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المستقلين تقرير مدققي الحسابات

 مدققي الحسابات المستقلين ر 

 عضاء مجلس اإلدارة السادة أ إلى
 مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية

 دولة قطر –الدوحة 

 تقرير حول البيانات المالية 

)"المؤسسة"( والتي تتكون من بيان المركز مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية المالية المرفقة ل البيانات لقد دققنا

والتدفقات النقدية للسنة والتغير في حقوق المؤسسة  والفائض المتراكم األنشطة وبيانات 2015ديسمبر  31في المالي كما 

 ة األخرى.التفسيري والمعلوماتواإليضاحات التي تشتمل على ملخص للسياسات المحاسبية الهامة بذلك التاريخ المنتهية 

 مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية 

البيانات المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ووفقا مسؤولة عن إعداد هذه المؤسسة إن إدارة 

ألنظمة الرقابة الداخلية التي تحدد اإلدارة أنها ضرررررررورية بغرد إعداد البيانات المالية الخالية من أية معلومات  وهرية 

 خاطئة سواء كانت ناتجة عن اختالسات أو أخطاء.

 اتمسؤولية مدققي الحساب

إن مسرررؤوليتنا هي إبداء الرأن عن هذه البيانات المالية وفقاً لما قمنا بن من أعمال التدقيل. لقد تم تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيل 

الدولية، والتي تتطلب منا االلتزام بأخالقيات المهنة وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيل بهدف الحصررررررول على تأكيدات معقولة 

 مالية من أية معلومات  وهرية خاطئة.عن خلو البيانات ال

يشررمل التدقيل القيام بر راءات بهدف الحصررول على أدلة تدقيل مؤيدة للمبالإل واإليضرراحات الواردة بالبيانات المالية. تعتمد 

ء اإ راءات التدقيل المختارة على تقديراتنا، بما فيها تقييم مخاطر و ود معلومات  وهرية خاطئة بالبيانات المالية سررررررو

كانت ناتجة عن اختالسررات أو أخطاء. وعند تقييم هذه المخاطر فرننا نأخذ في االعتبار أنظمة الرقابة الداخلية المعنية برعداد 

وعرد البيانات المالية بصررررورة عادلة وبلك بهدف تصررررميم إ راءات التدقيل المناسرررربة في قل األوضررررا  القائمة ولي  

 تالسررررياسرررراكما يشررررمل التدقيل تقييماً لمدى مالءمة  للمؤسررررسررررة.الرقابة الداخلية  بغرد إبداء رأن عن مدى فاعلية أنظمة

ومدى معقولية التقديرات المحاسرررررربية التي تجريها اإلدارة باإلضررررررافة إلى تقييم العرد العام للبيانات  المطبقةالمحاسرررررربية 

 المالية. 

 .الذن توصلنا إلين أساس سليم للرأن إننا نرى أن أدلة التدقيل التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتكوين

 

 

 

 



 

 

 

  الرأي

 31كما في  للمؤسسةإن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة، من كافة الجوانب الجوهرية، المركز المالي  ،في رأينا

 المالية. روأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقاري 2015ديسمبر 

 تأكيد على أمر 
 

من البيانات المالية، يتم االعتراف بإيرادات التبرع العينية عندما  3دون التحفظ على رأينا، نلفت االنتباه الي إيضااااق رقم 
 .تستطيع المؤسسة تحديد قيمتها بصورة موثوق فيها وليس عند استالمها
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 مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية 
 

 بيان المركز المالي
 2015ديسمبر  31كما في  القطري يالبالر
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  إيضاح 2015  2014

     

 الموجودات    

 معداتممتلكات و 5 71.333.256  64.632.134

 موجودات غير ملموسة   795,331  965.000

 استثمارات عقارية 6 162,082,307  222.287.260
  متاحة للبيع استثمارات 7 17,543.229  8.878.874

 زميلة ةاستثمارات في شرك 8 971.358  971.358

 الموجودات غير المتداولةإجمالي   252,725,481  297.734.626

     

 صدة مدينةأر 9 29.894.209  24.260.038
 النقد وما يعادله 10 268.618.607  131.376.070

 الموجودات المتداولةإجمالي   298.512.816  155.636.108

 إجمالي الموجودات  551.238.297  453.370.734

     

  المطلوبات    
 مكافأة نهاية خدمة الموظفين 11 9.006.969  7.543.106
 إسالميةة يبنك تسهيالت 12 -  2.333.088

 غير المتداولة المطلوباتإجمالي   9.006.969  9.876.194

     
 إسالميةة بنكي تسهيالت 12 -  1.201.080

 أرصدة دائنة 13 77.404.550  66.716.999

 المتداولة المطلوباتإجمالي   77.404.550  67.918.079

 المطلوباتإجمالي   86.411.519  77.794.273

     

 فائض المتراكمال    
 الفائض المتراكم  14 462.359.575  371.773.613

  القيمة العادلة احتياطي   2.467.203  848.802.3

 إجمالي الفائض المتراكم  464.826.778  375.576.461

 الفائض المتراكم والمطلوبات إجمالي  551.238.297  453.370.734

 

 

 التوقيع عليها من قبل:تم  دارةإلا قبل لية منتمت الموافقة على هذه البيانات الما
 
 
 

 هللا السويدي علي بن عبد

 المدير العام
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .من هذه البيانات المالية مكمالً تشكل جزءاً  21إلى  1اإليضاحات المرفقة من 



 مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية 
 

 األنشطة والفائض المتراكمبيان 
   2015ديسمبر 31 لسنة المنتهية فيل ال القطرنبالري
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 مقيد مؤقت  مقيدغير   المجموع
 
 

 2015عن سنة  إيضاح مقيد دائم

 تبرعات إنشاء الوقف الخيري  26.707.422  -  -  26.707.422

 تبرعات وهبات ووصايا 15 -  406.189.058  -  406.189.058

 ريع الوقف تإيرادا 16 -  14.710.253  -  14.710.253

 إيرادات أنشطة الفروع 17 -  13.735.712  -  13.735.712

 األخرى تإيرادا 17 -  -  60.060.694  60.060.694

 االستقطاع اإلداري  -  -  33.098.926  33.098.926

 من االستخدام صافي األصول المفرج عنها  -  (412.043.407)  412.043.407  -

 جمالي التبرعات واإليراداتإ  26.707.422  22.591.616  505.203.027  554.502.065

(387.331.745)  (387.331.745)  -  - 15 
المصروفات المباشرة على المشاريع 

 ولة من المتبرعينالمم

 مصروفات ريع الوقف 16 -  -  (6.501.558)  ((6.501.558

 مصاريف أنشطة الفروع 18 -  -  (21.738.894)  (21.738.894)

  وعمومية  داريةإ مصروفات 18 -  -  (48.343.906)  (48.343.906)

 فائض السنة  26.707.422  22.591.616  41.286.924  90.585.962

 السنة بداية يالفائض المتراكم ف  215.329.575  183.755.013  (27.310.975)  371.773.613

 نهاية السنة يالفائض المتراكم ف  242.036.997  206.346.629  13.975.949  462.359.575

 

 مقيد مؤقت  مقيدغير   المجموع
 
 

  2014 عن سنة إيضاق مقيد دائم

 رعات إنشاء الوقف الخيريتب  23.302.797  -  -  23.302.797

 تبرعات وهبات ووصايا 15 -  384.476.087  -  384.476.087

13.749.421  -  421.749.13  ريع الوقف تإيرادا 16 -  

 إيرادات أنشطة الفروع 17 -  15.681.457  -  15.681.457

 األخرى تإيرادا 17 -  -  1.983.279  1.983.279

-  361.974.679  (679.361.974)  تبرعاتمن ال صافي األصول المفرج عنها  -  

-  10.310.330  (10.310.330)   -  
من ريع  صافي األصول المفرج عنها

 الوقف

 إداريةاستقطاعات   -  -  31.532.231  31.532.231

 جمالي التبرعات واإليراداتإ  23.302.797  41.621.956  405.800.519  470.725.272

(348.524.291)  (348.524.291)  -  - 15 
المصروفات المباشرة على المشاريع 

 الممولة من المتبرعين

 مصروفات ريع الوقف 16 -  -  (4.324.758)  (4.324.758)

