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 الكرام   تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين
 شركة اإلجارة القابضة )ش.م.ع.ق.(  

 
 تقرير حول أعمال تدقيق البيانات المالية الموحدة  

 

 الرأي 

بــ   جميعا  إليهم  )يشار  التابعة  وشركاتها  )"الشركة"(  القابضة ش.م.ع.ق.  الموحدة لشركة اإلجارة  المالية  البيانات  دققنا  لقد 
والخسارة الموحد، وبيان    ، وبيان الربح2021ديسمبر    31"المجموعة"( والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما في  

الموحد، وبيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد، وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية   اإليرادات الشاملة األخرى 
 وإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتضمن ملخصًا للسياسات المحاسبية الهامة.   في ذلك التاريخ،

  
 

 31للمجموعة كما في  الموحد  في رأينـا أن البيانـات الماليـة الموحدة تظهـر بعدالة، من كافة النواحي المادية، المركز المالي  
وحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير  وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الم 2021ديسمبر 
 (.  IFRSsالمالية )

 
 أساس الرأي

(. ويرد الحقًا في هذا التقرير بيان لمسؤولياتنا المتعلقة بالمعايير  ISAsلقد قمنا بأعمال التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق )
التقرير. ووفقًا لقانون أخالقيات  في فقرة "مسؤولية مراقب   المالية الموحدة" من هذا  البيانات  الحسابات حول أعمال تدقيق 

 IESBA)  )بما في ذلك المعايير الدولية لالستقاللية(  المحاسبين المهنيين الصادر عن مجلس المعايير األخالقية الدولية

Code)   إلى جنب مع المتطلبات األخالقية ذات الصلة بتد ، فإننا كيان  قيقنا للبيانات المالية الموحدة في دولة قطرجنًبا 
وقد قمنا بتلبية مسؤولياتنا األخالقية األخرى ذات الصلة بقيامنا بتدقيق البيانات المالية وفقًا للمتطلبات    مستقل عن المجموعة،

قانون. في رأينا أن أدلة التدقيق التي  المهنية في دولة قطر، وقد وفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لمتطلبات هذا ال
 حصلنا عليها كافية وتوفر أساسًا مالئمًا يمكننا من إبداء رأينا. 

 

 األمور الهامة حول أعمال التدقيق 
إن األمور الهامة حول أعمال التدقيق، في تقديرنا المهني، هي تلك األمور األكثر أهمية خالل تدقيق البيانات المالية الموحدة 
للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور خالل إجراء أعمال التدقيق للبيانات المالية الموحدة ككل وفي تكوين رأينا حولها،  

 منفصال بشأن هذه االمور. وفيما يلي وصف لكيفية تناول كل أمر من هذه األمور خالل أعمال التدقيق.    كما وأننا ال نقدم رأيا 
 

لقد وفينا بالمسؤوليات الموضحة في فقرة مسؤولية مراقب الحسابات حول أعمال تدقيق البيانات المالية الموحدة في تقريرنا  
تضمنت أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ إجراءات تهدف إلى تعزيز    هذا، بما فيها ما يتعلق بهذه األمور. وبناًء عليه،

تقييمنا لمخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة. كما وتقدم نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك  
 بيانات المالية الموحدة المرفقة. اإلجراءات المتخذة لمعالجة األمور الموضحة أدناه، أساسًا لرأينا حول تدقيق ال

  



 
 

2 

 
 الكرام   تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين

 تتمة   -شركة اإلجارة القابضة )ش.م.ع.ق.( 
 

 

 تتمة  –تقرير حول أعمال تدقيق البيانات المالية الموحدة 
 

 تتمة  -األمور الهامة حول أعمال التدقيق 
  

 خطوات التدقيق المتبعة لألمور الهامة حول أعمال التدقيق  أعمال التدقيق األمور الهامة حول 
 العقارية  ستثمارات االتقييم 

ية )مستودعات وسكن عمال( تقع في عقار   استثماراتتمتلك المجموعة  
المجموعة   تقيس  قطر.  باستثماراتدولة  العقارية  نموذج إستخدام  ها 

   .40المحاسبة الدولي وفًقا لمعيار  القيمة العادلة
 

لال  كانت العادلة  في    ستثماراتالقيمة  كما  للمجموعة   31العقارية 
)  116,591,644  بمبلغ  2021ديسمبر   قطري  : 2020ريال 

من    99,047,641 يقرب  ما  وهو   ، قطري(  : 2020)  %16ريال 
إجمالي  12% من  سجلت   موجودات(  التقرير.  تاريخ  في  المجموعة 

ريال قطري   8,050,607المجموعة خسارة في القيمة العادلة بمبلغ  
في   المنتهية  ل  ربح)  2021ديسمبر    31للسنة  العادلة   سنةالقيمة 

ريال قطري( كما هو مبين في إيضاح   4,243,417بمبلغ    2020
 حول البيانات المالية الموحدة. 11

 
تقييم   بسبب   العقارية  ستثماراتااليعتبر  الرئيسية  التدقيق  أمور  من 

ومدى األحكام والتقديرات الهامة المطبقة   المتعلق بها   أهمية الرصيد
 في تقييم القيمة العادلة.

الرئيسية التالية،    الجوانبتضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها  
 من بين أمور أخرى: 

قمنا بتنفيذ إجراءات تفصيلية وحصلنا على فهم للضوابط   •
بتقييم   طرق  العقار   ستثماراتاالالمتعلقة  ذلك  في  بما  ية 

تقييم  في  المستخدمة  والتقديرات  واالفتراضات  التقييم 
 ية. العقار  ستثماراتاال

  ستثمار ابالنسبة لألصل المحول من ممتلكات ومعدات إلى   •
  األساس المنطقي للنقل  خالل السنة، قمنا بمراجعة  عقاري
عند    المحاسبية  دخاالتاإلو  التكلفة    توزيع تمت  التي 

 التحويل.
 التقييم الداخلي لدينا، قمنا بتقييم:   خبيربمساعدة  •

 
التقييم والمنهجية المستخدمة من قبل  ت تقنية  ما إذا كان  -

توافق مع ممارسات معايير التقييم المقبولة عموًما  تاإلدارة  
 ؛ و 

في    - المستخدمة  والبيانات  االفتراضات  مالءمة  مدى 
النقدية   التدفقات  مثل  التشغيل    المتوقعةالتقييم  وتكاليف 

لتكلفة   المرجح  والمتوسط  النمو  ومعدل  النهائية  والقيمة 
 .رأس المال وأسعار السوق القابلة للمقارنة عند االقتضاء

 
قمنا بتقييم مدى كفاية اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات   •

االفتراضات   عن  اإلفصاح  ذلك  في  بما  الموحدة  المالية 
 . واألحكام الرئيسية
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 الكرام   تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين

 تتمة   -شركة اإلجارة القابضة )ش.م.ع.ق.( 
 

 تتمة  –تقرير حول أعمال تدقيق البيانات المالية الموحدة 
 

 تتمة   –األمور الهامة حول أعمال التدقيق 

 
 

 ألمور الهامة حول أعمال التدقيق خطوات التدقيق المتبعة ل األمور الهامة حول أعمال التدقيق 
 ألقساط والمستحقات من العمالء لالخسائر االئتمانية المتوقعة 

والمستحق األ تتكون   العمالء    اتقساط  المجموعة  من  لدى 
والمستحق العمالء    اتمن األقساط  التأجير  المرتبطة بمن 

إجمالي   بلغ  األخرى.  المدينة  والذمم  اإلسالمي  والتمويل 
والمستحق األ العمالء  اتقساط  المجموعة   من    لدى 

قطري   60,073,714 ،  ( 66,909,295:  2020)  ريال 
المتوقعة  االئتمان  بخسائر  المتعلقة  المخصصات  وبلغت 

قطري  (  50,067,161:  2020)  48,802,880 ريال 
منوهي     ( 297,954  :2020)  30,525  قيمة  تتألف 

قطري   مقابل  لريال  المتوقعة  االئتمانية   تعرض ال لخسائر 
ضمن مبلغ و   2والمرحلة    1المرحلة    للمخاطر 

قطري    (  49,769,207:  2020)  48,772,355 ريال 
 . 3مرحلة ضمن الالمصنف للمخاطر مقابل التعرض 

 
 

 
المتوقعة   االئتمانية  الخسائر  تقييم  اعتبرنا  ألقساط  للقد 

من   الهامة د  رصيوالمستحقات  التدقيق  أمور  ضمن  العمالء 
الموحدة  المالية  البيانات  على  المادي  لتأثيرها  نظرًا  وذلك 

  عتراف األحكام الشخصية المعقدة في تحديد توقيت اال  استخدامو 
 ض. بانخفاض القيمة وتقييم مبلغ هذا االنخفا 

 
تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها فيما يتعلق بفحص الخسائر 

 االئتمانية المتوقعة ما يلي: 
 
وتقييمقمنا   • المستخدمة   بإستيعاب  والنظم  والضوابط  العمليات 

المتوقعة   االئتمانية  الخسائر  لتحديد  اإلدارة  قبل  ألقساط  لمن 
  والمستحقات من العمالء. 

مالءمة   • مدى  بتقييم  المطبقة  قمنا  القيمة  انخفاض  منهجية 
لمتطلبات المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقارير المالية  ل

9 . 

الخا  • التفاصيل  والمستحقات    بتحديدصة  قمنا بفحص  األقساط 
وتقييم التصنيف المحدد لكل    ضمن مختلف الفئات  من العمالء

األرصدة القائمة من  فئة من فئات عدم االنتظام وفقًا ألعمار  
 األقساط والمستحقات من العمالء. 

الصلة   • ذات  الهامة  المتغيرات  دقة  بفحص  قمنا 
األرصدة  لألقساط   ذلك  في  بما  العمالء،  من  والمستحقات 

الختامية بنهاية السنة، وتاريخ السداد، وحالة التأخر في السداد،  
من  والمستحقات  األقساط  عينة من  مراجعة  خالل  من  وذلك 

 العمالء. 
قمنا باالستعانة بخبير داخلي ضمن فريقنا لتقييم مدى معقولية  •

تقي في  المستخدمة  الهامة  االئتمانية   يماالفتراضات  الخسائر 
المستخدمة  االفتراضات  مقارنة  خالل  من  وذلك  الموقعة 

 البيانات الداخلية والخارجية.  ب
فحصنا الدقة الحسابية للنموذج المستخدم في تحديد مخصص   •

 الخسائر االئتمانية المتوقعة. 
المالية   • البيانات  حول  اإلفصاحات  كانت  إذا  ما  بتقييم  قمنا 

مناسب متطلبات المعايير الدولية للتقارير    الموحدة تعكس بشكل
    المالية.
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 الكرام   تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين
 تتمة   -شركة اإلجارة القابضة )ش.م.ع.ق.( 

 
 تتمة  –تقرير حول أعمال تدقيق البيانات المالية الموحدة 

 
  2021المعلومات األخرى المدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لعام 

البيانات المالية  باإلضافة إلى  ،  2021تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام  
 الموحدة وتقرير مراقب الحسابات. إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. 

 

بعد تاريخ تقرير مراقب الحسابات هذا. إن رأينا حول البيانات   2021نتوقع أن يتم تزويدنا بالتقرير السنوي للمجموعة لعام  
 الموحدة ال يتضمن المعلومات األخرى، وال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد حولها.   المالية

 

عاله  فيما يتعلق بقيامنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى المشار إليها أ 
األخذ في االعتبار ما إذا كانت هذه المعلومات ال تتماشي بصورة مادية مع يتم  عندما تصبح متاحة، وعند القيام بذلك،  

 أو المعلومات التي حصلنا عليها خالل أعمال التدقيق، أو أنها تبدو كأخطاء مادية.  الموحدة البيانات المالية
 

 انات المالية الموحدةمسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة حول البي
(، IFRSsإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية )

وتشمل هذه المسؤولية أيضًا أنظمة الرقابة الداخلية التي تحدد اإلدارة أنها ضرورية إلعداد بيانات مالية موحدة خالية من 
 األخطاء المادية، سواء الناتجة عن احتيال أو خطأ.  

 

رار في عملياتها وفقًا لمبدأ  عند إعداد البيانات المالية الموحدة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستم
أساس مبدأ االستمرارية المحاسبي،    استخداماألمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية و   عناالستمرارية وكذلك اإلفصاح، عند الحاجة،  

 إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية المجموعة أو إنهاء عملياتها، أو أنه ليس لديها بديل واقعي غير ذلك.  
 

 ة مجلس اإلدارة في اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية الموحدة للمجموعة. تتمثل مسؤولي
 

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

تأكيد عالي المستوى،   احتيال أو خطأ، وكذلك إصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو
( سوف تقوم دائما بتحديد ISAsولكنه ال يعد ضمانًا بأن أعمال التدقيق التي تم القيام بها وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق )

وقوعها. قد تنشأ األخطاء من االحتيال أو الخطأ وينظر فيها كأخطاء مادية، بصورة فردية أو إجمالية،  األخطاء المادية عند  
 إذا كان من المحتمل أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه البيانات المالية الموحدة. 
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 الكرام   ينتقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهم 
 تتمة   -شركة اإلجارة القابضة )ش.م.ع.ق.( 

 
 تتمة  –تقرير حول أعمال تدقيق البيانات المالية الموحدة 

 
 تتمة   –مسؤولية مراقب الحسابات حول أعمال تدقيق البيانات المالية الموحدة 

بممارسة التقديرات المهنية ونحافظ على التزامنا  (، فإننا نقوم ISAsوكجزء من أعمال التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق )
 المهني خالل جميع مراحل التدقيق. كما نقوم أيضا بما يلي:

 
تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة، سواًء الناتجة عن احتيال أو خطأ، والقيام بإجراءات  •

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساسًا إلبداء رأينا. تعد مخاطر  التدقيق استجابة لهذه المخاطر وكذلك 
عدم تحديد األخطاء المادية الناتجة عن االحتيال أعلى من المخاطر الناتجة عن الخطأ، حيث قد يشمل االحتيال  

 التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو العرض الخاطئ أو تجاوز الرقابة الداخلية.
 

أنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق بغرض إعداد إجراءات تدقيق مناسبة، وليس لغرض إبـداء رأينا  فهم •
 حـول فعاليـة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للمجموعة. 

 

لمعدة من ذات الصلة المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية ا  واإلفصاحاتتقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية   •
 قبل اإلدارة. 

 

اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، بناًء على أدلة التدقيق المقدمة، وكذلك  استخدامإصدار نتيجة حول مدى مالءمة  •
تحديد ما إذا كان هناك أحداث أو ظروف مادية تلقي بالشك على قدرة المجموعة على االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية.  

ذات الصلة في البيانات   اإلفصاحاتلى  في حال اتضح لنا وجود شك مادي، فإن علينا لفت االنتباه في تقرير التدقيق إ
غير كافية. كما وتعتمد نتيجة المراجعة على أدلة التدقيق التي تم    اإلفصاحاتالمالية أو تعديل رأينا إذا كانت هذه  

الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات. وعلى الرغم من ذلك، قد تؤدي األحداث أو الظروف بعد ذلك  
 استمرار المجموعة وفقًا لمبدأ االستمرارية.  التاريخ إلى عدم

 

، وتحديد ما إذا كانت البيانات اإلفصاحاتتقييم العرض العام وبنية ومحتوى البيانات المالية الموحدة، بما في ذلك   •
 الموحدة تظهر المعامالت واألحداث الهامة بصورة عادلة.  المالية

 

لمالية للمؤسسات أو األنشطة التجارية للمجموعة إلبداء رأي حول الحصول على أدلة تدقيق كافية بشأن المعلومات ا •
البيانات المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وتنفيذ أعمال التدقيق للمجموعة، ونبقى نحن مسؤولون  

 فقط عن رأينا حول أعمال التدقيق. 
 

، بنطاق العمل المحدد وتوقيت التدقيق ونتائج أعمال التدقيق  قمنا بالتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق، ضمن أمور أخرى 
 الهامة، بما في ذلك نقاط القصور الهامة في الضوابط الداخلية التي قد نالحظها خالل أعمال تدقيقنا.  
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 الكرام   تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين

 تتمة   -شركة اإلجارة القابضة )ش.م.ع.ق.( 
 

 تتمة  –تقرير حول أعمال تدقيق البيانات المالية الموحدة 
 

 تتمة   –الموحدة  مسؤولية مراقب الحسابات حول أعمال تدقيق البيانات المالية
االستقاللية، وقمنا بالتواصل معهم حول أية عالقات كما نقدم لمجلس اإلدارة بيانا يفيد بأننا قد التزمنا بأخالقيات المهنة بشأن  

استقالليتنا  على  تؤثر  أنها  يعتقد  قد  األخرى  أمور  اإلجراءات    وكذلك،  أو  تقديم  الضرورة،  المخاطر    المتخذةعند  لتجنب 
 واإلجراءات الوقائية ذات الصلة.  

 

ومن خالل األمور التي تم التواصل حولها مع مجلس اإلدارة، نحدد األمور التي تعد أكثر أهمية خالل تدقيق البيانات المالية  
الحسابات إال  مراقبالحالية، وبناًء على ذلك فهي أمور التدقيق الهامة. ونقوم بإيضاح هذه األمور في تقرير  للسنةالموحدة 

منع االفصاح العلني عن هذا األمر أو عندما نقرر، في حاالت استثنائية للغاية، أنه ال يجب في حال وجود قانون أو حكم ي
 االفصاح العلني عن أمر في تقريرنا ألنه من المحتمل أن تفوق اآلثار السلبية لذلك أهداف المصلحة العامة من اإلفصاح. 

 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
المرعية، وأن البيانات المالية   وفي رأينا أن  المجموعة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة، وقد أجرى الجرد وفقًا لألصول 

لسنة   8)بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم    2015لسنة    11الموحدة تراعي أحكام قانون الشركات التجاري القطري رقم  
والنظام األساسي للشركة. لقد حصلنا على كافة المعلومات وااليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا،    (2021

وحسب علمنا واعتقادنا لم تقع خالل السنة أي مخالفات ألحكام القانون المذكور أعاله أو النظام األساسي للشركة على وجه  
 موعة أو أدائها المالي.  قد يكون له تأثير مادي على المركز المالي للمج 

 
 
 

 أحمد سيد 
 عن إرنست ويونغ

 326سجل مراقبي الحسابات رقم 

                                                                                  2022يناير  27التاريخ: 
 الدوحة 





  شركة االجارة القابضة )ش.م.ع.ق.(
 الموحد الربح والخسارة بيان

 2021ديسمبر  31 المنتهية في للسنة

 الموحدة  جزءًا من هذه البيانات المالية 33إلى  1 تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 2020 2021 إيضاحات 

 ريـال قطري  ريـال قطري   
    مستمرة العمليات ال

    اإليرادات
 59,522,703 29,263,113 20 من األنشطة الرئيسية اإليرادات 

 59,995,668 1,403,522 21 ستثمارات االالدخل من 
 279,948 221,843  إيرادات أخرى 

 119,798,319 30,888,478  الدخل واإليرادات  إجمالي 
    

    المصاريف 
    

 ( 50,912,939) (20,226,333) 22 مصاريف تشغيلية
 ( 22,304,045) (25,939,805) 23 مصاريف عمومية وإدارية

عقارية استثماراتتقييم  منخسارة    11 (8,050,607) (4,243,417 ) 
 ( 77,460,401) (54,216,745)  إجمالي المصاريف

 42,337,918 (23,328,267)  الدخل التشغيلي  )الخسارة( صافي
 5,175,434 4,440,129  ايرادات التمويل من الودائع لدى بنوك إسالمية 

 ( 1,372,833) (817,746)  اإلسالمي بموجب ترتيبات وكالة التمويل  - تكاليف التمويل 
 3,802,601 3,622,383  صافي إيرادات التمويل

 46,140,519 (19,705,884)  )الخسارة( الربح قبل الضريبة من العمليات المستمرة  
 (297,038) (45,304) 24 مصروف ضريبة الدخل

 45,843,481 (19,751,188)  المستمرة )خسارة( ربح السنة من العمليات 
    

    متوقفةالعمليات ال
 ( 32,987,543) 4,858,945 8 ربح )خسارة( السنة من العمليات المتوقفة

 12,855,938 (14,892,243)  ربح السنة)خسارة( 
 0.026 (0.030) 25 العائد االساسي والمخفف للسهم )الخسارة( 
االساسي والمخفف للسهم من العمليات  العائد )الخسارة( 
 0.093 (0.040) 25 المستمرة

 



  شركة االجارة القابضة )ش.م.ع.ق.(

   الموحد اإليرادات الشاملة األخرى بيان 
 2021ديسمبر  31 المنتهية في للسنة

 الموحدة  جزءًا من هذه البيانات المالية 33إلى  1 تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 2020 2021 إيضاحات 

 ريـال قطري  ريـال قطري   
    

 12,855,938 (14,892,243)  )خسارة( ربح السنة
    للسنة   شاملة أخرى خسارة 
      الى الربح أو الخسارة ا  يعاد تصنيفها الحق بنود لن

التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المصنفة  
 ( 1,823,931) (2,205,889) 18 اإليرادات الشاملة األخرى  بالقيمة العادلة من خالل  

  102,788 11 يةالعقار  ستثمارات االفائض إعادة تقييم  
 ( 1,823,931) (2,103,101)  للسنة  ر شاملة أخرى ئ خساصافي 
 11,032,007 (16,995,344)  ة  الدخل الشامل للسن  )الخسائر( إجمالي 



 

 جارة القابضة )ش.م.ع.ق.( شركة اإل 
 الموحد المساهمين حقوق  في التغيرات بيان

  2021ديسمبر  31 المنتهية في للسنة

 . الموحدة جزءًا من هذه البيانات المالية 33إلى  1 تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 اإلجمالي خسائر متراكمة فائض إعادة التقييم القيمة العادلة  احتياطي قانوني احتياطي رأس المال  
 ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري 

       

    
 

  

 713,265,838 (168,804,371) - - 387,268,209 494,802,000   2020يناير  1في  الرصيد
 12,855,938 12,855,938  - - - سنة ال ربح

 (1,823,931) - - (1,823,931) - - للسنة شاملة أخرى خسائر
 11,032,007 12,855,938 - (1,823,931) - - سنة للة الشامل )الخسائر( اإليرادات ي إجمال

( 19  إيضاح) مدفوعة  أرباح توزيعات  - (24,740,100) - - - (24,740,100) 
( 13 إيضاح) والرياضية االجتماعيةمساهمة في صندوق دعم األنشطة    - - - - (321,398) (321,398) 

 699,236,347 (156,269,831) - (1,823,931) 362,528,109 494,802,000 2020 ديسمبر 31الرصيد في 
       

 699,236,347 (156,269,831) - (1,823,931) 362,528,109 494,802,000 2021يناير  1الرصيد في 
 (14,892,243) (14,892,243) - - - - السنة  خسارة

 (2,103,101) 13,250 102,788 (2,205,889) - - للسنة الشاملة األخرى   )الخسائر( اإليرادات 
 (16,995,344) (14,878,993) 102,788 (2,219,139) - - ة للسنة الشامل اإليرادات )الخسائر( إجمالي 

التحويل من احتياطي القيمة العادلة إلى الخسائر المتراكمة عند االستبعاد  
 (13,250) - - (18)إيضاح 

- 
13,250 - 

( 19  إيضاح) مدفوعة  أرباح توزيعات  - (12,370,050) - - - (12,370,050) 
 669,870,953 (171,148,824) 102,788 (4,043,070) 350,158,059 494,802,000  2021 ديسمبر 31الرصيد في 



 
 جارة القابضة )ش.م.ع.ق.( شركة اإل 

 الموحد النقدية التدفقات بيان
  2021ديسمبر  31 المنتهية في للسنة

 . الموحدة جزءًا من هذه البيانات المالية 33إلى  1 المرفقة من تشكل اإليضاحات 
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 2020 2021 إيضاحات  
 ال قطري ـري ال قطري ـ ري  

    

      التشغيلالتدفقات النقدية من أنشطة  
 46,140,519 (19,705,884)  )الخسارة( الربح قبل الضريبة من العمليات المستمرة 

 (32,987,543) 4,858,945  من العمليات المتوقفة   قبل الضريبة الربح )الخسارة( 
 13,152,976 (14,846,939)  الربح قبل الضريبة  )الخسارة( 

    تعديالت للبنود التالية: 
 15,950,452 7,071,492 )أ(  23 وإطفاء  ستهالكا

 4,243,417 8,050,607  عقارية    استثماراتخسارة تقييم 
في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  استثمارات خسارة )ربح( من 

 21 الخسارة 
7,016,135 (50,746,188) 

 (5,852,085) (1,211,732) 23 الموجودات المالية صافي مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة من 
 (8,889,356) (8,395,252) 21 إيرادات توزيعات األرباح 

 14,030,278 -  معدات و  عقارات انخفاض قيمةمن خسارة 
 297,640 44,143  عقارات ومعدات  بيع خسارة من 

 2,930,823 (379,960) 6 مخصص مخزون بطيء الحركة )رد(  
 - (786,387)  ربح من بيع موجودات محتفظ بها لغرض البيع  

 (5,549,983) (4,532,329)  إيرادات تمويل 
 - 277,000  موجودات محتفظ بها لغرض البيع خسارة انخفاض قيمة 

 - 652,792  ومعدات عقارات شطب 
 1,372,833 817,746  تكلفة تمويل

 848,602 697,946 )أ(  13 للموظفين مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
 18,210,591) (5,524,738)  للسنة قبل التغيرات في رأس المال العامل   التشغيلية   صافي الخسائر 

    رأس المال العامل التغيرات في  
 19,913,607 8,406,834  من العمالء ة  مستحقمبالغ  أقساط و 

 24,972,409 1,649,236  مدينة أخرى   وذمممدفوعات مقدمة 
 (3,877,032) 529,662  مخزون  

 (10,061,736) 27,303,485  دائنة أخرى  وذمم  ومستحقاتذمم دائنة 
 (43,376,180) (4,751,620)  إيرادات مؤجلة  

 (1,294,845) (761,634)  تكلفة تمويل مدفوعة  
 (512,036) (383,538) )أ(  13 مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

  أنشطة التشغيل   التدفقات النقدية المستخدمة فيصافي 
(28,139,283) (32,446,404) 

    

    االستثمار التدفقات النقدية من أنشطة  
 9,546,886 5,330,730  مستلمة   تمويل إيرادات

 8,889,356 8,395,252  توزيعات أرباح مستلمة 
 (343,950) (1,722,839) 9 ومعدات  شراء عقارات

 270,000,000 -  ألجل   وديعة بنكيةصافى الحركة في 
 (190,309,984) (33,159,805)  في أوراق مالية    استثماراتشراء 

 176,947,895 36,524,500  في أوراق مالية    استثمارات متحصالت من بيع
 756,050 10,000  عقارات ومعدات   بيعمن  ت متحصال

 - 8,986,387  بيع موجودات محتفظ بها لغرض البيع متحصالت من 
  االستثمار أنشطة  التدفقات النقدية منصافي 

24,364,225 275,486,253 
 ... يتبع                                                   

 
 
 



 

 جارة القابضة )ش.م.ع.ق.( شركة اإل 
 الموحد النقدية التدفقات بيان

  2021ر بديسم 31 المنتهية في للسنة

 . الموحدة جزءًا من هذه البيانات المالية 33إلى  1 تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 2020 2021 إيضاحات 

 ال قطري ـري ال قطري ـري  
    

      النقدية من أنشطة التمويلتدفقات ال
 ( 30,339,657) (12,370,050)  توزيعات أرباح مدفوعة 

 ( 9,000,505) (22,660,054) 14   سالمي بموجب ترتيبات وكالةاإلتمويل دفعات من ال سداد
 (100,000) (100,000) 10 التزامات إيجار  سداد

 ( 39,440,162) (35,130,104)  أنشطة التمويل التدفقات النقدية المستخدمة في صافي 
 203,599,687 (38,905,162)  وما في حكمه   النقدفي  الزيادة )النقص( صافي
 84,454,993 288,054,680  بداية السنة في  وما في حكمه النقد

 3 نهاية السنةفي  وما في حكمه النقد
249,149,518 288,054,680 

 
 
 
 
 
 
 
 



 )ش.م.ع.ق.( جارة القابضة شركة اإل 
   الموحدة لبيانات الماليةحول اإيضاحات 

  2021ديسمبر  31 فيكما 
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 الوضع القانوني وأنشطة الشركة    1
أبريل    21بتاريخ  الصادر    35بموجب القرار رقم  كشركة مساهمة عامة  في دولة قطر    شركة االجارة القابضة )ش.م.ع.ق.( تأسست  

( وتخضع ألحكام قانون الشركات التجارية  26487من قبل وزارة األعمال والتجارة. الشركة مسجلة تحت السجل التجاري رقم ) 2003
الطريق  بقع  . إن عنوان الشركة المسجل ي(2021لسنة    8)بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم    2015( لسنة  11القطري رقم )

 .في بورصة قطر  علناً  ومتداولةالدائري الرابع، الدوحة، دولة قطر. أسهم الشركة مدرجة 
 

النقل وخدمات  و والتطوير العقاري،    ،العقاراتو   المالية،   بـ "المجموعة"( متخصصة في اإلجارة  الشركة وشركاتها التابعة )يشار إليها معاً إن  
وتعمل من خالل شركاتها التابعة والمملوكة لها بالكامل والتي تم تأسيسها داخل دولة قطر.  ،  السواقةتعليم  ل، ومدرسة  سيارات األجرة

   تلتزم المجموعة بممارسة جميع أنشطتها وفًقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.
 

   . 2022 يناير  27الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  تمت
 ة أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهام   2

 

 أسس اإلعداد   2/1
 .  (IASB( الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية )IFRSتم إعداد البيانات المالية الموحدة وفًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية )

 

  ،في بيان المركز المالي الموحد المدرجة  التالية  الهامة  البنود  باستثناء  تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية،  
 :  تم قياسها بالقيمة العادلةحيث ي

 

 ية؛   عقار ال  ستثماراتاال •
 ؛  الخسارةمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ال  ستثماراتاال •
 اإليرادات الشاملة األخرى.   بالقيمة العادلة من خالل   ةمقاسال  ستثماراتاال •

 

  إلى  القيم  جميع تقريب ويتم المجموعة، أنشطة في التشغيلية المستخدمة العملة  ووه ، القطري   بالريـال الموحدة المالية البيانات عرضت
   .ذلكفيما يشار إليه بخالف  إال   القطري، الريـال 

 

   .بالفترة السابقةالمتعلقة مقارنة  الالمالية الموحدة معلومات   تعرض في هذه البيانات
 

السداد  باالسترداد أو  تحلياًل يتعلق    ( 29)تقوم المجموعة بعرض بيان مركزها المالي عمومًا وفقًا لدرجة السيولة. يعرض اإليضاح  
 )"غير متداول"(.  التقرير  سنة نهاية شهر من 12أكثر من و )"متداول"(  التقرير  سنة نهايةمن  اً شهر  12خالل 

 

   التوحيدس اأس 2/2
تتحقق السيطرة للمجموعة    .2021ديسمبر    31الموحدة من البيانات المالية للمجموعة وشركاتها التابعة كما في    البيانات الماليةتتكون  

ولها القدرة على التأثير على هذه العائدات من خالل سيطرتها  المستثمر فيها  الشركة    حقوق في   عندما يكون لها عائدات متغيرة أو 
 :  بناًء على التالي المستثمر فيها  على الشركة السيطرة تتحقق  . يهاالمستثمر ف  على الشركة

 

للشركة المستثمر   األنشطة ذات الصلة  لتوجيه  الحالية  القدرة   االتي تعطيه  الحقوق القائمة)   المستثمر فيها  الشركة سلطة على  ال •
 .  فيها(

 المستثمر فيها. بالشركةرتباطها احقوق في عائدات متغيرة من  أو  تعرض •
 المستثمر فيها للتأثير على عائداتها.  الشركةسلطتها على  استخدامالقدرة على  •

 

أكثر من البنود   المستثمر فيها إذا أشارت الوقائع والظروف إلى تغيير في واحد أو  الشركةالمجوعة بإعادة تقييم سيطرتها على   تقوم
 أعاله.    المذكورة

 
 

 



 )ش.م.ع.ق.( جارة القابضة شركة اإل 
   الموحدة لبيانات الماليةحول اإيضاحات 

  2021ديسمبر  31 فيكما 
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 تتمة    –ة والسياسات المحاسبية الهامأسس اإلعداد    2
 تتمة  –  التوحيد اسأس 2/2

 

  .فقدان السيطرة على الشركة التابعة  أو   بانتهاء توحيد الشركة التابعة عندما تفرض المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة وينتهي    يتم
  اإليراداتخالل السنة في بيان    المستبعدة يتم إدراج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات للشركة التابعة المستحوذ عليها أو

 تلك السيطرة.   انتهاءسيطرة المجموعة على الشركة التابعة وحتى  ء من تاريخ بد األخرى الموحد  ةالشامل
 

الموجودات، المطلوبات، حقوق    استبعاد يتم  مساهمي المجموعة.    إلىأي من بنود اإليرادات الشاملة األخرى    تعود األرباح والخسائر أو 
 . التوحيدالمساهمين، الدخل، المصاريف والتدفقات النقدية بين شركات المجموعة عند 

 

المستحوذ  يتم تضمين نتائج الشركات التابعة   .يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من التاريخ الذي يتم نقل السيطرة فيه إلى المجموعة
   .بما هو مالئم حتى تاريخ البيع، حس من تاريخ الشراء أو  الربح أو الخسارة الموحد المستبعدة خالل السنة في بيان    أو  عليها

 

 (:  المبينة أدناه ) البيانات المالية الموحدة للمجموعة البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة المملوكة بالكامل تشمل 
 

 

 النشاط الرئيسي  بلد التأسيس اسم الشركة التابعة 
 (  اإلجارة)  اإلجارة اإلسالمية قطر دولة  شركة اإلجارة 

 النقل  قطر دولة  شركة اإلجارة للمعدات 
 والليموزين  سيارات األجرةخدمات  قطر دولة  شركة اإلجارة ليموزين 
 ي  تطوير العقار ال قطر دولة  ة شركة اإلجارة العقاري

 تعليم قيادة السيارات  قطر دولة  للسواقة   أكاديمية اإلجارة  
 

 

 فتراضات المحاسبية الهامة  االتقديرات و الحكام و األ 2/3
ب اإلدارة  تقوم  أن  للمجموعة  الموحدة  المالية  البيانات  إعداد  اإليرادات    استخدام يتطلب  مبالغ  على  تؤثر  وافتراضات  وتقديرات  أحكام 

تلك   اليقين من  يؤدي عدم  قد  المحتملة.  المطلوبات  واإلفصاح عن  الصلة  واإلفصاحات ذات  والمطلوبات  والموجودات  والمصروفات 
 .  طلوبات المتأثرة في الفترات المستقبليةاالفتراضات والتقديرات إلى نتائج تتطلب إجراء تعديالت مادية على القيم الدفترية للموجودات أو الم 

 

 ألحكام ا
التي تعتقد اإلدارة  األحكام  . وقد تمت مناقشة  العديد من األحكام  اتخاذ خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة ب

  البيانات الماليةفي    في ايضاحات منفصلة تحت البنود ذات الصلة  على المبالغ المدرجة في البيانات المالية الموحدةهام  لها تأثير  أن  
 الموحدة.   

 

 المجموعة كمؤجر  - تصنيف عقود اإليجار 
ها العقارية. وبناًء على تقييم شروط وأحكام تلك الترتيبات التعاقدية،  استثماراتأبرمت المجموعة عقودًا لتأجير عقارات تجارية ضمن محفظة  

القيمة الحالية للحد  أال تقترب  مدة اإليجار التي ال تشكل جزًءا هامًا من العمر االقتصادي للعقار التجاري و تلك التي تنص على أن مثل 
بشكل مادي بجميع المخاطر والمنافع المتعلقة  المجموعة من القيمة العادلة الكاملة للعقار التجاري، تحتفظ  األدنى من مدفوعات اإليجار 

 .بملكية تلك العقارات، وبالتالي تحتسب تلك العقود كإيجارات تشغيلية
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 تتمة    –ة أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهام   2
 تتمة  – فتراضات المحاسبية الهامة االتقديرات و الحكام و األ 2/3

 

 موجودات محتفظ بها للبيع
.  سيارات م بخطة بيع جميع الاتز ل، أعلن مجلس اإلدارة عن قراره بوقف عمليات سيارات األجرة والليموزين واال 2020ديسمبر    31في  

تستوفي المعايير    سياراتأن الاإلدارة  اعتبر مجلس    محتفظ بها للبيع.موجودات  ونتيجة لذلك، تم تصنيف سيارات األجرة والليموزين ك
 :  محتفظ بها للبيع في ذلك التاريخ لألسباب التاليةكموجودات لتصنيفها 

 

 ؛  حالتها الحاليةبمتاحة للبيع الفوري ويمكن بيعها للمشتري  هي سيارات األجرة والليموزين  •
 المبدئي؛  تاريخ التصنيف   في غضون عام واحد منهذه اإلجراءات تم البدء في إجراءات إتمام البيع ومن المتوقع أن تكتمل   •
 ؛  تاريخ التقرير  كما في الرسمية الصحف  في المزاد الطرح بوتم إعالن   تم تحديد مشترين محتملين •
 .  سيارات وافق مجلس اإلدارة على خطة بيع ال •

 

 .  12االيضاح العملية المتوقفة، راجع هذه صيل حول  لمزيد من التفال
 

 التقديرات واالفتراضات 
، والتي تنطوي على  التقرير المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى للشك في التقديرات في تاريخ    باألسبابإن االفتراضات الهامة المتعلقة  

المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية، يتم بيانها أيًضا  مخاطر هامة تتعلق بضرورة إجراء تعديل مادي على  
المالية ذات الصلة. اتخذت المجموعة االفتراضات والتقديرات بناء على العوامل المتوفرة وقت    البيانات   في اإليضاحات الفردية حول بنود

ر الظروف واالفتراضات حول األحداث المستقبلية بسبب تغيرات السوق أو حلول  إعداد البيانات المالية الموحدة. ومع ذلك ، قد تتغي
 ظروف خارجة عن سيطرة المجموعة. تنعكس هذه التغيرات على االفتراضات عند حدوثها. 

 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
للنقد عن قيمته القابلة لالسترداد، وهي قيمته العادلة ناقًصا  انخفاض القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة  يقع  

، أيهما أعلى. تحتسب القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع بناًء على البيانات المتاحة من معامالت  ستخدامتكاليف البيع وقيمته في حال اال
ي التي  السوق  أسعار  أو  مماثلة  أصول  ذات  تجارية  معامالت  في  الجبري  الالبيع  المتزايدة  التكاليف  ناقًصا  مالحظتها    ستبعاد مكن 

على نموذج التدفق النقدي المخصوم. تستمد التدفقات النقدية من الموازنات المالية    ستخدامالقيمة حال اال  احتسابالموجودات. يعتمد  
المستقبلية الهامة التي    ستثمارات االن أو  للسنوات الخمس القادمة، وال تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة حتى اآل

تعزز أداء األصل لموجودات الوحدة المولدة للنقد التي تم فحصها. يعتبر المبلغ القابل لالسترداد أكثر حساسية لمعدل الخصم المستخدم  
نمو المستخدم ألغراض االستقراء. هذه  لنموذج التدفقات النقدية المخصومة باإلضافة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل ال

تم اإلفصاح  التقديرات هي األكثر صلة بالموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة والمعترف بها من قبل المجموعة.  
مار غير المحددة باإليضاح  االفتراضات الهامة المستخدمة لتحديد المبالغ القابلة لالسترداد من الموجودات غير الملموسة ذات األععن 
 .  11رقم 
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 تتمة    –ة أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهام   2
 تتمة -  فتراضات المحاسبية الهامة االتقديرات و الحكام و األ 2/3

 

 اإليرادات من العقود مع العمالء  
 استخدمت المجموعة األحكام التالية التي تؤثر بشكل كبير في تحديد مبالغ اإليرادات من العقود مع العمالء وتوقيت إدراجها:  

 

 تحديد التزامات األداء:  
، وخدمات االستقبال،  والالند سكيبية )مثل خدمات النظافة، والخدمات األمنية،  العقار   ستثماراتاالفيما يتعلق بالخدمات المقدمة لمستأجري  

التزام األداء يمثل مجمل  أن  المجموعة  التي تبرمها المجموعة كطرف مؤجر، قررت  اإليجار  اتفاقيات  والمطاعم( باعتبارها جزء من 
ولكنها متماثلة بشكل كبير. وبالرغم من أن األنشطة الفردية  خدمات إدارة العقارات وأن الخدمات المؤداة تختلف في كل يوم عن اآلخر  

كون  التي تشكل التزام باألداء تختلف اختالًفا جوهريًا خالل كل يوم ومن يوم آلخر، إال أن طبيعة االلتزام عمومًا بتقديم خدمات اإلدارة ت
ستأجرين تمثل سلسلة من الخدمات اليومية ويتم الوفاء  متماثلة من يوم آلخر. وبالتالي، خلصت المجموعة إلى أن الخدمات المقدمة للم

المنافع التي تقدمها    استخدامطريقة الوقت المنقضي لقياس التقدم المحرز، حيث يتم تقديم و  استخدامبها بصورة فردية على مدار الوقت ب
 المجموعة للمستأجرين على الفور وفي نفس الوقت.  

 

الطريقة المثلى لقياس التقدم المحرز لعقود اإليجار، نظرًا للعالقة المباشرة بين التكاليف التي    قررت المجموعة أن طريقة اإلدخاالت هي
 تتكبدها المجموعة وتحويل البضاعة والخدمات للعميل.  

