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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.

 البيانات المالية الموحدة

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 بيان األرباح أو الخسائر الموحد

 جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة 50 إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من  

 

     

  2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إيضاحات 

     

 1.179.581  1.334.131 28.1 إيرادات إيجارات

 (283.249)   (290.007)  27 مصروفات إيجارات تشغيلية

 896.332  1.044.124  إيجاريةصافي إيرادات 

 20.101  10.857 8 إيرادات التأجير التمويلي

 916.433  1.054.981  صافي إيرادات اإليجارات والتأجير التمويلي

     

 356.244  302.817 28.2 الدخل من الخدمات االستشارية وخدمات أخرى

 (282.728)   (266.737)  29 مصروفات الخدمات االستشارية وخدمات أخرى

 73.516  36.080  صافي إيرادات الخدمات االستشارية والخدمات األخرى

     

 3.344  8.577  30  عقاراتأرباح بيع 

 1.127.428  786.413  12 صافي ربح القيمة العادلة من استثمارات عقارية

 63.949  (70.887)  15 حصة من نتائج شركات زميلة

 (1.262)  1.557   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة)خسارة( من ربح/

 (243.302)   (219.691)  31 مصروفات عمومية وإدارية

 (95.143)   (125.674)  32 صافي خسائر انخفاض القيمة

 28.962  127.225 33 إيرادات أخرى

 1.873.925  1.598.581  قبل تكاليف التمويل واإلستهالك واإلطفاء وضريبة الدخل الربح التشغيلي

     

 38.839  8.524  34 إيرادات تمويل

 (347.336)  (308.401)  34 تكلفة التمويل

 (308.497)  (299.877)  صافي تكاليف التمويل

     

 1.565.428  1.298.704  ضريبة الدخلاإلستهالك واإلطفاء والربح قبل 

 (14.592)  (25.974)  13 اإلستهالك

 (30.934)  (30.887)  14 نتفاعموجودات حق اإلإطفاء 

 1.519.902  1.241.843   والزكاة الربح قبل ضريبة الدخل

     

 (14.762)  (27.142)  17 والزكاة ضريبة الدخل

.701.2141  ربح السنة   1.505.140 

     

     العائد إلى:

.188.2141  أصحاب حقوق الملكية في الشركة األم    1.502.763 

 2.377  513  حصص غير مسيطرة 

  1.214.701  1.505.140 

 عائد السهم األساسي والمخفض

 0.39  0.31 35 )العائد لمساهمي الشركة األم والمدرج بالريال القطري لكل سهم(

 

 

 

 تم إعداد هذا البيان من قبل الشركة
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.

 البيانات المالية الموحدة

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 بيان الدخل الشامل الموحد

 جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة 50إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  

 

 

2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

     

.701.2141  ربح السنة   1.505.140 

     الدخل الشامل األخر

     

تصنيفها للربح أو الخسارة في فترات  سيعاد التي بنود الدخل الشامل األخرى 

 الحقة:

     

 36.499  32.094  لعمليات التشغيل األجنبيةفروق تحويل العمالت األجنبية 

     

يُعاد تصنيفها للربح أو الخسارة في فترات  البنود الدخل الشامل األخرى التي  

 الحقة:
    

صافي التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

991.29  الشامل اآلخر   (8.551) 

(950)  إحتياطيات أخرى   - 

135.61  الدخل الشامل اآلخر للسنة   27.948 

.836.2751  إجمالي الدخل الشامل للسنة   1.533.088 

     

     العائد إلى: 

.295.2751  أصحاب حقوق الملكية في الشركة األم   1.528.364 

 4.724  541  حصص غير مسيطرة

  836.2751.   1.533.088 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم إعداد هذا البيان من قبل الشركة 
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.

  البيانات المالية الموحدة

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 

 الموحدةجزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية  50إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  

 

 

     حقوق الملكية في الشركة األمأصحاب العائد إلى  

 
 لمالارأس 

 احتياطي  

 قانوني

 احتياطي  

 عام

 احتياطيات  

 أخرى 

 أرباح  

 مدورة

 

  اإلجمالي

 حصص

 غير مسيطرة 

  

 اإلجمالي

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
                

 20.061.477  198.479  19.862.998  9.781.402  (401.298)  4.639.231  1.952.417  3.891.246 2019 ديسمبر 13الرصيد في 

 1.214.701  513  1.214.188  1.214.188  -  -  -  - السنةربح 

 61.135  28  61.107  -  61.107  -  -  -  للسنة األخر الشامل الدخل

 1.275.836  541  1.275.295  1.214.188  61.107  -  -  - للسنة الشامل الدخلإجمالي 

 -  -  -  (287)  -  -  287  - القانوني اإلحتياطيتحويل إلى 

 (30.355)  -  (30.355)  (30.355)  -  -  -   ( 38مساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي )إيضاح

                

                معامالت مع المساهمين بصفتهم المالكين:

 (778.249)  -  (778.249)  (778.249)  -  -  -  - (37)إيضاح  2019توزيعات األرباح لسنة 

 (16.158)  (16.158)  -  -  -  -  -  - تابعة اتشركفي  توزيعات األرباح المدفوعة لحصص غير مسيطرة 

 20.512.551  182.862  .689.32920  .699.18610  (191.340)  4.639.231  1.952.704  246.891.3 2020ديسمبر  31الرصيد في 
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.

  البيانات المالية الموحدة

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 

 الموحدةجزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية  50إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  

 

 

     األمحقوق الملكية في الشركة أصحاب العائد إلى  

 
 لمالارأس 

 احتياطي  

 قانوني

 احتياطي  

 عام

 احتياطيات  

 أخرى 

 أرباح  

 مدورة

 

  اإلجمالي

 حصص

 غير مسيطرة 

  

 اإلجمالي

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  لف لاير قطريأ 
                

 19.550.087  205.073  19.345.014  9.451.322  (430.274)  4.639.231  1.793.489  3.891.246 2018 ديسمبر 13الرصيد في 

 1.505.140  2.377  1.502.763  1.502.763  -  -  -  - السنةربح 

 27.948  2.347  25.601  -  25.601  -  -  - للسنة األخرالشامل  الدخل

 1.533.088  4.724  1.528.364  1.502.763  25.601  -  -  - الشامل للسنة الدخلإجمالي 

                مالية بالقيمة العادلة موجوداتتحويل الخسارة من إستبعاد 

 -  -  -  (3.375)  3.375  -  -  - من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح المدورة

 -  -  -  (158.928)  -  -  158.928  - القانوني اإلحتياطيتحويل إلى 

 (37.569)  -  (37.569)  (37.569)  -  -  -   ( 38مساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي )إيضاح

                

                معامالت مع المساهمين بصفتهم المالكين:

 (972.811)  -  (972.811)  (972.811)  -  -  -  - (37)إيضاح  2018توزيعات األرباح لسنة 

 (11.318)  (11.318)  -  -  -  -  -  - تابعة اتشركفي توزيعات األرباح المدفوعة لحصص غير مسيطرة 

 20.061.477  198.479  19.862.998  9.781.402  (298.401)  4.639.231  1.952.417  246.891.3 2019ديسمبر  31الرصيد في 
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.

  البيانات المالية الموحدة

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 بيان التدفقات النقدية الموحد

 الموحدةجزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية  50إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  

 

 

 
2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إيضاحات 

     األنشطة التشغيلية

.701.2141  ربح السنة   1.505.140 

     تعديالت على:

 302.028  267.233 34 تكلفة التمويل

 45.308  41.168 34 تكاليف التمويل المؤجلة ما يخص السنة من

(8.524) 34 إيرادات تمويل   (38.839) 

(413.786) 12 صافي أرباح القيمة العادلة من استثمارات عقارية   (1.127.428) 

 65.115   69.561 )أ( استهالك

 30.934   30.887 14 إطفاء موجودات حق اإلنتفاع
887.70 15 حصة من نتائج شركات زميلة    (63.949) 

674.125   32 القيمةخسائر إنخفاض صافي    95.143 

31.334  20 مخصص لمكافات نهاية الخدمة    33.674 

9.754  17 مخصص لضريبة الدخل     9.379 
(10.857) 8 إيرادات التأجير التمويلي    (20.101)  

(127.225) 33 إيرادات أخرى    (28.554) 

180.928  األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل   807.850 

     لتغيرات في رأس المال العامل:ا 

(499.124)  ا  التغير في الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدم   (103.351) 

43.538   التغير في عقارات للمتاجرة     28.096 

44.680   التغير في الذمم المدينة من التأجير التمويلي    127.266 

(72.609)   المستحقة من/ إلى أطراف ذات عالقةالتغير في المبالغ     12.162 

10.274   التغير في المخصصات   10.000 

(387.187)   طلوبات األخرىالتغير في الذمم الدائنة والم    (718.303) 

177.642   التدفقات النقدية من العمليات    163.720 

(18.436)  20 مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة    (41.999) 
 -      (7.758)    ضريبة الدخل المدفوعة 

 (268)      -    مدفوعات لخدمات اإلنشاءات

983.615    صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية     121.453 
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.

 البيانات المالية الموحدة

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 بيان التدفقات النقدية الموحد )تتمة(

 الموحدةجزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية  50إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من  

 

  2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إيضاحات 

     األنشطة االستثمارية

 56.055  9.490  إيرادات تمويل مقبوضة

 30.608  4.000  توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

 1.995  -  شركة زميلةمن متحصالت من التخارج 
(718.134)   شراء استثمارات عقاريةمدفوعات ل   (250.139)  

 6.599  -  بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرمتحصالت من 

(073.439)   مبالغ مقدمة لشراء استثمارات وعقارات   (35.845) 

(14.323)  13 ممتلكات ومنشآت ومعداتمدفوعات لشراء    (10.231) 

 26  82  متحصالت من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات

 6.578  2.958  إيرادات توزيعات األرباح المقبوضة

(2.511)   والخسارةأموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح  لشراء صافي مدفوعات    (3.157) 

 338.802   201.136  4 ودائع قصيرة األجل مستحقة بعد ثالثة أشهرصافي الحركة في 

(959.372)  األنشطة االستثمارية منالناتج  (/المستخدم في) صافي النقد   141.291 

     

     األنشطة التمويلية

(354.373)  تكلفة التمويل المدفوعة   (495.536) 

 2.000.000  1.962.170 22 اإلسالميمتحصالت من إلتزامات بموجب عقود التمويل 
(1.346.330) 22 مدفوعات اللتزامات بموجب عقود التمويل اإلسالمي   (517.724) 

 (11.318)  -  لحصص غير مسيطرة مدفوعات

(16.158)  توزيع أرباح مدفوعة لحصص غير مسيطرة        - 

(764.178)  توزيعات أرباح مدفوعة   (964.681) 

(984.41) 21 مدفوعات مطلوبات اإليجار    (47.888) 

 140.294  5.831 4 التغيرات في األرصدة البنكية المحجوزة

(022.555)  األنشطة التمويلية منالناتج  (/المستخدم في)صافي النقد    103.147 

     

(311.998)  في النقد وما في حكمه)النقص(/ الزيادة  صافي   365.891 

.8719  فروق صرف العمالت األجنبيةصافى    20.447 

 331.843  718.181 4 يناير 1النقد وما في حكمه في 

 718.181  416.054 4 ديسمبر 31النقد وما في حكمه في 

 
 إيضاحات:

 الخدمات االستشارية والتشغيلية وخدمات أخرىألف لاير قطري تم تحميله على مصروفات   43.587مبلغ  2020 ديسمبر  31يتضمن االستهالك للسنة المنتهية في  (أ)

 ألف لاير قطري(. 50.523 -2019)في بيان األرباح أو الخسائر الموحد ( 29)إيضاح 

 

 .39 إيضاحيجب أن يُقرأ بيان التدفقات النقدية الموحد أعاله بالتزامن مع   (ب)
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.

 البيانات المالية الموحدة

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 

 
 

 
 معلومات عن الشركة واألنشطة الرئيسية 1
 

 2002لسنة  5قانون الشركات التجارية رقم من  68تأسست شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق. )"الشركة" أو "الشركة األم"( وفقا  ألحكام المادة رقم 

سنة تبدأ من تاريخ إشهارها بالسجل  100. وتبلغ مدة الشركة 2005ديسمبر  27بتاريخ  31901كشركة مساهمة قطرية وقيدت بالسجل التجاري رقم 

 التجاري. والشركة مدرجة في بورصة قطر.

 

 ر.بالدوحة، دولة قط 27777والمكتب المسجل للشركة هو ص.ب. 

 

وتقسيم وتتضمن األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة )معا، "المجموعة"( االستثمار في جميع أنواع العقارات بما في ذلك حيازة واستصالح 

وتأجير المباني أو وتطوير وإعادة بيع األراضي وإقامة المشاريع الزراعية والصناعية والتجارية على األراضي أو تأجير تلك األراضي وشراء وبيع 

رية المحلية المشاريع. كما تقوم الشركة بإدارة وتشغيل االستثمارات العقارية بداخل وخارج دولة قطر. وتتولى المجموعة أعمال تطوير المشاريع العقا

 والدولية واالستثمار فيها وملكية وإدارة الفنادق واستشارات المشاريع وغيرها.

 

تمت الموافقة  )قانون الشركات( وتسري أحكامه على المجموعة. 2015( لسنة 11در قانون الشركات القطري رقم )، ص2015 سبتمبر 16في تاريخ 

 .والصناعة من قبل وزارة التجارةوشركاتها التابعة على النظام األساسي المعدّل للشركة 

 

 التقرير الحالية سنةالتغيرات األساسية في    2
 

 :التالية خالل فترة التقريرالمالي للمجموعة باألحداث والمعامالت األداء والمركزتأثر 

 

 (بيان التدفقات النقدية) مليار لاير قطري 1.9بمبلغ  الحصول على قروض بنكية إضافية. 

  بدء األعمال اإلنشائية لمشروعين جديدين يقعان في منطقة الوكرة . 

   قامت "أشغال" بترسية مناقصة إنشاء ثمانية مدارس لصالح المجموعة ضمن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يتضمن المشروع

ع وتوقيبتنفيذ العقد عاما . الترتيبات النهائية الخاصة  25قيام المجموعة بإنشاء وصيانة ثمانية مدارس فى مناطق مختلفة من الدولة وذلك على مدار 

 م2020ديسمبر  31عقد اإلنشاء وترتيبات التمويل المرتبطة بها كانت مازالت قيد التنفيذ بتاريخ 

 

 اتمعلومات القطاع  3
 

ويتم إدارتها لدى المجموعة ثالثة قطاعات ينبغي اإلفصاح عنها، كما هو موضح أدناه، وهي األقسام االستراتيجية للمجموعة. والتي تقدم مختلف األعمال 

القرارات  منفصل ألنها تتطلب خبرات مختلفة. وبالنسبة لكل من األقسام االستراتيجية، تقوم اإلدارة العليا للمجموعة ) المسؤول الرئيسي عن اتخاذبشكل 

ت وقطع األراضي. التشغيلية( بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية بشكل منتظم. ويقوم القطاع العقاري بتطوير وبيع وتأجير مباني الشقق السكنية والفيال

 ويوفر قطاع خدمات األعمال خدمات مساندة األعمال والخدمات األخرى.

 

باح أو خسائر كل تتم مراقبة القطاعات التشغيلية ويتم اتخاذ القرارات االستراتيجية على أساس نتائج القطاع التشغيلي المعدلة، والتي تعتبر مقياسا ألر

  قطاع على حدة.
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.

 البيانات المالية الموحدة

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 

 
 

 
 ت )تتمة(معلومات القطاعا  3
 

 القطاعات التشغيلية

 التالي عرض القطاعات التشغيلية:الجدول يوضح 

 

 اإلجمالي  استبعادات  خدمات أخرى  خدمات األعمال  عقارات 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 قطري  ألف لاير  ألف لاير قطري  قطري  ألف لاير  قطري  ألف لاير  ألف لاير قطري 

          إيرادات وأرباح

          أطراف خارجية

 8.577  -  -  -  8.577  أرباح من بيع عقارات -

 1.334.131 (2) -  -  -  1.334.131 اتإيرادات إيجار -

   الدخل من الخدمات االستشارية وخدمات  -

 302.817  -  113.575  189.242  - أخرى 

 10.857  -  -  -  10.857 إيرادات التأجير التمويلي -  

القيمة العادلة من استثمارات  ربحصافي  -

 786.413  -  -  -  786.413 عقارية

 128.782  -  128.782  -  - أخرى -

 - (1) (245.892)  -  126.959  118.933 داخلية قطاعات

 2.571.577  (245.892)  242.357  316.201  2.258.911 اجمالي اإليرادات واألرباح

 1.811.587  (37.140)  273.942  47.118  1.527.667 القطاعاتربح 

 (70.887)  -  (70.887)  -  - حصة من نتائج شركات زميلة -

 (299.877)  -  -  (3.064)  (296.813) صافي تكاليف التمويل -

 (125.674)  -  (4.257)  (14.048)  (107.369) خسائر إنخفاض القيمة -

 (100.448)  -  (74.425)  (3.119)  (22.904) واإلطفاء ستهالكاال -

 1.214.701  (37.140)  124.373  26.887  1.100.581 ربح السنة
 

 اإلجمالي  استبعادات  خدمات أخرى  خدمات األعمال  عقارات 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 قطري  ألف لاير  ألف لاير قطري  قطري  ألف لاير  قطري  ألف لاير  ألف لاير قطري 
          إيرادات وأرباح

          أطراف خارجية

 3.344  -  -  -  3.344 أرباح من بيع عقارات -

 1.179.581 (2) -  -  -  1.179.581 اتإيرادات إيجار -

   الدخل من الخدمات االستشارية وخدمات  -

 356.244  -  191.940  164.304  - أخرى 

 20.101  -  -  -  20.101 التأجير التمويليإيرادات  -  

القيمة العادلة من استثمارات  ربحصافي  -

 1.127.428  -  -  (15.172)  1.142.600 عقارية

 27.700  -  27.700  -  - أخرى -

 - (1) )200.489(  -  100.094  100.395 داخلية قطاعات

 2.714.398  (200.489)  219.640  249.226  2.446.021 اجمالي اإليرادات واألرباح

 1.909.946  (20.429)  144.155  20.152  1.766.068 القطاعاتربح 

 63.949  -  63.949  -  - حصة من نتائج شركات زميلة -

 (308.497)  -  -  (74)  (308.423) صافي تكاليف التمويل -

 (95.143)  -  (11.408)  (2.582)  (81.153) خسائر إنخفاض القيمة -

 (96.049)  -  (50.523)  (2.423)  (43.103) واإلطفاء ستهالكاال -

 1.505.140  (20.429)  146.173  15.188  1.364.208 ربح السنة
 

 إيضاح:
 يتم حذف اإليرادات المحققة فيما بين القطاعات عند التوحيد. (1)

لاير  ألف 74.626: 2019لاير قطري ) ألف 74.319بمبلغ  األخرى ذات الصلة إيرادات اإليجار تشمل الدخل من الخدمات المساعدة والخدمات( 2)

  (قطري
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.

 البيانات المالية الموحدة

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 

 
 

 
 معلومات القطاعات )تتمة(  3

 

 القطاعات التشغيلية )تتمة(

 

 :2019و 2020ديسمبر  31يعرض الجدول التالي موجودات ومطلوبات القطاعات التشغيلية بالمجموعة كما في 

 

 اإلجمالي   استبعادات   خدمات أخرى   خدمات األعمال   عقارات  2020ديسمبر  31في 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
          

 3.247.413  -  181.973  397.605  2.667.835 موجودات متداولة

 .631.90729  )670.712(  675.031  504.891  .379.44029 موجودات غير متداولة

 .044.15533   )712.670(  857.004  902.496  .214.10832 إجمالي الموجودات

 (.712.8863)  -  (47.704)  (267.160)  (.848.5713) مطلوبات متداولة

 (.781.7558)  621.562  )869.455(  )911.249(  (622.612.8) مطلوبات غير متداولة

 (493.642.12)  562.621  )573.503(  )071.517(  (.470.18412) إجمالي المطلوبات

 455.493  -  455.493  -  - استثمارات في شركات زميلة

 290.782  -  -  - (1) 290.782 نفقات رأسمالية

 

 اإلجمالي   استبعادات   خدمات أخرى   خدمات األعمال   عقارات  2019ديسمبر  31في 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   لاير قطريألف    ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
          

 3.583.381  -  178.476  324.734  3.080.171 موجودات متداولة

 28.364.269  )352.138(  740.557  379.531  27.596.319 موجودات غير متداولة

 31.947.650  )352.138(  919.033  704.265  30.676.490 إجمالي الموجودات

 ).455.6982(  -  )29.226(  )163.748(  (2.505.481) مطلوبات متداولة

 (.718.1879)  367.042  )469.477(  )200.644(  (8.884.639) مطلوبات غير متداولة

 (.173.88611)  367.042  )498.703(  )364.392(  (11.390.120) إجمالي المطلوبات

 529.947  -  529.947  -  - استثمارات في شركات زميلة

 447.347  -  -  - (1) 447.347 نفقات رأسمالية

  

 إيضاح:

( 12العقارية )إيضاح ( واالستثمارات 7لعقارات للمتاجرة )إيضاح وتكاليف التمويل المرسملة تتكون النفقات الرأسمالية من اإلضافات  (1)

 (.13)إيضاح  والمعدات والممتلكات والمنشآت
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.

 البيانات المالية الموحدة

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 

 
 

 

 معلومات القطاعات )تتمة(  3
 

 :الجغرافي الموقع حسب غير المتداولة الموجودات حول ومعلومات ةالخارجي األطراف من المجموعة يراداتإ تفصيل يلي فيما

 

 غير متداولةموجودات   ةخارجي أطرافإيرادات من  2020ديسمبر  31في 

 ديسمبر 31  ديسمبر 31  ديسمبر 31  ديسمبر 31 

 2020  2019  2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 27.293.615  .197.84728  2.600.947  2.551.884 دولة قطر

 678.230  641.232  110.309  18.302 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

 392.424  202.419  3.142  .3911 اوروبا وشمال افريقيا

 577.5712.  2.714.398  631.90729.  269.36428. 

 

 :المحاسبية السياسة

 

مصروفات، بما في ذلك اإليرادات  عنهاقطاع التشغيل هو أحد مكونات المجموعة الذي يشارك في أنشطة تجارية قد يحقق منها إيرادات ويتكبد 

عليا بالمجموعة والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من المكونات األخرى للمجموعة، والذي تتم مراجعة نتائجه التشغيلية بانتظام من قبل اإلدارة ال

ة لكل قطاع وتقييم أدائه، والذي تتوفر عنه معلومات )كونها صانع القرار الرئيسي حول أنشطة التشغيل( وذلك التخاذ القرارات حول الموارد المخصص

 القرارات التشغيلية. مالية منفصلة. يتم إعداد تقرير عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتوافق مع التقارير الداخلية التي تقدم إلى المسؤول الرئيسي عن اتخاذ
 
 النقد واألرصدة البنكية   4

 2020  2019 

 لاير قطريألف   ألف لاير قطري 

    

 304  298 نقد في الصندوق

 814.807  200.061 ودائع قصيرة األجل

 141.731  183.694 حسابات جارية

 132.935  .461202 حسابات تحت الطلب

 164.269  315152. (3أرصدة بنكية محجوزة )

 3.455  9.578 حسابات غطاء بنكية

 407748.  1.257.501 

 (2.785)  (.2502) إنخفاض القيمة  مخصص

 1.254.716  746.157 إجمالي النقد واألرصدة البنكية

 )371.596(   (170.460) أشهر 3ودائع بنكية قصيرة األجل مستحقة بعد 

 )167.724(   (161.893) أرصدة بنكية محجوزة وحسابات غطاء بنكية

 2.785  .2502 عكس المخصصات غير النقدية

 718.181  .054416 نقد وما في حكمه

 

 إيضاحات:

ألف لاير  443.211: 2019ألف لاير قطري ) 29,601يشمل النقد وما في حكمه الودائع الثابتة بتواريخ استحقاق من شهر إلى ثالثة أشهر بقيمة  .1

 قطري(.

فترات استحقاقها األصلية مساوية أو أقل من اثني عشر  كونتكون الودائع قصيرة األجل لفترات متفاوتة استنادا إلى متطلبات النقد للمجموعة، وت .2

 شهرا وبمعدالت أرباح السوق التجارية.

تسوية توزيعات أيضا  للغرض تغطية بعض الضمانات البنكية التي اصدرتها المجموعة و حجوزةبشكل اساسي يتم تقييد استخدام األرصدة البنكية الم .3

 األم. األرباح التى لم يطالب بها مساهمي الشركة
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.

 البيانات المالية الموحدة

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 

 
 

 

 )تتمة( النقد واألرصدة البنكية   4
 

بنوك المركزية يتم تقييم األرصدة لدى البنوك على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة للتخلف عن السداد نظرا  ألن هذه البنوك تخضع لرقابة شديدة من ال

لة بالتقرير وبقيمة في الدول المعنية. وفقا  لذلك، تقوم إدارة المجموعة بتقدير مخصصات الخسارة على األرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة المشمو

شهرا  من خسائر االئتمان المتوقعة. لم يتم إستحقاق أي من األرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير ، ومع األخذ في  12مساوية لـ 

 .االعتبار تجربة التخلف عن السداد التاريخية والتصنيفات االئتمانية الحالية للبنك

 

الناشئة عن  المطلوبات .المجموعة الناشئة عن أنشطة التمويل، بما في ذلك التغيرات النقدية وغير النقدية مطلوباتيوضح الجدول أدناه التغييرات في 

في بيان  أنشطة التمويل كتدفقات نقدية من هاسيتم تصنيف التى أو التدفقات النقدية المستقبلية تم تصنيفهاالتدفقات النقدية التي أنشطة التمويل هي تلك 

 .الموحد للمجموعة  ةالنقدي اتالتدفق

 

 2020ديسمبر  31 تغييرات أخرى عقود تأجير جديدة صافي التدفقات النقدية من أنشطة تمويلية 2020يناير  1 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

التمويل وفقاً لعقود إلتزامات 

 اإلسالمي

 

9.406.049 

 

615.840 

 

- 

 

60.966 

 

10.082.855 

 354.553 (12.392) 68.106 (31.241) 330.080 اتمطلوبات إيجار

 

 2019ديسمبر  31 تغييرات أخرى عقود تأجير جديدة صافي التدفقات النقدية من أنشطة تمويلية 2019يناير  1 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري قطري ألف لاير ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

وفقاً لعقود التمويل إلتزامات 

 اإلسالمي

 

7.925.280 

 

1.482.276 

 

- 

 

(1.507) 

 

9.406.049 

 330.080 (52.926) 49.691 (28.837) 362.152 اتمطلوبات إيجار

 السياسات المحاسبية:

 نقد وما في حكمهال

النقد وما في حكمه من النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع المصرفية ذات تاريخ استحقاق يصل إلى ثالثة لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد، يتألف 

المالية عالية السيولة ذات فترات استحقاق أصلية تصل إلى ثالثة أشهر أو أقل، والتي  الموجوداتأشهر أو أقل، واألرصدة غير المقيدة لدى البنوك، و

 لقيمة العادلة.تخضع لمخاطر التغير في ا

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 5

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    :استثمارات في أوراق حقوق الملكية

 30.619  35.792 مدرجة

 

 السياسات المحاسبية:

 الربح خالل من العادلة بالقيمة اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة أوالقيمة المطفأة بالتكلفة قياسها معايير تستوفي ال التي المالية الموجودات قياس يتم

 .الخسارة أو

 

 .األرباح توزيعات عن فيها المستثمر الشركة فيها تعلن التي الفترة في الموحد الخسارة أو الربح بيان في األرباح توزيعات بإيرادات االعتراف يتم

 

 الدفترية والقيمة البيع عائدات بين كالفرق الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المدرجة المالية الموجودات استبعاد خسائر أو بأرباح االعتراف يتم

بأي تغير في القيمة العادلة ناتج عن  االعترافيتم  ويتم االعتراف بها في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. المعاملة تاريخ في كما المالية للموجودات

  .الحركة في سعر السوق ألوراق حقوق الملكية في بيان الربح أو الخسارة الموحد
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 البيانات المالية الموحدة

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 

 
 

 

  ا  ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدم    6

 

 متداولة:متداولة وغير  إلى حصص ا  المبالغ المدفوعة مقدمالذمم المدينة و يوضح الجدول التالي تصنيف 

 

 اإلجمالي   متداولة  متداولةغير  2020

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

      

 442.491  442.491  - ذمم مدينة تجارية

 9.907  9.907  - مصروفات مدفوعة مقدما  

 215.092  85.296  129.796 إيرادات مستحقة

 18.714  10.943  7.771 ودائع قابلة لالسترداد 

 16.192  16.192  - من الموظفين ذمم مدينة

 4.966  4.966  - أرباح مستحقة من الودائع المالية اإلسالمية

 109.795  96.764  13.031 ذمم مدينة أخرى 

 (185.244)  (185.244)  - ذمم مدينة تجارية  –مخصص انخفاض القيمة 

 (29.791)  (29.592)  (199) أخرىذمم مدينة  –مخصص انخفاض القيمة 

 150.399  451.723  602.122 

2019      

      

 362.125  362.125  - ذمم مدينة تجارية

 10.024  10.024  - مصروفات مدفوعة مقدما  

 167.699  29.448  138.251 إيرادات مستحقة

 20.254  11.913  8.341 ودائع قابلة لالسترداد 

 14.197  14.197  - ذمم مدينة من الموظفين

 5.931  5.931  - أرباح مستحقة من الودائع المالية اإلسالمية

 66.759  66.759  - ذمم مدينة أخرى 

 (87.820)  (87.820)  - ذمم مدينة تجارية  –مخصص انخفاض القيمة 

 (29.441)  (29.242)  (199) أخرىذمم مدينة  –مخصص انخفاض القيمة 

 146.393  383.335  529.728 

 

ألف لاير قطري( انخفضت قيمتها  87.820: 2019ألف لاير قطري ) 185.244، فإن الذمم المدينة التجارية البالغ قيمتها 2020ديسمبر  31 كما في

 وتم رصد مخصص بالكامل لها. يوضح الجدول أدناه الحركة على مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية:

 

 

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    

 75.308  87.820 يناير 1في 

 15.922  113.840 المخصص المحمل للسنة

 (3.410)  (16.516) رد المخصص

 -  100 جنبيةاألعمالت تعديل صرف ال

 87.820  185.244 ديسمبر 31في 
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 البيانات المالية الموحدة

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 

 
 

 

ا )تتمة(   6  ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدم 

 

حيث أن المجموعة لم تتعرض .  كما يلي 2019ديسمبر  31و  2020ديسمبر  31كما في مخصص إنخفاض القيمة تم تحديده للذمم المدينة التجارية 

في القيمة حسب نمط الخسائر المحتمل لقطاعات العمالء  اإلنخفاضألنماط من الخسائر المختلفة حسب قطاعات العمالء، لذلك لم يتم تصنيف مخصص 

 المختلفة.

  

 اإلجمالي  يوما   120أكثر من  يوما   60أكثر من  يوما   30أكثر من  حالي  2020ديسمبر  31

      

  %54.62 %37.56 %2.49 %2.43 نسبة الخسارة المتوقعة

 إجمالي المبلغ المسجل

 )ألف لاير قطري(

64.914 28.512 45.237 303.828 442.491 

 قيمة  إنخفاض القيمة

 )ألف لاير قطري(

(1.580) (711) (16.993) (165.960) (185.244) 

  

 اإلجمالي  يوما   120أكثر من  يوما   60أكثر من  يوما   30أكثر من  حالي  2019ديسمبر  31

      

  27.24% 29.11% 7.86% 3.37% المتوقعةالخسارة نسبة 

 المبلغ المسجلإجمالي 

 362.125 291.523 20.953 14.246 35.403 )الف لاير قطري(

 قيمة  إنخفاض القيمة

 (87.820) (79.406) (6.100) (1.120) (1.194) )الف لاير قطري(

 

 كالتالي:التي لم تنخفض قيمتها ديسمبر، فإن أعمارالذمم المدينة  31كما في 

 

 

 اإلجمالي

 تنخفض قيمتهاولكن لم متأخرة السداد 

 

0 - 30  

 ا  يوم

31 – 60 

 ا  يوم 

61 – 90 

 ا  يوم 

91 - 120  

 ا  يوم 365 - 121 ا  يوم

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

       

2020 257.247 63.334 27.801 20.581 7.663 137.868 

2019 274.305 34.209 13.126 9.678 5.175 212.117 
 

 

 . بالكامل لالسترداد قابلة القيمة منخفضة غير المدينة الذمم تكون أن ، السابقة الخبرة أساس على ، المتوقع من

 

ا المجموعة تقيس  المتوقعة يةاالئتمان خسائرال تقدير يتم. الحياة مدى المتوقعة االئتمانية الخسائر يساوي بمبلغ التجارية المدينة للذمم الخسارة مخصص دائم 

 مع ، للمدين الحالي المالي المركز وتحليل للمدين السابقة السدادالتعثر عن  تجربة إلى بالرجوع مخصص مصفوفة باستخدام التجارية المدينة الذمم على

 المتوقع االتجاه وكذلك الحالي االتجاه وتقييم بتشغيل المدين يقوم فيها التي للصناعة العامة االقتصادية والظروف ، بالمدينين الخاصة بالعوامل تعديله

 .التقرير تاريخ في للظروف

 

 السياسات المحاسبية:

 ذمم مدينة تجارية وأخرى
والذمم إن القروض تمثل الذمم المدينة التجارية المبالغ المستحقة من العمالء نظير سلع تم بيعها أو خدمات تم تقديمها في نطاق عمليات الشركة العادية. 