 مصاريف أنشطة الفروع  18 -  -  (19.435.960)  (19.435.960)

 وعمومية داريةإ مصروفات 18 -  -  (49.165.270)  (49.165.270)

 السنةفائض   23.302.797  41.621.956  (15.649.760)  49.274.993

322.498.620  (34.501.745)  164.719.588  192.280.777  
كما تم  السنة بداية يالفائض المتراكم ف

 عرضه

 إعادة تبويب  (253،999)  (18.489.913)  18.743.912  -

322.498.620  (15.757.833)  146.229.675  192.026.778  
ادة بعد إع السنة بداية يالفائض المتراكم ف

 التبويب

371.773.613  (56.890.260)  213.334.298  215.329.575  
كما تم  السنةنهاية  يالفائض المتراكم ف

 عرضه

-  29.579.285  (852.29.579)  إعادة تبويب  -  

371.773.613  (27.310.975)  183.755.013  215.329.575  
بعد إعادة  السنةنهاية  يمتراكم فالفائض ال

 التبويب

 .من هذه البيانات المالية مكمالً تشكل جزءاً  21إلى  1اإليضاحات المرفقة من 



 مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية 
 

 بيان التغير في حقوق المؤسسة

 2015ديسمبر  31 لسنة المنتهية فيل بالريال القطرن
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 اإلجمالي
 القيمةاحتياطي 

 مقيد دائم مقيد مؤقت قيدغير م العادلة
 

      

324.659.968 2.161.348 (34.501.745)  164.719.588 192.280.777 

 يراكم فالفائض المت
كما  2014يناير  1

 تم عرضه

 إعادة تبويب (253,999) 6.992.754 (6.738.755) - -

324.659.968 2.161.348 41.240.500)) 171.712.342 192.026.778 

 يالفائض المتراكم ف
بعد  2014يناير  1

 إعادة التبويب

 السنةفائض  23.302.797 41.621.956 (15.649.760) - 49.274.993

41.5001.6  1.641.500 - - - 
احتياطي التغير في 

 القيمة العادلة

375.576.461 3.802.848 (56.890.260) 213,334,298 215.329.575 

ي فالفائض المتراكم 
 2014ديسمبر  31

 كما تم عرضه

 إعادة تبويب - (2.211.259) 2.211.259 - -

.461.576753  3.802.848 (54.679.001) 211.123.039 215.329.575 

ي فالفائض المتراكم 
 2014ديسمبر  31

 بعد إعادة التبويب

      

.461.576753  3.802.848 (54.679.001) 211,123,039 215.329.575 
 يالفائض المتراكم ف

 2015يناير  1

90.585.962 - 39.422.545 24.259.791 26.903,626 
 السنةفائض 

(1.335.645) (1.335.645) - - - 
احتياطي  التغير في

 القيمة العادلة

464.826.778 2.467.203 (15.256.456) 235.382.830 242.233.201 
 فيالفائض المتراكم 

 2015ديسمبر  31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .من هذه البيانات المالية مكمالً تشكل جزءاً  21إلى  1اإليضاحات المرفقة من 

 



 مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية 
 

 بيان التدفقات النقدية

 2015ديسمبر  31 لسنة المنتهية فيل بالريال القطرن
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  إيضاح 2015  2014

     
 ة من األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدي    

 سنةفائض ال  90.585.962  49.274.993
 لـ: ياتتسو    

 ممتلكات ومعدات  إهالك 5 1.580.131  2.049.294
 عقارات استثمارية  إهالك 6 3.319.277  3.319.301

 إهالك موجودات غير ملموسة  193.394  -
 تممتلكات ومعدا استبعاد أرباق  (192.999)  (22.917)

 مكافأة نهاية خدمة الموظفين مخصص 11 1.885.325  2.492.927
 زميلة  ةشرك استثمارات في خسائر بيع  -  145.000

 أرباق بيع عقارات استثمارية   (56.248.213)  (799.140)

56.459.458  41.122.877   
 التغيرات في:    
 أرصدة مدينة -  (5.634.171)  (5.688.333)
 دائنةأرصدة  -  10.687.551  (10.056.745)

 األنشطة التشغيليةالناتج من  النقد  46.176.257  40.714.380
  مكافأة نهاية خدمة الموظفين مدفوعة 11 (421.462)  (637.619)

 األنشطة التشغيليةمن  صافي النقد  45.754.795  40.076.761

     
 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية    
 ممتلكات ومعدات  اقتناء 5 (9.182.651)  (4.010.397)
  موجودات غير ملموسة اقتناء  (23.725)  (965.000)
 عقارات استثمارية اقتناء  6 (8.667.830)  (6.698.284)
 مدفوع تحت حساب االستثمار  (10.000.000)  -

 المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات   1.094.397  254.522
 المتحصل من بيع عقارات استثمارية   121.801.719  4.145.399

 األنشطة االستثمارية (المستخدم فيمن / )صافي النقد   95.021.910  (7.273.760)

     
 التدفقات النقدية من أنشطة التمويل    
 تسهيالت بنكية إسالمية  علىصافي الحركة   (3.534.168)  (1.201.080)

 أنشطة التمويل يصافي التدفقات النقدية المستخدمة ف  (3.534.168)  (1.201.080)

     
 السنةفي النقد وما يعادله خالل  الزيادةصافي   137.242.537  31.601.921
 يناير 1النقد وما يعادله في   131.376.070  99.774.149

 ديسمبر 31النقد وما يعادله في  10 268.618.607  131.376.070

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.من هذه البيانات المالية مكمالً تشكل جزءاً  21إلى  1اإليضاحات المرفقة من 



 مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية 
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 يوضع القانونوال لنشاطا .1
 

قرار وزير األوقاف والشؤون  بموجب، "(مؤسسةال)" (مؤسسة خاصة)مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية  تتأسس
لمشروع القرار في اجتماعه العادي رقم اعتماد مجلس الوزراء ، وذلك بعد 1995نوفمبر  28 بتاريخ 1995لسنة ( 36رقم )

  .1995نوفمبر  8بتاريخ  1995( لعام 35)
 

المؤسسة  التي تقوم االستقطاعاتالشخصيات والتجار وجمهور المتبرعين كما باإلضافة إلى  مساهمات كبارتعتمد المؤسسة على 
ات وتقوم المؤسسة بتقديم الخدم .مصروفاتها التشغيلية والرأسمالية من التبرعات والمساهمات المستلمة لتمويل باستقطاعها

  .والخيرية واالغاثية والصحية وبناء وتشييد المدارس والمراكز الدينيةاإلنسانية 
 

 .2017 فبراير 9بتاريخ  دارةإلا قبل تمت الموافقة على هذه البيانات المالية من

 
 أساس اإلعداد .2

 فقرة االلتزام

 .يانات المالية المرفقة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدوليةتم إعداد الب

 أساس القياس

 .لةدأعدت هذه البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا الموجودات المالية المتاحة للبيع والتي تم قياسها بالقيمة العا

 فية وعملة العرضالعملة الوظي

 تم تقريب جميع البيانات المالية المعروضة باللاير .ؤسسةتم إظهار هذه البيانات المالية باللاير القطري وهي العملة الوظيفية للم
 .القطري ألقرب لاير قطري ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك

 استخدام التقديرات واألحكام

معايير الدولية للتقارير المالية من اإلدارة استخدام أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على يتطلب إعداد البيانات المالية وفقا لل
اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية وبالتالي قيم األصول وااللتزامات واإليرادات والمصاريف هذا وقد تختلف القيم الفعلية عن 

