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شركة االجارة القابضة (ش.م.ع.ق.)
الموحد الربح والخسارة بيان
٢٠٢٠ديسمبر ٣١المنتهية في للسنة 

الموحدة جزءًا من هذه البيانات المالية ٣٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٩

٢٠٢٠٢٠١٩إيضاحات 

ريـال قطري ل قطري ـا ري 

عمليات مستمرة 
الدخل 

١٩٥٩,٥٢٢,٧٠٣١٠٥,٢٢١,٠٦٣الدخل من األنشطة الرئيسية
٢٠٥٩,٩٩٥,٦٦٨٩,٨٣١,٤٨٣الدخل من اإلستثمارات 

٢١٢٧٩,٩٤٨٢٠,٣٨٥,٦٦١إيرادات أخرى
١١٩,٧٩٨,٣١٩١٣٥,٤٣٨,٢٠٧الدخل واإليرادات إجمالى 

المصاريف 

) ٧٩,٠٨٦,٤٩٤() ٥٠,٩١٢,٩٣٩(٢٢مصاریف تشغیلیة
) ٣٣,٦٤١,٠٦١() ٢٢,٣٠٤,٠٤٥(٢٣مصاریف عمومیة وإداریة

) ٢,٩٨٦,٥٥٩() ٤,٢٤٣,٤١٧(١٠استثمارات عقاریةخسارة في تقییم 
) ١١٥,٧١٤,١١٤( ) ٧٧,٤٦٠,٤٠١( إجمالي المصاريف 

٤٢,٣٣٧,٩١٨١٩,٧٢٤,٠٩٣صافي الدخل التشغيلي 
٥,١٧٥,٤٣٤١٤,٠٦٥,٢٥٠من الودائع لدى بنوك إسالمية التمويل ايرادات  

) ٢,٥٤٢,٤٠٢( ) ١,٣٧٢,٨٣٣( التمويل اإلسالمي بموجب ترتيبات وكالة -تكاليف التمويل 
٣,٨٠٢,٦٠١١١,٥٢٢,٨٤٨صافي إيرادات التمويل 

٤٦,١٤٠,٥١٩٣١,٢٤٦,٩٤١من العمليات المستمرة قبل الضريبة  الربح  
-) ٢٩٧,٠٣٨(٢٦الدخلبة ضريمصروف 

٤٥,٨٤٣,٤٨١٣١,٢٤٦,٩٤١ربح السنة من العمليات المستمرة 

عمليات متوقفة 

) ٧,٠٢٤,٨٥٦( ) ٣٢,٩٨٧,٥٤٣( ١٢خسارة السنة من العمليات المتوقفة 
١٢,٨٥٥,٩٣٨٢٤,٢٢٢,٠٨٥ربح السنة 

٢٧٠.٠٢٦٠.٠٤٩العائد االساسي والمخفف للسهم 
٢٧٠.٠٩٣٠.٠٦٣لسهم من العمليات المستمرة سي والمخفف ل العائد االسا 



شركة االجارة القابضة (ش.م.ع.ق.)
الموحد لدخل الشامل  ا بيان  
٢٠٢٠ديسمبر ٣١المنتهية في للسنة 

الموحدة جزءًا من هذه البيانات المالية ٣٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
١٠

٢٠٢٠٢٠١٩إيضاحات 

ريـال قطري ريـال قطري 

١٢,٨٥٥,٩٣٨٢٤,٢٢٢,٠٨٥ربح السنة 
للسنة  شاملة أخرى خسارة  

الى الربح أو الخسارة ا يعاد تصنيفها الحق لن بنود  
قوق الملكية المصنفة  التغير في القيمة العادلة ألدوات ح

-) ١,٨٢٣,٩٣١( ٢٤اإليرادات الشاملة األخرى  لة من خالل  بالقيمة العاد
-) ١,٨٢٣,٩٣١( للسنة  شاملة أخرى  ر  ئ خسا صافي  

١١,٠٣٢,٠٠٧٢٤,٢٢٢,٠٨٥ة  إجمالي الدخل الشامل للسن 



جارة القابضة (ش.م.ع.ق.) شركة اإل 
الموحد المساهمين حقوق في التغيرات بيان
٢٠٢٠ديسمبر ٣١المنتهية في للسنة 

. الموحدة جزءًا من هذه البيانات المالية ٣٥إلى ١المرفقة من تشكل اإليضاحات  
١١

اإلجمالي خسائر متراكمة القيمة العادلة إحتياطي إحتياطي قانوني رأس المال 
ال قطري ـريال قطري ـريال قطري ـريال قطري ـريال قطري ـري

٧١٤,٦٢٥,٣٧٢) ٢٥٦,٣٦٤,٦٢١(-٢٠١٩٤٩٤,٨٠٢,٠٠٠٤٧٦,١٨٧,٩٩٣يناير  ١في  الرصيد 
) ٢٣٥,٩٦٧() ٢٣٥,٩٦٧(---١٦أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية

٧١٤,٣٨٩,٤٠٥) ٢٥٦,٦٠٠,٥٨٨( -٤٩٤,٨٠٢,٠٠٠٤٧٦,١٨٧,٩٩٣(معدل) ٢٠١٩يناير  ١في  الرصيد 
٢٤,٢٢٢,٠٨٥٢٤,٢٢٢,٠٨٥---سنة الربح

-----للسنة إيرادات شاملة أخرى
٢٤,٢٢٢,٠٨٥٢٤,٢٢٢,٠٨٥- - - سنة لل ة األخرى  الشامل اإليرادات ي إجمال 

-٦٤,١٧٩,٦٨٤-) ٦٤,١٧٩,٦٨٤(-) ٣٤إيضاح (التصنيف وفقًا لقرار المساهمينإعادة 
) ٢٤,٧٤٠,١٠٠(--) ٢٤,٧٤٠,١٠٠(-) ١٨إيضاح(مدفوعةأرباحتوزيعات

) ٦٠٥,٥٥٢() ٦٠٥,٥٥٢(---) ١٣إيضاح(مساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية
٧١٣,٢٦٥,٨٣٨) ١٦٨,٨٠٤,٣٧١( -٢٠١٩٤٩٤,٨٠٢,٠٠٠٣٨٧,٢٦٨,٢٠٩ديسمبر ٣١الرصيد في  

٧١٣,٢٦٥,٨٣٨) ١٦٨,٨٠٤,٣٧١(-٢٠٢٠٤٩٤,٨٠٢,٠٠٠٣٨٧,٢٦٨,٢٠٩يناير  ١د في  الرصي 
١٢,٨٥٥,٩٣٨١٢,٨٥٥,٩٣٨---السنة  ربح

) ١,٨٢٣,٩٣١(-) ١,٨٢٣,٩٣١(--للسنة الشاملة األخرى  الخسائرإجمالي  
١٢,٨٥٥,٩٣٨١١,٠٣٢,٠٠٧) ١,٨٢٣,٩٣١( - - للسنة الشامل الدخل إجمالي  

) ٢٤,٧٤٠,١٠٠(--) ٢٤,٧٤٠,١٠٠(-) ١٨إيضاح(مدفوعةأرباحتوزيعات
) ٣٢١٫٣٩٨() ٣٢١٫٣٩٨(---) ١٣إيضاح(مساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية

٦٩٩,٢٣٦,٣٤٧) ١٥٦,٢٦٩,٨٣١( ) ١,٨٢٣,٩٣١( ٢٠٢٠٤٩٤,٨٠٢,٠٠٠٣٦٢,٥٢٨,١٠٩ديسمبر ٣١الرصيد في  



جارة القابضة (ش.م.ع.ق.) شركة اإل 
الموحد النقدية التدفقات بيان
٢٠٢٠ديسمبر ٣١المنتهية في للسنة 

. الموحدة جزءًا من هذه البيانات المالية ٣٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

١٢

٢٠٢٠٢٠١٩إيضاحات 
ال قطري ـ ري قطري ل ا ـ ري 

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 
٤٥,٨٤٣,٤٨١٣١,٢٤٦,٩٤١الربح قبل الضريبة من العمليات المستمرة

) ٧,٠٢٤,٨٥٦() ٣٢,٩٨٧,٥٤٣(من العمليات المتوقفة قبل الضريبة الخسارة
١٢,٨٥٥,٩٣٨٢٤,٢٢٢,٠٨٥الربح قبل الضريبة 
ية: تعديالت للبنود التال

١٥,٩٥٠,٤٥٢١٧,١٠٧,٥٦٦(أ) ٢٣وإطفاء ستهالكا
٤,٢٤٣,٤١٧٢,٩٨٦,٥٥٩استثمارات عقارية  خسارة تقييم 

) ١,٠٤١,٠٤٠() ٥٠,٧٤٦,١٨٨(٢٠ربح من استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة  
) ٤٣١,٥٧٩() ٥,٨٥٢,٠٨٥(٢٣موجودات المالية صافي مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة من ال

) ٨,٧٨٨,٦٢٣() ٨,٨٨٩,٣٥٦(٢٠إيرادات توزيعات األرباح 
-١٤,٠٣٠,٢٧٨معدات و وآالتعقارات انخفاض قيمةمن خسارة 

) ٢١٦,٧٩٩(٢٩٧,٦٤٠خسارة (ربح) من استبعاد عقارات ومعدات 
٦٢,٩٣٠,٨٢٣٣,١٢٧,٩٠٠مخصص مخزون بطيء الحركة 

٨٧٧,٠٠٠-للموردين دفعات مقدمة قيمة فاض انخ
) ١٥,٦١١,٩٥٧() ٥,٥٤٩,٩٨٣(إيرادات التمويل 

٧٥,١٥٣-ومعدات عقارات شطب 
١,٣٧٢,٨٣٣٢,٥٤٢,٤٠٣تكلفة التمويل 

٨٤٨,٦٠٢٩٩٦,١٢٩(أ) ١٣مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
٢٥,٨٤٤,٧٩٧) ١٨,٥٠٧,٦٢٩( المال العامل غيرات في رأس  للسنة قبل الت ة التشغيلي اإليرادات ) ر ئ الخسا ( صافي  

رأس المال العامل التغيرات في  
١٩,٩١٣,٦٠٧١٢,٤٩٨,٥٧٨من العمالء ة مستحقمبالغ أقساط و

) ٨,١٦٠,٣٧٦(٢٤,٩٧٢,٤٠٩مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى  
٧,٩٩٦,٨٨٦) ٣,٨٧٧,٠٣٢(مخزون  

) ٨٦,٥٦١,١٧٣() ٩,٧٦٤,٦٩٨(ائنة أخرى وأرصدة د ومستحقاتذمم دائنة 
) ٩١,٢٦٠,٤٢٦() ٤٣,٣٧٦,١٨٠(إيرادات مؤجلة  

) ٢,٤٤٠,٤٧٥() ١,٢٩٤,٨٤٥(تكلفة التمويل المدفوعة  
) ١٧٨,٢٢٣() ٥١٢,٠٣٦() أ(١٣مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

) ١٤٢,٢٦٠,٤١٢( ) ٣٢,٤٤٦,٤٠٤( أنشطة التشغيل التدفقات النقدية المستخدمة في صافي  

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار: 
٩,٥٤٦,٨٨٦١٧,٣٩٤,٦٣٨المستلمة التمويلإيرادات

٨,٨٨٩,٣٥٦٨,٧٨٨,٦٢٣توزيعات أرباح مستلمة 
) ١١٤,٠٠٠(-موجودات غير ملموسة شراء 
) ٧,٢٧٦,٠٨٩() ٣٤٣,٩٥٠(٨ومعدات عقاراتشراء 
٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠٦٠,٠٠٠,٠٠٠ئع ألجل الحركة في الوداصافى

) ١,٦٥٩,٢٥٤() ١٩٠,٣٠٩,٩٨٤(شراء استثمارات في أوراق مالية  
-١٧٦,٩٤٧,٨٩٥ستبعاد استثمارات في أوراق ماليةامن ت متحصال

٧٥٦,٠٥٠٢٦٥,٧٥٥ومعدات عقاراتستبعاد امتحصالت من 
٢٧٥,٤٨٦,٢٥٣٧٧,٣٩٩,٦٧٣أنشطة اإلستثمار من التدفقات النقدية صافي  

... يتبع



جارة القابضة (ش.م.ع.ق.) شركة اإل 
الموحد النقدية التدفقات بيان
٢٠٢٠ر بديسم ٣١المنتهية في للسنة 

. الموحدة جزءًا من هذه البيانات المالية ٣٥إلى ١المرفقة من تشكل اإليضاحات  
١٣

٢٠٢٠٢٠١٩إيضاحات 

ال قطري ـ ري ال قطري ـ ري 

تدفقات النقدية من أنشطة التمويل ال 

)٢٤,٥٥٧,٥١٧()٣٠,٣٣٩,٦٥٧(توزيعات أرباح مدفوعة 

)٢٥,٥٣٣,٠٢٢()٩,٠٠٠,٥٠٥(١٤بات وكالةسالمي بموجب ترتياإلتمويل دفعات من السداد

) ١٠٠,٠٠٠() ١٠٠,٠٠٠(٩التزامات اإليجار سداد

) ٥٠,١٩٠,٥٣٩( ) ٣٩,٤٤٠,١٦٢( أنشطة التمويل المستخدمة في  التدفقات النقدية  صافي  

) ١١٥,٠٥١,٢٧٨( ٢٠٣,٥٩٩,٦٨٧وما في حكمه النقد في  ) النقص ( الزيادة صافي 

٨٤,٤٥٤,٩٩٣١٩٩,٥٠٦,٢٧١السنة ية  بدا في  وما في حكمه النقد 

٣٢٨٨,٠٥٤,٦٨٠٨٤,٤٥٤,٩٩٣نهاية السنة في  وما في حكمه النقد 



(ش.م.ع.ق.) جارة القابضة  اإل شركة 
الموحدة لبيانات المالية حول ا إيضاحات  

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في كما 

١٤

وأنشطة الشركة الوضع القانوني  ١
أبريل ٢١بتاريخ  الصادر  ٣٥بموجب القرار رقم  كشركة مساهمة عامة  في دولة قطر  شركة االجارة القابضة (ش.م.ع.ق.)تأسست  
) وتخضع ألحكام قانون الشركات  ٢٦٤٨٧. الشركة مسجلة تحت السجل التجاري رقم (بل وزارة األعمال والتجارة من ق٢٠٠٣

الطريق الدائري الرابع، الدوحة، دولة قطر. أسهم الشركة  ب . إن عنوان الشركة المسجل يقع  ٢٠١٥) لسنة  ١١التجارية القطري رقم (
.في بورصة قطر ومتداولة مدرجة 

النقل  و والتطوير العقاري،  ،العقارات و المالية،بـ "المجموعة") متخصصة في اإلجارةتابعة (يشار إليها معًا ركاتها الالشركة وشإن  
وتعمل من خالل شركاتها التابعة والمملوكة لها بالكامل والتي تم تأسيسها داخل  ، السواقةتعليم ل، ومدرسة رات األجرةسياوخدمات 

مارسة جميع أنشطتها وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية.دولة قطر. تلتزم المجموعة بم

.  ٢٠٢١يناير ٢٨الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ تمت

ة  أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهام ٢

أسس اإلعداد  ١/ ٢
معايير المحاسبة الدولية  ) الصادرة عن مجلس IFRSيير الدولية للتقارير المالية (تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعا

)IASB(  .

،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 الاتستثمار اال·
؛  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمقاسة الستثمارات  اال·
اإليرادات الشاملة األخرى.   بالقيمة العادلة من خالل ةمقاسالاتستثمار اال·

القيم جميعتقريبتم يو، المجموعةأنشطةفي التشغيلية المستخدمةالعملةو وه،القطريبالريـالالموحدة الماليةالبيانات عرضت
.ذلك فيما يشار إليه بخالف إال القطري،الريـالإلى 

. بالفترة السابقةالمتعلقة مقارنة الالمالية الموحدة معلومات  تعرض في هذه البيانات

السداد  سترداد أو تحليالً يتعلق باال) ٣٠(تقوم المجموعة بعرض بيان مركزها المالي عمومًا وفقًا لدرجة السيولة. يعرض اإليضاح  
("غير  السنوي  شهر من تاريخ بيان المركز المالي  ١٢أكثر من  و ("متداول")  السنويشهر من تاريخ بيان المركز المالي١٢خالل  

متداول"). 

التوحيد س  ا أس ٢/ ٢
تتحقق السيطرة  .٢٠٢٠ديسمبر ٣١الموحدة من البيانات المالية للمجموعة وشركاتها التابعة كما في البيانات المالية تتكون 

ولها القدرة على التأثير على هذه العائدات من خالل  المستثمر فيها  الشركة  للمجموعة عندما يكون لها عائدات متغيرة أوحقوق في
:  بناًء على التالي مستثمر فيهاالعلى الشركةالسيطرةتتحقق  . سيطرتها على الشركة

للشركة المستثمر األنشطة ذات الصلة لتوجيهالحاليةالقدرة ا التي تعطيهائمةق الق الحقو (المستثمر فيهاالشركةسلطة على  ال·
.  فيها)

المستثمر فيها.بالشركةأوحقوق في عائدات متغيرة من إرتباطها القدرة·
المستثمر فيها للتأثير على عائداتها. الشركةسلطتها على  القدرة على إستخدام·

المستثمر فيها إذا أشارت الوقائع والظروف إلى تغيير في واحد أوأكثر من البنود  الشركةتها على  المجوعة بإعادة تقييم سيطر تقوم
أعاله.  المذكورة
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تتمة – ةأسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهام ٢
تتمة  – التوحيد اس أس ٢/ ٢

،  عة وينتهي بإنتهاء أوفقدان السيطرة على الشركة التابعةتوحيد الشركة التابعة عندما تفرض المجموعة سيطرتها على الشركة التابيتم
خالل السنة في بيان الدخل  يتم إدراج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات للشركة التابعة المستحوذ عليها أوالمستبعدة

السيطرة.  سيطرة المجموعة على الشركة التابعة وحتى إنتهاء تلكء من تاريخ بداآلخر الشامل الموحد

يتم استبعاد الموجودات، المطلوبات،  أي من بنود اإليرادات الشاملة األخرى على مساهمي المجموعة. تعود األرباح والخسائر أو 
البيانات المالية الموحدة. حقوق المساهمين، الدخل، المصاريف والتدفقات النقدية بين شركات المجموعة عند اعداد  

يتم تضمين نتائج الشركات التابعة المقتناة  لسيطرة فيه إلى المجموعة.الذي يتم نقل ابعة بالكامل من التاريخيتم توحيد الشركات التا
أوالمستبعدة خالل السنة في بيان الدخل المجمع من تاريخ الشراء أوحتى تاريخ البيع، حسب االقتضاء.