ترة سنة أو المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد غير مدرجة في سوق نشطة. وفي حالة توقع تحصيل هذه الذمم في ف

 30ارية بشكل عام خالل أقل، يتم تصنيفها باعتبارها موجودات متداولة. وخالفا  لذلك يتم عرضها كموجودات غير متداولة. تستحق الذمم المدينة التج

 يوما، وبالتالي يتم تصنيفها كموجودات متداولة.
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 عقارات للمتاجرة   7

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    

 114.470  201.304 عقارات متاحة للبيع )أ(

 1.394.778  1.238.804 عقارات قيد التطوير )ب(

 1.440.108  1.509.248 

 

 يلي الحركات في العقارات المتاحة للبيع خالل السنة:فيما  (أ)

 2020  2019 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    
 150.573  114.470 يناير 1في  

 (36.656)  (50.440) تكلفة العقارات المباعة

 553  137.274 عقارات قيد التطوير - عقارات للمتاجرةالمحول من 

 114.470  201.304 ديسمبر 31في  

 

 الحركات في العقارات قيد التطوير خالل السنة كما يلي: )ب(

 2020  2019 

 ألف لاير قطري    ألف لاير قطري   

    

 1.421.966  1.394.778 يناير 1في 

 6.454  8.130 إضافات 

 89.789  1.706 (34( و)إيضاح 1تكاليف تمويل مرسملة )

 (126.802)  (4.567) (12)إيضاح المحول إلى استثمارات عقارية 

 (553)  (137.274) عقارات متاحة للبيع – عقارات للمتاجرةللالمحول 

 4.171  (29.684) ) 32)اإليضاح و(2)  انخفاض القيمة عكس( /  انخفاض القيمة) صافي

 (247)  5.715 تعديل صرف العمالت األجنبية

 1.394.778  1.238.804 ديسمبر 31في 

 

 العقارات قيد التطوير بشكل أساسي قطعتى أرض قيد التطوير في دولة قطروالمملكة العربية السعودية.تشمل 

 إيضاحات:

خدام المتوسط يتم حساب تكلفة التمويل المرسملة بناء على النفقات المؤهلة الفعلية المرتبطة بالعقارات قيد التطوير. تتم رسملة تكلفة التمويل باست (1)

 مويل للمجموعة.المرجح لتكلفة الت

الرأي  قامت المجموعة بتقدير صافي القيمة القابلة للتحقق للعقارات للمتاجرة بنهاية السنة. وتم االستعانة بخبير تقييم معتمد ومستقل لتوفير (2)

. كشفت الوصول إليهاالممكن التجاري والتسويقي لعملية التقييم وتقديم المشورة حول توجهات السوق الحالية في مجاالت مثل أسعار السوق 

منها تكاليف البيع، كانت أعلى من القيمة الدفترية لعقارات للمتاجرة  ا  عملية التقييم عن أن صافي القيمة القابلة للتحقق وهي القيم العادلة مخصوم

 للتحقق.، باستثناء العقارات التي تم تخفيض قيمتها لصافي القيمة القابلة 2019ديسمبر  31و 2020ديسمبر  31 كما في
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  )تتمة( عقارات للمتاجرة  7
 

 السياسات المحاسبية:

 االعتراف بالعقارات للمتاجرة وتصنيفها )المخزون( (أ

  

يع وتعتبر العقارات للمتاجرة هي الممتلكات العقارية )بما في ذلك قطع األراضي غير المطورة( المتاحة للبيع وتلك العقارات قيد التطوير بغرض الب

. ويتم االحتفاظ بها بغرض البيع في سياق األعمال العادية بدال من االحتفاظ بها للتأجير أو لزيادة القيمة، ويتم تسجيلها بالتكلفة اإلنشاءاتفي مرحلة 

تحقيق  وليس بغرضأو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. قد تقرر المجموعة تأجير بعض الوحدات وذلك بغرض زيادة إمكانية بيع العقارات 

يتم االحتفاظ بالعقار لزيادة القيمة. تسجل المجموعة هذه العقارات باعتبارها عقارات لغرض المتاجرة وليست استثمارات  أواإليرادات اإليجارية 

السعر المقدر  عقارية، نظرا الستمرار االحتفاظ بالعقارات حصرا بغرض بيعها الحقا في سياق األعمال العادية. صافي القيمة القابلة للتحقق هي

هرية، ناقصا للبيع في سياق العمل االعتيادي بناء  على أسعار السوق في تاريخ التقرير المالي ويتم خصمها بحسب القيمة الزمنية للنقود إذا كانت جو

 التكاليف المقدرة إلكمال العمل والتكاليف المقدرة الالزمة إلتمام عملية البيع.

 وتتضمن التكاليف:

  وإستئجار األراضيالتملك الحر 

 المبالغ المدفوعة لمقاولي اإلنشاءات 

  وتكاليف التخطيط والتصميم وتكاليف تجهيز الموقع واألتعاب المهنية وضرائب نقل الملكية وتكاليف اإلنشاءات غير المباشرة  التمويلتكاليف

 والتكاليف األخرى ذات العالقة.

 

 البيع أو العمل فيما يخص بيع الوحدات العقارية ضمن المصاريف عند تكبدها.تدرج العموالت غير المستردة المدفوعة لوسطاء 

 

االعتراف بها في بيان الربح أو الخسارة الموحد بالرجوع إلى التكاليف المحددة المتكبدة على العقار  يتميتم تحديد تكلفة العقارات للمتاجرة التي 

 .ف مشتركة مع عقارات أخرى باإلضافة إلي نصيب هذا العقار من أية تكاليالمباع 

 

 بيع العقارات للمتاجرة (ب

إلى المشتري، وهو ما يتم عادة عند التبادل غير المشروط للعقود. بالنسبة للتبادل  السيطرة على العقاريعتبر العقار في حكم المباع عندما يتم تحويل 

  الجوهرية.الشروط كافة المشروط، يتم االعتراف بالمبيعات فقط عندما يتم تلبية 
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 عقارات للمتاجرة )تتمة( 7
 

 :السياسات المحاسبية )تتمة(

 

 بيع عقارات قيد التطوير (ج

 

، فإن اإلدارة تضع في حسبانها ما إذا كان العقد اإلنشاءاتعندما يكون العقار قيد التطوير وتم التوصل التفاق على بيع هذا العقار عند االنتهاء من 

 يعتبر :

 عقد لتشييد عقار 

 أو

  مكتملعقد لبيع عقار  

 

 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة

 .مراحل اإلنشاءات بها حسبوفي حال تم الحكم على العقد بأنه مخصص لتشييد عقار وبناء على طبيعة هذه العقود، فإن اإليرادات يتم االعتراف 
 

العقار إلى المشتري. ومع ذلك، إذا كانت  السيطرة على، يتم االعتراف باإليرادات عند نقل مكتملفي حال تم الحكم على العقد بأنه مخصص لبيع عقار 

يمثل النقل المستمر لألعمال قيد التنفيذ إلى المشتري، فإن طريقة النسبة المئوية لإلنجاز لالعتراف باإليرادات  اإلنشاءاتالبنود القانونية للعقد تعتبر أن 

 ألعمال قيد التنفيذ عندما:لباإليرادات على مراحل العمل. ويتم تطبيق النقل المستمر  يتم تطبيقها ويتم االعتراف
 

 .يسيطر المشتري على األعمال قيد التنفيذ، عادة عندما تكون األرض التي يتم عليها التطوير مملوكة من قبل العميل المستفيد 

 و

  األعمال قيد التنفيذ وهي في حالتها الراهنة إلى المشتري مع سير العمل في اإلنشاءات، ويكون ذلك عادة عندما ال يتمكن  السيطرة علىيتم تحويل

 المشتري من إعادة العقار غير المكتمل للمجموعة.
 

يتم قياسها على أساس التكاليف المتكبدة حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير كنسبة مئوية من إجمالي  المنجز للعملوفي هذه الحاالت، فإن النسبة المئوية 

 التكاليف المتوقع تكبدها.
 

 االعتراف باإليرادات 

العقار إلى المشتري ، ويمكن تقدير التكاليف ذات الصلة بشكل موثوق ، وال توجد  السيطرة علىعندما يتم تحويل  عقارات للمتاجرةيتم االعتراف باإليرادات من بيع 

التى تم بيعها. في الحاالت التي يتم فيها استالم قيمة البيع على  عقارات للمتاجرةمشاركة مستمرة فى إدارية العقار والمصاحبة عادة للملكية أو السيطرة الفعالة على 

 في االعتبار عند االعتراف باإليرادات. لمقابل البيعمة المخصومة مدى فترة طويلة ، تؤخذ القي

 

 تصنيف العقارات
حتفاظ بها بغرض البيع في سياق تحدد المجموعة ما إذا كان العقار يتم تصنيفه كاستثمار عقاري أو كعقار للمتاجرة. تشتمل العقارات للمتاجرة على العقارات التي يتم اال

 أساسي، هي العقارات السكنية والتجارية التي تقوم المجموعة بتطويرها وتنوي بيعها قبل أو عند االنتهاء من بنائها.األعمال العادية. وبشكل 
 

 تقدير صافي القيمة القابلة للتحقق لعقارات المتاجرة

يمة القابلة للتحقق لعقارات المتاجرة الجاهزة بالرجوع إلى ظروف يتم تسجيل العقارات للمتاجرة بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يتم تقييم صافي الق

ويتم تقدير  وق الحديثة.السوق واألسعار المتاحة في تاريخ التقرير ويتم تحديدها من قبل المجموعة بعد التماس المشورة الخارجية المناسبة وفي ضوء معامالت الس

مع تقدير القيمة العادلة البيع  من أجل سيتم تكبدها ىالتبالقيمة العادلة ناقصا  التكلفة  "والتي لم يتم تطويرها بشكل كبير" للعقارات قيد التطويرصافي القيمة القابلة للتحقق 

  وتكلفة التطويرالمقدرة. لألرض سعر السوق للمتر المربع في مثل أهم المدخالت توت باستخدام نهج البيانات القابلة للمقارنة
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 التأجير التمويليالذمم المدينة من   8

 2020   2019 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

    الجزء غير المتداول:

 35.783  1.790 الذمم المدينة اإلجمالية -التأجير التمويلي 

 )1.650(  (82) إيرادات تمويل غير مكتسبة

 )2.319(  (725) مخصص إنخفاض القيمة

 31.814  983 المدينة من التأجير التمويليصافي الجزء غير المتداول للذمم 

    

    الجزء المتداول:

 85.955  33.993 الذمم المدينة اإلجمالية -التأجير التمويلي 

 )10.856(  (1.567) إيرادات تمويل غير مكتسبة

 )3.143(  (982) مخصص إنخفاض القيمة

 71.956  31.444 التمويليصافي الجزء المتداول للذمم المدينة من التأجير 

 103.770  32.427 التأجير التمويلي عقود صافي االستثمار في

 

 االستحقاقات التعاقدية للذمم المدينة من التأجير التمويلي على النحو التالي:

    

    الذمم المدينة اإلجمالية من التأجير التمويلي:

   85.955 33.993 السنة األولى

   35.783 1.790 السنة الثانية

 -   - الثالثة السنة

 -   - الرابعة  السنة

 -   - الخامسة السنة

 -  - سنوات 5أكثر من 

 35.783   121.738 

 )12.506(   (1.649) إيرادات تمويل غير مكتسبة

 )5.462(   (1.707) مخصص إنخفاض القيمة

 103.770   32.427 التأجير التمويلي عقود صافي االستثمار في

 

 الحركة في الذمم المدينة من التأجير التمويلي على النحو التالي:

 2020  2019 

 ألف لاير قطري       ألف لاير قطري      

    

  166.886   103.770 يناير 1في 

 )127.266(   (44.680)  األقساط المستحقة والمحصلة خالل السنة

 41.228   (41.275) الذمم المدينة التجاريةمن )إلى( /  محول

 20.101   10.857  إيرادات التأجير التمويلي

 2.821   3.755  صافي عكس إنخفاض القيمة

 103.770   32.427  ديسمبر 31في 

 

م دفعات تتعلق األرصدة أعاله بالشركة القطرية لالستثمارات العقارية ش.م.ق.خ )"العقارية"(، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة. يتم خص

دل عائد دوري . يتم االعتراف بإيرادات التأجير التمويلي بناء على نمط يعكس مع(”IBR“)تراض التدريجي قبإستخدام معدل اإلالحد األدنى من اإليجار 

 ثابت على صافي استثمار المجموعة في عقود التأجير التمويلي.

 

 لتأجير التمويلي ناتجة عن معامالت مع عميل واحد.من امن مجموع أرصدة الذمم المدينة  %(93: 2019) %87، فإن 2020ديسمبر  31 كما في
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 ذمم مدينة من التأجير التمويلي )تتمة(  8

 

 يحلخسائر اإلئتمان المتوقعة على مدار العمر. لم  بمبلغ يساوي المدةفي نهاية  مويليتللذمم المدينة من التأجير ال الخسائر المتوقعة تقوم الشركة بتقدير

آلفاق اومع األخذ في االعتبار نسب التخلف عن السداد التاريخية و.التقرير في نهاية فترة مدينة من التأجير التمويليالذمم الاستحقاق أي من  موعد

 .مقابل الذمم المدينة من التأجير التمويليمناسب  كونت مخصصأنها  المجموعةالمستقبلية للسوق التي يعمل فيها المستأجرون ، تعتبر 

 

ذمم مدينة من التأجير لالخسارة  مخصصتقييم المتعلقة بخالل السنة  الهامةالمحاسبية تغييرات في أساليب التقدير أو االفتراضات  أي هناك يكنلم 

 .التمويلي

 

 السياسات المحاسبية:

 

 التمويليإيرادات التأجير 

 
ي ثابت يتم االعتراف باإليرادات الناتجة من عقود التأجير التمويلي التي تكون المجموعة فيها الطرف المؤجر بناء على نمط يعكس معدل عائد دور

 التأجير التمويلي. عقود على صافي استثمار المجموعة في

 

 المجموعة باعتبارها الطرف المؤجر

 

تنقل فيها المجموعة جميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات بشكل أساسي باعتبارها ضمن التأجير التمويلي وتعرض يتم تصنيف عقود اإليجار التي 

يمثل صافي االستثمار في عقد اإليجار االستثمار اإلجمالي في عقد اإليجار مخصوما  ضمن الذمم المدينة بمبلغ يعادل صافي االستثمار في عقد اإليجار.

في عقد اإليجار. يتم االعتراف بالدخل الناتج من عقود التأجير التمويلي التي تكون المجموعة فيها الطرف المؤجر بناء على نمط  الربح الضمني بمعدل

التأجير التمويلي. ويتم االعتراف باإليجارات المحتملة كإيرادات في الفترة التي  عقود يعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة في

 فيها.   تحقتس

 

   إفصاحات األطراف ذات العالقة 9

 

 الممتاز٪ من أسهم الشركة بما في ذلك السهم 45تعد شركة الديار القطرية لالستثمار العقاري )ش.م.ق.( المساهم الرئيسي في الشركة وتملك نسبة  

 % المتبقية من األسهم مملوكة على نطاق واسع ويتم تداولها في بورصة قطر.55الذي يحمل حقوقا مميزة على السياسات المالية والتشغيلية. إن نسبة الـ 

 

التي يمارسون عليها والشركات الزميلة والمنشآت التي يسيطرون عليها بصورة كاملة أو مشتركة أو  ىذات العالقة من المساهم الرئيستتألف األطراف  

 .للشركةنفوذا جوهريا عند اتخاذ القرارات المالية و التشغيلية، باإلضافة الى موظفي اإلدارة العليا 

 

 معامالت األطراف ذات العالقة

 يوضح الجدول التالي المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:

 

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    

 65.702  58.726 المساهم الرئيسي-إيرادات من خدمات استشارية وخدمات أخرى

 8.842  2.275 المساهم الرئيسي -إيرادات اإليجار 
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 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 

 
 

 
 إفصاحات األطراف ذات العالقة )تتمة( 9

 

 أرصدة األطراف ذات العالقة

 المالي الموحد:فيما يلي األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز 

 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

 2020  2019  2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

        

 شركة الديار القطرية لالستثمارات العقارية ش.م.ق.

 290.308  186.801  203.848  152.889 وشركاتها التابعة

 20.010  4.422  3.872  197 شركات الزميلةال

 3.856  1.397  464  - أطراف ذات عالقة أخرى

 153.086  208.184  192.620  314.174 

 

 يوضح الجدول التالي األجزاء المتداولة وغير المتداولة للمبالغ المستحقة من وإلى األطراف ذات العالقة:

 

 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة  من أطراف ذات عالقة مبالغ مستحقة 

 2020  2019  2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

        

 579  579  -  - غير متداولة

 313.595  192.041  208.184  153.086 متداولة

 153.086  208.184  192.620  314.174 

 

 يوضح الجدول أدناه الحركة على مخصص االنخفاض في قيمة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة على النحو التالي:

 

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    

 77.868  88.468 يناير 1في 

 10.600  15.105 (32خسائر انخفاض القيمة )إيضاح 

 88.468  103.573 ديسمبر 31في 

 

 

بتنفيذ اختبار انخفاض القيمة للمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة. واعترفت  2019و 2020ديسمبر  31 قامت المجموعة للسنتين المنتهيتين في

وفي رأي اإلدارة، (. 32لاير قطري( )إيضاح  ألف 10.600: 2019ألف لاير قطري خالل السنة  ) 15.105للقيمة بمبلغ  اضافي المجموعة بانخفاض

ذا التقييم في واستنادا إلى المعلومات المتاحة الحديثة، ال يوجد دليل على مزيد من انخفاض القيمة في المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة. يجرى ه

 كل سنة مالية من خالل فحص المركز المالي لألطراف ذات العالقة والسوق التي تعمل فيها هذه األطراف.
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 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 

 
 

 
 إفصاحات األطراف ذات العالقة )تتمة( 9

 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا

 خالل السنة:في الشركة األم يوضح الجدول التالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا 

 

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    

 18.488  16.143 (2مزايا قصيرة األجل )

 1.915  1.869 مكافآت نهاية الخدمة

 18.012  20.403 

 إيضاحات:

ولم يتم تقديم أو استالم ضمانات  ا  تعتبر جميع األرصدة المستحقة في نهاية السنة غير مضمونة وال تتضمن تكلفة التمويل ويتم تسويتها نقد (1)

 لألرصدة المستحقة في تاريخ التقرير.

ذلك لموافقة ويخضع  2020ألف لاير قطري لسنة  8.500يشمل بند مزايا قصيرة األجل مبلغ مكافآت مقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة بقيمة    (2)

ألف لاير قطري بحسب ما وافق عليه مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد  8.500:  2019الجمعية العمومية السنوية )

 (.2020 أبريل 15في 

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   10

 

 تتمثل كالتالي: ( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرأ     

  2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    : استثمارات في أوراق حقوق الملكية

 82.131  112.810 مدرجة

 49.797  57.222 غير مدرجة

 170.032  131.928 
 

 

 السياسات المحاسبية:

 .48 إيضاحعنها في  تم اإلفصاح 2020ديسمبر  31المطبقة للسنة المالية المنتهية في  السياسات

  

 القيمة العادلة لحقوق الملكية غير المدرجة واستثمارات الدين

على  أو غير متوفر، تقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة باستخدام طرق التقييم التي تشمل استخدام المعامالت إذا كان السوق لألصل المالي غير نشط

الرجوع إلى األدوات األخرى التي تعتبر مشابهة بشكل أساسي وتحليل التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات و أساس تجاري بحت

ة المتوقعة المنقحة بحيث تعكس الظروف المحددة للجهة المصدرة. ويقتضي التقييم أن تقوم المجموعة بوضع التقديرات حول التدفقات النقدية المستقبلي

 . اليقينخصم التي تخضع لعدم ومعدالت ال

 

 :اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المصنفة المدرجة غير الملكية حقوق ألدوات العادلة القيمة لقياس 3 المستوى تسويات

 

  2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 55.355  49.797 يناير 1الرصيد في 

    الخسائر:إجمالي األرباح او 

 -  - في األرباح أو الخسائر -

 (5.558)  7.425 في الدخل الشامل اآلخر -

 49.797  57.222 ديسمبر 31الرصيد في 
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 )تتمة( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   10

 
نهاية فترة التقرير ، الجدول التالي يعطي معلومات حول كيفية تحديد القيمة العادلة لتلك بعض الموجودات المالية للمجموعة يتم تقييمها بالقيمة العادلة في 

 الموجودات المالية

 

 غير المدخالت وحساسية عالقة للرصد قابلة غير جوهرية مدخالت الرئيسية والمدخالت التقييم تقنية المالية الموجودات

 العادلة القيمةمع  للرصد القابلة
    

 األسهم في االستثمار

 المدرجة غير

 السوق منهجية

في هذا النهج ، تم تحديد مجموعات قابلة 

في قطر و  المدرجةللمقارنة من الشركات 

دول مجلس التعاون الخليجي وتم التأكد من 

متوسط النسب بين السعر والقيمة الدفترية 

)مضاعفات السعر / القيمة الدفترية(. ثم تم 

تطبيق هذه المضاعفات على القيمة الدفترية 

لألسهم للشركات المستثمر فيها للوصول إلى 

 القيمة العادلة لملكية المجموعة فيها.

 

تعديالت على عوامل مثل تم إجراء 

عالوة التحكم ، وتوقعات األعمال 

واالستمرارية ، والخصومات بسبب 

نقص التسويق والسيولة ، وتكاليف 

 المعامالت ، إلخ.

 

التعديالت التي تم إجراؤها 

للوصول إلى القيمة العادلة كافية 

وتتوافق مع الممارسات 

 والمنهجيات المتبعة عموما  

 

 وإستثماراتمبالغ مقدمة لمشاريع   11

  2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    

 28.228  28.228 (1دفعات مقدمة لشراء عقارات )

 1.836.459  1.836.459 (2) يدفعات مقدمة لتبادل أراض

 255.763  640.622 دفعات مقدمة للمقاولين والموردين

 2.505.309  2.120.450 

 )1.979.948(  (1.979.817) المقدمة المبالغ: مخصص انخفاض قيمة ا  ناقص

 
525.492 

 
140.502 

 

 الحركة في مخصص إنخفاض قيمة المبالغ المقدمة مبينة أدناه:

  2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    

 1.979.948  1.979.948 يناير  1الرصيد كما في 

 -  - المحمل خالل السنة

 -  (131) الذمم المدينةإعادة التصنيف إلى 

 ديسمبر 31الرصيد كما في  
1.979.817 

 
1.979.948 

 

 إيضاحات:

 
 

على قطعة أرض كائنة بمنطقة الخور كانت مملوكة للمجموعة وأطراف آخرين ذوي عالقة. وقد  2008استحوذت الحكومة القطرية خالل سنة  (1)

أخرى في منطقة سلوى مقابل قطعة األرض المستحوذ عليها. دفعت المجموعة الدفعات المقدمة أعاله إلى  التزمت الحكومة بتقديم قطعة أرض

ظلت إدارة المجموعة  2008عالقة من أجل أن تمتلك المجموعة األرض الجديدة بالكامل والتي سيتم استالمها من الحكومة. ومنذ عام  وطرف ذ

يد قطعة األرض المقرر نقلها للمجموعة. غير أن جميع الجهود المبذولة على مدار هذه الفترة لم تسفر في تنسيق دائم مع الهيئات الحكومية لتحد

وعلى أساس متحفظ رصد مخصص  2012عن أي قرار نهائي حول توقيت استالم األرض وموقعها، ولذا قررت إدارة المجموعة خالل عام 

 ا. وسوف تواصل المجموعة متابعة األمر مع الحكومة على أمل التوصل لتسوية.المقدمة واعتبرتها مشكوكا في استرداده المبالغلمجمل 

   



|28 

 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق.

 البيانات المالية الموحدة

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 

 
 

 

 )تابع( وإستثماراتمبالغ مقدمة لمشاريع   11
 

 السياسات المحاسبية:
 
 مقدمة لألراضي المبالغ ال

إعادة تصنيفها إلي بند "أراضي" بمجرد ان تنتهي تدرج المبالغ المقدمة لألراضي بالتكلفة، ويتم االعتراف بها كدفعات مقدمة في وقت الدفع، ويتم 

  المجموعة من سداد كامل سعر شراء األراضي وتسجيلها باسم المجموعة.

 استثمارات عقارية 12

 

  (ا  مربع ا  متر 3.475.863لشراء قطعة أرض في منطقة لوسيل بمساحة ) ألف لاير قطري 4.832.246قيمة بالدفعات المقدمة لشراء عقارات  (أ)

 .2019األرض إلى المجموعة في عام تم تسليم . 2019تم تحويلها الى اإلستثمارات العقارية خالل عام 

في دولة قطر ، أخذ المقيمون الخارجيون للمجموعة  ا  ومحلي ا  والتأثيرات الواسعة النطاق على األعمال التجارية عالمي 19 -وباء كوفيد نتيجة لتفشي 

أساس "عدم اليقين في التقييم المادي". قامت  للمجموعة على االستثمارات العقاريةوأبلغوا عن تقييمات  RICSمن  التوجيهاتفي االعتبار أحدث 

تبر اإلدارة اإلدارة بتقييم أساس ومعنى هذا اإلعداد. على الرغم من وجود عدم اليقين داخل سوق العقارات األوسع ، مع مالحظة تأثيرات متباينة ، تع

ية بسبب الخصائص الكامنة في المحفظة بما في ذلك التنويع عبر فئات الحالية للمجموعة أقل تأثرا  بهذه األحداث السلب االستثمارات العقاريةأن محفظة 

المدرة للدخل.  الموجوداتفيما يتعلق بمحفظة  ا  وطبيعة التدفق النقدي المستقبلي المضمون جزئي واالنتشار جغرافيا  على المستوى المحلي،  الموجودات

في هذا األمر تتفهم اإلدارة أساس هذا اإلعداد ، والذي يهدف في المقام األول إلى إبراز عدم اليقين المستقبلي ودرجة أعلى من الحذر. نظرت اإلدارة 

للمجموعة  االستثمارات العقاريةفيما يتعلق بالمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات وخلصت إلى أن الخصائص والتوجهات المتأصلة في محفظة 

ال تؤدي إلى مسار جديد من التقديرات الرئيسية  19 -وباء كوفيد التي لوحظت ، فيما يتعلق بسوق العقارات األوسع في دولة قطر ، تشير إلى أن أحداث 

 .القادمة ا  ل االثني عشر شهرغير المؤكدة ، كما أنها ال تؤثر على مستوى الحساسية المحتمل لتغيير معقول ومحتمل قد يحدث خال

 إيضاحات:

 2020ديسمبر  31% من القيمة الدفترية لالستثمارات العقارية كما في  98.13وتمثل حوالى االستثمارات العقارية تقع في دولة قطرمعظم  (1)

 والمملكة العربية السعودية. مملكة البحرين وجمهورية قبرص والمملكة المتحدةأما باقي العقارات فتوجد في ، %( 98.29:  2019)
 

                           يتم تسجيل االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة، والتي تم تحديدها على أساس التقييم الذي أجرته جهات تقييم مستقلة ومعتمدة كما في (2)

خبرة حديثة لديها تحمل مؤهالت مهنية مناسبة ومعترف بها و. تم إجراء التقييمات من قبل جهات تقييم مستقلة معتمدة والتي 2020ديسمبر  31

وق وحكمها في موقع وفئة االستثمار العقاري قيد التقييم. ومن أجل التوصل إلى قيم السوق التقديرية، فإن جهات التقييم قد استعانت بمعرفتها بالس

وفي حال لم تتوفر األسعار الحالية في سوق نشط، فإن التقييمات الشخصي المهني ولم تعتمد فقط على التاريخ السابق للمعامالت المشابهة. 

المالزمة  عددةتالمتعتمد على مجموع التدفقات النقدية المقدرة والتي يتوقع تحصيلها من تأجير العقار. ويتم تطبيق العائد الذي يؤثر على المخاطر 

 تقييم العقار.  جل الوصول الىالسنوية من ألصافي التدفقات النقدية على صافي التدفقات النقدية 
 

 ليس لدى المجموعة قيود على القيمة المحققة من استثماراتها العقارية  (3)

 

 .43م ستثمارات العقارية في اإليضاح رقتم تقديم إفصاحات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الخاصة باال (4)

  

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    

 18.261.969  26.598.318 يناير 1في 

 287.583  595.296 إضافات خالل السنة

 53.290  81.738 (34تكاليف تمويل مرسملة )إيضاح 

 290.285  -  ( 16 لمعيار الدولي للتقارير المالية رقماحق انتفاع الموجودات )تطبيق 

 -  68.106 خالل السنة  اتإضاف  -حق انتفاع الموجودات 

 -  7.634 تعديل عقد اإليجار –حق انتفاع الموجودات 

 126.802  4.567 ب(7عقارات قيد التطوير )إيضاح  -محول من عقارات للمتاجرة 

 5.539  - (13محول من ممتلكات ومنشآت ومعدات )إيضاح 

 4.832.246  - )أ(  ي محول من دفعات مقدمة لشراء أراض

 1.605.364  - (16)إيضاح   غير ملموسة محول من موجودات

 1.127.428  786.413 صافي أرباح القيمة العادلة

 7.812  16.210 صرف العمالت األجنبيةتعديل 

 26.598.318  28.158.282 ديسمبر 31في 
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جزء من االستثمارات  والتي تشكلالمرسملة على أساس النفقات المؤهلة الفعلية المرتبطة بالمشاريع قيد التطوير يتم احتساب تكلفة التمويل      (5)

 العقارية.

 

ديسمبر  31) 2020ديسمبر  31 ألف لاير قطري في 8.380.638 بلغت مدرج ضمن االستثمارات العقارية بعض العقارات بقيمة عادلة (6)

. تم إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس قيد األجراءتحويل ملكيتها القانونية للمجموعة مازال  ،قطري(ألف لاير  8.988.190: 2019

 أن الفائدة النفعية لهذه االستثمارات العقارية موجودة لدى المجموعة.

 

 فيما يلي وصف أساليب التقييم المستخدمة من قبل المجموعة ومدخالت التقييم الرئيسية فيما يخص أغلب االستثمارات العقارية:  (7)

 

نوع 

 العقارات
  طريقة التقييم

المدخالت الجوهرية غير القابلة 

 للرصد
 المعدل )المتوسط المرجح(

    2020  2019 

العقارات 

 التجارية

طريقة التدفقات 

 النقدية المخصومة
 

القيمة اإليجارية التقديرية لكل متر 

 مربع شهريا
 لاير قطري 20-293

 
 لاير قطري 20-250

 %2.5-%0  %0-%0 نمو اإليجار السنوي   

 %25-%0  %15-%0 اإلشغال طويل األجل عدم معدل   

 %7.90 -% 7.50  %7.30 -% 6.90 معدل الخصم   

 %7.50  %7.30 أعلى سعر بالسوق   

       

العقارات 

 السكنية

طريقة التدفقات 

 النقدية المخصومة
 

 وحدةالقيمة اإليجارية التقديرية لكل 

 :شهريا
 

 
 

   
قيمة ب (عادى) سكني /سكن العمال 

 وحدة  /غرفةإيجارية لكل 
 لاير قطري 7.500- 350

 
 لاير قطري 8.115- 350

   
القيمة  (متميزةالوحدات السكنية )

 وحدة اإليجارية التقديرية لكل
 لاير قطري 22.250- 9.000

 
 لاير قطري 22.250- 9.000

 %2.5-%0  %0-%0 نمو اإليجار السنوي   

 %30-%0  %25-%0 اإلشغال طويل األجل عدم معدل   

 %7.90 -% 7.30  %7.30 -% 5.95 معدل الخصم   

 %7.50  %7.30 أعلى سعر بالسوق   

       

أراضي 

 فضاء
 لاير قطري 11.044 – 960 قيمة األرض المقدرة لكل متر مربع  مقارنة مباشرة

 
 لاير قطري 13.090 – 1.050

 

وتعد هي الطريقة األكثر استخداما لتقييم القيمة السوقية ضمن منهج الدخل. وهي أسلوب لوضع النماذج  طريقة التدفقات النقدية المخصومة:

م تطبيق المالية بناء على افتراضات صريحة بشأن التدفق النقدي المحتمل لعقار أو نشاط تجاري والتكاليف المرتبطة بالقدرة على توليد الدخل. يت

التدفقات النقدية من أجل الوصول إلى قيمة حالية لتدفق الدخل. ويمثل صافي القيمة الحالية مؤشرا  على القيمة  معدل خصم مشتق من السوق لتقدير

 السوقية.

