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 المستقل مدقق الحساباتتقرير 
 
 

 المحترمين    السادة/ المساهمين  
 ق( .)ش.م شركة مزايا قطر للتطوير العقاري

 قطر  –الدوحة 
 
 

 تقرير عن البيانات المالية
، والتي تتكون  ( "الشركة" لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري )ش.م.ق( ) المرفقة الموحدة ةالمالي اتبيانال بتدقيق  قمنالقد 

حقوق المساهمين التغيرات في و الدخل الشامل  بياناتمن  وكلا  1111 ديسمبر 31كما في  الموحد من بيان المركز المالي
يضاحات تفسيريةو  عن السياسات المحاسبية الهامة اا وملخص ،للسنة المنتهية بذلك التاريخ  الموحدة والتدفقات النقدية  .أخرى ا 

 
 مسؤولية إدارة الشركة عن البيانات المالية

 ،اا للمعايير الدولية للتقارير الماليةوعرضها بصورة عادلة وفقالموحدة إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية 
بصورة عادلة الموحدة عداد وعرض البيانات المالية إ بأنظمة الرقابة الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضرورية لغرض واإلحتفاظ

 خالية من أخطاء جوهرية ، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.
 

 مسؤولية مدقق الحسابات
إستناداا إلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقاا للمعايير الدولية  الموحدة اء رأي حول هذه البيانات الماليةإن مسؤوليتنا هي إبد

جراء التدقيق للحصول على  هذهللتدقيق. وتتطلب  المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وا 
 خالية من أخطاء جوهرية.لموحدة اتأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية 

. تستند الموحدة يتضمن التدقيق القيام باجراءات للحصول على بّينات تدقيق ثبوتية للمبالغ واإلفصاحات في البيانات المالية
، ةالموحداإلجراءات المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات ، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية 

سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ. وعند القيام بتقييم تلك المخاطر ، يأخذ مدقق الحسابات في اإلعتبار إجراءات 
، وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق الموحدةالرقابة الداخلية للشركة والمتعلقة باإلعداد والعـرض العادل للبيانات المالية 

غرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى الشركة. يتضمن التدقيق كذلك تقييم المناسبة حسب الظروف ، وليس ل
ملئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة ، وكذلك تقييم العرض االجمالي 

 .الموحدة للبيانات المالية

 حول التدقيق.المتحفظ حصلنا عليها تعتبر كافية ومناسبة لتوفر أساساا لرأينا  نعتقد أن بّينات التدقيق الثبوتية التي
 
 
 
 



  

 
 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل )تتمة(
 
 

 في إبداء الرأي أساس التحفظ

التكلفة إلى  ةمن طريقاإلستثمارات العقارية تسجيل ب المتعلقةر سياستها المحاسبية ي، قامت الشركة بتغي1111خلل عام 
مليون ريـال قطري في بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية  43حيث نتج عن ذلك أرباح بقيمة  القيمة العادلة ةيقطر 
المعايير الدولية للتقارير  بموجبلم تقم الشركة بتسجيل هذا التغير بأثر رجعي كما هو مطلوب . 1111ديسمبر  31 في

 .1112و  1111ديسمبر  31وذلك لعدم توفر القيمة العادلة كما في  الرجعيقيمة األثر لم نتمكن من تحديد كما المالية 

 
 الرأي المتحفظ

تظهـر بصورة  المرفقة الموحدة ن البيانـات الماليـةإ، في إبداء الرأي في فقرة أساس التحفظ موضحما هو بإستثناء  في رأينـا ،
ديسمبر  31كما في ايا قطر للتطوير العقاري )ش.م.ق( لشركة مز ، الوضع المالي عادلـة، من جميع النواحي الجوهريـة

 وفقاا للمعايير الدولية للتقارير المالية.للسنة المنتهية بذلك التاريخ  النقدية وأدائها المالي وتدفقاتها 1111

 
 فقرة توكيدية

القيمة ب فيما يتعلق لموحدةا ةالمالي ات( في البيان5) رقم ايضاح نتباه الىنود أن نلفت اإل، في رأينا آخر من دون تحفظ
مليون ريـال قطري كإستثمار وكالة مع  55مبلغ إستثمرت الشركة  ،1112الوكالة. خلل عام  ستثمارإل القابلة لإلسترداد

لم تتمكن شركة اإلستثمار من سداد قيمة اإلستثمار بتاريخ اإلستحقاق بسبب صعوبات . إحدى شركات اإلستثمار الخليجية
 األرباح، تلقت الشركة قرار محكمة لصالحها حيث سيتم سداد قيمة إستثمار الوكالة باإلضافة إلى 1111في عام . مالية
. بناءا  عليه، ال تتوقع الشركة خسائر على هذا المبلغ ولم يتم أخذ أي مخصص تدني 1117إلى  1113من فترة ال خلل

 . في القيمة
 

 متطلبات قانونية وتشريعية أخرى
 1111لسنة  (5)عليه قانون الشركات التجارية القطري رقم تتضمن كل ما نص الموحدة أن البيانات المالية برأينا أيضاا ، 

مع البيانات الواردة في تقرير وأن الشركة تحتفظ بسجلت محاسبية منتظمة وأنها متفقة لشركة لوالنظام األساسي وتعديلته 
في حدود ، و  نهأو واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا . كما وقد حصلنا على كافة المعلومات دارةإلمجلس ا

الشركات التجارية القطري المشار إليه أعله مخالفات ألحكام قانون المالية لم تقع خلل السنة ، المعلومات التي توافرت لدينا
 في مركزها المالي. أوفي نشاط الشركة  بشكل جوهريعلى وجه قد يؤثر  لشركةلألحكام النظام األساسي  أو
 
 

 ديلويت آند توشعن  
 
 

 
 همدحــــــــت صالحـــــــ  

 (152سجل مراقبي الحسابات رقم )
 1111 يناير 15   
 قطر –الدوحة      



 )ش.م.ق( شركة مزايا قطر للتطوير العقاري

 الموحدبيان المركز المالي 

 1111 ديسمبر 31في  كما

 الموحدةالمالية  من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاا  إن
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 1111ديسمبر 31 1111ديسمبر  31 إيضاح 

 ريـال قطري قطريريـال   الموجودات
    الموجودات المتداولة

 574.153.411 331.161.915 4 إلسلميةانقد وأرصدة لدى البنوك 
 541.557 ....1.115  ذمم مدينة

 11.355.745 11.536.198 5 مصاريف مدفوعة مقدماا وأرصدة مدينة أخرى

 5.515.171 5.115.211 7 علقة وطرف ذمطلوب من 

 525.557.115 339.232.213  مجموع الموجودات المتداولة
    

    الموجودات غير المتداولة
 11.111.111 11.111.111 4 إستثمارات متاحة للبيع 

 55.111.111 65.111.111 5 إستثمار وكالة 

 1.154.715 221.251 2 ممتلكات ومعدات 
 54.141.154 9.335.359 11 مشاريع قيد التنفيذ
 331.411.715 655.518.698 11 استثمارات عقارية

