
 شركة بروة العقارٌة ش.م.ق.       

 البٌانات المالٌة الموحدة        

 2015دٌسمبر 31       

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة بروة العقارٌة ش.م.ق.
 البٌانات المالٌة الموحدة

 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 

 الصفحات                                                                                                 المحتوٌات

  2 – 1 تقرٌر مراقب الحسابات المستقل

 3 بٌان المركز المالً الموحد 

 4 بٌان الربح أو الخسارة الموحد

 5  بٌان الدخل الشامل الموحد

  7 – 6  الملكٌة الموحدبٌان التغٌرات فً حقوق 

  9 – 8   بٌان التدفقات النقدٌة الموحد

  76 – 10   اإلٌضاحات المتممة للبٌانات المالٌة الموحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 شركة بروة العقارٌة ش.م.ق.
 الموحدةالبٌانات المالٌة 

 2015دٌسمبر  31 كما فً

 

  جسءا ال يتجسأ من هذه البياناث الماليت الموحدة. 44إلى  1المرفقت من التفسيريت تشكل اإليضاحاث 

  3 

 بٌان المركز المالً الموحد

2015  2014 

 

 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إٌضاحات

 

      

      الموجودات 

  1,781,443  3,833,755 4 النقد واألرصدة البنكٌة

  7,577  27,884 5 موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  895,334  1,041,679 6 ذمم مدٌنة ومبالغ مدفوعة مقدما

  3,566,196  3,792,753 43  &7 عقارات للمتاجرة

  2,191,389  1,843,823 8 التؤجٌر التموٌلًذمم مدٌنة من 

  346,519  224,831 43  &9 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

  304,043  199,386 10 موجودات مالٌة متاحة للبٌع

  7,144,954  4,747,151 11 دفعات مقدمة للمشارٌع واالستثمارات

  11,093,173  11,222,850 43  &12 استثمارات عقارٌة

  693,857  651,072 13 ممتلكات ومنشآت ومعدات

  817,053  723,494 14 استثمارات فً شركات زمٌلة

  126,411  126,411 16 الشهرة

  1,175  1,068 17 موجودات الضرٌبة المإجلة

  28,969,124  28,436,157  إجمالً الموجودات

      

      المطلوبات وحقوق الملكٌة

      المطلوبات 

  4,569,370  2,297,434 18 ذمم دابنة ومطلوبات أخرى

  164,938  207,028 19 مخصصات

  395,015  514,975 43  &9 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

  7,919,983  7,697,837 20 التزامات وفقا لعقود التموٌل اإلسالمً

  1,088  444 17 مطلوبات الضرٌبة المإجلة

  13,050,394  10,717,718  المطلوباتإجمالً 

      

      حقوق الملكٌة

  3,891,246  3,891,246 21 رأس المال

(4,119) 22 أسهم الخزانة   (4,119)   

  1,110,169  1,399,641 23 احتٌاطً قانونً

  4,639,231  4,639,231 24 احتٌاطً عام

(210,026) 25 احتٌاطٌات أخرى   (90,436)   

  6,213,240  7,855,259  أرباح مدورة

      

  15,759,331  17,571,232  إجمالً حقوق الملكٌة العابدة لمساهمً الشركة األم

  159,399  147,207  حصص غٌر مسٌطرة

  15,918,730  17,718,439  إجمالً حقوق الملكٌة 

  28,969,124  28,436,157  إجمالً المطلوبات وحقوق الملكٌة

 

 

 ووقع علٌها نٌابة عنهم: 2016فبراٌر  21تمت الموافقة على إصدار هذه البٌانات المالٌة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتارٌخ 
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 الرئٌس التنفٌذي  للمجموعة
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     بٌان الربح أو الخسارة الموحد 
  2015  2014 
قطريألف لاير  إٌضاحات   ألف لاير قطري  

     
 1,217,206  1,040,823  إٌرادات إٌجارات

(311,356) 43 26.1 & مصروفات إٌجارات تشغٌلٌة   (286,584)  

 300,116  259,497 8 إٌرادات التؤجٌر التموٌلً

 1,230,738  988,964  صافً إٌرادات اإلٌجارات والتؤجٌر التموٌلً

     

 443,021  491,968  االستشارٌة وخدمات أخرىالدخل من الخدمات 

(339,797) 43 26.2 & مصروفات الخدمات االستشارٌة وخدمات أخرى   (288,821)  

 154,200  152,171  الخدمات االستشارٌة وخدمات أخرىصافً إٌرادات 

     

 2,928,255  2,701,685 27 أرباح من بٌع عقارات

(263,769)  36,145 43 العادلة الستثمارات عقارٌةصافً ربح )خسارة( القٌمة   

 8,827  - 28 أرباح من استبعاد شركات تابعة

(75,204) ب 28.1 االستثمارات ىمن حصة  محتفظ بها سابقا فً إحد خسارة    - 

(107,011)  36,765 14 حصة من نتابج شركات زمٌلة  

 10,288  -  أرباح من استبعاد شركات زمٌلة 

(1,549)  )خسارة( ربح من بٌع موجودات مالٌة متاحة للبٌع   25,603 

(5,494)  خسارة من موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   (924)  

(262,165) 29 مصروفات عمومٌة وإدارٌة   (334,603)  

(63,736) 13 استهالك   (93,334)  

(425,345)  43&  30 خسابر انخفاض القٌمة   (346,197)  

 54,528  79,272 31 إٌرادات أخرى

 3,266,601  3,161,509  الربح التشغٌلً 

     

 271,318  78,006 32 إٌرادات التموٌل

(165,698) 32 تكلفة التموٌل   (748,308)  

(87,692)  صافً تكالٌف التموٌل   (476,990)  

 2,789,611  3,073,817  الربح قبل ضرٌبة الدخل

     

(4,879) 17 مصروف ضرٌبة الدخل   (4,398)  

 2,785,213  3,068,938  ربح السنة

     

     العائد إلى:

 2,777,547  3,056,301  أصحاب حقوق الملكٌة فً الشركة األم

 7,666  12,637  حصص غٌر مسٌطرة

  3,068,938  2,785,213 

     عائد السهم األساسً والمخفف 

 7.14  7.86 33 )العابد لمساهمً الشركة األم والمدرج باللاير القطري لكل سهم(
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 بٌان الدخل الشامل الموحد
2015  2014 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إٌضاحات 
     

 2,785,213  3,068,938  ربح السنة

     بنود الدخل الشامل األخرى

     

الخسارة فً فترات بنود الدخل الشامل األخرى المعاد تصنٌفها للربح أو 
     الحقة:

(87,473) 34 فروق تحوٌل العمالت األجنبٌة لعملٌات التشغٌل األجنبٌة   (32,716)  

(33,782) 34 موجودات مالٌة متاحة للبٌع   49,174 

(121,255)  بنود الدخل الشامل األخرى للسنة   16,458 

 2,801,671  2,947,683  مجموع بنود الدخل الشامل للسنة

     

     العائدة إلى:

 2,796,084  2,936,711  أصحاب حقوق الملكٌة فً الشركة األم

 5,587  10,972  حصص غٌر مسٌطرة

  2,947,683  2,801,671 
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 بٌان التغٌرات فً حقوق الملكٌة الموحد 

     العائد إلى أصحاب حقوق الملكٌة فً الشركة األم 

ٌاطً قانونً  أسهم الخزانة  رأس المال  ٌاطً عام  احت   احت

ٌات  ٌاط احت

  اإلجمالً  أرباح مدورة  أخرى

حصة غٌر 

 اإلجمالً  مسٌطرة

 

 ألف لاير
قطري    

ألف لاير 
  قطري

ألف لاير 
  قطري

ألف لاير 
  قطري

ألف لاير 
  قطري

 ألف لاير
قطري    

 ألف لاير
قطري    

 ألف لاير
قطري    

 ألف لاير
قطري   

                  

 15,918,730  159,399  15,759,331  6,213,240  (90,436)  4,639,231  1,110,169  (4,119)  3,891,246  2014دٌسمبر  31الرصٌد فً 

 3,068,938  12,637  3,056,301  3,056,301  -  -  -  -  - ربح السنة 

 (121,255)  (1,665)  (119,590)  -  (119,590)  -  -  -  - (34الخسارة الشاملة األخرى للسنة )إٌضاح 

 2,947,683  10,972  2,936,711  3,056,301  (119,590)  -  -  -  - الخسائر )األرباح( الشاملة للسنة  إجمالً

 (78,782)  -  (78,782)  (78,782)  -  -  -  -  - (36مساهمة للصندوق االجتماعً والرٌاضً )إٌضاح 

 -  -  -  -  (119,590)   2,977,519  2,857,929  10,972  2,868,901 

الزٌادة فً الحصص اإلضافٌة المشتراة الحقا فً شركة تابعة 

 (189,954)  -  (189,954)  (189,954)  -  -  -  -  - على القٌمة الدفترٌة للحصص غٌر المسٌطرة  

 (23,147)  (23,147)  -  -  -  -  -  -  - شراء حصص غٌر مسٌطرة

 (856,074)  -  (856,074)  (856,074)  -  -  -  -  - (35)إٌضاح  2014األرباح لسنة  توزٌعات

 -  -  -  (289,472)  -  -  289,472  -  - المحول إلى االحتٌاطً القانونً 

 (17)  (17)  -  -  -  -  -  -  - حركات أخرى

 (1,069,192)  (23,164)  (1,046,028)  (1,335,500)  -  -  289,472  -  - المساهمٌنإجمالً المعامالت مع 

                  

 17,718,439  147,207  17,571,232  7,855,259  (210,026)  4,639,231  1,399,641  (4,119)  3,891,246 2015دٌسمبر  31الرصٌد فً 
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 بٌان التغٌرات فً حقوق الملكٌة الموحد )تتمة(

     الملكٌة فً الشركة األمالعائد إلى أصحاب حقوق  

ٌاطً قانونً  أسهم الخزانة  رأس المال  ٌاطً عام  احت   احت
ٌات  ٌاط احت

  اإلجمالً  أرباح مدورة  أخرى
حصة غٌر 

 اإلجمالً  مسٌطرة

 

لف لايرأ  
قطري    

ألف لاير 
  قطري

ألف لاير 
  قطري

ألف لاير 
  قطري

ألف لاير 
  قطري

ألف لاير 
  قطري

 ألف لاير
قطري    

 ألف لاير
قطري    

 ألف لاير 
 قطري

                  

 14,310,610  499,484  13,811,126  4,478,958  (36,484)  4,639,231  842,294  (4,119)  3,891,246 وفقا للتقرٌر السابق  2013دٌسمبر  31الرصٌد فً 

 5,000  5,000  -  -  -  -  -  -  - تعدٌالت السنة السابقة  

 14,315,610  504,484  13,811,126  4,478,958  (36,484)  4,639,231  842,294  (4,119)  3,891,246 )معدل(  2014ٌناٌر  1الرصٌد فً 

 2,785,213  7,666  2,777,547  2,777,547   -  -  -  -  - ربح السنة 

 16,458  (2,079)  18,537  -  18,537  -  -  -  - (34األرباح )الخسابر( الشاملة األخرى للسنة )إٌضاح 

 2,801,671  5,587  2,796,084  2,777,547  18,537  -  -  -  - إجمالً الدخل الشامل للسنة 

 (69,629)  -  (69,629)  (69,629)  -  -  -  -  - (36والرٌاضً )إٌضاح مساهمة للصندوق االجتماعً 

 -  -  -  -  18,537  2,707,918  2,726,455  5,587  2,732,042 

 (351,328)  (351,328)  -  -  -  -  -  -  - استبعاد حصة األسهم غٌر المسٌطرة نتٌجة بٌع شركات تابعة 

 (778,250)  -  (778,250)  (778,250)  -  -  -  -  - (35)إٌضاح  2013توزٌعات األرباح لسنة 

 -  -  -  (267,875)  -  -  267,875  -  - المحول إلى االحتٌاطً القانونً 

 656  656  -  72,489  (72,489)  -  -  -  - حركات أخرى

 (1,128,922)  (350,672)  (778,250)  (973,636)  (72,489)  -  267,875  -  - المساهمٌنإجمالً المعامالت مع 

                  

 15,918,730  159,399  15,759,331  6,213,240  (90,436)  4,639,231  1,110,169  (4,119)  3,891,246 2014دٌسمبر  31الرصٌد فً 
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 بٌان التدفقات النقدٌة الموحد
2015  2014 

قطريألف لاير   ألف لاير قطري إٌضاحات   

     األنشطة التشغٌلٌة

 2,785,213  3,068,938  ربح السنة

     تعدٌالت على:

 561,757  232,487 32 تكلفة التموٌل

(78,006) 32 إٌرادات التموٌل   (271,318)  

(36,145) 12 صافً )ربح( / خسارة القٌمة العادلة الستثمارات عقارٌة   421,643 

(157,874)  -  غٌر متداولة محتفظ بها للبٌعربح من إعادة قٌاس موجودات   

 924  5,494  أرباح غٌر متحققة من موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

(25,603)  1,549  خسارة / )ربح( من بٌع موجودات مالٌة متاحة للبٌع  

 94,848  73,413 13 االستهالك

(36,765) 14 حصة من نتابج شركات زمٌلة   107,011 

 346,197  425,345 30 صافً خسابر انخفاض القٌمة

(296,130)  -  ربح من بٌع موجودات غٌر متداولة محتفظ للبٌع  

(8,827)  - ب 228. ربح من استبعاد شركات تابعة  

 -  75,204 ب 128. االستثمارات ىخسارة  من حصة  محتفظ بها سابقا فً إحد

(10,288)  -  شركات زمٌلةربح من استبعاد   

(259,497) 8 إٌرادات التؤجٌر التموٌلً   (300,116)  

(5,366) 31 إٌرادات توزٌعات األرباح   (9,570)  

(430)  صافً الضرٌبة المإجلة   (97)  

 19,277  42,090 19 التغٌر فً المخصصات

 8,500  8,500 29 مستحقات مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

(392) 31 استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعداتربح من    - 

 3,265,547  3,516,419  األرباح التشغٌلٌة قبل التغٌرات فً رأس المال العامل

     التغٌرات فً رأس المال العامل:

(162,504)  119,967  التغٌر فً الذمم المدٌنة والمبالغ المدفوعة مقدما  

(885,985)  لمتاجرةا بغرض التغٌر فً العقارات   (1,376,355)  

 790,694  502,965  التغٌر فً الذمم المدٌنة من التؤجٌر التموٌلً

 2,828  -  التغٌر فً الموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبٌع

(171,289)  مبالغ مستحقة من/ إلى أطراف ذات عالقة   2,301,690 

 315,982  78,043  التغٌر فً الذمم الدابنة والمستحقات

 5,137,882  3,160,120  صافً النقد الناتج من األنشطة التشغٌلٌة
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    بٌان التدفقات النقدٌة الموحد )تتمة(

 

 إٌضاحات

2015 

  ألف لاير قطري

2014 

 ألف لاير قطري
     األنشطة االستثمارٌة

 270,719  78,006  إٌرادات تموٌل مقبوضة

 69,000  -  متحصالت من استبعاد شركات زمٌلة

 16,439,037  - ب 228. متحصالت من استبعاد شركات تابعة

(9,485)  (104,514)   شراء استثمارات عقارٌة   

(88,480)  (19,869)   سداد مشترٌات الموجودات المالٌة المتاحة للبٌع  

(18,126)  (9,698)   مدفوعات لشراء ممتلكات ومنشآت ومعدات  

 73,349  34,046  مالٌة متاحة للبٌعمتحصالت من بٌع موجودات 

 1,044,000  -  متحصالت من بٌع موجودات غٌر متداولة محتفظ بها للبٌع

 -  494  متحصالت من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات

 4,000  20,816  أرباح مستلمة من شركات زمٌلة

 (287.256)  (120,313) 43 مبالغ مقدمة لشراء استثمارات وعقارات

 9,570  5,366 31 إٌرادات توزٌعات األرباح المقبوضة

 276  -   متحصالت من استبعاد موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 -  (25,801)   مدفوعات لشراء موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح والخسارة

(405,595)  (2,158,036)  4 المستحقة بعد ثالثة أشهرصافً الحركة فً الودابع قصٌرة األجل   

 17,101,009  (2,299,503)  صافً النقد )المستخدم فً( / الناتج من األنشطة االستثمارٌة

     

     األنشطة التموٌلٌة

(561,757)  (232,487)  تكلفة التموٌل المدفوعة  

 (2,482,755)  (36,415) 43أ &  228. معامالت مع حصص غٌر مسٌطرة 

 متحصالت من التزامات بموجب عقود التموٌل اإلسالمً

 

637,263  - 

(18,372,903)  (864,209)  مدفوعات اللتزامات بموجب عقود التموٌل اإلسالمً  

(418,846)  (463,192)  توزٌعات أرباح مدفوعة  

 5,566  -  تسوٌة مطلوبات مالٌة مشتقة

(71,828)  (66,089)  محجوزةأرصدة بنكٌة   

 (21,902,523)  (1,025,129)  صافً النقد المستخدم فً األنشطة التموٌلٌة

     

 336,368  (164,512)  صافً )النقص( / الزٌادة فً النقد وما فً حكمه

     

 -  (7,301)  صافى فروق صرف العمالت األجنبٌة

 838,701  1,175,069  ٌناٌر 1النقد وما فً حكمه فً 

 1,175,069  1,003,256 4 برمسدٌ 31النقد وما فً حكمه فً 
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 معلومات الشركة واألنشطة الرئٌسٌة 1

 

( 5( من قانون الشركات التجارٌة رقم )68شركة بروة العقارٌة ش.م.ق )"الشركة" أو "الشركة األم"( وفقاً ألحكام المادة رقم )تم تؤسٌس 

عام اعتبارا من تارٌخ  100. ومدة الشركة 2005دٌسمبر  27بتارٌخ  31901كشركة مساهمة قطرٌة بالسجل التجاري رقم  2002لسنة 

 الشركة مدرجة فً بورصة قطر.إعالنها بالسجل التجاري . و

 

 بالدوحة، دولة قطر. 27777والمكتب المسجل للشركة هو ص.ب. 

 

ح تتمثل األنشطة الربٌسٌة للشركة وشركاتها التابعة )معا، "المجموعة"( فً االستثمار فً جمٌع أنواع العقارات بما فً ذلك حٌازة واستصال

رٌع الزراعٌة والصناعٌة والتجارٌة على األراضً أو تؤجٌر تلك األراضً وشراء وبٌع وتقسٌم وتطوٌر وإعادة بٌع األراضً وإقامة المشا

وتؤجٌر المبانً أو المشارٌع. كما تقوم بإدارة وتشغٌل االستثمارات العقارٌة داخل وخارج دولة قطر وامتالك وإدارة الفنادق والخدمات 

 االستشارٌة الخاصة بالمشارٌع وغٌرها.

 

وتسري أحكامه على  2015ٌونٌو  16)قانون الشركات( حٌز التنفٌذ اعتبارا من  2015( لسنة 11القطري رقم )دخل قانون الشركات 

. باألضافة 2016المجموعة. وقامت وزارة األقتصاد والتجارة بتمدٌد الفترة المسموح بها لالمتثال ألحكام قانون الشركات حتً اغسطس 

تصدر بعد اللوابح التنفٌذٌة الالزمة لتطبٌق قانون الشركات. ان المجموعه حالٌاً على تواصل مع إلً ذلك فان وزارة االقتصاد والتجارة لم 

 وزارة األقتصاد والتجارة من اجل تعدٌل نظامها األساسً لٌكون متوافقا مع قانون الشركات الجدٌد.

  

 أسس اإلعداد والتوحٌد     2

 

 د هذه البٌانات المالٌة الموحدة مبٌنة أدناه.إن السٌاسات المحاسبٌة الربٌسٌة المطبقة فً إعدا

 

 وقد تم تطبٌق هذه السٌاسات بشكل ثابت على جمٌع السنوات المبٌنة وما عدا ذلك تم ذكره وتوضٌحه.

 

 أسس اإلعداد  2-1

 

المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة واألحكام  تم إعداد هذه البٌانات المالٌة الموحدة للمجموعة وفقاً للمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة الصادرة عن مجلس

 وتعدٌالته. 2015( لسنة 11المعمول بها لقانون الشركات التجارٌة القطري رقم )

 

لة من خالل الربح تم إعداد البٌانات المالٌة الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التارٌخٌة باستثناء االستثمارات العقارٌة والموجودات المالٌة بالقٌمة العاد

 الخسارة والموجودات المالٌة المتاحة للبٌع واألدوات المالٌة المشتقة التً تم قٌاسها بالقٌمة العادلة.أو 

 

 تم إعداد البٌانات المالٌة الموحدة باللاير القطري، وهو عملة العرض والعملة الوظٌفٌة للشركة وتم تقرٌب جمٌع القٌم إلى أقرب ألف لاير

 ٌحه.قطري وما عدا ذلك تم ذكره وتوض

 

ارة إبداء ٌتطلب إعداد البٌانات المالٌة وفقا للمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة استخدام بعض التقدٌرات المحاسبٌة الهامة، كما ٌقتضً من اإلد

األمور التً  رأٌها فً عملٌة تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة للمجموعة. بالنسبة لألمور التً تتضمن درجة أعلى من إبداء الرأي أو التعقٌد، أو

 .41تتضمن افتراضات وتقدٌرات تعتبر جوهرٌة بالنسبة للبٌانات المالٌة الموحدة فقد تم اإلفصاح عنها باإلٌضاح رقم 
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 أسس اإلعداد والتوحٌد )تتمة( 2

 

 أسس التوحٌد 2-2

 

 )أ(  الشركات التابعة

 

التً تسٌطر علٌها المجموعة. وتتحقق السٌطرة عندما تتعرض المجموعة، الشركات التابعة هً جمٌع الكٌانات )بما فٌها الكٌانات المنظمة( 

أو ٌكون لدٌها حقوق، لعوابد متغٌرة نتٌجة مشاركتها فً المنشؤة ولدٌها القدرة على التؤثٌر على تلك العوابد من خالل نفوذها على هذه 

تارٌخ انتقال السٌطرة إلى المجموعة، كما تستبعد من الدمج من تارٌخ  المنشؤة. وٌتم توحٌد البٌانات المالٌة للشركات التابعة بصورة كاملة من

 فقد السٌطرة.

 

والمقابل الذي تم تحوٌله لالستحواذ على شركة تابعة ٌتمثل فً القٌم العادلة  تطبق المجموعة طرٌقة االقتناء لتسجٌل اندماجات األعمال.

صادرة من قبل المجموعة. ال ٌن للشركة المستحوذ علٌها وحصص حقوق الملكٌةللموجودات المحولة والمطلوبات المتكبدة للمالك السابق

وٌتضمن المقابل المالً الذي تم تحوٌله القٌمة العادلة ألي أصل أو التزام ناتج عن ترتٌب مالً محتمل. وٌتم قٌاس الموجودات المستحوذ 

المفترضة فً اندماجات األعمال مبدبٌا بالقٌم العادلة فً تارٌخ االقتناء. علٌها القابلة للتحدٌد والمطلوبات المتكبدة أو المطلوبات الطاربة 

وتعترف المجموعة بؤي حصص غٌر مسٌطرة فً الشركة المستحوذ علٌها على أساس كل عملٌة استحواذ على حدة، سواء بالقٌمة العادلة أو 

 وجودات القابلة للتحدٌد فً الشركة المستحوذ علٌها.بحصة األسهم غٌر المسٌطرة التناسبٌة من المبالغ المعترف بها لصافً الم

 

 وٌتم تسجٌل كافة التكالٌف المرتبطة باالستحواذ عند تكبدها.

 

حواذ، إذا تحقق دمج األعمال على مراحل، فإن القٌمة الدفترٌة لحصة الملكٌة المحتفظ بها سابقا ٌعاد قٌاسها بالقٌمة العادلة فً تارٌخ االست

 خسابر ناشبة من إعادة القٌاس ٌتم االعتراف بها ضمن الربح أو الخسارة.وأي أرباح أو 

 

لقٌمة وٌتم االعتراف بؤي مقابل محتمل ٌتم تحوٌله من قبل المجموعة بالقٌمة العادلة فً تارٌخ االستحواذ. ٌتم االعتراف بؤي تغٌٌرات الحقة ل

سواء فً الربح أو الخسارة أو  39لوبات وفقا للمعٌار المحاسبً الدولً رقم العادلة للمقابل المحتمل والذي ٌعتبر أحد الموجودات أو المط

 الدخل الشامل األخرى. لبنودكتغٌٌر 

 

وال ٌعاد قٌاس المقابل المحتمل الذي تم تصنٌفه كحقوق ملكٌة، وتسجل تسوٌته الالحقة ضمن حقوق الملكٌة. ٌتم حذف كافة المعامالت 

  ٌتمواألرصدة واألرباح غٌر المحققة على المعامالت بٌن شركات المجموعة. كما ٌتم حذف الخسابر غٌر المحققة. وعند الضرورة، 

 ة من قبل الشركات التابعة بحٌث تتماشى مع السٌاسات المحاسبٌة للمجموعة. تعدٌل المبالغ المسجل

 

 )ب(  التغٌرات فً حصص الملكٌة فً الشركات التابعة دون تغٌر فً السٌطرة

 

مع أي: المعامالت التً تتم  -تحتسب المعامالت مع الحصص غٌر المسٌطرة التً ال تإدي إلى فقدان السٌطرة كمعامالت حقوق الملكٌة 

أصحاب الحصص بصفتهم المالكٌن. إن الفرق بٌن القٌمة العادلة ألي مقابل مدفوع والحصة المستحوذ علٌها بالقٌمة الدفترٌة لصافً 

موجودات الشركة التابعة ٌتم تسجٌله فً حقوق الملكٌة. ٌتم تسجٌل األرباح أو الخسابر من استبعاد الحصص غٌر المسٌطرة أٌضا فً حقوق 

 الملكٌة.

 

 (  استبعاد الشركات التابعة)ج

 

عندما تتوقف المجموعة عن السٌطرة، فإن أي حصص محتجزة فً المنشؤة ٌتم قٌاسها بالقٌمة العادلة، فً تارٌخ فقدان السٌطرة، مع 

الخاصة بؤغراض االعتراف بؤي تغٌٌرات فً القٌمة الدفترٌة ضمن األرباح أو الخسابر.  وتمثل القٌمة العادلة القٌمة الدفترٌة المبدبٌة 

المحاسبة الالحقة للحصص المحتجزة كالشركة الزمٌلة أو المشروعات المشتركة أو الموجودات المالٌة. باإلضافة إلى أن أي مبالغ تم 

االعتراف بها مسبقا ضمن بنود الدخل الشامل األخرى فٌما ٌخص هذه المنشؤة ٌتم تسجٌلها كما لو أن المجموعة قد استبعدت بشكل مباشر 

ا الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة. وهذا قد ٌعنً أن المبالغ السابق االعتراف بها ضمن بنود الدخل الشامل األخرى ٌتم إعادة تصنٌفه

 ضمن األرباح أو الخسابر. 

 

 



 ق.شركة بروة العقارٌة ش.م.
 البٌانات المالٌة الموحدة

 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 
 
 

 اإليضاحاث المتممت للبياناث الماليت الموحدة

01 

 

 أسس اإلعداد والتوحٌد )تتمة( 2

 

 أسس اإلعداد )تتمة( 2.2

 

 )د(   الشركات الزمٌلة 

 

ما الشركات الزمٌلة هً الشركات التً ٌمكن التؤثٌر علٌها ولكن ال ٌمكن التحكم فٌها، علماً بؤن المساهمة فً الشركات الزمٌلة تكون عادة 

الملكٌة. ووفقا لطرٌقة حقوق % من األسهم التً لها حق التصوٌت. تحتسب االستثمارات فً الشركات الزمٌلة بطرٌقة 50 -% 20بٌن 

، ٌتم االعتراف باالستثمار  مبدبٌا بالتكلفة، وٌتم زٌادة أو خفض القٌمة الدفترٌة لالعتراف بحصة المستثمر من الربح أو الملكٌةحقوق 

 الخسارة فً الشركة المستثمر بها بعد تارٌخ االقتناء. وتشمل استثمارات المجموعة فً الشركات الزمٌلة الشهرة المحددة عند االستحواذ.

 

ملكٌة فً أي شركة زمٌلة مع االحتفاظ بتؤثٌر جوهري علٌها، ٌتم إعادة تصنٌف حصة تناسبٌة فقط للمبالغ التً تم إذا انخفضت حصة ال

 االعتراف بها مسبقا فً بنود الدخل الشامل األخرى إلى الربح أو الخسارة وفقا للحالة.

 

فً بٌان الربح أو الخسارة الموحد، وٌتم االعتراف تظهر حصة المجموعة من الربح أو الخسارة فً الشركات الزمٌلة بعد االستحواذ 

بحصتها من الحركات بعد االستحواذ فً بنود الدخل الشامل األخرى فً بٌان الدخل الشامل مع إجراء التعدٌالت المناسبة للقٌمة الدفترٌة 

 لالستثمار. 

 

ها فٌها، بما فً ذلك أي مدٌونٌات أخرى غٌر مضمونة، وعندما تتساوى أو تتعدى حصة المجموعة من خسابر الشركات الزمٌلة نسبة ملكٌت

 فإن المجموعة ال تعترف بؤي خسابر أخرى، إال إذا ترتب علٌها أي التزامات أو أي مدفوعات ٌتم دفعها نٌابة عن تلك الشركات الزمٌلة.

 

االستثمار فً الشركة الزمٌلة قد انخفضت.  تقوم المجموعة فً تارٌخ كل تقرٌر مالً بتحدٌد ما إذا كان هناك دلٌل موضوعً على أن قٌمة

ٌمتها وفً حالة انخفاض قٌمة االستثمار، تقوم المجموعة بحساب قٌمة االنخفاض باعتباره الفرق بٌن قٌمة الشركة الزمٌلة القابلة لالسترداد وق

 الدفترٌة وتعترف بالقٌمة ضمن بٌان الربح أو الخسارة الموحد.

 

ع والشراء بٌن المجموعة وشركاتها الزمٌلة فً البٌانات المالٌة للمجموعة فقط إلى حد حصص المستثمر فً ٌتم االعتراف بمعامالت البٌ

ل الشركات الزمٌلة. ٌتم استبعاد الخسابر غٌر المتحققة ما لم توفر المعاملة دلٌال على انخفاض قٌمة األصل الذي تم تحوٌله. لقد تم تعدٌ

 ة عند الضرورة لضمان توافقها مع السٌاسات المتبعة من قبل المجموعة. السٌاسات المحاسبٌة للشركات الزمٌل

 

 ٌتم االعتراف بؤرباح وخسابر التخفٌف من األرباح والخسابر الناشبة فً االستثمارات فً بٌان الربح أو الخسارة الموحد.

 

 )هـ(   ترتٌبات مشتركة

 

على جمٌع الترتٌبات المشتركة. وبموجب هذا المعٌار، ٌتم تصنٌف الترتٌبات  11رقم قامت المجموعة بتطبٌق المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة 

 المشتركة باعتبارها إما عملٌات مشتركة أو مشارٌع مشتركة استنادا إلى الحقوق والتعهدات التعاقدٌة لكل مستثمر.

