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

 2020 مارس 31أشهر المنتهية في  للثالثة

 الموحدة المرحلية المختصرة  هذه البيانات الماليةجزءًا من  25إلى  1 تشكل اإليضاحات المرفقة من
2 

 

 
 
 
 

 في  أشهر المنتهية  الثالثة   

 إيضاحات 
 2020  مارس 31
 ( مراجعةغير  )

 2019  مارس 31
   ( مراجعة)

 ريـال قطري  ريـال قطري 

 الدخل 
   

 23,836,147 33,168,641 19 األنشطة الرئيسية  الدخل من

 9,496,633 (5,418,792) 20 اإلستثمارات   الدخل من)الخسارة( 

 إيرادات أخرى 
 

441,210 1,459,955 

 اإليرادات و  الدخل إجمالى 
 

28,191,059 34,792,735   
  

 مصاريف ال
 

  

 مصاريف تشغيلية 
 

(26,828,706) (22,767,714) 

 إدارية  وعمومية  مصاريف
 

(8,679,588) (10,989,163) 

 إجمالي المصاريف 
 

(35,508,294 ) (33,756,877 ) 

 التشغيلي الربح  )الخسارة(  صافي
 

(7,317,235 ) 1,035,858 

 إيرادات التمويل من الودائع لدى بنوك إسالمية 
 

2,255,624 4,678,787 

التمويل اإلسالمي بموجب     - تكاليف التمويل 
 ترتيبات وكالة 

 
(428,787) (739,402) 

 3,939,385 1,826,837  صافي إيرادات التمويل 

 4,975,243 ( 5,490,398)  ربح الفترة )خسارة(  

    

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

   -   - 

 4,975,243 ( 5,490,398)  الدخل الشامل للفترة )الخسارة( إجمالي
  

  

    العائد على السهم )الخسارة( 

 0.010 (0.011) 23 المخفف للسهم االساسي و العائد)الخسارة( 



 

 شركة االجارة القابضة )ش.م.ع.ق.(
 التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد بيان 

 2020 مارس 31أشهر المنتهية في  للثالثة

 الموحدة المرحلية المختصرة  هذه البيانات الماليةجزءًا من  25إلى  1 تشكل اإليضاحات المرفقة من
3 

 

 اإلجمالي  خسائر متراكمة  إحتياطي قانوني  رأس المال  إيضاحات  

 ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري   

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

 ( 235,967) ( 235,967) - -    16 الماليةر الدولي للتقارير  ياالمع   تطبيقأثر 

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

 4,975,243 4,975,243 - -  ربح الفترة

 - - - -  شاملة أخرى للفترة  أرباح
 4,975,243 4,975,243 - -  الشامل للفترة  الربحإجمالي 

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

 (124,381) (124,381) - -  مساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية 

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

      

 713,265,838 ( 168,804,371) 387,268,209 494,802,000  (مدققة ) 2020يناير  1الرصيد في  

 (5,490,398) (5,490,398) - -  الفترة خسارة 

 - - - -  خرى للفترةاأل شاملة ال اجمالي األرباح 
 ( 5,490,398) ( 5,490,398) - -  للفترة   ةالشامل الخسائرإجمالي 

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

 - - - -  مساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية 
 683,035,340 ( 174,294,769) 362,528,109 494,802,000  ( غير مراجعة )  2020 مارس  31الرصيد في  



 

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

 2020 مارس 31أشهر المنتهية في  للثالثة

 الموحدة المرحلية المختصرة  جزءًا من هذه البيانات المالية 25إلى  1 تشكل اإليضاحات المرفقة من
5 

تبع(... ي)

 أشهر المنتهية في  الثالثة   

 2020  مارس 31 إيضاحات  
 ( مراجعة غير )

 2019  مارس 31
 ( مراجعة)

 ريـال قطري  ريـال قطري   

    التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل: 

 4,975,243 (5,490,398)  الفترة  ربح)خسارة( 

    تعديالت للبنود التالية: 

 4,139,415 4,008,581  إستهالك و إطفاء 

بالقيمة  ق مالية مقاسة ارت في أو ارمن استثما ( ربحخسارة )
 لخسارة ا و العادلة من خالل الربح أ

21 14,347,328 (708,011) 

صافي مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة من الموجودات  
 المالية

 (10,960) 3,255,197 

 (8,788,622) (8,889,356)  إيرادات توزيعات األرباح 

 (197,800) -  من إستبعاد عقارات ومعدات  أرباح

 450,000 -  مخصص مخزون بطيء الحركة 

 (4,678,787) (2,255,625)  إيرادات التمويل 

 739,402 428,787  تكلفة التمويل 

 300,259 244,607  مخصص نهاية الخدمة للموظفين 

 ( 513,704) 2,382,964  قبل التغيرات في رأس المال العامل   ة التشغيل   ة خسائر ال صافي  

