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مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق.

.الموحدةمن هذه البیانات المالیةجزءًا٣٥إلى١المرفقة من اإلیضاحاتتشكل 

-١٠-

الموحدبیان الدخل
٢٠١٧دیسمبر٣١المنتهیة فيلسنةل

٢٠١٧٢٠١٦
الفالف

لایر قطريلایر قطريإیضاحات

١,٤٨٧,٥٥٥١,٦٠٥,٠٤٤إیرادات إیجارات
٢٤١,٨٤٨٢٢٦,٨٩٢متاحة للبیعموجودات مالیةتوزیعات أرباح من 

٥٠٠,٢٢١٧٥٥,٩٧٦من بیع موجودات مالیة متاحة للبیعالربحصافي
١٧٧,٧٧٧٢١٠,٣٣٤صافي الربح من بیع إستثمارات في شركات زمیلة

٢٢٢٢٨,٧٦٩٨٣,٥٤٩ة أخرىیإیرادات تشغیل
)٣٣٦,١٣٥()٣٥٢,٧٦٣(٢٣مصاریف تشغیلیة

٢,٢٨٣,٤٠٧٢,٥٤٥,٦٦٠الربح التشغیلي للسنة

١٣١٤١,٣٥٤١٨٩,٨٠٤وشركات المشروع الحصة من نتائج  شركات زمیلة 
٤١,٢٤١-٦من االستحواذ على شركة تابعةربح
٣٧,٣٧١-١٣من االستحواذ على شركة زمیلة ربح

)٢٨,١٧٣(١٢٤٢٧,٧٤٨إعادة تقییم إستثمارات عقاریة(خساره) ربح /
٢٤٥٧,٤٦١١٥,٥٦٩إیرادات أخرى 

-)٣٣,٨٩٥(٥خسارة من استبعاد شركات تابعة 
)٢٩٧,٨٨٢()٢٤١,٩٨٤(٢٥مصاریف عمومیة وٕاداریة 

)١٤,٦٩٦()١٥,٥٩٦(١٤إستهالك 
)٥١,٢٨٦()٦٧,٤٨٧(٢١للبیعخسائر االنخفاض في قیمة موجودات مالیة متاحة 

-)١٦٢,١٩٤(١٣خسائر االنخفاض في قیمة استثمارات في شركات زمیلة 
)٦٢٣,٢٥٣()٧٠٣,٢٦٤(٢٦تكالیف التمویل 

١,٦٨٥,٥٥٠١,٨١٤,٣٥٥من العملیات المستمرة ربح السنة

العملیات غیر المستمرة
)٩,٤١١()٣,٥٤٩(٦خسائر السنة من العملیات غیر المستمرة 

١,٦٨٢,٠٠١١,٨٠٤,٩٤٤ربح السنة
عائد إلى:

١,٦٩٣,٢٠١١,٨١٢,٤٥٦المساهمین بالشركة األم
)٧,٥١٢()١١,٢٠٠(١٩غیر مسیطرةحقوق 

١,٦٨٢,٠٠١١,٨٠٤,٩٤٤

٢٧٠,٦٤٠,٦٨العائد االساسي والمعدل للسهم من األرباح 

٢٧٠,٦٤٠,٦٩ةر ممن أرباح العملیات المستللسهم العائد االساسي والمعدل 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق.

.الموحدةمن هذه البیانات المالیةجزءًا٣٥إلى١المرفقة من اإلیضاحاتتشكل 

-١١-

الموحدالشاملبیان الدخل
٢٠١٧دیسمبر٣١المنتهیة فيلسنةل

٢٠١٧٢٠١٦
الفالف

لایر قطريلایر قطريإیضاح

١,٦٨٢,٠٠١١,٨٠٤,٩٤٤ربح السنة

إیرادات شاملة أخرى

سیتم تحویلها للربح أو الخسارة في الفترات الالحقةإیرادات شاملة أخرى
)٢٨٣,٢٣٢()٣٢٦,٧٨٥(٢١صافي الخسارة من موجودات مالیة متاحة للبیع

٢١١٧,١٩٨٦,٢٦٧الربح من تحوطات التدفقات النقدیة
٩٨٦)٢,٦٦٧(٢١إعادة تقییم في الشركات الزمیلةإحتیاطيحصة من صافي الحركة في 

-)١,٨٠٠(٢١الحركة في احتیاطي تحویل عمالت أجنبیة

)٢٧٥,٩٧٩()٣١٤,٠٥٤(الشاملة األخرى للسنةئرإجمالي الخسا

١,٣٦٧,٩٤٧١,٥٢٨,٩٦٥إجمالي الدخل الشامل للسنة

إلى:عائد
١,٣٧٩,١٤٧١,٥٣٦,٤٧٧المساهمین بالشركة األم

)٧,٥١٢()١١,٢٠٠(حقوق غیر مسیطرة

١,٣٦٧,٩٤٧١,٥٢٨,٩٦٥



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق.

.الموحدةمن هذه البیانات المالیةجزءًا٣٥إلى١المرفقة من اإلیضاحاتتشكل 

-١٢-

الموحدالمساهمین بیان التغیرات في حقوق 
٢٠١٧دیسمبر ٣١المنتهیة في لسنةل

عائد إلى المساهمین بالشركة األم

رأس المال

إحتیاطي

قانوني

القیمة إحتیاطي

العادلة

تحولإحتیاطي 

اإلجماليأرباح مدورةعمالت أجنبیة
غیر حقوق 

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

٢٠١٧٢٦,٥٢٤,٩٧٦١,٤٠٣,٣٥٨٣٢٩,٥٨٠١,٩٥٤١,٨٨٢,٢٩٩٣٠,١٤٢,١٥٨٤٣١,٥٣٤٣٠,٥٧٣,٦٩٢ینایر ١الرصید في 

