة للخدم

 هذا االلتزام بشكل يعتمد عليه. 
 

  اإليرادات 2-17
 
 بيع البضائع المصنعة من قبل المجموعة  (1)
 

السيطرة على المنتجات، أي بتسليم  نتقل  تقوم المجموعة بتصنيع وبيع الخرسانة الجاهزة أو أحجار األرصفة وألواح األنترلوك والبالط األسمنتي. يتم االعتراف بالمبيعات عندما ت 
ى قبول العميل للمنتجات. وال يتم التسليم  المنتجات إلى العميل، ويتمتع العميل بمطلق الحرية في اختيار منفذ وسعر بيع المنتجات، وأال يكون هناك التزام غير مستوف بما يؤثر عل

والخسائر إلى العميل، وإما أن يقبل العميل المنتجات وفقا لعقد البيع مع انقضاء أحكام القبول أو أن يكون لدى  إال بعد شحن البضائع إلى الموقع المحدد وتحويل مخاطر التقادم  
  المجموعة دليل موضوعي على استيفاء جميع معايير القبول.

 
 . البضائع هذه  تسليم فيه  يتم   الذي الوقت في يرادباإل  االعتراف يتم  فقط، واحد  أداء التزام لوجود  نظًرا. البضائع تسليم  عند المدينة بالذمم  االعتراف يتم
 
  بيع البضائع (2)
 

بيع بالتجزئة اإلطارات ومواد التشحيم  تعمل المجموعة على توزيع المستحضرات الصيدالنية والمنتجات االستهالكية العامة بالجملة والتجزئة، وتوزيع المعدات الطبية بالجملة، و
تبية ومنتجات السيارات المنزلية واألحذية والمنتجات التجارية العامة ومنتجات العناية بالطفل واألدوية والمنتجات االستهالكية العامة والحصى واللوازم المكوالبطاريات واألجهزة  

يوماً من تاريخ   60إلى    30دفع سعر المعاملة مستحقاً خالل    وقطع غيارات السيارات. يتم االعتراف باإليرادات من بيع البضائع عندما تقوم المجموعة ببيع المنتج إلى العميل. يكون
  شراء العميل للبضائع.

 
 تقديم الخدمات  (3)
 

واالستعانة بمصادر فق وخدمات التنظيف  تقدم المجموعة العديد من الخدمات بما في ذلك تركيب المعدات الطبية واألنشطة السريرية ومرافق منتزهات الترفيه العائلي وإدارة المرا
 خارجية في العمليات التجارية وخدمات مراكز االتصاالت وخدمات الطباعة والتصفيح. تدير المجموعة أيضاً وكالة سفر.

 
الفعلية المقدمة حتى نهاية فترة التقرير خدمة  يتم االعتراف باإليرادات من تقديم الخدمات في الفترة المحاسبية التي يتم فيها تقديم الخدمات. يتم االعتراف باإليرادات على أساس ال

ات مراكز االتصال، يتم تحديد ذلك  كنسبة من إجمالي الخدمات التي يتم تقديمها، وذلك ألن العميل يحصل على المزايا ويستخدمها في وقت واحد. بالنسبة لخدمات التنظيف وخدم
  ي يتم إنفاقها بالنسبة إلى إجمالي ساعات العمل المتوقعة.باستخدام منهج المدخالت واستناداً إلى ساعات العمل الفعلية الت

 

ن يقوم بها طرف تتضمن بعض العقود عدة مخرجات، مثل بيع وتركيب المعدات الطبية. ومع ذلك، فإن عملية التركيب بسيطة، وال تتضمن خدمة متكاملة، ويمكن أ

سيتم تخصيص سعر المعاملة لكل التزام أداء على أساس أسعار البيع المستقلة. وفي حالة عدم إمكانية آخر. ولذلك يتم احتسابها كالتزام أداء منفصل. في هذه الحالة،  

التق دم في اإلنجاز إذا تغيرت مالحظتها بشكل مباشر، يتم تقديرها بناء على التكلفة المتوقعة زائد الهامش. ويتم مراجعة تقديرات اإليرادات أو التكاليف أو حجم 

ا التعديل  ار أي زيادات أو انخفاضات في اإليرادات أو التكاليف المقدرة وذلك في الربح أو الخسارة الفترة التي تصبح فيها الظروف التي ينشأ عنهتم إظهي الظروف.  

  معلومة لدى اإلدارة.

لمقدمة من قبل المجموعة المبلغ المدفوع، يتم االعتراف بأصل العقد. إذا  في حالة العقود ذات السعر الثابت، يدفع العميل المبلغ الثابت بناء على جدول الدفع. إذا تجاوزت الخدمات ا
اف باإليرادات في المبلغ الذي يحق للمجموعة تجاوزت المبالغ المدفوعة قيمة الخدمات المقدمة، يتم االعتراف بالتزام العقد. إذا كان العقد يشتمل على أجر الساعة، فإنه يتم االعتر

 حرير فواتير العمالء على أساس شهري، ويكون المقابل مستحق الدفع عند تحرير الفواتير. وضع فاتورة له. ويتم ت
 
 عناصر التمويل  (4)
 

لذلك، ال  ميل تزيد عن سنة واحدة. ونتيجة  ال تتوقع المجموعة وجود أي عقود تكون فيها الفترة بين نقل البضائع أو الخدمات المتعهد بها إلى العميل والدفعات المسددة من قبل الع
 تقوم المجموعة بتعديل أي من أسعار المعامالت مقابل القيمة الزمنية للنقود. 

 

 قياس القيمة العادلة 2-18
 

القيمة. يستند قياس   في السوق في تاريخ قياس  تعرف القيمة العادلة باعتبارها الثمن الذي يتم استالمه لبيع أصل ما أو دفعه لتحويل التزام ما في معاملة نظامية فيما بين المشاركين
 القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تتم إما:

 • في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو
 • في السوق األكثر فائدة بالنسبة لألصل أو لاللتزام، وذلك في حالة غياب السوق الرئيسية 

 
 السوق الرئيسية أو األكثر مالءمة.ويجب أن يتيسر للمجموعة الوصول إلى 

 
على افتراض أن المشاركين في السوق    وتقاس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام، وهذا

 يعملون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.
 

ستخدام لها أو عن طريق  العادلة للموجودات غير المالية بمراعاة قدرة المشاركين في السوق على تحقيق فوائد اقتصادية باستخدام الموجودات وهي في أعلى وأفضل اتقاس القيمة  
 بيعها إلى مشارك آخر في السوق يمكنه استخدام الموجودات وهي في أعلى وأفضل استخدام لها. 
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ت كافية لقياس القيمة العادلة، واالستفادة المثلى من استخدام المالحظات القابلة للمالحظة  تستخدم المجموعة طرق التقييم التي تتناسب مع الظروف الراهنة والتي تتوفر لها بيانا
 ذات الصلة والتقليل إلى أدنى حد من استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. 

 
البيانات المالية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، والموضحة أدناه بناء وتصنف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس القيمة العادلة لها واإلفصاح عنها في  

 على مدخالت المستوى األدنى التي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل:
 

 أسعار السوق المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة — 1• المستوى 
واء بشكل مباشر أو طرق التقييم األخرى التي تكون فيها جميع المدخالت األدنى مستوى والتي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة المسجلة قابلة للمالحظة س  -  2  • المستوى
 غير مباشر
 ة العادلة غير قابلة للمالحظة طرق التقييم التي تكون فيها المدخالت ذات المستوى األدنى والتي تعتبر جوهرية لقياس القيم- 3• المستوى 

 
المستويات في التسلسل الهرمي عن بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي تدرج في البيانات المالية الموحدة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا تم إجراء تحويالت بين  

 لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقرير.طريق إعادة تقييم التصنيف )بناء على أدنى مستوى من المدخالت الهامة 
 

 تقيس المجموعة استثماراتها العقارية بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير.
 

وتشتمل معايير االختيار على لعقارية.  تحدد إدارة المجموعة السياسات واإلجراءات الخاصة بتقييم االستثمارات العقارية. ويشارك خبراء تقييم خارجيون في تقييم االستثمارات ا
رجي للمجموعة أساليب وافتراضات التقييم المعرفة بالسوق والسمعة واالستقاللية وما إذا كانت المعايير المهنية يتم الحفاظ عليها. تناقش اإلدارة وتدرس مع خبراء التقييم الخا

 (.5 إيضاح)عقار التي تستخدم لكل 
 

 توزيعات األرباح  2-19
 

كن ال يتم توزيعها ص لمبلغ أي توزيعات أرباح معلنة، والتي تم التصريح بها بشكل مناسب ولم تعد تخضع لتقدير المجموعة، في أو قبل نهاية فترة التقرير وليتم رصد مخص
 في نهاية فترة التقرير.

 

 ربحية السهم 2-20
 

 ربحية السهم األساسية  (1)
 

 تحتسب ربحية السهم األساسية بقسمة: 
 

 دة إلى المالك في المجموعة باستثناء أي تكاليف خدمة األسهم بخالف األسهم العادية األرباح العائ •

 السنة وباستبعاد أسهم الخزينة.   على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة المالية، المعدلة وفقا لبنود المكافآت في األسهم العادية الصادرة خالل •
 

 ربحية السهم المخففة   (2)
 

 تعدل ربحية السهم المخففة األرقام المستخدمة في تحديد ربحية السهم األساسية بحيث تأخذ في االعتبار: 
 

 تأثير ما بعد ضريبة الدخل على الفوائد وتكاليف التمويل األخرى المرتبطة باألسهم العادية المحتملة المخففة، و  •
 

 األسهم العادية اإلضافية التي كان من الممكن أن تكون قائمة بافتراض تحويل جميع األسهم العادية المحتملة المخففة.المتوسط المرجح لعدد  •
 

 ضريبة الدخل 2-21
 

  21  رقم   القديم  القطري  الدخل  ضريبة  قانون  محل  القانون  حل  وقد.  2018  لعام  24  رقم  القطري  الدخل  ضريبة  لقانون  وفقًا  الدخل  على  الضريبي  التزامها  المجموعة  تحسب
2009 لعام
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 اإليجار مطلوبات االنتفاع/ حق موجودات .3
 

 موجودات حق االنتفاع  3-1
 

   
 2021  2020 

   التكلفة:
 94,922,691 73,962,939 الرصيد في بداية السنة 

 36,851,783 6,032,258 السنة  خالل اإلضافات

 ( 57,811,535) - اإليجار  عقد تتعديال

 73,962,939 79,995,197 الرصيد في نهاية السنة 

   

   اإلطفاء المتراكم:

 10,899,774 30,388,549 الرصيد في بداية السنة 

 19,488,775 13,126,893 إطفاء السنة 

 30,388,549 43,515,442 الرصيد في نهاية السنة 

   

   صافي القيمة الدفترية:

 84,022,917 43,574,390 في بداية السنة 

 43,574,390 36,479,755 في نهاية السنة 

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

   
 2021 2020 

   

 19,267,123 12,828,819 مصروفات عمومية وإدارية 

 221,652 298,074 تكاليف مباشرة 

 13,126,893 19,488,775 

 

  مطلوبات اإليجار 3-2
 

   
 2021 2020 

   
 85,035,811 47,149,503 الرصيد في بداية السنة 

 38,524,965 6,007,354 السنة  خالل اإلضافات

 ( 64,426,829) - اإليجار  عقد تتعديال

 ( 19,686,860) ( 15,579,907) ناقصاً: دفعات اإليجار المسددة من المنشأة

 7,702,416 2,505,363 مصروفات فوائد 

 47,149,503 40,082,313 نهاية السنة الرصيد في 
   

   تصنيف: 

 15,955,123 19,286,315 متداولة 

 31,194,380 20,795,998 غير متداولة 

 47,149,503 40,082,313 مجموع مطلوبات اإليجار 
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 الملكية  حقوق بطريقة فيها مستثمر شركات .4
 

، ونسبة  للمجموعة  لديها رأس مال يتكون فقط من أسهم عادية، وهي مملوكة مباشرة للمجموعة. يعتبر بلد التأسيس أو التسجيل أيضا مقر األعمال الرئيسيالمنشآت المبينة أدناه  
  حصص الملكية هي نفس نسبة حقوق التصويت المحتفظ بها.