    التغيرات في رأس المال العامل 

 (1,747,955) 8,933,562  من العمالء  ومبالغ مستحقةأقساط 

 (36,942,986) 20,904,418  مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى  

 5,362,337 (2,821,232)  مخزون  

 (1,610,919) (6,416,864)  ذمم دائنة ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى 

 (8,533,437) (20,094,924)  عقود مطلوبات 

 (755,358) (329,798)  تكلفة التمويل المدفوعة 

 (74,721) (77,409)  للموظفين المدفوعة نهاية الخدمة  مكافأة

 ( 44,816,743) 2,480,717  من أنشطة التشغيل )المستخدمة في(  ية النقد التدفقات   صافي

    

    االستثمار: التدفقات النقدية من أنشطة 

 5,311,676 5,042,985  المستلمة التمويل  إيرادات

 8,788,622 8,889,356  توزيعات األرباح المستلمة  إيرادات

 (114,000) -  موجودات غير ملموسة شراء 

 (593,474) (20,099) 12 شراء عقارات ومعدات 

 (1,923,951) -  سمالية قيد التنفيذأرإضافة إلى أعمال  

 50,000,000 220,000,000  صافي الحركة في الودائع ألجل 

 - (23,607,151)     استثمارات في أوراق مالية شراء 
  13,733,542     أوراق ماليةاستثمارت في من إستبعاد  متحصالت
 197,800 -  من إستبعاد عقارات ومعدات  متحصالت

 61,666,673 224,038,633  )المستخدم في( أنشطة اإلستثمار  ية من النقد التدفقات   صافي
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد 

 2020 مارس 31أشهر المنتهية في  للثالثة

 الموحدة المرحلية المختصرة  جزءًا من هذه البيانات المالية 25إلى  1 تشكل اإليضاحات المرفقة من
5 

  
 

 
 
 
 

  

 أشهر المنتهية في  الثالثة   

 2020  مارس 31 إيضاحات  
 ( مراجعة غير )

 2019  مارس 31
 )مراجعة( 

 ريـال قطري  ريـال قطري   
    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:

 (24,740,100) (24,672,843) 18 توزيعات أرباح مدفوعة 

سداد دفعات من التمويل اإلسالمي بموجب ترتيبات  

 وكالة 
 (6,426,994) (6,347,603) 

 ( 31,087,703) ( 31,099,837)  في أنشطة التمويل   ة صافي التدفقات النقدية المستخدم

    

 (14,237,773) 195,419,513  في النقد وما في حكمه   (النقص) الزيادة صافي

 199,506,271 84,454,993  بداية الفترة النقد وما في حكمه في 

 185,268,498 279,874,506 5 الفترة النقد وما في حكمه في نهاية  
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 و أنشطة الشركة الوضع القانوني   .1
 

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

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

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

اخل  التاكسي، ومدرسة تعليم القيادة، و تقوم الشركة بإدارة أعمالها من خالل شركاتها التابعة و المملوكة لها بالكامل والتي تم تأسيسها د
 دولة قطر. تلتزم المجموعة بتنفيذ كافة أنشطتها وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية. 

 
 . 2020أبريل  23الموحدة إلصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  المختصرةتم اعتماد هذه البيانات المالية المرحلية 

 
 عداد أسس اإل .2

 
وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي    2020  مارس  31أشهر المنتهية في    الثالثة  لفترةتم اعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة  

 ( )التقارير المالية المرحلية(. 34رقم )
 

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

 
  و يجب قرائتها سنوية.  المالية  اللبيانات  ا  المطلوية في كافة المعلومات واإلفصاحات  مالية المرحلية المختصرة الموحدة  البيانات ال  ال تشمل

 2019 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثة. ال تعتبر نتائج 2019ديسمبر  31السنوية للمجموعة كما فى  الموحدة مع البيانات المالية
 .2020ديسمبر  31بالضرورة مؤشراً للنتائج التي يمكن توقعها للسنه المالية التي تنتهي في  

 
 السياسات المحاسبية الهامة  .3

 
عة  إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية الموحده متطابقة مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية للمجمو

يناير  1. فيما عدا تطبيق تفسيرات ومعايير معدلة و جديدة أصبحت سارية المفعول إعتباراً من 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 ولم يتم سريان تطبيقها بعد.   ر أو تعديل تم اصدارهتتبنى المجموعة التطبيق المبكر ألي معايير أو تفسي لم  .2020

 
الموحدة.    المختصرة طار الحالي من قبل المجموعة في إعداد هذه البيانات المالية المرحلية  إلات التالية على المعايير والتم تطبيق التعدي 

 إن تطبيق ما يلي لم ينتج عنه تغيرات في صافي الربح أو حقوق الملكية المعلنة سابقاً للمجموعة. 
 

