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 1 تقرير مدقق الحسابات الخارجي

  

 3 بيان المركز المالي الموحد

  

 4 بيان الدخل الموحد

  

 5 بيان الدخل الشامل الموحد

  

 6 بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد

  

 7 بيان التدفقات النقدية الموحد

  

 9 الموحدة المالية للبيانات المتممة اإليضاحات
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 الموحد الدخل بيان

 2016ديسمبر  31 المنتهية في للسنة

 الموحدة جزءاً من هذه البيانات المالية 30إلى  1 تشكل اإليضاحات المرفقة من
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 2015 2016 إيضاحات 

 ال قطريـري ال قطريـري  

 إيرادات

 
  

 175.232.568 205,384,284 18 إيرادات األنشطة الرئيسية

 5.057.027 442,608 19 إيرادات اإلستثمارات

 619.771 315,451  إيرادات أخرى

 180.909.366 206,142,343  إجمالى اإليرادات

    

    مصاريف

 (226.347.854) (195,778,888) 20 مصاريف تشغيلية

 (28.054.932) (26,326,490) 21 مصاريف إدارية وعمومية

قيمة موجودات مالية  خسارة إنخفاض في

 متاحة للبيع
5 (2,151,420) (24.846.665) 

 (279.249.451) (224,256,798)  إجمالي المصاريف

 (98.340.085) (18,114,455)  التشغيلية اإليرادات)الخسائر( صافي 

 12.759.636 23,286,353  التمويل إيرادات

 (2.572.392) -  التمويل تكاليف

 10.187.244 23,286,353  صافي إيرادات التمويل

 (88.152.841) 5,171,898  )خسارة( السنة ربح

    

 (1.78) 0.10 23 للسهم ضاالساسي و المخف)الخسارة( العائد 



 
 )ش.م.ع.ق.(شركة االجارة القابضة 

 الموحد الشامل الدخل بيان

 2016ديسمبر  31 المنتهية في للسنة

 الموحدة جزءاً من هذه البيانات المالية 30إلى  1 تشكل اإليضاحات المرفقة من
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2016 2015 

 ال قطريـري ال قطريـري 

 (88.152.841) 5,171,898 لسنةا)خسارة(  ربح

ر يتم تصنيفه في خآشامل )خسارة(  دخل

 :األرباح و الخسائر في الفترات الالحقة
  

 ضمن تم إدراجها القيمة من إنخفاض خسارة

 السنة خالل الخسائر أو األرباح
2,151,420 24.846.665 

للموجودات  حتياطي القيمة العادلةإالتغير في 

 المتاحة للبيع  المالية
(2,193,418) (11.102.619) 

 13.744.046 (41,998) للسنة آخرى شامل دخل)خسارة(  

 (74.408.795) 5,129,900 سنةلل ةالشامل )الخسارة(الدخل إجمالي 



 
 شركة االجارة القابضة )ش.م.ع.ق.(

 الموحد المساهمين حقوق في التغيرات بيان

  2016ديسمبر  31 المنتهية في للسنة

 الموحدة جزءاً من هذه البيانات المالية 30إلى  1 تشكل اإليضاحات المرفقة من
6 

 اإلجمالي أرباح مدورة إحتياطي القيمة العادلة إحتياطي قانوني رأس المال 

 ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري 

      

 1.237.903.780 270.542.904 (13.669.733) 486.228.609 494.802.000  2015يناير  1الرصيد كما في 

 (84.211.971) (84.211.971) - - - (17 إيضاح) خطأ تصحيح

 1.153.691.809 186.330.933 (13.669.733) 486.228.609 494.802.000 (معدلة) 2015 يناير 1 في كما الرصيد

 (88.152.841) (88.152.841) - - - سنةال خسارة

 24.846.665 - 24.846.665 - - السنة خالل الخسائر أو األرباح ضمن إدراجها تم القيمة إنخفاض من خسارة

 (11.102.619) - (11.102.619) - - للبيع المتاحة  المالية للموجودات العادلة القيمة إحتياطي في التغير

 (74.408.795) (88.152.841) 13.744.046 - - سنةلل ةالشامل الخسارةإجمالي 

(16 إيضاح) مدفوعة أرباح توزيعات  - - - (42.058.170) (42.058.170) 

 1.037.224.844 56.119.922 74.313 486.228.609 494.802.000  2015 ديسمبر 31الرصيد كما في 

      

 1.037.224.844 56.119.922 74.313 486.228.609 494.802.000  2016يناير  1الرصيد كما في 

 5,171,898 5,171,898 - - - سنةال ربح

 2,151,420 - 2,151,420 - - السنة خالل الخسائر أو األرباح ضمن إدراجها تم القيمة إنخفاض من خسارة

 (2,193,418) - (2,193,418) - - للبيع المتاحة  المالية للموجودات العادلة القيمة إحتياطي في التغير

 5,129,900 5,171,898 (41,998) - - سنةلل ةالشامل الدخلإجمالي 

 (129,297) (129,297) - - - (ب11 إيضاحجتماعية والرياضية )مساهمة في صندوق دعم األنشطة اإل

(16 إيضاح) مدفوعة أرباح توزيعات  - - - (24,740,100) (24,740,100) 

 1,017,485,347 36,422,423 32,315 486.228.609 494.802.000  2016 ديسمبر 31الرصيد كما في 



 
 شركة االجارة القابضة )ش.م.ع.ق.(

 الموحد النقدية التدفقات بيان

  2016ديسمبر  31 المنتهية في للسنة

 الموحدة جزءاً من هذه البيانات المالية  30إلى  1 تشكل اإليضاحات المرفقة من
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 2015 2016 إيضاحات 

 ال قطريـري ال قطريـري  

    التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:

 (88.152.841) 5,171,898  سنةال)خسارة( ربح 

    تعديالت للبنود التالية:

 29.846.516 30,769,043 )أ( 21  و إطفاءات إستهالك

 مالية موجودات قيمة في إنخفاض خسارة

 للبيع متاحة
 24.846.665 2,151,420 (أ) 21

 (2.721.875) (521,250) 19 إيرادات توزيعات األرباح

 - (23,961)  الخسارة من إستبعاد عقارات و معدات

 (2.184.473) 128,693 19 للبيع متاحة مالية موجودات بيع من أرباح

 (12.759.636) (23,286,353)  إيرادات التمويل

 2.572.392 -  تكاليف التمويل

 1.769.186 1,312,246 (أ)11 مخصص نهاية الخدمة للموظفين

  15,701,736 (46.784.066) 

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 228.257.999 57,412,026  أقساط ومستحقات من العمالء

 30.831.361 15,423,459  مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى 

 (508.480) (547,199)  المخزون 

 (42.918.092) (5,667,861)  ذمم دائنة ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى

 (17.637.980) (94,481,235)  إيرادات مؤجلة

 (978.675) (2,196,949) (أ)11 المدفوع لنهاية الخدمة للموظفين

أنشطة  )المستخدم في( من صافي النقد

 التشغيل
 (14,356,023) 150.262.067 

    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار:

 10.340.671 21,464,949  المستلمة التمويل إيرادات

 2.721.875 521,250  توزيعات األرباح المستلمة إيرادات

 (8.002.726) (11,170,397) 10 شراء عقارات ومعدات

 (18.283.348) (43,516,974)  أعمال تحت التنفيذ

 125.000.000 (25,000,000)  صافى الحركة في الودائع ألجل

 (39.112.494) - 5 متاحة للبيع   مالية شراء موجودات

متاحة   المتحصل من إستبعاد موجودات مالية

 للبيع
 45,364,657 97.693.390 

 - 52,705  المتحصل من إستبعاد عقارات ومعدات

 130.000.000 - 9 استثمارات عقارية إستبعاد من المتحصل

صافي النقد )المستخدم في( من أنشطة 

 اإلستثمار
 (12,283,810) 300.357.368 

 يتبع...
  



 
 شركة االجارة القابضة )ش.م.ع.ق.(

 الموحد النقدية التدفقات بيان

  2016ديسمير  31 المنتهية في للسنة

 الموحدة جزءاً من هذه البيانات المالية 30إلى  1 تشكل اإليضاحات المرفقة من
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 2015 2016 إيضاحات 

 ال قطريـري ال قطريـري  

    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:

 (42.058.170) (24,740,100) 16 توزيعات أرباح مدفوعة

المتحصل من تمويالت إسالمية بمقتضى عقود 

 وكالة
12 65,000,000 - 

 إسالمية تمويالت مطلوبات لسداد مدفوع

 وكالة عقود بمقتضى
12 (5,085,116) (128.039.395) 

 (2.572.392) -  تكاليف التمويل المدفوعة

أنشطة  (المستخدم في) من صافي النقد

 التمويل
 35,174,784 (172.669.957) 

 277.949.478 8,534,951  البنوك لدى وأرصدة النقدفي  الزيادةصافي 

 469.838.609 747,788,087  بداية السنةفي  وما في حكمه النقد

 747.788.087 756,323,038 3 نهاية السنةفي  وما في حكمه النقد
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  الموحدة اإليضاحات المتممة للبيانات المالية

  2016ديسمبر  31 المنتهية في للسنة
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 و أنشطة الشركةالوضع القانوني  .1

( الصادر بتاريخ 35تأسست الشركة الوطنية لإلجارة القابضة ) "الشركة" ( كشركة مساهمة عامة قطرية وفقا للقرار رقم )

( وتخضع ألحكام 26487من قبل وزارة األعمال و التجارة. الشركة مسجلة تحت السجل التجاري رقم ) 2003أبريل  21

. إن عنوان الشركة المسجل يقع فى الطريق الدائري الرابع، الدوحة، 2015( لسنة 11لتجارية القطري رقم )قانون الشركات ا

 .دولة قطر. أسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر

 

الشركة و شركاتها التابعة )يشار إليها معا بــــ "المجموعة"( متخصصة في اإلجارة، العقارات والتطوير العقاري، النقل 

التاكسي، ومدرسة تعليم القيادة، و تقوم الشركة بإدارة أعمالها من خالل شركاتها التابعة و المملوكة لها بالكامل  وخدمات

 والتي تم تأسيسها داخل دولة قطر. تلتزم المجموعة بتنفيذ كافة أنشطتها وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.