 445.152.574 ..251.615.0  مجموع الموجودات غير المتداولة
 1.141.715.411 1.111.323.511  مجموع الموجودات

    

    المطلوبات وحقوق المساهمين
    المطلوبات المتداولة

 11.111.413 12.312.191 11 ذمم دائنة
 134.111.111 -- 14 قروض

 1.345.174 3.991.132 13 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
 151.515.111 11.192.112  لمتداولةمجموع المطلوبات ا

    

    المطلوبات غير المتداولة
 414.254 1.121.219  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

    

 151.411.252 13.362.936  مجموع المطلوبات
    

    حقوق المساهمين
 1.111.111.111 1.111.111.111 15 رأس المال 

 3.157.111 2.951.151 15 أحتياطي قانوني
 17.114.712 69.955.313  أرباح مدورة

 1.131.125.431 1.122.915.565  مجموع حقوق المساهمين 
 1.141.715.411 1.111.323.511  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 

 

 
 
 

 راشد فهد النعيمي/  سيدال
 رئيس مجلس اإلدارة

 البكر صالح سراجالسيد / 
 الرئيس التنفيذي



 )ش.م.ق( شركة مزايا قطر للتطوير العقاري

 الموحدل بيان الدخل الشام

 1111 ديسمبر 31في  للسنة المنتهية

 الموحدةالمالية  من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاا  إن
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 ضاحإي

 للسنة المنتهية في
 1111ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في
 1111ديسمبر  31

 
 ريـال قطري قطريريـال  

 
   

 13.237.544 6.836.311  إيرادات أرباح ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية إسلمية
 5.111.111 -- 7 إيرادات أخرى

 -- 811.111  إيرادات توزيع األرباح
 541.557 11.358.331  إيراد إيجار

 -- 11.931.135 11و  11 أرباح بيع استثمارات عقارية
 (11.413.513) (11.291.159) 17 مصاريف إدارية وعمومية 

 -- 33.828.151 11 التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية
 (554.331) (513.161)  إستهلك

 (1.111.111) (1.111.111) 14 أتعاب اإلدارة
 15.117.311 51.631.396  اإلدارةلربح قبل مكافأة اعضاء مجلس ا

 -- (1.811.111)  دارة المقترحةمكافأة اعضاء مجلس اإل
 15.117.311 38.831.396  السنة صافي ربح 

 -- --  بنود الدخل الشامل األخرى
 15.117.311 38.831.396  للسنة  إجمالي الدخل الشامل

 1115 1,39 12 العائد على السهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )ش.م.ق( شركة مزايا قطر للتطوير العقاري

 الموحدبيان التغيرات في حقوق المساهمين 

 1111 ديسمبر 31في  للسنة المنتهية

 الموحدةالمالية  من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاا  إن
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 ( لسنة 13وفقاا للقانون رقم )لصالح صندوق دعم  وتحويله% من صافي ربح السنة 115توجب على الشركة إستقطاع ي،  1114

 األنشطة الرياضية واإلجتماعية لدى وزارة المالية واإلقتصاد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المجموع أرباح مدورة إحتياطي قانوني رأس المال 
 قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  

     
 515.553.711 14.127.341 1.555.371 511.111.111 1112ديسمبر  31كما في 

 511.111.111 -- -- 511.111.111 رأس المال  زيادة
 15.117.311 15.117.311 -- -- للسنة املاجمالي الدخل الش

 -- (1.511.731) 1.511.731 -- المحّول إلى اإلحتياطي القانوني
صندوق دعم األنشطة الرياضية مساهمة ل

  -- -- (375.123) (375.123) 1111لسنة  واإلجتماعية
 1.131.125.431 17.114.712 3.157.111 1.111.111.111 1111ديسمبر  31كما في 

     
 .38..38.04 .38..38.04 -- -- للسنة اجمالي الدخل الشامل

 -- (3.883.151) 3.883.151 -- المحّول إلى اإلحتياطي القانوني
صندوق دعم األنشطة الرياضية مساهمة ل

  -- -- (1.111.261) (1.111.261) 1111لسنة  واإلجتماعية 
 1.122.915.565 69.955.313 2.951.151 1.111.111.111 1111ديسمبر  31كما في 



 )ش.م.ق( شركة مزايا قطر للتطوير العقاري

 الموحدبيان التدفقات النقدية 

 1111 ديسمبر 31في  للسنة المنتهية

 الموحدةالمالية  من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاا  إن
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 1111 1111 إيضاح 
 ريـال قطري قطريريـال   

    التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية
 15.117.311 .38..38.04  السنةربح صافي 

    تعديلت:
 554.331 513.161  إستهلك ممتلكات ومعدات

 321.747 355.251  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 -- (11.931.135)  ربح من بيع االستثمارات العقارية

 -- (33.828.151)  عادلة لإلستثمارات العقاريةفي القيمة ال التغير
 -- 5.383  خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات

  (5.113.195) 15.154.342 
    في راس المال العامل: اتالتغير 

 1.143.157 (1.583.333)  ذمم مدينة
 (4.527.145) 1.831.823  مصاريف مدفوعة مقدماا وأرصدة مدينة أخرى

 (335.575) 1.581.521  علقة وطرف ذالمطلوب من 
 174.535 6.186.162  ذمم دائنة

 115.441 1.383.192  مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
 11.424.253 5.186.381  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (411.542) (165.628)  ممتلكات ومعدات  إضافات
 (145.341.124) (126.111.691)  ستثمارات عقاريةإل إضافات

 (54.141.154) (68.333.982)  مشاريع قيد التنفيذإضافات ل
 -- 51.111  من بيع ممتلكات ومعدات متحصل
 -- 13.183.329  ةعقاري اتستثمار إمن بيع  متحصل
 -- 8.192.111  التنفيذ قيدع ير امشمن بيع  متحصل

 (345.111.111) 95.111.111  ودائع ألجل
 (554.234.137) (118.128.822)  صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 511.111.111 --  مساهمة رأس المال
 134.111.111 --  قروض

 -- (138.111.111)  سداد قروض
 534.111.111 (138.111.111)  الناتج من األنشطة التمويلية)المستخدم في( / قد صافي الن

 21.254.415 (151.191.392)   وشبه النقدفي النقد الزيادة )النقص( /  صافي
 1426..75818 333.353.204  السنة بداية  - وشبه النقدالنقد 
 333.153.411 81.161.915 4 السنة في نهاية  وشبه النقدالنقد 



 )ش.م.ق( شركة مزايا قطر للتطوير العقاري

 الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 1111 ديسمبر 31في  للسنة المنتهية
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 هاونشاط تأسيس الشركة .1

السجل التجاري رقم ب وقيدت 1002فبراير  21بتاريخ  شركة مساهمة قطريةك ( "الشركة" ) مزايا قطر للتطوير العقاري شركة تتأسس
(32283). 

