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مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

.الموحدةمن هذه البيانات الماليةجزءا٣٤ًإلى١المرفقة من اإليضاحاتتشكل 

-٤-

الموحدبيان الدخل

٢٠١٤ديسمبر٣١المنتهية فيلسنةل

٢٠١٤٢٠١٣
الفالف

ريال قطريريال قطريإيضاحات

١,٣٦٨,٨٦٥٩٦٥,٤٨٢إيجاراتإيرادات 
١٦٧,١٩٤١٠٨,٢١٢متاحة للبيعموجودات ماليةتوزيعات أرباح من 

٢٧٠,٠٠٤٢٦١,٩٦٧صافي أرباح من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
٢٢٦٤,٦٤٢٤٣,٤٩٧أخرىةيإيرادات تشغيل

)١٨٤,٠٩٨()٢٩٦,٩٧٤(٢٣تشغيليةمصاريف 

١,٥٧٣,٧٣١١,١٩٥,٠٦٠للسنةالربح التشغيلي 

:)خصميضاف / (ي
شركات مستثمر فيها مسجلة بطريقة حقوق نتائج من حصة ال

٣٢٤,١١٩٢٥٣,٢٩٧الملكية
-٦٨,٤٦١أرباح من االستحواذ على شركة زميلة 

-١١٢٤,٣٨٣لبيع بغرض امحتفظ بهاعقارية أرباح من بيع استثمارات 
١٣٥٣,٤٥٧١٦,٥٨٨أرباح إعادة تقييم إستثمارات عقارية

٢٤١٠,٨٨٦٧,٤٤٩إيرادات أخرى 

)١٨٠,٩٦٠()٢٥٥,٣٥٨(٢٥مصاريف عمومية وإدارية 

)٨,٣٤٩()٩,١٧١(١٥هالك إست

)١٣٨,٥٨٣()٤٤,٦٩٩(خسائر االنخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

)٢١٢,٤٥٨()٣٢٥,٤٤٤(٢٦تكاليف التمويل 

١٣٩,٢١٢-أرباح استبعاد استثمارات عقارية 

١,٣٦٠,٣٦٥١,٠٧١,٢٥٦سنةربح ال

٢٧٠,٥١٠,٤٠رباح (ريال قطري)العائد االساسي والمعدل للسهم من األ



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

.الموحدةمن هذه البيانات الماليةجزءا٣٤ًإلى١المرفقة من اإليضاحاتتشكل 
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الموحدالشاملبيان الدخل

٢٠١٤ديسمبر٣١المنتهية فيلسنةل

٢٠١٤٢٠١٣

الفالف

ريال قطريريال قطريإيضاحات

١,٣٦٠,٣٦٥١,٠٧١,٢٥٦السنةربح 

إيرادات شاملة أخرى
سيتم تحويلها للربح أو الخسارة في الفترات إيرادات شاملة أخرى

الالحقة
٢١٩٢٨,٨٣٧٣٨٢,٠٩٢صافي الربح من موجودات مالية متاحة للبيع

-)٤,٤٤٦(٢١ةالنقدياتالتدفقتحوطاتمنخسارة
الشركاتفي تقييمإعادةاحتياطيفيالحركةصافيمنحصة

٢١٤,٤٣٧٦٨٦الزميلة

)١,٢٣٨(-٢١صافي التغير في احتياطي اعادة تقييم عمالت اجنبية

٩٢٨,٨٢٨٣٨١,٥٤٠االيرادات الشاملة األخرى للسنةإجمالي 

٢,٢٨٩,١٩٣١,٤٥٢,٧٩٦سنةالدخل الشامل للإجمالي 
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الموحدالمساهمين بيان التغيرات في حقوق 
٢٠١٤ديسمبر ٣١المنتهية في لسنةل

قانونيحتياطيإرأس المال

إعادة احتياطى 

تقييم

إحتياطي إعادة 

تقييم عمالت 

أرباح مدورةأجنبية

إجمالي حقوق 

الملكية
ألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطري

٢٠١٤٢٦,٥٢٤,٩٦٧٩١٩,٨٩٠٣٣٥,٩٨٠١,٩٥٤٨٦١,٤٨٠٢٨,٦٤٤,٢٧١يناير ١الرصيد في 

١,٣٦٠,٣٦٥١,٣٦٠,٣٦٥----ربح السنة 
٩٢٨,٨٢٨--٩٢٨,٨٢٨--سنةشاملة أخرى للأرباح 

١,٣٦٠,٣٦٥٢,٢٨٩,١٩٣-٩٢٨,٨٢٨--إجمالي الدخل الشامل للسنة

-)١٣٦,٠٣٧(--١٣٦,٠٣٧-القانونيالمحول إلى االحتياطي 

)٨٢٢,٢٧٤()٨٢٢,٢٧٤(----)٢٨(إيضاح ٢٠١٣أرباح موزعة عن سنة 

)٣٤,٠٠٩()٣٤,٠٠٩(----) ٢٠المحول لصندوق دعم األنشطة األجتماعية والرياضية (إيضاح 

٢٠١٤٢٦,٥٢٤,٩٦٧١,٠٥٥,٩٢٧١,٢٦٤,٨٠٨١,٩٥٤١,٢٢٩,٥٢٥٣٠,٠٧٧,١٨١ديسمبر ٣١الرصيد في 
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تتمة-المساهمين الموحدبيان التغيرات في حقوق 
٢٠١٤ديسمبر ٣١المنتهية في سنةلل

حتياطي قانونيإرأس المال

إعادة احتياطى 

تقييم

فائض من 

إعادة التقييم

إعادة إحتياطي 

تقييم عمالت 

أرباح مدورةأجنبية

إجمالي حقوق 

الملكية
ألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطري

٣٦٨,١٩٣٢٧,٧٤٦,٨٥٣-١٠٣,١٤٦)٩٦,٥٩٢(٢٦,٥٢٤,٩٦٧٨٤٧,١٣٩كما تم عرضه سابقا-٢٠١٣يناير ١الرصيد في 
)١٨٣,٧٧١()١٣٣,٦١١(٣,١٩٢)١٠٣,١٤٦(٤٩,٧٩٤--تعديالت السنة السابقة 

٣,١٩٢٢٣٤,٥٨٢٢٧,٥٦٣,٠٨٢-)٤٦,٧٩٨(٢٦,٥٢٤,٩٦٧٨٤٧,١٣٩(معدل)-٢٠١٣يناير ١الرصيد في 

١,٠٧١,٢٥٦١,٠٧١,٢٥٦-----ربح السنة 
٣٨١,٥٤٠-)١,٢٣٨(-٣٨٢,٧٧٨--أرباح (خسائر) شاملة أخرى للسنة

١,٠٧١,٢٥٦١,٤٥٢,٧٩٦)١,٢٣٨(-٣٨٢,٧٧٨--الشامل للسنة(الخسارة) إجمالي الدخل 

-)٧٢,٧٥١(---٧٢,٧٥١-المحول إلى االحتياطي القانوني

)٣٤٤,٨٢٦()٣٤٤,٨٢٦(-----)٢٨(إيضاح ٢٠١٢أرباح موزعة عن سنة 

المحول لصندوق دعم األنشطة األجتماعية والرياضية 
)٢٦,٧٨١()٢٦,٧٨١(-----) ٢٠(إيضاح 

١,٩٥٤٨٦١,٤٨٠٢٨,٦٤٤,٢٧١-٢٠١٣٢٦,٥٢٤,٩٦٧٩١٩,٨٩٠٣٣٥,٩٨٠ديسمبر ٣١الرصيد في 
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الموحدبيان التدفقات النقدية
٢٠١٤ديسمبر ٣١المنتهية في للسنة

٢٠١٤٢٠١٣

الفالف

ريال قطريريال قطريإيضاحات
األنشطة التشغيلية:

١,٣٦٠,٣٦٥١,٠٧١,٢٥٦ربح السنة
تعديالت للبنود التالية:

)١٦,٥٨٨()٥٣,٤٥٧(١٣أرباح إعادة تقييم إستثمارات عقارية 
١٥٩,١٧١٨,٣٤٩إستهالك

١٦١,٤٠٥أرباح من إستبعاد عقارات ومعدات 
-)٢٤,٣٨٣(من بيع استثمارات عقارية محتفظ بها بغرص البيعأرباح

)١٣٩,٢١٢(-أرباح إستبعاد إستثمارات عقارية
-)٨,٤٦١(٦أرباح من االستحواذ على شركة زميلة 
٧,٩٤١٧,٣٣١مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

)٢٥٣,٢٩٧()٣٢٤,١١٩(شركات مستثمر فيها مسجلة بطريقة حقوق الملكيةنتائج الحصة من 
٨٢٨,٩٦٠١١,٧٣٥مخصص إنخفاض ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

)٥,١٤٨()٧,٤٧٢(٨عكس مخصص إنخفاض ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها
٤٤,٦٩٩١٣٨,٥٨٣خسائر االنخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

)٥,٦٥١()٦,٨٩٣(٢٤أرباح حسابات بنوك إسالمية 
)٢٦١,٩٦٧()٢٧٠,٠٠٤(أرباح من بيع موجودات مالية متاحة للبيعصافي

٢٦٣٢٥,٤٤٤٢١٢,٤٥٨تكاليف التمويل 

١,٠٨١,٨٠٧٧٦٩,٢٥٤
:التغيرات في رأس المال العامل

)٧٣,١٢٣()٥١,٧١٠(ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
)٤,٦٨١()٨,٥٤٤(مخزون

)٦٠٣,٩٦٥()٣٨,٠٢٧(هإلى أطراف ذات عالق/منمبالغ مستحقة 
١٦٠,٧٦٤)١٣,٠٤٩(ومطلوبات أخرىذمم دائنة 

٩٧٠,٤٧٧٢٤٨,٢٤٩يةالتشغيلاألنشطة من النقد 

)٨٥()٧٣٣(مكافآة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

٩٦٩,٧٤٤٢٤٨,١٦٤األنشطة التشغيليةمن التدفقات النقديةصافي 
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تتمة-الموحدبيان التدفقات النقدية
٢٠١٤ديسمبر ٣١المنتهية في لسنةل

٢٠١٤٢٠١٣

الفالف

ريال قطريريال قطريإيضاحات

األنشطة االستثمارية

)١٦,٨٤٩()٩,٨٠٠(١٥شراء عقارات ومعداتمدفوعات ل

٩٢٩٦٦متحصالت من استبعاد عقارات ومعدات

)٧٣٨,٩٢٣()٣٩٠,٢١٢(١٣تطوير استثمارات عقاريةلمدفوعات 

-٨٤,٠١٠من بيع إستثمارات عقارية محتفظ بها بغرض البيعتمتحصال

)٢,٣٥٣,٧٤٥()١,٠٧١,٤١٦(متاحة للبيعموجودات ماليةمدفوعات لشراء 

٨٦٩,٩١٩١,٢٤٥,٣٣٥متاحة للبيعموجودات ماليةمتحصالت من استبعاد 

)٩,٤٨٨()٨٣,٦١٦(مدفوعات لشراء استثمارات في شركات زميلة

١٦٢,٨٢١١٧٧,٤٢٦شركات زميلةأرباح موزعة من

٦٫٨٩٣٥٫٦٥١أرباح حسابات بنوك إسالمية
)٣٥٠,٠٠٠(١٦٠,٠٠٠ثالثة أشهرصافي التغير في ودائع قصيرة األجل تستحق بعد 

)١١,٤٥١(٤,٩٨٦صافي التغير في حسابات بنكية مقيدة

٦٠٤,٦٨٨-متحصالت من استبعاد استثمارات عقارية

)١,٤٤٦,٣٩٠()٢٦٦,٣٢٣(ستثمارية في األنشطة االالمستخدمةصافي التدفقات النقدية 

األنشطة التمويلية 

١٧١,٨٢٥,٠٠٠٢,٦٢٢,٠٠٠متحصالت من تسهيالت تمويل إسالمية

)١,٣١٦,٨١٨()١,٦٩٣,٨٦٦(١٧مدفوعات لتسديد تسهيالت تمويل إسالمية

)٣٤٤,٨٢٦()٨٢٢,٢٧٤(٢٨توزيعات أرباح مدفوعة

٩٦٠,٣٥٦)٦٩١,١٤٠(من األنشطة التمويلية (المستخدمة في) صافي التدفقات النقدية 

)٢٣٧,٨٧٠(١٢,٢٨١في النقد وما في حكمه خالل السنة )نقصالالزيادة (

٨٥,٨١٧٣٢٣,٦٨٧يناير ١النقد وما في حكمه في 

٧٩٨,٠٩٨٨٥,٨١٧ديسمبر ٣١النقد وما في حكمه في 



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٤ديسيمبر ٣١للسنة المنتهية كما في 

-١٠-

الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية١
(شركة ازدان العقارية ش.م.ق سابقاً) هي شركة مساهمة قطرية ("الشركة")ش.م.ق مجموعة إزدان القابضة

كشركة ١٩٩٣مايو ٢٤. تم تأسيس الشركة في ١٥٤٦٦مسجلة في دولة قطر بموجب السجل التجاري رقم 

.٢٠٠٨فبراير ١٨في وتم إدراجها في بورصة قطر ،ذات مسئولية محدودة

بناء على قرار ش.م.قمجموعة إزدان القابضةإلى قشركة ازدان العقارية ش.م.تم تغير إسم الشركة من 

.٢٠١٢سبتمبر ١٧الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها الذي عقد بتاريخ من 

.٣٢٢٢صندوق بريد ،دولة قطر ، يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الدوحة 

على شركة أو أكثر من داريةالمالية واإلالسيطرة في وشركاتها التابعة تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة 

) ٪) على األقل من أسهم وحصص تلك الشركة أو الشركات ٥١الشركات األخرى وذلك من خالل تملكها 

وتقديم خدمات استشارات العقارات وإدارة العقارات وتحصيل اإليجارات والقيام بأعمال صيانة العقارات

المالية وأية استثمارات أخرى داخل دولة قطر أو خارجها وتملك واالستثمار في األسهم والصكوك واألوراق 

واستغاللها وتأجيرها للغير.ية واالمتيازات وغيرها من الحقوق المعنويةبراءات االختراع واألعمال التجار



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٤ديسيمبر ٣١للسنة المنتهية كما في 

-١١-

تتمة- الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية١

ـبإليهم جميعاًللشركة وشركاتها التابعة (يشار البيانات المالية هذه البيانات المالية الموحدة تتضمن 

، الشركات التابعة التالية :٢٠١٤ديسمبر٣١المنتهية في وللسنةالمجموعة") كما في "

نسبة الملكية الفعليةبلد التأسيسرأس المالاسم الشركة
٢٠١٣ديسمبر٢٠١٤٣١ديسمبر٣١يقطرريال 

٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة إزدان للفنادق ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة إزدان مول ش .ش.و

٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠ش.ش.والعقاريةشركة إزدان 
٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة إزدان للشراكات ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة االتقان للتجارة ش.ش.و

٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠للتجارة ش.ش.ويشركة الربع الخال
٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠قليم العقارية ش.ش.والشركة ا

٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة المنارة للمعدات الطبية ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة الطيبين للتجارة ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة القارة للتجارة ش.ش.و

٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠والتجارة ش.ش.وشركة إثمار لإلنشاء 
٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة النماء ألعمال الصيانة ش.ش.و

٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة شاطىء النيل ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠ش.ش.و والتصديرأركان لالستيرادشركة

٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة طريق الحق للتجارة ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة منازل للتجارة ش.ش.و

٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة عين جالوت للتجارة ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة طريق الخير للتجارة ش.ش.و

٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة الكرة الذهبية ش.ش.و

مباشرةبطريقةتمتلك("التداول") والتيق.م.شالقابضةالتداولمجموعةهيللمجموعةاألمالشركة

ديسمبر٣١فيكماالشركةمالرأسمن٪ ٥٤نسبةيمثلماالتابعةشركاتهاخاللمنمباشرةوغير

٢٠١٤.



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٤ديسيمبر ٣١للسنة المنتهية كما في 

-١٢-

اإلعداد أسس٢
ة المعايير المحاسبرة من قبل لجنة للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادوفقاً الموحدة أعدت البيانات المالية 

ذات الصلة.٢٠٠٢لسنة ٥) ومتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم IASBالدولية (

تاريخ المجموعة في مجلس إدارة من قبل للمجموعة البيانات المالية الموحدة هذه تمت الموافقة على إصدار 

.٢٠١٥فبراير ٢٤

فيما عدا اإلستثمارات العقارية والموجودات المالية ،التكلفة التاريخيةوفقا لمبدأ الموحدة الماليةالبيانات أعدت 

.التي تم قياسها بالقيمة العادلةللبيع المتاحة

.٥ح عنها في إيضاح رقم المستخدمة في قياس القيمة العادلة تم اإلفصاالطرق

أنشطة المجموعة وفي عرض العملة المستخدمة فيوهي بالريال القطريالموحدة البيانات المالية أعدت

وتظهر المعلومات المالية الواردة في البيانات المالية الموحدة باأللف ريال قطري فيما عدا ما بياناتها المالية

يتم اإلشارة إليه بخالف ذلك.

إستخدام التقديرات واألحكام 

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

وإفتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات وتقديراتبأحكام 

.ه التقديراتقد تختلف النتائج الفعلية عن هذ. واإليرادات والمصروفات الفعلية 

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

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

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

اليقين التي لها خطورة هامة في أن ينتج مإلفتراضات حول عدالمالية الموحدة والتقديرات واالبياناتفي 

.٥عنها تعديالت مادية خالل السنة المالية القادمة تم إدراجها في اإليضاح رقم 



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٤ديسيمبر ٣١للسنة المنتهية كما في 

-١٣-

تتمة-أسس اإلعداد ٢

أساس التوحيد

ديسمبر من كل ٣١البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في تتضمن 
سنة. تم تجميع الشركات التابعة بالكامل منذ تاريخ اإلستحواذ وهو نفس التاريخ الذي بدأت فيه الشركة 

تابعة حتى تاريخ فقدان السيطرة السيطرة على الشركات التابعة ويستمر تجميع البيانات المالية للشركات ال
عليها. يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس السنة المالية للشركة األم وبإستخدام سياسات محاسبية 

متطابقة.

تتحقق السيطرة للمجموعة عندما يكون لها عائدات متغيرة أو لديها حقوق فيهـا مـن إرتباطهـا بالمؤسسـة     

على المؤسسة المستثمر فيها:سلطتهتطيع التأثير على هذه العائدات من خالل المستثمر فيها ويس

حقوق قائمة تمكنها من توجيـه األنشـطة ذات الصـلة الخاصـة     (سلطة على المؤسسة المستثمر فيهاال·

.بالمؤسسة المستثمر فيها)

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

ة على إستخدام سلطتها على المؤسسة المستثمر فيها للتأثير على قيمة عائداتها.القدر·

عندما ال يكون للمجموعة غالبية التصويت أو حقوق مماثلة للمؤسسة المستثمر فيها ، فيتم األخذ في االعتبـار  

الوقائع والظروف متضمنة:على المؤسسة المستثمر فيها جميععند تقييم سيطرتها

أصحاب األصوات األخرى للمؤسسة المستثمر فيهاالترتيبات التعاقدية مع ·

الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى·

حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت المحتملة·

تقوم المجوعة بإعادة تقييم سيطرتها على المؤسسة المستثمر فيها وإذا أشارت الوقائع والظروف إلى تغيير في 

د أو أكثر من البنود المذكورة أعاله. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تفرض المجموعة سيطرتها علـى  واح

الشركة التابعة وينتهي بإنتهاء أو فقدان  السيطرة على الشركة التابعة خالل السنة في بيان الدخل الموحـد أو  

لى الشركة التابعة وحتـى إنتهـاء تلـك    بيان الدخل الشامل الموحد من تاريخ بداية سيطرة على المجموعة ع

السيطرة.  

تم إستبعاد جميع األرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت بين شركات 
المجموعة كلياً.



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٤ديسيمبر ٣١للسنة المنتهية كما في 

-١٤-

تتمة-أسس اإلعداد ٢

تتمة- أساس التوحيد

تتمثل الحقوق غير المسيطر عليها ، إن وجدت في حصة الربح أو الخسارة وصافي الموجودات غير 
وبيان التغيرات في حقوق الدخل الموحدالمملوكة للمجموعة ويتم عرضها بصورة منفصلة في بيان 

بشكل منفصل عن حقوق المساهمين في الشركة األم.الموحدة المساهمين 

المجموعة تقوم بإلغاء تحقيق موجودات ومطلوبات الشركة التابعة والحقوق غير عند فقدان السيطرة فإن

المسيطر عليها وأيضاً أية عناصر أخرى في حقوق الملكية والمتعلقة بالشركة التابعة.

يتم تحقيق أية فائض أو عجز ينشأ من فقدان السيطرة في بيان الدخل الموحد. في حال كانت المجموعة 
مساهمات في الشركة التابعة السابقة فإنها تقوم بتحديد قيمتها العادلة في تاريخ فقدان السيطرة. تحتفظ بأية 

والحقاً يتم المحاسبة عنها كشركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية أو كموجودات مالية متاحة للبيع إستناداً 
إلى مستوى التأثير على اإلستثمار والمحتفظ به.

جموعة على أعمال ، يتم تقييم الموجودات والمطلوبات المالية المستحوذه طبقاً للتبويب عند إستحواذ الم

المناسب وفقاً لشروط التعاقد والظروف اإلقتصادية والظروف ذات الصلة في تاريخ اإلستحواذ. ويتضمن ذلك 

فصل المشتقات المتضمنة في العقد مع المستحوذ.

يعاد قياس القيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ لحصة حقوق الملكية التي إذا تم تجميع األعمال على مراحل ،

يحتفظ بها المستحوذ في المنشأة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ خالل ربح أو خسارة.

بالقيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ وتدرج يتم تسجيل أية مبالغ محتملة سوف يقوم المستحوذ بتحويلها

.الدخل الموحدضمن بيان االمحتملة التي تعتبر إلتزاممبالغالتغيرات للقيمة العادلة لل



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٤ديسيمبر ٣١للسنة المنتهية كما في 

-١٥-

السياسات المحاسبية الهامة٣

التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية 

في إعداد البيانات المالية إعداد البيانات المالية مطابقة لتلك المستخدمة فيالمتبعة المحاسبيةالسياسات إن

يناير ١للسنة المالية السابقة بإستثناء المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية السارية المفعول إعتباراً من 

٢٠١٤.

