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 شركة االجارة القابضة ش.م.ع.ق.
 بيان الدخل المرحلي الموحد

 2018 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة

 الموحدةالمرحلية المختصرة  جزءًا من هذه البيانات المالية 23إلى  1 تشكل اإليضاحات المرفقة من
3 

 

 
 
 
 

 في أشهر المنتهية الستة  

 2017 يونيو 30 2018 يونيو 30 إيضاحات

 )مراجعة( )مراجعة(  
  

 ريـال قطري ريـال قطري

 إيرادات
   

 65,841,109 56,177,278 16 الرئيسيةإيرادات األنشطة 

 120,422 30,284,337 17 في أوراق مالية إيرادات اإلستثمارات

 إيرادات أخرى
 

346,598 386,198 

 إجمالى اإليرادات
 

86,808,213 66,347,729   
  

 مصاريف
 

  

 مصاريف تشغيلية
 

(76.096.783) (76,013,993) 

 مصاريف إدارية وعمومية
 

(15.669.088) (12,485,591) 

 إجمالي المصاريف
 

(91,765,871) (88,499,584) 

 صافي الخسارة التشغيلية
 

(4,957,658) (22,151,855) 

 إيرادات التمويل
 

8,906,791 13,187,206 

 13,187,206 8,906,791  صافي إيرادات التمويل

 (8,964,649) 3,949,133  الفترة )خسارة( ربح 
  

  

    العائد على السهم

 (0.18) 0.08 20 للسهم ةالمخففو ةاالساسي )الخسارة( العائد



 

 شركة االجارة القابضة ش.م.ع.ق.
 بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد

 2018 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة

 الموحدةالمرحلية المختصرة  جزءًا من هذه البيانات المالية 23إلى  1 تشكل اإليضاحات المرفقة من
4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في أشهر المنتهية الستة 

 2017 يونيو 30 2018 يونيو 30 

 )مراجعة( )مراجعة( 

 ريـال قطري ريـال قطري 

 (8,964,649) 3,949,133 الفترة )خسارة( ربح

خسارة شاملة أخرى يتم تصنيفها في األرباح والخسائر في 
 الالحقة:الفترات 

  

للموجودات المالية المتاحة  التغير في احتياطي القيمة العادلة
 للبيع

- (1,564,115) 

 (10,528,764) 3,949,133 الشامل للفترة )الخسارة( الدخل إجمالي



 

 شركة االجارة القابضة ش.م.ع.ق.
 المرحلي الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

 2018 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة

 الموحدةالمرحلية المختصرة  جزءًا من هذه البيانات المالية 23إلى  1 تشكل اإليضاحات المرفقة من
5 

 

 اإلجمالي أرباح مدورة إحتياطي القيمة العادلة إحتياطي قانوني رأس المال إيضاحات 

 ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري  

 1,017,485,347 36,422,423 32,315 486,228,609 494,802,000  )مدققة( 2017يناير  1الرصيد كما في 

 (8,964,649) (8,964,649) - - -  الفترة خسارة

 (1,564,115) - (1,564,115) - -  خسارة شاملة أخرى للفترة

 (10,528,764) (8,964,649) (1,564,115) - -  للفترة ةالشامل الخسارةإجمالي 

 (24,740,100) (24,740,100) - - - 15 توزيعات أرباح نقدية

 982,216,483 2,717,674 (1,531,800) 486,228,609 494,802,000  )مراجعة( 2017 يونيو 30الرصيد كما في 

       

 995,035,532 14,699,483 (694,560) 486,228,609 494,802,000  )مدققة( 2018يناير  1الرصيد كما في 

 (3,793,774) (4,488,334) 694,560 - - 22 9 ار الدولي للتقارير الماليةيمعتطبيق الأثر 

 991,241,758 10,211,149 - 486,228,609 494,802,000  2018يناير  1كما في  الرصيد المعدل

 3,949,133 3,949,133 - - -  الفترة ربح

 - - - - -  شاملة أخرى للفترة أرباح

 3,949,133 3,949,133 - - -  للفترة ةالشامل األرباحإجمالي 

 (24,740,100) (14,699,483) - (10,040,617) - 15 توزيعات أرباح نقدية

مساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية 
 والرياضية

    (98,728) (98,728) 

 970,352,063 (637,929) - 476,187,992 494,802,000  )مراجعة( 2018 يونيو 30الرصيد كما في 



 

 شركة االجارة القابضة ش.م.ع.ق.
 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد

 2018 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة

 الموحدةالمرحلية المختصرة  الماليةجزءًا من هذه البيانات  23إلى  1 تشكل اإليضاحات المرفقة من
6 

تبع(...ي)  
  

 أشهر المنتهية في الستة  

 2017 يونيو 30 2018 يونيو 30 إيضاحات 

 )مراجعة( )مراجعة(  

 ريـال قطري ريـال قطري  
    أنشطة التشغيل:التدفقات النقدية من 

 (8,964,649) 3,949,133  الفترة)خسارة(  ربح

    تعديالت للبنود التالية:

 16,327,430 11,054,676  إستهالك وإطفاء

 900,000 -  مخصصات

 - (11,471,001) 17 إيرادات توزيعات األرباح

 1,096,898 1,985,894  من إستبعاد عقارات ومعداتخسائر

 - 1,090,077  بطيئة الحركة مخزونمخصص 

 (120,422) (18,813,336)  استثمارات في أوراق ماليةمن بيع  أرباح

 (13,187,206) (8,906,791)  إيرادات التمويل

 967,495 181,982  مخصص نهاية الخدمة للموظفين

  (20,929,366) (2,980,454) 

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 17,186,868 12,145,071  أقساط ومستحقات من العمالء

 (21,144,161) 52,299,547  مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى 

 198,014 798  المخزون 

 (7,072,901) 1,535,731  ذمم دائنة ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى

 (27,698,689) (22,417,625)  إيرادات مؤجلة

 (337,632) (454,644)  للموظفين المدفوع لنهاية الخدمة

 (41,848,955) 22,179,512  أنشطة التشغيل)المستخدم في( من  صافي النقد

    

    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار:

