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 جارة القابضة )ش.م.ع.ق.(شركة اإل

 الموحد الدخل بيان
 2018ديسمبر  31 المنتهية في للسنة

 .الموحدة جزءًا من هذه البيانات المالية 31إلى  1 تشكل اإليضاحات المرفقة من
10 

 

 
 
 
 
 
 

 2017 2018 إيضاحات 

  
 ال قطري ـري ال قطري ـري

 معدلة
 الدخل 

 
  

 123.464.773 140.293.955 18 األنشطة الرئيسيةالدخل من 
 923.655 27.615.529 20 اإلستثماراتالدخل من 

 952.394 716.627  إيرادات أخرى 
 125.340.822 168.626.111  واإليرادات  الدخلإجمالى 

    
    مصاريفال

 (140.978.910) (139.907.138) 21 مصاريف تشغيلية
 (33.606.530) (37.877.561) 22 إداريةو  مصاريف عمومية
 (174.585.440) (177.784.699)  إجمالي المصاريف

 (49.244.618) (9.158.588)  التشغيلية ةالخسار صافي 
 23.149.212 18.185.770  التمويل إيرادات

 - (1.886.764)  تكلفة التمويل 
 23.149.212 16.299.006  صافي إيرادات التمويل 

 36.551.086 - 10 من إعادة تقييم استثمارات عقارية ربح
 10.455.680 7.140.418  السنة ربح

 0.21 0.14 24 للسهم فالعائد االساسي والمخف



 
 جارة القابضة )ش.م.ع.ق.(شركة اإل

  الموحداألخرى  ةالشاملاإليرادات  بيان
 2018ديسمبر  31 المنتهية في للسنة

 .الموحدة جزءًا من هذه البيانات المالية 31إلى  1 تشكل اإليضاحات المرفقة من
11 

 
 

 
 

 

  2018 2017 

 ال قطري ـري ال قطري ـري 
 معدلة 

 10.455.680 7.140.418 لسنةاربح 
إلى الربح  اتصنيفهيعاد قد أخرى  ةشاملر( ئ)خسا إبرادات

   : الحقةالفترات الفي  ةر الخساو أ

  متاحة للبيعأوراق مالية  ستثمارات فيإل تغيرات القيمة العادلة
 (726.875) - (39)معيار المحاسبة الدولي 

 (726.875) -  للسنة خرى أ ةشامل خسارة
 9.728.805 7.140.418 سنةلل ة األخرى الشاملاإليرادات إجمالي 



 
 جارة القابضة )ش.م.ع.ق.(شركة اإل

 الموحد المساهمين حقوق  في التغيرات بيان
  2018ديسمبر  31 المنتهية في للسنة

 .الموحدة جزءًا من هذه البيانات المالية 31إلى  1 تشكل اإليضاحات المرفقة من
12 

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

      

 1.017.485.347 36.422.423 32.315 486.228.609 494.802.000  2017يناير  1في  كما
 (266.199.351) (266.199.351) - - - (19تصحيح خطأ )إيضاح

 751.285.996 (229.776.928) 32.315 486.228.609 494.802.000 )معدل( 2017يناير  1في  كما
 10.455.680 10.455.680 - - - )معدل( سنةال ربح

 (726.875) - (726.875) - - للبيع متاحةاستثمارات في أوراق مالية ربح من 
 9.728.805 10.455.680 (726.875) - - سنةللة األخرى الشامل اإليرادات /)الخسائر(  إجمالي

 (77.363) (77.363) - - - مساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية
(17 إيضاح) مدفوعة أرباح توزيعات  - - - (24.740.100) (24.740.100) 

 736.197.338 (244.138.711) (694.560) 486.228.609 494.802.000 )معدل( 2017 ديسمبر 31الرصيد في 
      

 736.197.338 (244.138.711) (694.560) 486.228.609 494.802.000 2018 يناير 1الرصيد في 
)أ(( 3/4)إيضاح  (9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )  - - 694.560 (4.488.334) (3.793.774) 

 732.403.564 (248.627.045) - 486.228.609 494.802.000 )معدل( 2018يناير  1الرصيد في 
 7.140.418 7.140.418 - - - السنة  ربح

 - - - - - للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة األخرى 
 7.140.418 7.140.418 - - - للسنة الشامل الدخلإجمالي 

 (178.510) (178.510) - - - (12)إيضاح  جتماعية والرياضيةمساهمة في صندوق دعم األنشطة اإل
 (24.740.100) (14.699.484) - (10.040.616) - (17)إيضاح توزيعات أرباح مدفوعة 

 714.625.372 (256.364.621) - 476.187.993 494.802.000  2018 ديسمبر 31الرصيد في 



 
 جارة القابضة )ش.م.ع.ق.(شركة اإل

 الموحد النقدية التدفقات بيان
  2018ديسمبر  31 المنتهية في للسنة

 .الموحدة البيانات الماليةجزءًا من هذه  31إلى  1 تشكل اإليضاحات المرفقة من
 
13 

 

 2017 2018 إيضاحات 

 ال قطري ـري ال قطري ـري  
 معدلة

     لنقدية من أنشطة التشغيلالتدفقات ا
 10.455.680 7.140.418  سنةال ربح

    تعديالت للبنود التالية:
 29.488.594 19.081.943 )أ( 22 وإطفاء ستهالكا

 (36.551.086) - 10 من إعادة تقييم استثمارات عقارية ربح
 - (15.996.487) 20 الخسارة و ربح من استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أ

 (737.659) - 20 ربح من بيع موجودات مالية متاحة للبيع 
 1.800.000 1.521.562  صافي مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة من الموجودات المالية 

 - (11.471.001) 20 األرباحإيرادات توزيعات 
 (645.760) 5.147.244  ستبعاد عقارات ومعداتامن  (ربح) /خسارة

 524.737 1.706.818 7 مخصص مخزون بطيء الحركة
 (23.149.212) (18.185.770)  إيرادات تمويل
 - 1.886.764  تكلفة التمويل 

 1.562.107 619.527 (أ)12 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 (17.252.599) (8.548.982)  للسنة قبل التغيرات في رأس المال العامل التشغيلية صافي الخسارة
    رأس المال العاملالتغيرات في 

 41.405.144 18.120.705  من العمالءة مستحقمبالغ أقساط و 
 18.775.895 (11.717.318)  مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى 

 658.241 2.858.983  مخزون 
 (19.182.006) 10.489.073  وأرصدة دائنة أخرى  ومستحقاتذمم دائنة 

 (52.949.330) (75.593.226)  إيرادات مؤجلة 
 - (1.706.164)  تكلفة التمويل المدفوعة 

 (2.785.181) (559.300) (أ)12 مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
 (31.329.836) (66.656.229)  أنشطة التشغيل المستخدمة فيالتدفقات النقدية صافي 

    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار:
 23.549.136 15.238.312  المستلمة التمويل إيرادات

 - 11.471.001  توزيعات أرباح مستلمة
 (342.000) (114.000)  موجودات غير ملموسةشراء 
 (47.297.559) (16.195.114) 11 ومعدات عقاراتشراء 

 (44.157.594) (29.379.656)  إضافة إلى أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 
 (200.000.000) (30.000.000)  صافى الحركة في الودائع ألجل
 (163.574.104) (55.725.910) 5 شراء استثمارات في أوراق مالية 

 17.941.675 65.134.097   ستبعاد استثمارات في أوراق ماليةامن  تمتحصال
 10.883.326 4.237.826  ومعدات عقاراتستبعاد امتحصالت من 

 (402.997.120) (35.333.444)  أنشطة اإلستثمار في ةالمستخدم التدفقات النقديةصافي 

 ...يتبع                                                   



 
 جارة القابضة )ش.م.ع.ق.(شركة اإل

 الموحد النقدية التدفقات بيان
  2018ر بديسم 31 المنتهية في للسنة

 .الموحدة جزءًا من هذه البيانات المالية 31إلى  1 تشكل اإليضاحات المرفقة من
14 

 
 2017 2018 إيضاحات 

 ال قطري ـري ال قطري ـري  
 معدلة

     تدفقات النقدية من أنشطة التمويلال
 (17.990.260) (24.127.268)  توزيعات أرباح مدفوعة

 60.000.000 - 13 وكالةوجب ترتيبات بم سالمياإلتمويل المتحصالت من 
 (18.005.533) (25.485.988) 13  سالمي بموجب ترتيبات وكالةاإلتمويل دفعات من ال سداد

 24.004.207 (49.613.256)  أنشطة التمويل من /(المستخدمة في)التدفقات النقدية صافي 
 (410.322.749) (151.602.929)  وما في حكمه النقدفي  النقص صافي
 761.431.949 351.109.200  بداية السنةفي  وما في حكمه النقد

 351.109.200 199.506.271 4 نهاية السنةفي  وما في حكمه النقد

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جارة القابضة )ش.م.ع.ق.(شركة اإل

  الموحدة لبيانات الماليةحول اإيضاحات 
  2018ديسمبر  31 في

15 

 

 وأنشطة الشركةالوضع القانوني  1
 2003أبريل  21( الصادر بتاريخ 35( كشركة مساهمة عامة قطرية وفقا للقرار رقم )"الشركة"تأسست الشركة الوطنية لإلجارة القابضة )

( وتخضع ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم 26487التجارة. الشركة مسجلة تحت السجل التجاري رقم )و من قبل وزارة األعمال 
 .. إن عنوان الشركة المسجل يقع فى الطريق الدائري الرابع، الدوحة، دولة قطر. أسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر2015( لسنة 11)

 
 

بـ "المجموعة"( متخصصة في اإلجارة، العقارات والتطوير العقاري، النقل وخدمات التاكسي،  يها معاً شركاتها التابعة )يشار إلو الشركة إن 
المملوكة لها بالكامل والتي تم تأسيسها داخل دولة قطر. و تقوم الشركة بإدارة أعمالها من خالل شركاتها التابعة و ومدرسة تعليم القيادة، 

 فقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.تلتزم المجموعة بتنفيذ كافة أنشطتها و 
 
 

 مبدأ االستمرارية  2

. 2018ديسمبر  31٪ من رأس المال كما في 50ريال قطري، وهو ما يتجاوز  256.364.621تكبدت المجموعة خسائر متراكمة بمبلغ 
  على االستمرار كمنشأة عاملة.  الشركةتشير تلك الظروف إلى وجود عدم يقين مادي قد يلقي بالشك حول قدرة 

 

على أنه في حال بلغت خسائر الشركة المساهمة نصف  2015لسنة  11من قانون الشركات التجارية القطري رقم  295تنص المادة 
هاء رأس المال فإنه يجب على مجلس اإلدارة دعوة المساهمين إلى اجتماع جمعية عمومية غير عادية لمناقشة استمرار الشركة أو إن

أعمالها قبل انقضاء مدتها المنصوص عليها في النظام األساسي للشركة. في حال فشل مجلس اإلدارة في الدعوة إلى اجتماع جمعية 
عمومية غير عادية أو تعذر إصدار قرار بهذا الشأن، فإنه يجوز ألي طرف ذي مصلحة التوجه بطلب إلى المحكمة المختصة لحل أعمال 

أن، أكد مجلس اإلدارة عزمه على دعوة المساهمين إلى اجتماع جمعية عمومية غير عادية إلصدار قرار بمواصلة . وفي هذا الشالشركة
تخاذ عمليات الشركة وتمكينها من االستمرار كمنشأة عاملة والوفاء بالتزاماتها المالية عند حلول موعد استحقاقها. كما وتعمل اإلدارة على ا

  ياتها، وبالتالي تم إعداد هذه البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرارية. التدابير الالزمة لتحسين عمل
 

  ةعداد والسياسات المحاسبية الهامأسس اإل   3
 

 أسس اإلعداد  3/1
 . (IASBالدولية )( الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة IFRSتم إعداد البيانات المالية الموحدة وفًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية )

 

التي تم  عقاريةاالستثمارات في األوراق المالية واالستثمارات ال، باستثناء ة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخيةلقد تم إعداد البيانات المالية الموحد
  .العادلة بالقيمة قياسها

 

 الريـال إلى القيم جميع تقريب ويتم الشركة، أنشطة في المستخدمةالتشغيلية  العملةو وه القطري  بالريـال الموحدة المالية البيانات عرض يتم
 .إال عند اإلشارة إلى غير ذلك القطري،

 

المجموعة بياًنا إضافًيا تعرض  ضافة إلى ذلكاإلبو  ،بالفترة السابقةالمتعلقة مقارنة الالمالية الموحدة معلومات  البيانات في هذه تعرض
د في بنتصنيف إعادة بأثر رجعي أو تعديل قيد أو  رجعيبأثر سياسة محاسبية تطبيق حيثما تم في بداية الفترة السابقة كما للمركز المالي 

نتيجة للتعديل على في هذه البيانات المالية الموحدة  2017يناير  1كما في  ضافي للمركز المالياإلبيان التم عرض المالية. البيانات 
 . (19)أنظر اإليضاح  لسابقةالفترة ابخطأ خلفية وجود 

 

 12السداد خالل و تحلياًل يتعلق باالسترداد أ (27)تقوم المجموعة بعرض بيان مركزها المالي عمومًا وفقًا لدرجة السيولة. يعرض اإليضاح 
)"غير متداول"(.السنوي شهر من تاريخ بيان المركز المالي  12)"متداول"( وخالل أكثر من  السنوي  شهر من تاريخ بيان المركز المالي

  
   



 
 جارة القابضة )ش.م.ع.ق.(شركة اإل

  الموحدة لبيانات الماليةحول اإيضاحات 
  2018ديسمبر  31 في

16 

 
 

 تتمة - ةأسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهام 3
 

 أسس التوحيد 3/2
، الشركات التابعة هي كافة 2018ديسمبر  31كما في الية للمجموعة وشركاتها التابعة الموحدة تتكون من البيانات الم إن البيانات المالية

ولها المستثمر فيها الشركة  حقوق فيو تتحقق السيطرة للمجموعة عندما يكون لها عائدات متغيرة أ الشركات التي تسيطر عليها المجموعة.
 القدرة على التأثير على هذه العائدات من خالل سيطرتها على الشركة.