 .القيم التقديرية هذه
 

  .ييتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية بأثر مستقبل .الخاصة بها بصورة مستمرة تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات
لمجاالت التي تتضمن درجة أعلى من األحكام أو التعقيد أو المجاالت التي تعتبر فيها االفتراضات والتقديرات هامة بالنسبة 

 .20للبيانات المالية مفصح عنها باإليضاق رقم 
 

 حاسبية الهامة السياسات الم .3
 

 .بتطبيق السياسات المحاسبية التالية بانتظام على كافة الفترات المعروضة في هذه البيانات المالية قامت المؤسسة
 

 تحقق االيرادات والتبرعات
الي يتم مألغراض بيان المركز ال .يتم االعتراف بالمساهمات والتبرعات المستلمة كمقبوضات في الفترة التي يتم استالمها فيها

تسجيل تلك المساهمات كزيادة في الموجودات أو نقص في المطلوبات وعلى أنها إما مساهمات وتبرعات خاضعة لقيود أو غير 
الى شروط المساهم أو المتبرع كما يتم التقرير عن المساهمات التي ليست هناك قيود موضوعة  باالستنادخاضعة لقيود وذلك 

  .عليها

 ت التبرع العينية عندما تستطيع المؤسسة تحديد قيمتها بصورة موثوق فيها وليس عند استالمها.يتم االعتراف بإيرادا

 العمالت األجنبية
تتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في تاريخ التقرير إلى العملة الوظيفية وفقا ألسعار الصرف 

سائر صرف العمالت األجنبية عن البنود النقدية هي الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة مكاسب أو خ .السائدة في ذلك التاريخ
الوظيفية في بداية السنة معدلة بمعدل الفائدة الفعلي والمدفوعات التي تتم خالل السنة والتكلفة المطفأة بالعمالت األجنبية المحولة 

  .بمعدل الصرف في نهاية فترة التقرير

وجودات والمطلوبات غير النقدية بالعمالت األجنبية والتي تقاس بالقيمة العادلة إلى العملة الوظيفية بمعدل الصرف يعاد تحويل الم
يتم االعتراف بفروق العمالت األجنبية الناشئة عن إعادة التحويل في الربح أو  .في التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة

النقدية التي تقاس من حيث التكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية باستخدام معدل الصرف السائد يتم تحويل البنود غير  .الخسارة
 .في تاريخ المعاملة
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 تصنيف صافي الموجودات
ة قيود مفروضيتم تصنيف صافي الموجودات ومصروفات المساهمات والمنح والمكاسب والخسائر استنادا إلى وجود أو غياب 

بناء عليه تم تصنيف صافي الموجودات والتغييرات عليها كما  .من قبل المانح على المنحة أو المساهمة أو التبرعات المستلمة
 يلي:

 
 محجوزةصافي موجودات غير 

غيلية العامة شالعمليات التشروط لصرفها مقابل برامج معنية وأنما يتم صرفها في أو  هي تتضمن األموال التي ال تخضع لقيود
 .وبالمشاريع والبرامج اإلنسانية للفئات الضعيفة والمحتاجة بأهداف المؤسسة المتعلقة

 
 محجوزةموجودات صافي 

امها ستخدال وهي فقط قابلةلصرفها من قبل المتبرعين والمساهمين  وشروط تكون خاضعة لقيود هي تتضمن األموال التي
  .هممشاريع وبرامج محددة من قبلفي وصرفها 

 
 منافع الموظفين

 المساهمة في صندوق التقاعد
تحتسب المجموعة مخصص الشتراكات في صندوق التقاعد الذي تديره الدولة بالنسبة للموظفين القطريين وفقا لقانون التقاعد  

ة ، ويتم إدراج المصاااروف الناتج عن ذلك ضااامن تكلفة الموظفين ضااامن المصاااروفات العمومي2002لسااانة  24والمعاشاااات 
يتم االعتراف بالمساهمات  .ليس لدى المجموعة أية التزامات دفع أخرى بمجرد دفع المساهمة .واإلدارية في بيان الدخل الموحد

 .عند حلول موعد استحقاقها
 

 مكافأة نهاية الخدمة
 مؤسسةي المدة خدمته فتعتمد المنافع على الراتب األخير للموظف و .تقوم المؤسسة بتكوين مخصص لمنافع نهاية خدمة الموظفين

بشرط إكمال حد أدنى من فترة الخدمة، ويحتسب المخصص وفقاً لقانون العمل القطري ويستحق عند استقالة الموظف أو إنهاء 
 .تستحق التكاليف المتوقعة لهذه المنافع خالل فترة خدمة الموظف .خدمته

 
 االستثمار العقاري

ة وعقارات قيد اإلنشااااء أو قيد إعادة التطوير محتفظ بها لغرض اإليجار أو لزيادة يتكون االساااتثمار العقاري من عقارات مكتمل
 .رأس المال أو كالهما

 
تتضااامن تكاليف المعامالت ضااارائب تحويل ورساااوم مهنية أو  .يقاس االساااتثمار العقاري بالتكلفة متضااامنة تكاليف المعامالت

بدال تتضمن القيمة الدفترية أيضا تكلفة است .لحالة الالزمة لجعله يعملخدمات قانونية وعموالت إيجار مبدئية لوضع العقار في ا
 .جزء من استثمار عقاري حالي في الوقت الذي يتم فيه تكبد التكلفة إذا استوفى معايير االعتراف

تقبلية من قتصادية مسيتم إلغاء االعتراف باالستثمار العقاري عند استبعاده أو سحبه نهائيا من االستخدام وعدم توقع أية منافع ا
يتم االعتراف بأية مكاسب أو خسائر من سحب أو استبعاد االستثمار العقاري في بيان الدخل الموحد في سنة السحب  .استبعاده

 .أو االستبعاد
 

 ةيتم تحديد مكاساااب أو خساااائر اساااتبعاد االساااتثمار العقاري على أنها الفرق بين صاااافي متحصاااالت االساااتبعاد والقيمة الدفتري
 .لألصل في البيانات المالية للفترة السابقة بأكملها

 
يتم التحويل إلى االستثمار العقاري فقط وحصرا عندما يكون هناك تغيير في االستخدام مشهود بانتهاء إشغال المالك أو بداية 

ية إشغال تخدام مشهود ببداتتم التحويالت من االستثمار العقاري فقط وحصرا عندما يكون هناك تغيير في االس .إيجار تشغيلي
 .المالك أو بداية تطوير مع النية للبيع
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع(.3
 

 االستثمار في الشركات الزميلة والشركات التي تتم السيطرة المشتركة عليها )الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية(

ذلك الشااركات غير المؤسااسااة مثل الشااراكات، التي يمتلك البنك نفوذا هاما عليها وهي الشااركة الزميلة هي الشااركة، ويتضاامن 
النفوذ الهام هو السلطة وليست سيطرة أو سيطرة مشتركة على السياسات  .ليست شركة تابعة أو مساهمة في مشروع مشترك

من حقوق التصااويت  %50إلى  %20وق مابين يتحقق وجود النفوذ الهام عندما يحتفظ البنك بمساااهمة تترا .المالية والتشااغيلية
  .في الشركة المستثمر فيها

 
يب السيطرة المشتركة هي المشاركة للسيطرة على تر .الترتيب المشترك هو ترتيب يكون فيه لطرفين أو أكثر سيطرة مشتركة

 باإلجماع عليها من قبل األطراف المتفق عليها تعاقديا وهي توجد فقط عندما تتطلب القرارات حول األنشطة ذات الصلة موافقة
 .المشروع المشترك هو ترتيب تملك فيه األطراف سيطرة مشتركة على صافي موجودات الترتيب .المشاركة في السيطرة

تتم المحاساابة عن االسااتثمارات في الشااركات الزميلة والتي تتم الساايطرة المشااتركة عليها بطريقة حقوق الملكية ويتم االعتراف 
  .تتضمن تكلفة االستثمار تكلفة المعاملة .ا بالتكلفةبها مبدئي