 

تنطوي هذه الطريقة على مقارنة بين العقار المعنّي وعقارات مشابهة تم بيعها في معامالت دون شروط تفضيلية أو تم  طريقة المقارنة المباشرة:

. وتوضح هذه الطريقة المقدار الذي كان المشترون على استعداد لدفعه )وكان البائعون على استعداد لقبوله( مقابل عقارات مماثلة عرضها للبيع

م، في سوق مفتوحة وتنافسية وهي مفيدة بشكل خاص في تقدير قيمة األراضي والممتلكات التي عادة ما يتم تداولها على أساس الوحدات. بشكل عا

ر الرأي الخاص بالقيمة اعتمادا على دليل معامالت السوق المفتوحة لعقار مشابه مع تعديالت للعقار المشابه لتمييز االختالفات بين العقايتم بناء 

 المعنّي والعقار المشابه.
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 استثمارات عقارية )تتمة( 12

 عقد مدة تتراوح والتي المجموعة قبل من المملوكة العقاريةاالستثمارات ب تتعلق ،ا  مؤجر فيها المجموعة تكون التي التشغيلية اإليجار عقود (8)

 في خياره بممارسة المستأجر قيام حالة في السوق مراجعة بنود على التشغيلي اإليجار عقود جميع تحتوي. سنة 18 إلى 1 بين فيها اإليجار

 الموحدة المالية البيانات في بها المعترف غيرالعقارية  اتستثمارلال التشغيلية اإليجار عقود بموجب اإليجارات لتحصيل األدنى الحد إن. التجديد

 :يلي كما مدينة ذممتعتبر

 

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    

 011.1.007  714.851 خالل سنة واحدة

 091.562.1  1.705.689 من سنة واحدة إلى خمس سنوات

 507.350.2  2.053.702 سنوات 5أكثر من 

 609.919.4  4.474.242 اإلجمالي 
 

 في كما العادلة للقيمة الهرمي التسلسل حول والمعلومات للمجموعة االستثمارات العقارية تفاصيل. العام خالل التقييم أسلوب على تغيير أي يطرأ لم

 :يلي كما هي التقرير فترة نهاية

 3المستوى   2المستوى   القيمة العادلة 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 2020ديسمبر  31
      

 8.073.156  -  8.073.156 شاغرة أراضي

 17.935.892  -  17.935.892 عقارات مكتملة

 2.149.234  -  2.149.234 عقارات قيد اإلنشاء

 28.158.282  -  28.158.282 

 

 3المستوى   2المستوى   القيمة العادلة 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 2019 ديسمبر 31
      

 8.664.130  -  8.664.130 شاغرة أراضي

 16.521.456  -  16.521.456 مكتملة عقارات

 1.412.732  -  1.412.732 قيد اإلنشاء عقارات

 26.598.318  -  26.598.318 
 

التي يتم قياسها بالقيمة العادلة ، يعتبر االستخدام الحالي للعقار هو االستخدام األفضل واألعلى. باإلضافة إلى  االستثمارات العقاريةلجميع بالنسبة 

 ذلك ، لم تكن هناك تغييرات في أساليب التقييم خالل السنة.
 

( بموجب لاير قطريألف  7,306,165: 2019) لاير قطريألف  10.012.690بقيمة إجمالية تبلغ  يوجد عقارات،  2020ديسمبر  31 في تاريخ

 .21 إيضاحيتم عرض مدفوعات اإليجارالمستقبلية في  .اتفاقيات تأجير
 

 99و  1عادة  بين  تتراوح، تتوقع المجموعة االستفادة من شروط اإليجار الكاملة التي  كاستثمار عقارىالمصنفة  اإلنتفاعبالنسبة لموجودات حق 

 سنة.

معدلة بقيمة  جهات تقييم مستقلةتمثل القيمة العادلة لالستثمارات العقارية المعروضة في البيانات المالية الموحدة قيمة العقارات المقدرة بواسطة 

 موجودات أو مطلوبات معترف بها بشكل منفصل في بيان المركز المالى الموحد، وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية.
 

 السياسات المحاسبية:

 االعتراف باالستثمارات العقارية
 

أو المعاد تطويره والمحتفظ به الكتساب اإليجارات أو لزيادة القيمة أو كليهما بدال من  اإلنشاءيتضمن االستثمار العقاري العقار الجاهز والعقار قيد 

فاء تعريف بيعه وذلك في سياق األعمال العادية أو استخدامه في المهام اإلدارية. يتم تصنيف العقارات المؤجرة كاستثمارات عقارية عندما يتم استي

 االستثمار العقاري.
 

رات العقارية مبدئيا بالتكلفة بما في ذلك تكاليف المعاملة. وتشمل تكاليف المعاملة الضرائب العقارية واألتعاب المهنية للخدمات ويتم قياس االستثما

ر ن االستثماالقانونية وعموالت اإليجار المبدئية لتجهيز العقار بالشكل الالزم بحيث يمكن تشغيله. وتشمل القيمة الدفترية تكلفة استبدال أي جزء م

 العقاري في الوقت الذي يتم فيه تكبد التكلفة إذا تم تلبية معايير االعتراف.
 

لة في بيان وبعد االعتراف األولي، تقاس االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة. يتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التغيرات في القيم العاد

 فيها. األرباح أو الخسائر الموحد في السنة التي تنشأ
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 استثمارات عقارية )تتمة(      12

 )تتمة( السياسات المحاسبية

لية يُلغى االعتراف باالستثمارات العقارية عندما يتم استبعادها أو سحبها نهائيا من الخدمة مع عدم وجود أي منافع اقتصادية متوقعة من عم 

أو استبعاد االستثمار العقاري في بيان األرباح أو الخسائر الموحد في السنة التي تم  سحباالستبعاد. يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناشئة من 

 أو االستبعاد. السحبفيها 
 

 صل.يتم تحديد أي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد االستثمار العقاري على أساس الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لأل
 

إلى االستثمار العقاري فقط عندما يكون هناك تغيير في االستخدام ويستدل عليه بإنهاء فترة اإلشغال من قبل المالك أو بدء عقد  يتم إجراء التحويالت

المالك  اإليجار التشغيلي. يتم إجراء التحويالت من االستثمار العقاري فقط عندما يكون هناك تغيير في االستخدام ويستدل عليه ببدء فترة إشغال

 ار أو بدء تطويره بهدف بيعه.للعق
 

رها لغرض وللتحويل من االستثمار العقاري المسجل بالقيمة العادلة إلى عقار يشغله المالك أو عقارات للمتاجرة، فإن تكلفة العقار التي يتم تقدي

، "المخزون" سوف 2ر المحاسبي الدولي رقم ، "الممتلكات والمنشآت والمعدات" أو المعيا16المحاسبة الالحقة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 تمثل قيمته العادلة في تاريخ تغيير استخدامه.
 

قار في ذلك التاريخ بالنسبة للتحويل من عقارات للمتاجرة إلى استثمارات عقارية فإنه يتم إدراجها بالقيمة العادلة، وأي فرق ناتج بين القيمة العادلة للع

 االعتراف به في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.وقيمته الدفترية السابقة يتم 
 

 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة

 تصنيف العقارات

وتشمل )تحدد المجموعة ما إذا كان العقار يتم تصنيفه كاستثمار عقاري أو كعقار للمتاجرة: تشتمل االستثمارات العقارية على األراضي والمباني 

( والذي ال تشغله المجموعة بقدر كبير أو تستخدمه في عمليات المجموعة وليس للبيع خالل النشاط والتجارية والمعارضالعقارات السكنية 

 االعتيادي للمجموعة، ولكن يحتفظ به أساسا  للحصول على إيرادات إيجارية وزيادة قيمتها.

 

الجزء الذي تستخدمه شركات المجموعة كممتلكات ومنشآت  تصنفوعة جزئيا في عمليات المجموعة، فإن المجم وفيما يتعلق بالعقارالذى يستغل

على حدة أو العقار ذلكيمكن بيع أجزاء مختلفة من تقدير اإلدارة  ذلك الجزء. وفي التي تخصومعدات، استنادا إلى نسبة مساحة األمتار المربعة 

 إيجار تمويلي. عقدتأجيرها بشكل منفصل بموجب 
 

 العقاريةتقييم االستثمارات 

خارجية المستقلة يتم تسجيل االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة. باإلضافة إلى تقييم اإلدارة لبعض العقارات فإن المجموعة تستعين بجهات التقييم ال

قات النقدية المستقبلية والمعامالت لتحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية. تستخدم جهات التقييم المستقلة ظروف السوق والعائد المتوقع والتدف

 العقارية الحديثة ذات الخصائص المشابهة وموقع العقارات لتقييم االستثمارات العقارية.
 

 تحليل الحساسية

، فيما لو كان معدل خصم االستثمارات العقارية )المقيمة باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة( أعلى / أقل بنسبة 2020 ديسمبر 31 في

ألف لاير   2.044.124% مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، لكانت أرباح )خسائر( التقييم العادل لالستثمارات العقارية للسنة أقل بمبلغ 1

ألف لاير قطري، ويعود ذلك بشكل أساسي النخفاض/ارتفاع )الرتفاع/ انخفاض( أرباح )خسائر( القيمة العادلة  2.412.942 غقطري وأعلى بمبل

 لالستثمارات العقارية.

 /أعلىالتدفقات النقدية المخصومة( ، فيما لو كان أعلى سعر سوقي لالستثمارات العقارية في السوق )المقيم باستخدام طريقة 2020ديسمبر  31في

ألف لاير   766.104% مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، لكانت أرباح )خسائر( التقييم العادل لالستثمارات العقارية للسنة أقل 1أقل بنسبة 

لة ألف لاير قطري، ويعود ذلك بشكل أساسي النخفاض/ارتفاع )الرتفاع/ انخفاض( أرباح )خسائر( القيمة العاد 1.009.312قطري وأعلى بمبلغ 

 لالستثمارات العقارية.
  

( أعلى/ أقل  طريقة المقارنة المباشرةلالستثمارات العقارية في السوق )المقيمة باستخدام  المربع قدمالسعر لل، فيما لو كان 2020ديسمبر  31في

% مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، لكانت أرباح )خسائر( التقييم العادل لالستثمارات العقارية للسنة أقل/ أعلى )أعلى/ أقل( بمبلغ 1بنسبة 

 انخفاض أرباح )خسائر( القيمة العادلة لالستثمارات العقارية.رتفاع / ألف لاير قطري، ويعود ذلك بشكل أساسي إل  84.715
 
( التدفقات النقدية المخصومةلالستثمارات العقارية في السوق )المقيمة باستخدام طريقة  معدل أإليجارالسعر ، فيما لو كان 2020ديسمبر  31في 

% مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، لكانت أرباح )خسائر( التقييم العادل لالستثمارات العقارية للسنة أقل/ أعلى )أعلى/ أقل( 1أعلى/ أقل بنسبة 

 ألف لاير قطري، ويعود ذلك بشكل أساسي النخفاض/ارتفاع أرباح )خسائر( القيمة العادلة لالستثمارات العقارية.  229.424بمبلغ 

 

 القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية حساسة إيضا  للمعطيات التالية: إن

 نسبة اإلشغال -

 المصاريف التشغيلية  -

 تقدييرات أساسية أخرى -
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 ممتلكات ومنشآت ومعدات     13      

 
 أثاث وتركيبات مبان يأراض

 تحسينات على 

 مبان مستأجرة

 اتمحط 

 التبريد

 ثابتةموجودات 

 اإلجمالي أخرى

 

ألف لاير 

 قطري

ألف لاير 

 قطري

 ألف لاير

 قطري 

 ألف لاير

 قطري 

ألف لاير 

 قطري

ألف لاير 

 ألف لاير قطري قطري

        التكلفة

 496.276.1 572.120 658.234 784.119 113.221 808.404 561.175 2019يناير  1في 

 231.10  037.4  102  859  233.5  - -  إضافات

 - )143( - )158( - - 301 إعادة التصنيف

 )609.7( )135( - - - )474.7( -  (12تحويل إلى استثمارات عقارية )إيضاح 

 901 13 - 27 92 306 463 تعديل صرف العمالت األجنبية

 )653.11( )399.11( - - )254( - - المشطوب

 519.268.1 098.113 760.234 512.120 184.226 640.397 325.176 2019ديسمبر  31في 

        االستهالك المتراكم

 614.485  533.93  487.58  458.88  005.178  131.67  -  2019يناير  1في  

 592.14  134.4  -  175.1  203  080.9  -  محمل للسنة

 523.50  866.5  383.9  667.14  417.14  388.6  -  (29 محمل في المصروفات التشغيلية )إيضاح

 4.852 140.1 -  712.3  -  -  -  (32)إيضاح  قيمةالانخفاض 

 )070.2( -  -  -  -  )070.2( -  (12تحويل إلى استثمارات عقارية )إيضاح 

 241 01  -  19  85  127  -  تعديل صرف العمالت األجنبية

 )653.11( )399.11( -  -  )254( -  -  إستبعادات

 099.542  086.93  870.67  031.108  456.192   80.656  - 2019ديسمبر  31في 

  726.420  20.012  166.890   12.481   33.728   316.984   176.325  2019ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 

        

        التكلفة

 1.268.519 113.098 234.760 120.512 226.184 397.640 176.325 2020يناير  1في 

 14.323 8.580 2.228 1.270 2.245 - - إضافات

 (133) (69) - - (64) - - استبعادات

 5.063 (1) - (36) 403 1.371 3.326 تعديل صرف العمالت األجنبية

 1.287.772 121.608 236.988 121.746 228.768 399.011 179.651 2020ديسمبر  31كما في 

        المتراكماالستهالك 

 542.099 93.086 67.870 108.031 192.456 80.656 - 2020يناير  1في  

 25.974 4.914 - 800 2.660 17.600 - محمل للسنة

 43.587 5.695 9.380 7.823 14.300 6.389 - (29محمل في المصروفات التشغيلية )إيضاح 

 (133) (69) - - (64) - - إستبعادات

 761 761 - - - - - (32)إيضاح  القيمةخسارة إنخفاض 

 309 (4) - (25) 37 301 - تعديل صرف العمالت األجنبية

 612.597 104.383 77.250 116.629 209.389 104.946 - 2020ديسمبر  31كما في 

 675.175 17.225 159.738 5.117 19.379 294.065 179.651 2020ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 
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 ممتلكات ومنشآت ومعدات )تتمة( 13
 

 السياسات المحاسبية: 

 الممتلكات والمنشآت والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة.يتم تسجيل 
 

أي تكاليف أخرى تعزى تتضمن التكلفة النفقات المرتبطة مباشرة باقتناء الموجودات. تتضمن تكلفة الموجودات المنشأة ذاتيا تكلفة المواد والعمالة المباشرة و

حالة تشغيلية لالستخدام المقصود منه، وتكاليف تفكيك وإزالة البنود واعادة المواقع التي وضعت فيها الموجودات إلى طبيعتها. مباشرة إلى وضع األصل في 

 تتم رسملة البرمجيات المشتراة والتي هي جزء ال يتجزأ من وظائف المعدات ذات الصلة كجزء من المعدات ذات الصلة.
 

األرباح أو الخسائر الموحد بطريقة القسط الثابت على مدار األعمار اإلنتاجية المتوقعة للممتلكات والمنشآت والمعدات. يتم االعتراف باالستهالك في بيان  

موعة ستحصل على يتم استهالك الموجودات المستأجرة على مدى فترة اإليجار أو أعمارها اإلنتاجية، أيهما أقل ، ما لم يكن مؤكدا  بصورة معقولة بأن المج

 ها في نهاية مدة اإليجار. األرض ال تستهلك.ملكيت
 

 وفيما يلي األعمار االنتاجية التقديرية للموجودات الخاضعة لالستهالك:

 سنة 33-20 ىمبان

 سنوات 7-3 أثاث وتركيبات

 سنوات 5  مركبات

 سنوات 5-3 أجهزة وبرامج الحاسب اآللي

 سنوات 3  معدات مكتبية

 سنوات 3  تحسينات على مبان مستأجرة

 سنة 25  محطات التبريد
 

 تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للموجودات وتعديلها إن لزم األمر بتاريخ كل تقرير.
 

استرداد قيمتها  تتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والمنشآت والمعدات الستبيان أي انخفاض في قيمتها عندما يستدل من الظروف واألحداث بأنه لن يتم

ات وصوال لقيمتها الدفترية. وإذا تبين وجود أي استدالل على ذلك وفي حال تجاوزت القيم الدفترية القيمة التقديرية القابلة لالسترداد، يتم خفض الموجود

 القابلة لالسترداد.
 

التي تتم المحاسبة عنها بشكل منفصل ويتم شطب القيمة الدفترية للعنصر يتم رسملة النفقات المتكبدة الستبدال أي جزء من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات 

والمعدات ذي العالقة.  المستبدل. تتم رسملة النفقات الالحقة األخرى فقط عندما تكون هناك زيادة في المنافع االقتصادية المستقبلية لبند الممتلكات والمنشآت

األرباح أو الخسائر الموحد عند تكبد النفقات. يُلغى االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات ويتم االعتراف بجميع النفقات األخرى في بيان 

االعتراف بأصل ما في  عند استبعاده أو عندما ال يتوقع من استخدامه أو استبعاده أي منافع اقتصادية مستقبلية. يتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء

المتحصالت مع  رباح أو الخسائر الموحد في السنة التي يتم فيها إلغاء االعتراف باألصل. ويتم تحديد األرباح والخسائر المتعلقة باالستبعاد بمقارنةبيان األ

 القيمة الدفترية.

 

 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمنشآت  والمعدات

ستخدام المجموعة األعمار اإلنتاجية التقديرية للممتلكات والمنشآت والمعدات لغرض احتساب االستهالك. ويتم تحديد هذا التقدير بعد مراعاة االتحدد إدارة 

  المتوقع لألصل وحاالت التآكل واالستهالك المادي والتقادم الفني والتجاري.
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 موجودات حق اإلنتفاع 14
 

 المتبقية هي سنة واحدة. اتمدة اإليجار إن ،.المبانيالعديد من  الشركةتستأجر 

 

 المباني 

 ألف لاير قطري 

  

  التكلفة

 80.449 2019يناير  1في 

 - إضافات

 47 تعديل صرف العمالت األجنبية

 80.496 2019ديسمبر  31في 

  اإلستهالك المتراكم

 - 2019يناير  1في 

 (30.934) المحمل للسنة

 (30.934) 2019 ديسمبر 31في 

 49.562 2019ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 
  

  التكلفة

 80.496 2020يناير  1في 

 - إضافات

 5 تعديل صرف العمالت األجنبية

 80.501 2020ديسمبر  31في 

  اإلستهالك المتراكم

 (30.934) 2020يناير  1في 

 (30.887) المحمل للسنة

 (61.821) 2020ديسمبر  31في 

 18.680 2020ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 
  

 

 للسنة ملخصة كما يلي:الموحد األرباح أو الخسائر  بيان المبالغ المدرجة في

  2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    

 30.934  30.887  موجودات حق اإلنتفاع  إطفاء

 

 .األجل( عن عقود إيجار قصيرة ال شىء: 2019) إلتزام مالي على المجموعةال يوجد ،  2020ديسمبر  31في 

 

(. 2019 عام ألف لاير قطري في 41.880) 2020 عام ألف لاير قطري في 21.142بمبلغ لعقود اإليجار  خارجةكان لدى المجموعة إجمالي تدفقات نقدية 

لدى المجموعة إضافات غير نقدية على  فإن، 40خضع لمعيارالمحاسبة الدولى رقم ت التيموجودات حق اإلنتفاع ومطلوبات اإليجارات جزء من بخالف 

 (.2019)ال شيء في عام  2020ومطلوبات اإليجارفي عام اإلنتفاع  موجودات حق 

 

 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة

 وخيارات التجديد تحديد مدة عقد اإليجار
اإلدارة في اإلعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزا  إقتصاديا  لممارسة خيار التمديد ، أو عدم ممارسة خيار عند تحديد مدة عقد اإليجار ، تأخذ 

معقول أن يتم تمديده  اإلنهاء. يتم تضمين خيارات التمديد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء( فقط في مدة عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار مؤكد ا بشكل

 .تدفقات نقدية مستقبلية محتملة بسبب عدم وجود خيار التمديد يوجد هناك ال )أو لم يتم إنهائه(.
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 (تتمة) موجودات حق اإلنتفاع 14

 )تتمة( التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة

 المجموعة كمؤجر –تصنيف عقود اإليجار 
العقارية. حددت المجموعة ، بناء  على تقييم شروط وأحكام الترتيبات ، مثل  لالستثمارات محفظتهادخلت المجموعة في عقود إيجار عقارات تجارية على 

ا رئيسي ا من العمر االقتصادي للعقار التجاري والقيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات اإليجار التي   بشكل جوهرىال تصل مدة اإليجار التي ال تشكل جزء 

 .ت التجارية ، بحيث تحتفظ بشكل كبير بجميع المخاطر والمكافآت المتعلقة بملكية هذا العقار وتحسب العقود كعقود إيجار تشغيليةلقيمة العادلة للممتلكال

 
 إطفاء موجودات حق اإلنتفاع

 

التي تتوقع المجموعة  حق اإلنتفاعموجودات الموجودات أو تكلفة  إذا كان عقد اإليجار ينقل ملكية. عقد اإليجار مدة حسب موجودات حق اإلنتفاعيتم إطفاء 

 عقد اإليجار. في تاريخ بدء اإلطفاءيبدأ ها. عمر المتعلقة على مدى موجودات حق اإلنتفاعاإلستحواذ عليها. يتم إطفاء 
 

كما هو موضح في . ويتم احتساب أي إنخفاض موجودات حق اإلنتفاع  انخفاض في قيمةلتحديد  (36معيار المحاسبة الدولي رقم )تقوم المجموعة بتطبيق 

 .سياسة الممتلكات والمنشآت والمعدات
 

 خصم مدفوعات اإليجار

 "(.IBR)"مجموعة خصم مدفوعات اإليجار بإستخدام معدل االقتراض التدريجي لل

 

 استثمارات في شركات زميلة 15
 

 لدى المجموعة االستثمارات التالية في الشركات الزميلة:

 الملكية %نسبة    

 2019 2020 بلد التأسيس طبيعة التشغيل 

     

 %24.4 %24.4 الكويت االستثمار شركة االمتياز لالستثمار )ش.م.ك(

 %22.08 %22.08 قطر التأجير شركة إمداد لمعدات التأجير

 %20 %20 قطر تأمين شركة الضمان اإلسالمي للتأمين

 %37.47 %37.47 قطر التصنيع شركة سميت لالستثمار ذ.م.م.

 %40 %40 قطر خدمات استشارية شركة تنوين ذ.م.م

 %20 %20 قطر خدمات استشارية شركة بيت المشورة لالستشارات المالية

 %26 %26 المملكة المتحدة التطوير العقاري (1بانسيلتكا القابضة المحدودة )
 

 المجموعة في الشركات الزميلة:يوضح الجدول التالي المعلومات المالية الموجزة عن استثمار 
 

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    إجمالي حصة المجموعة في بيان المركز المالي للشركات الزميلة:

 .173.7191  1.702.877 إجمالي الموجودات

 )801.091(  (982.219) إجمالي المطلوبات

 )232.498(  (232.498) أرباح معامالت بيع إلى/ من شركة زميلة

 )927.45(  (32.667) خسائر انخفاض القيمة

 529.947  455.493 الزميلة اتحصة المجموعة في صافي موجودات الشرك

    

 529.947  455.493 القيمة الدفترية لالستثمارات

    

    حصة المجموعة من إيرادات ونتائج الشركات الزميلة

 534.119  333.253 اإليرادات

    

 63.949  (70.887) النتائج
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 استثمارات في شركات زميلة )تتمة( 15
 

 مطابقة المعلومات المالية الموجزة المعروضة مع القيمة الدفترية لحصة المجموعة في الشركات الزميلة كالتالي:
 

 2020ديسمبر  31 في

 

 

 اسم الشركة المستثمر بها

إجمالي 

 الموجودات

 

إجمالي 

 المطلوبات

 

حقوق الملكية 

المنسوبة إلى 

 مالكي الشركة

 

حصص غير 

 مسيطرة

 

نسبة 

 الملكية 

القيمة الدفترية 

 ستثماراتإلل

 

 

 ألف لاير 

 قطري

 ألف لاير 

 قطري

ألف لاير  ألف لاير قطري

 )%( قطري

 ألف لاير 

 قطري
       

 573.475 %24.4 405.157 2.350.309 2.059.517 4.409.826 شركة االمتياز لالستثمار )ش.م.ك(

 80.550 %20 - 402.749 223.718 626.467 شركة الضمان اإلسالمي للتأمين

 13.676 %47.37 - 28.872 774.409 803.281 شركة سميت لالستثمار ذ.م.م.

 52.464 %40 5.280 131.160 169.473 300.633 شركة تنوين ذ.م.م

 493 %20 - 2.571 1.529 4.100 الماليةشركة بيت المشورة لالستشارات 

 720.658      اإلجمالي

 (232.498)      ناقصا: أرباح معامالت بيع إلى/ من شركة زميلة

 (32.667)      ناقصا: خسائر االنخفاض في القيمة

 455.493      صافي موجودات الشركات الزميلة منحصة المجموعة 
 

 

 2019ديسمبر  31 في 

 

 

 الشركة المستثمر بهااسم 

إجمالي 

 الموجودات

 

إجمالي 

 المطلوبات

 

حقوق الملكية 

المنسوبة إلى 

 مالكي الشركة

 

حصص غير 

 مسيطرة

 

 نسبة 

 الملكية 

القيمة الدفترية 

 لالستثمارات

 

 

 ألف لاير 

 قطري

 ألف لاير 

 قطري

ألف لاير 

 قطري

ألف لاير 

 )%( قطري

 ألف لاير 

 قطري
       

 635.596 %24.40 450.781 2.604.901 1.953.923 4.558.824 االمتياز لالستثمار )ش.م.ك(شركة 

 7.630 %22.08 - 34.556 35.385 69.941 شركة إمداد لمعدات التأجير

 75.419 %20 - 377.095 181.258 558.353 شركة الضمان اإلسالمي للتأمين

 32.617 %47.37 - 68.856 775.211 844.067 شركة سميت لالستثمار ذ.م.م.

 64.273 %40 5.322 160.683 42.923 203.606 شركة تنوين ذ.م.م

 467 %20 - 2.338 3.605 5.943 شركة بيت المشورة لالستشارات المالية

 816.002      اإلجمالي

 (232.498)      ناقصا: أرباح معامالت بيع إلى/ من شركة زميلة

 (53.557)      القيمةناقصا: خسائر االنخفاض في 

 529.947      صافي موجودات الشركات الزميلة منحصة المجموعة 

 

شركة إمداد لمعدات التأجير والذي يبلغ والذي أجرته اإلدارة، فإن كامل قيمة استثمار بانسيلتكا القابضة المحدودة  إختبار إنخفاض القيمةاعتمادا  على ( 1)

 قد تعرض لالنخفاض في القيمة خالل السنوات السابقة.على الترتيب ،  ألف لاير قطري 7.630و ألف لاير قطري 200.935

  



|37 

 العقارية ش.م.ع.ق.شركة بروة 

 البيانات المالية الموحدة

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 

 
 

 

 استثمارات في شركات زميلة )تتمة(  15
 

 نتائج الشركات الزميلة كالتالي:الشركات الزميلة وحصة الشركة من  يراداتبإ الخاصةالمعلومات المالية 
 

 2020ديسمبر  31 في

 اإليرادات المستثمر بهااسم الشركة 

الربح/)الخسارة( 

 للسنة

توزيعات أرباح 

مستلمة من شركات 

 النتائج منالحصة  زميلة خالل السنة

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

     

 (48.471) - (198.653) 138.430 شركة االمتياز لالستثمار )ش.م.ك(

 248.8 (4.000) 240.41 502.80 للتأمين شركة الضمان اإلسالمي

 (18.941) - (39.987) 587.973 شركة سميت لالستثمار ذ.م.م.

 (11.748) - (29.375) 9.524 شركة تنوين ذ.م.م

 25 - 124 5.218 شركة بيت المشورة لالستشارات المالية

 (887.70)    حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة
  
 2019ديسمبر  31 في

 الربح/)الخسارة( للسنة اإليرادات اسم الشركة المستثمر بها

توزيعات أرباح 

مستلمة من شركات 

 النتائج منالحصة  زميلة خالل السنة

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

     

 58.047 - 237.898 780.467 شركة االمتياز لالستثمار )ش.م.ك(

 8.360 - 41.799 74.641 الضمان اإلسالمي للتأمينشركة 

 11.005 - 19.299 609.338 شركة سميت لالستثمار ذ.م.م.

 (13.503) - (33.757) 97.689 شركة تنوين ذ.م.م

 40 - 199 6.216 شركة بيت المشورة لالستشارات المالية

 63.949    حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة
 

 المعلومات المالية الملخصة أعاله مع القيمة الدفترية للحصة في الشركات الزميلة المعترف بها في البيانات المالية الموحدة كما يلي:إن تسوية 

 

 2020ديسمبر  31في 

 اسم الشركة المستثمر بها

صافي 

 موجودات

 الشركة الزميلة

نسبة حصة 

ملكية المجموعة 

في الشركة 

 الشهرة الزميلة

 تسويات 

 أخرى

القيمة الدفترية 

لحصة المجموعة 

 في الشركة الزميلة

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

      

 340.977 (232.498) - 573.475 2.350.309 شركة االمتياز لالستثمار )ش.م.ك(

 550.80 - - 550.80 749.402 شركة الضمان اإلسالمي للتأمين

 13.000 (676) - 13.676 28.872 شركة سميت لالستثمار ذ.م.م.

 20.473 (31.991) - 52.464 131.160 شركة تنوين ذ.م.م

 493 - - 493 5712. شركة بيت المشورة لالستشارات المالية

     455.493 
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 استثمارات في شركات زميلة )تتمة(  15

 

 2019ديسمبر  31في 

 المستثمر بهااسم الشركة 

صافي 

 موجودات

 الشركة الزميلة

نسبة حصة 

ملكية المجموعة 

في الشركة 

 الشهرة الزميلة

 تسويات 

 أخرى

القيمة الدفترية 

لحصة المجموعة 

 في الشركة الزميلة

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

      

 403.098 (232.498) - 635.596 2.604.901 )ش.م.ك(شركة االمتياز لالستثمار 

 - )7.630( - 7.630 34.556 شركة إمداد لمعدات التأجير

 75.419 - - 75.419 377.095 شركة الضمان اإلسالمي للتأمين

 26.956 (5.660) - 32.616 68.856 شركة سميت لالستثمار ذ.م.م.

 24.006 (40.267) - 64.273 160.683 شركة تنوين ذ.م.م

 468 - - 468 2.338 شركة بيت المشورة لالستشارات المالية

     529.947 

 

 السياسات المحاسبية:

التأثير عليها ولكن ال يمكن التحكم فيها، علما  بأن المساهمة في الشركات الزميلة تكون عادة ما بين  للمجموعة الشركات الزميلة هي الشركات التي يمكن

% من األسهم التي لها حق التصويت. تحتسب االستثمارات في الشركات الزميلة بطريقة حقوق الملكية. ووفقا لطريقة حقوق الملكية، يتم 50 -% 20

تكلفة، ويتم زيادة أو خفض القيمة الدفترية لالعتراف بحصة المستثمر من الربح أو الخسارة في الشركة المستثمر بها بعد االعتراف باالستثمار مبدئيا بال

 تاريخ االستحواذ. 
  

بها مسبقا في إذا انخفضت حصة الملكية في أي شركة زميلة مع االحتفاظ بتأثير جوهري عليها، يتم إعادة تصنيف حصة تناسبية للمبالغ التي تم االعتراف 

 الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة وفقا للحالة.

 

ا من تظهر حصة المجموعة من الربح أو الخسارة في الشركات الزميلة بعد االستحواذ في بيان األرباح أو الخسائر الموحد، ويتم االعتراف بحصته

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

 

مجموعة ال وعندما تتساوى أو تتعدى حصة المجموعة من خسائر الشركات الزميلة نسبة ملكيته فيها، بما في ذلك أي مديونيات أخرى غير مضمونة، فإن ال

 دها نيابة عن الشركة الزميلة.تعترف بأي خسائر أخرى، إال إذا ترتب عليها أي التزامات أو أي مدفوعات يتم سدا

 

ي الشركات يتم االعتراف بمعامالت البيع والشراء بين المجموعة وشركاتها الزميلة في البيانات المالية للمجموعة فقط إلى حد قيمة حصص المستثمر ف

لذي تم تحويله. لقد تم تعديل السياسات المحاسبية للشركات الزميلة. يتم استبعاد الخسائر غير المتحققة ما لم توفر المعاملة دليال على انخفاض قيمة األصل ا

 الزميلة عند الضرورة لضمان توافقها مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة.