المحتوىالمعيار
١٠المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٧الدولي ومعيار المحاسبة١٢و
: البيانات ١٠تعديالت للمعيار الدولي للتقارير المالية -مؤسسات االستثمار 

: افصاحات الحصة في ١٢المالية الموحدة والمعيار الدولي للتقارير المالية 
: البيانات المالية المنفصلة٢٧مؤسسات أخرى ومعيار الحاسبة الدولي 

تعديالت لمعيار المحاسبة –تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية ٣٢معيار المحاسبة الدولي 
العرض–: األدوات المالية ٣٢الدولي 

ةتعديالت على معيار المحاسب–تجديد المشتقات واستمرارية محاسبة التحوط ٣٩معيار المحاسبة الدولي 
٣٩الدولي 

: الرسوم٢١د التقارير المالية تفسير لجنة المعايير الدولية ِإلعدا٢١التفسير 

يتم تطبيق المعايير والتفسيرات كما هو موضح أدناه:

المالية والمعيار الدولي للتقارير١٠تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية -مؤسسات االستثمار 

٢٧ومعيار المحاسبة الدولي ١٢

هذه التعديالت تعطي استثناء من متطلبات التوحيد للمؤسسات التي تستوفى تعريف مؤسسة استثمار وفقاً 

توحيد البيانات المالية ويجب تطبيقه بأثر رجعي ويخضع إلى تخفيف ١٠للمعيار الدولي للتقارير المالية 

تسب الشركات التابعة بالقيمة من مؤسسات االستثمار أن تحيتطلبانتقالي محدد . إن االستثناء للتوحيد 

مؤسسةالتوجده، حيث أنمجموعةالعادلة من خالل الربح أو الخسارة. ليس لهذه التعديالت تأثير على ال

.١٠كون مؤسسة استثمار وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية تلهمؤهل

٣٢محاسبة الدولي تعديالت على معيار ال-تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية 

هذه التعديالت توضح معنى "لديه حالياً حق قانوني للتسوية قابل للتنفيذ" والمعايير آلليات التسوية غير 

المتزامنة الخاصة بغرف المقاصة لتكون مؤهلة إلجراء التسوية وتطبق بأثر رجعي. ليس لهذه التعديالت 

لديه أية ترتيبات تسوية.المجموعةأياً من مؤسسات ال يوجد ، حيث أن المجموعةتأثير على 



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان
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٢٠١٤ديسيمبر ٣١للسنة المنتهية كما في 

-١٦-

تتمة –السياسات المحاسبية الهامة٣

تتمة –التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية 

٣٩تعديالت على معيار المحاسبه الدولي –تجديد المشتقات واستمرارية محاسبة التحوط 

محاسبة التحوط عندما يستوفي تجديد أي مشتقات مخصصة كأداة هذه التعديالت توفر إعفاء من إيقاف 

. ليس لهذه التعديالت تأثير على المجموعة حيث لم تجدد ويجب تطبيقه بأثر رجعيتحوط معايير معينة

السابقة. السنواتأو السنةالمجموعة مشتقاتها خالل 

٣٦تعديالت على معيار المحاسبة الدولي –إفصاحات المبالغ القابلة لإلسترداد للموجودات غير المالية 

قياس القيمة العادلة على ١٣هذه التعديالت تبعد النتائج غير المرغوبة للمعاير الدولي للتقارير المالية 

إنخفاض قيمة الموجودات. باإلضافة إلى ذلك ، ٣٦االفصاحات المطلوبة بموجب معيار المحاسبة الدولي 

ح عن المبالغ القابلة لإلسترداد للموجودات أو وحدات اإليرادات النقدية والتي تتطلب هذه التعديالت االفصا

أدرجت أو عكست لها خسارة انخفاض قيمة خالل السنة. ال تؤثر هذه االيضاحات على المجموعة.

: الرسوم٢١تفسير لجنة المعايير الدولية ِإلعداد التقارير المالية 

قيق الرسوم كمطلوبات عند وقوع النشاط المنشئ الستحقاق الرسوم يوضح التفسير أن تقوم المؤسسة بتح

كما هو محدد من قبل التشريعات ذات الصلة. أما بالنسبة للرسوم المكتسبة عند تحقيق أو الوصول للحد 

األدنى من أعمال هذا النشاط ، فإن التفسير يوضح أنه ال يتم تحقيق أية مطلوبات قبل الوصول للحد األدنى 

حيث قامت بتطبيق مبادئ مجموعة. يجب تطبيق التفسير بأثر رجعي وليس لهذا التفسير أثر على الالمحدد

: المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة وذلك ٣٧التحقيق وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

خالل السنوات السابقة.٢١وفقاً لمتطلبات التفسير 

آثار المعايير الدولية للتقارير الدولية الجديدة التي يسري مفعولها لفترات محاسبية المجموعةتدرس 

.٤في االيضاح مستقبلية ولم تطبق مبكراً أي من المعايير الجديدة المذكورة



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٤ديسيمبر ٣١للسنة المنتهية كما في 

-١٧-

تتمة- السياسات المحاسبية الهامة ٣

تتمة –التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية 

في هذه التي تم عرضهاعلى كافة الفترات بإنتظامإن السياسات المحاسبية الموضحة أدناه تم تطبيقها 

اشى ة لتتمباإلضافة إلى شركات المجموعة. تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنالموحدة الماليةالبيانات 

.مع عرض السنة الحالية

الملكيةبطريقة حقوق اإلستثمارات في الشركات الزميلة 

تأثيراً جوهرياً ، وليس سيطرة ، على عليهاهي الشركات التي تمارس المجموعةالزميلة الشركات

٢٠المجموعة على ما يتراوح بين عند تملكسياستها المالية والتشغيلية. يفترض وجود التأثير الجوهري 

هي تلك الكيانات التي تشترك المشاريع المشتركةبالمائة من حقوق التصويت في الشركة األخرى. ٥٠إلى 

يتعلقبموجب إتفاق تعاقدي كما تتطلب الموافقة باإلجماع على ما والتي تنشأالمجموعة في السيطرة عليها 

من قرارت مالية وتشغيلية إستراتيجية.

االتفاقفيمشتركةسيطرةلهاالتيلألطرافيكونحيثمشتركاتفاقمننوعهيالمشتركهالمشاريع

تعاقدياعليهمتفقتقاسمهيالمشتركةالسيطرة. المشتركللمشروعالموجوداتصافيمناالنتفاعحق

ذاتاألنشطةبشأنباإلجماعموافقةالقراراتتتطلبعندمافقطيتواجدوالذيالتنظيم،علىللسيطرة

.السيطرةتتقاسمالتياألطرافمنالصلة

السيطرةلتحديدالالزمةلتلكمماثلةهيالمشتركةالسيطرةأوالهامالتاثيرتحديدفيالمتخذهاالعتبارات

.التابعةالشركاتعلى

بشكل مشترك وفقاً لطريقة عليها اإلستثمارات في شركات زميلة والشركات التي يتم السيطرة يتم إحتساب

صافيمنالمجموعةحصةفيالتغيراتلالعترافلالستثمارالدفتريةالقيمةتعديليتم. حقوق الملكية

بالشركةالمتعلقةالشهرةإدراجيتم. االستحواذتاريخمنذالمشتركالمشروعأوالزميلةالشركةموجودات

فرديبشكلاختبارهاأوإطفاؤهايتمواللالستثمارالدفتريةالقيمةفيمشتركمشروعأوالزميلة

.القيمةالنخفاض

علىالمشتركةوالمشاريعالزميلةالشركاتمنالخسائرأواألرباحمنالمجموعةحصةمجموعيظهر

.الموحدالدخلبيانوجه

يتم،الضرورةعند. المجموعةالفترةفيالمشتركةالمشاريعأوالزميلةللشركاتالماليةالقوائمإعداديتم

معيتماشىبماالمشتركةالمشاريعأوالزميلةللشركاتالمحاسبيةالسياساتلجعلتعديالتإجراء

.المجموعةسياسات
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تتمة–السياسات المحاسبية الهامة ٣

تتمة-بطريقة حقوق الملكيةاإلستثمارات في الشركات الزميلة 

بخسارةاالعترافالضروريمنكانإذامابتحديدالمجموعةتقومالملكية،حقوقطريقةتطبيقبعد

تقومتقرير،كلتاريخفي. المشتركةالمشاريعأوالزميلةالشركاتفياستثماراتهاعلىالقيمةانخفاض

مشاريعأوزميلةشركاتفياالستثمارأنعلىموضوعيدليلهناككانإذامابتحديدالمجموعة

القيمةانخفاضمبلغباحتسابالمجموعةتقومالدليل،هذامثلهناككانإذا. قيمتهانخفضتقدمشتركة

األعترافثملهما،الدفتريةوالقيمةمشتركالمشروعأوالزميلةللشركةلالستردادالقابلةالقيمةبينبالفرق

.الموحدالدخلبيانفيبالخسارة

يتم وفقاً لطريقة حقوق الملكية ، مسجلة مؤسساتعندما تتجاوز حصة المجموعة في الخسارة حصتها في 

إلى مؤسسات التخفيض القيمة الدفترية ، متضمنة أي إستثمارات طويلة األجل ، لحصة المجموعة في هذه 

إلتزامات على المجموعة أو ما قد تكون المجموعة بقدر وجودإالإضافية خسائر تحقيقالصفر ويتوقف 

قامت بسداده نيابة عن الشركة المستثمر فيها.

تقومالمشتركة،المشاريععلىالمشتركةالسيطرةأوالزميلةالشركاتعلىالجوهريالتأثيرفقدانعند

الدفتريةالقيمةبينالفرقإدراجويتم. العادلةبالقيمةبهمحتفظاستثمارأيتحقيقوبحسابالمجموعة

العادلةبالقيمةالمشتركةالسيطرةأوالجوهريالتأثيرفقدانعندالمشتركةالمشاريعأوالزميلةللشركات

.الموحدالدخلبيانفياالستبعاداتمنالمتحصالتوبهالمحتفظلالستثمار

تصنيف المتداول وغير المتداول

بناء على تصنيف متداول / غير في بيان المركز المالي الموجودات والمطلوبات ةـالمجموعتعرض 

متداول عندما:األصلمتداول ، يكون 

أو يقصد أن يتم بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادلة.يتوقع أن تتحقق )أ

محتفظ بها أساساً لغرض المتاجرة.)ب

يتوقع أن تتحقق خالل أثنتي عشر شهر بعد فترة التقرير ، أو)ج

مالم يحظر أن يتم تبادلها أو إستخدامها لتسوية مطلوبات لمدة أقلها أثنتي عشر شهر نقد أو ما في حكمة )د

التقرير.بعد فترة 
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تتمة- السياسات المحاسبية الهامة ٣

تتمة-تصنيف المتداول وغير المتداول

جميع الموجودات األخرى تصنف غير متداولة. 

عندما:ةمتداولالمطلوبات اليتم تصنيف 

يتوقع أن تتم تسويتها في دورة التشغيل العادية.)أ

محتفظ بها أساساً لغرض المتاجرة.)ب

التسوية خالل أثنتي عشر شهر بعد تاريخ التقرير ، أوتكون مستحقة )ج

ال يوجد حق غير مشروط تؤخر تسوية المطلوبات لمدة ال تقل عن أثنتي عشر شهر بعد تاريخ )د

التقرير.

جميع المطلوبات األخرى غير متداولة.المجموعةوتصنف 

األجنبيةالعملة

تحول الموجودات والمعاملةتتم بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة وقت اجراء التيالمعامالت تقيد 

بيان المركز المالي والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ 

.الدخل الموحدتدرج جميع الفروقات الناتجة عن عمليات التحويل ضمن بيان الموحد.

اإليراداتتحقيق

إيرادات اإليجارات
تحقق اإليرادات المستحقة من اإليجارات التشغيلية ، مخصوماً منها التكاليف المباشرة األولية للدخول في 

عقود اإليجار ، على أساس القسط الثابت على مدى فترات اإليجار باستثناء إيرادات اإليجارات المحتملة 

والتي تحقق عندما تنشأ.

اإليجار المعطاه للمستأجرين للدخول في عقود اإليجار توزع بالتساوي على مدى فترة اإليجار ، وافزـإن ح

حتى إذا لم تتم هذه المدفوعات على هذا األساس. إن مدة اإليجار هي الفترة غير القابلة لإللغاء مع أي فترة 

دراة عند بداية عقد اإليجار أخرى يكون للمستأجر الخيار فيها لمواصلة عقد اإليجار وحيث يكون لدى اإل

تأكيداً معقوالً بأن المستأجر سوف يمارس هذا الخيار.

إن المبالغ المستلمة من المستأجرين مقابل إنهاء عقود اإليجار أو التعويض عن أي أضرار يعترف بها في 

عند حدوثها.الدخل الموحدبيان 
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تتمة- السياسات المحاسبية الهامة ٣

تتمة-اإليراداتتحقيق

المستأجرينوالمصاريف المستردة منرسوم الخدمات 
لمستأجرين يتم تحقيقها في الفترة التي يمكن أن تسترد فيها لالمعاد تحميلهااإليرادات الناشئة من المصاريف 

مطروحاً المبلغبإجمالي كإيرادات المصاريف حسب العقد. تدرج رسوم الخدمات والمبالغ المماثلة المستلمة 

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

العقاراتبيع
تقاس إيرادات بيع العقارات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو الذي سيتم إستالمه. يتم إثبات اإليراد عندما يتم 

المحتمل تحصيل المقابل وقياس منتعلقة بالملكية إلى المشتري ويكونالهامة الموالمنافعتحويل المخاطر 

عنه ويكون المتنازلالتكاليف المصاحبة له بصورة موثوق بها وال يوجد هناك مشاركة مستمرة في العقار 

من الممكن قياس مبلغ اإليرادات بصورة موثوق بها.

وفي ظل غياب المحددات التعاقدية أنهد بيع العقار ، إال البنود الفردية لعقعلىوالمنافعالمخاطر تحويليعتمد

قد إنتقلت إلى المشتري بمجرد تحويل حيازة العقار المباع.والمنافعاألخرى ، يفترض بأن المخاطر 

إلى المشتري تقوم سابقاًعندما يطلب من المجموعة تعاقدياً أداء المزيد من العمل على العقار الذي تم تسليمه 

ومصروف للقيمة الحالية للنفقات المطلوبة لتسوية اإللتزامات الخاصة باألعمال بتحقيق مخصصالمجموعة 

العقود.كاإلضافية بموجب تل

إيرادات الخدمات 
وفقاً لمرحلة إنجاز المعاملة في تاريخ البيانات المالية. الدخل الموحديتم إدراج إيرادات الخدمات ضمن بيان 

يتم قياس مرحلة اإلنجاز بالرجوع إلى ما تم إنجازة من الخدمة.

إيرادات تمويل
يتم تحقيق إيرادات التمويل على أساس نسبي زمني بإستخدام معدل الربح الفعلي.
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تتمة- السياسات المحاسبية الهامة ٣

تتمة-اإليرادات تحقيق

توزيعات األرباح
يتم إثبات توزيعات األرباح من األسهم عند إعالن التوزيعات المتعلقة بها.

اإلستثمارات العقارية

وتتضمن العقارات قيد التطوير يراد إيجارإياإلستثمارات العقارية هي العقارات التي يتم اإلحتفاظ بها إما لجن

.لكال الغرضين وهي تقاس مبدئياً بالتكلفة ، متضمنة تكاليف المعاملةمالية أو سأو لزيادة رأ

يتم إدارج اإلستثمارات العقارية بالقيمة العادلة. تستند القيم العادلة على القيم السوقية وهي المبلغ المقدر الحقاً

ملة تجارية حرة بعد مبادلة العقار في تاريخ التقييم بين بائع ومشتري راغبين في إطار معافيه الذي يمكن 

التسويق الصحيح الذي يقوم فيه األطراف بالتصرف المطلع والحكيم وبدون إجبار. يعكس التقييم ، متى كان 

ذلك مناسباً ، نوعية المسأجرين الذين يشغلون أو يكونون مسئولين عن الوفاء بإرتباطات اإليجار أو من 

لعام بالسوق عن أهليتهم لإلئتمان ، وتخصيص مسئوليات المحتمل أن يشغلوا العقار بعد إخالءه والمنظور ا

أو خسارة في ربحتحقيق أيةقتصادي الباقي للعقار ويتم اإلالصيانة والتأمين بين المؤجر والمستأجر والعمر 

.الدخل الموحدبيان القيمة العادلة في 

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

تخصيص اإلستثمارات قيد التطوير على إنها إستثمارات عقارية فقط إذا كان لدى اإلدارة مخططات واضحة 

لإلنتفاع بالعقار عن طريق إستخدامه في أنشطة تأجيريه بمجرد إكتمال تطويره ، أو لو كان هناك إستخدام 

ي فإنه يتم اإلحتفاظ بالعقار بغرض الزيادة الرأسمالية طويلة األجل.مستقبلي غير محدد للعقار وبالتال
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تتمة-اإلستثمارات العقارية 

التحويل بين فئات العقارات
ستخدام مرتبط بما يلي:إلالتحويالت من أو إلى اإلستثمارات العقارية فقط إذا كان التغيير في اتتم بعض

لك.ابدء إشغال المالك للعقار: يتم التحويل من اإلستثمارات العقارية إلى عقارات يشغلها الم)أ(

البيع: يتم التحويل من إستثمارات عقارية إلى عقارات بغرض المتاجرة.بغرضبدء التطوير )ب(

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

بدء التأجير التشغلي لطرف آخر: يتم التحويل من عقارات بغرض المتاجرة إلى إستثمارات عقارية.)د(

عندما يتغير إستخدام العقار من عقار يشغله المالك إلى إستثمار عقاري ، يعاد قياس العقار بالقيمة العادلة ويتم 

مباشرة في حقوق الملكية كفائض القياسادة عن إعالناتجةتصنيفه على أنه إستثمار عقاري. يتم إثبات المكاسب 

.الدخل الموحدبيان أي خسائر ناجمة عن إعادة القياس يتم إثباتها في .إعادة تقييم

إستثمارات عقارية بالقيمة العادلة إلى عقارات يشغلها المالك أو إلى عقارات بغرض المتاجرة بخصوص تحويل

بالقيمةوتكون ١٦رقمار المحاسبة الدولييمعأو٢رقم ار المحاسبة الدولي يلمعمحاسبياً وفقاً يتم معالجتهافإنه 

العادلة لها كما في تاريخ تغير اإلستخدام.

فسيكون بالقيمة العادلة مع إستثمارات عقارية إستثمارات عقارية بغرض المتاجرة إلى تحويل بخصوصأما 

.الدخل الموحدبيان التحويل وقيمته الدفترية في بين القيمة العادلة للعقار في تاريخماأي فرق تحقيق
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عقارات والمعداتال

المتراكم وأية خسائر إنخفاض في القيمة.اإلستهالكتدرج العقارات والمعدات بالتكلفة مخصوماً منها 

على الموجود. كما تتضمن تكلفة الموجودات باإلستحواذبصورة مباشرة المتعلقةتتضمن التكلفة المصروفات 

الموجود للغرض بإعداد مباشرة تتعلق بصورةالمطورة داخلياً تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأية تكاليف أخرى 

المشتراه البرامجرجاع الموقع إلى الحالة التي كان عليها. إالمطلوب منه وتكاليف تفكيك وإزالة الموجودات و

ءاً مكمالً لوظيفة المعدة ذات الصلة تتم رسملتها كجزء من أجهزة الكمبيوتر والمعدات المكتبية.التي تكون جز

لكل المقدرة على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية الدخل الموحدبيان في اإلستهالك يتم إحتساب 

ت.د، إن وجاألراضييتم إحتساب إستهالك علىبند من بنود العقارات والمعدات. ال 

هالك على النحو التالي:تساألعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات القابلة لإل

سنة٢٠مباني 

سنوات٥سيارات 
سنوات٥–٢وادوات مكتبيةوتركيباتأثاث

.البيانات الماليةواألعمار النتاجية والقيم الباقية في تاريخ اإلستهالك تتم مراجعة طرق 

تشير أحداث أو تغيرات عندما لتحديد مدى اإلنخفاض في قيمتها للعقارات والمعداتالقيم الدفترية مراجعةيتم 

القيمة تتجاوزفي الظروف إلى إحتمال عدم إسترداد القيمة الدفترية. في حالة وجود مثل هذا المؤشر وعندما 

يمتها القابلة لإلسترداد.الدفترية القيمة القابلة لإلسترداد يتم تخفيض الموجودات إلى ق

بصفة منفصلة عليهاأحد بنود العقارات والمعدات التي تتم المحاسبة إلستبدالتتم رسملة المصروفات المتكبدة 

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

قارات والمعدات ذات الصلة. يتم اإلعتراف بجميع المصروفات األخرى في بيان اإلقتصادية المستقبلية لبنود الع

بند العقارات والمعدات عند اإلستبعاد أو في حالة فيكمصروف عند تكبدها. يتم إلغاء اإلعتراف الدخل الموحد

إستبعاد ناشئة عن أو خسارةربحيتم إدراج أي .عدم توقع منافع إقتصادية مستقبلية من اإلستخدام أو اإلستبعاد

الموجود.إستبعادفي السنة التي يتم فيها الدخل الموحدبيان في أي موجود
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تتمة–السياسات المحاسبية الهامة ٣

األدوات المالية 

األداة المالية هي أي عقد تنشأ موجودات مالية لمؤسسة ومطلوبات مالية أو ألداة ملكية لمؤسسة أخرى. 

الموجودات المالية 

عند التحقيق المبدئي تصنف الموجودات المالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة والقروض والذمم 

المدينة والموجودات المالية المتاحة للبيع كمشتقات أدوات مالية معينة كأدوات تحوط في عملية تحوط فعالة ، 

ات المالية بالقيمة العادلة ، في حالة أنه لم يتم تسجيل الموجودات كلما كان مالئماً. يتم تحقيق جميع الموجود

المالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة ، زائد تكاليف المعاملة المتعلقة باإلستحواذ على الموجودات 

المالية.

التاريخ الذي تحدده تدرج في تاريخ المتاجرة جميع المشتريات أو المبيعات التي تتطلب تسليم الموجودات في 

النظم واألعراف بالسوق (صفقات الطرق العادية) والتاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع 

الموجودات.

تصنف المجموعة الموجودات المالية غير المشتقة في الفئات التالية: القروض والذمم المدينة والموجودات 

المالية المتاحة للبيع.

هالنقد وما في حكم
لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد ، يشتمل النقد وما في حكمه على نقد وأرصدة لدى البنوك وودائع ذات 

تواريخ استحقاق أصلية لثالثة أشهر أو أقل ، واألرصدة غير المقيدة المحتفظ بها لدى البنوك ، وموجودات 

ثة أشهر وغير معرضة لمخاطر هامة للتغير مالية عالية السيولة التي لها تواريخ إستحقاق أصلية اقل من ثال

في قيمها العادلة وتستخدم من قبل المجموعة إلدارة التزاماتها قصيرة األجل مخصوماً منها أرصدة السحب 

على المكشوف واألرصدة النقدية المقيدة . 
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المدينةالقروض والذمم 
لها دفعات ثابتة أو محددة وغير مدرجة بسوق نشطة. غير مشتقةالقروض والذمم المدينة هي موجودات مالية

يتم تحقيق هذه الموجودات مبدئياً بالقيمة العادلة مضافاً إليها التكاليف المباشرة المتعلقة بالمعاملة. والحقاً يتم 

ئر قياس القروض والذمم المدينة بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ، مطروحاً منها خسا

الدخل الموحد.يتم تحقيق خسائر اإلنخفاض في قائمة اإلنخفاض في القيمة.