 

 .2017 يناير 19 بتاريخ اإلدارة مجلس قبل من لمجموعةالموحدة ل المالية البيانات إصدار على الموافقة تمت

 

 :ةعداد والسياسات المحاسبية الهامأسس اإل .2

 أسس اإلعداد  2.1

التي تقاس المالية المتاحة للبيع  الموجوداتلقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ، باستثناء 

 العادلة.  بالقيمة

 

 جميع تقريب ويتم الشركة، أنشطة في التشغيلية المستخدمة العملة وهو القطري بالريـال الموحدة المالية البيانات عرض يتم

 .إال عند اإلشارة إلى غير ذلك القطري، الريـال إلى القيم

 

 بيان االلتزام 2.2

 تم إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

 

تحليالً يتعلق باالسترداد أو  (26)تقوم المجموعة بعرض بيان مركزها المالي عموماً وفقاً لدرجة السيولة. يعرض اإليضاح 

شهر من تاريخ بيان المركز  12)"متداول"( وخالل أكثر من  السنوي شهر من تاريخ بيان المركز المالي 12السداد خالل 

  )"غير متداول"(.السنوي المالي 

 

 أسس التوحيد 2.3

، الشركات 2016ديسمبر  31كما في الية للمجموعة وشركاتها التابعة الموحدة تتكون من البيانات الم إن البيانات المالية

تتحقق السيطرة للمجموعة عندما يكون لها عائدات متغيرة أو حقوق   التابعة هي كافة الشركات التي تسيطر عليها المجموعة.

 ولها القدرة على التأثير على هذه العائدات من خالل سيطرتها على الشركة.المستثمر فيها الشركة  في

 

 تتحقق السيطرة على الشركة بناءاً على التالي:

 للشركة  األنشطة ذات الصلة لتوجيه الحالية القدرة االتي تعطيه الحقوق القائمة ) المستثمر فيها. الشركةسلطة على ال

 المستثمر فيها(

  المستثمر فيها. بالشركةمخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من إرتباطها 

  المستثمر فيها للتأثير على عائداتها. الشركةالقدرة على إستخدام سلطتها على 

واحد أو أكثر إذا أشارت الوقائع والظروف إلى تغيير في المستثمر فيها  الشركةتقوم المجوعة بإعادة تقييم سيطرتها على 

 أعاله.  البنود المذكورةمن 

توحيد الشركة التابعة عندما تفرض المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة وينتهي بإنتهاء أو فقدان  السيطرة على  يتم

 ، يتم إدراج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات للشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدةالشركة التابعة

 سيطرة المجموعة على الشركة التابعة وحتى إنتهاء تلك السيطرة.  ءفي بيان الدخل الشامل الموحد من تاريخ بدخالل السنة 

  



 
 شركة االجارة القابضة )ش.م.ع.ق.(

  الموحدة اإليضاحات المتممة للبيانات المالية

  2016ديسمبر  31 المنتهية في للسنة
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 (ة)تتم ةأسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهام. 2
 

األرصدة تعود األرباح والخسائر أو أي من بنود اإليرادات الشاملة األخرى على مساهمي المجموعة. يتم إستبعاد جميع 

 المعامالت بين شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة. منالناتجة والمصروفات واإليرادات  والعمليات

يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من التاريخ الذي يتم نقل السيطرة فيه إلى المجموعة. تتحقق السيطرة عندما يكون 

لسياسات المالية والتشغيلية للشركة التابعة وذلك للحصول على منافع من أنشطتها. يتم للمجموعة القدرة على التحكم في ا

حتى تاريخ البيع،  تضمين نتائج الشركات التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل السنة في بيان الدخل المجمع من تاريخ الشراء أو

 حسب االقتضاء.

لبيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة المبينة أدناه والمملوكة بالكامل البيانات المالية الموحدة للمجموعة على اتشمل 

 للمجموعة.

 

 النشاط الرئيسي دولة التسجيل اسم الشركة التابعة

 اإلجارة اإلسالمية قطر شركة اإلجارة

 النقل قطر شركة اإلجارة للمعدات

 خدمات التاكسي و الليموزين قطر شركة اإلجارة ليموزين

 تطوير العقارات قطر ةاإلجارة العقاريشركة 

 تعليم قيادة السيارات قطر لتعليم قيادة السياراتاإلجارة مدرسة 

 

 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات 2.4

في إعداد هذه البيانات المالية الموحده متطابقة مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية  ةإن السياسات المحاسبية المتبع

. فيما عدا تطبيق تفسيرات ومعايير معدلة و جديدة أصبحت سارية المفعول 2015ديسمبر  31في  المنتهيةللمجموعة للسنة 

 .2016يناير  1إعتباراً من 
 

 ةالمجموعتنطبق على  المعايير جديدة ومعدلة  .1

وليس لها أي تاثير جوهري على  2016يناير  1ال تنطبق المعايير التالية على المجموعة للسنة المالية التي تبدأ في أو بعد 

 المجموعة. 

 :التعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتي تسري إلزامياً على السنة المالية الحالية

عن مجلس  والصادرة ة الحالية أصبح تطبيق التعديالت التالية إلزامياً على المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةخالل السن

 :وهي كما يلي 2016يناير  1والتي تسري على الفترة المحاسبية التي تبدأ في أو بعد  معايير المحاسبة الدولية

 

الكيانات اإلستثمارية:  28ومعيار المحاسبة الدولي رقم  12،10التقارير المالية التعديالت على المعيار الدولي إلعداد 

  تطبيق االستثناء من التجميع

توضح التعديالت بأن االستثناء من عملية تجميع البيانات المالية ينطبق على الشركة األم التي تكون تابعة لشركة إستثمارية 

 .10شركاتها التابعة بالقيمة العادلة طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  حتى لو كانت الشركة اإلستثمارية تقيس كل

 

 ""المحاسبة على تملك حصة فى العمليات المشتركة 11التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

دات الالزمة بشأن كيفية محاسبة إقتناء العمليات تقدم اإلرشا 11التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

"إندماج األعمال". كما أنه على مشغل العمل  3المشتركة والتي تشكل عمالً على النحو المحدد في المعيار الدولى رقم 

دماج وغيره من المعايير الخاصة بإن 3المشترك اإلفصاح عن المعلومات ذات الصلة والتى يقتضيها المعيار الدولي رقم 

  .األعمال

 

 "" عرض البيانات المالية 1التعديالت على معيار المحاسبة الدولى رقم 

  التعديل الناتج عن مبادرة اإلفصاح
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  الموحدة اإليضاحات المتممة للبيانات المالية
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 ""توضيح الطرق المقبولة لكل من اإلستهالك واإلطفاء 38ورقم  16التعديالت على معايير المحاسبة الدولية رقم 

يمنع المنشأة من استهالك الممتلكات والمصانع والمعدات باستخدام  16الدولى رقم إن التعديالت على معيار المحاسبة 

ً قابالً للنقض بأن  38طريقة مبنية على أساس اإليرادات. وتقدم التعديالت على معيار المحاسبة الدولى رقم  إفتراضا

  .ر الملموسةاإليرادات ال تعتبر أساساً مناسباً يمكن اإلعتماد عليه فى إطفاء الموجودات غي

 

 األنشطة الزراعية 41المعدات والممتلكات ومعيار المحاسبة الدولى رقم  16التعديالت على معيار المحاسبة الدولى 

 .16يسمح التعديل لمعالجة الوحدات الحاملة )الزراعية( طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

 

 "المالية المنفصلة"البيانات  27التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

يسمح التعديل للمنشأة بالمحاسبة على استثمارها في الشركات التابعة والترتيبات المشتركة والشركات الزميلة في البيانات 

 :المالية المنفصلة

 على أساس التكلفة أو 

  أو 9طبقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 باستخدام طريقة حقوق الملكية. 

األم عندما تتوقف أو تصبح منشأة استثمارية، يجب عليها المحاسبة عن التغير من تاريخ حدوث  الشركةضح بأن كما و

 .التغير في الحالة

 

 والخاصة بالتحسينات السنوية 2014التعديالت الناتجة من سبتمبر 

" ومعيار 19" ومعيار المحاسبة الدولي رقم" 7" والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم" 5رقم " للمعيار الدولي للتقارير المالية

 "34المحاسبة الدولى رقم "

 

والتي ال يتوقع ان تكون 2016ديسمبر  31التعديالت األخرى على المعايير الدولية للتقارير المالية للسنة المالية المنتهية في 

 لها تأثير جوهري على المجموعة.

 

 مطبقة بعدغير الو 2017يناير  1تي تبدأ بعد ول بالنسبة للفترات السنوية الالمعايير والتفسيرات الجديدة سارية المفع .2

 

ولم يتم تطبيقها بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية الموحدة للمجموعة مذكورة أدناه.   تصدرالمعايير والتفسيرات التي  

  .المفعول، عندما تصبح سارية إذا اقتضى األمرالمعايير  تنوي المجموعة تطبيق

 

 

  

 السريان تاريخ  المحتوى التفسير /المعيار

 2018يناير  1 الدفع على اساس االسهم 2ار الدولي للتقارير المالية رقم المعي

 2018يناير  1 عقود التأمين 4ار الدولي للتقارير المالية رقم المعي

 2018يناير  1 األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 2018يناير  1 يراد من عقود مع العمالءاإل 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 2019يناير  1 االيجار عقود  16رقم  المالية للتقارير الدولي المعيار

 2017يناير  1 االفصاح 7رقم  المحاسبة معيار

 2017يناير  1 ضريبة الدخل 12رقم  المحاسبة معيار

 2018يناير  1 االستثمارات العقارية 40رقم  المحاسبة معيار

المالية  للتقارير الدولي المعيار

 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
 التعديالت الناتجة عن أول مراجعة شاملة

و  2017يناير  1

 2018يناير  1
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 تقارير القطاعات

تخاذ قرارات التشغيل. إتصدر تقارير قطاعات التشغيل بطريقة تتطابق مع التقارير الداخلية التي تقدم إلى المسؤول األول عن 

ات التشغيل ويقوم بتقييم تخاذ قرارات التشغيل هو الشخص الذي يقوم بتوزيع الموارد على قطاعإإن المسؤول األول عن 

 أدائها.

تنفيذي للشركة هو المسؤول األول عن إتخاذ قرارات التشغيل. جميع المعامالت بين قطاعات حددت المجموعة أن الرئيس ال

ستبعاد اإليرادات والتكاليف بين القطاعات في الشركة. اإليرادات والمصاريف إ يتمالتشغيل تتم على أساس األسعار بالسوق ، 

 ع التشغيل.عتبار عند تحديد أداء قطاالمرتبطة مباشرة بكل قطاع تؤخذ في اإل

 

 تحويل العمالت األجنبية

تقيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية مبدئياً بالعملة التشغيلية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. الموجودات 

جميع الفروقات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية يتم تحويلها بأسعار الصرف السائدة في نهاية السنة المالية. 

تحول إلى بيان  الدخل الموحد. البنود غير النقدية المقيمة بالتكلفة التاريخية بعمالت أجنبية يتم تحويلها بأسعار الصرف 

السائدة في التاريخ الذي تمت فيه المعاملة. البنود غير النقدية المقيمة بالقيمة العادلة بعمالت أجنبية يتم تحويلها بأسعار الصرف 

غير النقدية المالية المتاحة للبيع  ستثماراتئدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة. األرباح والخسائر الناتجة من إعادة تقييم اإلالسا

 بعمالت أجنبية تدرج في بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد.