 

 : المعلومات المالية الموجزة للشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
 

 تسوية للقيم الدفترية

     

 2021 ديسمبر 31
  الشرق الصلب لهياكل  فريجنز
 . م.م .ذ األوسط

  قطر القابضة للصناعات سنيار
 اإلجمالي  أخرى  .م.م.ذ

     
 595,815,987 47,189,221 442,520,642 106,106,124 صافي الموجودات االفتتاحي

 ( 504,700) ( 1,073,779)     - 569,079 تعديالت أخرى 

 595,311,287 46,115,442 442,520,642 106,675,203 صافي الموجودات االفتتاحي المعدل 

 89,716,490 5,505,246 67,572,023 16,639,221 ربح السنة 

     -     -     -     - المال   رأس في  مساهمة

 ( 37,198,420) ( 18,360,226) ( 18,838,194)     - توزيعات أرباح مدفوعة 

 647,829,357 33,260,462 491,254,471 123,314,424 صافي الموجودات الختامي 

   %50 %20 حصة المجموعة % 

 288,158,206 17,868,085 245,627,236 24,662,885 حصة المجموعة 

 288,158,206 17,868,085 245,627,236 24,662,885 القيمة الدفترية 

     
حصة المجموعة في الربح بما في ذلك التسويات  

 40,493,109 3,265,437 33,786,012 3,441,660 األخرى

     

 

     

 2020 ديسمبر 31
 الصلب لهياكل  فريجنز
 .م .م.ذ األوسط الشرق

  قطر القابضة للصناعات سنيار
 اإلجمالي  أخرى  .م.م.ذ

     
 633,953,083 21,267,644 532,443,587 80,241,852 صافي الموجودات االفتتاحي

 15,712,718 ( 480,429) - 16,193,147 تعديالت أخرى 

 649,665,801 20,787,215 532,443,587 96,434,999 صافي الموجودات االفتتاحي المعدل 

 103,423,136 1,402,006 92,350,005 9,671,125 ربح السنة 

 25,000,000 25,000,000 - - المال   رأس في  مساهمة

 ( 182,272,950) - ( 182,272,950) - توزيعات أرباح مدفوعة 

 595,815,987 47,189,221 442,520,642 106,106,124 صافي الموجودات الختامي 

   ٪50 ٪20 حصة المجموعة % 

 266,447,909 23,966,363 221,260,321 21,221,225 حصة المجموعة 

 266,447,909 23,966,363 221,260,321 21,221,225 الدفترية القيمة 

     
حصة المجموعة في الربح بما في ذلك التسويات  

 األخرى
 
 5,172,854 

 
 46,175,003 

 
 (920,363 ) 

 
50,427,494 
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 بيان المركز المالي الموجز 

 

 2021 ديسمبر 31
  الشرق الصلب لهياكل فريجنز
 . م.م.ذ األوسط

 القابضة للصناعات سنيار
 أخرى . م .م.ذ قطر

    

    متداولة  موجودات

 19,320,686 26,864,755 8,631,150 بنكية  وأرصدة نقد

 71,731,874 944,754,171 132,362,567 أخرى  متداولة موجودات

 91,052,560 971,618,926 140,993,717 المتداولة  الموجودات  إجمالي

 136,271,252 290,974,098 59,954,753 متداولة  غير موجودات

    متداولة  مطلوبات

 ( 36,736,431) ( 600,121,648) ( 4,205,454) ( التجارية  الدائنة الذمم عدا)  مالية مطلوبات

 ( 42,761,338) ( 120,356,590) ( 41,301,029) أخرى  متداولة مطلوبات

 ( 79,497,769) ( 720,478,238) ( 45,506,483) المتداولة  المطلوبات إجمالي

    متداولة  غير مطلوبات

 ( 103,366,564)  - ( 22,797,805) ( التجارية  الدائنة الذمم عدا)  مالية مطلوبات

 ( 11,199,018) ( 18,334,782) ( 9,329,758) أخرى  متداولة غير مطلوبات

 ( 114,565,582) ( 18,334,782) ( 32,127,563) المتداولة  غير المطلوبات إجمالي

 - ( 47,243,552) - مسيطرة  غير الحصص

 33,260,461 476,536,452 123,314,424 الموجودات  صافي

    

    

    2020 ديسمبر 31

    
    متداولة  موجودات

 32,023,537 59,320,327 10,345,200 بنكية  وأرصدة نقد

 70,186,899 775,604,169 136,948,987 أخرى  متداولة موجودات

 102,210,436 834,924,496 147,294,187 المتداولة  الموجودات  إجمالي

 136,037,616 341,930,872 59,790,119 متداولة  غير موجودات

    متداولة  مطلوبات

 ( 31,988,994) ( 542,894,479) ( 4,458,037) ( التجارية  الدائنة الذمم عدا)  مالية مطلوبات

 ( 46,655,580) ( 137,437,478) ( 58,477,225) أخرى  متداولة مطلوبات

 ( 78,644,574) ( 680,331,957) ( 62,935,262) المتداولة  المطلوبات إجمالي

    متداولة  غير مطلوبات

 ( 108,289,928) - ( 29,233,765) ( التجارية  الدائنة الذمم عدا)  مالية مطلوبات

 ( 4,124,329) ( 18,014,692) ( 8,809,155) أخرى  متداولة غير مطلوبات

 ( 112,414,257) ( 18,014,692) ( 38,042,920) المتداولة  غير المطلوبات إجمالي

 - ( 50,656,055) - مسيطرة  غير الحصص

 47,189,221 427,852,664 106,106,124 الموجودات  صافي
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 بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموجز 

 

 2021 ديسمبر 31
فريجنز لهياكل الصلب الشرق  

 األوسط ذ.م.م. 

سنيار للصناعات القابضة قطر  
 أخرى  ذ.م.م.

    

 143,622,667 1,440,249,309 168,350,551 اإليرادات 

 ( 120,535,414) (1,306,221,952) ( 107,320,648) مباشرة  تكاليف

 23,087,253 134,027,357 61,029,903 الربح  إجمالي

   29,962 1,347,055 2,512,483 أخرى  إيرادات

 ( 11,823,588) ( 34,791,491) ( 26,737,729) عامة  مصروفات

  -  - ( 18,975,884) المالية  الموجودات قيمة انخفاض خسائر

 ( 5,788,378) ( 27,178,637) ( 1,189,552) التمويل  تكاليف

 5,505,249 73,404,284 16,639,221 الربح  صافي

     -     -     - اآلخر  الشامل الدخل

 الشامل الدخل إجمالي
16,639,221 73,404,284 5,505,249 

     - ( 5,832,260)     - المسيطرة  غير الحصص  إلى العائد الشامل دخلاال إجمالي

  الملكية  حقوق حاملي إلى العائد  الشامل الدخل إجمالي
 5,505,249 67,572,024 16,639,221 األم  بالشركة

 

    

 2020 ديسمبر 31
  الشرق الصلب لهياكل فريجنز
 . م.م.ذ األوسط

  قطر القابضة للصناعات سنيار
 أخرى . م.م.ذ

    

 106,275,319 1,395,953,232 114,312,580 اإليرادات 

 ( 91,163,601) (1,241,191,187) ( 67,222,121) مباشرة  تكاليف

 15,111,718 154,762,045 47,090,459 الربح  إجمالي

 1,130,826 ( 470,268) ( 851,416) أخرى  إيرادات

 ( 10,150,243) ( 36,349,296) ( 27,490,063) عامة  مصروفات

  -  - ( 7,347,793) المالية  الموجودات قيمة انخفاض خسائر

 ( 4,690,295) ( 16,345,938) ( 1,730,062) التمويل  تكاليف

 1,402,006 101,596,543 9,671,125 الربح  صافي

  -  -   - اآلخر  الشامل الدخل

 1,402,006 101,596,543 9,671,125 الشاملة الدخل إجمالي

 - ( 9,246,538) - المسيطرة  غير الحصص إلى العائدة  الشاملة دخلاال إجمالي

  الملكية  حقوق حاملي إلى العائد  الشامل الدخل إجمالي
 1,402,006 92,350,005 9,671,125 األم  بالشركة
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  العقارية االستثمارات .5
 

 2021 2020 

   
 7,208,113,690 7,118,342,519  يناير 1 في

 31,820,462 44,669,420  السنة خالل إضافات

 ( 121,591,633)     - العادلة  القيمة تعديل من  الخسارة صافي

 7,118,342,519 7,163,011,939 ديسمبر 31في 

 

لدى المجموعة قيود على تحقيق استثماراتها العقارية، وال التزامات تعاقدية لشراء االستثمارات العقارية أو إلصالحها أو   ليستقع االستثمارات العقارية في دولة قطر.   •
 صيانتها أو تحسينها. 

 

. تم إجراء التقييمات  2021ديسمبر    31معتمدة كما في  يتم تسجيل االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة، والتي تم تحديدها على أساس التقييم الذي أجرته جهات تقييم مستقلة   •
يم. وللتوصل للقيم السوقية  من قبل جهات تقييم مستقلة ومعتمدة وتحمل مؤهالت مهنية مناسبة ومعترف بها وخبرة حديثة في موقع وفئة االستثمارات العقارية قيد التقي

وذلك لعدم وجود  لمهني ولم يعتمدوا فقط على مقارنات المعامالت السابقة. وفي حال لم تتوفر األسعار الحالية  التقديرية، استعان خبراء التقييم بمعرفتهم بالسوق وحكمهم ا
  لقابلة للمقارنة على أساس تجاري سوق نشط، فإن التقييمات تستند إلى االستثمار القابل للمقارنة وطريقة تكلفة اإلحالل المستهلكة مع مدخالت قائمة على معامالت السوق ا

 بحت.
 

