
 

  
   

  
   

  
ين (ش.م ن القطر   .ق) .عمجموعة المستثمر

  قطر  –الدوحة 

  

ات المستقل  ر مدق الحسا ة الموحدة مع تقر انات المال   الب

ة في  سمبر  ٣١للسنة المنته   ٢٠٢١د

  
  



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ات المستقل الب  ة الموحدة مع تقرر مدق الحسا   انات المال

ة في للسنة  سمبر ٣١المنته   ٢٠٢١ د
  
  

ات    المحتو
 

ات المستقل    --  تقرر مدق الحسا
  

ة: انات المال   صفحة  الب
  

ز المالي ان المر   ٢ - ١  الموحد ب
  

ان    ٣  الموحد  األخر الدخل الشامل  نودو  الخسارةأو  الرحب
  

ان التغيرات في حقوق  ةب   ٤  الموحد  الملك
  

ة ان التدفقات النقد   ٦ - ٥  الموحد ب
  

ة انات المال ضاحات حول الب  ٦٤ - ٧  الموحدة  إ
 
  

  



















 

ينمجموعة  ن القطر   ق) ع.(ش.م. المستثمر

ان التغيرات في حقوق  ةب   الموحد  الملك
ة في  سمبر  ٣١للسنة المنته   ٢٠٢١د

ل جزءاً  ضاحات المرفقة تش انات  إن اإل ة الموحدة  من هذه الب   المال
- ٤  - 

  

 
  رأس  
 المال 

اطي    اإلحت
 القانوني 

اطي     إحت
مة العادلة  اطي التحو الق   احت

اح     أر
 مدورة

اح  عات أر توز
 مقترحة 

ة  ةحقوق الملك المنسو
ة    لمساهمي الشر

حقوق غير 
ن طر  المجموع  المس

ـال قطر   ـال قطر  ر ـال قطر  ر ال قطر  ر ـال قطر   ر ـال قطر  ر ال قطر  ر ال قطر   ر ـال قطر   ر  ر

  ٢٬٨٥٤٬٨٠٣٬٢٧٥ ٣٩٬١٧٨٬١٣٣ ٢٬٨١٥٬٦٢٥٬١٤٢  ٦٨٬٣٧٩٬٧٢٨  ٨٧٨٬٧٥٣٬٨٦٨ -  ٣٬٥٨٩٬٨٧٦  ٦٢١٬٦٣٣٬٨٩٠  ١٬٢٤٣٬٢٦٧٬٧٨٠  ٢٠٢٠  يناير  ١الرصيد في  

ة الدخل  صافي رح السنة   ٨٩٬٨٣٥٬٥٨٠  ٥٬٢٨٠٬٧٥٠  ٨٤٬٥٥٤٬٨٣٠  - ٨٤٬٥٥٤٬٨٣٠ - -  -  -  عد اقتطاع ضر

ة الدخل بنود الدخل الشامل األخر للسنة   ١٬٠١٣٬٥٥٩ - ١٬٠١٣٬٥٥٩ -  - - ١٬٠١٣٬٥٥٩ - -  عد اقتطاع ضر

ة الدخل  إجمالي الدخل الشامل للسنة   ٩٠٬٨٤٩٬١٣٩  ٥٬٢٨٠٬٧٥٠  ٨٥٬٥٦٨٬٣٨٩  -  ٨٤٬٥٥٤٬٨٣٠ -  ١٬٠١٣٬٥٥٩  -  -  عد اقتطاع ضر

 (٦٨٬٣٧٩٬٧٢٨)  -  (٦٨٬٣٧٩٬٧٢٨)  (٦٨٬٣٧٩٬٧٢٨)  - -  -  -  -  مدفوع للمساهمين

  - - -  ٧٤٬٥٩٦٬٠٦٧  (٧٤٬٥٩٦٬٠٦٧)  -  -  -  -  توزعات أراح مقترحة للمساهمين 

ضاح  ة (إ ة واإلجتماع  (٢٬١١٣٬٨٧١)  -  (٢٬١١٣٬٨٧١) - (٢٬١١٣٬٨٧١) -  - - -  ) ٣٣صندوق المساهمات الراض

سمبر    ٣١الرصيد في    ٢٬٨٧٥٬١٥٨٬٨١٥ ٤٤٬٤٥٨٬٨٨٣  ٢٬٨٣٠٬٦٩٩٬٩٣٢  ٧٤٬٥٩٦٬٠٦٧ ٨٨٦٬٥٩٨٬٧٦٠  - ٤٬٦٠٣٬٤٣٥ ٦٢١٬٦٣٣٬٨٩٠ ١٬٢٤٣٬٢٦٧٬٧٨٠  ٢٠٢٠د

ة الدخل السنة (خسارة) /صافي رح   ١٨٢٬٦١٤٬٨١٣  (٥٬٥٠٣٬٨٤٨) ١٨٨٬١١٨٬٦٦١ -  ١٨٨٬١١٨٬٦٦١ - - - -  عد اقتطاع ضر

ة الدخل بنود الدخل الشامل األخر للسنة   ٣٤٬٤٠٠٬٩٨٨ - ٣٤٬٤٠٠٬٩٨٨ -  - ٣٢٬٩٤٩٬٤٤٤ ١٬٤٥١٬٥٤٤ - -  عد اقتطاع ضر

ة الدخل  إجمالي الدخل الشامل للسنة   ٢١٧٬٠١٥٬٨٠١  (٥٬٥٠٣٬٨٤٨)  ٢٢٢٬٥١٩٬٦٤٩  -  ١٨٨٬١١٨٬٦٦١ ٣٢٬٩٤٩٬٤٤٤  ١٬٤٥١٬٥٤٤  -  -  عد اقتطاع ضر

طرنحقوق غير    -  (٤٬٣١٢٬٠٤١)  ٤٬٣١٢٬٠٤١ -  ٤٬٣١٢٬٠٤١ -  -  -  -   المس

 (١١٢٬٥٩٦٬٠٦٧)  (٣٨٬٠٠٠٬٠٠٠)  (٧٤٬٥٩٦٬٠٦٧)  (٧٤٬٥٩٦٬٠٦٧)  - -  -  -  -  مدفوع للمساهمين

  - - -  ١٢٤٬٣٢٦٬٧٧٨  (١٢٤٬٣٢٦٬٧٧٨) -  -  -  -  توزعات أراح مقترحة للمساهمين 

ضاح  ة (إ ة واإلجتماع   (٤٬٧٠٢٬٩٦٧)  -  (٤٬٧٠٢٬٩٦٧)  -  (٤٬٧٠٢٬٩٦٧) -  -  -  - ) ٣٣صندوق المساهمات الراض

سمبر    ٣١الرصيد في   ٢٬٩٧٤٬٨٧٥٬٥٨٢ (٣٬٣٥٧٬٠٠٦)  ٢٬٩٧٨٬٢٣٢٬٥٨٨  ١٢٤٬٣٢٦٬٧٧٨ ٩٤٩٬٩٩٩٬٧١٧ ٣٢٬٩٤٩٬٤٤٤ ٦٬٠٥٤٬٩٧٩ ٦٢١٬٦٣٣٬٨٩٠ ١٬٢٤٣٬٢٦٧٬٧٨٠  ٢٠٢١د



ن  ينمجموعة المستثمر   ق) ع.(ش.م. القطر

ة الموحد   ان التدفقات النقد   ب
ة في  سمبر  ٣١للسنة المنته   ٢٠٢١د

ل جزءاً  ضاحات المرفقة تش انات  إن اإل ة الموحدة  من هذه الب   المال
- ٥  - 

  
ضاحات    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  إ
ال قطر     رال قطر  ر

ة       األنشطة التشغيل
ة الدخل صافي رح السنة    ٨٩٬٨٣٥٬٥٨٠ ١٨٢٬٦١٤٬٨١٣   عد اقتطاع ضر

    تعديالت: 
  ٥١٬٧٤٢٬٣٥٩ ٤٧٬٨٩٤٬٤٠٢   ٥ ومعدات  ومصنعإستهالك ممتلكات  

  ٨٬٧٥٦٬٣٤٢ ٨٬٣٨٥٬٣٠٩  ٦  استهالك ح استخدام موجودات 
ل مستحقة     ٥٧٬٣٣٥٬٦٤٠ ٤١٬٤٠١٬٤٦٧    تكاليف تمو

ات االيجار    ٤٬٤٩٦٬٩٢٨ ٤٬١٤٦٬٦٢١   ٢٣  الفائدة على مطلو
ة الدخل    ٦٬٣٠٩٬٠٧٣ ٥٬١٤٥٬٦٨٤  ٣٢  ضر

ات زميلة    (١٣٬٢٣٥٬٦٣٣) (١٢٬٧٠٢٬١٤٩)   ٩  حصة األراح من إستثمارات في شر
عاد  - ٢٠٨٬٨٣٠    الممتلكات والمصانع والمعدات  است

  (٢٤٬٠٦٦) -    د ح استخدام موجودات و الغاء عقالرح من 
ة في مخصص   (١٤٬٩٧٢٬٤٢١) (٩١٨٬٩٣٨)   ١٣  المخزون  صافي الحر

  (١٬٤٩٥٬٣٠١) (١٬٨١٧٬١٩٩)   ١٧  مخصص تدني الذمم المدينة  
عاد ممتلكات ومصانع ومعدات   ) ٣٬٧١٧٬٩٠٢( (١٬٧٩٤٬١٣٦)    الرح من إست

مة العادلة لإلستثمارات عقارة   ١٢٬١٩٥٬١٧٠ (١٬٢٤٨٬٨٨٤)   ٧  صافي التغير في الق

ة الخدمة للموظفين افأة نها   ٢٬٦٠٣٬٤٧٨ ١٬٨٦٩٬٠٢٠  ٢٤  م

    ١٩٩٬٨٢٩٬٢٤٧  ٢٧٣٬١٨٤٬٨٤٠   
     :التغيرات في رأس المال العامل

 ١٩٣٬٨٣٩٬٨٥٧ ١٦٥٬٨٤٨٬٥٧٩    مخزون 
 ١٠٬٠١٣٬١٤٣ ٥٬٩٦٦٬٩٦٢    مصارف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخر 

 ٢٠٬٢٩٢٬٦٥٦ (٧٬٢٩٦٬٣٠١)    دفعات مقدمة لمقاولين وموردين 
 ١٣٤٬٩٥٢ (١١٬٨٠١٬٩٠٨)   مطلوب من أطراف ذات عالقة 

 ٤٩٬٤١٨٬٧٥٧ ١٧٬٨٢٥٬٠٤٨    ذمم مدينة
ة    (١٬٢٠٣٬٩٨١) (١٦٬٢٨١٬٣١١)    أصول تعاقد

 (١٢٬١٧٤٬٩٠٢) ١٧٬٩٣٤٬٤٢٨    ذمم دائنة  
 ٨٨٢٬٥٤٦ (١٬٨١٣٬٩٣٤)    مطلوب الى أطراف ذات عالقة 

 ٢١٤٬٧٤٩ (١٩٬٠٧١٬٥٧٦)    محتجزات دائنة 

 ٦٧٬٩٠٨٬٣٥٩ ٤٨٬١٣٥٬١٤١    مستحقات وأرصدة دائنة أخر 

 ٥٢٩٬١٥٥٬٣٨٣ ٤٧٢٬٦٢٩٬٩٦٨    النقد الناتج من التشغيل 
ة الخدمة المدفوعة للموظفين  افأة نها  (٢٬٦٤٠٬٩٢٥) (٩٧٥٬٩٨٠)   ٢٤  م

ة دخل مدفوعة   (٥٬١١٠٬٣٨٠) (٣٬٠٢٤٬٣٠٥)   ضر

ل مدفوعة   (٧٣٬٥٨٢٬٦٦٩) (٤٤٬٩٢٦٬٨٤٧)    تكلفة تمو

ة   ٤٤٧٬٨٢١٬٤٠٩ ٤٢٣٬٧٠٢٬٨٣٦   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيل

  



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحد (تتمة) ان التدفقات النقد   ب
ة في  سمبر  ٣١للسنة المنته   ٢٠٢١د

ل جزءاً  ضاحات المرفقة تش انات  إن اإل ة الموحدة  من هذه الب   المال
- ٦  - 

 
ضاحات    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  إ
ال قطر     رال قطر  ر

ة       األنشطة اإلستثمار
      

ع الممتلكات و المصنع والمعدات   ٤٬٩٤٨٬٠١٨ ٣٬٣١٤٬٨٤٨    المتحصل من ب
  (١٨٬١٤٨٬٥٢٧) (٣٤٬٨٦٣٬٦٣٢)   ٥ والمعدات نع إضافات إلى الممتلكات و المص 
  (٢٩٬٣٥٣٬١٩١) (٥٬٠٨٣٬٢٠٦)   ٧  إضافات إلى إستثمارات عقارة 

ات زميلة إضافات  - (٥١٠٬٠٠٠)  ٩ الى االستثمار في شر
ات زميلة  األراح المستلمة   ١٤٬٩٧٥٬٨٠٨ ٢٦٬٧٠٧٬٩٤٥   ٩  من اإلستثمار في شر

ة   )٢٧٬٥٧٧٬٨٩٢( (١٠٬٤٣٤٬٠٤٥)   صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمار
    

ة  ل      األنشطة التمو
 ٦٬٦٠٠٬٠٠٠ ١٣٬١١١٬٨٩١   المتحصل من قروض  

 (١٤٨٬٣٠٦٬٣٦٢) (١٤٢٬٦٥٦٬١٥١)    سداد قروض  
ات التأجير المدفوع   (١١٬٢٤٩٬١٣١) (١١٬٢٥٣٬١٣٤)  ٢٣  لمطلو
ة المدفوع ل  ة واإلجتماع  (٣٬٧١٢٬٩٢٦) (٢٬١١٣٬٨٧١)     صندوق المساهمات الراض

 (٣٬٢٦٨٬٣٦٧) ١٬٨٩٠٬٣٦٤   أوراق دفع 
  (٦٨٬٣٧٩٬٧٢٨)  (١١٢٬٥٩٦٬٠٦٧)    للمساهمين المدفوع 

ة  ل   (٢٢٨٬٣١٦٬٥١٤)  (٢٥٣٬٦١٦٬٩٦٨)    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمو
        

ه النقد غير المقيد   الزادةصافي     ١٩١٬٩٢٧٬٠٠٣  ١٥٩٬٦٥١٬٨٢٣    في النقد وش
ة السنة  ه النقد غير المقيد في بدا   ٣٣٤٬٨٣١٬١١٤ ٥٢٦٬٧٥٨٬١١٧   النقد وش

ه النقد ة السنة    غير المقيد  النقد وش    ٥٢٦٬٧٥٨٬١١٧  ٦٨٦٬٤٠٩٬٩٤٠  ١٨ في نها

 
  
 
 

 
 



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د

 

- ٧  - 

س والنشا  .١  التأس

ــاهمة قطرـــــة ــ ة مسـ ة") وهـــــي شـــــر ــتثمرن القطـــــرين ("الشـــــر ــ ــــي  عامـــــة تأسســـــت مجموعـــــة المسـ ــايو  ٤فـــــي دولـــــة قطـــــر فـ ــ وفقـــــًا لقـــــانون  ٢٠٠٦مـ
ام  ات التجارة القطر وألح موجب سجل تجار تحت رقم ( نظامهاالشر ة   ). ٣٢٨٣١األساسي.  تعمل الشر

ــة لهـــــا وتملـــــك  ــ عـ ات التا ــر ــ ــي إدارة الشـ ــ ة فـ ــار ــة، المشـــ ــ ـ ــهم والســـــندات واألوراق المال ــ ة أنشـــــطة اإلســـــتثمار فـــــي األسـ ــ ســـ صـــــفة رئ ة  ــــر تـــــزاول الشـ
ازات وتأجيرها.   العقارات وتملك براءات اإلختراع واألعمال التجارة واإلمت

سي  تب الرئ ةعنوان الم   قطر. –، الدوحة لوسيل: برج مجموعة المستثمرن القطرين،  للشر

ـــ  ــة بـــ ــا مجتمعـــ ــار إليهـــ ــ شـ ــل (و ــ الكامـ ــة  ـــ ــة المملو ــ عـ اتها التا ــر ــ افـــــة شـ ة و ــــر ــة للشـ ـــ انـــــات المال ــن الب ــ ـــــل مـ ــدة  ــ ــة الموحـ ـــ انـــــات المال ــمن الب ــ تتضـ
  "المجموعة").

ن المجموعة:   تكو

ما في  ٪١٠٠تمتلك المجموعة  رها  ات التالي ذ طرة على الشر سمبر  ٣١من المساهمة والس   : ٢٠٢١د

عة ة التا    إسم الشر
بلد  

س    التأس
ة   نس
ة  سي ن ال  الملك   شا الرئ

        
  االستثمار العقار  ٪١٠٠ قطر   مجموعة المستثمرن القطرين العقارة (ش.م.م) 

ة المستثمر    ٪١٠٠  قطر   (ش.م.م)  ون شر
التجارة في مواد البناء 
 والمعدات والشاحنات 

  تجاره وخدمات أخر   ٪١٠٠ قطر   (ش.م.م)المجموعة القطره لإلستثمار 
حرة) (ش.م.م) يو آ جي ال حرة ( ة مجموعة المستثمرن القطرين للخدمات ال حر  ٪١٠٠ قطر   **  شر   خدمات الشحن ال

يو آ جي تكنولوجي) (ش.م.م) ا ( ة مجموعة المستثمرن القطرين للتكنولوج ا  ٪١٠٠ قطر   * شر   المعلومات خدمات تكنولوج
ة) (ش.م.م)  يو آ جي العالم ة ( ة مجموعة المستثمرن القطرين العالم ة  ٪١٠٠ قطر   شر ات عالم   تمثيل شر

ة مجموعة المستثمرن القطرين للتجارة (ش.م.م)   المتفرقة  خدمات التجارةال ٪١٠٠ قطر   * شر
يو آ جي  ة ( ة) (ش.م.م) مجموعة المستثمرن القطرين للخدمات المال ة  ٪١٠٠ قطر   للخدمات المال   الخدمات المال

ر المشارع (ش.م.م) ة ٪١٠٠ قطر   **  مجموعة المستثمرن القطرين لتطو   أعمال المعدات الصناع

يو آ جي للصناعات) (ش.م.م)  ٪١٠٠ قطر   * مجموعة المستثمرن القطرين للصناعات (
ة   أعمال تجهيزات صناع

ة  ان ة م   وهندس
  خدمات مقاوالت  ٪١٠٠ قطر     (ش.م.م)   للمقاوالت القطرين المستثمرن مجموعة

يو آ جي للخدمات)  ٪١٠٠ قطر   (ش.م.م)  مجموعة المستثمرن القطرين للخدمات العامة (
التجارة في مواد البناء  

  مقاوالت واعمال 
  وتجاره أخر إستثمار  ٪١٠٠ قطر   مجموعة استثمارات قطر (ش.م.م) 

ــــــمنت   * ـــيج لإلسـ ـــ ة الخلـ ــــــر شـ ـــــا المجموعـــــــة  طر عليهــ ـــــ ـــر تســ ــ ـــة أخــ ـــ عـ ات تا ــــــتثمارات فـــــــي شـــــــر ـــك إسـ ـــ ات تملـ ـــر ــ ــــــاله شــ ـــة أعـ ــ ـــمن القائمــ ـــ تتضـ
ــــة (ش.م.م) ـــ ـ ــــــارات األمن ــــة واإلستشــ ـــ ــــة لألنظمـ ـــ ة القطرـ ـــر ـــة للتجــــــــارة (ش.م.م) والشـــــ ـــ ــ ــــة التقن ـــ ـ ة الدول ــــر ــ يليتي و  (ش.م.م) والشــ ة مــــــــو ـــر شـــــ

ارات ذ.م.ملتأجير    الس

ة والشحن اتانت هذه الشر ** حرة واللوجست ات الخدمات ال طر على عدد قليل من شر اراتو  تس طرة حصلت على   انهااال  تأجير الس   الس
ة في ٢٠٢١الكاملة في شهر سبتمبر  الملك ات تحت االجراء. التجار والنظام األساسي   السجل. ومع ذلك فان التغيير    لهذه الشر

  

 



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د

 

- ٨  - 

  أسس االعداد  .٢

ان اإللتزام   -أ   ب

ات التجا ــــر ــانون الشـ ــات قـــ ـــ ــًا لمتطل ــ ـــة ووفقـ ــ ـــارر المال ــداد التقــ ـــة إلعـــ ــ ــايير الدول ـــًا للمعـــ ــة وفقــ ــدة للمجموعـــ ــ ـــة الموحـ ــ ــات المال انـــ ــداد الب ــم إعـــ ـــة تـــ رــ
ة. القطر  الشر س الخاص    وعقد التأس

  اإلعداد أسس   -ب

ـــــة، بإســـــتثناء األســـــتث  ــــدة وفقـــــًا لمبـــــدأ التكلفـــــة التارخ ــــة الموحـ ـ ــــات المال انـ ــداد الب ــ اســـــها تـــــم إعـ ــــة التـــــي يـــــتم ق ـ عـــــض األدوات المال ــــة و مارات العقارـ
مة العادلة الق م أو  الغ إعادة التقي ل فترة تقرر. م ة    في نها

ــي  ــراف فــ ـــة بــــين أطــ ـ ـــة نظام ــات ضــــمن معاملـ ـــل االلتزامــ ـ ــة المدفوعــــة لتحو مــ ــل أو الق ــع األصــ ــ ـــة ب ــي حالـ ـــتلم فــ ــثمن المسـ ـــي الــ ــة هـ ــة العادلــ مــ الق
ــــاس  ــــات الســــوق فــــي تــــارخ الق ــتخدام تقن ــ اســ اشــــرة او عــــن طرــ ــة الم طرقــــة المالحظــ ــــه  ــان الســــعر تــــم الوصــــول إل ــ ــا إذا  غــــض النظــــر عمــ

ـــزام إذا  ــل أو االلتــ ــ ــائص األصـ ــ ــار خصـ ـــ ـــين اإلعت عــ ــــذ  األخـ ــة  ــوم المجموعـــ ــــزام ، تقـــ ــة ألصـــــل أو التـ ـــة العادلـــ مــ ـــدير الق ــد تقــ . عنـــ ـــر م األخــ ــ التقيـــ
ار خصائ  عين اإلعت ين في السوق  اس.أخذ المشار م في تارخ الق  ص هذا األصل أو االلتزام عند التقي

ات  ــتو ــــالث مســـ ــــى ثــ ـــــة إلــ ـ ــــارر المال ـــــة ألغــــــراض التقـ ــة العادلـ مـــ ــــات الق اســ ــــنيف ق ـــتم تصــ ــــن  ٣أو  ٢أو  ١يــ ــد الــــــذ يــــــتم عــ ـــــاس المـــ علــــــى أسـ
ــا  ــي مجملهـــ ــة فـــ ــة العادلـــ ــ مـ ــاس الق ــ ـ ــدخالت لق ــة المـــ ـــ ــا وأهم ــ ــة ومالحظتهـ ــ ــة العادلـ ــ مـ ــات الق اســـ ــال ق ــه ادخـــ ــو طرقـــ ــى النحـــ ــفها علـــ ــم وصـــ ــ ــي تـ ــ والتـ

  التالي:

ن للمجموعة الوصول    ١المستو  م ات مماثلة والتي  األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلو
اس.   إليها في تارخ الق

صورة ) للموجودات  ١مدخالت أخر غير األسعار المدرجة الموجودة في المستو (   ٢المستو  ات، واضحة إما  والمطلو
اشرة.  اشرة أو غير م   م

ن مالحظتها.  ٣المستو  م ات التي ال    المدخالت للموجودات أو المطلو
 

ة وعملة العرض      -ج ف   العملة الوظ

ة و  ف ، وهي العملة الوظ الرـال القطر ة الموحدة  انات المال   للمجموعة. عملة العرضيتم عرض الب

ة المعايير الجديدة والمعدلة والتحسينات على المعايير   -د   الفعالة للسنة الحال

ارًا من   قها ألول مرة اعت ة  ٢٠٢١يناير  ١هناك عدة تعديالت تم تطب انات المال س لها أثر على الب قامت   الموحدة للمجموعة.، ولكن ل
ة رقم (  المجموعة للتقارر المال ار الدولي  للتعديالت على المع ر  الصلة بجائحة فيروس  ١٦التبني الم ازات اإليجار ذات  "امت  :(

وفيد انها أدناه. )".١٩-ورونا ( ار تم ب عة وتأثير التغيرات نتيجة تطبي هذا المع ر   إن طب التطبي الم ة  استثناء ذلك، لم تقم الشر
عد. أل من المعاي    ير الجديدة والتفسيرات والتعديالت على معايير صدرت ولكن غير سارة المفعول 

   
ة رقم ( ار الدولي للتقارر المال وفيد١٦تعديالت على المع ورونا ( ازات اإليجار ذات الصلة بجائحة فيروس  عد تارخ    )"١٩- ): "امت

   .٢٠٢١ يونيو ٣٠
عد  إن هذا التعديل سار المفعول لفترات ال ة التي تبدأ في أو  ر لهذا    المجموعةوقد قامت    ٢٠٢١أبرل    ١تقارر السنو التبني الم

ة انات المال    .الموحدة التعديل في هذه الب
 
  
 



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د

 

- ٩  - 

  (تتمة)  أسس االعداد  .٢
  
ة الفعال المعايير الجديدة والمعدلة والتحسينات على المعايير  -د  (تتمة)  للسنة الحال

  

ذلك، يتم  وفقًا للتعديل، ُطلب   انت  ارة عن تعديالت على عقد اإليجار، وٕاذا  ازات اإليجار ع انت امت م ما إذا  ًا من المستأجر تقي حال
ة محددة. ل متناسب، يتم احتساب تعديل اإليجار   تطبي إرشادات محاسب ش مة العقد  التالي، عندما يزداد نطاق عقد اإليجار وتتغير ق و

تطلب ة رقم    عقد إيجار منفصل، و ار الدولي للتقارر المال ار أ تعديل على أنه إيجار جديد، وأن يتم تضمين أ مدفوعات   ١٦المع اعت
ات الخاصة في عقد اإليجار الجديد هذا. ة في الحسا ق قة ومستحقات مت م ما إذا   مس عدم تقي ة،  وسيلة عمل سمح التعديل للمستأجرن، 

ازات اإليجار المعينة   وفيدانت امت ورونا ( اشرة لجائحة فيروس  نتيجة م حسب ١٩-التي تحدث  دًال من ذلك  ) تعديالت على اإليجار، و
ما لو لم تكن تعديالت على اإليجار. ازات اإليجار هذه    وال يؤثر التعديل على المؤجرن. امت

  

ة تغيرات على صافي الرح أو صافي حقوق ا ة إن تطبي هذا التعديل لم ينتج عنه أ قًا. المجموعةلملك    الصادر عنها التقرر سا
  

اًرا من   ة المفعول اعت حت سار   ؛ ٢٠٢١يناير  ١تعديالت أخر على معايير أص
 ) ة رقم ار الدولي للتقارر المال ة رقم (٤تعديالت على المع ار الدولي للتقارر المال ة رقم ٩) والمع للتقارر المال ار الدولي  ) والمع
لة سعر الفائدة"١٦( ة -): "عالمة اإلرشاد له   المرحلة الثان
 ) ة الدولي رقم ار المحاس لة سعر الفائدة"٣٩تعديالت على مع ة -): "عالمة اإلرشاد له   المرحلة الثان

ة تغيرات على صافي الرح أو صافي موجودات  قًا. المجموعةإن تبني التطبي لما ورد أعاله لم ينتج عنها أ    الصادر عنها التقرر سا
 

ر عد ولكنها متاحة للتطبي الم ة    المعايير الجديدة والمعدلة غير السار
ة الجديدة والمعدلة المشار إ ة للتقارر المال ة في  إن المعايير الدول ة المنته ر للسنة المال سمبر    ٣١ليها أدناه متاحة للتطبي الم   ٢٠٢١د

ة انات المال قها في إعداد هذه الب    .الموحدة وال تسر حتى فترة الحقة، ولم يتم تطب
  

  
ة  من غير المتوقع أن انات المال قها أثر على الب ة:   الموحدة ون لتطب   للشر

 

ان  خ السر   الوصف   تار
     

  ٢٠٢٢يناير   ١

  ة ة الدولي رقم ( –"العقود غير المجد ار المحاس عقد" (تعديالت على مع   )) ٣٧تكلفة الوفاء 
  ة ة للتقارر المال ة على المعايير الدول ة  ٢٠٢٠ – ٢٠١٨التحسينات السنو ار الدولي للتقارر المال (المع

ة رقم (١رقم ( ار الدولي للتقارر المال ا٩) والمع ة رقم () والمع ة  ١٦ر الدولي للتقارر المال ار المحاس ) ومع
   ))٤١الدولي رقم (

 :ة الدولي رقم  "الممتلكات واآلالت والمعدات ار المحاس العائدات قبل االستخدام المقصود" (تعديالت على مع
)١٦ ((  

 ) ة رقم ار الدولي للتقارر المال مي (تعديالت على المع   )) ٣المرجع إلى اإلطار المفاه
  ة ة للتقارر المال ة على المعايير الدول ار " ٢٠٢٠ – ٢٠١٨التحسينات السنو " إللغاء ٪١٠(الرسوم في اخت

ة رقم ( ار الدولي  للتقارر المال ة (تعديالت على المع ات المال المطلو   )) ٩االعتراف 
  
  



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د

 

- ١٠  - 

  (تتمة)  أسس االعداد  .٢
  

ة (تتمة) المعايير الجديدة والمعدلة والتحسينات على   .د  المعايير الفعال للسنة الحال

ر عد ولكنها متاحة للتطبي الم ة    (تتمة)  المعايير الجديدة والمعدلة غير السار
 

  ٢٠٢٣يناير   ١

  ) ة رقم ار الدولي للتقارر المال ار الدولي للتقارر ١٧المع ) "عقود التأمين" متضمنًا التعديالت على المع
ة رقم (   ). ١٧المال

  ة الدولي رقم ("تصنيف ار المحاس ات على أنها متداولة أو غير متداولة" (تعديالت على مع   )) ١المطلو
 ) ة رقم ار الدولي للتقارر المال ة نهج التأجيل (تعديالت على المع    عقود التأمين) -) ٤تارخ انتهاء صالح
  ة ار المحاس ة (تعديالت على مع اسات المحاسب   )) ١الدولي رقم (اإلفصاح عن الس
 ) ة الدولي رقم ار المحاس ة (تعديالت على مع   )) ٨تعرف التقديرات المحاسب
  ة الدولي رقم ار المحاس الضرائب المؤجلة على عقود اإليجار والتزامات وقف التشغيل (تعديالت على مع

)١٢((   
 

ة الهامة   .٣ اسات المحاسب   الس

قتها   ة التي ط ة األساس اسات المحاسب ة    المجموعةإن الس انات المال ل  الموحدة  في إعداد هذه الب ش ة  اسات المحاسب انها أدناه. تم تطبي الس تم ب
ة انات المال ل من السنتين المعروضتين في هذه الب ه عنه منتظم على    .الموحدة ما لم يتم التنو

 أساس التوحيد 

ــا انــــ ــو الب ــ ــــة تحتــ ــ ـــات المال ـــ انـ ــى الب ــ ــدة علــ ــ ـــة الموحــ ـــ ـ ـــةت المال ـــ ــة للمجموعـ ـــ ـ ــات المال انــــ ات، والب ـــر ــ ــل  للشــ ـــ ـــن قبـ ــ ــا مــ ــ طر عليهــ ــ ــ ــــــةالمســ  المجموعـ
عة( ات التا سمبر  ٣١في  )للشر ة:٢٠٢١د ون للشر طرة عندما   . تتحق الس

 ة المستثمر بها؛ طرة على الشر  س

 ة المستثمر بها؛ و    ، أو لديها الح في الحصول على عوائد متغيرةالى معرضة تها في أعمال الشر  نتيجة مشار

 .ة المستثمر بها   لديها المقدرة على إستخدام نفوذها، في التأثير على عوائد الشر

ة المســــتثمر بهــــا المجموعــــةتقــــوم  طرة علــــى الشــــر انــــت تمتلــــك الســــ مــــا إذا  م ف ــ انــــت هنالــــك حقــــائ وظــــروف تــــدل علــــى ، إ أوالً  بإعــــادة تقيــ ذا 
ورة أعاله. ل العناصر الثالثة المذ  وجود تغيرات على أحد أو 

ــــون  ـ ت  للمجموعـــــةعنـــــدما  ــــك حقـــــوق تصـــــو ــــدما تمتلـ طرة عنـ ــا الســـــ ــ ة مســـــتثمر بهـــــا، تتحقـــــ لهـ ــــي شـــــر ـــــة فـ ــــن األغلب ــل مـ ــ ت أقـ ــــو ــــوق تصـ حقـ
ــ ــرد علــ ل منفــ شــــ ــا المقــــدرة  ــــون لهــ ل عملــــي و شــــ ــي تــــؤثر  ــة لكــ ــ ــار اف ــ ــين اإلعت عــ ة  ــذ الشــــر ــا. تأخــ ــتثمر بهــ ة المســ ـــر ــه أنشــــطة الشـ ــ ى توج

ة  ــر طرة علــــى الشــ ــا الســــ ــة لمنحهــ ــ اف ت  ــو ــديها حقــــوق تصــ ــــن لــ ــم  ــان لهــــا أو لــ ــ مــــا إذا  م ف ــ ــلة، فــــي تقيــ ــائ والظــــروف ذات الصــ ــــع الحقــ جم
  المستثمر بها، حيث يتضمن ذلك مايلي:

 التناسب مع الحجم و ة  ت للشر ؛  حجم حقوق التصو ت األخر   الحصص الموزعة بين مّالك حقوق التصو

 ؛ ت األخر أو من األطراف األخر ة، حقوق التصو ت التي يتوقع أن تتملكها الشر   حقوق التصو

 ة؛ و ات تعاقد   حقوق ظهرت من ترتي

 ــــه ـــا، لتوج ـــالي أو ال تمتلكهـ ـــت الحـ ــي الوقـ ـــدرة فــ ـــك المقـ ة تمتلـ ــر ــى أن الشــ ـــر تــــدل علــ ـــروف أخـ ـــائ أو ظـ ــة حقـ ــ ـــة  أ النشــــاطات ذات الصـ
قة. ع خالل إجتماعات المساهمين السا ت المت تضمن ذلك نم التصو ه إتخاذ القرار، و  في الوقت الذ يجب أن يتم ف



