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.الموحدةمن هذه البيانات الماليةجزءًا٢٥إلى١المرفقة من اإليضاحاتتشكل 

-٩-

الموحدالشامل بيان الدخل

٢٠١٨ديسمبر٣١المنتهية فيلسنةل

٢٠١٨٢٠١٧
 قطري قطريإيضاحات

١١٥,٠٢٨,٣٨٩- ٢١و ٨إيرادات البناء 
)٥٧,١٦٠,٩٣٣(- ٨تكاليف البناء 

٥٧,٨٦٧,٤٥٦- إجمالي الربح

٢١٢٤,٦٧٠,٨٣٣٢٥,٩٨٧,٥٠٠إيجاراتإيرادات 
٢١٣,٢٩٢,٣٨٢٢,٦١٧,٦٠٥إدارة عقارات منإيرادات

)٢,٢٧٦,١٧٩()٨,٠٨١,٥١٨(مصاريف تشغيلية 

١٩,٨٨١,٦٩٧٨٤,١٩٦,٣٨٢التشغيليةيرادات من العمليات اإل

)٢١٨,٥٥٦(٤٤,٩٣١,٠٠٠القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية )خسارة/ (ربحصافي
-)٣٣٦,٥٣٣(٦ستثمارات في أوراق مالية غير مدرجة الالقيمة العادلةخسارة 

١٦٦٠,٥٨١,٣٣٢١٩٠,٢٠٣إيرادات أخرى 

)١٧,٤٢٩,٦٧٢()٢٢,٩٧٦,٩٣١(١٧مصاريف عمومية وإدارية 

)١١٣,٩٣٣()٢٢٢,١٤٠(٣هالكإست
)٣٨,٤٨٣,٢٤٧()٤٥,٢٦١,٠٣٢(١٣تكاليف التمويل 

١٦,٥٩٧,٣٩٣٢٨,١٤١,١٧٧السنةربح 
-- إيرادات شاملة أخرى 

١٦,٥٩٧,٣٩٣٢٨,١٤١,١٧٧إجمالي الدخل الشامل للسنة 

العائد األساسي والمخفف للسهم 
١٨٠,١٤٣٠,٢٤٣للسهم)مين بالشركة األم بال القطري (العائد إلى المساه
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المساهمين الموحدبيان التغيرات في حقوق 
٢٠١٨ديسمبر ٣١المنتهية في سنةلل

جمالي اإلأرباح مدورةحتياطي قانونيإرأس المال
 قطري قطري قطري قطري

٢٠١٧١,١٠٢,٥٠٠,٠٠٠٦٣,٣١٧,١٣٧٢٨٦,٩١٦,٥٢٨١,٤٥٢,٧٣٣,٦٦٥يناير ١الرصيد في 

٢٨,١٤١,١٧٧٢٨,١٤١,١٧٧--الربح للسنة
----إيرادات شاملة أخرى 

٢٨,١٤١,١٧٧٢٨,١٤١,١٧٧--إجمالي الدخل الشامل للسنة 
-)٢,٨١٤,١١٨(٢,٨١٤,١١٨-)١٢المحول إلى االحتياطي القانوني (إيضاح 

)٧٠٣,٥٢٩()٧٠٣,٥٢٩(--)١٩مساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية (إيضاح 
-)٥٥,١٢٥,٠٠٠(-٥٥,١٢٥,٠٠٠)٢٠إصدار أسهم منحة (إيضاح 

٢٠١٧١,١٥٧,٦٢٥,٠٠٠٦٦,١٣١,٢٥٥٢٥٦,٤١٥,٠٥٨١,٤٨٠,١٧١,٣١٣ديسمبر ٣١الرصيد في 
)١,٠٢٤,٩٥١()١,٠٢٤,٩٥١(--)٢/٤(إيضاح ٩المعيار الدولي للتقارير المالية أثر تطبيق

٢٠١٨١,١٥٧,٦٢٥,٠٠٠٦٦,١٣١,٢٥٥٢٥٥,٣٩٠,١٠٧١,٤٧٩,١٤٦,٣٦٢يناير ١في المعدلالرصيد

١٦,٥٩٧,٣٩٣١٦,٥٩٧,٣٩٣--الربح للسنة
----إيرادات شاملة أخرى 

١٦,٥٩٧,٣٩٣١٦,٥٩٧,٣٩٣--إجمالي الدخل الشامل للسنة
-)١,٦٥٩,٧٣٩(١,٦٥٩,٧٣٩-)١٢إلى االحتياطي القانوني (إيضاح المحول 

)٤١٤,٩٣٥()٤١٤,٩٣٥(--)١٩مساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية (إيضاح 

٢٠١٨١,١٥٧,٦٢٥,٠٠٠٦٧,٧٩٠,٩٩٤٢٦٩,٩١٢,٨٢٦١,٤٩٥,٣٢٨,٨٢٠ديسمبر ٣١الرصيد في 

ايضاح:
معدل وفقًا لألحكام االنتقالية لتلك المعايير. إن تطبيق هذه المعايير الجديدة لم يتطلب إجراء أثر رجعي ب١٥والمعيار الدولي للتقارير المالية ٩المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية قامت 

). ٢كما في التعديل أعاله (إيضاح ٩عيار الدولي للتقارير المالية تعديالت على الرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة، باستثناء تأثر تطبيق الم
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التدفقات النقدية الموحد بيان 
٢٠١٨ديسمبر ٣١المنتهية في للسنة

٢٠١٨٢٠١٧
 قطري قطريإيضاحات

األنشطة التشغيلية
١٦,٥٩٧,٣٩٣٢٨,١٤١,١٧٧ربح السنة

تعديالت للبنود التالية:
٣٢٢٢,١٤٠١١٣,٩٣٣إستهالك

٢١٨,٥٥٦)٤,٩٣١,٠٠٠(٤خسارة القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية ) /ربح(صافي
-٦٣٣٦,٥٣٣ستثمارات في أوراق مالية غير مدرجةالعادلة الخسارة القيمة 

١٤٤٠١,٠٧٥٤١٩,٣٦٧مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمخصص
)٣٤,٥٢٢()١٧٢,١٤٩(١٦بنوك إسالمية من ودائع لدىأرباح 
١٣٤٥,٢٦١,٠٣٢٣٨,٤٨٣,٢٤٧التمويل تكاليف

٥٧,٧١٥,٠٢٤٦٧,٣٤١,٧٥٨األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل  
التغيرات في رأس المال العامل:

)١١١,٤٩٢,٤٥٢()٢,٠٦٤,٩٣٧(وموجودات مالية أخرىومصاريف مدفوعة مقدمًامدينون
)١٥,٩٩٤,٨٢٣()٥٦,٩٩٧,٥٢٠(دائنون ومطلوبات أخرى

)٦٠,١٤٥,٥١٧()١,٣٤٧,٤٣٣(النقدية المستخدمة في العملياتالتدفقات 

)١١,٣٢٤,٨٨٦()١٦,٧٩٥,٥٢٦(تكاليف تمويل مدفوعة 
-)٥٧٥,٧٣٣(١٤مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

)٧١,٤٧٠,٤٠٣()١٨,٧١٨,٦٩٢(األنشطة التشغيليةالمستخدمة فيصافي التدفقات النقدية
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تتمة- الموحدبيان التدفقات النقدية
٢٠١٨ديسمبر ٣١المنتهية في لسنةل

٢٠١٨٢٠١٧

 قطري قطريإيضاحات

األنشطة االستثمارية

)١٤٦,٠٢٤()٨٦,٤٠٢(٣شراء عقارات ومعدات 

)٤٨٠,٠٠٠()٤٨٢,٠٥٠(٥إضافات إلى المشروع قيد التنفيذ 

١٧٢,١٤٩٣٤,٥٢٢بنوك إسالمیةمستلمة من ودائع لدىأرباح 

)٥٩١,٥٠٢()٣٩٦,٣٠٣(ستثمارية األنشطة االفيالمستخدمةصافي التدفقات النقدية 

األنشطة التمويلية 

٧٩,١١٦,٣٣٢١٠٥,١٢٢,٩٧٢إسالميةتمويلمتحصالت من تسهيالت 

)٢٧,٢٢٥,٠٠٠()٥٠,٢٤٨,١٩٠(إسالميةتمويلتسهيالتسداد 

)٩٢١,٠٥٩()٥٢٥,٨٩٣(توزيعات أرباح مدفوعة

٢٨,٣٤٢,٢٤٩٧٦,٩٧٦,٩١٣صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

٩,٢٢٧,٢٥٤٤,٩١٥,٠٠٨والنقداألرصدة لدى البنوك اإلسالميةفي الزيادة 

١٦,٥٧٩,٤٧٠١١,٦٦٤,٤٦٢يناير ١األرصدة لدى البنوك اإلسالمية والنقد في 

١٠٢٥,٨٠٦,٧٢٤١٦,٥٧٩,٤٧٠ديسمبر ٣١في النقدواإلسالميةاألرصدة لدى البنوك 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في 

-١٣-

ومعلومات عن الشركةاألنشطة الرئيسية١
")ش.م.ع.ق.العقاريللتطويرقطرمزاياشركة"بـسابقًاالمعروفة(ش.م.ع.ق. مزايا للتطوير العقاري شركة 

ة تحت السجل ـمسجل. الشركة٢٠٠٨فبراير ١٢في قطرتأسست في دولة عامة ("الشركة") هي شركة مساهمة قطرية 
دولة قطر. الدوحة،،١٨١٣٢الشركة المسجل هو ص.ب مقرعنوان و٣٨١٧٣التجاري رقم 

يشار إليها جميعًا بـ ("المجموعة") كما والهامة،تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة
الشركات التابعة التالية: ،٢٠١٨ديسمبر ٣١في 

بلد 
التأسيس

ديسمبر٣١فياكمنسبة الملكية الفعلية

الشركةاسم 
رأس المال

 ٢٠١٨٢٠١٧يقطر

٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠ذ.م.م.لالستثمار العقاريقرطبةشركة 

٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠ذ.م.م.العقاري الخليج لالستثمار والتطويرنبعشركة

٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة غرناطة لالستثمار العقاري ذ.م.م.

واالستثمار يتمثل النشاط الرئيسي للمجموعة في إنشاء المجمعات السكنية والمشروعات بغرض تحقيق إيرادات إيجارية
والتطوير العقاري وشراء األراضي وتطويرها إلعادة بيعها وأنشطة االنشاءات وإعداد دراسات الجدوى وإدارة المشاريع 
والتسويق العقاري وإدارة العقارات وأنشطة الصيانة وأنشطة الوساطة والتمثيل التجاري والعقاري والتجارة في المعدات 

ء وأنشطة االستيراد والتصدير (المتعلقة بنشاطات المجموعة). باإلضافة إلى ذلك، تعمل ومعدات البناوميكانيكيةالكهر
.المجموعة أيضًا في إدارة المجمعات السكنية

من قبل مجلس ٢٠١٨ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في صدار هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعةإعلى الموافقةتمت 
.٢٠١٩مارس ٢٧اإلدارة بتاريخ 

السياسات المحاسبية الهامةاإلعداد وملخصأسس٢

أسس اإلعداد٢/١

وتم تعديلها لتتضمن قياس القيمة العادلة لالستثمارات العقارية،وفقا لمبدأ التكلفة التاريخيةالموحدة الماليةالبيانات أعدت 

المستخدمة في الوظيفيةالعملةوهي بال القطريالموحدة البيانات المالية أعدت. وأدوات حقوق الملكية غير المدرجة

.الموحدةأنشطة المجموعة وفي عرض بياناتها المالية

١١للمعايير الدولية للتقارير المالية ومتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم وفقًا الموحدة أعدت البيانات المالية 

ذات الصلة.٢٠١٥لسنة 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في 
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تتمة- السياسات المحاسبية الهامةاإلعداد وملخصأسس٢

أساس التوحيد٢/٢

وشركاتها التابعة (يشار ش.م.ع.ق.شركة مزايا للتطوير العقاري لالبيانات المالية الموحدة على البيانات الماليةتتضمن

تتحقق السيطرة للمجموعة عندما يكون لها عائدات متغيرة أو .٢٠١٨ديسمبر ٣١جميعا بـ "المجموعة") كما في إليهم

ر على هذه العائدات من خالل سلطتها.ستطيع التأثيوتلديها حقوق فيها 

تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها إذا كان لديها:،خاصةوبصفة 

.سلطة على المؤسسة المستثمر فيهاال·

إرتباطها بالمؤسسة المستثمر فيها.مخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من ·

القدرة على إستخدام سلطتها على المؤسسة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها.·

وإذا أشارت الوقائع والظروف إلى تغيير في واحد أو أكثر ،الشركات التابعةبإعادة تقييم سيطرتها على وعةمالمجتقوم 

التابعة وينتهي من البنود المذكورة أعاله. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تفرض المجموعة سيطرتها على الشركة 

صاريف ملتدرج الموجودات والمطلوبات واإليرادات وا،خالل السنة.السيطرة على الشركة التابعةبإنتهاء أو فقدان

الخاصة باالستحواذ أو استبعاد شركة تابعة في بيان الدخل الشامل الموحد من تاريخ سيطرة المجموعة على الشركة 

التابعة وحتى انتهاء تلك السيطرة. 

حتى لو نتج عن هذا عجز ة،مسيطرالغير م للمجموعة وإلى الحصص إلى حاملي أسهم الشركة األينسب الدخل الشامل

لقد تم اعداد هذه البيانات المالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية موحدة في رصيد الحصص غير المسيطر عليها.

ند الضرورة يتم إدخال تعديالت في البيانات المالية للشركات التابعة لتتطابق . عالمتماثلةلكل المعامالت واألحداث 

ع تلك المستخدمة من قبل المجموعة. جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات سياساتها المحاسبية م

والمصاريف بين شركات المجموعة والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة يتم استبعادها بالكامل 

عند التوحيد.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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تتمة –السياسات المحاسبية الهامة اإلعداد وملخصأسس٢

تتمة –أساس التوحيد٢/٢

. وإذا فقدت الملكيةمعالجته بطريقة حقوق في حصة ملكية الشركة التابعة بدون فقدان السيطرة يتم تغييرإن أي 

على شركة تابعة سوف تقوم المجموعة بالتالي:السيطرةالمجموعة

.الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعةإلغاء تحقيق موجودات (وتشمل ·

.فترية ألي من الحصص غير المسيطرةإلغاء تحقيق القيمة الد·

مدرجة في حقوق المساهمين.أجنبية ق الفروقات المتراكمة من تحويل عمالت إلغاء تحقي·

.القيمة العادلة للمبالغ المستلمةتحقيق ·

.فظ بهثمار محتتحقيق القيمة العادلة ألي است·

.فائض أو عجز في الربح أو الخسارةتحقيق أي ·

إعادة تبويب البنود الخاصة بالشركة األم المدرجة سابقًا في إيرادات شاملة أخرى إلى الربح/الخسارة أو األرباح ·

لوبات ذات المدورة أيهما أنسب، حيث سيكون ذلك مطلوبًا  إذا قامت المجموعة باستبعاد مباشر للموجودات أو المط

.الصلة

إستخدام التقديرات واألحكام ٢/٣

وتقديراتلمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة القيام بأحكام لوفقًاإن إعداد البيانات المالية الموحدة 

قد . ات الفعليةوإفتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروف

.اتتختلف النتائج الفعلية عن هذه التقدير

. يتم تحقيق التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة بصورة دوريةواإلفتراضات المتعلقة بها التقديراتتتم مراجعة 

التي يتم فيها تعديل التقديرات وأية فترات مستقبلية تتأثر بها.

البياناتالتقديرات الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية التي لها األثر األكبر على المبالغ المدرجة في حولالمعلومات 

.٢٤في اإليضاح رقم االفصاح عنهاتم المالية الموحدة 

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة ٢/٤

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة 

. إن طبيعة ٩والمعيار الدولي للتقارير المالية ١٥قامت المجموعة ألول مرة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

.المعايير المحاسبية الجديدة موضحة أدناههذهوتأثير التغييرات نتيجة تطبيق 

لكن لن يكون لها أي تأثير على ، و٢٠١٨يسري مفعول بعض التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة خالل العام 

. لم تطبق المجموعة مبكرًا أية معايير أو تفسيرات أو تعديالت تم إصدارها ولم للمجموعةالبيانات المالية الموحدة 

.تصبح سارية المفعول بعد
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تتمة –السياسات المحاسبية الهامة اإلعداد وملخصأسس ٢

تتمة - والتفسيرات الجديدة والمعدلة المعايير٢/٤

تتمة- المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة 
تتوافق مع تلك السيارات المتعلقة بالسنة المالية السابقة، باستثناء التغييرات الناتجة عن إن السياسات المحاسبية المتبعة
والمعايير الجديدة والمعدلة التالية والتي ٩لتقارير المالية والمعيار الدولي ل١٥الماليةتطبيق المعيار الدولي للتقارير 

. لم يكن لتطبيق هذه المعايير الجديدة أو المعدلة أي ٢٠١٨يناير ١يسري مفعولها للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
تأثير مادي على أداء المجموعة أو مركزها المالي. 