 

عداد الدراسات واإلستشارات العقارية وغيرها من األعم  ل ذات الصلة. اتتمثل أغراض الشركة باإلستثمار والتطوير العقاري وا 
 

ريـال قطري للسهم الواحد. تم إغلق  20مليون سهم من رأس المال المصرح به لإلكتتاب العام بسعر  00، تم طرح  1020خلل 
 وتمت تغطيته بالكامل. 1020 يناير 32اإلكتتاب العام في 

 
 

 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 1.1

 فسيرات المحاسبية سارية المفعول خالل السنة الحاليةالمعايير والت

 ، كانت المعايير والتفسيرات المحاسبية التالية سارية المفعول:الموحدةفي تاريخ إعتماد البيانات المالية 

 المعايير المعّدلة

 ( التطبيق المبدئي للمعايير الدولية للت1المعيار الدولي للتقارير المالية رقم"  )قارير المالية". ( )المعّدل 

 ( اإلفصاحات للتطبيق األولي".7إعفاء محدود من المقارنة حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم" ) 

  1111مايو  فيالتعديلت الناتجة عن التحسينات في المعايير الدولية للتقارير المالية. 

 ( توحيد األع3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم" )المعايير الدولية للتقارير  فيالتعديلت الناتجة عن التحسينات  مال"( )المعّدل
 .1111المالية في مايو 

 ( 7المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )المعايير  فيالتعديلت الناتجة عن التحسينات  "األدوات المالية : اإلفصاحات"( )المعّدل
 .1111الدولية للتقارير المالية في مايو 

 المعايير الدولية  فيالتعديلت الناتجة عن التحسينات  ( )المعّدل(  "عرض البيانات المالية"1لمحاسبة الدولي رقم )معيار ا
 .1111للتقارير المالية في مايو 

 ( 14معيار المحاسبة الدولي رقم )التعريف المعدل لألطراف ذات العلقة "اإلفصاحات عن األطراف ذات العلقة"( )المعّدل. 

 المعايير  فيالتعديلت الناتجة عن التحسينات انات المالية الموحدة والمنفصلة" ( )المعّدل( "البي17المحاسبة الدولي رقم ) معيار
 .1111الدولية للتقارير المالية في مايو 

 ( 31معيار المحاسبة الدولي رقم)تعديلت في تصنيف حق اإلكتتاب "األدوات المالية : عرض" ( )المعّدل. 

  المعايير الدولية  فيالتعديلت الناتجة عن التحسينات  "البيانات المالية المرحلية" ( )المعّدل(34المحاسبة الدولي رقم )معيار
 .1111للتقارير المالية في مايو 
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 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  )تتمة( 1.1

 )تتمة( فعول خالل السنة الحاليةالمعايير والتفسيرات المحاسبية سارية الم

 التفسيرات المعّدلة
 ( 13تفسير الهيئة الدولية للتقارير المالية رقم:) "المعايير الدولية  فيالتعديلت الناتجة عن التحسينات  "برامج الوالء للعملء

 .1111للتقارير المالية في مايو 

 ( 14تفسير الهيئة الدولية للتقارير المالية رقم:) "ددة ، الحدود الخاصة باألصل ذو المنافع المح( 91ر المحاسبة الدولي رقم )معيا
 .تعديلت فيما يتعلق بالمساهمات الطوعية المدفوعة مقدماا  "9001نوفمبر  -وتفاعلتها والمتطلبات الدنيا لإلقراض

 ( 12تفسير الهيئة الدولية للتقارير المالية رقم:)  أدوات حقوق المساهمين "." التمييز بين المطلوبات المالية و 

ديسمبر  31إن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات لم يكن له أي أثر جوهري على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 
 بإستثناء بعض التغيرات في عرض البيانات المالية واإليضاحات 1111

 المعايير والتفسيرات الصادرة وغير سارية المفعول
 ، كانت المعايير والتفسيرات المحاسبية التالية وغير سارية المفعول:الموحدةتاريخ إعتماد البيانات المالية في 

 المعايير المعّدلة

 .9099 يوليو 9المالية التي تبدأ في أو بعد  للفتراتالمفعول  ةساري
 ( 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم)ة إلعداد التقارير المالية للمرة األولى تبني المعايير الدولي " ( )المعّدل." 

 .إستبدال "التواريخ الثابتة" لبعض اإلستثناءات من تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية 
 .إعفاء إضافي للشركات التي سوف تعاني من التضخم الشديد 

 

 ( 7المعيار الدولي للتقارير المالية رقم" )التعديلت التي تعزز عملية اإلفصاح عن نقل  "لمالية: اإلفصاحات األدوات ا ( )المعّدل
 .األصول المالية

 .9099يناير  9المالية التي تبدأ في أو بعد  للفتراتالمفعول  ةساري
 ( 99معيار المحاسبة الدولي رقم" )تعديل محدود النطاق )إستبدال الموجودات( "ضرائب الدخل  ( )المعّدل. 

 )مع إمكانية التطبيق المبكر( .9099 يوليو 9المالية التي تبدأ في أو بعد  راتللفتالمفعول  ةساري
 ( 9معيار المحاسبة الدولي رقم" )تعديلت لمراجعة عملية عرض بنود الدخل الشامل "عرض البيانات المالية  ( )المعّدل. 

 .9092 يوليو 9المالية التي تبدأ في أو بعد  للفتراتالمفعول  ةساري
  ل( "األدوات المالية : اإلفصاحات" تعديلت تحسن عملية عرض األصول المالية ( )المعدّ 7الدولي للتقارير المالية رقم )المعيار

 واإللتزامات المالية.
 ( 91معيار المحاسبة الدولي رقم" )معيار معدل ناتج من منافع ما بعد التوظيف ومشاريع إنهاء  "منافع الموظفين  ( )المعّدل

 .المنافع
 كاآلتي:تم إعادة إصداره  )مع إمكانية التطبيق المبكر( "( "البيانات المالية الموحدة والمنفصلة 97يار المحاسبة الدولي رقم )مع 

 .( "البيانات المالية المنفصلة"97معيار المحاسبة الدولي رقم )
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 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  )تتمة( 1.1

 )تتمة( ر والتفسيرات الصادرة وغير سارية المفعولالمعايي
 

 ( اإلستثمار 92معيار المحاسبة الدولي رقم" )كاآلتي:تم إعادة إصداره  )مع إمكانية التطبيق المبكر( في شركات زميلة" ات   
 .( "اإلستثمار في شركة زميلة والمشروع المشترك"92معيار المحاسبة الدولي رقم )

 .1115يناير  1ت المالية التي تبدأ من أو بعد ساري المفعول للفترا
 ( 7المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) ّل( "تعديلت تتطلب إفصاحات حول التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية )المعد