  (.3تقاس االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة باستخدام مدخالت جوهرية غير قابلة للمالحظة )المستوى  •
 

 ديسمبر:  31فيما يلي تفاصيل االستثمارات العقارية للمجموعة والمعلومات المتعلقة بالتسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في  •
 

   
 2021 2020 

   
 134,370,000 140,370,000 خالية  أراضي 

   : منجزةعقارات 

 4,081,665,698 4,358,887,230 عقارات تجارية 

 845,562,519 838,358,104 عقارات سكنية 

 1,727,570,000 1,729,460,000 مختلطة )سكنية وتجارية( 

       329,174,302 95,936,605 عقارات قيد اإلنشاء 

    7,118,342,519 7,163,011,939 ديسمبر 31اإلجمالي في 

 
 فيما يلي الحركة في العقارات قيد اإلنشاء: 

 

 2021 2020 

   
 297,353,840  329,174,302 يناير  1 في تبدأ

     25,540,768 41,427,367 السنة  خالل إضافات

 6,279,694 3,242,053 السنة  خالل مرسملة قرض تكاليف

 - ( 277,907,117) عامال  خالل تالتحويال

     329,174,302 95,936,605 ديسمبر  31 في  تنتهي

 
 ساليب التقييم المستخدمة من قبل المجموعة ومدخالت التقييم الرئيسية فيما يخص جميع االستثمارات العقارية:بيان ألفيما يلي 

 

 التقديرية  القيمة التقييم  طريقة العقارات  نوع

   
  السوق  منهج تجارية  عقارات

 المستهلكة  اإلحالل تكلفة
 األرض  معدل مربع  قدم /قطري لاير 3,300 إلى 2,750 من
 البناء  إعادة استهالك معدل مربع  قدم /قطري لاير 4,273 إلى 1,706 من

    
 السوق   منهج سكنية   عقارات

 المستهلكة  اإلحالل تكلفة
 األرض  معدل مربع قدم /قطري لاير 2,150 إلى 375

 البناء  إعادة استهالك معدل مربع  قدم /قطري لاير 5,031 إلى 2,041
    

 األرض  معدل مربع  قدم /قطري لاير 775 إلى  575 من السوق   منهج خالية  أراضي
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 تحليل الحساسية: 
 

مع ثبات جميع المتغيرات األخرى،    ٪ 1  بنسبةأقل  ، فيما لو كان سعر القدم المربع لالستثمارات العقارية )الذي تم تقييمه باستخدام منهج السوق( أعلى/  1202ديسمبر    31كما في  
، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع/ انخفاض أرباح )خسائر( القيمة قطري  لاير  مليون  71  بمبلغأقل  أو    اعلىللسنة    ستثمارات العقاريةلكانت أرباح )خسائر( التقييم العادل لال

 العادلة لالستثمارات العقارية. 
 

 الحد األدنى لذمم اإليجار المدينة من عقود إيجار االستثمارات العقارية، كما يلي: 
 

 2021 2020 

   
 147,688,255 151,838,319 خالل سنة واحدة 

 205,496,989 274,795,422 سنوات  5من سنة واحدة إلى  

 353,185,244 426,633,741 ديسمبر 31اإلجمالي في 

 
 المبالغ المعترف بها في الربح أو الخسارة لالستثمارات العقارية هي كالتالي:

 

 2021 2020 

   
 180,504,698 250,883,342 إيرادات اإليجار 

 21,075,051 16,347,691 تولد إيرادات إيجارية مصروفات تشغيلية مباشرة من الممتلكات التي 

 ( 121,591,633)     -  القيمة العادلة المعترف بها خسارة
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 والمعدات والمنشآت الممتلكات .6
 

 
 ومبان  أراض  على  تحسينات
 مستأجرة 

 الخالطات  اتشاحن
 وآليات  منشآت   والسيارات 

  ومعدات   وتجهيزات  أثاث
 اإلجمالي  التنفيذ  قيد رأسمالية أعمال سفن مكتبية 

        

        :التكلفة

 561,665,973 7,137,279 79,032,266 53,237,600 145,466,175 117,327,586 159,465,067 2021 يناير 1 في

 21,955,575 3,683,729 1,349,486 3,176,222 4,979,948 8,542,290 223,900 إضافات 

 ( 23,214,664)  -     - ( 1,499,111) ( 16,476,469) ( 1,769,460) ( 3,469,624)  شطب / استبعاد

     - ( 3,484,303)     - 8,150 3,476,153     -     -  التنفيذ قيد الرأسمالية األعمال من محول

 ( 360,982) ( 360,982)     -     -     -     -     - أخرى  تعديالت

 560,045,902 6,975,723 80,381,752 54,922,861 137,445,807 124,100,416 156,219,343 2021 ديسمبر 31 في

        

        : المتراكم االستهالك

 286,896,059     - 9,635,728 47,747,768 100,978,000 82,053,314 46,481,249 2021 يناير 1 في

 27,242,382     - 3,850,688 3,336,800 6,819,348 7,274,137 5,961,409 للسنة محّمل

 ( 22,958,359)     -  ( 1,498,997) ( 16,419,445) ( 1,769,448) ( 3,270,469)  شطب / استبعاد

     -     -     -     -     -     -     - أخرى  تعديالت

 291,180,082     - 13,486,416 49,585,571 91,377,903 87,558,003 49,172,189 2021 ديسمبر 31 في

        

        : الدفترية القيم صافي

 268,865,820 6,975,723 66,895,336 5,337,290 46,067,904 36,542,413 107,047,154 2021 ديسمبر 31 في

 
 إيضاحات: 

 لاير قطري( في التكاليف المباشرة.  16,965,033: 2020لاير قطري )  17,509,101 ( يتم إدراج قيمة تكلفة االستهالك للسنة البالغة1)
 (. : ال شيء2020تتضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ قروض مرسملة في السنة الحالية )  ال( 2)
 ( يتم تشييد المباني على قطعة أرض تم الحصول عليها على أساس اإليجار التشغيلي على المدى الطويل.3)
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 ومبان  أراض  على  تحسينات
 مستأجرة 

 الخالطات  شاحنة 
 وآليات  منشآت والسيارات 

  ومعدات   وتجهيزات  أثاث
 اإلجمالي  التنفيذ  قيد رأسمالية أعمال سفن مكتبية 

        

        :التكلفة

 561,108,641 7,895,824 73,507,640 54,006,260 145,087,921 123,228,469 157,382,527 2020 يناير 1 في

 10,772,217 2,683,979 5,524,626 1,526,866 853,786 111,500 71,460 إضافات 

 ( 10,214,885)     -     - ( 2,295,526) ( 475,532) ( 6,012,383) ( 1,431,444)  شطب / استبعاد

     - ( 3,442,524)     -     -     -     - 3,442,524  التنفيذ قيد الرأسمالية األعمال من محول

     -     -     -     -     -     -     - أخرى  تعديالت

 561,665,973 7,137,279 79,032,266 53,237,600 145,466,175 117,327,586 159,465,067 2020 ديسمبر 31 في

        

        : المتراكم االستهالك

 268,264,281 - 7,880,212 45,423,506 93,193,867 80,305,327 41,461,369 2020 يناير 1 في

 28,738,383     - 1,755,516 4,600,714 8,269,216 7,760,369 6,352,568 للسنة محّمل

 ( 10,106,605)     -     - ( 2,295,376) ( 441,372) ( 6,012,382) ( 1,357,475)  شطب / استبعاد

     -     -     - 18,924 ( 43,711)     - 24,787 أخرى  تعديالت

 286,896,059     - 9,635,728 47,747,768 100,978,000 82,053,314 46,481,249 2020 ديسمبر 31 في

        

        : الدفترية القيم صافي

 274,769,914 7,137,279 69,396,538 5,489,832 44,488,175 35,274,272 112,983,818 2020 ديسمبر 31 في

 
 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمنشآت والمعدات - التقديرات الجوهرية 

 
نتاجية  . يتم تحديد هذا التقدير باألخذ في االعتبار االستخدام المتوقع لألصل والتقادم الفعلي أو الفني أو التجاري. تتم مراجعة األعمار اإل2-5  باإليضاح  مبينتحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية التقديرية للممتلكات والمنشآت والمعدات لغرض احتساب االستهالك كما هو  

 حدوث تغيرات على هذه التقديرات.  عدممستقبلي. في نهاية السنة، قدرت اإلدارة لمقدرة والقيم المتبقية وطرق حساب االستهالك في تاريخ كل فترة تقرير مالي مع بيان أثر أي تغييرات في التقديرات المحتسبة على أساس ا
 

لاير       1,382,860بما قيمته    رتفع: ي2020) 2,285,451قيمته  بما    نخفضلاير قطري أو ي    526,724   بما قيمته  رتفعالسنة سوف ي   ربح  فإن  األخرى،  المتغيرات  جميع  ثبات  مع  الحالي  اإلنتاجي  العمر  مقابل  ٪5  بنسبة في نهاية السنة، إذا ازداد/ انخفض العمر اإلنتاجي  
 لاير قطري(.1,496,660بما قيمته  نخفضقطري أو ي
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 البنكية واألرصدة النقد .7
 

 النقد وشبه النقد يتكون من األرصدة التالية:  لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد، فإن

 2021 2020 

   

 33,398 123,229 نقد في الصندوق 

 184,512,205 101,001,482 حسابات جارية  -نقد لدى البنوك 

 100,847,398 44,107,047 حسابات تحت الطلب  -نقد لدى البنوك 

 2,952,488 1,331,506 ودائع ثابتة قصيرة األجل 

 2,005,794 2,005,794 ودائع مقيدة تتعلق بخطابات ضمان

 290,351,283 148,569,058 نقد وأرصدة بنكية 

 ( 2,005,794) ( 2,005,794) ودائع مقيدة تتعلق بخطابات ضمان

 146,563,264 288,345,489 

 
وثالثة أشهر، اعتمادا على المتطلبات النقدية الفورية للمجموعة، وتستحق فائدة بناء على أسعار الفوائد للودائع  يتم إيداع الودائع البنكية قصيرة األجل لفترات متفاوتة ما بين يوم واحد  

 ذات العالقة قصيرة األجل.
 

 يتم االحتفاظ بالنقد لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية مرموقة كما يلي:

 2020 2021  وكالة التصنيف  التصنيف االئتماني 

     

P-1  248,638,712 143,196,927  موديز 

P-2  37,822,581 5,022,792  موديز 

 3,856,592 226,110  موديز  أخرى 

   148,445,829 290,317,885 

 

 واألخرى التجارية المدينة الذمم .8
 

 2021 2020 

   
 461,065,438 694,050,241 ذمم مدينة تجارية 

 ( 68,348,357) ( 73,147,444) المدينة التجارية ناقصا: االنخفاض في قيمة الذمم 

 620,902,797 392,717,081 

 ً  72,593,080 58,634,637 دفعات مقدمة للموردين والمبالغ المدفوعة مقدما

 7,701,993 13,183,242 الجزء المتداول  -مبالغ محتجزة مدينة 

 29,181,293 28,725,563 ذمم مدينة أخرى 

 721,446,239 502,193,447 

 
 ديسمبر كالتالي: 31إجمالي المبالغ المحتجزة المدينة كما في 

 

 2021 2020 

   
 7,701,993 13,183,242 جزء متداول 

 4,031,144 2,904,207 جزء غير متداول 

 16,087,449 11,733,137 

 
لاير قطري( انخفضت قيمتها. يوضح الجدول أدناه الحركة    68,348,357:  2020لاير قطري )  73,147,444، فإن الذمم المدينة التجارية البالغ قيمتها  2021ديسمبر    31كما في  

 على مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية على النحو التالي:
 

 2021 2020 

   
 75,636,730 68,348,357   يناير 1 في كما االفتتاحية الخسارة مخصص

 77,403 6,051,302  للسنة  االستردادات خصم بعد تكاليف

 ( 7,365,776) ( 1,252,215) مشطوبة  مبالغ

 68,348,357 73,147,444 ديسمبر 31 في

 

 .30  رقم باإليضاحيمكن االطالع على المعلومات الخاصة باالنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية 
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  العالقة ذات األطراف من المستحقة المبالغ .9
 2021 2020 

   

   الشركة األم الرئيسية 

 175,927,754 126,833,231 شركة الفيصل القابضة ذ.م.م. 

