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الكرام تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين

شركة مزايا قطر للتطوير العقاري ش.م.ق.

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

الرأي

ها لقد دققنا البيانات المالية الموحدة لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري ش.م.ق. ("الشركة") وشركات

ديسمبر ٣١"المجموعة") والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما في عة (يشار إليهم جميعاً بـالتاب

وبيان الدخل الشامل الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد وبيان التدفقات النقدية ٢٠١٦

حدة تتضمن ملخص الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وإيضاحات حول البيانات المالية المو

للسياسات المحاسبية الهامة. 

في رأينا أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدالة، من كافة النواحي المادية، المركز المالي 

وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقديـة الموحدة للسنة ٢٠١٦ديسمبر ٣١الموحد للمجموعة كما في 

).IFRSsالتاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (المنتهية في ذلك 

أساس الرأي

ويرد الحقاً في هذا التقرير بيان ). ISAs(لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق 

حدة. لمسؤولياتنا بموجب تلك المعايير في فقرة مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المو

IEBSA(وفقاً لمعايير أخالقيات المحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية 

Code( فإننا كيان مستقل عن المجموعة، وقد قمنا بتلبية مسؤولياتنا األخالقية األخرى ذات الصلة ،

لمهنية ذات الصلة في دولة قطر، وقد المتعلقة بقيامنا بتدقيقنا البيانات المالية الموحدة وفقاً للمتطلبات ا

وفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لمعايير أخالقيات المحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس 

). في رأينا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وتوفر IEBSA Codeالمعايير األخالقية الدولية (

ا.أساساً مالئماً يمكننا من إبداء رأين

أمور التدقيق الهامة 

إن األمور الهامة حول أعمال التدقيق، في تقديرنا المهني، هي تلك األمور األكثر أهمية خالل تدقيق 

البيانات المالية الموحدة للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور خالل إجراء أعمال التدقيق للبيانات 

أننا ال نقدم رأياً منفصالً بشأن هذه األمور. وفيما يلي إال لها، المالية الموحدة ككل وفي تكوين رأينا حو

وصف لكيفية تناول كل أمر من هذه األمور خالل أعمال التدقيق. 
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لقد وفينا بالمسؤوليات الموضحة في فقرة مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة 

ها تنفيذ إجراءات من هذا التقرير فيما يتعلق بهذه األمور. وبناء عليه، تضمنت أعمال التدقيق التي قمنا ب

تهدف إلى االستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة. تقدم نتائج إجراءات 

التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات المتخذة لمعالجة األمور الموضحة أدناه، أساساً لرأينا حول 

تدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة. 

االستثمارات العقارية أ) تقييم 

القيمة العادلة في بيان فروقاتبالقيمة العادلة مع إدراج استثماراتها العقاريةتقوم المجموعة بتسجيل 

الدخل الشامل الموحد. يتم تحديد القيمة العادلة من قبل مثمنين خارجيين معينين من قبل اإلدارة. ويتم 

ومعدالت اإلشغال مثل إيرادات التأجيرحول أمورإجراء هذه التقييمات استناداً إلى بعض التقديرات

ومؤشرات السوق. ومخاطر المطورين وأسعار الخصم

تقييم هذه من إجمالي موجودات المجموعة وأن ٪٣٤نحوتمثلاالستثمارات العقاريةوحيث أن 

إلى التقديرات واألحكام، لذلك اعتبرنا تقييم تستندتضمن إجراء عمليات حسابية االستثمارات ي

أحد أمور التدقيق الهامة. االستثمارات العقارية

ما يلي: االستثمارات العقارية تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها فيما يتعلق بتقييم 

تقييم موضوعية واستقاللية وخبرة المثمنين الخارجيين المعينين من قبل اإلدارة. ·

فحص دقة واكتمال البيانات الهامة المستخدمة كمدخالت للتقييم. ·

ق عملنا لتقييم معقولية التقديرات الهامة المستخدمة من قبل االستعانة بالخبير الداخلي ضمن فري·

المثمن الخارجي، وذلك بمقارنة التقديرات المستخدمة مع المعلومات الداخلية والخارجية. 

)٤رقم (الواردة باإليضاح االستثمارات العقارية تقييم مدى كفاية واكتمال اإلفصاحات حول تقييم ·

حدة.حول البيانات المالية المو
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إلنشاء مشروع قرية المساهم الرئيسي) المبرم مع BOTالملكية (وتحويلللتشغيء والبناب) عقد ا

السدرة 

إلنشاء وإدارة مشروع سكني تابع المساهم الرئيسيأبرمت المجموعة اتفاقية مع ،٢٠١٠خالل عام 

إيرادات تسجيل). وتضمن BOTالملكية (وتحويلللتشغيء والبنابنظام المركز السدرة للطب والبحوث

أعمال البناء لهذا المشروع استخدام تقديرات وأحكام هامة من جانب اإلدارة فيما يتعلق بأمور مثل 

التكلفة وعامل الخصم وعوامل اقتصادية أخرى. وقد تم تحديد إجمالي قيمة العقد بناء على القيمة موازنة

الفترات مع تغير ظروف السوق. والتي قد تختلف باختالف،الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية

إنالملكية. وتحويل للتشغيء والبناتنشأ إيرادات أعمال البناء والموجودات المالية األخرى فقط من عقد ا

ولذلك اعتبرنا بشكل كبير على نتائج هذا المشروع، يعتمدانالمركز المالي واألداء المالي للمجموعة

ر التدقيق الهامة.إيرادات أعمال البناء أحد أموتحقيق 

الملكية ما يلي: وتحويلللتشغيء والبناتضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها فيما يتعلق بعقد ا

اإليرادات من اتفاقية البناء والتشغيل وتحويل الملكية المبرمة مع احتساب وتحقيقتقييم عملية ·

. المساهم الرئيسي

في ضوء مؤشرات السوق وااللتزامات التعاقدية لتحديد تحليلهامن خاللتقييم افتراضات اإلدارة ·

قيمة العقد. 

اتفاقيات عقود الباطن والمعلومات المؤيدة األخرى. ومطابقتها معفحص التكلفة التقديرية للعقد ·

مع مبالغ الفواتير النهائية المقدمة من جانب ٢٠١٦ديسمبر ٣١ارنة التكلفة المتكبدة حتى تاريخمق·

المقاولين الرئيسيين. 

االعتبار اآلثار اح على أساس نسبة اإلنجاز واألخذ في تقييم مدى دقة احتساب اإليرادات واألرب·

المترتبة على األخطاء التي تم ضبطها والتغيرات في التقديرات المحاسبية. 

الملكية.وتحويلللتشغيء والبنااواكتمال اإلفصاح حول تحقيق اإليرادات من عقدتقييم مدى كفاية ·

حول البيانات المالية٢اإليضاحات حول السياسات المحاسبية المستخدمة تم بيانها باإليضاح رقم 

ية الملكوتحويلللتشغيء والبنابعض اإلفصاحات حول تحقيق اإليرادات من عقد اتم إدارج . وقد الموحدة

).٨(في اإليضاح قم
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المعلومات األخرى 

المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في إن مجلس اإلدارة مسؤول عن المعلومات األخرى. تتكون 

الحسابـات حـولها. يتوقع أن ات المالية الموحدة وتقرير مراقبالتقرير السنوي، ولكنها ال تشمل البيان

الحسابات هذا. للمجموعة بعد تاريخ تقرير مراقبيتم تزويدنا بالتقرير السنوي

نبدي أي شكل من عليه فإننا المن المعلومات األخرى، وإن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يتض

أشكال التأكيد حولها.

فيما يتعلق بقيامنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي اإلطالع على المعلومات األخرى 

ما إذا كانت هذه المعلومات األخذ في اإلعتبار،المذكورة أعاله عندما يتم تزويدنا بها، وعند القيام بذلك

ال تتماشي بصورة مادية مع البيانات المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها خالل أعمال 

التدقيق، أو أنها تبدو كأخطاء مادية. 

مسؤولية اإلدارة واألشخاص المكلفين بالحوكمة حول البيانات المالية الموحدة 

إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير إن مسؤولية مجلس اإلدارة هي 

وهو كذلك مسؤول عن إجراءات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية ،الدولية للتقارير المالية

إلعداد بيانات مالية موحدة خالية من األخطاء المادية، سواء الناتجة عن احتيال أو خطأ. 

لبيانات المالية الموحدة يكون مجلس اإلدارة مسؤوالً عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار عند إعداد ا

في عملياتها وفقاً لمبدأ االستمرارية وكذلك اإلفصاح، عند الحاجة، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية 

فية المجموعة أو إنهاء إال إذا كانت اإلدارة تنوي تص،واستخدام أساس مبدأ االستمرارية المحاسبي

عملياتها، أو ليس لديها بديل واقعي غير ذلك.

يكون األشخاص المكلفون بالحوكمة مسؤولين عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة. 
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مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة 

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء المادية، 

ء الناتجة عن احتيال أو خطأ، وكذلك إصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد سوا

المعقول هو تأكيد عالي المستوى، ولكنه ال يعد ضماناً بأن أعمال التدقيق التي تم القيام بها وفقاً للمعايير 

ند وقوعها. قد تنشأ األخطاء من سوف تقوم دائماً بتبيان األخطاء المادية ع) ISAsالدولية للتدقيق (

االحتيال أو الخطأ وتعتبر األخطاء مادية، بصورة فردية أو إجمالية، إذا كان من المحتمل أن تؤثر على 

القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناء على هذه البيانات المالية الموحدة. 

فإننا نقوم بممارسة تقديرنا المهني )،ISAs(للتدقيقوكجزء من أعمال التدقيق وفقاً للمعايير الدولية 

ونحافظ على التزامنا المهني خالل جميع مراحل التدقيق. كما قمنا أيضاً بما يلي:

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة، سواء الناتجة عن احتيال أو خطأ، ·

ستجابة لهذه المخاطر وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية وتصميم والقيام بإجراءات التدقيق ا

ومالئمة توفر أساساً إلبداء رأينا. تعد مخاطر عدم تبيان األخطاء المادية الناتجة عن االحتيال أعلى 

من المخاطر الناتجة عن الخطأ، حيث قد يشمل االحتيال على التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد 

و تجاوز الرقابة الداخلية.أو العرض الخاطئ أ

فهم الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق بغرض إعداد إجراءات تدقيق مناسبة، وليس لغرض ·

إبـداء رأينا حـول فعاليـة الرقابة الداخلية للمجموعة.

ذات تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية واالفصاحات·

الصلة المعدة من قبل اإلدارة.
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إصدار نتيجة حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، بناء على أدلة التدقيق ·

التي حصلنا عليها، وكذلك تحديد ما إذا كان هناك أحداث أو ظروف مادية تلقى بالشك على قدرة 

على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية. في حال اتضح لنا وجود شك مادي، فإن علينا المجموعة 

لفت االنتباه في تقرير مراقب الحسابات إلى االفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة أو 

قيق التي تعديل رأينا إذا كانت هذه االفصاحات غير كافية. كما وتعتمد نتيجة المراجعة على أدلة التد

تم الحصول عليها حتى تاريخ التقرير. ومع ذلك قد تؤدي أحداث أو ظروف مستقبيلة إلى عدم 

استمرار المجموعة وفقاً لمبدأ االستمرارية.

تقييم العرض العام وبنية ومحتوى البيانات المالية الموحدة، بما في ذلك االفصاحات، وتحديد ما إذا ·

تظهر المعامالت واألحداث الهامة بصورة عادلة.كانت البيانات المالية الموحدة

الحصول على أدلة تدقيق كافية بشأن المعلومات المالية لشركات المجموعة أو األنشطة التجارية ·

للمجموعة إلبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وأداء 

فقط مسؤولون عن رأينا حول أعمال التدقيق.أعمال التدقيق للمجموعة، ونبقى نحن 

قمنا بالتواصل مع األشخاص المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق، إلى جانب أمور أخرى، بنطاق العمل المحدد 

وتوقيت التدقيق ونتائج أعمال التدقيق الهامة، بما في ذلك أوجه القصور المادية في الرقابة الداخلية والتي 

عمال التدقيق.قمنا بتحديدها خالل أ
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كما نقدم بياناً لألشخاص المكلفين بالحوكمة يفيد بأننا قد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية فيما يتعلق 

باالستقاللية، وقمنا بالتواصل معهم حول أية عالقات أو أمور أخرى قد يعتقد أنها تؤثر على استقالليتنا، 

وكذلك تقديم اإلجراءات الوقائية ذات الصلة عند الضرورة. 