 .("1رقم )

 معايير جديدة

 إمكانية التطبيق المبكر(. )مع 1113يناير  1ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 
 ( 90المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " )البيانات المالية الموحدة ." 
 ( 99المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " )ترتيبات تعاقدية ." 
 ( 99المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " )إفصاح الحصص في الشركات األخرى ." 
  ( "قياس القيمة العادلة".92ير المالية رقم )المعيار الدولي للتقار 

 )مع إمكانية التطبيق المبكر(. 1115يناير  1المالية التي تبدأ في أو بعد  للفتراتالمفعول  ةساري

 ( األدوات المالية 1المعيار الدولي للتقارير المالية رقم" ): لألصول المالية ومحاسبة اإللتزامات المالية وعدم التصنيف والقياس 
 ".اإلعتراف بها

 الجديدة التفسيرات
 .9092 يناير 9لية التي تبدأ في أو بعد الما للفترات المفعول ةساري

  إنتاج المعادن". عمليةفي الفصل تكاليف "(  90الدولية للتقارير المالية رقم ) لجنة تفسيرات المعاييرتفسير 

الموحده ت اللحقة لن يكون له تأثير جوهري على البيانات المالية تتوقع اإلدارة أن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات في الفترا
 .واإلفصاح التغيرات في العرضفي فترة التطبيق المبدئي ، فيما عدا بعض  للشركة

 
 

 تغيير في السياسة المحاسبية 1.1

كما هو  ،إلى طريقة القيمة العادلةبتغيير سياستها المحاسبية فيما يتعلق باإلستثمارات العقارية من طريقة التكلفة قامت الشركة 
المعايير  بموجبمطلوب (. لم تقم الشركة بتسجيل هذا التغير بأثر رجعي كما هو 41معيار المحاسبة الدولي رقم )مسموح من قبل 

 الدولية للتقارير المالية وذلك لعدم توفر القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية للسنوات السابقة.
 



 )ش.م.ق( شركة مزايا قطر للتطوير العقاري

 الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 1111 ديسمبر 31في  للسنة المنتهية

- 2 - 
 

 
 حاسبية الهامةالسياسات الم .3

 أسس إعداد البيانات المالية
 .فيها عدا اإلستثمارات العقارية والتي تظهر بالقيمة العادلة وفقاا لمبدأ التكلفة التاريخيةالموحدة تم إعداد البيانات المالية 

 القطري وهي العملة الرئيسية للشركة.ريـال بال تم عرض البيانات المالية

 ةالبيانات المالي توحيد أسس

 الشركات التابعة
سيطرة عليها وقدرة على التحكم في  للشركةوالشركات التي تكون  لشركةلتتضمن البيانات المالية الموحدة كل من البيانات المالية 

 السياسات المالية والتشغيلية لها )الشـركات التابعة( بهدف الحصول على منافع من أنشطتها.

يتم استبعاد الخسائر . ها التابعةشركاتو  الشركة واألرباح غير المحققة على المعاملت بين تم إستبعاد كافة المعاملت واألرصدة
 تحويله. الذي تمصل األالغير متحققة إال إذا تم تزويد دليل على تدني قيمة 

إذا  الشركةمن قبل يتم تعديل السياسات المحاسبية المطبقة من قبل الشركات التابعة لتتماشى مع السياسات المحاسبية المستخدمة 
 قتضى األمر.ما إ

تتضمن البيانات المالية الموحدة للشركة البيانات المالية لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري )شركة قطرية مساهمة( والشركات 
 التابعة كالتالي:

 إسم الشركة
ـد التأسيس ـبل

 النشاط الرئيسي نسبة الملكية رأس المال والتشغيل
  % ريـال قطري  

     

 إستثمار عقاري %111 111.111 قطر قرطبة لإلستثمار العقاري
 إستثمار عقاري %111 111.111 قطر لإلستثمار العقاري غرناطة

 إستثمار عقاري %111 111.111 قطر لإلستثمار العقاري نبع الخليج
 إستثمار عقاري %111 11.115 لبنان  السياحي والعقاري ءمانمزايا لبنان لإل

 زايا لبنان لإلنماء السياحي والعقاري هي شركة مسجلة في لبنان بإسم ثلثة من أعضاء مجلس إدارة الشركة مع تنازلهم عن م
 كامل الحقوق والمخاطر لصالح الشركة.

 تحقق اإليراد

 إيرادات الودائع البنكية
أصل المبلغ القائم بإستخدام معدل سعر الربح السائد وهو يتم اإلعتراف بإيرادات الودائع البنكية وفقاا لمبدأ اإلستحقاق إستناداا إلى 

السعر الذي يتم من خلله خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع لألصل المالي لصافي القيمة الدفترية 
 لذلك األصل.

 اإليجار إيراد
 يتم تحقق إيراد اإليجار على أساس القسط الثابت.
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 المحاسبية الهامة  )تتمة( السياسات .3

 ممتلكات ومعدات 
تظهر قيمة الممتلكات والمعدات وفقا للتكلفة مطروح منها االستهلك المتراكم. يحتسب االستهلك على جميع الممتلكات والمعدات 

 :كما يليبطريقة القسط الثابت. تحتسب معدالت االستهلك وفقاا لألعمار اإلنتاجية التقديرية 

 سنوات 1 وترأجهزة كمبي

 سنوات 5 أثاث ومفروشات
 سنوات  5 سيارات 

 

، إن وجدت ، وكذلك أعمارها اإلنتاجية وتعديلها وذلك للتأكد من عدم وجود تدني في القيمةلألصول  الدفترية ةتتم مراجعة القيم
القيمة الممكن إستردادها إذا كانت  حسبما يكون ملئماا عند تاريخ كل مركز مالي. ويتم خفض القيمة الدفترية لألصل مباشرة إلى

 الممكن إستردادها. قيمته القيمة الدفترية لألصل أكبر من

 إستثمارات متاحة للبيع 
خسائر غير متحققة عند  وأبعد التسجيل المبدئي بالقيمة العادلة. يتم إدراج أية أرباح " يعاد تقييم اإلستثمارات المصنفة "متاحة للبيع

وكبند منفصل ضمـن حقوق المساهمين الى أن يتم بيع أو تحصيل أو مة العادلة ضمن بيان الدخل الشامل إعادة التقييم بالقي
إعتبار قيمة االستثمار متدنية بصورة دائمة. في حالة البيع أو التدني الدائم في القيمة يحول المجموع التراكمي للربح أو الخسارة 

 المدرج سابقاا ضمن حقوق المساهمين إلى بيان الدخل للسنة. 
ات النقدية الناتجة من استثمارات الشركة غير المدرجة في األسواق المالية ، ال يمكن تحديد القيمة العادلة نظراا لطبيعة التدفق

معقول ، وبالتالي تظهر هذه االستثمارات بالتكلفة بعد طرح أي مخصص للخسائر من تدني قيمتها ، إن  بشكلللستثمارات 
 وجدت.

