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 الكرام    المساهمينالسادة إلى  تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
 ش.م.ق مزايا قطر للتطوير العقاريشركة 

 تقرير حول البيانات المالية الموحدة 
ة"( ش.م.ق )"الشررررررررررررررر  مزايا قطر للتطوير العقاريلشررررررررررررررر ة لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة 

ة"( والتي تتضمن بيان المر ز المالي الموحد  ما في رررر"المجموع رررروشر اتها التابعة )يشار إليهم جميعًا برررر
نقدية التدفقات الو التغيرات في حقوق المسرررانمين و الشرررامل دخل لل البيانات الموحدةو  2014ديسرررمبر  31

 للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص ألنم السياسات المحاسبية واإليضاحات المتممة األخرى. 

 اإلدارة عن البيانات المالية مسؤولية
وعرضرررررررررها بةرررررررررورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية  الموحدة إن اإلدارة مسرررررررررؤولة عن إعداد البيانات المالية

للتقارير المالية ، وني مسرررررررؤولة  ذلك عن إجراقات الرقابة الداخلية التي ترانا ضررررررررورية إلعداد بيانات 
 سواق الناتجه عن اإلختالس أو الخطأ.خالية من األخطاق المادية  موحدةمالية 

 الحسابات يمراقب مسؤولية
إن مسؤوليتنا ني إبداق رأي حول نذه البيانات المالية الموحدة استنادًا إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها. 
 لقررد تم ترردقيقنررا وفقررًا لمعررايير الترردقيق الرردوليررة التي تتطلررب منررا التقيررد بمتطلبررات  داب المهنررة وأن نقوم
بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحةررررررررررررررول على تأ يدات معقولة بأن البيانات المالية الموحدة خالية من 

 أخطاق مادية.

يشررررررتمل التدقيق على القيام بتجراقات للحةررررررول على أدلة بشررررررأن المبالت واإلفةرررررراحات التي تتضررررررمنها 
خطاق ديرنا بما في ذلك تقييم مخاطر األعلى تق اً البيانات المالية الموحدة. تم اختيار نذه اإلجراقات بناق

، سررررررررررررررواق الناتجة عن اختالس أو خطأ. عند إجراق تقييم المخاطر  المادية في البيانات المالية الموحدة
نأخذ في االعتبار أنظمة الضرررررررررررررربط والرقابة الداخلية المتعلقة بتعداد المجموعة للبيانات المالية الموحدة 

يات إعداد إجراقات تدقيق مناسبة ، وليس لغرض إبرررررررداق رأينا حرررررررول وعرضها بةورة عادلة ، وذلك لغا
فعاليرررررررررررررررررررررة أنظمة الضرررررربط والرقابة الداخلية للمجموعة. ويشررررررتمل التدقيق أيضررررررًا على تقييم مدى مال مة 
السررررررياسررررررات المحاسرررررربية المسررررررتخدمة ومعقولية التقديرات المحاسرررررربية المعدة من قبل اإلدارة و ذلك تقييم 

 لبيانات المالية الموحدة.العرض العام ل

باعتقادنا أن األدلة التي حةرررلنا عليها خالل أعمال التدقيق  افية وتوفر أسررراسرررًا معقواًل يم ننا من إبداق 
 رأينا.



 
 

 الكرام إلى السادة المساهمين  تقرير مراقبي الحسابات المستقلين 
 تتمة -مزايا قطر للتطوير العقاري ش.م.ق شركة 

 

 الرأي
في رأينا أن البيانات المالية الموحدة تظهر بعدالة ، من  افة النواحي المادية ، المر ز المالي للمجموعة 

وأداقنا المالي وتدفقاتها النقدية للسررررررررررررررنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا  2014ديسررررررررررررررمبر  31 ما في 
 للمعايير الدولية للتقارير المالية.

 أمر  خر 
من قبل مدقق  خر  2013ديسرررمبر  31الية الموحدة للمجموعة للسرررنة المنتهية في تم تدقيق البيانات الم

 . 2014مارس  23أبدى رأيًا غير متحفظ حول نذه البيانات المالية الموحدة في تقريره بتاريخ  والذي

 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
ح ام تراعى أالموحدة تحتفظ بسررررررررجالت محاسرررررررربية منتظمة وأن البيانات المالية  المجموعةوفي رأينا أن 

ى جميع ررررررررررررررررقد حةلنا علرررررررررررررررروالنظام األساسي للشر ة. ل 2002( لسنة 5قانون الشر ات التجارية رقم )
، وحسرب علمنا واعتقادنا لم تقع خالل السرنة  احات التي طلبنانا ألداق مهمتناررررررررررررررررلومات واإليضرررررررررررررررررالمع

ادي ممخالفات ألح ام القانون المذ ور أعاله أو النظام األسرررراسرررري للشررررر ة على وجه قد ي ون له تأ ير 
ونؤ د أيضررررًا أن المعلومات المالية الواردة في التقرير السررررنوي  أو مر زنا المالي. المجموعةعلى نشرررراط 

 ودفاتر المجموعة.لمجلس اإلدارة تتفق مع سجالت 
 

 

 

 

 عن إرنست ويونرت 
 
 
 

 زيررراد نرررادر 
 258ابات رقم سجل مراقبي الحس 

2015مارس  12ي ة فالدوح    
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 بيان المركز المالي الموحد

 2014ديسمبر  31في 
  2014  2013 
 لاير قطري  لاير قطري إيضاحات 

     الموجودات 
 85.983.309  33.924.170 3 سالميةإ بنوكلدى نقد وأرةدة 

 46.376.268  23.669.327 4 ومةاريف مدفوعة مقدماً  مدينون
 496.787.772  871.202.127 5 موجودات مالية أخرى 

 21.000.000  21.000.000 6 متاحة للبيعمالية  موجودات
 61.354.395  30.677.197 7 است مارات و الة 
 92.097.064  98.595.652 8 مشروع قيد التنفيذ 

 762.574.081  762.514.001 9 ست مارات عقاريةا
 408.800  200.562 10 عقارات ومعدات

     

 1.566.581.689  1.841.783.036  إجمالي الموجودات 
     

     المطلوبات وحقوق الملكية
     المطلوبات

 141.403.529  104.349.323 11  ومطلوبات أخرى دا نون
 5.601.046  1.982.344 23 عالقة  طرف ذومبالت مستحقة إلى 

 208.485.362  434.439.810 12 تسهيالت بن ية إسالمية
 1.225.965  942.609 13 نهاية الخدمة للموظفين  مخةص م افأة

     

 356.715.902  541.714.086  المطلوباتإجمالي 
     

     حقوق الملكية 
 1.000.000.000  1.000.000.000 14 رأس المال

 27.638.380  44.582.294 15 إحتياطي قانوني 
 182.227.407  255.486.656  أرباح مدورة 

     
 1.209.865.787  1.300.068.950  إجمالي حقوق الملكية 

     
 1.566.581.689  1.841.783.036  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

 
 
 

 حمد بن علي الهدفة   راشد بن فهد النعيمي
  الرئيس الــتنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة
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  الموحد بيان الدخل

2014 ديسمبر 31 المنتهية في لسنةل  

  2014  2013 
 لاير قطري  لاير قطري إيضاحات 
     

 496.787.772  374.414.355 5 إيرادات بناق 
 (338.046.894)  (153.417.985) 5 ت اليف البناق 

     
 158.740.878  220.996.370  إجمالي الربح

     
 38.494.994  41.637.492  إيجاراتإيرادات 

 -  9.459.967  إيرادات إدارة عقارات 
 (5.193.777)  (4.535.828)  مةاريف تشغيلية 

     
 192.042.095  267.558.001  االيرادات من العمليات 

     
 (2.461.130)  (60.080) 9 ةافي خسارة من القيمة العادلة االست مارات العقارية 

 618.831  6.655.609 16 إيرادات أخرى
نخفاض أنخفاض است مارات إمخةص   (12.745.827)  (45.302.894) 17 رةدة مدينة وا 

دارية   (25.370.668)  (26.042.167) 18 مةاريف عمومية وا 
 (470.364)  (255.275) 10 هالكإست

 (3.000.000)  (2.500.000) 19 أتعاب إدارة

 (14.579.995)  (30.614.052) 12 ت اليف التمويل 
     

 134.032.942  169.439.142  الفترةربح 
 -  -  إيرادات شاملة أخرى 

     
 134.032.942  169.439.142  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

     

 العائد األساسي والمخفف للسهم 
 1.340  1.694 20 )العائد إلى المساهيمن بالشركة األم باللاير القطري(
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  المساهمين الموحدبيان التغيرات في حقوق 

 2014ديسمبر  31المنتهية في  سنةلل

 
 

 جمالي اإل  أرباح مدورة  حتياطي قانونيإ  رأس المال
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
        

 1.139.183.669  124.948.583  14.235.086  1.000.000.000  2013يناير  1الرةيد في 
 134.032.942  134.032.942  -  - إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 -  (13.403.294)  13.403.294  - قانوني تحويل إلى احتياطي 
 (3.350.824)  (3.350.824)  -  - (20)إيضاح الرياضية و ة اإلجتماعية طمسانمة في ةندوق دعم األنش

 (60.000.000)  (60.000.000)  -  - (21توزيعات أرباح )إيضاح 
        

 1.209.865.787  182.227.407  27.638.380  1.000.000.000  2014يناير  1الرةيد في 
 169.439.142  169.439.142  -  - إجمالي الدخل الشامل للسنة

 -  (16.943.914)  16.943.914  - قانونيالمحول إلى احتياطي 
 (4.235.979)  (4.235.979)  -  - (20مسانمة في ةندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية )إيضاح 

 (75.000.000)  (75.000.000)  -  - (21توزيعات أرباح )إيضاح 
        

 1.300.068.950  255.486.656  45.582.294  1.000.000.000 2014ديسمبر  31الرصيد في 
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 التدفقات النقدية الموحد بيان 
 2014ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 
 

  2014  2013 
 لاير قطري  لاير قطري إيضاحات 

     األنشطة التشغيلية:
 134.032.942  169.439.142  ربح السنة

     تعديالت للبنود التالية:
 470.364  255.275 10 إستهالك

 2.461.130  60.080 9 ةافي خسارة القيمة العادلة الست مارات عقارية 
 12.745.827  14.625.696 17 مخةص إنخفاض ذمم مدينة 

 -  30.677.198 17 مخةص إنخفاض قيمة است مارت و الة   
 (243.418)  245.796 13 م افأة نهاية الخدمة للموظفين )ع س( مخةص

 -  (1.940.000) 16 إيرادات توزيعات أرباح 
 (577.484)  (438.804) 16 بنوك إسالمية  من ودا ع لدىأرباح 

 14.579.995  30.614.052  التمويل  مةاريف
     

 163.469.356  243.538.435  األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل  
     التغيرات في رأس المال العامل:

 (390.021.782)  (366.333.110)  ومةاريف مدفوعة مقدماً  مدينون
 5.601.046  (3.618.702)  عالقة طرف ذومبالت مستحقة إلى 

 96.719.839  (46.817.614)  ومطلوبات أخرىدا نون 
     

 (124.231.541)  (173.230.991)  التدفقات النقدية المستخدمة في العمليات
     

 (14.579.995)  (30.614.052)  مةاريف تمويل مدفوعة 
 (320.515)  (529.152) 13 م افأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

     
 (139.132.051)  (204.374.195)  األنشطة التشغيلية المستخدمة في النقدية صافي التدفقات
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 تتمة - الموحد التدفقات النقديةبيان 

 2014ديسمبر  31المنتهية في  لسنةل

  2014  2013 
 لاير قطري  لاير قطري إيضاحات 

     األنشطة االستثمارية
 (6.997)  - 9 است مارات عقارية إضافات إلى

 (66.230.740)  (6.498.588) 8  التنفيذإضافات إلى المشروع قيد 
 577.484  438.804   بنوك إسالمية لدى ودائعمستلمة من أرباح 

 3.645.605  - 7 متحةالت من است مارات و الة 
 -  1.940.000  توزيعات أرباح مستلمة 
 (141.998)  (47.037) 10 شراق عقارات ومعدات 

     
 (62.156.646)  (4.166.821)  مارية ستثفي األنشطة اال المستخدمةصافي التدفقات النقدية 

     
     األنشطة التمويلية 

 208.485.362  448.063.898 12 إسالمية بن يةمتحةالت من تسهيالت ةافي 
 (60.000.000)  (222.109.450)  إسالمية بن يةتسهيالت  سداد 

 (54.943.238)  (69.472.571)  توزيعات أرباح مدفوعة
     

 93.542.124  156.481.877  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
     
 (107.746.573)  (52.059.139)   اإلسالميةواألرصدة لدى البنوك في النقد  نقصال

 193.729.882  85.983.309  يناير  1في اإلسالمية األرةدة لدى البنوك 
     

 85.983.309  33.924.170  ديسمبر  31في  اإلسالميةواألرصدة لدى البنوك  النقد
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 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 1

 

