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 في أشهر المنتهية الثالثة  

 إيضاحات
 2019 مارس 31

 )مراجعة(
 2018 مارس 31

 (مراجعة)غير 
   (معدلة)

 ريـال قطري ريـال قطري

 الدخل
   

 32,505,697 23,836,147 20 األنشطة الرئيسية منيرادات اإل
 8,638,378 9,496,633 21  االستثمارات منيرادات اإل

 إيرادات أخرى
 

1,459,955 210,348 

 اإليراداتو الدخل إجمالي

 

34,792,735 41,354,423   
  

    مصاريفال

 (35,621,639) (22,767,714)  مصاريف تشغيلية

 (8,337,487) (10,989,163)  إدارية وعمومية  مصاريف

 (43,959,126) (33,756,877)  إجمالي المصاريف

 (2,604,703) 1,035,858  ةالتشغيلي )الخسارة( حبالر صافي

 4,479,094 4,678,787  إيرادات التمويل من الودائع لدى بنوك إسالمية
التمويل اإلسالمي بموجب   - التمويلتكاليف 

 ترتيبات وكالة
 

(739,402)   - 

 4,479,094 3,939,385  صافي إيرادات التمويل

 1,874,391 4,975,243  ربح الفترة 

    

ايرادات شاملة أخرى قد يعاد تصنيفها الى 
 الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة

   -   - 

 1,874,391 4,975,243  للفترةإجمالي الدخل الشامل 
  

  

    العائد على السهم

 0.04 0.10 24 االساسي والمخفف للسهم العائد
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.معدلالنهج بأثر رجعي وعدلت األرباح المدورة بموجب  2018يناير  1في  9والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15طبقت المجموعة مبدئيًا المعيار الدولي للتقارير المالية   

 اإلجمالي خسائر متراكمة القيمة العادلة احتياطي قانوني احتياطي رأس المال إيضاحات 

 ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري  
 995,035,532 64,179,683 (694,560) 436,748,409 494,802,000 28 )مدققة( 2018يناير  1الرصيد كما في 

 (3,793,774) (4,488,334) 694,560 - -  ((أ)إيضاح ) 9 ر الدولي للتقارير الماليةياالمع تطبيقأثر 

 991,241,758 59,691,349 - 436,748,409 494,802,000  (عدلة)م 2018يناير  1الرصيد كما في 

 1,874,391 1,874,391 - - -  )معدلة( الفترة ربح

 - - - - -  شاملة أخرى للفترة إيرادات
 1,874,391 1,874,391 - - -  الشامل للفترة الدخلإجمالي 

 (24,740,100) - - (24,740,100) - 18 مدفوعةتوزيعات أرباح 

 (31,035) (31,035) - - -  والرياضية االجتماعيةمساهمة في صندوق دعم األنشطة 

 968,345,014 61,534,705 - 412,008,309 494,802,000  (معدلة) (مراجعة)غير  2018 مارس 31الرصيد في 
  

     

 714,625,372 (192,184,937) - 412,008,309 494,802,000 28 )مدققة( 2019يناير  1الرصيد في 

 (235,967) (235,967) - - - 3  16 ر الدولي للتقارير الماليةاالمعي تطبيقأثر 

 714,389,405 (192,420,904)  412,008,309 494,802,000  (معدلة) 2019يناير  1الرصيد في 

 4,975,243 4,975,243 - - -  الفترة ربح

 - - - - -  إيرادات شاملة أخرى للفترة 
 4,975,243 4,975,243 - - -  للفترةالدخل الشامل إجمالي 

 (24,740,100) - - (24,740,100) - 18 مدفوعةتوزيعات أرباح 

 (124,381) (124,381) - - -  والرياضية االجتماعيةمساهمة في صندوق دعم األنشطة 

 694,500,167 (187,570,042) - 387,268,209 494,802,000  )مراجعة( 2019 مارس 31الرصيد في 
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(...تتمة)  

 أشهر المنتهية في الثالثة  

 
 2019 مارس 31 إيضاحات

 )مراجعة(

 2018 مارس 31
 (مراجعة)غير 
 (معدلة)

 ريـال قطري ريـال قطري  

    التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:

 1,874,391 4,975,243  الفترة ربح

    تعديالت للبنود التالية:

 5,767,252 4,139,415  إطفاءو استهالك

ق مالية مقاسة بالقيمة العادلة ات في أورامن استثمار ( /خسارةربح)
 لخسارةا من خالل الربح أو

21 (708,011) 2.876.224 

 - 3.255.197  المالية صافي مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة من الموجودات
 (11,471,001) (8,788,622) 21 إيرادات توزيعات األرباح

 1,173,286 (197,800)  عقارات ومعدات استبعادمن  ( /خسارةربح)

 640,077 450,000  مخصص مخزون بطيء الحركة

 (4,479,094) (4,678,787)  إيرادات التمويل

 - 739,402  التمويل لفةتك
 (27,938) 300,259  نهاية الخدمة للموظفين مكافأة مخصص

 (3,646,803) (513.704)  قبل التغيرات في رأس المال العامل للفترة ةيخسائر التشغيلالصافي 

    التغيرات في رأس المال العامل

 5,789,244 (1,747,955)  من العمالء ومبالغ مستحقةأقساط 

 40,834,741 (36,942,986)  مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى 

 70,482 5,362,337  مخزون 

 12,930,610 (1,610,919)  ذمم دائنة ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى

 (14,134,923) (8,533,437)  إيرادات مؤجلة

 - (755,358)  مدفوعةالتمويل ال لفةتك
 (182,503) (74,721)  للموظفين المدفوعة نهاية الخدمة مكافأة

 41,660,848 (44,816,743)  من أنشطة التشغيلفي(  ة)المستخدم يةالنقد التدفقات صافي

    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار:

 4,772,900 5,311,676  المستلمةالتمويل  إيرادات

 11,471,001 8,788,622  توزيعات األرباح المستلمة إيرادات

 (114,000) (114,000)  موجودات غير ملموسة شراء

 (6,444,803) (593,474)  شراء عقارات ومعدات

 (11,334,678) (1,923,951)  أسمالية قيد التنفيذرإضافة إلى أعمال 

 (100,000,000) 50,000,000  صافي الحركة في الودائع ألجل

 (45,909,916) -    استثمارات في أوراق ماليةشراء 

 352,496 197,800  عقارات ومعدات استبعادمن  متحصالت

 (147,207,000) 61,666,673  االستثمارفي( أنشطة  ة)المستخدم من يةالنقد التدفقات صافي
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 أشهر المنتهية في الثالثة  

 
 2019 مارس 31 إيضاحات

 )مراجعة(

 2018 مارس 31
 (مراجعة )غير
 (معدلة)