  

رٌقة ٌتم االعتراف بالحصص فً المشارٌع المشتركة تقاس المشارٌع المشتركة باستخدام طرٌقة محاسبة حقوق الملكٌة، وبموجب هذه الط

مبدبٌا بالتكلفة وٌتم تعدٌلها الحقا بحٌث ٌتم االعتراف بحصة المجموعة فً أرباح أو خسابر ما بعد االستحواذ والحركة فً بنود الدخل 

 الشامل األخرى.

 

فً المشارٌع المشتركة )التً تشمل حصصا طوٌلة عندما تكون حصة المجموعة فً خسابر مشروع مشترك مساوٌة أو زابدة عن حصصها 

األجل والتً تشّكل، فً جوهرها، جزءاً من صافً استثمارات المجموعة فً المشارٌع المشتركة(، ال تحتسب المجموعة خسابر إضافٌة إال 

 إذا تكبدت التزامات أو سددت دفعات نٌابة عن المشروع المشترك.

 

من المعامالت التً تتم بٌن المجموعة ومشارٌعها المشتركة إلى مقدار حصة المجموعة فً المشارٌع  ٌتم استبعاد األرباح غٌر المتحققة

سات المشتركة. ٌتم استبعاد الخسابر غٌر المتحققة ما لم توفر المعاملة دلٌال على انخفاض قٌمة األصل الذي تم تحوٌله. لقد تم تعدٌل السٌا

 رة لضمان توافقها مع السٌاسات المتبعة من قبل المجموعة.المحاسبٌة للمشارٌع المشتركة عند الضرو
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% من إجمالً الموجودات و / أو النتابج التشغٌلٌة 5تشتمل هذه البٌانات المالٌة الموحدة على الشركات التابعة للمجموعة التً تمثل أكثر من 

الفترة الحالٌة أو السابقة وهً مبٌنة أدناه. باإلضافة للشركات التابعة المبٌنة أدناه، هناك عدد من البٌانات المالٌة لشركات للمجموعة خالل 

 % من إجمالً الموجودات و / أو النتابج التشغٌلٌة للمجموعة.5تابعة أخرى مدمجة فً هذه البٌانات المالٌة الموحدة، وهً تمثل أقل من 

 

  

المئوٌة للمساهمة الفعلٌة النسبة 

 للمجموعة

 بلد التؤسٌس اسم الشركة التابعة

 دٌسمبر 31

 2015 

 دٌسمبر 31

 2014 

    

 %100 %100 قطر شركة أساس العقارٌة ذ.م.م

 %100 %100 قطر ش.ش.وشركة الوصٌف إلدارة المشارٌع 

 %100 %100 قطر شركة بروة الدوحة العقارٌة ذ.م.م

 %100 %100 قطر ش.ش.و -الدولٌة شركة بروة 

 %100 %100 قطر شركة بروة السد ش.ش.و

 %100 %100 قطر بروة البراحة ش.ش.و

 %100 %100 قطر شركة حً بروة المالً ذ.م.م

 %100 %100 قطر ش.ش.و -بروة قرٌة شركة 

 %100 %100 قطر جدران ش.ش.و

 %100 %100 قطر شركة مساكن السٌلٌة ومسٌمٌر ش.ش.و

 %100 %100 قطر شركة بروة لتبرٌد المناطق ش.ش.و

 %100 %100 قطر الشركة القطرٌة لالستثمارات العقارٌة ش.م.ق.خ

 %92.31 %92.31 المملكة المتحدة كافٌندش كابٌتال

 %96.5 %100 البحرٌن شركة شذى لالستثمارات الفندقٌة ش.م.ب.م )*(

 %70 %70 قطر شركة قطر إلدارة المشارٌع ش.م.ق.خ

 %50 %100 قطر للتطوٌر ذ.م.م.جلف لوسٌل  شركة

 

 .2015كانت الشركة معروفة فً السابق باسم شركة جاٌدانس لالستثمارات الفندقٌة ش.م.ب.م وتم تعدٌل اسمها فً شهر نوفمبر  )*(
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 السٌاسات المحاسبٌة الهامة  3

 

 التغٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة واإلفصاحات  1.3

 

 المعاٌٌر الجدٌدة والمعدلة المطبقة بواسطة المجموعة )أ(        

 

وٌحتمل أال ٌكون لها أي تؤثٌر جوهري على  2015ٌناٌر  1تنطبق المعاٌٌر التالٌة على المجموعة للسنة المالٌة التً تبدأ فً أو بعد 

 المجموعة. 

 

  منافع الموظفٌن" حول خطط المنافع المحددة )للفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو 19التعدٌالت على المعٌار المحاسبً الدولً رقم" ،

 (. تهدف التعدٌالت إلى تبسٌط المحاسبة عن االشتراكات المنفصلة عن عدد سنوات خدمة الموظف. 2014ٌولٌو  1بعد 

 

 والتً ال ٌتوقع أن ٌكون لها  2015دٌسمبر  31دولٌة للتقارٌر المالٌة للسنة المالٌة المنتهٌة فً التعدٌالت األخرى على المعاٌٌر ال

 تؤثٌر جوهري على المجموعة. 

 

 وغٌر المطبقة بعد  2015ٌناٌر  1المعاٌٌر والتفسٌرات الجدٌدة سارٌة المفعول بالنسبة للفترات السنوٌة التً تبدأ بعد  )ب(

، ولم ٌتم تطبٌقها فً 2015ٌناٌر  1تعدٌالتها والتفسٌرات الجدٌدة تعد سارٌة المفعول للفترات السنوٌة التً تبدأ بعد هناك عدد من المعاٌٌر و

هو محدد إعداد هذه البٌانات المالٌة الموحدة. وال ٌتوقع ألي منها أن تإثر بشكل جوهري على البٌانات المالٌة الموحدة للمجموعة، باستثناء ما 

 أدناه: 

 

 األدوات المالٌة" فٌما ٌتعلق بحساب التحوط )للفترات السنوٌة التً تبدأ فً 9دٌالت على المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم التع" ،

إحداث تغٌٌر جذري على محاسبة التحوط  9(. تتضمن التعدٌالت على المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 2018ٌناٌر  1أو بعد 

 تعكس نشاطات إدارة المخاطر لدٌها على نحو أفضل فً البٌانات المالٌة.  بما ٌسمح للمنشآت بؤن

 

  ( ٌتطلب من 2019ٌناٌر  1، "عقود اإلٌجار" )للفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد 16المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم

تبٌن حقهم فً استخدام الموجودات لفترة زمنٌة المستؤجرٌن االعتراف تقرٌبا بجمٌع عقود اإلٌجار فً المٌزانٌة العمومٌة لكً 

 معٌنة وااللتزام المترتب على ذلك بدفع اإلٌجارات. وتظل طرٌقة المحاسبة المتبعة من قبل المإجر دون تغٌٌر إلى حد كبٌر.  

 

  ( ٌسمح 2016ٌناٌر  1"حسابات التؤجٌل التنظٌمٌة" )الفترات المالٌة التً تبدأ فً أو بعد  14المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم

 للشركات التً تتبنى المعاٌٌر للمرة األولى باالستمرار باالعتراف بالمبالغ المتعلقة بتنظٌم األسعار وفقا للمتطلبات السابقة للمبادئ

ة المتعارف علٌها عموما عندما تتبنى المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة. ومن جهة أخرى، وبهدف تحسٌن إمكانٌة المقارنة المحاسبٌ

مع المنشآت التً تطبق بالفعل المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة وال تعترف بمثل هذه المبالغ فإن المعٌار ٌنص على أن أثر تنظٌم 

 دٌمه بشكل منفصل عن البنود األخرى. األسعار ٌجب أن ٌتم تق

 

  (. 2018ٌناٌر  1، "إٌرادات من العقود مع العمالء" )للفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد 15المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم

بسعر المعاملة. ٌتم ٌقّدم المعٌار الجدٌد المبدأ األساسً بوجوب االعتراف باإلٌراد عند تحوٌل البضابع أو الخدمات للعمٌل، 

االعتراف بالمنتجات أو الخدمات الممٌزة التً تتضمن عدة بنود بشكل منفصل، وٌتم تخصٌص أي خصوم أو حسوم على سعر 

 العقد إلى عناصر منفصلة بشكل عام. 
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 التغٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة واإلفصاحات )تتمة( 1.3

 

تعدٌالت على المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم  -بٌع أو توزٌع الموجودات بٌن المستثمر وشركته الزمٌلة أو مشروعه المشترك  •

(. توضح التعدٌالت المعالجة 2016ٌناٌر  1)الفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد  28والمعٌار المحاسبً الدولً رقم  10

موجودات بٌن المستثمر وشركته الزمٌلة أو مشروعه المشترك. وتإكد هذه التعدٌالت على أن المعالجة المحاسبٌة لبٌع أو توزٌع ال

المحاسبٌة تعتمد على ما إذا كان بٌع أو توزٌع الموجودات غٌر النقدٌة إلى شركة زمٌلة أو مشروع مشترك ٌشكل "عمال تجارٌا" 

 ، "اندماج األعمال" (. 3م )كما هو موضح فً المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رق

 

فً حال كانت الموجودات غٌر النقدٌة تشكل عمال تجارٌا، سوف ٌعترف المستثمر بكامل الربح أو الخسارة عند بٌع أو توزٌع  •

الموجودات. إذا كانت الموجودات ال تستوفً التعرٌف الخاص باألعمال التجارٌة، ٌتم االعتراف بالربح أو الخسارة من قبل 

لمستثمرٌن اآلخرٌن فً الشركة الزمٌلة أو المشروع المشترك. تنطبق التعدٌالت بؤثر المستثمر فقط إلى نفس الحد الخاص با

 مستقبلً. 

 

)للفترات السنوٌة  11تعدٌالت على المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم  -حساب االستحواذ على الحصص فً العملٌات المشتركة  •

محاسبة االستحواذ على  11ى المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم (. توضح التعدٌالت عل2016ٌناٌر  1التً تبدأ فً أو بعد 

حصة فً عملٌة مشتركة فً حال كانت أنشطة العملٌة تشكل عمال تجارٌا. وتقتضً تلك التعدٌالت من المستثمر تطبٌق مبادئ 

 محاسبة اندماج األعمال عند االستحواذ على حصة فً عملٌة مشتركة تشكل عمال تجارٌا.

 

 خص السٌاسات المحاسبٌة الهامةمل 3.2

 

 قٌاس القٌمة العادلة

 

لعادلة فً تقٌس المجموعة األدوات المالٌة مثل الموجودات المالٌة المتاحة للبٌع، والموجودات غٌر المالٌة مثل االستثمارات العقارٌة، بالقٌمة ا

 .41تم قٌاسها بالقٌمة العادلة باإلٌضاح تارٌخ كل تقرٌر. وقد تم االفصاح عن القٌم العادلة لألدوات المالٌة التً 

 

فً  تعرف القٌمة العادلة باعتبارها الثمن الذي ٌتم استالمه لبٌع أصل ما أو دفعه لتحوٌل التزام ما فً معاملة نظامٌة فٌما بٌن المشاركٌن

 و تحوٌل االلتزام تتم إما: السوق فً تارٌخ قٌاس القٌمة.  ٌستند قٌاس القٌمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بٌع األصل ا

 

  فً السوق الربٌسً لألصل أو االلتزام، أو 

 .ًفً السوق األكثر فابدة لألصل أو االلتزام فً حالة غٌاب السوق الربٌس 

 

 ٌجب أن ٌتٌسر للمجموعة الوصول إلى السوق الربٌسٌة أو األكثر فابدة.

 

االفتراضات التً ٌستخدمها المشاركون فً السوق عند تسعٌر األصل أو االلتزام، وهذا وتقاس القٌمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام  

 على افتراض أن المشاركٌن فً السوق ٌعملون لتحقٌق أفضل مصالحهم االقتصادٌة.

 

ل بؤعلى وأفضل منفعة ٌراعً قٌاس القٌمة العادلة ألصل ما غٌر مالً قدرة المشاركٌن فً السوق على تكوٌن منافع اقتصادٌة باستخدام األص

 أو بٌعه ألحد المشاركٌن اآلخرٌن فً السوق بحٌث ٌستخدمه بؤعلى وأفضل منفعة.

 

روف المحٌطة والتً تتوفر لها البٌانات الكافٌة لقٌاس القٌمة العادلة، مما ٌضاعف من ظق التقٌٌم التً تعد مناسبة فً الطر المجموعة تستخدم

 القة والتقلٌل إلى أدنى حد من استخدام المدخالت غٌر الملحوظة.استخدام المدخالت الملحوظة ذات الع
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 ملخص السٌاسات المحاسبٌة الهامة )تتمة( 2.3

 

الهرمً للقٌمة جمٌع الموجودات والمطلوبات التً ٌتم قٌاس القٌمة العادلة لها واإلفصاح عنها فً البٌانات المالٌة الموحدة ضمن التسلسل 

 العادلة، والموضحة أدناه بناء على مدخالت المستوى األدنى التً تعتبر جوهرٌة لقٌاس القٌمة العادلة ككل:

 

  األسعار المعلنة )غٌر المعدلة( فً األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتماثلة.1المستوى : 

  لمدخالت األدنى مستوى والتً تعتبر جوهرٌة لقٌاس القٌمة العادلة : طرق التقٌٌم األخرى التً تكون فٌها جمٌع ا2المستوى

 المسجلة ملحوظة سواء بشكل مباشر أو غٌر مباشر

  طرق التقٌٌم التً تكون فٌها جمٌع المدخالت األدنى مستوى والتً تعتبر جوهرٌة لقٌاس القٌمة العادلة غٌر ملحوظة3المستوى  : 

 

تدرج فً البٌانات المالٌة الموحدة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا تم إجراء تحوٌالت بٌن  بالنسبة للموجودات والمطلوبات التً

المستوٌات فً التسلسل الهرمً عن طرٌق إعادة تقٌٌم التصنٌف )بناء على أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقٌاس القٌمة العادلة ككل( فً 

 نهاٌة كل فترة تقرٌر.

  

سٌاسات واإلجراءات لكل من قٌاس القٌمة العادلة المتكرر، مثل االستثمارات العقارٌة والموجودات المالٌة المتاحة للبٌع تحدد المجموعة ال

ن ربٌس قطاع غٌر المدرجة وللقٌاس غٌر المتكرر مثل الموجودات المحتفظ بها لغرض االستبعاد فً العملٌات المتوقفة. تتؤلف اإلدارة م

 بالمجموعة، وربٌس قسم إدارة المخاطر، والمسإولٌن المالٌٌن ومدٌري العقارات. ادارة الموجودات ، وربٌسىالعقار التطوٌر

 

وتشترك جهات التقٌٌم الخارجً فً تقٌٌم الموجودات الجوهرٌة مثل االستثمارات العقارٌة والعقارات للمتاجرة. وتشمل معاٌٌر االختٌار 

ا كانت المعاٌٌر المهنٌة تم الحفاظ علٌها.  وٌتم تغٌٌر جهات التقٌٌم عادة كل ثالث سنوات. المعرفة بالسوق والسمعة واالستقاللٌة وما إذ

 تتناقش اإلدارة وتدرس مع جهات التقٌٌم الخارجً للمجموعة أسالٌب وافتراضات التقٌٌم التً تستخدم لكل عقار.

 

ات وفً تارٌخ كل تقرٌر، تقوم المجموعة بتحلٌل الحركة فً قٌم الموجودات والمطلوبات المراد إعادة قٌاسها أو إعادة تقٌٌمها وفقاً للسٌاس

 ردةالمحاسبٌة للمجموعة. ولهذا التحلٌل، تتولى اإلدارة التحقق من المدخالت الربٌسٌة فً أحدث تقٌٌم من خالل االتفاق على المعلومات الوا

 فً حسابات التقٌٌم للعقود والوثابق األخرى ذات الصلة. 

 

ارجٌة تقوم اإلدارة بالتعاون مع جهات التقٌٌم الخارجً للمجموعة أٌضاً بمقارنة كل تغٌر فً القٌمة العادلة لكل أصل والتزام مع المصادر الخ

 ذات الصلة وذلك لتحدٌد ما إذا كان التغٌر معقوالً.

 

العادلة، حددت المجموعة فبات الموجودات والمطلوبات على أساس طبٌعة وخصابص ومخاطر األصل أو االلتزام لغرض إفصاحات القٌمة 

 ومستوى التسلسل الهرمً للقٌمة العادلة حسبما تم إٌضاحه أعاله.

 

 االعتراف باإلٌرادات

 

لمبالغ المستحقة مقابل السلع التً تم تورٌدها وتدرج صافٌة تقاس اإلٌرادات بالقٌمة العادلة للمبالغ المالٌة المستلمة أو المستحقة وهً تمثل ا

من الخصومات والعوابد وضرٌبة القٌمة المضافة. وتقوم المجموعة باالعتراف باإلٌرادات عندما ٌمكن قٌاس قٌمة اإلٌرادات بصورة ٌعتمد 

ندما ٌتم الوفاء بمعاٌٌر معٌنة لكل من أنشطة المجموعة علٌها عندما ٌكون من المحتمل أن تتدفق الفوابد االقتصادٌة المستقبلٌة للمإسسة وع

على المذكورة أدناه. وتعتمد المجموعة فً تقدٌراتها على النتابج التارٌخٌة مع األخذ فً الحسبان نوع العمٌل والمعاملة وتفاصٌل كل ترتٌب 

 حدة.
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 الهامة )تتمة(ملخص السٌاسات المحاسبٌة  2.3

 

 بٌع العقارات للمتاجرة

 

ادل غٌر ٌعتبر العقار مبٌعا عندما ٌتم تحوٌل المخاطر والعوابد إلى المشتري، وهو ما ٌتم عادة عند التبادل غٌر المشروط للعقود. بالنسبة للتب

 المشروط، ٌتم االعتراف بالمبٌعات فقط عندما ٌتم تلبٌة الشروط الجوهرٌة.

 

 التطوٌربٌع عقارات قٌد 

كان  عندما ٌكون العقار قٌد التطوٌر وتم التوصل التفاق على بٌع هذا العقار عند االنتهاء من التشٌٌد، فإن اإلدارة تضع فً حسبانها ما إذا

 العقد ٌشتمل على:

 

  عقد لتشٌٌد عقار 

 أو

 عقد لبٌع عقار جاهز 

 

طبٌعة هذه العقود، فإن اإلٌرادات ٌتم االعتراف بها باستخدام طرٌقة وفً حالة تم الحكم على العقد بؤنه مخصص لتشٌٌد عقار وبناء على 

 النسبة المبوٌة لإلنجاز على مراحل التشٌٌد.

 

وفً حال تم الحكم على العقد بؤنه مخصص لبٌع عقار جاهز، ٌتم االعتراف باإلٌرادات عند نقل المخاطر والمنافع الجوهرٌة لملكٌة العقار 

ة للعقد تعتبر أن التشٌٌد ٌمثل النقل المستمر لألعمال قٌد التنفٌذ إلى المشتري، فإن طرٌق القانونٌةإلى المشتري. ومع ذلك، إذا كانت البنود 

عمال النسبة المبوٌة لإلنجاز لالعتراف باإلٌرادات ٌتم تطبٌقها وٌتم االعتراف باإلٌرادات على مراحل العمل.  وٌتم تطبٌق النقل المستمر أل

 قٌد التنفٌذ عندما: 

 

  العمٌل ٌسٌطر المشتري على األعمال قٌد التنفٌذ، عادة عندما تكون األرض التً ٌتم علٌها التطوٌر مملوكة من قبل

 المستفٌد.

 و

  ًٌتم تحوٌل جمٌع مخاطر ومزاٌا ملكٌة األعمال قٌد التنفٌذ وهً فً حالتها الراهنة إلى المشتري مع سٌر العمل ف

 اإلنشاءات، وٌكون ذلك عادة عندما ال ٌتمكن المشتري من إعادة العقار غٌر المكتمل للمجموعة.

 

عمل ٌتم قٌاسها على أساس التكالٌف المتكبدة حتى نهاٌة الفترة المشمولة بالتقرٌر كنسبة مبوٌة من وفً هذه الحاالت، فإن النسبة المبوٌة إلنجاز ال

 إجمالً التكالٌف المتوقع تكبدها. 
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 إٌرادات اإلٌجار

المستحقة عن اإلٌجارات التشغٌلٌة ، مع خصم التكالٌف المباشرة المبدبٌة التً تتكبدها المجموعة إلبرام عقود ٌتم االعتراف بإٌرادات اإلٌجار 

 اإلٌجار، على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلٌجار باستثناء اإلٌرادات اإلٌجارٌة المحتملة حٌث ٌتم االعتراف بها عند حدوثها.

 

لمستؤجرٌن إلبرام اتفاقٌات التؤجٌر على مدار فترة اإلٌجار، حتى لو لم ٌتم تسدٌد المدفوعات على هذا األساس.  ٌتم توزٌع حوافز بالتساوي على ا

 مدٌرىفترة اإلٌجار هً فترة لعقد االٌجار غٌر قابلة لإللغاء مع أي فترة أخرى ٌكون للمستؤجر فٌها الخٌار بمواصلة عقد اإلٌجار، حٌث ٌكون 

 اإلٌجار، واثقٌن بشكل معقول بؤن المستؤجر سوف ٌمارس هذا الخٌار .اإلدارة، فً بداٌة عقد 

 

 لموحد.ٌتم االعتراف بالمبالغ المستلمة من المستؤجرٌن إلنهاء فترة اإلٌجار أو التعوٌض عن التلفٌات عند تكبدها فً بٌان الربح أو الخسارة ا

 

 إٌرادات التؤجٌر التموٌلً

عقود التؤجٌر التموٌلً التً تكون المجموعة فٌها الطرف المإجر بناء على نمط ٌعكس معدل عابد دوري  ٌتم االعتراف باإلٌرادات الناتجة من

 ثابت على صافً استثمار المجموعة فً التؤجٌر التموٌلً.

 

 إٌرادات الرسوم اإلدارٌة

المبرمة مع أطراف خارج المجموعة. وٌتم ٌتم االعتراف بإٌرادات الرسوم اإلدارٌة بناء على أحكام وشروط اتفاقٌات اإلدارة ذات الصلة 

 االعتراف بها عند تقدٌم الخدمة.

 

 إٌرادات الخدمات

دات على ٌتم االعتراف باإلٌرادات من الخدمات فً بٌان الربح أو الخسارة الموحد بالرجوع إلى مرحلة إتمام المعاملة المحددة وٌتم تقٌٌم اإلٌرا

إجمالً الخدمات المراد تقدٌمها. تستحق اإلٌرادات المحققة والتً لم ٌتم وضع فواتٌر لها فً نهاٌة السنة أساس الخدمات الفعلٌة المقدمة كنسبة من 

 وتدرج ضمن اإلٌرادات المستحقة.

 

 عقود اإلنشاءات

عات الحوافز إلى الحد تتضمن إٌرادات العقود المبالغ المبدبٌة المتفق علٌها فً العقد عالوة على أي تغٌٌرات فً أعمال العقد والمطالبات ومدفو

الذي ٌكون فٌه من المرجح أنها سوف تإدي إلى تحقٌق اإلٌرادات وٌمكن قٌاسها بشكل موثوق. وعند التوصل إلى تقدٌر الناتج النهابً لعقد 

ف بمصروفات العقد اإلنشاءات بشكل موثوق، ٌتم االعتراف باإلٌراد فً بٌان الربح أو الخسارة الموحد حتى مرحلة إنجاز العقد. ٌتم االعترا

 باعتبارها مصروفات متكبدة ما لم ٌنشؤ عنها أصل مرتبط بنشاط تعاقدي مستقبلً.

 

عتراف وٌتم تقٌٌم مرحلة اإلنجاز بالرجوع إلى مسح العمل المنجز. وعندما ال ٌمكن تقدٌر الناتج النهابً لعقد اإلنشاءات بشكل موثوق، ٌتم اال

المتكبدة عندما ٌكون من المتوقع استرداد تلك التكالٌف. وٌتم االعتراف بالخسارة المتوقعة فورا فً بٌان الربح بإٌراد العقد فً حدود تكالٌف العقد 

 أو الخسارة الموحد.

 

 تكالٌف الخدمة وأتعاب اإلدارة والمصروفات األخرى القابلة لالسترداد من المستؤجرٌن

حمٌلها على المستؤجرٌن فً الفترة التً ٌصبح فٌها الحصول على التعوٌض مستحقا.  ٌتم االعتراف باإلٌرادات الناشبة من المصروفات المعاد ت

 وٌتم االعتراف برسوم الخدمات واإلدارة والتكالٌف ذات الصلة بصورة منفصلة عن إٌرادات وتكالٌف اإلٌجار.
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 إٌرادات توزٌعات األرباح

 ٌتم االعتراف بإٌرادات توزٌعات األرباح عندما ٌكون لدى المجموعة الحق فً استالم األرباح.

 

 إٌرادات التموٌل

.  ٌتم االعتراف بإٌرادات التموٌل على أساس التقسٌم الزمنً باستخدام طرٌقة معدل الربح الفعًل

 

 ون(خزعقارات للمتاجرة )الم

 

وتعتبر  عقارات للمتاجرة هً الممتلكات العقارٌة )بما فً ذلك قطع األراضً غٌر المطورة( المتاحة للبٌع وتلك العقارات قٌد التطوٌر بغرض البٌع

تسجٌلها بالتكلفة أو ، وٌتم القٌمةوٌتم االحتفاظ بها بغرض البٌع فً سٌاق األعمال العادٌة بدال من االحتفاظ بها للتؤجٌر أو لزٌادة فً مرحلة التشٌٌد. 

ة بٌع العقارات بدال من تحقٌق اإلٌرادات صافً القٌمة القابلة للتحقق، أٌهما أقل. قد تقرر المجموعة تؤجٌر بعض الوحدات بشكل مستمر لزٌادة إمكاٌن

جموعة مع هذه العقارات باعتبارها عقارات لغرض المتاجرة ولٌس استثمارات اإلٌجارٌة وال ٌتم االحتفاظ بالعقار لزٌادة رأس المال. تتعامل الم

القٌمة القابلة للتحقق هً السعر المقدر للبٌع فً  عقارٌة، نظرا الستمرار تملك العقار حصرا بغرض بٌعه الحقا فً سٌاق العمل االعتٌادي. صافً

ف سٌاق العمل االعتٌادي بناًء على أسعار السوق فً تارٌخ التق رٌر الماًل وٌتم خصمها بحسب القٌمة الزمنٌة للنقود إذا كانت جوهرٌة، ناقصا التكاٌل

ة البٌع.  المقدرة إلكمال العمل والتكالٌف المقدرة الالزمة إلتمام عمٌل

 وتتضمن التكالٌف:

 

 الملكٌة الحرة وحقوق الملكٌة بطرٌق اإلٌجار 

  المبالغ المدفوعة لمقاولً االنشاءات 

 ف تكالٌف القرو ف تجهٌز الموقع واألتعاب المهنٌة وضرابب نقل الملكٌة وتكاٌل ف التخطٌط والتصمٌم وتكاٌل ض وتكاٌل

 اإلنشاءات غٌر المباشرة والتكالٌف األخرى ذات العالقة.

 

 .تدرج جمٌع العموالت غٌر المستردة المدفوعة لوسطاء البٌع أو العمل عن بٌع الوحدات العقارٌة ضمن المصارٌف عند تكبدها

 

على العقار المباع ٌتم تحدٌد تكلفة العقارات للمتاجرة التً تم االعتراف بها فً بٌان الربح أو الخسارة الموحد بالرجوع إلى التكالٌف المحددة المتكبدة 

 وتقسٌم الحجم النسبً للعقار المباع.

 

 االستثمارات العقارٌة

 

التشٌٌد أو المعاد تطوٌره والمحتفظ به الكتساب اإلٌجارات أو  لزٌادة رأس المال أو كلٌهما بدال ٌتضمن العقار االستثماري العقار الجاهز والعقار قٌد 

استٌفاء  من بٌعه وذلك فً سٌاق األعمال العادٌة أو الستخدامه فً المهام اإلدارٌة.  ٌتم تصنٌف العقارات المإجرة كاستثمارات عقارٌة عندما ٌتم

 تعرٌف االستثمار العقاري.

 

واألتعاب المهنٌة للخدمات  المحولةقٌاس االستثمارات العقارٌة مبدبٌا بالتكلفة بما فً ذلك تكالٌف المعاملة. وتشمل تكالٌف المعاملة ضرابب وٌتم 

من االستثمار القانونٌة وعموالت اإلٌجار المبدبٌة لتجهٌز العقار بالشكل الالزم بحٌث ٌمكن تشغٌله.  وتشمل القٌمة الدفترٌة تكلفة استبدال أي جزء 

 العقاري فً الوقت الذي ٌتم فٌه تكبد التكلفة إذا تم تلبٌة معاٌٌر االعتراف. 

 

لة فً بٌان الربح وبعد االعتراف األولً، تقاس االستثمارات العقارٌة بالقٌمة العادلة. ٌتم إدراج أي أرباح أو خسابر ناتجة عن التغٌرات فً القٌم العاد

 أو الخسارة الموحد فً السنة التً تنشؤ فٌها.    
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ة ٌُلغى االعتراف باالستثمارات العقارٌة عندما ٌتم استبعادها أو سحبها نهابٌا من الخدمة مع عدم وجود أي منافع اقتصادٌة متوقعة من عم ٌل

الموحد فً السنة التً تم االستبعاد. ٌتم االعتراف بؤي أرباح أو خسابر ناشبة من تخرٌد أو  استبعاد االستثمار العقاري فً بٌان الربح أو الخسارة 

 فٌها التخرٌد أو االستبعاد.

 

صل فً ٌتم تحدٌد أي أرباح أو خسابر ناتجة عن استبعاد االستثمار العقاري على أساس الفرق بٌن صافً متحصالت االستبعاد والقٌمة الدفترٌة لأل

 الفترة الكاملة للبٌانات المالٌة الموحدة السابقة.

 

ه بإنهاء فترة اإلشغال من قبل المالك أو بدء عقد  ٌتم إجراء التحوٌالت إلى االستثمار العقاري فقط عندما ٌكون هناك تغٌٌر فً االستخدام وٌستدل عٌل

ه ببدء فترة إشغال . ٌتم إجراء التحوٌالت من االستثمار العقاري فقط عندما ٌكون هناك تغٌٌر فً االستخدام وٌستدل عٌل المالك  اإلٌجار التشغًٌل

 و بدء تطوٌره بهدف بٌعه.للعقار أ

 

كاستثمار عقاري.  عندما ٌتم تغٌٌر استخدام العقار من إشغاله من قبل المالك إلى االستثمار العقاري، ٌعاد قٌاس العقار  بالقٌمة العادلة وإعادة تصنٌفه

م.  وأي خسارة ٌتم االعتراف بها فورا فً بٌان ٌتم االعتراف بؤي أرباح من إعادة القٌاس مباشرة فً حقوق الملكٌة باعتبارها فابض إعادة التقٌٌ

 الربح أو الخسارة الموحد.