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د

 

- ١١  - 

ة الهامة .٣ اسات المحاسب   ( تتمة)  الس

  أساس التوحيد ( تتمة)

ــداءًا مــــن حصــــول  عــــة إبتــ ة التا ــــة للشــــر انــــات المال ــد الب ــد  المجموعــــةيــــتم توحيــ ــدما تفقــ توقــــف التوحيــــد عنــ عــــة، و ة التا طرة فــــي الشــــر علــــى الســــ
عة.  ة التا طرتها على الشر ة س  الشر

ة وعلــــى حقــــوق  ـــود الــــدخل الشــــامل األخــــر يــــتم توزعهــــا علــــى مــــّالك الشــــر ـــن بنـ ـــد مـ ـــل بنـ ـ ـــرح أو الخســــارة و طرة. يــــتم إن الـ ـــة غيــــر المســــ ـ الملك
ــز  ــك عجــ ــن ذلــ ــتج عــ ــى إذا نــ طرة، حتــ ــ ــة غيــــر المســ ــ ــوق الملك ــى حقــ ة وعلــ ــّالك الشــــر ــة علــــى مــ عــ ات التا ــر ــامل للشــ ــدخل الشــ ــالي الــ ــع إجمــ توزــ

طرة. ة غير المس  في رصيد حقوق الملك

ــراف بن  ــتم اإلعتــــ ــ ــان يــ ــــ ــي ب ــ ــنة فــ ــالل الســــ ــــة خــــ اعــ ــا أو الم ـــ ــتحوذ عليهـ ــة المســــ عــــ ات التا ــــر ــائج الشــ ــ ــائرتــ ـــ ــاح أو الخسـ ـــ ــن تــــــارخ  األرـ ــــد مــــ الموحــ
انــــات  ــام بتعــــديالت علــــى الب ــ ــتم الق ــد الضــــرورة يــ ــا. عنــ ــتثمر بهــ ــة المســ طرة علــــى الجهــ ــة الســــ ــدان المجموعــ ــارخ فقــ ــى تــ اإلســــتحواذ الفعلــــي أو حتــ

ة المستخدمة من قبل المجموعة.  اسات المحاسب عة وذلك حتى تتماشى مع الس ات التا ة للشر   المال
  

ــتم  ــت يـــ ــ ــع  عاداسـ ــ ـ ــت الجم ــ ــي تمـ ــ ــة التـ ــ ـ ــدفقات النقد ــ ــروفات والتـ ــرادات والمصـــ ــة وااليـــ ـــ ــوق الملك ــ ــات وحقـ ــ ـ ــالموجودات والمطلو ــ ـ ــة  ــامالت المتعلقـــ معـــ
ة. انات المال ات المجموعة عند توحيد الب   بين شر

ة في عة لنفس الفترة المنته ات التا ة للشر انات المال سمبر  ٣١ تم إعداد الب   .٢٠٢١د

ل منفصــــل  شــــ عــــة  ات التا طرن فــــي الشــــر ة الــــي العــــن حقــــوق تــــم تحديــــد حقــــوق غيــــر المســــ ــــة المنســــو مجموعــــة المســــتثمرن ال مســــاهميملك
ة م ــــــا حصة متناس ًا تمــــــــنح مالكيهــ ـــــــة حال ـ طرن والتــــــــي هــــــــي حقــــــــوق ملك ــــ ـــ ــر المسـ ــ ـــ ات. إن حقــــــــوق غيـ ــــر ـــ ــذه الشـ ـــــ ـــــــي هـ ــــرن  فـ ـــ صافي  نالقطـ

موجوالم ة ،  ــــد التصف ـــ ـــــ ـــ ــ ة لحق ندات عنــــــ الحصة التناسب مة العادلة أو  الق ًا  ــدئ ــ ــ ــــــ ــ ــــــــ اسها مبـ مة العادلة وق طرن في الق ــــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ـــــــر المسـ ـــ ـــــ ـــ ق غيـــــ
ــافي موجـــــودات الش ــــة رلصــ مـ الق طرن  ـــــاس حقـــــوق غيـــــر المســـــ ًا ق ــــتم مبـــــدئ ـــاس االســـــتحواذ. يـ ــــاس علـــــى أسـ ـ ـــــار الق ة المســـــتثمر بهـــــا. يـــــتم اخت

ــة ــة لحقــــ. العادلــ ــة الدفترــ مــ ــون الق ــتحواذ ، تكــ ــد اإلســ ــافة إلــــى عــ اإلضــ ــد اإلعتــــراف المبــــدئي  ــة تلــــك الحصــــص عنــ مــ ــي ق طرن هــ وق غيــــر المســــ
طرن  ــوق غيـــــر المســـــ ــ ــامل إلـــــى حقـ ــ ــدخل الشـ ــ ــالي الـ ــ ــب إجمـ ــ ــة. ينسـ ـــ ــة فـــــي حقـــــوق الملك ــ طرن فـــــي التغيـــــرات الالحقـ ــــوق غيـــــر المســـــ حصـــــة حقـ

طرن   .حتى لو أد ذلك إلى وجود عجز في رصيد حقوق غير المس

ــــة. يــــتم تعــــديل يــــتم احتســــاب التغيــــرات فــــي  معــــامالت حقــــوق ملك طرة  عــــة التــــي ال ينــــتج عنهــــا فقــــدان الســــ ات التا حقــــوق المجموعــــة فــــي الشــــر
ــــات  ــتم إث ــة. يــ عــ ات التا ــر ــي الشــ ة فــ ــب ــها النســ ــرات فــــي حصصــ ــــس التغيــ ــي تع طرن لكــ ــر المســــ ــة وحقــــوق غيــ ــة لحقــــوق المجموعــ ــة الدفترــ مــ الق

ــــ ــــه تعـــــديل حقـ ــــن خاللـ ــــغ الـــــذ يـــــتم مـ ــــين المبلـ اشـــــرة فـــــي أ فـــــرق بـ ــــدفوع أو المســـــتلم م مـــــة العادلـــــة للمقابـــــل المـ طرن وتـــــدرج الق ــــ ــــر المسـ وق غيـ
ة مساهمي   نسب إلى حقوق  ملك ة و ةحقوق الملك  .الشر

  إندماج األعمال والشهرة

ــة الع مــ الق ــال  ــدماج األعمــ ــد إنــ ــاس المقابــــل المحــــول  عنــ ــ ــتم ق ــتحواذ. يــ ــة اإلســ ــتخدام طرقــ ــال بإســ ــتم إحتســــاب إنــــدماج األعمــ ــتم يــ ــي يــ ادلــــة ، والتــ
ــة إلـــــى  ــ ــدتها المجموعـ ــات التـــــي تكبـــ ــ ـ ــة والمطلو ــتحواذ للموجـــــودات المحولـــــة بواســـــطة المجموعـــ ــ ــارخ اإلسـ ــي تـــ ــ ــة فـ ــ ــة العادلـ مـــ مبلـــــغ الق ــابها   إحتســـ

ــة فــــ مــــة العادلــ ــة بإســــتبدال الق ــــل المقابــــل ، تقــــوم المجموعــ ــال دون تحو ــد إنــــدماج األعمــ ــا. عنــ ة المســــتثمر فيهــ قين للشــــر ــالكين الســــا ــارخ المــ ي تــ
ــــاس الشــــهرة أو الــــرح مــــن صــــفقة  ــارخ اإلســــتحواذ للمقابــــل المحــــول لق ــة العادلــــة فــــي تــ مــ الق ة المســــتثمر فيهــــا ،  اإلســــتحواذ لحصــــتها فــــي الشــــر

ا ل عام في ب ش اإلستحواذ  ات التكاليف المتعلقة    الموحد عند تكبدها.الرح أو الخسارة ن الشراء. يتم إث

متها العادلة.في تارخ  ق ات المفترضة  ة والمطلو تس الموجودات الم   اإلستحواذ، يتم اإلعتراف 

ــــا إلـــــى  ة المســـــتحوذ عليهـ قًا فـــــي الشـــــر ــــتف بهـــــا ســـــا ــــص المجموعـــــة المحـ ــــاس حصـ ـ ــــتم إعـــــادة ق عنـــــد تحقـــــ إنـــــدماج األعمـــــال علـــــى مراحـــــل ، يـ
ــاح أو الخســـــــائر ا ـــــات األرــــ ــ ــتم إث ـــ ـ ــارخ اإلســـــــتحواذ و ــ ــة العادلـــــــة بتــ ـــ مـ ـــــادة الق ــائر. يـــــــتم إعــ ــة األرـــــــاح و الخســــ ــ ـــــي قائمــ ــدت ، فــ ــــــة ، إن وجــــ لناتجـ

ــامل  قًا فــــي الــــدخل الشــ ــا ــارخ الشــــراء والتــــي تــــم االعتــــراف بهــــا ســ ــل تــ ــا قبــ ــتحوذ عليهــ ة المســ ــي الشــــر ــن المصــــالح فــ ــئة عــ ــالغ الناشــ ــ تصــــنيف الم
ع ة إذا تم إست   اد هذه المصالح.اآلخر الي قائمة األراح و الخسائر ، عندما تكون هذه المعالجة مناس
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ـــــن أن  م ــي ال  ــاس" (والتـــ ــ ـ ـــرة الق ــا خـــــالل "فتــ ــ ــول عليهـ ــــم الحصـــ ــي تـ ــ ة التـ ــاف ــات اإلضـــ ــن المعلومـــ ــأ مـــ ــ ات تنشـ ــو ــ ــي تسـ ــ ــاس هـ ـــ ــرة الق ات فتـــ ــو تســـ
ا   نت موجودة في تارخ اإلستحواذ.تتجاوز سنة واحدة من تارخ الشراء) عن الحقائ والظروف التي 

ــة ــا اإلنــــدماج ، تقــــوم المجموعــ ــالتقرر والتــــي حــــدث فيهــ ــ ــرة المشــــمولة  ــة الفتــ ــ ــة بنها تملــ ــال غيــــر م ــة إلنــــدماج األعمــ ــ ة المبدئ ــ انــــت المحاســ  إذا 
ــــالغ المؤقتــــة خــــالل ف ة. يــــتم تعــــديل تلــــك الم ــــالغ المؤقتــــة للبنــــود التــــي ال تكتمــــل فيهــــا المحاســــ ــــاس (انظــــر أعــــاله) ، أو ــــاإلبالغ عــــن الم تــــرة الق

ــــروف التـــــي  ــــن الحقـــــائ والظـ ــــا عـ ـــول عليهـ ــــدة التـــــي تـــــم الحصـ س المعلومـــــات الجديـ ــتع ة ، لــ ــــات اإلضـــــاف ـ ـــــالموجودات أو المطلو ــتم االعتـــــراف  يــ
الغ المعترف بها في ذلك التارخ.   انت موجودة في تارخ اإلستحواذ والتي ، إذا ما عرفت ، لكانت قد أثرت على الم

  هرةالش

مة العادلة لحصة ة المستحوذ عليها ، والق ة في الشر اس الشهرة على أنها الزادة في مبلغ المقابل المحول ، ومبلغ أ حقوق أقل ة    يتم ق حقوق الملك
ة االستحواذ  ة المستحوذ عليها (إن وجدت) على صافي عمل قًا في الشر الغ المحددة للموجودات القاعلى    المحتف بها سا بلة للتحديد المقتناة  الم

ات المفتر  مة في تارخ اإلستحواذ للموجودات القابلة للتحديد والمطلو م ، إذا تجاوز صافي الق عد إعادة التقي ات المفترضة.  ضة مبلغ المقابل  والمطلو
مة العادلة   ة المستحوذ عليها والق ة في الشر قاً   للحقوق المحول ، ومبلغ أ حقوق أقل ة المستحوذ عليها (إن وجدت) ، يتم  المحتف بها سا في الشر

ا الزادة على الفور في ب سعر مخفض.  األراح أو الخسائر ناإلعتراف  ة شراء  رح من عمل   والدخل الشامل اآلخر الموحد 

ًا وفقًا لما ورد أعالهتدرج وتقاس الشهرة الناشئة من اإلستحواذ على عمل تج   . ار مبدئ
ل وحدة من  ال يتم إطفاء   مة ، يتم توزع الشهرة على  ار تدني الق ًا على األقل. ألغراض اخت متها سنو الشهرة ولكن يتم مراجعتها لمعرفة تدني ق

عة للمجموعة (أو مجموعات من وحدات توليد النقد) التي من المتوقع أن تستفيد من اإلندماج.    وحدات توليد النقد التا
مة   مة الوحدة. إذا  يتم فحص تدني ق ان هنالك مؤشر على تدني ق ل متكرر إذا  ش ل سنو أو  ش الوحدة المولدة للنقد التي تم توزع الشهرة عليها 

مة الدفتر  ض الق ة بتخف مة بدا متها الدفترة، فإنه يتم توزع خسارة تدني الق مة القابلة للتحصيل لوحدات النقد أقل من ق عة  ة للشهرة الموز انت الق
مة الدفترة لكل أصل من أصول الوحدة. يت  ل تناسبي على أساس الق ش م  على الوحدات المولدة للنقد ومن ثم على الموجودات األخر للوحدات 

ا اشرة في ب مة الشهرة م س خس  ون الرح أو الخسارة  اإلعتراف بخسارة تدني ق ن ع م أنه ال  ارة التدني  بنود الدخل الشامل األخر الموحد ، علمًا 
مة الشهرة التي تم اإلعتراف بها في الفترات الالحقة.    في ق

ار عند إحتساب الرح أو الخ عين اإلعت مة الشهرة الموزعة على تلك الوحدة يتم أخذها  عاد وحدة معينة مولدة للنقد، فإن ق سارة من  في حال إست
عاد.   اإلست

ات زميلة  اإلستثمارات في شر

ات الزميلة هي ة    الشر ة والعمل اسات المال ة في وضع الس ون لد المجموعة تأثير هام عليها. التأثير الهام هو القدرة على المشار ات التي  الشر
اتها الزميلة   اسات. يتم احتساب استثمارات المجموعة في شر ة على تلك الس طرة المشتر طرة أو الس س الس ة المستثمر فيها ولكن ل وفقا  للشر

ةلطرقة   موجب    .حقوق الملك ة.  طرقة حقوق الملك ات المستثمر فيها  ة الموحدة للمجموعة نتائج وأصول وٕالتزامات الشر المال انات  تشمل الب
سعر التك ة الموحدة  انات المال اإلستثمار في منشأة زميلة أو مشروع مشترك في الب عترف  ة وعند اإلعتراف المبدئي  ت طرقة حقوق الملك م  لفة و

انت حصة المنشأة من خسائر ال المنشأة الزميلة. إذا  نود الدخل الشامل األخر  حصة المجموعة من أراح أو خسائر و منشأة  تعديلها لإلعتراف 
حصتها من الخ  سائر  الزميلة أو المشروع المشترك تساو أو تتجاوز حصتها في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك، توقف المنشأة اإلعتراف 

ة الزميلة. ة عن الشر ا ة أو مدفوعات ن ة فق في حال تكبدت المجموعة أ إلتزامات قانون الخسائر اإلضاف . يتم اإلعتراف    األخر
ة زميلة أو مشروع  ة المستثمر بها شر ه الشر ح ف ة من التارخ الذ تص استخدام طرقة حقوق الملك ة زميلة  ك.  مشتر   يتم إحتساب إستثمار في شر

مة العادلة  ة من صافي الق تكلفة اإلستثمار عن حصة الشر ات أ زادة في  إث ة زميلة أو مشروع مشترك ، فإنه يتم    عند اإلستحواذ على شر
مة الدفترة لالستثمار. يتم إدراج أ  فها ضمن الق شهرة، والتي يتم تصن ة المستثمر فيها  ات القابلة للتحديد للشر زادة في    للموجودات والمطلو

اشرة ضمن األراح أ م، م عد إعادة التقي ات المحددة على تكلفة االستثمار،  مة العادلة للموجودات والمطلو و الخسائر  حصة المجموعة من صافي الق
  للفترة التي يتم فيها اإلستحواذ على االستثمار. 



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د

 

- ١٣  - 
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ات زميلة (ت  تمة)اإلستثمارات في شر
ة الدولي ( ار المحاس مة وفقًا لمع ما يخص إنخفاض الق فحص إجمالي المبلغ المسجل لإلستثمار ف ، عن  ٣٦عند الضرورة ،  ) على أنه أصل فرد

ع، أيهما أعلى) مع مبلغه المسجل مة العادلة مطروحًا منها تكاليف الب مة اإلستخدام أو الق . أ خسائر تدني  طر مقارنة مبلغه القابل لإلسترداد (ق
مة الدفترة لالستثمار.  ل جزءًا من الق عترف بها تش مة   ق

ة زميلة أو مشروع مشترك أو في حال تم تصن  ونه شر ه إستثمارها عن  ة من التارخ الذ توقف ف يف توقف المنشأة إستخدام طرقة حقوق الملك
انت الحصة  ع. وٕاذا  ه لغرض الب إستثمار محتف  ارة عن  اإلستثمار  قة أو المشروع المشترك الساب وهو ع المحتف بها في المنشأة الزميلة السا

متها العادلة   مة العادلة للحصة المحتف بها هي ق مة العادلة. وتعتبر الق الق س المنشأة الحصة المحتف بها  غي أن تق عند اإلعتراف  أصل مالي، ين
ار الدو  أصل مالي وفقًا للمع ة  المبدئي بها  مة العادلة  ٩لي للتقارر المال أ فرق بين الق غي أن تعترف المنشأة في حساب األراح أو الخسائر  ن . و

ة في المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك والمبلغ المسجل في اإلستثمار في تارخ و  حصة جزئ قف  للحصة المحتف بها وأ عوائد من التصرف 
قًا  إستخدام طرقة حقوق   الغ المعترف بها سا ع الم ة جم محاس غي أن تقوم المنشأة  ة، ين ة. عندما توقف المنشأة إستخدام طرقة حقوق الملك الملك

ل   ش ه في حال تصرفت الجهة المستثمر بها  طلب اإلستناد إل ان ُس ما يتعل بذلك اإلستثمار وف نفس األساس الذ  في دخل شامل أخر ف
األصول  اشر   أو اإللتزامات ذات العالقة. م

ة    إستثمارات عقار
ما في ذلك الممتلكات تحت اإلنشاء لم الهما ( اسب رأس المال أو  ثل هذه  اإلستثمارات العقارة هي الممتلكات المحتف بها لغرض تأجيرها أو لم

مة العادل الق التكلفة والحقًا  ًا  اس اإلستثمارات العقارة مبدئ ااألغراض). يتم ق ه في ب عترف  نود الدخل    نة مع أ تغيير  األراح أو الخسائرو
  في الفترة اللتي تنشأ فيها.  الشامل األخر الموحد

صورة دائمة من الخدمة وعدم تو  عادها أو عندما يتم سحب اإلستثمار العقار  اإلستثمارات العقارة عندما يتم إست قع منافع  يتم إلغاء اإلعتراف 
ة مستق اإقتصاد عاد إستثمار عقار في ب ع أو إست سب أو خسارة من ب أ م عاده. يتم اإلعتراف  ة من إست نود    نبل األراح أو الخسائرالموحد و

عاد.  ع أو اإلست   الدخل الشامل األخر في سنة الب
ة النس ون هناك تغير في اإلستخدام.  ل إلى أو من اإلستثمارات العقارة فق عندما  شغلها    يتم التحو ل من اإلستثمارات العقارة التي  للتحو

حت العقارات المشغلة عن طر مالكها إستثمارات   ة في تارخ التغيير. إذا أص مة الدفترة الصاف عقارة، فان  مالكها، فإن التكلفة تعتبر هي الق
اسات الواردة في الممتلكات و  ات المجموعة لمثل هذه العقارات تكون وفقا للس  المعدات حتى تارخ التغير في االستخدام. حسا

 المخزون 
ل منتج إلى موقعه    يتم اظهار صل  مة القابلة للتحق أيهما أقل. التكاليف هي تلك المصروفات المتكبدة حتى  سعر التكلفة أو صافي الق المخزون 

له الحالي. يتم تحديد التكلفة على أساس المتوس المرجح.    وش
ع.  يتم تحديد صافي الق  ة الب ة ناقصًا التكاليف المقدرة الالزمة إلتمام عمل اق األعمال العاد ع المقدر في س مة القابلة للتحق على أساس سعر الب

ة ة العاد اشرة على أساس إنتاج الطاقة التشغيل ة من المصروفات غير الم   .في حالة المخزون المصنع، تتضمن التكلفة حصة مناس

 ومعداتممتلكات ومصانع 
مة. ال يتم احتساب استهالك لألر  التكلفة مطروحًا منها االستهالك المتراكم وأ تدني في الق . يتم احتساب  يض اتظهر الممتلكات المصانع والمعدات 
ما ي  استخدام طرقة القس الثابت، وف ة على مد العمر االنتاجي وذلك  ق مة المت ة  االستهالك لشطب تكلفة األصول ناقصا الق لي األعمار اإلنتاج

  :المقدرة للموجودات
  سنوات العمر االنتاجي  

اني   سنة ٥٠-١٥  الم
  سنة    ٣٠-٥      المعدات

ات ي   سنوات  ٥  أثاث وتر

ات   سنوات  ٣  أجهزة الكمبيوتر والبرمج
ات الثقيلة ارات والمر   سنوات  ١٠-٥  الس
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 (تتمة)  ومصانع ومعدات ممتلكات 
ل تقرر  يتم ة للموجودات وطرقة االستهالك، إذا اقتضى األمر، في تارخ  ة واألعمار اإلنتاج ق م المت يتم احتساب أثر أ    .مراجعة وتعديل الق

   تغيرات على التقديرات على أساس مستقبلي.

عد خصم أ خسارة نتيجة    الممتلكات يتم اظهار   التكلفة  غرض االيجار و االمور االدارة أو االغراض لم يتم تحديدها  في طور االنشاء لالنتاج، 
ة للمجموعة. يتم تصنيف هذه ال اسة المحاسب ل المرسملة وفقا للس ة و تكاليف التمو مة. تتضمن التكاليف العموالت المهن عقارات وف  للتدني في الق

ون األصل جاهزًا لإلستعمال.  لفئآت    الممتلكات و المعدات عندما 
تم   ة االستهالك  ، تبدأ  بنفس األساس المستخدم للمتلكات والمعدات االخر هذه الممتلكات و المعدات    استهالك و عندما تكون هذه الموجودات  عمل

  . جاهزة لالستخدام
مة الدفترة النفقات المتكبدة الستبدال أ جزء من بنود الممتلكات وا تم شطب الق ل منفصل يتم رسملتها و ش لمصانع والمعدات التي يتم احتسابها 

و  الممتلكات  المتعل  للبند  ة  المستقبل ة  االقتصاد المنافع  تزد من  فق عندما  الالحقة  األخر  المصروفات  رسملة  تتم  المستبدل.  المصانع  للبند 
ع المصروفات األ  نود الدخل الشامل األخر الموحد عند تكبدهاوالمعدات. يتم اإلعتراف بجم ان األراح أو الخسائر و   .خر في ب

ة. يتم اإلعتراف   ون لألصل ا منافع مستقبل ون من المتوقع ان  ع أو عندما ال  أ رح  يتم شطب بند الممتلكات والمصانع والمعدات عند الب
ات األراح أو الخسائر أو خسارة ناتجة عن شطب الموجودات (تحسب على أساس   مة الدفترة لألصل) في ب ع والق   الفرق بين صافي متحصالت الب

نود الدخل الشامل األخر الموحدة في الفترة التي يتم فيها شطب األصول.   و

  التدني في الموجودات الملموسة وغير الملموسة بخالف الشهرة
م ا مراجعة الق ل تقرر سنو  ان هنالك مؤشرًا على وجود  تقوم المجموعة بتارخ  ما إذا  لدفترة لموجوداتها الملموسة وغير الملموسة ، لتحديد ف

مة األصل القابلة للتحصيل لتحديد مد خسارة التدني، إذا وجدت. م ق ان هنالك أ مؤشر فإنه يتم تقي ان   خسارة تدني لتلك الموجودات. إذا  إذا 
مة القابلة للتحصيل ألصل من  م الق مة القابلة للتحصيل للوحدة المولدة للنقد التي يرجع إليها ذلك  تقي م الق ن، فإن المجموعة تقوم بتقي فرد غير مم

ضًا توزع أصول المجموعة على الوحدة المولدة للنقد أو يتم توزعها على ا لوحدات  األصل. في حال وجود أساس معقول وثابت للتوزع، فإنه يتم أ
  والتي يتم عندها تحديد أساس معقول وثابت للتوزع.  األصغر المولدة للنقد 

ل سنو من أجل معرف  ش ة غير محددة واألصول غير الملموسة غير المتاحة لإلستخدام  ة  يتم فحص األصول غير الملموسة التي لها أعمار إنتاج
متها.  ان هناك أ مؤشر تدني في ق ما إذا    ف

مة   مة القابلة لإلسترداد هي الق ة إن الق التدفقات النقد مة المستخدمة  مة المستخدمة أيهما أعلى. يتم تحديد الق ع أو الق العادلة ناقصًا تكاليف الب
ة و  مة النقود الزمن ة لق مات السوق الحال تقي س  ة) تع ة خصم (قبل الضر بإستخدام نس ة  مها الحال لق عد خصمها  ة المقدرة  المخاطر  المستقبل

ة المقدرة له. المحددة ألصل لم يت  ة المستقبل   م تعديل التدفقات النقد
مة الدفترة لألصل (أو ل ض الق ة، فإنه يتم تخف متها السوق مة القابلة للتحصيل ألصل (أو لوحدة مولدة للنقد) أقل من ق انت الق لوحدة المولدة  إذا 

اشر  متها القابلة لإلسترداد. يتم اإلعتراف بخسارة التدني م مة  للنقد) إلى ق الق ان األصل مسجل  ان األراح أو الخسائر الموحدة، إال إذا  ة في ب
م. اطي إعادة التقي إنخفاض في إحت   العادلة فإن خسارة التدني يتم معالجتها 

مة الت  مة الدفترة لألصل (أو للوحدة المولدة للنقد) يتم زادتها للق الفترة الالحقة، فإن الق س خسارة التدني  قديرة القابلة لإلسترداد المعّدلة،  إذا تم ع
ما لو لم يتم تسجيل خسارة تدني لألصل (أو ن تحديدها ف م مة الدفترة التي  مة الدفترة التي تم زادتها على الق للوحدة المولدة    حيث أال تزد الق

أو الخ ان األراح  ب التدني في  س خسارة  ع يتم اإلعتراف  قة.  السنوات السا في  األصل  للنقد)  ان يتم اإلعتراف  بإستثناء إذا ما  سائر الموحد 
م لهذا األصل.  اطي إعادة التقي س خسارة التدني زادة في إحت عتبر ع مة العادلة. وفي تلك الحالة    بإستخدام الق

ة    األدوات المال
ز المالي ان المر ة في ب ات المال ة مع األداة.  الموحد تظهر الموجودات والمطلو ح المجموعة طرفًا في عالقة تعاقد   للمجموعة عندما تص

ات  اشرة إلى شراء أو إصدار موجودات ومطلو ة م مة العادلة. تكاليف المعاملة المنسو الق ًا  ة مبدئ ات المال ة (عدا    تقاس الموجودات والمطلو مال
مة العادلة من من خ الق ة  ات المال ات  عن الموجودات والمطلو مة العادلة للموجودات والمطلو الل األراح  أو الخسائر) تضاف إلى أو تطرح من الق

مة العاد الق ة  ات مال اشرة إلى شراء موجودات أو مطلو ة م ة ، عند الضرورة ، عند االعتراف المبدئي. تكاليف المعاملة المنسو لة من خالل  المال
  أو الخسارة.  األراح  أو الخسائر تدرج فورًا في الرح
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ة الهامة (تتمة)   . ٣ اسات المحاسب  الس

ة    الموجودات المال
ة على أساس تارخ المتاجرة. طرقة الشراء أو ا ع الموجودات المال ة لشراء أو ب ع المعامالت العاد ة  يتم االعتراف وٕالغاء االعتراف جم ع العاد لب

م ة التي تتطلب تسل ع الموجودات المال ات في السوق.  هي شراء أو ب ة أو اإلتفاق م ة تحددها الجهة التنظ   الموجودات خالل فترة زمن
ة. مة العادلة ، إعتمادًا على تصنيف الموجودات المال ع الموجودات المدرجة بتكلفتها المطفأة أو الق اس جم   يتم الحقًا ق

ة    تصنيف الموجودات المال
التكلفة المطفأةادوات الدين التي تنطب عليها الشرو  اسها الحقًا  ة يتم ق    :التال

ة للحصول على التدفقات   • الموجودات المال ون الغرض منه االحتفا  ة المحتف بها من خالل نموذج األعمال الذ  الموجودات المال
ة و ة التعاقد    النقد

ة تظهر بتوارخ محدد • ة للموجودات المال ة ة الشرو التعاقد التي هي مدفوعات على أصل المبلغ وفائدة على أصل المبلغ   للتدفقات النقد
قي   .المت

مة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر الق اسها الحقًا  ة يتم ق   :أدوات الدين التال

ة  • ل من حصل على التدفقات النقد ون الغرض منه  ة المحتف بها من خالل نموذج األعمال الذ  ع هذه  الموجودات المال ة و التعاقد
ة،و   الموجودات المال

قي األصلي القائم • ة التي هي مدفوعات على أصل المبلغ المت ة تظهر بتوارخ محدد للتدفقات النقد ة للموجودات المال   .الشرو التعاقد
  

مة العادلة من خالل األراح أو ا الق ة األخر تقاس الحقًا  ع الموجودات المال ل تلقائي، جم    .لخسائرش
ره، تقوم المجموعة  ارالرغم عما سب ذ ة اخت    : غير قابل لإللغاء / أو إلغاء اإلعتراف عند االعتراف المبدئي للموجودات المال

ة في الدخل الشامل األخر  • مة العادلة لإلستثمارات في حقوق الملك ت غير قابل لإللغاء إلظهار التغيرات في الق إذا  قد تقوم المجموعة بتصو
ضاح  ار معين ( يرجى اإلطالع على إ   .)أدناه ٢تم تحق مع

ار التكلفة المطفأة أو التكلفة من خالل الدخل الشامل اآلخر • مع ل غير قابل لإللغاء بتعيين أداة دين والتي تفي  ش حيث   قد تقوم المجموعة 
مة العادلة من خالل األراح أ الق حد من و تقاس  ان ذلك  بير أ اختالف محاسبي     ( يرجى اإلطالع على  الخسائر إذا  ل  ش قلل  أو 

ضاح    .)أدناه ٣إ
 

قة معدل الفائدة  .١   الفعال التكلفة المطفأة وطر
ة.   الفعالطرقة معدل الفائدة    هي طرقة إلحتساب التكلفة المطفأة ألداة الدين و توزع إيرادات الفوائد خالل الفترة المعن

متها   ة (مثل الموجودات التي تدنت ق ة المتدن مة اإلئتمان ة المشتراة أو ذات الق ة بخالف الموجودات المال ة للموجودات المال ة عند النس اإلئتمان
ع   فعالدل الفائدة الاالعترف المبدئي) ، فإن مع ما في ذلك جم ة المقدرة ( ة المستقبل ل منض بخصم المقبوضات النقد ش قوم  هو المعدل الذ 

ل جزءًا ال يتجزأ من معدل الفائدة   ) بإستثناء خسائر    الفعالالرسوم والنقا المدفوعة أو المستلمة تش وتكاليف المعامالت وأقسا أو خصومات أخر
ة ألداة الدين عند االعاالئتمان المت  مة الدفترة اإلجمال تراف  وقعة ، من خالل العمر المتوقع ألداة الدين ، أو ، عند االقتضاء ، فترة أقصر ، إلى الق

ة  ، يتم إحتساب معدل الفائدة ال ة المتدن مة اإلئتمان ة المشتراة أو ذات الق ة للموجودات المال النس ة  المعّدل بخصم ا  فعالالمبدئي.  لتدفقات النقد
ما في ذلك خسائر اإلئتمان المتوقعة ، من التكلفة المطفأة ألداة الدين عند االعتراف المبدئي.  ة المقدرة ،    المستقبل

الغ المستحقة ا المبدئي مطروحًا منه الم اس األصل المالي عند االعتراف  الذ يتم عنده ق المبلغ  د،  لسداإن التكلفة المطفأة لألصل المالي هي 
إلى الفرق بين المبلغ المبدئي ومبلغ اإلستحقاق ، مع تعديل أ مخصص    فعالاإلضافة إلى اإلطفاء المتراكم بإستخدام طرقة  معدل الفائدة ال

ة لألصل المالي هي التكلفة المطفأة لألصل المالي قبل تعديل أ مخصص خسارة.  مة الدفترة اإلجمال   خسارة. إن الق
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ة الهامة (تتمة)   . ٣ اسات المحاسب  الس

ة   (تتمة)  الموجودات المال

قة معدل الفائدة  .١   الفعال (تتمة) التكلفة المطفأة وطر
ل بإستخدام طرقة معدل الفائدة   ات إيرادات التمو اس   الفعال يتم إث مة العادلة من خالل بنود  هألدوات الدين التي يتم ق الق فأة و التکلفة الم ا الحقًا 

ة ، يتم احتس ة المتدن مة اإلئتمان الق المشتراة أو ذات  ة   المال ة بخالف الموجودات  ة للموجودات المال النس  . اب إيرادات  الدخل الشامل اآلخر
ل من خالل تطبي معدل الفائدة ال ة التي ت   فعالالتمو ة لألصل المالي ، بإستثناء الموجودات المال مة الدفترة اإلجمال ة  على الق متها اإلئتمان دنت ق

ل من خالل تطبي م  ات إيرادات التمو ة الحقًا ، يتم إث متها اإلئتمان ة التي تدنت ق ة للموجودات المال النس   فعال عدل الفائدة الالحقًا (انظر أدناه). 
حيث لم  على التكلفة المطفأة لألصل المالي. إذا تحسنت مخاطر اإلئتمان ، في فترات التقرر الالحقة ،  أل  ة ،  ة متدن مة إئتمان ة ذات ق داة مال