   

   منشآت خاضعة لسيطرة الشركة األم الرئيسية 

 6,809,985 6,837,579 لالستثمار السياحي ذ.م.م. شركة الريان 

 353,268     - مجموعة اإلدارة والصيانة قطر ذ.م.م. 

 882,090 882,899 شركة العربية للنقل البري ذ.م.م. ال 

 14,250 54,000 شركة الفرمان لالستثمار والتجارة الدولية ذ.م.م. 

 33,989 143,155 مدرسة جلف اإلنجليزية 

 7,684,854 15,954,404 ذ.م.م.  والمقاوالت للتجارة ديرويند شركة

 26,318,974 16,388,239 أطراف أخرى ذات عالقة 

 40,260,276 42,097,410 

   ة مشترك  مشاريع

 15,006,291 22,248,111 شركة األنابيب والصبات المتقدمة ذ.م.م. 

 3,695,476 68,306 شركة إيكو جلف ذ.م.م. 

 558,703     - . م. م.ذ القطرية القابضة للصناعات  سنيار

 18,855 66,925 فريجنز لهياكل الصلب الشرق األوسط ذ.م.م. 

 22,383,342 19,279,325 

 189,476,849 237,304,489 

 
 الشركة   عن   نيابة  الشركة  قبل  من   تمت  التي  التسوية   على   العالقة  ذات  األطراف  رصيد  يشتمل  . عند الطلب إن أرصدة األطراف ذات العالقة القائمة غير مضمونة ويتم سدادها نقًدا

 مليون لاير قطري (  184: 2020).قطري لاير مليون 95,4 بمبلغ  السنة  خالل األم

 
 فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد والدخل الشامل اآلخر الموحد: 

 

 2021 2020 

   مبيعات السلع والخدمات إلى: 

 2,471,919 3,347,479 الشركة األم الرئيسية 

 14,118,684 27,230,365 منشآت خاضعة لسيطرة الشركة األم الرئيسية 

 284,697 10,078,442 شركة زميلة 

 40,656,286 16,875,300 

   إيرادات اإليجار من:

 341,373 170,400 الشركة األم الرئيسية 

 9,001,763 18,147,064 منشآت خاضعة لسيطرة الشركة األم الرئيسية 

 18,317,464 9,343,136 

 
 إيضاحات: 

 
 يعتبر أعضاء مجلس اإلدارة أي ذمم مدينة متأخرة السداد أو منخفضة القيمة. والتتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة من خالل حساب مفتوح  (1)
 
 .26 اإليضاح فييتم اإلفصاح عن معامالت األطراف ذات العالقة األخرى  (2)
 

 المخزون  .10
 

 2021 2020 

   
 150,456,795 160,455,134 بضائع بغرض إعادة البيع 

 11,865,701 14,497,212  مواد خام وقطع غيار

 91,556 1,317,141 أعمال قيد التنفيذ

 1,531,617 1,531,613 بضائع في الطريق 

 177,801,100 163,945,669 

 ( 2,801,368) ( 2,784,240) ناقصا: تخفيض المخزون إلى صافي القيمة االستردادية 

 175,016,860 161,144,301 
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 الجدول أدناه مخصص المخزون المتقادم وبطئ الحركة على النحو التالي:يوضح 
 

 2021 2020 

   
 2,443,419 2,801,368 يناير  1في 

 1,400,430 829,843 ( 18تكاليف بعد خصم صافي عكس القيود خالل السنة )إيضاح 

 ( 1,042,481) ( 846,971) شطب خالل السنة 

 2,801,368 2,784,240 ديسمبر 31في 

 

 المال  رأس .11
 

 2021 2020 

   
   المصرح به والمصدر والمدفوع 

 6,300,000,000 6,300,000,000 لكل سهم قطري لاير 1 بواقع سهم 6,300,000,000 

 
  جميع األسهم من نفس الفئة وتحمل حقوق تصويت متساوية.

 

 الحصص غير المسيطرة  11-1
 

بالنسبة للمجموعة. إن المبالغ المفصح عنها لكل شركة تابعة هي  جوهرية  يوضح الجدول التالي ملخص المعلومات المالية للشركات التابعة التي لها حصة غير مسيطرة والتي تعتبر  
 مبالغ قبل الحذف بين شركات المجموعة. 

 

 سان للتجارة ذ.م.م. -سي بيان المركز المالي الموحد الموجز 

 2020 ديسمبر 31 2021 ديسمبر 31 

   
 59,381,545 90,539,427 موجودات متداولة 

 ( 4,613,727) ( 5,100,462) مطلوبات متداولة 

 54,767,818 85,438,965 صافي الموجودات المتداولة 

   

 69,762,894 66,897,362 موجودات غير متداولة 

 ( 137,049) ( 24,607) مطلوبات غير متداولة 

 69,625,845 66,872,755 صافي الموجودات غير المتداولة 

   

 124,393,663 152,311,720 صافي الموجودات 

   

 31,560,394 38,585,916 الحصص غير المسيطرة الفعلية المتراكمة

   

 3,992,386 4,024,489 الحصص غير المسيطرة للشركات التابعة المتبقية 

 35,552,780 42,610,405  اإلجمالي

 

 سان للتجارة ذ.م.م. -سي بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد الموجز 

 2021 2020 

   
 46,077,622 91,611,655 إيرادات 

 ( 3,755,224) 27,918,057 السنة (خسارةربح )

 - - شاملة أخرى  دخل

 ( 3,755,224) 27,918,057 الشاملالدخل  (خسارةال) الربح إجمالي

   

 ( 965,483) 7,025,521 مخصص إلى الحصص غير المسيطرة )الفعلي(  (خسارةربح )

   

 - - إلى الحصص غير المسيطرة  مدفوعة أرباح  توزيعات
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 سي سان للتجارة ذ.م.م.  الموحد  الموجز  النقدية التدفقات بيان

 2021 2020 

   
 ( 15,206,635) 5,377,590 من األنشطة التشغيلية النتجة من )المستخدمة في( التدفقات النقدية  

 ( 5,800,874) ( 1,708,055) األنشطة االستثمارية  المستخدمة فيالتدفقات النقدية  

 ( 21,007,509) 3,669,535 في النقد وشبه النقد  (االنخفاض) الزيادة صافي

 

     القانوني االحتياطي .12
 

  من  ٪10  نسبة  يعادل  مبلغ   تحويل  ينبغي  األم،  للشركة  األساسي  والنظام  2021  لسنة  8  رقم  بالقانون  المعدلة  بصيغته  ،2015  لسنة  11  رقم   القطري  التجاريةوفقاً لقانون الشركات  
مال الشركة المدفوع. وال يتم توزيع االحتياطي القانوني إال في الظروف المحددة وفقا   رأس  من  ٪50  نسبته  ما  االحتياطي  هذا  يبلغ  حتى  القانوني  االحتياطي  إلى  السنة  ربح  صافي

  للقانون الموضح أعاله والنظام األساسي للشركة األم.
 

  القروض   .13
 

 2020 2021 فترة االستحقاق   إيضاحات      

     
 305,819,419 238,960,081 2023نوفمبر  ( 1) 1قرض 

 97,039,348 48,459,851 2022ديسمبر  ( 2) 2قرض 

 667,823 196,418 2022مايو  ( 3) 3قرض 

 184,980,051 159,870,488 2025نوفمبر  ( 4) 4قرض 

 - 36,354,963 2022 يونيو ( 5) 5 قرض

   483,841,801 588,506,641 

 ( 5,093,469) ( 3,672,193)   ناقصاً: تكلفة التمويل المؤجلة

   480,169,608 583,413,172 

 
 تم عرضها في بيان المركز المالي الموحد كالتالي: 

 

 2021 2020 

   
 139,474,580 194,231,732 جزء متداول 

 443,938,592 285,937,876 جزء غير متداول 

 480,169,608 583,413,172 

 
 الحركات في تكاليف التمويل على النحو التالي: تتكون تكاليف التمويل المؤجلة من رسوم الترتيب. كانت 

 

 2021 2020 

   
 4,264,527 5,093,469  يناير 1في 

 2,016,227     - معترف بها خالل السنة 

 ( 1,187,285) ( 1,421,276) ( 22تكاليف مطفأة خالل السنة )إيضاح 

 5,093,469 3,672,193 ديسمبر 31في 
 

 إيضاحات: 
قسطاً ربع سنوي اعتباراً   18لتمويل متطلبات رأس المال العامل واستثمارات المجموعة. ويستحق سداد القرض على    2018ديسمبر    11قرضاً تم سحبه في    1يمثل القرض    (1)

  . ويحمل هذا القرض فوائد بمعدالت األسواق التجارية.2019من أغسطس 
 
ديسمبر    24قسطا ربع سنوي اعتبارا من    17لتمويل إعادة إعمار وتجديد مول سيتي سنتر. ويستحق سداد القرض على    2018يناير    10قرضاً تم سحبه في    2يمثل القرض    (2)

  . ويحمل هذا القرض فوائد بمعدالت األسواق التجارية.2018
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لاير قطري في األشهر التالية.    39,284و   2017يونيو    1لاير قطري في الشهر األول اعتبارا من    46,355قسطا شهريا بقيمة    51واآلالت. يستحق سداد القرض على    المنشاتو، لتمويل شراء المركبات  2016يوليو    12قرضاً تم الحصول عليه في    3يمثل القرض    (3)
 ألسواق التجارية.ويحمل هذا القرض فوائد بمعدالت ا

 
ً  4يمثل القرض  (4)   . ويحمل هذا القرض فوائد بمعدالت األسواق التجارية.2021 مارس 31 من عتباراا شهريا اقسط 57يستحق سداد القرض على . المجموعة واستثمارات العامل المال رأس متطلبات  لتمويل، 2020 ديسمبر 10عليه في  الحصول تم قرضا
 
 .للشركة العادية األعمال سياق في االستيراد متطلبات وتسهيل اتالضمان إصدار يغطي  والذي ،  2021 أبريل 11 في 5 القرض على الحصول تم  (5)
 

 . 2020و  2021التزمت المجموعة بالتعهدات المالية لتسهيالت القروض خالل فترتي التقرير 
 

 تسوية صافي الدين 
 

 نقد/ سحب على المكشوف  

  

 اإلجمالي 
مستحق خالل سنة واحدة  

 مطلوبات اإليجار   القروض 
 مستحق بعد سنة  واحدة 

 مطلوبات اإليجار  القروض 

       
 (342,217,186) (31,194,380) (443,938,592) (15,955,123) (139,474,580) 288,345,489 2021 يناير 1 في كما الدين صافي

 (6,007,354) (2,213,751)    - (3,793,603)    -    - اإليجار  عقود وشطب حيازة  في الحركة صافي

 للتقارير الدولي  المعيار تطبيق عند الفوائد لمصروفات نقدية غير حركات
 16 رقم  المالية