 ريـال قطري ريـال قطري  
    التمويل: التدفقات النقدية من أنشطة

 (24,740,100) (24,740,100) 18 توزيعات أرباح مدفوعة

 (6,351,233) (6,347,603)  سداد دفعات من التمويل اإلسالمي بموجب ترتيبات وكالة

 (31,091,333) (31,087,703)  في أنشطة التمويل ةصافي التدفقات النقدية المستخدم

    

 (136,637,485) (14,237,773)  النقص في النقد وما في حكمه صافي

 248,444,228 199,506,271  بداية الفترةالنقد وما في حكمه في 

 111,806,743 185,268,498 5 الفترةالنقد وما في حكمه في نهاية 
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 أنشطة الشركةوالوضع القانوني  .1
 

 21( الصادر بتاريخ 35( كشركة مساهمة عامة قطرية وفقا للقرار رقم ))"الشركة" ش.م.ع.ق. إلجارة القابضةاشركة تأسست 
( وتخضع ألحكام قانون 26487التجارة. الشركة مسجلة تحت السجل التجاري رقم )من قبل وزارة األعمال و 2003ريل أب

الطريق الدائري الرابع، الدوحة، دولة  في. إن عنوان الشركة المسجل يقع 2015( لسنة 11التجارية القطري رقم )الشركات 
 .قطر. أسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر

 

اري، )يشار إليها معا بــــ "المجموعة"( متخصصة في اإلجارة، العقارات والتطوير العق المملوكة بالكامل شركاتها التابعةوالشركة 
 تلتزم المجموعة بتنفيذ كافة أنشطتها وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية. ،النقل وخدمات التاكسي

 

 .2019أبريل  18تمت الموفقة على إصدار البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في 
 

 عدادأسس اإل .2
 

وفقاً لمعيار المحاسبة  2019 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةال لفترةتم اعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 ( )التقارير المالية المرحلية(.34الدولي رقم )

 

يتم عرض البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة بالريـال القطري وهو العملة التشغيلية المستخدمة في أنشطة الشركة، ويتم 
 .لى غير ذلكإلشارة إال عند اإقطري، التقريب جميع القيم إلى الريـال 

 
يجب وسنوية. المالية اللبيانات ا ة فيبالمطلوفصاحات كافة المعلومات واإلمالية المرحلية المختصرة الموحدة البيانات ال ال تشمل
أشهر  الثالثةال تعتبر نتائج باإلضافة إلى ذلك، . 2018ديسمبر  31 فيالسنوية للمجموعة كما  الموحدة مع البيانات المالية قراءتها

 .2019ديسمبر  31بالضرورة مؤشراً للنتائج التي يمكن توقعها للسنه المالية التي تنتهي في  2019 مارس 31المنتهية في 
 

 السياسات المحاسبية الهامة .3
متطابقة مع تلك المستخدمة في إعداد  ةالموحد المرحلية المختصرة إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية

جديدة أصبحت سارية ا تطبيق تفسيرات ومعايير معدلة و. فيما عد2018ديسمبر  31البيانات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 
ولم يتم سريان  ر أو تعديل تم اصدارهلم تتبنى المجموعة التطبيق المبكر ألي معايير أو تفسي .2019يناير  1من  اعتباراً المفعول 

 تطبيقها بعد.
 

، بموجب 2019يناير  1، للمرة األولى، بأثر رجعي معدل ابتداًء من 16باعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية  المجموعةقامت 
يتم تطبيق المعيار بأثر رجعي مع التأثير التراكمي لتطبيق المعيار المعترف به في تاريخ التطبيق األولي. وفقًا  ،هذه الطريقة

 .، فيما يلي توضيح لطبيعة هذه التغييرات وتأثيرها34الدولي  المحاسبةلمعيار 
 

لها تأثير مادي على  من المتوقع أن يكون ليس، لكن 2019يتم تطبيق العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في عام 
 .البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للمجموعة

 

 : عقود اإليجار16المعيار الدولي للتقارير المالية 
كان  تحديد ما إذا 4: عقود اإليجار، والتفسير رقم :17يحل محل معيار المحاسبة الدولي  16المعيار الدولي للتقارير المالية 

: تقييم مادة المعامالت التي تنطوي على 27والتفسير  ،: حوافز عقود اإليجار التشغيلية15 والتفسيرإيجار،  عقدالترتيب يتضمن 
الشكل القانوني لعقد اإليجار. يحدد المعيار مبادئ التحقيق والقياس والعرض واالفصاح عن عقود اإليجار ويطلب من المستأجرين 

 .لميزانية العموميةفي اعقود اإليجار وفقًا لنموذج واحد حساب جميع 
 

. سوف 17لم تتغير بشكل مادي عن معيار المحاسبة الدولي  16بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  المؤجرينإن محاسبة 
دئ مماثلة كما في معيار يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار على أنها إما إيجارات تشغيلية أو تمويلية باستخدام مبا

أي تأثير على عقود اإليجار عندما تكون المجموعة هي  16. وبالتالي، لم يكن للمعيار الدولي للتقارير المالية 17المحاسبة الدولي 
 .المؤجر

 

التطبيق المبدئي  باستخدام طريقة األثر الرجعي المعدل لالعتماد مع تاريخ 16المعيار الدولي للتقارير المالية  المجموعةاعتمدت 
هذه الطريقة، يتم تطبيق المعيار بأثر رجعي مع تحقيق األثر المتراكم لتطبيق المعيار المعترف به في  بموجب. 2019يناير  1في 

تاريخ التطبيق المبدئي.  اختارت المجموعة استخدام وسيلة االنتقال العملية التي تسمح بتطبيق المعيار فقط على العقود التي تم 
في تاريخ التطبيق المبدئي. كما اختارت  4والتفسير  17يار المحاسبة الدولي تحديدها سابقًا على أنها عقود إيجار تطبق مع

شهًرا أو أقل وال تحتوي  12لعقود اإليجار التي، في تاريخ البدء، لها مدة إيجار مدتها  التحقيقالمجموعة أيًضا استخدام إعفاءات 
فيها األصل األساسي ذو قيمة منخفضة )"الموجودات  على خيار شراء )"عقود إيجار قصيرة األجل"( وعقود اإليجار التي يكون

 1منخفضة القيمة"(.
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 تتمة  – السياسات المحاسبية الهامة .3

 المركز المالي )الزيادة / )النقص(( كالتالي: بيانالتأثير على 
 

 2019 يناير 1 

 )مراجعة(
 ريـال قطري 

 712,303 حق االستخدام موجودات

 (66,667) مدفوعات مقدمة 

 645,636 إجمالي الموجودات

  

 881,603 مطلوبات التأجير

 881,603 إجمالي المطلوبات

  

 (235,967) خسائر متراكمة

 (235,967) إجمالي حقوق الملكية

 
 

، صنفت المجموعة عقود التأجير على 16قبل اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية  لدى المجموعة عقود إيجار إليجار أرض.
ومطلوبات اإليجار فيما يتعلق بتأجير األراضي المصنفة  الموجوداتأنها عقد إيجار تشغيلي. قامت المجموعة بتحقيق حق استخدام 