 

تم تقدٌرها وللتحوٌل من االستثمار العقاري المسجل بالقٌمة العادلة إلى عقار مشغول من قبل المالك أو عقارات للمتاجرة، فإن تكلفة العقار التً ٌ

لمخزون" سوف ، "ا2، "الممتلكات والمنشآت والمعدات" أو المعٌار المحاسبً الدوًل رقم 16للمحاسبة الالحقة وفقا للمعٌار المحاسبً الدوًل رقم 

 تمثل قٌمته العادلة فً تارٌخ تغٌٌر استخدامه. 

 

لعادلة للعقار فً ذلك بالنسبة للتحوٌل من العقارات للمتاجرة إلى االستثمارات العقارٌة التً سٌتم إدراجها بالقٌمة العادلة، فإن أي فرق ناتج بٌن القٌمة ا

 ٌان الربح أو الخسارة الموحد.التارٌخ وقٌمته الدفترٌة السابقة ٌتم االعتراف به فً ب

 

 ممتلكات ومنشآت ومعدات

 

 ٌتم تسجٌل الممتلكات والمنشآت والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وأي انخفاض فً القٌمة.

 

ف وتتضمن التكلفة النفقات المرتبطة مباشرة باقتناء الموجودات. تتضمن تكلفة الموجودات المنشؤة ذاتٌا تكلفة المواد والعمالة المباشرة  وأي تكاٌل

عت فٌها أخرى تعزى مباشرة إلى وضع األصل فً حالة تشغٌلٌة لالستخدام المقصود منه، وتكالٌف تفكٌك وإزالة البنود واعادة المواقع التً وض

 ة. الموجودات إلى طبٌعتها. تتم رسملة البرمجٌات المشتراة والتً هً جزء ال ٌتجزأ من وظابف المعدات ذات الصلة كجزء من المعدات ذات الصل

 

ط الثابت ال ٌتم استهالك األراضً؛ وٌتم احتساب االستهالك على الموجودات األخرى فً بٌان الربح أو الخسارة الموحد على أساس طرٌقة القس

فترة على مدى العمر اإلنتاجً المقدر لكل جزء من أي بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات. ٌتم استهالك الموجودات المستؤجرة على مدى 

إلٌجار. األرض ال اإلٌجار أو أعمارها اإلنتاجٌة، أٌهما أقل ، ما لم ٌكن مإكداً بصورة معقولة بؤن المجموعة ستحصل على ملكٌتها فً نهاٌة مدة ا

 تستهلك.

 

 وفٌما ًٌل األعمار االنتاجٌة التقدٌرٌة للموجودات الخاضعة لالستهالك:

 

 سنة 33-20       مبانٍ 

 سنوات 7-3 وتركٌباتأثاث 

 سنوات 5   مركبات

 سنوات 5-3 برامج وأجهزة الحساب اآلًل

 سنوات 3 معدات مكتبٌة

 سنوات 3 مستؤجر عقارتحسٌنات على 

 سنة 25 التبرٌدمحطة 
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تتم مراجعة القٌم الدفترٌة للممتلكات والمنشآت  تتم مراجعة األعمار اإلنتاجٌة والقٌم المتبقٌة للموجودات وتعدٌلها إن لزم األمر بتارٌخ كل تقرٌر.

انخفاض فً قٌمتها عندما ٌستدل من الظروف واألحداث بؤنه لن ٌتم استرداد قٌمتها الدفترٌة. وإذا تبٌن وجود أي استدالل على والمعدات الستبٌان أي 

 ذلك وفً حال تجاوزت القٌم الدفترٌة القٌمة التقدٌرٌة القابلة لالسترداد، ٌتم خفض الموجودات وصوال لقٌمتها القابلة لالسترداد.

 

المتكبدة الستبدال أي جزء من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات التً تتم المحاسبة عنها بشكل منفصل وٌتم شطب القٌمة ٌتم رسملة النفقات 

ممتلكات الدفترٌة للعنصر المستبدل. تتم رسملة النفقات الالحقة األخرى فقط عندما تكون هناك زٌادة فً المنافع االقتصادٌة المستقبلٌة لبند ال

معدات ذي العالقة. وٌتم إدراج جمٌع تكالٌف االقتراض فً بٌان الربح أو الخسارة الموحد عند تكبد النفقات. ٌُلغى االعتراف بؤي بند والمنشآت وال

رباح راج أي أمن بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات عند استبعاده أو عندما ال ٌتوقع من استخدامه أو استبعاده أي منافع اقتصادٌة مستقبلٌة. ٌتم إد

حدٌد األرباح أو خسابر ناتجة عن إلغاء االعتراف بؤصل ما فً بٌان الربح أو الخسارة الموحد فً السنة التً ٌتم فٌها إلغاء االعتراف باألصل. وٌتم ت

 والخسابر المتعلقة باالستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القٌمة الدفترٌة.

 

 األدوات المالٌة

 

ٌنشؤ عنه أصل ماًل لمنشؤة ما والتزام مالً أو أداة لحقوق الملكٌة لمنشؤة أخرى. األداة المالٌة هً عبارة عن أ  ي عقد 

 

ة  الموجودات الماٌل

ة: موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وقروض وذمم  مدٌنة، تقوم المجموعة بتصنٌف الموجودات المالٌة فً الفبات التاٌل

ة متاحة  ة غٌر وموجودات ماٌل ة بالقٌمة العادلة مضافا إلٌها، فً حالة الموجودات الماٌل للبٌع، بحسب المالبم. وٌتم االعتراف األولً بالموجودات الماٌل

.  المسجلة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكالٌف المعاملة التً تعزى لحٌازة األصل الماًل

 

ودات المالٌة ،التً تتطلب تسلٌم الموجودات فً اإلطار الزمنً المحدد بالالبحة أو العرف فً السوق ٌتم االعتراف بعملٌات شراء أو بٌع الموج

 )التداول بالطرٌقة االعتٌادٌة(، فً تارٌخ التداول؛ أي فً التارٌخ الذي تلتزم فٌه المجموعة بشراء أو بٌع األصل.

 

 موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

المتاجرة أو ٌتم ٌتم تصنٌف الموجودات المالٌة التً تم تقٌٌمها بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا تم تصنٌفها باعتبار أنها مقتنٌة بغرض 

.  وٌتم االعتراف مبدبٌا بالموجودات المالٌة المسجلة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  تسجٌلها على هذا الوضع عند االعتراف األوًل

ف المعامالت كنفقات فً بٌان الربح أو الخسارة الموحد وٌتم االعتراف بالتغٌٌرات الالحقة فً القٌمة العا دلة فً بٌان بالقٌمة العادلة وتسجل تكاٌل

 الربح أو الخسارة الموحد.

 

 قروض وذمم مدٌنة

ة غٌر مشتقة ذ ات دفعات ثابتة أو قابلة للتحدٌد وال ٌتم تداولها فً سوق نشطة. ٌتم االعتراف القروض والذمم المدٌنة هً عبارة عن موجودات ماٌل

م المدٌنة بالتكلفة بالموجودات مبدبٌا بالقٌمة العادلة مضافا إلٌها تكالٌف المعاملة المرتبطة بها مباشرة. بعد االعتراف األولً، ٌتم قٌاس القروض والذم

لً ناقصا خسابر االنخفاض فً القٌمة. ٌتم االعتراف بالخسابر الناشبة من انخفاض القٌمة فً بٌان الربح أو المطفؤة باستخدام طرٌقة معدل الربح الفع

 الخسارة الموحد.

 

 موجودات مالٌة متاحة للبٌع

ة غٌر مشتقة  ً أي من المجموعات ٌتم تصنٌفها إما وفقا لهذه المجموعة أو ال ٌتم تصنٌفها ف وتعد الموجودات المالٌة المتاحة للبٌع أدوات ماٌل

، ٌتم إعادة قٌاس األخرى. ٌتم االعتراف بالموجودات المالٌة المتاحة للبٌع مبدبٌا بالقٌمة العادلة مضافا إلٌها تكالٌف المعاملة. بعد االعتراف األولً

ة المتاحة للبٌع الحقا بالقٌمة العادلة، مع االعتراف بؤي أرباح أو خسابر ناتجة مباش رة كعنصر منفصل لحقوق الملكٌة ضمن بنود الموجودات الماٌل

أو الخسابر الدخل الشامل األخرى إلى حٌن بٌع أو تحصٌل االستثمار أو أن ٌتم تحدٌد االستثمار باعتباره منخفض القٌمة، وعندبذ ٌتم إدراج األرباح 

ة. ٌتم تسجٌل إٌرادات التموٌل المحققة من االستثمارات تحت المتراكمة والمسجلة سابقا فً حقوق الملكٌة فً بٌان الربح أو الخسارة الموحد لتلك السن

ثمارات فً بند إٌرادات تموٌل فً بٌان الربح أو الخسارة الموحد باستخدام معدل الربح الفعلً. ٌتم االعتراف بتوزٌعات األرباح المكتسبة من االست

 " عند التؤكد من حق الشركة فً استالم األرباح. بٌان الربح أو الخسارة الموحد باعتبارها "إٌرادات التوزٌعات النقدٌة
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عند إغالق ٌتم تحدٌد القٌمة العادلة لالستثمارات التً ٌتم تداولها بشكل نشط فً أسواق مالٌة منظمة بالرجوع إلى أسعار العرض المعلنة فً السوق 

رق التقٌٌم. وتشمل ط نشط، فإن القٌمة العادلة ٌتم تحدٌدها باستخدام سوقاألعمال فً نهاٌة فترة التقرٌر المالً. بالنسبة لالستثمارات التً لٌس لها 

قنٌات استخدام معامالت محاٌدة ومتكافبة والرجوع إلى القٌمة السوقٌة الحالٌة ألداة مالٌة أخرى تعتبر مماثلة بشكل جوهري وتحلٌل تهذه الطرق 

ع إلى صافً قٌم الموجودات المقدمة التدفقات النقدٌة المخصومة أو نماذج التقٌٌم األخرى. ولالستثمار فً الصنادٌق، ٌتم تحدٌد القٌمة العادلة بالرجو

 من إدارًٌ الصندوق. 

 

جة التً تحٌط باالستثمارات بعض الشكوك نظراً للطبٌعة غٌر المإكدة للتدفقات النقدٌة الناتجة من بعض استثمارات المجموعة فً األسهم غٌر المدر

 االستثمارات بالتكلفة ناقصا خسابر االنخفاض فً القٌمة. ال ٌمكن قٌاس القٌمة العادلة لها بشكل موثوق. وتبعا لذلك، ٌتم تسجٌل هذه

 

 إلغاء االعتراف

االعتراف بها فً عند استبعاد االستثمار فً الموجودات المالٌة المتاحة للبٌع، فإن األرباح أو الخسابر المتراكمة المسجلة سابقا فً حقوق الملكٌة ٌتم 

 بٌان الربح أو الخسارة الموحد.

 

ة المتشابهة ( بشكل ٌتم الغاء االعتراف باألصل المالً )أو، متى ما أمكن تطبٌقه، جزء من األصل المالً أو جزء من مجموعة من الموجودات الماٌل

 أساسً )أي استبعاده من بٌان المركز المالً الموحد للمجموعة( عندما: 

 

 وٌكون الحق فً استالم التدفقات النقدٌة من األصل قد انقضى؛ أ 

  قٌام المجموعة بتحوٌل حقوقها الستالم التدفقات النقدٌة من الموجودات أو أن تكون قد تحملت االلتزام بسداد التدفقات النقدٌة

المستلمة بالكامل ودون تؤخٌر كبٌر إلى طرف ثالث بموجب ترتٌب "مرور"، وإما )أ( أن تكون قد قامت فعلٌاً بتحوٌل كافة مخاطر 

 ب( لم تقم فعلٌاً بتحوٌل كافة مخاطر وامتٌازات األصل أو باالحتفاظ به ولكنها حولت السٌطرة على األصل.وامتٌازات األصل أو )

 

فظت عندما تقوم المجموعة بتحوٌل حقوقها الستالم تدفقات نقدٌة من أصل ما أو عندما تدخل فً ترتٌب مرور، تقوم المجموعة بتحدٌد ما إذا احت

وإلى أي مدى. عندما ال تقوم المجموعة بنقل أو االحتفاظ بجمٌع المخاطر والعوابد المتعلقة باألصل ولم تنقل السٌطرة بمخاطر وامتٌازات الملكٌة 

وبات على األصل، فؤنها تستمر باالعتراف باألصل المحول  إلى حد استمرار ارتباط المجموعة باألصل. وفً تلك الحالة تدرج المجموعة أٌضاً مطل

 اس الموجودات المحولة والمطلوبات ذات العالقة على أساس ٌعكس الحقوق وااللتزامات التً احتفظت بها المجموعة.ذات عالقة. ٌتم قٌ
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 المطلوبات المالٌة

 

موٌل تشمل المطلوبات المالٌة للمجموعة الذمم الدابنة التجارٌة واألخرى والمبالغ المستحقة لألطراف ذات عالقة وااللتزامات بموجب عقود الت 

 اإلسالمً.

 

 المطلوبات المالٌة غٌر المشتقة

ة فً التارٌخ الذي تنشؤ فٌه، وهو التا رٌخ الذي تصبح فٌه المجموعة  طرفاً فً األحكام التعاقدٌة تقوم المجموعة باالعتراف األوًل بالمطلوبات الماٌل

 الخاصة باألداة.

 

 تلغً المجموعة االعتراف بالمطلوبات المالٌة عند تنفٌذ التزاماتها التعاقدٌة أو إلغابها أو انقضابها.

 

ة مبدبٌا ب ة األخرى. ٌتم االعتراف بالمطلوبات الماٌل القٌمة  العادلة تقوم المجموعة بتصنٌف المطلوبات المالٌة غٌر المشتقة ضمن فبة المطلوبات الماٌل

ف المعاملة المرتبطة بها مباشرة. وبعد االعتراف األولً، ٌتم قٌاس هذه المطلوبات  فؤة باستخدام طرٌقة معدل بالتكلفة المط المالٌةمضافا إلٌها تكاٌل

. تتؤلف المطلوبات المالٌة األخرى من التزامات عقود التموٌل اإلسالمً والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة والسحب البن كً على الربح الفعًل

 المكشوف والذمم الدابنة التجارٌة واألخرى.

 

 ذمم دابنة ومستحقات

بالً والمتعلقة بالخدمات المإداة أو عندما تتحول المخاطر والمنافع المتعلقة بالبضابع للمجموعة بغض ٌتم تسجٌل المطلوبات المستحقة الدفع مستق

 النظر عن استالم أو عدم استالم الفواتٌر من الموردٌن.

 

 .وٌتم االعتراف بالذمم الدابنة مبدبٌا بالقٌمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفؤة باستخدام معدل الربح الفعلً

 

 التزامات بموجب عقود التموٌل اإلسالمً

ا مباشرة. وبعد ٌتم االعتراف بااللتزامات بموجب عقود التموٌل اإلسالمً مبدبٌا بالقٌمة العادلة للمقابل المستلم ناقصا تكالٌف المعاملة المرتبطة به

.االعتراف األولً، ٌتم قٌاس تلك االلتزامات بالتكلفة المطفؤة باستخدام طرٌقة معد  ل الربح الفعًل

 

عتراف ٌتم االعتراف باألرباح أو الخسابر فً بٌان الربح أو الخسارة الموحد عند إلغاء االعتراف بالمطلوبات ومن خالل طرٌقة اإلطفاء. ٌتم اال

 بتكالٌف التموٌل والتكالٌف األخرى ذات العالقة كمصروفات عند تكبدها.

 

القروض اإلسالمٌة باعتبارها ضمن تكالٌف المعاملة الخاصة بالتموٌل إلى القدر الذي ٌكون فٌه من ت الٌتم االعتراف بالرسوم المسددة إلنشاء تسهٌ

لٌل المحتمل سحب بعض أو جمٌع هذه التسهٌالت. وفً هذه الحالة، ٌتم تؤجٌل الرسوم لحٌن إجراء السحب. وإلى القدر الذي ال ٌتبٌن فٌه وجود د

الت، فإن الرسوم تتم رسملتها باعتبارها ضمن الدفعات المسبقة الدفع الخاصة بخدمات السٌولة وٌتم على احتمال سحب بعض أو جمٌع التسهٌ

 إطفاإها على مدار فترة التسهٌالت المرتبطة بها.

 

 إلغاء االعتراف

الماًل الحالً بالتزام آخر من مقرض آخر أو ٌستبعد االلتزام الماًل عندما ٌتم الوفاء بااللتزام التعاقدي أو إلغاإه أو انقضاإه.  عند استبدال االلتزام 

ه إلغاًء من نفس المقرض ولكن بشروط مختلفة بشكل أساسً أو ٌتم تعدٌل شروط االلتزام الحالً بشكل أساسً، ٌعامل هذا التبادل أو التعدٌل باعتبار

 م الدفترٌة ذات العالقة فً بٌان الربح او الخسارة الموحد.لالعتراف بااللتزام األصًل وٌتم االعتراف بالتزام جدٌد. ٌتم االعتراف بالفرق فً القٌ
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 المقاصة بٌن األدوات المالٌة

المالً الموحد بالقٌمة الصافٌة عند وجود حق قانونً ٌتم إجراء المقاصة بٌن الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة على أن تعرض فً بٌان المركز 

ة فً تسوٌتها على أساس القٌمة الصافٌة، أو تحقٌق األصل وتسوٌة االلتزام فً نفس  ملزم إلجراء المقاصة بٌن المبالغ المعترف بها ووجود الٌن

ال للتنفٌذ فً المسار الطبٌعً للعمل وكذلك فً حالة تعثر أو الوقت. ٌجب أال ٌعتمد الحق القانونً الملزم على أحداث مستقبلٌة وٌجب أن ٌكون قاب

 إعسار أو إفالس المجموعة أو الطرف المقابل.

 

 األدوات المالٌة المشتقة

سارة الموحد عند ٌتم االعتراف باألدوات المالٌة المشتقة مبدبٌا بالقٌمة العادلة وٌتم االعتراف بتكالٌف المعاملة المرتبطة بها فً بٌان الربح أو الخ

ة بالقٌمة العادلة وٌتم االعتراف بؤي تغٌٌرات فً القٌمة العادلة لألدوات المالٌة المشتقة غٌر  تكبدها. وبعد االعتراف األولً، ٌتم قٌاس المشتقات الماٌل

 المسجلة كتحوطات فً بٌان الربح أو الخسارة الموحد. 

 

 فً القٌمة االنخفاض

 

 الموجودات المالٌة

تقوم المجموعة بنهاٌة كل فترة مالٌة بتقٌٌم ما إذا كان هناك دلٌل موضوعً على أن األصل المالً أو مجموعة من الموجودات المالٌة قد 

فً قٌمتها. وتنخفض قٌمة األصل المالً أو مجموعة الموجودات المالٌة فقط عند وجود دلٌل موضوعً على حدوث تعرضت النخفاض 

انخفاض فً القٌمة نتٌجة لحدث أو أكثر من األحداث التً وقعت بعد االعتراف األولً لألصل )"حدث الخسارة"( وٌكون لحدث )أو أحداث( 

تقبلٌة المتوقعة لألصل المالً أو مجموعة الموجودات المالٌة التً ٌمكن تقدٌرها بشكل موثوق. قد ٌشمل الخسارة أثر على التدفقات النقدٌة المس

الدلٌل على االنخفاض فً القٌمة مإشرات تدل على مواجهة المدٌن أو مجموعة من المدٌنٌن لصعوبات مالٌة كبٌرة أو العجز عن السداد أو 

أو الدفعات األصلٌة أو احتمالٌة دخول المدٌن فً إجراءات إشهار إفالس أو إعادة هٌكلة مالٌة من أي نوع أو عندما  التكالٌفالتؤخر فً سداد 

أو الظروف تشٌر البٌانات القابلة للمالحظة إلى وجود انخفاض قابل للقٌاس فً التدفقات النقدٌة المستقبلٌة المقدرة، مثل التغٌرات فً المتؤخرات 

 قترنة بحاالت التخلف عن السداد.االقتصادٌة الم

 

لمستقبلٌة التقدٌرٌة بالنسبة لفبة القروض والذمم المدٌنة، ٌتم قٌاس مبلغ الخسارة بالفرق بٌن القٌمة الدفترٌة لألصل والقٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة ا

م خفض القٌمة الدفترٌة )باستثناء خسابر االبتمان المستقبلٌة التً لم ٌتم تكبدها( مخصومة بسعر الربح الفعلً األصلً الخاص باألصل المالً. ٌت

متغٌر، فإن معدل الخصم لقٌاس أي خسارة  ربحلألصل وٌتم االعتراف بمبلغ الخسارة فً بٌان الربح أو الخسارة الموحد. إذا كان للقرض سعر 

س انخفاض القٌمة على النخفاض القٌمة ٌتمثل فً معدل الربح الفعلً الحالً المحدد بموجب العقد. وكإجراء احتٌاطً عملً، ٌمكن للمجموعة قٌا

 أساس القٌمة العادلة لألداة باستخدام السعر السوقً القابل للمالحظة.

 

إذا انخفضت قٌمة الخسارة الخاصة باالنخفاض فً القٌمة فً فترة الحقة وكان االنخفاض مرتبطا بصورة موضوعٌة بوقوع حدث ما بعد 

التصنٌف االبتمانً للمقترض(، ٌتم االعتراف برد خسارة االنخفاض فً القٌمة  االعتراف بخسارة االنخفاض فً القٌمة )مثل تحسن فً معدل

 السابق االعتراف بها فً بٌان الربح أو الخسارة الموحد.

 

 الموجودات المصنفة باعتبارها متاحة للبٌع

و مجموعة من الموجودات المالٌة قد تقوم المجموعة بنهاٌة كل فترة مالٌة بتقٌٌم ما إذا كان هناك دلٌل موضوعً على أن األصل المالً أ

تعرضت النخفاض فً قٌمتها. وفى حالة استثمارات حقوق الملكٌة المصنفة باعتبارها متاحة للبٌع، فإن االنخفاض الملحوظ أو طوٌل 

لٌل موضوعً على ذلك األجل فً القٌمة العادلة للورقة المالٌة دون تكلفتها ٌعتبر دلٌال على انخفاض قٌمة الموجودات. وإذا تبٌن وجود د

لحالٌة ناقصا بالنسبة للموجودات المالٌة المتاحة للبٌع،  فإن الخسارة  المتراكمة، التً تم قٌاسها بالفرق بٌن تكلفة االستحواذ والقٌمة العادلة ا

ٌتم استبعادها من حقوق  أٌة خسارة فً انخفاض القٌمة بذلك األصل المالً الذي سبق االعتراف به ضمن بٌان الربح أو الخسارة الموحد،

الملكٌة واالعتراف بها فً بٌان الربح أو الخسارة الموحد. وال ٌتم من خالل بٌان الربح أو الخسارة الموحد، عكس خسابر االنخفاض فً 

صنفة باعتبارها متاحة قٌمة أدوات الملكٌة المعترف بها فً بٌان الربح أو الخسارة الموحد. إذا زادت الحقا القٌمة العادلة ألدوات الدٌن الم

للبٌع، وكان من الممكن ربط هذه الزٌادة بصورة موضوعٌة بوقوع حدث ما بعد االعتراف بخسارة االنخفاض فً القٌمة ضمن بٌان الربح 

 أو الخسارة الموحد، ٌتم عكس خسارة االنخفاض من خالل بٌان الربح أو الخسارة الموحد.
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 الموجودات غٌر المالٌة 

ض تتم مراجعة القٌم الدفترٌة للموجودات غٌر المالٌة للمجموعة فً تارٌخ البٌانات المالٌة لتحدٌد ما إذا كان هناك أي مإشر على االنخفا

صل القابلة لالسترداد. وتعتبر القٌمة القابلة لالسترداد ألصل ما أو فً قٌمتها. وفً حال وجود أي مإشرات على ذلك، ٌتم تقدٌر قٌمة األ

صم وحدة تكون النقد هً القٌمة المستخدمة أو القٌمة العادلة مخصوما منها تكالٌف البٌع أٌهما أعلى. وعند تقٌٌم القٌمة المستخدمة، ٌتم خ

ام معدل ما قبل خصم الضرٌبة والذي ٌعكس تقٌٌمات السوق الحالٌة للقٌمة التدفقات النقدٌة المستقبلٌة التقدٌرٌة إلى قٌمتها الحالٌة باستخد

الزمنٌة للنقود والمخاطر المرتبطة باألصل. ولغرض اختبار انخفاض القٌمة، ٌتم تجمٌع الموجودات ألصغر مجموعة من الموجودات التً 

بشكل كبٌر عن التدفقات النقدٌة الواردة للموجودات األخرى أو ٌنتج عنها تدفقات نقدٌة واردة من االستخدام المستمر والتً تعتبر مستقلة 

 مجموعات الموجودات )"وحدة تكوٌن النقد"(.

 

اف وٌعترف بخسارة االنخفاض فً القٌمة عندما تتجاوز القٌمة الدفترٌة ألصل ما أو حدة تكوٌن النقد القٌمة المقدرة لالسترداد. ٌتم االعتر

 بٌان الربح أو الخسارة الموحد.بخسابر االنخفاض فً القٌمة فً 

 

ٌتم االعتراف بخسابر انخفاض القٌمة المعترف بها فٌما ٌتعلق بوحدات تكوٌن النقد أوال لتخفٌض القٌمة الدفترٌة ألي شهرة مخصصة 

ٌٌم خسابر للوحدات ومن ثم لتخفٌض القٌمة الدفترٌة للموجودات األخرى فً الوحدة )مجموعة الوحدات( على أساس تناسبً. وٌتم تق

انخفاض القٌمة المعترف بها فً فترات سابقة فً تارٌخ كل تقرٌر الستبٌان وجود أي مإشرات تدل على أن الخسارة قد انخفضت أو لم 

تعد موجودة. ٌتم عكس خسارة االنخفاض فً القٌمة )بخالف الشهرة( فً حال وجود أي تغٌٌر فً التقدٌرات المستخدمة لتحدٌد القٌمة 

سترداد. ٌتم عكس خسارة االنخفاض فً القٌمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز معه القٌمة الدفترٌة لألصل القٌمة الدفترٌة التً كان القابلة لال

 من الممكن تحدٌدها صافٌة من أي استهالك أو إطفاء، لو لم ٌتم االعتراف بخسارة االنخفاض فً القٌمة. 

 

 النقد وما فً حكمه

النقدٌة الموحد، ٌتؤلف النقد وشبه النقد من النقد واألرصدة لدى البنوك والودابع المصرفٌة ذات تارٌخ استحقاق ٌصل إلى ثالثة لغرض بٌان التدفقات 

ة عالٌة السٌولة ذات فترات استحقاق أصلٌة تصل إلى ثالثة أشهر أو أقل ، والتً أشهر أو أقل، واألرصدة غٌر المقٌدة لدى البنوك، واألصول الماٌل

 لمخاطر التغٌر فً القٌمة العادلة.تخضع 

 

 رأس المال 

 

 األسهم العادٌة  

ٌتم تصنٌف األسهم العادٌة باعتبارها حقوق ملكٌة. وٌتم االعتراف بالتكالٌف اإلضافٌة التً تعزى مباشرة إلى إصدار أسهم عادٌة كخصم 

 من حقوق الملكٌة صاف من أي آثار ضرٌبٌة. 

 

 واستبعاده وإعادة إصداره )أسهم الخزانة(شراء راس المال  إعادة

كحقوق ملكٌة )أسهم الخزانة(، فإن قٌمة المقابل المدفوع، والتً تشمل التكالٌف المرتبطة بها  بهعندما ٌتم إعادة شراء رأس المال المعترف 

هم أو إعادة إصدارها. وعندما ٌتم بٌع مباشرة، صافٌا من أي آثار ضرٌبٌة، ٌتم االعتراف به كخصم من حقوق الملكٌة إلى حٌن إلغاء األس

أو إعادة إصدار أسهم الخزانة الحقا، فإن المبلغ المستلم ٌتم االعتراف به كزٌادة فً حقوق الملكٌة، وبعرض الفابض أو العجز الناتج 

 للمعاملة بشكل منفصل فً حقوق الملكٌة.

 

 تكالٌف تموٌل

عة فٌما ٌتعلق باقتراض األموال. تقوم المجموعة برسملة تكالٌف التموٌل التً تتعلق تكالٌف التموٌل هً التكالٌف التً تتكبدها المجمو

مباشرة باقتناء أو تشٌٌد أو إنتاج أصل مإهل كجزء من تكلفة ذلك األصل. وٌعتبر األصل المإهل لرسملة تكلفة التموٌل عبارة عن األصل 

مقصود منه أو لبٌعه. تدرج المجموعة تكالٌف التموٌل األخرى كمصروف الذي ٌستغرق بالضرورة فترة زمنٌة أساسٌة لتجهٌزه للغرض ال

 فً الفترة التً تتكبدها فٌها.
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تارٌخ بدء الرسملة هو التارٌخ الذي تستوفً فٌه تبدأ المجموعة فً رسملة تكالٌف التموٌل كجزء من تكلفة األصل المإهل فً تارٌخ البدء. 

 المجموعة ألول مرة جمٌع الشروط التالٌة:

 

 تكبد النفقات الخاصة باألصل.  (أ )

 تكبد تكالٌف القروض. (ب )

 تنفٌذ األنشطة الضرورٌة لتجهٌز األصل للغرض المقصود منه أو لبٌعه.  (ج )

 

لحد الذي تقترض فٌه المجموعة أمواال خصٌصا للحصول على أصل مإهل، تحدد المجموعة قٌمة تكالٌف التموٌل المإهلة للرسملة، إلى ا

ت، باعتبارها تكالٌف التموٌل الفعلٌة المتكبدة عن تلك القروض خالل الفترة ناقصا أي إٌراد استثماري من االستثمار المإقت لتلك التموٌال

 إن وجد.

 

مة خالل الفترة، بخالف التموٌالت المحددة المذكورة أعاله والمخصصة تتم رسملة تكالٌف التموٌل المرتبطة بتموٌالت المجموعة القاب

 لغرض الحصول على أصل مإهل، باستخدام معدل رسملة النفقات على تلك الموجودات.

 

رة. تقوم ٌجب أن ال تتجاوز تكالٌف التموٌل التً تقوم المجموعة برسملتها خالل الفترة قٌمة تكالٌف التموٌل التً تكبدتها خالل تلك الفت

المجموعة بإٌقاف رسملة تكالٌف االقتراض خالل فترات التمدٌد التً توقف خاللها التطوٌر الفعلً ألصل مإهل،  وتوقف رسملة تكالٌف 

 االقتراض عندما تكتمل األنشطة الضرورٌة إلعداد األصل المإهل لالستخدام أو للبٌع.

 

 ودائع المستؤجرٌن 

ً بالتكلفة المطفؤة فً حال كانت جوهرٌة. وٌتم ٌتم االعتراف بمطلوبات ودابع  المستؤجرٌن مبدبٌا بالقٌمة مبدبٌا بالقٌمة العادلة وتقاس الحقا

 رد هذه الودابع للمستؤجرٌن بنهاٌة فترة عقد اإلٌجار.