المالية المتاحة للبيعالموجودات

المتاحة للبيع هي موجودات غير مشتقة والتي تم تصنيفها إما في هذه الفئة أو لم يتم الماليةالموجوداتإن 

تكاليف زائدبالقيمة العادلةمبدئياًتدرجللبيعمتاحةالتصنيفها في أي من الفئات األخرى. الموجودات المالية

. العادلةبالقيمةللبيعالمتاحةالموجودات الماليةقياسالحقايعادالمبدئياالعترافبعد. بهاالمتعلقةالمعاملة

الملكيةحقوقفيمنفصلكبنداالعتراف بهايتمالعادلةبالقيمةالقياسإعادةمنالناتجةوالخسائراألرباح

هذهوفي،منخفضاًاالستثماريحتسبأوتحصيلهأواالستثماربيعيتمحتىأخرىإيرادات شاملةبندتحت

. للسنةالربح أو الخسارةبيانإلىالملكيةحقوقضمنسابقاًالمدرجالربحأوالخسارةمجموعيحولالحالة

ويعترف بتوزيعات . معدل الربح الفعليطريقةباستخدامكأرباحاالستثماراتمنالمكتسبةاألرباحتسجل

إعالنعندوذلك" كتوزيعات أرباح"الموحدالربح أو الخسارةبيانفياالستثماراتاألرباح المكتسبة من

يعترف بهاالعاديةرقبالطتتمالتياالستثمارومبيعاتمشترياتجميع. الموزعةاألرباحاستالمفيالحق

.الشروط التعاقدية الخاصة باألداهفيطرفاًالمجموعةفيهتصبحالذيالتاريخفي

في المسجلالشراءلسعروفقاًالرسميةالماليةاألسواقفيلالستثمارات المتداولةالعادلةالقيمةتحديديتم

.البيانات الماليةتاريخفياإلقفالعندالسوق

قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع بصورة تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك دليل على انخفاض 

فردية. في حال استثمارات حقوق الملكية المصنفة كمتاحة للبيع، قد يتضمن الدليل المادي انخفاض هام أو 

مستمر في القيمة العادلة لالستثمار أقل من التكلفة.
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تتمة-المالية المتاحة للبيعالموجودات

وقيمتهاالستثمارتكلفةبينالفرقيمثلمبلغتحويليتمللبيعالمتاحةاالستثماراتأحدقيمةانخفاضحالةفي

الملكيةحقوقمن،الموحدالربح والخسارةبيانفيتحقيقهاسبقنخفاضإخسارةأيناقصاًالحاليةالعادلة

الموحدالربح أو الخسارةبيانفيالمدرجةاالنخفاضخسائرعكسيتمالالحقاً. الموحدالدخلبيانإلى

الربح أو الخسارةبيانخاللمنالدينأدواتانخفاضخسائرعكسيتم. الرأسماليةباألدواتوالخاصة

فياالنخفاضخسارةأدرجتأنبعدينشأبحادثالماليةلألداةالعادلةالقيمةفيالزيادةربطأمكنإذاالموحد

.الموحدالربح أو الخسارةبيانبيان

بيانإلىالمساهمينحقوقفيسابقاًالمسجلالخسائرأواألرباحمجموعتحويليتماالستثماراستبعادعند

.الموحدالدخل

إلغاء تحقيق الموجودات المالية والمطلوبات المالية

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

في أي من الحاالت التالية:
انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من الموجودات ، أو·
قيام المجموعة بتحويل حقوقها الستالم تدفقات نقدية من الموجودات أو قد تعهدت بدفع المبلغ المستلم ·

بموجب ترتيبات للتمرير و (أ) إما أن تكون قد قامت فعلياً إلى طرف ثالثكاملة ودون تأخير كبير 
بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو (ب) لم تقم فعلياً بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو 

باالحتفاظ بها ولكنها حولت السيطرة على الموجودات.

أو دخلت في ترتيبات التمديد في استالم تدفقات نقدية من موجودات ابتحويل حقوقهقامت المجموعة في حال 

حول السيطرة على الموجودات ، يتم تبجميع المخاطر ومنافع الموجودات ولم جوهرياً فظ ـحتتحول أو تولم 

في تلك الحالة تحقق المجموعة أيضاً بالموجودات.المجموعة ارتباط إستمرارودات بقدرـإدراج الموج

مقابلة. يتم قياس الموجودات المحمولة والمطلوبات المقابلة على أساس يعكس الحقوق واإللتزامات مطلوبات

التي احتفظت بها المجموعة.



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٤ديسيمبر ٣١للسنة المنتهية كما في 

-٢٧-

تتمة- السياسات المحاسبية الهامة ٣
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المطلوبات المالية
كأدواتماليةأدواتمشتقاتأومدينةوذمموسلفكقروض،المبدئيالتحقيقفي،الماليةالمطلوباتتصنف

.الحاجةحسب،فعالتحوطعمليةفيتحوط

تدرج كل المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة زائد ، في حالة القروض والسلف والذمم الدائنة ، صافي 

التكاليف المباشرة للمعاملة. 

طرفإلىمستحقةومبالغوسلفوقروضوموردمقاولمندائنةأرصدةللمجموعةالماليةالمطلوباتتشمل

.أخرىدائنةوذممالماليةالمشتقاتوأدواتعالقةذو

المشتقةغيرالماليةالمطلوبات
فيهتصبحالذيالتاريخوهو،فيهتنشأالذيالتاريخفيالماليةللمطلوباتالمبدئيبالتحقيقالمجموعةتقوم

.الماليةلألداةالتعاقديةالشروطفيطرفاالمجموعة

تحقيقالمطلوبات المالية األخرى. يتم فئة تقوم المجموعة بتصنيف المطلوبات المالية غير المشتقة ضمن 

يتم قياس هذه بالمعاملة.مباشرة تتعلقةالمطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة مضافاً إليها أية تكاليف 

المطلوبات المالية األخرى على تتضمن. معدل الفائدة الفعليفأة بإستخدام طريقة المطلوبات المالية بالتكلفة المط

وارصدة سحب على المكشوف من البنوك وذمم تجارية دائنة وارصدة لتزامات بموجب عقود تمويل إسالمياإل

خرى.أوذمم دائنة 

إنتهاءعندأوألغاهاأوالتعاقدية،بالتزاماتهاالوفاءعندالماليةالمطلوباتاحتساببإلغاءالمجموعةتقوم

.الصالحيها

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع 

تدرج المطلوبات للمبالغ المستحقة الدفع مستقبالً مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة أو عندما يتم تحويل 

.تستلمالمخاطر والمنافع المرتبطة بالبضاعة إلى المجموعة ، سواء أستلمت فاتورة المورد أم لم 

القيمة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الربح.الذمم التجارية الدائنة تحقق مبدئياً بالقيمة العادلة والحقاً تحقق ب
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تمويل إسالمي قروض

عقود التمويل اإلسالمي بالقيمة العادلة للمقابل المستلم مخصوما منه بموجبتحقيق اإللتزاماتيتم مبدئياً

المطفأة باستخدام بالتكلفةاإللتزاماتالمبدئي تقاس تلك بعد التحقيقبالمعاملة.بصفة مباشرة المتعلقةتكاليف ال

الربح الفعلي.طريقة معدل 

.اإلطفاءعمليةخاللوأيضاااللتزاماتتحقيق إلغاءعندالربح أو الخسارةفيالخسائرأواألرباحإثباتيتم

.تكبدهاعندكمصروفةالصلذاتاألخرىوالتكاليفويلمالتتكاليفتحقيقيتم

األتعاب المدفوعة للحصول على أنشطة تمويل إسالمية يتم تحقيقها كتكاليف معاملة للقرض إلى الحد الذي 

يتوقع أن يتم سحب بعض أو كافة مبلغ التسهيل. في هذه الحالة ، يتم تأجيل األتعاب إلى أن تحدث عملية 

سحب جزء أو كافة مبلغ التسهيل ، يتم رسملة األتعاب السحب. في حالة عدم وجود دليل على احتمالية 

كمصاريف مدفوعة مقدماً لخدمات السيولة ويتم إطفاؤها على فترة التسهيل العائدة له.

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

كمطلوبات غير متداولة.

التحقيقإلغاء

ندما تستبدل يلغى تحقيق المطلوبات المالية في حالة دفع أو إلغاء أو انتهاء سريان االلتزام بالمطلوبات. ع

بشروط مختلفة بصورة المقرض أو أن يتم تعديل شروط المطلوبات الحاليةنفسمن مطلوبات مالية حالية 

بات الجديدة. يتم وتحقيق للمطلوكإلغاء لتحقيق المطلوبات الحالية ، يعامل هذا االستبدال أو التعديل كبيرة 

.الربح أو الخسارة الموحدالدفترية في بيان تحقيق الفرق في قيمتها
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الماليةلألدواتمقاصة

الموحدالماليالمركزبيانفيالمبلغصافيويدرجالماليةوالمطلوباتالماليةللموجوداتمقاصةإجراءيتم

علىالتسويةفيالرغبةتتوفروأنهالمحققةالمبالغلتسويةالمفعولساريقانونحقالكـهنكانإذافقط

.الوقتنفسفيالمطلوباتوتسددالموجوداتتحققأنأو،الصافيأساس

مشتقات األدوات المالية ، شامالً محاسبة التحوط 
تحقق األدوات المالية المشتقة مبدئيا بالقيمة العادلة ، ويتم تحقيق التكاليف المتعلقة بالمعامالت في الربح أو 

هو الخسارة عند تكبدها. والحقاً تقاس المشتقات المالية بالقيمة العادلة ، وتحقق التغيرات التي تطرأ عليها كما 

مبين أدناه للمشتقات المخصصة لتحوطات التدفقات النقدية بينما يتم تحقيق التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات 

.بيان الدخل الموحدالمالية الغير مخصصة لتحوطات التدفق النقدي في 

تحوطات التدفق النقدي
التحوط المشتقة المخصصة والمؤهلة كتحوط يتم تحقيق الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة األداة 

للتدفقات النقدية في اإليرادات الشاملة األخرى. كما تدرج األرباح والخسائر المتعلقة بالجزء غير الفعال 
اشرة في بيان الربح والخسارة الموحد تحت البند (صافي تكلفة التمويل).بم

الربح أو الخسارة خالل الفترات التي أثرت فيها بنود يعاد تبويب المبالغ المتراكمة في حقوق الملكية إلى
(على سبيل المثال عندما تحدث المبيعات المتوقعة التي تم التحوط لها). ويتم التحوط على األرباح أو الخسائر. 

تحقيق األرباح والخسائر المتعلقة بالجزء الفعال من عقود تبادل أسعار الفائدة المستخدمة للتحوط للقروض 
ولكن عندما تؤدي المعامالت .ار فائدة متغيرة في بيان الدخل الموحد تحت بند "إيرادات / تكاليف التمويل" بأسع

(على سبيل المثال ، بضاعة أو موجودات ثابتة) يتم  المتوقعة المتحوط لها إلى تحقيق موجودات غير مالية 
ارجها في القياس المبدئي لتكلفة الموجودات. تحويل األرباح والخسائر المؤجلة سابقاً من حقوق الملكية ويتم إد

وتحقق المبالغ المؤجلة في تكاليف البضاعة المباعة في حالة البضاعة أو في اإلستهالك في حالة الموجودات 
الثابتة. 
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تتمة-تحوطات التدفق النقدي 

عندما تنتهي أداة التحوط أو تباع أو عندما ال تستوفي معيار إحتساب التحوط ، فإن أي أرباح أو خسائر 
متراكمة في حقوق الملكية في ذلك التاريخ  تظل في حقوق الملكية ويتم تحقيقها عندما يتم تحقيق المعاملة 

حدوث المعاملة المتنبأ بها ، يتم تحويل الموحد. عندما ال يكون من المتوقعالدخلالمتوقعة نهائياً في بيان 
صافي تكلفة "تحت بند الموحدالربح أو الخسارة المتراكمة المدرجة في حقوق الملكية مباشرة إلى بيان الدخل

."التمويل

إنخفاض القيمة

ودات الماليةجالمو
ذا كان هناك مؤشر موضوعي على إلتحديد ما البيانات الماليةفي تاريخ يتم إجراء تقييم للموجود المالي

أو أكثر من حدثإنخفاض قيمتها. يعتبر الموجود المالي منخفض القيمة في حالة وجود دليل يشير إلى أن 

يتم إدراج جميع الخسائر الناتجة من لمستقبلية المقدرة للموجود. ااألحداث ذا تأثير سلبي على التدفقات النقدية 

.الموحدالدخل إنخفاض القيمة ضمن بيان 

بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة فإن خسارة اإلنخفاض في القيمة هي الفرق بين التكلفة والقيمة )أ(

العادلة مخصوماً منها أية خسارة ناتجة عن إنخفاض في القيمة تم تحقيقها سابقاً.

مة الحالية للتدفقات النقدية إنخفاض قيمة الموجودات المدرج بالتكلفة هي الفرق بين القيمة الدفترية والقي)ب(

المستقبلية مخصومة بمعدالت السوق الحالية لعائد موجود مالي مماثل.

بالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة المطفأة فإن إنخفاض القيمة هو الفرق بين قيمتها الدفترية والقيمة )ج(

تمويل الفعلي األصلي.الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل تكاليف ال

يتم إختبار الموجودات المالية الهامة لتحديد إنخفاض قيمتها بصورة فردية.)د(

يتم تقييم الموجودات المالية األخرى بصورة جماعية في مجموعات تشترك في خصائص مخاطر إئتمانية )ه(

متماثلة.
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تتمة- السياسات المحاسبية الهامة ٣

تتمة-إنخفاض القيمة 

تتمة-الموجودات المالية

موضوعية إلى بصورة يعودمن الممكن أن عكس المخصص خسارة اإلنخفاض في القيمة إذا كان عكسيتم 

خسارة اإلنخفاض في القيمة. بالنسبة للموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة يتم تحقيقحدث وقع بعد 

.الموحدالدخل بيان في عكس خسارة اإلنخفاضتحقيق 

الموجودات غير المالية

البيانات الماليةإعداد في تاريخ بإستثناء المخزون تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة 

المؤشر عندها يتم تقدير هذالتحديد ما إذا كان هنالك أي مؤشر على اإلنخفاض في قيمتها. في حالة وجود مثل 

القابلة لإلسترداد لذلك الموجود. القيمة القابلة لإلسترداد للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد هو قيمته قيد القيمة 

اإلستخدام أو قيمته العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع ، أيهما أكبر. عند تقدير القيمة قيد اإلستخدام يتم خصم 

لية بإستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس التقديرات التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لقيمتها الحا

الحالية بالسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة المصاحبة للموجود. ألغراض إختبار اإلنخفاض في 

غيرة تنتج تدفقات نقدية من اإلستمرار في صالقيمة يتم تجميع الموجودات معاً في مجموعة موجودات 

من الموجودات أو مجموعة الموجودات األخرى الداخلةبشكل مستقل عن التدفقات النقدية واإلستخدام 

("الوحدة المنتجة للنقد").

خسارة اإلنخفاض في القيمة في الحالة التي تزيد فيها القيمة الدفترية للموجود أو وحدته المنتجة إدراجيتم

.الدخل الموحدبيان راف بخسائر اإلنخفاض في القيمة في للنقد عن المبلغ القابل لإلسترداد المقدر. يتم اإلعت
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رأس المال

عاديةأسهم
مباشرةبصورةالمتعلقةاإلضافيةالتكاليفتحقيقيتم. الملكيةحقوقمنكجزءالعاديةاألسهمتصنيفيتم

.الملكيةحقوقمنكخصمالعاديةاألسهمبإصدار

التمويلتكاليف

والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق بإقتراض األموال. تكلفة التمويل تكاليف التمويل هي 

الموجود المؤهل لرسملة تكلفة التمويل هو الموجود الذي يستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة ليصبح جاهزاً 

إلستحواذ وتشيد أو بامباشرة تتعلق بصورةتقوم المجموعة برسملة تكاليف التمويل التي .لإلستخدام أو البيع

التمويل األخرى كمصروف تكاليفمن تكلفة ذلك الموجود. تقوم المجموعة بتحقيقءإنتاج موجود مؤهل كجز

في الفترة التي تتكبدها فيها.

الموجود المؤهل في تاريخ البدء. تاريخ بدء الرسملة تبدأ المجموعة في رسملة تكاليف التمويل كجزء من تكلفة 

الشروط التالية:جميع بإستيفاء أوالً المجموعة تقومهو التاريخ الذي 

تكبد المصروفات عن الموجود.)أ(

و،تكبد تكاليف التمويل)ب(

.تقوم بمزاولة األنشطة الضرورية إلعداد الموجود للغرض المقصود من إستخدامه)ج(

المجموعة مبلغ تقوم بتحديد ، على موجود مؤهل بغرض الحصولخصيصاً أموالبإقتراضتقوم المجموعة 

المطلوب ن ذلك التمويل عنها تكاليف التمويل الفعلية المتكبدة أعلى المطلوب رسملتهاتكاليف التمويل 

.إن وجدناتج  عن اإلستثمار المؤقت لهذا التمويل ،إستثماريراد إخالل الفترة ناقصاً أي رسملتها 

أعالهتكاليف التمويل المتعلقة بإقتراضات المجموعة والقائمة خالل الفترة وبخالف اإلقتراضات المشار إليها 

علىمصروفاتللرسملةبإستخدام معدل رسملتهاوالخاصة بحصول المجموعة على موجود مؤهل ، يتم 

الموجود.

المجموعة خالل الفترة مبلغ تكاليف التمويل التي تكبدتها تم رسملتهاالتييجب أن ال تتجاوز تكاليف التمويل

الفترات الممتدة التي تقوم فيها بتأجيل التمويل خالل رسملة تكاليف بتعليقخالل الفترة. تقوم المجموعة 

عندما تكتمل األنشطة الضرورية إلعداد التمويل التطوير النشط للموجود المؤهل وتتوقف رسملة تكاليف 

صلي لإلستخدام المرغوب فيه أو البيع.الموجود األ
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تتمة- السياسات المحاسبية الهامة ٣

المخصصات

، نتيجة لحدث سابق ، يمكن تقديره التزام قانوني أو حكميالمجموعةلدى إذا كان تحقيق مخصصاتم ـيت

اإللتزام. يتم تحديد بتسديد للقيام منافع إقتصادية ومن المحتمل أن يتطلب ذلك تدفق بصورة موثوق بها

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

للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المحددة المصاحبة لإللتزام.

اإليجارات

دفعات اإليجارت
المجموعة بشكل جوهري كافة المخاطر تتحمليتم تصنيف عقود اإليجار لتأجير تمويلي عندما يفترض أن 

المبدئي بمبلغ مساوي للقيمة العادلة أو القيمة الحالية التحقيقعند المؤجرالموجود. يتم قياس الملكيةوعوائد 

بعد التحقيق يتم قياس األصل وفقاً للسياسة المحاسبية المطبقة على للحد األدنى من دفعات اإليجار أيهما أقل.

ل.تلك األصو

يتم تصنيفها المتعلقة باألصلعوائدالكافة المخاطر وببشكل جوهري المؤجراإليجارات التي يحتفظ فيها 

المركز المالي الموحد للمجموعة .بيانفي كتأجير تشغيلي وال يتم تسجيلها 

وفقاً لطريقة الدخل الموحدبيانيتم إثبات مدفوعات اإليجار التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي في 

أ من إجمالي حوافز اإليجار المستلمة كجزء ال يتجزتحقيقالقسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار. ويتم 

اإليجار على مدى مدة عقد اإليجار.مصروفات

يتم توزيع الحد األدنى من دفعات اإليجار بموجب عقود اإليجار التمويلي بين مصروفات التمويل وتخفيض 

لقائم. يتم توزيع مصروفات التمويل عن كل فترة على مدة عقد اإليجار وذلك إلظهار معدل دوري اإللتزام ا

ثابت لتكلفة التمويل على الرصيد المتبقي من اإللتزام. يتم قياس دفعات اإليجار المحتملة عن طريق رد 

قد اإليجار.دفعات اإليجار على مدى مدة عقد اإليجار المتبقية وذلك عندما يتم تأكيد تعديل ع
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تتمة-اإليجارات

عقد اإليجارتتضمنتحديد ما إذ كان الترتيبات التعاقدية 
، عقد إيجار تتضمنفي بداية الترتيبات التعاقدية ، تقوم المجموعة بتحديد ما إذ كان تلك الترتيبات التعاقدية 

الشروط التالية:وسوف يكون هذا الحال إذا تم إستيفاء 

أو موجودات محددة وموجود*  الوفاء بتلك الترتيبات التعاقدية يتطلب إستخدام 

أو الموجودات.الموجود*  الترتيبات التعاقدية تحتوي على حق إستخدام ذلك 

واالعتباراتالمدفوعات وعة بالفصل بينفي بداية الترتيب التعاقدي أو عند إعادة النظر فيه تقوم المجم

أساس قيمتها العادلة النسبية. وفي حالة إذا توصلت المجموعة إلى على هذا الترتيب األخرى التي يتطلبها 

تحقيق الموجودات والمطلوباتفإنه يتم يعتمد عليهاعدم إمكانية تطبيق الفصل بين تلك المدفوعات بطريقة 

بقيمة المدفوعات وتكلفة التمويل المطلوباتاألساسي. الحقاً يتم خفض للموجودة بمبلغ مساوي للقيمة العادل

.المحتسبة على اإللتزام بإستخدام معدل اإلقتراض المتزايد للمجموعة

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

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

للموظف وطول مدة خدمته بشرط إكمال حد أدنى من فترة اق لهذه المنافع على الراتب النهائي ـاإلستحق

تستحق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة التوظيف.،الخدمة

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

المعاشات محسوبة كنسبة مئوية من رواتب الموظفين. تنحصر إلتزامات المجموعة في مقدار المساهمة التي و

يتم سدادها عند إستحققها.
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المخزون

تدرج البضاعة على أساس التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها ، أيهما أقل.  تمثل التكاليف جميع 

باستخدام . يتم تحديد التكلفة على كل منتج حتى وصوله الى موقعه وشكله الحاليالمتكبدةالمصروفات

المتوسط المرجح للتكلفة لجميع بنود البضاعة.

ممكن تحقيقها على أساس سعر البيع التقديري ناقصاً أية تكاليف إضافية متوقع صرفها تحدد صافي القيمة ال

حتى إتمام الصنع والبيع.

الذمم المدينة

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

يتم تقدير مخصـص للمبالغ المشكوك في تحصيلها عندما التكلفة المطفأة.تسجيل األرصدة المدينة بإستخدام 

ستحالة تحصيلها.المبالغ عند إال يكون محتمالً تحصيل المبالغ بالكامل. تشطب

المستأجرينتأمينات

بالتكلفة المطفأة في حالة الحقاً المستأجرين بالقيمة العادلة ويتم قياسها إللتزامات ودائعالمبدئي التحقيقيتم 

اإليجار والقيمة اإلسمية يتم إدراجها ضمن إيرادات األصلية كونها هامة. أي إختالف ما بين القيمة العادلة 

على مدة التأجير بإستخدام معدل القسط الثابت.تحقيقهاويتم التشغيلي 

العائد على السهم 

فف ألسهمها العادية. يتم إحتساب العائد األساسي للسهم تقوم المجموعة بعرض بيانات العائد األساسي والمخ

بقسمة الربح أو الخسارة العائدة لحاملة األسهم العادية بالشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

خالل الفترة. ويتم تحديد العائد المخفف للسهم عن طريق تعديل الربح أو الخسارة العائدة لحاملة األسهم 

عادية ومتوسط العدد المرجح لألسهم العادية القائمة لتأثيرات جميع األسهم العادية المخففة المحتملة التي ال

تتضمن سندات قابلة للتحويل وخيارات أسهم ممنوحة للموظفين ، إن وجدت.

التقارير القطاعية 

رة بالقطاع وكذلك البنود التي يتم نتائج القعاط التي يتم عرضها للرئيس التنفيذي تتضمن البنود المرتبطة مباش

تحميلها بإستخدام أساس منطقي. البنود الغير موزعة تتكون بشكل أساسي من موجودات ومطلوبات وإيرادات 

ومصاريف الشركة. 
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المعايير المصدرة وغير سارية المفعول٤
المعايير التي أصدرت ولكن لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار البيانات المالية للشركة مذكور 

بشكل معقول أن يكون لها المجموعةأدناه. هذه القائمة من المعايير والتفسيرات المصدرة هي تلك التي تتوقع 

أن المجموعةا بتاريخ مستقبلي. تنوي تأثير على اإلفصاحات أو المركز المالي أو األداء عندما يتم تطبيقه

تتبنى هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.