يتم تحويل مبلغ يمثل الفرق بين تكلفة اإلستثمار وقيمته العادلة  ،ارات المتاحة للبيعفي حالة التدني الدائم في قيمة أحد االستثم
ال  من حقوق المساهمين إلى بيان الدخل. اإلعتراف بها،الحالية مطروحا منه أية خسارة من التدني الدائم في قيمتها والتي سبق 

 مصنفة كإستثمارات متاحة للبيع. يتم عكس التدني في القيمة العادلة لإلستثمارات في حقوق ملكية

 النقد وشبه النقد
على النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك والودائع ألجل التي  وشبه النقد، يشتمل النقد الموحدة ألغراض بيان التدفقات النقدية

 تستحق خلل ثلثة أشهر من تاريخ بيان المركز المالي.  

 تكاليف اإلقتراض
قتراض في الفترة التي يتم تحققها فيها وتدرج المبالغ غير المسددة ضمن بند مستحقات وأرصدة دائنة اخرى يتم تسجيل تكاليف اال
 في بيان المركز المالي.

يتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة ببناء االستثمارات العقارية والعقارات والمعدات بحيث تشكل جزءاا من تكلفة 
سملة تكاليف اإلقتراض عندما تصبح هذه الموجودات جاهزة لإلستخدام. جميع تكاليف اإلقتراض األخرى الموجودات. ويتم إيقاف ر 

 يتم االعتراف بها كمصاريف.

 العمالت األجنبية
القطري ، بحسب أسعار الصرف السائدة في ريـال يجري قيد المعاملت بعملة غير العملة الرئيسية للشركة )بالعملت األجنبية( بال

القطري بموجب ريـال الى ال المركز الماليخ إجراء كل معاملة. يتم تحويل البنود المالية المسجلة بالعملت األجنبية في تاريخ تاري
 وتدرج فروق العملة الناتجة من عمليات التحويل في بيان الدخل. المركز الماليأسعار الصرف السائدة في تاريخ 
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 السياسات المحاسبية الهامة  )تتمة( .3

 

 االستثمارات العقارية
او لزيادة  تم امتلكها للحصول على إيرادات من خلل تأجيرها وعقارات أخرى تمثل االستثمارات العقارية إستثمارات في أراضي

 والمتضمن تكاليف العملية. ةبسعر التكلففي البداية . تظهر اإلستثمارات العقارية قيمتها الرأسمالية

أي تغير في القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية  تسجيليتم  .القيمة العادلةب إلستثمارات العقاريةاياس يتم ق بعد اإلعتراف األولي،
 للفترة التي يحدث بها التغير. بيان الدخل الشامل الموحدفي 

ية من استبعادها. يلغي تحقيق اإلستثمارات العقارية عندما يسحب العقار من اإلستخدام وال يتوقع الحصول على أية منافع اقتصاد
 للسنة. األرباح أو الخسائرالفرق بين عائدات اإلستبعاد والقيمة الدفترية يتم إدراجها في بند 

 قامت الشركة بتغيير طريقة قياس اإلستثمارات العقارية من القيمة الدفترية إلى القيمة العادلة.،  1111ديسمبر  31كما في 

 التدني في قيمة الموجودات الملموسة
لتحديد التدني في القيمة عند وجود أحداث أو  للموجودات الملموسةيعاد النظر في القيمة الدفترية ا في تاريخ المركز المالي ، كم

تغيرات ظرفية تشير الى إحتمالية عدم استرداد القيمة الدفترية. في حالة وجود مؤشر كهذا وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من 
 ادها يتم تخفيض الموجودات إلى القيمة الممكن استردادها.القيمة الممكن استرد

 الماليةلتدني في قيمة الموجودات ا
تدني قيمة هذه لتحديد فيما إذا كان هنالك أية مؤشرات على إحتمال  مركز مالييتم تقييم الموجودات المالية في تاريخ كل 

إذا كان هناك دليل موضوعي يشير إلى ذلك نتيجة لحدث أو أكثر . يحدث التدني في قيمة الموجودات المالية الموجودات المالية
ن التدفقات النباحصل بعد اإلعتراف المبدئي  . بالنسبة للموجودات المالية قدية المقدرة لإلستثمار قد تأثرتلموجودات المالية وا 

والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة الظاهرة بالتكلفة المطفأة فإن قيمة التدني تمثل الفرق بين قيمة الموجودات الدفترية 
 .المطبق معدل الربحبمخصومة 

يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات المالية بقيمة خسارة التدني فور حدوثها وذلك بالنسبة لجميع الموجودات المالية بإستثناء 
لل المخصص ، وعندما يتم التحقق من عدم إمكانية تحصيل الذمم الذمم المدينة التجارية حيث يتم تخفيض قيمتها الدفترية من خ

المدينة التجارية فإنه يتم شطبها بإستخدام المخصص. ويتم قيد التسديدات اللحقة للديون المشطوبة لحساب المخصص. إن 
 التغيرات التي تطرأ على حساب المخصص يتم اإلعتراف بها في بيان الدخل الشامل.

 وكانللموجودات المالية في فترة الحقة  إذا حصل هناك أي إنخفاض في قيمة خسارة التدني ، مارات المتاحة للبيعبإستثناء اإلستث
فإنه يتم عكس قيمة  ،هناك دليل موضوعي على حدوث هذا اإلنخفاض بعد تاريخ اإلعتراف بخسارة التدني للموجودات المالية

تتجاوز قيمة الموجودات المالية الدفترية قيمة التكلفة المطفأة  ح والخسائر بحيث الخسارة التدني المعترف بها سابقاا لحساب األربا
 .في القيمة  فيما لو لم يتم اإلعتراف بالتدني

يتم قيده في القيمة  فإن أي إرتفاع يطرأ على القيمة العادلة بعد اإلعتراف بخسارة التدني ، أما بالنسبة لإلستثمارات المتاحة للبيع
 .ثمارات في حقوق المساهمين مباشرةطي إعادة تقييم اإلستضمن إحتيا



 )ش.م.ق( شركة مزايا قطر للتطوير العقاري

 الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 1111 ديسمبر 31في  للسنة المنتهية

- 99 - 
 

 
 وشبه النقدنقد  .3

 1111ديسمبر  31 1111ديسمبر  31 
 ريـال قطري قطريريـال  
   

 14.511 15.111 نقد 
 11.114.147 3.366.113 تحت الطلببنكية حسابات 
 1.534.715 1...69..1 جاريةبنكية حسابات 

 555.511.111 315.111.111 ودائع ألجل 
 574.153.411 331.161.915 اإلسالمية نقد وأرصدة لدى البنوك

 (345.111.111) (........151) يوماا  21ودائع تستحق خلل فترة تزيد عن 
 333.153.411 81.161.915 المجموع 

 

 تستحق خلل  وهي ،(%4115 -% 355 :1111% )1151 -% 1ن سنوي يتراوح بي ربح ألجل متوسط معدل حقق الودائعت
محجوز  ريـال قطري(  132.131.715 :1111)"ال شيء"  مبلغيتضمن رصيد النقد واألرصدة لدى البنوك  .يوماا  141 – 21

 .مقابل تسهيلت بنكية
 
 

 إستثمار وكالة .5

ن طريق ع ليجيةخإستثمار قطري مع شركة ريـال مليون  55باتفاقيات استثمارات وكالة بقيمة  1112العام خلل دخلت الشركة 
 .المستحقة في تاريخ االستحقاقمع األرباح فإنها لم تقم بسداد المبلغ  الخليجية ستثماراإلنتيجة للظروف المالية لشركة وكيل. 