 

 اإلٌجارات

قد فً تارٌخ إنشابه، سواء أكان تنفٌذ ٌعتمد على فحوى العفإن ذلك تحدٌد ما إذا كان هذا العقد هو  عقد إٌجار ، أو ٌتضمن عقد إٌجار، ل

العقد ٌعتمد على استخدام األصل أو الموجودات المحددة أو أن العقد  ٌشٌر إلى الحق فً استخدام األصل، حتى لو لم ٌتم النص صراحة 

 على هذا الحق فً العقد. 

 

 المحاسبة من قبل المإجر

خاطر ومنافع ملكٌة الموجودات بشكل أساسً باعتبارها  ضمن التؤجٌر التموٌلً ٌتم تصنٌف عقود اإلٌجار التً تنقل فٌها الشركة جمٌع م

مالً فً االستثمار اإلجاالستثمار فً عقد اإلٌجار . ٌمثل صافًوتعرض ضمن الذمم المدٌنة بمبلغ ٌعادل صافً االستثمار فً عقد اإلٌجار

ٌتم االعتراف بالدخل الناتج من عقود التؤجٌر التموٌلً التً تكون المجموعة الضمنً فً عقد اإلٌجار. ربحالعقد اإلٌجار مخصوما بسعر

فٌها الطرف المإجر بناء على نمط ٌعكس معدل عابد دوري ثابت على صافً استثمار المجموعة فً التؤجٌر التموٌلً. وٌتم االعتراف 

 ً تحدث فٌها.باإلٌجارات المحتملة كإٌرادات فً الفترة الت

 

 المجموعة كمستؤجر

تتم رسملة عقود اإلٌجارات التموٌلٌة والتً تحول إلى المجموعة جمٌع مخاطر ومنافع ملكٌة الموجودات المستؤجرة فً بداٌة العمل بعقد 

 أقل.اإلٌجار بالقٌمة العادلة للعقارات المستؤجرة أو بالقٌمة الحالٌة للحد األدنى من مدفوعات اإلٌجار، إن كانت 

 

ٌتم توزٌع دفعات اإلٌجار بٌن تكالٌف التموٌل وانخفاض مطلوبات اإلٌجار وذلك لتحقٌق معدل ثابت من الربح على الرصٌد المتبقً من 

المطلوبات. ٌتم تحمٌل تكالٌف التموٌل فً بٌان الربح أو الخسارة الموحد عند نشوبها.  ٌتم استهالك الممتلكات والمنشآت والمعدات 

 علٌها بموجب عقد تؤجٌر تموٌلً على مدار فترة أعمارها االنتاجٌة وفترة اإلٌجار، أٌهما أقصر. المستحوذ 

 

ٌتم تصنٌف اإلٌجارات التً ٌتحمل فٌها المإجر جزءا كبٌرا من مخاطر ومكاسب الملكٌة باعتبارها إٌجارات تشغٌلٌة. ٌتم االعتراف بجمٌع 

لربح أو الخسارة الموحد على أساس القسط الثابت على مدار فترة اإلٌجار باستثناء دفعات دفعات اإلٌجارات التشغٌلٌة كمصروف فً بٌان ا

  االٌجار المحتملة والتً ٌتم إدراجها كمصروف عند نشوبها.

http://lease.net/
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 مخصصات

التزام قانونً أو استداللً على المجموعة ناشا من أحداث سابقة والذي ٌمكن تقدٌره بشكل ٌتم االعتراف بالمخصصات عند وجود 

موثوق، وعندما ٌكون من المحتمل أن ٌتطلب األمر منافع اقتصادٌة خارجة لتسوٌة االلتزام. تحدد المخصصات بخصم التدفقات النقدٌة 

تقٌٌمات السوق الحالٌة للقٌمة الزمنٌة للنقود والمخاطر المرتبطة بااللتزام.  المستقبلٌة المتوقعة بمعدل ما قبل خصم الضرٌبة والذي ٌعكس

وٌتم االعتراف بالزٌادة فً المخصص التً تنشؤ بسبب مرور الوقت كصافً تكالٌف التموٌل. ٌتم االعتراف بالمخصصات لخسابر التشغٌل 

د احتمال الحاجة إلى تدفقات نقدٌة خارجة فً التسوٌة بمراعاة فبة المستقبلٌة.  وفً حالة وجود عدد من االلتزامات المماثلة، ٌتم تحدٌ

االلتزامات ككل. وٌتم االعتراف بالمخصص حتى فً حالة احتمال ضآلة التدفقات النقدٌة الخارجة ألي بند من البنود المدرجة بنفس فبة 

 التعهدات.

 

باستخدام معدل قبل خصم الضرٌبة والذي ٌعكس التقدٌر السوقً للقٌمة  تقاس المخصصات بالقٌمة الحالٌة للنفقات المتوقعة لسداد االلتزام

 الزمنٌة للنقود والمخاطر المرتبطة بااللتزام.  وٌتم االعتراف بالزٌادة فً المخصص التً تنشؤ بسبب مرور الوقت كمصروفات تموٌل.

 

 الشهرة

المالً المحول ومبلغ أي حصة غٌر مسٌطرة فً الجهة المستحوذ  تنشؤ الشهرة عند االستحواذ على  الشركات التابعة وتمثل فابض المبلغ

ة علٌها والقٌمة العادلة فً تارٌخ االستحواذ ألي حصة ملكٌة سابقة فً الجهة المستحوذ علٌها عن القٌمة العادلة لصافً الموجودات القابل

غٌر المسٌطرة المعترف بها والحصة المقاسة بالقٌمة العادلة للتحدٌد والتً تم االستحواذ علٌها. وإذا كان إجمالً المقابل المحول والحصة 

ق المحتفظ بها سابقا أقل من القٌمة العادلة لصافً موجودات الشركة التابعة المستحوذ علٌها فً حالة صفقة شراء، ٌتم االعتراف بهذا الفر

 مباشرة فً بٌان الربح أو الخسارة.

 

الشهرة المستحوذ علٌها من اندماجات األعمال إلى كل وحدة من الوحدات المولدة  ولغرض فحص االنخفاض فً القٌمة، ٌتم تخصٌص

ض فً للنقد، أو المجموعات المولدة للنقد، التً من المتوقع أن تستفٌد من التعاون الناتج من اندماجات األعمال. وٌتم تنفٌذ اختبار االنخفا

 مة كمصروف وال ٌتم عكسه الحقا.قٌمة الشهرة سنوٌا. وٌتم االعتراف مباشرة بانخفاض القٌ

 

إن تكلفة االصل غٌر الملموس المستحوذ علٌها فً اندماجات األعمال هو القٌمة العادلة كما فً تارٌخ االستحواذ. وٌتم تسجٌل الموجودات 

 غٌر الملموسة األخرى بالتكلفة ناقصا أي خسابر متراكمة لالنخفاض فً القٌمة.
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 مكافآت نهاٌة الخدمة

 تقوم المجموعة بتطبٌق البحة منافع واشتراكات التقاعد المحددة.

 

 البحة المنافع المحددة

 

، تقوم 2004لسنة  14البحة المنافع المحددة هً خطة معاشات وال تعد البحة اشتراكات محددة.  ووفقا لقانون العمل القطري رقم 

المجموعة بسداد مبالغ للموظفٌن غٌر القطرٌٌن والموظفٌن من غٌر دول مجلس التعاون الخلٌجً فً مواقع معٌنة تعمل فٌها المجموعة عند 

 .والراتبتعتمد عادة على أساس عامل واحد أو أكثر مثل سنوات الخدمة استقالتهم، والتً 

 

ة بنهاٌة والمطلوبات المعترف بها فً بٌان المركز المالً فٌما ٌتعلق بمكافؤة نهاٌة الخدمة تتمثل فً القٌمة الحالٌة اللتزامات المنافع المحدد

 سنوٌا من قبل اإلدارة باستخدام طرٌقة وحدة االبتمان المتوقعة.فترة التقرٌر المالً.  وٌتم احتساب التزام المنافع المحددة 

 

إن تكلفة الخدمة الحالٌة لالبحة المنافع المحددة المعترف بها فً بٌان الربح أو الخسارة الموحد ضمن مصروف منافع الموظفٌن، إال إذا 

تجة عن خدمة الموظف فً العام الحالً وحاالت تغٌٌر وتقلٌص كانت مدرجة فً تكلفة األصل، تعكس الزٌادة فً التزام المنافع المحددة النا

 وتسوٌة المنافع.

 

 وٌتم إدراج تكالٌف الخدمة السابقة على الفور ضمن الدخل.

  

 حالربوٌتم تحدٌد القٌمة الحالٌة اللتزامات المنافع المحددة عن طرٌق خصم التدفقات النقدٌة الخارجة المستقبلٌة المقدرة باستخدام معدالت 

وفً على سندات الشركات عالٌة الجودة والمقومة بالعملة التً ُتسدد بها المنافع والتً لها آجال تقارب آجال التزامات المنفعة ذات الصلة. 

 حال عدم وجود سوق واسعة لهذه السندات، ٌتم تطبٌق أسعار سوق السندات الحكومٌة.

 

 ٌتم تحمٌل وقٌد المكاسب والخسابر االكتوارٌة الناتجة من التسوٌات والتغٌٌرات السابقة فً االفتراضات االكتوارٌة فً حقوق الملكٌة فً

 بنود الدخل الشامل األخرى فً الفترة التً حدثت فٌها.  

 

 البحة االشتراكات المحددة

 

تعاون الخلٌجً، عالوة على الموظفٌن فً بعض المواقع خارج دولة قطر، تقوم وفٌما ٌتعلق بموظفٌها المواطنٌن ومواطنً دول مجلس ال

المجموعة بسداد االشتراكات إلى هٌبة صندوق المعاشات العامة والهٌبات المماثلة للدول األخرى، وٌتم حسابها كنسبة مبوٌة من رواتب 

شتراكات. وٌعترف باالشتراكات ضمن مصروف منافع الموظفٌن الموظفٌن. ولٌس لدى المجموعة أي التزامات أخرى بالسداد بعد سداد اال

 لٌة. عند استحقاقها. ٌتم االعتراف باالشتراكات المدفوعة مسبقا كؤصل إلى القدر الذي ٌتاح فٌه االسترداد النقدي أو خفض المدفوعات المستقب
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 ضرٌبة الدخل الحالٌة والمإجلة

ٌشتمل مصروف الضرٌبة للفترة على الضرٌبة الحالٌة والمإجلة. وٌتم االعتراف بالضرٌبة فً بٌان الربح أو الخسارة الموحد، إال بالقدر 

وفً هذه الحالة، ٌتم االعتراف  الذي ٌرتبط بالبنود التً تم االعتراف بها فً بنود الدخل الشامل األخرى أو مباشرة فً حقوق الملكٌة.

 بالضرٌبة أٌضا فً بنود الدخل الشامل األخرى أو مباشرة فً حقوق الملكٌة على التوالً.

 

ٌتم احتساب ضرٌبة الدخل الحالٌة على أساس قوانٌن الضرٌبة النافذة أو المعمول بها بشكل أساسً فً تارٌخ بٌان المركز المالً الموحد 

و الشركات التابعة وتنتج الدخل الخاضع للضرٌبة. تقوم اإلدارة بشكل دوري بتقٌٌم األوضاع المتعلقة كة شرفً الدول حٌث تعمل ال

المعمول بها للتفسٌر. وتقرر اإلدارة المخصصات، كلما  الضرٌبٌةباإلقرارات الضرٌبٌة فٌما ٌتعلق بالحاالت التً تخضع فٌها التنظٌمات 

 وقع سدادها للسلطات الضرٌبٌة.اقتضى األمر، على أساس المبالغ المت

 

الضرٌبٌة للموجودات  األسسٌتم االعتراف بضرٌبة الدخل المإجلة باستخدام طرٌقة المطلوبات، فٌما ٌتعلق بالفروق المإقتة الناشبة بٌن 

المإجلة إذا نشؤت عن والمطلوبات وبٌن قٌمها الدفترٌة فً البٌانات المالٌة الموحدة. ومع ذلك، ال ٌتم االعتراف بمطلوبات الضرٌبة 

االعتراف األولً للشهرة، وال ٌتم تسجٌل ضرٌبة الدخل المإجلة إذا نشؤت عن االعتراف األولً ألصل أو التزام فً معاملة غٌر معامالت 

 اندماج األعمال والتً ال تإثر، فً وقت المعاملة، على األرباح أو الخسابر المحاسبٌة الخاضعة للضرٌبة.

 

الدخل المإجلة باستخدام المعدالت الضرٌبٌة والقوانٌن التً تم إنفاذها أو المنفذة بشكل أساسً بتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة وُتحدد ضرٌبة 

 وٌتوقع تطبٌقها عند تحقق أصل ضرٌبة الدخل المإجلة أو عند تسوٌة التزام ضرٌبة الدخل المإجلة.

 

القدر الذي ٌكون فٌه من المرجح توافر الربح الخاضع للضرٌبة مستقبال بحٌث وٌتم االعتراف بموجودات ضرٌبة الدخل المإجلة فقط إلى 

 ٌمكن مقابله االستفادة من الفروق المإقتة.

 

ُتحتسب ضرٌبة الدخل المإجلة على الفروق المإقتة الناشبة عن االستثمارات فً الشركات التابعة والشركات الزمٌلة، باستثناء التزام 

الذي تتحكم فٌه المجموعة من حٌث توقٌت عكس الفرق المإقت وٌكون من المحتمل أال ٌتم عكس الفرق المإقت فً ضرٌبة الدخل المإجلة 

 المستقبل المنظور.

 

تتم مقاصة موجودات ومطلوبات ضرٌبة الدخل المإجلة عند وجود حق قانونً واجب النفاذ بمقاصة موجودات الضرٌبة الحالٌة مقابل 

، وعندما تتعلق موجودات ومطلوبات ضرٌبة الدخل المإجلة بضرابب الدخل التً تفرضها نفس سلطات مطلوبات الضرٌبة الحالٌة

الضرابب على نفس المنشؤة الخاضعة للضرٌبة أو غٌرها من المنشآت الخاضعة للضرٌبة، وتكون هناك نٌة لتسوٌة األرصدة على أساس 

 الصافً.

 

 ترجمة العمالت األجنبٌة

 

 لوظٌفٌةعملة العرض والعملة ا

 إن بنود البٌانات المالٌة لكل منشؤة من منشآت المجموعة ٌتم قٌاسها بنفس عملة التعامل فً البٌبة االقتصادٌة األساسٌة التً تعمل بها

 الشركة )"العملة الوظٌفٌة"(. وتعرض البٌانات المالٌة الموحدة باللاير القطري وهو العملة الوظٌفٌة للمجموعة.

 

 ةالمعامالت واألرصد

 ٌتم ترجمة المعامالت الناشبة بالعمالت األجنبٌة بمعدالت الصرف السابدة بتارٌخ المعاملة أو التقٌٌم فً حالة إعادة القٌاس. إن أرباح

وخسابر صرف العملة األجنبٌة الناتجة عن تسوٌة هذه المعامالت ومن تحوٌل الموجودات والمطلوبات المالٌة المقومة بالعمالت األجنبٌة 

ر الصرف السابدة فً نهاٌة السنة ٌتم االعتراف بها فً بٌان الربح أو الخسارة الموحد إال إذا تم تؤجٌلها ضمن بنود الدخل الشامل بؤسعا

األخرى باعتبارها تحوطات التدفقات النقدٌة المإهلة وتحوطات صافً االستثمارات المإهلة. وٌتم عرض أرباح وخسابر صرف العمالت 

 لربح أو الخسارة الموحد ضمن "إٌرادات وتكالٌف التموٌل". األجنبٌة فً بٌان ا
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وذلك إلى ٌتم تحلٌل التغٌرات فً القٌمة العادلة لألوراق المالٌة ذات الطبٌعة النقدٌة القابمة بعملة أجنبٌة والمصنفة باعتبارها متاحة للبٌع  

تم االعتراف فروق التحوٌل الناتجة عن التغٌرات فً التكلفة المطفؤة للورقة المالٌة والتغٌرات األخرى فً القٌمة الدفترٌة للورقة المالٌة. وٌ

ٌتم بفروق التحوٌل المرتبطة بالتغٌرات فً التكلفة المطفؤة فً بٌان الربح أو الخسارة الموحد، أما التغٌرات األخرى فً القٌمة الدفترٌة ف

 االعتراف بها فً بنود الدخل الشامل األخرى.

 

غٌر النقدٌة مثل أدوات حقوق الملكٌة المحتفظ بها برسم ٌتم االعتراف بفروق ترجمة العمالت األجنبٌة بالموجودات والمطلوبات المالٌة 

ق القٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فً بٌان الربح أو الخسارة الموحد كجزء من أرباح أو خسابر القٌمة العادلة. وٌتم إدراج فرو

المصنفة باعتبارها متاحة للبٌع فً بٌان بنود الدخل  ترجمة العمالت األجنبٌة بالموجودات المالٌة غٌر النقدٌة، مثل أدوات حقوق الملكٌة

 الشامل األخرى الموحد.

 

 شركات المجموعة

 

إن النتابج والمركز المالً لجمٌع شركات المجموعة )على أال ٌكون ألي منها عملة االقتصاد ذي التضخم المفرط( والتً لدٌها عملة 

 العرض كالتالً:وظٌفٌة مختلفة عن عملة العرض ٌتم ترجمتها بعملة 

 

 .اإلقفال فً تارٌخ المركز المالً تتم ترجمة الموجودات والمطلوبات لكل بٌان للمركز المالً بسعر (أ )

تحول اإلٌرادات والمصروفات لكل قابمة دخل بسعر الصرف المتوسط )إال إذا كان هذا المتوسط ال ٌمثل تقرٌبا معقوال لألثر  (ب )

توارٌخ التعامل وفً هذه الحالة تحول اإلٌرادات والمصروفات على أساس السعر السابد فً التراكمً ألسعار الصرف السابدة فً 

 توارٌخ التعامالت(.

 

 ٌتم االعتراف بجمٌع فروق صرف العمالت األجنبٌة الناتجة فً بنود الدخل الشامل األخرى. (ج )

 

منشؤة أجنبٌة باعتبارها موجودات ومطلوبات للمنشؤة األجنبٌة وٌتم التعامل مع تعدٌالت الشهرة والقٌمة العادلة الناشبة عن االستحواذ على 

 وٌتم ترجمتها بسعر اإلقفال.  ٌتم االعتراف بجمٌع الفروق الناشبة لصرف العمالت األجنبٌة فً بنود الدخل الشامل األخرى.

 

 السهم عائد

 

العابدة  السهم األساسً بقسمة األرباح أو الخسابر عابدساب ألسهمها العادٌة. وٌتم احت األساسً والمخفف العابدتعرض المجموعة بٌانات 

 إلى المساهمٌن العادٌٌن للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة المستحقة خالل الفترة. 

 

هم العادٌة المستحقة لعدد األس جحبتعدٌل األرباح أو الخسابر العابدة إلى المساهمٌن العادٌٌن والمتوسط المر السهم المخفف عابدوٌتم تحدٌد 

 مقابل تؤثٌرات األسهم العادٌة المحتملة المخففة والتً تشكل أوراق نقد قابلة للتحوٌل وخٌارات األسهم الممنوحة للموظفٌن، إن وجدت. 

 

 تقارٌر القطاعات

قد ٌحقق منها إٌرادات وٌتكبد علٌها مصروفات، بما فً ذلك  العمل والتىقطاع التشغٌل هو أحد مكونات المجموعة الذي ٌشارك فً أنشطة 

اإلٌرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من المكونات األخرى للمجموعة، والذي تتم مراجعة نتابجه التشغٌلٌة بانتظام من قبل 

التخاذ القرارات حول الموارد المخصصة لكل قطاع اإلدارة العلٌا بالمجموعة )كونها صانع القرار الربٌسً حول أنشطة التشغٌل( وذلك 

اخلٌة وتقٌٌم أدابه، والذي تتوفر عنه معلومات مالٌة منفصلة. ٌتم إعداد تقرٌر عن القطاعات التشغٌلٌة بطرٌقة تتوافق مع إعداد التقارٌر الد

 المقدمة إلى جهة صنع القرارات الربٌسٌة.  
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 منح حكومٌة

ٌتم االعتراف بالمنح الحكومٌة فً حال وجود تؤكٌد معقول باستالم المنحة وااللتزام بجمٌع الشروط المرتبطة بها. ٌتم االعتراف بالمنح 

 العادلة عندما تصبح المنحة متاحة. الحكومٌة غٌر المشروطة المرتبطة بالدخل فً بٌان الربح أو الخسارة الموحد بالقٌمة

 

نحة وٌتم عرض المنح الحكومٌة المتعلقة بالموجودات، بما فٌها المنح غٌر النقدٌة بالقٌمة العادلة، فً المٌزانٌة العمومٌة إما بإدراج الم

 ضمن اإلٌرادات المإجلة أو بخصم قٌمة المنحة وصوال إلى القٌمة الدفترٌة لألصل.

 

منح الحكومٌة األخرى مبدبٌا كإٌرادات مإجلة عندما ٌكون هناك تؤكٌد معقول على استالمها وأن المجموعة سوف تلتزم ٌتم االعتراف بال

ض المجموعة عن المصروفات المتكبدة فً بٌان الربح أو الخسارة الموحد  بالشروط المرتبطة بالمنحة. ٌتم االعتراف بالمنح التً تعوِّ

ض المجموعة عن تكلفة األصل المستهلك فً بٌان بانتظام فً الفترات التً ٌتم ف ٌها االعتراف بالمصروفات. ٌتم االعتراف بالمنح التً تعوِّ

ض المجموعة عن الموجودات  الربح أو الخسارة الموحد بانتظام على مدار العمر اإلنتاجً لألصل، بٌنما ٌتم مباشرة خصم المنح التً تعوِّ

وجودات المعنٌة. ٌتم االعتراف بالمنح الحكومٌة المرتبطة بالموجودات غٌر النقدٌة مبدبٌا بقٌمتها قٌد التطوٌر من القٌمة الدفترٌة للم

 اإلسمٌة. 

 

 الموجودات غٌر المتداولة المحتفظ بها للبٌع والعملٌات غٌر المستمرة 

تصنف المجموعة الموجودات غٌر المتداولة ومجموعات االستبعاد كمحتفظ بها للبٌع عندما ٌكون بإمكان المجموعة استرداد قٌمها الدفترٌة 

ا باألساس من معاملة البٌع بدال من االستخدام المستمر.  وٌتم قٌاس هذه الموجودات غٌر المتداولة ومجموعات االستبعاد المصنفة باعتباره

 بها برسم البٌع بقٌمتها الدفترٌة والقٌمة العادلة ناقصا تكالٌف البٌع، أٌهما أقل.  محتفظ

 

 ال ٌتم استهالك الممتلكات والمنشآت والمعدات فً حال تم تصنٌفها باعتبارها محتفظ بها برسم البٌع.

 

 بنود متداولة فً بٌان المركز المالً.ٌتم عرض الموجودات والمطلوبات المصنفة باعتبارها محتفظ بها برسم البٌع بشكل منفصل ك

 

 تعتبر مجموعة االستبعاد مإهلة كعملٌات غٌر مستمرة فً حال كانت:

 أحد مكونات المجموعة الذي ٌمثل وحدة مولدة للنقد أو مجموعة من الوحدات المولدة للنقد، أو 

 ،أو  مصنفة باعتبارها محتفظ بها برسم البٌع أو تم استبعادها فعلٌا بهذه الطرٌقة 

 خطا ربٌسٌا لألعمال أو منطقة جغرافٌة ربٌسٌة 

 

ٌتم استبعاد العملٌات غٌر المستمرة من نتابج العملٌات المستمرة وتعرض كقٌمة واحدة ضمن الربح أو الخسارة بعد خصم الضرٌبة من 

 العملٌات غٌر المستمرة فً بٌان الربح أو الخسارة الموحد.

 

العملٌات غٌر المستمرة، فإن بٌان الربح أو الخسارة الموحد المقارن أو بٌان الدخل الشامل الموحد ٌتم عندما ٌتم تصنٌف عملٌة ضمن 

 عرضه على اعتبار توقف العملٌة من بداٌة سنة المقارنة.

 

 توزٌعات األرباح

ة على التوزٌع وعندما ال ٌعود التوزٌع تدرج الشركة التزام توزٌع أرباح نقدٌة على حملة حقوق ملكٌة الشركة األم وذلك عندما تتم الموافق

ٌتم التصرٌح بالتوزٌعات عند اعتمادها من قبل  2015لسنة  11خاضعاً لقرار الشركة. وفقاً ألحكام قانون الشركات القطري رقم 

 مباشرة فً حقوق الملكٌة. عتمدالمساهمٌن. وٌتم االعتراف بالمبلغ الم

 

 مساهمة للصندوق االجتماعً والرٌاضً

، ٌتعٌن على المجموعة المساهمة بنسبة 2010واإلٌضاحات ذات الصلة الصادرة فً ٌناٌر  2008لسنة  13للقانون القطري رقم  وفقا

( لسنة 13% من صافً األرباح السنوٌة الموحدة للصندوق االجتماعً والرٌاضً للدولة. وٌقتضً التوضٌح المرتبط بالقانون رقم )2.5

الدفع باعتباره من توزٌعات األرباح الصافٌة. وبالتالً، ٌتم االعتراف بذلك فً بٌان التغٌرات فً حقوق  االعتراف بالمبلغ مستحق 2008

 الملكٌة الموحد.
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 النقد واألرصدة البنكٌة 4

 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 206  260 النقد فً الصندوق
 966,167  3,162,052 ودابع قصٌرة األجل

 236,621  189,338 حسابات جارٌة 
 510,222  347,789 حسابات تحت الطلب 
 45,401  118,056 أرصدة بنكٌة محجوزة

 22,826  16,260 حساب هامش الربح فً البنوك

 1,781,443  3,833,755 إجمالً النقد واألرصدة البنكٌة
(2,696,183) أشهر 3ودابع بنكٌة قصٌرة األجل مستحقة بعد    (538,147)  

(134,316) أرصدة بنكٌة محجوزة   (68,227)  

 1,175,069  1,003,256 النقد وما فً حكمه

 
 :إٌضاحات

: 2014ألف لاير قطري ) 465,869ٌشمل النقد وما فً حكمه الودابع الثابتة بتوارٌخ استحقاق من شهر إلى ثالثة أشهر بقٌمة  .1
 ألف لاير قطري(. 428,020

األجل لفترات متفاوتة استنادا إلى متطلبات النقد المباشر للمجموعة، وتتراوح فترات استحقاقها األصلٌة تكون الودابع قصٌرة  .2
 بٌن ثالثة شهور واثنً عشر شهرا وتحمل أرباح بمعدالت السوق التجارٌة.

 
 موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 5

 2015  2014 
لاير قطريألف   ألف لاير قطري   

    استثمارات فً أوراق حقوق الملكٌة

 7,577  27,884 مدرجة

 
 ذمم مدٌنة ومبالغ مدفوعة مقدما  6
 

 ٌوضح الجدول التالً تصنٌف المبالغ المدفوعة مقدما للحصة المتداولة وغٌر المتداولة:
 

 اإلجمالً  متداولة  غٌر متداولة 2015
لاير قطريألف   ألف لاير قطري  ألف لاير قطري   
      

 799,090  799,090  - ذمم مدٌنة تجارٌة )بالصافً(
 23,346  17,046  6,300 مصروفات مدفوعة مقدما

 37,553  37,553  - إٌرادات مستحقة
 10,304  2,644  7,660 ودابع قابلة لالسترداد

 9,421  8,813  608 ذمم مدٌنة من الموظفٌن )بالصافً(
 53,293  53,293  - الودابع المالٌة اإلسالمٌةأرباح مستحقة من 

 108,672  108,672  - ذمم مدٌنة أخرى )بالصافً(
 14,568  1,027,111  1,041,679 

      
2014      

      
 603,486  603,486  - ذمم مدٌنة تجارٌة )بالصافً(

 38,712  29,958  8,754 مصروفات مدفوعة مقدما
 32,375  32,375  - إٌرادات مستحقة

 11,157  2,864  8,293 ودابع قابلة لالسترداد
 13,395  13,029  366 ذمم مدٌنة من الموظفٌن )بالصافً(

 640  640  - أرباح مستحقة من الودابع المالٌة اإلسالمٌة
 195,569  184,698  10,871 ذمم مدٌنة أخرى )بالصافً(

 28,284  867,050  895,334 
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 ذمم مدٌنة ومبالغ مدفوعة مقدما )تتمة(     6 
 

ألف لاير قطري(  33,660: 2014ألف لاير قطري ) 35,178، فإن الذمم المدٌنة التجارٌة البالغ قٌمتها 2015دٌسمبر  31كما فً 
التجارٌة  انخفضت قٌمتها وتم رصد مخصص لها بالكامل. ٌوضح الجدول أدناه الحركة على مخصص االنخفاض فً قٌمة الذمم المدٌنة

 على النحو التالً:
 

 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 27,426  33,660 ٌناٌر 1فً 
 7,780  6,495 المخصص المحمل للسنة

(1,463)  - إعادة التصنٌف النخفاض قٌمة المستحق من أطراف ذات عالقة  
(2,829) مبالغ مشطوبة   - 
(2,075) رد المخصص   - 
(73) حركات أخرى   (83)  

 33,660  35,178 دٌسمبر 31فً 

 
 كالتالً: غٌر منخفضة القٌمة دٌسمبر، فإن أعمار هذه الذمم المدٌنة 31كما فً 

 
 

 اإلجمالً
غٌر مستحقة ولم 

 تنخفض قٌمتها

 تؤخر سدادها ولم تنخفض قٌمتها

ٌوما 30 - 0  ٌوما 60 - 31  ٌوما 90 - 61   
91 - 120 
 ٌوما

121 - 365 
 ٌوما

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
        

2015 799,090 220,357 382,080 64,807 58,473 19,572 53,801 

2014 603,486 244,680 6,711 242,462 66,872 5,613 37,148 
 

 المنخفضة القٌمة بالكامل.غٌر تبعا للخبرات السابقة، ٌتوقع استرداد الذمم المدٌنة 
 

 ال تتضمن المطالبات األخرى ضمن الذمم المدٌنة والمبالغ المدفوعة مقدما أي موجودات انخفضت قٌمتها.
 