 

 ية المتوقعة لألقساط والمستحقات من العمالء خسائر االئتمان المخصصات 
تستخدم المجموعة مصفوفة المخصصات لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لألقساط والمستحقات من العمالء. ويستند تحديد نسبة  
المخصص إلى عدد أيام التخلف عن السداد لمجموعة من العمالء في قطاعات مختلفة لها أنماط خسارة متماثلة )نوع المنتج وتقييم  

 الضمان(.  العميل، والتغطية بخطابات 
 

تستند مصفوفة المخصصات مبدئيًا إلى معدالت عدم االنتظام التاريخية لدى المجموعة. وتقوم المجموعة الحقًا بمعايرة المصفوفة لتعديل  
  المعلومات المستقبلية. على سبيل المثال، إذا كان من المتوقع أن تتدهور الظروف االقتصادية  في ضوءالخسائر االئتمانية التاريخية  

  )مثل الناتج المحلي اإلجمالي( خالل السنة التالية مما قد يؤدي إلى زيادة حاالت عدم انتظام السداد بقطاع التأجير، يتم تعديل معدالت
عدم االنتظام التاريخية. في تاريخ كل تقرير، يتم تحديث معدالت عدم االنتظام التاريخية التي يتم مالحظتها ويتم تحليل التغيرات في  

  ة.يرات المستقبليالتقد
 

يعد    إن تقييم العالقة بين معدالت عدم االنتظام التاريخية التي يتم مالحظتها والظروف االقتصادية المتوقعة والخسائر االئتمانية المتوقعة
ة. إن الخسائر  من التقديرات الهامة. إن حجم الخسائر االئتمانية المتوقعة حساس للتغيرات في الظروف واألحوال االقتصادية المتوقع

تم اإلفصاح    االئتمانية التاريخية للمجموعة والظروف االقتصادية المتوقعة أيًضا قد ال توضح عدم االنتظام الفعلي للعميل في المستقبل.
 . 4المعلومات المتعلقة بالخسائر االئتمانية المتوقعة لألقساط والمبالغ المستحقة من عمالء المجموعة في االيضاح عن 

 

  تقدير سعر الفائدة على االقتراض اإلضافي - عقود اإليجار 
ي تكون فيه طرفًا مستأجرًا، وبالتالي فهي تستخدم سعر الفائدة على  ذ ال يمكن للمجموعة أن تحدد بسهولة سعر الفائدة المتضمن في عقد اإليجار ال

قتراض اإلضافي هو سعر الفائدة الذي يتعين على المجموعة دفعه  ( لقياس التزامات اإليجار. إن سعر الفائدة على اال IBRاالقتراض اإلضافي )
األصل في بيئة اقتصادية مماثلة.    استخدامالقتراض، لمدة مماثلة مع وجود ضمان مماثل، أموال الزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة لحق  

ر  ولذلك يعكس سعر الفائدة على االقتراض اإلضافي "المبلغ الذي يتعين على المجموعة دفعه"، وهو ما يتطلب ممارسة تقديرات في غياب األسعا 
وأحكام عقد اإليجار )على سبيل الملحوظة )مثل الشركات التابعة التي ال تدخل في معامالت تمويل( أو عندما تحتاج إلى تعديل لتعكس شروط  

( باستخدام  IBRاإلضافي )  تقوم المجموعة بتقدير سعر الفائدة على االقتراض   للشركة التابعة(.  التشغيليةالمثال، عندما ال تكون عقود اإليجار بالعملة  
ديرات الخاصة بالكيان )مثل تصنيف ائتماني  مدخالت يمكن مالحظتها )مثل أسعار الفائدة بالسوق( عندما تكون متاحة ومطلوبة إلجراء بعض التق

 مستقل للشركة التابعة(.
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 تتمة - فتراضات المحاسبية الهامة االتقديرات و الحكام و األ 2/3
  

 األعمار اإلنتاجية للعقارات والمعدات 
لغرض   والمعدات  للعقارات  التقديرية  اإلنتاجية  األعمار  المجموعة  االعتبار    احتساب تحدد  في  يؤخذ  أن  بعد  التقدير  يتم  االستهالك. 

المتوقع للموجودات والتلف والتآكل الطبيعي والتقادم الفني أو التجاري. تقوم اإلدارة سنويًا بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار    ستخدام اال
التقديرات    مخصصجية ويتم تعديل  اإلنتا اإلنتاجية تختلف عن  أن األعمار  اإلدارة  التي تعتقد فيها  الحاالت  االستهالك مستقباًل في 

 السابقة. 
 

  مبدأ االستمرارية
تملك مصادر تجعلها قادرة على االستمرار  المجموعة  على االستمرار في أعمالها واقتنعت بأن  المجموعة  بتقييم مقدرة  إدارة المجموعة  قامت  

المجموعة  . باإلضافة إلى ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأي مشكالت مادية قد تلقى بالشك على قدرة  في المستقبل المنظور في أعمالها  
 .  على أساس مبدأ االستمراريةالبيانات المالية الموحدة م إعداد  . وعليه يتمستمرةعلى االستمرار في أعمالها كمنشأة 

 

 تقييم األدوات المالية 
من هذه    السياسات المحاسبية الهامة في الجزء الخاص ب تفصياًل  السياسة المحاسبية للمجموعة بشأن قياسات القيمة العادلة  عرض  تم  

 البيانات المالية.  
 

   .  المستخدمة في إجراء القياسات الهامة  المدخالت  هذا التدرج  يعكس  و   ،القيمة العادلة لألدوات الماليةقياس  التالي لتستخدم المجموعة التدرج  
 

   . سوق نشط ألداة مماثلة)غير المعدل( في   المعلن السعر  : 1المستوى 
  

سواء بشكل مباشر  ،  لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلةتقييم مستندة إلى مدخالت يمكن مالحظتها  تقنيات   : 2المستوى 
   أو غير مباشر.

  

التي تستخدم بها مدخالت لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة وال تستند إلى بيانات سوقية يمكن  تقنيات التقييم   : 3المستوى 
    . مالحظتها

 

 .  كما في تاريخ التقرير من تدرج القيمة العادلة  1المستوى مدرجة بللمجموعة جميع األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 
 

 العقارية   ستثماراتاالإعادة تقييم 
الربح أو الخسارة. استعانت المجموعة  ها العقارية بالقيمة العادلة، مع تسجيل التغيرات في القيمة العادلة في بيان  استثماراتتدرج المجموعة  

. وقد استخدم المقيم المستقل في تقييم 2021ديسمبر    31العقارية كما في    ستثماراتبخبير تقييم خارجي مستقل لتحديد القيمة العادلة لال
إلى جانب عوامل سوقية    العقارية عوامل حالة السوق، والعوائد العقارية التقديرية، والتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ستثمارات االهذه  

 .  (عقارات ذات خصائص ومواقع مشابهةلالحديثة معامالت )مثل ال العقارية  ستثماراتاال ودالئل أخرى تستخدم في تقييم 
 

األجل المتوسط لتمكنت اإلدارة من تقييم العقارات بنهاية السنة من خالل تطبيق معدل خصم مناسب  في حال تم إجراء تقييم مستقل في 
تعتقد اإلدارة أن    ،وبالتالي .  على التقييم الوسيط استنادا إلى أوضاع السوق والعوائد العقارية التقديرية والتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة

وتحليالت الحساسية عقارات  تحديد القيمة العادلة للفي  المستخدمة  الهامة  االفتراضات  عرض  تم  فية ودقة.  مثل هذا التقييم سيكون أكثر شفا
 .  10رقم يضاح اإلفي 
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   معدلة الجديدة و التفسيرات المعايير و ال
لها  ، ولم يكن  2021يناير    1السنوية التي تبدأ أو بعد    اتلفتر لسارية المفعول  بعض المعايير والتعديالت  طبقت المجموعة ألول مرة  

إصدارها ولكن لم  تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة. لم تقم المجموعة مبكرًا بتطبيق أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت تم  
 تصبح سارية المفعول بعد. 

 

،  39، ومعيار المحاسبة الدولي  9تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  :  2المرحلة    -اإلصالح المعياري لمعدالت الفائدة  
 16للتقارير المالية والمعيار الدولي  4والمعيار الدولي للتقارير المالية  7والمعيار الدولي للتقارير المالية 

استبدال معدل )الليبور( المعروض فيما بين البنوك بمعدل    نتيجة  التقارير المالية تقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة تتعلق بالتأثيرات على  
 فائدة بديل خالي تقريبًا من المخاطر. 

 

 تتضمن التعديالت المبررات العملية التالية:  
 

التي تكون مطلوبة بصورة مباشرة لعملية اإلصالح،  و تعاقدية أو تغيرات على التدفقات النقدية    تغيرات إجراء  مبرر عملي يستلزم   •
 والتي يتم معاملتها كتغيرات في سعر الفائدة المتغيرة، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة السوقية.

عالقة    إيقافتحوط دون  لتحوط وتوثيقات الا  تصنيفاتعلى  تغييرات يتعين إجراؤها بموجب متطلبات إصالح معدل الليبور  السماح ب •
 التحوط. 

تقديم إعفاء مؤقت للشركات من استيفاء المتطلبات التي يتم تحديدها بصورة منفصلة عندما يتم تصنيف األداة التي تحمل معدل   •
 فائدة خالي تقريبًا من المخاطر كتحوط لبند المخاطر.  

 

العملية في الفترات المستقبلية    المبررات  اماستخدلم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة. تعتزم المجموعة  
 إذا أصبحت قابلة للتطبيق. 

 

 16لتقارير المالية لتعديالت على المعيار الدولي   : 2021يونيو  30بعد  19-كوفيدبجائحة  امتيازات اإليجار المتعلقة 
تعديل على المعيار الدولي   -  19-كوفيدجائحة  المتعلقة ب  اإليجار امتيازات    2020مايو    28أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في  

المالية   الدولي للتقارير المالية    16للتقارير  إرشادات المعيار  للمستأجرين من تطبيق  إعفاًء  التأجير. تمنح التعديالت  بشأن    16عقود 
التأجير المتيازات  تعن  محاسبة  ال مباشرة    اإليجار عديل عقد  كنتيجة  يختار  19-كوفيد  لجائحةالناشئة  قد  مبرًرا عملًيا  لكونها  نظًرا   .

لعقد التأجير. يقوم المستأجر الذي يقوم بهذا    من المؤجر يمثل تعديال 19-المتعلق بكوفيد  اإليجار المستأجر عدم تقييم ما إذا كان امتياز  
بنفس الطريقة التي يحتسب   19-كوفيدجائحة  المتعلق ب  اإليجار أي تغيير في مدفوعات التأجير الناتجة عن امتياز   احتساباالختيار ب

 .لعقد التأجير  ، إذا لم يمثل التغيير تعديال 16بها حدوث أي تغيير وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 

مجلس معايير المحاسبة الدولية  قام  ،  19-كوفيدن مع استمرار تأثير جائحة  ، ولك  2021يونيو    30كان من المقرر تطبيق التعديل حتى  
(IASB)  فترات التقارير التي تبدأ   يسري التعديل على .2022يونيو  30العملي حتى   المبرر فترة تطبيق  بتمديد 2021مارس  31في

 المبرر، ولكنها تخطط لتطبيق    19-كوفيد  جائحة. ومع ذلك ، لم تتلق المجموعة امتيازات اإليجار المتعلقة بـ2021أبريل    1في أو بعد  
 للتطبيق خالل الفترة المسموح بها من التطبيق.  العملي إذا أصبح قابال 
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 ولم يسر مفعولها بعد المصدرة المعايير 
لكن لم يسر مفعولها بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية الموحدة للمجموعة. تنوي  و  التي تم إصدارها  والتفسيراتفيما يلي المعايير  

 .  ، عندما تصبح سارية المفعولانطبقتالمجموعة اعتماد هذه المعايير، إن  
 

 تاريخ السريان  الموضوع التفسير    /المعيار

 2023يناير  1 عقود التأمين   17 المعيار الدولي للتقارير المالية

 2023يناير  1 متداولة أو غير متداولة ك المطلوباتتصنيف    1معيار المحاسبة الدولي على تعديالت 

 2023يناير  1 تعريف التقديرات المحاسبية  8 معيار المحاسبة الدوليعلى تعديالت 

لمعيار او 1 معيار المحاسبة الدوليعلى تعديالت 

 2023يناير  1 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية  2ممارسة ال، بيان الدولي للتقارير المالية

 2022يناير  1 اإلطار المفاهيمي  اإلشارة إلى 3لمعيار الدولي للتقارير المالية ا على تعديالت

 16معيار المحاسبة الدولي على تعديالت 
الوصول واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل عقارات ال

 2022يناير  1 المستهدف  ستخدامالل

 2022يناير  1   العقد إتمامتكاليف  -حملة باألعباء العقود الم   37معيار المحاسبة الدولي على تعديالت 

 2022يناير  1 ٪" إللغاء تحقيق المطلوبات المالية 10الرسوم في اختبار الـ " األدوات المالية  9المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 . بعد المجموعة مبكرًا أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت تم إصدارها ولكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ لم تعتمد 
 

   ملخص السياسات المحاسبية الهامة   2/5
 

 تقارير القطاعات 
قرارات التشغيل. إن المسؤول    اتخاذ تصدر تقارير قطاعات التشغيل بطريقة تتطابق مع التقارير الداخلية التي تقدم إلى المسؤول األول عن  

 قوم بتقييم أدائها. تو بالمنشأة قوم بتوزيع الموارد على قطاعات التشغيل أو المجموعة التي تالشخص   قرارات التشغيل هو  اتخاذاألول عن 
 

قرارات التشغيل. جميع المعامالت بين قطاعات التشغيل تتم   اتخاذ المسؤول األول عن  حددت المجموعة أن الرئيس التنفيذي للشركة هو 
اإليرادات والمصاريف المرتبطة مباشرة  وتؤخذ اإليرادات والتكاليف بين القطاعات في الشركة.  استبعاد  يتم على أساس األسعار بالسوق، 

 عند تحديد أداء قطاع التشغيل. العتبار ابكل قطاع في  
 

 تحويل العمالت األجنبية
بات  تقيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية مبدئيًا بالعملة التشغيلية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. الموجودات والمطلو 

الربح أو  في نهاية السنة المالية. جميع الفروقات تحول إلى بيان   النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية يتم تحويلها بأسعار الصرف السائدة 
التاريخ الذي تمت   السائدة في يتم تحويلها بأسعار الصرف أجنبية الموحد. البنود غير النقدية المقيمة بالتكلفة التاريخية بعمالت الخسارة

العادلة.    فيه المعاملة. البنود غير النقدية المقيمة بالقيمة العادلة بعمالت أجنبية يتم تحويلها بأسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة
حقوق   في بيان التغيرات في غير النقدية بعمالت أجنبية تدرجالمالية المتاحة للبيع   ستثمارات االاألرباح والخسائر الناتجة من إعادة تقييم  

 .  المساهمين الموحد
 

 األرصدة لدى المؤسسات المالية والنقد  
قصيرة األجل    استثماراتو   وأرصدة لدى مؤسسات مالية  نقد وأرصدة لدى البنوكالعلى  تشتمل األرصدة لدى المؤسسات المالية والنقد  

 .  أقل  أشهر أو 3خالل بصورة أصلية أخرى ذات سيولة عالية تستحق 
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 األدوات المالية  
 

 الموجودات المالية  

 التحقيق والقياس المبدئي   
تدرج الذمم التجارية المدينة مبدئيا عند نشوئها. يتم إثبات جميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى مبدئيا عندما تصبح  

 طرفا في األحكام التعاقدية لألداة.  المجموعة
 

مالي، مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا  لااللتزام اأو    -ما لم يكن ذمم تجارية مدينة بدون مكون تمويلي كبير    -  ماليال األصليتم قياس  
على األصل أو االلتزام حالة العنصر غير المدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح    تكاليف المعامالت العائدة مباشرة إلى االستحواذ  اإليه

 مدينة بدون مكون تمويلي هام مبدئيا بسعر المعاملة. التجارية  الذمم ال . يتم قياس  أو الخسارة
 

 يف والقياس الالحق للموجودات المالية  التصن 
 عند التحقيق المبدئي، يتم تصنيف الموجودات المالية:  

 

 ( بالتكلفة المطفأة إذا استوفت الشروط التالية وكانت غير مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 1)        
 بها في نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، و  محتفظكان  •

التعاقدية للموجودات المالية تؤدي في تواريخ محددة إلى حدوث تدفقات نقدية تمثل فقط مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة    الشروط  •
 على المبلغ األصلي القائم.  

إذا استوفت الشروط التالية وكانت غير مصنفة بالقيمة العادلة من خالل    -ل االيرادات الشاملة األخرى  ( بالقيمة العادلة من خال2)
 الربح أو الخسارة:  

 كان محتفظ بها في نموذج أعمال يهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، و  •

المبلغ    شروطها  • والفائدة على  المبلغ األصلي  مدفوعات  فقط  تمثل  نقدية  تدفقات  إلى حدوث  تواريخ محددة  تؤدي في  التعاقدية 
 األصلي القائم.  

 

جميع الموجودات المالية غير المصنفة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل   –( بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 3)
 ت الشاملة األخرى كما هو موضح أعاله.  االيرادا

 

مالي إما يستوفي متطلبات قياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة    ألصلالمبدئي، قد تقوم المجموعة بتصنيف ال رجعة فيه    التحقيقعند  
 الذي قد ينشأ بخالف ذلك.    العادلة من خالل االيرادات الشاملة األخرى، إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلل من عدم التطابق المحاسبي

 

ال يتم تصنيف الموجودات المالية الحقا على أساس التحقيق المبدئي ما لم تغير المجموعة نموذج أعمالها إلدارة الموجودات المالية،  
عد التغيير في نموذج  تقرير بالوفي هذه الحالة يتم تصنيف جميع الموجودات المالية المتأثرة في اليوم األول من أول فترة مالية مشمولة ب

 األعمال. 
 

من العمالء والذمم المدينة األخرى واألرصدة لدى البنوك والنقد بالتكلفة المطفأة.    المستحقاتعند التحقيق المبدئي، صنفت المجموعة  
 .األخرى   ةالشاملاإليرادات  القيمة العادلة من خالل  بو   ية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاالستثمار وصنفت المجموعة محفظتها  
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 األدوات المالية )تتمة( 
 

 الموجودات المالية )تتمة(
 

 تقييم نموذج األعمال  -الموجودات المالية 
محفظة ألن هذا يعكس بشكل أفضل الطريقة  المالي على مستوى  باألصل التقوم المجموعة بتقييم هدف نموذج األعمال الذي يحتفظ فيه  

 التي تدار بها األعمال وتقديم المعلومات لإلدارة. المعلومات التي تؤخذ في االعتبار تتضمن:  
السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات في الممارسة العملية. وهي تشمل ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة   •

 موجودات؛ القات نقدية تعاقدية أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع تركز على جني تدف
 كيفية تقييم أداء المحفظة وتقديم التقارير إلدارة المجموعة؛   •
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن هذا نموذج األعمال( وكيفية إدارة تلك   •

 ؛ المخاطر 

على سبيل المثال سواًء كانت المكافأة تستند إلى القيمة العادلة للموجودات التي تتم إدارتها أو التدفقات    -كيفية مكافأة المدراء   •
 عاقدية التي يتم تحصيلها؛ و الت  النقدية

وتيرة وحجم وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات والتوقعات حول نشاط المبيعات في   •
 .المستقبل

 

إن عمليات نقل الموجودات المالية ألطراف ثالثة في معامالت غير مؤهلة إللغاء التحقيق ال تعتبر مبيعات لهذا الغرض، وذلك بما  
 .  من قبل المجموعة للموجودات المستمر تحقيق  اليتفق مع  

 

 والفائدة عليه   بلغ األصليالمتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط مدفوعات  -الموجودات المالية 
المالي عند التحقيق المبدئي. يتم تعريف "الفائدة" بأنها    لألصل" بأنه القيمة العادلة  المبلغ األصليألغراض هذا التقييم، يتم تعريف "

زمن وغيرها من المخاطر  المقابل عن القيمة الزمنية للنقد والمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة معينة من ال 
 األساسية لإلقراض والتكاليف )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، وكذلك هامش الربح.  