 

 على الشركة بناءًا على التالي: السيطرةتتحقق 
 . للشركة المستثمر فيها( األنشطة ذات الصلة لتوجيه الحالية القدرة االتي تعطيه الحقوق القائمة ) المستثمر فيها الشركةسلطة على ال •
 المستثمر فيها. بالشركةحقوق في عائدات متغيرة من إرتباطها و أ القدرة •
 المستثمر فيها للتأثير على عائداتها. الشركةالقدرة على إستخدام سلطتها على  •

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

 

، يتم السيطرة على الشركة التابعة فقدانو توحيد الشركة التابعة عندما تفرض المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة وينتهي بإنتهاء أ يتم
خالل السنة في بيان الدخل الشامل  المستبعدةو إدراج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات للشركة التابعة المستحوذ عليها أ

 سيطرة المجموعة على الشركة التابعة وحتى إنتهاء تلك السيطرة.  ءمن تاريخ بد اآلخر الموحد
 

يتم استبعاد الموجودات، المطلوبات، حقوق رادات الشاملة األخرى على مساهمي المجموعة. أي من بنود اإلي وتعود األرباح والخسائر أ
 البيانات المالية الموحدة.، المصاريف والتدفقات النقدية بين شركات المجموعة عند اعداد الدخلالمساهمين، 

 

يتم تضمين نتائج الشركات التابعة المقتناة  المجموعة.يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من التاريخ الذي يتم نقل السيطرة فيه إلى 
  حتى تاريخ البيع، حسب االقتضاء.و المستبعدة خالل السنة في بيان الدخل المجمع من تاريخ الشراء أو أ

 

 : (أدناهالمبينة )المملوكة بالكامل البيانات المالية الموحدة للمجموعة على البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة تشمل 
 

 

 النشاط الرئيسي بلد التأسيس اسم الشركة التابعة

 اإلجارة اإلسالمية قطردولة  شركة اإلجارة
 النقل قطردولة  شركة اإلجارة للمعدات
 الليموزينو خدمات التاكسي  قطردولة  شركة اإلجارة ليموزين

 تطوير العقارات قطردولة  ةشركة اإلجارة العقاري
 تعليم قيادة السيارات قطردولة  لتعليم قيادة السياراتاإلجارة أكاديمية 

 
   



 
 جارة القابضة )ش.م.ع.ق.(شركة اإل

  الموحدة لبيانات الماليةحول اإيضاحات 
  2018ديسمبر  31 في
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 تتمة - ةأسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهام 3
 

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

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

 
القرارات  الهامة. وقد تمت مناقشة بعض القرارات واألحكام تخاذخالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة با

في ايضاحات منفصلة تحت البنود ذات  رجة في البيانات المالية الموحدةعلى المبالغ المدهام لها تأثير رة أن التي تعتقد اإلداواألحكام 
  . الموحدة البيانات الماليةفي  الصلة

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

 على مخاطر هامة تتعلق بضرورة إجراء تعديل مادي على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية، يتم بيانها
أيًضا في اإليضاحات الفردية حول البنود المالية ذات الصلة. اتخذت المجموعة االفتراضات والتقديرات بناء على العوامل المتوفرة وقت 
إعداد البيانات المالية الموحدة. ومع ذلك ، قد تتغير الظروف واالفتراضات حول األحداث المستقبلية بسبب تغيرات السوق أو حلول ظروف 

 ن سيطرة المجموعة. تنعكس هذه التغيرات على االفتراضات عند حدوثها.خارجة ع
 

 (2018يناير  1اعتباراً من  من العمالء )تم تطبيق السياسةلألقساط والمستحقات المتوقعة ية خسائر االئتمانالمخصصات 
تستخدم المجموعة مصفوفة المخصصات لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لألقساط والمستحقات من العمالء. ويستند تحديد نسبة 
المخصص إلى عدد أيام التخلف عن السداد لمجموعة من العمالء في قطاعات مختلفة لها أنماط خسارة متماثلة )أي حسب الموقع 

 ييم العميل، والتغطية بخطابات االعتماد وغيرها من أشكال الضمانات(. الجغرافي ونوع المنتج ونوع وتق
 

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

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

  .المستقبلية
 

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

المعلومات  االئتمانية التاريخية للمجموعة والظروف االقتصادية المتوقعة أيًضا قد ال توضح عدم االنتظام الفعلي للعميل في المستقبل.
  .5في االيضاح رقم موضحة ن العمالء المتعلقة بخسائر االئتمان المتوقعة على أقساط المجموعة والمستحقة م
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 (2017ديسمبر  31خسائر انخفاض قيمة األقساط والمستحقات من العمالء )السياسة المعتمدة حتى 
محفظة التمويل الخاصة بها على أساس نصف سنوي كحد أدنى، وذلك لتبيان انخفاض القيمة. لتحديد ما إذا تقوم المجموعة بمراجعة 

 كان يجب تسجيل خسارة انخفاض القيمة في بيان الدخل، تقوم المجموعة باستخدام األحكام والتقديرات حول ما إذا كان هناك أي تاريخ
وجود انخفاض هام في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من محفظة األقساط المستحقة من أنشطة التمويل قبل إمكان ملحوظ يشير إلى 

تحديد انخفاض قيمة أحد التمويالت بتلك المحفظة. قد تتضمن هذه األدلة بيانات يمكن مالحظتها تشير إلى وجود تغير سلبي في مركز 
رات في األحوال االقتصادية محليًا أو إقليميا بشكل يرتبط مع حاالت العجز عن سداد أي من موجودات الدفع لمقترضي المجموعة أو تغي

 المجموعة. 
 

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

تاجية ويتم المتوقع للموجودات والتلف والتآكل الطبيعي والتقادم الفني أو التجاري. تقوم اإلدارة سنويًا بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلن
 ابقة.تعديل قسط االستهالك مستقباًل في الحاالت التي تعتقد فيها اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات الس

 

 المالية لألدوات العادلة القيمة
 ،النشطة األسواق من المالي المركز بيان في المدرجة المالية والمطلوبات المالية للموجودات العادلة القيمة على الحصول يمكن ال عندما

 األسواق من تؤخذ التقنيات هذه في المستخدمة البيانات. حسابية نماذج استخدام تشمل للتقييم مختلفة تقنيات باستخدام تحديدها يتم
. العادلة القيم تحديد في التقدير بعض استخدام األمر يتطلب ،البيانات هذه فيها تتوفر ال التي الحاالت في ولكن ،أمكن ما للرقابة الخاضعة

  .مماثلة ألدوات األسعار تذبذب مثل ومعطيات السيولة االعتبار في التوقعات هذه وتأخذ
 

 تقييم االستثمارات العقارية 

لتحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية.  بخبير تقييم خارجي مستقلتم إدراج االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة. استعانت المجموعة 
ة، والتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، لتقييم هذه االستثمارات العقارية حالة السوق، والعوائد العقارية التقديري المقيم المستقلوقد استخدم 

 وأحدث المعامالت على عقارات ذات خصائص ومواقع مشابهة. 
 

في حال تم إجراء تقييم مستقل في األجل المتوسط لتمكنت اإلدارة من تقييم العقارات بنهاية السنة من خالل تطبيق معدل خصم مناسب 
وق والعوائد العقارية التقديرية والتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، وبالتالي تعتقد اإلدارة أن على التقييم الوسيط استنادا إلى أوضاع الس
 مثل هذا التقييم سيكون أكثر شفافية و دقة. 
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  معدلةالجديدة و التفسيرات المعايير و ال
. إن طبيعة وتأثير التغييرات نتيجة 9المعيار الدولي للتقارير المالية و  15للتقارير المالية  ر الدوليياالمع بتطبيقألول مرة  قامت المجموعة

 . هذه المعايير المحاسبية الجديدة موضحة أدناهتطبيق 
  

الموحدة تأثير على البيانات المالية لن يكون لها أي ، ولكن 2018عام خالل الخرى ألول مرة األالتعديالت والتفسيرات مفعول بعض سري ي
 لم تصبح سارية المقعول بعد. معايير أو تفسيرات أو تعديالت تم إصدارها و  ةأي اً المجموعة مبكر تطبق للمجموعة. لم 

 
 

 

 العمالء: اإليرادات من العقود مع 15المعيار الدولي للتقارير المالية 
: اإليرادات 18: عقود اإلنشاءات ومعيار المحاسبة الدولي 11محل معيار المحاسبة الدولي  15يحل المعيار الدولي للتقارير المالية 

والتفسيرات ذات الصلة وينطبق على جميع اإليرادات الناشئة عن العقود مع العمالء، ما لم تكن هذه العقود ضمن نطاق المعايير األخرى. 
، 15د المعيار الجديد نموذًجا من خمس خطوات لمراعاة األرباح الناتجة عن التعاقد مع العمالء. وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية يحد

 .يتم تحقيق االيرادات بمبلغ يعكس المبلغ الذي تتوقع الجهة الحصول عليه في مقابل تقديم البضائع أو الخدمات إلى عميل
 

المؤسسات ممارسة اتخاذ األحكام، مع األخذ في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق كل خطوة يتطلب المعيار من 
من النموذج على العقود مع عمالئها. كما يحدد المعيار المحاسبة الخاصة بالتكاليف اإلضافية للحصول على العقد والتكاليف المرتبطة 

 .مباشرة بتنفيذ العقد
 

باستخدام طريقة التحويل المعدلة بأثر رجعي حيث تعترف المجموعة بالتأثير  15عة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية قامت المجمو 
وعدم تعديل  2018يناير  1كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة في  15التراكمي لتطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية 

يناير  1. وفقًا لهذه الطريقة االنتقالية، قامت المجموعة فقط بتقييم العقود التي لم يتم االنتهاء منها كما في 2017لعام  معلومات المقارنة
2018 . 

 
  السيارات. ومدرسة تعليم قيادةي، تطوير العقار ال، و خدمات النقل، و األجرةوسيارات  ،تأجيرال أعمال تنشأ اإليرادات األساسية للمجموعة من

 

 إيرادات التأجير 
ولن ينتج عنها أي  "من العقود مع العمالء"اإليرادات  15لتقارير المالية لرباح في المعيار الدولي توزيعات األإيرادات التأجير و تحدد 

 للمجموعة. تغييرات على الممارسات المحاسبية الحالية
 

 قيادةاإليرادات من تقديم خدمات سيارات األجرة والنقل ومدرسة تعجليم ال
لمعيار الدولي وفقًا لو . ماتالخدتقديم عند الوقت  مرورمع سيارات األجرة والنقل ومدرسة تعليم القيادة خدمات اإليرادات من تقديم تدرج 

التفصيلية ر البيع اسعأالتفصيلية، وتحدد جميع الخدمات بناًء على أسعار البيع لعقود الفي جمالي اإلالمبلغ  يخصص، 15لتقارير المالية ل
المجموعة أن تطبيق المعيار  تعتقد منفصلة.الت المعامالفي ها ببيع خدماتعلى أساسها التي تقوم المجموعة األسعار بناًء على قائمة 

  ت.خدماهذه القيت االعتراف باإليرادات من إلى حدوث تغييرات جوهرية في تو لن يؤدي  15الدولي للتقارير المالية 
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 إيرادات التطوير العقاري  
المطالبات مدفوعات و األعمال المتعاقد عليها أي تغيرات في مضافا إليه العقد بإيرادات التطوير العقاري المبلغ المبدئي المتفق عليه تتضمن 

، في األعمال عتراف بمطالبة أو تغييراال عند .ةموثوقصورة ب ايمكن قياسه اتإلى الحد الذي يكون من المحتمل أن ينتج عنه إيرادالحوافز و 
لتقارير لمعيار الدولي لل وفقاً  عقد المتراكم في تاريخ كل تقرير.تقييم مركز ال ادويع ،أو سعر العقداألعمال تقدم عاد النظر في مستوى ي

  اعتمادها.  بعدمحاسبة العقود األعمال في تغيرات و  المطالباتتضمين ، سيتم 15المالية 
 

ر عقاري بمنطقة لوسيل. يعد تطوير مرافق البنية التحتية لقطع األراضي بمنطقة يطوتروع مشبتنفيذ عة حالياً ولمجموم اتق
ة التحتية بمثابة التزام أداء الوحيد، باستثناء خدمات لوسيل هو التزام األداء الوحيد بموجب العقد. يعتبر عقد تطوير مشروع البني

 "عقود االنشاء" على أساس نسبة اإلنجاز 11الضمان. كانت المجموعة تعترف بإيرادات العقد وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 

لم ينتج عنه تغيير في وحدة القياس  15في السابق، وفقًا لما ينص عليه المعيار. إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
المستخدمة في تحديد ايرادات العقد ولم ينتج عنه فرق جوهري في االيرادات والدخل المعترف به من قبل المجموعة في الفترات 

 السابقة. 

 
ولكنها ال تقدم ضمانات طويلة األجل في عقودها التي ي العموم ضمانات على عروضها الخاصة بالخدمات، تقدم المجموعة ف

تبرمها مع العمالء، وبالتالي فإن الضمانات التي تقدمها المجموعة مع عقودها هي ضمانات من نوع التأكيد وفقًا للمعيار الدولي 
المخصصات والمطلوبات الطارئة والموجودات  37عيار المحاسبة الدولي ، وسيستمر احتسابها بموجب م15للتقارير المالية 

 المحتملة بما يتماشى مع سياستها المحاسبية السابقة. 
 

 : 2018يناير  1وبناًء عليه، قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية التالية لالعتراف باإليرادات اعتباًرا من 
 

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

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

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

 ؤجلة. المستلمة في اإليرادات الم
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 خدمات سيارات األجرة وخدمات النقل
يتم االعتراف باإليرادات على مدار الوقت عند تقديم الخدمة. وبشكل عام، يتم تقديم خدمات سيارات األجرة بشكل متكرر ويتم 
تقديمها خالل فترة تقرير واحدة. باإلضافة إلى ذلك، ال تتضمن خدمات سيارات األجرة والنقل سوى التزام وحيد باألداء. يتم 

 سيارات األجرة والنقل في نفس الوقت. تحصيل واصدار الفواتير لرسوم 
 

 تقديم خدمات تعليم القيادة
يتم االعتراف باإليرادات على مدار الوقت عند تقديم الخدمة. يتم تقييم مرحلة اإلنجاز لتحديد مبلغ اإليرادات الذي سيتم تسجيله 

ت بموجب عقد منفرد في فترات مختلفة من على أساس عدد دروس القيادة التي يتم يحضرها العمالء. في حال تم تقديم الخدما
فترات إعداد التقارير، يتم حينئذ تسجيل المقابل بناًء على أسعار البيع النسبية المنفصلة. يحدد سعر البيع المنفصل بناًء على 

 قائمة األسعار التي تقوم المجموعة ببيع خدماتها على أساسها في المعامالت المنفصلة. 
 

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

 األدوات المالية - 9المعيار الدولي للتقارير المالية 
األدوات المالية: التحقيق والقياس  39االدوات المالية يحل محل معيار المحاسبة الدولي  9إن المعيار الدولي للتقارير المالية 

، ويجمع بين العناصر الثالثة للمحاسبة عن األدوات المالية وهي: التصنيف 2018يناير  1أ في أو بعد للفترات السنوية التي تبد
 والقياس، انخفاض القيمة، محاسبة التحوط. 

