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 السياسات المح

  لتقديرات.
بشكل مستمر.

ة فترات مستقبلي

اسات المحاسبي
فتراضات حول 

تم إدراجها في ة

 -٨ -

للمعايير الدوًا 
ت قانون الشركات

مالية الموحدة بق

ة بتغير طريقة 
لمستخدمي البي 

لمبدأ التكلفة التا

عادلة تم اإلفصا

 باللایر القطري 
ت المالية الموح

ما يتوافق مع الم
بيق ط على ت
عن هذه ا ختلف

 المتعلقة بها ب
أييل التقديرات و 

ي تطبيق السيا
والتقديرات واإلف 

ة المالية القادمة

  م.ق
  ة

وفقًاالموحدة ة 
IAS (ومتطلبات

صدار البيانات الم

 إدراة المجموعة
معلومات أفضل 

وفقا لمالموحدة  

 قياس القيمة الع

  لة العرض 
الموحدة المالية 

ردة في البيانات

  ألحكام 
الية الموحدة بما
تراضات تؤثر 

قد تخ ت الفعلية
فتراضاتإل وا

تعديتي يتم فيها 

فييرات الهامة 
 لمالية الموحدة
دية خالل السنة

عقارية ش.م
ت المالية الموحدة

٢٠١١  

 إلعداد 

  اللتزام
 البيانات المالية

SBة الدولية (سب

موافقة على إص

قامت السنة ، 
ض الحالية تقدم م

   القياس
الماليةالبيانات  

  . العادلة

 المستخدمة في

وعمل التشغيلية 
البيانات  إعداد

الوار مات المالية
  ف ذلك.

م التقديرات واأل
داد البيانات الما

وٕافت وتقديرات 
ات والمصروفات
راجعة التقديرات
سبية في الفترة الت

حول التقدمات 
يانات اة في الب

ت ماعنها تعديال

كة إزدان الع
حات حول البيانات

١ديسمبر  ٣١ي 

أسس اإل 
   
بيان اال  )أ (

أعدت 
المحاسب

  
تمت الم

  
خالل ا
العرض

  
أساس   )ب (

أعدت 
بالقيمة 

  
الطرق 

  
ا ةالعمل  )ج (

إلقد تم 
المعلوما
بخالف

  
إستخدام  )د (

إعد إن
بأحكام
واإليرادا

  

تتم مرا
المحاسب

  
المعلوما
المدرجة
ينتج عن

شرك
  

إيضاح
كما في
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د البيانات 
فسير ية لت
ًا من عتبار 

 ١ول فــي 

ينـــاير  ١ي 

ي يوضح 
مع الطرف 

 عالقات ى
صاح عن 
حكومة. إن 
 عنها في 

ة للتقارير 
  .ل معيار

ى المركز 

خدمة في إعداد
ت اللجنة الدولي
لية التي تبدأ اع

 : ســاري المفعــو

ري المفعـــول فـــي

الذي ٢٤ي رقم 
من العالقات مع

على ن باالدارة
 متطلبات اإلفص

الح واسطة نفس
ن تم اإلفصاح

الدولية لمعاييرا
لية منفصلة لكل

كن لھا تأثير على

قة لتلك المستخ
لية و تفسيرات
ها للسنوات المال

عالقــة (معــدل) 

(معـــدل) : ســاري

٢.( 

  (معدل) قة
محاسبة الدولي
 نظر متماثلة م
 كبار المسؤلين
ديل إعفاء من
تأثيرًا جوهريًا بوا

ولكن .و ادائها

ا  الثالثة على
انتقال  نصوص

و لكن لم يك ، ة

ت المالية مطابق
لتقارير الماللة 
مفعوله يالسار و 

ألطــراف ذات الع

عـــرض ( –ليــة 

٢٠١٠ ة (مايو

راف ذات العالقة
على معيار الم
دة تؤكد وجهة 
 االشخاص و
 ذلك يقدم التعد
ليها او عليها تأ
او مالي للشركة

هلدولية تعديالت
هناك ،واضحة 

سات المحاسبية

 -٩ -

البيانات إعداد 
لمعايير الدولية

و المعدلة ديدة و 

إفصــاحات األ –

األدوات المال -

ة للتقارير المالية

األطراف مالت مع
دولية تعديًال ع
تعريفات الجديد

ؤثر فيها تي ي
 باالضافة الى 
التي تسيطر عل
على المركز الم

  المالية ر
ر المحاسبة ال

وا صياغةعطاء 

يرات في السياس

  م.ق
  ة

 ة

  ت المحاسبية 
بية المتبعة في
 ، باستثناء ال
رير المالية الجد

– ٢٤ة الــدولي 

- ٣٢ة الـــدولي 

المعايير الدولية

المعامال : ٢٤ي 
ر المحاسبة الد

التإن العالقة.  
ضح الحاالت الت

. في الشركة ة
مة و الكيانات ا
يس له تأثير ع

لدولية للتقارير
ر مجلس معايير
االختالفات وٕاع

يالت التالية تغي

عقارية ش.م
ت المالية الموحدة

٢٠١١  

تتمة -إلعداد 

في السياسات ت
المحاسب سياسات

 للسنة السابقة
ر الدولية للتقار

  :  ٢٠١١ر 

معيــار المحاســبة
 .٢٠١١ناير 

معيــار المحاســـبة
٢٠١١. 

حسينات على ا

 المحاسبة الدولي
 مجلس معايير

 ذي الطرفت 
لعالقة و توض
ف ذات العالقة
الت مع الحكوم
 هذا التعديل لي

  .٩ح 

على المعايير ا
، أصدر٢٠١٠

ك بهدف إزالة ا

ن تطبيق التعدي
 دائھا.أو أركة

كة إزدان الع
حات حول البيانات

١ديسمبر  ٣١ي 

أسس اإل 
  

اتالتغير   )ه (
السيإن 

المالية
المعايير

يناير ١
  
 م

ين
 م

١
 تح
  

معيار ال   
اصدر

تعريفات
ال اتذ

األطراف
المعامال
تطبيق

يضاحإ
  

تحسينات ع
٠في مايو 

المالية وذلك

لقد نتج عن
المالي للشر

شرك
  

إيضاح
كما في

 

  

   
٢

 

  



  

  

 لحات حو 
ماشى مع 

 في بيان 
ض تحليل 

تؤثر على 

ت األعمال 

ة طواعية 

ديد القيمة 

وات حقوق 

حجم اإلفصاح 
مات الكمية لتتم

ملة األخرى إما
 المجموعة بعرض

ة إال أنها لم ت

ت من تجميعات
٢٠٠.( 

قامت المجموعة

ز العمالء (تحد

 المالية من أدوا

  
وذلك بتخفيض
 لوضع المعلوم

  

إليرادات الشام
وقد قامت  .لية

 التقارير المالية

ت محتملة نشأت
٠٨في م تعديله 

يتم إستبداله وق

 .قلة

 

برنامج إمتياز 

داد اإللتزامات 

.( 

  مة

  :اإلفصاحات  
المعروضة وت 

معلومات نوعية
.٢٧ي إيضاح 

  
 لكل بند من ا
ل البيانات المال

   المساهمين.

 الدولية إلعداد
:  

ألعمال (تسويات
كما تم) (٣رقم 

 األعمال (لم ي

والمستقة لمجمع
.المرحليةمالية 

للتقارير المالية

سدقارير المالية 

لعرض (تعديل)

 -١٠-

  تتمة  

تتم -المالية  ر

- دوات المالية 
اإلفصاحات هيل

احات بطلب م
عيار المعدل في

:لبيانات المالية
 لعرض تحليل 
إليضاحات حول

في حقوق  رات

سين المعايير 
 أداء المجموعة

تجميعات األ ٣ 
لتقارير المالية ر

تجميعات  ٣  
 على أسهم).

بيانات المالية ال
البيانات الم ٣ 

دولية إلعداد لل

ولية إلعداد للتقا

دوات المالية: ال

  م.ق
  ة

 ة

- ت المحاسبية 

لدولية للتقارير

األد ٧مالية رقم 
تسهيمعيار هو 

اإليضاتحسين و 
وعة بعكس المع

عرض الب ١رقم 
 إدخال خيار 

أو في اإل همين
التغير في بيان 

ى في إطار تحس
ضع المالي أو 

٣ر المالية رقم 
معيار الدولى لل
ير المالية رقم 
دفوعات القائمة

الب ٢٧ لى رقم 
٤ر المالية رقم 

نة المعايير الد

ة المعايير الدو

األد ٣٢ ى رقم 

عقارية ش.م
ت المالية الموحدة

٢٠١١  

تتمة -إلعداد 

في السياسات ت

على المعايير ا

ولي للتقارير الم
 تعديل هذا الم

المحتفظ بها و  
قد قامت المجمو

رق حاسبة الدولي 
عديل أنه يمكن

المساهي حقوق 
لشاملة األخرى

تعديالت أخرى 
المحاسبية والوض

ر الدولى للتقارير
مالطبيق المعيار 

ر الدولى للتقاري
ل مكافئات المد
 المحاسبة الدول
ر الدولى للتقارير

للجن ١٣رقم  ر
  للمكافآت).

للجنة ١٩رقم  ر
. 

 المحاسبة الدولى

كة إزدان الع
حات حول البيانات

١ديسمبر  ٣١ي 

أسس اإل 
  
اتالتغير   )ه (

  
تحسينات ع

  
المعيار الدول  

من الهدف
الضمانات 

وقد السياق.
  
معيار المحا  

يوضح التع
التغيرات في
اإليرادات ال

  

ت تم إدخال
السياسات ا

  
 المعيار

قبل تط
 المعيار

بإستبدال
  معيار
 المعيار
 التفسير

العادلة 
 التفسير

الملكية
 معيار ا

  

شرك
  

إيضاح
كما في
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في هذه  ا
ة لتتماشى 

 ديسمبر ٣
لذي بدأت 
حتى تاريخ 

األم  شركة

مالت بين 

ودات غير 
غيرات في 

والحقوق  ة

حال كانت 
 في تاريخ 
كموجودات 

غ المحول 
ي الشركة 
 العادلة أو 

ضمن في 

طبقًا  حوذه
في تاريخ 

صة حقوق 
اإلستحواذ  

 حواذ وتدرج
  

تي تم عرضها
ةض أرقام المقارن

٣١في  كماعة 
التاريخ ال نفس 

ركات التابعة ح
سنة المالية للش

تجة من المعام

وصافي الموجو
التغ وبيان موحد

ةالشركة التابع 
  شركة التابعة.

. في حل الموحد
 قيمتها العادلة 
ق الملكية أو ك

ها إجمالي المبلغ
في عليها سيطر

سواء بالقيمة  ا
المتكبدة فتحواذ 

المستح المالية 
 ذات الصلة ف

  
لحصاإلستحواذ 

دلة في تاريخ 
اإلستحي تاريخ 
.الموحدلشامل 

التكافة الفترات 
 تصنيف بعض

التابع هاوشركات 
 وهو إلستحواذ

المالية للشر نات
لنفس السلتابعة 

الناتر المحققة 

خسارة والبح أو 
المخل الشامل 

  األم. ركة

 ومطلوباتت 
ية والمتعلقة بالش

ن الدخل الشامل
ها تقوم بتحديد
ها بطريقة حقوق

  .لمحتفظ به

بإعتباره ستحواذ
حصة غير مس

عليها يطرالمس
اإلستتكلفة  رج

ت والمطلوبات 
ية والظروف 

  .المستحوذمع 
ادلة في تاريخ 

بالقيمة العاد ها
لقيمة العادلة في
ن بيان الدخل ال

على ك بإنتظام
عة. تمت إعادة

 للشركةالمالية  
اإلل منذ تاريخ 

البيان تجميعمر 
ية للشركات الت

غيرح والخسائر 

ربحالة ص في ح
لة في بيان الدخ

في الشر ساهمين

موجودا  تحقيق
ي حقوق الملكي

بيانسيطرة في 
بعة السابقة فإنه
كة مستثمر فيه

مار والى اإلستث

اإلستقاس تكلفة 
وقيمة أي حواذ 

 الحصة غير ا
وتدحوذ عليها. 

قييم الموجودات
وف اإلقتصادي
ضمنة في العقد م
س القيمة العاد

المستحوذ عليه 
بال المستحوذن 

ضمنتبر إلتزام 

 -١١-

به تم تطبيقها 
ركات المجموع

ا البياناتعلى  
بالكاملالتابعة  

ت التابعة ويستم
يالمال البيانات 

  .ابقة
امالت واألرباح

ها ، إن وجدت 
منفصل  بصورة

حقوق المس عن

بإلغاء عة تقوم 
عناصر أخرى في

شأ من فقدان الس
في الشركة التاب
سبة عنها كشرك
توى التأثير على

وتقاإلستحواذ ة 
اإلستحوا تاريخ 

 إستحواذ قياس
الشركة المستح 

، يتم تق عمال
 التعاقد والظرو
لمشتقات المتض

يعاد قياس، حل 
في المنشأة  وذ

سوية محتملة من
محتملة التي تعت

  م.ق
  ة

  لهامة
لموضحة أدناه
إلضافة إلى شر

  ).٣١إيضاح 

 الموحدةلمالية 
جميع الشركات

الشركاتعلى  رة
. يتم إعداديها
متطامحاسبية ت 

األرصدة والمعا
  كليًا.

مسيطر عليهال 
ويتم عرضهاة 

بشكل منفصل ع

ة فإن المجموعة
وأيضًا أية ع ها

ض أو عجز ينش
أية مساهمات ف

يتم المحاس حقاً 
ستنادًا إلى مست

 بإستخدام طريقة
ة العادلة في 
ويتم لكل عملية

موجوداتصافي 

على أعجموعة 
 وفقًا لشروط 
ن ذلك فصل ال
عمال على مراح

المستحوذبها  ظ
أي تس تدرجرة. 

ادلة للتسوية الم

عقارية ش.م
ت المالية الموحدة

٢٠١١  

 المحاسبية ا
ت المحاسبية ا

الموحدة باإل الية
لسنة الحالية (إ

  س التوحيد
ال البيانات ضمن

. تم تج كل سنة
السيطرةالشركة 

ن السيطرة علي
ستخدام سياسات
ستبعاد جميع ا
كات المجموعة 

حقوق غيرالل 
لوكة للمجموعة
بق المساهمين 

 فقدان السيطرة
 المسيطر عليه

فائض ةأي تحقيق
جموعة تحتفظ بأ

والحن السيطرة. 
ة متاحة للبيع إس

جميع األعمال 
ي يقاس بالقيمة
ستحوذ عليها. و
صة العادلة لص

  .المصروفات

 إستحواذ المج
ويب المناسب

ستحواذ. ويتضمن
تم تجميع األع

يحتفظالتي كية 
خسار وأربح  ل

يرات للقيمة العا

كة إزدان الع
حات حول البيانات

١ديسمبر  ٣١ي 

السياسات  
إن السياسات 

الماالبيانات 
مع عرض ال

  
ساأس ١/٣

تتض
من ك
فيه ا
فقدان
وبإس

  
تم إس
شركا

  
تتمثل
الممل
حقوق

  

عند
غير

  
تيتم 
المج
فقدان
مالية

  
تج تم

والذي
المس
الحص
بند ا

  
عند
للتبوي
اإلست

  
إذا ت
الملك
خالل
التغير

شرك
  

إيضاح
كما في
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 المستثمر 

رة ، على 
يتراوح بين 
ك الكيانات 
ب الموافقة 

ل مشترك 
 تحقيقهاتم 

جموعة في 
لتوافق مع 
ركة وحتى 

وق الملكية 
ة في هذه 
وعة أو ما 

ستثمر فيها 
تثمر بها. 
  جود شهرة.

لمشاركة ، 
التي شروع 

 المشروع 

شترك (الشركات 

 ، وليس سيطر
وعة على ما ي

هي تلك شتركة
دي كما تتطلب

بشكلعليها رة 
لملكية ويتموق ا

حدة حصة المج
زمة بغرض الت

السيطرة المشتر 

فقًا لطريقة حقوق
حصة المجموعة
ت على المجمو

والشركات المست
ي الشركة المست
حد عند عدم وجو

ك يتم إدارته بالم
المش موجودات

متابعة عمليات

عليها بشكل مش

تأثيرًا جوهريًا  
المجمو ند تملك

المشاريع المش. 
ب إتفاق تعاقد

  

ي يتم السيطر
فقًا لطريقة حقو
ت المالية الموح

التسويات الالز 
 بدءجوهري أو 

وفمسجلة  سات
لة األجل ، لح

إلتزامات ر وجود
  ها.

المجموعة ون 
 المجموعة في
ة ولكن إلى الح

 مشروع مشترك
موجود من م 

تكبدها خالل م

 يتم السيطرة ع

عليها مجموعة
عنر الجوهري 

لشركة األخرى.
بموجب تنشأتي 

 ية إستراتيجية.