  

والفائدة عليه، تأخذ المجموعة بالشروط   للمبلغ األصلي عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ليست سوى مدفوعات 
المالي يحتوي على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية    األصلالتعاقدية لألداة. ويشمل ذلك تقييم ما إذا كان  

 يلي: التعاقدية بحيث ال يمكنه الوفاء بهذا الشرط. عند إجراء هذا التقييم، تأخذ المجموعة في االعتبار ما 
 الطارئة التي من شأنها تغيير مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية؛   األحداث •
 التي قد تعدل سعر الفائدة التعاقدي، بما في ذلك خصائص األسعار المتغيرة؛ الشروط  •
 المقدمة وخصائص التمديد؛ و   المدفوعات •
 )على سبيل المثال، خصائص حق عدم الرجوع(. التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة   الشروط  •

 

إذا كان المبلغ المدفوع مقدما يمثل إلى حد كبير  عليه  والفائدة معيار مدفوعات المبلغ األصلي تتوافق خصائص المدفوعات المقدمة مع 
ي معقول عن اإلنهاء المبكر والفائدة على أصل المبلغ القائم، والتي قد تشمل تعويض إضاف  المبلغ األصلي المبالغ غير المسددة من  

مالي تم الحصول عليه بخصم أو عالوة على قيمته االسمية التعاقدية، فإن الخاصية التي    ألصل للعقد. باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة  
المبلغ   الدفع مقدما بمبلغ يمثل بشكل كبير  أو تتطلب  الفائدة التعاقدية  التعاقدي   االسميتسمح  )ولكن غير    ةالمستحق  باإلضافة إلى 

( )والتي قد تشمل أيضا تعويض معقول إضافي عن اإلنهاء المبكر( تتم معاملتها وفقا لهذا المعيار إذا كانت القيمة العادلة  ةمدفوعال
    لخاصية المدفوعات المقدمة غير هامة عند التحقيق المبدئي. 
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 األدوات المالية )تتمة( 

 

 الموجودات المالية )تتمة(

 

 القياس الالحق واألرباح والخسائر  –الموجودات المالية 
  تخفيض طريقة الفائدة الفعلية. يتم    استخداميتم قياس هذه الموجودات الحقا بالتكلفة المطفأة ب  - المطفأة    بالتكلفة الموجودات المالية   •

التكلفة المطفأة بخسائر انخفاض القيمة. يتم تحقيق إيرادات الفوائد وأرباح وخسائر أسعار صرف العمالت األجنبية وانخفاض  
 في الربح أو الخسارة.  ستبعاد خسائر من اال القيمة في الربح أو الخسارة. تدرج أي أرباح أو

يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة. يتم تحقيق صافي    –الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   •
   الفائدة أو إيرادات توزيعات األرباح، في الربح أو الخسارة. إيرادات  األرباح والخسائر، بما في ذلك 

تقاس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة. تدرج إيرادات    –أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة األخرى   •
الفائدة المحتسبة بطريقة الفائدة الفعلية، وتدرج أرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية وانخفاض القيمة في الربح أو الخسارة. يتم  

رباح والخسائر األخرى في االيرادات الشاملة األخرى. عند إلغاء التحقيق، تتم إعادة تصنيف األرباح والخسارة  تحقيق صافي األ 
 المتراكمة في االيرادات الشاملة األخرى إلى الربح أو الخسارة. ال تحتفظ المجموعة بأي من تلك الموجودات. 

 

الملكية بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة األخرى    ستثمارات اال • يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة    - في حقوق 
العادلة. يتم تحقيق توزيعات األرباح كإيرادات في الربح أو الخسارة ما لم تمثل توزيعات األرباح بشكل واضح استرداد جزء من  

ها أبدا من الربح أو  استبعاد رباح والخسائر األخرى في االيرادات الشاملة األخرى وال يتم  . يتم تحقيق صافي األاالستثمار تكلفة  
 الخسارة. ال تحتفظ المجموعة بأي من تلك الموجودات.  

 

  إلغاء التحقيق
من بيان    يلغى تحقيق الموجودات المالية )أو جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة( )أي يتم حذفها 

 :المركز المالي الموحد للمجموعة( في الحاالت التالية
 

 الحق في استالم تدفقات نقدية من الموجودات، أو   انتهاء •

ودون تأخير كبير   قيام المجموعة بتحويل حقوقها الستالم تدفقات نقدية من الموجودات أو قد تعهدت بدفع المبلغ المستلم كامالً  •
إلى طرف ثالث بموجب ترتيبات للتمرير و )أ( إما أن تكون قد قامت فعليًا بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو )ب( لم  

 .تقم فعليًا بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو باالحتفاظ بها ولكنها حولت السيطرة على الموجودات
 

حقوقها الستالم تدفقات نقدية من موجودات أو عندما تدخل في ترتيبات تمرير، تتأكد المجموعة ما إذا  عندما تقوم المجموعة بتحويل  
احتفظت بمخاطر ومنافع الملكية وإلى اي مدى. عندما ال تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من أي موجودات  

لموجودات ولم تحول السيطرة على الموجودات، يتم إدراج الموجودات بقدر استمرار  ولم تحول أو تحتفظ فعليًا بجميع مخاطر أو منافع ا
ارتباط المجموعة بالموجودات. في تلك الحالة تدرج المجموعة أيضًا مطلوبات مقابلة. يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المقابلة  

  . على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها المجموعة
 

يتم قياس االرتباط المستمر الذي يأخذ شكل ضمان بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو القيمة القصوى للمبلغ الذي يمكن أن يطلب  
 من المجموعة سداده، أيهما أقل. 
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 األدوات المالية )تتمة( 
 

 الموجودات المالية )تتمة(
 

 انخفاض القيمة 

 الموجودات المالية غير المشتقة  

 تسجل المجموعة مخصصات خسائر عن الخسائر االئتمانية المتوقعة من الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.  
 

الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة.   بالنسبة للذمم المدينة األخرى، طبقت المجموعة النهج المبسط للمعيار واحتسبت
لخسائر االئتمانية المتوقعة بالمجموعة مع تعديلها وفًقا للعوامل  با طّورت المجموعة مصفوفة للمخصصات تستند إلى الخبرة التاريخية  

 المستقبلية بشأن المدينين والبيئة االقتصادية.  
 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة. يستند مخصص  حتساب بتطبيق النهج العام التقوم المجموعة من العمالء،  والمستحقاتبالنسبة لألقساط 

)الخسائر االئتمانية المتوقعة لكامل العمر(،    لألصل لخسائر التي يتوقع أن تنشأ على مدى العمر الكامل  ل الخسائر االئتمانية المتوقعة  
 ( االئتمانية  المخاطر  كبيرة في  تكن هناك زيادة  لم  الخسارة  SICRما  إلى  استنادًا  المخصص  يحدد  الحالة  هذه  وفي  نشأتها،  منذ   )

 شهًرا(.    12شهًرا )الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة  12االئتمانية المتوقعة لمدة 
 

مدى العمر الناتجة عن احداث عدم انتظام  على  شهر جزًءا من الخسائر االئتمانية المتوقعة    12تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  
شهر  12كل من الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  احتسابشهًرا بعد تاريخ التقرير. يتم  12األدوات المالية التي يمكن حدوثها خالل 

 ى العمر إما على أساس فردي أو على أساس جماعي، اعتماًدا على طبيعة المحفظة األساسية لألدوات المالية.  أو على مد

 
في نهاية كل فترة تقرير، تضع المجموعة سياسة إلجراء تقييم حول ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألداة مالية قد زادت بشكل كبير منذ  

المبدئي وذلك من خالل األخذ في االعتبار التغير في مخاطر عدم االنتظام المتوقع حدوثه على مدى العمر المتبقي لألداة    التحقيق
 للمالية. 

 

كما   3أو المرحلة  2أو المرحلة  1من العمالء في المرحلة  والمستحقاتعلى العملية المذكورة أعاله، تصنفت المجموعة األقساط بناًء 
 هو موضح أدناه: 

في مخاطر االئتمان منذ التحقيق المبدئي أو التي تنطوي على    جوهريةتتضمن الموجودات المالية التي لم تشهد زيادة  :  1المرحلة   •
شهرا    12تمانية منخفضة كما في تاريخ التقرير. بالنسبة لهذه الموجودات، يتم تسجيل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  مخاطر ائ

 )دون إجراء خصم لمخصص االئتمان(.  لألصلإيرادات الفوائد على القيمة الدفترية اإلجمالية    احتسابويتم  

  

منذ التحقيق المبدئي )إال إذا   (SICR)تتضمن الموجودات المالية التي شهدت الزيادة الكبيرة في المخاطر االئتمانية  : 2المرحلة  •
كان لديها مخاطر ائتمان منخفضة كما في تاريخ التقرير( ولكنها ال تشمل دليل مادي على االنخفاض في القيمة. وبالنسبة لهذه  

ائتما تسجيل خسائر  يتم  العمر هي خسائر الموجودات،  المتوقعة على مدى  االئتمانية  الخسائر  العمر.  متوقعة على مدى  نية 
االئتمان التي تنتج عن جميع أحداث التعثر في السداد المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية. إن الخسائر االئتمانية  

 عجز عن السداد.  المتوقعة هي المتوسط المرجح للخسائر االئتمانية من احتمالية ال
 

التقرير. تحتوي هذه المرحلة    تتضمن األدوات المالية التي يوجد دليل موضوعي على انخفاض قيمتها كما في تاريخ: 3المرحلة  •
 .3وبالتالي يتم تصنيفهم في المرحلة ) على ملتزمين انخفضت قيمتهم االئتمانية بالفعل )متخلفين عن السداد 
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 األدوات المالية )تتمة( 

 

 الموجودات المالية )تتمة(
 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة  احتساب
ة تحتسب المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة استناًدا إلى السيناريوهات المتوقعة لقياس العجز النقدي المتوقع مخصومًا بنسبة تقريبي

  شأة المنوفقًا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع    للمنشأةمن معدل الفائدة الفعلي. العجز النقدي هو الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة 
 استالمها.  

  

 الخسائر االئتمانية المتوقعة وعناصرها األساسية هي كالتالي:    احتسابإن آليات  
 

هي تقدير الحتمالية عدم االنتظام في السداد في إطار زمني محدد. قد يحدث عدم االنتظام في    (PDاحتمالية عدم االنتظام ) •
 سابقًا وال زال ضمن المحفظة.   التسهيلالسداد في وقت معين خالل الفترة المقيمة، إذا لم يتم إلغاء تحقيق  

  التغيرات هو تقدير للتعرض عند عدم االنتظام في تاريخ مستقبلي، مع االخذ في االعتبار    ( EADالتعرض عند عدم االنتظام ) •
والفائدة، سواء كان مقررًا بالعقد أو غير ذلك، والسحب   المبلغ األصليالمتوقعة في التعرض بعد تاريخ التقرير، بما في ذلك سداد 

  ن المدفوعات الفائتة.المتوقع على التسهيالت الملتزم بها، والفائدة المستحقة م
 

 تقدير للخسارة التي قد تنشأ في حال حدوث عدم االنتظام في وقت معين.   هي  (LGDالخسارة بافتراض عدم االنتظام )  •
 

يها  إن الحد األقصى للفترة المأخوذة في االعتبار عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هو الحد األقصى للفترة التعاقدية التي تتعرض ف
 لمخاطر االئتمان.   المجموعة

 
 

ا مساويًا للتعريف  المجموعة أن األرصدة لدى البنوك معرضة لمخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون تصنيف مخاطر االئتمان له ترى 
 أو أعلى وفقًا لتصنيف وكالة موديز.   Baa3". وتعتبر المجموعة هذه الدرجة عند االستثمار لـ "درجة  عالمياً المفهوم 

 

وعلى   أجله  المالية من  تم شراء األدوات  الذي  الغرض  التصنيف على  ويعتمد  التالية.  الفئات  في  المالية  أدواتها  المجموعة  تصنف 
 اإلدارة تصنيف األدوات المالية عند التحقيق المبدئي.   . تحدد خصائصها
 

 األقساط والمستحقات من العمالء 
.  نشطةلتحديد وال يتم تداولها في سوق قابلة لاألقساط والمستحقات من العمالء هي موجودات مالية غير مشتقه وذات دفعات ثابتة أو 

تدرج التمويالت اإلسالمية مثل اإلجارة والمرابحة بقيمتها اإلجمالية األصلية ناقص أي مبلغ مستلم أو مخصص للخسائر االئتمانية  
مخصص الخسائر االئتمانية   اً تدرج األقساط والمستحقات بالتكلفة المطفأة ناقص  ،أو أرباح غير مكتسبة. بعد القياس المبدئي  المتوقعة

 المتوقعة.  
 

  لموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى )أدوات حقوق الملكية(ا
ها في األسهم بشكل قاطع غير قابل لإللغاء كأدوات حقوق ملكية  استثماراتعند التحقيق المبدئي، يجوز للمجموعة االختيار بين تصنيف  

األدوات    32بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  
 .  المالية: العرض وتكون غير محتفظ بها للمتاجرة. يتم هذا التصنيف لكل أداة على حده

 

الربح أو  أبدًا إلى الربح أو الخسارة. يتم إثبات توزيعات األرباح في بيان    إدراجهاأرباح وخسائر هذه الموجودات المالية ال يتم إعادة  
الموحد كإيرادات أخرى عند ثبوت الحق في استالم التوزيعات، باستثناء في حال استفادة المجموعة من هذه العائدات كاسترداد  الخسارة  

أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة  و ء من تكلفة األصل المالي، وفي هذه الحالة تقيد األرباح في اإليرادات الشاملة األخرى.  جز ل
 من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ال تخضع لتقدير انخفاض القيمة.  

 

   .غير قابل لإللغاء و بشكل قاطع  ها في األسهم المدرجة ضمن هذه الفئةاستثماراتالمجموعة تصنيف  اختارت 
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 األدوات المالية )تتمة( 

 

 الموجودات المالية )تتمة(

 

 مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات ال
صافي  إدراج    مع   ، بالقيمة العادلة  الموحد  المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في بيان المركز المالي الموجودات تدرج  

 .  الموحد  تغيرات القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة
 

اإليرادات  تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل قاطع حقوق الملكية المدرجة التي لم تختار المجموعة بشكل  استثماراتتتضمن هذه الفئة 
عند    الموحد  في بيان الربح أو الخسارة   ستثماراتاالمن  األسهم المدرجة كإيرادات    استثمارات عن  توزيعات األرباح  تدرج  .  األخرى   ةالشامل
 ات.  عالمدفو في استالم هذه  حق الثبوت 

 
 

 المطلوبات المالية
 التحقيق المبدئي والقياس 

تمل تصنف المطلوبات الماليـة مبدئًيا بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض والسلف والذمم الدائنة بعد خصم التكاليف المباشرة للمعاملة. تش
 المطلوبات المالية للمجموعة على ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى وقروض وسلف.  

 

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

 

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

 

  المالية بالتكلفة المطفأة )القروض والسلف( المطلوبات  
طريقة    استخدامق المبدئي، تقاس القروض والسلف التي تحمل فوائد بالتكلفة المطفأة بيمالءمة للمجموعة. بعد التحقتعد هذه أكثر الفئات  

المطلوبات وكذلك من خالل عملية    استبعاد الفائدة الفعلي. يتم تحقيق األرباح والخسائر في بيان الربح أو الخسارة عندما يتم    معدل
سب التكلفة المطفأة بأن يؤخذ في االعتبار أي خصوم أو رسوم عند الشراء والرسوم أو التكاليف التي  إطفاء معدل الفائدة الفعلي. تحت

. تنطبق هذه  الموحد تعتبر جزء من سعر الفائدة الفعلي. يتم إدراج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في بيان الربح أو الخسارة 
 تحمل فوائد.  الفئة بشكل عام على القروض والسلف التي 

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

 

 

   وكالةترتيبات التمويالت اإلسالمية بموجب 
وكالة" حيث    ترتيبات "تمويالت إسالمية بموجب    فئةأجزائها التي تصدرها المجموعة كمطلوبات مالية تحت   تصنف األدوات المالية أو 
أن تضمن التزامها    موجودات مالية أخرى أو ترتب على المجموعة التزام أن تسلم حامل العقد مبلغ نقدي أو يتنتج عن عقود الوكالة أن 

الوكالة بالتكلفة    ب ترتيبات  بموجتدرج التمويالت اإلسالمية    ، موجودات مالية أخرى. بعد القياس المبدئي  دفع مبلغ نقدي محدد أوب
 لي.  الفع   العائدمعدل  طريقة  استخدام ب  المطفأة
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 األدوات المالية )تتمة( 

 

 المطلوبات المالية )تتمة( 
 

 إلغاء تحقيق الموجودات المالية والمطلوبات المالية  
عندما تكون المجموعة قد حولت    يتم إلغاء تحقيق موجودات مالية عندما ينتهي الحق في استالم تدفقات نقدية من الموجودات المالية أو 

 جميع مخاطر ومنافع الملكية.  
 

 

ينتهي أجله. عندما يتم استبدال التزام مالي قائم    يلغى أو   أي عندما يسدد االلتزام أو  انتهائها،   مالية عند المطلوبات الويتم إلغاء تحقيق 
االستبدال  بشكل جوهري، يتم التعامل مع هذا  االلتزام  ، أو يتم تعديل شروط  بشكل جوهري آخر من نفس المقرض بشروط مختلفة  التزام  ب

  المبالغ المدرجة في بيان الربح أو الخسارة بين  الفرق  ويدرج جديد.  تحقيق لاللتزام الو  لياللتزام األصباعتباره الغاء تحقيق لأو التعديل  
 .  الموحد

 

 المخزون 
ل التكاليف جميع المصاريف المتكبدة على كل منتج  ـأيهما أقل. تمثتحقيقها،  صافي القيمة الممكن    على أساس التكلفة أو يدرج المخزون  

يحتسب صافي القيمة الممكن تحقيقها على أساس السعر التقديري  على أساس المتوسط المرجح.    لى موقعه وشكلـه الحالي إحتى وصوله  
 .  للبيع ناقصًا أية تكاليف متوقع صرفها حتى البيع

 
 

 العقارية ستثماراتاال
لكليهما، ولكن ليس للبيع في    لزيادة رأس المال أو  يجار أوالعقارية هي العقارات المحتفظ بها إما للحصول على إيرادات اإل  ستثماراتاال

بتطبيق    عقارية ال  ستثمارات االغراض إدارية. يتم قياس أل  توريد السلع والخدمات أو  ها في إنتاج أو استخدام أو االعتياديةعمال ألاسياق  
   .ادلةنموذج القيمة الع 

 

تكلفة    العقارية التي يتم بناؤها ذاتياً   ستثمارات اال. تتضمن تكلفة  العقاري   االستثمار تكلفة المصروفات المتعلقة مباشرة باقتناء  التتضمن  
المقصود منه وتكلفة    ستخدامإلى حالة عمل لال  العقاري   االستثمار مباشرة إلى تحويل    ؤولالمواد والعمالة المباشرة وأي تكاليف أخرى ت

 .المرسملة االقتراض 
 

ت البيع والقيمة  ال محسوبة على أنها الفرق بين صافي متحص)أي استثمار عقاري    استبعادخسائر ناتجة عن    بأي أرباح أو  عترافيتم اال
 . الخسارة   في الربح أو ( الدفترية للبند

 

 

إلى   عقاري  . بالنسبة للتحويل من استثمار ستخدامعندما يكون هناك تغيير في االية فقط ات العقار االستثمار تتم التحويالت إلى )أو من(  
. إذا أصبح العقار الذي  ستخدامعقار يشغله المالك، فإن التكلفة المعتبرة للمحاسبة الالحقة هي القيمة العادلة في تاريخ التغيير في اال

والمعدات حتى    العقارات ، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذا العقار وفًقا للسياسة المنصوص عليها في  عقاري   يشغله المالك استثمار 
 . ستخدامالتغيير في اال تاريخ

 
 

 د اإليجارو عق
تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو يتضمن شروط ايجار، بمعنى إذا كان العقد يمنح الحق في السيطرة على  

 ه. األصل المحدد لفترة من الوقت في مقابل المبالغ المدفوعة في
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 )تتمة(  د اإليجارو عق
 

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

  استخدام التي تمثل حق   ستخدامالمجموعة بتحقيق التزامات اإليجار لتسديد مدفوعات اإليجار وموجودات حق االمنخفضة القيمة. تقوم 
 .الموجودات األساسية

 

 ستخدام حق اال أصل(  1)
(. يتم قياس  ستخدامفي تاريخ بدء عقد اإليجار )أي، تاريخ توافر األصل األساسي لال  ستخدام تقوم المجموعة بتحقيق موجودات حق اال

بالتكلفة، مطروًحا منها أي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة واالستهالك، وتعديلها ألي عملية إعادة تقييم    ستخدامحق اال  أصل
المتكبدة،  على مقدار م  ستخدامحق اال  أصلاللتزامات اإليجار. تشتمل تكلفة   المدرجة، والتكاليف المباشرة المبدئية  طلوبات اإليجار 

على أساس   ستخدامحق اال أصلومدفوعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ البدء، مطروًحا منها أي حوافز مستلمة. يتم استهالك 
  :ما أقرب، كالتاليالقسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار أو العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات، أيه

 

 فترة االيجار  
 سنة   25    ي ضاأر 

 
 

إذا كانت ملكية الموجودات المستأجرة تنقل إلى المجموعة في نهاية فترة التأجير أو إذا كانت التكلفة تعكس ممارسة خيار الشراء، يتم  
 .أيًضا النخفاض القيمة  ستخدامالعمر اإلنتاجي المقدر لألصل. تخضع موجودات حق اال استخدام االستهالك ب  احتساب

 
 اإليجار التزام

اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي يتعين إجراؤها على    التزام في تاريخ بداية عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإدراج  
مدى عقد اإليجار. تتضمن مدفوعات اإليجار مدفوعات ثابتة )بما في ذلك مدفوعات ثابتة مضمنة( مطروًحا منها حوافز اإليجار المدينة  

تحقيق  ومدفوعا يتم  المتبقية.  القيمة  ضمانات  بموجب  دفعها  المتوقع  والمبالغ  أو معدل،  مؤشر  تعتمد على  التي  المتغيرة  اإليجار  ت 
مدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف )ما لم يتم تكبدها إلنتاج مخزون( في الفترة التي يقع فيها  

 .لقيام بالمدفوعاتالحدث أو الشرط الذي يطلب ا 
 

القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بداية عقد اإليجار إذا كان سعر   احتساب عند 
كس تراكم  الفائدة المدرج في عقد اإليجار ال يمكن تحديده بسهولة. بعد تاريخ بداية عقد اإليجار، يتم زيادة مبلغ مطلوبات اإليجار لتع

اإليجار إذا كان هناك    اللتزام الفائدة وتخفيض مدفوعات اإليجار التي تم القيام بها. باإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية  
ن  تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في مدفوعات اإليجار )على سبيل المثال، التغيرات في المدفوعات المستقبلية الناتجة ع

 تغيير في مؤشر أو معدل يستخدم لتحديد مدفوعات اإليجار( أو تغيير في تقييم خيار شراء األصل األساسي.  
 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة 
الخاصة باآلالت والمعدات )أي عقود   إعفاء تحقيق عقود اإليجار قصيرة االجل على عقود اإليجار قصيرة األجل  المجموعة  تطبق 

شهًرا أو أقل من تاريخ البدء وال تحتوي على خيار شراء(. كما تقوم أيضًا بتطبيق اإلعفاء على تحقيق عقود    12اإليجار التي تبلغ مدتها  
الموجودات م أقل من  إيجار  )أي  القيمة  منخفضة  تعتبر  التي  المكتبية  المعدات  إيجارات  القيمة على  ريال قطري    20,000نخفضة 

أمريكي  5000) القيمة  (دوالر  منخفضة  الموجودات  إيجار  وعقود  األجل  اإليجار قصيرة  اإليجار على عقود  مدفوعات  إدراج  يتم   .)
 .جار كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلي
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 )تتمة(  د اإليجارو عق
 

 المجموعة كمؤجر 
الخاصة بملكية األصل كعقود تأجير تشغيلي. يتم   المخاطر والمنافع  المجموعة جميع  التي ال تنقل فيها  اإليجار  يتم تصنيف عقود 

إيرادات اإليجار الناشئة على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار ويتم تضمينها في اإليرادات في بيان الربح أو الخسارة    احتساب
عتها التشغيلية. تضاف التكاليف المباشرة األولية المتكبدة في تفاوض وترتيب عقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية  بسبب طبيالموحد  

لألصل المؤجر ويتم تحقيقها على مدى فترة اإليجار على نفس األساس كإيرادات اإليجار. يتم تحقيق اإليجارات الطارئة كإيرادات في  
 تسابها. الفترة التي يتم فيها اك

 
 

 القيم العادلة 
المالي،  لألصل المتداولة في األسواق العاملة بناء على أسعار الشراء الحالية. إذا لم يوجد سوق عاملة   ستثماراتتحدد القيمة العادلة لال

المعامالت التي تمت مؤخرًا بأسعار السوق،    استخدام تقنيات التقييم. تشمل هذه التقنيات  استخدام تقوم المجموعة بتحديد قيمة عادلة لها ب
   وتحليل التدفقات النقدية المخصومة وتقنيات التقييم األخرى المستخدمة عمومًا من قبل المتعاملين بالسوق.