 
. 2018يناير  1بأثر مستقبلي وحددت التاريخ المبدئي للتطبيق في  9قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

. أي فروق ناتجة عن تطبيق 39المجموعة بتعديل معلومات المقارنة، وتستمر في عرضها وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي لم تقم 
   يتم االعتراف بها مباشرة في األرباح المدورة وبنود حقوق الملكية األخرى. 9المعيار الدولي للتقارير المالية 
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 تتمة  –األدوات المالية  - 9المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 كالتالي:  2018يناير  1كما في  9كان أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 على المجموعة.  9حول تأثير االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية  فيما يلي إفصاحات

 
 

احتياطي القيمة  الخسائر المتراكمة
 العادلة

 ريال قطري  ريال قطري  
 (694.560) (244.138.711)  (2018 يناير 1) 39الدولي ة معيار المحاسب بموجب االفتتاحيالرصيد 

المالية المتاحة للبيع إلى أوراق مالية بالقيمة العادلة أثر إعادة تصنيف األوراق 
 694.560 (694.560) من خالل الربح أو الخسارة

 - (3.793.774) (ECLالمتوقعة )االئتمانية الخسائر االعتراف بأثر 

 694.560 (4.488.334)  9التعديل اإلجمالي نتيجة االنتقال للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 - (248.627.045) (2018 يناير 1) 9للمعيار الدولي للتقارير المالية الرصيد االفتتاحي وفقًا 

 
 تصنيف وقياس األدوات المالية

  الموجودات المالية

، تقاس أدوات الدين الحقًا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، أو بالتكلفة المطفأة، أو 9ووفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
ات؛ بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. ويعتمد التصنيف على معيارين: نموذج أعمال المجموعة فيما يتعلق بإدارة الموجود

 (. SPPIوما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لألدوات تمثل "مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط" للمبلغ األصلي المستحق )معيار 
 

. إن تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية 2018يناير  1تم تقييم نماذج أعمال المجموعة كما في تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار، وهو 
 التعاقدية من أدوات الدين تتكون من أصل الدين والفائدة فقط قد تم على أساس الحقائق والظروف المتوفرة كما في تاريخ التحقيق المبدئي

 دات. للموجو 
 

قد أدت إلى إعادة تصنيف استثمارات حقوق الملكية "المتاحة للبيع" إلى  9إن متطلبات التصنيف والقياس للمعيار الدولي للتقارير المالية 
يناير  1استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تم إعادة تصنيف احتياطي القيمة العادلة ذو الصلة إلى األرباح المدورة في 

  . ويستمر تصنيف استثمارات الدين األخرى كموجودات مالية بالتكلفة المطفأة. 2018
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 تعرض التغييرات في تصنيف الموجودات المالية للمجموعة كالتالي: 

 
 

معيار المحاسبة 

 39الدولي 

لمعيار الدولي ا

للتقارير المالية 

9 

معيار المحاسبة 

 39الدولي 
 9لمعيار الدولي للتقارير المالية تأثير ا

لمعيار الدولي ا

 9للتقارير المالية 

 القيمة الدفترية إعادة القياس إعادة التصنيف القيمة الدفترية القياسة فئ القياسة فئ 

 ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  
       الموجودات المالية

ودائع ألجل لدى بنوك 

 اسالمية

التكلفة المطفأة ب

ذمم )قروض و

 (مدينة

 569.760.336 (239.664) - 570.000.000 بالتكلفة المطفأة

أقساط ومستحقات من 

 العمالء

التكلفة المطفأة ب

ذمم )قروض و

 (مدينة

 64.286.702 (3.554.110) - 67.840.812 بالتكلفة المطفأة

 مالية استثمار في أوراق

 متاحة للبيع
 متاحة للبيع

بالقيمة العادلة 

من خالل 

اإليرادات 

 الشاملة األخرى

154.759.408 (154.759.408) - - 

استثمارات في أوراق 

بالقيمة العادلة من مالية 

 خالل الربح أو الخسارة

 للبيعمتاحة 

القيمة العادلة ب

من خالل الربح 

أو الخسارة 

 (محققة)

- 154.759.408 - 154.759.408 

 
  ماليةال المطلوبات

 . لم تطرأ أي تغييرات على تصنيف وقياس المطلوبات المالية
 

 الحركة ذات الصلة على الخسائر االئتمانية المتوقعة التعرضات و 
 

 ريال قطري  
  الدفترية( الخاضع للخسارة االئتمانية المتوقعةالتعرض )القيمة 

 570.000.000 ودائع ألجل لدى بنوك إسالمية 

 119.523.281 األقساط والمستحقات من العمالء
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  تتمة - ماليةال المطلوبات    
  (39معيار المحاسبة الدولي تحت ) 2018يناير  1في للمخصصات كما الرصيد االفتتاحي     

 - النقد واألرصدة لدى البنوك

 51.622.469 األقساط والمستحقات من العمالء

 

 9التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية عند االئتمانية المتوقعة رة الخسا أثر    
 239.664 النقد واألرصدة لدى البنوك

 3.554.110 األقساط والمستحقات من العمالء

 

 (9)وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  2018 يناير 1كما في االفتتاحي الرصيد     
 239.664 النقد واألرصدة لدى البنوك

 55.176.579 األقساط والمستحقات من العمالء

 
وحيث أنه لم . 9المعيار الدولي للتقارير المالية تطبيق الناتجة عن  في السياسات المحاسبية للمجموعةالهامة رات للتغيملخص فيما يلي 

 39باألدوات المالية لفترات المقارنة على معيار المحاسبة الدولي المتعلقة السياسات المحاسبية قد اعتمدت ، فمقارنةالمعلومات يتم تعديل 
 . 2017ديسمبر  31لسنة المنتهية في لكما في و المدققة البيانات المالية الموحدة باالفصاحات حول موضح كما هو 

 
  المالية والمطلوبات الماليةالموجودات تصنيف 

ليها، في حالة الموجودات إا بالقيمة العادلة مضافً مبدئًيا الموجودات المالية بقياس  9بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية المجموعة قوم ت
  المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة. 

 
 ،التكلفة المطفأةبأو  ،العادلة من خالل الربح أو الخساربالقيمة الحقًا أدوات الدين المالية تقاس ، 9معيار الدولي للتقارير المالية لووفقًا ل

إدارة فيما يتعلق بيعتمد التصنيف على معيارين: نموذج أعمال المجموعة و  .اإليرادات الشاملة األخرى ادلة من خالل القيمة العبأو 
معيار لمبلغ األصلي المستحق )"ل" أصل الدين والفائدة فقط؛ وما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لألدوات تمثل "مدفوعات الموجودات

SPPI)" . 
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 تتمة – المالية والمطلوبات الماليةالموجودات تصنيف       
 

 كالتالي: المجموعة الخاصة بالمالية الدين لجديد لموجودات والقياس ا التصنيفيعرض        
 

 تستوفيو تدفقات نقدية تعاقدية لتحصيل هدف ينموذج أعمال  ضمنأدوات الدين بالتكلفة المطفأة للموجودات المالية المحتفظ بها  •
من أطراف  ةالمستحقالمبالغ و  ،من العمالء قاتالمستحقساط و األتشمل هذه الفئة (. SPPI) مدفوعات أصل الدين والفائدة فقطمعيار 

 . لمجموعةل المالية غير المتداولة األخرى  وداتوالموج ،ذات عالقة
 

 : التاليالحقًا كالموجودات المالية األخرى اس يقو ف يتصنيتم      
 

تقرر المجموعة بشكل التي لم ة المدرجة يبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تتضمن أدوات حقوق الملك الموجوادت المالية •
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. قد تصنيفها الجديد  أو عند االنتقال للمعيار عند التحقيق المبدئي قاطع ونهائي

 (SPPIال تستوفي معيار مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط ) ةالنقدي اتتدفقالخصائص فيها تشمل هذه الفئة أيًضا أدوات الدين التي 
. معاً  وبيعهامنها تدفقات نقدية تعاقدية لتحصيل أو فقط تدفقات نقدية تعاقدية تحصيل ليهدف ضمن نموذج أعمال يحتفظ بها أو ال 

للبيع. عند متاحة لمجموعة كموجودات مالية المملوكة لالمدرجة  ، تم تصنيف أسهم حقوق الملكية39ا لمعيار المحاسبة الدولي وفقً 
سابقًا تحت ه ب، والمعترف المدرجةحقوق الملكية أسهم بالمتعلق المتاح للبيع حتياطي اال صنيف، تم إعادة تاالنتقال للمعيار الجديد

 . األرباح المدورة، إلى ةالمتراكماإليرادات الشاملة األخرى 
 

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية إن . 2018يناير  1وهو ، للمعيار تاريخ التطبيق المبدئيكما في لمجموعة ا أعمالتقييم نماذج  تم
تاريخ التحقيق المبدئي كما في المتوفرة  على أساس الحقائق والظروفتم قد  فقطفائدة الو الدين أدوات الدين تتكون من أصل من التعاقدية 

 للموجودات. 
 

 

تطلبات معيار . وعلى غرار م39المحاسبة الدولي معيار بموجب إلى حد كبير المطلوبات المالية للمجموعة كما هي  عنالمحاسبة تظل 
إدراج ، مع العادلة ةبالقيممقاسة طارئة كأدوات مالية اللتزامات معالجة اال 9، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 39المحاسبة الدولي 

  . التغيرات في القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة
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  انخفاض القيمة
إلى تغيير جوهري في احتساب المجموعة لخسائر انخفاض القيمة للموجودات المالية  9لقد أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

بنظرة ( ECLة )ريقة الخسائر االئتمانية المتوقعبط 39الخسارة المتكبدة حسب معيار المحاسبة الدولي رقم عن طريق استبدال طريقة 
 . مستقبلية

 
أن تقوم المجموعة بتسجيل مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة لجميع القروض وموجودات  9يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 . المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الدين المالية األخرى غير
 

وقع المجموعة تستند الخسائر االئتمانية المتوقعة على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تت
  .فعلي األصلي للموجوداستالمها، ومن ثم يتم خصم العجز وجبر الكسور إلى سعر الفائدة ال

 
والذمم المدينة األخرى، قامت المجموعة بتطبيق الطريقة المبسطة التي ينص عليها المعيار من العمالء  لألقساط والمستحقاتبالنسبة 

مصفوفة  على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة لكامل العمر. قامت المجموعة بإنشاء وقامت باحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة
للمخصصات مستندة إلى المعلومات التاريخية للخسائر االئتمانية للمجموعة وتعديلها وفقًا لعوامل مستقبلية خاصة بالمدينين والبيئة 

 . االقتصادية
 

االئتمانية  ةر الخسا مثلوتشهًرا.  12 خالل الخسارة المتوقعة الخسائر االئتمانية المتوقعة على ، تستندالدين المالية األخرى لموجودات بالنسبة 
الخسارة االئتمانية المتوقعة لكامل العمر الذي يمثل الخسارة المتوقعة نتيجة احتمالية عدم انتظام األداة  من جزءالشهًرا  12 خاللالمتوقعة 

المخصص ، سوف يستند أتهامنذ نش يةمخاطر االئتمانالفي كبيرة زيادة وجود  ذلك، عندبرغم . و شهًرا بعد تاريخ التقرير 12المالية خالل 
 .  الخسارة االئتمانية المتوقعة لكامل العمر على

 
 . يوًما 30كثر من ألوعات التعاقدية المدف في حال تأخرت يةمخاطر االئتمانالفي كبيرة المجموعة أن هناك زيادة تعتبر ، وعلى أي حال

 
يومًا. ومع ذلك، قد تعتبر المجموعة الموجود  30تأخر السداد التعاقدي لمدة إذا م انتظا في حالة عدمتعتبر المجموعة الموجودات المالية 

المالي أيًضا في بعض الحاالت غير منتظم إذا أشارت المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى احتمالية عدم تمكن المجموعة من تحصيل 
 . ت ائتمانية تحتفظ بها المجموعةالمبالغ التعاقدية المستحقة بالكامل قبل األخذ في االعتبار أي تحسينا

 
لموجودات إلى زيادة مخصصات انخفاض القيمة  9لتقارير المالية لالمعيار الدولي الواردة بمتطلبات الخسارة االئتمانية المتوقعة تطبيق أدى 

 . ريال قطري  3.793.774بمبلغ  الخسائر المتراكمةأدت الزيادة في المخصصات إلى تعديل وقد  الدين المالية للمجموعة.
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 م تصبح سارية المفعول بعد  ولالمصدرة المعايير 
البيانات المالية للمجموعة موضحة هذه حتى تاريخ إصدار بعد ولكن لم تصبح سارية المفعول المصدرة  إن المعايير والتفسيرات

 . تصبح سارية المفعولعندما تعتزم المجموعة تبيق هذه المعايير، إذا كانت ضررورية، أدناه. 
 

  اإليجارات 16الدولي للتقارير المالية  المعيار

اإليجارات، وتفسير لجنة تفسيرات  17ليحل محل معيار المحاسبة الدولي  2016في يناير  16تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية 
 -اإليجارات التشغيلية  15محددًة ما إذا كان الترتيب يتضمن عقود تأجير، وتفسير لجنة التفسيرات القائمة  4التقارير المالية الدولية 

تأجير. يحدد المعيار الدولي تقييم محتوى العمليات التي تتضمن الصيغة القانونية لعقد ال 27الحوافز، وتفسير لجنة التفسيرات القائمة 
مبادئ التحقيق والقياس والعرض واإلفصاح لعقود التأجير ويتطلب من المستأجرين احتساب جميع عقود اإليجار وفقًا  16للتقارير المالية 

  .17دولي لنموذج فردي داخل الميزانية العمومية كما هو الحال في محاسبة عقود التأجير التمويلي وفقًا لمعيار المحاسبة ال
 

يتضمن المعيار حالتين يجوز فيهما اإلعفاء من تحقيق اإليجارات وهي إيجارات موجودات "منخفضة القيمة" )مثل أجهزة الكمبيوتر 
شهرًا أو أقل(. في تاريخ بداية عقد التأجير، يجب على المستأجر تسجيل  12الشخصية( واإليجارات قصيرة المدى )أي اإليجارات لفترة 

داد دفعات اإليجار )أي مطلوب اإليجار( وموجود يمثل الحق في استخدام الموجود خالل فترة اإليجار )أي حق استخدام مطلوب لس
  .الموجود(. يجب على المستأجرين تسجيل الفائدة على مطلوب اإليجار ومصروف االستهالك على حق استخدام الموجود بشكل منفصل

 

مطلوب اإليجار عند وقوع أحداث معينة )مثل تغيير مدة اإليجار أو تغيير مدفوعات اإليجار  يجب أيضًا على المستأجرين إعادة قياس
المستقبلية نتيجة تغير أحد المؤشرات أو المعدل المستخدم في تحديد تلك المدفوعات(. سوف يقوم المستأجر عمومًا بتحقيق مبلغ إعادة 

  .قياس مطلوب اإليجار كتعديل في حق استخدام الموجود
 

كما هي إلى حد كبير مقارنة بالمعالجة المحاسبية الحالية  16تبقى المعالجة المحاسبية بالنسبة للمؤجر وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 17. ويستمر المؤجرون في تصنيف جميع اإليجارات وفقًا لمبدأ التصنيف في معيار المحاسبة الدولي 17وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 

  .مع التمييز بين نوعين من اإليجارات: اإليجارات التشغيلية واإليجارات التمويلية
 

أيضًا أن يقوم المستأجر والمؤجر بافصاحات أوسع نطاقًا مقارنة بمعيار المحاسبة الدولي رقم  16يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 
، ويطبق إما بأثر رجعي كامل 2019يناير 1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  16. يسري مفعول المعيار الدولي للتقارير المالية 17

 أو معدل. وتسمح بعض األحكام االنتقالية للمعيار ببعض اإلعفاءات. 
 