):  المبينة أدناه ( لكامل ة للشركة وشركاتها التابعة المملوكة باالبيانات المالية الموحدة للمجموعة على البيانات الماليتشمل 

النشاط الرئيسي بلد التأسيس اسم الشركة التابعة 

)  اإلجارة( اإلجارة اإلسالميةقطر دولة شركة اإلجارة
النقل قطر دولة شركة اإلجارة للمعدات 
زين والليموسيارات األجرةخدمات قطر دولة شركة اإلجارة ليموزين
ي تطوير العقار القطر دولة ةشركة اإلجارة العقاري

تعليم قيادة السيارات قطر دولة للسواقة   أكاديمية اإلجارة  

فتراضات المحاسبية الهامة  اال تقديرات و ال حكام و األ ٢/٣
تراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات  يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة أن تقوم اإلدارة باستخدام أحكام وتقديرات واف

فصاح عن المطلوبات المحتملة. قد يؤدي عدم اليقين من تلك  والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات ذات الصلة واإل 
الفترات  لى نتائج تتطلب إجراء تعديالت مادية على القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في االفتراضات والتقديرات إ

.  المستقبلية

ألحكام ا 
القرارات  تخاذ بعض القرارات واألحكام الهامة. وقد تمت مناقشة  خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة با

د ذات  فصلة تحت البنو في ايضاحات منرجة في البيانات المالية الموحدة على المبالغ المدهام  لها تأثير  التي تعتقد اإلدارة أن  واألحكام  
الموحدة.   البيانات الماليةفي  الصلة

المجموعة كمؤجر - تصنيف عقود اإليجار  
تها العقارية. وبناًء على تقييم شروط وأحكام تلك الترتيبات  اأبرمت المجموعة عقودًا لتأجير عقارات تجارية ضمن محفظة استثمار 

مدفوعات  ا هامًا من العمر االقتصادي للعقار التجاري والقيمة الحالية للحد األدنى من التعاقدية، مثل مدة اإليجار التي ال تشكل جزًء
المجموعة أنها تحتفظ بشكل مادي بجميع المخاطر  قررتال تقترب من القيمة العادلة الكاملة للعقار التجاري، فقد التي اإليجار 

.العقود كإيجارات تشغيليةوالمنافع المتعلقة بملكية تلك العقارات، وبالتالي تحتسب تلك  
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تتمة   – ة  أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهام ٢
تتمة  – فتراضات المحاسبية الهامة  اال تقديرات و ال حكام و األ ٢/٣

موجودات محتفظ بها للبيع 
م بخطة بيع جميع  از تل، أعلن مجلس اإلدارة عن قراره بوقف عمليات سيارات األجرة والليموزين واال ٢٠٢٠ديسمبر ٣١في 

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

؛  حالتها الحاليةببيعها للمشتري الفوري ويمكن متاحة للبيع  هي سيارات األجرة والليموزين ·
المبدئي؛  تاريخ التصنيف  في غضون عام واحد من هذه اإلجراءات تم البدء في إجراءات إتمام البيع ومن المتوقع أن تكتمل ·
؛  تاريخ التقرير كما فيالرسمية الصحف  في المزاد الطرح بوتم إعالن  تم تحديد مشترين محتملين·
.  سيارات ة بيع الدارة على خطوافق مجلس اإل·

.  ١٢االيضاح العملية المتوقفة، راجع  هذه لمزيد من التفاصيل حول  ل

فتراضات التقديرات واال 
إن االفتراضات الهامة المتعلقة بالفترات المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى للشك في التقديرات في تاريخ التقارير المالية، والتي 

ر هامة تتعلق بضرورة إجراء تعديل مادي على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية  تنطوي على مخاط
أيضا في اإليضاحات الفردية حول البنود المالية ذات الصلة. اتخذت المجموعة االفتراضات والتقديرات بناء على  التالية، يتم بيانها 

المالية الموحدة. ومع ذلك ، قد تتغير الظروف واالفتراضات حول األحداث المستقبلية بسبب  العوامل المتوفرة وقت إعداد البيانات 
ن سيطرة المجموعة. تنعكس هذه التغيرات على االفتراضات عند حدوثها. تغيرات السوق أو حلول ظروف خارجة ع

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 
نقد عن قيمته القابلة لالسترداد، وهي قيمته لقيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة لليتم إجراء فحص النخفاض القيمة عندما تزيد ا

ه في حال االستخدام، أيهما أعلى. تحتسب القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع بناًء على البيانات المتاحة  العادلة ناقصا تكاليف البيع وقيمت
ة ذات أصول مماثلة أو أسعار السوق التي يمكن مالحظتها ناقصا التكاليف المتزايدة  من معامالت البيع الجبري في معامالت تجاري

ة حال االستخدام على نموذج التدفق النقدي المخصوم. تستمد التدفقات النقدية من الموازنات  الستبعاد الموجودات. يعتمد احتساب القيم
هيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة حتى اآلن أو االستثمارات المستقبلية  المالية للسنوات الخمس القادمة، وال تتضمن أنشطة إعادة ال

لدة للنقد التي تم فحصها. يعتبر المبلغ القابل لالسترداد أكثر حساسية لمعدل  الهامة التي تعزز أداء األصل لموجودات الوحدة المو
ات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض  الخصم المستخدم لنموذج التدفقات النقدية المخصومة باإلضافة إلى التدفق

لموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة والمعترف بها من قبل االستقراء. هذه التقديرات هي األكثر صلة بالموجودات غير الم
دات غير الملموسة ذات األعمار غير المحددة  المجموعة. االفتراضات الهامة المستخدمة لتحديد المبالغ القابلة لالسترداد من الموجو

.  ١١تم اإلفصاح عنها وبيانها تفصيال باإليضاح رقم 
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تتمة   – ة  والسياسات المحاسبية الهام أسس اإلعداد ٢
تتمة - فتراضات المحاسبية الهامة  اال تقديرات و ال حكام و األ ٢/٣

اإليرادات من العقود مع العمالء  
ي تؤثر بشكل كبير في تحديد مبالغ اإليرادات من العقود مع العمالء وتوقيت إدراجها:  ألحكام التالية التاستخدمت المجموعة ا 

تحديد التزامات األداء:  
فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لمستأجري العقارات االستثمارية (مثل خدمات النظافة، والخدمات األمنية، والالندسكيب، وخدمات  

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

ء تختلف اختالفًا جوهريًا خالل كل يوم ومن يوم آلخر، إال أن طبيعة االلتزام عمومًا بتقديم  األنشطة الفردية التي تشكل التزام باألدا
خر. وبالتالي، خلصت المجموعة إلى أن الخدمات المقدمة للمستأجرين تمثل سلسلة من  خدمات اإلدارة تكون متماثلة من يوم آل

ت باستخدام طريقة الوقت المنقضي لقياس التقدم المحرز، حيث يتم  الخدمات اليومية ويتم الوفاء بها بصورة فردية على مدار الوق
ر وفي نفس الوقت.  تقديم واستخدام المنافع التي تقدمها المجموعة للمستأجرين على الفو

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

عمالء ية المتوقعة لألقساط والمستحقات من ال خسائر االئتمان ال مخصصات  
تستخدم المجموعة مصفوفة المخصصات لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لألقساط والمستحقات من العمالء. ويستند تحديد نسبة 

دد أيام التخلف عن السداد لمجموعة من العمالء في قطاعات مختلفة لها أنماط خسارة متماثلة (نوع المنتج وتقييم  المخصص إلى ع
طابات الضمان).  العميل، والتغطية بخ

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

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

.تقديرات المستقبليةال

مانية المتوقعة  إن تقييم العالقة بين معدالت عدم االنتظام التاريخية التي يتم مالحظتها والظروف االقتصادية المتوقعة والخسائر االئت
وقعة. إن  قتصادية المتيعد من التقديرات الهامة. إن حجم الخسائر االئتمانية المتوقعة حساس للتغيرات في الظروف واألحوال اال

الخسائر االئتمانية التاريخية للمجموعة والظروف االقتصادية المتوقعة أيضا قد ال توضح عدم االنتظام الفعلي للعميل في المستقبل.
. ٤االيضاح معلومات المتعلقة بالخسائر االئتمانية المتوقعة لألقساط والمبالغ المستحقة من عمالء المجموعة تم اإلفصاح عنها في  لا

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

فائدة على االقتراض اإلضافي هو سعر الفائدة الذي يتعين  ) لقياس التزامات اإليجار. إن سعر الIBRالفائدة على االقتراض اإلضافي ( 
مماثلة لحق استخدام  على المجموعة دفعه القتراض، لمدة مماثلة مع وجود ضمان مماثل، أموال الزمة للحصول على أصل ذي قيمة

عين على المجموعة دفعه"، وهو  األصل في بيئة اقتصادية مماثلة. ولذلك يعكس سعر الفائدة على االقتراض اإلضافي "المبلغ الذي يت
ما يتطلب ممارسة تقديرات في غياب األسعار الملحوظة (مثل الشركات التابعة التي ال تدخل في معامالت تمويل) أو عندما تحتاج  

ابعة). ى تعديل لتعكس شروط وأحكام عقد اإليجار (على سبيل المثال، عندما ال تكون عقود اإليجار بالعملة الوظيفية للشركة التإل
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تتمة – ةأسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهام ٢

تتمة - فتراضات المحاسبية الهامة  اال تقديرات و ال حكام و األ ٢/٣

تتمة  – راض اإلضافي  سعر الفائدة على االقت تقدير  - عقود اإليجار  
) باستخدام مدخالت يمكن مالحظتها (مثل أسعار الفائدة السائدة  IBRتقوم المجموعة بتقدير سعر الفائدة على االقتراض اإلضافي ( 

كة التابعة).  بالسوق) عندما تكون متاحة ومطلوبة إلجراء بعض التقديرات الخاصة بالكيان (مثل تصنيف ائتماني مستقل للشر 

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

دارة سنويًا بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار  االستخدام المتوقع للموجودات والتلف والتآكل الطبيعي والتقادم الفني أو التجاري. تقوم اإل 
التي تعتقد فيها اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.اإلنتاجية ويتم تعديل قسط االستهالك مستقبالً في الحاالت 

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

. باإلضافة إلى ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأي مشكالت مادية قد تلقى بالشك على  في المستقبل المنظور االستمرار في أعمالها  
.  االستمراريةعلى أساس مبدأ ية الموحدة البيانات المال. وعليه يتم إعداد مستمرةعلى االستمرار في أعمالها كمنشأة المجموعة قدرة 

تقييم األدوات المالية 
من هذه  السياسات المحاسبية الهامةفي الجزء الخاص ب تفصيالً السياسة المحاسبية للمجموعة بشأن قياسات القيمة العادلة عرض تم 

البيانات المالية.  

المستخدمة في إجراء  الهامة المدخالت هذا التدرج يعكس و، ات الماليةالقيمة العادلة لألدو قياس تستخدم المجموعة التدرج التالي ل
. القياسات حسب تقنيات التقييم

. سوق نشط ألداة مماثلة(غير المعدل) في المعلنالسعر : ١المستوى 

بشكل مباشر سواء ، سجلةلها تأثير هام على القيمة العادلة المتقييم مستندة إلى مدخالت يمكن مالحظتها تقنيات : ٢المستوى 
أو غير مباشر.

التي تستخدم بها مدخالت لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة وال تستند إلى بيانات سوقية تقنيات التقييم : ٣المستوى 
. يمكن مالحظتها

.  كما في تاريخ التقرير لعادلة القيمة ا من تدرج  ١المستوى مدرجة بللمجموعة جميع األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

تقييم االستثمارات العقارية  إعادة 
تدرج المجموعة استثماراتها العقارية بالقيمة العادلة، مع تسجيل التغيرات في القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة. استعانت  

. وقد استخدم المقيم  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١مارات العقارية كما في المجموعة بخبير تقييم خارجي مستقل لتحديد القيمة العادلة لالستث
إلى  هذه االستثمارات العقارية عوامل حالة السوق، والعوائد العقارية التقديرية، والتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعةالمستقل في تقييم  

على عقارات ذات خصائص  الحديثة معامالت ل ال(مثستثمارات العقاريةاالجانب عوامل سوقية ودالئل أخرى تستخدم في تقييم 
.  )ومواقع مشابهة

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

عقارات  تحديد القيمة العادلة للفي المستخدمة الهامة االفتراضات عرض تم لتقييم سيكون أكثر شفافية و دقة. اإلدارة أن مثل هذا ا 
.  ١٠رقم يضاح اإلوتحليالت الحساسية في  
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مة تت - ة أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهام ٢

التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات ٢/٤

معدلة ال جديدة و ال تفسيرات  ال معايير و ال 
، ولم يكن  ٢٠٢٠يناير ١السنوية التي تبدأ أو بعد ات لفتر لالسارية المفعول بعض المعايير والتعديالت طبقت المجموعة ألول مرة 

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

: تعريف األعمال ٣تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية  
فإن المجموعة المتكاملة  تجاري كنشاط أنه لكي يتم اعتبار العمل "دمج األعمال" ٣توضح تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 

من األنشطة والموجودات يجب أن تتضمن، كحد أدنى، مدخالت وعمليات موضوعية تساهم معا وبشكل كبير في إمكانية إنشاء  
مخرجات. باإلضافة إلى ذلك، توضح هذه التعديالت أن النشاط التجاري يمكن أن يكون موجودًا دون أن يشمل جميع المدخالت  

مة إلنشاء المخرجات. لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة، ولكنها قد تؤثر على  الالز عمليات وال
.  الفترات المستقبلية إذا قامت المجموعة بدمج أعمال

: إصالح سعر الفائدة  ٣٩دولي سبة ال المحا ومعيار ٩والمعيار الدولي للتقارير المالية ٧تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 
األساسي 

"األدوات المالية: التحقيق والقياس" بعض اإلعفاءات  ٣٩ومعيار المحاسبة الدولي ٩تقدم تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 
قة التحوط في حال نشأ عن  التي تنطبق على جميع عالقات التحوط المتأثرة بشكل مباشر بإصالحات سعر الفائدة األساسي. تتأثر عال

بشأن توقيت و/أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى السعر األساسي للبند المحوط أو أداة التحوط. لم يكن لهذه  اإلصالح عدم يقين 
.  التعديالت أي تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة، حيث أنها ليس لديها أي عالقات تحوط ألسعار الفائدة

: تعريف المادية ٨محاسبة الدولي  ومعيار ال ١تعديالت معيار المحاسبة الدولي  
تقدم هذه التعديالت تعريفًا جديدًا للمادية ينص على أنه "تكون المعلومات مادية إذا كان من المتوقع أن يؤثر حذفها أو تزييفها أو  

على تلك البيانات  يون للبيانات المالية ذات الغرض العام بناء حجبها بشكل معقول على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساس
. "المالية، والتي تعرض معلومات مالية حول مؤسسة معينة

وتوضح التعديالت أن المادية تعتمد على طبيعة أو حجم المعلومات، سواء بشكل فردي أو بجمعها مع معلومات أخرى، في سياق  
شكل معقول أن يؤثر على القرارات التي يتخذها  معلومات يعتبر ماديًا إذا كان من المتوقع وبالبيانات المالية. إن الخطأ في ال

ير المستخدمون األساسيون للبيانات المالية. لم يكن لهذه التعديالت تأثير على البيانات المالية الموحدة، وال يتوقع أن يكون لها أي تأث
.مستقبلي على المجموعة

٢٠١٨مارس  ٢٩في  قارير المالية الصادر اإلطار المفاهيمي للت 
طار المفاهيمي ليس معيارا، وال تحل أي من المفاهيم الواردة فيه محل المفاهيم أو المتطلبات الواردة بأي معيار. يتمثل الغرض  إن اإل

قارير المالية على تطوير  من اإلطار المفاهيمي في مساعدة المجلس الدولي لمعايير المحاسبة في وضع المعايير لمساعدة معدي الت
.  قة في حال عدم انطباق أي معايير ولمساعدة جميع األطراف على فهم وتفسير المعايير سياسات محاسبية متس

يتضمن اإلطار المفاهيمي المعدل  التي طورت سياساتها المحاسبية بناًء على اإلطار المفاهيمي. المؤسسات على اإلطار هذا سيؤثر 
لم يكن لهذه  . لتحقيق الموجودات والمطلوبات وشروحًا لبعض المفاهيم الهامةيدة ويقدم تعريفات محدثة ومعايير بعض المفاهيم الجد

التعديالت أي تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة. 
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تتمة - ة أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهام ٢

تتمة  – التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات ٢/٤

١٩- : اإلعفاءات اإليجارية المتعلقة بجائحة كوفيد ١٦الدولي للتقارير المالية  تعديالت المعيار  
عقود اإليجار  : ١٦لمعيار الدولي للتقارير المالية  على ا ت تعديال)  IASB(، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية٢٠٢٠مايو  ٢٨في  
لتقارير لتوفر التعديالت إعفاًء للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي  ."١٩-ة كوفيدمتعلقة بجائحاليةيجار اإلعفاءات  "اإل–

وسيلة عملية،  ك.١٩-كوفيدجائحة الناشئة كنتيجة مباشرة ليةاإليجار عفاءات الوفقًا ل اإليجار عقود بشأن محاسبة تعديل ١٦المالية 
لعقد اإليجار.  تعديالتبر  يع١٩-جائحة كوفيدبارتباطًا  المقدم من المؤجر  اإليجار  ء  إعفاتقييم ما إذا كان  عدميختار  أن  لمستأجر  يجوز ل

جائحة  مرتبط بالييجار لإلعفاء اإلنتيجةأي تغيير في مدفوعات اإليجار ن لمحاسبة عاب مارس هذا الخيار ييقوم المستأجر الذي 
عقد  على لم يكن التغيير تعديالفي حال ١٦لتقارير المالية للمعيار الدولي وفقًا لالتغيير المحاسبة عن بنفس طريقة ١٩-كوفيد

ت التعديالهيسمح بالتطبيق المبكر. لم يكن لهذ، و٢٠٢٠يونيو  ١ترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  للفتالتعديالتسري هذه  اإليجار.  
.  أي تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة

د فعولها بع ولم يسر م المصدرة  المعايير  
لكن لم يسر مفعولها بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية الموحدة للمجموعة.  و فيما يلي المعايير الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها

.  ، عندما تصبح سارية المفعولانطبقت تنوي المجموعة اعتماد هذه المعايير، إن  

تاریخ السریانالموضوعالتفسیر /المعیار
٢٠٢٣ینایر ١عقود التأمین ١٧الدولي للتقاریر المالیةیار المع

٢٠٢٣ینایر ١متداولة أو غیر متداولة كالمطلوباتتصنیف ١تعدیالت معیار المحاسبة الدولي 
٢٠٢٢ینایر ١المفاھیمي مراجع اإلطار ٣لمعیار الدولي للتقاریر المالیة اتعدیالت 

١٦تعدیالت معیار المحاسبة الدولي 
الوصول واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل عقارات ال
٢٠٢٢ینایر ١المستھدف الستخدام ل

٢٠٢٢ینایر ١العقدإتمامتكالیف -حملة باألعباء العقود الم٣٧تعدیالت معیار المحاسبة الدولي 
٢٠٢٢ینایر ١ت المالیة ٪" إللغاء تحقیق المطلوبا١٠الرسوم في اختبار الـ "األدوات المالیة -٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

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

السياسات المحاسبية الهامة ملخص ٢/٥

تقارير القطاعات 
تخاذ قرارات التشغيل. إن  إارير الداخلية التي تقدم إلى المسؤول األول عن تصدر تقارير قطاعات التشغيل بطريقة تتطابق مع التق

الذي يقوم بتوزيع الموارد على قطاعات التشغيل ويقوم بتقييم أدائها. تخاذ قرارات التشغيل هوالشخصإالمسؤول األول عن 

ات التشغيل  لتشغيل. جميع المعامالت بين قطاعالمسؤول األول عن إتخاذ قرارات ا حددت المجموعة أن الرئيس التنفيذي للشركة هو 
في الشركة. اإليرادات والمصاريف المرتبطة مباشرة ستبعاد اإليرادات والتكاليف بين القطاعاتإيتمتتم على أساس األسعار بالسوق،  

عتبار عند تحديد أداء قطاع التشغيل.بكل قطاع تؤخذ في اإل
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تتمة - ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢/٥

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

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

ي تاريخ تحديد  قيمة العادلة بعمالت أجنبية يتم تحويلها بأسعار الصرف السائدة فتمت فيه المعاملة. البنود غير النقدية المقيمة بال
غير النقدية بعمالت أجنبية تدرج في بيان  المالية المتاحة للبيع ستثماراتن إعادة تقييم االالقيمة العادلة. األرباح والخسائر الناتجة م

.  حقوق المساهمين الموحد التغيرات في 

النقد  ؤسسات المالية و األرصدة لدى الم 
وإستثمارات  وأرصدة لدى مؤسسات مالية على نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوكتشتمل األرصدة لدى المؤسسات المالية والنقد 

.  أشهر أوأقل٣قصيرة األجل أخرى ذات سيولة عالية تستحق خالل 

األدوات المالية  

الموجودات المالية  
ي  التحقيق والقياس المبدئ 

تدرج الذمم التجارية المدينة مبدئيا عند نشوئها. يتم إثبات جميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى مبدئيا عندما تصبح  
طرفا في األحكام التعاقدية لألداة. المجموعة

ئيا بالقيمة العادلة مضافا إليه،  مبديتم قياس موجود مالي، ما لم يكن ذمم تجارية مدينة بدون مكون تمويلي كبير أو مطلوب مالي، 
لعنصر غير مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعامالت العائدة مباشرة إلى االستحواذ عليها. يتم قياس  

ذمم تجارية مدينة بدون مكون تمويلي هام مبدئيا بسعر المعاملة. 

التصنيف والقياس الالحق للموجودات المالية  
د التحقيق المبدئي، يتم تصنيف الموجودات المالية:  عن

) بالتكلفة المطفأة إذا استوفت الشروط التالية وكانت غير مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: ١(

ة، و بها في نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقديمحتفظكان ·
التعاقدية للموجودات المالية تؤدي في تواريخ محددة إلى حدوث تدفقات نقدية تمثل فقط مدفوعات المبلغ األصلي  الشروط ·

والفائدة على المبلغ األصلي القائم.  
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تتمة - ياس الالحق للموجودات المالية ف والق التصني 

إذا استوفت الشروط التالية وكانت غير مصنفة بالقيمة العادلة من خالل  - ) بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة األخرى ٢(
الربح أو الخسارة:  

يع الموجودات المالية، و كان محتفظ بها في نموذج أعمال يهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وب·
دي في تواريخ محددة إلى حدوث تدفقات نقدية تمثل فقط مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ  التعاقدية تؤ شروطها·

األصلي القائم.  

لقيمة العادلة من خالل  جميع الموجودات المالية غير المصنفة بالتكلفة المطفأة أو با – ) بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ٣(
خرى كما هو موضح أعاله.  االيرادات الشاملة األ

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

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

نموذج األعمال. 

عند التحقيق المبدئي، صنفت المجموعة المبالغ المستحقة من العمالء والذمم المدينة األخرى واألرصدة لدى البنوك والنقد بالتكلفة  
اإليرادات  القيمة العادلة من خالل ب وو الخسارةالمطفأة. وصنفت المجموعة محفظتها االستثمارية بالقيمة العادلة من خالل الربح أ

.  األخرىةالشامل

تقييم نموذج األعمال - الموجودات المالية  
تقوم المجموعة بتقييم هدف نموذج األعمال الذي يحتفظ فيه بموجود مالي على مستوى محفظة ألن هذا يعكس بشكل أفضل الطريقة  

إلدارة. المعلومات التي تؤخذ في االعتبار تتضمن:  التي تدار بها األعمال وتقديم المعلومات ل

في الممارسة العملية. وهي تشمل ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة  السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات ·
تركز على جني تدفقات نقدية تعاقدية أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع موجودات؛ 

م التقارير إلدارة المجموعة؛  ء المحفظة وتقديكيفية تقييم أدا·
ة المحتفظ بها ضمن هذا نموذج األعمال) وكيفية إدارة تلك  المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالي·

؛ المخاطر 
دات التي تتم إدارتها أو التدفقات  على سبيل المثال سواًء كانت المكافأة تستند إلى القيمة العادلة للموجو -كيفية مكافأة المدراء ·

التعاقدية التي يتم تحصيلها؛ و النقدية
وتيرة وحجم وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات والتوقعات حول نشاط المبيعات  ·

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

تدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة عليه  تقييم ما إذا كانت ال - الموجودات المالية  
ألغراض هذا التقييم، يتم تعريف "أصل الدين" بأنه القيمة العادلة للموجود المالي عند التحقيق المبدئي. يتم تعريف "الفائدة" بأنها  

بلغ األصلي القائم خالل فترة معينة من الزمن وغيرها من المخاطر  تمانية المرتبطة بالمللنقد والمخاطر االئالمقابل عن القيمة الزمنية
األساسية لإلقراض والتكاليف (مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية)، وكذلك هامش الربح.  