 تاريخ السريان  الموضوع  المعيار / التفسير 

ومعيار   1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
 8المحاسبة الدولي 

 2020يناير  1 تعريف المادة 

 2020يناير  1 تعريف األعمال  3ت على المعيار الدولي للتقارير المالية التعدي 

تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير 
 الدولية إلعداد التقارير المالية 

 2020يناير  1 

 
 مفعولها بعد المعايير التي أصدرت ولكن لم يسر 

تصرة  فيما يلي المعايير الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها، لكنها لم يسري مفعولها بعد، حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المرحلية المخ
 الموحدة للمجموعة. تنوي المجموعة اعتماد هذه المعايير، إن وجدت، عندما تصبح سارية المفعول. 

 

 تاريخ السريان  الموضوع  التفسير   /المعيار

 2023يناير  1 عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقارير المالية 
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 اإليجارات  16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

معيار إعداد التقارير المالية الدولية  يحدد ، اإليجارات 17محل معيار المحاسبة الدولي  16يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
المعامالت التي تنطوي   مستوى، وتقييم SIC-15تشغيلية ال اإليجارات، وحوافز اإليجاراتما إذا كان ترتيب ما يحتوي على  4رقم 

اإليجارات وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها ويتطلب من  ب . يحدد المعيار مبادئ االعتراف SIC-27إليجارات قانوني لعلى الشكل ال
ً   اإليجاراتالمستأجرين حساب جميع   .لنموذج واحد للميزانية العمومية وفقا

 
.  17المعيار المحاسبي الدولي رقم ب  مقارنة إلى حد كبير 16المؤجرين بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  لدى  محاسبةال لم تتغير

على أنها إما عقود تشغيل أو تمويل باستخدام مبادئ مماثلة كما في المعيار المحاسبي   اإليجاراتسوف يستمر المؤجرون في تصنيف 
 عندما تكون المجموعة هي المؤجر.  اإليجارات تأثير على  16ر الدولي إلعداد التقارير المالية يا. وبالتالي، لم يكن للمع17الدولي رقم 

 

 استخدام األحكام والتقديرات .4
 

الموحدة من اإلدارة إصدار أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق   المختصرةيتطلب إعداد هذه البيانات المالية المرحلية 
 .غ األصول والخصوم واإليرادات والمصروفات المبلغ عنها. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات السياسات المحاسبية ومبال

 
إن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات كانت  

 .2019ديسمبر  31لية الموحدة للسنة المنتهية في هي نفس تلك المطبقة على البيانات الما
 
 

 رصدة لدى المؤسسات المالية والنقداأل .5
 

 2020  مارس 31 

 ( مراجعة غير )

 2019ديسمبر   31
 )مدققة( 

 ريـال قطري  ريـال قطري  

 172,057 92,643 نقد في الصندوق 

 38,688,167 44,616,293 حسابات جارية لدى بنوك اسالمية 

 5,594,769 -  جارية لدى بنوك تقليديةحسابات  

 360,000,000 295,000,000 ودائع ألجل لدى مؤسسات مالية 

 - 40,165,570 ودائع ألجل لدى بنوك اسالمية 
 404,454,993 379,874,506 النقد و أرصدة لدى البنوك 

 ( 163,971) ( 153,011) مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

 404,291,022 379,721,495 المؤسسات المالية والنقد األرصدة لدى  

 
 

 17,088,000 ومبلغ 44,463,347تحمل الودائع لدى البنوك ربح باألسعار التجارية السائدة بالسوق. قامت المجموعة برهن مبلغ 
 الضمان الخاصة بالتمويالت اإلسالمية. ، وذلك لتلبية متطلبات الضمانات وخطابات مستحقة الدفع بعد ثالثة أشهر من الودائع ألجل

 
 كانت الحركة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كالتالي: 

 

 2020مارس   31 
 ( مراجعة )غير 

 2019ديسمبر   31
 )مدققة( 

 
 ال قطري ـري ال قطري ـري

 220,075 163,971    يناير 1كما في 

 (56,104) ( 10,960) عكس المخصص خالل الفترة / السنة

 163,971 153,011 وما في حكمه   النقد
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 :ألغراض التدفقات النقدية فإن النقد وما في حكمه يمثل
 

 2020  مارس 31 

 ( مراجعة غير )

ديسمبر   31
2019 
 )مدققة( 

 ريـال قطري  ريـال قطري  

 404,454,993 379,874,506 أرصدة لدى مؤسسات مالية ونقد قبل الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 (320,000,000) ( 100,000,000) ودائع ألجل تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر 

 84,454,993 279,874,506 ما في حكمه النقد و 

 
 
 أقساط ومستحقات من العمالء .6

 2020  مارس 31 
 ( مراجعة غير )