 الموحدة. على بياناتها المالية  16، ستواصل المجموعة تقييم األثر المحتمل من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 2019خالل العام 
 

 ال يتوقع أن يكون للمعايير والتفسيرات التالية تأثيًرا جوهريًا على البيانات المالية الموحدة للمجموعة. 
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 تتمة  –د بع م تصبح سارية المفعولولالمصدرة المعايير 
 

 تتمة  – اإليجارات 16الدولي للتقارير المالية  المعيار

 
 تاريخ السريان المحتوى  التفسير/المعيار

 2021يناير  1 عقو التأمين  17 المعيار الدولي للتقارير المالية
 2019يناير  1 ضريبة الدخلمعالجة  حولعدم اليقين   23التفسير 

 2019يناير  1 الدفع المسبق مع التعويض السلبيخصائص  9 للتقارير الماليةالمعيار الدولي تعديالت 
 2019يناير  1 تعديل أو تقليص أو تسوية برامج المنافع المحددة 19 تعديالت معيار المحاسبة الدولي
 2019يناير  1 االستثمارات في الشركات الزميلة وشركات المشروع  28 تعديالت معيار المحاسبة الدولي

 
 (2017في ديسمبر تم اإلصدار ) 2017-2015دورة التحسينات السنوية 

 

 تاريخ السريان توى المح التفسير/المعيار
 2019يناير  1 دمج األعمال  3المعيار الدولي للتقارير المالية 
 2019يناير  1 الترتيبات المشتركة  11 المعيار الدولي للتقارير المالية

 2019يناير  1 الضرائب على الدخل   12معيار المحاسبة الدولي 
 2019يناير  1 تكاليف االقتراض   23معيار المحاسبة الدولي 

 
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3/5

 إن السياسات المحاسبية المطبقة من جانب المجموعة تتماشى مع السياسات المحاسبية للسنة المالية السابقة، باستثناء التغييرات الناتجة
. وفيما يلي ملخص للسياسات المحاسبية الهامة للمجموعة قبل تطبيق المعايير الدولية 15و  9عن تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية 

 . 15و  9تقارير المالية لل
 تقارير القطاعات

تخاذ قرارات التشغيل. إن المسؤول إتصدر تقارير قطاعات التشغيل بطريقة تتطابق مع التقارير الداخلية التي تقدم إلى المسؤول األول عن 
 قييم أدائها.ات التشغيل ويقوم بتالشخص الذي يقوم بتوزيع الموارد على قطاعو تخاذ قرارات التشغيل هإاألول عن 

 

المسؤول األول عن إتخاذ قرارات التشغيل. جميع المعامالت بين قطاعات التشغيل تتم و حددت المجموعة أن الرئيس التنفيذي للشركة ه
اإليرادات والتكاليف بين القطاعات في الشركة. اإليرادات والمصاريف المرتبطة مباشرة بكل  ستبعادإ يتم ،على أساس األسعار بالسوق 

 عتبار عند تحديد أداء قطاع التشغيل.قطاع تؤخذ في اإل
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 تحويل العمالت األجنبية
بات تقيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية مبدئيًا بالعملة التشغيلية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. الموجودات والمطلو 

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

ادلة. المعاملة. البنود غير النقدية المقيمة بالقيمة العادلة بعمالت أجنبية يتم تحويلها بأسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة الع
حقوق  غير النقدية بعمالت أجنبية تدرج في بيان التغيرات فيالمالية المتاحة للبيع  ستثماراتاألرباح والخسائر الناتجة من إعادة تقييم اإل

 المساهمين الموحد.
 

 األرصدة لدى المؤسسات المالية والنقد 
وإستثمارات قصيرة  وأرصدة لدى مؤسسات مالية لدى البنوكعلى نقد في الصندوق وأرصدة  تشتمل األرصدة لدى المؤسسات المالية والنقد

 . أقلو أشهر أ 3األجل أخرى ذات سيولة عالية تستحق خالل 
 

  األدوات المالية
يعتمد التصنيف على الغرض الذي تم شراء األدوات المالية من أجله وعلى و تصنف المجموعة أدواتها المالية في الفئات التالية. 

 ات المالية عند التحقيق المبدئي.اإلدارة تصنيف األدو خصائصها. تحدد 
  

 المستحقات من العمالءو األقساط 
ممكنه التحديد وال يتم تداولها في سوق عاملة. و ذات دفعات ثابتة أو ه هي موجودات مالية غير مشتق المستحقات من العمالءو األقساط 

أرباح و مخصص النخفاض القيمة أو بقيمتها اإلجمالية األصلية ناقص أي مبلغ مستلم أ المرابحةو  تدرج التمويالت اإلسالمية مثل اإلجارة
 .في القيمة نخفاضإلابالتكلفة المطفأة ناقص مخصص المستحقات و األقساط غير مكتسبة. بعد القياس المبدئي تدرج 
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    الموجودات المالية المتاحة للبيع

د الموجودات المالية المتاحة للبيع هي تلك التي يقصد االحتفاظ بها لفترة زمنية غير محددة والتي يمكن بيعها عند الحاجة للسيولة أو عن
 ألوراق المالية الرأسمالية. تغيرات أسعار األسهم. الموجودات المالية المتاحة للبيع تشمل ا

 
تستخدم المجموعة تاريخ المتاجرة في المحاسبة عن العقود التي تتم بالطريقة العادية وذلك عند إدراج الموجودات والمطلوبات المالية. 

يع بالقيمة العادلة بعد أن تحقق تدرج الموجودات المالية المتاحة للب .تدرج الموجودات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة زائد تكاليف المعاملة
يتم مبدئيًا بالتكلفة. األرباح والخسائر الناتجة من إعادة القياس بالقيمة العادلة يتم االعتراف بها كبند منفصل في حقوق المساهمين حتى 

لمحققة في حقوق المساهمين بيع االستثمار أو تحصيله أو يحتسب االستثمار منخفضًا، وعند ذلك تحول األرباح أو الخسائر المتراكمة ا
 إلى بيان الدخل الموحد. 

 

 األدوات المالية
 

  وكالةترتيبات التمويالت اإلسالمية بموجب 
وكالة" حيث  ترتيباتأجزائها التي تصدرها المجموعة كمطلوبات مالية تحت تبويب "تمويالت إسالمية بموجب و تصنف األدوات المالية أ

أن تضمن بالتزامها و موجودات مالية أخرى أو تنتج عن عقود الوكالة أن تترتب على المجموعة التزام أن تسلم حامل العقد مبلغ نقدي أ
 موجودات مالية أخرى. بعد القياس المبدئي تدرج التمويالت اإلسالمية وعقود الوكالة بالتكلفة المطفأةو بغير دفع مبلغ نقدي محدد أ

 لي. الفائدة الفعمعدل طريقة تخدام باس
 

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

 جميع مخاطر ومنافع الملكية. 
 

التزام عندما يتم استبدال التزام مالي قائم ب ينتهي أجله.و يلغى أو أي عندما يسدد االلتزام أ انتهائها، بات مالية عندحقيق مطلو ويتم إلغاء ت
أو االستبدال ، يتم التعامل مع هذا بشكل جوهري االلتزام ، أو يتم تعديل شروط بشكل جوهري آخر من نفس المقرض بشروط مختلفة 

 . المبالغ المدرجة في بيان الربح أو الخسارةبين الفرق ويدرج . جديدتحقيق لاللتزام الو  اللتزام األصليباعتباره الغاء تحقيق لالتعديل 
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 المخزون 
ل التكاليف جميع المصاريف المتكبدة على كل منتج ـأيهما أقل. تمثحقيقها، تصافي القيمة الممكن و على أساس التكلفة أيدرج المخزون 

على أساس مواصفات محددة بالنسبة للبنود التي يسهل تمييزها وعلى أساس المتوسط المرجح  لى موقعه وشكلـه الحاليإحتى وصوله 
لتقديري للبيع ناقصًا أية تكاليف متوقع صرفها حتى يحتسب صافي القيمة الممكن تحقيقها على أساس السعر ا بالنسبة للبنود األخرى.

 . تمام الصنع والبيعإ
 
 

 ستثمارات العقاريةاال
لكليهما، ولكن ليس للبيع في سياق و لزيادة رأس المال أو يجار أستثمارات العقارية هي العقارات المحتفظ بها إما للحصول على إيرادات اإلاال

بتطبيق نموذج القيمة  عقاريةالستثمارات االاض إدارية. يتم قياس غر ألو توريد السلع والخدمات أو في إنتاج أ استخدامهاو عتيادية أإلاعمال ألا
  .العادلة

 

تكلفة المواد  التي يتم بناؤها ذاتياً االستثمارات العقارية ستثماري. تتضمن تكلفة تكلفة المصروفات المتعلقة مباشرة باقتناء العقار اإلالتتضمن 
قتراض ستخدام المقصود منه وتكلفة اإلستثماري إلى حالة عمل لإلمباشرة إلى تحويل العقار اإل ؤولوالعمالة المباشرة وأية تكاليف أخرى ت

 .المرسملة
 

البيع والقيمة  تالمحسوبة على أنها الفرق بين صافي متحص)خسائر ناتجة عن استبعاد أي استثمار عقاري و عتراف بأية أرباح أيتم اإل
 .الخسارةو في الربح أ (الدفترية للبند

 

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

 عقد اإليجار
دير ما إذا كان تنفيذ عقد إيجار يعتمد على مادة االتفاقية ويتطلب ذلك تق على تحتوي و إن تحديد ما إذا كانت االتفاقية هي عقد إيجار أ

 . فاقية تحول أي حق الستخدام األصلتأصول معينة وأن اإلو عتمد على استخدام أصل أتاالتفاقية 
 

  المجموعة كمستأجر
 كإيجارات تشغيلية.  هافيتصنيتم اإليجارات التي ال تحتفظ فيها المجموعة بكافة مخاطر ومنافع ملكية الموجودات 

 

 يتم تحقيق مدفوعات اإليجارات التشغيلية كمصاريف في بيان الدخل على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
 

  المجموعة كمؤجر
التكاليف المباشرة كإيجارات تشغيلية. تضاف يتم تصنيفها اإليجارات التي ال تحول فيها المجموعة كافة مخاطر ومنافع ملكية الموجودات 

 . مدى فترة اإليجارأساس القسط الثابت على المتكبدة خالل التفاوض على اإليجار إلى القيمة الدفترية للعقار المؤجر وتدرج على  المبدئية
 

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

استخدام المعامالت التي تمت مؤخرًا بأسعار  تقوم المجموعة بتحديد قيمة عادلة لها باستخدام تقنيات التقييم. تشمل هذه التقنيات ،المالية
 ملين بالسوق.وتحليل التدفقات النقدية المخصومة وتقنيات التقييم األخرى المستخدمة عمومًا من قبل المتعا ،السوق 
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 تتمة - القيم العادلة
من قبل خبراء تقييم عقاري مستقلين لديهم خبرة حديثة في موقع وفئة العقار الذي يتم تقييمه.  لالستثمار العقاري يتم تحديد القيمة العادلة 

ها تبادل عقار في تاريخ التقييم بين مشتري مستعد وبائع اللتستند القيم العادلة إلى القيم السوقية، وهي القيمة التقديرية التي يمكن من خ
 .لمصلحته اإلقتصادية األفضلالمناسب حيث يكون كل طرف قد تصرف  راغب في معاملة تجارية بحتة بعد التسويق

 

وبدء عقد إيجار  للعقار ستخدام يثبت بنهاية شغل المالكإلافقط عندما يكون هناك تغير في االستثمارات العقارية من و ت إلى أالتتم التحوي
إلى عقار يشغله المالك، فإن التكلفة المعتبرة للمحاسبة استثمارات عقارية التطوير. بالنسبة للتحويل من و إكمال البناء أو تشغيلي لطرف آخر أ

، تقوم المجموعة باحتساب ستخدام. إذا أصبح العقار الذي يشغله المالك عقارا استثمارياً إلمة العادلة في تاريخ التغير في اااللحقة هي القي
 ستخدام.االت حتى تاريخ التغير في والمعدا عقاراتهذا العقار وفقا للسياسة المبينة تحت بند ال

 

 ألدوات الماليةامقاصة 
ك حق قانوني ز المالي الموحد فقط إذا كان هنايتم إجراء مقاصة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المرك

ات وتسدد المطلوبات في أن تحقق الموجودو أ ،الصافي ساري المفعول لتسوية المبالغ المحققة وإذا توفرت الرغبة في التسوية على أساس
 . نفس الوقت

 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية

 ( الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة )أ

تنخفض تقوم المجموعة في نهاية كل سنة مالية بالتقييم لتحديد وجود دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي أصل مالي أو أصول مالية. 
قيمة أي أصل مالي أو مجموعة أصول مالية ويتم تكبد خسائر انخفاض فقط إذا كان هنالك دليل موضوعي لالنخفاض كنتيجة لحدث 

لية واحد أو أكثر يقع بعد التحقيق المبدئي لألصل )"حادث خسارة"( وأن يكون لحادث )"حوادث"( الخسارة تأثير على التدفقات النقدية المستقب
 .لألصل المالي أو مجموعة األصول المالية يمكن تقدير قيمته بصورة موثوقةالمتوقعة 

 

تقيم المجموعة أواًل هل يوجد دليل موضوعي على االنخفاض ألصل مالي فردي هام وأصول مالية سواء فردية أو جماعية غير هامة. إذا 
صورة فردية ، سواء كان هامًا أم ال ، تقوم بإدخال األصل قررت المجموعة أنه ال يوجد دليل موضوعي النخفاض أصل مالي يتم تقييمه ب

د في مجموعة أصول مالية ذات مخاطر ائتمانية مماثلة ثم تقوم بتقييمها جماعيًا لتحديد االنخفاض. األصول التي يتم تقييمها فرديًا لتحدي
 .تدخل ضمن أي تقييم جماعي لتحديد االنخفاضاالنخفاض والذي يتم إدراج خسارة انخفاض مقابلها أو يكون إدراجها مستمرًا ، ال 

