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 ق.(ع.شركة االجارة القابضة )ش.م.

 بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد
 2016 يونيو 30 المنتهية في للستة أشهر

 الموحدةالمرحلية المختصرة  جزءًا من هذه البيانات المالية 19إلى  1 تشكل اإليضاحات المرفقة من
2 

 
 
 
 
 

 إيضاحات 
 في المنتهية أشهر الستة

 2016 يونيو 30
 )مراجعة(

 2015 يونيو 30
 (مراجعة)

 ال قطريـري ال قطريـري  
    إيرادات

 75.038.514 106.865.292  إيرادات األنشطة الرئيسية
 4.940.876 442.608  إيرادات اإلستثمارات والودائع

 587.283 49.211  إيرادات أخرى

 80.566.673 107.357.111  اإليراداتإجمالى 

    
    مصاريف

 (87.269.917) (101.903.149)  مصاريف تشغيلية
 (13.813.052) (11.719.106)  مصاريف إدارية وعمومية

 (10.780.166) -  خسارة من انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

 (111.863.135) (113.622.255)  إجمالي المصاريف

 (31.296.462) (6.265.144)  التشغيلية الخسارة صافي
 6.077.552 10.193.604  التمويل إيرادات
 (2.572.392) -  التمويل تكاليف
 3.505.160 10.193.604  التمويل إيرادات صافي

 (27.791.302) 3.928.460  الفترة )خسارة( ربح 
    

 (0.56) 0.08 16 للسهم )ة(و المخفف)ة( االساسي )الخسارة( العائد



 
 ق.(ع.شركة االجارة القابضة )ش.م.

 الموحد المختصر المرحلي الشامل الدخل بيان
 2016 يونيو 30 المنتهية في للستة أشهر

 الموحدةالمرحلية المختصرة  جزءًا من هذه البيانات المالية 19إلى  1 تشكل اإليضاحات المرفقة من
3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المنتهية أشهر الستة

 2016 يونيو 30
 (مراجعة)

 2015 يونيو 30
 (مراجعة)

 ال قطريـري ال قطريـري 

 (27.791.302) 3.928.460 الفترة( خسارة) ربح

 يف الخسائر و األرباح في اتصنيفه يتم ىخر أ (ة)شامل ( دخلخسارة)
   :الالحقة الفترات

 9.524.063 (1.674.171) المتاحة للبيع للموجودات المالية التغير في احتياطي القيمة العادلة

 (18.267.239) 2.254.289 للفترة )ة( الشامل )الخسارة( إجمالي الدخل



 
 ق.(ع.شركة االجارة القابضة )ش.م.

 الموحد المختصر المرحلي المساهمين حقوق في التغيرات بيان
 2016 يونيو 30 المنتهية في للستة أشهر

 الموحدةالمرحلية المختصرة  جزءًا من هذه البيانات المالية 19إلى  1 تشكل اإليضاحات المرفقة من
4 

 
 أرباح مدورة اإلجمالي

إحتياطي القيمة 
 العادلة

  رأس المال إحتياطي قانوني

  ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري

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

 الفترة خسارة - - - (27.791.302) (27.791.302)
 خر للفترةآ شامل دخل - - 9.524.063 - 9.524.063

 للفترة ةالشامل الخسارةإجمالي  - - 9.524.063 (27.791.302) (18.267.239)

 (13نقدية )إيضاح  توزيعات أرباح - - - (42.058.170) (42.058.170)

 (مراجعة) 2015 يونيو 30الرصيد كما في  494.802.000 486.228.609 (4.145.670) 200.693.432 1.177.578.371

      

 (مدققة) 2016يناير  1الرصيد كما في  494.802.000 486.228.609 313.74 56.119.922 1.037.224.844

 ربح الفترة - - - 3.928.460 3.928.460
 للفترة ىخر أ ةشامل خسارة - - (1.674.171) - (1.674.171)

 إجمالي الدخل الشامل للفترة - - (1.674.171) 3.928.460 2.254.289

 (13أرباح نقدية )إيضاح توزيعات  - - - (24.740.100) (24.740.100)
 مساهمة في صندوق دعم األنشطة األجتماعية والرياضية - - - (98.212) (98.212)