المعيار 
: المعامالت بالعمالت األجنبية والدفعات المقدمة٢٢لتفسيرات اإلبالغ المالي رقم تفسير اللجنة الدولية 

: تحويالت االستثمارات العقارية ٤٠تعديالت معيار المحاسبة الدولي 
: تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم ٢تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 

األدوات المالية مع المعيار ٩تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ٤قارير المالية تعديالت المعيار الدولي للت
عقود التأمين ٤الدولي للتقارير المالية 

توضيح أن قياس -: االستثمارات في الشركات الزميلة وشركات المشروع ٢٨تعديالت معيار المحاسبة الدولي 
ة من خالل الربح أو الخسارة يكون بالخيار حسب االستثمارالشركات المستثمر فيها بالقيمة العادل

حذف اإلعفاءات –تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى ١تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 
قصيرة األجل للشركات التي تقوم بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى

: اإليرادات من العقود مع العمالء١٥المعيار الدولي للتقارير المالية 
: عقود اإلنشاءات ومعيار المحاسبة الدولي ١١محل معيار المحاسبة الدولي ١٥يحل المعيار الدولي للتقارير المالية 

وينطبق على جميع اإليرادات الناشئة عن العقود مع العمالء، ما لم تكن هذه الصلة: اإليرادات والتفسيرات ذات ١٨
العقود ضمن نطاق المعايير األخرى. يحدد المعيار الجديد نموذجا من خمس خطوات لمراعاة األرباح الناتجة عن 

بلغ يعكس المبلغ الذي تتوقع الجهة ، يتم تحقيق االيرادات بم١٥التعاقد مع العمالء. وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
.الحصول عليه في مقابل تقديم البضائع أو الخدمات إلى عميل

يتطلب المعيار من المؤسسات ممارسة اتخاذ األحكام، مع األخذ في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند 
ار المحاسبة الخاصة بالتكاليف اإلضافية للحصول تطبيق كل خطوة من النموذج على العقود مع عمالئها. كما يحدد المعي

.على العقد والتكاليف المرتبطة مباشرة بتنفيذ العقد

باستخدام طريقة التحويل المعدلة بأثر رجعي حيث تعترف ١٥قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرباح ١٥ولي للتقارير المالية لتطبيق المبدئي للمعيار الدالتراكميالمجموعة بالتأثير 

. وفقًا لهذه الطريقة االنتقالية، قامت المجموعة ٢٠١٧وعدم تعديل معلومات المقارنة لعام ٢٠١٨يناير ١المدورة في 
.٢٠١٨يناير ١فقط بتقييم العقود التي لم يتم االنتهاء منها كما في 

وتقديم خدمات إدارة العقارات.تنشأ اإليرادات األساسية للمجموعة من إيجار المجمعات السكنية 
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تتمة –السياسات المحاسبية الهامة اإلعداد وملخصأسس٢

تتمة - المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة ٢/٤

تتمة–مع العمالءاإليرادات من العقود١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ويحدد نطاقها وفقًا للمعيار الدولي ١٧يتم احتساب إيرادات إيجار المجمعات السكنية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

"اإليرادات من العقود مع العمالء" ، وبالتالي ال يؤدي ذلك إلجراء أي تغييرات على الممارسات ١٥للتقارير المالية رقم 

فعلياالمجموعةانتهتحيث،جاريةانشاءاتعقودأيالمجموعةلدىيكنلم،٢٠١٨يناير١فيكماحالية. المحاسبية ال

الدوليالمعياربتطبيقيتأثرقدالذيالوحيداإليراداتمصدرفإنوبالتالي. السدرةقريةلمشروعاالنشائيةالمرحلةمن

.  العقاراتإدارةخدماتقطاعهو١٥الماليةللتقارير

تقديم خدمات إدارة العقارات 

تقوم المجموعة بتقديم خدمات إدارة العقارات، بما في ذلك خدمات صيانة المجمعات السكنية التي تملكها وتؤجرها 

الخدمة،تقديمإتمامنحوالمحرزالتقدملقياسالمدخالتطريقةباستخدامالوقتمدارعلىاإليراداتتحقيقيتمالمجموعة. 

حتىالمنجزةاألعمالمقابلمدفوعاتفيالحقوللمؤسسةبديل،استخدامذوأصلعنهينشأالالمؤسسةأداءألننظرًا

علىالمقابلتوزيعيتمالمالي،لإلبالغمختلفةفتراتفيواحدتعاقديترتيببموجبخدماتتقديمتمحالفي. تاريخه

اإلنجازمرحلةبطريقةالعقودهذهمناإليراداتالمجموعةأدرجت. المختلفةالخدماتبينالنسبيةالعادلةالقيمةأساس

أسعارعلىبناًءالخدماتلجميعالعقودفياإلجماليالمبلغيخصص،١٥الماليةللتقاريرالدوليللمعيارووفقًا. السابقة

فيخدماتهاببيعأساسهاعلىالمجموعةتقومالتياألسعارقائمةعلىبناًءالتفصيليةالبيعأسعاروتحددالتفصيلية،البيع

تأثيرأيهناكيكنلمولذلككبير،حدإلىمتشابهةللخدماتالمنفصلةالبيعوأسعارالعادلةالقيمةتعتبر. المنفصلةالعقود

اإليراداتإثباتتوقيتفيماديةفروقاتلحدوثيؤديبما١٥الماليةللتقاريرالدوليالمعيارتطبيقمنالمجموعةعلى

.  الخدماتهذهعن

األدوات المالية-٩المعيار الدولي للتقارير المالية 

األدوات المالية: التحقيق ٣٩االدوات المالية يحل محل معيار المحاسبة الدولي ٩إن المعيار الدولي للتقارير المالية 

، ويجمع بين العناصر الثالثة للمحاسبة عن األدوات المالية ٢٠١٨يناير ١والقياس للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

مة، محاسبة التحوط. وهي: التصنيف والقياس، انخفاض القي

يناير ١وحددت التاريخ المبدئي للتطبيق في رجعيبأثر ٩بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية المجموعةقامت 

المجموعة تعديل معلومات المقارنة، وتستمر في عرضها وفقًا لمعيار المحاسبة وفقًا لهذه الطريقة، ال يجب على. ٢٠١٨

مباشرة في األرباح المدورة وبنود يجب تسجيلها٩تجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية . أي فروق نا٣٩الدولي 

حقوق الملكية األخرى.
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تتمة –السياسات المحاسبية الهامة اإلعداد وملخصأسس٢

تتمة - المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة ٢/٤

تتمة- األدوات المالية -٩المعيار الدولي للتقارير المالية 

، بعد خصم الضرائب، على األرصدة ٩يلخص الجدول أدناه أثر االنتقال إلى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

غير المدرجة واألرباح المدورة. الماليةاالفتتاحية لالستثمارات في األوراق 

االستثمارات في 
األوراق المالية 
األرباح المدورةغير المدرجة
 قطري قطري

٢٠١٧٢١,٠٠٠,٠٠٠٢٥٦,٤١٥,٠٥٨ديسمبر ٣١األرصدة في 
- - أثر إعادة تصنيف االستثمارات في األوراق المالية غير المدرجة

)١,٠٢٤,٩٥١()١,٠٢٤,٩٥١(المدرجةأثر تقييم القيمة العادلة االستثمارات في األوراق المالية غير 

٢٠١٨١٩,٩٧٥,٠٤٩٢٥٥,٣٩٠,١٠٧يناير ١الرصيد المعدل في 

التصنيف والقياس )أ(
، تقاس أدوات الدين الحقًا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، أو بالتكلفة ٩وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. ويعتمد التصنيف على معيارين: نموذج أعمال المجموعة العادلةالمطفأة، أو بالقيمة 

فيما يتعلق بإدارة الموجودات؛ وما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لألدوات تمثل "مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط" 

للمبلغ المستحق.

. إن تقييم ما إذا كانت ٢٠١٨يناير ١تم تقييم نماذج أعمال المجموعة كما في تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار، وهو 

من أدوات الدين تتكون من أصل الدين والفائدة فقط قد تم على أساس الحقائق والظروف المتوفرة التعاقديةالتدفقات النقدية 

دات. كما في تاريخ التحقيق المبدئي للموجو
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تتمة–السياسات المحاسبية الهامة اإلعداد وملخصأسس٢

تتمة - المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة ٢/٤

تتمة–األدوات المالية -٩المعيار الدولي للتقارير المالية 

تتمة-التصنيف والقياس )أ(
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى قامت المجموعة باحتساب استثماراتها في األسهم غير 

. ومع ذلك فقد قامت المجموعة بإدراج االستثمار بسعر التكلفة ألن المجموعة تعتقد ٣٩بموجب معيار المحاسبة الدولي 
موعة في تاريخ كل خالل السنوات السابقة. عالوة على ذلك، قامت المجةموثوقصورة أن القيمة العادلة ال يمكن قياسها ب

، ٩تقرير بتقييم ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض القيمة. عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
قامت المجموعة بتصنيف االستثمارات في األسهم غير المدرجة ضمن فئة القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

المعدلةصافي الموجوداتقيمة ارات األسهم غير المدرجة على أساس نسبة الحصة من وتقييم القيمة العادلة الستثم
العائدة للمجموعة كما في تاريخ االنتقال. يتم تعديل االنخفاض الناتج في القيمة العادلة لالستثمارات في األسهم غير 

.الفتتاحي لألرباح المدورةفي الرصيد ايتعديل االنتقالال قطري كجزء من ١,٠٢٤,٩٥١المدرجة بمبلغ 

الودائع واإليرادات المستحقة واستثمارات الوكالة ويتم تصنيف الموجودات المالية األخرى، ٢٠١٧ديسمبر ٣١كما في 
، وتحتفظ بها المجموعة الذمم التجارية المدينة واألرصدة لدى البنوك اإلسالمية كقروض وذمم مدينةوالقابلة لالسترداد 

التدفقات النقدية التعاقدية وتوليد التدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات األرصدة المستحقة. يتم تلك البنود تحصيل ل
.٢٠١٨يناير ١وقياسها كأدوات دين بالتكلفة المطفأة بدًءا من 

ييرات في التصنيف لم تقم الشركة بتصنيف أي مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ال توجد تغ
.والقياس للمطلوبات المالية للشركة

(ب) انخفاض القيمة 
إلى تغييرات مادية في احتساب المجموعة لخسائر انخفاض القيمة ٩لقد أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

بنهج الخسائر ٣٩الدولي للموجودات المالية من خالل استبدال نهج الخسارة المتكبدة الوارد في معيار المحاسبة
من الشركة تحقيق مصروف للخسائر االئتمانية المتوقعة ٩االئتمانية المتوقعة. يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 

لجميع أدوات الدين غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وموجودات العقود. 

ة من الموجودات المالية الخاضعة لنموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة الوارد في المعيار لدى المجموعة األنواع التالي
: ٩الدولي للتقارير المالية 

موجودات مالية أخرى واستثمارات وكالة وإيرادات مستحقة وذمم مدينة من موظفين وذمم مدينة أخرى-
أرصدة لدى بنوك إسالمية-
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-٢٠-

تتمة–السياسات المحاسبية الهامة اإلعداد وملخصأسس٢

تتمة - المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة ٢/٤

تتمة–األدوات المالية -٩المعيار الدولي للتقارير المالية 

تتمة -(ب) انخفاض القيمة 
التعاقدية المستحقة وفقًا للعقد وجميع التدفقات النقدية الخسائر االئتمانية المتوقعة على الفرق بين التدفقات النقدية تستند

التي تتوقع المجموعة استالمها، ويتم خصمها بسعر تقريبي لسعر الفائدة الفعلي األصلي. فيما يتعلق باإليرادات المستحقة 
الخسائر االئتمانية والذمم المدينة من الموظفين والذمم المدينة األخرى، طبقت المجموعة النهج المبسط وقامت باحتساب

المتوقعة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة لكامل العمر. وضعت المجموعة مصفوفة مخصصات تستند إلى الخبرة 
التاريخية حول الخسائر االئتمانية، بعد تعديلها وفقًا للعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.

يوما. مع ٩٠المالية في حالة تخلف عن السداد عندما يكون الدفع التعاقدي مستحقًا لمدة تعتبر المجموعة الموجودات 
ذلك، في بعض الحاالت، قد تعتبر المجموعة أيضا أن أحد الموجودات المالية قد تخلف عن السداد عندما تشير 

الغ التعاقدية المستحقة بالكامل قبل مراعاة المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تتلقى الشركة المب
أي تعزيزات ائتمانية تحتفظ بها المجموعة.

طبقت المجموعة النهج المعياري العام للموجودات المالية األخرى واستثمارات الوكالة والودائع القابلة لالسترداد
لمعيار الواردة في اخسائر االئتمانية المتوقعة الومع ذلك، لم ينتج عن تطبيق متطلباتلدى البنوك اإلسالمية.ةواألرصد

. لمجموعةلالمالية الدين في مخصصات انخفاض قيمة موجودات ماديةتغييراتأي ٩الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٨يناير ١السياسات المحاسبية الجديدة المعتمدة اعتبارا من 

اإليرادات من العقود مع العمالء
وتؤجرها صيانة المجمعات السكنية التي تملكها أعمال في ذلك ،قديم خدمات إدارة العقارات بماتفيتعمل المجموعة 

المجموعة. يتم إثبات إيرادات العقود مع العمالء عند نقل السيطرة على الخدمات إلى العميل بمبلغ يعكس المقابل الذي 
بشكل عام إلى أنها الطرف األساسي في تتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل تلك الخدمات. توصلت المجموعة

ترتيبات إيراداتها ألنها تتحكم عادة في الخدمات قبل نقلها إلى العميل.
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-٢١-

تتمة–السياسات المحاسبية الهامة اإلعداد وملخصأسس٢

تتمة - المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة ٢/٤

تتمة- ٢٠١٨يناير ١السياسات المحاسبية الجديدة المعتمدة اعتبارا من 

تقديم خدمات إدارة العقارات
يتم تحقيق اإليرادات على مدار الوقت باستخدام طريقة المدخالت لقياس التقدم المحرز نحو إتمام تقديم الخدمة، نظرًا ألن 

للمؤسسة الحق في مدفوعات مقابل األعمال المنجزة حتى تاريخه. أداء المؤسسة ال ينشأ عنه أصل ذو استخدام بديل، و
في حال تم تقديم خدمات بموجب ترتيب تعاقدي واحد في فترات مختلفة لإلبالغ المالي، يتم توزيع المقابل على أساس 

وتحدد أسعار البيع المنفصلة بناًء على قائمة األسعار التي تقوم المجموعة القيمة العادلة النسبية بين الخدمات المختلفة.
على أساسها ببيع خدماتها في العقود المنفصلة. 

حجم بطريقةيتم إصدار فواتير خدمات إدارة العقارات على فترات شهرية بناًء على حجم الخدمات المقدمة المقاسة 
االستهالك. لكة وساعات استهالك الطاقة واستخدام المواد المسته

يوما.٤٥-٣٠يتم إصدار فواتير خدمات إدارة العقارات شهريا وعادة ما يتم سدادها في غضون 

برامج ةالمجموعة أيتستخدم حيث ال المجموعةالمقدمة من قبل خدمات المرتبط بعروض متغيرال يوجد أي مقابل 
مع العمالء، وال يتم تقديم أي حسومات على التي يتم ابرامها د ولعقفي اهامة تمويل عناصروالء، وال يتم تضمين أي 

. حق االسترجاع والضمانتعترف المجموعة بالتزامات ال وتها،أساس حجم الخدمات المقدمة وطبيع

التحقيق المبدئي والقياس الالحق –األدوات المالية 
األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي ألحد األطراف والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية للطرف اآلخر.

الموجودات المالية
التحقيق المبدئي والقياس

شاملة تصنف الموجودات المالية عند التحقيق المبدئي، كما تقاس الحقًا بالتكلفة المطفأة، وبالقيمة العادلة من اإليرادات ال
األخرى ومن خالل الربح أو الخسارة. 

يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند التحقيق المبدئي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية 
ونموذج أعمال المجموعة إلدارة هذه الموجودات. 

وي على عنصر تمويل مادي أو التي طبقت المجموعة باستثناء اإليرادات المستحقة والذمم التجارية المدينة التي ال تحت
بقياس أصل مالي مبدئيا بقيمته العادلة زائد، في حالة وجود أصل مالي غير المجموعةمن أجلها الوسيلة العملية، تقوم 

واإليرادات المستحقة يتم قياس الذمم التجارية المدينة .ةمدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعامل
التي ال تحتوي على عنصر تمويل مادي أو التي طبقت المجموعة من أجلها الوسيلة العملية بسعر المعاملة المحدد 

.١٥بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 
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-٢٢-

تتمة–السياسات المحاسبية الهامة اإلعداد وملخصأسس٢

تتمة - والتفسيرات الجديدة والمعدلة المعايير٢/٤

تتمة–٢٠١٨يناير ١السياسات المحاسبية الجديدة المعتمدة اعتبارا من 

تتمة–التحقيق المبدئي والقياس الالحق –األدوات المالية 

تتمة–الموجودات المالية 

تتمة-التحقيق المبدئي والقياس 
بالتكلفة المطفأة، يجب أن ينشأ عنها زيادة في التدفقات النقدية التي تمثل "فقط لغرض تصنيف وقياس الموجودات المالية 

) على المبلغ األصلي القائم. يشار إلى هذا التقييم باسم فحص دفعات أصل الدين SPPIدفعات أصل الدين والفائدة" (
جموعة إلدارة الموجودات المالية إلى ) ويتم إجراؤه على مستوى األداة. يشير نموذج أعمال المSPPI testوالفائدة فقط (

كيفية إدارة المجموعة لموجوداتها المالية لغرض توليد التدفقات النقدية. يحدد نموذج العمل ما إذا كانت التدفقات النقدية 
تدرج مشتريات أو مبيعات .سوف تنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو كليهما

موجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زمني محدد بموجب الئحة أو اتفاقية بالسوق (معامالت ال
الطرق العادية) في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع الموجود.