لى أساس القيمة الدفترية كما لو كان المعيار مطبقًا دائًما، يتم تسجيل موجودات حق االستخدام ع سابقًا على أنها إيجار تشغيلي.
بصرف النظر عن استخدام معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ التطبيق المبدئي. يتم إدراج موجودات حق االستخدام على أساس 

 .المعترف بها سابقًا المبلغ المساوي اللتزامات اإليجار، والمعدلة حسب مدفوعات اإليجار المدفوعة مسبقًا ذات الصلة
 

مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي  ،بناًء على القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقيةااللتزامات االيجارية يتم إثبات 
 للتطبيق. المبدئيالتاريخ  في

 
 :طبقت المجموعة أيًضا الوسائل العملية المتاحة حيث

 معدل خصم واحد لمجموعة من عقود اإليجار ذات الخصائص المتشابهة إلى حد معقول. استخدام -
 .المبدئياعتمدت على تقييمها لما إذا كانت عقود اإليجار مبرمة مباشرة قبل تاريخ التطبيق  -
ريخ شهرا في تا 12طبقت إعفاءات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار ذات مدة إيجار تنتهي في غضون  -

 .المبدئيالتطبيق 
 استبعدت التكاليف المباشرة األولية من قياس موجودات حق االستخدام في تاريخ التطبيق المبدئي. -
 يستخدم التحقيق المتأخر في تحديد مدة عقد اإليجار حيث يحتوي العقد على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار. -

 
 :على النحو التالي 2018ديسمبر  31مع التزامات اإليجار التشغيلي في  2019يناير  1اإليجار في  التزاماتتسوية  الممكنمن 

 

 2019يناير  1  

 )مراجعة(  
 لاير قطري  
   

 1.200.000  2018ديسمبر  31التزامات االيجار التشغيلي كما في 

٪5.5  2019يناير  1االقتراض اإلضافي كما في  المتوسط المرجح لمعدل  

   2019يناير  1التزامات اإليجار التشغيلي المخصومة كما في 
  881.603 

 
 

 2019يناير  1السياسات المحاسبية المطبقة من 
 ، والتي تم تطبيقها16فيما يلي السياسات المحاسبية الجديدة للمجموعة عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 المبدئي:ابتداًء من تاريخ التطبيق 
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 تتمة  – السياسات المحاسبية الهامة .3
 

 موجودات حق االستخدام
يتم قياس  تاريخ توفر األصل لالستخدام(. ،تقوم المجموعة بتحقيق موجودات حق االستخدام في تاريخ بداية عقد اإليجار )أي

ويتم تعديلها إلعادة قياس  ،واالستهالكموجودات حق االستخدام بالتكلفة، مطروًحا منها أي خسائر متراكمة من انخفاض القيمة 
تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على مبلغ مطلوبات اإليجار المعترف بها، والتكاليف األولية المباشرة  التزامات اإليجار.

ما لم تكن المجموعة  ت اإليجار التي تم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء، مطروًحا منها أي حوافز تأجير مستلمة.ومدفوعا ةالمتكبد
موجودات حق االستخدام  استهالكفي نهاية مدة عقد اإليجار، يتم  ةالمؤجر الموجوداتعلى يقين مادي من الحصول على ملكية 

تخضع موجودات حق االستخدام إلى  ة العمر اإلنتاجية المقدرة ومدة اإليجار.المحققة على أساس القسط الثابت على مدى فتر
 .انخفاض القيمة

 

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

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

مؤشر أو معدل كمصروف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي  يتم تحقيق مدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على
 يطلب القيام بالمدفوعات.

 

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

ا تراكم الفائدة وتخفيض مدفوعات اإليجار التي تم القيام بها. باإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات اإليجار إذ
 الهام.الموجود عات اإليجار الثابت أو تغيير في التقييم لشراء كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في مدفو

 

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

شهًرا أو أقل من تاريخ البدء وال تحتوي على خيار شراء(. كما تقوم أيضاً بتطبيق اإلعفاء على عقود  12دتها اإليجار التي تبلغ م
لاير قطري  20.000إيجار الموجودات منخفضة القيمة على إيجارات المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة )أي أقل من 

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة  يورو((. يتم إدراج مدفوعات اإليجار على 5000)
 كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

 

 الحكم الهام في تحديد مدة عقد اإليجار للعقود ذات خيارات التجديد
، إلى جانب أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد تحدد المجموعة مدة عقد اإليجار على أنها المدة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار

تمارس. لدى المجموعة  أالإذا من المؤكد  ،اإليجار إذا كان من المعقول ممارسته، أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار
الخيار، بموجب بعض عقود اإليجار الخاصة بها، في استئجار الموجودات بشروط إضافية وتطبق المجموعة الحكم في تقييم ما إذا 
كان من المؤكد بشكل معقول أن يتم ممارسة خيار التجديد. وهذا يعني، أنه يأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تخلق 

افزا اقتصاديا لممارسة التجديد. بعد تاريخ بداية عقد اإليجار، تعيد المجموعة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث كبير أو ح
 ،تغيير في الظروف التي تقع تحت سيطرتها ويؤثر على قدرتها على ممارسة )أو عدم ممارسة( خيار التجديد )على سبيل المثال

 .(ملتغيير في استراتيجية الع
 
 

  الفترة في القيم الدفترية لموجودات حق االنتفاع للمجموعة وااللتزامات اإليجارية: خاللالمبين أدناه، الحركة 
 

 موجودات حق االستخدام
 2019مارس  31  
 )مراجعة(  

 لاير قطري  
   

 712.303  يناير  1في 

(14.153)  االستهالك للفترة  

 698.150  الرصيد الختامي

 
   مطوبات اإليجار

 2019مارس  31  
 )مراجعة(  

 لاير قطري  
 881.603  يناير 1في 

 11.850  تكالبف التمويل للفترة

 893.453  الرصيد الختامي
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 تتمة  – السياسات المحاسبية الهامة .3
 

 المعايير التي أصدرت ولكن لم يسر مفعولها بعد
لكنها لم يسري مفعولها بعد، حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المرحلية  ،التي تم إصدارهافيما يلي المعايير الجديدة والمعدلة 

 .عندما تصبح سارية ،إن وجدت ،تنوي المجموعة اعتماد هذه المعايير المختصرة الموحدة للمجموعة.
 

 تاريخ السريان المحتوى المعيار
 2021يناير  1 عقود التأمين 17المالية  المعيار الدولي للتقارير

 
 

 التقديرات المحاسبيةاستخدام  .4
     

والتي قد تؤثر  واالفتراضاتيتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات  المختصرة الموحدة إن إعداد البيانات المالية المرحلية
قد تختلف النتائج الفعلية وطلوبات واإليرادات والمصروفات. على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والم

 عن هذه التقديرات.
 