 عقارات للمتاجرة 7

 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 184,472  176,112 للبٌع )أ(عقارات متاحة 
 3,381,724  3,616,641 عقارات قٌد التطوٌر )ب(

 3,792,753  3,566,196 

 
 فٌما ٌلً الحركات فً العقارات المتاحة للبٌع خالل السنة: )أ(
 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 16,101,633  184,472 ٌناٌر  1فً 
 55,825  334 إضافات

(1,739) عقارات مبٌعة خالل السنة   (1,695)  
(16,094,342)  - استبعاد شركات تابعة  

(6,955) ((1) 30تخفٌض لصافً القٌمة القابلة للتحقق )إٌضاح    - 
 88,389  - (12المحول من استثمارات عقارٌة )إٌضاح 

 34,662  - ب(7المحول من عقارات قٌد التطوٌر )إٌضاح 

    
 184,472  176,112 دٌسمبر 31فً 

 



 ق.شركة بروة العقارٌة ش.م.
 البٌانات المالٌة الموحدة

 2015دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 
 
 

 اإليضاحاث المتممت للبياناث الماليت الموحدة

23 

 

 عقارات للمتاجرة )تتمة(  7

 

 الحركات فً العقارات قٌد التطوٌر خالل السنة كما ٌلً: )ب(

 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 3,156,581  3,381,724 ٌناٌر 1فً 
 1,335,828  780,311 إضافات

(94,341) (2-28استبعاد شركات تابعة )إٌضاح    (843,234)  
(49,523)  - مستبعد خالل السنة   

 58,928  66,789 (32( و)إٌضاح 1تكالٌف تموٌل مرسملة )
(34,662)  - أ(7المحول لعقارات متاحة للبٌع )إٌضاح   
(3,980)  - (12المحول الستثمارات عقارٌة )إٌضاح   

(203,439) المحول للذمم المدٌنة   - 
(307,210) (30( و)إٌضاح 2القٌمة القابلة للتحقق )تخفٌض لصافً    (227,070)  

(7,193) تعدٌل صرف العمالت األجنبٌة   (11,144)  
 3,381,724  3,616,641 دٌسمبر 31فً 

 
 إٌضاحات:

 
رسملة تكلفة التموٌل ٌتم حساب تكلفة التموٌل المرسملة بناء على النفقات المإهلة الفعلٌة المرتبطة بالعقارات قٌد التطوٌر. تتم  (1)

 باستخدام المتوسط المرجح لتكلفة التموٌل للمجموعة.
 

بنهاٌة السنة. وتم االستعانة بخبٌر تقٌٌم معتمد  بغرض المتاجرةقامت المجموعة بتقدٌر صافً القٌمة القابلة للتحقق لعقاراتها  (2)
حول توجهات السوق الحالٌة فً مجاالت مثل أسعار ومستقل لتوفٌر الرأي التجاري والتسوٌقً لعملٌة التقٌٌم وتقدٌم المشورة 

السوق القابلة للتحقق. كشفت عملٌة التقٌٌم عن أن القٌم العادلة مخصوما منها تكالٌف البٌع، وهً صافً القٌمة القابلة للتحقق 
تم تخفٌض قٌمتها لصافً ، باستثناء العقارات التً 2015دٌسمبر  31كانت أعلى من القٌمة الدفترٌة  لعقارات المتاجرة كما فً 

 القٌمة القابلة للتحقق. 
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 الذمم المدٌنة من التؤجٌر التموٌلً   8 
 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

    الجزء غٌر المتداول
 2,432,112  1,832,995 الذمم المدٌنة اإلجمالٌة -التؤجٌر التموٌلً 

(373,328) إٌرادات تموٌل غٌر محققة   (588,331)  
 1,843,781  1,459,667 صافً الجزء غٌر المتداول للذمم المدٌنة من التؤجٌر التموٌلً

    
    الجزء المتداول

 607,107  599,159 الذمم المدٌنة اإلجمالٌة -التؤجٌر التموٌلً 

(215,003) إٌرادات تموٌل غٌر محققة   (259,499)  
 347,608  384,156 صافً الجزء المتداول للذمم المدٌنة من التؤجٌر التموٌلً 

 2,191,389  1,843,823 صافً االستثمار فً التؤجٌر التموٌلً

 
 االستحقاقات التعاقدٌة للذمم المدٌنة من التؤجٌر التموٌلً على النحو التالً:

    
    الذمم المدٌنة اإلجمالٌة من التؤجٌر التموٌلً:

 607,107  599,159 سنة واحدة فؤقل
 2,081,966  1,728,181 سنوات 5أكثر من سنة واحدة وحتى 

 350,146  104,814 سنوات 5أكثر من 
 2,432,154  3,039,219 

(588,331) إٌرادات تموٌل غٌر محققة   (847,830)  
 2,191,389  1,843,823 صافً االستثمار فً التؤجٌر التموٌلً

 
 فً الذمم المدٌنة من التؤجٌر التموٌلً على النحو التالً: الحركة

 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 2,508,058  2,191,389 ٌناٌر 1فً 
(502,965) األقساط المستحقة والمحصلة خالل السنة   (790,694)  

(104,098) تحوٌل )إلى( من الذمم المدٌنة التجارٌة   173,909 
 300,116  259,497 إٌرادات التؤجٌر التموٌلً

 2,191,389  1,843,823 دٌسمبر 31فً 

 
تتعلق األرصدة أعاله بالشركة القطرٌة لالستثمارات العقارٌة ش.م.ق.خ )"العقارٌة"(، وهً شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة. 

ألسعار ضمنٌة موضحة بعقود اإلٌجار. ٌتم االعتراف بإٌرادات التؤجٌر )"العقارٌة"(. ٌتم خصم دفعات الحد األدنى من اإلٌجار وفقا 
 التموٌلً بناء على نمط ٌعكس معدل عابد دوري ثابت على صافً استثمار المجموعة فً عقود التؤجٌر التموٌلً.

 
ألف لاير  632,000تموٌلً مبلغ تعتبر الذمم المدٌنة من التؤجٌر التموٌلً غٌر مضمونة. ٌتضمن إجمالً الذمم المدٌنة من التؤجٌر ال

 2015دٌسمبر  31ألف لاير قطري كما فً  8,270قطري تم رهنه كضمان مقابل التسهٌل اإلسالمً "صكوك المشاركة" بقٌمة 
ألف لاير قطري ٌمثل رهن ذمم مدٌنة من عقود التؤجٌر التموٌلً كضمان مقابل التسهٌل اإلسالمً "صكوك  850,738: 2014)

 ألف لاير قطري(. 215,076مة  المشاركة" بقٌ
 

%( من مجموع أرصدة الذمم المدٌنة من التؤجٌر التموٌلً مستحقة من عمٌل 80: 2014% )80.5، فإن 2015دٌسمبر  31كما فً 
 واحد.
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 إفصاحات األطراف ذات العالقة 9
 

٪ من أسهم 45تعد شركة الدٌار القطرٌة لالستثمار العقاري )شركة تؤسست فً دولة قطر( هً المساهم الربٌسً فً الشركة وتملك نسبة 
متداولة % المتبقٌة من األسهم 55حقوقا ممٌزة على السٌاسات المالٌة والتشغٌلٌة. إن نسبة  السهم التفضٌلً الذي ٌحملالشركة بما فً ذلك 

 مملوكة على نطاق واسع. طروفً بورصة ق
 

تتؤلف األطراف ذات العالقة من المساهمٌن الربٌسٌٌن والشركات الزمٌلة وموظفً اإلدارة العلٌا والمنشآت التً ٌسٌطرون علٌها بصورة 
 كاملة أو مشتركة أو التً ٌمارسون علٌها نفوذا جوهرٌا عند اتخاذ القرارات المالٌة أو التشغٌلٌة.

 
 األطراف ذات العالقةمعامالت 

 ٌوضح الجدول التالً المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:
 
 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 16,647,014  - ( 28متحصالت من بٌع شركات تابعة إلى منشؤة تحت سٌطرة المساهم الربٌسً )إٌضاح 
مع المقابل المالً من بٌع شركات تابعة وشركات تسوٌة / سداد تسهٌل تموٌل إسالمً 

 18,228,649  - زمٌلة
 69,000  - بٌع شركات زمٌلة إلى المساهم الربٌسً  

 165,605  168,800 إٌرادات من خدمات استشارٌة وخدمات أخرى من المساهم الربٌسً
 13,169  977 إٌرادات إٌجار من المساهم الربٌسً 

 36,695  - المساهم الربٌسًتكالٌف تموٌل من 
 

 أرصدة األطراف ذات العالقة
 فٌما ٌلً األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة فً بٌان المركز المالً الموحد:

 
 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
 2015  2014  2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
        

شركة الدٌار القطرٌة لالستثمارات العقارٌة 
 296,534  482,624  65,898  39,376 ش.م.ق.

 29,366  29,851  106,750  97,144 شركات زمٌلة
 -  -  156,400  88,311 أطراف ذات عالقة تحت سٌطرة مشتركة

 69,115  2,500  17,471  - أطراف ذات عالقة أخرى
 224,831  346,519  514,975  395,015 

 
 ٌوضح الجدول التالً األجزاء المتداولة وغٌر المتداولة للمستحق من وإلى األطراف ذات العالقة:

 
 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
 2015  2014  2015  2014 
لاير قطريألف   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
        

 3,718  574  103,099  85,633 غٌر متداولة
 391,297  514,401  243,420  139,198 متداولة

 224,831  346,519  514,975  395,015 
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 إفصاحات األطراف ذات العالقة )تتمة(  9
 

 فً قٌمة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة على النحو التالً: ٌوضح الجدول أدناه الحركة على مخصص االنخفاض
 
 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 19,035  21,915 ٌناٌر 1فً 
 2,880  27,703 (30المحمل خالل السنة )إٌضاح 

 21,915  49,618 دٌسمبر 31فً 

 
 العلٌامكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفً اإلدارة 

 ٌوضح الجدول التالً مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفً اإلدارة العلٌا اآلخرٌن خالل السنة:
 
 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 8,980  10,610 (2مكافآت مجلس اإلدارة ومكافآت أخرى )
 53,800  40,299 إجمالً مكافآت موظفً اإلدارة العلٌا )على أساس المجموعة(

 48,799  62,780 

 
 إٌضاحات:

 
تعتبر جمٌع األرصدة المستحقة فً نهاٌة السنة غٌر مضمونة وال تتضمن تكلفة التموٌل وٌتم تسوٌتها نقدا ولم ٌتم تقدٌم أو استالم  (1)

بتنفٌذ  2014و 2015دٌسمبر  31ضمانات لألرصدة المستحقة فً تارٌخ التقرٌر. قامت المجموعة عن السنتٌن المنتهٌتٌن فً 
ألف  27,703اختبار انخفاض القٌمة للمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة واعترفت بمخصص انخفاض فً القٌمة بمبلغ 

(. وفً رأي اإلدارة، واستنادا إلى المعلومات المتاحة الحدٌثة، ال 30ألف لاير قطري( )إٌضاح  2,880: 2014لاير قطري )
من انخفاض القٌمة فً المستحق من أطراف ذات عالقة. ٌجرى هذا التقٌٌم فً كل سنة مالٌة من خالل ٌوجد دلٌل على مزٌد 

 فحص المركز المالً لألطراف ذات العالقة والسوق التً تعمل فٌها هذه األطراف.
 

ألف لاير  8,500بقٌمة مكافؤت مجلس اإلدارة  عنتشمل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمكافآت األخرى المبلغ المقترح  (2)
ألف لاير قطري بحسب ما  8,500: 2014) ة السنوٌة للشركةالذي ٌخضع لموافقة الجمعٌة العمومٌ 2015عن عام قطري 

 (.2015مارس  29وافق علٌه مساهمو الشركة فً اجتماع الجمعٌة العمومٌة السنوٌة المنعقد فً 
 

 موجودات مالٌة متاحة للبٌع   10
 2015  2014 
قطريألف لاير    ألف لاير قطري  

    استثمارات فً أوراق حقوق الملكٌة
 172,383  122,000 مدرجة

 131,660  77,386 غٌر مدرجة
 199,386  304,043 

 

 إٌضاحات:

 
: 2014ألف لاير قطري ) 77,386، ُسجلت بعض استثمارات حقوق الملكٌة غٌر المدرجة البالغة 2015دٌسمبر  31كما فً  (1)

ألف لاير قطري( بالتكلفة بعد خصم االنخفاض فً القٌمة وٌرجع ذلك إلى عدم توافر أسعار سوقٌة مدرجة أو  131,660
 مقاٌٌس أخرى موثوقة لقٌاس قٌمتها العادلة.

 
غٌر المدرجة واعترفت بخسارة االنخفاض فً خالل السنة، قامت المجموعة بتنفٌذ اختبار انخفاض القٌمة للموجودات المالٌة المتاحة للبٌع 

(. برأي اإلدارة ووفقاً 30ألف لاير قطري( )إٌضاح  23,862: 2014ألف لاير قطري للسنة المالٌة الحالٌة ) 12,488القٌمة بمبلغ 
 .للمعلومات الحدٌثة المتوفرة، ال ٌوجد أي دلٌل على انخفاض إضافً فً قٌمة الموجودات المالٌة المتاحة للبٌع
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 دفعات مقدمة للمشارٌع واالستثمارات  11
 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 2,482,879  - (1دفعات مقدمة لشراء استثمارات )
 4,554,832  4,647,302 دفعات مقدمة لشراء عقارات  

 1,836,459  1,836,459 (2) ًدفعات مقدمة لتبادل أراض
 250,602  243,208 للمقاولٌن من الباطن والموردٌندفعات مقدمة 

 6,726,969  9,124,772 
(1,979,818) (3ناقصا: مخصص انخفاض قٌمة الدفعات المقدمة )   (1,979,818)  

 
4,747,151 

 
7,144,954 

 إٌضاحات:
 
 

% المتبقٌة من شركة لوسٌل جولف للتطوٌر من خالل إحدى شركاتها التابعة 50خالل السنة، استحوذت المجموعة على نسبة  (1)
وتم عرضه فً  2014ألف لاير قطري. تم سداد سعر الشراء فً دٌسمبر  2,482,755المملوكة لها بالكامل بمقابل شراء ٌبلغ 

. وتعد حالٌا شركة لوسٌل 2014دٌسمبر  31مة لمشارٌع واستثمارات" فً بٌان المركز المالً الموحد ضمن "دفعات مقد
 جولف للتطوٌر شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة. 

 
على قطعة أرض كابنة بحً الخور كانت مملوكة للمجموعة وأطراف آخرٌن  2008استحوذت الحكومة القطرٌة خالل سنة  (2)

قطعة أرض أخرى فً حً سلوى مقابل قطعة األرض المستحوذ علٌها. دفعت ذوي عالقة. وقد التزمت الحكومة بتقدٌم 
المجموعة الدفعات المقدمة أعاله إلى طرف ذي عالقة من أجل أن تمتلك المجموعة األرض الجدٌدة بالكامل التً سٌتم استالمها 

لتحدٌد قطعة األرض المقرر نقلها ق دابم مع الهٌبات الحكومٌة ٌظلت إدارة المجموعة فً تنس 2008من الحكومة. ومنذ عام 
للمجموعة.  غٌر أن جمٌع الجهود المبذولة على مدار هذه الفترة لم تسفر عن أي قرار نهابً حول توقٌت استالم األرض 

وعلى أساس متحفظ رصد مخصص لمجمل الدفعات المقدمة  2012وموقعها، ولذا قررت إدارة المجموعة خالل عام 
 ردادها. وسوف تواصل المجموعة متابعة األمر مع الحكومة على أمل التوصل لتسوٌة ودٌة.واعتبرتها مشكوكا فً است

 
 وفٌما ٌلً الحركة على مخصص االنخفاض فً قٌمة الدفعات المقدمة:  (3)

 

 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 2,094,865  1,979,818 ٌناٌر 1فً 
(115,047)  -  رد المخصص  

 1,979,818  1,979,818 دٌسمبر 31فً 
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 استثمارات عقارٌة 12

 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 10,212,414  11,093,173 ٌناٌر  1فً 
 60,330  104,514 إضافات خالل السنة

 47,672  - تحوٌالت من دفعات مقدمة للمشارٌع واالستثمارات 
(88,389)  - أ(7متاحة للبٌع )إٌضاح  -تحوٌالت من عقارات للمتاجرة   

 3,980  - ب(7عقارات قٌد التطوٌر )إٌضاح  -تحوٌل من عقارات للمتاجرة 
 1,214,744  - تحوٌالت من موجودات غٌر متداولة محتفظ بها للبٌع

 79,237  9,925 (13بالصافً )إٌضاح  -تحوٌالت من ممتلكات ومنشآت ومعدات 
(421,643)  36,145 القٌمة العادلةصافً ربح / )خسارة(   

(20,907) تعدٌل صرف العمالت األجنبٌة   (15,172)  
 11,093,173  11,222,850 دٌسمبر 31فً 

 
 إٌضاحات:

 عقارٌة تقع فً دولة قطر وجمهورٌة قبرص والمملكة المتحدة.الستثمارات اال (1)
 

ٌتم تسجٌل االستثمارات العقارٌة بالقٌمة العادلة، التً تم تحدٌدها على أساس التقٌٌم الذي أجراه خبٌر تقٌٌم مستقل معتمد كما فً  (2)
. تم إجراء التقٌٌمات من قبل جهات تقٌٌم مستقلة معتمدة والتً تحمل مإهالت مهنٌة مناسبة ومعترف بها 2015دٌسمبر  31

االستثمار العقاري قٌد التقٌٌم. وعند التوصل إلى قٌم السوق التقدٌرٌة، فإن جهات التقٌٌم قد استعانت وخبرة حدٌثة فً موقع وفبة 
بمعرفتها بالسوق وحكمها الشخصً المهنً ولم تعتمد فقط على التارٌخ السابق للمعامالت المشابهة. وفً حال لم تتوفر األسعار 

جموع التدفقات النقدٌة المقدرة والتً ٌتوقع تحصٌلها من تؤجٌر العقار. وٌتم الحالٌة فً سوق نشط، فإن التقٌٌمات تعتمد على م
تطبٌق العابد الذي ٌإثر على المخاطر النوعٌة المالزمة لصافً التدفقات النقدٌة على صافً التدفقات النقدٌة التً تم التوصل 

 إلٌها عند تقٌٌم العقار.
 

استثماراتها العقارٌة ولٌس لدٌها أي التزامات تعاقدٌة لشراء أو بناء أو تطوٌر  لٌس لدى المجموعة قٌود على القٌمة المحققة من (3)
 االستثمارات العقارٌة أو إصالحها أو صٌانتها أو تحسٌنها.

 
 .40تم تقدٌم إفصاحات التسلسل الهرمً للقٌمة العادلة الخاصة باالستثمارات العقارٌة فً اإلٌضاح رقم  (4)

 
رسملة على أساس النفقات المإهلة الفعلٌة المرتبطة بالمشارٌع قٌد التطوٌر وهذه التكلفة هً جزء ٌتم احتساب تكلفة التموٌل الم (5)

 من االستثمارات العقارٌة. تتم رسملة تكلفة التموٌل باستخدام المتوسط المرجح لتكالٌف التموٌل للمجموعة.
 

 31) 2015دٌسمبر  31لف لاير قطري فً أ 1,254,000أدرج ضمن االستثمارات العقارٌة بعض العقارات بقٌمة عادلة  (6)
ألف لاير قطري( والتً سوف ٌتم تحوٌل ملكٌتها القانونٌة عند االنتهاء من تشٌٌد المشارٌع أو  1,254,000: 2014دٌسمبر 

عقارٌة تبقى عند تسوٌة سعر الشراء بالكامل. تم إعداد البٌانات المالٌة الموحدة على أساس أن الفابدة النفعٌة لهذه االستثمارات ال
 لدى المجموعة.
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 استثمارات عقارٌة )تتمة(  12
  

 فٌما ٌلً وصف أسالٌب التقٌٌم المستخدمة من قبل المجموعة ومدخالت التقٌٌم الربٌسٌة فٌما ٌخص أغلب االستثمارات العقارٌة: (7)
 

  المدخالت الجوهرٌة غٌر القابلة للرصد  طرٌقة التقٌٌم نوع العقارات
المعدل )المتوسط 

 المرجح(
      
      
      

 العقارات التجارٌة
طرٌقة التدفقات النقدٌة 

 المخصومة
  القٌمة اإلٌجارٌة التقدٌرٌة لكل متر مربع شهرٌا 

لاير  17-270
 قطري

 %3-%0  نمو اإلٌجار السنوي   
 %19-%0  معدل اإلشغال طوٌل األجل   
 %8.79-%8.38  معدل الخصم   
 %7-%3.95  بالسوقأعلى سعر    
      

 العقارات السكنٌة 
طرٌقة التدفقات النقدٌة 

 المخصومة
 لاير قطري 69-31  القٌمة اإلٌجارٌة التقدٌرٌة لكل متر مربع شهرٌا 

 %5-%0  نمو اإلٌجار السنوي   
 %19-%0  معدل اإلشغال طوٌل األجل   
 %8.79-%8.38  معدل الخصم   
 %7-%3.95  أعلى سعر بالسوق   
      

  قٌمة األرض المقدرة لكل متر مربع  مقارنة مباشرة أراضً فضاء
2000 -17000 

 لاير قطري 
 

الطرٌقة األكثر استخداما لتقٌٌم القٌمة السوقٌة ضمن منهج الدخل هً التدفقات النقدٌة المخصومة.  إنطرٌقة التدفقات النقدٌة المخصومة: 
وهً أسلوب لوضع النماذج المالٌة بناء على افتراضات صرٌحة بشؤن التدفق النقدي المحتمل لعقار أو نشاط تجاري والتكالٌف المرتبطة 

مشتق من السوق لتقدٌر التدفقات النقدٌة من أجل الوصول إلى قٌمة حالٌة لتدفق الدخل.  بالقدرة على تولٌد الدخل. ٌتم تطبٌق معدل خصم
 وٌمثل صافً القٌمة الحالٌة إشارة على القٌمة السوقٌة.

 
ًّ وعقارات مشابهة تم بٌعها فً معامالت دون شروط تفضٌلٌة منهج المقارنة المباشرة:  ٌنطوي هذا المنهج على مقارنة بٌن العقار المعن

أو تم عرضها للبٌع. ٌوضح هذا المنهج المقدار الذي كان المشترون على استعداد لدفعه )وكان البابعون على استعداد لقبوله( مقابل 
عقارات مماثلة فً سوق مفتوحة وتنافسٌة وهو مفٌد بشكل خاص فً تقدٌر قٌمة األراضً والممتلكات التً عادة ما ٌتم تداولها على 

عام، ٌتم بناء الرأي الخاص بالقٌمة اعتمادا على دلٌل معامالت السوق المفتوحة لعقار مشابه مع تعدٌالت للعقار  أساس الوحدات. بشكل
ًّ والعقار المشابه.  للمشابه لتمٌٌز االختالفات بٌن العقار المعن

 
 تحلٌل الحساسٌة: 

 
)المقٌم باستخدام طرٌقة التدفقات النقدٌة المخصومة( أعلى / ، فٌما لو كان معدل خصم االستثمارات العقارٌة 2015دٌسمبر  31كما فً

% مع ثبات جمٌع المتغٌرات األخرى، لكانت أرباح )خسابر( التقٌٌم العادل لالستثمارات العقارٌة للسنة أقل بمبلغ 1أقل بنسبة 
اض/ارتفاع )الرتفاع/ انخفاض( ألف لاير قطري، وٌعود ذلك بشكل أساسً النخف 624,413ألف لاير قطري وأعلى بمبلغ  565,252

 أرباح )خسابر( القٌمة العادلة لالستثمارات العقارٌة.
 

، فٌما لو كان أعلى سعر لالستثمارات العقارٌة فً السوق )المقٌم باستخدام طرٌقة التدفقات النقدٌة المخصومة( 2015دٌسمبر  31كما فً
انت أرباح )خسابر( التقٌٌم العادل لالستثمارات العقارٌة للسنة أقل بمبلع % مع ثبات جمٌع المتغٌرات األخرى، لك1أعلى / أقل بنسبة 

ألف لاير قطري، وٌعود ذلك بشكل أساسً النخفاض/ارتفاع )الرتفاع/ انخفاض(  495,481ألف لاير قطري وأعلى بمبلغ  369,361
 أرباح )خسابر( القٌمة العادلة لالستثمارات العقارٌة. 

 
، فٌما لو كان سعر القدم المربع لالستثمارات العقارٌة )المقٌم باستخدام طرٌقة  السوق( أعلى / أقل بنسبة 2015دٌسمبر  31كما فً 

مع ثبات جمٌع المتغٌرات األخرى، لكانت أرباح )خسابر( التقٌٌم العادل لالستثمارات العقارٌة للسنة أقل أو أعلى )أعلى أو أقل( % 1
ألف لاير قطري، وٌعود ذلك بشكل أساسً إلى ارتفاع/ انخفاض أرباح )خسابر( القٌمة العادلة لالستثمارات العقارٌة. 24,393بمبلغ 
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 ومعداتممتلكات ومنشآت  13

  مركبات  أثاث وتركٌبات  مبان  أراض 
وأجهزة  برامج

  معدات مكتبٌة   الحاسب اآللً 
تحسٌنات على 
التبرٌد محطة  عقار مستؤجر   

 
 

مشارٌع قٌد 
 التنفٌذ

 
 اإلجمالً

 

ألف لاير 
  قطري

ألف لاير 
  قطري

ألف لاير 
  قطري

ألف لاير 
  قطري

 ألف لاير 
  قطري

 ألف لاير
قطري    

 ألف لاير
قطري    

 ألف لاير 
 قطري

 
 

 ألف لاير 
 قطري

 ألف لاير  
 قطري

                     التكلفة
 1,075,762  3,889   227,630  155,495  23,930  87,453  6,782  219,518  261,213  89,852  2015ٌناٌر  1فً 

 46,766  15   -  42,859  1,001  2,683  110  98  -  - إضافات 

(1)  -  - استبعادات   (54)   (110)   (107)   (352)   -   (85)   (709)  

(348)  -  348  -  - إعادة التصنٌف   -  -  -   -  - 

المحول )إلى( / من استثمارات عقارٌة )إٌضاح 

12) -  (14,318)   -  -  -  2,711  -  - 

 

 - 

 

(11,607)  

(4,298) تعدٌل صرف العمالت األجنبٌة   (2,777)   (1,055)   51  (49)   36  (93)   -   -  (8,185)  

 1,102,027  3,819   227,630  197,909  27,571  89,629  6,889  218,908  244,118  85,554 2015دٌسمبر  31فً 

                     

                     االستهالك المتراكم 

 381,905  -   14,000  112,228  22,777  77,684  4,006  120,702  30,508  - 2015ٌناٌر  1فً 

 63,736  -   9,457  7,501  1,558  5,241  347  29,609  10,023  - المحمل للسنة

 9,677  -   -  6,841  279  45  443  2,069  -  - المحمل فً المصروفات التشغٌلٌة

(1)  -  - استبعادات    (37)   (110)   (107)   (352)   -   -  (607)  

المحول )إلى( / من استثمارات عقارٌة )إٌضاح 

12) -  (1,682)   -  -  -  -  -  - 

 

 - 

 

(1,682)  

(1,041)  - تعدٌل صرف العمالت األجنبٌة   (982)   2  (19)   (4)   (30)   -   -  (2,074)  

 450,955  -   23,457  126,188  24,503  82,841  4,761  151,397  37,808  - 2015دٌسمبر  31فً 

                     

                     صافً القٌمة الدفترٌة 

 651,072  3,819   204,173  71,721  3,068  6,788  2,128  67,511  206,310  85,554 2015دٌسمبر  31فً 
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 ممتلكات ومنشآت ومعدات )تتمة(  13

  مركبات  أثاث وتركٌبات  مبان  أراض 
وأجهزة  امجبر

  معدات مكتبٌة   الحاسب اآللً 
تحسٌنات على 
التبرٌد محطة  عقار مستؤجر   

 
 

مشارٌع قٌد 
 التنفٌذ

 
 اإلجمالً

 

ألف لاير 
  قطري

ألف لاير 
  قطري

ألف لاير 
  قطري

ألف لاير 
  قطري

 ألف لاير 
  قطري

 ألف لاير 
  قطري

 ألف لاير 
  قطري

 ألف لاير 
 قطري

 
 

 ألف لاير 
 قطري

 ألف لاير  
 قطري

                     التكلفة
 658,795  -   -  93,452  24,100  75,028  4,271  122,840  232,619  106,485  2014ٌناٌر  1فً 

 16,612  -   -  60  736  5,741  2,402  7,673  -  - إضافات 

(300)  -  -  - استبعادات   (51)   -  (104)   -   -  (455)  

(82,527) إعادة التصنٌف   82,527  3,265  -  -  (506)   (2,759)   -   -  - 

 488,136  3,889   227,630  64,846  -  6,931  476  86,213  32,257  65,894 المحول من موجودات غٌر متداولة محتفظ بها للبٌع 

(86,127)  - (12المحول الستثمارات عقارٌة )إٌضاح    -  -  -  -  -  -   -  (86,127)  

(279)  -  - استبعاد شركات تابعة   -  (165)   (297)   -  -   -  (741)  

(63)  - تعدٌل صرف العمالت األجنبٌة   (194)   (67)   (31)   (103)   -  -   -  (458)  

 1,075,762  3,889   227,630  155,495  23,930  87,453  6,782  219,518  261,213  89,852 2014دٌسمبر  31فً 

                     

                     االستهالك المتراكم 

 241,530  -   -  79,224  20,673  66,001  3,235  59,296  13,101  - 2014ٌناٌر  1فً 

 93,334  -   14,000  19,667  2,661  7,653  497  33,809  15,047  - المحمل للسنة

 1,514  -   -  -  262  16  296  940  -  - المحمل فً المصروفات التشغٌلٌة

(260)  -  -  - المرتبط باالستبعاد    (29)   -  -  -   -  (289)  

(497)  -  -  2,018  -  - إعادة التصنٌف    (1,521)   -   -  - 

 53,735  -   -  14,960  -  4,266  238  25,021  9,250  - المحول من موجودات غٌر متداولة محتفظ بها للبٌع 

(6,890)  - (12المحول الستثمارات عقارٌة )إٌضاح    -  -  -  -  -  -   -  (6,890)  

(257)  -  - استبعاد شركات تابعة   -  (165)   (289)   -  -   -  (711)  

(125)  -  - تعدٌل صرف العمالت األجنبٌة   -  (58)   (33)   (102)   -   -  (318)  

 381,905  -   14,000  112,228  22,777  77,684  4,006  120,702  30,508  - 2014دٌسمبر  31فً 

                     صافً القٌمة الدفترٌة 

 693,857  3,889   213,630  43,267  1,153  9,769  2,776  98,816  230,705  89,852 2014دٌسمبر  31فً 
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 استثمارات فً شركات زمٌلة  14

 
 فً الشركات الزمٌلة: ةالتالٌ اتلدى المجموعة االستثمار

 نسبة الملكٌة   
 2014 2015 بلد التؤسٌس طبٌعة التشغٌل 
     

%39 البحرٌن التطوٌر العقاري شركة نزل القابضة ش.م.ب.ق.  39%  
%24.52 الكوٌت االستثمار شركة االمتٌاز لالستثمار )ش.م.ك(  24.52%  

%22.08 قطر التؤجٌر شركة إمداد لمعدات التؤجٌر  22.08%  
%20 قطر تؤمٌن شركة الضمان االسالمً للتؤمٌن  20%  

%50 المملكة المتحدة التطوٌر العقاري رٌجنسً رٌزدنشال المملكة المتحدة المحدودة  50%  
%43.86 قطر الصناعة شركة سمٌت لالستثمار ذ.م.م.  43.86%  

%40 قطر الخدمات االستشارٌة شركة تنوٌن ذ.م.م  40%  
%20 قطر خدمات استشارٌة شركة بٌت المشورة لالستشارات المالٌة  20%  

%50 تركٌا التطوٌر العقاري  جاٌرٌمنكول إٌه. إس أوتومون  50%  
%26 المملكة المتحدة التطوٌر العقاري بانسٌلتكا القابضة المحدودة   26%  

 
 ٌوضح الجدول التالً المعلومات المالٌة الموجزة عن استثمار المجموعة فً الشركات الزمٌلة:

 
 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    إجمالً حصة المجموعة من بٌان المركز المالً للشركات الزمٌلة:
 2,117,157  2,009,588 إجمالً الموجودات
(898,653) إجمالً المطلوبات   (966,022)  

(274,437) أرباح معامالت بٌع/ شراء إلى/ من شركة زمٌلة   (274,437)  
(113,004) (30خسابر انخفاض القٌمة )إٌضاح    (59,645)  

 817,053  723,494 حصة المجموعة فً صافً موجودات الشركات الزمٌلة

    
 817,053  723,494 القٌمة الدفترٌة لالستثمارات

    
    حصة المجموعة من إٌرادات ونتابج الشركات الزمٌلة

 121,795  428,919 اإلٌرادات

    
(107,011)  36,765 النتابج  

 
 المالٌة الموجزة المعروضة مع القٌمة الدفترٌة لحصة المجموعة فً الشركات الزمٌلة كالتالً:مطابقة المعلومات 

 
 2015دٌسمبر  31فً 

 
 إجمالً اسم االستثمار

 الموجودات 
 ألف لاير قطري

 إجمالً
 المطلوبات

 ألف لاير قطري

 صافً الموجودات
 

 ألف لاير قطري

 نسبة 
 الملكٌة )%(

 ألف لاير قطري

الدفترٌة القٌمة 
 لالستثمارات

  ألف لاير قطري

 97,642 %39 250,364 248,521 498,885 شركة نزل القابضة ش.م.ب.ق.

