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الموحدالشامل بيان الدخل

٢٠١٥ديسمبر٣١المنتهية فيلسنةل

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطريإيضاحات

٥٢٨٨,١٧٦,٨٩٧٣٧٤,٤١٤,٣٥٥إيرادات بناء 
)١٥٣,٤١٧,٩٨٥()١٣٧,٦٣١,١٥٦(٥تكاليف البناء 

١٥٠,٥٤٥,٧٤١٢٢٠,٩٩٦,٣٧٠إجمالي الربح

٢٥,٩٨٧,٥٠٠٢٨,١٣٧,٥٠٠إيجاراتإيرادات 
٤,٧٧٤,٠٩١٩,٤٥٩,٩٦٧إيرادات إدارة عقارات 

)٤,٥٣٥,٨٢٨()٢,٥٩٠,٨٢٢(مصاريف تشغيلية 

١٧٨,٧١٦,٥١٠٢٥٤,٠٥٨,٠٠٩التشغيليةيرادات من العمليات اإل

)٦٠,٠٨٠()١٩,٧٢٣,٠٠٠(٩ستثمارات العقارية إللصافي خسارة القيمة العادلة 
١٦١,٢٠٨,٦٢١٦,٦٥٥,٦٠٩إيرادات أخرى

)٢٦,٠٤٢,١٦٧()٢٢,٧٦٤,٥٧١(١٨مصاريف عمومية وإدارية 
)٢,٥٠٠,٠٠٠()٢,٠٠٠,٠٠٠(١٩أتعاب إدارة

)٢٥٥,٢٧٥()١٤٢,٨٢٠(١٠هالكإست
)٣١,٨٠٢,٩٠٢(-١٧استثمارات وكالة وانخفاض أرصدة مدينة مخصص إنخفاض

)٣٠,٦١٤,٠٥٢()٢٢,٥٧١,٨٧٩(١٢تكاليف التمويل 

١١٢,٧٢٢,٨٦١١٦٩,٤٣٩,١٤٢السنةربح 
--إيرادات شاملة أخرى 

١١٢,٧٢٢,٨٦١١٦٩,٤٣٩,١٤٢إجمالي الدخل الشامل للسنة 

العائد األساسي والمخفف للسهم 
٢٠١,٠٧٤١,٦١٤)/ للسهمبالشركة األم بالريال القطريالمساهمين(العائد إلى 
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المساهمين الموحدبيان التغيرات في حقوق 
٢٠١٥ديسمبر ٣١المنتهية في سنةلل

جمالي اإلأرباح مدورةحتياطي قانونيإرأس المال
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٢٠١٤١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢٧,٦٣٨,٣٨٠١٨٢,٢٢٧,٤٠٧١,٢٠٩,٨٦٥,٧٨٧يناير ١الرصيد في 
١٦٩,٤٣٩,١٤٢١٦٩,٤٣٩,١٤٢--إجمالي الدخل الشامل للسنة 

-)١٦,٩٤٣,٩١٤(١٦,٩٤٣,٩١٤-المحول إلى احتياطي قانوني 
)٤,٢٣٥,٩٧٩()٤,٢٣٥,٩٧٩(--)٢١مساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية (إيضاح 

)٧٥,٠٠٠,٠٠٠()٧٥,٠٠٠,٠٠٠(--)٢٢توزيعات أرباح (إيضاح 

٢٠١٤١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠٤٤,٥٨٢,٢٩٤٢٥٥,٤٨٦,٦٥٦١,٣٠٠,٠٦٨,٩٥٠ديسمبر٣١الرصيد في 
١١٢,٧٢٢,٨٦١١١٢,٧٢٢,٨٦١--إجمالي الدخل الشامل للسنة

-)١١,٢٧٢,٢٨٦(١١,٢٧٢,٢٨٦-قانونيالمحول إلى احتياطي 
)٢,٨١٨,٠٧٢()٢,٨١٨,٠٧٢(--)٢١مساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية (إيضاح 

)٣٠,٠٠٠,٠٠٠()٣٠,٠٠٠,٠٠٠(--)٢٢توزيعات أرباح (إيضاح 
-)٥٠,٠٠٠,٠٠٠(-٥٠,٠٠٠,٠٠٠)٢٢إصدار أسهم مجانية (إيضاح 

٢٠١٥١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠٥٥,٨٥٤,٥٨٠٢٧٤,١١٩,١٥٩١,٣٧٩,٩٧٣,٧٣٩ديسمبر ٣١الرصيد في 
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التدفقات النقدية الموحد بيان 
٢٠١٥ديسمبر ٣١المنتهية في للسنة

٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطريإيضاحات
التشغيليةاألنشطة 
١١٢,٧٢٢,٨٦١١٦٩,٤٣٩,١٤٢ربح السنة

تعديالت للبنود التالية:
١٠١٤٢,٨٢٠٢٥٥,٢٧٥إستهالك

٩١٩,٧٢٣,٠٠٠٦٠,٠٨٠صافي خسارة القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية 
١,١٢٥,٧٠٤-١٧مخصص إنخفاض ذمم مدينة 

٣٠,٦٧٧,١٩٨-١٧مخصص إنخفاض قيمة استثمارت وكالة   
١٣٣٦٩,٠٢٩٢٤٥,٧٩٦مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمخصص

)١,٩٤٠,٠٠٠()١,١٤٠,٠٠٠(١٦إيرادات توزيعات أرباح 
-١٨٤,١٥٣خسارة بيع عقارات ومعدات 

)٤٣٨,٨٠٤()٥٨,٤٦٢(١٦بنوك إسالمية من ودائع لدىأرباح 
١٢٢٢,٥٧١,٨٧٩٣٠,٦١٤,٠٥٢التمويل تكاليف

١٥٤,٣٣٥,٢٨٠٢٣٠,٠٣٨,٤٤٣األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل  
التغيرات في رأس المال العامل:

)٣٥٢,٨٣٣,١١٨()٢٧٥,٥٣٥,٦٠٨(وموجودات مالية أخرىومصاريف مدفوعة مقدماًمدينون
)٣,٦١٨,٧٠٢()١٧١,٢٩٥(مبالغ مستحقة إلى طرف ذو عالقة

)٤٦,٨١٧,٦١٤(٧,٨٢١,٢١٧دائنون ومطلوبات أخرى

)١٧٣,٢٣٠,٩٩١()١١٣,٥٥٠,٤٠٦(التدفقات النقدية المستخدمة في العمليات

)٣٠,٦١٤,٠٥٢()٢٢,٥٧١,٨٧٩(تمويل مدفوعة تكاليف
)٥٢٩,١٥٢()٧٥,٧٣٠(١٣مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

)٢٠٤,٣٧٤,١٩٥()١٣٦,١٩٨,٠١٥(األنشطة التشغيليةالمستخدمة فيصافي التدفقات النقدية
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تتمة-الموحدبيان التدفقات النقدية
٢٠١٥ديسمبر ٣١المنتهية في لسنةل

٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطريإيضاحات

األنشطة االستثمارية

)٦,٤٩٨,٥٨٨()٦٥٣,٠٥٧(٨إضافات إلى المشروع قيد التنفيذ 

-٢,٥٦٠المتحصل من بيع عقارات ومعدات 

٥٨,٤٦٢٤٣٨,٨٠٤بنوك إسالمیةمستلمة من ودائع لدىأرباح 

١,١٤٠,٠٠٠١,٩٤٠,٠٠٠توزيعات أرباح مستلمة 

)٤٧,٠٣٧()٤٤٧,٥٨٦(١٠شراء عقارات ومعدات 

األنشطة )فيالمستخدمةمن (صافي التدفقات النقدية 

)٤,١٦٦,٨٢١(١٠٠,٣٧٩ستثمارية اال

األنشطة التمويلية 

١٦٧,٦٦٠,٣٣٥٤٤٨,٠٦٣,٨٩٨إسالميةبنكيةمتحصالت من تسهيالت ال

)٢٢٢,١٠٩,٤٥٠()١٢,٢٢١,٢٠٤(إسالميةبنكيةتسهيالت سداد 

)٦٩,٤٧٢,٥٧١()٢٨,٧٣٩,١٧٥(توزيعات أرباح مدفوعة

١٢٦,٦٩٩,٩٥٦١٥٦,٤٨١,٨٧٧صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

)٥٢,٠٥٩,١٣٩()٩,٣٩٧,٦٨٠(والنقداألرصدة لدى البنوك اإلسالميةفي نقصال

٣٣,٩٢٤,١٧٠٨٥,٩٨٣,٣٠٩يناير ١األرصدة لدى البنوك اإلسالمية والنقد في 

٢٤,٥٢٦,٤٩٠٣٣,٩٢٤,١٧٠ديسمبر ٣١في النقدواإلسالميةاألرصدة لدى البنوك 
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٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
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ومعلومات عن الشركةاألنشطة الرئيسية١
١٢في قطرتأسست في دولة للتطوير العقاري ش.م.ق ("الشركة") هي شركة مساهمة قطرية قطر مزايا شركة 
الشركة المسجل هو ص.ب مقرعنوان و٣٨١٧٣ة تحت السجل التجاري رقم ـمسجل. الشركة٢٠٠٨فبراير 
دولة قطر. –الدوحة ، ١٨١٣٢

إيجاريةفي إنشاء المجمعات السكنية والمشروعات بغرض تحقيق إيرادات للمجموعةيتمثل النشاط الرئيسي 
الجدوى دراساتواالستثمار والتطوير العقاري وشراء األراضي وتطويرها إلعادة بيعها وأنشطة االنشاءات وإعداد 

وأنشطة الصيانة وأنشطة الوساطة والتمثيل التجاري والعقاري وإدارة العقاراتشاريع والتسويق العقاريوإدارة الم
إلى باإلضافةوالتجارة في المعدات الكهربائية ومعدات البناء واالستيراد والتصدير (تتعلق بنشاطات المجموعة). 

.السكنيةالمجمعاتذلك تعمل المجموعة أيضاً في إدارة 

يشار إليها جميعاً بـ ("المجموعة") الماديةالبيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعةتتضمن 
، الشركات التابعة التالية: ٢٠١٥ديسمبر ٣١كما في 

بلد 
التأسيس

في اكمنسبة الملكية الفعلية

الشركةاسم 
رأس المال

يقطرريال 
٣١
٢٠١٥ديسمبر

٣١
٢٠١٤ديسمبر

٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠ش.ش.ولالستثمار العقاريقرطبةشركة 
العقاري الخليج لالستثمار والتطويرنبعشركة

٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠.ش.وش

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

إيضاحات:
ذ.م.م هي شركة مسجلة باسم مزايا قطر للتطوير العقاري ش.م.ق وعضو العقاري لالستثمارغرناطةشركة .١

تابعة كشركةهذه االستثمارات تم معاملةعن المجموعة. وقد بالنيابة في المجموعة وتحتفظ بهذه االستثمارات 
.لمجموعةااالستثماراتمن هذه المستفيدمملوكة بالكامل من قبل المجموعة على أساس أن 

نوفمبر ٢ش.ش.و بتاريخ العقاري الخليج لالستثمار والتطوير نبعالسجل التجاري لشركة انتهت صالحية .٢
٢٠١١ .

من قبل ٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في على اصدار هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعةالموافقةتمت 
.٢٠١٦يناير ٢٦مجلس اإلدارة بتاريخ 
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٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
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وملخص السياسات المحاسبية الهامةاإلعدادأسس٢

أسس اإلعداد٢/١

والتي عدلت لتتضمن قياس القيمة العادلة لالستثمارات ،وفقا لمبدأ التكلفة التاريخيةالموحدة الماليةالبيانات أعدت 

المستخدمة في أنشطة المجموعة وفي الوظيفيةالعملةوهي بالريال القطريالموحدة البيانات المالية أعدتالعقارية. 

.الموحدةعرض بياناتها المالية

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

ذات الصلة.٢٠١٥لسنة ١١

في دولة قطر. إن القانون ٢٠١٥لسنة ١١الجديد رقم خالل السنة تم إصدار قانون الشركات التجارية القطري 

الجديد ليس له أي تأثير على البيانات المالية الموحدة.