 

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

لدفترية وتعترف بالقيمة ضمن قيمة االستثمار، تقوم المجموعة بحساب قيمة االنخفاض باعتباره الفرق بين قيمة الشركة الزميلة القابلة لالسترداد وقيمتها ا

 بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

 

 وخسائر التخفيف الناشئة من االستثمارات في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.أيتم االعتراف بأرباح 

 

إلدارة فيما يتعلق في ما إذا كانت قبل امن ستثمارات كشركات تابعة وشركات زميلة ومشروعات مشتركة تحليال  وتقديرا  يتطلب التصنيف المناسب لبعض اإل

حق ستثمارات. قد يشمل ذلك النظر في عدد من العوامل ، بما في ذلك الملكية والمجموعة تمارس سيطرة أو تأثيرا  كبيرا  أو سيطرة مشتركة على هذه اإل

 .مجلس اإلدارة ، والترتيبات التعاقدية ومؤشرات السيطرة الفعلية فى تمثيلال ومستوىالتصويت ، 
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 الموجودات غير الملموسة   16

 

 الشهرة         

 )أ(        

 خدمة عامةامتياز إتفاقية 

 اإلجمالي  )ب(

 2020 2019  2020 2019  2020 2019 

 

ألف لاير 

 قطري

ألف لاير 

  قطري

 ألف لاير 

 قطري

 لايرألف 

 ألف لاير قطري  قطري 

ألف لاير 

 قطري

 1.815.276 132.411  1.605.096 -  210.180 132.411 يناير 1في 

 268 -  268 -  - - إضافات

 - -  - -  - - الربح المعترف به

 (77.769) -  - -  (77.769) - (32خسارة إنخفاض القيمة )إيضاح 

 (1.605.364) -  (1.605.364) -  - - (12)إيضاح  المحول إلى استثمارات عقارية

 132.411 132.411  - -  132.411 132.411 ديسمبر 31في 
 

 
 الشهرة  (أ

 

 31 أجرت المجموعة فحصها السنوي لالنخفاض في القيمة كما في .وحدة تكوين نقدي عقاري( ك) تخص شركة واحدة  تابعة للمجموعةالشهرة  % من95

النقد العقارية يتم مقارنتها بقيمتها القابلة لالسترداد  تكوين. ولتقييم ما إذا كانت الشهرة قد انخفضت قيمتها، فإن القيمة الدفترية لوحدات 2019و 2020ديسمبر 

  .قيد االستخدامالمحددة على أساس قيمتها 

 

 .قيد االستخداماالفتراضات الرئيسية المتبعة في حسابات القيمة 
 

وذلك باستخدام التدفقات النقدية الحرة لتوقعات حقوق الملكية من  قيد االستخدامتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لوحدات تكوين النقد على أساس حساب القيمة 

                    %7.3توسط التكلفة المرجح بنسبة الموازنات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة العليا التي تغطي فترة خمس سنوات. وتم خصم التدفقات النقدية وفقا لم

لوحدات تكوين النقد لغرض %( 2: 2019)% 2. وجميع التدفقات النقدية ألكثر من فترة خمس سنوات تحقق معدل نمو مفترض بنسبة (7.9%: 2019)

مع توقعات السوق اختبار انخفاض قيمة الشهرة، وتفترض خطة العمل االستراتيجية ظروفا اقتصادية معينة وأداء ماليا معينا وهو ما يعد مناسبا ألنها تتفق 

مليون لاير  2019:77) 2020ديسمبر  31 كما في المناسب مخصص النخفاض القيمة مقابل الشهرةتم االعتراف بلم يالحالية للمستقبل. ونتيجة لهذا التحليل، 

 .(قطري
 

 

 الحساسية تجاه التغييرات في االفتراضات
 

ة لالسترداد لوحدات تدرس اإلدارة اتباع طرق بديلة بما في ذلك التقييمات المماثلة باستخدام مضاعفات السوق. ووفقا لهذه السيناريوهات، فإن القيمة القابل

. تم تحديث المعايير النموذجية لوحدات تكوين النقد بحيث تعكس 2020ديسمبر  31كما في   سوف تواصل تجاوز القيمة الدفترية الخاصة بهاتكوين النقد 

 إمكانية تنوع العائد المتوقع من قبل اإلدارة العليا في فترة خمس سنوات.

االفتراضات الرئيسية يتوافق مع أقواس القيم المستخدمة في اختبارات الحساسية الموضحة في نهاية العام ، كان تقييم المجموعة للتغيير المعقول المحتمل في 

 أدناه:

 نقطة أساس زيادة في سعر الخصم 0.5 -

 نقطة أساس في معدل النمو إلى ما ال نهاية 0.5انخفاض  -

 2024إلى  2020نقطة أساس خالل الفترة النقدية من  0.5انخفاض الهامش بمقدار  -

 ٪10انخفاض في افتراضات رأس المال العامل بنسبة  -
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 )تتمة(  الموجودات غير الملموسة   16

 

  خدمة عامةامتياز  إتفاقيةب(  

 

، أبرمت المجموعة اتفاقية مع وزارة البلدية والبيئة لتطوير مجمع سكني للعمال على أرض مستأجرة من وزارة البلدية والبيئة بمساحة 2017ديسمبر  14في  

 .ا  عام 27اإليجار البالغة مجمع السكني للعمال خالل فترة المترا مربعا. وبناء  على االتفاقية، تلتزم المجموعة ببناء وتشغيل  1,179,114إجمالية تبلغ 
 

غيلها وفق ا تتطلب شروط ترتيب الخدمة من المجموعة بناء مجمع سكني للعمال وموقف سيارات للحافالت والبنية التحتية ذات الصلة وصيانة العقارات وتش 

زامات أداء أخرى. يحق لوزارة البلدية والبيئة فسخ االتفاقية لمعيار محدد مع الحق في تحصيل إيرادات اإليجار بالحد األقصى لسعر اإليجار. لم يتم تحديد أي الت

 المجمع السكني للعمال مرة أخرى إلى وزارة البلدية والبيئة في نهاية عقد اإليجار. باإلضافة إلي. سيتم تحويل األرض للمنفعة العامة من جانب واحد
 

ر و بناء على تغير المعطيات ، أصبحت اإلتفاقية غير خاضعة لشروط إتفاقية إمتياز الخدمة العامة بموجب معيار لجنة تفسير معايير التقاري 2019عام خالل 

 40دولي رقم الموجودات الغير ملموسة الى اإلستثمارات العقارية الخاضعة لمعيار المحاسبة التلك . وبناء على ذلك قامت اإلدارة بتحويل  12الدولية رقم 

  (.12)إيضاح 

 

 السياسات المحاسبية:

والقيمة العادلة  تنشأ الشهرة عند االستحواذ على الشركات التابعة وتمثل فائض المبلغ المالي المحول ومبلغ أي حصة غير مسيطرة في الجهة المستحوذ عليها

القيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد والتي تم االستحواذ عليها. وإذا في تاريخ االستحواذ ألي حصة ملكية سابقة في الجهة المستحوذ عليها عن 

دلة لصافي موجودات كان إجمالي المقابل المحول والحصة غير المسيطرة المعترف بها والحصة المقاسة بالقيمة العادلة المحتفظ بها سابقا أقل من القيمة العا

 لة صفقة شراء، يتم االعتراف بهذا الفرق مباشرة في الربح أو الخسارة.الشركة التابعة المستحوذ عليها في حا
 

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

ماجات األعمال. ويتم تنفيذ اختبار االنخفاض في قيمة الشهرة سنويا. ويتم االعتراف مباشرة بانخفاض النقد، التي من المتوقع أن تستفيد من التعاون الناتج من اند

 القيمة كمصروف وال يتم عكسه الحقا.
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 ضريبة الدخل والزكاة .17

 

 موضحة كالتالي:ضريبة الدخل والزكاة 

 2020  2019 

 قطري ألف لاير  قطري ألف لاير 

    

 )9.379(  (.90121) (أ) ضريبة دخل الشركات

 )4.001(  (3.542) )ب( الزكاة

 )1.382(  (1.699) الضرائب األخرى

 
(142.27)  )14.762( 

 

 

 :أ إيضاح 

 المنتهيتين فيتمثل ضريبة الدخل المبالغ المعترف بها من قبل الشركات التابعة. ويوضح الجدول التالي العناصر الرئيسية لمصروف ضريبة الدخل للسنتين 

 :2019و  2020ديسمبر  31

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    ضريبة الدخل الحالية

 ).3799(  (475.9) تكلفة ضريبة الدخل الحالية

    

    ضريبة الدخل المؤجلة

 -  (714.12)  المرتبطة بإنشاء وعكس الفروق المؤقتة

 )9.379(  (.90121) أو الخسائر الموحدمصروف ضريبة الدخل المسجل في بيان األرباح 

 

شركات بروة التابعة المحلية لضرائب الدخل في دولة قطر إلى حد مساهمة غير  ربحصافي ضع خي 2019في عام  وفقا لقانون الضرائب الصادر حديثا

ة للسنة، مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في أسهم الشركة األم المدرجة. إن الشركات المدرجة غير خاضعة للضريبة. لغرض تحديد النتائج الضريبي

تشتمل التعديالت ألغراض ضريبية على البنود المرتبطة بكل من الدخل والمصروف. وتستند فقد تم تعديل الربح المحاسبي للشركات ألغراض ضريبية. 

وعة للعديد من التعديالت على الفهم الحالي للقوانين والتشريعات والممارسات القائمة بكل موقع من مواقع الشركات التابعة. ونظرا لخضوع عمليات المجم

مليا أن يتم توفير تسوية تفصيلية بين األرباح المحاسبية واألرباح الضريبية جنبا إلى جنب مع تفاصيل معدالت التشريعات والتنظيمات الضريبية، فليس ع

 الضريبة الفعلية.

 

المؤجلة ويتم بشكل عام االعتراف بمطلوبات الضريبة المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة ويتم االعتراف بشكل عام بموجودات الضريبة 

ق المؤقتة الخاضعة نسبة للفروق المؤقتة القابلة للخصم إلى القدر الذي يتاح فيه األرباح الضريبية المستقبلية والتي يتم في مقابلها االستفادة من الفروبال

 للضريبة.

 

 وهو ما يتضح في بيان المركز المالي الموحد كالتالي:

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    

 2.297  9.787 موجودات الضريبة المؤجلة

 (1.752)  (20.963) مطلوبات الضريبة المؤجلة

 (11.176)   545  
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 )تتمة( ضريبة الدخل والزكاة .17

 

 :بإيضاح 

 
 .مجموعة في المملكة العربية السعوديةلل ي الشركات التابعةحدإ عليتم احتساب مصروفات الزكاة 

 

 خالل السنة الحالية والسابقة. عليها والحركة، الضريبية الرئيسية التي اعترفت بها المجموعة  المطلوباتو الموجوداتفيما يلي 
 

   

تقييم القيمة العادلة 

  للعقارات اإلستثمارية

    

  556  2019يناير  1في 

  -    محمل إلى الربح أو الخسارة

  (11)  فروقات صرف العمالت األجنبية

  545  2020يناير  1في 

  (12,147)    محمل إلى الربح أو الخسارة

   426   صرف العمالت األجنبية تعديل

    

  (11,176)    2020ديسمبر  31في         

 

 السياسات المحاسبية:

 ضريبة الدخل الحالية والمؤجلة

بالضريبة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد، ماعدا القدر الذي يرتبط يشتمل مصروف الضريبة للفترة على الضريبة الحالية والمؤجلة. ويتم االعتراف 

األخرى أو مباشرة في حقوق الملكية. وفي هذه الحالة، يتم االعتراف بالضريبة أيضا في بنود  الموحد بالبنود التي تم االعتراف بها في بنود الدخل الشامل

 األخرى أو مباشرة في حقوق الملكية على التوالي. الموحد الدخل الشامل
 

ي الدول حيث تعمل يتم احتساب ضريبة الدخل الحالية على أساس قوانين الضريبة النافذة أو المعمول بها بشكل أساسي في تاريخ بيان المركز المالي الموحد ف

دارة بشكل دوري بتقييم األوضاع المتعلقة باإلقرارات الضريبية فيما يتعلق بالحاالت الشركة أو الشركات التابعة والتي تنتج الدخل الخاضع للضريبة. تقوم اإل

دها للسلطات التي تخضع فيها التنظيمات الضريبية المعمول بها للتفسير. وتقرر اإلدارة المخصصات، كلما اقتضى األمر، على أساس المبالغ المتوقع سدا

 الضريبية.
 

المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات، فيما يتعلق بالفروق المؤقتة الناشئة بين األوعية الضريبية للموجودات والمطلوبات وبين يتم االعتراف بضريبة الدخل 

ي . ومع ذلك، ال يتم االعتراف بمطلوبات الضريبة المؤجلة إذا كانت ناشئة عن االعتراف األولللكيان المعنى قيمها الدفترية في البيانات المالية الموحدة

اج األعمال والتي بالشهرة، كما ال يتم االعتراف بضريبة الدخل المؤجلة إذا كانت ناشئة عن االعتراف األولي بأصل أو التزام في معاملة غير معامالت اندم

 ال تؤثر خالل وقت المعاملة، على األرباح أو الخسائر لألغراض المحاسبية أو األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة.
 

يتوقع تطبيقها عند دد ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام المعدالت الضريبية والقوانين التي تم إنفاذها أو النافذة بشكل أساسي بتاريخ بيان المركز المالي ووتُح

 تحقق أصل ضريبة الدخل المؤجلة أو عند تسوية التزام ضريبة الدخل المؤجلة.
 

جلة إال إذا كان من المحتمل أن يتوفر في المستقبل ربح خاضع للضريبة بحيث يمكن على أساسه االستفادة وال يتم االعتراف بموجودات ضريبة الدخل المؤ

 من الفروق المؤقتة.
 

 بة الدخل المؤجلةتُحتسب ضريبة الدخل المؤجلة على الفروق المؤقتة الناشئة عن االستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة، باستثناء التزام ضري

 الذي تتحكم فيه المجموعة من حيث توقيت عكس الفرق المؤقت ويكون من المحتمل أال يتم عكس الفرق المؤقت في المستقبل المنظور.
 

ضريبة تتم مقاصة موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة عند وجود حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة موجودات الضريبة الحالية مقابل مطلوبات ال

بة ة، وعندما تتعلق موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة بضرائب الدخل التي تفرضها نفس سلطات الضرائب على نفس المنشأة الخاضعة للضريالحالي

 أو غيرها من المنشآت الخاضعة للضريبة، وتكون هناك نية لتسوية األرصدة على أساس الصافي.
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 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 18

 

 الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى بين األجزاء غير المتداولة واألجزاء المتداولة كالتالي: تصنيفتم يو 

 

 اإلجمالي   متداولة   غير متداولة 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

2020      

 618.952  618.952  - مقاولون وموردون

 62.929  62.929  - مبالغ مقدمة للعمالء وإيرادات غير مكتسبة

 125.178  48.846  76.332 ذمم دائنة محتجزة

 30.355  30.355  - (38مساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي )إيضاح 

 290.307  290.307  - مصروفات مستحقة

 36.082  36.082  - تكاليف التمويل المستحقة

 .446670  .425356  021.314 ذمم دائنة أخرى

 353.390  896.4431.  249.834.1 

 

 

 اإلجمالي   متداولة   غير متداولة 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

2019      

 403.482  403.482   - مقاولون وموردون

 68.753  68.753  - مبالغ مقدمة للعمالء وإيرادات غير مكتسبة

 115.571  16.598  98.973 ذمم دائنة محتجزة

 37.569  37.569  - (38مساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي )إيضاح 

 256.642  256.642  - مصروفات مستحقة

 48.203  48.203  - تكاليف التمويل المستحقة

 741.390  359.771  381.619 ذمم دائنة أخرى

 480.592  1.191.018  1.671.610 

 

 السياسات المحاسبية:

لنظر عن المطلوبات المستحقة الدفع مستقبال  والمتعلقة بالخدمات المؤداة أو عندما تتحول المخاطر والمنافع المتعلقة بالبضائع للمجموعة بغض ايتم تسجيل 

 استالم أو عدم استالم الفواتير من الموردين.
 

 أة باستخدام معدل الربح الفعلي.ويتم االعتراف بالذمم الدائنة مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس الحقا  بالتكلفة المطف
 

 مساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي
% من صافي 2.5، يتعين على المجموعة المساهمة بنسبة 2010واإليضاحات ذات الصلة الصادرة في يناير  2008لسنة  13وفقا للقانون القطري رقم 

االعتراف بالمبلغ المستحق  2008( لسنة 13ويقتضي التوضيح المرتبط بالقانون رقم )األرباح السنوية الموحدة للصندوق االجتماعي والرياضي للدولة. 

 الدفع باعتباره من توزيعات األرباح الصافية. وبالتالي، يتم االعتراف بذلك في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد.
 

  



|44 

 العقارية ش.م.ع.ق.شركة بروة 

 البيانات المالية الموحدة

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 

 
 

 
 المخصصات   19

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    

 27.114  31.800 مخصص للدعاوى القضائية

 33.900  11.000 مخصص المطالبات

 61.014  42.800 ديسمبر 31في 

 

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    

 51.014  61.014 يناير 1في 

 10.000  44.668 خالل السنةضافته إتم مخصص 

 -  (46.743) خالل السنة مخصص تم عكسه

 -  (16.139) المستخدم خالل السنة

 61.014  42.800 ديسمبر 31في 

 

 السياسات المحاسبية:

ما يكون يتم االعتراف بالمخصصات عند وجود التزام قانوني أو استداللي على المجموعة ناشئ من أحداث سابقة والذي يمكن تقديره بشكل موثوق، وعند

خارجة لتسوية االلتزام. تحدد المخصصات بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل خصم  من المحتمل أن يتطلب األمر منافع اقتصادية

التي تنشأ بسبب الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة بااللتزام. ويتم االعتراف بالزيادة في المخصص 

اليف التمويل. وال يتم االعتراف بالمخصصات الخاصة بخسائر التشغيل المستقبلية. وفي حالة وجود عدد من االلتزامات المماثلة، يتم مرور الوقت كصافي تك

 خروج مواردتحديد احتمال الحاجة إلى تدفقات نقدية خارجة في التسوية بمراعاة فئة االلتزامات ككل. يتم احتساب المخصص حتى مع وجود احتمال ضعيف ب

 تتعلق بأي بند ُمدرج في نفس فئة االلتزامات.

 

لية للقيمة الزمنية يتم قياس المخصصات بالقيمة الحالية للنفقات المتوقع دفعها لتسوية االلتزام باستخدام معدل قبل خصم الضريبة يعكس تقييمات السوق الحا

 التي تنشأ بسبب مرور الوقت كتكاليف تمويل.للمال والمخاطر المصاحبة لاللتزام. ويتم االعتراف بالزيادة في المخصص 

     

 مكافآت نهاية الخدمة    20 

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    

 109.814  101.494 يناير 1في 

 33.674  31.334 مخصص خالل السنة

 )41.999(  (18.436) مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة

 5  61 صرف العمالت األجنبية تعديل

 101.494  114.453 ديسمبر 31في 

 

 مكافآت نهاية الخدمة         
 .لوائح المنافع المحددة واالشتراكات المحددة للتقاعدالمجموعة  تدير 

 

 الئحة االشتراكات المحددة 
 

على الموظفين في بعض المواقع خارج دولة قطر، تقوم المجموعة بسداد وفيما يتعلق بموظفيها المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، عالوة 

المجموعة أي  االشتراكات إلى هيئة صندوق المعاشات العامة والهيئات المماثلة للدول األخرى، ويتم حسابها كنسبة مئوية من رواتب الموظفين. وليس لدى

تراكات ضمن مصروف منافع الموظفين عند استحقاقها. يتم االعتراف باالشتراكات المدفوعة التزامات أخرى بالسداد بعد سداد االشتراكات. ويعترف باالش

 مسبقا كأصل إلى القدر الذي يتاح فيه االسترداد النقدي أو خفض المدفوعات المستقبلية.
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 مطلوبات إيجارات 21

  2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

 362.152  330.080  األولي(يناير )التطبيق  1كما في 

 49.691  68.106  إضافات 

 (49.026)  5.551  تعديالت

 14.633  14.415  (34)إيضاح  تكاليف التمويل المؤجلة ما يخص الفترة من

 (28.837)  (31.241)  مبالغ مدفوعة

 (10.746)  (10.743)  مبالغ مدفوعة مقدما  

 (4.540)  (22.877)  تحويل إلى إيجار مستحق

 )3.549(  -  رىأخ

 302  1.262  تعديل صرف العمالت األجنبية

 330.080  553.354  ديسمبر 31كما في الرصيد 

     كما يلي: يجاراتاإلمطلوبات تحليل 

 62.518  242.53  متداولة

 267.562  311.301  غير متداولة

 330.080  553.354  ديسمبر 31كما في الرصيد 
 

  2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

     االستحقاقتحليل 

 74.912  66.806  السنة األولى

 66.821  35.634  السنة الثانية

 35.753  36.406  الثالثة السنة

 28.469  553.31  الرابعة  السنة

 25.697  254.17  الخامسة السنة

 264.198  694.472  سنوات 5أكثر من 

  347.660  495.850 

 (165.770)  (794.305)  تكاليف التمويل المؤجلة

  553.354  330.080 
 
 الخزينة بالمجموعة.إدارة من خالل وظيفة  اتيجارإلامطلوبات يجارات. تتم مراقبة إلامطلوبات بفيما يتعلق  جوهرية تواجه المجموعة مخاطر سيولة ال
 

وقد انعكس تأثير التعديل في البيانات المالية .، تم تعديل عقد إيجار أرضي قائم لقطعة أرض تقع في منطقة الخور 2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

 .2020ديسمبر  31 كما فيالموحدة 
 

. بموجب اإلتفاق ، ستقوم المجموعة ا  عام 50الوكرة بدولة قطر لمدة خالل العام ، اتفقت المجموعة مع وزارة البلدية والبيئة على تأجير قطعتي أرض في منطقة 

من المتوقع أن يتم توقيع عقود ببناء مساكن للعمال والعائالت وتشغيلها طوال مدة عقد اإليجار. تم االتفاق مع وزارة البلدية والبيئة على البنود الرئيسية للعقد ، و

المعاملة ، قامت المجموعة بإثبات إستثمارات عقارية قيد التطوير و إدراج أرباح القيمة العادلة المرتبطة بها في بيان الربح أو . فيما يتعلق بهذه ا  اإليجار قريب

 الخسارة الموحد
 

 التزامات وفقا لعقود التمويل اإلسالمي 22

  2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

     

 7.925.280  9.406.049  يناير 1في 

 2.000.000  1.962.170  تسهيالت إضافية متحصل عليها

 -  55.160  تكاليف تمويل متكبدة

 (517.724)  (1.346.330)  مبالغ مدفوعة

 (1.551)  5.937  رسوم تمويل مؤجلة

 44  (131)  صرف عمالت أجنبية تعديل

  10.082.855  9.406.049 
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 )تتمة( التمويل اإلسالميالتزامات وفقا لعقود  22

 

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    

 .609.4349  .478.10510 تسهيالت غير مضمونة

 )28.560(  )22.623( رسوم تمويل مؤجلة

 10.082.855  0499.406. 

    الرصيد أعاله يمكن تصنيفه على النحو التالي:

    

 8.332.020  7.929.405 الجزء غير المتداول

 1.074.029  2.153.450 الجزء المتداول

 10.082.855  9.406.049 

 

 ، ليس لدى المجموعة أي قروض بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 2020ديسمبر  31كما في 

 

 :  فيما يلي ملخص لبنود القروض في نهاية العام

 

2019  2020   
 

  

ألف ريال 
  قطرى

 
ألف ريال 

  قطرى
 معدل تكلفة التمويل

تكلفة 
 التمويل

 العملة القيمة بالعملة األصلية تاري    خ اإلستحقاق

ة ليبور + هامش 6.466.875  6.978.609 2026 متغير مليون دوالر  2021 -  1.776 
دوالر 
 أمريك  

2.456.000  3.638.603 

معدل إقراض السوق 
 القطري 

هامش  +/-  
ة  متغير

 
 مليون ريال قطري 3.638 2028 -2026

ريال 
 قطري

9.434.609  10.105.478      

 

، تفاوضت المجموعة بنجاح على تغييرات غير مهمة في جدول السداد  COVID 19خالل العام ، ونتيجة لجهود السوق المختلفة للتخفيف من تأثير جائحة 

 .9لية رقم لبعض القروض. خلصت المجموعة إلى أن أيا  من هذه التغييرات ال تمثل تعديال  جوهريا  على القروض بموجب المعيار الدولي للتقارير الما
 

 .2019و  2020لم تخالف المجموعة أي من إتفاقيات القروض خالل عامي 
 

ا بالمعدالت تم الحصول على التسهيالت أعاله لغرض تمويل متطلبات المشاريع الطويلة األجل ورأس المال العامل للمجموعة. وتحمل هذه التسهيالت أرباح

 التجارية السائدة في السوق والقابلة للمقارنة لتسهيالت بنفس الشروط واألحكام الخاصة بتسهيالت المجموعة.

 

 حاسبية:السياسات الم

ا مباشرة. وبعد االعتراف يتم االعتراف بااللتزامات بموجب عقود التمويل اإلسالمي مبدئيا بالقيمة العادلة للمقابل المستلم ناقصا تكاليف المعاملة المرتبطة به

 األولي، يتم قياس تلك االلتزامات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.

 

ليف باألرباح أو الخسائر في بيان األرباح أو الخسائر الموحد عند إلغاء االعتراف بالمطلوبات ومن خالل طريقة اإلطفاء. يتم االعتراف بتكايتم االعتراف 

 التمويل والتكاليف األخرى ذات العالقة كمصروفات عند تكبدها.

 

باعتبارها ضمن تكاليف المعاملة الخاصة بالتمويل إلى القدر الذي يكون فيه من المحتمل يتم االعتراف بالرسوم المسددة إلنشاء تسهيالت القروض اإلسالمية 

احتمال سحب سحب بعض أو جميع هذه التسهيالت. وفي هذه الحالة، يتم تأجيل الرسوم لحين إجراء السحب. وإلى القدر الذي ال يتبين فيه وجود دليل على 

سملتها باعتبارها ضمن الدفعات المسبقة الدفع الخاصة بخدمات السيولة ويتم إطفاؤها على مدار فترة التسهيالت بعض أو جميع التسهيالت، فإن الرسوم تتم ر

 المرتبطة بها.
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 )تتمة( التزامات وفقا لعقود التمويل اإلسالمي 22
 

المحاسبة عن هذا التبادل على أنه إطفاء لإللتزام المالي األصلي وإثبات عندما تتبادل المجموعة مع المقرض الحالي أداة دين بأخرى بشروط مختلفة بشكل جوهري ، يتم 

لمالي األصلي واالعتراف بالتزام التزام مالي جديد. وبالمثل ، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن التعديالت الجوهرية في شروط االلتزام الحالي أو جزء منه كسداد لاللتزام ا

اختالف ا جوهري ا إذا كانت القيمة الحالية المخصومة للتدفقات النقدية بموجب الشروط الجديدة ، بما في ذلك أي رسوم مدفوعة  جديد. من المفترض أن تختلف الشروط

ت النقدية في المائة على األقل عن القيمة الحالية المخصومة لقيمة التدفقا 10صافية من أي رسوم مستلمة ومخصومة باستخدام المعدل الفعلي األصلي ، تختلف بنسبة 

( القيمة الحالية للتدفقات النقدية بعد التعديل 2( القيمة الدفترية لاللتزام قبل التعديل ؛ و )1المتبقية للمطلوبات المالية األصلية. إذا لم يكن التعديل جوهري ا ، فإن الفرق بين: )

 رباح والخسائر األخرى.يتم االعتراف بها في بيان الربح أو الخسارة كأرباح أو خسارة التعديل ضمن األ

 إلغاء االعتراف

التزام آخر من مقرض آخر أو يلغى االعتراف بااللتزام المالي عندما يتم الوفاء بااللتزام التعاقدي أو إلغاؤه أو انقضاؤه. عند استبدال االلتزام المالي الحالي ب

م الحالي بشكل أساسي، يعامل هذا التبادل أو التعديل باعتباره إلغاء  لالعتراف من نفس المقرض ولكن بشروط مختلفة بشكل أساسي أو يتم تعديل شروط االلتزا

 وحد.بااللتزام األصلي ويتم االعتراف بالتزام جديد. يتم االعتراف بالفرق في القيم الدفترية ذات العالقة في بيان األرباح أو الخسائر الم
 

 رأس المال 23

 2020  2019 

 

عدد األسهم 

  )باآلالف(

 األسهمعدد 

 )باآلالف( 
    األسهم المصرح بها:

 3.891.246  3.891.246 قطري للسهم لاير 1أسهم عادية بواقع 

    

 

عدد األسهم 

  )باآلالف(

عدد األسهم 

 )باآلالف(
    األسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل

 3.891.246  3.891.246 2019يناير  1في 

 3.891.246  3.891.246 )أ(  2019ديسمبر  31في 

 3.891.246  3.891.246 2020ديسمبر  31في 

 

 تقسيم األسهم (أ)

 .2019يوليو  1من ا  للحصول على مزيد من التفاصيل حول تنفيذ تقسيم األسهم اعتبار أ  – 35يرجى الرجوع إلى المالحظة 

 

والذي تحتفظ به شركة الديار القطرية لالستثمار العقاري ش.م.ق ويحمل حقوقا مميزة على  ممتازجميع األسهم لها حقوق متساوية باستثناء سهم واحد 

 السياسات المالية والتشغيلية للشركة.

 

 :السياسات المحاسبية

 األسهم العادية

إصدار أسهم عادية كخصم من حقوق الملكية يتم تصنيف األسهم العادية باعتبارها حقوق ملكية. ويتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية التي تعزى مباشرة إلى 

 صافيا من أي آثار ضريبية.

 

 (الخزينةإعادة شراء رأس المال واستبعاده وإعادة إصداره )أسهم  

مباشرة، صافيا (، فإن قيمة المقابل المدفوع، والتي تشمل التكاليف المرتبطة به الخزينةعندما يتم إعادة شراء رأس المال المعترف به كحقوق ملكية )أسهم 

أسهم الخزانة من أي آثار ضريبية، يتم االعتراف به كخصم من حقوق الملكية إلى حين إلغاء األسهم أو إعادة إصدارها. وعندما يتم بيع أو إعادة إصدار 

 لة بشكل منفصل في حقوق الملكية.الحقا، فإن المبلغ المستلم يتم االعتراف به كزيادة في حقوق الملكية، ويعرض الفائض أو العجز الناتج عن المعام

 

 احتياطي قانوني 24

 

% من 10، ينبغي تحويل مبلغ يعادل نسبة وشركاتها التابعة ، والنظام األساسي للشركة األم2015لسنة  11ية القطري رقم التجاركات الشروفقا  لقانون 

% من رأس مال الشركة المدفوع. وال يتم توزيع االحتياطي القانوني 50نسبته صافي ربح السنة إلى االحتياطي القانوني كل عام حتى يبلغ هذا االحتياطي ما 

. كما تلتزم شركات المجموعة بتحويل نسبة من صافي وشركاتها التابعة إال في الظروف المحددة وفقا للقانون الموضح أعاله والنظام األساسي للشركة األم

 مع النظام األساسي والقوانين المنظمة لتلك الشركات. أرباحها السنوية إلى االحتياطي القانوني بما يتفق
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 احتياطي عام 25

 

السنوية المتبقية، بعد  وفقا للنظام األساسي للشركة األم، يتم إضافة العالوة الخاصة بإصدار رأس المال إلى االحتياطي العام. باإلضافة إلى ذلك، فإن األرباح

 (، يمكن تخصيصها وتحويلها إلى االحتياطي العام بناء على موافقة الجمعية العمومية.24إيضاح إجراء التحويل المطلوب لالحتياطي القانوني )

 

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    

 4.639.231  4.639.231 يناير 1في 

 -  - الحركة حالل العام

 4.639.231  4.639.231 ديسمبر 31في 

 

 احتياطيات أخرى  26

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    

 )179.781(  (790.149) (1) احتياطي القيمة العادلة

 )221.517(  (.451189) األجنبية العمالت تحويلاحتياطي 

 -  (950) إحتياطي آخر

 )401.298(  (191.340) ديسمبر 31في 
 

(i) :احتياطي القيمة العادلة 

 .بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخريتكون احتياطي القيمة العادلة من صافي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للموجودات المالية 

 

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    

 (174.606)  (179.781) يناير 1الرصيد في 

 (5.175)  29.991 الحركة حالل العام

 (179.781)  (149.790) ديسمبر 31في 
 

 مصروفات إيجارات تشغيلية 27

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 22.105  16.369 تكاليف الموظفين

 15.915  848 مصروفات اإليجارات

 210.896  187.924 مصروفات الصيانة والمرافق

 21.065  68.973 مصروفات إدارة العقارات

 5.706  1.006 مصروفات إدارة المرافق

 7.562  14.887 مصروفات أخرى

 290.007  283.249 

 الخدمات االستشارية وخدمات أخرىاإليجار والدخل من الدخل من  28
 

 الدخل من اإليجار 28.1

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 1,120,514  1,331,477 إجمالي الدخل من اإليجار

 59,067  2,654 )بالصافي(حوافز المستأجر 

 1.179.581     1.334.131   صافي الدخل من اإليجار
 

  ألف لاير قطري(. 74.626: 2019ألف لاير قطري ) 74.319إيرادات اإليجار تشمل الدخل من الخدمات المساعدة والخدمات األخرى ذات الصلة بمبلغ 
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 )تتمة( الخدمات االستشارية وخدمات أخرىاإليجار والدخل من الدخل من   28

 

 الدخل من الخدمات االستشارية وخدمات أخرى 28.2 

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 139.956  159.147 )أ( دخل من خدمات استشارية

 133.481  56.166 إيرادات من عمليات الفندقة

 56.459  56.076 التبريددخل من خدمات 

 26.348  31.428 )أ( دخل من خدمات إعارة

 302.817  356.244 

 

 :  علي النحو التالي تم تحليلها بشكل مفصل  األخرىخدمات الالخدمات االستشارية و   (أ)

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 5.811  13.698 اإليرادات عند فترة زمنية

    
    اإليرادات بمرور الوقت
 878411.  980.103 إيرادات من إستشارات

 20.702  19.859 إيرادات من إدارة عقارات
 24.913  53.038 إيرادات من إدارة مرافق

 133.481  56.166 إيرادات من عمليات الفندقة
 56.459  56.076 دخل من خدمات التبريد

 302.817  356.244 

 المحاسبية:السياسات 

 الخدمات اإلستشاريةإيرادات 

تم فيها تقديم الخدمات يتم اإلعتراف باإليرادات في الفترة المحاسبية التى ي والخدمات اإلستشارية لشركات أخرى تقدم المجموعة خدمات إدارة المشاريع

قياسها بالساعات بإستخدام جداول زمنية ( على أساس األسعار المتفق  لى مرحلة إتمام المعاملة المحددة وتقييمها على أساس الخدمات الفعلية )يتمبالرجوع إ

 عليها.