 522,101 %24.52 2,129,285 1,331,970 3,461,255 شركة االمتٌاز لالستثمار )ش.م.ك(

 16,843 %22.08 76,282 47,149 123,431 شركة إمداد لمعدات التؤجٌر

 55,573 %20 277,865 561,791 839,656 االسالمً للتؤمٌنشركة الضمان 

 13,112 %50 26,223 13,764 39,987 رٌجنسً رٌزدنشال المملكة المتحدة المحدودة

 234,218 %43.86 534,013 530,267 1,064,280 شركة سمٌت لالستثمار ذ.م.م.

 114,650 %40 286,626 123,359 409,985 شركة تنوٌن ذ.م.م

 504 %20 2,520 1,114 3,634 بٌت المشورة لالستشارات المالٌةشركة 

 56,293 %50 112,585 126,731 239,316 أوتومون جاٌرٌمنكول إٌه. إس

 1,110,935     اإلجمالً 

 (274,437)     ناقصا: أرباح معامالت بٌع/ شراء إلى/ من شركة زمٌلة

 (113,004)     ناقصا: خسابر انخفاض القٌمة

 723,494     المجموعة فً صافً موجودات الشركات الزمٌلة حصة
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 استثمارات فً شركات زمٌلة )تتمة(  14

 
 

 2014دٌسمبر  31فً 
 

 إجمالً الموجودات اسم االستثمار
 

 ألف لاير قطري

 إجمالً المطلوبات
 

 ألف لاير قطري

صافً 
 الموجودات

 ألف لاير قطري

 نسبة 
 الملكٌة )%(

 ألف لاير قطري

القٌمة الدفترٌة 
 لالستثمارات 

 ألف لاير قطري

 97,416 %39 249,785 248,346 498,131 شركة نزل القابضة ش.م.ب.ق.

 533,944 %24.52 2,177,587 1,839,571 4,017,158 شركة االمتٌاز لالستثمار )ش.م.ك(

 18,113 %22.08 82,034 19,598 101,632 شركة إمداد لمعدات التؤجٌر

 54,858 %20 274,290 551,124 825,414 الضمان االسالمً للتؤمٌنشركة 

 13,862 %50 27,724 14,147 41,871 رٌجنسً رٌزدنشال المملكة المتحدة المحدودة

 232,654 %43.86 530,447 423,570 954,017 شركة سمٌت لالستثمار ذ.م.م.

 131,395 %40 328,489 46,149 374,638 شركة تنوٌن ذ.م.م

 538 %20 2,689 979 3,668 شركة بٌت المشورة لالستشارات المالٌة

 68,355 %50 136,710 184,486 321,196 أوتومون جاٌرٌمنكول إٌه. إس

 1,151,135     اإلجمالً 

 (274,437)     ناقصا: أرباح معامالت بٌع/ شراء إلى/ من شركة زمٌلة

 (59,645)     ناقصا: خسابر انخفاض القٌمة

 817,053     حصة المجموعة فً صافً موجودات الشركات الزمٌلة

 
 

 مطابقة المعلومات المالٌة الموجزة المعروضة مع حصة المجموعة من إٌرادات ونتابج الشركات الزمٌلة كالتالً:
 

 2015دٌسمبر  31فً 
 

 إجمالً اإلٌرادات اسم االستثمار
 

 ألف لاير قطري

 الحصة من النتائج
 قطريألف لاير 

 225 1,668 شركة نزل القابضة ش.م.ب.ق.

 41,910 65,869 شركة االمتٌاز لالستثمار )ش.م.ك(

 (1,270) 36,277 شركة إمداد لمعدات التؤجٌر

 6,456 46,755 شركة الضمان االسالمً للتؤمٌن

 - - رٌجنسً رٌزدنشال المملكة المتحدة المحدودة

 1,564 774,597 شركة سمٌت لالستثمار ذ.م.م.

 (14,217) 107,160 شركة تنوٌن ذ.م.م

 (33) 704 شركة بٌت المشورة لالستشارات المالٌة

 2,130 24,027 أوتومون جاٌرٌمنكول إٌه. إس

 36,765  حصة المجموعة من نتابج الشركات الزمٌلة

 
 

 2014دٌسمبر  31فً 
 

 إجمالً اإلٌرادات اسم االستثمار
 ألف لاير قطري

 النتابجالحصة من 
 ألف لاير قطري

 2,103 1,643 شركة نزل القابضة ش.م.ب.ق.

 (165,957) 48,255 شركة االمتٌاز لالستثمار )ش.م.ك(

 (996) 1,658 شركة إمداد لمعدات التؤجٌر

 7,939 66,826 شركة الضمان االسالمً للتؤمٌن

 - - رٌجنسً رٌزدنشال المملكة المتحدة المحدودة

 (4,823) 27,258 لالستثمار ذ.م.م.شركة سمٌت 

 2,274 43,466 شركة تنوٌن ذ.م.م

 (76) 3,310 شركة بٌت المشورة لالستشارات المالٌة

 52,525 131,175 أوتومون جاٌرٌمنكول إٌه. إس

 (107,011)  حصة المجموعة من نتابج الشركات الزمٌلة
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 شركات تابعة جوهرٌة مملوكة جزئٌا  15
 

 الحصص غٌر المسٌطرة: لصالح% 10ما ٌزٌد على  ٌوجد بهافٌما ٌلً المعلومات المالٌة للشركات التابعة للمجموعة التً 
 

 نسبة حصة حقوق الملكٌة التً تحتفظ بها الحصص غٌر المسٌطرة هً كالتالً:
 

 بلد التؤسٌس اسم الشركة التابعة
دٌسمبر  31

2015 
 دٌسمبر  31

2014 

 %30 %30 قطر المشارٌع ش.م.ق.خ شركة قطر إلدارة
 %50 %50 قطر (1) شركة نزل قطر المحدودة ذ.م.م

 
شكل غٌر مباشر عن طرٌق احدى الشركات ذلك باإلضافة إلً % من شركة نزل قطر بشكل مباشر و50 المجموعةتمتلك  (1)

 الشقٌقة. 
 

 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    الجوهرٌة غٌر المسٌطرةاألرصدة المتراكمة للحصة 
 47,553  59,282 شركة قطر إلدارة المشارٌع ش.م.ق.خ

 85,643  85,389 شركة نزل قطر المحدودة ذ.م.م
    

    أرباح/ )خسابر( الحصة الجوهرٌة غٌر المسٌطرة:
 12,195  12,986 شركة قطر إلدارة المشارٌع ش.م.ق.خ

(254) شركة نزل قطر المحدودة ذ.م.م   19 
 

 وفٌما ٌلً المعلومات المالٌة الموجزة لهذه الشركات التابعة. تستند هذه المعلومات على المبالغ قبل الحذف بٌن شركات المجموعة:
 

 

شركة قطر إلدارة 
المشارٌع 
  ش.م.ق.خ

شركة نزل قطر 
 المحدودة ذ.م.م

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    :2015بٌان الربح أو الخسارة الموجز لسنة 

 -  252,028 إٌرادات وأرباح
(208,741) مصروفات وخسابر   (508)  

(508)  43,287 الربح )الخسارة( للسنة  

(508)  43,287 بنود الدخل الشامل األخرىإجمالً   

    
    :2014بٌان الربح أو الخسارة الموجز لعام 

 217  232,668 إٌرادات وأرباح
(192,017) مصروفات وخسابر   (180)  

 37  40,651 ربح السنة

 37  37,350 إجمالً بنود الدخل الشامل األخرى
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 الشركات التابعة الجوهرٌة المملوكة جزئٌا )تتمة(   15
 

 

شركة قطر إلدارة 
المشارٌع 
  ش.م.ق.خ

شركة نزل قطر 
 المحدودة ذ.م.م

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
 

 
    :2014دٌسمبر  31بٌان المركز المالً الموجز كما فً 

 -  24,875 موجودات غٌر متداولة

 415,852  214,070 موجودات متداولة

(18,820) مطلوبات غٌر متداولة   - 

(61,615) مطلوبات متداولة   (244,566)  

 171,286  158,510 إجمالً حقوق الملكٌة

    
    العابد إلى:

 85,643  110,957 أصحاب حقوق الملكٌة فً الشركة األم

 85,643  47,553 حصة غٌر مسٌطرة

 171,286  158,510 إجمالً حقوق الملكٌة

    :2014دٌسمبر  31معلومات التدفقات النقدٌة الموجزة للسنة المنتهٌة فً 
(20) األنشطة التشغٌلٌة   (5,698)  

 -  29 األنشطة االستثمارٌة

(5,698)  9 صافً الزٌادة/)النقص( فً النقد وما فً حكمه  

 
  

    :2015دٌسمبر  31كما فً  بٌان المركز المالً الموجز
 -   24,815 موجودات غٌر متداولة

 415,431   255,071 موجودات متداولة
(13,532) مطلوبات غٌر متداولة    - 

(68,747) مطلوبات متداولة   (244,653)  

 170,778  197,607 إجمالً حقوق الملكٌة

 العابدة إلى:
 

 
 

 85,389  138,325 أصحاب حقوق الملكٌة فً الشركة األم
 85,389  59,282 حصة غٌر مسٌطرة

 170,778  197,607 إجمالً حقوق الملكٌة 

    
    :2015دٌسمبر  31معلومات التدفقات النقدٌة الموجزة للسنة المنتهٌة فً 

 -  50,808 األنشطة التشغٌلٌة

 -  12 األنشطة االستثمارٌة

 -  50,820 صافً الزٌادة فً النقد وما فً حكمه
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 الشهرة 16
 

 القٌمة الدفترٌة المخصصة لوحدات تكوٌن النقد:
 عقارات 
 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 126,411  126,411 الشهرة

 
ولتقٌٌم ما إذا كانت الشهرة قد انخفضت .2014و 2015دٌسمبر  31مة كما فً أجرت المجموعة فحصها السنوي لالنخفاض فً القٌ

 دمة.قٌمتها، فإن القٌمة الدفترٌة لوحدات تكوٌن النقد العقارٌة ٌتم مقارنتها بقٌمتها القابلة لالسترداد المحددة على أساس قٌمتها المستخ
 

 االفتراضات الربٌسٌة المتبعة فً حسابات القٌمة المستخدمة
القابلة لالسترداد لوحدات تكوٌن النقد العقارٌة على أساس حساب القٌمة المستخدمة وذلك باستخدام التدفقات النقدٌة الحرة  تم تحدٌد القٌمة

قا لتوقعات حقوق الملكٌة من الموازنات المالٌة المعتمدة من قبل اإلدارة العلٌا التً تغطً فترة خمس سنوت. وتم خصم التدفقات النقدٌة وف
% 3%. وجمٌع التدفقات النقدٌة ألكثر من فترة خمس سنوات تحقق معدل نمو مفترض بنسبة 8.38بنسبة  رأس المالتكلفة متوسط ل

لوحدات تكوٌن النقد لغرض اختبار انخفاض قٌمة الشهرة، وتفترض خطة العمل االستراتٌجٌة ظروف اقتصادٌة معٌنة وأداء مالً معٌن 
ونتٌجة لهذا التحلٌل، لم ٌتم االعتراف بؤي مخصص النخفاض القٌمة  .لسوق الحالٌة للمستقبلوهو ما ٌعد مناسبا ألنها تتفق مع توقعات ا

 .2014و 2015دٌسمبر  31مقابل الشهرة كما فً 
 

 الحساسٌة تجاه التغٌٌرات فً االفتراضات
لهذه السٌنارٌوهات، فإن القٌمة القابلة تدرس اإلدارة اتباع طرق بدٌلة بما فً ذلك التقٌٌمات المماثلة باستخدام مضاعفات السوق. ووفقا 

لالسترداد لوحدات تكوٌن النقد سوف تواصل تجاوز قٌمتها الدفترٌة. تم تحدٌث المعاٌٌر النموذجٌة لوحدات تكوٌن النقد بحٌث تعكس 
 إمكانٌة تنوع العابد المتوقع من قبل اإلدارة العلٌا فً فترة خمس سنوات.
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 ضرٌبة الدخل 17
 

الدخل المبالغ المعترف بها من قبل الشركات التابعة. وٌوضح الجدول التالً العناصر الربٌسٌة لمصروف ضرٌبة الدخل تمثل ضرٌبة 
 :2014و  2015دٌسمبر  31للسنتٌن المنتهٌتٌن فً 

 
 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

    ضرٌبة الدخل الحالٌة
(5,503) تكلفة ضرٌبة الدخل الحالٌة   (4,485)  

    
    ضرٌبة الدخل المإجلة

 87  624  المرتبطة بإنشاء وعكس الفروق المإقتة

(4,879) مصروف ضرٌبة الدخل المسجل فً بٌان الربح أو الخسارة الموحد   (4,398)  

 
تعدٌل الربح المحاسبً للشركات ألغراض ال تخضع الشركة لضرٌبة الدخل فً دولة قطر. لغرض تحدٌد النتابج الضرٌبٌة للسنة، فقد تم 

ضرٌبٌة. تشمل التعدٌالت ألغراض ضرٌبٌة البنود المرتبطة بكل من الدخل والمصروف. وتستند التعدٌالت على الفهم الحالً للقوانٌن 
ن التشرٌعات والتشرٌعات والممارسات القابمة بكل موقع من مواقع الشركات التابعة. ونظرا لخضوع عملٌات المجموعة للعدٌد م

ة جنبا إلى جنب مع محاسبٌة واألرباح الخاضعة للضرٌبوالتنظٌمات الضرٌبٌة، فلٌس عملٌا أن ٌتم توفٌر تسوٌة تفصٌلٌة بٌن األرباح ال
 تفاصٌل معدالت الضرٌبة الفعلٌة.

 
االعتراف بشكل عام بموجودات وٌتم بشكل عام االعتراف بمطلوبات الضرٌبة المإجلة لجمٌع الفروق المإقتة الخاضعة للضرٌبة وٌتم 

  الضرٌبة المإجلة بالنسبة للفروق المإقتة القابلة للخصم إلى القدر الذي ٌتاح فٌه األرباح الضرٌبٌة المستقبلٌة والتً ٌتم فً مقابلها
 االستفادة من الفروق المإقتة الخاضعة للضرٌبة.

 
 وهو ما ٌتضح فً بٌان المركز المالً الموحد كالتالً:

 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 1,175  1,068 موجودات الضرٌبة المإجلة
(444) مطلوبات الضرٌبة المإجلة   (1,088)  

 624  87 
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 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 18
 

 وقد تم تقسٌم الذمم الدابنة والمطلوبات األخرى بٌن األجزاء غٌر المتداولة واألجزاء المتداولة كالتالً: 
 
 

 اإلجمالً   متداولة  غٌر متداولة 

 
ألف لاير 

  قطري
ألف لاير 

  قطري
ألف لاير  

 قطري
2015       

 472,407   472,407  - مقاولون من الباطن وموردون

 108,553   108,553  - مبالغ مقدمة للعمالء وإٌرادات غٌر مكتسبة 
 235,114   183,807  51,307 ذمم دابنة محتجزة

 87,249   87,249  - (36مساهمة للصندوق االجتماعً والرٌاضً )إٌضاح 
 295,848   275,846  20,002 مصروفات مستحقة

 31,820   31,820  - تكالٌف التموٌل المرسملة
 79,635   -  79,635 (1مكافؤة نهاٌة الخدمة للموظفٌن )

 986,808   309,428  677,380 ذمم دابنة أخرى 

 828,324  1,469,110   2,297,434 

 
 اإلجمالً   متداولة  غٌر متداولة 

 
ألف لاير 

  قطري
ألف لاير 

  قطري
ألف لاير  

 قطري
2014       

 584,347   584,347  - مقاولون من الباطن وموردون

 54,802   54,802  - مبالغ مقدمة للعمالء وإٌرادات غٌر مكتسبة 
 218,232   160,849  57,383 ذمم دابنة محتجزة

 112,279   112,279  - (36مساهمة للصندوق االجتماعً والرٌاضً )إٌضاح 
 219,434   194,479  24,955 مصروفات مستحقة

 32,116   32,116  - تكالٌف التموٌل المرسملة
 74,798   -  74,798 (1مكافؤة نهاٌة الخدمة للموظفٌن )

 3,273,362   2,595,982  677,380 (2ذمم دابنة أخرى )

 834,516  3,734,854   4,569,370 

 
 
 فٌما ٌلً الحركات فً مكافآت نهاٌة الخدمة للموظفٌن المعترف بها فً بٌان المركز المالً الموحد: (1)
 

 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 52,103  74,798 ٌناٌر 1فً 
 35,771  16,268 المرصود خالل السنة

(11,431) مكافؤة نهاٌة الخدمة المدفوعة   (13,076)  
 74,798  79,635 دٌسمبر 31فً 

 
 31لشرٌك فً إحدى الشركات التابعة للمجموعة كما فً ألف لاير قطري مستحق  2,332,397تشمل الذمم الدابنة األخرى مبلغ  (2)

 .2014دٌسمبر 
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  مخصصات 19
 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 149,134  166,747 مخصص الدعاوى القضابٌة
 15,804  40,281 تكالٌف إلتزامات مخصص 

 164,938  207,028 دٌسمبر 31فً 

 
 2015  2014 
قطري ألف لاير   ألف لاير قطري  
    

 145,661  164,938 ٌناٌر 1فً 
 19,277  42,191 خالل السنة كونالم

(101) الملغً خالل السنة   - 
 164,938  207,028 دٌسمبر 31فً 

 
 التزامات وفقا لعقود التموٌل اإلسالمً 20
 

 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 7,710,514  7,690,374 مضمونةتسهٌالت غٌر 
 215,076  8,270 (8تسهٌالت مضمونة )إٌضاح 

 7,698,644  7,925,590 
(807) تكالٌف التموٌل المإجلة   (5,607)  

 7,697,837  7,919,983 

    الرصٌد أعاله ٌمكن تصنٌفه على النحو التالً:
    

 7,185,831  1,105,450 الجزء غٌر المتداول
 734,152  6,592,387 المتداولالجزء 

 7,697,837  7,919,983 

 
 ملحوظة:

تم الحصول على التسهٌالت أعاله لغرض تموٌل متطلبات المشارٌع الطوٌلة األجل ورأس المال العامل للمجموعة. وتحمل هذه  (1)
 .الخاصة بتسهٌالت المجموعةالتجارٌة السابدة فً السوق لتسهٌالت بنفس الشروط واألحكام  معدالتالالتسهٌالت أرباحا ب

 
 رأس المال    21
 2015  2014 

 
عدد األسهم 

  )باآلالف(
عدد األسهم 

 )باآلالف(
    األسهم المصرح بها:ا

 389,125  389,125 رٌاالت قطرٌة للسهم 10أسهم عادٌة بواقع 

    

 
عدد األسهم 

 ألف لاير قطري  )باآلالف(
    والمدفوعة بالكاملاألسهم العادٌة المصدرة ا

 3,891,246  389,125 2014ٌناٌر  1فً 

 3,891,246  389,125 2014دٌسمبر  31فً 

 3,891,246  389,125 2015دٌسمبر  31فً 

 
جمٌع األسهم لها حقوق متساوٌة باستثناء سهم واحد ممٌز والذي تحتفظ به شركة الدٌار القطرٌة لالستثمار العقاري ش.م.ق التً تحمل 

 حقوقا ممٌزة على السٌاسات المالٌة والتشغٌلٌة للشركة.
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 أسهم الخزانة  22
 

 أسهم الخزانة تمثل قٌم األسهم المملوكة من قبل المجموعة فً الشركة األم بنهاٌة سنة التقرٌر.
 

 االحتٌاطً القانونً 23
 

ً لقانون  % من 10للشركة األم، ٌنبغً تحوٌل مبلغ ٌعادل نسبة ، والنظام األساسً 2015لسنة  11ٌة القطري رقم التجاركات الشروفقا
% من رأس مال الشركة المدفوع. وال ٌتم توزٌع 50صافً ربح السنة إلى االحتٌاطً القانونً كل عام حتى ٌبلغ هذا االحتٌاطً ما نسبته 

ركة األم. كما تلتزم شركات المجموعة االحتٌاطً القانونً إال فً الظروف المحددة وفقا للقانون الموضح أعاله والنظام األساسً للش
 بتحوٌل نسبة من صافً أرباحها السنوٌة إلى االحتٌاطً القانونً بما ٌتفق مع النظام األساسً والقوانٌن المنظمة لتلك الشركات.

 
 احتٌاطً عام   24
 

ٌاطً العام. باإلضافة إلى ذلك، فإن األرباح وفقا للنظام األساسً للشركة األم، ٌتم إضافة العالوة الخاصة بإصدار رأس المال إلى االحت
(، ٌمكن تخصٌصها وتحوٌلها إلى االحتٌاطً العام بناء 23السنوٌة المتبقٌة، بعد إجراء التحوٌل المطلوب لالحتٌاطً القانونً )إٌضاح 

 على موافقة الجمعٌة العمومٌة.
 

 احتٌاطٌات أخرى    25
 
 احتٌاطً القٌمة العادلة: (أ )

القٌمة العادلة من صافً التغٌٌر المتراكم فً القٌمة العادلة للموجودات المتاحة للبٌع والجزء الفعلً لتحوطات التدفقات ٌتؤلف احتٌاطً 
 النقدٌة المإهلة.

 
 احتٌاطً تحوٌل العمالت: (ب )

األجنبٌة، عالوة على تلك الناشبة ٌتضمن احتٌاطً تحوٌل العمالت جمٌع فروق العملة األجنبٌة الناشبة من تحوٌل البٌانات المالٌة للعملٌات 
 من تحوٌل الموجودات والمطلوبات التً تشكل جزءا من صافً استثمار الشركة فً العملٌات األجنبٌة.

 
 

 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 62,446  28,663 احتٌاطً القٌمة العادلة
(238,689) احتٌاطً تحوٌل العمالت   (152,882)  

(210,026) دٌسمبر 31فً    (90,436)  
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 مصروفات تشغٌلٌة   26
 

 مصروفات إٌجارات تشغٌلٌة   26.1
 

 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    
 23,615  23,615 تكالٌف الموظفٌن

 93,783  91,427 تكالٌف عملٌات الفندقة 
 69,050  54,262 مصروفات اإلٌجارات

 60,464  93,781 الصٌانة والمرافقمصروفات 
 23,858  23,026 مصروفات إدارة العقارات
 14,134  17,267 مصروفات إدارة المرافق

 1,680  7,978 مصروفات أخرى

 311,356  286,584 

 
 االستشارٌة والخدمات األخرى التشغٌلٌة مصروفات الخدمات 26.2
 

 2015  2014 
قطريألف لاير   ألف لاير قطري   

    
 149,222  176,308 تكالٌف الموظفٌن

 45,228  81,509 مصروفات الصٌانة والمرافق
 65,327  48,875 تكالٌف التجهٌز

 29,044  33,105 مصروفات أخرى

 339,797  288,821 

 
 أرباح من بٌع عقارات  27
 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 2,633,940  2,703,424 عقارات للمتاجرة -متحصالت بٌع 
(1,739) عقارات للمتاجرة -تكلفة المبٌعات    (1,815)  

 2,632,125  2,701,685 أرباح من بٌع عقارات للمتاجرة

 296,130  - أرباح بٌع استثمارات عقارٌة 

 2,928,255  2,701,685 أرباح من بٌع عقارات
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 التابعة استحواذات واستبعادات الشركات 28
 

 االستحواذ على الشركات التابعة      1.28
 

 استحوذت المجموعة خالل السنة على حصص الملكٌة المتبقٌة فً الشركات التابعة التالٌة:
 

  نسبة االستحواذ 
 تم شراإها

 من 
نسبة الملكٌة الحالٌة 

)%( 
     

     اسم الشركة التابعة
 %100 شرٌك   %50 لف للتطوٌر )أ(شركة لوسٌل ج

 %100 شرٌك  %3.5 شركة شذى لالستثمارات الفندقٌة )ب(
 

 لف للتطوٌر:                                  االستحواذ على شركة لوسٌل ج )أ(
 

لها % المتبقٌة من شركة لوسٌل جلف للتطوٌر من خالل إحدى شركاتها التابعة المملوكة 50خالل السنة، استحوذت المجموعة على نسبة 

وُعرض فً بٌان المركز المالً  2014ألف لاير قطري. تم سداد ثمن الشراء فً دٌسمبر  2,482,755بالكامل بمقابل شراء ٌبلغ 

لف للتطوٌر شركة تابعة مملوكة . وتعد حالٌا شركة لوسٌل ج2014ر دٌسمب 31الموحد ضمن "دفعات مقدمة لمشارٌع واستثمارات" فً 

ل الزٌادة فً ثمن الشراء على القٌمة الدفترٌة لكافة المبالغ المستحقة للحصص غٌر المسٌطرة البالغة بالكامل للمجموعة. تم تسجٌ

 ألف لاير قطري فً األرباح المدورة للشركة األم. 145,372

 االستحواذ على شركة شذى لالستثمارات الفندقٌة:              )ب(
 

الستثمارات الفندقٌة ش.م.ب.م. ووفقا لالتفاق، تمت ل% فً شركة شذى 3.5سبة استحوذت المجموعة خالل السنة على حصة إضافٌة بن

مالٌٌن دوالر  10%( فً شركة شذى لالستثمارات الفندقٌة لقاء مبلغ نقدي قدره 3.5تسوٌة االستحواذ على الحصة غٌر المسٌطرة )

، تم إكمال جمٌع 2015الً ثمن الشراء. وفً سنة أمرٌكً باإلضافة إلى شركتٌن تابعتٌن للشركة المذكورة فً مصر، بما ٌمثل إجم

اإلجراءات وتحوٌل الحصص للمجموعة. وتعد حالٌا شركة شذى لالستثمارات الفندقٌة شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة. تم تسجٌل 

ألف لاير قطري فً األرباح  44,582الزٌادة فً ثمن الشراء على القٌمة الدفترٌة لكافة المبالغ المستحقة للحصص غٌر المسٌطرة البالغة 

 المدورة للشركة األم.