 (مراجعة) 2016 يونيو 30الرصيد كما في  494.802.000 486.228.609 (1.599.858) 35.210.070 1.014.640.821



 

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

 2016 يونيو 30 المنتهية في للستة أشهر

 الموحدةالمرحلية المختصرة  جزءًا من هذه البيانات المالية 19إلى  1 تشكل اإليضاحات المرفقة من
5 

  

 أشهر المنتهية في الستة
 إيضاح

 
2015 يونيو 30  

 (مراجعة)
2016 يونيو 30  

(مراجعة)  
   ال قطريـري ال قطريـري

 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:   
 الفترة( خسارة) ربح  3.928.460 (27.791.302)
 تعديالت للبنود التالية:   

 و إطفاء  إستهالك  15.408.355 17.262.319
 للبيع متاحة مالية موجودات قيمة انخفاض من خسارة  - 10.780.166

 إيرادات توزيعات األرباح  (521.250) (2.607.200)
 من إستبعاد عقارات و معدات أرباح  (23.961) -

 من بيع موجودات مالية متاحة للبيع خسارة )أرباح(  128.693 (2.184.473)
 إيرادات التمويل  (10.193.604) (6.077.552)

 تكاليف التمويل  - 2.572.392
 مخصص نهاية الخدمة للموظفين  437.242 907.938

(7.137.712) 9.163.935   
 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية   

 أقساط ومستحقات من العمالء  43.184.589 66.188.339
 مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى   (2.052.540) 4.721.837

 المخزون   (3.131.650) 191.865
 ذمم دائنة ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى  (4.133.025) (24.986.319)

 إيرادات مؤجلة  (41.136.598) -
 المدفوع لنهاية الخدمة للموظفين  (814.489) (451.605)

 أنشطة التشغيل من صافي النقد  222.080.1 405.526.38
    

 التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار:   
 التمويل  إيرادات  8.951.266 6.077.552
 توزيعات األرباح المستلمة إيرادات  521.250 2.607.200

 شراء عقارات ومعدات 9 (534.318) (2.315.157)
 التنفيذ تحت أعمال  (23.487.268) (12.500.000)

 صافى الحركة في الودائع ألجل  125.000.000 160.000.000
 شراء موجودات متاحة للبيع    - (37.766.839)

 متاحة للبيع  المتحصل من إستبعاد موجودات مالية  45.364.657 97.693.389
 المتحصل من إستبعاد عقارات ومعدات  52.705 -

 عقارية استثمارات إستبعاد من المتحصل  - 130.000.000
 صافي النقد من أنشطة اإلستثمار  155.868.292 343.796.145

  )يتبع...(



 
 ق.(ع.شركة االجارة القابضة )ش.م.

 الموحد المختصر المرحلي النقدية التدفقات بيان
 2016 يونيو 30 المنتهية في للستة أشهر

 الموحدةالمرحلية المختصرة  جزءًا من هذه البيانات المالية 19إلى  1 تشكل اإليضاحات المرفقة من
6 

 
 أشهر المنتهية في الستة

 إيضاح
 

 
 2015 يونيو 30

 (مراجعة)
 2016 يونيو 30

(مراجعة)  

   ال قطريـري ال قطريـري

 التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:   

 توزيعات أرباح مدفوعة 13 (24.740.100) (42.058.170)
 بمقتضى عقود وكالةالمتحصل من تمويالت إسالمية  10 35.000.000 -

 وكالة عقود بمقتضى إسالمية تمويالت مطلوبات لسداد مدفوع 10 (524.979) (128.039.395)

 تكاليف التمويل المدفوعة  - (2.572.393)

 أنشطة التمويل (المستخدم في) من صافي النقد  9.734.921 (172.669.958)

 البنوك لدى أرصدة و النقدفي  الزيادةصافي   166.683.435 209.652.592

 في بداية الفترة البنوك لدى أرصدة و النقد  747.788.087 124.838.609

 في نهاية الفترة البنوك لدى أرصدة و النقد 5 914.471.522 334.491.201

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 ق.(ع.شركة االجارة القابضة )ش.م.

  الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
 2016 يونيو 30 المنتهية في للستة أشهر
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 و أنشطة الشركةالوضع القانوني  .1
 

من قبل  2003أبريل  21( الصادر بتاريخ 35تأسست الشركة الوطنية لإلجارة القابضة ) "الشركة" ( كشركة مساهمة عامة قطرية وفقا للقرار رقم )
( لسنة 11( وتخضع ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم )26487)وزارة األعمال و التجارة. الشركة مسجلة تحت السجل التجاري رقم 

 .. إن عنوان الشركة المسجل يقع فى الطريق الدائري الرابع، الدوحة، دولة قطر. أسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر2015
 

يم العقارات والتطوير العقاري، النقل وخدمات التاكسي، ومدرسة تعلالشركة و شركاتها التابعة )يشار إليها معا بــــ "المجموعة"( متخصصة في اإلجارة، 
جموعة بتنفيذ مالقيادة، و تقوم الشركة بإدارة أعمالها من خالل شركاتها التابعة و المملوكة لها بالكامل والتي تم تأسيسها داخل دولة قطر. تلتزم ال

 كافة أنشطتها وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.
 

 ةد والسياسات المحاسبية الهامدعداأسس اإل .2
 

( 34وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) 2016 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة لفترةتم اعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 )التقارير المالية المرحلية(.

 
 القيم جميع تقريب ويتم الشركة، أنشطة في المستخدمة التشغيلية العملة وهو القطري الـبالري الموحدةالمرحلية المختصرة  المالية البيانات عرض يتم
 .لى غير ذلكإلشارة إال عند اإ قطري،ال الـريال إلى
 

مع البيانات  ئتهاايجب قر و سنوية. المالية اللبيانات ا المطلوية فيكافة المعلومات واإلفصاحات  مالية المرحلية المختصرة الموحدةالبيانات ال ال تشمل
بالضرورة مؤشرًا للنتائج  2016 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة. ال تعتبر نتائج 2015ديسمبر  31السنوية للمجموعة كما فى  الموحدة المالية

 .2016ديسمبر  31التي يمكن توقعها للسنه المالية التي تنتهي في 
 

 السياسات المحاسبية الهامة .3
 

 المالية بياناتال إعداد في المستخدمة تلك مع متطابقة الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات هذه إعداد في المتبعة المحاسبية السياسات إن
 يناير 1 من إعتباراً  المفعول سارية أصبحت جديدة و معدلة ومعايير تفسيرات تطبيق عدا فيما. 2015 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة للمجموعة

2016. 
 

 .2016 يناير 1 فى سريانها بدأ التى والمعدلة الجديدة المعايير
 
 ليس لتعديالتا هذه أن إال .المرحلية المختصرة الموحدة المالية البيانات هذه اعداد خالل الشركة قبل من المعايير علىالتالية التعديالت تطبيق تم
 .السنة نهاية في إضافية إفصاحات إلى تؤدي قد لكنهاو  المجموعة، على مادي تأثير أي لها
 
 
 

 
 
 
 



 
 ق.(ع.شركة االجارة القابضة )ش.م.

  الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
 2016 يونيو 30 المنتهية في للستة أشهر
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة .3

 
 .2016 المالية للسنة سريانها بدأ والتى 2014 سبتمبر – المالية للتقارير الدولية المعايير على السنوية التحسينات

 
  المحتوى التفسير/ المعيار
 المتوقفة والنشاطات للبيع بها المحتفظ المتداولة غير الموجودات 5رقم  المالية للتقارير الدولي المعيار
 اإليضاحات: المالية األدوات 7رقم  المالية للتقارير الدولي المعيار
 الموظفين منافع 19رقم  الدولي المحاسبة معيار
 المرحلية المالية التقارير 34 رقم الدولي المحاسبة معيار

 .التوحيد استثناءات بتطبيق المتعلقة التعديالت : الموحدة الماليةالبيانات  10رقم  المالية للتقارير الدولي المعيار
 .شتركم نشاط فى للمصلحة اإلستحواذ بحسابات المتعلقة التعديالت:  المشتركة الترتيبات 11المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 .التوحيد استثناءات تطبيق حول التعديالت:  اخرى كيانات من المصلحة حول ايضاح 12المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 صدةألر  المالية التقارير متطلبات لتحديد أصالً  إصدارها تم:  المؤجلة التنظيمية الحسابات 14المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 بسعر لعمالء خدمات أو بضاعة بتقديم منشأة تقوم عندما تنتج والتى المؤجلة المالية الحسابات
 .اسعار لترتيبات تخضع معدل او