 

العادلة   العقار الذي يتم  من قبل خبراء تقييم عقاري م  ةالعقاري  ستثمارات لاليتم تحديد القيمة  لديهم خبرة حديثة في موقع وفئة  ستقلين 
ها تبادل عقار في تاريخ التقييم بين مشتري مستعد  اللتقييمه. تستند القيم العادلة إلى القيم السوقية، وهي القيمة التقديرية التي يمكن من خ

 . بمعرفة تامةتصرف  وبائع راغب في معاملة تجارية بحتة بعد التسويق المناسب حيث يكون كل طرف قد
 

وبدء عقد    للعقار   يثبت بنهاية شغل المالك  ستخدام الاالعقارية فقط عندما يكون هناك تغير في    ستثمارات االمن    ت إلى أوالتتم التحوي
عقارية إلى عقار يشغله المالك، فإن التكلفة    استثماراتالتطوير. بالنسبة للتحويل من    إكمال البناء أو  إيجار تشغيلي لطرف آخر أو

، تقوم  . إذا أصبح العقار الذي يشغله المالك عقارا استثمارياً ستخدامهي القيمة العادلة في تاريخ التغير في اال الالحقةالمعتبرة للمحاسبة 
 . ستخدام يخ التغير في االهذا العقار وفقا للسياسة المبينة تحت بند العقارات والمعدات حتى تار   احتسابالمجموعة ب

 

 ألدوات المالية امقاصة 
يتم إجراء مقاصة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد فقط إذا كان هناك حق  

التسوية على أساس   في  الرغبة  توفرت  وإذا  المحققة  المبالغ  لتسوية  المفعول  أو قانوني ساري  وتسدد    الصافي،  الموجودات  تحقق  أن 
 .  المطلوبات في نفس الوقت

 

 غير الملموسة الموجودات
 ترخيص مدرسة قيادة السيارات  

المالي الموحد.   موجودات غير ملموسة في بيان المركز كالسواقة المتكبدة في الحصول على ترخيص لتشغيل مدرسة  ةفليتم تسجيل التك
 . إنتاجي غير محددالترخيص له عمر و 
  

على    سنويًا لتحديد االنخفاض إما فرديًا أو  فحصهايتم  ولكن  الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة  ال تطفأ  
الموجودات    مستوى وحدة اإليرادات النقدية. تتم مراجعة سنوية للموجودات غير الملموسة غير محددة العمر اإلنتاجي وذلك إلقرار استمرارية

لم   إنتاجي محدد. وإذا  اإلنتاجي من عمر غير محدد إلى محدد للفترات    تتحققبدون عمر  التغيير في العمر  االستمرارية يتم تطبيق 
 المستقبلية. 
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 تتمة -  الملموسةغير  الموجودات
 تتمة   -ترخيص مدرسة قيادة السيارات 

والقيمة الدفترية    ستبعاد ملموسة بالفرق بين صافي عائدات االالموجودات غير  الالخسائر الناتجة من إلغاء تحقيق    األرباح أو يتم قياس  
 . األصلالموحد عند إلغاء تحقيق    الربح أو الخسارةويتم إدراجها في بيان    لألصل

 

 البرمجيات
  إدراج   يتم   كما  .الموحد   المالي  المركز   بيان  في  ملموسةال  غير   والموجودات  تطوير البرمجيات   أو  القتناء  المتكبدة   التكاليف  تسجيل  يتم

تتدفق   أن  المحتمل  من يكون  عندما فقط االقتضاء،  حسب منفصل تدرج كأصل أو  الدفترية القيمة التي يتم تكبدها الحقًا ضمن  التكاليف
 . منها موثوق  تكلفة األصل بصورة قياس من البرمجيات للمجموعة فإنه يمكن مستقبلية اقتصادية منافع

 

يجب أن يبدأ اإلطفاء عندما يكون برنامج الكمبيوتر جاهزا لالستخدام المقصود منه ومحل استخدام.  بند من مشروع برمجي،  لكل وحدة أو  
لها  اإلنتاجي  العمر   مدى   على   الثابت   القسط   طريقة  استخدام ب  البرمجيات   إطفاء   يتم العمر اإلنتاجي بعد األخذ في    . المقدر  يتم تقدير 

 األخرى.    االقتصادية وامل والتقدم التكنولوجي والع التقادم االعتبار آثار 
 

 على الفور.   الدفترية  قيمتها خفض  البرمجيات لن يوفر منافع اقتصادية للمجموعة، يتم  استخدامعندما يكون متوقعا أن  
 

 والمعدات  العقارات  
االستهالك  العقاراتتظهر   منها  مطروحًا  التاريخية  بالتكلفة  للحصول على  ال  تتضمن  . والمعدات  المتكبدة  النفقات  . وتدرج  البنودتكلفة 

، فقط عندما يكون من المحتمل ان تتدفق  ما هو مالئمتدرج كأصل منفصل، حسب  التكاليف التي يتم تكبدها الحقًا ضمن القيمة الدفترية أو
 وأنه يمكن قياس تكلفة األصل بصورة موثوقة. لمجموعة من هذا األصل لمنافع اقتصادية مستقبلية 

 

عمار اإلنتاجية  يحتسب االستهالك بواسطة طريقة القسط الثابت لشطب تكلفة العقارات والمعدات إلى قيمتها التخريدية المقدرة على مدى األ
 التالي: كلها   المتوقعة

السنوات  عدد   

 25 - 10 مباني
 5 - 4 مكتبيةمعدات 

 5 أثاث وتجهيزات 
 6 - 5   وسيارات شاحنات  معدات ثقيلة و 

 

ألراضي. عندما تكون القيمة الدفترية ألحد الموجودات أكبر من القيمة التقديرية الممكن استردادها يتم خفضها فورا  ل حتسب استهالك يال 
 إلى القيمة الممكن استردادها.  

 

يتم تحديدها عن طريق مقارنة العائدات بالقيمة الدفترية، ويتم إدراجها ضمن الربح أو    ستبعاد األرباح والخسائر الناتجة عن عمليات االو 
 الموحد عند تكبدها.   لخسارةالربح أو ا مصروفات أعمال اإلصالح والصيانة على بيان   يتم تحميل الخسارة. 

 

أعمال التجديدات والبناء ويتم تسجيلها بالتكلفة مطروحا   في قيمتها. تشمل هذه    خسائر االنخفاض منها أي    تمثل األعمال قيد التنفيذ 
ها إلى البند المالئم ضمن العقارات  رصيد   هذه األعمال يتم تحويل  اكتمال التكاليف المصاريف المهنية وتكاليف األعمال تحت التنفيذ. عند  

 والمعدات. 
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 قة مستح ومصروفات ذمم دائنة
 الخدمات المستلمة، سواء تم استالم فاتورة المورد أم لم تستلم.   تدرج التزامات للمبالغ المطلوب دفعها مستقباًل مقابل البضاعة أو

 
 مطلوبات العقود

ذا  إن التزام العقد هو االلتزام بتحويل البضائع أو الخدمات إلى عميل مقابل مبلغ مدفوع )أو مستحق الدفع( تتلقاه المجموعة من العميل. إ 
  لولقام العميل بدفع المبلغ قبل قيام المجموعة بتحويل البضائع أو الخدمات إلى العميل، يتم تحقيق التزام العقد عند دفع المبلغ أو عند ح

 أجل الدفع )أيهما أقرب(. تدرج مطلوبات العقود كإيرادات عند قيام المجموعة بتنفيذ العقد.  
  

 المخصصات 
مالي على المجموعة نتيجة حدث سابق وعندما يكون محتماًل أن تتدفق منافع اقتصادية من    التزام يتم تكوين مخصصات عند وجود  

 المجموعة ويمكن تقديرها بصورة معقولة. 
  

 لموظفين ل مكافأة نهاية الخدمة
الحد األدنى من  تّكون المجموعة مخصصات لنهاية الخدمة للموظفين األجانب بناء على آخر راتب للموظف ومدة خدمته، بعد إكمال  

مدة الخدمة. تدرج التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة خدمة كل موظف وفقًا لسياسة التوظيف بالمجموعة وأحكام قانون  
المطلوبات المعترف بها في بيان    . تدرج تكاليف هذه المكافآت على مدى فترة عمل الموظف. 2004( لسنة  14القطري رقم )  العمل

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين. مالي الموحد فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة تتمثل في المركز ال
 

 المحددة  المنافع برامج
مساهمتها في صندوق تقاعد الموظفين القطريين الذي تقوم بإدارته الدولة، وفقًا لقانون التقاعد. تدرج    احتسابب تقوم المجموعة أيضًا  

ليس لدى المجموعة    الموحد.  الربح أو الخسارةفي بيان    واإلدارية  تكلفة العمالة تحت المصروفات العموميةمساهمة المجموعة ضمن  
 التزامات سداد إضافية حال سداد المساهمات. يتم تسجيل المساهمات عند استحقاقها. 

 
 رأس المال 

بالتكاليف اإلضافية التي تعزي مباشرة إلى إصدار اسهم عادية كخصم    عترافحقوق ملكية. ويتم اال  باعتبارها يتم تصنيف األسهم العادية  
 من حقوق المساهمين. 

 

 تكاليف االقتراض
، تتم  أو للبيع  ستخدام تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج موجودات تأخذ بالضرورة فترة طويلة لتصبح جاهزة لال

المعينة. تكاليف االقتراض األخرى تدرج كمصاريف في السنة التي تكبدت فيها. تتكون تكاليف    رسملتها كجزء من تكاليف الموجودات 
 االقتراض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق بالحصول على قروض. 
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 السهم   على  العائد
العائد على السهم األساسي بقسمة    احتساب تعرض المجموعة بيانات العائد على السهم األساسي والمخفف عن أسهمها العادية ويتم  

 األرباح أو الخسائر العائدة إلى المساهمين العاديين للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستحقة خالل السنة.  
 

جح لعدد األسهم العادية  الخسائر العائدة إلى المساهمين العاديين والمتوسط المر  بتعديل األرباح أو المخفف ويتم تحديد العائد على السهم 
ن  المستحقة مقابل تأثيرات األسهم العادية المحتملة المخفضة والتي تشكل أوراق نقد قابلة للتحويل وخيارات األسهم الممنوحة للموظفين، إ

 وجدت. 
 

 

 تحقيق اإليرادات 
 البناء  عقود 

على أساس مرحلة اإلنجاز    هاسبدرجة معقولة من التيقن ويمكن قياسها بصورة موثوقة، يتم إدراج    العقود الفرديةعندما يمكن تقدير نتيجة  
المتكبدة لألعمال التي أنجزت حتى   العقود نسبة تكاليف    استخدام بناء على نسبة الربح المتوقع عند اإلكمال. يتم قياس مرحلة اإلنجاز ب

نسبة قيمة العمل المنجز إلى إجمالي قيمة العمل وفقًا للعقد. يحتسب مخصص كامل    التقديرية أو   العقودإلى إجمالي تكاليف    تاريخه
  العقدفورًا بمجرد توقع هذه الخسائر. يتم إدراج هامش فيما يتعلق بالتغييرات في أعمال    عقد لجميع الخسائر المعروفة المتوقعة على أي  

 والمطالبات فقط إذا كان من المرجح أن تنتج عنها إيرادات. 
 

قررت المجموعة أنه بالنسبة للعقود الهندسية وعقود المشتريات والتركيب والتشغيل، يتحكم العميل في جميع األعمال قيد التنفيذ خالل  
فترة تنفيذ العقود، ويرجع ذلك إلى أن هذه العقود تنص على يكون المنتج النهائي مطابقًا للمواصفات الموضوعة من قبل العميل، وفي  

 باإلضافة إلى هامش معقول.   تاريخهالعقد من قبل العميل يحق حينئذ للمجموعة المطالبة برد التكاليف المتكبدة حتى  حال تم إنهاء 
 

باإليرادات على مدار الوقت بناًء على طريقة نسبة اإلنجاز. تدرج التكاليف ذات الصلة عند تكبدها، وتدرج السلف المستلمة    عتراف يتم اال
 في اإليرادات المؤجلة.  

 
 إيرادات اإلجارة

التمويل   الموحد    الربح أو الخسارةفي بيان    الشريعة االسالمية  ألحكامالتي تتم وفقا    االستثمار و   اإلسالمي تدرج اإليرادات من أنشطة 
   طريقة مشابهة لطريقة معدل العائد الفعلي.  استخدام ب

 

 والنقل   األجرةإيرادات سيارات  
من أداء خدمات سيارات األجرة العامة في قطر بموجب اتفاق امتياز مع كروة )مواصالت(.  اإليرادات الناتجة    سيارات األجرةتمثل إيرادات  

بشكل متكرر ويتم تقديمها خالل    سيارات األجرةتدرج اإليرادات على مدار الوقت عند تقديم الخدمات. وبشكل عام، يتم تقديم خدمات  
والنقل التزام وحيد باألداء. يتم تحصيل واصدار الفواتير لرسوم    جرة سيارات األفترة تقرير واحدة. باإلضافة إلى ذلك، تتضمن خدمات  

 والنقل في نفس الوقت.   سيارات األجرة
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 تحقيق اإليرادات )تتمة(
  إيرادات خدمات تعليم القيادة 

يتم تحقيق اإليرادات على مدار الوقت عند تقديم الخدمة. يتم تقييم مرحلة اإلنجاز لتحديد مبلغ اإليرادات الذي سيتم تسجيله على أساس  
التي يحضرها العمالء. في حال تم تقديم الخدمات بموجب عقد منفرد في فترات مختلفة من فترات إعداد  السيارات  عدد دروس قيادة  

ينئذ تسجيل المقابل بناًء على أسعار البيع النسبية المنفصلة. يحدد سعر البيع المنفصل بناًء على قائمة األسعار التي  التقارير، يتم ح
 تقوم المجموعة ببيع خدماتها على أساسها في المعامالت المنفصلة.  

 

 يتم تقديم خدمات تعليم القيادة بشكل عام بعد تحصيل المستحقات مقدًما بشكل كامل.  
 

 الودائع من يرادات اإل 
 معدل الربح الفعلي. طريقة  استخدام الودائع على أساس زمني نسبي باإليرادات من   احتساب يتم 

 

 إيرادات توزيعات األرباح   
 األرباح.  توزيعات   ستالم ااإليرادات من توزيعات األرباح عند إعالن الحق في   احتساب يتم 

 
 األرصدة لدى المؤسسات المالية والنقد    3

 2021 2020 
 ريـال قطري  ريـال قطري  
   

 71,776 144,652 نقد في الصندوق 
 39,042,808 18,013,401 حسابات جارية لدى بنوك اسالمية 

 - 3,606,916 حسابات جارية لدى بنك تقليدي 
 285,000,000 270,000,000 ودائع ألجل لدى بنوك اسالمية 

 13,940,096 7,384,549 ودائع لدى مؤسسات مالية 
 299,149,518 338,054,680 
   

 (149,177) (201,727) مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
 337,905,503 298,947,790 األرصدة لدى المؤسسات المالية والنقد

 
ريال قطري من     150,000ريال قطري ومبلغ     19,229,782تحمل الودائع البنكية ربًحا بأسعار السوق التجارية. رهنت المجموعة مبلغ  

 .  على التوالي الوديعة ألجل، للوفاء بمتطلبات ضمانات التمويل اإلسالمي وخطابات الضمان
  



 )ش.م.ع.ق.( جارة القابضة شركة اإل 
   الموحدة لبيانات الماليةحول اإيضاحات 

  2021ديسمبر  31 فيكما 

33 

 تتمة -  األرصدة لدى المؤسسات المالية والنقد  3
 

 كانت الحركة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كالتالي:  
 

 2021 2020 

 ريـال قطري  ريـال قطري  
   

 163,971 149,177 يناير   1في 
 (14,794) 52,551 (  23مخصص خالل السنة )إيضاح ( رد إضافة )

 149,177 201,727 ديسمبر   31الرصيد في 
 

 ، يتضمن النقد وما في حكمه ما يلي:  الموحد  النقديةلغرض إعداد بيان التدفقات  
  2021 2020 

 ريـال قطري  ريـال قطري  
   

 338,054,680 299,149,518 أرصدة لدى مؤسسات مالية ونقد قبل الخسائر االئتمانية المتوقعة   
 ( 50,000,000) (50,000,000) ثالثة أشهر بعد أكثر من  بصورة أصلية ودائع ألجل تستحق

 288,054,680 249,149,518 ما في حكمه النقد و 
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 من العمالء  ومستحقاتأقساط   4
  2021 2020 

 ريـال قطري  ريـال قطري   
    

 69,134,833 61,424,658  إجمالي األقساط المستحقة من اإليجارات  
 2021 2020    

    63,354,755 58,904,413 المرابحة 
    5,780,078 2,520,245 االجارة 

 (2,225,538) (1,350,943)  األرباح المؤجلة لألقساط المستقبلية ناقصًا: 
 2021 2020    

    (1,606,515) (1,199,932) المرابحة 
    (619,023) (151,011) االجارة 

 66,909,295 60,073,714  األقساط المستحقة من اإليجارات
    

 2,021,096 449,842  ذمم تجارية مدينة أخرى  
    

 68,930,391 60,523,557  من العمالء   والمستحقاتإجمالي األقساط 
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة ألقساط مستحقة من التأجير وذمم  

 تجارية مدينة أخرى 
 

(48,979,459) (50,243,741) 
 18,686,650 11,544,098  من العمالء  والمستحقات األقساط 

 
صافي من األرباح  بالمن العمالء ) والمستحقاتاستحقاقات األقساط قائمة 

 المؤجلة( 

 
  

 14,267,433 10,291,000  أقل من سنة
 4,326,757 1,253,098  سنوات  5أكثر من سنة وأقل من 

 92,460 -  سنوات  5أكثر من 
  11,544,098 18,686,650 
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 تتمة -  من العمالء ومستحقاتأقساط   4
 2020 2021 الحركة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  
 ريـال قطري  ريـال قطري  
   

 56,081,032 50,243,741 يناير  1الرصيد في 
 2,103,464 813,579 ( 23و 8 المخصص خالل السنة )إيضاح

 (1,924,147) - من العمالء  المستحقاتشطب من  
 (6,016,608) (2,077,861) (23و  8استردادات خالل السنة عن األقساط المستحقة من العمالء )إيضاح 