بالشروط  عليه، تأخذ المجموعةن أصل الدين والفائدة عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ليست سوى مدفوعات ع
التعاقدية لألداة. ويشمل ذلك تقييم ما إذا كان الموجود المالي يحتوي على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية  

االعتبار ما يلي: التعاقدية بحيث ال يمكنه الوفاء بهذا الشرط. عند إجراء هذا التقييم، تأخذ المجموعة في

الطارئة التي من شأنها تغيير مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية؛ حداثألا·
التي قد تعدل سعر الفائدة التعاقدي، بما في ذلك خصائص األسعار المتغيرة؛ الشروط·
المقدمة وخصائص التمديد؛ و المدفوعات ·
بيل المثال، خصائص حق عدم الرجوع). التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة (على سالشروط·

تتوافق خصائص المدفوعات المقدمة مع المدفوعات فقط من معيار أصل الدين والفائدة إذا كان المبلغ المدفوع مقدما يمثل إلى حد  
اإلنهاء المبكر  دين والفائدة على أصل المبلغ القائم، والتي قد تشمل تعويض إضافي معقول عنكبير المبالغ غير المسددة من أصل ال 

عليه بخصم أو عالوة على قيمته االسمية التعاقدية، فإن الخاصية التي  للعقد. باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة لموجود مالي تم الحصول
قد  بلغ اإلسمي التعاقدي المستحق (ولكن غير مدفوع) للفائدة التعاقدية (والتي تسمح أو تتطلب الدفع مقدما بمبلغ يمثل بشكل كبير الم

ذا المعيار إذا كانت القيمة العادلة لخاصية المدفوعات  تشمل أيضا تعويض معقول إضافي عن اإلنهاء المبكر) تتم معاملتها وفقا له
المقدمة غير هامة عند التحقيق المبدئي.

القياس الالحق واألرباح والخسائر – المالية  الموجودات  
دات الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم تقليل  قياس هذه الموجو يتم -المطفأة بالتكلفةالموجودات المالية ·

لعمالت األجنبية وانخفاض  التكلفة المطفأة بخسائر انخفاض القيمة. يتم تحقيق إيرادات الفوائد وأرباح وخسائر أسعار صرف ا 
بعاد في الربح أو الخسارة. القيمة في الربح أو الخسارة. تدرج أي أرباح أو خسائر من االست

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

تقاس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة. تدرج إيرادات  –دات الشاملة األخرى لعادلة من خالل االيراأدوات الدين بالقيمة ا·
جنبية وانخفاض القيمة في الربح أو الخسارة.  الفائدة المحتسبة بطريقة الفائدة الفعلية، وتدرج أرباح وخسائر تحويل العمالت األ

ي االيرادات الشاملة األخرى. عند إلغاء التحقيق، تتم إعادة تصنيف األرباح  يتم تحقيق صافي األرباح والخسائر األخرى ف
جودات. تراكمة في االيرادات الشاملة األخرى إلى الربح أو الخسارة. ال تحتفظ المجموعة بأي من تلك المووالخسارة الم
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يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة  - في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة األخرى االستثمارات·
رة ما لم تمثل توزيعات األرباح بشكل واضح استرداد جزء  العادلة. يتم تحقيق توزيعات األرباح كإيرادات في الربح أو الخسا

رباح والخسائر األخرى في االيرادات الشاملة األخرى وال يتم استبعادها أبدا من  من تكلفة االستثمار. يتم تحقيق صافي األ
الربح أو الخسارة. ال تحتفظ المجموعة بأي من تلك الموجودات.  

إلغاء التحقيق 
من بيان  جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة) (أي يتم حذفهاودات المالية (أويلغى تحقيق الموج

:المركز المالي الموحد للمجموعة) في الحاالت التالية

الحق في استالم تدفقات نقدية من الموجودات، أو انتهاء·
أخير كبير  لموجودات أو قد تعهدت بدفع المبلغ المستلم كاملة ودون تقيام المجموعة بتحويل حقوقها الستالم تدفقات نقدية من ا·

ترتيبات للتمرير و (أ) إما أن تكون قد قامت فعليًا بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو (ب)  إلى طرف ثالث بموجب 
.رة على الموجوداتلم تقم فعليًا بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو باالحتفاظ بها ولكنها حولت السيط

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

دات، يتم إدراج الموجودات  لم تحول أو تحتفظ فعليًا بجميع مخاطر أو منافع الموجودات ولم تحول السيطرة على الموجو موجودات و
بقدر استمرار ارتباط المجموعة بالموجودات. في تلك الحالة تدرج المجموعة أيضًا مطلوبات مقابلة. يتم قياس الموجودات المحولة  

كس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها المجموعة. والمطلوبات المقابلة على أساس يع

أخذ شكل ضمان بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو القيمة القصوى للمبلغ الذي يمكن أن  يتم قياس االرتباط المستمر الذي ي 
يطلب من المجموعة سدادها، أيهما أقل. 

انخفاض القيمة 
الموجودات المالية غير المشتقة  

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

الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة.  بالنسبة للذمم المدينة األخرى، طبقت المجموعة النهج المبسط للمعيار واحتسبت
لخبرة التاريخية للخسائر االئتمانية المتوقعة بالمجموعة مع تعديلها وفقًا للعوامل  د إلى ا ات تستنطورت المجموعة مصفوفة للمخصص

المستقبلية بشأن المدينين والبيئة االقتصادية.  

يستند  حتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. بتطبيق النهج العام البالنسبة لألقساط والمبالغ المستحقة من العمالء، تقوم المجموعة 
الخسائر االئتمانية المتوقعة على الخسائر التي يتوقع أن تنشأ على مدى العمر الكامل للموجود (الخسائر االئتمانية المتوقعة  خصصم

) منذ نشأتها، وفي هذه الحالة يحدد المخصص استنادًا  SICRلكامل العمر)، ما لم تكن هناك زيادة كبيرة في المخاطر االئتمانية ( 
شهرا).  ١٢شهرا (الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة ١٢لمتوقعة لمدة مانية اة االئتإلى الخسار 
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تتمة - ة  انخفاض القيم 

ئتمانية المتوقعة لمدى العمر الناتجة عن احداث عدم انتظام  شهر جزًءا من الخسائر اال ١٢تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 
١٢شهرا بعد تاريخ التقرير. يتم احتساب كل من الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة ١٢المالية التي يمكن حدوثها خالل األدوات 

حفظة األساسية لألدوات المالية.  لعمر إما على أساس فردي أو على أساس جماعي، اعتمادا على طبيعة المشهر أو على مدى ا

في نهاية كل فترة تقرير، تضع المجموعة سياسة إلجراء تقييم حول ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألداة مالية قد زادت بشكل كبير 
ر المتبقي  المبدئي وذلك من خالل األخذ في االعتبار التغير في مخاطر عدم االنتظام المتوقع حدوثه على مدى العمالتحقيقمنذ 

لألداة للمالية. 

أو المرحلة  ٢أو المرحلة  ١على العملية المذكورة أعاله، تصنفت المجموعة األقساط والمبالع المستحقة من العمالء في المرحلة  بناًء  
كما هو موضح أدناه: ٣
حقيق المبدئي أو التي تنطوي على  تتضمن الموجودات المالية التي لم تشهد زيادة مادية في مخاطر االئتمان منذ الت:  ١المرحلة  ·

شهرا  ١٢مخاطر ائتمانية منخفضة كما في تاريخ التقرير. بالنسبة لهذه الموجودات، يتم تسجيل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 
ويتم احتساب إيرادات الفوائد على القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات (دون إجراء خصم لمخصص االئتمان). 

منذ التحقيق المبدئي (إال  (SICR)شهدت الزيادة الكبيرة في المخاطر االئتمانية تتضمن الموجودات المالية التي : ٢المرحلة ·
إذا كان لديها مخاطر ائتمان منخفضة كما في تاريخ التقرير) ولكنها ال تشمل دليل مادي على االنخفاض في القيمة. وبالنسبة 

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

العجز عن السداد.  المتوقعة هي المتوسط المرجح للخسائر االئتمانية من احتمالية 

التقرير. تحتوي هذه  تضمن األدوات المالية التي يوجد دليل موضوعي على انخفاض قيمتها كما في تاريخت: ٣المرحلة ·
.٣وبالتالي يتم تصنيفهم في المرحلة ) المرحلة على ملتزمين انخفضت قيمتهم االئتمانية بالفعل (متخلفين عن السداد

ية المتوقعة  احتساب الخسائر االئتمان 
تحتسب المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة استنادا إلى السيناريوهات المتوقعة لقياس العجز النقدي المتوقع مخصومًا بنسبة 

تي  قد والتدفقات النقدية التقريبية من معدل الفائدة الفعلي. العجز النقدي هو الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمؤسسة وفقًا للع
ها.  تتوقع المؤسسة استالم

إن آليات احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة وعناصرها األساسية هي كالتالي:  

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

التغيرات يخ مستقبلي، مع االخذ في االعتبار  هو تقدير للتعرض عند عدم االنتظام في تار ) EADالتعرض عند عدم االنتظام (·
مقررًا بالعقد أو غير ذلك، والسحب  المتوقعة في التعرض بعد تاريخ التقرير، بما في ذلك سداد أصل الدين والفائدة، سواء كان

حقة من المدفوعات الفائتة.المتوقع على التسهيالت الملتزم بها، والفائدة المست

هو تقدير للخسارة التي قد تنشأ في حال حدوث عدم االنتظام في وقت معين.  )LGDبافتراض عدم االنتظام (الخسارة ·
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تتمة  - احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة  
إن الحد األقصى للفترة المأخوذة في االعتبار عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هو الحد األقصى للفترة التعاقدية التي تتعرض  

لمخاطر االئتمان.  المجموعةفيها 
ية منخفضة عندما يكون تصنيف مخاطر االئتمان لها مساويًا  موعة أن األرصدة لدى البنوك معرضة لمخاطر ائتمانالمجتعتقد

أو أعلى وفقًا لتصنيف وكالة موديز.  Baa٣لـ "درجة االستثمار". وتعتبر المجموعة هذه الدرجة عند عالميًاللتعريف المفهوم 

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

األقساط والمستحقات من العمالء 
ممكنه التحديد وال يتم تداولها في سوق  األقساط والمستحقات من العمالء هي موجودات مالية غير مشتقه وذات دفعات ثابتة أو 

ارة والمرابحة بقيمتها اإلجمالية األصلية ناقص أي مبلغ مستلم أو مخصص للخسائر  عاملة. تدرج التمويالت اإلسالمية مثل اإلج
ص مخصص الخسائر  ح غير مكتسبة. بعد القياس المبدئي تدرج األقساط والمستحقات بالتكلفة المطفأة ناق أو أرباالمتوقعةاالئتمانية 

االئتمانية المتوقعة.  

الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى (أدوات حقوق الملكية) 
عند التحقيق المبدئي، يجوز للمجموعة االختيار بين تصنيف استثماراتها في األسهم بشكل قاطع غير قابل لإللغاء كأدوات حقوق  

٣٢بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي ملكية 
وتكون غير محتفظ بها للمتاجرة. يتم هذا التصنيف لكل أداة على حده.  المالية: العرض األدوات 

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

يرادات الشاملة األخرى. أدوات حقوق الملكية المدرجة  تكلفة األصل المالي، وفي هذه الحالة تقيد األرباح في اإلكاسترداد جزء من 
يمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ال تخضع لتقدير انخفاض القيمة.  بالق

.غير قابل لإللغاء وطع قررت المجموعة تصنيف استثماراتها في األسهم المدرجة ضمن هذه الفئة بشكل قا

أو الخسارة دلة من خالل الربح  مالية بالقيمة العا ال موجودات  ال 
صافي  إدراج مع ، الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في بيان المركز المالي بالقيمة العادلةتدرج 

.  تغيرات القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة

اإليرادات  تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل  قاطع  ار المجموعة بشكل  تتضمن هذه الفئة استثمارات حقوق الملكية المدرجة التي لم تخت
استثمارات األسهم المدرجة كإيرادات أخرى في بيان الربح أو الخسارة عند ثبوت  عن توزيعات األرباح تدرج . األخرىةالشامل

ات.  عمدفوفي استالم هذه الحق ال

المطلوبات المالية 
التحقيق المبدئي والقياس 

وبات الماليـة مبدئيا بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض والسلف والذمم الدائنة بعد خصم التكاليف المباشرة للمعاملة.  المطلتصنف 
تشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى وقروض وسلف.  

القياس الالحق 
الية إلى فئتين:  ت الم طلوباالقياس الالحق، يتم تصنيف الم ألغراض

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

لتكلفة المطفأة (القروض والسلف)المالية با الموجودات 
تعد هذه أكثر الفئات مالءمة للمجموعة. بعد التحقق المبدئي، تقاس القروض والسلف التي تحمل فوائد بالتكلفة المطفأة باستخدام  

وكذلك من خالل  المطلوباتتم استبعاد الفائدة الفعلي. يتم تحقيق األرباح والخسائر في بيان الربح أو الخسارة عندما يمعدلطريقة 
عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلي. تحتسب التكلفة المطفأة بأن يؤخذ في االعتبار أي خصوم أو رسوم عند الشراء والرسوم أو  

سارة.  ربح أو الخالتكاليف التي تعتبر جزء من سعر الفائدة الفعلي. يتم إدراج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في بيان ال
ق هذه الفئة بشكل عام على القروض والسلف التي تحمل فوائد.  تنطب

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

وكالة ترتيبات  التمويالت اإلسالمية بموجب  
وكالة"  ترتيباتتحت تبويب "تمويالت إسالمية بموجب التي تصدرها المجموعة كمطلوبات ماليةتصنف األدوات المالية أوأجزائها 

حيث تنتج عن عقود الوكالة أن تترتب على المجموعة التزام أن تسلم حامل العقد مبلغ نقدي أوموجودات مالية أخرى أوأن تضمن  
سالمية وعقود الوكالة بالتكلفة  عد القياس المبدئي تدرج التمويالت اإلبالتزامها بغير دفع مبلغ نقدي محدد أوموجودات مالية أخرى. ب

لي.  الفائدة الفعمعدل  طريقة باستخدام ةالمطفأ

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

ر ومنافع الملكية.  حولت جميع مخاط

أي عندما يسدد االلتزام أويلغى أوينتهي أجله. عندما يتم استبدال التزام مالي قائم  انتهائها، ويتم إلغاء تحقيق مطلوبات مالية عند 
بشكل جوهري، يتم التعامل مع هذا  م االلتزا ، أو يتم تعديل شروط بشكل جوهريآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة التزام ب

المبالغ المدرجة في بيان  بين الفرق ويدرج جديد. تحقيق لاللتزام الواللتزام األصليباعتباره الغاء تحقيق ل أو التعديل دال ستباال
.  الربح أو الخسارة

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

على أساس مواصفات محددة بالنسبة للبنود التي يسهل تمييزها وعلى أساس المتوسط  لى موقعه وشكلـه الحالي إ منتج حتى وصوله  
القيمة الممكن تحقيقها على أساس السعر التقديري للبيع ناقصًا أية تكاليف متوقع  يحتسب صافيالمرجح بالنسبة للبنود األخرى. 

.  ع نع والبيتمام الصإصرفها حتى 

االستثمارات العقارية 
، ولكن ليس للبيع  يجار أولزيادة رأس المال أولكليهماستثمارات العقارية هي العقارات المحتفظ بها إما للحصول على إيرادات اإلاال

عقاريةالتثمارات ساالغراض إدارية. يتم قياس عتيادية أواستخدامها في إنتاج أوتوريد السلع والخدمات أوألإلاعمال ألافي سياق 
.بتطبيق نموذج القيمة العادلة

تكلفة  ستثماري. تتضمن تكلفة االستثمارات العقارية التي يتم بناؤها ذاتيًاتكلفة المصروفات المتعلقة مباشرة باقتناء العقار اإلالتتضمن  
ستخدام المقصود منه  إلى حالة عمل لإلاري ستثممباشرة إلى تحويل العقار اإلؤول المواد والعمالة المباشرة وأية تكاليف أخرى ت

.مرسملةقتراض الوتكلفة اإل
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تتمة - المخزون  

ت البيع  المتحصالفرق بين صافيمحسوبة على أنها (عتراف بأية أرباح أوخسائر ناتجة عن استبعاد أي استثمار عقاري يتم اإل
. في الربح أوالخسارة)والقيمة الدفترية للبند 

حقة.الإعادة تصنيفه كعقارات ومعدات، تصبح قيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف تكلفته للمحاسبة ال كعندما يتغير استخدام العقار  

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

.األصل المحدد لفترة من الوقت في مقابل المبالغ المدفوعة فيه

المجموعة كمستأجر 
يجار للموجودات  تطبق المجموعة نهجا وحيدا لتحقيق وقياس جميع عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإل

المجموعة بتحقيق التزامات اإليجار لتسديد مدفوعات اإليجار وموجودات حق االستخدام التي تمثل حق استخدام  منخفضة القيمة. تقوم  
.الموجودات األساسية

) موجودات حق االستخدام ١( 
تم قياس  خ توافر األصل األساسي لالستخدام). يتقوم المجموعة بتحقيق موجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي، تاري

موجودات حق االستخدام بالتكلفة، مطروحا منها أي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة واالستهالك، وتعديلها ألي عملية إعادة  
تكاليف المباشرة المبدئية  تقييم اللتزامات اإليجار. تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على مقدار مطلوبات اإليجار المدرجة، وال

ومدفوعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ البدء، مطروحا منها أي حوافز مستلمة. يتم استهالك موجودات حق  المتكبدة، 
:االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار أو العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات، أيهما أقرب، كالتالي

االيجار  فترة 
سنة٢٥يضاأر 

إذا كانت ملكية الموجودات المستأجرة تنقل إلى المجموعة في نهاية فترة التأجير أو إذا كانت التكلفة تعكس ممارسة خيار الشراء،  
.قيمةيتم احتساب االستهالك باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر لألصل. تخضع موجودات حق االستخدام أيضا النخفاض ال

مطلوبات اإليجار 
تاريخ بداية عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإدراج مطلوبات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي يتعين إجراؤها  في  

اإليجار  على مدى عقد اإليجار. تتضمن مدفوعات اإليجار مدفوعات ثابتة (بما في ذلك مدفوعات ثابتة مضمنة) مطروحا منها حوافز 
اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. يتم  المدينة ومدفوعات 

تحقيق مدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف (ما لم يتم تكبدها إلنتاج مخزون) في الفترة التي  
.يام بالمدفوعاتحدث أو الشرط الذي يطلب القيقع فيها ال

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

ا  تراكم الفائدة وتخفيض مدفوعات اإليجار التي تم القيام بها. باإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات اإليجار إذ 
وعات المستقبلية  كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في مدفوعات اإليجار (على سبيل المثال، التغيرات في المدف

تغيير في مؤشر أو معدل يستخدم لتحديد مدفوعات اإليجار) أو تغيير في تقييم خيار شراء األصل األساسي.  الناتجة عن
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القيمة للموجودات منخفضة  عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار 
تطبق المجموعة إعفاء تحقيق عقود اإليجار قصيرة االجل على عقود اإليجار قصيرة األجل الخاصة باآلالت والمعدات (أي عقود  

يق  شهرا أو أقل من تاريخ البدء وال تحتوي على خيار شراء). كما تقوم أيضًا بتطبيق اإلعفاء على تحق١٢اإليجار التي تبلغ مدتها 
 قطري  ٢٠٫٠٠٠جودات منخفضة القيمة على إيجارات المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة (أي أقل من  عقود إيجار المو

). يتم إدراج مدفوعات اإليجار على عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة  )دوالر أمريكي٥٫٠٠٠(
.ترة اإليجار ط الثابت على مدى فكمصروفات على أساس القس

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

بح أو  يرادات في بيان الر احتساب إيرادات اإليجار الناشئة على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار ويتم تضمينها في اإل
الخسارة بسبب طبيعتها التشغيلية. تضاف التكاليف المباشرة األولية المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة  

لطارئة  الدفترية لألصل المؤجر ويتم تحقيقها على مدى فترة اإليجار على نفس األساس كإيرادات اإليجار. يتم تحقيق اإليجارات ا
الفترة التي يتم فيها اكتسابها. كإيرادات في

القيم العادلة 
تحدد القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة في األسواق العاملة بناء على أسعار الشراء الحالية. إذا لم يوجد سوق عاملة ألحد  

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

ي موقع وفئة العقار الذي يتم  خبرة حديثة فمن قبل خبراء تقييم عقاري مستقلين لديهم لالستثمار العقارييتم تحديد القيمة العادلة 
ها تبادل عقار في تاريخ التقييم بين مشتري اللتقييمه. تستند القيم العادلة إلى القيم السوقية، وهي القيمة التقديرية التي يمكن من خ

. فة تامةبمعر مستعد وبائع راغب في معاملة تجارية بحتة بعد التسويق المناسب حيث يكون كل طرف قد تصرف 

وبدء عقد  للعقار ستخدام يثبت بنهاية شغل المالك إلامن االستثمارات العقارية فقط عندما يكون هناك تغير في ت إلى أو التتم التحوي
لتكلفة  . بالنسبة للتحويل من استثمارات عقارية إلى عقار يشغله المالك، فإن اإيجار تشغيلي لطرف آخر أوإكمال البناء أوالتطوير 

،  ستخدام. إذا أصبح العقار الذي يشغله المالك عقارا استثماريًاالمعتبرة للمحاسبة االلحقة هي القيمة العادلة في تاريخ التغير في اإل
ستخدام. بند العقارات والمعدات حتى تاريخ التغير في االتقوم المجموعة باحتساب هذا العقار وفقا للسياسة المبينة تحت

ات المالية ألدو ا مقاصة  
يتم إجراء مقاصة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد فقط إذا كان هناك حق  

ة في التسوية على أساس الصافي، أوأن تحقق الموجودات وتسدد  قانوني ساري المفعول لتسوية المبالغ المحققة وإذا توفرت الرغب
.  في نفس الوقت المطلوبات 
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غير الملموسة الموجودات 
ترخيص مدرسة قيادة السيارات  

المالي  المركز في بيانلموسةالموجودات غير المكماالسواقة  مدرسة  لتشغيلالحصول على ترخيصالمتكبدة فيالتكاليفيتم تسجيل
. عمر إنتاجي غير محدد لهالترخيص.  الموحد 

سنويًا لتحديد االنخفاض إما فرديًا أوعلى مستوى وحدة  فحصهاالموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة يتم 
عة سنوية للموجودات غير الملموسة غير محددة العمر  ال يتم إطفاء هذه الموجودات غير الملموسة. تتم مراجواإليرادات النقدية 

ارية يتم تطبيق التغيير في العمر اإلنتاجي  اإلنتاجي وذلك إلقرار استمرارية الموجودات بدون عمر إنتاجي محدد. وإذا لم تقرر االستمر 
من عمر غير محدد إلى محدد للفترات المستقبلية.