القياس الالحق
ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف الموجودات المالية إلى أربع فئات: 

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين)·

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى مع إعادة تبويب األرباح والخسائر المتراكمة ·

(أدوات الدين)

مة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى دون إعادة تبويب األرباح والخسائر موجودات مالية مدرجة بالقي·

المتراكمة عند استبعادها (أدوات حقوق الملكية)

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة·

(أدوات الدين) الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 
هذه الفئة هي األكثر مالءمة للمجموعة. تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء 

الشرطين التاليين: 
االحتفاظ بالموجود المالي ضمن نموذج أعمال بهدف االحتفاظ بالموجودات المالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية ·

التعاقدية. 

و
التعاقدية للموجودات المالية تؤدي في تواريخ محددة إلى زيادة التدفقات النقدية التي تكون عبارة عن الشروط ·

) على مبلغ أصل الدين القائم. SPPIمدفوعات أصل الدين والفائدة فقط (
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تتمة–السياسات المحاسبية الهامة اإلعداد وملخصأسس٢

تتمة - والتفسيرات الجديدة والمعدلة المعايير٢/٤

تتمة–٢٠١٨يناير ١السياسات المحاسبية الجديدة المعتمدة اعتبارا من 

تتمة–التحقيق المبدئي والقياس الالحق –األدوات المالية 

تتمة–الموجودات المالية 

تتمة- (أدوات الدين) الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 
تقاس الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة الحقًا باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية وتخضع النخفاض القيمة. 

يتم تحقيق يتم تحقيق األرباح والخسائر في الربح أو الخسارة عندما يتم استبعاد أو تعديل أو انخفاض قيمة األصل. 

عندما يتم استبعاد أو تعديل أو انخفاض قيمة األصل. تتضمن الموجودات المالية األرباح والخسائر في الربح أو الخسارة 

للمجموعة المدرجة بالتكلفة المطفأة الذمم التجارية المدينة واإليرادات المستحقة والموجودات المالية األخرى والودائع 

واألرصدة لدى البنوك اإلسالمية. األخرىوالذمم المدينة 

المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالموجودات 
تتضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة، أو 

ت المالية الموجودات المالية المصنفة عند التحقيق المبدئي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، أو الموجودا

بالقيمة العادلة. يتم تصنيف الموجودات المالية كمحتفظ بها لغرض المتاجرة إذا تم االستحواذ المطلوب إلزاميا قياسها

عليها بغرض البيع أو إعادة الشراء في المدى القريب. يتم تصنيف المشتقات، بما في ذلك المشتقات المضمنة بصورة 

لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط فعالة. يتم تصنيف الموجودات المالية ذات التدفقات منفصلة، كمحتفظ بها للمتاجرة ما

النقدية والتي ال تمثل فقط مدفوعات رأس المال والفائدة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بصرف النظر عن 

المطفأة أو بالقيمة العادلة من خاللنموذج العمل. على الرغم من معايير أدوات الدين التي يتم تصنيفها بالتكلفة 

اإليرادات الشاملة األخرى، كما هو موضح أعاله، قد يتم تصنيف أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

. محاسبي ماديحدوث خللالخسارة عند التحقيق المبدئي إذا أدى ذلك إلى إلغاء أو 

لة من خالل الربح أو الخسارة في بيان المركز المالي بالقيمة العادلة في صافي يتم إدراج الموجودات المالية بالقيمة العاد

.الدخل الشاملالتغييرات في القيمة العادلة المدرجة في بيان 

غير قابل للنقض قاطع سهم غير المدرجة التي لم تقم المجموعة باختيارها بشكل األتتضمن هذه الفئة االستثمارات في 

لتصنيفها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. يتم أيضا إثبات توزيعات األرباح على االستثمارات في 

عند ثبوت الحق في استالم المدفوعات. الدخل الشامل األسهم غير المدرجة كإيرادات أخرى في بيان 
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تتمة–حاسبية الهامة السياسات الماإلعداد وملخصأسس٢

تتمة - المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة ٢/٤

تتمة–٢٠١٨يناير ١السياسات المحاسبية الجديدة المعتمدة اعتبارا من 

تتمة–التحقيق المبدئي والقياس الالحق –األدوات المالية 

تتمة–الموجودات المالية 

التحقيقإلغاء 

حذف من بيان المركز المالي) الموجودات المالية (أو جزء من موجودات مالية أو التقوم المجموعة بأي (تحقيقيلغى

:جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة) في أي من الحاالت التالية

انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من الموجودات، أو·
من الموجودات أو قد تعهدت بدفع المبلغ المستلم كاملة ودون قيام المجموعة بتحويل حقوقها الستالم تدفقات نقدية·

تأخير كبير إلى طرف ثالث بموجب ترتيبات للتمرير و (أ) إما أن تكون قد قامت فعليًا بتحويل كافة مخاطر ومنافع 
(ب) لم تقم فعليًا بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو باالحتفاظ بها ولكنها حولت  السيطرة الموجودات أو 

.على الموجودات

عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها الستالم تدفقات نقدية من موجودات أو عندما تدخل في ترتيبات تمرير، تتأكد 
المجموعة ما إذا احتفظت بمخاطر ومنافع الملكية وإلى اي مدى. عندما ال تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم 

دات ولم تحول أو تحتفظ فعليًا بجميع مخاطر أو منافع الموجودات ولم تحول السيطرة على تدفقات نقدية من أي موجو
الموجودات، يتم إدراج الموجودات بقدر استمرار ارتباط المجموعة بالموجودات. في تلك الحالة تدرج المجموعة أيضًا 

اس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت مطلوبات مقابلة. يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المقابلة على أس
بها المجموعة.

يتم قياس االرتباط المستمر الذي يأخذ شكل ضمان بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو القيمة القصوى للمبلغ الذي 
المجموعة سدادها، أيهما أقل.يمكن أن يطلب من 
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تتمة–السياسات المحاسبية الهامة اإلعداد وملخصأسس٢

تتمة - المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة ٢/٤

تتمة–٢٠١٨يناير ١السياسات المحاسبية الجديدة المعتمدة اعتبارا من 

انخفاض قيمة الموجودات المالية
غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل تدرج المجموعة مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة لكافة أدوات الدين 

الخسائر االئتمانية المتوقعة على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقًا للعقد وجميع الربح أو الخسارة. تستند
سوف تتضمن التدفقات النقدية التي تتوقع الشركة استالمها، ويتم خصمها بسعر تقريبي لسعر الفائدة الفعلي األصلي. 

التدفقات النقدية المتوقعة التدفقات النقدية من بيع الضمانات المحتفظ بها أو التعزيزات االئتمانية االخرى التي تعد جزًء 
من الشروط التعاقدية.

يتم تحقيق الخسائر االئتمانية المتوقعة على مرحلتين: بالنسبة للتعرضات لمخاطر االئتمان التي لم تظهر فيها زيادة 

جوهرية في المخاطر االئتمانية منذ التحقيق المبدئي يتم أخذ مخصصات للخسائر االئتمانية التي تنشأ من أحداث عدم 

شهرًا). بالنسبة ١٢االنتظام التي قد تكون محتملة خالل األشهر االثني عشر التالية (الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 

ادة جوهرية في المخاطر االئتمانية منذ التحقيق المبدئي، فإنه يجب تسجيل للتعرضات االئتمانية التي تظهر فيها زي

مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتعرض، بغض النظر عن توقيت حدوث عدم االنتظام 

(الخسائر االئتمانية المتوقعة لكامل العمر). 

بالنسبة للذمم التجارية المدينة واإليرادات المستحقة، تقوم المجموعة بتطبيق النهج المبسط لحساب الخسائر االئتمانية 

المتوقعة. وبالتالي فإن المجموعة ال تتعقب التغيرات في مخاطر االئتمان ولكنها تدرج مخصص خسارة على أساس 

ريخ كل تقرير للمركز المالي. قامت المجموعة بوضع مصفوفة الخسائر االئتمانية المتوقعة لكامل العمر في تا

للمخصصات استنادا إلى خبرتها التاريخية بخسائر االئتمان، ويتم تعديلها وفقًا للعوامل المستقبلية المتعلقة بالمدينين 

والبيئة االقتصادية. 

٩٠سداد استحقاق المدفوعات التعاقدية لمدة تعتبر المجموعة أحد الموجودات المالية في حالة عدم انتظام في حال تأخر 

يومًا. ومع ذلك، ففي بعض الحاالت قد تعتبر المجموعة أيضا الموجود المالي في حالة عدم انتظام عندما تشير معلومات 

بأي داخلية أو خارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تحصل المجموعة على المبالغ التعاقدية المستحقة بالكامل دون القيام

تحسينات ائتمانية من قبل المجموعة. يتم شطب أحد الموجودات المالية عندما ال يعد هناك احتمال معقول لتحصيل 

التدفقات النقدية التعاقدية.
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تتمة–السياسات المحاسبية الهامة اإلعداد وملخصأسس٢

تتمة - المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة ٢/٤

تتمة–٢٠١٨يناير ١السياسات المحاسبية الجديدة المعتمدة اعتبارا من 

المطلوبات المالية
التحقيق المبدئي

المطلوبات المالية يتم تصنيفها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربـح أو الخسارة، أو قروض وتسهيالت، 
دائنة أو كمشتقات مصنفة كأدوات تحوط في معاملة فعلية، حسبما يكون مالئمًا.أوذمم

تدرج المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض والتسهيالت والذمم الدائنة، بعد خصم تكاليف 
قة الدفع وتوزيعات أرباح دائنة المعامالت المباشرة. تشتمل مطلوبات المجموعة على ذمم تجارية دائنة ومصاريف مستح

وتسهيالت تمويل إسالمية.

القياس الالحق
خرىاألدائنة الذمم الدائنة والتجارية الذمم ال

بعد التحقيق المبدئي، يتم قياس الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى هي األكثر صلة بالمجموعة.الفئة هذه 
يتم إدراج األرباح والخسائر في الربح أو الخسارة عندما يتم إلغاء معدل الفائدة الفعلي.بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة

تحقيق المطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلي.

يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل مراعاة أي خصم أو عالوة لالستحواذ والرسوم أو التكاليف التي تعد جزًءا ال 
.يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي ويتم إدراجها كتكاليف تمويل في بيان الربح أو الخسارة

إلغاء التحقيق
يلغى تحقيق المطلوبات المالية في حالة دفع أو إلغاء أو انتهاء سريان االلتزام. عندما تستبدل مطلوبات مالية حالية 

في شروط مطلوبات حالية، يعامل هذا مادييتم تعديل بمطلوبات أخرى من نفس المقرض بشروط مختلفة أو عندما 
االستبدال أو التعديل كإلغاء لتحقيق المطلوبات الحالية وتحقيق للمطلوبات الجديدة. يتم تحقيق الفرق بين القيم الدفترية في 

بيان الربح أو الخسارة.

مقاصة األدوات المالية
مالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي فقط إذا كان هنالك يتم عمل مقاصة للموجودات المالية والمطلوبات ال

حق قانوني ساري المفعول لتسوية المبالغ المحققة والرغبة في التسوية على أساس الصافي، أو لتحقيق الموجودات 
وتسديد المطلوبات في نفس الوقت.
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تتمة–السياسات المحاسبية الهامة اإلعداد وملخصأسس٢

المعايير المصدرة ولم تصبح سارية المفعول بعد٢/٥
والتفسيرات المصدرة ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار هذه البيانات المالية للمجموعة المعاييرإن 

موضحة أدناه. تعتزم المجموعة تطبيق هذه المعايير، إذا كانت ضرورية، عندما تصبح سارية المفعول. 

عقود التأجير١٦المعيار الدولي للتقارير المالية 

عقود التأجير، ١٧ويحل محل معيار المحاسبة الدولي ٢٠١٦في يناير ١٦لدولي للتقارير المالية تم اصدار المعيار ا

"تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد تأجير"، ولجنة ٤وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 

تقييم جوهر المعامالت التي -٢٧ة التفسيرات الدائمة الحوافز، ولجن- التشغيليالتأجيرعقود -١٥التفسيرات الدائمة 

مبادئ التحقيق والقياس والعرض ١٦تتضمن شكالً قانونيًا لعقد التأجير. يحدد هذا المعيار الدولي للتقارير المالية 

المماثلة واإلفصاح عن عقود التأجير، ويتطلب من المستأجر المحاسبة عن كافة عقود التأجير بطريقة الموازنة الفردية

. ١٧لعقود التأجير التمويلي ضمن معيار المحاسبة الدولي 

عقود تأجير الموجودات "منخفضة القيمة" (مثل الحواسب -يتضمن المعيار إعفاءين اثنين بالنسبة للتحقيق للمستأجر

بداية تاريخ عقد شهر او اقل). وفي١٢الشخصية) وعقود التأجير قصيرة االجل (أي عقود التأجير التي تبلغ مدتها 

التأجير، يقوم المستأجر بتسجيل التزام بسداد مدفوعات التأجير (التزام التأجير) وتسجيل أصل يمثل االصل الخاضع لحق 

االستخدام خالل فترة التأجير (االصل الخاضع لحق االستخدام). كما يجب على المستأجر تسجيل مصروفات الفوائد على 

لة باإلضافة إلى مصروفات االستهالك المتعلقة باألصل الخاضع لحق االستخدام. التزام التأجير بصورة مستق

وتتطلب من المستأجر أيضًا إعادة قياس التزام التأجير عند وقوع أحداث معينة (مثل: التغير في مدة االيجار، أو التغير في 

لتحديد هذه المدفوعات). وبشكل عام يقوم المستأجر مدفوعات التأجير المستقبلية الناتج من المؤشر او النسبة المستخدمة 

بتسجيل القيمة الناتجة من اعادة قياس التزام التأجير كتعديل على االصل الخاضع لحق االستخدام.

ال تختلف بصورة جوهرية عن طريقة المحاسبة الحالية ١٦إن طريقة محاسبة المؤجر وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

، حيث يستمر المؤجر في تصنيف كافة عقود التأجير باستخدام نفس مبدأ التصنيف ١٧عيار المحاسبة الدولي وفقا لم

كما يميز بين نوعين من عقود التأجير: عقود التأجير التشغيلي والتمويلي. ١٧الموضح في معيار المحاسبة الدولي 

المستأجر والمؤجر بافصاحات أوسع نطاقًا مقارنة بمعيار أيضًا أن يقوم ١٦يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 

للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١٦ول المعيار الدولي للتقارير المالية ـري مفعـ. يس١٧م ـة الدولي رقـالمحاسب

اءات. ، ويطبق إما بأثر رجعي كامل أو معدل. وتسمح بعض األحكام االنتقالية للمعيار ببعض اإلعف٢٠١٩يناير١
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تتمة–السياسات المحاسبية الهامة اإلعداد وملخصأسس٢

تتمة- المعايير المصدرة ولم تصبح سارية المفعول بعد٢/٥

تتمة –عقود التأجير ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية 

على بياناتها ١٦، ستواصل المجموعة تقييم األثر المحتمل من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ٢٠١٩خالل العام 

. الموحدةالمالية 

أن يكون للمعايير والتفسيرات التالية تأثيرا جوهريًا على البيانات المالية الموحدة للمجموعة. يتوقعال 

تاريخ السريانالمعيار
٢٠١٩يناير ١: عدم اليقين حول معالجة ضريبة الدخل ٢٣تفسير اللجنة الدولية لتفسيرات اإلبالغ المالي رقم 

٢٠١٩يناير ١: خصائص الدفع المسبق مع التعويض السلبي٩تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 
٢٠١٩يناير ١برامج المنافع المحددة: تعديل أو تقليص أو تسوية ١٩تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

: الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع ٢٨تعديالت معيار المحاسبة الدولي 
٢٠١٩يناير ١المشتركة

٢٠١٩يناير ١)٢٠١٧(أصدرت في ديسمبر ٢٠١٧- ٢٠١٥دورة التحسينات السنوية 
٢٠٢١يناير ١التأمين: عقود ١٧المعيار الدولي للتقارير المالية 

للسنة إعداد هذه البيانات المالية الموحدة تتوافق مع السياسات المحاسبية المتبعةفيإن السياسات المحاسبية المتبعة 

والمعيار الدولي للتقارير المالية ١٥المالية السابقة، باستثناء التغييرات الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

المحاسبية الهامة قبل تطبيق المعيار الدولي للتقارير . وفيما يلي ملخص للسياسات ٢/٤كما تم بيانه في االيضاح ٩

. ١٥و ٩المالية 

السياسات المحاسبية الهامة٢/٦

عقارات ومعدات

بالتكلفة مخصومًا منها االستهالك المتراكم وأية خسائر انخفاض في القيمة.ومعدات تدرج عقارات 

المتعلقة بصورة مباشرة باالستحواذ على األصل. كما تتضمن تكلفة الموجودات المطورة المصروفات تتضمن التكلفة 

داخليًا تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأية تكاليف أخرى تتعلق بصورة مباشرة بإعداد األصل للغرض المطلوب منه 

البرامج المشتراة التي تكون جزءًا مكمالً وتكاليف تفكيك وإزالة الموجودات وإرجاع الموقع إلى الحالة التي كان عليها. 

