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.الموحدةمن هذه البیانات المالیةجزءاً ٣٧إلى١المرفقة من اإلیضاحاتتشكل 
-٤-

الموحدبیان الدخل
٢٠١٥دیسمبر٣١المنتهیة فيلسنةل

٢٠١٥٢٠١٤
الفالف

لایر قطريلایر قطريإیضاحات

١,٥٤٩,٩٥١١,٣٦٨,٨٦٥إیجاراتإیرادات 
١٨٤,٣٥٨١٦٧,١٩٤متاحة للبیعموجودات مالیةتوزیعات أرباح من 

٣٣٧,٢٦٩٢٧٠,٠٠٤صافي أرباح من بیع موجودات مالیة متاحة للبیع
٢٢٩٧,٣٨٥٦٤,٦٤٢أخرىةیإیرادات تشغیل

)٢٩٦,٩٧٤()٢٩٦,٣١٤(٢٣تشغیلیةمصاریف 

١,٨٧٢,٦٤٩١,٥٧٣,٧٣١للسنةالربح التشغیلي 

:)خصمیضاف / (ی
١٤٢٧٥,٨٣٤٣٢٤,١١٩زمیلة ومشروع مشتركشركات نتائج من حصة ال

١١٥,٤٨١٢٤,٣٨٣لبیع بغرض امحتفظ بهاعقاریة أرباح من بیع استثمارات 
١٣٦٠٠,٧٨٩٥٣,٤٥٧أرباح إعادة تقییم إستثمارات عقاریة

٢٤١٨,٧٣١١٠,٨٨٦إیرادات أخرى 
٨,٤٦١-٦أرباح من االستحواذ على شركة زمیلة 

)٢٥٥,٣٥٨()٢٤٥,٥١٥(٢٥مصاریف عمومیة وٕاداریة 
)٩,١٧١()٩,٣٢١(١٥هالك إست

)٤٤,٦٩٩()٥٣,٩٥٦(خسائر االنخفاض في قیمة موجودات مالیة متاحة للبیع
)٣٢٥,٤٤٤()٣٩٨,٩١٣(٢٦تكالیف التمویل 

٢,٠٦٥,٧٧٩١,٣٦٠,٣٦٥سنةربح ال
عائد إلى:

١,٦٦١,٨٥٣١,٣٦٠,٣٦٥المساهمین بالشركة األم
-٤٠٣,٩٢٦حقوق الغیر مسیطرة

٢,٠٦٥,٧٧٩١,٣٦٠,٣٦٥
رباح العائد االساسي والمعدل للسهم من األ 

٢٧٠,٦٣٠,٥١)لكل سهمالقطريللایربا(العائد للمساهمین بالشركة األم
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الموحدالشاملبیان الدخل
٢٠١٥دیسمبر٣١المنتهیة فيلسنةل

٢٠١٥٢٠١٤
الفالف

لایر قطريلایر قطريإیضاح

٢,٠٦٥,٧٧٩١,٣٦٠,٣٦٥ربح السنة

إیرادات شاملة أخرى
سیتم تحویلها للربح أو الخسارة في الفترات إیرادات شاملة أخرى

الالحقة
٩٢٨,٨٣٧)٦٦٢,٣٢٢(٢١الربح من موجودات مالیة متاحة للبیع(الخسارة)صافي
)٤,٤٤٦(٢١٤,١٤٩ةالنقدیاتالتدفقتحوطاتمن)خسارةالالربح (
الشركاتفي تقییمإعادةاحتیاطيفيالحركةصافيمنحصة
٤,٤٣٧)١,٠٧٦(٢١الزمیلة

٩٢٨,٨٢٨)٦٥٩,٢٤٩(یرادات الشاملة األخرى للسنةاإل(الخسارة)إجمالي

١,٤٠٦,٥٣٠٢,٢٨٩,١٩٣سنةالدخل الشامل للإجمالي 

عائد إلى:
١,٠٠٢,٦٠٤٢,٢٨٩,١٩٣المساهمین بالشركة األم

-٤٠٣,٩٢٦حقوق غیر مسیطرة

١,٤٠٦,٥٣٠٢,٢٨٩,١٩٣
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الموحدالمساهمین بیان التغیرات في حقوق 
٢٠١٥دیسمبر ٣١المنتهیة في لسنةل

عائد إلى المساهمین بالشركة األم

رأس المال
حتیاطي إ

قانوني
ياحتیاط

القیمة العادلة

إحتیاطي 
إعادة تقییم 
اإلجماليأرباح مدورةعمالت أجنبیة

حقوق غیر 
مسیطرة

إجمالي حقوق 
الملكیة

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
قطريلایر 

ألف 
لایر قطري

٣٠,٠٧٧,١٨١-٢٠١٥٢٦,٥٢٤,٩٦٧١,٠٥٥,٩٢٧١,٢٦٤,٨٠٨١,٩٥٤١,٢٢٩,٥٢٥٣٠,٠٧٧,١٨١ینایر ١الرصید في 

١,٦٦١,٨٥٣١,٦٦١,٨٥٣٤٠٣,٩٢٦٢,٠٦٥,٧٧٩----ربح السنة 
)٦٥٩,٢٤٩(-)٦٥٩,٢٤٩(--)٦٥٩,٢٤٩(--شاملة أخرى للسنةخسائر

١,٦٦١,٨٥٣١,٠٠٢,٦٠٤٤٠٣,٩٢٦١,٤٠٦,٥٣٠-)٦٥٩,٢٤٩(--إجمالي الدخل الشامل للسنة

التغیر في الحقوق غیر المسیطر 
٦٥٦٥------علیها

---)١٦٦,١٨٥(--١٦٦,١٨٥-االحتیاطي القانونيالمحول إلى 

٢٠١٤أرباح موزعة عن سنة 
)١,٠٦٠,٩٩٩(-)١,٠٦٠,٩٩٩()١,٠٦٠,٩٩٩(----)٢٨(إیضاح 

المحول لصندوق دعم األنشطة 
)٤١,٥٤٦(-)٤١,٥٤٦()٤١,٥٤٦(----) ٢٠األجتماعیة والریاضیة (إیضاح 

٢٠١٥٢٦,٥٢٤,٩٦٧١,٢٢٢,١١٢٦٠٥,٥٥٩١,٩٥٤١,٦٢٢,٦٤٨٢٩,٩٧٧,٢٤٠٤٠٣,٩٩١٣٠,٣٨١,٢٣١دیسمبر ٣١الرصید في 
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تتمة-المساهمین الموحدبیان التغیرات في حقوق 
٢٠١٥دیسمبر ٣١المنتهیة في سنةلل

عائد إلى المساهمین بالشركة األم

رأس المال
حتیاطي إ

قانوني
ياحتیاط

القیمة العادلة

إحتیاطي 
إعادة تقییم 
اإلجماليأرباح مدورةعمالت أجنبیة

حقوق غیر 
مسیطرة

إجمالي حقوق 
الملكیة

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

٢٨,٦٤٤,٢٧١-٢٠١٤٢٦,٥٢٤,٩٦٧٩١٩,٨٩٠٣٣٥,٩٨٠١,٩٥٤٨٦١,٤٨٠٢٨,٦٤٤,٢٧١ینایر ١الرصید في 

١,٣٦٠,٣٦٥-١,٣٦٠,٣٦٥١,٣٦٠,٣٦٥----ربح السنة 
٩٢٨,٨٢٨-٩٢٨,٨٢٨--٩٢٨,٨٢٨--أرباح شاملة أخرى للسنة

٢,٢٨٩,١٩٣-١,٣٦٠,٣٦٥٢,٢٨٩,١٩٣-٩٢٨,٨٢٨--إجمالي الدخل الشامل للسنة

---)١٣٦,٠٣٧(--١٣٦,٠٣٧-المحول إلى االحتیاطي القانوني

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

المحول لصندوق دعم األنشطة 
)٣٤,٠٠٩(-)٣٤,٠٠٩()٣٤,٠٠٩(----) ٢٠األجتماعیة والریاضیة (إیضاح 

٣٠,٠٧٧,١٨١-٢٠١٤٢٦,٥٢٤,٩٦٧١,٠٥٥,٩٢٧١,٢٦٤,٨٠٨١,٩٥٤١,٢٢٩,٥٢٥٣٠,٠٧٧,١٨١دیسمبر ٣١الرصید في 
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الموحدبیان التدفقات النقدیة
٢٠١٥دیسمبر ٣١المنتهیة في للسنة

٢٠١٥٢٠١٤
الفالف

لایر قطريقطريلایر إیضاحات
األنشطة التشغیلیة:

٢,٠٦٥,٧٧٩١,٣٦٠,٣٦٥ربح السنة
تعدیالت للبنود التالیة:

)٥٣,٤٥٧()٦٠٠,٧٨٩(١٣أرباح إعادة تقییم إستثمارات عقاریة 
١٥٩,٣٢١٩,١٧١إستهالك
٣٥٥١٦من إستبعاد عقارات ومعدات خسارة 

)٢٤,٣٨٣()٥,٤٨١(یعالباستثمارات عقاریة محتفظ بها بغرضأرباح من بیع
)٨,٤٦١(-٦أرباح من االستحواذ على شركة زمیلة 

٧,٩٦٩٧,٩٤١مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفین
)٣٢٤,١١٩()٢٧٥,٨٣٤(زمیلة ومشروع مشتركالحصة من نتائج  شركات 

٨١٤,٤٢٠٢٨,٩٦٠في تحصیلهامخصص إنخفاض ذمم مدینة مشكوك 
)٧,٤٧٢()٧,٥٧٨(٨عكس مخصص إنخفاض ذمم مدینة مشكوك في تحصیلها

٥٣,٩٥٦٤٤,٦٩٩خسائر االنخفاض في قیمة موجودات مالیة متاحة للبیع
)٦,٨٩٣()١٠,٨٢٢(٢٤أرباح حسابات بنوك إسالمیة 

)٢٧٠,٠٠٤()٣٣٧,٢٦٩(أرباح من بیع موجودات مالیة متاحة للبیعصافي
٢٦٣٩٨,٩١٣٣٢٥,٤٤٤تكالیف التمویل 

١,٣١٢,٩٤٠١,٠٨١,٨٠٧
:التغیرات في رأس المال العامل

)٥١,٧١٠()٣٩١,٥١٣(ذمم مدینة ومصاریف مدفوعة مقدماً 
)٨,٥٤٤(١,٤٢٢مخزون

)٣٨,٠٢٧(٩٩٨,٢٣٨هإلى أطراف ذات عالق/منمبالغ مستحقة 
)١٣,٠٤٩(٨٢,٠١٥ومطلوبات أخرىذمم دائنة 

٢,٠٠٣,١٠٢٩٧٠,٤٧٧یةالتشغیلاألنشطة من النقد 
)٧٣٣()١,٧٣٠(مكافآة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفین

٢,٠٠١,٣٧٢٩٦٩,٧٤٤األنشطة التشغیلیةمن صافي التدفقات النقدیة
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تتمة-الموحدبیان التدفقات النقدیة
٢٠١٥دیسمبر ٣١المنتهیة في لسنةل

٢٠١٥٢٠١٤
الفالف

لایر قطريلایر قطريإیضاحات
األنشطة االستثماریة

)٩,٨٠٠()٣,٩١٢(١٥شراء عقارات ومعداتمدفوعات ل
٩٢-متحصالت من استبعاد عقارات ومعدات

)٣٩٠,٢١٢()١,٥٩٩,٦٦٥(١٣تطویر استثمارات عقاریةلمدفوعات 
١٧,٣٠٩٨٤,٠١٠متحصالت من بیع إستثمارات عقاریة محتفظ بها بغرض البیع

)١,٠٣٢,٥٤١()٢,٠٢٣,٣١٤(متاحة للبیعموجودات مالیةمدفوعات لشراء 
١,٣٠٠,٧٦٩٨٠٣,٣٢٦متاحة للبیعموجودات مالیةمتحصالت من استبعاد 

)٥٥,٨٩٨()٧٢,٢٦٧(١٤شركات زمیلةاستثمارات في اضافات مدفوعات
١٤١٩٨,٠٦٨١٦٢,٨٢١شركات زمیلةمنمستلمةأرباح موزعة

٧٫٨١١٦٫٨٩٣مستلمةأرباح حسابات بنوك إسالمیة
١٩٠,٠٠٠١٦٠,٠٠٠صافي التغیر في ودائع قصیرة األجل تستحق بعد ثالثة أشهر

٨,١٦٤٤,٩٨٦صافي التغیر في حسابات بنكیة مقیدة
)٢٦٦,٣٢٣()١,٩٧٧,٠٣٧(ثماریة ستفي األنشطة االالمستخدمةصافي التدفقات النقدیة 

األنشطة التمویلیة 
١٧٣,١٦٠,٠٠٠١,٨٢٥,٠٠٠متحصالت من تسهیالت تمویل إسالمیة

)١,٦٩٣,٨٦٦()١,٦٠٣,٢٠٧(١٧مدفوعات لتسدید تسهیالت تمویل إسالمیة
)٨٢٢,٢٧٤()١,٠٦٠,٩٩٩(٢٨مدفوعةتوزیعات أرباح 

-٦٥التغیر في الحقوق غیر المسیطر علیها

األنشطة (المستخدمة في) من صافي التدفقات النقدیة
)٦٩١,١٤٠(٤٩٥,٨٥٩التمویلیة 

٥٢٠,١٩٤١٢,٢٨١في النقد وما في حكمه خالل السنة الزیادة 
٩٨,٠٩٨٨٥,٨١٧ینایر ١النقد وما في حكمه في 

٧٦١٨,٢٩٢٩٨,٠٩٨دیسمبر ٣١النقد وما في حكمه في 
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٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 
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الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة١
(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا) هي شركة مساهمة قطریة مسجلة في دولة ("الشركة")ش.م.ق مجموعة إزدان القابضة

وتم ،كشركة ذات مسئولیة محدودة١٩٩٣مایو ٢٤. تم تأسیس الشركة في ١٥٤٦٦قطر بموجب السجل التجاري رقم 
.٢٠٠٨فبرایر ١٨في إدراجها في بورصة قطر 

عامة الجمعیة المن بناًء على قرار ش.م.قمجموعة إزدان القابضةإلى شركة ازدان العقاریة ش.م.قتم تغیر إسم الشركة من 
.٢٠١٢سبتمبر ١٧غیر العادیة في اجتماعها الذي عقد بتاریخ 

.٣٢٢٢صندوق برید ،دولة قطر ، یقع المقر الرئیسي للشركة في مدینة الدوحة 

ألخرى وذلك على شركة أو أكثر من الشركات اداریةالسیطرة المالیة واإلفي وشركاتها التابعة ئیسیة للشركة تتمثل األنشطة الر 
واالستثمار في األسهم والصكوك واألوراق ) على األقل من أسهم وحصص تلك الشركة أو الشركات ٪٥١من خالل تملكها (

یة واالمتیازات وغیرها منوتملك براءات االختراع واألعمال التجار المالیة وأیة استثمارات أخرى داخل دولة قطر أو خارجها 
وتقدیم خدمات استشارات العقارات وٕادارة العقارات وتحصیل اإلیجارات والقیام واستغاللها وتأجیرها للغیر.الحقوق المعنویة

بأعمال صیانة العقارات

منمباشرةوغیرمباشرةبطریقةتمتلكلتداول") والتي("اق.م.شالقابضةالتداولمجموعةهيللمجموعةاألمالشركة
.٢٠١٥دیسمبر٣١فيكماالشركةمالرأسمن٪٥٤نسبةل تقریباً یمثماالتابعةشركاتهاخالل

أسس اإلعداد ٢
ة ر المالیة الصادللمعاییر الدولیة للتقاریر وفقًا ٢٠١٥دیسمبر ٣١للمجموعة للسنة المنتهیة في الموحدةأعدت البیانات المالیة 

إن مجموعة .٢٠١٥لسنة ١١) ومتطلبات قانون الشركات التجاریة القطري رقم IASBة الدولیة (من قبل لجنة المعاییر المحاسب
. ٢٠١٦سنة لخال٢٠١٥لسنة ١١الشركات تعمل حالیًا على االلتزام بقانون الشركات التجاریة القطري رقم 

.٢٠١٦فبرایر ١٦تاریخ المجموعة في مجلس إدارة للمجموعة من قبل البیانات المالیة الموحدة هذه تمت الموافقة على إصدار 
للبیع لمتاحةافیما عدا اإلستثمارات العقاریة والموجودات المالیة ،وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیةالموحدة المالیةالبیانات أعدت 

.٣٣ح عنها في إیضاح رقم المستخدمة في قیاس القیمة العادلة تم اإلفصاالطرق.التي تم قیاسها بالقیمة العادلة

تظهر و العملة المستخدمة في أنشطة المجموعة وفي عرض بیاناتها المالیةوهي باللایر القطريالموحدة البیانات المالیة أعدت
المعلومات المالیة الواردة في البیانات المالیة الموحدة باأللف لایر قطري فیما عدا ما یتم اإلشارة إلیه بخالف ذلك.
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دیسمبر من كل سنة. ٣١تتضمن البیانات المالیة الموحدة على البیانات المالیة للشركة وشركاتها التابعة كما في 

تم تجمیع الشركات التابعة بالكامل منذ تاریخ اإلستحواذ وهو نفس التاریخ الذي بدأت فیه الشركة السیطرة على الشركات التابعة 
نفس شركات التابعة حتى تاریخ فقدان السیطرة علیها. یتم إعداد البیانات المالیة للشركات التابعة لویستمر تجمیع البیانات المالیة لل

السنة المالیة للشركة األم وبإستخدام سیاسات محاسبیة متطابقة.

یها فتتحقق الســــــــــیطرة للمجموعة عندما یكون لها عائدات متغیرة أو لدیها حقوق فیها من إرتباطها بالمؤســــــــــســــــــــة المســــــــــتثمر 
على المؤسسة المستثمر فیها:سلطتهویستطیع التأثیر على هذه العائدات من خالل 

حقوق قائمة تمكنها من توجیه األنشطة ذات الصلة الخاصة بالمؤسسة المستثمر (سلطة على المؤسسة المستثمر فیهاال
.فیها)

.مخاطر أو حقوق في عائدات متغیرة من إرتباطها بالمؤسسة المستثمر فیها
.القدرة على إستخدام سلطتها على المؤسسة المستثمر فیها للتأثیر على قیمة عائداتها

قییم تعندما ال یكون للمجموعة غالبیة التصــــــویت أو حقوق مماثلة للمؤســــــســــــة المســــــتثمر فیها ، فیتم األخذ في االعتبار عند
الوقائع والظروف متضمنة:على المؤسسة المستثمر فیها جمیعسیطرتها

 أصحاب األصوات األخرى للمؤسسة المستثمر فیهاالترتیبات التعاقدیة مع
الحقوق الناشئة عن ترتیبات تعاقدیة أخرى
حقوق التصویت للمجموعة وحقوق التصویت المحتملة

علىدلتوالظروفالحقائقكانتإذاالأمفیهاالمستثمرالمؤسسةعلىتسیطركانتإذاماتقییمبإعادةالمجموعةتقوم
لشركةاومصروفاتوٕایراداتومطلوباتموجوداتتدرج. الثالثةالسیطرةعناصرمنأكثرأوواحدعنصرفيتغیراتوجود

منالموحدىاألخر الشاملةاإلیراداتوبیانالموحدالدخلبیانفيالسنةخاللاستبعادهاتمالتيأوعلیهاالمستحوذالتابعة
.التابعةالشركةعلىالسیطرةتلكانتهاءتاریخحتىالسیطرةعلىالمجموعةفیهحصلتالذيالتاریخ

تم إستبعاد جمیع األرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غیر المحققة الناتجة من المعامالت بین شركات المجموعة كلیًا.
.حقوق ملكیةكمعاملةاحتسابهیتم،علیهاالسیطرةفقدانبدون،التابعةالشركاتملكیةحصةفيتغیرأي
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تتمة-أساس التوحید

في حصة الربح أو الخسارة وصافي الموجودات غیر المملوكة للمجموعة ،تتمثل الحقوق غیر المسیطر علیها ، إن وجدت
ل عن حقوق بشكل منفصالموحدة وبیان التغیرات في حقوق المساهمین الدخل الموحدویتم عرضها بصورة منفصلة في بیان 

المساهمین في الشركة األم.

ًا ومطلوبات الشركة التابعة والحقوق غیر المسیطر علیها وأیضعند فقدان السیطرة فإن المجموعة تقوم بإلغاء تحقیق موجودات 
أیة عناصر أخرى في حقوق الملكیة والمتعلقة بالشركة التابعة.

یتم تحقیق أیة فائض أو عجز ینشأ من فقدان السیطرة في بیان الدخل الموحد. في حال كانت المجموعة تحتفظ بأیة مساهمات 
مر فإنها تقوم بتحدید قیمتها العادلة في تاریخ فقدان السیطرة. والحقًا یتم المحاسبة عنها كشركة مستثفي الشركة التابعة السابقة 

فیها بطریقة حقوق الملكیة أو كموجودات مالیة متاحة للبیع إستنادًا إلى مستوى التأثیر على اإلستثمار والمحتفظ به.

موجودات والمطلوبات المالیة المستحوذه طبقًا للتبویب المناسب وفقًا لشروط عند إستحواذ المجموعة على أعمال ، یتم تقییم ال
التعاقد والظروف اإلقتصادیة والظروف ذات الصلة في تاریخ اإلستحواذ. ویتضمن ذلك فصل المشتقات المتضمنة في العقد 

مع المستحوذ.

تاریخ اإلستحواذ لحصة حقوق الملكیة التي یحتفظ بها إذا تم تجمیع األعمال على مراحل ، یعاد قیاس القیمة العادلة في 
المستحوذ في المنشأة المستحوذ علیها بالقیمة العادلة في تاریخ اإلستحواذ خالل ربح أو خسارة.

مة العادلةبالقیمة العادلة في تاریخ اإلستحواذ وتدرج التغیرات للقییتم تسجیل أیة مبالغ محتملة سوف یقوم المستحوذ بتحویلها
.الدخل الموحدضمن بیان االمحتملة التي تعتبر إلتزاممبالغللالالحقة
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تتمة-أسس اإلعداد ٢
المجموعة") كما في "ـبجمیعاً إلیهم للشركة وشركاتها التابعة (یشار البیانات المالیة هذه البیانات المالیة الموحدة تتضمن 

، الشركات التابعة التالیة :٢٠١٥دیسمبر٣١المنتهیة في وللسنة
نسبة الملكیة الفعلیةبلد التأسیسرأس المالاسم الشركة

٢٠١٤دیسمبر٢٠١٥٣١دیسمبر٣١يقطر لایر 
٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة إزدان للفنادق ش.ش.و

٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠مول ش .ش.وشركة إزدان 
٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠ش.ش.والعقاریةشركة 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٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠العقاریة ش.ش.وقلیم الشركة ا

٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة المنارة للمعدات الطبیة ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة الطیبین للتجارة ش.ش.و

٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة القارة للتجارة ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة إثمار لإلنشاء والتجارة ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة النماء ألعمال الصیانة ش.ش.و

٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة شاطىء النیل ش.ش.و
ش.ش.و والتصدیرأركان لالستیرادشركة

ش.ش.وش.ش.و 
٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠

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

٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة عین جالوت للتجارة ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة طریق الخیر للتجارة ش.ش.و

٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة الكرة الذهبیة ش.ش.و
-٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠ش.ش.وهاي تراد للتجارة 

-٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠ش.ش.واماكن لالكترونیات 
-٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠ش.ش.وجلف امتیاز للتجارة 
-٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠ش.ش.وفندق إزدان باالس 

-٪٦٧,٥قطر٢٠٠,٠٠٠*شركة إمتداد للمشاریع العقاریة ذ.م.م

علىالسیطرةعلىالمجموعةحصلت،٢٠١٥أكتوبر١بتاریخالمنعقدةم.م.ذالعقاریةللمشاریعإمتدادلشركةالشركاءقرارعلىبناءً *
الملكیةنسبةفيتغییرأيیحدثلم،ذلكمنالرغمعلى). التابعةالشركة(م.م.ذالعقاریةللمشاریعإمتدادشركةفيالمسیطرةالحصص

خالل%٦٧,٥بةبنسحصةالمجموعةفیهتمتلكمشترككمشروعالتابعةالشركةتأسست. المجموعةقبلمنإضافیةمبالغأيدفعیتمولم
تعدیلعلىحالیاً التابعةالشركةتعمل. ٢٠١٤دیسمبر٣١فيالمنتهیةللسنةالملكیةحقوقطریقةباستخداممعالجتهاوتم٢٠١٤سنة

.٢٠١٦المالیةالسنةخاللمنهاالنتهاءیتموسوفالتغییرلهذاوفقاً األساسيالنظام
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تتمة-أسس اإلعداد ٢

إستخدام التقدیرات واألحكام 
تقدیراتو إن إعداد البیانات المالیة الموحدة بما یتوافق مع المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة یتطلب من اإلدارة القیام بأحكام 
تختلف دقوٕافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات الفعلیة . 

.النتائج الفعلیة عن هذه التقدیرات

تتم مراجعة التقدیرات واإلفتراضات المتعلقة بها بشكل مستمر. یتم تحقیق التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم 
تعدیل التقدیرات وأیة فترات مستقبلیة تتأثر بها.فیها

المالیة لبیاناتاالمعلومات حول التقدیرات الهامة في تطبیق السیاسات المحاسبیة التي لها األثر األكبر على المبالغ المدرجة في 
نة المالیة ل السخالمادیةالموحدة والتقدیرات واإلفتراضات حول عدم الیقین التي لها خطورة هامة في أن ینتج عنها تعدیالت 

.٥ي اإلیضاح رقم فالقادمة تم إیضاحها

السیاسات المحاسبیة الهامةملخص ٣
التغیرات في السیاسات واإلفصاحات المحاسبیة 

السابقةالمالیةنةللسالمالیةالبیاناتإعدادفيالمستخدمةلتلكمطابقةالمالیةالبیاناتإعدادفيالمتبعةالمحاسبیةالسیاساتنإ
كما هو مبین أدناه..٢٠١٥ینایر١منإعتباراً المفعولالساریةالتالیةوالتفسیراتوالتعدیالتالمعاییربإستثناء

مشاركات الموظفین–: برامج المنافع المحددة ١٩تعدیالت معیار المحاسبة الدولي 
من المؤسسات األخذ في االعتبار المشاركات من الموظفین أو أطراف أخرى عند احتساب ١٩یتطلب معیار المحاسبة الدولي 

ذه كمنافع سلبیة. توضح هالخدمةبرامج المنافع المحددة. عند ارتباط المنافع بالخدمة ، یجب علیها أن تعود على فترات 
كات تعتمد على عدد سنوات الخدمة ، فإنه یسمح للمؤسسة بتحقیق هذه المشاركات التعدیالت أنه في حال كانت مبالغ المشار 

كخصومات من تكلفة الخدمات خالل الفترة التي تقدم فیها الخدمة ، بدًال من تخصیص المشاركات في فترات الخدمة. یسري 
لق هذه التعدیالت بالمجموعة ، حیث انه . ال تتع٢٠١٤یولیو ١مفعول هذه التعدیالت للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد 

لیس لدى المجموعة برامج منافع محددة ذات مساهمات من موظفي أطراف أخرى.