 50,243,741 48,979,459 ديسمبر 31الرصيد في 
 
 استثمارات في أوراق مالية    5

 2021 2020 
 ريـال قطري  ريـال قطري  
   

 213,143,492 191,345,526 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات مالية مقاسة 
 13,188,855 22,400,103 موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

 226,332,347 213,745,629 ديسمبر 31الرصيد في 
 

وفًقا للمعيار الدولي    1استثمارات في أسهم مدرجة تم تقييمها باستخدام تقنيات القياس بالمستوى  األوراق المالية هي  االستثمارات في  جميع  
  .  7للتقارير المالية 

 
 مخزون    6

 2021 2020 
 ريـال قطري  ريـال قطري  
   

 4,882,569 4,242,779 قطع الغيار والمستهلكات 
 (4,332,226) (3,842,138) الحركة   ءبطي المخزون مخصص  

 400,641 550,343 
 

 2020 2021 الحركة  ءبطي  المخزون الحركة في مخصص 
 ريـال قطري  ريـال قطري  
   

 6,756,066 4,332,226 يناير  1الرصيد في 
 2,930,823 - ( 8خالل السنة )إيضاح  ةإضاف

 (5,354,663) (490,088) استرداد خالل السنة
 4,332,226 3,842,138 ديسمبر   31الرصيد في 
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 مدينة أخرى  وذمممدفوعات مقدمة   7
 2021 2020 
 ريـال قطري  ريـال قطري  
   

 3,502,614 1,869,792 مبالغ مدفوعة مقدمًا للموردين 
 1,497,639 1,465,125 أخرى    مدينة مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم

 1,008,318 209,915 بنكيةأرباح مستحقة على ودائع 
 200,580 216,680 ودائع ضمان  

 3,761,512 6,209,151 
 (270,000) (270,000) مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة األخرى 

 3,491,512 5,939,151 
  

 متوقفةوعمليات  موجودات محتفظ بها للبيع  8
 

 قسم خدمات سيارات األجرة  
، التزمت المجموعة بخطة لبيع جميع سياراتها األجرة والليموزين وأطلقت عملية البيع بالمزاد العلني محليًا ألطراف  2020في ديسمبر  

ثالثة. وعليه، تم تصنيف السيارات المدرجة بقطاع خدمات األجرة والليموزين كموجودات محتفظ بها للبيع، وتم تخفيضها إلى قيمتها  
 لى أساس القيمة العادلة المقدرة لتلك السيارات بالسوق في الوقت الحالي.  العادلة ناقًصا تكاليف البيع ع 

 

ريال   786,387ربح قبل الضريبة قدره تحقيق مما أدى إلى  2021ديسمبر   31في صورة كاملة بيع السيارات بعملية تم االنتهاء من 
 المحتفظ بها للبيع:  الموجودات في  حركة الفيما يلي  .قطري 

 2021 2020 
 ريال قطري  ريال قطري  
   

 - 9,700,000 الرصيد االفتتاحي  
 - (8,200,000) البيع خالل العام  

 21,990,278 - والمعدات  العقاراتمن  المحولة للسيارات صافي القيمة الدفترية 
 1,740,000 - من المخزون  المحولة للسيارات صافي القيمة الدفترية 

 (14,030,278) (277,000) انخفاض القيمة من إعادة القياس للقيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع خسائر 
 9,700,000 1,223,000 موجودات محتفظ بها للبيع  
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 تتمة -وعمليات متوقفة  موجودات محتفظ بها للبيع  8
 ح.  تم اتخاذ هذا القرار تماشيًا مع استراتيجية المجموعة إلعادة هيكلة القطاعات التشغيلية للمجموعة والتركيز على القطاعات المدرة للرب

 
ونتيجة لذلك، تم حذف اإليرادات والمصروفات واألرباح والخسائر المتعلقة بإيقاف هذه العملية من نتائج العمليات المستمرة وتم عرضها  

 وتم تعديل معلومات المقارنة لتتماشى مع هذا العرض.   الموحد   ند منفصل في بداية بيان الربح أو الخسارةكب
 

 فيما يلي ملخص للمعلومات المالية لقطاع خدمات سيارات األجرة والليموزين:  
 

 
 (  1)إيضاح 

 . ي ريال قطر   5,520,000في السنة السابقة بمبلغ    استرداد المصاريف المستحقة  تتضمن اإليرادات األخرى فيما يتعلق بامتياز سيارات األجرة،  
 

  

 2021 2020 
 ريـال قطري  ريـال قطري  
   

 18,391,416    دخل
 2,915,557 6,434,339 ( 1)إيرادات أخرى 

 21,306,973 6,434,339 واإليرادات األخرى   الدخلاجمالي 
   

 (29,857,672) - (  2مباشرة )إيضاح  تكاليف
 (10,781,115) (1,390,592) ( 3مصاريف عمومية وإدارية )إيضاح 

 (14,030,278) (277,000) ناقصًا تكاليف البيعخسارة انخفاض القيمة من إعادة القياس للقيمة العادلة 
 (54,669,065) (1,667,592)   المصاريفاجمالي 

   

 (33,362,092) 4,766,747   التشغيلية اإليرادات )الخسائر( صافي 
   

 374,549 92,198 إيرادات التمويل  

 (32,987,543) 4,858,945 من العمليات المتوقفة ئر( خساإيرادات )
 (0.067) 0.010 المتوقفةاألساسية والمخففة للسهم من العمليات  )الخسائر(  اإليرادات
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 تتمة -وعمليات متوقفة  موجودات محتفظ بها للبيع  8
 ( 2)إيضاح 

 ملخص التكاليف المباشرة:   فيما يلي

 
 (  3ح )إيضا 

 ملخص المصاريف العمومية واإلدارية:   فيما يلي
 2021 2020 

 ريال قطري  ريال قطري  
   

 200,273 442,402 مصاريف إصالحات وصيانة
 191,808 178,232 مصاريف خدمات أمنية  

 24,537 111,755 أتعاب مهنية وقانونية  
 - 87,162 خسارة من بيع / تكهين عقارات ومعدات 

 4,709 66,536 تأمين
 115,456 45,277 مصاريف وعموالت بنكية 

 2,195,312 37,052 تكاليف موظفين
 7,800 30,076 مصاريف دعاية وإعالن 

 34,030 14,695 وإدراج ترخيص 
 92,067 12,391   مستهلكات، ومصاريف مصاريف هواتفمصاريف عامة لالجتماعات، 

 69,049 32 مصاريف سفر 
 730,030 - ( 9استهالك وإطفاء )إيضاح 

 131,845 - برمجيات وتراخيص 
 5,520,000 - تعلق بتسييل ضمانات المجموعة   ت غرامة

 1,459,411 - ( 7و 4و 3)إيضاحات الخسائر االئتمانية المتوقعة   مخصص
 4,788 364,982 مصاريف متنوعة  

 1,390,592 10,781,115 
 

  

 2021 2020 
 ريـال قطري  ريـال قطري  
   

 19,625,816 - سيارات األجرةتكلفة عمليات 
 6,889,192 - (   9استهالك وإطفاء )إيضاح 

 2,930,823 - الحركة    ءبطي للمخزون مخصص  
 411,841 - خسارة من بيع / تكهين عقارات ومعدات 

 - 29,857,672 
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 تتمة -وعمليات متوقفة  موجودات محتفظ بها للبيع  8
 صافي التدفقات النقدية لقطاع سيارات األجرة والليموزين:   فيما يلي

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 2021 2020 

 ريـال قطري  ريـال قطري  
   

 (5,174,802) (4,222,126) التشغيلي  
 1,192,057 9,141,196 االستثماري  

 (3,982,745) 4,919,070 الواردة )الصادرة(  صافي التدفقات النقدية
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 العقارات والمعدات   9
 اإلجمالي  أعمال قيد التنفيذ سيارات أثاث وتجهيزات  معدات مكتبية مباني أراضي 
 ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  

        التكلفة: 
 226,463,797 192,001 63,610,525 9,558,590 9,686,564 113,425,117 29,991,000 2020يناير  1في 

 343,950 - 242,800 - 101,150 - - إضافات 
 (2,284,109) - (2,284,109) - - - - استبعادات 

 (53,350,648) - (53,350,648) - - - - تحويل إلى موجودات محتفظ بها للبيع  
 171,172,990 192,001 8,218,568 9,558,590 9,787,714 113,425,117 29,991,000 2020ديسمبر  31في 

 1,722,837 31,500 1,643,000 - 48,337 - - إضافات 
 (143,600) - - - (143,600) - - استبعادات 

 (9,213,524) - (1,727,440) (2,759,003) (2,632,262) (2,094,819) - شطب
 (29,383,606) - - - - (29,383,606) - ( 11)إيضاح  استثمارات عقاريةتحويل إلى 

 134,155,097 223,501 8,134,128 6,799,587 7,060,189 81,946,692 29,991,000 2021ديسمبر  31في 
        االستهالك المتراكم: 

 73,060,272 - 28,791,997 8,901,994 7,052,404 28,313,877 - 2020يناير  1في 
 15,704,845 - 8,113,332 237,583 864,760 6,489,170 - للسنة   المحمل

 (1,230,418) - (1,230,418) - - - - متعلق باالستبعادات ال
 (31,360,370) - (31,360,370) - - - - متعلق بموجودات محتفظ بها للبيع ال

 56,174,329 - 4,314,541 9,139,577 7,917,164 34,803,047 - 2020ديسمبر  31في 
 6,825,885 - 1,468,664 148,352 769,231 4,439,638 - للسنة   المحمل

 (89,457) -  - (89,457) - - االستبعادات  
 (8,560,734) - (1,663,878) (2,756,415) (2,611,251) (1,529,190) - شطب

 (3,891,784) - - - - (3,891,784) - ( 11المحول إلى استثمارات عقارية )إيضاح 
 50,458,239 - 4,119,327 6,531,514 5,985,687 33,821,711 - 2021ديسمبر  31في 
 83,696,858 223,501 4,014,801 268,073 1,074,502 48,124,981 29,991,000 2021ديسمبر  31
 114,998,661 192,001 3,904,027 419,013 1,870,550 78,622,070 29,991,000 2020ديسمبر  31
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 )تتمة( العقارات والمعدات   9
 الموحد كما يلي: الربح أو الخسارة تم توزيع االستهالك للسنة في بيان 

 2021 2020 
 ريـال قطري  ريـال قطري  
   

 3,815,180 2,116,425 ( 23العمومية واإلدارية )إيضاح  بالمصاريف االستهالك المتعلق 
العمليات المتوقفة    -العمومية واإلدارية  بالمصاريف االستهالك المتعلق 

 ( 8)إيضاح 
- 730,030  

 4,270,443 4,709,460 ( 23)إيضاح  -تكاليف مباشرة تشكل جزءًا من مصاريف التشغيل 
العمليات المتوقفة    -تكاليف مباشرة تشكل جزءًا من مصاريف التشغيل 

 ( 8)إيضاح 
- 6,889,192 

 6,825,885 15,704,845 
 

 عقود اإليجار     10
 )أ( المجموعة كمستأجر 

 عاما.   25لدى المجموعة عقود إيجار لألراضي المستخدمة في عملياتها. تكون مدة إيجار األراضي في العموم نحو 
 

  خالل السنة:  ات فيها حق االستخدام ومطلوبات اإليجار للمجموعة والحرك لموجودات فيما يلي القيم الدفترية 
 

 موجودات حق االستخدام  
 2021 2020 

 ريال قطري  ريال قطري  
   

 655,695 599,089 يناير  1في 
 (56,606) (56,607) ( 23اإلطفاء )إيضاح 

 542,482 599,089 
 
 مطلوبات التأجير   

 2021 2020 
 ريال قطري  ريال قطري  
   

 827,799 771,036 يناير  1في 
 43,237 40,116 للسنةتكاليف التمويل  

 (100,000) (100,000)   السنةالمدفوع خالل  
 711,152 771,036 
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 )تتمة(عقود اإليجار     10
 

 )ب( المجموعة كمؤجر 
 سنوات.   4- 2عقود اإليجار هذه بين لأبرمت المجموعة عقود إيجار تشغيلية الستثماراتها العقارية. وتتراوح المدة المتبقية 

ديسمبر    31إن الحد األدنى المستقبلي لمدفوعات اإليجار المستحقة بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء كما في  
    كالتالي: 

       2021 2020 

 ريال قطري  ريال قطري  
   

 3,521,050 8,304,050 اقل من سنة واحدة 
 217,000 5,834,500 سنوات  أربع أكثر من سنة وأقل من  

 14,138,550 3,738,050 
 

 استثمارات عقارية   11
 )أ( تسوية القيمة الدفترية   

دولة قطر. يتم تأجير   مستأجرة منعلى أراضي  ومساكن عمال مبنية  تتكون االستثمارات العقارية للمجموعة من مخازن مشيدة  
 . هذه العقارات االستثمارية إلى أطراف ثالثة

 2021 2020 
 ريـال قطري  ريـال قطري  
   

 103,291,058 99,047,641 يناير  1 في
 - 25,594,610 ( 8ومعدات )إيضاح   عقاراتالمحول من   للعقار القيمة العادلة 

 (4,243,417) (8,050,607) خسارة تقييم
 99,047,641 116,591,644 ديسمبر 31الرصيد في 

 
التغيير في االستخدام.    وذلك نتيجةية  ات عقار ومعدات إلى استثمار   عقاراتخالل السنة ، قامت المجموعة بتحويل سكن العمال من  

ريال قطري والذي تم   102,788القيمة العادلة في تاريخ التحويل بمبلغ   تسويةوالمعدات  العقاراتتتضمن المبالغ المحولة من و 
 االعتراف به في الدخل الشامل اآلخر.

 

 )ب( قياس القيمة العادلة  
 باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة.    2021ديسمبر    31تم التوصل إلى القيمة العادلة لالستثمارات العقارية للمجموعة في  

 
 على أساس مدخالت تقنية التقييم المستخدمة.    3تم تصنيف قياس القيمة العادلة لجميع االستثمارات العقارية بالمستوى 

 
 

 
 

 تتمة -   استثمارات عقارية   11
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 ية: ات العقار تقييم االستثمار في وصف تقنيات التقييم والمدخالت الرئيسية المستخدمة 

 
  المدى )المتوسط المرجح(  غير ملحوظة مدخالت هامة   تقنية التقييم 

   
2021 2020 

 %2.94 %3.29 معدل نمو اإليجارات  طريقة التدفقات النقدية المخصومة  مخازن  
 %5 %5 طويل األجل معدل الشغور   
 %7.67 %8.74 معدل الخصم   

     
 - %- اإليجارات معدل نمو  طريقة التدفقات النقدية المخصومة  سكن العمال 

 - %5 طويل األجل معدل الشغور   
 - %8.74 معدل الخصم   
     

 
وفقا لطريقة التدفقات النقدية المخصومة، يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام االفتراضات المتعلقة بمنافع ومطلوبات الملكية على  

عمر االنتاجي لألصل بما في ذلك قيمة االستبعاد أو القيمة النهائية. تتضمن هذه الطريقة توقع سلسلة من التدفقات النقدية  المدى  
ة. بالنسبة لسلسلة التدفقات النقدية المتوقعة، يتم تطبيق معدل خصم مناسب محدد في السوق لتحديد القيمة الحالية  العقاري للملكية 

 .للدخل المرتبط باألصل. وعادة ما يتم تحديد عائد االستبعاد بشكل منفصل ويختلف عن معدل الخصم 
 

يتم تحديد مدة التدفقات النقدية والتوقيت المحدد للتدفقات الواردة والصادرة من خالل أحداث مثل مراجعات اإليجار وتجديد عقود  
سلوك السوق الذي    استنادا إلىالمدة المناسبة    يتم تحديداإليجار وإعادة التأجير ذات الصلة أو إعادة التطوير أو التجديد. عادة ما  

، والمصروفات  معدل الشغور ة العقارات. عادًة ما يتم تقدير التدفق النقدي الدوري على أنه إجمالي الدخل مطروًحا منه  لفئ  مميزاً يعد  
التشغيل   مصاريف  وغيرها من  العمولة  الصيانة، وتكاليف  وتكلفة  التأجير،  وحوافز  التحصيل،  وخسائر  القابلة لالسترداد،  غير 

 التشغيلي الدوري، إلى جانب تقدير القيمة النهائية المتوقعة في نهاية فترة التوقع.  واإلدارة. يتم خصم سلسلة صافي الدخل 
 

الزيادة الهامة )النقص الهام( في قيمة اإليجار التقديرية ونمو اإليجار سنوًيا بصورة منفصلة سوف تؤدي إلى قيمة عادلة أعلى  إن  
( بصورة منفصلة  االستبعادالزيادة الهامة )النقص الهام( في معدل الشغور طويل األجل ومعدل الخصم )وعائد  و )أقل( للعقار.  

االفتراضات الذي تم إجراؤه على قيمة  بشكل جوهري لى )أقل(  سوف تؤدي إلى قيمة عادلة أع إن التغيير في  . بصورة عامة، 
(، وتغيير معاكس في معدل الشغور  االستبعاداإليجار التقديرية يرافقه تغييرًا مماثل في نمو اإليجار سنوًيا ومعدل الخصم )وعائد  

 تالي: الخصم موضح أدناه كال معدلالتغير في افتراض طويل األجل، 
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 تتمة -   استثمارات عقارية   11
  2021 2020 
 الحركة في القيمة العادلة   الحركة في القيمة العادلة    
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري    

 %0.5 %0.5 %0.5 %0.5  معدل الخصم 
 نقص زيادة   نقص زيادة  
      

 12,703,080 (10,253,873) 10,400,101 (8,731,192)  االستثمارات العقارية  
 

 : الموحد الربح أو الخسارة بيان  تم تحقيقها فيوقد  ةالعقاري  باالستثماراتالمبالغ التالية متعلقة 
 2021 2020 
 ريـال قطري  ريـال قطري  
   

 5,016,641 9,932,332 ( 20إيرادات اإليجار )إيضاح 
 900,000 2,828,419 المصاريف التشغيلية المباشرة المدرة إليرادات اإليجار  

 237,696 483,930 إيرادات إيجار   تدر  المصاريف التشغيل المباشرة التي 
  

 موجودات غير ملموسة   12

 
ترخيص مدرسة  

 اإلجمالي  برمجيات السواقة 
 ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  
    

    التكلفة:  
 13,460,185 5,460,185 8,000,000 2021يناير  1في

 - - - إضافات 
 13,460,185 5,460,185 8,000,000 2021ديسمبر   31في   

 13,460,185 5,460,185 8,000,000 2020يناير  1في 
 - - - إضافات 

 13,460,185 5,460,185 8,000,000 2020ديسمبر   31في   
    

    االطفاء:  
 5,012,305 5,012,305 - 2021يناير  1في 

 189,000 189,000 - للسنة   المحمل
 5,201,305 5,201,305 - 2021ديسمبر  31في 
 4,823,305 4,823,305 -   2020يناير  1في 

 189,000 189,000 - للسنة   المحمل
 5,012,305 5,012,305 - 2020ديسمبر  31في 

    
    صافي القيمة الدفترية:  

 8,258,880 258,880 8,000,000 2021ديسمبر  31
 8,447,880 447,880 8,000,000 2020ديسمبر  31
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 تتمة -   موجودات غير ملموسة   12
 
 

 2021 2020 
 ريـال قطري  ريـال قطري  
   

 189,000 189,000 ( 23)إيضاح   إطفاء متعلق بمصاريف عمومية وإدارية
 189,000 189,000 

 
، قامت المجموعة بشراء ترخيص لتشغيل مدرسة لتعليم قيادة السيارات وقد كان تخصيصها لشركة محلية  2013سبتمبر    2في  

 )"حامل الترخيص"(. تم شراء الترخيص كجزء من عملية نقل ملكية الشركة المحلية إلى المجموعة.  
 

  قيادة السياراتحامل الترخيص هو رخصة تشغيل مدرسة لتعليم  لفي تاريخ نقل ملكية الشركة المحلية، كان األصل الوحيد المملوك  
 مليون ريال قطري. إن الرخصة الممنوحة للمجموعة لها عمر إنتاجي غير محدود.   8بقيمة 

 
تم احتساب المبلغ  ، و 2020ديسمبر    31و    2021أجرت المجموعة فحص انخفاض القيمة السنوي لهذا الترخيص في ديسمبر  

بناًء على القيمة عند االستخدام استنادًا إلى    2020ديسمبر    31و    2021ديسمبر    31ألكاديمية السواقة كما في    القابل لالسترداد
. تم  ةالتوقعات والقيمة النهائي  توقعات التدفقات النقدية من الموازنات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة العليا لخمسة أعوام قادمة

تصدر حكومة دولة قطر أي تراخيص    لم .  19-تحديث التدفقات النقدية المتوقعة لتعكس انخفاض الطلب نتيجة لجائحة كوفيد
 موجودة بالفعل في قطر. مما أدى إلى زيادة معدل الطلب على مدارس تعليم القيادة الجديدة خالل الفترة السابقة 

 

لم تعترف اإلدارة بأي انخفاض في قيمة  ، و القابل لالسترداد أعلى من القيمة الدفترية للترخيصوفي ضوء هذا التحليل، فإن المبلغ 
 ترخيص مدرسة تعليم السواقة.  