 
تتضمن البيانات المالية حصة البنك في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 

تاريخ  يطرة المشاااتركة حتىبعد تعديلها لتتماشاااى مع الساااياساااات المحاسااابية للبنك، من تاريخ بدء ذلك النفوذ الهام أو تلك السااا
 .انتهائهما

 
 ومعدات ممتلكات 

 والقياس العترافا

  .تقاس بنود ممتلكات ومعدات المركز بالتكلفة ناقصاً اإلهالك المتراكم وخسارة االنخفاض في القيمة المتراكمة
 

ا تكلفة المواد ودات المكونة داخليتتضمن تكلفة الموج .تتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب بصفة مباشرة إلى اقتناء الموجود
والعمالة المباشرررة وأية تكاليف أخرت تنسررب بصررفة مباشرررة لجعل الموجودات في حالة عمل حسررب االسررتخدام المطلوب منها 

لة كاليف االقتراض المرسرررررررم يه وت نت عل كا لذي  عادة الموقع ا لة المواد وإ كاليف تفكيك وإزا ند  .وت ما يكون لب كاتعند  الممتل
 .ؤسسةت أعمار إنتاجية مختلفة تتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة )مكونات رئيسية( ممتلكات ومعدات المالمعداو
 

لمتلكات ليتم احتسررراب مكاسرررب وخسرررائر اسرررتبعاد أحد بنود ممتلكات ومعدات بمقارنة متحصرررالت االسرررتبعاد مع القيمة الدفترية 
 .من بيان األنشطةلمعدات ويتم االعتراف بها بالصافي في الدخل اآلخر ضوا
 

 التكاليف الالحقة
يتم االعتراف بتكلفة اسرررررررتبدال أحد مكونات ممتلكات ومعدات في القيمة الدفترية لذلك البند لو كان من المحتمل أن تتدف  منافع 

مة الدفترية يتم نزع االعتراف عن القي .اقتصادية مستقبلية مضمنة في ذلك البند للمركز ويمكن قياس تكلفتها بصورة موثو  بها
 .يتم االعتراف بتكاليف الخدمة اليومية ممتلكات ومعدات في الربح أو الخسارة عند تكبدها .للجزء المستبدل

 .اإلهالك
 

يتم االعتراف باإلهالك في الربح أو الخسرررارة باسرررتخدام طريقة  .يحتسرررب اإلهالك للمبالل القابلة لكهالك، وهي تكلف الموجود
األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل جزء من بنود ممتلكات ومعدات إذ أن هذه تعكس بصررورة لصرريقة النمط القسررط الثابت على مدت 

 .المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في الموجود
 

 المقارنة كما يلي:فترات األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات للفترات الحالية و
 

 راتسيا سنوات 5

 أجهزة ومعدات سنوات 5

 نظم معلومات  سنوات 5

 اثاث ومفروشات  سنوات 10

 تحسينات مباني نواتس 3

 صناديق التبرعات اإللكترونية سنة 2
 

خالل  .القيمة الباقية في نهاية كل سنة مالية وتسويتها، إن كان ذلك مالئماك واألعمار اإلنتاجية المقدرة وتتم مراجعة طر  اإلهال
 سنوات. 3سنة إلى  20لعام، قامت اإلدارة بمراجعة العمر اإلنتاجي لتحسينات المباني من ا
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 األدوات المالية
 .المالية غير المشتقة إلى قروض وذمم مدينة اموجوداته ةمؤسسالصنف ت

  .ات المالية األخرتغير المشتقة إلى فئة المطلوب المالية امطلوباته ةمؤسسالصنف ت

 وإلغاء االعتراف االعتراف-الموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المشتقة  (أ)

ت جميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخر .بالقروض والذمم المدينة في التاريخ الذي تنشأ فيه ةمؤسسالمبدئيا يعترف 
 .يتم االعتراف بها مبدئيا في تاريخ المتاجرة

االعتراف بموجود مالي عندما تنتهي الحقو  التعاقدية في الموجود أو يتم تحويل الحقو  في استالم التدفقات  بإلغاء ةمؤسسالتقوم 
النقدية التعاقدية في معاملة يتم فيها تحويل معظم مخاطر وعوائد ملكية الموجود المالي أو ال تقوم المركز بتحويل وال تحتفظ 

يتم االعتراف بأية مساهمة في مثل هذه  .الملكية كما أنها ال تحتفظ بالسيطرة على الموجود المحول بمعظم مخاطر وعوائد
يلغي المركز االعتراف  .الموجودات المعترف بها يتم خلقها أو االحتفاظ بها من جانب المركز كموجود أو مطلوب منفصل

 .أو إلغائها أو عند انتهائهابالمطلوب المالي عندما يتم التفرغ من التزاماتها التعاقدية 
 

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلل في بيان المركز المالي فقط، وحصرا، عندما يكون 
لدت المركز ح  تعاقدي في مقاصة المبالل وترغب إما في سدادها على أساس الصافي أو تحقي  األصل وسداد االلتزام في نفس 

 .قتالو

 القياس -الموجودات المالية غير المشتقة  (ب)

 واألرصدة الدائنة.تألف المطلوبات المالية غير المشتقة من القروض 

لوبات تقاس هذه المط .تعترف المجموعة بهذه المطلوبات المالية بالقيمة العادلة ناقصا أية تكاليف معاملة منسوبة بشكل مباشر
 .بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعالالمالية في أعقاب االعتراف المبدئي 

 
 الذمم المدينة

ي أعقاب تقاس ف .يتم االعتراف مبدئيا بهذه الموجودات بالقيمة العادلة مضافا إليها أية تكاليف معاملة منسوبة بصورة مباشرة
 .االعتراف المبدئي بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي

 
 ما يعادلهالنقد و

في بيان التدفقات النقدية يشتمل النقد وما يعادله على نقد بالصندو  وأرصدة في حسابات جارية وودائع قصيرة األجل لدت 
 .البنوك

 قروض
 .يتم االعتراف بكافة القروض مبدئيا بالقيمة العادلة للمقابل المستلم مضافا إليه تكاليف المعاملة المنسوبة بشكل مباشر

 
 .تراف المبدئي تقاس القروض التي يحتسب عليها فوائد بوقت الح  بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعالبعد االع

 القياس -المطلوبات المالية غير المشتقة  (ج)

في  .ملةامبدئيا يتم االعتراف بهذه المطلوبات غير المشتقة بالقيمة العادلة مضافا إليها أية تكاليف تنسب بصورة مباشرة إلى المع
 .أعقاب االعتراف المبدئي يتم قياس هذه المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي
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 الهامة )تابع(السياسات المحاسبية  .3
 

  انخفاض القيمة
 

ة ك المركز المسررتثمر فيها بطريقغير المصررنفة على أنها بالقيمة عادلة من خالل الربح أو الخسررارة، بما في ذل الموجودات المالية
 .حقو  الملكية، يتم تقييمها في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمتها

 غير المشتقة  الموجودات المالية 
 

 يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة األصل المالي ما يلي:

 إخالل أو تأخير من جهة المقترض 

  جدولة المبلل المستح  للمركز وفقا لبنود ما كان المركز ليأخذها في االعتبار إعادة 

 مؤشرات على أن المقترض أو المصدر سيدخلون حالة إفالس 

 تغيرات سلبية في حالة الدفع للمقترض أو المصدر 

 غياب السو  النشطة للورقة المالية 

 ي التدفقات النقدية المتوقعة من مجموعة الموجودات الماليةبيانات قابلة للمالحظة على أن هناك انخفاض يمكن قياسه ف. 