ة لألصل المالي.    اإلجمال
ل من خالل تطبي معد  ات إيرادات التمو ة ، تقوم المجموعة بإث ة المتدن مة اإلئتمان ة المشتراة أو ذات الق ة للموجودات المال   فعال ل الفائدة الالنس

عود اإلحتساب إلى األساس اإلجمالي حتى إذا تحسنت مخاطر  المعّدل لإلئتمان على التكلفة المطفأة لألصل ا لمالي عند اإلعتراف المبدئي. ال 
ة. ة متدن مة إئتمان عد األصل المالي ذو ق حيث لم  ة الحًقا   االئتمان للموجودات المال

ل في  ات إيرادات التمو ان الرح أو الخسارةيتم إث ات التوفيردائع قصيرة األجل د "ايرادات من الو تم ادراجها في بن و    ب   ". وحسا

مة الع .٢ الق ة المصنفة    ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرأدوات حقوق الملك
ل أداة على حد  ل غير قابل لإللغاء (على أساس حالة  ش ) تصنيف اإلستثمارات في أداة حقوق  ةعند االعتراف المبدئي، قد تختار المجموعة 

مة  الق ة  . الملك  العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخر
ان المقا ه للمتاجرة أو إذا  ان اإلستثمار في األسهم محتف  مة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخر إذا  الق التصنيف  بل المحتمل  سمح 

 مدرج بواسطة المشتر عند إندماج األعمال. 
ه للمتاجرة ،   إذا:  عتبر األصل المالي محتف 

  عه في غرض ب ازته أساسًا    أو  ;القرب المستقبلتمت ح
   ة محددة تديرها المجموعة ولديها دليل على نم   ;مؤخرًا لجني أراح قصيرة األجل  فعالعند اإلعتراف المبدئي ، هو جزء من محفظة أدوات مال

 أو
  ة أو أداة تحو محد  دة وفعالة). ان مشتقًا (عدا المشتقات التي هي ضمانات عقود مال

اس  يتم ة   حقوق   أدوات   في االستثمارات  ق مة  الملک مة العادلة مع األراح والخسائر  ال  تكاليف  إليها   مضافاً   العادلة   الق الق اسها  معاملة. الحقًا  يتم ق
عها في   مة العادلة المدرجة في الدخل الشامل اآلخر والتي يتم تجم م إستثمارات. ال يتم تصنيف الناشئة من التغييرات في الق اطي إعادة تقي إحت

لها إلى األراح المدورة.  ع إستثمارات األسهم ، بل يتم تحو  األراح أو الخسائر المتراكمة في األراح أو الخسائر عند ب
ة ، في األراح أو الخسائر وفقًا ل ات توزعات األراح من هذه اإلستثمارات في أدوات حقوق الملك ة رقم  يتم إث ار الدولي للتقارر المال . مالم    ٩لمع

 تمثل توزعات  األراح  إسترداد جزء من تكلفة األستثمار. 
ص  مجموعةال  متقا ع  بتخص ة  حقوق   أدوات  في   األستثمارات  جم مة   وفقا  متاجرةا للهب   المحتف  غير   الملك   الشامل   الدخل  بنود  خالل   من  العادلة  للق

ار المبدئي التطبي عند  األخر  ة للتقارر الدولي  للمع  . ٩ رقم المال

اح أو الخسائر .٣ مة العادلة من خالل األر الق ة    الموجودات المال

مـــــة العادلـــــة مــــن خـــــالل الـــــدخل الشـــــامل اآلخـــــر  الق ــة المطفـــــأة أو  التكلفــ اســـــها  معـــــايير أن يـــــتم ق ـــي ال تفـــــي  ـــــة التـ ــــودات المال ـــــاس الموجـ ــتم ق يــ
مة العادلة من خالل األراح أو الخسائر. ) أعاله) ،٢) و (١(أنظر (  الق

مة العادلة   الق التكلفة المطفأة أو  اس  شرو الق ة التي ال تفي  اسها  من خالل بنود الدخل الشامل اآلخرالموجودات المال   ن م العادلة ةيمالقب يتم ق
ل فترة التقرر  رئ اخسال  أو احب األر اللخ ة    .  في نها
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ة الهامة (تتمة)   . ٣ اسات المحاسب  الس

ة   (تتمة)  الموجودات المال

اح أو الخسائر  .٣ مة العادلة من خالل األر الق ة    (تتمة) الموجودات المال

ة  اح و خسائر صرف عمالت أجنب   أر

مة تحديد يتم ة للموجودات الدفترة الق ة عمالت المسجلة المال   ل ةاهن  في   السائد السعر ا هترجمت  تتمة و األجنب  العملة مسجلة  أنها على أجنب
ار في األخذ يجب تقرر فترة     : مايلي  اإلعت

فروق الصرف في األر  • ل جزًءا من عالقة تحو معينة، يتم اإلعتراف  التكلفة المطفأة والتي ال تش ة المقاسة  ة للموجودات المال أو  اح النس
  ."الخسائر في بند "األراح والخسائر االخر 

مة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر والتي ال تعد جزًء من عالقة تحو معينة، ي  • الق اسها  ة ألدوات الدين التي تم ق تم  النس
فروق الصرف على التكلفة المطفأة ألداة الدين في الرح أو الخسارة في بند "اال فروق  االعتراف  ". يتم اإلعتراف  راح أوالخسائر األخر

م اإلستثمارات  اطي إعادة تقي ة األخر في الدخل الشامل تحت بند احت   .صرف العمالت األجنب

ست جزًء من عالقة تحو معينة، يتم  • مة العادلة من خالل األراح أو الخسائر والتي ل الق ة المقاسة  ة للموجودات المال اإلعتراف  النس
  و   ."فروق الصرف في األراح أو الخسائر تحت بند "األراح والخسائر األخر 

فروق الصرف في الد  • ، يتم اإلعتراف  مة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر الق اسها  ة التي يتم ق ة ألدوات حقوق الملك خل  النس
م االستث  اطي إعادة تقي   .ماراتالشامل اآلخر تحت بند احت

ة مة الموجودات المال   تدني ق

ــــأة أو  ــــة المطفــ التكلفــ اســــــها  ــــتم ق ـــــي يـ ـــــدين التـ ــتثمارات فــــــي أدوات الـ ـــــن اإلســـ ــــة مـ ـــــان المتوقعــ ـــائر االئتمـ ــــص لخســ ن مخصــ ــــو ــــة بتكــ ــــوم المجموعــ تقـ
ــــة ، والـــــذمم التجارـــــة المدينـــــة ، والموجـــــو  ــــارات المدينـ ــــدخل الشـــــامل األخـــــر ، اإليجـ ــــالل بنـــــود الـ ــــة مـــــن خـ مــــة العادلـ ـــــذلك الق ـــــة ، و دات التعاقد

ــالي.  ــ ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــمان المـ ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــــود الضـ ـــ ــ ـــ ـــ الغ تحديث يتمعقـــــ س تقرر ل تارخ في المتوقعة االئتمان خسائر م ــر في التغيرات لتع ــ ـــــ ـــ ـ ــ ــ ـــ  منذ االئتمان مخاطـ
ة المبدئي اإلعتراف  .لألداة المال

ــان المتوقعــــة  ــائر االئتمــ ــتمر بخســ ل مســ شــــ ــاإلعتراف  ــ ا  ــً ــة دائمــ ــة لتقــــوم المجموعــ ــذمم المدينــ ــدماً لــ ــة مقــ ــالغ المدفوعــ ــ ــة.  والم ــ ــودات التعاقد والموجــ
ــــــان  قة لخســـــــارة ائتمـ ــــــا ــــــرة السـ ـــــى الخبـ ــــــتخدام مصـــــــفوفة تســـــــتند إلــ اسـ ـــــة  ــ ـــى هـــــــذه الموجـــــــودات المال ـــ ــــــة علـ ــــــان المتوقعـ ــــــدير خســـــــائر االئتمـ ـــــتم تقـ يــ

ــــة  ــــل الخاصــ ــــع العوامــ ــــة وتــــــتالئم مــ ـــــ الــــــذمم المدينــــــةالمجموعــ ــــن التوجـ ــــــل مــ م  ـــــة وتقيــــــ ة العامـ ــاد ــ ـــــروف اإلقتصــ ــــــذلك والظـ ــــاخ و ــــالي والمنــ ه الحــ
ة للنقود عندما تقتضي الحاجة لذلك مة الزمن ما في ذلك الق    .الظروف في تارخ التقرر، 

ـــــــون  ـ ــــــة عندما  ـــتمر، وخاصــ ـــ ل مســ شــــــــ ــــى  ـــ ــــة علـ ــ ـــراف بخســــــــائر االئتمــــــــان المتوقعــ ـــ ة باالعتــ ة األخر ، تقوم الشر ع األدوات المال ة لجم النس
بيرة في مخاطــــــــر االئتما ــــاك زادة  ـــ ل هنـ ــ ــ ــ شــ ــــــــة  ــى األداة المال ـــــ ــان علـ ــ ــ ــاطر اإلئتمــ ــ ــ ــزد مخــ ــ ـــ ـــــــك، إذا لــــــــم تـ ن منذ االعتراف المبــــــــدئي.  ومــــــــع ذلـ

ســـــاو خســـــائر االئتمـــــان المتوقعـــــة  ــــغ  مبلـ ــــة  ـ ــــاس مخصـــــص الخســـــارة لـــــألداة المال ـ ق ــــراف المبـــــدئي ، فـــــإن المجموعـــــة تقـــــوم  ــــذ اإلعتـ ملحـــــو منـ
ــدة  ــا ١٢لمـــ ــ غـــــي اإلقـــــرار بخسـ ــان ين ـــ ــا إذا  ــ م مـ ــ ــتند تقيـــ ســـ ــهرًا.  ــ ــة أو شـ ـــ بيـــــرة فـــــي احتمال ــادة  ــ ــد العمرعلـــــى زـ ــى مـــ ــان المتوقعـــــة علـــ ــ ئر االئتمـ

ات على في تارخ التقرر   .خطر عدم السداد منذ االعتراف المبدئي بدًال من إث

ــــل  ة والمحتمـ ــ ــداث االفتراضـــ ــع األحـــ ــ ـ ــن جم ــتنتج عـــ ــ ــة التـــــي سـ ــان المتوقعـــ ــائر االئتمـــ ــر، خســـ ــ ــد العمـ ــ ــى مـ ــة علـــ ــ ــان المتوقعـ ــائر االئتمـــ ــل خســـ ــ تمثـ
ـــدو  ـــة لمــــدة حـ ــان المتوقعـ ـــائر االئتمــ ـــل  خسـ ــك ، تمثـ ـــن ذلــ ض مـ ــة. علــــى النقــــ ــ ــألداة المال ـــع لــ ــد العمــــر المتوقـ ـــن  ١٢ثها علــــى مــ ــهرًا الجــــزء مـ شــ

ــي خـــــالل  ــ ــا فـ ــ ــة مـ ـــ ــى أداة مال ة علـــ ــ ــ ــداث االفتراضـ ــن األحـــ ــ ــتج عـ ــ ــع أن ينـ ــ ــر المتوقـ ــ ــدار العمـ ــى مـــ ــ ــة علـ ـــ ــائر االئتمان ــ ـــارخ  ١٢الخسـ ــد تــ عـــ ــهًرا  ــ شـ
   .التقرر
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- ١٨  - 

اسات ا  . ٣ ة الهامة (تتمة) الس  لمحاسب

ة مة الموجودات المال  ( تتمة) تدني ق

ة في مخاطر االئتمان  )أ( ادة الجوهر   الز

مقارنة مخاطر ل جوهر منذ االعتراف المبدئي، تقوم المجموعة  ش ة قد زادت  انت مخاطر االئتمان على األدوات المال م ما إذا  حدوث   عند تقي
ما في   ة  م،  عجز في األداة المال ما في تارخ االعتراف المبدئي. عند إجراء هذا التقي ة  تارخ التقرر مع مخاطر حدوث عجز على األداة المال

ة المتوفرة بدو  ة والمعلومات المستقبل ما في ذلك الخبرة التارخ ة معقولة ومدعومة،  ة والنوع ل من المعلومات الكم ن تكلفة أو  تعتبر المجموعة 
تم الحصول  جهد ال داعي لهم ة ، و عمل فيها المدينون للشر ة للصناعات التي  ة التي يتم النظر فيها اآلفاق المستقبل ا. تشمل المعلومات المستقبل

حوث ذات الصلة وغيرها من المنظمات المماثلة،   ة مراكز ال وم ذلك النظعليها من تقارر الخبراء االقتصاديين والمحللين الماليين والهيئات الح ر  و
ة للمجموعة ات األساس العمل ة التي تتعل  ة مختلفة وتوقع المعلومات االقتصاد    .في مصادر خارج

ل جوهر منذ االعتراف المبد ش انت مخاطر االئتمان قد زادت  م ما إذا  ار عند تقي ة في االعت    :ئيعلى وجه الخصوص، تؤخذ المعلومات التال

ة (إن وجد) أو التصنيف االئتماني الداخلي،و  فعالالتدهور الكبير ال •   أو المتوقع في التصنيف الخارجي لألداة المال

بيرة في انتشار • ة معينة، على سبيل المثال زادة  أداة مال ة لمخاطر االئتمان الخاصة  االئتمان،   التدهور الكبير في مؤشرات األسواق الخارج
ضة العجز عن سداد االئتمان  مة العادلة ألصل مالي أقل من التكلفة المطفأة ؛ أوأسعار مقا ه الق انت ف ة التي  ة للمدين، المدة الزمن   النس

بير في ق • ة التي من المتوقع أن تتسبب في انخفاض  ة أو االقتصاد ة أو المتوقعة في األعمال أو األوضاع المال ة الحال درة  التغيرات السلب
التزامات ؛    المدين على الوفاء 

ة للمدين ؛  فعالور ملموس  تده •   أو متوقع في النتائج التشغيل

ة األخر لنفس المدين ؛ •   الزادات الكبيرة في مخاطر االئتمان على األدوات المال

بير في قدرة   فعالحدوث تغير معاكس   • ة للمدين ، مما يؤد إلى انخفاض  ة أو التكنولوج ة واالقتصاد م بير في البيئة التنظ أو متوقع 
االلتزاماتالم  .دين على الوفاء 

ل جوهر منذ االعتراف المبدئي إذا تم ت  ش ة لم ترتفع  ، فإن المجموعة تفترض أن مخاطر االئتمان على األدوات المال حديد  على الرغم مما سب
ة على أنها ة منخفضة في تارخ التقرر. يتم تحديد األدوات المال ة لديها مخاطر ائتمان ة منخفضة إذا  أن األداة المال   :ذات مخاطر ائتمان

ة لديها مخاطر منخفضة التقصير  (١)   ،في السداد األداة المال
ة في   (٢) ة التعاقد التزاماته النقد ة على الوفاء    و ،القرب المستقبلمتلك المقترض قدرة قو
ــة فـــــي الظـــــروف   (٣) ــ ــر المتوقعـ ــ ــؤد التغيـــــرات غيـ ــ الضـــــرورة قـــــد تـ س  ــن لـــــ ــ ــد األطـــــول ، ولكـ ــ ــــال علـــــى المـ ــة األعمـ ــ ة وظـــــروف بيئـ ــاد ــ االقتصـ

ة ة التعاقد التزامات التدفقات النقد الضرورة ، إلى تقليل قدرة المقترض على الوفاء  س    .ل

ون لد األصل تصنيف ائتماني خارجي "درجة استثمارة" و  ة منخفضة عندما  فًقا للتعرف  تعتبر المجموعة أن األصل المالي له مخاطر ائتمان
عني األداء أن الطرف المقابل لد م داخلي يخص "األداء".  م الخارجي غير متوفر، فإن األصل له تقي ان التقي ز  المقبول عالمًا وفي حال  ه مر

الغ  س هناك م   .مستحقة السدادمالي قو ول

ه المجموعة طرفً  ح ف عتبر التارخ الذ تص ة لعقود الضمان المالي ،  ا في االلتزام غير القابل لإللغاء هو تارخ االعتراف المبدئي ألغراض  النس
انت هناك زادة ملحوظة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئ  م ما إذا  مة. عندما يتم تقي ما يخص تدني الق ة  م األداة المال عقود الضمان  تقي ي 

  .المدين المحدد قد يتخلف عن العقد المالي، فإن المجموعة تعتبر التغيرات في المخاطر أن
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- ١٩  - 

ة الهامة (تتمة)   . ٣ اسات المحاسب  الس

ة مة الموجودات المال  ( تتمة) تدني ق

ة في مخاطر االئتمان  (أ) ادة الجوهر   (تتمة) الز

مراجع بيرة في مخاطر االئتمان وتقوم  انت هناك زادة  ة المعايير المستخدمة لتحديد ما إذا  ة فعال مراق ل منتظم  ش تها عندما  تقوم المجموعة 
الغ  ح هذه الم   .السداد مستحقةتقتضي الحاجة ذلك لضمان أن تكون المعايير قادرة على تحديد الزادة الجوهرة في مخاطر االئتمان قبل أن تص

ف العجز  )ب(   اإلئتماني تعر

ة إلى أن الذمم المدينة التي   ة حيث تشير الخبرة التارخ ة حدوث عجز لغرض إدارة مخاطر االئتمان الداخل مثا تستوفي  تعتبر المجموعة ما يلي 
ل عام ش ن استردادها  م ة ال     :أحد المعايير التال

ة من   • ون هناك خرق للعهود المال   أو   ;قبل الطرف اآلخرعندما 

قوم المدين بدفع   • ة تشير إلى أنه من غير المحتمل أن  رها داخلًا أو يتم الحصول عليها من مصادر خارج المعلومات التي يتم تطو
امل (دون مراعاة أ ضمانات تحتف بها المجموعة) ل  ش ما في ذلك التزامات المجموعة.   .التزامته، 

  
ة ذات   (ج)   مان متدنيتإئأصول مال

ة المتوقعة   ة المستقبل مة عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقد لذلك األصل  عتبر األصل المالي ذات رصيد ائتماني متدني الق
ة:ت  التيالمالي.    ثبت أن األصل المالي ذات إئتمان متدني في حال إذا وقعت األحداث التال

ة جوهرة للمقرض • ات مال   أو المقترض،   صعو

  ، خرق للعقد، مثل عدم السداد أو التأخير في السداد •

ازات) ال يتم اإلستفادة منها  • از (أو امت ة للمقترض يتم منح المقترض امت ة المال الصعو ة تتعل  ة أو تعاقد اب اقتصاد من  المقرض وألس
  قبل المقترض، 

أن يدخل المقترض في • بير  لةاإلفالس أو إلى إعادة   حالة يوجد احتمال    أو  ;ةمال  ه

ة • ات المال سبب الصعو   .اختفاء سوق نش لهذا األصل المالي 

اسة الشطب   (د)   س

س هناك احتمال واقعي   ة ول ات مال عاني من صعو شطب أصل مالي عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن الطرف اآلخر  تقوم المجموعة 
ة أو دخل في إجراءات اإلفالس ، أو في حالة الذمم التجارة  للتعافي. على سبيل المثال   ون الطرف المقابل قد تم وضعه تحت التصف عندما 

ة خاضعة لألنشطة المط  ة المشطو المال تارخ االستحقاق أيهما أقرب . قد تظل الموجودات  الغ تجاوزت سنتين من  قة  المدينة عندما تكون الم
الغ مستردة في األراح أو  موجب إجراءات التعافي الخا ة م أ ان ذلك مناسًا. يتم اإلعتراف  ة حيثما  المجموعة، مع مراعاة المشورة القانون صة 

  .الخسائر

اس و االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة  (ه)    الق

بير في  العجز عن السداد ، و  اس خسائر االئتمان المتوقعة داللة على احتمال  ان هناك  عد ق معنى حجم الخسارة إذا  ة للعجز ( الخسارة المؤد
ما ة  ة معدلة بواسطة معلومات مستقبل انات تارخ ة للعجز على ب م احتمال العجز والخسارة المؤد ستند تقي هو    عجز) ومد عند حدوث العجز 

ة،   ة للموجودات المال النس التعثر عند العجز،  ما يتعل  ة للموجودات في تارخ اإلبالغ.  موضح أعاله. أما ف مة الدفترة اإلجمال فيتمثل ذلك في الق
ة يتوقع سحبه الغ إضاف اإلضافة إلى أ م شمل التعرض المبلغ المسحوب في تارخ التقرر المالي ،  ة لعقود الضمان المالي،  النس ا في  اما 

ة المحددة للمدنيين، وغيرها من  المستقبل حسب تارخ العجز المحدد استناًدا إلى التوجه التار  ة المستقبل ل اجات التمو خي وفهم المجموعة لإلحت
ة ذات الصلة   .المعلومات المستقبل
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- ٢٠  - 

ة الهامة (تتمة)   . ٣ اسات المحاسب  الس

ة مة الموجودات المال  ( تتمة) تدني ق

اس و االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة  (ه)   (تتمة)  الق

ة للموجودات ال  ة وفًقا للعقد  النس ة المستحقة للشر ة التعاقد ع التدفقات النقد ة ، يتم تقدير خسائر االئتمان المتوقعة على أنها الفرق بين جم مال
سعر الفائدة ال ة التي تتوقع المجموعة الحصول عليها والتي يتم خصمها  ع التدفقات النقد ة إلى اإليجارات المدينة ،   فعالوجم النس   األصلي. أما 

اس مبلغ اإليجار  ة المستخدمة في ق ة المستخدمة لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة تتواف مع التدفقات النقد   . المدينفإن التدفقات النقد

وفًقا لشرو   فق في حالة حدوث تقصير من جانب المدين  سداد المدفوعات  ة  المجموعة مطال المالي، وحيث أن  ة لعقد الضمان  األداة  النس
ا ة التي تكبدها مطروحًا منها أ م الغ المتوقعة لتسديد المالك مبلغ الخسارة االئتمان لغ تتوقع  المضمونة، فإن مخصص الخسائر المتوقعة هي الم

  .المجموعة استالمها من المالك أو المدين أو أ طرف آخر

مبلغ مساٍو لخ   المجموعة إذا قامت   ة  اس مخصص الخسارة ألداة مال قة، ولکن ق ا  ه سائر اإلئتمان المتوقعة على مد العمر في فترة التقرر السا
اس مخصص   ق ة  الغرض تقوم الشر حددت في فترة التقرر الحالي أن الشرو الخاصة بخسائر االئتمان المتوقعة على مد العمر لم تعد تفي 

ساو خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  مبلغ  س فيهاشهًرا في ت   ١٢الخسارة  استثناء الموجودات التي تم استخدام نهج م   .ارخ التقرر الحالي، 

متها  ة مع تعديالت مماثلة في ق ع األدوات المال ان األراح أو الخسائر لجم مة في ب أراح أو خسائر التدني في الق الدفترة من  تعترف المجموعة 
استثناء   مة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل، األخر والتي  خالل حساب مخصص خسارة و الق اسها  االستثمارات في أدوات الدين التي يتم ق

مة ال م االستثمار ، وال تقلل المجموعة من الق اطي إعادة تقي ات مخصص الخسارة لها في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في احت دفترة  يتم إث
ان المر    .ز المالي لألصل المالي في ب

ة   (و)  الموجودات المال عاد (إلغاء االعتراف)    است

ل ا  ة من األصل أو عندما تقوم بتحو ة للتدفقات النقد األصل المالي فق عندما تنتهي الحقوق التعاقد افة  تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف  ألصل  و
ان آخر. إذا لم تقم المجموعة ب  ة االصل إلى  ا ملك طرة  مخاطر ومزا ل واضح واستمرت في الس ش ة  ا الملك ع مخاطر ومزا نقل أواالحتفا بجم

الغ التي قد تضطر لدفعها. إذا احتفظت ا الم حصتها المحتف بها في األصل واإللتزام المرت  لمجموعة  على األصل المحول، فإن المجموعة تعترف 
ة المحولة،  ة الموجودات المال ا ملك القروض المضمونة للعائدات  افة مخاطر ومزا ذلك  األصل المالي وتعترف  تستمر المجموعة في اإلعتراف 

 .المستلمة

مة الدفترة لألصل والمقابل المس ات الفرق بين الق التكلفة المطفأة ، يتم إث ة المقاسة  احد الموجودات المال تلم ومبلغ الدين  عند الغاء اإلعتراف 
ان األراح أو الخسائر مة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل  في ب اإلستثمار في أداة دين مصنفة وفقًا للق اإلضافة إلى ذلك،عند إلغاء اإلعتراف   .

لها إلى ا م االستثمارات وتحو اطي إعادة تقي ة احت عها في ملك ، يتم إعادة تصنيف األراح أو الخسائر المتراكمة التي سب تجم ألراح أو  األخر
ة التي أقرتها المجموعة عند االعتراف المبدئي والمقاسة مالخسائر اإلستثمار في أداة حقوق الملك ض من ذلك، عند الغاء اإلعتراف  ن  . وعلى النق

م االستثمارات ال يتم إعادة تص  اطي إعادة تقي مة العادلة من خالل الدخل الشامل، فإن األراح أو الخسائر المتراكمة في احت فهخالل الق ان  ن ا إلى ب
لها إلى األراح    .المدورة األراح أو الخسائر، ولكن يتم تحو
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ة الهامة (تتمة)   . ٣ اسات المحاسب  الس

ة ة وحقوق الملك ات المال   المطلو

ف  يتم ة  حقوق   وأدوات  الدين  أدوات  تصن ات  المجموعة  عن  الصادرة  الملک لو ة  م ة  حقوق   أو  مال   وتعرف   التعاقد  الترتيب  لمضمون   وفقاً   ملک
ات لو ة الم ة حقوق   وأداة المال   . الملک

ة   أدوات حقوق الملك

ة هي أ عقد يثبت   ة الصادرة    الحصةأداة حقوق الملك اتها. يتم اإلعتراف أدوات حقوق الملك ع مطلو عد خصم جم ة في موجودات منشأة ما  ق المت
العوائد المستلمة ،  ات المجموعة  اشرة. من إحد شر   عد خصم تكاليف اإلصدار الم

سب أو خسار  ات أ م اشرة في حقوق المساهمين. ال يتم إث تم خصمها م المجموعة و ة الخاصة  ة في  يتم اإلعتراف إعادة شراء أدوات حقوق الملك
ة الخاصة  ع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملك   المجموعة. الرح أو الخسارة عند شراء أو ب

ة  ات المال   المطلو

التكلفة المطفأة بإستخدام طرقة معدل الفائدة ال ة  ات المال ع المطلو اس جم مة العادلة من خالل األراح أو الخسائر. مع ذلك ،   فعاليتم ق الق أو 
ون مؤهًال إللغاء اإلعتراف او عن  ل أصل مالي ال  ة التي تنشأ عند تحو ات المال ة، وعقود الضمان  فإن المطلو د اإلستمرار في تطبي منهج المشار

ة محددة مبينة أدناه. اسات محاسب   المالي الصادرة من المجموعة ، تقاس وفقًا لس

اح أو الخسائر  مة العادلة من خالل األر الق ة  ات المال   المطلو

مة العادلة من خالل األراح أو الخسائر عندما الق ة  ات المال ) مقابل محتمل  للمشتر عند إندماج األعمال،  ١ون اإللتزام المالي (  تصنف المطلو
ه للمتاجرة أو (٢( مة العادلة من خالل األراح أو الخسائر. ٣) محتف  الق أنه    ) مصنف 

ة على أنها محتف بها للمتاجرة إذا:  ات المال   يتم تصنيف المطلو

ل أساسي لغرض إعادة شرائها   تم استمالكها  •   أو  ;القرب في المستقبل ش

ة محددة تديرها المجموعة مع نم  • عد هذا جزًءا من محفظة أدوات مال   أو;لجني األراح على المد القصير فعالعند اإلعتراف المبدئي ، 

  .تحوانت مشتقة ، بإستثناء المشتقات التي هي عقد ضمان مالي أو أداة  •

س لد المجموعة ا  ة   ما في تارخ التقرر، ل ات مال مة العادلة من خالل األراح أو الخسائر مقاسة مطلو  .الق

  

التكلفة المطفأة  اسها الحقًا  ة التي تم ق ات المال   المطلو

ست ( ة التي ل ات المال مة العادلة من  ٣) محتف بها للمتاجرة ، (٢) مقابل محتمل للمشتر عند إندماج األعمال ، (١المطلو الق خالل  ) مصنفة 
التكلفة المطفأة بإستخدام طرقة معدل الفائدة ال تقاس الحقًا  الفائدة الفعالاألراح أو الخسائر ،  التكلفة     فعال. طرقة معدل  هي طرقة إحتساب 

ل على مد الفترة ذات الصلة. معدل الفائدة ال ص تكاليف التمو   فعاالً الذ يخفض    الرح/هو معدل الفائدة  فعال المطفأة لإللتزام المالي ولتخص
ل جزء ال يتجزأ من معدل الفا ع الرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تش ما في ذلك جم ة المقدرة ( ة المستقبل ،    فعال ئدة المدفوعات التدفقات النقد

ضاء) فترة أقصر  للتكلفة المطفأة  تكاليف المعامالت واألقسا  األخر أو الخصومات) على مد العمر المتوقع لإللتزام المالي ، أو (عند اإلقت 
  لإللتزام المالي. 
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ة ة وحقوق الملك ات المال   (تتمة) المطلو

ات عقود الضمان المالي   مطلو

ض حامله عن الخسارة التي   قوم بتسديد دفعات محددة لتعو سبب إخفاق المدين المحدد  عقد الضمان المالي هو عقد يتطلب من المصدر أن  تكبدها 
مها العادلة ، وٕاذا لم يتم ت  ق ًا  ات عقود الضمان المالي مبدئ مة  في سداد المدفوعات عند استحقاقها وفقا لشرو أداة الدين. تقاس مطلو الق حديدها 

ال اسها الحقًا  ل  أصل ما ، يتم ق مة األعلى ممايلي: العادلة من خالل األراح أو الخسائر ولم تنشأ عن تحو   ق

ة رقم  • ار الدولي إلعداد التقارر المال ة أعاله)   ٩مبلغ مخصص الخسارة المحدد وفقًا للمع   و  ;(انظر الموجودات المال

اسات تقدير اإليرادات الموضحة أع • ه وفقًا لس ُا ، مطروحًا منه ، عند اإلقتضاء ، اإلطفاء المتراكم المعترف  ه مبدئ   اله. المبلغ المعترف 

ة اح وخسائر سعر صرف العمالت األجنب   أر

ل فترة تقرر ، يتم تحديد أراح وخسائر س ة  التكلفة المطفأة في نها اسها  تم ق ة و عملة أجنب ة المنفذة  ات المال ة للمطلو عر صرف العمالت  النس
ة. يتم اإلعتراف أراح وخ  ة بناًء على التكلفة المطفأة لألدوات المال "  األجنب ة في بند "األراح والخسائر األخر سائر سعر صرف العمالت األجنب

أداة ت  فها  ة لتلك التي تم تصن النس ل جزءًا من عالقة التحو المحددة.  ة التي ال تش ات المال ان األراح أو الخسائر للمطلو ة للتحو  في ب غط
ة يتم اإلعتراف أراح وخسائر العم ون منفصل من حقوق  من مخاطر العمالت األجنب عها في م تم تجم ة في الدخل الشامل اآلخر و الت األجنب

ة   . الملك

لها وفقًا للسعر السائد في ن  تم تحو ة و ة بتلك العملة األجنب عملة أجنب ة المنفذة  ات المال لو مة العادلة للم ة هيتم تحديد الق النس ة فترة التقرر.  ا
ا ة التي يتم ق ات المال مة العادلة من خالل األراح أو الخسائر ، فإن عنصر سعر الصرف األجنبي جزءًا من أراح أو خسائر  للمطلو الق سها 

ل جزءًا من عالقة التحو المحددة  ة التي ال تش ات المال ان األراح أو الخسائر للمطلو اته في ب تم إث مة العادلة و   . الق

ة ات المال   إلغاء اإلعتراف المطلو
ة فق عندما يتم الوفاء أو إلغاء أو انتهاء التزامات المجموعة تقوم ال ات المال مة مجموعة بإلغاء اإلعتراف المطلو الفرق بين الق . يتم اإلعتراف 

ة التي تم إلغاء تحققها والمبلغ المدفوع والدائن في األراح أو الخسائر.  ات المال   الدفترة للمطلو
ادل  بير ، يتم احتساب هذا الت ل  ش أداة أخر ذات شرو مختلفة  ادلة  أداة دين واحدة مع المقرض الحالي   م إطفاء  عندما تقوم المجموعة 
ات تعديل جوهرة لمصروف قائم أو جزء منه عمل المثل ، تقوم المجموعة  ة جديدة. و ات مال مطلو ة واالعتراف  ة األصل ات المال إطفاء    للمطلو
ة المخفضة مة الحال انت الق ألتزام جديد. من المفترض أن تختلف الشرو اختالفًا جوهرًا إذا  ة واالعتراف  ة األصل ات المال للتدفقات    للمطلو

ما في ذلك أ رسوم مدفوعة   ة في إطار الشرو الجديدة ،  الف  مطروحا منها النقد   فعال ائدة المن أ رسوم مستلمة ومخفضة بإستخدام معدل 
ات المال ة للمطلو ق ة المت مة التدفقات النقد ة المخفضة لق مة الحال عشرة في المائة على األقل عن الق ة. إذا  األصلي ، الذ التختلف اإل  ة األصل

مة الدفترة لإللتزام قبل التعديل و (١ان التعديل غير جوهر ، فإن الفرق بين: ( ة للتدفقات النق٢) الق مة الحال عد التعديل ، يجب أن يتم  ) الق ة  د
 . أراح أو خسارة تعديل ضمن األراح أو الخسائر األخر ان األراح أو الخسائر    اإلعترافها في ب

  
ة المشتقة وأنشطة التحّو   األدوات المال

ة في أسعار الفائدة.  ة مشتقة مختلفة إلدارة تعرضها للتغيرات السلب   دخلت المجموعة في أدوات مال
متها العادلة. تعت مبدئ  ق اسها الحقا  عاد ق متها العادلة، وذلك في تارخ الدخول في عقود المشتقات و ق ة المشتقة  مد طرقة  ا تسجل األدوات المال