 12 في قطرتأسست في دولة للتطوير العقاري ش.م.ق )"الشر ة"( ني شر ة مسانمة قطرية قطر مزايا شر ة 
 32/18الشر ة المسجل نو ص.ب  مقرعنوان و  18132ة تحت السجل التجاري رقم رمسجل . الشر ة2008فبراير 

 دولة قطر.  –الدوحة ، 

واالست مار  جاريةإيفي إنشاق المجمعات الس نية والمشروعات بغرض تحقيق إيرادات  للمجموعةيتم ل النشاط الر يسي 
دارة المشاريع  عداد دارسات الجدوى وا  والتطوير العقاري وشراق األراضي وتطويرنا إلعادة بيعها وأنشطة االنشاقات وا 

دارة العقارات والتسويق العقاري وأنشطة الةيانة وأنشطة الوساطة والتم يل التجاري والعقاري والتجارة في المعدات  وا 
ستيراد والتةدير )تتعلق بنشاطات المجموعة(. باإلضافي إلى ذلك تعمل المجموعة ال هربا ية ومعدات البناق واال

 .الس نية المجمعاتأيضًا في إدارة 

تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشر ة وشر اتها التابعة يشار إليها جميعًا بر )"المجموعة"(  ما في 
 ، الشر ات التابعة التالية:  2014ديسمبر  31وللسنة المنتهية في 

بلد  رأس المال الشركة
 التأسيس

 نسبة الملكية الفعلية
 2013ديسمبر 31  2014ديسمبر 31 يقطر لاير  

      
 ٪100  ٪100 قطر 200.000 ش.ش.و لالست مار العقاري قرطبةشر ة 
 ٪100  ٪100 قطر 200.000 ش.و.شالعقاري  الخليج لالست مار والتطوير نبع شر ة
 ٪100  ٪100 قطر 200.000 لالست مار العقاري ذ.م.م غرناطةشر ة 

 ٪100  ٪100 لبنان 12.106 ش.م.موالعقاري  السياحي لإلنماقشر ة مزايا لبنان 
 

 :إيضاحات
العقاري ذ.م.م ني شر ة مسجلة باسم مزايا قطر للتطوير العقاري ش.م.ق وعضو في  لالست مار غرناطةشر ة  .1

ابعة مملو ة ت  شر ةنذه االست مارات  تم معاملةالمجموعة وتحتفظ بهذه االست مارات بالينابة عن المجموعة. وقد 
 .لمجموعةا االست ماراتمن نذه  المستفيدبال امل من قبل المجموعة على أساس أن 

ني شر ة مسجلة باسم  ال ة من أعضاق مجلس إدارة  ش.م.مالسياحي والعقاري لإلنماق شر ة مزايا لبنان  .2
ة للمجموعة تابع ت مار  شر ةاالستم معاملة بالنيابة عن المجموعة وقد  بهذا االست مارالمجموعة والتي تحتفظ 

 . ني المجموعة نذا االست مارالمستفيد من على أساس أن 
 

 . 2011نوفمبر  2ش.ش.و بتاريخ العقاري الخليج لالست مار والتطوير  نبعانتهت ةالحية السجل التجاري لشر ة  .3

من قبل  2014ديسمبر  31للسنة المنتهية في  تمت المواقة على اةدار نذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 .2015مارس  12مجلس اإلدارة بتاريخ 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2014ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 وملخص السياسات المحاسبية الهامة  اإلعداد أسس 2
 
 أسس اإلعداد  1/2

دلة والتي عدلت لتتضمن قياس القيمة العا ، وفقا لمبدأ الت لفة التاريخيةالموحدة  الماليةالبيانات أعدت 
مستخدمة في ال الوظيفية العملةوني  باللاير القطريالموحدة البيانات المالية  أعدتلالست مارات العقارية. 

 .أنشطة المجموعة وفي عرض بياناتها المالية
 

لتجارية ات قانون الشر ات اللمعايير الدولية للتقارير المالية ومتطلبوفقًا الموحدة أعدت البيانات المالية 
 ذات الةلة. 2002لسنة  5القطري رقم 

 
 أساس التوحيد  2/2

 
البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية لمزايا قطر للتطوير العقاري ش.م.ق وشر اتها  تتضمن

للمجموعة عندما تتحقق السيطرة  .2014ديسمبر  31جميعا بر "المجموعة"(  ما في  إليهمالتابعة )يشار 
 تها.ر على نذه العا دات من خالل سلطي ون لها عا دات متغيرة أو لديها حقوق فيها من يستطيع التأ ي

 تسيطر المجموعة على الشر ة المست مر فيها إذا  ان لديها:، خاةة 
  سلطة على المؤسسة المست مر فيهاال.  

  ة المست مر فيها.إرتباطها بالمؤسسمخاطر أو حقوق في عا دات متغيرة من 

 .القدرة على إستخدام سلطتها على المؤسسة المست مر فيها للتأ ير على عا داتها 

 
ذا أشارت الوقا ع والظروف إلى تغ على الشر ات التابعةبتعادة تقييم سيطرتها على  المجوعةتقوم  يير وا 

في واحد أو أ  ر من البنود المذ ورة أعاله. يبدأ توحيد الشر ة التابعة عندما تفرض المجموعة سيطرتها 
رج الموجودات خالل السنة ، تد .السيطرة على الشر ة التابعة التابعة وينتهي بتنتهاق أو فقدانعلى الشر ة 

ةاريف الخاةة باالستحواذ أو استبعاد شر ة تابعة في بيان الدخل الموحد مالوالمطلوبات واإليرادات و 
 وبيان الدخل الشامل الموحد من تاريخ سيطرة المجموعة على الشر ة التابعة وحتى انتهاق تلك السيطرة. 
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لى الحةص إلى حاملي أسهم الشر ة األ الدخل الشامل أو يرجحينسب  ،  ةمسيطر الغير م للمجموعة وا 
ية لقد تم اعداد تلك البيانات المال غير المسيطر عليها.حتى لو نتج عن نذا عجز في رةيد الحةص 

دخال يتم إند الضرورة . عالمتما لةالموحدة باستخدام سياسات محاسبية موحدة ل ل المعامالت واألحداث 
تعديالت في البيانات المالية للشر ات التابعة لتتطابق سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل 
المجموعة. جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق المل ية واإليرادات والمةاريف بين شر ات المجموعة 

 استبعادنا بال امل عند التوحيد.والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين أعضاق المجموعة يتم 
. لمل يةامعالجته بطريقة حقوق في حةة مل ية الشر ة التابعة بدون فقدان السيطرة يتم  تغييرإن أي 

ذا فقدت   على شر ة تابعة سوف تقوم المجموعة بالتالي: السيطرة المجموعةوا 
 

  الشهرة( ومطلوبات الشر ة التابعةإلغاق تحقيق موجودات )وتشمل 

 فترية ألي من الحةص غير المسيطرةإلغاق تحقيق القيمة الد 

 أجنبية ، المدرجة في حقوق المسانمين.ق الفروقات المترا مة من تحويل عمالت إلغاق تحقي 

  القيمة العادلة للمبالت المستلمةتحقيق 

 مار يحتفظ بهتحقيق القيمة العادلة ألي است  

  فا ض أو عجز في الربح أو الخسارةتحقيق أي 

  إعادة تبويب البنود الخاةة بالشر ة األم المدرجة سابقًا في إيرادات شاملة أخرى إلى الربح/الخسارة
، حيث سي ون ذلك مطلوبًا  إذا قامت المجموعة باستبعاد مباشر  أو األرباح المدورة أيهما أنسب

 لوبات ذات الةلةللموجودات أو المط

 
 إستخدام التقديرات واألحكام  3/2

د البيانات المالية الموحدة بما يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة القيام إن إعدا
فتراضات تؤ ر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالت الموجودات والمطلوبات  وتقديراتبأح ام  وا 

 .التقديراتقد تختلف النتا ج الفعلية عن نذه . واإليرادات والمةروفات الفعلية 
 

واإلفتراضات المتعلقة بها بش ل مستمر. يتم تحقيق التعديالت على التقديرات  التقديراتتتم مراجعة 
 المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات وأية فترات مستقبلية تتأ ر بها.

 
الت المدرجة  ر األ بر على المبالتقديرات الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية التي لها األ حولالمعلومات 

 .25في اإليضاح رقم  االفةاح عنهاتم المالية الموحدة  البياناتفي 
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 التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية   4/2
ي إعداد فمطابقة لتلك المستخدمة  الموحدة إعداد البيانات المالية فيالمتبعة  المحاسبيةالسياسات  إن

بتست ناق المعايير والتفسيرات التالية السارية  2013ديسمبر  31للسنة المنهية في  الموحدةالبيانات المالية 
  ما يلي: 2014يناير  1المفعول إعتبارًا من 

 

 ار الدولي للتقاريروالمعي 10تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية ) ستثمارمؤسسات اال
 (27ومعيار المحاسبة الدولي  12المالية 

نذه التعديالت تعطي است ناق من متطلبات التوحيد للمؤسسات التي تستوفى تعريف مؤسسة است مار 
إن االست ناق للتوحيد تتطلب من  الموحدة. البيانات المالية: 10المالية  للتقاريرعيار الدولي وفقًا للم

مؤسسات االست مار أن تحتسب الشر ات التابعة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ليس لهذه 
  ون مؤسسة است مارلت بالمجموعةمؤسسات التتأنل أي من ، حيث المجموعة التعديالت تأ ير على 

 .10وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 

 32تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -ية الموجودات المالية والمطلوبات المالية تسو 
معنى "لديه حاليًا حق قانوني للتسوية قابل للتنفيذ" والمعايير آلليات التسوية غير  توضحنذه التعديالت 

المتزامنة الخاةة بغرف المقاةة لت ون مؤنلة إلجراق التسوية. ليس لهذه التعديالت تأ ير على 
 المجموعة.

 

 39الدولي  ةتعديالت على معيار المحاسب –تجديد المشتقات واستمرارية محاسبة التحوط 
من إيقاف محاسبة التحوط عندما يستوفي تجديد أي مشتقات مخةةة  أداة  إعفاقنذه التعديالت توفر 
 ويجب تطبيقه بأ ر رجعي. ليس لهذه التعديالت تأ ير على المجموعة.  تحوط معايير معينة

 

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  –إفصاحات المبالغ القابلة لإلسترداد للموجودات غير المالية 
36 

قياس القيمة العادلة على  13نذه التعديالت تبعد النتا ج غير المرغوبة للمعاير الدولي للتقارير المالية 
إنخفاض قيمة الموجودات. باإلضافة إلى ذلك  36االفةاحات المطلوبة بموجب معيار المحاسبة الدولي 

والتي  لنقدالمدرة لوحدات العن المبالت القابلة لإلسترداد للموجودات أو  ، تتطلب نذه التعديالت االفةاح
 على المجموعة. التعديالتأدرجت أو ع ست لها خسارة انخفاض قيمة خالل السنة. ال تؤ ر نذه 
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 تتمة   –التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية   4/2
 ولم يسري مفعولها بعد أصدرتمعايير 

ولم يسري مفعولها بعد. تقوم المجموعة حاليًا بتقييم تأ ير نذه المعايير فيما المعايير التي أةدرت  
 الجديدة.

 تاريخ السريان المعيار
 2018يناير  1 األدوات المالية: 9المعيار الدولي للتقارير المالية 
 2016يناير  1 : حسابات التأجيل التنظيمية14المعيار الدولي للتقارير المالية 
 2017يناير  1 : االيرادات من العقود مع العمالق15المعيار الدولي للتقارير المالية 

حساب االستحواذ  –: الترتيبات المشتر ة 11تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 
 2016يناير  1 على الحةص

: ايضاح حول الطرق 38ومعيار المحاسبة الدولي  16تعديالت معيار المحاسبة الدولي 
 2016يناير  1  المقبولة لالستهالك واإلطفاق

النباتات  –: الزراعة 41ومعيار المحاسبة الدولي  16تعديالت معيار المحاسبة الدولي 
 2016يناير  1 الحاملة للمحاةيل

 2016يناير  1 : طريقة حقوق المل ية في البيانات المالية المنفةلة27تعديالت معيار المحاسبة الدولي 
 

لم تقم المجموعة بتطبيق أية معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى مب رًا والتي تم اةدرانا ول ن لم 
 يسري مفعولها بعد.

 

 السياسات المحاسبية الهامة  5/2
 والنقد اإلسالمية لدى البنوك األرصدة

والنقد المدرج في بيان التدفقات النقدية الموحد في أرةد لدى  اإلسالمية تتم ل األرةدة لدى البنوك
 ، إن وجد. اإلسالمية ونقد بعد خةم السحب على الم شوف من البنوك اإلسالمية البنوك

 

 الذمم المدينة         
تدرج ذمم اإليجارات والذمم المدينة األخرى بقيمة الفاتورة األةلية. عندما ت ون القيمة الزمنية للنقد مادية 

لها الت لفة المطفأة. يتم تقدير مخةرص للمبالت المش وك في تحةي باستخداميتم تسجيل األرةدة المدينة 
 تحةيلها. استحالةعند ال ي ون محتماًل تحةيل المبالت بال امل. تشطب المبالت  عندما
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 أخرىموجودات مالية          

" في بيان المر ز ترتيبات امتياز الخدمات " 12الناتجة من تطبيق التفسير  الماليةيتم تسجيل الموجودات 
 الموحد تحت بند "موجودات مالية أخرى" وتحقق بالت لفة المطفأة.المالي 

 
 متاحة للبيعموجودات مالية          

المتاحة للبيع تدرج مبد يًا بالت لفة ، وني القيمة العادلة للمبلت المدفوع ويشمل مةاريف  الموجودات
 الشراق المتعلقة باالست مار.