-    

- (2,505,363   ) - -    (2,505,363) 
 (56,495,958) - -    - (56,495,958)    - جديد قرض سحب

 33,537,204 12,612,133 158,000,716 2,967,774 1,738,806 (141,782,225) نقدية  تدفقات

 (373,688,657) (20,795,998) (285,937,876) (19,286,315) (194,231,732) 146,563,264 ( 2-30 إيضاح) 2021 ديسمبر 31 في كما  الدين صافي

       
 ( 85,255,975) ( 68,676,670) ( 400,203,929) ( 16,359,141) ( 114,719,958) 514,703,723 2020 يناير 1 في كما الدين صافي

 25,901,863 37,482,290 - ( 11,580,427) - - اإليجار  عقود وشطب حيازة  في الحركة صافي

 للتقارير الدولي  المعيار تطبيق عند الفوائد لمصروفات نقدية غير حركات
 (7,702,416) - - (7,702,416) - - 16 رقم  المالية

 ( 182,975,000) - ( 158,337,499) - ( 24,637,501) - جديد قرض سحب

 ( 92,185,658) - 114,602,836 19,686,861 (117,121) ( 226,358,234) نقدية  تدفقات

 ( 342,217,186) ( 31,194,380) ( 443,938,592) ( 15,955,123) ( 139,474,580) 288,345,489 ( 2-30 إيضاح) 2020 ديسمبر 31 في كما  الدين صافي
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   للموظفين الخدمة نهاية مكافآت .14
 
 

 يوضح الجدول التالي الحركة في المخصص المسجل في بيان المركز المالي الموحد:
 2021 2020 

   
 26,093,077 26,057,048  يناير 1في 

 3,326,429 4,349,666 ( 21مخصص مكون خالل السنة )إيضاح 

 ( 3,362,458) ( 3,867,117) مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة خالل السنة 

 26,057,048 26,539,597  ديسمبر 31في 

 
 والمستحقات الدائنة  الذمم  .15

 
 

 2021 2020 

   
 196,831,557 262,275,924 ذمم دائنة تجارية 

 48,929,273 56,492,732 دفعات مقدمة من العمالء والمستأجرين 

 53,558,611 41,518,684  مستحقات

 64,068,456 76,136,998  ذمم دائنة أخرى

 436,424,338 363,387,897 

 

 العالقة ذات لألطراف المستحقة المبالغ  .16
 

 2021 2020 

   

   الرئيسية  األم الشركة لسيطرة خاضعة منشآت

 1,494,790 661,356 والتكييف  للتبريد جتكو -  م.م.ذ جتكو شركة

 943,761 706,442 . م.م.ذ العقاري لالستثمار الجازي شركة

 1,061,540 784,713 . م.م.ذ المتكاملة المعلومات أنظمة

 7,145,966 316,323 . م .م.ذ القابضة الصواري شركة

 3,525,440 8,387,952 عالقة  ذات  أخرى أطراف

 10,856,786 14,171,497 

   مشروع مشترك 

 - 86,329,083 . م .م.ذ  القابضة قطر للصناعات سنيار شركة

 16,569,487 14,161,714 أعمال إي سي إي ذ.م.م. 

 100,490,797 16,569,487 

   

 111,347,583 30,740,984 
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 الجدول التالي المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة: يوضح 

 2021 2020 

   
   :من والخدمات البضائع شراء

   
 3,296,105 179,652,023 مشترك  مشروع
 16,641,748 39,883,100 الرئيسية  األم الشركة لسيطرة خاضعة منشآت

 219,535,123 19,937,853 

   اإليجارات:مصروفات 

 4,737,355 2,981,591 الشركة األم الرئيسية 

 9,444,739 15,971,400 منشآت خاضعة لسيطرة الشركة األم الرئيسية 

 18,952,991 14,182,094 

   الشركات إدارة رسوم

 8,100,000 11,230,000 الشركة األم الرئيسية 

   

   والمعدات  المنشات الممتلكات شراء

 14,500 2,373,319 خاضعة لسيطرة الشركة األم الرئيسية منشآت 

   

    الفوائد إيرادات

 - 3,921,376 شركات خاضعه لسيطرة الشركه االم القابضه 

 - 109,676 مشروع مشترك 

 4,031,052 - 

   رسوم إدارة المشغل 

 8,802,219 11,075,443 مشروع مشترك 

 إيضاح:
 المشتركة عمليات مول سيتي سنتر. يدير أحد المشاريع 

 26 اإليضاح فييتم اإلفصاح عن معامالت األطراف ذات العالقة األخرى 
 

 إيرادات .17
 
   بيع  

 البضائع 
 إيرادات

  الخدمات 
  ورسوم والحوافز لعمولة
 الوكالة 

 إيرادات
 اإلجمالي   اإليجارات 

2021 :      

 1,243,227,732     - 56,038,382 22,316,829 1,164,872,521 في نقطة زمنية معينة 

 50,832,497     -     - 50,832,497     - بمرور الوقت  

 300,036,615 300,036,615     -     -     - إيرادات اإليجار 

 1,594,096,844 300,036,615 56,038,382 73,149,326 1,164,872,521  اإلجمالي

2020 :      

 1,074,704,212 - 58,132,493 13,249,818 1,003,321,901 معينة في نقطة زمنية 

 37,623,606 - - 37,623,606 - بمرور الوقت  

 194,513,070 194,513,070 - - - إيرادات اإليجار 

 1,306,840,888 194,513,070 58,132,493 50,873,424 1,003,321,901  اإلجمالي

 

 المباشرة  التكاليف  .18
 

 2021 2020 

   
 830,103,965 1,005,999,670  تكلفة المخزون المعترف بها كمصروف

 35,709,850 44,416,465 ( 21رواتب وأجور مباشرة )إيضاح 

 16,965,033 17,509,101 ( 6استهالك )إيضاح 

 21,284,170 24,571,553 رسوم إدارة المشغل 

 21,075,051 16,347,691 مصروفات التشغيل للممتلكات العقارية 

 1,400,430 829,843 ( 10مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة )إيضاح 

 221,652 298,074 إطفاء حق االنتفاع 

 39,106,966 58,603,125 مصروفات تشغيلية أخرى 

 1,168,575,522 965,867,117 
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  األخرى اإليرادات .19
 

 2021 2020 

   
 ( 2,613,686) ( 3,598,431) من صرف العمالت األجنبية  خسارة

 499,996 ( 617,287) من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات  ربح (خسارة )

 15,817,548 11,822,438 إيرادات متنوعة 

 7,606,720 13,703,858 
 

    واإلدارية العمومية المصروفات .20
 

 2021 2020 

   
 58,056,173 61,774,188 ( 21اإلدارة والموظفين )إيضاح تعويضات 

 19,267,123 12,828,819 إطفاء حق االنتفاع 

 8,100,000 11,820,000 الشركات إدارة رسوم

 11,773,351 9,733,282 استهالك

 9,445,154 8,178,132 تبرعات

 9,359,134 7,365,933 المهنية  والرسوم التأمين

 2,542,200 2,357,999 وصيانةإصالحات 

 2,831,030 2,201,763 إيجارات )إيجارات غير مرسملة( 

 1,071,218 1,827,332 رسوم بنكية 

 1,515,068 1,467,920 تكاليف االتصاالت 

 1,243,429 1,033,077 بريد وطباعة وقرطاسية 

 145,320 178,801 تدريب وتطوير األعمال 

 7,773,865 7,992,540 مصروفات متنوعة 

 128,759,786 133,123,065 
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 الموظفين  تكاليف .21
 

 2021 2020 

   
 89,839,139 101,277,016 رواتب وأجور 

 3,326,429 4,349,666 ( 14مكافآت نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح 

 600,455 563,971 منافع الموظفين األخرى 

 106,190,653 93,766,023 

 
 ويتم عرض توزيع تكاليف الموظفين كالتالي:

 2021 2020 

   
 35,709,850 44,416,465 ( 18تكاليف مباشرة )إيضاح 

 58,056,173 61,774,188 ( 20مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح 

 106,190,653 93,766,023 

 

 التمويل تكاليف .22
 

 2021 2020 

   
 15,742,592 18,630,952  مصروفات فوائد

 7,702,416 2,505,363 مصروف فوائد على اإليجارات 

 1,187,285 1,421,276 ( 13إطفاء تكاليف التمويل المؤجلة )إيضاح  

 22,557,591 24,632,293 

 

  والمخففة األساسية السهم ربحية .23
 

 األرباح للسنة والعائدة لحملة حقوق الملكية بالشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستحقة خالل السنة.يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخففة بقسمة 
 

 2021 2020 

   
 123,292,937 304,927,871 السنة العائد لحملة حقوق الملكية بالشركة األم )لاير قطري(  ربح

 6,300,000,000 6,300,000,000  المستحقة خالل السنةالمتوسط المرجح لعدد األسهم 

 0.02 0.05 السهم األساسية والمخففة )لاير قطري(   ربحية

 

  االرتباطات  .24
 

 2021 2020 

   
  المصروفات الرأسمالية التقديرية التي تم الموافقة والتعاقد عليها في

   نهاية السنة لكن لم يرصد مخصص لها:  
 12,776,160 13,030,068 استثمارات عقارية 

 99,322     - ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 13,030,068 12,875,482 

 

 المحتملة المطلوبات .25
 

 . جوهريةيتوقع أن ينشأ عنها أي مطلوبات   الكان لدى المجموعة المطلوبات المحتملة التالية التي 
 

 2021 2020 

   
 145,147,702 147,579,194 خطابات ضمان

 22,424,562 17,781,283 خطابات اعتماد

 
 إيضاحات: 

 
األعمال االعتيادية    تشتمل خطابات الضمان على ضمان حسن التنفيذ والضمان االبتدائي وضمانات السداد المقدمة للموردين والمقاولين من قبل المجموعة في سياق (1)

 والتي تستحق خالل اثني عشر شهرا من تاريخ التقرير.   
عن طريق إيداع الوثائق لدى البنك لشراء السلع التجارية من الموردين األجانب، والتي سوف تستحق في غضون ثالثة إلى ستة أشهر من    يتم تقديم خطابات االعتماد (2)

تاريخ المعاملة.
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  العالقة ذات األطراف إفصاحات .26
 

  عالقة ذات أطراف مع المعامالت (أ
 

مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة العليا للمجموعة والمنشآت التي تخضع للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو التي تخضع لنفوذ تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء 
 هؤالء األطراف بشكل جوهري. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.

 

 العالقة  ذات األطراف أرصدة (ب 
 

  ومعامالت ال تحمل فوائد   فوائد  من معامالت تحمل  هذه األرصدة  تتكونعلى التوالي.    16و   9  باإليضاحينلمستحقة من/ إلى األطراف ذات العالقة  ا  األرصدةتم اإلفصاح عن  
 وتستحق السداد على أساس تواريخ متفق عليها بشكل مشترك، وذلك عادة خالل سنة واحدة.