يق موجودات غير ملموسة يتم قياسها بالفرق بين صافي عائدات اإلستبعاد والقيمة الدفترية  األرباح أوالخسائر الناتجة من إلغاء تحق
إلغاء تحقيق الموجودات. الموحد عند الربح أو الخسارةللموجودات ويتم إدراجها في بيان  

البرمجيات 
إدراجيتمكما.الموحدالماليز المركبيانفيملموسةالغير والموجودات أوتطوير البرمجياتالقتناءالمتكبدة التكاليفتسجيليتم

تتدفق  أنالمحتملمن يكون عندما فقط االقتضاء، حسب منفصلأوتدرج كأصل الدفتريةالقيمة التي يتم تكبدها الحقًا ضمن التكاليف
. موثوقةتكلفة األصل بصورةقياس من البرمجيات للمجموعة فإنه يمكنمستقبليةاقتصاديةمنافع

الثابت القسططريقةباستخدامالبرمجياتإطفاء ويتم.وبدء إستخدامها وذلك لكل وحدةعند إكتمالهارمجياتينبغي خفض قيمة الب
والتقدم التكنولوجي والعواملالتقادمالمقدر لها، يتم تقدير العمر اإلنتاجي بعد األخذ في االعتبار آثار اإلنتاجيالعمر مدىعلى

األخرى.  االقتصادية

على الفور.  الدفتريةقيمتهاخفض وقعا أن استخدام البرمجيات لن يوفر منافع اقتصادية للمجموعة، يتمعندما يكون مت

والمعدات العقارات 
والمعدات بالتكلفة التاريخية مطروحًا منها االستهالك المتراكم، تمثل تكلفة جميع النفقات المتكبدة للحصول على  العقارات تظهر 

ليف التي يتم تكبدها الحقًا ضمن القيمة الدفترية أوتدرج كأصل منفصل، حسب الحالة، فقط عندما يكون من  الموجودات. وتدرج التكا 
وأنه يمكن قياس تكلفة األصل بصورة موثوقة. لمجموعة مستقبلية من هذا األصل ل المحتمل ان تتدفق منافع اقتصادية 

التالي: ك ابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية لها والمعدات باستخدام طريقة القسط الث العقاراتتستهلك تكلفة  

السنوات عدد 

٢٥-١٠مباني
٥-٤معدات مكتبية

٥أثاث وتجهيزات
٦-٥وسياراتشاحنات معدات ثقيلة و
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تتمة - والمعدات قارات الع 

التقديرية الممكن استردادها يتم  حتسب استهالك على األراضي. عندما تكون القيمة الدفترية ألحد الموجودات أكبر من القيمة يال 
الموحد عند انفاقها. لربح أو الخسارةا خفضها فورا إلى القيمة الممكن استردادها. يتم ادراج تكاليف اإلصالحات والصيانة في بيان 

ن الربح  باح والخسائر الناتجة عن عمليات االستبعاد يتم تحديدها عن طريق مقارنة العائدات بالقيمة الدفترية، ويتم إدراجها ضماألر 
أو الخسارة. مصروفات أعمال اإلصالح والصيانة يتم تحميلها على بيان الدخل الموحد عند تكبدها.  

ء ويتم تسجيلها بالتكلفة مطروحاُ منها أي إنخفاض في قيمتها. تشمل هذه التكاليف  تمثل األعمال قيد التنفيذ أعمال التجديدات والبنا
حت التنفيذ. عند إكتمال هذه األعمال يتم تحويلها إلى البند المالئم ضمن العقارات والمعدات. المصاريف المهنية وتكاليف األعمال ت

قة  مستح مبالغ  و ذمم دائنة 
المستلمة، سواء تم استالم فاتورة المورد أم لم تستلم. فعها مستقبالً مقابل البضاعة أوالخدماتتدرج التزامات للمبالغ المطلوب د

مطلوبات العقود 
إن التزام العقد هو االلتزام بتحويل البضائع أو الخدمات إلى عميل مقابل مبلغ مدفوع (أو مستحق الدفع) تتلقاه المجموعة من العميل.  

الخدمات إلى العميل، يتم تحقيق التزام العقد عند دفع المبلغ أو عند  قبل قيام المجموعة بتحويل البضائع أو إذا قام العميل بدفع المبلغ 
حلول أجل الدفع (أيهما أقرب). تدرج مطلوبات العقود كإيرادات عند قيام المجموعة بتنفيذ العقد.  

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

المجموعة ويمكن تقديرها بصورة معقولة. 

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

تدرج التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة خدمة كل موظف وفقًا لسياسة التوظيف بالمجموعة وأحكام قانون  مدة الخدمة.
المطلوبات المعترف بها في بيان  . تدرج تكاليف هذه المكافآت على مدى فترة عمل الموظف. ٢٠٠٤) لسنة ١٤القطري رقم (العمل

.  في القيمة الحالية إللتزامات المنافع المحددة بنهاية فترة التقرير الماليافأة نهاية الخدمة تتمثل فيما يتعلق بمكالموحد ماليالمركز ال

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

الموحد. إن التزامات  لربح أو الخسارةاضمن تكلفة العمالة تحت المصروفات اإلدارية والعمومية في بيان مساهمة المجموعة
عند استحقاقها. بها ف يتم االعتراالمجموعة تجاه الصندوق محددة بهذه المساهمات والتي 

رأس المال 
ة التي تعزي مباشرة إلى إصدار اسهم عادية  يتم تصنيف األسهم العادية بإعتبارها حقوق ملكية. ويتم االعتراف بالتكاليف اإلضافي

كخصم من حقوق المساهمين. 
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تكاليف االقتراض 
طويلة لتصبح جاهزة لالستخدام أوللبيع،  إنتاج موجودات تأخذ بالضرورة فترةإنشاء أوتكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بشراء أو 

كجزء من تكاليف الموجودات المعينة. تكاليف االقتراض األخرى تدرج كمصاريف في السنة التي تكبدت فيها. تتكون  تتم رسملتها
تكاليف االقتراض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق بالحصول على قروض. 

السهم  لى ع العائد 
ألساسي والمخفف عن أسهمها العادية ويتم احتساب العائد على السهم األساسي بقسمة  تعرض المجموعة بيانات العائد على السهم ا

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

لعائدة إلى المساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  بتعديل األرباح أوالخسائر االمخفف  لعائد على السهم  ويتم تحديد ا
المستحقة مقابل تأثيرات األسهم العادية المحتملة المخفضة والتي تشكل أوراق نقد قابلة للتحويل وخيارات األسهم الممنوحة للموظفين،  

إن وجدت. 

اإليرادات تحقيق  
البناء عقود 

عندما يمكن تقدير نتيجة المقاولة بدرجة معقولة من التيقن ويمكن قياسها بصورة موثوقة، يتم إدراج ربح على أساس مرحلة اإلنجاز  
تي أنجزت بناء على نسبة الربح المتوقع عند اإلكمال. يتم قياس مرحلة اإلنجاز باستخدام نسبة تكاليف المقاوالت المتكبدة لألعمال ال

إجمالي تكاليف المقاولة التقديرية أونسبة قيمة العمل المنجز إلى إجمالي قيمة العمل وفقًا للعقد. يحتسب مخصص كامل  حتى اليوم إلى  
لجميع الخسائر المعروفة المتوقعة على أي مقاولة فورًا بمجرد توقع هذه الخسائر. يتم إدراج هامش الربح فيما يتعلق بالتغييرات في  

فقط إذا كان من المرجح أن تنتج عنها إيرادات. مال المقاولة والمطالباتأع

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

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

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

إيرادات اإلجارة 
الموحد  لربح أو الخسارةا في بيان التي تتم وفقا الحكام الشريعة االسالميةتدرج اإليرادات من أنشطة التمويل واالستثمار اإلسالمي 

باستخدام طريقة مشابهة لطريقة معدل العائد الفعلي.  
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والنقل  األجرة إيرادات سيارات  
من أداء خدمات سيارات األجرة العامة في قطر بموجب اتفاق امتياز مع كروة  اإليرادات الناتجة سيارات األجرةتمثل إيرادات 

بشكل سيارات األجرة تدرج اإليرادات على مدار الوقت عند تقديم الخدمات. وبشكل عام، يتم تقديم خدمات سيارات . (مواصالت) 
والنقل التزام وحيد باألداء.  سيارات األجرةلك، تتضمن خدمات سيارات  متكرر ويتم تقديمها خالل فترة تقرير واحدة. باإلضافة إلى ذ

والنقل في نفس الوقت.  سيارات األجرةيارات يتم تحصيل واصدار الفواتير لرسوم س

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  

تقديم الخدمات بموجب عقد منفرد في فترات مختلفة من فترات  التي يتم يحضرها العمالء. في حال تم السيارات عدد دروس قيادة 
تم حينئذ تسجيل المقابل بناًء على أسعار البيع النسبية المنفصلة. يحدد سعر البيع المنفصل بناًء على قائمة األسعار  إعداد التقارير، ي

التي تقوم المجموعة ببيع خدماتها على أساسها في المعامالت المنفصلة.  

ديم خدمات تعليم القيادة بشكل عام بعد تحصيل المستحقات مقدما بشكل كامل.  يتم تق

الودائع من  يرادات  اإل 
الودائع على أساس زمني نسبي باستخدام معدل الربح الفعلي. اإليرادات من  يتم إحتساب 

إيرادات توزيعات األرباح  
األرباح.توزيعات ستالمافي يتم إحتساب اإليرادات من توزيعات األرباح عند إعالن الحق 
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والنقد  المؤسسات الماليةلدى رصدة األ ٣

٢٠٢٠٢٠١٩

ال قطريـريال قطريـري

٧١,٧٧٦١٧٢,٠٥٧الصندوق فينقد
٣٩,٠٤٢,٨٠٨٣٨,٦٨٨,١٦٧اسالمية بنوك لدىجاريةحسابات

٥,٥٩٤,٧٦٩- حسابات جارية لدى بنوك تقليدية 

٢٨٥,٠٠٠,٠٠٠٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠اسالميةبنوك ألجل لدىودائع 

-١٣,٩٤٠,٠٩٦ودائع لدى مؤسسات مالية

٣٣٨,٠٥٤,٦٨٠٤٠٤,٤٥٤,٩٩٣

) ١٦٣,٩٧١() ١٤٩,١٧٧( ر االئتمانية المتوقعة ئمخصص الخسا

٣٣٧,٩٠٥,٥٠٣٤٠٤,٢٩١,٠٢٢المؤسسات المالية والنقد لدى األرصدة 

 قطري  ١١,٦٧٠,٠٠٠مبلغ قطري و٤١,٨٨٩,٨٣٦المجموعة مبلغ رهنتالسوق التجارية. تحمل الودائع البنكية ربحا بأسعار 
للوفاء بمتطلبات ضمانات التمويل اإلسالمي وخطابات الضمان.، ألجلوديعةال من 

كانت الحركة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كالتالي:  

٢٠٢٠٢٠١٩
ال قطريـريال قطريـري

١٦٣,٩٧١٢٢٠,٠٧٥يناير  ١في 
) ٥٦,١٠٤() ١٤,٧٩٤( )  ١٢-٢٣رد المخصص خالل السنة (إيضاح 

١٤٩,١٧٧١٦٣,٩٧١ديسمبر  ٣١الرصيد في  

ما يلي: النقد وما في حكمه ضمن  يت،التدفقات النقديةبيانلغرض إعداد 

٢٠٢٠٢٠١٩
ال قطريـريقطريال ـري

ونقد قبل الخسائر االئتمانية مؤسسات ماليةلدى أرصدة
٣٣٨,٠٥٤,٦٨٠٤٠٤,٤٥٤,٩٩٣المتوقعة 

) ٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠() ٥٠,٠٠٠,٠٠٠( ثالثة أشهر منأكثر بعد تستحقألجلودائع 

٢٨٨,٠٥٤,٦٨٠٨٤,٤٥٤,٩٩٣ما في حكمه و النقد 
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العمالء من  ة ستحقبالغ م مأقساط و ٤

٢٠٢٠٢٠١٩

ال قطريـريال قطريـري

٦٩,١٣٤,٨٣٣٨٣,٣٥٣,٢٣٥اإليجارات  إجمالي األقساط المستحقة من 

٢٠٢٠٢٠١٩

٦٣,٣٥٤,٧٥٥٧٧,٢٣٠,٠٠٨المرابحة

٥,٧٨٠,٠٧٨٦,١٢٣,٢٢٧االجارة

) ٣,٠٩٧,٧٢٣() ٢,٢٢٥,٥٣٨(األرباح المؤجلة لألقساط المستقبليةناقصًا: 

٢٠٢٠٢٠١٩

) ٢,١٥٧,١٧٤() ١,٦٠٦,٥١٥(المرابحة

) ٩٤٠,٥٤٩() ٦١٩,٠٢٣(االجارة

٦٦,٩٠٩,٢٩٥٨٠,٢٥٥,٥١٢اإليجارات  األقساط المستحقة من  

٢,٠٢١,٠٩٦٨,٥٨٨,٤٨٦مدينة أخرى  تجاريةذمم

٦٨,٩٣٠,٣٩١٨٨,٨٤٣,٩٩٨إجمالي األقساط والمبالغ المستحقة من العمالء  

التأجير  ألقساط مستحقة منالخسائر االئتمانية المتوقعة مخصص  

وذمم تجارية مدينة أخرى
)٥٦,٠٨١,٠٣٢() ٥٠,٢٤٣,٧٤١ (

١٨,٦٨٦,٦٥٠٣٢,٧٦٢,٩٦٦العمالء من المستحقة والمبالغ األقساط 

(صافي من  العمالء من المستحقة والمبالغ األقساط استحقاقات 

األرباح المدورة) 

١٤,٢٦٧,٤٣٣٢٠,٤٩٣,٩٥٩سنةمنأقل

٤,٣٢٦,٧٥٧١١,٩١٥,٢٨٧ات سنو٥منوأقلسنةمنأكثر 

٩٢,٤٦٠٣٥٣,٧٢٠سنوات ٥منأكثر 

١٨,٦٨٦,٦٥٠٣٢,٧٦٢,٩٦٦



(ش.م.ع.ق.) جارة القابضة  اإل شركة 
الموحدة لبيانات المالية حول ا إيضاحات  

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في كما 

٣٦

تتمة - من العمالء ومبالغ مستحقة  أقساط  ٤

٢٠٢٠٢٠١٩الخسائر االئتمانية المتوقعة  مخصص  في حركة  ال 

ال قطريـريال قطريـري

٥٦٬٠٨١٬٠٣٢٥٦,٧٢٦,٥٠٧يناير ١الرصيد في 
٢٬١٠٣٬٤٦٤١٨٣,١٨٩) ١٢-٢٣(إيضاح السنة خالل  خصصالم

-(١٬٩٢٤٬١٤٧)من العمالء ةستحقبالغ المشطب من الم
) ٨٢٨,٦٦٤((٦٬٠١٦٬٦٠٨))١٢-٢٣خالل السنة عن األقساط المستحقة من العمالء (إيضاح استردادات

٥٠٬٢٤٣٬٧٤١٥٦,٠٨١,٠٣٢ديسمبر ٣١الرصيد في  

ية  استثمارات في أوراق مال ٥
٢٠٢٠٢٠١٩

ال قطريـريال قطريـري

٢١٣,١٤٣,٤٩٢١٦٤,٠٤٨,٠٠٢الخسارةموجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

-١٣,١٨٨,٨٥٥اإليرادات الشاملة األخرىموجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 

٢٢٦,٣٣٢,٣٤٧١٦٤,٠٤٨,٠٠٢ديسمبر ٣١الرصيد في  

وفقًا للمعيار الدولي  ١المستوى ب جميع األوراق المالية االستثمارية هي استثمارات في أسهم مدرجة تم تقييمها باستخدام تقنيات القياس 
. ٧للتقارير المالية 

تركيز محفظة االستثمار  
ة تجارية مماثلة، أو عند وجود أنشطة في  ينشأ تركيز محفظة االستثمار عندما يتم القيام بعدد من االستثمارات في شركات ذات أنشط

نفس القطاع الجغرافي، أو إذا كانت األنشطة ذات خصائص متشابهة تتأثر بالتغيرات االقتصادية والسياسية أو غير ذلك. تدير المجموعة  
الصناعي لمحفظة  خالل تنويع استثماراتها من حيث التركيز القطاعي والجغرافي. يعرض التركيز حسب القطاع هذه المخاطر من 
االستثمار كالتالي:  



(ش.م.ع.ق.) جارة القابضة  اإل شركة 
الموحدة لبيانات المالية حول ا إيضاحات  

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في كما 

٣٧

تتمة  – استثمارات في أوراق مالية  ٥

األسهم المتداولة المدرجة في دولة قطر  

٢٠٢٠٢٠١٩
 قطري  قطري 

١٨٥,٥١٧,٢٢٩١٣١,١٤٠,٥٨٤السلع االستهالكية والخدمات  
١٣,١٤٩,٢١٠٣٠,٥٠٠,٠٠٠النقل  

-٧,٤٠٦,٨٠٠ية البنوك والخدمات المال
٢,٠٣٠,٤٠٠٢,٤٠٧,٤١٨االتصاالت 

-١٨,٢٢٨,٧٠٨قطاعات أخرى  
٢٢٦,٣٣٢,٣٤٧١٦٤,٠٤٨,٠٠٢

المخزون  ٦
٢٠٢٠٢٠١٩

ال قطريـريقطريال ـري

٢,٩٧٩,٠٧٣-سيارات  
٤,٨٨٢,٥٦٩٥,١٢١,١٢٧والمستهلكات الغيار قطع

٤,٨٨٢,٥٦٩٨,١٠٠,٢٠٠إجمالي المخزون  
) ٦,٧٥٦,٠٦٦() ٤,٣٣٢,٢٢٦(مخصص البضاعة بطيئة الحركة

٥٥٠,٣٤٣١,٣٤٤,١٣٤

٢٠٢٠٢٠١٩الحركة في مخصص البضاعة بطيئة الحركة 

ال قطريـريقطريال ـري

٦,٧٥٦,٠٦٦٣,٦٢٨,١٦٦يناير ١الرصيد في 
٢,٩٣٠,٨٢٣٣,١٢٧,٩٠٠) ١٢(إيضاح إضافات خالل السنة

-) ٥,٣٥٤,٦٦٣(خالل السنةرداد است

٤,٣٣٢,٢٢٦٦,٧٥٦,٠٦٦ديسمبر  ٣١الرصيد في  



(ش.م.ع.ق.) جارة القابضة  اإل شركة 
الموحدة لبيانات المالية حول ا إيضاحات  

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في كما 

٣٨

رصدة مدينة أخرى أ مدفوعات مقدمة و ٧

٢٠٢٠٢٠١٩

ال قطريـريال قطريـري

٣,٥٠٢,٦١٤٩,٨١٠,٥١٥مبالغ مدفوعة مقدمًا للموردين 

١,٤٩٧,٦٣٩٢٠,١٦٢,١٤٧وذمم أخرى  مصاريف مدفوعة مقدمًا

١,٠٠٨,٣١٨٥,٠٠٥,٢٢١ودائع بنكيةعلى  مستحقة أرباح

٢٠٠,٥٨٠٢٠٠,٥٨٠ودائع ضمان

٦,٢٠٩,١٥١٣٥,١٧٨,٤٦٣

المتوقعة للذمم المدينة  مخصص الخسائر االئتمانية  

األخرى
)٢٧٠,٠٠٠() ٢٧٠,٠٠٠ (

٥,٩٣٩,١٥١٣٤,٩٠٨,٤٦٣

كالتالي:  ينة األخرىالمتوقعة للذمم المديةخسائر االئتمانلبالحركة في مخصص 

٢٠٢٠٢٠١٩

ال قطريـريال قطريـري

-٢٧٠,٠٠٠يناير ١الرصيد في 

٢٧٠,٠٠٠-) ١٢-٢٣(إيضاح السنة المخصص خالل  

٢٧٠,٠٠٠٢٧٠,٠٠٠



(ش.م.ع.ق.) جارة القابضة  اإل شركة 
الموحدة لبيانات المالية حول ا إيضاحات  

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في كما 

٣٩

والمعدات العقارات ٨

اإلجمالي تنفيذ أعمال قيد ال معدات ثقيلة وشاحنات وسيارات أثاث وتجهيزات معدات مكتبية مباني أراضي 
ال قطري ـريال قطري ـريال قطري ـريال قطري ـريال قطري ـريال قطري ـريال قطري ـري