حالياً آثار المعايير الدولية الجديدة التي يسري مفعولها لفترات محاسبية مستقبلية ، ولم المجموعةتدرس 

تطبق مبكراً أي من المعايير الجديدة المذكورة أدناه:

: األدوات المالية ٩المعيار الدولي للتقارير المالية 

٩أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية النسخة النهائية من المعيار الدولي للتقارير المالية ٢٠١٤في يوليو 

٣٩األدوات المالية الذي يعكس جميع مراحل األدوات المالية وكذلك يحل محل معيار المحاسبة الدولي 

. يقدم المعيار ٩المالية: التحقيق والقياس ، وجميع النسخ السابقة للمعيار الدولي للتقارير المالية األدوات 

متطلبات جديدة للتصنيف والقياس وانخفاض القيمة ومحاسبة التحوط. يسري مفعول المعيار للفترات 

مع السماح بتطبيقها مبكراً.٢٠١٨يناير ١المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 

ى الرغم من أن التطبيق بأثر رجعي مطلوب إال أن إدراج بيانات المقارنة ليس إجبارياً. كما يجوز تطبيق عل

) إذا كان تاريخ التطبيق ٢٠١٣و٢٠١٠و٢٠٠٩(٩النسخ السابقة من المعيار الدولي للتقارير المالية 

على تصنيف أو قياس ٩لمالية . وسوف يؤثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير ا٢٠١٥فبراير ١المبدئي قبل 

.مجموعة، ولكنه لن يكون له تأثير على تصنيف وقياس المطلوبات المالية للللمجموعةالموجودات المالية 

: حسابات التأجيل التنظيمية  ١٤المعيار الدولي للتقارير المالية 

التي تخضع نشاطاتها لمعدل هو معيار اختياري للسماح للمؤسسة١٤إن المعيار الدولي للتقارير المالية 

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

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى. ويجب على المؤسسات التي قامت باعتماد المعيار 

ت التأجيل التنظيمية كبند منفصل في بيان المركز المالي وعرض عرض حسابا١٤الدولي للتقارير المالية 

الحركة في هذه الحسابات كبند منفصل آخر في بيان الربح أو الخسارة وبيان الدخل الشامل. يتطلب المعيار 

اإلفصاح حول طبيعة معدل التنظيم للمؤسسة والمخاطر المرتبطة به وتأثير المعدل على البيانات المالية لها. 

، ٢٠١٦يناير ١للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد ١٤سري مفعول المعيار الدولي للتقارير المالية ي

تعد بياناتها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، فلم يتم اعتماد هذا المعيار.للمجموعةوحيث أن 
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تتمة- المعايير المصدرة وغير سارية المفعول٤

: اإليرادات  من عقود العمالء ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية 

والذي وضع نموذج ذو خمسة خطوات لتطبيقه ٢٠١٤في مايو ١٥أصدر المعيار الدولي للتقارير المالية 

تحقق اإليرادات ١٥على اإليرادات الناشئة من العقود مع العمالء. وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 

القيمة التي تعكس المبلغ الذي تتوقع المؤسسة الحصول عليه مقابل تحويل البضائع أو الخدمات إلى العميل. ب

تقدم مبادئ المعيار نهج أكثر تنظيماً لقياس وتحقيق اإليرادات. يطبق معيار اإليرادات الجديدة على كافة 

عايير الدولية للتقارير المالية. يجب إما المؤسسات وسيعمل محل كافة متطلبات تحقيق اإليرادات الحالية للم

مع السماح ٢٠١٧يناير ١التطبيق مستقبالً بصورة كاملة أو معدلة للسنوات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 

حالياً بتقييم أثره على المركز واألداء المالي.المجموعةبالتطبيق المبكر. وتقوم 

حساب االستحواذ على الحصص–: الترتيبات المشتركة ١١تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 

من المشغل المشترك حساب االستحواذ على الحصة في ١١تتطلب التعديالت للمعيار الدولي للتقارير المالية 

جب تطبيق المعيار الدولي العمليات المشتركة ، والتي يشمل فيها نشاط العمليات المشتركة أعمال تستو

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

عمليات مشتركة ال يتم قياسها على أساس االستحواذ على حصة اضافية في نفس العمليات المشتركة بينما 

١١للمعيار الدولي للتقارير المالية نطاقاستثناءمت إضافةتتستمر السيطرة المشتركة. باإلضافة إلى ذلك ، 

الكيان محل، بما في ذلك لسيطرة المشتركة المتقاسمين لعندما يكون الطرفينال تنطبقأن التعديالتلتحديد

النهائي.الطرف المسيطرمن نفسمشتركةتحت سيطرةالتقرير ،

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

يناير ١حصص إضافية في نفس العملية المشتركة وتطبق مستقبالً للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

، مع السماح بالتطبيق المبكر. ليس من المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أي تأثير  مادي على ٢٠١٦

المجموعة.



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٤ديسيمبر ٣١للسنة المنتهية كما في 

-٣٨-

تتمة- ير المصدرة وغير سارية المفعولالمعاي٤

: ايضاح الطرق المقبولـة لالسـتهالك   ٣٨ومعيار المحاسبة الدولي ١٦تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

واإلطفاء

بأن اإليرادات تعكس ٣٨ومعيار المحاسبة الدولي ١٦توضح التعديالت المبدأ في معيار المحاسبة الدولي 

دية التي تنشأ من األعمال (التي يعد الموجود جزء منها) بدال من الفوائد االقتصادية نمطا من الفوائد االقتصا

التي يتم استهالكها من خالل استخدام الموجود. ونتيجة لذلك ، الطريقة القائمة على اإليرادات ال يمكن 

، وال يمكن أن تستخدم إال في ظروف محدودة جدا إلطفاء استخدامها الستهالك العقارات والمعدات

يناير ١الموجودات غير الملموسة. يسري مفعول التعديالت مستقبالً للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

المجموعة، مع السماح بالتطبيق المبكر. ليس من المتوقع أن يكون لهذه التعديالت تأثير مادي على ٢٠١٦

باستخدام طريقة االستهالك بناء على االيرادات على موجوداتها غير المتداولة.المجموعةحيث لم تقم 

: طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة٢٧معيار المحاسبة الدولي 

سوف تسمح التعديالت للمؤسسات باستخدام طريقة حقوق الملكية لحساب االستثمارات في الشركات التابعة 

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

المعايير الدولية للتقارير المالية وتختار أن تنقل إلى استخدام طريقة حقوق الملكية في بياناتها المالية 

ؤسسات التي تقوم بإعداد بياناتها المالية وفقاً المنفصلة عليها أن تطبق هذا التغيير بأثر رجعي. بالنسبة للم

ر الدولية للتقارير المالية ألول مرة واختارت تطبيق طريقة حقوق الملكية في بياناتها المالية ـللمعايي

المنفصلة ، ينبغي عليها تطبيق هذه الطريقة ابتداء من تاريخ تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية. يسرى 

، مع السماح بالتطبيق المبكر. لن ٢٠١٦يناير ١التعديالت للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد مفعول هذه

يكون لهذه التعديالت تأثيراً على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

٢٠١٤يوليو –التحسينات السنوية 

. ال يتوقع أن يكون ٢٠١٤يوليو ١يسري مفعول هذه التحسينات على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

لهذه التحسينات تأثير على المجموعة وتشمل:

المدفوعات على أساس الحصص٢المعيار الدولي للتقارير المالية 

دمج األعمال٣المعيار الدولي للتقارير المالية 

القطاعات التشغيلية٨المعيار الدولي للتقارير المالية 

: الموجودات غير ٣٨العقارات والمعدات ومعيار المحاسبة الدولي ١٦معيار المحاسبة الدولي 

الملموسة

افصاحات األطراف ذات العالقة٢٤معيار المحاسبة الدولي 

قياس القيمة العادلة١٣المعيار الدولي للتقارير المالية 

االستثمارات العقارية٤٠معيار المحاسبة الدولي 
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الهامةالمحاسبية واإلفتراضات األحكام والتقديرات ٥
تؤثر على المبالغ وإفتراضاتالمالية للمجموعة من اإلدارة اتخاذ أحكام وتقديرات البياناتيتطلب إعداد 

المحتملة في تاريخ اإللتزاماتواإلفصاح عن والمطلوباتوالمصروفات والموجودات اتالخاصة باإليراد

تتطلب تعديالت نتائجإلى يوالتقديرات قد يؤداإلفتراضاتتأكد من هذه المالية . إال أن عدم الالبياناتإعداد 

متأثر بها في فترات مستقبلية. لموجود أو مطلوبهامة على القيمة الدفترية 

والتقديرات األحكام

علىأصدرت اإلدارة األحكام اآلتية والتي كان لها آثار جوهرية ،عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة

: الموحدةالمالية البياناتالمبالغ المعترف بها في 

اإلستثمارات العقاريةتصنيف
.المتاجرةبغرض كعقاراتتصنيفه كإستثمار عقاري أو سيتمعند إقتناء العقار ما إذا كان المجموعةتقرر

وتسويقية) والتي ال ،تجارية و(عقارات سكنية ، والمبانياألراضيعلىتشتمل اإلستثمارات العقارية·

ضمن األعمال لصالح المجموعة أو يتم إستخدامها ألغراض البيع التشغيلتستخدم باألساس ألغراض 

القيمة.لزيادةإيجارات أو إيراداتلتحقيقباألساس حيازتهاولكن يتم اإلعتيادية 

قبل المجموعة ألغراض البيع من يتم حيازتها أساساًالعقارات بغرض التأجير هي تلك العقارات التي ·

، تشتمل على عقارات سكنية تقتنى بغرض البيع قبل أو مع إكتمال بناؤها.ضمن األعمال اإلعتيادية 

المجموعة كمؤجر-عقود اإليجارات التشغيلية 
المجموعة بعمل تعاقدات إيجار لعقارات تجارية في إطار محفظة استثماراتها العقارية. وحيث أن تقوم

والمنافع المخاطروعة قامت بناءا على تقييم الشروط والبنود الخاصة بهذه الترتيبات باإلحتفاظ بجميع المجم

الجوهرية لملكية هذه العقارات وبالتالي فقد تم محاسبة هذه العقود كإيجارات تشغيلية.
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تتمة-األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة٥

المدينة والمدفوعات مقدماًإنخفاض قيمة الذمم
ذات أطرافوالمستحقات من والذمم األخرىالمستأجرينيتم إجراء تقدير للقيم القابلة للتحصيل من ذمم 

بالنسبة للمبالغ الهامة بشكل فردي يتم إجراء هذا التقدير .غير محتملتحصيل كامل القيمةعندما يكونعالقة 

على أساس فردي.

بشكل جماعي بناءاً على موعد إستحقاقها يتم تقديرهاتجاوزتالمبالغ التي ال تعتبر هامة بشكل فردي لكنها 

فقاً لمعدالت اإلسترداد وتجاوز اإلستحقاق وبناءاً على فترة مخصص سياسة لتكوين المخصصات ويتم تكوين 

التاريخية.

ذاتقيمة أرصدة األطراف في إنخفاض مقابلمخصص تكوين تقم المجموعة بالمالية لم البياناتفي تاريخ 

فيما يخص تحصيل المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة. المبالغ التي ال يوجد تحفظالعالقة حيث 

.٨في نهاية الفترة تم اإلفصاح عنها في إيضاح رقم ومشكوك في تحصيلها تعدت تاريخ إستحقاقها 

ديراتالتق

للمخزونالممكن تحقيقها القيمة صافيتقدير 
أيهما أقل.الممكن تحقيقهايتم تقييم المخزون بناءاً على التكلفة أو صافي القيمة 

تقيمها بالرجوع إلى أسعار وظروف السوق المكتملة يتمالعقارات لمخزون الممكن تحقيقهاصافي القيمة 

تأخذ المجموعة في اإلعتبار عند تحديدها المشورة الخارجية المناسبة وفي والقائمة في تاريخ البيانات المالية 

السوق الحديثة.معامالتضوء 
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تتمة-األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة٥

تتمة–المحاسبيةديراتالتق

تقييم العقارات 
مستقلين باستخدام تقنيات تقييم عقاراتتحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية من قبل خبراء تقييم يتم

طريقة تكلفة االستثمار وطريقة تشملتقييم االستثمارات العقارية إجراء في المستخدمة التقنياتبها. معترف

.و طريقة المقارنةالمستهلك إستبدال تكلفة 

الستثمارات العقاريةالتقييمالطرق المستخدمة
قيمة اإليجار وذلك عندما تكون لتقييم الموجودات ذات العائد بشكل عامتستخدم طريقة تكلفة االستثمار

التدفقات للوصول للقيمة الرأسمالية للعقار بإستخدام . يمكن تحديدهاالسوقية اإلسمية أو الفعلية أو المحتملة

إحتساب إجمالي الدخل وخصم وذلك بعد السوقي إيراد أو "عائد" االستثمارالنقدية المتوقعة ، يتم تطبيق

التكلفة.

يتبع مبدأ تكلفة استبدال المستهلك نهجاً مناسباً العتماده في تقييم القيمة السوقية. تكلفة استبدال المستهلك هي 

خصومات التآكل الطبيعي وكافة منهمخصوماًحديثةستبدال موجود بما يعادله من موجودات التكلفة الحالية ال

أشكال التقادم ، في حين يتم تقييم األراضي على أساس المقارنة المباشرة في التقييم.

يتم اعتماد مبدأ المقارنة في تقييم قطع األراضي بصورة مبدئية مع األخذ في االعتبار محدودية بيانات 

المقارنة للمعامالت المتاحة حول األرض ، باإلضافة إلى المعامالت بسبب المناخ المالي كما يتم فحص دليل 

. تم القيام بالتعديالت على األسعار ، حسبما يكون مالئماً ، لتعكس أخرىفاطرأاتالتقييمات الداخلية وتقييم

/الوحدة.العوامل المحددة للعقار

للعقارات والمعداتالقيم اإلنتاجية
التقديرلغرض احتساب االستهالك. يتم للعقارات والمعداتاإلنتاجيةعمارتحدد المجموعة القيمة التقديرية لأل

بعد أن يؤخذ في االعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والتلف والتآكل الطبيعي والتقادم الفني أو التجاري.
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االستحواذ على شركة زميلة  ٦
في المجموعة االسالمية ٪٢٨,٧٥بنسبة ، استحوذت المجموعة على حصة إضافية ٢٠١٤مارس ٥في 

مية القابضة ) وأصبح لها تأثير هام على اتخاذ القرارت المالية والتشغيلية للمجموعة اإلسال.القابضة (ش.م.ق

.٪٣٦,٠٣(ش.م.ق) بإجمالي 

. ٢٦٣٣٧تأسست المجموعة االسالمية القابضة ش.م.ق كشركة مساهمة قطرية بموجب السجل التجاري رقم 

تتمثل في االستثمار في األسهمم والسندات وخدمات إن األنشطة الرئسية للمجموعة االسالمية القابضة ش.م.ق 

القابضة ش.م.ق ألحكام الوساطة في بورصة قطر وفقاً للشريعة اإلسالمية. تخضع المجموعة اإلسالمية

وكذلك تعليمات هيئة قطر لألسواق المالية وبورصة ٢٠٠٢لسنة ٥قانون الشركات التجارية القطري رقم 

قطر. 

٢٠٠٦سبتمبر ٢٢كة مساهمة قطرية بتاريخ رقرر مجلس اإلدارة تغيير الهيكل القانوني للمجموعة لتصبح ش

. تم إدراج أسهم الشركة في بورصة ٢٠٠٦ديسمبر ٢بتاريخ وأعتمد القرار من وزارة االقتصاد والتجارة 

.٢٠٠٨مارس ٣قطر في 
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تتمة –االستحواذ على شركة زميلة ٦

كانت القمية العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة والمستحوذ عليها للمجموعة اإلسالمية ش.م.ق كما في 

تاريخ االستحواذ كما يلي: 

الف
ريال قطري

الموجودات 
الموجودات المتداولة 

٣٦,٣٣٦أرصدة لدى البنوك
٢٥٧,٧٦٩أرصدة لدى العمالء –أرصدة لدى البنوك 

٤٧٥مبالغ مستحقة من العمالء 
١٣,٧٤٢مبالغ مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى 

٥٤١عقارات ومعدات 
٥,١٨٩موجودات مالية متاحة للبيع 

٣١٤,٠٥٢إجمال الموجودات 

المطلوبات 
٢٣١,٥٤٨لعمالءمبالغ مستحقة 

٢٣,٨٠١مبالغ مستحقة لبورصة قطر 
٢,٦٢٧مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

٨٨٢مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

٢٥٨,٨٥٨إجمالي المطلوبات 

٥٥,١٩٤صافي الموجودات 

١٩,٨٨٦القيمة العادلة لصافي الموجودات 
٤٢,١٤٨الشهرة الناشئة من االستحواذ 

٦٢,٠٣٤تكلفة الشركة الزميلة المستحوذ عليها 

٤٩,٥١٥المدفوعلنقدا

القيمة العادلة لحصة الملكية للمجموعة في المجموعةاإلسالمية القابضة المحتفظ 
١٢,٥١٩بها قبل االستحواذ

٦٢,٠٣٤
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تتمة –االستحواذ على شركة زميلة ٦

تخصيص"ممارسةالمجموعةأجرت،األعمالدمج: ٣الماليةللتقاريرالدوليالمعيارألحكامامتثاالً

القيمالممارسةوحددتق.م.شالقابضةاإلسالميةالمجموعةعلىاالستحواذلقيمة"  الشراءسعر

تكنلم. االستحواذمنالناشئةوالشهرةالملموسةغيروالموجوداتالملموسةالموجوداتمقابلالمدفوعة

ماديةق.م.شالقابضةاالسالميةالمجموعةأسهمعلىاالستحواذمنالناشئةالملموسةغيرالموجودات

.االعتبارفيتؤخذفلموعليه

ريال قطري كنتيجة لقياس القيمة العادلة لحصتها بنسبة الف٨,٤٦١قامت المجموعة بتحقيق ربح بمبلغ 

قبل االستحواذ. تمثل األرباح احتياطي القيمة العادلة .في المجموعة اإلسالمية القابضة ش.م.ق٪٧,٢٨

للموجودات المتاحة للبيع في تاريخ االستحواذ والتي تم تحويلها إلى بيان الدخل المرحلي الموحد. أدرجت 

الموحد للمجموعة للسنةي "الربح من االستحواذ على شركة زميلة" في بيان الدخل المرحلي هذه األرباح ف

. ٢٠١٤ديسيمبر٣١المنتهية في 

ما في حكمهنقد وال٧

٢٠١٤٢٠١٣
الفالف

ريال قطريريال قطري

٢٩١٢٥٣نقد 
البنوك والمؤسسات المالية األخرىأرصدة لدى 

١٩٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠ألجلودائع 
٦٦,١٦٤٢٥,٠٣٢حسابات توفير وتحت الطلب 

٣١,٦٤٣١٠,٥٣٢حسابات جارية
٩,٦٨٧١٤,٦٧٣حسابات بنكية بالهامش

٢٩٧,٧٨٥٤٥٠,٤٩٠إجمالي النقد وأرصدة لدى البنوك

)١٤,٦٧٣()٩,٦٨٧(: حسابات بنكیة مقیدةیخصم 
)٣٥٠,٠٠٠()١٩٠,٠٠٠(ودائع بنكیة قصیرة األجل تستحق بعد ثالثة أشھر: یخصم 

٩٨,٠٩٨٨٥,٨١٧النقد ما في حكمه

إيضاحات:
موردين ومقاولين.لصالحالحسابات البنكية المقيدة تتضمن خطابات ضمان وإعتمادات مستندية * 

على الودائع قصيرة األجل بالسنة٪ ٢٪ و١,٨بينتحصل المجموعة على معدل ربح يتراوح **

).بالسنة٪١,٧٥الى٪١,٥: من ٢٠١٣(



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٤ديسيمبر ٣١للسنة المنتهية كما في 

-٤٥-

ومصاریف مدفوعة مقدماًمدينة ذمم ٨
٢٠١٤٢٠١٣
الفالف

ريال قطريريال قطري

٩٠,٧٣٧١٢٥,٨٨٢ذمم مستأجرين
)٣٧,٦٤٤()٥٨,٦٩٢(يخصم: مخصص إنخفاض ذمم مستأجرين

٣٢,٠٤٥٨٨,٢٣٨
١١٢,٨٦٩٤٠,١٣٤مدفوعات مقدمة للموردين 
٣٥,٦٥٠٢٥,٦٤٥مصاريف مدفوعة مقدماً 

١٠,٦٥٣٨,٩١٤ودائع تأمين مستردة 
٣,٨٣٥١,٥٩٧إيرادات مستحقة 

٣,٣٠٤٤,٠٠١مدفوعات مقدمة للمقاولين 
١,٨١٨١,٣٩٨أوراق قبض

١٢,٢٠٢١٢,٢٢٧ذمم وارصدة مدينة أخرى 

٢١٢,٣٧٦١٨٢,١٥٤

المدينة المتعلقة بالذمم القيمةإنخفاضوخسائر تم اإلفصاح عن إمكانية تعرض المجموعة لخسائر اإلئتمان 

.٣٢اإليضاح في ىواألرصدة المدينة األخر

كما يلي:مدفوعة مقدماًالمصاريف المتداول بالذمم المدينة والتم فصل الجزء المتداول وغير 

اإلجمالي غير متداولمتداول 
الفالفالف

ريال قطريريال قطريريال قطري٢٠١٤ديسيمبر ٣١

٣٢,٠٤٥-٣٢,٠٤٥صافي ذمم مستأجرين 
١١٢,٨٦٩-١١٢,٨٦٩مدفوعات مقدمة للموردين
٣٥,٦٥٠-٣٥,٦٥٠مصاريف مدفوعة مقدماً

١٠,٦٥٣١٠,٦٥٣-ودائع تأمين مستردة 
٣,٨٣٥-٣,٨٣٥إيرادات مستحقة

١,٨١٨-١,٨١٨أوراق قبض
٣,٣٠٤٣,٣٠٤-مدفوعات مقدمة للمقاولين
١٢,٢٠٢-١٢,٢٠٢ذمم وارصدة مدينة أخرى

١٩٨,٤١٩١٣,٩٥٧٢١٢,٣٧٦



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٤ديسيمبر ٣١للسنة المنتهية كما في 

-٤٦-

تتمة–ومصاريف مدفوعة مقدماًذمم مدينة ٨
اإلجمالي غير متداولمتداول 

الفالفالف
ريال قطريريال قطريريال قطري٢٠١٣

٨٨,٢٣٨-٨٨,٢٣٨صافي ذمم مستأجرين 

٤٠,١٣٤-٤٠,١٣٤مدفوعات مقدمة للموردين 

٢٥,٦٤٥-٢٥,٦٤٥مصاريف مدفوعة مقدماً 
١,٣٩٨-١,٣٩٨أوراق قبض

٨,٩١٤٨,٩١٤-ودائع تأمين مستردة 
٤,٠٠١٤,٠٠١-مدفوعات مقدمة للمقاولين  

١,٥٩٧-١,٥٩٧إيرادات مستحقة

١٢,٢٢٧-١٢,٢٢٧صافي ذمم وأرصدة مدينة أخرى 

١٦٩,٢٣٩١٢,٩١٥١٨٢,١٥٤

كما يلي:من المستأجرين الذمم المدينة قيمة الحركة في مخصص إنخفاض 

٢٠١٤٢٠١٣
الفالف

ريال قطريريال قطري

٣٧,٦٤٤٣١,٠٥٧يناير١كما في 
٢٨,٩٦٠١١,٧٣٥)٢٥(إيضاح مخصص تم تكوينه خالل السنة

)٥,١٤٨()٧,٤٧٢()٢٥(إيضاح مخصص تم رده خالل السنة
-)٤٤٠(تحويالت

٥٨,٦٩٢٣٧,٦٤٤ديسمبر٣١كما في 

ال تقوم . القيمة، يتوقع أن تسترد بالكامل الذمم المدينة غير المنخفضةمجموعة للالسابقة خبرة البناء على 
المجموعة عادة بطلب ضمانات مقابل الذمم المدينة وبالتالي فإن معظم الذمم المدينة غير مضمونة.