 
المالية المتاحة للبيع التي لها سعر متداول والتي يم ن  وجوداتالميعاد قياس ، بعرد اإلدراج المبد ي 

قياس قيمتها بةورة مو وقة بالقيمة العادلة. األرباح والخسا ر غير المحققة من إعادة القياس تدرج  بند 
يرادات الشاملة األخرى حتي يتم بيع االست مار أو تحةيله أو استبعاده في اإل المل يةلحقوق  منفةل
أخرى أو يعتبر االست مار منحفض القيمة ، وعند ذلك يتم تحويل األرباح و الخسا ر المترا مة بطريقة 

 للسنة. الموحد المدرجة سابقًا في حقوق المل ية إلى بيان الدخل الشامل
 

 يم ن ال لةالمتداو  غير األسهم فيالمجموعة  است مارات بعض من الناتجة النقدية التدفقات لطبيعة نظراً 
 طرح بعد الت لفةب االست مارات نذه تقيد وبالتالي ، مو وقة بمبالت لالست مارات لهذه العادلة لقيمةا قياس
 .قيمتها انخفاض من للخسا ر مخةص أي

 
 عقارية استثمارات         

 بها إما لجني إيراد إيجار وتتضمن العقارات قيد االحتفاظالعقارية ني العقارات التي يتم  االست مارات
 أو ل ال الغرضين وني تقاس مبد يًا بالت لفة ، متضمنة ت اليف المعاملة.  رأسماليةالتطوير أو لزيادة 
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 تتمة  – عقارية استثمارات         
قيم العقارية بالقيمة العادلة. تستند القيم العادلة على ال االست مارات إدراجيتم للتحقيق المبد ي ، الحقًا 

السوقية وني المبلت المقدر الذي يم ن فيه مبادلة العقار في تاريخ التقييم بين با ع ومشتري راغبين في 
إطار معاملة تجارية حرة بعد التسويق الةحيح الذي يقوم فيه األطراف بالتةرف المطلع والح يم وبدون 

ن أجرين الذين يشغلون أو ي ونون مس وليت س التقييم ، متى  ان ذلك مناسبًا ، نوعية المسإجبار. يع
اإليجار أو من المحتمل أن يشغلوا العقار بعد إخالقه والمنظور العام بالسوق عن  بارتباطاتعن الوفاق 
 االقتةادي ر، وتخةيص مس وليات الةيانة والتأمين بين المؤجر والمستأجر والعم لال تمانأنليتهم 

 د.الموحالشامل يتم تحقيق أية ربح أو خسارة في القيمة العادلة في بيان الدخل  .الباقي للعقار
 

القيمة العادلة. عقاري ب  است مارتتم المحاسبة على العقارات قيد التطوير والتي سوف تستغل مستقباًل 
 عقارية فقط إذا  ان لدى اإلدارة مخططات است ماراتقيد التطوير على إنها  االست ماراتيتم تخةيص 

 ان  تطويره ، أو لو ا تمالفي أنشطة تأجيريه بمجرد  استخدامهبالعقار عن طريق  لالنتفاعواضحة 
أسمالية طويلة ر بالعقار بغرض زيادة  االحتفاظمستقبلي غير محدد للعقار وبالتالي فتنه يتم  استخدامنناك 
 األجل.

 
 ف ات العقاراتالتحويل بين          

 بط بما يلي:مرت االستخدامالعقارية فقط إذا  ان التغيير في  االست ماراتمن أو إلى  التحويالتتتم بعض 

 العقارية إلى عقارات يشغلها المالك. االست ماراتبدق إشغال المالك للعقار: يتم التحويل من  (أ)
 .المخزونعقارية إلى  است ماراتبدق التطوير بغرض البيع: يتم التحويل من  (ب)
 عقارية. است ماراتنهاية اإلشغال من قبل المالك: يتم التحويل من عقارات يشغلها المالك إلى  (ج)
  عقارية. است ماراتإلى  المخزونلطرف  خر: يتم التحويل من  يالتشغيلبدق التأجير  (د)
 

 حتى تاريخ  است مارفي إدراجه  االستمرارعقار غير مطور ، يتم  استبعاد تقرر المجموعةعندما 
 )إلغاق تحقيقه في بيان المر ز المالي( وال يتم إدراجه  عقار بغرض المتاجرة. استبعاده



 
 شركة مزايا للتطوير العقاري ش.م.ق

 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2014ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
 -15- 

  
 

 تتمة  –وملخص السياسات المحاسبية الهامة   أسس اإلعداد 2
  

 تتمة  – السياسات المحاسبية الهامة  5/2
 

 تتمة  – عقارية استثمارات         
عقاري ، يعاد قياس العقار بالقيمة  است مارالعقار من عقار يشغله المالك إلى  استخدامعندما يتغير 

عقاري. يتم إ بات الم اسب الناتجة عن إعادة القياس مباشرة في  است مار أنهالعادلة ويتم تةنيفه على 
الشامل  لحقوق المل ية  فا ض إعادة تقييم. أي خسا ر ناجمة عن إعادة القياس يتم إ باتها في بيان الدخ

 الموحد.
 

عالجتها م يتمبغرض المتاجرة فتنه  المخزونإلى عقارات يشغلها المالك أو إلى  مخزونبخةوص تحويل 
وت ون بالقيمة العادلة  16 رقم ار المحاسبة الدولييمع أو 2رقم ار المحاسبة الدولي يلمع محاسبيًا وفقًا 

 .االستخداملها  ما في تاريخ تغير 
 

لعادلة عقارية فسي ون بالقيمة ا است ماراتعقارية بغرض المتاجرة إلى  است مارات تحويلأما بخةوص 
لشامل امع تحقيق أي فرق ما بين القيمة العادلة للعقار في تاريخ التحويل وقيمته الدفترية في بيان الدخل 

 الموحد.
 

 انخفاض الموجودات المالية والمبالغ غير الممكن استردادها  
في تاريخ  ل بيان للمر ز المالي الموحد يجرى تقييم لتحديد ما إذا  ان يوجد دليل فعلي على احتمال 

بعض الموجودات المالية. في حالة وجود دليل  هذا تدرج خسارة انخفاض الموجودات  لقيمةانخفاض دا م 
 الموحد. يتم تحديد قيمة االنخفاض  التالي: الشامل في بيان الدخل

 
بة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة ، ي ون االنخفاض نو الفرق بين الت لفة والقيمة العادلة ، بالنس أ(

 .الموحد الشامل سابقًا في بيان الدخلتحقيقها في القيمة تم  انخفاضبعد خةم أي خسا ر 
القيمة الحالية و بالنسبة للموجودات المدرجة بالت لفة ، ي ون االنخفاض نو الفرق بين القيمة الدفترية  ب(

 للتدفقات النقدية المستقبلية مخةومة بمعدل العا د السوقي لموجودات مالية مما لة.
مة ، ي ون االنخفاض نو الفرق بين القيمة الدفترية والقيالمطفأة بالنسبة للموجودات المدرجة بالت لفة  ج(

 .األةليالحالية للتدفقات النقدية المتوقعة مخةومة بمعدل الفا دة 
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 قيد التنفيذ مشروع         
عقارات في مرحلة اإلنشاق ألغراض اإلنتاج أو التأجير أو اإلدارة أو ألغراض لم تحدد. تدرج نذه 

 ناقص أي خسارة انخفاض محققة. بالت لفةالعقارات 
 

 عقارات ومعدات          
 القيمة. في انخفاضالمترا م وأية خسا ر  االستهالكبالت لفة مخةومًا منها  والمعداتتدرج العقارات 

 
فة على الموجود.  ما تتضمن ت ل باالستحواذالمتعلقة بةورة مباشرة  المةروفاتتتضمن الت لفة 

الموجودات المطورة داخليًا ت لفة المواد والعمالة المباشرة وأية ت اليف أخرى تتعلق بةورة مباشرة بتعداد 
رجاع الموقع إلى الحالة التي  ان  زالة الموجودات وا  الموجود للغرض المطلوب منه وت اليف تف يك وا 

زقًا م ماًل لوظيفة المعدة ذات الةلة تتم رسملتها  جزق من أجهزة التي ت ون ج ةالمشترا عليها. البرامج
 ال مبيوتر والمعدات الم تبية.

 
الموحد على أساس القسط ال ابت على مدى األعمار  الشامل في بيان الدخل االستهالك احتسابيتم 

 .معداتو عقارات نود باإلنتاجية المقدرة ل ل بند من 
 

 على النحو التالي: لالستهالكللموجودات القابلة  المقدرةاألعمار اإلنتاجية 

 
 سنوات 3 - 1  أجهزة  مبيوتر ومعدات

 سنوات       5 سيارات 
 سنوات    5  وتر يبات أ اث
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 تتمة  – عقارات ومعدات          

أو  في قيمتها عندما تشير أحداث االنخفاضيتم مراجعة القيم الدفترية للعقارات والمعدات لتحديد مدى 
القيمة الدفترية. في حالة وجود م ل نذا المؤشر وعندما  استردادعدم  احتمالتغيرات في الظروف إلى 

 .الستردادلودات إلى قيمتها القابلة يتم تخفيض الموج لالستردادتتجاوز القيمة الدفترية القيمة القابلة 
 

ة معدات التي تتم المحاسبة عليها بةفأحد بنود عقارات و  الستبدالتتم رسملة المةروفات المت بدة 
زيد تتم رسملة المةروفات الالحقة األخرى فقط عندما ت القيمة الدفترية للبند المستبدل.منفةلة وتشطب 

مةروفات بجميع ال االعترافمعدات ذات الةلة. يتم و عقارات  المستقبلية لبنود االقتةاديةمن المنافع 
 في بند عقارات االعترافالموحد  مةروف عند ت بدنا. يتم إلغاق  الشامل األخرى في بيان الدخل

. يتم بعاداالستأو  االستخداممستقبلية من  اقتةاديةأو في حالة عدم توقع منافع  االستبعادمعدات عند و 
تم الموحد في السنة التي ي الشامل أي موجود في بيان الدخل استبعاددراج أي ربح أو خسارة ناش ة عن إ

 الموجود. استبعادفيها 
 
 مستحقة الدفع ومبالغ  دائنون   

تدرج المطلوبات للمبالت المستحقة الدفع مستقباًل مقابل البضا ع أو الخدمات المستلمة ، سواق استلمت 
 .تستلمفاتورة المورد أم لم 

 
 المخصصات  

يترم تحقيق مخةةات إذا  ان لدى المجموعة التزام قانوني أو ح مي ، نتيجة لحدث سابق ، يم ن 
. يتم االلتزامد للقيام بتسدي اقتةاديةن يتطلب ذلك تدفق منافع تقديره بةورة مو وق بها ومن المحتمل أ

يرات المتوقعة بمعدالت خةم التي تع س التقد المستقبليةتحديد المخةةات بخةم التدفقات النقدية 
 .لاللتزامالحالية بالسوق للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المحددة المةاحبة 
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 إسالميةتسهيالت بنكية    
بةفة مباشرة  علقةالمتت اليف البالقيمة العادلة للمقابل المستلم مخةوما منه  تحقيق االلتزاماتيتم  مبد ياً 

 .لت لفة الفعليةاالمطفأة باستخدام طريقة  بالت لفة االلتزاماتالمبد ي تقاس تلك  بعد التحقيق بالمعاملة.
  

 خالل ضاوأيالمطلوبات تحقيق  إلغاق عند بيان الدخل الشامل الموحد في الخسا ر أو األرباح إ بات يتم
 .بدنات  عند  مةروف الةلة ذات األخرى والت اليف ويلمالت ت اليف تحقيق يتم .اإلطفاق عملية

 
خالل سنة واحدة  مطلوبات متداولة. بينما تظهر األقساط المستحقة بعد أ  ر  المستحقةتظهر األقساط 

 من سنة  مطلوبات غير متداولة.
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
تقوم المجموعة بت وين مخةص لم افأة نهاية الخدمة لموظفيها الوافدين وفقًا لقانون العمل القطري. 