عة البند المتحو ل ، وعلى طب أداة تحو انت المشتقات مصنفة  الرح أو الخسارة الناتجة عن تصنيف المشتقات على ما إذا  ه. قامت  االعتراف 
ة  أداة تحو لتعرضها للتغير في التدفقات النقد ادل أسعار الفائدة  ص عقود ت ة(المجموعة بتخص   .)تحو للتدفقات النقد
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- ٢٣  - 

ة الهامة (تتمة)   . ٣ اسات المحاسب  الس

ة ة وحقوق الملك ات المال   (تتمة) المطلو
ة المشتقة وأنشطة التحّو   (تتمة)  األدوات المال

  
ةتقوم المجمو  ة والبند المتحو له، وأهداف إدارة المخاطر واستراتيج مختلف معامالت    عة منذ بدء المعاملة بتوثي العالقة بين األدوات المال ام  الق

ات الت  انت المشتقات المستخدمة في حر مها، عند بدء التحو وعلى أساس مست مر، وذلك إذا  ضا بتوثي تقي ما تقوم المجموعة أ  .   حو التحو
ة للبند المتحّو  بيرة على تقليل التغيرات في التدفقات النقد   له . فعالة بدرجة 

ة مة السوق متها إلى الق أدوات تحّو فعال، فإنه يتم تعديل ق ة مؤهلة  ل فترة    في الظروف التي ال تكون فيها مشتقات األدوات المال ة  في نها
ان  مة العادلة في ب   الدخل الموحد . وتسجل الفروق في الق

  المخصصات

ة اإللتزام محت  ون على المجموعة إلتزام (قانوني أو إستداللي) ينشأ من حدث ساب ، وتكون تكاليف تسو المخصصات عندما  ملة  يتم اإلعتراف 
ل موثوق منه.  ش اسها  ن ق م   و

ة اإللتزام الحا مخصص هي أفضل تقديرات المقابل المطلوب لتسو الغ المدرجة  ار  الم ز المالي ، مع الوضع في اإلعت ان المر لي في تارخ ب
مته  ة اإللتزام الحالي ، فإن ق ة المقدرة لتسو اس اإللتزام بإستخدام التدفقات النقد اإللتزام. عند ق طة  قين المح مة    المخاطر وعدم ال الدفترة هي الق

ة.  ة لتلك التدفقات النقد   الحال

ان من  عندما يتوقع أن يتم  أصل إذا  ة مخصص ما من طرف آخر ، تدرج المستحقات  ة الالزمة لتسو ع المنافع اإلقتصاد عض أو جم إسترداد 
ل موثوق منه.  ش اس المبلغ المستح  ن ق م د أنه سيتم استالم السداد و ه المؤ   ش

ة من إندماج األعمال  تس ات الطارئة الم   المطلو

ات الطارئة ال اس المطلو ة فترات التقارر الالحقة، يتم  يتم ق مة العادلة في تارخ اإلستحواذ. في نها الق ًا  مستحوذ عليها من دمج األعمال مبدئ
ار المحاسبي الدولي رقم   أعلى مبلغ سيتم اإلعترافه وفقًا للمع ات المحتملة  اس هذه المطلو ًا مطروحًا منه مبلغ الدخل    ٣٧ق ه مبدئ والمبلغ المعترف 

ة رقم المترا ار الدولي للتقارر المال اد المع   . ١٥كم وفقًا لم

ع األراح    توز

ة الموحدة في الفترة التي يتم فيها اعتماد هذه التوزعات من قبل الجمع ب يتم اإلعتراف   انات المال إلتزام في الب ة  توزع األراح لمساهمي المجموعة 
ة للمجموعة.    العموم

ة الخدمة  افأة نها   للموظفين والمساهمة في صندوق التقاعدمخصص م

افآت على أساس آخر راتب للموظف ومدة خدمته،  شرطة   ستند إستحقاق تلك الم ة الخدمة للموظفين.  افآت نها تحتسب المجموعة مخصصًا لم
ام قانون العمل القطر وعقود الموظفين وتدفع ع ة وفقًا ألح ند اإلستقالة أو إنهاء خدمة الموظف. التكاليف  إكمال الحد األدنى لمدة الخدمة ، والمحتس

ة الخدمة تتراكم على مد فترة التوظيف.  افآت نها   المتوقعة لم

ات الموظفين القطرين وفقًا لقانون التقاعد والمعا ة من مرت ة مئو نس المساهمة في صندوق التقاعد وتحتسب المساهمة  شات رقم  تلتزم المجموعة 
ة من راتب الموظفين القطرين. إن إلتزامات المجموعة تكون  . إن ٢٠٠٢) لسنة ٢٤( حصة المجموعة في هذه المساهمات تحتسب على أساس نس

مصروف عند إستحقاقها.  تم إحتسابها    محدودة لتلك المساهمات، و
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ة الهامة (تتمة)   . ٣ اسات المحاسب  الس

  تحق اإليرادات

ة اإليرادات من المصادر ال المجموعة  تعترف س   رئ

ة  •  إيرادات من األنشطة الصناع

 إيرادات المقاوالت.  •

 إيرادات الخدمات.  •

اس يتم الغ ستثني في العقد المبرم مع العميل و   ه استحقاق المجموعة  تتوقع الذ  المقابل أساس  علی اإليرادات ق ةا هجمع  تم  التي  الم ا   أطراف  عن  ن
طرة في منتج أو خدمة إلى عميل. بت  تقوم عندما اإليرادات المجموعة تدرج. ثالثة ل الس   حو

ة   إيرادات من األنشطة الصناع

ضا طرة على ال ة عند تحول الس ع األسمنت. يتم اإلعتراف اإليرادات من األنشطة الصناع ة إيرادات ب ئع، تشمل اإليرادات من األنشطة الصناع
م).  ضائع إلى موقع العميل المحدد (التسل ضائع ،   وذلك عندما يتم شحن ال ع ال امل المقدرة على طرقة توزع وسعر ب ون للعميل  م ،  عد التسل

المبلغ المستح ضائع. تعترف المجموعة  ال ما يتعل  تحمل مخاطر التقادم والخسارة ف ضائع و ة عند تداول ال ة األساس تحمل المسئول عندما    و
مثل ذلك النقطة الزم ضاعة للعميل حيث  م ال ، حيث أن مرور الوقت فق مطلوب قبل  يتم تسل ح فيها الح في المقابل غير مشرو ص ة التي  ن

  السداد. 

  المقابل المتغير   -١

ضائ  ل ال ه مقابل تحو ح لها الحصول عل ان المقابل في العقد يتضمن مبلًغا متغيًرا ، تقوم المجموعة بتقدير مبلغ المقابل الذ  ع إلى العميل.  إذا 
بير في اإليرادات في مبلغ اإلي يتم   س  حدث ع بيرة أال  ح من المحتمل بدرجة  ص تم تقييده حتى  ة العقد و رادات  تقدير المقابل المتغير عند بدا

ة لل ع المعدات اإللكترون عض عقود ب المقابل المتغير الحًقا. توفر  طة  ة المعترف بها عندما يتم حل حالة عدم التأكد المرت عمالء ح العودة  التراكم
  وخصومات الحجم. تؤد حقوق العائد وخصومات الحجم إلى مقابل متغير.

  
  ح االسترداد 

ضائع التي مة المتوقعة لتقدير ال ة محددة. تستخدم المجموعة طرقة الق ضائع خالل فترة زمن عض العقود العميل الح في إرجاع ال لن يتم   تمنح 
أ   ار الدولي  إرجاعها ألن هذه الطرقة تتن ات المع ًضا تطبي متطل ه. يتم أ ة الحصول عل ح للشر مبلغ المقابل المتغير الذ  ل أفضل  ش

ة رقم   ن تضمينه في سعر المعاملة.    ١٥إلعداد التقارر المال م شأن تقييد التقديرات للمقابل المتغير من أجل تحديد مبلغ المقابل المتغير الذ 
ضائع التي ة لل التزام االسترداد.   النس ة    من المتوقع إعادتها ، بدًال من اإليرادات ، تعترف الشر

  
  حجم الخصومات 

مقاصة  يتم  العقد.  في  المحدد  الحد  الفترة  المشتراة خالل  المنتجات  ة  م تتجاوز  أن  مجرد  معينين  الحجم لعمالء  على  ة خصومات  الشر   تقدم 
الغ المستحقة الدفع من    قبل العميل.   الخصومات مقابل الم
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ة الهامة (تتمة)   . ٣ اسات المحاسب  الس

  (تتمة) تحق اإليرادات

ة   (تتمة) إيرادات من األنشطة الصناع

ل الهام    -٢   عنصر التمو

رقم   ة  المال للتقارر  الدولي  ار  المع ة  العمل األداة  بإستخدام  األجل من عمالئها.  الغ مقدمة قصيرة  م المجموعة  تتلقى  تقوم  ١٥بوجه عام،  ، ال 
ل الس ة العقد أن المدة بين تحو انت تتوقع ببدا ل الهام إذا  لعة أو الخدمة  المجموعة بتعديل المبلغ المتعهد للمقابل وذلك لتأثيرات عنصر التمو

الدفع لتلك السلعة أو الخدمة ستكون عام أو أقل.   قوم العميل    المتعهدة بها للعميل، عندما 

مة يتم خصم   ة العقد، وذلك لألخذ    ق ل منفصلة بين المجموعة وعمالئها عند بدا س في معاملة تمو استخدام السعر الذ سينع المعاملة لهذه العقود 
ار عنصر عين في  ل الهام. االعت   التمو

  إيرادات الخدمات 

الة الشحن. يتم اإلعتراف بإيرادات الخدمات في وقت معين و  ة وخدمات و األجهزة األمن يب المتعلقة  مرور  تشمل إيرادات الخدمات خدمات التر
اإليرادات عن هذه الخدمات وفقًا لمرحلة إتمام العق فاء التزام األداء. يتم اإلعتراف  م أن مرحلة اإلنجاز التي تم  الوقت عند است د. قامت اإلدارة بتقي

م الخدمة التي انقضت في ن هتحديد ة من إجمالي الوقت المتوقع لتقد نس التقرر  ها  ة الفترة المشمولة  اس مناسب للوصول نحو الرضى  ه ا ي مق
ة رقم   ار الدولي للتقارر المال موجب المع ستح السداد عن مثل تلك الخدمات من العميل حتى تكتمل الخدمات  . ال  ١٥التام بإلتزامات األداء هذه 

م الخدمات والتي تمثل ح المنشأة في الحصول على المقابل لتلك الخ ات أصل تعاقد على مد الفترة التي يتم فيها تقد التالي يتم إث دمات التي  و
  تم تنفيذها حتى تارخه. 

  إيرادات المقاوالت 

ون للمجموعة ح  تخضع إيرادات   موجب شرو العقود ،  لة األجل مع العمالء. يتم إبرام تلك العقود قبل بدء أعمال البناء.  المقاوالت لعقود طو
مرور الوقت على أساس طرقة التكلفة ، أ   التالي يتم اإلعتراف بإيرادات العقود  الغ مقابل العمل المنجز. و على أساس  ملزم في الحصول على الم

ة المقدرة نس   ة تكاليف العقد المتكبدة عن العمل المنجز حتى تارخ تكاليف العقد اإلجمال

األداء. عند الوصول إلى مرحلة معينة ، يتم إرسال    ح للمجموعة إصدار فواتير للعمالء على أساس تحقي سلسلة من اإلنجازات ذات الصلة 
األعمال التي تم إنجازها وفاتورة السداد الم  ان  ف ب أصل تعاقد أل عمل . يتم إعادة تصن قًا  االعتراف مس رحلي ذات الصلة. تقوم المجموعة 

أصل عقود إلی الذمم المدينة في المرحلة التي يتم في  قًا  ة اإليراد المعترف  هأ مبلغ مسجل سا م الفواتير للعميل. إذا تجاوزت الدفعة المرحل ا تقد
ل الهامة في عقود اإلنشاء  ه حتى تارخه في إطار طرقة التك عتبر أحد عناصر التمو لفة ، عندئذ تعترف المجموعة بإلتزام العقد عن الفرق. ال 

ون الدفع المرحلي أقل من سنة واحدة.  اإليرادات في إطار طرقة التكلفة ودائما ما    مع العمالء هو الفترة بين اإلعتراف 

ارات    ايرادات تأجير الس

ايرادات الخ م الخدمة،  ت دمات عندما يتم  عترف  ارات المؤجرة سل بخصوص عقود    متضمنا من حيث موقعها على اساس معدل تأجير يومي للس
ة.   ه الخدمة و يتمتع    االيرادالسنو ستلم العميل ف ارات على أساس زمني يتم االعتراف بها على مد الوقت الذ  المقدمة    المنفعةمن تأجير الس

 . من أداء المجموعة

  إيرادات تأجير  

طرقة القس الثابت على مد فترة اإليجار. يتم ا إيرادات  حوافز اإليجار الممنوحة  يتم اإلعتراف بإيرادات تأجير العقارات االستثمارة  إلعتراف 
  جزء ال يتجزأ من إجمالي إيرادات اإليجار ، على مد فترة اإليجار. 
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ة الهامة (تتمة)   . ٣ اسات المحاسب  الس

  (تتمة) تحق اإليرادات

اح  ع األر   إيراد توز

ح للمجموعة    ون من المحتمل أن  يتم اإلعتراف بإيرادات توزعات األراح من االستثمارات عندما  ة المستحقة على أنه  استالم التوزعات النقد
ا ل موثوق. يتم اإلعتراف بإيرادات توزعات األراح في ب ش اسها  ن ق م ة سوف تتدف للمجموعة ومقدار الدخل  األراح أو    نالمنافع االقتصاد

ه استالم المبلغ.  الخسائر ح للمجموعة ف   الموحد في التارخ الذ 

ل    إيرادات التمو

ن ق م ة للمجموعة ومقدار الدخل  ون من المحتمل أن تتدف منافع إقتصاد ة عندما  ل من الموجودات المال ل  يتم اإلعتراف بإيرادات التمو ش اسه 
، وهو ال قي ومعدل األراح الفعال المطب ل على أساس الوقت بناءًا على المبلغ المت معدل الذ يخصم المقبوضات  موثوق. تستح إيرادات التمو

مة الدفترة لذلك الموجود عند اإلعتراف المبدئي.  ة المتوقعة خالل العمر المتوقع لألصل المالي مقابل صافي الق ة المستقبل   النقد

  تكاليف االقتراض  

ازة أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة ، وهي الموجودات ا اشرة إلى ح بيرة من الوقت  تكاليف االقتراض التي تنسب م الضرورة فترة  لتي تأخذ 
ل جوهر لالست  ش ه الموجودات جاهزة  حين الوقت الذ تكون ف ع ، تضاف إلى تكلفة تلك الموجودات ، حتى  ح جاهزة لالستخدام أو الب خدام  لتص

ع. يتم خصم إيرادات االستثمار المتحققة من االستثمار المؤقت لقروض محدد ة حتى يتم إنفاقها على الموجودات المؤهلة من  المقصود منها أو الب
  .تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة

نود الدخل الشامل األخر الموحد في الفترة التي يتم تكبدها ف ان األراح أو الخسائر و ع تكاليف االقتراض األخر في ب ات جم   .يهايتم إث

ة     معامالت العملة األجنب

ة   عملة أجنب ات المجموعة ، يتم اإلعتراف المعامالت  شر ة الخاصة  انات المال ة)  معند إعداد الب ة للمجموعة (العمالت األجنب ا عن العملة التشغيل
ة المنفذة   ل البنود المال ل فترة تقرر ، يتم تحو ة  ة وفقًا ألسعار  وفقًا ألسعار الصرف السائدة في توارخ تلك المعامالت. في نها عمالت أجنب

لها وفقًا ألسعار ا ة ، يتم تحو عمالت أجنب مة العادلة والمنفذة  الق ة المدرجة  لصرف السائدة في  الصرف السائدة في تلك التوارخ. البنود غير المال
ة التي تقاس استنادا إلى التكلف ل البنود غير النقد مة العادلة. ال يتم تحو ة. فروقات سعر الصرف للبنود  تارخ تحديد الق العملة األجنب ة  ة التارخ

ة تدرج في الرح أو الخسارة في الفترة التي تنشأ فيها ، بإستثناء ما هو وارد في المعايير.  النقد

ة الدخل   ضر

ة شر  قة علىيتم احتساب الضرائب بناًء على القوانين أو اللوائح المعمول بها في دولة قطر. ال توجد حالًا ضر ة  ات مط األم في    الشر
عة العاملة في دولة قطر ات التا ات على الشر ة الشر   . دولة قطر. ومع ذلك ، يتم تطبي ضر

  يجارات اإل

أنه "عقد ، أو جزء من عقد ، ينقل الح في   حتو على عقد إيجار. ُعرَّف عقد اإليجار  ارة عن أو  ان العقد ع ما إذا  ة ف   استخدام تنظر الشر
ة مقابل   األصل   ". مبلغ ماد(األصل األساسي) لفترة زمن

مات المهمة الثالث والتي إما:  التق في  ان العقد  ما إذا  م ف التقي ة    لتطبي هذا التعرف، تقوم الشر
  الوقت عند ور ضمنًا ومحدد  ور صراحة في العقد أو مذ ان مذ ما إذا  ة العقد يتضمن موجود محدد، والتي ف  إتاحة الموجود للشر
   ار ة من إستخدام الموجود المعرف خالل فترة األستخدام، مع األخذ في األعت ل الفوائد األقتصاد ل جوهر على  ش الحصول  ة الح  للشر

 حقها من خالل النطاق المحدد للعقد 
 اشر إستخدام الموجود المحدد خالل فترة األستخدام. تقوم الش ه م ة الح بتوج يف وأل  للشر ه “ ان لها الح بتوج ما إذا  م ف ة بتقي ر

أن الموجود يتم إستخدامه خالل الفترة.   غرض" 
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ة الهامة (تتمة)   . ٣ اسات المحاسب  الس

 يجارات (تتمه) اإل

  مستأجر   المجموعة

التكلفة،   مجموعةبتارخ سران األيجار، تعترف ال قاس  ز المالي. إن ح إستخدام الموجود  ان المر ح إستخدام الموجود ومطلوب األيجار في ب
تتحق من ال اشرة  ة م ة تكاليف مبدئ ما أن أ اس مطلوب األيجار،  اس المبدئي لق ك وٕازالة  مجموعةوالتي تنشأ عند الق يتم تقدير تكلفة التف  ،

ة األيجار، و  الغ تحفيزة مستلمة)الموجود في نها ة م الصافي من أ ة مدفوعات إيجار مقدمًا بتارخ بدء األيجار (   . أ

ة العمر األنتاجي لح إستخدام الموجود أو    مجموعةتقوم ال قًا لنها أستهالك ح األستخدام على أساس القس الثابت من تارخ بدء األيجار مس
ما تقوم ال ة شرو األيجار أيهما أوًال.  مة.  مجموعةنها م ح إستخدام الموجود في حالة وجود مؤشرات ألنخفاض الق   بتقي

أستخدام    مجموعةال  بتارخ سران األيجار، تقوم ة لدفعات األيجار غير المسددة حتى ذلك التارخ، مخصومة  متة الحال ق اس مطلوب األيجار  ق
ان هذا المعدل متوفر أو على أساس المعدل األضافي لألقتراض.  ما إذا  ه في عقد األيجار ف   معدل الفائده المنصوص عل

اس مطلوب األيجا ر تتكون من دفعات ثابتة (متضمنة الجوهرة منها)، الدفعات المتغيرة على أساس المعلن عنها أو  دفعات األيجار المتضمنة في ق
ارات المعقولة   الناشئة من األخت ة المضمونة والدفعات  ق مة المت الغ المتوقع دفعها تكون قابلة للدفع على أساس الق د من  المعدل، فأن الم المؤ

  تنفيذها.

اس الم ما  الحقًا لتارخ الق اس وف أعادة الق س أ تعديل  اسها لتع الدفعات التي تمت والمضافة لها الفائدة. يتم إعادة ق ض المطلوب  بدئي، يتم تخف
ة تغيرات بها، في الدفعات الثابتة الجوهرة. ان أ   إذا 

س في ح إستخدام الموجود، او في األ ينع اس مطلوب األيجار، فأن التعديل المقابل  ض ح  عند إعادة ق ان قد تم تخف إذا  راح والخسائر 
  األستخدام الموجود إلى الصفر. 

ة المالئمة. بدًال من    المجموعةأختارت   مة منخفضة مستخدمة الطرقة العمل احتساب عقود األيجار قصيرة األجل واإليجارات لموجودات ذات ق
ح إستخدام الموجود ومطلوب األيجار، الدفعات الخاصة به  مصارف في الرح أو الخسارة على أساس القس الثابت  األعتراف  ذه المعترف بها 

  على مدار شرو األيجار . 

ز المالي .   ان المر ات األيجار يتم عرضها في ب   ح إستخدام الموجودات ومطلو

  مؤجر المجموعة 

ة رقم   ار الدولي للتقارر المال ة وفقًا للمع اسة المحاسب مؤجر فأن ال لم يجر عليها    ١٦إن الس تصنف إيجاراتها    مجموعةتغيير من الفترة المقارنة. 
ة. ل ة أو تمو   إما أيجارات تشغيل

أيجا  ه، وتصنف  ة الموجودات المعن ة لملك ل المخاطر والجزاءات العرض ل جوهر  ش انت تحول  لي إذا  أيجار تمو ر  يتم تصنيف األيجارات 
 تشغيلي إذا لم يتم ذلك. 

قين   .٤ ة لتقدير عدم ال س ام الهامة والمصادر الرئ   األح

ضاح رقم   ة للمجموعة، والمبينة في اإل اسات المحاسب ات تطبي الس م الدفترة   ٣لغا ام وتقديرات وٕافتراضات حول الق ، يتوجب على اإلدارة عمل أح
. إن التق ن الحصول عليها من مصادر أخر م ات التي ال  قة وعلى عوامل أخر  للموجودات والمطلو ة على الخبرات السا ديرات واإلفتراضات مبن

ن أن تختلف النتائج ال ل مستمر. يتم اإلعتراف  فعالذات عالقة. ومن المم ش ة عن تلك التقديرات. يتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات المتعلقة بها 
ة في الفترة التي يتم فيها ت  ان التعديل يؤثر فق في تلك الفترة أو في فترة التعديل والفترات  التعديالت على التقديرات المحاسب عديل التقدير إذا 

ة.   المستقبل

  



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د

 

- ٢٨  - 

قين  .٤ ة لتقدير عدم ال س ام الهامة والمصادر الرئ   (تتمة)  األح

ة   ٤.١ اسات المحاسب ام الهامة في تطبي الس   األح

ام الهامة، عدا عن تلك التي تنطو على   ما يلي األح ة  ف ة للشر اسات المحاسب جزء من تطبي الس تقديرات ، والتي قامت بها إدارة المجموعة 
ة الموحدة انات المال الغ المدرجة في الب   :والتي لها تأثير جوهر على الم

وفيد    ١٩-تأثير 
ورونا (٢٠٢٠في شهر مارس   ة عن انتشار جائحة فيروس  )، مما تسبب في تعطيل األنشطة التجارة  ١٩-Covid، تم إعالن منظمة الصحة العالم

ة المحتملة نتي  ة في دولة قطر عن تدابير دعم مختلفة للتخفيف من اآلثار السلب وم ة على مستو العالم. وأعلنت السلطات الح جة لهذه  واالقتصاد
ثب وقد قامت بتفعيل خطتها الستمرارة األعمال و  ة الوضع عن  ات المحتملة  الجائحة. تراقب الشر ممارسات إدارة المخاطر األخر إلدارة االضطرا

  التي قد تسببها هذه الجائحة مستقبًال. 

قين حول هذا الوضع، قامت إدارة المجموعة بإعادة النظر في تقديراتها وٕاعادة افتراضاتها وممارسات أهداف   إدارة  نتيجة لوجود حالة من عدم ال
ار اآلثار   اإلعت ما في  المخاطر، وأخذت  ة  ة وغير المال ة المفصح عنها للموجودات المال ة للشر الغ المال ات الجارة في تحديد الم المحتملة للتقل

سمبر  ٣١  . ٢٠٢١د

ة     اإلستمرار

م لقدرة   عمل تقي نها من مواصلة العمل    المجموعةقامت اإلدارة  ة الموارد التي تم ما أنها مقتنعة بإن لد الشر منشأة مستمرة،  على اإلستمرار 
ة ة إيجاب ة) ورأس مال عامل وتدفقات نقد ة (حقوق ملك ة موج ما أن لديها موجودات صاف ة بتحقي أراح،  ما    المستقبل القرب. قامت الشر

ة السنة. عالوة على ذلك منشأة  في نها ة على اإلستمرار  ن أن تضفي شك على قدرة الشر ة من المم وك ماد ة ش أ ست على علم  ، فإن اإلدارة ل
ة على أساس مبدأ اإلستمرارة.   انات المال ه يتم اإلستمرار في إعداد الب   مستمرة. وعل

ثب ،   ة الموقف عن  اتخاذ اإلجراءتواصل المجموعة مراق ة التي قد  وقامت إدارة المجموعة  ات المحتملة على أعمال الشر ات إلدارة االضطرا
وفيد ورونا ( اتها وأدائها المالي في١٩-يتسبب فيها تفشي فيروس    المستقبل. و  ٢٠٢١سنة  ) على أعمال المجموعة وعمل

  تحق اإليرادات 

ل جوهر على تحديد مبلغ وتوقيت ش ة التي تؤثر  ام التال   اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء:  قامت المجموعة بتطبي األح

يب  ع مجمعة للمعدات وخدمات التر ة ب   تحديد ألتزمات األداء في عمل

ل ا ة وعد لتحو مثا يب  ع المعدات إلى العميل. تعد خدمات التر ل منفصل أو مجمع مع ب ش اع إما  يب التي ت لخدمات  تقدم المجموعة خدمات التر
ادل التفاوضي بين المجموعة والعميل. في المستقبل وهي جزء     من الت

يب على أساس   ل من المعدات والتر ع  ام المجموعة بب قة ق يب. تشير حق ل من المعدات والتر ان التمييز بين  اإلم مستقل  قررت المجموعة أنه 
ما قررت المجموعة أن الوعود ب  مفرده.  ال المنتجين  نه االستفادة من  م يب متضمنة في العقد .  إلى أن العميل  ل المعدات وتوفير التر تحو

يب معًا في هذا ست مدخالت لعنصر مشترك في العقد. ال تقدم المجموعة خدمة جوهرة متكاملة ألن وجود المعدات والتر يب ل العقد    المعدات والتر
يب بتعديل قوم أ من المعدات أو التر ة وال  ة أو مر اإلضافة إلى ذلك ، فإن المعدات    ال ينتج عنه أ وظائف إضاف ص اآلخر. و أو تخص

يب و  ل المعدات حتى إذا رفض العميل التر ة ، ألن المجموعة ستكون قادرة على تحو طة للغا بير أو مترا طة إلى حد  يب غير مترا نه  والتر م
عها الموزعون اآلخرون.  المنتجات التي يب ما يتعل  يب ف   توفير التر

التالي، قا ة المستقلة. و ع النسب يب بناًء على أسعار الب ص جزء من سعر المعاملة للمعدات وخدمات التر   مت المجموعة بتخص

  

  



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د

 

- ٢٩  - 

قين  .٤ ة لتقدير عدم ال س ام الهامة والمصادر الرئ   (تتمة)  األح

ة  ٤.١ اسات المحاسب ام الهامة في تطبي الس   (تتمة)  األح

  (تتمة)  تحق اإليرادات

يب تحديد    توقيت الرضى التام عن إلتزامات األداء لخدمات التر

ا التي توفر  ستهلك في نفس الوقت المزا يتلقى و مرور الوقت ألن العميل  يب  بإيرادات خدمات التر ها  خلصت المجموعة إلى أنه يتم اإلعتراف 
يب الذ قدمته ال حتاج إلى إعادة تنفيذ التر انًا آخر لن  قة أن  ستهلك في الوقت  المجموعة. حق مجموعة حتى اآلن يدل على أن العميل يتلقى و

ا أداء المجموعة عند تنفيذها   .نفسه مزا

ع  فاء ب ضائعتحديد توقيت إست    ال

ع   اإليرادات من ب ضائعيتم اإلعتراف  م    ال طرة على األصل إلى العميل، بوجه عام عند تسل ل الس ضائععندما يتم تحو ون عند النقطة    ال التي 
ازة ال ة والح ون لد العميل الصفة القانون ة معها ح للدفع، و ة وقبول فعالللشر ضائعة والمخاطر الجوهرة وفوائد الملك   .  ال

ة  حر األداء لخدمات الشحن والخدمات ال   تحديد توقيت الرضا عن االلتزام 

حر  اسة االعتراف  استنتجت المجموعة إلى أن اإليرادات من الشحن والخدمات ال ه في س مرور الوقت على النحو المنصوص عل ة يتم تسجيلها 
  اإليرادات. 

ارات    تحديد توقيت الرضا عن التزام األداء لخدمات تأجير الس

مرور الوقت حيث إنها تقوم بنقل مستمر للس ارات يتم تسجيلها  ة من خدمات تأجير الس طرة على السلع  استنتجت المجموعة إلى أن اإليرادات المتأت
ًضا تح  م في وقت واحد مع مرور الوقت ، يتم أ ة التح ل عمل ا المقدمة وتحو ديد اإليرادات  أو الخدمات للعمالء. نظًرا لتلقي العميل واستخدامه للمزا

اس التقدم الناشئة في الت  ل التزام من التزامات األداء. عند تحديد طرقة ق عة  بناًء على مد نقل / إكمال نقل  زامات األداء هذه ، نظرنا في طب
عة أدائها. ذلك طب   هذه السلع والخدمات و

  المتغير للعائدات وخصومات الحجم  العاملتقدير  

ع المعدات مع حقوق االرجاع و وخصومات الحجم.  العواملتقوم المجموعة بتقدير   المتغيرة التي يجب تضمينها في سعر الصفقة لب

م نموذج العمل    تقي

ار األداء التجربي ( ة على نتائج اخت اس الموجودات المال ضاحSPPIعتمد تصنيف وق ار نموذج العمل (انظر إ ). تحدد المجموعة  ٣ رقم ) واخت
ع    نموذج العمل على مستو  س جم ع مًا  م ح ة معًا لتحقي هدف عمل معين. يتضمن هذا التقي ة إدارة مجموعات الموجودات المال ف س  ع

ة إدارتها و ف اس أدائها ، والمخاطر التي تؤثر على أداء الموجودات و م أداء الموجودات وق ة تقي ف ما في ذلك  ة تعوض  األدلة ذات الصلة  ف
عادها   مدراء الموجودات. مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي تم است التكلفة المطفأة أو الق ة المقاسة  تراقب المجموعة الموجودات المال

ة جزءًا   اب متفقة مع الهدف من األعمال التي تم اإلحتفا بها. تعتبر المراق انت األس م  من التقي قبل استحقاقها لفهم سبب التخلص منها وما إذا 
ان من غير المال ة مالئمًا ، وٕاذا  ق ة المت الموجودات المال ه االحتفا  ان نموذج العمل الذ يتم ف ئم أن تغيير المتواصل للمجموعة حول ما إذا 

ة خالل الفترات المعرو  ًا لتصنيف تلك الموجودات. لم تكن مثل هذه التغييرات مطلو التالي تغييرًا مستقبل  ضة. في نموذج العمل و

ة في مخاطر اإلئتمان  ادة الجوهر   الز

ضاح  ة المتوقعة لفترة    ٣  رقم  ما تم شرحه في إ عادل الخسائر اإلئتمان مخصص   ة المتوقعة  اس الخسائر اإلئتمان شهرًا لموجودات    ١٢، يتم ق
اة لموجودات المرحلة    ١المرحلة   ة المتوقعة مد الح المرحلة    ٢، أو الخسائر اإلئتمان عندما تزد مخاطر    ٢ينتقل األصل إلى المرحلة    . ٣أو 

ة رقم   ار الدولي للتقارر المال حدد المع ل جوهر منذ اإلعتراف المبدئي. ال  ش م   ٩االئتمان  ل زادة جوهرة في مخاطر االئتمان. عند تقي ش ما 
ل جوهر ، تأخذ المجموعة في ا ش انت مخاطر اإلئتمان ألصل ما قد زادت  إذا  ة المعقولة والمعلومات  ما  ة والكم ان المعلومات النوع لحس

ة.  المستقبل



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د

 

- ٣٠  - 

قين  .٤ ة لتقدير عدم ال س ام الهامة والمصادر الرئ   (تتمة)  األح

ة  ٤.١ اسات المحاسب ام الهامة في تطبي الس   (تتمة)  األح

ة    دعاو قضائ

ضاح   ات ضد المجموعة حيث أن النتيجة      ٣٩صف إ ن مخصص أل مطال ة ضد المجموعة. إختارت اإلدارة عدم تكو عدد من اإلجراءات القانون
أن لها أ تأثير مالي. عتقد  دة ، وال  ست مؤ ة ل ة لإلجراءات القانون  النهائ

ة الزميلة    تصنيف الشر

ات زميلة. على   ة  لد المجموعة استثمارات مختلفة في شر س    ٪٥٠الرغم من تملك نس ة، ل ات التعاقد موجب الترتي ات،  أو أكثر من هذه الشر
ات الزميلة. بير على هذه الشر س لها تأثير  التالي ل ة و ة والتشغيل اسات المال طرة على قرارات الس   لد المجموعة الس

ة  اس اإلستثمارات العقار   ق

ة بتطبي إما طر  اسة على  إن إدارة المجموعة مطال اس إستثماراتها العقارة وتطبي هذه الس ة لق اسة محاسب س مة العادلة أو طرقة التكلفة  قة الق
هذه   اس  ق يجب  ه  موج والذ   ، تشغيلي  إيجار  عقد  موجب  مستأجر  العقار  اإلستثمار  تحتف  انت  إذا  إال   ، العقارة  اإلستثمارات  ع  جم

مة ال الق .اإلستثمارات العقارة    عادلة فق

ز المالي. إ ان المر اس إستثماراتها العقارة في ب مة العادلة ألغراض ق   ختارت المجموعة تطبي طرقة الق

  إهالك ح استخدام موجودات 

ة وشرو عقد األيجار على أساس القس الثابت أيهما أقل. إذا   ة  إن ح إستخدام موجودات عادة يتم إهالكها على مدار أعمارها األنتاج انت الشر
ة للموجودات. تقوم اإلدا اة األنتاج ار الشراء، فإن أهالك ح أستخدام الموجودات يتم على مدار الح ل معقول من ممارسة أخت ش المراجعة  متأكدة  رة 

ة عندما تعتقد اإلدارة بوجود أخت  ة األهالك المستقبل ن تعديل نس م ة لهذه الموجودات.  ة لألعمار األنتاج ة عن  السنو الف في األعمار األنتاج
ة.  ة السنة الحال قة. لم تعتبر تلك التعديالت ضرورة في نها   التقديرات السا

مة الممتلكات والمعدات وح إستخدام الموجودات    إنخفاض ق

ة إشارة على إ ان هناك أ ل تارخ تقرر لتحديد ما إن  ة  م الدفترة للممتلكات والمعدات وح إستخدام موجودات الشر نخفاض  يتم مراجعة الق
ما في تارخ التقرر لم تحدد اإلدارة أ دليل من خالل ال ام.  عض األح مته إجراء  ون الشىء منخفض في ق ة تحديد  مة. تتطلب عمل تقارر الق

مة أصل أو فئة من موجودات.   ة تشير إلى وجود إنخفاض ق سبب  الداخل ًضا في أ مؤشرات انخفاض وأ مؤشرات مهمة  ة أ نظرت إدارة الشر
سبب هذه الجائحة.  ١٩-وفيد عدم وجود تأثير ماد   حيث استنتجت 

  فيها مؤجر  المجموعة –تصنيف العقارات المؤجرة 

ات، مثل شر  في عقود    المجموعةدخلت   ام وشرو الترتي م وأح ة بناء على التقي إيجار لعقاراتها التجارة لمحفظة استثماراتها العقارة حددت الشر
ة على األقل لدفعات األيجار والتي ال تتعد   مة الحال ة للعقار التجار والق اة األقتصاد ون جزءًا مهمًا من الح ل جوهر  األيجار التي ال  ش

مة ة. للق أيجارات تشغيل ة هذه العقارات وقيد العقود  ض عن ملك افة المخاطر المهمة والتعو قي    العادلة للعقار التجار والتي ت

  

  

  

  

 



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د

 

- ٣١  - 

قين  .٤ ة لتقدير عدم ال س ام الهامة والمصادر الرئ   (تتمة)  األح

ة  ٤.١ اسات المحاسب ام الهامة في تطبي الس   (تتمة)  األح

شمل إيجار  شير، أو  ان العقد  ما إذا    فيها مستأجر المجموعة  -تحديد ف

طرة على إستخدام موجود محدد،    المجموعةان   الس شير إلى الح  ان العقد  شير إلى، أو يتضمن، إيجار إذا ما  ان العقد  ما إذا  تقوم بتحديد ف
ة لها الح انت الشر ما إذا  ار ف األعت متة أخذه  ة من إستخدام موجود محدد من  تحدد ق افة الفوائد األقتصاد ل جوهر على  ش الحصول   

ه ح إستخدام موجود محدد خالل فترة األستخدام.   خالل فترة األستخدام ولها الح في توج

ة فيها مستأجر  -تحديد شرو األيجارات    الشر

افة الحق ار  األعت ار، أو ال تستخدم  عند تحديد شرو اإليجارات، تأخذ األدارة  ائ والظروف التي تخل حافز أقتصاد ألستخدام الح لحرة األخت
انت األيجار  ما إذا  ارات) تتضمن فق شرو اإليجارات ف عد إنهاء األخت ارات (أو الفترات  ار. تمديد ح األخت ات معقولة  ح نهائي لحرة األخت

انت شرو األيجار إذا تم األستخدام  للتأكد من التمديد (او ال يتم أنهائها). يتم   ما إذا  م ف ة  فعاالً إعادة التقي حت الشر  (أو لم يتم األستخدام) أو أص
م التاكيد المعقول لذلك يتم مراجعته في حالة حدوث أمر مهم أو تم حدوث تغيرات مهمة   األستخدام (أو غير مستخدمة) لها. أن تقي في  ملزمة 

طرة المستأجر. الظروف، التي تؤثر على  م وذلك من خالل س   التقي

العادة:  ة  ما يلي أهم العوامل األكثر خاص   ف
  .(أو عدم األنهاء) ل معقول من التمديد ش قنة  ة مت ة إلنهاء العقد (أو عدم تمديده) تكون الشر ان هناك جزاءات ماد  إذا 
   ان من المتوقع وجود تحسينات مهمة على العين المستأجره تؤثر قين معقول للتمديد  إذا  ة في وضع  ة لها، تكون الشر ق مة المت على الق

 (أو عدم األنهاء). 
 ة لأليجار، والتكلفة وفترة أنقطاع العمل، فإن المطلوب م ار عوامل أخر متضمنة الفترة التارخ األعت ة تأخذ  وجودات  خالفًا لذلك، فإن الشر

 إيجار لتحل محل الموجود المؤجر.  