ين األمور التي تم التواصل حولها مع األشخاص المكلفين بالحوكمة، قمنا بتحديد األمور التي تعد ومن ب

أكثر أهمية خالل تدقيق البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية وبالتالي نعتبرها أمور التدقيق الهامة. 

نون أو تعليمات تمنع اإلفصاح هذه األمور في تقرير مراقب الحسابات، إال في حال وجود قاببيانونقوم 

العلني عن هذه األمور أو عندما نقرر، في حاالت استثنائية للغاية، أنه ال يجب اإلفصاح عن أمر في 

تقريرنا ألنه من المحتمل أن تفوق اآلثار السلبية لذلك أهداف المصلحة العامة من االفصاح. 

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

في رأينا أن المجموعة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة، وأن البيانات المالية الموحدة تراعي أحكام و

والنظام األساسي للشركة. لقد حصلنا على كافة ٢٠١٥لسنة ١١قانون الشركات التجاري القطري رقم 

ا لم تقع خالل المعلومات وااليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا، وحسب علمنا واعتقادن

السنة أية مخالفات للقانون المشار إليه أعاله أو النظام األساسي للشركة على وجه قد يكون له تأثير مادي 

المالي. أدائهالمجموعة أو المركز المالي لعلى 

عن إرنست ويونـغ

زيـــاد نــادر  
٢٥٨سجل مراقبي الحسابات رقم 

٢٠١٧مارس ١٤ية فالدوح
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الموحدالشامل بيان الدخل

٢٠١٦ديسمبر٣١المنتهية فيلسنةل

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطريإيضاحات

٢٢١١٩,٥٧٠,٨٥١٢٨٨,١٧٦,٨٩٧و ٨إيرادات بناء 
)١٣٧,٦٣١,١٥٦()١٨,٣٠١,٤٢٢(٨تكاليف البناء 

١٠١,٢٦٩,٤٢٩١٥٠,٥٤٥,٧٤١إجمالي الربح

٢٢٢٥,٩٨٧,٥٠٠٢٥,٩٨٧,٥٠٠إيجاراتإيرادات 
٢٢٢,٥٧٢,٩٤٦٤,٧٧٤,٠٩١إيرادات إدارة عقارات 

)٢,٥٩٠,٨٢٢()٢,٤٧٦,٣٨٨(مصاريف تشغيلية 

١٢٧,٣٥٣,٤٨٧١٧٨,٧١٦,٥١٠التشغيليةيرادات من العمليات اإل

)١٩,٧٢٣,٠٠٠()٤,٤٣٨,٩٩٩(٤صافي خسارة القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية 
١٦٩٨,٣٥٥١,٢٠٨,٦٢١إيرادات أخرى

)٢٢,٧٦٤,٥٧١()١٦,٥٨١,٥٠٤(١٧مصاريف عمومية وإدارية 
)٢,٠٠٠,٠٠٠()٤٨٠,٨٢٢(٢٢و ١٨أتعاب إدارة

)١٤٢,٨٢٠()١٦٤,٧٥٠(٣هالكإست

)٢٢,٥٧١,٨٧٩()٣١,١٦٠,٢٠٢(١٣تكاليف التمويل 

٧٤,٦٢٥,٥٦٥١١٢,٧٢٢,٨٦١السنةربح 
--الدخل الشامل اآلخر 

٧٤,٦٢٥,٥٦٥١١٢,٧٢٢,٨٦١إجمالي الدخل الشامل للسنة 

العائد األساسي والمخفف للسهم 
١٩٠,٦٧٧١,٠٢٢للسهم)مين بالشركة األم بالريال القطري (العائد إلى المساه
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المساهمين الموحدبيان التغيرات في حقوق 
٢٠١٦ديسمبر ٣١المنتهية في سنةلل

جمالي اإلمدورةأرباح حتياطي قانونيإرأس المال
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٢٠١٥١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠٤٤,٥٨٢,٢٩٤٢٥٥,٤٨٦,٦٥٦١,٣٠٠,٠٦٨,٩٥٠يناير ١الرصيد في 
١١٢,٧٢٢,٨٦١١١٢,٧٢٢,٨٦١--إجمالي الدخل الشامل للسنة 

-)١١,٢٧٢,٢٨٦(١١,٢٧٢,٢٨٦-المحول إلى احتياطي قانوني 
)٢,٨١٨,٠٧٢()٢,٨١٨,٠٧٢(--)٢٠مساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية (إيضاح 

)٣٠,٠٠٠,٠٠٠()٣٠,٠٠٠,٠٠٠(--)٢١توزيعات أرباح (إيضاح 
-)٥٠,٠٠٠,٠٠٠(-٥٠,٠٠٠,٠٠٠)٢١(إيضاح أسهم منحةإصدار 

٢٠١٥١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠٥٥,٨٥٤,٥٨٠٢٧٤,١١٩,١٥٩١,٣٧٩,٩٧٣,٧٣٩ديسمبر٣١الرصيد في 
٧٤,٦٢٥,٥٦٥٧٤,٦٢٥,٥٦٥--إجمالي الدخل الشامل للسنة

-)٧,٤٦٢,٥٥٧(٧,٤٦٢,٥٥٧-قانونيالمحول إلى احتياطي 
)١,٨٦٥,٦٣٩()١,٨٦٥,٦٣٩(--)٢٠والرياضية (إيضاح مساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية

-)٥٢,٥٠٠,٠٠٠(-٥٢,٥٠٠,٠٠٠)٢١إصدار أسهم منحة (إيضاح 

٢٠١٦١,١٠٢,٥٠٠,٠٠٠٦٣,٣١٧,١٣٧٢٨٦,٩١٦,٥٢٨١,٤٥٢,٧٣٣,٦٦٥ديسمبر ٣١الرصيد في 
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التدفقات النقدية الموحد بيان 
٢٠١٦ديسمبر ٣١المنتهية في للسنة

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطريإيضاحات

األنشطة التشغيلية
٧٤,٦٢٥,٥٦٥١١٢,٧٢٢,٨٦١ربح السنة

تعديالت للبنود التالية:
٣١٦٤,٧٥٠١٤٢,٨٢٠إستهالك

٤٤,٤٣٨,٩٩٩١٩,٧٢٣,٠٠٠صافي خسارة القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية 
١٤٤٠٢,٤٥٥٣٦٩,٠٢٩مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمخصص

)١,١٤٠,٠٠٠(-١٦إيرادات توزيعات أرباح 
٤,١٥٣-١٧خسارة بيع عقارات ومعدات 

)٥٨,٤٦٢()٩٨,٣٥٥(١٦بنوك إسالمية من ودائع لدىأرباح 
١٣٣١,١٦٠,٢٠٢٢٢,٥٧١,٨٧٩التمويل تكاليف

١١٠,٦٩٣,٦١٦١٥٤,٣٣٥,٢٨٠األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل  
التغيرات في رأس المال العامل:

)٢٧٧,٤٠١,١٠٩()١١٤,٠٤٠,١٨٧(وموجودات مالية أخرىومصاريف مدفوعة مقدماًمدينون
)١٧١,٢٩٥()١,٨١١,٠٤٩(مبالغ مستحقة إلى طرف ذو عالقة

٧,٨٢١,٢١٧)٦٢,٥٨٣,٦١٦(دائنون ومطلوبات أخرى

)١١٥,٤١٥,٩٠٧()٦٧,٧٤١,٢٣٦(التدفقات النقدية المستخدمة في العمليات

)٢٠,٧٠٦,٣٧٨()٢٥,٢٧١,٤٣٤(تكاليف تمويل مدفوعة 
-)٣,٣٥٠,٨٢٤(مساهمة صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية

)٧٥,٧٣٠(-١٤مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

)١٣٦,١٩٨,٠١٥()٩٦,٣٦٣,٤٩٤(األنشطة التشغيليةالمستخدمة فيصافي التدفقات النقدية
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تتمة-الموحدبيان التدفقات النقدية
٢٠١٦ديسمبر ٣١المنتهية في لسنةل

٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطريإيضاحات

األنشطة االستثمارية

)٦٥٣,٠٥٧()٦٠٩,٦٥١(٥إضافات إلى المشروع قيد التنفيذ 

٢,٥٦٠-من بيع عقارات ومعدات متحصالت

٩٨,٣٥٥٥٨,٤٦٢بنوك إسالمیةمستلمة من ودائع لدىأرباح 

١,١٤٠,٠٠٠-توزيعات أرباح مستلمة 

)٤٤٧,٥٨٦()١٥,٩٩٥(٣شراء عقارات ومعدات 

األنشطة من )في(المستخدمةصافي التدفقات النقدية 

١٠٠,٣٧٩)٥٢٧,٢٩١(ستثمارية اال

األنشطة التمويلية 

٩٨,١٣٩,٧٦١١٦٧,٦٦٠,٣٣٥إسالميةتمويلمتحصالت من تسهيالت 

)١٢,٢٢١,٢٠٤()١٢,٧٧٧,٠٦١(إسالميةتمويلتسهيالت سداد 

)٢٨,٧٣٩,١٧٥()١,٣٣٣,٩٤٣(أرباح مدفوعةتوزيعات 

٨٤,٠٢٨,٧٥٧١٢٦,٦٩٩,٩٥٦صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

)٩,٣٩٧,٦٨٠()١٢,٨٦٢,٠٢٨(والنقداألرصدة لدى البنوك اإلسالميةفي نقصال

٢٤,٥٢٦,٤٩٠٣٣,٩٢٤,١٧٠يناير ١األرصدة لدى البنوك اإلسالمية والنقد في 

١٠١١,٦٦٤,٤٦٢٢٤,٥٢٦,٤٩٠ديسمبر ٣١في النقدواإلسالميةاألرصدة لدى البنوك 
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٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

-١٣-

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 

لتجاري والعقاري وأنشطة الصيانة وأنشطة الوساطة والتمثيل اوإدارة العقاراتوإدارة المشاريع والتسويق العقاري
بنشاطات المجموعة). المتعلقةاالستيراد والتصدير (أنشطة والتجارة في المعدات الكهربائية ومعدات البناء و

.السكنيةالمجمعاتتعمل المجموعة أيضاً في إدارة ،إلى ذلكباإلضافة

يشار إليها جميعاً بـ ("المجموعة") اديةالمتتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة
الشركات التابعة التالية: ،٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

بلد 
التأسيس

ديسمبر٣١فياكمنسبة الملكية الفعلية

الشركةاسم 
رأس المال

٢٠١٦٢٠١٥يقطرريال 

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

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

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

من قبل ٢٠١٦ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في صدار هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعةإعلى الموافقةتمت 
.٢٠١٧مارس ١٤مجلس اإلدارة بتاريخ 
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٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

-١٤-

السياسات المحاسبية الهامةوملخصاإلعدادأسس٢

أسس اإلعداد٢/١

لتتضمن قياس القيمة العادلة لالستثمارات وتم تعديلها،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

أساس التوحيد٢/٢

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

تتحقق السيطرة للمجموعة عندما يكون .٢٠١٦ديسمبر ٣١جميعا بـ "المجموعة") كما في إليهمالتابعة (يشار 

،خاصةوبصفة ائدات من خالل سلطتها.ر على هذه العستطيع التأثيوتلها عائدات متغيرة أو لديها حقوق فيها 

تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها إذا كان لديها:

.سلطة على المؤسسة المستثمر فيهاال·

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

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

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

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

صاريف الخاصة باالستحواذ أو استبعاد شركة تابعة في بيان الدخل الشامل الموحد من تاريخ مواإليرادات وال

سيطرة المجموعة على الشركة التابعة وحتى انتهاء تلك السيطرة. 
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٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

-١٥-

تتمة –وملخص السياسات المحاسبية الهامة اإلعدادأسس٢

تتمة –أساس التوحيد٢/٢

حتى لو نتج عن ،ةمسيطرالغير م للمجموعة وإلى الحصص إلى حاملي أسهم الشركة األالدخل الشاملينسب 

البيانات المالية الموحدة باستخدام سياسات هذهلقد تم اعداد غير المسيطر عليها.هذا عجز في رصيد الحصص 

ند الضرورة يتم إدخال تعديالت في البيانات المالية . عالمتماثلةمحاسبية موحدة لكل المعامالت واألحداث 

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

واإليرادات والمصاريف بين شركات المجموعة والتدفقات النقدية المتعلقة والمطلوبات وحقوق الملكية

بالمعامالت بين أعضاء المجموعة يتم استبعادها بالكامل عند التوحيد.