١,٦٨٢,٠٠١)١١,٢٠٠(١,٦٩٣,٢٠١١,٦٩٣,٢٠١----السنة (خسارة)ربح
)٣١٤,٠٥٤(-)٣١٤,٠٥٤(-)١,٨٠٠()٣١٢,٢٥٤(--خسائر شاملة أخرى للسنة

(الخسارة)الشاملالدخلإجمالي
١,٣٦٧,٩٤٧)١١,٢٠٠(١,٦٩٣,٢٠١١,٣٧٩,١٤٧)١,٨٠٠()٣١٢,٢٥٤(--للسنة

)٤١٦,١٩٧()٤١٦,١٩٧(------ةمسیطر التغیر في حقوق غیر 
---)١٦٩,٣٢٠(--١٦٩,٣٢٠-القانونيحتیاطيالمحول إلى اإل

٢٠١٦أرباح موزعة عن سنة 
)١,٣٢٦,٢٤٨(-)١,٣٢٦,٢٤٨()١,٣٢٦,٢٤٨(----)٢٨(إیضاح 

المحول لصندوق دعم األنشطة 
)٤٢,٣٣٠(-)٤٢,٣٣٠()٤٢,٣٣٠(----) ٢٠األجتماعیة والریاضیة (إیضاح 

٢٠١٧٢٦,٥٢٤,٩٧٦١,٥٧٢,٦٧٨١٧,٣٢٦١٥٤٢,٠٣٧,٦٠٢٣٠,١٥٢,٧٢٧٤,١٣٧٣٠,١٥٦,٨٦٤دیسمبر ٣١في 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق.

.الموحدةمن هذه البیانات المالیةجزءًا٣٥إلى١المرفقة من اإلیضاحاتتشكل 

-١٣-

تتمة- المساهمین الموحدبیان التغیرات في حقوق 
٢٠١٧دیسمبر ٣١المنتهیة في سنةلل

عائد إلى المساهمین بالشركة األم

رأس المال

إحتیاطي

قانوني

القیمة إحتیاطي

العادلة

تحولإحتیاطي 

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

٢٠١٦٢٦,٥٢٤,٩٦٧١,٢٢٢,١١٢٦٠٥,٥٥٩١,٩٥٤١,٦٢٢,٦٤٨٢٩,٩٧٧,٢٤٠٤٠٣,٩٩١٣٠,٣٨١,٢٣١ینایر ١الرصید في 

١,٨٠٤,٩٤٤)٧,٥١٢(١,٨١٢,٤٥٦١,٨١٢,٤٥٦----السنة (خسارة)ربح
)٢٧٥,٩٧٩(-)٢٧٥,٩٧٩(--)٢٧٥,٩٧٩(--خسائر شاملة أخرى للسنة

١,٥٢٨,٩٦٥)٧,٥١٢(١,٨١٢,٤٥٦١,٥٣٦,٤٧٧-)٢٧٥,٩٧٩(--للسنة(الخسارة)الشاملالدخلإجمالي

٣٥,٠٥٥٣٥,٠٥٥------ةمسیطر التغیر في حقوق غیر 

---)١٨١,٢٤٦(--١٨١,٢٤٦-القانونيحتیاطيالمحول إلى اإل

(إیضاح ٢٠١٥أرباح موزعة عن سنة 
١,٣٢٦,٢٤٨(-)١,٣٢٦,٢٤٨()١,٣٢٦,٢٤٨(----)٢٨(

المحول لصندوق دعم األنشطة 
)٤٥,٣١١(-)٤٥,٣١١()٤٥,٣١١(----) ٢٠األجتماعیة والریاضیة (إیضاح 

٢٠١٦٢٦,٥٢٤,٩٦٧١,٤٠٣,٣٥٨٣٢٩,٥٨٠١,٩٥٤١,٨٨٢,٢٩٩٣٠,١٤٢,١٥٨٤٣١,٥٣٤٣٠,٥٧٣,٦٩٢دیسمبر ٣١في 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق.

.الموحدةمن هذه البیانات المالیةجزءًا٣٥إلى١المرفقة من اإلیضاحاتتشكل 

-١٤-

الموحدبیان التدفقات النقدیة
٢٠١٧دیسمبر ٣١المنتهیة في للسنة

٢٠١٧٢٠١٦

الفالف

لایر قطريلایر قطريإیضاحات
األنشطة التشغیلیة:

١,٦٨٢,٠٠١١,٨٠٤,٩٤٤ربح السنة
تعدیالت للبنود التالیة:

٢٨,١٧٣)٤٢٧,٧٤٨(١٢إعادة تقییم إستثمارات عقاریة (ربح) خسارة
١٤١٥,٥٩٦١٥,٧٣٢إستهالك

)٤١,٢٤١(-٦من االستحواذ على شركة تابعةربح
)٣٧,٣٧١(-١٣من االستحواذ على شركة زمیلة ربح

-٥٣٣,٨٩٥شركات تابعة من إستبعاد خسارة
١١,٦٣٥١١,٤٢٦مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفین

)١٩٣,١٩٨()١٤١,٣٥٤(١٣وشركات المشروع الحصة من نتائج  شركات زمیلة 
٢٥١,٥٦٥٣٧,٥٥٢مخصص إنخفاض ذمم مدینة 

-٤,٦٨٣المخزونمخصص
٨٦,٢٤٨١١,٤٢٦ -)٩,٣٩١(٨عكس مخصص إنخفاض ذمم مدینة 

-)١٧١,٩٧١(١٢ومیة تعویضات حك
٢١٦٧,٤٨٧٥١,٢٨٦خسائر االنخفاض في قیمة موجودات مالیة متاحة للبیع

-١٣١٦٢,١٩٤زمیلة شركاتمار في ثتخسائر انخفاض قیمة اس
)١٢,٥٩٩()٤٢,٨٧٢(٢٤أرباح حسابات بنوك إسالمیة 