 والشركات التي
وق الملكية) وف
تتضمن البيانات

 إجراء ، بعد 
قيق التأثير الج

مؤسسصتها في 
ستثمارات طويل

بقدر إالإضافية 
كة المستثمر فيه

 المعامالت بين
نسبة حصةب 

ح غير المحققة

صة ملكية في 
جموعة من كل

تم تفات التي 

 -١٢-

  ة

والشركات التي 
 لكية)

لتي تمارس الم
ض وجود التأثير
لتصويت في ال

والتطرة عليها 
ت مالية وتشغيلي

شركات زميلة
بطريقة حقولة 

يف المعاملة. ت
ل شامل آخر
 من تاريخ تحق

ي الخسارة حص
أي إس  متضمنة

إ خسائر  حقيق
نيابة عن الشرك

ة والناتجة عن
 مع اإلستثمار

ها بنفس األرباح

  

حص فيمشتركة 
ة حصة المجم

والمصروف وبات
  من المشروع.

  م.ق
  ة

تتمة -  لهامة

شركات الزميلة و
ريقة حقوق المل

هي الشركات ال
لتشغيلية. يفترض
ئة من حقوق ال
موعة في السيط

من قرارت يتعلق

تثمارات في ش
والمسجلر فيها 

ي تتضمن تكالي
دخلبنود ي أ و 

ية للمجموعة ،

صة المجموعة في
مة الدفترية ، 
تحصفر ويتوقف 

 قامت بسداده ن

ح غير المحققة
حقوق الملكية 
ققة يتم إستبعاد

سيطرة مشتركة 
مضعة لسيطرة 
 المالية الموحد

مطلوبالو جموعة 
ردات المحققة م

عقارية ش.م
ت المالية الموحدة

٢٠١١  

 المحاسبية ا

ستثمارات في الش
بطروالمسجلة  

هالزميلة  ركات
ستها المالية وال

بالمائ ٥٠إلى  
 تشترك المجم
يجماع على ما 

اإلست  إحتساب
شركات المستثمر
يًا بالتكلفة والتي
ح أو الخسارة 
اسات المحاسبي

  .ئها

ما تتجاوز حص
تم تخفيض القيم

إلى الصسسات 
كون المجموعة

 إستبعاد األرباح
سجلة بطريقة ح
سائر غير المحق

يات خاضعة لس
ل عمليات خاض
ضمن البيانات
طر عليها المج

إلى اإليراضافة 

كة إزدان الع
حات حول البيانات

١ديسمبر  ٣١ي 

السياسات  

اإلست ٢/٣
فيها

الشرك
سياس
٢٠ 
التي
باإلج

يتم 
(الشر
مبدئي
الربح
السيا
إنتفائ

عندم
يتم، 
مؤسال

قد تك

يتم إ
والمس
الخس

عملي ٣/٣
ثلـتتم

وتتض
تسيط
باإلض

شرك
  

إيضاح
كما في

 

  

٣ 
  

  

  

  

  

 



  

  

تحول و  لة
بيان اريخ 

الشامل خل 

لدخول في 
 اإليجارات 

رة اإليجار 
إللغاء مع 
 بداية عقد 

يعترف بها 

 أن تسترد 
المبلغ الي 

ي في هذا 

ت اإليراد 
ل تحصيل 
في العقار 

 المحددات 
يازة العقار 

إلى  سابقاً  
 اإللتزامات 

المعامل اجراء 
 السائدة في تا
ضمن بيان الدخل

مباشرة األولية لل
ستثناء إيرادات 

ي على مدى فتر
رة غير القابلة لإل

عند اإلدراة دى 

ن أي أضرار ي

فترة التي يمكن
بإجما كإيرادات 

 الطرف األساسي

ستالمه. يتم إثبا
المحتمل من ون

شاركة مستمرة ف

في ظل غياب 
جرد تحويل حي

سي تم تسليمه 
مطلوبة لتسوية 

ف السائدة وقت
سعار الصرف
ات التحويل ض

نها التكاليف الم
ت اإليجار باس

ر توزع بالتساوي
إليجار هي الفتر

ن لد وحيث يكو 

عن ضأو التعوي

 تحقيقها في الف
كماثلة المستلمة 
مجموعة تعتبر 

 الذي سيتم إس
ى المشتري ويكو
 يوجد هناك مش

  ثوق بها.

وف أنهقار ، إال 
لى المشتري بمج

على العقار الذي
حالية للنفقات الم

ار الصرفأسع
الت األجنبية بأ
اتجة عن عمليا

ة ، مخصومًا من
على مدى فترات

ي عقود اإليجار
س. إن مدة اإل
صلة عقد اإليجار

  س هذا الخيار.

 عقود اإليجار أ

  تأجرين
لمستأجرين يتمل 

ت والمبالغ المم
ر المدراء أن الم

بل المستلم أو
لقة بالملكية إلى
موثوق بها وال ي
دات بصورة موث

ية لعقد بيع العق
قد إنتقلت إل فع

د من العمل ع
روف للقيمة الح

  

 -١٣-

  ة

الت األجنبية بأ
لمسجلة بالعمال
ع الفروقات النا

جارات التشغيلية
قسط الثابت عل

  
جرين للدخول في
 على هذا األساس
يار فيها لمواصل
ر سوف يمارس

ن مقابل إنهاء 
  د حدوثها.

المستأ ة منترد
ل لمعاد تحميلها

ج رسوم الخدمات
ة ، حسبما يقرر

مة العادلة للمقاب
الهامة المتعلق ع

بة له بصورة م
ياس مبلغ اإليراد

الفردية البنود لى
والمنافعلمخاطر 

ديًا أداء المزيد
ومصر خصص

  العقود. كب تل

  م.ق
  ة

تتمة -  لهامة

تتم بالعمال تي
وبات المالية ال

تدرج جميع وحد.

من اإليج ستحقة
على أساس الق
 ق عندما تنشأ.
لمعطاه للمستأج
هذه المدفوعات 
ن للمستأجر الخي
وًال بأن المستأجر

 من المستأجرين
امل الموحد عند

مصاريف المست
ان المصاريف 
سب العقد. تدرج

ذات الصلة يف

 العقارات بالقيمة
والمنافعلمخاطر 

كاليف المصاحبة
ن من الممكن قيا

عل والمنافعطر 
 يفترض بأن ال

 المجموعة تعاقد
بتحقيق مخموعة 

إلضافية بموجب

عقارية ش.م
ت المالية الموحدة

٢٠١١  

 المحاسبية ا

  األجنبية لة
التامالت عالم 

جودات والمطلو
كز المالي الموح

  حد.

  اإليرادات يق

  ات اإليجارات
ق اإليرادات المس
د اإليجار ، ع
حتملة والتي تحقق
حوافز اإليجار ا
تى إذا لم تتم ه
فترة أخرى يكون
جار تأكيدًا معقوال

لمبالغ المستلمة
بيان الدخل الشا

     
والموم الخدمات 

رادات الناشئة من
 المصاريف حس
روحًا منها التكالي

  صوص.
  العقارات 

س إيرادات بيع 
ما يتم تحويل ال
بل وقياس التك

عنه ويكون نازل

المخاط تحويل مد
قدية األخرى ،

  ع.

ما يطلب من 
تقوم المجمشتري 

صة باألعمال ا

كة إزدان الع
حات حول البيانات

١ديسمبر  ٣١ي 

السياسات  

العمل ٤/٣
تقّيد 

الموج
المرك
الموح

     

تحقي ٥/٣
  

إيرادات   
تحقق 

عقود
المحت

  
إن ح  

، حت
أي ف
اإليج

  
إن ال  

في ب
 

رسوم   
اإليرا
فيها 
مطر
الخص

   

ال بيع
تقاس
عندم
المقاب
المتنا

  
يعتمد
التعاق
المباع

  
عندم
المشت
الخاص

شرك
  

إيضاح
كما في

 

  

٣ 
  

 

 

 



  

  

 في تاريخ 

ل المقاولة 
يمكن صورة 
، يتم  عليها
يتم  .مقاولة

  تقبلي. 

الممكن  لغ
بدها والتي 
يان الدخل 

مطورة وتم 
افي القيمة 
ر النشاط 

إلتمام رية 
  .ردية

عقارات قيد 
 . المعاملة

هي المبلغ 
ملة تجارية 
ر. يعكس 
عن الوفاء 
عن أهليتهم 
دي الباقي 

نجاز المعاملة 
  

غييرات في أعمال
مكن قياسها بص
كن اإلعتماد ع

أعمال المق جاز
ط المقاولة المست

قدير حجم المبال
يف التي تم تكب
بي حدوثها في 

  ي.

م) مطورةالغير 
 بالتكلفة أو صا
 للبيع في إطار
 المقدرة الضرور
ص لتكاليفها الفرد

وتتضمن الع ر
تضمنة تكاليف
 القيم السوقية وه
 في إطار معام
يم وبدون إجبار
ون مسئولين ع
لعام بالسوق عن

قتصاداإلوالعمر 
  .لموحد

إنوفقًا لمرحلة  
زة من الخدمة.

أي تغي هاضافًا إلي
عنها إيرادات ويم

يمكشائية بصورة 
إنج نسبة مرحلة 

صل يتعلق بنشاط

ندما ال يمكن تقد
قط بقدر التكاليف
على العقد فور

دل الربح الفعلي

ع األراضي غي
دية ، وتسجل 
 السعر المقدر
مل والتكاليف 
س تحديد خاص

يراد إيجارإ يجن
يًا بالتكلفة ، مت
م العادلة على 
ومشتري راغبين

الحكي المطلع و 
شغلون أو يكونو
الءه والمنظور ال
ر والمستأجر وا
الدخل الشامل ال

 الشامل الموحد
إلى ما تم إنجا 

مضيًا في العقد 
حتمل أن تنتج ع
تائج مقاولة إنش

حسب   الموحد
ذا نتج عنها أص

عند .زه من عمل
تحقيق اإليراد فق
سائر المتوقعة ع

بإستخدام معدي 

 (متضمنة قطع
ألعمال اإلعتيا

هي  للتحقيق 
درة إلكمال العم
متاجرة على أسا

حتفاظ بها إما لج
هي تقاس مبدئي
دلة. تستند القيم
تقييم بين بائع و
راف بالتصرف
جرين الذين يش
لعقار بعد إخال

لمؤجرمين بين ا
بيان اعادلة في 

 -١٤-

  ة

ن بيان الدخل ا
بالرجوع إلنجاز

تفق عليها مبدئي
ى الحد الذي يح
 ممكن تقدير نت

الشامل الدخل 
ب تكبدها ، إال إذ

لى ما تم إنجازه
، يتم ت موثوقة 

 يتم إثبات الخس

ساس نسبي زمني

متلكات عقارية
اض البيع ضمن 
 القيمة القابلة
 التكاليف المقد
ارات بغرض الم

 التي يتم اإلحت
ال الغرضين وه
رية بالقيمة العاد
ر في تاريخ التق
 يقوم فيه األطر
، نوعية المسأج
ل أن يشغلوا ال
 الصيانة والتأم
ارة في القيمة الع

  م.ق
  ة

تتمة - لهامة 
  تتمة  

ضمن الخدمات
اإل قياس مرحلة 

اولة المبالغ المت
 والحوافز ، إلى
جرد أن يصبح 

بيان اقاولة في 
لمقاوالت حسب

نجاز بالرجوع إل
لمقاولة بصورة 
بلة لإلسترداد. 

تمويل على أسال

  تاجرة
لمتاجرة هي مم

لغرض ، ظ بها
صافي .ما أقل

مخصومًا منه 
حديد تكلفة العقا

  ة
ة هي العقارات

مالية أو لكالسرأ
ستثمارات العقار

مبادلة العقافيه 
الصحيح الذي 
 ذلك مناسبًا 

 أو من المحتمل
ص مسئوليات

أو خسا ربح أية

عقارية ش.م
ت المالية الموحدة

٢٠١١  

 المحاسبية ا
-  اإليرادات يق

  الخدمات  ات
 اتإيراد  إدراج

. يتمنات المالية
  ود المقاوالت

مل إيرادات المقا
مبالغ المطالبات

. بمجعتماد عليها
يق إيرادات المق

ا مصروفاتيق 

تقييم مرحلة اإلن
د اتنتج عن عق

مل أن تكون قا
   .مل الموحد

  ات تمويل
اتحقيق إيرادات 

بغرض المت رات
رات بغرض ال

دها أو اإلحتفاظي
لة للتحقق أيهم

للتحقيقعتيادي 
، يتم تح ية البيع

تثمارات العقاريةس
ستثمارات العقارية

أو لزيادة روير 
يتم إدارج اإلس قاً 

فدر الذي يمكن 
 بعد التسويق ا
يم ، متى كان
باطات اإليجار

تمان ، وتخصيص
تحقيق أر ويتم 

كة إزدان الع
حات حول البيانات

١ديسمبر  ٣١ي 

السياسات  
  

تحقي ٥/٣
  

اتإيراد   
يتم إ
البيانا

  
عقود
تشتم
، وم
اإلعت
تحقيق
تحقيق

  
يتم ت
أن تن
يحتم
الشام

  

إيرادات
يتم ت

  
عقارا ٦/٣

العقار
ديتشي

القابلة
اإلعت
عملي

 
تاإلس ٧/٣

اإلست
التطو
الحقا
المقد
حرة 
التقيي
بإرتبا
لإلئتم
للعقار

شرك
  

إيضاح
كما في

 

  

٣ 

 



  

  

مة العادلة. 
مخططات 

ان و لو ك
 الرأسمالية 

مرتبط بما 

 ك.

 رة.
 رية.

 ت عقارية.

 ءإلغاعاد (

ار بالقيمة 
مباشرة في 
يان الدخل 

ت بغرض 
العادلة  مة

مة العادلة 
يان الدخل 

ر عقاري بالقيمة
ن لدى اإلدارة م
مال تطويره ، أو

بغرض الزيادة  

ستخدام مإلفي ا

لكات يشغلها الم
 بغرض المتاجرة
 إستثمارات عقار
ة إلى إستثمارات

حتى تاريخ إستبع

يعاد قياس العقا
م القياس إعادة 

بياثباتها في م إ

ك أو إلى عقارات
بالقيموتكون  ١٦

فسيكون بالقيمة 
بيا الدفترية في 

ستقبًال كإستثمار
ارية فقط إذا كان

بمجرد إكتم ريه
بالعقار حتفاظ 

 كان التغيير ف

ارية إلى عقارات
ية إلى عقارات ب
غلها المالك إلى 
بغرض المتاجرة

كإستثمار حت جه
 تاجرة.

مار عقاري ، ي
عن الناتجةب 

عادة القياس يتم

ت يشغلها المالك
٦أو  ٢ية أرقام 

ستثمارات عقارية
لتحويل وقيمته 

سوف تستغل مس
 إستثمارات عقا

تأجيري أنشطة 
لي فإنه يتم اإلح

لعقارية فقط إذا

إلستثمارات العقا
ستثمارات عقاري
من عقارات يشغ
يل من عقارات ب

إدراجتمرار في 
قار بغرض المتا

مالك إلى إستثم
م إثبات المكاسب
 ناجمة عن إع

دلة إلى عقارات
المحاسبة الدولية

إس المتاجرة إلى 
ر في تاريخ ال

 -١٥-

  ة

لتطوير والتي س
طوير على إنها
ق إستخدامه في
د للعقار وبالتال

 اإلستثمارات ال

 التحويل من اإل
م التحويل من إس
: يتم التحويل م
خر: يتم التحويل

طور ، يتم اإلست
كعق إدراجه يتم 

 عقار يشغله الم
مار عقاري. يتم

أي خسائر .م

رية بالقيمة العاد
ًا وفقًا لمعايير ا

  

عقارية بغرض 
ة العادلة للعقار

  م.ق
  ة

تتمة - لهامة 

  تتمة -  ة

العقارات قيد الت 
تثمارات قيد التط
لعقار عن طريق
تقبلي غير محد

  العقارات
ت من أو إلى

للعقار: يتمالك 
البيع: يتم غرض

 من قبل المالك
تشغلي لطرف آخ

 عقار غير مط
ركز المالي) وال

دام العقار من 
ه على أنه إستثم
ض إعادة تقييم

إستثمارات عقاري
محاسبيًا عالجتها

خدام.غير اإلست

إستثمارات عيل 
بين القيمة ماق 

عقارية ش.م
ت المالية الموحدة

٢٠١١  

 المحاسبية ا

ستثمارات العقارية

 علىالمحاسبة 
تخصيص اإلست
ضحة لإلنتفاع بال
ك إستخدام مست

  لة األجل.

ويل بين فئات ال
التحويالت بعض

:  
بدء إشغال الما 
بغبدء التطوير   )
نهاية اإلشغال   
التبدء التأجير   

ما يتم إستبعاد 
في بيان المر يقه

ما يتغير إستخد
دلة ويتم تصنيفه

ق الملكية كفائض
  مل الموحد.

إ صوص تحويل
يتم معجرة فإنه 

كما في تاريخ تغ

تحوي بخصوص
أي فرق تحقيق 

  مل الموحد.