التكلفة: 
٢٠١٩٢٩,٩٩١,٠٠٠١٠٧,٧٠٧,٧١٦٧,٠٥٤,٦٩٠٩,٤٥١,٨٥٣٦٤,٧١٣,٩٩٦٢,١٩٥,٥٠١٢٢١,١١٤,٧٥٦يناير ١في 

٧,٢٧٦,٠٨٩-٤,٦١٣,٩٠١١,٧٤٠,١٦٩١٠٧,٢٣٧٨١٤,٧٨٢-إضافات 
)١,٨٤٣,١٠٠(-)١,٨٤٣,١٠٠(----استبعادات 

-)٢,٠٠٣,٥٠٠(--١,١٠٣,٥٠٠٩٠٠,٠٠٠-إعادة تصنيف 
)٨٣,٩٤٨(-)٧٥,١٥٣()٥٠٠()٨,٢٩٥(--شطب

٢٠١٩٢٩,٩٩١,٠٠٠١١٣,٤٢٥,١١٧٩,٦٨٦,٥٦٤٩,٥٥٨,٥٩٠٦٣,٦١٠,٥٢٥١٩٢,٠٠١٢٢٦,٤٦٣,٧٩٧ديسمبر  ٣١في  
٣٤٣,٩٥٠-٢٤٢,٨٠٠-١٠١,١٥٠--إضافات 

)٢,٢٨٤,١٠٩(-)٢,٢٨٤,١٠٩(----استبعادات 
)٥٣,٣٥٠,٦٤٨(-)٥٣,٣٥٠,٦٤٨(----موجودات محتفظ بها للبيع تحويل إلى 

٢٠٢٠٢٩,٩٩١,٠٠٠١١٣,٤٢٥,١١٧٩,٧٨٧,٧١٤٩,٥٥٨,٥٩٠٨,٢١٨,٥٦٨١٩٢,٠٠١١٧١,١٧٢,٩٩٠ديسمبر  ٣١في  
: االستهالك المتراكم 

٥٨,٠٤٥,٣٧٣-٢٢,٠٢٥,٣٥٥٦,٢٨٤,٢٦١٨,٦٣٥,٨٢٨٢١,٠٩٩,٩٢٩-٢٠١٩يناير١في
١٦,٨١٧,٨٣٨-٦,٢٨٨,٥٢٢٧٧٦,٤٣٨٢٦٦,٦٦٦٩,٤٨٦,٢١٢-االستهالك للسنة 

)١,٧٩٤,١٤٤(-)١,٧٩٤,١٤٤(----ستبعادات متعلق باال
)٨,٧٩٥(--)٥٠٠()٨,٢٩٥(--متعلق بالشطب 

٧٣,٠٦٠,٢٧٢-٢٨,٣١٣,٨٧٧٧,٠٥٢,٤٠٤٨,٩٠١,٩٩٤٢٨,٧٩١,٩٩٧-٢٠١٩ديسمبر ٣١في  
١٥,٧٠٤,٨٤٥-٦,٤٨٩,١٧٠٨٦٤,٧٦٠٢٣٧,٥٨٣٨,١١٣,٣٣٢-االستهالك للسنة 

)١,٢٣٠,٤١٨(-)١,٢٣٠,٤١٨(----ستبعادات متعلق باال
)٣١,٣٦٠,٣٧٠(-)٣١,٣٦٠,٣٧٠(----متعلق بالشطب 

٥٦,١٧٤,٣٢٩-٣٤,٨٠٣,٠٤٧٧,٩١٧,١٦٤٩,١٣٩,٥٧٧٤,٣١٤,٥٤١-٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  

٢٠٢٠٢٩,٩٩١,٠٠٠٧٨,٦٢٢,٠٧٠١,٨٧٠,٥٥٠٤١٩,٠١٣٣,٩٠٤,٠٢٧١٩٢,٠٠١١١٤,٩٩٨,٦٦١ديسمبر  ٣١

٢٠١٩٢٩,٩٩١,٠٠٠٨٥,١١١,٢٤٠٢,٦٣٤,١٦٠٦٥٦,٥٩٦٣٤,٨١٨,٥٢٨١٩٢,٠٠١١٥٣,٤٠٣,٥٢٥ديسمبر ٣١



.م.ع.ق.) جارة القابضة (ش شركة اإل 
الموحدة لبيانات المالية حول ا إيضاحات  

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في كما 

٤٠

تتمة -معدات  العقارات وال ٨

الموحد كما يلي: لربح أو الخسارةا ستهالك للسنة في بيان تم توزيع اال

٢٠٢٠٢٠١٩

ال قطريـريال قطريـري

٣,٨١٥,١٨٠٣,٥٥٨,٨٣٨) ٢٣إيضاح ( واإلداريةالعموميةبالمصروفاتالمتعلقاالستهالك

٧٣٠,٠٣٠٨٥٤,١٠٦) ١٢إيضاح(ةالعمليات المتوقف-واإلداريةالعموميةبالمصروفاتالمتعلقاالستهالك

٤,٢٧٠,٤٤٣٤,٠١٦,٦٩٨) ٢٢إيضاح (-التشغيلمصاريفمنًاجزءتشكلمباشرةتكاليف

٦,٨٨٩,١٩٢٨,٣٨٨,١٩٦) ١٢إيضاح (العمليات المتوقفة -التشغيلمصاريفمنجزءًا تشكلمباشرةتكاليف

١٥,٧٠٤,٨٤٥١٦,٨١٧,٨٣٨

عقود اإليجار  ٩
كمستأجر (أ) المجموعة 

عاما.  ٢٥لدى المجموعة عقود إيجار لألراضي المستخدمة في عملياتها. تكون مدة إيجار األراضي في العموم نحو 

فيما يلي القيم الدفترية ألصل حق االستخدام ومطلوبات اإليجار للمجموعة والحركة عليها خالل السنة: 

حق االستخدام  موجودات 
٢٠٢٠٢٠١٩

قطري   قطري 

٦٥٥٬٦٩٥٧١٢٬٣٠٣يناير ١في 
)٥٦٬٦٠٨()٥٦٬٦٠٦() ٢٣(إيضاح اإلطفاء 

٥٩٩٬٠٨٩٦٥٥٬٦٩٥

التأجير مطلوبات  
٢٠٢٠٢٠١٩

 قطري  قطري 

٨٢٧٬٧٩٩٨٨١٬٦٠٣يناير ١في 
٤٣٬٢٣٧٤٦٬١٩٦تكاليف التمويل للفترة
)١٠٠٬٠٠٠()١٠٠٬٠٠٠(المدفوع خالل الفترة  

٧٧١٬٠٣٦٨٢٧٬٧٩٩



.م.ع.ق.) جارة القابضة (ش شركة اإل 
الموحدة لبيانات المالية حول ا إيضاحات  

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في كما 

٤١

تتمة - عقود اإليجار  ٩
(ب) المجموعة كمؤجر 

سنوات.  ٣-٢. وتتراوح المدة المتبقية في عقود اإليجار هذه بين يةلعقار اتها ا أبرمت المجموعة عقود إيجار تشغيلية الستثمار 

ديسمبر ٣١يجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء كما في إن الحد األدنى المستقبلي لمدفوعات اإليجار المستحقة بموجب عقود اإل
كالتالي: 

٢٠٢٠٢٠١٩
 قطري  قطري 

٣٬٥٢١٬٠٥٠٥٬١٢٥٬٨٠٠اقل من سنة واحدة 
٢١٧٬٠٠٠٢٬٥٥١٬٠٥٠أكثر من سنة وأقل من ثالث سنوات 

٣٬٧٣٨٬٠٥٠٧٬٦٧٦٬٨٥٠

عقارية استثمارات ١٠
الدفترية  (أ) تسوية القيمة 

مشيدة على أراضي تم الحصول عليها بموجب عقود إيجار تشغيلي من  مخازنتتكون االستثمارات العقارية للمجموعة من 
حكومة دولة قطر.  

٢٠٢٠٢٠١٩

ال قطريـريال قطريـري

١٠٣,٢٩١,٠٥٨١٠٦,٢٧٧,٦١٧يناير ١فى

) ٢,٩٨٦,٥٥٩() ٤,٢٤٣,٤١٧(خسارة تقييم

٩٩,٠٤٧,٦٤١١٠٣,٢٩١,٠٥٨ديسمبر ٣١في  الرصيد  

(ب) قياس القيمة العادلة  
. تم التوصل إلى القيمة العادلة  ثالثةتتضمن االستثمارات العقارية عقار مؤجر بموجب اتفاقية تأجير تشغيلي ألطراف 

وطريقة المقارنة بالسوق.  باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  للمجموعةالستثمارات العقاريةل
بموجب طريقة التدفقات النقدية المخصومة، يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام االفتراضات المتعلقة بمنافع والتزامات الملكية  

ة  تتضمن هذه الطريقة افتراض سلسلة من التدفقات النقديعلى مدى عمر األصل، بما في ذلك قيمة التخارج أو القيمة النهائية. 
من فوائد الممتلكات العقارية. وبالنسبة لتلك السلسلة من التدفقات النقدية المفترضة، يتم تطبيق معدل خصم مناسب مشتق من  

ارن، يتم تقدير القيمة  أسعار السوق لتحديد القيمة الحالية لتدفقات اإليرادات المرتبطة باألصل وبموجب طريقة السوق المق 
المعامالت المماثلة. تستند طريقة المقارنة بالسوق إلى مبدأ االستبدال والذي ال يقوم المشتري المحتمل  العادلة للعقار استنادا إلى  

لة  بموجبه بدفع مبلغ للعقار أكثر من تكلفة شراء عقار بديل مماثل. تفترض اإلدارة أن اتفاقيات اإليجار التشغيلي ذات الص
قارات عليها ولها تواريخ انتهاء سيتم تجديدها بصورة ال متناهية. وبالتالي  بشراء األرض من دولة قطر والتي تم إنشاء تلك الع

فهي ال تتوقع انخفاض القيمة العادلة لهذه العقارات مع اقتراب هذه االتفاقيات من تواريخ انتهائها. وحدة المقارنة المستخدمة  
.  عر السوق للقدم المربع بالنسبة لألراضي القيمة المستهلكة للمتر المربع بالنسبة للمباني، وس من جانب المقيم هي 

.  تحدد إدارة المجموعة السياسات واإلجراءات الخاصة بتقييم العقارات 
ولديه مؤهالت  تم إجراء التقييم العادل لالستثمارات العقارية باستخدام طريقة المقارنة بالسوق من قبل مثمن مستقل معتمد 

.  في تقييم عقارات مماثلة بمواقع مشابهةمهنية معترف بها وذات صلة وخبرة حديثة
في نطاق مماثل. قررت اإلدارة  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١القيمة العادلة التي تم التوصل اليها باستخدام كلتا الطريقتين كما في 

). DCFاستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة (
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٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في كما 

٤٢

تتمة  – عقارية استثمارات ١٠
(ب) قياس القيمة العادلة  

على أساس مدخالت تقنية التقييم المستخدمة. ٣المستوى  بالستثمارات العقارية جميع اتصنيف قياس القيمة العادلة لتم

: ية العقار ات  تقييم االستثمار في  وصف تقنيات التقييم والمدخالت الهامة المستخدمة  
المدى (المتوسط المرجح) مدخالت هامة ال يمكن مالحظتها التقييم تقنية  

٢٠٢٠٢٠١٩
٪٢.٩٨٪ ٢.٩٤معدل نمو اإليجارات االفصاحات أدناه)  راجع  (

٪٥٪ ٥معدل الشغور على المدى الطويل
٪٧.٩٠٪ ٧.٦٧معدل الخصم 

العادلة باستخدام االفتراضات المتعلقة بمنافع ومطلوبات الملكية على  وفقا لطريقة التدفقات النقدية المخصومة، يتم تقدير القيمة  
عمر االنتاجي لألصل بما في ذلك قيمة االستبعاد أو القيمة النهائية. تتضمن هذه الطريقة إسقاط سلسلة من التدفقات النقدية  مدى

ق معدل خصم مناسب محدد في السوق لتحديد القيمة  على الفائدة العقارية. بالنسبة لسلسلة التدفقات النقدية المتوقعة، يتم تطبي
.األصل. وعادة ما يتم تحديد عائد االستبعاد بشكل منفصل ويختلف عن معدل الخصم الحالية للدخل المرتبط ب 

وتجديد  يتم تحديد مدة التدفقات النقدية والتوقيت المحدد للتدفقات الداخلة والخارجة من خالل أحداث مثل مراجعات اإليجار 
ما يكون الدافع وراء المدة المناسبة هو سلوك السوق  اإليجار وإعادة التأجير ذات الصلة أو إعادة التطوير أو التجديد. عادة 

الذي يعد سمة لفئة العقارات. عادةً ما يتم تقدير التدفق النقدي الدوري على أنه إجمالي الدخل مطروحا منه الشواغر،  
وغيرها من  لالسترداد، وخسائر التحصيل، وحوافز التأجير، وتكلفة الصيانة، وتكاليف العمولةوالمصروفات غير القابلة 

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

لى  يجار التقديرية ونمو اإليجار سنويا بصورة منفصلة سوف تؤدي إلى قيمة عادلة أعالزيادة الهامة (النقص الهام) في قيمة اإل
(أقل) للعقار. الزيادة الهامة (النقص الهام) في معدل الشغور طويل األجل ومعدل الخصم (وعائد الخروج) بصورة منفصلة  

الفتراضات الذي تم إجراؤه على قيمة اإليجار  سوف تؤدي إلى قيمة عادلة أعلى (أقل) ماديًا. بصورة عامة، إن التغيير في ا
ي نمو اإليجار سنويا ومعدل الخصم (وعائد الخروج)، وتغيير معاكس في معدل الشغور طويل  التقديرية يرافقه تغييرًا مماثل ف

الخصم موضحة أدناه كالتالي: معدلراض التغير في افت، األجل

٢٠٢٠
التغير في القيمة العادلة 

ال قطريـريال قطريـري
٪٠.٥٪٠.٥معدل الخصم  

االنخفاضالزیادة) ١٩إيرادات اإليجار (إيضاح 
١٢٫٧٠٣٫٠٨٠)١٠٫٢٥٣٫٨٧٣(االستثمارات العقارية 

المبالغ التالية متعلقة باإلستثمار العقاري تم تحقيقها في الربح أو الخسارة:
٢٠٢٠٢٠١٩

ال قطريـريال قطريـري

٥٫٠١٦٫٦٤١٤٫٩١٠٫٥٥٠) ١٩ات اإليجار (إيضاح إيراد
٩٠٠٫٠٠٠٣٣٩٫٣١٣المصاريف التشغيلية المباشرة المدرة إليرادات اإليجار  

٢٣٧٫٦٩٦١٢٩٫٣٩٤مصاريف التشغيل المباشرة التي لم تحقق إيرادات اإليجار  
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٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في كما 

٤٣

غير ملموسة موجودات ١١
ترخيص مدرسة 

السواقة 
اإلجمالي برمجيات

قطريريـالال قطريـريقطريالـري

التكلفة:  

٢٠٢٠٨,٠٠٠,٠٠٠٥,٤٦٠,١٨٥١٣,٤٦٠,١٨٥يناير ١في

---إضافات 

٢٠٢٠٨,٠٠٠,٠٠٠٥,٤٦٠,١٨٥١٣,٤٦٠,١٨٥ديسمبر  ٣١في  

٢٠١٩٨,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٤٦,١٨٥١٣,٠٤٦,١٨٥يناير ١في 

٤١٤,٠٠٠٤١٤,٠٠٠-إضافات 

٢٠١٩٨,٠٠٠,٠٠٠٥,٤٦٠,١٨٥١٣,٤٦٠,١٨٥ديسمبر  ٣١في  

االطفاء:  

٤,٨٢٣,٣٠٥٤,٨٢٣,٣٠٥-٢٠٢٠يناير ١في

١٨٩,٠٠٠١٨٩,٠٠٠-اإلطفاء للسنة  

٥,٠١٢,٣٠٥٥,٠١٢,٣٠٥-٢٠٢٠ديسمبر ٣١في  

٤,٥٩٠,١٨٥٤,٥٩٠,١٨٥-٢٠١٩يناير ١في 

٢٣٣,١٢٠٢٣٣,١٢٠-اإلطفاء للسنة  

٤,٨٢٣,٣٠٥٤,٨٢٣,٣٠٥-٢٠١٩ديسمبر ٣١في  

الدفترية:  القيمة صافي 

٢٠٢٠٨,٠٠٠,٠٠٠٤٤٧,٨٨٠٨,٤٤٧,٨٨٠ديسمبر ٣١

٢٠١٩٨,٠٠٠,٠٠٠٦٣٦,٨٨٠٨,٦٣٦,٨٨٠ديسمبر ٣١

٢٠٢٠٢٠١٩

ال قطريـريال قطريـري

١٨٩,٠٠٠٢٣٣,١٢٠) ٢٣إيضاح (المصاريف التشغيليةمنًاجزءمباشرة تشكلتكاليف

١٨٩,٠٠٠٢٣٣,١٢٠
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٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في كما 

٤٤

تتمة - غير ملموسة موجودات ١١

تخصيصها لشركة محلية وقد كان  ، قامت المجموعة بشراء ترخيص لتشغيل مدرسة لتعليم قيادة السيارات  ٢٠١٣سبتمبر  ٢في  
("حامل الترخيص"). تم شراء الترخيص كجزء من عملية نقل ملكية الشركة المحلية إلى المجموعة.  

تاريخ نقل ملكية الشركة المحلية، كان األصل الوحيد المملوك من قبل حامل الترخيص هو رخصة تشغيل مدرسة لتعليم  في 
د.  وصة الممنوحة للمجموعة لها عمر إنتاجي غير محدمليون  قطري. إن الرخ٨بقيمة السواقة

المبلغ القابل لالسترداد  احتساب تم . ٢٠٢٠أجرت المجموعة فحص انخفاض القيمة السنوي لهذا الترخيص في ديسمبر 
الموازنات  ية من  توقعات التدفقات النقداستنادًا إلى  عند االستخدامبناًء على القيمة  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  السواقة  ألكاديمية  

نتيجة  انخفاض الطلب كستم تحديث التدفقات النقدية المتوقعة لتع. قادمة أعوام خمسةلالمالية المعتمدة من قبل اإلدارة العليا 
.  عند االستخدام . وفقًا لهذا التحليل، تم التوصل إلى أن القيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد تتجاوز القيمة ١٩-لجائحة كوفيد
توقفت  باإلضافة إلى ذلك، . السواقةترخيص مدرسة تعليم في قيمة انخفاض هذا التحليل، لم تعترف اإلدارة بأي وفي ضوء 

قيادة  مما أدى إلى زيادة الطلب على مدارس تعليم ،الفترة الماضيةخالل جديدة القيادة الرخص منح عن ة دولة قطر حكوم
.  قطر دولة في  السيارات العاملة 

موجودات محتفظ بها للبيع ١٢

األجرة سيارات  قسم خدمات  
ًا محليعلني  المزادالبلبيع  اعملية  أطلقت  لليموزين واألجرة واها، التزمت المجموعة بخطة لبيع جميع سيارات٢٠٢٠في ديسمبر  

وتم  ،محتفظ بها للبيع موجودات األجرة والليموزين كخدمات قطاع المدرجة بسيارات ال، تم تصنيف عليهألطراف ثالثة. و
.  الحاليفي الوقت السوقلسيارات بتلك ا القيمة العادلة المقدرة لأساس تخفيضها إلى قيمتها العادلة ناقصا تكاليف البيع على 

:  التاليكهذا التصنيف نتيجة ل قطري كخسارة انخفاض في القيمة ١٤,٠٣٠,٢٧٨المجموعة مبلغ سجلت 

٢٠٢٠
ال قطري ـ ري 

٢١,٩٩٠,٢٧٨معدات الو العقارات من حولةصافي القيمة الدفترية للسيارات الم

١,٧٤٠,٠٠٠صافي القيمة الدفترية للسيارات المحولة من المخزون

(١٤,٠٣٠,٢٧٨)السيارات  إعادة تقييم من خسارة 

٩,٧٠٠,٠٠٠موجودات محتفظ بها للبيع  

لمجموعة والتركيز على القطاعات  لالقطاعات التشغيليةتم اتخاذ هذا القرار تماشيًا مع استراتيجية المجموعة إلعادة هيكلة 
.  المدرة للربح

دات والمصروفات واألرباح والخسائر المتعلقة بإيقاف هذه العملية من نتائج العمليات المستمرة نتيجة لذلك، تم حذف اإليرا و
.  مع هذا العرضتماشى معلومات المقارنة لتتعديل وتم الربح أو الخسارةبداية بيان في منفصلكبند عرضها وتم 
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٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في كما 