ديسمبر كالتالي:٣١كما في التي لم تنخفض قيمتهاالماليةالموجودات إن أعمار 
متأخرة في السداد ولكن غير منخفضة القيمة

اإلجمالي

غير متأخرة 
أو منخفضة 

القيمة
أقل 

يوم٣٠من 
٦٠–٣١

يوم
٩٠–٦١

يوم
أكثر من 

يوم٩٠
ألفألفألفألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٢٠١٤١٢٧,٤٦٢١٤,٧٤٨٥,٣٥٥٤٩,١٧٩٤,٨٥٤٥٣,٣٢٦

٢٠١٣١٥٢,٦٧١٢٧,٨١٥٩,١٢٣١٥,٣٠٦٢,٦١٢٩٧,٨١٥



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٤ديسيمبر ٣١للسنة المنتهية كما في 

-٤٧-

مخزون٩
٢٠١٤٢٠١٣
الفالف

ريال قطريريال قطري

٨,١٢٩٧,٢٢٩مواد إستهالكية
١٣,٥٧٣٢,٠٨٢مواد بناء وصيانة 

٣,٨٤٧-بضاعة بالطريق

٢١,٧٠٢١٣,١٥٨

إفصاحات األطراف ذات العالقة   ١٠
وكبار المساهمين والشركات الزميلة واعضاء مجلس االم للمجموعةتمثل االطراف ذات العالقة الشركة 

او المشتركة في ادارتها أو التي تمارس األطراف المسيطر عليهااالدارة واالدارة العليا للمجموعة والشركات 

من قبل أعضاء مجلس المعامالتذات العالقة تأثيرا هاما عليها. يتم اعتماد االسعار والشروط المتعلقة بهذه 

.جموعةالمادارة 

أرصدرة مع أطراف ذات عالقة 
الموحد ما يلي:ت العالقة في بيان المركز الماليرصدة مع األطراف ذاتتضمن األ

عالقةذاتمبالغ مستحقة من اطراف 
٢٠١٤٢٠١٣
الفالف

ريال قطريريال قطري

٣٢,٨٩٣٣٢,٨٩٣(أ)شركة دار العرب ذ.م.م
-٢٥,٠١٦العقاري ذ.م.ملمشاريعشركة إمتداد ل

١٤,٥٩٢٩,٥٦٥شركة مجموعة صك القابضة ذ.م.م 
٤٦٢٦٢شركة وايت سكوير العقارية ذ.م.م

١٥٥٧٢أطراف أخرى ذات عالقة 

٧٢,٥٦٢٤٣,٢٩٢



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٤ديسيمبر ٣١للسنة المنتهية كما في 

-٤٨-

تتمة-إفصاحات األطراف ذات العالقة ١٠

تتمة–عالقةذاتمبالغ مستحقة من اطراف 

تم فصل الجزء المتداول وغير المتداول للمبالغ المستحقة من أطراف ذات العالقة كما يلي:
اإلجمالي غير متداولمتداول 

الفالفالف
ريال قطريريال قطريريال قطري٢٠١٤ديسيمبر ٣١

٣٢,٨٩٣-٣٢,٨٩٣شركة دار العرب ذ.م.م
٢٥,٠١٦-٢٥,٠١٦العقاري ذ.م.ملمشاريعشركة إمتداد ل

١٤,٥٩٢-١٤,٥٩٢شركة مجموعة صك القابضة ذ.م.م
٤٦-٤٦شركة وايت سكوير العقارية ذ.م.م

١٥-١٥أطراف أخرى ذات عالقة 

٧٢,٥٦٢-٧٢,٥٦٢

اإلجمالي غير متداولمتداول 
الفالفالف

ريال قطريريال قطريقطريريال ٢٠١٣ديسيمبر٣١

٣٢,٨٩٣-٣٢,٨٩٣ذ.م.م دار العرب
٩,٥٦٥-٩,٥٦٥شركة مجموعة صك القابضة ذ.م.م

٢٦٢-٢٦٢ذ.م.موايت سكوير العقارية شركة 
٥٧٢-٥٧٢أطراف أخرى ذات عالقة 

٤٣,٢٩٢-٤٣,٢٩٢

) للمجموعةزميلةشركة(م.م.ذالعربدارشركةفياالستثمارفيالحصةزيادةعلىالمجموعةوافقتأ) 

.التاليةالماليةالسنةخاللزميلةشركةفياستثمارإلىالمدينالرصيدتحويليتموسوف

طرف ذو  عالقةإلى مبالغ مستحقة

٢٠١٤٢٠١٣
الفالف

ريال قطريريال قطري
٥٦,١٠٦٦٤,٨٦٣شركة صك للتجارة والمقاوالت ش.و.و

٢٠١٤٢٠١٣
ألفألف

ريال قطريريال قطري

٢,٦٨٦,٦٦٩٢,٨٤٠,٦٥٩تسهيالت تمويل اسالمية من بنك زميل



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٤ديسيمبر ٣١للسنة المنتهية كما في 

-٤٩-

تتمة-إفصاحات األطراف ذات العالقة ١٠

تتمة-عالقةذاتمبالغ مستحقة الى اطراف 

إلى أطراف ذات العالقة كما يلي:ةلمستحقاللمبالغتم فصل الجزء المتداول وغير المتداول

اإلجمالي غير متداولمتداول 
الفالفالف

ريال قطريريال قطريريال قطري٢٠١٤ديسمبر ٣١

٥٦,١٠٦-٥٦,١٠٦شركة صك للتجارة والمقاوالت ذ.م.م

اإلجمالي غير متداولمتداول 
الفالفالف

ريال قطريريال قطريريال قطري٢٠١٣ديسمبر ٣١

٦٤,٨٦٣-٦٤,٨٦٣شركة صك للتجارة والمقاوالت ذ.م.م

عالقةذاتالمعامالت مع االطراف 
المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة كانت كالتالي:

٢٠١٤٢٠١٣
ألف 

ريال قطري
ألف

ريال قطري

٢٤٨,٢١٥٦٢٩,٨٨٤إستثمارات عقارية (أ)تكاليف تطوير

٦٧,٠٤٢٨٣,٥٤٣عقارات قيد التطويرعلىتكاليف تمويل مرسملة 

٦١,٦١٥٥٣,٢٦٢تكاليف تمويل تم إدراجها في بيان الدخل الموحد 

٦,٠٤٩٤,١١٧إيرادات إيجار

بنود وشروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة
مضمونة مقابل رهونات على أنواع مختلفة من بإستثناء تسهيالت التمويل االسالمية من بنك زميل وال

وتحمل تكاليف تمويل فإن األرصدة المستحقة في نهاية اإلستثمارات العقارية المملوكة من قبل المجموعة
السنة غير مضمونة وال تحمل أية تكاليف تمويل. ال يوجد أي ضمان مقدم أو مستلم ألي مبالغ مستحقة من 

/ إلى األطراف ذات العالقة. 
لتدني قيمة لم تقم المجموعة بتسجيل أي خسائر نتيجة٢٠١٣و٢٠١٤ديسمبر ٣١في السنتين المنتهيتين في 

األرصدة المدينة المستحقة من األطراف ذات العالقة. يتم إجراء هذا التقييم كل سنة مالية وذلك بعد دراسة 
المركز المالي والسوق الذي يتعامل به الطرف ذي العالقة.

ش.ش.و وذلك للقيام بتطوير شركة صك للتجارة والمقاوالتقامت المجموعة بإبرام عقد مقاوالت مع )أ(

.اإلستثمارات العقارية الخاصة بالمجموعة



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٤ديسيمبر ٣١للسنة المنتهية كما في 

-٥٠-

تتمة-إفصاحات األطراف ذات العالقة ١٠

مكافآت كبار المسؤولين
٢٠١٤٢٠١٣
الفالف

ريال قطريريال قطري

١٦,٤٣٠١٠,٠٠٠مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة (*)

٤١,١٢٩٣٢,٦١٩وأعضاء اللجنة التنفيذيةمكافآت أعضاء اإلدارة الرئيسيين إجمالي 

٥٧,٥٥٩٤٦,٦١٩

ريال ألف١٦,٤٣٠مبلغ تم تخصيص، فقد شركةلنظام األساسي للمن ا٦٧وفقا للفقرة الرابعة من المادة *

مجلس اإلدارة.عضاء ألكمكافآت ألف ريال قطري) ١٠,٠٠٠: ٢٠١٣(قطري 

محتفظ بها بغرض البيعاستثمارات عقارية١١
تفاق على وحددت المشتري وتم االموعة استبعاد بعض االستثمارات العقارية ج، قررت المخالل السنة 

سنة من تاريخ المركز المالي الموحد. نتهاء من عملية االستبعاد خالل االسعار. من المخطط أن يتم اال

ديسمبر ٣١قامت المجموعة بتصنيف العقارات كاستثمارات عقارية محتفظ بها للبيع كما في فقد وعليه ، 

: . كانت القيمة الدفترية لإلستثمارات العقارية المحتفظ بها للبيع كما يلي٢٠١٤

٢٠١٤٢٠١٣
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
--يناير ١الرصيد كما في 

-٣٥٨,٩٧٨) ١٣محول من استثمارات عقارية (إيضاح 
-)٥٩,٤٤١()أاستبعادات خالل السنة (

٢٩٩,٥٣٧-

:اتايضاح

ريال قطري خالل السنة من بيع بعض ألف٢٤,٣٨٣قامت المجموعة بتحقيق ربح بمبلغ )أ(

.بغرض البيعاالستثمارات العقارية المصنفة كمتحفظ بها 



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٤ديسيمبر ٣١للسنة المنتهية كما في 

-٥١-

تتمة - استثمارات عقارية محتفظ بها بغرض البيع ١١

ألف ريال قطري تتعلق ببيع بعض ١٩,٣٠٨قامت المجموعة باستالم دفعة مقدمة بمبلغ )ب(

لبيع كما في تاريخ التقرير. تم تحقيق الدفعة بغرض ااالستثمارات العقارية المصنفة كمتحفظ بها 

البيانات المالية الموحدة.حول ١٦المقدمة كمطلوب وأدرجت في ايضاح 

عمتاحة للبيموجودات مالية ١٢

٢٠١٤٢٠١٣

٩٢,٢٧٥٩١,٧٨٣عدد األسهم المدرجة باأللف

المملوكة من الموجودات المالية المتاحة للبيع الحركة على التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة والمتعلقة ب

:يليقبل المجموعة هي كما 

٢٠١٤٢٠١٣
ألفألف

ريال قطريريال قطري

)٤٦,٧٩٨(٣٣٥,٩٨٠يناير١الرصيد في 
٩٢٨,٨٣٧٣٨٢,٠٩٢)٢١(إيضاح صافي األرباح من موجودات مالية متاحة للبيع

١,٢٦٤,٨١٧٣٣٥,٢٩٤
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-٥٢-

تتمة-عمتاحة للبيموجودات مالية ١٢

تركز محفظة االستثمارات

تركز محفظة االستثمارات عندما يكون عدد من االستثمارات في شركات ذات أنشطة وأعمال ينشأ 

متشابهة أو عند وجود أنشطة في نفس القطاع الجغرافي أو إذا كانت األنشطة ذات خصائص اقتصادية 

من متشابهة تتأثر بالتغيرات االقتصادية والسياسية أو أية ظروف أخرى. تدير المجموعة هذه المخاطر 

خالل تنويع استثماراتها من حيث التركز الصناعي. التركز حسب القطاع الصناعي لمحفظة االستثمارات 

هو كما يلي:

٢٠١٤٢٠١٣
ألف ريال قطريألف ريال قطري 

٣,٨٧٧,٤٢٥٢,٧٣٥,٧٣٥الماليةالبنوك والخدمات 
١,٠٤٠,٣٥١٨٩١,٥٩٠الصناعة

٢٥٠,٣٠٩١٦,٢٣٩االستهلكيةالخدمات والسلع 
٢١,٦٠٧١٣,٦٤٥اإلتصاالت

-٧٥٤التأمين
١٣٣,٣٨١-النقل

٨,٤١٤-العقارات

٥,١٩٠,٤٤٦٣,٧٩٩,٠٠٤

مالحظات:
الخاصة بالمجموعة عبارة عن أسهم محلية مدرجة جميع الموجودات المالية المتاحة للبيع إن )أ(

ببورصة قطر.

.١٧للبيع في إيضاح تم اإلفصاح عن الرهونات على الموجودات المالية المتاحة )ب(

خالل السنة وصلت حصة المجموعة في شركة ودام الغذائية ش.م.ق. و مجموعة المستثمرين )ج(

على التوالي. ومع ذلك ، التزال تحتسب هذه االستثمارات ٪٢٠و ٪٢٣,٠٢إلى ن ش.م.قيالقطري

التشغيلية كموجودات مالية متاحة للبيع، لعدم وجود تأثير جوهري  للمجموعة على القرارات 

للشركات المستثمر فيها.والمالية
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-٥٣-

إستثمارات عقارية ١٣

كانت الحركة في االستثمارات العقارية خالل السنة كما يلي:
٢٠١٤٢٠١٣
الفالف

ريال قطريريال قطري

٣٣,٨٥٥,٠٧٥٣٣,٢٠٣,١٤٥يناير١كما في 
٣٩٠,٢١٢٧٣٨,٩٢٣تكاليف تطوير خالل السنة 

-(٣٥٨,٩٧٨)) ١١لبيع (إيضاح بغرض امحول إلى االستثمارات العقارية المحتفظ بها 
٢٧٦,٧٧٣٣٣٣,٢٤٨)٢٦(إيضاح تكاليف تمويل مرسملة على عقارات قيد التطوير 

٥٣,٤٥٧١٦,٥٨٨أرباح إعادة تقييم إستثمارات عقارية
)٤٦٥,٤٧٦(-خالل السنةإستبعاد عقارات

٢٨,٦٤٧-شراء أراضي وعقارات

٣٤,٢١٦,٥٣٩٣٣,٨٥٥,٠٧٥ديسمبر ٣١كما في 

من:العقاريةتتمثل االستثمارات 
٢٠١٤٢٠١٣
الفالف

ريال قطريريال قطري

٢٦,٥٣٣,٥٨١١٨,٠٤٦,٠١٢عقارات مكتملة
٧,٦٨٢,٩٥٨١٥,٨٠٩,٠٦٣مشاريع قيد التطوير

٣٤,٢١٦,٥٣٩٣٣,٨٥٥,٠٧٥

أدرجت االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة والتي تم تحديدها بناء على التقييم الذي قام به مثمن )أ(
. إن المثمن ، دي تي زد قطر ذ.م.م ، هو مثمن ٢٠١٣و ٢٠١٤ديسمبر٣١معتمد مستقل كما في 

معتمد مستقل ذو خبرة ومؤهالت مهنية وكذلك لديه الخبرة الحديثة حول تقييم هذه الفئة من 
االستثمارات العقارية للوصول إلى القيمة السوقية التقديرية استخدم المثمن خبرتهم بالسوق وأحكامهم 

االعتماد على المعامالت التاريخية المماثلة.المهنية وليس فقط 

) ، RICSلقد تم إعداد التقييم وفقاً للبنود المالئمة من "بيانات الممارسة" المضمنة في معايير التقييم (
("الكتاب األحمر").٢٠١٤المعايير المهنية 

والمتعلقة بمشروعات قيد تكاليف التمويل المرسملة تم إحتسابها بناءاً على النفقات الفعلية المؤهلة)ب(
التطوير. تم رسملة تكاليف التمويل بإستخدام المتوسط المرجح لسعر تكلفة التمويل للمجموعة والبالغ 

٦,٦: ٢٠١٣٪ (٤,٩٨.(٪

.١٧تم اإلفصاح عن الرهونات على اإلستثمارات العقارية في اإليضاح )ج(
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-٥٤-

بطريقة حقوق الملكيةمسجلة شركات مستثمر فيها ١٤

يلي:فيمابطريقة حقوق الملكية والمسجلة رصدة الشركات المستثمر فيها أمثل ثت)أ

عليةألفنسبة الملكية
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣بلد التسجيل

ألفألف
ريال قطريريال قطري

٣٢٦,٤٦٥٢٩٧,٦١٨٪٢٤,٦٩٪٢٤,٦٩قطرالمجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق

٢,٠٥٩,٨٠٧١,٩٦٣,١٧٥٪٢٢,٦٥٪٢٢,٦٦قطرقطر الدولي اإلسالمي ش.م.قبنك

٢١٦,١٧٨٢١٢,١٠٣٪٢٣,٨٢٪٢٣,٨٢قطرالشركة اإلسالمية القطرية للتأمين ش.م.ق

٢٠٨,٥٧٣١٨٨,٩٢٩٪٣٠,٠٠٪٣٠,٠٠قطردار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع ذ.م.م

٣٤,٠٨٩٣١,٦٠٤٪٤٩,٠٠٪٤٩,٠٠قطردار العرب ذ.م.م

١٥٠,٥٨١١٣٨,٧٧٣٪٣٢,٥٠٪٣٢,٥٠قطروايت سكوير العقارية ذ.م.م

-٥٨,٠٠٦-٪٢٩,٥٨قطرمجموعة االسالمية القابضة ش.م.ق

-١٣٥-٪٦٧,٥٠قطرذ.م.مللمشاريع العقاريةشركة إمتداد 

٣,٠٥٣,٨٣٤٢,٨٣٢,٢٠٢

.١٧عن الرهونات على اإلستثمارات في شركات زميلة في إيضاح تم اإلفصاح)أ(

خالل السنة ، استحوذت المجموعة على حصة اضافية في المجموعة اإلسالمية القابضة ش.م.ق وأصبح لها )ب(

تأثير هام على اتخاذ القرارات المتعلقة بالساسية المالية والتشغيلية. وعليه فقد قامت المجموعة بإحتساب 

حول البيانات المالية ٦إيضاحاالستثمار كشركات مستثمر فيها مسجلة بحقوق الملكية. يرجى االطالع على

.لمزيد من التفصيلحدةوالم

خالل السنة ، قامت المجموعة باالستثمار في شركة إمتداد لالستثمار العقاري ذ.م.م.)ج(

الممكنالمبالغتحديدوتم٢٠١٤ديسمبر٣١فيكماالقيمةفياالنخفاضلتحديدالشهرةاختبارتم)د(

منالنقديةالتدفقاتتوقعاتباستخدامالمحتسبةاالستخدامحالفيالقيمةعلىبناءاالستثمارمناستردادها

منأكثرفترةاالعتبارفياإلدارةأخذتحالفي. سنواتعشرإلىخمسمنلفترةالمجموعةإدارةقبل

معدالتمتوسطعلىيختلفتقييمهتمالذيفيهاالمستثمرللشركةالسنويالنمومعدلفإنسنواتخمس

.فيهاالمستثمرللشركةالنمو
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-٥٥-

تتمه- شركات مستثمر فيها مسجلة بطريقة حقوق الملكية١٤

االفتراضات الرئيسية المستخدم لحساب القيمة في حال االستخدام

االفتراضات الرئيسية
تتعلق االفتراضات الرئيسية المستخدمة في التقديرات بمتوسط االيرادات وتكلفة البضاعة المباعة 

االفتراضات بناء على الخبرة ه. تم القيام بهذوالربح قبل تكاليف التمويل واالستهالكوالتكاليف التشغيلية 

األخذ في االعتبار فترة إلدارة المجموعة حول التوجهات المستقبلية معالتاريخية وأفضل تقديرات

الموازنة لتحسينات الدقة المتوقعة.

معدالت الخصم
تعكس معدالت الخصم تقدير اإلدارة للمخاطر المحددة لكل شركة مستثمر فيها. تعتمد معدالت الخصم 

على متوسط تكلفة رأس المال لكل شركة وعند تحديد معدالت الخصم المناسبة فيؤخذ في االعتبار معدل 

وجود المخاطر وبيتا وحجم مخاطر أسهم الملكية لكل منها.عدم 

ش.م.قالمجموعة للرعاية الطبية
. ١٩٩٦ديسمبر ٣٠كشركة مساهمة عامة بدولة قطر بتاريخ تأسست المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق

في تقديم خدمات طبية في دولة قطر.للمجموعة للرعاية الطبية ش.م.قيتمثل النشاط الرئيسي

الزميلة:ةفي الشركالمجموعةص المعلومات المالية عن استثمارالجدول التالي يلخ

٢٠١٤٢٠١٣
ألفألف

ريال قطريريال قطري

الحصة من بنود المركز المالي للشركة الزميلة:
٢٥٦,٥٩٩٢٢٥,١٢٧الموجودات إجمالي 
)٢٥,٤١٤()٢٨,٠٨١(المطلوبات إجمالي 

٢٢٨,٥١٨١٩٩,٧١٣صافي الموجودات
٩٧,٩٤٧٩٧,٩٠٥الشهرة 

٣٢٦,٤٦٥٢٩٧,٦١٨القيمة الدفترية لالستثمار

الحصة من إيرادات ونتائج الشركة الزميلة:
١٣٩,١٤٢١٠٣,١٤١اإليرادات

٤٨,٠٣٣٢٣,٤٥٨الحصة من نتائج الشركة الزميلة
)١١٠,٦٣٥(-تعديالت ناتجة عن عمليات البيع والشراء ألسهم الشركات الزميلة

)٨٧,١٧٧(٤٨,٠٣٣من نتائج الشركة الزميلةالمجموعة حصة صافي 
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-٥٦-

تتمة- شركات مستثمر فيها مسجلة بطريقة حقوق الملكية١٤

ش.م.قبنك قطر الدولي اإلسالمي 

. يعمل ١٩٩٠لسنة٥٢بموجب المرسوم األميري رقم تم تأسيس بنك قطر الدولي اإلسالمي في دولة قطر 

ً لمبادئ الشريعة اإلسالمية وتعليمات مصرف قطر  البنك في التمويل البنكي واألنشطة االستثمارية وفقا

المركزي.

:البنكفي المجموعةص المعلومات المالية عن استثمارالجدول التالي يلخ

٢٠١٤٢٠١٣
ألفألف

ريال قطريريال قطري

الحصة من بنود المركز المالي للبنك الزميل:

٨,٧٨٤,٥٧٧٧,٧٩٦,٩٢١إجمالي الموجودات
)٦,٥٩٣,٢٤٦()٧,٤٨٥,١٧٦(إجمالي المطلوبات

١,٢٩٩,٤٠١١,٢٠٣,٦٧٥صافي الموجودات
٧٦٠,٤٠٦٧٥٩,٥٠٠الشهرة 

٢,٠٥٩,٨٠٧١,٩٦٣,١٧٥القيمة الدفترية لالستثمار

الحصة من إيرادات ونتائج البنك الزميل:

٢٩٤,٤٦٧٣٢٠,٥٤٣اإليرادات

٢٢٥,٢٦٣١٨٢,٩٩٨النتائج
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-٥٧-

تتمة- بطريقة حقوق الملكيةشركات مستثمر فيها مسجلة ١٤

اإلسالمية القطرية للتأمين ش.م.قالشركة 

أكتوبر ٣٠تم تأسيس الشركة اإلسالمية القطرية للتأمين ش.م.ق. في دولة قطر كشركة مساهمة مغلقة في 

تم تغيير الشركة إلى شركة مساهمة عامة. تعمل الشركة في التأمين ١٩٩٩ديسمبر ١٢وفي .١٩٩٣

لتكافل (التأمين على الحياة) والتأمين الصحي بدون فوائد وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية.العام وا

:الشركة الزميلةفي المجموعةص المعلومات المالية عن استثمارالجدول التالي يلخ

٢٠١٤٢٠١٣
ألفألف

ريال قطريريال قطري
الحصة من بنود المركز المالي للشركة الزميلة:

١٨٣,٥٧٢١٧٦,٥٩٢إجمالي الموجودات
)١٠٦,٥٨٤()١٠٩,٤٨٩(إجمالي المطلوبات

٧٤,٠٨٣٧٠,٠٠٨صافي الموجودات
١٤٢,٠٩٥١٤٢,٠٩٥الشهرة 

٢١٦,١٧٨٢١٢,١٠٣القيمة الدفترية لالستثمار

الشركة الزميلة:الحصة من إيرادات ونتائج 
٢٥,٣٦١٢٥,٢٣٠اإليرادات

١٧,٠٦٩١٦,٥٠٦الحصة من نتائج الشركة الزميلة
)٢٦,٠٦٦(-تعديالت ناتجة عن عمليات البيع والشراء ألسهم الشركات الزميلة 

)٩,٥٦٠(١٧,٠٦٩من نتائج الشركة الزميلةالمجموعة حصة صافي 
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تتمة- شركات مستثمر فيها مسجلة بطريقة حقوق الملكية١٤

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع ذ.م.م
٢٤تأسست دار النشر للطباعة والنشر والتوزيع ذ.م.م في دولة قطر كشركة ذات مسؤولية محدودة في 

الشرق (باللغة العربية) . يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إصدار صحيفتين يوميتين هما ١٩٨٥أكتوبر 
وبننسوال (باللغة اإلنجليزية) وطباعة ونشر وتوزيع الكتب والمجلدات.