 المبدئى اإلفصاح من الناتجة التعديالت:  المالية البيانات عرض 1رقم  الدولي المحاسبة معيار
 اءواالطف لالستهالك مقبولة طرق بتوضيح متعلقة تعديالت:  والمعدات واآلالت الممتلكات 16 رقم الدولي المحاسبة معيار

 (16) رقم الدولى المحاسبة معيار نطاق ضمن المثمرة االشجار لتصبح وتعديالت
 اختيارك الملكية حقوق طريقة فى النظر بإعادة الخاصة التعديالت:  المنفصلة المالية البيانات 27 الدولي المحاسبة معيار

 مالية ياناتب فى الزميلة والشركات المشتركة المشاريع التابعة، الشركات فى لالستثمار محاسبى
 .لمنشأة منفصلة

 التوحيد تثناءاتاس تطبيق فى المتعلقة التعديالت:  مشتركة ومشاريع زميلة شركات فى االستثمارات 28 الدولي المحاسبة معيار
 واالطفاء لإلستهالك مقبولة طرق بتوضيحات متعلقة تعديالت:  الملموسة غير الموجودات 38 الدولي المحاسبة معيار
 (16) رقم الدولي المحاسبة معيار نطاق ضمن المثمرة االشجار لتصبح تعديالت:  الزراعة 41 الدولي المحاسبة معيار

 
الفترة خالل تطبيقها يتم ولم اصدرت التى المعايير  
 الجديدة المعايير تلك تاثير بتقييم حاليا تقوم المجموعة بعد، سريانها يتم ولم إصدارها تم التالية الجديدة المعايير

 

 
 
 

 السريان تاريخ  المحتوى التفسير/ المعيار
 2018يناير  1 األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 2018يناير  1 من عقود مع العمالء يراداإل 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 2019يناير  1 االيجار عقود  16رقم  المالية للتقارير الدولي المعيار
 2017يناير  1 بيان التدفقات النقدية 7رقم  المحاسبة معيار
 2017يناير  1 ضريبة الدخل 12رقم  المحاسبة معيار



 
 ق.(ع.شركة االجارة القابضة )ش.م.

  الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
 2016 يونيو 30 المنتهية في للستة أشهر
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 المحاسبية التقديرات .4
 

 والمبالغ لمحاسبيةا السياسات تطبيق على تؤثر قد والتي واإلفتراضات والتقديرات األحكام وضع اإلدارة من يتطلب المرحلية المالية البيانات إعداد إن
 .التقديرات هذه عن الفعلية النتائج تختلف قد و. والمصروفات واإليرادات والمطلوبات للموجودات المدرجة

 
 للنسة الموحدة ماليةال البيانات اعداد عند المطبقة تلك عن تختلف ال المحاسبية السياسات تطبيق خالل من اإلدارة بها قامت التي الجوهرية التقديرات
 .2015 ديسمبر 31 في المنتهية

 
 البنوك لدى أرصدة و النقد .5

 

 
 2016 يونيو 30

 (مراجعة)
 2015 يونيو 30

 (مراجعة)
 2015ديسمبر  31

 (مدققة)

 ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري 

 326.864 323.270 329.996 الصندوق في نقد
 167.961.223 84.167.931 24.141.526 اسالمية بنوك لدى الجارية الحسابات

 704.500.000 685.000.000 890.000.000 اسالمية بنوك لدى ألجل الثابتة الودائع

 872.788.087 769.491.201 914.471.522 البنوك لدى أرصدة و النقد

 
  السوق أسعار على بناءاً  مرابحة نسبة تشمل ألجل الثابتة الودائع

 :يمثل حكمه في وما النقد فإن النقدية التدفقات ألغراض
 

 
 2016 يونيو 30

 (مراجعة)
 2015 يونيو 30

 (مراجعة)
 2015ديسمبر  31

 (مدققة)
 ال قطريـري قطري ريـال ال قطريـري 

 872.788.087 769.491.201 914.471.522 البنوك لدى أرصدة و النقد
 (125.000.000) (435.000.000) - ثالثة أشهر من أكثر بعد تستحق بنكية ودائع
 747.788.087 334.491.201 914.471.522 ما في حكمهو  النقد

 
 
 
 
 
 
 



 
 ق.(ع.شركة االجارة القابضة )ش.م.

  الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
 2016 يونيو 30 المنتهية في للستة أشهر
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 أقساط ومستحقات من العمالء .6
 

 
 2016 يونيو 30

 (مراجعة)
 2015ديسمبر  31

 )مدققة(
 ال قطريـري ال قطريـري 

   

 163.995.169 144.545.182 إجمالي األقساط المستحقة من التمويالت اإلسالمية
 2015ديسمبر  31 2016 يونيو 30 
 ال قطريـري ال قطريـري 

 142.484.720 126.724.145 المرابحة
  21.510.449 17.821.037 اإلجارة

  

 (9.097.743) (6.635.320) أرباح مؤجلة من دفعات مستقبلية يطرح :
 2015ديسمبر  31 2016 يونيو 30 
 ال قطريـري ال قطريـري 

 (6.488.445) (4.669.171) المرابحة
  (2.609.298) (1.966.149) اإلجارة

  

 154.897.426 137.909.862 صافي األقساط المستحقة من تمويالت إسالمية
   

 46.661.299 21.432.425 إجمالي األقساط المستحقة من إستبعاد العقارات
 (2.157.464) (1.091.540) يطرح: إيرادات التمويل المؤجلة

 44.503.835 20.340.885 األقساط المستحقة من إستبعاد دعقاراتصافي 

 18.879.190 16.845.115 ذمم مدينة أخرى 
 (49.822.469) (49.822.469) مخصص النخفاض القيمة

 125.273.393 982.457.168 
 

 متاحة للبيع ماليةموجودات  .7
 

 
 2016 يونيو 30

 (مراجعة)
 2015ديسمبر  31

 )مدققة(
 ال قطريـري قطريال ـري 

 56.802.964 9.635.442 استثمارات في أسهم مدرجة
 



 
 ق.(ع.شركة االجارة القابضة )ش.م.
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ولم يكن هناك ،  7من تقنيات القياس بحسب المعيار الدولي للتقارير المالية  1باستخدام المستوى مدرجة تم تقييم اإلستثمارات في أسهم  : مالحظة
 من تقنيات قياس القيمة العادلة. 3استثمارات تقاس بالمستوى ولم يكن هناك أي  .2والمستوى  1 المستوىتحويالت بين 

 

 مدفودعات مقدمة وارصدة مدينة أخرى .8
 

 
 2016 يونيو 30

 (مراجعة)
 2015ديسمبر  31

 )مدققة(
 ال قطريـري ال قطريـري 

 1.129.380 1.132.780 ودائع ضمان
 45.758.647 46.813.727 مبالغ مدفوعة مقدمًا للموردين 

 4.286.702 3.452.709 مدفوعة مقدماً مصاريف 
 1.708.697 891.498 ذمم مدينة أخرى

 2.418.963 3.661.300 إيرادات مستحقة من ودائع بنكية
 55.952.014 55.302.389 

 
 المعدات و الممتلكات .9

 و االستبعاد االستحواذ
 

 في المنتهية أشهر الستة) قطري ريـال  534.318 بقيمة موجوداتعلى  المجموعة استحوذت ،2016 يونيو 30 في المنتهيةأشهر  الستة خالل
 (.قطري ريـال 2.315.157:  2015 يونيو 30

 

 أن قعالمتو  ومن الصناعية. المنطقة في ومخازن السواقة تعليم مدرسة ومبنى التاكسي مجمع وتطوير وقعت المجموعة عقد بناء 2015فبراير  في
 .2016 يونيو 30ريـال قطري كتكلفة للمشروع حتى  23.487.268دفعت المجموعة مبلغ  .2016 نهاية سنة المشروع هذا من االنتهاء يتم
  ."(8" إيضاح  للموردين مقدماً  مدفوعة ريـال قطري  تحت بند مبالغ 8.934.368)
 