٤٥

تتمة  – موجودات محتفظ بها للبيع ١٢

تتمة  – األجرة سيارات  قسم خدمات  

: سيارات األجرة والليموزينقطاع خدمات يلي ملخص للمعلومات المالية لفيما 

)  ١(إيضاح 
:  التاليكملخص التكاليف المباشرة يعرض 

٢٠٢٠٢٠١٩

ال قطريـريال قطريـري

١٨٬٣٩١٬٤١٦٤١٬٧٤٤٬٨٣٦إيرادات  

٢٬٩١٥٬٥٥٧١٬٧٠٧٬٧٣٥إيرادات أخرى 

٢١٬٣٠٦٬٩٧٣٤٣٬٤٥٢٬٥٧١األخرى  يرادات واإل يرادات اإل اجمالي 

(٤٥٬٢٥١٬٣٤٩)(٢٩٬٨٥٧٬٦٧٢))  ١ايرادات مباشرة (إيضاح 

(٦٬٧٧٢٬٧٨٥)(١٠٬٧٨١٬١١٥)) ٢(إيضاح مصاريف عمومية وإدارية

-(١٤٬٠٣٠٬٢٧٨)من إعادة تقييم الموجودات  خسارة 

(٥٢٬٠٢٤٬١٣٤)(٥٤٬٦٦٩٬٠٦٥)المصروفات  اجمالي 

(٨٬٥٧١٬٥٦٣)(٣٣٬٣٦٢٬٠٩٢)خسارة من العمليات المتوقفة صافي  

٣٧٤٬٥٤٩١٬٥٤٦٬٧٠٧إيرادات التمويل  

(٧٬٠٢٤٬٨٥٦)(٣٢٬٩٨٧٬٥٤٣)خسارة السنة من العمليات المتوقفة 

) ٠.٠١٤( ) ٠.٠٦٧( للسهم من العمليات المستمرة ة والمخفف ة ساسي األ الخسارة 

٢٠٢٠٢٠١٩

ال قطريـريال قطريـري

١٩٬٦٢٥٬٨١٦٣١٬٦٨٠٬٩١٣تكلفة عمليات التاكسي 

٦٬٨٨٩٬١٩٢٨٬٣٨٨٬١٩٦)٨إيضاح وإطفاء (استهالك  

٢٬٩٣٠٬٨٢٣٣٬١٢٧٬٩٠٠بضاعة بطيئة الحركةللمخصص  

٤١١٬٨٤١٢٬٠٥٤٬٣٤٠ومعدات تكهين عقارات خسارة من بيع / 

٢٩٬٨٥٧٬٦٧٢٤٥٬٢٥١٬٣٤٩
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٤٦

تتمة - موجودات محتفظ بها للبيع ١٢

)  ٢(إيضاح 
:  التاليكملخص المصاريف العمومية واإلدارية يعرض 

٢٠٢٠٢٠١٩
ال قطريـريال قطريـري

٢,١٩٥,٣١٢٣,٠١٠,٢٦٥الموظفين تكاليف
٧٣٠,٠٣٠٨٥٤,١٠٦) ٨إيضاح (االستهالك واإلطفاء 

٢٤,٥٣٧٣٩٦,٩٥٨مهنية وقانونيةأتعاب 
١٣١,٨٤٥١٨٠,٠٠٠برمجيات وتراخيص

٩٢,٠٦٧١٣٠,٤٧٧ومصاريف استهالكيةالهاتف،  عامة لالجتماعات،مصاريف
-٥,٥٢٠,٠٠٠جزاء مالي يتعلق بتسييل ضمانات المجموعة   

٢٠٠,٢٧٣٦٠,٠٤٥وصيانة مصاريف إصالحات 
٧,٨٠٠٣٦,٨٧٩وإعالن دعايةمصاريف

١٩١,٨٠٨١٣٦,٢٥٠نية  مصاريف خدمات أم
٤,٧٠٩٣,٧٤٦تأمين

٣٤,٠٣٠١٤,٧٥٥ترخيص وتسجيل إيجارات 
١١٥,٤٥٦٨٧,٠١١بنكية وعموالتمصاريف
٦٩,٠٤٩١١٤,٨٤٨سفر مصاريف

٨٧٧٫٠٠٠-شطب متعلق بالسلف للموردين  
١,٤٥٩,٤١١٣٣٨٫٢٣٩) ٧و٤و ٣اتإيضاح( ة المتوقعة نيصافي استرداد مخصص / الخسائر االئتما

٤,٧٨٨٥٣٢,٢٠٦متنوعةمصاريف

١٠,٧٨١,١١٥٦,٧٧٢,٧٨٥

كالتالي:  صافي التدفقات النقدية لقطاع سيارات األجرة والليموزين يعرض 

٢٠٢٠٢٠١٩

ال قطريـريال قطريـري

)٢٦٫٢٤٤٫٨٧٢()٥٫١٧٤٫٨٠٢(التشغيلي
١٫١٩٢٫٠٥٧٣١٫٢٦٣٫٥١٠االستثماري
٥٫٠١٨٫٦٣٨) ٣٫٩٨٢٫٧٤٥(ة النقدي ات صافي التدفق 
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٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في كما 

٤٧

دائنة ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى ذمم١٣

إيضاحات: 
:  للموظفينة الخدمنهايةمخصص مكافأة ) أ (

:  والرياضيةاالجتماعيةاألنشطةدعمصندوقفيالمساهمة) ب(
قطريريـال٣٢١٫٣٩٨بمبلغ مخصصًاالمجموعةكونت،  ٢٠١٠فيالصادر هتفسير و٢٠٠٨لسنة١٣رقمالقانونبموجب

المبلغ هذا يمثل. قطر فيوالرياضية االجتماعيةاألنشطةدعم  قطري) لصندوق ٦٠٥,٥٥٢: ٢٠١٩(٢٠٢٠عامخالل
.٢٠٢٠ديسمبر ٣١فيالمنتهيةللسنةالربحصافيمن٪ ٢.٥

عقود وكالة وجب  ت إسالمية بم تمويال ١٤
سيارات األجرةلوتطوير مجمع  إنشاءوكالة لتمويل  وجب ترتيبات  حصلت المجموعة على تمويل إسالمي بم،٢٠١٦خالل عام  

ستحق السداد  يواحدتسهيل ائتماني في القائمة، جمعت المجموعة تسهيالتها السنةخالل ومخازن.السواقة تعليم لومبنى مدرسة 
تم  .٪٢.٥بمعدل أرباحيحمل التمويل و،بودائع ألجلهذا التمويل مضمون .٢٠٢٢تنتهي في عام سطًا متساوياق٢٤على 

.  ٢٩اإلفصاح عن الجزء المتداول وغير المتداول من التمويل في اإليضاح  

٢٠٢٠٢٠١٩
ال قطريـريال قطريـري

٥٠,٨٩٠,٣٤١٧٦,٤٢٣,٣٦٣يناير ١فى
) ٢٥,٥٣٣,٠٢٢() ٩,٠٠٠,٥٠٥(المدفوع 

٤١,٨٨٩,٨٣٦٥٠,٨٩٠,٣٤١

٢٠٢٠٢٠١٩

ال قطريـريال قطريـري

٣٨,٢٣٨,٣٥٢٤٤,٨٦٢,١٩٣العمالءمنمقدمةومدفوعاتدائنةذمم

٧,٠٥٤,٦١٠١٢,٦٥٤,١٦٦مطالب بها غيرأرباحتوزيعات

٤,٥٤٤,٥٠٩٤,٢٠٧,٩٤٣) أ(للموظفينالخدمةيةنهامخصص مكافأة

٣٢١,٣٩٨٦٠٥,٥٥٢) ب(والرياضيةاالجتماعيةاألنشطةدعمصندوقفيالمساهمةمخصص

١٣,٩٠٧,٧٣٤١٦,٤٠٨,٢٩٠مستحقة مصاريف

٦٤,٠٦٦,٦٠٣٧٨,٧٣٨,١٤٤

٢٠٢٠٢٠١٩
قطريال ـريال قطريـري

٤,٢٠٧,٩٤٣٣,٣٩٠,٠٣٧يناير ١في

٨٤٨,٦٠٢٩٩٦,١٢٩للسنةالمخصص

) ١٧٨,٢٢٣() ٥١٢,٠٣٦(السنة خاللالمدفوع

٤,٥٤٤,٥٠٩٤,٢٠٧,٩٤٣



.م.ع.ق.) جارة القابضة (ش شركة اإل 
الموحدة لبيانات المالية حول ا إيضاحات  

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في كما 

٤٨

مطلوبات عقود  ١٥
٢٠٢٠٢٠١٩

ال قطريـريال قطريـري

١١,٤١٣,١٧٣٥٨,٣٠٠,٧٤٢) ١متعلقة بأعمال تطوير عقاري (إيضاح تعاقديةمطلوبات 
٤,٧٣٤,٤١٨١,٣١٨,٨٨١السواقةمتعلقة بأكاديمية  تعاقدية مطلوبات 
-٩٥,٨٥٢من تأجير عقارات  تعاقديةمطلوبات 

١٦,٢٤٣,٤٤٣٥٩,٦١٩,٦٢٣

للقيام بأعمال تطوير البنية التحتية  الديار القطرية لالستثمار العقاري  أبرمت المجموعة اتفاقية مع شركة  ، ٢٠١٠خالل عام  ) ١(
يتم اإلعتراف بهذه  ،قيةلشروط وأحكام االتفالقطع األراضي في الواجهة البحرية الشمالية والغربية بمنطقة لوسيل. وفقًا 

الموحد وذلك حسب نسبة إنجاز تطوير البنية التحتية.  الربح أو الخسارةبيان في اإليرادات لنسبة إنجاز المشروع 

رأس المال ١٦
٢٠٢٠٢٠١٩

ال قطريـريال قطريـري

بالكامل المصرح به والمصدر والمدفوع 

٤٩٤,٨٠٢,٠٠٠٤٩٤,٨٠٢,٠٠٠سهم بقيمة  قطري واحد لكل سهم عادي ٤٩٤.٨٠٢.٠٠٠

القانوني االحتياطي ١٧
قطري إلى  ريـال٣٢١,٦٢١,٣٠٠، تم تحويل مبلغ ٢٠١٥لسنة١١رقمالقطريالتجاريةالشركات قانونألحكام وفقًا

.  ٢٠١٢امعالمصدرة خالل األسهمقيمةكفائض عن ويمثل هذا المبلغ إجمالي المبالغ المستلمةالقانوني.رصيد االحتياطي
مبالغ أيالمجموعةتخصص لم . الشركات قانونفيعليها المنصوص الحاالتفيإال اإلحتياطيهذا توزيعيجوز ال

المجموعة.  مالرأسمن٪ ٥٠تجاوزت قداالحتياطيقيمةحيث أن، السنةخاللالقانونيلالحتياطي 

رباح  األتوزيعات  ١٨
٢٤,٧٤٠,١٠٠بإجمالي ريـال قطري لكل سهم٠.٠٥بواقع نقديةزيع أرباحتوعن المجموعة أعلنت، ٢٠٢٠خالل عام 

ريـال قطري لكل سهم للعام  ٠.٥٠بواقع ٢٤,٧٤٠,١٠٠بإجمالي: توزيع أرباح نقدية ٢٠١٩(٢٠١٩ريـال قطري للعام 
٢٠١٨  .(

من األنشطة الرئيسية الدخل١٩



.م.ع.ق.) جارة القابضة (ش شركة اإل 
الموحدة لبيانات المالية حول ا إيضاحات  

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في كما 

٤٩

)  ١إيضاح ( 
مصرف قطر المركزي يطالب فيه بإيقاف عمليات التأجير والتمويل اإلسالمي  ، تلقت المجموعة خطابا من ٢٠١٩خالل عام 

ب على ضرورة امتثال المجموعة الكامل لقانون مصرف قطر المركزي والئحة المؤسسات المالية رقم  للمجموعة. وأكد الخطا
تسجيل قسم التأجير لدى  . إن إدارة المجموعة بصدد إعداد المستندات ذات الصلة وتحديث أنظمتها لغرض ٢٠١٢لسنة ١٣

مي بشكل مؤقت إلى أن يتم االنتهاء من اإلجراءات  مصرف قطر المركزي، وبالتالي تم إيقاف أعمال التأجير والتمويل اإلسال
.  التنظيمية ذات الصلة لدى مصرف قطر المركزي

٢٠٢٠٢٠١٩

 قطري  قطري 
توقيت تحقيق اإليرادات 

٥٣,٦٤٣,٤١٦٩٨,٤٥١,٣٨٨الوقت  المسجلة على مدار المنتجات والخدمات  
٨٤٨,١٨٨-في نقطة زمنية محددةالمسجلة المنتجات 

٨٦٢,٦٤٦١,٠١٠,٩٣٧ة  اإلجار الدخل من عمليات  
٥,٠١٦,٦٤١٤,٩١٠,٥٥٠القسط الثابت على مدى فترة اإليجار  

٥٩,٥٢٢,٧٠٣١٠٥,٢٢١,٠٦٣

دولة قطر.  فيتتمركز جميع مصادر الدخل 

تتمة - من األنشطة الرئيسيةالدخل١٩

٢٠٢٠٢٠١٩

ال قطري ـ ري ال قطري ـ ري 

)) ١(إيضاح (التأجير عملياتمن راداتإي

٢٠٢٠٢٠١٩٨٦٢٬٦٤٦١٬٠١٠٬٩٣٧

٧١٥٬٥٨٥٦١٩٬٥٩٣مرابحةال

١٤٧٬٠٦١٣٩١٬٣٤٤جارةاإل

نوع البضاعة والخدمات  

٤٧٬٢٢٨٬٥٢٥٩٢٬٥٧٩٬٣٠٧العقارت تطوير من إيرادات

٦٬٤١٤٬٨٩١٥٬٨٧٢٬٠٨١السواقةأكاديميةمن عمليات إيرادات

٥٬٠١٦٬٦٤١٤٬٩١٠٬٥٥٠) ١٠من تأجير مخازن (إيضاح راداتإي

٨٤٨٬١٨٨-عقارات بيعإعادة من إيرادات

٥٩٬٥٢٢٬٧٠٣١٠٥٬٢٢١٬٠٦٣



.م.ع.ق.) جارة القابضة (ش شركة اإل 
الموحدة لبيانات المالية حول ا إيضاحات  

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في كما 

٥٠

ديسمبر كالتالي: ٣١األداء المتبقية (غير المستوفاة كليًا أو جزئيا) كما في كانت أسعار المعامالت المخصصة اللتزامات  

٢٠٢٠٢٠١٩
 قطري  قطري 

١٥,٤٨٩,٦٤٢٥٩,٦١٩,٦٢٣واحدة خالل سنة 
--أكثر من سنة

١٥,٤٨٩,٦٤٢٥٩,٦١٩,٦٢٣

من االستثمارات الدخل  ٢٠
٢٠٢٠٢٠١٩

يال قطر ـريال قطريـري

أوراق مالية استثمارية  من  القيمة العادلةأرباح
٥٠,٧٤٦,١٨٨١,٠٤١,٠٤٠بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

٨,٨٨٩,٣٥٦٨,٧٨٨,٦٢٣أرباح توزيع إيرادات 
٣٦٠,١٢٤١,٨٢٠ماليةموجوداتمنأخرىإيرادات

٥٩,٩٩٥,٦٦٨٩,٨٣١,٤٨٣

ايرادات أخرى  ٢١

٢٠٢٠٢٠١٩
 قطري  قطري 

٢٧٩,٩٤٨٧١٠,٨٨١أخرى 
١٧,٨٩٣,٨٢٥-) ١متحصالت من دعوى قضائية (إيضاح 

١,١٧٠,٠٠٠-استرداد مخصص مجلس اإلدارة  
٦٠٠,٠٠٠-متأخرات محصلة من مقاول 

١٠,٩٥٥-ربح من بيع عقارات ومعدات 

٢٧٩,٩٤٨٢٠,٣٨٥,٦٦١

نهائيًا في دعوى مرفوعة من قبل المجموعة ضد شركة محلية، حكمًارت محكمة النقض المدنية ، أصد٢٠١٨)  خالل عام ١(
 قطري للمجموعة وإلزامه بالمصاريف القانونية.  ١٧,٨٩٣,٨٢٥ويقضى قرار المحكمة على المدعى عليه بسداد مبلغ 

.٢٠٢٠خالل سنة استلمت المجموعة المبلغ بالكامل 



.م.ع.ق.) جارة القابضة (ش شركة اإل 
الموحدة لبيانات المالية حول ا إيضاحات  

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في كما 

٥١

مصاريف تشغيلية ٢٢
٢٠٢٠٢٠١٩

ال قطريـريال قطريـري

٤٢,٣٢٤,٥٧٠٧٢,٣٣٤,٦١٧يالعقار التطوير تكاليف
٤,٢٧٠,٤٤٣٤,٠١٦,٦٩٨) ٨إيضاح(استهالك

٢,٤٣٨,٩٣٦٢,٢٦٦,٤٧٢السواقةتكلفة عمليات أكاديمية  
١,٦٤١,٢٩٤٣٣٩,٣١٣مصاريف عقارات ناشئة من استثمارات عقارية ينتج عنها إيرادات إيجار  

٢٣٧,٦٩٦١٢٩,٣٩٤مصاريف عقارات ناشئة من استثمارات عقارية ال ينتج عنها إيرادات إيجار 

٥٠,٩١٢,٩٣٩٧٩,٠٨٦,٤٩٤

مصاريف عمومية وإدارية ٢٣
٢٠٢٠٢٠١٩

قطريال ـريال قطريـري

١٤,٩٧٠,٦٧٥١٩,١٠٢,٤٩٨الموظفين تكاليف
٤,٠٦٠,٧٨٦٣,٨٤٨,٥٦٧) ١١و٨،٩ات إيضاح(االستهالك واإلطفاء 

٢,٠٨٧,٧٧٤١,٨٨٦,٥٩٧مهنية وقانونيةأتعاب 
١,٢٧٩,٦٠٤١,٤٠٤,٧٧٥برمجيات وتراخيص
١,٢٧٥,٧٦٩١,١٢٤,٢٧٦وصيانة مصاريف إصالحات 

٩٣٣,٨٨٧١,٣٤٣,٧٠٠ترويج األعمال
٦٦٦,٧٦٢٦٢٢,٣٤٨مصاريف خدمات أمنية  

٥٤١,٢٧٤٥٠٥,٨١٠ترخيص وتسجيل إيجارات 
٥٣٦,١١٧١,٤٠٣,٤٩٨ومصاريف استهالكيةالهاتف،  عامة لالجتماعات،مصاريف

٣٨٢,٥٢٧٤٢٧,٢٠٧تأمين
٣٢٠,٨٨٢٧٥١,٨٦٨وإعالن دعايةمصاريف
٢٥٢,٥٤٠٢٥,٩٠٠وأعمال خيرية تبرعات

١٣٣,٣٥٠١١٣,٦٩٢بنكية وعموالتمصاريف
٧٦,٠٣٩١٩٣,٣٩٥مصاريف إيجار 

٧٣,٩٧٤١٢٤,٠١٥وقرطاسية ومطبوعات بريد
١,٢٠٢,٧٢٧-خصومات على تسوية مستحقات  

١٧,٥٤٠٤٤,١١٨سفر مصاريف
) ٧٦٩٫٨١٨() ٥,٣٨٧,٣٤٩() ٧و ٤و ٣إيضاحات ( صافي استرداد مخصص / الخسائر االئتماينة المتوقعة 

٨١,٨٩٤٢٨٥,٨٨٨متنوعةمصاريف

٢٢,٣٠٤,٠٤٥٣٣,٦٤١,٠٦١



.م.ع.ق.) جارة القابضة (ش شركة اإل 
الموحدة لبيانات المالية حول ا إيضاحات  

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في كما 

٥٢

تتمة -مصاريف عمومية وإدارية ٢٣
(أ) المصروفات من حيث طبيعتها  

٢٠٢٠٢٠١٩

ال قطري ـريال قطري ـري

٥٠٬٩١٢٬٩٣٩٧٩٬٠٨٦٬٤٩٤مصاريف التشغيل
٢٢٬٣٠٤٬٠٤٥٣٣٬٦٤١٬٠٦١مصاريف إدارية وعمومية

٧٣٬٢١٦٬٩٨٤١١٢٬٧٢٧٬٥٥٥

٢٠٢٠٢٠١٩

قطري ال ـريال قطري ـري

٤٢,٢٥٩,٦٧٠٧٢,٣٣٤,٦١٧تطوير البنية التحتية  تكاليف 
١٧,٠٩٤,٢٥٤٢٠,٩٢١,٠٠٠الموظفين تكاليف

٨,٣٣١,٢٢٩٧,٨٦٥,٢٦٦)١١و٨،٩ات(إيضاح االستهالك واإلطفاء
٢,٠٨٧,٧٧٤١,٨٨٦,٥٩٧مهنية وقانونيةأتعاب

١,٩٠٨,٥١٦١,٦٣٧,٤٩٧النثريات مصاريف عامة لالجتماعات، الهاتف، 
١,٢٧٩,٦٠٤١,٤٠٤,٧٧٥البرمجيات والتراخيص 

١,٢٧٥,٧٦٩١,٢٢٩,٥٨٨وصيانةإصالحاتمصاريف  
٩٣٣,٨٨٧١,٣٤٣,٧٠٠األعمال ترويج

٧٢٢,١٧٠٦١٩,٦٣٨مصاريف تأمين 
٦٦٦,٧٦٢٦٢٢,٣٤٨مصاريف خدمات أمنية  

٥٤١,٢٧٤٥٠٥,٨١٠ترخيص وتسجيل إيجارات  
٣٢٠,٨٨٢٧٥١,٨٦٨وإعالن دعايةمصاريف

٢٧٢,٥٣٥١٠٤,٨١٦مصاريف تشغيلية أخرى  
٢٥٢,٥٤٠٢٥,٩٠٠وأعمال خيرية تبرعات
١٩٨,٢٥١١١٣,٦٩٢بنكية ومصاريفعموالت