ا مستأجر   المجموعة – دة على معدل األقتراض تحديد الز   فيها 
التالي ، تستخدم معدل االقتراض اإلضافي ( سهولة سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار ، و ن للمجموعة أن تحدد  م اس التزامات  IBRال  ) لق

، مع ضمان مماثل ، األموال الالزمة للحصول على  هو معدل الفائدة الذ يتعين على المجموعة دفعه لالقتراض على مدة مماثلة    IBRاإليجار.  
س  ع مة مماثلة ألصل ح االستخدام في أصل اقتصاد مماثل. لذلك  ما "يتعين على المجموعة دفعه" ، وهو ما يتطلب تقديًرا    IBRأصل ذ ق

ل) أو عندما عة التي ال تدخل في معامالت تمو ات التا ام عقد    عند عدم توفر أسعار ملحوظة (مثل الشر س شرو وأح تحتاج إلى تعديل لتع
عة). تقوم المجموعة بتقدير   ة التا ة للشر العملة المال ن    IBRاإليجار (على سبيل المثال ، عندما ال تكون عقود اإليجار  م استخدام مدخالت 

عض التقديرات  ة إلجراء  انات.مالحظتها (مثل أسعار الفائدة في السوق) عندما تكون متاحة ومطلو الك  الخاصة 
  

ة  ة التحو لتحوطات التدفقات النقد مة العادلة وفعال   الق
مة العادلة للتحو بناء على تأكيد من    اشتقاقيتم   ضا العالقة  الالق مة العادلة.  تراجع اإلدارة أ م صحة الق بنوك. تجر اإلدارة فحصا مستقال لتقي

ادلة أسعار الفائدة والقرض ذات الصلة على أساس منتظم. تم التوصل إلى أن التحو فعال جدا. ونتيجة لذلك، يتم تسج ة بين عقد م يل  التحوط
مة العادلة للمشت    ة ضمنالق .  في حقوق الملك ا التحو   بند احت
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- ٣٢  - 

قين  .٤ ة لتقدير عدم ال س ام الهامة والمصادر الرئ   (تتمة)  األح

  

سي للتقدير   ٤.٢   المصدر الرئ
ز المالي ، والتي   ان المر قين في تارخ ب ة األخر لعدم ال س المستقبل ، والمصادر الرئ ة المتعلقة  س تنطو على يتم مناقشة االفتراضات الرئ

ة على النحو التالي: خطر   ة التال ات خالل السنة المال م الدفترة للموجودات والمطلو   بير من التسبب في تعديل جوهر للق

ة اإلنجاز    نس
ة أو المدخالت للرضى بإلتزام األداء عند إحتساب عقود اإلن  اإليرادات على أساس جهود الشر شاء  تستخدم المجموعة طرقة المدخالت لإلعتراف 

ة المتوقعة). الخ ة المتوقع تكبدها (التكاليف النهائ التكاليف اإلجمال اس التكاليف المتكبدة حتى تارخه ، مقارنة  ق تم ذلك  ه. و   اصة 
ل تقرر، يتعين على المجموعة تقدير مرحلة اإلنجاز وتكاليف اإلنجاز في عقود اإلنشاء. تتطلب هذه التقديرات أن تقوم المجمو  ع في تارخ  مل  عة 

ًضا عد تارخ التقرر. وتشمل هذه التقديرات أ ة التي سيتم تكبدها ، بناءًا على العمل الذ سيتم تنفيذه  ات    تقديرات للتكاليف المستقبل تكلفة المطال
س آثار أ مراجعة لهذه ة أخر مع العمالء. تنع التزامات تعاقد اطن وتكلفة الوفاء  التقديرات في السنة التي    المحتملة من جانب المقاولين من ال

ات إجمالي الخسار  ون من المحتمل أن يتجاوز إجمالي تكاليف العقد إجمالي إيرادات العقد ، يتم إث ة المتوقعة  يتم فيها مراجعة التقديرات. عندما 
ما هو متوقع ، سواء بدأ العمل في هذه العقود أم ال. تستخدم المجموعة فرقها التجارة مع مد  راء المشارع لتقدير تكاليف إكمال عقود البناء. فورًا ، 

مالة والتكاليف  يتم تضمين عوامل مثل التأخر في تارخ االنتهاء المتوقع والتغيرات في نطاق العمل والتغيرات في أسعار المواد والزادة في تكاليف الع 
ل منتظم. األخر في تقديرات تكاليف البناء وفقًا ألفضل التقديرات التي يتم تحديثها   ش

مة الشهرة   تدني ق

ص الشهرة لها. تتطل مة عند اإلستخدام للوحدات المنتجة للنقد التي تم تخص متها تقدير الق انت الشهرة قد تدنت ق مة  يتطلب تحديد ما إذا  ب الق
ة المتوقع نشوئها من الوحدات المنتجة للنقد ومعدل الخصم المالئم إلح ة المستقبل ة.  عند اإلستخدام من اإلدارة تقدير التدفقات النقد مة الحال تساب الق

ضاح  مة عند اإلستخدام مبينة في إ   . ٨تفاصيل الق

ة  مة العادلة لإلستثمارات العقار   الق

حة أو  مة عادلة قد تكون غير صح ق مة المفصح عنها  مة العادلة محددة في تارخ معين. نظرًا ألن ظروف السوق قد تتغير، فإن الق غير    إن الق
مة اإلستثمارات   م العقارات اإلستثمارة وتعتقد أن ق مقّم مستقل لتقي س  امالئمة إذا تم تقديرها في وقت آخر. استعانت إدارة المجموعة  لعقارة تع

ضاح  مة العادلة للعقارات اإلستثمارة مبينة في إ ة العادلة لتلك اإلستثمارات العقارة. المعلومات حول الق مة السوق   . ٧الق

 الممتلكات والمصانع والمعداتاستهالك 

ع  المصنع ،يتم استهالك بنود الممتلكات   ة المقدرة.  ة الفرد ة على االستخدام المتوقع  والمعدات على مد األعمار اإلنتاج تمد تحديد األعمار اإلنتاج
ة انات المال ة المعترف بها في الب ؤثر على تكلفة االستهالك السنو ، و ، والتقادم التكنولوجي أو التجار   . الموحدة لألصل، والتلف الماد

ن تعديل مراجعة    إدارة المجموعة  تقوم م ة لهذه األصول.  ة واألعمار اإلنتاج ق م المت ة   مصارفطرقة االستهالك سنوًا والق االستهالك المستقبل
قة. ة تختلف عن التقديرات السا ق م المت ة و / أو الق  مادًا عندما تعتقد اإلدارة أن طرقة االستهالك واألعمار اإلنتاج

ةاالستهالك هي   ة    تقن ص المبلغ المقرر استهالكه لألصل للفترات المتوقع خاللها االستفادة من استخدام األصل. نتيجة لتأثير جائحة  بتخص محاسب
ر، وظل١٩-وفيد ة السنة  حتى  مغلقاً   ، تم إغالق خ إنتاج الكلن المتوقعة من    المنافع، مما أد إلى تغيير جوهر في نم وفترات تحقي  نها

ر. التالي،   استخدام خ إنتاج الكلن ل أكثر  اإلطرقة  استخدام  قررت اإلدارة أن    ٢٠٢٠في عام    و ش ة  س نم عائد المنافع االقتصاد نتاج ستع
قًا.   ة متخصصة في صناعة األسمنت، على الحد األدنى من  ت دقة من طرقة القس الثابت المستخدمة سا ة استشارة دول حصلت اإلدارة من شر

ة من الكلن ق ات المت ن إنتاجه على الخطو الموجودة واستخدامه لحساب معدل االستهالك لكل طن من اإلنتاج. الكم م   ر واألسمنت، الذ 

ار من قبل إدارة المجموعة، تأثير طرقة االستهالك ابتداًء  من شهر يناير  عين االعت  ٢٠٢٠تم االخذ 
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- ٣٣  - 

قين  .٤ ة لتقدير عدم ال س ام الهامة والمصادر الرئ   (تتمة)  األح

سي للتقدير  ٤.٢   (تتمة)  المصدر الرئ

ة   ة المتوقعة للذمم المدينة التجار   مخصص الخسائر اإلئتمان

ة للذمم المدينة  نماذجبإستخدام  مجموعةتقوم ال الغ المدفوعة مقدمًا الحتساب مخصص الخسائر األئتمان ل تقرر والم وموجودات العقود في تارخ 
ان هناك   مة من جانب اإلدارة. تستند  لتحديد ما إذا  ار إلنخفاض الق مة. في حالة وجود مثل هذا المؤشر يتم إجراء إخت أ مؤشر على إنخفاض الق

ه (مثل التواجد الجغرافي  ام متأخرات السداد لمجموعة متعددة من قطاعات العمالء التي تحتو على سلوك خسارة متشا ،  معدالت المخصص على أ
ات اإلئتمان ونماذج أخر للضمان).  نوع المنتج، نوع وتص  ة بواسطة خطا  نيف العميل، والتغط

ة التي تم مالحظتها. ستقوم ال نموذج ستند  ل أولي على معدالت العسر المالي التارخ ش بتعديل اإلطار لتعديل خبرة الخسارة   مجموعة المخصص 
ة التي تم مالحظ ل تقرر، يتم تحديث معدالت العسر المالي التارخ ة المتوفرة. بتارخ  ة مع المعلومات المستقبل ة التارخ ما يتم  اإلئتمان تها، 

ة.    تحليل التغييرات في التقديرات المستقبل

ا بين معدالت العسر المالي م اإلرت . إن    إن تقي م جوهر ة المتوقعة هو تقي ة والخسائر اإلئتمان ة التي تم مالحظتها واألحوال اإلقتصاد التارخ
ة المتوقعة.   ة للتغيرات في الظروف واألحوال اإلقتصاد النس ة المتوقعة حساس   مبلغ الخسائر اإلئتمان

ة لل ة التارخ ن أن ال تكون خبرة الخسارة اإلئتمان ة المتوقعة ممثًال للعسر المالي ال مجموعةمن المم   للعميل في المستقبل.   فعالواألحوال اإلقتصاد

ما تعتبر مخاطر اإلئتمان صفراً  ة المتوقعة،  ضًا من حساب الخسائر اإلئتمان ة من األطراف ذات العالقة أ إستنادًا    يتم إستثناء األرصدة المطلو
ات ذات العالقة إما   قة أن هذه الشر ة. على حق اشرة أل مواقف سيولة أو أزمات مال طرقة غير م اشرة أو  طرقة م   مدعومة من قبل المالك 

وفيد قين الناجمة عن جائحة  ة    مجموعة، قامت إدارة ال ١٩-نظًرا لحالة عدم ال م وتحديث المدخالت واالفتراضات التطلع بإعادة النظر وٕاعادة تقي
بيرة في مخاطر االئتمان  ECLمتوقعة (المستخدمة في حساب خسائر االئتمان ال ذلك مراجعة أرصدة العمالء لتحديد العمالء الذين لديهم زادة  ) و

 والمتعثرن المحتملين. 

مة العادلة لالستثمارات غير المدرجة    الق

مة ا ة. عند تقدير الق مة العادلة ألغراض التقارر المال الق ات المجموعة  عض موجودات ومطلو اس  لعادلة ألصل أو إلتزام ما ، تستخدم  يتم ق
ه متاحة. ع ن مالحظتها في السوق إلى الحد الذ تكون ف م انات التي    المجموعة   تقوم  ،   متاحة  ١  المستو   مدخالت   تکون   ال   ندماالمجموعة الب

م  بإعداد ات  بإستخدام  داخلي  تقي م  ومدخالت  تقن ة  التقي ات  حول   معلومات   عن  اإلفصاح  يتم.  المناس م   تقن   تحديد   في  المستخدمة   والمدخالت  التقي
مة ات  للموجودات  العادلة الق   ضاحات ذات الصلة.اإل  في المختلفة  والمطلو

ض  ة  تخف طيئ الحر   المخزون ال

إلى   التقدير  هذا  ستند  ة.  الحر طيء  ال للمخزون  المقدرة  ة  الكم اإلدارة  واستخدام  التحدد  ة  التقن االبتكارات  نتيجة  للتغيير  قابل  م  الح وهذا  عمر 
  العناصر.

وفيد سبب جائحة  ًضا في أ مؤشرات انخفاض وأ مؤشرات مهمة  ة أ .  ١٩-نظرت إدارة الشر   وخلصت إلى عدم وجود تأثير ماد
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- ٣٤  - 

  والمعدات  والمصانعالممتلكات  .٥

 
اني   أراضي  اتأثاث  معدات م ي ات ومبيوتر   وتر رمج ارات  و ات ثقيلةس  و آل

ة  قيد   أعمال رأسمال
 المجموع نشاءاإل 

ال قطر   ال قطر   ر ال قطر   ر ال قطر   ر ال قطر   ر ال قطر   ر ال قطر   ر ال قطر   ر   ر
         التكلفة

   ٢٬٩٢١٬٢٠٥٬١٠١    ٦٦٬٤٢٢٬١٠١   ١٥٧٬٩٧١٬٢٥٧   ١٠٬٣٤٧٬٨٣٢   ٣٤٬٠٢٠٬٤٨٣   ١٬٤٨٧٬٣٨٧٬٢٦٩  ١٬١٦٢٬٥٥٦٬٨٩٣  ٢٬٤٩٩٬٢٦٦ ٢٠٢٠يناير  ١ما في 
   ١٨٬١٤٨٬٥٢٧    ١٬٢١٥٬٢٢١   ١١٬٤٦٠٬٥٠٠   ٢٬٠٩٦٬٤٩٥   ١٬٠٥٤٬٨٣٤   ٢٬٢٤٤٬٤٧٧ ٧٧٬٠٠٠  -  اضافات خالل السنة  

الت  -  (١٬٤٦٢٬٥٧٨) -   ١٬٤٦٢٬٥٧٨ - - - -  تحو
ضاح    ٣٠٬٣٦٦٬٥٦٠ - - - - - ٣٠٬٣٦٦٬٥٦٠ -  ) ٧استثمارات عقارة (إ

عادات     (١٦٬٠٨٣٬٨٨١) -   (١٤٬٦٩٤٬٩٠٠) - -  (١٬٣٨٨٬٩٨١) - -  است
سمبر  ٣١ما في     ٢٬٩٥٣٬٦٣٦٬٣٠٧   ٦٦٬١٧٤٬٧٤٤  ١٥٤٬٧٣٦٬٨٥٧   ١٣٬٩٠٦٬٩٠٥   ٣٥٬٠٧٥٬٣١٧   ١٬٤٨٨٬٢٤٢٬٧٦٥ ١٬١٩٣٬٠٠٠٬٤٥٣ ٢٬٤٩٩٬٢٦٦ ٢٠٢٠د

 ٣٤٬٨٦٣٬٦٣٢  ٣٬٢٧٢٬٦٦٢ ٢٦٬٩٣٣٬١٠٦ ٨٤٣٬٦٩٠ ١٨٢٬٢٦٩ ٣٬٦٣١٬٩٠٥ -  -  اضافات خالل السنة  
الت  - (٢٬٤٨٨٬٣٥٠) - ١٬٢٤١٬٠٠٠ ١٬٠٢٢٬٣٥٠ - ٢٢٥٬٠٠٠ - تحو

 (٨٥٨٬٠١٨) - - - - (٨٥٨٬٠١٨) - - شطب 
عادات   (٨٬٢٤٨٬١٣٦) - (٨٬١٧٩٬٢٠٠) - (٦٨٬٩٣٦) - -  -  است
سمبر  ٣١ما في   ٢٬٩٧٩٬٣٩٣٬٧٨٥ ٦٦٬٩٥٩٬٠٥٦ ١٧٣٬٤٩٠٬٧٦٣ ١٥٬٩٩١٬٥٩٥ ٣٦٬٢١١٬٠٠٠ ١٬٤٩١٬٠١٦٬٦٥٢ ١٬١٩٣٬٢٢٥٬٤٥٣ ٢٬٤٩٩٬٢٦٦ ٢٠٢١د

           اإلستهالك المتراكم 
  ٦٣٧٬٩٠٥٬٢٨١ -  ١١٢٬٠٢٤٬٩٧٢   ٨٬٨٥١٬٨٢١ ١٧٬٦٩٣٬٠٧١  ٣٤٣٬٢٥٠٬٢٠٩  ١٥٦٬٠٨٥٬٢٠٨ - ٢٠٢٠يناير  ١ما في 

   ٥١٬٧٤٢٬٣٥٩ -   ١٠٬٩٠٥٬٥٠٥   ١٬٥١٦٬١٩٠   ٢٬٣٢٩٬٤٥٠   ١٦٬٧٠١٬٧٩٥   ٢٠٬٢٨٩٬٤١٩ - إستهالك السنة 
عادإستهالك مرت      (١٤٬٨٥٣٬٧٦٥) -   (١٤٬٤٥٥٬١٣١) - -   (٣٩٨٬٦٣٤) - -  األست

سمبر  ٣١ما في    ٦٧٤٬٧٩٣٬٨٧٥ -  ١٠٨٬٤٧٥٬٣٤٦   ١٠٬٣٦٨٬٠١١   ٢٠٬٠٢٢٬٥٢١  ٣٥٩٬٥٥٣٬٣٧٠  ١٧٦٬٣٧٤٬٦٢٧ - ٢٠٢٠د
 ٤٧٬٨٩٤٬٤٠٢ - ١١٬٢٩٠٬١٣١ ١٬٩٩١٬١٧٧ ٢٬٦٣٩٬٠٦٣ ١٣٬٥٣٠٬٧٨٥ ١٨٬٤٤٣٬٢٤٦ -  إستهالك السنة 

 (٦٦٢٬٠٨٧) - - - - (٦٦٢٬٠٨٧) - -  الشطب إستهالك مرت 
عادإستهالك مرت    (٦٬٧١٤٬٥٢٥) - (٦٬٦٥٨٬٤٨٨) - (٥٦٬٠٣٧) - - -  األست

سمبر  ٣١ما في   ٧١٥٬٣١١٬٦٦٥ - ١١٣٬١٠٦٬٩٨٩ ١٢٬٣٥٩٬١٨٨ ٢٢٬٦٠٥٬٥٤٧ ٣٧٢٬٤٢٢٬٠٦٨ ١٩٤٬٨١٧٬٨٧٣ - ٢٠٢١د
ة مة الدفتر           صافي الق

سمبر  ٣١ما في   ٢٬٢٦٤٬٠٨٢٬١٢٠ ٦٦٬٩٥٩٬٠٥٦ ٦٠٬٣٨٣٬٧٧٤ ٣٬٦٣٢٬٤٠٧ ١٣٬٦٠٥٬٤٥٣ ١٬١١٨٬٥٩٤٬٥٨٤ ٩٩٨٬٤٠٧٬٥٨٠ ٢٬٤٩٩٬٢٦٦ ٢٠٢١د

سمبر  ٣١ما في     ٢٬٢٧٨٬٨٤٢٬٤٣٢   ٦٦٬١٧٤٬٧٤٤   ٤٦٬٢٦١٬٥١١   ٣٬٥٣٨٬٨٩٤   ١٥٬٠٥٢٬٧٩٦   ١٬١٢٨٬٦٨٩٬٣٩٥ ١٬٠١٦٬٦٢٥٬٨٢٦ ٢٬٤٩٩٬٢٦٦ ٢٠٢٠د

ات ومعدات  از على آل ة مضمونة برهن ح ضاح  المصنععض التسهيالت اإلئتمان )). ١( ٢٢(إ
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ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د
  

- ٣٥  - 

 الممتلكات والمصانع والمعدات (تتمة)   . ٥
مة اإلستهالك للسنة على النحو التالي:   يتم توزع ق

 ٢٠٢٠   ٢٠٢١ 

ال قطر     رال قطر   ر
   

   ٤٦٬٢٠٨٬٩٤٦ ٤١٬٠٥٦٬٩٠٣  تكاليف اإليرادات 
ضاح  ع وتوزع (إ    ٣٩٠٬٢٣٨ ٩٤٬٤٦٧ ) ٣٠مصارف ب

ضاح   إدارة و مصارف ة (إ    ٥٬١٤٣٬١٧٥ ٦٬٧٤٣٬٠٣٢ )٣١عموم

 ٥١٬٧٤٢٬٣٥٩ ٤٧٬٨٩٤٬٤٠٢   

  
 ح استخدام موجودات . ٦

اني   المجموع      االراضي   الم
ال قطر  ال قطر   ر ال قطر   ر   التكلفة:  ر

     
  ٢٠٢٠يناير  ١ما في    ٨١٬٦٦٢٬٧٢٩   ٤٬٠٦٠٬٩١٥    ٨٥٬٧٢٣٬٦٤٤

  االضافات خالل السنة    ١٬٢٠٠٬٢٨١   ٣٬٤٩٥٬٨٣٦   ٤٬٦٩٦٬١١٧

  د ح استخدام موجودات و الغاء عق -   (١٬١٥٧٬٤٦٦)   (١٬١٥٧٬٤٦٦)
سمبر  ٣١الرصيد في    ٨٢٬٨٦٣٬٠١٠  ٦٬٣٩٩٬٢٨٥   ٨٩٬٢٦٢٬٢٩٥  ٢٠٢٠د

  السنة االضافات خالل  - ٢٦٥٬٥٥٨ ٢٦٥٬٥٥٨
  عقود ايجار منتهية ) ٢٬٢٨٣٬٤٧٧( - ) ٢٬٢٨٣٬٤٧٧(

سمبر  ٣١الرصيد في  ٨٠٬٥٧٩٬٥٣٣ ٦٬٦٦٤٬٨٤٣ ٨٧٬٢٤٤٬٣٧٦   ٢٠٢١د
     
  االستهالك المتراكم    

  ٢٠٢٠يناير  ١ما في   ٧٬١٧٠٬١١٠  ٧٣٠٬٤٤٩  ٧٬٩٠٠٬٥٥٩
  استهالك السنة   ٦٬٧٧٠٬٤٨٥  ١٬٩٨٥٬٨٥٧  ٨٬٧٥٦٬٣٤٢
  د ح استخدام موجودات و الغاء عق -  (٦٢٨٬٣٣٠)  (٦٢٨٬٣٣٠)

سمبر  ٣١الرصيد في    ١٣٬٩٤٠٬٥٩٥   ٢٬٠٨٧٬٩٧٦   ١٦٬٠٢٨٬٥٧١   ٢٠٢٠د
  استهالك السنة  ٦٬٣٤٨٬٣١٣ ٢٬٠٣٦٬٩٩٦ ٨٬٣٨٥٬٣٠٩

  عقود ايجار منتهية ) ٢٬٢٨٣٬٤٧٧( - ) ٢٬٢٨٣٬٤٧٧(

سمبر  ٣١الرصيد في  ١٨٬٠٠٥٬٤٥١ ٤٬١٢٤٬٩٧٢ ٢٢٬١٣٠٬٤٠٣   ٢٠٢١د

     
مة الدفترة        صافي الق

سمبر  ٣١في ما  ٦٢٬٥٧٤٬١٠٢ ٢٬٥٣٩٬٨٧١ ٦٥٬١١٣٬٩٧٣   ٢٠٢١, د
سمبر  ٣١في ما    ٦٨٬٩٢٢٬٤١٥  ٤٬٣١١٬٣٠٩  ٧٣٬٢٣٣٬٧٢٤   ٢٠٢٠, د

 
ما يلي:    تم تحميل االستهالك 

    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال قطر        رال قطر     ر

  ٦٬٢٦٣٬٩٨٩  ٦٬٢٦٣٬٩٨٩    االيرادات تكلفة 
ة ضاح   مصارف ادارة و عموم   ٢٬٤٩٢٬٣٥٣   ٢٬١٢١٬٣٢٠    )٣١(إ

  ٨٬٧٥٦٬٣٤٢   ٨٬٣٨٥٬٣٠٩    المجموع 
  



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د
  

- ٣٦  - 

ة    . ٧  إستثمارات عقار

ة      إستثمارات عقار
ة   إستثمارات عقار

 المجموع   تحت اإلنشاء 

ال قطر   ال قطر   ر ال قطر   ر   ر
    

ما في      ٧٧٦٬١٠٧٬٩٦٤    ٢٩٧٬٩١٨٬٢٢٨   ٤٧٨٬١٨٩٬٧٣٦ ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد 
  ٢٩٬٣٥٣٬١٩١  ٢٩٬٣٥٣٬١٩١  -  خالل السنة   إضافات

ضاح  ممتلكات ومصنع ومعدات    (٣٠٬٣٦٦٬٥٦٠) -  (٣٠٬٣٦٦٬٥٦٠)  )٥(إ
الت     -  (٣٢٧٬٢٧١٬٤١٩)   ٣٢٧٬٢٧١٬٤١٩  تحو

في التغير  عن  الناتجة  ة  الحر العادلة    صافي  مة  الق
  (١٢٬١٩٥٬١٧٠) -   (١٢٬١٩٥٬١٧٠) لألستثمارات  العقارة  

ما في  سمبر  ٣١الرصيد     ٧٦٢٬٨٩٩٬٤٢٥  -   ٧٦٢٬٨٩٩٬٤٢٥  ٢٠٢٠د
 ٥٬٠٨٣٬٢٠٦ -  ٥٬٠٨٣٬٢٠٦  خالل السنة   إضافات

مة العادلة   ة الناتجة عن التغير في الق صافي الحر
 ١٬٢٤٨٬٨٨٤ -  ١٬٢٤٨٬٨٨٤  لألستثمارات العقارة  

ما في  سمبر  ٣١الرصيد    ٧٦٩٬٢٣١٬٥١٥  -  ٧٦٩٬٢٣١٬٥١٥  ٢٠٢١د

 
ة.  ة المؤجرة أو التي سيتم تأجيرها ألطراف خارج ن  تتكون االستثمارات العقارة من عدد من العقارات التجارة والس

مة العادلة  اأن   ما في    العقارة  اإلستثمارات  لق سمبر    ٣١للمجموعة  م الذ أجر  التوصل إليها على أساس  , تم    ٢٠٢١د بواسطة    وذلكالتقي
م عقارات   المجموعة ،    مؤهل مق ة معترف بها وخبرة حديثة في موقع    ومعتمد خارجي مستقل غير متعل  في دولة قطر. ولديهم مؤهالت مناس

مها.    وفئة العقارات التي يجر تقي

عتبر االستخدام األعلى واألفضل للعقارات هو استخدامها الحا مة العادلة للعقارات ،   لي. عند تقدير الق

مين المستقلين مة العادلة من قبل المق سمبر  ٣١ما في    يتم تحديد الق ة    ٢٠٢١  د م التال ات التقي ة    وفقاً استخدام تقن للجنة المعايير الدول
م:    للتقي

ار خصائص العقار ،   • س المعامالت األخيرة في نفس المجال ، مع األخذ في االعت   ، واالختالفات في الموقع طرقة مقارنة السوق التي تع
 . معدل متوس ة ، مثل الواجهة والحجم ، بين الممتلكات المقارنة ،   والعوامل الفرد

ة) • ة لألصل (تكلفة االستبدال الحال عاب س المبلغ المطلوب في حالة الطاقة االست   .طرقة تكلفة االستبدال التي تع
  

  دخالت هامة غير ملحوظة م

ــــــل ان  ــة لكــ ــ ـــ م متــــــــر مرــــــــعمعــــــــدل المقارنـ ــ ــــ ــــــ،  ســــــــتخدم للتقيــ ــــي  عــــــــن طرــ ــ ــذ فــ ــ ـــ ــاتاألخـ ــ ـــ ــــــار الفروقـ ــ ــل  االعت ــ ـــ ـــــــع ، والعوامـ ــــي الموقـ ـــ فـ
ة ، مثل الواجهة والحجم ، بين المقارنات والممتلكات.   الفرد

  

استخدام نهج   ع العقارات  م جم استخدام طرقة تكلفة االستبدال.    مقارنة السوق وقد تم تقي مها  عض العقارات التجارة التي يتم تقي استثناء 
مة العادلة. ن أن يؤد االختالف في افتراض معدل لكل متر مرع من العقار المقارن إلى زادة / نقص في الق   م

م خالل العام ن هناك أ تغيير في أساليب التقي .  لم  العام الساب   مقارنًة 

  

 



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د
  

- ٣٧  - 

ة (تتمة)   . ٧  إستثمارات عقار
   (تتمة) دخالت هامة غير ملحوظةم

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 
ال قطر     رال قطر   ر
   

  ٧٬١٥٦٬٢١٣ ١٣٬٢٣٣٬٠٢٢  إيراد اإليجار الناتج عن اإلستثمارات العقارة

اشرة  ة الم   (٩٬٤٣٧٬٠٥٨) (٨٬٢٣٩٬٠٣٣)   المصارف التشغيل
مة العادلة    (١٢٬١٩٥٬١٧٠) ١٬٢٤٨٬٨٨٤ التغير في الق

ر العقارات اإلستثمار  ة لشراء أو بناء أو تطو ة أو إلجراء  ال يوجد لد المجموعة أ قيود على تسجيل إستثماراتها العقارة أو إلتزاماتها التعاقد
انة أو تحسينات. إن  حات أو ص ة فترة اتصل ما في نها مة العادلة  لتقرر هي  تفاصيل االستثمارات العقارة للمجموعة والمعلومات حول الق

 ما يلي: 