كة إزدان الع
حات حول البيانات

١ديسمبر  ٣١ي 

السياسات  

اإلست ٧/٣

تتم ا
يتم ت
واضح

كاهن
طويل

  
التحو
تتم ب
يلي:

 )أ (
)ب (
)ج (
 )د (

عندم
تحقيق

  
عندم
العاد
حقوق
الشام

  
بخص
المتاج
لها ك

  
بأما 
تمع 
الشام

شرك
  

إيضاح
كما في

 

  

٣ 
  

  

  



  

  

خفاض في 

ضمن تكلفة 
بإعداد شرة 

 التي كان 
 من أجهزة 

ى األعمار 
 األراضي 

تشير ندما 
 مثل هذا 
متها القابلة 

 عليهاسبة 
ألخرى فقط 
صلة. يتم 
 يتم إلغاء 
 إقتصادية 

في  موجود

وأية خسائر إنخ

جود. كما تتض
مباش علق بصورة

وقع إلى الحالة 
 رسملتها كجزء 

ثابت على مدى
 إستهالك على

  .لمالية

عن في قيمتها 
في حالة وجود
جودات إلى قيم

 التي تتم المحاس
ت الالحقة األخ
معدات ذات الص

ف عند تكبدها.
دم توقع منافع

إستبعاد أي من 

المتراكم و هالك

على الموج واذ
تتعلاليف أخرى 

رجاع الموإ ت و 
ات الصلة تتم 

ساس القسط الث
يتم إحتسابال 

  حو التالي:

البيانات التاريخ 

مدى اإلنخفاض
يمة الدفترية. ف
م تخفيض الموج

آلالت والمعدات 
سملة المصروفات
ت واآلالت والمع
لموحد كمصروف
و في حالة عد
سارة ناشئة عن

  جود.

اإلستهومًا منها 

باإلستحومباشرة 
باشرة وأية تكالم

وٕازالة الموجودات
وظيفة المعدة ذا

على أس  الموحد
الت والمعدات. 

هالك على النحت

  ة 
  وات
  وات 
  وات

لقيم الباقية في ت

عدات لتحديد م
عدم إسترداد القي
بلة لإلسترداد يتم

ارات واآلود العق
مستبدل. تتم رس
 لبنود العقارات
لدخل الشامل ال
عند اإلستبعاد أو

أو خس ربح أي 
الموج إستبعادا 

 -١٦-

  ة

 بالتكلفة مخصو

بصورة م علقة
لمواد والعمالة ال
تكاليف تفكيك و
 جزءًا مكمًال لو

 الدخل الشامل 
 العقارات واآلال

هتست القابلة لإل

سنة  ٢٠
سنو  ٥
سنو  ٥ – ٣
سنو  ٥

مار النتاجية وال

والمعت واآلالت 
 إلى إحتمال عد
ترية القيمة القابل

أحد بنو إلستبدال
دفترية للبند الم
دية المستقبلية

ى في بيان الدخر 
ت والمعدات ع

يتم إدراج  .عاد
نة التي يتم فيها

  م.ق
  ة

تتمة - لهامة 

  معدات
الت والمعدات ب

المتعمصروفات 
 داخليًا تكلفة ال
مطلوب منه وت
شتراه التي تكون

   المكتبية.
بيان في هالك 

ل بند من بنود

لمقدرة للموجودات

واألعمإلستهالك 

لدفترية للعقارات
 في الظروف 

القيمة الدفت جاوز

إلسفات المتكبدة 
شطب القيمة الد
منافع اإلقتصاد
مصروفات األخ

آلالتاالعقارات و 
خدام أو اإلستبع

في السن  الموحد

عقارية ش.م
ت المالية الموحدة

٢٠١١  

 المحاسبية ا

واآلالت والمرات 
ج العقارات واآلال

  مة.

ضمن التكلفة الم
جودات المطورة
جود للغرض الم

المش البرامجها. 
بيوتر والمعدات

اإلستهإحتساب 
لكلالمقدرة اجية 
  ت.دن وج

عمار اإلنتاجية ال

  ني 
  رات 

  ث وتركيبات 
  ت ثقيلة

اإلمراجعة طرق 

القيم ال  مراجعة
ث أو تغيرات

تتجشر وعندما 
  سترداد.

رسملة المصروف
فة منفصلة وتش
ما تزيد من الم
عتراف بجميع الم

بند ا فيعتراف 
قبلية من اإلستخ

مل  الدخل الشا

كة إزدان الع
حات حول البيانات

١ديسمبر  ٣١ي 

السياسات  

عقارا ٨/٣
تدرج
القيمة

  
تتضم
الموج
الموج
عليه
الكمب

 
يتم إ
اإلنتا
، إن

  
األعم

  
المبان
سيارا
أثاث

معدات
  

تتم م
  

يتم م
أحداث
المؤش
لإلست

  
تتم ر
بصف
عندم
اإلعت
اإلعت
مستق
بيان

شرك
  

إيضاح
كما في

 

  

٣ 
  



  

  

  تنشأ به. 
و الخسارة) 
ي الشروط 

ت النقدية 
 الموجود ن

لمالي. يتم 
و مطلوب 

لمالي فقط 
لى عسوية 

رجة بسوق 
رة المتعلقة 
عدل الفائدة 

  

اق أصلية 

تصبح  يذ

 إلغائها أو 

ي التاريخ الذي
الربح أو خالل 

جموعة طرفًا في

اقدية في التدفقا
منية التعاقدية 

ملكية الموجود ال
موجود أووعة ك

ي بيان المركز ال
يها النية في التس

مدرجغير حددة و 
المباشرلتكاليف 

تخدام طريقة مع

جارية األخرى.

إستحقاتواريخ  

 وهو التاريخ الذ

ها التعاقدية أو 

نة والوودائع في
 بالقيمة العادلة
صبح فيه المجم

لتعااي الحقوق 
م التدفقات النقد
نافع المتعلقة بمل

المجمو من قبل 

صافي المبلغ في
ويكون لديهمبالغ 

  فس الوقت.

ت ثابتة أو محد
 مضافًا إليها ال

المطفأة بإستخ فة

صدة المدينة التج

وودائع ذاتك 

. تاريخ المتاجرة

هاء من إلتزاماته

واألرصدة المدين
جودات المحددة

لتاريخ الذي تص

الي عندما تنتهي
ل حقوق إستالم
 المخاطر والمن
تسبة أو منشأة 

 ويتم عرض ص
 مقاصة تلك الم

في نف  المطلوب

لها دفعات مالية
 بالقيمة العادلة

بالتكلفم المدينة 
  . في القيمة

في حكمة واألرص

صدة لدى البنوك

تت المالية في 
  المالية. لألداة

عند اإلنتهمالي 

 -١٧-

  ة

  مشتقة
للقروض و دئي

(متضمنة الموج 
تاجرة ، وهو ال

الما ق الموجود
دما تقوم بتحويل
ن خاللها جميع
ودات مالية مكت

مطلوبات المالية
ق القانوني في 
لموجود وتسوية 

ي موجودات م
وجودات مبدئيًا 

الذممالقروض و  
ائر اإلنخفاض 

ضمن النقد وما ف

نقد وأرصه على 

  شتقة
لمطلوباتلمبدئي 

لروط التعاقدية 

لمطلوب الما ق

  م.ق
  ة

تتمة - لهامة 

المالية غير المش
بتحقيق مبدوعة 
األخرى  المالية

في تاريخ المت 
  داة المالية.

تحقيقعة بإلغاء 
المالي أو عند 

معاملة تنتقل من
منفعة في موجو

الموجودات والمط
 للمجموعة الحق
في أو تحقيق ال

  لذمم المدينة
هي لذمم المدينة

هذه المو تحقيق
يتم قياس  والحقاً 

خسا طروحًا منها

ذمم المدينة تتض

  ي حكمه
 وما في حكمه

   أو أقل.

لمالية غير المش
الم بالتحقيقعة 

عة طرفًا في الشر

بإلغاء تحقيقعة 

عقارية ش.م
ت المالية الموحدة

٢٠١١  

 المحاسبية ا

 المالية وات

الموجودات ال   
المجمو تقوم
لموجودات اا

يتم تحقيقها
التعاقدية لألد

تقوم المجموع
من الموجود
المالي في م

أية م تحقيق
  منفصل.

تتم مقاصة ا
عندما يتوفر
أساس الصاف

القروض والذ 
الالقروض و 

ت. يتم نشطة
وال. بالمعاملة
مط،  الفعلي

  
القروض والذ

النقد وما في 
يشتمل النقد
لثالثة أشهر

طلوبات المال   
تقوم المجموع
فيه المجموع

المجموع تقوم
  إنتفائها.

كة إزدان الع
حات حول البيانات

١ديسمبر  ٣١ي 

السياسات  
  

األدو ٩/٣
١(

  

  

  
 

  
 

  
٢(

  

  

شرك
  

إيضاح
كما في

 

  

٣ 



  

  

ة األخرى. 
 شرة تتعلقة
. دة الفعلي

وارصدة ة د

 المتعلقةة 

وعي على 
أو أكثر  ث

ع الخسائر 

مطلوبات المالية
مباشة تكاليف 

معدل الفائدريقة 
وارصد  إسالمي

اإلضافية كاليف

ك مؤشر موضو
حدثير إلى أن 

يتم إدراج جميع 

المفئة ة ضمن 
مضافًا إليها أية
فأة بإستخدام طر
ب عقود تمويل 
  م دائنة اخرى.

تحقيق التك يتم 
  ق الملكية.

ذا كان هناكإ ما 
 وجود دليل يشي
مقدرة للموجود. 

ية غير المشتقة
قيمة العادلة م
ة بالتكلفة المطف

لتزامات بموجبإل
جارية دائنة وذمم

حقوق الملكية. 
خصم من حقوق

لتحديد   المالية
القيمة في حالة

الم لمستقبليةاة 
  شامل الموحد.

 -١٨-

  ة

  تتمة - تقة

لمطلوبات المالية
الية مبدئيًا بالق
مطلوبات المالية
األخرى على اإل
البنوك وذمم تجا

ة كجزء من ح
هم العادية كخس

البيانات  تاريخ 
مالي منخفض ا
 التدفقات النقدية
 بيان الدخل الش

  م.ق
  ة

تتمة - لهامة 

 تتمة 

الية غير المشتق

وعة بتصنيف الم
المطلوبات الما 

تم قياس هذه الم
طلوبات المالية ا
 المكشوف من ا

    
العادية األسهم 

األس صداربإشرة 

في وجود المالي
عتبر الموجود الم
ير سلبي على 
ض القيمة ضمن 

عقارية ش.م
ت المالية الموحدة

٢٠١١  

 المحاسبية ا

 -المالية  وات

المطلوبات الما 

تقوم المجموع
 تحقيقيتم 

يت بالمعاملة.
المط تتضمن

سحب على 

  رأس المال 
أسهم عادية  
تصنيفتم ي

مباش بصورة

 القيمة فاض

ودات الماليةج
إجراء تقييم للموج
اض قيمتها. يع
 األحداث ذا تأثي
جة من إنخفاض

كة إزدان الع
حات حول البيانات

١ديسمبر  ٣١ي 

السياسات  
  

األدو ٩/٣
  
٢(
  

  
٣(
 

  
إنخف ١٠/٣

جالمو 
يتم إج
إنخفا
من ا
الناتج

  

شرك
  

إيضاح
كما في

 

  

٣ 



  

  

لفرق بين 
 سابقًا. ها

ة للتدفقات 

ها الدفترية 
يل الفعلي 

ص مخاطر 

بصورة  ود
مالية التي 

البيانات د 
المؤشر  ذا

 أو للوحدة 
أكبر. عند 
 بإستخدام 

اطر  والمخ
ت معًا في 
ستقل عن 

  قد").

 أو وحدته 
بيان ة في 

ي القيمة هي ا
تم تحقيقهالقيمة 

 والقيمة الحالية
 مماثل.

فرق بين قيمته
 تكاليف التمويل

 ة.

ك في خصائص

يعولممكن أن 
 للموجودات الم

  امل الموحد.

إعدادفي تاريخ  
هذلة وجود مثل 

ترداد للموجود أ
 البيع ، أيهما أ
لقيمتها الحالية

 الزمنية للنقود و
ميع الموجودات

وبشكل مسدام 
قحدة المنتجة للن

فترية للموجود 
فاض في القيمة

 اإلنخفاض في
 إنخفاض في ا
 القيمة الدفترية
 موجود مالي م
ض القيمة هو الف
صومة بمعدل 

ها بصورة فردية
جموعات تشترك

من الخصص 
لقيمة. بالنسبة
بيان الدخل الشا

ستثناء المخزون 
 قيمتها. في حال
ة القابلة لإلستر
مًا منها تكاليف 
تقبلية المقدرة ل
بالسوق للقيمة 
 القيمة يتم تجم
ر في اإلستخد
 األخرى ("الوح

فيها القيمة الدف
 بخسائر اإلنخف

ة فإن خسارة 
سارة ناتجة عن
هي الفرق بين 
ق الحالية لعائد 
ة فإن إنخفاض
ة المقدرة مخص

إنخفاض قيمته 
 جماعية في مج

عكس المخكان 
إلنخفاض في ا

بفي  إلنخفاض

بإست للمجموعة 
 اإلنخفاض في 
الموجود. القيمة
لعادلة مخصوم
ت النقدية المست
ديرات الحالية ب
اإلنخفاض في

ة من اإلستمرار
وعة الموجودات

الة التي تزيد ف
. يتم اإلعتراف

 -١٩-

  ة

بالقيمة العادلة 
ومًا منها أية خس

بالتكلفة ه مدرج
بمعدالت السوق
بالتكلفة المطفأة
نقدية المستقبلية

لتحديدة الهامة 
بصورة ألخرى 

ي القيمة إذا كا
خسارة اإل حقيق

عكس خسارة اإل

ت غير المالية
ي مؤشر على 
إلسترداد لذلك ا
خدام أو قيمته ال
 خصم التدفقات
ي يعكس التقد
غراض إختبار ا
 تدفقات نقدية
جودات أو مجمو

 القيمة في الحا
إلسترداد المقدر.

  م.ق
  ة

تتمة - لهامة 
 تتمة 

 تتمة -  

المدرجةودات 
 العادلة مخصو

الم الموجودات 
بلية مخصومة ب
ودات المثبتة ب
ة للتدفقات النق

وجودات المالية
اجودات المالية 

 ة.

 اإلنخفاض في
تحث وقع بعد 

عتحقيق طفأة يتم 

 مالية
دفترية للموجودات
ذا كان هنالك أي

القابلة لإللقيمة 
يد اإلستخيمته ق

إلستخدام يتم خ
ل الضريبة الذ
 للموجود. ألغ

غيرة تنتجصت 
من الموجو اخلة

إلنخفاض في 
لمبلغ القابل لإل

  .حد

عقارية ش.م
ت المالية الموحدة

٢٠١١  

 المحاسبية ا
- القيمة  فاض

-وجودات المالية 
بالنسبة للموجو 

التكلفة والقيمة
إنخفاض قيمة  )

قبالنقدية المست
بالنسبة للموجو  

والقيمة الحالية
 صلي.األ

لمويتم إختبار ا  
يتم تقييم الموج  

إئتمانية متماثلة

خسارة  عكس 
ضوعية إلى حدث
س بالتكلفة المط

وجودات غير الم
مراجعة القيم الد

لتحديد ما إذ  ية
ها يتم تقدير ال
تجة للنقد هو قي
ر القيمة قيد ا
ل خصم ما قبل
حددة المصاحبة
موعة موجودات

الدفقات النقدية 

خسارة ا إدراج 
تجة للنقد عن ال

الموح الشامل خل

كة إزدان الع
حات حول البيانات

١ديسمبر  ٣١ي 

السياسات  
  

إنخف ١٠/٣
الموج

 )أ (

)ب (

)ج (

 )د (
)ه (

  
يتم 
موض
تقاس

  
الموج
تتم م
المالي
عنده
المنتج
تقدير
معدل
المح
مجمو
التدفق

  
إ يتم

المنتج
الدخل

شرك
  

إيضاح
كما في

 

  

٣ 



  

  

 بإقتراض 
منية طويلة 

مباشرة  ورة
 تكاليف ق

 تاريخ بدء 

 وم بتحديد 
ن ذلك عة 

مؤقت لهذا 

مشار إليها 
 رسملةل 

ي تكبدتها 
 التي تقوم 
 األنشطة 

عة فيما يتعلق
ضرورة فترة زمن

تتعلق بصوتي 
لمجموعة بتحقيق

ي تاريخ البدء. 

 .ستخدامه

تقو،  مؤهل 
الفعلية المتكبدة
 اإلستثمار المؤ

اإلقتراضات الم
بإستخدام معدل 

ف التمويل التي
لفترات الممتدة 

عندما تكتملل 

تكبدها المجموع
ي يستغرق بالض
ليف التمويل الت
لموجود. تقوم ال

جود المؤهل في
  روط التالية:

لمقصود من إس

على موجود 
كاليف التمويل ا

ناتج  عن مار

لفترة وبخالف ا
 رسملتها يتم 

لفترة مبلغ تكاليف
اللتمويل خالل 

التمويلتكاليف 
   البيع.

ألخرى التي تت
هو الموجود الذ
عة برسملة تكال
من تكلفة ذلك ال

  ا فيها.