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

شركة تابعة سوف تقوم المجموعة بالتالي:على السيطرةالمجموعة

.الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعةإلغاء تحقيق موجودات (وتشمل ·

.فترية ألي من الحصص غير المسيطرةإلغاء تحقيق القيمة الد·

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

.للمبالغ المستلمةالقيمة العادلة تحقيق ·

.تفظ بهثمار محتتحقيق القيمة العادلة ألي است·

.فائض أو عجز في الربح أو الخسارةتحقيق أي ·

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

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

.لوبات ذات الصلةالمط

إستخدام التقديرات واألحكام ٣/٢

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

ات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفوإفتراضات

.قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. الفعلية

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

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

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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تتمة –السياسات المحاسبية الهامة وملخصاإلعدادأسس٢

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة ٤/٢

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية تتوافق مع السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد 

المعايير الجديدة والتفسيرات السارية ، باستثناء ٢٠١٤ديسمبر ٣١البيانات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 

. ٢٠١٦أبريل ١المفعول اعتباراً من 

، إال أنه لن يكون لها أي ٢٠١٦على الرغم من أن هذه المعايير الجديدة والتعديالت تطبق ألول مرة في سنة 

تأثير على البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة. إن طبيعة وتأثير كل من المعايير الجديدة والتعديالت 

كالتالي: 

لتأجيل التنظيمية  : حسابات ا١٤المعيار الدولي للتقارير المالية 
هو معيار اختياري للسماح للمؤسسة التي تخضع نشاطاتها لمعدل التنظيم ١٤إن المعيار الدولي للتقارير المالية 

باالستمرار في تطبيق معظم سياساتها المحاسبية الحالية ألرصدة حسابات التأجيل التنظيمية عند تطبيق المعايير 

١٤رة. ويجب على المؤسسات التي قامت باعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية الدولية للتقارير المالية ألول م

عرض حسابات التأجيل التنظيمية كبند منفصل في بيان المركز المالي الموحد وعرض الحركة في هذه الحسابات 

فصاح حول طبيعة كبند منفصل آخر في بيان الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى. يتطلب المعيار اإل

معدل التنظيم للمؤسسة والمخاطر المرتبطة به وتأثير المعدل على البيانات المالية لها. وبما أن المجموعة تقوم 

بإعداد بياناتها المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية وليس لها أية أنشطة ذات معدالت تنظيم، فال ينطبق 

عليها هذا المعيار.

حساب االستحواذ على الحصص–: الترتيبات المشتركة ١١المعيار الدولي للتقارير المالية تعديالت
من المشغل المشترك حساب االستحواذ على الحصة في ١١تتطلب تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 

لمعيار الدولي للتقارير العمليات المشتركة، والتي يشمل فيها نشاط العمليات المشتركة أعمال تستوجب تطبيق ا

مبادئ حساب دمج األعمال. توضح التعديالت أيضاً أن الحصة المحتفظ بها سابقاً في عمليات مشتركة ٣المالية 

ال يتم قياسها على أساس االستحواذ على حصة اضافية في نفس العمليات المشتركة بينما تستمر السيطرة 

لتحديد أن التعديالت ١١ثناء نطاق إلى المعيار الدولي للتقارير المالية المشتركة. باإلضافة إلى ذلك، تم إضافة است

ال تنطبق عندما يكون الطرفين المتقاسمين للسيطرة المشتركة، بما في ذلك المؤسسة محل التقرير، يقعان تحت 

سيطرة مشتركة من نفس الطرف المسيطر النهائي.

تنطبق التعديالت على كل من االستحواذ على الحصة المبدئية في عملية مشتركة واالستحواذ على أية حصص 

إضافية في نفس العملية المشتركة وتطبق مستقبالً. ليس من المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أي تأثير على 

ل الفترة.  المجموعة، حيث أنه لم يكن هناك أي حصص مكتسبة في عمليات مشتركة خال
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تتمة –وملخص السياسات المحاسبية الهامة اإلعدادأسس٢

تتمة-المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة ٤/٢

: ايضاح الطرق المقبولة لالستهالك واإلطفاء٣٨ومعيار المحاسبة الدولي ١٦تعديالت معيار المحاسبة الدولي 
٣٨العقارات واآلالت والمعدات ومعيار المحاسبة الدولي ١٦توضح التعديالت المبدأ في معيار المحاسبة الدولي 

الموجودات غير الملموسة، بأن اإليرادات تعكس نمطا من المنافع االقتصادية التي تنشأ من األعمال (التي يكون 

تم استهالكها من خالل استخدام الموجود. ونتيجة لذلك، الموجود جزءا منها) بدال من المنافع االقتصادية التي ي

فإن الطريقة المعتمدة على اإليرادات ال يمكن استخدامها الستهالك العقارات واآلالت والمعدات وال يمكن أن 

تستخدم إال في ظروف محدودة للغاية إلطفاء الموجودات غير الملموسة. يسري مفعول التعديالت مستقبالً ولن 

ا أي تأثير على المجموعة حيث لم تقم المجموعة باستخدام طريقة االستهالك بناء على االيرادات في يكون له

موجوداتها غير المتداولة. 

األشجار حاملة المحاصيل –: الزراعة ٤١ومعيار المحاسبة الدولي ١٦تعديالت معيار المحاسبة الدولي 
لموجودات البيولوجية التي ينطبق عليها تعريف األشجار حاملة تقوم التعديالت بتغيير المتطلبات المحاسبية ل

المحاصيل. بموجب التعديالت، فإن الموجودات البيولوجية التي ينطبق عليها تعريـف األشجار حاملة المحاصيل 

الزراعة، وبدال من ذلك سوف يتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي ٤١لم تعد ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 

بالتكلفة ١٦. بعد التحقيق المبدئي، سيتم قياس األشجار حاملة المحاصيل بموجب معيار المحاسبة الدولي ١٦

المتراكمة (قبل النضج) وباستخدام إما طريقة التكلفة أو طريقة إعادة التقييم (بعد النضج). كما تتطلب التعديالت 

وتقاس بالقيمة ٤١في نطاق معيار المحاسبة الدولي أن تبقى المنتجات التي تنمو على األشجار حاملة المحاصيل

العادلة ناقصا التكاليف حتى البيع. فيما يتعلق بالمنح الحكومية المتعلقة باألشجار حاملة المحاصيل، فسوف يتم 

حساب المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدات الحكومية. يسري مفعول ٢٠تطبيق معيار المحاسبة الدولي 

مستقبالً، ولن يكون لها أي تأثير على المجموعة حيث أنه ليس لدى المجموعة أية أشجار حاملة التعديالت 

للمحاصيل. 

: طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة٢٧تعديالت معيار المحاسبة الدولي 
الشركات التابعة تسمح هذه التعديالت للمؤسسات باستخدام طريقة حقوق الملكية لحساب االستثمارات في

والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة في البيانات المالية المنفصلة. بالنسبة للمؤسسات التي تقوم بالفعل بتطبيق 

المعايير الدولية للتقارير المالية وتختار التحول إلى استخدام طريقة حقوق الملكية في بياناتها المالية المنفصلة، 

أي تأثير على البيانات المالية الموحدة لتغيير بأثر رجعي. لن يكون لهذه التعديالتفإن عليها أن تطبق هذا ا

للمجموعة.
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تتمة –وملخص السياسات المحاسبية الهامة اإلعدادأسس٢

تتمة-المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة ٤/٢

٢٠١٤–٢٠١٢دورة التحسينات السنوية 

تشمل هذه التحسينات ما يلي: 

: الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة ٥المعيار الدولي للتقارير المالية 
يتم استبعاد الموجودات (أو مجموعات االستبعاد) عموما عن طريق البيع أو التوزيع للمالكين. يوضح هذا التعديل 

أن التحويل من إحدى طرق االستبعاد إلى أخرى ال يعتبر خطة استبعاد جديدة، وإنما هو استمرار للخطة 

. يجب تطبيق هذا التعديل ٥دولي للتقارير المالية األصلية. وبالتالي، ال يتم التوقف عن تطبيق متطلبات المعيار ال

مستقبال.  

: اإلفصاحات٧المعيار الدولي للتقارير المالية 
عقود الخدمات) ١(

يوضح التعديل أن عقود تقديم الخدمات التي تتضمن رسوم يمكن أن تشكل استمرارا في االرتباط بأحد 

الموجودات المالية. يجب على المؤسسة تقييم طبيعة الرسوم والترتيب مقابل اإلرشاد التوجيهي الخاص باستمرار 

هناك حاجة إلصدار إفصاحات. يجب تقييم لتقييم ما إذا كانت٧االرتباط في المعيار الدولي للتقارير المالية 

العقود التي تشكل استمرارا في االرتباط بأثر رجعي. وبالرغم من ذلك، قد ال يكون مطلوبا إصدار إفصاحات 

ألي فترة مالية تبدأ قبل السنة التي تطبق فيها المؤسسة هذه التعديالت ألول مرة. 

على البيانات المالية المرحلية المختصرة ٧لتقارير المالية ) إمكانية تطبيق تعديالت المعيار الدولي ل٢(
يوضح التعديل أن متطلبات إفصاح التسوية ال تنطبق على البيانات المالية المرحلية المختصرة ما لم توفر هذه 

. اإلفصاحات تحديثا هاما للمعلومات الواردة في التقرير السنوي األخير. يجب تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي

: منافع الموظفين١٩معيار المحاسبة الدولي 
يوضح التعديل أن عمق السوق لسندات الشركات عالية الجودة يتم تقييمه بناء على عملة تقويم االلتزام وليس البلد 

التي نشأ فيها االلتزام. عندما ال يكون هناك سوق عميقة لسندات الشركات عالية الجودة مقومة بهذه العملة، يجب 

تخدام أسعار السندات الحكومية. يجب تطبيق هذا التعديل مستقبال.اس
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تتمة –وملخص السياسات المحاسبية الهامة اإلعدادأسس٢

تتمة-المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة ٤/٢

تتمة-٢٠١٤–٢٠١٢دورة التحسينات السنوية 

المرحلية: التقارير المالية ٣٤معيار المحاسبة الدولي 
يوضح التعديل أن اإلفصاحات المرحلية المطلوبة يجب أن تكون مرفقة إما بالبيانات المالية المرحلية أو أن يتم 

إدراجها بطريقة اإلسناد الترافقي في البيانات المالية المرحلية أو في أي مكان آخر في التقرير حول البيانات 

أو تقرير المخاطر). يجب أن تكون المعلومات األخرى ضمن التقرير المالية المرحلية (مثال ضمن تعليق اإلدارة 

المالي المرحلي متاحة للمستخدمين بنفس بنود البيانات المالية المرحلية وفي نفس الوقت. يجب تطبيق هذا التعديل 

بأثر رجعي. 

ال يتوقع أن يكون لهذه التعديالت أي تأثير على المجموعة. 

: مبادرة اإلفصاح١المحاسبة الدولي تعديالت معيار 
. ١، بخالف التغير المادي، المتطلبات الحالية لمعيار المحاسبة الدولي ١توضح تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

:توضح التعديالت ما يلي

. ١متطلبات تحديد األهمية في معيار المحاسبة الدولي ·

(بي· وبيان المركز والدخل الشامل اآلخرانات) الربح أو الخسارة يجوز إلغاء تجميع البند المحدد في بيان 

المالي. 