التي قامت بها اإلدارة من خالل تطبيق السياسات المحاسبية ال تختلف عن تلك المطبقة عند اعداد البيانات المالية  الماديةالتقديرات 
 .2018 ديسمبر 31في  المنتهية للسنةالموحدة 

 

 رصدة لدى المؤسسات المالية والنقداأل .5
 

 2019 مارس 31 

 )مراجعة(

 2018ديسمبر  31
 )مدققة(

 ريـال قطري ريـال قطري 

 214,222 266,271 نقد في الصندوق

 12,310,258 30,849,344 حسابات جارية لدى بنوك اسالمية

 5,417,578 7,588,670 تجاريةحسابات جارية لدى بنوك 

 530,000,000 450,000,000 ودائع ألجل لدى مؤسسات مالية

 31,564,213 26,564,213 ودائع ألجل لدى بنوك اسالمية

 579,506,271 515,268,498 أرصدة لدى البنوكقد والن

 (220,075) (211,507) مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

 579,286,196 515,056,991 األرصدة لدى المؤسسات المالية والنقد

 
 

 17.038.000 ومبلغ 76.423.363لدى البنوك ربح باألسعار التجارية السائدة بالسوق. قامت المجموعة برهن مبلغ  الودائعتحمل 
 وخطابات الضمان. التمويل اإلسالميلتلبية متطلبات  وذلكمن الودائع ألجل، 

 

 :فإن النقد وما في حكمه يمثل المرحلي المختصر الموحد التدفقات النقدية إعداد بيان ألغراض
 

 2019 مارس 31 

 )مراجعة(

 2018ديسمبر  31
 )مدققة(

 ريـال قطري ريـال قطري 

 579,506,271 515,268,498 أرصدة لدى مؤسسات مالية ونقد قبل الخسائر االئتمانية المتوقعة

 (380,000,000) (330,000,000) ودائع ألجل تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر

 199,506,271 185,268,498 ما في حكمهالنقد و
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 أقساط ومستحقات من العمالء .6
 2019 مارس 31 

 (مراجعة)
 2018ديسمبر  31

 )مدققة(

 ريـال قطري ريـال قطري 

 108,525,012 113,114,178 اإلجارة  منإجمالي األقساط المستحقة 

 2018 ديسمبر 31 2019 مارس 31 

 قطريريـال  ريـال قطري 

 94,604,763 91,570,875 المرابحة

  13,920,249 21,543,303 اإلجارة

  

 (7,609,675) (10,795,312) دفعات مستقبلية: أرباح مؤجلة من يطرح

 2018 ديسمبر 31 2019 مارس 31 

 ريـال قطري ريـال قطري 

 (2,586,460) (2,448,645) المرابحة

  (5,023,215) (8,346,667) اإلجارة

  

 100,915,337 102,318,866 اإلجارةصافي األقساط المستحقة من 

 427,239 771,665 مدينة أخرى تجارية ذمم

 101,342,576 103,090,531 إجمالي األقساط والمبالغ المستحقة من العمالء

 (56,726,507) (59,990,272) مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 44,616,069 43,100,259 من العمالءاألقساط والمبالغ المستحقة 
 

 

 ق ماليةافي أوراستثمارات  .7
 2019 مارس 31 

 (مراجعة)
 2018ديسمبر  31

 )مدققة(

 ريـال قطري ريـال قطري 

 161,347,708 162,055,719 موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 161,347,708 162,055,719 ت في أسهم مدرجةااستثمار

 
 ،7من تقنيات القياس بحسب المعيار الدولي للتقارير المالية  1باستخدام المستوى مدرجة تم تقييم اإلستثمارات في أسهم  : مالحظة

من تقنيات قياس القيمة  3ولم يكن هناك أي استثمارات تقاس بالمستوى  .2والمستوى  1 المستوىولم يكن هناك تحويالت بين 
 العادلة.

 

 المخزون   .8

 
 2019مارس  31

 )مراجعة(
 2018ديسمبر  31

 )مدققة(
 ال قطري ـري ال قطري ـري 

 11.115.107 5.597.396 سيارات

 4.981.979 5.137.353 والمواد االستهالكية الغيار قطع

   

 16.097.086 10.734.749 إجمالي المخزون 

 (3.628.166) (4.078.166) مخصص البضاعة بطيئة الحركة

 6.656.583 12.468.920 
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 تتمة –لمخزون .  ا8
  مخصص البضاعة بطيئة الحركة في حركةال

 
 2019مارس  31

 )مراجعة(
 2018ديسمبر  31

 )مدققة(
 ال قطري ـري ال قطري ـري 

 1.921.348 3.628.166 يناير 1الرصيد في 

 1.706.818 450.000 الفترة/ السنة إضافات خالل 

 4.078.166 3.628.166 

 
 

 مدفوعات مقدمة وارصدة مدينة أخرى .9
 2019 مارس 31 

 (مراجعة)
 2018ديسمبر  31

 )مدققة(

 ريـال قطري ريـال قطري 

 18,760,721 54,742,111 مبالغ مدفوعة مقدماً للموردين

 4,291,162 5,270,756 أخرى مدينة مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم

 6,787,902 6,155,013 أرباح مستحقة على ودائع بنكية

 204,650 204,580 ودائع ضمان

 66,372,460 30,044,435 
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 وجودات غير ملموسةم .10

 اإلجمالي برمجيات ترخيص مدرسة قيادة السيارات 
 قطري  ريـال ال قطري ـري ال قطري ـري 

    التكلفة
 13.046.185 5.046.185 8.000.000 2019 يناير 1في

 114.000 114.000 - إضافات

 13.160.185 5.160.185 8.000.000 2019مارس  31في  

 12,944,335 4,944,335 8.000,000 2018يناير  1في  

 114.000 114.000 - إضافات

 (12.150) (12.150)  شطب

 13.046.185 5.046.185 8.000.000 2018ديسمبر  31في 

    اإلطفاء

 4.590.185 4.590.185 - 2019 يناير 1 في

 - - - للفترة اإلطفاء

 4.590.185 4.590.185  2019 مارس 31

 4.595.092 4.595.092 - 2018 يناير 1 في

 7,243 7,243 - للسنة اإلطفاء

 (12.150) (12.150) - متعلق بالشطب

 4.590.185 4.590.185 - 2018 ديسمبر 31

    الدفترية القيمة صافي

 8.570.000 570.000 8.000.000 )مراجعة( 2019 مارس 31

 8.456.000 456.000 8.000.000 )مدققة( 2018 ديسمبر 31

 
 

الشركة ) محليةكانت لدى شركة  لتعليم قيادة السيارات مدرسة رخصة تشغيل بشراء 2013سبتمبر  2بتاريخ  مجموعةال قامت
الشركة  منملكية تحويل في تاريخ  تم شراء الترخيص كجزء من نقل ملكية الشركة المحلية إلى المجموعة.(. المحول منها

ال ـمليون ري 8 قيمةب السيارات قيادةتعليم ترخيص لتشغيل مدرسة  عبارة عن المستحوذ عليها ، كانت موجودات الشركةالمحلية
 غير محدد. إنتاجيولها عمر  قطري 

 
 ، كانت عمليات مدرسة القيادة في مراحلها األولية.2019مارس  31 كما في
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 عقارية استثمارات .11

 

 
 2019مارس  31

 )مراجعة(
 2018ديسمبر  31

 )مدققة(
 ال قطري ـري ال قطري ـري 

 106.277.617 106.277.617 استثمارات عقارية

 
تم الوصول إلى القيمة  تشتمل االستثمارات العقارية للمجموعة على عقار مستأجر بموجب اتفاقية إيجار تشغيلي ألطراف أخرى.