أساس التوحيد٢/٢

مزايا قطر للتطوير العقاري ش.م.ق وشركاتها لشركةالبيانات المالية الموحدة على البيانات الماليةتتضمن

تتحقق السيطرة للمجموعة عندما يكون .٢٠١٥ديسمبر ٣١جميعا بـ "المجموعة") كما في إليهمالتابعة (يشار 

تسيطر ، خاصة ر على هذه العائدات من خالل سلطتها.لها عائدات متغيرة أو لديها حقوق فيها من يستطيع التأثي

المجموعة على الشركة المستثمر فيها إذا كان لديها:

.ر فيهاسلطة على المؤسسة المستثمال·

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 الشركات التابعةبإعادة تقييم سيطرتها على وعةمالمجتقوم 

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

خالل السنة ، تدرج الموجودات والمطلوبات .السيطرة على الشركة التابعةالتابعة وينتهي بإنتهاء أو فقدان

صاريف الخاصة باالستحواذ أو استبعاد شركة تابعة في بيان الدخل الشامل الموحد من تاريخ مالواإليرادات و

سيطرة المجموعة على الشركة التابعة وحتى انتهاء تلك السيطرة. 
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تتمة –وملخص السياسات المحاسبية الهامة اإلعدادأسس٢

تتمة –أساس التوحيد٢/٢

، حتى لو ةمسيطرالغير م للمجموعة وإلى الحصص إلى حاملي أسهم الشركة األالدخل الشاملينسب أو يرجح

لقد تم اعداد تلك البيانات المالية الموحدة باستخدام غير المسيطر عليها.نتج عن هذا عجز في رصيد الحصص 

البيانات ند الضرورة يتم إدخال تعديالت في. عالمتماثلةسياسات محاسبية موحدة لكل المعامالت واألحداث 

المالية للشركات التابعة لتتطابق سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة. جميع الموجودات 

والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف بين شركات المجموعة والتدفقات النقدية المتعلقة 

د التوحيد.بالمعامالت بين أعضاء المجموعة يتم استبعادها بالكامل عن

. 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·
أجنبية ، المدرجة في حقوق المساهمين.ق الفروقات المتراكمة من تحويل عمالت إلغاء تحقي·
.القيمة العادلة للمبالغ المستلمةتحقيق ·
.ثمار يحتفظ بهتحقيق القيمة العادلة ألي است·
.فائض أو عجز في الربح أو الخسارةتحقيق أي ·
البنود الخاصة بالشركة األم المدرجة سابقاً في إيرادات شاملة أخرى إلى الربح/الخسارة أو إعادة تبويب ·

، حيث سيكون ذلك مطلوباً  إذا قامت المجموعة باستبعاد مباشر للموجودات أو األرباح المدورة أيهما أنسب
.لوبات ذات الصلةالمط

إستخدام التقديرات واألحكام ٣/٢

إن إعداد البيانات المالية الموحدة بما يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة القيام بأحكام 

وإفتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات وتقديرات

.ه التقديراتقد تختلف النتائج الفعلية عن هذ. والمصروفات الفعلية 

واإلفتراضات المتعلقة بها بشكل مستمر. يتم تحقيق التعديالت على التقديرات المحاسبية في التقديراتتتم مراجعة 

الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات وأية فترات مستقبلية تتأثر بها.

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

.٢٥في اإليضاح رقم االفصاح عنهاتم المالية الموحدة البيانات
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

-١١-

تتمة –ت المحاسبية الهامة وملخص السياسااإلعدادأسس٢

التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات٤/٢
الماليةللسنةالمستخدمةتلكمعمتطابقةالموحدة الماليةالبياناتإعدادفيالمستخدمةالمحاسبيةالسياساتإن

يناير١فيتبدأالتيالماليةللفترةمفعولهايسريالتيوالمعدلةالجديدةوالتفسيراتالمعاييرباستثناءالسابقة،
، إال أن هذه ٢٠١٥على الرغم من أن هذه المعايير والتعديالت الجديدة تطبق ألول مرة في سنة .٢٠١٥

إن طبيعة وتأثير كل من المعايير والتفسيرات الجديدة ليس لها أثر على البيانات المالية الموحدة للمجموعة. 
المعايير الجديدة أو التعديالت موضحة أدناه:

مشاركات الموظفين-: برامج المنافع المحددة ١٩الدولي تعديالت لمعيار المحاسبة
من المؤسسات األخذ في االعتبار المشاركات من الموظفين أو أطراف أخرى ١٩يتطلب معيار المحاسبة الدولي 

عند احتساب برامج المنافع المحددة. عند ارتباط المنافع بالخدمة، يجب عليها أن تعود على فترات الخدمة كمنافع 

سلبية. توضح هذه التعديالت أنه في حال كانت مبالغ المشاركات تعتمد على عدد سنوات الخدمة، فإنه يسمح 

للمؤسسة بتحقيق هذه المشاركات كخصومات من تكلفة الخدمات خالل الفترة التي تقدم فيها الخدمة، بدالً من 

يوليو ١ت المالية التي تبدأ في أو بعد تخصيص المشاركات في فترات الخدمة. يسري مفعول هذا التعديل للفترا

التعديالت ذات صلة بالشركة، حيث أنه ليس لدى أي من المؤسسات داخل . من غير المتوقع أن تكون هذه٢٠١٤

الشركة برامج منافع محددة ذات مشاركات من الموظفين أو أطراف أخرى.

٢٠١٢-٢٠١٠دورة التحسينات السنوية 
بناء على األسهم والذي يطبق علىمدفوعات : ال٢المتعلقة بالمعيار الدولي للتقارير المالية باستثناء التحسينات 

، فإن جميع التحسينات األخرى يسر ٢٠١٤يوليو ١بناء على األسهم ويطبق في أو بعد مدفوعاتالمعامالت

بتطبيق هذه التحسينات للمرة . قامت المجموعة٢٠١٤يوليو ١مفعولها للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 

األولى على البيانات المالية الموحدة ، وهي تشمل:

بناء على األسهممدفوعات : ال٢المعيار الدولي للتقارير المالية 

يتم تطبيق هذا التحسين مستقبالً ، ويقوم بتوضيح العديد من الموضوعات المتعلقة بتعريف شروط األداء والخدمة 

الخدمة وهي شروط االستحقاق. تتفق التوضيحات مع كيفية قيام المجموعة بتعريف أية شروط والتي تعد شروط 

لألداء والخدمة والتي تعد أيضاً شروط االستحقاق خالل الفترات السابقة. باإلضافة إلى ذلك ، لم تقم المجموعة 

تأثير على البيانات المالية أو . وعليه ، ليس لهذه التعديالت ٢٠١٤بمنح أية مكافآت خالل النصف الثاني لسنة 

السياسات المحاسبية للمجموعة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

-١٢-

تتمة –وملخص السياسات المحاسبية الهامة اإلعدادأسس٢

تتمة –التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات ٤/٢

: دمج األعمال  ٣المعيار الدولي للتقارير المالية 

مستقبالً ويوضح أن جميع اتفاقيات المبالغ المحتملة المصنفة كمطلوبات (أو موجودات) الناشئة يتم تطبيق التعديل

من دمج األعمال يجب قياسها الحقاً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة سواء اندرجت أو لم تندرج تحت 

محاسبية الحالية للمجموعة وعليه فليس لهذا . يتوافق ذلك مع السياسة ال٣٩نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية 

التعديل تأثير على السياسة المحاسبية للمجموعة.

: القطاعات التشغيلية   ٨المعيار الدولي للتقارير المالية 

التعديالت بأثر رجعي ويوضح أن: تطبيقيتم 

من ١٢يجب على المؤسسة اإلفصاح عن األحكام التي قامت بها اإلدارة عند تطبيق معيار الربح في الفقرة ·

تم دمجها التي، متضمناً ذلك وصف موجز حول القطاعات التشغيلية ٨المعيار الدولي للتقارير المالية 

ي تقييم ما إذا كانت العقارات والخصائص االقتصادية (مثل المبيعات أو إجمالي هامش الربح) المستخدمة ف

"متماثلة". 

تكون تسوية موجودات القطاعات مع إجمالي الموجودات مطلوب اإلفصاح عنها فقط في حالة ما إذا كانت ·

التسوية قد تم تقديمها التخاذ القرار حولها وبالمثل فيما يتعلق بمطلوبات القطاع. 

: الموجودات غير ٣٨معيار المحاسبة الدولي –: العقارات واآلالت والمعدات ١٦معيار المحاسبة الدولي 

الملموسة   
يجوز ٣٨ومعيار المحاسبة الدولي ١٦يتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي وتوضح أنه وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

نات التي يمكن مالحظتها سواء من خالل تعديل إجمالي القيمة الموجودات من خالل اإلشارة إلى البياتقييمإعادة 

الدفترية للموجودات إلى سعر السوق أو من خالل تحديد القيمة السوقية للقيمة الدفترية وتعديل إجمالي القيمة 

ينتج عن ذلك أن تتساوى كالً من القيمة الدفترية والقيمة السوقية. إضافة إلى ذلك ، فإن حتىالدفترية تناسبياً 

االستهالك واالطفاء المتراكم هو الفارق بين اإلجمالي والقيمة الدفترية لهذه الموجودات. ليس لهذا التعديل تأثير 

الية.على تعديالت إعادة التقييم المسجلة من قبل المجموعة خالل الفترة الح
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

-١٣-

تتمة –وملخص السياسات المحاسبية الهامة اإلعدادأسس٢

تتمة –التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات ٤/٢

: إفصاحات حول األطراف ذات العالقة ٢٤المعيار المحاسبة الدولي 
(المؤسسات التي تقدم خدمات موظفي اإلدارة  يتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ويوضح أن مؤسسات اإلدارة 

الرئيسية) هي أطراف ذات عالقة تخضع إلفصاحات األطراف ذات العالقة. إضافة إلى ذلك ، فإنه على المؤسسة 

ابل خدمات اإلدارة المقدمة. ال يتعلق التي تستخدم مؤسسات اإلدارة أن تقوم باإلفصاح عن المصاريف المتكبدة مق

التعديل بالمجموعة حيث انها ال تتلقى أية خدمات إدارة من مؤسسات أخرى.

٢٠١٣–٢٠١١دورة التحسينات السنوية 

وقد طبقت المجموعة هذه التعديالت للمرة األولي على ٢٠١٤يوليو ١يسري مفعول هذه التحسينات ابتداء من 

الية الموحدة. تشمل هذه التحسينات ما يلي:هذه البيانات الم

: قياس القيمة العادلة١٣المعيار الدولي للتقارير المالية 
ليس ١٣تطبق هذه التعديالت مستقبالً وتوضح أن يجوز تطبيق استثناء المحفظة في المعيار الدولي للتقارير المالية 

أيضاً تطبق على العقود األخرى التي تندرج تحت نطاق فقط على الموجودات المالية والمطلوبات المالية ولكن 

.١٣. لم تطبق المجموعة استثناء المحفظة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية ٣٩المعيار الدولي للتقارير المالية 

: العقارات االستثمارية ٤٠معيار المحاسبة الدولي 

التي العقارات والعقار االستثماريبين يوضح الفارق ٤٠المساعدة في معيار المحاسبة الدولي الخدماتوصف 

ه يتم استخدام المعيار ويوضح أنمستقبالً واآلالت والمعدات). يتم تطبيق التعديل العقارات(أي مالكوهايشغلها 

لتحديد ما إذا كانت ٤٠وليس وصف الخدمات المساعدة في معيار المحاسبة الدولي ٣الدولي للتقارير المالية 

معاملة هي معاملة شراء لموجودات أو معاملة دمج األعمال. خالل الفترات السابقة ، اعتمدت المجموعة على ال

، لتحديد ما إذا كانت االستحواذ هو على ٤٠، وليس معيار المحاسبة الدولي ٣المعيار الدولي للتقارير المالية 

أثر على السياسة المحاسبية للمجموعة.موجودات أو استحواذ على أعمال. وعليه ، ليس لهذا التعديل 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

-١٤-

تتمة –ت المحاسبية الهامة وملخص السياسااإلعدادأسس٢

تتمة –التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات ٤/٢

معايير أصدرت ولم يسر مفعولها بعد

حتى تاريخ إصدار البيانات المالية تم إصدارها ولم يسر مفعولها بعدالجديدة التاليةوالتفسيراتالمعايير

للمجموعة كما هو موضح أدناه. تنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير، إذا كان قابالً للتطبيق، عندما تصبح سارية 

المفعول.

تاريخ السريانالمعيار

٢٠١٨يناير ١األدوات المالية: ٩المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٦يناير ١: حسابات التأجيل التنظيمية ١٤المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٨يناير ١: اإليرادات من العقود مع العمالء ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٦يناير ١حساب االستحواذ على الحصص –: الترتيبات المشتركة ١١تعديالت لمعيار المحاسبة الدولي 

٢٠١٦يناير ١إيضاح الطرق المقبولة لالستهالك واإلطفاء : ٣٨و ١٦ديالت لمعايير المحاسبة الدولية تع

بيع او المساهمة في :٢٨ومعيار المحاسبة الدولي ١٠تعديالت المعاير الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٦يناير ١موجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك

٢٠١٦يناير ١: استخدام طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المفصلة ٢٧تعديالت لمعيار المحاسبة الدولي 

ومعيار المحسبة ١٢والمعيار الدولي للتقارير المالية ١٠تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٦يناير١مؤسسات االستثمار: تطبيق استثناء التوحيد٢٨الدولي 

٢٠١٦يناير ١: مبادئ االفصاح ١تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

٢٠١٦يناير ٢٠١٤١–٢٠١٢دورة التحسينات السنوية 

بتطبيق أية معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى مصدرة ولم يسر مفعولها بعد.اًمبكرالمجموعةلم تقم 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
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تتمة –وملخص السياسات المحاسبية الهامة اإلعدادأسس٢

السياسات المحاسبية الهامة٥/٢

والنقداإلسالميةلدى البنوكاألرصدة

لدى البنوكأرصدةوالنقد المدرج في بيان التدفقات النقدية الموحد في اإلسالميةتتمثل األرصدة لدى البنوك

، إن وجد.اإلسالميةونقد بعد خصم السحب على المكشوف من البنوكاإلسالمية

المدينون

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

ال الغ المشكوك في تحصيلها عندماالتكلفة المطفأة. يتم تقدير مخصـص للمبباستخدامتسجيل األرصدة المدينة 

تحصيلها.استحالةيكون محتمالً تحصيل المبالغ بالكامل. تشطب المبالغ عند 

أخرىموجودات مالية 

" في بيان المركز المالي ترتيبات امتياز الخدمات"١٢الناتجة من تطبيق التفسير الماليةيتم تسجيل الموجودات 

"موجودات مالية أخرى" وتحقق بالتكلفة المطفأة.الموحد تحت بند 

متاحة للبيعموجودات مالية 

المتاحة للبيع تدرج مبدئياً بالتكلفة ، وهي القيمة العادلة للمبلغ المدفوع ويشمل مصاريف الشراء الموجودات

المتعلقة باالستثمار.