:الشركة الزميلةفي المجموعةص المعلومات المالية عن استثمارالجدول التالي يلخ

٢٠١٤٢٠١٣
ألفألف

ريال قطريريال قطري
الزميلة:الحصة من بنود المركز المالي للشركة 

١٦٩,٤٥٨١٤٩,٢٨١إجمالي الموجودات
)٣٤,٣٢٧()٣٤,٨٦٠(إجمالي المطلوبات

١٣٤,٥٩٨١١٤,٩٥٤صافي الموجودات
٧٣,٩٧٥٧٣,٩٧٥الشهرة 

٢٠٨,٥٧٣١٨٨,٩٢٩القيمة الدفترية لالستثمار

الحصة من إيرادات ونتائج الشركة الزميلة:

٦٦,٧٢٨٦٠,١٣٤اإليرادات

١٥,٦٩٢٢٣,٥٦٧النتائج



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٤ديسيمبر ٣١للسنة المنتهية كما في 

-٥٩-

تتمة- شركات مستثمر فيها مسجلة بطريقة حقوق الملكية١٤

دار العرب ذ.م.م

. يتمثل ٢٠٠٤سبتمبر ٩تأسست دار العرب ذ.م.م في دولة قطر كشركة ذات مسؤولية محدودة في 

صحيفة العرب.النشاط الرئيسي للشركة في إصدار 

:الشركة الزميلةفي المجموعةص المعلومات المالية عن استثمارالجدول التالي يلخ

٢٠١٤٢٠١٣
ألفألف

ريال قطريريال قطري
الحصة من بنود المركز المالي للشركة الزميلة:

٨٩,٥٧٢٧٩,٧٨٥إجمالي الموجودات
)٦٢,٠٤٦()٦٩,٣٤٨(إجمالي المطلوبات

٢٠,٢٢٤١٧,٧٣٩صافي الموجودات
١٣,٨٦٥١٣,٨٦٥الشهرة 

٣٤,٠٨٩٣١,٦٠٤القيمة الدفترية لالستثمار

:الحصة من إيرادات ونتائج الشركة الزميلة

٢٤,٢٧٨٢١,٥٣٥اإليرادات

٢,٤٨٥٤,٧٦١النتائج

العقارية ذ.م.م وايت سكويرشركة 

هي مؤسسة ذات سيطرة مشتركة تأسست في دول قطر كشركة ذات العقارية ذ.م.م وايت سكوير شركة 

. ٢٠١١يونيو ١٢مسؤولية محدودة في 

تعمل الشركة في شراء وبيع العقارات والتطوير العقاري وإدارة العقارات وتحصيل اإليجارات.



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٤ديسيمبر ٣١للسنة المنتهية كما في 

-٦٠-

تتمة- بطريقة حقوق الملكية شركات مستثمر فيها مسجلة ١٤

تتمة –العقارية ذ.م.م وايت سكويرشركة 

:المشترك في إدراتهاشركة الالجدول التالي يلخص المعلومات المالية عن استثمار المجموعة في 

٢٠١٤٢٠١٣
ألفألف

ريال قطريريال قطري
:إدراتهاالشركة المشترك في الحصة من بنود المركز المالي 

٢٢٧,٨٦٠١٨٤,٤٩٧إجمالي الموجودات
)٤٥,٧٢٤()٧٧,٢٧٩(إجمالي المطلوبات

١٥٠,٥٨١١٣٨,٧٧٣القيمة الدفترية لالستثمار

:الشركة المشترك في إدراتهافي نتائج الحصة 

١١,٨٠٨١٣٨,٧٠٨النتائج

القابضة ش.م.ق مجموعة االسالميةال

تأسست المجموعة االسالمية القابضة ش.م.ق كشركة مساهمة قطرية خاصة وسجلت بموجب السجل 

إن األنشطة الرئيسية . ٢٠٠٦فيعامةتحولت الي شركة مساهمة قطريةو ٢٦٣٣٧التجاري رقم 

للمجموعة االسالمية القابضة ش.م.ق هي االستثمار في سندات األسهم والسندات وخدمات الوساطة في 

بورصة قطر وفقاً للشرعة اإلسالمية. تخضع المجموعة االسالمية القابضة ش.م.ق ألحكام قانون 

وكذلك تعمليات هيئة طقطر لألسواق المالية وبورصة ٢٠٠٢لسنة ٥الشركات التجارية القطرية رقم 

قطر.



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٤ديسيمبر ٣١للسنة المنتهية كما في 

-٦١-

تتمة- شركات مستثمر فيها مسجلة بطريقة حقوق الملكية١٤

تتمة –ش.م.ق المجموعة االسالمية القابضة 

في الشركة الزميلة: المعلومات المالية حول استثمار المجموعةيلخص الجدول التالي 

٢٠١٤٢٠١٣
ألفألف

ريال قطريريال قطري

الحصة من بنود المركز المالي للشركة الزميلة:
-١٦٦,٧٤٧الموجودات إجمالي 
-)١٤٦,٦٩٦(المطلوبات إجمالي 

-٢٠,٠٥١صافي الموجودات
-٣٧,٩٥٥الشهرة 

-٥٨,٠٠٦القيمة الدفترية لالستثمار

الحصة من إيرادات ونتائج الشركة الزميلة:
-٨,٤٧٧اإليرادات

-٣,٧٦٩النتائج

شركة إمتداد للمشاريع القارية ذ.م.م

إمتداد لالستثمار العقاري ذ.م.م هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في دولة قطر تحت ةشرك
.٢٠١٤مارس ١٨بتاريخ ٦٤٧٨٢السجل التجاري رقم 

تعمل الشركة في شراء وبيع العقارات والتطوير العقاري والوساطة العقارية. 

:الشركة المشترك في إدراتهاموعة في الجدول التالي يلخص المعلومات المالية حول استثمار المج

٢٠١٤٢٠١٣
ألفألف

ريال قطريريال قطري

:الشركة المشترك في إدراتهاالحصة من بنود المركز المالي للشركة 
-١٣٥الموجودات إجمالي 
--المطلوبات إجمالي 

-١٣٥القيمة الدفترية لالستثمار



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٤ديسيمبر ٣١للسنة المنتهية كما في 

-٦٢-

عقارات ومعدات١٥

سياراتمباني

أثاث
وادوات وتركيبات

المجموعمكتبية
الفالفالفالف

ريال قطريقطريريال ريال قطريريال قطري

التكلفة
٢٠١٤١٢,٨٥٢٥,٦٣٤٥٠,٣٠٠٦٨,٧٨٦يناير ١في 

١,١١٦٨,٦٨٤٩,٨٠٠-إضافات
)١٦٦(-)١٦٦(-استبعادات

٢٠١٤١٢,٨٥٢٦,٥٨٤٥٨,٩٨٤٧٨,٤٢٠ديسمبر ٣١في 

االستهالك المتراكم
٢٠١٤٢,٦٧٨١,٣٨٦٣٧,١٨٤٤١,٢٤٨يناير ١في 

٦٤٣١,١٨٣٧,٣٤٥٩,١٧١االستهالك للسنة 
)٥٨(-)٥٨(-المتعلق باالستبعادات

٢٠١٤٣,٣٢١٢,٥١١٤٤,٥٢٩٥٠,٣٦١ديسمبر ٣١في 

٢٠١٤٩,٥٣١٤,٠٧٣١٤,٤٥٥٢٨,٠٥٩ديسمبر ٣١صافي القيمة الدفترية في 



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٤ديسيمبر ٣١للسنة المنتهية كما في 

-٦٣-

تتمة-عقارات ومعدات١٥

سياراتمباني

أثاث
وادوات وتركيبات

المجموعمكتبية
الفالفالفالف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

التكلفة
٢٠١٣١٢,٨٥٢٧,٦٨٤٣٨,٧٦٢٥٩,٢٩٨يناير ١في 

٣,٦٨٨١٣,١٦١١٦,٨٤٩-إضافات
)٧,٣٦١()١,٦٢٣()٥,٧٣٨(-استبعادات

٢٠١٣١٢,٨٥٢٥,٦٣٤٥٠,٣٠٠٦٨,٧٨٦ديسمبر ٣١في 

االستهالك المتراكم
٢٠١٣٢,٠٣٥٣,١١٧٣٢,٧٣٧٣٧,٨٨٩يناير ١في 

٦٤٣٢,٧١٦٤,٩٩٠٨,٣٤٩االستهالك للسنة 
)٤,٩٩٠()٥٤٣()٤,٤٤٧(-المتعلق باالستبعادات

٢٠١٣٢,٦٧٨١,٣٨٦٣٧,١٨٤٤١,٢٤٨ديسمبر ٣١في 

٢٠١٣١٠,١٧٤٤,٢٤٨١٣,١١٦٢٧,٥٣٨ديسمبر ٣١صافي القيمة الدفترية في 



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٤ديسيمبر ٣١للسنة المنتهية كما في 

-٦٤-

ذمم دائنة ومطلوبات أخرى١٦
٢٠١٤٢٠١٣

الفالف

ريال قطريريال قطري

١٤٥,١٣٠١٢٦,٧٧٨تأمينات للمستأجرين
٧٦,٢٠٣١٣٠,٣٤٣إيجارات غير مستحقة

٦٥,٧٣٤٣٤,٠٤٨مصاريف مستحقة الدفع
٤٦,٥٦٢٤٩,٥٥٢مخصص المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية

٥٣,٥٥٥٤٤,٩٤٦دائنون تجاريون ومقاولون
٢٠,٦٣١١٣,٤٢٣مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

-١٩,٣٠٨)١١(إيضاح دفعات مقدمة من العمالء 
١١,٥٩٣١٠,٨٦٣مبالغ محتجزة دائنة

-٤,٤٤٦)٢٩(إيضاح مشتقات مطلوبات مالية 
٦,٧٥٧٧,٥٤٣دائنون آخرون

٤٤٩,٩١٩٤١٧,٤٩٦



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٤ديسيمبر ٣١للسنة المنتهية كما في 

-٦٥-

تتمة-ومطلوبات أخرىذمم دائنة ١٦

يلي:كماخرى األوالمطلوبات الدائنة متداول للذمم التم فصل الجزء المتداول وغير 

اإلجماليغير متداولمتداول

الفالفالف
ريال قطريريال قطريريال قطري٢٠١٤ديسمبر ٣١

١٤٥,١٣٠١٤٥,١٣٠-للمستأجرينتأمينات
٧٦,٢٠٣-٧٦,٢٠٣إيجارات غير مستحقة

٦٥,٧٣٤-٦٥,٧٣٤مصاريف مستحقة الدفع
٤٦,٥٦٢-٤٦,٥٦٢مخصص المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية

٥٣,٥٥٥-٥٣,٥٥٥دائنون تجاريون ومقاولون
٢٠,٦٣١٢٠,٦٣١-مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

١٩,٣٠٨-١٩,٣٠٨دفعات مقدمة من العمالء 
١١,٥٩٣١١,٥٩٣-مبالغ محتجزة دائنة

٤,٤٤٦٤,٤٤٦-مشتقات مطلوبات مالية 
٦,٧٥٧-٦,٧٥٧دائنون آخرون

٢٦٨,١١٩١٨١,٨٠٠٤٤٩,٩١٩

اإلجماليغير متداولمتداول

الفالفالف

ريال قطريريال قطريريال قطري٢٠١٣ديسمبر ٣١

١٣١,٦٣٩١٣١,٦٣٩-تأمينات للمستأجرين
١٣٠,٣٤٣-١٣٠,٣٤٣إيجارات غير مستحقة

٣٤,٠٤٨-٣٤,٠٤٨مصاريف مستحقة الدفع
٤٩,٥٥٢-٤٩,٥٥٢المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضيةمخصص 

٤٤,٩٤٦-٤٤,٩٤٦دائنون تجاريون ومقاولون
١٣,٤٢٣١٣,٤٢٣-مبالغ محتجزة دائنة

١٠,٨٦٣١٠,٨٦٣-مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
٢,٦٨٢-٢,٦٨٢دائنون آخرون

٢٦١,٥٧١١٥٥,٩٢٥٤١٧,٤٩٦



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٤ديسيمبر ٣١للسنة المنتهية كما في 

-٦٦-

ةتمويل إسالميتسهيالت ١٧

لي:في التااإلسالمية التمويليةالحركة في التسهيالت تمثلت

٢٠١٤٢٠١٣

الفالف

ريال قطريريال قطري

١٢,٠٧٦,٢٨٣١٠,٢٢٥,٣٩٥يناير١كما في 
١,٨٢٥,٠٠٠٢,٦٢٢,٠٠٠تسهيالت إضافية خالل السنة 

٦٠٢,٢١٧٥٤٥,٧٠٦تكاليف تمويل 
)١,٣١٦,٨١٨()١,٦٩٣,٨٦٦(سداد تسهيالت  قائمة خالل السنة 

١٢,٨٠٩,٦٣٤١٢,٠٧٦,٢٨٣ديسمبر ٣١الرصيد في 

كما يلي:ةمتداولالوغير ةاإلسالمية المتداولالتمويليةتم فصل اإللتزامات الخاصة بالتسهيالت 

٢٠١٤٢٠١٣

الفالف

ريال قطريريال قطري

١,٢٣٤,٢٢٠١,٥٤٠,٦٨٢جزء متداول 
١١,٥٧٥,٤١٤١٠,٥٣٥,٦٠١جزء غير متداول 

١٢,٨٠٩,٦٣٤١٢,٠٧٦,٢٨٣
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٤ديسيمبر ٣١للسنة المنتهية كما في 

-٦٧-

تتمة-ةتمويل إسالميتسهيالت ١٧

اإلسالمية القائمة كما يلي:التمويليةشروط وأحكام التسهيالت )أ

٢٠١٤٢٠١٣الربحمعدالت العملة نوع التسهيل
الفالف

ريال قطريريال قطري

٧,٥٠٥,٨٠٣٧,٧٥٠,٢٧٦سعر ريبو ريال قطري مرابحة مضمونة 
٣,١٣٠,٥٩٧٣,٣١٨,٤٩٦سعر ريبو ريال قطري إجارة مضمونة

١,٦٢٢,١٠٠٦٦٠,٢٨٠سعر ريبو دوالر أمريكيمرابحة مضمونة 
٥٥١,١٣٤٣٠٠,١٧٧لثالث أشهرليبورسعر دوالر أمريكيإجارة مضمونة
٤٧,٠٥٤-سعر ريبو ريال قطري تورق إسالمي

١٢,٨٠٩,٦٣٤١٢,٠٧٦,٢٨٣

:اتمالحظ
بغرض تمويل المشروعات طويلة األجل ومتطلبات رأس المال ةتم الحصول على عقود التمويل اإلسالمي)أ(

العامل  للمجموعة. تحمل العقود أرباح بمعدالت تجارية.

ريالألف١,٨٢٥,٠٠٠بمبلغمجمعإسالميتمويلتسهيلعلىالمجموعةحصلت،٢٠١٤أبريلفي)ب(

األساسيالمبلغسداديستحق. ربحهامشزائدالمركزيقطرلمصرفريبوبسعرأرباحويحملقطري

الربحأسعارتبادلعقدفيالمجموعةدخلت. ٢٠١٥يوليو١٧منتبدأسنويةربعأقساطعلىواألرباح

.)٢٩إيضاح(اإلسالميالتمويلبهذاالمتعلقالربحمعلتتماشى

تسهيالت مضمونة مقابل رهونات على أنواع مختلفة من ، لدى المجموعة ٢٠١٤ديسمبر ٣١كما في )ج(

ريال ألف ١٦,٧٢٤,٢٦٤دفترية اإلستثمارات العقارية المملوكة من قبل المجموعة والتي بلغت قيمتها ال

رصة وضمانات مقابل أسهم مدرجة في بوألف ريال قطري)١٦,٧٢٤,٢٦٤: ٢٠١٣ديسمبر ٣١قطري (

قطر أدرجت في البيانات المالية الموحدة ضمن موجودات مالية متاحة للبيع وإستثمارات في شركات زميلة 

: ٢٠١٣ديسمبر ٣١(٢٠١٤ديسمبر ٣١كما في ريال قطريألف٤,٤٥١,٥٠٧بلغت قيمتها الدفترية 

.ألف ريال قطري)٣,٨٨١,١٠٩
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٤ديسيمبر ٣١للسنة المنتهية كما في 

-٦٨-

تتمة-ةتسهيالت تمويل إسالمي١٧

:وتفاصيلها التالياإلسالمية التمويليةالجدول التالي يلخص مواعيد إستحقاق التسهيالت )ب

سنوات٥-٢سنة٢٠١٤ديسيمبر ٣١

٥أكثر من 

اإلجماليسنوات

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

٦٢٤,١٧٩٣,٣٠٤,٣٧٧٣,٥٧٧,٢٤٧٧,٥٠٥,٨٠٣مرابحة مضمونة ريال قطري
٢١٤,١٨٩١,٠٩٣,٦٦٥١,٨٢٢,٧٤٣٣,١٣٠,٥٩٧إجارة مضمونة ريال قطري

٢٩٥,٦٠٦١,٢٩٦,١٤٦٣٠,٣٤٨١,٦٢٢,١٠٠مرابحة مضمونة دوالر أمريكي
٥٥١,١٣٤-١٠٠,٢٤٦٤٥٠,٨٨٨إجارة مضمونة دوالر أمريكي 

١,٢٣٤,٢٢٠٦,١٤٥,٠٧٦٥,٤٣٠,٣٣٨١٢,٨٠٩,٦٣٤

سنوات٥-٢سنة٢٠١٣ديسيمبر ٣١

٥أكثر من 

اإلجماليسنوات

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

٧٥٥,٣٠٠٤,٧٨٧,٣٠١٢,٢٠٧,٦٧٥٧,٧٥٠,٢٧٦مرابحة مضمونة ريال قطري
٤٢٥,٥٢٢٢,١٥٨,٦٩٦٧٣٤,٢٧٨٣,٣١٨,٤٩٦إجارة مضمونة ريال قطري

٧٢,٩٧٧٤٣٥,٢٢٠١٥٢,٠٨٣٦٦٠,٢٨٠مرابحة مضمونة دوالر أمريكي
٣٠٠,١٧٧-٢٣٩,٨٢٩٦٠,٣٤٨إجارة مضمونة دوالر أمريكي

٤٧,٠٥٤--٤٧,٠٥٤تورق إسالمي ريال قطري 

١,٥٤٠,٦٨٢٧,٤٤١,٥٦٥٣,٠٩٤,٠٣٦١٢,٠٧٦,٢٨٣

تاريخكان.قطريريالالف٥,٤٠٤,١٦٨بمبلغالتسهيالتبعضجدولةبإعادةالمجموعةقامت،السنةخالل

.٢٠٢٤حتىليمتدوتعديلهجدولتهوأعيد٢٠١٨فيالتسهيالتلهذهاألصلياالستحقاق

المالرأس١٨
٢٠١٤٢٠١٣
الفالف

ريال قطريريال قطري

سهم بقيمة ٢,٦٥٢,٤٩٦,٦٩١بالكامل المصرح به والمصدر والمدفوع 
٢٦,٥٢٤,٩٦٧٢٦,٥٢٤,٩٦٧ريال قطري للسهم١٠
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-٦٩-

حتياطي قانونيإ١٩
٪ من أرباح ١٠تحويل يجب والنظام األساسي للشركة ، ٢٠٠٢لسنه ٥وفقاً ألحكام قانون الشركات القطري رقم 

٪ من ٥٠يعادل االحتياطي ، ويجوز للشركة أن تقرر إيقاف التحويل حين االحتياطي القانوني حساب لى إالسنة 

إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي نص عليها قانون الشركاتالمصدر.رأس المال 

.وعقد تأسيس الشركة

وق األنشطة االجتماعية والرياضية المساهمة في صند٢٠
: ٢٠١٣الف ريال قطري (٣٤,٠٠٩، خصصت المجموعة من ربح السنة مبلغ ٢٠٠٨لسنة ١٣طبقاً للقانون رقم 

من صافي ربح السنة الموحد لصندوق دعم األنشطة الرياضية ٪٢,٥الف ريال قطرى) والذي يمثل ٢٦,٧٨١

والثقافية واالجتماعية والخيرية.