 12,286,602 6,683,111  المستلمةالتمويل  إيرادات

 - 11,471,001  توزيعات األرباح المستلمة إيرادات

 (342,000) -  غير ملموسة موجوداتاضافة ل

 (22,542,390) (7,758,055) 11 شراء عقارات ومعدات

 (26,807,503) (14,936,881)  بناء عقاراتاستثمار في 

 - 20,000,000  صافي الحركة في الودائع ألجل

 (15,457,521) (47,701,018)  استثمارات في أوراق ماليةشراء 

 3,142,327 27,554,807  في أوراق ماليةاستثمارات المتحصل من إستبعاد 

 495,826 2,030,224  المتحصل من إستبعاد عقارات ومعدات

 (49,224,659) (2,656,811)  أنشطة اإلستثمار المستخدم فيصافي النقد 



 

 شركة االجارة القابضة ش.م.ع.ق.
 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد

 2018 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة

 الموحدةالمرحلية المختصرة  جزءًا من هذه البيانات المالية 23إلى  1 تشكل اإليضاحات المرفقة من
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 أشهر المنتهية في الستة  

 2017 يونيو 30 2018 يونيو 30 إيضاحات 

 )مراجعة( )مراجعة(  

 ريـال قطري ريـال قطري  
    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:

 (24,740,100) (24,740,100) 15 توزيعات أرباح مدفوعة

المتحصل من تمويالت إسالمية بمقتضى 
 عقود وكالة

 - 40,000,000 

مدفوع لسداد مطلوبات تمويالت إسالمية 

 بمقتضى عقود وكالة
 (12,689,341) (6,946,202) 

أنشطة  في( من المستخدم) صافي النقد

 التمويل
 (37,429,441) 8,313,698 

    

 (82,759,916) (17,906,740)  لدى البنوك وأرصدةصافي النقص في النقد 

 756,323,038 248,204,564  لدى البنوك في بداية الفترة وأرصدةالنقد 

 673,563,122 230,297,824 5 لدى البنوك في نهاية الفترةوأرصدة النقد 



 

 شركة االجارة القابضة ش.م.ع.ق.
 الموحدةمالية المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات ال

 2018 يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة
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 الشركة بيانات .1
 

أبريل  21بتاريخ ( الصادر 35تأسست الشركة الوطنية لإلجارة القابضة ) "الشركة" ( كشركة مساهمة عامة قطرية وفقا للقرار رقم )
( وتخضع ألحكام قانون الشركات 26487من قبل وزارة األعمال و التجارة. الشركة مسجلة تحت السجل التجاري رقم ) 2003

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

 

الشركة وشركاتها التابعة )يشار إليها معا بــــ "المجموعة"( متخصصة في اإلجارة، العقارات والتطوير العقاري، النقل وخدمات 
 التاكسي، ومدرسة تعليم القيادة. تلتزم المجموعة بتنفيذ كافة أنشطتها وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.

 

 عدادأسس اإل .2
 

وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  2018 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة لفترةتم اعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 ( )التقارير المالية المرحلية(.34رقم )

 

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

 

 تهاقرأويجب سنوية. المالية اللبيانات ا المطلوية فيواإلفصاحات كافة المعلومات مالية المرحلية المختصرة الموحدة البيانات ال ال تشمل
 2018 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة. ال تعتبر نتائج 2017ديسمبر  31 فيالسنوية للمجموعة كما  الموحدة مع البيانات المالية

 .2018ديسمبر  31بالضرورة مؤشراً للنتائج التي يمكن توقعها للسنه المالية التي تنتهي في 
 
 السياسات المحاسبية الهامة .3

 
متطابقة مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية للمجموعة  الموحدةإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية 

يناير  1أصبحت سارية المفعول إعتباراً من وجديدة . فيما عدا تطبيق تفسيرات ومعايير معدلة 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 ولم يتم سريان تطبيقها بعد. ر أو تعديل تم اصدارهلم تتبنى المجموعة التطبيق المبكر ألي معايير أو تفسي .2018

 

 المعايير الجديدة والمعدلة
 

لم ينتج عن  خالل اعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة. المجموعةعلى المعايير من قبل  التالية تم تطبيق التعديالت
ً  المساهمينحقوق تطبيق المعايير والتعديالت الواردة أدناه تغييرات في صافي الربح أو  ، باستثناء التغييرات المذكورة المعلن عنها سابقا

 .السنةلكنها قد تؤدي إلى إفصاحات إضافية في نهاية و ،9ر الدولي للتقارير المالية رقم حول اعتماد المعيا 18في المالحظة 
 

  المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة
"اإليرادات من  15 المالية للتقارير الدولي والمعيار" المالية"األدوات  9ألول مرة المعيار الدولي للتقارير المالية  المجموعةطبقت 

 تلك من كل وأثر طبيعة عن اإلفصاح تم. المقارنة أرقام تعديل يتم لم الجديدة المعايير لهذه االنتقالية لألحكام ووفقاالعقود مع العمالء". 
 الموحدة.  المختصرة المرحلية المالية البيانات حول 22 االيضاح في التغييرات

 

لم يكن لها أي تأثير على البيانات المالية  ه، إال أن 2018تم أيضاً تطبيق بعض التعديالت والتفسيرات المالية األخرى ألول مرة في عام 
 .للمجموعة الموحدةالمرحلية المختصرة 

 

 أخرى تغييرات

 المقدمة والدفعات األجنبية بالعمالت المعامالت: 22 رقم المالي اإلبالغ لتفسيرات الدولية اللجنة تفسير

  العقارية االستثمارات تحويالت: 40 الدولي المحاسبة معيار تعديالت

  باألسهم الدفع معامالت وقياس تصنيف: 2 المالية للتقارير الدولي المعيار تعديالت

 الدولي المعيار مع المالية األدوات 9 المالية للتقارير الدولي المعيار تطبيق: 4 المالية للتقارير الدولي المعيار تعديالت
  التأمين عقود 4 المالية للتقارير

 الشركات قياس أن توضيح – المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات في االستثمارات: 28 الدولي المحاسبة معيار تعديالت
 استثمار كل حسب بالخيار يكون الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة فيها المستثمر

 قصيرة اإلعفاءات حذف – األولى للمرة المالية للتقارير الدولية المعايير تطبيق: 1 المالية للتقارير الدولي المعيار تعديالت
 األولى للمرة المالية للتقارير الدولية المعايير بتطبيق تقوم التي للشركات األجل
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 سارية المفعول بعد  ةوغيراصدرت  التيالمعايير 