)٧٥٥,٩٧٦()٥٠٠,٢٢١(أرباح من بیع موجودات مالیة متاحة للبیعصافي
)٢١٠,٣٣٤()١٧٧,٧٧٧(استثمارات في شركات زمیلةبیعأرباح منصافي

٢٦٧٠٣,٢٦٤٦٢٣,٢٥٣تكالیف التمویل 

١,٢١٠,٩٨٦١,٣٢١,٦٤٧
التغیرات في رأس المال العامل:

٦٩,٥٠٩١٨٩,١٨١ذمم مدینة ومصاریف مدفوعة مقدمًا
١,٠٧٢)٧,٧٤٠(مخزون

٢٢١,٨٠٦١,٢١٦,٨٦٤ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

١,٤٩٤,٥٦١٢,٧٢٨,٧٦٤األنشطة التشغیلیةمن النقد 
)٢,٦٤٧()٧,٥٦٩(مكافآة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفین

١,٤٨٦,٩٩٢٢,٧٢٦,١١٧صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق.

.الموحدةمن هذه البیانات المالیةجزءًا٣٥إلى١المرفقة من اإلیضاحاتتشكل 

-١٥-

تتمة-الموحدبیان التدفقات النقدیة
٢٠١٧دیسمبر ٣١المنتهیة في لسنةل

٢٠١٧٢٠١٦

الفالف

لایر قطريلایر قطريإیضاحات

األنشطة االستثماریة

)٢٩,٥٢٤()٣٢,٣٠٩(١٤عقارات ومعداتشراء
)١,٨٥٣,٢١٣()٢٥٤,٤٥٩(تطویر استثمارات عقاریةلمدفوعات 

)١٥١,٣٠٦()٣,٠٦٤,١١٧(١٢مدفوعات لشراء استثمارات عقاریة مكتملة
)٤,٢٩٠,٠٢٠()٣٠٠,٢٦١(متاحة للبیعموجودات مالیةشراء 

٣,١٧١,٣٥٠٣,٧٢٩,٦٥٤للبیعمتحصالت من استبعاد موجودات مالیة متاحة 
٥٣٣,٢١٠٥٨٦,٧٢٤متحصالت من بیع إستثمارات في شركات زمیلة

)٣٤٢,٤٥١(-وشركات المشروعاستثمارات في شركات زمیلةشراء 
)١٥١,٧٦٦(-المكتسبالنقدبصافيتابعهشركهعلىاستحواذ

١٣١٠٩,٦٢٤٢٠٥,٦٣٣شركات زمیلةمنمستلمةأرباح توزیعات 
٤٢,٨٧٢١٥,٣٢٩مستلمةأرباح حسابات بنوك إسالمیة

)١,٥٨٢()١,٤٦٥(في حسابات بنكیة مقیدةالحركةصافي 

)٢,٢٨٢,٥٢٢(٢٠٤,٤٤٥ستثماریة األنشطة اال)فيالمستخدمة(منصافي التدفقات النقدیة

األنشطة التمویلیة 

١٦١,٩٩٢,٨٦٥٣,٨٢١,٦٩٩تمویل إسالمیةصكوك وتسهیالتمتحصالت من 
)٣,٥٢٢,١١٣()٢,٤٠٢,١٤٠(١٦صكوك وتسهیالت تمویل إسالمیةلسدادمدفوعات 

)٩٣٧,٠٨٨()٩٥٢,٣٧٩(توزیعات أرباح مدفوعة
)١,٣١٣()٣٨٤,٥٠٥(ةمسیطر حقوق غیر صافي الحركة في

)٦٣٨,٨١٥()١,٧٤٦,١٥٩(التمویلیةاألنشطة صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في

)١٩٥,٢٢٠()٥٤,٧٢٢(في النقد وما في حكمه صافي النقص
-)١,٨٠٠(صافي فروق صرف العمالت األجنبیة

٤٢٣,٠٧٢٦١٨,٢٩٢ینایر ١النقد وما في حكمه في 

٧٣٦٦,٥٥٠٤٢٣,٠٧٢دیسمبر ٣١النقد وما في حكمه في 



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

٢٠١٧دیسیمبر ٣١في 

-١٦-

الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة١
) هي شركة مساهمة قطریة مسجلة في ش.م.ق.(شركة ازدان العقاریة ("الشركة")ش.م.ق.مجموعة إزدان القابضة سابقًا

وتم ،كشركة ذات مسئولیة محدودة١٩٩٣مایو ٢٤. تم تأسیس الشركة في ١٥٤٦٦دولة قطر بموجب السجل التجاري رقم 

.٢٠٠٨فبرایر ١٨في إدراجها في بورصة قطر 

على قرار ش.م.ق.مجموعة إزدان القابضةإلى ش.م.ق.شركة ازدان العقاریة تم تغیر إسم الشركة من  الجمعیة من بناًء

.٢٠١٢سبتمبر ١٧العامة غیر العادیة في اجتماعها الذي عقد بتاریخ 

.٣٠٥٠٣صندوق برید ،دولة قطر،یقع المقر الرئیسي للشركة في مدینة الدوحة

على شركة أو أكثر من الشركات األخرى وذلك داریةالسیطرة المالیة واإلتشملوشركاتها التابعة األنشطة الرئیسیة للشركة إن 

واالستثمار في األسهم والصكوك واألوراق ٪) على األقل من أسهم وحصص تلك الشركة أو الشركات ٥١من خالل تملكها (

من یة واالمتیازات وغیرها المالیة وأیة استثمارات أخرى داخل دولة قطر أو خارجها وتملك براءات االختراع واألعمال التجار 

وتقدیم خدمات استشارات العقارات وٕادارة العقارات وتحصیل اإلیجارات والقیام واستغاللها وتأجیرها للغیر.الحقوق المعنویة