 

 إيرادات الخدمات

في بيان األرباح أو الخسائر الموحد بالرجوع إلى مرحلة إتمام المعاملة المحددة ويتم تقييم اإليرادات على  المقدمة يتم االعتراف باإليرادات من الخدمات

فواتير لها في نهاية السنة وتدرج  إصدارأساس الخدمات الفعلية المقدمة كنسبة من إجمالي الخدمات المراد تقديمها. تستحق اإليرادات المحققة والتي لم يتم 

 ات المستحقة.ضمن اإليراد

 

 من خدمات إعارة إيرادات 

عتراف باإليرادات فى الفترة المحاسبية التى يحضر فيها الموظفين وينضمو إلي الشركات عاملة للشركات األخرى، ويتم اإلقوى توفرالمجموعة موظفين و

 علي  أسعار متفق عليها مع المجموعة. بناءا  األخرى . ويتم قياسها من خالل الجداول الزمنية المعتمدة من قبل الشركات األخرى  
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 )تتمة( الخدمات االستشارية وخدمات أخرىاإليجار والدخل من الدخل من  28
 

 )تتمة( الدخل من الخدمات االستشارية وخدمات أخرى 28.2
     

 في وقت معين: اتعتراف باإليرادسيتم اإل تنظر اإلدارة في االعتراف باإليرادات بمرور الوقت ، إذا تم استيفاء أحد المعايير التالية ، وإال

 ؛ المجموعةأثناء أداء  المجموعة توفرهاالتي  المزايافي نفس الوقت  ويستخدمأ( يتلقى العميل 

 ؛ أو تعزيزهالتي يتحكم بها العميل أثناء إنشاء األصل أو  الموجوداتأحد  تعزيزإلى إنشاء أو  المجموعةب( يؤدي أداء 

 وللمنشأة حق واجب النفاذ في الدفع مقابل األداء المكتمل حتى تاريخه. للمنشأةإلى إنشاء أصل له استخدام بديل  جموعةالمج( ال يؤدي أداء 

 

 للموجوداتستخدام المباشر عتبار المتطلبات العامة للسيطرة )أي اإلإلفي ا المجموعةلتزامات األداء التي يتم الوفاء بها في وقت معين ، تأخذ إلبالنسبة 

 نقل السيطرة:ل هي مؤشراتبشكل كبير( والقائمة غير الشاملة التالية  المزاياوالحصول على جميع 

 الكيان لديه الحق الحالي في الدفع• 

 قانوني حقالعميل لديه • 

 الحيازة القانونية المنشأةنقل • 

 كبيرة ومزاياالعميل لديه مخاطر • 

وأخذ أعضاء مجلس اإلدارة في االعتبار المعايير التفصيلية الستحقاق اإليرادات المنصوص عليها في المعيار عند اتخاذ قراره ،  وافق العميل على األصل• 

 ( ، وعلى وجه الخصوص ، سواء تم نقل السيطرة على الخدمات من المجموعة إلى العميل.15الدولي للتقارير المالية رقم )

 

 مصروفات الخدمات االستشارية والخدمات األخرى   29

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 81.042  78.738 تكاليف الموظفين
 87.910  59.241 تكاليف عمليات الفندقة

 52.655  69.596 مصروفات الصيانة والمرافق
 50.523  43.587 (13االستهالك )إيضاح        

 10.598  15.575 مصروفات أخرى
 266.737  282.728 

 أرباح بيع عقارات   30

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 -  8.577 أرباح بيع عقارات

 3.344  - أرباح من بيع أرض

 8.577  3.344 
 

 مصروفات عمومية وإدارية 31

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 184.084  166.690 تكاليف الموظفين
 4.335  3.001 اجتماعيةمساهمات 

 15.510  14.807 مصروفات األتعاب المهنية
 10.000  9.605 المخصصات
 5.255  4.437 الخدماتمصروفات 

 3.531  369 مصروفات الدعاية والترويج
 10.610  10.610 (1مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآت أخرى )

 5.752  5.798 مصروفات إصالح وصيانة
 376  25 سفرمصروفات 

 290  288 مصروفات اإليجارات
 2.278  1.969 رسوم حكومية

 1.281  2.092 مصروفات أخرى

 219.691  243.302 
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 )تتمة( مصروفات عمومية وإدارية 31
 

 إيضاح:
 

والذي يخضع لموافقة الجمعية العمومية ألف لاير قطري  8.500أخرى المبلغ المقترح كمكافآت بقيمة مكافأت يشمل بند مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة و (1)

 أبريل 15ألف لاير قطري بحسب ما وافق عليه مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في  8.500: 2019السنوية للشركة )

2020.) 
  

 صافي خسائر انخفاض القيمة 32

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    انخفاض القيمة  خسائر

 (726)  (312)  نقد وأرصدة بنكية

 )21.494(  (114.190) ذمم مدينة 

 )47.209(  (29.684) (7 عقارات للمتاجرة )إيضاح

 )18.950(  (83.287) استثمارات في شركات زميلة

 )10.843(  (15.105) (9 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح

 )77.769(  - (16)الشهرة( )إيضاح موجودات غيرمتداولة 

 )4.852(  (761) (13)إيضاح  ممتلكات ومنشآت ومعدات

    

     عكس انخفاض القيمة

 882  847 نقد وأرصدة بنكية

 16.274   16.516  ذمم مدينة 

 51.380  -  (7 عقارات للمتاجرة )إيضاح

 15.100  96.547 استثمارات في شركات زميلة

 243  -  (9 مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاحمبالغ 

 2.821  3.755  (8)إيضاح  ذمم مدينة من التأجير التمويلي

 )95.143(  (125.674)  انخفاض القيمةخسائرصافي  
 

 

 إيرادات أخرى 33

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 1.725  17.654 ومخصصات أخرىإيرادات من عكس مخصص الدعاوى القضائية 

 6.627  3.020 إيرادات توزيعات األرباح

 27  82 ربح من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات

 20.583  106.469 أخرى
 127.225  28.962 

 السياسات المحاسبية:

 إيراد توزيعات األرباح
 الحق في استالم األرباح.يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح عندما يكون لدى المجموعة 
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 صافي تكاليف التمويل 34

  2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    

    تكاليف التمويل

 )435.737(  (347.804) تكاليف تمويل على عقود التمويل اإلسالمي

 143.079  83.444 (12ب و-7ناقصا: تكاليف التمويل المرسملة )اإليضاح 

 (264.360)  )292.658( 

 )30.675(  (26.753) تكاليف التمويل المؤجلةمن  ما يخص السنة

 )14.633(  (14.415)  (21( )إيضاح 16 لمعيار الدولي للتقارير المالية رقما) مطلوبات إيجارات تكاليف تمويل

 )9.370(  (2.873) صافى خسارة صرف العمالت األجنبية

 )347.336(  (308.401) تكاليف التمويل للسنة

    

    إيرادات تمويل

 37.790  7.870  الدخل من المرابحة والودائع اإلسالمية

 1.049  654   صافي ربح من إعادة جدولة الدين

 38.839  8.524  إيرادات التمويل للسنة

 

 )308.497(  (299.877)  صافي تكاليف التمويل للسنة
 

 السياسات المحاسبية:

 إيرادات تمويل

 يتم االعتراف بإيرادات التمويل على أساس التقسيم الزمني باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.
 

 تكاليف التمويل

باشرة باقتناء أو تشييد تكاليف التمويل هي التكاليف التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق باقتراض األموال. تقوم المجموعة برسملة تكاليف التمويل التي تتعلق م

ية إنتاج أصل مؤهل كجزء من تكلفة ذلك األصل. ويعتبر األصل المؤهل لرسملة تكلفة التمويل عبارة عن األصل الذي يستغرق بالضرورة فترة زمنأو 

 أساسية لتجهيزه للغرض المقصود منه أو لبيعه. تدرج المجموعة تكاليف التمويل األخرى كمصروف في الفترة التي تتكبدها فيها.

 

موعة ألول المجموعة في رسملة تكاليف التمويل كجزء من تكلفة األصل المؤهل في تاريخ البدء. تاريخ بدء الرسملة هو التاريخ الذي تستوفي فيه المجتبدأ 

 مرة جميع الشروط التالية:

 تكبد النفقات الخاصة باألصل. (أ

 .التمويلتكبد تكاليف  (ب

 ود منه أو لبيعه.تنفيذ األنشطة الضرورية لتجهيز األصل للغرض المقص (ج
 

ها تكاليف تحدد المجموعة قيمة تكاليف التمويل المؤهلة للرسملة، إلى الحد الذي تقترض فيه المجموعة أمواال خصيصا للحصول على أصل مؤهل، باعتبار

 مويالت، إن وجد.التمويل الفعلية المتكبدة عن تلك القروض خالل الفترة ناقصا أي إيراد استثماري من االستثمار المؤقت لتلك الت
 

 تتم رسملة تكاليف التمويل المرتبطة بتمويالت المجموعة القائمة خالل الفترة، باستخدام معدل رسملة النفقات على تلك الموجودات.
 

تكاليف التمويل التي تكبدتها خالل تلك الفترة. تقوم  تها عنقيم ان تزداد يجب أن ال تتجاوز تكاليف التمويل التي تقوم المجموعة برسملتها خالل الفترة

اض عندما المجموعة بإيقاف رسملة تكاليف االقتراض خالل فترات التمديد التي توقف خاللها التطوير الفعلي ألصل مؤهل، وتوقف رسملة تكاليف االقتر

 تكتمل األنشطة الضرورية إلعداد األصل المؤهل لالستخدام أو للبيع.
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 الربحية األساسية والمخففة للسهم الواحد   35
 

 القائمةوالعائدة لمساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  للسنةيتم احتساب الربحية األساسية للسهم الواحد بقسمة صافي األرباح 

 خالل السنة.
 

 عادل العائد األساسي لكل سهم.تالربحية المخففة لكل سهم في أي وقت خالل السنة وبالتالي فإن  قائمةال توجد أسهم مخففة محتملة 
 

 ويعكس التالي بيانات األرباح واألسهم المستخدمة في حسابات الربحية األساسية والمخففة لكل سهم:

 2020  2019 
    

 1.502.763  .188.2141 األساسية )ألف لاير قطري(صافي الربح العائد لحملة حقوق ملكية الشركة األم من الربحية 
    

 3.891.246  3.891.246 (1) األسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل )ألف سهم(

    

 3.891.246  3.891.246 خالل السنة )ألف سهم( القائمةالمتوسط المرجح لعدد األسهم 

 0.39  0.31 السهم األساسي والمخفف )لاير قطري( عائد
 

 األسهمتجزئة  (أ)

لاير قطري للسهم الواحد  10، قرر المساهمون تعديل قيمة السهم األسمية من 2019مارس  28خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي إنعقدت بتاريخ 

 عليمات هيئة قطر لألسواق المالية.لاير قطري بناء على ت 1إلى 

إلى  389.124.637ونتجت عنها زيادة األسهم المصرح بها والمصدرة والمدفوعة بالكامل من  2019يوليو  1األسهم بتاريخ تجزئة تم تنفيذ عملية 

 .وسهم واحد ممتاز أسهم عادية 3.891.246.369

 السياسات المحاسبية:

السهم األساسية بقسمة األرباح أو الخسائر العائدة إلى المساهمين تعرض المجموعة بيانات الربحية األساسية والمخففة ألسهمها العادية. ويتم احتساب ربحية 

 العاديين للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستحقة خالل الفترة.
 

العادية المستحقة مقابل تأثيرات  ح لعدد األسهمجويتم تحديد ربحية السهم المخففة بتعديل األرباح أو الخسائر العائدة إلى المساهمين العاديين والمتوسط المر 

 األسهم العادية المحتملة المخففة والتي تشكل أوراق نقد قابلة للتحويل وخيارات األسهم الممنوحة للموظفين، إن وجدت.
 

 

 عناصر الدخل الشامل اآلخر  36

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

    

 (8.551)  29.991 احتياطي القيمة العادلة

 36.499  32.094 األجنبية العمالت تحويلاحتياطي 

 -  (950) إحتياطي آخر

 61.135  27.948 
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 توزيعات األرباح  37
 

 توزيعات األرباح المدفوعة والمقترحة      

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    التوزيعات المعلنة والمستحقة والمدفوعة خالل السنة:

 : توزيعات أرباح 2019) % من القيمة األسمية20بنسبة ، 2019توزيعات أرباح نهائية للعام 

 972.811  778.249 (% من القيمة األسمية25بنسبة  2018نهائية لعام 

 

% من القيمة اإلسمية 20بنسبة توزيعات أرباح نقدية  2020 ابريل 15اعتمد مساهمو الشركة األم خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد بتاريخ 

 972.811بإجمالي % من القيمة اإلسمية للسهم ، 25 بنسبة: توزيعات أرباح نقدية 2019) 2019ألف لاير قطري من أرباح عام  778.249للسهم ، بإجمالي 

 (.2018ألف لاير قطري من أرباح عام 

 سهم على الجمعية العمومية السنوية العتمادها رسميا.لل من القيمة اإلسمية %12.5 بواقع 2020سوف يتم عرض التوزيعات المقترحة لسنة  

 

 السياسات المحاسبية:

. وفقا  المجموعةبالتزام سداد توزيعات نقدية لحاملي حقوق الملكية بالشركة األم عندما يتم التصريح بالتوزيع ولم يعد التوزيع وفقا لتقدير  المجموعةتعترف 

يتم التصريح بالتوزيعات عند اعتمادها من قبل المساهمين. ويتم االعتراف بالمبلغ المقابل مباشرة في  2015لسنة  11ألحكام قانون الشركات القطري رقم 

 حقوق الملكية.

 

 مساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي  38

 

% من صافي األرباح الموحدة للسنة 2.5ألف لاير قطري( بما يمثل نسبة  37.569: 2019ألف لاير قطري ) 30.355خصصت المجموعة خالل السنة 

 كمساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي.العائدة ألصحاب حقوق الملكية في الشركة األم 

 

 معلومات التدفقات النقدية  39

 

 تم تلخيص الحركات غير النقدية لألنشطة االستثمارية والتمويلية كما يلي:   39-1

    

 2019  2020 التفاصيل 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    

 126.802  4.567 المحول من عقارات للمتاجرة إلى االستثمارات العقارية

 4.832.246  - (11إلى االستثمارات العقارية )إيضاح  المدفوعة مقدما  مبالغ ال نقل

 1.605.364  - (16)إيضاح نقل الموجودات غير الملموسة إلى االستثمارات العقارية 

    

 تسوية صافي الدين:  39-2

 

 2019  2020 تحليل صافي الدين:

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 718.182  416.054 النقد وما في حكمه

 371.596  170.460 أشهر 3ودائع بنكية قصيرة األجل مستحقة بعد 

 30.619  35.792 االستثمارات ذات السيولة العالية

 (1.074.029)  (2.153.450) السداد خالل سنة -التسهيالت االئتمانية 

 (8.332.020)  (7.929.405) أكثر من سنةبعد السداد -التسهيالت االئتمانية 

 (8.285.652)  (9.460.549) صافي الدين

 

    

 1.120.397   622.306  االستثمارات ذات السيولة العاليةالودائع والنقد و

 )9.406.049(   (10.082.855) معدل ربح متغير -إجمالي الدين 

 )8.285.652(   (9.460.549) صافي الدين
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 معلومات المقارنة  40

 

لتتوافق مع العرض المقدم ألرقام السنة الحالية. قامت المجموعة بعمليات إعادة  2019ديسمبر  31 تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة المنتهية في

زا لحاالت إعادة التصنيف المذكورة لتحسين جودة المعلومات المقدمة وليس لها تأثير على حقوق الملكية واألرباح المسجلة سابقا . يوضح الجدول أدناه موج

 التصنيف الهامة التي تمت خالل السنة:

 

السابق كما رض الع

 2019ديسمبر في 

 ألف لاير قطري

 إعادة التصنيف

 ألف لاير قطري

 

 العرض الحالي

 ألف لاير قطري

     :الموحد بيان المركز المالي

     

 26.598.318  20.648 26.577.670 استثمارات عقارية

 49.562  (23.115) 72.677 االنتفاعموجودات حق 

 (330.080)  2.467 )332.547( مطلوبات إيجار
     

     األرباح أو الخسائر الموحد:بيان 

     

 1.127.428  (3.997) 1.131.425 صافي ربح القيمة العادلة من إستثمارات عقارية
 (30.934)  3.997 (34.931) االنتفاعإطفاء موجودات حق 

 

 مطلوبات محتملة   41

 

 التالية التي ال يتوقع أن ينشأ عنها أي مطلوبات جوهرية:كان لدى المجموعة المطلوبات المحتملة 

    

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    

 141.257  114.746 ضمانات بنكية

 

والمطالبات اياضالق   

 

للمجموعة لن تنشأ أي التزامات جوهرية نتيجة لهذه المجموعة. ووفقا ألفضل تقديرات المستشار القانوني  علىُرفعت خالل السنة بعض القضايا القانونية 

 .19القضايا، وبالتالي لم يتم رصد مخصصات مقابل هذه القضايا باستثناء ما تم رصده في البيانات المالية الموحدة في اإليضاح 

 

 ارتباطات   42

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    

 329.087  3.473.747 المقاولين والموردين للعقارات قيد التطويرارتباطات تعاقدية مع 

 8.587  8.587 التزامات لشراء استثمارات وعقارات

    

 

  



|56 

 العقارية ش.م.ع.ق.شركة بروة 

 البيانات المالية الموحدة

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 

 
 

 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية   43
 

 

 القيم العادلة 

 والمطلوبات المالية للمجموعة المدرجة في البيانات المالية الموحدة:يبين الجدول التالي مقارنة حسب الفئة بين القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات 
 

 القيم العادلة  القيم الدفترية 

 2020  2019  2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

        الموجودات المالية

        بالقيمة المطفأة

 1.257.197  .109748  1.257.197  .109748  )باستثناء النقد( أرصدة بنكية

 519.704  592.215  519.704  592.215 ذمم مدينة

 103.770  32.427  103.770  32.427 ذمم مدينة من التأجير التمويلي

 208.184  153.086  208.184  153.086 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

        

        بالقيمة العادلة 

 131.928  170.032  131.928  170.032 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرموجودات مالية 

 30.619  35.792  30.619  35.792 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

        

        المطلوبات المالية

        بالقيمة المطفأة

 )1.602.856(  (.320.7711)  )1.602.856(  (.320.7711) ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 )314.174(  (192.620)  )314.174(  (192.620) مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

 )9.406.049(  (10.082.855)  )9.406.049(  (10.082.855) عقود التمويل اإلسالميبموجب التزامات 

 )330.080(  (354,553)  )330.080(  (354,553) إيجارات مطلوبات
 

 

ن طرفين راغبين في المعاملة، إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية يتم إدراجها بالمبلغ الذي يتم من خالله مبادلة األداة المالية في معاملة حالية بي

 واالفتراضات التالية في تقدير القيم العادلة:بدال من معاملة بيع جبرية أو تصفية. تستخدم الطرق 

 

 مبالغ المستحقة إن القيم العادلة لألرصدة البنكية والذمم المدينة والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة والذمم الدائنة والمطلوبات األخرى وال

 قصيرة األجل لهذه األدوات. لألطراف ذات العالقة تكون عموما  مقاربة لقيمها الدفترية بسبب االستحقاقات

 

 مخاطر  يتم تقييم الذمم المدينة من التأجير التمويلي من قبل المجموعة بناء على مؤشرات مثل معدالت الربح والوضع االئتماني لكل عميل وخصائص

م المدينة من التأجير التمويلي. كما في نهاية المشروع الممول. وبناء على هذا التقييم، توضع المخصصات في الحسبان مقابل الخسائر المتوقعة لهذه الذم

 سنة التقرير، تقارب القيم الدفترية للذمم المدينة من التأجير التمويلي قيمتها العادلة بعد خصم المخصصات.

 

 نشطةفي أسواق  مدرجةالسعاراألمن خالل المدرجة  من خالل الدخل الشامل األخر يتم تسجيل القيمة العادلة للموجودات المالية. 

 

 غير المدرجة بالتكلفة ناقصا االنخفاض في القيمة بسبب عدم توافر أسعار  من خالل الدخل الشامل األخر يتم تسجيل القيمة العادلة للموجودات المالية

 سوقية مدرجة أو مقاييس أخرى موثوقة لقياس قيمتها العادلة.

 

  اإلسالمي قيمتها الدفترية حيث يعاد تسعير هذه التسهيالت دوريا لتتفق مع أسعار السوق من خالل عقود التمويل بموجب تقارب القيمة العادلة اللتزامات

 نظام التمويل بالمرابحة.
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 قياس القيمة العادلة
 

 والمطلوبات المالية للمجموعة.يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات 
 

 :2020ديسمبر  31 فيما يلي اإلفصاحات الكمية لمستويات قياس القيمة العادلة للموجودات كما في

 

 قياس القيمة العادلة باستخدام  

  اإلجمالي  تاريخ التقييم 

األسعار المدرجة في 

 األسواق النشطة 

  1المستوى  

المدخالت  

الجوهرية القابلة 

 للمالحظة

  2المستوى  

المدخالت الجوهرية  

 غير القابلة للمالحظة

 3المستوى  

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

         

         : موجودات مقاسة بالقيمة العادلة

 28,158,282  -  -  28,158,282 2020ديسمبر  31 (12استثمارات عقارية )إيضاح 

مالية بالقيمة العادلة من خالل موجودات 

         (:10)إيضاح  الدخل الشامل األخر 

 -  -  810.112  810.112 2020ديسمبر  31 أسهم حقوق الملكية المدرجة

 57.222  -  -  57.222 2020ديسمبر  31 أسهم حقوق ملكية غير مدرجة

بالقيمة العادلة من خالل موجودات مالية 

         (:5الربح أو الخسارة )إيضاح 

 -  -  35.792  35.792 2020ديسمبر  31 أسهم حقوق الملكية المدرجة

 

 :2019ديسمبر  31فيما يلي اإلفصاحات الكمية لمستويات قياس القيمة العادلة للموجودات كما في 

 قياس القيمة العادلة باستخدام  

  اإلجمالي  التقييمتاريخ  

األسعار المدرجة في 

 األسواق النشطة 

  1المستوى  

المدخالت  

الجوهرية القابلة 

 للمالحظة

  2المستوى  

المدخالت الجوهرية  

 غير القابلة للمالحظة

 3المستوى  

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

         

          : بالقيمة العادلةموجودات مقاسة 

 26.598.318  -  -  26.598.318 2019ديسمبر  31 (12استثمارات عقارية )إيضاح 

مالية بالقيمة العادلة من خالل موجودات 

         (:10)إيضاح  الدخل الشامل األخر 

 -  -  82.131  82.131 2019ديسمبر  31 أسهم حقوق الملكية المدرجة

 49.797  -  -  49.797 2019ديسمبر  31 ملكية غير مدرجةأسهم حقوق 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

         (:5الربح أو الخسارة )إيضاح 

 -  -  30.619  30.619 2019ديسمبر  31 أسهم حقوق الملكية المدرجة

 

: بدون تحويالت(، ولم يتم إجراء تحويالت إلى ومن المستوى الثالث لقياس 2019) 2020لم يتم إجراء تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني خالل 

 بدون تحويالت(. :2019القيمة العادلة )
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 )تتمة( قياس القيمة العادلة
 

 تقييم نموذج العمل

تحدد المجموعة نموذج العمل على   .وعلى اختبار نموذج العمل فقط المدفوعات على أصل المبلغ والفائدةعلى بناء يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية 

الموجودات المالية مع ا لتحقيق هدف عمل معين. يتضمن هذا التقييم الحكم الذي يعكس جميع األدلة ذات الصلة بما  من مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات

هذه الموجودات وقياس أدائها ، والمخاطر التي تؤثر على أداء الموجودات وكيفية إدارة هذه الموجودات وكيف يتم تعويض أو مكافأة في ذلك كيفية تقييم أداء 

ء االعتراف الغاالتي تم مديري هذه الموجودات. تراقب المجموعة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر و

التي تم اإلحتفاظ بالموجودات ألجله. تعتبرالمراقبة والمتابعة جزء  من  العملوما إذا كانت األسباب متوافقة مع هدف  أستبعادهاقبل استحقاقها لفهم سبب  بها

يم إذا يوإذا لم يكن مناسبا ،  تق ا  متبقية ال يزال مناسبالتقييم المتواصل للمجموعة لمعرفة فيما إذا كان نموذج العمل الذي يتم االحتفاظ به للموجودات المالية ال

  . الفترات المبينةال توجد تغييرات مطلوبة خالل  كان هناك تغيير في نموذج العمل وبالتالي تغيرا  مستقبلياَ في تصنيف تلك الموجودات.
 أسس اإلعداد والتوحيد     44

 

 إعداد هذه البيانات المالية الموحدة مبينة أدناه.إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في 
 

 وقد تم تطبيق هذه السياسات بشكل ثابت على مدار جميع السنوات المبينة وما عدا ذلك تم ذكره وتوضيحه.
 

 أساس اإلعداد 44-1

الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولي واألحكام المعمول بها تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية 

 وتعديالته. 2015( لسنة 11لقانون الشركات التجارية القطري رقم )
 

لة من خالل الربح أو الخسارة تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات العقارية والموجودات المالية بالقيمة العاد

 التي تم قياسها بالقيمة العادلة. من خالل الدخل الشامل االخروالموجودات المالية 
 

وتم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف لاير قطري وما  للمجموعةة الموحدة بالريال القطري، وهو عملة العرض والعملة الوظيفية تم إعداد البيانات المالي

 عدا ذلك تم ذكره وتوضيحه.
 

ارة إبداء رأيها في عملية يتطلب إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية استخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامة. كما يقتضي من اإلد

ر التي تتضمن افتراضات وتقديرات تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. بالنسبة لألمور التي تتضمن درجة أعلى من إبداء الرأي أو التعقيد، أو األمو

قبل أعضاء  . تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية الموحدة من47تعتبر جوهرية بالنسبة للبيانات المالية الموحدة فقد تم اإلفصاح عنها باإليضاح رقم 

 وإعادة إصدار البيانات المالية.. إن أعضاء مجلس اإلدارة لديهم صالحية تعديل 2021فبراير  15مجلس اإلدارة بتاريخ 
 

 التوحيدأساس  44-2
 

 الشركات التابعة )أ(

أو يكون الشركات التابعة هي جميع الكيانات )بما فيها الكيانات المنظمة( التي تسيطر عليها المجموعة. وتتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة، 

ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل نفوذها على هذه المنشأة. ويتم توحيد لديها حقوق، لعوائد متغيرة نتيجة مشاركتها في المنشأة 

. تطبق المجموعة البيانات المالية للشركات التابعة بصورة كاملة من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة، ويتم إلغاء التوحيد من تاريخ انتهاء السيطرة

 األعمال. طريقة االقتناء لتسجيل اندماجات

ن للشركة والمقابل الذي تم تحويله لالستحواذ على شركة تابعة يتمثل في القيمة العادلة للموجودات المحولة والمطلوبات المتكبدة للمالك السابقي

ي أصل أو التزام ناتج المستحوذ عليها وأسهم حقوق الملكية المصدرة من قبل المجموعة. ويتضمن المقابل المالي الذي تم تحويله القيمة العادلة أل

اندماجات  عن ترتيب مالي محتمل. ويتم قياس الموجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديد والمطلوبات المتكبدة أو المطلوبات المحتملة المفترضة في

حوذ عليها على أساس كل عملية األعمال مبدئيا بالقيم العادلة في تاريخ االقتناء. وتعترف المجموعة بأي حصص غير مسيطرة في الشركة المست

تحديد في استحواذ على حدة، سواء بالقيمة العادلة أو بحصة األسهم غير المسيطرة التناسبية من المبالغ المعترف بها لصافي الموجودات القابلة لل

 الشركة المستحوذ عليها.
 

 عند تكبدها. كمصاريف ويتم تسجيل كافة التكاليف المرتبطة باالستحواذ
 

لة في تاريخ تحقق اندماج األعمال على مراحل، فإن القيمة الدفترية لحصة الملكية للشركة المستحوذة والمحتفظ بها سابقا يعاد قياسها بالقيمة العادإذا 

 االستحواذ، وأي أرباح أو خسائر ناشئة من إعادة القياس يتم االعتراف بها في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
 

أي مقابل محتمل يجب تحويله من قبل المجموعة بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. يتم االعتراف بأي تغييرات الحقة للقيمة العادلة يتم االعتراف ب

نود بل في الربح أو الخسارة أو كتغييرسواء  9رقم  للتقارير المالية الدولي رجودات أو المطلوبات وفقا للمعياللمقابل المحتمل والذي يعتبر أحد المو

 الدخل الشامل األخر.
 

 ال يتم إعادة قياس المقابل المحتمل المصنّف كحقوق ملكية وتُحتسب تسويته الالحقة في حقوق الملكية
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 )تتمة( أسس اإلعداد والتوحيد     44

 

 )تتمة( التوحيدأساس  44-2

 

 )تتمة( الشركات التابعة (أ)

 
المحققة على المعامالت بين شركات المجموعة. كما يتم حذف الخسائر غير المحققة. عند الحاجة، يتم حذف كافة المعامالت واألرصدة واألرباح غير 

 تم تعديل المبالغ المسجلة من قبل الشركات التابعة لتتوافق مع سياسات المجموعة المحاسبية.
 

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

المعامالت التي تتم مع أصحاب أى  –سيطرة كمعامالت حقوق الملكية المعامالت مع الحصص غير المسيطرة التي ال تؤدي إلى فقدان التحتسب 

ة التابعة الحصص بصفتهم المالكين. إن الفرق بين القيمة العادلة ألي مقابل مدفوع والحصة المستحوذ عليها بالقيمة الدفترية لصافي موجودات الشرك

 تسجيله في حقوق الملكية. يتم تسجيل األرباح أو الخسائر من استبعاد الحصص غير المسيطرة أيضا في حقوق الملكية. يتم

 

 )ج(  استبعاد الشركات التابعة

عتراف بأي عندما تتوقف المجموعة عن السيطرة، فإن أي حصص محتجزة في المنشأة يتم قياسها بالقيمة العادلة، في تاريخ فقدان السيطرة، مع اال

لربح أو الخسارة. والقيمة العادلة هي عبارة عن القيمة الدفترية المبدئية الخاصة بأغراض المحاسبة الالحقة غييرات في القيمة الدفترية ضمن ات

لشامل اآلخر للحصص المحتجزة كشركة زميلة أو مشروع مشترك أو أصل مالي. باإلضافة إلى أن أي مبالغ تم االعتراف بها مسبقا ضمن الدخل ا

المبالغ  فيما يخص تلك المنشأة يتم تسجيلها كما لو أن المجموعة قد استبعدت بشكل مباشر الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة. وهذا قد يعني أن

 السابق االعتراف بها ضمن بنود الدخل الشامل األخرى يتم إعادة تصنيفها في الربح أو الخسارة.
 

% من إجمالي الموجودات و / أو النتائج التشغيلية للمجموعة 2المالية الموحدة على الشركات التابعة للمجموعة التي تمثل أكثر من تشتمل هذه البيانات 

رى في ات تابعة أخخالل الفترة الحالية أو السابقة وهي مبينة أدناه. باإلضافة للشركات التابعة المبينة أدناه، تم توحيد عدد من البيانات المالية لشرك

 % من إجمالي الموجودات و / أو النتائج التشغيلية للمجموعة.2هذه البيانات المالية الموحدة، وهي تمثل أقل من 

 

  

النسبة المئوية للمساهمة الفعلية 

 للمجموعة

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 بلد التأسيس اسم الشركة التابعة

    

 %100 %100 قطر شركة أساس العقارية ذ.م.م

 %100 %100 قطر ذ.م.م األصولشركة الوصيف إلدارة 

 %100 %100 قطر شركة بروة الدولية ذ.م.م

 %100 %100 قطر شركة بروة السد ذ.م.م

 %100 %100 قطر شركة بروة سلوى ذ.م.م

 %100 %100 قطر شركة بروة البراحة ذ.م.م

 %100 %100 قطر شركة قرية بروة ذ.م.م

 %100 %100 قطر السيلية ومسيمير ذ.م.مشركة مساكن 

 %100 %100 قطر شركة بروة لتبريد المناطق ذ.م.م.