 

ة المستقبلية يتم قياس خسارة التمويل كفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية )باستثناء الخسائر االئتماني
لدفترية لألصل من خالل استخدام حساب للمخصص التي لم تتكبد( مخصوماً بمعدل الربح األصلي الفعلي لألصل المالي. تخفض القيمة ا

ويتم إدراج قيمة الخسارة في بيان الدخل الموحد. معدل الخصم لقياس خسارة االنخفاض هو معدل الربح الحالي الفعلي المحدد بموجب 
 .تخدام سعر واضح بالسوق العقد. كطريقة عملية قد تقوم المجموعة بتقييم االنخفاض على أساس القيمة العادلة لألداة المالية باس
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 تتمة  –انخفاض قيمة الموجودات المالية 
 

 تتمة  –( الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة )أ

ن إن حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية التقديرية المستقبلية لموجودات مالية مضمونة يعكس التدفقات النقدية التي قد تنتج عن الره
ناقص تكاليف الحصول على الضمان وبيعه ، سواء كان الرهن محتماَل أم ال. ألغراض تقييم االنخفاض جماعيًا يتم توزيع األصول إلى 

ى أساس المخاطر االئتمانية المتماثلة. تكون خصائص هذه المخاطر ضرورية لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعات مجموعات عل
 .هذه األصول حيث أنها تعطي مؤشرات لمقدرة المدينين لسداد جميع المبالغ المستحقة وفقًا للشروط التعاقدية لألصول محل التقييم

 

ة المستقبلية لمجموعة األصول المالية التي تقّيم جماعيًا لتحديد االنخفاض على أساس التدفقات النقدية التعاقدية يتم تقدير التدفقات النقدي
 .لألصول في المجموعة والخسائر التي حدثت تاريخيًا لألصول ذات خصائص المخاطر االئتمانية المماثلة لتلك الموجودة في المجموعة

 

لتحصيل يتم شطبه مقابل المخصص النخفاض قيمة التمويل. تشطب هذه التمويالت بعد اتخاذ كل عندما يكون التمويل غير ممكن ا
 اإلجراءات الضرورية وبعد تحديد مبلغ الخسارة. إذا نقصت في فترة الحقة قيمة الخسارة من االنخفاض وأنه يمكن ربط الخسارة فعليًا بحدث

 .وقع بعد أن تم
النخفاض التي أدرجت سابقًا بتعديل حساب المخصص. تدرج قيمه المعكوسة في بيان الدخل الموحد إدراج االنخفاض ، يتم عكس خسارة ا

 .في خسارة انخفاض األقساط و المستحقات من العمالء
 

 )ب( الموجودات المالية المصنفة كمتاحة للبيع

في تاريخ كل بيان للمركز المالي تقوم المجموعة بالتقييم لتحديد وجود دليل النخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة أصول مالية. في حالة 
فته االستثمارات الرأسمالية المصنفة متاحة للبيع يؤخذ في االعتبار أي انخفاض هام أو مستمر في القيمة العادلة لالستثمار إلى أقل من تكل

تحديد هل انخفضت األصول أم ال. إذا وجد أي دليل كهذا بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع ، يتم تحويل الخسارة المتراكمة عند 
المحتسبة كفرق بين تكلفة الشراء والقيمة العادلة الحالية ناقص أي خسارة انخفاض لذلك األصل المالي مدرجة سابقًا في بيان الدخل 

وق المساهمين إلى بيان الدخل الموحد. إن خسائر االنخفاض المدرجة في بيان الدخل الموحد والمتعلقة بأدوات رأسمالية الموحد ، من حق
 ال يتم عكسها في بيان الدخل الموحد. 

 

 غير الملموسة الموجودات
 ترخيص مدرسة قيادة السيارات 

 المركز في بيان الموجودات غير الملموسة كما مدرسة القيادة لتشغيل الحصول على ترخيص المتكبدة في التكاليف يتم تسجيل

 . عمر إنتاجي غير محدد له الترخيص. المالي الموحد
 

لى مستوى وحدة اإليرادات عو سنوياً لتحديد االنخفاض إما فردياً أ فحصهاالموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة يتم 
ذه الموجودات غير الملموسة. تتم مراجعة سنوية للموجودات غير الملموسة غير محددة العمر اإلنتاجي وذلك إلقرار ال يتم إطفاء هو  النقدية

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

 

الخسائر الناتجة من إلغاء تحقيق موجودات غير ملموسة يتم قياسها بالفرق بين صافي عائدات اإلستبعاد والقيمة الدفترية و األرباح أ
 للموجودات ويتم إدراجها في بيان الدخل الموحد عند إلغاء تحقيق الموجودات.
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 البرمجيات
 التكاليف إدراج يتم كما .الموحد المالي المركز بيان في ملموسة الغير والموجودات البرمجيات تطويرو أ القتناء المتكبدة التكاليف تسجيل يتم

 منافعتتدفق  أن المحتمل من يكون  عندما فقط االقتضاء، حسب منفصل تدرج كأصلو أ الدفترية القيمة ضمن الحقاً  التي يتم تكبدها
 .ةموثوق األصل بصورة تكلفة قياس يمكن للمجموعة فإنه من البرمجيات مستقبلية اقتصادية

 

 على الثابت القسط طريقة باستخدام البرمجيات إطفاء يتمو  .وحدةها وذلك لكل ستخدامبدء إو  عند إكتمالها البرمجيات ينبغي خفض قيمة
 االقتصادية العواملو التقدم التكنولوجي و  التقادم آثاراألخذ في االعتبار  العمر اإلنتاجي بعد تقدير يتم، لها المقدر اإلنتاجي العمر مدى

  .األخرى 
 

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

 والمعدات عقاراتال 
تكلفة جميع النفقات المتكبدة للحصول على الموجودات. تمثل  ،نها االستهالك المتراكموالمعدات بالتكلفة التاريخية مطروحاً م عقاراتالتظهر 

فقط عندما يكون من المحتمل ان تتدفق  ،حسب الحالة ،تدرج كأصل منفصلو وتدرج التكاليف التي يتم تكبدها الحقًا ضمن القيمة الدفترية أ
 وأنه يمكن قياس تكلفة األصل بصورة موثوقة.لمجموعة منافع اقتصادية مستقبلية من هذا األصل ل

 

 التالي:كوالمعدات باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية لها  عقاراتالتستهلك تكلفة 
 

السنوات عدد   

 25 - 10 مباني
 5 - 4 معدات مكتبية

 5 أثاث وتجهيزات
 5  وسياراتشاحنات معدات ثقيلة و 

 

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

 

تمثل األعمال قيد التنفيذ أعمال التجديدات والبناء ويتم تسجيلها بالتكلفة مطروحُا منها أي إنخفاض في قيمتها. تشمل هذه التكاليف 
 ا إلى البند المالئم ضمن العقارات والمعدات.المصاريف المهنية وتكاليف األعمال تحت التنفيذ. عند إكتمال هذه األعمال يتم تحويله

 

 قة مستحمبالغ و  ذمم دائنة 
 سواء تم استالم فاتورة المورد أم لم تستلم. ،الخدمات المستلمةو تدرج التزامات للمبالغ المطلوب دفعها مستقباًل مقابل البضاعة أ
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 إيرادات مؤجلة
لها ناقص أي خسائر متوقعة. يتم تحقيق األرباح العائدة على أساس نسبة مئوية عيبالتكلفة زائد األرباح العائدة  االيرادات المؤجلةيتم تقييم 

 بصورة موثوقة.ج ئاتنالمن اإلنجاز عندما يمكن تقدير 
  

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

 معقولة. المجموعة ويمكن تقديرها بصورة
  

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

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

 

المعترف بها في بيان المركز المالي فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة تتمثل في القيمة الحالية إللتزامات المنافع المحددة بنهاية  المطلوبات
 فترة التقرير المالي. ويتم احتساب التزام المنافع المحددة سنويا من قبل اإلدارة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.

 

الخسارة الموحد ضمن مصروف منافع الموظفين، إال إذا و الحالية لالئحة المنافع المحددة المعترف بها في بيان الربح أ إن تكلفة الخدمة
كانت مدرجة في تكلفة األصل، تعكس الزيادة في إلتزام المنافع المحددة الناتجة عن خدمة الموظف في العام الحالي وحاالت تغيير 

 وتقليص وتسوية المنافع.
 

 التقاعد صندوق 
وفقًا لقانون التقاعد. تدرج مساهمة المجموعة  ،تحتسب المجموعة مساهمتها في صندوق تقاعد الموظفين القطريين الذي تقوم بإدارته الدولة

والعمومية في بيان الدخل الموحد. إن التزامات المجموعة تجاه الصندوق محددة بهذه  اإلداريةضمن تكلفة العمالة تحت المصروفات 
 ساهمات والتي تدفع عند استحقاقها.الم

 

 رأس المال
ها حقوق ملكية. ويتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية التي تعزي مباشرة إلى إصدار اسهم عادية كخصم ر عتبايتم تصنيف األسهم العادية بإ

 .حقوق المساهمينمن 
 

 تكاليف االقتراض
تتم رسملتها ، للبيعو موجودات تأخذ بالضرورة فترة طويلة لتصبح جاهزة لالستخدام أ إنتاجو إنشاء أو تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بشراء أ

التي تكبدت فيها. تتكون تكاليف االقتراض  اض األخرى تدرج كمصاريف في السنةكجزء من تكاليف الموجودات المعينة. تكاليف االقتر 
 من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق بالحصول على قروض.

   



 
 جارة القابضة )ش.م.ع.ق.(شركة اإل

  الموحدة لبيانات الماليةحول اإيضاحات 
  2018ديسمبر  31 في

36 

 

 تتمة – ةأسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهام 3
 

 تتمة - ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3/5
 

 السهم  على العائد
السهم األساسي بقسمة األرباح  العائد علىعن أسهمها العادية ويتم احتساب  والمخففالسهم األساسي  العائد علىتعرض المجموعة بيانات 

 . السنةالخسائر العائدة إلى المساهمين العاديين للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستحقة خالل و أ
 

الخسائر العائدة إلى المساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية و رباح أبتعديل األالمخفف السهم  العائد علىويتم تحديد 
إن  ،ة والتي تشكل أوراق نقد قابلة للتحويل وخيارات األسهم الممنوحة للموظفينت األسهم العادية المحتملة المخفضالمستحقة مقابل تأثيرا

 وجدت.
 

 تحقيق اإليرادات
 البناء عقود 

، يتم إدراج ربح على أساس مرحلة اإلنجاز بناء لتيقن ويمكن قياسها بصورة موثوقةتقدير نتيجة المقاولة بدرجة معقولة من ا عندما يمكن
وم على نسبة الربح المتوقع عند اإلكمال. يتم قياس مرحلة اإلنجاز باستخدام نسبة تكاليف المقاوالت المتكبدة لألعمال التي أنجزت حتى الي

نسبة قيمة العمل المنجز إلى إجمالي قيمة العمل وفقًا للعقد. يحتسب مخصص كامل لجميع و ليف المقاولة التقديرية أإلى إجمالي تكا
قاولة الخسائر المعروفة المتوقعة على أي مقاولة فورًا بمجرد توقع هذه الخسائر. يتم إدراج هامش الربح فيما يتعلق بالتغييرات في أعمال الم

 ان من المرجح أن تنتج عنها إيرادات.والمطالبات فقط إذا ك
 

 إيرادات اإلجارة 
في بيان الدخل الموحد باستخدام طريقة  التي تتم وفقا الحكام الشريعة االسالمية تدرج اإليرادات من أنشطة التمويل واالستثمار اإلسالمي

 . دم الخدمات ذات الصلةت عندما تقتدرج الرسوم والعموال ،مشابهة لطريقة معدل العائد الفعلي. وبصفة عامة
 

 إيرادات النقل 
تمثل إيرادات النقل اإليرادات الناتجة من تقديم خدمات نقل لعمالء داخل قطر بموجب عقود معهم. يتم إحتساب إيرادات النقل على أساس 

 اإلستحقاق وعند تقديم الخدمات.
 

 التاكسي سيارات إيرادات 
من أداء خدمات سيارات األجرة العامة في قطر بموجب اتفاق امتياز مع كروة )مواصالت(، يتم اإليرادات الناتجة تمثل إيرادات التاكسي 

 وعلى أساس التحصيالت الفعلية من العمالء. عند تقديم الخدماتاالعتراف بالدخل 
 
 

 إيرادات الودائع 
 يتم إحتساب إيرادات الودائع على أساس زمني نسبي باستخدام معدل الربح الفعلي.

 

 إيرادات توزيعات األرباح  
  األرباح. توزيعات ستالمايعات األرباح عند إعالن الحق في يتم إحتساب اإليرادات من توز 
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 والنقد  المؤسسات المالية لدى رصدةاأل   4

 
 2018 2017 

 ال قطري ـري ال قطري ـري 
 216.773 214.222 الصندوق  في نقد

 28.227.455 12.310.258 اسالمية بنوك لدى جارية حسابات
 4.803.923 5.417.578 لدى بنوك تقليديةحسابات جارية 

 570.000.000 530.000.000 ودائع ألجل لدى مؤسسات مالية
 97.861.049 31.564.213 اسالمية بنوك ألجل لدى ودائع

 579.506.271 701.109.200 
 - (220.075) مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

 701.109.200 579.286.196 المؤسسات المالية والنقد لدى األرصدة
 

 17.038.000ومبلغ  76.423.363تحمل الودائع لدى البنوك ربح باألسعار التجارية السائدة بالسوق. قامت المجموعة برهن مبلغ 
 من الودائع ألجل، وذلك لتلبية متطلبات الضمانات وخطابات الضمان الخاصة بالتمويالت اإلسالمية. 