 

 أرصدة لدى البنوكالنقد و 

على نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وإستثمارات قصيرة األجل أخرى ذات سيولة عالية  ما في حكمهيشتمل النقد و 

 أشهر أو أقل. 3تستحق خالل 

 

 األدوات المالية

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

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

  

 األقساط و المستحقات من العمالء (أ)

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

بقيمتها اإلجمالية األصلية ناقص أي مبلغ مستلم أو مخصص  و المرابحة سوق عاملة. تدرج التمويالت اإلسالمية مثل اإلجارة

بالتكلفة المطفأة ناقص مخصص األقساط و المستحقات النخفاض القيمة أو أرباح غير مكتسبة. بعد القياس المبدئي تدرج 

 نخفاض.إلا

 
 المالية المتاحة للبيع الموجودات (ب)

محددة والتي يمكن بيعها عند الحاجة غير المتاحة للبيع هي تلك التي يقصد االحتفاظ بها لفترة زمنية  الموجودات المالية

 المتاحة للبيع تشمل األوراق المالية الرأسمالية. الموجودات الماليةللسيولة أو عند تغيرات أسعار األسهم. 

تتم بالطريقة العادية وذلك عند إدراج الموجودات والمطلوبات لعقود التي عن ا محاسبةفي التستخدم المجموعة تاريخ المتاجرة 

 المالية. تدرج الموجودات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة زائد تكاليف المعاملة.

 

 ياسإعادة الق الناتجة من. األرباح والخسائر بالتكلفة المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة بعد أن تحقق مبدئياً الموجودات تدرج 

يتم بيع اإلستثمار أو تحصيله أو يحتسب اإلستثمار في حقوق المساهمين حتى  يتم االعتراف بها كبند منفصلالقيمة العادلة ب

 ً  ، وعند ذلك تحول األرباح أو الخسائر المتراكمة المحققة في حقوق المساهمين إلى بيان الدخل الموحد.منخفضا

 

 التمويالت اإلسالمية بموجب عقود وكالة (ج)

تصنف األدوات المالية أو أجزائها التي تصدرها المجموعة كمطلوبات مالية تحت تبويب "تمويالت إسالمية بموجب عقود 

وكالة" حيث تنتج عن عقود الوكالة أن تترتب على المجموعة التزام أن تسلم حامل العقد مبلغ نقدي أو موجودات مالية أخرى 

ي محدد أو موجودات مالية أخرى. بعد القياس المبدئي تدرج التمويالت اإلسالمية أو أن تضمن بالتزامها بغير دفع مبلغ نقد

 وعقود الوكالة بالتكلفة المطفأة.
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 إلغاء تحقيق الموجودات المالية والمطلوبات المالية 

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

 قد حولت جميع مخاطر ومنافع الملكية. 

 أي عندما يسدد االلتزام أو يلغى أو ينتهي أجله. –ويتم إلغاء تحقيق مطلوبات مالية عندما تنتهي 
 

 المخزون

ل التكاليف جميع المصاريف المتكبدة ـ. تمث"أيهما أقلتحقيقها "على أساس التكلفة أو صافي القيمة الممكن يدرج المخزون 

على أساس مواصفات محددة بالنسبة للبنود التي يسهل تمييزها وعلى  لى موقعه وشكلـه الحاليإعلى كل منتج حتى وصوله 

 خرى.أساس المتوسط المرجح بالنسبة للبنود األ

تمام الصنع إيحتسب صافي القيمة الممكن تحقيقها على أساس السعر التقديري للبيع ناقصاً أية تكاليف متوقع صرفها حتى 

 والبيع
 

 اإلستثمارات العقارية

الناتجة األرباح والخسائر يتم قياس اإلستثمارات العقارية مبدئياً بالتكلفة، ويتم قياسها الحقاً باستخدام نموذج القيمة العادلة. 

 يتم االعتراف بها كبند في بيان الدخل الموحد. القيمة العادلة ب إعادة القياس من
 

 عقد اإليجار

دير ما إذا عقد إيجار يعتمد على مادة االتفاقية ويتطلب ذلك تق على إن تحديد ما إذا كانت االتفاقية هي عقد إيجار أو تحتوي

 تفاقية تحول أي حق الستخدام األصل.على استخدام أصل أو أصول معينة وأن اإل عتمدتكان تنفيذ االتفاقية 
 

 المجموعة كمستأجرة

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

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

 المجموعة كمؤجرة

اإليجارات التي ال تحول فيها المجموعة كافة مخاطر ومنافع ملكية الموجودات تصنف كإيجارات تشغيلية. تضاف التكاليف 

المباشرة المبدئية  المتكبدة خالل التفاوض على اإليجار إلى القيمة الدفترية للعقار المؤجر وتدرج على مدى فترة اإليجار 

 بنفس أسس إيرادات اإليجارات. 
 

 م العادلةالقي

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

الموجودات المالية ، تقوم المجموعة بتحديد قيمة عادلة لها باستخدام تقنيات التقييم. تشمل هذه التقنيات استخدام المعامالت 

ؤخراً بأسعار السوق ، وتحليل التدفقات النقدية المخصومة وتقنيات التقييم األخرى المستخدمة عموماً من قبل التي تمت م

 المتعاملين بالسوق.
 

 مقاصة لألدوات المالية

ز المالي الموحد فقط إذا كان يتم إجراء مقاصة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المرك

ك حق قانوني ساري المفعول لتسوية المبالغ المحققة وإذا توفرت الرغبة في التسوية على أساس  الصافي ، أو أن تحقق هنا

 الموجودات وتسدد المطلوبات في نفس الوقت.
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية
 

 الموجودات المالية المدرجة بتكلفة مطفأة (أ)

بالتقييم لتحديد وجود دليل موضوعي على أنخفاض قيمة أي أصل مالي أو أصول  تقوم المجموعة في نهاية كل سنة مالية

مالية. تنخفض قيمة أي أصل مالي أو مجموعة أصول مالية ويتم تكبد خسائر انخفاض فقط إذا كان هنالك دليل موضوعي 

يكون لحادث )"حوادث"(  لالنخفاض كنتيجة لحدث واحد أو أكثر يقع بعد التحقيق المبدئي لألصل )"حادث خسارة"( وأن

لألصل المالي أو مجموعة األصول المالية يمكن تقدير قيمته بصورة  المتوقعة الخسارة تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية

 موثوقة.
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  المالية )تتمة( الموجودات قيمة انخفاض

 

 (تتمة) مطفأة بتكلفة المدرجة المالية الموجودات (أ)

تقيم المجموعة أوالً هل يوجد دليل موضوعي على االنخفاض ألصل مالي فردي هام وأصول مالية سواء فردية أو جماعية 

غير هامة. إذا قررت المجموعة أنه ال يوجد دليل موضوعي النخفاض أصل مالي يتم تقييمه بصورة فردية ، سواء كان هاماً 

صل في مجموعة أصول مالية ذات مخاطر ائتمانية مماثلة ثم تقوم بتقييمها جماعياً لتحديد االنخفاض. أم ال ، تقوم بإدخال األ

ً لتحديد االنخفاض والذي يتم إدراج خسارة انخفاض مقابلها أو يكون إدراجها مستمراً ، ال  األصول التي يتم تقييمها فرديا

 .تدخل ضمن أي تقييم جماعي لتحديد االنخفاض

 

خسارة التمويل كفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية )باستثناء الخسائر  يتم قياس

االئتمانية المستقبلية التي لم تتكبد( مخصوماً بمعدل الربح األصلي الفعلي لألصل المالي. تخفض القيمة الدفترية لألصل من 

اج قيمة الخسارة في بيان الدخل الموحد. معدل الخصم لقياس خسارة االنخفاض خالل استخدام حساب للمخصص ويتم إدر

لعقد. كطريقة عملية قد تقوم المجموعة بتقييم االنخفاض على أساس القيمة اربح الحالي الفعلي المحدد بموجب هو معدل ال

 العادلة لألداة المالية باستخدام سعر واضح بالسوق.

 

للتدفقات النقدية التقديرية المستقبلية لموجودات مالية مضمونة يعكس التدفقات النقدية التي قد تنتج إن حساب القيمة الحالية 

عن الرهن ناقص تكاليف الحصول على الضمان وبيعه ، سواء كان الرهن محتمالَ أم ال. ألغراض تقييم االنخفاض جماعياً 

ية المتماثلة. تكون خصائص هذه المخاطر ضرورية لتقدير يتم توزيع األصول إلى مجموعات على أساس المخاطر االئتمان

التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعات هذه األصول حيث أنها تعطي مؤشرات لمقدرة المدينين لسداد جميع المبالغ المستحقة 

 وفقاً للشروط التعاقدية لألصول محل التقييم.

 

صول المالية التي تقيّم جماعياً لتحديد االنخفاض على أساس التدفقات النقدية يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعة األ

ً لألصول ذات خصائض المخاطر االئتمانية المم اثلة لتلك التعاقدية لألصول في المجموعة والخسائر التي حدثت تاريخيا

 الموجودة في المجموعة.

 

بعد  تمويالتلمخصص النخفاض قيمة التمويل. تشطب هذه العندما يكون التمويل غير ممكن التحصيل يتم شطبه مقابل ا

اتخاذ كل اإلجراءات الضرورية وبعد تحديد مبلغ الخسارة. إذا نقصت في فترة الحقة قيمة الخسارة من االنخفاض وأنه يمكن 

 .ربط الخسارة فعلياً بحدث وقع بعد أن تم

إدراج االنخفاض ، يتم عكس خسارة االنخفاض التي أدرجت سابقاً بتعديل حساب المخصص. تدرج قيمه المعكوسة في بيان 

 .قساط و المستحقات من العمالءاألالدخل الموحد في خسارة انخفاض 

 

 الموجودات المالية المصنفة متاحة للبيع (ب)

يم لتحديد وجود دليل النخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة أصول في تاريخ كل بيان للمركز المالي تقوم المجموعة بالتقي

يؤخذ في االعتبار أي انخفاض هام أو مستمر في القيمة العادلة  الرأسمالية المصنفة متاحة للبيعمالية. في حالة االستثمارات 

بالنسبة للموجودات المالية المتاحة لالستثمار إلى أقل من تكلفته عند تحديد هل انخفضت األصول أم ال. إذا وجد أي دليل كهذا 

للبيع ، يتم تحويل الخسارة المتراكمة المحتسبة كفرق بين تكلفة الشراء والقيمة العادلة الحالية ناقص أي خسارة انخفاض لذلك 

ً في بيان الدخل الموحد ، من حقوق المساهمين إلى بيان الدخل الموحد. إن خسائر االنخف اض األصل المالي مدرجة سابقا

 بيان الدخل الموحد. فيم عكسها المدرجة في بيان الدخل الموحد والمتعلقة بأدوات رأسمالية ال يت
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 غير الملموسة الموجودات

 رسوم الترخيص

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

 .عمر إنتاجي  غير محدد له الترخيص. المالي الموحد
 

لى مستوى الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة يتم اختبارها سنوياً لتحديد االنخفاض إما فردياً أو ع

الملموسة. تتم مراجعة سنوية للموجودات غير الملموسة غير ال يتم إطفاء هذه الموجودات غير و وحدة اإليرادات النقدية

محددة العمر اإلنتاجي وذلك إلقرار استمرارية الموجودات بدون عمر إنتاجي محدد. وإذا لم تقرر االستمرارية يتم تطبيق 

 التغيير في العمر اإلنتاجي من عمر غير محدد إلى محدد للفترات المستقبلية.
 