 31كما في  على أساس تقييم اإلدارة ومعرفة الخبراء بحالة السوق. 2019مارس  31العقارية للمجموعة في العادلة لالستثمارات 
 31، لم تقم المجموعة بإجراء أي تقييم مستقل حيث تعتقد اإلدارة أن حالة السوق لم تتغير بشكل كبير مقارنًة بـ 2019مارس 

عند تقدير القيمة العادلة لالستثمارات العقارية، فإن أقل استخدام  تقييم مستقل.، وهو التاريخ الذي تم فيه إجراء آخر 2018ديسمبر 
 .وأفضل خصائص هو استخدامها الحالي
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 والمعدات العقارات .12

  أراضي مباني مكتبية معدات وتجهيزات أثاث نقل ووسائل ثقيلة معدات التنفيذ تحت أعمال اإلجمالي
  ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري

 :التكلفة       
 2018 يناير 1 في 29.991.000 29.406.687 6.894.695 8.966.146 115.842.099 52.366.129 243.466.756
 إضافات - - 455.820 727.857 15.011.437 29.379.656 45.574.770

 الى المخزون  نقل - - - - (22.173.332) - (22.173.332)
 ستبعاداتا - (1.249.255) (295.825) (242.150) (43.966.208) - (45.753.438)

 إعادة تصنيف - 79.550.284 - - - (79.550.284) -
 2018 ديسمبر 31 في 29.991.000 107.707.716 7.054.690 9.451.853 64.713.996 2.195.501 221.114.756

 إضافات - - 543.046 10.312 40.116 1.923.951 2.517.425

 ستبعاداتا - - - - (1.661.600) - (1.661.600)

 إعادة تصنيف - - (8.295) (500) (3.307.904) 3.232.750 (83.949)

 2019 مارس 31 في 29.991.000 107.707.716 7.589.441 9.461.665 59.784.608 7.352.202 221.886.632

 :االستهالك المتراكم       

 2018 يناير 1 في - 19.058.771 6.145.765 8.734.255 49.017.945 - 82.956.736

 االستهالك للسنة   - 4.215.839 430.846 137.007 14.291.008 - 19.074.700

   محول الى المخزون - - - - (7.617.695) - (7.617.695)

 متعلق باالستبعادات - (1.249.255) (292.350) (235.434) (34.591.329) - (36.368.368)

 2018 ديسمبر 31 في - 22.025.355 6.284.261 8.635.828 21.099.929 - 58.045.373

 االستهالك للسنة   - 1.540.218 103.839 64.173 2.431.185 - 4.139.415

 متعلق باالستبعادات - - - - (1.661.600) - (1.661.600)

 المتعلق بالتحويالت - 2.650 (27.037) (971) - - (25.358)

 2019 مارس 31 في - 23.568.223 6.361.063 8.699.030 21.869.514 - 60.497.830

        
 )مراجعة( 2019 مارس 31 29.991.000 84.139.493 1.228.379 762.635 37.915.094 7.352.201 161.388.802

        
 )مدققة( 2018ديسمبر  31 29.991.000 85.682.361 770.429 816.025 43.614.067 2.195.501 163.069.383
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 ذمم دائنة ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى  .13

 
 إيضاحات:

 للموظفين الخدمة نهايةمكافأة  مخصص( أ)

 
 والرياضية االجتماعية األنشطة دعم صندوق  في المساهمة (ب)

 قطري  ريـال 124.381بقيمة  مخصصاً  المجموعة كّونت ،2010 في الصادر للقانون  اإلضافي والشرح 2008 لسنة 13 رقم القانون  بموجب
 االجتماعية األنشطة دعم ريال قطري( لصندوق  178.510: 2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في ) 2019مارس  31للفترة المنتهية في 

 .2019 مارس 31 في المنتهيةللفترة  الربح صافي من٪  2.5 المبلغ هذا يمثل. قطر في والرياضية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2019مارس  31 
 )مراجعة(

 2018ديسمبر  31
 )مدققة(

 ال قطري ـري ال قطري ـري 
 47.641.266 50.227.287 العمالء من مقدمة ومدفوعات دائنة ذمم

 12.471.583 14.655.223 مدفوعة غير أرباح توزيعات

 3.390.037 3.615.575 (أ) للموظفين الخدمة نهاية مكافأة مخصص

 178.510 124.381 (ب) والرياضية االجتماعية األنشطة دعم صندوق  في المساهمة مخصص

 99.956.148 93.738.123 مستحقة مصاريف

 162.360.589 163.637.544 

 
 2019مارس  31

 )مراجعة(
 2018ديسمبر  31

 )مدققة(
 ال قطري ـري ال قطري ـري 

 3.329.810 3.390.037 يناير 1 في

 619.527 300.259 للفترة المخصص

 (559.300) (74.721) الفترة خالل المدفوعات

 3.615.575 3.390.037 



 
 شركة االجارة القابضة )ش.م.ع.ق.(

 ةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحد

 2019 مارس 31أشهر المنتهية في  للثالثة

17 

 

 وكالة عقود بمقتضى إسالمية تمويالت .14
حصلت المجموعة على تمويل إسالمي بمقتضى عقد وكالة وذلك لتمويل بناء وتطوير مجمع التاكسي ومبنى مدرسة تعليم القيادة 

 التمويل بالنسب التجارية. تكاليفاليه  هذا التمويل مضمون ويستحق السداد في تواريخ مختلفة مضافا   والمخازن.
 