 2019ديسمبر   31
 )مدققة( 

 ريـال قطري  ريـال قطري  

 83,353,235 77,437,760 األقساط المستحقة من التمويالت اإلسالمية إجمالي 

 2019 ديسمبر 31 2020 مارس 31 

 ريـال قطري  ريـال قطري  

 77,230,008 71,412,194 المرابحة 

  6,123,227 6,025,566 اإلجارة 

  

 (3,097,723) ( 2,709,596) يطرح : أرباح مؤجلة من دفعات مستقبلية

 2019 ديسمبر 31 2020 مارس 31 

 ريـال قطري  ريـال قطري  

 (2,157,174) (1,856,189) المرابحة 

  (940,549) (853,407) اإلجارة 

  

 80,255,512 74,728,164 صافي األقساط المستحقة من تمويالت إسالمية 

 8,588,486 5,182,272 ذمم مدينة أخرى 

 88,843,998 79,910,436 العمالء إجمالي األقساط والمبالغ المستحقة من  

 (56,081,032) ( 56,081,032) مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 32,762,966 23,829,404 األقساط والمبالغ المستحقة من العمالء

 
 ق مالية ارفي أواستثمارات  .7

 
 2020  مارس 31 

 ( مراجعة غير )
 2019ديسمبر   31

 )مدققة( 

 ريـال قطري  ريـال قطري  

 164,048,002 159,574,283 موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 164,048,002 159,574,283 ت في أسهم مدرجة ار استثما

 
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 المستوى يكن هناك تحويالت بين 
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 المخزون  .8

 
 2020مارس  31
 (مراجعةغير )

 2019ديسمبر    31
 )مدققة(

 ال قطري ـري  ال قطري ـري  
 2,979,073 5,786,062 سيارات 

 5,121,127 5,135,372 والمستهلكات  الغيار قطع
   

 8,100,200 10,921,432 إجمالي المخزون 
 (6,756,066) ( 6,756,066) مخصص البضاعة بطيئة الحركة 

 4,165,366 1,344,134 
 

 مخصص البضاعة بطيئة الحركة في حركةال
 

 
 2020مارس  31
 ( مراجعة غير )

 2019ديسمبر    31
 )مدققة( 

 ال قطري ـري  ال قطري ـري  
 3,628,166 6,756,066 يناير 1الرصيد في 

 3,127,900 -  الفترة إضافات خالل 
 6,756,066 6,756,066 

 
 

 مدفوعات مقدمة وارصدة مدينة أخرى .9
 

 2020  مارس 31 
 ( مراجعة غير )

 2019ديسمبر   31
 )مدققة( 

 ريـال قطري  ريـال قطري  

 9,810,515 5,966,603 مبالغ مدفوعة مقدماً للموردين 

 20,162,147 3,101,641 مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم أخرى

 5,005,221 2,217,860 أرباح مستحقة على ودائع بنكية

 200,580 200,580 ودائع ضمان

 11,486,684 35,178,463 

 (270,000) ( 270,000) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة األخرى 

 11,216,684 34,908,463 
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 والمعدات  العقارات  .10

 

 أثاث وتجهيزات  معدات مكتبية  مباني  أراضي 

معدات ثقيلة وشاحنات  

 وسيارات 

 اإلجمالي  أعمال تحت التنفيذ 

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

        :التكلفة

 221,114,756 2,195,501 64,713,996 9,451,853 7,054,690 107,707,716 29,991,000 2019 يناير 1 في

 7,276,089 - 814,782 107,237 1,740,169 4,613,901 - إضافات 

 (1,843,100) - (1,843,100) - - - - تصريف 

 - (2,003,500) - - 900,000 1,103,500 - إعادة تصنيف

 (83,948) - (75,153) (500) (8,295) - - استبعادات

 226,463,797 192,001 63,610,525 9,558,590 9,686,564 113,425,117 29,991,000 2019ديسمبر    31في 

 20,100 - - - 20,100 - - إضافات 

 226,483,897 192,001 63,610,525 9,558,590 9,706,664 113,425,117 29,991,000 2020  مارس 31 في

        : االستهالك المتراكم

 58,045,373 - 21,099,929 8,635,828 6,284,261 22,025,355 - 2019 يناير 1 في

 16,817,838 - 9,486,212 266,666 776,438 6,288,522 - االستهالك للسنة  

 (1,794,144) - (1,794,144) - - - -   بالتصريفمتعلق 

 (8,795) - - (500) (8,295) - -   متعلق باالستبعادات

 73,060,272 - 28,791,997 8,901,994 7,052,404 28,313,877 - 2019  ديسمبر  31 في

 3,947,439 - 2,054,158 62,655 217,198 1,613,428 - االستهالك للسنة  

 77,007,711 - 30,846,155 8,964,649 7,269,602 29,927,305 - 2020  مارس 31 في

        