أن لدى المؤسسات مرونة حول ترتيب عرض اإليضاحات حول البيانات المالية. ·

أن الحصة في اإليرادات الشاملة األخرى للشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة التي تحتسب بطريقة ·

الملكية يجب عرضها في بند واحد مجمع ويتم تصنيفها بين البنود التي يعاد تصنيفها أو ال يعاد تصنيفها 

الحقاً في الربح أو الخسارة. 

لبات الواجب تطبيقها عند عرض مجموع إضافي في بيان المركز باإلضافة إلى ذلك، توضح التعديالت المتط

المالي وبيان (بيانات) الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى. ال يتوقع ان يكون لهذه التعديالت أي تأثير 

.على المجموعة
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تتمة –وملخص السياسات المحاسبية الهامة اإلعدادأسس٢

تتمة-المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة ٤/٢

٢٨ومعيار المحاسبة الدولي ١٢والمعيار الدولي للتقارير المالية ١٠تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 
مؤسسات االستثمار: تطبيق استثناء التوحيد

خالل تطبيق استثناء مؤسسات االستثمار وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية تعالج التعديالت األمور التي تنشأ

البيانات المالية الموحدة. توضح تعديالت المعيار أن اإلعفاء من عرض البيانات المالية الموحدة ينطبق على ١٠

قوم تلك المؤسسات بقياس جميع شركاتها التابعة بالقيمة الشركات األم التابعة لمؤسسات االستثمار عندما ت

العادلة.

أن الشركة إذا كانت تابعة لمؤسسة ١٠باإلضافة إلى ذلك، توضح تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 

ا في استثمار ولكنها ليست مؤسسة استثمار في ذاتها وتقدم خدمات مساندة لمؤسسة االستثمار فإنه يتم توحيده

البيانات المالية. تقاس جميع الشركات األخرى التابعة لمؤسسة االستثمار بالقيمة العادلة. إن تعديالت معيار 

: االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة تسمح للمستثمـر، عند تطبيق ٢٨المحاسبة الدولي 

مطبق من قبل الشركة الزميلة أو المشروع المشترك طريقة حقوق الملكية، باالحتفاظ بقياس القيمة العادلة ال

لمؤسسة استثمار على حصصها في الشركات التابعة.

يجب تطبيق هذه التعديالت بأثر رجعي وليس لها أي تأثير على المجموعة حيث أنها ال تقوم بتطبيق استثناء 

التوحيد. 

المعايير المصدرة ولم يسر مفعولها بعد 

والتفسيرات التي أصدرت ولم يسر مفعولها حتى تاريخ إصدار البيانات المالية الموحدة فيما يلي المعايير 

للمجموعة. تعتزم المجموعة تطبيق هذه المعايير، إذا كانت ضرورية، عندما تصبح سارية المفعول.
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تتمة –وملخص السياسات المحاسبية الهامة اإلعدادأسس٢

تتمة–المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة ٤/٢

تتمة  –المعايير المصدرة ولم يسر مفعولها بعد 

تاريخ السريانالمعيار
٢٠١٨يناير ١: األدوات المالية٩المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٨يناير ١: اإليرادات من العقود مع العمالء١٥المعيار الدولي للتقارير المالية 

: بيع أو مشاركة ٢٨ومعيار المحاسبة الدولي ١٠تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 

موجودات بين مستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك 

-

٢٠١٧يناير ١تعديالت- : مبادرة االفصاح ٧معيار المحاسبة الدولي 

- : تحقيق موجودات الضريبة المؤجلة للخسائر غير المحققة ١٢معيار المحاسبة الدولي 

تعديالت

٢٠١٧يناير ١

-: تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم ٢المعيار الدولي للتقارير المالية 
٢٠١٨يناير١تعديالت

٢٠١٩يناير ١: اإليجارات١٦المعيار الدولي للتقارير المالية 

مبكراً بتطبيق أية معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى أصدرت ولم يسر مفعولها بعد. لم تقم المجموعة
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عقارات ومعدات

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

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

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

ب منه وتكاليف تفكيك وإزالة الموجودات وإرجاع الموقع إلى الحالة التي كان عليها. البرامج المشتراة المطلو

التي تكون جزءاً مكمالً للوظيفة المعدة ذات الصلة تتم رسملتها كجزء من أجهزة الكمبيوتر والمعدات.

لثابت على مدى األعمار اإلنتاجية يتم احتساب االستهالك في بيان الدخل الشامل الموحد على أساس القسط ا

المقدرة لكل بند من بنود عقارات ومعدات.

للموجودات القابلة لالستهالك على النحو التالي:المقدرةاألعمار اإلنتاجية 

سنوات٣-١أجهزة كمبيوتر ومعدات 

سنوات٥سيارات 

سنوات٥وتركيبات أثاث

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

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

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

الدفترية القيمة القابلة لالسترداد يتم تخفيض الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد.

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

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

االقتصادية المستقبلية لبنود عقارات ومعدات ذات الصلة. يتم االعتراف بجميع المصروفات األخرى في بيان 

الدخل الشامل الموحد كمصروف عند تكبدها. يتم إلغاء االعتراف في بند عقارات ومعدات عند االستبعاد أو في 

قتصادية مستقبلية من االستخدام أو االستبعاد. يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناشئة عن حالة عدم توقع منافع ا

استبعاد أي موجود في بيان الدخل الشامل الموحد في السنة التي يتم فيها استبعاد األصل.
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استثمارات عقارية

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

متضمنة تكاليف المعاملة. ،أو لكال الغرضين وهي تقاس مبدئياً بالتكلفةرأسمالية أو لزيادة 

ثمارات العقارية بالقيمة العادلة. تستند القيم العادلة على القيم السوقية وهي االستإدراج يتم ،الحقاً للتحقيق المبدئي

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

متى ،ار. يعكس التقييمحرة بعد التسويق الصحيح الذي يقوم فيه األطراف بالتصرف المطلع والحكيم وبدون إجب

نوعية المستأجرين الذين يشغلون أو يكونون مسئولين عن الوفاء بارتباطات اإليجار أو من ،كان ذلك مناسباً

وتخصيص مسئوليات ،المحتمل أن يشغلوا العقار بعد إخالءه والمنظور العام بالسوق عن أهليتهم لالئتمان

الصيانة والتأمين بين المؤجر والمستأجر والعمر االقتصادي الباقي للعقار. يتم تحقيق أية ربح أو خسارة في 

القيمة العادلة في بيان الدخل الشامل الموحد.

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

تخصيص االستثمارات قيد التطوير على إنها استثمارات عقارية فقط إذا كان لدى اإلدارة مخططات واضحة 

أو لو كان هناك استخدام ،لالنتفاع بالعقار عن طريق استخدامه في أنشطة تأجيريه بمجرد اكتمال تطويره

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

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

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

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

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

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

يتم االستمرار في إدراجه كاستثمار حتى تاريخ استبعاده (إلغاء ،د عقار غير مطورعندما تقرر المجموعة استبعا

تحقيقه في بيان المركز المالي الموحد) وال يتم إدراجه كعقار بغرض المتاجرة.
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تتمة –استثمارات عقارية 

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

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

مة عن إعادة القياس يتم إثباتها في بيان الدخل الشامل الموحد.إعادة تقييم. أي خسائر ناج

بخصوص تحويل مخزون إلى عقارات يشغلها المالك أو إلى المخزون بغرض المتاجرة فإنه يتم معالجتها 

وتكون بالقيمة العادلة لها كما ١٦أو معيار المحاسبة الدولي رقم ٢المحاسبة الدولي رقم لمعيارمحاسبياً وفقاً

في تاريخ تغير االستخدام.

أما بخصوص تحويل استثمارات عقارية بغرض المتاجرة إلى استثمارات عقارية فسيكون بالقيمة العادلة مع 

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

مشروع قيد التنفيذ

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

ناقص أي خسارة انخفاض محققة. بالتكلفة

موجودات مالية متاحة للبيع

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

المتعلقة باالستثمار.

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

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

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

ية وعند ذلك يتم تحويل األرباح و الخسائر المتراكمة المدرجة سابقاً في حقوق الملك،االستثمار منخفض القيمة

إلى بيان الدخل الشامل الموحد للسنة.

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

وبالتالي تقيد هذه االستثمارات بالتكلفة بعد طرح أي مخصص ،االستثمارات بمبالغ موثوقةلهذهالقيمة العادلة 

خفاض قيمتها.للخسائر من ان
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موجودات مالية أخرى

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

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

المدينون

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

ال ماتسجيل األرصدة المدينة باستخدام التكلفة المطفأة. يتم تقدير مخصـص للمبالغ المشكوك في تحصيلها عند

يكون محتمالً تحصيل المبالغ بالكامل. تشطب المبالغ عند استحالة تحصيلها. 

لدى البنوك اإلسالمية والنقداألرصدة

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

إن وجد.،من البنوك اإلسالميةاإلسالمية ونقد بعد خصم السحب على المكشوف 

انخفاض الموجودات المالية والمبالغ غير الممكن استردادها

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

ج خسارة انخفاض الموجودات في بيان الدخل بعض الموجودات المالية. في حالة وجود دليل كهذا تدرلقيمة دائم 

الشامل الموحد. يتم تحديد قيمة االنخفاض كالتالي:

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

خصم أي خسائر انخفاض في القيمة تم تحقيقها سابقاً في بيان الدخل الشامل الموحد.

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

.النقدية المستقبلية مخصومة بمعدل العائد السوقي لموجودات مالية مماثلة

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

للتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بمعدل الربح األصلي. 

تسهيالت تمويل إسالمية

بصفة مباشرة المتعلقةالتكاليف مبدئياً يتم تحقيق االلتزامات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم مخصوما منه

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

يتم إثبات األرباح أو الخسائر في بيان الدخل الشامل الموحد عند إلغاء تحقيق المطلوبات وأيضا خالل عملية 

ف التمويل والتكاليف األخرى ذات الصلة كمصروف عند تكبدها. تظهر األقساط اإلطفاء. يتم تحقيق تكالي

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

متداولة.
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مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

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

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

تستحق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة التوظيف.

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

تي يتم سدادها مقدار المساهمة الين. تنحصر التزامات المجموعة فيمحسوبة كنسبة مئوية من رواتب الموظف

عند استحقاقها. 

دائنون ومبالغ مستحقة الدفع 

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

المورد أم لم تستلم.

المخصصات

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

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

المخصصات بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدالت خصم التي تعكس التقديرات الحالية بالسوق 

طر المحددة المصاحبة لاللتزام.للقيمة الزمنية للنقد والمخا

إلغاء تحقيق الموجودات المالية والمطلوبات المالية

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

أي من الحاالت التالية:
انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من الموجودات ؛·

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

(أ) إما أن تكون قد قامت فعلياً قيام المجموعة بتحويل حقوقها الستالم تدفقات نقدي· ة من الموجودات أو 
(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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تتمة –إلغاء تحقيق الموجودات المالية والمطلوبات المالية 

الموجودات المالية
في حال قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من موجودات ولم تحول أو تحتفظ فعلياً بجميع 

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

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

للموجودات وأقصى مبلغ يمكن أن تتوقع المجموعة أن يطلب منها سداده.

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

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

قيق المطلوبات الحالية وتحقيق للمطلوبات الجديدة. يتم تحقيق الفرق يعامل هذا االستبدال أو التعديل كإلغاء لتح

بين القيم الدفترية في بيان الدخل الشامل الموحد.

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

،أو إذا كان ضرورياً إجراء فحص سنوي لتحديد انخفاض أية موجودات،إذا وجد أي مؤشر كهذاموجودات. 