٢٠٢١  ٢٠٢٠   

ال قطر  رال قطر     ر
      
ة ١٠١٬٨٤٠٬٠٠٠  ٩٩٬٥٥٠٬٠٠٠ ن   وحدات س

  وأرض وعقارات أخر عقار تجار  ٦٦٧٬٣٩١٬٥١٥  ٦٦٣٬٣٤٩٬٤٢٥
٧٦٩٬٢٣١٬٥١٥  ٧٦٢٬٨٩٩٬٤٢٥  

ع اإلستثمارات العقارة  مة العادلة.  الثالثالمستو   منتعتبر جم  في التسلسل الهرمي للق
 
  الشهرة   . ٨

 ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 
ال قطر     رال قطر   ر
     
  ٣١٢٬٨١٩٬٢٢٦  ٣١٢٬٨١٩٬٢٢٦ الشهرة 

ة في   ة غير العاد ة العموم ة    إقتناء عن طر الدمج  ٢٠٠٩أبرل    ٢٦واف المساهمون في اجتماع الجمع من مجموعة    ٪ ١٠٠على نس
مبلغ شراء إجمالي وقدره   : مجموعة المستثمرن القطرين ذ.م.م)  ة (ش.م.م) (اإلسم الساب مليون رال    ٨٧٩المستثمرن القطرين الصناع

عالوة  إصدار بلغت  قطر والذ تم س ة  . نتج عن هذه المعاملة شهرة بلغت    ٤٣٥.٧٣داده من خالل إصدار أسهم إضاف مليون رال قطر
٣١٤.٤٦  .   مليون رال قطر

سمبر    ٣١في   ةدا   ، تم إجراء مراجعة ٢٠٢١د مة الشهرة من قبل اإلدارة. و قامت اإلدارة    خل ملتدني ق ا  بتقي م الدفترة للشهرة مع الم لغ  الق
ة للوحدات المنتجة للنقد إلى  من    المتوقع إستردادها النس الغ القابلة لإلسترداد  ص الشهرة لها. تستند الم الوحدة المنتجة للنقد التي تم تخص

ة المتوقعة لمدة خمس سنوات تنتهي في    مة عند اإلستخدام والتي تحتسب من التدفقات النقد سمبر    ٣١الق انات الموازنات   ٢٠٢٦د بإستخدام ب
مة عند اإلستخدام هو معدل الخصم المعروض في المتوس المرجح لتكلفة    المعتمدة من قبل سي لحساب الق مجلس اإلدارة. إن اإلفتراض الرئ

ة   ة للنقد  )٪١٤:  ٢٠٢٠(  ٪١٣رأس المال للمجموعة بنس مة الزمن ة للق س افتراضات السوق الحال ع . وتقدر اإلدارة معدل الخصم الذ 
الوحدات ا المخاطر هي  والمخاطر الخاصة  ة والمعّدلة  ة الخصم المناس . تستند التغيرات في اإليراد والتكاليف ٪١٣لمنتجة للنقد وتعتبر نس

ة   ب مقدر بنس اشرة إلى معدل نمو مر ة في السوق   ٪٣.٥الم قة وتوقعات التغيرات المستقبل . إستنتجت اإلدارة من  إضافة إلى الخبرة السا
س هناك ت  أنه ل مة الشهرة ( هذه المراجعة  .)  صفر :  ٢٠٢٠دني في ق  رال قطر

مة الدفترة ص الق حرة والمقاوالت والهندسة وغيرها.  تم تخص ة وال ما في ذلك  الصناع   للشهرة لوحدات توليد النقد ذات الصلة 
  
 



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د
  

- ٣٨  - 

  (تتمة)  الشهرة  . ٨
 

ة   تحليل الحساس
ة  مة القابلة إلسترداد لکل مجموعة   لتدنيأجرت المجموعة تحليل الحساس ة المستخدمة لتحديد الق س مة إلی التغيرات في االفتراضات الرئ الق

ص الشهرة لها.   عتمد عليها    تعتقدمن الوحدات المنتجة للنقد التي تم تخص ة التي  اإلدارة أن أ تغيير محتمل معقول في االفتراضات األساس
مة الدفترة  للمبلغ القابل لإلسترداد من وحدات توليد النق  د ذات الصلة. المبلغ القابل لإلسترداد لوحدات توليد النقد هذه لن يتسبب في تجاوز الق

  
  

  زميلة اتإستثمارات في شر  . ٩
نسب من األراح تتراوح ما بين تمتلك  عها في قطر، و ات زميلة جم الرغم من إمتالك أكثر من   .٪٥٠و ٪٢٠المجموعة حصص في شر و

اسات    ٪٥٠ طرة وٕاتخاذ القرارات على الس ة ، فإن المجموعة ال تملك ح الس ات تعاقد ات، على أساس ترتي ة المساهمة في هذه الشر من نس
ما في  ات الزميلة  بير على الشر التالي فإنها تملك فق تأثير  ة ، و ة والتشغيل سمبر  ٣١المال   . ٢٠٢١د

ع وغيرها. تعمل  ات الزميلة في خدمات الشحن والتصن   الشر
ات الزميلة ة المدققة لتلك الشر انات المال ات الزميلة بناءًا على الب عندما ال تكون متاحة  و   تم إحتساب حصة األراح من اإلستثمار في الشر

ات اإلدارة. ال تتوقع إدارة المجموعة أ إختالفات جوهرة   قها. فإنه يتم إستخدام حسا ات اإلدارة عند تدق   في األرقام المسجلة على أساس حسا

 ٢٠٢٠   ٢٠٢١ 

ال قطر     رال قطر   ر
    

ما في    ٤٣٬٥٦٥٬٧٥٨ ٤١٬٨٢٥٬٥٨٣  يناير ١الرصيد 
 - ٥١٠٬٠٠٠  إضافات خالل السنة  

ات زميلة    ١٣٬٢٣٥٬٦٣٣ ١٢٬٧٠٢٬١٤٩ حصة الرح من من االستثمارات في شر
ات زميلةتوزعات أراح     (١٤٬٩٧٥٬٨٠٨) (٢٦٬٧٠٧٬٩٤٥)  مستلمة من خالل االستثمار في شر

ما في  سمبر   ٣١الرصيد     ٤١٬٨٢٥٬٥٨٣  ٢٨٬٣٢٩٬٧٨٧ د
  

  
  

ة مت ت  ة الموحدة. المعالجة المحاسب انات المال ة في هذه الب ات الزميلة بإستخدام طرقة حقوق الملك  لكافة الشر
ات الزميلة: ز المالي للشر   ملخص المر

 ٢٠٢٠  ٢٠٢١  

ال قطر     رال قطر   ر
    

  ٥١٨٬٧٨٨٬٨٦١ ٥٧٠٬٢٦٣٬٠٨٥  اجمالي الموجودات 

ات    ٣٧٠٬٦٤٠٬٣٢٢ ٤٥٠٬١٨٧٬٩٢٧  اجمالي المطلو

ة حقوق    ١٤٨٬١٤٨٬٥٣٩ ١٢٠٬٠٧٥٬١٥٨  الملك

  ٢١١٬٧٥٩٬٢٦٦ ٣٨١٬٨٧٨٬٣٥١  االيرادات 

  ٣٤٬٧٩٧٬٥٤٨ ٢٩٬٣٩٧٬٦٩٧  صافي رح السنة 

ات الزميلة    ١٣٬٢٣٥٬٦٣٣ ١٢٬٧٠٢٬١٤٩  حصة الرح من اإلستثمارات الشر

 - - حصة الرح من الدخل الشامل اآلخر 

   ١٣٬٢٣٥٬٦٣٣  ١٢٬٧٠٢٬١٤٩ الدخل الشامل  إجماليحصة المجموعة من 

  



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د
  

- ٣٩  - 

  
مة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر   .١٠ الق ة    إستثمارات مال

مة العادلة من خالل الدخل    ٣١ما في   الق ة  المصنفة  ة في اإلستثمارت حقوق الملك انت االستثمارات في الموجودات المال سمبر،  د
  الشامل تتضمن ما يلي: 

 ٢٠٢٠   ٢٠٢١  

ال قطر     رال قطر     ر
     

ة غير المدرجة*   ٨٬٢١٩٬٢٣٥  ٩٬٦٧٠٬٧٧٩ استثمارات حقوق الملك

ة  * مة العادلةغير المدرجة استثمارات حقوق الملك الق ضاح   يتم ادراجها    .٣٥اال

س محتف بها للمتاجرة. بل هي محتف بها   ة ل لة األجل. بناء هذه اإلستثمارات هي إستثمارات حقوق ملك ة قصيرة وطو ألغراض إستراتيج
ه ، إختار  مة العادلة من خالل الدخل الشامل    ت عل الق ة على أنها إستثمارات  إدارة المجموعة تصنيف هذه اإلستثمارات في أدوات حقوق الملك
مة العادلة لهذه اإلستثمارا   تعتقداآلخر حيث   ات قصيرة األجل في الق التقل ة  أن األعتراف  ت في األراح أو الخسائر لن يتماشى مع إستراتيج

ل.  ة أدائها على المد الطو ان لة األجل والتحق من إم   المجموعة لإلحتفا بهذه اإلستثمارات ألغراض طو

ة ا  إن م األستثمارات في أدوات حقوق الملك مثل األراح او الخسائر المتراكمة  الناتجة عن إعادة تقي م األستثمارات  اطي إعادة تقي ة  احت لمعن
مة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل   الق الصافي المحول من األراح /الخسائر المتراكمة الي االراح المدورة عند ااألخر في  عاد  ،   .الست

 

 مشت الموجود المالي . ١١
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال     قطر  رال    قطر  ر

        مشت الموجود المالي 
أدوات تحو       المشتقات المصنفة 

ادلة ة  - سعر فائدة الم   -    ٣٢٬٩٤٩٬٤٤٤  تحوطات التدفقات النقد

  
ة  ادلأبرمت المجموعة اتفاق ما في على  ت ة  سمبر  ٣١أسعار الفائدة مع مؤسسات مال ة القائمة لهذه ان،  ٢٠٢١د مة االسم ة الق   االتفاق

ي) ٣٤٠٬٠٦٥٬٨٦٣(رال قطر  ١٬٢٤١٬٢٤٠٬٠٠ هي   . دوالر امر
  

ما يلي:   تم تصنيف مشت الموجود المالي 
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال     قطر  رال    قطر  ر
        

 -   ٤٬٣٩٣٬٢٥٩ الجزء المتداول 
 -   ٢٨٬٥٥٦٬١٨٥ الجزء غير المتداول 

  ٣٢٬٩٤٩٬٤٤٤    -  

  
  
 
  



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د
  

- ٤٠  - 

ة    . ١٢   أصول تعاقد

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال     قطر  رال    قطر  ر

        

موجب عقود   الغ مستحقة من عمالء    ٤٬٧١١٬٣٦٨   ٢١٬٢٣٣٬٦٦٣  م
ة متوقعة    (١٬٢٤٨٬٢٤٣)   (١٬٤٨٩٬٢٢٧) مخصص خسائر إئتمان

  ٣٬٤٦٣٬١٢٥    ١٩٬٧٤٤٬٤٣٦   
  

ما هو موضح أدناه:  ة    صافي التغير في مخصص الخسائر اإلئتمان
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
ال     رال قطر     قطر  ر

        

ما في    ٣٤   ١٬٢٤٨٬٢٤٣  يناير ١الرصيد 
ون خالل السنة    ١٬٢٤٨٬٢٠٩   ٢٤٠٬٩٨٤  المخصص الم

ما في  سمبر  ٣١الرصيد     ١٬٢٤٨٬٢٤٣    ١٬٤٨٩٬٢٢٧  د

ة عادل الخسارة اإلئتمان مبلغ  الغ المستحقة من عمالء  اس مخصص الخسارة على الم ق مد    على    ةالمتوقع   تقوم إدارة المجموعة دائمًا 
ة للصناعة.العمر ة والتوقعات المستقبل ار الخبرة التارخ   ، مع الوضع في اإلعت

ة   ة لقطاعات مختلفة من العمالء ، فإن نظرًا ألن تجرة الخسارة االئتمان النس بير  ل  ش قة للمجموعة ال ُتظهر أنما خسارة مختلفة    السا
ام  ل أكبر بين قاعدة العمالء المختلفة للمجموعة:  أح ش ميز  قة ال    مخصص الخسارة بناءًا على حالة اإلستحقاق السا

الغ موجودات العقود    الخسارة.  مخصصالتي أثرت على تقدير اليوجد تغيرات جوهرة في إجمالي م
  

  المخزون   . ١٣

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 

ال قطر     رال قطر   ر
   

  ١٬٠٨٤٬٧٩٧ ٣٬٥٦٢٬٩١٩ ضائع تامة الصنع
ه تامة الصنع    ٢١٤٬٤٨٤٬٦٠٤ ٥٢٬٤٧٧٬٧٦٣ ضائع ش

  ١٥٬٦٦٩٬٦٩٥ ١٢٬٠٩٠٬٩١٠ مواد خام 
  ٧٢٬٢٦٩ ٢٢٩٬٧٤٦  ضاعة في الطر 

ار   ٥٤٬٨٦٥٬٨٩٦ ٥١٬٩٦٧٬٣٤٤ قطع غ

 ٢٨٦٬١٧٧٬٢٦١ ١٢٠٬٣٢٨٬٦٨٢  

  (٥٬٣٦٢٬٦٢٠) (٤٬٤٤٣٬٦٨٢) مخصص المخزون   طرح :

 ٢٨٠٬٨١٤٬٦٤١ ١١٥٬٨٨٥٬٠٠٠  
  

ة في مخصص المخزون على النحو التالي:    ٢٠٢٠   ٢٠٢١  انت الحر

ال قطر     رال قطر   ر
   

ما في    ٢٠٬٣٣٥٬٠٤١ ٥٬٣٦٢٬٦٢٠ يناير ١الرصيد 

ة صافي    (١٤٬٩٧٢٬٤٢١) (٩١٨٬٩٣٨) خالل السنة الحر

ما في  سمبر  ٣١الرصيد   ٥٬٣٦٢٬٦٢٠ ٤٬٤٤٣٬٦٨٢ د
  
  
  



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د
  

- ٤١  - 

ف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخر   .١٤   مصار

  ٢٠٢٠   ٢٠٢١ 

ال قطر     رال قطر   ر
   

 ٣٬٣٤٧٬٦٥٣ ٤٬٠٦١٬٦٦٣ إيرادت مستحقة 
 ٨٬٣٥٤٬٢٤١ ٦٬٤٢٣٬٥١٠ مدفوعات مقدمة 

 ٢٤٬٤٨٥٬١٤٨ ٢٤٬٥٣٠٬٩٤٨ ودائع قابلة  لإلسترداد 
 ١٬١٦٤٬٤٠٠ ١٬٢٠٠٬٧١٣ مطلوب من الموظفين 

 ٤٬٨٣٢٬٩٥٢ ٥٩٨ أخر 

 ٤٢٬١٨٤٬٣٩٤ ٣٦٬٢١٧٬٤٣٢ 
  
 

  دفعات مقدمة لمقاولين ولموردين   .١٥

  ٢٠٢٠   ٢٠٢١  

ال قطر     رال قطر   ر
   

  ٣٠٬١٨٣٬٣٧٨ ٣٣٬٣٦٠٬٤٤٨ لموردين  /لمقاولينمدفوعات مقدمة  

   (١٨٬٢٩٤٬٥٤٩)  (١٤٬١٧٥٬٣١٨)  طرح : مخصص خسائر 

 ١١٬٨٨٨٬٨٢٩ ١٩٬١٨٥٬١٣٠  

ضاح رقم   ة للمجموعة  اللألطالع على    ٣٥الرجوع إلى إ ةتفاصيل المتعلقة بجودة اإلئتمان للموجودات المال وعقود الضمان    أصول تعاقد
  المالي. 

ة في خسارة االئتمان   الحر س  لمدفوعات مقدمة  لمقاولين و الموردين     العمر على مد  تم االعتراف  والتي تم االعتراف بها وفًقا للنهج الم
ار الدولي إلع ه في المع ة رقم المنصوص عل   . )٩(داد التقارر المال

  ٢٠٢٠   ٢٠٢١  

ال قطر     رال قطر   ر
   

  ٩٬٨٢٣٬٦٧٨ ١٨٬٢٩٤٬٥٤٩ يناير  ١الرصيد في 

  ٨٬٤٧٠٬٨٧١ (٤٬١١٩٬٢٣١) الصافي  - الزادة في مخصص الخسارة (المسترد) / 

ما في  سمبر   ٣١الرصيد     ١٨٬٢٩٤٬٥٤٩  ١٤٬١٧٥٬٣١٨  د

  
 ألطراف ذات العالقة واألرصدة مع ا لمعامالت ا  .١٦

ة الدولي رقم ( ار المحاس ما هي معرفة في مع سيين   فصاحاتاإل):  ٢٤األطراف ذات العالقة  عن األطراف ذات العالقة، تمثل المساهمين الرئ
ة أو تؤثر ع طرة مشتر ون لهم عليها س طرون عليها أو  س انات التي  ا للمجموعة والك ار موظفي اإلدارة العل ليها  وأعضاء مجلس اإلدارة و

ا ة والشر عاد األرصدة والمعامالت بين الشر صورة هامة. وقد تم إست ة في  هذه األطراف  عة لها، والتي هي أطراف ذات عالقة للشر ت التا
ة الموحدة. إن تفاصيل المعامالت بين المجموعة واألطراف األخر ذات الصلة موضحة أدناه.  انات المال   الب

نود هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة .  اسات التسعير و   يتم إعتماد س

  

  

  



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د
  

- ٤٢  - 

 (تتمة)  ألطراف ذات العالقةلمعامالت واألرصدة مع ا ا  .١٦
 مطلوب من أطراف ذات عالقة   (أ)

  ٢٠٢٠   ٢٠٢١  

ال قطر     رال قطر   ر

ات تحت ال ة شر ة مشتر  ملك
  

ة المسند (ش.م.م)   ٢٧٠٬٧٢١ ٢٧٤٬٣٣٦ شر

ة فودافون قطر ش.م.ق.ع   - ٤٬١٨٨٬٩٧٤  شر

ة لخدمات الطيران ة الوطن  ٢٠٠٬٠٠٠ ٢٠٠٬٠٠٠ ) ذ.م.م( الشر

ات زميلة      شر

فيرساندا ذ.م.م  ة ا  ٥٬٥٠٠ ٥٬٩٨٩٬٨٥٧  شر

س ذ.م.م  ست ة ميدلوج لوج  - ١٬٨٠٤٬٤٨٧  شر

ات   قة شر     شق

 ١٬٨٩٤٬٣٢٠ ١٬٧١٤٬٧٩٥ أخر 

 ٢٬٣٧٠٬٥٤١ ١٤٬١٧٢٬٤٤٩ 

 
  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة   (ب)

  ٢٠٢٠   ٢٠٢١  

ال قطر     رال قطر   ر
ات تحت ال ة  شر ة ملك    مشتر

ة لخدمات الطيران ة الوطن  ١٦٤٬٦٩٧ ١٦٤٬٦٩٧ ذ.م.م الشر
ات زميلة      شر

فيرساندا ذ.م.م  ة ا  - ٧٢٤٬٦٣٩  شر
ات   قة شر     شق

ة فيرست ألمن المعلومات ذ.م.م   ٦٠٬١١٩ ٦٠٬١١٩  شر
 - ٤٧٬٧١٠  ذ.م.م   الجزرة للصرافة

 ٣٬٣٣٩٬٨٢٣ ٧٥٣٬٥٤٠  اخر 
 ٣٬٥٦٤٬٦٣٩ ١٬٧٥٠٬٧٠٥ 

 
  معامالت مع أطراف ذات عالقة   (ج) 

عة المعاملة      ٢٠٢٠   ٢٠٢١  طب

ال قطر       رال قطر   ر
عة العالقة         طب
ة زميلة      شر

عات   الخليج المتحدة لألسمنت (ذ.م.م)   ٣٠٬٢٩١٬٧٠٠ ١٣٬٢٥٦٬٠٩١  مب

ة  ة مشتر       ملك

  ١٬٩٩٨٬١٨٠ ٧٬٩٩٢٬٧٢٠ عائدات ايجار   فودافون قطر 



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د
  

- ٤٣  - 

  ذمم مدينة   .١٧

 ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

ال قطر     رال قطر   ر
   

ةذمم مدينة من   ٢٢٩٬٨٩٤٬٣٠٤ ٢١٩٬٠٦٤٬٧٠٩ أنشطة صناع
 ١٣٬٤٠٢٬٤٩٦ ٨٬٩٧٧٬٨٤٤ المقاوالت ذمم مدينة من أنشطة 

ة  حرة واللوجست  ٢٦٬٦٢٤٬٩٩٧ ٢٢٬٣٦٤٬٨٩٤  ذمم مدينة  من األنشطة ال

ارات   ٣٬٨٤٠٬٩٠٦ ٥٬٥٣٠٬٢٠٨  ذمم مدينة من أنشطة تأجير الس

  ٢٧٣٬٧٦٢٬٧٠٣ ٢٥٥٬٩٣٧٬٦٥٥ 

 (١٨٬٢٠٣٬١٩٢) (١٦٬٣٨٥٬٩٩٣) الخسارة طرح: مخصص 

 ٢٥٥٬٥٥٩٬٥١١ ٢٣٩٬٥٥١٬٦٦٢ 

 على الذمم المدينة المستحقة   فائدةال يتم احتساب ا 

الخسائر   تقدير  يتم  المتوقعة على مد العمر.  ة  الخسارة اإلئتمان عادل  مبلغ  المدينة  الذمم  اس مخصص خسارة  ق دائمّا  تقوم المجموعة 
ز   قة للمدينين وتحليل المر الرجوع إلى تجرة العجز عن السداد السا ة المتوقعة من الذمم المدينة بإستخدام مصفوفة المخصص  اإلئتمان
ل من  م  عمل المدينون فيها وتقي ة العامة للصناعة التي  المدينين والظروف االقتصاد   المالي الحالي للمدين ، بتعديل العوامل الخاصة 

ذلك توقعات الظروف في تارخ التقرر. االتج   اه الحالي و

حدث أ تغيير في ة. مات تقي  لم    التقدير أو االفتراضات الهامة التي تمت خالل فترة التقرر الحال

س هناك احت  ة حادة ول عاني من ضائقة مال شطب الذمم المدينة عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن المدين  مال واقعي  تقوم المجموعة 
. ال   ة أو دخل في إجراءات اإلفالس، ، أيهما أسب ون المدين قد وضع تحت التصف امل او، على سبيل المثال ، عندما  اطي  ن احت تكو

راً   يخضع أ من الذمم التجارة المدينة التي تم شطبها ألنشطة اإلنفاذ   . م

ة  يوضح الجدول التالي تفاصيل مخاطر الذمم المدينة   ة للخسائر االئتمان استنادًا إلى مصفوفة مخصص المجموعة. نظرًا ألن الخبرة التارخ
ة لقطاعات مختلفة من العمالء ، فإن مخصص الخسارة بناًء على وضع المستحقات   النس بير  ل  ش للمجموعة ال ُتظهر أنما خسارة مختلفة 

ل أكبر بين قاعدة العمالء المختل ش قة غير مميز    فة للمجموعة: السا

ما يلي:  ٣١ما في  انت أعمار الذمم المدينة  سمبر    د
  

ة المتوقعة          %١٠٠       ٪٣.٠٨  ٪٠.٣٤       ٪٠.٨٠       %٠.٥٨  معدل الخسائر اإلئتمان
  

 
 
 
 

سمبر  ٣١   ٢٠٢١د
  ٩٠ أقل منيومًا 

  
   ١٨٠إلى  ٩١

  يوماً 
   ٢٧٠إلى  ١٨١

  يوماً 
   ٣٦٥إلى  ٢٧١

  يوماً 
    ٣٦٥أكثر من 
  المجموع  يوماً 

ال قطر    ال قطر   ر ال قطر   ر ال قطر   ر ال قطر   ر ال قطر   ر   ر

              

ة  الدفتر مة  الق إجمالي 
  ٢٥٥٬٩٣٧٬٦٥٥ ١٤٬٥٠١٬١٠٢ ١٨٬٥١٠٬٥٦٨ ٢٤٬٤٦٥٬٢٧٦ ٣٢٬٠١٠٬٩١١ ١٦٦٬٤٤٩٬٧٩٨  المقدر عند التعثر 

المتوقعة  ة  اإلئتمان الخسائر 
 (١٦٬٣٨٥٬٩٩٣) (١٤٬٥٠١٬١٠٢) (٥٧٠٬٨٩٣) (٨٤٬٢٧١) (٢٥٦٬٧٧١) (٩٧٢٬٩٥٦)  على مد العمر 

  ٢٣٩٬٥٥١٬٦٦٢ - ١٧٬٩٣٩٬٦٧٥ ٢٤٬٣٨١٬٠٠٥ ٣١٬٧٥٤٬١٤٠ ١٦٥٬٤٧٦٬٨٤٢  االجمالي 



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د
  

- ٤٤  - 

  (تتمة)  ذمم مدينة  .١٧
 

ة المتوقعة       %١٠٠    ٪٢٢.٦٧  ٪ ١.٧٢     ٪١.٧٨     ٪٠.٥٨  معدل الخسائر اإلئتمان
  

  

س الوارد في الم ي  ة المتوقعة على مد العمر المدرجة للذمم المدينة وفقًا للمنهج الم ة في الخسائر اإلئتمان ار  وضح الجدول التالي الحر ع
ة رقم(    ): ٩الدولي للتقارر المال

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

ال قطر      رال قطر   ر
ما في   ١٩٬٦٩٨٬٤٩٣ ١٨٬٢٠٣٬١٩٢  يناير  ١الرصيد 

 (١٬٤٩٥٬٣٠١) (١٬٨١٧٬١٩٩)  خالل السنة   صافي (االسترداد)
ما  في  سمبر   ٣١الرصيد   ١٨٬٢٠٣٬١٩٢ ١٦٬٣٨٥٬٩٩٣  د

  
  النقد و أرصدة لد البنوك   .١٨

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١ 
ال قطر     رال قطر   ر

     

  ٧١٩٬٧٢٣  ٤٣٧٬٥٨٨  نقد في الصندوق 
     أرصدة لد البنوك 

ات جارة     ٩٦٬١٣٩٬٣٥١  ٦٥٬٣٨٤٬٨٦٠  حسا
ات توفير    ١٧٬٩٣٣٬٨٨٢  ٥٬٧٠٩٬٨٠٣  حسا
  ٤١١٬٩٦٥٬١٦١  ٦١٤٬٨٧٧٬٦٨٩  ودائع ألجل 

ه النقد غير المقيد    ٥٢٦٬٧٥٨٬١١٧  ٦٨٦٬٤٠٩٬٩٤٠  النقد وش
  ١١٢٬٢٧٧٬١٨٨  ١٠٧٬٣٨٠٬٩٦٠  النقد المقيد 

  ٦٣٩٬٠٣٥٬٣٠٥  ٧٩٣٬٧٩٠٬٩٠٠  أرصدة لد البنوك النقد و 

  
   ة مختلفة وتحق معدل رح ات التوفير مودعة لد بنوك محل % ٢.١٥إلى    ٪٠.٨يتراوح ما بين    فعالالودائع قصيرة األجل وحسا

ًا ( ًا). ٢.٥٥  إلى  ٪٠.٨٠: ما بين ٢٠٢٠سنو  أشهر أو أقل.  ٣الودائع الثابتة فترة استحقاق  تمتلك% سنو
   حت المساهمين و دفعها إلى  ة من توزعات األراح التي يجب  س صفة رئ المقيد  النقد  اإلضافة  يتكون  ي  بن بها في حساب  ف 

ة ضمانات مال   .  شهادات مصدقة 
ة منخفضة  أن لها مخاطرة ائتمان م األرصدة لد البنوك  ة شديدة من من قبل مصرف قطر  ن  للعجزيتم تقي ظرًا ألن هذه البنوك تخضع لرقا

  . ز ه,  المر م عدم وجود أ  عد التقوم إدارة المجموعة  عل مة  تقي التالي لم تسجل أ مخصصات خسائر على هذه    تدني في الق جوهر ، و
    األرصدة.

 
 

سمبر  ٣١   يوماً  ٢٧٠إلى  ١٨١  يوماً  ١٨٠إلى  ٩١  يوماً  ٩٠من أقل   ٢٠٢٠د
 ٣٦٥إلى  ٢٧١

  المجموع   يوماً  ٣٦٥أكثر من   يوماً 
  رال قطر   رال قطر   رال قطر   رال قطر   رال قطر   رال قطر   

مة الدفترة   إجمالي الق
  المقدر 

  ٢٧٣٬٧٦٢٬٧٠٣ ١٥٬٦٠٢٬٩٣٦ ٢٬٦٢١٬٢٤٤ ١٤٬٠٨٠٬٧٠٩ ٣٠٬٦٤٢٬٤٤٨ ٢١٠٬٨١٥٬٣٦٦  عند التعثر 
ة   الخسائر اإلئتمان
المتوقعة على مد  

 (١٨٬٢٠٣٬١٩٢) (١٥٬٦٠٢٬٩٣٦) (٥٩٤٬١٠٩) (٢٤٢٬٠٤٩) (٥٤٤٬٤٢٣) (١٬٢١٩٬٦٧٥)  العمر 
  ٢٥٥٬٥٥٩٬٥١١ - ٢٬٠٢٧٬١٣٥ ١٣٬٨٣٨٬٦٦٠ ٣٠٬٠٩٨٬٠٢٥ ٢٠٩٬٥٩٥٬٦٩١  



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د
  

- ٤٥  - 

  رأس المال  .١٩

  ٢٠٢٠   ٢٠٢١  

ال قطر     رال قطر   ر
الكامل رأس  ه والمصدر والمدفوع   المال المصرح 

  

مة سهم ١٬٢٤٣٬٢٦٧٬٧٨٠  ١٬٢٤٣٬٢٦٧٬٧٨٠   ١٬٢٤٣٬٢٦٧٬٧٨٠ رال للسهم الواحد  ١ق
 

اح المقترحة  عات األر   توز

ة    ٢٠٢٢  مارس  ١٧بتارخ   ة بنس مبلغ    ٪١٠إقترح مجلس إدارة المجموعة توزعات أراح نقد رال   ١٢٤٬٣٢٦٬٧٧٨من رأس المال المدفوع 
ة في  سمبر   ٣١قطر للسنة المنته ة للمساهمين.  ٢٠٢١د ة العموم   ، وهي خاضعة لموافقة  المساهمين في إجتماع الجمع

ة    ٢٠٢١  فبراير  ١بتارخ   ة بنس مبلغ     ٦إقترح مجلس إدارة المجموعة توزعات أراح نقد رال    ٧٤٬٥٩٦٬٠٦٧% من رأس المال المدفوع 
ة في   سمبر    ٣١قطر للسنة المنته ة للمساهمين  ت الموافقة عليها منموت ،  ٢٠٢٠د ة العموم فبراير    ٢٢بتارخ    المساهمين في إجتماع الجمع

٢٠٢١. 