 2019مارس  31 
 )مراجعة(

 2018ديسمبر  31
 )مدققة(

 ال قطري ـري ال قطري ـري 
 101.909.351 76.423.363 يناير 1 في

 (25.485.988) (6.347.603) المدفوع

 76.423.363 70.075.760 الرصيد الختامي

 
 إيرادات مؤجلة    .15

 

 2019مارس  31 
 )مراجعة(

 2018ديسمبر  31
 )مدققة(

 ال قطري ـري ال قطري ـري 
 150.880.049 141.484.767 (أ) بتطوير العقارات اإليرادات المؤجلة المتعلقة

 -   861.845 أكاديمية القيادةباإليرادات المؤجلة المتعلقة 

 150.880.049 142.346.612 اإليرادات المؤجلة

 
 (:أإيضاح )

التحتية لقطع األراضي في أبرمت المجموعة اتفاقية مع شركة الديار القطرية العقارية للقيام بأعمال تطوير البنية  2010خالل عام 
الدخل الموحد  في بيانات بهذه اإليراد االعترافيتم   .الواجهة البحرية الشمالية والغربية بمنطقة لوسيل. وفقًا لشروط وأحكام االتفاقية

 نسبة إنجاز تطوير البنية التحتية. وذلك حسب
 

 رأس المال      .16
 2019مارس  31 

 )مراجعة(
 2018ديسمبر  31

 )مدققة(
 ال قطري ـري ال قطري ـري 

   المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:

 494.802.000 494.802.000 ال للسهم الواحدـري 10بواقع  عادي سهم 49.480.200
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 القانوني االحتياطي  .17
 االحتياطي الي قطري  ريـال 321.621.300 تم تخصيص مبلغ 2015 لسنة 11 رقم القطري  التجارية الشركات قانون  ألحكام وفقاً 

. 2012 عام الشركة خالل مال رأس زيادة خالل المصدرة االسهم قيمة عن كزيادة ويتمثل المبلغ في إجمالي المبالغ المستلمة القانوني
 لالحتياطي مبالغ أي المجموعة تخصص لم. الشركات قانون  في عليها صالمنصو  الحاالت في إال االحتياطي هذا توزيع يجوز وال

 .المجموعة مال رأس من٪ 50 تجاوزت قد االحتياطي قيمة ألن السنة، خالل القانوني
 

 توزيعات أرباح مدفوعة   .18
٪ من رأس المال 5، وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية تعادل 2019فبراير  18في اجتماع الجمعية العامة السنوي المنعقد في 

 : توزيع أرباح2017ديسمبر  31)للسنة المنتهية في  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في ريال قطري  24.740.100المدفوع بقيمة 
 .(ريال قطري  24.740.100 ةرأس المال المدفوع والبالغ من٪ 5عادل ت نقدية

 

  تعديل  .19
سكنية وإدارية وترفيهية متجانسة " لتطوير مرافق يل، تم توقيع اتفاقية بين المجموعة وشركة محلية لالستثمار العقاري "العم2010في عام 

في لوسيل )مدينة جديدة قيد اإلنشاء في قطر(. يتكون  بيةقطعة أرض في الفيال الشمالية والمنطقة البحرية على الواجهة الغر  895لـ 
ث الشوارع وإضاءة نطاق تطوير البنية التحتية للمجموعة من إنشاء شبكات المياه والكهرباء والصرف، وأعمال المناظر الطبيعية، وأثا

 .الشوارع وشبكة الغاز لقطع األراضي المخصصة للمجموعة وفًقا للمواصفات الواردة في االتفاقية
 

 .إيرادات المشروع باستخدام نسبة اإلنجازب عترفكانت الشركة ت ،خالل فترة تنفيذ مشروع البنية التحتية
 

، حدد العميل الفجوات في المواصفات ونطاق العمل المخصص لكل عقد من حيث المناظر الطبيعية، وإنارة الشوارع، 2016خالل عام 
المحددة في المشروع )األعمال العالجية(. وفًقا لذلك، أقرت  الثغراتوتأثيث الشوارع والتخطيط العام وأوعز إلى المجموعة بتصحيح 

لم يتم النظر في التكاليف  ،لسد الثغرات. ومع ذلك من المقاولين على عروض أسعار وحصلتالتي تم تحديدها  بالثغراتالمجموعة 
والتي كانت أساس اإليرادات  2017و 2016التقديرية ذات الصلة للعمل التصحيحي في التكلفة اإلجمالية المدرجة في الميزانية في عامي 

 .2017و 2016تمت إساءة تقدير اإليرادات في عامي المعترف بها في الماضي، ونتيجة لذلك، 
 

اإلدارة بعين االعتبار الزيادات المتوقعة في التكاليف في ميزانيات مشاريعها ولم يتم إجراء أي مراجعة لتكلفة المشروع إلكمال  ذتأخلم 
( التصحيحي نطاق العمل المنجز )العمل . باإلضافة إلى ذلك، لم يتم فرض رسوم على2016في عام  الحدث هذابالميزانية فيما يتعلق 

بلغت التكاليف المرتبطة بالعمل التصحيحي الذي قام به المقاول الرئيسي للسنة  2017و 2016إلى تكلفة تطوير العقارات في عامي 
ريال  959.180، بلغت 2017ديسمبر  31ريال قطري، وبالنسبة للسنة المنتهية في  73.204.470 2016ديسمبر  31المنتهية في 

 .قطري 
 

وتمكنت من استنتاج أنها لم  ثغراتالرئيس التنفيذي إلدارة التطوير العقاري، حددت اإلدارة هذه ال تغيير، في ضوء 2018خالل عام 
تكلفة العقد ما أدى إلى أخطاء في اإليرادات و تأخذ في االعتبار هذه التغييرات التشغيلية )مراجعة الميزانية واستحقاق تكلفة العقد( م

 .2017و 2016ديسمبر  31للسنوات المنتهية في 
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 تتمة  – تعديل .19
 

 إيضاح )أ(:
، قامت اإلدارة بحساب إيرادات مشروع تطوير العقارات حتى حدود التكاليف 2018مارس  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

لتعكس التغييرات التي نشأت من مشروع  2018مارس  31للفترة المنتهية في كنتيجة لألمور الموضحة أعاله، تتم تعديل نتائج  المتكبدة.
 التطوير العقاري.

 

 إيضاح )ب(: 
من أوراق مالية متاحة للبيع  2018يناير  1قامت المجموعة بإعادة تصنيف جميع استثماراتها في األوراق المالية المحتفظ بها في 

كجزء من انتقالها إلى المعيار  استثمارات أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةإلى  39بموجب معيار المحاسبة الدولي 
قد تم احتسابها عن طريق  2018مارس  31. ومع ذلك، فإن التغيرات في القيمة العادلة للفترة المنتهية في 9الدولي للتقارير المالية 

قامت  تحقيق الخسارة المقابلة ضمن "احتياطي القيمة العادلة" في حقوق المساهمين. الخطأ من خالل اإليرادات الشاملة األخرى وتم
 .2019مارس  31اإلدارة بتصحيح الخطأ وتصحيح الخطأ في التصنيف بشكل مناسب خالل الفترة المنتهية في 

 األثر على بيان الدخل الموحد: 
 

كما في البيانات المالية  
المختصرة الموحدة للفترة 

مارس  31المنتهية في 
2018  

التعديالت للفترة المنتهية في 
2018مارس  31   

المعدل للفترة المنتهية في 
2018مارس  31  

 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  
إيرادات من التطوير 

 10.652697 العقاري )أ(

 

3.509.226 

 