 وكالة دعقود بمقتضى إسالمية تمويالت .10
 

 هذه المال،  سرأ ومتطلبات التجارية العمليات وذلك لتمويل محليةإسالمية  بنوك مع بمقتضى عقود وكالة إسالمية تمويالت على المجموعة حصلت
 التمويالت هذه ة كلبتسوي المجموعة قامت. مضافا اليها رسوم التمويل بالنسب التجارية مختلفة تواريخ في السداد وتستحق كانت مضمونة التمويالت

 .2015من  الثاني الربع خالل بالكامل
 السواقة ليمتع مدرسة ومبنى التاكسي مجمع وتطوير بناءتمويل إسالمي بمقتضى عقد وكالة وذلك لتمويل  على حصلت المجموعة 2016 عام خالل

 التجارية بالنسب التمويل رسوم اليه مضافا مختلفة تواريخ في السداد ستحقوي مضمون التمويل ، هذا مخازنالو 
 

 
 2016 يونيو 30

 )مراجعة(
 2015ديسمبر  31

 )مدققة(
 ال قطريـري ال قطريـري 

 128.039.395 - يناير 1 فى

 - 35.000.000 إضافات



 
 ق.(ع.شركة االجارة القابضة )ش.م.

  الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
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 (128.039.395) (524.979) المدفوع

 - 34.475.021 الرصيد
 

 إيرادات مؤجلة .11
 

أبرمت المجموعة اتفاقية مع شركة الديار القطرية العقارية للقيام بأعمال تطوير البنية التحتية لقطع األراضي في الواجهة البحرية  2010خالل عام 
العقارية مقابل تطوير  ةالشمالية والغربية بمنطقة لوسيل. وفقًا لشروط وأحكام االتفاقية تستخدم المجموعة العائدات المستحقة الدفع لشركة الديار القطري

 .   العقد تنفيذ ترةف خالل اإلنجاز نسبة بإستخدام التحتية البنية تطوير أعمال بإيراد باإلعتراف المجموعة وتقوم، البنية التحتية للمناطق المذكورة
 

 رأس المال .12
 

 
 2016 يونيو 30

 (مراجعة)
 2015ديسمبر  31

 )مدققة(
 ال قطريـري ال قطريـري 

   المصرح بها والمصدرة والمدفودعة بالكامل:األسهم 

 494.802.000 494.802.000 ال للسهم الواحدـري 10سهم بقيمة  49.480.200
 
 أرباح مدفودعةتوزيعات  .13

 
 2015ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في  ن على توزيعات أرباح نقديةوافق المساهمو  2016فبراير  14في خالل الجمعية العمومية المنعقدة 

ال ـري 0.85) 42.058.170: توزيعات أرباح نقدية بمبلغ  2014سمبر يد 31) ال قطري لكل سهم(ـري 0.50ال قطري )ـري  24.740.100بلغت 
 قطري لكل سهم((. 

 
 التحليل القطادعي .14

 
يل لقطاعات تشغيلية رئيسية. تظهر القطاعات الرئيسية واإليرادات المتعلقة بها وتح بناء على طبيعة األنشطة األساسية تنقسم المجموعة إلى خمسة

 األصول واإللتزامات كما يلي:
 اإليجارات التمويلية.  -
 النقل. -
 التطوير العقاري. -
 تعليم قيادة السيارات. -
 خدمات سيارات األجرة ) متضمنة الليموزين(. -

 قطر. –واحد فقط هو الدوحة تزاول المجموعة أعمالها في قطاع جغرافي 
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  الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
 2016 يونيو 30 المنتهية في للستة أشهر

13 

  :والنتائج لإليرادات القطادعي التحليل
 2015 يونيو 30 و 2016 يونيو 30 في كما الشركة لقطادعات والربح لإليرادات القطادعي التحليل يبين الجدول هذا

 في المنتهية أشهر الستة
 القابضة األجرة سيارات خدمات السيارات قيادة تعليم العقاري التطوير النقل تمويلي إيجار (مراجعة) 2016 يونيو 30

معامالت أطراف 
 اإلجمالي داخلية

 ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري 
         اإليرادات والنتائج

 107.357.111 - 442.607 17.764.895 - 42.528.051 44.070.929 2.550.629 األطراف الخارجية 
 - (119.626) - - - - 119.626 - األطراف الداخلية