للوظيفة المعدة ذات الصلة تتم رسملتها كجزء من أجهزة الكمبيوتر والمعدات.
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تتمة –وملخص السياسات المحاسبية الهامة اإلعدادأسس٢

تتمة–السياسات المحاسبية الهامة٢/٦

تتمة-عقارات ومعدات

الدخل الشامل الموحد على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل يتم احتساب االستهالك في بيان

بند من بنود عقارات ومعدات.

للموجودات القابلة لالستهالك على النحو التالي:المقدرةاألعمار اإلنتاجية 

سنوات٣-١أجهزة كمبيوتر ومعدات 

سنوات٥وتركيبات أثاث

سنوات٥سيارات 

العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية في تاريخ كل بيان للمركز المالي الموحد.،يتم مراجعة طريقة االستهالك

يتم مراجعة القيم الدفترية لعقارات ومعدات لتحديد مدى االنخفاض في قيمتها عندما تشير أحداث أو تغيرات في 

حالة وجود مثل هذا المؤشر وعندما تتجاوز القيمة الدفترية القيمة الظروف إلى احتمال عدم استرداد القيمة الدفترية. في 

القابلة لالسترداد يتم تخفيض الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد.

تتم رسملة المصروفات المتكبدة الستبدال أحد بنود عقارات ومعدات التي تتم المحاسبة عليها بصفة منفصلة وتشطب 

المستبدل. تتم رسملة المصروفات الالحقة األخرى فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية القيمة الدفترية للبند 

لبنود عقارات ومعدات ذات الصلة. يتم االعتراف بجميع المصروفات األخرى في بيان الدخل الشامل الموحد 

بعاد أو في حالة عدم توقع منافع كمصروف عند تكبدها. يتم إلغاء االعتراف في بند عقارات ومعدات عند االست

اقتصادية مستقبلية من االستخدام أو االستبعاد. يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناشئة عن استبعاد أي موجود في بيان 

الدخل الشامل الموحد في السنة التي يتم فيها استبعاد األصل.
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تتمة –وملخص السياسات المحاسبية الهامة اإلعدادأسس٢

تتمة- السياسات المحاسبية الهامة٢/٦

استثمارات عقارية

االستثمارات العقارية هي العقارات التي يتم االحتفاظ بها إما لجني إيراد إيجار وتتضمن العقارات قيد التطوير أو لزيادة 

متضمنة تكاليف المعاملة. ،أو لكال الغرضين وهي تقاس مبدئيًا بالتكلفةرأسمالية 

االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة. تستند القيم العادلة على القيم السوقية وهي المبلغ إدراج يتم ،للتحقيق المبدئيالحقًا 

المقدر الذي يمكن فيه مبادلة العقار في تاريخ التقييم بين بائع ومشتري راغبين في إطار معاملة تجارية حرة بعد 

،متى كان ذلك مناسبًا،بالتصرف المطلع والحكيم وبدون إجبار. يعكس التقييمالتسويق الصحيح الذي يقوم فيه األطراف 

نوعية المستأجرين الذين يشغلون أو يكونون مسئولين عن الوفاء بارتباطات اإليجار أو من المحتمل أن يشغلوا العقار 

والتأمين بين المؤجر والمستأجر وتخصيص مسئوليات الصيانة ،بعد إخالءه والمنظور العام بالسوق عن أهليتهم لالئتمان

والعمر االقتصادي الباقي للعقار. يتم تحقيق أية ربح أو خسارة في القيمة العادلة في بيان الدخل الشامل الموحد.

تتم المحاسبة على العقارات قيد التطوير والتي سوف تستغل مستقبالً كاستثمار عقاري بالقيمة العادلة. يتم تخصيص 

د التطوير على إنها استثمارات عقارية فقط إذا كان لدى اإلدارة مخططات واضحة لالنتفاع بالعقار عن االستثمارات قي

أو لو كان هناك استخدام مستقبلي غير محدد للعقار وبالتالي ،طريق استخدامه في أنشطة تأجيريه بمجرد اكتمال تطويره

جل.فإنه يتم االحتفاظ بالعقار بغرض زيادة رأسمالية طويلة األ

التحويل بين فئات العقارات
من أو إلى االستثمارات العقارية فقط إذا كان التغيير في االستخدام مرتبط بما يلي:التحويالتتتم بعض 

بدء إشغال المالك للعقار: يتم التحويل من االستثمارات العقارية إلى عقارات يشغلها المالك.)أ(

تحويل من استثمارات عقارية إلى المخزون.بدء التطوير بغرض البيع: يتم ال)ب(

نهاية اإلشغال من قبل المالك: يتم التحويل من عقارات يشغلها المالك إلى استثمارات عقارية.)ج(

بدء التأجير التشغيلي لطرف آخر: يتم التحويل من المخزون إلى استثمارات عقارية. )د(

يتم االستمرار في إدراجه كاستثمار حتى تاريخ استبعاده (إلغاء تحقيقه ،عندما تقرر المجموعة استبعاد عقار غير مطور

في بيان المركز المالي الموحد) وال يتم إدراجه كعقار بغرض المتاجرة.
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تتمة –وملخص السياسات المحاسبية الهامة اإلعدادأسس٢

تتمة- السياسات المحاسبية الهامة٢/٦

تتمة –استثمارات عقارية 

يعاد قياس العقار بالقيمة العادلة ويتم تصنيفه ،عندما يتغير استخدام العقار من عقار يشغله المالك إلى استثمار عقاري

على أنه استثمار عقاري. يتم إثبات المكاسب الناتجة عن إعادة القياس مباشرة في حقوق الملكية كفائض إعادة تقييم. أي 

خسائر ناجمة عن إعادة القياس يتم إثباتها في بيان الدخل الشامل الموحد.

شغلها المالك أو إلى المخزون بغرض المتاجرة فإنه يتم معالجتها محاسبيًا بخصوص تحويل مخزون إلى عقارات ي

وتكون بالقيمة العادلة لها كما في تاريخ تغير ١٦أو معيار المحاسبة الدولي رقم ٢لمعيار المحاسبة الدولي رقم وفقًا

االستخدام.

ارية فسيكون بالقيمة العادلة مع تحقيق أي أما بخصوص تحويل استثمارات عقارية بغرض المتاجرة إلى استثمارات عق

فرق ما بين القيمة العادلة للعقار في تاريخ التحويل وقيمته الدفترية في بيان الدخل الشامل الموحد. 

مشروع قيد التنفيذ

تكلفةبالعقارات في مرحلة اإلنشاء ألغراض اإلنتاج أو التأجير أو اإلدارة أو ألغراض لم تحدد. تدرج هذه العقارات 

ناقص أي خسارة انخفاض محققة. 

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 
تقوم المجموعة بعمل تقييم في تاريخ كل تقرير للمركز المالي للتأكد من وجود أي مؤشر الحتمال انخفاض أي 

موجودات. في حال وجد أي مؤشر كهذا، أو إذا كان ضروريًا إجراء فحص سنوي لتحديد انخفاض أية موجودات، تقوم 

المبلغ الممكن استرداده من أي موجودات هو القيمة الممكن استرداده من الموجودات. للمبلغ المجموعة بعمل تقدير 

العادلة ألي موجودات أو وحدة مدرة للنقد ناقصًا التكاليف حتى البيع أو قيمتها في حال االستخدام، أيهما أعلى، ويتم 

و تحديده لكل موجود بمفرده، إال إذا كانت الموجودات غير منتجة للنقد بصورة مستقلة عن الموجـودات األخرى أ

مجموعة موجودات. عندما تزيد القيمة الدفترية أليـة موجـودات عن المبلـغ الممكن استرداده، تعتبر الموجودات 

منخفضة القيمة ويتم تخفيضها إلى القيمة الممكن استردادها منها. لقياس القيمة في حال االستخدام، يتم خصم التدفقات 

الية باستخدام نسبة خصم تعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد النقدية المستقبلية التقديرية إلى قيمتها الح

والمخاطر الخاصة بالموجودات المعينة. لتحديد القيمة العادلة ناقصًا التكاليف حتى البيع، يتم استخدام نموذج تقييم مالئم.

درجة والمتداولة للشركات التابعة أو غير يتم التحقق من هذه الحسابات من خالل مضاعفات التقييم، وأسعار األسهم الم

ذلك من مؤشرات القيمة العادلة المتاحة. 
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تتمة- انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

المالي للتأكد من وجود أي مؤشر بأن خسائر انخفاض مدرجة سابقًا لم تعد يعاد التقييم في تاريخ كل بيان للمركز 

موجودة أو تكون قد نقصت. في حال وجد مؤشر كهذا، يتم عمل تقدير للمبلغ الممكن استرداده. يتم عكس أي خسارة 

الممكن استردادها انخفاض مدرجة سابقًا فقط إذا كان هنالك تغير في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة الموجودات

منذ أن أدرجت آخر خسارة انخفاض. في هذه الحالة تتم زيادة القيمة الدفترية للموجودات إلى قيمتها الممكن استردادها. 

تلك القيمة التي تتم زيادتها ال يمكن أن تتجاوز القيمة الدفترية التي كان يمكن تحديدها بعد خصم االستهالك إذا لم يتم 

انخفاض للموجودات في السنوات السابقة. يتم عكس خسارة االنخفاض هذه في بيان الربح أو الخسارة إدراج أي خسارة 

بعد عكس ما لم تدرج الموجودات بمبلغ إعادة التقييم، وفي هذه الحالة يعامل االنعكاس كزيادة ناتجة من إعادة التقييم.

تقبلية إلدراج القيمة الدفترية الجديدة للموجودات، ناقصا خسارة االنخفاض، يتم تعديل رسوم االستهالك في الفترات المس

أي قيمة متبقية، على أساس منتظم على مدى األعمار اإلنتاجية المتبقية للموجودات. 

الموجودات المالية

التحقيق المبدئي والقياس

يتم تصنيفها كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ٣٩المجودات المالية في نطاق معيار المحاسبة الدولي 

الخسارة، أو قروض ومدينين ، أو استثمارات محتفظ بها لالستحقاق، أو موجودات مالية متاحة للبيع. وتحدد المجموعة 

ئي.  تصنيف موجوداتها المالية عند التحقق المبد

يتم تحقيق الموجودات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة زائدًا، في حالة االستثمارات غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

الربح أو الخسارة ، التكاليف المباشرة للمعامالت.

مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زمني محدد بموجب اللوائح أو 

األحكام المعمول بها في السوق (مشتريات الطرق العادية) يتم تحقيقها في تاريخ المعاملة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه 

المجموعة بشراء أو بيع الموجود. 

، واستثمارات الوكالة، وموجودات مالية استثمارات في أوراق مالية غير مدرجةتتضمن الموجودات المالية للمجموعة 

أخرى، وإيرادات مستحقة، وودائع قابلة لالسترداد، وذمم مدينة أخرى، وأرصدة لدى البنوك إسالمية ونقد.
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القياس الالحق
يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفها كالتالي: 

موجودات مالية متاحة للبيع 

وهي القيمة العادلة للمبلغ المدفوع ويشمل مصاريف الشراء ،مبدئيًا بالتكلفةالموجودات المالية المتاحة للبيعجميع تدرج

المتعلقة باالستثمار.

التي لها سعر متداول والتي يمكن االستثمارات في األوراق المالية غير المدرجةيعاد قياس ،بعـد اإلدراج المبدئي

قياس قيمتها بصورة موثوقة بالقيمة العادلة. األرباح والخسائر غير المحققة من إعادة القياس تدرج كبند منفصل لحقوق 

في الدخل الشامل اآلخر حتى يتم بيع االستثمار أو تحصيله أو استبعاده بطريقة أخرى أو يعتبر االستثمار الملكية

وعند ذلك يتم تحويل األرباح و الخسائر المتراكمة المدرجة سابقًا في حقوق الملكية إلى بيان الدخل ،ةمنخفض القيم

الشامل الموحد للسنة.

نظرًا لطبيعة التدفقات النقدية الناتجة من بعض استثمارات المجموعة في األسهم غير المتداولة ال يمكن قياس القيمة 

وبالتالي تقيد هذه االستثمارات بالتكلفة بعد طرح أي مخصص للخسائر من ،غ موثوقةاالستثمارات بمباللهذهالعادلة 

انخفاض قيمتها.

موجودات مالية أخرى

"ترتيبات امتياز الخدمات" في بيان المركز المالي الموحد ١٢يتم تسجيل الموجودات المالية الناتجة من تطبيق التفسير 

بالتكلفة المطفأة.تحت بند "موجودات مالية أخرى" وتحقق 

المدينون

تدرج ذمم اإليجارات والذمم المدينة األخرى بقيمة الفاتورة األصلية. عندما تكون القيمة الزمنية للنقد مادية يتم تسجيل 

ال يكون محتمالً األرصدة المدينة باستخدام التكلفة المطفأة. يتم تقدير مخصـص للمبالغ المشكوك في تحصيلها عندما

مبالغ بالكامل. تشطب المبالغ عند استحالة تحصيلها. تحصيل ال

لدى البنوك اإلسالمية والنقداألرصدة

تتمثل األرصدة لدى البنوك اإلسالمية والنقد المدرج في بيان التدفقات النقدية الموحد في أرصدة لدى البنوك اإلسالمية 

إن وجد.،ونقد بعد خصم السحب على المكشوف من البنوك اإلسالمية
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انخفاض الموجودات المالية والمبالغ غير الممكن استردادها

في تاريخ كل بيان للمركز المالي الموحد يجرى تقييم لتحديد ما إذا كان يوجد دليل فعلي على احتمال انخفاض دائم 

بعض الموجودات المالية. في حالة وجود دليل كهذا تدرج خسارة انخفاض الموجودات في بيان الدخل الشامل لقيمة 

الموحد. يتم تحديد قيمة االنخفاض كالتالي:

بعد خصم أي ،يكون االنخفاض هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة،سبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلةبالنأ)

خسائر انخفاض في القيمة تم تحقيقها سابقًا في بيان الدخل الشامل الموحد.

يكون االنخفاض هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية ،ب) بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة

المستقبلية مخصومة بمعدل العائد السوقي لموجودات مالية مماثلة.

يكون االنخفاض هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات ،ج) بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة

النقدية المتوقعة مخصومة بمعدل الربح األصلي. 

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تقوم المجموعة بتكوين مخصص لمكافأة نهاية الخدمة لموظفيها الوافدين وفقًا لقانون العمل القطري. يستند االستحقاق 

المنافع على الراتب النهائي للموظف وطول مدة خدمته شريطة إكمال الحد األدنى من مدة الخدمة. تستحق التكاليف لهذه

المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة التوظيف.

فيما يتعلق بالموظفين القطريين، تقوم المجموعة بالمساهمة في برنامج الهيئة العامة لصندوق التعاقد والمعاشات، 

تحتسب تلك المساهمة كنسبة مئوية من رواتب الموظفين. تنحصر التزامات المجموعة في مقدار المساهمة التي يتم و

سدادها عند استحقاقها. 

المطلوبات المالية

التحقيق المبدئي 
يتم تصنيفها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح ٣٩المطلوبات المالية في نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 

أو الخسارة، أو قروض وتسهيالت. تحدد المجموعة تصنيف مطلوباتها المالية عند التحقيق المبدئي.

وفي حالة القروض والتسهيالت بعد خصم التكاليف المباشرة المطلوبات المالية يتم تحقيقها مبدئيًا بالقيمة العادلة،

للمعامالت. 

تشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على تسهيالت التمويل اإلسالمي، والذمم الدائنة، والمبالغ المحتجزة الدائنة، 

وتوزيعات األرباح الدائنة، والمصروفات المستحقة الدفع. 
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القياس الالحق
يعتمد القياس الالحق للمطلوبات المالية على تصنيفها كالتالي: 

تسهيالت تمويل إسالمية

بصفة مباشرة بالمعاملة. بعد المتعلقةمبدئيًا يتم تحقيق االلتزامات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم مخصوما منه التكاليف 

التحقيق المبدئي تقاس تلك االلتزامات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة التكلفة الفعلية.

وحد عند إلغاء تحقيق المطلوبات وأيضا خالل عملية اإلطفاء. يتم إثبات األرباح أو الخسائر في بيان الدخل الشامل الم

خالل سنة المستحقةيتم تحقيق تكاليف التمويل والتكاليف األخرى ذات الصلة كمصروف عند تكبدها. تظهر األقساط 

واحدة كمطلوبات متداولة. بينما تظهر األقساط المستحقة بعد أكثر من سنة كمطلوبات غير متداولة.