 
 دائنة أخرى  وذمم ذمم دائنة ومستحقات    13

 
  

 2021 2020 

 ريـال قطري  ريـال قطري  
   

 38,238,352 19,726,444 ذمم دائنة ومدفوعات مقدمة من العمالء 
 7,054,610 7,054,610 توزيعات أرباح غير مطالب بها   

 4,544,509 4,858,917 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )أ( 
 321,398 - االجتماعية )ب(  التأمينات مخصص المساهمة في صندوق 

 13,907,734 5,498,853 مصاريف مستحقة
 37,138,824 64,066,603 
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 تتمة -  دائنة أخرى  وذمم ذمم دائنة ومستحقات    13
 

 إيضاحات: 
 ( مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين:  أ )

 
 المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية:    ب( )

ريـال قطري خالل   321,398، كّونت المجموعة مخصصًا بمبلغ 2010وتفسيره الصادر في  2008لسنة   13بموجب القانون رقم 
  31% من صافي الربح للسنة المنتهية في 2.5لصندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية في قطر. يمثل هذا المبلغ   2020عام 

 صافية.   لم يتم إجراء أي تخصيص نظرا ألن المجموعة تكبدت خسائر خالل السنة، و  .2020ديسمبر 
 

 وكالة  ترتيباتبموجب  إسالمي  تمويل  14
المجموعة على تمويل إسالمي بموجب ترتيبات وكالة لتمويل إنشاء وتطوير مجمع لسيارات ، حصلت 2016خالل عام  

، جمعت المجموعة تسهيالتها القائمة في تسهيل ائتماني  السابقة األجرة ومبنى مدرسة لتعليم السواقة ومخازن. خالل السنة
مضمون بودائع ألجل، ويحمل التمويل   سهيلالت. هذا 2022قسًطا متساوًيا تنتهي في عام  24واحد يستحق السداد على  

 .  29في اإليضاح  القرض. تم اإلفصاح عن الجزء المتداول وغير المتداول من %2.5أرباح بمعدل 
 

 2021 2020 
 ريـال قطري  ريـال قطري  

   
 50,890,341 41,889,836 يناير  1 في

 (9,000,505) (22,660,054) المدفوع
 19,229,782 41,889,836 

 
 مطلوبات عقود    15 

 2021 2020 
  ريـال قطري  ريـال قطري  

   
 11,413,173 3,788,523 ( 1متعلقة بأعمال تطوير عقاري )إيضاح  عقود مطلوبات 
 4,734,418 7,637,060 متعلقة بأكاديمية السواقة  عقود مطلوبات 
 95,852 66,240 من تأجير عقارات   عقود مطلوبات 

 11,491,823 16,243,443 
 

 2021 2020 
 ريـال قطري  ريـال قطري  
   

 4,207,943 4,544,509 يناير  1في 
 848,602 697,946 للسنة المحمل
 (512,036) (383,538) خالل السنة اتالمدفوع

 4,858,917 4,544,509 
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 تتمة  -مطلوبات عقود   15
 

، أبرمت المجموعة اتفاقية مع شركة الديار القطرية لالستثمار العقاري للقيام بأعمال تطوير البنية التحتية  2010خالل عام   ( 1)
بيان الربح أو الخسارة    بهذا المبلغ في  االعترافتم  وي لقطع األراضي في الواجهة البحرية الشمالية والغربية بمنطقة لوسيل.  

 تطوير البنية التحتية.  الموحد وذلك حسب نسبة إنجاز 
 

 رأس المال   16
 2021 2020 
 ريـال قطري  ريـال قطري  

   
   المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 

 494,802,000 494,802,000 سهم عادي بقيمة ريال قطري واحد لكل سهم  494,802,000

 
 االحتياطي القانوني    17

 
وعقد    ، (2021لسنة    8بموجب قانون رقم    ة المعدلبصيغته  )  2015لسنة   11التجارية القطري رقم  وفقًا ألحكام قانون الشركات  

من رأس مال الشركة.     %50قانوني حتى يصل إلى  ال  اإلجباري الحتياطي  إلى امن ربح العام    %10تأسيس الشركة، يجب تحويل  
قطري   321,621,300مبلغ    إدراجتم    وقد عام    المستلم  ريـال  خالل  المصدرة  األسهم  قيمة  عن  رصيد    في   2012كفائض 

إال في الحاالت المنصوص عليها في قانون الشركات. لم تخصص المجموعة    االحتياطي االحتياطي القانوني. ال يجوز توزيع هذا  
 % من رأس مال المجموعة.  50تياطي قد تجاوزت أي مبالغ لالحتياطي القانوني خالل السنة، حيث أن قيمة االح

 
 احتياطي القيمة العادلة     18

لموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  ل يشتمل هذا االحتياطي على تغييرات القيمة العادلة المسجلة 
 األخرى.  

 
 2021 2020 

 ريـال قطري  ريـال قطري  
   

 - (1,823,931) يناير  1في 
صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من  

 (1,823,931) (2,205,889) خالل اإليرادات الشاملة األخرى  
 - (13,250) التحويل من احتياطي القيمة العادلة إلى الخسائر المتراكمة عند االستبعاد 

   

 (1,823,931) (4,043,070) ديسمبر  31في 
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 توزيعات األرباح     19
 

% من  2.5بنسبة  توزيع أرباح نقدية اعتمد المساهمون ، 2021فبراير  16اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ  خالل
المدفوع   المال  المنتهية في    12,370,050بمبلغ  رأس  للسنة  المنتهية في    2020ديسمبر    31ريال قطري  ديسمبر    31)للسنة 

 .  (ريـال قطري  24,740,100% من رأس المال المدفوع بمبلغ 5: توزيع أرباح نقدية بنسبة 2019
 

 الدخل من األنشطة الرئيسية   20
 2021 2020 
 ريال قطري   ريال قطري  
   

 53,643,416 18,502,636 ( 20.1 إيضاح )  العمالء  مع  العقود من  إيرادات
 862,646 828,145 (1 مالحظة( )20.2 إيضاح) التأجير   عمليات من إيرادات
 5,016,641 9,932,332 التشغيلي   اإليجار  عقد من إيرادات

   

 29,263,113 59,522,703 
 

 إيرادات من العقود مع العمالء   20.1
 2021 2020 
 ريال قطري  ريال قطري  
   

من تطوير الممتلكات العقارية   إيرادات  7,624,650 47,228,525 
 6,414,891 10,286,317 إيرادات من عمليات أكاديمية السواقة  

 - 591,669 إيرادات من عمليات الورشة  
   

 18,502,636 53,643,416 
 

 2021 2020 
 ريال قطري  ريال قطري  

   باإليرادات االعتراف توقيت
 53,643,416 17,910,967 الوقت   على مدار  المحولةالمنتجات والخدمات 

 - 591,669 في نقطة زمنية محددة   المحولةالمنتجات 
   

 18,502,636 53,643,416 
 

 . قطر  دولة  داخل من  اإليرادات مصادر  جميع تحصيل يتم
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 تتمة  - الدخل من األنشطة الرئيسية   20
 

 التأجير  عمليات من إيرادات  20.2
 2021 2020 
 ريال قطري  ريال قطري  
   

 715,585 356,724 مرابحة  -
 147,061 471,421 إجارة  -

   
 828,145 862,646 

 
 (  1) مالحظة

والتمويل اإلسالمي  2019خالل عام   التأجير  بإيقاف عمليات  فيه  يطالب  المركزي  مصرف قطر  من  المجموعة خطاًبا  تلقت   ،
  13للمجموعة. وأكد الخطاب على ضرورة امتثال المجموعة الكامل لقانون مصرف قطر المركزي والئحة المؤسسات المالية رقم  

التأجير لدى مصرف   قطاع الصلة وتحديث أنظمتها لغرض تسجيل   . إن إدارة المجموعة بصدد إعداد المستندات ذات2012لسنة 
قطر المركزي، وبالتالي تم إيقاف أعمال التأجير والتمويل اإلسالمي بشكل مؤقت إلى أن يتم االنتهاء من اإلجراءات التنظيمية ذات  

 الصلة لدى مصرف قطر المركزي.  
 

  ديسمبر كالتالي:   31قية )غير المستوفاة كليًا أو جزئًيا( كما في كانت أسعار المعامالت المخصصة اللتزامات األداء المتب
 

 2021 2020 
 ريال قطري  ريال قطري  
   

 16,243,443 11,491,823 خالل سنة واحدة 
 

  الدخل من االستثمارات   21
 2021 2020 
 ريـال قطري  ريـال قطري  

   
أوراق مالية بالقيمة العادلة من   استثمارات في  أرباح القيمة العادلة من)خسائر( 

 خالل الربح أو الخسارة  
(7,016,135) 50,746,188 

 8,889,356 8,395,252 أرباح    اتإيرادات توزيع
 360,124 24,405 إيرادات أخرى من موجودات مالية  

 1,403,522 59,995,668 
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 مصاريف تشغيلية    22
 2021 2020 
 ريـال قطري  ريـال قطري  

   
 42,324,570 6,281,965 التطوير العقاري  تكلفة

 4,270,443 4,709,460 ( 9استهالك )إيضاح 
 2,438,936 4,587,303 تكلفة عمليات أكاديمية السواقة  

 مصاريف عقارات ناشئة من استثمارات عقارية ينتج عنها إيرادات إيجار  
 

2,828,419 
 

1,641,294 
 - 1,335,256 تكلفة عمليات الورشة

 مصاريف عقارات ناشئة من استثمارات عقارية ال ينتج عنها إيرادات إيجار 
 

483,930 
 

237,696 
 20,226,333 50,912,939 

 
 مصاريف عمومية وإدارية   23

 2021 2020 
 ريـال قطري  ريـال قطري  

   
 14,970,675 14,633,041 تكاليف الموظفين

 4,060,786 2,362,032 ( 12، 10، 9 االستهالك واإلطفاء )إيضاحات 
 2,087,774 2,661,046 أتعاب مهنية وقانونية  

 1,279,604 1,440,537 برمجيات وتراخيص 
 1,275,769 1,615,616 إصالحات وصيانةمصاريف  

 536,117 1,134,083   مستهلكات، ومصاريف مصاريف هواتفمصاريف عامة لالجتماعات، 
 541,274 637,847 وإدراج ترخيص 

 - 609,774 ومعدات  عقارات خسارة من بيع/ تكهين 
 382,527 518,456 تأمين

 666,762 480,452 مصاريف خدمات أمنية  
 933,887 426,000 لألعمالترويج 

 320,882 290,500 مصاريف دعاية وإعالن 
 133,350 218,835 مصاريف وعموالت بنكية 

 73,974 69,782 بريد ومطبوعات وقرطاسية
 76,039 7,387 قصير األجل  مصاريف إيجار 

 252,540 4,000 وأعمال خيرية  تبرعات 
 (5,387,349) (1,211,732) ( 7و   4و 3)إيضاحات المتوقعة  االئتمانيةصافي استرداد مخصص الخسائر  

 99,434 42,149 مصاريف متنوعة  
 25,939,805 22,304,045 
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 من حيث طبيعتها    المصاريف   )أ( 23
 2021 2020 

 ريـال قطري  ريـال قطري  
   

 50,912,939 20,226,333 مصاريف التشغيل 
 22,304,045 25,939,805   وإدارية مصاريف عمومية

 46,166,138 73,216,984 
 

 2021 2020 
 ريـال قطري  ريـال قطري  
   

 17,094,254 18,723,033 تكاليف الموظفين
 8,331,229 7,071,492 ( 11و 9و 8االستهالك واإلطفاء )إيضاحات 

 42,259,670 6,281,965 تكاليف تطوير البنية التحتية  
 1,908,516 2,931,193   مصاريف مستهلكات ، مصاريف هواتفمصاريف عامة لالجتماعات، 

 2,087,774 2,661,046 أتعاب مهنية وقانونية 
 1,275,769 2,428,625 مصاريف إصالحات وصيانة  

 1,279,604 1,440,537 البرمجيات والتراخيص 
 25,649 948,373 مصاريف إصالحات وصيانة السيارات 

 92,137 821,019 مصاريف وقود 
 722,170 742,246 مصاريف تأمين

 541,274 637,847   وإدراج ترخيص 
 - 609,774 ومعدات   عقاراتخسارة بيع/ تكهين 

 272,535 485,556 مصاريف تشغيلية أخرى  
 666,762 480,452 مصاريف خدمات أمنية  

 198,251 445,635 عموالت ومصاريف بنكية
 933,887 426,000 ترويج األعمال 

 320,882 290,500 مصاريف دعاية وإعالن 
 82,513 165,109 تراخيص السيارات 

 73,974 69,782 بريد ومطبوعات وقرطاسية
 85,509 51,497 إيجارات ومصاريف سكن

 252,540 4,000 وأعمال خيرية  تبرعات 
 - (379,960) مخصص مخزون بطيء الحركة 

 (5,387,349) (1,211,732) ( 7و 4و   3صافي استرداد / مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة )إيضاحات 
 99,434 42,149 مصاريف متنوعة  

 46,166,138 73,216,984 
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 ضريبة الدخل    24
 هي كالتالي:   2020و 2021ديسمبر  31المكونات الرئيسية لمصروف ضريبة الدخل للسنتين المنتهيتين في 

 
 2021 2020 

   
 50,000 22,276 رسوم ضريبة الدخل الحالية 

 247,038 23,028 التعديالت المتعلقة بضريبة الدخل الحالية للسنة السابقة 
 297,038 45,304 الموحد  الربح أو الخسارة مصروف ضريبة الدخل المدرج في بيان 

 
 العائد األساسي والمخفف للسهم  )الخسارة(     25

 2021 2020 
   
 12,855,938 (14,892,243) الربح للسنة )بالريـال القطري( خسارة(  ال)

 494,802,000 494,802,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم  
 0.026 (0.030) والمخفف للسهم )بالريـال القطري( العائد األساسي )الخسارة( 

 
 العائد األساسي والمخفف السهم من العمليات المستمرة كالتالي:   )الخسارة(  تم احتساب 

 
 2021 2020 

   
 45,843,481 (19,751,188) ربح السنة من العمليات المستمرة )بالريـال القطري(  )خسارة( 

 494,802,000 494,802,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم  
 0.093 (0.040) العائد األساسي والمخفف للسهم )بالريـال القطري( )الخسارة( 

 
ال توجد أسهم قائمة في أي وقت خالل السنة يحتمل أن تكون ذات عائد مخفف، وبالتالي فإن العائد المخفف للسهم يساوي  

 العائد األساسي للسهم.  
 

 يحتسب المتوسط المرجح لعدد األسهم كالتالي: 
 2021 2020 

   
 494,802,000 494,802,000 األسهم المؤهلة في بداية السنة 

 494,802,000 494,802,000 الرصيد في نهاية السنة 
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 األطراف ذات العالقة  إفصاحات   26
 

تمثل األطراف ذات العالقة كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي إدارة الشركة والشركات التي يكون لديهم فيها  
 هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. حصة ملكية هامة. تتم الموافقة على سياسات التسعير وشروط  

 مكافآت كبار موظفي اإلدارة  
 2021 2020 

 ريـال قطري  ريـال قطري  
 3,843,131 3,826,683 مكافآت كبار موظفي اإلدارة  

 
 التحليل القطاعي    27

، توقفت المجموعة عن 2020وفي عام قطاعات تشغيلية رئيسية.  أربعةبناء على طبيعة األنشطة األساسية تنقسم المجموعة إلى  
تظهر القطاعات الرئيسية واإليرادات المتعلقة بها وتحليل الموجودات    . )متضمنة سيارات الليموزين(  ةتوفير خدمات سيارات األجر 

 والمطلوبات كالتالي: 
 

 ر التمويلي )اإلجارة(  التأجي •
 النقل   •
 التطوير العقاري   •
 تعليم قيادة السيارات  مدرسة  •

 
 تزاول المجموعة أعمالها في قطاع جغرافي واحد فقط وهو دولة قطر.  
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 :  2020ديسمبر   31و  2021ديسمبر  31الجدول أدناه يعرض التحليل القطاعي لإليرادات واألرباح لقطاعات الشركة كما في 

 

 التطوير العقاري  النقل التأجير التمويلي 2021
مدرسة تعليم  

 القابضة السواقة 
خدمات سيارات  

 اإلجمالي  استبعادات  األجرة
 ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  قطري ريـال  ريـال قطري  ريـال قطري  

         
         اإليرادات واألرباح:  
 30,888,478 - - 1,416,323 10,345,867 17,619,085 654,146 853,057 األطراف الخارجية 

 - (2,218,657) - - - 1,783,950 434,707 - األطراف الداخلية
 30,888,478 (2,218,657)  1,416,323 10,345,867 19,403,035 1,088,853 853,057 ت واألرباح  ااإليرادإجمالي 
 4,858,945 - 4,858,945 - - - - - من العمليات المتوقفة   األرباح

 (14,892,243) - 4,858,945 (9,110,558) (3,687,833) (5,558,817) (2,324,394) 930,414 الربح )الخسارة( للسنة  
 4,440,129 - - 4,166,048 18,950 224,759 6,822 23,550 إيرادات التمويل
 (817,746) - - - - (817,746) - - تكلفة التمويل  

 7,071,492 - - 174,303 1,706,449 4,806,758 382,508 1,474 استهالك وإطفاء 
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خدمات سيارات   القابضة مدرسة تعليم السواقة  التطوير العقاري  النقل التأجير التمويلي 2020 
 اإلجمالي  استبعادات  األجرة

 ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  
         

         اإليرادات واألرباح:  
 119,798,319 - - 60,102,913 6,429,813 52,353,449 - 912,144 األطراف الخارجية 

 - (4,188,000) - - - 4,188,000 - - األطراف الداخلية
 119,798,319 (4,188,000) - 60,102,913 6,429,813 56,541,449 - 912,144 واألرباح   تاإليراداإجمالي 

الخسارة من العمليات  
 (32,987,543) - (32,987,543) - - - - - المتوقفة 

 12,855,938 - (32,987,543) 48,127,029 (2,448,038) (4,081,873) - 4,246,363 الربح )الخسارة( للسنة  
 5,175,434 - - 3,637,718 20,040 1,466,785 - 50,891 إيرادات التمويل
 (1,372,833) - - - - (1,372,833) - - تكلفة التمويل  

 15,950,452 - 7,619,222 204,549 1,446,570 6,676,244 - 3,867 استهالك وإطفاء 
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 :  2020ديسمبر   31و  2021ديسمبر  31الجدول أدناه يوضح التحليل القطاعي للموجودات والمطلوبات لقطاعات الشركة كما في 

 
ديسمبر   31كما في 
 اإلجمالي  استبعادات  القابضة خدمات سيارات األجرة مدرسة تعليم السواقة  التطوير العقاري  النقل التأجير التمويلي 2021

 ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  
         
         

 505,482,791 (503,633,995) 526,180,790 2,693,880 5,349,860 141,793,753 16,837,111 316,261,392 موجودات متداولة 
 232,959,743 - 22,829,308 6,300 12,294,549 196,231,823 338,149 1,259,614 موجودات غير متداولة  

 738,442,534 (503,633,995) 549,010,098 2,700,180 17,644,409 338,025,576 17,175,260 317,521,006 إجمالي الموجودات 
         

 (40,537,013) 457,433,995 (168,932,070) (284,017,156) (27,390,767) (8,677,572) (210,746) (8,742,697) مطلوبات متداولة 
 (28,034,568) - (4,228,008) - (452,455) (23,188,810) (102,937) (62,358) مطلوبات غير متداولة  

 (68,571,581) 457,433,995 (173,160,078) (284,017,156) (27,843,222) (31,866,382) (313,683) (8,805,055) إجمالي المطلوبات 
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ديسمبر   31كما في 
 اإلجمالي  استبعادات  القابضة خدمات سيارات األجرة مدرسة تعليم السواقة  التطوير العقاري  النقل التأجير التمويلي 2020

 ريـال قطري  ريـال قطري  قطري ريـال  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  
         
         

 581,305,344 (462,711,686) 484,808,867 35,431,462 7,972,694 182,136,734 19,261,685 314,405,588 موجودات متداولة 
 240,901,921 - 13,760,027 1,402,371 12,373,517 208,938,798 - 4,427,208 موجودات غير متداولة  

 822,207,265 (462,711,686) 498,568,894 36,833,833 20,346,211 391,075,532 19,261,685 318,832,796 إجمالي الموجودات 
         

 (85,652,818) 416,511,686 (95,628,911) (322,627,405) (26,642,458) (46,408,987) (75,714) (10,781,029) مطلوبات متداولة 
 (37,318,100) - (3,742,237) (396,231) (214,733) (32,814,669) - (150,230) مطلوبات غير متداولة  

 (122,970,918) 416,511,686 (99,371,148) (323,023,636) (26,857,191) (79,223,656) (75,714) (10,931,259) إجمالي المطلوبات 
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 المطلوبات وااللتزامات المحتملة    28

 2021 2020 
 ريـال قطري  ريـال قطري  

 11,670,000 150,000 من بنوك إسالمية اتخطابات ضمان 

 8,666,183 2,878,120 رأسمالية   التزامات
 
 
 المتداولة وغير المتداولة   الموجودات والمطلوبات تحليل    29 
 

 اإلجمالي  متداولة غير متداولة 2021
 ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  