٩٢,١٣٧١٦١,٧٨٩مصاريف وقود 
٨٥,٥٠٩٢١٥,٤٥٩إيجارات ومصاريف سكن 

٨٢,٥١٣٦٠,٣٢١سيارات تراخيص ال
٧٣,٩٧٤١٢٤,٠١٥وقرطاسية ومطبوعاتبريد

٢٥,٦٤٩٣٥,٩٤٤السيارات مصاريف إصالحات وصيانة 
١٧,٥٤٠٤٤,١١٨سفر مصاريف

١,٢٠٢,٧٢٧-خصومات على تسوية مستحقات  
) ٧٦٩٫٨١٨()٥,٣٨٧,٣٤٩()٧و٤و٣الخسائر االئتمانية المتوقعة (إيضاحات مخصص صافي استرداد / 

٨١,٨٩٤٢٨٥,٨٨٨متنوعةمصاريف
٧٣,٢١٦,٩٨٤١١٢,٧٢٧,٥٥٥



.م.ع.ق.) جارة القابضة (ش شركة اإل 
الموحدة لبيانات المالية حول ا إيضاحات  

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في كما 

٥٣

احتياطي القيمة العادلة  ٢٤
اإليرادات  لموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل على االمسجلة يشتمل هذا االحتياطي على تغييرات القيمة العادلة 

.األخرىةالشامل

٢٠٢٠٢٠١٩

ال قطري ـريال قطري ـري

--يناير ١في 
حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من دوات لعادلة ألصافي التغير في القيمة ا

-(١٬٨٢٣٬٩٣١)خالل اإليرادات الشاملة األخرى
-(١٬٨٢٣٬٩٣١)ديسمبر ٣١في  

األطراف ذات العالقة ٢٥
لديهمون يكالتي والشركات الشركةإدارةموظفي وكبار اإلدارةمجلس وأعضاء المساهمين كبار العالقةذات األطراف تمثل
المجموعة. إدارةقبلمنالمعامالتهذه وشروطالتسعير سياسات على الموافقةمتت. هامةحصة ملكيةفيها

اإلدارة موظفي كبار مكافآت  
٢٠٢٠٢٠١٩

ال قطريـريال قطريـري

٣,٨٤٣,١٣١٣,٨٩٥,٤٨٩مكافآت كبار موظفي اإلدارة

ضريبة الدخل ٢٦
كالتالي:  هي ٢٠١٩و ٢٠٢٠ديسمبر ٣١روف ضريبة الدخل للسنتين المنتهيتين في المكونات الرئيسية لمص

٢٠٢٠٢٠١٩

-٥٠٫٠٠٠رسوم ضريبة الدخل الحالية 

-٢٤٧,٠٣٨التعديالت المتعلقة بضريبة الدخل الحالية للسنة السابقة

- ٢٩٧,٠٣٨الخسارة مصروف ضريبة الدخل المدرجة في بيان الربح أو  



.م.ع.ق.) جارة القابضة (ش شركة اإل 
الموحدة لبيانات المالية حول ا إيضاحات  

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في كما 

٥٤

العائد األساسي والمخفف للسهم  ٢٧

٢٠٢٠٢٠١٩

١٢,٨٥٥,٩٣٨٢٤,٢٢٢,٠٨٥قطري) البالريـال(للسنةالربح

٤٩٤,٨٠٢,٠٠٠٤٩٤,٨٠٢,٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

٠.٠٢٦٠.٠٤٩قطري) ال بالريـال ( لسهم ف ل األساسي والمخف العائد 

كالتالي:  السهم من العمليات المستمرة ئد األساسي والمخفف  العاتم احتساب 

٢٠٢٠٢٠١٩

٤٥٫٨٤٣٫٤٨١٣١,٢٤٦,٩٤١ربح السنة من العمليات المستمرة (بالريـال القطري)

٤٩٤,٨٠٢,٠٠٠٤٩٤,٨٠٢,٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

٠.٠٩٣٠.٠٦٣قطري) ال بالريـال ( لسهم ف ل والمخف األساسي  العائد 

للسهم يساوي  فالمخفالعائد، وبالتالي فإن ففمخذات عائدأسهم قائمة في أي وقت خالل السنة يحتمل أن تكونال توجد
.  العائد األساسي للسهم 

يحتسب المتوسط المرجح لعدد األسهم كالتالي: 

٢٠٢٠٢٠١٩

٤٩٤,٨٠٢,٠٠٠٤٩٤,٨٠٢,٠٠٠سنةالمؤهلة في بداية الاألسهم  

٤٩٤,٨٠٢,٠٠٠٤٩٤,٨٠٢,٠٠٠سنة الرصيد في نهاية ال 

التحليل القطاعي ٢٨
قطاعات تشغيلية رئيسية. تظهر القطاعات الرئيسية واإليرادات  بناء على طبيعة األنشطة األساسية تنقسم المجموعة إلى خمسة

: المطلوبات كالتالي والموجوداتالمتعلقة بها وتحليل  

رة)  (اإلجاالتمويلي التأجير ·
النقل·
التطوير العقاري·
تعليم قيادة السيارات·
(متضمنة الليموزين)األجرة  خدمات سيارات مركز ·

. قطر دولة هووتزاول المجموعة أعمالها في قطاع جغرافي واحد فقط 



.م.ع.ق.) جارة القابضة (ش شركة اإل 
الموحدة لبيانات المالية حول ا إيضاحات  

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في كما 

٥٥

تتمة - التحليل القطاعي ٢٨

:  ٢٠١٩ديسمبر ٣١و ٢٠٢٠ديسمبر ٣١ة كما في التحليل القطاعي لإليرادات واألرباح لقطاعات الشرك عرض الجدول أدناه ي

القابضة السواقة مدرسة تعليم العقاري التطوير النقل تمويلي ال التأجير ٢٠٢٠
سيارات خدمات 

األجرة 
معامالت أطراف  

داخلية 
اإلجمالي 

ال قطري ـريال قطري ـريال قطري ـريال قطري ـريال قطري ـريال قطري ـريال قطري ـريال قطري ـري

اإليرادات واألرباح:  
١١٩,٧٩٨,٣١٩--٥٢,٣٥٣,٤٤٩٦,٤٢٩,٨١٣٦٠,١٠٢,٩١٣-٩١٢,١٤٤األطراف الخارجية  

-)٤,١٨٨,٠٠٠(---٤,١٨٨,٠٠٠--األطراف الداخلية 
١١٩,٧٩٨,٣١٩) ٤,١٨٨,٠٠٠( - ٥٦,٥٤١,٤٤٩٦,٤٢٩,٨١٣٦٠,١٠٢,٩١٣-٩١٢,١٤٤واألرباح إجمالي اإليرادت  

) ٣٢,٩٨٧,٥٤٣( -) ٣٢,٩٨٧,٥٤٣( -----من العمليات المتوقفة  الخسارة 
١٢,٨٥٥,٩٣٨-) ٣٢,٩٨٧,٥٤٣( ٤٨,١٢٧,٠٢٩) ٢,٤٤٨,٠٣٨( ) ٤,٠٨١,٨٧٣( -٤,٢٤٦,٣٦٣الربح (الخسارة) للسنة  

٥,١٧٥,٤٣٤--١,٤٦٦,٧٨٥٢٠,٠٤٠٣,٦٣٧,٧١٨-٥٠,٨٩١التمويل إيرادات 
) ١,٣٧٢,٨٣٣( ----) ١,٣٧٢,٨٣٣( -- تكلفة التمويل  

١٥,٩٥٠,٤٥٢-٦,٦٧٦,٢٤٤١,٤٤٦,٥٧٠٢٠٤,٥٤٩٧,٦١٩,٢٢٢-٣,٨٦٧وإطفاء ستهالك ا 



.م.ع.ق.) جارة القابضة (ش شركة اإل 
الموحدة لبيانات المالية حول ا إيضاحات  

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في كما 

٥٦

تتمة - التحليل القطاعي ٢٨

القابضة السواقة تعليم مدرسة  العقاري التطوير النقل تمويلي ال تأجير  ال ٢٠١٩
خدمات سيارات  

األجرة 
معامالت أطراف  

اإلجمالي ية داخل 

ال قطري ـريال قطري ـريال قطري ـريال قطري ـريال قطري ـريال قطري ـريال قطري ـريال قطري ـري

:  واألرباح اإليرادات  
١٣٥,٤٣٨,٢٠٧--٩٩,٠٦٢,٥٤٨٥,٨٨٥,٩٦٩٢٩,١٦٧,١٠١-١,٣٢٢,٥٨٩األطراف الخارجية  

-)٤,١٨٨,٠٠٠(---٤,١٨٨,٠٠٠--األطراف الداخلية 
١٣٥,٤٣٨,٢٠٧) ٤,١٨٨,٠٠٠( - ١٠٣,٢٥٠,٥٤٨٥,٨٨٥,٩٦٩٢٩,١٦٧,١٠١- ١,٣٢٢,٥٨٩واألرباح اإليرادت  إجمالي  

٢٤,٢٢٢,٠٨٥-) ٧,٠٢٤,٨٥٦( ١٧,٦٩٥,٣٩٠) ٢,٠١٠,٩٠٤( ١٦,٥٨٨,٩٦٦- ) ١,٠٢٦,٥١١( الربح (الخسارة) للسنة 
١٤,٠٦٥,٢٥٠-- ٤,٣٩١,٧٢٦٩,٢٤٦٩,٦٢٦,٦٧٣- ٣٧,٦٠٥التمويل إيرادات 

) ٢,٥٤٢,٤٠٢( --)٤٦,١٩٦(-) ٢,٤٩٦,٢٠٦( -- تكلفة التمويل  
١٧,١٠٧,٥٦٦-٦,٢٩١,٨١٥١,٢٩١,٩٤٠٢٧٦,٣٠٦٩,٢٤٢,٣٠٢- ٥,٢٠٣وإطفاء ستهالك ا 



.م.ع.ق.) جارة القابضة (ش شركة اإل 
الموحدة لبيانات المالية حول ا إيضاحات  

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في كما 

٥٧

تتمة - التحليل القطاعي ٢٨

:  ٢٠١٩ديسمبر ٣١و ٢٠٢٠ديسمبر ٣١قطاعات الشركة كما في الجدول أدناه يوضح التحليل القطاعي للموجودات والمطلوبات ل

القابضة األجرة سيارات خدمات السواقة تعليم مدرسة  العقاري التطوير النقل تمويلي ال تأجير  ال ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  
معامالت أطراف  

داخلية 
اإلجمالي 

ال قطري ـريال قطري ـريل قطري اـريال قطري ـريال قطري ـريال قطري ـريال قطري ـريال قطري ـري

٥٨١,٣٠٥,٣٤٤)٤٦٢,٧١١,٦٨٦(٣١٤,٤٠٥,٥٨٨١٩,٢٦١,٦٨٥١٨٢,١٣٦,٧٣٤٧,٩٧٢,٦٩٤٣٥,٤٣١,٤٦٢٤٨٤,٨٠٨,٨٦٧موجودات متداولة 

٢٤٠,٩٠١,٩٢١-٢٠٨,٩٣٨,٧٩٨١٢,٣٧٣,٥١٧١,٤٠٢,٣٧١١٣,٧٦٠,٠٢٧-٤,٤٢٧,٢٠٨موجودات غير متداولة 

٨٢٢,٢٠٧,٢٦٥) ٤٦٢,٧١١,٦٨٦( ٣١٨,٨٣٢,٧٩٦١٩,٢٦١,٦٨٥٣٩١,٠٧٥,٥٣٢٢٠,٣٤٦,٢١١٣٦,٨٣٣,٨٣٣٤٩٨,٥٦٨,٨٩٤الي الموجودات إجم 

)٨٥,٦٥٢,٨١٨(٤١٦,٥١١,٦٨٦)٩٥,٦٢٨,٩١١()٣٢٢,٦٢٧,٤٠٥()٢٦,٦٤٢,٤٥٨()٤٦,٤٠٨,٩٨٧()٧٥,٧١٤()١٠,٧٨١,٠٢٩(مطلوبات متداولة 

)٣٧,٣١٨,١٠٠(-)٣,٧٤٢,٢٣٧() ٣٩٦,٢٣١() ٢١٤,٧٣٣()٣٢,٨١٤,٦٦٩(-) ١٥٠,٢٣٠(مطلوبات غير متداولة

) ١٢٢,٩٧٠,٩١٨( ٤١٦,٥١١,٦٨٦) ٩٩,٣٧١,١٤٨( ) ٣٢٣,٠٢٣,٦٣٦( ) ٢٦,٨٥٧,١٩١( ) ٧٩,٢٢٣,٦٥٦( ) ٧٥,٧١٤( ) ١٠,٩٣١,٢٥٩( إجمالي المطلوبات 



.م.ع.ق.) جارة القابضة (ش شركة اإل 
الموحدة لبيانات المالية حول ا إيضاحات  

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في كما 

٥٨

تتمة - التحليل القطاعي ٢٨

القابضة األجرة سياراتخدماتالسواقة تعليممدرسة العقاري التطويرالنقل تمويلي التأجيرال٢٠١٩ديسمبر ٣١كما في  
معامالت أطراف 

داخلية 
اإلجمالي 

ال قطري ـريال قطري ـريال قطري ـريال قطري ـريال قطري ـريال قطري ـريال قطري ـريال قطري ـري

٦٢٤,٨٨٥,٠٠٠)٤١٨,٧٧٥,١١٧(٣٠٢,٢٥٨,٠٠٤١٩,٠٨٣,٨٠١١٩١,٦٩٣,٢٦٧٢,٧٦٨,٠٦٧٣٤,٦٥٤,٦٢٧٤٩٣,٢٠٢,٣٥١موجودات متداولة 

٢٧٨,٤٥٦,٧٤٥-٨,٥٥٦,٩٢٣١٨٣,٦٨٠٢١٩,١٧٩,١٦٤١٣,٦٣١,٢٨٨٣٥,٦٦٩,٥٠٣١,٢٣٦,١٨٧موجودات غير متداولة 

٩٠٣,٣٤١,٧٤٥) ٤١٨,٧٧٥,١١٧( ٣١٠,٨١٤,٩٢٧١٩,٢٦٧,٤٨١٤١٠,٨٧٢,٤٣١١٦,٣٩٩,٣٥٥٧٠,٣٢٤,١٣٠٤٩٤,٤٣٨,٥٣٨إجمالي الموجودات 

)١٥٤,٤٠٧,٥٠٠(٣٧٢,٥٧٥,١١٧)١١٥,٨٣١,٨٢٤()٣١٦,٧٣٨,٦١٥()٢٠,١٩٠,٦٢٩()٦٧,١٠٦,٥٥٦()٨١,٥١٠()٧,٠٣٣,٤٨٣(مطلوبات متداولة 

)٣٥,٦٦٨,٤٠٧(-)٤,٠١٠,٥٦٩() ٦٧٨,٣١٤()٩٣,١٢٩()٣٠,٧٦٠,١٢٦(-) ١٢٦,٢٦٩(مطلوبات غير متداولة  

) ١٩٠,٠٧٥,٩٠٧( ٣٧٢,٥٧٥,١١٧) ١١٩,٨٤٢,٣٩٣( ) ٣١٧,٤١٦,٩٢٩( ) ٢٠,٢٨٣,٧٥٨( ) ٩٧,٨٦٦,٦٨٢( ) ٨١,٥١٠( ) ٧,١٥٩,٧٥٢( لي المطلوبات إجما 

دارة حاليا بإعادة تقييم اإل، قرر مجلس اإلدارة إيقاف عمليات قسم النقل بالمجموعة والذي كان يركز بشكل أساسي على نقل المعدات الصناعية. وبرغم ذلك، يقوم مجلس  ٢٠١٧خالل عام 
لم تتم أي عمليات من هذه الفترة. ،وعليه. استراتيجية نشاط نقل المعدات

المطلوبات وااللتزامات المحتملة ٢٩
٢٠٢٠٢٠١٩

ال قطري ـ ري ال قطري ـ ري 

١١,٦٧٠,٠٠٠١٧,٠٨٨,٠٠٠خطابات ضمان من بنوك إسالمية 

٨,٦٦٦,١٨٣٤٨,٨٢٥,٨٤٢ية  رأسمال التزامات 



جارة القابضة (ش.م.ع.ق.) شركة اإل 
الموحدة لبيانات المالية ول ا ح إيضاحات  

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في

٥٩

للموجودات والمطلوبات المتداولة وغير المتداولة  االستحقاقات تحليل٣٠

اإلجمالي متداولة غير متداولة ٢٠٢٠
ال قطري ـريال قطري ـريال قطري ـري

الموجودات 
٣٣٧,٩٠٥,٥٠٣٣٣٧,٩٠٥,٥٠٣-أرصدة لدى مؤسسات مالية ونقد 

٤,٤١٩,٢١٥١٤,٢٦٧,٤٣٥١٨,٦٨٦,٦٥٠العمالء منومستحقاتأقساط
١٣,١٨٨,٨٥٥٢١٣,١٤٣,٤٩٢٢٢٦,٣٣٢,٣٤٧استثمارات في أوراق مالية 

٥٥٠,٣٤٣٥٥٠,٣٤٣-المخزون 
٢٠٠,٥٨٠٥,٧٣٨,٥٧١٥,٩٣٩,١٥١أخرى مدينةوأرصدةمقدمةمدفوعات
١١٤,٩٩٨,٦٦١-١١٤,٩٩٨,٦٦١ومعدات عقارات

٩٩,٠٤٧,٦٤١-٩٩,٠٤٧,٦٤١استثمارات عقارية 
٨,٤٤٧,٨٨٠-٨,٤٤٧,٨٨٠ملموسة غيراتموجود

٥٩٩,٠٨٩-٥٩٩,٠٨٩حق استخدام موجودات 
٩,٧٠٠,٠٠٠٩,٧٠٠,٠٠٠-موجودات محتفظ بها للبيع 

٢٤٠,٩٠١,٩٢١٥٨١,٣٠٥,٣٤٤٨٢٢,٢٠٧,٢٦٥الموجودات إجمالي 

المطلوبات 
١٩,٢٩٤,٠٣٥٤٤,٧٧٢,٥٦٨٦٤,٠٦٦,٦٠٣أخرى دائنةوأرصدةومستحقاتدائنةذمم

١٧,٣٢٥,٧٩٤٢٤,٥٦٤,٠٤٢٤١,٨٨٩,٨٣٦وكالة عقودوجب بمإسالميةتمويالت
١٦,٢٤٣,٤٤٣١٦,٢٤٣,٤٤٣-مطلوبات عقود  
٦٩٨,٢٧١٧٢,٧٦٥٧٧١,٠٣٦مطلوبات إيجار  

٣٧,٣١٨,١٠٠٨٥,٦٥٢,٨١٨١٢٢,٩٧٠,٩١٨المطلوبات إجمالي 

الي اإلجم متداولة غير متداولة ٢٠١٩
ال قطري ـريال قطري ـريال قطري ـري

الموجودات 
٤٠٤,٢٩١,٠٢٢٤٠٤,٢٩١,٠٢٢-أرصدة لدى مؤسسات مالية ونقد 

١٢,٢٦٩,٠٠٧٢٠,٤٩٣,٩٥٩٣٢,٧٦٢,٩٦٦العمالء منومستحقاتأقساط
١٦٤,٠٤٨,٠٠٢١٦٤,٠٤٨,٠٠٢-استثمارات في أوراق مالية 

١,٣٤٤,١٣٤١,٣٤٤,١٣٤-المخزون 
٢٠٠,٥٨٠٣٤,٧٠٧,٨٨٣٣٤,٩٠٨,٤٦٣أخرى مدينةوأرصدةمقدمةفوعاتمد

١٥٣,٤٠٣,٥٢٥-١٥٣,٤٠٣,٥٢٥ومعدات عقارات
١٠٣,٢٩١,٠٥٨-١٠٣,٢٩١,٠٥٨استثمارات عقارية 

٨,٦٣٦,٨٨٠-٨,٦٣٦,٨٨٠ملموسة غيرموجودات
٦٥٥,٦٩٥-٦٥٥,٦٩٥موجودات حق استخدام 

٢٧٨,٤٥٦,٧٤٥٦٢٤,٨٨٥,٠٠٠٩٠٣,٣٤١,٧٤٥إجمالي الموجودات 

المطلوبات 
٣٤,٨٥٩,١٥٣٤٣,٨٧٨,٩٩١٧٨,٧٣٨,١٤٤ذمم دائنة ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى 

٥٠,٨٩٠,٣٤١٥٠,٨٩٠,٣٤١-وكالة عقود وجب بمتمويالت إسالمية 
٥٩,٦١٩,٦٢٣٥٩,٦١٩,٦٢٣-مطلوبات عقود 
٨٠٩,٢٥٤١٨,٥٤٥٨٢٧,٧٩٩مطلوبات إيجار 

٣٥,٦٦٨,٤٠٧١٥٤,٤٠٧,٥٠٠١٩٠,٠٧٥,٩٠٧المطلوبات إجمالي  
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المالية إدارة المخاطر ٣١
ومخاطر الربح،ومعدالت بالسداد،العمالءالتزامعدموتشملالروتينية،الماليةالمخاطر لبعضالمجموعةأنشطةتتعرض
لمعالجةالالزمةالخطواتإتخاذخاللمنلمجموعةلالمالياألداءعلىالسلبي التأثير منللحدالمجموعةإدارةتعمل. السيولة
األجنبيةللعملة مخاطر أييوجد ال . السيولةوإدارة اإلئتمان، ومخاطر الربح، معدالتمخاطر مثل للمخاطر معينةإداريةجوانب

.بالريـال القطريهي األرصدة جميعأنحيث

االئتمان مخاطر 
اآلخرالطرفتكبد في يتسببوبذلك التزاماته سداد في المالية األدوات إحدى طراف أ من طرففشلفياإلئتمان مخاطر تتمثل