لناتجة من إلغاء تحقيق موجودات غير ملموسة يتم قياسها بالفرق بين صافي عائدات اإلستبعاد والقيمة األرباح أو الخسائر ا

 الدفترية للموجودات ويتم إدراجها في بيان الدخل الموحد عند إلغاء تحقيق الموجودات.
 

 البرمجيات

 يتم كما .الموحد المالي المركز بيان في ملموسة الغير والموجودات البرمجيات تطويرأو  القتناء المتكبدة التكاليف تسجيل يتم

ً  التي يتم تكبدها التكاليف إدراج  من يكون عندما فقط االقتضاء، حسب منفصل أو تدرج كأصل الدفترية القيمة ضمن الحقا

 .بها موثوق األصل بصورة تكلفة قياس يمكن للمجموعة فإنه من البرمجيات مستقبلية اقتصادية منافعتتدفق  أن المحتمل
 

 القسط طريقة باستخدام البرمجيات إطفاء يتم و .وحدةها وذلك لكل ستخدامبدء إو عند إكتمالها البرمجيات ينبغي خفض قيمة

التقدم التكنولوجي  و التقادم آثاراألخذ في االعتبار  العمر اإلنتاجي بعد تقدير يتم، لها المقدر اإلنتاجي العمر مدى على الثابت

 .األخرى االقتصادية العوامل و
  

 .على الفور الدفترية قيمتها خفض يتممنافع اقتصادية للمجموعة  يوفر البرمجيات لن عند التوقع بأن استخدام

 

 العقارات والمعدات 

 تكلفة جميع النفقات المتكبدة للحصولنها االستهالك المتراكم ، تمثل تظهر العقارات والمعدات بالتكلفة التاريخية مطروحاً م

على الموجودات. وتدرج التكاليف التي يتم تكبدها الحقاً ضمن القيمة الدفترية أو تدرج كأصل منفصل ، حسب الحالة ، فقط 

وأنه يمكن قياس تكلفة األصل بصورة لمجموعة عندما يكون من المحتمل ان تتدفق منافع اقتصادية مستقبلية من هذا األصل ل

 موثوقة.

 

 والمعدات باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية لها على النحو التالي:تستهلك تكلفة العقارات 

 

السنوات عدد   

 سنوات 10 مباني

 سنوات 5 - 4 معدات مكتبية

 سنوات 5 أثاث وتجهيزات

 سنوات 5 معدات ثقيلة ووسائل نقل

 سنوات 5 تحسينات المباني

 

األراضي. عندما تكون القيمة الدفترية ألحد الموجودات أكبر من القيمة التقديرية الممكن استردادها حتسب استهالك على يال 

 يتم خفضها فورا إلى القيمة الممكن استردادها. يتم ادراج تكاليف اإلصالحات والصيانة في بيان الدخل الموحد عند انفاقها.
 

ُ منها أي إنخفاض في قيمتها. تشمل هذه  تمثل األعمال قيد التنفيذ أعمال التجديدات والبناء ويتم تسجيلها بالتكلفة مطروحا

التكاليف المصاريف المهنية وتكاليف األعمال تحت التنفيذ. عند إكتمال هذه األعمال يتم تحويلها إلى البند المالئم ضمن 

 العقارات والمعدات.
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 ومستحقات ذمم دائنة 

تدرج التزامات للمبالغ المطلوب دفعها مستقبالً مقابل البضاعة أو الخدمات المستلمة ، سواء تم استالم فاتورة المورد أم لم 

 تستلم.

 

 إيرادات مؤجلة

لها ناقص أي خسائر متوقعة. يتم تحقيق األرباح العائدة على أساس عيبالتكلفة زائد األرباح العائدة  االيرادات المؤجلةيتم تقييم 

 بصورة موثوقة.ج ئاتنالنسبة مئوية من اإلنجاز عندما يمكن تقدير 

 المخصصات   

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

 معقولة. ويمكن تقديرها بصورةمن المجموعة 

  

 مكافآت الموظفين
 مكافأة نهاية الخدمة

تّكون المجموعة مخصصات لنهاية الخدمة للموظفين األجانب بناء على آخر راتب للموظف ومدة خدمته ، بعد إكمال الحد 

ً لسياسة التوظيف  األدنى من مدة الخدمة. تدرج التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة خدمة كل موظف وفقا

 الموظف.. تدرج تكاليف هذه المكافآت على مدى فترة عمل 2004( لسنة 14القطري رقم ) بالمجموعة وأحكام قانون العمل

 

المعترف بها في بيان المركز المالي فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة تتمثل في القيمة الحالية إللتزامات المنافع  المطلوبات

نهاية فترة التقرير المالي. ويتم احتساب التزام المنافع المحددة سنويا من قبل اإلدارة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المحددة ب

 المتوقعة.

 
إن تكلفة الخدمة الحالية لالئحة المنافع المحددة المعترف بها في بيان الربح أو الخسارة الموحد ضمن مصروف منافع 

مدرجة في تكلفة األصل، تعكس الزيادة في إلتزام المنافع المحددة الناتجة عن خدمة الموظف في العام الموظفين، إال إذا كانت 

 الحالي وحاالت تغيير وتقليص وتسوية المنافع.

 

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

والعمومية في بيان الدخل الموحد. إن التزامات المجموعة  اإلداريةمساهمة المجموعة ضمن تكلفة العمالة تحت المصروفات 
 ات والتي تدفع عند استحقاقها.تجاه الصندوق محددة بهذه المساهم

 
 رأس المال

ها حقوق ملكية. ويتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية التي تعزي مباشرة إلى إصدار اسهم رعتبايتم تصنيف األسهم العادية بإ
 عادية كخصم من حقوق الملكية.

 

 تكاليف االقتراض

موجودات تأخذ بالضرورة فترة طويلة لتصبح جاهزة لالستخدام تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج 

التي  اض األخرى تدرج كمصاريف في السنةأو للبيع ، تتم رسملتها كجزء من تكاليف الموجودات المعينة. تكاليف االقتر

تكبدت فيها. تتكون تكاليف االقتراض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق بالحصول على 

 قروض.

 

 السهم  على العائد

السهم األساسي  العائد علىالسهم األساسي والمخفض عن أسهمها العادية ويتم احتساب  العائد علىتعرض المجموعة بيانات 

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

 . السنة

السهم المخفض بتعديل األرباح أو الخسائر العائدة إلى المساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد  العائد علىويتم تحديد 

ة والتي تشكل أوراق نقد قابلة للتحويل وخيارات ت األسهم العادية المحتملة المخفضالمستحقة مقابل تأثيرا هم العاديةاألس

  األسهم الممنوحة للموظفين إن وجدت. 
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 تحقيق اإليرادات

 البناء عقود 
معقولة من التيقن ويمكن قياسها بصورة موثوقة ، يتم إدراج ربح على أساس مرحلة عندما يمكن تقدير نتيجة المقاولة بدرجة 

اإلنجاز بناء على نسبة الربح المتوقع عند اإلكمال. يتم قياس مرحلة اإلنجاز باستخدام نسبة تكاليف المقاوالت المتكبدة لألعمال 
سبة قيمة العمل المنجز إلى إجمالي قيمة العمل وفقاً للعقد. التي أنجزت حتى اليوم إلى إجمالي تكاليف المقاولة التقديرية أو ن

يحتسب مخصص كامل لجميع الخسائر المعروفة المتوقعة على أي مقاولة فوراً بمجرد توقع هذه الخسائر. يتم إدراج هامش 
 إيرادات.الربح فيما يتعلق بالتغييرات في أعمال المقاولة والمطالبات فقط إذا كان من المرجح أن تنتج عنها 

 

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

 ت عندما تقدم الخدمات ذات الصلة.باستخدام طريقة مشابهة لطريقة معدل العائد الفعلي. وبصفة عامة تدرج الرسوم والعموال
 

 العقارات المكتملةبيع 
عندما يتم تحويل المخاطر والعوائد الهامة إلى المشتري، الذي هو عادة على عقود التبادل غير  العقارات مباعةوتعتبر 

 المشروط . للتبادالت المشروطة، يتم التعرف على المبيعات فقط عندما تكون كافة الشروط الهامة متوفرة.

 

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

 على أساس اإلستحقاق وعند تقديم الخدمات.
 

 إيرادات التاكسي 
ز مع كروة من أداء خدمات سيارات األجرة العامة في قطر بموجب اتفاق امتيااإليرادات الناتجة تمثل إيرادات التاكسي 

 وعلى أساس التحصيالت الفعلية من العمالء. عند تقديم الخدمات)مواصالت(، يتم االعتراف بالدخل 
 

 إيرادات الليموزين         

من أداء خدمات تأجير الليموزين العامة و الخاصة في قطر ، يتم االعتراف بالدخل اإليرادات الناتجة تمثل إيرادات الليموزين 

 وعلى أساس التحصيالت الفعلية من العمالء. الخدماتعند تقديم 

 

 إيرادات الودائع 

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

 

 إيرادات توزيعات األرباح  

 اإليرادات من توزيعات األرباح عند إعالن الحق في إستالم األرباح. يتم إحتساب

 

  البنوك لدى أرصدة و النقد .3

 

 2016 2015 

 ال قطريـري ال قطريـري 

 326.864 108,455 الصندوق في نقد

 167.961.223 16,214,583 اسالمية بنوك لدى الجارية الحسابات

 704.500.000 890,000,000 اسالمية بنوك ألجل لدى الثابتة الودائع

 872.788.087 906,323,038 البنوك لدى أرصدة و النقد
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 السوق  أسعارمرابحة بناءاً على  نسبة تشملالثابتة ألجل  الودائع

 :يمثل حكمه في وما النقد فإن النقدية التدفقات ألغراض

 

 2016 2015 

 ال قطريـري ال قطريـري 

 872.788.087 906,323,038 البنوك لدى أرصدة و النقد

 (125.000.000) (150,000,000) ثالثة أشهر من أكثر بعد تستحق بنكية ودائع

 747.788.087 756,323,038 ما في حكمهو  النقد

 

 أقساط ومستحقات من العمالء .4

 

 2016 2015 

 ال قطريـري ال قطريـري 

 163.995.169 130,345,073 إجمالي األقساط المستحقة من التمويالت اإلسالمية

 2016 2015 

 ال قطريـري ال قطريـري 

 142.484.720 116.339.444 المرابحة

 21.510.449 14.005.629 اإلجارة
 

  