٢٠١٢-٢٠١٠التحسینات السنویةدورة 
: المدفوعات بناًء على األسهم والذي یطبق على معامالت ٢باستثناء التحسینات المتعلقة بالمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

، فإن جمیع التحسینات األخرى یسر مفعولها للفترات المحاسبیة ٢٠١٤یولیو ١بناًء على األسهم ویطبق في أو بعد المدفوعات
.٢٠١٤یولیو ١التي تبدأ في أو بعد 
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تتمة –ملخص السیاسات المحاسبیة الهامة ٣
تتمة-التغیرات في السیاسات واإلفصاحات المحاسبیة

٢٠١٢-٢٠١٠التحسینات السنویةدورة 
المدفوعات بناًء على األسهم:٢عیار الدولي للتقاریر المالیة الم

دمج األعمال  :٣ار الدولي للتقاریر المالیة المعی
القطاعات التشغیلیة:٨الدولي للتقاریر المالیة المعیار 

الملموسة   : الموجودات غیر ٣٨واآلالت والمعدات ومعیار المحاسبة الدولي العقارات :١٦معیار المحاسبة الدولي 
إفصاحات حول األطراف ذات العالقة:٢٤المعیار المحاسبة الدولي 

٢٠١٣–٢٠١١دورة التحسینات السنویة 
وتشمل هذه التحسینات ما یلي:٢٠١٤یولیو ١مفعول هذه التحسینات ابتداًء من یسري 

دمج األعمال: ٣المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
قیاس القیمة العادلة: ١٣المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

االستثمارات العقاریة:٤٠معیار المحاسبة الدولي 

في تأثیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والتي تیسري مفعولها للفترات المحاسبیةتقوم المجموعة حالیًا بالنظر
.٤المستقبلیة ولم تقم مبكرًا بتطبیق أي من المعاییر الجدیدة كما هو مبین في إیضاح 

السیاسات المحاسبیة الهامة
لمالیةان السیاسات المحاسبیة الموضحة أدناه تم تطبیقها بإنتظام على كافة الفترات التي تم عرضها في هذه البیانات إ

باإلضافة إلى شركات المجموعة.الموحدة

األعمال المجمعة 
القیمة المبلغ المحول بتحتسب األعمال المجمعة بإستخدام طریقة االستحواذ. یتم قیاس تكلفة أي أعمال مستحوذة بإجمالي 

العادلة في تاریخ االستحواذ وقیمة أي حصة غیر مسیطرة في المؤسسة المستحوذ علیها. بالنسبة لكل من األعمال المجمعة 
تختار المجموعة أن تقیس الحصة غیر المسیطرة في المؤسسة المستحوذ علیها بالقیمة العادلة أو بالحصة النسبیة من 

لعمومیة االمستحوذ علیها. تحتسب تكالیف االستحواذ كمصاریف متكبدة وتدرج في المصاریفصافي موجودات المؤسسة
اإلداریة.و

عندما تستحوذ المجموعة على أیة أعمال تقوم بتقییم الموجودات والمطلوبات المالیة المستلمة لتحدید التصنیف المالئم وفقًا 
لخاصة كما في تاریخ االستحواذ. هذا یشمل فصل المشتقات الضمنیة للشروط التعاقدیة والظروف االقتصادیة والظروف ا

في العقود األساسیة من قبل المستحوذ علیها.
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تتمة -األعمال المجمعة 

تحقیقیتمو االستحواذتاریخفيالعادلةبالقیمةقیاسهایعادالسابقةالملكیةحصةفإن،مراحلعلىاألعمالتجمیعتمإذا
.الشهرةتحدیدعنداالعتبارفيأخذهاویتم. الموحدالدخلبیانفيناتجةخسارةأوربحأي

تمل المصنف المحها سوف تحقق بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ. المبلغ بتحویالالمستحوذ یقومإن أي مبالغ محتملة 
األدوات المالیة: التحقیق والقیاس ، یتم ٣٩كموجودات أو مطلوبات والتي هي أداة مالیة في إطار معیار المحاسبة الدولي 

قیاسه بالقیمة العادلة مع تحقیق التغیرات في القیمة العادلة إما في الربح أو الخسارة أو كتغییر في االیرادات الشاملة األخرى. 
، فیتم قیاسه وفقًا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة المالئم. ٣٩كن المبلغ المحتمل في نطاق معیار المحاسبة الدولي إذا لم ی

إن المبالغ المحتملة التي تصنف كحقوق ملكیة ال یتم قیاسها وتحتسب التسویة الالحقة ضمن حقوق الملكیة.

صافيعلىرةالمسیطغیرحقوقللالمدرجوالمبلغالمحولةالمبالغإجمالىزیادةوهيبالتكلفةمبدئیاً قیاسهایتمالشهرة
علىتزیدعلیهاالمستحوذالموجوداتلصافيالعادلةالقیمةكانتإذا. المتكبدهوالمطلوباتالمستحوذهالمحددةالموجودات

اعلیهالمستحوذالموجوداتكافةبتحدیدقامتقدكانتإذاماتقییمبإعادةالمجموعةتقوم،المحولالمبلغمجموع
إذا. ستحواذاالتاریخفيالمحققةالمبالغلقیاسالمستخدمةاإلجراءاتبمراجعةوتقومصحیحبشكلالمتكبدةوالمطلوبات

المحولمبلغالإجماليعنعلیهاالمستحوذالموجوداتلصافيالعادلةالقیمةفيزیادةوجودعنالتقییمإعادةعملیةأسفرت
.الموحدالدخلبیانفيالربحیدرج،

بعد التحقق المبدئى یتم قیاس الشهرة بالتكلفة ناقص أى خسائر إنخفاض قیمة متراكم. لغرض فحص اإلنخفاض یتم توزیع 
الشهرة المستحوذ علیها ضمن أعمال مجمعة، من تاریخ االستحوذ، على كل وحدات اإلیرادات النقدیة ، والتى یتوقع أن 

، بغض النظر عن تحویل موجودات أو مطلوبات أخرى من المجموعة إلى تلك الوحدات. ن تجمیع األنشطةتستفید م

عندما تشكل الشهرة جزء من وحدة إیرادات نقدیة ویتم إستبعاد جزء من العملیة داخل تلك الوحدة، تدرج الشهرة المتعلقة 
هرة تحدید الربح أو الخسارة من إستبعاد العملیة. یتم قیاس الشبالعملیة المستبعدة في القیمة الدفتریة للعملیة وذلك عند

المستبعدة في هذه الحالة على أساس القیم النسبیة للعملیة المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة اإلیراد النقدي.
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وشركة المشروع اإلستثمارات في الشركات الزمیلة 
ي التأثیر الهام هو القدرة على المشاركة ف، .تأثیرًا جوهریاً علیهاهي الشركات التي تمارس المجموعةالزمیلة الشركات

.القرارات المالیة والتشغیلیة للشركة المستثمر فیها ، لكن دون سیطرة أو سیطرة مشتركة على تلك السیاسات

منالنتفاعاحقاالتفاقفيمشتركةسیطرةلهاالتيلألطرافبموجبهیكونمشتركاتفاقمننوعهيشركة المشروع
علىللسیطرةیاتعاقدعلیهمتفقتقاسمهيالمشتركةالسیطرة. التزاماتهمنجانبویتحملونالمشتركلالتفاقالموجودات

تتقاسمتيالاألطرافمنالصلةذاتاألنشطةبشأنباإلجماعموافقةالقراراتتتطلبعندمافقطیتواجدوالذيالترتیب،
یتعلقماعلىباإلجماعالموافقةتتطلبكما،تعاقدياتفاقخاللمننشأت،مشتركةسیطرةالمجموعةلدى. السیطرة

.استراتیجیةوتشغیلیةمالیةقراراتمن

الشركاتلىعالسیطرةلتحدیدالالزمةلتلكمماثلةهيالمشتركةالسیطرةأوالهامالتاثیرتحدیدفيالمتخذهاالعتبارات
.التابعة

. ق الملكیةبشكل مشترك وفقًا لطریقة حقو علیها اإلستثمارات في شركات زمیلة والشركات التي یتم السیطرة یتم إحتساب
القیمة. بالتكلفةمبدئیاً شركة المشروعوالزمیلةالشركاتفيالمجموعةاستثماراتتحقیقیتم،الملكیـةحقوقطریقةبحسب
تاریخمنذلشركة المشروعالموجوداتصافيفيالمجموعةحصةفيالتغیراتلتحقیقتعدیلهایتملالستثمارالدفتریة

إجراءأواطفاؤهایتمواللالستثمارالدفتریةالقیمةفيتتضمنشركة المشروعو الزمیلةبالشركاتالمتعلقةالشهرة. االستحواذ
.لهامنفردانخفاضاختبار

تغیراتيأتظهر. الزمیلةوالشركاتالمشتركةللمشاریعالعملیاتنتائجفيالمجموعةحصةالموحدالدخلبیانیتضمن
،ذلكىإلإضافة. للمجموعةاألخرىالشاملةاإلیرداتمنكجزءفیهاالمستثمرللمؤسساتاألخرىالشاملةاإلیراداتفي

المجموعةحققت،و شركة المشروعالزمیلةللشركاتالملكیةحقوقفيمباشرةتحقیقهتمقدكانتغیرهناكیكونعندما
بینمعامالتالمنالناتجةالمحققةغیروالخسائراالرباح. الضرورةعندالموحدالملكیةحقوقبیانفيالتغیرمنحصتها

.روعو شركة المشالزمیلةالشركاتفيالمجموعةحصةنسبةعلىبناءااستبعادهاتمالمشتركةوالمشروعاتالمجموعة
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تتمة-وشركة المشروع اإلستثمارات في الشركات الزمیلة 
.لموحداالدخلبیانوجهعلىو شركة المشروعالزمیلةالشركاتمنالخسائرأواألرباحمنالمجموعةحصةمجموعیظهر

تعدیالتراءإجیتم،الضرورةعند. لمجموعةلالفترةشركة المشروع لنفسوالزمیلةللشركاتالمالیةالبیاناتإعدادیتم
.مجموعةللالمحاسبیةسیاساتمعیتماشىبماو المشروع المشتركالزمیلةللشركاتالمحاسبیةالسیاساتلجعل

علىلقیمةاانخفاضبخسارةاالعترافالضروريمنكانإذامابتحدیدالمجموعةتقومالملكیة،حقوقطریقةتطبیقبعد
دلیلناكهكانإذامابتحدیدالمجموعةتقومتقریر،كلتاریخفي. و شركة المشروعالزمیلةالشركاتفياستثماراتها
تقومیل،الدلهذامثلهناككانإذا. قیمتهانخفضتقدو شركة المشروعزمیلةشركاتفياالستثمارأنعلىموضوعي
والقیمةشتركمالمشروعأوالزمیلةللشركةلالستردادالقابلةالقیمةبینبالفرقالقیمةانخفاضمبلغباحتسابالمجموعة

.الموحدالدخلبیانفيبالخسارةاألعترافثملهما،الدفتریة

وحساببالمجموعةتقوم،شركة المشروععلىالمشتركةالسیطرةأوالزمیلةالشركاتعلىالجوهريالتأثیرفقدانعند
عندشركة المشروع والزمیلةللشركاتالدفتریةالقیمةبینالفرقإدراجویتم. العادلةبالقیمةبهمحتفظاستثمارأيتحقیق
فيستبعاداتاالمنالمتحصالتوبهالمحتفظلالستثمارالعادلةبالقیمةالمشتركةالسیطرةأوالجوهريالتأثیرفقدان
.الموحدالدخلبیان
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تصنیف المتداول وغیر المتداول

ألصلابناء على تصنیف متداول / غیر متداول ، یكون في بیان المركز المالي الموجودات والمطلوبات المجموعـةتعرض 
متداول عندما:

یتوقع أن تتحقق أو یقصد أن یتم بیعها أو استهالكها في دورة التشغیل العادلة.)أ

محتفظ بها أساسًا لغرض المتاجرة.)ب

فترة التقریر ، أویتوقع أن تتحقق خالل أثنتي عشر شهر بعد )ج

مالم یحظر أن یتم تبادلها أو إستخدامها لتسویة مطلوبات لمدة أقلها أثنتي عشر شهر بعد فترة نقد أو ما في حكمة )د
التقریر.

جمیع الموجودات األخرى تصنف غیر متداولة. 

عندما:ةمتداولالمطلوبات الیتم تصنیف 
العادیة.یتوقع أن تتم تسویتها في دورة التشغیل )أ
محتفظ بها أساسًا لغرض المتاجرة.)ب
تكون مستحقة التسویة خالل أثنتي عشر شهر بعد تاریخ التقریر ، أو)ج
ال یوجد حق غیر مشروط تؤخر تسویة المطلوبات لمدة ال تقل عن أثنتي عشر شهر بعد تاریخ التقریر.)د

جمیع المطلوبات األخرى غیر متداولة.المجموعةوتصنف 
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اإلیراداتتحقیق

إیرادات اإلیجارات
ق اإلیرادات المستحقة من اإلیجارات التشغیلیة ، مخصومًا منها التكالیف المباشرة األولیة للدخول في عقود اإلیجار ، على ـتحق

فترات اإلیجار باستثناء إیرادات اإلیجارات المحتملة والتي تحقق عندما تنشأ.أساس القسط الثابت على مدى 

وافز اإلیجار المعطاه للمستأجرین للدخول في عقود اإلیجار توزع بالتساوي على مدى فترة اإلیجار ، حتى إذا لم تتم هذه ـإن ح
لغاء مع أي فترة أخرى یكون للمستأجر الخیار فیها المدفوعات على هذا األساس. إن مدة اإلیجار هي الفترة غیر القابلة لإل

لمواصلة عقد اإلیجار وحیث یكون لدى اإلدراة عند بدایة عقد اإلیجار تأكیدًا معقوًال بأن المستأجر سوف یمارس هذا الخیار.

لدخل الموحداي بیان إن المبالغ المستلمة من المستأجرین مقابل إنهاء عقود اإلیجار أو التعویض عن أي أضرار یعترف بها ف
عند حدوثها.

المستأجرینوالمصاریف المستردة منرسوم الخدمات 
سب لمستأجرین یتم تحقیقها في الفترة التي یمكن أن تسترد فیها المصاریف حلالمعاد تحمیلهااإلیرادات الناشئة من المصاریف 

ة ، حسبما ذات الصلالمبلغ مطروحًا منها التكالیفبإجمالي كإیرادات العقد. تدرج رسوم الخدمات والمبالغ المماثلة المستلمة 
یقرر المدراء أن المجموعة تعتبر الطرف األساسي في هذا الخصوص.

العقاراتبیع
تقاس إیرادات بیع العقارات بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو الذي سیتم إستالمه. یتم إثبات اإلیراد عندما یتم تحویل المخاطر 

وثوق المحتمل تحصیل المقابل وقیاس التكالیف المصاحبة له بصورة ممنالهامة المتعلقة بالملكیة إلى المشتري ویكونوالمنافع
عنه ویكون من الممكن قیاس مبلغ اإلیرادات بصورة موثوق بها.المتنازلبها وال یوجد هناك مشاركة مستمرة في العقار 

، وفي ظل غیاب المحددات التعاقدیة األخرىأنهالبنود الفردیة لعقد بیع العقار ، إال علىوالمنافعالمخاطر تحویلیعتمد
قد إنتقلت إلى المشتري بمجرد تحویل حیازة العقار المباع.والمنافعیفترض بأن المخاطر 

عة مشتري تقوم المجمو إلى السابقاً عندما یطلب من المجموعة تعاقدیًا أداء المزید من العمل على العقار الذي تم تسلیمه 
كومصروف للقیمة الحالیة للنفقات المطلوبة لتسویة اإللتزامات الخاصة باألعمال اإلضافیة بموجب تلبتحقیق مخصص

العقود.
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إیرادات الخدمات 
وفقًا لمرحلة إنجاز المعاملة في تاریخ البیانات المالیة. یتم قیاس مرحلة الدخل الموحدیتم إدراج إیرادات الخدمات ضمن بیان 

اإلنجاز بالرجوع إلى ما تم إنجازة من الخدمة.

إیرادات تمویل
یتم تحقیق إیرادات التمویل على أساس نسبي زمني بإستخدام معدل الربح الفعلي.

توزیعات األرباح
یتم إثبات توزیعات األرباح من األسهم عند إعالن التوزیعات المتعلقة بها.

اإلستثمارات العقاریة
مالیة سو لزیادة رأأوتتضمن العقارات قید التطویر یراد إیجارإياإلستثمارات العقاریة هي العقارات التي یتم اإلحتفاظ بها إما لجن

.مبدئیًا بالتكلفة ، متضمنة تكالیف المعاملةأو لكال الغرضین وهي تقاس 

العقاریةتثماراتاالستدرج،المبدئيللتحقیقالحقاً . المعاملةتكالیفوتشمل،بالتكلفةمبدئیاً تقاسالعقاریةاالستثمارات
القیمغیراتتمنالناشئةالخسائرأواألرباح. الموحدالماليالمركزبیانتاریخفيالسوقأحوالتعكسالتي،العادلةبالقیمة
تقییمإعادةعلىناءً بالعادلةالقیمةتحدیدیتم. فیهانشأتالتيفترةللالموحدالدخلبیانفيتدرجاالستثماریةللعقاراتالعادلة
.العالمیةتقییمالمعاییرلجنةقبلمنبهالموصيالتقییمنموذجتطبیقخاللمنمعتمدمستقلمثمنبهایقومسنویةنصف

اقتصادیةنفعةمیتوقعوالاالستخداممندائمةبصفةتسحبعندماأوتستبعدعندماالعقاریةاالستثماراتتحقیقإلغاءیتم
الموحدالدخلیانبفياستثماريعقارأياستبعادأوسحبمنناتجةخسائرأوأرباحأيتحقیقیتم. استبعادهامنمستقبلیة

.التحقیقإلغاءفیهاتمالتيالفترةفي
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تتمة-اإلستثمارات العقاریة 

إلستثمارات اتتم المحاسبة على العقارات قید التطویر والتي سوف تستغل مستقبًال كإستثمار عقاري بالقیمة العادلة. یتم تخصیص 
قید التطویر على إنها إستثمارات عقاریة فقط إذا كان لدى اإلدارة مخططات واضحة لإلنتفاع بالعقار عن طریق إستخدامه في 
أنشطة تأجیریه بمجرد إكتمال تطویره ، أو لو كان هناك إستخدام مستقبلي غیر محدد للعقار وبالتالي فإنه یتم اإلحتفاظ بالعقار 

لرأسمالیة طویلة األجل.بغرض الزیادة ا

التحویل بین فئات العقارات
ستخدام مرتبط بما یلي:إلاإلستثمارات العقاریة فقط إذا كان التغییر في اإلى او منالتحویالت تتم 

لك.ابدء إشغال المالك للعقار: یتم التحویل من اإلستثمارات العقاریة إلى عقارات یشغلها الم)أ(
.مخزونالبیع: یتم التحویل من إستثمارات عقاریة إلى بغرضبدء التطویر )ب(
نهایة اإلشغال من قبل المالك: یتم التحویل من عقارات یشغلها المالك إلى إستثمارات عقاریة.)ج(
إلى إستثمارات عقاریة.مخزون بدء التأجیر التشغلي لطرف آخر: یتم التحویل من )د(

عندما یتغیر إستخدام العقار من عقار یشغله المالك إلى إستثمار عقاري ، یعاد قیاس العقار بالقیمة العادلة ویتم تصنیفه على 
أي خسائر .مباشرة في حقوق الملكیة كفائض إعادة تقییمالقیاسعن إعادة الناتجةأنه إستثمار عقاري. یتم إثبات المكاسب 

.الدخل الموحدبیان ثباتها في ناجمة عن إعادة القیاس یتم إ

حاسبیًا وفقًا میتم معالجتهافإنه مخزونإستثمارات عقاریة بالقیمة العادلة إلى عقارات یشغلها المالك أو إلى بخصوص تحویل
العادلة لها كما في تاریخ تغیر اإلستخدام.بالقیمةوتكون ١٦رقمار المحاسبة الدوليیمعأو٢رقم ار المحاسبة الدولي یلمع

ماأي فرق قتحقیفسیكون بالقیمة العادلة مع إستثمارات عقاریة إستثمارات عقاریة بغرض المتاجرة إلى تحویل بخصوصأما 
.الدخل الموحدبیان بین القیمة العادلة للعقار في تاریخ التحویل وقیمته الدفتریة في 
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عقارات والمعداتال
المتراكم وأیة خسائر إنخفاض في القیمة.اإلستهالكتدرج العقارات والمعدات بالتكلفة مخصومًا منها 

خلیًا على الموجود. كما تتضمن تكلفة الموجودات المطورة داباإلستحواذبصورة مباشرة المتعلقةتتضمن التكلفة المصروفات 
ف تفكیك الموجود للغرض المطلوب منه وتكالیبإعداد مباشرة تتعلق بصورةتكلفة المواد والعمالة المباشرة وأیة تكالیف أخرى 

ات ءًا مكمًال لوظیفة المعدة ذالمشتراه التي تكون جز البرامجرجاع الموقع إلى الحالة التي كان علیها. إ وٕازالة الموجودات و 
الصلة تتم رسملتها كجزء من أجهزة الكمبیوتر والمعدات المكتبیة.

ل بند من لكالمقدرة على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة الدخل الموحدبیان في اإلستهالك یتم إحتساب 
بنود العقارات والمعدات.

هالك على النحو التالي:تسات القابلة لإلاألعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجود

سنة٢٠مباني 
سنوات٥سیارات 

سنوات٥–٢دوات مكتبیةأو وتركیباتأثاث

.البیانات المالیةواألعمار النتاجیة والقیم الباقیة في تاریخ اإلستهالك تتم مراجعة طرق 

الظروف تشیر أحداث أو تغیرات فيعندما لتحدید مدى اإلنخفاض في قیمتها للعقارات والمعداتالقیم الدفتریةیتم مراجعة
ة لإلسترداد القیمة الدفتریة القیمة القابلتتجاوزإلى إحتمال عدم إسترداد القیمة الدفتریة. في حالة وجود مثل هذا المؤشر وعندما 

یتم تخفیض الموجودات إلى قیمتها القابلة لإلسترداد.

لة وتشطب القیمة بصفة منفصعلیهاأحد بنود العقارات والمعدات التي تتم المحاسبة إلستبدالتتم رسملة المصروفات المتكبدة 
الدفتریة للبند المستبدل. تتم رسملة المصروفات الالحقة األخرى فقط عندما تزید من المنافع اإلقتصادیة المستقبلیة لبنود 

ها. یتم كمصروف عند تكبدالدخل الموحدیتم اإلعتراف بجمیع المصروفات األخرى في بیان العقارات والمعدات ذات الصلة.
بند العقارات والمعدات عند اإلستبعاد أو في حالة عدم توقع منافع إقتصادیة مستقبلیة من اإلستخدام أو فيإلغاء اإلعتراف 

إستبعادا في السنة التي یتم فیهالدخل الموحدبیان في دإستبعاد أي موجو أو خسارة ناشئة عن ربحیتم إدراج أي .اإلستبعاد
الموجود.
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المخزون
لمتكبدةاتدرج البضاعة على أساس التكلفة أو صافي القیمة الممكن تحقیقها ، أیهما أقل. تمثل التكالیف جمیع المصروفات 

على كل منتج حتى وصوله الى موقعه وشكله الحالي. یتم تحدید التكلفة  باستخدام المتوسط المرجح للتكلفة لجمیع بنود 
البضاعة.

تحدد صافي القیمة الممكن تحقیقها على أساس سعر البیع التقدیري ناقصًا أیة تكالیف إضافیة متوقع صرفها حتى إتمام 
الصنع والبیع.

األدوات المالیة 
التحقیق المبدئي و القیاس

األداة المالیة هي أي عقد تنشأ موجودات مالیة لمؤسسة ومطلوبات مالیة أو ألداة ملكیة لمؤسسة أخرى. 

الموجودات المالیة
التحقیق المبدئي و القیاس

مالیة والذمم المدینة والموجودات الالخسارةلة خالل الربح أو عند التحقیق المبدئي تصنف الموجودات المالیة بالقیمة العاد
المتاحة للبیع كمشتقات أدوات مالیة معینة كأدوات تحوط في عملیة تحوط فعالة ، كلما كان مالئمًا. یتم تحقیق جمیع 

لربح أو ابالقیمة العادلة ، في حالة أنه لم یتم تسجیل الموجودات المالیة بالقیمة العادلة خالل مبدئیا الموجودات المالیة
الخسارة ، زائد تكالیف المعاملة المتعلقة باإلستحواذ على الموجودات المالیة.

تدرج في تاریخ المتاجرة جمیع المشتریات أو المبیعات التي تتطلب تسلیم الموجودات في التاریخ الذي تحدده النظم واألعراف 
عة بشراء أو بیع الموجودات.بالسوق (صفقات الطرق العادیة) والتاریخ الذي تلتزم فیه المجمو 

والذمم المدینة والموجودات المالیة المتاحة للبیع.لمشتقة في الفئات التالیة:تصنف المجموعة الموجودات المالیة غیر ا

النقد وما في حكمه
واریخ استحقاق تلغرض بیان التدفقات النقدیة الموحد ، یشتمل النقد وما في حكمه على نقد وأرصدة لدى البنوك وودائع ذات 

أصلیة لثالثة أشهر أو أقل ، واألرصدة غیر المقیدة المحتفظ بها لدى البنوك ، وموجودات مالیة عالیة السیولة التي لها 
أشهر وغیر معرضة لمخاطر هامة للتغیر في قیمها العادلة وتستخدم من قبل إلى ستةتواریخ إستحقاق أصلیة من ثالثة

.لمكشوف واألرصدة النقدیة المقیدةا قصیرة األجل مخصومًا منها أرصدة السحب على االمجموعة إلدارة التزاماته
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الذمم المدینة
لها دفعات ثابتة أو محددة وغیر مدرجة بسوق نشطة. یتم تحقیق غیر مشتقةالقروض والذمم المدینة هي موجودات مالیة

لذمم المدینة بالتكلفة اهذه الموجودات مبدئیًا بالقیمة العادلة مضافًا إلیها التكالیف المباشرة المتعلقة بالمعاملة. والحقًا یتم قیاس
خفاض في یتم تحقیق خسائر اإلنفاض في القیمة.المطفأة بإستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي ، مطروحًا منها خسائر اإلنخ

الدخل الموحد.قائمة 

تطبق هذا الفئة على الذمم المدینة من المستأجرین والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة والودائع المستردة وأوراق القبض 
واإلیرادات المستحقة والذمم المدینة األخرى.