. ، المجموعة تقوم حاليا بتقييم تاثير تلك المعايير الجديدةعنها ادناه مفصح بعدالمعايير الجديدة التالية تم إصدارها ولم يتم سريانها 
 .وللمفعا يةرسا تصبح مادعن رلمعاييهذه ا دعتماا عةولمجما زمتعت
 

 
 
 التقديرات المحاسبية .4

 
إن إعداد البيانات المالية المرحلية يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واإلفتراضات والتي قد تؤثر على تطبيق السياسات 

 المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
 

لتي قامت بها اإلدارة من خالل تطبيق السياسات المحاسبية ال تختلف عن تلك المطبقة عند اعداد البيانات المالية التقديرات الجوهرية ا
 .2017 ديسمبر 31المنتهية في  للسنةالموحدة 

 
 أرصدة لدى البنوكالنقد و .5

 

 2018 يونيو 30 

 )مراجعة(

ديسمبر  31
2017 
 )مدققة(

 ريـال قطري ريـال قطري 

 216,773 481,577 الصندوقنقد في 

 28,227,455 29,816,247 الحسابات الجارية لدى بنوك اسالمية

 570,000,000 530,000,000 الودائع الثابتة ألجل لدى بنوك اسالمية

 598,444,228 560,297,824 النقد وأرصدة لدى البنوك

 
  الودائع الثابتة ألجل تشمل نسبة مرابحة بناءاً على أسعار السوق

 
 :ألغراض التدفقات النقدية فإن النقد وما في حكمه يمثل

 

 2018 يونيو 30 

 )مراجعة(

ديسمبر  31
2017 
 )مدققة(

 ريـال قطري ريـال قطري 

 598,444,228 560,297,824 النقد وأرصدة لدى البنوك

 (350,000,000) (330,000,000) ثالثة أشهرودائع بنكية تستحق بعد أكثر من 

 230,297,824 248,444,228 

 (239.664) - 9 ار الدولي للتقارير الماليةيمعتطبيق الأثر 

 248,204,564 230,297,824 ما في حكمهالنقد و

 
  

 تاريخ السريان  المحتوى المعيار/ التفسير

 2019يناير  1 التأجير  16 يار الدولي للتقارير المالية رقمالمع

 2021يناير  1 عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
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 أقساط ومستحقات من العمالء .6

 
 2018 يونيو 30 

 (مراجعة)
 2017ديسمبر  31

 )مدققة(

 ريـال قطري ريـال قطري 

 115,539,755 111,741,817 التمويالت اإلسالميةإجمالي األقساط المستحقة من 

 2017 ديسمبر 31 2018 يونيو 30 

 ريـال قطري ريـال قطري 

 104,715,057 100,929,378 المرابحة

  10,824,698 10,812,439 اإلجارة

  

 (4,584,246) (4,723,026) يطرح : أرباح مؤجلة من دفعات مستقبلية

 2017ديسمبر 31 2018يونيو 30 

 ريـال قطري ريـال قطري 

 3,190,930 3,021,945 المرابحة

  1,393,316 1,701,081 اإلجارة

  

 110,955,509 107,018,791 صافي األقساط المستحقة من تمويالت إسالمية

   

 3,333,720 - إجمالي األقساط المستحقة من إستبعاد العقارات

 - - يطرح: إيرادات التمويل المؤجلة

 3,333,720 - صافي األقساط المستحقة من إستبعاد عقارات

 5,174,052 299.419 ذمم مدينة أخرى 

 (51,622,469) (55,176,579) مخصص النخفاض القيمة

 52,141,631 67,840,812 

 
  استثمارات في أوراق مالية .7

 
 2018 يونيو 30 

 (مراجعة)
 2017ديسمبر  31

 )مدققة(

 قطريريـال  ريـال قطري 

 154,759,408 - موجودات مالية متاحة للبيع

 - 193.718.956 استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة

 193.718.956 154,759,408 

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

 من تقنيات قياس القيمة العادلة. 3ولم يكن هناك أي استثمارات تقاس بالمستوى  .2والمستوى  1 المستوىيكن هناك تحويالت بين 
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 للبيع بها محتفظ موجودات .8

بغرض تجديد أسطول  للمجموعة األجرة سيارات خدمات بقطاع تتعلقات سيار بيع المجموعة إدارة مجلس قرر ،2018 عام خالل
 تم ،2018 يونيو 30 في ماك .التقرير تاريخ من عام غضون في السيارات تلك بيع من االنتهاء يتم أن المتوقع من. سيارات األجرة

 .للبيع بها محتفظ كموجودات السيارات لتلك الدفترية القيمة تصنيف

 
 مدفوعات مقدمة وارصدة مدينة أخرى .9

 
 2018 يونيو 30 

 (مراجعة)
 2017ديسمبر  31

 )مدققة(

 ريـال قطري ريـال قطري 

 97,861,049 32,772,147 ةللمحفظة االستثماريمبالغ مدفوعة مقدماً 

 ً  7,019,612 16,866,538 للموردين مبالغ مدفوعة مقدما

 3,840,443 6,064,124 إيرادات مستحقة من ودائع بنكية

 4,319,924 4,505,206 المدفوعات المسبقة

 199,680 201,680 ودائع ضمان

 60,409,695 113,240,708 

 
 العقارية االستثمارات .10

 

 2017 ديسمبر 31 2018 يونيو 30 

 )مدققة( )مراجعة( 

 قطري لاير قطري لاير 

 106.277.617 106.277.617 عقارية استثمارات

 
 االستثمارات العقارية مستودع تم تطويره من قبل المجموعة بغرض التأجير للعامة.   تتضمن

 
. السوق بحالة الخبراء ومعرفة اإلدارة تقييم على استناداً  2018 يونيو 30 في للمجموعة العقارية لالستثمارات العادلة القيمة تحديد تم
 31السوق لم تتغير بشكل كبير مقارنة مع  حالة أن اإلدارة تعتقد حيث ،2018 يونيو 30المجموعة بأي تقييم مستقل كما في  تقم لم

 التاريخ الذي تم فيه أحدث تقييم مستقل.  وهو ، 2017 ديسمبر
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 لممتلكات والمعداتا .11

 
 االستحواذ واالستبعاد

 
أشهر  الستة) ريـال قطري 7,758,055بقيمة  موجودات، استحوذت المجموعة على 2018 يونيو 30المنتهية في  الستةخالل األشهر 