الموج  من تكلفة
الشرجميع يفاء 

وجود للغرض ال

رض الحصول
نها تكأعلى  ها

إستثميراد إ أي 

والقائمة خالل ال
جود مؤهل ،

الل الخ سملتها
ارسملة تكاليف 
تتوقف رسملة ت
مرغوب فيه أو 

 -٢٠-

  ة

والتكاليف ايل 
 تكلفة التمويل ه

تقوم المجموع .
م ء مؤهل كجز 

ترة التي تتكبدها

 التمويل كجزء 
بإستيأوًال جموعة 

 ود.

رية إلعداد المو

بغرخصيصًا  
لمطلوب رسملته
 الفترة ناقصًا أ

ت المجموعة وا
موعة على موج

تم رس التي ويل
رس بتعليقموعة 

جود المؤهل وت
ي لإلستخدام الم

  م.ق
  ة

تتمة - لهامة 

تكلفة التمويي 
لمؤهل لرسملة ت
ستخدام أو البيع
و إنتاج موجود
صروف في الفت

 رسملة تكاليف 
المج تقوم الذي 

ات عن الموجو
 و ، لتمويل

ألنشطة الضرور

أموال قتراض
الليف التمويل 

خاللرسملتها 
  

متعلقة بإقتراضات
حصول المجمو

 لموجود.

ز تكاليف التمو
فترة. تقوم المجم
ير النشط للموج

األصليلموجود 

عقارية ش.م
ت المالية الموحدة

٢٠١١  

 المحاسبية ا

 التمويل ليف

يف التمويل هي
وال. الموجود ال
صبح جاهزًا لإلس
ستحواذ وتشيد أو
ويل األخرى كمص

 المجموعة في 
سملة هو التاريخ 

تكبد المصروفا 
تكبد تكاليف ال  )
تقوم بمزاولة األ  

بإ المجموعة 
جموعة مبلغ تكا

المطلوب رويل 
.إن وجد ويل ،

يف التمويل الم
والخاصة بح اله

ا على صروفات

ب أن ال تتجاوز
خالل الفجموعة 

 بتأجيل التطوي
ضرورية إلعداد ال

كة إزدان الع
حات حول البيانات

١ديسمبر  ٣١ي 

السياسات  
  

تكال  ١١/٣
تكاليف
األمو
ليصب
إلسبا

التمو
  

تبدأ 
الرسم

 )أ (
)ب (
)ج (
  

تقوم
المج
التمو
التمو

  
تكالي
أعال
مصلل
  

يجب
المج
فيها

الضر
  

شرك
  

إيضاح
كما في

 

  

٣ 



  

 

مًا منه أية 
دام طريقة 

يضًا أثناء 
   .ها

 سنةر من 

ق ، يمكن 
د اإللتزام. 
تي تعكس 

هري كافة 
مة العادلة 
ألصل وفقًا 

يتم  ألصل

مل الموحد 
ة كجزء ال 

مستلم مخصوم
 المطفأة بإستخد

وأي اإللتزامات ق
روف عند تكبده

المستحقة ألكثر

جة لحدث سابق
بتسديدللقيام ية 

الت خصم التي
  لتزام.

وعة بشكل جوه
بلغ مساوي للقيم

يتم قياس األص 

المتعلقة باأل ئد
  موعة .

الدخل الشام ن
إليجار المستلمة

عادلة للمقابل الم
بالتكلفة  زامات

تحقيق يتم إلغاء 
ت الصلة كمصر

رة األجل وتلك ا

، نتيج و حكمي
منافع إقتصادي 

 المتوقعة بمعدال
ة المصاحبة لإلل

المجمو تتحمل 
المبدئي بمبل يق
بعد التحقيق .

عوائالمخاطر و 
ي الموحد للمجم

بيانتشغيلي في 
حوافز اإل حقيق
  جار.

مي بالقيمة العا
اإللتزتقاس تلك 

عندمال الموحد 
يف األخرى ذات

كإلتزامات قصيرة

التزام قانوني أو 
طلب ذلك تدفق
ية المستقبيلة 
مخاطر المحددة

ما يفترض أن
التحقيعند  ؤجر

جار أيهما أقل
 

كافة المبوهري 
المركز المالي ن

عقود اإليجار الت
تحإليجار. ويتم 
 مدة عقد اإليج

 -٢١-

  ة

التمويل اإلسالم 
تق الحقاً معاملة. 

ن الدخل الشامل
التمويل والتكالي 

ك سنة واحدةل 

 المجموعةدى 
محتمل أن يتطل
 التدفقات النقدي
زمنية للنقد والم

ر تمويلي عندم
المؤ الموجودس 

ن دفعات اإليج
  تلك األصول.

بشكل جو ؤجر
بيانفي سجيلها 

 تتم بموجب ع
دى مدة عقد اإل
جار على مدى 

  م.ق
  ة

تتمة - لهامة 

 سالمي

ف بالتسهيالت 
المعورة مباشرة ب

  .ي

في بيان خسائر 
 تحقيق تكاليف 

 المستحقة خالل
  ألجل.

لدإذا كان  صات
ومن الم ق بها

صات بخصم 
لسوق للقيمة الز

 اإليجار لتأجير
. يتم قياسملكية

للحد األدنى من
 المطبقة على ت

المؤحتفظ فيها 
شغيلي وال يتم تس

ت اإليجار التي
 الثابت على مد

اإليج مصروفات

عقارية ش.م
ت المالية الموحدة

٢٠١١  

 المحاسبية ا

تمويل إسهيالت 
اإلعترافيًا يتم 

تتعلق بصويف 
الفعليل التكلفة 

أو  أرباحإثبات 
ية اإلطفاء. يتم 

تبويب األقساط
زامات طويلة األ

  خصصات
تحقيق مخصص 

ره بصورة موثوق
 تحديد المخصص
يرات الحالية با

 جارات

  جارتت اإلي
 تصنيف عقود
المخاطر وعوائد 

لقيمة الحالية ل
اسة المحاسبية 

جارات التي يح
نيفها كتأجير تش

إثبات مدفوعات
 لطريقة القسط

أ من إجمالي مز 

كة إزدان الع
حات حول البيانات

١ديسمبر  ٣١ي 

السياسات  

تسه ١٢/٣
مبدئي

تكاليف
معدل

يتم إث
عملي

تيتم 
كإلتزا

المخ ١٣/٣
تم ـيت  

تقدير
يتم 
التقدي

  
اإليج ١٤/٣

دفعات
يتم ت  

المخ
أو ال
للسيا

  
اإليج  

تصن
  

يتم إ  
وفقًا 
أيتجز 

شرك
  

إيضاح
كما في

 

  

٣ 

  

  

  



  

  

التمويل ت 
جار وذلك 
ت اإليجار 
 يتم تأكيد 

عقد  ضمن

لمدفوعات 
 حالة إذا 

فإنه يتم  ها
تم خفض 
ض المتزايد 

ل القطري. 
 حد أدنى 

التعاقد وق 
في مقدار 

مصروفات بين 
 مدة عقد اإليج
يتم قياس دفعات
ة وذلك عندما

تتضت التعاقدية 

  ة و
  

ال بالفصل بين
 النسبية. وفي

يعتمد عليهريقة 
اسي. الحقًا يت
 معدل اإلقتراض

قًا لقانون العمل
ه بشرط إكمال

  وظيف.

 العامة لصندو
ت المجموعة ف

 التمويلييجار 
كل فترة على 
 من اإللتزام. ي
اإليجار المتبقية

ن تلك الترتيبات
  

موجودات محددة
أو الموجودات.

م المجموعة با
 قيمتها العادلة
لمدفوعات بطري

األسا للموجود 
لتزام بإستخدام 

وفق الوافدين يها
طول مدة خدمته
ى مدى فترة التو

 برنامج الهيئة
حصر إلتزامات

وجب عقود اإلي
ك عنالتمويل  

لرصيد المتبقي
مدى مدة عقد ا

   اإليجار
تحديد ما إذ كان
الشروط التالية:

أو مو موجودام 
أ الموجود ذلك 

لنظر فيه تقوم
أساس على  

صل بين تلك ال
 للقيمة العادلة
حتسبة على اإل

 الخدمة لموظفيه
للموظف وطئي 

فآت علىه المكا

 بالمساهمة في
 الموظفين. تنح

 -٢٢-

  ة

ت اإليجار بموج
مصروفاتزيع 

ال  التمويل على
إليجار على م

عقد  تتضمنية 
وم المجموعة بت
اإذا تم إستيفاء 

 يتطلب إستخد
ى حق إستخدام

 عند إعادة ال
هذا الترتيبها 

يق الفصنية تطب
بمبلغ مساوي ل
فة التمويل المح

 لمكافأة نهاية 
ى الراتب النهائ
ف المتوقعة لهذه

تقوم المجموعة 
ية من رواتب

  ستحققها.

  م.ق
  ة

تتمة - لهامة 

دنى من دفعات
القائم. يتم توزي
ي ثابت لتكلفة 
ق رد دفعات ا

.  

ترتيبات التعاقدية
 التعاقدية ، تقو
ون هذا الحال إ

رتيبات التعاقدية
حتوي علىدية ت

 التعاقدي أو
ى التي يتطلبه
 إلى عدم إمكان
ب  والمطلوبات

لمدفوعات وتكلف

  مة للموظفين
كوين مخصص

هذه المنافع على
تستحق التكاليف

فين القطريين ت
بة كنسبة مئوي
 سدادها عند إس

عقارية ش.م
ت المالية الموحدة

٢٠١١  

المحاسبية ا 

تتمة -  جارات
 توزيع الحد األ
فيض اإللتزام ا
هار معدل دوري
حتملة عن طريق
ل عقد اإليجار

يد ما إذ كان الت
بداية الترتيبات

، وسوف يكور 

الوفاء بتلك التر
الترتيبات التعاقد

 بداية الترتيب
األخرى عتبارات

صلت المجموعة
يق الموجودات

بقيمة ال طلوبات
     .جموعة

نهاية الخدم فأة
بتك المجموعة 

ند اإلستحقاق له
ت ،  فترة الخدمة

 يتعلق بالموظف
عاشات محسوب
ساهمة التي يتم 

كة إزدان الع
حات حول البيانات

١ديسمبر  ٣١ي 

السياسات  
  

اإليج ١٤/٣
يتم ت  

وتخف
إلظه
المح
تعديل

  
تحديد   

في ب  
إيجار

  
*  ا  
*  ا  

  
في   

واالع
توص
تحقيق
المط
للمج

مكافأ ١٥/٣
تقوم  

يستند
من ف

فيما  
المعو 

المس

شرك
  

إيضاح
كما في

 

  

٣ 

  

  



  

  

 التكاليف 
 ديد التكلفة 

فية متوقع 

 

زمنية للنقد 
شكوك في 

 صيلها.

ن األعمال 
األرباح  ها

. قة المحق
 والمتغيرة 

ن المركز 
ح المحققة 
 المحققة ، 

لمطفأة في 
جها ضمن 

تمثل  .ما أقل
. يتم تحدلحالي

ية تكاليف إضاف

كون القيمة الزم
ص للمبالغ المش

ستحالة تحصد إ

غير مصدرة عن
مضافًا إليهلفة 

المشروعسائر 
لعمومية الثابتة

.  

بيانلمقدمة في 
لمتكبدة واألرباح
متكبدة واألرباح 

  ي الموحد.

بالتكلفة المالحقًا 
سمية يتم إدراج

  ط الثابت.

 تحقيقها ، أيهم
موقعه وشكله ال

قديري ناقصًا أية

عندما تك صلية.
م تقدير مخصـص

المبالغ عند طب

يمة الفواتير الغ
د التنفيذ بالتكلف

خسو ة االستالم 
 والمصاريف ال
غيلية اإلعتيادية.

 والمدفوعات ال
زيادة التكاليف ال
مة التكاليف المت
ن المركز المالي

الة ويتم قياسها 
والقيمة اإلسية 

خدام معدل القسط

القيمة الممكن 
 وصوله الى م

 بضاعة.

 سعر البيع التق

األصمة الفاتورة 
يتم لفة المطفأة.
تشط .غ بالكامل

  
إجمالي قيفي  

ل المقاوالت قيد
مة أو المستحقة
بمشروع محدد
اءًا القدرة التشغي

 الذمم المدينة
ية ، في حال ز
مصدرة على قيم

في بيانلفواتير) 

ن بالقيمة العادلة
األصلي العادلة 

 التأجير بإستخد

 -٢٣-

  ة

فة أو صافي ا
 كل منتج حتى
الب لجميع بنود 

ها على أساس 
  

بقيماألخرى نة 
ة بإستخدام التكل
 تحصيل المبالغ

(تحت التنفيذ) 
والت قيد التنفيذ
تم تقييم أعمال
المبالغ المستلم
اشرة المتعلقة ب
شطة المقاولة بنا

 التنفيذ ضمن
ألطراف الخارجية
يادة الفواتير الم
 ضمن (زيادة ال

المستأجرين ئع
ما بين القيمة

على مدة  حقيقها

  م.ق
  ة

تتمة - لهامة 

ى أساس التكلف
على  المتكبدة 

 المرجح للتكلفة

 الممكن تحقيقه
 . الصنع والبيع

المدينت والذمم 
ألرصدة المدينة
 يكون محتمًال ت

المقاوالت عقود 
عمال المقاوة أل

يت .حتى تاريخه
اناقص اريخه 

 التكاليف المبا
لناتجة عن أنشط

لمقاوالت تحت
ة العقود مع األ
رة. في حال زي
إيرادات مؤجلة 

  رين
إللتزامات وداي 

 أي إختالف م
تحويتم شغيلي 

عقارية ش.م
ت المالية الموحدة

٢٠١١  

المحاسبية ا 

  ضاعة
البضاعة علىج 
المصروفاتع 

تخدام المتوسط 

د صافي القيمة
رفها حتى إتمام 

  م المدينة
اإليجارات ج ذمم
تسجيل األة يتم 

صيلها عندما ال 

صدة المدينة لع
الذمم المدينة ل

ح  تم إنجازها
حتى تائدة لها 

كافةلفة تشمل 
 يتم تحميلها وا

 عرض عقود ا
لي الموحد لكافة
 الفواتير المصد
عرض الفرق كإ

المستأجر  نات
المبدئي التحقيق

ة كونها هامة.
ر التشاإليجاات 

كة إزدان الع
حات حول البيانات

١ديسمبر  ٣١ي 

السياسات  
   

البض ١٦/٣
تدرج 

جميع
باستخ

حددت  
صرف

الذمم ١٧/٣
تدرج 

مادية
تحص

  
األرص ١٨/٣

مثلتت
التي
العائد
التكلف
التي

  
يتم 

المالي
عن 
يتم ع

  
تأمين ١٩/٣

ايتم 
حالة
إيرادا

شرك
  

إيضاح
كما في

 

  

٣ 
 

  



  

  

ب العائد 
 المتوسط 
ل الربح أو 
رات جميع 
 للموظفين 

ذلك البنود 
 موجودات 

 الموحدة  ة
تأثير على 
تطبق هذه 

بنود يمكن 
 االستبعاد 

يؤثر على 
مالية التي 

ية. يتم إحتسا
شركة األم على
ن طريق تعديل
ة القائمة لتأثير
 أسهم ممنوحة 

شرة بالقطاع وكذ
ل أساسي من 

 البيانات المالية
يكون لها تأن 

أن ت المجموعة

شامل ، هذه الب
ل المثال: عند

التعديل ي. نيفها
عوله للفترات الم

ألسهمها العادي
هم العادية بالش
خفف للسهم عن
 لألسهم العادية
حويل وخيارات

 المرتبطة مباشر
عة تتكون بشكل

 تاريخ إصدار 
أ المجموعةقع 

. تنوي ستقبلي

  خل الشامل
الدخل الشبيان  

( على سبيلبل 
حيل إعادة تصن
عديل يسري مفع

أل والمخفف ي
األسه لحاملةة 

حديد العائد المخ
 العدد المرجح

سندات قابلة للتح

 تتضمن البنود 
ود الغير موزع

 المفعول حتى
صدرة والتي تتوق

ا المسريخ تطبيقه

عرض بنود الدخ
تبويب بنود ت

ائر في المستقب
لتي من المستح
 أدائها. هذا التع

 -٢٤-

  ة

 العائد األساسي
 الخسارة العائدة
ل الفترة. ويتم تح
عادية ومتوسط

تتضمن سالتي 

رئيس التنفيذي ت
س منطقي. البنو

   . شركة

  عول

م تصبح سارية
لتفسيرات المص

في تاري جموعة

ع –ات المالية 
تغيراتعبارة عن 

خسائر أو خسا
صلة من البنود ال

أو أ للمجموعة 

  م.ق
  ة

تتمة - لهامة 

   
عرض بيانات 

أو سمة الربح 
هم القائمة خالل

األسهم الع املة
فة المحتملة اخف

  
يتم عرضها للر
بإستخدام أساس

الشت ومصاريف 

ر سارية المفع

صدرت ولكنها لم
ضم المعايير وال

المجلي أو أداء 
  ة المفعول.

عرض البيانا:  
ع ١الدولي رقم 

) إلى أرباح الخ
ا بصورة منفصل

المالي  المركز 
٢٠١.  