 
هذا التقييم في كل سنة مالية من خالل فحص لم تسجل المجموعة انخفاضا في قيمة الذمم المدينة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة في أي من السنتين. يتم إجراء 

  الي ألي طرف ذي عالقة والسوق التي يعمل فيها هذا الطرف.المركز الم
 

 العليا اإلدارة موظفي مكافآت ( ج
 

 يوضح الجدول التالي مكافآت موظفي اإلدارة العليا خالل السنة: 
 

 2021 2020 

   
 2,433,723 2,954,895 منافع قصيرة األجل 

 100,000 151,489 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 3,106,384 2,533,723 

 

 اإلدارة  مجلس أعضاء  مكافآت  ( د
 
 (.: ال شيء2020) 2021يتم اقتراح أي مكافآت لمجلس اإلدارة لسنة  لم
 

  األرباح توزيعات .27
 

  0.04)   مليون لاير قطري   252  من رأس المال وبقيمة  ٪4توزيعات أرباح نقدية بنسبة    2021 مارس  31-اعتمد مساهمو الشركة خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في  
  لاير قطري للسهم(. 0.04 -مليون لاير قطري  252: 2020) 2020( من ربح  لاير قطري للسهم

 
  في   الرسمية  للموافقة  تقديمها  سيتم  والتي  ،2021  لعام(  للسهم  قطري  لاير  0.05)  قطري  لاير  مليون  315  بقيمة  المال  رأس  من  ٪ 5  بنسبة  نقدية  أرباح  توزيع  اإلدارة  مجلس  اقترح

 .السنوي العمومية الجمعية اجتماع
 

  والرياضي االجتماعي للصندوق مساهمةال .28
 

من صافي األرباح الموحدة العائدة لحملة حقوق الملكية    ٪2.5ألف لاير قطري( بما يمثل نسبة     3,082,323:  2020لاير قطري )    7,623,197خصصت المجموعة خالل السنة  
  8,056,674:  2020)  العام  خالل  والرياضي  االجتماعي  الصندوق  قطري إلى  لاير  3,082,323  المجموعة  دفعت  في الشركة األم للسنة كمساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي.

 (. لاير قطري
 

 القطاع  عن معلومات .29
 

، كما هو موضح أدناه، وهي األقسام االستراتيجية للمجموعة قطاعات  أربعة  المجموعة ولدي  اس طبيعة أنشطتهاألغراض إدارية تم تنظيم المجموعة في وحدات تجارية على أس
 والمركز الرئيسي كالتالي: 

 
 : العقارات

 
 ويشمل هذا القطاع تأجير مرافق بمجمعات منافذ البيع بالتجزئة واالستثمارات العقارية وشركات تأجير العقارات. 
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 التجارة والتوزيع: 

 
 االستهالكية والمعدات المنزلية والمعدات الطبية واإلطارات ومواد التشحيم والطباعة الصناعية. ويمثل القطاع توزيع بالجملة و / أو التجزئة للمواد الصيدالنية والمواد 

 
 : التحويلية الصناعات

 
تعلقة باالستثمار الصناعي ة وتقديم الخدمات الميشمل القطاع تصنيع وتوزيع الجملة و / أو البيع بالتجزئة للكابالت واألدوات الكهربائية والحصباء والخرسانة الجاهزة والكتل األسمنتي

 وإصالح وبناء محطات توليد الطاقة وإدارة المنشآت الصناعية. 
 

 الخدمات المدارة: 
 

 ويشمل هذا القطاع توفير الخدمات والتنظيف وخدمات الترفيه والتسلية وخدمات مركز االتصال والعمل كوكيل سفريات. 
 

 الشركة األم: 
 

 والشركات التابعة للمجموعة.تقديم الخدمات المؤسسية للفروع 
 

ارة الداخلية بشكل منتظم. يقوم العضو المنتدب  وبالنسبة لكل قسم من األقسام االستراتيجية، يقوم العضو المنتدب بالمجموعة )متخذ القرارات التشغيلية الرئيسية( بمراجعة تقارير اإلد
منفصلة لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم أداء القطاع بناء على المركز المالي  لدى المجموعة بمراقبة نتائج التشغيل لوحداتها التجارية بصورة  

 . المبالغ المتفق عليها بين االطراف واألرباح أو الخسائر التشغيلية لهذه القطاعات. يتم تحديد األسعار المحايدة بين القطاعات التشغيلية على أساس
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 التشغيلية: القطاعات 29-1
 

 يتم عرض القطاع التشغيلي، بعد استبعاد معامالت ما بين الشركات، على النحو التالي:

 اإلجمالي  استبعادات الشركة األم  خدمات مدارة  تحويلية صناعات تجارة وتوزيع  عقارات 

        2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

        إيرادات 

 1,594,096,844     -     - 60,031,000 405,620,586 871,144,178 257,301,080 أطراف خارجية  -

     - ( 46,479,444)    - 7,700,025 26,118,857 7,388,364 5,272,198 ( 1ما بين القطاعات ) -

 262,573,278 878,532,542 431,739,443 67,731,025 -    (46,479,444 ) 1,594,096,844 

 1,243,227,732 ( 34,346,023)    - 10,626,894 377,313,972 877,942,954 11,689,935 في نقطة زمنية معينة  -
 50,832,497 ( 6,861,223)    - 57,104,132     - 589,588     - بمرور الوقت  -

 11,689,935 878,532,542 377,313,972 67,731,026 -    (41,207,246 ) 1,294,060,229 

 300,036,615 ( 5,272,198)    -     - 54,425,471     - 250,883,342  إيرادات اإليجارات

 289,737,195     - (   38,909,493) 4,949,728 24,614,110 106,903,703 192,179,147 نتائج التشغيل 

بطريقة السنة قبل حصة نتائج الشركات المستثمر فيها  ربح
 271,492,387     - ( 53,357,339) 3,152,822 24,402,716 105,031,348 192,262,840 حقوق الملكية 

 40,493,109     - - 2,927,225 32,220,727     - 5,345,157 حصة نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 

 311,985,496     - ( 53,357,339) 6,080,047 56,623,443 105,031,348 197,607,997 للسنة  الربح

 27,242,383     - 35,179 2,034,167 17,154,314 1,485,336 6,533,387 االستهالك
        

        2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

        إيرادات 

 1,306,840,886 - - 40,859,947 180,461,209 899,447,970 186,071,760 أطراف خارجية  -

 - ( 39,573,701) - 5,863,167 22,192,681 8,406,702 3,111,151 ( 1ما بين القطاعات ) -

 189,182,911 907,854,672 202,653,890 46,723,114 - (39,573,701 ) 1,306,840,886 

 1,074,704,212 ( 31,155,654) -   4,571,605 185,534,368 907,075,680 8,678,213 في نقطة زمنية معينة  -

 37,623,605 ( 5,306,896) - 42,151,509 - 778,992 - بمرور الوقت  -

 8,678,213 907,854,672 185,534,368 46,723,114 - (36,462,550 ) 1,112,327,817 

 194,513,069 ( 3,111,151) - - 17,119,522 - 180,504,698  إيرادات اإليجارات

 93,533,917 - ( 34,108,660) ( 2,693,840) ( 6,485,133) 121,836,810 14,984,740 التشغيل نتائج 

السنة قبل حصة نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة  ربح
 71,287,564 - ( 48,533,128) ( 4,484,045) ( 11,435,610) 120,629,094 15,111,253 حقوق الملكية 

 50,427,493 - - 2,789,570 43,854,801 - 3,783,122 المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية حصة نتائج الشركات 

 121,715,057 - ( 48,533,128) ( 1,694,475) 32,419,191 120,629,094 18,894,375 للسنة  الربح

 28,738,383 - 44,836 3,803,942 15,185,963 1,790,848 7,912,794 االستهالك

 
 إيضاح:

  يتم حذف اإليرادات فيما بين القطاعات عند التوحيد.( 1) 
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 والمطلوبات: الموجودات 29-2
 

 
 اإلجمالي  (1استبعادات ) الشركة األم  خدمات مدارة  صناعات تحويلية تجارة وتوزيع  عقارات 

        2021 ديسمبر 31 في

 1,234,916,603 ( 118,432,563) 183,578,229 82,595,289 336,082,123 660,886,978 90,206,547 متداولة  موجودات

 7,759,419,927 ( 47,286,945) 310,556,932 39,589,123 163,174,345 26,439,779 7,266,946,693 متداولة  غير موجودات

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

 761,289,968 ( 117,506,506) 206,083,403 38,061,623 241,559,825 263,450,207 129,641,416 متداولة  مطلوبات

 333,273,471 ( 40,299,772) 310,296,108 36,097,905 8,151,827 17,457,593 1,569,810  متداولة غير مطلوبات

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

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

        

        2020 ديسمبر 31 في

 ( 110,799,437) 327,967,331 76,666,713 198,782,874 546,612,298 151,763,741 متداولة  موجودات
 

1,190,993,520 

 7,707,165,876 ( 46,616,449) 289,534,502 41,097,413 171,954,488 32,011,988 7,219,183,934 متداولة  غير موجودات

 617,501,833 117,764,126 370,737,362 578,624,286 7,370,947,675 الموجودات  إجمالي
 

(157,415,886 ) 8,898,159,396 

 549,558,584 ( 118,365,261) 198,890,922 29,076,549 127,803,243 180,863,491 131,289,640 متداولة  مطلوبات

 501,190,020 ( 37,620,776) 418,963,136 36,525,115 8,946,612 24,195,053 50,180,880  متداولة غير مطلوبات

 1,050,748,604 ( 155,986,037) 617,854,058 65,601,664 136,749,855 205,058,544 181,470,520 المطلوبات  إجمالي

 42,592,679 - 19,766 707,634 6,277,687 2,661,283 32,926,309 ( 2) رأسمالية  نفقات

 
 : إيضاحات

 
 . التوحيد  عند  القطاعات  بين  فيما اإليرادات حذف يتم( 1)
 
 .العقارية واالستثمارات والمعدات والمنشآت الممتلكات على اإلضافات من الرأسمالية النفقات تتكون (2)
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 المالية المخاطر إدارة 30
 

 المالية المخاطر عوامل 30-1
 

التجارية.  ذات عالقة والذمم الدائنة  تشتمل المطلوبات المالية األساسية للمجموعة على ديون محملة بالفائدة والقروض والسحب البنكي على المكشوف والمبالغ المستحقة ألطراف  
ية مثل الذمم المدينة التجارية الغرض األساسي لهذه المطلوبات المالية هو الحصول على المزيد من التمويل لعمليات المجموعة. لدى المجموعة العديد من الموجودات المال

  .واألخرى والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة واألرصدة البنكية والتي تنشأ مباشرة من عملياتها
 

اجعة واالتفاق على السياسات إن المخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية للمجموعة هي مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. ويقوم مجلس اإلدارة بمر
 الخاصة بإدارة كل هذه المخاطر والتي نوجزها أدناه.

 

 السوق  مخاطر )أ(
 

التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة التي يكون لها تأثير مستقبلي على أرباح حقوق الملكية مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة ب
مقبولة مع تعظيم  مؤشرات اللدى المجموعة أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية. والهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن ال

  العائد.
 