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

أو قيمتها في حال االستخدام هو القيمة العادلة ألي موجودات أو وحدة مدرة للنقد ناقصاً التكاليف حتى البيع

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

الموجـودات األخرى أو مجموعة موجودات. عندما تزيد القيمة الدفترية أليـة موجـودات عن المبلـغ 

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

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

د القيمة العادلة تعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر الخاصة بالموجودات المعينة. لتحدي

يتم استخدام نموذج تقييم مالئم.،ناقصاً التكاليف حتى البيع

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

ويل إعادة التقييم إلى باستثناء عقارات ومعدات التي أعيد تقييمها سابقاً وتم تح،قيمتهاالموجودات التي انخفضت 

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

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

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

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

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

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

السنوات السابقة. يتم عكس خسارة االنخفاض هذه في بيان الدخل الشامل الموحد ما لم تدرج الموجودات بمبلغ 

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

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

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

يق الموجودات وتسديد المطلوبات في نفس الوقت.لتحق

القيمة العادلة

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

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

المطلوبات تحدث:

أو،في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات·

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

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

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

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

ككل:

واق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.أسعار السوق المدرجة (غير متداولة) في األس:١المستوى 
تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس القيمة العادلة واضحاً بصورة :٢المستوى 

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

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

عندما:

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

،محتفظ بها أساساً لغرض المتاجرة·

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

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

فترة التقرير.

األخرى تصنف غير متداولة.الموجوداتجميع 

يتم تصنيف المطلوبات المتداولة عندما:

،يتوقع أن تتم تسويتها في دورة التشغيل العادية)أ

،محتفظ بها أساساً لغرض المتاجرة)ب

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

ة المطلوبات لمدة ال تقل عن اثنتي عشر شهر بعد تاريخ التقرير.ال يوجد حق غير مشروط لتأصيل تسوي)د

جميع المطلوبات األخرى غير متداولة.المجموعة وتصنف 

اإليجارات

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

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

،ما إذا كان تنفيذ االتفاقية يعتمد على استخدام الموجودات المعينة أو أن االتفاقية تحول حق استخدام الموجودات

كمصروف تشغيل في بيان حتى إذا لم يتم تحديد ذلك الحق في االتفاقية. تدرج مدفوعات االيجارات التشغيلية 

الدخل الشامل الموحد على أساس القسط الثابت على مدى فترة العقد.
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عمالت أجنبية

بالريال القطري بأسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. يجرى قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية

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

وتدرج جميع الفروقات من عمليات التحويل ضمن بيان الدخل الشامل الموحد. تقاس الموجودات والمطلوبات 

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

االلتزامات المحتملة

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

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

اإلفصاح عنها عندما يكون هنالك احتمال لتدفق منافع اقتصادية إلى المجموعة.

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 

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

التحقيق التالية قبل تحقيق اإليرادات.

إيرادات إيجارات
غيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترات اإليجار باستثناء من اإليجارات التشالمستحقةتحقق اإليرادات 

اإليجارات المحتملة والتي تحقق عندما تنشأ. إيرادات

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

حدوثها.عندالدخل الشامل الموحد 

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

حسب العقد. تدرج رسوم الخدمات والمبالغ المماثلة المستلمة كإيرادات بإجمالي المبلغ مطروحاً منها المصاريف

حسبما يقرر المدراء حيث أن المجموعة تعتبر الطرف األساسي في هذا الخصوص.،لصلةالتكاليف ذات ا
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تتمة –تحقيق االيرادات 

ایرادات بناء
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 يتناسب الشاملدات العقد في بيان الدخليتم االعتراف بإيرا،بصورة موثوقةالبناءتقدير مخرجات عقد 

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

تتعلق بالنشاط المستقبلي للعقد.

رتها حتى تاريخه والتكاليف تقيم مرحلة اإلنجاز بالرجوع إلى نسبة تكاليف األعمال المنجزة للعقد والتي تم فوت

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

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

الموحد.الشامل

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

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

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

برسملة تكاليف التمويل اإلسالمي التي تتعلق مباشرة بشراء أو تشييد أو إنتاج المجموعةعلى األموال. تقوم 

موجودات مؤهلة كجزء من تكلفة تلك الموجودات. الموجودات المؤهلة لرسملة تكاليف التمويل اإلسالمي هي 

لمجموعة الموجودات التي تستغرق بالضرورة فترة زمنية جوهرية لتصبح جاهزة لالستخدام أو البيع. تدرج ا

تكاليف التمويل اإلسالمي األخرى كمصروف في الفترة التي تتكبدها فيها.

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

على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل بقسمة الربح / الخسارة العائد إلى األسهم العادية بالشركة األم 

الفترة. يتم تحديد العائد المخفف للسهم عن طريق تعديل الربح أو الخسارة العائدة إلى حاملي األسهم العادية للشركة 

ن األم ومتوسط العدد المرجح لألسهم العادية القائمة لتأثيرات جميع األسهم العادية المخففة المحتملة التي تتضم

إن وجدت.،سندات قابلة للتحويل وخيارات أسهم ممنوحة للموظفين
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ومعداتعقارات٣
أجهزة كمبيوتر 

اإلجماليسياراتوتركيباتأثاثومعدات  
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

:التكلفة
٢٠١٥١,٦١٣,٨٧٦١,٢٦٥,٢٠٧١٥٥,٠٠٠٣,٠٣٤,٠٨٣يناير ١في 

٤٢٥,٠٠٠٤٤٧,٥٨٦-٢٢,٥٨٦إضافات
)١٥٥,٩٥٢(-)١٢٧,٢٥٢()٢٨,٧٠٠(استبعادات

٢٠١٥١,٦٠٧,٧٦٢١,١٣٧,٩٥٥٥٨٠,٠٠٠٣,٣٢٥,٧١٧ديسمبر ٣١في 
١٥,٩٩٥--١٥,٩٩٥إضافات

٢٠١٦١,٦٢٣,٧٥٧١,١٣٧,٩٥٥٥٨٠,٠٠٠٣,٣٤١,٧١٢ديسمبر ٣١في 

االستهالك:
٢٠١٥١,٥٢٣,٦٤٣١,١٦٢,٤٣٧١٤٧,٤٤١٢,٨٣٣,٥٢١يناير ١في 

٧٥,٧٥٥٥٧,٤١٠٩,٦٥٥١٤٢,٨٢٠المخصص للسنة 
)١٤٩,٢٣٩(-)١٢٠,٥٣٩()٢٨,٧٠٠(المتعلق باالستبعادات 

٢٠١٥١,٥٧٠,٦٩٨١,٠٩٩,٣٠٨١٥٧,٠٩٦٢,٨٢٧,١٠٢ديسمبر ٣١في 
٤١,٩٨٦٣٧,٥٣١٨٥,٢٣٣١٦٤,٧٥٠المخصص للسنة 

٢٠١٦١,٦١٢,٦٨٤١,١٣٦,٨٣٩٢٤٢,٣٢٩٢,٩٩١,٨٥٢ديسمبر ٣١في 

صافي القيمة الدفترية
٢٠١٥٣٧,٠٦٤٣٨,٦٤٧٤٢٢,٩٠٤٤٩٨,٦١٥ديسمبر ٣١

٢٠١٦١١,٠٧٣١,١١٦٣٣٧,٦٧١٣٤٩,٨٦٠ديسمبر ٣١



شركة مزايا قطر للتطوير العقاري ش.م.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

-٣٣-

استثمارات عقارية ٤
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

٦٥٢,١٣٠,٩٣١٦٥٢,١٣٠,٩٣١التكلفة 
٨٦,٢٢١,٠٧١٩٠,٦٦٠,٠٧٠التغير المتراكم في القيمة العادلة 

٧٣٨,٣٥٢,٠٠٢٧٤٢,٧٩١,٠٠١

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

سنوات. تم رهن إيرادات اإليجار للعقار مقابل تسهيالت بنكية تم ٥مليون ريال قطري مع زيادة اإليجار كل ٢٤,٧٥

الحصول عليها من بنك اسالمي.  

وفقاً للتقييم ،٢٠١٥ديسمبر ٣١و٢٠١٦ديسمبر ٣١ة العادلة لالستثمارات العقارية للمجموعة كما في تم تحديد القيم

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

القيمة العادلة بناء على طريقة المقارنة بالسوق والتي تعكس أسعار تم تحديدتثمين العقارات واألنشطة المماثلة. وقد 

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

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

ت الحركة في االستثمارات العقارية خالل السنة كما يلي: كان

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطري

٧٤٢,٧٩١,٠٠١٧٦٢,٥١٤,٠٠١يناير ١في 
)١٩,٧٢٣,٠٠٠()٤,٤٣٨,٩٩٩(الحركة في القيمة العادلة خالل السنة 

٧٣٨,٣٥٢,٠٠٢٧٤٢,٧٩١,٠٠١



شركة مزايا قطر للتطوير العقاري ش.م.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

-٣٤-

مشروع قيد التنفيذ ٥
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

٩٩,٢٤٨,٧٠٩٩٨,٥٩٥,٦٥٢يناير ١الرصيد في 
٦٠٩,٦٥١٦٥٣,٠٥٧إضافات 

٩٩,٨٥٨,٣٦٠٩٩,٢٤٨,٧٠٩مبرسيد٣١د في الرصي

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

للبنية التحتية للمشروع.

متاحة للبيع موجودات مالية٦
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

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

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

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

المتاحة. 

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

وكيل. لم تقم شركة االستثمار بسداد المبلغ واألرباح المستحقة في تاريخ االستحقاق.

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

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

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

اإلدارة أن قيمة ريال قطري. وترى٣٠,٦٧٧,١٩٨رات بمبلغ المجموعة إنشاء مخصص انخفاض القيمة لالستثما

ريال قطري. ٣٠,٦٧٧,١٩٧االستثمار لم تنخفض خالل السنة عن القيمة الدفترية والبالغة 

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطري

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

٣٠,٦٧٧,١٩٧٣٠,٦٧٧,١٩٧



شركة مزايا قطر للتطوير العقاري ش.م.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

-٣٥-

مالية أخرى  موجودات٨

، إلنشاء وتشغيل مجمع عالقةوهي طرف ذو المساهم الرئيسي، دخلت المجموعة في اتفاقية ترتيب امتياز خدمات مع 

٢٠سكني وفقاً لشروط االتفاقية. ووفقاً لشروط العقد، مؤسسة قطر تتعهد بتأجير هذا المجمع مقابل إيجار محدد لمدة 

سنة. 

ريال قطري و ١١٩,٥٧٠,٨٥١قامت المجموعة بتحقيق إيرادات وتكاليف متعلقة باالتفاقية بمبلغ ،خالل السنة

،ريال قطري١٣٧,٦٣١,١٥٦ريال قطري و ٢٨٨,١٧٦,٨٩٧: ٢٠١٥لى التوالي (ع،ريال قطري١٨,٣٠١,٤٢٢

على التوالي). 

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

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطري

١,٢٧٨,٩٤٩,٨٧٥١,١٥٩,٣٧٩,٠٢٤موجودات مالية أخرى

خرى بين الجزء المتداول وغير المتداول كما يلي:األمالية الموجودات الفصلتم

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطري

١,٠٧٩,٩٠٠,٥٩٨٩٣٦,٨٠٦,٣٥٢جزء غير متداول 
١٩٩,٠٤٩,٢٧٧٢٢٢,٥٧٢,٦٧٢جزء متداول 

١,٢٧٨,٩٤٩,٨٧٥١,١٥٩,٣٧٩,٠٢٤

حصلت عليها المجموعة من بنك إسالمي.مقابل تسهيالت بنكية اسالميةتم رهن المتحصالت المتوقعة 



شركة مزايا قطر للتطوير العقاري ش.م.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

-٣٦-

مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً  ٩
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

٤,٠٠٨,٨٩٠١٠,١٦٤,٠٢١دفعات مقدمة للمقاولين 
٧٠٣,٢٨٩٧٧١,٤٩٧مصاريف مدفوعة مقدماً

-٦١٨,٨٧١إيرادات مستحقة
٩٢,٠٤٨٩٢,٠٤٨تأمينات مستردة 

١,١٩٩,٩٨٠١,١٢٦,١٧٦أرصدة مدينة أخرى 

٦,٦٢٣,٠٧٨١٢,١٥٣,٧٤٢
)١,١٢٥,٧٠٤()١,١٢٥,٧٠٤(يخصم: مخصص انخفاض القيمة 

٥,٤٩٧,٣٧٤١١,٠٢٨,٠٣٨

(١,١٢٥,٧٠٤، كانت هناك ذمم مدينة أخرى بمبلغ ٢٠١٦ديسمبر ٣١في  : ٢٠١٥ريال قطري منخفضة القيمة 

و ٢٠١٥لم يتم تسجيل أي حركة على مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة  األخرى ريال قطري).١,١٢٥,٧٠٤

٢٠١٦.