    الموجودات
 298,947,790 298,947,790 - أرصدة لدى مؤسسات مالية ونقد  

 11,544,098 10,291,002 1,253,096 أقساط ومستحقات من العمالء 
 213,745,629 191,345,526 22,400,103 استثمارات في أوراق مالية  

 400,641 400,641 - مخزون 
 3,491,512 3,274,832 216,680 مدينة أخرى  وذمم مدفوعات مقدمة 
 83,696,858 - 83,696,858 عقارات ومعدات 

 116,591,644 - 116,591,644 استثمارات عقارية 
 8,258,880 - 8,258,880 موجودات غير ملموسة 

 542,482 - 542,482 ستخدام  االموجودات حق  
 1,223,000 1,223,000 - محتفظ بها للبيع موجودات 

 738,442,534 505,482,791 232,959,743 إجمالي الموجودات 
    

    المطلوبات
 37,138,824 27,072,831 10,065,993 دائنة أخرى   وذممذمم دائنة ومستحقات  
 19,229,782 1,903,988 17,325,794 وكالة  ترتيبات تمويل إسالم بموجب 

 11,491,823 11,491,823 - مطلوبات عقود  
 711,152 68,371 642,781 مطلوبات إيجار  

 68,571,581 40,537,013 28,034,568 إجمالي المطلوبات 
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 اإلجمالي  متداولة غير متداولة 2020
 ريـال قطري  قطري ريـال  ريـال قطري  

    الموجودات
 337,905,503 337,905,503 - أرصدة لدى مؤسسات مالية ونقد  

 18,686,650 14,267,435 4,419,215 أقساط ومستحقات من العمالء 
 226,332,347 213,143,492 13,188,855 استثمارات في أوراق مالية  

 550,343 550,343 - مخزون 
 5,939,151 5,738,571 200,580 مدينة أخرى  وذمم مدفوعات مقدمة 
 114,998,661 - 114,998,661 عقارات ومعدات 

 99,047,641 - 99,047,641 استثمارات عقارية 
 8,447,880 - 8,447,880 موجودات غير ملموسة 

 599,089 - 599,089 ستخدام  االموجودات حق  
 9,700,000 9,700,000 - موجودات محتفظ بها للبيع 

 822,207,265 581,305,344 240,901,921 إجمالي الموجودات 
    

    المطلوبات
 64,066,603 44,772,568 19,294,035 دائنة أخرى   وذممذمم دائنة ومستحقات  

 41,889,836 24,564,042 17,325,794 وكالة  ترتيباتتمويل إسالمي بموجب 
 16,243,443 16,243,443 - مطلوبات عقود  

 771,036 72,765 698,271 مطلوبات إيجار  
 122,970,918 85,652,818 37,318,100 إجمالي المطلوبات 

 
 إدارة المخاطر المالية     30

تتعرض أنشطة المجموعة لبعض المخاطر المالية الروتينية، وتشمل عدم التزام العمالء بالسداد، ومعدالت الربح، ومخاطر السيولة.  
الخطوات الالزمة لمعالجة جوانب إدارية    اتخاذ تعمل إدارة المجموعة للحد من التأثير السلبي على األداء المالي للمجموعة من خالل  

، وإدارة السيولة. ال يوجد أي مخاطر للعملة األجنبية حيث أن جميع  االئتمان مخاطر معدالت الربح، ومخاطر    معينة للمخاطر مثل
 األرصدة هي بالريـال القطري.  

 
 مخاطر االئتمان 
في فشل طرف من أطراف إحدى األدوات المالية في سداد التزاماته وبذلك يتسبب في تكبد الطرف اآلخر    االئتمانتتمثل مخاطر  

لخسارة مالية. تتمثل المخاطر االئتمانية للمجموعة في القيمة الدفترية للموجودات المالية والتي تتمثل أساسًا في أرصدة لدى البنوك  
ئتمانية لألرصدة لدى البنوك محدودة، حيث أن الودائع توضع لدى بنوك ذات تصنيف  للعمالء. إن المخاطر اال  تمويليةوتسهيالت 

ائتماني جيد. كما أن المخاطر االئتمانية للتسهيالت المالية للعمالء ايضا محدودة حيث يتم الحصول على ضمانات كافية، ويتم  
 كذلك رهن العقار في معامالت االيجار التمويلي.  
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 تتمة –إدارة المخاطر المالية     30
 تتمة -  مخاطر االئتمان

ينشأ تركز المخاطر عندما يكون عدد من األطراف المقابلة يعملون في أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية  
الوفاء   لديهم سمات اقتصادية مماثلة والتي تتسبب في إضعاف مقدرتهم في  قدية بصورة مماثلة في الظروف  التعا  بالتزاماتهم أو 

االقتصادية والسياسية وغيرها. تبين التركزات الحساسية النسبية ألداء المجموعة بالنسبة للتطورات المؤثرة على صناعة معينة أو  
 .موقع جغرافي معين

 
د للمخاطر مع عمالء أفراد  تسعى المجموعة إلدارة تعرضها لمخاطر االئتمان من خالل تنويع أنشطة اإلقراض لتجنب التركز الزائ

 في مواقع أو أعمال محددة.  
 

 أقصى تعرض لمخاطر االئتمان 
 يعرض الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لعناصر البنود داخل وخارج الميزانية العمومية:  

 
 2021 2020 

 ريـال قطري  ريـال قطري  
   

 337,982,904 299,004,866 أرصدة لدى مؤسسات مالية  
 18,686,650 11,544,098 أقساط ومستحقات من العمالء 

 200,580 216,680 ودائع ضمان 
 310,765,644 356,870,134 
 

 المدخالت واالفتراضات واألساليب المستخدمة لتقدير االنخفاض في القيمة 
 
 زيادة الهامة في مخاطر االئتمانال

عند تحديد ما إذا كانت مخاطر عدم االنتظام بالنسبة ألداة مالية قد زادت بشكل كبير منذ التحقيق المبدئي وعند تقدير الخسارة  
األخذ في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتوفرة بدون تكلفة أو جهد كبير.  االئتمانية المتوقعة، تقوم المجموعة ب

ويشمل ذلك المعلومات الكمية والنوعية على حد سواء، بما في ذلك نظام تصنيف المخاطر االئتمانية الداخلية، وتصنيفات المخاطر  
سابات، وممارسة الحكم االئتماني، والخبرة التاريخية ذات الصلة، حيثما أمكن  الخارجية، في حال توفرها، وحالة التأخر في سداد الح

ذلك. قد تقرر المجموعة أيضا أن التعرض قد شهد زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان استنادًا إلی مؤشرات نوعية ترى المجموعة أنها  
 ها في حينه. مؤشرات تدل على ذلك وقد ال ينعكس أثرها بشكل كامل في التحليل الكمي ل

     
 عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل كبير منذ التحقيق المبدئي، يتم مراعاة المعايير التالية:  

 
 جميع الحسابات مصنفة كـ "بشأنها مالحظات".   (1
 وجود عمالء بتصنيف مخاطر ائتمانية )ج( و )د(.    (2
 وجود حدود ائتمانية انتهت صالحيتها / استحقت ولم يتم تجديدها أو لم يتم جدولة / تأجيل تاريخ تجديدها.   (3
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 تتمة -  مخاطر االئتمان
 درجات مخاطر االئتمان 

يتم تعريف درجات مخاطر االئتمان باستخدام عوامل نوعية وكمية تشير إلى مخاطر عدم االنتظام. تتفاوت هذه العوامل تبعا لطبيعة  
التعرض للمخاطر ونوع المقترض. تخضع حاالت التعرض للمخاطر للرصد المستمر، مما قد يؤدي إلى نقل التعرض إلى درجة  

 مخاطر ائتمانية مختلفة.  
 

 الحتمالية عدم االنتظام   للسداديكل  إنشاء ه
تستخدم المجموعة نماذج إحصائية لتحليل البيانات التي يتم جمعها ويضع تقديرات الحتمالية عدم االنتظام من التعرض وكيفية  

والتغيرات في  توقع تغيرها نتيجة مرور الوقت. يتضمن هذا التحليل تحديد ومعايرة العالقات بين التغيرات في معدالت عدم االنتظام  
 للمخاطر.    البنكعوامل االقتصاد الكلي الرئيسية، عبر مختلف المناطق الجغرافية التي تعرض فيها 

 
 موجودات مالية معاد التفاوض بشأنها 

يجوز تعديل الشروط التعاقدية للتسهيالت لعدد من األسباب، بما في ذلك تغيير ظروف السوق واالحتفاظ بالعمالء وعوامل أخرى 
تعلق بتدهور االئتمان الحالي أو المحتمل للعميل. قد يتم إلغاء تحقيق التسهيالت القائمة الذي تم تعديل شروطها ويتم تحقيق  ال ت

التسهيالت الذي أعيد التفاوض بشأنها كتسهيالت جديدة بالقيمة العادلة. وحيثما أمكن، تسعى المجموعة إلعادة هيكلة التسهيالت  
لضمانات إذا كان ذلك متاحا. وقد يشمل ذلك تمديد ترتيبات السداد وتوثيق اتفاقية شروط التسهيالت  بدال من االستحواذ على ا

الجديدة. تقوم اإلدارة بمراجعة التسهيالت المعاد التفاوض بشأنها للتأكد من استيفاء جميع المعايير وأنه من المرجح حدوث دفعات  
 مستقبلية. 

 
 تعريف عدم االنتظام 

 تعتبر المجموعة أن األصل المالي في حالة عدم انتظام عندما:  
الرجوع عليه   - للمجموعة حق  يكون  أن  دون  بالكامل  للمجموعة  االئتمانية  التزاماته  بسداد  العميل  قيام  المرجح  من  يكون  ال 

 بإجراءات مثل تسييل الضمانات )إن وجدت(؛ أو 
 يوما؛ أو    90ألكثر من  جموعةتأخر العميل في سداد أي التزام ائتماني مادي للم -
 تصنيف العميل بالفئة )ج( أو )د(.  -
 

 عند تقييم ما إذا كان العميل في حالة عدم انتظام في السداد، تأخذ المجموعة أيًضا في االعتبار المؤشرات التالية:  
 
 مثال موقف التأخر في السداد وعدم سداد التزام آخر لنفس الجهة الم صدرة إلى المجموعة؛ و  -مؤشرات كمية  -
 ا ويتم الحصول عليها من مصادر خارجية. مؤشرات مبنية على البيانات التي يتم تطويرها داخليً  -
 

المدخالت المستخدمة في تقييم ما إذا كانت إحدى األدوات المالية في حالة عدم االنتظام في السداد وأهميتها قد تتغير مع مرور  
المجموعة ألغراض    الوقت لتعكس التغيرات في الظروف. يتوافق تعريف عدم االنتظام في السداد إلی حد كبير مع تلك التي تطبقها 

 رأس المال التنظيمي.   
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 تتمة -  مخاطر االئتمان
 خسارة االئتمان المتوقعة 

ل التالي تسويات فيما بين الرصيد االفتتاحي والختامي لمخصص خسارة األقساط والمستحقات من العمالء والذمم  و عرض الجد ي
 المدينة األخرى:  

 2021ديسمبر   31كما في  

 

إجمالي القيمة  
 الدفترية

الخسائر االئتمانية 
 المتوقعة

صافي القيمة  
 الدفترية

 ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري   معدل الخسارة 
     

 %9.75 2,003,452 (216,393) 2,219,845 يوًما  30لمدة متأخرة السداد  – متداولة 
 %0.13 152,392 (202) 152,594 يوما  60-31 منمتأخرة السداد 
 %13.60 180,357 (28,386) 208,743 يوما  90-61 منمتأخرة السداد 
 %26.31 215,874 (77,094) 292,968 يوما  180-91 منمتأخرة السداد 
 %26.75 140,799 (51,413) 192,212 يوما  360-181 منمتأخرة السداد 
 %84.60 8,851,224 (48,605,971) 57,457,195 يوما  360كثر من ألمتأخرة السداد 

 %80.93 11,544,098 (48,979,459) 60,523,557 اإلجمالي  
 

   مخاطر أسعار األسهم 
تتمثل مخاطر أسعار األسهم في أن تتقلب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق وتحدث التغيرات نتيجة لعوامل خاصة  
بالورقة المالية أو بم صدرها أو عوامل تؤثر على جميع األوراق المالية المتداولة في السوق. تعمل المجموعة للحد من مخاطر  

مراقبة المستمرة للتطورات في األسواق المحلية. تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم فيما يتعلق  السوق بتنويع محفظتها وبال
باستثماراتها المالية المصنفة من خالل الربح أو الخسارة. تقوم المجموعة بتقييم األسعار الحالية وعوامل أخرى وتشمل التذبذب  

 لمخاطر التي تتعرض لها.  العادي في أسعار األسهم المتداولة من أجل إدارة ا 
 

 التغير في   
 2020 2021 سعر السهم 

 ريـال قطري  ريـال قطري   
    

 22,633,235 21,374,563 %10-/+ بورصة قطر 
 

 مخاطر السيولة 
المرتبطة باألدوات المالية. تقوم    المنشأة تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة   على الحصول على تمويل كافي لتغطية التزاماتها 

اإلدارة بمراقبة متطلبات السيولة بشكل دوري للتأكد من توفر األموال الكافية لتغطية أي التزامات مستقبلية. كما تقوم المجموعة  
 ات مالية ذات سمعة جيدة. مع بنوك ومؤسس ماليةبتنويع مصادر تمويلها والدخول في ترتيبات 
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 تتمة -  مخاطر السيولة
ول على  ايوضح الجدول التالي المدة المتبقية الستحقاقات الموجودات والمطلوبات المالية غير المشتقة للمجموعة. تم إعداد الجد

أساس التدفقات النقدية غير المخصومة للموجودات والمطلوبات المالية بناء على أقرب تاريخ تكون فيه المجموعة ملزمة بالدفع أو  
 تتوقع فيه استالم المدفوعات.  

 
 المطلوبات المالية  

 اإلجمالي  سنوات  5-1 أقل من سنة واحدة  2021ديسمبر  31في 
 ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  
    
    

 37,138,824 10,065,993 27,072,831 ذمم دائنة ومبالغ مستحقة
 20,249,472 - 20,249,472 وكالة  ترتيباتتمويل إسالمي بموجب 

 1,103,365 966,543 136,822 إيجار مطلوبات  
 47,459,125 11,032,536 58,491,661 

 
 المطلوبات المالية  

 اإلجمالي  سنوات  5-1 أقل من سنة واحدة  2020ديسمبر  31في 

 ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  
    

 64,066,603 19,294,035 44,772,568 ذمم دائنة ومبالغ مستحقة
 42,909,526 - 42,909,526 وكالة  ترتيباتتمويل إسالمي بموجب 

 1,244,895 1,104,780 140,115 إيجار مطلوبات  
 87,822,209 20,398,815 108,221,024 

 
 مخاطر معدالت الربح 

ألي    حساسةإن كافة الترتيبات التمويلية للمجموعة تتم من خالل ترتيبات إسالمية. تعتقد ادارة المجموعة ان هذه الترتيبات غير  
 .  االقتراض تغيير في معدالت الربح بالسوق حيث أنها معدالت ثابتة بناء على المعدل الساري في تاريخ  

 
 إدارة رأس المال 

تقوم المجموعة بإدارة رأسمالها لضمان استمرارية عملياتها وتعظيم العائد للمساهمين من خالل الموازنة بين رصيد الدين وحقوق  
، قد تقوم المجموعة بتعديل األرباح الموزعة للمساهمين أو إصدار أسهم  أو تعديلها المساهمين. للمحافظة على بنية رأس المال  

  31و  2021ديسمبر    31اإلجراءات خالل السنوات المنتهية في   تعديالت في األهداف والسياسات أوجديدة. لم تدخل المجموعة  
مليون ريـال قطري    171مليون ريـال قطري    494.8متراكمة بمبلغ  الخسائر  الو   رأس المال. يشتمل رأس المال على  2020ديسمبر  

 .ال قطري على التوالي(مليون ريـ 156مليون ريـال قطري و  494.8:  2020على التوالي )
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 القيم العادلة لألدوات المالية   31
،  وما في حكمهنقد  المالية. الموجودات المالية تتكون من  ال مطلوبات  المالية و الموجودات  التشتمل األدوات المالية للمجموعة على  

العادلة من خالل  الموجودات  المستحقات من العمالء، و القساط و األو  الخسارة، و مالية بالقيمة  أو  مالية بالقيمة الموجودات  الالربح 
و  الشاملة األخرى،  اإليرادات  من خالل  من  األمدينة  الذمم  ال العادلة  تتكون  المالية  والمطلوبات  بموجب  اإلتمويل  الخرى.  سالمي 

 رى.  خاألمستحقة المبالغ  والمبالغ المستحقة عن عقود اإلنشاءات وبعض الدائنة، ال ذمم  الوكالة، و الترتيبات 
 

 اإلدارة أن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف جوهريًا عن قيمتها الدفترية.   ترى 
 

 تصنيف األدوات المالية حسب الفئة   32
 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة  

 2021 2020 
 ريـال قطري  ريـال قطري  
   

 18,686,650 11,544,098 أقساط ومستحقات من العمالء  
 337,982,904 299,004,866 أرصدة لدى مؤسسات مالية  

 200,580 216,680 ودائع ضمان  
 310,765,644 356,870,134 
 

 مطلوبات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة  

 2021 2020 

 ريـال قطري  ريـال قطري  
   

 38,238,352 19,726,444 دائنة أخرى   وذممدائنون تجاريون  
 41,889,836 19,229,782 تمويل إسالمي بموجب عقود وكالة 

 7,054,610 7,054,610 توزيعات أرباح غير مطالب بها  
 46,010,836 87,182,798 
 

 موجودات مالية  

 2021 2020 

 ريـال قطري  ريـال قطري  

 213,143,492 191,345,526 استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
 

22,400,103 
 

13,188,855 

 213,745,629 226,332,347 
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 19-أثر جائحة كوفيد   33
 

( في االنتشار والتطور، فقد أدت إلى فرض حظر السفر على  19-في ضوء استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد
ماليين األشخاص في كثير من دول العالم وتطبيق إجراءات الحجر والعزل الصحي على الكثيرين حول العالم. ال يزال من  

حول نطاق انتشار الجائحة والمدى الزمني لتأثيرها، ويبقى ذلك فقط معتمدًا  الصعب التنبؤ في الوقت الحالي بشكل مؤكد ودقيق 
على التطورات المستقبلية بشأن معدل االنتشار ومدى فعالية اإلجراءات المتخذة الحتواء الجائحة وكيفية تعامل الشركات مع  

والعقارات والتطوير العقاري والنقل وخدمات    الخسائر في اإليرادات وتعطل سالسل التوريدات. تعمل المجموعة في مجال التأجير 
 سيارات األجرة وأكاديمية لتعليم قيادة السيارات.  

 
باإلضافة إلى ذلك، تتركز عمليات المجموعة داخل دولة قطر، والتي يعتمد اقتصادها نسبًيا على االيرادات من النفط والغاز. لقد  

تأثيرًا جوهريًا على معدالت الطلب على النفط والمنتجات البترولية، وقد شهدت أسواق السلع مزيدًا من التقلبات   19-كان لكوفيد
 ألخيرة باألسواق العالمية.  على خلفية التطورات ا

 
 وتقلبات أسعار النفط وتأثيرها على النشاط.    19-تراقب المجموعة عن كثب آخر التطورات والمستجدات بشأن كوفيد

 
  31كما في   (ECL) قامت المجموعة أيضًا بتحديث المدخالت واالفتراضات المستخدمة لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة

وتقلبات أسعار النفط. قامت المجموعة    19-ء عدم اليقين االقتصادي في الوقت الحالي بسبب كوفيدفي ضو   2021ديسمبر  
بتعديل عوامل وسيناريوهات االقتصاد الكلي المستقبلية واألوزان المرجحة الهامة الخاصة بتلك السيناريوهات االقتصادية لتحديد  

ية. وبالنظر إلى مستوى عدم اليقين ودرجة حساسية األحكام والتقديرات،  الخسائر االئتمانية المتوقعة في ضوء الشكوك االقتصاد
 سيتم إعادة تقييم االفتراضات المحاسبية المستخدمة في حال استمرت الظروف السلبية قائمة.  

 
ذتها  عن توقف مؤقت لقطاعات معينة ضمن اإلجراءات التي اتخ  2021مارس    24باإلضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية في  

في قطر. كانت أكاديمية اإلجارة للسواقة واحدة من األنشطة المتضررة، حيث كان لإليقاف    19-الحكومة لكبح انتشار كوفيد
 للمجموعة.    القطاعالمؤقت للعمليات تأثيرًا سلبيًا على إيرادات هذا  

 
حديد المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات  أخذت المجموعة في االعتبار اآلثار المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية عند ت

، ويمثل ذلك أفضل تقديرات لإلدارة بناء على المعلومات المتاحة  2021ديسمبر    31المالية وغير المالية للمجموعة كما في  
    والممكن مالحظتها. وفي ظل غياب االستقرار بالسوق، سوف تظل المبالغ المسجلة حساسة لتقلبات السوق.

  
 