.بأعمال صیانة العقارات
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تتمة –الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة١
للمجموعة هي كما یلي:الرئیسیة الشركات التابعة 

رأس المال اسم الشركة

نسبة الملكیة الفعلیة
بلد 

التأسیس
دیسمبر٣١

٢٠١٧
دیسمبر٣١

٢٠١٦

٪١٠٠٪١٠٠قطر لایر قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.م.شركة إزدان للفنادق
٪١٠٠٪١٠٠قطرلایر قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.م.شركة إزدان مول 

٪١٠٠٪١٠٠قطرلایر قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.م.العقاریةشركة إزدان 
٪١٠٠٪١٠٠قطرلایر قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.م.للتجارةيالربع الخالشركة 
٪١٠٠٪١٠٠قطرلایر قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.م.قلیم العقاریة الشركة ا

٪١٠٠٪١٠٠قطرلایر قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.م.شركة الطیبین للتجارة 
٪١٠٠٪١٠٠قطرلایر قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.م.شركة النماء ألعمال الصیانة 

٪١٠٠٪١٠٠قطرلایر قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.م.شركة شاطىء النیل 
٪١٠٠٪١٠٠قطرلایر قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.م.والتصدیرأركان لالستیرادشركة

٪١٠٠٪١٠٠قطرلایر قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.م.شركة طریق الحق للتجارة 
٪١٠٠٪١٠٠قطرلایر قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.م.شركة منازل للتجارة 

٪١٠٠٪١٠٠قطرلایر قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.م.شركة عین جالوت للتجارة 
٪١٠٠٪١٠٠قطرلایر قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.م.شركة طریق الخیر للتجارة 

٪١٠٠٪١٠٠قطرلایر قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.م.شركة الكرة الذهبیة 
٪١٠٠٪١٠٠جیرسيجنیه استرلیني١٠,٠٠٠إزدان الدولیة المحدودة 

٪٦٧,٥٪٦٧,٥قطرلایر قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.م.شركة إمتداد للمشاریع العقاریة 
٪٧٠٪٧٠قطرلایر قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.م.شركة إزدان وورلد 

مباشرةوغیرمباشرةبطریقةتمتلك") والتيالشركة األم("ش.م.ق.القابضةالتداولمجموعةهيللمجموعةاألمالشركةإن 

دیسمبر ٣١(٢٠١٧دیسمبر٣١فيكماالمجموعةمالرأسمنتقریبًا٪ ٥٤نسبةل یمثماالتابعةشركاتهاخاللمن

٥٤: ٢٠١٦٪(.
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أسس اإلعداد ٢

االلتزامنبیا

للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة٢٠١٧دیسمبر ٣١للمجموعة للسنة المنتهیة في البیانات المالیة الموحدةهذهأعدت  وفقَا

(IFRSs)ة لمصدرة من قبل مجلس معاییر المحاسبة الدولیا(IASB) لسنة ١١وأحكام قانون الشركات التجاریة القطریة رقم

٢٠١٥.

اإلعدادس أسا

لمبدأ التكلفة التاریخیة فیما عدا االستثمارات العقاریة، االستثمارات المالیة المتاحة للبیع أعدت البیانات المالیة الموحدة وفقَا

لمبدأ القیمة العادلة. تمومشتقات األدوات المالیة  تقدیم المزید من اإلفصاح عن الطرق المستخدمة في قیاس التي أعدت وفقَا

.٣٣ضاح یالقیم العادلة باإل

العملة الوظیفیة وعملة العرض

جمیعتقریبتموهو العملة الوظیفیة والتشغیلیة ألعمال المجموعة.انات المالیة الموحدة باللایر القطري، یالبهذهیتم عرض 

.ذلكخالفبیهإلشارةما تم اإلباستثناء،ألفأقربإلىالقطريباللایرالمقدمةالمالیةالمعلومات

استخدام التقدیرات وااإلفتراضات

للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیةالموحدةإن إعداد البیانات المالیة وتقدیرات یتطلب من اإلدارة وضع أحكام(IFRSs)وفقَا

والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. وقد تختلف وافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المدرجة للموجودات

النتائج الفعلیة عن هذه التقدیرات.

. یتم إدراج التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في السنة التي تتم ةمستمر بصورةتتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بها 

فیها مراجعة التقدیرات وفي أي فترات مستقبلیة قد تتأثر.

المالیة البیاناتر على المبالغ المدرجة في المعلومات حول التقدیرات الهامة في تطبیق السیاسات المحاسبیة التي لها األثر األكب

ل السنة المالیة خالمادیةالموحدة والتقدیرات واإلفتراضات حول عدم الیقین التي لها خطورة هامة في أن ینتج عنها تعدیالت 

.٤في اإلیضاحالقادمة تم إیضاحها
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السیاسات المحاسبیة الهامة٣

للمجموعةالمتبعةالمعدلةالمعاییر والتفسیرات الجدیدة 
المالیةللسنةالمالیةالبیاناتإعدادفيالمستخدمةلتلكمطابقةالمالیةالبیاناتإعدادفيالمتبعةالمحاسبیةالسیاساتإن

ولجنةالدولیةالمحاسبیةالمعاییرلجنةقبلمنمؤخرًاأصدرتالتيالتالیةوالمعدلةالجدیدةالمعاییربإستثناءالسابقة

.٢٠١٧ینایر١منإعتبارًاالمفعولوالساریةالتفسیرات

وتم تطبیقها من قبل المجموعة في إعداد هذه ٢٠١٧أصبحت المعاییر المحاسبیة المعدلة التالیة ساریة المفعول خالل عام 

أن هذه المعاییر والتعدیالت الجدیدة تطبق ألول مرة في عام البیانات المالیة الموحدة، حسبما اقتضت الضرورة. وبالرغم من 