ونقداإلسالميةلدى البنوك أرصدة١٠
المبالغ التالية: الموحدفي بيان التدفقات النقديةقدوالناإلسالميةاألرصدة لدى البنوكشملي

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطري

١١,٦٤٤,٤٦٢٢٤,٥٠٦,٥٤٠اإلسالميةأرصدة لدى البنوك 
٢٠,٠٠٠١٩,٩٥٠نقد في الصندوق 

١١,٦٦٤,٤٦٢٢٤,٥٢٦,٤٩٠

رأس المال ١١
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 
ريال للسهم ١٠سهم عادي بواقع ١١٠,٢٥٠,٠٠٠

١,١٠٢,٥٠٠,٠٠٠١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠سهم)١٠٥,٠٠٠,٠٠٠: ٢٠١٥الواحد (



شركة مزايا قطر للتطوير العقاري ش.م.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

-٣٧-

تتمة  –رأس المال ١١
٪٥قامت المجموعة بإصدار أسهم منحة بنسبة ،جميع األسهم من نفس الفئة ولها نفس حقوق التصويت. خالل السنة

٥,٢٥٠,٠٠٠ريال قطري أي بما يعادل ٥٢,٥٠٠,٠٠٠بقيمة ٢٠١٥ديسمبر ٣١من رأس المال المدفوع كما في 

. ٢٠١٦مارس ١المنعقدة في سهم حيث تمت الموافقة على إصدار األسهم خالل اجتماع الجمعية العمومية العادية 

بقيمة ٢٠١٤ديسمبر ٣١من رأس المال المدفوع كما في ٪٥أسهم منحة بنسبة : أصدرت المجموعة ٢٠١٥(

ريال ٣٠,٠٠٠,٠٠٠وتوزيعات أرباح نقدية بقيمة سهم٥,٠٠٠,٠٠٠ريال قطري أي ما يعادل ٥٠,٠٠٠,٠٠٠

).قطري

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

من رأس المال. خالل ٪٥٠القانوني. لدى الشركة الخيار لوقف هذه التحويالت إلى االحتياطي القانوني عندما يعادل 

ريال ١١,٢٧٢,٢٨٦: ٢٠١٥(ريال قطري إلى االحتياطي القانوني٧,٤٦٢,٥٥٧بتحويل المجموعةقامت ،السنة

في الحاالت التي نص عليها القانون أعاله.  إالإن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع . قطري)

بنكية إسالميةتسهيالت١٣
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطريإيضاحات

٤٤٠,٠٨٨,٩٩٥٣٤١,٩٤٩,٢٣٤(أ)١تمويل إسالمي 

٢٣٥,١٥٢,٦٤٦٢٤٧,٩٢٩,٧٠٧(ب)٢تمويل إسالمي 

٦٧٥,٢٤١,٦٤١٥٨٩,٨٧٨,٩٤١

تظهر في بيان المركز المالي الموحد كما يلي: 

٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

٤٣,٦٧٠,٠٠٦٣٨,٤٩٩,٧٧٧جزء متداول 
٦٣١,٥٧١,٦٣٥٥٥١,٣٧٩,١٦٤جزء غير متداول 

٦٧٥,٢٤١,٦٤١٥٨٩,٨٧٨,٩٤١



شركة مزايا قطر للتطوير العقاري ش.م.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

-٣٨-

تتممة –بنكية إسالمية تسهيالت١٣

إيضاحات:

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

اإلسالمي مليون ريال قطري. تحمل االتفاقية معدل ربح بمعدالت السوق. بدأ التمويل٤٥٠للمجموعة بمبلغ 

: ٢٠١٥(٢٠١٦ديسمبر ٣١ريال قطري كما في ٤٤٠,٠٨٨,٩٩٥وقد سحبت المجموعة مبلغ ٢٠١٤خالل 

اإلسالمي مضمون قسط نصف سنوي متغير. التمويل١١ريال قطري) ويسدد على ٣٤١,٩٤٩,٢٣٤

بالمتحصالت المتوقعة من المشروع العقاري.

عقاري اسالمي بغرض تمويل مشروع مع بنك أبرمت المجموعة اتفاقية تمويل اسالمي،٢٠١٤خالل)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 مقابل بمعدالت السوق. التسهيل اإلسالمي

ريال قطري).٢٢,٥٧١,٨٧٩: ٢٠١٥قطري (ريال٣١,١٦٠,٢٠٢إن تكلفة التمويل اإلسالمي للسنة بلغت 

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين١٤
يلي:كانت حركة المخصص كما

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطري

١,٢٣٥,٩٠٨٩٤٢,٦٠٩يناير١في 
٤٠٢,٤٥٥٣٦٩,٠٢٩مخصص خالل السنةال

)٧٥,٧٣٠(-المدفوع خالل السنة

١,٦٣٨,٣٦٣١,٢٣٥,٩٠٨ديسمبر٣١في 



شركة مزايا قطر للتطوير العقاري ش.م.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

-٣٩-

ومطلوبات أخرىدائنون١٥
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

١٨,٨٨٣,٢٥٨٣٢,٢٧٥,٩٠٤مصاريف مستحقة الدفع

١١,١٣٧,٥٠٠١٢,٣٧٥,٠٠٠إيرادات إيجار مؤجلة 

١٠,٥١١,٠٧٣١١,٨٤٥,٠١٦توزيعات أرباح مستحقة 

٨,٩١٩,٦٩٠١٠,٤٠٤,٨٧٥مساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية

٣,٩٥٣,٣٩٥٤٧,٩٨٧,٩٦٨مبالغ محتجزة دائنة 

٣,٣٣٠,٥٤٥١,٣٦٠,٦٧٤دائنون 

٥٦,٧٣٥,٤٦١١١٦,٢٤٩,٤٣٧

إيرادات أخرى ١٦
٢٠١٦٢٠١٥

قطريريالريال قطري

٩٨,٣٥٥٥٨,٤٦٢ربح من ودائع في بنوك إسالمية 
١,١٤٠,٠٠٠-إيرادات توزيعات أرباح 

١٠,١٥٩-إيرادات أخرى 

٩٨,٣٥٥١,٢٠٨,٦٢١



شركة مزايا قطر للتطوير العقاري ش.م.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

-٤٠-

مصاريف عمومية وإدارية  ١٧
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

١١,٩٦٦,٠٩٥١٣,٧٠١,٩٠٨تكاليف موظفين 
٥٤٠,٠٠٠٤,٩٥٠,٠٠٠مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

٩٩٩,١٦٦١,١٩٤,٢٢٨إيجار
٧٤٦,٢٧٣٨٢٧,٣٤٥رسوم تسجيل وجهات رقابية  

٧٠٥,٥٣٢٥٩٣,٩٦٢أتعاب قانونية ومهنية
٦٤٤,٤٦٥٦٠٥,٠٧٦تسويق وإعالن 

١٦٩,٦١٦١٨٢,٠٢٤مصاريف تطوير األعمال
٧٥,٠٠٠٤٥,٠٠٠أتعاب لجنة الشريعة  

-٢٠,٠٠٠تبرعات
٤,١٥٣-بيع عقارات ومعدات من خسارة 

٧١٥,٣٥٧٦٦٠,٨٧٥مصاريف متنوعة أخرى

١٦,٥٨١,٥٠٤٢٢,٧٦٤,٥٧١

أتعاب اإلدارة   ١٨
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

٤٨٠,٨٢٢٢,٠٠٠,٠٠٠أتعاب إدارة 

متنوعةحيث تقدم خدمات إداريةش.م.كوقعت المجموعة اتفاقية تقديم خدمات اإلدارة مع شركة المزايا القابضة

، قامت المجموعة بإلغاء هذا العقد، وبالتالي قامت بسداد كافة ٢٠١٦ديسمبر ٣١، خالل السنة المنتهية في للمجموعة

.المبالغ المستحقة لشركة المزايا ش.م.ك

الربح األساسي والمخفف للسهم ١٩
األرباح للسنة العائدة للمساهمين بالشركة األم على المتوسط المرجح لعدد بقسمةيتم احتساب الربح األساسي للسهم 

المصدرة خالل السنة كما يلي:العاديةاألسهم 
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

٧٤,٦٢٥,٥٦٥١١٢,٧٢٢,٨٦١بالشركة األم ربح العائد للمساهمين ال

١١٠,٢٥٠,٠٠٠١١٠,٢٥٠,٠٠٠السنة المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

٠,٦٧٧١,٠٢٢)القطريالريال والمخفف للسهم (الربح األساسي
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٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

-٤١-

تتمة –الربح األساسي والمخفف للسهم ١٩
تم تعديل الربح األساسي للسهم كما ،بناء على ذلكو. ٢٠١٥للعام منحةبإصدار أسهم ٢٠١٦قامت المجموعة خالل عام 

ليعكس أثر العملية. ٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

كما يلي: ٢٠١٥و٢٠١٦ديسمبر ٣١تم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة للسنة المنتهية في 

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطري

١٠٥,٠٠٠,٠٠٠١٠٥,٠٠٠,٠٠٠يناير ١المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة في 

٥,٢٥٠,٠٠٠٥,٢٥٠,٠٠٠منحةأثر إصدار أسهم 

١١٠,٢٥٠,٠٠٠١١٠,٢٥٠,٠٠٠ديسمبر ٣١المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة في 

وعليه يكون الربح األساسي المخفف للسهم معادالً للربح .السنةقائمة في أي وقت خالل منخفضة محتملةال توجد أسهم
األساسي العائد للسهم الواحد.

مساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية٢٠

ريال قطري ١,٨٦٥,٦٣٩قامت المجموعة بتخصيص جزء من الربح بمبلغ ،٢٠٠٨لسنة ١٣وفقاً للقانون رقم 
من صافي الربح الموحد للسنة إلى صندوق دعم األنشطة ٪٢,٥ريال قطري) أي بنسبة ٢,٨١٨,٠٧٢: ٢٠١٥(

االجتماعية والرياضية. 

توزيعات أرباح٢١
من رأس ٪٥بنسبة منحةعلى توزيع أسهم ٢٠١٦مارس١خالل الجمعية العمومية المنعقدة بتاريح ،وافق المساهمون

ر ديسمب٣١السنة المنتهية في (٢٠١٥ديسمبر ٣١قطري للسنة المنتهية في ريال ٥٢,٥٠٠,٠٠٠وبقيمة المال المدفوع
من ٪٥ريال قطري وأسهم منحة بنسبة ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ريال قطري للسهم بإجمالي ٠,٣٠: أرباح نقدية بواقع ٢٠١٤

).ريال قطري٥٠,٠٠٠,٠٠٠رأس المال المدفوعة وبإجمالي 

توزيعات ال. سوف يتم تقديم ٢٠١٦ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في ٪٥بنسبة سهم مجانيةاقترح مجلس اإلدارة توزيع أ
إلعتمادها خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي.٢٠١٦ديسمبر ٣١المقترحة للسنة المنتهية في 
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-٤٢-

عالقةوطرف ذالمعامالت مع ٢٢
مؤسسيها والمساهمين الرئيسيين في الشركة تمثل األطراف ذات العالقة المؤسسات التي تعتبر المجموعة من 

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

معامالت األطراف ذات العالقة

:كالتاليهي خالل السنة عالقة األطراف ذات العامالت مع الم

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطري

٤٨٠,٨٢٢٢,٠٠٠,٠٠٠أتعاب إدارة 

١١٩,٥٧٠,٨٥١٢٨٨,١٧٦,٨٩٧إيرادات بناء  

٢٨,٥٦٠,٤٤٦٣٠,٧٦١,٥٩١وإدارة العقاراتإيرادات إيجارات 

عالقة وف ذلطرأرصدة 

:هي كالتاليالموحدعالقة المدرجة في بيان المركز الماليوألرصدة مع طرف ذا

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطري

١,٨١١,٠٤٩-شركة المزايا القابضة

مكافآت اإلدارة العليا

:كالتالياإلدارة العليا خالل السنة مكافآتبلغت 

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطري

٥٤٠,٠٠٠٤,٩٥٠,٠٠٠مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
٥,١٩٩,٨٦٥٦,٧٣١,٦٦٥رواتب ومنافع قصيرة األجل 
١٠٩,٩٩٨٧١,٧٢٥مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