عقارية ش.م
ت المالية الموحدة

٢٠١١  

 المحاسبية ا

ئد على السهم 
 المجموعة بع

بقس للسهمساسي 
جح لعدد األسه

العائدة لحاسارة 
سهم العادية المخ

  ن وجدت.

رير القطاعية 
ج القعاط التي ي
 يتم تحميلها ب
طلوبات وٕايرادات

لمصدرة وغير

عايير التي أص
هذه القائمة تض
 أو المركز المال
ما تصبح سارية

 ١سبة الدولي 
عيار المحاسبة ا

(أو تحويلهاها 
يمكن عرضها 

 وال يؤثر على 
١٢يوليو  ١عد 

كة إزدان الع
حات حول البيانات

١ديسمبر  ٣١ي 

السياسات  

العائد ٢٠/٣
تقوم  

األسا
المرج
الخس
األسه
، إن

  
قارتال ٢١/٣

نتائج
التي
ومط

المعايير الم 
    

فيما يلي المع
. هللمجموعة

اإليضاحات 
المعايير عندم

  
معيار المحاس 
معيتعديالت   

إعادة تصنيفه
التسوية )أو 

العرض فقط 
تبدأ في أو بع

شرك
  

إيضاح
كما في

 

  

٣ 
  

  
٤ 

 



  

  

عديالت ما 
ات وحتى 

 ١دءًا من 

في معيار 
 الزميلةت 

سم معيار 
ف تطبيق 

رالمحاسبة 
المالية  ت

بدأ في أو 
وٕانخفاض  

. إن  ٢٠١
ف وقياس 

 تقيمسوف 

تتراوح تلك التع
 خطة الموجود
ترات السنوية بد

لبات المتبقية ف
شتركة والشركات

٢٠.  

. تم تعديل أس١
كة ، وتم وصف

  لة.

ل مجلس معايير
والمطلوبا ودات

 المالية التي تب
حاسبة التحوط 

١٢ل من سنة 
ر على تصنيف

. سوبات المالية

وت ١٩ الدولي 
 المتوقعة على

ت على الفتريال

 تقتصر المتطل
ت السيطرة المش

٠١٣يناير  ١ن 

٢ المالية رقم 
مشاريع المشترك
 الشركات الزميل

  .٢٠١٣يناير 

  س
الولى من عمل
ف وقياس الموجو
مفعوله للفترات 
سبة الدولية مح
ي النصف االول
سيكون له تأثير
 وقياس المطلو

  رة شاملة. 

  

  عديل)
معيار المحاسبة
مفهوم العائدات

تسري التعدي ة.

٢٠١١(  
،  ١٢ورقم  ١

ة والشركات ذات
منلسنوية بدءًا 

٢٠١١(  
الدولي للتقارير
ت الزميلة والم
 باإلضافة إلى 

ين ١في أو بعد 

لتصنيف والقيا
 في المرحلة اال
ق على تصنيف
لمعيار يسري م
س معايير المحاس

و فيأ ٢٠١١ة 
س ٩مالية رقم 

 على تصنيف
ك إلعطاء صور

 -٢٥-

 تتمة -  عول

(تع الموظفين ق
عديالت على م
لية كوريدور وم
وٕاعادة الصياغة

في  تعديلهتم  
١٠لمالية رقم 

شركات الفرعية
 على الفترات ال

١تم تعديله في 
والمعيار ا ١١ 

ت في الشركات
شاريع المشتركة 

نوية التي تبدأ ف

ال -ت المالية 
كما صدر ٩ 

وتنطبق ٣٩رقم 
. هذا ال٣٩ي 

 سيعالج مجلس
شروع خالل سنة
لي للتقارير الم
يكون له تأثير 
 إصدارها و ذلك

  م.ق
  ة

ر سارية المفع

حقوق:  ١٩قم 
اسبة الدولية تع
 مثل إستبعاد ال
حات البسيطة و

كما (:  ٢٧قم 
ولي للتقارير ا
على حساب الش
سري التعديالت

(كما ت:  ٢٨م 
رير المالية رقم 

إلى اإلستثمارات 
مارات في المش

ول للفترات السن

االدوا:  ٩مالية 
رير المالية رقم
حاسبة الدولي ر
 المحاسبة الدولي
 مراحل الحقة 
كمال هذا المشر
ن المعيار الدول

وال يتوقع أن ي 
، عند االخرى 

عقارية ش.م
ت المالية الموحدة

٢٠١١  

لمصدرة وغير

سبية الدولي رق
س معايير المحا
غييرات أساسية 
عة من اإليضاح

.  

سبية الدولي رق
ار المعيار الد

ع ٢٧ولي رقم 
تس .الية مستقلة

رقم الدوليسبة 
ر الدولي للتقار

 ٢٨دولي رقم 
 الملكية لإلستث

يل ساري المفعو

لي للتقارير الم
ار الدولي للتقار
بدال معيار المح
ف في معيار 

. في ٢٠١٣ 
. يتوقع إكلمالية

حلة االولى من
 لمالية للشركة

ر مع المراحل 

كة إزدان الع
حات حول البيانات

١ديسمبر  ٣١ي 

المعايير الم 
  

معيار المحاس 
أصدر مجلس

تغ إجراءبين 
إجراء مجموع

٢٠١٣يناير 
  

معيار المحاس 
نتيجة إلصدا
المحاسبة الدو
في بيانات ما

  
المحاسمعيار  

نتيجة للمعيار
الد المحاسبة

طريقة حقوق
  

إن هذا التعدي
  

المعيار الدولي 
يعكس المعيا
الدولية الستبد
حسب التعريف

يناير ١بعد 
الموجودات ال
تطبيق المرح
الموجودات ال
الشركة التأثير

شرك
  

إيضاح
كما في

 

  

٤ 

 

 

 

   



  

  

 المنفصلة 

 فيت بما 

المعيار ر 
ة. وبالتالي 

أو من ءًا 

 المصالح" 
 –مشتركة 

ار حساب 
 ت بالمنشأ

ة. تطبيق 
 السنويةت 

 معيارنها 
قًا بردت سا

ت بمصالح 
عيار بعدد 

٢٠.  

لبيانات المالية 

ى جميع المنشأت

 يقدمها المعيار
خاضعة للسيطرة

السنوية بدرات 

 ١٣ دولى رقم 
ضعة لسيطرة م

خيا ١١ ة رقم 
سابات الخاصة 

حقوق الملكية ة
يار على الفترات

سبق أن تضمن
صاحات التي ورد
ذه اإلفصاحات
ة. ويطالب المع

٠١٣يناير  ١د 

: ال٢٧ولي رقم 
  ض خاص.

حيث يسري على

 التغيرات التي
يد المنشأت الخا
معيار على الفتر

ار المحاسبة الد
المنشأت الخاض
ى للتقارير المالية
يتم إعداد الحس

طريقةبإستخدام 
يسري هذا المعي

  ركات أخرى 
صاحات التي س
ضافة إلى اإلفص

. وتتعلق هذ٢ 
منشأت المهيكلة
 بدءًا من أو بعد

  
  ة الموحدة

ر المحاسبة الدو
ت المنشأة لغرض

ردي للسيطرة بح

، تتطلب ٢٧ 
م جوهرية لتحدي
 يسري هذا الم

  شتركة
معياحل المعيار 

ا ١٣ –  رقم 
المعيار الدولى 

تجميع. حيث ي
شروع المشترك ب
ية للمجموعة. ي

في شر إلرتباط
جميع اإلفص ١ 

المجمعة باإلض
٨رقم  ي الدول

كات الزميلة والم
لفترات السنوية 

 -٢٦-

 تتمة -  عول
 البيانات المالية

محل معيار ١
: الشركات١٢قم 

نموذج فرد ١٠ 

٧ولى رقم ة الد
ة إصدار أحكام
لهذه المنشأت.

الترتيبات المشت
محل ١١ ية رقم 

لتفاسر القائمة 
المعيار  يستبعد

خدام أسلوب الت
عد تعريف المش
ح البيانات المالي

ااإلفصاح عن 
٢ المالية رقم 

بيانات المالية ا
عيار المحاسبة
مشتركة والشركا
المعيار على الف

  م.ق
  ة

ر سارية المفع
: ١٠مالية رقم 

٠ر المالية رقم 
فاسير الثالثة رق

رير الدولية رقم
  الخاصة.ض 

معيار المحاسبة
من اإلدارة ١٠ 

بيانات المالية ل

ا ١١ مالية رقم 
ى للتقارير المالية

تفسير لجنة ال 
ي المشاركين". 
 مشتركة بإستخ

لتي تفي بقواعا
فصاحإ عرض و 

٢٠١.  

ا ١٢ مالية رقم 
لدولى للتقارير

فيما يتعلق بالب 
معو  ٣١ رقم  ي

ة والترتيبات الم
دة. يسري هذا ا

عقارية ش.م
ت المالية الموحدة

٢٠١١  

لمصدرة وغير
لي للتقارير الم
 الدولي للتقارير
 تفسير لجنة التف

ار الدولي للتقار
ت ذات األغراض

ملبات المعيار 
رير المالية رقم 
 األم بتجميع الب

 ٢٠١٣.  

للتقارير الم يل
المعيار الدولى 

ت مشتركة و 
غير المالية من
خاضعة لسيطرة
سيطرة مشتركة 
 لن يؤثر على 

٣يناير  ١بعد 

للتقارير الم يل
المعيار العيار 

 ٢٧ رقم  يول
يلمحاسبة الدول

لشركات الفرعية
فصاحات الجديد

كة إزدان الع
حات حول البيانات

١ديسمبر  ٣١ي 

المعايير الم 
  

المعيار الدولي 
يحل المعيار
والموحدة أو ت

  
يؤسس المعيا
ذلك المنشأت

  
مقارنة بمتطل

للتقاري الدولى
تقوم الشركة 

يناير  ١بعد 
  

المعيار الدول 
يحل المعيار

في مشروعات
المساهمات غ
المنشأت الخا
الخاضعة لس
ذلك المعيار 

ًا من أو بءبد
  

المعيار الدول 
يتتضمن المع
المحاسبة الدو

معيار المفي 
المنشأة في ال

آخر من اإلفص

شرك
  

إيضاح
كما في

 

  

٤ 
 

 

 



  

  

مالية لكافة 
خدام القيمة 
ندما تكون 

عن هذا  
بدا في أو 

 المبالغى 
ريخ إعداد 
الت هامة 

 علىهرية 

ل المنجزة 
 المشروع 

  .جرة

) والتي ال 
ن األعمال 

راض البيع 
  ل بناؤها.

لية للتقارير الم
 الشركة بإستخ
قارير المالية عن
متوقع أن يتنج
 المالية التي تب

تؤثر على ضات
لمحتملة في تار

تتطلب تعديال ج

ن لها آثار جوه

قًا لنسبة األعمال
نسبة تكاليفل 

المتابغرض  ت

وتسويقية) ،رية 
ضمنض البيع 

.  

لمجموعة ألغرا
ل أو مع إكتمال

ن المعايير الدول
ى يجب أن تقوم
يير الدولية للتق
راسة التأثير الم
لمعيار للفترات 

وٕافتراضتقديرات 
ال اإللتزاماتعن 
نتائجإلى  ي يؤد

  

اآلتية والتي كان

ات اإليراد طبقا
يدها من خالل

  .مشروع

كعقاراتقاري أو 

تجاريو سكنية ، 
ستخدامها ألغراض

القيمة لزيادةو 

قبل المن  ساساً 
غرض البيع قبل

  
  دلة

لتعليمات ضمن
متى ١٣لمالية 

لة ضمن المعا
شركة حاليًا بدرا
 مفعول هذا ال

  مة
تخاذ أحكام وت

واإلفصاح ع ت
والتقديرات قد  ت

 رات مستقبلية. 

إلدارة األحكام ا

يتم إثبا، اوالت 
عقود ويتم تحدي
المة حتى إتمام 

فه كإستثمار عق

(عقارات س باني
موعة أو يتم إس

إيجارات أو ردات

يتم حيازتها أس 
 سكنية تقتنى بغ

 -٢٧-

 تتمة -  عول
س القيمة العاد
مصدر وحيد لل

للتقارير الدولي 
س القيمة العاد
امها. تقوم الش
 وأدائها. يسري

الهامحاسبية 
 من اإلدارة ات

والمطلوباتدات 
اإلفتراضاتهذه 

أثر بها في فترا

أصدرت اإل ، ة
  : موحدة

كعقد مقا البناء 
 المشاريع والع
مشروع المتوقعة

تصنيف سيتمان 

والمبا األراضي 
لصالح المجم ل

إيراد لتحقيقس 

العقارات التي  
ل على عقارات 

  م.ق
  ة

ر سارية المفع
: قياس ١٣مالية 

م ١٣ر المالية 
غير المعيار الد

 حول كيفية قياس
 مسموح إستخدا
 المالي للشركة 

المحفتراضات 
الية للمجموعة
روفات والموجود
دم التأكد من ه

متأ أو مطلوب 

 
اسبية للمجموعة

المالمالية  يانات

حتى إكتمال ر 
ى مرحلة إنجاز
مالي تكاليف الم

  رية
العقار ما إذا كا

 على  العقارية
التشغيلألغراض 

باألسا حيازتها 

 أجير هي تلك
، تشتملعتيادية 

عقارية ش.م
ت المالية الموحدة

٢٠١١  

لمصدرة وغير
لي للتقارير الم
ر الدولي للتقارير
مة العادلة. ال يغ
 يوفر تعليمات 
ة مطلوبة أو 
ى بيان المركز 

 ٢٠١٣.  

واإلفلتقديرات 
الما البياناتد 
والمصر اتيراد

لية . إال أن عد
لموجودلدفترية 

  قديرات األخرى
السياسات المحا

البيرف بها في 

  د
 عقد بيع عقار

بالرجوع إلى ها
 تاريخه إلى إجم

ستثمارات العقاري
عند إقتناء  وعة

ل اإلستثمارات
خدم باألساس أل

ولكن يتمتيادية 

رات بغرض التأ
ن األعمال اإلع

كة إزدان الع
حات حول البيانات

١ديسمبر  ٣١ي 

المعايير الم 
  

المعيار الدولي 
يوفر المعيار
قياسات القيمة
العادلة ، بل 
القيمة العادلة
المعيار على

يناير  ١بعد 

األحكام والت 
يتطلب إعداد
الخاصة باإلي

المال البيانات
على القيمة ال

  
والتقد األحكام 

عند تطبيق ا
المبالغ المعتر

  
اإليراد تحقيق 

يعامل عندما
إحتسابهويتم 

الفعلية حتى ت
     

اإلس تصنيف 
المجموع تقرر
  
 تشتمل

تستخ
اإلعتي

  
 العقار

ضمن

شرك
  

إيضاح
كما في
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وحيث أن 
 والمنافع ر

ات عالقة 
على قدير 

بناءًا على 
اإلسترداد  

 ذاتطراف 
مبالغ التي 

 

ف السوق 
اسبة وفي 

يات تقييم 
في  .متوقع

متع بنفس 

تحديد  من
 موثوقة ، 

التدفقات  

و. تها العقارية
المخاطربجميع 

ذا أطرافت من 
م إجراء هذا التق

شكل جماعي ب
فقًا لمعدالت و و 

مة أرصدة األط
ت العالقة. الم

  .٧ضاح رقم 

 أسعار وظروف
ة الخارجية المنا

ن باستخدام تقني
معدل العائد الم

والتي تتمؤخرًا 

لم يتمكن م إذا 
 العادلة بصورة
ستخدام طريقة

حفظة استثمارات
حتفاظ بباإلت 

  .رات تشغيلية

والمستحقات رى
بشكل فردي يتم

بش ها يتم تقديرها
وز اإلستحقاق و

قيمفي خفاض 
ن األطراف ذات
اح عنها في إيض

  .أيهما أقل

 بالرجوع إلى
حديدها المشورة

مستقلين عقارات
م وطريقةصومة 

 التي تمت مؤ

مستقلين ، إال 
 تحديد القيمة 
قيد التطوير با

  تتمة -مة 

محإطار  في 
صة بهذه الترتيبات

كإيجارذه العقود 

والذمم األخر ين
للمبالغ الهامة ب

موعد إستحقاقه
تجاو على فترة 

إنخ مقابلصص 
لغ المستحقة من
الفترة تم اإلفصا

أ ممكن تحقيقها

تقيمها تملة يتم
إلعتبار عند تح

ع خبراء تقييم 
ت النقدية المخص
الت العقارية 

  عة.