الموجودات المالیة المتاحة للبیع
المتاحة للبیع هي موجودات غیر مشتقة والتي تم تصنیفها إما في هذه الفئة أو لم یتم تصنیفها في المالیةالموجوداتإن 

بعد. بهامتعلقةالتكالیف المعاملةزائدبالقیمة العادلةمبدئیاً تدرجللبیعالمتاحةأي من الفئات األخرى. الموجودات المالیة
إعادةمنةالناتجوالخسائراألرباح. العادلةبالقیمةللبیعالمتاحةالموجودات المالیةقیاسالحقایعادالمبدئياالعتراف

بیعیتمىحتأخرىإیرادات شاملةبندتحتالملكیةحقوقفيمنفصلكبنداالعتراف بهایتمالعادلةبالقیمةالقیاس
ضمنسابقاً جالمدر الربحأوالخسارةمجموعیحولالحالةهذهوفي،منخفضاً االستثماریحتسبأوتحصیلهأواالستثمار

معدل ریقةطباستخدامكأرباحاالستثماراتمنالمكتسبةاألرباحتسجل. للسنةالربح أو الخسارةبیانإلىالملكیةحقوق
" توزیعات أرباحك"الموحدالربح أو الخسارةبیانفياالستثماراتویعترف بتوزیعات األرباح المكتسبة من. الربح الفعلي

یعترف دیةالعارقبالطتتمالتياالستثمارومبیعاتمشتریاتجمیع. الموزعةاألرباحاستالمفيالحقإعالنعندوذلك
.الشروط التعاقدیة الخاصة باألداهفيطرفاً المجموعةفیهتصبحالذيالتاریخفيبها

عندي السوقفالمسجلالشراءلسعروفقاً الرسمیةالمالیةاألسواقفيولةلالستثمارات المتداالعادلةالقیمةتحدیدیتم
.البیانات المالیةتاریخفياإلقفال

تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان هناك دلیل على انخفاض قیمة الموجودات المالیة المتاحة للبیع بصورة فردیة. في حال 
للبیع، قد یتضمن الدلیل المادي انخفاض هام أو مستمر في القیمة العادلة استثمارات حقوق الملكیة المصنفة كمتاحة 

لالستثمار أقل من التكلفة.
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تتمة-الموجودات المالیة المتاحة للبیع 
العادلةالقیمةو االستحواذتكلفةبینالفرقأنهاعلىالمتراكمةالخسائرتقاسالقیمة،فياالنخفاضعلىدلیلوجودعند

انخفاضئرخساتعامل. الموحدالدخلبیانفيسابقاً المحققةاالستثمارقیمةفيانخفاضخسارةأيخصمبعد،الحالیة
القیمةفيدةكزیااألسهماستثماراتقیمةانخفاضخسائراسترداداتوتعامل،مباشرةكمشطوباتاألسهماستثماراتقیمة

.الموحدالملكیةحقوقفيالتغیراتبیانخاللمنالعادلة
العادلةوقیمتهراالستثماتكلفةبینالفرقیمثلمبلغتحویلیتمللبیعالمتاحةاالستثماراتأحدقیمةانخفاضحالةفي

الدخلیانبإلىالملكیةحقوقمن،الموحدالربح والخسارةبیانفيتحقیقهاسبقنخفاضإخسارةأيناقصاً الحالیة
. مالیةالرأسباألدواتوالخاصةالموحدالربح أو الخسارةبیانفيالمدرجةاالنخفاضخسائرعكسیتمالالحقاً . الموحد

لعادلةاالقیمةفيالزیادةربطأمكنإذاالموحدالربح أو الخسارةبیانخاللمنالدینأدواتانخفاضخسائرعكسیتم
.الموحدالربح أو الخسارةبیانبیانفياالنخفاضخسارةأدرجتأنبعدینشأبحادثالمالیةلألداة

.الموحدالدخلبیانإلىالمساهمینحقوقفيسابقاً المسجلالخسائرأواألرباحمجموعتحویلیتماالستثماراستبعادعند

إلغاء تحقیق
یلغى تحقیق الموجودات المالیة (أو جزء من موجودات مالیة أو جزء من مجموعة موجودات مالیة مماثلة) في أي من 

الحاالت التالیة:
انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدیة من الموجودات ، أو
 أخیر تعهدت بدفع المبلغ المستلم كاملة ودون تقیام المجموعة بتحویل حقوقها الستالم تدفقات نقدیة من الموجودات أو قد

بموجب ترتیبات للتمریر و (أ) إما أن تكون قد قامت فعلیًا بتحویل كافة مخاطر ومنافع الموجودات كبیر إلى طرف ثالث
.تأو (ب) لم تقم فعلیًا بتحویل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو باالحتفاظ بها ولكنها حولت السیطرة على الموجودا

حول تلم و أو دخلت في ترتیبات التمدید في استالم تدفقات نقدیة من موجودات ابتحویل حقوقهقامت المجموعة في حال 
بقدروداتـحول السیطرة على الموجودات ، یتم إدراج الموجتبجمیع المخاطر ومنافع الموجودات ولم جوهریًا فظ ـحتتأو 

تلك الحالة تحقق المجموعة أیضًا مطلوبات مقابلة. یتم قیاس الموجودات في بالموجودات.المجموعة ارتباط إستمرار
المحمولة والمطلوبات المقابلة على أساس یعكس الحقوق واإللتزامات التي احتفظت بها المجموعة.
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المطلوبات المالیة
والقیاسالمبدئيالتحقیق
فيحوطتكأدواتمالیةأدواتمشتقاتأودائنةوذمموسلفكقروض،المبدئيالتحقیقفي،المالیةالمطلوباتتصنف
.الحاجةحسب،فعالتحوطعملیة

ف المباشرة والذمم الدائنة ، صافي التكالیالتمویل االسالمي قروض، في حالة یة مبدئیًا بالقیمة العادلةتدرج كل المطلوبات المال
للمعاملة. 

ذورفطإلىمستحقةومبالغو تسهیالت بنوك إسالمیةوموردمقاولمندائنةأرصدةللمجموعةالمالیةالمطلوباتتشمل
شطة دعم االنمساهمة في صندوق، مخصص مبالغ محتجزة دائنة، تأمینات للمستاجرینوالمالیةالمشتقاتوأدواتعالقة

.االجتماعیة و الریاضیة و مصاریف مستحقة الدفع

الالحقالقیاس
:یليكماتصنیفهاعلىالمالیةالمطلوباتقیاسیعتمد

المشتقةغیرالمالیةالمطلوبات
المجموعةفیهبحتصالذيالتاریخوهو،فیهتنشأالذيالتاریخفيالمالیةللمطلوباتالمبدئيبالتحقیقالمجموعةتقوم
.المالیةلألداةالتعاقدیةالشروطفيطرفا

.الحیهاالصإنتهاءعندأوألغاهاأوالتعاقدیة،بالتزاماتهاالوفاءعندالمالیةالمطلوباتاحتساببإلغاءالمجموعةتقوم

مطلوبات المالیة التحقیقالمطلوبات المالیة األخرى. یتم فئة تقوم المجموعة بتصنیف المطلوبات المالیة غیر المشتقة ضمن 
فة المطفأة یتم قیاس هذه المطلوبات المالیة بالتكلبالمعاملة.مباشرة تتعلقةمبدئیًا بالقیمة العادلة مضافًا إلیها أیة تكالیف 

وارصدة يبموجب عقود تمویل إسالملتزاماتالمطلوبات المالیة األخرى على اإلتتضمن. معدل الفائدة الفعليبإستخدام طریقة 
خرى.أوارصدة سحب على المكشوف من البنوك وذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة 

و مبالغ مدینة أخرىالدائنون 
تدرج المطلوبات للمبالغ المستحقة الدفع مستقبًال مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة أو عندما یتم تحویل المخاطر 

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

الدائنة تحقق مبدئیًا بالقیمة العادلة والحقًا تحقق بالقیمة المطفأة بإستخدام طریقة معدل الربح.التجاریةالذمم 
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تمویل إسالمي قروض
المتعلقةتكالیف لاعقود التمویل اإلسالمي بالقیمة العادلة للمقابل المستلم مخصوما منه بموجبتحقیق اإللتزاماتیتم مبدئیاً 

لربح الفعلي.االمطفأة باستخدام طریقة معدل بالتكلفةاإللتزاماتالمبدئي تقاس تلك بعد التحقیقبالمعاملة.بصفة مباشرة 

تحقیقیتم.اإلطفاءعملیةخاللوأیضاااللتزاماتتحقیق إلغاءعندالربح أو الخسارةفيالخسائرأواألرباحإثباتیتم
.تكبدهاعندكمصروفالصلةذاتاألخرىوالتكالیفویلمالتتكالیف

توقع أن یتم إلى الحد الذي یتمویلللحصول على أنشطة تمویل إسالمیة یتم تحقیقها كتكالیف معاملة للاألتعاب المدفوعة 
سحب بعض أو كافة مبلغ التسهیل. في هذه الحالة ، یتم تأجیل األتعاب إلى أن تحدث عملیة السحب. في حالة عدم 

لة ة األتعاب كمصاریف مدفوعة مقدمًا لخدمات السیو وجود دلیل على احتمالیة سحب جزء أو كافة مبلغ التسهیل ، یتم رسمل
ویتم إطفاؤها على فترة التسهیل العائدة له.

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

إلغاء التحقیق
لوبات مالیة ندما تستبدل مطفي حالة دفع أو إلغاء أو انتهاء سریان االلتزام بالمطلوبات. عیلغى تحقیق المطلوبات المالیة 

الستبدال ، یعامل هذا ابشروط مختلفة بصورة كبیرة المقرض أو أن یتم تعدیل شروط المطلوبات الحالیةنفسمن حالیة 
لدفتریة في بیان ادة. یتم تحقیق الفرق في قیمتهابات الجدیوتحقیق للمطلو كإلغاء لتحقیق المطلوبات الحالیة أو التعدیل 

.الربح أو الخسارة الموحد
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المالیةلألدواتمقاصة
كانإذاقطفالموحدالماليالمركزبیانفيالمبلغصافيویدرجالمالیةوالمطلوباتالمالیةللموجوداتمقاصةإجراءیتم
تحققأنأو،فيالصاأساسعلىالتسویةفيالرغبةتتوفروأنهالمحققةالمبالغلتسویةالمفعولساريقانونحقالكـهن

.الوقتنفسفيالمطلوباتوتسددالموجودات

أو  من ،قبل المعیار الدولي للتقاریر المالیةاذا سمح بها من تعرض االیرادات و المصاریف على أساس الصافي فقط 
خالل الربح و الخسائر الناشئة عن المجموعة لنفس المعامالت.

مشتقات األدوات المالیة ، شامًال محاسبة التحوط 

الالحقوالقیاسالمبدئيالتحقیق
نمالناشئةالربحمعدلمخاطرإلدارةالربحأسعارتبادلعقودفيالمالیةاألدواتمشتقاتعقودفيالمجموعةدخلت
مجلسیهاعلاعتمدهاالتيالمجموعةلسیاساتالمالیةاألدواتمشتقاتاستخدامیخضع. اإلسالمیةالمالیةالقروضبعض
.الموحدةالمالیةالبیاناتهذهفيالمالیةالمخاطرإدارةإیضاحفيالمفصلالنحوعلىاإلدارة

تقریركلتاریخيفالعادلةبالقیمةقیاسهاویعادالمشتقاتعقدإبرامتاریخفيالعادلةبالقیمةمبدئیاالمشتقاتإدراجیتم
تحوط،كأداةفعالیةبتعیینهایتملمماالموحدالدخلبیانفيالفورعلىالناتجةالخسائرأواألرباحتسجل. المالیةللبیانات

.التحوطعالقةطبیعةعلىالخسائرأواألرباحفيالتحقیقتوقیتیعتمدالحالةهذهوفي

كنتیجةستقبلیةالمالنقدیةالتدفقاتفيالتغیرضدالتحوطاتوهيتحوط،كأدواتربحمعدلتبادلترتیباتفيتصنف
إذاداولةمتغیرمطلوباتأومتداولةغیركموجوداتالتحوطلمشتقاتالعادلةالقیمةتصنف. الربحمعدالتفيللحركة
إذاكداولةمتمطلوباتأومتداولةوكموجوداتشهراعشراثنيمنأكثرالتحوطعالقةمنالمتبقیةاالستحقاقفترةكانت
.شهراعشراثنيمنأقلالتحوطعالقةمنالمتبقیةاالستحقاقفترةكانت
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تتمه-مشتقات األدوات المالیة ، شامًال محاسبة التحوط

تحوطات التدفق النقدي
لترتیباتعادلةالالقیمةخسائرأوأرباحترحیلیتم،فعالةللمجموعةالنقدیةالتدفقاتتحوطاتفیهتكونالذيالحدإلى

أواألرباحهذهتدرج،التحقیقعند. تحقیقهاحتىالتحوطاحتیاطيبندتحتالملكیةحقوقإلىالربحأسعارتبادل
.الموحدالدخلبیانفيالتمویلتكالیففيالخسائر

الربحعارأستبادللترتیباتالعادلةالقیمةخسائرأوأرباحإدراجیتم،فعالغیرتحوطأيفیهیكونالذيالحدإلى
خاللخسارةالاوالربحإلىالملكیةحقوقفيالمرحلةالمبالغتعاد. الموحدالدخلبیانفيالتمویلتكالیففيمباشرة
.الموحدالدخلبیانفيالتحوطبنودتحقیقفیهایتمالتيالفترات

عندما تنتهي أداة التحوط أو تباع أو عندما ال تستوفي معیار إحتساب التحوط ، فإن أي أرباح أو خسائر متراكمة في 
حقوق الملكیة في ذلك التاریخ  تظل في حقوق الملكیة ویتم تحقیقها عندما یتم تحقیق المعاملة المتوقعة نهائیًا في بیان 

الموحد. عندما ال یكون من المتوقع حدوث المعاملة المتنبأ بها ، یتم تحویل الربح أو الخسارة المتراكمة المدرجة في الدخل
.الموحدحقوق الملكیة مباشرة إلى بیان الدخل

إنخفاض القیمة
ودات المالیةجالمو 

ا. ذا كان هناك مؤشر موضوعي على إنخفاض قیمتهإلتحدید ما البیانات المالیةفي تاریخ یتم إجراء تقییم للموجود المالي
أو أكثر من األحداث ذا تأثیر سلبي على حدثیعتبر الموجود المالي منخفض القیمة في حالة وجود دلیل یشیر إلى أن 

.الموحدلدخل ایتم إدراج جمیع الخسائر الناتجة من إنخفاض القیمة ضمن بیان لمستقبلیة المقدرة للموجود. االتدفقات النقدیة 

بالنسبة للموجودات المدرجة بالقیمة العادلة فإن خسارة اإلنخفاض في القیمة هي الفرق بین التكلفة والقیمة العادلة )أ(
مخصومًا منها أیة خسارة ناتجة عن إنخفاض في القیمة تم تحقیقها سابقًا.
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إنخفاض قیمة الموجودات المدرج بالتكلفة هي الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة )ب(
مخصومة بمعدالت السوق الحالیة لعائد موجود مالي مماثل.

بالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة المطفأة فإن إنخفاض القیمة هو الفرق بین قیمتها الدفتریة والقیمة الحالیة )ج(
للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة مخصومة بمعدل تكالیف التمویل الفعلي األصلي.

األخرى یتم تقییم الموجودات المالیةیتم إختبار الموجودات المالیة الهامة لتحدید إنخفاض قیمتها بصورة فردیة.)د(
بصورة جماعیة في مجموعات تشترك في خصائص مخاطر إئتمانیة متماثلة.

یتم عكس خسارة اإلنخفاض في القیمة إذا كان عكس المخصص من الممكن أن یعود بصورة موضوعیة إلى حدث 
حقیق عكس التي تقاس بالتكلفة المطفأة یتم توقع بعد تحقیق خسارة اإلنخفاض في القیمة. بالنسبة للموجودات المالیة 

خسارة اإلنخفاض في بیان الدخل الموحد.

الموجودات غیر المالیة
تتم مراجعة القیم الدفتریة للموجودات غیر المالیة للمجموعة بإستثناء المخزون في تاریخ إعداد البیانات المالیة  لتحدید 

لقابلة افي قیمتها. في حالة وجود مثل هذا المؤشر عندها یتم تقدیر القیمة ما إذا كان هنالك أي مؤشر على اإلنخفاض
لإلسترداد لذلك الموجود. القیمة القابلة لإلسترداد للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد هو قیمته قید اإلستخدام أو قیمته 

ة المستقبلیة ستخدام یتم خصم التدفقات النقدیالعادلة مخصومًا منها تكالیف البیع ، أیهما أكبر. عند تقدیر القیمة قید اإل
المقدرة لقیمتها الحالیة بإستخدام معدل خصم ما قبل الضریبة الذي یعكس التقدیرات الحالیة بالسوق للقیمة الزمنیة 
للنقود والمخاطر المحددة المصاحبة للموجود. ألغراض إختبار اإلنخفاض في القیمة یتم تجمیع الموجودات معًا في 

وعة موجودات صغیرة تنتج تدفقات نقدیة من اإلستمرار في اإلستخدام وبشكل مستقل عن التدفقات النقدیة الداخلة مجم
من الموجودات أو مجموعة الموجودات األخرى ("الوحدة المنتجة للنقد").

نتجة للنقد عن حدته المیتم إدراج خسارة اإلنخفاض في القیمة في الحالة التي تزید فیها القیمة الدفتریة للموجود أو و 
المبلغ القابل لإلسترداد المقدر. یتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض في القیمة في بیان الدخل الموحد.
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رأس المال
عادیةأسهم

األسهمبإصداررةمباشبصورةالمتعلقةاإلضافیةالتكالیفتحقیقیتم. الملكیةحقوقمنكجزءالعادیةاألسهمتصنیفیتم
.الملكیةحقوقمنكخصمالعادیة

التمویلتكالیف
والتكالیف األخرى التي تتكبدها المجموعة فیما یتعلق بإقتراض األموال. الموجود المؤهل تكلفة التمویل تكالیف التمویل هي 
تقوم المجموعة .هو الموجود الذي یستغرق بالضرورة فترة زمنیة طویلة لیصبح جاهزًا لإلستخدام أو البیعلرسملة تكلفة التمویل 

ة ذلك الموجود. من تكلفءإلستحواذ وتشید أو إنتاج موجود مؤهل كجز بامباشرة تتعلق بصورةبرسملة تكالیف التمویل التي 
في الفترة التي تتكبدها فیها.التمویل األخرى كمصروف تكالیفتقوم المجموعة بتحقیق

تبدأ المجموعة في رسملة تكالیف التمویل كجزء من تكلفة الموجود المؤهل في تاریخ البدء. تاریخ بدء الرسملة هو التاریخ 
الشروط التالیة:جمیع بإستیفاء أوًال المجموعة تقومالذي 

تكبد المصروفات عن الموجود.)أ(
و،تكبد تكالیف التمویل)ب(
.بمزاولة األنشطة الضروریة إلعداد الموجود للغرض المقصود من إستخدامهتقوم )ج(

المجموعة مبلغ تكالیفتقوم بتحدید ، على موجود مؤهل بغرض الحصولخصیصًا أموالبإقتراضتقوم المجموعة 
خالل الفترة ناقصًا لتهاالمطلوب رسمن ذلك التمویل عنها تكالیف التمویل الفعلیة المتكبدة أعلى المطلوب رسملتهاالتمویل 

.ناتج  عن اإلستثمار المؤقت لهذا التمویل ، إن وجدإستثماریراد إأي 

والخاصة هأعالتكالیف التمویل المتعلقة بإقتراضات المجموعة والقائمة خالل الفترة وبخالف اإلقتراضات المشار إلیها 
الموجود.علىمصروفاتللرسملةبإستخدام معدل رسملتهابحصول المجموعة على موجود مؤهل ، یتم 

خالل الفترة. لمجموعة اخالل الفترة مبلغ تكالیف التمویل التي تكبدتها تم رسملتهاالتيیجب أن ال تتجاوز تكالیف التمویل
للموجود المؤهل طالفترات الممتدة التي تقوم فیها بتأجیل التطویر النشالتمویل خالل رسملة تكالیف بتعلیقتقوم المجموعة 

عندما تكتمل األنشطة الضروریة إلعداد الموجود األصلي لإلستخدام المرغوب فیه أو البیع.التمویل وتتوقف رسملة تكالیف 
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المخصصات
، نتیجة لحدث سابق ، یمكن تقدیره بصورة موثوق التزام قانوني أو حكميالمجموعةلدى إذا كان تحقیق مخصصاتم ـیت

قات بتسدید اإللتزام. یتم تحدید المخصصات بخصم التدفللقیام منافع إقتصادیة ومن المحتمل أن یتطلب ذلك تدفق بها
المخاطر المحددة زمنیة للنقد و النقدیة المستقبیلة المتوقعة بمعدالت خصم التي تعكس التقدیرات الحالیة بالسوق للقیمة ال

المصاحبة لإللتزام.

المستأجرینودائع
یتم التحقیق المبدئي إللتزامات ودائع المستأجرین بالقیمة العادلة ویتم قیاسها الحقًا بالتكلفة المطفأة في حالة كونها هامة. 

ا على إیرادات اإلیجار التشغیلي ویتم تحقیقهأي إختالف ما بین القیمة العادلة األصلیة والقیمة اإلسمیة یتم إدراجها ضمن
مدة التأجیر بإستخدام معدل القسط الثابت.

اإلیجارات
دفعات اإلیجارت

. لملكیةاالمجموعة بشكل جوهري كافة المخاطر وعوائد تتحملیتم تصنیف عقود اإلیجار لتأجیر تمویلي عندما یفترض أن 
المبدئي بمبلغ مساوي للقیمة العادلة أو القیمة الحالیة للحد األدنى من دفعات التحقیقعند المؤجرالموجودیتم قیاس 

بعد التحقیق یتم قیاس األصل وفقًا للسیاسة المحاسبیة المطبقة على تلك األصول.اإلیجار أیهما أقل.

ا كتأجیر تشغیلي تصنیفهیتم المتعلقة باألصلعوائدالكافة المخاطر و ببشكل جوهري المؤجراإلیجارات التي یحتفظ فیها 
المركز المالي الموحد للمجموعة .بیانفي وال یتم تسجیلها 

سط الثابت وفقًا لطریقة القالدخل الموحدبیانیتم إثبات مدفوعات اإلیجار التي تتم بموجب عقود اإلیجار التشغیلي في 
اإلیجار علىأ من إجمالي مصروفاتتجز حوافز اإلیجار المستلمة كجزء ال یتحقیقعلى مدى مدة عقد اإلیجار. ویتم 

مدى مدة عقد اإلیجار.

یتم توزیع الحد األدنى من دفعات اإلیجار بموجب عقود اإلیجار التمویلي بین مصروفات التمویل وتخفیض اإللتزام القائم. 
على لتكلفة التمویلیتم توزیع مصروفات التمویل عن كل فترة على مدة عقد اإلیجار وذلك إلظهار معدل دوري ثابت 

الرصید المتبقي من اإللتزام. یتم قیاس دفعات اإلیجار المحتملة عن طریق رد دفعات اإلیجار على مدى مدة عقد اإلیجار 
المتبقیة وذلك عندما یتم تأكید تعدیل عقد اإلیجار.



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 

-٣٤-

تتمة –السیاسات المحاسبیة الهامةملخص ٣

تتمة–السیاسات المحاسبیة الهامة 

تتمة-اإلیجارات

عقد اإلیجارتتضمنتحدید ما إذ كان الترتیبات التعاقدیة 
، وسوف یكون یجار عقد إتتضمنفي بدایة الترتیبات التعاقدیة ، تقوم المجموعة بتحدید ما إذ كان تلك الترتیبات التعاقدیة 

الشروط التالیة:هذا الحال إذا تم إستیفاء 

أو موجودات محددة وموجودقدیة یتطلب إستخدام *  الوفاء بتلك الترتیبات التعا
أو الموجودات.الموجود*  الترتیبات التعاقدیة تحتوي على حق إستخدام ذلك 

ألخرى التي اواالعتباراتالمدفوعات في بدایة الترتیب التعاقدي أو عند إعادة النظر فیه تقوم المجموعة بالفصل بین
أساس قیمتها العادلة النسبیة. وفي حالة إذا توصلت المجموعة إلى عدم إمكانیة تطبیق الفصل على هذا الترتیب یتطلبها 

لموجودلبمبلغ مساوي للقیمة العادلة تحقیق الموجودات والمطلوباتفإنه یتم یعتمد علیهابین تلك المدفوعات بطریقة 
راض ل المحتسبة على اإللتزام بإستخدام معدل اإلقتبقیمة المدفوعات وتكلفة التمویالمطلوباتاألساسي. الحقًا یتم خفض 

.المتزاید للمجموعة

مكافأة نهایة الخدمة للموظفین
اق لهذه ـاإلستحقیستندوفقًا لقانون العمل القطري. الوافدینتقوم المجموعة بتكوین مخصص لمكافأة نهایة الخدمة لموظفیها

متوقعة تستحق التكالیف ال،خدمته بشرط إكمال حد أدنى من فترة الخدمةللموظف وطول مدة المنافع على الراتب النهائي 
لهذه المكافآت على مدى فترة التوظیف.

معاشات محسوبة الالتعاقد و فیما یتعلق بالموظفین القطریین تقوم المجموعة بالمساهمة في برنامج الهیئة العامة لصندوق 
ت المجموعة في مقدار المساهمة التي یتم سدادها عند إستحققها.كنسبة مئویة من رواتب الموظفین. تنحصر إلتزاما
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العائد على السهم 
تقوم المجموعة بعرض بیانات العائد األساسي والمخفف ألسهمها العادیة. یتم إحتساب العائد األساسي للسهم بقسمة الربح 

یتم تحدید . و السنةأو الخسارة العائدة لحاملة األسهم العادیة بالشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 
دیل الربح أو الخسارة العائدة لحاملة األسهم العادیة ومتوسط العدد المرجح لألسهم العائد المخفف للسهم عن طریق تع

العادیة القائمة لتأثیرات جمیع األسهم العادیة المخففة المحتملة التي تتضمن سندات قابلة للتحویل وخیارات أسهم ممنوحة 
للموظفین ، إن وجدت.

القطاعیةالتقاریر
علىتعیینهاتمكنالتيكوكذلبالقطاعمباشرةتتعلقبنودالتنفیذيللرئیسعنهاتقریرتقدیمیتمالتيالقطاعنتائجتشمل
.التأسیسومصروفاتوٕایراداتومطلوباتموجوداترئیسیةبصورةالمخصصةغیرالبنودتشمل. معقولأساس

توزیعات األرباح
عتمد على حاملي أسهم الشركة األم عندما یتم اعتمادها والتي تتقوم المجموعة بتحقیق االلتزام لدفع توزیعات األرباح النقدیة
، یتم اعتماد توزیعات األرباح عند الموافقة ٢٠١٥لسنة ١١على تقدیر المجموعة. وفقًا لقانون الشركات التجاریة رقم 

علیها من قبل المساهمین ، ویتم تحقیق رصید مقابل مباشرة في حقوق الملكیة.