 107.357.111 (119.626) 442.607 17.764.895 - 42.528.051 44.190.555 2.550.629 إجمالي اإليرادت والنتائج
         

 3.928.460 - 2.013.789 (23.127.221) (1.716) 18.091.988 5.092.756 1.858.864 ربح الفترة )خسارة( 
 10.193.604 - 4.958.166 26.664 - 2.925.916 69.217 2.213.641 التمويل إيرادات

 - - - - - - - - تكاليف التمويل

طفاء إستهالك  (15.408.355) - (118.899) (11.200.715) - (1.679.864) (2.403.452) (5.425) وا 
 

 في المنتهية أشهر الستة
 (مراجعة) 2015 يونيو 30

معامالت أطراف  القابضة األجرة سيارات خدمات السيارات قيادة تعليم العقاري التطوير النقل تمويلي إيجار
 داخلية

 اإلجمالي

 ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري ال قطريـري 
         اإليرادات والنتائج

 80.566.673 - 4.940.875 23.610.126 - 5.248.294 42.396.809 4.370.569 األطراف الخارجية 
 - (9.270.783) - - - - 4.294 9.266.489 األطراف الداخلية

 80.566.673 (9.270.783) 4.940.875 23.610.126 - 5.248.294 42.401.103 13.637.058 إجمالي اإليرادت والنتائج
         

 (27.791.302) - (9.764.157) (20.814.775) (350) (9.167.999) (233.630) 12.189.609 الفترة( خسارة) ربح
 6.077.552 - 1.562.161 1.167.160 - 2.206.628 31.398 1.110.205 إيرادات التمويل
 (2.572.392) - - - - (2.291.806) - (280.586) تكاليف التمويل

طفاء إستهالك  (17.262.319) - (129.219) (12.624.099) - (2.166.492) (2.339.124) (3.385) وا 
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 :والمطلوبات للموجودات القطادعي التحليل

 2015ديسمبر 31 و 2016 يونيو 30 في كما الشركة لقطادعات والمطلوبات للموجودات القطادعي التحليل يبين الجدول هذا
 2016 يونيو 30كما في 

 (مراجعة)
 القابضة األجرة سيارات خدمات السيارات قيادة تعليم العقاري التطوير النقل تمويلي إيجار

معامالت أطراف 
 داخلية

 اإلجمالي

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

 1.034.480.069 (420.344.666) 593.492.372 11.057.888 4.851 553.690.191 26.911.146 269.668.287 موجودات متداولة
 229.751.965 - 10.095.510 49.592.965 8.000.000 91.566.852 13.844.330 56.652.308 موجودات غير متداولة 

 1.264.232.034 (420.344.666) 603.587.882 60.650.853 8.004.851 645.257.043 40.755.476 326.320.595 إجمالي الموجودات
         

 (219.739.788) 374.144.666 (201.174.515) (207.327.440) (7.009.000) (151.131.935) (18.583.976) (8.657.588) مطلوبات متداولة
 (29.851.425) - (2.190.378) (1.457.948) - (24.985.810) (803.614) (413.675) مطلوبات غير متداولة 

 (249.591.213) 374.144.666 (203.364.893) (208.785.388) (7.009.000) (176.117.745) (19.387.590) (9.071.263) إجمالي المطلوبات
 

 2015ديسمبر  31كما في 
 مدققة()

معامالت أطراف  القابضة األجرة سيارات خدمات السيارات قيادة تعليم العقاري التطوير النقل تمويلي إيجار
 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 .15
 

 
 2016 يونيو 30

 (مراجعة)
 2015ديسمبر  31

 )مدققة(
 ال قطريـري ال قطريـري 

 29.585.000 22.085.000 خطابات ضمان من بنوك إسالمية
 211.563.530 164.761.890 رأس المال التزامات

 1.500.000 1.500.000 التزامات اإليجارات التشغيلية 
 

 :التشغيلية للمجموعة فى السنة القادمة اإليجارات التالي التزامات الجدول ويبين

 
 2016 يونيو 30

 (مراجعة)
 2015ديسمبر  31

 )مدققة(
 ال قطريـري ال قطريـري 

 100.000 100.000 أقل من سنة
 500.000 500.000 سنوات 5—1

 900.000 900.000 سنوات 5أكثر من 
 

 العائد دعلى السهم .16
 

 