المالية المتاحة للبيع التي لها سعر متداول والتي يمكن قياس الموجوداتيعاد قياس ، بعـد اإلدراج المبدئي 

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

يتم بيع االستثمار أو تحصيله أو استبعاده بطريقة أخرى أو يعتبر اآلخر حتىالدخل الشاملفي الملكيةلحقوق 

القيمة ، وعند ذلك يتم تحويل األرباح و الخسائر المتراكمة المدرجة سابقاً في حقوق الملكية منخفضاالستثمار 

للسنة.الموحدإلى بيان الدخل الشامل

قياسيمكنالالمتداولةغيراألسهمفيالمجموعة استثماراتبعضمنالناتجةالنقديةالتدفقاتلطبيعةنظراً

مخصصأيطرحبعدبالتكلفةاالستثماراتهذهتقيدوبالتالي،موثوقةبمبالغالستثماراتالهذهالعادلةالقيمة

.قيمتهاانخفاضمنللخسائر

عقاريةاستثمارات

بها إما لجني إيراد إيجار وتتضمن العقارات قيد التطوير االحتفاظالعقارية هي العقارات التي يتم االستثمارات

أو لكال الغرضين وهي تقاس مبدئياً بالتكلفة ، متضمنة تكاليف المعاملة. رأسماليةأو لزيادة 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

-١٦-

تتمة –وملخص السياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد٢

تتمة –السياسات المحاسبية الهامة٥/٢

تتمة –عقاريةاستثمارات

العقارية بالقيمة العادلة. تستند القيم العادلة على القيم السوقية االستثماراتإدراجيتم للتحقيق المبدئي ، الحقاً 

وهي المبلغ المقدر الذي يمكن فيه مبادلة العقار في تاريخ التقييم بين بائع ومشتري راغبين في إطار معاملة 

كس تجارية حرة بعد التسويق الصحيح الذي يقوم فيه األطراف بالتصرف المطلع والحكيم وبدون إجبار. يع

بارتباطاتأجرين الذين يشغلون أو يكونون مسئولين عن الوفاء تالتقييم ، متى كان ذلك مناسباً ، نوعية المس

، وتخصيص لالئتماناإليجار أو من المحتمل أن يشغلوا العقار بعد إخالءه والمنظور العام بالسوق عن أهليتهم 

يتم تحقيق أية ربح أو .الباقي للعقاراالقتصادير مسئوليات الصيانة والتأمين بين المؤجر والمستأجر والعم

الموحد.الشامل خسارة في القيمة العادلة في بيان الدخل 

عقاري بالقيمة العادلة. يتم كاستثمارتتم المحاسبة على العقارات قيد التطوير والتي سوف تستغل مستقبالً 

عقارية فقط إذا كان لدى اإلدارة مخططات واضحة استثماراتقيد التطوير على إنها االستثماراتتخصيص 

استخدامتطويره ، أو لو كان هناك اكتمالفي أنشطة تأجيريه بمجرد استخدامهبالعقار عن طريق لالنتفاع

رأسمالية طويلة األجل.بالعقار بغرض زيادة االحتفاظمستقبلي غير محدد للعقار وبالتالي فإنه يتم 

فئات العقاراتالتحويل بين 
مرتبط بما يلي:االستخدامالعقارية فقط إذا كان التغيير في االستثماراتمن أو إلى التحويالتتتم بعض 

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

.المخزونى عقارية إلاستثماراتبدء التطوير بغرض البيع: يتم التحويل من )ب(

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

عقارية.استثماراتإلى المخزونلطرف آخر: يتم التحويل من يالتشغيلبدء التأجير )د(

استبعادهحتى تاريخ كاستثمارفي إدراجه االستمرارعقار غير مطور ، يتم استبعادتقرر المجموعةعندما 

) وال يتم إدراجه كعقار بغرض المتاجرة.الموحد(إلغاء تحقيقه في بيان المركز المالي
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عقاري ، يعاد قياس العقار بالقيمة العادلة ويتم استثمارالعقار من عقار يشغله المالك إلى استخدامعندما يتغير 

عقاري. يتم إثبات المكاسب الناتجة عن إعادة القياس مباشرة في حقوق الملكية كفائض استثمارأنهتصنيفه على 

الموحد.الشامل ل إعادة تقييم. أي خسائر ناجمة عن إعادة القياس يتم إثباتها في بيان الدخ

معالجتها يتمبغرض المتاجرة فإنه المخزونإلى عقارات يشغلها المالك أو إلى مخزونبخصوص تحويل 

وتكون بالقيمة العادلة لها كما ١٦رقمار المحاسبة الدولييمعأو٢رقم ار المحاسبة الدولي يلمعمحاسبياً وفقاً 

.االستخدامفي تاريخ تغير 

عقارية فسيكون بالقيمة العادلة مع استثماراتعقارية بغرض المتاجرة إلى استثماراتتحويلأما بخصوص 

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

انخفاض الموجودات المالية والمبالغ غير الممكن استردادها

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

بعض الموجودات المالية. في حالة وجود دليل كهذا تدرج خسارة انخفاض الموجودات في بيان الدخللقيمةدائم 

الموحد. يتم تحديد قيمة االنخفاض كالتالي:الشامل

بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة ، يكون االنخفاض هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ، بعد أ)

.الموحدالشاملسابقاً في بيان الدخلتحقيقها في القيمة تم انخفاضخصم أي خسائر 

ترية والقيمة الحالية للتدفقات بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة ، يكون االنخفاض هو الفرق بين القيمة الدفب)

النقدية المستقبلية مخصومة بمعدل العائد السوقي لموجودات مالية مماثلة.

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

.األصليالربحللتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بمعدل 



شركة مزايا قطر للتطوير العقاري ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

-١٨-

تتمة –وملخص السياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد٢

تتمة –السياسات المحاسبية الهامة٥/٢

قيد التنفيذمشروع

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

ناقص أي خسارة انخفاض محققة.بالتكلفة

عقارات ومعدات

في القيمة.انخفاضالمتراكم وأية خسائر االستهالكبالتكلفة مخصوماً منها معداتوعقارات تدرج 

. كما تتضمن تكلفة الموجودات األصلعلى باالستحواذالمتعلقة بصورة مباشرة المصروفاتتتضمن التكلفة 

للغرض األصلالمطورة داخلياً تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأية تكاليف أخرى تتعلق بصورة مباشرة بإعداد 

ةالمشتراالمطلوب منه وتكاليف تفكيك وإزالة الموجودات وإرجاع الموقع إلى الحالة التي كان عليها. البرامج

ة ذات الصلة تتم رسملتها كجزء من أجهزة الكمبيوتر والمعدات.وظيفة المعدلالتي تكون جزءاً مكمالً ل

الموحد على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية الشاملفي بيان الدخلاالستهالكاحتسابيتم 

.معداتوعقارات نود بالمقدرة لكل بند من 

على النحو التالي:لالستهالكللموجودات القابلة المقدرةاألعمار اإلنتاجية 

سنوات٣-١أجهزة كمبيوتر ومعدات

سنوات٥سيارات 

سنوات٥وتركيباتأثاث

اإلنتاجي والقيمة المتبقية في تاريخ كل بيان للمركز المالي الموحد.مراجعة طريقة االستهالك ، العمر يتم
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في قيمتها عندما تشير أحداث أو تغيرات في االنخفاضمعدات لتحديد مدى يتم مراجعة القيم الدفترية لعقارات و

القيمة الدفترية. في حالة وجود مثل هذا المؤشر وعندما تتجاوز القيمة استردادعدم احتمالالظروف إلى 

.لالسترداديتم تخفيض الموجودات إلى قيمتها القابلة لالستردادالدفترية القيمة القابلة 

معدات التي تتم المحاسبة عليها بصفة منفصلة أحد بنود عقارات والستبدالتتم رسملة المصروفات المتكبدة 

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

بجميع المصروفات األخرى في بيان االعترافمعدات ذات الصلة. يتم وعقارات المستقبلية لبنوداالقتصادية

أو في االستبعادمعدات عند قارات وفي بند عاالعترافالموحد كمصروف عند تكبدها. يتم إلغاء الشاملالدخل

. يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناشئة عن االستبعادأو االستخداممستقبلية من اقتصاديةحالة عدم توقع منافع 

.األصلاستبعادالموحد في السنة التي يتم فيها الشاملأي موجود في بيان الدخلاستبعاد

مستحقة الدفع ومبالغ دائنون

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

.تستلمالمورد أم لم 

المخصصات

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

. يتم تحديد االلتزامللقيام بتسديد اقتصاديةبصورة موثوق بها ومن المحتمل أن يتطلب ذلك تدفق منافع 

التقديرات الحالية بالسوق المتوقعة بمعدالت خصم التي تعكسالمستقبليةالمخصصات بخصم التدفقات النقدية 

.لاللتزامللقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المحددة المصاحبة 
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إسالميةتسهيالت بنكية 

بصفة مباشرة المتعلقةتكاليف البالقيمة العادلة للمقابل المستلم مخصوما منه تحقيق االلتزاماتيتم مبدئياً

.التكلفة الفعليةالمطفأة باستخدام طريقة بالتكلفةااللتزاماتالمبدئي تقاس تلك بعد التحقيقبالمعاملة.

عمليةخاللوأيضاالمطلوبات تحقيق إلغاءعندبيان الدخل الشامل الموحدفيالخسائرأواألرباحإثباتيتم

تظهر األقساط .تكبدهاعندكمصروفالصلةذاتاألخرىوالتكاليفويلمالتتكاليفتحقيقيتم.اإلطفاء

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

متداولة.

للموظفينمكافأة نهاية الخدمة 

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

.لهذه المنافع على الراتب النهائي للموظف وطول مدة خدمته بشرط إكمال حد أدنى من فترة الخدمةقااالستحق

تستحق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة التوظيف.

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

تم سدادها مقدار المساهمة التي يالمجموعة في التزاماتمحسوبة كنسبة مئوية من رواتب الموظفين. تنحصر 

.قهاااستحقعند 

إلغاء تحقيق الموجودات المالية والمطلوبات المالية

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

التالية:الحاالتأي من 
؛انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من الموجودات ·
قيام المجموعة بتحويل حقوقها الستالم تدفقات نقدية من الموجودات أو قد تعهدت بدفع المبلغ المستلم كامالً·

و أ؛ودون تأخير كبير إلى طرف ثالث بموجب ترتيبات للتمرير
قامت فعلياً (أ) إما أن تكون قدنقدية من الموجودات أو وعة بتحويل حقوقها الستالم تدفقاتقيام المجم·

(ب) لم تقم فعلياً بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو  بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو 
احتفظت بالموجودات مع تحويل السيطرة عليها.
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في حال قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من موجودات ولم تحول أو تحتفظ فعلياً بجميع 

ولم تحول السيطرة على الموجودات ، يتم تحقيق الموجودات بقدر ارتباط المجموعة جوداتومخاطر ومنافع الم

الذي يأخذ شكل ضمان على الموجودات المحولة يتم قياسه بالقيمة الدفترية األصلية المستمربها. االرتباط 

قصى مبلغ يمكن أن تتوقع المجموعة أن يطلب منها سداده.أللموجودات و

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

نفس المقرض بشروط مختلفة أو عندما يتم تعديل مادي في شروط مطلوبات حالية ، منحالية بمطلوبات أخرى 

ات الحالية وتحقيق للمطلوبات الجديدة. يتم تحقيق الفرق يعامل هذا االستبدال أو التعديل كإلغاء لتحقيق المطلوب

.الموحدالشاملبين القيم الدفترية في بيان الدخل 

مالية انخفاض قيمة موجودات غير 
مالي للتأكد من وجود أي مؤشر الحتمال انخفاض أي مركز في تاريخ كل بعمل تقييمتقوم المجموعة 

موجودات. إذا وجد أي مؤشر كهذا ، أو إذا كان ضرورياً إجراء اختبار سنوي لتحديد انخفاض أية موجودات ، 

الممكن استرداده من الموجودات. المبلغ الممكن استرداده من أي موجودات للمبلغتقوم المجموعة بعمل تقدير 

ناقصاً التكاليف حتى البيع أو قيمتها في حال االستخدام مدرة للنقددلة ألي موجودات أو وحدة هو القيمة العا

أيهما أعلى ، ويتم تحديده لكل موجود بمفرده ، إال إذا كانت الموجودات غير منتجة للنقد بصورة مستقلة عن 

غ ـودات عن المبلـموجةـالموجـودات األخرى أو مجموعة موجودات. عندما تزيد القيمة الدفترية ألي

الممكن استرداده ، تعتبر الموجودات منخفضة القيمة ويتم تخفيضها إلى القيمة الممكن استردادها منها. لقياس 

القيمة في حال االستخدام ، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية إلى قيمتها الحالية باستخدام نسبة خصم 

ة للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر الخاصة بالموجودات المعينة. لتحديد القيمة العادلة تعكس تقديرات السوق الحالي

ناقصاً التكاليف حتى البيع ، يتم استخدام نموذج تقييم مالئم.