 %100 %100 قطر الشركة القطرية لالستثمارات العقارية ش.م.ق.خ

 %70 %70 قطر شركة قطر إلدارة المشاريع ش.م.ق.خ

 %100 %100 قطر لف للتطوير ذ.م.مشركة لوسيل ج

 %100 %100 المملكة العربية السعودية السعودية ذ.م.مشركة بروة العقارية 

 %100 %100 قطر مدينة المواتر ذ.م.م.شركة 

 

إدارة العقارات ونشاطها يتركز في  األصولعدا شركة الوصيف إلدارة  جميع الشركات المذكورة أعاله نشاطها هو مجال التنمية العقارية فيما

  إدارة المشاريع.والتي يتركز نشاطها في شركة قطر إلدارة المشاريع باإلضافة إلى  ، والمرافق
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 جوهرية ذات حصص غير مسيطرة شركات تابعة   45

 

 % من الحصص غير المسيطرة:10فيما يلي المعلومات المالية للشركات التابعة للمجموعة التي تملك ما يزيد على 

 

 الحصص غير المسيطرة هي كالتالي:التي تحتفظ بها فعالة ة النسبة حصة حقوق الملكي

 

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 بلد التأسيس اسم الشركة التابعة

 %30 %30 قطر شركة قطر إلدارة المشاريع ش.م.ق.خ

 %25.5 %25.5 قطر شركة نزل قطر المحدودة ذ.م.م 

    

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    للحصة الجوهرية غير المسيطرةاألرصدة المتراكمة 

 43,973  37.343 شركة قطر إلدارة المشاريع ش.م.ق.خ

 41.724  41.686 شركة نزل قطر المحدودة ذ.م.م

    

    أرباح الحصة الجوهرية غير المسيطرة:

 6.368  8.318 شركة قطر إلدارة المشاريع ش.م.ق.خ

 (20)  (38) شركة نزل قطر المحدودة ذ.م.م
 

 وفيما يلي المعلومات المالية الموجزة لهذه الشركات التابعة. تستند هذه المعلومات على المبالغ قبل الحذف بين شركات المجموعة:

 

 

شركة قطر إلدارة 

  المشاريع ش.م.ق.خ

شركة نزل قطر 

 المحدودة ذ.م.م

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    :2020بيان األرباح أو الخسائر الموجز لسنة 

 -  133.223 إيرادات وأرباح

(105.497) مصروفات وخسائر   (149) 

 (149)  27.726 السنة / )خسارة(  ربح

 (149)  28.089 الشامل)الخسارة(  /إجمالي الدخل 

    

    :2019بيان األرباح أو الخسائر الموجز لسنة 

 -  124.046 إيرادات وأرباح

 )78(  (102.819) مصروفات وخسائر

 (78)  21.227 السنة / )خسارة( ربح

 (78)  20.617 الشامل / )الخسارة( إجمالي الدخل
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 )تتمة( جوهريةذات حصص غير مسيطرة الشركات التابعة  45

 

شركة قطر إلدارة 

المشاريع 

  ش.م.ق.خ

شركة نزل قطر 

 المحدودة ذ.م.م

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 

    :2019ديسمبر  31بيان المركز المالي الموجز كما في 

 -  28.631                          الموجودات غير المتداولة

 410.108  184.250 موجودات متداولة

 -  )61922.( المطلوبات غير المتداولة

 )246.486(  )685.43( المطلوبات المتداولة

 163.622  .577146 صافي حقوق الملكية

    

    العائد إلى:

 121.898  .604102 أصحاب حقوق الملكية في الشركة األم

 41.724  973.43 حصة غير مسيطرة

 163.622  .577146 إجمالي حقوق الملكية

    

    :2020ديسمبر  31معلومات التدفقات النقدية الموجزة للسنة المنتهية في 

 -  14.796 األنشطة التشغيلية

 -  (42.878) األنشطة االستثمارية

 -  (36.051) األنشطة التمويلية

 -  (64.133) في النقد وما في حكمه صافي النقص

 

    :2019ديسمبر  31معلومات التدفقات النقدية الموجزة للسنة المنتهية في 

 (769)  675.18 األنشطة التشغيلية

 -  )6.910( األنشطة االستثمارية

 -  ).92430( األنشطة التمويلية

 (769)  )159.19( صافي النقص في النقد وما في حكمه

  

    :2020ديسمبر  31بيان المركز المالي الموجز كما في  

 -  28.090 موجودات غير متداولة
 409.971  161.225 موجودات متداولة

 -  (16.090) مطلوبات غير متداولة
 (246.498)  (48.750) مطلوبات متداولة

 163.473  124.475 صافي حقوق الملكية

 العائد إلى: 
 

 
 

 121.787  287.13 الملكية في الشركة األمأصحاب حقوق 

 41.686  337.34 حصة غير مسيطر

 163.473  124.475 إجمالي حقوق الملكية
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 إدارة المخاطر المالية 46

 

 في المستقبل. لمجموعةإلى المخاطر المالية، وكيفية تأثير هذه المخاطر على األداء المالي ل المجموعةيشرح هذا اإليضاح تعرض 

 

 المخاطرادارة          القياس        المخاطر الناشئة عن        المخاطر        
    

 استثمارات في أوراق حقوق الملكية مخاطر السوق 

 وفقا  لعقود التمويل اإلسالميالتزامات 

 بالعمالت األجنبية مالية والتزامات موجودات

 تنويع المحفظة  تحليل الحساسية 

    

 النقد وما في حكمه  - مخاطر االئتمان 

 ذمم مدينة تجارية -

 ذمم مدينة من التأجير التمويلي -

 مستحق من أطراف ذات عالقة -

 تحليل األعمار -

 التصنيف االئتماني -

ك والحدود وتنويع الودائع لدى البن 

 االعتماداالئتمانية وخطابات 

    

توفر الوسائل االئتمانية الملتزم بها   توقعات التدفقات النقدية  قروض ومطلوبات أخرى  مخاطر السيولة

 .التمويلوتسهيالت 

 األهداف والسياسات 

 

للمجموعة الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى والمبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة وااللتزامات بموجب عقود التمويل تشمل المطلوبات المالية الرئيسية 

. الغرض األساسي لهذه المطلوبات المالية هو الحصول على المزيد من التمويل لعمليات المجموعة. لدى المجموعة العديد ومطلوبات االيجارات اإلسالمي

والموجودات ات المالية مثل النقد واألرصدة البنكية والذمم المدينة والذمم المدينة من التأجير التمويلي والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة من الموجود

 اتها.والتي تنشأ مباشرة من عملي من خالل الدخل الشامل األخرالمالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والموجودات المالية 

 

ومخاطر العقارات إن المخاطر الرئيسية الناشئة من أدوات المجموعة المالية تتمثل في مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية 

 فيما يلي:والمخاطر األخرى. ويقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واالتفاق على السياسات الخاصة بإدارة كل هذه المخاطر والتي نوجزها 

 

 مخاطر السوق

وحقوق تتمثل مخاطر السوق في الخطر من تأثير تغيرات األسعار بالسوق مثل معدالت الربح وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم على ربح 

لتعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها الملكية بالمجموعة أو على قيمة األدوات المالية الخاصة بالمجموعة. والهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ا

 ضمن المؤشرات المقبولة مع تعظيم العائد.

 

 مخاطر معدل الربح (أ

وااللتزامات  تتألف الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة التي تخضع لمخاطر معدل الربح من الودائع البنكية والذمم المدينة من التأجير التمويلي

اإلسالمي. إن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في معدالت الربح بالسوق يتعلق أساسا  بالموجودات والمطلوبات المالية لعقود التمويل  بموجب

 للمجموعة التي تحمل معدالت ربح متغيرة.
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 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 

 
 

 

 إدارة المخاطر المالية )تتمة( 46

 

 مخاطر السوق )تتمة(

 

 )تتمة( مخاطر معدل الربح (أ

 

لعقود التمويل اإلسالمي والذمم المدينة من التأجير ا بموجبتنويع المحفظة المتعلقة باإللتزامات تقوم المجموعة بإدارة مخاطر معدالت الربح من خالل 

 التمويلي. 

 

 في تاريخ التقرير، كان معدل الربح لألدوات المالية التي تحمل ربح بالمجموعة كالتالي:

 

 القيم الدفترية 

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    أدوات معدل الربح المتغير:

 103.770  32.427 ذمم مدينة من التأجير التمويلي

 814.807  200.061 ودائع ثابتة األجل

 (9.406.049)  (10.082.855) تمويالت -مطلوبات مالية 

    

 

نقطة أساس، مع بقاء  25الخسائر الموحد للتغيرات المحتملة في معدالت الربح بشكل معقول بمقدار يوضح الجدول التالي حساسية بيان األرباح أو 

ة، على أساس جميع المتغيرات األخرى ثابتة. تتمثل حساسية بيان األرباح أو الخسائر الموحد في تأثير التغيرات المفترضة في معدالت الربح لسنة واحد

ديسمبر. إن تأثير االنخفاض في معدالت الربح من المتوقع أن يكون مساويا ومقابال  31لوبات المالية المحتفظ بها في المعدل المتغير للموجودات والمط

 لتأثير الزيادة الموضحة.

 

 -+/الربح أو الخسارة 

 نقطة أساس 25

 ألف لاير قطري 

  

 24.089  +/- 2020ديسمبر  31في 

 23.051  +/- 2019ديسمبر  31في  

 

الذي يتألف من مسارات العمل إلدارة المخاطر والضرائب والخزانة والقانون من معدل ايبور اإلنتقال ت ، وضعت المجموعة برنامج واستجابة لإلعالنا

داخل  ورايبالمالي المسؤول أمام مجلس اإلدارة. الهدف من البرنامج هو فهم مكان تعرضات  الرئيسوالمحاسبة واألنظمة. يخضع البرنامج إلدارة 

بحلول  وخطط التغييراألعمال وإعداد خطة عمل وتقديمها لتمكين االنتقال السلس إلى معدالت مرجعية بديلة. تهدف المجموعة إلى االنتهاء من االنتقال 

 .2021نهاية النصف األول من عام 

 

معدل تكلفة الحالي إلى  تكلفة التمويل معدلحلية بحيث يتغير بالنسبة للديون ذات السعر المتغير للمجموعة ، بدأت المجموعة مناقشات مع البنوك الم

 .2021المرجعي في عام  التمويل

 

عدم اليقين الناشئ عن إصالحات معيار معدل الفائدة يزول حتى  9ستستمر المجموعة في تطبيق التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

. افترضت المجموعة أن حالة عدم اليقين هذه لن تنتهي حتى يتم تعديل التي تتعرض لها المجموعةفيما يتعلق بتوقيت ومبلغ التدفقات النقدية األساسية 

ستبدال مؤشر سعر الفائدة ، والتدفقات النقدية لسعر المعيار البديل وتعديل لتحديد التاريخ الذي سيتم فيه ا معدالت ايبورعقود المجموعة التي تشير إلى 

  التي لم يتم إضافتها بعد إلى عقود المجموعة والتفاوض مع المقرضين. البديلةذي الصلة. سيعتمد هذا جزئي ا على إدخال البنود  الفارق
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( 46  

 

 مخاطر السوق )تتمة(

 

 مخاطر صرف العملة (ب
ر صرف العملة. تتمثل مخاطر سعر صرف العملة في مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب المتغيرات في أسعا

استثمار المجموعة في الشركات إن تعرض المجموعة لخطر التغيرات في أسعار الصرف تتعلق بصورة أساسية بأنشطة المجموعة التشغيلية وصافي 

 التابعة األجنبية.

 

 كان لدى المجموعة صافي التعرضات التالية المقّومة بالعمالت األجنبية:

 2020   2019 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 

 

 موجودات 

  )مطلوبات(

   موجودات  

 )مطلوبات(

    

 (792)  (1.396) يورو

 (17.195)  (17.189) دينار كويتي

 107.338  100.215 جنيه إسترليني

 7.337  6.440 ليرة تركى

 (7.138)  (6.267) جنيه مصري

 (1.995)  (2.000) درهم إماراتي

 (83.490)  (101.882) لاير سعودي

 (6.341.114)  (5.973.571) دوالر أمريكي
 

األرصدة المقومة بالدوالر األمريكي محدودا حيث إن سعر الدوالر األمريكي مثبت مقابل يعد تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية الناشئة عن 

 الريال القطري.

 

٪ في وحدات العملة مقابل 5ونقص أيوضح الجدول التالي حساسية المجموعة لزيادة . المجموعة معرضة بشكل رئيسي للعمالت المذكورة أعاله

ويمثل تقييم اإلدارة دارة إلالى اعن مخاطر العمالت األجنبية داخلي ا  فصاحمعدل الحساسية المستخدم عند اإل٪ هو 5. ذات الصلة العمالت األجنبية

وتعدل  المقومة بالعمالت األجنبية فقطالقائمة وتضمن تحليل الحساسية البنود النقدية ي. للتغير المحتمل المعقول في أسعار صرف العمالت األجنبية

 .٪ في أسعار العمالت األجنبية 5العام لتغيير ترجمتها في نهاية 

 

بالنسبة . % مقابل العملة ذات الصلة5عملة بنسبة حيث تقوى وحدات ال يشير الرقم الموجب أدناه إلى زيادة في األرباح وحقوق الملكية األخرى

 ، واألرصدة التالية ستكون سلبية.وحقوق الملكية٪ مقابل العملة ذات الصلة ، سيكون هناك تأثير مماثل على الربح 5لضعف وحدات العملة بنسبة 

 

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    

 +/- 5%  +/- 5% 

    
 (40)  (70) يورو

 (860)  (859) دينار كويتي
 5.367  5.011 جنيه إسترليني

 235  322 ليرة تركى

 (357)  (313) جنيه مصري
 (100)  (100) درهم إماراتي
 (4.175)  (5.094) لاير سعودي

 (317.055)  (298.679) دوالر أمريكي
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(   46

 

 مخاطر السوق )تتمة(

 

 مخاطر أسعار حقوق الملكية (ج
 

جة الجدول التالي حساسية بيان األرباح أو الخسائر الموحد واحتياطي القيمة العادلة للتغيرات المحتملة في أسعار حصص حقوق الملكية المدريوضح 

 مع ثبات جميع المتغيرات األخرى. إن تأثير االنخفاض في أسعار األسهم من المتوقع أن يكون مساويا ومقابال لتأثير الزيادة الموضحة.

      

 

 التغييرات في

  مؤشرات السوق 

 التأثير على

  األرباح 

 التأثير على 

 حقوق الملكية

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري   

2020      

 - بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرموجودات مالية 

 11.281  -  %10+ مدرجة

 3.579  3.579  %10+ الخسارةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

      

2019      

 - بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرموجودات مالية 

 8.213  -  %10+ مدرجة

 3.062  3.062  %10+ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 

 

 مخاطر االئتمان
 

الطرف اآلخر على سداد التزاماته مما يتسبب في تكبيد الطرف األول خسائر مالية. يتمثل تعرض المجموعة لمخاطر تتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة 

ويلي والمبالغ المستحقة من االئتمان في القيمة الدفترية لموجوداتها والتي تتكون أساسا  من األرصدة لدى البنوك والذمم المدينة والذمم المدينة من التأجير التم

 طراف ذات العالقة.األ
 

لمخاطر االئتمان ينشأ من تعثر الطرف المقابل، مع  المجموعة، فإن تعرض المجموعةفيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة من الموجودات المالية األخرى 

 حد أقصى للتعرض للمخاطر مساويا للقيمة الدفترية لهذه األدوات كالتالي:

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 1.257.197  109.748 أرصدة بنكية 

 519.704  592.215 ذمم مدينة

 103.770  32.427 ذمم مدينة من التأجير التمويلي

 208.184  153.086 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 837.5251.  2.088.855 

 

 للمنطقة الجغرافية موضح كالتالي:مخاطر االئتمان عند تاريخ التقرير وفقا ل األقصىالتعرض 

 

 القيم الدفترية 

  محليا   

دول مجلس التعاون 
 اإلجمالي  أفريقيا شمال  الدول األوروبية  الخليجي األخرى

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

2020          

 109.748  7.571  .22637  171.15  141.688 أرصدة بنكية 

 592.215  1.004  9.251  17.099  564.861 ذمم مدينة

 32.427  -  -  -  32.427 ذمم مدينة من التأجير التمويلي

 153.086  570  -  250  152.266 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 6951.437.  520.32  47746.  9.145  837.5251. 
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 المخاطر المالية )تتمة(إدارة    46

 

 )تتمة( مخاطر االئتمان

 

 القيم الدفترية 

  محليا   

دول مجلس التعاون 
 اإلجمالي  أفريقيا شمال  الدول األوروبية  الخليجي األخرى

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
2019          

 1.257.197  6.505  33.554  49.015  1.168.123 أرصدة بنكية 

 519.704  4.525  11.284  13.882  490.013 ذمم مدينة

 103.770  -  -  -  103.770 ذمم مدينة من التأجير التمويلي

 208.184  431  -  6  207.747 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 1.969.653  62.903  44.838  11.461  2.088.855 
 

االنخفاض  تراقب المجموعة تعرضها لمخاطر االئتمان بصفة مستمرة وبناء على تقييم اإلدارة ومعدالت التعثر التاريخية، فإن المجموعة ترى بأن مخصص

ألف لاير قطري( يعد كافيا مقابل الموجودات المالية كما في تاريخ التقرير. تشمل  213.977: 2019ألف لاير قطري )  322,565في القيمة البالغ 

 الموجودات المالية بعض األرصدة المتأخرة ولكنها في رأي اإلدارة لم تنخفض قيمتها كما في تاريخ التقرير.

 

عن األرصدة البنكية عن طريق فتح حسابات في بنوك ذات تصنيف  تقوم المجموعة بالحد من المخاطر الناتجة من تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان الناجمة

 .جيدمن األرصدة البنكية تمثل أرصدة مودعة لدى بنوك محلية في دولة قطر ذات تصنيف  %(93: 2019% )95ائتماني جيد. إن ما نسبته 
 

 جودة ائتمان الموجودات المالية
 

تماني والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة ليس لها تصنيف خارجي متاح ولم يتم إجراء تصنيف ائالذمم المدينة التجارية واألخرى بعض نظرا ألن  

 فإن جودة ائتمان هذه الموجودات المالية ال يمكن اإلفصاح عنها من قبل اإلدارة. .داخلي لها من قبل المجموعة
 

خدمة النهج المبسط لقياس خسائر اإلئتمان المتوقعة والذي بموجبه يتم اإلعتراف بالخسائر مست 9قامت المجموعة  بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 المتوقعة على مدار أعمار جميع الذمم المدينة والذمم المدينة األخرى و الذمم المدينة من التأجير التمويلي.
 

 
 

 ص مخاطر اإلئتمان المشتركة وعدد أيام تأخر التحصيل.لقياس خسائر اإلئتمان المتوقعة ، تم تصنيف الذمم المدينة بناءا على خوا
 

 

 .وهو مؤسسة تابعة للحكومة مستحقة من عميل واحد  %(93: 2019)  % من الذمم المدينة من التأجير التمويلي87 ، 2020ديسمبر  31كما في 
 

عادة على وكاالت تقييم ائتماني خارجية مثل "موديز" و"ستاندرد وبورز" و"فيتش"، المجموعة ولتقييم المخاطر االئتمانية الخاصة بالعمالء الرئيسيين، تعتمد  

 Bو  Aني يتراوح بين إن وجدت لتقييم احتمالية عجز هؤالء العمالء عن السداد. بالنسبة للهيئات الحكومية والشركات المقيمة تقييما خارجيا وتقييمها االئتما

 .%(83: 2019) 2020ديسمبر  31 كما فيبعد خصم المخصص  لتجاريةا الذمم المدينة صافي% من 72تمثل  فهى
 

 ال تحتفظ المجموعة بأي ضمانات أو تحسينات ائتمانية أخرى لتغطية مخاطر االئتمان المرتبطة بموجوداتها المالية.
 

المعلومات التاريخية. يتم إدارة مخاطر االئتمان من األرصدة  يمكن تقييم جودة ائتمان الموجودات المالية والتي ال تعتبر متعثرة أو متدنية القيمة بالرجوع إلى

 لدى البنوك من قبل اإلدارة المالية للمجموعة وفقا لسياسة المجموعة. يوضح الجدول التالي التصنيفات االئتمانية الخارجية للبنوك:
 

  2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    

A+ 185.964  675.519 

A1 299.476  200.802 

 A  44.350  337.963 

A- 56.768  - 

A2/PRIME-1 135.701  - 

B 3.972  - 

 42.913  21.878 أخرى

 1.257.197  748.109 اإلجمالي
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(   46

 

 )تتمة( مخاطر االئتمان
 

 الفئات التالية:يتكون إطار تصنيف مخاطر االئتمان الحالي للمجموعة من 
 

 المتوقعة يةاالئتمان بالخسائرأسس االعتراف  الوصف الفئة

   

الطرف المقابل لديه مخاطر منخفضة في التخلف عن السداد وليس لديه أي مبالغ  غير متعثر

 متأخرة السداد

 شهرا   12الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لـ 

بعد تاريخ االستحقاق أو كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر  ا  يوم 30تجاوز المبلغ  مشكوك فيه

 األولي اإلعترافاالئتمان منذ 

ليست  -الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة 

 ذات قيمة ائتمانية منخفضة

بعد تاريخ االستحقاق أو أن هناك دليال  يشير إلى أن األصل  ا  يوم 90تجاوز المبلغ  متعثر

 منخفضة ذو قيمة إئتمانية

 -الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 

 ذات قيمة ائتمانية منخفضة

هناك أدلة تشير إلى أن المدين يواجه صعوبات مالية شديدة وليس لدى الشركة أي  مشطوب

 احتمال واقعي الستردادها

 تم شطب المبلغ

 

 

 مخاطر السيولة

 

الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. ويتمثل منهج المجموعة بخصوص إدارة مخاطر السيولة في  تتمثل مخاطر السيولة في عدم تمكن المجموعة من

ر غير مقبولة ضمان أن يكون لديها بأقصى قدر ممكن سيولة كافية للوفاء بمطلوباتها عند استحقاقها وفقا للظروف العادية أو تحت الضغوط دون تكبد خسائ

 بسمعة المجموعة.أو التعرض لمخاطر اإلضرار 

 

طلب أحكام تهدف المجموعة إلى الحفاظ على التوازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خالل استخدام احتياطيات المجموعة والتسهيالت البنكية. تت

 يوما من تاريخ الفاتورة. 30اإليرادات الخاصة بالمجموعة تحصيل المبالغ في غضون 
 
 

ديسمبر بناء على تواريخ المدفوعات التعاقدية ومعدالت الربح  31استحقاق المطلوبات المالية غير المخصومة للمجموعة في يلخص الجدول التالي مواعيد 

 الحالية في السوق:
 

  القيم الدفترية 

التدفقات النقدية 

  الخارجة التعاقدية

 أقل من

  سنوات 5-2  سنة 2-1  سنة واحدة 

 أكثر من

 سنوات 5 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  قطريألف لاير  2020
            

 -  263.600  167.611  1.403.068  1.834.279  1.771.320 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 -  -  579  192.041  192.620  192.620 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

 694.472  85.213  35.634  66.806  660.347  354.553 مطلوبات إيجارات

التزامات وفقا لعقود التمويل 

 1.626.453  4.468.666  2.469.734  2.424.461  10.989.314  10.082.855 اإلسالمي

 12.401.348  13.676.560  4.086.376  2.673.558  4.817.479  147.099.2 
 

  الدفتريةالقيم  

التدفقات النقدية 

  الخارجة التعاقدية

 أقل من

  سنوات 5-2  سنة 2-1  سنة واحدة 

 أكثر من

 سنوات 5 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 2019
            

 83.600  270.000  190.253  1.149.017  1.692.870  1.602.856 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 -  -  579  313.595  314.174   314.174 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

 264.198  90.056  68.055  76.208  498.517  330.080 مطلوبات إيجارات

التزامات وفقا لعقود التمويل 

 اإلسالمي

 

9.406.049   

 

11.070.457  

 

1.633.983  

 

2.691.988  

 

4.958.972  

 

1.785.514 

 11.653.159  018.57613.  3.172.803  2.950.875  5.319.028  2.133.312 
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 )تتمة( مخاطر السيولة

 

ولة. يوضح الجدول باإلضافة إلى ذلك ، تستخدم المجموعة مزيج التدفقات النقدية الداخلة من الموجودات المالية والتسهيالت المصرفية المتاحة إلدارة السي

 المالية: الموجوداتمن  الواردةأدناه التدفقات النقدية 
 

 سنتين إلى  سنة إلى سنتين اقل من سنة 2020

 خمس سنوات

 أكثر من 

 خمس سنوات

 اإلجمالي

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
      

 592.215 66.671 53.493 30.234 441.817 ذمم مدينة تجارية وأخرى

 32.427 - - 1.622 30.805 ذمم مدينة من التأجير التمويلي

 153.086 - - - 153.086 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 35.792 إستثمار في أدوات حقوق ملكية
 

170.032 
 

- 
 

- 
 

205.824 
 

      

 661.500 
 

201.888 
 

53.493 
 

66.671 
 

983.552 
 

 

 

 سنتين إلى  سنة إلى سنتين اقل من سنة 2019

 خمس سنوات

 أكثر من 

 سنواتخمس 

 اإلجمالي

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
      

 519.704 85.533 44.244 16.616 373.311 ذمم مدينة تجارية وأخرى

 80.932 - 1.622 30.805 48.505 موجودات العقد

 208.184 - - - 208.184 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 30.619 إستثمار في أدوات حقوق ملكية
 

131.928 
 

- 
 

- 
 

162.547 
 

      

 660.619 
 

179.349 
 

45.866 
 

85.533 
 

971.367 
 

 

 

 

 المخاطر التشغيلية

فراد المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناجمة عن مجموعة واسعة من األسباب المرتبطة بعمليات المجموعة واأل 

المقبولة عموما  والتكنولوجيا والبنية التحتية، ومن عوامل خارجية بخالف مخاطر السوق واالئتمان والسيولة مثل تلك التي تنشأ عن معايير السلوك المهني

 للشركات. تنشأ المخاطر التشغيلية من جميع عمليات المجموعة.
 

عالية شاملة وهدف المجموعة هو إدارة المخاطر التشغيلية بحيث تعمل على التوازن بين تجنب الخسائر واألضرار المالية على سمعة المجموعة مع تحقيق ف

 مبادرة واإلبداع.للتكلفة وتجنب إجراءات الرقابة التي تقيد من ال
 

. ويتم دعم هذه ىوتم تفويض المسؤولية الرئيسية لتطوير وتنفيذ الضوابط الرقابية التي تتناول المخاطر التشغيلية لإلدارة العليا داخل كل إدارة على حد

 المسؤولية من خالل تطوير معايير المجموعة الشاملة إلدارة المخاطر التشغيلية في المجاالت التالية:

 المستقل للمعامالت. اإلعتمادمتطلبات الفصل المناسب بين المهام بما في ذلك  -

 متطلبات التسوية ومراقبة المعامالت. -

 االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية األخرى وتوثيق الضوابط الرقابية واإلجراءات. -

 ية الضوابط الرقابية واإلجراءات التي تتناول المخاطر المحددة.وكفاالتي تم التعرض لها متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية   -

 متطلبات إعداد التقارير الخاصة بالخسائر التشغيلية واإلجراءات التصحيحية المقترحة. -

 وضع خطط الطوارئ. -

 .التدريب والتطوير المهني -

 معايير األخالق المهنية ومعايير األعمال. -

 وضد االختالس، في حال كان ذلك فعاال. الموجوداتمن المخاطر، بما في ذلك التأمين ضد الخسائر في  التقليل -
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 المخاطر العقارية

 حددت المجموعة المخاطر التالية المرتبطة بالمحفظة العقارية:

التخطيط. تستخدم المجموعة مواردها في تطوير معظم مشاريعها التي تستقطب فيها الخبراء  قد تزداد تكلفة برامج التطوير في حال تأخرت عمليات -

ة في التعاقد في متطلبات التخطيط المحددة في موقع البرنامج من أجل الحد من المخاطر التي قد تنشأ أثناء عملية التخطيط، وتستعين بالخبرة المتراكم

 السوق المرتبط بها.لغرض الحد من تكاليف التطوير مقارنة ب

لخفض وقد يتعسر المستأجر الرئيسي مما يسبب خسارة جوهرية لإليرادات اإليجارية وانخفاض قيمة العقار المرتبط بها )راجع مخاطر االئتمان(. و -

من الحماية المطلوبة من خالل هذه المخاطر، تقوم المجموعة بمراجعة الوضع المالي لجميع المستأجرين الرئيسيين المحتملين وتقرر المستوى المناسب 

 الودائع والضمانات اإليجارية.

 تعرض القيم العادلة للمحفظة لمخاطر المعطيات األساسية للسوق وشاغل العقار. -
 

 مخاطر أخرى

على المخاطر التنظيمية  إن المخاطر األخرى التي تتعرض لها المجموعة تتمثل في المخاطر التنظيمية والمخاطر القانونية ومخاطر السمعة. ويتم السيطرة

لخارجيين. ويتم من خالل إطار السياسات واإلجراءات التنظيمية. ويتم إدارة المخاطر القانونية من خالل االستعانة بالمستشارين القانونين الداخليين وا

 ر توجيهات وسياسات مناسبة في هذا الشأن.على سمعة المجموعة، مع إصدا أثرالتي لها  لألمورالسيطرة على مخاطر السمعة من خالل الفحص المنتظم 

 

 إدارة رأس المال

 

ثقة السوق واستمرار التطوير أيضا  المستثمر والدائن وحقوق الحفاظ على قاعدة قوية لرأس المال تعمل على الحفاظ على هى إن سياسة مجلس اإلدارة 

واألرباح المدورة للمجموعة.  واالحتياطي العام الخزانة واالحتياطيات األخرىالمستقبلي لألعمال. ويتكون رأس المال من حصص رأس المال وأسهم 

لمساهمين. ويراقب مجلس اإلدارة العائد على رأس المال، والذي تعرفه المجموعة بأنه صافي اإليرادات التشغيلية مقسوما على إجمالي حقوق الملكية ل

 ساهمين.ويراقب مجلس اإلدارة مستوى توزيعات األرباح على الم
 

 وتتمثل أهداف المجموعة الرئيسية عند إدارة رأس المال في:

 .حماية قدرة المجموعة على استمرار األعمال، حتى تستمر في توفير العوائد للمساهمين والمزايا ألصحاب المصالح 

 و توفير عائد كاف للمساهمين من خالل تسعير المنتجات والخدمات التي تتناسب مع مستوى المخاطر. 

  .الحفاظ على التعهدات الكمية البنكية للمجموعة والحفاظ على تصنيف جيد للمخاطر 

 

المزايا وعالوة على ذلك، يسعى مجلس اإلدارة للحفاظ على توازن فيما بين العوائد المستهدفة التي قد تكون ممكنة مع مستويات أعلى من التمويل و

 لمال القوي للمجموعة.والضمانات وهو ما يتم تقديمه من خالل مركز رأس ا

 

 كانت نسبة صافي مديونية المجموعة إلى حقوق الملكية في تاريخ التقرير كما يلي:
 

 2020  2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

    

 9.406.049  10.082.855 تمويالت محملة بتكلفة تمويل

 )1.254.716(  (746.157) ناقصا: النقد واألرصدة البنكية

 8.151.333  9.336.698 صافي الدين

 17.910.581  .985.37618 إجمالي حقوق الملكية )باستبعاد االحتياطي القانوني والحصص غير المسيطرة(

 %45.51  %50.81 ديسمبر 31حقوق الملكية في  الىصافي الدين نسبة 
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 التقديرات المحاسبية الهامة والمصادر األساسية للتقديرات غير المؤكدة     47

 

تحتاج اإلدارة إلى إبداء يتطلب إعداد البيانات المالية استخدام التقديرات المحاسبية التي نادرا  ما تتساوى ، كأمر بديهي، مع النتائج الفعلية ذات العالقة.  

 جموعة.رأيها في تطبيق السياسات المحاسبية للم

ل مادي بسبب يقدم هذا اإليضاح نبذة عامة حول المجاالت التي تشمل درجة عالية من إبداء الرأي أو التعقيد وحول البنود التي ترتفع فرص تعديلها بشك

المعلومات المفصلة حول كل من هذه التقديرات واألحكام مع الموحدة التقديرات واالفتراضات التي قد يتبين أنها غير صحيحة. وتشمل هذه البيانات المالية 

 المعلومات حول أسس الحساب لكل من البنود المتأثرة. 