 149,476,186 192,001 32,764,370 593,941 2,437,062 83,497,812 29,991,000 ( مراجعة)غير  2020  مارس   31

        

 153,403,525 192,001 34,818,528 656,596 2,634,160 85,111,240 29,991,000 )مدققة(   2019ديسمبر   31
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 استثمارات عقارية .11

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

عقارات مستقل ال ينتمي للمجموعة. تم إعداد تلك على أساس تقييم تم تنفيذه في ذلك التاريخ من قبل مقيم    2019ديسمبر    31العقاري في  
ل  التقييمات من قبل مثمنين معتمدين من ذوي الخبرة في مجال تقييم العقارات واألنشطة المماثلة. تم تحديد القيمة العادلة بطريقة التحلي 

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

 
 موجودات غير ملموسة .12

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

    التكلفة
 13,460,185 5,460,185 8,000,000 2020 يناير 1في

 -   -   -   إضافات 
 13,160,185 5,160,185 8,000,000 2020مارس  31في  
 13,046,185 5,046,185 8,000,000 2019يناير  01في  

 414,000 414,000 -   إضافات 
 13,460,185 5,460,185 8,000,000 2019ديسمبر    31في 

    اإلطفاء 
 4,823,305 4,823,305 -   2020 يناير 1 في

 46,992 46,992 -   اإلطفاء للفترة 
 4,870,297 4,870,297  2020 مارس 31
 4,590,185 4,590,185 -   2019 يناير 1 في

 233,120 233,120 -   للسنة  اإلطفاء
 4,823,305 4,823,305 -   2019  ديسمبر  31

    الدفترية  القيمة صافي
 8,589,888 589,888 8,000,000 (مراجعة)غير  2020 مارس 31

 8,636,880 636,880 8,000,000 )مدققة( 2019 ديسمبر 31
 

 2020مارس  31 
 (مراجعة)غير 

 2019ديسمبر    31
 )مدققة(

 قطري ال ـري  ال قطري ـري  
 103,291,058 103,291,058 استثمارات عقارية
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لتعليم قيادة السيارات باالستحواذ على  أسهم مدرسة اإلجارة لتعليم قيادة السيارات )مدرسة النصر    2013سبتمبر    2قامت المجموعة بتاريخ  
في تاريخ نقل ملكية الشركة المحلية، كان   .سابقًا( )المستحوذ عليه(. تم شراء الترخيص كجزء من نقل ملكية الشركة المحلية إلى المجموعة

ماليين ريال قطري. إن الرخصة   8هو الترخيص لتشغيل مدرسة لتعليم قيادة السيارات بقيمة  المستحوذ عليهاألصل الوحيد الذي يمتلكه 
 الممنوحة للمجموعة لها عمر إنتاجي غير محدد.

 
 ذمم دائنة ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى  .13

 
 توضيحات  

 للموظفين   الخدمة نهايةمكافأة  مخصص( أ)

 
 والرياضية  االجتماعية األنشطة دعم صندوق  في المساهمة (ب)

 31للفترة المنتهية في  أي مخصص المجموعة لم تكون  ، 2010 في الصادر للقانون  اإلضافي والشرح 2008 لسنة 13 رقم القانون  بموجب
. قطر في والرياضية االجتماعية األنشطة  دعم لصندوق  ( ريال قطري  605,552: 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في ) 2020مارس 

 .لكل فترة الربح صافي من٪  2.5  المبلغ هذا يمثل
 
 
 

 2020مارس  31 
 (مراجعةغير )

 2019ديسمبر    31
 )مدققة(

 ال قطري ـري  ال قطري ـري  
 44,862,193 48,507,952 العمالء من مقدمة مدفوعات و دائنة ذمم

 12,654,166 12,586,909 مدفوعة غير أرباح توزيعات
 4,207,943 4,375,141 (أ) للموظفين الخدمة نهاية مكافأة مخصص
 605,552 - (ب)  والرياضية االجتماعية األنشطة دعم صندوق  في  المساهمة مخصص
 16,408,290 7,173,594 مستحقة  مصاريف

 72,643,596 78,738,144 

 
 2020مارس  31
 (مراجعةغير )

 2019ديسمبر    31
 )مدققة(

 ال قطري ـري  ال قطري ـري  
 3,390,037 4,207,943 يناير 1 في

 996,129 244,607 للفترة  المخصص
 (178,223) (77,409) / السنة  الفترة خالل المدفوعات

 4,375,141 4,207,943 
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 وكالة عقود بمقتضى إسالمية  تمويالت .14