 
اطي   .٢٠   القانوني االحت

ة   ل نس ة يجب تحو ات التجارة القطر والنظام األساسي للشر ات قانون الشر حد أدنى من صافي رح السنة إلى    ٪ ١٠حسب متطل
ة   اطي نس عادل رصيد هذا االحت ل سنة إلى أن  اطي القانوني في  اطي غير قابل للتوزع    ٪٥٠االحت من رأس المال المدفوع. هذا االحت

ما   اطي قانوني خالل     عدا في الظروف المنصوص عليها في القانون أعاله.ف ن احت افة التزاماتها تجاه تكو السنوات  المجموعة قد استوفت 
قة  اطي القانوني خاللالسا الغ الى االحت   .  ٢٠٢١ عام و لم تضف ا م

  
اطي التحو ٢١   . احت
  

اطي التحّو حصة المجموعة في الجزء الفعال  أداة   مثل احت فها  مة العادلة للمشتقات التي تم تصن تحو للتدفقات    من التغيرات في الق
عة.  اتها التا ة المسجلة من قبل شر   النقد

ادالت أسعار الفائدة .  مة العادلة لم م إلى الق مثل قيد محاسبي من إعادة التقي ة  مة موج ق ظهر  اطي التحو الذ    إن احت
ينخفض   أن  الفائدة.                     يتوقع  أسعار  ادالت  لم األساسي  المبلغ  وانخفاض  القروض  سداد  مع  وذلك  الوقت  مرور  مع  التحو  اطي  احت

ة مة السال ان الدخل الموحد أو األراح المدورة. إن الق اطي الذ يخص هذا التحو على ب اطي نشأت من    ال يتوقع أن يؤثر االحت لالحت
ادالت أسعار ال   فائدة التي تعود إلى قروض تحمل فوائد متغيرة. م

 
ة قروض   .٢٢   بن

  ٢٠٢٠   ٢٠٢١  

ال قطر     رال قطر   ر
   ١٬٤٠٠٬٠١٧٬٥٣٣  ١٬٢٥٥٬٧٧٥٬٨٤٦  ) ١تسهيالت (

  ٦٬٤١٨٬٧٥٠ ١٧٬٥٩٠٬٧٩٧ ) ٢تسهيالت  (

 ١٬٤٠٦٬٤٣٦٬٢٨٣ ١٬٢٧٣٬٣٦٦٬٦٤٣ 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د
  

- ٤٦  - 

ة  .٢٢   (تتمة)  قروض بن
  

  ٢٠٢٠   ٢٠٢١ 

ز المالي الموحد:  ان المر ال قطر  ما تظهر في ب   رال قطر   ر
    

  ١٨٤٬١٦٥٬٧٠٠ ١٨٧٬٨١٢٬١١٨ جمالي إ  –الجزء المتداول 

  (٤٠٬٥١٦٬٥٩٧) (٣٣٬٩٧٢٬٧٢٠) طرح: نفقات مؤجلة  

  ١٤٣٬٦٤٩٬١٠٣ ١٥٣٬٨٣٩٬٣٩٨ الصافي  –الجزء المتداول 
   

  ١٬٤١٠٬٣٩٨٬١٧٨ ١٬٢٢٤٬٣٧١٬١٠٢ جمالي إ  –الجزء غير المتداول 

   (١٤٧٬٦١٠٬٩٩٨)  (١٠٤٬٨٤٣٬٨٥٧) ناقصًا: نفقات مؤجلة 

   ١٬٢٦٢٬٧٨٧٬١٨٠  ١٬١١٩٬٥٢٧٬٢٤٥ الصافي  –الجزء غير المتداول 

   ١٬٤٠٦٬٤٣٦٬٢٨٣  ١٬٢٧٣٬٣٦٦٬٦٤٣  اإلجمالي 
 

ة  دخلت )١(  ين محليينمع    تسهيل قرض مشترك ألجل  المجموعة في اتفاق مة التسهيالت    .بن معدل    ٤٠٧.٩تبلغ ق ي  مليون دوالر أمر
اً   فعالفائدة   سنوات من تارخ السحب األول    ١٠. تارخ االستحقاق النهائي لهذا التسهيل هو  (٪٣.٣٥ :٢٠٢٠)  ٪ سنوًا٣.٣٥  يبلغ حال

الغ المدفوعة على   مة    ١٩، وتسدد الم ق ي تبدأ من  مليون دوالر    ٢٥قس نصف سنو  مة   ٢٠٢٠يناير    ٢أمر ة لق ة نهائ مع تسو
ه عائدات مصنع  ٢٠٢٩قرض الرصيد في يوليو  از على مصنع األسمنت ، وتوج ة من خالل رهن ح . يتم تأمين التسهيالت االئتمان

ة ، وتعيين تأمين على مصنع األسمنت ، وتعيين ح االستخدام على أرض م ات المصرف ستأجرة للمصنع لصالح  األسمنت إلى الحسا
عة.  ة تا ات من مجموعة المستثمرن القطرين (ش.م.ع.ق) وشر ما في ذلك ضمانات األراح والشر ة الحدود   البنك لتغط

 
ة تسهيل  )٢(  ضًا في اتفاق مته    من خالل بنك محليدخلت المجموعة ا ل رال قطر  ٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠  وتبلغ ق ة   ٪٧٥لتمو من التكلفة الكل

معدل فائدة لشراء   ات.  مة القرض سوف يتم سدادها عن طر    .٪٤.٢٥  قدره  فعال   المر ة سحب قس شهر متساو لكل    ٤٨ق   عمل
 . اشهر ٦عد فترة سماح مدتها 

ة  ل ات الناشئة عن أنشطة تمو ة المطلو   تسو

ل،   ات المجموعة الناشئة عن أنشطة التمو ة. إن يوضح الجدول أدناه تفاصيل التغيرات في مطلو ة وغير النقد ما في ذلك التغيرات النقد
ان التدفقات  ة لها في ب ة المستقبل ة أو التدفقات النقد ل هي تلك التي يتم تصنيف التدفقات النقد ات الناتجة عن أنشطة التمو ة    المطلو النقد

ل.  ة من أنشطة التمو تدفقات نقد   الموحد للمجموعة 
  ما في 

سمبر ٣١ ة تغيرات غ ٢٠٢١ د ة  ير نقد ل ة تمو  تدفقات نقد
  ما في 

 ٢٠٢١ يناير  ١
 

ال قطر  ال قطر  ر ال قطر  ر ال قطر  ر   ر
     

 قروض   ١٬٤٠٦٬٤٣٦٬٢٨٣ (١٧٤٬٤٧١٬١٠٧) ٤١٬٤٠١٬٤٦٧ ١٬٢٧٣٬٣٦٦٬٦٤٣
 

  ما في 
سمبر ٣١ ة  ٢٠٢٠د ة تغيرات غير نقد ل ة تمو  تدفقات نقد

  ما في 
  ٢٠٢٠يناير ١

  رال قطر  رال قطر  رال قطر  رال قطر 
     

 قروض    ١٬٥٦٤٬٣٨٩٬٦٧٤  (٢١٥٬٢٨٩٬٠٣١)  ٥٧٬٣٣٥٬٦٤٠  ١٬٤٠٦٬٤٣٦٬٢٨٣
  



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د
  

- ٤٧  - 

ات ايجار   .٢٣   مطلو
    ٢٠٢٠      ٢٠٢١  

  ٧٥٬٦٣٥٬٨٤٧   ٧٣٬٠٢٦٬٥٥٩    يناير  ١ما في 
  ٤٬٦٩٦٬١١٧   ٢٦٥٬٥٥٨    اضافات خالل السنة  

  (٥٥٣٬٢٠٢)   -    الغاء عقود ح استخدام موجودات 
ات ايجار مصارف فوائد     ٤٬٤٩٦٬٩٢٨   ٤٬١٤٦٬٦٢١    خالل السنة  مطلو

ات اإليجار     (١١٬٢٤٩٬١٣١)   (١١٬٢٥٣٬١٣٤)    دفعات من مطلو
سمبر   ٣١ما في    ٧٣٬٠٢٦٬٥٥٩   ٦٦٬١٨٥٬٦٠٤    د

ز المالي الموحد: ان المر           معروض في ب
   ١١٬٢٥٣٬١٣٤   ١٠٬٦٠٤٬٩٦٧    مستح الدفع خالل سنة  
  (٤٬١٤١٬٠٧٢)  (٣٬٧٤٤٬٧٤٠)    المؤجلة ناقص: مصارف الفوائد 

  ٧٬١١٢٬٠٦٢  ٦٬٨٦٠٬٢٢٧    الصافي  - الجزء المتداول
       

       الجزء غير المتداول 
عد سنة ولكن أقل من   –الجزء غير المتداول   ٤٥٬٠٦٩٬٥٧٠  ٤٢٬٨٩٤٬٨٥٥    سنوات  ٥مستح الدفع 
عد   –الجزء غير المتداول   ٤٢٬٧٧٦٬٥٦٥  ٣٤٬٧٠٠٬٢٥٨    سنوات    ٥مستح الدفع 

 (٢١٬٩٣١٬٦٣٨)  (١٨٬٢٦٩٬٧٣٦)    المؤجلة ناقص: مصارف الفوائد 
 ٦٥٬٩١٤٬٤٩٧  ٥٩٬٣٢٥٬٣٧٧    الصافي  -الجزء غير المتداول

       
    ٧٣٬٠٢٦٬٥٥٩  ٦٦٬١٨٥٬٦٠٤ 

 

افأة   .٢٤ ة خدمة الموظفين م  نها

  ٢٠٢٠   ٢٠٢١ 

ال قطر     رال قطر   ر
   

ما في    ٨٬٦٦٥٬١٥٤ ٨٬٦٢٧٬٧٠٧ يناير ١الرصيد 
  ٢٬٦٠٣٬٤٧٨ ١٬٨٦٩٬٠٢٠ المضاف خالل السنة 

  (٢٬٦٤٠٬٩٢٥) (٩٧٥٬٩٨٠) المدفوع خالل السنة 

ما في  سمبر   ٣١الرصيد    ٨٬٦٢٧٬٧٠٧ ٩٬٥٢٠٬٧٤٧ د
 

 ذمم دائنة   .٢٥
  ٢٠٢٠   ٢٠٢١ 
ال قطر     رال قطر   ر

   

  ١٦٬٦٩٠٬٥٣٢ ٢٤٬٨٤٤٬٣٦٧  الموردين المحليين /المقاولين
  ٢٬٢٦٣٬٤٧٩ ١٢٬٠٤٤٬٠٧٢ الموردين الخارجيين /المقاولين

 ١٨٬٩٥٤٬٠١١ ٣٦٬٨٨٨٬٤٣٩  

ة سارة   اسات إدارة مخاطر مال الغ المستحقة للمشترات والتكاليف الجارة. لد المجموعة س ل أساسي على الم ش لضمان  تشتمل الذمم الدائنة 
الغ المستحقة الدفع ضمن شرو   ع الم ًقا.  الا سداد جم متها العادلة.   تر األدارة ئتمان المتف عليها مس مة الدفترة للدائنين التجارين تقارب ق  أن الق

 
 



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د
  

- ٤٨  - 

 

 أوراق دفع   .٢٦
  ٢٠٢٠   ٢٠٢١  
ال قطر     رال قطر   ر
   

  ١٬٣٤٠٬٧٠٩ ٣٬٢٣١٬٠٧٣ أوراق دفع 

ات آجلة  اراتتمثل أوراق الدفع ش   . غرض شراء الس
 

اتمستحقات   .٢٧  أخر  ومطلو
  ٢٠٢٠   ٢٠٢١ 
ال قطر     رال قطر   ر

   

 ٧٤٬٨٤٤٬٥٨٩ ٩٤٬٢٩٥٬٥٧٠ توزعات أراح مستحقة الدفع 
ات أخر   ات مقاولين ومطال  ٧٩٦٬٦٢٢ ٩٧١٬٥٢٢ مطال

 ٥٢٬٣٣٣٬٧٣٤ ٩١٬٣٥٤٬١٩١   مصارف انتاج مستحقة 
ضاح م  ٢٬١١٣٬٨٧١ ٤٬٧٠٢٬٩٦٧ ) ٣٣ساهمة صندوق الدعم اإلجتماعي والراضي (إ

 ٧٬٩٨٤٬٨٢٦ ٢٧٬١٥١٬٤٠٨ دفعات مقدمة من عمالء 
ار مستحقة  ة وقطع غ  ٢٬٧٣٦٬٧٩٩ ٥٬٦٨١٬٨٣٤ مواد إستهالك

ة  حرة و ولوجست  ٩٬٠٨٧٬٦٢٣ ٩٬٦٣٣٬١٥٢  مستحقات خدمات 
 ٥٬٤٤٢٬٦٥٠ ٦٬٥٩٩٬١٠٣  مستحقة  رسوم 

 ١٤٦٬٥٣٧٬٨٣٢ ١٠٩٬٤٣٨٬١٨٧ مستحقات وأرصدة دائنة أخر 

 ٣٠١٬٨٧٨٬٥٤٦ ٣٤٩٬٨٢٧٬٩٣٤ 

  
    ايرادات  .٢٨

س  ضائع و الخدمات مع مرور الوقت و في وقت ما في خطو االنتاج الرئ ة تستمد المجموعة ايرادتها من العقود المبرمة مع العمالء لنقل ال
ة.    التال

    ٢٠٢٠     ٢٠٢١  
ة معينة اإليرادات في   ال قطر     فترة زمن  رال قطر    ر

          
  ٦٢١٬٩٧٠٬٤١٠   ٥٨٠٬٩٧٢٬٨٩٠   النشا الصناعي ايرادات من 

         االيرادات مع مرور الوقت 
  ٢٢٬٤٥٣٬١٥٥    ٤٣٬٩٧٧٬٥٦٨    خدمات ايراد مقاوالت  

انة و خدمات أخر     ٢٬٢٦٩٬٠٩٤    ١٬٨٢٠٬٩٨٤    ص
ة ست حرة و لوج   ٢٨٬٤٦٣٬٣١٤    ٢٦٬٦٢٩٬٨٦٣    خدمات 

ارات    ١٨٬٤٨٦٬٩٠١    ٢٤٬٠٠١٬٥٢٣    خدمات تأجير الس
  ٧٬١٥٦٬٢١٣    ١٤٬٢٦٥٬٠٢٢    إيرادات التأجير 

    ٧٠٠٬٧٩٩٬٠٨٧    ٦٩١٬٦٦٧٬٨٥٠ 

  
  
  
  



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د
  

- ٤٩  - 

  تكلفة اإليرادات   .٢٩

  ٢٠٢٠   ٢٠٢١ 

ال قطر     رال قطر   ر
   

ة    ٣٩٠٬٨٣٠٬٧٨٢ ٣٤٤٬٨٠٩٬١٧١ تكلفة األنشطة الصناع
  ١١٬٦٨٣٬٠٣٩ ٣٠٬١٦٤٬١٧٦  تكلفة إيرادات المقاوالت 
ة  –تكلفة إيرادات الخدمات  حرة واللوجست   ٣٬٢٣٤٬٩٣٥ ١٬٨٨٩٬٦٣٦ الخدمات ال

ارات    ١٠٬١٢٧٬٣٢٩ ١٣٬٥٨٣٬١٨٧  تكلفة ايرادات خدمات تأجير الس
  ٩٬٤٣٧٬٠٥٨ ٨٬٢٣٩٬٠٣٣  تكلفة إيرادات التأجير

 ٤٢٥٬٣١٣٬١٤٣ ٣٩٨٬٦٨٥٬٢٠٣  

 
ع   .٣٠ ف ب ع مصار   وتوز

  ٢٠٢٠   ٢٠٢١ 

ال قطر     رال قطر   ر
   

انة   ٣٦٥٬٤٢٩ ٧٩١٬٦٢٨  إصالح وص
  ١٬٩٥٩٬٩٣٢ ١٬٦٩٩٬٣٦٧ رواتب وأجور 

ضاح  ممتلكات، مصنع ومعدات إستهالك    ٣٩٠٬٢٣٨ ٩٤٬٤٦٧ ) ٥(إ
ع وتسو    ٩٬٠٦٨٬٥٤٠ ٣٬٥٠٧٬٦٧٠ مصارف ب

  ٤٥٬٠٢٧ ٢٩٬٠٥٠ مصارف تأمين
  ٥٥٬٨٨٩ - مصارف إيجار 

  ٧٨٣٬٩٢٥ ١١٤٬٧٠٦ مصارف أخر 

 ١٢٬٦٦٨٬٩٨٠ ٦٬٢٣٦٬٨٨٨  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د
  

- ٥٠  - 

ة   .٣١ ة وعموم ف إدار   مصار

  ٢٠٢٠     ٢٠٢١ 

ال قطر     رال قطر     ر
    

  ٥٩٬٠٣٨٬٨٢١  ٥٤٬٢٨٨٬٢٦٣ رواتب وأجور 
ة  ة ومهن   ٢٬٦٥٣٬٤٧٥  ١٬٢١٤٬٩٥٠ أتعاب قانون

  ٢٬٣٢٤٬٢٥٠  ١٬٧٣٥٬٩٥٠  رسوم واشتراكات  
ضاح  ممتلكات، مصنع ومعدات إستهالك    ٥٬١٤٣٬١٧٥  ٦٬٧٤٣٬٠٣٢ ) ٥(إ

ضاح  استهالك ح استخدام موجودات   ٢٬٤٩٢٬٣٥٣  ٢٬١٢١٬٢٩٠  ) ٦(إ
انة   ١٬٤٧٥٬٦٤٣  ١٬٨٩١٬٩١٢  إصالحات وص

  ٢٬٤١٣٬٩٨٤  ١٬٠٧٣٬٦٤٣  مصارف إيجار 
  ٤٨٦٬١٠٣  ٤٥١٬٣٧٥ مصارف تأمين

وفيد   ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  -    ١٩-مساهمة  تجاه جائحة 
افة    ١٠٩٬٧٣٧  ٨٦٬٩٦٨ مصارف سفر وض

  ١٬٢٤٩٬٨٥٩  ١٬٢٠٥٬٨٥١ مصارف إتصاالت  
ة اإلخسائر ال مخصص صافي     ١٬٤٩٧٬١١٤  ٣٬٩٦٣٬٨٩٣    متوقعةالئتمان

  ١٨٬٨٠٠٬٤٢٩  ١٢٬٤٩٥٬٣٦١ مصارف أخر 

 ١٠٧٬٦٨٤٬٩٤٣   ٨٧٬٢٧٢٬٤٨٨ 
 

ة دخل مصروف   . ٣٢   ضر

االتي: ة الدخل يتكون  سي لمصروف ضر ون الرئ عة للمجموعة. الم ة تا ل شر مة المعترف بها في  ة الدخل تمثل الق   ضر

  ٢٠٢٠     ٢٠٢١   
ال قطر      رال قطر     ر

ة الدخل     ٨٬٥٥٩٬٩٤١  ٤٬٨١٧٬٢٧٧  الجار -ضر
ة الدخل    (٢٬٢٥٠٬٨٦٨)  ٧٥٣٬٦٦٠  المؤجلة  -ضر

قة  السنة السا ة الدخل الخاص   -  (٤٢٥٬٢٥٣)  ضر
ان الرح والخسارة  ة الدخل المدرجة في ب    ٦٬٣٠٩٬٠٧٣  ٥٬١٤٥٬٦٨٤  ضر

قا لقرار مجلس الوزراء رقم ة المقررة على أراح غير القطرين تطب مة الضر المجموعة فقد تقرر خصم ق ة    ٣٩  عد الرجوع لالدارة القانون
القانون رقم   ٢٠١٩ لسنة   ة على الدخل الصادر  ة لقانون الضر ة من  ٢٠١٨لسنة    ٢٤اصدار الالئحة التنفيذ الخصوص المادة الثان ، و 

ه بخصوص حصة المستثمر غير  ١٣البند رقم     /٤" ألغراض تطبي المادة (   ١٢رة  الفق سر االعفاء المنصوص عل ) من القانون ، ال 
، على حصته في ار  ة المطروح اسهمها للتداول في السوق المالي داخل الدولة القطر ة للشر ات المملو  ."اح الشر

عي او   ا لتحمل الشخص الطب مة  و تفاد ة على خالف التشرع، فقد قامت المجموعة بخصم ق ة األكبر من عبء الضر المعنو القطر النس
ة على اراح المساهمين غير القطرين قبل وقت توزع االراح  .الضر

ه في المادة ة على  اصدار ق  ٢٠١٨لسنة    ٢٤من القانون رقم    )  ٤/١٣(لمزد من التفسير، فان تطبي االعفاء المنصوص عل انون الضر
عة لها على العموم، و   ات التا ات المساهمة المدرجة و الشر ة على أراح  االسهم في الشر فرض اعفاء اراح القطرين من الضر الدخل 

ة   حمل المساهم القطر نس ه  ة دون مراعاة حقوق القطرين المقررة وف االعفاء المشار ال الغ المقتطعة  من    ٪٥١التالي فإن خصم الضر الم
حمل المساهم األجنبي فق   ة الحصص، و  ار نس اعت ة  ما    ٪٤٩للضر ، وهو ما يخالف نص التشرع  ة وف هذا التطبي من مبلغ الضر

 .أشرنا سلفا



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د
  

- ٥١  - 

ة   .٣٣ اض ة والر   صندوق المساهمات االجتماع

ة واألنشطة  ) قامت المجموعة بتخصص مبلغ مخصص لصندوق د١٣/٢٠٠٨وفقًا للقانون رقم ( ة والثقاف ة واالجتماع عم األنشطة الراض
ة   بنس الصادرة خالل سنة    ٪ ٢.٥الخيرة  توجيهات  المجموعة. وفقًا  المساهمة    ٢٠١٠من صافي رح  هذه  ة تمت معاملة  المال من وزارة 

ة على أنها توزع من األراح المدورة للمجموعة. تم دفع  ة في  قطر رال  ٢٬١١٣٬٨٧١مبلغ االجتماع سمبر   ٣١للسنة المنته إلى   ٢٠٢٠د
ة في دولة قطر ة والراض مة    .صندوق دعم األنشطة االجتماع ق ن مخصص  رال قطر على أساس صافي رح    ٤٬٧٠٢٬٩٦٧وتم تكو

ة في  سمبر  ٣١السنة المنته  .٢٠٢١د
 

  العائد األساسي والمخفف على السهم   .٣٤

قسمة صافي الرح المنسوب إلى مساهمي المجموعة للسنة على المتوس المرجح لعدد األسهم  حتسب العائد األساسي   والمخفف على السهم 
 القائمة خالل السنة. 

ة محتملة مخففة. إن المعلومات الضرورة لحساب العائد األساسي والمخفف على السهم المعتمد على أساس متوس العدد   ال توجد أسهم عاد
ما يلي:  المرجح لألسهم  انت    القائمة خالل السنة 

  ٢٠٢٠   ٢٠٢١  

   

ة  رح السنةصافي  ة الدخل لمساهمي الشر   ٨٤٬٥٥٤٬٨٣٠ ١٨٨٬١١٨٬٦٦١ عد ضر

  ١٬٢٤٣٬٢٦٧٬٧٨٠ ١٬٢٤٣٬٢٦٧٬٧٨٠ المتوس المرجح لعدد األسهم  

 ( ال قطر   ٠.٠٧ ٠.١٥ العائد األساسي للسهم الواحد (ر

  

انات  س ب م األسهم هذا. تم تعديل اإلشارات إلى أرقام أسهم رأس  تع ة) للفترات المقدمة تأثيرات تقس مة االسم استثناء الق ة والسهم ( المشار
م السهم على أساس رجعي.  س تقس ة المرفقة والمالحظات الخاصة بها لتع انات المال ة في الب انات المشار  المال المشترك و

 

  
  



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د
  

- ٥٢  - 

ة   .٣٥   األدوات المال
ة الهامة  اسات المحاسب   الس

ل فئة من الموجودات  ما يتعل  اس ف ما في ذلك معايير االعتراف على أساس الق عة  اسات واألساليب الهامة المت ح تفاصيل الس ة تم توض ضاح المال ة في اال ات المال ة ٣والمطلو انات المال    . الموحدة على الب
سمبر  ٣١ مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ٢٠٢١د مة العادلة  اإلجمالي   التكلفة المطفأة  الق   التسلسل الهرمي للق

ال قطر   ال قطر  ر ال قطر  ر ال قطر  ر  ر

ة            الموجودات المال

ضاح   ١مستو  ٧٩٣٬٧٩٠٬٩٠٠ ٧٩٣٬٧٩٠٬٩٠٠ -  ) ١٨النقد واألرصدة لد البنك (إ

ضاح  ة (إ  ٣مستو  ٩٬٦٧٠٬٧٧٩ - ٩٬٦٧٠٬٧٧٩ ) ١٠إستثمار في موجودات مال

ضاح  مشت الموجود المالي   ٢مستو  ٣٢٬٩٤٩٬٤٤٤ - ٣٢٬٩٤٩٬٤٤٤  )١١(إ

ضاح   ٣مستو  ٣٣٬٣٦٠٬٤٤٨ ٣٣٬٣٦٠٬٤٤٨ -  ) ١٥دفعات مقدممة للمقاولين و الموردين (ا

ضاح   ٣مستو  ٢٥٥٬٩٣٧٬٦٥٥ ٢٥٥٬٩٣٧٬٦٥٥ - ) ١٧ذمم مدينة (إ

ة ات المال        المطلو

ة قروض  ضاح بن  ٢مستو  ١٬٢٧٣٬٣٦٦٬٦٤٣ ١٬٢٧٣٬٣٦٦٬٦٤٣ -  ) ٢٢(إ

ضاح   ٣مستو  ٣٦٬٨٨٨٬٤٣٩ ٣٦٬٨٨٨٬٤٣٩ - ) ٢٥ذمم دائنة (إ
  

سمبر  ٣١  ٢٠٢٠د
مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر    مة العادلة   اإلجمالي   التكلفة المطفأة   الق   التسلسل الهرمي للق

 رال قطر  رال قطر  رال قطر  رال قطر  
ة           الموجودات المال

ضاح   ١مستو  ٦٣٩٬٠٣٥٬٣٠٥ ٦٣٩٬٠٣٥٬٣٠٥ -  )١٨النقد واألرصدة لد البنك (إ
ضاح   ة (إ  ٣مستو  ٨٬٢١٩٬٢٣٥ - ٨٬٢١٩٬٢٣٥ )١٠إستثمار في موجودات مال

ضاح   ٣مستو  ٣٠٬١٨٣٬٣٧٨ ٣٠٬١٨٣٬٣٧٨ -  )١٥دفعات مقدممة للمقاولين و الموردين (ا
ضاح   ٣مستو  ٢٧٣٬٧٦٢٬٧٠٣ ٢٧٣٬٧٦٢٬٧٠٣ - ) ١٧ذمم مدينة (إ

ة ات المال        المطلو
ة قروض  ضاح بن  ٢مستو  ١٬٤٠٦٬٤٣٦٬٢٨٣ ١٬٤٠٦٬٤٣٦٬٢٨٣ -  ) ٢٢(إ

ضاح   ٣مستو  ١٨٬٩٥٤٬٠١١ ١٨٬٩٥٤٬٠١١ - ) ٢٥ذمم دائنة (إ



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د
  

- ٥٣  - 

ة   .٣٥   (تتمة)  األدوات المال
مة العادلة   -أ اس الق   ق

ما يلي:  ة  ات المال مة العادلة للموجودات والمطلو   تحدد الق

ة والمتاجر بها   • اس ة ببنود وشرو ق ات المال مة العادلة للموجودات والمطلو الرجوع إلى األسعار المدرجة  الق في سوق نش ، تحدد 
  في السوق عند اإلقفال في تارخ التقرر.

ة   • النقد التدفقات  تحليل  على  بناء  عادة  المطب  التسعير  لنموذج  وفقًا  تحدد  األخر  ة  المال ات  والمطلو للموجودات  العادلة  مة  الق
ة ا   لملحوظة ألدوات مماثلة.  المخصومة بإستخدام أسعار من تعامالت السوق الحال

غ اس ،  ين في السوق بتارخ الق ة بين المشار ل إلتزام في إطار معاملة نظام مة العادلة هي السعر المتوقع إستالمه أو دفعه لتحو ض  الق
مة العادلة ألصل أو إ م. عند تقدير الق اشرة أو مقّدر بإستخدام أساليب التقي ان السعر ملحو م لتزام ، تضع المجموعة في  النظر عما إذا 

ارهم عند تسعير األصل أو   ضعون تلك الخصائص في إعت ون في السوق سوف  ان المشار ار خصائص األصل أو اإللتزام إذا  اإلعت
اس.   اإللتزام في تارخ الق

مة  أن الق ةتعتبر اإلدارة  التكلفة المطفأة في ا االجمال ة المدرجة  ات المال مها العادلة. للموجودات والمطلو ة تقارب ق انات المال   لب

مة العادلة.  اس الق قة ألغراض ق م واألفتراضات المط ات  التقي   تقن

ز المالي: ١ ان المر مة العادلة المدرجة في ب اس الق   ) ق

ظهر الجدول التالي معلومات ة فترة التقرر.  مة العادلة في نها الق ة للمجموعة تقاس  مة العادلة    عض الموجودات المال ة تحديد الق ف حول 
ة:   لتلك الموجودات المال

  

 
 
  
  
  

ات   الموجودات/المطلو
ة   المال

ما في  مة العادلة    الق
سمبر  ٣١   د

اتسلسل  
مة  الهرمي للق

  العادلة 

م  ات التقي التقن
والمدخالت  

ة  س   الرئ

المدخالت الهامة غير 
مة  الق الملحوظة  وعالقتها 

  العادلة 

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١        

في الموجودات   االستثمارت
ة الغير المدرجة  المال

ضاح  مة العادلة    ٣المستو    ٨٬٢١٩٬٢٣٥ ٩٬٦٧٠٬٧٧٩  ) ١٠(اال   الق

خبرة االدارة و معرفتها 
أوضاع السوق الخاصة  

  الصناعات المحددة 

  مشت الموجود المالي
ضاح  مة العادلة    ٢المستو  - ٣٢٬٩٤٩٬٤٤٤  )١١(إ   الق

ة المدرجة، األسعار  الحال
ة  م األصول األساس تقي
اسة السوق ونماذج   وس

ادلة واالفتراضات  الم

ضاح  ة (ا القروض البن
قة  االطفاء  ٢المستو    ١٬٤٠٦٬٤٣٦٬٢٨٣    ١٬٢٧٣٬٣٦٦٬٦٤٣  )٢٢   طر

ة المخصومة   التدفقات النقد
س معدل  ع سعر خصم 

االقتراض الحالي للمجموعة  
ة فترة  ر في نها   التقر



 

ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د
  

- ٥٤  - 

ة (تتمة)   .٣٥   األدوات المال
مة العادلة أ)  اس الق   (تتمة)  ق

ما عدا ما هو مبين في الجدول التالي ،  م  تعتبر اإلدارة ف ةأن الق ة   االجمال انات المال ة المدرجة في الب ات المال متها العادلة: الموحدة  الموجودات والمطلو   ق

      ٢٠٢٠     ٢٠٢١  
مة     التسلسل الهرمي للق

مة     العادلة  ة الق مة العادلة     االجمال مة     الق ةالق مة العادلة     االجمال   الق
ة الموجودات ال قطر       المال ال قطر     ر   رال قطر     رال قطر     ر

ضاح    ٢٧٣٬٧٦٢٬٧٠٣    ٢٧٣٬٧٦٢٬٧٠٣    ٢٥٥٬٩٣٧٬٦٥٥   ٢٥٥٬٩٣٧٬٦٥٥    ٣المستو   ) ١٧الذمم المدينة (ا
و   الدفعات المقدمة للمقاولين

ضاح    ٣المستو   ) ١٥الموردين(ا
  

٣٣٬٣٦٠٬٤٤٨    ٣٣٬٣٦٠٬٤٤٨  
  

٣٠٬١٨٣٬٣٧٨     ٣٠٬١٨٣٬٣٧٨   
ة  ات المال                     المطلو

ضاح  ة (ا    (١٬٤٠٦٬٤٣٦٬٢٨٣)     (١٬٤٠٦٬٤٣٦٬٢٨٣)    (١٬٢٧٣٬٣٦٦٬٦٤٣)    (١٬٢٧٣٬٣٦٦٬٦٤٣)    ٢المستو   ) ٢٢القروض البن
ضاح  الذمم    (١٨٬٩٥٤٬٠١١)     (١٨٬٩٥٤٬٠١١)    (٣٦٬٨٨٨٬٤٣٩)    (٣٦٬٨٨٨٬٤٣٩)    ٣المستو   )  ٢٥الدائنة (إ

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د
  

- ٥٥  - 

ة (تتمة)   -.٣٥   األدوات المال
ة   -ب   إدارة المخاطر المال

ــوم إدارة  ـــ ــدتقـ ــ ـــــة بتقــ ــة للمجموعــ ــــــة  الخزنــــ ـ ــاطر المال ــ ـــــة المخــ ــ ــة ومراق ــ ــ ــى األســـــــواق المال ـــــول الــــ ــ الوصــ ــــــال وتنســــ م الخـــــــدمات الــــــى األعمـ
ــاطر. ــ ــــم المخـ ــــب درجـــــة وحجـ ــات حسـ ــ ــة التـــــي تحلـــــل التعرضـ ــ ـ ـــــات المجموعـــــة مـــــن خـــــالل تقـــــارر المخـــــاطر الداخل عمل ــمل  المتعلقـــــة  ــ وتشـ

ــــك  ــــي ذلــ مــــــا فــ ـــــاطر الســــــوق ( ـــــاطر علــــــى مخـ ــذه المخـ ـــ ــعار حقــــــوق هـ ــ ـــــاطر أســ ـــــرح ومخـ ــــدالت هــــــامش الـ ـــــاطر معــ مخــــــاطر العملــــــة ومخـ
ة) ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة.   الملك

  
  مخاطر السوق 
ــة ومعــدالت الفائــدة وســعر  العمــالت مثــل صــرف الســوق  أســعار تغيــر فــي المتمثلــة المخــاطر هــي الســوق  مخــاطر ســعر األجنب
ـة مـة  أو وعـةالمجم رـح علـى تـؤثر التـي الصـورة حقـوق الملك ـة. إن األدوات مـن ـه تحـتف مـا ق إدارة مخـاطر  الهـدف مـن المال
م اإلدارة هـو سـعر السـوق  الوقـت. إن  فـي نفـس العائـد وتحسـين مقبولـة حـدود داخـل السـوق  لمخـاطر سـعر التعـرض فـي والـتح

ــعار  ــي أســ ــرات فــ ــن التغيــ ـــة عــ ــة الناجمـ ــ ــاطر المال ســــي للمخــ ل رئ شــــ ــها  ــطة المجموعــــة تعرضــ ــدالت أنشــ ــــة ومعــ صــــرف العمــــالت األجنب
 الرح وأسعار السلع.