بیةاألجنتالعمال
بات تحول الموجودات والمطلو و المعاملةتتم بالعمالت األجنبیة بأسعار الصرف السائدة وقت اجراء التيالمعامالت تقّید 

لفروقات تدرج جمیع ابیان المركز المالي الموحد.المالیة المسجلة بالعمالت األجنبیة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ 
.الناتجة عن عملیات التحویل ضمن بیان الدخل الموحد

المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة
من الموارد ال یتم إدراج المطلوبات في البیانات المالیة ، ولكن یتم االفصاح عنها إال إذا كان احتمال تكبد تدفقات نقدیة 

تمثل منافع اقتصادیة مستبعدًا.
ال یتم إدراج الموجودات المحتملة في البیانات المالیة ، ولكن یتم االفصاح عنها عندما یكون من المحتمل وجود تدفقات 

نقدیة من المنافع االقتصادیة
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قیاس القیمة العادلة
الستثمارات اتقیس المجموعة األدوات المالیة مثل المشتقات والموجودات المالیة المتاحة للبیع والموجودات غیر المالیة مثل 

المحتفظ بها للبیع بالقیمة العادلة في تاریخ كل تقریر. تم اإلفصاح عن القیمة العادلة االستثمارات العقاریةوالعقاریة
حول البیانات المالیة الموحدة.٣٣غیر المالیة التي تقاس بالقیمة العادلة في اإلیضاح لألدوات المالیة والموجودات 

القیمة العادلة هي الثمن الذي سوف یستلم لبیع موجودات أو یدفع لتحویل التزام في معاملة بین متعاملین في السوق في 
المعاملة لبیع الموجودات أو لتحویل المطلوبات تحدث:تاریخ القیاس. إن قیاس القیمة العادلة یتم بناء على افتراض أن 

في السوق الرئیسي للموجودات أو المطلوبات ، أو

.في غیاب سوق رئیسیة ، في السوق األفضل بالنسبة للموجودات أو المطلوبات

یجب أن تكون السوق الرئیسیة أو األفضل یمكن الوصول إلیها أو دخولها من قبل المجموعة. 

قیاس القیمة العادلة ألي موجودات أو مطلوبات باستخدام االفتراضات التي سوف یستخدمها متعاملون في السوق یتم 
عندما یقومون بتغیر موجودات أو مطلوبات ، بافتراض أن المتعاملین یتصرفون لمصلحتهم االقتصادیة األفضل.

مقدرة المتعاملین بالسوق على تحقیق منافع اقتصادیة عن إن قیاس القیمة العادلة لموجودات غیر مالیة یأخذ في االعتبار
بالسوق الذي سیستخدمأو عن طریق بیعها لمتعامل آخر اطریق استخدام الموجودات في أعلى واستخدام استخداماته

.االموجودات في أعلى وأفضل استخداماته

زید استخدام بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة ، بما یتستخدم المجموعة تقنیات التقییم المالئمة في الظروف التي تتوفر لها
المعطیات الضروریة الواضحة ویقلل استخدام المعطیات غیر الواضحة.
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تتمة-قیاس القیمة العادلة

التي یتم قیاس قیمتها العادلة أو االفصاح عنها في البیانات المالیة الموحدة مصنفة ضمن تدرج إن الموجودات والمطلوبات 
القیمة العادلة ، ووصفها كالتالي ، بناء على أدنى مستوى من المعطیات الهامة لقیاس القیمة العادلة ككل:

أسعار السوق المتداولة (غیر متداولة) في األسواق النشطة:١المستوى *
لموجودات أو مطلوبات مماثلة.

تقنیات التقییم التي یكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقیاس :٢المستوى *
القیمة العادلة واضحًا بصورة مباشرة أو غیر مباشرة.

تقنیات التقییم التي یكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقیاس :٣المستوى *
واضحة.القیمة العادلة غیر 

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي تدرج في البیانات المالیة الموحدة على أساس متكرر ، تحدد المجموعة ما إذا تمت 
تحویالت بین المستویات في هیكل التدرج عن طریق إعادة فئات التصنیف (بناء على أدنى مستوى من المعطیات الهامة 

كل فترة تقریر.لقیاس القیمة العادلة ككل) في نهایة

المعاییر المصدرة وغیر ساریة المفعول٤
المعاییر التي أصدرت ولكن لم تصبح ساریة المفعول حتى تاریخ إصدار البیانات المالیة للشركة مذكور أدناه. هذه القائمة 

بشكل معقول أن یكون لها تأثیر على اإلفصاحات أو المجموعةمن المعاییر والتفسیرات المصدرة هي تلك التي تتوقع 
ساریة أن تتبنى هذه المعاییر عندما تصبحالمجموعةالمركز المالي أو األداء عندما یتم تطبیقها بتاریخ مستقبلي. تنوي 

المفعول.

طبق مبكرًا أي بلیة ، ولم تحالیًا آثار المعاییر الدولیة الجدیدة التي یسري مفعولها لفترات محاسبیة مستقالمجموعةتدرس 
من المعاییر الجدیدة المذكورة أدناه:
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تتمة-المعاییر المصدرة وغیر ساریة المفعول٤

: األدوات المالیة ٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
األدوات ٩أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة النسخة النهائیة من المعیار الدولي للتقاریر المالیة ٢٠١٥في یولیو 

األدوات المالیة: التحقیق ٣٩المالیة الذي یعكس جمیع مراحل األدوات المالیة وكذلك یحل محل معیار المحاسبة الدولي 
. یقدم المعیار متطلبات جدیدة للتصنیف والقیاس وانخفاض ٩یر المالیة والقیاس ، وجمیع النسخ السابقة للمعیار الدولي للتقار 

مع السماح بتطبیقها ٢٠١٨ینایر ١القیمة ومحاسبة التحوط. یسري مفعول المعیار للفترات المحاسبیة التي تبدأ في أو بعد 
لنسخ س إجباریًا. كما یجوز تطبیق اعلى الرغم من أن التطبیق بأثر رجعي مطلوب إال أن إدراج بیانات المقارنة لیمبكرًا.

فبرایر ١) إذا كان تاریخ التطبیق المبدئي قبل ٢٠١٤و٢٠١٠و٢٠٠٩(٩السابقة من المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
، للمجموعةعلى تصنیف أو قیاس الموجودات المالیة ٩. وسوف یؤثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة ٢٠١٥

.مجموعةله تأثیر على تصنیف وقیاس المطلوبات المالیة للولكنه لن یكون

: حسابات التأجیل التنظیمیة  ١٤المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
هو معیار اختیاري للسماح للمؤسسة التي تخضع نشاطاتها لمعدل التنظیم باالستمرار ١٤إن المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

في تطبیق معظم سیاساتها المحاسبیة الحالیة ألرصدة حسابات التأجیل التنظیمیة عند تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر 
عرض حسابات التأجیل ١٤مؤسسات التي قامت باعتماد المعیار الدولي للتقاریر المالیة المالیة للمرة األولى. ویجب على ال

التنظیمیة كبند منفصل في بیان المركز المالي وعرض الحركة في هذه الحسابات كبند منفصل آخر في بیان الربح أو 
تأثیر لمؤسسة والمخاطر المرتبطة به و الخسارة وبیان الدخل الشامل. یتطلب المعیار اإلفصاح حول طبیعة معدل التنظیم ل

للفترات المحاسبیة التي تبدأ في أو بعد ١٤المعدل على البیانات المالیة لها. یسري مفعول المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
اد هذا المعیار.ملیة، فلم یتم اعتتعد بیاناتها المالیة وفقًا للمعاییر الدولیة للتقاریر الماللمجموعة، وحیث أن ٢٠١٦ینایر ١

: اإلیرادات  من عقود العمالء ١٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
والذي وضع نموذج ذو خمسة خطوات لتطبیقه على اإلیرادات ٢٠١٤في مایو ١٥أصدر المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

تحقق اإلیرادات بالقیمة التي تعكس المبلغ الذي ١٥الناشئة من العقود مع العمالء. وفقًا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
یل البضائع أو الخدمات إلى العمیل. تقدم مبادئ المعیار نهج أكثر تنظیمًا لقیاس تتوقع المؤسسة الحصول علیه مقابل تحو 

وتحقیق اإلیرادات.  
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تتمة  –المعاییر التي أصدرت ولكن لم تطبق ٤

تتمة –: اإلیرادات  من عقود العمالء ١٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
المؤسسات وسیعمل محل كافة متطلبات تحقیق اإلیرادات الحالیة للمعاییر الدولیة یطبق معیار اإلیرادات الجدیدة على كافة 

٢٠١٧ینایر ١للتقاریر المالیة. یجب إما التطبیق مستقبًال بصورة كاملة أو معدلة للسنوات المحاسبیة التي تبدأ في أو بعد 
مركز واألداء المالي.مع السماح بالتطبیق المبكر. وتقوم المجموعة حالیًا بتقییم أثره على ال

حساب االستحواذ على الحصص–: الترتیبات المشتركة ١١تعدیالت المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
من المشغل المشترك حساب االستحواذ على الحصة في العملیات ١١تتطلب التعدیالت للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

مبادئ ٣العملیات المشتركة أعمال تستوجب تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة المشتركة ، والتي یشمل فیها نشاط 
حساب دمج األعمال. توضح التعدیالت أیضًا أن الحصة المحتفظ بها سابقًا في عملیات مشتركة ال یتم قیاسها على أساس 

تمت مشتركة. باإلضافة إلى ذلك ،االستحواذ على حصة اضافیة في نفس العملیات المشتركة بینما تستمر السیطرة ال
لتحدید أن التعدیالت ال تنطبق عندما یكون الطرفین المتقاسمین ١١إضافة استثناء نطاق للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

للسیطرة المشتركة ، بما في ذلك الكیان محل التقریر ، تحت سیطرة مشتركة من نفس الطرف المسیطر النهائي.

ت على كل من االستحواذ على الحصة المبدئیة في عملیة مشتركة واالستحواذ على أیة حصص إضافیة تنطبق التعدیال
، مع السماح بالتطبیق ٢٠١٦ینایر ١في نفس العملیة المشتركة وتطبق مستقبًال للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد 

ي على المجموعة.المبكر. لیس من المتوقع أن یكون لهذه التعدیالت أي تأثیر  ماد

: ایضاح الطرق المقبولة لالستهالك واإلطفاء٣٨ومعیار المحاسبة الدولي ١٦تعدیالت معیار المحاسبة الدولي 
بأن اإلیرادات تعكس نمطا من الفوائد ٣٨ومعیار المحاسبة الدولي ١٦توضح التعدیالت المبدأ في معیار المحاسبة الدولي 

مال (التي یعد الموجود جزًء منها) بدال من الفوائد االقتصادیة التي یتم استهالكها من خالل االقتصادیة التي تنشأ من األع
استخدام الموجود. ونتیجة لذلك ، الطریقة القائمة على اإلیرادات ال یمكن استخدامها الستهالك العقارات والمعدات ، وال 

ر الملموسة. یسري مفعول التعدیالت مستقبًال للفترات یمكن أن تستخدم إال في ظروف محدودة جدا إلطفاء الموجودات غی
، مع السماح بالتطبیق المبكر. لیس من المتوقع أن یكون لهذه التعدیالت ٢٠١٦ینایر ١السنویة التي تبدأ في أو بعد 

ها غیر اتتأثیر مادي على المجموعة حیث لم تقم المجموعة باستخدام طریقة االستهالك بناًء على االیرادات على موجود
المتداولة. 
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تتمة  –المعاییر التي أصدرت ولكن لم تطبق ٤
: طریقة حقوق الملكیة في البیانات المالیة المنفصلة٢٧معیار المحاسبة الدولي 

سوف تسمح التعدیالت للمؤسسات باستخدام طریقة حقوق الملكیة لحساب االستثمارات في الشركات التابعة والمشاریع 
والشركات الزمیلة في البیانات المالیة المنفصلة. للمؤسسات التي تقوم بالفعل بتطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المشتركة 

المالیة وتختار أن تنقل إلى استخدام طریقة حقوق الملكیة في بیاناتها المالیة المنفصلة علیها أن تطبق هذا التغییر بأثر 
یق داد بیاناتها المالیة وفقًا للمعاییـر الدولیة للتقاریر المالیة ألول مرة واختارت تطبرجعي. بالنسبة للمؤسسات التي تقوم بإع

طریقة حقوق الملكیة في بیاناتها المالیة المنفصلة ، ینبغي علیها تطبیق هذه الطریقة ابتداًء من تاریخ تطبیق المعاییر 
، مع السماح ٢٠١٦ینایر ١المالیة التي تبدأ في أو بعد الدولیة للتقاریر المالیة. یسرى مفعول هذه التعدیالت للفترات 

بالتطبیق المبكر. لیس من المتوقع أن یكون لهذه التعدیالت أي تأثیر  مادي على المجموعة.

مؤسسات ٢٨ومعیار المحسبة الدولي ١٢والمعیار الدولي للتقاریر المالیة ١٠تعدیالت المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
مار: تطبیق استثناء التوحید. االستث

. ١٠تعاجل التعدیالت األمور التي تنشأ  خالل تطبیق استثناء مؤسسات االستثمار وفقًا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
توضح تعدیالت المعیار أن اإلعفاء من عرض البیانات المالیة الموحدة ینطبق على شركة أم هي شركة تابعة لمؤسسة 

ندما تقوم مؤسسة االستثمار بقیاس جمیع شركاتها التابعة بالقیمة العادلة.استثمار ، ع

أن الشركة التابعة لمؤسسة استثمار ولكنها لیست مؤسسة ١٠وأیضًا ، توضح تعدیالت المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
التابعة یانات المالیة. جمیع الشركاتاستثمار بذاتها وتقدم خدمات مساندة لمؤسسة االستثمار هي فقط یم توحیدها في الب

للمستثمر ، عند تطبیق طریقة ٢٨األخرى لمؤسسة استثمار تقاس بالقیمة العادلة. تسمح تعدیالت معیار المحاسبة الدولي 
حقوق الملكیة ، االحتفاظ بقیاس القیمة العادلة المطبق من قبل الشركة التابعة أو المشروع المشترك لمؤسسة استثمار على

حصصها في شركات تابعة. یجب تطبیق هذه التعدیالت بأثر رجعي ویسري مفعولها للفترات المحاسبیة التي تبدأ في أو 
على المجموعة. ، مع السماح بالتطبیق المبكر. ال یتوقع أن یكون لهذه التعدیالت تأثیر ٢٠١٦ینایر ١بعد 

٢٠١٤–٢٠١٢دورة التحسینات السنویة 
. لیس لهذه التحسینات أثر ٢٠١٦ینایر ١التحسینات للفترات المحاسبیة السنویة التي تبدأ في أو بعد یسري مفعول هذه 

على المجموعة وهي تشمل:

: الموجودات غیر المتداولة المحتفظ بها للبیع أو للعملیات غیر المستمرة٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
االفصاحات–: األدوات المالیة ٧المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
: دمج األعمال٣المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

: منافع الموظفین١٩معیار المحاسبة الدولي 
: التقاریر المالیة المرحلیة٣٤معیار المحاسبة الدولي 
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األحكام والتقدیرات واإلفتراضات المحاسبیة الهامة٥

تقدیراتو إن إعداد البیانات المالیة الموحدة بما یتوافق مع المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة یتطلب من اإلدارة القیام بأحكام 
د تختلف قوٕافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات الفعلیة . 

.ه التقدیراتالنتائج الفعلیة عن هذ

تتم مراجعة التقدیرات واإلفتراضات المتعلقة بها بشكل مستمر. یتم تحقیق التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم 
تعدیل التقدیرات وأیة فترات مستقبلیة تتأثر بها.فیها

اتتؤثر على المبالغ الخاصة باإلیرادوٕافتراضاتالمالیة للمجموعة من اإلدارة اتخاذ أحكام وتقدیرات البیاناتیتطلب إعداد 
لتأكد المالیة . إال أن عدم االبیاناتالمحتملة في تاریخ إعداد اإللتزاماتواإلفصاح عن والمطلوباتوالمصروفات والموجودات 

متأثر بها لموجود أو مطلوبتتطلب تعدیالت هامة على القیمة الدفتریة ئجنتاإلى يوالتقدیرات قد یؤداإلفتراضاتمن هذه 
في فترات مستقبلیة. 

اإلستثمارات العقاریةتصنیف
.المتاجرةبغرض كعقاراتتصنیفه كإستثمار عقاري أو سیتمعند إقتناء العقار ما إذا كان المجموعةتقرر

األساس وتسویقیة) والتي ال تستخدم ب،تجاریة و (عقارات سكنیة ، والمبانياألراضيعلىتشتمل اإلستثمارات العقاریة
باألساس هاحیازتولكن یتم ضمن األعمال اإلعتیادیة لصالح المجموعة أو یتم إستخدامها ألغراض البیع التشغیلألغراض 

القیمة.لزیادةإیجارات أو إیراداتلتحقیق

ألعمال ضمن اقبل المجموعة ألغراض البیع من یتم حیازتها أساساً ت التي هي تلك العقاراجارةالعقارات بغرض الت
، تشتمل على عقارات سكنیة تقتنى بغرض البیع قبل أو مع إكتمال بناؤها.اإلعتیادیة 

الحقابیعهادفبهوذلكبالكاملمخصصةعقاریةاستثماراتمنتتكونبیعبغرض البهامحتفظالعقاریةالستثماراتالا
.تصنیفأوالشراءتاریخمنواحدةسنةغضونفي
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من المستأجرینالذمم المدینة إنخفاض قیمة 
تحصیل ونعندما یكذات عالقة أطرافوالمستحقات من المدینةالمستأجرینیتم إجراء تقدیر للقیم القابلة للتحصیل من ذمم 

على أساس فردي.بالنسبة للمبالغ الهامة بشكل فردي یتم إجراء هذا التقدیر .غیر محتملكامل القیمة
اسة لتكوین بشكل جماعي بناءًا على سیموعد إستحقاقها یتم تقدیرهاتجاوزتالمبالغ التي ال تعتبر هامة بشكل فردي لكنها 

وز اإلستحقاق.تجابناءًا على فترة مخصص المخصصات ویتم تكوین 

١١٤,١٦٣التقریر ، كان إجمالي الذمم المدینة من المستأجرین والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة بمبلغ في تاریخ 
ألف ٧٢,٥٦٢ألف لایر قطري و ٩٠,٧٣٧: ٢٠١٤دیسمبر ٣١لایر قطري على التوالي (الف٤٠,٥٧٧لایر قطري و الف 

دیسمبر ٣١لایر قطري (الف٦٥,٥٣٤وبلغ مخصص انخفاض الذمم المدینة من المستأجرین بملبلغ ،لایر قطري على التوالي)
ألف لایر قطري). وأیة فروقات بین المبالغ المحصلة فعلیًا في المستقبل والمبالغ المتوقع تحصیلها یدرج في ٥٨,٦٩٢: ٢٠١٤

.الموحدبیان الدخل 

إنخفاض قیمة المخزن
و القیمة الممكن تحقیقها ، أیهما أقل. في حال وجود مخزون قدیم أو غیر صالح أدرج المخزون في السجالت بالتكلفة ی

لالستخدام ، یتم تقدیر القیمة الممكن تحقیقها منه. یتم هذا التقدیر على أساس فردي للمبالغ الفردیة الهامة ، اما المبالغ الفردیة 
و غیر صالحة لالستخدام فیتم التقدیر بصورة جماعیة لها ویحتسب لها مخصص وفقًا لنوع غیر الهامة ، ولكنها قدیمة أ

المخزون ودرجة التقادم وعدم الصالحیة على أساس أسعار البیع التقدیریة.

لایر قطري) دون احتساب مخصص الف٢١,٧٠٢: ٢٠١٤ألف لایر قطري (٢٠,٢٨٠في تاریخ التقریر ، بلغت قیمة المخزون 
ون القدیم وبطيء الحركة او التالف. یدرج أي فرق بین المحققة فعلیًا في المستقبل والمبالغ المتوقع تحقیقها في بیان للمخز 

.الموحدالدخل 
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تتمة–المحاسبیةدیراتالتق

تقییم العقارات 
التقنیاتبها. عترفممستقلین باستخدام تقنیات تقییم عقاراتتحدید القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة من قبل خبراء تقییم یتم

و طریقة ستهلك المإستبدال تكلفة طریقة تكلفة االستثمار وطریقة تشملتقییم االستثمارات العقاریة إجراء في المستخدمة 
.المقارنة

الستثمارات العقاریةالتقییمالطرق المستخدمة
إلسمیة أو قیمة اإلیجار السوقیة اوذلك عندما تكون لتقییم الموجودات ذات العائد بشكل عامتستخدم طریقة تكلفة االستثمار

إیراد أو طبیقالتدفقات النقدیة المتوقعة ، یتم تللوصول للقیمة الرأسمالیة للعقار بإستخدام . یمكن تحدیدهاالفعلیة أو المحتملة
إحتساب إجمالي الدخل وخصم التكلفة.وذلك بعد السوقي "عائد" االستثمار

یتم اعتماد مبدأ المقارنة في تقییم قطع األراضي بصورة مبدئیة مع األخذ في االعتبار محدودیة بیانات المعامالت بسبب 
تا، باإلضافة إلى التقییمات الداخلیة وتقییمالمناخ المالي كما یتم فحص دلیل المقارنة للمعامالت المتاحة حول األرض 

/الوحدة.. تم القیام بالتعدیالت على األسعار ، حسبما یكون مالئمًا ، لتعكس العوامل المحددة للعقارأخرىفاطر أ

للعقارات والمعداتالقیم اإلنتاجیة
عد أن یؤخذ بالتقدیرلغرض احتساب االستهالك. یتم للعقارات والمعداتاإلنتاجیةتحدد المجموعة القیمة التقدیریة لألعمار

في االعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والتلف والتآكل الطبیعي والتقادم الفني أو التجاري.

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة المتاحة للبیع
المتاحة للبیع على أنها منخفضة القیمة عند وجود انخفاض جوهري أو متواصل في القیمة الموجودات المالیة الشركةتعامل 
نخفاض. إن تحدید ما إذا كان االنخفاضاالمن تكلفتها أو عندما یكون هناك أدلة موضوعیة أخرى علىإلى مستوى أقلالعادلة 

و، أو أكثر ٪٣٠نسبة" عموما عندمادي"ى أنه علاالنخفاض الشركة" یتطلب تقدیرات هامة. تعامل مستمر"جوهریا" أو "
بذب التذبتقییم عوامل أخرى بما فیها الشركة أشهر. باإلضافة إلى ذلك ، تقوم ) ستة ٩("متواصل" عند استمراره ألكثر من 

أسهم غیر مدرجة.ي التدفقات النقدیة المستقبلیة وعوامل الخصم ألالطبیعي في أسعار األسهم المدرجة و 
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القیمة العادلة لألدوات المالیة
عندما ال یمكن الحصول على القیمة العادلة للموجودات و المطلوبات المالیة المسجلة في بیان المركز المالي من أسواق 

هذه تتضمن نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. تؤخذ مدخالتنشطة , یتم تحدید القیمة العادلة لها باستخدام تقنیات تقییم 
النماذج من األسواق الواضحة عندما یتاح ذلك , ولكن عند عدم توافرها , یتطلب ذلك درجة من الحكم للحصول على القیمة 

ي اإلفتراضات غیرات فالعادلة. تتضمن األحكام اعتبارات للمدخالت مثل خطر السیولة واالئتمان والتقلب. یمكن أن تؤدي الت
.٣٣على هذه العوامل إلى التأثیر على القیمة العادلة المدرجة لألدوات المالیة. المعلومات مبینة في اإلیضاح 

المالیةغیرالموجوداتقیمةانخفاض
للمركز نبیاكلتاریخفيالمالیةغیرالموجوداتالقیمة لكافةانخفاضعلىمؤشراتأیةوجودبتقدیرالمجموعةتقوم

خر ومن وقت آلسنويبشكلاألعمارمحددةغیراألخرىالملموسةغیروالموجوداتلشهرةانخفاض ااختباریتم. ماليال
یمةالقبأنمؤشراتوجودعنداألخرىالمالیةغیرالموجوداتانخفاض قیمة اختباریتم. عند وجود مؤشرات على ذلك

النقدیةتدفقاتللتقدیراتعملاإلدارةعلىیجباالستعمالعندالقیمةلتحدیدالحساباتإجراءعند. تستردالقدالدفتریة
قاتالتدفلتلكالحالیةالقیمةالحتسابمالئمةخصمنسبةتختاروأنمدرة للنقدوحدةمنأوالموجوداتمنالمتوقعة
.النقدیة

المجموعة كمؤجر-عقود اإلیجارات التشغیلیة 
بعمل تعاقدات إیجار لعقارات تجاریة في إطار محفظة استثماراتها العقاریة. وحیث أن خالل أعمالها العادیة ،المجموعةتقوم

لجوهریة لملكیة والمنافع االمخاطرالمجموعة قامت بناءا على تقییم الشروط والبنود الخاصة بهذه الترتیبات باإلحتفاظ بجمیع 
ه العقود كإیجارات تشغیلیة.هذه العقارات وبالتالي فقد تم محاسبة هذ
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-٤٥-

االستحواذ على شركة زمیلة ٦

) .في المجموعة االسالمیة القابضة (ش.م.ق٪٢٨,٧٥، استحوذت المجموعة على حصة إضافیة بنسبة ٢٠١٤خالل 
.٪٣٦,٠٣بإجمالي میة القابضة (ش.م.ق) وأصبح لها تأثیر هام على اتخاذ القرارت المالیة والتشغیلیة للمجموعة اإلسال

. إن األنشطة ٢٦٣٣٧تأسست المجموعة االسالمیة القابضة ش.م.ق كشركة مساهمة قطریة بموجب السجل التجاري رقم 
تتمثل في االستثمار في األسهمم والسندات وخدمات الوساطة في بورصة قطر الرئسیة للمجموعة االسالمیة القابضة ش.م.ق 

لسنة ١١وفقًا للشریعة اإلسالمیة. تخضع المجموعة اإلسالمیة القابضة ش.م.ق ألحكام قانون الشركات التجاریة القطري رقم 
وكذلك تعلیمات هیئة قطر لألسواق المالیة وبورصة قطر. ٢٠١٥

وأعتمد القرار ٢٠٠٦سبتمبر ٢٢كة مساهمة قطریة بتاریخ ر ییر الهیكل القانوني للمجموعة لتصبح شقرر مجلس اإلدارة تغ
.٢٠٠٨مارس ٣. تم إدراج أسهم الشركة في بورصة قطر في ٢٠٠٦دیسمبر ٢٦من وزارة االقتصاد والتجارة بتاریخ 
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-٤٦-