یكن لها أي تأثیر جوهري على البیانات المالیة السنویة الموحدة للمجموعة. لمإال أنه٢٠١٧

بیان التدفقات النقدیة: مبادرة اإلفصاح٧تعدیالت معیار المحاسبة الدولي رقم 

٢٠١٦-٢٠١٤دورة التحسینات السنویة: 

اإلفصاح عن الحصص في المؤسسات األخرى: توضیح نطاق اإلفصاح١٢تعدیالت المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

١٢متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

بتطبیق أي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت أخرى صدرت ولم یسر مفعولها بعد.  لم تقم المجموعة مبكرًا

المعاییر المصدرة ولكن لم یسر مفعولها بعد 

إن المعاییر والتفسیرات التي تم إصدارها ولكن لم یسر مفعولها حتى تاریخ إصدار البیانات المالیة للمجموعة مذكورة أدناه. 

بتقییم أثر تطبیق هذه المعاییر. تعتزم المجموعة تطبیق هذه المعاییرتقوم عندما ،ریةإذا كانت ضرو ،المجموعة حالیًا

تصبح ساریة المفعول.  

األدوات المالیة ٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
األدوات ٩، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة النسخة النهائیة من المعیار الدولي للتقاریر المالیة ٢٠١٤في یولیو 

ة: التحقیق والقیاس وكافة اإلصدارات السابقة للمعیار األدوات المالی٣٩المالیة والتي تحل محل معیار المحاسبة الدولي 

جمیع العناصر الثالثة لمحاسبة مشروع األدوات المالیة: ٩المالیة. یجمع المعیار الدولي للتقاریر ٩الدولي للتقاریر المالیة 

للفترات ٩التصنیف والقیاس، واالنخفاض في القیمة، ومحاسبة التحوط. یسري مفعول المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

نه یجب التطبیق باستثناء محاسبة التحوط فإ، مع السماح بالتطبیق المبكر. ٢٠١٨ینایر ١السنویة التي تبدأ في أو بعد 

بأثر رجعي، إال أن تقدیم بیانات المقارنة لیس إلزامیًا. فیما یتعلق بمحاسبة التحوط، یتم تطبیق المتطلبات بأثر مستقبلي 

بصورة عامة، مع وجود بعض االستثناءات المحددة. 
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تتمة –السیاسات المحاسبیة الهامة٣

تتمة –للمجموعةالمتبعةالمعدلةالمعاییر والتفسیرات الجدیدة 

تتمة –األدوات المالیة٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

عالي المستوى ألثر ٢٠١٧تعتزم المجموعة تطبیق المعیار الجدید في تاریخ سریانه. خالل سنة  ، أجرت المجموعة تقییمًا

والتي قد تكون عرضة اعتمد التقییم األ. ٩العوامل الثالثة للمعیار الدولي للتقاریر المالیة  ولي على المعلومات المتوفرة حالیًا

عندما تقوم المجموعة ٢٠١٨لتغیرات تنشأ من تحالیل تفصیلیة أو معلومات مؤیدة إضافیة تتاح للمجموعة خالل عام 

على مركزها المالي أو . وبصورة عامة، ال تتوقع المجموعة تأثیرًا٩بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  مادیًا

للمعیار الدولي للتقاریر المالیة  . تتوقع ٩حقوقها الملكیة باستثناء تأثیر تطبیق متطلبات االنخفاض في القیمة وفقًا

المجموعة أن تؤدي الزیادة في مخصص الخسارة إلى تأثیر سلبي على حقوق المساهمین كما هو مبین أدناه. باإلضافة 

م المجموعة بتطبیق التغییرات في تصنیف بعض األدوات المالیة. إلى ذلك، ستقو 

أ) التصنیف والقیاس (
على المركز المالي أو حقوق الملكیة للمجموعة من تطبیق متطلبات التصنیف والقیاس في  مادیًا ال تتوقع المجموعة تأثیرًا

بالقیمة العادلة. . وتتوقع االستمرار في قیاس جم٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة  یع الموجودات المالیة المحتفظ بها حالیًا

كمتاحة للبیع مع تسجیل األرباح والخسائر في اإلیرادات الشاملة األخرى یجب  إن أسهم الملكیة المدرجة المحتفظ بها حالیًا

جب تحویلها إلى الربح أو تسجیلها في اإلیرادات الشاملة األخرى. المبالغ المدرجة في اإلیرادات الشاملة األخرى ال ی

الخسارة على الرغم من إمكانیة تحویل األرباح أو الخسائر المتراكمة إلى حقوق الملكیة. احتیاطي الموجودات المتاحة للبیع 

كإیرادات شاملة أخرى متراكمة، سیتم إعادة ٧,٥٢٢بمبلغ ( ) لایر قطري المتعلق باألسهم المدرجة والذي یعرض حالیًا

ألرباح المدورة. من المخطط أن یتم االحتفاظ بأسهم الملكیة في الشركات غیر المدرجة في المستقبل تصنیفه إلى ا

المنظور. لم یتم تحقیق خسائر انخفاض في القیمة في الربح أو الخسارة خالل الفترات السابقة لتلك االستثمارات. تتوقع 

في اإلیرادات الشاملة األخرى. یتم االحتفاظ بالمبالغ المجموعة تطبیق الخیار الخاص بعرض تغیرات القیمة العادلة 

المستحقة من المستأجرین والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة، ویتوقع أن یزید ذلك 

في المدفوعات المنفصلة للمبلغ األساسي والفوائد. قامت المجموعة بتحلیل  خصائص التدفقات من التدفقات النقدیة مستقبًال

النقدیة التعاقدیة للمبالغ المستحقة من المستأجرین والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة وباعتقادها أنها تستوفي معاییر 