خلل الفترة  األرباحقرار محكمة لصالحها حيث سيتم سداد قيمة إستثمار الوكالة باإلضافة إلى تلقت الشركة ، 1111خلل عام 
 .1117 - 1113من 
 
 

 أرصدة مدينة أخرىمصاريف مدفوعة مقدمًا و  .6
 1111 1111 
 ريـال قطري قطريريـال  

   

 157.112 381.918 رصدة مدينة من الموظفين أ
 1.224.434 1.221.931 مصاريف مدفوعة مقدماا 

 -- 2.181.151 مصاريف مدفوعة مقدما لمشاريع
 4.122.729 1.111.111 أرباح ودائع بنكية مستحقة  

 11.536.198 11.355.745 
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 أطراف ذات عالقة .2

ة والشركات التي يكونون لشركتمثل األطراف ذات العلقة الشركات الزميلة وكبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ل
 .الشركةالعلقة من قبل إدارة  فيها الملك الرئيسيون. يتم الموافقة على سياسات االسعار وشروط المعاملت مع األطراف ذات

 علقة بشكل منفصل في بيان المركز المالي. وطرف ذ كما في تاريخ المركز المالي ، تظهر المبالغ المطلوبة من
 1111ديسمبر  31 1111ديسمبر  31 

 ريـال قطري قطريريـال  عالقة وطرف ذ المطلوب من - أ
   

 5.515.171 5.115.211 شركة المزايا القابضة

 
 1111ديسمبر  31 1111ديسمبر  31 

 ريـال قطري قطريريـال  عالقة رف ذومعامالت مع ط - ب
   

 5.111.111 -- إيرادات أخرى

 (1.111.111) (1.111.111) أتعاب اإلدارة

 
 إستثمارات متاحة للبيع .8

 1111ديسمبر  31 1111ديسمبر  31 
 ريـال قطري قطريريـال  

   

 11.111.111 11.111.111 ر العقارينيشان لإلستثمار والتطوي

يمثل هذا المبلغ إستثمار متاح للبيع في شركة غير مدرجة. تم تسجيل قيمة هذا اإلستثمار بالتكلفة وذلك لعدم إمكانية توقع القيمة 
 العادلة. تعتقد اإلدارة بأنه ال يوجد تدني في قيمة هذا اإلستثمار.

 ممتلكات ومعدات .9

 

 المجموع سيارات بيوترأجهزة كم أثاث ومفروشات 
 قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  

     التكلفة:
 1.451.545 144.355 724.742 211.431 1111يناير  1الرصيد في 

 411.542 155.111 135.742 112.211 السنة إضافات خلل 
 1.171.175 122.355 231.574 1.141.331 1111ديسمبر  31الرصيد في 

 155.574 -- 173.143 21.525 السنة افات خلل إض
 (147.714) (144.355) (3.352) -- إستبعاد 

 1.391.119 155.111 1.111.411 1.133.912 1111ديسمبر  31الرصيد في 
     

     االستهالك:
 542.131 45.211 141.334 111.271 1111يناير  1الرصيد في 
 554.312 51.112 415.441 142.111 السنة إستهلك 

 1.117.551 24.151 527.114 411.121 1111ديسمبر  31الرصيد في 
 513.151 45.314 143.113 114.712 السنة إستهلك 
 (21.141)  (42.111)  (3.112)  -- إستبعاد

 1.618.329 53.356 932.111 616.911 1111ديسمبر  31الرصيد في 
     

     صافي القيمة الدفترية:
 221.251 33..111 163.191 518.116 1111ديسمبر  31كما في 
 1.154.715 111.115 133.351 531.141 1111ديسمبر  31كما في 
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 التنفيذ قيدمشاريع  .11
 1111ديسمبر  31 1111ديسمبر  31 
 ريـال قطري ريـال قطري 

   

 -- 68.181.153 يناير 1الرصيد في 
 54.141.154 68.333.982 اضافات

 -- (6.313.821) * اتستبعادا
 -- (118.233.813) (11)ايضاح  ةعقاري اتستثمار المحول الى إ

 -- (1.113.186) تحويلت اخرى
 54.141.154 9.335.359 ديسمبر 31الرصيد في 

 

والمتعلقة  1111ر ديسمب 31ريـال قطري تمثل التكلفة المتراكمة كما في  2.335.352 بقيمةالتنفيذ  قيدمشاريع لالرصيد النهائي 
 مع مؤسسة قطر. والتحويلبتطوير مجمع سكني في قطر من قبل الشركة بموجب اتفاقية البناء والتشغيل 

 

جزء من االرض في الغرافة من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني. عوضت الوزارة الشركة بمبلغ تم أخذ خلل العام،  *
 ريـال قطري. 1.473.114 بقيمةاح ربأ نتج عن ذلكريـال قطري.  4.127.111

 إستثمارات عقارية .11
 1111ديسمبر  31 1111ديسمبر  31 
 ريـال قطري قطريريـال  
   

   التكلفة
 175.351.123 126.351.193 دبي –أراضي 

 131.535.115 141.345.141 (i)الدوحة  –عمارة فندقية 
 14.115.571 -- (ii)لبنان  –أراضي 

 -- 118.233.813 مجمع الغرافة 
 -- 123.111.516 اينضعأرض ال

 -- 33.828.151 التغير في القيمة العادلة
 655.518.698 331.411.715 

 

(i)  من األرباح 51مليون ريـال قطري باإلضافة إلى  13هذا العقار مؤجر إلى طرف ثالث وبإيجار سنوي يحتسب بقيمة %
 التشغيلية للفندق.