 مخاطر أسعار الفائدة  (1)

 

ض والسحب البنكي على المكشوف.  تشتمل الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة المعرضة لمخاطر أسعار الفائدة على الودائع لدى البنوك والديون المحملة بفائدة والقرو
 لألدوات المالية للمجموعة المحملة بالفائدة على النحو التالي: في تاريخ التقرير، كانت تفاصيل سعر الفائدة 

 

 2021 2020 

   
   أدوات بأسعار فائدة ثابتة: 

 2,952,488 1,331,506 موجودات مالية
 ( 667,824) ( 196,418) مطلوبات مالية

 1,135,088 2,284,664 

   
   أدوات بأسعار فائدة متغيرة:

 - - موجودات مالية

   (582,745,348) ( 479,973,190)  مطلوبات مالية

 
  عار فائدة متغيرة.إن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة بالسوق يتعلق أساساً بالموجودات والمطلوبات المالية لدى المجموعة التي تحمل أس

 
مع بقاء جميع    نقطة أساس  25قدار  يوضح الجدول التالي حساسية بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد للتغيرات المحتملة في أسعار الفائدة بشكل معقول بم

غيرات المفترضة في أسعار الفائدة لسنة واحدة، على أساس األسعار  المتغيرات األخرى ثابتة. تتمثل حساسية بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد في تأثير الت 
 ديسمبر. ومن المتوقع أن يكون تأثير االنخفاض في أسعار الفائدة مساوياً ومعاكسا لتأثير الزيادة المعروضة. 31المتغيرة للموجودات والمطلوبات المالية المحتفظ بها في 

 

 التأثير على األرباح  التغيرات في نقاط األساس  

   
2021   

 ( 979,435) نقطه اساس  25+ أدوات بأسعار فائدة متغيرة
   

2020   
 ( 846,282) نقطة أساس  25+ أدوات بأسعار فائدة متغيرة

 
 مخاطر صرف العمالت األجنبية  (2)
 

 التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلبات قيمة األدوات المالية نتيجة 
 

  واليورو،   اإلسترليني  والجنيه  اإلماراتي  والدرهم  األمريكي  بالدوالر  أساسي  وبشكل  األجنبية  بالعمالت  المستحقة  المبالغ  على  المستحقة  والمصروفات  التجارية  الدائنة  الذمم  تشتمل
 لاير  443,618,227  المجموعة  تمتلك  القروض،  إجمالي  أصل  ومن.  اإلسترليني  والجنيه  باليورو  الدائنة  األرصدة  على  رئيسي  بشكل  العملة  لمخاطر  المجموعة  وتتعرض

  من   قطري   لاير   582,745,349:  2020  ديسمبر)  2021  ديسمبر   31  في  كما  أمريكي  دوالر  121,444,118  يعادل   بما  األمريكي  بالدوالر  المقومة  القروض  من  قطري
 (.أمريكي دوالر   159,656,260 بقيمة قروض

 
الدوالر األمر  ال مقابل  اإلماراتي مربوطين  والدرهم  القطري  األجنبية. ونظرا ألن سعر اللاير  العملة  لمخاطر  لتعرضها  بالتحوط  الشركة  بالدوالر تقوم  فإن األرصدة  يكي، 

 تمثل مخاطر جوهرية للعملة على المجموعة.   الاألمريكي والدرهم اإلماراتي 
 

طفيفا حيث أن المطلوبات المالية بالعملة األجنبية المقومة باليورو والجنيه   2020و  2021ديسمبر    31وترى اإلدارة أن تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية كما في  
تمثل خطرا جوهريا. ال%( من إجمالي المطلوبات. وبالتالي فهي   0.01: 2020) %0,01 تمثل اإلسترليني 
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 االئتمان مخاطر )ب(
 

مقدرة أحد أطراف األداة المالية على سداد التزاماته مما يتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسائر مالية. يتم تسجيل تعرض المجموعة لمخاطر   عدمتتمثل مخاطر االئتمان في  
ف ذات عالقة وذمم مدينة أخرى ونقد ن أطرااالئتمان بالقيمة الدفترية لموجوداتها المالية والتي تتكون أساساً من ذمم مدينة تجارية ومبالغ محتجزة مدينة قائمة ومبالغ مستحقة م 

 . بإستثناء النقد في الصندوق وشبه النقد 
 
 إدارة المخاطر  (1)
 

لى آجال ائتمانية إلجراءات تقوم المجموعة ببيع منتجاتها وتقديم الخدمات لمختلف األطراف. إن سياسة المجموعة هي أن يخضع جميع العمالء الذين يرغبون في الحصول ع
كن للعمالء الذين ال  ني لضمان الجدارة االئتمانية. يتم تحليل كل عميل جديد كل على حدة للتحري عن الجدارة االئتمانية قبل تسليم المنتجات أو الخدمات. يمالتحقق االئتما

 يستوفون الجدارة االئتمانية أن يتعاملوا مع المجموعة فقط على أساس المبالغ المدفوعة مقدما.
 

اء لكل عميل  رات في الغالب مقدما أو التعاقد بشيكات مؤجلة الدفع. باإلضافة إلى ذلك، يتم مراقبة األرصدة المدينة بشكل مستمر ويتم وضع حدود الشريتم استالم إيجار العقا 
المدينة بقيم الذمم  بناء على مستوى المعامالت السابقة والتسوية. إن  لاير   31,693,617:  2020قطري )  لاير  24,558,848  ةائتمان، والتي يتم مراجعتها بشكل منتظم 

بقيمة  المستأجرين  قيمتها   تقاربلاير قطري(. و   45,553,218:  2020لاير قطري )  45,456,010  قطري( مضمونة من خالل ودائع  المستأجرين  لودائع  العادلة  القيمة 
 الدفترية. 

 
 المخصص الوارد في تاريخ التقرير، كما يلي: كان الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر الذمم المدينة التجارية، بعد خصم 

 

إجمالي الذمم المدينة  قطاع األعمال: 
 التجارية 

 مخصص 
 الخسارة

صافي الذمم  
 المدينة التجارية 

2021 :    

 20,215,439 ( 4,542,525) 24,757,964  عقارات

 394,106,853 ( 20,342,455) 414,449,308  تجارة وتوزيع

 182,307,834 ( 47,010,824) 229,318,658 تحويلية  صناعات

 24,272,675 ( 1,251,636) 25,524,311 خدمات مدارة

 620,902,801 ( 73,147,440) 694,050,241 صافي الذمم المدينة التجارية 

 

 المدينة الذمم إجمالي قطاع األعمال: 
 التجارية 

  مخصص
 الخسارة

 الذمم صافي
 التجارية  المدينة

2020 :    

 29,426,271 ( 2,468,378) 31,894,649 عقارات 

 273,153,935 ( 19,342,735) 292,496,670  تجارة وتوزيع

 76,222,798 ( 45,155,454) 121,378,252 تحويلية  صناعات

 13,914,077 ( 1,381,790) 15,295,867 خدمات مدارة

 392,717,081 ( 68,348,357) 461,065,438 صافي الذمم المدينة التجارية 
 

المقابل بالحد األقصى للتعرض    فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة من الموجودات المالية األخرى للمجموعة، فإن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ينشأ من تعثر الطرف
 للمخاطر مساويا للقيمة الدفترية لهذه األدوات كالتالي:

 

 2021 2020 

   
 290,317,885 148,445,829  أرصدة بنكية

 237,304,489 189,476,849 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

 40,914,430 44,813,012 مبالغ محتجزة وذمم مدينة أخرى 

 568,536,804 382,735,690 موجودات مالية أخرى

 961,253,885 1,003,638,491 إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان 

 
رموقة وتقديم الخدمات فقط لألطراف تقوم المجموعة بتقليل التعرض لمخاطر االئتمان الناشئة عن الموجودات المالية األخرى من خالل االحتفاظ بالحسابات البنكية لدى بنوك م

 ذات العالقة الذين يتمتعون بجدارة ائتمانية. 
 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية    (2)

 :9لدى المجموعة الموجودات المالية التالية الخاضعة لنموذج خسارة االئتمان المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 ذمم مدينة تجارية ومبالغ محتجزة مدينة •
 ذمم مدينة أخرى  •
 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة      •
 نقد لدى البنوك  •
 

 لم، إال أن الخسارة المحددة لالنخفاض في القيمة  9على الرغم من أن النقد وشبه النقد يخضع أيضاً لمتطلبات االنخفاض في القيمة الواردة بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
 . جوهريةتكن 
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 المحتجزة المدينة  الذمم المدينة التجارية والمبالغ

 
والتي تستخدم مخصص الخسارة المتوقعة لجميع الذمم المدينة    9تقوم المجموعة بتطبيق المنهج المبسط لقياس خسائر االئتمان المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 التجارية والمبالغ المحتجزة المدينة على مدار عمر الدين. 
 

ي السداد. تتعلق المبالغ  ان المتوقعة، تم تجميع الذمم المدينة التجارية والمبالغ المحتجزة المدينة بناًء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وأيام التأخر فلقياس خسائر االئتم
بشكل رئيسي نفس خصائص المخاطر الخاصة بالذمم    المحتجزة المدينة بأعمال صدرت فواتير عنها، وكان يحتجزها العميل إلى أن انتهت فترة المسؤولية عن العيوب، ولديها

عقوال لمعدالت الخسارة لموجودات العقود المدينة التجارية لنفس أنواع العقود. وعليه خلصت المجموعة إلى أن معدالت الخسارة المتوقعة للمبالغ المحتجزة المدينة تمثل تقريبا م
 يوماً.  90للوقت الذي يكون فيه األصل المالي متأخراً لت   يحدث في وقت الحق ال مع افتراض أن التخلف عن السداد 

  
 وعلى هذا األساس تم تحديد مخصص الخسارة لكل من الذمم المدينة التجارية كما يلي:

 

 2021 ديسمبر 31

معدل الخسارة  
 المتوقعة 

إجمالي القيمة  
 مخصص الخسارة الدفترية 

    
 15,269,259 596,122,165 %2.56 متداولة

ً   90 من ألكثر  السداد في تأخر ً   180 من وأقل يوما  3,524,653 17,965,024 % 19.62 يوما
ً   180 من ألكثر  السداد في تأخر ً  270 من  وأقل يوما  4,063,307 21,627,317 % 18.79 يوما
ً   270 من ألكثر  السداد في تأخر ً  360 من  وأقل يوما  811,735 872,637 % 93.02 يوما
ً   360 من ألكثر  السداد في تأخر  49,478,490 57,463,098 % 86.10 يوما

 73,147,444 694,050,241  اإلجمالي 

 2020 ديسمبر 31

  الخسارة معدل
 المتوقعة 

 القيمة إجمالي
 الخسارة  مخصص الدفترية 

    
 10,814,674 360,328,170 ٪ 3.00 متداولة

ً   90 من ألكثر  السداد في تأخر ً   180 من وأقل يوما  3,350,662 16,105,546 ٪ 20.80 يوما
ً   180 من ألكثر  السداد في تأخر ً  270 من  وأقل يوما  3,647,350 25,251,518 ٪ 14.44 يوما
ً   270 من ألكثر  السداد في تأخر ً  360 من  وأقل يوما  2,160,028 2,867,455 ٪ 75.33 يوما
ً   360 من ألكثر  السداد في تأخر  48,375,643 56,512,749 ٪ 85.60 يوما