للمعیار الدولي للتقاریر المالیة  . وبالتالي، فإنه ال یجب إعادة تصنیف المبالغ المستحقة من ٩قیاس التكلفة المطفأة وفقًا

ن.المستأجری
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تتمة –السیاسات المحاسبیة الهامة٣

تتمة –للمجموعةالمتبعةالمعدلةالمعاییر والتفسیرات الجدیدة 

تتمة –األدوات المالیة٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

(ب) االنخفاض في القیمة 
أن تقوم المجموعة بتسجیل خسائر االئتمان المتوقعة من المبالغ المستحقة من ٩یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

أو على أساس أعمارها. تتوقع المجموعة ١٢المستأجرین والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة سواء على أساس  شهرًا

الذمم المدینة. قررت المجموعة أنه نظرا أعمار جمیعسائر المتوقعة على مدى أن تقوم بتطبیق النهج المبسط بتسجیل الخ

ألف لایر قطري مع انخفاض مقابل ١٣,٤٢٩لطبیعة الذمم المدینة غیر المضمونة، فإن مخصص الخسارة سیزید بمبلغ 

بنفس المبلغ. 

ج) محاسبة التحوط(
في عالقات تحوط فعالة سوف تظل مؤهلة لمحاسبة ترى المجموعة أن جمیع عالقات التحوط القائمة والمصنف ة حالیًا

للمعیار الدولي للتقاریر المالیة  فیما یتعلق ٩قررت المجموعة عدم تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة .٩التحوط وفقًا

یار المحاسبة الدولي بالتحول إلى التحوطات، حیث قامت المجموعة باستبعاد النقاط اآلجلة من تصنیف التحوط بموجب مع

ال یغیر المبادئ األساسیة حول كیفیة احتساب المؤسسة لحسابات التحوط ٩. وحیث أن المعیار الدولي للتقاریر المالیة ٣٩

على البیانات المالیة الموحدة نتیجة تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة  هامًا . ٩الفعال، فال تتوقع المجموعة تأثیرًا

أخرىتعدیالت(د) 
یجب تعدیل بنود أخرى في ٩باإلضافة إلى التعدیالت المذكورة أعاله، فإنه عند تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

، حسبما تقتضي الضرورة. شركات المشروعمثل االستثمارات في الشركات الزمیلة و الموحدةالبیانات المالیة 

كما یلي: ٩وباختصار، یتوقع أن یكون تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

: ٢٠١٧دیسمبر ٣١التأثیر على حقوق المساهمین كما في 

ألف 

لایر قطري

)١٣,٤٢٩(ذمم مدینة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

)١٣,٤٢٩(أرباح مدورة 
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تتمة –السیاسات المحاسبیة الهامة٣

تتمة–للمجموعةالمتبعةالمعدلةالمعاییر والتفسیرات الجدیدة 

اإلیرادات من العقود مع العمالء١٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

، ویضع هذا المعیار نموذجًا٢٠١٦وتم تعدیله في أبریل ٢٠١٤في مایو ١٥تم إصدار المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

للمعیار الدولي للتقاریر المالیة  ، یتم تحقیق ١٥من خمس خطوات لحساب اإلیرادات الناشئة من العقود مع العمالء. وفقًا

ذي تتوقع المؤسسة الحصول علیه مقابل تحویل البضائع أو الخدمات للعمیل. اإلیرادات بالقیمة التي تعكس المبلغ ال

للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، ویجب  یحل معیار اإلیرادات الجدید محل جمیع المتطلبات الحالیة لتحقیق اإلیرادات وفقًا

، ویسمح ٢٠١٨ینایر ١ي تبدأ في أو بعد إما بصورة كاملة أو بصورة معدلة للفترات المحاسبیة الترجعيتطبیقه بأثر 

على بیاناتها المالیة ١٥بالتطبیق المبكر. سوف تستمر المجموعة في تقییم التأثیر المحتمل للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

الموحدة. 

ودات بین بیع أو المساهمة في موج٢٨ومعیار المحاسبة الدولي ١٠تعدیالت المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

المستثمر وشركته الزمیلة أو مشروعه المشترك

في التعامل مع فقد السیطرة ٢٨ومعیار المحاسبة الدولي ١٠تعالج التعدیالت التناقض بین المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

باح أو الخسائر تم بیعها أو المساهمة بها لشركة زمیلة أو مشروع مشترك. توضح التعدیالت أن األر تابعةعلى شركة 

، بین مستثمر ٣الناتجة عن بیع أو المساهمة في موجودات تشكل أعمال، كما هو موضح بالمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

وشركته الزمیلة أو مشروعه المشترك یتم تحقیقها بالكامل. أي ربح أو خسارة تنتج عن بیع أو مساهمة بموجودات ال تشكل 

قدر حصص المستثمرین غیر ذوي العالقة في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك. قام مجلس أعمال یتم تحقیقها فقط ب

معاییر المحاسبة الدولیة بإرجاء تاریخ سریان هذه التعدیالت ألجل غیر مسمى، إال أنه بالنسبة للمؤسسات التي تنوي 

فیجب أن یتم التطبیق بأثر مستقبلي. سوف تق وم المجموعة بتطبیق هذه التعدیالت عندما تطبیق هذه التعدیالت مبكرًا

تصبح ساریة المفعول. 

تعدیالت–التصنیف والقیاس لمعامالت الدفع على أساس األسهم ٢المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

والتي "الدفع على أساس األسهم" ٢أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

تتناول ثالثة أمور رئیسیة: تأثیر شروط المنح على قیاس معامالت الدفع على أساس األسهم المسددة نقدًا؛ وتصنیف 

معاملة الدفع على أساس األسهم حسب خصائص تسویة التزامات ضریبة االستقطاع من المنبع على أساس الصافي؛ 

ع على أساس األسهم لیتغیر تصنیفها من تسویة نقدیة إلى تسویة والمحاسبة في حال تم تعدیل شروط وأحكام معاملة الدف

بحقوق الملكیة. 