بالنسبة لالستثمار في أسهم حقو  الملكية واالورا  المالية فإن الدليل الموضوعي على انخفاض القيمة يتضمن االنخفاض الهام أو 
على أنه هام ولمدة تسعة أشهر على  %20تعتبر الشركة أن انخفاضا بنسبة  .طويل األجل في قيمتها العادلة إلى أقل من تكلفتها

 .أنه طويل األجل

 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة

كافة  .في االعتبار أدلة على انخفاض قيمة هذه الموجودات على مستوت األصل الفردي والمستوت الجماعي ؤسسةأخذ المت
تم والتي يتبين أنها لم تنخفض في القيمة ي .جل انخفاض القيمةالموجودات الهامة بصورة فردية يتم تقييمها بصورة فردية من أ

ر الهامة يتم تقييم الموجودات غي .تقييمها بشكل جماعي من أجل انخفاض القيمة كان قد وقع لكن لم يتم تحديده بعد بصورة فردية
ذات خصائص المخاطر المتماثلة  يتم التقييم الجماعي بجمع الموجودات .بصورة فردية بصورة جماعية من أجل انخفاض القيمة

  .سويا

المعلومات التاريخية عن توقيت االسترداد ومبلل الخسارة المتكبدة، وتجري  ؤسسةستخدم المتند تقييم انخفاض القيمة الجماعي ع
أو أقل من  رتعديال في حال كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الحالية توحي بأن الخسائر الفعلية من المحتمل أن تكون أكب

 .الميول التاريخية المقترحة

يتم احتساب خسارة انخفاض القيمة على أنها الفر  بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 
عندما  .يتم االعتراف بالخسائر في الربح أو الخسارة وتظهر في حساب مخصص .مخصومة بمعدل الفائدة الفعال األصلي لألصل

إذا انخفضت مبالل خسارة انخفاض  .يرت المركز أنه ال وجود إلمكانيات واقعية السترداد األصل يتم شطب المبالل ذات الصلة
 باالنخفاض في القيمة يتم عندها عكس القيمة الحقا وكان باإلمكان ربط االنخفاض بصورة موضوعية بحدث يقع بعد االعتراف

 .خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها من خالل الربح أو الخسارة

 الموجودات المالية المتاحة للبيع

يتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع بإعادة تصنيف الخسائر المتراكمة في احتياطي القيمة العادلة 
المبلل المعاد تصنيفه هو الفر  بين تكلفة االقتناء )بالصافي من دفعات المبلل األصلي واإلطفاء( والقيمة  .لربح أو الخسارةإلى ا

لة لسند إذا ارتفعت الحقا القيمة العاد .العادلة الحالية، ناقصا أية خسارة انخفاض في القيمة معترف بها مسبقا في الربح أو الخسارة
نخفض في القيمة وكان يمكن أن يعزت االرتفاع بشكل موضوعي لحدث يقع بعد االعتراف بخسارة االنخفاض دين متاح للبيع م

في القيمة يتم عندها عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل الربح أو الخسارة أو بدال عن ذلك، من خالل الدخل الشامل 
 .اآلخر

 الموجودات غير المالية 

قيم الدفترية للموجودات غير المالية، في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض بمراجعة ال ؤسسةقوم المت
 .في حالة وجود مثل ذلك المؤشر عندها يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل .قيمتها

األصول التي تنتج تدفقا نقديا داخال من من أجل اختبار انخفاض القيمة يتم تجميع الموجودات سويا في أصغر مجموعة من 
 .االستخدام المستمر والتي تكون مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية الداخلة لموجودات أخرت أو وحدات أخرت منتجة للنقد

ستفيد من أن ت يتم تخصيص الشهرة الناشئة عن تجميع األعمال إلى وحدات إنتاج النقد أو مجموعات وحدات إنتاج النقد التي يتوقع
 .التآزرات في تجميع األعمال
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة .3
 

 (تابع) انخفاض القيمة
 

 )تابع( المالية غير الموجودات 

 .المبلل القابل لالسترداد لألصل أو للوحدة المنتجة للنقد هو األعلى من قيمته في االستخدام أو قيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيع
القيمة المستخدمة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة  تستند

 .والذي يعكس تقييمات السو  الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر الخاصة باألصل أو وحدة إنتاج النقد

الحالة التي تزيد فيها القيمة الدفترية لألصل أو لوحدة إنتاج النقد عن المبلل المقدر  يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة في
  .القابل لالسترداد

يتم تخصيصها أوال لتخفيض القيمة الدفترية ألية شهرة تم  .يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة
ض القيم الدفترية لألصول األخرت في الوحدة المنتجة للنقد على مبدأ النسبة تخصيصها لوحدة إنتاج النقد ومن بعد ذلك لخف

 يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة بالنسبة للموجودات .ال يتم عكس خسارة انخفاض القيمة فيما يتعل  بالشهرة .والتناسب
العتراف رية التي كان يمكن تحديدها في حال لم يتم ااألخرت فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية لألصل للقيمة الدفت

 .بخسارة انخفاض في القيمة، بالصافي من اإلهالك واإلطفاء

 يتم تخصيصها أوال لتخفيض القيمة الدفترية ألية شهرة تم .يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة 
األخرت في الوحدة المنتجة للنقد على مبدأ النسبة  ولخفض القيم الدفترية لألصتخصيصها لوحدة إنتاج النقد ومن بعد ذلك ل

 يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة بالنسبة للموجودات .ال يتم عكس خسارة انخفاض القيمة فيما يتعل  بالشهرة .والتناسب
عتراف فترية التي كان يمكن تحديدها في حال لم يتم االاألخرت فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية لألصل للقيمة الد

 .بخسارة انخفاض في القيمة، بالصافي من اإلهالك واإلطفاء
 

 المخصصات

 تقديره الممكنن وم سابل لحدث نتيجة حالي استداللي أو قانوني التزام ؤسسةلما لدى هناك كان إبا بالمخصص االعتراف يتم

تقاس المخصصات بأفضل تقدير  .االلتزام بلك لسداد االقتصادية للمنافع خارج تدفل يُطلب أن المحتمل ومن بها موثوق بصورة

 .للمصروفات المطلوبة لسداد االلتزام في تاريخ بيان المركز المالي ويتم خصمها بالقيمة الحالية عندما يكون األثر جوهريا
 

 2015يناير  1 منارية المفعول التي تصبح سالمصدرة والمعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة 

فيما يلي التعديالت والتفسيرات الرسمية التي تدخل بعض التحسينات على المعايير القائمة والتي لي  لها أن أثر  وهرن على 

 :مؤسسةالالسياسات المحاسبية والمركز المالي وأداء 

 

 معايير مختلفة 2013-2011ودورة  2012-2010التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 
عدد من التعديالت  2013-2011ودورة  2012-2010تتضمن التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 

يوليو  1و بعد أعلى مختلف المعايير الدولية للتقارير المالية. ستطبل معظم التعديالت بأثر مستقبلي للفترات السنوية التي تبدأ في 
، مع السماح بالتبني المبكر )باإلضافية إلى شرط انتقالي خاص بكل حال(، قد يتم في تلك الحالة تطبيل التعديالت المترتبة 2014

 بات الصلة بالمعايير الدولية للتقارير المالية األخرى.
 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة ولم يسري مفعولها بعد

 

يناير  1وهناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

في  وقع أن تأثير كبير على السياسات المحاسبيةتتال  مؤسسةال، والتي لم يتم تطبيقها في إعداد هذه البيانات المالية. 2015عام 

 ادها وال تخطط العتماد هذه المعايير في وقت مبكر.الفترة من اعتم

 

 األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
األدوات المالية:  39ليحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم  2014في يوليو  9تم نشر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

إرشادات معدلة حول تصنيف وقياس األدوات المالية متضمنا  9للتقارير المالية رقم االعتراف والقياس. يتضمن المعيار الدولي 

نموبج خسائر االئتمان المتوقعة الجديد الحتساب انخفاد قيمة المو ودات المالية، ومتطلبات محاسبة التحوط العامة الجديدة. كما 