(ii)  ريـال قطري. 2.157.417وحققت ربح بقيمة  ريـال قطري 13.144.372لبنان بقيمة  -ض خلل السنة، باعت الشركة ار 
 

 خلل السنة كما يلي: اتستثمار إلحركة ا
 1111 1111 
 ريـال قطري ريـال قطري 

   

 145.471.511 331.811.215 يناير 1الرصيد كما في 
 145.341.123 126.111.691 اضافات
 -- (13.116.521) استبعاد
 -- 118.233.813 (11ستثمار العقاري )ايضاح الى اإل تحويل

 -- 33.828.151 مة العادلةيالتغيرات في الق
 331.411.715 655.518.698 ديسمبر 31الرصيد كما في 
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 )تتمة( إستثمارات عقارية .11
 

لمعيار  قارية بالقيمة العادلة وفقاا االستثمارات الع تغيير سياستها المحاسبية المتعلقة بتسجيل، قررت الشركة 1111خلل عام 
ة". لم تقم الشركة بتسجيل التغير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي وذلك لعدم العقاري اتستثمار "اال( 41رقم ) المحاسبة الدولي

 توفر القيمة العادلة لهذه اإلستثمارات للسنوات السابقة.

في  ريـال قطري 43.474.151االعتراف بمبلغ  إلىتكلفة الى القيمة العادلة تغيير طريقة تسجيل اإلستثمارات العقارية من ال ّدىأ
 بيان الدخل الشامل الموحد كتغير في القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية.

 مثمن به ي قاميم الذالتقيبناءاا على  1111ديسمبر  31للشركة كما في  لإلستثمارات العقاريةعادلة القيمة التم الوصول إلى 
وق مع السالمخصومة العقارية المماثلة و/أو مقارنة التدفقات النقدية دلة السوقية واسعار المعاملت على األ اعتمد التقييم .ستقلم

 واالدلة االخرى.

 
 ذمم دائنة .11

 1111ديسمبر  31 1111ديسمبر  31 
 ريـال قطري قطريريـال  

   

 122.133 56.318 ذمم دائنة
  11.911.591 11.211.521إلتزامات مؤجلة 

 -- 6.319.181 ةمحتجز دفعات 
 11.111.413 12.312.191 المجموع

 .يمثل هذا المبلغ الرصيد المتبقي من شراء عقارات في دبي 
 

 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى .13
 1111ديسمبر  31 1111ديسمبر  31 
 ريـال قطري قطريريـال  

   

 311.175 339.115 مصاريف مستحقة  
 524.411 1.531.151 للموظفين  ومكافآت اتإجاز مخصص 

 -- 1.811.111 ارة المقترحةمكافأة اعضاء مجلس االد
 375.123 1.111.261 صندوق دعم األنشطة الرياضية واإلجتماعية

 3.991.132 1.345.174 

 
 قروض .13

ريـال  141.111.111إستثمارات عقارية بقيمة  قامت الشركة بالدخول في إتفاقية تمويل بالمساومة مع بنك محلي من أجل شراء
 قطري.

، وذلك كضمان مقابل ريـال قطري( 132.131.715 :1111) "ال شيء"قامت الشركة برهن بعض الودائع في بنك محلي بقيمة 
 .التمويل

 .1111مليون ريـال قطري كدفعة واحدة في فبراير  134.111.1.11قرض المساومة والبالغ  تسديد رصيدتم 
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 رأس المـال .15
 1111ديسمبر  31 1111ديسمبر  31 
 ريـال قطري قطريريـال  

   المصدر والمدفوع بالكاملالمصرح به و رأس المال 
 1.111.111.111 1.111.111.111 قطري للسهم الواحدريـال  11بقيمة إسمية  مليون سهم 111

 

 إحتياطي قانوني .16
% من 11ي للشركة ، يتم تحويل ما نسبته والنظام األساس 1111( لسنة 5رقم )وفقاا ألحكام قانون الشركات التجارية القطري 

% من رأس المال 51صافي ربح السنة إلى حساب االحتياطي القانوني ويستمر التحويل إلى اإلحتياطي حتى يصل مبلغه إلى 
 القطري.  المدفوع وهو غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي نص عليها قانون الشركات التجارية

 

 مصاريف إدارية وعمومية .12
 1111ديسمبر  31 1111ديسمبر  31 
 ريـال قطري قطريريـال  

   

 7.357.555 11.553.322 تكاليف الموظفين
 1.242.173 6.111.661 *مصاريف إدارية
 415.525 953.526 ايجار المكتب

 121.547 136.131 أتعاب قانونية ومهنية
 1.441.457 1.818.233 تسويق صاريفم

 7.274 11.318 عملت ومصاريف بنكية
 -- 5.153 أخرى

 11.413.513 11.291.159 المجموع
 

على  اا مثل مكافأة أعضاء مجلس االدارة المدفوعة بناءيوالذي ريـال قطري  411.111دارية مبلغ اإلمصاريف ال يتضمن حساب* 
 .1111عام  وذلك مقابل نتائج 1111بريل أ 13في  إنعقدتموافقة الجمعية العمومية التي 

 

 ةيأتعاب إدار  .18
 1111ديسمبر  31 1111ديسمبر  31 

 ريـال قطري قطريريـال  
   

 1.111.111 1.111.111 أتعاب إدارية 
 

أتعاب  ة مقابلمزايا القابضة بتقديم خدمات إدارية للشركال شركةبموجبه  تقوم " مزايا القابضةال " إتفاق مع شركة قدشركة بعالقامت 
قطري في ريـال  1.000.111عن إجمالي أتعاب اإلدارة ال يزيد  من رأسمال الشركة المدفوع ، على أن %1.4 إدارية سنوية بقيمة

 .ريـال قطري( 1.000.000:  1111) السنة

 

 العائد على السهم .19

 مة خلل السنة كالتالي:على السهم بقسمة صافي ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد االسهم القائ العائديحتسب 
 1111ديسمبر  31 1111ديسمبر  31 
 ريـال قطري قطريريـال  

   

 15.117.311 38.831.396 صافي ربح السنة
 25.421.000 ........111 )سهم( المتوسط المرجح لعدد األسهم

 1115 1,39 األساسي والمخفض العائد على السهم
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 لهامةالتقديرات واإلفتراضات المحاسبية ا .11
( ، تقوم إدارة الشركة بإستخدام بعض التقديرات والفرضيات 3لتطبيق السياسات المحاسبية للشركة كما هو موضح في إيضاح رقم )

التي تؤثر في تحديد قيمة بعض الموجودات والمطلوبات. يتم تقييم هذه التقديرات والفرضيات بناءاا على الخبرة السابقة وعوامل 
محاسبية في الفترة الالفرضيات  بأي تعديل علىوالفرضيات بشكل مستمر. يتم اإلعتراف  التقديراتم مراجعة أخرى ذات علقة. يت

المحاسبية في الفترات الفرضيات  بتعديلتأثير على هذه الفترة. ويتم اإلعتراف  التعديلاإلفتراض إذا كان لهذا  التي تم بها تعديل
 ة والمستقبلية.الفترة الحالي اللحقة إن كانت تؤثر على

إدخال تعديلت جوهرية  مخاطر قد تقتضيالمالي الموحد والتي تمثل  المركزفيما يلي بعض التقديرات والفرضيات كما في تاريخ بيان 
 على قيمة الموجودات والمطلوبات في الفترات اللحقة.