لدىأرصدة في أساسًاتتمثلوالتيالمالية للموجوداتالدفتريةالقيمةفيللمجموعةاالئتمانيةالمخاطر تتمثل. ماليةلخسارة
ذات بنوك لدىتوضع الودائع أنحيثمحدودة، البنوك ىلدلألرصدة االئتمانيةالمخاطر إن . للعمالءمالية وتسهيالت البنوك 

ضمانات كافية،  علىالحصولمحدودة حيث يتماالئتمانية للتسهيالت المالية للعمالء ايضاكما أن المخاطر .جيدائتمانيتصنيف
العقار في معامالت االيجار التمويلي.كذلك رهنويتم

طراف المقابلة يعملون في أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في نفس المنطقة  ينشأ تركز المخاطر عندما يكون عدد من األ
الجغرافية أو لديهم سمات اقتصادية مماثلة والتي تتسبب في إضعاف مقدرتهم في الوفاء بإلتزاماتهم التعاقدية بصورة مماثلة في  

اء المجموعة بالنسبة للتطورات المؤثرة على  ها. تبين التركزات الحساسية النسبية ألدالظروف االقتصادية والسياسية وغير 
.صناعة معينة أو موقع جغرافي معين

دارة تعرضها لمخاطر االئتمان من خالل تنويع أنشطة اإلقراض لتجنب التركز الزائد للمخاطر مع عمالء  إلتسعى المجموعة 
في مواقع أو أعمال محددة. أفراد 

قصى تعرض لمخاطر االئتمان أ
:  الميزانية العموميةوخارج داخل بنود العناصر  دناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لالجدول أعرض ي

٢٠٢٠٢٠١٩
ال قطري ـ ري ال قطري ـ ري 

٣٣٧,٩٨٢,٩٠٤٤٠٤,٢٨٢,٩٣٦مؤسسات مالية  أرصدة لدى 

١٨,٦٨٦,٦٥٠٣٢,٧٦٢,٩٦٦أقساط ومستحقات من العمالء 

٢٠٠,٥٨٠٢٠٠,٥٨٠ودائع ضمان

٣٥٦,٨٧٠,١٣٤٤٣٧,٢٤٦,٤٨٢
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المدخالت واالفتراضات واألساليب المستخدمة لتقدير االنخفاض في القيمة 

ر االئتمان في مخاطالهامة زيادة ال
وعند تقدير الخسارة  دئي التحقيق المب عند تحديد ما إذا كانت مخاطر عدم االنتظام بالنسبة ألداة مالية قد زادت بشكل كبير منذ 

المعلومات المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتوفرة بدون تكلفة أو جهد  االعتبار االئتمانية المتوقعة، تقوم المجموعة باألخذ في 
ت  معلومات الكمية والنوعية على حد سواء، بما في ذلك نظام تصنيف المخاطر االئتمانية الداخلية، وتصنيفاويشمل ذلك ال.  كبير 

والخبرة التاريخية ذات  ، الحكم االئتمانيممارسة و، المخاطر الخارجية، في حال توفرها، وحالة التأخر في سداد الحسابات
راتشؤملیإ داً ستناامخاطر االئتمان فيشهد زيادة كبيرة قد التعرض المجموعة أيضا أن تقرر الصلة، حيثما أمكن ذلك. قد 

. حينهوقد ال ينعكس أثرها بشكل كامل في التحليل الكمي لها في تدل على ذلكالمجموعة أنھا مؤشرات رىتعیةون

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

.  " بشأنها مالحظاتكـ "جميع الحسابات مصنفة )١
.) د( و )ج (يةتصنيف مخاطر ائتمانبعمالء وجود )٢
./ تأجيل تاريخ تجديدهاجدولةانتهت صالحيتها / استحقت ولم يتم تجديدها أو لم يتم يةحدود ائتمانوجود )٣

تصنيفات مخاطر االئتمان الداخلية
تصنيف  من أجل تقليل مخاطر االئتمان إلى الحد األدنى، كلفت المجموعة لجنة إدارة االئتمان التابعة لها بتطوير والحفاظ على 

المخاطر االئتمانية للمجموعة لتصنيف التعرضات وفقًا لدرجة مخاطر التخلف عن السداد. يتكون إطار تصنيف مخاطر االئتمان  
معلومات التصنيف االئتماني إلى مجموعة من البيانات التي يتم تحديدها على أنها تنبؤية  للمجموعة من عشر فئات. تستند 
يق األحكام االئتمانية ذات الخبرة. تؤخذ طبيعة التعرض ونوع المقترض في االعتبار في  لمخاطر التخلف عن السداد وتطب

الكمية التي تشير إلى خطر التخلف عن السداد. التحليل. يتم تحديد درجات مخاطر االئتمان باستخدام العوامل النوعية و

درجات مخاطر االئتمان 
نوعية وكمية تشير إلى مخاطر عدم االنتظام. تتفاوت هذه العوامل تبعا  يتم تعريف درجات مخاطر االئتمان باستخدام عوامل 

المستمر، مما قد يؤدي إلى نقل التعرض  لطبيعة التعرض للمخاطر ونوع المقترض. تخضع حاالت التعرض للمخاطر للرصد 
إلى درجة مخاطر ائتمانية مختلفة.

إنشاء هيكل أجل الحتمالية عدم االنتظام 
عة نماذج إحصائية لتحليل البيانات التي يتم جمعها ويضع تقديرات الحتمالية عدم االنتظام من التعرض وكيفية تستخدم المجمو

من هذا التحليل تحديد ومعايرة العالقات بين التغيرات في معدالت عدم االنتظام والتغيرات  توقع تغيرها نتيجة مرور الوقت. يتض
مختلف المناطق الجغرافية التي تعرضت فيها المجموعة للمخاطر.في عوامل االقتصاد الكلي الرئيسية، عبر 

موجودات مالية معاد التفاوض بشأنها 
لعدد من األسباب، بما في ذلك تغيير ظروف السوق واالحتفاظ بالعمالء وعوامل  تسهيالت يجوز تعديل الشروط التعاقدية لل

ويتم ا شروطهتعديل تم الذي ة القائملتسهيالت تحقيق ا إلغاءيتم ل. قد أخرى ال تتعلق بتدهور االئتمان الحالي أو المحتمل للعمي
عادة هيكلة  إلالمجموعةتسعى، وحيثما أمكن. العادلةبالقيمة ة جديدتسهيالت كا بشأنهالتفاوض أعيدالذي لتسهيالت تحقيق ا

د ترتيبات السداد وتوثيق اتفاقية شروط  قد يشمل ذلك تمديوكان ذلك متاحا. بدال من االستحواذ على الضمانات إذا التسهيالت 
المرجح ن مهوأناستيفاء جميع المعايير المعاد التفاوض بشأنها للتأكد من التسهيالت . تقوم اإلدارة بمراجعة ة الجديدالتسهيالت 

.  مستقبليةدفعات حدوث
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تعريف عدم االنتظام 
صل المالي في حالة عدم انتظام عندما: تعتبر المجموعة أن األ

التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل دون أن يكون للمجموعة حق الرجوع عليه  سداد قيام العميل بال يكون من المرجح -
)؛ أو إن وجدت( سييل الضمانات بإجراءات مثل ت

؛ أو  مايو٩٠ألكثر من في سداد أي التزام ائتماني مادي للمجموعةالعميل تأخر -
. و (د)أ(ج)  الفئةبالعميل تصنيف -

في حالة عدم انتظام في السداد، تأخذ المجموعة أيضا في االعتبار المؤشرات التالية: العميل عند تقييم ما إذا كان 

صدرة إلى المجموعة؛ و التأخر في السداد وعدم سداد التزام آخر لنفس الجهة الم موقفمثال -مؤشرات كمية -
.  ا ويتم الحصول عليها من مصادر خارجيةعلى البيانات التي يتم تطويرها داخليمبنية مؤشرات -

في تقييم ما إذا كانت إحدى األدوات المالية في حالة عدم االنتظام في السداد وأهميتها قد تتغير مع مرور  المستخدمةالمدخالت
حد كبیر مع تلك التي تطبقھا المجموعة  في السداد إلی عدم االنتظاميتوافق تعريف الوقت لتعكس التغيرات في الظروف. 

.   رأس المال التنظيميألغراض

الخسارة مخصص 
ألقساط والمستحقات من العمالء والذمم  االختامي لمخصص خسارة  و ياالفتتاحالرصيد  فيما بين  الجداول التالية تسويات  تعرض  

المدينة األخرى:

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  
القيمة  إجمالي  

الدفترية 
ئر االئتمانية  الخسا 

المتوقعة  
صافي القيمة  

معدل  الدفترية 
الخسارة   قطري  قطري  قطري 

٪٥,٤٢٤,٥٥٦٣.٢٤) ١٨١,٣٧٥(٥,٦٠٥,٩٣١يوما ٣٠متأخرة السداد منذ –متداولة 
٪٨٧,٤٧٤٠.١٣)١١٣(٨٧,٥٨٧يوما ٦٠-٣١متأخرة السداد منذ 

٪١,٣٤٦,٢٣٣١٧.٨٨) ٢٩٣,٠٤٦(١,٦٣٩,٢٧٩يوما ٩٠-٦١منذ متأخرة السداد 
٪٧٠١,٦٢١٢٦.٧١) ٢٥٥,٧٢٨(٩٥٧,٣٤٩يوما ١٨٠-٩١متأخرة السداد منذ 

٪١١,١٢٦,٧٦٦٨١.٦٥) ٤٩,٥١٣,٤٧٩(٦٠,٦٤٠,٢٤٥يوما ٣٦٠متأخرة السداد منذ أكثر من 
٪ ١٨,٦٨٦,٦٥٠٧٢.٨٩) ٥٠,٢٤٣,٧٤١( ٦٨,٩٣٠,٣٩١اإلجمالي  
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األسهم مخاطر أسعار  
تتمثل مخاطر أسعار األسهم في أن تتقلب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق وتحدث التغيرات نتيجة لعوامل  

 اولة في السوق. تعمل المجموعة للحد  صدرها أو عوامل تؤثر على جميع األوراق المالية المتد خاصة بالورقة المالية أو بم
ها وبالمراقبة المستمرة للتطورات في األسواق المحلية. تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار  من مخاطر السوق بتنويع محفظت

ل  األسهم فيما يتعلق باستثماراتها المالية المصنفة من خالل الربح أو الخسارة. تقوم المجموعة بتقييم األسعار الحالية وعوام
إدارة المخاطر التي تتعرض لها.  أخرى وتشمل التذبذب العادي في أسعار األسهم المتداولة من أجل  

التغير في  
سعر السهم 

٢٠٢٠٢٠١٩

ريـال قطريريـال قطري

٢٢,٦٣٣,٢٣٥١٦,٤٠٤,٨٠٠٪ ١٠- +/ بورصة قطر 

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

اإلدارة بمراقبة متطلبات السيولة بشكل دوري للتأكد من توفر األموال الكافية لتغطية أية التزامات مستقبلية. كما تقوم المجموعة  
مالية ذات سمعة جيدة. بتنويع مصادر تمويلها والدخول في ترتيبات للتمويل مع بنوك ومؤسسات

يوضح الجدول التالي المدة المتبقية الستحقاقات الموجودات والمطلوبات المالية غير المشتقة للمجموعة. تم إعداد الجدول على  
أساس التدفقات النقدية غير المخصومة للموجودات والمطلوبات المالية بناء على أقرب تاريخ تكون فيه المجموعة ملزمة بالدفع  

وعات.  تتوقع فيه استالم المدفأو

المالية المطلوبات 
٢٠٢٠ديسمبر ٣١في 

اإلجمالي سنوات ٥- ١سنة واحدة من أقل 

ال قطري ـ ري ال قطري ـ ري ال قطري ـ ري 

٤٤٫٧٧٢٫٥٦٨١٩٬٢٩٤٬٠٣٥٦٤٫٠٦٦٫٦٠٣مستحقةومبالغدائنةذمم
٤٢٫٩٠٩٫٥٢٦-٤٢٫٩٠٩٫٥٢٦وكالة عقود وجب بمتمويالت إسالمية 
١٤٠٬١١٥١٬١٠٤٬٧٨٠١٫٢٤٤٫٨٩٥مطلوبات التأجير 

٨٧٫٨٢٢٫٢٠٩٢٠٬٣٩٨٬٨١٥١٠٨٫٢٢١٫٠٢٤
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تتمة -المالية  إدارة المخاطر ٣١

المالية المطلوبات 
٢٠١٩ديسمبر ٣١في 

اإلجمالي سنوات ٥- ١سنة واحدة من أقل 

ال قطري ـ ري قطري ال  ـ ري ال قطري ـ ري 

٤٣,٨٧٨,٩٩١٣٤,٨٥٩,١٥٣٧٨,٧٣٨,١٤٤مستحقةومبالغدائنةذمم

٥١,١٠٢,٥٥٥-٥١,١٠٢,٥٥٥وكالة عقود بموجب تمويالت إسالمية 

١٤٣,٢٣٧١,١٤٦,٢٣٧١,٢٨٩,٤٧٤مطلوبات التأجير 

٩٥,١٢٤,٧٨٣٣٦,٠٠٥,٣٩٠١٣١,١٣٠,١٧٣

الربح معدالت ر مخاط 
معرضةغير الترتيباتهذه ان المجموعة ادارةتعتقد . سالميةإترتيبات خالل من تتم للمجموعةالتمويلية الترتيبات كافةإن

اإلقتراض.  تاريخفيالساريالمعدلعلى بناءثابتةمعدالتأنهاحيث بالسوقالربحمعدالتفيتغيير ألي

المال رأس إدارة 
رصيد الدين  بينالموازنةمن خاللللمساهمينالعائدتعظيم وعملياتهااستمراريةلضمانرأسمالها بإدارةةالمجموعتقوم

أوللمساهمينالموزعةاألرباح قد تقوم المجموعة بتعديل قد أوتعديلها، المالرأسبنيةعلى للمحافظة . المساهمينوحقوق
ديسمبر٣١في المنتهيةالسنواتخاللأواإلجراءات والسياساتاألهداف فيتعديالت المجموعةتدخللم .  جديدةأسهمإصدار  
قطري  ريـالمليون٤٩٤.٨بمبلغ وخسائر متراكمةالمساهمين حقوق على المال رأس يشتمل. ٢٠١٩ديسمبر ٣١و٢٠٢٠

علىيقطر ريـالمليون ١٦٨.٨و قطري ريـالمليون ٤٩٤.٨: ٢٠١٩(قطري على التوالي ريـالمليون ١٥٦و 
.) التوالي

المالية لألدوات العادلة القيم ٣٢
للنقد، مماثلةوبنودنقدمنتتكونالماليةالموجودات. ماليةومطلوباتماليةموجوداتعلى للمجموعةالماليةاألدواتتشتمل

مالية بالقيمة العادلة  موجودات و، العادلة من خالل الربح أو الخسارةبالقيمة وموجودات مالية العمالء، منومستحقات وأقساط 
ترتيباتبموجب إسالميةتمويالت من تتكونالماليةوالمطلوبات. أخرىمدينة، وذمم من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

أخرى.  مستحقةومبالغ،ومطلوبات عقوددائنة، وذمموكالة، 

الدفترية.  قيمتهاعن جوهريًاتختلفال الماليةلألدوات العادلةالقيمةأناإلدارةتعتقد

تصنيف األدوات المالية حسب الفئة  ٣٣
ات مالية بالتكلفة المطفأة  موجود 

٢٠٢٠٢٠١٩
ال قطريـريال قطريـري

١٨,٦٨٦,٦٥٠٣٢,٧٦٢,٩٦٦أقساط ومستحقات من العمالء  

٣٢٤,٠٤٢,٨٠٨٤٠٤,٢٨٢,٩٣٦مؤسسات مالية  أرصدة لدى 

٢٠٠,٥٨٠٢٠٠,٥٨٠ودائع ضمان  

٣٤٢,٩٣٠,٠٣٨٤٣٧,٢٤٦,٤٨٢
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تتمة  – الفئة  تصنيف األدوات المالية حسب  ٣٣

المطفأة بالتكلفة أخرى مالية مطلوبات 

٢٠٢٠٢٠١٩

ال قطريـريال قطريـري

٣٨,٢٣٨,٣٥٢٤٤,٨٦٢,١٩٣دائنة أخرىدائنون تجاريون وأرصدة 

٤١,٨٨٩,٨٣٦٥٠,٨٩٠,٣٤١وكالة عقود وجب بمإسالميةتمويالت

٧,٠٥٤,٦١٠١٢,٦٥٤,١٦٦مطالب بها  أرباح غير توزيعات 

٨٧,١٨٢,٧٩٨١٠٨,٤٠٦,٧٠٠

موجودات مالية  

٢٠٢٠٢٠١٩

ريـال قطريريـال قطري

٢١٣,١٤٣,٤٩٢١٦٤,٠٤٨,٠٠٢استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

اإليرادات الشاملة  بالقيمة العادلة من خالل  استثمارات في أوراق مالية 

-١٣,١٨٨,٨٥٥األخرى

٢٢٦,٣٣٢,٣٤٧١٦٤,٠٤٨,٠٠٢

معلومات المقارنة ٣٤
، وافق المساهمون على قرار بتحويل جميع توزيعات  ٢٠١٩فبراير ١٨بتاريخ عقد المناجتماع الجمعية العمومية السنوي  خالل 

رصيد  من االحتياطي القانوني بدالً رصيد من ٢٠١٧و ٢٠١٦و ٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنوات المنتهية في دفوعة م األرباح ال
المبلغ  المدورة ، قامت المجموعة بتحويل توزيعات األرباح المدفوعة من األرباح وبالتالي. سابقًاالمبلغ عنها المدورة األرباح 

أي تغييرات في صافي الربح أو  ذلك قرار المساهمين ولم ينتج عنبموجبعادة التصنيف تم إجراء تعديالت إ. سابقًاعنها 
سابقًا.  غ عنه حقوق الملكية المبل 

للعمليات المستمرة  قامت اإلدارة بإعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتوافق مع طريقة عرض السنة الحالية
تؤثر إعادة التبويب على إجمالي حقوق الملكية أو األرباح المدرجة للسنة السابقة. . لم ) ١٢والمتوقفة (إيضاح 
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١٩- كوفيدجائحةأثر  ٣٥
إلى فرض حظر السفر على  تأد، فقد  ) في االنتشار والتطور ١٩-فيروس كورونا المستجد (كوفيدجائحة  في ضوء استمرار  

حول العالم. ال يزال من  ين إجراءات الحجر والعزل الصحي على الكثير تطبيق  ماليين األشخاص في كثير من دول العالم و
ويبقى ذلك فقط  ، يق حول نطاق انتشار الجائحة والمدى الزمني لتأثيرها الصعب التنبؤ في الوقت الحالي بشكل مؤكد ودق

وكيفية تعامل  ء الجائحةنتشار ومدى فعالية اإلجراءات المتخذة الحتوااالمعدل بشأن ت المستقبلية معتمدًا على التطورا 
جير والعقارات والتطوير  سالسل التوريدات. تعمل المجموعة في مجال التأتعطل الشركات مع الخسائر في اإليرادات و

.  سياراتالعقاري والنقل وخدمات سيارات األجرة وأكاديمية لتعليم قيادة ال

والتي يعتمد اقتصادها نسبيا على االيرادات من النفط والغاز.  ، باإلضافة إلى ذلك، تتركز عمليات المجموعة داخل دولة قطر 
من  ًا لب على النفط والمنتجات البترولية، وقد شهدت أسواق السلع مزيد على معدالت الط ًا جوهريًاتأثير ١٩-لقد كان لكوفيد

.  األسواق العالميةبالتقلبات على خلفية التطورات األخيرة 

.  النشاط وتقلبات أسعار النفط وتأثيرها على  ١٩- كوفيدتراقب المجموعة عن كثب آخر التطورات والمستجدات بشأن 

٣١كما في (ECL) خالت واالفتراضات المستخدمة لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعةضًا بتحديث المدقامت المجموعة أي
وتقلبات أسعار النفط. قامت المجموعة ١٩-كوفيدبسبب الحالي في الوقت االقتصادي عدم اليقينفي ضوء ٢٠٢٠ديسمبر 

الخاصة بتلك السيناريوهات االقتصادية  المستقبلية واألوزان المرجحة الهامة بتعديل عوامل وسيناريوهات االقتصاد الكلي 
لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة في ضوء الشكوك االقتصادية. وبالنظر إلى مستوى عدم اليقين ودرجة حساسية األحكام  

.  الظروف السلبية قائمةوالتقديرات، سيتم إعادة تقييم االفتراضات المحاسبية المستخدمة في حال استمرت 

عن توقف مؤقت لقطاعات معينة ضمن اإلجراءات التي  ٢٠٢٠مارس ٢٢لى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية في باإلضافة إ 
المتضررة، حيث كان  األنشطة واحدة من للسواقة في قطر. كانت أكاديمية اإلجارة ١٩-انتشار كوفيدكبح اتخذتها الحكومة ل

. ٢٠٢٠غسطس أكاديمية في  األتم اعادة تشغيل لمجموعة. النشاط ل على إيرادات هذا  ًا سلبيًاات تأثير المؤقت للعمليلإليقاف 

قصيرة األجل للمستأجرين الحاليين لمستودعات  اإلعفاءات  وفي ضوء الظروف االقتصادية الحالية، أجاز مجلس اإلدارة بعض  
.  المجموعةالمجموعة لمدة شهرين، مما أثر سلبًا على إيرادات 

لمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات  ا تحديد عند ثار المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية اآلفي االعتبار  المجموعة أخذت 
إلدارة بناء على المعلومات المتاحة  ل، ويمثل ذلك أفضل تقديرات  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١المالية وغير المالية للمجموعة كما في 

.   لمبالغ المسجلة حساسة لتقلبات السوقظل غياب االستقرار بالسوق، سوف تظل ا . وفيتها حظالممكن م وال