. يصبح المعيار الدولي 39ة من معيار المحاسبة الدولي رقم أنن يرحل أيضا إرشادات االعتراف وإلغاء االعتراف لألدوات المالي

 الشركةتوقع تمع السماح بتبنين مبكًرا. ال  2018يناير  1سارن المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  9للتقارير المالية رقم 

 المالية. ابأن يكون هناك تأثير  وهرن على بياناته
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة .3
 

 )تابع( المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة ولم يسري مفعولها بعد
 

 (38ومعيار المحاسبة الدولي رقم  16إيضاحات للطرق المقبولة لإلهالك واإلطفاء )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

ت استخدام طريقة اإلهالك المستند إلى اإليراد لبنود الممتلكات على الكيانا 16تحظر التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

افتراضا قابال للدحض بأن اإليراد لي  أساسا مناسبا  38واآلالت والمعدات. تدخل التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

معبر عنن كمقياس لإليراد أو عندما إلطفاء المو ود غير الملموس. يمكن دحض هذا االفتراد فقط لو كان المو ود غير الملموس 

يمكن إثبات أن إيراد واستخدام المنافع االقتصادية من المو ود غير الملموس مترابطان بشكل كبير. تطبل التعديالت بأثر مستقبلي 

 . يسمح بالتبني المبكر.2016يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 
 أثير  وهرن على بياناتها المالية.بأن يكون هناك ت المؤسسةال تتوقع 

 
 معايير مختلفة – 2014-2012التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 

عدد من التعديالت على مختلف المعايير  2014-2012تتضمن التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 

، 2016يناير  1ية. سوف تطبل غالبية التعديالت بأثر مستقبلي على الفترات السنوية التي تبدأ في أو عقب الدولية للتقارير المال

مع السماح بتبنيها مبكًرا )بجانب الشرط االنتقالي الخاص في كل حالة(، وفي هذه الحالة سيتعين أيًضا تطبيل التعديالت بات الصلة 

 المالية األخرى. المترتبة على المعايير الدولية للتقارير

 2015يناير  1يسرن مفعول عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

ثر أال تتوقع الشركة أن يكون هناك أن  .ولم يتم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية. المعايير بات الصلة بالشركة واردة أدناه

 .هام على سياساتها المحاسبية من تبني هذه المعايير كما أنها ال تخطط لتبني هذه المعايير بصورة مبكرة
 

 القيمة العادلة

قياس القيمة العادلة لكل من المو ودات والمطلوبات المالية وغير  ؤسسةيتطلب عدد من السياسات واإلفصاحات المحاسبية للم

 .المالي

ن يتم وضع القيم العادلة ضم .ادلة ألصل أو مطلوب يستخدم المركز البيانات المالحظة بالسوق ما أمكن بلكعند قياس القيمة الع

 فئات في مختلف المستويات في ترتيب القيمة العادلة وبلك استنادا إلى المدخالت المستخدمة في تقنيات التقييم مثل:

 

  نشطة ألصول أو مطلوبات مطابقة األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسوا  :1المستوت. 

  والتي يمكن مالحظتها لألصل أو المطلوب سواء  1مدخالت بخالف األسعار المدرجة المضمنة في المستوت  :2المستوت
  .بشكل مباشر )مثل األسعار( أو غير مباشر )مثل المشتقات من األسعار(

  لحوظة بالسو  )المدخالت التي ال يمكن مالحظتها(مدخالت لألصل أو المطلوب ال تستند إلى بيانات م :3المستوت. 

لو كان من المحتمل تصنيف المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة ألصل أو مطلوب في مستويات مختلفة من ترتيب القيمة 

وى يعتبر هاما أدنى مستالعادلة، عندها يتم تصنيف قياس القيمة العادلة في مجملن في نف  مستوى ترتيب القيمة العادلة كمدخل في 

يتم  .يعترف المركز بالتحويل بين مستويات ترتيب القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث فيها التغيير .لمجمل القياس

 .إدراج المزيد من المعلومات حول االفتراضات المستخدمة في قياس القيم
 

 إدارة المخاطر المالية .4
 

 لية من استخدامها لألدوات المالية:للمخاطر التا مؤسسةتتعرد ال

 مخاطر االئتمان 

 مخاطر السيولة 

 مخاطر السوق 

لكل خطر من المخاطر المذكورة أعاله وغايات الشركة والسياسات  مؤسسةاليعرد هذا اإليضاح معلومات عن تعرد 

 .18ي إيضاح رقم كما تم إدراج إفصاحات كمية ف .للمخاطر مؤسسةالوالعمليات لقياس وإدارة المخاطر وإدارة 

وضع ورصد والمسؤولية عن  مؤسسةالتقع على اإلدارة المسؤولية الكلية عن وضع واإلشراف على إطار عمل إدارة مخاطر 

 .مؤسسةالسياسات إدارة المخاطر ب
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية .4
 

 مخاطر االئتمان

نتيجة لعجز عميل أو طرف مقابل في األداة المالية عن  ةمؤسسالمخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية التي تقع على 

ها لدى واألرصدة المحتفظ ب مؤسسةالوفاء بمطلوباتن التعاقدية وتنشأ هذه المخاطر بصفة أساسية من الذمم التجارية المدينة لل

 .البنوك

 مخاطر السيولة

ي ف مؤسسةالمنهج  .ماتها المالية عند حلول موعدهاعن الوفاء بالتزا مؤسسةالمخاطر السيولة هي المخاطر التي تنشأ من عجز 

إدارة السيولة هو التأكد، ما أمكن بلك، بأنن تتوفر على الدوام سيولة كافية للوفاء بالمطلوبات عند حلول موعد استحقاقها في 

 .مؤسسةالقل كل من الظروف العادية والصعبة بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو إحداث ضرر بسمعة 

 السوق مخاطر

مخاطر السوق هي المخاطر المتمثلة في التغيرات في أسعار السوق مثل معدالت صرف العمالت األ نبية ومعدالت الفائدة 

الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة والسيطرة على  .التي تؤثر على إيرادات الشركة أو قيمة ما تحتفظ بن من أدوات مالية

 .قبولة والحصول على أفضل العائدات في نف  الوقتمخاطر السوق في إطار معايير م

 مخاطر العمالت
مخاطر العمالت هي المخاطر المتمثلة في تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغييرات في  

 .معدالت صرف العمالت األ نبية
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 ممتلكات ومعدات .5

  إجمالي

تحت  عمشاري
  التنفيذ

اديق صن
التبرعات 

  اإللكترونية

تحسينات 
  مباني

أثاث 
  نظم معلومات  ومفروشات

أجهزة 
 أراضي   سيارات  ومعدات

 

 
 

 التكلفة               

69.134.983  26.676.469  738.750  1.731.099  776.318  1.506.099  1.715.523  4.932.325  31.058.400 
يناير  1في الرصيد  

2014 

 إضافات  -  771.127  399.883  228.667  110.42  11.001  31.516  2.526.093  974.010.3

 استبعادات -  (321.900)  (259.920)  (504.018)  (915.71)  (350.800)  -  -  (553.508.1)

1.636.8277  29.202.562  770.266  1.391.300  746.513  1.230.748  1.855.486  5.381.552  31.058.400 
 ديسمبر 31في الرصيد 
2014  

 إضافات  -  1.371.250  398.739  135.787  177.490  159.327  -  6.940.058  9.182.651

 اتاستبعاد -  (744.700)  (687.764)  (679.369)  (674.083)  (74.825)  (770.266)  -  (3.631.007)

77.188.471  36.142.620  -  1.475.802  249.920  687.166  1.566.461  6.008.102  31.058.400 
 ديسمبر 31في  الرصيد
2015 

                  
 االهالك المتراكم                 

6.232.347  -  252.124  1.375.082  312.161  932.814  818.002  2.542.164  - 
يناير  1في الرصيد 
2014 