14.134.923 

إعادة تصنيف لخسارة القيمة 
العادلة من استثمارات 

 - األوراق المالية )ب(

 

(2.876.224) 

 

(2.876.224) 

      

 1.241.389 الربح للسنة
 

633.002 
 

1.874.391 
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 من األنشطة الرئيسية اإليرادات .20

 

 2019مارس  31
 )مراجعة(

 2018مارس  31
 (مراجعة)غير 
 (معدلة)

 ال قطري ـري ال قطري ـري 
 620.479 981.897 التمويل عمليات من إيرادات

2019مارس  31   2018مارس  31 
 ال قطري ـري ال قطري ـري 

 460.970 248.553 مرابحة

  159.509 733.344 إجارة

  

   الخدماتو نوع البضائع 

 17.498.948 11.617.743 سيارات األجرة من اإليرادات

 251.347 233.009 عقارات بيع إعادة من اإليرادات

 14.134.923 9.395.283 تاالعقار  تطوير من اإليرادات

 - 1.170.000 من تأجير مخازن  اإليرادات

 - 438.215 قيادة السيارات أكاديميةعمليات من  اإليرادات

 23.836.147 32.505.697 

 
تقديم الخدمات. يتم الحصول  منالعميل  ستفيدي عندمابجميع مصادر إيرادات المجموعة على مدار الفترة الزمنية  االعترافيتم 

 .على جميع مصادر اإليرادات داخل دولة قطر

  



 
 شركة االجارة القابضة )ش.م.ع.ق.(

 ةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحد

 2019 مارس 31أشهر المنتهية في  للثالثة

21 

 
  من االستثمارات الدخل .21

 2019مارس  31 
 )مراجعة(

 2018مارس  31
 (مراجعة)غير 
 (معدلة)

 ال قطري ـري ال قطري ـري 
 بالقيمة العادلة من لالستثمارات في األوراق الماليةالقيمة العادلة  )خسائر( أرباح

 (2.876.224)  708.011 خالل الربح أو الخسارة

 11.471.001 8.788.622 مستلمة أرباح توزيعات

 -   موجودات ماليةأخرى من  إيرادات
43.601 

 9.496.633 8.638.378 

 

 التحليل القطاعي .22
 

بناء على طبيعة األنشطة األساسية تنقسم المجموعة إلى خمسة قطاعات تشغيلية رئيسية. تظهر القطاعات الرئيسية واإليرادات 
 كما يلي: الموجودات والمطلوباتالمتعلقة بها وتحليل 

 اإليجارات التمويلية.  -
 التطوير العقاري. -
 تعليم قيادة السيارات. -
 الليموزين(. خدمات سيارات األجرة )متضمنةمركز  -

 قطر. –تزاول المجموعة أعمالها في قطاع جغرافي واحد فقط هو الدوحة 
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 تتمة  – التحليل القطاعي .22
  2018 مارس 31و 2019مارس  31 فيكما  المجموعةهذا الجدول يبين التحليل القطاعي لإليرادات والربح لقطاعات 

 فيللثالثة أشهر المنتهية 
  2019مارس  31

 )مراجعة(
 قيادة مركز تعليم العقاري  التطوير تمويلي إيجار

 اإلجمالي استبعادات القابضة األجرة سيارات خدمات السيارات

 ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري 
        واألرباحاإليرادات 

 34.792.735 - 9.700.554 12.443.229 459.690 10.912,728 1.276.534 األطراف الخارجية 

 - (558.396) - 558.396 - - - األطراف الداخلية

 34.792.735 (558.396) 9.700.554 13.001.625 459.690 10.912.728 1.276.534 واألرباح تاإليراداإجمالي 

 4.975.243 - 8.655.868 (2.447.546) (707.306) 2.243.636 (2.769.409)  للفترةخسارة( الربح )ال

 4.678.787 - 2.964.205 479.223 254 1.221.526 13.579 التمويل إيرادات

 (739.402) - (11.850) - - (727.552) - التمويل لفةتك

 (4.139.415) - (61.150) (2.511.094) (115.358) (1.450.788) (1.025) وإطفاء استهالك
 

 المنتهية فيللثالثة أشهر 
 2018مارس  31

 )غير مراجعة(
 العقاري  التطوير تمويلي إيجار )معدلة(

 قيادة مركز تعليم
 اإلجمالي استبعادات القابضة األجرة سيارات خدمات السيارات

 ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري 
        واألرباحاإليرادات 

 41.354.423 - 7.847.008 17.922.525 - 14.653.891 930.999 األطراف الخارجية 

 41.354.423 - 7.847.008 17.922.525 - 14.653.891 930.999 واألرباح تاإليراداإجمالي 

 1.874.391 - 4.037.558 (7.127.702) (69,731) 3.744.873 1.289.393 لسنةل (خسارةال)ربح ال

 4.479.094 - 2.764.587 34.201 - 953.152 727.154 التمويل إيرادات

 (683.712) (1.025) وإطفاء إستهالك
 
 - 

(5.030.175) (52.340) 
- 

(5.767.252) 

 

 تتمة  – التحليل القطاعي .22
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 2018ديسمبر  31و 2019مارس  31كما في  المجموعة التشغيلية للموجودات والمطلوبات لقطاعات القطاعي التحليل يبين الجدول هذا   
مارس  31كما في 
 اإلجمالي استبعادات القابضة األجرة سيارات خدمات السيارات قيادة مركز تعليم العقاري  التطوير النقل تمويلي إيجار )مراجعة( 2019

 ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري 
 617.785.739 (488.424.928) 385.270.555 67.211.304 1.604.545 338.123.814 19.081.745 294.918.704 موجودات متداولة

 452.390.842 -   162.684.305 38.396.068 14.469.550 222.754.449 183.680 13.902.790 موجودات غير متداولة 

 1.070.176.581 (488.424.928) 547.954.860 105.607.372 16.074.095 560.878.263 19.265.425 308.821.494 إجمالي الموجودات

 (335.135.449) 442.224.928 (182.461.642) (341.446.981) (18.403.002) (228.147.396) (79.454) (6.821.902) مطلوبات متداولة

 (40.540.965) -   (2.816.094) (587.390) (51.716) (36.998.448) -   (87.317) مطلوبات غير متداولة 

 (375.676.414) 442.224.928 (185.277.736) (342.034.371) (18.454.718) (265.145.844) (79.454) (6.909.219) إجمالي المطلوبات

 
 

ديسمبر  31كما في 
 اإلجمالي استبعادات القابضة األجرة سيارات خدمات السيارات قيادة مركز تعليم العقاري  التطوير النقل تمويلي إيجار )مدققة( 2018

 ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري 
      معدلة   

 646.555.153 (541.921.017) 459.221.419 72.045.302 382.220 345,502,180 19.272.800 292.052.249 موجودات متداولة

 459.011.175 - 161.958.046 40.531.927 14.009.012 222.658.945 183.680 19.669.565 موجودات غير متداولة 