 

 كانت الحركة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كالتالي: 
 

 2018 2017 

 ال قطري ـري ال قطري ـري 
 - 239.664 2018يناير  1في  9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 - (19.589) رد المخصص خالل السنة 
 - 220.075 ديسمبر  31الرصيد في 

 

 لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية النقد وما في حكمه يتمثل فيما يلي: 
 

 2018 2017 

 ال قطري ـري ال قطري ـري 
 701.109.200 579.506.271  ونقد قبل الخسائر االئتمانية المتوقعة  مؤسسات مالية لدى أرصدة

 (350.000.000) (380.000.000) ثالثة أشهر من أكثر بعد تستحق ألجل ودائع
 351.109.200 199.506.271 ما في حكمهو  النقد
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  من العمالءة مستحقمبالغ أقساط و   5

 
 2018 2017 

 ال قطري ـري ال قطري ـري 
 115.539.755 108.525.012 إجمالي األقساط المستحقة من التمويالت اإلسالمية

 2018 2017 
 ال قطري ـري ال قطري ـري 

 104.715.057 94.604.763 المرابحة
  10.824.698 13.920.249 اإلجارة

  

 (4.584.246) (7.609.675) أرباح مؤجلة من دفعات مستقبلية خصم:ي
 2018 2017 
 ال قطري ـري ال قطري ـري 

 3.190.930 2.586.460 المرابحة
  1.393.316 5.023.215 اإلجارة

  

 110.955.509 100.915.337 إسالميةصافي األقساط المستحقة من تمويالت 
   

 3.333.720 - العقارات بيعاألقساط المستحقة من 
 5.174.052 427.239 ذمم مدينة أخرى 

   
 119.463.281 101.342.576 إجمالي األقساط والمبالغ المستحقة من العمالء 

 (51.622.469) (56.726.507) الخسائر االئتمانية المتوقعة مخصص 
 67.840.812 44.616.069 العمالء من المستحقة والمبالغ األقساط

 

)صافي من  العمالء من المستحقة والمبالغ األقساط استحقاقات
 األرباح المدورة(

  

 29.737.230 24.960.254 سنة من أقل
 37.147.208 18.641.768 سنوات 5 من وأقل سنة من أكثر
 956.374 1.014.047 سنوات 5 من أكثر

 44.616.069 67.840.812 
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 تتمة - من العمالءة ستحقبالغ مأقساط وم  5

 
الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم مخصص في حركة ال

 المدينة
2018 2017 

 ال قطري ـري ال قطري ـري 

   

 49.822.469 51.622.469 يناير 1الرصيد في 
 - 3.554.110 9المالية تأثير التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير 

 49.822.469 55.176.579 يناير )معدل( 1كما في 

 1.800.000 5.629.612 المخصص خالل السنة

 - (4.079.684) استرداد خالل السنة 

 51.622.469 56.726.507 ديسمبر 31الرصيد في 
 
 

 استثمارات في أوراق مالية   6

 

 2018 2017 

 ال قطري ـري ال قطري ـري 
مقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة موجودات مالية 

 154.759.408 -  األخرى 

 - 161.347.708 موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 154.759.408 161.347.708 استثمارات في أسهم مدرجة

 
 إيضاح: 

ولم يكن هناك  ،7بحسب المعيار الدولي للتقارير المالية  من تقنيات القياس 1باستخدام المستوى مدرجة تم تقييم اإلستثمارات في أسهم 
  من تقنيات قياس القيمة العادلة. 3ولم يكن هناك أي استثمارات تقاس بالمستوى  .2والمستوى  1 المستوى تحويالت بين 
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 المخزون  7

 2018 2017 

 ال قطري ـري ال قطري ـري 
 - 11.115.107 سيارات 

 5.004.487 4.981.979 والمستهلكات الغيار قطع
   

 5.004.487 16.097.086 المخزون  إجمالي
 (1.921.348) (3.628.166) مخصص البضاعة بطيئة الحركة

 12.468.920 3.083.139 
 

 2017 2018 الحركة في مخصص البضاعة بطيئة الحركة

 ال قطري ـري ال قطري ـري 
 1.396.611 1.921.348 يناير 1 الرصيد في

 524.737 1.706.818 إضافات خالل السنة
 1.921.348 3.628.166 ديسمبر  31الرصيد في 

 
ريال  22.173.332من العقارات والمعدات إلى المخزون بتكلفة إجمالية بلغت  سياراتبتحويل  المجوعة، قامت 2018خالل عام 

ريال  14.555.637وكان صافي القيمة الدفترية لتلك المعدات بمبلغ  ريال قطري  7.617.695متراكم بمبلغ  قطري واستهالك
 قطري. 

 
 رصدة مدينة أخرى أمدفوعات مقدمة و   8

 2018 2017 

 ال قطري ـري ال قطري ـري 
 7.019.612 18.760.721 مبالغ مدفوعة مقدمًا للموردين

 4.319.924 4.291.162 وذمم أخرى  مصاريف مدفوعة مقدماً 
 3.840.443 6.787.902 ودائع بنكيةعلى مستحقة  أرباح

 199.680 204.650  ودائع ضمان
 30.044.435 15.379.659 
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 غير ملموسة موجودات  9

ترخيص مدرسة قيادة  
 اإلجمالي برمجيات السيارات

 قطري  ريـال ال قطري ـري ال قطري ـري 
    : التكلفة

 12.944.335 4.944.335 8.000.000 2018 يناير 1في
 114.000 114.000 - إضافات

 (12.150) (12.150) -  شطب
 13.046.185 5.046.185 8.000.000 2018ديسمبر  31في  

 12.602.335 4.602.335 8.000.000 2017يناير  1في 
 342.000 342.000 - إضافات

 12.944.335 4.944.335 8.000.000 2017ديسمبر  31في  
    

    االطفاء: 
 4.595.092 4.595.092 - 2018 يناير 1 في

 7.243 7.243 - اإلطفاء للسنة 
 (12.150) (12.150) - متعلق بالشطب 

 4.590.185 4.590.185 - 2018 ديسمبر 31في 
 3.452.357 3.452.357 -  2017يناير  1في 

 1.142.735 1.142.735 - اإلطفاء للسنة 

 4.595.092 4.595.092 - 2017 ديسمبر 31في 
    

    الدفترية:  القيمة صافي
 8.456.000 456.000 8.000.000 2018 ديسمبر 31

 8.349.243 349.243 8.000.000 2017 ديسمبر 31
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 تتمة - غير ملموسة موجودات  9

 

 2018 2017 

 ال قطري ـري ال قطري ـري 
واإلدارية في القيمة المتعلق بالمصاريف العمومية  اإلنخفاض
 (22)إيضاح 

7.243 15.239 

 - المصاريف التشغيلية من جزء مباشرة تشكل تكاليف
 - (21 إيضاح)وسيارات األجرة  قطاعات النقل

1.127.496 

 7.243 1.142.735 
 

 
تخصيصها لشركة محلية )"حامل وقد كانت ، قامت المجموعة بشراء ترخيص لتشغيل مدرسة لتعليم قيادة السيارات 2013سبتمبر  2في 

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

في تاريخ نقل ملكية الشركة المحلية، كان األصل الوحيد المملوك من قبل حامل الترخيص هو رخصة تشغيل مدرسة لتعليم القيادة بقيمة 
 مليون ريال قطري. إن الرخصة الممنوحة للمجموعة لها عمر إنتاجي غير محدد.  8

 

 ية. ، كانت عمليات مدرسة القيادة في مراحلها األول2018ديسمبر  31في 
 

 عقارية استثمارات  10

 2018 2017 

 ال قطري ـري ال قطري ـري 
 - 106.277.617 يناير 1 فى الرصيد

 69.726.531 - تحويل من عقارات ومعدات 
 36.551.086 - القيمة العادلة  التغير في
 106.277.617 106.277.617 ديسمبر 31في الرصيد 

 
اتفاقية تأجير تشغيلي ألطراف أخرى. تم التوصل إلى القيمة العادلة لهذا االستثمار تتضمن االستثمارات العقارية عقار مؤجر بموجب 

على أساس تقييم تم تنفيذه في ذلك التاريخ من قبل مقيم عقارات مستقل ال ينتمي للمجموعة. تم إعداد  2018ديسمبر  31العقاري في 
قييم العقارات واألنشطة المماثلة. تم تحديد القيمة العادلة بطريقة التحليل تلك التقييمات من قبل مثمنين معتمدين من ذوي الخبرة في مجال ت

ة المقارن للقيمة السوقية في ضوء أحدث المعامالت على العقارات المماثلة والتدفقات النقدية المخصومة، إلى جانب األدلة األخرى المتوفر 
استخدام للعقارات هو االستخدام الحالي لها.بالسوق. عند تقدير القيمة العادلة للعقارات يكون أقل وأفضل 
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 والمعدات عقاراتال  11

 التنفيذ قيد أعمال اإلجمالي
وشاحنات  ثقيلة معدات

  أراضي مباني مكتبية معدات وتجهيزات أثاث وسيارات

  ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري
 :التكلفة       
349.541.484 78.001.405 196.274.797 8.927.001 6.733.894 29.613.387 29.991.000  

 إضافات - - 207.401 131.005 46.959.153 44.157.594 91.455.153
 استبعادات - (206.700) (46.600) (91.860) (127.391.851) - (127.737.011)
 تحويل إلى استثمارات عقارية  - - - - - (69.792.870) (69.792.870)

 2017 ديسمبر 31 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

 محول إلى المخزون  - - - - (22.173.332) - (22.173.332)
 استبعادات - (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
 :االستهالك المتراكم       

 2017 يناير 1 في - 15.983.796 5.597.437 8.405.661 142.138.668 - 172.125.562
 االستهالك للسنة  - 3.092.200 571.468 386.231 24.295.960 - 28.345.859

  متعلق باالستبعادات - (17.225) (23.140) (57.637) (117.416.683) - (117.514.685)

 2017 ديسمبر 31 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 إلى المخزون  - - - - (7.617.695) - (7.617.695)
 ستبعاداتمتعلق باال - (1.249.255) (292.350) (235.434) (34.591.329) - (36.368.368)

 2018 ديسمبر 31 في 29.991.000 22.025.355 6.284.261 8.635.828 21.099.929 - 58.045.373
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تتمة - والمعدات عقاراتال 11

وشاحنات  ثقيلة معدات التنفيذ قيد أعمال اإلجمالي
 وسيارات

  أراضي مباني مكتبية معدات وتجهيزات أثاث

  ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري
 2018 ديسمبر 31 29.991.000 85.682.361 770.429 816.025 43.614.067 2.195.501 163.069.383

        

 2017 ديسمبر 31 29.991.000 10.347.916 748.930 231.891 66.824.154 52.366.129 160.510.020
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 تتمة - والمعدات عقاراتال 11

 
 تم توزيع اإلستهالك للسنة في بيان الدخل الموحد كما يلي:

 

 2018 2017 

 ال قطري ـري ال قطري ـري 
 3.014.594 2.993.357 (22 إيضاح) واإلدارية العمومية بالمصروفات المتعلق االستهالك

 والتاكسي النقل قطاعات - التشغيل مصاريف من جزء تشكل مباشرة تكاليف
 25.331.265 16.081.343 (21 إيضاح)
 19.074.700 28.345.859 

 
تم االنتهاء و بناء وتطوير مجمع التاكسي ومبنى مدرسة تعليم القيادة ومخازن في المنطقة الصناعية،  من أعمالالمجموعة  انتهت

ديسمبر  31في  السنة المنتهيةخالل  المتعلقة بهذا المشروع لةمقيمة تكاليف التمويل المرس كانت. 2018عام في  من هذا المشروع
 (. ريـال قطري  3.646.266: 2017) ريـال قطري  1.953.917 بمبلغ 2018

 
 ذمم دائنة ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى   12

 

 
 
 
 

 2018 2017 

 ال قطري ـري ال قطري ـري 
 57.631.956 47.641.266 العمالء من مقدمة مدفوعاتو  دائنة ذمم

 11.858.751 12.471.583  مدفوعة غير أرباح توزيعات
 3.329.810 3.390.037 (أ) للموظفين الخدمة نهاية مكافأة مخصص
 77.363 178.510 (ب) والرياضية االجتماعية األنشطة دعم صندوق  في المساهمة مخصص
 79.831.254 99.956.148 مستحقة مصاريف

 163.637.544 152.729.134 
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 تتمة - دائنة ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى  ذمم  12

 
 إيضاحات:

  للموظفين الخدمة نهاية مكافأة مخصص( أ)
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 والرياضية االجتماعية األنشطة دعم صندوق  في المساهمة (ب)

  178.510 بمبلغ مخصصاً  المجموعة كّونت ،2010 في الصادر للقانون  اإلضافي والشرح 2008 لسنة 13 رقم القانون  بموجب
 هذا يمثل. قطر في والرياضية االجتماعية األنشطة دعم لصندوق  (ريال قطري  77.363: 2017) 2018 سنة خالل قطري  الـري

 .2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الربح صافي من٪ 2.5 المبلغ
 

 وكالةوجب ترتيبات بم إسالمية تمويالت  13
وكالة وذلك لتمويل بناء وتطوير مجمع التاكسي ومبنى وجب ترتيبات لت المجموعة على تمويل إسالمي بمحص 2017خالل عام 

وهو عبارة عن قرض متجرد يتم تحديثه سنويًا. يحمل التمويل بودائع ألجل هذا التمويل مضمون  .والمخازن مدرسة تعليم القيادة 
 .بمعدالت السوق  رسوم

 
 2018 2017 

 ال قطري ـري ال قطري ـري 
 59.914.884 101.909.351 يناير 1 فى

 60.000.000 - إضافات
 (18.005.533) (25.485.988) المدفوع

 76.423.363 101.909.351 
 

 2018 2017 

 ال قطري ـري ال قطري ـري 
 4.552.884 3.329.810 يناير 1 في

 1.562.107 619.527 للسنة المخصص
 (2.785.181) (559.300) السنة خالل المدفوعات

 3.390.037 3.329.810 
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 إيرادات مؤجلة  14

 2018 2017 

 ال قطري ـري ال قطري ـري 
 )معدلة(

   
 226.473.275 150.880.049 إيرادات مؤجلة 

 
أبرمت المجموعة اتفاقية مع شركة الديار القطرية العقارية للقيام بأعمال تطوير البنية التحتية لقطع األراضي  ،2010خالل عام 

لنسبة إنجاز  عتراف بهذه اإليراداتيتم اإل ،في الواجهة البحرية الشمالية والغربية بمنطقة لوسيل. وفقًا لشروط وأحكام االتفاقية
 . نسبة إنجاز تطوير البنية التحتية حسب الدخل الموحد وذلكببيان المشروع 

 
 رأس المال  15

 2018 2017 

 ال قطري ـري ال قطري ـري 

   بالكامل: والمصدر والمدفوع المصرح به
ال للسهم ـري 10بقيمة  عادي سهم 49.480.200

 494.802.000 494.802.000  الواحد

 
 القانوني حتياطياال  16

إلى رصيد  قطري  ريـال 321.621.300 مبلغ تحويلتم ، 2015 لسنة 11 رقم القطري  التجارية الشركات قانون  ألحكام وفقاً 
 يجوز ال. 2012 عام المصدرة خالل سهماأل قيمة عنفائض ك إجمالي المبالغ المستلمة المبلغ هذا مثليو  .القانوني االحتياطي

 القانوني لالحتياطي مبالغ أي المجموعة تخصص لم. الشركات قانون  في عليها المنصوص الحاالت في إال اإلحتياطي هذا توزيع
 . المجموعة رأسمال من٪ 50 تجاوزت قد االحتياطي قيمة أنحيث  ،السنة خالل

 
 ة ومقترح أرباح مدفوعةتوزيعات   17

: 2017) 2017للعام  سهم لكل قطري  ريـال 0.50ال قطري بواقع ـري 24.740.100قامت المجموعة بتوزيع أرباح بإجمالي  
  (.2016للعام ريـال قطري لكل سهم  0.5 بواقع 24.740.100 أرباح نقدية بمبلغ توزيع

 
. وينتظر عرض األرباح المقترحة للسنة 2018ديسمبر  31٪ للسنة المنتهية في 5اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 

  خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليها. على المساهمين  2018ديسمبر  31المنتهية في 
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 إيرادات من األنشطة الرئيسية  18

 2018 2017 

 ال قطري ـري 
 ال قطري ـري

 معدل
 3.023.853 2.726.362 التمويل عمليات من إيرادات

 2018 2017 
 ال قطري ـري ال قطري ـري 

 2.184.164 1.814.079 مرابحة
  839.689 912.283 إجارة

  

   نوع البضاعة والخدمات 
 16.307.571 - النقل إيرادات
 49.278.168 58.316.479 األجرة سيارات إيرادات
 1.351.163 826.788 عقارات بيع إعادة من إيرادات

 554.688 - العقارت أقساط على أرباح
 52.949.330 75.593.226 العقارت تطوير من أرباح

 - 2.580.000 أرباح من تأجير مخازن 
 - 251.100 قيادة السيارات  أكاديميةمن عمليات  أرباح

 140.293.955 123.464.773 
 

يتم االعتراف بجميع مصادر الدخل للمجموعة على مدار الفترة الزمنية التي يتلقى خاللها العميل المنافع عند تقديم الخدمات، 
 وتتمركز جميع مصادر الدخل داخل دولة قطر. 