ومبالغ مستحقة الدفع دائنون 

سواء استلمت فاتورة المورد أم لم ،تدرج المطلوبات للمبالغ المستحقة الدفع مستقبالً مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة

تستلم.

المخصصات

ورة يمكن تقديره بص،نتيجة لحدث سابق،يتـم تحقيق مخصصات إذا كان لدى المجموعة التزام قانوني أو حكمي

موثوق بها ومن المحتمل أن يتطلب ذلك تدفق منافع اقتصادية للقيام بتسديد االلتزام. يتم تحديد المخصصات بخصم 

التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدالت خصم التي تعكس التقديرات الحالية بالسوق للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر 

المحددة المصاحبة لاللتزام.
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إلغاء تحقيق الموجودات المالية والمطلوبات المالية

الموجودات المالية
مماثلة) في أي من يلغى تحقيق الموجودات المالية (أو جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة موجودات مالية 

الحاالت التالية:

انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من الموجودات ؛·

قيام المجموعة بتحويل حقوقها الستالم تدفقات نقدية من الموجودات أو قد تعهدت بدفع المبلغ المستلم كامالً ودون ·
وأتأخير كبير إلى طرف ثالث بموجب ترتيبات للتمرير ؛ 

المجموعة بتحويل حقوقها الستالم تدفقات نقدية من الموجودات أو (أ) إما أن تكون قد قامت فعليًا بتحويل كافة قيام ·
مخاطر ومنافع الموجودات أو (ب) لم تقم فعليًا بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو احتفظت بالموجودات 

مع تحويل السيطرة عليها.

ل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من موجودات ولم تحول أو تحتفظ فعليًا بجميع مخاطر في حال قيام المجموعة بتحوي

يتم تحقيق الموجودات بقدر ارتباط المجموعة بها. االرتباط ،جودات ولم تحول السيطرة على الموجوداتوومنافع الم

رية األصلية للموجودات وأقصى مبلغ الذي يأخذ شكل ضمان على الموجودات المحولة يتم قياسه بالقيمة الدفتالمستمر

يمكن أن تتوقع المجموعة أن يطلب منها سداده.

المطلوبات المالية
يلغى تحقيق المطلوبات المالية في حالة دفع أو إلغاء أو انتهاء سريان االلتزام. عندما تستبدل مطلوبات مالية حالية 

يعامل هذا ،أو عندما يتم تعديل مادي في شروط مطلوبات حاليةنفس المقرض بشروط مختلفةمنبمطلوبات أخرى 

االستبدال أو التعديل كإلغاء لتحقيق المطلوبات الحالية وتحقيق للمطلوبات الجديدة. يتم تحقيق الفرق بين القيم الدفترية 

في بيان الدخل الشامل الموحد.
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مقاصة األدوات المالية
يتم عمل مقاصة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد فقط إذا كان 

أو لتحقيق ،في التسوية على أساس الصافيهنالك حق قانوني ساري المفعول لتسوية المبالغ المحققة والرغبة

الموجودات وتسديد المطلوبات في نفس الوقت.

القيمة العادلة

يستلم لبيع موجودات أو يدفع لتحويل إلتزام في معاملة بين متعاملين في السوق في سوفالقيمة العادلة هي الثمن الذي 

فتراض أن المعاملة لبيع الموجودات أو لتحويل المطلوبات تحدث:تاريخ القياس. إن قياس القيمة العادلة يتم بناء على إ

أو،في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات·

في السوق األفضل بالنسبة للموجودات أو المطلوبات.،في غياب سوق رئيسية·

يجب أن تكون المجموعة قادرة على الوصول والدخول إلى السوق الرئيسية أو السوق األفضل.

مصنفة الموحدة إن جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو االفصاح عنها في البيانات المالية 

بناء على أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:،ووصفها كالتالي،ضمن تدرج القيمة العادلة

اولة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.أسعار السوق المدرجة (غير متد:١المستوى 
تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس القيمة العادلة واضحًا بصورة :٢المستوى 

مباشرة أو غير مباشرة.
القيمة العادلة غير واضحة.تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس :٣المستوى 

اإليجارات

إن تحديد ما إذا كانت االتفاقية تمثل أو تحتوي على إيجار يعتمد على موضوع االتفاقية في تاريخ السريان. إن تحديد ما 

تنفيذ إذا كانت االتفاقية تمثل أو تحتوي على إيجار يعتمد على جوهر االتفاقية في تاريخ السريان ويتم تقييم ما إذا كان

االتفاقية يعتمد على استخدام الموجودات المعينة أو أن االتفاقية تحول حق استخدام الموجودات، حتى إذا لم يتم تحديد 

ذلك الحق في االتفاقية. تدرج مدفوعات االيجارات التشغيلية كمصروف تشغيل في بيان الدخل الشامل الموحد على 

أساس القسط الثابت على مدى فترة العقد.



.ق.ع.م.شالعقاريللتطويرمزاياشركة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في 

-٣٨-

تتمة –وملخص السياسات المحاسبية الهامة اإلعدادأسس٢

تتمة- السياسات المحاسبية الهامة٢/٦

تصنيف متداول وغير متداول

األصل متداول عندما:يكون،تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات بناء على تصنيف متداول / غير متداول

،أو استهالكها في دورة التشغيل العاديةيتوقع أن تتحقق أو يقصد أن يتم بيعها·

،محتفظ بها أساسًا لغرض المتاجرة·

أو،يتوقع أن تتحقق خالل اثني عشر شهرًا بعد فترة التقرير·

نقد أو ما في حكمة مالم يحظر أن يتم تبادلها أو استخدامها لتسوية مطلوبات لمدة أقلها اثني عشر شهرًا بعد فترة ·

التقرير.

األخرى تصنف غير متداولة.جوداتالموجميع 

يتم تصنيف المطلوبات المتداولة عندما:

،يتوقع أن تتم تسويتها في دورة التشغيل العادية·

،محتفظ بها أساسًا لغرض المتاجرة·

أو،تكون مستحقة التسوية خالل اثنتي عشر شهر بعد تاريخ التقرير·

المطلوبات لمدة ال تقل عن اثنتي عشر شهر بعد تاريخ التقرير.ال يوجد حق غير مشروط لتأصيل تسوية ·

جميع المطلوبات األخرى غير متداولة.المجموعة وتصنف 

عمالت أجنبية

يجرى قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بال القطري بأسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. كما تحول 

الموجودات والمطلوبات المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في بيان المركز المالي. وتدرج جميع 

الفروقات من عمليات التحويل ضمن بيان الدخل الشامل الموحد. تقاس الموجودات والمطلوبات غير النقدية بالتكلفة 

ما في تاريخ المعاملة المبدئي.التاريخية بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف ك

االلتزامات المحتملة

ال تدرج مطلوبات محتملة في البيانات المالية الموحدة. وال يتم اإلفصاح عنها ما لم تكن هنالك احتمالية لتدفق موارد 

وحدة ولكن يتم اإلفصاح عنها منافع اقتصادية. ال يتم إدراج موجودات محتملة في البيانات المالية المتتضمنمدفوعة 

عندما يكون هنالك احتمال لتدفق منافع اقتصادية إلى المجموعة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في 

-٣٩-

تتمة –وملخص السياسات المحاسبية الهامة اإلعدادأسس٢

تتمة- السياسات المحاسبية الهامة٢/٦

تحقيق االيرادات

يتم تحقيق اإليرادات بالقدر الذي تتدفق به إلى المجموعة منافع اقتصادية مستقبالً وأنه يمكن قياس اإليرادات بصورة 

موثوقة بغض النظر عن موعد إتمام الدفع. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبالغ المستلمة أو المدينة مع األخذ في 

للدفع واستبعاد الضرائب والجمارك. لقد قررت المجموعة أنها تعمل كأصيل في االعتبار الشروط التعاقدية المحددة 

التي تتعرض لمخاطر االئتمان. ويجب ايضًا أن تستوفي شروط التحقيق التالية قبل تحقيق جميع ترتيبات إيراداتها وهي

اإليرادات.

ایرادات بناء
عقد إضافة إلى أية فروقات في أعمال ومطالبات العقد ومدفوعات تتضمن إيرادات العقد المبلغ المتفق عليه مبدئيًا في ال

الحوافز إلى حد أنه من الممكن أن تؤدي إلى إيرادات يمكن قياسها بصورة موثوقة. وبمجرد إمكانية تقدير مخرجات عقد 

مرحلة إنجاز العقد. الموحد بما يتناسب مع الشاملبصورة موثوقة، يتم االعتراف بإيرادات العقد في بيان الدخلالبناء

ويتم تحقيق مصروفات العقد عند تكبدها إال إذا كانت متعلقة بالحصول على موجودات تتعلق بالنشاط المستقبلي للعقد.

تقيم مرحلة اإلنجاز بالرجوع إلى نسبة تكاليف األعمال المنجزة للعقد والتي تم فوترتها حتى تاريخه والتكاليف التقديرية 

للعقد. في حالة عدم القدرة على تقدير مخرجات العقد بصورة موثوقة، يتم االعتراف بإيرادات العقد في حدود تكاليف العقد 

الموحد.الشامليتم تحقيق الخسارة المتوقعة للعقد مباشرة في بيان الدخل المتكبدة التي يمكن استردادها. و

إيرادات إيجارات
إيراداتمن اإليجارات التشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترات اإليجار باستثناء المستحقةتحقق اإليرادات 

اإليجارات المحتملة والتي تحقق عندما تنشأ. 

المستأجرين مقابل إنهاء عقود اإليجار أو التعويض عن أي أضرار يعترف بها في بيان الدخل منإن المبالغ المستلمة 

حدوثها.عندالشامل الموحد 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في 

-٤٠-

تتمة –وملخص السياسات المحاسبية الهامة اإلعدادأسس٢

تتمة- المحاسبية الهامةالسياسات٢/٦

تتمة –تحقيق االيرادات 

رسوم خدمات ومصاريف مستردة من مستأجرين
اإليرادات الناشئة من المصاريف المعاد تحميلها للمستأجرين يتم تحقيقها في الفترة التي يمكن أن تسترد فيها المصاريف 

المماثلة المستلمة كإيرادات بإجمالي المبلغ مطروحًا منها التكاليف ذات الصلة، حسب العقد. تدرج رسوم الخدمات والمبالغ 

حسبما يقرر المدراء، حيث أن المجموعة تعتبر الطرف األساسي في هذا الشأن.

إيرادات تمويل إسالمي 
معدل الربح الفعلي.يتم تحقيق إيرادات التمويل اإلسالمي على أساس نسبي زمني بإستخدام

توزيعات األرباحإيرادات 
عندما ينشأ حق للمجموعة إلستالم التوزيعات.األسهميتم إثبات توزيعات األرباح من 

تكالیف التمویل اإلسالمي 
المجموعة فيما يتعلق بالحصول على تكاليف التمويل اإلسالمي هي مصاريف التمويل والمصاريف األخرى التي تتكبدها

برسملة تكاليف التمويل اإلسالمي التي تتعلق مباشرة بشراء أو تشييد أو إنتاج موجودات مؤهلة المجموعةاألموال. تقوم 

كجزء من تكلفة تلك الموجودات. الموجودات المؤهلة لرسملة تكاليف التمويل اإلسالمي هي الموجودات التي تستغرق 

ترة زمنية جوهرية لتصبح جاهزة لالستخدام أو البيع. تدرج المجموعة تكاليف التمويل اإلسالمي األخرى بالضرورة ف

كمصروف في الفترة التي تتكبدها فيها.

العائد على السھم
الربح تقوم المجموعة بعرض بيانات العائدات األساسية والمخففة ألسهمها العادية. يتم احتساب العائد األساسي للسهم بقسمة 

/ الخسارة العائد إلى األسهم العادية بالشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة. يتم تحديد العائد 

المخفف للسهم عن طريق تعديل الربح أو الخسارة العائدة إلى حاملي األسهم العادية للشركة األم ومتوسط العدد المرجح 

لتأثيرات جميع األسهم العادية المخففة المحتملة التي تتضمن سندات قابلة للتحويل وخيارات أسهم لألسهم العادية القائمة 

إن وجدت.،ممنوحة للموظفين
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في 

-٤١-

ومعداتعقارات٣
أجهزة كمبيوتر 

اإلجماليسياراتوتركيباتأثاثومعدات  
 قطري قطري قطري قطري

:التكلفة
٢٠١٧١,٦٢٣,٧٥٧١,١٣٧,٩٥٥٥٨٠,٠٠٠٣,٣١٤,٧١٢يناير ١في 

١٤٦,٠٢٤--١٤٦,٠٢٤إضافات

٢٠١٧١,٧٦٩,٧٨١١,١٣٧,٩٥٥٥٨٠,٠٠٠٣,٤٨٧,٧٣٦ديسمبر ٣١في 
٨٦,٤٠٢-٦٩,٨٦٦١٦,٥٣٦إضافات

٢٠١٨١,٨٣٩,٦٤٧١,١٥٤,٤٩١٥٨٠,٠٠٠٣,٥٧٤,١٣٨ديسمبر ٣١في 

االستهالك:
٢٠١٧١,٦١٢,٦٨٤١,١٣٦,٨٣٩٢٤٢,٣٢٩٢,٩٩١,٨٥٢يناير ١في 

٢٧,٩١٢١,٠٢١٨٥,٠٠٠١١٣,٩٣٣المخصص للسنة 

٢٠١٧١,٦٤٠,٥٩٦١,١٣٧,٨٦٠٣٢٧,٣٢٩٣,١٠٥,٧٨٥ديسمبر ٣١في 
١٣٣,٠٢٢٤,١١٨٨٥,٠٠٠٢٢٢,١٤٠المخصص للسنة 

٢٠١٨١,٧٧٣,٦١٨١,١٤١,٩٧٨٤١٢,٣٢٩٣,٣٢٧,٩٢٥ديسمبر ٣١في 

:صافي القيمة الدفترية
٢٠١٧١٢٩,١٨٥٩٥٢٥٢,٦٧١٣٨١,٩٥١ديسمبر ٣١

٢٠١٨٦٦,٠٢٩١٢,٥١٣١٦٧,٦٧١٢٤٦,٢١٣ديسمبر ٣١
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في 

-٤٢-

استثمارات عقارية ٤
٢٠١٨٢٠١٧

 قطري قطري

٦٥٢,١٣٠,٩٣١٦٥٢,١٣٠,٩٣١التكلفة ب
٩٠,٩٣٣,٥١٥٨٦,٠٠٢,٥١٥التغير المتراكم في القيمة العادلة 

٧٤٣,٠٦٤,٤٤٦٧٣٨,١٣٣,٤٤٦

بمبلغ سنويإيجارعقار مؤجر بموجب اتفاقية إيجار تشغيلي لطرف ذو عالقة مقابل تشتمل االستثمارات العقارية على 

. تم رهن إيرادات اإليجار للعقار )مليون  قطري٢٤,٧٥: ٢٠١٧(٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في مليون  قطري ٢٣,٢٧

مقابل تسهيالت بنكية تم الحصول عليها من بنك اسالمي.  

وفقًا للتقييم الذي قام ،٢٠١٧ديسمبر ٣١و٢٠١٨ديسمبر ٣١تم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية للمجموعة كما في 

في تثمين العقارات من قبل مثمنين معتمدين ومتخصصينليس له عالقة بالمجموعة. تم اعداد التقييم ومستقل ومعتمد مثمن به 

الحديثة القيمة العادلة بناًء على طريقة المقارنة بالسوق والتي تعكس أسعار المعامالتتم تحديدواألنشطة المماثلة. وقد 

كانت ،القيمة العادلة للعقاراتتحديدلعقارات مشابهة والربط بين التدفقات النقدية المخصومة والسوق واألدلة األخرى. خالل 

القيمة واالستخدام الحاليين هي األفضل لهذه العقارات. 

كانت الحركة في االستثمارات العقارية خالل السنة كما يلي: 

٢٠١٨٢٠١٧
 قطريقطري 

٧٣٨,١٣٣,٤٤٦٧٣٨,٣٥٢,٠٠٢يناير ١في 
)٢١٨,٥٥٦(٤,٩٣١,٠٠٠الحركة في القيمة العادلة خالل السنة 

٧٤٣,٠٦٤,٤٤٦٧٣٨,١٣٣,٤٤٦
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٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في 

-٤٣-

مشروع قيد التنفيذ ٥
٢٠١٨٢٠١٧

 قطري قطري

١٠٠,٣٣٨,٣٦٠٩٩,٨٥٨,٣٦٠يناير ١الرصيد في 
٤٨٢,٠٥٠٤٨٠,٠٠٠إضافات 

١٠٠,٨٢٠,٤١٠١٠٠,٣٣٨,٣٦٠مبرسيد٣١د في الرصي

المبدئي للبنية تم االنتهاء من التطوير .المجموعةإحدى مشاريع يشمل رصيد مشروع قيد التنفيذ مبالغ تم انفاقها لتطوير 

التحتية للمشروع.