االتفاق التعاقدي الذي أبرم بٌن  بناءاً علًاكتسبت شركة شذى لالستثمارت الفندقٌة خالل السنة السٌطرة على موجودات مالٌة متاحة للبٌع 

تابعة بقٌمة الشركة تلك الالزٌادة فً حصص الملكٌة، مما أدى إلى خسارة من الحصة المملوكة سابقا فً  ولٌس بسببالمساهمٌن 

 ألف لاير قطري، وتم االعتراف بها فً بٌان الربح أو الخسارة الموحد. 75,204
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 استحواذات واستبعادات الشركات التابعة )تتمة( 28       
 

 استبعاد شركات تابعة      2.28
 
 2015استبعاد شركات تابعة فً مع حصص غٌر مسٌطرة و معامالت  (أ )

 
ووفقا  % فً شركة شذى لالستثمارات الفندقٌة ش.م.ب.م.3.5 مقدارهاحصة إضافٌة استحوذت المجموعة علً   2015خالل سنة 

فً شركة شذى لالستثمارات الفندقٌة لقاء مبلغ نقدي قدره  %(3.5تمت تسوٌة االستحواذ على الحصة غٌر المسٌطرة ) ،ٌة المبرمة لالتفاق
باإلضافة إلى شركتٌن تابعتٌن مالٌٌن دوالر  5عالقة  بقٌمة  ذيطرف مستحقة من وتم التنازل عن أرصدة  مالٌٌن دوالر أمرٌكً 10

ٌل الحصص للمجموعة. وتعد حالٌا جمٌع اإلجراءات وتحو إستكمال، تم 2015سنة  خالل .العربٌة رمصجمهورٌة للشركة المذكورة فً 
بالغ شركة شذى لالستثمارات الفندقٌة شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة. تم تحمٌل الزٌادة فً ثمن الشراء عن القٌمة الدفترٌة لكافة الم

 ألف لاير قطري على األرباح المدورة للشركة األم. 44,582المستحقة للحصص غٌر المسٌطرة البالغة 
 
 

 
ة الملكٌة نسب

 تم بٌعها الى  المستبعدة
    

    اسم الشركة التابعة
 طرف ثالث  %96.5 ناٌل دوما مصر للسٌاحة
 طرف ثالث  %96.5 ناٌل دوما القابضة ذ.م.م

    
 :القطاع العقارىستبعاد من التابعة أعاله كما فً تارٌخ االٌوضح الجدول التالً القٌمة الدفترٌة للموجودات والمطلوبات للشركات 

 
القٌم الدفترٌة  

 عند االستبعاد
 ألف لاير قطري 

  الموجودات 
 - نقد وأرصدة بنكٌة

 12 ذمم مدٌنة ومبالغ مدفوعة مقدما
 170 ممتلكات ومنشآت ومعدات

 1,029 مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة
 94,341 عقارات قٌد التطوٌر

 95,552 
  االلتزامات

 94,769 لطرف ذي عالقةمبالغ مستحقة 
 194 ذمم دابنة ومستحقات

 94,963 

  
 589 حصة المجموعة من صافً الموجودات المستبعدة

  زابدا:
 36,415 الفندقٌة% من شركة شذى لالستثمارات 3.5المقابل المدفوع عن شراء حصة 

 18,521 التنازل عن أرصدة األطراف ذات العالقة
  ناقصا:

(10,943) % اإلضافٌة المشتراة3.5لحصة  القٌمة الدفترٌة  

 44,582 الزٌادة فً مقابل الشراء
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 استحواذات واستبعادات الشركات التابعة )تتمة(         28
 

 عاد شركات تابعة )تتمة(باست     2.28
 
 2014استبعاد شركات تابعة فً  (ب )

 
%( واستبعدت حصتها بالكامل فً اثنتٌن من 50)نسبة الملكٌة ، قامت المجموعة بتصفٌة إحدى شركاتها التابعة 2014خالل سنة 

 شركاتها التابعة وبالتالً فقدت السٌطرة. وٌوضح الجدول التالً قابمة بالشركات التابعة التً تم استبعادها:
 

 
ة نسبة الملكٌ

 تم بٌعها الى  ستبعدةالم
    اسم الشركة التابعة

 طرف ذو عالقة  %100 شركة مدٌنة بروة العقارٌة ذ.م.م
 طرف ذو عالقة  %95 شركة بروة الشارع التجاري ذ.م.م

    
 :ستبعاد من القطاع العقارىاالٌوضح الجدول التالً القٌمة الدفترٌة للموجودات والمطلوبات للشركات التابعة أعاله كما فً تارٌخ 

 
القٌم الدفترٌة عند  

 االستبعاد
 ألف لاير قطري 

  الموجودات
 173,791 وأرصدة بنكٌةنقد 

 181,352 ذمم مدٌنة ومبالغ مدفوعة مقدما
 30 ممتلكات ومنشآت ومعدات

 1,572 دفعات مقدمة للمشارٌع واالستثمارات
 16,094,342 عقارات للمتاجرة

 843,234 عقارات قٌد التطوٌر

 17,294,321 
  االلتزامات

 111,081 مبالغ مستحقة لطرف ذي عالقة
 155,656 ومستحقاتذمم دابنة 

 389,397 عالوة األسهم 

 656,134 

  
 16,638,187 ستبعدةصافً الموجودات الم

 8,827 أرباح االستبعاد

 16,647,014 المقابل من استبعاد شركات تابعة

  

 
القٌم الدفترٌة من 

 االستبعاد
 ألف لاير قطري 
  

 16,614,696 النقد المستلم عند االستبعاد
 32,318 مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة عن استبعاد شركات تابعة 

 16,647,014 شركات تابعة استبعادالمقابل من 
(173,791) الشركات التابعةمع صافى النقد المستبعد   

 16,473,223 صافً النقد المستلم من استبعاد شركات تابعة
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 مصروفات عمومٌة وإدارٌة 29
 2015  2014 
لاير قطريألف    ألف لاير قطري  

    
 241,497  183,116 تكالٌف الموظفٌن

 32,953  2,927 مساهمات اجتماعٌة
 29,468  27,373 مصروفات األتعاب المهنٌة

 -  17,715 مخصص الدعاوى القضابٌة 
 8,646  7,217 خدماتمصروفات 

 4,227  2,416 مصارٌف الدعاٌة والتروٌج
 8,980  10,610 (1اإلدارة ومكافآت أخرى )مكافآت أعضاء مجلس 

 3,450  4,598 مصروف إصالح وصٌانة
 1,412  733 مصروفات السفر

 396  2,395 مصروفات اإلٌجارات
 2,099  1,965 رسوم حكومٌة

 1,475  1,100 مصروفات أخرى

 262,165  334,603 

 
 إٌضاح:
ضع لموافقة الجمعٌة األف لاير قطري خ 8,500مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمكافآت األخرى مبلغ مقترح بقٌمة  تتضمن (1)

ألف لاير قطري بحسب ما وافق علٌه مساهمو الشركة فً اجتماع الجمعٌة  8,500: 2014العمومٌة السنوٌة للشركة )
 (. 2015مارس  29العمومٌة السنوٌة المنعقد فً 

 
 انخفاض القٌمة خسائر 30
 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

    خسائر انخفاض القٌمة على:
 227,070  314,165 (1عقارات للمتاجرة )

 2,880  27,703 (9مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إٌضاح 
 7,780  17,630 ذمم مدٌنة ومبالغ مدفوعة مقدما

 50,160  - موجودات غٌر متداولة محتفظ بها للبٌع 
 23,862  12,488 (10موجودات مالٌة متاحة للبٌع )إٌضاح 
 34,445  53,359 (14استثمار فً شركات زمٌلة )إٌضاح 

 425,345  346,197 

 
 إٌضاح:

 ٌوضح الجدول التالً تحلٌل االنخفاض فً قٌمة العقارات للمتاجرة:    (1)
 

 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 -  6,955 أ(-7عقارات متاحة للبٌع )إٌضاح 
 227,070  307,210 ب(-7عقارات قٌد التطوٌر )إٌضاح 

 314,165  227,070 
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 إٌرادات أخرى     31
 

 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 62  2,075 عكس مخصصات انخفاض القٌمة 
 9,570  5,366 إٌرادات توزٌعات األرباح

 -  392 ربح من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات
 44,896  71,439 إٌرادات متنوعة

 79,272  54,528 

 
 صافً تكالٌف التموٌل  32
 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

    تكالٌف التموٌل
 561,757  232,487 التموٌل اإلسالمًتكالٌف تموٌل على عقود 

(66,789) ب(7ناقصا: تكالٌف التموٌل المرسملة )إٌضاح    (58,928)  

 502,829  165,698 تكالٌف التموٌل المسجلة فً بٌان الربح أو الخسارة الموحد
 245,479  - صافى خسارة صرف العمالت األجنبٌة 

 748,308  165,698 تكالٌف التموٌل للسنة

    
    إٌرادات التموٌل

(76,643) الدخل من المرابحة والودابع اإلسالمٌة   (24,672)  
(246,646)  - أرباح من أدوات مالٌة مشتقة  

(1,363) صافى ربح صرف العمالت األجنبٌة    - 

(78,006) إٌرادات التموٌل للسنة   (271,318)  

 
 476,990  87,692 صافً تكالٌف التموٌل للسنة 
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 األساسً والمخفف السهم عائد  33
 

حقوق ملكٌة الشركة األم على المتوسط المرجح  أصحابللسهم الواحد بقسمة صافً أرباح السنة العابدة إلى  األساسً عابدٌتم احتساب ال
 .خالل السنة القابمةلعدد األسهم العادٌة 

 
 لكل سهم. األساسً عابدعادل الٌالمخفف لكل سهم  عابدخالل السنة وبالتالً فإن ال فً أي وقت قابمةال توجد أسهم مخففة محتملة 

 
 لكل سهم: األساسً والمخفف عابدسهم المستخدمة فً حسابات الواأل األرباحوٌعكس التالً بٌانات 

 
 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 2,777,547  3,056,301 )ألف لاير قطري( األساسً العابدصافً الربح العابد لحملة حقوق ملكٌة الشركة األم من 

    
 389,125  389,125 سهم(األف األسهم العادٌة المصدرة والمدفوعة بالكامل )أال

(50) سهم(األف أسهم الخزانة )أال   (50)  

    
 389,075  389,075 سهم(األف خالل السنة )أال القابمةالمتوسط المرجح لعدد األسهم 

 7.14  7.86 عابد السهم األساسً والمخفف )لاير قطري(

 
 الدخل الشامل األخرى بنود    34
 
 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 بنود الدخل الشامل األخرى التً قد تصنف ضمن الربح أو الخسارة فً فترات الحقة:
    

 العمالت: ترجمةاحتٌاطً 
    

(87,473) األجنبٌةالعمالت  ترجمة عملٌات منالصرف  اتفروق   (32,716)  

 (87,473)   (32,716)  

    
    موجودات مالٌة متاحة للبٌع:

(33,782) )خسارة( / ربح من إعادة القٌاس بالقٌمة العادلة    49,174 

    
    

(121,255) للسنةبنود الدخل الشامل األخرى    16,458 
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 توزٌعات األرباح 35
 

 توزٌعات األرباح المدفوعة والمقترحة 
 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    التوزٌعات المعلنة والمستحقة والمدفوعة خالل السنة:
 : توزٌعات2014لاير قطري لكل سهم ) 2.2، بواقع 2014توزٌعات أرباح نهابٌة للعام 

 778,250  856,074 لاير قطري لكل سهم( 2بواقع  2013أرباح نهابٌة لعام 

 
 

 2.2توزٌعات أرباح نقدٌة بقٌمة  2015مارس  29اعتمد مساهمو الشركة األم خالل اجتماع الجمعٌة العمومٌة السنوي الذي عقد بتارٌخ 
لاير  2: توزٌعات أرباح نقدٌة بقٌمة 2014) 2014ألف لاير قطري من أرباح عام  856,074لاير قطري للسهم الواحد بإجمالً 

 (. 2013ألف لاير قطري من أرباح عام  778,250 قطري للسهم الواحد بإجمالً

 لاير قطري لكل سهم على الجمعٌة العمومٌة السنوٌة العتمادها رسمٌا. 2.2بواقع  2015سوف ٌتم عرض التوزٌعات المقترحة لسنة 
 

 مساهمة للصندوق االجتماعً والرٌاضً  36
 

% من صافً 2.5ألف لاير قطري( بما ٌمثل نسبة  69,629 :2014ألف لاير قطري ) 78,782خصصت المجموعة خالل السنة مبلغ 
 .كمساهمة للصندوق االجتماعً والرٌاضً األرباح الموحدة للسنة

 
 مطلوبات محتملة       37
 

 لدى المجموعة المطلوبات المحتملة التالٌة التً ال ٌتوقع أن ٌنشؤ عنها أي مطلوبات جوهرٌة:
 

 2015  2014 
لاير قطريألف   ألف لاير قطري   
    

 77,496  115,034 ضمانات بنكٌة

    
 التقاضً والمطالبات

 
ُرفعت خالل السنة بعض القضاٌا القانونٌة بحق المجموعة. ووفقا ألفضل تقدٌرات المستشار القانونً للمجموعة لن تنشؤ أي التزامات 

القضاٌا باستثناء ما تم رصده فً البٌانات المالٌة الموحدة فً جوهرٌة نتٌجة لهذه القضاٌا، وبالتالً لم ٌتم رصد مخصصات مقابل هذه 
 .19اإلٌضاح 
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 التزامات      38
 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 1,380,502  649,896 المقاولٌن والموردٌن للعقارات قٌد التطوٌر معالتزامات تعاقدٌة 

 256,195  225,708 (1التزامات مقابل التؤجٌر التشغٌلً )

    
 381,827  456,331 التزامات لشراء استثمارات وعقارات

 
 ملحوظة:

 
 ٌوضح الجدول التالً تحلٌل االلتزامات الخاصة باإلٌجارات التشغٌلٌة:  (1)
 

 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 33,030  32,310 أقل من سنة
 132,098  136,082 سنواتمن سنة واحدة إلى خمس 

 91,067  57,316 أكثر من خمس سنوات
 256,195  225,708 دٌسمبر 31إجمالً نفقات اإلٌجار التشغٌلً المتعاقد علٌها فً 

 
 إدارة المخاطر المالٌة        39

 
 األهداف والسٌاسات

 
تشمل المطلوبات المالٌة الربٌسٌة للمجموعة الذمم الدابنة والمطلوبات األخرى والمبالغ المستحقة لألطراف ذات عالقة وااللتزامات 

. الغرض األساسً لهذه المطلوبات المالٌة هو الحصول على المزٌد من أراضًبموجب عقود التموٌل اإلسالمً والمطلوبات عن شراء 
موعة. لدى المجموعة العدٌد من الموجودات المالٌة مثل النقد واألرصدة البنكٌة والذمم المدٌنة والذمم المدٌنة من التموٌل لعملٌات المج

االٌجار التموٌلً والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة والموجودات المالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وموجودات 
للبٌع والموجودات المالٌة المتاحة للبٌع والموجودات غٌر المتداولة المحتفظ بها للبٌع والتً تنشؤ مباشرة من  الشركة التابعة المحتفظ بها

 عملٌاتها.
 

إن المخاطر الربٌسٌة الناشبة من أدوات المجموعة المالٌة تتمثل فً مخاطر السوق ومخاطر االبتمان ومخاطر السٌولة والمخاطر التشغٌلٌة 
والمخاطر األخرى. وٌقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واالتفاق على السٌاسات الخاصة بإدارة كل هذه المخاطر والتً ومخاطر العقارات 

 نوجزها فٌما ٌلً:
 

 مخاطر السوق
 

تتمثل مخاطر السوق فً الخطر من تؤثٌر تغٌرات األسعار بالسوق مثل معدالت الربح وأسعار صرف العمالت األجنبٌة وأسعار األسهم 
وحقوق الملكٌة بالمجموعة أو على قٌمة األدوات المالٌة الخاصة بالمجموعة. والهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة  على ربح

 التعرض لمخاطر السوق والسٌطرة علٌها ضمن المإشرات المقبولة مع تعظٌم العابد.
 

 مخاطر معدل الربح
 

لمخاطر معدل الربح من الودابع البنكٌة والذمم المدٌنة من التؤجٌر التموٌلً تتؤلف الموجودات والمطلوبات المالٌة للمجموعة التً تخضع 
وااللتزامات وفقا لعقود التموٌل اإلسالمً. إن تعرض  خارجٌةف اطرأ و وتسهٌالت التموٌل اإلسالمً الممنوحة لمجموعة شركات

التً تحمل معدالت ربح  للمجموعةوالمطلوبات المالٌة  المجموعة لمخاطر التغٌرات فً معدالت الربح بالسوق ٌتعلق أساساً بالموجودات
 متغٌرة.
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تقوم المجموعة بإدارة مخاطر معدالت الربح من خالل محفظة متوازنة من التزامات معدل الربح الثابت والمتغٌر لعقود التموٌل اإلسالمً 
المدٌنة من التؤجٌر التموٌلً، وإن حوالً ال شًء% من التزامات المجموعة وفقا لعقود التموٌل اإلسالمً محددة بمعدل ثابت من والذمم 
 : ال شًء(.2014الربح )

 
 فً تارٌخ التقرٌر، كان معدل الربح لألدوات المالٌة التً تحمل ربح بالمجموعة كالتالً:

 
 القٌم الدفترٌة 
 2015  2014 
لاير قطري ألف   ألف لاير قطري  

    أدوات ذات معدل فابدة متغٌر:
(7,698,644) المطلوبات المالٌة   (7,925,590)  

 (7,698,644)   (7,925,590)  

 
نقطة أساس،  25بشكل معقول بمقدار  األرباحٌوضح الجدول التالً حساسٌة بٌان الربح أو الخسارة الموحد للتغٌرات المحتملة فً أسعار 

 األرباحمع بقاء جمٌع المتغٌرات األخرى ثابتة. تتمثل حساسٌة بٌان الربح أو الخسارة الموحد فً تؤثٌر التغٌرات المفترضة فً أسعار 
االنخفاض فً معدل الربح دٌسمبر. إن تؤثٌر  31لسنة واحدة، على أساس المعدل المتغٌر للموجودات والمطلوبات المالٌة المحتفظ بها فً 

 من المتوقع أن ٌكون مساوٌا ومقابال لتؤثٌر الزٌادة الموضحة.
 

 

الربح أو الخسارة 
نقطة  25+ 

 أساس
 ألف لاير قطري 
  

(13,903) 2015دٌسمبر  31فً   

(27,352) 2014دٌسمبر  31فً   

 
 

 مخاطر العملة األجنبٌة
ر تتمثل مخاطر سعر صرف العملة فً مخاطر تذبذب القٌمة العادلة أو التدفقات النقدٌة المستقبلٌة لألداة المالٌة بسبب المتغٌرات فً أسعا

المجموعة التشغٌلٌة وصافً  الصرف تتعلق بصورة أساسٌة بؤنشطةصرف العملة. إن تعرض المجموعة لخطر التغٌرات فً أسعار 
 الشركات التابعة األجنبٌة.استثمار المجموعة فً 
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 )تتمة( مخاطر العملة األجنبٌة
 

 بالعمالت األجنبٌة: مصنفةالهامة التالٌة المخاطر كان لدى المجموعة صافً 
 

 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 
موجودات 
  )مطلوبات(

موجودات 
 )مطلوبات(

    
(1,852) ٌورو   (1,570)  

(17,215) دٌنار كوٌتً    3,099 
 171,013  141,124 جنٌه استرلٌنً 

(11,809) جنٌه مصري   915 
(2,131) درهم إماراتً   88,926 
(94,867) لاير سعودي   (68,904)  

(7,443,718) دوالر أمرٌكً   (7,430,560)  
 

الناشبة عن األرصدة المقومة بالدوالر األمرٌكً محدودا حٌث إن سعر الدوالر األمرٌكً ٌعد تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبٌة 
 اللاير القطري. ثبت مقابلم
 

 مخاطر أسعار حقوق الملكٌة
 

صص حقوق الملكٌة ٌوضح الجدول التالً حساسٌة بٌان الربح أو الخسارة الموحد واحتٌاطً القٌمة العادلة للتغٌرات المحتملة فً أسعار ح
جمٌع المتغٌرات األخرى. إن تؤثٌر االنخفاض فً أسعار األسهم من المتوقع أن ٌكون مساوٌا ومقابال لتؤثٌر الزٌادة  المدرجة مع ثبات

 الموضحة.
 

 
التغٌٌرات فً 
  مإشرات السوق

التؤثٌر على 
  األرباح

التؤثٌر على حقوق 
 الملكٌة

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري   
2015      

%10+ مدرجة -موجودات مالٌة متاحة للبٌع    -  12,200 
%15+ موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   4,183  4,183 

      
2014      

%10+ مدرجة -موجودات مالٌة متاحة للبٌع    -  17,238 
%15+ موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   1,137  1,137 

 
للمجموعة أٌضاً استثمارات غٌر مدرجة مسجلة بالتكلفة وٌظهر تؤثٌر التغٌرات فً أسعار األسهم فقط عند بٌع االستثمار أو عندما ٌعتبر 

 منخفض القٌمة وعند ذلك ٌنعكس التؤثٌر فً بٌان الربح أو الخسارة الموحد.
 

 مخاطر االئتمان
 

خسابر مالٌة. ٌتمثل تعرض  األولتتمثل مخاطر االبتمان فً عدم مقدرة الطرف اآلخر على سداد التزاماته مما ٌتسبب فً تكبٌد الطرف 
من  المجموعة لمخاطر االبتمان فً القٌمة الدفترٌة لموجوداتها والتً تتكون أساساً من األرصدة لدى البنوك والذمم المدٌنة والذمم المدٌنة

 التموٌلً والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة. التؤجٌر
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فٌما ٌتعلق بمخاطر االبتمان الناشبة من الموجودات المالٌة األخرى للمجموعة، فإن تعرض المجموعة لمخاطر االبتمان ٌنشؤ من تعثر 
 تعرض للمخاطر مساوٌا للقٌمة الدفترٌة لهذه األدوات كالتالً: الطرف المقابل بؤقصى

 
 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 1,781,237  3,833,495 أرصدة بنكٌة )باستثناء النقد(
 856,622  1,018,333 ذمم مدٌنة

 2,191,389  1,843,823 ذمم مدٌنة من التؤجٌر التموٌلً
 346,519  224,831 من أطراف ذات عالقةمبالغ مستحقة 

 6,920,482  5,175,767 

 
 إن التعرض ألقصى مخاطر االبتمان عند تارٌخ التقرٌر وفقا للمنطقة الجغرافٌة موضح كالتالً:

 
 القٌم الدفترٌة 

  محلٌا  

دول مجلس 
التعاون الخلٌجً 

 اإلجمالً  شمال افرٌقٌا  الدول األوروبٌة  األخرى
لاير قطريألف    ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

2015          
 3,833,495  19,267  33,259  12,329  3,768,640 أرصدة بنكٌة )باستثناء النقد(

 1,018,333  7,580  31,202  12,217  967,334 ذمم مدٌنة
 1,843,823  -  -  -  1,843,823 ذمم مدٌنة من التؤجٌر التموٌلً

 224,831  1,292  -  6  223,533 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 6,803,330  24,552  64,461  28,139  6,920,482 

 
 القٌم الدفترٌة 

  محلٌا  

دول مجلس 
التعاون الخلٌجً 

 اإلجمالً  شمال افرٌقٌا  الدول األوروبٌة  األخرى
قطريألف لاير   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

2014          
 1,781,237  8,037  61,470  8,647  1,703,083 أرصدة بنكٌة )باستثناء النقد( 

 856,622  3,296  31,480  102,006  719,840 ذمم مدٌنة
 2,191,389  -  -  -  2,191,389 ذمم مدٌنة من التؤجٌر التموٌلً

 346,519  24,574  51,550  17,471  252,924 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 4,867,236  128,124  144,500  35,907  5,175,767 

 
تراقب المجموعة تعرضها لمخاطر االبتمان بصفة مستمرة وبناء على تقٌٌم اإلدارة ومعدالت التعثر التارٌخٌة، فإن المجموعة ترى بؤن 

ألف لاير قطري( ٌعد كافٌا مقابل الموجودات المالٌة  57,596: 2014ألف لاير قطري ) 98,205مخصص االنخفاض فً القٌمة البالغ 
 . تشمل الموجودات المالٌة بعض األرصدة المتؤخرة ولكنها فً رأي اإلدارة لم تنخفض قٌمتها كما فً تارٌخ التقرٌر.كما فً تارٌخ التقرٌر
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ألرصدة البنكٌة عن طرٌق فتح حسابات تقوم المجموعة بالحد من المخاطر الناتجة من تعرض المجموعة لمخاطر االبتمان الناجمة عن ا
%( من األرصدة البنكٌة تمثل أرصدة مودعة لدى بنوك محلٌة فً دولة قطر ذات تصنٌف 96: 2014% )98فً بنوك حسنة السمعة. 

 مقبول. 
 

 جودة ابتمان الموجودات المالٌة 
نظرا ألن الذمم المدٌنة التجارٌة واألخرى والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة لٌس لها تصنٌف خارجً متاح ولم ٌتم إجراء تصنٌف 

 فإن جودة ابتمان هذه الموجودات المالٌة ال ٌمكن اإلفصاح عنها من قبل اإلدارة. ولذلك ابتمانً داخلً لها من قبل المجموعة، 
 

أو متدنٌة القٌمة بالرجوع إلى المعلومات التارٌخٌة. ٌتم إدارة مخاطر  مستحقةٌمكن تقٌٌم جودة ابتمان الموجودات المالٌة والتً ال تعتبر 
االبتمان من األرصدة لدى البنوك من قبل اإلدارة المالٌة للمجموعة وفقا لسٌاسة المجموعة. ٌوضح الجدول التالً التصنٌفات االبتمانٌة 

 خارجٌة للبنوك: ال
 

 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

A+ 2,778,975   443,352  

A1 166  499  

A2 1,360   313  

A2/Prime-1 448,729   919,163  

-BBB 16,195  6,766  

P-1 82,795   92,660 

 318,484   505,275 أخرى

  1,781,237  3,833,495  اإلجمالً

    
 

%( من إجمالً أرصدة الذمم المدٌنة للتؤجٌر التموٌلً مستحقة من عمٌل واحد 80: 2014% )80.5، فإن 2015دٌسمبر  31كما فً 
 وهو مإسسة تابعة للحكومة.

 
 مخاطر السٌولة

المجموعة بخصوص إدارة تتمثل مخاطر السٌولة فً عدم تمكن المجموعة من الوفاء بالتزاماتها المالٌة عند استحقاقها. وٌتمثل منهج 
مخاطر السٌولة فً ضمان أن ٌكون لدٌها بؤقصى قدر ممكن سٌولة كافٌة للوفاء بمطلوباتها عند استحقاقها وفقا للظروف العادٌة أو تحت 

 الضغوط دون تكبد خسابر غٌر مقبولة أو التعرض لمخاطر اإلضرار بسمعة المجموعة.
 

بٌن استمرارٌة التموٌل والمرونة من خالل استخدام احتٌاطٌات المجموعة والتسهٌالت البنكٌة. وتهدف المجموعة إلى الحفاظ على التوازن 
 ٌوما من تارٌخ الفاتورة. 30تتطلب أحكام اإلٌرادات الخاصة بالمجموعة تحصٌل المبالغ فً غضون 

 
دٌسمبر بناء على توارٌخ المدفوعات  31ٌلخص الجدول التالً مواعٌد استحقاق المطلوبات المالٌة غٌر المخصومة للمجموعة فً 

 التعاقدٌة ومعدالت الربح الحالٌة فً السوق:
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  القٌم الدفترٌة 

التدفقات النقدٌة 

سنتان -سنة واحدة   أقل من سنة واحدة   الخارجة التعاقدٌة   

 خمس -سنتان 

  سنوات 

 خمسأكثر من 

 سنوات

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 2015
            

 -  72,590  -  1,360,556  1,433,146  1,433,146 ذمم دابنة ومطلوبات أخرى
 -  574  -  514,401  514,975  514,975 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

 730,916  397,152  134,298  6,670,547  7,932,913  7,697,837 التزامات وفقا لعقود التموٌل اإلسالمً

 9,645,958  9,881,034  8,545,504  134,298  470,316  730,916 

 

  القٌم الدفترٌة 

التدفقات النقدٌة الخارجة 

سنتان -سنة واحدة   أقل من سنة واحدة   التعاقدٌة   

خمس  -سنتان 

  سنوات 

أكثر من خمس 

 سنوات

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 2014
            

 -  83,618  -  3,680,052  3,763,670  3,763,670 ذمم دابنة ومطلوبات أخرى
 -  3,718  -  391,297  395,015  395,015 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

 163,036  356,347  6,781,698  957,740  8,258,821  7,919,983 التزامات وفقا لعقود التموٌل اإلسالمً

 12,078,668  12,417,506  5,029,089  6,781,698  443,683  163,036 
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 المالٌةاألدوات 
 

 األدوات المالٌة حسب الفئة
 

 

 ذمم مدٌنة تجارٌة
2015  

 ألف لاير قطري

 ذمم مدٌنة تجارٌة 
2014  

 ألف لاير قطري
    الموجودات وفقا لبٌان المركز المالً

 856,622  1,018,333 ذمم مدٌنة تجارٌة وأخرى )باستبعاد المبالغ المدفوعة مقدما والضرابب(

 2,191,389  1,843,823 التؤجٌر التموٌلًذمم مدٌنة من 

 346,519  224,831 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 1,781,237  3,833,495 نقد وأرصدة بنكٌة )باستبعاد النقد بالصندوق(

 6,920,482  5,175,767 

 

 

 موجودات مالٌة متاحة للبٌع
 2015  

 ألف لاير قطري

موجودات مالٌة متاحة للبٌع  
2014  

 ألف لاير قطري
    الموجودات وفقا لبٌان المركز المالً

 304,043  199,386 موجودات مالٌة متاحة للبٌع 

 199,386  304,043 

 

 

موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة 
 من خالل الربح أو الخسارة

 2015  
 ألف لاير قطري

موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة  
الخسارةمن خالل الربح أو   

 2014  
 ألف لاير قطري

    الموجودات وفقا لبٌان المركز المالً

 7,577  27,884 موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 27,884  7,577 

 

 

مطلوبات مالٌة أخرى 
 بالتكلفة المطفؤة

2015  
 ألف لاير قطري

مطلوبات مالٌة أخرى  
 بالتكلفة المطفؤة

2014  
 ألف لاير قطري

    

    المطلوبات وفقا لبٌان المركز المالً

(1,433,146) ذمم دابنة تجارٌة وأخرى باستبعاد المطلوبات غٌر المالٌة   (3,763,670)  

(514,975) مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة   (395,015)  

(7,697,837) التزامات وفقا لعقود التموٌل اإلسالمً   (7,919,983)  

 (9,645,958)   (12,078,668)  
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 إدارة المخاطر المالٌة )تتمة(        39
 

 المخاطر التشغٌلٌة 
 

المخاطر التشغٌلٌة هً مخاطر الخسارة المباشرة أو غٌر المباشرة الناجمة عن مجموعة واسعة من األسباب المرتبطة بعملٌات المجموعة 
عوامل خارجٌة بخالف مخاطر السوق واالبتمان والسٌولة مثل تلك التً تنشؤ عن معاٌٌر واألفراد والتكنولوجٌا والبنٌة التحتٌة، ومن 

 السلوك المهنً المقبولة عموما للشركات. تنشؤ المخاطر التشغٌلٌة من جمٌع عملٌات المجموعة.
 

مالٌة على سمعة المجموعة مع وهدف المجموعة هو إدارة المخاطر التشغٌلٌة بحٌث تعمل على التوازن بٌن تجنب الخسابر واألضرار ال
 تحقٌق فعالٌة شاملة للتكلفة وتجنب إجراءات الرقابة التً تقٌد من المبادرة واإلبداع.