 ( وغير متضمنة ممتلكات قيد اإلنشاء.قطريريـال  22,542,390 :2017 يونيو 30المنتهية في 
 

وقعت المجموعة عقد بناء وتطوير مجمع التاكسي ومبنى مدرسة تعليم السواقة ومخازن في المنطقة الصناعية. ومن  2015في فبراير 
ريـال قطري كتكلفة للمشروع  139,897,287مبلغ  وكانت القيمة الدفترية .2018 نهاية سنة هذا المشروع من المتوقع أن يتم االنتهاء

إن قيمة تكاليف التمويل المرسملة على المشروع خالل  .لاير قطري( 122,092,661: 2017ديسمبر  31) 2018 يونيو 30حتى 
 لاير قطري( 3,646,266: 2017ديسمبر  31لاير قطري ) 1,953,917: 2018يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في 

 
ديسمبر  31) لاير قطري 4,016,118تم استبعاد موجودات بصافي قيمة دفترية  2018 يونيو 30المنتهية في  الستةخالل األشهر 

: ربح من استبعاد موجودات 2017ديسمبر  31) لاير قطري 1,985,894، وقد نتج عن ذلك خسارة بمبلغ (10,237,566: 2017
 .لاير قطري( 645,760بصافي 

 
 عقود وكالة بمقتضى إسالميةتمويالت  .12
 

حصلت المجموعة على تمويل إسالمي بمقتضى عقد وكالة وذلك لتمويل بناء وتطوير مجمع التاكسي ومبنىمدرسة تعليم القيادة 
 .التمويل مضمون ويستحق السداد في تواريخ مختلفة مضافا اليه رسوم التمويل بالنسب التجارية هذاوالمخازن.

  
 2018 يونيو 30

 )مراجعة(
 2017ديسمبر  31

 )مدققة(

 ريـال قطري ريـال قطري 

 59,914,884 101,909,351 يناير 1فى 

 60,000,000 - إضافات

 (18,005,533) (12,689,341) المدفوع

 101,909,351 89,220,010 الرصيد

 
 إيرادات مؤجلة .13

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

الواجهة البحرية الشمالية والغربية بمنطقة لوسيل. وفقاً لشروط وأحكام االتفاقية تستخدم المجموعة العائدات المستحقة الدفع لشركة 
تم احتساب الترتيب باستخدام طريقة مرحلة اإلنجاز وفقًا  البنية التحتية للمناطق المذكورة،ة العقارية مقابل تطوير الديار القطري

15للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم   
 

: 2017يونيو  30لاير قطري و) 23.071.487خالل الفترة، قامت المجموعة بإدراج اإليرادات المتعلقة بالترتيب بمبلغ 
 لاير قطري(.  28.845.675

 
 رأس المال .14
  

 2018 يونيو 30
 (مراجعة)

 2017ديسمبر  31
 )مدققة(

 ريـال قطري ريـال قطري 

   بالكامل:األسهم المصرح بها والمصدرة والمدفوعة 

 494.802.000 494,802,000 ال للسهم الواحدـري 10بقيمة  عادي سهم 49.480.200
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 أرباح مدفوعةتوزيعات  .15

 
٪ من 5وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بما يساوي  ، 2018مارس  5خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في 

: 2016ديسمبر  31)للسنة المنتهية في  2017ديسمبر  31لاير قطري للسنة المنتهية في  24.740.100رأس المال المدفوع بمبلغ 
 لاير قطري(. 24.740.100٪ من رأس المال المدفوع بمبلغ 5توزيع أرباح نقدية بما يساوي 

 

 من األنشطة الرئيسية  اإليرادات .16
 

 وأثر طبيعة عن اإلفصاح تم. العقاري والتطوير األجرة سيارات وخدمات والنقل التأجير أعمال من للمجموعة الرئيسية اإليرادات تنشأ
 . 22 اإليضاح في للمجموعة الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات على 15 المالية للتقارير الدولي للمعيار المبدئي التطبيق

 
 اإليرادات تصنيف
 . التحقيق وتوقيت الرئيسية األعمال قطاعات حسب اإليرادات تصنيف التالي الجدول يوضح

 

 2017 يونيو 30 2018 يونيو 30 

 )مراجعة( )مراجعة( 

 قطري لاير قطري لاير 

   القطاع

 28.845.675 23.071.487 العقاري التطوير

 18.655.037 31.878.283 األجرة سيارات خدمات

 1.632.339 1.227.508 التأجير  إيرادات

 16,708,058 - النقل

 56.177.278 65,841,109 

 

 

 2017 يونيو 30 2018 يونيو 30 

 )مراجعة( )مراجعة( 

 قطري لاير قطري لاير 

   اإليرادات  تحقيق توقيت

 64,208,770 54.949.770  الوقت خالل المحولة الخدمات

 1.632.339 1.227.508  التأجير إيرادات

 56.177.278 65,841,109 

 
 مالية أوراق في استثمارات من الربح .17

 

 2017 يونيو 30 2018 يونيو 30 

 )مراجعة( )مراجعة( 

 قطري لاير قطري لاير 

 مالية أوراق في الستثمارات العادلة القيمة ومن بيع من أرباح
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  مقاسة

18.813.336 120.422 

 - 11.471.001  االرباح توزيعات إيرادات

 30.284.337 120.422 
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 التحليل القطاعي .18

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

 ليل األصول واإللتزامات كما يلي:بها وتح
 اإليجارات التمويلية.  -
 النقل. -
 التطوير العقاري. -
 تعليم قيادة السيارات. -
 الليموزين(. )متضمنةخدمات سيارات األجرة  -

 قطر. –تزاول المجموعة أعمالها في قطاع جغرافي واحد فقط هو الدوحة 
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 التحليل القطاعي لإليرادات والنتائج: 

 
 2017 يونيو 30و  2018 يونيو 30كما في  المجموعةيبين التحليل القطاعي لإليرادات والربح لقطاعات أدناه جدول ال
 

 أشهر المنتهية في الستة
 التطوير العقاري النقل إيجار تمويلي )مراجعة( 2018 يونيو 30