 

درجة في البيانات المالية في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة قامت اإلدارة بإجراء األحكام التالية والتي لها كان لها التأثير األهم على المبالغ الم 

 الموحدة:

  12اإليضاح رقم -تقدير القيم العادلة لالستثمارات العقارية 

  7اإليضاح رقم  -تقدير صافي القيمة القابلة للتحقق لعقارات المتاجرة 

  17اإليضاح رقم  -تقدير المستحقات الضريبية الحالية ومصروفات الضريبة الحالية 

 13اإليضاح رقم  -عدات األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمنشآت والم 

  10اإليضاح رقم  - بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر القيمة العادلة المقدرة لبعض الموجودات المالية 

  20اإليضاح رقم  - للمعاشات ونهاية الخدمة التزامات المنافع المحددة 

  12واإليضاح رقم  7اإليضاح رقم  -االعتراف باإليرادات 

  17اإليضاح رقم  -االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة للخسائر الضريبية المرحلة 

  4اإليضاح رقم  –إنخفاض قيمة األرصدة البنكية 

  6اإليضاح رقم  -انخفاض قيمة الذمم المدينة 

  9اإليضاح رقم  -انخفاض قيمة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 

 14اإليضاح رقم  اإلنتفاعموجودات حق  انخفاض قيمة 

  15ة الشركات الزميلة اإليضاح رقم انخفاض قيم 

 16اإليضاح رقم الشهرة  انخفاض قيمة 

 8 اإليضاح رقم الذمم المدينة من التأجير التمويلي انخفاض قيمة  

 ( 1االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية) 

  44اإليضاح رقم  -توحيد القرارات وتصنيف الترتيبات المشتركة 

   13 رقم واإليضاح 12واإليضاح رقم  7اإليضاح رقم  -تصنيف العقارات 

 14اإليضاح رقم  تحديد مدة عقد اإليجار 

 14اإليضاح رقم  خصم مدفوعات اإليجار 

 تقييم مبدا اإلستمرارية 

 

مستمر وتعتمد على الخبرة التاريخية وغيرها من العوامل بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي قد يكون لها التقديرات واألحكام يتم تقييمها بشكل 

 تأثير مالي على المنشأة والتي يعتقد أنها معقولة بموجب الظروف المحيطة.

 

 ( االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية1) 

ار الشهرة تتم مراجعة الموجودات غير المالية التي تعرضت لالنخفاض في القيمة الستبيان إمكانية رد االنخفاض عند تاريخ كل تقرير مالي. يتم اختب

م اختبار المتضمنة في تكلفة االستحواذ للشركات التابعة الستبيان االنخفاض في القيمة سنويا وفي بعض الحاالت عند وجود مؤشرات على ذلك. يت

قيد قيمة الموجودات غير المالية األخرى الستبيان االنخفاض في قيمتها عند وجود مؤشرات بأن القيمة الدفترية قد ال تسترد. عند تنفيذ حسابات ال

م المناسب لحساب القيمة الحالية ، تقوم اإلدارة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل أو وحدة تكوين النقد وتختار معدل الخصاإلستخدام

  لتلك التدفقات النقدية.
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 )تتمة(التقديرات المحاسبية الهامة والمصادر األساسية للتقديرات غير المؤكدة  47
 

 .قيد االستخداماالفتراضات الرئيسية المتبعة في حسابات القيمة 

 بالمشاريع العقارية أكثر حساسية لالفتراضات التالية:لوحدات تكوين النقد المرتبطة  قيد االستخدامتعتبر حسابات القيمة 
 

 هامش الربح اإلجمالي

 .للفعالية عةعلى متوسط القيم التي تم تحقيقها في الفترة التي سبقت بداية فترة الموازنة. ويتم زيادتها على مدار فترة الموازنة للتحسينات المتوق للفعاليةيعتمد 
 

 معدالت الخصم

تقييمات السوق الحالية للمخاطر المحددة لكل وحدة تكوين للنقد، فيما يتعلق بالقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الفردية للموجودات  تمثل معدالت الخصم

مد من لية ويُستاألساسية التي لم يتم إدراجها في تقديرات التدفقات النقدية. ويستند حساب معدل الخصم على الظروف المحددة للمجموعة وقطاعاتها التشغي

قوق الملكية من متوسط التكلفة المرجح لرأس المال الخاص بها. ويأخذ متوسط التكلفة المرجح في االعتبار كال من الدين وحقوق الملكية. وتُستمد تكلفة ح

وتلتزم المجموعة بهذه الخدمة. العائد المتوقع على االستثمار من قبل مستثمري المجموعة. وتستند تكلفة الدين على التمويل اإلسالمي الذي يحمل ربحا، 

 متاحة للعامة.ويتم إدراج المخاطر الخاصة بالقطاع بتطبيق عوامل بيتا الفردية. ويتم تقييم عوامل بيتا الفردية سنويا على أساس البيانات السوقية ال
 

 

 السياسات المحاسبية الهامة األخرى  48

 

  اإليجار(، عقود 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 

 كمستأجر المجموعة 
 

مطلوبات اإليجار المقابلة فيما يتعلق  و موجودات حق اإلنتفاع. يتم قياس العقدفي تاريخ بدء  بتحديد اذا كان العقد يمثل أو يحتوي على عقد إيجارالمجموعة  تقوم

مثل األجهزة ) ذات القيمة المنخفضة والموجودات أشهر أو أقل( 12) األجلبجميع ترتيبات اإليجار التي يكون فيها المستأجر ، باستثناء عقود اإليجار قصيرة 

تشغيلية المصروفات ضمن ال نتفاعااليتم إستهالك قيمة حق (. لمثل هذه العقود والهواتف الصغيرة أثاث المكاتبأو وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ، أالكمبيوتر اللوحي 

نتاجي المقدر لهذه طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء إلى نهاية العمر اإلنتاجي للحق في إستخدام األصل أو نهاية مدة عقد اإليجار. يتم تحديد العمر اإل بإستخدام

تستهلك فيه الفوائد االقتصادية من  ما لم يكن هناك أساس منهجي آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني الذي الموجودات بنفس األسس المستخدمة للممتلكات والمعدات ،

 .المؤجرة الموجودات

 

الفائدة الضمني في عقد اإليجار، يتم قياس مطلوبات اإليجار مبدئيا  بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ البدء، ويتم خصمها بإستخدام سعر 

معدل اإلقتراض التدريجي للمجموعة يتم إستخدامه على مدى فترة مدة اإليجار. بشكل عام، تستخدم المجموعة  أو إذا لم يمكن تحديد ذلك المعدل بشكل واضح، فإن

 .معدل اإلقتراض التدريجي كمعدل خصم

 

 :تشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس مطلوبات اإليجار ما يلي

 دفعات ثابتة ناقص حوافز اإليجار المدينة 

 ية والمستندة على مؤشر أو معدلدفعات إيجارات غير متساو 

 المبالغ المتوقع أن تكون مطلوبة من المستأجر حسب قيمة الضمانات المتبقية 

 تفعيل خيار سعر الشراء إذا كان المستأجر شبه متأكد من تفعيل هذا الخيار؛ و 

 .دفع غرامات إلغاء عقد اإليجار، إذا كان يعكس العقد حق المستأجر في ممارسة هذا الحق 
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 )تتمة( (، عقود اإليجار16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 

زيادة القيمة الدفترية لتعكس تكلفة التمويل على التزام بقياس التزام اإليجار الحق ا  . يتمفي بيان المركز المالي الموحدمنفصل كخط  مطلوبات اإليجار عرض يتم

تقوم المجموعة بإعادة قياس التزام اإليجار )وإجراء  اإليجار )باستخدام طريقة تكلفة التمويل الفعلية( وتقليل القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار المدفوعة.

 ذي الصلة( كلما: اإلنتفاعتعديل مماثل ألصل حق 

  في الظروف التي تؤدي إلى تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء، وفي هذه الحالة  جوهريمدة عقد اإليجار أو وجود حدث أو تغيير لتغييرات يحصل

 .معدلباستخدام معدل خصم  المعدليتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار 

 يتم الحاالت هذه وفي ، مضمونة متبقية مةقي بموجب المتوقعة المدفوعات في تغيير أو معدل أو مؤشر في التغييرات بسبب اإليجار مدفوعات تتغير 

 بسبب اإليجار مدفوعات تغيير يتم لم ما) متغير غير خصم معدل باستخدام المعدل اإليجار مدفوعات خصم طريق عن اإليجار التزام قياس إعادة

 (.المعدل الخصم معدل استخدام يتم الحالة هذه وفي ، العائم التمويل تكلفة سعر في التغيير

 اإليجار عقد مدة على بناء   اإليجار التزام قياس إعادة يتم الحالة هذه وفي ، منفصل إيجار كعقد اإليجار عقد تعديل احتساب يتم وال اإليجار عقد تعديل يتم 

 .لتعديلل الفعلي التاريخ في المعدل الخصم معدل باستخدام المعدل اإليجار مدفوعات خصم طريق عن المعدّل

 

 السنة تتعلق بتجديد إتفاقيات اإليجار. خالل تعديالت المجموعة أجرت

 

ا ، البدء يوم قبل أو في تمت التي اإليجار ومدفوعات ، المقابلة اإليجار مطلوباتل األولي القياس على االنتفاع حق موجودات تشتمل  مستلمة إيجار حوافز أي ناقص 

ا بالتكلفة الحقا قياسها يتم. أولية مباشرة تكاليف وأي  .القيمة انخفاض وخسائر المتراكم االستهالك ناقص 

 

 بموجب المطلوبة الحالة إلى األساسي األصل استعادة أو عليه توجد الذي الموقع استعادة أو ، مؤجر أصل وإزالة تفكيك بتكاليف ا  التزام المجموعة تتكبد عندما

 في التكاليف إدراج يتم ، االنتفاع حق بأصل التكاليف تتعلق ما بقدر -37 الدولية المحاسبة لمعايير وفق ا وقياسه بالمخصص االعتراف يتم ، اإليجار عقد شروط

 .مخزونات إلنتاج التكاليف تلك تكبد يتم لم ما ، الصلة ذي اإلنتفاع حق أصل

 

 أو األساسي األصل ملكية ينقل اإليجار عقد كان إذا. أيهما أقصر .األساسي لألصل اإلنتاجي والعمر اإليجار مدة مدى على االنتفاع حق موجودات هالكستإ يتم

. األساسي لألصل اإلنتاجي العمر مدى على إهالكها يتم الصلة ذات االنتفاع حق قيمة فإن ، الشراء خيار ممارسة تتوقع المجموعة أن يعكس ، االنتفاع حق تكلفة

 .اإليجار عقد بدء تاريخ من االستهالك يبدأ

 

 .الموحد المالي المركز بيان في منفصل كخط االنتفاع حق موجودات عرض يتم

 

 هو كما محددة القيمة في انخفاض خسارة أي وتحسب قيمتها انخفضت قد االنتفاع حق قيمة كانت إذا ما لتحديد 36 رقم الدولي المحاسبي المعيار المجموعة تطبق

ا ليست" )والمعدات والمنشآت الممتلكات" سياسة في موضح  (.الملحق هذا من جزء 

 

 الصلة ذات المدفوعات على التعرف يتم .اإلنتفاع حق وأصل اإليجار التزام قياس في معدل أو مؤشر على تعتمد ال التي المتغيرة اإليجارات تضمين يتم ال

 (.31 إيضاحأنظر ) الخسارة أو الربح في" أخرى نفقات" في إدراجها ويتم المدفوعات هذه إلى يؤدي الذي الشرط أو الحدث فيها يحدث التي الفترة في كمصروف

 

 ومكونات إيجار عقد أي حساب يتم ذلك من وبدال   ، المؤجرة غير المكونات فصل بعدم للمستأجر 16 رقم المالية تقاريرلل الدولي المعيار يسمح ، عملية كوسيلة

 اإليجار عدم أو اإليجار مكونات و واحد إيجار عنصر على تحتوي التي لعقودل .العملية الطريقة هذه المجموعة تستخدم لم .واحد كترتيب به مرتبطة إيجار غير

 للمكونات السعر اإلجمالي المستقل رى واإليجا للعنصر النسبي مستقل السعر أساس على إليجارل مكون كل إلى العقد في بتوزيع القيمة المجموعة تقوم إضافية

 .المستأجرة غيرال

 

، يقوم المؤجر الوسيط بالمحاسبة عن عقد اإليجار الرئيسي واإليجار من الباطن كعقدين منفصلين. يُطلب من المؤجر  16تقارير المالية رقم للبموجب المعيار الدولي 

س بالرجوع إلى )وليالوسيط تصنيف عقد اإليجار من الباطن على أنه إيجار تمويلي أو تشغيلي بالرجوع إلى أصل حق االستخدام الناشئ عن عقد اإليجار الرئيسي 

 (.17 رقم الدولي المحاسبي المعياراألصل األساسي كما كان الحال بموجب 
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 المجموعة التأجيرية وكيفية المحاسبة عنها  نشاطات

سنة بدون خيارات تمديد. يتم التفاوض  99بتأجير قطع مختلفة من األراض والمباني. عادة ما تكون عقود اإليجار لفترات محددة تتراوح من سنة إلى تقوم المجموعة 

ال يجوز استخدام على شروط التأجير على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي شروط، ولكن 

 الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض اإلقتراض.

ل ، تم اإلعتراف بعقود اإليجار كموجودات حق إنتفاع وإيضا  إلتزامات مماثلة في التاريخ الذي يتوفر فيه العين المؤجرة لإلستخدام من قب2019يناير  1إعتبارا  من 

تكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح أو الخسارة على مدار فترة التأجير لتسجيل تكلفة تمويل المجموعة. يتم توزيع كل دفعة إيجار بين اإللتزام و

لألصل أومدة اإليجار  دورية ثابتة على الرصيد المتبقي من اإللتزام لكل فترة. يتم إستهالك موجودات حق األنتفاع على أساس القسط الثابت علي العمر اإلنتاجي

 .أيهما أقل

لية لمدفوعات اإليجار يتم مقياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار مبدئيا  على أساس القيمة الحالية. تشمل إلتزامات اإليجار صافي القيمة الحا

 التالية:

 دفعات ثابتة ناقص حوافز اإليجار المدينة 

 دفعات إيجارات غير متساوية والمستندة على مؤشر أو معدل 

 المتوقع أن تكون مطلوبة من المستأجر حسب قيمة الضمانات المتبقية المبالغ 

 تفعيل خيار سعر الشراء إذا كان المستأجر شبه متأكد من تفعيل هذا الخيار؛ و 

 .دفع غرامات إلغاء عقد اإليجار، إذا كان يعكس العقد حق المستأجر في ممارسة هذا الحق 

المذكور في عقد اإليجار. إذا لم تتمكن المجموعة من تحديد هذا المعدل، يتم إستخدام معدل اإلقتراض اإلضافي يتم خصم مدفوعات اإليجار بإستخدام السعر 

ثلة مع شروط وأحكام للمستأجر، وهو السعر الذي يتعين على المستأجر دفعه إلقتراض األموال الالزمة للحصول على موجودات بقيمة مماثلة في بيئة إقتصادية مما

 مماثلة.

 قياس موجودات حق اإلنتفاع بالتكلفة والتي تشمل ما يلي: يتم

 المبلغ األصلي عند القياس األولي لمطلوبات عقد اإليجار 

 مدفوعات إيجار يتم دفعها في أو قبل تاريخ البدء مطروحا منها أي حوافز تأجير مستلمة 

 التكاليف المباشرة المبدئية و 

 .تكاليف الترميم 

تبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود تأجير الموجودات متدنية القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف في بيان الربح أو الخسارة. يتم إدراج المدفوعات المر

ا أو أقل.   12عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار مدتها   شهر 
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 قياس القيمة العادلة

 

لدخل الشامل اآلخر بالقيمة تقيس المجموعة األدوات المالية ، مثل الموجودات المالية من خالل الربح أو الخسارة ، والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل ا

 .العادلة في تاريخ كل تقرير مالي

 

في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة  القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام

 :العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام تتم إما
 
 في السوق الرئيسي لألصل أو المطلوب ، أو •
 
 في حالة عدم وجود سوق رئيسي ، في السوق األكثر فائدة لألصل أو المطلوب •

 

 .أن يكون الوصول إلى السوق الرئيسي أو األكثر فائدة من قبل المجموعة يجب

 

على افتراض أن المشاركين  يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام ،

 .ديةفي السوق يعملون وفق ا لمصلحتهم االقتصا

 

ستخدام له وأفضل يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في االعتبار قدرة المشارك في السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام األصل في أفضل ا

 . .استخدام له أو عن طريق بيعه إلى مشارك آخر في السوق يستخدم األصل في أفضل استخدام له

 

تقييم مناسبة للظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ، وتعظيم استخدام المدخالت الملحوظة ذات الصلة وتقليل تستخدم المجموعة أساليب 

 .استخدام المدخالت غير الملحوظة

 

ية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ، كما يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس القيمة العادلة لها أو اإلفصاح عنها في البيانات المال

 :هو موضح على النحو التالي ، استناد ا إلى أدنى مستوى من المدخالت المهمة لقياس القيمة العادلة ككل

 أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة - 1المستوى  • 

 تقنيات التقييم التي يمكن مالحظة أدنى مستوى لها من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة بشكل مباشر أو غير مباشر - 2المستوى   •

 أساليب التقييم التي ال يمكن مالحظة أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة - 3المستوى   •

 

البيانات المالية الموحدة على أساس متكرر ، تحدد المجموعة ما إذا كانت هناك تحويالت قد حدثت بين المستويات  بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في

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

 

والموجودات المالية غير المسعرة بالقيمة العادلة من  االستثمارات العقاريةتحدد إدارة المجموعة السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر ، مثل 

 اطر ومديري كل عقار.خالل الدخل الشامل اآلخر. تتألف اإلدارة من رئيس قطاع التطوير ، ورئيس الفريق المالي ، ورئيس قسم إدارة المخ

 

والمتاجرة. تشمل معايير االختيار معرفة السوق والسمعة واالستقاللية وما إذا  االستثمارات العقاريةالهامة ، مثل  الموجوداتيشارك المقيمون الخارجيون في تقييم 

 ة وأساليب التقييم واالفتراضات المستخدمة لكل عقار.كان يتم الحفاظ على المعايير المهنية. تناقش اإلدارة وتراجع المقيمين الخارجيين للمجموع

 

إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفق ا للسياسات المحاسبية للمجموعة.  الواجب والمطلوبات الموجوداتفي تاريخ كل تقرير ، تقوم اإلدارة بتحليل الحركات في قيم 

المطبقة في آخر تقييم من خالل الموافقة على المعلومات الواردة في حساب التقييم للعقود والوثائق  بالنسبة لهذا التحليل ، تتحقق اإلدارة من المدخالت الرئيسية

 األخرى ذات الصلة.

 

ديد ارجية ذات الصلة لتحتقوم اإلدارة ، باالشتراك مع المقيمين الخارجيين للمجموعة ، بمقارنة كل تغييرات في القيمة العادلة لكل أصل والتزام مع المصادر الخ

 ما إذا كان التغيير معقوال .

 

على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصل أو االلتزام ومستوى التسلسل  المطلوباتو الموجوداتلغرض إفصاحات القيمة العادلة ، حددت المجموعة فئات 

 الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.

  



|75 

 العقارية ش.م.ع.ق.شركة بروة 

 البيانات المالية الموحدة

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة
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 تحقق اإليرادات

 

 إيرادات اإليجار

التكاليف المباشرة األولية للمجموعة للدخول في عقود اإليجار ، على أساس  ا  يتم االعتراف بإيرادات اإليجار المستحقة القبض من عقود اإليجار التشغيلي ، ناقص

 القسط الثابت على مدى فترة اإليجار ، باستثناء دخل اإليجار الطارئ الذي يتم االعتراف به عند نشأته.

 

يتم سداد المدفوعات على هذا األساس مدة عقد اإليجار هي  يتم توزيع حوافز المستأجرين للدخول في عقود إيجار بالتساوي على مدى فترة اإليجار ، حتى لو لم

داية عقد اإليجار ، على الفترة غير القابلة لإللغاء من عقد اإليجار مع أي مدة أخرى يكون للمستأجر فيها خيار مواصلة عقد اإليجار ، حيث تكون اإلدارة ، في ب

 يقين من أن المستأجر سيمارس هذا الخيار .

 

 عند ظهورها. ئرالموحدح أو الخساارببالمبالغ المستلمة من المستأجرين إلنهاء عقود اإليجار أو للتعويض عن التداعيات في بيان األيتم االعتراف 

 

تأجرين في يلها للمسيتم االعتراف برسوم الخدمة ورسوم اإلدارة والمصاريف األخرى القابلة لالسترداد من المستأجرين والدخل الناتج عن المصاريف المعاد تحم

 الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمات.

 

 

 األدوات المالية

 

 األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لكيان واحد والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لكيان آخر.

 

 المالية الموجودات

، الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأةتصنف المجموعة موجوداتها المالية في الفئات التالية ؛ الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ، 

المالية مبدئي ا بالقيمة العادلة زائد ا ، في حالة  موجوداتالوالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ، حسب االقتضاء. يتم االعتراف بجميع 

 المالية غير المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ، تكاليف المعاملة المنسوبة إلى اقتناء األصل المالي. الموجودات

 

خالل إطار زمني تحدده اللوائح أو األعراف في السوق )الصفقات العادية(  اتالموجودالمالية التي تتطلب تسليم  الموجوداتيتم االعتراف بعمليات شراء أو بيع 

 في تاريخ المتاجرة ، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل.

 

 الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

بالقيمة العادلة  ا  مبدئي الموجوداتالقروض والمدينون هي موجودات مالية غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو محددة وغير مدرجة في سوق نشط. يتم االعتراف بهذه 

أي  ا  استخدام طريقة معدل الربح الفعلي ناقصلالعتراف المبدئي ، يتم قياس القروض والمدينين بالتكلفة المطفأة ب ا  زائد ا أي تكاليف معاملة منسوبة مباشرة. الحق  

 .الموحد ئرأو الخسا رباحخسائر انخفاض في القيمة. يتم إثبات الخسائر الناتجة عن انخفاض القيمة في بيان األ

 

 ماليةال المطلوبات

 .وإلتزامات إيجار والتزامات بموجب عقود تمويل إسالميتشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على ذمم تجارية دائنة وأخرى ، ومستحق ألطراف ذات عالقة ، 
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 )تتمة( ماليةال األدوات

 

 المطلوبات المالية غير المشتقة

 طرف ا في األحكام التعاقدية لألداة.تعترف المجموعة مبدئي ا بالمطلوبات المالية في التاريخ الذي تنشأ فيه وهو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة 

 

 تلغي المجموعة االعتراف بالتزام مالي عندما يتم اإلعفاء من التزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انتهاء صالحيتها.

 

ية مبدئي ا بالقيمة العادلة زائد ا أي تكاليف تصنف المجموعة المطلوبات المالية غير المشتقة في فئة المطلوبات المالية األخرى. يتم االعتراف بهذه المطلوبات المال

تشتمل المطلوبات المالية  معامالت منسوبة مباشرة. بعد التحقق المبدئي ، يتم قياس هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.

 ذات صلة ، وذمم دائنة تجارية وأخرى ، ومطلوبات إيجار. األخرى على التزامات بموجب عقود تمويل إسالمي ، ومستحق إلى أطراف

 

 مقاصة األدوات المالية

ق واجب النفاذ حالي ا لمقاصة يتم إجراء المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم تسجيل صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد إذا كان هناك ح

ية للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات و تسوية المطلوبات في وقت واحد. يجب أال يكون الحق واجب النفاذ قانوني ا المبالغ المعترف بها وهناك ن

 قابل.متوقف ا على األحداث المستقبلية ويجب أن يكون قابال  للتنفيذ في سياق العمل العادي وفي حالة إفالس أو إفالس المجموعة أو الطرف الم

 

 المالية الموجوداتيمة ق إنخفاض

المالية أو مجموعة من الموجودات المالية. الموجودات تقوم المجموعة في نهاية كل فترة مالية بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أحد 

المالية وال يتم تكبد خسائر انخفاض القيمة إال إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة لحدث  الموجوداتتنخفض قيمة األصل المالي أو مجموعة 

نقدية المستقبلية أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف األولي باألصل )"حدث خسارة"( وذلك يكون لحدث )أو أحداث( الخسارة تأثير على التدفقات ال

المالية التي يمكن تقديرها بشكل موثوق. قد يتضمن دليل انخفاض القيمة مؤشرات على أن المدينين أو مجموعة من الموجودات المالي أو مجموعة المقدرة لألصل 

ا في سداد التكاليف أو المدفوعات الرئيسية ، واحتمال دخولهم ف اإلفالس أو إعادة هيكلة ي المدينين يواجهون صعوبات مالية كبيرة ، أو تخلف ا عن السداد أو تأخر 

المتأخرات أو الظروف  مالية أخرى ، وحيث تشير البيانات الملحوظة إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ، مثل التغيرات في

 االقتصادية المرتبطة بالتخلف عن السداد.

 

لى أنه الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة )باستثناء خسائر االئتمان بالنسبة لفئة المدينين ، يتم قياس مبلغ الخسارة ع

ي بيان بمبلغ الخسارة فالمستقبلية التي لم يتم تكبدها( مخصومة بمعدل الربح الفعلي األصلي لألصل المالي . يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل ويتم االعتراف 

 الربح أو الخسارة الموحد. 

 

 الموحد. ئرأو الخسا األرباحعكس خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها سابق ا يكون المعترف بها في بيان 

 

 المصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  الموجودات

 

المالية أو مجموعة من الموجودات المالية. في الموجودات تقوم المجموعة في نهاية كل فترة مالية بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أحد 

ة لألوراق المالية إلى ما دون تكلفتها يعد حالة االستثمارات في حقوق الملكية المصنفة على أنها متاحة للبيع ، فإن االنخفاض الكبير أو المستمر في القيمة العادل

ا دليال  على انخفاض قيمة  . في حالة وجود أي دليل من هذا القبيل على موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ، فإن الخسائر الموجوداتأيض 

ا أي خسارة انخفاض في قيمة األصل المالي المعترف بها سابق ا في بيان  المتراكمة )تقاس بالفرق بين تكلفة الشراء والقيمة العادلة الحالية ،  ئرأو الخسا األرباحناقص 

أو  األرباح. ال يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المعترف بها في بيان الموحد ئرأو الخسا األرباح( يتم إزالتها من حقوق الملكية و المعترف بها في بيان الموحد

. إذا زادت القيمة العادلة ألداة الدين المصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من الموحد ئرأو الخسا األرباحوات حقوق الملكية من خالل بيان ألدالموحد  ئرالخسا

أو  األرباحي بيان ، في فترة الحقة ، ويمكن أن ترتبط الزيادة بشكل موضوعي بحدث وقع بعد االعتراف بخسارة انخفاض القيمة فالدخل الشامل اآلخر  خالل

 .الموحد ئرأو الخسا األرباح، يتم عكس خسارة انخفاض القيمة من خالل بيان الموحد  ئرالخسا

 

ات ثم تخفيض القيمة يتم أوال  تخصيص خسائر انخفاض القيمة المعترف بها فيما يتعلق بالوحدات المولدة للنقد لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة مخصصة للوحد

األخرى في الوحدة )مجموعة الوحدات( على أساس التناسب. يتم تقييم خسائر انخفاض القيمة المعترف بها في الفترات السابقة في تاريخ كل لموجودات ل الدفترية

كان هناك تغيير في تقرير بحث ا عن أي مؤشرات على أن الخسارة قد انخفضت أو لم تعد موجودة. يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة )بخالف الشهرة( إذا 

لدفترية لألصل القيمة الدفترية التقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد. يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة ا

 ارة انخفاض في القيمة.التي كان من الممكن تحديدها ، بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء ، إذا لم يتم االعتراف بخس
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 اإليجارات

على استخدام أصل أو  يعتمد تحديد ما إذا كان الترتيب أو يحتوي على عقد إيجار على أساس جوهر الترتيب في تاريخ البداية ، سواء كان الوفاء بالترتيب يعتمد

 محددة أو أن الترتيب ينقل الحق في استخدام األصل ، حتى لو لم يتم تحديد هذا الحق صراحة في ترتيب. موجودات

 

 أ( المجموعة كمؤجر

 

 .8 إيضاحراجع 

 

 ب( المجموعة كمستأجر

 

البند المؤجر ، في بداية عقد اإليجار بالقيمة العادلة تتم رسملة عقود اإليجار التمويلي ، التي تنقل إلى المجموعة جميع المخاطر والمنافع العرضية المتعلقة بملكية 

 للعقار المؤجر أو ، إذا كانت أقل ، بالقيمة الحالية للحد األدنى دفعات اإليجار.

 

م. يتم تحميل مصاريف ايتم تقسيم مدفوعات اإليجار بين رسوم التمويل وتخفيض التزام اإليجار لتحقيق معدل ثابت لتكلفة التمويل على الرصيد المتبقي من االلتز

عند نشوئها. يتم استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات المقتناة بموجب عقد إيجار تمويلي على مدى العمر اإلنتاجي  الموحد ئرأو الخسا األرباحالتمويل على بيان 

 ومدة اإليجار األقصر.

 

ومزايا الملكية على أنها عقود إيجار تشغيلي. يتم االعتراف بمدفوعات عقود اإليجار يتم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ فيها المؤجر بجزء كبير من مخاطر 

على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ، باستثناء مدفوعات اإليجار الطارئة التي يتم تحميلها الموحد  ئرأو الخسا األرباحالتشغيلي كمصروف في بيان 

 كمصروفات عند نشوئها.

 

 المستأجرينودائع 

بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحق ا بالتكلفة المطفأة حيثما كانت جوهرية. هذه الودائع قابلة لالسترداد للمستأجرين  ا  يتم االعتراف بمطلوبات ودائع المستأجرين مبدئي

 في نهاية مدة اإليجار. 

 

 العمالت األجنبية تحويل

 

 وعملة العرض التشغيليةالعملة 

(. تم العملة التشغيليةالبنود المدرجة في البيانات المالية لكل من شركات المجموعة باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها الشركة )يتم قياس 

 عرض البيانات المالية الموحدة "بالريال القطري" وهي عملة العرض للمجموعة.

 

 المعامالت واألرصدة

م لعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت أو التقييم حيث يتم إعادة قياس البنود. يتيتم تحويل المعامالت با

طلوبات النقدية والماالعتراف بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية هذه المعامالت ومن التحويل بأسعار الصرف في نهاية السنة للموجودات 

ت النقدية المؤهلة وتحوطات بالعمالت األجنبية في بيان الربح أو الخسارة المجمع ، باستثناء عندما يتم تأجيلها في الدخل الشامل اآلخر على النحو تحوطات التدفقا

 الموحد ضمن "إيرادات أو تكاليف التمويل". صافي االستثمار المؤهلة. يتم عرض أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية في بيان الربح أو الخسارة

 

الناتجة عن التغيرات في التكلفة المطفأة لألوراق  التحويليتم تحليل التغيرات في القيمة العادلة لألوراق المالية بالعمالت األجنبية المصنفة كمتاحة للبيع بين فروق 

 ئرأو الخسا األرباحفي بيان  المالية والتغيرات األخرى في القيمة الدفترية لألوراق المالية. يتم االعتراف بفروق التحويل المتعلقة بالتغيرات في التكلفة المطفأة

 .ىالدخل الشامل اآلخر بنودرية في ، ويتم االعتراف بالتغيرات األخرى في القيمة الدفتالموحد 

 

ل الربح أو الخسارة في بيان يتم االعتراف بفروق التحويل للموجودات والمطلوبات المالية غير النقدية مثل أدوات حقوق الملكية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خال

المالية غير النقدية ، مثل أدوات حقوق الملكية المصنفة  الموجوداتق الترجمة على كجزء من مكاسب أو خسائر القيمة العادلة ، وفروالموحد  ئرأو الخسا األرباح

 .الموحد، يتم إدراجها في بيان الدخل الشامل اآلخر  ىالدخل الشامل اآلخربنود كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
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 )تتمة( العمالت األجنبية تحويل

 

 شركات المجموعة

مختلفة عن عملة العرض  تشغيليةالنتائج والمركز المالي لجميع منشآت المجموعة )التي ال تمتلك أي منها عملة اقتصاد شديد التضخم( التي لها عملة  تحويليتم 

 إلى عملة العرض على النحو التالي:

 لكل بيان مركز مالي معروض بسعر اإلقفال في تاريخ ذلك المركز المالي. المطلوباتو الموجودات تحويل)أ( يتم 

ليس تقريبي ا معقوال  لألثر أسعار الصرف )ما لم يكن هذا المتوسط بمتوسط  موحداإليرادات والمصروفات الخاصة بكل بيان ربح أو خسارة  تحويل)ب( يتم 

 اإليرادات والمصروفات بالسعر في تواريخ المعامالت( ؛ و تحويلفي هذه الحالة يتم التراكمي لألسعار السائدة في تواريخ المعاملة ، و

 )ج( يتم االعتراف بجميع فروقات الصرف الناتجة في الدخل الشامل اآلخر.

 

جنبية ويتم تحويلها بسعر اإلغالق. يتم يتم التعامل مع تعديالت الشهرة والقيمة العادلة الناشئة عن االستحواذ على شركة أجنبية كموجودات ومطلوبات الشركة األ

 االعتراف بفروق الصرف الناشئة في الدخل الشامل اآلخر.