لهذه المنافع على الراتب النها ي للموظف وطول مدة خدمته بشرط إ مال حد أدنى من  قااالستحقيستند 
 تستحق الت اليف المتوقعة لهذه الم افآت على مدى فترة التوظيف. .فترة الخدمة

 
تقوم المجموعة بالمسانمة في برنامج الهي ة العامة لةندوق التعاقد  ، فيما يتعلق بالموظفين القطريين

ة المجموعة في مقدار المسانم التزاماتمحسوبة  نسبة م وية من رواتب الموظفين. تنحةر والمعاشات 
 .قهاااستحقالتي يتم سدادنا عند 

 

 إلغاء تحقيق الموجودات المالية والمطلوبات المالية        
 

 موجودات مالية         
يلغى تحقيق الموجودات المالية )أو جزق من موجودات مالية أو جزق من مجموعة موجودات مالية مما لة( 

 التالية: الحاالتفي أي من 
 انتهاق الحق في استالم تدفقات نقدية من الموجودات ، أو 

 

 ت لقيام المجموعة بتحويل حقوقها الستالم تدفقات نقدية من الموجودات أو قد تعهدت بدفع المب
بموجب ترتيبات للتمرير و )أ( إما أن ت ون قد  المستلم  املة ودون تأخير  بير إلى طرف  الث

قامت فعليًا بتحويل  افة مخاطر ومنافع الموجودات أو )ب( لم تقم فعليًا بتحويل  افة مخاطر 
 ومنافع الموجودات أو باالحتفاظ بها ول نها حولت السيطرة على الموجودات.
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 تتمة  – إلغاء تحقيق الموجودات المالية والمطلوبات المالية        
في حال قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من موجودات ولم تحول أو تحتفظ فعليًا 

جودات ولم تحول السيطرة على الموجودات ، يتم تحقيق الموجودات بقدر و مخاطر ومنافع المبجميع 
الذي يأخذ ش ل ضمان على الموجودات المحولة يتم قياسه  المستمرارتباط المجموعة بها. االرتباط 

 .هقةى مبلت يم ن أن تتوقع المجموعة أن يطلب منها سدادأبالقيمة الدفترية األةلية للموجودات و 
 

 ماليةمطلوبات           
يلغى تحقيق المطلوبات المالية في حالة دفع أو إلغاق أو انتهاق سريان االلتزام. عندما تستبدل مطلوبات 

نفس المقرض بشروط مختلفة أو عندما يتم تعديل مادي في شروط  منمالية حالية بمطلوبات أخرى 
مطلوبات حالية ، يعامل نذا االستبدال أو التعديل  تلغاق لتحقيق المطلوبات الحالية وتحقيق للمطلوبات 

 .الموحد الشاملالجديدة. يتم تحقيق الفرق بين القيم الدفترية في بيان الدخل 
 

 ية مالانخفاض قيمة موجودات غير   
مالي للتأ د من وجود أي مؤشر الحتمال انخفاض أي مر ز في تاريخ  ل  بعمل تقييمتقوم المجموعة 

موجودات. إذا وجد أي مؤشر  هذا ، أو إذا  ان ضروريًا إجراق اختبار سنوي لتحديد انخفاض أية 
داده ت المم ن استر المم ن استرداده من الموجودات. المبل للمبلتموجودات ، تقوم المجموعة بعمل تقدير 

ناقةًا الت اليف حتى البيع أو  مدرة للنقدمن أي موجودات نو القيمة العادلة ألي موجودات أو وحدة 
قيمتها في حال االستخدام أيهما أعلى ، ويتم تحديده ل ل موجود بمفرده ، إال إذا  انت الموجودات غير 

موعة موجودات. عندما تزيد القيمة الدفترية منتجة للنقد بةورة مستقلة عن الموجرودات األخرى أو مج
ت المم ن استرداده ، تعتبر الموجودات منخفضة القيمة ويتم تخفيضها إلى رودات عن المبلرة موجرألي

القيمة المم ن استردادنا منها. لقياس القيمة في حال االستخدام ، يتم خةم التدفقات النقدية المستقبلية 
ية باستخدام نسبة خةم تع س تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد التقديرية إلى قيمتها الحال

والمخاطر الخاةة بالموجودات المعينة. لتحديد القيمة العادلة ناقةًا الت اليف حتى البيع ، يتم استخدام 
 نموذج تقييم مال م.
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  تتمة  – ماليةانخفاض قيمة موجودات غير   
تدرج خسا ر انخفاض العمليات المستمرة في بيان الدخل الشامل ضمن ف ات المةاريف المناسبة لعمل 

، باست ناق العقارات والمعدات التي أعيد تقييمها سابقًا وتم تحويل إعادة  قيمتهاالموجودات التي انخفضت 
يمة أي تقييم بق المل ية. في نذه الحالة يتم إدراج االنخفاض أيضًا في حقوق المل يةالتقييم إلى حقوق 

 سابق.
 

جة سابقًا ر يعاد التقييم في تاريخ  ل بيان مر ز مالي للتأ د من وجود أي مؤشر بأن خسا ر انخفاض مد
للموجودات بعمل تقدير  المجموعةلم تعد موجودة أو ت ون قد نقةت. إذا وجد مؤشر  هذا ، تقوم 

المم ن استرداده. يتم ع س أي خسارة انخفاض مدرجة سابقًا فقط إذا  ان ننالك والوحدات المدرة للنقد 
 نا منذ أن أدرجت  خر خسارةتغير في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة الموجودات المم ن استرداد

انخفاض. في نذه الحالة تتم زيادة القيمة الدفترية للموجودات إلى قيمتها المم ن استردادنا. تلك القيمة 
التي تتم زيادتها ال يم ن أن تتجاوز القيمة الدفترية التي  ان يم ن تحديدنا بعد خةم االستهالك إذا لم 

ت في السنوات السابقة. يتم ع س خسارة االنخفاض نذه في بيان يتم إدراج أي خسارة انخفاض للموجودا
الدخل الشامل ما لم تدرج الموجودات بمبلت إعادة التقييم ، وفي نذه الحالة يعامل االنع اس  زيادة ناتجة 

 من إعادة التقييم.
 

 القيمة العادلة
يستلم لبيع موجودات أو يدفع لتحويل إلتزام في معاملة بين متعاملين  سوفالقيمة العادلة ني ال من الذي 

في السوق في تاريخ القياس. إن قياس القيمة العادلة يتم بناق على إفتراض أن المعاملة لبيع الموجودات 
 أو لتحويل المطلوبات تحدث:

 
 في السوق الر يسي للموجودات أو المطلوبات ، أو 

 السوق األفضل بالنسبة للموجودات أو المطلوبات. في غياب سوق ر يسية ، في 
 

 .المجموعة قادرة على الوةول والدخول إلى السوق الر يسية أو السوق األفضليجب أن ت ون 
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 تتمة  – القيمة العادلة
الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو االفةاح عنها في البيانات المالية جميع إن 

العادلة ، ووةفها  التالي ، بناق على أدنى مستوى من المعطيات الهامة  القيمةمةنفة ضمن تدرج 
 لقياس القيمة العادلة   ل:

 
   1المستوى

  
األسواق النشطة لموجودات  )غير متداولة( في المدرجةأسعار السوق  :

 أو مطلوبات مما لة.
   2المستوى

  
تقنيات التقييم التي ي ون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس  :

 القيمة العادلة واضحًا بةورة مباشرة أو غير مباشرة.
   3المستوى

  
تقنيات التقييم التي ي ون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس  :

 العادلة غير واضحة.القيمة 
 

 متداولتصنيف متداول وغير 

األةل  ي ونبناق على تةنيف متداول / غير متداول ،  الموجودات والمطلوبات المجموعةتعرض 
 متداول عندما:

 

   ة.ياستهال ها في دورة التشغيل العاديتوقع أن تتحقق أو يقةد أن يتم بيعها أو 
 

  .محتفظ بها أساسًا لغرض المتاجرة 
 

 بعد فترة التقرير ، أو اً ي عشر شهر يتوقع أن تتحقق خالل ا ن   
  عشر  يا نلتسوية مطلوبات لمدة أقلها  استخدامهامالم يحظر أن يتم تبادلها أو نقد أو ما في ح مة

 بعد فترة التقرير. اً شهر 
  

 األخرى تةنف غير متداولة.  الموجوداتجميع 
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 تتمة  – متداولتصنيف متداول وغير 

 
 عندما: ةمتداولالمطلوبات اليتم تةنيف 

 

 يتوقع أن تتم تسويتها في دورة التشغيل العادية. (أ
 

 محتفظ بها أساسًا لغرض المتاجرة. (ب
 

 عشر شهر بعد تاريخ التقرير ، أو ا نتيت ون مستحقة التسوية خالل  (ج
 

اريخ عشر شهر بعد ت ا نتيتسوية المطلوبات لمدة ال تقل عن  لتأةيلال يوجد حق غير مشروط  (د
 التقرير.

 
 جميع المطلوبات األخرى غير متداولة. المجموعةوتةنف 

 
 أجنبيةعمالت   

ي تاريخ فسعار الةرف السا دة أجنبية باللاير القطري ببالعمالت األيجرى قيد المعامالت التي تتم 
.  ما تحول الموجودات والمطلوبات المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الةرف السا دة في المعاملة

 .دالموح الشامل عمليات التحويل ضمن بيان الدخل من.  وتدرج جميع الفروقات بيان المر ز المالي
والمطلوبات غير النقدية بالت لفة التاريخية بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الةرف  تقاس الموجودات

  ما في تاريخ المعاملة المبد ي.
 

 االلتزامات المحتملة  
وال يتم اإلفةاح عنها ما لم ت ن ننالك احتمالية لتدفق . ال تدرج مطلوبات محتملة في البيانات المالية

اقتةادية. ال يتم إدراج موجودات محتملة في البيانات المالية ول ن يتم  منافع تتضمنموارد مدفوعة 
 .المجموعةاإلفةاح عنها عندما ي ون ننالك احتمال لتدفق منافع اقتةادية إلى 
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 تتمة  –وملخص السياسات المحاسبية الهامة   أسس اإلعداد 2

  
 تتمة  – السياسات المحاسبية الهامة  5/2

 
 االيراداتتحقيق   
 إيجاراتإيرادات          

من اإليجارات التشغيلية على أساس القسط ال ابت على مدى فترات اإليجار  المستحقةتحقق اإليرادات 
 اإليجارات المحتملة والتي تحقق عندما تنشأ. إيراداتباست ناق 

 
 

المستأجرين مقابل إنهاق عقود اإليجار أو التعويض عن أي أضرار يعترف بها في  منإن المبالت المستلمة 
 حدو ها. عند الدخل الموحدبيان 

 
 مستأجرينرسوم خدمات ومصاريف مستردة من           

المعاد تحميلها للمستأجرين يتم تحقيقها في الفترة التي يم ن أن تسترد  المةاريفاإليرادات الناش ة من 
مبلت بتجمالي الالت المما لة المستلمة  تيرادات حسب العقد. تدرج رسوم الخدمات والمب المةاريففيها 

أن المجموعة تعتبر الطرف األساسي في  حيث مطروحًا منها الت اليف ذات الةلة ، حسبما يقرر المدراق
 نذا الخةوص.

 
 بناءايرادات 

 العقد إضافة إلى أية فروقات في أعمال ومطالبات تتضمن إيرادات العقد المبلت المتفق عليه مبد يًا في
العقد ومدفوعات الحوافز إلى حد أنه من المم ن أن تؤدي إلى إيرادات يم ن قياسها بةورة مو وقة. وبمجرد 

 لشاملا بةورة مو وقة ، يتم االعتراف بتيرادات العقد في بيان الدخل البناقإم انية تقدير مخرجات عقد 
الموحد بما يتناسب مع مرحلة إنجاز العقد. ويتم تحقيق مةروفات العقد عند ت بدنا إال إذا  انت متعلقة 

 بالحةول على موجودات تتعلق بالنشاط المستقبلي للعقد.
 