تعليم قيادة 
 السيارات

سيارات خدمات 
 األجرة

 القابضة
استبعادات 

معامالت أطراف 
 داخلية

 اإلجمالي

 ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري 

         اإليرادات والنتائج

 86,808,213 - 25,552,091 33,756,930 - 24,618,875 - 2,880,317 األطراف الخارجية 

 86,808,213 - 25,552,091 33,756,930 - 24,618,875 - 2,880,317 إجمالي اإليرادت والنتائج

 3,949,133 - 27.431.753 (20.011.908) (4.147.406) 143,025 - 533,669 الفترة  )خسارة(ربح 

 8,906,791 - 5,767,252 489,407 - 1,914,250 - 735,882 إيرادات التمويل

 (11,054,676) - (115,546) (9,569,588) - (1,367,492) - (2,050) إستهالك وإطفاء

 
 أشهر المنتهية في الستة

 التطوير العقاري النقل إيجار تمويلي )مراجعة( 2017 يونيو 30
تعليم قيادة 
 السيارات

خدمات سيارات 
 األجرة

 القابضة
استبعادات 

معامالت أطراف 
 داخلية

 اإلجمالي

 ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري قطريريـال  

         اإليرادات والنتائج

 66,347,729 - 126,422 18,725,479 - 28,846,315 16,928,729 1,720,784 األطراف الخارجية 

 - (54,776) - - - - 54,776 - األطراف الداخلية

 66,347,729 (54,776) 126,422 18,725,479 - 28,846,315 16,983,505 1,720,784 اإليرادت والنتائجإجمالي 

 (8,964,649) - 1,649,205 (18,112,671) (180,248) 8,153,911 (1,992,874) 1,518,028 الفترة )خسارة( ربح 

 13,187,206 - 6,326,454 1,915,348 - 3,440,299 24,061 1,481,044 إيرادات التمويل

 (16,327,430) - (120,594) (12,374,288) - (1,401,997) (2,425,126) (5,425) إستهالك وإطفاء
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 التحليل القطاعي للموجودات والمطلوبات:
 2017 ديسمبر 31و  2018 يونيو 30كما في  المجموعةيبين التحليل القطاعي للموجودات والمطلوبات لقطاعات أدناه  الجدول

 2018 يونيو 30كما في 
 )مراجعة(

خدمات سيارات  تعليم قيادة السيارات التطوير العقاري النقل إيجار تمويلي
 األجرة

معامالت أطراف  القابضة
 داخلية

 اإلجمالي

 ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري 

         

 637,594,763 (555,348,461) 453,656,097 65,233,259 309 376,190,927 19,242,028 278,620,604 متداولةموجودات 

 516,481,775 - 189,576,653 61,946,220 8,342,000 218,313,840 183,680 38,119,382 موجودات غير متداولة 

 1,154,076,538 (555,348,461) 643,232,750 127,179,479 8,342,309 594,504,767 19,425,708 316,739,986 إجمالي الموجودات

         

 (144,412,776) 509,148,461 (255,729,672) (356,575,617) (11,990,698) (22,346,767) (239,736) (6,678,747) مطلوبات متداولة

 (39,311,699) - (2,390,131) (576,867) (4,480) (36,292,320) - (47,901) مطلوبات غير متداولة 

 (183,724,475) 509,148,461 (258,119,803) (357,152,484) (11,995,178) (58,639,087) (239,736) (6,726,648) إجمالي المطلوبات

 

 2017 ديسمبر 31كما في 
 (دققة)م

خدمات سيارات  تعليم قيادة السيارات التطوير العقاري النقل إيجار تمويلي
 األجرة

معامالت أطراف  القابضة
 داخلية

 اإلجمالي

 ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري 

         

 744,305,623 (496,702,899) 519,145,820 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 

 1,212,505,175 (496,702,899) 663,129,240 79,368,385 8,343,880 619,259,576 19,704,626 319,402,367 إجمالي الموجودات
         

 (174,761,937) 450,502,899 (278,029,454) (288,616,767) (7,831,796) (44,095,717) (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 

 (217,469,643) 450,502,899 (280,369,553) (289,329,483) (7,849,344) (83,536,920) (518,654) (6,368,588) إجمالي المطلوبات
 

 أعمال استراتيجية تقييم بإعادة حاليًا اإلدارة مجلس يقوم ذلك الصناعية ، ومع المعدات نقل على أساسي بشكل يركز كان والذي ، بالمجموعة وقف أعمال قطاع النقل اإلدارة مجلس قرر ، 2017 عام خالل
.2018 يونيو 30 في المنتهية الفترة بالقطاع خالل عمليات تكن هناك أية المعدات. وبالتالي، لم نقل
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 المطلوبات المحتملة وااللتزامات .19

 
 2018 يونيو 30 

 )مراجعة(

 2017ديسمبر  31
 )مدققة(

 ريـال قطري ريـال قطري 

 16,930,600 16,922,000 خطابات ضمان من بنوك إسالمية

 43,144,027 22,908,448 يةرأسمال التزامات

 1,300,000 1,300,000 التزامات اإليجارات التشغيلية 

 
 ويبين الجدول التالي التزامات اإليجارات التشغيلية للمجموعة:

 2018 يونيو 30 

 )مراجعة(

 2017ديسمبر  31
 )مدققة(

 ريـال قطري ريـال قطري 

 100.000 100.000 أقل من سنة

 500.000 500.000 سنوات 5—1

 700,000 700,000 سنوات 5أكثر من 

 
 العائد على السهم .20

 
 في أشهر المنتهية الستة 
 

 2018 يونيو 30

 )مراجعة(

 2017 يونيو 30

 )مراجعة(

 (8,964,649) 3,949,133 للفترة )ريـال قطري( )الخسارة( صافي الربح

 49,480,200 49,480,200 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

)لاير  على السهم )ة( والمخفف )ة(األساسي )الخسارة( العائد
 قطري(

0.08 (0.18) 

 
 كالتالي: المتوسط المرجح لعدد األسهم تم احتساب

 في أشهر المنتهية الستة 

 2018 يونيو 30 

 )مراجعة(

 2017 يونيو 30في 

 )مراجعة(

 49.480.200 49.480.200 األسهم المؤهلة في بداية الفترة

 49.480.200 49.480.200 الرصيد في نهاية الفترة
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 األطراف ذات العالقة ايضاحات .21
 