مدرجةغيرماليةأوراقفياستثمارات٦
٢٠١٨٢٠١٧

 قطري قطري

٢١,٠٠٠,٠٠٠٢١,٠٠٠,٠٠٠يناير ١الرصيد في 
-)١,٠٢٤,٩٥١(٩أثر التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية 

١٩,٩٧٥,٠٤٩٢١,٠٠٠,٠٠٠يناير (معدل)١الرصيد في 
-)٣٣٦,٥٣٣(المالية غير المدرجةخسارة القيمة العادلة لالستثمارات في األوراق 

٢٠١٨١٩,٦٣٨,٥١٦٢١,٠٠٠,٠٠٠ديسمبر ٣١في 

إن االستثمارات في األوراق المالية غير المدرجة تشمل استثمار في شركة ذات ملكية خاصة في دولة قطر. يتم تقييم 

، ولم ٧وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية ٣االستثمارات في األوراق المالية غير المدرجة باستخدام تقنيات القياس بالمستوى 

على تدرج القيمة العادلة. ٣والمستوى ٢توى يتم إجراء أي تحويالت بين المس

وكالة تااستثمار٧
 قطري مع شركة استثمار خليجية من خالل وكيل. لم تقم ٦٥,٠٠٠,٠٠٠وقعت المجموعة عقد وكالة بمبلغ ،٢٠٠٩خالل 

شركة االستثمار بسداد المبلغ واألرباح المستحقة في تاريخ االستحقاق.

محكمة لصالحها بأن يتم تسوية مبلغ الوكالة المستحق واألرباح المتعلقة من الحصلت المجموعة على قرار ،٢٠١١عامفي

استلمت المجموعة الدفعة األولى والبالغة ،٢٠١٣. وخالل سنة ٢٠١٧حتى يونيو و٢٠١٣بها خالل الفترة من يونيو 

الدفعة المستحقة للمجموعة وعليه قررت المجموعة إنشاء لم تقم شركة االستثمار بسداد ،٢٠١٤ قطري. في ٣,٦٤٥,٦٠٥

اإلدارة أن قيمة االستثمار لم تنخفض خالل  قطري. وترى٣٠,٦٧٧,١٩٨مخصص انخفاض القيمة لالستثمارات بمبلغ 

 قطري. ٣٠,٦٧٧,١٩٧السنة عن القيمة الدفترية والبالغة 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في 

-٤٤-

تتمة –وكالة تااستثمار٧
٢٠١٨٢٠١٧

 قطري قطري

٦١,٣٥٤,٣٩٥٦١,٣٥٤,٣٩٥استثمارات وكالة  
)٣٠,٦٧٧,١٩٨()٣٠,٦٧٧,١٩٨(يخصم: مخصص انخفاض القيمة 

٣٠,٦٧٧,١٩٧٣٠,٦٧٧,١٩٧

مالية أخرى  موجودات٨

إلنشاء وتشغيل مجمع سكني وفقًا لشروط االتفاقية. ينالمساهمأحددخلت المجموعة في اتفاقية ترتيب امتياز خدمات مع

سنة. ٢٠ووفقًا لشروط العقد، مؤسسة قطر تتعهد بتأجير هذا المجمع مقابل إيجار محدد لمدة 

، وبالتالي لم يتم تسجيل أو تكبد أي إيرادات أو تكاليف ٢٠١٧ديسمبر ٣١تم االنتهاء من المرحلة االنشائية للمشروع في 

 قطري و ١١٥,٠٢٨,٣٨٩: تم تسجيل إيرادات وتكاليف بمبلغ ٢٠١٧(٢٠١٨ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في 

 قطري على التوالي). ٥٧,١٦٠,٩٣٣

أدرجت المبالغ التالية في بيان المركز المالي الموحد للمجموعة: ،ديسمبر٣١كما في 

٢٠١٨٢٠١٧
 قطري قطري

١,٣٩٣,٩٧٨,٢٦٤١,٣٩٣,٩٧٨,٢٦٤موجودات مالية أخرى

خرى بين الجزء المتداول وغير المتداول كما يلي:األمالية الموجودات التم فصل

٢٠١٨٢٠١٧
 قطري قطري

١,١٩٧,٦٩١,٩٨٣١,١٩٧,٦٩١,٩٨٣جزء غير متداول 
١٩٦,٢٨٦,٢٨١١٩٦,٢٨٦,٢٨١جزء متداول 

١,٣٩٣,٩٧٨,٢٦٤١,٣٩٣,٩٧٨,٢٦٤

قامت المجموعة بإجراء تحليل انخفاض القيمة في تاريخ التقرير لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. ومع ذلك، لم يتم تسجيل 

بدأتالسنة،خاللأي خسائر ائتمانية متوقعة عن الموجودات المالية األخرى ، حيث أن المبالغ تعتبر ضئيلة بشكل واضح. 

ولم،)BOT(الملكيةوتحويلوالتشغيلالبناءعقدومدةالتعاقديةالنقديةالتدفقاتلتعديلمبدئيةمفاوضاتوالعميلالمجموعة

.الماليةالبياناتهذهاعتمادتاريخفيكماالعقدومدةالمعدلةالنقديةالتدفقاتبشأناتفاقإلىالطرفانيتوصل



.ق.ع.م.شالعقاريللتطويرمزاياشركة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في 

-٤٥-

مدينون ومصاريف مدفوعة مقدمًا  ٩
٢٠١٨٢٠١٧

 قطري قطري

١,٤٧٨,٥٣٧٥٠٦,٥٦٨مصاريف مدفوعة مقدمًا
١,١٣٩,٠٦٩١,٠٠٩,٨٩٠إيرادات مستحقة
٥٥٠,٥٢٥٣٠١,٠٤٨تأمينات مستردة 

-١٤٨,٧١٦ذمم تجارية مدينة 
١,٨٣٥,٢٣١١,٢٦٩,٦٣٥مدينة أخرى ذمم

٥,١٥٢,٠٧٨٣,٠٨٧,١٤١
)١,١٢٥,٧٠٤()١,١٢٥,٧٠٤(المدينة األخرىالذمم قيمة يخصم: مخصص انخفاض 

٤,٠٢٦,٣٧٤١,٩٦١,٤٣٧

ونقداإلسالميةأرصدة لدى البنوك ١٠
المبالغ التالية: الموحدفي بيان التدفقات النقديةقدوالناإلسالميةاألرصدة لدى البنوكشملي

٢٠١٨٢٠١٧
 قطري قطري

٢٥,٧٨٦,٧٢٤١٦,٥٥٩,٤٧٠اإلسالميةأرصدة لدى البنوك 
٢٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠نقد في الصندوق 

٢٥,٨٠٦,٧٢٤١٦,٥٧٩,٤٧٠

رأس المال ١١
٢٠١٨٢٠١٧

 قطري قطري

المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 
 للسهم الواحد ١٠سهم عادي بقيمة ١١٥,٧٦٢,٥٠٠

١,١٥٧,٦٢٥,٠٠٠٠١,١٥٧,٦٢٥,٠٠٠سهم)١١٥,٧٦٢,٥٠٠: ٢٠١٧(

: إيضاح
قطرلبورصةالرئيسيةبالسوقالمدرجةالشركاتجميعإلىتعليماتالماليةلألسواققطرهيئةأصدرتالتقرير،تاريخبعد

يتمسوفلذلك،ونتيجة. سهملكلقطري١إلىقطري١٠منالعاديةلألسهماالسميةالقيمةعلىتجزئةإلجراء

بانتظارالشركةأسهمتجزئةعمليةإن. سهملكلقطري١بقيمةسهم١،١٥٧,٦٢٥,٠٠٠إلىالشركةأسهمتجزئة

.حينهفيانعقادهالمقررللشركةالعاديةغيرالعموميةالجمعيةاجتماعخاللالمساهمينموافقة



.ق.ع.م.شالعقاريللتطويرمزاياشركة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في 

-٤٦-

االحتياطي القانوني  ١٢
من أرباح السنة إلى االحتياطي القانوني. ٪١٠تحويل المجموعةمن ٢٠١٥لسنة ١١يتطلب قانون الشركات التجارية رقم 

قامت ،من رأس المال. خالل السنة٪٥٠الخيار لوقف هذه التحويالت إلى االحتياطي القانوني عندما يعادل المجموعةلدى 

. إن االحتياطي  قطري)٢,٨١٤,١١٨: ٢٠١٧( قطري إلى االحتياطي القانوني١,٦٥٩,٧٣٩بتحويل المجموعة

في الحاالت التي نص عليها القانون أعاله.  إالالقانوني غير قابل للتوزيع 

بنكية إسالميةتسهيالت١٣
٢٠١٨٢٠١٧

 قطري قطريإيضاحات

٥٢٢,٣٦٩,٤٤٧٥٠٩,٣٢٤,٥١٥(أ)١تمويل إسالمي 

٢٠٧,٣٣٩,٣٠٨٢١٩,٢٥٢,٥٣٣(ب)٢تمويل إسالمي 

٥٢,٢٩٩,٠٠٠٢٤,٥٦٢,٥٦٥(ج)٣تمويل إسالمي 

٧٨٢,٠٠٧,٧٥٥٧٥٣,١٣٩,٦١٣

١٦٦,٧٠٦,٠٠٥٧٣,٣٦٦,٨٠١جزء متداول 

٦١٥,٣٠١,٧٥٠٦٧٩,٧٧٢,٨١٢جزء غير متداول 

٧٨٢,٠٠٧,٧٥٥٧٥٣,١٣٩,٦١٣

إيضاحات:
أبرمت المجموعة اتفاقية تمويل اسالمي مع بنك إسالمي بغرض تمويل مشروع عقاري للمجموعة ،٢٠١٤خالل )أ(

.  قطريمليون ٥٣٧والحقًا قامت المجموعة بزيادة التمويل اإلسالمي إلى مبلغ مليون  قطري٤٥٠بمبلغ 
قد سحبت المجموعة مبلغ و٢٠١٤اإلسالمي خالل تحمل االتفاقية معدل ربح بمعدالت السوق. بدأ التمويل

قسط ١١ قطري) ويسدد على ٥٠٩,٣٢٤,٥١٥: ٢٠١٧(٢٠١٨ديسمبر ٣١ قطري كما في ٥٢٢,٣٦٩,٤٤٧
اإلسالمي مضمون بالمتحصالت المتوقعة من المشروع العقاري.نصف سنوي متغير. التمويل

عقاري للمجموعة رض تمويل مشروع اسالمي بغمع بنك أبرمت المجموعة اتفاقية تمويل اسالمي،٢٠١٤خالل)ب(
٢٠١٤ابتداًء من نهاية ة متغيرأقساط سنوية٩ويسدد على ،٢٠١٤في التمويلبدأ . قطريمليون٢٧٤بمبلغ 

. يحمل التمويل اإلسالمي معدل ربح بمعدالت السوق. التسهيل ٢٠٢٢والتسوية النهائية في ٢٠٢١نهايةوحتى 
. المشروع العقاريمنمتحصالتمضمون مقابل اإلسالمي

، أبرمت المجموعة اتفاقية تسهيالت إسالمية مع أحد البنوك اإلسالمية لتمويل متطلبات رأس المال ٢٠١٧خالل عام )ج(
سحبت المجموعة مبلغ مليون  قطري. يحمل االتفاق معدل ربح بأسعار السوق. ٧٠العامل للمجموعة بمبلغ 

، ويستحق ٢٠١٨ديسمبر ٣١من التسهيل كما في  قطري) ٢٤,٥٦٢,٥٦٥: ٢٠١٧( قطري ٥٢,٢٩٩,٠٠٠
. إن التسهيل اإلسالمي مضمون برهن على إيرادات اإليجار من ٢٠١٩سداد التسهيل عند االستحقاق في عام 

. المشروع العقاري

قطري). ٣٨,٤٨٣,٢٤٧: ٢٠١٧ قطري (٤٥,٢٦١,٠٣٢إن تكلفة التمويل اإلسالمي للسنة بلغت 



.ق.ع.م.شالعقاريللتطويرمزاياشركة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في 

-٤٧-

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين١٤

يلي:كانت حركة المخصص كما

٢٠١٨٢٠١٧
 قطري قطري

٢,٠٥٧,٧٣٠١,٦٣٨,٣٦٣يناير١في 
٤٠١,٠٧٥٤١٩,٣٦٧المخصص خالل السنة
-)٥٧٥,٧٣٣(المدفوع خالل السنة 

١,٨٨٣,٠٧٢٢,٠٥٧,٧٣٠ديسمبر٣١في 

ومطلوبات أخرىدائنون١٥
٢٠١٨٢٠١٧

 قطري قطري

١٠,٩٧٩,١٧٣١٢,٣٧٥,٠٠٠إيرادات إيجار مؤجلة 

٩,٠٦٤,١٢١٩,٥٩٠,٠١٤توزيعات أرباح مستحقة 

٩,٤٩٦,٢٨٠١٤,١٠٠,١٢٤مصاريف مستحقة الدفع

٧,٤٦٨,٩٨٦٩,٦٢٣,٢١٩)١٩والرياضية (إيضاح مساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية 

٢,٠٢٩,٩٣٧٢١,٩٩٣,١١٢دائنون 

٣٩,٠٣٨,٤٩٧٦٧,٦٨١,٤٦٩



.ق.ع.م.شالعقاريللتطويرمزاياشركة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في 

-٤٨-

إيرادات أخرى ١٦
٢٠١٨٢٠١٧

 قطري قطري

-٦٠,٠٠٠,٠٠٠))١تعويضات من مطالبات (إيضاح (
١٧٢,١٤٩٣٤,٥٢٢ربح من ودائع في بنوك إسالمية 

٤٠٩,١٨٣١٥٥,٦٨١إيرادات متنوعة 

٦٠,٥٨١,٣٣٢١٩٠,٢٠٣

)١إيضاح (
٨تم تأخير المشروع الرئيسي للمجموعة بشكل مادي من قبل المقاول الرئيسي. كان تاريخ االنتهاء المتوقع للمشروع هو 

يونيو ٢٦وتم إصدار شهادة إنجاز المشروع بتاريخ ٢٠١٧. ومع ذلك، تم االنتهاء من المشروع بنهاية عام ٢٠١٦أغسطس 

٢٠١٨ .

ة في تنفيذ المشروع نتيجة للتأخير الهام من قبل المقاول الرئيسي على مدى فترة تنفيذ قامت المجموعة بتقييم تكاليف اإلطال

المشروع إلى جانب الحقوق التعاقدية المتعلقة باقتطاع التعويضات بموجب االتفاقية. وعليه، قامت المجموعة بتعيين مقيم 

المجموعة وأحقية المجموعة في اقتطاع التعويضات مستقل لتقييم صالحية المطالبات المرفوعة من قبل المقاول الرئيسي ضد

الناتجة عن العقد. باإلضافة إلى ذلك، حصلت المجموعة على مشورة قانونية من مستشارها القانوني بشأن إمكانية إنفاذ 

التعويضات المقطوعة ضد المقاول الرئيسي. 

بناًء على تقديرات المجموعة في ضوء التقييم المستقل والمشورة القانونية المقدمة قبل المستشار القانوني للمجموعة، قرر و

مجلس اإلدارة البدء في اقتطاع التعويضات ضد المقاول الرئيسي وفقًا للشروط التعاقدية لالتفاقية المبرمة بين مزايا للتطوير 

لي من الرصيد المحتجز األو٪١٠٠قيق الرئيسي. وعالوة على ذلك، قرر مجلس اإلدارة تحالعقاري ش.م.ع.ق. والمقاول 

للعقد. 