 .نسبة ت اليف العقد لألعمال المنجزة حتى تاريخ والت اليف التقديرية للعقدتقيم مرحلة اإلنجاز بالرجوع إلى 
لة عدم القدرة على تقدير مخرجات العقد بةورة مو وقة ، يتم االعتراف بتيرادات العقد في حدود في حا

 ت اليف العقد المت بدة التي يم ن استردادنا. ويتم تحقيق الخسارة المتوقعة للعقد مباشرة في بيان الدخل
 .الموحد الشامل
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 تتمة  –وملخص السياسات المحاسبية الهامة   أسس اإلعداد 2

  
 تتمة  – السياسات المحاسبية الهامة  5/2

 
 تتمة  – تحقيق االيرادات  
 

 إيرادات تمويل           
 على أساس نسبي زمني بتستخدام معدل الربح الفعلي. التمويليتم تحقيق إيرادات 

 
 توزيعات األرباح

 .عندما ينشأ خةم للمجموعة إلستالم التوزيعات األسهميتم إ بات توزيعات األرباح من 
 

  اإلسالمي التمويل تكاليف

لق األخرى التي تت بدنا المجموعة فيما يتع مةاريفوال التمويل مةاريفني اإلسالمي التمويل  ت اليف
شراق أو بمباشرة  تعلقالتي تاإلسالمي برسملة ت اليف التمويل  المجموعةتقوم  .األموال بالحةول على

 ف التمويلت اليلرسملة  ةالمؤنل اتالموجود ات.لك الموجودت جزق من ت لفة  ةمؤنل اتتشييد أو إنتاج موجود
 .أو البيع لالستخدام ةةبح جانز لت جونريةستغرق بالضرورة فترة زمنية تي تال اتالموجود يناإلسالمي 

 الفترة التي تت بدنا فيها.األخرى  مةروف في اإلسالمي  المجموعة ت اليف التمويل درجت
 

 السهم على العائد

 األساسي دالعا  احتساب يتم .العادية ألسهمها مخففةالو  ساسيةاأل عا داتال بيانات بعرض المجموعة تقوم
 خالل لقا مةا األسهم لعدد المرجح المتوسط على األم بالشر ة العادية األسهم العا د إلى الربح بقسمة للسهم
 العادية األسهم حاملي إلى العا دة الخسارة أو الربح تعديل طريق عن للسهم المخفف العا د تحديد يتم .الفترة

 لمحتملةا المخففة العادية األسهملتأ يرات جميع  القا مة العادية لألسهم المرجح العدد ومتوسط للمجموعة
 .وجدت إن ، للموظفين ممنوحة أسهم وخيارات للتحويل قابلة سندات تتضمن التي
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 اإلسالميةلدى البنوك  أرصدة 3
  المبالت التالية:  الموحد في بيان التدفقات النقدية اإلسالمية األرةدة لدى البنوكو  النقد شملي
 

 2014  2013 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 1.000.000  20.000.000 (1ودا ع قةيرة األجل )
 84.963.359  13.904.220 اإلسالميةأرةدة لدى البنوك 
 19.950  19.950 نقد في الةندوق 

    
 33.924.170  85.983.309 

 

 
 إيضاح:       

وت ون للمجموعة  الفورية للنقد النقدية تم إيداع الودا ع قةيرة األجل على فترات مختلفة تعتمد على المتطلبات (1)
 بالمعدالت التجارية.  أرباحشهور وتحمل  من  ال ةتواريخ استحقاق نذه الودا ع أقل 

 
 ومصاريف مدفوعة مقدمًا   مدينون 4

 2014  2013 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 16.641.660  30.141.652 مدينون تجاريون 
 44.334.877  23.021.765 دفعات مقدمة للمقاولين 
 573.893  534.330 مةاريف مدفوعة مقدماً 

 86.948  86.948 تأمينات مستردة 
 240.199  10.370 ذمم موظفين مدينة 
 1.140.351  1.141.618 أرةدة مدينة أخرى 

    
 54.936.683  63.017.928 

 (16.641.660)  (31.267.356) يخةم: مخةص انخفاض القيمة 
    
 23.669.327  46.376.268 
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 تتمة  –ومصاريف مدفوعة مقدمًا  مدينون 4 
 الحر ة في مخةص انخفاض القيمة للمدينون التجاريون والذمم المدينة األخرى  ما يلي:   

 2014  2013 
 لاير قطري  لاير قطري 

    
 3.895.833  16.641.660 يناير  1الرةيد في 

 12.745.827  14.625.696 (7)إيضاح المخةص خالل السنة 
    
 31.267.356  16.641.660 

  
وأرةدة لاير قطري  30.141.652انخفضت قيمة المدينون التجاريون بال امل بمبلت ،  2014ديسمبر  31في 

 .(لاير قطري 16.641.660 مدينون تجاريون مبلت :2013)لاير قطري  1.125.704مدينة أخرى بمبلت 
 
 إدراج الذمم المدينة والمةاريف المدفوعة مقدمًا بين الجزق المتداول وغير المتداول  ما يلي:تم 
 
 اإلجمالي  غير متداول  متداول 

       لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 2014
 30.141.652  -  30.141.652 مدينون تجاريون 

 23.021.765  23.021.765  - دفعات مقدمة إلى المقاولين 
 534.330  -  534.330 مةاريف مدفوعة مقدمًا 

 86.948  86.948  - تأمينات مستردة
 10.370  -  10.370 أرةدة مدينة من الموظفين 

 1.141.618  -  1.141.618 ذمم مدينة أخرى 
      
 31.827.970  23.108.713  54.936.683 

 
 اإلجمالي  غير متداول  متداول 

       لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 2013
 16.641.660  -  16.641.660 مدينون تجاريون 

 44.334.877  23.021.765  21.313.112 دفعات مقدمة إلى المقاولين 
 573.893  -  573.893 مةاريف مدفوعة مقدمًا 

 86.948  86.948  - تأمينات مستردة 
 240.199  -  240.199 أرةدة مدينة من الموظفين 

 1.140.351  -  1.140.351 ذمم مدينة أخرى 
      
 39.909.215  23.108.713  63.017.928 
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 مالية أخرى   موجودات 5

 

خدمات مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع )"مؤسسة قطر( المجموعة اتفاقية ترتيب امتياز دخلت 
وم ضمنت مؤسسة قطر تعاقديًا أن تق .وفقًا لشروط االتفاقيةإلنشاق وتشغيل مجمع س ني  ، عالقة، طرف ذو 

 . سنة 20بتأجير نذا المجمع مقابل إيجار محدد لمدة 
 

لاير قطري و  374.092.147متعلقة باالتفاقية بمبلت وت اليف خالل السنة ، قامت الشر ة بتحقيق إيرادات 
لاير قطري  338.046.894لاير قطري و  496.787.772: 2013توالي )لاير قطري ، على ال 154.046.894
 ، على التوالي(. 

 
 ديسمبر ، أدرجت المبالت التالية في بيان المر ز المالي الموحد للمجموعة:  31 ما في 

 
 2014  2013 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 496.787.772  871.202.127 موجودات مالية أخرى

 
 خرى بين الجزق المتداول وغير المتداول  ما يلي:األمالية الموجودات ال تم فةل

 
 2014  2013 
 لاير قطري  لاير قطري 

    
 496.787.772  648.629.455 جزق غير متداول 

 -  222.572.672 جزق متداول 
    
 871.202.127  496.787.772 

 
 مي.إسال بنكحةلت عليها المجموعة من  اسالمية بن ية مقابل تسهيالتالمتوقعة  المتحةالتتم رنن 
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 متاحة للبيع  موجودات مالية 6
 2014  2013 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 21.000.000  21.000.000 غير مدرجة  أسهماست مارات في 

 
خاةة في دولة قطر. تم تسجيل نذا االست مار  شر ةغير مدرجة است مارًا في أسهم يشمل االست مار في 

 بالت لفة حيث ال يم ن قياس القيمة العادلة بةورة مو وقة. وترى اإلدارة أنه لم تخفض قيمة نذا االست مار.  
 
 وكالة  تااستثمار  7
من  است مار خليجيةلاير قطري مع شر ة  65.000.000، وقعت المجموعة عقد و الة بمبلت  2009خالل   

 المستحقة في تاريخ االستحقاق. واألرباحبسداد المبلت  االست مارلم تقم شر ة  .و يلخالل 
 
اح واألربلةالحها بأن يتم تسوية مبلت الو الة المستحق  قرار مح مة، حةلت المجموعة على  2011في   

الدفعة  المجموعةاستلمت ،  2013 وخالل سنة. 2017حتى يونيو  2013خالل الفترة من يونيو  بها ةالمتعلق
بسداد الدفعة المستحقة للمجموعة  االست مار، لم تقم شر ة  2014 فيلاير قطري.  3.645.605 والبالغةاألولى 
 لاير قطري.   30.677.198رت المجموعة إنشاق مخةص انخفاض القيمة لالست مارات بمبلت وعليه قر 

 
 2014  2013 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 61.354.395  61.354.395 است مارات و الة  
 -  (30.677.198) (17)إيضاح قيمة اليخةم: مخةص انخفاض 

    
 30.677.197  61.354.395 
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  مشروع قيد التنقيذ  8
 2014  2013 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 127.813.286  92.097.064 يناير  1الرةيد في 
 66.230.740  6.498.588 إضافات 

 (101.946.962)  - محول إلى عقد البناق  
    

 92.097.064  98.595.652 دسيمبر 31في  دالرصي

  
طوير المبد ي تم االنتهاق من الت .احدى مشاريع الشر ةمشروع قيد التنفيذ مبالت تم انفاقها لتطوير يشمل رةيد   

  األساسية. للبنية التحتية للمشروع وتجري حاليًا أعمال البناق
 

 استثمارات عقارية  9
 2014  2013 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 652.130.931  652.130.931 بالت لفة 
 110.443.150  110.383.070 م في القيمة العادلة  التغيير المترا

    
 762.514.001  762.574.081 

   
 :االست مارات العقارية علىمل تتش     

مليون لاير قطري  14بموجب اتفاقية إيجار تشغيلي لطرف  الث مقابل إيرادات سنوية بمبلت  عقار مؤجر (1)
 سنوات. 3مع زيادة االيجار  ل  من إجمالي األرباح التشغيلية ٪50 باالضافة إلى

 

ليون م 24.75رادات سنوية بمبلت يعقار مؤجر بموجب اتفاقية إيجار تشغيلي لطرف ذو عالقة مقابل إ (2)
بن ية  تسهيالتسنوات. تم رنن إيرادات اإليجار للمبنى مقابل  5  لمع زيادة في اإليجار قطري لاير 

 تم الحةول عليها من بنوك اسالمية.   اسالمية
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 تتمة  –استثمارات عقارية  9

 ، 2013ديسمبر  31و  2014ديسمبر  31تم تحديد القيمة العادلة لالست مارات العقارية للمجموعة  ما في 
مستقل ليس له عالقة بالمجموعة. تم اعداد التقييم م منون معتمدون و معتمد مقيم وفقًا للتقييم الذي قام به 

ومتخةةون في ت مين العقارات واألنشطة المما لة. وقد تحددت القيمة العادلة بناًق على طريقة المقارنة بالسوق 
ة لربط بين التدفقات النقدية المخةومة والسوق واألدللعقارات مشابهة واوالتي تع س أسعار المعامالت الحدي ة 

 األخرى. خالل تقرير القيمة العادلة للعقارات ،  انت القيمة واالستخدام الحاليين ني األفضل لهذه العقارات. 
 

  انت الحر ة في االست مارات العقارية خالل السنة  ما يلي: 
 

 2014  2013 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 765.028.214  762.574.081 يناير  1في 
 (2.461.130)  (60.080) خالل السنة الحر ة في القيمة العادلة 

 6.997  - تطوير خالل السنة ت اليف 
    
 762.514.001  762.574.081 
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  ومعدات عقارات 10

 اإلجمالي  سيارات   وتر يبات أ اث  أجهزة  مبيوتر  
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 

        
        :الت لفة
 2.868.640  155.000  1.263.803  1.449.837  2013يناير  1في 

 141.998  -  1.404  140.594  إضافات
        

 3.010.638  155.000  1.265.207  1.590.431  2013ديسمبر  31في 
 47.037  -  -  47.037  إضافات
 (23.592)  -  -  (23.592) استبعاد

        
 3.034.083  155.000  1.265.207  1.613.876 2013ديسمبر  31في 
        

        االستهالك:
 2.131.474  85.441  881.158  1.164.875  2013يناير  1في 

 470.364  31.000  213.425  225.939 المخةص خالل السنة 
        

 2.601.838  116.441  1.094.583  1.390.814 2013ديسمبر  31في 
 255.275  31.000  67.854  156.421 المخةص خالل السنة 

 (23.592)  -  -  (23.592) الستبعادالمتعلق ب
        

 2.833.521  147.441  1.162.437  1.523.643 2013ديسمبر  31في 
        

 :ةافي القيمة الدفترية
 408.800  38.559  170.624  199.617 2013ديسمبر  31في 
        

 :ةافي القيمة الدفترية
 200.562  7.559  102.770  90.233 2014ديسمبر  31في 
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 ومطلوبات أخرى دائنون 11

 2014  2013 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 34.932.451  40.419.445  ضمانمحجوز 
 30.564.803  31.006.371 مةاريف مستحقة الدفع
 16.500.000  13.612.500 إيرادات إيجار مؤجلة 

 5.056.762  10.584.191 دا نة  توزيعات أرباح
مخةص المسانمة في ةندوق دعم األنشطة االجتماعية 

 3.350.824  7.586.803 والرياضية
 50.998.689  1.140.013 دا نون 

    
 104.349.323  141.403.529 

  
 الدا نون ومطلوبات أخرى بين الجزق غير المتداول والجزق المتداول  ما يلي: فةلتم 
 

 اإلجمالي  غير متداول  متداول 
       لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 2014

 40.419.445  40.419.445  - محجوز ضمان
 31.006.371  -  31.006.371 مةاريف مستحقة الدفع 

 13.612.500  -  13.612.500 إيرادات إيجار مؤجلة 
 10.584.191  -  10.584.191 توزيعات أرباح دا نة 

مخةص المسانمة في ةندوق دعم 
 7.586.803  -  7.586.803 األنشطة االجتماعية والرياضية

 1.140.013  -  1.140.013 دا نون
      
 63.929.878  40.419.445  104.349.323 
 

 اإلجمالي  غير متداول  متداول 
       لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 2013