 
 

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

 

 2018 2017 

 ريال قطري  ريال قطري  
   

 75.593.226 150.880.049 خالل سنة واحدة

 150.880.049 - أكثر من سنة
   

 150.880.049 226.473.275 
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، تم إبرام اتفاقية بين المجموعة وإحدى شركات االستثمار العقاري المحلية )"العميل"( لتطوير مرافق سكنية وإدارية 2010في عام 
قطعة أرض بمنطقة الفلل الشمالية ومنطقة الواجهة البحرية الغربية في مدينة لوسيل )وهي مدينة  895وترفيهية متجانسة على 

ة قطر(. تشمل أعمال تطوير البنية التحتية التي تقوم بها المجموعة إنشاء شبكات المياه والكهرباء جديدة قيد اإلنشاء في دول
والصرف الصحي، وأعمال الالندسكيب، وأثاث الشوارع، وإنارة الطرق، وتمديد شبكة الغاز لقطع األراضي المخصصة للمجموعة 

 وفًقا للمواصفات الواردة باالتفاقية. 
 

 

  مشروع البنية التحتية اعترفت الشركة بإيرادات المشروع باستخدام طريقة نسبة اإلنجاز.  خالل فترة تنفيذ
 

، حدد العميل الفجوات في المواصفات ونطاق العمل المحدد لكل عقد فيما يتعلق بأعمال الالندسكيب وأثاث 2016خالل عام 
عة بتصحيح تلك الفروق )األعمال التصحيحية(. وبناء على الشوارع وإضاءة الطرق والمخطط العام للمشروع، وكلف العميل المجمو 

ذلك، أقرت المجموعة بالفروق التي تم تحديدها وحصلت على عروض أسعار من مقاولي الباطن الستيفاء الفروق في األعمال 
تكلفة اإلجمالية المدرجة المحددة للمشروع. وبرغم ذلك، لم يتم النظر في التكاليف التقديرية ذات الصلة لألعمال التصحيحية في ال

والتي كانت تمثل أساس االعتراف باإليرادات في السابق، ونتيجة لذلك كانت مبالغ  2017و  2016في الميزانية خالل عام 
 غير صحيحة.  2017و  2016اإليرادات المدرجة خالل عام 

 
 

يتم إعادة النظر في التكلفة التقديرية الستكمال ع ولم لم تأخذ اإلدارة في االعتبار الزيادات المتوقعة في تكاليف ميزانية المشرو 
. باإلضافة إلى ذلك، لم يتم إضافة تكلفة نطاق العمل المنجز )األعمال 2016لمعالجة هذا الحدث المؤثر خالل عام المشروع 

باألعمال التصحيحية التي . كانت التكاليف المرتبطة 2017و  2016التصحيحية( إلى تكلفة أعمال التطوير العقاري في عامي 
ريال قطري، وبالنسبة للسنة المنتهية  73.204.470بمبلغ  2016ديسمبر  31بها مقاول الباطن الرئيسي للسنة المنتهية في  قام

  ريال قطري. 959.180بلغت هذه التكاليف  2017ديسمبر  31في 
  

 

إدارة المجموعة هذه الفروقات وتوصلت إلى أنها لم تقم ، حددت التغير في إدارة فريق المشاريع، وفي ضوء 2018خالل عام 
باحتساب هذه التغيرات التشغيلية )مراجعة الميزانية واستحقاق تكاليف العقد( مما أدى إلى حدوث خطأ في تسجيل اإليرادات وتكاليف 

 .2017و  2016ديسمبر  31العقد للسنوات المنتهية في 
 

هذه األخطاء وتعديل البيانات المعروضة في بياناتها المالية الموحدة وفًقا لمعيار المحاسبة وبناًء على ذلك، قررت اإلدارة تصحيح 
"السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء المحاسبية". تم تصحيح األخطاء بتعديل كل بند من  8الدولي 

  بنود بيان المركز المالي للفترات السابقة كالتالي:
   



 
 جارة القابضة )ش.م.ع.ق.(شركة اإل

  الموحدة لبيانات الماليةحول اإيضاحات 
  2018ديسمبر  31 في

50 

 

 تتمة  -العقاري تطوير من أعمال اليرادات اإل تعديل 19
 

 
 : الموحدالمركز المالي التأثير على بيان 

 
وفقًا للبيانات المالية الموحدة  

 للسنة المنتهية في
 المعدلة التعديل

ديسمبر  31 
2017 

يناير  1
2017 

ديسمبر  31
ديسمبر  31 2017يناير  1 2017

2017 
يناير  1

2017 
 ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  قطري  ريال 

       

 279.422.605 226.473.275 192.994.881 184.674.544 86.427.724 41.798.731 اإليرادات المؤجلة

ذمم دائنة ومصاريف 
مستحقة وذمم دائنة 

 أخرى 
78.565.484 93.153.640 74.163.650 73.204.470 152.729.134 166.358.110 

 /المدورة رباح األ
 متراكمة(الخسائر ال)

14.699.483 36.422.423 (258.838.194) (266.199.351) (244.138.711) (229.776.928) 

 
 

 : التأثير على بيان الدخل الموحد     
 

لبيانات وفقًا ل 
المالية الموحدة 
للسنة المنتهية 

ديسمبر  31في 
2017 

للسنة  التعديالت
المنتهية في 

ديسمبر  31
2017 

وفقًا للتعديالت 
للسنة المنتهية في 

ديسمبر  31
2017 

 ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  
    

 52.949.330 8.320.337 44.628.993 ري  تطوير العقاأعمال الاإليرادات من 
 (39.803.794) (959.180) (38.844.614) تكاليف التطوير العقاري 

 10.455.680 7.361.157 3.094.523 الربح للسنة 
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  إيرادات من االستثمارات  20
 2018 2017 

 ال قطري ـري ال قطري ـري 
مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  موجودات من بيع القيمة العادلة أرباح

 - 15.996.487 الخسارة 

 737.659 - خالل اإليرادات الشاملة األخرى ربح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 - 11.471.001 مستلمة  أرباح توزيعات
 185.996 148.041  مالية موجودات من أخرى  إيرادات

 27.615.529 923.655 
 

 مصاريف تشغيلية   21

 2018 2017 

 ال قطري ـري ال قطري ـري 
 56.188.810 60.466.862 تشغيل سيارات األجرة  عمليات تكاليف
 39.803.794 56.825.972 العقارى  التطوير تكاليف

 26.458.761 16.081.343 (11و 9 إيضاحات) وإطفاء استهالك
 18.002.808 - النقل عمليات تكاليف

 524.737 1.516.741 فحص المخزون بطيئ الحركة 
 - 5.016.220 سارة بيع/ استبعاد عقارات ومعدات خ
 139.907.138 140.978.910 
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 وإدارية مصاريف عمومية  22

 2018 2017 

 ال قطري ـري ال قطري ـري 
 12.476.455 15.844.393 الموظفين تكاليف
 4.576.988 3.860.616  قانونيةمهنية و  أتعاب

 3.029.833 3.000.600 (11و 9 ايضاح) اإلطفاءو ستهالك اال
 567.974 1.899.549 برمجيات وتراخيص

 1.800.000 1.521.562 (5و  4 ايضاح)خسائر انخفاض قيمة موجودات مالية 
 1.070.900 1.421.900 ترويج األعمال

 810.624 1.309.627 وصيانة مصاريف إصالحات
 896.835 1.055.003 استهالكية مواد

 2.896.084 1.047.812 خصومات على تسوية مستحقات 
 672.671 849.974 ترخيص وتسجيل إيجارات

 564.969 623.880  الهاتف، التوظيف عامة لالجتماعات، مصاريف
 850.000 880.000 أتعاب اإلدارة 

 432.018 596.444 وإعالن دعاية مصاريف
 115.541 490.568 تأمين

 502.105 441.669 سفر مصاريف
 40.000 386.649 وأعمال خيرية  تبرعات مصاريف

 - 190.077 مخصص المخزون بطىء الحركة 
 174.750 176.784 مصاريف سكن الموظفين
 - 131.024  عقارات ومعدات خسارة من بيع / استبعاد 

 242.887 116.966 وقرطاسية ومطبوعات بريد
 314.054 110.396 بنكية وعموالت مصاريف
 1.571.842 1.922.068 الموقع ومصاريف متنوعة مصاريف

 37.877.561 33.606.530 
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 من حيث طبيعتها  المصروفات (أ) 
 2018 2017 

 ال قطري ـري ال قطري ـري 
 39.803.794 56.825.972 تطوير البنية التحتية تكاليف 
 37.154.509 40.146.485 الموظفين تكاليف

 29.488.594 19.081.943 (11و 9)إيضاح  االستهالك واإلطفاء
 12.472.051 14.587.097 وقودمصاريف 

 12.320.000 9.687.901 متيازرسوم حق اال
 - 5.147.244  عقارات ومعدات  خسارة من بيع / استبعاد

 7.277.403 3.907.853 إيجارات ومصاريف سكن
 4.892.666 3.893.104 السيارات وصيانة مصاريف إصالحات

 4.576.988 3.860.616 مهنية وقانونية أتعاب
 2.350.788 2.406.800 مصاريف تأمين

 567.974 1.899.549 البرمجيات والتراخيص
 524.737 1.706.818 مخصص المخزون بطىء الحركة

 1.800.000 1.549.928 الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات الماليةمخصص 
 1.070.900 1.421.900 األعمال ترويج

 924.423 1.369.553 مصاريف إصالحات وصيانة 
 896.835 1.055.003 استهالكية مصاريف مواد

 2.896.084 1.047.812 خصومات على تسوية مستحقات 
 664.605 942.340 رسوم إدارة سيارات األجرة

 850.000 880.000 أتعاب اإلدارة 
 672.671 849.974 ترخيص وتسجيل إيجارات 

 564.969 623.880 مصاريف عامة لالجتماعات، الهاتف، التوظيف
 836.518 622.214 رسوم حجز مركز االتصال

 432.018 596.444 وإعالن دعاية مصاريف
 502.105 441.669 سفر مصاريف
 40.000 386.649 وأعمال خيرية  تبرعات مصاريف

 610.404 233.694 تراخيص المركبات
 433.125 218.840 كروة مصاريف عدادات سيارات 
 174.750 176.784 مصاريف سكن الموظفين 

 242.887 116.966 وقرطاسية ومطبوعات بريد
 314.054 110.396 بنكية ومصاريف عموالت

 87.305 47.479 غرامات وجزاءات 
 43.502 43.247 عمولة أوبر

 7.390.740 2.815 مصاريف النقل 
 1.708.041 1.895.730 الموقع  ومصاريف متنوعة مصاريف

 177.784.699 174.585.440 
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 األطراف ذات العالقة   23

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

 

 العالقة ذات األطراف مع المعامالت
 كالتالي: هي الموحد الدخلبيان  في المدرجة العالقة ذات األطراف مع المعامالت

 

 2017 2018 العالقة 

 ال قطري ـري ال قطري ـري  
 5.124.221 - إدارة مجلس وعضيرأسها  شركة النقل خدمات  إيرادات

 483.863 - االدارة مجلس رئيس العقارت أقساط على أرباح
  - 5.608.084 
 

  اإلدارة موظفي كبار مكافآت
 

 2018 2017 
 ال قطري ـري ال قطري ـري 

 5.745.141 4.573.169 كبار موظفي اإلدارة مكافآت
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 لسهم األساسي والمخفف ل العائد  24

 
 2018 2017 

 ال قطري ـري ال قطري ـري 
 )معدلة(

   
 10.455.680 7.140.418 قطري(ال ريـالبال) للسنة الربح

 49.480.200 49.480.200 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
 0.21 0.14 قطري(ال بالريـال) لسهمف لاألساسي والمخف العائد

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

 . األساسي للسهم
 

 يحتسب المتوسط المرجح لعدد األسهم كالتالي:
 

 2018 2017 

 49.480.200 49.480.200 سنةاألسهم المؤهلة في بداية ال
 49.480.200 49.480.200 سنةالرصيد في نهاية ال

 
 التحليل القطاعي  25

المجموعة إلى خمسة قطاعات تشغيلية رئيسية. تظهر القطاعات الرئيسية واإليرادات بناء على طبيعة األنشطة األساسية تنقسم 
 :المطلوبات كالتاليو  الموجوداتليل المتعلقة بها وتح

  اإليجارات التمويلية •
  النقل •
  التطوير العقاري  •
  تعليم قيادة السيارات •
  )متضمنة الليموزين( التاكسيارات خدمات سيمركز  •

 
 . قطر، دولة الدوحة وهو تزاول المجموعة أعمالها في قطاع جغرافي واحد فقط 
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 : 2017ديسمبر  31 و 2018ديسمبر  31ح لقطاعات الشركة كما في اربالتحليل القطاعي لإليرادات واأل أدناه يوضحالجدول 

 

 قيادة تعليم مدرسة العقاري  التطوير النقل تمويلي إيجار 2018
 السيارات

 سيارات خدمات
معامالت أطراف  القابضة التاكسي

 اإلجمالي داخلية

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

 168.626.111 - 22.712.947 60.560.962 251.500 80.696.781 - 4.403.921 األطراف الخارجية 
 - (220.753) - 220.753 - - - - األطراف الداخلية
 168.626.111 (220.753) 22.712.947 60.781.715 251.500 80.696.781 - 4.403.921  واألرباحإجمالي اإليرادت 