 تدني قيمة اإلستثمارات
منخفضة القيمة عند وجود انخفاض هام أو مستمر في القيمة العادلة إلى أقل من تعامل الشركة االستثمارات المتاحة للبيع كاستثمارات 

التكلفة أو عند وجود أدلة موضوعية أخرى على االنخفاض. إن تحديد "الهام" أو "المستمر" يحتاج بدرجة كبيرة إلى اتخاذ قرار. يتم 
قابل الفترة التي كانت فيها القيمة العادلة أدنى من تكلفتها األصلية. تقدير "الهام" مقابل التكلفة األصلية للستثمار وتقدير "المستمر" م

باإلضافة إلى ذلك تقوم الشركة بتقييم عوامل أخرى وتشمل التقلبات العادية في أسعار األسهم المتداولة والتدفقات النقدية المستقبلية 
 وعوامل الخصم لألسهم غير المتداولة.

 األصول الماليةتدني قيمة 
الشركة بعمل تقدير لألصول المالية الممكن تحصيلها عندما ال يكون من المحتمل تحصيل المبالغ بالكامل. يتم التقدير للمبالغ  تقوم

الهامة على أساس فردي ، أما بالنسبة للمبالغ الفردية غير الهامة ولكنها مستحقة السداد منذ مدة طويلة فيتم تقديرها بصورة جماعية 
 الزمينة التي مضى عليها على أساس فئات إسترداد تاريخية. ى طول الفترةلبناءاا عويحتسب لها مخصص 

يتم سداد قيمة اإلستثمار باإلضافة إلى الفوائد خلل الفترة سإستثمار الوكالة ، تلقت الشركة قرار محكمة لصالحها ، حيث ب يتعلقفيما 
خذ مخصص تدني في القيمة. سوف  ضرورة ألالعلى هذا المبلغ و  ال يوجد خسائر . تعتقد إدارة الشركة بأنه1028إلى  1023من 

وقدرة الطرف اآلخر على اإللتزام بتعهداته بناءاا على اإلستثمار القيمة القابلة للتحصيل من هذا تقوم إدارة الشركة ومجلس اإلدارة بتقييم 
 .، بشكل مستمر حتى تاريخ السداد قرار المحكمة

 العقارية ستثماراتالعادلة لإلالقيمة 
بموجب معيار المحاسبة طريقة القيمة العادلة كما هو مسموح  من أجل تقدير القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية وذلك من أجل تطبيق

. إعتمد التقييم على األدلة تقييم أو أكثر كم قبل مثمنين مستقلين ومتخصصينقامت إدارة الشركة بالحصول على  ( ،00الدولي رقم )
سوف تقوم إدارة الشركة بمراجعة  مقارنة التدفقات النقدية المخصومة مع السوق. و/أوية وأسعار المعاملت العقارية المماثلة السوق

 اإلفتراضات المستخدمة في تحديد القيمة العادلة بشكل دوري.
 

 األدوات المالية .11
 للشركة عندما تصبح الشركة طرفاا في اإلتفاقيات. وحدالم الموجودات المالية والمطلوبات المالية في بيان المركز المالي تدرج

 الموجودات المالية 
ستثماراتتشتمل الموجودات المالية على أرصدة لدى البنوك  . تظهر هذه الموجودات المالية بالقيمة اإلسمية المقاربة مدينة وذمم وا 

 للقيمة العادلة.

 المطلوبات المالية 
، وتظهر جميع هذه المطلوبات المالية بالقيمة  ومحتجزات دائنةذمم دائنة ب إلى بنوك و مطلو  تشتمل المطلوبات المالية على
 اإلسمية المقاربة للقيمة العادلة.

 

 



 )ش.م.ق( شركة مزايا قطر للتطوير العقاري
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 إدارة المخاطر المالية .11

وأسعار والتغير في أسعار العملت والسيولة فيها مخاطر اإلئتمان  عدد من المخاطر المالية، بما إلى أنشطة الشركة تتعرض
ل . وقد قامت اإلدارة بصياغة سياسات تشملمحتملة على األداء المالي للشركةلتقليل اآلثار العكسية ا الشركة. وتسعى إدارة الفائدة

دارة السيولة، مثل مخاطر اإلئتمان ومخاطر تقلبات سعر صرف العملت األجمجاالت محددة من إدارة المخاطر  .نبية وا 

 عوامل المخاطر المالية

 ربحمعدالت المخاطر 
 .(بنوكومطلوب إلى ودائع بنكية ) معدالت ربحعلى موجوداتها ومطلوباتها التي تحمل  الربحلمخاطر معدالت الشركة تتعرض 

 اإلقتصادي الراهن.على قروضها ضئيلة حسب الوضع  معدالت الربحتعتقد اإلدارة أن مخاطر 

 مخاطر اإلئتمان
 وأرصدة لدى البنوك. تتمثل الموجودات المالية الرئيسية للشركة بالنقد

إن مخاطر اإلئتمان على الموجودات المالية عالية السيولة تعتبر محدودة بما أن الطرف الثاني يتمثل ببنوك ذات ملئة مالية 
 عالية.

قييم تعمل الشركة على الحد من المخاطر االئتمانية عن طريق وضع حدود ائتمانية لعملئها مع مراقبة الديون غير المسددة. ويتم ت
 الحدود اإلئتمانية لجميع العملء ، ويتم إعتمادها من قبل إدارة الشركة. 

 مخاطر السيولة
بالشركة والخدمات تعمل الشركة على الحد من مخاطر السيولة لديها عن طريق الحصول على تسهيلت بنكية. إن شروط البيع 

 بات الدائنين التجاريين في العادة وفقاا لشروط الموردين والمقاولين.توجب سداد المبالغ وفقاا لشروطها الخاصة للبيع . يتم دفع حسا

 مخاطر العمالت
األرصدة الدائنة ت األجنبية. العملت في الخطر من تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب تقلبات أسعار العمل رتتمثل مخاط

 رض الشركة لمخاطر العملت ضئيل.رة أن تع. ترى اإلدافي معظمها بالدرهم اإلماراتيالمستحقة بالعملت األجنبية 
 

 يةمالرأسالتزامات  .13

ريـال  13.712.175بقيمة  1111ديسمبر  31تقدر قيمة اإللتزامات الرأسمالية للشركة والمتعلقة باإلستثمارات العقارية كما في 
 قطري.

 
 الموافقة على البيانات المالية .13

 .1111يناير  15اإلدارة بتاريخ من قبل مجلس  الموحدةالموافقة على هذة البيانات المالية تمت 

 
 رقام المقارنةأ .15

 تم اعادة تصنيف بعض ارقام المقارنة لتتناسب مع طريقة العرض المتبعة في السنة الحالية.