ضمن فئات المصاريف المناسبة لعمل الموحدتدرج خسائر انخفاض العمليات المستمرة في بيان الدخل الشامل

معدات التي أعيد تقييمها سابقاً وتم تحويل إعادة التقييم إلى ، باستثناء عقارات وقيمتهاضت الموجودات التي انخف

بقيمة أي تقييم سابق.الملكية. في هذه الحالة يتم إدراج االنخفاض أيضاً في حقوق الملكيةحقوق 
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يعاد التقييم في تاريخ كل بيان مركز مالي للتأكد من وجود أي مؤشر بأن خسائر انخفاض مدرجة سابقاً لم تعد 

للموجودات والوحدات المدرة بعمل تقدير المجموعةموجودة أو تكون قد نقصت. إذا وجد مؤشر كهذا ، تقوم 

الممكن استرداده. يتم عكس أي خسارة انخفاض مدرجة سابقاً فقط إذا كان هنالك تغير في االفتراضات للنقد 

المستخدمة لتحديد قيمة الموجودات الممكن استردادها منذ أن أدرجت آخر خسارة انخفاض. في هذه الحالة تتم 

قيمتها الممكن استردادها. تلك القيمة التي تتم زيادتها ال يمكن أن تتجاوز زيادة القيمة الدفترية للموجودات إلى

القيمة الدفترية التي كان يمكن تحديدها بعد خصم االستهالك إذا لم يتم إدراج أي خسارة انخفاض للموجودات في 

الموجودات بمبلغ ما لم تدرجالموحدالسنوات السابقة. يتم عكس خسارة االنخفاض هذه في بيان الدخل الشامل

إعادة التقييم ، وفي هذه الحالة يعامل االنعكاس كزيادة ناتجة من إعادة التقييم.

مقاصة األدوات المالية
يتم عمل مقاصة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد فقط 

قانوني ساري المفعول لتسوية المبالغ المحققة والرغبة في التسوية على أساس الصافي ، أو إذا كان هنالك حق 

لتحقيق الموجودات وتسديد المطلوبات في نفس الوقت.

القيمة العادلة

في معاملة بين متعاملين في يستلم لبيع موجودات أو يدفع لتحويل إلتزامسوفالقيمة العادلة هي الثمن الذي 

السوق في تاريخ القياس. إن قياس القيمة العادلة يتم بناء على إفتراض أن المعاملة لبيع الموجودات أو لتحويل 

المطلوبات تحدث:

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات ، أو·

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

.المجموعة قادرة على الوصول والدخول إلى السوق الرئيسية أو السوق األفضليجب أن تكون 
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-٢٣-

تتمة –وملخص السياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد٢

تتمة –السياسات المحاسبية الهامة٥/٢

تتمة –القيمة العادلة

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

العادلة ، ووصفها كالتالي ، بناء على أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة القيمةضمن تدرج 

ككل:

(غير متداولة) في األسواق النشطة لموجودات أو المدرجةأسعار السوق :١المستوى ·
مطلوبات مماثلة.

تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس القيمة :٢المستوى ·
العادلة واضحاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

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

متداولتصنيف متداول وغير 

األصل متداول يكونبناء على تصنيف متداول / غير متداول ، الموجودات والمطلوباتالمجموعةتعرض 

عندما:

،ةياستهالكها في دورة التشغيل العاديتوقع أن تتحقق أو يقصد أن يتم بيعها أو ·

،أساساً لغرض المتاجرةمحتفظ بها ·

بعد فترة التقرير ، أواًي عشر شهريتوقع أن تتحقق خالل اثن·

بعد اًعشر شهري اثنلتسوية مطلوبات لمدة أقلها استخدامهامالم يحظر أن يتم تبادلها أو نقد أو ما في حكمة ·

فترة التقرير.

األخرى تصنف غير متداولة. الموجوداتجميع 
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تتمة –وملخص السياسات المحاسبية الهامة اإلعدادأسس ٢

تتمة –السياسات المحاسبية الهامة٥/٢

تتمة –متداولتصنيف متداول وغير 

عندما:ةمتداولالمطلوبات اليتم تصنيف 

،تسويتها في دورة التشغيل العاديةيتوقع أن تتم )أ

،محتفظ بها أساساً لغرض المتاجرة)ب

عشر شهر بعد تاريخ التقرير ، أواثنتيتكون مستحقة التسوية خالل )ج

عشر شهر بعد تاريخ التقرير.اثنتيتسوية المطلوبات لمدة ال تقل عن لتأصيلال يوجد حق غير مشروط )د

جميع المطلوبات األخرى غير متداولة.المجموعةوتصنف 

اإليجارات

إن.السريانتاريخفياالتفاقيةموضوععلىيعتمدإيجارعلىتحتويأوتمثلاالتفاقيةكانتإذاماتحديدإن

تقييمويتمالسريانتاريخفياالتفاقيةجوهرعلىيعتمدإيجارعلىتحتويأوتمثلاالتفاقيةكانتإذاماتحديد

،الموجوداتاستخدامحقتحولاالتفاقيةأنأوالمعينةالموجوداتاستخدامعلىيعتمداالتفاقيةتنفيذكانإذاما

بيانفيتشغيلكمصروفالتشغيليةااليجاراتمدفوعاتتدرج. االتفاقيةفيالحقذلكتحديديتملمإذاحتى

.العقدفترةمدىعلىالثابتالقسطأساسعلىالموحدالشاملالدخل

أجنبيةعمالت 

. في تاريخ المعاملةسعار الصرف السائدة أالقطري بجنبية بالريال يجرى قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األ

. بيان المركز الماليكما تحول الموجودات والمطلوبات المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في 

تقاس الموجودات والمطلوبات .الموحدالشاملعمليات التحويل ضمن بيان الدخلمنوتدرج جميع الفروقات 

غير النقدية بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف كما في تاريخ المعاملة المبدئي.

االلتزامات المحتملة

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

ولكن يتم الموحدة منافع اقتصادية. ال يتم إدراج موجودات محتملة في البيانات المالية تتضمنموارد مدفوعة 

.المجموعةاإلفصاح عنها عندما يكون هنالك احتمال لتدفق منافع اقتصادية إلى 
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تتمة –وملخص السياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد٢

تتمة –الهامةالسياسات المحاسبية٥/٢

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 

للدفع واستبعاد الضرائب والجمارك. لقد قررت المجموعة أنها مع األخذ في االعتبار الشروط التعاقدية المحددة 

ويجب ايضاً أن تستوفي شروط تتعرض لمخاطر االئتمان.تعمل كأصيل في جميع ترتيبات إيراداتها وهي  التي 

التحقيق التالية قبل تحقيق اإليرادات.

إيجاراتإيرادات 
من اإليجارات التشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترات اإليجار باستثناء المستحقةتحقق اإليرادات 

المستأجرين مقابل إنهاء عقود اإليجار مناإليجارات المحتملة والتي تحقق عندما تنشأ.إن المبالغ المستلمة إيرادات

.حدوثهاعندالموحدالشامل الدخل أو التعويض عن أي أضرار يعترف بها في بيان 

مستأجرينرسوم خدمات ومصاريف مستردة من 
المعاد تحميلها للمستأجرين يتم تحقيقها في الفترة التي يمكن أن تسترد فيها المصاريفاإليرادات الناشئة من 

بإجمالي المبلغ مطروحاً منها الغ المماثلة المستلمة كإيرادات حسب العقد. تدرج رسوم الخدمات والمبالمصاريف

أن المجموعة تعتبر الطرف األساسي في هذا الخصوص.حيثالتكاليف ذات الصلة ، حسبما يقرر المدراء

بناءایرادات 
تتضمن إيرادات العقد المبلغ المتفق عليه مبدئياً في العقد إضافة إلى أية فروقات في أعمال ومطالبات العقد 

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

الموحد بما الشاملادات العقد في بيان الدخلبصورة موثوقة ، يتم االعتراف بإيرالبناءتقدير مخرجات عقد 

يتناسب مع مرحلة إنجاز العقد. ويتم تحقيق مصروفات العقد عند تكبدها إال إذا كانت متعلقة بالحصول على 

موجودات تتعلق بالنشاط المستقبلي للعقد.

والتكاليف ترتها حتى تاريخهالتي تم فووللعقد ألعمال المنجزةانسبة تكاليف تقيم مرحلة اإلنجاز بالرجوع إلى 

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

حدود تكاليف العقد المتكبدة التي يمكن استردادها. ويتم تحقيق الخسارة المتوقعة للعقد مباشرة في بيان الدخل

.الموحدالشامل
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تتمة –وملخص السياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد٢

تتمة –السياسات المحاسبية الهامة٥/٢

تتمة –تحقيق االيرادات

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

توزيعات األرباح
.للمجموعة إلستالم التوزيعاتحقعندما ينشأ األسهميتم إثبات توزيعات األرباح من 

اإلسالميالتمویلتكالیف
بالحصول األخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق مصاريفوالالتمويلمصاريفهي اإلسالمي التمويل تكاليف

تشييد أو إنتاج بشراء أو مباشرة تعلقالتي تاإلسالمي برسملة تكاليف التمويل المجموعةتقوم .األموالعلى

يهاإلسالمي تكاليف التمويللرسملة ةالمؤهلاتالموجودات.لك الموجودتكجزء من تكلفة ةمؤهلاتموجود

المجموعة درجت.أو البيعلالستخدامةصبح جاهزلتجوهريةستغرق بالضرورة فترة زمنية تي تالاتالموجود

األخرى كمصروف في الفترة التي تتكبدها فيها.اإلسالمي تكاليف التمويل

السھمعلىالعائد
للسهماألساسيالعائداحتسابيتم.العاديةألسهمهامخففةالوساسيةاألعائداتالبياناتبعرضالمجموعةتقوم

خاللالقائمةاألسهملعددالمرجحالمتوسطعلىاألمبالشركةالعاديةاألسهمالعائد إلى/ الخسارةالربحبقسمة

للشركة العاديةاألسهمحامليإلىالعائدةالخسارةأوالربحتعديلطريقعنللسهمالمخففالعائدتحديديتم.الفترة

تتضمنالتيالمحتملةالمخففةالعاديةاألسهملتأثيرات جميع القائمةالعاديةلألسهمالمرجحالعددومتوسطاألم

.وجدتإن،للموظفينممنوحةأسهموخياراتللتحويلقابلةسندات
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-٢٧-

ونقداإلسالميةلدى البنوك أرصدة٣
المبالغ التالية: الموحدفي بيان التدفقات النقديةقدوالناإلسالميةاألرصدة لدى البنوكشملي

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطري

٢٤,٥٠٦,٥٤٠١٣,٩٠٤,٢٢٠اإلسالميةأرصدة لدى البنوك 
١٩,٩٥٠١٩,٩٥٠نقد في الصندوق 

٢٠,٠٠٠,٠٠٠-)١ودائع قصيرة األجل (

٢٤,٥٢٦,٤٩٠٣٣,٩٢٤,١٧٠

إيضاح:   
الفورية للمجموعة النقديةالمتطلباتتم إيداع الودائع قصيرة األجل على فترات مختلفة تعتمد على في السنة السابقة ، )١(

بالمعدالت التجارية. أرباحشهور وتحمل وتكون تواريخ استحقاق هذه الودائع أقل من ثالثة

ومصاريف مدفوعة مقدماً  مدينون٤
٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطري

١٠,١٦٤,٠٢١٢٣,٠٢١,٧٦٥دفعات مقدمة للمقاولين 
٧٧١,٤٩٧٥٣٤,٣٣٠مقدماًمصاريف مدفوعة 

٩٢,٠٤٨٨٦,٩٤٨تأمينات مستردة 
١,١٢٦,١٧٦١,١٥١,٩٨٨أرصدة مدينة أخرى 

١٢,١٥٣,٧٤٢٢٤,٧٩٥,٠٣١
)١,١٢٥,٧٠٤()١,١٢٥,٧٠٤(يخصم: مخصص انخفاض القيمة 

١١,٠٢٨,٠٣٨٢٣,٦٦٩,٣٢٧
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-٢٨-

تتمة –ومصاريف مدفوعة مقدماً مدينون٤
مخصص انخفاض القيمة للمدينون التجاريون والذمم المدينة األخرى كما يلي: علىالحركة 

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطري

-١,١٢٥,٧٠٤يناير ١الرصيد في 
١,١٢٥,٧٠٤-)١٧المخصص خالل السنة (إيضاح 

١,١٢٥,٧٠٤١,١٢٥,٧٠٤

: ٢٠١٤(ريال قطري ١,١٢٥,٧٠٤بالكامل بمبلغ المدينين التجاريينانخفضت قيمة ، ٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

ريال قطري).١,١٢٥,٧٠٤

تم إدراج الذمم المدينة والمصاريف المدفوعة مقدماً بين الجزء المتداول وغير المتداول كما يلي:

اإلجماليغير متداولمتداول
ريال قطريريال قطريريال قطري٢٠١٥

١٠,١٦٤,٠٢١١٠,١٦٤,٠٢١-دفعات مقدمة للمقاولين 
٧٧١,٤٩٧-٧٧١,٤٩٧مصاريف مدفوعة مقدماً 

٩٢,٠٤٨٩٢,٠٤٨-تأمينات مستردة
١,١٢٦,١٧٦-١,١٢٦,١٧٦أرصدة مدينة أخرى 

١,٨٩٧,٦٧٣١٠,٢٥٦,٠٦٩١٢,١٥٣,٧٤٢

اإلجماليغير متداولمتداول
ريال قطريريال قطريريال قطري٢٠١٤

٢٣,٠٢١,٧٦٥٢٣,٠٢١,٧٦٥-لمقاولين لدفعات مقدمة 
٥٣٤,٣٣٠-٥٣٤,٣٣٠مصاريف مدفوعة مقدماً 

٨٦,٩٤٨٨٦,٩٤٨-تأمينات مستردة 
١,١٥١,٩٨٨-١,١٥١,٩٨٨أرصدة مدينة أخرى 

١,٦٨٦,٣١٨٢٣,١٠٨,٧١٣٢٤,٧٩٥,٠٣١
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-٢٩-

مالية أخرى  موجودات٥

قطر) ، خدمات مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ("مؤسسة اتفاقية ترتيب امتياز في المجموعة دخلت 

ضمنت مؤسسة قطر تعاقدياً أن تقوم بتأجير .وفقاً لشروط االتفاقيةإلنشاء وتشغيل مجمع سكني ،عالقةطرف ذو 

. سنة٢٠هذا المجمع مقابل إيجار محدد لمدة 

ريال قطري و ٢٨٨,١٧٦,٨٩٧متعلقة باالتفاقية بمبلغ اليف وتكبتحقيق إيرادات المجموعةخالل السنة ، قامت 

١٣٧,٦٣١,١٥٦) ريال ١٥٣,٤١٧,٩٨٥ريال قطري و ٣٧٤,٤١٤,٣٥٥: ٢٠١٤ريال قطري ، على التوالي 

قطري ، على التوالي). 