تتمة –االستحواذ على شركة زمیلة ٦

كانت القمیة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة والمستحوذ علیها للمجموعة اإلسالمیة ش.م.ق كما في تاریخ االستحواذ 
كما یلي: 

الف
لایر قطري

الموجودات 
الموجودات المتداولة 

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

٤٧٥مبالغ مستحقة من العمالء 
١٣,٧٤٢مبالغ مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدینة أخرى 

٥٤١عقارات ومعدات 
٥,١٨٩موجودات مالیة متاحة للبیع 

٣١٤,٠٥٢إجمال الموجودات 
المطلوبات 

٢٣١,٥٤٨لعمالءمبالغ مستحقة 
٢٣,٨٠١مبالغ مستحقة لبورصة قطر 

٢,٦٢٧مصاریف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 
٨٨٢مكافآت نهایة الخدمة للموظفین 

٢٥٨,٨٥٨إجمالي المطلوبات 
٥٥,١٩٤صافي الموجودات 

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

٦٢,٠٣٤تكلفة الشركة الزمیلة المستحوذ علیها 

٤٩,٥١٥المدفوعلنقدا
القیمة العادلة لحصة الملكیة للمجموعة في المجموعةاإلسالمیة القابضة المحتفظ بها 

١٢,٥١٩قبل االستحواذ
٦٢,٠٣٤
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-٤٧-

تتمة –االستحواذ على شركة زمیلة ٦

لقیمة"  الشراءسعرتخصیص"ممارسةالمجموعةأجرت،األعمالدمج: ٣المالیةللتقاریرالدوليالمعیارألحكامامتثاالً 
وداتوالموجالملموسةالموجوداتمقابلالمدفوعةالقیمالممارسةوحددتق.م.شالقابضةاإلسالمیةالمجموعةعلىاالستحواذ

لمجموعةاأسهمعلىاالستحواذمنالناشئةالملموسةغیرالموجوداتتكنلم. االستحواذمنالناشئةوالشهرةالملموسةغیر
.االعتبارفيتؤخذفلموعلیهمادیةق.م.شالقابضةاالسالمیة

في المجموعة ٪٧,٢٨لایر قطري كنتیجة لقیاس القیمة العادلة لحصتها بنسبة الف٨,٤٦١قامت المجموعة بتحقیق ربح بمبلغ 
ستحواذ للموجودات المتاحة للبیع في تاریخ االقبل االستحواذ. تمثل األرباح احتیاطي القیمة العادلة .اإلسالمیة القابضة ش.م.ق

والتي تم تحویلها إلى بیان الدخل المرحلي الموحد. أدرجت هذه األرباح في "الربح من االستحواذ على شركة زمیلة" في بیان 
. ٢٠١٤دیسیمبر٣١المنتهیة في الموحد للمجموعة للسنةالدخل المرحلي 

ما في حكمهنقد و ال٧
٢٠١٥٢٠١٤
الفالف

لایر قطريلایر قطري
٤٠٩٢٩١نقد 

البنوك أرصدة لدى 
٤٧٥,٠٠٠١٩٠,٠٠٠ودائع ألجل

٨٧,٥٠١٦٦,١٦٤حسابات توفیر وتحت الطلب 
٥٥,٣٨٢٣١,٦٤٣حسابات جاریة

١,٥٢٣٩,٦٨٧حسابات بنكیة بالهامش

٦١٩,٨١٥٢٩٧,٧٨٥إجمالي النقد وأرصدة لدى البنوك

)٩,٦٨٧()١,٥٢٣(: حسابات بنكیة مقیدةیخصم 
)١٩٠,٠٠٠(-: ودائع بنكیة قصیرة األجل تستحق بعد ثالثة أشھریخصم 

٦١٨,٢٩٢٩٨,٠٩٨النقد ما في حكمه
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-٤٨-

ومصاریف مدفوعة مقدماً مدینة ذمم ٨
٢٠١٥٢٠١٤
الفالف

لایر قطريلایر قطري

١١٤,١٦٣٩٠,٧٣٧ذمم مستأجرین
)٥٨,٦٩٢()٦٥,٥٣٤(یخصم: مخصص إنخفاض ذمم مستأجرین

٤٨,٦٢٩٣٢,٠٤٥
٤٦٠,٨٠٩١١٦,١٧٣*لمقاولینلو مدفوعات مقدمة للموردین 
٥٩,٠٣٦٣٥,٦٥٠مصاریف مدفوعة مقدمًا 

١٢,٣٥٩١٠,٦٥٣ودائع تأمین مستردة 
٣,٢٢٩٣,٨٣٥إیرادات مستحقة 

٤,٠٦٢١,٨١٨أوراق قبض
١١,٩٣٤١٢,٢٠٢ذمم وارصدة مدینة أخرى 

٦٠٠,٠٥٨٢١٢,٣٧٦

.١٠تتضمن األرصدة مع األطراف ذات العالقة مدفوعات مقدمة للموردین و المقاولین كما هو مبین في ایضاح *
كما یلي:مدفوعة مقدماً المصاریف المتداول بالذمم المدینة و التم فصل الجزء المتداول وغیر 

اإلجمالي غیر متداولمتداول 
الفالفالف

لایر قطريلایر قطريلایر قطري٢٠١٥دیسیمبر ٣١

٤٨,٦٢٩-٤٨,٦٢٩صافي ذمم مستأجرین 
٤٦٠,٨٠٩-٤٦٠,٨٠٩وللمقاولینمدفوعات مقدمة للموردین
٥٩,٠٣٦-٥٩,٠٣٦مصاریف مدفوعة مقدماً 

١٢,٣٥٩١٢,٣٥٩-ودائع تأمین مستردة 
٣,٢٢٩-٣,٢٢٩إیرادات مستحقة

٤,٠٦٢-٤,٠٦٢أوراق قبض
١١,٩٣٤-١١,٩٣٤ذمم وارصدة مدینة أخرى

٥٨٧,٦٩٩١٢,٣٥٩٦٠٠,٠٥٨
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-٤٩-

تتمة–ومصاریف مدفوعة مقدماً ذمم مدینة ٨
اإلجمالي غیر متداولمتداول 

الفالفالف
لایر قطريلایر قطريلایر قطري٢٠١٤دیسیمبر ٣١

٣٢,٠٤٥-٣٢,٠٤٥صافي ذمم مستأجرین 
١١٢,٨٦٩٣,٣٠٤١١٦,١٧٣و للمقاولینمدفوعات مقدمة للموردین

٣٥,٦٥٠-٣٥,٦٥٠مدفوعة مقدماً مصاریف 
١,٨١٨-١,٨١٨أوراق قبض

١٠,٦٥٣١٠,٦٥٣-ودائع تأمین مستردة  
٣,٨٣٥-٣,٨٣٥إیرادات مستحقة

١٢,٢٠٢-١٢,٢٠٢ذمم وارصدة مدینة أخرى

١٩٨,٤١٩١٣,٩٥٧٢١٢,٣٧٦
كما یلي:من المستأجرین الذمم المدینة قیمة الحركة في مخصص إنخفاض 

٢٠١٥٢٠١٤
الفالف

لایر قطريلایر قطري
٥٨,٦٩٢٣٧,٦٤٤ینایر١كما في 

١٤,٤٢٠٢٨,٩٦٠مخصص تم تكوینه خالل السنة
)٧,٤٧٢()٧,٥٧٨(مخصص تم رده خالل السنة

صافي مخصص إنخفاض قیمة الذمم المدینة من المسأجرین
٦,٨٤٢٢١,٤٨٨)٢٥(إیضاح 
)٤٤٠(-تحویالت
٦٥,٥٣٤٥٨,٦٩٢دیسمبر٣١كما في 

لمجموعة عادة ال تقوم ا. القیمة، یتوقع أن تسترد بالكامل الذمم المدینة غیر المنخفضةمجموعة للالسابقة خبرة البناء على 
الذمم المدینة غیر مضمونة.بطلب ضمانات مقابل الذمم المدینة وبالتالي فإن معظم 

دیسمبر كالتالي:٣١كما في التي لم تنخفض قیمتهاالموجودات المالیةإن أعمار 
متأخرة في السداد ولكن غیر منخفضة القیمة

اإلجمالي

غیر متأخرة أو 
منخفضة 

القیمة
أقل 

یوم٣٠من 
٦٠–٣١

یوم
٩٠–٦١

یوم
أكثر من 

یوم٩٠
ألفألفألفألفألفألف

لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

٢٠١٥١١٣,٤٩٩١٥,٤٢٦٢٠,٧٦٣٥١,٤٤٧٥,٤٤٠٢٠,٤٢٣
٢٠١٤١٢٧,٤٦٢١٤,٧٤٨٥,٣٥٥٤٩,١٧٩٤,٨٥٤٥٣,٣٢٦
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-٥٠-

مخزون٩
٢٠١٥٢٠١٤
الفالف

لایر قطريلایر قطري
٩,٤٦٩٨,١٢٩مواد إستهالكیة

١٠,٨١١١٣,٥٧٣مواد بناء وصیانة 
٢٠,٢٨٠٢١,٧٠٢

إفصاحات األطراف ذات العالقة   ١٠
وكبار المساهمین والشركات الزمیلة واعضاء مجلس االدارة واالدارة العلیا االم للمجموعةتمثل االطراف ذات العالقة الشركة 

او المشتركة في ادارتها أو التي تمارس األطراف ذات العالقة تأثیرا هاما علیها. یتم اعتماد المسیطر علیهاللمجموعة والشركات 
.جموعةالممن قبل أعضاء مجلس ادارة المعامالتاالسعار والشروط المتعلقة بهذه 

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

عالقةذاتمبالغ مستحقة من اطراف 
٢٠١٥٢٠١٤
الفالف

لایر قطريلایر قطري
٣٨,٠٨٨٣٢,٨٩٣)بشركة دار العرب ذ.م.م (

٢,٤٨١٤٦العقاریة ذ.م.مشركة وایت سكویر 
٢٥,٠١٦-ذ.م.مةالعقاریلمشاریعشركة إمتداد ل

١٤,٥٩٢-ش.ش.وشركة مجموعة صك القابضة
٨١٥أطراف أخرى ذات عالقة 

٤٠,٥٧٧٧٢,٥٦٢

) ٨إیضاح(مقدماً المدفوعةوالمبالغالمدینةالذممفيالمدرجةقطريلایرألف٣٧٧,١٦١بمبلغللموردینالمقدمةالدفعات)أ
.عةللمجمو تابعةلشركةإنشاءاتبأنشطةوتتعلقش.ش.ووالمقاوالتللتجارةصكشركةإلىمقدمةبدفعاتتتعلق

) مجموعةللزمیلةشركة(م.م.ذالعربدارشركةفياالستثمارفيالحصةزیادةعلىالمجموعةوافقتالحقة، الفترة الفي )ب
.التالیةالمالیةالسنةخاللزمیلةشركةفياستثمارإلىالمدینالرصیدتحویلیتموسوف
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-٥١-

تتمة-إفصاحات األطراف ذات العالقة ١٠
طرف ذو عالقةإلى مبالغ مستحقة

٢٠١٥٢٠١٤
الفالف

لایر قطريلایر قطري
-٣٥٠,٢٣١*ش.و.وشركة مجموعة صك القابضة 

٣٥٠,٢٣١-

.متداولغیرالرصیدهذاویعدالسنةخاللللمجموعةتابعةشركةإلىمقدمعالقةذوطرفلقرضالمبلغهذایمثل*

مبالغ مستحقة من اطراف ذات عالقة تشمل تسهیالت تمویل اسالمیة و ذمم دائنة و ذمم دائنة اخرى كما یلي:

٢٠١٥٢٠١٤
ألفألف

قطريلایرلایر قطري

٢,٧٨٨,٦٢٩٢,٦٨٦,٦٦٩تسهیالت تمویل اسالمیة من بنك زمیل

٢٠١٥٢٠١٤
ألفألف

لایر قطريلایر قطري
٦٧٢,١٢٨٥٦,١٠٦ً(شركة صك للتجارة و المقاوالت ش.ش.و) دائنون تجاریون ومقاولون

-١٣٨,٨١٦شركة صك للتجارة و المقاوالت ش.ش.و)تأمینات محتجزة (
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-٥٢-

تتمة-إفصاحات األطراف ذات العالقة ١٠

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

٢٠١٥٢٠١٤
ألف 

لایر قطري
ألف

لایر قطري

١,٤٣٥,٥٧٥٢٤٨,٢١٥تكالیف تطویر إستثمارات عقاریة (أ)

٣٣,٦٣٩٦٧,٠٤٢عقارات قید التطویرعلىتكالیف تمویل مرسملة 

٧٠,٥٨٤٦١,٦١٥تكالیف تمویل تم إدراجها في بیان الدخل الموحد 

٦,٠٤٩٦,٠٤٩إیرادات إیجار

للتجارة والمقاوالت ش.ش.و لبناء عقارات استثماریة مملوكة صكدخلت المجموعة في عدة عقود إنشائیة مع شركة )أ(
لایر قطري) لشركة الف٣٢,١٩٠: ٢٠١٤لایر قطري (١,٥١٢,١٦٨للمجموعة. لدى المجموعة التزامات تعاقدیة بمبلغ 

).٣٣(إیضاح ٢٠١٥دیسمبر ٣١للتجارة والمقاوالت ش.ش.و تتعلق بعقود البناء هذه في صك

،م.م.ذالعقاریةللمشاریعإمتدادشركةإلىاألراضيقطعبعضبتحویلالمجموعةقامت،٢٠١٥أكتوبر١في)ب(
مستقلمثمنبهقامالذيالتقییمعلىبناءً قطريلایرالف ٤,٧٣٤,٢٨٨بمبلغالعادلةبالقیمة،تابعة للمجموعة شركة
لایر قطري.الف٢,٤١١,١٧٨بمبلغالمحولةلألراضيالدفتریةالقیمةكانت.التحویلتاریخفيمعتمد

بنود وشروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة
مضمونة مقابل رهونات على أنواع مختلفة من اإلستثمارات العقاریة بإستثناء تسهیالت التمویل االسالمیة من بنك زمیل وال

وتحمل تكالیف تمویل فإن األرصدة المستحقة في نهایة السنة غیر مضمونة وال تحمل أیة تكالیف المملوكة من قبل المجموعة
إلى األطراف ذات العالقة. أوتمویل. ال یوجد أي ضمان مقدم أو مستلم ألي مبالغ مستحقة من 

ة لتدني قیمة األرصدة لم تقم المجموعة بتسجیل أي خسائر نتیج٢٠١٤و٢٠١٥دیسمبر ٣١في السنتین المنتهیتین في 
المدینة المستحقة من األطراف ذات العالقة. یتم إجراء هذا التقییم كل سنة مالیة وذلك بعد دراسة المركز المالي والسوق الذي 

یتعامل به الطرف ذي العالقة.
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٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 

-٥٣-

تتمة–إفصاحات األطراف ذات العالقة ١٠

مكافآت كبار المسؤولین
٢٠١٥٢٠١٤
الفالف

لایر قطريلایر قطري
٦,٣٩٤١٦,٤٣٠)٢٥(إیضاح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة (*)

٤١,٣٧٤٤١,١٢٩ةوأعضاء اللجنة التنفیذیإجمالي مكافآت أعضاء اإلدارة الرئیسیین 
٤٧,٧٦٨٥٧,٥٥٩

لایر ألف٦,٣٩٤مبلغ تم تخصیص، فقد ٢٠١٥سنة ١١قانون الشركات التجاریة رقم أحكام من ١١٩لمادة لوفقا *
عضاء مجلس اإلدارة.ألكمكافآت ألف لایر قطري) ١٦,٤٣٠: ٢٠١٤(قطري 

محتفظ بها بغرض البیعاستثمارات عقاریة١١

٢٠١٥٢٠١٤
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
-٢٩٩,٥٣٧ینایر ١الرصید كما في 

)٥٩,٤٤١()١١,٨٢٨()أاستبعادات خالل السنة (
٣٥٨,٩٧٨)٢٨٧,٧٠٩() ١٣(إیضاح *استثمارات عقاریةمن) الى(محول 

-٢٩٩,٥٣٧

ایضاح:
خالل السنة من )لایر قطريألف٢٠١٤:٢٤,٣٨٣ألف لایر قطري (٥,٤٨١قامت المجموعة بتحقیق ربح بمبلغ)أ(

.بغرض البیعبیع بعض االستثمارات العقاریة المصنفة كمتحفظ بها 

وعلیهبیعمحتفظ بها بغرض الالعقاریةاالستثماراتببیعسابقاً المتخذالقرارإلغاءالمجموعةقررت،السنةخالل*
في العقاریةتثماراتاالسإلىتصنیفهاأعیدقدلبیعبغرض ابهاكمحتفظالمصنفةالمتبقیةالعقاریةاالستثماراتفإن
.٢٠١٥دیسمبر ٣١
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 

-٥٤-

عمتاحة للبیموجودات مالیة ١٢

٢٠١٥٢٠١٤
ألف لایر قطريألف لایر قطري

٥,٥٣٤,١١٤٥,١٩٠,٤٤٦استثمارات مدرجة 

المجموعة المملوكة من قبلالموجودات المالیة المتاحة للبیع بالحركة على التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة والمتعلقة 
:یليهي كما 

٢٠١٥٢٠١٤
ألفألف

لایر قطريلایر قطري
١,٢٦٤,٨١٧٣٣٥,٩٨٠ینایر١الرصید في 

٩٢٨,٨٣٧)٦٦٢,٣٢٢()٢١(إیضاح من موجودات مالیة متاحة للبیع الربح(الخساره)صافي
٦٠٢,٤٩٥١,٢٦٤,٨١٧
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٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 

-٥٥-

تتمة-عمتاحة للبیموجودات مالیة ١٢

تركز محفظة االستثمارات
ینشأ تركز محفظة االستثمارات عندما یكون عدد من االستثمارات في شركات ذات أنشطة وأعمال متشابهة أو عند وجود 

ة اقتصادیة متشابهة تتأثر بالتغیرات االقتصادیأنشطة في نفس القطاع الجغرافي أو إذا كانت األنشطة ذات خصائص 
والسیاسیة أو أیة ظروف أخرى. تدیر المجموعة هذه المخاطر من خالل تنویع استثماراتها من حیث التركز الصناعي. 

التركز حسب القطاع الصناعي لمحفظة االستثمارات هو كما یلي:

٢٠١٥٢٠١٤
ألف لایر قطريألف لایر قطري 

٤,٣٢٣,٣٦٦٣,٨٧٧,٤٢٥المالیةالبنوك والخدمات 
٩٤٨,٢٨٨١,٠٤٠,٣٥١اتالصناع

٢٣٣,٦٢٩٢٥٠,٣٠٩االستهلكیةالخدمات والسلع 
٢٠,٩٠٣٢١,٦٠٧اإلتصاالت

٧,٩٢٨٧٥٤التأمین

٥,٥٣٤,١١٤٥,١٩٠,٤٤٦
مالحظات:

بالمجموعة عبارة عن أسهم محلیة مدرجة ببورصة قطر.الخاصة جمیع الموجودات المالیة المتاحة للبیع إن )أ(

.١٧للبیع في إیضاح تم اإلفصاح عن الرهونات على الموجودات المالیة المتاحة )ب(

لى إن ش.م.قیمجموعة المستثمرین القطریفي شركة ودام الغذائیة ش.م.ق. و خالل السنة وصلت حصة المجموعة)ج(
على التوالي. ومع ذلك ، التزال تحتسب هذه االستثمارات كموجودات ) ٪٢٠و ٪٢٣,٠٢: ٢٠١٤(٪٢٠و ٪٢٤,١٥

ثمر فیها.للشركات المستالتشغیلیة والمالیةمالیة متاحة للبیع، لعدم وجود تأثیر جوهري  للمجموعة على القرارات 
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٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 

-٥٦-

إستثمارات عقاریة ١٣
كانت الحركة في االستثمارات العقاریة خالل السنة كما یلي:

٢٠١٥٢٠١٤
الفالف

لایر قطريلایر قطري

٣٤,٢١٦,٥٣٩٣٣,٨٥٥,٠٧٥ینایر١في 
١,٥٩٩,٦٦٥٣٩٠,٢١٢تكالیف تطویر خالل السنة 

اح لبیع (إیضبغرض ااالستثمارات العقاریة المحتفظ بها )الى(منمحول 
(٣٥٨,٩٧٨)٢٨٧,٧٠٩) ١١

١٩٤,٢٦٧٢٧٦,٧٧٣)) (ب٢٦تكالیف تمویل مرسملة على عقارات قید التطویر (إیضاح 
٦٠٠,٧٨٩٥٣,٤٥٧أرباح إعادة تقییم إستثمارات عقاریة

٣٦,٨٩٨,٩٦٩٣٤,٢١٦,٥٣٩دیسمبر ٣١في 

من:العقاریةتتمثل االستثمارات 
٢٠١٥٢٠١٤
الفالف

لایر قطريلایر قطري

٢٦,٣٥٥,٧٨٠٢٦,٥٣٣,٥٨١عقارات مكتملة
١٠,٥٤٣,١٨٩٧,٦٨٢,٩٥٨مشاریع قید التطویر

٣٦,٨٩٨,٩٦٩٣٤,٢١٦,٥٣٩
مالحظات:

تقع جمیع االستثمارات العقاریة في دولة قطر.)أ

تكالیف التمویل المرسملة تم إحتسابها بناءًا على النفقات الفعلیة المؤهلة والمتعلقة بمشروعات قید التطویر. تم رسملة )ب
).٪٤,٩٨: ٢٠١٤(٪٤,١٢تكالیف التمویل بإستخدام المتوسط المرجح لسعر تكلفة التمویل للمجموعة والبالغ 

.١٧في اإلیضاح تم اإلفصاح عن الرهونات على اإلستثمارات العقاریة)ج

أدرجت االستثمارات العقاریة بالقیمة العادلة والتي تم تحدیدها بناًء على التقییم الذي قام به مثمن معتمد مستقل كما )د
ومؤهالت خبرة. إن المثمن ، دي تي زد قطر ذ.م.م ، هو مثمن معتمد مستقل ذو ٢٠١٤و ٢٠١٥دیسمبر٣١في 

مهنیة وكذلك لدیه الخبرة الحدیثة حول تقییم هذه الفئة من االستثمارات العقاریة للوصول إلى القیمة السوقیة التقدیریة 
لقد تم استخدم المثمن خبرتهم بالسوق وأحكامهم المهنیة ولیس فقط االعتماد على المعامالت التاریخیة المماثلة.

) ، المعاییر المهنیة RICSئمة من "بیانات الممارسة" المضمنة في معاییر التقییم (إعداد التقییم وفقًا للبنود المال
("الكتاب األحمر").٢٠١٥
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-٥٧-

تتمة –إستثمارات عقاریة ١٣
یوضح الجدول التالي وصف لتقنیات التقییم المستخدمة من قبل المجموعة والمدخالت الرئیسیة لتقییم االستثمارات العقاریة:

المتوسط المرجحالمدخالت غیر الملحوظة الهامةطریقة التقییم نوع العقار 

القیمة اإلیجاریة التقدیریة -طریقة االستثمارسكنیة عقارات 
للمتر المربع في الشهر 

لایر قطري٤٠
لایر قطري٩٠١الى 

٪٣,٧زیادة ٌاإلیجار السنوي -
٪٨,١-٪٧,٥معدل الخصم -

القیمة اإلیجاریة التقدیریة-طریقة االستثمارعقارات تجاریة 
للمتر المربع في الشهر 

لایر قطري٦٠
لایر قطري٤٨٠الى 

٪٣,٧زیادة ٌاإلیجار السنوي -
٪٨,١-٪٧,٥معدل الخصم -

قیمة األرض التقدیریة-طریقة المقارنةأراضي فضاء
للمتر المربع

لایر قطري٢,٠٥٢
لایر قطري١٣,٣٠٠إلى 

طریقة االستثمار
لفعلیة قیمة اإلیجار السوقیة اإلسمیة أو اتستخدم طریقة االستثمار بشكل عام لتقییم الموجودات ذات العائد وذلك عندما تكون 

یراد أو "عائد" إللوصول للقیمة الرأسمالیة للعقار باستخدام التدفقات النقدیة المتوقعة ، یتم تطبیق.یمكن تحدیدهاأو المحتملة
احتساب إجمالي الدخل وخصم التكلفة.وذلك بعد السوقي االستثمار

ملة التي الرسعند تقییم العقارات ذات العائد ، قامت المجموعة باستخدام أدلة سوقیة لوضع قیمة اإلیجار السوقیة ومعدالت 
یواجها السوق.

طریقة المقارنة
یتم اعتماد مبدأ المقارنة في تقییم قطع األراضي بصورة مبدئیة مع األخذ في االعتبار محدودیة بیانات المعامالت بسبب 

اتقییموتالمناخ المالي كما یتم فحص دلیل المقارنة للمعامالت المتاحة حول األرض ، باإلضافة إلى التقییمات الداخلیة 
/الوحدة.. تم القیام بالتعدیالت على األسعار ، حسبما یكون مالئمًا ، لتعكس العوامل المحددة للعقارأخرىفاطر أ
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-٥٨-

إستثمارات في شركات زمیلة وشركة المشروع١٤

یلي:فیمابطریقة حقوق الملكیة والمسجلة رصدة الشركات المستثمر فیها أمثل تت

علیةألفنسبة الملكیة
٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤بلد التسجیل

ألفألف٪٪
لایر قطريلایر قطري

٢,٠٨٣,٠٠٠٢,٠٥٩,٨٠٧٪٢٢,٦٥٪٢٢,٦٥قطربنك قطر الدولي اإلسالمي ش.م.ق
٣٨٨,٣٥٨٣٢٦,٤٦٥٪٢٤,٦٩٪٢٥,٧٩قطرالمجموعة للرعایة الطبیة ش.م.ق

٢٢٢,٦٧٦٢١٦,١٧٨٪٢٣,٨٢٪٢٣,٨٢قطراإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.قالشركة 
٢١١,١١٠٢٠٨,٥٧٣٪٣٠,٠٠٪٣٠,٠٠قطردار الشرق للطباعة والنشر والتوزیع ذ.م.م

١٩٢,٦٧٨١٥٠,٥٨١٪٣٢,٥٠٪٣٢,٥٠قطروایت سكویر العقاریة ذ.م.م
٧٥,٥١٦٥٨,٠٠٦٪٢٩,٥٨٪٣٣,٣٣قطرمجموعة االسالمیة القابضة ش.م.قال

٢٩,٣١٨٣٤,٠٨٩٪٤٩,٠٠٪٤٩,٠٠قطردار العرب ذ.م.م
١٣٥--٪٦٧,٥٠قطرذ.م.مللمشاریع العقاریةشركة إمتداد 

٣,٢٠٢,٦٥٦٣,٠٥٣,٨٣٤

بنك قطر الدولي اإلسالمي ش.م.ق)أ(
. ١٩٩٠لسنة ٥٢قطر بموجب المرسوم األمیري رقم تم تأسیس بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق "البنك") في دولة

فرع في الدولة. إن البنك مدرج في بورصة قطر ویتم ٢٠یعمل البنك من خالل مكتبه الرئیسي في شارع حمد الكبیر و
تداول أسهمه. یعمل البنك في التمویل البنكي واألنشطة االستثماریة وفقاً لمبادئ الشریعة اإلسالمیة وتعلیمات مصرف 

قطر المركزي.