 (9.097.743) (4,918,260) أرباح مؤجلة من دفعات مستقبلية يطرح :

 2016 2015 

 ال قطريـري ال قطريـري 

 6.488.445 3.485.911 المرابحة

 2.609.298 1.432.349 اإلجارة
 

  

 154.897.426 125,426,813 المستحقة من تمويالت إسالميةصافي األقساط 

   

 46.661.299 20,013,052 إجمالي األقساط المستحقة من إستبعاد العقارات

 (2.157.464) (554,688) يطرح: إيرادات التمويل المؤجلة

 44.503.835 19,458,364 صافي األقساط المستحقة من إستبعاد عقارات

 18.879.190 15,983,248 ذمم مدينة أخرى 

 (49.822.469) (49.822.469) مخصص النخفاض القيمة

 168.457.982 111,045,956 العمالء من المستحقة والمبالغ األقساط إجمالي
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 2016 2015 

 ال قطريـري ال قطريـري 

 المستحقة والمبالغ األقساط استحقاق مواعيد

 العمالء من
  

 94.982.960 69,549,441 سنة من أقل

 71.873.545 40,769,131 سنوات 5 من وأقل سنة من أكثر

 1.601.477 727,384 سنوات 5 من أكثر

 111,045,956 168.457.982 

 

 متاحة للبيع ماليةموجودات  .5
 

 
2016 2015 

 ال قطريـري ال قطريـري 

 56.802.964 9,116,195 استثمارات في أسهم مدرجة
 

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

من تقنيات  3ولم يكن هناك أي استثمارات تقاس بالمستوى  .2والمستوى  1 المستوىولم يكن هناك تحويالت بين ،  7المالية 

 قياس القيمة العادلة.
 

 قطري الـري 2.151.420 بمبلغ المالية المتاحة للبيع الموجودات خسائر صنيفتبإعادة السنة  المجموعة خالل قامت

الموجودات  قيمةلإلنخفاض فى  الموحد وذلك نتيجة الدخل بيان إلى الموحد الشامل الدخل بيان من( 24.846.665: 2015)

 .المالية المتاحة للبيع
 

 
2016 2015 

 ال قطريـري قطريال ـري 

 124.302.004 56,802,964 يناير 1 في

 39.112.494 - إضافات

 (95.508.915) (45,493,351) إستبعادات

 (11.102.619) (2,193,418) العادلة القيمة في التغير

 56.802.964 9,116,195 ديسمبر 31 في

 

 المخزون  .6

 
2016 2015 

 ال قطريـري ال قطريـري 

 3.718.918 4,266,117 والمستهلكات الغيار قطع

 

ريـااااااال  20.689.450: 2015ريـااااااال قطري ) 16.360.227ن المدرجة كمصروفات تشغيل مبلغ بلغت تكلفة المخزو

  .قطري(
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 مدفوعات مقدمة وارصدة مدينة أخرى .7

 
2016 2015 

 ال قطريـري ال قطريـري 

 1.129.380 133,680 ودائع ضمان

 45.758.647 25,541,374 مبالغ مدفوعة مقدماً للموردين 

 ً  4.286.702 3,855,739 مصاريف مدفوعة مقدما

 1.708.697 784,318 ذمم مدينة أخرى

 2.418.963 4,240,367 ودائع بنكيةعلى إيرادات مستحقة 

 34,555,478 55.302.389 

 

 غير ملموسة موجودات .8

 
ترخيص مدرسة 

 قيادة السيارات
 اإلجمالي برمجيات

 قطري ريـال ال قطريـري ال قطريـري 

    التكلفة

 9.469.973 1.469.973 8.000.000 2015 يناير 1في

 3.132.362 3.132.362 - إضافات

 12.602.335 4.602.335 8.000.000 2015ديسمبر  31في  

 - - - إضافات

 12,602,335 4,602,335 8.000.000 2016ديسمبر  31في  

    

    إنخفاض القيمة

 1.357.086 1.357.086 - 2015 يناير 1 في

 568.150 568.150 - اإلنخفاض للسنة

 1.925.236 1.925.236 - 2015 ديسمبر 31

 1,527,121 1,527,121 - للسنة اإلنخفاض

 3,452,357 3,452,357 - 2016 ديسمبر 31

    

    الدفترية القيمة صافي

 9,149,978 1,149,978 8,000,000 2016 ديسمبر 31

 10.677.099 2.677.099 8.000.000 2015 ديسمبر 31
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 )تتمة( غير ملموسة موجودات .8

 
2016 2015 

 ال قطريـري ال قطريـري 

اإلنخفاض في القيمة المتعلق بالمصاريف اإلدارية 

 (21والعمومية )إيضاح 
13,156 54.585 

 المصاريف التشغيلية من جزء مباشرة تشكل تكاليف

 (20 إيضاح) التاكسي و قطاعات النقل -
1,513,965 513.565 

 1,527,121 568.150 

 

)المستحوذ عليه( بنسبة  أسهم مدرسة النصر لتعليم قيادة السيارات باالستحواذ على  2013سبتمبر  2بتاريخ  مجموعةال قامت

 قيادة تعليم الشركة المستحوذ عليها في تتمثل أنشطة قطر،وليه محدوده تأسست في دولة ئ، وهي شركه ذات مس 100%

 دولة قطر.السيارات داخل 

   .2013سبتمبر  2المجموعة على الشركة التابعة وفقا التفاقية بيع وشراء اعتبارا من  استحوذتوقد  

 قيمةب السيارات قيادةليم تعترخيص لتشغيل مدرسة  عبارة عن المستحوذ عليها في تاريخ األستحواذ، كانت موجودات الشركة

 ولها عمر انتاجى غير محدد. ال قطريـمليون ري 8

مدرسة تعليم قيادة  ترخيص قامت المجموعة باجراء اختبارها السنوي إلختبار إنخفاض القيمة ولتقييم ما إذا كانت قيمة

 السيارات قد انخفضت قيمتها.

على اساس حساب القيمة المستخدمة باستخدام التدفقات النقدية الحرة تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لوحدة تكوين النقد 

وتم خصم التدفقات النقدية وفقا لتكلفة  .االدارة والتي تغطي فترة خمس سنواتلتوقعات الموازنات المالية من قبل مجلس 

، وجميع التدفقات النقدية ألكثر من خمس سنوات تحقق معدل نمو مفترض %12بنسية  المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

و  2016ديسمبر  31. ونتيجة لهذا التحليل لم يتم االعتراف بأي مخصص إلنخفاض القيمة على الترخيص كما في 2%

2015. 

 

 عقارية استثمارات .9

 
2016 2015 

 ال قطريـري ال قطريـري 

 130.000.000 - يناير 1 فى الرصيد

 (130.000.000) - عقارية استثمارات إستبعاد من المتحصل

 - - 

 

 .محدد غير مستقبلي إلستخدام به محتفظ العقار وكان ،2014 يونيو 11 في العزيزيه بمنطقة عقار بشراء المجموعةقامت 

  2014 ديسمبر 31 في كما للعقار العادلة القيمة وهو ،2015 أبريل 1 في قطري الـري 130.000.000 بمبلغ العقار بيع تم

وكالة من بمقتضى عقود  اإلسالمية التمويالت مطلوبات بسداد المجموعة قامت .مستقل مثمن قبل من العقار تقييم على بناءاً 

 عقار.ال بيع من المتحصل
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 والمعدات العقارات .10

 

 اإلجمالي
 ثقيلة معدات التنفيذ تحت أعمال

 نقل ووسائل
  مكتبية معدات أراضي مباني وتجهيزات أثاث

  ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري

 :التكلفة       

 2015 يناير 1 في 5.968.161 29.991.000 29.406.687 8.389.970 166.815.906 14.797.949 255.369.673

 تحويالت  /إضافات 489.693 - - 423.965 1.116.210 18.838.408 20.868.276

 إعادة تصنيف - - - - 17.785.810 (20.360.374) (2.574.564)

 2015 ديسمبر 31 في 6.457.854 29.991.000 29.406.687 8.813.935 185.717.926 13.275.983 273.663.385

 تحويالت  /إضافات 276,040 - 206,700 113,066 10,546,590 66,467,498 77,609,894

 إستبعادات - - - - (86,090) - (86,090)

 إعادة تصنيف     96,371 (1,742,076) (1,645,705)

 2016 ديسمبر 31 في 6,733,894 29,991,000 29,613,387 8,927,001 196,274,797 78,001,405 349,541,484

 :االستهالك       

 2015 يناير 1 في 4.114.443 - 9.810.593 5.791.887 93.945.697 - 113.662.620

 االستهالك للسنة   821.847 - 3.082.726 1.728.862 23.644.931 - 29.278.366

 2015 ديسمبر 31 في 4.936.290 - 12.893.319 7.520.749 117.590.628 - 142.940.986

 االستهالك للسنة   661,147  3,090,477 884,912 24,605,387  29,241,923

 ستبعاداتإ -  - - (57,347)  (57,347)

 2016 ديسمبر 31 في 5,597,437  15,983,796 8,405,661 142,138,668  172,125,562
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 والمعدات )تتمة( العقارات .10

 

 

 تم توزيع اإلستهالك للسنة في بيان الدخل الموحد كما يلي:  

 

 2016 2015 

 ال قطريـري ال قطريـري 

 4.402.656 3,345,146 (21 إيضاح) واإلدارية العمومية بالمصروفات المتعلق اإلستهالك

 24.875.710 25,896,777 (20 إيضاح) التاكسي و النقل قطاعات - التشغيل مصاريف من جزء تشكل مباشرة تكاليف

 29,241,923 29.278.366 

 

النصف خالل من هذا المشروع في وقعت المجموعة عقد بناء وتطوير مجمع التاكسي ومبنى مدرسة تعليم القيادة ومخازن في المنطقة الصناعية، ومن المتوقع أن يتم االنتهاء  2015في فبراير 

(. ان قيمة تكاليف  ريـال قطري 18.283.348: 2015) 2016 ديسمبر 31ريـال قطري لتغطية تكاليف هذا المشروع كما في  43.516.974. دفعت المجموعة مبلغ  2017االول من عام 

 (.ال شيء :2015) ريـال قطري 1.093.342بلغت  2016ديسمبر  31لة خالل السنة المنتهية في مالتمويل المرس

 

 

 اإلجمالي
 ثقيلة معدات التنفيذ تحت أعمال

 نقل ووسائل
  مكتبية معدات أراضي مباني وتجهيزات أثاث

  ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري

 صافي القيمة الدفترية       

 2016 ديسمبر 31 في 1,136,457 29.991.000 13.629.591 521.340 54.136.129 78.001.405 177.415.922

 2015 ديسمبر 31 في 1.521.564 29.991.000 16.513.368 1.293.186 68.127.298 13.275.983 130.722.399
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 ذمم دائنة ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى .11