ديسمبر ، أدرجت المبالغ التالية في بيان المركز المالي الموحد للمجموعة: ٣١كما في 

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطري

١,١٥٩,٣٧٩,٠٢٤٨٧١,٢٠٢,١٢٧موجودات مالية أخرى

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

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطري

٩٣٦,٨٠٦,٣٥٢٦٤٨,٦٢٩,٤٥٥جزء غير متداول 
٢٢٢,٥٧٢,٦٧٢٢٢٢,٥٧٢,٦٧٢جزء متداول 

١,١٥٩,٣٧٩,٠٢٤٨٧١,٢٠٢,١٢٧

إسالمي.بنكحصلت عليها المجموعة من اسالميةبنكيةمقابل تسهيالتالمتوقعة المتحصالتتم رهن 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

-٣٠-

متاحة للبيع موجودات مالية٦
٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطري

٢١,٠٠٠,٠٠٠٢١,٠٠٠,٠٠٠استثمارات في أسهم غير مدرجة 

خاصة في دولة قطر. تم تسجيل هذا االستثمار بالتكلفة حيث شركةغير مدرجة استثماراً في أسهم يشمل االستثمار في 

بناء على أحدث البيانات ال يمكن قياس القيمة العادلة بصورة موثوقة. وترى اإلدارة أنه لم تخفض قيمة هذا االستثمار

المتاحة.

وكالة تااستثمار٧
من خالل استثمار خليجيةريال قطري مع شركة ٦٥,٠٠٠,٠٠٠، وقعت المجموعة عقد وكالة بمبلغ ٢٠٠٩خالل 

المستحقة في تاريخ االستحقاق.واألرباحبسداد المبلغ االستثمارلم تقم شركة .وكيل

واألرباح لصالحها بأن يتم تسوية مبلغ الوكالة المستحق محكمةمن القرار ، حصلت المجموعة على ٢٠١١في 

الدفعة األولى المجموعةاستلمت ، ٢٠١٣وخالل سنة. ٢٠١٧حتى يونيو ٢٠١٣خالل الفترة من يونيو بهاةالمتعلق

بسداد الدفعة المستحقة للمجموعة وعليه االستثمار، لم تقم شركة ٢٠١٤فيريال قطري. ٣,٦٤٥,٦٠٥والبالغة

ة أن اإلداروترىريال قطري.٣٠,٦٧٧,١٩٨قررت المجموعة إنشاء مخصص انخفاض القيمة لالستثمارات بمبلغ 

ريال قطري. ٣٠,٦٧٧,١٩٧الدفترية والبالغة القيمةقيمة االستثمار لم تنخفض عن

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطري

٦١,٣٥٤,٣٩٥٦١,٣٥٤,٣٩٥استثمارات وكالة  
)٣٠,٦٧٧,١٩٨()٣٠,٦٧٧,١٩٨()١٧يخصم: مخصص انخفاض القيمة (إيضاح 

٣٠,٦٧٧,١٩٧٣٠,٦٧٧,١٩٧

التنفيذمشروع قيد ٨
٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطري

٩٨,٥٩٥,٦٥٢٩٢,٠٩٧,٠٦٤يناير ١الرصيد في 
٦٥٣,٠٥٧٦,٤٩٨,٥٨٨إضافات 

٩٩,٢٤٨,٧٠٩٩٨,٥٩٥,٦٥٢دسيمبر٣١في دالرصي
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٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

-٣١-

تتمة  –مشروع قيد التنفيذ ٨
المبدئي للبنية تم االنتهاء من التطوير .حدى مشاريع الشركةإمشروع قيد التنفيذ مبالغ تم انفاقها لتطوير يشمل رصيد 

التحتية للمشروع.

استثمارات عقارية ٩
٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطري

٦٥٢,١٣٠,٩٣١٦٥٢,١٣٠,٩٣١التكلفة 
٩٠,٦٦٠,٠٧٠١١٠,٣٨٣,٠٧٠ر المتراكم في القيمة العادلة التغي

٧٤٢,٧٩١,٠٠١٧٦٢,٥١٤,٠٠١

:االستثمارات العقارية علىمل تتش

مليون ريال قطري ١٤بموجب اتفاقية إيجار تشغيلي لطرف ثالث مقابل إيرادات سنوية بمبلغ عقار مؤجر)١(

سنوات.٣مع زيادة االيجار كل من إجمالي األرباح التشغيلية٪٥٠باالضافة إلى

ليون ريال م٢٤,٧٥رادات سنوية بمبلغ يلطرف ذو عالقة مقابل إعقار مؤجر بموجب اتفاقية إيجار تشغيلي)٢(

تم الحصول بنكية تسهيالتمقابل للعقارسنوات. تم رهن إيرادات اإليجار ٥كلمع زيادة في اإليجار قطري 

.  عليها من بنك اسالمي

وفقاً للتقييم ،٢٠١٤ديسمبر ٣١و٢٠١٥ديسمبر ٣١تم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية للمجموعة كما في 

في من قبل مثمنين معتمدين ومتخصصينمستقل ليس له عالقة بالمجموعة. تم اعداد التقييم ومعتمد مقيم الذي قام به 

تثمين العقارات واألنشطة المماثلة. وقد تحددت القيمة العادلة بناء على طريقة المقارنة بالسوق والتي تعكس أسعار 

لعقارات مشابهة والربط بين التدفقات النقدية المخصومة والسوق واألدلة األخرى. خالل تقرير القيمة الحديثة المعامالت 

العادلة للعقارات ، كانت القيمة واالستخدام الحاليين هي األفضل لهذه العقارات. 

كانت الحركة في االستثمارات العقارية خالل السنة كما يلي: 

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريقطريريال 

٧٦٢,٥١٤,٠٠١٧٦٢,٥٧٤,٠٨١يناير ١في 
)٦٠,٠٨٠()١٩,٧٢٣,٠٠٠(الحركة في القيمة العادلة خالل السنة 

٧٤٢,٧٩١,٠٠١٧٦٢,٥١٤,٠٠١
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-٣٢-

ومعداتعقارات١٠
أجهزة كمبيوتر

اإلجماليسياراتوتركيباتأثاثومعدات 
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

:التكلفة
٢٠١٤١,٥٩٠,٤٣١١,٢٦٥,٢٠٧١٥٥,٠٠٠٣,٠١٠,٦٣٨يناير ١في 

٤٧,٠٣٧--٤٧,٠٣٧إضافات
)٢٣,٥٩٢(--)٢٣,٥٩٢(استبعادات

٢٠١٤١,٦١٣,٨٧٦١,٢٦٥,٢٠٧١٥٥,٠٠٠٣,٠٣٤,٠٨٣ديسمبر ٣١في 
٤٢٥,٠٠٠٤٤٧,٥٨٦-٢٢,٥٨٦إضافات
)١٥٥,٩٥٢(-)١٢٧,٢٥٢()٢٨,٧٠٠(اتاستبعاد

٢٠١٥١,٦٠٧,٧٦٢١,١٣٧,٩٥٥٥٨٠,٠٠٠٣,٣٢٥,٧١٧ديسمبر ٣١في 

االستهالك:
٢٠١٤١,٣٩٠,٨١٤١,٠٩٤,٥٨٣١١٦,٤٤١٢,٦٠١,٨٣٨يناير ١في 

١٥٦,٤٢١٦٧,٨٥٤٣١,٠٠٠٢٥٥,٢٧٥لسنة لالمخصص 
)٢٣,٥٩٢(--)٢٣,٥٩٢(المتعلق باالستبعادات

٢٠١٤١,٥٢٣,٦٤٣١,١٦٢,٤٣٧١٤٧,٤٤١٢,٨٣٣,٥٢١ديسمبر ٣١في 
٧٥,٧٥٥٥٧,٤١٠٩,٦٥٥١٤٢,٨٢٠لسنة لالمخصص 

)١٤٩,٢٣٩(-)١٢٠,٥٣٩()٢٨,٧٠٠(المتعلق باالستبعادات

٢٠١٥١,٥٧٠,٦٩٨١,٠٩٩,٣٠٨١٥٧,٠٩٦٢,٨٢٧,١٠٢ديسمبر ٣١في 

صافي القيمة الدفترية
٢٠١٤٩٠,٢٣٣١٠٢,٧٧٠٧,٥٥٩٢٠٠,٥٦٢ديسمبر ٣١في 

٢٠١٥٣٧,٠٦٤٣٨,٦٤٧٤٢٢,٩٠٤٤٩٨,٦١٥ديسمبر ٣١في 
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-٣٣-

ومطلوبات أخرىدائنون١١
٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطري

٤٧,٩٨٧,٩٦٨٤٠,٤١٩,٤٤٥محجوز ضمان 

٣٢,٢٧٥,٩٠٤٣١,٠٠٦,٣٧١مصاريف مستحقة الدفع

١٢,٣٧٥,٠٠٠١٣,٦١٢,٥٠٠إيرادات إيجار مؤجلة 

١١,٨٤٥,٠١٦١٠,٥٨٤,١٩١توزيعات أرباح دائنة 
مخصص المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية 

١٠,٤٠٤,٨٧٥٧,٥٨٦,٨٠٣والرياضية

١,٣٦٠,٦٧٤١,١٤٠,٠١٣دائنون 

١١٦,٢٤٩,٤٣٧١٠٤,٣٤٩,٣٢٣

دائنون ومطلوبات أخرى بين الجزء غير المتداول والجزء المتداول كما يلي:فصلتم 

اإلجماليغير متداولمتداول
ريال قطريريال قطريريال قطري٢٠١٥

٤٧,٩٨٧,٩٦٨٤٧,٩٨٧,٩٦٨-محجوز ضمان
٣٢,٢٧٥,٩٠٤-٣٢,٢٧٥,٩٠٤مصاريف مستحقة الدفع 

١٢,٣٧٥,٠٠٠-١٢,٣٧٥,٠٠٠إيرادات إيجار مؤجلة 
١١,٨٤٥,٠١٦-١١,٨٤٥,٠١٦توزيعات أرباح دائنة 

مخصص المساهمة في صندوق دعم 
١٠,٤٠٤,٨٧٥األنشطة االجتماعية والرياضية

-
١٠,٤٠٤,٨٧٥

١,٣٦٠,٦٧٤-١,٣٦٠,٦٧٤دائنون

٦٨,٢٦١,٤٦٩٤٧,٩٨٧,٩٦٨١١٦,٢٤٩,٤٣٧

اإلجماليغير متداولمتداول
ريال قطريريال قطريريال قطري٢٠١٤

٤٠,٤١٩,٤٤٥٤٠,٤١٩,٤٤٥-محجوز ضمان
٣١,٠٠٦,٣٧١-٣١,٠٠٦,٣٧١مصاريف مستحقة الدفع 

١٣,٦١٢,٥٠٠-١٣,٦١٢,٥٠٠إيرادات إيجار مؤجلة 
١٠,٥٨٤,١٩١-١٠,٥٨٤,١٩١توزيعات أرباح دائنة 

مخصص المساهمة في صندوق دعم 
٧,٥٨٦,٨٠٣-٧,٥٨٦,٨٠٣األنشطة االجتماعية والرياضية

١,١٤٠,٠١٣-١,١٤٠,٠١٣دائنون

٦٣,٩٢٩,٨٧٨٤٠,٤١٩,٤٤٥١٠٤,٣٤٩,٣٢٣
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٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

-٣٤-

ةإسالميبنكيةتسهيالت١٢
٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطريإيضاحات

٣٤١,٩٤٩,٢٣٤١٧٤,٢٨٨,٨٩٨(أ)١تمويل إسالمي 

٢٤٧,٩٢٩,٧٠٧٢٦٠,١٥٠,٩١٢(ب)٢تمويل إسالمي 

٥٨٩,٨٧٨,٩٤١٤٣٤,٤٣٩,٨١٠

: كما يليتظهر في بيان المركز المالي الموحد

٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطري

٣٨,٤٩٩,٧٧٧١٢,٢٢١,٢٠٤جزء متداول 
٥٥١,٣٧٩,١٦٤٤٢٢,٢١٨,٦٠٦جزء غير متداول 

٥٨٩,٨٧٨,٩٤١٤٣٤,٤٣٩,٨١٠

إيضاحات:

وع عقاري مع بنك إسالمي بغرض تمويل مشرتمويل اسالمي، دخلت المجموعة في اتفاقية ٢٠١٤خالل )أ(

اإلسالمي ريال قطري. تحمل االتفاقية معدل ربح بمعدالت السوق. بدأ التمويلمليون ٤٥٠للمجموعة بمبلغ 

٢٠١٥ديسمبر٣١ريال قطري كما في ٣٤١,٩٤٩,٢٣٤وقد سحبت المجموعة مبلغ ٢٠١٤خالل 

اإلسالمي قسط نصف سنوي متغير. التمويل١١ويسدد على ريال قطري) ٢٠١٤:١٧٤,٢٨٨,٨٩٨(

.المشروع العقاريمضمون بالمتحصالت المتوقعة من 

عقاري اسالمي بغرض تمويل مشروع مع بنك ، دخلت المجموعة في اتفاقية تمويل اسالمي٢٠١٤خالل)ب(

ابتداء ة متغيرسنوية أقساط٨ويسدد على ٢٠١٤في التمويلبدأ .ريال قطريمليون٢٧٤للمجموعة بمبلغ 

. يحمل التمويل اإلسالمي معدل ربح ٢٠٢٢والتسوية النهائية في ٢٠٢١نهايةوحتى ٢٠١٤من نهاية 

. المشروع العقاريمتحصالت منمضمون مقابلبمعدالت السوق. التسهيل اإلسالمي

ريال قطري).٣٠,٦١٤,٠٥٢: ٢٠١٤ريال قطري (٢٢,٥٧١,٨٧٩إن تكلفة التمويل اإلسالمي للسنة بلغت 
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-٣٥-

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين١٣
يلي:كانت حركة المخصص كما

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطري

٩٤٢,٦٠٩١,٢٢٥,٩٦٥يناير١في 
٣٦٩,٠٢٩٢٤٥,٧٩٦خالل السنةمخصص

)٥٢٩,١٥٢()٧٥,٧٣٠(المدفوع خالل السنة

١,٢٣٥,٩٠٨٩٤٢,٦٠٩ديسمبر٣١في 

رأس المال ١٤
٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطري

صرح به والمصدر والمدفوع بالكاملالم
ريال للسهم الواحد ١٠سهم بواقع ١٠٥,٠٠٠,٠٠٠

١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠سهم)١٠٠,٠٠٠,٠٠٠: ٢٠١٤(

من ٪٥جميع األسهم من نفس الفئة ولها نفس الحقوق. خالل السنة ، قامت المجموعة بإصدار أسهم مجانية بنسبة 

سهم ٥,٠٠٠,٠٠٠ريال قطري أي بما يعادل ٥٠,٠٠٠,٠٠٠بقيمة ٢٠١٤ديسمبر ٣١رأس المال المدفوع كما في 

. ٢٠١٥أبريل ٢٧التي انعقدت في الغير العاديةية محيث تمت الموافقة على إصدار األسهم في الجمعية العمو

االحتياطي القانوني ١٥
إلى االحتياطي أرباح السنةمن ٪١٠تحويل الشركةمن ٢٠١٥لسنة ١١يتطلب قانون الشركات التجارية رقم 

من رأس المال. ٪٥٠عندما يعادل إلى االحتياطي القانونيالخيار لوقف هذه التحويالتالشركة القانوني. لدى 

: ٢٠١٤(االحتياطي القانونيريال قطري إلى ١٢,١٠٩,٧٨٦بتحويلالمجموعةخالل السنة ، قامت 

في الحاالت التي نص عليها القانون إال. إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع )ريال قطري١٦,٩٤٣,٩١٤

أعاله. 

إيرادات أخرى ١٦
٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطري

١,١٤٠,٠٠٠١,٩٤٠,٠٠٠إيرادات توزيعات أرباح 
٥٨,٤٦٢٤٣٨,٨٠٤ربح من ودائع في بنوك إسالمية 

٣,٩٠٠,٦٣١-ربح من تسوية مستحقات 
٣٢٥,٠٠٠-إيرادات مناقصات 

١٠,١٥٩٥١,١٧٤إيرادات أخرى 

١,٢٠٨,٦٢١٦,٦٥٥,٦٠٩
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وارصدة مدينةوكالة مخصص انخفاض استثمارات ١٧
٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطري

٣٠,٦٧٧,١٩٨-)٧(إيضاح المدرجة في بيان الربح أو الخسارةت وكالةاانخفاض استثمار
١,١٢٥,٧٠٤-)٤(إيضاح مدرجة في بيان الربح أو الخسارةانخفاض ذمم مدينة

-٣١,٨٠٢,٩٠٢

إدارية  مصاريف عمومية و١٨
٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطري

١٣,٧٠١,٩٠٨١٤,٤٧٧,٠٩٥تكاليف موظفين 
٤,٩٥٠,٠٠٠١,٣٧٠,٦٩٢مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية

١,١٩٤,٢٢٨٧٦٧,٣٢٩إيجار
٨٢٧,٣٤٥٤٠٦,٩٢٨رسوم تسجيل وجهات رقابية  

٦٠٥,٠٧٦١,٢٣٣,٢٩٨تسويق وإعالن 
٥٩٣,٩٦٢٩٦,٤٠٥أتعاب مهنية وقانونية 

١٨٢,٠٢٤١٢٠,٠٠٠مصاريف تطوير 
-٤٥,٠٠٠أتعاب لجنة الشريعة 

٤,١٥٣٦,٧٥٠,٠٠٠خسارة بيع عقارات ومعدات 
٦٦٠,٨٧٥٨٢٠,٤٢٠مصاريف أخرى

٢٢,٧٦٤,٥٧١٢٦,٠٤٢,١٦٧

أتعاب اإلدارة ١٩
٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطري

٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٥٠٠,٠٠٠أتعاب إدارة 

مقابل خدمات إدارية للمجموعةوقعت المجموعة اتفاقية تقديم خدمات اإلدارة مع شركة المزايا القابضة حيث تقدم 

. ريال قطري)٢,٥٠٠,٠٠٠: ٢٠١٤(٢٠١٥ريال قطري لعام ٢,٠٠٠,٠٠٠أتعاب إدارة بمبلغ 

الربح األساسي والمخفف للسهم ٢٠
يتم احتساب الربح األساسي للسهم بتقسيم األرباح للسنة العائدة للمساهمين بالشركة األم على المتوسط المرجح لعدد 

كما يلي:المصدرة خالل السنةالعاديةاألسهم 
٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطري

١١٢,٧٢٢,٨٦١١٦٩,٤٣٩,١٤٢بالشركة األم ربح العائد للمساهمين ال

١٠٥,٠٠٠,٠٠٠١٠٥,٠٠٠,٠٠٠السنة المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

١,٠٧٤١,٦١٤)القطريالريال للسهم (والمخففالربح األساسي
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تتمة –الربح األساسي والمخفف للسهم ٢٠
. بناء على ذلك ، تم تعديل الربح األساسي للسهم ٢٠١٤بإصدار أسهم مجانية للعام ٢٠١٥قامت المجموعة خالل عام 

ليعكس أثر العملية. ٢٠١٤ديسمبر ٣١كما في 

كما يلي: ٢٠١٤و٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في القائمة تم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم 

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطري

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠يناير ١المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة في 

٥,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠أثر إصدار أسهم مجانية 

١٠٥,٠٠٠,٠٠٠١٠٥,٠٠٠,٠٠٠ديسمبر ٣١المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة في 

وعليه يكون الربح األساسي المخفف يحتمل أن يكون لها تأثير مخفف.السنةال توجد أسهم قائمة في أي وقت خالل 
للسهم معادالً للربح األساسي العائد للسهم الواحد.

مساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية٢١

ريال قطري ٢,٨١٨,٠٧٢بمبلغ، قامت المجموعة بتخصيص جزء من الربح ٢٠٠٨لسنة ١٣وفقاً للقانون رقم 
األنشطة من صافي الربح الموحد للسنة إلى صندوق دعم٪٢,٥ي بنسبة أريال قطري) ٤,٢٣٥,٩٧٩: ٢٠١٤(

. االجتماعية والرياضية

توزيعات أرباح٢٢
، على توزيع أرباح نقدية بقيمة ٢٠١٥أبريل ٢٠المنعقدة بتاريخ العاديةالعموميةوافق المساهمون ، خالل الجمعية 

٠,٧٥: ٢٠١٤(٢٠١٤ديسمبر ٣١ريال قطري للسنة المنتهية في ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ريال قطري للسهم بإجمالي ٠,٣٠
.)٢٠١٣ديسمبر ٣١ريال قطري للسنة المنتهية في ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ريال قطري للسهم بإجمالي 

على توزيع أسهم مجانية ٢٠١٥أبريل ٢٧ا وافق المساهمون ، خالل الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريح كم
٢٠١٤ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في ريال قطري٥٠,٠٠٠,٠٠٠وبقيمة سهم لكل سهم)٠,٠٥أي بواقع (٪٥بنسبة 

: ال يوجد).٢٠١٤(

توزيعات ال. سوف يتم تقديم ٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في ٪٥بنسبة مجانيةسهم اقترح مجلس اإلدارة توزيع أ
إلعتمادها خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي.٢٠١٥ديسمبر ٣١المقترحة للسنة المنتهية في 
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-٣٨-

عالقةوطرف ذالمعامالت مع ٢٣
ي الشركةفالرئيسيينوالمساهمينتمثل األطراف ذات العالقة المؤسسات التي تعتبر المجموعة من مؤسسيها 

عتماد ايتم وأعضاء مجلس اإلدارة ومسئولي اإلدارة العليا والمؤسسات التي لها تأثير مشترك أو هام عليها.
.مجموعةالشروط المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة الاألسعار وسياسة 

معامالت األطراف ذات العالقة

:كالتاليهي السنةخالل عالقة األطراف ذات العامالت مع الم

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطري

٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٥٠٠,٠٠٠أتعاب إدارة 

٢٨٨,١٧٦,٨٩٧٣٧٤,٤١٤,٣٥٥إيرادات بناء  

٣٠,٧٦١,٥٩١٣٧,٠٩٧,٤٦٧إيرادات إيجارات  

عالقة وف ذلطرأرصدة 

:هي كالتاليالموحدعالقة المدرجة في بيان المركز الماليوألرصدة مع طرف ذا

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطري

١,٨١١,٠٤٩١,٩٨٢,٣٤٤شركة المزايا القابضة

:كما يليهيطرف ذو عالقةلأرصدة استحقاقإن 

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطري

١,٨١١,٠٤٩١,٩٨٢,٣٤٤متداول

اإلدارة العليامكافآت 

:كالتاليالسنةخالل اإلدارة العليا مكافآتبلغت 

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطري

٤,٩٥٠,٠٠٠٦,٧٥٠,٠٠٠مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
٦,٧٣١,٦٦٥٥,٢٦٦,٧٦٣رواتب ومنافع قصيرة األجل 
٧١,٧٢٥٦٦,٣١٠مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

١١,٧٥٣,٣٩٠١٢,٠٨٣,٠٧٣
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ومطلوبات محتملةتالتزاما٢٤
االلتزامات المحتملة:

المطلوبات المحتملة التالية والتي ال يتوقع أن تنشأ عنها التزامات مادية.المجموعةلدى

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطري

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠ضمانات بنكية

:التزامات رأسمالية
٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطري

٦٠,٧٤٠,٣١٥١٦٣,٠٠٥,٦٤١إلتزامات تعاقدية لمشروع قيد التنفيذ 

٨٥٨,٧٧٠٢,٤٨٩,٥٨٦إلتزامات إيجارات تشغيلية

:تفصيلياً كما يليإلتزامات التأجير التشغيلي مبينة 
٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطري

٨٥٨,٧٧٠١,٣٥٧,٩٥٦خالل سنة 
١,١٣١,٦٣٠-سنوات ٥بعد سنة وال تتجاوز 

٨٥٨,٧٧٠٢,٤٨٩,٥٨٦

الدعاوى القضائية 

. وفقاً ألفضل تقديرات ٢٠١٥ديسمبر ٣١تم رفع عدة دعاوى قضائية ضد ولصالح المجموعة كما في 

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

الدعاوى.

أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية٢٥

إطار عمل إدارة المخاطر 

تم وضع سياسات إلدارة مخاطر المجموعة بغرض تحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ولوضع 

وضوابط مخاطر مناسبة ولرصد المخاطر واإللتزام بالحدود الموضوعة. تتم مراجعة سياسات وأنظمة حدود

السوق والمنتجات والخدمات التي يتم تقديمها. إدارة المخاطر على نحو منتظم لتعكس التغيرات في ظروف

تهدف المجموعة من خالل التدريب ومعايير وإجراءات اإلدارة إلى وضع بيئة رقابية منتظمة وبناءة يفهم فيها 

جميع الموظفين أدوارهم وإلتزاماتهم.
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تتمة –أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية ٢٥

تتمة –إطار عمل إدارة المخاطر 

االلتزام بسياسات وإجراءات المخاطر بالمجموعة مراقبةولية عن ؤعلى عاتق مجلس اإلدارة بالمجموعة المسيقع

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

، مخاطر عقارية، مخاطر اإلئتمان، مخاطر السوقلها المجموعة هيضإن المخاطر الرئيسية التي تتعر

. يعرض هذا اإليضاح المعلومات عن ومخاطر أخرىمخاطر السيولةمخاطر العمالت ، مخاطر معدالت الربح ، 

وسياسات وأساليب المجموعة في قياس وأهدافالمخاطر المذكورة أعاله تلك مدى تعرض المجموعة لكل من 

إضافية في هذه البيانات المالية الموحدة.إيضاحاتوإدارة المخاطر وإدارة المجموعة لرأس المال. تم إدراج 

مخاطر اإلئتمان  

باألدواتالمالية للمجموعة في حال عدم وفاء عميل أو أي طرف مخاطر اإلئتمان في مخاطر الخسائرتتمثل

ة أو الدفعات تنشأ بصورة أساسية من عمالء األنشطة اإليجارية للمجموعالتي القيام باإللتزامات التعاقدية ة بالمالي

عالقة.باإلضافة إلى المستحقات من طرف ذواإلسالميةوالموردين واألرصدة لدى البنوكالمقدمة للمقاولين 

مخصص انخفاض القيمة
يرتبطالقيمة والذي يمثل تقديرها للخسائر الناشئة عن الذمم المدينة. تقوم المجموعة بتكوين مخصص إلنخفاض

تكوين هذا المخصص بالمخاطر الفردية ذات األهمية التي تتعرض لها المجموعة. تم اإلفصـاح عن مخصص 

.٤في إيضاحإنخفـاض القيمة والحركة عليه خالل السنة

عالقةمقدمة وأطراف ذات دفعات

المجموعة لمخاطر اإلئتمان بصفة أساسية بالخصائص الفردية لكل مقاول / مورد وطرف ذو عالقة. تعرضيتأثر 

المقاول / خاللهامشاريع المجموعة ، بما فيها مخاطر التخلف عن السداد للقطاع والدولة ، التي يعمل من لالتركيبة 

/ عمليات التحصيل لدى الدفعات المقدمةالمورد لها تأثير أقل على مخاطر اإلئتمان. تتعلق مبالغ كبيرة من 

. مدفوعة مقابل ضمانات بنكيةالمبالغ وجميع تلك المجموعة بمقاولين محليين في قطر
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تتمة –أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية ٢٥

تتمة –عالقةمقدمة وأطراف ذات دفعات

في حال توافقها مع - جميع المعامالت ذات األهمية مع األطراف ذات العالقة على الجانب اآلخر يتم إعتماد

اسة المجموعة الجمعية العمومية. سياتمن قبل مجلس اإلدارة و/ أو المساهمين في إجتماع-القوانين ذات الصلة 

عات المقدمة والتعامالت مع األطراف ذات العالقة بمبلغ الدفعة المقدمة / الفاتورة األصلية بعد هي أن يتم إثبات الدف

. يتم إجراء تقدير للديون المشكوك في تحصيلها عندما يصبح من غير قابلة للتحصيلخصم مخصص المبالغ الغير 

إمكانية إستردادها ، إن توفرعدم المحتمل تحصيل المبلغ بالكامل. يتم شطب الديون المشكوك في تحصيلها عند 

وجدت.

اإلسالميةأرصدة لدى البنوك
والمؤسسات المالية األخرى محدودة لكونها اإلسالمية إن مخاطر اإلئتمان على األرصدة وااليداعات لدى البنوك 

محلية ذات تصنيف إئتماني جيد من وكاالت التصنيف اإلئتماني الدولية.إسالميةمودعة لدى بنوك

تعتبر القيمة الدفترية للموجودات المالية هي الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان. يتمثل الحد األقصى لمخاطر 

يلي:ماكاإلئتمان في تاريخ المركز المالي 

القيمة الدفترية

٢٠١٥٢٠١٤

ريال قطريريال قطري

١,١٥٩,٣٧٩,٠٢٤٨٧١,٢٠٢,١٢٧موجودات مالية أخرى
٣٠,٦٧٧,١٩٧٣٠,٦٧٧,١٩٧استثمارات وكالة

٢٤,٥٠٦,٥٤٠٣٣,٩٠٤,٢٢٠ودائع قصيرة األجل وأرصدة لدى البنوك اإلسالمية 
٩٢,٥٢٠١١٣,٢٣٢مدينون وأرصدة مدينة أخرى

١,٢١٤,٦٥٥,٢٨١٩٣٥,٨٩٦,٧٧٦
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-٤٢-

تتمة –أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية ٢٥

مخاطر السيولة 

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

إستحقاقها في ظل وجود سيولة كافية للوفاء بالمطلوبات عند لسيولة هو التأكد قدر اإلمكان ، من في إدارة ا

.المجموعةالظروف العادية أو الصعبة بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو إحداث ضرر بسمعة 

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

المجموعة بأن تسدد المبالغ خالل المدد المحددة في الفواتير. تسدد المبالغ المستحقة للدائنين التجاريين عادة وفقاً 

لخدمة للمورد.الشروط

لمدفوعات التعاقدية غير ديسمبر بناء على ا٣١الجدول التالي يلخص مواعيد استحقاق مطلوبات المجموعة في 

صومة:المخ

جمالياإلسنوات٥أكثر من سنوات٥-١شهر١٢-٣شهور٣اقل من 

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري٢٠١٥ديسمبر ٣١في

١,٣٦٠,٦٧٤---١,٣٦٠,٦٧٤دائنون

٢٥,٧٢٢,٧١٦٥٩,٧٥٢,٦٢٩٣٩٨,٨٤٦,٤٥٠٢١٦,٥٧٤,٥١١٧٠٠,٨٩٦,٣٠٦تسهيالت بنكية اسالمية

طرف إلىمبالغ مستحقة 

١,٨١١,٠٤٩--١,٨١١,٠٤٩-ذو عالقة

٤٧,٩٨٧,٩٦٨-٤٧,٩٨٧,٩٦٨--محجوز ضمان

١١,٨٤٥,٠١٦-٢,٩٦١,٢٥٤٨,٨٨٣,٧٦٢-مستحقةتوزيعات أرباح

٢٧,٠٨٣,٣٩٠٦٤,٥٢٤,٩٣٢٤٥٥,٧١٨,١٨٠٢١٦,٥٧٤,٥١١٧٦٣,٩٠١,٠١٣اإلجمالي
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تتمة –مخاطر السيولة 

سنوات٥-١شهر١٢-٣شهور٣اقل من 

٥أكثر من 

جمالياإلسنوات

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

١,١٤٠,٠١٣---١,١٤٠,٠١٣دائنون

٢٤,٧٥٠,٠٠٠٢٥٤,٧٦٨,٠٢٠٢٦٤,٤٨٣,٠٩٥٥٤٤,٠٠١,١١٥-تسهيالت بنكية اسالمية

طرف إلىمبالغ مستحقة 

١,٩٨٢,٣٤٤--١,٩٨٢,٣٤٤-ذو عالقة

٤٠,٤١٩,٤٤٥-٤٠,٤١٩,٤٤٥--محجوز ضمان

١٠,٥٨٤,١٩١-٢,٦٦٠,٧١٣٧,٩٢٣,٤٧٨-مستحقةتوزيعات أرباح 

١,١٤٠,٠١٣٢٩,٣٩٣,٠٥٧٣٠٣,١١٠,٩٤٣٢٦٤,٤٨٣,٠٩٥٥٩٨,١٢٧,١٠٨اإلجمالي

مخاطر السوق 

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

ومعدالت الربح وأسعار األسهم التي تؤثر على إيرادات المجموعة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية. الهدف 

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

مخاطر العمالت
. األجنبيةمخاطر العمالت األجنبية هي خطر تقلب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في سعر صرف العمالت 

المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية حيث ال توجد أرصدة مدرجة بالعمالت األجنبية كما في تاريخ تتعرضال 

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

األجل. تتبع المجموعة سياسة للتأكد من مراجعة معدالت الربح على الودائع قصيرة السوقمعدالت الربح في 

ومعدالت تكلفة التمويل من عقود التمويل اإلسالمي بصورة شهرية وأن معدالت تكلفة التمويل ال تخضع لتقلبات 

السلفالربح على حالية في معدالت الربح. سياسة المجموعة هي التأكد من أن معظم التعرض لمخاطر معدالت 

على أساس معدل ثابت أو طبقاً لمعدالت إتفاقيات إعادة الشراء لمصرف قطر المركزي ، إال إذا إتضح للمجموعة 

أن معدالت التكلفة المتغيرة أفضل للمجموعة.

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

للبنوك، ولذلك فإن التغير في معدالت الربح بالدخول في إتفاقيات أدوات مشتقةالمجموعةولم تقم أو الخسارة

ال يؤثر سلباً على أرباح أو خسائر المجموعة.التقريرفي تاريخ اإلسالمية 

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

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطري

٢٠,٠٠٠,٠٠٠-ودائع قصيرة األجل

٥٨٩,٨٧٨,٩٤١٤٣٤,٤٣٩,٨١٠تسهيالت بنكية اسالمية

بعددمعدالت الربحفيمحتملةمعقولةلتغيراتحقوق الملكية والربح أو الخسارة حساسيةيعكسالتاليالجدول

تأثيرهوحقوق الملكية والربح أو الخسارة حساسيةإن. األخرىالمتغيراتجميعثباتمع،أساسنقطة٢٥

عائمةبأسعارالماليةوالمطلوباتالماليةالموجوداتعلىبناء،واحدةلسنةفي معدالت الربحالمفترضةالتغيرات

:المبينةالزياداتلتأثيرومعاكساًمساوياًالربحمعدالتفيالنقصتأثيريكونأنيتوقع. ديسمبر٣١فيكما
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تتمة –الربح معدالتمخاطر 

صافي التأثير على الربح 
أو الخسارة

أساسنقطة٢٥+
قطريريال

)١,٤٧٤,٦٩٧(٢٠١٥ديسمبر٣١في

)١,٠٣٦,١٠٠(٢٠١٤ديسمبر٣١في

المخاطر العقارية

التالية المرتبطة بالمحفظة العقارية:المخاطرالمجموعةحددت 
خبراء المجموعة توظفخطيط. تطوير المشروعات إذا كان هنالك تأخير في عملية التتكلفةقد ترتفع* 

متخصصين 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.

يرادات إيجارية وإنخفاضاً في قيمة العقار *  قد يصبح أحد المستأجرين الكبار متعثراً مما ينتج عنه خسارة إ
(أنظر أيضاً مخاطر اإلئتمان أدناه). من أجل تخفيض هذا الخطر تقوم المجموعة بمراجعة  المستأجر 
الموقف المالي لجميع المستأجرين األساسيين المتوقعين وتتخذ قراراً حول مستوى الضمان المطلوب من 

خالل ودائع أو ضمانات.

قيمة العادلة للمحفظة للمخاطر األساسية المتعلقة بالسوق والمستأجر. تعرض ال*  

مخاطر أخرى

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

المخاطر التنظيمية من خالل مجموعة من السياسات واإلجراءات. تتم إدارة المخاطر القانونية عن مراقبة

للمستشارين القانونيين من داخل المجموعة وخارجها. تتم مراقبة مخاطر السمعة من الفعالطريق االستخدام 

هات وسياسات عندما يتطلب خالل بحث االمور التي تعتبر أن لها آثار على سمعة المجموعة مع اصدار توجي

األمر.
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إدارة رأس المال

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

رأس أس المال ، والذي تعرفه المجموعة على أنه ربمراقبة اإلدارةوالستمرارية تطور األعمال مستقبالً. تقوم 

: ٢٠١٤(٢٠١٥ديسمبر ٣١ريال قطري في ١,٣٣١,٤٤٧,٢٨٤ويبلغ المال واألرباح المدورة

ريال قطري).١,٢٥٥,٤٨٦,٦٥٦

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

ات بتعديل المدفوعالمجموعةوتوقعات المساهمين. بغرض تعديل بنيتها الرأسمالية ، قد تقوم أعمالهاوظروف 

. لم تدخل المجموعة تعديالت في األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل للمساهمين أو زيادة رأس المال

.٢٠١٤ديسمبر٣١و٢٠١٥ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

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

أفضل العائدات للمساهمين وأيضاً المنافع لألطراف المعنية األخرى.
المتماشية مع مستوى ماتتقديم العائدات المناسبة للمساهمين عن طريق التسعير المناسب للمنتجات والخد·

المخاطر و
وتحقيق تصنيف ائتماني قوي.اإلسالمية التزام المجموعة بشروط اتفاقيتها المالية مع البنوك ·

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

.للمجموعةقويالرأسمالي المركز الاللذين يحققهما 

للمجموعة في تاريخ التقارير المالية كالتالي:المساهمينإلى حقوق صافي الدينالجدول التالي يوضح نسبة 

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطري

٧٠٩,١٧٥,٣٣٥٥٤١,٧١٤,٠٨٦إجمالي المطلوبات 
)٣٣,٩٢٤,١٧٠()٢٤,٥٢٦,٤٩٠(ونقد: أرصدة لدى البنوك اإلسالميةيخصم

٦٨٤,٦٤٨,٨٤٥٥٠٧,٧٨٩,٩١٦صافي الدين 

١,٣٧٩,٩٧٣,٧٣٩١,٣٠٠,٠٦٨,٩٥٠المساهمينإجمالي حقوق 

٪٣٩٪٥٠ديسمبر ٣١في المساهمينحقوق إلىصافي الديننسبة 



شركة مزايا قطر للتطوير العقاري ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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تتمة –إدارة رأس المال

إلى القيمة السوقية للعقارات والتي يتم التمويلراجع بصورة دورية نسبة المجلس ي، فإن من ناحية أخرى