المجموعة للرعایة الطبیة ش.م.ق)ب(
تأسست المجموعة للرعایة الطبیة ش.م.ق معروفة سابقًا بشركة المستشفى األهلي التخصصي ش.م.ق ، كشركة مساهمة 

. إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب ١٨٨٩٥تحت السجل التجاري رقم ١٩٩٦دیسمبر ٣٠عامة بدولة قطر بتاریخ 
النشاط الرئیسي للمجموعة للرعایة الطبیة ش.م.ق في تقدیم خدمات طبیة في دولة قطر. تحتسب حصة . یتمثل ٦٤٠١

المجموعة في المجموعة للرعایة الطبیة ش.م.ق باستخدام طریقة حقوق الملكیة.
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-٥٩-

تتمة-المشروعوشركةزمیلةشركاتفيإستثمارات١٤

الشركة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ق)ج(
وفي .١٩٩٣أكتوبر ٣٠تأسیس الشركة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ق. في دولة قطر كشركة مساهمة مغلقة في تم 
تم تغییر الشركة إلى شركة مساهمة عامة. تعمل الشركة في التأمین العام والتكافل (التأمین على ١٩٩٩دیسمبر ١٢

عة اإلسالمیة.الحیاة) والتأمین الصحي بدون فوائد وفقًا ألحكام الشری

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزیع ذ.م.م)د(
. ١٩٨٥أكتوبر ٢٤تأسست دار النشر للطباعة والنشر والتوزیع ذ.م.م في دولة قطر كشركة ذات مسؤولیة محدودة في 

ة اإلنجلیزیة) غیتمثل النشاط الرئیسي للشركة في إصدار صحیفتین یومیتین هما الشرق (باللغة العربیة) وبننسوال (بالل
وطباعة ونشر وتوزیع الكتب والمجلدات.

شركة وایت سكویر العقاریة ذ.م.م )ه(
. تأسست ٥١٣٠٢شركة وایت سكویر العقاریة ذ.م.م ("الشركة") تأسست ومسجلة في دولة قطر تحت السجل التجاري رقم 

سابقًا شركة إزدان العقاریة ش.م.ق) والسید/ الشركة كشركة مشروع مشترك بین مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق (معروفة 
إبراهیم راشد المهندي بغرض إنشاء وٕادارة استثمار عقاري. إن األنشطة الرئیسیة للشركة هي بیع وشراء العقارات والتطویر 

العقاري وتحصیل اإلیجارات.

المجموعة االسالمیة القابضة ش.م.ق )و(
٢٦٣٣٧شركة مساهمة قطریة خاصة وسجلت بموجب السجل التجاري رقم تأسست المجموعة االسالمیة القابضة ش.م.ق ك

. إن األنشطة الرئیسیة للمجموعة االسالمیة القابضة ش.م.ق هي ٢٠٠٦تحولت الي شركة مساهمة قطریة عامة فيو 
عة و االستثمار في سندات األسهم والسندات وخدمات الوساطة في بورصة قطر وفقًا للشرعة اإلسالمیة. تخضع المجم

وكذلك تعملیات هیئة طقطر ٢٠٠٢لسنة ٥االسالمیة القابضة ش.م.ق ألحكام قانون الشركات التجاریة القطریة رقم 
لألسواق المالیة وبورصة قطر.

دار العرب ذ.م.م)ز(
. یتمثل النشاط الرئیسي ٢٠٠٤سبتمبر ٩تأسست دار العرب ذ.م.م في دولة قطر كشركة ذات مسؤولیة محدودة في 

للشركة في إصدار صحیفة العرب

شركة إمتداد للمشاریع العقاریة ذ.م.م)ح(
.)٢(إیضاح خالل السنة تم تحول االستثمار في شركة إمتداد للمشاریع العقاریة ذ.م.م  لتصبح شركة تابعه



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 

-٦٠-

تتمة-المشروعوشركةزمیلةشركاتفيإستثمارات١٤

٢٠١٥٢٠١٤
الفالف

قطريلایر لایر قطري

٣,٠٥٣,٨٣٤٢,٨٣٢,٢٠٢ینایر١الرصید في 
)١٦٢,٨٢٢()١٩٨,٠٦٨(توزیعات أرباح مستلمة

٢٧٥,٨٣٤٣٢٤,١١٩الحصة من االرباح
٧٢,٢٦٧٥٥,٨٩٨خالل السنةإضافاتصافي 

٤,٤٣٧)١,٠٧٦()٢١(إیضاح الحصة في صافي التغیرات في الدخل الشامل األخرى
-)١٣٥(زمیلةمحمول الى شركة 

٣,٢٠٢,٦٥٦٣,٠٥٣,٨٣٤دیسمبر ٣١الرصید في 

في ما یلي ملخص للمعلومات المالیة االستثمارات في الشركات الزمیلة و المشروع المشترك المسجلة بطریقة الملكیة.



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 

-٦١-

تتمة-المشروعوشركةزمیلةشركاتفيإستثمارات١٤

ملخص بیان المركز المالي

٢٠١٥

بنك قطر الدولي 
اإلسالمي

المجموعة 
للرعایة الطبیة

الشركة 
اإلسالمیة 

القطریة للتأمین

الشرق دار 
للطباعة والنشر 

والتوزیع
شركة وایت 

سكویر العقاریة

المجموعة 
االسالمیة 
دار العربالقابضة

شركة إمتداد 
للمشاریع 
االجماليالعقاریة

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

٤٤,٨٢٦,٥٠٣-٤٠,٨٥٠,٠٠٢١,١٤٦,٨٠٣٨١٤,٨٨٩٥٥١,٨٨١١,٠٣٣,١٤٦٢٤٩,١٨٣١٨٠,٥٩٩إجمالي الموجودات
)٣٦,٥٥٤,٩٨٢(-)١٤٩,٠٦٥()١٨٧,٢٠١()٤٤٠,٢٩١()٩٤,٧٦٣()٤٧٦,٦٣٦()١٩٦,٠٩٣()٣٥,٠١٠,٩٣٣(أجمالي المطلوبات

٨,٢٧١,٥٢١-٥,٨٣٩,٠٦٩٩٥٠,٧١٠٣٣٨,٢٥٣٤٥٧,١١٨٥٩٢,٨٥٥٦١,٩٨٢٣١,٥٣٤حقوق الملكیة
٢,٠١٤,٣٥٩-١,٣٢٢,٦٢٧٢٤٥,٢٣٣٨٠,٥٧٩١٣٧,١٣٥١٩٢,٦٧٨٢٠,٦٥٥١٥,٤٥٢حصة المجموعة

١,١٨٨,٢٩٧-٥٤,٨٦١١٣,٨٦٦-٧٦٠,٣٧٣١٤٣,١٢٥١٤٢,٠٩٧٧٣,٩٧٥الشهرة

٣,٢٠٢,٦٥٦-٢,٠٨٣,٠٠٠٣٨٨,٣٥٨٢٢٢,٦٧٦٢١١,١١٠١٩٢,٦٧٨٧٥,٥١٦٢٩,٣١٨ة الدفتریة لالستثمار القیم



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 

-٦٢-

تتمة-المشروعوشركةزمیلةشركاتفيإستثمارات١٤

٢٠١٤

بنك قطر الدولي 
اإلسالمي

المجموعة 
للرعایة الطبیة

الشركة 
اإلسالمیة 
القطریة 
للتأمین

دار الشرق 
للطباعة 
والنشر 
والتوزیع

شركة وایت 
سكویر 
العقاریة

المجموعة 
االسالمیة 
دار العربالقابضة

شركة 
إمتداد 

للمشاریع 
االجماليالعقاریة

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

٣٨,٧٦٣,٠٦٨١,٠٣٩,٣٠٧٧٧٠,٥٩٤٥٥٩,٨٦٣٧٠١,١٠٧٥٦٣,٦٥٠١٨٢,٧٩٩٢٠٠٤٢,٥٨٠,٢٨٨إجمالي الموجودات
)٣٤,٥٨٩,٠١٦(-)١٤١,٥٢٦()٤٩٥,٨٦٥()٢٣٧,٧٨٠()١١١,٢٠٣()٤٥٩,٦١١()١١٣,٧٣٩()٣٣,٠٢٩,٢٩٢(أجمالي المطلوبات

٥,٧٣٣,٧٧٦٩٢٥,٥٦٨٣١٠,٩٨٣٤٤٨,٦٦٠٤٦٣,٣٢٧٦٧,٧٨٥٤١,٢٧٣٢٠٠٧,٩٩١,٥٧٢حقوق الملكیة
١,٢٩٩,٤٠١٢٢٨,٥١٨٧٤,٠٨١١٣٤,٥٩٨١٥٠,٥٨١٢٠,٠٥١٢٠,٢٢٣١٣٥١,٩٢٧,٥٨٨حصة المجموعة

١,١٢٦,٢٤٦-٣٧,٩٥٥١٣,٨٦٦-٧٦٠,٤٠٦٩٧,٩٤٧١٤٢,٠٩٧٧٣,٩٧٥الشهرة

٢,٠٥٩,٨٠٧٣٢٦,٤٦٥٢١٦,١٧٨٢٠٨,٥٧٣١٥٠,٥٨١٥٨,٠٠٦٣٤,٠٨٩١٣٥٣,٠٥٣,٨٣٤القیمة الدفتریة لالستثمار 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 

-٦٣-

تتمة-المشروعوشركةزمیلةشركاتفيإستثمارات١٤

٢٠١٥

بنك قطر الدولي 
اإلسالمي

المجموعة 
للرعایة الطبیة

الشركة 
اإلسالمیة 

القطریة للتأمین

دار الشرق 
للطباعة والنشر 

والتوزیع
شركة وایت 

سكویر العقاریة

المجموعة 
االسالمیة 
االجماليدار العربالقابضة

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

١,٦٢٣,١٢٠٦١٢,٤٦٩١٢١,٢٥٠٢٢٣,٣٤٤١٣٣,٧٢٠٢٠,٦٦١٤٣,٣٨٦٢,٧٧٧,٩٥٠رباح و إیراداتأ

٧٠٨,٨٩٣١٧٣,٤٢٨٧٩,٩٣٨٢٣,٢٤٨١٢٩,٥٣٠٥,٩٥٨٨٦٧١,١٢١,٨٦٢رباح السنةأ

٧١٠,٧٧٠١٦٥,٢٦١٨٧,٢٧٠١٩,١٦٨١٢٩,٥٣٠٦,٢٠٨٨٦٧١,١١٩,٠٧٤إجمالي الدخل الشامل

١٦٠,٥٧٤٤٤,٧٣٥١٩,٠٤٣٦,٩٧٥٤٢,٠٩٧١,٩٨٦٤٢٤٢٧٥,٨٣٤حصة المجموعة من االرباح

٣,٥٥٠٥,١٩٦١٩٨,٠٦٨-١٣٧,١٤٨٣٤,٧٣١١٤,٢٩٣٣,١٥٠أرباح موزعة



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 

-٦٤-

تتمة-المشروعوشركةزمیلةشركاتفيإستثمارات١٤

٢٠١٤

بنك قطر الدولي 
اإلسالمي

المجموعة 
للرعایة الطبیة

الشركة 
اإلسالمیة 

للتأمینالقطریة 

دار الشرق 
للطباعة والنشر 

والتوزیع
شركة وایت 
سكویر العقاریة

المجموعة 
االسالمیة 
االجماليدار العربالقابضة

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

١,٥٢٠,٣٠٥٥٤٥,٩٩٩١٠٦,٤٥٨٢٣١,٨٧٦٣٦,١٦٠٢٦,٢١٢٤٩,٥٤٧٢,٥١٦,٥٥٧ارباح و إیرادات

١,٠١٤,٦٤٨١٨١,٥٢١٧٣,٣٧٧٦٣,٣٧٣٣٦,٠٦٩١٦,١٠٠٥,٠٧٠١,٣٩٠,١٥٨ارباح السنة

١,٠١٥,٦٤٨٢٠٦,١٣٦٧٥,٠٨٣٧٣,٧٦٧٣٦,٠٦٩١٦,٠٠٨٥,٠٧٠١,٤٢٧,٧٨١إجمالي الدخل الشامل

٢٢٥,٢٦٣٤٨,٠٣٣١٧,٠٦٩١٥,٦٩٢١١,٨٠٨٣,٧٦٩٢,٤٨٥٣٢٤,١١٩حصة المجموعة من االرباح

١٦٢,٨٢٢----١٢٨,٥٧٧٢٠,٨٤٥١٣,٤٠٠أرباح موزعة



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 

-٦٥-

تتمة-المشروعوشركةزمیلةشركاتفيإستثمارات١٤

.١٧تم اإلفصاح عن الرهونات على اإلستثمارات في شركات زمیلة في إیضاح )أ(

مناستردادهاالممكنالمبالغتحدیدوتم٢٠١٥دیسمبر٣١فيكماالقیمةفياالنخفاضلتحدیدالشهرةاختبارتم)ب(
لفترةلمجموعةاإدارةقبلمنالنقدیةالتدفقاتتوقعاتباستخدامالمحتسبةاالستخدامحالفيالقیمةعلىبناءً االستثمار

. سنواتعشرإلىخمسمن

االفتراضات الرئیسیة المستخدم لحساب القیمة في حال االستخدام

االفتراضات الرئیسیة
الربح و تتعلق االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في التقدیرات بمتوسط االیرادات وتكلفة البضاعة المباعة والتكالیف التشغیلیة 

دارة المجموعة حول إلاالفتراضات بناًء على الخبرة التاریخیة وأفضل تقدیراته. تم القیام بهذقبل تكالیف التمویل واالستهالك
األخذ في االعتبار فترة الموازنة لتحسینات الدقة المتوقعة.التوجهات المستقبلیة مع

معدالت الخصم
تعكس معدالت الخصم تقدیر اإلدارة للمخاطر المحددة لكل شركة مستثمر فیها. تعتمد معدالت الخصم على متوسط تكلفة 

وجود المخاطر وبیتا وحجم رأس المال لكل شركة وعند تحدید معدالت الخصم المناسبة فیؤخذ في االعتبار معدل عدم 
مخاطر أسهم الملكیة لكل منها.



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 

-٦٦-

عقارات ومعدات١٥

سیاراتمباني

أثاث
دوات أو وتركیبات

اإلجماليمكتبیة
الفالفالفالف

لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

:التكلفة
٢٠١٥١٢,٨٥٢٦,٥٨٤٥٨,٩٨٤٧٨,٤٢٠ینایر ١في 

٨٦١٣,٠٥١٣,٩١٢-إضافات
)٤٨٠()٤٨٠(--استبعادات

٢٠١٥١٢,٨٥٢٧,٤٤٥٦١,٥٥٥٨١,٨٥٢دیسمبر ٣١في 

:االستهالك المتراكم
٢٠١٥٣,٣٢١٢,٥١١٤٤,٥٢٩٥٠,٣٦١ینایر ١في 

٦٤٣١,٢٤٥٧,٤٣٣٩,٣٢١االستهالك للسنة 
)١٢٥()١٢٥(--المتعلق باالستبعادات

٢٠١٥٣,٩٦٤٣,٧٥٦٥١,٨٣٧٥٩,٥٥٧دیسمبر ٣١في 

:صافي القیمة الدفتریة
٢٠١٥٨,٨٨٨٣,٦٨٩٩,٧١٨٢٢,٢٩٥دیسمبر ٣١في 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 

-٦٧-

تتمة-عقارات ومعدات١٥

سیاراتمباني

أثاث
دوات أو وتركیبات

المجموعمكتبیة
الفالفالفالف

لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

:التكلفة
٢٠١٤١٢,٨٥٢٥,٦٣٤٥٠,٣٠٠٦٨,٧٨٦ینایر ١في 

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

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

:االستهالك المتراكم
٢٠١٤٢,٦٧٨١,٣٨٦٣٧,١٨٤٤١,٢٤٨ینایر ١في 

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

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

:صافي القیمة الدفتریة
٢٠١٤٩,٥٣١٤,٠٧٣١٤,٤٥٥٢٨,٠٥٩دیسمبر ٣١في 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 

-٦٨-

ذمم دائنة ومطلوبات أخرى١٦
٢٠١٥٢٠١٤
الفالف

لایر قطريلایر قطري

٧٢٠,٤٠٨١٠٩,٦٦١(إیضاح أ)دائنون تجاریون ومقاولون
١٥٣,١٧٥١٤٥,١٣٠تأمینات للمستأجرین
١٥١,١٧٠١١,٥٩٣(إیضاح أ)مبالغ محتجزة دائنة

٦٨,٣٣٦٦٥,٧٣٤مصاریف مستحقة الدفع
٦٦,٦٨٧٧٦,٢٠٣إیجارات غیر مستحقة

٥٤,٠٩٨٤٦,٥٦٢مخصص المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعیة والریاضیة
٢٦,٨٧٠٢٠,٦٣١مخصص مكافأة نهایة الخدمة 

٢,٦٩٨١٩,٣٠٨دفعات مقدمة من العمالء 
٢٩٧٤,٤٤٦)٢٩مشتقات مطلوبات مالیة (إیضاح 

٣,٩٥٦٦,٧٥٧دائنون آخرون

١,٢٤٧,٦٩٥٥٠٦,٠٢٥



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 

-٦٩-

تتمة-ومطلوبات أخرىذمم دائنة ١٦
یلي:كماخرى األوالمطلوبات الدائنة متداول للذمم التم فصل الجزء المتداول وغیر 

اإلجماليغیر متداولمتداول
الفالفالف

لایر قطريلایر قطريلایر قطري٢٠١٥دیسمبر ٣١

١٥٣,١٧٥١٥٣,١٧٥-تأمینات للمستأجرین
١٥١,١٧٠١٥١,١٧٠-مبالغ محتجزة دائنة

٦٨,٣٣٦-٦٨,٣٣٦مصاریف مستحقة الدفع
٦٦,٦٨٦-٦٦,٦٨٦إیجارات غیر مستحقة

٧٢٠,٤٠٨-٧٢٠,٤٠٨دائنون تجاریون ومقاولون
٢٦,٨٧٠٢٦,٨٧٠-مخصص مكافأة نهایة الخدمة 

٥٤,٠٩٨-٥٤,٠٩٨مخصص المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعیة والریاضیة
٢,٦٩٨-٢,٦٩٨دفعات مقدمة من العمالء 
٢٩٧٢٩٧-مشتقات مطلوبات مالیة 

٣,٩٥٧-٣,٩٥٧ذمم دائنة اخرى

٩١٦,١٨٣٣٣١,٥١٢١,٢٤٧,٦٩٥

اإلجماليغیر متداولمتداول
الفالفالف

لایر قطريلایر قطريلایر قطري٢٠١٤دیسمبر ٣١

١٤٥,١٣٠١٤٥,١٣٠-تأمینات للمستأجرین
٧٦,٢٠٣-٧٦,٢٠٣إیجارات غیر مستحقة

٦٥,٧٣٤-٦٥,٧٣٤مصاریف مستحقة الدفع
٤٦,٥٦٢-٤٦,٥٦٢مخصص المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعیة والریاضیة

١٠٩,٦٦١-١٠٩,٦٦١دائنون تجاریون ومقاولون
٢٠,٦٣١٢٠,٦٣١-مخصص مكافأة نهایة الخدمة 

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

٤,٤٤٦٤,٤٤٦-مشتقات مطلوبات مالیة 
٦,٧٥٧-٦,٧٥٧ذمم دائنة اخرى

٣٢٤,٢٢٥١٨١,٨٠٠٥٠٦,٠٢٥
)أ(إیضاح

دائنون تجاریون و مقاولون كما هو موضح في إیضاح طراف ذات عالقة مبالغ محتجزة  دائنة و تتضمن أرصدة مستحقة ل
١٠.



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 

-٧٠-

ةتمویل إسالمیتسهیالت ١٧

لي:في التااإلسالمیة التمویلیةالحركة في التسهیالت تمثلت

٢٠١٥٢٠١٤
الفالف

لایر قطريلایر قطري

١٢,٨٠٩,٦٣٤١٢,٠٧٦,٢٨٣ینایر١كما في 
٣,١٦٠,٠٠٠١,٨٢٥,٠٠٠تسهیالت إضافیة خالل السنة 

٥٩٣,١٨٠٦٠٢,٢١٧)٢٦(إیضاح أرباح على التسهیالت التمولیة االسالمیة
)١,٦٩٣,٨٦٦()١,٦٠٣,٢٠٧(سداد تسهیالت  قائمة خالل السنة 

١٤,٩٥٩,٦٠٧١٢,٨٠٩,٦٣٤دیسمبر ٣١الرصید في 

كما یلي:ةمتداولالوغیر ةاإلسالمیة المتداولالتمویلیةتم فصل اإللتزامات الخاصة بالتسهیالت 

٢٠١٥٢٠١٤
الفالف

لایر قطريلایر قطري

١,٤٨٥,٦١٦١,٢٣٤,٢٢٠جزء متداول 
١٣,٤٧٣,٩٩١١١,٥٧٥,٤١٤جزء غیر متداول 

١٤,٩٥٩,٦٠٧١٢,٨٠٩,٦٣٤



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 

-٧١-

تتمة-ةتمویل إسالمیتسهیالت ١٧
اإلسالمیة القائمة كما یلي:التمویلیةشروط وأحكام التسهیالت 

٢٠١٥٢٠١٤الربحمعدالت العملة نوع التسهیل
الفالف

لایر قطريلایر قطري

٧,٢٠٨,٤٤٦٧,٥٠٥,٨٠٣سعر ریبو لایر قطري مرابحة مضمونة 
٣,٩٨١,٤٤٠٣,١٣٠,٥٩٧سعر ریبو لایر قطري إجارة مضمونة

١,٤٩٠,٦٦٧١,٦٢٢,١٠٠أشهر٣سنة/سعر لیبور دوالر أمریكيمرابحة مضمونة 
٢,٢٧٩,٠٥٤٥٥١,١٣٤أشهر٣-١لیبورسعر دوالر أمریكيإجارة مضمونة

١٤,٩٥٩,٦٠٧١٢,٨٠٩,٦٣٤

:اتمالحظ
املالعالمالرأسومتطلباتاألجلطویلةمشاریعتمویلبغرضاسالمیةتمویلتسهیالتعلىالحصولتم)١(

.التجاریةبالمعدالتأرباحتحملالعقودجمیع. للمجموعة

:یليكماالسنةخاللإسالمیةتمویلتسهیالت٣علىالمجموعةحصلت)٢(

١إسالميتمویلتسهیل
لایرألف١,٨٢٥,٠٠٠بمبلغمشتركإسالميتمویلتسهیلعلىالمجموعةحصلت،٢٠١٥أغسطس٢٥في

بدأتشهریةأقساطعلىواألرباحالتسهیلمبلغیسدد. ربحهامشزائدویبورل١شهر معدل ربح ویحملقطري
.یلالتسهبهذاالمتعلقةاألرباحلتوافقالربحأسعارتبادلعقدفيالمجموعةدخلت. ٢٠١٦أغسطس٢٥في

٢إسالميتمویلتسهیل
لمصرفریبوبسعرأرباحویحملقطريلایرألف٩٠٠,٠٠٠بمبلغإسالميتمویلتسهیلعلىالمجموعةحصلت

.٢٠١٧یولیو٥منابتداءً سنويربعأساسعلىواألرباحالتسهیلمبلغیسدد. ربحهامشزائدالمركزيقطر

٣إسالميتمویلتسهیل
لمصرفریبوبسعرأرباحویحملقطريلایرألف٤٣٥,٠٠٠بمبلغإسالميتمویلتسهیلعلىالمجموعةحصلت

.٢٠١٨مایو٢٧منابتداءً سنويربعأساسعلىواألرباحالتسهیلمبلغیسدد. ربحهامشزائدالمركزيقطر



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 

-٧٢-

تتمة-تسهیالت تمویل إسالمیة ١٧

قطريلایرألف١,٨٢٥,٠٠٠بمبلغمجمعإسالميتمویلتسهیلعلىالمجموعةحصلت،٢٠١٤أبریلفي)٣(
سنویةربعأقساطعلىواألرباحاألساسيالمبلغسدادیستحق. ربحهامشزائدأشهر لیبور٣بسعرأرباحویحمل

مویلالتبهذاالمتعلقالربحمعلتتماشىالربحأسعارتبادلعقدفيالمجموعةدخلت. ٢٠١٥أبریل١٧منتبدأ
.اإلسالمي

، لدى المجموعة تسهیالت مضمونة مقابل رهونات على أنواع مختلفة من اإلستثمارات ٢٠١٥دیسمبر ٣١كما في )٤(
دیسمبر ٣١ألف لایر قطري (١٥,٤٣٧,٦٦٠العقاریة المملوكة من قبل المجموعة والتي بلغت قیمتها الدفتریة 

رصة قطر أدرجت في البیانات ألف لایر قطري) وضمانات مقابل أسهم مدرجة في بو ١٦,٧٢٤,٢٦٤: ٢٠١٤
٤,٤٤٤,٩٤٢المالیة الموحدة ضمن موجودات مالیة متاحة للبیع وٕاستثمارات في شركات زمیلة بلغت قیمتها الدفتریة

ألف لایر قطري).٤,٤٥١,٥٠٧: ٢٠١٤دیسمبر ٣١(٢٠١٥دیسمبر ٣١ألف لایر قطري كما في 

التسهیالتبعضهیكلةعن طریق إعادة ٪١االرباح بمعدل بتخفیض هامش المجموعةقامت،٢٠١٤سنةخالل)٥(
.٢٠٢٤حتىاالستحقاقتمدیدقطريلایر٥,٤٠٤,١٦٨بمبلغ



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 

-٧٣-

تتمة-تسهیالت تمویل إسالمیة ١٧
:وتفاصیلها التالياإلسالمیة التمویلیةالجدول التالي یلخص مواعید إستحقاق التسهیالت 

سنوات٥-٢سنة٢٠١٥دیسیمبر ٣١
٥أكثر من 
اإلجماليسنوات

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

٥٦٨,١٠٢٣,٦٤٤,٩٦٨٢,٩٩٥,٣٧٦٧,٢٠٨,٤٤٦مرابحة مضمونة لایر قطري
١٥٢,٩٢٥١,٧٣٩,١٧٠٢,٠٨٩,٣٤٥٣,٩٨١,٤٤٠إجارة مضمونة لایر قطري

١,٤٩٠,٦٦٧-٤٤٠,١٢٠١,٠٥٠,٥٤٧دوالر أمریكيمرابحة مضمونة 
٢,٢٧٩,٠٥٤-٣٢٤,٤٧٢١,٩٥٤,٥٨٢إجارة مضمونة دوالر أمریكي 

١,٤٨٥,٦١٩٨,٣٨٩,٢٦٧٥,٠٨٤,٧٢١١٤,٩٥٩,٦٠٧

سنوات٥-٢سنة٢٠١٤دیسیمبر ٣١
٥أكثر من 
اإلجماليسنوات

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

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

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

١,٢٣٤,٢٢٠٦,١٤٥,٠٧٦٥,٤٣٠,٣٣٨١٢,٨٠٩,٦٣٤

المالرأس١٨
٢٠١٥٢٠١٤
الفالف

لایر قطريلایر قطري

١٠سهم بقیمة ٢,٦٥٢,٤٩٦,٦٩١بالكامل المصرح به والمصدر والمدفوع 
٢٦,٥٢٤,٩٦٧٢٦,٥٢٤,٩٦٧للسهملایر قطري 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 

-٧٤-

حتیاطي قانونيإ١٩
من أرباح السنة ٪١٠تحویل یجب والنظام األساسي للشركة ، ٢٠١٥لسنه ١١وفقًا ألحكام قانون الشركات القطري رقم 

من رأس المال ٪٥٠یعادل االحتیاطي ، ویجوز للشركة أن تقرر إیقاف التحویل حین االحتیاطي القانوني حساب لى إ
أسیس وعقد تإن االحتیاطي القانوني غیر قابل للتوزیع إال في الحاالت التي نص علیها قانون الشركاتالمصدر.