٥,٨٤٩,٨٦٣١١,٧٥٣,٣٩٠
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٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

-٤٣-

ومطلوبات محتملة  تالتزاما٢٣
المحتملة:االلتزامات 

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

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطري

١,٠٠٠,٠٠٠-ضمانات بنكية

:  التزامات رأسمالية
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

٥٦,٨٩٤,١٨٥٦٠,٧٤٠,٣١٥تعاقدية لمشروع قيد التنفيذ إلتزامات

٢,٢٤٤,١٠٢٨٥٨,٧٧٠إلتزامات إيجارات تشغيلية

تفصيلياً كما يلي:إلتزامات التأجير التشغيلي مبينة 
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

٧٩٢,٠٣٦٨٥٨,٧٧٠خالل سنة 
-١,٤٥٢,٠٦٦سنوات ٥بعد سنة وال تتجاوز 

٢,٢٤٤,١٠٢٨٥٨,٧٧٠

الدعاوى القضائية 

. وفقاً ألفضل تقديرات المستشار ٢٠١٦ديسمبر ٣١تم رفع عدة دعاوى قضائية ضد ولصالح المجموعة كما في 

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

أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية٢٤

إطار عمل إدارة المخاطر 

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

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

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

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

هم وإلتزاماتهم.الموظفين أدوار
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٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

-٤٤-

تتمة –أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية ٢٤

تتمة –إطار عمل إدارة المخاطر 

على عاتق مجلس اإلدارة بالمجموعة المسؤولية عن مراقبة االلتزام بسياسات وإجراءات المخاطر بالمجموعة يقع

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

مخاطر ،مخاطر عقارية،مخاطر اإلئتمان،مخاطر السوقإن المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها المجموعة هي

مخاطر السيولة ومخاطر أخرى. يعرض هذا اإليضاح المعلومات عن مدى ،مخاطر معدالت الربح،العمالت

تعرض المجموعة لكل من تلك المخاطر المذكورة أعاله وأهداف وسياسات وأساليب المجموعة في قياس وإدارة 

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

مخاطر اإلئتمان  

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

الوكالة، الموجودات المالية اإلخرى، واستثماراتمنبالقيام باإللتزامات التعاقدية التي تنشأ بصورة أساسية

واألرصدة لدى البنوك اإلسالمية باإلضافة إلى المستحقات من واإليرادات المستحقة، والودائع القابلة لالسترداد،

طرف ذو عالقة.

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

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

.٩في إيضاحإنخفـاض القيمة والحركة عليه خالل السنة

عالقةدفعات مقدمة وأطراف ذات 

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

المقاول / خاللهاالتي يعمل من ،بما فيها مخاطر التخلف عن السداد للقطاع والدولة،التركيبة لمشاريع المجموعة

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

المجموعة بمقاولين محليين في قطر وجميع تلك المبالغ مدفوعة مقابل ضمانات بنكية. 
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-٤٥-

تتمة –أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية ٢٤

تتمة –عالقةدفعات مقدمة وأطراف ذات 

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

من قبل مجلس اإلدارة و/ أو المساهمين في إجتماعات الجمعية العمومية. سياسة المجموعة -القوانين ذات الصلة 

ة المقدمة / الفاتورة األصلية بعد هي أن يتم إثبات الدفعات المقدمة والتعامالت مع األطراف ذات العالقة بمبلغ الدفع

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

إن ،إمكانية إستردادهاتوفرالمحتمل تحصيل المبلغ بالكامل. يتم شطب الديون المشكوك في تحصيلها عند عدم 

وجدت.

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

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

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

اإلئتمان في تاريخ المركز المالي كما يلي:

القيمة الدفترية

٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

١,٢٧٨,٩٤٩,٨٧٥١,١٥٩,٣٧٩,٠٢٤موجودات مالية أخرى
٣٠,٦٧٧,١٩٧٣٠,٦٧٧,١٩٧استثمارات وكالة

١١,٦٤٤,٤٦٢٢٤,٥٠٦,٥٤٠أرصدة لدى البنوك اإلسالمية 
-٦١٨,٨٧١ةقحإيرادات مست

٩٢,٠٤٨٩٢,٠٤٨ودائع قابلة لالسترداد 
٧٤,٢٧٦٤٧٢ذمم مدينة أخرى

١,٣٢٢,٠٥٦,٧٢٩١,٢١٤,٦٥٥,٢٨١
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تتمة –أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية ٢٤

مخاطر السيولة 

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

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

.المجموعةالعادية أو الصعبة بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو إحداث ضرر بسمعة 

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

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

الخدمة للمورد.لشروط

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

المخصومة:

اإلجماليسنوات٥أكثر من سنوات٥-١شهر١٢-٣شهور٣اقل من 

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري٢٠١٦ديسمبر ٣١في

٣,٣٣٠,٥٤٥---٣,٣٣٠,٥٤٥دائنون

١٨,٨٨٣,٢٥٨---١٨,٨٨٣,٢٥٨مصاريف مستحقة 

مساهمة في صندوق دعم 

األنشطة االجتماعية 

٨,٩١٩,٦٩٠--٨,٩١٩,٦٩٠-والرياضية

٧٣,٨١٥,٥٢١٢٩٨,٩٦٢,٤٢١٤٦٣,٦٣٨,٢٦٨٨٣٦,٤١٦,٢١٠-اسالميةتمويلتسهيالت 

٣,٩٥٣,٣٩٥--٣,٩٥٣,٣٩٥-مبالغ محتجزة دائنة

١٠,٥١١,٠٧٣--١٠,٥١١,٠٧٣-مستحقةتوزيعات أرباح

٢٢,٢١٣,٨٠٣٩٧,١٩٩,٦٧٩٢٩٨,٩٦٢,٤٢١٤٦٣,٦٣٨,٢٦٨٨٨٢,٠١٤,١٧١اإلجمالي
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تتمة –مخاطر السيولة 

سنوات٥-١شهر١٢-٣شهور٣اقل من 

٥أكثر من 

جمالياإلسنوات

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريقطريريال ٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

١,٣٦٠,٦٧٤---١,٣٦٠,٦٧٤دائنون

٣٢,٢٧٥,٩٠٤---٣٢,٢٧٥,٩٠٤مصاريف مستحقة 

مساهمة في صندوق دعم األنشطة 

١٠,٤٠٤,٨٧٥--١٠,٤٠٤,٨٧٥-االجتماعية والرياضية

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

١,٨١١,٠٤٩--١,٨١١,٠٤٩-مستحق لطرف ذو عالقة 

٤٧,٩٨٧,٩٦٨--٤٧,٩٨٧,٩٦٨-مبالغ محتجزة دائنة

١١,٨٤٥,٠١٦--١١,٨٤٥,٠١٦-توزيعات أرباح مستحقة 

٥٩,٣٥٩,٢٩٤١٣١,٨٠١,٥٣٧٣٩٨,٨٤٦,٤٥٠٢١٦,٥٧٤,٥١١٨٠٦,٥٨١,٧٩٢اإلجمالي

مخاطر السوق 

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

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

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

مخاطر العمالت

. األجنبيةلتغيرات في سعر صرف العمالت مخاطر العمالت األجنبية هي خطر تقلب قيمة األدوات المالية بسبب ا

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 

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

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

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

تكلفة المتغيرة أفضل للمجموعة.معدالت ال

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

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

التقرير ال يؤثر سلباً على أرباح أو خسائر المجموعة.اإلسالمية في تاريخ 

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

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطري

٦٧٥,٢٤١,٦٤١٥٨٩,٨٧٨,٩٤١تسهيالت بنكية اسالمية

٢٥بعددمعدالت الربحفيمحتملةمعقولةلتغيراتحقوق الملكية والربح أو الخسارة حساسيةيعكسالتاليالجدول

التغيراتتأثيرهوحقوق الملكية والربح أو الخسارة حساسيةإن. األخرىالمتغيراتجميعثباتمع،أساسنقطة

٣١فيكماعائمةبأسعارالماليةوالمطلوباتالماليةالموجوداتعلىبناء،واحدةلسنةفي معدالت الربحالمفترضة

:المبينةالزياداتلتأثيرومعاكساًمساوياًالربحمعدالتفيالنقصتأثيريكونأنيتوقع. ديسمبر
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تتمة –الربح معدالتمخاطر 

صافي التأثير على الربح 
أو الخسارة

أساسنقطة٢٥+
قطريريال

)١,٦٨٨,١٠٤(٢٠١٦ديسمبر٣١في

)١,٤٧٤,٦٩٧(٢٠١٥ديسمبر٣١في

المخاطر العقارية

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

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

مستوى الضمان المطلوب من خالل ودائع المالي لجميع المستأجرين األساسيين المتوقعين وتتخذ قراراً حول 
أو ضمانات.

*    تعرض القيمة العادلة للمحفظة للمخاطر األساسية المتعلقة بالسوق والمستأجر. 

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 طريق مراقبة

للمستشارين القانونيين من داخل المجموعة وخارجها. تتم مراقبة مخاطر السمعة من خالل بحث الفعالاالستخدام 

هات وسياسات عندما يتطلب األمر.االمور التي تعتبر أن لها آثار على سمعة المجموعة مع اصدار توجي
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إدارة رأس المال

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

رأس المال واألرباح والذي تعرفه المجموعة على أنه ،المالأس ربمراقبة اإلدارةتطور األعمال مستقبالً. تقوم 

ريال ١,٣٢٤,١١٩,١٥٩: ٢٠١٥(٢٠١٦ديسمبر ٣١ريال قطري في ١,٣٨٩,٤١٦,٥٢٨ويبلغ المدورة

قطري).

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

ات للمساهمين أو بتعديل المدفوعالمجموعةقد تقوم ،وتوقعات المساهمين. بغرض تعديل بنيتها الرأسماليةأعمالها

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

.٢٠١٥ديسمبر ٣١و ٢٠١٦ديسمبر٣١

إدارة راس المال هو:مناألساسي إن 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.
لمتماشية مع مستوى تقديم العائدات المناسبة للمساهمين عن طريق التسعير المناسب للمنتجات والخدمات ا·

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

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

.للمجموعةقويالرأسمالي المركز الاللذين يحققهما 

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

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطري

٧٣٣,٦١٥,٤٦٥٧٠٩,١٧٥,٣٣٥إجمالي المطلوبات 
)٢٤,٥٢٦,٤٩٠()١١,٦٦٤,٤٦٢(: أرصدة لدى البنوك اإلسالمية ونقديخصم

٧٢١,٩٥١,٠٠٣٦٨٤,٦٤٨,٨٤٥صافي الدين 

١,٤٥٢,٧٣٣,٦٦٥١,٣٧٩,٩٧٣,٧٣٩إجمالي حقوق المساهمين 

٪٥٠٪٥٠ديسمبر ٣١في المساهمينحقوق إلىصافي الديننسبة 



شركة مزايا قطر للتطوير العقاري ش.م.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

-٥١-

تتمة –أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية ٢٤

تتمة –رأس المالإدارة 

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

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

العادلة.إلى القيمة التمويلمنخفض من نسبة 

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

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطري

٦٧٥,٢٤١,٦٤١٥٨٩,٨٧٨,٩٤١تسهيالت بنكية إسالمية 
٧٣٨,٣٥٢,٠٠٢٧٤٢,٧٩١,٠٠١القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 

٪٧٩٪٩١ديسمبر ٣١نسبة التمويل إلى القيمة العادلة في 
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التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة 

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

كما يلي:

٢٠١٦٢٠١٥
القيمة 
القيمة الدفتريةالعادلة 

القيمة 
الدفتريةالقيمة العادلة 

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

موجودات مالية
١,٢٧٨,٩٤٩,٨٧٥١,٢٧٨,٩٤٩,٨٧٥١,١٥٩,٣٧٩,٠٢٤١,١٥٩,٣٧٩,٠٢٤موجودات مالية أخرى