 

 

 توضيحات 

 للموظفين الخدمة نهاية مخصص( أ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والرياضية االجتماعية األنشطة دعم صندوق في المساهمة (ب)

ً  المجموعة كّونت ، 2010 في الصادر للقانون اإلضافي والشرح 2008 لسنة 13 رقم القانون بموجب  بقيمة مخصصا

 يمثل. قطر في والرياضية االجتماعية األنشطة دعم لصندوق : ال شيء( 2015) 2016 سنة خالل قطري الـري 129.279

 .2016 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الربح صافي من٪  2.5  المبلغ هذا
 

 وكالة عقود بمقتضى إسالمية تمويالت .12
 

 التجارية العمليات وذلك لتمويل محلية بنوك عدة مع بمقتضى عقود وكالة إسالمية تمويالت عدة على المجموعة حصلت

مضافا اليها رسوم التمويل  مختلفة تواريخ في السداد وتستحق مضمونة كانت غير التمويالت هذه المال،  رأس ومتطلبات

 .2015 من الثاني الربع خالل بالكامل التمويالت هذه بتسوية كل المجموعة قامت. بالنسب التجارية
 

حصلت المجموعة على تمويل إسالمي بمقتضى عقد وكالة وذلك لتمويل بناء وتطوير مجمع التاكسي  2016خالل عام 

ومبنى مدرسة تعليم القيادة والمخازن . هذا التمويل مضمون ويستحق السداد في تواريخ مختلفة مضافا اليه رسوم التمويل 

 .بالنسب التجارية

 2016 2015 

 ال قطريـري قطريال ـري 

 128.039.395 - يناير 1 فى

 - 65,000,000 إضافات

 (128.039.395) (5,085,116) المدفوع

 59,914,884 - 

 2016 2015 

 ال قطريـري ال قطريـري 

 56.040.951 58,379,691 العمالء من مقدمة مدفوعات و دائنة ذمم

 7.056.027 7,054,828 مدفوعة غير أرباح توزيعات

 5.437.587 4,552,884 (أ) للموظفين الخدمة نهاية مخصص

 األنشطة دعم صندوق في المساهمة مخصص

 (ب) والرياضية االجتماعية
129,297 - 

 11.801.470 17,928,029 مستحقة مصاريف

 80.336.035 88,044,729 اإلجمالي

 
2016 2015 

 ال قطريـري ال قطريـري 

 4.647.076 5,437,587 يناير 1 في

 1.769.186 1,312,246 للسنة المخصص

 (978.675) (2,196,949) السنة خالل المدفوعات

 4,552,884 5.437.587 
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 إيرادات مؤجلة .13

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

عتراف بهذه اإليرادات يتم اإل  .البحرية الشمالية والغربية بمنطقة لوسيل. وفقاً لشروط وأحكام االتفاقية األراضي في الواجهة

 نسبة إنجاز تطوير البنية التحتية حسب  بقائمة الدخل الموحد وذلك

 

 رأس المال .14

 2016 2015 

 ال قطريـري ال قطريـري 

األسهم المصرح بها والمصدرة والمدفوعة 

 بالكامل:
  

ال ـري 10بواقع  عادي سهم 49.480.200

 للسهم الواحد
494.802.000 494.802.000 

 

 القانوني األحتياطي .15

 ً  الي قطري ريـال 321.621.300 تم تخصيص مبلغ  2015 لسنة 11 رقم القطري التجارية الشركات قانون ألحكام وفقا

الشركة  مال رأس زيادة خالل المصدرة االسهم قيمة عن كزيادة المستلمةإجمالي المبالغ في  المبلغيتمثل  و القانوني االحتياطي

 . الشركات قانون في عليها المنصوص الحاالت في إال اإلحتياطي هذا توزيع يجوز الو. 2012 عام خالل

 مال رأس من٪ 50 تجاوزت قد االحتياطي قيمة ألن ، السنة خالل القانوني لالحتياطي مبالغ أي المجموعة تخصص لم

 .المجموعة

 

 ومقترح توزيعها أرباح مدفوعةتوزيعات  .16

 2015 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنةال قطري عن ـري 24.740.100قامت المجموعة بتوزيع أرباح بإجمالي  

ريـال قطري لكل 0.85.بواقع 42.058.170 : توزيعات أرباح نقدية بمبلغ 2015) (سهم لكل قطري ريـال 0.50بواقع )

 (.2014ديسمبر  31سهم عن السنة المالية المنتهية في 

 

 أي %5 يعادل بما نقدية أرباح توزيعات إقتراح المقبلة العادية العمومية للجمعية اجتماعهم في  اإلدارة مجلس أعضاء قرر

 (. سهم لكل قطري ريـال 0.5) قطري  ريـال 24.740.100  بمبلغ

 
 

 تعديالت .17

قطعة أرض، حيث وافقت الشركة أيضا على تطوير البنية  895أبرمت االجارة القابضة اتفاقية لشراء  2010خالل عام 

الخ. وقد تم اإلتفاق أن يتم تسوية تكلفة تطوير ...  المياه وأنابيب  الشوارع التخطيط العمراني وإنارة التحتية للمنطقة مثل 

. وتقوم المجموعة باإلعتراف بإيراد أعمال تطوير البنية التحتية بإستخدام نسبة اإلنجاز البنية التحتية مقابل سعر شراء األرض

 خالل فترة تنفيذ العقد.   

 

 وبالتالي تم الماضي، به في االعتراف تم مما أقل المشروع هي الستكمال الحالية النسبة أن اإلدارة وجدت ،2015 عام في

 التقديرية بالتكاليف المتكبدة الفعلية التكاليف مقارنة طريق عن السابقة السنوات مدى على للمشروع نسبة االنجاز تقييم إعادة

لتعكس نسب اإلنجاز الصحيحة في نهاية كل  2014تعديل القوائم المالية للعام  االدارة قررت لذلك ووفقا. الكلية للمشروع

 عام.
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 )تتمة( تعديالت .17

 :التالي النحو على 2015يناير  1كما في  الموحدة المالية القوائم على أثر ويلخص

 

 :المساهمين حقوق في( نقص/  زيادة) الموحد المالي المركز بيان على التراكمي التأثير

 

 2015 يناير 1
 

 المعدلة تأثير التعديل كما سجلت سابقا  

 قطري ريـال ال قطريـري ال قطريـري 

 122.463.616 (112.341.785) 234.805.401 أخرى دائنة وأرصدة ومستحقات دائنة ذمم

 198.546.939 196.553.757 1.993.182 إيرادات مؤجلة

 186.330.933 (84.211.971) 270.542.904   مدورة أرباح

 

 إيرادات من األنشطة الرئيسية .18

 2016 2015 

 ال قطريـري ال قطريـري 

 7.999.675 4,497,735 التمويل عمليات من إيرادات

 2016 2015 

 ال قطريـري ال قطريـري 

 5.700.330 3,339,271 مرابحة

 2.299.345 1,158,464 إجارة
 

  

 92.590.205 72,556,658 النقل إيرادات

 47.638.120 31,240,853 التاكسي إيرادات

 877.493 1,005,027 عقارات بيع إعادة من إيرادات

 8.489.095 1,602,776 العقارت أقساط على أرباح

 17.637.980 94,481,235 العقارت تطوير من أرباح

 205,384,284 175.232.568 

 

  إيرادات من االستثمارات .19

 2016 2015 

 ال قطريـري ال قطريـري 

 2.184.473 (128,693) للبيع متاحة مالية موجودات من بيع أرباح

 2.721.875 521,250 المستلمة األرباح توزيعات

 150.679 50,051 للبيع متاحة مالية موجودات من أخرى إيرادات

 442,608 5.057.027 
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 مصاريف تشغيلية  .20

 2016 2015 

 ال قطريـري ال قطريـري 

 29.039.782 54,001,465 العقارى التطوير تكاليف

 87.858.466 61,364,429 النقل عمليات تكاليف

 84.060.331 53.002.252 التاكسي عمليات تكاليف

 8 إيضاحات) مباشرة عالقة ذات إستهالكات

 (10و
27.410.742 25.389.275 

 195,778,888 226.347.854 

 

 مصاريف إدارية وعمومية  .21

 2016 2015 

 ال قطريـري ال قطريـري 

 12.145.348 10,910,426 الموظفين تكاليف

 4.457.241 3,358,302 (10و 8ايضاحات ) اإلستهالك و اإلطفاء

 1.990.159 1,040,490 واعالن دعاية مصاريف

 1.808.532 2,359,197 ومهنية قانونية أتعاب

 667.156 1,292,473 وتسجيل رخص مصاريف. إيجارات

 - 1,229,200 األعمال ترويج

 1.300.000 7,000 عموالت

 729.199 606,465 هاتف. توظيف. عامة اجتماعات مصاريف

 170.221 140,141 تأمين

 1.104.706 788,579 إستهالكية مواد

 446.213 631,243 وقرطاسية ومطبوعات بريد

 940.547 1,190,789 وصيانة مصاريف إصالحات

 114.905 178,071 بنكية مصاريف و عموالت

 - 203,000 وتطهير أسهم  تبرعات مصاريف

 70.767 282,258 سفر مصاريف

 2.109.938 2,108,856 الموقع مصاريف و متنوعة مصاريف

 26,326,490 28.054.932 
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 مصاريف إدارية وعمومية )تتمة(. 21

 

 طبيعة المصروفات (أ) 

 2016 2015 

 ال قطريـري ال قطريـري 

 10.081.121 54,001,465 تكاليف التطوير العقاري

 58.202.245 41,675,952 مصاريف النقل 

 55.574.039 41,356,349 الموظفين تكاليف

 29.846.516 30,769,043 (10و 8ايضاحات ) اإلستهالك واإلطفاء

 16.851.530 13,357,248 وصيانة مصاريف إصالحات

 17.032.707 12,482,193 مصاريف وقود

 12.320.000 12,118,000 رسوم حق األمتياز

 4.177.075 2,818,774 تأمين

 1.808.532 2,359,197 ومهنية قانونية أتعاب

 مالية موجودات قيمة في إنخفاض من الخسارة

 للبيع متاحة
2,151,420 24.846.665 

 2.439.953 2,123,130 الموقع مصاريف و متنوعة مصاريف

 - 1,925,582 اخرى أمتيازرسوم حق 

 1.136.052 1,858,918 وتسجيل رخص مصاريف. إيجارات

 - 1,306,216 األعمال ترويج

 1.104.706 933,620 إستهالكية مصاريف مواد

 1.991.759 917,090 واعالن دعاية مصاريف

 446.213 631,243 وقرطاسية ومطبوعات بريد

 729.199 606,465 هاتف. توظيف. عامة اجتماعات مصاريف

 70.767 282,258 سفر مصاريف

 - 203,000 وتطهير أسهم  تبرعات مصاريف

 1.988.140 194,564 رسوم استئجار 

 114.904 178,071 بنكية مصاريف و عموالت

 1.328.667 7,000 عموالت

 37.158.661 - مدينة أخرى ذمم قيمة في إنخفاض

 224,256,798 279.249.451 
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 األطراف ذات العالقة .22