بمقتضى عقد وكالة وذلك لتمويل بناء وتطوير مجمع التاكسي ومبنى مدرسة تعليم القيادة والمخازن . حصلت المجموعة على تمويل إسالمي 
 .التمويل بالنسب التجارية تكاليفاليه  هذا التمويل مضمون ويستحق السداد في تواريخ مختلفة مضافا  

 

 2020مارس  31 
 (مراجعةغير )

 2019ديسمبر    31
 )مدققة(

 قطري ال ـري  ال قطري ـري  
 76,423,363 50,890,341 يناير 1 فى

 (25,533,022) (6,426,994) المدفوع
 50,890,341 44,463,347 الرصيد الختامي 

 
 العقود  التزامات .15

 2020مارس  31 
 (مراجعةغير )

 2019ديسمبر    31
 )مدققة(

 ال قطري ـري  ال قطري ـري  
 58,300,742 37,652,595 )ايضاح أ( تطوير العقاراتال من  العقود التزامات
 1,318,881 1,872,104 أكاديمية القيادةب المتعلقة  العقود التزامات

 59,619,623 39,524,699 اإليرادات المؤجلة 
 

 )ايضاح أ(
األراضي في الواجهة  أبرمت المجموعة اتفاقية مع شركة الديار القطرية العقارية للقيام بأعمال تطوير البنية التحتية لقطع  2010خالل عام 

نسبة   ات بقائمة الدخل الموحد وذلك حسب يتم اإلعتراف بهذه اإليراد  .البحرية الشمالية والغربية بمنطقة لوسيل. وفقًا لشروط وأحكام االتفاقية
 .إنجاز تطوير البنية التحتية

 
 رأس المال  .16

 2020مارس  31 
 (مراجعةغير )

 2019ديسمبر    31
 )مدققة(

 ال قطري ـري  قطري ال ـري  

   المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:

 494,802,000 494,802,000 ال للسهم الواحد ـري 1بواقع  عادي  سهم 494,802,000
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 القانوني  حتياطياإل .17

 
 القانوني  االحتياطي الي قطري  ريـال 321,621,300 تم تخصيص مبلغ  2015 لسنة 11 رقم القطري  التجارية  الشركات قانون  ألحكام وفقاً 

 توزيع  يجوز  وال. 2012  عام  الشركة خالل  مال  رأس  زيادة  خالل  المصدرة  االسهم  قيمة  عن  كزيادة  يتمثل المبلغ في إجمالي المبالغ المستلمة  و
 . الشركات قانون  في عليها صالمنصو  الحاالت في إال اإلحتياطي هذا

 .المجموعة مال رأس من٪ 50 تجاوزت قد االحتياطي قيمة ألن السنة، خالل القانوني لالحتياطي مبالغ أي المجموعة تخصص لم
 
 
 توزيعات أرباح مدفوعة  .18

 
٪ من رأس المال المدفوع  5، وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية تعادل  2020  مارس  25لسنوي المنعقد في  في اجتماع الجمعية العامة ا

عادل ت  نقدية : توزيع أرباح2018ديسمبر  31)للسنة المنتهية في  2019ديسمبر  31ريال قطري للسنة المنتهية في  24،740،100بقيمة 
 .(ريال قطري  24،740،100  ة٪ من رأس المال المدفوع والبالغ5
 

 من األنشطة الرئيسية  الدخل .19

 
 2020مارس  31
 (مراجعةغير )

 2019مارس  31
 (مراجعة)

 ال قطري ـري ال قطري ـري 
 981,897 388,127 التمويل عمليات من إيرادات

2020مارس  31   2019مارس  31 
 ال قطري ـري  ال قطري ـري  

 248,553 340,186 مرابحة 
  733,344 47,941 إجارة 

  

   الخدمات و نوع البضائع 
 11,617,743 8,294,045 سيارات األجرة  الدخل من
 233,009 - عقارات  بيع إعادة من الدخل من

 9,395,283 20,876,077 العقارت تطوير من أرباح
 1,170,000 1,271,250 الدخل من تأجير مخازن 

 438,215 2,339,142 قيادة السيارات  أرباح من عمليات أكاديمية
 33,168,641 23,836,147 
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 2020مارس  31 
 (مراجعة)غير 

 2019مارس  31
 )مراجعة(

 ريال قطري  ريال قطري  
   توقيت االعتراف بااليرادات 

 9,833,498 23,215,219 نقل المنتجات والخدمات مع مرور الوقت 
 11,850,752 8,294,045 نقل المنتجات في وقت ما 

 981,897 388,127 التمويلايرادات 
 1,170,000 1,271,250 خط مستقيم على مدى فترة اإليجار 

   

 33,168,641 23,836,147 
 

 يتم الحصول على جميع مصادر اإليرادات داخل دولة قطر. 
 