أشهر المنتهية في  الستة
 2016 يونيو 30

 (مراجعة)

أشهر المنتهية في  الستة
 2015 يونيو 30

 (مراجعة)

   
 (27.791.302) 3.928.460 قطري( ريـالللفترة ) )الخسارة( صافي الربح

 49.480.200 49.480.200 لعدد األسهم القائمةالمتوسط المرجح 

 (0.56) 0.08 السهم دعلى العائد األساسي والمخفف
 

 كالتالي: المتوسط المرجح لعدد األسهم يحتسب

 

أشهر المنتهية في  الستة
 2016 يونيو 30

 (مراجعة)

أشهر المنتهية في  الستة
 2015 يونيو 30

 (مراجعة)

   
 49.480.200 49.480.200 الفترةاألسهم المؤهلة في بداية 

 49.480.200 49.480.200 الرصيد في نهاية الفترة
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 العالقة ذات األطراف مع المعامالت .17

 
 تمت. امةه ملكية فيها لديهم يكون التي والشركات الشركة إدارة موظفي وكبار اإلدارة مجلس وأعضاء المساهمين كبار العالقة ذات األطراف تمثل

 المجموعة. إدارة قبل من المعامالت هذه وشروط التسعير سياسات على الموافقة
 

 العالقة ذات األطراف مع المعامالت
 

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

 العالقة 
أشهر المنتهية في  الستة

 2016 يونيو 30
 (مراجعة)

أشهر المنتهية في  الستة
 2015 يونيو 30

 (مراجعة)
 ال قطريـري ال قطريـري  

 36.612.185 34.186.280 إدارة مجلس عضويرأسها  شركة النقل  إيرادات
 736.470 420.395 االدارة مجلس رئيس العقارت أقساط على أرباح

  34.606.675 37.348.655 
 

 العالقة ذات األطراف مع األرصدة
 

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

 العالقة 
 2016 يونيو 30

 (مراجعة)
 2015ديسمبر  31

 )مدققة(
 ال قطريـري ال قطريـري  

 13.759.668 3.725.696 إدارة مجلس عضويرأسها  شركة األسمنت لصناعة الوطنية قطر شركة مع مدينة أرصدة
 12.948.855 12.948.855 االدارة مجلس رئيس عقارات بيع من مدينة أرصدة

  16.674.551 26.708.523 
 

 الرئيسيين اإلدارة موظفي مكافآت
 

 

أشهر المنتهية في  الستة
 2016 يونيو 30

 (مراجعة)

أشهر المنتهية في  الستة
 2015 يونيو 30

 (مراجعة)
 ال قطريـري ال قطريـري 

 2.371.983 1.989.783 الرئيسيين اإلدارة موظفي مكافآت
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 و األدوات المالية المالية المخاطرإدارة  .18

 
 دعوامل المخاطر المالية

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

 
 لذا .المالية خاطرالم إلدارة السنوية المالية البيانات في المطلوبة واإلفصاحات المعلومات كافة الموحدة المختصرة المرحلية المالية البياناتال تشمل 

 .2015 ديسمبر 31 في كما للمجموعة الموحدة السنوية المالية البيانات معتها اءقر  يجب
 .خالل الفترة المخاطر إدارة سياسة في تغييرات أي هناك تكن لم
 

  العادلة ةالقيمتقدير 
 

 أقساط و أرصدة لدى البنوك و نقد من تتكون المالية الموجودات. مالية ومطلوبات مالية موجودات على للمجموعة المالية األدوات تشتمل
 مقاوالت بموجب مستحقة ومبالغ دائنة ذمم من تتكون المالية والمطلوبات. أخرى مدينة وذمم للبيع متاحة مالية واستثمارات العمالء من ومستحقات

  .أخرى مستحقة ومبالغ إنشائية
 

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

 أرقام المقارنة .19
و  2015ديسمبر  31لم يتم تأثيرها بالتعديالت التي تخص السنة المالية المنتهية في  2015يونيو  30ان أرقام المقارنة عن الفترة المنتهية في 

 يونيو 30ذلك لتعذر فصل األثر على البيانات المالية المرحلية المختصرة في 