 

 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 ملكية فيها

 

 العالقة ذات األطراف مع المعامالت

 

 كالتالي: هي بيان األرباح والخسائر الموحد في المدرجة العالقة ذات األطراف مع المعامالت

 

 2015 2016 العالقة 

 ال قطريـري قطري الـري  

 النقل  إيرادات
 مجلس عضويرأسها  شركة

 إدارة
53,716,225 80.944.971 

 1.394.517 821,772 االدارة مجلس رئيس العقارت أقساط على أرباح

  54,537,997 82.339.488 

 

 العالقة ذات األطراف مع األرصدة

 

 كالتالي: هي المالي الموحدبيان المركز  في المدرجة العالقة ذات األطراف مع األرصدة

 

 2015 2016 العالقة 

 ال قطريـري ال قطريـري  

 لصناعة الوطنية قطر شركة مع مدينة أرصدة

 األسمنت

 مجلس عضويرأسها  شركة

 إدارة
1,768,423 13.759.668 

 12.948.855 12,948,855 االدارة مجلس رئيس عقارات بيع من مدينة أرصدة

  14,717,278 26.708.523 

 

 الرئيسيين اإلدارة موظفي مكافآت

 

 2016 2015 

 ال قطريـري ال قطريـري 

 4.438.952 4,027,252 الرئيسيين اإلدارة موظفي مكافآت

 - - اإلدارة مجلسأعضاء  مكافأة

 4,027,252 4.438.952 
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 على السهم )الخسارة( العائد  .23

 

 2016 2015 

   

 (88.152.841) 5,171,898 قطري( ريـال) للسنة)الخسارة( الربح صافي 

 49.480.200 49,480,200 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 (1.78) 0.10 لسهمل ضاألساسي والمخف)الخسارة( العائد 

 

للسهم يساوي  ضالمخف العائدة قائمة في أي وقت خالل السنة، وبالتالي فإن اضكن هناك أسهم يحتمل أن تكون مخفيلم 

 العائد األساسي للسهم 

 

 كالتالي: المتوسط المرجح لعدد األسهميحتسب 

 

 2016 2015 

 49.480.200 49.480.200 سنةاألسهم المؤهلة في بداية ال

 49.480.200 49.480.200 سنةي نهاية الالرصيد ف

 

 التحليل القطاعي .24

 

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

 ليل األصول واإللتزامات كما يلي:المتعلقة بها وتح

 اإليجارات التمويلية.  -

 النقل. -

 التطوير العقاري. -

 تعليم قيادة السيارات. -

 خدمات سيارات األجرة ) متضمنة الليموزين(.مركز  -

  قطر. –قطاع جغرافي واحد فقط هو الدوحة تزاول المجموعة أعمالها في 
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  31/12/2015و  12/2016/ 31هذا الجدول يبين التحليل القطاعي لإليرادات والربح لقطاعات الشركة كما في 

 العقاري التطوير النقل تمويلي إيجار 2016
 قيادة تعليممركز 

 السيارات

 سيارات خدمات

 األجرة
 القابضة

أطراف معامالت 

 داخلية
 اإلجمالي

 ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري 

         اإليرادات والنتائج

 206,142,343 - 599,107 31,315,613 2,000 97,135,484 72,556,659 4,533,480 األطراف الخارجية 

 - (197.859) - - - - 197,859 - األطراف الداخلية

 206,142,343 (197,859) 599,107 31,315,613 2,000 97,135,484 72,754,518 4,533,480 إجمالي اإليرادت والنتائج

         

 5,171,898 - 4,303,863 (48,430,572) (167,139) 42,007,296 5,680,844 1,777,606 )خسارة( السنة ربح 

 23,286,353 - 12,586,205 41,156 - 6,404,673 104,334 4,149,985 التمويل إيرادات

 (30,769,043) - (239,565) (22,586,619) - (3,107,887) (4,824,122) (10,850) وإطفاء إستهالك

  

 العقاري التطوير النقل تمويلي إيجار 2015
 قيادة تعليممركز 

 السيارات

 سيارات خدمات

 األجرة
 القابضة

أطراف معامالت 

 داخلية
 اإلجمالي

 ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري 

         اإليرادات والنتائج

 180.909.366 - 5.057.027 47.913.617 - 27.004.568 92.684.627 8.249.527 األطراف الخارجية 

 - (12.351.137) - - - - 148.650 12.202.487 األطراف الداخلية

 180.909.366 (12.351.137) 5.057.027 47.913.617 - 27.004.568 92.833.277 20.452.014 إجمالي اإليرادت والنتائج

         

 (88.152.841) - (26.413.447) (53.868.645) (2.433) (22.581.825) (699.669) 15.413.178 ربح السنة( خسارة)

 12.759.636 - 890.668 4.883.223 - 4.553.844 71.906 2.359.995 التمويل إيرادات

 (2.572.392) - - - - (2.291.806) - (280.586) التمويل تكاليف

 (29.846.516) - (268.756) (20.680.344) - (4.180.012) (4.708.932) (8.472) وإطفاء إستهالك
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 31/12/2015 و 12/2016/ 31 في كما الشركة للموجودات والمطلوبات لقطاعات القطاعي التحليل يبين الجدول هذا 

 العقاري التطوير النقل تمويلي إيجار 2016ديسمبر  31
 قيادة تعليممركز 

 السيارات

 سيارات خدمات

 األجرة
 القابضة

معامالت أطراف 

 داخلية
 اإلجمالي

 ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري 

         

 1,014,560,394 (448,052,105) 625,564,263 18.481.970 7,810 514,658,988 20,448,936 283,450,532 موجودات متداولة

 237,312,290 - 9,579,837 47,447,410 8,000,000 119,084,185 11,677,331 41,523,527 موجودات غير متداولة 

 1,251,872,684 (448,052,105) 635,144,100 65,929,380 8,007,810 633,743,173 32,126,267 324,974,059 إجمالي الموجودات

         

 (151,515,994) 401,852,105 (181,356,877) (238,661,446) (7,167,771) (109,525,589) (9,307,237) (7,349,179) مطلوبات متداولة

 (82,871,343) - (49,673,072) (705,821) (9,611) (31,162,978) (863,054) (456,807) مطلوبات غير متداولة 

 (234,387,337) 401,852,105 (231,029,949) (239,367,267) (7,177,382) (140,688,567) (10,170,291) (7,805,986) إجمالي المطلوبات

 

 العقاري التطوير النقل تمويلي إيجار 2015 ديسمبر 31
 قيادة تعليممركز 

 السيارات

 سيارات خدمات

 األجرة
 القابضة

معامالت أطراف 

 داخلية
 اإلجمالي

 ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري 

         

 1.025.662.973 (304.340.077) 419.347.417 15.799.744 6.567 593.621.632 35.234.781 265.992.909 موجودات متداولة

 272.806.865 - 57.410.045 62.149.128 8.000.000 66.037.514 15.861.953 63.348.225 موجودات غير متداولة 

 1.298.469.838 (304.340.077) 476.757.462 77.948.872 8.006.567 659.659.146 51.096.734 329.341.134 إجمالي الموجودات

         

 (234.865.688) 258.140.077 (49.913.563) (201.045.985) (7.009.000) (187.418.581) (34.082.892) (13.535.744) مطلوبات متداولة

 (26.379.306) - (2.122.217) (1.910.202) - (21.193.255) (738.711) (414.921) مطلوبات غير متداولة 

 (261.244.994) 258.140.077 (52.035.780) (202.956.187) (7.009.000) (208.611.836) (34.821.603) (13.950.665) إجمالي المطلوبات
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 المطلوبات المحتملة وااللتزامات .25

 2016 2015 

 ال قطريـري ال قطريـري 

 29.585.000 24,510,000 خطابات ضمان من بنوك إسالمية

 109.752.687 129,709,585 رأس المال التزامات

 1.500.000 1,400,000 التزامات اإليجارات التشغيلية 

 

 :القادمة لسنةفى ا لمجموعةلة التشغيلي اإليجارات التزامات التالي الجدول ويبين

 2016 2015 

 ال قطريـري ال قطريـري 

 100.000 100,000 أقل من سنة

 500.000 500.000 سنوات 5—1

 900.000 800.000 سنوات 5أكثر من 

 

 المتداولة والغير متداولة الموجودات و للمطلوبات اإلستحقاق تحليل .26

 اإلجمالي متداولة غير متداولة 2016 ديسمبر 31

 ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري 

    الموجودات

 906,323,038 906,323,038 - حكمه في وما و النقد

 111,045,956 69,549,441 41,496,515 العمالء من ومستحقات أقساط

 9,116,195 - 9,116,195 للبيع متاحة مالية موجودات

 4,266,117 4,266,117  المخزون

 34,555,478 34,421,798 133,680 أخرى مدينة وأرصدة مقدمة مدفوعات

 9,149,978 - 9,149,978 ملموسة غير موجودات

 177,415,922 - 177,415,922 ومعدات عقارات

 1,251,872,684 1,014,560,394 237,312,290 الموجودات إجمالي

    المطلوبات

 88,044,729 52,433,970 35,610,759 أخرى دائنة وأرصدة ومستحقات دائنة ذمم

 عقود بمقتضى إسالمية لتمويالت مطلوب

 وكالة
47,260,584 12,654,300 59,914,884 

 86,427,724 86,427,724 - إيرادات مؤجلة

 234,387,337 151,515,994 82,871,343 المطلوبات إجمالي
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 )تتمة( المتداولة والغير متداولة الموجودات و للمطلوبات اإلستحقاق تحليل .26

 

 اإلجمالي متداولة غير متداولة 2015 ديسمبر 31

 ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري 

    الموجودات

 872.788.087 872.788.087 - حكمه في وما و النقد

 168.457.982 94.982.959 73.475.023 العمالء من ومستحقات أقساط

 56.802.964 - 56.802.964 للبيع متاحة مالية موجودات

 3.718.918 3.718.918 - المخزون

 55.302.389 54.173.009 1.129.380 أخرى مدينة وأرصدة مقدمة مدفوعات

 10.677.099 - 10.677.099 ملموسة غير موجودات

 130.722.399 - 130.722.399 ومعدات عقارات

 1.298.469.838 1.025.662.973 272.806.865 الموجودات إجمالي

    المطلوبات

 80.336.035 53.956.729 26.379.306 أخرى دائنة وأرصدة ومستحقات دائنة ذمم

 180.908.959 180.908.959 - إيرادات مؤجلة

 261.244.994 234.865.688 26.379.306 المطلوبات إجمالي

 

 و األدوات المالية المالية المخاطرإدارة  .27

. السيولة ومخاطر الربح ومعدالت بالسداد العمالء التزام عدم وتشمل الروتينية المالية المخاطر لبعض المجموعة أنشطة تتعرض