م عقارات  تقييم
ي ال يمكن فيها
 للمشروعات ق

 -٢٨-

الهامحاسبية 
  كمؤجر

عقارات تجارية
 والبنود الخاص
 تم محاسبة هذ

   مقدماً 
المستأجرين ذمم 
بالنسبة ل .حتمل

م تجاوزتلكنها 
بناءًا مخصص 

مخصتكوين عة ب
 تحصيل المبالغ

نهاية افي صيلها 

  خزون
المصافي القيمة 

المكتمالعقارات  
لمجموعة في اإل

قارية من قبل 
التدفقات طريقة 

 على المعامال
جودات المجموعة

من قبل خبراء 
الستثنائية التي
 القيمة العادلة

  م.ق
  ة

المحفتراضات 
كالمجموعة  - 

قدات إيجار لع
 تقييم الشروط

فقدوبالتالي ت 

ة والمدفوعات 
 للتحصيل من 

غير مح  القيمة

 بشكل فردي لك
مت ويتم تكوين 

تقم المجموعةلم 
فيما يخص  ظ

شكوك في تحص

للمخن تحقيقها 
لى التكلفة أو ص

 لمخزون قيقها
تأخذ الو لمالية 

  يثة.

الستثمارات العق
لمستخدمة هي 
م العادلة بناء

منطقة موجوس 

 قيد التطوير م
في  الحاالت ا
فة. يتم تحديد

عقارية ش.م
ت المالية الموحدة

٢٠١١  

واإلفلتقديرات 
رات التشغيلية 
وعة بعمل تعاق
مت بناءا على

كية هذه العقارات

مة الذمم المدين
دير للقيم القابلة

تحصيل كامل  
.  

 ال تعتبر هامة
ن المخصصات

المالية ل بيانات
ال يوجد تحفظث 

ومش إستحقاقها 

  محاسبية 

الممكنالقيمة  ي
مخزون بناءًا عل

الممكن تحقمة 
اريخ البيانات ا

السوق الحد الت
   ت 

لقيمة العادلة لال
ال تلك التقنيات 

الت تحدد القيم
لمماثلة وفي نفس

ييم المشروعات
موثوقة. ف صورة

 العقارات بالتكلف
  صومة.

كة إزدان الع
حات حول البيانات

١ديسمبر  ٣١ي 

األحكام والت 
اإليجارا عقود 

المجموع تقوم
المجموعة قام
الجوهرية لملك

إنخفاض قيم 
يتم إجراء تقد
 عندما يكون

أساس فردي.

المبالغ التي 
سياسة لتكوين

  التاريخية.
   

البيفي تاريخ 
العالقة حيث
تعدت تاريخ 

الم التقديرات 

صافيتقدير  
يتم تقييم المخ 
   
صافي القيم  

القائمة في تا
معامالتضوء 

تقييم العقارات 
تحديد الق يتم

بها.  معترف
بعض الحاال
المواصفات ال

يتم تقي كذلك
بصهذه القيم 

تسجل هذه ا
النقدية المخص

شرك
  

إيضاح
كما في
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من  تقبلية
ية لألثاث 
 على تلك 
إليجارات) 

على ملها 
 األخذ في 
يرات على 

كان هنالك 
يم السوقية 
هم المهنية 
م التيقن ، 

إيرادات  ن
طرق لتقييم 
لذي يشار 

غير  خرى
  لخ.

ر تشغيلي 
رأس المال 
ية الدورية 
 وجودها) 
 التشغيلية 
ترة التوقع. 

المستت النقدية 
 والقيم الرأسمالي
خصم المطبقة 
طر اإلنشاء واإل

في مجم ستقبلية
ت المتوقعة يتم 
ستند هذه التقدير

كا ٢٠١٠ سنة 
ى تقديراتهم للقي

وتقديراتهالسوق 
ة أكبر من عدم

منلية المحتملة 
ومن إحدى الط
ل عائد أولي وال
أخ ر أية عوامل

إليجارات ...إلخ

ية إما من عقار
كلفة المرجح لرأ

لتدفقات النقدية ا
صيل (في حالة
صافي اإليرادات
ي) في نهاية فت

 مثل التدفقات
ت المستقبلية ،

ومعدالت الخ )
طوير (مثل مخاط

اإليرادات المس 
قياس اإليجارات

تس قود جديدة.

سخالل جارية. و 
للوصول إلى .٢

قييم معرفتهم با
نت توجد درجة

   العقارية.

النقدية المستقبل
و المستثمر. ت

ناءًا على معدل
في اإلعتبار خذ

جديدات عقود ا

ت النقدية الدروي
دم متوسط التك
ت. يتم تقدير 
ال أو التحصي

صا سلسلة من
وردن التصاعدي

  تتمة -مة 

تخدام تقديرات
صادر اإليرادات
صالحات العقار
ضًا مخاطر التط
شتمل مصادر 
 اإليجار ، ولق

لضمان عق بل

ق العقارات التج
٢٠١١ الل سنة

ستخدم خبراء التق
كا الحاالتهذه 

ة لالستثمارات 

حالية للتدفقات 
ولتطلعاتستقبلية 
بن اتجار ت اإلي
لتأ وتعدلولي" 

اإليرادات وتج ز

سة من التدفقات
ت النقدية يستخد
جارات للعقارات
 خسائر اإلشغا

ل م الحالية لك
خدام نموذج جو

  .قار

 -٢٩-

الهامحاسبية 

ستإت العقارية 
ستأجرين ، ومص

العامة إلصلة 
ي االعتبار أيض

تش. د التطوير
ة بعد فترة عقد
رت في المستقب

  .نات المالية

على أسواق مي
خالى حد أقل 

، است ٢٠١٠ر 
لتاريخية. في ه
ير القيم السوقية

  ارية
ياس القيمة الح
قة للعوائد المس

صافي إيرادات م
ئد الصافي األو
زإلشغال ، وحواف

ة توقعات لسلس
ة من التدفقات
ية لعوائد اإليج
خصومًا منها 
حتساب القيمة

بإستخ تي قدرت
مة السوقية للعق

  م.ق
  ة

المحفتراضات 

لإلستثمارات لة
ت وأوضاع المس

والحا مور بيئية
يؤخذ في،  ذلك 

للمشروعات قيد
يجارات المتوقعة

اإليجارا زلحواف
إعداد البياريخ 

م المالي العالم
الت العقارية وٕالى

ديسمبر ٣١و ٢
ة المعامالت ال
شاطًا ، عند تقدي

عقارات اإلستثمار
 المتوقع على قي
قة تقديرات دقيق

خصمهي طريقة 
خاطر" أو "العا

كنسبة اإل جارات

دية المخصومة
وقع تلك السلسة
س للقيم الحالي
ت اإليجارات مخ
لتشغيل. يتم إح
ة المتوقعة (والت
الية تساوي القيم

عقارية ش.م
ت المالية الموحدة

٢٠١١  

واإلفلتقديرات 

يد القيمة العاد
(مثل اإليجارات
واآلالت وأي أم
 باإلضافة إلى 
القيمة العادلة ل
ود الحالية واإلي
ثير المحتمل ل

في تا المحليةق 

النظام إستقرار 
 حجم المعامال

٢٠١١ديسمبر  
فقط على مقارنة
ي سوق أكثر نش

تخدمة لتقييم الع
ة معدل العائد 

هذه الطريق طلب
ءًا على تلك الط
لشامل لكل المخ
ي إيرادات اإليج

التدفقات النقدة 
 التطوير. ولتو
صم لوضع أساس
جمالي إيرادات
ى مصاريف ال
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  ات العالقة
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٠١١ سنةالل 
شركة األم للمج
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٣٢.٥
 
 

مع شركاشراكة 
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    ت ثقيلة
مشاريع
التن

الف    ف
لایر ق    قطرى
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ذ تي زد قطر 

وفقًا للبنود المال
.  

  م.ق
  ة

 تتمة - دات

  ما يلي:
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ستهالك السنة كم

بيانمحمل على 
ت ضمنمرسمل 

   عقارية 

  يناير ١ي 
م وأراضيطوير 
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١٥٣.(  

١٢٣.  

٣.  
  
١١٩.٦  

   
  

لایر    
    
  ٣٣٦
  ٧٣٤
  ٢٨١
  ٣٥٩
  ٠٨٧
  ٠٩٢
  ١٥٠
  ٩٦٦
  ٨٣٥
  ٢٩٤
  ٢٥٤
  ٢٢٥
  ١٦٨
  ٦٤٨
  
  ٤٢٩

   
  

لایر    
    
    
  ٣٠٩
  )١٦٤
    
  ١٤٥
    
    
  ٤٩٢
  
  ٦٥٣

٢٠١١  
  الف

لایر قطري
  

١١.٤٢١  
٣٢.٥٣٥  
٨.٢٥٠  
٨.٥٥٢  
١٣.٤٨٠  
٢.٤٠٢  
١.١٦٥  
٩٦٦  
٩٩٩  
٩٤١  
٨٦٦  
٥٩٨  
٣٤٠  

١.٦٢٤  
  
٨٤.١٣٩  

٢٠١١  
  الف

لایر قطري
  
  

٣٨٥.٣٣٨  
)٢٠١.٥٩١(  

  
١٨٣.٧٤٧  

  
  

٨.٩٥١  
  
١٧٤.٧٩٦  

)

  

  -٤٦-

  ومهنية 

  ية 

  الموحد شامل

  )٢٠(إيضاح 

  م.ق
  ة

  رية 

قانونية وصاريف 
   قطر 

  ذمم مدينة  
   

  

   يل 

اإلسالمي مويلية
  رسملة 

الشا الدخل بيان

( بنوك إسالمية

  لسنة

عقارية ش.م
ت المالية الموحدة

٢٠١١  

 عمومية وٕادا

  عاية 
  وظفين 

ومص إستشارات
جيل في بورصة

 قيمة  إنخفاض
جيل ونقل ملكية

  
 

  ة 
نظم معلومات 

  عقود 

يرادات التموي

  تمويل 
التمى التسهيالت 

اليف تمويل مر

بعلى  ةة محمل

  تمويل 
ب مع ى حسابات

ليف التمويل لل

كة إزدان الع
حات حول البيانات

١ديسمبر  ٣١ي 

مصاريف   
  
  
  
  

إعالن ودع
تكاليف موظ
إمصاريف 
رسوم تسجي
مخصص إ
رسوم تسجي

  تأمين 
  أمن 

 إتصاالت 
  عموالت 

رسوم بنكية
مصاريف ن
ع مصادقة
  أخرى 

  
  

تكاليف وٕاي  
  
  
  
  

تكاليف التم
أرباح على
ناقص: تكا

  
أرباح بنكية

  
إيرادات التم
أرباح على

  
تكالصافي 

شرك
  

إيضاح
كما في

 

٢١ 

  
٢٢ 



  

 

 
 

 

 

 

  

العادية القائمة 

٢٠١٠  
  ألف 
  لایر قطري

  
١٢١.  

٢.٦٥٢. 

٠.٠٥  

ألف لایر  ٣٩٧
. : ال شيء)٢

   .شركة

٢٠١٠  
  الف

  لایر قطري

 -  
  
٢٠.  

 إصدارها في 

ح لعدد األسهم ا

    
   
لایر    ي

  
    ٣٢٤

    

٤٩٧    ٢
    

    

  الل السنة.

٨٧٥.ح بقيمة 
٢٠١٠( ٢٠١١

للشومية العادية 

   
  

لایر    
    
  
  
  ٥٨٧

تندية والتي تم

متوسط المرجح

٢٠١١ 
  ألف 
لایر قطري

  
٣٤٥.٤٣٣ 

  

.٦٥٢.٤٩٧
  

٠.١٣  

معدلة قائمة خال

توزيعات أرباح 
١ديسمبر  ٣١
الجمعية العموع 

٢٠١١  
  الف

لایر قطري
  

١.٣٠٠  
  
٢٢٥.٩٠٠  

عتمادات المست

لسنة على الماح 

  ري)

  سهم)اللف 

(   

جود أي أسهم م

٢٠١٢مارس  
قائمة في رة ال

إجتماعن خالل 

ت البنكية واإل

  -٤٧-

   األرباح
بتقسيم ربحباح 

لایر قطريباأللف 

باالل(الل السنة 

(لایر قطري)اح 

لمعدل لعدم وج

١٨بتاريخ عقد 
 األرباح المدورة
وافقة المساهمين

ة من الضمانات

  م.ق
  ة

ل للسهم من
من األرباللسهم 

ب( همين الشركة

القائمة خالسهم 

من األربا للسهم

عائد السهم اي 

الذي عجتماعه 
ي للسهم) من 
ح المقترحة لمو

جوهرية تزامات
   

عقارية ش.م
ت المالية الموحدة

٢٠١١  

ساسي والمعدل
األساسي لعائد 
  ة. 

بح العائد لمساه

لمرجح لعدد األ

والمعدل لساسي 

 األساسي يساوي

  مقترحة
س اإلدارة في إج

لایر قطري ٠.١
 توزيعات األرباح

  محتملة 

   بنكية

   مستندية

مجموعة أي إلت
 .اإلعتياديةال 

كة إزدان الع
حات حول البيانات

١ديسمبر  ٣١ي 

العائد األس  
العيحتسب  

خالل السنة

  
  
  
  

صافي الربح
  

المتوسط ال
  

العائد األسا

عائد السهم  

توزيعات م  
أقترح مجلس 

٥قطري (
وستخضع ت

إلتزامات م  
  
  
  
  

بنضمانات 
  

إعتمادات م

   
تتوقع المال 
اق األعمايس

شرك
  

إيضاح
كما في

 

٢٣ 
 

  

  
 
  

٢٤ 
 

  
٢٥ 

 



  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

  

٢٠١٠  
  الف

  لایر قطري
١.٠٢٢.  

  
٢١٠.  

موعة ولوضع 
ت وأنظمة إدارة 
قديمها. تهدف 

فيها جميع هم 

طر بالمجموعة 
يقوم التدقيق  

جعة المنتظمة 
 لجنة التدقيق 

بمراقبة أنشطة 

 بالمجموعة ، 
ولجنة  لتمويلية
 تقاريرها وتقديم

 وغاياتأعاله 
صاحات كمية 

   
  

لایر    
    
  ٠٠٠
  
  ٠٠٠

 تواجهها المجم
مراجعة سياسات

ت التي يتم تقا
ظمة وبناءة يفه

جراءات المخاط
هها المجموعة.
 عمليات المراج
ن نتائجها إلى

جموعة ولجانها ب

إلدارة المخاطر
الفيذية واللجنة 

بإعداد وللجان 

أاطر المذكورة 
ل. تم إدراج إفص

٢٠١١  
  الف

لایر قطري
  

٦٥٩.٠٢٢  
  
 -  

 المخاطر التي
وضوعة. تتم م
نتجات والخدما

ة منتظيبيئة رقاب

بسياسات وٕاج م
طر التي تواجه
 الداخلي بكل 
قديم تقرير عن

 كما تقوم المجم

 اإلطار العام إل
مثل اللجنة التنف
ن وتقوم هذه ال

  ارير دورية.
  لية:

من المخاخطر 
وعة لرأس المال

  ير 

تحديد وتحليل 
زام بالحدود المو
ف السوق والمن
برة إلى وضع 

اإللتزامن رصد 
 يتعلق بالمخاط
 يقوم التدقيق
 ، والتي يتم تق

ر بالمجموعة ،

ومراقبةن إنشاء 
جلس بإنشائها م

غير تنفيذيينو  ن
ر خاصة أو تقا
ها لألدوات المال

خمجموعة لكل 
ر وٕادارة المجمو

  -٤٨-

اريع قيد التطوي

  مالية

موعة بغرض ت
المخاطر واإللتز
يرات في ظروف
وٕاجراءات اإلدار

ة المسئولية عن
لمخاطر فيما 
ورها اإلشرافي.
دارة المخاطر 

ت إدارة المخاطر

صفة عامة عن
 التي يقوم المج
عضاء تنفيذيين
واء كانت تقارير

إستخدامهخالل 

مدى تعرض الم
طراخم وٕادارة ال

.  

  م.ق
  ة

 وموردين للمشا
   عقارية 

 المخاطر الم
  

 مخاطر المجم
مناسبة ولرصد ا
ظم لتعكس التغي
ريب ومعايير و

  تهم.
قيق بالمجموعة
ر عمل إدارة ا

في دو التدقيق
ات إدط وٕاجراء

سياسات جموعة

مسؤول بصس") 
ن خالل اللجان
جلس اإلدارة أع
ل أنشطتها ، سو
خطر التالية من 

عن م علومات
وعة في قياس 
المالية الموحدة

عقارية ش.م
ت المالية الموحدة

٢٠١١  

  عاقدية  

عاقدية لمقاولين
شراء إستثمارت

سياسات إدارة
إدارة المخاطر 
سياسات إلدارة
وابط مخاطر م
على نحو منتظ
 من خالل التدر
أدوارهم وٕالتزامات

لجنة التدعاتق 
عة كفاية إطار
مساعدة لجنة ا
 خاصة لضوابط

.  

ات التابعة للمج
  لتابعة.

("المجلس اإلدارة 
 هذا اإلطار من
 تضم لجان مج
ى المجلس حول

   
مجموعة للمخاط

  اإلئتمان.
  السيولة.
  السوق.

  تشغيلية.
   عقارية.
   أخرى.