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

٢٠١٧دیسیمبر ٣١في 

-٢٣-

تتمة –السیاسات المحاسبیة الهامة٣

تتمة–للمجموعةالمتبعةالمعدلةالمعاییر والتفسیرات الجدیدة 

تتمة –تعدیالت–األسهم التصنیف والقیاس لمعامالت الدفع على أساس ٢المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

دون تعدیل الفترات السابقة، ویسمح التطبیق بأثر رجعي إذا قررت عند التطبیق، یجب على المؤسسات تطبیق التعدیالت 

تطبیق التعدیالت الثالثة كلها واستوفت المعاییر األخرى. یسري مفعول تلك التعدیالت للفترات السنویة التي تبدأ المؤسسة

، مع السماح بالتطبیق المبكر. تقوم المجموعة بتقییم التأثیر المحتمل لهذه التعدیالت على ٢٠١٨ینایر ١في أو بعد 

البیانات المالیة الموحدة. 

اإلیجارات ١٦المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

اإلیجارات، وتفسیر ١٧لیحل محل معیار المحاسبة الدولي ٢٠١٧في ینایر ١٦تم إصدار المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

ما إذا كان الترتیب یتضمن عقود تأجیر، وتفسیر لجنة ٤لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة  سیرات القائمة التفمحددًة

تقییم محتوى العملیات التي تتضمن الصیغة ٢٧الحوافز، وتفسیر لجنة التفسیرات القائمة -اإلیجارات التشغیلیة ١٥

مبادئ التحقیق والقیاس والعرض واإلفصاح لعقود التأجیر ١٦القانونیة لعقد التأجیر. یحدد المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

لنموذج فردي ضمن المركز المالي كما هو الحال في محاسبة ویتطلب من المستأجرین احتساب جمیع عقود اإلیجار وفقًا

لمعیار المحاسبة الدولي  . یتضمن المعیار حالتین یجوز فیهما اإلعفاء من تحقیق ١٧عقود التأجیر التمویلي وفقًا

(مثل أجهزة الكمبیوتر  "منخفضة القیمة"  الشخصیة) واإلیجارات قصیرة المدى (أي اإلیجارات وهي إیجارات موجودات 

أو أقل). في تاریخ بدایة عقد التأجیر، یجب على المستأجر تسجیل مطلوب لسداد دفعات ١٢اإلیجارات لفترة  شهرًا

اإلیجار (أي مطلوب اإلیجار) وموجود یمثل الحق في استخدام الموجود خالل فترة اإلیجار (أي حق استخدام الموجود). 

ستأجرین تسجیل الفائدة على مطلوب اإلیجار ومصروف االستهالك على حق استخدام الموجود بشكل یجب على الم

منفصل. 

على المستأجرین إعادة قیاس مطلوب اإلیجار عند وقوع أحداث معینة (مثل تغییر مدة اإلیجار أو تغییر  یجب أیضًا

ل المستخدم في تحدید تلك المدفوعات). سوف یقوم مدفوعات اإلیجار المستقبلیة نتیجة تغیر أحد المؤشرات أو المعد

بتحقیق مبلغ إعادة قیاس مطلوب اإلیجار كتعدیل في حق استخدام الموجود.  المستأجر عمومًا

للمعیار الدولي للتقاریر المالیة  كما هي إلى حد كبیر مقارنة بالمعالجة ١٦تبقى المعالجة المحاسبیة بالنسبة للمؤجر وفقًا

لمعیار المحاسبة الدولي المحاسبیة  لمبدأ التصنیف ١٧الحالیة وفقًا . ویستمر المؤجرین في تصنیف جمیع اإلیجارات وفقًا

مع التمییز بین نوعین من اإلیجارات: اإلیجارات التشغیلیة واإلیجارات التمویلیة. ١٧في معیار المحاسبة الدولي 
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تتمة –السیاسات المحاسبیة الهامة٣
تتمة–للمجموعةالمتبعةالمعدلةالمعاییر والتفسیرات الجدیدة 

تتمة –اإلیجارات ١٦المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

مما هو ١٦یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة  أن یقوم المستأجرین والمؤجرین باإلفصاح بشكل أكثر تفصیًال أیضًا

لمعیار المحاسبة الدولي  . ١٧مطلوب وفقًا

. یسمح بالتطبیق ٢٠١٩ینایر ١للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ١٦یسري مفعول المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

. یجوز للمستأجر اختیار تطبیق المعیار ١٥المبكر، ولكن لیس دون قیام المؤسسة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

دل. تسمح شروط التحول إلى المعیار ببعض اإلعفاءات المحددة. خالل سنة إما بأثر رجعي كامل أو بأثر رجعي مع

على بیاناتها المالیة ١٦للتقاریر المالیة ، سوف تقوم المجموعة بتقییم التأثیر المحتمل لتطبیق المعیار الدولي ٢٠١٧

الموحدة.