بنود اإلیرادات الشاملة األخرى  ٢١
٢٠١٤٢٠١٣
الفالف

ريال قطريريال قطري
احتياطي إعادة التقييم

موجودات مالية متاحة للبيع

١,١٠٧,٤٥٣٣٢٥,٣٧٥للبيعمتاحةماليةموجوداتمنالربحصافي

إلىالمحولللبيعالمتاحةالماليةالموجوداتبيععنالناتجالربحصافي

)٨١,٨٦٦()٢١٤,٨٥٤(الموحدالدخلبيان

تمللبيعالمتاحةالماليةالموجوداتقيمةانخفاضخسائرتصنيفإعادة

٤٤,٦٩٩١٣٨,٥٨٣الموحدالدخلقائمةعلىتحميلها

-)٨,٤٦١(الدخلقائمة فيبهامعترفأرباح تصنيفإعادة

٩٢٨,٨٣٧٣٨٢,٠٩٢للبيعمتاحةماليةموجوداتمنالربحصافي

-)٤,٤٤٦()٢٩إيضاح(النقديالتدفقتحوطاتمنخسارة

٤,٤٣٧٦٨٦الملكيةحقوقبطريقةمسجلةفيهامستثمرشركاتنتائجمنالحصة

٩٢٨,٨٢٨٣٨٢,٧٧٨

أجنبيةعمالتتقييمإعادةإحتياطي
فيأجنبيةعمالتإعادة تقيماحتياطيفيالحركةصافيمنحصة

)١,٢٣٨(-زميلةشركة

٩٢٨,٨٢٨٣٨١,٥٤٠للسنةاألخرىالشاملةااليراداتإجمالي
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-٧٠-

أخرى ية إيرادات تشغيل٢٢
٢٠١٤٢٠١٣

الفالف

ريال قطريريال قطري

-٢٣,٦٧١)أتعويض من الحكومة (
١٦,٩٤٣٩,٣٦٢إيرادات أغذية ومشروبات
٤,٥٤٣٤٦٥إيرادات المركز الصحي 

-٤,٥٢٢إيرادات االنترنت 
٢,٢٢٦٤,٣٩١عموالت مستردة

-٢,١٤٢ارات عقأتعاب إدارة ال
١,٥٨٠١,١٦١إيرادات المغسلة

١٢,٤٨١-إيرادات أخرى من مستأجرين
٩,٠١٥٥,٤٥٧أخرى 

٦٤,٦٤٢٤٣,٤٩٧

تتعلق هذه األرصدة بمبالغ مستلمة من الحكومة خالل السنة على حساب االستحواذ على بعض العقارات خالل )أ(

ضمن بيان الدخل الموحد للسنوات سابقة من قبل الحكومة. قامت المجموعة بتحقيق تكلفة هذه العقاراتسنوات

السابقة.
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-٧١-

مصاريف تشغيلية٢٣
٢٠١٤٢٠١٣
الفالف

ريال قطريقطريريال 

٧٤,٢٧٣٣٨,٠٧٦تكاليف موظفين 

٥١,٩٢٦٢٩,٥٠٥مياه وكهرباء 

٣٣,٧٦٠٢١,٩٠٥مياه عادمة

٢٨,٩٥٠١٩,٢٩٨مصاريف صيانة

٢٩,٤٣٩١٨,١٥٧إيجارات معدات ومولدات

٢٢,١٣٦١٤,٥٦٩مصروفات نظافة 

١٧,٦٣٥٨,٩٣٣أمن

١٥,٦٤٨١٤,٧٦٩تبريدمصروفات 

٧,٤٦٥٥,٠٥٢أغذية ومشروبات

٥,٩٣٣٢,٤٦١غسيل وتنظيف جاف

٦١٨٥,٣٤٥عموالت تأجير

٩,١٩١٦,٠٢٨أخرى 

٢٩٦,٩٧٤١٨٤,٠٩٨

إيرادات أخرى ٢٤
٢٠١٤٢٠١٣
الفالف

ريال قطريريال قطري

٦,٨٩٣٥,٦٥١)٢٦أرباح على حسابات بنوك إسالمية (إيضاح 

٣,٩٩٣١,٧٩٨إيرادات أخرى 

١٠,٨٨٦٧,٤٤٩
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-٧٢-

مصاريف عمومية وإدارية ٢٥
٢٠١٤٢٠١٣

الفالف

ريال قطريريال قطري

١١٧,٨١٧٨٧,٢٤٧تكاليف موظفين
٣٢,٥٠٠٢٦,٩٢٥مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية

٢٨,٩٦٠١١,٧٣٥)٨ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها (إيضاح قيمة مخصص إنخفاض 
)٥,١٤٨()٧,٤٧٢()٨(إيضاح رد انخفاض قيمة ذمم مدينة من المستأجرين

١٧,٧٩٥١٢,٨٢١إعالن ودعاية 
١٦,٤٣٠١٠,٠٠٠مكافآت مجلس االدارة

١٠,٤٠٧١٢,١٤٦مصاريف إستشارات ومصاريف قانونية ومهنية 
٨,١٦٦٨,٣١١رسوم تسجيل في بورصة قطر 

-٦,٥٠١تعويضاتمصاريف 
٤,٠٣٥٢,٥٨٤مصاريف نظم معلومات 

-٢,٤٩٥مصاريف قانونية
١,٨٠٣٢٦٢إتصاالت 

١,٤٠٧٣٣٣طباعة وقرطاسية 
١,٣٤٣٤٥٢تأمين 

١,٢٧١٣,٣٧٧تبرعات 
٦٦٥١,٠٧١رسوم بنكية 

١١,٢٣٥٨,٨٤٤مصروفات أخرى 

٢٥٥,٣٥٨١٨٠,٩٦٠

تكاليف وإيرادات التمويل ٢٦
٢٠١٤٢٠١٣

الفالف

ريال قطريريال قطري

تكاليف التمويل 
٦٠٢,٢١٧٥٤٥,٧٠٦أرباح على التسهيالت التمويلية اإلسالمية 

)٣٣٣,٢٤٨()٢٧٦,٧٧٣()١٣يخصم: تكاليف تمويل مرسملة (إيضاح 

٣٢٥,٤٤٤٢١٢,٤٥٨أرباح بنكية محملة على بيان الدخل الموحد

إيرادات التمويل 
٦,٨٩٣٥,٦٥١)٢٤ات مع بنوك إسالمية (إيضاح أرباح على حساب
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-٧٣-

العائد األساسي والمعدل للسهم من األرباح٢٧
لسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة ابتقسيم ربح من األرباح األساسي للسهم العائد يحتسب 

خالل السنة. 
٢٠١٤٢٠١٣

ريال قطريألف ريال قطريألف 

١,٣٦٠,٣٦٥١,٠٧١,٢٥٦ريال قطري)باأللف (ربح السنة

٢,٦٥٢,٤٩٧٢,٦٥٢,٤٩٧سهم)بااللف (القائمة خالل السنة المتوسط المرجح لعدد األسهم 

٠,٥١٠,٤٠(ريال قطري)من األرباح العائد األساسي والمعدل للسهم

عائد السهم األساسي يساوي عائد السهم المعدل لعدم وجود أي أسهم معدلة قائمة خالل السنة.

توزيعات مقترحة٢٨
ريال قطري للسهم ٠,٣١توزيع أرباح نقدية بواقع ٢٠١٤أبريل ١قررت الجمعية العمومية للمساهمين المنعقدة في 

٠,١٣: ٢٠١٣(٢٠١٣ديسمبر ٣١ألف ريال قطري عن السنة المنتهية في ٨٢٢,٢٧٤الواحد بإجمالي قدره 

٣١عن السنة المنتهية في ألف ريال قطري٣٤٤,٨٢٦دره ـالي قـد بإجمـم الواحـريال قطري للسه

).٢٠١٢ديسمبر

ألف ١,٠٦١,٠٠٠ريال قطري للسهم الواحد بإجمالي مبلغ ٠,٤٠اإلدارة توزيع أرباح نقدية تساويإقترح مجلس 

. سوف يتم عرض توزيعات األرباح المقترحة للسنة المنتهية في ٢٠١٤ديسمبر ٣١ريال قطري للسنة المنتهية في 

على إجتماع الجمعية العامة للموافقة عليها.٢٠١٤ديسمبر ٣١

األدوات الماليةمشتقات ٢٩
بغرض التحوط مقابل مخاطر أسعار الربح الناشئة من ٢٠١٩وقعت المجموعة عقد تبادل أسعار الربح حتى 

تسهيالت التمويل اإلسالمي التي تم الحصول عليها بمعدات ربح متغيرة. وفقاً لبنود هذا العقد ، تدفع المجموعة سعر 

شهور. تم التفاوض حول عقد ٣ير على أساس سعر ليبور لمدة سنوياً مقابل ربح متغ٪١,٣٦ربح ثابت بنسبة 

التبادل ليتماشى مع بنود تسهيالت التمويل اإلسالمي.

كانت مشتقات األدوات المالية المدرجة في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:

٢٠١٤٢٠١٣

يال قطريالف رريال قطريالف 

:مشتقات المطلوبات المالية
-٤,٤٤٦)١٦(إيضاح القيمة العادلة السلبية 

٤,٤٤٦-
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-٧٤-

إلتزامات محتملة ٣٠
٢٠١٤٢٠١٣

يال قطريرالفريال قطريالف

٩,٦٨٧٩,٧٨٧ضمانات بنكية 

٨,٨٧٥٤,٨٨٦إعتمادات مستندية

اق يجوهرية من الضمانات البنكية واإلعتمادات المستندية والتي تم إصدارها في سال تتوقع المجموعة أي إلتزامات

.اإلعتياديةاألعمال 

إلتزامات تعاقدية  ٣١
٢٠١٤٢٠١٣

الفالف

ريال قطريريال قطري

١١٣,٠٤٧٣٥٧,٠٢٢إلتزامات تعاقدية لمقاولين وموردين للمشاريع قيد التطوير 

سياسات إدارة المخاطر الماليةوأهداف ٣٢

إطار عمل إدارة المخاطر 
تم وضع سياسات إلدارة مخاطر المجموعة بغرض تحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ولوضع حدود 
وضوابط مخاطر مناسبة ولرصد المخاطر واإللتزام بالحدود الموضوعة. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة 

ت التي يتم تقديمها. تهدف المخاطر على نحو منتظم لتعكس التغيرات في ظروف السوق والمنتجات والخدما
فيها جميع ة منتظمة وبناءة يفهم يبيئة رقابالمجموعة من خالل التدريب ومعايير وإجراءات اإلدارة إلى وضع 

الموظفين أدوارهم وإلتزاماتهم.

بسياسات وإجراءات المخاطر بالمجموعة اإللتزامبالمجموعة المسئولية عن رصد المخاطرلجنة عاتق يقع على 
.بالمخاطر التي تواجهها المجموعةمراجعة كفاية إطار عمل إدارة المخاطر فيما يتعلقوعن

سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة ، كما تقوم المجموعة ولجانها بمراقبة أنشطة تتبع الشركات التابعة للمجموعة
الشركات التابعة.

مسؤول بصفة عامة عن إنشاء ومراقبة اإلطار العام إلدارة المخاطر بالمجموعة ، ("المجلس") إن مجلس اإلدارة 
تقاريرها بإنتظام إلى المجلس حول بإعداد وتقديمتقوم التي وعن تنفيذ هذا اإلطار من خالل اللجنة التنفيذية 

أنشطتها ، سواء كانت تقارير خاصة أو تقارير دورية.
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-٧٥-

تتمة- ر المالية أهداف وسياسات إدارة المخاط٣٢

تتمة -إطار عمل إدارة المخاطر 

إستخدامها لألدوات المالية:خالل تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من 
مخاطر اإلئتمان.·
مخاطر السيولة.·
مخاطر السوق.·
مخاطر تشغيلية.·
مخاطر عقارية.·
مخاطر أخرى.·

وغاياتأعاله من المخاطر المذكورة خطر عن مدى تعرض المجموعة لكل المعلوماتيعرض هذا اإليضاح 
طر وإدارة المجموعة لرأس المال. تم إدراج إفصاحات كمية اخموسياسات وأساليب المجموعة في قياس وإدارة ال

إضافية في هذه البيانات المالية الموحدة.

مخاطر اإلئتمان  
عميل أو أي طرف باألداة المالية عدم وفاء المالية للمجموعة في حالفي مخاطر الخسارةمخاطر اإلئتمان تتمثل

مقدمة الدفعات الوللمجموعة أيةنشطة اإليجارتنشأ بصورة أساسية من عمالء األو.القيام باإللتزامات التعاقديةب
ألغراض تقارير مستحقات من أطراف ذات عالقة.الباإلضافة إلى واألرصدة لدى البنوك الموردين وأللمقاولين 

تعرضها لمخاطر اإلئتمان كالمخاطر اإلعتبار كل العوامل التي المجموعة وتأخذ في توحد،إدارة المخاطر
اإلفتراضية الفردية أو الدولية أو القطاعية.

أرصدة المستأجرين المدينة
لمستأجري الوحدات السكنية. ومع ذلك ، الفرديةالمجموعة لمخاطر اإلئتمان بصورة أساسية بالخصائص تتعرض 

في ذلك مخاطر عدم السداد بالمجموعة بما في لقاعدة المتسأجرين السكانيةفإن اإلدارة تأخذ في اإلعتبار التركيبة 
حيث أن كل هذه العوامل تأثر بشكل مباشر على التي تعمل بها المجموعة (أي دولة قطر).العقارات والدولة قطاع

مان. مخاطر اإلئت

من المستأجرين تم إعادة تعريفهم المجموعاتبعض فإن، ٢٠١٤سنةن الظروف اإلقتصادية خالل سوكنتيجة لتح
مستأجري العقارات التجارية حيث أن مستأجري العقارات التجارية لها األثر األكبر مقارنة مع القطاعات خصوصاً
العقارات.حيث تعمل سوق الوثيق بالطلب المتزايد في األخرى حيث أن القطاع التجاري مرتبط إرتباطالسكانية

مخصص إنخفاض القيمة
العمالء.الناشئة عن ذمم تقوم المجموعة بتكوين مخصص إلنخفاض القيمة والذي يمثل تقديرها للخسائر 

تكوين لالتي تتعرض لها المجموعة. سياسة المجموعة ذات األهمية يرتبط تكوين هذا المخصص بالمخاطر الفردية 
اح عن مخصص ـاإلفصوقد تم ضمن فئة المتأخرين عن السداد المتأخرينتصنيف المستأجرين تتضمنالمخصص 

.٨في إيضاحالسنةاض القيمة والحركة عليه خالل ـإنخف
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تتمة- أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية ٣٢

تتمة-مدينونمستأجرين

الشطب
تقوم المجموعة بشطب رصيد الذمم المدينة وأية مخصصات إنخفاض القيمة ذات الصلة عندما تحدد اإلدارة أن تلك 
األرصدة غير قابلة للتحصيل بعد موافقة الرئيس التنفيذي للمجموعة. يتم التوصل إلى هذا التحديد بعد إستيفاء جميع 

السبل المتاحة لتحصيل تلك المبالغ. 

قدمة واألطراف ذات العالقةالمدفوعات الم

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

، التي يعمل من والدولةبما فيها مخاطر التخلف عن السداد للقطاع السكانية لقاعدة مشاريع المجموعة ، التركيبة

مبالغ كبيرة من سلف / عمليات التحصيل لدى تتعلقتأثير أقل على مخاطر اإلئتمان. لها د ورالمقاول / المخاللها 

في قطر.محليين مقاولين بالمجموعة

في حال توافقها مع -مالت ذات األهمية مع األطراف ذات العالقةاعلى الجانب اآلخر يتم إعتماد جميع المع

ياسة المجموعة هي س.من قبل مجلس اإلدارة و/ أو المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية-القوانين ذات الصلة

األطراف ذات العالقة بمبلغ الدفعة المقدمة / الفاتورة األصلية بعد التعامالت مع أن يتم إثبات المدفوعات المقدمة و

شكوك في تحصيلها عندما يصبح من غير للديون المتحصيلها. يتم إجراء تقديرالغير ممكنخصم مخصص المبالغ 

إستردادها ، إن يتم شطب الديون المشكوك في تحصيلها عند عدم توفر إمكانيةالمحتمل تحصيل المبلغ بالكامل. 

وجدت.

أرصدة لدى البنوك

كونها مودعة لدى بنوك محلية ذات تصنيف إئتماني جيد من لرصدة لدى البنوك محدودة إن مخاطر اإلئتمان على األ

الدولية.اإلئتمانيوكاالت التصنيف 
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تتمة- أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية ٣٢

تتمة-مخاطر اإلئتمان

التعرض لمخاطر اإلئتمان 
قصى لمخاطر يتمثل الحد األ. اإلئتمانللتعرض لمخاطر األقصىتعتبر القيمة الدفترية للموجودات المالية هي الحد 

:مايليبالمركز المالي في تاريخ اإلئتمان 

٢٠١٤٢٠١٣

الفالف

ريال قطريريال قطري

٢٩٧,٤٩٤٤٥٠,٢٣٧( بإستثناء النقد)األرصدة لدى البنوك
٥٤,٩٠٠١٠٩,٣٧٩ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

٧٢,٥٦٢٤٣,٢٩٢مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

٤٢٤,٩٥٦٦٠٢,٩٠٨

مخاطر السيولة 
المجموعة في . إن نهجالوفاء باإللتزامات المالية عند إستحقاقهاعدم قدرة المجموعة علىفي السيولة مخاطر تتمثل 

عند إستحقاقها في ظل الظروف العادية بالمطلوباتسيولة كافية للوفاء قدر اإلمكان ، بوجود التأكدإدارة السيولة هو 
الصعبة بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو إحداث ضرر بسمعة المجموعة.وأ

وخدماتها مما يساعد على رصد متطلبات مشاريعهالوضع تكاليف أساس تكلفة المشروعتقوم المجموعة بإستخدام 
اإلستثمار. تقوم المجموعة بصورة نمطية بالتأكد من أن لديها نقداً للعائد النقدي علىألمثل التدفق النقدي واإلستخدام ا

بمصاريف التشغيل المتوقعة ، متضمنة خدمة المطلوبات المالية ولكن مع إستبعاد التأثير كافياً عند الطلب للوفاء
لكوارث الطبيعية.اكالتي ال يمكن التنبؤ بها بشكل معقول اإلستثنائيةالمحتمل للظروف 

الحركات ومقارنتها مع، تقوم المجموعة بمراقبة حساباتها المصرفية وإحتياجاتها النقدية من خالل موازنات شهرية 
لضمان إدارة الحسابات المصرفية والنقدية بالطريقة األمثل للمجموعة.،النقدية اليومية الفعلية 
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تتمة–أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية ٣٢

تتمة-مخاطر السيولة 
متضمنة مدفوعات تكلفة التمويل غيرالجدول التالي يلخص مواعيد إستحقاق الموجودات المالية والمطلوبات المالية

مع إستبعاد تأثير صافي اإلتفاقيات إن وجد:

القيمة الدفترية٢٠١٤

القيمة النقدية 
من التعاقدية

(المستخدمة /
سنوات٥–٢سنة٢–١سنة١أقل من في)

٥أكثر من 
سنوات

ألفألفألفألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

موجودات مالية 
---٢٩٧,٧٨٥٢٩٧,٧٨٥٢٩٧,٧٨٥نقد وأرصدة لدى البنوك 

مبالغ مستحقة من أطراف 
---٧٢,٥٦٢٧٢,٥٦٢٧٢,٥٦٢ذات عالقة 
ذمم مالية:

---٣٢,٠٤٥٣٢,٠٤٥٣٢,٠٤٥صافي ذمم مستأجرين
-١٠,٦٥٣--١٠,٦٥٣١٠,٦٥٣ودائع مستردة 

---١,٨١٨١,٨١٨١,٨١٨قبضأوراق 
---٣,٨٣٥٣,٨٣٥٣,٨٣٥مستحقةإيجارات 

---١٢,٢٠٢١٢,٢٠٢١٢,٢٠٢ذمم مدينة أخرى 

١٠,٦٥٣-٤٣٠,٩٠٠٤٣٠,٩٠٠٤٢٠,٢٤٧-
مطلوبات مالية 

)٥,٤٣٠,٣٣٧()٤,٩٦٩,٣٤٠()١,١٧٥,٧٣٧()١,٢٣٤,٢٢٠()١٢,٨٠٩,٦٣٤(١٢,٨٠٩,٦٣٤ةتسهيالت تمويل إسالمي
طرف مبالغ مستحقة إلى 

---)٥٦,١٠٦()٥٦,١٠٦(٥٦,١٠٦عالقة ذو
مستحقات مالية:

---)٥٣,٥٥٥()٥٣,٥٥٥(٥٣,٥٥٥ذمم مقاولين وموردين
--)١١,٥٩٣(-)١١,٥٩٣(١١,٥٩٣محتجزات دائنة 

--)١٤٥,١٣٠(-)١٤٥,١٣٠(١٤٥,١٣٠ودائع مستأجرين 
---)٦٥,٧٣٤()٦٥,٧٣٤(٦٥,٧٣٤مصاريف مستحقة

---)٦,٧٥٨()٦,٧٥٧(٦,٧٥٧ذمم دائنة أخرى

٥,٤٣٠,٣٣٧()٤,٩٦٩,٣٤٠()١,٣٣٢,٤٦٠()١,٤١٦,٣٧٢()١٣,١٤٨,٥٠٩(١٣,١٤٨,٥٠٩(
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تتمة–سياسات إدارة المخاطر المالية وأهداف ٣٢

تتمة–مخاطر السيولة 

القيمة الدفترية٢٠١٣

القيمة النقدية 
التعاقدية من 

سنوات٥–٢سنة٢–١سنة١أقل من (المستخدمة في)/
٥أكثر من 
سنوات

ألفألفألفألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

موجودات مالية 
---٤٥٠,٤٩٠٤٥٠,٤٩٠٤٥٠,٤٩٠نقد وأرصدة لدى البنوك 

مبالغ مستحقة من أطراف 
---٤٣,٢٩٢٤٣,٢٩٢٤٣,٢٩٢ذات عالقة 
ذمم مالية:

---٨٨,٢٣٨٨٨,٢٣٨٨٨,٢٣٨صافي ذمم مستأجرين
-٨,٩١٤--٨,٩١٤٨,٩١٤ودائع مستردة 

----١,٣٩٨١,٣٩٨قبضأوراق
---١,٥٩٧١,٥٩٧١,٥٩٧إيجارات مستحقة
---١٢,٢٢٧١٢,٢٢٧١٢,٢٢٧ذمم مدينة أخرى 

٨,٩١٤-٦٠٦,١٥٦٦٠٦,١٥٦٥٩٥,٨٤٤-

مطلوبات مالية 
)٣,٠٩٤,٠٣٦()٥,٥٤٠,٩٣٣()١,٩٠٠,٦٣٢()١,٥٤٠,٦٨٢()١٢,٠٧٦,٢٨٣(١٢,٠٧٦,٢٨٣ةتسهيالت تمويل إسالمي

مبالغ مستحقة إلى أطراف 
---)٦٤,٨٦٣()٦٤,٨٦٣(٦٤,٨٦٣ذات عالقة 

مستحقات مالية:
---)٤٤,٩٤٦()٤٤,٩٤٦(٤٤,٩٤٦ذمم مقاولين وموردين

--)١٠,٨٦٣(-)١٠,٨٦٣(١٠,٨٦٣محتجزات دائنة 
--)١٣١,٦٣٩(-)١٣١,٦٣٩(١٣١,٦٣٩ودائع مستأجرين 
---)٣٤,٠٤٨()٣٤,٠٤٨(٣٤,٠٤٨مصاريف مستحقة

---)٢,٦٨٢()٢,٦٨٢(٢,٦٨٢ذمم دائنة أخرى

٣,٠٩٤,٠٣٦()٥,٥٤٠,٩٣٣()٢,٠٤٣,١٣٤()١,٦٨٧,٢٢١()١٢,٣٦٥,٣٢٤(١٢,٣٦٥,٣٢٤(
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تتمة- سياسات إدارة المخاطر المالية وأهداف ٣٢

مخاطر السوق 

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

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

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

القبول بها ومراقبتها لمخاطر التي يمكنالمعرضة لقيمة الحالياً بوضع معايير مقبولة بناءاً على المجموعةتقوم 

بصفة يومية.

مخاطر العمالت
.)١٧(إيضاح األمريكيبالدوالرلمخاطر العمالت حيث أن الذمم الدائنة للمجموعة معظمها ال تتعرض المجموعة 

سعر صرف الريال القطري مقابل الدوالر األمريكي.لربط حيث يوجد

فإن قيمة المعامالت ال تمثل أهمية نسبيه قد فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات النقدية األخرى بالعمالت األجنبية ، 

تنتج عنها مخاطر عملة للمجموعة.

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

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

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

سياسة المجموعة هي التأكد من أن معظم معدالت تكلفة التمويل على أساس معدل تكلفة حالية في معدالت الربح.

ثابتة أو طبقاً لمعدالت إتفاقيات إعادة الشراء لمصرف قطر المركزي ، إال إذا إتضح للمجموعة أن معدالت التكلفة 

المتغيرة أفضل للمجموعة.

باإلضافة إلى ذلك ، فإن المجموعة ال تقوم بتحقيق أي موجودات أو مطلوبات مالية ذات معدل ثابت بالقيمة العادلة 

بإستثناء تم ،خالل الربح أو الخسارة ولم تقم المجموعة بالدخول في إتفاقيات أدوات مشتقات (مبادلة معدل الربح)

في معدالت الربح  في تاريخ البيانات المالية ال يؤثر سلباً على ، ولذلك فإن التغير ٢٩اإلفصاح عنها في إيضاح 

أرباح أو خسائر المجموعة.