المعا اإليضاح 
وأساليب المجمو
ي هذه البيانات ا

كة إزدان الع
حات حول البيانات

١ديسمبر  ٣١ي 

إلتزامات تع  
  
  
  
  

إلتزامات تع
  

إلتزامات لش

سو أهداف   
  

إطار عمل إد 
تم وضع س 

حدود وضو
المخاطر ع
المجموعة 
الموظفين أد

  
عيقع على  

وعن مراجع
الداخلي بم
وألغراض خ
بالمجموعة

  
تتبع الشركا 

الشركات ال
  

إن مجلس  
وعن تنفيذ 
اإلستثمار.
بإنتظام إلى
  

تتعرض الم 
  مخاطر
  مخاطر
  مخاطر
  مخاطر
  مخاطر
  مخاطر

  
يعرض هذا 

وسياسات و
إضافية في

شرك
  

إيضاح
كما في

 

٢٦ 

  
٢٧ 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

  

 طرف باألداة 

الموردين  وأن 
مجموعة وتأخذ 
أو الدولية أو 

 السكنية. ومع 
ذلك مخاطر ي 

ل هذه العوامل 

جرين تم إعادة 
 األكبر مقارنة 

سوق الزيد في 

  العمالء.مم 

سة المجموعة 
في حالة     ،
وضمن فئة  هم
اض القيمة ـخف

ما تحدد اإلدارة 
ى هذا التحديد 
 تم شطبها في 

عميل أو أيء 

مقدمة للمقاولين
الم توحد ،اطر

ضية الفردية أ

جري الوحدات 
جموعة بما في

حيث أن كل ).

من المستأج ات
جارية لها األثر 
 بالطلب المتزا

الناشئة عن ذمم 

المجموعة. سيا
فئة المتأخرين ،
ك في تحصيله
ن مخصص إنخ

صلة عندمالت 
يتم التوصل إلى
م المدينة التي 

عدم وفاء ي حال

مالدفعات ال و أ
رير إدارة المخا

لمخاطر اإلفتراض

لمستأج الفرديةص 
بالمجمتسأجرين 

 (أي دولة قطر

المجموعاعض 
ي العقارات التج
ط إرتباط وثيق

ديرها للخسائر 

ي تتعرض لها ا
ضمن ف السداد 

ن فئة المشكوك
اح عنـاإلفص 

ذاتفاض القيمة 
ي للمجموعة. ي
صاح عن الذمم

  ة

ة للمجموعة في

للمجموعة  يةر 
ألغراض تقار ة.

ر اإلئتمان كال

سية بالخصائص
لقاعدة الم كانية

 بها المجموعة 

بع فإن،  ٢٠١١
ث أن مستأجري
 التجاري مرتبط

 والذي يمثل تقد

التيت األهمية 
عن  لمتأخرين

ضمن تصنيفهم 
وقد تم يوم ٩

إنخفخصصات 
 الرئيس التنفيذي
لمبالغ. تم اإلفص

  -٤٩-

تتمة -مالية 

 الخسارة المالية
   

نشطة اإليجارأل
ف ذات عالقة
عرضها لمخاطر

ن بصورة أساسي
السكر التركيبة 

التي تعمل ولة 
  ئتمان. 

١ية خالل عام 
ت التجارية حيث
يث أن القطاع

نخفاض القيمة 

ذاتطر الفردية 
الف المستأجرين 

يتم و يوم  ٩٠ 
٩٠ة تزيد عن 

  .٧ح رقم 

ية مخأ المدينة و 
يل بعد موافقة 
تحصيل تلك الم

  م.ق
  ة

 المخاطر الم

في مخاطر ن 
. مات التعاقدية

ة من عمالء األ
حقات من أطراف

تععوامل التي 

  المدينة
ئتمانمخاطر اإل

خذ في اإلعتبار
العقارات والدو ع

لى مخاطر اإلئ

روف اإلقتصادي
ستأجري العقارات

األخرى حي نية
.  

   لقيمة
ن مخصص إلن

خصص بالمخا
تصنيف تضمن

يوم إلى ٣١ 
لمدة عدم السداد

في إيضا السنة

ب رصيد الذمم 
ر قابلة للتحصي
سبل المتاحة لت

عقارية ش.م
ت المالية الموحدة

٢٠١١  

سياسات إدارة

  ر اإلئتمان  
مخاطر اإلئتما 
القيام باإللتزامبة 

 بصورة أساسية
مستحالضافة إلى 

إلعتبار كل الع
  عية.

ة المستأجرين ال
المجموعة لمض 

 فإن اإلدارة تأخ
في قطاعلسداد 

شكل مباشر عل

ن الظرسجة لتح
مس خصوصاً هم 
السكاناعات قط

العقارات.تعمل 

ص إنخفاض الق
لمجموعة بتكوين

 تكوين هذا المخ
تتن المخصص 
لسداد لمدة من

في حالة ع رة
اكة عليه خالل 

  ب
لمجموعة بشطب
ك األرصدة غير

جميع الس ستيفاء
  .٧ضاح رقم 

كة إزدان الع
حات حول البيانات

١ديسمبر  ٣١ي 

سو أهداف   ٢

مخاطر  )١(
 تتمثل 

المالية
   

وتنشأ  
باإلضا

اإلفي 
القطاع

أرصدة  
تتعرض 

ذلك ،
عدم ال
تأثر بش

وكنتيج 
تعريفهم
مع الق
حيث ت

مخصص 
تقوم ال 

يرتبط  
تكوينل

عدم ال
الخسار
والحرك

الشطب 
ال تقوم 

أن تلك
إسبعد 

اإليضا

شرك
  

إيضاح
كما في

 

  ٧
  

 

 
 

  
 
 

  
 

  
 
 
  
 

  
 
 



  

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

  

ورد وطرف ذو 
،  والدولةطاع 

رة من سلف / 
التي و إلئتمان 

ي حال توافقها 
  مية.

ة بمبلغ الدفعة 
للديون   تقدير

يون المشكوك 

مجلس  جيهات
مانات القائمة ض

 ذات تصنيف 

،  البائع متلكه
حل الرهن إلى 

طقة الجغرافية 
ة يتأثر بشكل 
إلدارة مخاطر 

  .ط

موكل مقاول / 
 عن السداد للقط

مبالغ كبير تعلق
مخاطر ال كز 

في - ت العالقة
 الجمعية العموم

ف ذات العالقة
لها. يتم إجراء

يتم شطب الد. 

لتوجسمح طبقًا 
ضصاح عن ال

 بنوك محلية 

ى عقار آخر يم
ملكية العقار مح

المنطو في ذات 
تزامات التعاقدية
جموعة تسعى 
ى طبيعة النشاط

ئص الفردية لك
خاطر التخلف 
تتطر اإلئتمان. 

تركليس هناك  

ع األطراف ذات
ين في إجتماع 

األطرافالت مع 
تحصيل  ممكن

 المبلغ بالكامل.

وال يس لتابعة ،
وعة ، تم اإلفص

ها مودعة لدى

 شكل رهن على
يتم نقل م حيث

 اإلقتصادية أو
ن وفاءهم باإللت
أخرى. إن المج
ي وعلى مستوى

  ة

ساسية بالخصا
بما فيها مخة ، 

 أقل على مخاط
ل في قطر.ين 

ذات األهمية مع
و/ أو المساهمي

الالتعاممقدمة و 
الغير المبالغ 

حتمل تحصيل 
  ن وجدت.

شركاتها ا إلى 
ف خارج المجمو

كونهل محدودة 
  ية.

في عقارات الء 
ح  في المستقبل

 نفس األنشطة
ن يؤدي إلى أن
و أية ظروف أ

الجغرافي مستوى

  -٥٠-

تتمة -مالية 

  العالقة
إلئتمان بصفة أس
شاريع المجموعة

لها تأثير أد ور م
محلييمقاولين ب 
  

مالت ذايع المع
مجلس اإلدارة و

ت المدفوعات الم
صم مخصص
ح من غير المح

ردادها ، إنإست ة

ات مالية فقط 
ت مالية ألطراف

ة لدى البنوك
الدولي اإلئتماني

دفوعات شراءم 
المحدد للشراء 

  المقدمة.

عدة أطراف في
 والذي يمكن أن
ة والسياسية أو
 التركز على الم

  م.ق
  ة

 المخاطر الم

  تتمة -

واألطراف ذات ال
عة لمخاطر اإل
كانية لقاعدة مش

المقاول / المها 
 دى المجموعة

 مقاول واحد. ع

يتم إعتماد جمي
من قبل م -  صلة

ي أن يتم إثبات
ألصلية بعد خص
ها عندما يصبح
دم توفر إمكانية

ي تقديم ضمانا
يم أي ضمانات

  .٢٥ رقم 

رصد على األ
االت التصنيف 

 
مقابل ضمانات 

 ملكية العقار ا
ع تلك الدفعات ا

   اني 
 عندما يرتبط ع
ت اإلقتصادية 
شطة اإلقتصادية
شاء حدود لهذا 

عقارية ش.م
ت المالية الموحدة

٢٠١١  

رةسياسات إدا

- مدينون رين

وعات المقدمة و
المجموع تعرض

السك التركيبة. 
يعمل من خالله
ت التحصيل لد

التعامل مع  إلى
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شغيل المتوقعة 
التي ال يمك ة
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ة ولكن مع إس
  رث الطبيعية.
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١.٢٠٩.٦  

 اإلسالمي وحا
ع لتقلبات حالية

ت معدل أساس 
تضح للمجموعة

ذات ماليةلوبات 
قيات أدوات مش
ي معدالت تكلفة

لتي تحمل أرباح

المدرجةالقيمة 
٢    
    
    ري

    
    

٣١٧    ١.٤

المدرجةالقيمة 
٢    
    
    ري

  

٢٦٢    ٢.٩
٣٩٦    ٤

    
٦٥٨    ٣.٣

ن عقود التمويل
تمويل ال تخضع

 التمويل على 
، إال إذا إت زي

مطل أو جودات
الدخول في إتفاق

فإن التغير في 
  مجموعة.

ألدوات المالية ا

٢٠١١
 ألف

لایر قطري
  
  

٧٤.٩١٦

٢٠١١
 ألف

لایر قطري
  

ء 
٩٣٧.٠٩٥

  ٤٢٩.٩٧٣
  

٣٦٧.٠٦٨

  ة

دالت الربح من
عدالت تكلفة الت

 معدالت تكلفة
رف قطر المركز

ي موجأ بتحقيق 
قم المجموعة با
ت تحوط ولذلك

ح أو خسائر الم

لربح بالنسبة لأل

الشراء ت إعادة

الر األمريكي  

  -٥٥-

تتمة -مالية 

 
من مراجعة معد

وأن مع شهرية 

 من أن معظم 
لمصرفة الشراء 

  عة.

بجموعة ال تقوم 
 الخسارة ولم تق
تقييمها كأدوات
 سلبًا على أرباح

 موقف معدل ال

   

س معدل إتفاقيات

ليبور دوال معدل

  م.ق
  ة

 المخاطر الم

  مة 

  (ربح) التمويل
لتأكد مل سياسة 

 التمويل بصورة

عة هي التأكد 
 إتفاقيات إعادة

أفضل للمجموع 

، فإن المجذلك 
 خالل الربح أو
و لديها النية لت
المالية ال يؤثر 

ز المالي كانت 

  الت ثابتة 
 بمعدل ثابت ي

  الت متغيرة 
على أساسي 

  كزي  
على أساس مي 

عقارية ش.م
ت المالية الموحدة

٢٠١١  

سياسات إدارة
  

تتم - ر السوق
  

مخاطر تكلفة (
تتبع المجموعة
لمخاطر تكلفة 

  الربح.
  

سياسة المجموع
طبقًا لمعدالت 
 التكلفة المتغيرة

  
إلى ذباإلضافة 

بالقيمة العادلة 
معدل الربح) أو
تاريخ البيانات ا

  
ريخ بيان المركز

  

مالية بمعدال ت
إسالميد تمويل 

  

مالية بمعدال ت
تمويل إسالمي د

صرف قطر المرك
تمويل إسالمي د

كة إزدان الع
حات حول البيانات

١ديسمبر  ٣١ي 

سو أهداف   ٢
 

مخاطر )٣(
 

م  )ب 
ت
ل
ا
 
س
ط
ا
 
ب
ب
م
ت
 
في تار
 

  
  
  
  
  

أدوات
عقود
 

  
  
  
  

أدوات
عقود
لمصر
عقود

  
  

شرك
  

إيضاح
كما في

 

  ٧



  

 
 

 ٥٠ض بـ 
  أساس 

 

 

  

 ٥٠بـ 
  ساس 

 
 
 

 

 

 

  

طة أساس من 
حدة والربح أو 

  ح / الخسارة

 
إنخفاض  

نقطة أ
    

  ٢.٩٥٦ 

  ٢.٢٦٤ 
    
  ٥.٢٢٠ 

  / الخسارة
إنخفاض ب  

نقطة أس
   

  ١.٨٧٥  

 من مجموعة 
ومن عوامل  ة

نية والتنظيمية 
  .عة

ضرار بسمعة 
  ع.

نقط ٥٠غير بـ 
ق الملكية الموح

الربح
 ٥٠زيادة بـ 

  نقطة أساس
  

)٢.٩٥٦(  

)٢.٢٦٤(  
  
)٥.٢٢٠(  

الربح /
 ٥٠زيادة بـ 

  نقطة أساس
   

١.٨٧(  

مباشرة الناتجة
للمجموعة حتية

القانون متطلبات
المجموععمليات 

واإلضئر المالية 
 المبادرة واإلبداع

   تغيرة
نبية ، فإن التغ
تخفيض) حقوق

  
 ٥٠ض بـ 

  ة أساس 
  

  

    )

    )
   

٥    )

  
 ٥٠ض بـ 

  ساس 
  

ن
    

   )٥

شرة أو غير الم
البنية التح و أ

المي تنتج عن 
جميع علية من 

الخسائ  تجنب
ة التي تحد من 

  ة

متعدالت مذات 
 العمالت األجن
 إلى زيادة / (ت

  قوق الملكية 
 
  

إنخفاض  
نقطة

    

  ٢.٩٥٦

  ٢.٢٦٤
    
  ٥.٢٢٠

  ق الملكية 
إنخفاض  

نقطة أ
    

  ١.٨٧٥  

 الخسارة المباش
أو الموظفين ة

ة مثل تلك التي
مخاطر التشغيل

الموازنة بينض 
جراءات الرقابية

  -٥٦-

تتمة –مالية 

المالية ذ ألدوات
 سعر صرف 

سيؤدي إ لمالي
  ناه:

حقو
 ٥٠زيادة بـ 

 نقطة أساس
  

)٢.٩٥٦(  

)٢.٢٦٤(  
  
)٥.٢٢٠(  

حقوق
 ٥٠زيادة بـ 

  أساسنقطة 
 

١.٨٧(  

التي تنشأ من
ورات التشغيلية
والسوق والسيولة
شركات. تنشأ الم

شغيلية بغرض
إلجوتفادي ا كلفة

  م.ق
  ة

 المخاطر الم

  مة 

لألقات النقدية 
ألخرى وخاصة

المركز الاريخ 
لغ المذكورة أدن

مصرف ت  
)
ت الاليبور 

)
 
)

  
٥(  ت متغيرة

هي المخاطر ا
بالدوالمرتبطة  

طر االئتمان و
موما لسلوك الش

رة المخاطر التش
ل من حيث التكل

عقارية ش.م
ت المالية الموحدة

٢٠١١  

سياسات إدارة

تتم - ر السوق

 حساسية التدفق
ات العوامل األ

في تا الربحت 
رة الموحد بالمبا

بمعدالت راض 
  ريبو زي

بمعدالت قراض
  األمريكي ر 

  

 المالية بمعدالت

  طر التشغيلية
طر التشغيلية ه

من األسباب ة
ية بخالف مخاط
يير المقبولة عم

إدارةب لمجموعة
بشكل فعال وعة

كة إزدان الع
حات حول البيانات

١ديسمبر  ٣١ي 

سو أهداف   ٢

مخاطر )٣(
  

معدل ح
مع ثبا
معدالت
الخسار

   
٢٠١١  

  

  
إلقترتكلفة ا

قطر المركز
اإلقرتكلفة 

على الدوالر
  
  

 
٢٠١٠  

  

  
اإللتزامات ا

    
المخاطر )٤(

المخاط
متعددة
خارجية
والمعاي

   
ال تقوم

المجموع

شرك
  

إيضاح
كما في

 

  ٧
  



  

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

  

. ليا لكل وحدة
  لتالية:

ط واإلجراءات 

خدم المجموعة 
لوبة في موقع 

والت  في المقا

ي قيمة العقار 
راجعة الموقف 

ودائع أو خالل 

العل  إلى اإلدارة
في المجاالت ال

 .عامالت

 .ة

وكفاية الضوابط

 

 . فعاالً 

تخطيط. تستخد
 الجوانب المطل
راتها المتراكمة 

ة وٕانخفاضًا في
 المجموعة بمر
لمطلوب من خ

اطر التشغيلية 
طر التشغيلية ف

ض المستقل للمع

إلجراءات الرقابة
و المجموعة ه

.جية المقترحة

متى كان ذلك ف 

 في عملية الت
تخصصين في 
ط وتستخدم خبر

جاريةييرادات إ
مذا الخطر تقو 
توى الضمان ال

   والمستأجر. 