 68,348,357    461,065,438  اإلجمالي 
 

  المدينة   الذمم  شطب  يتم.  للمجموعة  بالنسبة  مرجحا  العميل   افالس  يكون  عندما  متعثرة  أو  منخفضة  ائتمانية   قيمة  ذات   المدينة  المحتجزة  والمبالغ  التجارية  المدينة   الذمم  تعتبر
  أي  إخفاق   أخرى،  أمور  بين  من  معقول،  بشكل  االسترداد  توقع  عدم  على  المؤشرات  وتشتمل.  الستردادها  معقول  توقع  هناك  يكون  ال  عندما  المدينة  المحتجزة  والمبالغ  التجارية

 .المجموعة مع السداد خطة في المشاركة في مدين
 

  الموجودات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة
 

قد. تأخذ المجموعة في الحسبان احتمال تتضمن الموجودات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة الذمم المدينة األخرى والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة والنقد وشبه الن
فة مستمرة على مدار كل فترة تقرير مالي. ولتقييم ما إذا كانت التخلف عن السداد عند االعتراف األولي باألصل وما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان بص

السداد كما في تاريخ االعتراف   هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر التخلف عن سداد األصل كما في تاريخ التقرير مع مخاطر التخلف عن
 المعلومات المستقبلية الداعمة والمعقولة بما في ذلك التغيرات السلبية الجوهرية الفعلية أو المتوقعة في الظروف التجارية أو الماليةاألولي. كما تأخذ في الحسبان المتاح لها من 

  لم ، وعليه  جوهريةتوقعة غير  ن المأو االقتصادية التي من المتوقع أن تتسبب في تغيير جوهري على قدرة المقترض في الوفاء بالتزامه. إن نتيجة تطبيق نموذج خسارة االئتما
 . 2021ديسمبر  31تعترف المجموعة بأي مخصص للخسارة كما في 

 
 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة المتعلقة بانخفاض قيمة الموجودات المالية (3)
 

الشخصي عند  اإلجتهاد  خسارة المتوقعة. تستخدم المجموعة  تعتمد مخصصات الخسارة للموجودات المالية على وضع افتراضات عن مخاطر التخلف عن السداد ومعدالت ال
فة إلى التقديرات المستقبلية في وضع هذه االفتراضات واختيار المدخالت في حساب االنخفاض في القيمة، بناًء على الخبرة السابقة للمجموعة، وظروف السوق الحالية باإلضا

 ارة المتوقعة المستخدمة في الجدول أعاله. نهاية كل فترة تقرير. تم توضيح تفاصيل معدالت الخس
 

 السيولة مخاطر )ج(
 

السيولة في ضمان أن يكون لديها  تتمثل مخاطر السيولة في عدم تمكن المجموعة من الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. ويتمثل منهج المجموعة بخصوص إدارة مخاطر  
بمطلوباتها عند استحقاقها وفقا للظروف العادية أو تحت الضغوط دون تكبد خسائر غير مقبولة أو التعرض لمخاطر اإلضرار بسمعة بأقصى قدر ممكن سيولة كافية للوفاء  

 المجموعة والحفاظ على التوازن بين استمرارية التمويل ومرونته من خالل استخدام السحب البنكي على المكشوف والديون البنكية والقروض.
 

)مثال: الذمم المدينة   ة مخاطر تعرضها لنقص التمويل باستخدام أداة لتخطيط السيولة بشكل متكرر. وتُراعي أداة تخطيط السيولة هذه استحقاق الموجودات الماليةتُراقب المجموع
يوما من تاريخ استالم الفاتورة.   90 -  30ل في غضون التجارية(، والتدفقات النقدية المتوقعة من العمليات. تتطلب شروط المبيعات أو الخدمات الخاصة بالمجموعة سداد المبا

 لدى المجموعة تسهيالت ائتمانية من مؤسسات مالية والتي تيم استخدامها أيضا لتلبية احتياجات التمويل على المدى القصير. 
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 ديسمبر بناء على المدفوعات التعاقدية غير المخصومة.  31 يلخص الجدول التالي فترات استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة في
 

 
 اإلجمالي  سنوات  5أكثر من  سنوات  5سنة واحدة إلى   شهًرا 12إلى  3 أشهر  3إلى  0

      

2021 
     

 510,697,948     - 302,394,310 128,346,363 79,957,275 قروض 

 95,780,794 26,142,950 50,245,750 14,495,594 4,896,500 مطلوبات اإليجار 

 262,275,924     -     -     - 262,275,924 ذمم دائنة تجارية 

 76,136,998     -     - - 76,136,998 ذمم دائنة أخرى 

 111,347,583     -     - - 111,347,583 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

 534,614,280 142,841,957 352,640,060 26,142,950 1,056,239,247 

      

2020      

 632,366,227  - 472,824,364 123,891,977 35,649,886 قروض 

 196,257,778 100,611,441 73,081,795 16,803,498 5,761,044 مطلوبات اإليجار 

 196,831,557 - - - 196,831,557 ذمم دائنة تجارية 

 64,068,456 - - - 64,068,456 ذمم دائنة أخرى 

 30,740,984 - - - 30,740,984 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

 333,051,927 140,695,475 545,906,159 100,611,441 1,120,265,002 
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 المال  رأس إدارة 30-2
 

أجل المحافظة على ثقة المستثمر والدائن وثقة السوق ومداومة التطوير المستقبلي لألعمال. يقوم مجلس تتمثل سياسة مجلس اإلدارة في المحافظة على هيكل رأسمال قوي من  
وزيعات األرباح للمساهمين  اإلدارة بمراقبة رأس المال الذي تحدده المجموعة على أنه إجمالي حقوق الملكية للمساهمين باستثناء الحصص غير المسيطرة وكذلك مستوى ت

 العاديين. 
 

اللذين يوفرهما مركز رأس وعالوة على ذلك، يسعى مجلس اإلدارة للحفاظ على توازن فيما بين تحقيق أعلى عائد محتمل مع مستويات أعلى من القروض والمزايا والضمان  
  المتوسط المرجح للتكاليف الرأسمالية للمجموعة. المال القوي. إن هدف المجموعة هو تحقيق عائد على حقوق الملكية للمساهمين )باستثناء الحصص غير المسيطرة( أكبر من 

 
يتم إجراء أي تغيير في األهداف   ولم تدير المجموعة هيكل رأسمالها وتجري تعديالت عليه، في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية وظروف العمل وتوقعات المساهمين.  

 . 2020و 2021ديسمبر    31أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنة المنتهية في 
 

تدرج   .٪40دون  المديونية  ، وهي الدين مقسوماً على رأس المال زائداً الدين. إن سياسة المجموعة هو أن تحتفظ بنسبة  المديونيةتراقب المجموعة رأسمالها باستخدام نسبة  
 حقوق الملكية العائدة لحملة حقوق الملكية بالشركة األم. . يشتمل رأس المال على النقدوشبه المجموعة ضمن الدين والقروض المحملة بالفائدة ناقصا النقد 

 

 2021 2020 

   
 583,413,172 480,169,608 قروض 

 47,149,503 40,082,313 اإليجار  مطلوبات

 ( 288,345,489) ( 146,563,264) النقد  شبهو النقد: ناقصا

 342,217,186 373,688,657   الدين صافي

 7,811,858,012 7,857,162,686 المال  رأس إجمالي

 8,154,075,198 8,230,851,343 الدين  وصافي المال رأس

 ٪ 4.20 %4.54 المديونية  نسبة

 
 . النقد وشبه  النقد النخفاض نتيجةاعتبارا من العام الماضي  المديونيةارتفعت نسبة 

 

  المالية لألدوات العادلة القيم 31
 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية.تتضمن األدوات المالية 
 

ى وذمم مدينة تجارية. تتكون  تتكون الموجودات المالية من أرصدة بنكية وودائع بنكية قصيرة األجل ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة ومبالغ محتجزة وذمم مدينة أخر
  راف ذات عالقة وذمم دائنة تجارية.المطلوبات المالية من سحب بنكي على المكشوف وقروض ومبالغ مستحقة ألط

 
 قيمها الدفترية نظرا ألن تواريخ استحقاق هذه األدوات المالية قصيرة األجل. تقاربإن القيم العادلة لألدوات المالية باستثناء القروض 

 
ح حاليا بالنسبة للدين أو آلجال مماثلة واستحقاقات متبقية. بما أن جميع  يتم تقدير القيمة العادلة للقروض على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر الفائدة المتا

 قيمتها الدفترية. تقاربالقروض تحمل معدالت فائدة متغيرة، فإن القيمة العادلة للقروض 
 

 خالل السنة.  3لمستوى يتم إجراء تحويالت من وإلى قياسات ا  ولم.  5 رقم باإليضاحتم اإلفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 
 

 التقدير من  التأكد عدم لحاالت الرئيسية والمصادر الهامة األحكام 32
 

، يتطلب األمر من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات معينة حول القيم الدفترية للموجودات 2  رقم  اإليضاحعند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، المبينة في  
تي تعتبر مالئمة. وقد تختلف النتائج والمطلوبات التي ال تظهر بسهولة من مصادر أخرى. وتستند التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها إلى الخبرة السابقة والعوامل األخرى ال

 ي تعديالت على التقديرات المحاسبية في السنة التي يتم فيها التعديل. الفعلية عن هذه التقديرات. وتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر. يتم االعتراف بأ 
 

 األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية 32-1
 
 .للمجموعةتوجد أحكام هامة، باستثناء تلك المتعلقة بالتقديرات التي قامت اإلدارة بوضعها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية  ال
 

 المصادر الرئيسية لحاالت عدم التأكد من التقدير 32-2
 

ي لها مخاطر في التسبب بإحداث تعديل مبين أدناه االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لحاالت عدم التأكد من التقدير في تاريخ التقرير، الت
 السنة المالية القادمة: والمطلوبات خاللمادي على القيم الدفترية للموجودات 

 
 (5 إيضاح)تقدير القيمة العادلة لالستثمارات العقارية  •
 (30 إيضاح) األخرى والذمم المدينة الذمم استرداد  على القدرة مدى  تقدير •
 

التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها التعديل إذا كان لهذا التعديل أثر على تلك تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بانتظام. يتم االعتراف بأي تعديالت على  
الفترة فقط أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان لهذا التعديل أثر على الفترات الحالية والمستقبلية 
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 المجموعة عمليات على 19-كوفيد تأثير 33
 

 االعتبار  في المخاطر وإدارة والتقديرات األحكام في وتغييرات تعديالت أي أخذ إلى حاجة هناك كانت إذا فيما المجموعة بحثت ،19- كوفيد تأثير  وبسبب  ، الحالية الفترة خالل
 .الموحدة المالية البيانات في عنها واإلبالغ 

 
 المركز  أو المالي األداء على كبير تأثير  يوجد ال أنه إلى وخلصت األخرى الناشئة األعمال ومخاطر 19-كوفيد بت المتعلقة األعمال لمخاطر تعرضها بمراجعة المجموعة قامت
 . 2021 ديسمبر  31 في المنتهية للسنة للمجموعة المالي

 
 .المالي وأدائها  عملياتها على 19كوفيد تفشي يحدثه  قد الذي المحتمل األعمال تعطل إلدارة الموقف تقدم مع كثب عن19-كوفيدتأثير مراقبة المجموعة ستواصل

 
 . المستقبل في اآلثار لتخفيف الممكنة التدابير جميع اتخاذ المجموعة ستواصل