 1.105.566.328 (541.921.017) 621.179.465 112.577.229 14.391.232 568.161.125 19.456.480 311.721.814 إجمالي الموجودات

         

 (350.625.532) 495.721.017 (239.413.206) (345.976.859) (16.033.541) (237.685.763) (270.510) (6.966.670) متداولةمطلوبات 

 (40.315.424) - (2.644.555) (579.823) (31.008) (36.986.579) - (73.459) مطلوبات غير متداولة 

 (390.940.956) 495.721.017 (242.057.761) (346.556.682) (16.064.549) (274.672.342) (270.510) (7.040.129) إجمالي المطلوبات
 

 تقييم بإعادة حالًيا اإلدارة مجلس يقوم ذلك، مع. الصناعية المعدات نقل على بالدرجة األولى في تركز كانت والتي في المجموعة، النقل العمليات المتعلقة تجميد اإلدارة مجلس قرر ،2017 خالل
 .2019 مارس 31 في المنتهية الفترة خالل عمليات أي إجراء يتم لم وبالتالي المعدات نقل بنشاط الخاصة االستراتيجية
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 المحتملة المطلوبات وااللتزامات .23

 2019مارس  31 
 )مراجعة(

 2018ديسمبر  31
 )مدققة(

 ال قطري ـري ال قطري ـري 
 17.038.000 17.038.000 إسالميةخطابات ضمان من بنوك 

 188.421.605 146.358.858 ماليةرأس التزامات

 
 للسهم والمخففالعائد األساسي  .24

 الثالثة أشهر المنتهية 

 2019مارس  31 
 )مراجعة(

 2018مارس  31
 (مراجعة)غير 

 )معدلة(
 ريال قطري  ريال قطري  
 معدلة  

 1.874.391 4.975.243 قطري(ال ريـالبال) للفترة الربحصافي 

 49.480.200 49.480.200 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 0.04 0.10 )بالريـال القطري( لسهمل والمخففاألساسي  العائد

 
 يحتسب المتوسط المرجح لعدد األسهم كالتالي:

 الثالثة أشهر المنتهية 

 2019مارس  31 
 )مراجعة(

 2018مارس  31
 (مراجعةغير )

 )معدلة(
 49.480.200 49.480.200 الفترةاألسهم المؤهلة في بداية 

 49.480.200 49.480.200 الفترةالرصيد في نهاية 
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 إفصاحات األطراف ذات الصلة      .25
 

المديرين وموظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة والشركات التي هم  ،تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين
 .أصحابها الرئيسيين. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة

 
 كبار موظفي اإلدارةمكافأة   

 الثالثة أشهر المنتهية 

 2019مارس  31 
 )مراجعة(

 2018مارس  31
 (مراجعة)غير 

 )معدلة(
   

 925.342 1.319.676 مكافأة كبار موظفي اإلدارة

 
 

 إدارة المخاطر المالية واألدوات المالية     .26
 

 عوامل الخطر المالية
 مخاطر، إن أنشطة المجموعة تعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر العملة

 .مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة، (األسعارسعار الفائدة ومخاطر التدفقات النقدية أل مخاطر ،الفائدةسعار القيمة العادلة أل
 

جميع المعلومات واإلفصاحات الخاصة بإدارة المخاطر المالية  الموحدة المختصرةال تتضمن البيانات المالية المرحلية 
ديسمبر  31يجب قراءتها باالقتران مع البيانات المالية السنوية للمجموعة كما في  ،بة في البيانات المالية السنويةالمطلو
2018. 

 لم تحدث تغييرات في سياسات إدارة المخاطر خالل هذه الفترة.
 

 تقدير القيمة العادلة
األقساط ، النقد وما في حكمهالمالية من  الموجوداتالمالية. تتكون  والمطلوباتالمالية  الموجوداتتشتمل األدوات المالية على 

األوراق المالية االستثمارية وبعض الذمم المدينة المالية األخرى. تتكون المطلوبات المالية من ، من العمالء اتوالمستحق
 .وبعض المستحقات األخرى، الحسابات المستحقة الدفع، التمويل اإلسالمي بموجب ترتيبات وكالة

 
 ة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف جوهريًا عن قيمتها الدفترية.تعتقد اإلدارة أن القيم العادل

 
 

  األسهم تقسيم .27
 

 بجلستها للمجموعة العادية غير العامة الجمعيةو قرر المساهمون بالمجموعة المالية، لألسواق قطر هيئة تعليمات على بناء
 عشرة من بدالً  واحد قطري لاير بواقع لتكون للسهم االسمية القيمة تجزئة على الموافقة 2019 فبراير 18 بتاريخ المنعقدة
 بذلك. المرتبطة األساسي النظام مواد وتعديل قطرية، رياالت

 

 .ذلك لتنفيذ القانونية اإلجراءات بعض من االنتهاء لحين لتاريخه األسهم تجزئة يتم لم 
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 رقام المقارنةاأل      .28
 

، وافق المساهمون على قرار بنقل جميع توزيعات األرباح 2019فبراير  18في اجتماع الجمعية العامة السنوي المنعقد في 
ليتم تحويلها من االحتياطي القانوني بدالً من األرباح  2017و 2016و 2015ديسمبر  31المدفوعة عن السنوات المنتهية في 

المدرجة  ، قامت المجموعة بتحويل توزيعات األرباح المدفوعة من األرباح المدورةالمدورة المدرجة سابقا. بناًء على ذلك
 1لاير قطري )تراكمي( في  49,480,200و)تراكمي(  2018يناير  1لاير قطري في  64,179,684سابقاً والتي بلغت 

 .لقرار المساهمينتم إجراء تعديالت إعادة التصنيف أدناه وفقًا  من االحتياطي القانوني. 2017يناير 
 

 
 

كما عرضت في البيانات 
المالية الموحدة للسنة المنتهية 

 2018ديسمبر  31في 

إعادة التصنيف وفقاً لقرار 
 المساهمين

كما عرضت في أرقام 
المقارنة لهذه البيانات المالية 

 1المختصرة الموحدة كما في 
 2019يناير 

 412.008.309 (64.179.684) 476.187.993 احتياطي قانوني

 (192.184.937) 64.179.684 (256.364.621) خسائر متراكمة

 

 
 
   

 

كما عرضت في البيانات 
المالية الموحدة للسنة المنتهية 

 2018ديسمبر  31في 

إعادة التصنيف وفقاً لقرار 
 المساهمين

كما عرضت في أرقام 
المقارنة لهذه البيانات المالية 

 1في  كماالمختصرة الموحدة 
 2018يناير 

 436.748.409 (49.480.200) 486.228.609 احتياطي قانوني

 64.179.683 49.480.200 14.699.483 خسائر متراكمة

 
 

 لم ينتج عن عمليات إعادة التصنيف المذكورة أعاله أي تغييرات على صافي الربح أو حقوق الملكية المدرجة سابقاً.
 