  
ة    مخاطر العمالت األجنب

عات والمشترات   والقروض بين  تتعرض المجموعة لمخاطر العملة إلى حد أنه يوجد عدم تطاب بين العمالت التي يتم التعامل بها في المب
ة لشر ف ات المجموعة. العملة الوظ ة لكل من شر ف مارس بها هذه المعامالت  العمالت الوظ . العمالت التي  ات المجموعة هي الرال القطر

ي   . واليورو في المقام األول هي الدوالر األمر

ي   الرال القطر والدوالر األمر ة ضئيل، حيث أن المعامالت الهامة للمجموعة  تر اإلدارة أن تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنب
ال ي. والتي هي مروطة  ، حيث أن الرال القطر مثّبت على الدوالر األمر  رال القطر

ع المتغيرات األخر المتعلقة   ة مع اإلحتفا بجم ة التغير المحتمل المعقول في أسعار صرف العمالت األجنب يوضح الجدول التالي حساس
مة العادلة  ة ثابتة (نتيجة تغير الق عد الضر ة). أراح المجموعة  ات النقد   للموجودات والمطلو

التغير في سعر الدوالر   
ي    التأثير على الرح    األمر

ـال قطر   ـال قطر  ر   ر
      
سمبر  ٣١  ٨٬٤٧٥٬٠٠٠  ٠.٠٢٥  ٢٠٢١د

  (٠.٠٢٥)  (٨٬٤٧٥٬٠٠٠) 
   

سمبر  ٣١  ٩٬٦٠٠٬٠٠٠  ٠.٠٢٥  ٢٠٢٠د
 (٠.٠٢٥)  (٩٬٦٠٠٬٠٠٠) 
   

  
  الرح مخاطر معّدل هامش 

معدالت رح ثابتة ومتغيرة. تدير المجموعة هذه المخاطر من خالل   تتعرض المجموعة لمخاطر معّدل هامش الرح عندما تقترض األموال 
ة.   اإلحتفا برح مناسب بين الدين وحقوق الملك

  
 



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د
  

- ٥٦  - 

ة (تتمة) .  -٣٥   األدوات المال
ة (تتمة) -ب   إدارة المخاطر المال

ة  ة تحليل الحساس   للعمالت األجنب

ة ذات معّدل رح مما تعرض المجموعة لمخاطر معّدل الرح للتدفقات   ًا، تحتف المجموعة بودائع ثابتة للبنوك وقروض لمؤسسات مال حال
ة. في حال زادة / نقص   سمبر    ٣١نقطة أساس من سعر هامش الرح في   ٥٠النقد ع المتغيرات األخر ثابتة، فإ ٢٠٢١د قاء جم ن  مع 

ما يلي:    صافي موجودات ودخل المجموعة ستتغير 

ادة /    ة الز نس
(النقصان) في نقطة  

  التأثير على الرح    األساس 

ـال قطر   ـال قطر   ر   ر
سمبر  ٣١  ٦٬٣٦٧٬٠٠٠  ٥٠  ٢٠٢١د

ات   (٦٬٣٦٧٬٠٠٠)     (٥٠) المطلو
    

سمبر  ٣١      ٢٠٢٠د
ات   ٧٬٠٣٢٬١٠٠  ٥٠ المطلو

 )(٧٬٠٣٢٬١٠٠)   )٥٠ 
 

ادل عقود  الفائدة  معدالت ت
ة مؤسسات مع المجموعة اتفقت ضة على مال ة والمتغيرة الثابتة الفائدة معدالت بين الفرق  مقا ة على والمحسو الغ أساس  عليها، متف م
ادل عقود تحت وذلك ن .الفائدة  معدالت ت ة على وتأثيرها الفائدة معدالتتغير   مخاطر تقليل من  المجموعة العقود هذه مثل تم  التدفقات النقد

مة  تحتسب .متغيرة  فوائد عنها تحتسب  التي للديون  ادالت معدالت العادلة  الق مة على الفائدة  لم ة الق ة للتدفقات الحال ة المستقبل  المتوقعة النقد
ادل لعقود األخر  األطراف قبل من  . الت
الغ التالي الجدول يبّين ة الم ة والفترات األساس ق ادل لعقود المت  :التقرر تارخ في ما القائمة الفائدة أسعار  ت

 
ة  التدفقات تحو   النقد

ادالت فائدة   العقود القائمة لم
  متغيرة مقابل فائدة ثابتة 

 الفائدة  أسعار متوس
ه  المتف الثابتة  مة  القائم  األساسي المبلغ  عل   العادلة  الق

٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
ال قطر   %  %   ال قطر   رال قطر   ر   رال قطر   ر
       (٠٠٠)   (٠٠٠)      
          

  -  ٣٢٬٩٤٩٬٤٤٤  -  ١٬٢٤١٬٢٤٠  -  ٣.٣٥  سنوات  خمس من أكثر
ة تتم ادل فروق  تسو ادل عقود  على المتغيرة الفائدة سعر إن .أشهر ستة ل  الفائدة أسعار ت ليبور.                     سعر   هو  الفائدة أسعار  ت

ة المجموعة تقوم وسوف   . الصافي المتغيرة الفائدة  وسعر الثابتة الفائدة  سعر بين الفروق  بتسو
م تم ادل عقود معظم تصم ة للتدفقات تحو الثابتة الفائدة أسعار إلى المتغيرة  الفائدة أسعار  الت  المجموعة تّعرض تقليل مد غرض  النقد

ة  التدفقات لمخاطر  ادل  إن .القروض على  الفائدة  أسعار اختالف  عن  الناتجة النقد ل تتم القرض  على  الفائدة وسداد أسعار الفائدة ت  ش
 .متزامن

 



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د
  

- ٥٧  - 

 
ة (تتمة)   .٣٥   األدوات المال
ة (تتمة)  .٢   إدارة المخاطر المال

ة    مخاطر سعر حقوق الملك

ــة  مــ ــــذب الق ــر تذبـ ــــهم هــــو خطــ ـــرات فـــــي مخــــاطر ســــعر األسـ ــــبب التغيـ سـ ــة وذلــــك  ــ ــــألدوات المال ة لـ ــــة المســــتقبل ـــة أو التـــــدفقات النقد العادلـ
ــل  ــة عــــن عوامــ ــذه التغيــــرات ناتجــ انــــت هــ ــامش الــــرح أو مخــــاطر العمــــالت) ، ســــواء  أســــعار الســــوق (عــــدا تلــــك الناتجــــة عــــن مخــــاطر هــ

ع األدوات ال ة المفردة أو مصدرها أو عوامل تؤثر على جم ة المماثلة المتداولة في السوق.محددة لألداة المال  مال

ــتثمارات فـــــي أوراق  ة لإلســـ ــتقبل ــ م المسـ ــ ــول القـــ ــ ــين حـ قـــ ــدم ال ــئة مـــــن عـــ ــ ــوق الناشـ ــعر الســـ ــ ــاطر سـ ــ ــة لمخـ ــة معرضـــ ــ ــة المدرجـ ــ أســـــهم المجموعـ
ــــة لمجلــــس إدار  ــــع. تقــــدم التقــــارر عــــن محفظــــة حقــــوق الملك ـــالل التنو ــــة مــــن خـ ـــة. تقــــوم المجموعــــة بــــإدارة خطــــر ســــعر حقــــوق الملك ـ ة مال

ة. ع قرارات اإلستثمار في حقوق الملك المراجعة والموافقة على جم قوم مجلس اإلدارة   المجموعة على أساس منتظم. 

ة  بير على أراح وحقوق مساهمي المجموعة. ٪١٠اإلنخفاض بنس ل  ش مة العادلة لألسهم المدرجة لن يؤثر    في الق

  مخاطر االئتمان 

ما في    هعثر الطرف المقابل في التزامات تشير مخاطر االئتمان إلی مخاطر ت  ة للمجموعة.  ة مما يؤد إلی خسارة مال سمبر    ٣١التعاقد د
٢٠٢١    ، ة أخر ار أ ضمانات محتف بها أو أ تحسينات ائتمان عين االعت ة للمجموعة دون األخذ  ، فإن أقصى تعرض للمخاطر االئتمان

ة للمجموعة   ة التي تقدمها المجموعة  والتي سوف تتسبب في خسارة مال التزام من جانب األطراف المقابلة والضمانات المال سبب عدم الوفاء 
  تنشأ من: 

ز المالي الموحد. و  • ان المر ما هو مبين في ب ة المعترف بها  مة الدفترة للموجودات المال   الق
ة استخدام الضمان ومخصص الخسارة ذو   • غض النظر عن احتمال الضمان المالي ،  ة  ة دفعه في حالة المطال ن للشر م أقصى مبلغ 

ضاح  ما تم اإلفصاح عنه في إ  . ١٧الصلة 
 

ر واإلحتفا على تصنيف المخاطر  م التعرضات  في إطار تقليل مخاطر االئتمان ، وجهت المجموعة إدارتها لتطو ة للمجموعة لتقس االئتمان
االت تصنيف مستقلة في حين تواجدها ، وفي   وفًقا لدرجة مخاطر التخلف عن السداد. يتم توفير معلومات التصنيف االئتماني من قبل و

المج  ة األخر المتاحة للعامة وسجالت التداول الخاصة  سيين حال عدم تواجدها ، تستخدم اإلدارة المعلومات المال م عمالئها الرئ موعة لتقي
ة للمعامالت ا مة اإلجمال تم توزع الق ل مستمر و ش ة ألطرافها  فات االئتمان ة تعرض المجموعة والتصن لمبرمة  والمدينين اآلخرن. يتم مراق

  بين األطراف المعتمدة. 
  

ة:   يتكون إطار تصنيف مخاطر االئتمان الحالي للمجموعة من الفئات التال
  أسس االعتراف   الوصف  ةالفئ 

  غير متعثرة 
ه   س لد لد الطرف المقابل مخاطر منخفضة للتخلف عن السداد ول

الغ متأخرة  ة المتوقعة لـ   أ م   شهراً  ١٢الخسارة اإلئتمان

وك فيها    مش
ة  منذ   وك في لتواجد زادة في مخاطر االئتمان التحصيل مش

  التسجيل االول 
ة  المتوقعة على مد  الخسارة اإلئتمان

ة – العمر  مة اإلئتمان ة الق   غير متدن

ه   التحصيل    متعثرة    العميل متعثر لو تبين  صعو
ة المتوقعة على مد   الخسارة اإلئتمان

ة – العمر  مة اإلئتمان ة الق   متدن

ة   مشطو
س لد   ة ول ات مال هناك أدلة تشير إلى أن المدين يواجه صعو

  تم شطب المبلغ   احتمال واقعي للتعافي المجموعة أ 
 



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د
  

- ٥٨  - 

  
ة (تتمة)   .٣٥   األدوات المال
ة (تتمة)  .٢   إدارة المخاطر المال

  (تتمة) مخاطر االئتمان 

ة ، إلى جانب اقصى تعرض   ة للمجموعة ، موجودات العقود وعقود الضمانات المال ة للموجودات المال يوضح الجدول أدناه الجودة اإلئتمان
  لمخاطر اإلئتمان من خالل درجات تصنيف مخاطر اإلئتمان: للمجموعة 

سمبر  ٣١ ضاح   ٢٠٢١د   إ

ة   الخسائر اإلئتمان
شهرًا أو    ١٢المتوقعة لـ 

  على مد العمر 
مة   إجمالي الق

ة  ة   مخصص الخسارة   الدفتر مة الدفتر   صافي الق
  رال قطر   رال قطر   رال قطر       

   ١٧  ذمم مدينة

ة    الخسائر االئتمان
المتوقعة على مد  

 ٢٣٩٬٥٥١٬٦٦٢ (١٦٬٣٨٥٬٩٩٣) ٢٥٥٬٩٣٧٬٦٥٥ العمر 

ة     ١٢  أصول تعاقد

ة   الخسائر االئتمان
المتوقعة على مد  

 ١٩٬٧٤٤٬٤٣٦ (١٬٤٨٩٬٢٢٧) ٢١٬٢٣٣٬٦٦٣ العمر 

مطلوب من أطراف  
 (أ) ١٦   ذات عالقة 

ة   الخسائر االئتمان
المتوقعة على مد  

 ١٤٬١٧٢٬٤٤٩ - ١٤٬١٧٢٬٤٤٩ العمر 
 

سمبر  ٣١ ضاح  ٢٠٢٠د   إ

ة المتوقعة   الخسائر اإلئتمان
شهرًا أو على مد   ١٢لـ 

  العمر 
مة   إجمالي الق

مة الدفترة   مخصص الخسارة   الدفترة   صافي الق

  رال قطر   رال قطر   رال قطر       
            

 ١٧  ذمم مدينة
ة    الخسائر االئتمان

  ٢٥٥٬٥٥٩٬٥١١ (١٨٬٢٠٣٬١٩٢) ٢٧٣٬٧٦٢٬٧٠٣ المتوقعة على مد العمر 

ة   ١٢  أصول تعاقد
ة المتوقعة   الخسائر االئتمان

  ٣٬٤٦٣٬١٢٥  (١٬٢٤٨٬٢٤٣)  ٤٬٧١١٬٣٦٨ على مد العمر 

مطلوب من أطراف  
 (أ) ١٦   ذات عالقة 

ة المتوقعة   الخسائر االئتمان
  ٢٬٣٧٠٬٥٤١ -  ٢٬٣٧٠٬٥٤١ على مد العمر 

 

ة للذم المدينة الغ المدفوعة مقدماً   النس س في    والم وموجودات العقود والمستح من أطراف ذات عالقة ، قامت المجموعة بتطبي النهج الم
ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال ة المتوقعة على مد العمر. تحدد المجموعة خسائر   ٩المع اس مخصص الخسارة للخسائر اإلئتمان لق

قة لخسارة اإلئتمان إستنادًا إلى حالة  اإلتمان المتوقعة على هذه البنود بإستخدام مصفو  فة مخصصات ، تم تقديرها إستنادًا إلى الخبرة السا
ناءًا على ذل ة. و ة المستقبل ة والتقديرات للظروف اإلقتصاد س الظروف الحال قة ، تم تعديلها حسب اإلقتصاء لتع ك ،  استحقاق المدين السا

قة من حيث مصفوفة المخصص.  يتم عرض موجز مخاطر االئتمان لهذه الموجودات   وفقًا لحالة استحقاقها السا



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د
  

- ٥٩  - 

 
ة (تتمة)   .٣٥   األدوات المال
ة (تتمة)   )ب   إدارة المخاطر المال

  مخاطر السيولة 

ة عند إستحقاقها. إن منهج المجموعة إلدارة مخاطر السيولة   هو  تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بإلتزاماتها المال
ة والمشددة ، ودون أن تتكب  ة لسداد التزاماتها عند استحقاقها في الظروف العاد اف ون لديها دائما سيولة  ان أن  قدر اإلم د  أن تضمن 

سمعه المجموعة.  خ   سائر غير مقبولة أو المخاطرة 

ل وٕادارة الس ات التمو ة إلدارة المجموعة متطل ة على عات مجلس اإلدارة الذ أنشأ إطار مخاطر السيولة المناس ة النهائ يولة  تقع المسؤول
ل. وتقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة من خالل ال  ة  على المد القصير والمتوس والطو ة، تسهيالت مصرف اف ات  اط حفا على إحت

ة ال ة المستمرة المتوقعة وللتدفقات النقد اطي من خالل المراق ات  فعالوتسهيالت اإلقتراض اإلحت قة توارخ إستحقاق الموجودات والمطلو ة ومطا
ة.   المال

ة غير المشتقة للمجموعة على أساس   ات المال الغ الموضحة في  حلل الجدول التالي المطلو ة. الم انات التعاقد ة من تارخ الب ق الفترة المت
ة الغير مخصومة. إن األرصدة  المستحقة خالل   ة التعاقد شهرًا تساو األرصدة الدفترة، حيث أن أثر الخصم    ١٢الجدول في التدفقات النقد

 .  غير جوهر
  

  

  

سمبر  ٣١ ة  ٢٠٢١د م الدفتر  الق
ة   التدفقات النقد

ة التعاق  أكثر من سنة  أقل من سنة   د
ال قطر   ال قطر  ر ال قطر  ر ال قطر  ر  ر
     

 ١٬٢٢٤٬٣٧١٬١٠٢ ١٨٧٬٨١٢٬١١٨ ١٬٤١٢٬١٨٣٬٢٢٠ ١٬٢٧٣٬٣٦٦٬٦٤٣ قروض  

 - ٣٦٬٨٨٨٬٤٣٩ ٣٦٬٨٨٨٬٤٣٩ ٣٦٬٨٨٨٬٤٣٩ ذمم دائنة

 - ١٬٧٥٠٬٧٠٥ ١٬٧٥٠٬٧٠٥ ١٬٧٥٠٬٧٠٥ مطلوب ألطراف ذات عالقة 

 - ٥٬٠٩٧٬١٢٦ ٥٬٠٩٧٬١٢٦ ٥٬٠٩٧٬١٢٦ دائنةذمم محتجزة  

 - ٣٤٥٬١٢٤٬٩٦٧ ٣٤٥٬١٢٤٬٩٦٧ ٣٤٥٬١٢٤٬٩٦٧ مستحقات وأرصدة دائنة أخر 

 - ٣٬٢٣١٬٠٧٣ ٣٬٢٣١٬٠٧٣ ٣٬٢٣١٬٠٧٣ أوراق دفع 

   ١٬٢٢٤٬٣٧١٬١٠٢ ٥٧٩٬٩٠٤٬٤٢٨ ١٬٨٠٤٬٢٧٥٬٥٣٠ ١٬٦٦٥٬٤٥٨٬٩٥٣ 

سمبر  ٣١ م الدفترة ٢٠٢٠د  الق
ة  التدفقات  النقد

ة   أكثر من سنة  أقل من سنة   التعاقد
 رال قطر  رال قطر  رال قطر  رال قطر  
     

 ١٬٤١٠٬٣٩٨٬١٧٤ ١٨٤٬١٦٥٬٧٠٠ ١٬٥٩٤٬٥٦٣٬٨٧٤ ١٬٤٠٦٬٤٣٦٬٢٨٣ قروض  

 - ١٨٬٩٥٤٬٠١١ ١٨٬٩٥٤٬٠١١ ١٨٬٩٥٤٬٠١١ ذمم دائنة

 - ٣٬٥٦٤٬٦٣٩ ٣٬٥٦٤٬٦٣٩ ٣٬٥٦٤٬٦٣٩ مطلوب ألطراف ذات عالقة 

 - ٢٤٬١٦٨٬٧٠٢ ٢٤٬١٦٨٬٧٠٢ ٢٤٬١٦٨٬٧٠٢ ذمم محتجزة دائنة

 - ٣٠١٬٨٧٨٬٥٤٦ ٣٠١٬٨٧٨٬٥٤٦ ٣٠١٬٨٧٨٬٥٤٦ مستحقات وأرصدة دائنة أخر 

 - ١٬٣٤٠٬٧٠٩ ١٬٣٤٠٬٧٠٩ ١٬٣٤٠٬٧٠٩ أوراق دفع 
   ١٬٤١٠٬٣٩٨٬١٧٤ ٥٣٤٬٠٧٢٬٣٠٧ ١٬٩٤٤٬٤٧٠٬٤٨١ ١٬٧٥٦٬٣٤٢٬٨٩٠ 



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د
  

- ٦٠  - 

ة (تتمة)   .٣٥   األدوات المال
ة (تتمة)   )ب   إدارة المخاطر المال

 (تتمة) مخاطر السيولة
 

ــــاءًا علـــــى االســـــتحقاقات  ــــة غيـــــر المشـــــتقة. تـــــم إعـــــداد الجـــــدول بنـ ـ ــا المال ــ ــالي اســـــتحقاق المجموعـــــة المتوقـــــع لموجوداتهـ ــ ــــدول التـ ــــح الجـ يوضـ
ــــر المخصـــــومة للموجـــــودات  ـــــة غيـ ــــرور لفهـــــم إدارة التعاقد ـــــة غيـــــر المشـــــتقة أمـــــر ضـ ــــة. إن إدراج معلومـــــات عـــــن الموجـــــودات المال ـ المال

ات.   مخاطر السيولة لد المجموعة حيث تتم إدارة السيولة على أساس صافي الموجودات والمطلو
  

 

  

 إدارة مخاطر رأس المال   -ج

ــن  ــ ــي مـ ســـ ــدف الرئ ــدعم الهـــ ــدة لـــ ة جيـــ ــمال ــ ـــب رأسـ ــو ونســ ــاني قـــ ــنيف ائتمـــ ــ ــى تصـ ـــاف علـــ ــمان أن تحــ ــو ضـــ ــ ــة هـ ــال المجموعـــ إدارة رأس مـــ
ة المساهمين. مة حقوق ملك م ق  األعمال التي تقوم بها وتعظ

ة.  ــاد ــــ ـــــروف االقتصـ ــي الظــ ــــ ـــــوء التغيـــــــرات فـ ــــــي ضــ ـــــه، فـ ــ ــديالت عل ــــــراء التعـــــ ـــــال وٕاجـ ــل رأس المــ ــــ ـ ــإدارة ه ـــــ ــة و ــــ ـ مراق ــة  ــــــوم المجموعـــــ تقـ
ــة ــاء  للمحافظــ ــد الوفــ عــ ـــى المســــاهمين،  ــاح علـ ــات األرــ ـــدفوعات توزعــ ــديل مـ ـــة بتعــ ــوم المجموعـ ــال، قــــد تقــ ــل رأس المــ ــ ــديل ه علــــى أو تعــ

ـــداف  ـــي األهــ ــرات فــ ــــة تغييـــ ـ ــراء أ ــــتم إجـــ ـــم يـ ــــدة. لــ ــهم جديـ ـــدار أســـ ــــاهمين أو إصــ ــى المسـ ــ ــال إلـ ــــادة رأس المـــ ــا، بإعـ ـــ ــات الـــــديون العل بإلتزامـــ
اسات واإلجراءات خالل السنوات المنت  ة في والس سمبر  ٣١ه سمبر  ٣١و  ٢٠٢١د   .٢٠٢٠د

ة، وهي قسمة الديون على رأس ة مديون   .المال تراقب المجموعة رأس المال بإستخدام نس

 
 

سمبر  ٣١في    اإلجمالي     أكثر من سنة     أقل من سنة   ٢٠٢١د
ال قطر    ال قطر     ر ال قطر     ر   ر
            

 ٢٣٩٬٥٥١٬٦٦٢  -  ٢٣٩٬٥٥١٬٦٦٢  ذمم مدينة
 ٣٦٬٢١٧٬٤٣٢  -  ٣٦٬٢١٧٬٤٣٢  مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخر 

ة    ١٩٬٧٤٤٬٤٣٦  -  ١٩٬٧٤٤٬٤٣٦  أصول تعاقد
مة العادلة من خالل الدخل    إستثمارات الق ة  مال

  ٩٬٦٧٠٬٧٧٩    ٩٬٦٧٠٬٧٧٩    -  الشامل اآلخر 
  ٣٠٥٬١٨٤٬٣٠٩    ٩٬٦٧٠٬٧٧٩   ٢٩٥٬٥١٣٬٥٣٠  

سمبر  ٣١في    اإلجمالي     أكثر من سنة     أقل من سنة   ٢٠٢٠د
ال قطر    ال قطر     ر ال قطر     ر   ر
            

  ٢٥٥٬٥٥٩٬٥١١  -   ٢٥٥٬٥٥٩٬٥١١  ذمم مدينة
 ٤٢٬١٨٤٬٣٩٤  -  ٤٢٬١٨٤٬٣٩٤  مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخر 

ة    ٣٬٤٦٣٬١٢٥  -  ٣٬٤٦٣٬١٢٥  أصول تعاقد
مة العادلة من خالل الدخل    إستثمارات الق ة  مال

  ٨٬٢١٩٬٢٣٥    ٨٬٢١٩٬٢٣٥    -  الشامل اآلخر 
  ٣٠٩٬٤٢٦٬٢٦٥    ٨٬٢١٩٬٢٣٥   ٣٠١٬٢٠٧٬٠٣٠  



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د
  

- ٦١  - 

ة (تتمة)   .٣٥   األدوات المال

 (تتمة)  إدارة مخاطر رأس المال   -ج

ــــوق  ــة. يتضـــــمن رأس المـــــال حقـ ــ ـ ــــروض بهـــــامش رـــــح وتســـــهيالت بن ــة قـ ــ ـــــاطي تتضـــــمن ديـــــون المجموعـ ــــافي إحت ــــة ناقصـــــًا أ صـ ـ الملك
ة السنة على النحو التالي: أراح غير محققة. ة في نها ة المديون   انت نس

  ٢٠٢٠   ٢٠٢١ 

ال قطر     رال قطر   ر
   

  ١٬٤٠٦٬٤٣٦٬٢٨٣ ١٬٢٧٣٬٣٦٦٬٦٤٣ الديون (أ) 

ضاح  و أرصدة لد البنوك النقد   (٦٣٩٬٠٣٥٬٣٠٥) (٧٩٣٬٧٩٠٬٩٠٠) )١٨(إ

  ٧٦٧٬٤٠٠٬٩٧٨ ٤٧٩٬٥٧٥٬٧٤٣ صافي الديون 

ة (ب)   ٢٬٨٧٥٬١٥٨٬٨١٥  ٢٬٩٧٤٬٨٧٥٬٥٨٢  حقوق ملك

ة   ة الديون إلى حقوق الملك    ٪٢٧  ٪١٦  نس

قروض  )أ( ة.  تم تعرف الديون   بن

رأسمال.   )ب ( ات التي تدار  اط ة رأس مال المجموعة واإلحت  تشمل حقوق الملك
 

ة   .٣٦ اطات الرأسمال  االلتزامات المحتملة واإلرت

 ٢٠٢٠   ٢٠٢١  

ال قطر     رال قطر   ر
   

ات ضمان مصرفي    ٣٥٬٣١٨٬٤٨٣ ٦٤٬٣٢٤٬٧٩٢ خطا

ات ا  ةخطا  - ٢٦٧٬٤٣٢ عتمادات مستند

ضمانات  ات    ١٩٬٠٨٧٬٥٧٣ ٩٬٧٧٥٬٥٧٣ ش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



ين ن القطر   ق) ع.(ش.م. مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ

ة في للسنة  سمبر  ٣١المنته  ٢٠٢١د
  

- ٦٢  - 

موجب اإليجارات   .٣٧ اطات  ة إرت  التشغيل

مؤجر    المجموعة 

ضاح   انت إيرادات إيجار العقارات المحققة خالل السنة    ٧ما هو وارد في إ قطر     ٧٬١٥٦٬٢١٣:  ٢٠٢٠(  رال قطر   ١٣٬٢٣٣٬٠٢٢، 
بها قد خصصت    .رال) المحتف  العقارات  ع  مستمر. جم أساس  ة على  ة مئو بنس إيجار  ة عوائد  ق المت العقارات  تنتج  المتوقع أن  ومن 

ار تجديده.  ممارسة خ ام المستأجر  ع عقود اإليجار التشغيلي على بنود لمراجعة السوق في حالة ق   لمستأجرن للسنوات القادمة. تحتو جم
ملك المستأجر  ار شراء العقار عند انتهاء فترة اإليجارال    .خ

ة إيجار  اتفاق ما يتعل  ة ف ما يلي العقارات إن التزامات اإليجار المستقبل ورة أعاله   :المذ

  ٢٠٢٠   ٢٠٢١  

ال قطر     رال قطر   ر
   

  ١١٬٢٥١٬٤٨٥ ١٣٬٦٤٨٬١١٠  أقل من سنة
  ٣٢٬٩٠٢٬١٥٢ ١٠٬٢٨٦٬٨٥٥ أكثر من سنة وأقل من خمسة سنوات 

  ٣٩٬٠٦٠٬٣٧٤ ٥٦٬٧٧٥٬٢٣٣ أكثر من خمس سنوات 

 ٨٣٬٢١٤٬٠١١ ٨٠٬٧١٠٬١٩٨  

  
ة    .٣٨  المعلومات القطاع

 أسس تنوع القطاعات   )أ(

ة وهي أقسام تصدر عنها التقارر. توفر هذه   ة الستة التال القطاعات منتجات وخدمات مختلفة وتدار  لد المجموعة القطاعات اإلستراتيج
ات تسو مختلفة.  ات وٕاستراتيج  صورة منفصلة ألنها تحتاج إلى تقن

ة لكل قطاع:  ات التشغيل  صف الملخص التالي العمل
  

ر  ة   القطاع الصادر عنه التقر ات التشغيل   العمل

    
اني  وتأجير,، ءشراء وٕانشا العقارات   األراضي والم

حرة  ة   الخدمات ال حرة والجو ات والخدمات ال   الشحن واللوجست
 النشا الصناعي العام  الصناعي

ا  يب أنظمة األمن  المقاوالت والتكنولوج  تورد وتر
 أنشطة تجارة متنوعة   التجارة 
ة   * أخر  االت وأسهم الرعا ارات االستثمار في الو ة وتأجير الس   واألعمال الهندس
  

ل رع سنة على األقل.   التنفيذقوم المدير  ل قسم  ة إلدارة  مراجعة التقارر الداخل   للمجموعة 
ة الموحدة في *  انات المال   . ٢٠٢٠أو  ٢٠٢١لم تحق هذه القطاعات الحد األدنى لإلفصاح عنها في الب
  
  



 

ين ن القطر   (ش.م.ق)  مجموعة المستثمر

ضاحات حول  ة الموحدة إ انات المال   الب

ة سمبر ٣١في  للسنة المنته     ٢٠٢١ د

- ٦٣  - 

  
ة (تتمة) المعلومات   .٣٨  القطاع

ر   )ب(   المعلومات حول القطاعات الصادر عنها التقر
ة في   ما في وللسنة المنته صدر عندها التقرر  مثل هذه القطاعات التي  سمبر    ٣١المعلومات المتعلقة  ة التي تمت مراجعتها من قبل المدير    ٢٠٢١د ما هو مدرج ضمن تقارر اإلدارة الداخل للمجموعة  التنفيذ  وارد أدناه. تم استخدام رح القطاع، حس

انات ا المقارنة مع الك ة  م نتائج القطاعات المعن أن مثل هذه المعلومات ذات صلة أكثر في تقي اس األداء، حيث أن اإلدارة تعتقد    ر العاملة في نفس المجال. ألخلق

 

     مة ق حتو على اإليرادات األخر  )  ١١٬٩٣٠٬٥٤٥: ٢٠١٩رال قطر ( ١٤٬٨٥٩٬٣٨٥ إجمالي إيراد القطاع ال   رال قطر
  

ة العقارات  حر ا  الصناعي الخدمات ال  الرصيد الموحد  أخر قطاعات  المقاوالت والتكنولوج

ال قطر   ال قطر  ر ال قطر  ر ال قطر  ر ال قطر  ر ال قطر  ر  ر

سمبر  ٣١ما في          ٢٠٢١د

  ٤٬٧٢٠٬٧٤٣٬٨٥٣   ٢١٧٬٠٣٩٬٦٧٠   ٤٢٬٥٢٥٬١٦١   ٣٬٥٤٩٬٣٠٩٬٩٩٣   ٨٠٬٣٨٣٬٢٨٥   ٨٣١٬٤٨٥٬٧٤٤  إجمالي الموجودات 

ات   (١٬٧٤٥٬٨٦٨٬٢٧١)  (١٥١٬١٢٢٬٧٩٧)  (٤٠٬٣٥٩٬١٠٢)  (١٬٥٠٨٬٢٠٥٬٩٥٥)  (٣٤٬١٤٤٬٩٠٧)  (١٢٬٠٣٥٬٥١٠)  إجمالي المطلو

  ٧٠٥٬٥٢٣٬٩٩٩   ٢٥٬٢١٣٬٨٢٥   ٤٤٬٠٠٥٬٣٢٤   ٥٩١٬٥٨٥٬٣٦٦   ٣١٬٤٨٦٬٤٦٢   ١٣٬٢٣٣٬٠٢٢  اإليرادات

اح   ١٨٢٬٦١٤٬٨١٣  (٢٨٬٩٣٩٬٩٤٧)   ٣٬٧٤٥٬٠٣٢   ١٩٦٬٨٢٤٬٢٢٩   ١٦٬٩٤٥٬٣٧٠  (٥٬٩٥٩٬٨٧١)  صافي االر

        
سمبر  ٣١ما في          ٢٠٢٠د

  ٤٬٧١٣٬١٥٥٬٩٧١   ١٧٢٬٥٦٨٬١١٦   ٢٣٬٢٣٧٬٣٤٢   ٣٬٦٠٣٬٣٣٤٬٢٤١   ٩٥٬٣٢٠٬٢٧٨   ٨١٨٬٦٩٥٬٩٩٤   إجمالي الموجودات 

ات   (١٬٨٣٧٬٩٩٧٬١٥٦)  (٨٥٬٩٦٧٬٩٢٦)  (٧٬١١٧٬٥٨١)  (١٬٦٦٠٬٣٩٤٬٣٧٥)  (٤٢٬٣٨٢٬٩٥٤)  (٤٢٬١٣٤٬٣٢٠)   إجمالي المطلو

  ٧١٥٬٠٧٣٬٣٢٠   ٢٠٬٦٦٨٬٥١٠   ٢٢٬٥٢٧٬١٢٢   ٦٢٩٬٤٣٣٬٩٨٣   ٣٥٬٢٨٧٬٤٩٢   ٧٬١٥٦٬٢١٣   اإليرادات

  ٨٩٬٨٣٥٬٥٨٠  (٣٩٬٦٦١٬١٧١)   ٣٬٨٩٨٬٧٥٢   ١٤٩٬٥٦٨٬٩٤٧   ٣٬٢٥٥٬٥١٧  (٢٧٬٢٢٦٬٤٦٥)   صافي االراح 



ين ن القطر   (ش.م.ق)  مجموعة المستثمر

ة الموحدة  انات المال ضاحات حول الب   إ
ة سمبر ٣١في  للسنة المنته     ٢٠٢١ د

- ٦٤  - 

  
ة   .٣٩   دعاو قضائ

سمبر  ٣١ما في  ة:٢٠٢١د ة المرفوعة ضد المجموعة الدعاو التال   ، شملت الدعاو القضائ

ة مجلس عضو ين   إدارة  دعاو متعلقة  ن القطر   مجموعة المستثمر

عة للشيخ ثاني وأوالده ات التا ة الصوان ،  دعاو مرفوعة من قبل الشر ة المنارة لالستثمار ، شر   شر

لي ،   ٤٠٢٧/٢٠٢٠ لي ،   ٢٥٨/٢٠٢١ابتدائي مدني    ابتدائي مدني 

قرارات مجلس إدارة دعاو  ين   متعلقة  ن القطر   مجموعة المستثمر

عة للشيخ ثاني وأوالده ات التا م للوساطة العقارة  دعاو مرفوعة من قبل الشر ة اإلقل   ، شر

لي  ٨٤٧/٢٠٢١   ابتدائي مدني 

ة العامة  الجمع ين  دعاو متعلقة  ن القطر   لمجموعة المستمثر

عة للشيخ ثاني وأوالده ،  ات التا م للوساطة العقارةش  دعاو مرفوعة من قبل الشر ة اإلقل ة المنارة لالستثمار،    ر ة الطيبين للتجارة والخدمات ،    شر   .شر

لي ،    ١١٦٧/٢٠٢١ مدني  لي ،    ١٨٩٥/٢٠٢١ابتدائي  لي ،    ٢٦٨٢/٢٠٢١ابتدائي مدني  ،    ٥٠/٢٠٢٢ابتدائي ،    ٤٨/٢٠٢٢ابتدائي مدني 
لي ،   ٢٤٦٢/٢٠٢١ ل ٢٤٦٦/٢٠٢١ابتدائي مدني  لي ،  ٢٥٢٣/٢٠٢١ي ،  ابتدائي مدني    ابتدائي مدني 

ار المساهمين ين  دعاو متعلقة بتملك أحد  ن القطر   في مجموعة المستثمر

ة الطيبين للتجارة والخدمات.  عة للشيخ ثاني وأوالده شر ات التا   دعاو مرفوعة من قبل الشر

لي  ٣٢٧/٢٠٢١     ابتدائي مدني 

الغ:    دعاو طلب م

عة للشيخ ثاني وأوالده  ات التا ة،  دعاو مرفوعة من قبل الشر ة المنارة للمعدات الطب   شر

لي  ٢٠٢٨/٢٠٢١   ابتدائي مدني 

 
  أرقام المقارنة   .٤٠

قة ، عند الضرورة ، للتأكيد على العرض العام الحالي. إن إعادة التصنيف هذه ال تؤثر   ة تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة للسنة السا على حقوق الملك
ًقا أو صافي موجودات المجموعة.    المعلنة سا

 
  األحداث الالحقة   .٤١

ة انات المال عد تارخ التقرر ، والتي لها تأثير على هذه الب   . الموحدة لم تكن هناك أحداث مهمة 

  
ة الموحدة  .٤٢ انات المال  الموافقة على الب

ع عليها في  ة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة وتم التوق انات المال  . ٢٠٢٢مارس  ١٧تمت الموافقة على الب
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