.الشركة

المساهمة في صندوق األنشطة االجتماعیة والریاضیة ٢٠
، خصصت المجموعة من ربح السنة مبلغ )٢٠٠٨لسنة ١٣( المعدل لقانون رقم ٢٠١١لسنة ٨طبقًا للقانون رقم 

من صافي ربح السنة الموحد لصندوق ٪٢,٥الف لایر قطرى) والذي یمثل ٣٤,٠٠٩: ٢٠١٤الف لایر قطري (٤١,٥٤٦
دعم األنشطة الریاضیة والثقافیة واالجتماعیة والخیریة.

بنود اإلیرادات الشاملة األخرى  ٢١
٢٠١٥٢٠١٤
الفالف

لایر قطريقطريلایر
احتیاطي إعادة التقییم

موجودات مالیة متاحة للبیع
١,١٠٧,٤٥٣)٣٠٠,٢٠٤(للبیعمتاحةمالیةموجوداتمنالربح(الخسارة)صافي
إلىولالمحللبیعالمتاحةالمالیةالموجوداتبیععنالناتجالربحصافي

)٢١٤,٨٥٤()٤١٦,٠٧٤(الموحدالدخلبیان
تمعللبیالمتاحةالمالیةالموجوداتقیمةانخفاضخسائرتصنیفإعادة

٥٣,٩٥٦٤٤,٦٩٩الموحدالدخلقائمةعلىتحمیلها
)٨,٤٦١(-الدخلقائمة فيبهامعترفأرباح تصنیفإعادة

٩٢٨,٨٣٧)٦٦٢,٣٢٢()١٢(إیضاح للبیعمتاحةمالیةموجوداتمنالربح(الخسارة)صافي
)٤,٤٤٦(٤,١٤٩النقديالتدفقتحوطاتمن)خسارةالربح (
٤,٤٣٧)١,٠٧٦(زمیلة و شركة المشروعنتائجمنالحصة

٩٢٨,٨٢٨)٦٥٩,٢٤٩(إجمالي (الخسارة) الربح الشاملة خالل السنة
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 

-٧٥-

أخرى یة إیرادات تشغیل٢٢
٢٠١٥٢٠١٤
الفالف

لایر قطريلایر قطري

٤٣,٤٣٦٢٣,٦٧١الحكومة (أ)تعویض من
٢٥,١١٣١٦,٩٤٣إیرادات أغذیة ومشروبات
٤,٤٩٥٤,٥٤٣إیرادات المركز الصحي 

٤,٤٧٢٤,٥٢٢إیرادات االنترنت 
٣,٧٥٤٢,٢٢٦عموالت مستردة

٤,٢٤١٢,١٤٢أتعاب إدارة العقارات 
١,٧٨٥١,٥٨٠إیرادات المغسلة

١٠,٠٨٩٩,٠١٥أخرى 

٩٧,٣٨٥٦٤,٦٤٢

اءاالستحواذ على بعض االراضي الفضقطر خالل السنة بسببحكومة دولةتتعلق هذه األرصدة بمبالغ مستلمة من )أ(
.من قبل الحكومة



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
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-٧٦-

مصاریف تشغیلیة٢٣
٢٠١٥٢٠١٤
الفالف

لایر قطريلایر قطري

٨٧,٦٠٣٧٤,٢٧٣تكالیف موظفین 
٥٠,٧٢١٥١,٩٢٦میاه وكهرباء 

٤٣,٨٩٢٣٣,٧٦٠مصاریف الصرف الصحي
٣١,٦٥٥٢٨,٩٥٠مصاریف صیانة
٢٠,٥٨٣٢٢,١٣٦مصاریف نظافة
١٨,٦٥٦١٥,٦٤٨مصروفات تبرید

١٧,٧٥٥١٧,٦٣٥أمن
١٠,٢٤٣٧,٤٦٥أغذیة ومشروبات

٥,٩٢٠٥,٩٣٣غسیل و تنظیف جاف
١٧٤٢٩,٤٣٩إیجارات معدات ومولدات

٩,١١٢٩,٨٠٩أخرى مصاریف 

٢٩٦,٣١٤٢٩٦,٩٧٤

إیرادات أخرى ٢٤
٢٠١٥٢٠١٤
الفالف

لایر قطريلایر قطري

١٠,٨٢٢٦,٨٩٣)٢٦بنوك إسالمیة (إیضاح مع أرباح على حسابات 
٧,٩٠٩٣,٩٩٣إیرادات أخرى 

١٨,٧٣١١٠,٨٨٦
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٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 

-٧٧-

مصاریف عمومیة وٕاداریة ٢٥
٢٠١٥٢٠١٤
الفالف

لایر قطريلایر قطري

١٣١,٥٩٩١١٧,٨١٧تكالیف موظفین
٣٣,٠٠٠٣٢,٥٠٠مكافآت أعضاء اللجنة التنفیذیة

١٣,٦٣٣١٠,٤٠٧مصاریف إستشارات ومصاریف قانونیة ومهنیة 
١٢,٤٣٨١٧,٧٩٥إعالن ودعایة 

٨,٣٧٥٨,١٦٦رسوم تسجیل في بورصة قطر 
٦,٨٤٢٢١,٤٨٨)٨(إیضاح من مستأجرینمخصص إنخفاض قیمة ذمم مدینة صافي 

٦,٣٩٤١٦,٤٣٠)١٠(إیضاح مكافآت مجلس االدارة
٥,١٣١٤,٠٣٥مصاریف نظم معلومات 

٤,١٠٥١,٨٠٣إتصاالت 
٣,١٢٩١,٢٧١تبرعات 

٣,٠٠٦٢,٤٩٥مصاریف إیجار
٢,٧١٨١,٣٤٣تأمین 

٢,٦٧٣٦٦٥رسوم بنكیة 
١,٥٦٠١,٤٠٧طباعة وقرطاسیة 

٨٤٦,٥٠١مصاریف تعویضات 
١٠,٨٢٨١١,٢٣٥مصروفات أخرى 

٢٤٥,٥١٥٢٥٥,٣٥٨

تكالیف وٕایرادات التمویل ٢٦
٢٠١٥٢٠١٤
الفالف

لایر قطريلایر قطري

تكالیف التمویل 
٥٩٣,١٨٠٦٠٢,٢١٧)١٧(إیضاح أرباح على التسهیالت التمویلیة اإلسالمیة 

)٢٧٦,٧٧٣()١٩٤,٢٦٧()١٣(إیضاح یخصم: تكالیف تمویل مرسملة 

٣٩٨,٩١٣٣٢٥,٤٤٤محملة على بیان الدخل الموحدتكالیف التمویل ال

إیرادات التمویل 
١٠,٨٢٢٦,٨٩٣)٢٤ات مع بنوك إسالمیة (إیضاح أرباح على حساب



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 

-٧٨-

العائد األساسي والمعدل للسهم من األرباح٢٧
لسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادیة القائمة خالل ابتقسیم ربح من األرباح األساسي للسهم العائد یحتسب 
السنة. 

٢٠١٥٢٠١٤
١,٦٦١,٨٥٣١,٣٦٠,٣٦٥مساهمین بالشركة األم (بالف اللایر القطري)العائد الى 

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

٠,٦٣٠,٥١(لایر قطري)من األرباح العائد األساسي والمعدل للسهم

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

توزیعات مقترحة٢٨
لایر قطري للسهم الواحد ٠,٤٠توزیع أرباح نقدیة بواقع ٢٠١٥مارس٢٥قررت الجمعیة العمومیة للمساهمین المنعقدة في 

لایر قطري ٠,٣١: ٢٠١٤(٢٠١٤دیسمبر ٣١ألف لایر قطري عن السنة المنتهیة في ١,٠٦٠,٩٩٩بإجمالي قدره 
).٢٠١٣دیسمبر٣١عن السنة المنتهیة في ألف لایر قطري٨٢٢,٢٧٤دره ـالي قـد بإجمـم الواحـللسه

ألف لایر قطري ١,٣٢٦,٢٤٨لایر قطري للسهم الواحد بإجمالي مبلغ ٠,٥٠إقترح مجلس اإلدارة توزیع أرباح نقدیة تساوي
٢٠١٥دیسمبر ٣١. سوف یتم عرض توزیعات األرباح المقترحة للسنة المنتهیة في ٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في 

على إجتماع الجمعیة العامة للموافقة علیها.

مشتقات األدوات المالیة٢٩
بغرض التحوط مقابل مخاطر أسعار الربح الناشئة من تسهیالت ٢٠٢٠عة عقد تبادل أسعار الربح حتى وقعت المجمو 

التمویل اإلسالمي التي تم الحصول علیها بمعدات ربح متغیرة. وفقًا لبنود هذا العقد ، تدفع المجموعة سعر ربح ثابت
مویل تسهیالت التشهور. تم التفاوض حول عقد التبادل لیتماشى مع بنود ٣مقابل ربح متغیر على أساس سعر لیبور لمدة 

اإلسالمي.
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٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 

-٧٩-

تتمة–مشتقات األدوات المالیة ٢٩
كانت مشتقات األدوات المالیة المدرجة في بیان المركز المالي الموحد كما یلي:

٢٠١٥دیسمبر ٣١

القیمة العادلة 
(السالبة) 
اشهر٣خالل القیمة التعاقدیةالموجبة

١٢-٣من 
شهر

٥-١من 
سنوات

٥أكثر من 
سنوات

ألفألفألفألفألفألف
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريمشتقةمطلوبات مالیة 

)٣,٠٩٩(---١,٠٥٢,٠٥٩)٣,٠٩٩(١الفائدةأسعارتبادلعقد 
١,٦٢٧---٢١,٦٢٧١,١٤٩,٧٥٠الفائدةأسعارتبادلعقد 
١,١٧٥---٣١,١٧٥٦٧٥,٢٥٠الفائدةأسعارتبادلعقد 

)٢٩٧(---٢,٨٧٧,٠٥٩)٢٩٧(

القیمة العادلة 
(السالبة) 
الموجبة

اشهر٣خالل القیمة التعاقدیة
١٢-٣من 

شهر
٥-١من 

سنوات
٥أكثر من 
سنوات

ألفألفألفألفألفألف
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري٢٠١٤دیسمبر ٣١

)٤,٤٤٦(---١,٢٧٧,٥٠٠)٤,٤٤٦(١الفائدةأسعارتبادلعقد 
.١٦المدینة والمطلوبات األخرى في أیضاح أدرجت القیمة العادلة السلبیة في الذمم 
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٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 

-٨٠-

إلتزامات محتملة ٣٠
٢٠١٥٢٠١٤

قطريلایرالفلایر قطريالف

٤,٢٢٥٩,٦٨٧ضمانات بنكیة 

٥,٧٧١٨,٨٧٥إعتمادات مستندیة

اق یجوهریة من الضمانات البنكیة واإلعتمادات المستندیة والتي تم إصدارها في سال تتوقع المجموعة أي إلتزامات
.اإلعتیادیةاألعمال 

الحقوق غیر المسیطرة ٣١
%٣٢,٥نسبةبم.م.ذالعقاریةللمشاریعإمتدادشركةتتمثل الحقوق غیر المسیطرة في 

إلتزامات تعاقدیة  ٣٢
٢٠١٥٢٠١٤
الفالف

لایر قطريلایر قطري

١,٧١٤,٦٥٩١١٣,٠٤٧إلتزامات تعاقدیة لمقاولین وموردین للمشاریع قید التطویر 

مالحظة:
: الشئ) تتعلق بشركة إمتداد ٢٠١٤الف لایر قطري (١,٥٠٨,٦٤٣بقیمة والموردینااللتزامات التعاقدیة للمقاولین

.للمشاریع ذ.م.م ، شركة تابعة للمجموعة
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-٨١-

سیاسات إدارة المخاطر المالیةو أهداف ٣٣
إطار عمل إدارة المخاطر 

تم وضع سیاسات إلدارة مخاطر المجموعة بغرض تحدید وتحلیل المخاطر التي تواجهها المجموعة ولوضع حدود 
وضوابط مخاطر مناسبة ولرصد المخاطر واإللتزام بالحدود الموضوعة. تتم مراجعة سیاسات وأنظمة إدارة المخاطر 

ن ت التي یتم تقدیمها. تهدف المجموعة معلى نحو منتظم لتعكس التغیرات في ظروف السوق والمنتجات والخدما
أدوارهم فیها جمیع الموظفینة منتظمة وبناءة یفهم یبیئة رقابخالل التدریب ومعاییر وٕاجراءات اإلدارة إلى وضع 

وٕالتزاماتهم.

بسیاسات وٕاجراءات المخاطر بالمجموعة اإللتزامبالمجموعة المسئولیة عن رصد المخاطرلجنة عاتق یقع على 
.بالمخاطر التي تواجهها المجموعةوعن مراجعة كفایة إطار عمل إدارة المخاطر فیما یتعلق

سیاسات إدارة المخاطر بالمجموعة ، كما تقوم المجموعة ولجانها بمراقبة التابعة للمجموعةمجموعة الشركاتتتبع 
أنشطة الشركات التابعة.

مسؤول بصفة عامة عن إنشاء ومراقبة اإلطار العام إلدارة المخاطر بالمجموعة ، ("المجلس") إن مجلس اإلدارة 
ول تقاریرها بإنتظام إلى المجلس حبإعداد وتقدیمتقوم التي وعن تنفیذ هذا اإلطار من خالل اللجنة التنفیذیة 

أنشطتها ، سواء كانت تقاریر خاصة أو تقاریر دوریة.
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٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 

-٨٢-

تتمة-أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ٣٣
تتمة -إطار عمل إدارة المخاطر 

تتعرض المجموعة للمخاطر التالیة:
.مخاطر اإلئتمان
.مخاطر السیولة
.مخاطر السوق
.مخاطر تشغیلیة
.مخاطر عقاریة
.مخاطر أخرى

وغایاتأعاله من المخاطر المذكورة خطر عن مدى تعرض المجموعة لكل المعلوماتیعرض هذا اإلیضاح 
طر وٕادارة المجموعة لرأس المال. تم إدراج إفصاحات كمیة اخموسیاسات وأسالیب المجموعة في قیاس وٕادارة ال

إضافیة في هذه البیانات المالیة الموحدة.

مخاطر اإلئتمان  
عمیل أو أي طرف باألداة المالیة عدم وفاء في مخاطر الخسارة المالیة للمجموعة في حالمخاطر اإلئتمان تتمثل

مقدمة الدفعاتالوللمجموعة أیةنشطة اإلیجار تنشأ بصورة أساسیة من عمالء األو .القیام باإللتزامات التعاقدیةب
مستحقات من أطراف ذات عالقة.الباإلضافة إلى واألرصدة لدى البنوك الموردین وأللمقاولین 

تعرضها لمخاطر اإلئتمان اإلعتبار كل العوامل التي المجموعة وتأخذ في توحد،ألغراض تقاریر إدارة المخاطر
كالمخاطر اإلفتراضیة الفردیة أو الدولیة أو القطاعیة.

التعرض لمخاطر اإلئتمان 
ى لمخاطر . یتمثل الحد األقصتعتبر القیمة الدفتریة للموجودات المالیة هي الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان

اإلئتمان في تاریخ المركز المالي بمایلي:

٢٠١٥٢٠١٤
الفالف

لایر قطريلایر قطري

٦١٩,٤٠٦٢٩٧,٤٩٤األرصدة لدى البنوك ( بإستثناء النقد)
٧٢,٩٢٢٥٤,٩٠٠وأرصدة مدینة أخرىوودائع تأمینات مستردةذمم مدینة

٤٠,٥٧٧٧٢,٥٦٢مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

٧٣٢,٩٠٥٤٢٤,٩٥٦
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-٨٣-

تتمة-أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ٣٣

مخاطر السیولة 
تتمثل مخاطر السیولة في عدم قدرة المجموعة على الوفاء باإللتزامات المالیة عند إستحقاقها. إن نهج المجموعة 

السیولة هو التأكد قدر اإلمكان ، بوجود سیولة كافیة للوفاء بالمطلوبات عند إستحقاقها في ظل الظروف في إدارة 
العادیة أو الصعبة بدون تكبد خسائر غیر مقبولة أو إحداث ضرر بسمعة المجموعة.

متطلبات رصدتقوم المجموعة بإستخدام أساس تكلفة المشروع لوضع تكالیف مشاریعها وخدماتها مما یساعد على 
التدفق النقدي واإلستخدام األمثل للعائد النقدي على اإلستثمار. تقوم المجموعة بصورة نمطیة بالتأكد من أن لدیها 
نقدًا كافیًا عند الطلب للوفاء بمصاریف التشغیل المتوقعة ، متضمنة خدمة المطلوبات المالیة ولكن مع إستبعاد 

التي ال یمكن التنبؤ بها بشكل معقول كالكوارث الطبیعیة.التأثیر المحتمل للظروف اإلستثنائیة

تقوم المجموعة بمراقبة حساباتها المصرفیة وٕاحتیاجاتها النقدیة من خالل موازنات شهریة ، ومقارنتها مع الحركات 
النقدیة الیومیة الفعلیة ، لضمان إدارة الحسابات المصرفیة والنقدیة بالطریقة األمثل للمجموعة.
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-٨٤-

تتمة–أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ٣٣
تتمة-مخاطر السیولة 

الجدول التالي یلخص مواعید إستحقاق الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة غیر متضمنة مدفوعات تكلفة التمویل 
مع إستبعاد تأثیر صافي اإلتفاقیات إن وجد:

الدفتریةالقیمة ٢٠١٥دیسمبر 

القیمة النقدیة 
التعاقدیة من 

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

سنوات٥
ألفألفألفألفألفألف

لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري
موجودات مالیة 
---٦١٩,٨١٥٦١٩,٨١٥٦١٩,٨١٥البنوكنقد وأرصدة لدى 

مبالغ مستحقة من 
---٤٠,٥٧٧٤٠,٥٧٧٤٠,٥٧٧أطراف ذات عالقة 

---٤٨,٦٢٩٤٨,٦٢٩٤٨,٦٢٩صافي ذمم مستأجرین
-١٢,٣٥٩--١٢,٣٥٩١٢,٣٥٩ودائع مستردة 

---١١,٩٣٤١١,٩٣٤١١,٩٣٤ذمم مدینة أخرى 

١٢,٣٥٩-٧٣٣,٣١٤٧٣٣,٣١٤٧٢٠,٩٥٥-
مطلوبات مالیة 

)٥,٢٥١,٦٧٢()٦,٩٧٩,٠٦٤()٢,١٦١,٠٩٠()١,٥٣٠,٨٠٠()١٥,٩٢٢,٦٢٦(١٤,٩٥٩,٦٠٧تسهیالت تمویل إسالمیة 
مبالغ مستحقة إلى طرف 

--)٣٥٠,٢٣١(-)٣٥٠,٢٣١(٣٥٠,٢٣١ذو عالقة 
---)٧٢٠,٤٠٨()٧٢٠,٤٠٨(٧٢٠,٤٠٨ذمم مقاولین وموردین

--)١٥١,١٧٠(-)١٥١,١٧٠(١٥١,١٧٠محتجزات دائنة 
---)١٥٣,١٧٥()١٥٣,١٧٥(١٥٣,١٧٥ودائع مستأجرین 
---)٦٨,٣٣٦()٦٨,٣٣٦(٦٨,٣٣٦مصاریف مستحقة

---)٣,٩٥٧()٣,٩٥٧(٣,٩٥٧ذمم دائنة اخرى
فيالمساهمةمخصص
األنشطةدعمصندوق

---)٥٤,٠٩٨()٥٤,٠٩٨(٥٤,٠٩٨والریاضیةاالجتماعیة
)٢٩٧(---)٢٩٧(٢٩٧مدیونیة مشتقات مالیة

٥,٢٥١,٩٦٩()٦,٩٧٩,٠٦٤()٢,٦٦٢,٤٩١()٢,٥٣٠,٧٧٤()١٧,٤٢٤,٢٩٨(١٦,٤٦١,٢٧٩(
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تتمة–أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ٣٣

تتمة–مخاطر السیولة 

القیمة الدفتریة٢٠١٤دیسمبر 

القیمة النقدیة 
التعاقدیة من 

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

سنوات٥
ألفألفألفألفألفألف

لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري
موجودات مالیة 

---٢٩٧,٧٨٥٢٩٧,٧٨٥٢٩٧,٧٨٥نقد وأرصدة لدى البنوك 
مبالغ مستحقة من أطراف 

---٧٢,٥٦٢٧٢,٥٦٢٧٢,٥٦٢ذات عالقة 
---٣٢,٠٤٥٣٢,٠٤٥٣٢,٠٤٥صافي ذمم مستأجرین

-١٠,٦٥٣--١٠,٦٥٣١٠,٦٥٣ودائع مستردة 
---١٢,٢٠٢١٢,٢٠٢١٢,٢٠٢ذمم مدینة أخرى 

١٠,٦٥٣-٤٢٥,٢٤٧٤٢٥,٢٤٧٤١٤,٥٩٤-
مطلوبات مالیة 

)٥,٨٧٢,٧٣٦()٥,٢٨١,٢٥١()١,١٩٩,٨٤٣()١,٢٣٤,٢٢٠()١٣,٥٨٨,٠٥٠(١٢,٨٠٩,٦٣٤تسهیالت تمویل إسالمیة 
---)١٠٩,٦٦١()١٠٩,٦٦١(١٠٩,٦٦١ذمم مقاولین وموردین

--)١١,٥٩٣(-)١١,٥٩٣(١١,٥٩٣محتجزات دائنة 
--)١٤٥,١٣٠(-)١٤٥,١٣٠(١٤٥,١٣٠ودائع مستأجرین 
---)٦٥,٧٣٤()٦٥,٧٣٤(٦٥,٧٣٤مصاریف مستحقة

---)٦,٧٥٧()٦,٧٥٧(٦,٧٥٧ذمم دائنة أخرى
فيالمساهمةمخصص
األنشطةدعمصندوق

---)٤٦,٥٦٢()٤٦,٥٦٢(٤٦,٥٦٢والریاضیةاالجتماعیة
)٤,٤٤٦(---)٤,٤٤٦(٤,٤٤٦مدیونیة مشتقات مالیة

٥,٨٧٧,١٨٢()٥,٢٨١,٢٥١()١,٣٥٦,٥٦٦()١,٤٦٢,٩٣٤()١٣,٩٧٧,٩٣٣(١٣,١٩٩,٥١٧(
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تتمة–أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ٣٣

مخاطر السوق 
معدالت األجنبیة و مخاطر السوق هي المخاطر المتمثلة في التغیرات في أسعار السوق مثل معدالت صرف العمالت 

الربح وأسعار األسهم التي تؤثر على إیرادات المجموعة أو قیمة ما تحتفظ به من أدوات مالیة. الهدف من إدارة 
مخاطر السوق هو التحكم في وٕادارة مخاطر السوق بشكل مقبول والحصول على أفضل العائدات.

مخاطر العمالت
الذمم الدائنة للمجموعة معظمها بالدوالر األمریكي حیث یوجد ربط ال تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت حیث أن 

لسعر صرف اللایر القطري مقابل الدوالر األمریكي.

للمجموعةالهامةالمعامالتأنحیثاألدنىحدهعندأألجنبیةالعمالتلمخاطرالمجموعةتعرضأناإلدارةترى
.القطريباللایرالمرتبطاألمریكيوالدوالرالقطريباللایرتعرض

الربحمعدالتمخاطر 
مخاطر معدالت الربح هي مخاطر تغیر القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في 
معدالت الربح في السوق. تتبع المجموعة سیاسة للتأكد من مراجعة معدالت الربح على الودائع قصیرة األجل 

التمویل من عقود التمویل اإلسالمي بصورة شهریة وأن معدالت تكلفة التمویل ال تخضع لتقلبات ومعدالت تكلفة 
حالیة في معدالت الربح. سیاسة المجموعة هي التأكد من أن معظم معدالت تكلفة التمویل على أساس معدل تكلفة 

ة ذا إتضح للمجموعة أن معدالت التكلفثابتة أو طبقًا لمعدالت إتفاقیات إعادة الشراء لمصرف قطر المركزي ، إال إ
المتغیرة أفضل للمجموعة.