٣٠,٦٧٧,١٩٧٣٠,٦٧٧,١٩٧٣٠,٦٧٧,١٩٧٣٠,٦٧٧,١٩٧استثمارات وكالة
١١,٦٤٤,٤٦٢١١,٦٤٤,٤٦٢٢٤,٥٢٦,٤٩٠٢٤,٥٢٦,٤٩٠ارصدة لدى البنوك اإلسالمية 

--٦١٨,٨٧١٦١٨,٨٧١إيرادات مستحقة
٩٢,٠٤٨٩٢,٠٤٨٩٢,٠٤٨٩٢,٠٤٨ودائع قابلة لالسترداد  

٧٤,٢٧٦٧٤,٢٧٦٤٧٢٤٧٢ذمم مدينة أخرى

١,٣٢٢,٠٥٦,٧٢٩١,٣٢٢,٠٥٦,٧٢٩١,٢١٤,٦٧٥,٢٣١١,٢١٤,٦٧٥,٢٣١

مطلوبات مالية
٦٧٥,٢٤١,٦٤١٦٧٥,٢٤١,٦٤١٥٨٩,٨٧٨,٩٤١٥٨٩,٨٧٨,٩٤١تسهيالت بنكية إسالمية 

١٨,٨٨٣,٢٥٨١٨,٨٨٣,٢٥٨٣٢,٢٧٥,٩٠٤٣٢,٢٧٥,٩٠٤مصاريف مستحقة 
١٠,٥١١,٠٧٣١٠,٥١١,٠٧٣١١,٨٤٥,٠١٦١١,٨٤٥,٠١٦توزيعات أرباح مستحقة 

مساهمة في صندوق دعم األنشطة 
٨,٩١٩,٦٩٠٨,٩١٩,٦٩٠١٠,٤٠٤,٨٧٥١٠,٤٠٤,٨٧٥االجتماعية والرياضية 

٣,٩٥٣,٣٩٥٣,٩٥٣,٣٩٥٤٧,٩٨٧,٩٦٨٤٧,٩٨٧,٩٦٨مبالغ محتجزة دائنة
٣,٣٣٠,٥٤٥٣,٣٣٠,٥٤٥١,٣٦٠,٦٧٤١,٣٦٠,٦٧٤دائنون
١,٨١١,٠٤٩١,٨١١,٠٤٩--مستحقة إلى طرف ذو عالقة مبالغ 

٧٢٠,٨٣٩,٦٠٢٧٢٠,٨٣٩,٦٠٢٦٩٥,٥٦٤,٤٢٧٦٩٥,٥٦٤,٤٢٧
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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 

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

و،واضحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة،المسجلة

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 التالية،٢٠١٦ديسمبر٣١كما في 

قياس القيمة العادلة باستخدام
أسعار متداولة 
في أسواق 

عاملة
هامة بيانات 

واضحة
بيانات هامة غير 

واضحة
٣المستوى ٢المستوى ١المستوى اإلجمالي٢٠١٦ديسمبر ٣١

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

موجودات مالية:

٢٦٥,٩٥٩,٠٠٢٤٧٢,٣٩٣,٠٠٠-٧٣٨,٣٥٢,٠٠٢استثمارات عقارية

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

٢٧٠,٣٩٨,٠٠١٤٧٢,٣٩٣,٠٠٠-٧٤٢,٧٩١,٠٠١استثمارات عقارية



شركة مزايا قطر للتطوير العقاري ش.م.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

-٥٤-

تتمة –أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية ٢٤

تتمة –العادلةالقیمةتدرج 

باستخدام طريقة المقارنة بالسوق ،باستثناء تاال ريزيدنس وفندق غلوريا،تم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

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

ارنة بالسوق على مبدأ االستبدال الذي يتم تقدير القيمة العادلة للعقارات استناداً إلى معامالت مماثلة. وتعتمد طريقة المق

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

المجموعة هي سعر المتر المربع (متر مربع). 

ات النقدية المخصومة. وخالل هذه الطريقة يتم تحدد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية أدناه باستخدام طريقة التدفق

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

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

ارات. ويتم تطبيق سعر خصم مالئم استناداً إلى السوق لتحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المرتبطة بالموجود. عق

ويكون مختلفاً عن سعر الخصم. ،وفي العادة يتم تحديد عائد التخارج بشكل منفصل

المدخالت الهامة غير المالحظة للعقارين الموضحين أدناه كالتالي: 

٢٠١٦٢٠١٥المدخالت الهامة غير المالحظة العقار

الدخل الشهري من اإليجارتاال ريزيدنس 

ريال قطري للمتر ٩٩

المربع

ريال قطري للمتر ٩٩

المربع

سنوات٥كل ٪١٠سنوات٥كل ٪١٠الزيادة اإليجارية 

٪٨,٧٥٪٨,٧٥متداول-كافة عائدات المخاطر 

٪٩,٥٪٩,٥التخارج -كافة عائدات المخاطر 

ريال قطري٣٩٥ريال قطري٣٩٤متوسط المعدل اليوميفندق غلوريا

سنويا٪٥سنويا٪٥متوسط الزيادة

سنويا٪٢سنويا٪٢الزيادة في معدل االشغال

٪١١,٥٠٪١١,٥٠متداول-كافة عائدات المخاطر 

٪٩٪٩التخارج -كافة عائدات المخاطر 



شركة مزايا قطر للتطوير العقاري ش.م.ق.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

-٥٥-

تتمة –أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية ٢٤

تتمة –العادلةالقیمةتدرج 
(٢١,٠٠٠,٠٠٠استثمـارات حقوق الملكيـة المتاحة للبيـع غير المدرجـة بمبلغ تسجيلتم  ٣١ريال قطري 

ريال قطري) بالتكلفة حيث ال يمكن قياس القيمة العادلة بصورة موثوقة. تقوم ٢١,٠٠٠,٠٠٠: ٢٠١٥ديسمبر

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

لمتاحة للبيع غير قامت اإلدارة بالتقييم ولم يتبين لها وجود مؤشر على انخفاض الموجودات المالية ا،٢٠١٦

المدرجة. 

لقياس القيمة ٢والمستوى ١لم يتم عمل أي تحويل بين المستوى ،٢٠١٦ديسمبر ٣١في المنتهيةالسنةخالل 

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

االفتراضات والتقديرات والقرارات المحاسبية الهامة٢٥
والمصروفاتتإعداد البيانات المالية للمجموعة من اإلدارة أن تتخذ تقديرات وافتراضات تؤثر على اإليرادايتطلب

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

جوهرية في القيمة تعديالتإدخالفتراضات إلى نتائج تتطلب ولكن يمكن أن يؤدي عدم التأكد من هذه التقديرات واال

الدفترية للموجود أو المطلوب للفترات المستقبلية.

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

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

.أدناهخالل السنة المالية التالية تم توضيحها 

معداتاإلنتاجية لعقارات واألعمار 

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

تقوم المجموعة سنوياً االستخدام المتوقع للموجودات والتلف والتآكل الطبيعي والتقادم الفني أو التجاري.االعتبارفي 

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

أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

مالية المتاحة للبيعالالموجوداتانخفاض قيمة 

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

يتضمن،على انخفاض استثمار أو مجموعة استثمارات. في حالة الموجودات المالية مصنفة متاحة للبيعموضوعي

أحدقيمةانخفاضحالةفيانخفاض هام أو مستمر في القيمة العادلة لالستثمارات األقل من تكلفتها. الموضوعيالدليل 

خسارةأيناقصاًالحاليةالعادلةوقيمتهاالستثمارتكلفةبينالفرقيمثلمبلغتحويليتمللبيعالمتاحةاالستثمارات

.الموحدالشاملالدخلبيانإلىالمساهمينحقوقمن،الموحدالدخل الشاملبيانفيتحقيقهاسبقانخفاض
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-٥٦-

تتمة –االفتراضات والتقديرات والقرارات المحاسبية الهامة٢٥

استثمارات الوكالة انخفاض قيمة

في تاريخ كل تقرير، بتقييم ما ،تقوم المجموعةبالتكلفة أو القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل. الوكالةاستثماراتتدرج 

المتاحةاالستثماراتأحدقيمةانخفاضحالةفيهناك دليل مادي على انخفاض قيمة استثمارات الوكالة.كانإذا 

تحقيقهاسبقانخفاضخسارةأيناقصاًالحاليةالعادلةوقيمتهاالستثمارتكلفةبينالفرقيمثلمبلغتحويليتمللبيع

.الموحدالشاملالدخلبيانإلىالمساهمينحقوقمن،الموحدالدخل الشاملبيانفي

قطري ريال ٦١,٣٥٤,٣٩٥مبلغالقيمة الدفترية الستثمارات الوكالةإجمالي بلغ،في تاريخ بيان المركز المالي

: ٢٠١٥ريال قطري (٣٠,٦٧٧,١٩٨بمبلغانخفاض القيمةومخصص ريال قطري)٦١,٣٥٤,٣٩٥: ٢٠١٥(

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

.الشامل الموحدوالمبالغ المتوقعة في بيان الدخل

األخرىالذمم المدينةقيمةانخفاض

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

للمبالغ المدينة الهامة على أساس فردي. أما بالنسبة للمبالغ الفردية غير الهامة ولكنها استحقت السداد منذ التقديرهذا 

على الزمنية التي مضتفترة طويلة فيتم تقديرها بصورة جماعية ويحتسب لها مخصص بناء على طول الفترة

استحقاقها.

ريال ١,١٩٩,٨٩٠مبلغلتجارية المدينة والذمم المدينة األخرىالذمم اإجمالي بلغ،في تاريخ بيان المركز المالي

ريال قطري ١,١٢٥,٧٠٤مبلغمخصص إنخفاض القيمة بلغ) وريال قطري١,١٢٦,١٧٦: ٢٠١٥قطري (

المحصلة فعلياً في الفترات المبالغوسوف يتم تحقيق أية فروقات بين ريال قطري). ١,١٢٥,٧٠٤: ٢٠١٥(

.الشامل الموحدالمستقبلية والمبالغ المتوقعة في بيان الدخل

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

قييم معترف بها منها حالة السوق والمنفعة التقديرية وطريقة التدفقات أساليب ت. يستخدم خبير التقييممستقلينعقارات

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

االستثمارية.
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تتمة –االفتراضات والتقديرات والقرارات المحاسبية الهامة٢٥

تتمة –تقییم العقارات 
خالل تطبيق قوم بتحديد تقييم نهاية السنة من تاإلدارةفي 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
ترتيبات االنشاء والتشغيل والتحويل المتفق عليها القيمة الحالية لمبلغ الضمان الشهري بموجب بتقديراإلدارة قامت

) والتي تمثل القيمة العادلة لبند البناء في االتفاقية وعليه تعود جميعها على ايرادات ٨مع مؤسسة قطر (ايضاح 

البناء وتم تحقيقها وفقاً للسياسات المحاسبية ذات الصلة للمجموعة.

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

) لخصم التدفقات ٪٧,٢: ٢٠١٥(٪٧,٠٥على المساحة التقديرية المؤجرة. استخدمت المجموعة معدل بنسبة 

).٨النقدية المتوقعة بموجب ترتيبات امتياز الخدمات (ايضاح 

معلومات قطاعية   ٢٦
تعمل المجموعة داخل ،تجاري واحد فقط وهو عمليات االستثمار والتطوير العقاري. جغرافياًقطاعالمجموعة لدى

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

ريال قطري ٢٤,١٣٢,٧٥٤القيمة العادلة لالستثمارات العقارية التي تقع في اإلمارات العربية المتحدة مبلغ تبلغ

ريال قطري) و يقابلها خسارة في القيمة العادلة من هذه ٢٤,٣٥٨,٠٠٠: ٢٠١٥(٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

لحصول على ايراد من هذه ). لم يتم ا٣٥,٤٢٥,٠٠٠: ٢٠١٥ريال قطري (٣٥,٦٥٠,٢٤٦العقارات مبلغ 

.٢٠١٥و ٢٠١٦العقارات في كل من 

أرقام المقارنة٢٧
لكي تتماشى مع العرض للسنة الحالية ٢٠١٥ديسمبر ٣١أعيد تبويب أرقام معينة تتعلق بالسنة المالية المنتهية في 

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

بالبيانات المالية السابقة.