 
ة. وتم تفوٌض المسإولٌة الربٌسٌة لتطوٌر وتنفٌذ الضوابط الرقابٌة التً تتناول المخاطر التشغٌلٌة لإلدارة العلٌا داخل كل إدارة على حد

 لٌة من خالل تطوٌر معاٌٌر المجموعة الشاملة إلدارة المخاطر التشغٌلٌة فً المجاالت التالٌة:وٌتم دعم هذه المسإو
 
 متطلبات الفصل المناسب بٌن المهام بما فً ذلك التصرٌح المستقل للمعامالت. -
 متطلبات التسوٌة ومراقبة المعامالت. -
 االلتزام بالمتطلبات التنظٌمٌة والقانونٌة األخرى وتوثٌق الضوابط الرقابٌة واإلجراءات.  -
 متطلبات التقٌٌم الدوري للمخاطر التشغٌلٌة وكفاٌة الضوابط الرقابٌة واإلجراءات التً تتناول المخاطر المحددة. -
 حٌة المقترحة.متطلبات إعداد التقارٌر الخاصة بالخسابر التشغٌلٌة واإلجراءات التصحٌ -
 وضع خطط الطوارئ. -
 التدرٌب والتطوٌر المهنً -
 معاٌٌر األخالق المهنٌة ومعاٌٌر األعمال. -
 التخفٌف من المخاطر، بما فً ذلك التؤمٌن ضد الخسابر فً األصول وضد االختالس، فً حال كان ذلك فعاال. -
 

 المخاطر العقارٌة 
 ة العقارٌة:حددت المجموعة المخاطر التالٌة المرتبطة بالمحفظ

 
فً تطوٌر معظم  مواردها الخاصةقد تزداد تكلفة برامج التطوٌر فً حال تؤخرت عملٌات التخطٌط. تستخدم المجموعة  -

مشارٌعها التً تستقطب فٌها الخبراء فً متطلبات التخطٌط المحددة فً موقع البرنامج من أجل الحد من المخاطر التً قد تنشؤ 
 ٌن بالخبرة المتراكمة فً التعاقد لغرض الحد من تكالٌف التطوٌر مقارنة بالسوق المرتبط بها.أثناء عملٌة التخطٌط، وتستع

وقد ٌتعسر المستؤجر الربٌسً مما ٌسبب خسارة جوهرٌة لإلٌرادات اإلٌجارٌة وانخفاض قٌمة العقار المرتبط بها )راجع مخاطر  -
الوضع المالً لجمٌع المستؤجرٌن الربٌسٌٌن المحتملٌن وتقرر االبتمان(. ولخفض هذه المخاطر، تقوم المجموعة بمراجعة 

 المستوى المناسب من الحماٌة المطلوبة من خالل الودابع والضمانات اإلٌجارٌة.
 تعرض القٌم العادلة للمحفظة لمخاطر المعطٌات األساسٌة للسوق وشاغل العقار. -

 
 مخاطر أخرى

تمثل فً المخاطر التنظٌمٌة والمخاطر القانونٌة ومخاطر السمعة. وٌتم السٌطرة على إن المخاطر األخرى التً تتعرض لها المجموعة ت
المخاطر التنظٌمٌة من خالل إطار السٌاسات واإلجراءات التنظٌمٌة. وٌتم إدارة المخاطر القانونٌة من خالل االستعانة بالمستشارٌن 

معة من خالل الفحص المنتظم للقضاٌا التً لها عواقب على سمعة القانونٌن الداخلٌٌن والخارجٌٌن. وٌتم السٌطرة على مخاطر الس
 المجموعة، مع إصدار توجٌهات وسٌاسات مناسبة فً هذا الشؤن.
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 إدارة المخاطر المالٌة )تتمة(        39
 

 إدارة رأس المال
 

المستثمر والدابن وثقة السوق ومداومة حقوق من سٌاسة مجلس اإلدارة الحفاظ على قاعدة قوٌة لرأس المال تعمل على الحفاظ على 
التطوٌر المستقبلً لألعمال. وٌتكون رأس المال من حصص رأس المال وأسهم الخزانة واالحتٌاطٌات األخرى واألرباح المدورة 

ا على إجمالً للمجموعة. وٌراقب مجلس اإلدارة العابد على رأس المال، والذي تعرفه المجموعة بؤنه صافً اإلٌرادات التشغٌلٌة مقسوم
 حقوق الملكٌة للمساهمٌن. وٌراقب مجلس اإلدارة مستوى توزٌعات األرباح على المساهمٌن. 

 
 وتتمثل أهداف المجموعة الربٌسٌة عند إدارة رأس المال فً:

 
 ؛حماٌة قدرة المجموعة على استمرار األعمال، حتى تستمر فً توفٌر العوابد للمساهمٌن والمزاٌا ألصحاب المصالح 
 ؛ وتوفٌر عابد كاف للمساهمٌن من خالل تسعٌر المنتجات والخدمات التً تتناسب مع مستوى المخاطر  
  .الحفاظ على التعهدات الكمٌة البنكٌة للمجموعة والحفاظ على تصنٌف جٌد للمخاطر 

 
تكون ممكنة مع مستوٌات أعلى من التموٌل وعالوة على ذلك، ٌسعى مجلس اإلدارة للحفاظ على توازن فٌما بٌن العوابد المستهدفة التً قد 

 والمزاٌا والضمانات وهو ما ٌتم تقدٌمه من خالل مركز رأس المال القوي للمجموعة.
 

 كانت نسبة صافً مدٌونٌة المجموعة إلى حقوق الملكٌة فً تارٌخ التقرٌر كما ٌلً:
 

 2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    
    

 7,919,983  7,697,837 بربحدٌون محملة 
(3,833,755) ناقصا: النقد واألرصدة البنكٌة   (1,781,443)  

 6,138,540  3,864,082 صافً الدٌن

 14,649,162  16,171,591 إجمالً حقوق الملكٌة )باستبعاد االحتٌاطً القانونً والحصص غٌر المسٌطرة(

 0.42  0.24 دٌسمبر 31صافً الدٌن لنسبة حقوق الملكٌة فً 
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 الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة 40
 
 

 القٌم العادلة
ات ٌبٌن الجدول التالً مقارنة حسب الفبة بٌن القٌم الدفترٌة والقٌم العادلة للموجودات والمطلوبات المالٌة للمجموعة المدرجة فً البٌان

 المالٌة الموحدة:
 

 القٌم العادلة  القٌم الدفترٌة 
 2015  2014  2015  2014 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

        الموجودات المالٌة
 1,781,236  3,833,495  1,781,236  3,833,495 أرصدة بنكٌة )باستثناء النقد(

 856,622  1,018,333  856,622  1,018,333 ذمم مدٌنة
 2,191,389  1,843,823  2,191,389  1,843,823 التموٌلًذمم مدٌنة من التؤجٌر 

 346,519  224,831  346,519  224,831 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو 

 7,577  27,884  7,577  27,884 الخسارة
 304,043  199,386  304,043  199,386 موجودات مالٌة متاحة للبٌع

        
        المطلوبات المالٌة

(1,433,146) ذمم دابنة ومطلوبات أخرى   (3,763,670)   (1,433,146)   (3,763,670)  
(514,975) مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة   (395,015)   (514,975)   (395,015)  

(7,697,837) التزامات وفقا لعقود التموٌل اإلسالمً   (7,919,983)   (7,697,837)   (7,919,983)  
 
 

ن طرفٌن إن القٌمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالٌة ٌتم إدراجها بالمبلغ الذي ٌتم من خالله مبادلة األداة المالٌة فً معاملة حالٌة بٌ
 التالٌة فً تقدٌر القٌم العادلة:راغبٌن فً المعاملة، بدال من معاملة بٌع جبرٌة أو تصفٌة.  تستخدم الطرق واالفتراضات 

 
  ألرصدة البنكٌة والذمم المدٌنة والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة والذمم الدابنة والمطلوبات األخرى والمبالغ اإن

 بسبب االستحقاقات قصٌرة األجل لهذه األدوات. جمٌعها تقارب بشكل كبٌر قٌمتها الدفترٌة العالقة المستحقة لألطراف ذات
 

  ٌتم تقٌٌم الذمم المدٌنة للتؤجٌر التموٌلً من قبل المجموعة بناء على مإشرات مثل معدالت الربح ، والوضع االبتمانً لكل عمٌل
متوقعة لهذه الذمم وخصابص مخاطر المشروع الممول. وبناء على هذا التقٌٌم، توضع المخصصات فً الحسبان مقابل الخسابر ال

بعد خصم لتؤجٌر التموٌلً قٌمتها العادلة المدٌنة من التؤجٌر التموٌلً. كما فً نهاٌة سنة التقرٌر، تقارب القٌم الدفترٌة للذمم المدٌنة ل
 المخصصات.

 
  ة.من أسعار السوق المدرجة فً أسواق نشط المدرجةتستمد القٌمة  العادلة للموجودات المالٌة المتاحة للبٌع 

 

  ٌتم تسجٌل القٌمة العادلة للموجودات المالٌة غٌر المدرجة المتاحة للبٌع بالتكلفة ناقصا االنخفاض فً القٌمة بسبب عدم توافر أسعار
 سوقٌة مدرجة أو مقاٌٌس أخرى موثوقة لقٌاس قٌمتها العادلة.

 
 ٌث ٌعاد تسعٌر هذه التسهٌالت دورٌا لتتفق مع أسعار تقارب القٌمة العادلة اللتزامات عقود التموٌل اإلسالمً قٌمتها الدفترٌة ح

 تموٌل بالمرابحة.آلٌة السوق من خالل 
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 الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة )تتمة(   40
 
 

 قٌاس القٌمة العادلة
 

 ٌوضح الجدول التالً التسلسل الهرمً لقٌاس القٌمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالٌة للمجموعة.
 

 :2015دٌسمبر  31القٌمة العادلة للموجودات كما فً  للتسلسل الهرمً لقٌاسفٌما ٌلً اإلفصاحات الكمٌة 
 

 قٌاس القٌمة العادلة باستخدام  

  اإلجمالً تارٌخ التقٌٌم  

األسعار 
المدرجة فً 

األسواق 
النشطة 

  المستوى األول 

المدخالت 
الجوهرٌة 

القابلة 
للمالحظة 

 ً   المستوى الثان

المدخالت 
الجوهرٌة غٌر 

القابلة للمالحظة 
 المستوى الثالث

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
         

         موجودات مقٌمة بالقٌمة العادلة
2015دٌسمبر  31 (12استثمارات عقارٌة )إٌضاح   11,222,850  -  -  11,222,850 

         (:10متاحة للبٌع )إٌضاح موجودات مالٌة 
2015دٌسمبر  31 أسهم حقوق ملكٌة مدرجة   122,000  122,000  -  - 

2015دٌسمبر  31 أسهم حقوق ملكٌة غٌر مدرجة  77,386  -  -  77,386 

موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل 
         (:5الربح أو الخسارة )إٌضاح 

2015دٌسمبر  31 المدرجةأسهم حقوق الملكٌة   27,884  27,884  -  - 
 

 
 

 :2014دٌسمبر  31قٌاس القٌمة العادلة للموجودات كما فً ل للتسلسل الهرمً فٌما ٌلً اإلفصاحات الكمٌة
 

 قٌاس القٌمة العادلة باستخدام   

  اإلجمالً تارٌخ التقٌٌم  

األسعار 
المدرجة فً 

األسواق 
النشطة 

  المستوى األول 

المدخالت 
الجوهرٌة 

القابلة للمالحظة 
  المستوى الثانً 

المدخالت 
الجوهرٌة غٌر 

القابلة للمالحظة 
 المستوى الثالث

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
         

         موجودات مقٌمة بالقٌمة العادلة
2014دٌسمبر  31 (12استثمارات عقارٌة )إٌضاح   11,093,173  -  -  11,093,173 

         (:10موجودات مالٌة متاحة للبٌع )إٌضاح 
2014دٌسمبر  31 أسهم حقوق ملكٌة مدرجة   172,383  172,383  -  - 

2014دٌسمبر  31 أسهم حقوق ملكٌة غٌر مدرجة  131,660  -  -  131,660 

موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل 
         (:5الخسارة )إٌضاح الربح أو 

2014دٌسمبر  31 أسهم حقوق الملكٌة المدرجة  7,577  7,577  -  - 
 

: بدون تحوٌالت(، ولم ٌتم إجراء تحوٌالت إلى ومن 2014) 2015لم ٌتم إجراء تحوٌالت بٌن المستوى األول والمستوى الثانً خالل 
 تحوٌالت(.: بدون 2014المستوى الثالث لقٌاس القٌمة العادلة )
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 لرئٌسٌة لتقدٌر حاالت عدم التؤكداألحكام المحاسبٌة الهامة والمصادر ا    41
 

ٌرادات ٌتطلب إعداد البٌانات المالٌة الموحدة للمجموعة قٌام اإلدارة باتخاذ األحكام والتقدٌرات واالفتراضات التً لها تؤثٌر على مبالغ اإل
بتارٌخ التقارٌر المالٌة. وبخالف ذلك ، فان عدم التؤكد من  المحتملة واإلفصاحات على المطلوباتوالمصروفات والموجودات والمطلوبات 

أو االلتزام التً تعرضت للتؤثر  هذه االفتراضات والتقدٌرات قد ٌإدى الى نتابج من شؤنها إجراء تعدٌالت جوهرٌة للقٌم الدفترٌة لألصل
 فً المستقبل.

 
 األحكام بدال من التقدٌرات

جة فً ً إطار تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة للمجموعة قامت اإلدارة بإجراء األحكام التالٌة والتً لها كان لها التؤثٌراألهم على المبالغ المدرف
 البٌانات المالٌة الموحدة:

 
 االعتراف باإلٌرادات

تم االعتراف باإلٌرادات باستخدام طرٌقة النسبة المبوٌة عندما ٌتم الحكم على عقد لبٌع عقار عند اكتمال التشٌٌد باعتبار أنه عقار تشٌٌد، ٌ
على لإلنجاز باعتبارها عملٌات تشٌٌد. ٌتم تنفٌذ طرٌقة النسبة المبوٌة لإلنجاز بالرجوع إلى مرحلة إنجاز المشارٌع والعقود المحددة بناء 

 نسبة تكالٌف العقد المتكبدة حتى تارٌخه والتكالٌف المقدرة إلنجازها. 
 

 العقاراتتصنٌف 
 تحدد المجموعة ما إذا كان العقار ٌتم تصنٌفه كاستثمار عقاري أو كعقار للمتاجرة:

  
تً لم ٌتم وعقار التجزبة بشكل أساسً( والتشتمل االستثمارات العقارٌة على األراضً والمبانً )العقار السكنً والتجاري  -

ل النشاط االعتٌادي للمجموعة، ولكن ٌحتفظ به أساساً للحصول خالاشغالها الستخدامات المجموعة أو عملٌاتها وال ٌتم بٌعها 
 على إٌرادات إٌجارٌة وزٌادة رأسمالٌة.

وبشكل أساسً، فهً  .البٌع فً سٌاق األعمال العادٌةغرض إن العقارات المخصصة للمتاجرة هً التً ٌتم االحتفاظ بها ب -
 العقارات السكنٌة والتجارٌة التً تقوم المجموعة بتطوٌرها وتنوي بٌعها قبل أو عند االنتهاء من بنابها.

 
 انخفاض قٌمة الذمم المدٌنة 

عندما ٌكون من غٌر قٌمة الذمم المدٌنة التجارٌة القابلة للتحصٌل والذمم المدٌنة األخرى والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة ٌتم تقدٌر
 المحتمل تحصٌل المبلغ بكامله. وبالنسبة للمبالغ الجوهرٌة بشكل فردي، فإن هذا التقدٌر ٌتم على أساس كل حالة على حدة.

 
والمتؤخرة السداد، ٌتم إجراء التقدٌر بشكل جماعً بناء على سٌاسة المجموعة لوضع  التً ال تعتبر جوهرٌة بشكل فرديوبالنسبة للمبالغ 

 التارٌخٌة. االستردادلمخصصات، وٌتم تكوٌن مخصص على أساس طول الفترة الزمنٌة التً تجاوزت االستحقاق  بناًء على معدالت ا
 

تم اإلفصاح عن المبالغ المتؤخرة فً السداد والمشكوك فً تحصٌلها  ذات الصلة بالذمم المدٌنة التجارٌة كما فً نهاٌة فترة التقرٌر فً 
 .9الغ المستحقة من األطراف ذات العالقة فً اإلٌضاح وبالمب 6اإلٌضاح 
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 تقدٌر حاالت عدم التؤكد
 

 انخفاض قٌمة الموجودات المالٌة المتاحة للبٌع
عند وجود انخفاض جوهري أو طوٌل األجل فً القٌمة العادلة إلى أدنى من تقوم المجموعة بمعالجة الموجودات المالٌة المتاحة للبٌع 

تكلفتها أو فً حالة وجود دلٌل موضوعً على انخفاض القٌمة. ولتحدٌد االنخفاض "الجوهري" أو "طوٌل األجل" ٌقتضً األمر وضع 
واالنخفاض "طوٌل األجل" على أنها أكثر من  % أو أكثر20أحكام هامة. وتتعامل المجموعة مع االنخفاض "الجوهري" على أنه بنسبة 

( أشهر. وعالوة على ذلك، تقوم المجموعة بتقٌٌم عوامل أخرى تشمل التذبذب العادي فً سعر السهم لحقوق الملكٌة المدرجة 6ستة )
 والتدفقات النقدٌة المستقبلٌة وعوامل الخصم لحقوق الملكٌة غٌر المدرجة، إن وجد.

 
 الملكٌة غٌر المدرجة واستثمارات الدٌن القٌمة العادلة لحقوق

إذا كان السوق لألصل المالً غٌر نشط أو غٌر متوفر، تقوم المجموعة بتحدٌد القٌمة العادلة باستخدام طرق التقٌٌم التً تشمل استخدام 
بشكل أساسً وتحلٌل التدفقات المعامالت المتكافبة والمحاٌدة على أساس تجاري بحت والرجوع إلى األدوات األخرى التً تعتبر مشابهة 

النقدٌة المخصومة ونماذج تسعٌر الخٌارات المنقحة بحٌث تعكس الظروف المحددة للجهة المصدرة. وٌقتضً التقٌٌم أن تقوم المجموعة 
المعلومات،  بوضع التقدٌرات حول التدفقات النقدٌة المستقبلٌة المتوقعة ومعدالت الخصم التً تخضع لعدم التؤكد. وفً حالة عدم توفر

 تسجل المجموعة االستثمارات بالتكلفة ناقصا االنخفاض فً القٌمة.
 

 تقدٌر صافً القٌمة القابلة للتحقق لعقارات المتاجرة
 بالتكلفة أو بصافً القٌمة القابلة للتحقق أٌهما أقل. العقارات للمتاجرةٌتم تسجٌل 

 
ة الجاهزة بالرجوع إلى ظروف السوق واألسعار المتاحة فً تارٌخ التقرٌر وٌتم ٌتم تقٌٌم صافً القٌمة القابلة للتحقق لعقارات المتاجر

 تحدٌدها من قبل المجموعة بعد التماس المشورة الخارجٌة المناسبة وفً ضوء معامالت السوق الحدٌثة.
 

 تقٌٌم االستثمارات العقارٌة
ٌم اإلدارة لبعض العقارات فإن المجموعة تستعٌن بجهات التقٌٌم الخارجٌة ٌتم تسجٌل االستثمارات العقارٌة بالقٌمة العادلة. باإلضافة إلى تقٌ

ة المستقلة لتحدٌد القٌمة العادلة لالستثمارات العقارٌة. تستخدم جهات التقٌٌم المستقلة ظروف السوق والعابد المتوقع والتدفقات النقدٌ
 موقع العقارات لتقٌٌم االستثمارات العقارٌة.المستقبلٌة والمعامالت العقارٌة الحدٌثة ذات الخصابص المشابهة و

 
 األعمار اإلنتاجٌة للممتلكات والمنشآت والمعدات

 تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجٌة التقدٌرٌة للممتلكات والمنشآت والمعدات لغرض احتساب االستهالك. وٌتم تحدٌد هذا التقدٌر بعد
 تآكل واالستهالك المادي والتقادم الفنً والتجاري.مراعاة االستخدام المتوقع لألصل وحاالت ال
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 االنخفاض فً قٌمة الموجودات غٌر المالٌة
عند تارٌخ كل تقرٌر مالً. ٌتم اختبار الستبٌان ما اذا كانت هناك مإشرات علً انخفاض قٌمتها الموجودات غٌر المالٌة  جمٌع تتم مراجعة

ى الشهرة المتضمنة فً تكلفة االستحواذ للشركات التابعة الستبٌان االنخفاض فً القٌمة سنوٌا وفً بعض الحاالت عند وجود مإشرات عل
النخفاض فً القٌمة عند وجود مإشرات على أن القٌمة الدفترٌة قد ال ٌتم استردادها. المالٌة الستبٌان ا ذلك. ٌتم اختبار الموجودات غٌر

ار معدل عند تنفٌذ حسابات القٌمة المستخدمة، تقوم اإلدارة بتقدٌر التدفقات النقدٌة المستقبلٌة المتوقعة من األصل أو وحدة تكوٌن النقد وتخت
 قات النقدٌة. الخصم المناسب لحساب القٌمة الحالٌة لتلك التدف

 
 وفٌما ٌلً التقدٌرات المستخدمة من قبل اإلدارة الختبار انخفاض قٌمة الشهرة الناتجة عن اندماجات االعمال:

 
 االفتراضات الربٌسٌة المستخدمة فً حسابات القٌمة المستخدمة.

 
 أكثر حساسٌة لالفتراضات التالٌة:تعتبر حسابات القٌمة المستخدمة لوحدات تكوٌن النقد المرتبطة بالمشارٌع العقارٌة 

 
على متوسط القٌم التً تم تحقٌقها فً الفترة التً سبقت بداٌة فترة الموازنة. وٌتم زٌادتها على مدار فترة  هامش الربح االجمالًٌعتمد 

 الموازنة للتحسٌنات الفعالٌة المتوقعة.
 

 معدالت الخصم
طر المحددة لكل وحدة تكوٌن للنقد، فٌما ٌتعلق بالقٌمة الزمنٌة للنقود والمخاطر الفردٌة تمثل معدالت الخصم تقٌٌمات السوق الحالٌة للمخا

للموجودات األساسٌة التً لم ٌتم إدراجها فً تقدٌرات التدفقات النقدٌة. وٌستند حساب معدل الخصم على الظروف المحددة للمجموعة 
ٌُستمد من متوسط التكلفة المرجح ل رأس المال الخاص بها. وٌؤخذ متوسط التكلفة المرجح فً االعتبار كال من الدٌن وقطاعاتها التشغٌلٌة و

وحقوق الملكٌة. وُتستمد تكلفة حقوق الملكٌة من العابد المتوقع على االستثمار من قبل مستثمري المجموعة. وتستند تكلفة الدٌن على 
وٌتم إدراج المخاطر الخاصة بالقطاع بتطبٌق عوامل بٌتا الفردٌة.  التموٌل اإلسالمً الذي ٌحمل ربحا، وتلتزم المجموعة بهذه الخدمة.

 وٌتم تقٌٌم عوامل بٌتا الفردٌة سنوٌا على أساس البٌانات السوقٌة المتاحة للعامة.
 

 معدل النمو
 ٌستخدم معدل النمو الستنتاج التدفقات النقدٌة بعد فترة الموازنة.

 
 معلومات القطاعات  42
 

قطاعات ٌنبغً اإلفصاح عنها، كما هو موضح أدناه، وهً األقسام االستراتٌجٌة للمجموعة. وتقدم األقسام  لدى المجموعة ثالثة
رة االستراتٌجٌة مختلف األعمال وٌتم إدارتها بشكل منفصل ألنها تتطلب خبرات مختلفة. وبالنسبة لكل من األقسام االستراتٌجٌة، تقوم اإلدا

لتشغٌلٌة الربٌسٌة( بمراجعة تقارٌر اإلدارة الداخلٌة بشكل منتظم. ٌقوم القطاع العقاري بتطوٌر وبٌع العلٌا للمجموعة )متخذ القرارات ا
وتؤجٌر مبانً الشقق السكنٌة والفٌالت وقطع األراضً. وٌوفر قطاع خدمات األعمال خدمات دعم األعمال وخدمات المإسسات المالٌة 

 ا.وتشمل الخدمات األخرى  المإسسات المالٌة وغٌره
 

باح أو تتم مراقبة القطاعات التشغٌلٌة وٌتم اتخاذ القرارات االستراتٌجٌة على أساس نتابج القطاع التشغٌلً المعدلة، والتً تعتبر مقٌاسا ألر
 خسابر كل قطاع على حدة.
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 القطاعات التشغٌلٌة
 :كما ٌلً عرض القطاعات التشغٌلٌة ٌتم
 

عقاراتال 2015دٌسمبر  31المنتهٌة فً للسنة   اإلجمالً  استبعادات  خدمات أخرى  خدمات األعمال  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

          
          إٌرادات وأرباح 
          أطراف خارجٌة

 1,040,823  -  -  -  1,040,823 إٌرادات إٌجارٌة -
الدخل من الخدمات االستشارٌة وخدمات  -

 491,968  -  10,000  481,968  - أخرى ذات صلة

 2,701,685  -  -  -  2,701,685 أرباح من بٌع عقارات -

 259,497  -  -  -  259,497 إٌرادات التؤجٌر التموٌلً -
صافً خسارة القٌمة العادلة الستثمارات  -

 36,145  -  -  -  36,145 عقارٌة

 36,765  -  36,765  -  - الحصة من نتابج شركات زمٌلة  -

 72,229  -  72,229  -  - أخرى -

(98,110)  816  47,218  50,076 قطاعات داخلٌة  (1)  - 

(98,110)  119,810  529,186  4,088,226 اجمالً اإلٌرادات واألرباح   4,639,112 

(10,810)  85,303  90,786  2,903,659 ربح السنة   3,068,938 

(91,936) صافً )تكالٌف( إٌرادات التموٌل   4,244  -  -  (87,692)  

(53,057) االستهالك   (1,222)   (9,457)   -  (63,736)  

 
عقاراتال 2014دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً   اإلجمالً  استبعادات  خدمات أخرى  خدمات األعمال  

قطريألف لاير    ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
          

          إٌرادات وأرباح 
          أطراف خارجٌة

 1,217,206  -  -  -  1,217,206 إٌرادات إٌجارٌة -
الدخل من الخدمات االستشارٌة وخدمات  -

 443,021  -  11,131  431,890  - أخرى ذات صلة

 2,928,255  -  -  -  2,928,255 أرباح من بٌع عقارات -

 8,827  -  8,176  269  382 أرباح من استبعاد شركات تابعة -

 10,288  -  -  -  10,288 أرباح من استبعاد شركات زمٌلة -

 300,116  -  -  -  300,116 إٌرادات التؤجٌر التموٌلً -
الستثمارات صافً خسارة القٌمة العادلة  -

(263,769)  عقارٌة   -  -  -  (263,769)  

(107,011)  -  - الحصة من نتابج شركات زمٌلة  -   -  (107,011)  

 79,207  -  79,207  -  - أخرى -

(10,834) قطاعات داخلٌة   84,554  4,088  (77,808)  (1)  - 

(4,409)  516,713  4,181,644 اجمالً اإلٌرادات واألرباح   (77,808)   4,616,140 

(59,013)  240,107  2,633,171 الربح )الخسارة( للسنة   (29,052)   2,785,213 

(483,762) صافً )تكالٌف( إٌرادات التموٌل   6,772  -  -  (476,990)  

(78,126) استهالك   (1,208)   (14,000)   -  (93,334)  

 
 ملحوظة:

 التوحٌد. دعناستبعادها ٌتم بٌن القطاعات ت اإلٌرادا (1)
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 القطاعات التشغٌلٌة )تتمة(
 :2014و 2015دٌسمبر  31ٌعرض الجدول التالً موجودات ومطلوبات القطاعات التشغٌلٌة بالمجموعة كما فً 

 
 اإلجمالً  استبعادات  خدمات أخرى  خدمات األعمال  العقارات 2015دٌسمبر  31فً 

لاير قطري ألف   ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
          

 9,303,764  -  41,401  414,520  8,847,843 موجودات متداولة

(571,276)  948,773  173,134  18,581,762 موجودات غٌر متداولة   19,132,393 

(571,276)  990,174  587,654  27,429,605 إجمالً الموجودات   28,436,157 

(8,641,108) مطلوبات متداولة   (141,538)   (18,189)   -  (8,800,835)  

(1,537,421) مطلوبات غٌر متداولة   (68,961)   (399,704)   89,203  (1,916,883)  

(10,178,529) إجمالً المطلوبات   (210,499)   (417,893)   89,203  (10,717,718)  

 723,494  -  723,494  -  - استثمار فً شركات زمٌلة

(1) 970,059 نفقات رأسمالٌة  -  -  -  970,059 

  
عقاراتال 2014دٌسمبر  31فً   اإلجمالً  استبعادات  خدمات أخرى  خدمات األعمال  

قطريألف لاير   ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
          

 9,396,816  -  31,454  263,503  9,101,859 موجودات متداولة

(506,085)  1,051,794  180,841  18,845,758 موجودات غٌر متداولة   19,572,308 

(506,085)  1,083,248  444,344  27,947,617 إجمالً الموجودات   28,969,124 

(4,929,414) مطلوبات متداولة   (106,174)   (12,414)   -  (5,048,002)  

(7,597,641) مطلوبات غٌر متداولة   (72,748)   (380,541)   48,538  (8,002,392)  

(12,527,055) إجمالً المطلوبات   (178,922)   (392,955)   48,538  (13,050,394)  

 817,053  -  817,053  -  - استثمار فً شركات زمٌلة

(1) 1,527,524 نفقات رأسمالٌة  -  -  -  1,527,524 

 
 ملحوظة:

 تتكون النفقات الرأسمالٌة من اإلضافات لعقارات المتاجرة واالستثمارات العقارٌة والممتلكات والمنشآت والمعدات. (1)
 

 القطاعات الجغرافٌة 
 ٌلً عرض القطاعات الجغرافٌة:فٌما 

 

 % من موجودات المجموعة تقع فً دولة قطر.95 -

 % من إٌرادات المجموعة محققة فً دولة قطر.97 -

  % من صافً أرباح المجموعة مسجلة فً دولة قطر. 99 -
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الحالٌة. قامت  السنةلتتوافق مع العرض المقدم ألرقام  2014دٌسمبر  31تم إعادة تصنٌف بعض أرقام المقارنة للسنة المنتهٌة فً 

. المجموعة بعملٌات إعادة التصنٌف المذكورة لتحسٌن جودة المعلومات المقدمة ولٌس لها تؤثٌر على حقوق الملكٌة واألرباح المسجلة سابقاً 

 .السنةأدناه موجزا لحاالت إعادة التصنٌف الهامة التً تمت خالل  ٌوضح الجدول

 العرض الحالً إعادة التصنٌف العرض السابق 

    بٌان المركز المالً:

(  128,390) 3,694,586 عقارات للمتاجرة   3,566,196 
 11,093,173 128,390 10,964,783 استثمارات عقارٌة
 346,519 65,898 280,621 ذي عالقة أطرافمبالغ مستحقة من 

 395,015 65,898 329,117 ذي عالقة ألطرافمبالغ مستحقة 
 

 بٌان الربح أو الخسارة:

 

  

(251,420) مصروفات إٌجارات تشغٌلٌة  (35,164)  (286,584)  
(323,985) مصروفات الخدمات االستشارٌة وخدمات أخرى   35,164 (288,821)  

(380,615) خسابر انخفاض القٌمة   34,418 (346,197)  
(229,351) صافً خسارة القٌمة العادلة الستثمارات عقارٌة  (34,418)  (263,769)  

 

 :التدفقات النقدٌةبٌان 

 

  

 (287,256) 2,482,755 (2,770,011) مبالغ مقدمة لشراء استثمارات وعقارات
 (2,482,755) (2,482,755) - معامالت مع حصص غٌر مسٌطرة
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 وهً كالتالً: العادة التموٌل جدٌدة تسهٌالت اتفاقٌات 4أبرمت المجموعة بعد نهاٌة السنة 

 فنرة االستحقاق تارٌخ التوقٌع القٌمة اتفاقٌة التموٌل

 سنوات 5 2016ٌناٌر  14 ألف دوالر أمرٌكً 157,142 )أ(

 سنوات 7-5 2016ٌناٌر  13 ألف دوالر أمرٌكً 444,348 )ب(

 سنوات 5-2 2016فبراٌر  15 ألف دوالر أمرٌكً  97,500 )ج(

 سنوات 7-5 2016ٌناٌر  13 ألف دوالر أمرٌكً  82,452 )د(

تم الحصول على التسهٌالت أعاله لغرض إعادة تموٌل عقود التموٌل لدى المجموعة. وتحمل هذه التسهٌالت أرباحا بمعدالت فً نطاق 

 السابدة فً السوق لتسهٌالت بنفس الشروط واألحكام الخاصة بتسهٌالت المجموعة.المعدالت التجارٌة 