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

.العادلةإلى القيمة التمويلعلى مستوى منخفض من نسبة 

:إلى القيمة العادلة كما في تاريخ التقريراإلسالميةتسهيالتالالجدول التالي نسبة يوضح

٢٠١٥٢٠١٤
ريال قطريريال قطري

٥٨٩,٨٧٨,٩٤١٤٣٤,٤٣٩,٨١٠تسهيالت بنكية إسالمية 
٧٤٢,٧٩١,٠٠١٧٦٢,٥١٤,٠٠١القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 

٪٥٧٪٧٩ديسمبر ٣١معدل التمويل إلى القيمة العادلة في 
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التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة 

بيان المركز المالي الموحد ية الموضحة في العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية مقابل القيم الدفترالقيم

يلي:كما

٢٠١٥٢٠١٤
القيمة 
القيمة الدفتريةالعادلة 

القيمة 
الدفتريةالقيمة العادلة 

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

موجودات مالية
١,١٥٩,٣٧٩,٠٢٤١,١٥٩,٣٧٩,٠٢٤٨٧١,٢٠٢,١٢٧٨٧١,٢٠٢,١٢٧موجودات مالية أخرى

٣٠,٦٧٧,١٩٧٣٠,٦٧٧,١٩٧٣٠,٦٧٧,١٩٧٣٠,٦٧٧,١٩٧وكالةاستثمارات 
ارصدة لدى البنوك اإلسالمية 

٢٤,٥٢٦,٤٩٠٢٤,٥٢٦,٤٩٠٣٣,٩٢٤,١٧٠٣٣,٩٢٤,١٧٠وودائع قصيرة األجل 
٩٢,٥٢٠٩٢,٥٢٠١١٣,٢٣٢١١٣,٢٣٢ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

١,٢١٤,٦٧٥,٢٣١١,٢١٤,٦٧٥,٢٣١٩٣٥,٩١٦,٧٢٦٩٣٥,٩١٦,٧٢٦

مطلوبات مالية
٥٨٩,٨٧٨,٩٤١٥٨٩,٨٧٨,٩٤١٤٣٤,٤٣٩,٨١٠٤٣٤,٤٣٩,٨١٠تسهيالت بنكية إسالمية 

٦١,١٩٣,٦٥٨٦١,١٩٣,٦٥٨٥٢,١٤٣,٦٤٩٥٢,١٤٣,٦٤٩ومطلوبات أخرىدائنون
١,٨١١,٠٤٩١,٨١١,٠٤٩١,٩٨٢,٣٤٤١,٩٨٢,٣٤٤مستحقة إلى طرف ذو عالقة مبالغ 

٦٥٢,٨٨٣,٦٤٨٦٥٢,٨٨٣,٦٤٨٤٨٨,٥٦٥,٨٠٣٤٨٨,٥٦٥,٨٠٣
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تدرج القیمة العادلة
المجموعة التدرج التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسب تقنيات التقييم:تستخدم

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

تقنيات أخرى والتي تكون جميع بياناتها التي لها تأثير هام علـى القيمـة العادلـة    :٢المستوى 

و،المسجلة ، واضحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة

التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثير هام على القيمة العادلـة المسـجلة والتـي ال    :٣المستوى 

تعتمد على بيانات سوقية واضحة.

المسجلة بالقيمة العادلة:، كان لدى المجموعة األدوات المالية التالية٢٠١٥ديسمبر٣١كما في 

قياس القيمة العادلة باستخدام
أسعار متداولة 
في أسواق 

عاملة
بيانات هامة 

واضحة
بيانات هامة غير 

واضحة
٣المستوى ٢المستوى ١المستوى جمالياإل٢٠١٥ديسمبر ٣١

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

:موجودات مالية

٧٤٢,٧٩١,٠٠١--٧٤٢,٧٩١,٠٠١استثمارات عقارية

قياس القيمة العادلة باستخدام
أسعار متداولة 
في أسواق 

عاملة
بيانات هامة 

واضحة
بيانات هامة غير 

واضحة
٣المستوى ٢المستوى ١المستوى جمالياإل٢٠١٤ديسمبر ٣١

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

:موجودات مالية

٧٦٢,٥١٤,٠٠١--٧٦٢,٥١٤,٠٠١استثمارات عقارية
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٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

-٥٠-

تتمة –أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية ٢٥

تتمة –العادلةالقیمةتدرج 
٣١ريال قطري (٢١,٠٠٠,٠٠٠ة بمبلغ ـع غير المدرجـة المتاحة للبيـارات حقوق الملكيـاستثمتسجيلتم 

تقوم ريال قطري) بالتكلفة حيث ال يمكن قياس القيمة العادلة بصورة موثوقة.٢١,٠٠٠,٠٠٠: ٢٠١٤ديسمبر

ديسمبر ٣١المجموعة في كل تاريخ تقرير بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على انخفاض في قيمة االستثمار. كما في 

، قامت اإلدارة بالتقييم ولم يتبين لها وجود مؤشر على انخفاض الموجودات المالية المتاحة للبيع غير ٢٠١٥

المدرجة. 

لقياس القيمة ٢والمستوى ١لم يتم عمل أي تحويل بين المستوى ، ٢٠١٥ديسمبر ٣١في المنتهيةالسنةخالل 

لقياس القيمة العادلة.٣العادلة ، ولم يتم عمل أي تحويل إلى أو من المستوى 

االفتراضات والتقديرات والقرارات المحاسبية الهامة٢٦
تإعداد البيانات المالية للمجموعة من اإلدارة أن تتخذ تقديرات وافتراضات تؤثر على اإليرادايتطلب

لموجودات والمطلوبات في البيانات المالية وبعض اإليضاحات حول المطلوبات المحتملة كما في اووالمصروفات

تعديالتإدخالضات إلى نتائج تتطلب التقرير. ولكن يمكن أن يؤدي عدم التأكد من هذه التقديرات واالفتراتاريخ

جوهرية في القيمة الدفترية للموجود أو المطلوب للفترات المستقبلية.

الرئيسية المتعلقة بالفترات المستقبلية ، والمصادر الرئيسية للتقديرات المشكوك فيها في تاريخ بيان االفتراضاتإن 

والتي لها مخاطر مؤثرة تتسبب في تعديالت جوهرية للقيمة الدفترية للموجودات الموحد المالي المركز

.أدناهوالمطلوبات خالل السنة المالية التالية تم توضيحها 

معداتاإلنتاجية لعقارات واألعمار 

والمعدات لغرض احتساب االستهالك. يتم التقدير بعد أن للعقاراتاألعمار اإلنتاجية التقديرية المجموعةتحدد 

تقوم االستخدام المتوقع للموجودات والتلف والتآكل الطبيعي والتقادم الفني أو التجاري.االعتباريؤخذ في 

التي المجموعة سنوياً بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية، ويتم تعديل قسط االستهالك مستقبالً في الحاالت

تعتقد فيها اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

المتاحة للبيعماليةالالموجوداتانخفاض قيمة 

بالنسبة لالستثمارات المتاحة للبيع ، تقوم المجموعة في تاريخ بيان المركز المالي بتقدير ما إذا كان هنالك دليل 

يتضمنمصنفة متاحة للبيع ، الموجودات المالية على انخفاض استثمار أو مجموعة استثمارات. في حالة موضوعي

قيمةانخفاضحالةفيمستمر في القيمة العادلة لالستثمارات األقل من تكلفتها. انخفاض هام أو يالموضوعالدليل 

أيناقصاًالحاليةالعادلةوقيمتهاالستثمارتكلفةبينالفرقيمثلمبلغتحويليتمللبيعالمتاحةاالستثماراتأحد

الشاملالدخلبيانإلىالمساهمينحقوقمن،الموحدالشاملالدخلبيانفيتحقيقهاسبقانخفاضخسارة

.الموحد
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تتمة –االفتراضات والتقديرات والقرارات المحاسبية الهامة٢٦

استثمارات الوكالةانخفاض قيمة

في تاريخ كل تقرير، بتقييم تقوم المجموعة ،بالتكلفة أو القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل. الوكالةاستثماراتتدرج 

االستثماراتأحدقيمةانخفاضحالةفياستثمارات الوكالة.هناك دليل مادي على انخفاض قيمة كانما إذا 

سبقانخفاضخسارةأيناقصاًالحاليةالعادلةوقيمتهاالستثمارتكلفةبينالفرقيمثلمبلغتحويليتمللبيعالمتاحة

.الموحدالشاملالدخلبيانإلىالمساهمينحقوقمن،الموحدالشاملالدخلبيانفيتحقيقها

قطري ريال٦١,٣٥٤,٣٩٥مبلغالقيمة الدفترية الستثمارات الوكالةإجمالي بلغ، في تاريخ بيان المركز المالي 

: ٢٠١٤ريال قطري (٣٠,٦٧٧,١٩٨بمبلغانخفاض القيمةومخصص ريال قطري)٦١,٣٥٤,٣٩٥: ٢٠١٤(

المبالغ المحصلة فعلياً في الفترات المستقبلية . وسوف يتم تحقيق أية فروقات بين)ريال قطري٣٠,٦٧٧,١٩٨

.الموحدالشاملوالمبالغ المتوقعة في بيان الدخل

األخرىالذمم المدينةوالذمم التجارية المدينةقيمةانخفاض

يتمعمل تقدير لألرصدة التجارية المدينة الممكن تحصيلها عندما ال يكون من المحتمل تحصيل المبالغ بالكامل. يتم

لسداد للمبالغ المدينة الهامة على أساس فردي. أما بالنسبة للمبالغ الفردية غير الهامة ولكنها استحقت االتقديرهذا 

الزمنية التي مضى على منذ فترة طويلة فيتم تقديرها بصورة جماعية ويحتسب لها مخصص بناء على طول الفترة

استحقاقها.

ريال ١,١٢٦,١٧٦مبلغالذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرىإجمالي بلغ، في تاريخ بيان المركز المالي

ريال قطري ١,١٢٥,٧٠٤مبلغمخصص إنخفاض القيمة بلغ) وريال قطري١,١٥١,٩٨٨: ٢٠١٤قطري (

المحصلة فعلياً في الفترات المبالغوسوف يتم تحقيق أية فروقات بين ريال قطري). ١,١٢٥,٧٠٤: ٢٠١٤(

.الموحدالشاملالمستقبلية والمبالغ المتوقعة في بيان الدخل

تقییم العقارات 
يتم تقدير القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية من خالل خبراء تقييم .لةتدرج االستثمارات العقارية بالقيمة العاد

أساليب تقييم معترف بها منها حالة السوق والمنفعة التقديرية وطريقة . يستخدم خبير التقييممستقلينعقارات

المتوقعة والرجوع لمعامالت حديثة لبيع عقارات لها خصائص متشابهة ونفس الموقع لعقارات النقديةالتدفقات 

المجموعة االستثمارية.
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تتمة –االفتراضات والتقديرات والقرارات المحاسبية الهامة٢٦

تتمة –تقییم العقارات 
خالل تطبيق قوم بتحديد تقييم نهاية السنة منتاإلدارةفي حالة القيام بالتقييم المستقبلي خالل فترة مرحلية فإن 

مناسب على التقييم المرحلي بناء على ظروف السوق والمنفعة المتوقعة والتدفقات النقدية المستقبلية خصممعدل 

المتوقعة. وعليه تعتقد اإلدارة بأنه تقييم أكثر شفافية ودقة.

ترتیبات خدمة امتیاز
الحالية لمبلغ الضمان الشهري بموجب ترتيبات االنشاء والتشغيل والتحويل المتفق عليها القيمة بتقديراإلدارة قامت

) والتي تمثل القيمة العادلة لبند البناء في االتفاقية وعليه تعود جميعها على ايرادات ٥مع مؤسسة قطر (ايضاح 

البناء وتم تحقيقها وفقاً للسياسات المحاسبية ذات الصلة للمجموعة.

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

لخصم التدفقات ٪) ٧,٧٥: ٢٠١٤(٪٧,٢على المساحة التقديرية المؤجرة. استخدمت المجموعة معدل بنسبة 

).٥النقدية المتوقعة بموجب ترتيبات امتياز الخدمات (ايضاح 

معلومات قطاعية   ٢٧
تعمل المجموعة ،تجاري واحد فقط وهو عمليات االستثمار والتطوير العقاري. جغرافياًقطاعالمجموعة لدى

قطاعاً مستقالً.اإلمارات العربية المتحدة، وال تعتبر عمليات اإلمارات العربية المتحدةداخل دولة قطر 

ريال قطري ٢٤,٣٥٨,٠٠٠التي تقع في اإلمارات العربية المتحدة مبلغ القيمة العادلة لالستثمارات العقارية تبلغ

عادلة من هذه القيمة الفيريال قطري) و يقابلها خسارة٥٩,٧٨٣,٠٠٠: ٢٠١٤(٢٠١٥ديسمبر ٣١كما في 

د من هذه العقارات ى ايرا). لم يتم الحصول عل٣,٤٧٣,٤٠٠: ٢٠١٤ريال قطري (٣٥,٤٢٥,٠٠٠العقارات مبلغ 

.٢٠١٤و ٢٠١٥من في كل

أرقام المقارنة٢٨
لكي تتماشى مع العرض للسنة الحالية ٢٠١٤ديسمبر ٣١أعيد تبويب أرقام معينة تتعلق بالسنة المالية المنتهية في 

المساهمينولتحسين جودة عرض المعلومات. ولكن لم يكن إلعادة التبويب هذا أي تأثير على الربح أو حقوق 

السابقة.بالبيانات المالية 