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٤ديسيمبر ٣١للسنة المنتهية كما في 

-٨١-

تتمة–أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية ٣٢

تتمة-مخاطر السوق 

تتمة-الربحمعدالتمخاطر 

المالية التي تحمل أرباح كالتالي:في تاريخ بيان المركز المالي كانت موقف معدل الربح بالنسبة لألدوات 

٢٠١٤٢٠١٣
ألفألف

ريال قطريريال قطري

١٩٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠بنكيةودائع 

١١,٤٢٨,٧٨٩١١,٩٦٩,٢٣٨إسالميةتمويلتسهيالت 

،أساسنقطة٢٥بعددمعدالت الربحفيمحتملةمعقولةلتغيراتالربح أو الخسارة حساسيةيعكسالتاليالجدول

في معدالت الربحالمفترضةالتغيراتتأثيرهوالربح أو الخسارة حساسيةإن. األخرىالمتغيراتجميعثباتمع

أنيتوقع. ديسمبر٣١فيكماعائمةارـبأسعةـالماليوالمطلوباتةـالماليوداتـالموجعلىاءـبن،واحدةلسنة

:المبينةالزياداتلتأثيرومعاكساًمساوياًالربحمعدالتفيالنقصتأثيريكون

صافي التأثير على الربح 
أو الخسارة

أساسنقطة٢٥+
الف

قطريريال

)٢٨,٠٩٦(٢٠١٤ديسمبر٣١في

)٢٨,٩٢٣(٢٠١٣ديسمبر٣١في
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تتمة–أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية ٣٢

تتمة-مخاطر السوق 

الملكیةأسھمأسعارمخاطر

مخاطر أسعار أسهم الملكية تمثل مخاطر التقلب في القيمة العادلة لألسهم نتيجة لتغيرات سلبية في مؤشرات األسهم 

وقيمة األسهم الفردية. تنشأ مخاطر أسعار أسهم الملكية من إستثمارات المجموعة في أسهم الملكية للشركات. تقوم 

تلك المخاطر من خالل تنويع إستثمارات المجموعة من حيث التوزيع الصناعي والسعي إدارة المجموعة بإدارة

لتمثيل المجموعة في مجلس إدارة الشركات المستثمر بها.

في القيمة العادلة لتغيرات معقولة محتملة في أسعار األسهم ، مع المتراكمة الجدول التالي يعكس حساسية التغيرات 

األخرى. يتوقع أن يكون النقص في أسعار األسهم مساوياً ومعاكساً لتأثير الزيادات المبينة.ثبات كافة المتغيرات 

التغير في سعر 
السهم

التأثير على 
حقوق الملكية

التأثير على
حقوق الملكية

٢٠١٤٢٠١٣
ريال قطريالف ريال قطريالف 

٥١٩,٠٤٥٣٧٩,٩٠٠٪١٠موجودات مالية متاحة للبيع 
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تتمة–أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية ٣٢

المخاطر التشغيلية
من متعددةالمخاطر التشغيلية هي المخاطر التي تنشأ من الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة من مجموعة 

ومن عوامل خارجية بخالف مخاطر للمجموعةالبنية التحتيةوأو الموظفين أبالدورات التشغيليةالمرتبطة األسباب 
القانونية والتنظيمية والمعايير المقبولة عموما لسلوك المتطلباتاالئتمان والسوق والسيولة مثل تلك التي تنتج عن 

.المجموعةجميع عمليات الشركات. تنشأ المخاطر التشغيلية من 

المجموعةواإلضرار بسمعة الخسائر المالية الموازنة بين تجنبإدارة المخاطر التشغيلية بغرض بالمجموعةتقوم
وتفادي اإلجراءات الرقابية التي تحد من المبادرة واإلبداع.بشكل فعال من حيث التكلفة
. تم دعم العليا لكل وحدةوتنفيذ الضوابط التي تعالج المخاطر التشغيلية إلى اإلدارةلوضعتسند المسئولية األساسية 

إلدارة المخاطر التشغيلية في المجاالت التالية:للمجموعةعامةلمسئولية بوضع معايير هذه ا

.بين المهام ويتضمن ذلك التفويض المستقل للمعامالتمتطلبات الفصل المالئم�
.المعامالتومراقبةالتسويات متطلبات �
.الرقابةإلجراءات التنظيمية والقانونية األخرىبالمتطلبات اإلجرائيةااللتزام �
وكفاية الضوابط واإلجراءات لمعالجة المجموعةتواجهالتي التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية متطلبات �

.المخاطر التي يتم تحديدها
.متطلبات اإلبالغ عن الخسائر التشغيلية واإلجراءات العالجية المقترحة�
.خطط الطوارئتطوير�
.التدريب والتطوير المهني�
والتجارية.المعايير األخالقية �
.متى كان ذلك فعاالًضد اإلختالس القيام بالتأمين متضمناًالمخاطر من الحد�

المخاطر العقارية
بالمحفظة العقارية:حددت المجموعة المخاطر التالية المرتبطة

األطراف ذو تطوير المشروعات إذا كان هنالك تأخير في عملية التخطيط. تستخدم المجموعة تكلفةقد ترتفع*   
متخصصين في الجوانب المطلوبة في موقع المشروع من خبراءفي تطوير مشروعاتها ، والتي توظف العالقة

الت بغرض مخاطر التي قد تنشأ في عملية التخطيط وتستخدم خبراتها المتراكمة في المقاوالأجل خفض 
تخفيض تكاليف التطوير بالمقارنة مع السوق.

جارية وإنخفاضاً في قيمة العقار يمما ينتج عنه خسارة إيرادات إمتعثراًقد يصبح أحد المستأجرين الكبار *  
م المجموعة بمراجعة الموقف المستأجر (أنظر أيضاً مخاطر اإلئتمان أدناه). من أجل تخفيض هذا الخطر تقو

ودائع أو المتوقعين وتتخذ قراراً حول مستوى الضمان المطلوب من خالل األساسيين جميع المستأجرين لالمالي
ضمانات.

تعرض القيمة العادلة للمحفظة للمخاطر األساسية المتعلقة بالسوق والمستأجر. *   
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تتمة–أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية ٣٢

مخاطر أخرى
التى تتعرض لها المجموعة هى المخاطر التنظيمية والمخاطر القانونية . تتم مراقبة المخاطر المخاطراألخرى

ءات . تتم إدارة المخاطر القانونية عن طريق االستخدام الفعال التنظيمية من خالل مجموعة من السياسات واإلجرا
السمعة من خالل بحث االمور التى داخل المجموعة وخارجها . تتم مراقبة مخاطر للمستشاريين القانونيين من

تعتبر أن لها آثار على سمعة المجموعة ، مع اصدار توجيهات وسياسات عندما يتطلب األمر.

إدارة رأس المال
إن سياسة مجلس اإلدارة هي المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية لكي تحافظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق 

يقوم للمجموعة. المدورةألعمال مستقبالً ، يتضمن رأس المال األسهم العادية واألرباح والستمرارية تطور ا
والذي حددته المجموعة بالدخل التشغيلي مقسماً على إجمالي حقوق المجلس بمراقبة العائد على رأس المال ، 

يقوم المجلس أيضاً بمراقبة مستوى توزيعات األرباح للمساهمين..المساهمين

المجموعة من إدارة راس المال هو:إن هدف
من تقديم أفضل تمكنهاالمحافظة على مقدرة المجموعة على العمل على أساس مبدأ اإلستمرارية بالصورة التي ·

العائدات للمساهمين وأيضاً المنافع لألطراف المعنية األخرى.
والخدمات المتماشية مع مستوى للمساهمين عن طريق التسعير المناسب للمنتجات تقديم العائدات المناسبة ·

المخاطر.
.يإتفاقيتها المالية مع البنوك وتحقيق تصنيف إئتمانى قوبشروط المجموعة إلتزام·

يعمل المجلس للحفاظ على الموازنة بين العائدات العالية الممكنة ومستويات االقتراض العالية والمنافع والضمان 
اللذين يحققهما مركز رأسمالي قوي.
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تتمة–أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية ٣٢

تتمة-إدارة رأس المال

الجدول التالي يوضح نسبة اإللتزامات إلى حقوق الملكية للمجموعة في تاريخ التقارير المالية كالتالي:

٢٠١٤٢٠١٣
ألفألف

ريال قطريريال قطري

١٣,٣١٥,٦٥٩١٢,٥٥٨,٦٤٢إجمالي المطلوبات 
)٨٥,٨١٧()٩٨,٠٩٨(: النقد وما في حكمهيخصم

١٣,٢١٧,٥٦١١٢,٤٧٢,٨٢٥المطلوباتصافي 

٣٠,٠٧٧,١٨١٢٨,٦٤٤,٢٧١إجمالي حقوق الملكية 

٪٤٤٪٤٤ديسمبر ٣١حقوق الملكية في إلىالمطلوباتنسبة 

راجع بصورة دورية نسبة اإلقتراض إلى القيمة السوقية للعقارات والتي يتم ، فإن مجلس االدارة يمن ناحية أخرى
سياسة المجموعة هي الحفاظ على . إن بالمديونيات القائمة مقسمة على تقييم المحفظة اإلستثمارية العقاريةإحتسابها 

.مستوى منخفض من نسبة اإلقتراض إلى القيمة السوقية

االقتراض الى القيمة السوقية لإلستثمارات العقارية فى تاريخ التقارير المالية موضحة بالجدول أدناه:معدل

٢٠١٤٢٠١٣
ألفألف

ريال قطريريال قطري

١٢,٨٠٩,٦٣٤١٢,٠٧٦,٢٨٣تسهيالت تمويل إسالمية 
٣٤,٢١٦,٥٣٩٣٣,٨٥٥,٠٧٥القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية 

٪٣٥,٦٧٪٣٧,٤٤ديسمبر ٣١معدل اإلقتراض إلى القيمة العادلة في 
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تتمة–أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية ٣٢

التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة 
ما كالموحد موضحة ببيان المركز الماليالمقابل القيم الدفتريةالمالية والمطلوباتالقيم العادلة للموجودات المالية 

:يلي

٢٠١٤٢٠١٣
القيمة 
العادلة 

القيمة القيمة المدرجة
العادلة 

القيمة المدرجة

ألفألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

موجودات مالية
٢٩٧,٤٩٤٢٩٧,٤٩٤٤٥٠,٢٣٧٤٥٠,٢٣٧ارصدة لدى البنوك 

٥,١٩٠,٤٤٦٥,١٩٠,٤٤٦٣,٧٩٩,٠٠٤٣,٧٩٩,٠٠٤موجودات مالية متاحة للبيع
٧٢,٥٦٢٧٢,٥٦٢٤٣,٢٩٢٤٣,٢٩٢مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

٥٤,٩٠٠٥٤,٩٠٠١٠٩,٣٧٩١٠٩,٣٧٩ذمم مدينة 

٥,٦١٥,٤٠٢٥,٦١٥,٤٠٢٤,٤٠١,٩١٢٤,٤٠١,٩١٢

مطلوبات مالية
١٢,٨٠٩,٦٣٤١٢,٨٠٩,٦٣٤١٢,٠٧٦,٢٨٣١٢,٠٧٦,٢٨٣تسهيالت تمويل إسالمية

٥٦,١٠٦٥٦,١٠٦٦٤,٨٦٣٦٤,٨٦٣مستحقة إلى أطراف ذات عالقة مبالغ 
٢٢١,٤٨١٢٢١,٤٨١١٩٧,٤٣٦١٩٧,٤٣٦ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

١٣,٠٨٧,٢٢١١٣,٠٨٧,٢٢١١٢,٣٣٨,٥٨٢١٢,٣٣٨,٥٨٢
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تتمة–أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية ٣٢

تدرج القیمة العادلة
تستخدم المجموعة التدرج التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسب تقنيات التقييم:

لموجودات أو مطلوبات مماثلة.عاملةاألسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق:١المستوى 

تقنيات أخرى والتي تكون جميع بياناتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة ، :٢المستوى 

وواضحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

والتـي ال تعتمـد   التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة :٣المستوى 

على بيانات سوقية واضحة.

القيمة العادلة:مستوى تدرجيوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة عن طريق 

االجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

٢٠١٤ديسمبر ٣١كما في 
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

إستثمارات عقارية محتفظ بها 

٢٩٩,٥٣٧٢٩٩,٥٣٧بغرض البيع

٣٤,٢١٦,٥٣٩٣٤,٢١٦,٥٣٩--إستثمارات عقارية

٥,١٩٠,٤٤٦--٥,١٩٠,٤٤٦متاحة للبيعموجودات مالية

االجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

٢٠١٣ديسمبر ٣١كما في 
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

٣٣,٨٥٥,٠٧٥٣٣,٨٥٥,٠٧٥--إستثمارات عقارية

٣,٧٩٩,٠٠٤--٣,٧٩٩,٠٠٤متاحة للبيعموجودات مالية

لقياس ٢والمستوى ١، لم يتم عمل أي تحويل بين المستوى ٢٠١٣و ٢٠١٤ديسمبر ٣١خالل السنوات المنتهية في 

لقياس القيمة العادلة.٣القيمة العادلة ، ولم يتم عمل أي تحويل إلى أو من المستوى 
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البيانات القطاعية ٣٣

قطاعات تشغيلية بناءاً على طبيعة أنشطتها كما يلي:دارة تم تقسيم المجموعة إلى أربعألغراض اإل

العقارات.وتجارة وتأجير ويشمل القطاع تطوير وامتالك :العقارات السكنية والتجارية

ويشمل القطاع أنشطة اإلستثمارات في األسهم والسندات.:اإلستثمارات 

ندقية والمطاعم.الفنادق والشقق الفويشمل القطاع إدارة :ندقية الفنادق واألجنحة الف

التجارية.المجمعاتويشمل القطاع إدارة :التجاريةالمجمعات

تقوم إدارة المجموعة بمراقبة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية بشكل مستقل وذلك لغرض إتخاذ القرارات 

 على األرباح أو الخسائر التشغيلية.حول توزيع الموارد وقياس األداء. يتم تقييم أداء القطاع بناء

توجد كلها بدولة قطر.المجموعةموجوداتكل حيث أن يال يوجد بيانات قطاعية على المستوى الجغراف
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تتمة –البيانات القطاعية ٣٣
بالمجموعة:الجدول التالي يبين المعلومات المتعلقة بإيرادات وأرباح قطاعات التشغيل 

٢٠١٤ديسمبر ٣١
العقارات السكنية 

اإلستثماراتوالتجارية
الفنادق واألجنحة 

اإلجماليةالتجارياتالمجمعالفندقية
ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف 

٢١٦,٨٦٣١٠٠,٥٢٢١,٣٦٨,٨٦٥-١,٠٥١,٤٨٠إيرادات إيجارات 
٢٩,٣١٦٢,٢٢٦٢٩,٦٧٣٣,٤٢٧٦٤,٦٤٢إيرادات تشغيلية أخرى

١٦٧,١٩٤--١٦٧,١٩٤-متاحة للبيعموجودات ماليةتوزيعات أرباح من 
٢٧٠,٠٠٤--٢٧٠,٠٠٤-صافي أرباح من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

٣٢٤,١١٩--٣٢٤,١١٩-شركات مستثمر فيها مسجلة بطريقة حقوق الملكيةنتائج من حصة ال
٢٤,٣٨٣---٢٤,٣٨٣بغرض البيعمحتفظ بهاأرباح استبعاد استثمارات عقارية

٨,٤٦١--٨,٤٦١-أرباح من االستحواذ على شركة زميلة 
٨,٩٢٧٣٥٥٤٠١,٥٦٤١٠,٨٨٦إيرادات أخرى 

)٢٩٦,٩٧٤()٣١,٢١٦()٥٩,٤٦٦(-)٢٠٦,٢٩٢(تشغيليةمصاريف 
)٢٥٥,٣٥٨()١٥,١٩٢()١٦,٩٥٩()٣,٣٣٧()٢١٩,٨٧٠(مصاريف عمومية وإدارية 

)٩,١٧١()١٣٤()٢,٢٧٩(-)٦,٧٥٨(االستهالك

٦٨١,١٨٦٧٦٩,٠٢٢١٦٧,٨٧٢٥٨,٩٧١١,٦٧٧,٠٥١ربح القطاع 

٥٣,٤٥٧---٥٣,٤٥٧تقييم إستثمارات عقارية إعادة أرباح 
)٤٤,٦٩٩(--)٤٤,٦٩٩(-خسائر االنخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

)٣٢٥,٤٤٤(---)٣٢٥,٤٤٤(تكاليف التمويل 

٤٠٩,١٩٩٧٢٤,٣٢٣١٦٧,٨٧٢٥٨,٩٧١١,٣٦٠,٣٦٥صافي الربح للقطاع 



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٤ديسيمبر ٣١للسنة المنتهية كما في 

-٩٠-

تتمة–البيانات القطاعية٣٣

٢٠١٣ديسمبر ٣١
العقارات السكنية 

اإلستثماراتوالتجارية
الفنادق واألجنحة 

الفندقية
اتالمجمع
اإلجماليةالتجاري

ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف 

١٩١,٩٣٨٥٥,٢٣٢٩٦٥,٤٨٢-٧١٨,٣١٢إيرادات إيجارات 
١٠,١٥٥٤,٣٩١١٢,٢٨٥١٦,٦٦٦٤٣,٤٩٧إيرادات تشغيلية أخرى

١٠٨,٢١٢--١٠٨,٢١٢-متاحة للبيعموجودات ماليةتوزيعات أرباح من 
٢٦١,٩٦٧--٢٦١,٩٦٧-صافي أرباح من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

٢٥٣,٢٩٧--٢٥٣,٢٩٧-شركات مستثمر فيها مسجلة بطريقة حقوق الملكيةنتائج من حصة ال
١٣٩,٢١٢---١٣٩,٢١٢أرباح استبعاد استثمارات عقارية

٦,٣٢٢٦٩٣٤١,٠٢٤٧,٤٤٩إيرادات أخرى 
)١٨٤,٠٩٨()٨,٢٥٠()٥٢,٩١٥(-)١٢٢,٩٣٣(مصاريف تشغيلية

)١٨٠,٩٦٠()١٢,٣٤٥()١٥,٧٥٧()٢,٨٩٨()١٤٩,٩٦٠(مصاريف عمومية وإدارية 
)٨,٣٤٩()١٢١()٢,٤٧٨(-)٥,٧٥٠(ستهالكاال

٥٩٥,٣٥٨٦٢٥,٠٣٨١٣٣,١٠٧٥٢,٢٠٦١,٤٠٥,٧٠٩ربح القطاع 

١٦,٥٨٨---١٦,٥٨٨أرباح إعادة تقييم إستثمارات عقارية 
)١٣٨,٥٨٣(--)١٣٨,٥٨٣(-خسائر االنخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

)٢١٢,٤٥٨(---)٢١٢,٤٥٨(تكاليف التمويل 

٣٩٩,٤٨٨٤٨٦,٤٥٥١٣٣,١٠٧٥٢,٢٠٦١,٠٧١,٢٥٦صافي الربح للقطاع 



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٤ديسيمبر ٣١للسنة المنتهية كما في 

-٩١-

تتمة - البيانات القطاعية ٣٣
:٢٠١٣ديسمبر٣١و٢٠١٤ديسمبر٣١التالي موجودات ومطلوبات قطاعات التشغيل بالمجموعة كما فييعكس الجدول 

٢٠١٤ديسمبر ٣١
العقارات السكنية 

اإلستثماراتوالتجارية
الفنادق واألجنحة 

الفندقية
اتالمجمع
اإلجماليةالتجاري

ألفألفألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريموجودات القطاع

٢٨٨,٣٥٤٣٨٦٣,٣٧٠٥,٦٧٥٢٩٧,٧٨٥نقد وأرصدة لدى البنوك
١٠٤,٧٣٨٩٠,٣٨٣١٣,٧٨٩٣,٤٦٦٢١٢,٣٧٦ومصاریف مدفوعة مقدماًذمم مدینة 

٢١,٧٠٢-٨,١٢٨-١٣,٥٧٤مخزون
٧٢,٥٦٢-٢٧,٦٣٨٣٢,٨٩٣١٢,٠٣١مستحقة من أطراف ذات عالقةمبالغ 

٢٩٩,٥٣٧---٢٩٩,٥٣٧إستثمارات عقارية محتفظ بها بغرض البيع
٨,٢٤٤,٢٨٠--٨,٢٤٤,٢٨٠-متاحة للبيعمالية وموجوداتإستثمارات في شركات مستثمر فيها مسجلة بطريقة حقوق الملكية

٤,٤٦٠,٢٥٠١,٥٣٩,٩٧٤٣٤,٢١٦,٥٣٩-٢٨,٢١٦,٣١٥إستثمارات عقارية
٤,٧٥٩٣٥٩٢٨,٠٥٩-٢٢,٩٤١عقارات ومعدات

٢٨,٩٧٣,٠٩٧٨,٣٦٧,٩٤٢٤,٥٠٢,٣٢٧١,٥٤٩,٤٧٤٤٣,٣٩٢,٨٤٠إجمالي الموجودات 

مطلوبات القطاع 
٣٢,٦٣٦٣٨,٧٩٢٤٤٩,٩١٩-٣٧٨,٤٩١ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

٥٦,١٠٦---٥٦,١٠٦مستحقة إلى أطراف ذات عالقة مبالغ 
١٢,٨٠٩,٦٣٤---١٢,٨٠٩,٦٣٤إسالميةتمويلتسهيالت 

٣٢,٦٣٦٣٨,٧٩٢١٣,٣١٥,٦٥٩-١٣,٢٤٤,٢٣١إجمالي المطلوبات 



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٤ديسيمبر ٣١للسنة المنتهية كما في 

-٩٢-

تتمة–البيانات القطاعية ٣٣

٢٠١٣ديسمبر ٣١
السكنية العقارات 

اإلستثماراتوالتجارية
الفنادق واألجنحة 

اإلجماليالمجمع التجاريالفندقية
ألفألفألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

موجودات القطاع 
٤٤٢,٩٧٧٥٠٨٣,٧٢٧٣,٢٧٨٤٥٠,٤٩٠نقد وأرصدة لدى البنوك

ً ١٢٩,٤٦١٢٨,٣٠١١١,٠٣٦١٣,٣٥٦١٨٢,١٥٤ذمم مدینة ومصاریف مدفوعة مقدما
١٣,١٥٨-٥,٩١٩-٧,٢٣٩مخزون
٤٣,٢٩٢-٣,٩٥٤٣٢,٨٩٣٦,٤٤٥مستحقة من أطراف ذات عالقةمبالغ 

٦,٦٣١,٢٠٦--٦,٦٣١,٢٠٦-متاحة للبيعمالية وموجوداتإستثمارات في شركات مستثمر فيها مسجلة بطريقة حقوق الملكية
٥,٤٤٥٧٦٤٢٧,٥٣٨-٢١,٣٢٩عقارات ومعدات

٤,٤٤٤,٥٧٦١,٤٧٧,٨٤٠٣٣,٨٥٥,٠٧٥-٢٦,٩٣٢,٦٥٩إستثمارات عقارية

٢٨,٥٣٧,٦١٩٦,٦٩٢,٩٠٨٤,٤٧٧,١٤٨١,٤٩٥,٢٣٨٤١,٢٠٢,٩١٣إجمالي الموجودات 

مطلوبات القطاع 
٢٩,٦٩٤٣٦,٦٣٦٤١٧,٤٩٦-٣٥١,١٦٦ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

٦٤,٨٦٣---٦٤,٨٦٣مستحقة إلى أطراف ذات عالقة مبالغ 
١٢,٠٧٦,٢٨٣---١٢,٠٧٦,٢٨٣تمويل إسالميةتسهيالت 

٢٩,٦٩٤٣٦,٦٣٦١٢,٥٥٨,٦٤٢-١٢,٤٩٢,٣١٢إجمالي المطلوبات 



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٤ديسيمبر ٣١للسنة المنتهية كما في 

-٩٣-

المقارنة    معلومات٣٤
متى كان ذلك ٢٠١٣ديسمبر ٣١في البيانات المالية للسنة المنتهية في معلومات المقارنةبعض أعيد تبويب 

الموحد أو ي أثر على صافي الربح أ. إال أن إعادة التبويب ليس له الحاليةضرورياً لتتماشي مع أرقام سنة 
.الدخل الشامل اآلخر الموحد أو إجمالي حقوق الملكية الموحدة لسنة المقارنة