 

 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  . 49

 

 معايير معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الجديدة والمعدلة التي تسري على السنة الحالية 49.1

 

 .7والمعيار الدولي للتقارير المالية  9معيار سعر الفائدة على المعيار الدولي للتقارير المالية  معالجةتأثير التطبيق األولي لتعديالت 

 

ومعيار المحاسبة  9لمعيار أسعار الفائدة )تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  معالجة، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية  2019في سبتمبر 

ط المحددة للسماح بمواصلة محاسبة التحوط ( ، وتؤدي هذه التعديالت إلى تعديل متطلبات محاسبة التحو7والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  39الدولي 

لإلصالحات الجارية لمعيار أسعار  للتحوط المتأثر خالل فترة عدم اليقين قبل البنود المغطاة أو تم تعديل أدوات التحوط المتأثرة بمعايير أسعار الفائدة الحالية كنتيجة

ا ألنها ال تطب  ق محاسبة التحوط على مخاطر أسعار الفائدة المعيارية الخاصة بها.الفائدة. التعديالت ليست ذات صلة بالمجموعة نظر 

 

لعالقات التحوط التي تخضع لالستثناءات التي أدخلتها التعديالت على المعيار  7متطلبات إفصاح جديدة على المعيار الدولي للتقارير المالية  ا  تقدم التعديالت أيض

 .9الدولي للتقارير المالية 

 

 )تتمة( معايير معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الجديدة والمعدلة التي تسري على السنة الحالية 49.1

 

 16على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 19 -وباء كوفيد تأثير التطبيق األولي لتعديل امتيازات اإليجار المتعلقة ب
 

( 16)تعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  19 -وباء كوفيد معايير المحاسبة الدولية امتيازات اإليجار المتعلقة ب، أصدر مجلس  2020في مايو 

للمعيار الدولي إلعداد ، من خالل تقديم وسيلة عملية 19 -لوباء كوفيد التي توفر تخفيف ا عملي ا للمستأجرين في محاسبة امتيازات اإليجار التي تحدث كنتيجة مباشرة 

يعد تعديال  لعقد اإليجار. يجب على  19 -وباء كوفيد . تسمح الوسيلة العملية للمستأجر باختيار عدم تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المتعلق ب16التقارير المالية رقم 

بنفس الطريقة التي يفسر  19 –وباء كوفيد جار ناتج عن امتياز اإليجار المتعلق بالمستأجر الذي يقوم بهذا االختيار أن يأخذ في الحسبان أي تغيير في مدفوعات اإلي

 إذا لم يكن التغيير تعديال  لعقد اإليجار. 16بها التغيير المطبق على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

 وفقط إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية: 19 –لوباء كوفيد  تنطبق الوسيلة العملية فقط على امتيازات اإليجار التي تحدث كنتيجة مباشرة

 

 يير مباشرة ؛أ( ينتج عن التغيير في مدفوعات اإليجار مقابل معدل لعقد اإليجار يكون إلى حد كبير نفس أو أقل من مقابل عقد اإليجار الذي يسبق التغ

 

)امتياز اإليجار يفي بهذا الشرط إذا أدى إلى انخفاض  2021يونيو  30ستحقة أصال  في أو قبل ب( يؤثر أي تخفيض في مدفوعات اإليجار فقط على المدفوعات الم

 ( ؛ و2021يونيو  30وزيادة مدفوعات اإليجار التي تمتد إلى ما بعد  2021يونيو  30مدفوعات اإليجار في أو قبل 

 

 ج( ال يوجد تغيير جوهري على شروط وأحكام عقد اإليجار.

 

)كما أصدره مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو  16لية الحالية ، لم تقم المجموعة بتطبيق التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم في السنة الما

2020.) 
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 )تتمة( تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  . 49
 

 التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة على البيانات الماليةمعايير لتأثير التطبيق المبدئي  49.2

 

، في هذه البيانات  2020يناير  1تم تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التالية ، والتي أصبحت سارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 المالية.

 

تسري للفترات السنوية  الدولية الجديدة والمعدلةمعايير التقارير المالية 

 التي تبدأ في أو بعد
  

 2020يناير  1 إطار عمل معايير التقارير المالية الدولية تعديالت على 
  

الجديدة والمعدلة ألول  إطار عمل معايير التقارير المالية الدوليةقامت المجموعة بتطبيق التعديالت الواردة في التعديالت على 

                 الجديد. ومع ذلك،  المرجعمرة في السنة الحالية. تتضمن التعديالت تعديالت الحقة على المعايير المتأثرة بحيث تشير إلى 

المرجع  بحيث تشير إلى إطار العملال تقوم جميع التعديالت بتحديث تلك التصريحات فيما يتعلق باإلشارات واالقتباسات من 

الذي تشير إليه )إطار اللجنة الدائمة المشتركة بين  إطار العمل. يتم تحديث بعض التصريحات فقط لإلشارة إلى إصدار المعدّل

، 2010، أو إطار المجلس الدولي لمعايير المحاسبة لعام  2001الوكاالت الذي اعتمده مجلس معايير المحاسبة الدولية في عام 

الجديدة التي تم  بالتعريفات( أو لإلشارة إلى أن التعاريف الواردة في المعيار لها 2018لعام  المعدّلد أو إطار العمل الجدي

 إطار العمل المعدّل.تطويرها في 

 

  

 1والمعايير المحاسبية الدولية أرقام  14و6و3و 2المعايير التي تم تعديلها هي: معايير التقارير المالية الدولية أرقام 

 .32و 22و 20ومعايير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية أرقام  38و37و34و8و

 

  

 2020يناير  1 تعريف األعمال 3 التقارير المالية الدولية رقم معيارتعديالت على 
  

توضح التعديالت أنه في ألول مرة في السنة الحالية.  3قامت المجموعة بتطبيق التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

حين أن األعمال التجارية عادة ما يكون لها مخرجات ، إال أن المخرجات ليست مطلوبة لمجموعة متكاملة من األنشطة 

،  الموجوداتللتأهل للعمل التجاري. لكي تعتبر عمال  تجاري ا ، يجب أن تتضمن مجموعة مكتسبة من األنشطة و الموجوداتو

 على األقل ، مدخالت وعملية موضوعية تساهم مع ا بشكل كبير في القدرة على إنشاء المخرجات.
 

تلغي التعديالت تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال أي مدخالت أو عمليات مفقودة واالستمرار في 

ا إرشادات إضافية تساع  د على تحديد ما إذا كان قد تم الحصول على عملية موضوعية.إنتاج المخرجات. تقدم التعديالت أيض 

 

 
  

 2020يناير  1 )تتمة( تعريف األعمال 3 التقارير المالية الدولية رقم معيارتعديالت على 
  

المكتسبة ليست  الموجوداتتقدم التعديالت اختبار تركيز اختياري يسمح بإجراء تقييم مبسط لما إذا كانت مجموعة األنشطة و

عمال . بموجب اختبار التركيز االختياري ، فإن مجموعة األنشطة والموجودات المقتناة ال تعتبر نشاط ا تجاري ا إذا كانت جميع 

مماثلة. يتم تطبيق التعديالت  موجوداتالقيمة العادلة إلجمالي الموجودات المقتناة مركزة في أصل واحد محدد أو مجموعة 

التي يكون تاريخ االستحواذ لها في أو بعد  الموجوداتعلى جميع عمليات دمج األعمال وعمليات االستحواذ على بأثر مستقبلي 

 .2020يناير  1

 

  

 2020يناير  1 تعريف المواد 8و 1معايير المحاسبية الدولية أرقام تعديالت على 
  

ألول مرة في السنة الحالية. تسهل التعديالت تعريف  8و 1المعايير المحاسبية الدولية أرقام اعتمدت المجموعة التعديالت على 

وال تهدف إلى تغيير المفهوم األساسي لألهمية النسبية في معايير المعايير  1المواد الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 

يم" على المعلومات المادية بمعلومات غير مادية كجزء من التعريف الدولية إلعداد التقارير المالية. تم تضمين مفهوم "التعت

 الجديد.

 

  

تم تغيير األهمية النسبية التي تؤثر على المستخدمين من "يمكن أن تؤثر" إلى "يمكن توقع تأثيرها بشكل معقول". تم استبدال 

. باإلضافة إلى 1في معيار المحاسبة الدولي رقم  بإشارة إلى تعريف المادة 8تعريف المواد في معيار المحاسبة الدولي رقم 

" أو جوهريذلك ، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتعديل المعايير األخرى واإلطار المفاهيمي الذي يحتوي على تعريف "

 ." لضمان االتساقجوهرييشير إلى مصطلح "

 

   

 إحتسابعلى المبالغ المدرجة للسنوات الحالية والسابقة ولكن قد يؤثر على  جوهريأي تأثير  والمعدلةمعايير التقارير المالية الدولية الجديدة لم يكن لتطبيق 

  المعامالت أو الترتيبات المستقبلية.
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 )تتمة( تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  . 49

 

  اإلصدار ولم يبدا سريانها بعد ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر قيدمعايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  49.3

 

 ولم يبدا سريانها بعد ارهاصدتم إوالتي التالية  معايير التقارير المالية الجديدة والمعدلةبتطبيق المجموعة لم تقم         

 

تسري للفترات السنوية   معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

 تبدأ في أو بعدالتي 
  

 2023يناير  1 عقود التأمين 17 معيار التقارير المالية الدولية رقم
  

مبادئ االعتراف بعقود التأمين وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها ويحل محل  17 معيار التقارير المالية الدولية رقميحدد 

 .عقود التأمين 4 معيار التقارير المالية الدولية رقم

 

  

ا ، يتم تعديله لعقود التأمين مع ميزات المشاركة المباشرة ، الموصوف  17 معيار التقارير المالية الدولية رقميحدد  ا عام  نموذج 

على أنه نهج الرسوم المتغيرة. يتم تبسيط النموذج العام إذا تم استيفاء معايير معينة عن طريق قياس االلتزام بالتغطية المتبقية 

 خصيص األقساط.باستخدام نهج ت

 

  

يستخدم النموذج العام االفتراضات الحالية لتقدير المبلغ والتوقيت وعدم التأكد من التدفقات النقدية المستقبلية ويقيس بشكل 

 .بوالص التأمينصريح تكلفة عدم التأكد. يأخذ في االعتبار أسعار الفائدة في السوق وتأثير خيارات وضمانات حاملي 

 

  

لمعالجة المخاوف  17 معيار التقارير المالية الدولية رقم، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على  2020في يونيو 

لمعيار . تؤجل التعديالت تاريخ التطبيق المبدئي 17 معيار التقارير المالية الدولية رقموتحديات التنفيذ التي تم تحديدها بعد نشر 

. وفي 2023يناير  1)متضمن ا التعديالت( إلى فترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  17 الدولية رقمالتقارير المالية 

 9 معيار التقارير المالية الدولية رقمالوقت نفسه ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تمديد ا لإلعفاء المؤقت من تطبيق 

معيار ( التي تمد تاريخ انتهاء الصالحية الثابت لإلعفاء المؤقت من تطبيق 4 ة الدولية رقممعيار التقارير المالي)تعديالت على 

يناير  1  إلى فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 4 معيار التقارير المالية الدولية رقمفي  9 التقارير المالية الدولية رقم

2023. 

 

  

بأثر رجعي ما لم يكن ذلك غير عملي ، وفي هذه الحالة يتم تطبيق نهج األثر  17 الدولية رقممعيار التقارير المالية يجب تطبيق 

 الرجعي المعدل أو نهج القيمة العادلة.

 

  

لغرض متطلبات االنتقال ، يكون تاريخ التطبيق األولي هو البداية إذا كانت فترة إعداد التقارير السنوية التي تطبق فيها المنشأة 

 ألول مرة ، ويكون تاريخ االنتقال هو بداية الفترة التي تسبق مباشرة تاريخ التطبيق األولي.المعيار 
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 )تتمة( تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  . 49

 

 تطبيقها بشكل مبكر )تتمة( قيد اإلصدار ولم يبدا سريانها بعد ولم يتممعايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  49.3

 

تسري للفترات السنوية  )تتمة( معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

 التي تبدأ في أو بعد
  

بين  الموجوداتبيع أو المساهمة في  - 28 رقم الدولي يمعيار المحاسبالو 10 التقارير المالية الدولية رقمتعديالت على معيار 

 المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك

االختياري  للتطبيقمتاح 

تاريخ سريان مؤجل  /

 إلى أجل غير مسمى
  

مع المواقف التي يكون فيها  28 رقم الدولي يمعيار المحاسبالو 10 التقارير المالية الدولية رقممعيار تتعامل التعديالت على 

بين المستثمر والشركة الزميلة أو المشروع المشترك. على وجه التحديد ، تنص التعديالت على  الموجوداتبيع أو مساهمة في 

أن األرباح أو الخسائر الناتجة عن فقدان السيطرة على شركة تابعة ال تحتوي على نشاط تجاري في معاملة مع شركة زميلة 

، يتم االعتراف بها في أرباح الشركة األم أو الخسارة فقط أو مشروع مشترك يتم المحاسبة عنه باستخدام طريقة حقوق الملكية 

في حدود مصالح المستثمرين غير ذات الصلة في تلك الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. وبالمثل ، فإن األرباح والخسائر 

يلة أو مشروع مشترك الناتجة عن إعادة قياس االستثمارات المحتفظ بها في أي شركة تابعة سابقة )والتي أصبحت شركة زم

يتم المحاسبة عنه باستخدام طريقة حقوق الملكية( يتم االعتراف بها في أرباح أو خسائر الشركة األم السابقة فقط إلى مدى 

 مصالح المستثمرين غير ذات الصلة في الشركة الزميلة الجديدة أو المشروع المشترك.

 

  

. يُسمح 2023يناير  1 تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة - 1 رقم الدولي يمعيار المحاسبال التعديالت على

 بالتطبيق المبكر.
  

على أنها متداولة أو غير متداولة في بيان  المطلوباتفقط في عرض  1 رقم الدولي يمعيار المحاسبالتؤثر التعديالت على 

المركز المالي وليس مبلغ أو توقيت االعتراف بأي أصل أو التزام أو دخل أو مصروفات أو المعلومات التي تم اإلفصاح عنها 

 حول تلك البنود.

 

  

توضح التعديالت أن تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة يعتمد على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير 

، وتحدد أن التصنيف ال يتأثر بالتوقعات حول ما إذا كانت المنشأة ستمارس حقها في تأجيل تسوية االلتزام ، اشرح أن الحقوق 

ود في نهاية فترة التقرير ، وقدم تعريف ا لـ "التسوية" لتوضيح أن التسوية تشير إلى التحويل إلى موجودة إذا تم االمتثال للعه

 األخرى أو خدمات.الموجودات الطرف المقابل من النقد أو أدوات حقوق الملكية أو 

 

  

 2022يناير  1 التقارير المالية الدوليةاإلشارة إلى إطار عمل معايير  – 3 التقارير المالية الدولية رقمتعديالت على معيار 
  

العمل بدال  من إطار  2018لعام  إطار العملبحيث يشير إلى  3 التقارير المالية الدولية رقمتعمل التعديالت على تحديث معيار 

مطلب ا ، بالنسبة لاللتزامات الواقعة في نطاق  3 التقارير المالية الدولية رقم. كما أنها تضيف إلى معيار 1989 الخاص بعام

لتحديد ما إذا كان هناك التزام  37 رقم الدولي يمعيار المحاسبال، أن يقوم المشتري بتطبيق  37 رقم الدولي يمعيار المحاسبال

فسيرات معايير التقارير معيار لجنة تحالي في تاريخ االستحواذ نتيجة ألحداث سابقة. بالنسبة للضريبة التي ستكون ضمن نطاق 

لتحديد ما إذا كان الحدث  21معيار لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم ، يطبق المشتري  21المالية الدولية رقم 

 الملزم الذي ينشأ عنه التزام بدفع الضريبة قد حدث بحلول تاريخ االستحواذ.
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 )تتمة( الدولية الجديدة والمعدلةتطبيق معايير التقارير المالية   . 49

 

 قيد اإلصدار ولم يبدأ سريانها بعد ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر )تتمة(معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  49.3

 

تسري للفترات السنوية  )تتمة( معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

 التي تبدأ في أو بعد
  

 2022يناير  1 اإلشارة إلى إطار عمل معايير التقارير المالية الدولية )تتمة( – 3 التقارير المالية الدولية رقمتعديالت على معيار 
  

ا بأن المشتري ال يعترف بالموجودات المحتملة المقتناة في عملية دمج األعمال. ا  أخير   ، تضيف التعديالت بيان ا صريح 
  

تسري التعديالت على مجموعات األعمال التي يكون تاريخ االستحواذ عليها في أو بعد بداية الفترة السنوية األولى التي تبدأ 

ا جميع المراجع المحدثة األخرى )المنشورة مع تحديث 2022يناير  1في أو بعد  . يُسمح بالتطبيق المبكر إذا طبقت الكيان أيض 

 و قبل ذلك.( في نفس الوقت أإطار العمل

 

  

. يُسمح 2022يناير  1 المتحصالت قبل االستخدام المقصود -الممتلكات واآلالت والمعدات  - 16الدولي رقم  يمعيار المحاسبالتعديالت على 

 بالتطبيق المبكر.
  

البنود التي تم إنتاجها قبل تحظر التعديالت الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أي عائدات من بيع 

ا على  ا لالستخدام ، أي المتحصالت أثناء إحضار األصل إلى الموقع والحالة الالزمة له ليكون قادر  أن يصبح هذا األصل متاح 

 العمل فيه. بالطريقة التي قصدتها اإلدارة.

 

  

الربح أو الخسارة. تقيس المنشأة تكلفة هذه البنود  وبالتالي ، تعترف المنشأة بعائدات المبيعات هذه والتكاليف ذات الصلة في

 .المخزون - 2 رقم الدولي يمعيار المحاسبللوفق ا 

 

  

ا معنى "اختبار ما إذا كان األصل يعمل بشكل صحيح". يحدد معيار المحاسبة الدولي رقم  هذا اآلن  16توضح التعديالت أيض 

والمادي لألصل بحيث يمكن استخدامه في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات ، أو تأجيرها على أنه تقييم ما إذا كان األداء الفني 

 لآلخرين ، أو ألغراض إدارية.

 

  

والتكلفة المدرجة  العوائدإذا لم يتم عرضها بشكل منفصل في بيان الدخل الشامل ، يجب أن تفصح البيانات المالية عن مبالغ 

ا عن األنشطة العادية للمنشأة ، وأي بند )بنود( متسلسلة في الربح أو الخسارة والتي تت علق بالبنود المنتجة التي ال تمثل ناتج 

والتكلفة ، ويتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي ، ولكن فقط على بنود الممتلكات واآلالت  العوائديتضمن بيان الدخل الشامل هذه 

ة لها لتكون قادرة على العمل بالطريقة المقصود من قبل اإلدارة في أو بعد إلى الموقع والحالة الالزم جلبهاوالمعدات التي تم 

 بداية أول فترة معروضة في البيانات المالية التي تطبق فيها المنشأة التعديالت أوال .

 

  

المحتجزة )أو أي يجب على المنشأة االعتراف باألثر التراكمي للتطبيق المبدئي للتعديالت كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرباح 

 مكون آخر من حقوق الملكية ، حسب االقتضاء( في بداية تلك الفترة األولى المعروضة.
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 )تتمة( تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  . 49

 

 ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر )تتمة(قيد اإلصدار ولم يبدأ سريانها بعد معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  49.3

 

تسري للفترات السنوية  )تتمة( معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

 التي تبدأ في أو بعد
  

. يُسمح 2022يناير  1 تكلفة إتمام العقد - الشاقةالعقود  - 37 رقم الدولي يمعيار المحاسبالتعديالت على 

 بالتطبيق المبكر.
  

تحدد التعديالت أن "تكلفة تنفيذ" العقد تشمل "التكاليف التي تتعلق مباشرة بالعقد". تتكون التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد من 

كل من التكاليف اإلضافية للوفاء بهذا العقد )من األمثلة على ذلك العمالة المباشرة أو المواد( وتخصيص التكاليف األخرى التي 

يذ العقود )من األمثلة على ذلك تخصيص رسوم االستهالك لـ بند من الممتلكات واآلالت والمعدات المستخدمة تتعلق مباشرة بتنف

 في تنفيذ العقد(.

 

  

تنطبق التعديالت على العقود التي لم تِف الكيان بعد بجميع التزاماتها في بداية فترة التقرير السنوي التي تطبق فيها المنشأة 

وبدال  من ذلك ، يجب على المنشأة االعتراف باألثر التراكمي لتطبيق التعديالت  لم يتم إعادة صياغة المقارنات.التعديالت أوال . 

مبدئي ا كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرباح المحتجزة أو عنصر آخر من حقوق الملكية ، حسب االقتضاء ، في تاريخ التطبيق 

 المبدئي.

 

  

 يالمحاسب والمعيار 16و 4و  7و 9معايير التقارير المالية الدولية أرقام )تعديالت على  2المرحلة  -معيار سعر الفائدة  معالجة

 (39 رقم الدولية

 2021يناير  1

  

معيار سعر الفائدة ، بما في ذلك آثار التغيرات على  لمعالجةالقضايا التي قد تؤثر على التقارير المالية نتيجة  التعديالتتتناول 

إعفاء   التعديالتالتدفقات النقدية التعاقدية أو عالقات التحوط الناشئة عن استبدال معيار سعر الفائدة بسعر مرجعي بديل. توفر 

ومعيار التقارير  39 رقم الدولي يسبالمحا والمعيار 9معيار التقارير المالية الدولية رقم عملي ا من بعض المتطلبات الواردة في 

المتعلقة بما يلي: التغييرات  16ومعيار التقارير المالية الدولية رقم  4ومعيار التقارير المالية الدولية رقم  7المالية الدولية رقم 

 اإليجار ومحاسبة التحوط.في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية والمطلوبات المالية والتزامات عقود 

 

  

 التغيير في أساس تحديد التدفقات النقدية 

سوف تتطلب التعديالت من المنشأة المحاسبة عن التغير في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي أو االلتزام 

                     معيار سعر الفائدة عن طريق تحديث معدل الفائدة الفعلي لألصل المالي أو االلتزام المالي. في معالجةتطلبه تالمالي الذي 

 تي ستخضع لمعالجة ايبور.الو لاير قطريألف  6,461,308قروض بنكية بمبلغ  ، كان لدى المجموعة 2020ديسمبر  31

وأنه لن ينشأ أي مكسب أو  2021لهذه القروض إلى سعر فائدة بديل في عام  تتوقع المجموعة أن يتم تغيير معيار سعر الفائدة

 خسارة تعديل هام نتيجة لتطبيق التعديالت على هذه التغيرات.

 

  

 محاسبة التحوط

السماح بتعديل تعيين عالقة التحوط لتعكس  -توفر التعديالت استثناءات لمتطلبات محاسبة التحوط في المجاالت التالية. 

عند تعديل بند مغطى في تحوط التدفقات النقدية ليعكس التغييرات التي يتطلبها اإلصالح ،  -التغييرات التي يتطلبها اإلصالح. 

ي تحوط التدفق النقدي سيعتبر على أساس المعدل المعياري البديل الذي تستند إليه التدفقات النقدية فإن المبلغ المتراكم في احتياط

عندما يتم تخصيص مجموعة من البنود كبند مغطى ويتم تعديل بند في المجموعة ليعكس التغييرات  -. المتحوط منهاالمستقبلية 

ة لمجموعات فرعية بناء  على المعدالت المعيارية التي يتم التحوط المطلوبة من خالل اإلصالح ، يتم تخصيص البنود المغطا

ا ، فال يُحظر عليها  24إذا توقعت المنشأة بشكل معقول أنه سيتم تحديد سعر مرجعي بديل بشكل منفصل خالل فترة  -لها.  شهر 

ديسمبر  31. في التخصيصي تاريخ تحديد السعر كعنصر مخاطر غير محدد تعاقدي ا إذا لم يكن قابال  للتحديد بشكل منفصل ف

 ، ليس لدى المجموعة أي تحوطات للتدفقات النقدية. 2020

 

  

 اإلفصاح

سوف تتطلب التعديالت من المجموعة اإلفصاح عن معلومات إضافية حول تعرض المنشأة للمخاطر الناشئة عن إصالح 

 مؤشر أسعار الفائدة وأنشطة إدارة المخاطر ذات الصلة.

 

  

 اإلنتقال إلى التطبيق

لعام  التي تم اإلفصاح عنها. ولن يؤثر التطبيق على المبالغ 2021يناير  1من  ا  تخطط المجموعة لتطبيق التعديالت اعتبار

 أو الفترات السابقة. 2020
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 )تتمة( تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  . 49

 

 قيد اإلصدار ولم يبدأ سريانها بعد ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر )تتمة(معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  49.3

 

تسري للفترات السنوية  )تتمة( معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

 التي تبدأ في أو بعد
  

السنوية تعديالت على أربعة  التعديالتتشمل  2020-2018السنوية على معايير معايير التقارير المالية الدولية  التعديالت

 :معايير

 

  

. يُسمح 2022يناير  1 : اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألول مرة1التقارير المالية الدولية رقم معيار 

 بالتطبيق المبكر.
  

ا إضافي ا للشركة   تحويل العمالتألول مرة بعد الشركة األم فيما يتعلق بمحاسبة فروق  تطبقالتي  الزميلةيوفر التعديل إعفاء 

 16: د 1التقارير المالية الدولية رقم . نتيجة لهذا التعديل ، يمكن للشركة التابعة التي تستخدم اإلعفاء في معيار المتراكمة

ا أن تخت لجميع العمليات األجنبية بالقيمة الدفترية التي سيتم تضمينها  المتراكمة تحويل العمالتار قياس فروق )أ( اآلن أيض 

، إذا  التقارير المالية الدولية  في البيانات المالية الموحدة للشركة األم ، على أساس في تاريخ انتقال الشركة األم إلى معايير

يد وتأثيرات اندماج األعمال التي استحوذت فيها الشركة األم على الشركة لم يتم إجراء تعديالت على إجراءات التوح

 16: د 1التقارير المالية الدولية رقم . خيار مماثل متاح لشركة زميلة أو مشروع مشترك يستخدم اإلعفاء في معيار الزميلة

 )أ(.

 

  

. يُسمح 2022يناير  1 األدوات المالية 9معيار التقارير المالية الدولية رقم 

 بالتطبيق المبكر.
  

لتقييم ما إذا كان سيتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي ، فإن المنشأة ال تشمل  "٪10" يوضح التعديل أنه عند تطبيق اختبار

سوى الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين الكيان )المقترض( والمقرض ، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل 

 أي من الكيانين أو المقرض نيابة عن اآلخر.

 

  

مستقبلي على التعديالت والتبادالت التي تحدث في أو بعد التاريخ الذي تطبق فيه المنشأة التعديل يتم تطبيق التعديل بأثر 

 ألول مرة.

 

  

  ، مع السماح بالتطبيق المبكر. 2022يناير  1التعديل للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد يسري 
  

ا ألن التعديل على  يزيل التعديل الرسم التوضيحي لسداد تحسينات العقارات المستأجرة. -عقود اإليجار 16معيار التقارير المالية الدولية رقم  نظر 

معيار التقارير المالية 

يتعلق  16الدولية رقم 

فقط بمثال توضيحي ، 

فال يوجد تاريخ نفاذ 

 مذكور.
  

. يُسمح 2022يناير  1 الزراعة 41المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 بالتطبيق المبكر.
  

للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدية للضرائب عند قياس القيمة العادلة.  41 المعيار المحاسبي الدولي رقم يزيل التعديل مطلب 

التقارير المالية الدولية مع متطلبات معيار  41المعيار المحاسبي الدولي رقم يعمل هذا على مواءمة قياس القيمة العادلة في 

لقياس القيمة العادلة الستخدام التدفقات النقدية المتسقة داخلي ا ومعدالت الخصم وتمكين الُمعدّين من تحديد ما إذا  13 رقم 

كانوا سيستخدمون التدفقات النقدية ومعدالت الخصم قبل خصم الضرائب أو ما بعد الضريبة ومعدالت الخصم ألفضل 

 سعر عادل. قياس القيمة.

 

  

 .ا  التعديل بأثر مستقبلي ، أي لقياسات القيمة العادلة في أو بعد التاريخ الذي تطبق فيه المنشأة التعديل مبدئييتم تطبيق 

 

 

 2023يناير  1 ( 2( وبيان تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 1اإلفصاح عن السياسات المحاسبية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
  

التعديالت أن تفصح المنشأة عن سياساتها المحاسبية من حيث المادية، بدال  من سياساتها المحاسبية الهامة. المزيد من تتطلب 

التعديالت لشرح كيف يمكن للمنشأة تحديد سياسة محاسبية من حيث المادية. أمثلة اتم إضافتها لبيان متى يمكن أن تكون السياسة 

، طور المجلس أيضا  إرشادات وأمثلة لشرح وإثبات تطبيق "عملية المادية المكونة من أربع  المحاسبية مادية. لدعم التعديل

 الخاص بالمعايير الدولية للتقارير المالية. 2خطوات" الموضحة في بيان التطبيق رقم 
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 )تتمة( تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  . 49
 

 قيد اإلصدار ولم يبدأ سريانها بعد ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر )تتمة(معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  49.3
 

تسري للفترات السنوية  )تتمة( معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

 التي تبدأ في أو بعد
  

  

  

 2023يناير  1 (8)تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم تعريف التقديرات المحاسبية 
  

تستبدل التعديالت تعريف التغيير في التقديرات المحاسبية بتعريف التقديرات المحاسبية. بموجب التعريف الجديد ، فإن 

القياس ". تقوم المنشأت بتطوير تقديرات التقديرات المحاسبية هي "المبالغ النقدية في البيانات المالية التي تخضع لعدم اليقين في 

محاسبية إذا كانت السياسات المحاسبية تتطلب قياس بنود في البيانات المالية بطريقة تنطوي على عدم البقين في القياس. توضح 

 التعديالت أن التغيير في التقدير المحاسبي الناتج عن معلومات جديدة أو تطورات جديدة ال يعد تصحيحا  لخطأ.

 

تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في البيانات المالية للمجموعة عندما تكون قابلة 

للتطبيق ، وقد ال يكون لتطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة كما هو موضح في الفقرات السابقة أي تأثير 

 على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق األولي. جوهري

 

 . تأثير فيروس كورونا50

 تحديثات مهمة:

استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد في تعطيل العمليات التجارية والنشاط االقتصادي على مستوى العالم. يعتمد مدى • 

ا للتطور السريع للوضع ، فإن التأثير ومدة التأثيرات بشكل كبير على األحداث  المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بدقة. نظر 

على أنشطة وعمليات المجموعة غير مؤكد ، وبالتالي فإن تقديرات اإلدارة في قياس المبالغ المدرجة في هذه البيانات المالية 

 تظل حساسة لتقلبات السوق.

 

  إستثمارات عقارية 

على تقييم االستثمارات العقارية بناء  على خصائص المحفظة بما في ذلك التنويع عبر  19درست المجموعة تأثير كوفيد • 

للحصول على تفاصيل إضافية حول  12والموقع وطبيعة التدفق النقدي المستقبلي المضمون. راجع إيضاح  الموجوداتفئات 

 اإلدارة. وأسس إعتباراتارية على تقييم االستثمارات العق Covid 19تأثير 

 

  المالية الموجوداتالمتوقعة وانخفاض قيمة  يةخسائر االئتمانال 

من المجموعة إعادة تقييم المدخالت واالفتراضات المستخدمة  19 -وباء كوفيد تطلبت حاالت عدم اليقين الناجمة عن • 

. قامت المجموعة بتحديث 2020ديسمبر  31لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة )"الخسائر االئتمانية المتوقعة"( كما في 

؛ زيادة مخاطر االئتمان.  المعلومات التطلعية ذات الصلة فيما يتعلق إلى وزن سيناريوهات االقتصاد الكلي ذات الصلة للسوق

 وتقييم مؤشرات ضعف التعرض في القطاعات التي يحتمل أن تتأثر.

 

 االلتزامات والمطلوبات الطارئة 

قامت المجموعة بتقييم تأثير أي اضطرابات تشغيلية ، بما في ذلك أي تحديات تعاقدية وتغييرات في األعمال أو العالقات • 

 والمطلوباتالتجارية بين كيانات المجموعة والعمالء والموردين ، لتحديد ما إذا كانت هناك أي زيادة محتملة في االلتزامات 

 .42و 41إيضاح الطارئة. راجع 

 

  االستمرارية 

ا لما إذا كان افتراض االستمرارية مناسب ا في ضوء الظروف االقتصادية الحالية وجميع المعلومات •  أجرت المجموعة تقييم 

المتاحة حول المخاطر والشكوك المستقبلية. تم إعداد التوقعات التي تغطي األداء المستقبلي للمجموعة ورأس المال والسيولة. 

في التطور ، ولكن في الوقت الحالي تُظهر التوقعات أن المجموعة لديها موارد كافية  19 -باء كوفيد وقد يستمر تأثير 

ديسمبر  31لالستمرار في الوجود التشغيلي وأن افتراضها بشأن االستمرارية ال يزال غير متأثر إلى حد كبير ولم يتغير منذ 

 الموحدة بشكل مناسب على أساس مبدأ االستمرارية.. ونتيجة لذلك ، تم إعداد هذه البيانات المالية 2019

 

وباء عن كثب مع تقدم الموقف إلدارة تعطل األعمال المحتمل لتفشي  19 -وباء كوفيد ستواصل المجموعة مراقبة تأثير • 

 .2021على عملياتها وأدائها المالي في عام  19 -كوفيد 

 

  

 