  ة

تي تعالج المخا
إلدارة المخا عة

ن ذلك التفويض

إل خرىنونية األ
تواجهالتي لية 

إلجراءات العالج

ضد اإلختالس 

  عقارية:
هنالك تأخير 

مت خبراءوظف 
عملية التخطيط

 عنه خسارة إي
جل تخفيض هذ
 قرارًا حول مست

متعلقة بالسوق 

  -٥٧-

تتمة –مالية 

فيذ الضوابط الت
للمجموع عامةر 

 المهام ويتضمن
 .لمعامالت

التنظيمية والقان 
مخاطر التشغيل

 .حديدها

ئر التشغيلية واإل

 

ضلقيام بالتأمين 

بالمحفظة الع طة
ت إذا كان ه
تها ، والتي تو
 قد تنشأ في ع

  ة مع السوق.

مما ينتج تعثراً 
 أدناه). من أج
توقعين وتتخذ ق

طر األساسية الم

  م.ق
  ة

 المخاطر الم

 تتمة -

وتنف لوضعسية 
ة بوضع معايير

بين صل المالئم
ال ومراقبةويات 

 طلبات اإلجرائية
ييم الدوري للم
طر التي يتم تح
الغ عن الخسائر

 . الطوارئ

 .وير المهني

والتجارية.القية 
ال متضمناً اطر 

 
 التالية المرتبط

وير المشروعات
 جميع مشروعات

مخاطر التيال 
تطوير بالمقارنة

متجرين الكبار 
خاطر اإلئتمان

المتاألساسيين  

لمحفظة للمخاط

عقارية ش.م
ت المالية الموحدة

٢٠١١  

سياسات إدارة

- طر التشغيلية

لمسئولية األساس
م هذه المسئولية

متطلبات الفص 
التسومتطلبات  
بالمتطااللتزام  
التقيمتطلبات  

لمعالجة المخا
متطلبات اإلبال 
خطط  تطوير 
التدريب والتطو 
المعايير األخال 
المخامن  الحد 

  خاطر العقارية
موعة المخاطر

تطو تكلفة رتفع
عة في تطوير 
ن أجل خفض 
يض تكاليف الت

ح أحد المستأج
أنظر أيضًا مخ
يع المستأجرين 

القيمة العادلة لل

كة إزدان الع
حات حول البيانات

١ديسمبر  ٣١ي 

أهداف وس  ٢
  
المخاطر )٤(

  
تسند ال
تم دعم

  


















 

المخ   )٥(
حددت المجم

قد ترت * 
شركاتهاالتابع
المشروع من

بغرض تخفيض
  

* قد يصبح
المستأجر (أ

جميعل المالي
  ضمانات.

  
*  تعرض ا

شرك
  

إيضاح
كما في

 

  ٧



  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 . تتم مراقبة 
نية عن طريق 

السمعة من ر 
سياسات عندما 

مرين والدائنين 
اطي القانوني 
جموعة بالدخل 
زيعات األرباح 

من تقديم  كنها

 المتماشية مع 

لعالية والمنافع 

اطر القانونية
لمخاطر القانون
 مراقبة مخاطر
ر توجيهات وس

على ثقة المستثم
اإلحتياو العادية 

ذي حددته المج
بة مستوى توزي

تمكلصورة التي 

ت والخدمات 

  .ي قو 

االقتراض العت 

تنظيمية والمخا
ت . تتم إدارة ال
وخارجها . تتم
عة , مع اصدار

ة لكي تحافظ ع
لمال األسهم ا

والذس المال ، 
س أيضًا بمراقب

 اإلستمرارية بال
 ألخرى.

مناسب للمنتجات

صنيف إئتمانى 

مكنة ومستويات

  ة

ى المخاطر الت
ءاتسات واإلجرا

خل المجموعة و
 سمعة المجموع

ة رأسمالية قوية
يتضمن رأس ال
 العائد على رأس

يقوم المجلس .

لى أساس مبدأ
طراف المعنية األ
ق التسعير الم

نوك وتحقيق تص

ت العالية المم

  -٥٨-

تتمة –مالية 

 المجموعة هى
وعة من السياس

داخل ونيين من
لها آثار على س

فظة على قاعدة
ل مستقبًال ، يت
مجلس بمراقبة 
وق المساهمين

  لمال هو:
 على العمل عل
ضًا المنافع لألط
همين عن طريق

 المالية مع البن

نة بين العائدات
  مالي قوي.

  م.ق
  ة

 المخاطر الم

 تتعرض لها 
من خالل مجمو
ستشاريين القانو
لتى تعتبر أن ل

دارة هي المحاف
ألعمالا  تطور

يقوم المجموعة. 
ى إجمالي حقو

من إدارة راس ال
قدرة المجموعة 
لمساهمين وأيض

للمساهلمناسبة 
  

إتفاقيتهاشروط 

ظ على الموازن
هما مركز رأسم

عقارية ش.م
ت المالية الموحدة

٢٠١١  

سياسات إدارة

  أخرىر 

التى طراألخرى
طر التنظيمية م
خدام الفعال للمس
 بحث االمور ال

    األمر.

  رس المال
اسة مجلس اإلد
ق والستمرارية 

للمج المدورةح 
لي مقسمًا على

  همين.

ف المجموعة م
محافظة على مق
ضل العائدات لل
ديم العائدات ال
ستوى المخاطر.

بشالمجموعة  زام

 المجلس للحفاظ
مان اللذين يحققه

كة إزدان الع
حات حول البيانات

١ديسمبر  ٣١ي 

أهداف وس  ٢

مخاطر )٦(
  

المخاط
المخاط
االستخ
خالل ب
يتطلب

  
إدارة رأس     

إن سيا
والسوق
واألرباح
التشغيل
للمساهم

  
إن هدف

 المح
أفض

 تقدي
مس

 إلتز
  

يعمل 
والضما

شرك
  

إيضاح
كما في

 

  ٧
  



  

 
 

 

 

  

  ي:

٢٠١  
  ألف

   قطري
  

٤.٥٢١  
٦٧(  
  

٣.٨٤٧  
  

٢٧.٤٠  
  
١٪  

رات والتي يتم 
عة هي الحفاظ 

   أدناه:

٢٠١  
  ألف

   قطري
  

٣.٦٢٢  
٣٠.٩٥  

  
١١٪  

 المالية كالتالي

  ٠
أ  
لایر   
  
  ١.٥١١
  )٤.٤٩٠
  
  ٧.٠٢١
  

    ٢.٨٤٧
  
  ١٤

 السوقية للعقار
سياسة المجموعة

ضحة بالجدول 

  ٠
أ  
لایر   
  
  ٢.٩٧٥

    ٢.٢٧٨
  
  ١.٧

 تاريخ التقارير

٢٠١١  
  ألف

  لایر قطري
  

٥.١٤٧.٢٦  
٧٦٢.٧٦(  

 
٤.٣٨٤.٤٩٢  

 
٢٧.٧٣٩.٦٤٥

 
١٦٪  

ض إلى القيمة
س. إن  العقارية

رير المالية موض

٢٠١١  
  ألف

  لایر قطري
  

٤.٨٤١.٩٨٥  
٣١.٢٧٦.٦٢٢

 
١٥.٥٪  

  ة

ة للمجموعة في

١
)٩

  
٢
  
٥
  

  

ة نسبة اإلقتراض
ظة اإلستثمارية 

  .سوقية

ة فى تاريخ التقا

٥
٢
  

  -٥٩-

تتمة –مالية 

ى حقوق الملكية

 ديسمبر  ٣١ 

ع بصورة دورية
ى تقييم المحفظة
 إلى القيمة الس

ثمارات العقارية

  سمبر 

  م.ق
  ة

 المخاطر الم

ة اإللتزامات إلى

  مه

وق الملكية في

لمجموعة تراجع
مة مقسمة على
نسبة اإلقتراض

 السوقية لإلستث

  رات العقارية 

ديس ٣١مة في 

عقارية ش.م
ت المالية الموحدة

٢٠١١  

سياسات إدارة

  لمال

ي يوضح نسبة

  مطلوبات 
قد وما في حكم

  لتزامات 

  قوق الملكية 

حقو إلىتزامات 

، فإن ال أخرى
لمديونيات القائم

من ن ى منخفض

رض الى القيمة

   ل إسالمي
لإلستثمارارجي 

تراض إلى القيم

كة إزدان الع
حات حول البيانات

١ديسمبر  ٣١ي 

أهداف وس  ٢
  

إدارة رأس ال
  

الجدول التالي
  

  
  
  
  

إجمالي الم
ناقص: النق

  
صافي اإللت

  
إجمالي حق

  
نسبة اإللتز

  
من ناحية أخ

بالمإحتسابها 
على مستوى

  
االقتراض معدل

  
  
  
  

عقود تمويل
التقييم الخار

  
معدل اإلقتر

  

شرك
  

إيضاح
كما في

 

  ٧

  



  

 

 

 

  

ما كالموحد  ي

  المدرجة 
  ألف

   قطري
  

٧٦٢  

٤٥٨  
٧  
٣٥  
١٣  

٤.٨٤(  

(  
١٢(  
٤(  
٤(  
٢(  
(  

ن المركز المالي

٢٠١١  
القيمة     

أ  
لایر  
  
  ٢.٧٦٩
    
  ٨.٨٧٨
  ٠.٨٩٤
  ٥.٩٣٩
  ٣.١٤٨

    )١.٩٨٥
    
  )٨.٠٠٠
  )١.٠٦٥
  )٢.٦١٣
  )٩.٨٠٠
  )٤.٦٨١
  )٧.٥٢٤

موضحة ببيانال 

القيمة العادلة
  ألف

  لایر قطري
  
٧٦٢.٧٦  

 
٤٥٨.٨٧٨  
٧٠.٨٩  
٣٥.٩٣  
١٣.١٤٨  

٤.٨٤١.٩٨( 

٨.٠٠(  
١٢١.٠٦(  
٤٢.٦١(  
٤٩.٨٠(  
٢٤.٦٨(  
٧.٥٢(  

  ة

 ل القيم الدفترية

٩
  
٨
٤
٩
٨
)٥
  
)٠
)٥
)٣
)٠
)١
)٤

  -٦٠-

تتمة –مالية 

مقابلت المالية 

  م.ق
  ة

 المخاطر الم

  قيم العادلة 
مالية واإللتزامات

  

  ت عالقة 
  

   
  

  ت عالقة 

عقارية ش.م
ت المالية الموحدة

٢٠١١  

سياسات إدارة

  تتمة -  لمال

المحاسبية والق
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  ٢.٨٦٢
  ٨.٠٠٥
  ٩.٦٦٢
  ١.٨٧٩

    )٢.٩٧٥
    
  )٦.٣٣٣
  )٩.٣٠٠
  )٦.١٤٧
  )٤.٠١٥
  )٧.٣٩٣
  )٧.٧٩٦
  )٣.٣٨٧

خدام مستويات 

  ية مطابقة.
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شط ألدوات مالي
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ضمن أدوات مقي
سوق ألدوات ما
 جميع مدخالتت

رصد. إن هذه 
مات قابلة للرص
من أدوات مقيم
اصدها أو إفتراض

مها بالقيمة العاد
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لمالية في حال
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لة) في سوق نش
خالت المعاينة
هذه الفئة تتض
 ، أو أسعار س
خرى حيث أن

ت غير قابلة للر
ستندة إلى معلوم
هذه الفئة تتضم
ة ال يمكن رصد

مالية تم تقييم ت
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تتمة –مالية 
   تتمة 

ت والمطلوبات ا
ة في القياسات

جة (غير معدلةر 
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ألسعار). إن ه
 مالية مشابهه 
ساليب تقييم أخ
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ستخدام مدخالت
غير مسدخالت 
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 المخاطر الم
 - قيمة العادلة
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للموجوداتادلة 
ؤثرة والمستخدمة
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يب التقييم المعت
 (مشتقة من األ
نشطة ألدوات 
ق النشط أو أس
ريقة مباشرة أو غ

ليب التقييم بإس
 التقييم فيها مد
وي على تقييم 
ث يتطلب إجراء

ال يوجد موجودات

عقارية ش.م
ت المالية الموحدة
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المحاسبية والق
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من أطراف ذات 
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   مقاوالت 
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  أجرين 
  ت مستحقة

   

  لقيم العادلة 
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 المدخالت المؤ
وى األول: أسعا
ى الثاني: أسالي
ة غير مباشرة
جة في أسواق ن

لسوق أقل من ا
ات السوق بطر

وى الثالث: أسال
تتضمن أساليب
ها لها تأثير قو
ت مشابهه بحيث

  ألدوات.
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مالية أذمم 
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ات مستحق
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ودائع مستأ
مصروفات
أوراق دفع 

الق مستويات
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مجموعة والذي 
الي اإليرادات 
جميع العقارات 
ق لتحقيق ذلك 

وربح من بيع 

ثالث قطاعات 

كنية والتجارية 

 
قارات التجارية 

فلم يتم إعتباره 
، مالي الموحد 

  طاع.ق ال

 بيع العقارات 
علقة بها وذلك 
 لإليجارات في 
ألجنحة الفندقية 

  
رين حيث يتم 

  طر.

مجلس إدارة الم
إليجارات (إجما

لعقارية يتم تج ا
ن أنسب الطرق

ادات ولة باإلير 

ومن ثم هناك ثال

المباني السك  

  قية والمطاعم.
ريع قطاع العقا

جموعة وعليه ف
بيان المركز الم 

وير لموجودات

رباح / خسائر
لمصاريف المتع
رادات الداخلية 
طاع الفنادق واأل

.جاري والسكني
ودائع المستأجر

كلها بدولة قط 

ار على حدة لم
دمة صافي اإل
ع اإلستثمارات 
ي المجموعة فإن

  .عية

س اإلدارة متمثل

بيعة أنشطتها و

وتأجيرمتالك 

ق والشقق الفندق
 الرئيسي لمشار

ي موجودات المج
 في يتم حذفها 

من أنشطة التطو

وأرت االدارية 
ت في مقابل ال
 يتم حذف اإلير
ة والسكنية وقط

التجالعقاري اع 
ت المقاولين وو

توجد لمجموعة

نفصلة لكل عقا
معلومات المقد
ح / خسائر بيع
هة نظر مديري

صناقطاعات  

ي على مجلس

 بناءًا على طب

طاع تطوير وام
  .ألسواق

طاع إدارة الفنادق
طور والمقاول 

٪ من إجمالي١
اوالت والتى لم 
مناتج الرئيسي 

عن المصروفات
 قطاع المقاوالت

السكنية بينما  و 
عقارات التجارية

القطات ضمن 
المية ومستحقات

  قطاعي.

العقارات كل ن 

  -٦٢-

بيانات مالية من
تشمل المرار. 

 التقييم ، وأرباح
. ومن وجهبهه

مكاتب وعات 

 العقار السكني

 وحدات أعمال

ويشمل القط  
واأل العقارات

ويشمل القطا  
المطويشمل   

  .والسكنية

١٠زيد عن تال 
دات قطاع المقا

والذى يمثل الن 

نات منفصلة ع
 حذف إيرادات
قارات التجارية و

بين قطاع العما 

أدرجت  التطوير)
 التمويل اإلسال

أساس قعلى  رة

حيث أن يجغراف

  م.ق
  ة

ية ، يتم تقديم ب
ي صناعة القر
رباح / خسائر 

متشاإقتصادية 
قطاع  تجارية و

 قطاع تطوير

 المجموعة إلى 

:  والسكنية

:  لفندقية 
:

 والتي مقاوالت
تم إدراج موجود
ارية والسكنية ،

بيان القطاعيةت 
يتم للمجموعة. 

من بقطاع العق
فيمة لإليجارات 

   ة.

ل العقارات قيد 
لتزامات عقود 

اإلدارة ى مجلس

ى المستوى الج

عقارية ش.م
ت المالية الموحدة

٢٠١١  

  لقطاعية 

العقاري ستثمارات
ور الرئيسي في
العقارات) ، وار
ت ذات سمات 
هم إلى قطاعات

وعرض بيانات

إلدارة تم تنظيم 
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ارات التجارية و

دق واألجنحة ال
  اوالت

المجودات قطاع 
يتيلي منفصل. 
ع العقارات التجا

 تقارير البيانات
لتمويل اكاليف 

ض المشاريع مت
خليةاالد روفاتص

 المالية الموحدة

شملت( ةالعقاري 
طاع تمثل إلقال

 المطلوبات على

ات قطاعية على

كة إزدان الع
حات حول البيانات

١ديسمبر  ٣١ي 

البيانات الق  ٢
  

لإلسبالنسبة 
يمثل المحور
ومصاريف ا
في قطاعات

تصنيفهم هي
  

تم تجميع و
  مخزون. 

  
ألغراض اإل 

تشغيلية كما
  

قطاع العقا

الفنادقطاع 
المقاوقطاع 

  
إجمالي موج
كقطاع تشغي

طاعضمن ق
  

ال تتضمن 
تكوٕايرادات و 

ألن تطوير 
رمقابل المص
في البيانات 

  
اتاإلستثمار 

مطلوبات ا 
عرض تلك ا

  
ال يوجد بيانا
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