من األموال المحتجزة) من خالل إنفاذ ٪١٠٠ قطري خالل السنة المالية (٦٠,٠٠٠,٠٠٠وبالتالي، حققت المجموعة مبلغ 

لة قطر. كفالة حسن التنفيذ المحتفظ بها لدى أحد البنوك المحلية في دو



.ق.ع.م.شالعقاريللتطويرمزاياشركة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في 

-٤٩-

مصاريف عمومية وإدارية  ١٧
٢٠١٨٢٠١٧

 قطري قطري

١٣,٨٩٤,١٩٩١٢,٩٠٥,٦٧٥تكاليف موظفين 
٣,٥٥٠,٠١٢٨١٠,٠٣٦إيجار

٣,٤٥٦,٧٠٤١,٢٣٨,٠٤١أتعاب قانونية ومهنية
٩٦٥,٥٤٨٨٨٨,١٦٥رسوم تسجيل وجهات رقابية  

٣٨٨,٣٥٦٤٨٦,١٦٣تسويق وإعالن 
٩٠,٠٠٠٩٠,٠٠٠أتعاب لجنة الشريعة  

٥٣,١٧٢٢٠٧,٦٨٦مصاريف تطوير األعمال
٥٧٨,٩٤٠٨٠٣,٩٠٦مصاريف متنوعة أخرى

٢٢,٩٧٦,٩٣١١٧,٤٢٩,٦٧٢

الربح األساسي والمخفف للسهم ١٨
األرباح للسنة العائدة للمساهمين بالشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم بقسمةيتم احتساب الربح األساسي للسهم 

المصدرة خالل السنة كما يلي:العادية
٢٠١٨٢٠١٧

 قطري قطري

١٦,٥٩٧,٣٩٣٢٨,١٤١,١٧٧بالشركة األم ربح العائد للمساهمين ال

١١٥,٧٦٢,٥٠٠١١٥,٧٦٢,٥٠٠السنة المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

٠,١٤٣٠,٢٤٣)القطريال والمخفف للسهم (الربح األساسي

. ٢٠١٦بإصدار أسهم منحة للعام ٢٠١٧خالل عام المجموعةقامت 

كما يلي:٢٠١٧و٢٠١٨ديسمبر ٣١المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة للسنة المنتهية في احتسابتم 

٢٠١٨٢٠١٧
 قطري قطري

١١٥,٧٦٢,٥٠٠١١٠,٢٥٠,٠٠٠يناير ١المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة في 

٥,٥١٢,٥٠٠- أثر إصدار أسهم منحة 

١١٥,٧٦٢,٥٠٠١١٥,٧٦٢,٥٠٠ديسمبر ٣١المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة في 

وعليه يكون الربح األساسي المخفف للسهم معادالً للربح .السنةقائمة في أي وقت خالل منخفضة محتملةأسهمال توجد 

األساسي العائد للسهم الواحد.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في 

-٥٠-

والرياضيةمساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية ١٩
(٤١٤,٩٣٥قامت المجموعة بتخصيص جزء من الربح بمبلغ ،٢٠٠٨لسنة ١٣وفقًا للقانون رقم  : ٢٠١٧ قطري 

من صافي الربح الموحد للسنة إلى صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية. ٪٢,٥ قطري) أي بنسبة ٧٠٣,٥٢٩

٢٠١٨٢٠١٧
 قطري قطري

٩,٦٢٣,٢١٩٨,٩١٩,٦٩٠يناير ١في 
٤١٤,٩٣٥٧٠٣,٥٢٩المخصص خالل السنة
-)٢,٥٦٩,١٦٨(المدفوع خالل السنة 

٧,٤٦٨,٩٨٦٩,٦٢٣,٢١٩

توزيعات أرباح٢٠
٪٥ة بنسبة أسهم منحتوزيع وافق المساهمون على، ٢٠١٧أبريل١٢المنعقدة بتاريح السنوية خالل الجمعية العمومية 
. قطري٥٥,١٢٥,٠٠٠وبقيمةمن رأس المال المدفوع

عالقةوطرف ذالمعامالت مع ٢١
تمثل األطراف ذات العالقة المؤسسات التي تعتبر المجموعة من مؤسسيها والمساهمين الرئيسيين في الشركة وأعضاء 

األسعار سياسة عتماد ايتم هام عليها.مجلس اإلدارة ومسئولي اإلدارة العليا والمؤسسات التي لها تأثير مشترك أو 
.المجموعةشروط المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة الو

معامالت األطراف ذات العالقة

:كالتاليهي خالل السنة عالقة األطراف ذات العامالت مع الم

٢٠١٨٢٠١٧
 قطري قطري

١١٥,٠٢٨,٣٨٩- إيرادات بناء  

٢٤,٦٧٠,٨٣٣٢٥,٩٨٧,٥٠٠إيرادات إيجارات 

٣,٢٩٢,٣٨٢٢,٦١٧,٦٠٥إدارة العقارات منإيرادات 

اإلدارة العليامكافآت

:كالتالياإلدارة العليا خالل السنة مكافآتبلغت 
٢٠١٨٢٠١٧

 قطري قطري
٤,٥٩٩,٤٣٩٥,٥٨٤,٥٢٣رواتب ومنافع قصيرة األجل 
١١٥,١٨١١٣١,٨٤٥مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

٤,٧١٤,٦٢٠٥,٧١٦,٣٦٨
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تالتزاما٢٢
:  التزامات رأسمالية

٢٠١٨٢٠١٧
 قطري قطري

١٩,١٩٨,٠٣٥- إلتزامات تعاقدية لمشروع قيد التنفيذ 

١٤,٨١٤,٤٧٦١٢,١١٤,٩٠٠إلتزامات إيجارات تشغيلية

تفصيليًا كما يلي:إلتزامات التأجير التشغيلي مبينة 
٢٠١٨٢٠١٧

 قطري قطري

٤,٠٣٨,٣٠٠٤,٠٣٨,٣٠٠خالل سنة 
١٠,٧٧٦,١٧٦٨,٠٧٦,٦٠٠سنوات ٥بعد سنة وال تتجاوز 

١٤,٨١٤,٤٧٦١٢,١١٤,٩٠٠

الدعاوى القضائية 
. وفقًا ألفضل تقديرات المستشار ٢٠١٨ديسمبر ٣١تم رفع عدة دعاوى قضائية ضد ولصالح المجموعة كما في 

القانوني للمجموعة فإنه ال ينشأ عن هذه الدعاوى مطلوبات هامة وعليه لم يتم تحديد مخصص لهذه الدعاوى.

إدارة المخاطر المالية٢٣

إطار عمل إدارة المخاطر 
حدودتم وضع سياسات إلدارة مخاطر المجموعة بغرض تحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ولوضع 

بالحدود الموضوعة. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر وضوابط مخاطر مناسبة ولرصد المخاطر واإللتزام
على نحو منتظم لتعكس التغيرات في ظروف السوق والمنتجات والخدمات التي يتم تقديمها. تهدف المجموعة من خالل 

هم وإلتزاماتهم.التدريب ومعايير وإجراءات اإلدارة إلى وضع بيئة رقابية منتظمة وبناءة يفهم فيها جميع الموظفين أدوار

على عاتق مجلس اإلدارة بالمجموعة المسؤولية عن مراقبة االلتزام بسياسات وإجراءات المخاطر بالمجموعة وعن يقع
مراجعة كفاية إطار عمل إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة.

مخاطر ،مخاطر عقارية،مخاطر اإلئتمان،لسوقمخاطر اإن المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها المجموعة هي
مخاطر السيولة ومخاطر أخرى. يعرض هذا اإليضاح المعلومات عن مدى تعرض ،مخاطر معدالت الربح،العمالت

المجموعة لكل من تلك المخاطر المذكورة أعاله وأهداف وسياسات وأساليب المجموعة في قياس وإدارة المخاطر وإدارة 
المال. تم إدراج إيضاحات إضافية في هذه البيانات المالية الموحدة.المجموعة لرأس 

مخاطر اإلئتمان  
مخاطر اإلئتمان في مخاطر الخسائر المالية للمجموعة في حال عدم وفاء عميل أو أي طرف باألدوات المالية تتمثل

خرى، واستثمارات الوكالة، واإليرادات ية األالموجودات المالمنبالقيام باإللتزامات التعاقدية التي تنشأ بصورة أساسية
واألرصدة لدى البنوك اإلسالمية.المستحقة، والودائع القابلة لالسترداد،
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تتمة –إدارة المخاطر المالية ٢٣
انتظامعدمعنينشأاالئتمانلمخاطرالشركةتعرضفإنالمالية،الموجوداتعنالناشئةاالئتمانبمخاطريتعلقفيما

:كالتالياألدواتلهذهالدفتريةالقيمةيساويللمخاطرأقصىوبحدالمقابلالطرف

٢٠١٨٢٠١٧

 قطري قطري

١,٣٩٣,٩٧٨,٢٦٤١,٣٩٣,٩٧٨,٢٦٤موجودات مالية أخرى
٣٠,٦٧٧,١٩٧٣٠,٦٧٧,١٩٧استثمارات وكالة

٢٥,٧٨٦,٧٢٤١٦,٥٥٩,٤٧٠أرصدة لدى بنوك إسالمية 
١,١٣٩,٠٦٩١,٠٠٩,٨٩٠إيرادات مستحقة

٥٥٠,٥٢٥٣٠١,٠٤٨ودائع قابلة لالسترداد 
-١٤٨,٧١٦ذمم تجارية مدينة 
٧٠٩,٥٢٧١٤٣,٩٣١ذمم مدينة أخرى

١,٤٥٢,٩٩٠,٠٢٢١,٤٤٢,٦٦٩,٨٠٠

الذمم التجارية المدينة واإليرادات المستحقة 
تتم إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء من قبل كل وحدة أعمال وفقًا للسياسات واإلجراءات ذات الصلة المتبعة لدى 

المجموعة. يتم تقييم الجودة االئتمانية للعميل استنادا إلى بطاقة تقييم ائتماني واسعة النطاق ويتم تحديد الحدود االئتمانية لكل 

ييم. تتم مراقبة الذمم المدينة المستحقة من العمالء بصورة منتظمة، ويتم اتخاذ التدابير الالزمة لتحصيلها عميل وفقًا لهذا التق

في حينه وفقًا للسياسات المتبعة. 

يتم إجراء تحليل انخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير باستخدام مصفوفة المخصصات لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. يستند 

سبة المخصص إلى عدد أيام التخلف عن السداد لمجموعة من العمالء في قطاعات مختلفة لها أنماط خسارة متماثلة تحديد ن

(أي حسب نوع الخدمة ونوع العميل وتصنيفه والتغطية باالعتمادات المستندية أو غير ذلك من أشكال الضمانات). تعكس هذه 

ت، والقيمة الزمنية للنقد، والمعلومات المعقولة والمدعومة المتوفرة في تاريخ المعالجة المحاسبية النتائج المرجحة باالحتماال

لم تقم إعداد التقرير فيما يتعلق باألحداث السابقة والظروف الحالية والتوقعات الخاصة بالظروف االقتصادية المستقبلية.

واإليرادات المستحقة حيث أن هذه المبالغ تعتبر المجموعة باحتساب أية خسائر ائتمانية متوقعة على الذمم التجارية المدينة

غير هامة بشكل واضح. 

األرصدة لدى البنوك اإلسالمية
: ٢٠١٧(٢٠١٨ديسمبر ٣١ قطري في ٢٥,٧٨٦,٧٢٤تحتفظ المجموعة بأرصدة لدى بنوك إسالمية بمبلغ 

ؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني عالي وفقًا  قطري). يتم االحتفاظ بتلك األرصدة لدى بنوك إسالمية وم١٦,٥٥٩,٤٧٠

للتصنيفات االئتمانية المقبولة دوليا. 
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تتمة –إدارة المخاطر المالية ٢٣

مخاطر السيولة 

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على الوفاء باإللتزامات المالية عند إستحقاقها. إن نهج المجموعة في إدارة 

من وجود سيولة كافية للوفاء بالمطلوبات عند إستحقاقها في ظل الظروف العادية أو ،السيولة هو التأكد قدر اإلمكان

.المجموعةالصعبة بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو إحداث ضرر بسمعة 

الخدمة لدى المجموعة تقلل المجموعة من مخاطر السيولة لديها بأن تضمن توفر تسهيالت بنكيه إسالمية. تتطلب شروط 

الخدمة لشروطبأن تسدد المبالغ خالل المدد المحددة في الفواتير. تسدد المبالغ المستحقة للدائنين التجاريين عادة وفقًا 

للمورد.

ديسمبر بناء على المدفوعات التعاقدية غير ٣١الجدول التالي يلخص مواعيد استحقاق مطلوبات المجموعة في 

المخصومة:

اإلجماليسنوات٥أكثر من سنوات٥-١شهر١٢-٣شهور٣من اقل 

 قطري قطري قطري قطري قطري٢٠١٨ديسمبر ٣١فيكما 

٢,٠٢٩,٩٣٧- - - ٢,٠٢٩,٩٣٧دائنون

٩,٤٩٦,٢٨٠- - - ٩,٤٩٦,٢٨٠مصاريف مستحقة 

مساهمة في صندوق دعم 

األنشطة االجتماعية 

٧,٤٦٨,٩٨٦- - ٧,٤٦٨,٩٨٦- والرياضية

٨٨٤,٩٨٩,٧٣٤- ٢١٠,٧٣٣,٠٧٢٦٧٤,٢٥٦,٦٦٢- تسهيالت تمويل اسالمية

٩,٠٦٤,١٢١- - ٩,٠٦٤,١٢١- توزيعات أرباح مستحقة 

٩١٣,٠٤٩,٠٥٨- ١١,٥٢٦,٢١٧٢٢٧,٢٦٦,١٧٩٦٧٤,٢٥٦,٦٦٢اإلجمالي
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تتمة –إدارة المخاطر المالية ٢٣

تتمة –مخاطر السيولة 

اإلجماليسنوات٥أكثر من سنوات٥-١شهر١٢-٣شهور٣اقل من 

 قطري قطري قطري قطري قطري٢٠١٧ديسمبر ٣١في 

٢١,٩٩٣,١١٢---٢١,٩٩٣,١١٢دائنون

١٤,١٠٠,١٢٤---١٤,١٠٠,١٢٤مصاريف مستحقة 

مساهمة في صندوق دعم 

األنشطة االجتماعية 

٩,٦٢٣,٢١٩--٩,٦٢٣,٢١٩-والرياضية

٩٧,٨٢٤,٢٧٦٦٧٥,٤٨٦,٨٣٣١٠٦,٨٨٣,٥٦٧٨٨٠,١٩٤,٦٧٦-تسهيالت تمويل اسالمية

٩,٥٩٠,٠١٤--٩,٥٩٠,٠١٤-توزيعات أرباح مستحقة 

٣٦,٠٩٣,٢٣٦١١٧,٠٣٧,٥٠٩٦٧٥,٤٨٦,٨٣٣١٠٦,٨٨٣,٥٦٧٩٣٥,٥٠١,١٤٥اإلجمالي

مخاطر السوق 

مخاطر السوق هي المخاطر المتمثلة في التغيرات في أسعار السوق مثل معدالت صرف العمالت األجنبية ومعدالت الربح 

أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية. الهدف من إدارة مخاطر السوق وأسعار األسهم التي تؤثر على إيرادات المجموعة 

هو التحكم في وإدارة مخاطر السوق بشكل مقبول والحصول على أفضل العائدات.

مخاطر العمالت

أسعار صرف تتمثل مخاطر العمالت في تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في 

العمالت األجنبية. إن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية يرتبط بشكل أساسي 

باألنشطة التشغيلية للمجموعة. 

ترى اإلدارة أن تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية ضئيل، حيث أنه ليس لدى المجموعة أي أرصدة دائنة أو 

الت أجنبية كما في تاريخ التقرير. مدينة مقومة بعم
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تتمة –إدارة المخاطر المالية ٢٣

الربحمعدالتمخاطر 

مخاطر معدالت الربح هي مخاطر تغير القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في معدالت 

ومعدالت تكلفة األجل. تتبع المجموعة سياسة للتأكد من مراجعة معدالت الربح على الودائع قصيرة السوقالربح في 

التمويل من عقود التمويل اإلسالمي بصورة شهرية وأن معدالت تكلفة التمويل ال تخضع لتقلبات حالية في معدالت الربح. 

على أساس معدل ثابت أو طبقًا السلفالربح على سياسة المجموعة هي التأكد من أن معظم التعرض لمخاطر معدالت 

إال إذا إتضح للمجموعة أن معدالت التكلفة المتغيرة أفضل ،لمعدالت إتفاقيات إعادة الشراء لمصرف قطر المركزي

للمجموعة.

الربح أو فإن المجموعة ال تقوم بتحقيق أي موجودات أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل ،باإلضافة إلى ذلك

اإلسالمية في للبنوكولذلك فإن التغير في معدالت الربح ،بالدخول في إتفاقيات أدوات مشتقةالمجموعةالخسارة ولم تقم 

تاريخ التقرير ال يؤثر سلبًا على أرباح أو خسائر المجموعة.

تحمل أرباح كالتالي:بيان المركز المالي كان موقف معدل الربح بالنسبة لألدوات المالية التي تاريخفي 

٢٠١٨٢٠١٧
 قطري قطري

٧٨٢,٠٠٧,٧٥٥٧٥٣,١٣٩,٦١٣تسهيالت بنكية اسالمية

نقطة٢٥بعددمعدالت الربحفيمحتملةمعقولةلتغيراتحقوق الملكية والربح أو الخسارة حساسيةيعكسالتاليالجدول

في المفترضةالتغيراتتأثيرهوحقوق الملكية والربح أو الخسارة حساسيةإن. األخرىالمتغيراتجميعثباتمع،أساس

أنيتوقع. ديسمبر٣١فيكماعائمةبأسعارالماليةوالمطلوباتالماليةالموجوداتعلىبناء،واحدةلسنةمعدالت الربح

:المبينةالزياداتلتأثيرومعاكسًامساويًاالربحمعدالتفيالنقصتأثيريكون

صافي التأثير على الربح 
أو الخسارة

أساسنقطة٢٥+
قطري

)١,٩٥٥,٠١٩(٢٠١٨ديسمبر٣١في

)١,٨٨٢,٨٤٩(٢٠١٧ديسمبر٣١في
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تتمة –إدارة المخاطر المالية ٢٣

المخاطر العقارية

التالية المرتبطة بالمحفظة العقارية:المخاطرالمجموعةحددت 
تطوير المشروعات إذا كان هنالك تأخير في عملية التخطيط. توظف المجموعة خبراء متخصصين تكلفةقد ترتفع* 

في الجوانب المطلوبة في موقع المشروع من أجل خفض المخاطر التي قد تنشأ في عملية التخطيط وتستخدم خبراتها 
المتراكمة في المقاوالت بغرض تخفيض تكاليف التطوير بالمقارنة مع السوق.

قد يصبح أحد المستأجرين الكبار متعثرًا مما ينتج عنه خسارة إيرادات إيجارية وإنخفاضًا في قيمة العقار المستأجر * 
(أنظر أيضًا مخاطر اإلئتمان أدناه). من أجل تخفيض هذا الخطر تقوم المجموعة بمراجعة الموقف المالي لجميع 

مستوى الضمان المطلوب من خالل ودائع أو ضمانات.المستأجرين األساسيين المتوقعين وتتخذ قرارًا حول 

*  تعرض القيمة العادلة للمحفظة للمخاطر األساسية المتعلقة بالسوق والمستأجر. 