 34.932.451  34.932.451  - محجوز ضمان
 30.564.803  -  30.564.803 مةاريف مستحقة الدفع 

 16.500.000  -  16.500.000 إيرادات إيجار مؤجلة 
 5.056.762  -  5.056.762 توزيعات أرباح دا نة 

مخةص المسانمة في ةندوق دعم 
 3.350.824  -  3.350.824 األنشطة االجتماعية والرياضية

 50.998.689  -  50.998.689 دا نون
      
 106.471.078  34.932.451  141.403.529 
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 ةإسالمي بنكية تسهيالت 12

  2014  2013 
 لاير قطري  لاير قطري إيضاحات 
     

 -  260.150.912 )أ(  1 سالميإتمويل 
 -  174.288.898 )ب(  2إسالمي تمويل 
  - )جر( 3إسالمي تمويل 

173.485.362 
  - )د(  4إسالمي تمويل 

35.000.000      
  434.439.810  

208.485.362 
 
 :  ما يلي تظهر في بيان المر ز المالي الموحد      

   2014  2013 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 208.485.362  12.221.204 جزق متداول 
 -  422.218.606 جزق غير متداول 

    
 434.439.810  208.485.362 

 

 إيضاحات:
عقاري للمجموعة اسالمي بغرض تمويل مشروع جارة مع بنك ، دخلت المجموعة في اتفاقية إ 2014 خالل (أ)

 نهايةابتداًق من ة متغير سنوية  أقساط 8ويسدد على  2014في  التمويلبدأ  .لاير قطري 273.775.000بمبلت 
ن مضمو  اإلسالمي التسهيلمعدل ربح بمعدالت السوق.  تمويل اإلسالمياليحمل . 2022 نهايةوحتى  2014
. للمجموعة العقارية اتر أحد االست ما متحةالت منمقابل 
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 تتمة  –إسالمية بنكية  تسهيالت 12
 

 تتمة - إيضاحات
 

سالمي بغرض تمويل مشروع عقاري للمجموعة اتفاقية مرابحة مع بنك إفي المجموعة ، دخلت  2014 خالل (ب)
 اللخاإلسالمي  التمويل بدأ. بمعدالت السوق معدل ربحتحمل االتفاقية لاير قطري.  450.000.000بمبلت 
 11ويسدد على  2014ديسمبر  31لاير قطري  ما في  174.288.898 مبلت وقد سحبت المجموعة 2014

 .وعةالمجماحدى موجودات المتوقعة من تحةالت مبالمضمون اإلسالمي  التمويلقسط نةف سنوي متغير. 

 

بغرض تمويل مشروع عقاري  ةاسالمي بنوكقية مرابحة مشتر ة مع اف، دخلت المجموعة في ات 2012 خالل (ج)
 31 ما في  .معدل ربح بمعدالت السوقتحمل االتفاقية  ، دوالر أمري ي 106.600.000للمجموعة بمبلت 

 ما قامت  .اإلسالمي التمويلدوالر أمري ي من  47.675.424قامت المجموعة بسحب مبلت  2013ديسمبر 
 .2014المجموعة بسداد المبالت المتبقية بال امل خالل 

 

اتفاقية مرابحة مع بنك اسالمي بغرض تمويل مشروع عقاري للمجموعة  في ، دخلت المجموعة 2013 خالل (د)
ل سداد المبلت القا م بال امتم . معدل ربح بمعدالت السوقتحمل االتفاقية  ، لاير قطري 35.000.000بمبلت 
 . 2014خالل 

 
 إيضاح:

 لاير قطري(. 14.579.995: 2013لاير قطري ) 30.614.052إن ت لفة التمويل اإلسالمي للسنة بلغت 
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 13
 
 يلي:  انت حر ة المخةص  ما   

  2014  2013 
 لاير قطري  لاير قطري  

    
 1.789.898  1.225.965 يناير 1في 

 (243.418)  245.796 مخةص )ع س مخةص( خالل السنة
 (320.515)  (529.152) المدفوع خالل السنة

    
 1.225.965  942.609 ديسمبر 31في 

 

 رأس المال  14
   2014  2013 
 لاير قطري  لاير قطري  

    
    

    المةرح به والمةدر والمدفوع بال امل: 
 1.000.000.000  1.000.000.000 لاير للسهم الواحد  10سهم بواقع  100.000.000

 

  االحتياطي القانوني  15
إلى االحتياطي  أرباح السنةمن  ٪10تحويل  الشر ةمن  2002لسنة  5يتطلب قانون الشر ات التجارية رقم    

من رأس المال.  ٪50عندما يعادل  إلى االحتياطي القانوني الخيار لوقف نذه التحويالتالشر ة القانوني. لدى 
 13.403.294: 2013) لاير قطري إلى االحتياطي القانوني 16.943.914 بتحويلالشر ة خالل السنة ، قامت 

  . إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع إلى في الحاالت التي نص عليها القانون أعاله. (لاير قطري
 

 إيرادات أخرى  16
  2014  2013 
 لاير قطري  لاير قطري  

    
 -  3.900.631 ربح من تسوية مستحقات 
 -  1.940.000 إيرادات توزيعات أرباح 

 577.484  438.804 ربح من ودا ع في بنوك إسالمية 
 -  325.000  مناقةاتإيرادات 

 41.347  51.174 إيرادات متنوعة 
    
 6.655.609  618.831 
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    مخصص انخفاض استثمارات وارصدة مدينة 17

   2014  2013 
     لاير قطري  لاير قطري  

 -  30.677.198 (7مخةص انخفاض است مارت و الة )إيضاح 
 12.745.827  14.625.696 (4مخةص انخفاض ذمم مدينة )إيضاح 

    
 45.302.894  12.745.827  

دارية  مصاريف عمومية و  18  ا 
  2014  2013 
     لاير قطري  لاير قطري  

    
 15.296.921  14.477.095 ت اليف موظفين 

 4.500.000  6.750.000 م افآت أعضاق مجلس اإلدارة 
 1.281.456  1.370.692 إيجار

 1.556.339  1.233.298 أتعاب مهنية وقانونية 
 989.058  767.329 رسوم تسجيل وجهات رقابية  

عالن   1.127.200  406.928 تسويق وا 
 100.000  120.000 الرقابة الشرعيةم افآت أعضاق لجنة 

 141.734  96.405 تطوير أعمال 
 677.960  820.420 مةاريف متنوعة أخرى

    
 26.042.167  25.370.668 

 
   أتعاب اإلدارة  19

   2014  2013 
     لاير قطري  لاير قطري  

 3.000.000  2.500.000 أتعاب إدارة 
 

قابل م خدمات إدارية للمجموعةوقعت المجموعة اتفاقية تقديم خدمات اإلدارة مع شر ة المزايا القابضة حيث تقدم 
 . لاير قطري( 3.000.000: 2013) 2014لاير قطري لعام  2.500.000أتعاب إدارة بمبلت 
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 الربح األساسي والمخفف للسهم  20 

عدد األرباح للسنة العا دة للمسانمين بالشر ة األم على المتوسط المرجح ليتم احتساب الربح األساسي للسهم بتقسيم  
 األسهم العادية المةدرة خالل السنة.

 
 2014  2013 
 لاير قطري  لاير قطري 
    
 134.032.942  169.439.142 بالشر ة األم ربح العا د للمسانمين ال
    

 100.000.000  100.000.000 السنة المتوسط المرجح لعدد األسهم القا مة خالل 
    

 1.340  1.694 (القطريللسهم )باللاير  والمخفف الربح األساسي
 

لمخفف وعليه ي ون الربح األساسي ا يحتمل أن ي ون لها تأ ير مخفف. السنةال توجد أسهم قا مة في أي وقت خالل  
 للسهم معاداًل للربح األساسي العا د للسهم الواحد.

 
 مساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية 21

 

لاير قطري  4.510.979 بمبلت، قامت المجموعة بتخةيص جزق من الربح  2008لسنة  13وفقًا للقانون رقم  
األنشطة  من ةافي الربح الموحد للسنة إلى ةندوق دعم ٪2.5ي بنسبة ألاير قطري(  3.350.824: 2012)

 . االجتماعية والرياضية
 

 توزيعات أرباح 22
 0.75، على توزيع أرباح نقدية بقيمة  2014أبريل  22وافق المسانمون ، خالل الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ  

لاير  0.60: 2013) 2013ديسمبر  31لاير قطري للسنة المنتهية في  75.000.000لاير قطري للسهم بتجمالي 
 .(2012ديسمبر  31للسنة المنتهية في  لاير قطري 60.000.000قطري للسهم بتجمالي 

 
ةدار أسهم  30لاير قطري للسهم بتجمالي  0.30اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة   مليون لاير قطري وا 

. سوف يتم تقديم توزيعات األرباح المقترحة للسنة المنتهية 2014ديسمبر  31للسنة المنتهية في  ٪5مجانية بنسبة 
 إلعتمادنا خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي. 2014ديسمبر  31في 
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 عالقة وطرف ذالمعامالت مع  23
 لشر ة في ا الر يسيين والمسانمينتم ل األطراف ذات العالقة المؤسسات التي تعتبر المجموعة من مؤسسيها 

سياسة ماد عتايتم  وأعضاق مجلس اإلدارة ومس ولي اإلدارة العليا والمؤسسات التي لها تأ ير مشترك أو نام عليها.
  .المجموعةشروط المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة الاألسعار و 

 
 معامالت األطراف ذات العالقة

 : التاليني خالل الفترة عالقة الاألطراف ذات عامالت مع الم
 

 2014  2013 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 3.000.000  2.500.000 أتعاب إدارة 
    

 496.787.772  374.414.355   البناقإيرادات 
    

 24.750.000  37.097.467   إيجاراتإيرادات 
 

 عالقة  وف ذلطر أرصدة  
 :ني  التالي الموحد عالقة المدرجة في بيان المر ز المالي وألرةدة مع طرف ذا 

 
 2014  2013 

 لاير قطري  لاير قطري  
    

 5.601.046  1.982.344 مزايا القابضةالشر ة 
 
 :إن استحقاق أرةدة الطرف ذو العالقة  ما يلي  
 

 2014  2013 
 لاير قطري  لاير قطري  

    
 5.601.046  1.982.344 متداول

 
  مكافآت المدراء وكبار المسؤولين األخرين باإلدارة 
 : التاليبلغت م افآت  بار المسؤولين باإلدارة خالل الفترة  

 2014  2013 
 لاير قطري  لاير قطري 

    
 4.500.000  6.750.000 م افآت أعضاق مجلس اإلدارة 

 3.369.371  5.266.763 منافع قةيرة األجل و رواتب 
 66.310  66.310 مة للموظفين دم افأة نهاية الخ

    
 12.083.073  8.253.846 
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 ومطلوبات محتملة  تالتزاما 24
 االلتزامات المحتملة:  
 المطلوبات المحتملة التالية والتي ال يتوقع أن تنشأ عنها التزامات مادية. المجموعةعلى  

  2014  2013 
 لاير قطري  قطريلاير  
    

 1.000.000  1.000.000 ضمانات بن ية
  

   :التزامات رأسمالية 
 2014  2013 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 304.275.966  163.005.641 قيد التنفيذ  عاقدية لمشروعإلتزامات ت
    

 3.847.542  2.489.586 إيجارات تشغيليةإلتزامات 
 

 :التشغيلي مبينة أدناهإلتزامات التأجير  
 2014  2013 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 1.357.956  1.357.956 خالل السنة 
 2.489.586  1.131.630 سنوات  5بعد سنة وال تتجاوز 

 
   

 2.489.586  3.847.542 
  

 الدعاوى القضائية    
. وفقًا ألفضل تقديرات المستشار 2014ديسمبر  31 ما في  تم رفع عدة دعاوى قضا ية ضد ولةالح المجموعة

 القانوني للمجموعة ال ينشأ عن نذه الدعاوى مطلوبات نامة وعليه لم يتم تحديد مخةص لهذه الدعاوى.
  

 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية 25
 

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

وضوابط مخاطر مناسبة ولرةد المخاطر واإللتزام بالحدود الموضوعة. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر 
 ت التي يتم تقديمها. تهدف المجموعة منعلى نحو منتظم لتع س التغيرات في ظروف السوق والمنتجات والخدما

جراقات اإلدارة إلى وضع بي ة رقابية منتظمة وبناقة يفهم فيها جميع الموظفين أدوارنم  خالل التدريب ومعايير وا 
لتزاماتهم.  وا 
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 تتمة  –أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية  25

 

 تتمة   –إطار عمل إدارة المخاطر 
جراقات المخاطر بالمجموعة  مراقبةعلى عاتق مجلس اإلدارة بالمجموعة المس ولية عن  يقع االلتزام بسياسات وا 

 وعن مراجعة  فاية إطار عمل إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة.
 