بموجبهاوالتيالربحأسعارتبادلعقودفيالمجموعةدخلت،متغیرةأرباحتحملالتيالتسهیالتبعضإلدارة
بالرجوعاحتسابهاتمیالتيوالمتغیرالثابتالربحسعرمبالغبین،الفرقمحددةزمنیةفتراتعلى،تبادلعلىوافقت

.علیهاالمتفقاألساسیةاإلسمیةالقیمةإلى
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تتمة–أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ٣٣

تتمة-مخاطر السوق 

تتمة-الربح معدالتمخاطر 

ي:كالتالفي تاریخ بیان المركز المالي كانت موقف معدل الربح بالنسبة لألدوات المالیة التي تحمل أرباح 

٢٠١٥٢٠١٤
ألفألف

لایر قطريلایر قطري

٤٧٥,٠٠٠١٩٠,٠٠٠بنكیةودائع 

)١١,٤٢٨,٧٨٩()١١,٦١٩,٣١٨(إسالمیةتمویلتسهیالت 

،أساسنقطة٢٥بعددمعدالت الربحفيمحتملةمعقولةلتغیراتالربح أو الخسارة حساسیةیعكسالتاليالجدول
الت الربحفي معدالمفترضةالتغیراتتأثیرهوالربح أو الخسارة حساسیةإن. األخرىالمتغیراتجمیعثباتمع

یكونأنیتوقع. دیسمبر٣١فيكماعائمةارـبأسعةـالمالیوالمطلوباتةـالمالیوداتـالموجعلىاءً ـبن،واحدةلسنة
:المبینةالزیاداتلتأثیرومعاكساً مساویاً الربحمعدالتفيالنقصتأثیر

صافي التأثیر على الربح 
أو الخسارة

أساسنقطة٢٥+
الف

قطريلایر
)٢٧,٨٦١(٢٠١٥دیسمبر٣١في

)٢٨,٠٩٦(٢٠١٤دیسمبر٣١في
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تتمة–أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ٣٣
تتمة-مخاطر السوق 

الملكیةأسھمأسعارمخاطر

مخاطر أسعار أسهم الملكیة تمثل مخاطر التقلب في القیمة العادلة لألسهم نتیجة لتغیرات سلبیة في مؤشرات األسهم 
وقیمة األسهم الفردیة. تنشأ مخاطر أسعار أسهم الملكیة من إستثمارات المجموعة في أسهم الملكیة للشركات. تقوم 

ع إستثمارات المجموعة من حیث التوزیع الصناعي والسعي لتمثیل إدارة المجموعة بإدارة تلك المخاطر من خالل تنوی
المجموعة في مجلس إدارة الشركات المستثمر بها.

في القیمة العادلة لتغیرات معقولة محتملة في أسعار األسهم ، مع المتراكمة الجدول التالي یعكس حساسیة التغیرات 
ص في أسعار األسهم مساویًا ومعاكسًا لتأثیر الزیادات المبینة.ثبات كافة المتغیرات األخرى. یتوقع أن یكون النق

التغیر في سعر 
السهم

التأثیر على 
حقوق الملكیة

التأثیر على
حقوق الملكیة

٢٠١٥٢٠١٤
لایر قطريالف لایر قطريالف 

٥٥٣,٤١١٥١٩,٠٤٥٪١٠موجودات مالیة متاحة للبیع 

التشغیلیةالمخاطر 
من ددةمتعالمخاطر التشغیلیة هي المخاطر التي تنشأ من الخسارة المباشرة أو غیر المباشرة الناتجة من مجموعة 

خاطر ومن عوامل خارجیة بخالف مللمجموعةالبنیة التحتیةوأو الموظفین أبالدورات التشغیلیةالمرتبطة األسباب 
سلوك القانونیة والتنظیمیة والمعاییر المقبولة عموما لالمتطلباتاالئتمان والسوق والسیولة مثل تلك التي تنتج عن 

.المجموعةجمیع عملیات الشركات. تنشأ المخاطر التشغیلیة من 

لمجموعةاواإلضرار بسمعة الخسائر المالیة نبالموازنة بین تجإدارة المخاطر التشغیلیة بغرض بالمجموعةتقوم
وتفادي اإلجراءات الرقابیة التي تحد من المبادرة واإلبداع.بشكل فعال من حیث التكلفة

. تم دعم ا لكل وحدةالعلیوتنفیذ الضوابط التي تعالج المخاطر التشغیلیة إلى اإلدارةلوضعتسند المسئولیة األساسیة 
إلدارة المخاطر التشغیلیة في المجاالت التالیة:للمجموعةعامةعاییر هذه المسئولیة بوضع م
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تتمة–أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ٣٣

بین المهام ویتضمن ذلك التفویض المستقل للمعامالتمتطلبات الفصل المالئم.
 المعامالتومراقبةالتسویات متطلبات.
 إلجراءات الرقابةالتنظیمیة والقانونیة األخرىاإلجرائیةبالمتطلباتااللتزام.
 لمخاطر وكفایة الضوابط واإلجراءات لمعالجة االتي تواجه المجموعةالتقییم الدوري للمخاطر التشغیلیة متطلبات

.التي یتم تحدیدها
متطلبات اإلبالغ عن الخسائر التشغیلیة واإلجراءات العالجیة المقترحة.
خطط الطوارئتطویر.
التدریب والتطویر المهني.
 والتجاریة.المعاییر األخالقیة
متى كان ذلك فعاالً ضد اإلختالس القیام بالتأمین متضمناً المخاطر من الحد.

المخاطر العقاریة
حددت المجموعة المخاطر التالیة المرتبطة بالمحفظة العقاریة:

تطویر المشروعات إذا كان هنالك تأخیر في عملیة التخطیط. تستخدم المجموعة األطراف ذو تكلفةقد ترتفع*   
العالقة في تطویر مشروعاتها ، والتي توظف خبراء متخصصین في الجوانب المطلوبة في موقع المشروع من 

غرض تخفیض الت بأجل خفض المخاطر التي قد تنشأ في عملیة التخطیط وتستخدم خبراتها المتراكمة في المقاو 
تكالیف التطویر بالمقارنة مع السوق.

*  قد یصبح أحد المستأجرین الكبار متعثرًا مما ینتج عنه خسارة إیرادات إیجاریة وٕانخفاضاً في قیمة العقار المستأجر 
(أنظر أیضًا مخاطر اإلئتمان أدناه). من أجل تخفیض هذا الخطر تقوم المجموعة بمراجعة الموقف المالي 

جمیع المستأجرین األساسیین المتوقعین وتتخذ قرارًا حول مستوى الضمان المطلوب من خالل ودائع أو ل
ضمانات.

*   تعرض القیمة العادلة للمحفظة للمخاطر األساسیة المتعلقة بالسوق والمستأجر. 

مخاطر أخرى
طر القانونیة . تتم مراقبة المخاطر األخرى التى تتعرض لها المجموعة هى المخاطر التنظیمیة والمخاالمخاطر

التنظیمیة من خالل مجموعة من السیاسات واإلجراءات . تتم إدارة المخاطر القانونیة عن طریق االستخدام الفعال 
للمستشاریین القانونیین من داخل المجموعة وخارجها . تتم مراقبة مخاطر السمعة من خالل بحث االمور التى 

سمعة المجموعة , مع اصدار توجیهات وسیاسات عندما یتطلب األمر.تعتبر أن لها آثار على
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تتمة–أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ٣٣

إدارة رأس المال
إن سیاسة مجلس اإلدارة هي المحافظة على قاعدة رأسمالیة قویة لكي تحافظ على ثقة المستثمرین والدائنین والسوق 

م المجلس یقو للمجموعة. المدورةألعمال مستقبًال ، یتضمن رأس المال األسهم العادیة واألرباح والستمراریة تطور ا
.والذي حددته المجموعة بالدخل التشغیلي مقسمًا على إجمالي حقوق المساهمینبمراقبة العائد على رأس المال ، 

یقوم المجلس أیضًا بمراقبة مستوى توزیعات األرباح للمساهمین.

المجموعة من إدارة راس المال هو:إن هدف
 المحافظة على مقدرة المجموعة على العمل على أساس مبدأ اإلستمراریة بالصورة التي تمكنها من تقدیم أفضل

العائدات للمساهمین وأیضًا المنافع لألطراف المعنیة األخرى.
 وى والخدمات المتماشیة مع مستتقدیم العائدات المناسبة للمساهمین عن طریق التسعیر المناسب للمنتجات

المخاطر. 
.إلتزام المجموعة بشروط إتفاقیتها المالیة مع البنوك وتحقیق تصنیف إئتمانى قوي

یعمل المجلس للحفاظ على الموازنة بین العائدات العالیة الممكنة ومستویات االقتراض العالیة والمنافع والضمان 
اللذین یحققهما مركز رأسمالي قوي.

إلى حقوق الملكیة للمجموعة في تاریخ التقاریر المالیة كالتالي:دینالجدول التالي یوضح نسبة ال

٢٠١٥٢٠١٤
ألفألف

لایر قطريلایر قطري

١٤,٩٥٩,٦٠٧١٢,٨٠٩,٦٣٤إسالمیةتمویلتسهیالت
)٩٨,٠٩٨()٦١٨,٢٩٢(: النقد وما في حكمهیخصم

١٤,٣٤١,٣١٥١٢,٧١١,٥٣٦دینصافي ال

٣٠,٣٨١,٢٢٩٣٠,٠٧٧,١٨١للشركة األمإجمالي حقوق الملكیة

٪٤٢٪٤٧دیسمبر ٣١حقوق الملكیة في إلىالمطلوباتنسبة 
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٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 

-٩١-

تتمة–أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ٣٣

تتمة-إدارة رأس المال

الموجودات و راجع بصورة دوریة نسبة اإلقتراض إلى القیمة السوقیة للعقاراتیمن ناحیة أخرى ، فإن مجلس االدارة 
وبالمدیونیات القائمة مقسمة على تقییم المحفظة اإلستثماریة العقاریةوالتي یتم إحتسابها المالیة المتاحة للبیع
إلى من نسبة اإلقتراضسیاسة المجموعة هي الحفاظ على مستوى منخفض . إن متاحه للبیعالالموجودات المالیة 

.القیمة السوقیة

خ التقاریر فى تاریو الموجودات المالیة المتاحه للبیع معدل االقتراض الى القیمة السوقیة لإلستثمارات العقاریة 
المالیة موضحة بالجدول أدناه:

٢٠١٥٢٠١٤
ألفألف

لایر قطريلایر قطري

١٤,٩٥٩,٦٠٧١٢,٨٠٩,٦٣٤تسهیالت تمویل إسالمیة 
٤٢,٤٣٣,٠٨٣٣٩,٤٠٦,٩٨٥عموجودات مالیة متاحة للبیمة العادلة لإلستثمارات العقاریة و القی

٪٣٣٪٣٥دیسمبر ٣١معدل اإلقتراض إلى القیمة العادلة في 

اریة عملیاتها وفقاً لمبدأ االستمر عند إدارة رأس المال ، تهدف المجموعة إلى حمایة قدرة المجموعة على االستمرار في 
بغرض تحقیق العائدات للمساهمین والمنافع ألصحاب المصلحة والحفاظ على هیكل رأسمالي قوي وخفض تكلفة 

رأس المال.

. ٢٠١٤و ٢٠١٥دیسمبر ٣١لم تحدث أیة تغیرات في األهداف والسیاسات والعملیات خالل السنوات المنتهیة في 
٣١ألف لایر قطري كما في ٢٨,١٤٧,٦١٥یشتمل رأس المال على رأس المال واألرباح المدروة ویقاس بمبلغ 

ألف لایر قطري).٢٧,٧٥٤,٤٩٢: ٢٠١٤(٢٠١٥دیسمبر 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 

-٩٢-

العادلةالقیم ٣٤
التصنیفات المحاسبیة والقیم العادلة 

القیم العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة مقابل القیم الدفتریة الموضحة ببیان المركز المالي الموحد كما 
یلي:

٢٠١٥٢٠١٤
القیمة 
العادلة 

القیمة
المدرجة

القیمة 
العادلة 

القیمة 
المدرجة

ألفألفألفألف
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

موجودات مالیة
٦١٩,٤٠٦٦١٩,٤٠٦٢٩٧,٤٩٤٢٩٧,٤٩٤ارصدة لدى البنوك 

٥,٥٣٤,١١٤٥,٥٣٤,١١٤٥,١٩٠,٤٤٦٥,١٩٠,٤٤٦موجودات مالیة متاحة للبیع
٤٠,٥٧٧٤٠,٥٧٧٧٢,٥٦٢٧٢,٥٦٢مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

ذمم مدینة وودائع تأمینات مستردة و ذمم 
٧٢,٩٢٢٧٢,٩٢٢٥٤,٩٠٠٥٤,٩٠٠مدینة أخرى

٦,٢٦٧,٠١٩٦,٢٦٧,٠١٩٥,٦١٥,٤٠٢٥,٦١٥,٤٠٢

مطلوبات مالیة
١٤,٩٥٩,٦٠٧١٤,٩٥٩,٦٠٧١٢,٨٠٩,٦٣٤١٢,٨٠٩,٦٣٤تسهیالت تمویل إسالمیة

--٣٥٠,٢٣١٣٥٠,٢٣١مستحقة إلى طرف ذو عالقة مبالغ 
١,١٥١,٤٤١١,١٥١,٤٤١٣٨٥,٤٣٧٣٨٥,٤٣٧ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

١٦,٤٦١,٢٧٩١٦,٤٦١,٢٧٩١٣,١٩٥,٠٧١١٣,١٩٥,٠٧١



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 

-٩٣-

تتمة-القیم العادلة٣٤

تدرج القیمة العادلة
التدرج التالي لتحدید واإلفصاح عن القیمة العادلة لألدوات المالیة حسب تقنیات التقییم:تستخدم المجموعة 

لموجودات أو مطلوبات مماثلة.عاملةاألسعار المتداولة (غیر المعدلة) في أسواق:١المستوى 
ة المســـــــــــجلة ، العادلتقنیات أخرى والتي تكون جمیع بیاناتها التي لها تأثیر هام على القیمة :٢المستوى 

وواضحة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة.
التقنیات التي تســـــــــــتخدم بیانات لها تأثیر هام على القیمة العادلة المســـــــــــجلة والتي ال تعتمد :٣المستوى 

على بیانات سوقیة واضحة.

ة:القیمة العادلتدرجمستوى یوضح الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة عن طریق 

االجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

٢٠١٥دیسمبر ٣١كما في 
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري

٣,١٩٦,٨٤٩٣٣,٧٠٢,١٢٠٣٦,٨٩٨,٩٦٩-إستثمارات عقاریة

٥,٥٣٤,١١٤--٥,٥٣٤,١١٤متاحة للبیعموجودات مالیة

االجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في 
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
إستثمارات عقاریة محتفظ بها 

٢٩٩,٥٣٧٢٩٩,٥٣٧--بغرض البیع

٢,٨٨٨,٧٥٤٣١,٣٢٧,٧٨٥٣٤,٢١٦,٥٣٩-إستثمارات عقاریة
٥,١٩٠,٤٤٦--٥,١٩٠,٤٤٦متاحة للبیعموجودات مالیة

٢والمستوى ١، لم یتم عمل أي تحویل بین المستوى ٢٠١٤و ٢٠١٥دیسمبر ٣١خالل السنوات المنتهیة في 
لقیاس القیمة العادلة.٣لقیاس القیمة العادلة ، ولم یتم عمل أي تحویل إلى أو من المستوى 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 

-٩٤-

البیانات القطاعیة ٣٥
قطاعات تشغیلیة بناءًا على طبیعة أنشطتها كما یلي:دارة تم تقسیم المجموعة إلى أربعألغراض اإل

العقارات.وتجارة وتأجیر ویشمل القطاع تطویر وامتالك :العقارات السكنیة والتجاریة
.ع أنشطة اإلستثمارات في األسهم والصكوكویشمل القطا:اإلستثمارات 

ندقیة والمطاعم.الفنادق والشقق الفویشمل القطاع إدارة :ندقیة الفنادق واألجنحة الف
التجاریة.المجمعاتویشمل القطاع إدارة :التجاریةالمجمعات

.أعالهالمذكورةالتشغیلیةالتقریرقطاعاتلتشكلتشغیلیةقطاعاتدمجیتملم

المواردخصیصتحولالقراراتاتخاذبغرضمنفصلةبصورةأعمالهالوحداتالتشغیلیةالنتائجبمراقبةاإلدارةتقوم
الخسائرأواحباألربمقارنةدوریةبصورةویقاسالخسائرأواألرباحعلىبناءً القطاعأداءتقییمیتم. األداءوتقییم

.الموحدةالمالیةالبیاناتفي

توجد كلها بدولة قطر.المجموعةموجوداتكل حیث أن يال یوجد بیانات قطاعیة على المستوى الجغراف



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 

-٩٥-

تتمة –البیانات القطاعیة ٣٥
الجدول التالي یبین المعلومات المتعلقة بإیرادات وأرباح قطاعات التشغیل بالمجموعة:

٢٠١٥دیسمبر ٣١
العقارات السكنیة 

اإلستثماراتوالتجاریة
الفنادق واألجنحة 

اإلجماليةالتجاریاتالمجمعالفندقیة
لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف 

٢٣٨,٩٤٤١٠٨,١١٣١,٥٤٩,٩٥١-١,٢٠٢,٨٩٤إیرادات إیجارات 
٥٠,٦٢٤٣,٧٥٤٣٩,١١٨٣,٨٨٩٩٧,٣٨٥إیرادات تشغیلیة أخرى

١٨٤,٣٥٨--١٨٤,٣٥٨-متاحة للبیعموجودات مالیةتوزیعات أرباح من 
٣٣٧,٢٦٩--٣٣٧,٢٦٩-من بیع موجودات مالیة متاحة للبیعصافي أرباح 

٢٧٥,٨٣٤--٢٧٥,٨٣٤-شركة المشروعزمیلة و شركات نتائج من حصة ال
٥,٤٨١---٥,٤٨١محتفظ بها بغرض البیعأرباح استبعاد استثمارات عقاریة

٥١٣١٨,٧٣١-١٨,٠٧٧١٤١إیرادات أخرى 
)٢٩٦,٣١٤()٣٠,٢٨٨()٦٦,٢٢٧(-)١٩٩,٧٩٩(تشغیلیةمصاریف 

)٢٤٥,٥١٥()٦,٦٠٩()٢٣,١٢٢()٣,٩٠٥()٢١١,٨٧٩(مصاریف عمومیة وٕاداریة 
)٩,٣٢١()١٣٠()١,٩٩٠(-)٧,٢٠١(االستهالك

٨٥٨,١٩٧٧٩٧,٤٥١١٨٦,٧٢٣٧٥,٤٨٨١,٩١٧,٨٥٩ربح القطاع 
٦٠٠,٧٨٩---٦٠٠,٧٨٩تقییم إستثمارات عقاریة إعادة أرباح 

)٥٣,٩٥٦(--)٥٣,٩٥٦(-خسائر االنخفاض في قیمة موجودات مالیة متاحة للبیع
)٣٩٨,٩١٣(---)٣٩٨,٩١٣(تكالیف التمویل 

١,٠٦٠,٠٧٣٧٤٣,٤٩٥١٨٦,٧٢٣٧٥,٤٨٨٢,٠٦٥,٧٧٩صافي الربح للقطاع 
.عتبر غیر هامة نسبیةیضاح : یتم استبعاد االیرادات و المصروفات من المعامالت بین القطاعات عند التوحید وتإ



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 

-٩٦-

تتمة–البیانات القطاعیة٣٥

٢٠١٤دیسمبر ٣١
العقارات السكنیة 

اإلستثماراتوالتجاریة
الفنادق واألجنحة 

اإلجماليالمجمعات التجاریةالفندقیة
لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف 

٢١٦,٨٦٣١٠٠,٥٢٢١,٣٦٨,٨٦٥-١,٠٥١,٤٨٠إیرادات إیجارات 
٢٩,٣١٦٢,٢٢٦٢٩,٦٧٣٣,٤٢٧٦٤,٦٤٢إیرادات تشغیلیة أخرى

١٦٧,١٩٤--١٦٧,١٩٤-متاحة للبیعموجودات مالیةتوزیعات أرباح من 
٢٧٠,٠٠٤--٢٧٠,٠٠٤-صافي أرباح من بیع موجودات مالیة متاحة للبیع

٣٢٤,١١٩--١١,٨٠٨٣٢٤,١١٩شركة المشروعزمیلة و شركات نتائج من حصة ال
٢٤,٣٨٣---٢٤,٣٨٣محتفظ بها بغرض البیعأرباح استبعاد استثمارات عقاریة

٨,٤٦١--٨,٤٦١-أرباح من االستحواذ على شركة زمیلة 
٨,٩٢٧٣٥٥٤٠١,٥٦٤١٠,٨٨٦إیرادات أخرى 

)٢٩٦,٩٧٤()٣١,٢١٦()٥٩,٤٦٦(-)٢٠٦,٢٩٢(مصاریف تشغیلیة
)٢٥٥,٣٥٨()١٥,١٩٢()١٦,٩٥٩()٣,٣٣٧()٢١٩,٨٧٠(مصاریف عمومیة وٕاداریة 

)٩,١٧١()١٣٤()٢,٢٧٩(-)٦,٧٥٨(االستهالك
٦٨١,١٨٦٧٦٩,٠٢٢١٦٧,٨٧٢٥٨,٩٧١١,٦٧٧,٠٥١ربح القطاع 

٥٣,٤٥٧---٥٣,٤٥٧أرباح إعادة تقییم إستثمارات عقاریة 
)٤٤,٦٩٩(--)٤٤,٦٩٩(-خسائر االنخفاض في قیمة موجودات مالیة متاحة للبیع

)٣٢٥,٤٤٤(---)٣٢٥,٤٤٤(تكالیف التمویل 
٤٠٩,١٩٩٧٢٣,٣٢٣١٦٧,٨٧٢٥٨,٩٧١١,٣٦٠,٣٦٥صافي الربح للقطاع 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 

-٩٧-

تتمة -البیانات القطاعیة ٣٥
:٢٠١٤دیسمبر٣١و٢٠١٥دیسمبر٣١یعكس الجدول التالي موجودات ومطلوبات قطاعات التشغیل بالمجموعة كما في

٢٠١٥دیسمبر ٣١
العقارات السكنیة 

اإلستثماراتوالتجاریة
الفنادق واألجنحة 

اإلجماليةالتجاریاتالمجمعالفندقیة
ألفألفألفألفألف

لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريموجودات القطاع
٥٧٧,٨٨٥٣٣,٣٩٦١,٨٥٨٦,٦٧٦٦١٩,٨١٥نقد وأرصدة لدى البنوك

٥٦٦,٧٩٨٣,٧٧٤٢٥,٦٥٦٣,٨٣٠٦٠٠,٠٥٨ومصاریف مدفوعة مقدماً ذمم مدینة 
٢٠,٢٨٠-٩,٤٦٩-١٠,٨١١مخزون
٤٠,٥٧٧-٢,٤٨٣٣٨,٠٨٨٦مستحقة من أطراف ذات عالقةمبالغ 

٨,٧٣٦,٧٧٠--٨,٧٣٦,٧٧٠-متاحة للبیعمالیة وموجوداتو شركة المشروع زمیلة إستثمارات في شركات 
٤,٨٤٧,٢٨٨١,٦٨٣,٨٦٨٣٦,٨٩٨,٩٦٩-٣٠,٣٦٧,٨١٣إستثمارات عقاریة
٤,٣٦٧٤٢٦٢٢,٢٩٥-١٧,٥٠٢عقارات ومعدات

٣١,٥٤٣,٢٩٢٨,٨١٢,٠٢٨٤,٨٨٨,٦٤٤١,٦٩٤,٨٠٠٤٦,٩٣٨,٧٦٤إجمالي الموجودات 
مطلوبات القطاع 

٣٥,٣٧٨٤٤,٩٩٩١,٢٤٧,٦٩٥-١,١٦٧,٣١٨ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
٣٥٠,٢٣١---٣٥٠,٢٣١مستحقة إلى طرف ذو عالقة مبالغ 

١٤,٩٥٩,٦٠٧---١٤,٩٥٩,٦٠٧إسالمیةتمویلتسهیالت 
٣٥,٣٧٨٤٤,٩٩٩١٦,٥٥٧,٥٣٣-١٦,٤٧٧,١٥٦إجمالي المطلوبات 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 

-٩٨-

تتمة–البیانات القطاعیة ٣٥

٢٠١٤دیسمبر ٣١
العقارات السكنیة 

اإلستثماراتوالتجاریة
الفنادق واألجنحة 

اإلجماليالمجمعات التجاریةالفندقیة
ألفألفألفألفألف

قطريلایر لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريموجودات القطاع
٢٨٨,٣٥٤٣٨٦٣,٣٧٠٥,٦٧٥٢٩٧,٧٨٥نقد وأرصدة لدى البنوك

١٠٤,٧٣٨٩٠,٣٨٣١٣,٧٨٩٣,٤٦٦٢١٢,٣٧٦مم مدینة ومصاریف مدفوعة مقدماً ذ
٢١,٧٠٢-٨,١٢٨-١٣,٥٧٤مخزون
٧٢,٥٦٢-٢٧,٦٣٨٣٢,٨٩٣١٢,٠٣١مستحقة من أطراف ذات عالقةمبالغ 

٢٩٩,٥٣٧---٢٩٩,٥٣٧إستثمارات عقاریة محتفظ بها بغرض البیع
٨,٢٤٤,٢٨٠--١٥٠,٥٨١٨,٠٩٣,٦٩٩متاحة للبیعمالیة وموجوداتشركة المشروع زمیلة و إستثمارات في شركات 

٤,٤٦٠,٢٥٠١,٥٣٩,٩٧٤٣٤,٢١٦,٥٣٩-٢٨,٢١٦,٣١٥إستثمارات عقاریة
٤,٧٥٩٣٥٩٢٨,٠٥٩-٢٢,٩٤١عقارات ومعدات

٢٩,١٢٣,٦٧٨٨,٢١٧,٣٦١٤,٥٠٢,٣٢٧١,٥٤٩,٤٧٤٤٣,٣٩٢,٨٤٠إجمالي الموجودات 
مطلوبات القطاع 

٣٢,٦٣٦٣٨,٧٩٢٥٠٦,٠٢٥-٤٣٤,٥٩٧ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
١٢,٨٠٩,٦٣٤---١٢,٨٠٩,٦٣٤تمویل إسالمیةتسهیالت 

٣٢,٦٣٦٣٨,٧٩٢١٣,٣١٥,٦٥٩-١٣,٢٤٤,٢٣١إجمالي المطلوبات 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٥دیسیمبر ٣١للسنة المنتهیة كما في 

-٩٩-

المقارنة    معلومات٣٦
متى كان ذلك ضروریًا لتتماشي ٢٠١٤دیسمبر ٣١أعید تبویب بعض معلومات المقارنة في البیانات المالیة للسنة المنتهیة في 

. إال أن إعادة التبویب لیس له أي أثر على صافي الربح الموحد أو الدخل الشامل اآلخر الموحد أو الحالیةمع أرقام السنة 
نة المقارنة.إجمالي حقوق الملكیة الموحدة لس

أحداث الحقة لفترة التقریر ٣٧
في شركة دار العرب ذ.م.م ، وهي إحدى ٪٢٥,٥، أبرمت المجموعة اتفاًقا لشراء حصة إضافیة قدرها ٢٠١٦فبرایر ٣* في 

.٪٧٤,٥الشركات الزمیلة للمجموعة ، وصار لدیها السلطة على شركة دار العرب ذ.م.م بحصة قدرها 

في شركة دار الشرق للطباعة ٪١٤,٧٨، أبرمت المجموعة اتفاًقا للحصول على حصة إضافیة قدرها ٢٠١٦فبرایر ٣** في 
في دار الشرق ٪٤٤,٧٨والنشر والتوزیع ذ.م.م ، وهي إحدى الشركات الزمیلة للمجموعة ، وبالتالي صارت تمتلك حصة 

للطباعة والنشر والتوزیع ذ.م.م. 