مخاطر أخرى

مراقبةالمخاطر األخرى التي تتعرض لها المجموعة هي المخاطر التنظيمية والمخاطر القانونية ومخاطر السمعة. تتم 

ة من خالل مجموعة من السياسات واإلجراءات. تتم إدارة المخاطر القانونية عن طريق االستخدام المخاطر التنظيمي

للمستشارين القانونيين من داخل المجموعة وخارجها. تتم مراقبة مخاطر السمعة من خالل بحث االمور التي الفعال

يتطلب األمر.تعتبر أن لها آثار على سمعة المجموعة مع اصدار توجيهات وسياسات عندما

إدارة رأس المال

هي المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية لكي تحافظ على ثقة المستثمرين والدائنين والستمرارية تطور اإلدارةإن سياسة 

ويبلغ رأس المال واألرباح المدورةوالذي تعرفه المجموعة على أنه ،أس المالربمراقبة اإلدارةاألعمال مستقبالً. تقوم 

١,٤٢٧,٥٣٧,٨٢٦  قطري).١,٤١٤,٠٤٠,٠٥٨: ٢٠١٧(٢٠١٨ديسمبر ٣١قطري في 

أعمالهاتقوم المجموعة بإدارة بنية رأسمالها وإدخال تعديالت عليها في ضوء التغيرات في األحوال االقتصادية وظروف 

ات للمساهمين أو زيادة رأس المدفوعبتعديلالمجموعةقد تقوم ،وتوقعات المساهمين. بغرض تعديل بنيتها الرأسمالية

٢٠١٨ديسمبر٣١. لم تدخل المجموعة تعديالت في األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنة المنتهية في المال

.٢٠١٧ديسمبر ٣١و 

إدارة راس المال هو:األساسي منإن هدف المجموعة 
المحافظة على مقدرة المجموعة على العمل على أساس مبدأ اإلستمرارية بالصورة التي تمكنها من تقديم أفضل ·

العائدات للمساهمين وأيضًا المنافع لألطراف المعنية األخرى.
طر، تقديم العائدات المناسبة للمساهمين عن طريق التسعير المناسب للمنتجات والخدمات المتماشية مع مستوى المخا·

و
التزام المجموعة بشروط اتفاقيتها المالية مع البنوك اإلسالمية وتحقيق تصنيف ائتماني قوي.·
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تتمة- إدارة رأس المال

اللذين والضمانالعالية والمنافع التمويليعمل المجلس للحفاظ على الموازنة بين العائدات العالية الممكنة ومستويات 

.للمجموعةقويالرأسمالي المركز اليحققهما 

الجدول التالي يوضح نسبة صافي الدين إلى حقوق المساهمين للمجموعة في تاريخ التقارير المالية كالتالي:

٢٠١٨٢٠١٧
 قطري قطري

٨٢٢,٩٢٩,٣٢٤٨٢٢,٨٧٨,٨١٢إجمالي المطلوبات 
)١٦,٥٧٩,٤٧٠()٢٥,٨٠٦,٧٢٤(لدى البنوك اإلسالمية ونقد: أرصدة يخصم

٧٩٧,١٢٢,٦٠٠٨٠٦,٢٩٩,٣٤٢صافي الدين 

١,٤٩٥,٣٢٨,٨٢٠١,٤٨٠,١٧١,٣١٣إجمالي حقوق المساهمين 

٪٥٤٪٥٣ديسمبر ٣١نسبة صافي الدين إلى حقوق المساهمين في 

إلى القيمة السوقية للعقارات والتي يتم إحتسابها التمويلراجع بصورة دورية نسبة المجلس يفإن من ناحية أخرى،

سياسة المجموعة هي الحفاظ على مستوى بااللتزامات القائمة مقسمة على تقييم المحفظة االستثمارية العقارية. إن 

العادلة.إلى القيمة التمويلمنخفض من نسبة 

الجدول التالي نسبة التسهيالت اإلسالمية إلى القيمة العادلة كما في تاريخ التقرير:يوضح

٢٠١٨٢٠١٧
 قطري قطري

٧٨٢,٠٠٧,٧٥٥٧٥٣,١٣٩,٦١٣تسهيالت بنكية إسالمية 
٧٤٣,٠٦٤,٤٤٦٧٣٨,١٣٣,٤٤٦القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 

٪١٠٢٪١٠٥ديسمبر ٣١نسبة التمويل إلى القيمة العادلة في 
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تدرج القيمة العادلة

حسب تقنيات التقييم:لالستثمارات العقاريةالمجموعة التدرج التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة تستخدم

،لموجودات أو مطلوبات مماثلةعاملة(غير المعدلة) في أسواقالمدرجةاألسعار :١المستوى 

واضـحة ،تقنيات أخرى والتي تكون جميع بياناتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسـجلة:٢المستوى 

و،بصورة مباشرة أو غير مباشرة

القيمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على بيانـات التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثير هام على :٣المستوى 

سوقية واضحة.

المسجلة بالقيمة العادلة:كان لدى المجموعة األدوات المالية التالية،٢٠١٨ديسمبر٣١كما في 

قياس القيمة العادلة باستخدام
أسعار متداولة 
في أسواق 

عاملة
بيانات هامة 

واضحة
بيانات هامة غير 

واضحة
٣المستوى ٢المستوى ١المستوى اإلجمالي٢٠١٨ديسمبر ٣١

 قطري قطري قطري قطري

٢٦٤,٧٥٦,٤٤٦٤٧٨,٣٠٨,٠٠٠- ٧٤٣,٠٦٤,٤٤٦استثمارات عقارية

١٩,٦٣٨,٥١٦- - ١٩,٦٣٨,٥١٦استثمارات في أوراق مالية مدرجة

٢٦٤,٧٥٦,٤٤٦٤٩٧,٩٤٦,٥١٦- ٧٦٢,٧٠٢,٩٦٢

قياس القيمة العادلة باستخدام
أسعار متداولة 
في أسواق 

عاملة
بيانات هامة 

واضحة
بيانات هامة غير 

واضحة
٣المستوى ٢المستوى ١المستوى جمالياإل٢٠١٧ديسمبر ٣١

قطري  قطري قطري قطري

:موجودات مالية

٢٥٥,٢٩١,٤٤٦٤٨٢,٨٤٢,٠٠٠-٧٣٨,١٣٣,٤٤٦استثمارات عقارية
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تتمة-تدرج القیمة العادلة
باستخدام طريقة المقارنة ،سلطةالبمنطقة باستثناء تاال ريزيدنس وفندق ،تم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

بالسوق نظرا للحجم الكبير للمعامالت التي تتضمن عقارات مماثلة بهذه المناطق خالل السنة. ووفقًا لطريقة المقارنة بالسوق 

يتم تقدير القيمة العادلة للعقارات استنادًا إلى معامالت مماثلة. وتعتمد طريقة المقارنة بالسوق على مبدأ االستبدال الذي 

خالله ال يدفع مشتري محتمل ثمنًا للعقار يكون أعلى من تكلفة شراء عقار بديل مقارن. إن وحدة المقارنة التي طبقتها 

المجموعة هي سعر المتر المربع (متر مربع). 

الطريقة يتم تقدير تحدد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية أدناه باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة. وخالل هذه 

بما في ذلك قيمة ،القيمة العادلة باستخدام افتراضات بشأن منافع والتزامات ملكية الموجود على مدى العمر االنتاجي له

التخارج أو القيمة النهائية. تتضمن هذه الطريقة افتراض وجود سلسلة من التدفقات النقدية من حصة في عقارات. ويتم 

استنادًا إلى السوق لتحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المرتبطة بالموجود. وفي العادة يتم تحديد تطبيق سعر خصم مالئم 

ويكون مختلفًا عن سعر الخصم. ،عائد التخارج بشكل منفصل

المدخالت الهامة غير المالحظة للعقارين الموضحين أدناه كالتالي: 

٢٠١٨٢٠١٧المدخالت الهامة غير المالحظة العقار

الدخل الشهري من اإليجارتاال ريزيدنس 

 قطري للمتر ٩٩

المربع

 قطري للمتر ٩٩

المربع

سنوات٥كل ٪١٠سنوات٥كل ٪١٠الزيادة اإليجارية 

٪٧٪٧متداول-كافة عائدات المخاطر 

٪٨,٢٥٪٨,٢٥التخارج -كافة عائدات المخاطر 

 قطري٣٣٠ قطري٣٣٠متوسط المعدل اليوميفندق غلوريا

سنويا٪٣سنويا٪٣متوسط الزيادة

-- *الزيادة في معدل االشغال

٪٨٪٨متداول-كافة عائدات المخاطر 

٪٧,٥٪٧,٥التخارج -كافة عائدات المخاطر 

نتيجة تنظيم بطولة كأس العالم ٢٠٢٢في عام ٪٩٨وأن تصل إلى الذروة عند ٪٦٤يتوقع ثبات معدالت اإلشغال عند *

لكرة القدم المزمعة في ذلك العام. 

ولم ،لقياس القيمة العادلة٢والمستوى ١لم يتم عمل أي تحويل بين المستوى ، ٢٠١٨ديسمبر ٣١في المنتهيةالسنةخالل 

لقياس القيمة العادلة.٣ي تحويل إلى أو من المستوى يتم عمل أ
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االفتراضات والتقديرات والقرارات المحاسبية الهامة٢٤
والمصروفاتتإعداد البيانات المالية للمجموعة من اإلدارة أن تتخذ تقديرات وافتراضات تؤثر على اإليرادايتطلب

التقرير. ولكن تاريخلموجودات والمطلوبات في البيانات المالية وبعض اإليضاحات حول المطلوبات المحتملة كما في او

جوهرية في القيمة الدفترية تعديالتإدخاليمكن أن يؤدي عدم التأكد من هذه التقديرات واالفتراضات إلى نتائج تتطلب 

للموجود أو المطلوب للفترات المستقبلية.

المركزوالمصادر الرئيسية للتقديرات المشكوك فيها في تاريخ بيان ،الرئيسية المتعلقة بالفترات المستقبليةاالفتراضاتإن

والتي لها مخاطر مؤثرة تتسبب في تعديالت جوهرية للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة الموحد المالي 

.أدناهالمالية التالية تم توضيحها 

األعمار اإلنتاجية لعقارات ومعدات
والمعدات لغرض احتساب االستهالك. يتم التقدير بعد أن يؤخذ في للعقاراتاألعمار اإلنتاجية التقديرية المجموعةتحدد 

بمراجعة تقوم المجموعة سنويًااالستخدام المتوقع للموجودات والتلف والتآكل الطبيعي والتقادم الفني أو التجاري.االعتبار

القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية، ويتم تعديل قسط االستهالك مستقبالً في الحاالت التي تعتقد فيها اإلدارة أن األعمار 

اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

تقييم االستثمارات العقارية 
عقاراتيتم تقدير القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية من خالل خبراء تقييم .تدرج االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة

المتوقعة النقديةأساليب تقييم معترف بها منها حالة السوق والمنفعة التقديرية وطريقة التدفقات . يستخدم خبير التقييممستقلين

قع لعقارات المجموعة االستثمارية.والرجوع لمعامالت حديثة لبيع عقارات لها خصائص متشابهة ونفس المو

خصمخالل تطبيق معدل قوم بتحديد تقييم نهاية السنة من تاإلدارةفي حالة القيام بالتقييم المستقبلي خالل فترة مرحلية فإن 

ليه تعتقد مناسب على التقييم المرحلي بناًء على ظروف السوق والمنفعة المتوقعة والتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة. وع

اإلدارة بأنه تقييم أكثر شفافية ودقة.
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تتمة –االفتراضات والتقديرات والقرارات المحاسبية الهامة٢٤

(الموجودات المالية األخرى)متيازاالترتيبات خدمة 
القيمة الحالية لمبلغ الضمان الشهري بموجب ترتيبات االنشاء والتشغيل والتحويل المتفق عليها بتقديراإلدارة قامت

لبناء.والتي تمثل القيمة العادلة لبند البناء في االتفاقية وعليه تعود جميعها على ايرادات اأحد المساهمينمع 

تم تقدير القيمة الحالية لمبلغ الضمان باستخدام الحد األدنى لمعدل االيجار الشهري المضمون للمتر المربع وتطبيقه 

) لخصم التدفقات ٪٦,٦٤: ٢٠١٧(٪٦,٦٤فائدة فعليعلى المساحة التقديرية المؤجرة. استخدمت المجموعة معدل 

الخدمات.النقدية المتوقعة بموجب ترتيبات امتياز 

القيمة العادلة لألدوات المالية
في حالة عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في بيان المركز المالي الموحد 

من األسواق العاملة، يتم تحديدها باستخدام أساليب تقييم متنوعة والتي تشمل نماذج حسابية. تؤخذ بيانات هذه 

ج من األسواق النشطة، ولكن في حالة عدم جدوى ذلك يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام التقديرات. يعتمد النماذ

.التقدير على اعتبارات السيولة وبيانات النموذج مثل المقارنات والتذبذب ألدوات مماثلة

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة عن الموجودات المالية األخرى
وعة مصفوفة المخصصات لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة عن اإليرادات المستحقة. ويستند تستخدم المجم

تحديد نسبة المخصص إلى عدد أيام التخلف عن السداد للعمالء في قطاعات مختلفة لها أنماط خسارة متماثلة (أي 

ل التأمين األخرى). تستند مصفوفة حسب نوع الخدمة ونوع وتقييم العميل، والتغطية باالعتمادات المستندية وأشكا

المخصصات مبدئيًا إلى معدالت عدم االنتظام التاريخية لدى المجموعة. وتقوم المجموعة الحقًا بمعايرة المصفوفة 

لتعديل الخسائر االئتمانية التاريخية مع المعلومات المستقبلية. على سبيل المثال، إذا كان من المتوقع أن تتدهور 

ادية (مثل الناتج المحلي اإلجمالي) خالل السنة التالية مما قد يؤدي إلى زيادة حاالت عدم انتظام الظروف االقتص

السداد بقطاع التطوير العقاري والخدمات، يتم تعديل معدالت عدم االنتظام التاريخية. في تاريخ كل تقرير، يتم 

ليل التغيرات في التقديرات المستقبلية. تحديث معدالت عدم االنتظام التاريخية التي يتم مالحظتها ويتم تح

إن تقييم العالقة بين معدالت عدم االنتظام التاريخية التي يتم مالحظتها والظروف االقتصادية المتوقعة والخسائر 

االئتمانية المتوقعة يعد من التقديرات الهامة. إن حجم الخسائر االئتمانية المتوقعة حساس للتغيرات في الظروف 

مانية التاريخية للمجموعة والظروف االقتصادية المتوقعة أيضا قد واألحوال االقتصادية المتوقعة. إن الخسائر االئت

ال توضح عدم االنتظام الفعلي للعميل في المستقبل. تم االفصاح حول المعلومات المتعلقة بالخسائر االئتمانية 

. ٢٣المتوقعة عن الذمم التجارية المدينة واإليرادات المستحقة في االيضاح 



.ق.ع.م.شالعقاريللتطويرمزاياشركة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في 

-٦٢-

تتمة –تقديرات والقرارات المحاسبية الهامةاالفتراضات وال٢٤

تتمة- مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة عن الموجودات المالية األخرى
قامت المجموعة بتطبيق الطريقة العامة للمعايير فيما يتعلق بالموجودات المالية األخرى واستثمارات الوكالة 

نوك اإلسالمية. تقوم المجموعة بمراقبة التغيرات في مخاطر االئتمان والودائع القابلة لالسترداد واألرصدة لدى الب

شهرا ولمدى العمر ١٢من خالل تتبع التصنيفات االئتمانية الخارجية المنشورة. تستند احتماالت عدم االنتظام لمدة 

االئتماني. تعكس متغيرات الخسارة بافتراض عدم االنتظام موديزعلى البيانات السابقة المستمدة من تصنيف

)LGD ا معدل استرداد افتراضي قدرهوذلك باستثناء عندما يكون هناك انخفاض في قيمة األوراق ٪٥٥) عموم

المالية، وفي هذه الحالة يستند تقدير الخسارة إلى األسعار الحالية لألداة بالسوق ومعدل الفائدة الفعلي األصلي.

معلومات قطاعية   ٢٥
تجاري واحد فقط وهو عمليات االستثمار والتطوير العقاري. جغرافيًا، تعمل المجموعة داخل قطاعالمجموعة لدى

دولة قطر واإلمارات العربية المتحدة، وال تعتبر عمليات اإلمارات العربية المتحدة قطاعًا مستقالً.

 قطري كما ٣٣,٧٦٦,٠٠٠القيمة العادلة لالستثمارات العقارية التي تقع في اإلمارات العربية المتحدة مبلغ تبلغ

 قطري). لم يتم الحصول على ايراد من هذه العقارات في كل ٢٤,١٣٢,٧٥٤: ٢٠١٧(٢٠١٨ديسمبر ٣١في 

.٢٠١٧و ٢٠١٨من 