 ومخاطر مخاطر عقاريةو  مخاطر اإل تمان مخاطر السوق إن المخاطر الر يسية التي تتعرص لها المجموعة ني
 دافوأنالمخاطر المذ ورة أعاله تلك السيولة. يعرض نذا اإليضاح المعلومات عن مدى تعرض المجموعة ل ل من 

دارة المجموعة لرأس المال. تم إدراج  دارة المخاطر وا   مية  إيضاحاتوسياسات وأساليب المجموعة في قياس وا 
 إضافية في نذه البيانات المالية الموحدة.

 
 مخاطر اإلئتمان  

 ةمخاطر اإل تمان في مخاطر الخسارة المالية للمجموعة في حال عدم وفاق عميل أو أي طرف باألداة المالي تتم ل
تنشأ بةورة أساسية من عمالق األنشطة اإليجارية للمجموعة أو الدفعات المقدمة التي بالقيام باإللتزامات التعاقدية 

 باإلضافة إلى المستحقات من أطراف ذات عالقة. اإلسالمية واألرةدة لدى البنوكللمقاولين أو الموردين 
 

  مخصص انخفاض القيمة
 رتبطيتقوم المجموعة بت وين مخةص إلنخفاض القيمة والذي يم ل تقديرنا للخسا ر الناش ة عن الذمم المدينة. 

لمجموعة. تم اإلفةراح عن مخةص ت وين نذا المخةص بالمخاطر الفردية ذات األنمية التي تتعرض لها ا
 .4 في إيضاح إنخفراض القيمة والحر ة عليه خالل السنة

 
 

 عالقةمدفوعات مقدمة وأطراف ذات 
المجموعة لمخاطر اإل تمان بةفة أساسية بالخةا ص الفردية ل ل مقاول / مورد وطرف ذو عالقة.  تعرضيتأ ر 

المقاول  اخاللهمشاريع المجموعة ، بما فيها مخاطر التخلف عن السداد للقطاع والدولة ، التي يعمل من لالتر يبة 
/ المورد لها تأ ير أقل على مخاطر اإل تمان. تتعلق مبالت  بيرة من سلف / عمليات التحةيل لدى المجموعة 

 .  يةمدفوعة مقابل ضمانات بنالمبالت وجميع تلك  بمقاولين محليين في قطر



 
 شركة مزايا للتطوير العقاري ش.م.ق

 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2014ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
 

-41- 

  
 تتمة  –أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية  25

 
 تتمة  – عالقةمدفوعات مقدمة وأطراف ذات 

في حال توافقها مع  -على الجانب اآلخر يتم إعتماد جميع المعامالت ذات األنمية مع األطراف ذات العالقة 
ة اسة المجموعتماع الجمعية العمومية . سيرمن قبل مجلس اإلدارة و/ أو المسانمين في إج -القوانين ذات الةلة 
عات المقدمة والتعامالت مع األطراف ذات العالقة بمبلت الدفعة المقدمة / الفاتورة األةلية ني أن يتم إ بات الدف

. يتم إجراق تقدير للديون المش وك في تحةيلها عندما يةبح قابلة للتحةيلبعد خةم مخةص المبالت الغير 
 انية إستردادنا إم توفرتحةيل المبلت بال امل. يتم شطب الديون المش وك في تحةيلها عند عدم من غير المحتمل 

 ، إن وجدت.
   

 اإلسالمية أرصدة لدى البنوك
والمؤسسات المالية األخرى محدودة ل ونها اإلسالمية إن مخاطر اإل تمان على األرةدة وااليداعات لدى البنوك 

 محلية ذات تةنيف إ تماني جيد من و االت التةنيف اإل تماني الدولية. إسالمية لدى بنوك مودعة
 

تعتبر القيمة الدفترية للموجودات المالية ني الحد األقةى للتعرض لمخاطر اإل تمان. يتم ل الحد األقةى لمخاطر 
 يلي: اإل تمان في تاريخ المر ز المالي الموحد بما

 
 القيمة الدفترية 
 2014  2013 
 لاير قطري  قطري لاير 
    

 85.963.359  33.904.220 اإلسالمية  ودا ع قةيرة األجل وأرةدة لدى البنوك
 18.109.158  30.254.884 وأرةدة مدينة أخرى مدينون

 496.787.772  871.202.127 موجودات مالية أخرى
 61.354.395  30.677.197 است مارات و الة

    
 966.038.428  662.214.684 
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 مخاطر السيولة 

تتم ل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على الوفاق باإللتزامات المالية عند إستحقاقها. إن نهج المجموعة 
وجود سيولة  افية للوفاق بالمطلوبات عند إستحقاقها في ظل الظروف لسيولة نو التأ د قدر اإلم ان ، من في إدارة ا

 .المجموعةالعادية أو الةعبة بدون ت بد خسا ر غير مقبولة أو إحداث ضرر بسمعة 
 

ة لدى . تتطلب شروط الخدمإسالمية تقلل المجموعة من مخاطر السيولة لديها بأن تضمن توفر تسهيالت بن يه
المجموعة بأن تسدد المبالت خالل المدد المحددة في الفواتير. تسدد المبالت المستحقة للدا نين التجاريين عادة وفقًا 

 لخدمة للمورد.ا لشروط
لمدفوعات التعاقدية غير ديسمبر بناق على ا 31الجدول التالي يلخص مواعيد استحقاق مطلوبات المجموعة في 

 ةومة:المخ
 
 االجمالي  سنوات 5أكثر من   سنوات 5- 1  شهر 12- 3  شهور 3اقل من  

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
          

          2014ديسمبر  31 في

 1.140.013  -  -  -  1.140.013 دائنون

 544.001.115  264.483.095  254.768.020  24.750.0000  - ةاسالمي بنكيةتسهيالت 
طرف  إلىمبالغ مستحقة 

 -  1.982.344  - ذو عالقة

 
- 

 
1.982.344 

 40.419.445  -  40.419.445  -  - محجوز ضمان
 10.584.191  -  7.923.478  2.660.713  - توزيعات أرباح 

          

 598.127.108  264.483.095  303.110.943  29.393.057  1.140.013 اإلجمالي
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 تتمة  –مخاطر السيولة 

  شهر 12- 3  شهور 3اقل من  
 5أ  ر من   سنوات 5- 1

 سنوات
 االجمالي 

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
          

          2013ديسمبر  31في 

 50.998.689  -  -  -  50.998.689 دا نون
 214.399.457  -  -  179.268.207  35.131.250 تسهيالت بن ية اسالمية

 طرف إلىمبالت مستحقة 
 -  5.601.046  - ذو عالقة

 
- 

 
5.601.046 

 34.932.451  -  34.932.451  -  - محجوز ضمان
 5.056.762  -  3.785.565  1.271.197  - توزيعات أرباح 

          

 310.988.405  -  38.718.016  186.140.450  86.129.939 اإلجمالي
 

 
 مخاطر السوق  

التغيرات في أسعار السوق م ل معدالت ةرف العمالت األجنبية مخاطر السوق ني المخاطر المتم لة في 
ومعدالت الربح وأسعار األسهم التي تؤ ر على إيرادات المجموعة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية. الهدف 

دارة مخاطر السوق بش ل مقبول والحةول على أفضل العا دات.  من إدارة مخاطر السوق نو التح م في وا 
 
 

 العمالتمخاطر 

. ألجنبيةامخاطر العمالت األجنبية ني خطر تقلب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في سعر ةرف العمالت 
ال تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية حيث ال توجد أرةدة مدرجة بالعمالت األجنبية  ما في تاريخ 

 .التقرير
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 الربح معدالتمخاطر 
مخاطر معدالت الربح ني مخاطر تغير القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات 

 ألجلا. تتبع المجموعة سياسة للتأ د من مراجعة معدالت الربح على الودا ع قةيرة السوقفي معدالت الربح في 
ومعدالت ت لفة التمويل من عقود التمويل اإلسالمي بةورة شهرية وأن معدالت ت لفة التمويل ال تخضع لتقلبات 

 لفالسحالية في معدالت الربح. سياسة المجموعة ني التأ د من أن معظم التعرض لمخاطر معدالت الربح على 
مةرف قطر المر زي ، إال إذا إتضح للمجموعة على أساس معدل  ابت أو طبقًا لمعدالت إتفاقيات إعادة الشراق ل

 أن معدالت الت لفة المتغيرة أفضل للمجموعة.

 
الربح ل خالمن باإلضافة إلى ذلك ، فتن المجموعة ال تقوم بتحقيق أي موجودات أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة 

  لبنوكل، ولذلك فتن التغير في معدالت الربح  بالدخول في إتفاقيات أدوات مشتقة المجموعةولم تقم  أو الخسارة
 ال يؤ ر سلبًا على أرباح أو خسا ر المجموعة. التقريرفي تاريخ اإلسالمية 

 

 بيان المر ز المالي الموحد  انت موقف معدل الربح بالنسبة لألدوات المالية التي تحمل أرباح  التالي: تاريخفي 
 
 2014  2013 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 1.000.000  20.000.000 ودا ع قةيرة األجل
    

 208.485.362  434.439.810 تسهيالت بن ية اسالمية
 

 25 بعدد حمعدالت الرب في محتملة معقولة لتغيراتحقوق المل ية والربح أو الخسارة  حساسية يع س التالي الجدول
 لتغيراتا تأ ير نوحقوق المل ية والربح أو الخسارة  حساسية إن. األخرى المتغيرات جميع  بات مع ، أساس نقطة

 في  ما ةعا م بأسعار المالية والمطلوبات المالية الموجودات على بناق ، واحدة لسنة في معدالت الربح المفترضة
 :ينةالمب الزيادات لتأ ير ومعا ساً  مساوياً  الربح معدالت في النقص تأ ير ي ون أن يتوقع. ديسمبر 31
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 تتمة  –مخاطر السيولة 
 

 تتمة  –الربح  معدالتمخاطر 
 

صافي التأثير على الربح   
 أو الخسارة

 أساس نقطة 25+  
 قطري لاير   

   

 (1.036.100)  2014 ديسمبر 31 في
   

 (518.713)  2013 ديسمبر 31 في
 

 المخاطر العقارية
 التالية المرتبطة بالمحفظة العقارية: المخاطر المجموعةحددت 
 ذات خطيط. تستخدم المجموعة األطرافتطوير المشروعات إذا  ان ننالك تأخير في عملية الت ت لفة قد ترتفع*   

العالقة في تطوير مشروعاتها ، والتي توظف خبراق متخةةين في الجوانب المطلوبة في موقع المشروع من 
أجل خفض المخاطر التي قد تنشأ في عملية التخطيط وتستخدم خبراتها المترا مة في المقاوالت بغرض 

 تخفيض ت اليف التطوير بالمقارنة مع السوق.
 

نخفاضًا في قيمة العقار قد يةبح أحد المستأجرين ال  *    بار متع رًا مما ينتج عنه خسارة إيرادات إيجارية وا 
المستأجر )أنظر أيضًا مخاطر اإل تمان أدناه(. من أجل تخفيض نذا الخطر تقوم المجموعة بمراجعة الموقف 

ل ودا ع المالي لجميع المستأجرين األساسيين المتوقعين وتتخذ قرارًا حول مستوى الضمان المطلوب من خال
 أو ضمانات.

 
 تعرض القيمة العادلة للمحفظة للمخاطر األساسية المتعلقة بالسوق والمستأجر.   *  

 
 مخاطر أخرى

المخاطر األخرى التي تتعرض لها المجموعة ني المخاطر التنظيمية والمخاطر القانونية ومخاطر السمعة. تتم 
المخاطر التنظيمية من خالل مجموعة من السياسات واإلجراقات . تتم إدارة المخاطر القانونية عن طريق  مراقبة

االستخدام الفعال للمستشارين القانونيين من داخل المجموعة وخارجها . تتم مراقبة مخاطر السمعة من خالل بحث 
  وجيهات وسياسات عندما يتطلب األمر.مع اةدار ت .االمور التي تعتبر أن لها   ار على سمعة المجموعة
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 إدارة رأس المال 
إن سياسة المجموعة ني المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية ل ي تحافظ على  قة المست مرين والدا نين والستمرارية 

رباح رأس المال واألأس المال ، والذي تعرفه المجموعة على أنه ر تطور األعمال مستقباًل. تقوم المجموعة بمراقبة 
 لاير قطري(. 1.182.227.407: 2013) 2014ديسمبر  31لاير قطري في  1.255.486.656ويبلت  المدورة

 

دخال تعديالت عليها في ضوق التغيرات في األحوال االقتةادية وظروف  تقوم المجموعة بتدارة بنية رأسمالها وا 
للمسانمين أو  اتبتعديل المدفوع المجموعةوتوقعات المسانمين. بغرض تعديل بنيتها الرأسمالية ، قد تقوم  أعمالها

. لم تدخل المجموعة تعديالت في األنداف أو السياسات أو اإلجراقات خالل السنة المنتهية في زيادة رأس المال
 .2013و  2014 ديسمبر 31

 

 إدارة راس المال نو: األساسي عندإن ندف المجموعة 
  المحافظة على مقدرة المجموعة على العمل على أساس مبدأ اإلستمرارية بالةورة التي تم نها من تقديم

 أفضل العا دات للمسانمين وأيضًا المنافع لألطراف المعنية األخرى.