 

تقديم الخدمات. يتم الحصول على جميع  منالعميل  ستفيدي  عندماموعة على مدار الفترة الزمنية عتراف بجميع مصادر إيرادات المجإليتم ا
 .مصادر اإليرادات داخل دولة قطر

 
  من االستثمارات الدخل)الخسارة(  .20

 2020مارس  31 
 (مراجعة)غير 

 2019مارس  31
 )مراجعة(

 ال قطري ـري  ال قطري ـري  
خالل   مقاسة بالقيمة العادلة من موجودات بيع منالقيمة العادلة  )خسارة( أرباح

 708,011 (14,347,328) الربح أو الخسارة 
 8,788,622 8,889,356 مستلمة أرباح توزيعات
 - 39,180 من موجودات مالية  أخرى  إيرادات

 (5,418,792 ) 9,496,633 
 

 التحليل القطاعي .21
 

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

 اإليجارات التمويلية.  -
 النقل. -
 التطوير العقاري. -
 تعليم قيادة السيارات. -
 متضمنة الليموزين(.خدمات سيارات األجرة )مركز  -

 قطر.  –تزاول المجموعة أعمالها في قطاع جغرافي واحد فقط هو الدوحة 
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  2019/ 03/ 31و  2020/ 03/  31هذا الجدول يبين التحليل القطاعي لإليرادات والربح لقطاعات الشركة كما في 
 للثالثة أشهر المنتهية في

  2020مارس  31
 (مراجعةغير )

 العقاري  التطوير تمويلي إيجار
  قيادة مركز تعليم

 اإلجمالي اقصاءات القابضة األجرة سيارات خدمات السيارات

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

 28,191,059 - (5,311,617) 8,531,388 2,341,186 22,241,575 388,527 األطراف الخارجية  
 - (1,091,821) - 44,821 - 1,047,000 - األطراف الداخلية 
 28,191,059 (1,091,821) (5,311,617) 8,576,209 2,341,186 23,288,575 388,527 واألرباحإجمالي اإليرادت 

 (5,490,398) - (8,150,392) (1,911,220) (161,904) 4,847,064 (113,946)   للفترةخسارة(  الربح )ال

 2,255,624 - 1,380,294 144,982 3,103 719,417 7,828 التمويل إيرادات

 (428,787) - (11,127) - - (417,660) - التمويل لفةتك

 4,008,581 - 66,962 1,938,172 356,489 1,645,566 1,394 وإطفاء إستهالك
 

 للثالثة أشهر المنتهية في
 2019مارس  31

 (مراجعة)
  قيادة مركز تعليم العقاري  التطوير تمويلي إيجار

 اإلجمالي معامالت أطراف داخلية القابضة األجرة سيارات خدمات السيارات

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

 34,792,735 - 9,700,554 12,443,229 459,690 10,912,728 1,276,534 األطراف الخارجية  
 - (558,396) - 558,396 - - - األطراف الداخلية 
 34,792,735 (558,396) 9,700,554 13,001,625 459,690 10,912,728 1,276,534 واألرباحإجمالي اإليرادت 

 4,975,243 - 8,655,868 (2,447,546) (707,306) 2,243,636 (2,769,409) لسنة ل  (خسارةال)ربح ال

 4,678,787 - 2,964,205 479,223 254 1,221,526 13,579 التمويل إيرادات

 (739,402) - (11,850) - - (727,552) - تكلفة التمويل

 (4,139,415) - (61,150) (2,511,094) (115,358) (1,450,788) (1,025) وإطفاء إستهالك
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 12/2019/ 31 و 2020/ 03/  31 في كما الشركة والمطلوبات لقطاعاتللموجودات  القطاعي التحليل يبين الجدول هذا
مارس  31كما في 
 اإلجمالي اقصاءات النقل القابضة األجرة سيارات خدمات السيارات قيادة مركز تعليم العقاري  التطوير تمويلي إيجار (مراجعةغير )  2020

 ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري قطري ال ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري ال قطري ـري 
 569,221,265 ( 431,199,736)  19,078,005 460,862,938 37,325,376 4,596,262 175,265,510 303,292,910 موجودات متداولة

 271,284,643 -   183,680 1,174,725 31,621,560 13,274,799 217,548,199 7,481,680 موجودات غير متداولة 

 840,505,908 ( 431,199,736)  19,261,685 462,037,663 68,946,936 17,871,061 392,813,709 310,774,590 إجمالي الموجودات
 ( 120,979,151)  384,999,736 (75,714)  ( 116,178,185)  ( 317,303,758)  (21,793,935)  (43,533,092)  (7,094,203)  مطلوبات متداولة

 (36,491,417)  -   -   (4,153,824)  ( 647,198)  ( 123,432)  (31,427,804)  ( 139,159)  مطلوبات غير متداولة 

 ( 157,470,568)  384,999,736 ( 75,714)  ( 120,332,009)  ( 317,950,956)  ( 21,917,367)  ( 74,960,896)  ( 7,233,362)  إجمالي المطلوبات
ديسمبر  31كما في 
 )مدققة( 2019