    

 

    

 7.140.418 - 21.520.289 (24.018.355) (2.167.854) 16.604.322 - (4.797.984) الربح )الخسارة( للسنة 
 18.185.770 - 12.007.536 1.443.598 - 3.971.614 - 763.022 التمويل إيرادات

 (1.886.764) - - - - (1.886.764) - - تكلفة التمويل 
 (19.081.943) - (238.988) (14.957.540) (79.334) (3.801.981) - (4.100) وإطفاء ستهالكا
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 قيادة تعليممدرسة  العقاري  التطوير النقل تمويلي إيجار 2017
 السيارات

 سيارات خدمات
 اإلجمالي معامالت أطراف داخلية القابضة التاكسي

 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(

         : واألرباحاإليرادات 
 125.340.822 (3.647.670) 929.655 49.337.438 - 54.861.822 20.716.929 3.142.648 األطراف الخارجية 

 - (93.272) - - - - 93.272 - األطراف الداخلية
 125.340.822 (3.740.942) 929.655 49.337.438 - 54.861.822 20.810.201 3.142.648 واألرباحإجمالي اإليرادت 

         

 10.455.680 - 3.256.073 (36.309.870) (335.891) 50.242.547 (2.758.161) (3.639.018) الربح )الخسارة( للسنة
 23.149.212 - 11.972.231 1.935.639 - 6.130.863 48.015 3.062.464 التمويل إيرادات

القيمة العادلة من إعادة  ربح
 36.551.086 - - - - 36.551.086 - - تقييم استثمارات عقارية

 (29.488.594) - (233.440) (22.758.253) - (2.771.992) (3.715.746) (9.163) وإطفاء ستهالكا
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  :2017ديسمبر  31و  2018ديسمبر  31الجدول أدناه يوضح التحليل القطاعي للموجودات والمطلوبات لقطاعات الشركة كما في 
 

 قيادة تعليممدرسة  العقاري  التطوير النقل تمويلي إيجار 2018ديسمبر  31كما في 
 السيارات

 سيارات خدمات
 اإلجمالي معامالت أطراف داخلية القابضة التاكسي

 ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري 
 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) مطلوبات متداولة
 (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
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 تتمة - التحليل القطاعي  25
 

 ديسمبر 31كما في 
2017 

 القابضة التاكسي سيارات خدمات السيارات قيادة تعليممدرسة  العقاري  التطوير النقل تمويلي إيجار
معامالت أطراف 

 داخلية
 اإلجمالي

 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(
         

 749.109.546 (496.702.899) 523.949.743 10.363.036 1.880 418.850.584 14.748.536 277.898.666 موجودات متداولة
 468.199.552 - 143.983.420 69.005.349 8.342.000 200.408.992 4.956.090 41.503.701 موجودات غير متداولة 

 1.217.309.098 (496.702.899) 667.933.163 79.368.385 8.343.880 619.259.576 19.704.626 319.402.367 إجمالي الموجودات
         

 (438.404.054) 450.502.899 (282.833.376) (288.616.767) (7.831.796) (302.933.912) (359.573) (6.331.529) مطلوبات متداولة
 (42.707.706) - (2.340.099) (712.716) (17.548) (39.441.203) (159.081) (37.059) مطلوبات غير متداولة 

 (481.111.760) 450.502.899 (285.173.475) (289.329.483) (7.849.344) (342.375.115) (518.654) (6.368.588) إجمالي المطلوبات

 
والذي كان يركز بشكل أساسي على نقل المعدات الصناعية. وبرغم ذلك، يقوم مجلس اإلدارة حالًيا بإعادة تقييم ، قرر مجلس اإلدارة إيقاف عمليات قسم النقل بالمجموعة 2017خالل عام 

  . 2018ديسمبر  31استراتيجية نشاط نقل المعدات، وعليه لم تتم أي عمليات خالل الفترة المنتهية في 
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 المحتملة المطلوبات وااللتزامات  26

 2018 2017 

 ال قطري ـري ال قطري ـري 
 16.930.600 17.038.000 خطابات ضمان من بنوك إسالمية

 43.144.027 188.421.605 ية مالرأس التزامات
 1.300.000 1.200.000 التزامات إيجارات تشغيلية 

 
 :كالتالي لمجموعةلة التشغيلي اإليجارات التزامات أدناه استحقاق الجدول يبين

 

 2018 2017 

 ال قطري ـري ال قطري ـري 
 100.000 100.000 أقل من سنة

 500.000 500.000 سنوات 5—1
 700.000 600.000 سنوات 5أكثر من 
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  للموجودات والمطلوبات متداولةالغير المتداولة و  اتستحقاقاال تحليل  27
 

 اإلجمالي متداولة غير متداولة 2018
 ال قطري ـري قطري ال ـري ال قطري ـري 

    الموجودات
 579.286.196 579.286.196 - أرصدى لدى مؤسسات مالية ونقد 

 44.616.069 24.960.252 19.655.817 العمالء من ومستحقات أقساط
 161.347.708 - 161.347.708 استثمارات في أوراق مالية 

 12.468.920 12.468.920 - المخزون 
 30.044.435 29.839.785 204.650 أخرى  مدينة وأرصدة مقدمة مدفوعات
 8.456.000 - 8.456.000 ملموسة غير موجودات

 106.277.617 - 106.277.617 استثمارات عقارية
 163.069.383 - 163.069.383 ومعدات عقارات
 1.105.566.328 646.555.153 459.011.175 الموجودات إجمالي

    المطلوبات
 (163.637.544) (123.322.117) (40.315.427) أخرى  دائنة وأرصدة ومستحقات دائنة ذمم

 (76.423.363) (76.423.363) - بموجب ترتيبات وكالة إسالمية تمويالت
 (150.880.049) (150.880.049) - إيرادات مؤجلة 

 (390.940.956) (350.625.529) (40.315.427) المطلوبات إجمالي
 
 

 اإلجمالي متداولة متداولةغير  2017

 
 ال قطري ـري

 ال قطري ـري
 ال قطري ـري

 )معدلة(
    الموجودات

 701.109.200 701.109.200 - أرصدى لدى مؤسسات مالية ونقد 
 67.840.812 29.737.229 38.103.583 العمالء من ومستحقات أقساط

 154.759.408 - 154.759.408 للبيع متاحة مالية موجودات
 3.083.139 3.083.139 - المخزون 
 15.379.659 15.179.978 199.681 أخرى  مدينة وأرصدة مقدمة مدفوعات
 8.349.243 - 8.349.243 ملموسة غير موجودات

 106.277.617 - 106.277.617 استثمارات عقارية
 160.510.020 - 160.510.020 ومعدات عقارات
 1.217.309.098 749.109.546 468.199.552 الموجودات إجمالي

    المطلوبات
 (152.729.134) (110.021.428) (42.707.706) أخرى  دائنة وأرصدة ومستحقات دائنة ذمم

 (101.909.351) (101.909.351) - تمويالت إسالمية بموجب ترتيبات وكالة
 (226.473.275) (226.473.275) - إيرادات مؤجلة

 (481.111.760) (438.404.054) (42.707.706) المطلوبات إجمالي
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  المالية المخاطرإدارة   28

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

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

 
 االئتمان مخاطر

 لخسارة اآلخر الطرف تكبد في يتسبب وبذلك التزاماته سداد في المالية األدوات إحدى أطراف من طرف فشل في اإلئتمان مخاطر تمثلت
 تسهيالتو  البنوك لدى أرصدة في أساساً  تتمثل والتي المالية للموجودات الدفترية القيمة في للمجموعة االئتمانية المخاطر تتمثل. مالية
كما  .جيد ائتماني تصنيف ذات بنوك لدى توضع الودائع أن حيث ،محدودة البنوك لدى لألرصدة االئتمانية المخاطر إن. للعمالء مالية
في  العقار رهنكذلك  ويتم ،ضمانات كافية على الحصول محدودة حيث يتم االئتمانية للتسهيالت المالية للعمالء ايضا المخاطرأن 

 .التمويلياليجار معامالت ا
 

 2018 2017 

 ال قطري ـري ال قطري ـري 
 700.892.427 579.292.049 مؤسسات مالية أرصدة لدى 

 67.840.812 44.616.069 أقساط ومستحقات من العمالء
 199.680 204.650 ذمم مدينة أخرى 

 624.112.768 768.932.919 
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 تتمة -المالية  إدارة المخاطر  28

 

 
 2018ديسمبر  31كما في 

 

إجمالي القيمة 
 مخصص الخسارة الدفترية

إجمالي القيمة 
معدل  الدفترية

 ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري   الخسارة

 %1.18 12.022.270 (143.984) 12.166.254 يوًما 30متأخرة السداد منذ  –متداولة 

 %0.13 .1.850.330 (2.351) 1.852.681 يوما 60-31متأخرة السداد منذ 

 %15.07 265.017 (47.016) 312.033 يوما 90-61متأخرة السداد منذ 

 %22.04 719.745 (203.518) 923.263 يوما 180-91متأخرة السداد منذ 

 %25.37 11.428.539 (3.885.270) 15.313.809 يوما 360-181متأخرة السداد منذ 

 %74.10 18.330.168 (52.444.368) 70.774.536 يوما 360متأخرة السداد منذ أكثر من 

     

 %55.98 44.616.069 (56.726.507) 101.342.576 اإلجمالي 
 

 مخاطر أسعار األسهم

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

راقبة المستمرة للتطورات في األسواق المحلية. تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم فيما يتعلق باستثماراتها المتاحة للبيع. تقوم وبالم
 ا. المجموعة بتقييم األسعار الحالية وعوامل أخرى وتشمل التذبذب العادي في أسعار األسهم المتداولة من أجل إدارة المخاطر التي تتعرض له

 

 
تغير في ال

أسعار 
 األسهم

2018 2017 

 ريـال قطري  ريـال قطري   

 15.475.941 16.134.771 ٪10 -+/ بورصة قطر
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 تتمة -المالية  إدارة المخاطر  28
 

 مخاطر السيولة

المالية. تقوم اإلدارة تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المؤسسة على الحصول على تمويل كافي لتغطية التزاماتها المرتبطة باألدوات 
 بمراقبة متطلبات السيولة بشكل دوري للتأكد من توفر األموال الكافية لتغطية أية التزامات مستقبلية. كما تقوم المجموعة بتنويع مصادر

 تمويلها والدخول في ترتيبات للتمويل مع بنوك ومؤسسات مالية ذات سمعة جيدة.
 

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

 استالم المدفوعات. 
 

 اإلجمالي سنوات 5-1 سنة واحدة من أقل 2018 مبرديس 31 في المالية المطلوبات

 ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري 
 163.637.544 40.315.424 123.322.120 مستحقة ومبالغ دائنة ذمم

 78.716.064 - 78.716.064 وكالة وجب ترتيباتتمويالت إسالمية بم
 202.038.184 40.315.424 242.353.608 
 
 

 اإلجمالي سنوات 5-1 سنة واحدة من أقل 2017 ديسمبر 31 في المالية المطلوبات

 ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري 
 152.729.134 42.707.706 110.021.428 مستحقة ومبالغ دائنة ذمم

 105.750.021 - 105.750.021 وكالة وجب ترتيباتتمويالت إسالمية بم
 215.771.449 42.707.706 258.479.155 
 

 الربح معدالت مخاطر
 في تغيير ألي معرضة غير الترتيبات هذه ان المجموعة ادارة تعتقد. اسالمية ترتيبات خالل من تتم للمجموعة التمويلية الترتيبات كافة إن

 . راضتاإلق تاريخ في الساري  المعدل على بناء ثابتة معدالت نهاأ حيث بالسوق  الربح معدالت
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 تتمة -المالية  المخاطر إدارة  28
 

 المال رأس إدارة
. المساهمين وحقوق  الديون  بين الموازنة خاللمن  للمساهمين العائد وزيادة عملياتها استمرارية لضمان مالها رأس بإدارة المجموعة تقوم

 المجموعة تدخل لم. جديدة أسهماً  تصدرو أ للمساهمين الموزعة األرباح من المجموعة تزيد قد ،تعديلهاو أ المال رأس بنية على للحفاظ
 المال رأس يشتمل. 2017 ديسمبر 31و 2018 ديسمبر 31 في المنتهية السنوات خالل اإلجراءاتو أ والسياسات األهداف في تعديالت

 494.8:  2017) قطري على التوالي ريـال مليون  256و  قطري  الـري مليون  494.8بمبلغ  وخسائر متراكمة المساهمين حقوق  على
 .(التوالي على قطري  ريـال مليون  244و  قطري  الـري مليون 

 

 المالية لألدوات العادلة القيم  29
 أقساطو  ،للنقد مماثلة بنودو  نقد من تتكون  المالية الموجودات. مالية ومطلوبات مالية موجودات على للمجموعة المالية األدوات تشتمل

 من تتكون  المالية والمطلوبات. أخرى  مدينة وذمم ،العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة ماليةموجودات و  ،العمالء من ومستحقات
 . أخرى  مستحقة ومبالغ ،إنشائية مقاوالت بموجب مستحقة ومبالغ ،دائنة وذمم ،وكالة ترتيبات بموجب إسالمية تمويالت

 

 . الدفترية قيمتها عن جوهرياً  تختلف ال المالية لألدوات العادلة القيمة أن اإلدارة تعتقد
 

  تصنيف األدوات المالية حسب الفئة  30

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 

 2018 2017 

 ال قطري ـري ال قطري ـري 
 67.840.812 44.616.069 أقساط ومستحقات من العمالء 

 700.892.427 573.654.396 مؤسسات مالية أرصدة لدى 
 199.680 204.650 ودائع ضمان 

 618.475.115 768.932.919 
 

 المطفأة بالتكلفة األخرى  المالية المطلوبات

 2018 2017 

 ال قطري ـري ال قطري ـري 
 57.631.956 47.641.266 دائنة أخرى  دائنون تجاريون وأرصدة

 101.909.351 76.423.363 وكالةوجب ترتيبات بم إسالمية تمويالت
 11.858.751 12.471.583 غير موزعةأرباح 

 136.536.212 171.400.058 
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 تتمة - تصنيف األدوات المالية حسب الفئة  30

 
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات مالية 

 2018 2017 

 ال قطري ـري ال قطري ـري 
بالقيمة العادلة من خالل استثمارات في أوراق مالية 

 - 161.347.708 الربح أو الخسارة
 154.759.408 - موجودات مالية متاحة للبيع 

 
 معلومات المقارنة 31

 تم إعادة تبويب بعض أرقام السنة السابقة لتتوافق مع عرض السنة الحالية. لم تؤثر إعادة التبويب على إجمالي حقوق الملكية أو األرباح
 المدرجة للسنة السابقة. 

 
  