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

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

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

 
 في أشهر المنتهية الستة  

 العالقة طبيعة المعاملة

 2018 يونيو 30

 )مراجعة(

 2017 يونيو 30في 

 )مراجعة(

 ريـال قطري ريـال قطري  

 5,063,743 - عضو مجلس إدارةشركة يرأسها  إيرادات النقل 

 253,893 - رئيس مجلس االدارة أرباح على أقساط العقارت

  - 5,317,636 

 
 

 الرئيسيينمكافآت موظفي اإلدارة 
 

 في أشهر المنتهية الستة 

 2018 يونيو 30 

 )مراجعة(

 2017 يونيو 30في 

 )مراجعة(

 ريـال قطري ريـال قطري 

 2,443,872 2,080,809 مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين
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  15والمعيار الدولي للتقارير المالية  9إفصاحات حول أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  .22
 

 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 
د المعيار الجديد نموذًجا من خمس خطوات لمراعاة األرباح الناتجة عن التعاقد مع العمالء. وفقًا للمعيار الدولي للتقارير األخرى. يحد

  .، يتم تحقيق االيرادات بمبلغ يعكس المبلغ الذي تتوقع الجهة الحصول عليه في مقابل تقديم البضائع أو الخدمات إلى العميل15المالية 
 

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

  .فيذ العقدالمرتبطة مباشرة بتن
 

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

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

 
  .تنشأ اإليرادات الرئيسية للمجموعة من خدمات التأجير وسيارات األجرة والنقل والتطوير العقاري

 
"اإليرادات من العقود مع العمالء" ، وبالتالي  15رادات التأجير وتوزيعات األرباح وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية تم تحديد نطاق إي

  .ال يؤدي ذلك إلجراء أي تغييرات على الممارسات المحاسبية الحالية
 

ً للمعيار الدولي يتم تحقيق اإليرادات من تقديم خدمات سيارات األجرة والنقل في الوقت الذي يتم ف يه تقديم الخدمات للعمالء. ووفقا
، فإن المبلغ اإلجمالي لعقود الخدمات يتم توزيعه على جميع الخدمات بناًء على أسعار البيع المنفصلة لكل خدمة.  15للتقارير المالية 

تتوقع  الالخدمات في المعامالت المنفصلة. يتحدد سعر البيع المنفصل استناداً إلى قائمة األسعار التي تقوم المجموعة بموجبها ببيع 
   .إلى فروق جوهرية بين توقيت تحقيق اإليرادات لهذه الخدمات 15المجموعة أن يؤدي تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 
اقدي والمطالبات ودفعات إيرادات التطوير العقاري المبلغ المبدئي المتفق عليه في العقد مضافاً إليه أي تغيرات في العمل التع تشمل

الحوافز إلى الحد الذي يكون من المحتمل أن ينتج عنه إيراد ويمكن قياسه بصورة موثوقة. عند تحقيق مطالبة أو فرق ، تتم مراجعة 
 15قارير المالية العقد أو سعر العقد ويعاد تقييم المركز المتراكم للعقد في تاريخ كل تقرير. ووفقاً للمعيار الدولي للت المقياس تقدم أعم

  .، تدرج المطالبات والفروق في محاسبة العقود عند الموافقة عليها
 

الشركة حاليًا بتنفيذ مشروع تطوير عقاري في منطقة اللوسيل ، والذي يتم احتسابه باستخدام طريقة مرحلة اإلنجاز وفقًا للمعيار  تقوم
حيد بموجب العقد في تطوير البنية التحتية في قطع أراضي بمنطقة اللوسيل. قامت . يتمثل التزام األداء الو15الدولي للتقارير المالية 

وتوصلت إلى أن المعيار ليس له أي تأثير  15بإجراء تقييم عالي المستوى لتأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  ةالمجموع
 جوهري عند تطبيقه على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.  

 
 األدوات المالية - 9معيار الدولي للتقارير المالية ال

 
 2014، كما أصدره مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو  9عداد التقارير المالية رقم إل المعيار الدولي اعتمادالمجموعة بقامت 

ت على المبالغ المعترف بها مسبقًا في الفي السياسات المحاسبية والتعدي ، والذي أدى إلى تغييرات 2018يناير  1مع تاريخ انتقال 
 .2017ديسمبر  31 ة الموحدة كما في السنة المنتهيةالبيانات المالي

 
أرقام المقارنة. تم  تعديلختارت المجموعة عدم اعداد التقارير المالية، فقد إل 9رقم  نتقالية للمعايير الدوليةإلحكام األوفقًا لما تسمح به ا

والرصيد االفتتاحي  المدورةفي األرباح  ،في تاريخ التحول ،القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية إدراج أي تعديالت على
 .الحتياطي القيمة العادلة للفترة الحالية

 
تغييرات في السياسات المحاسبية لتحديد وتصنيف وقياس الموجودات  عداد التقارير الماليةإل 9رقم  نتج عن تطبيق المعيار الدولي

بتعديل المعايير  9المالية رقم  عداد التقاريرإلمالية. كما يقوم المعيار الدولي نخفاض في قيمة الموجودات الإلالمالية وا والمطلوبات
 ."اإليضاحاتدوات المالية: "األ 7المالية رقم  عداد التقاريرإلات المالية مثل المعيار الدولي دوألخرى التي تتناول األا

 
 لمجموعة.ا على 9لمعيار الدولي للتقارير المالية افي  أثر التحول فيما يلي بيان
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 9للتقارير المالية المعيار الدولي أثر إعتماد  -أ

 
 على النحو التالي: 9إعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية أثر 

 أرباح مدورة 
إحتياطي القيمة 

 العادلة

 ريـال قطري ريـال قطري 

 (694,560) 14,699,483 (2017ديسمبر  31) 39الدولي رقم  ةالختامي بموجب معيار المحاسبالرصيد 

القيمة العادلة من خالل  المالية المتاحة للبيع إلى تصنيف األوراقأثر إعادة 
 حساب الربح والخسارة

(694,560) 694,560 

 - (3,793,774) أثر تحديد الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

 10,211,149 - 

 

 وقياس األدوات الماليةتصنيف  -ب
 

إلى تحليل خصائص التدفقات النقدية الخاصة بها. يتطابق أجرت المجموعة تحليالً مفصالً لنماذجها إلدارة األصول المالية باإلضافة 
وفئات القياس الجديدة بموجب  39الجدول أدناه مع فئات القياس األصلية والقيم الدفترية لألصول المالية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 

 .2017ديسمبر  31في  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
معيار المحاسبة 