  إهالك -  674.505  335.375  249.435  899.78  324.861  386.120  -  2.049.294

  اتاستبعاد -  (244.604)  (208.071)  (446.885)  (582.26)  (350.806)  -  -  (948.276.1)

7.004.693  -  638.244  1.349.137  364.577  735.364  945.306  2.972.065  - 
 ديسمبر 31في الرصيد 
2014 

  إهالك -  852,112  283.975  185.559  77.997  48.467  132.021  -  1.580.131

  اتاستبعاد -  (664.584)  (396.631)  (505.328)  (320.326)  (72.475)  (770.265)  -  (2.729.609)

5.855.215  -  -  1.325.129  122.248  415.595  832.650  3.159.593  - 
 ديسمبر 31في  الرصيد
2015 

                  
 القيم الدفترية                 

 2015ديسمبر  31في  31.058.400  2.848.509  733.811  271.571  127.672  150.673  -  36.142.620  71.333.256

 2014ديسمبر  31في  31.058.400  2.409.487  910.180  495.384  381.936  42.163  132.022  29.202.562  64.632.134
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 ية عقار تااستثمار .6

 

 المجموع
تحت  عمشاري 

 التنفيذ
 

 مباني
 

 أراضي
 

        
 التكلفة       

 2014يناير  1في الرصيد   157.972.168  66.385.542  8.000.000  232.357.710
 إضافات  8.017.765  -  6.680.519  14.698.284

 اتاستبعاد (3.346.259)  -   -  (3.346.259)
 تحويل -  -  (8.000.000)  (8.000.000)

  2014 ديسمبر 31في الرصيد  162.643.674  66.385.542  6.680.519  235.709.735
 إضافات   -   -  8.667.830  8.667.830

 اتاستبعاد (65.553.506)  -  -  (65.553.506)

 2015 ديسمبر 31في  97.090.168  66.385.542  15.348.349  178.824.059

        
 االهالك المتراكم       

 2014يناير  1في الرصيد  -  10.103.174  -  10.103.174
  إهالك -  3.319.301  -  3.319.301

  2014 ديسمبر 31في الرصيد  -  13.422.475   -  13.422.475
  إهالك -  3.319.277  -  3.319.277

 2015 ديسمبر 31في  -  16.741.752   -  16.741.752

        
 القيم الدفترية       

 2015ديسمبر  31في  97.090.168  49.643.790  15.348.349  162.082.307

 2014ديسمبر  31في  162.643.674  52.963.067  6.680.519  222.287.260

 
 متاحة للبيع ستثماراتا .7

 
 الحركة في االستثمارات المتاحة للبيع خالل السنة هي كما يلي:

 2015  2014 
    

 374.382.7  8.878.874 يناير 1الرصيد في 
  -  10.000.000 إضافات 

 (000.145)   - إستبعادات
 500.641.1  (1.335.645) التغير في القيمة العادلة

 8.878.874  17.543.229 ديسمبر 31الرصيد في 

 
 ان تفاصيل االستثمارات المتاحة للبيع هي كما يلي:

 2015  2014 
    

 6.535.598  5.199.953 مدرجة  الفي شركة  استثمار
 2.343.276  2.343.2761 مدرجة  الفي شركة غير  استثمار

 17.543.229  8.878.874 
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 زميلة ةفي شرك استثمارات .8

 

 2014  2015  نسبة الملكية الجنسية 

       

 971.358  971.358  %41 قطر (.م.م.ذ)المنارات شركة 

 
 صدة مدينةأر .9

2014  2015  
    

 سلف عاملين 4.168.275  2.771.150
 مقدمة وفاتمصر 537.000  273.291

 دفعات مقدمة 4.321.263  -
 تأمينات مستردة 94.500   -

 ايرادات مستحقة 802.795  812.000
 أخرىأرصدة مدينة  18.473.736  20.403.597

 ريةذمم مدينة طرف جمعيات خي 1.496.640  -

24.260.038  29.894.209  

 
 النقد وما يعادله .10

2014  2015  
    

 نقد في الصندوق   1.303.880  3.707.046
 وتوفيرحسابات جارية  267.164.727  127.519.024

 ودائع ألجل لدى البنوك  150.000  150.000

131.376.070  268.618.607  

 
 الموظفين خدمةنهاية  مكافأة .11

 5201  2014 

    

 5.687.798  7.543.106  يناير 1كما في 

 2.492.927  1.885.325 السنة خالل مكون
 (637.619)  (421.462) السنة المدفوع خالل

 7.543.106  9.006.969  ديسمبر 31في  كما

 
 تسهيالت بنكية إسالمية  .12

2014  2015  
    

   تسهيالت بنكية  -  3.534.168

 
مقر في إنشاء  الستخدامهامليون لاير  6على قرض بقيمة  للحصولمحلي إسالمي  مع بنكمرابحة  تمويلاتفاقية د بعق ةمؤسسقامت ال

توقيع العقد مع شهر من تاريخ  12تبدأ بعد . قطريلاير 100.090شهري بمبلل  قسط 59على  مرابحةم سداد اليت .جديدالالمؤسسة 
 .( مرهون لصالح البنك91774بضمان عقار رقم ) ان هذا القرض 4.14 % .للتمويلمعدل ربح سنوي 

 التي حصلت عليها من أحد البنوك اإلسالمية.قامت المؤسسة بسداد إجمالي المبلل المستح  من تمويل المرابحة  2015خالل عام 

  

    كما يلي: 2015ديسمبر  31تم تصنيف القروض كما في 

 2015  2014 
    

 1.201.080  - ض وقرالالجزء المتداول من 

 2.333.088  - ض وقرالالجزء غير المتداول من 

 -  3.534.168 
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 رصدة دائنةأ .13

2014  2015  
    

 مقـدمـة إيرادات  5.486.000  3.630.100
 إيرادات مؤجلة مقر المؤسسة الجديد 36.004.043  29.767.770

 مستحقات لصالح جمعيات خيرية 27.125.922  253.838.18
 مصروفات مستحقة 986.773  1.743.366

 تأمين ضمان اعمال 1.481.553  -
 أرصدة دائنة اخرى 5.282.259  11.699.510
 مخصص انخفاض القيمة العادلة 1.038.000  1.038.000

66.716.999  77.404.550  

 
 الفائض المتراكم .14

   
 31الرصيد كما في 

  2014ديسمبر 
الفائض / )العجز( 

  خالل السنة
 31يد كما في الرص

 2015ديسمبر 

        
 210.978.596  26.707.422  184.271.174   مال الوقف

 31.058.400  -  31.058.400   أرض المقر الوقفي للمؤسسة
 229.787.764  22.859.025  206.928.739   الفائض المتراكم المخصص للمشاريع

 128.541  (286.032)  414.573   فائض ريع الوقف الخيري المخصص داخل قطر
 4.896.299  1.636.647  3.259.652   فائض ريع الوقف الخيري المخصص خارج قطر

 17.598.569  44.909.544  (27.310.975)   اإلدارية روفاتالمص (عجز/ )فائض
 (32.088.594)  (5.240.644)  (26.847.950)   أنشطة الفروع داخل قطر عجز

   371.773.613  90.585.962  462.359.575 

 
 المحجوزة األنشطة والمشاريع .15

 2015  2015  2014  2014 

 

تبرعات وإيرادات 
  وهبات ووصايا

مباشرة  اتفومصر
على المشاريع 

  واألنشطة

 
تبرعات إيرادات و

  وهبات ووصايا

مباشرة  اتفومصر
على المشاريع 

 واألنشطة

        
زكاة وصدقات ومشاريع خيرية 

 14.687.253  12.675.206  20.720.765  17.975.224 داخل قطر
 120.924.637  110.944.018  98.604.854  110.531.761 إغاثة صدقات وزكاة خارج قطر

 85.608.179  91.697.162  104.527.462  92.262.591 المشاريع اإلنشائية ومساهماتها
 8.410.342  10.750.068  5.839.879  6.716.247 عالج مرضى ومشاريع طبية