 مستوى  المتماشية معمات تقديم العا دات المناسبة للمسانمين عن طريق التسعير المناسب للمنتجات والخد
 المخاطر و

  وتحقيق تةنيف ا تماني قوي.اإلسالمية التزام المجموعة بشروط اتفاقيتها المالية مع البنوك 
 

اللذين  الضمانو العالية والمنافع  التمويليعمل المجلس للحفاظ على الموازنة بين العا دات العالية المم نة ومستويات 
 .للمجموعة قويالرأسمالي المر ز اليحققهما 

 
 

 إلى حقوق المل ية للمجموعة في تاريخ التقارير المالية  التالي: ةافي الدينالجدول التالي يوضح نسبة 
 

 2014  2013 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 356.715.902  541.714.086 إجمالي المطلوبات 
 (85.983.309)  (33.924.170) اإلسالمية أرةدة لدى البنوك: نقد و يخةم

    

 270.732.593  507.789.916  الدينةافي 
    

 1.209.865.787  1.300.068.950 إجمالي حقوق المل ية 
    

 ٪22  ٪38 ديسمبر  31حقوق الملكية في  إلى صافي الديننسبة 
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 تتمة  – المالإدارة رأس  
ابها إلى القيمة السوقية للعقارات والتي يتم إحتس التمويلراجع بةورة دورية نسبة المجلس ي، فتن  من ناحية أخرى

توى سياسة المجموعة ني الحفاظ على مسالقا مة مقسمة على تقييم المحفظة االست مارية العقارية. إن  بااللتزامات
 .إلى القيمة السوقية التمويلمنخفض من نسبة 

 
 :إلى القيمة العادلة  ما في تاريخ التقرير اإلسالمية تسهيالتالالجدول التالي نسبة  يوضح

 2014  2013 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 208.485.362  434.439.810 تسهيالت بن ية إسالمية 
 762.574.081  762.514.001 القيمة العادلة لالست مارات العقارية 

 ٪27  ٪57 ديسمبر  31إلى القيمة العادلة في  التمويلمعدل 
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 التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة 

العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية مقابل القيم الدفترية الموضحة ببيان المر ز المالي الموحد  ما  القيم
 يلي:

 
 2014  2013 
 القيمة  

 العادلة 
 القيمة   القيمة الدفترية 

 العادلة 
 الدفتريةالقيمة  

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
        

        موجودات مالية
اإلسالمية ارةدة لدى البنوك 

 33.904.220  33.904.220 وودا ع قةيرة األجل 
 

85.963.359  85.963.359 
 18.109.159  18.109.159  30.254.884  30.254.884 ذمم مدينة وأرةدة مدينة أخرى

 496.787.772  496.787.772  871.202.127  871.202.127 موجودات مالية أخرى
 61.354.395  61.354.395  30.677.197  30.677.197 است مارات و الة

        
 966.038.428  966.038.428  662.214.685  662.214.685 
        

        مطلوبات مالية
 208.485.362  208.485.362  434.439.810  434.439.810 تسهيالت بن ية إسالمية 

مستحقة إلى أطراف ذات مبالت 
 1.982.344  1.982.344 عالقة 

 
5.601.046  5.601.046 

 90.987.902  90.987.902  52.143.649  52.143.649 ومطلوبات أخرى دا نون
        
 488.565.803  488.565.803  305.074.310  305.074.310 
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 تدرج القيمة العادلة

 المجموعة التدرج التالي لتحديد واإلفةاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسب تقنيات التقييم: تستخدم
 

 لموجودات أو مطلوبات مما لة. عاملة )غير المعدلة( في أسواق المدرجةاألسعار  : 1المستوى 

تقنيات أخرى والتي ت ون جميع بياناتها التي لها تأ ير نام على القيمة العادلة المسرررررررررررجلة ،  :  2المستوى 
 و واضحة بةورة مباشرة أو غير مباشرة.

تمد القيمة العادلة المسرررررررررررجلة والتي ال تعالتقنيات التي تسرررررررررررتخدم بيانات لها تأ ير نام على  : 3المستوى 
 على بيانات سوقية واضحة.

 
 المسجلة بالقيمة العادلة: ،  ان لدى المجموعة األدوات المالية التالية 2014 ديسمبر 31 ما في    

 

 

 قياس القيمة العادلة باستخدام 
 

  

أسعار متداولة 
في أسواق 

  عاملة

بيانات هامة 
  واضحة

بيانات هامة غير 
 واضحة

 3المستوى   3المستوى   1المستوى   االجمالي 
        

 لاير قطري  لاير قطري  قطريلاير   لاير قطري 2014ديسمبر  31
        

        :موجودات مالية

 762.514.001  -  -  762.514.001 استثمارات عقارية

 قياس القيمة العادلة باستخدام 
 

  

أسعار متداولة 
أسواق في 

  عاملة

بيانات نامة 
  واضحة

بيانات نامة غير 
 واضحة

 3المستوى   3المستوى   1المستوى   االجمالي 
        

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 2013ديسمبر  31
        

        :موجودات مالية

 762.574.081  -  -  762.574.081 است مارات عقارية
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 تتمة  – تدرج القيمة العادلة

 ديسمبر 31لاير قطري ) 21.000.000ة بمبلت رع غير المدرجرة المتاحة للبيرارات حقوق المل يراست م تسجيلتم 
 لاير قطري( بالت لفة حيث ال يم ن قياس القيمة العادلة بةورة مو وقة. 21.000.000: 2013

 

لقياس القيمة  2والمستوى  1لم يتم عمل أي تحويل بين المستوى ،  2014ديسمبر  31في  المنتهية خالل السنة
 لقياس القيمة العادلة. 3العادلة ، ولم يتم عمل أي تحويل إلى أو من المستوى 

 
 

 االفتراضات والتقديرات والقرارات المحاسبية الهامة  26
المةروفات و  تإعداد البيانات المالية للمجموعة من اإلدارة أن تتخذ تقديرات وافتراضات تؤ ر على اإليرادا يتطلب

التقرير.  تاريخلموجودات والمطلوبات في البيانات المالية وبعض اإليضاحات حول المطلوبات المحتملة  ما في او 
نرية في جو  تعديالتضات إلى نتا ج تتطلب إدخال ول ن يم ن أن يؤدي عدم التأ د من نذه التقديرات واالفترا

 القيمة الدفترية للموجود أو المطلوب للفترات المستقبلية.
 

 الر يسية المتعلقة بالفترات المستقبلية ، والمةادر الر يسية للتقديرات المش وك فيها في تاريخ بيان االفتراضاتإن 
المالي والتي لها مخاطر مؤ رة تتسبب في تعديالت جونرية للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل  المر ز

 .أدناهالسنة المالية التالية تم توضيحها 
 

 اإلنتاجية للعقارات والمعداتاألعمار  
عد أن يؤخذ يتم التقدير ب والمعدات لغرض احتساب االستهالك. للعقاراتاألعمار اإلنتاجية التقديرية  المجموعةتحدد 

وم المجموعة سنويًا تق في االعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والتلف والتآ ل الطبيعي والتقادم الفني أو التجاري.
بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية، ويتم تعديل قسط االستهالك مستقباًل في الحاالت التي تعتقد فيها اإلدارة 

 مار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.أن األع
 
 

 المتاحة للبيع لموجودت ماليةانخفاض القيمة 
بالنسبة لالست مارات المتاحة للبيع ، تقوم المجموعة في تاريخ بيان المر ز المالي بتقدير ما إذا  ان ننالك دليل 

 تضمنيمةنفة متاحة للبيع ، الموجودات المالية على انخفاض است مار أو مجموعة است مارات. في حالة  موضوعي
 قيمة نخفاضا حالة فيمستمر في القيمة العادلة لالست مارات األقل من ت لفتها. ي انخفاض نام أو الدليل الموضوع

 أي ناقةاً  الحالية ةالعادل وقيمته االست مار ت لفة بين الفرق يم ل مبلت تحويل يتم للبيع المتاحة االست مارات أحد
 .الموحد الدخل بيان إلى المل ية حقوق من ، الموحد الدخل بيان في تحقيقها سبق انخفاض خسارة
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 استثمارات الوكالة انخفاض قيمة 
 بتقييمقرير، في تاريخ  ل ت تقوم المجموعة ،بالت لفة أو القيمة المم ن تحقيقها أيهما أقل.  الو الة است ماراتتدرج 

 االست مارات أحد قيمة انخفاض حالة في است مارات الو الة.نناك دليل مادي على انخفاض قيمة   انما إذا 
 انخفاض خسارة يأ ناقةاً  الحالية العادلة وقيمته االست مار ت لفة بين الفرق يم ل مبلت تحويل يتم للبيع المتاحة
 .الموحد الدخل بيان إلى المل ية حقوق من ، الموحد الدخل بيان في تحقيقها سبق

 
 

قطري  61,354.395 مبلت القيمة الدفترية الست مارات الو الةإجمالي  بلت، في تاريخ بيان المر ز المالي الموحد 
ال : 2013لاير قطري ) 30.677.198 بمبلت انخفاض القيمةومخةص  لاير قطري( 61,354.395: 2013)

بيان  المبالت المحةلة فعليًا في الفترات المستقبلية والمبالت المتوقعة في . وسوف يتم تحقيق أية فروقات بين(قشي
 .الموحد الدخل

 
 األخرى الذمم المدينةو  الذمم التجارية المدينة انخفاض قيمة 

ال امل. مل تحةيل المبالت بعمل تقدير لألرةدة التجارية المدينة المم ن تحةيلها عندما ال ي ون من المحت يتم
نذا التقدير للمبالت المدينة الهامة على أساس فردي. أما بالنسبة للمبالت الفردية غير الهامة ول نها استحقت  يتم

لزمنية التي مضى ا السداد منذ فترة طويلة فيتم تقديرنا بةورة جماعية ويحتسب لها مخةص بناق على طول الفترة
 على استحقاقها.

 
 31.283.270 مبلت الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرىإجمالي  بلت، الموحد  يخ بيان المر ز الماليفي تار 

لاير قطري  31.267.356 مبلتمخةص إنخفاض القيمة  بلت( و لاير قطري 17.782.011: 2013لاير قطري )
المستقبلية  المحةلة فعلياً في الفترات المبالتوسوف يتم تحقيق أية فروقات بين لاير قطري(.  16.641.660: 2013)

 .الموحد والمبالت المتوقعة في بيان الدخل
 

 تقييم العقارات  

يتم تقدير القيمة العادلة لإلست مارات العقارية من خالل خبراق تقييم  .تدرج االست مارات العقارية بالقيمة العادلة
لتدفقات أساليب تقييم معترف بها منها حالة السوق والمنفعة التقديرية وطريقة ا . يستخدم خبير التقييممستقلين عقارات
المتوقعة والرجوع لمعامالت حدي ة لبيع عقارات لها خةا ص متشابهة ونفس الموقع لعقارات المجموعة  النقدية

 االست مارية.
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 تتمة  –يم العقارات تقي 

الل تطبيق خ قوم بتحديد تقييم نهاية السنة منت اإلدارةفي حالة القيام بالتقييم المستقبلي خالل فترة مرحلية فتن 
مناسب على التقييم المرحلي بناًق على ظروف السوق والمنفعة المتوقعة والتدفقات النقدية المستقبلية  خةممعدل 

 المتوقعة. وعليه تعتقد اإلدارة بأنه تقييم أ  ر شفافية ودقة.
 

 ترتيبات خدمة امتياز 

ل المتفق عليها تشغيل والتحويالقيمة الحالية لمبلت الضمان الشهري بموجب ترتيبات االنشاق وال بتقديراإلدارة  قامت
( والتي تم ل القيمة العادلة لبند البناق في االتفاقية وعليه تعود جميعها على ايرادات 5مع مؤسسة قطر )ايضاح 

 البناق وتم تحقيقها وفقًا للسياسات المحاسبية ذات الةلة للمجموعة.
 

بيقه لمعدل االيجار الشهري المضمون للمتر المربع وتطتم تقدير القيمة الحالية لمبلت الضمان باستخدام الحد األدنى 
لخةم التدفقات النقدية المتوقعة بموجب  ٪7.75على المساحة التقديرية المؤجرة. استخدمت المجموعة معدل بنسبة 

 (.5ترتيبات امتياز الخدمات )ايضاح 
 

 معلومات قطاعية     27

 اخلدتعمل المجموعة  ، المجموعة قطاع تجاري واحد فقط ونو عمليات االست مار والتطوير العقاري. جغرافياً  لدى
 دولة قطر ودبي ، وال تعتبر عمليات دبي قطاعًا مستقاًل.

 
 أرقام المقارنة  28

العرض للسنة الحالية  ل ي تتماشى مع 2013ديسمبر  31أعيد تبويب أرقام معينة تتعلق بالسنة المالية المنتهية في 
ولتحسين جودة عرض المعلومات. ول ن لم ي ن إلعادة التبويب نذا أي تأ ير على الربح أو حقوق المل ية بالبيانات 

 المالية السابقة.