 39الدولي 
المعيار الدولي للتقارير 

 9المالية 
معيار المحاسبة 

 39الدولي 
المعيار الدولي  9المعيار الدولي للتقارير المالية تأثير 

 9للتقارير المالية 

 القيمة الدفترية إعادة قياس إعادة تصنيف القيمة الدفترية فئة القياس فئة القياس 

 ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري 

       المالية أصول

النقد وأرصدة لدى 
 البنوك

كلفة اإلستهالك 
 )قروض ومستحقات(

كلفة اإلستهالك )قروض 
 ومستحقات(

598,444,228 - (239,664) 598,204,564 

أقساط ومستحقات 
 من عمالء

كلفة اإلستهالك 
 )قروض ومستحقات(

)قروض  كلفة اإلستهالك
 ومستحقات(

67,840,812 - (3,554,110) 64,286,702 

موجودات مالية 
 متاحة للبيع

موجودات متاحة 
 للبيع

القيمة العادلة من خالل 
 الدخل الشامل اآلخر

 
154,759,408 (154,759,408) - - 

 استثمارات مالية
القيمة العادلة من ب

خالل الربح 
 والخسارة

موجودات متاحة 
 للبيع

العادلة من خالل القيمة 
 الربح والخسارة

  

- 154,759,408 - - 
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 التزامات مالية
 .وقياس المطلوبات الماليةأي تغيير على تصنيف لم يطرأ 

 
 
 

 اإلئتمانية المتوقعةالخسائر حركات الكشوفات و -ت
 

 ريـال قطري 

  تمانية المتوقعةالكشوفات )القيمة الدفترية( الخاضعة للخسائر اإلئ

 560,537,488 النقد وأرصدة لدى البنوك

 107,318,210 أقساط ومستحقات من عمالء

  

  (39معيار المحاسبة الدولي )حسب  2018يناير  01الرصيد اإلفتتاحي للمخصصات كما في 

 - النقد وأرصدة لدى البنوك

 51,622,469 أقساط ومستحقات من عمالء

  

  لخسائر اإلئتمانية المتوقعةعلى ا 9 أثر التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية

 239,664 النقد وأرصدة لدى البنوك

 3,554,110 أقساط ومستحقات من عمالء

  

  2018يونيو  30الرصيد كما في 

 239,664 النقد وأرصدة لدى البنوك

 55.176.579 أقساط ومستحقات من عمالء

 
 

 التغييرات في السياسات المحاسبية والتقديرات واألحكام الهامة -ث
 

 2018يناير  01 تسري اعتباًرا من -التغييرات األساسية على السياسات المحاسبية للمجموعة 
. بما 9يرد أدناه ملخص للتغييرات الرئيسية في السياسات المحاسبية للمجموعة الناتجة عن اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية 

 ،فيما يتعلق باألدوات المالية لفترات المقارنة ،أن المعلومات المالية المقارنة لم يتم إعادة صياغتها ، فإن السياسات المحاسبية
ديسمبر  31كما هو موضح في البيانات المالية الموحدة المراجعة كما في السنة المنتهية في  39تعتمد على معيار المحاسبة الدولي 

2017. 
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 والمطلوبات الماليةتصنيف األصول المالية 
 داتلموجوا سبقيا يةالبدا في لمجموعةا متقو،  9 قمر لماليةا يررللتقا ليولدا رلمعياا بموجب،  يةرلتجاا لمدينةا لذمما بعض ءباستثنا

 .لمعاملةا تكاليف،  رةلخساأو ا لربحا لخال من لةدلعاا بالقيمة ةونلمدا غير ليةلماا ولألصا حالة في،  اً ئدزا لةدلعاا بالقيمة لماليةا
 

أو التكلفة  ، يتم قياس أدوات الدين المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة9معيار الدولي للتقارير المالية ال بموجب
 ،صوليعتمد التصنيف على معيارين: نموذج أعمال المجموعة إلدارة األ. المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

معايير " على المبلغ األصلي المستحق )"سداد المبالغ األصلية وفوائدهاوما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لألدوات تمثل "
 ."(سداد المبالغ األصلية وفوائدها

 
 والقياس الجديد للموجودات المالية لمديونية المجموعة هي كما يلي: التصنيف

 

للموجودات المالية المحتفظ بها في نموذج أعمال بهدف االحتفاظ بالموجودات المالية من أجل أدوات الدين بالتكلفة المطفأة  •
جمع التدفقات النقدية التعاقدية التي تستوفي معيار سداد المبالغ األصلية وفوائدها. تشمل هذه الفئة أقساط المجموعة والمستحقة 

 المالية غير المتداولة األخرى.من العمالء والمستحق من أطراف ذات عالقة، والموجودات 
 

 :، على النحو التاليلية األخرى ويتم قياسها فيما بعديتم تصنيف الموجودات الما
 

مدرجة ال المساهمينتشتمل الموجودات المالية، حسب القيمة العادلة من خالل حساب الربح والخسارة، على أدوات حقوق  •
لالرجاع، عند االعتراف المبدئي أو االنتقال ، لتصنيفها حسب القيمة العادلة لم تقم المجموعة باختيارها بشكل غير قابل و

من خالل الدخل الشامل اآلخر. تشمل هذه الفئة أيًضا أدوات الدين التي تخفق خصائص التدفق النقدي فيها بمعيار سداد 
هدفه إما جمع التدفقات النقدية التعاقدية،  المبالغ األصلية وفوائدها، أو ال يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يكون

مدرجة ال المساهمين، تم تصنيف أسهم حقوق 39أو جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيعها. وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
المتداولة المتعلق لدى المجموعة كموجودات مالية متوفرة للبيع. عند االنتقال ، تم إعادة تصنيف احتياطي الموجودات المالية 

المدرجة، والتي تم االعتراف بها سابقًا تحت بند الدخل الشامل اآلخر المتراكم، إلى األرباح  المساهمينحقوق  بضمان
 .المدورة

 

أدوات الحقوق المالية حسب القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، مع عدم إعادة تدوير المكاسب أو الخسائر للربح  •
، والتي تنوي المجموعة االحتفاظ بها في ساهمينرة عند إلغاء االعتراف. تتضمن هذه الفئة فقط أدوات حقوق المأو الخسا

المستقبل المنظور والتي تم اختيارها بشكل غير قابل لالرجاع من قبل المجموعة عند االعتراف األولي أو االنتقال. قامت 
حسب القيمة العادلة من خالل الدخل  ساهمينسعرة كأدوات حقوق المغير الم المساهمينالمجموعة بتصنيف أدوات حقوق 

حسب القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال تخضع لتقدير انخفاض  ساهمينالشامل اآلخر. إن أدوات حقوق الم
دوات حقوق الملكية غير ، تم تصنيف أ39. بموجب معيار المحاسبة الدولي 9القيمة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 

 المتداولة للمجموعة كموجودات مالية متوفرة للبيع.
 

. تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية 2018يناير  1ل للمجموعة اعتباًرا من تاريخ التطبيق المبدئي عمتم تقييم نماذج ال
 .الحقائق والظروف كما في البداية االعتراف باألصولتم أخذها على أساس يوفائدة  ,صلاألعلى أدوات الدين تتكون فقط من 

 
حساب لاير قطري إلى  694،560ية المدرجة والبالغ قيمتها الالمسهم األب ةالمتعلقموجودات مالية متوفرة للبيع تم إعادة تصنيف 

 المدورة اإلفتتاحية.األرباح 
 

. وعلى 39كبير كما هي في ظل معيار المحاسبة الدولي رقم إن المحاسبة الخاصة بالمطلوبات المالية للمجموعة تظل إلى حد 
يتم التعامل مشروطة مطلوبات  9، يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 39تطلبات معيار المحاسبة الدولي غرار م

 في بيان الربح أو الخسارة. المعترف بها القيمة العادلة التغيرات في، مع ةمعها كأدوات مالية تم قياسها بالقيمة العادل
 
 تلفال

نخفاض في قيمة االجوهري محاسبة المجموعة عن خسائر بشكل  9عداد التقارير المالية رقم إللقد غيّر تطبيق المعيار الدولي 
ئتمان الخسارة ا مقاربةمع  39الخسارة المتكبدة في معيار المحاسبة الدولي رقم  مقاربةالموجودات المالية عن طريق استبدال 

 .التطلعي المتوقع
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 لجميع ئتمان المتوقعالخسارة ا داتلسن صمخص لبتسجي ومتقأن  عةولمجما نم 9 مقر لماليةا ريرللتقا ليدولا رلمعياا بلطيت
 .في بيان الربح أو الخسارة القيمة العادلةحسب  بها ظتحتف ال لتيا رىألخا لماليةا ولألصوا روضلقا

 
على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقًا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع  تستند ئتمان المتوقعالخسارة ا

 .الفائدة الفعلي األصلي لألصلالمجموعة استالمها. ثم يتم خصم النقص عند تقريب سعر 
 

خسارة  ، قامت المجموعة بتطبيق النهج المبسط للمعيار وحسبتقة من العمالء والمدينين اآلخرينلألقساط والمبالغ المستح بالنسبة
ارة جربة خسعلى أساس خسائر االئتمان المتوقعة مدى الحياة. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة اعتماد تستند إلى تئتمان المتوقع الا

 .تعديلها لعوامل مستقبلية خاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية تم، والتي االئتمان التاريخية للمجموعة
 

خسارة  شهًرا. يمثل 12لمدة خسارة االئتمان المتوقع  على خسارة االئتمان المتوقع ألصول الدين المالية األخرى ، تستند بالنسبة
العمرية الناتجة عن األحداث االفتراضية على األدوات  ةاالئتمان المتوقع ئرخسا شهًرا جزًءا من 12الذي مدته االئتمان المتوقع 

في مخاطر االئتمان  ملحوظة، عندما تكون هناك زيادة هًرا بعد تاريخ اإلبالغ. ومع ذلكش 12المالية التي يمكن تحقيقها في غضون 
 .مدى الحياةئتمان المتوقع خسارة االمنذ نشأتها ، سوف يستند هذا البدل على 

 
 30، ترى المجموعة أن هناك زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان عندما تتجاوز المدفوعات التعاقدية أكثر من جميع الحاالت في
 .يوًما
 

في بعض  يوًما. ومع ذلك ، 30المجموعة أصل مالي في حالة التخلف عن السداد عندما يكون الدفع التعاقدي متأخراً لمدة  تعتمد
صل المالي يكون في حالة تخلف عن السداد عندما تشير المعلومات الداخلية أو ألقد تنظر المجموعة أيًضا في أن ا ،تالالحا

ئتمانية تحتفظ بها أن تتلقى المجموعة المبالغ التعاقدية المستحقة بالكامل قبل أخذ أي تحسينات ا تملالخارجية إلى أنه من غير المح
 .عتبارالالمجموعة في ا

 
إلى زيادة مخصصات انخفاض  ،9عداد التقارير المالية رقم إلالمعيار الدولي  حسبخسارة االئتمان المتوقع اعتماد متطلبات  أدى

 لاير قطري. 3،793،774بمبلغ  المدورةالقيمة ألصول الدين المالية للمجموعة. أدت الزيادة في المخصصات إلى تعديل األرباح 
 

 و األدوات المالية الماليةالمخاطر إدارة  .23
 

 عوامل المخاطر المالية
 

تتعرض أنشطة المجموعة لبعض المخاطر المالية: مخاطر السوق )وتشمل مخاطر القيم العادلة للعملة وأسعار الفائدة و التدفقات 
 األسعار( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.تقلبات النقدية و 

 
المالية السنوية إلدارة  البياناتالمطلوبة في البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة كافة المعلومات واإلفصاحات ال تشمل 

 .2017ديسمبر  31للمجموعة كما في  الموحدة مع البيانات المالية السنويةتها اءقر يجب لذا المخاطر المالية.
 .خالل الفترةاطر إدارة المخ سياسةلم تكن هناك أي تغييرات في 

 
 العادلة  ةالقيمتقدير 

 
تشتمل األدوات المالية للمجموعة على موجودات مالية ومطلوبات مالية. الموجودات المالية تتكون من نقد و أرصدة لدى البنوك 

تمويالت  وذمم مدينة أخرى. والمطلوبات المالية تتكون من في أوراق ماليةو أقساط ومستحقات من العمالء واستثمارات 
  .ذمم دائنة ومبالغ مستحقة بموجب مقاوالت إنشائية ومبالغ مستحقة أخرى اسالمية بمقتضى عقود وكالة،

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