 21.154.893  34.159.132  21.079.565  33.793.843 الدعوة والدعاة واألئمة وطالب العلم
 26.146.535  24.036.748  32.781.332  36.204.228 المشاريع الموسمية

 1.762.166  957.150  1.645.713  917.726 طباعة مصاحف
 2.775  318.336  593.989  277.336 عقائق ونذور وذبائح خارج قطر

 925.211  147.112  4.907.396  4.975.218 تشغيل مراكز إسالمية خارج قطر
 67.032.907  91.547.348  96.630.790  102.523.612 كفالة وصدقات األيتام واألسر

 1.869.393  7.243.807  -  11.272 متنوعة

 348.524.291  384.476.087  387.331.745  406.189.058 مساهمات وتبرعات ومنح مشروطة

 
 ريع الوقفايرادات  .16

 2015  2015  2014  2014 

  اتفومصر  إيرادات    اتفومصر  إيرادات  
 

 
     

 

 4.324.758  13.749.421  6.501.558  14.710.253 ريع الوقف

 4.324.758  13.749.421  6.501.558  14.710.253 مشروطة الوقفريع إيرادات 
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 خرىايرادات ا .17

2014 
 

2015 
 

    

 أرباق بيع استثمارات عقارية 56.248.213  -
 من الفروع أنشطةيرادات ا 13.735.712  15.681.457
 أرباق أوراق ماليةوأرباق بيع استثمارات  431.774  1.125.841

834.521 
 

 ارباق الودائع 3.187.708
917.22 

 
 أخرى 192.999

17.664.736 
 

73.796.406 
 

 
 عموميةو إداريةمصروفات  .18

2014 
 

5201 
 

   
 

 رواتب ومكافأت 46.574.168  46.620.095
 مصاريف صيانة  937.086  997.876

 مطبوعات 865.132  1.364.119
 إيجارات 2.443.000  2.469.600
 عالنإدعاية و 2.548.845  3.087.835
 اهالك اتفومصر 1.775.616  2.049.294
 واستقبالضيافة  1.335.002  2.004.697
 سفر اتفومصر 2.201.019  2.380.492
 هاتف وانترنت وبريد اتفومصر 1.438.461  1.350.464

 أتعاب وخدمات اتفومصر 297.999  1.332.479

 هدايا و وائز اتفومصر 592.182  1.052.824
 مصروف انخفاد القيمة العادلة لالستثمارات -  1.038.000

 مصاريف تدريب وتنمية موارد بشرية 28,030  40.290

 خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات 937.653  176.947

 وكمبيوتر ومعدات مكتبيةمصاريف أثاث  185.510  88.756

 أخرى 7.923.097  2.547.462

68.601.230  70.082.800 
 

 المخاطر الماليةإدارة  .19

 مخاطر االئتمان )أ( 

  انالتعرض لمخاطر االئتم
كان الحد األقصااااااى للتعرض لمخاطر االئتمان في  .تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد األقصااااااى للتعرض لمخاطر االئتمان

 تاريخ التقرير كما يلي:
 2015  2014 
    

 127.669.024  267.314.727 أرصدة لدى البنوك
 23.986.747  29.357.209 أرصدة مدينة

 296.671.936  151.655.771 

 الذمم المالية المدينة
مخاطر االئتمان على هذا الرصايد في أدنى حدودها  .وهي تتكون من فوائد مدينة من بنوك ومدفوعات سالفيات مساددة لمقدمي خدمات

 .إذ أنها ذمم مدينة مستحقة من أطراف موثوق بها
 

 النقد وما في حكم النقد
حدودة إذ أن النقد مودع لدى بنوك محلية ذات تصاااانيفات ائتمانية جيدة منسااااوبة لها من مخاطر االئتمان على األرصاااادة لدى البنوك م

 .وكاالت تصنيف ائتمان عالمية
 السيولةمخاطر  ب((

 فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية:
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 القيمة الدفترية 2015ديسمبر  31
التدفقات النقدية 

 سنة 2-1 شهرا 12-6 أشهر أو أقل 6 التعاقدية
      مطلوبات مالية غير مشتقة

 - - (77.404.550) (77.404.550) 77.404.550 أرصدة دائنة

 77.404.550 (77.404.550) (77.404.550) - - 

 القيمة الدفترية 2014ديسمبر  31
التدفقات النقدية 

 سنة 2-1 شهرا 12-6 أشهر أو أقل 6 التعاقدية
      مطلوبات مالية غير مشتقة

 - - (66.716.999) (66.716.999) 66.716.999 أرصدة دائنة

 66.716.999 (66.716.999) (66.716.999) - - 

 

 المخاطر الماليةإدارة  .18

  مخاطر العمالت )ج( 

  .تتم باللاير القطريدولة قطر و هي داخل ؤسسةنى حدود حيث أن غالبية معامالت المدمخاطر العمالت لدت المركز في أ

 عادلة لألدوات الماليةالقيم ال .19

ذا قد ل .القيمة العادلة هي المبلل الذي يمكن في مقابلة مبادلة موجود أو سرررررداد التزام بين أطراف مطلعة وراغبة في معاملة تجارية عادية
 .تنشا االختالفات بين القيم الدفترية بموجب طريقة التاريخية وتقديرات القيمة العادلة

سي للقيمة الالتعريف  ساس مبدا االستمرارية بدون نية في التصفية أو الحد بصورة اعادلة هو افتراألسا شركة تعمل على أ ض أن هناك 
 .ؤسسةجوهرية في حجم عملياتها التشغيلية أو القيام بإبرام اية تعامالت وف  شروط ضارة بالم

  .ية في تاريخ التقريربصورة جوهرية عن قيمها الدفتر ؤسسةال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية للم

اس ييحلل الجدول التالي األدوات المالية مقاسة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير باستخدام مستويات القيمة العادلة حيث تم تصنيف ق
 قيمتها العادلة:

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  2015ديسمبر  31
     

 17.543.229 - 12.343.276 5.199.953 ة متاحة للبيعت مالياستثمارا

 5.199.953 12.343.276 - 17.543.229 

 المجموع المستوت الثالث المستوت الثاني المستوت األول   2014ديسمبر  31
     

 8.878.874 - 2.343.276 6.535.598 ت مالية متاحة للبيعاستثمارا

 6.535.598 2.343.276 - 8.878.874 

 

  التقديرات واألحكام الهامة .20

 متلكات والمعداتملاألعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم الباقية واإلهالك ل
يحدد هذا التقدير بوضع اعتبار لالستخدام  .بغرض احتساب اإلهالكتلكات والمعدات مماألعمار اإلنتاجية المقدرة لل ؤسسةتحدد إدارة الم

قبلية من الممكن وضع تكاليف إهالك مست .ع اإلدارة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية بشكل سنويتراج .المتوقع لألصل والبلى والتقادم
 .عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة

 
  رصدة المدينةانخفاض قيمة األ

بشكل  غير المحتمل تحصيل المبلل بالكامل ويتم إجراء هذا التقديرالقابل للتحصيل عندما يصبح من رصدة المدينة يتم إجراء تقدير لمبلل األ
فردي للحسابات الرئيسية. أما الحسابات التي تعتبر غير رئيسية بشكل فردي ولكنها قد تجاوزت موعد استحقاقها فإنه يتم تقديرها بصورة 

 استنادا إلى معدالت االسترداد التاريخية.جماعية وإنشاء مخصص لها وفقا لطول المدة التي تجاوزت فيها موعد استحقاقها 
 

 أرقام المقارنة .21

برغم ذلك، ليس  .2015متى كان ذلك ضروريا للمحافظة على الثبات مع أرقام  2014تمت إعادة تبويب أرقام المقارنة المعروضة لسنة 
 .رة المقارنةلفت ؤسسةأو إجمالي حقوق الم بيان األنشطة والفائض المتراكمإلعادة التبويب أي أثر على 