 اإلجمالي اقصاءات النقل القابضة األجرة سيارات خدمات السيارات قيادة مركز تعليم العقاري  التطوير تمويلي إيجار

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

 624,885,000 ( 418,775,117)  19,083,801 493,202,351 34,654,627 2,768,067 191,693,267 302,258,004 موجودات متداولة
 278,456,745 -   183,680 1,236,187 35,669,503 13,631,288 219,179,164 8,556,923 موجودات غير متداولة 

 903,341,745 ( 418,775,117)  19,267,481 494,438,538 70,324,130 16,399,355 410,872,431 310,814,927 إجمالي الموجودات
         

 ( 154,407,500)  372,575,117 (81,510)  ( 115,831,824)  ( 316,738,615)  (20,190,629)  (67,106,556)  (7,033,483)  مطلوبات متداولة
 (35,668,407)  -   -   (4,010,569)  ( 678,314)  (93,129)  (30,760,126)  ( 126,269)  مطلوبات غير متداولة 

 ( 190,075,907)  372,575,117 ( 81,510)  ( 119,842,393)  ( 317,416,929)  ( 20,283,758)  ( 97,866,682)  ( 7,159,752)  إجمالي المطلوبات
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  على  األولى بالدرجة  في تركز كانت والتي لمجموعة، في ا  النقلب المتعلقة عملياتال تجميد اإلدارة مجلس  قرر ،2017 خالل

  وبالتالي  المعدات نقل بنشاط الخاصة اإلستراتيجية تقييم بإعادة حالًيا اإلدارة مجلس يقوم ذلك، مع. الصناعية المعدات نقل
 منذ تلك الفترة. عمليات أي إجراء يتم لم
 

 المحتملة المطلوبات وااللتزامات .22

 2020مارس  31 
 (مراجعةغير )

 2019ديسمبر    31
 )مدققة(

 ال قطري ـري  قطري ال ـري  
 17,088,000 17,088,000 خطابات ضمان من بنوك إسالمية

 48,825,842 28,387,936 مالية رأس التزامات
 

 للسهم والمخففالعائد األساسي  .23
 الثالثة أشهر المنتهية  

 2020مارس  31 
 (مراجعةغير )

 2019مارس  31
 (مراجعة)

 ريال قطري  ريال قطري  
 معدلة  

 4,975,243 (5,490,398) قطري(ال ريـالبال) للفترة الربحصافي 
 494,802,000 494,802,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

 0.010 (0.011) )بالريـال القطري(  لسهمل  والمخففاألساسي  العائد
 

 يحتسب المتوسط المرجح لعدد األسهم كالتالي:

 الثالثة أشهر المنتهية  

 2020مارس  31 
 (مراجعةغير )

 2019مارس  31
 (مراجعة)

 494,802,000 494,802,000 الفترة األسهم المؤهلة في بداية 
 494,802,000 494,802,000 الفترة الرصيد في نهاية 
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 إفصاحات األطراف ذات الصلة .24
 

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

 
 كبار موظفي اإلدارة مكافأة 

 الثالثة أشهر المنتهية  

 2020مارس  31 
 (مراجعةغير )

 2019مارس  31
 (مراجعة)

   
 1,319,676 1,199,931 موظفي اإلدارة مكافأة كبار 

 
 

 إدارة المخاطر المالية واألدوات المالية .25
 

 عوامل الخطر المالية 
 

القيمة   مخاطر ، السوق )بما في ذلك مخاطر العملةإن أنشطة المجموعة تعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر 
 .مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة، (األسعارسعار الفائدة ومخاطر التدفقات النقدية أل مخاطر  ،سعار الفائدةالعادلة أل 

 
بة في البيانات جميع المعلومات واإلفصاحات الخاصة بإدارة المخاطر المالية المطلو  المختصرةال تتضمن البيانات المالية المرحلية  

 .2019ديسمبر  31يجب قراءتها باالقتران مع البيانات المالية السنوية للمجموعة كما في  ، المالية السنوية
 

 لم تحدث تغييرات في سياسات إدارة المخاطر خالل هذه الفترة. 
 

 تقدير القيمة العادلة 
 

  ات األقساط والمستحق،  ل المالية من النقد وما في حكمهالمالية. تتكون األصو   والمطلوبات تشتمل األدوات المالية على األصول المالية  
سالمي  األوراق المالية االستثمارية وبعض الذمم المدينة المالية األخرى. تتكون المطلوبات المالية من التمويل اإل، من العمالء

 .ى عقود البناء وبعض المستحقات األخرى المبالغ المستحقة عل ، الحسابات المستحقة الدفع، بموجب ترتيبات وكالة
 

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