 جوانب لمعالجة الالزمة الخطوات إتخاذ خالل من للمجموعة المالي داءاأل على السلبي التأثير من للحد  المجموعة إدارة تعمل

 أن حيث األجنبية للعملة مخاطر أي يوجد ال .السيولة وإدارة اإلئتمان ومخاطر الربح معدالت مخاطر مثل للمخاطر معينة إدارية

 .القطريبالريـال  هي األرصدة جميع
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 المالية و األدوات المالية )تتمة( إدارة المخاطر .27

 

 االئتمان مخاطر

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

ً  تتمثل والتي المالية للموجودات الدفترية القيمة في للمجموعة االئتمانية المخاطر تتمثل. مالية لخسارة  البنوك لدى أرصدة في أساسا

 تصنيف ذات بنوك لدى توضع الودائع أن حيث محدودة البنوك لدى لألرصدة االئتمانية المخاطر إن. للعمالء مالية تسهيالت و

كذلك  ضمانات كافية ويتم على الحصول محدودة حيث يتم االئتمانية للتسهيالت المالية للعمالء ايضا المخاطركما أن  .جيد ائتماني

 .التمويلياليجار في معامالت ا العقار رهن

 

 2016 2015 

 ال قطريـري ال قطريـري 

 872.461.223 906,214,583 أرصدة لدى البنوك

 168.457.982 111,045,956 أقساط ومستحقات من العمالء

 2.838.077 917,998 ذمم مدينة أخرى

 1,018,178,537 1.043.757.282 

 

 األسهم أسعار مخاطر

 خاصة لعوامل نتيجة التغيرات وتحدث السوق أسعار في للتغيرات نتيجة مالية أداة قيمة تتقلب أن في األسهم أسعار مخاطر تتمثل

 مخاطر من للحد المجموعة تعمل. السوق في المتداولة المالية األوراق جميع على تؤثر عوامل أو بمصدرها أو المالية بالورقة

 يتعلق فيما األسهم أسعار لمخاطر المجموعة تتعرض. المحلية األسواق في للتطورات المستمرة وبالمراقبة محفظتها بتنويع السوق

 المتداولة األسهم أسعار في العادي التذبذب وتشمل أخرى وعوامل الحالية األسعار بتقييم المجموعة تقوم. للبيع المتاحة باستثماراتها

  .لها تتعرض التي المخاطر إدارة أجل من

 

  2016 2015 

 ال قطريـري ال قطريـري  

 5.680.296 911,620 ٪10 -+/ بورصة قطر

 

 السيولة مخاطر

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

 تقوم كما. مستقبلية التزامات أية لتغطية األموال كفاية من للتأكد وذلك دوري بشكل النقدية السيولة وضع بمراقبة المجموعة إدارة

 .جيدة سمعة ذات مالية ومؤسسات بنوك مع للتمويل اتفاقيات في والدخول تمويلها مصادر بتنويع المجموعة
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 المالية و األدوات المالية )تتمة( . إدارة المخاطر .27

يوضح الجدول التالي المدة المتبقية الستحقاقات الموجودات والمطلوبات للمجموعة غير المشتقات. تم إعداد الجدول على أساس 

 التدفق النقدي غير المخصوم للمطلوبات المالية بناء على أقرب تاريخ تكون فيه المجموعة ملزمة بالدفع أو تتوقع فيه االستالم.

 

 

 اإلجمالي سنوات 5من سنة إلى  سنة من أقل 2016 ديسمبر 31 في كما المالية المطلوبات

 ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري 

 88,044,729 35,610,759 52,433,970 مستحقة ومبالغ دائنة ذمم

مطلوب لتمويالت إسالمية بمقتضى عقود 

 وكالة
12,654,300 47,260,584 59,914,884 

 65,088,270 82,871,343 147,959,613 

 

 اإلجمالي سنوات 5من سنة إلى  سنة من أقل 2015 ديسمبر 31 في كما المالية المطلوبات

 ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري 

 74.875.448 20.941.719 53.933.729 مستحقة ومبالغ دائنة ذمم

 53.933.729 20.941.719 74.875.448 

 

 الربح معدالت مخاطر

 ألي معرضة غير الترتيبات هذه ان المجموعة ادارة تعتقد. اسالمية ترتيبات خالل من تتم للمجموعة التمويلية الترتيبات كافة إن

 .راضتاإلق تاريخ في المطبق المعدل على بناء ثابتة معدالت انها حيث بالسوق الربح معدالت في تغيير

 

 المال رأس إدارة

. المساهمين وحقوق الديون بين الموازنة خالل للمساهمين العائد وزيادة عملياتها استمرارية لضمان رأسمالها بإدارة المجموعة تقوم

ً  تصدر أو للمساهمين الموزعة األرباح من المجموعة تزيد قد تعديلها أو المال رأس بنية على للحفاظ  تدخل لم. جديدة أسهما

. 2015 ديسمبر 31و 2016 ديسمبر 31 في المنتهية السنوات خالل اإلجراءات أو والسياسات األهداف في تعديالت المجموعة

قطري على  ريـال مليون 36.42 و قطري الـري مليون 494.8 وأرباح مدورة بقيمة المساهمين حقوق على المال رأس يشتمل

 .(التوالي على قطري ريـال مليون 56.1و قطري الـري مليون 494.8:  2015) التوالي
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 و للنقد مماثلة بنود و نقد من تتكون المالية الموجودات. مالية ومطلوبات مالية موجودات على للمجموعة المالية األدوات تشتمل

 إسالمية تمويالت من تتكون المالية والمطلوبات. أخرى مدينة وذمم للبيع متاحة مالية واستثمارات العمالء من ومستحقات أقساط

  .أخرى مستحقة ومبالغ إنشائية مقاوالت بموجب مستحقة ومبالغ دائنة وذمم وكالة عقود بموجب

 

ً  تختلف ال المالية لألدوات العادلة القيمة أن اإلدارة تعتقد  .الدفترية قيمتها عن جوهريا
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 المدينة والذمم القروض

 2016 2015 

 ال قطريـري ال قطريـري 

 170.166.679 111,830,724 أخرى مدينة مدفوعات مقدمة وأرصدة

 872.461.223 906,214,582 أرصدة البنوك

 1.018.045.306 1.042.627.902 

 

 المخفضة بالتكلفة األخرى المالية المطلوبات

 2016 2015 

 ال قطريـري ال قطريـري 

 56.040.951 58,379,691 مستحقة ومبالغ دائنة ذمم

 - 59,914,884 وكالة عقود بمقتضى إسالمية تمويالت

 7.056.027 7,054,828 أرباح لم يطالب بها

 125,349,403 63.096.978 

 

 موجودات مالية متاحة للبيع

 2016 2015 

 ال قطريـري ال قطريـري 

 56.802.964 9.116.195 موجودات مالية متاحة للبيع
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 الهامة االفتراضات و المحاسبية التقديرات

 المالية للسنة والمطلوبات للموجودات الدفترية القيم تحديد في تؤثر والتي والفرضيات التقديرات بعض بإستخدام المجموعة تقوم

 المستقبلية لألحداث توقعات تشمل أخرى وعوامل السابقة الخبرة على بناءً  مستمر بشكل والفرضيات التقديرات هذه تقييم يتم. القادمة

 .معقول بشكل

 إلنخفاض موضوعية أدلة وعلى مماثلة ائتمانية مخاطر ذات لموجودات السابقة الخسائر على اعتمادا التقديرات االدارة تستخدم

 والفرضيات الطريقة بمراجعة اإلدارة تقوم. المستقبلية النقدية تدفقاتها جدولة اعادة عند وذلك المجموعة محفظة في األصول قيمة

 .والفعلية المتوقعة الخسائر بين الفروقات من للتقليل وذلك دوري بشكل النقدية التدفقات ومواعيد مبالغ لتقدير المستخدمة

 

 العمالء من مستحقات و األقساط في االنخفاض خسائر

 بيان في قيدها الواجب االنخفاض خسارة تقييم أجل من ، االقل على سنوي نصف بشكل المالية محفظتها بمراجعة المجموعة تقوم

 من المستقبلية النقدية التدفقات محفظة في قياسه ممكن نقص وجود على تدل واضحة بيانات أي بتقييم المجموعة تقوم. الدخل

 بيانات يتضمن قد الدليل هذا. المحفظة داخل بمفرده تمويل كل في النقص تحديد قبل وذلك التمويلية األنشطة من المستحقة األقساط

 ترتبط دولية أو محلية اقتصادية ظروف أو ، المقترضين من مجموعة سداد وضع في عكسي تغيّر حدوث إلى تشير واضحة

 .المجموعة في أصول سداد في بالقصور

 

 للبيع المتاحة المالية الموجودات في االنخفاض

 الموضوعي الدليل. لإلنخفاض موضوعي دليل وجود حالة في أنخفضت قد للبيع المتاحة االستثمارات قيمة أن المجموعة تعتبر

 الشركة فيه تمارس التي السوق على سلبي تأثير لها والتي الجوهرية التغيرات عن معلومات يتضمن االستثمار إنخفاض حول

ً  تكبد قد االستثمار أن إلى ويشير نشاطها ً  انخفاضا  أو الهام هو ما تحديد إن. تكلفته من أقل إلى العادلة قيمته في مستمراً  أو هاما

 للشركات المالية والقوة األسهم أسعار في التذبذب مثل العوامل بعض المجموعة تقيّم التقدير بهذا للقيام. تقدير إلى يحتاج المستمر

 .الشركة فيها تعمل التي والبيئة فيها المستثمر

 

 والمعدات للعقارات اإلنتاجية األعمار

 االعتبار في األخذ بعد التقدير هذا يتم. االستهالك الحتساب والمعدات للعقارات التقديرية اإلنتاجية األعمار بتحديد المجموعة تقوم

 .التجاري أو الفني والتقادم للموجودات الطبيعي التآكل أو المتوقع االستخدام

 

 االستمرارية مبدأ

 االستمرار على قادرة تجعلها مصادر تملك المجموعة أنوأيقنت  و أعمالها في االستمرار على المجموعة مقدرة بتقييم اإلدارة قامت

 لالستمرارا المجموعة قدرة على شك أي تلقى مشكالت بأي علم على ليست اإلدارة ، ذلك إلى باإلضافة ، المستقبلية أعمالها في

  .االستمرارية مبدأ أساس على المالية البيانات بإعداد اإلدارة تقوم وعليه. أعمالها في

 

 المالية لألدوات العادلة القيمة

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

 من تؤخذ التقنيات هذه في المستخدمة البيانات. حسابية نماذج  استخدام تشمل للتقييم مختلفة تقنيات باستخدام تحديدها يتم ، النشطة

 في التقدير بعض استخدام األمر يتطلب ، البيانات هذه فيها تتوفر ال التي الحاالت في ولكن ، أمكن ما للرقابة الخاضعة األسواق

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