٤٠تعدیالت معیار المحاسبة الدولي –تحویل االستثمارات العقاریة 

عدیالت شروط قیام المؤسسة بتحویل العقارات، بما في ذلك العقارات قید اإلنشاء أو التطویر، إلى أو من تصنیف تبین الت

االستثمارات العقاریة. تنص التعدیالت على أنه یحدث التغیر في االستخدام في حال استوفى العقار، أو لم یعد یستوفي، 

ر استخدام العقار. إن مجرد تغیر نیة اإلدارة الستخدام العقار ال یعد تعریف االستثمار العقاري وأن یوجد دلیل على تغی

على تغیر استخدام العقار. یجب على المؤسسات تطبیق التعدیالت بأثر مستقبلي على التغیر في استخدام العقارات  دلیًال

لبدایة فترة التقریر السنوي التي تطبق فیها المؤسسة ه ذه التعدیالت للمرة األولى. كما الذي یتزامن مع أو یحدث الحقًا

ویجب على المؤسسة إعادة النظر في تصنیف العقارات المحتفظ بها كما في ذلك التاریخ وٕاعادة تصنیف العقار، حسب 

لمعیار المحاسبة الدولي  فقط إذا ٨الضرورة، لیعكس الظروف القائمة في ذلك التاریخ. ُیسمح بالتطبیق بأثر رجعي وفقًا

دون استخدام النظرة التاریخیة. یسري مفعول التعدیالت للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد كان ذلك ممكن ینایر ١ًا

. یسمح بالتطبیق المبكر للتعدیالت، إال أنه یجب اإلفصاح عن ذلك في البیانات المالیة. تعتزم المجموعة تطبیق ٢٠١٨

ة الحالیة للمجموعة تتماشى مع التوجیهات الصادرة، فإن التعدیالت عندما تصبح ساریة المفعول. وحیث أن الممارس

المجموعة ال تتوقع أي تأثیر لتلك التعدیالت على بیاناتها المالیة الموحدة. 
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تتمة –السیاسات المحاسبیة الهامة٣

تتمة–للمجموعةالمتبعةالمعدلةالمعاییر والتفسیرات الجدیدة 

)٢٠١٦(الصادرة في دیسمبر ٢٠١٦-٢٠١٤السنویة دورة التحسینات 

توضیح أن قیاس الشركات -شركات المشروع: االستثمارات في الشركات الزمیلة و ٢٨معیار المحاسبة الدولي 

المستثمر فیها بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة یكون بالخیار حسب االستثمار 

توضح التعدیالت ما یلي: 

مؤهل، أن تختار، عند التحقیق المبدئي لكل استثمار ؤسسة ذات رأس المال االستثماري، أو ألي كیان آخریجوز للم·

بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. شركات المشروععلى حدة، قیاس استثماراتها في الشركات الزمیلة و 

استثماریًا· لدیها حصة في شركة زمیلة أو مشروع مشترك یمثل إذا كانت المؤسسة التي لیست في حد ذاتها كیانًا

مؤسسة استثماریة، فإنه یجوز للمؤسسة عند تطبیق طریقة حقوق الملكیة أن تختار االحتفاظ بقیاس القیمة العادلة 

المطبق من قبل تلك الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك الذي یمثل مؤسسة استثماریة لحصة الشركة الزمیلة أو 

المشترك في الشركة التابعة. یمارس هذا الخیار بشكل منفصل لكل شركة زمیلة أو مشروع مشترك یمثل المشروع

مؤسسات استثماریة، في أي من التواریخ التالیة أقرب: (أ) تاریخ التحقیق المبدئي للشركة الزمیلة أو المشروع 

ؤسسة استثماریة؛ و (ج) تاریخ تحول الشركة المشترك؛ (ب) تاریخ تحول الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك إلى م

الزمیلة أو المشروع المشترك إلى شركة أم. 

من  ، مع السماح بالتطبیق المبكر. في حال قیام ٢٠١٨ینایر ١تطبق تلك التعدیالت بأثر رجعي، ویسري مفعولها اعتبارًا

عن ذلك. ال تنطبق هذه التعدیالت على المجموعة. المؤسسة بتطبیق تلك التعدیالت لفترة سابقة فإنه یجب علیها اإلفصاح 

المعامالت بالعمالت األجنبیة والدفعات المقدمة٢٢تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة رقم 

المصروفات یوضح التفسیر أنه عند تحدید سعر الصرف الفوري الذي سیتم استخدامه عند التحقیق المبدئي للموجودات أو 

أو اإلیرادات (أو جزء منه) عند إلغاء تحقیق الموجودات غیر النقدیة أو المطلوبات غیر النقدیة المتعلقة بالمبلغ المدفوع 

الموجودات غیر النقدیة أو المطلوبات غیر  مقدمًا، فإن تاریخ المعاملة یكون هو التاریخ الذي تدرج فیه المؤسسة مبدئیًا

لدفع المقدم. إذا كان هناك دفعات مقدمة متعددة أو إیصاالت متعددة فإنه یجب على المؤسسة تحدید النقدیة الناشئة عن ا

تاریخ المعاملة لمبلغ كل دفعة مقدمة أو إیصال مقدم. یجوز للمؤسسات تطبیق هذه التعدیالت بأثر رجعي كامل. كما 

والمصروفات واإلیرادات في نطاقها التي یتم ویجوز للمؤسسة أن تطبق التفسیر بشكل مستقبلي على جمیع الموجودات 

في أو بعد:  تحقیقها مبدئیًا
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تتمة –السیاسات المحاسبیة الهامة٣

تتمة–للمجموعةالمتبعةالمعدلةالمعاییر والتفسیرات الجدیدة 

تتمة –األجنبیة والدفعات المقدمةالمعامالت بالعمالت ٢٢تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة رقم 

بدایة الفترة المشمولة بالتقریر التي تقوم فیها المؤسسة بتطبیق التفسیر للمرة األولى، أو .١

بدایة فترة اإلبالغ السابقة المعروضة كمعلومات مقارنة في البیانات المالیة للفترة المشمولة بالتقریر التي تقوم فیها .٢

المؤسسة بتطبیق التفسیر للمرة األولى. 

فصاح . یسمح بالتطبیق المبكر، إال أنه یجب اإل٢٠١٨ینایر ١یسري مفعول التفسیر للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

عن ذلك في البیانات المالیة. وبرغم ذلك، وحیث أن الممارسة الحالیة للمجموعة تتماشى مع التفسیر، فإن المجموعة ال 

تتوقع أي تأثیر على البیانات المالیة الموحدة. 

المالیةالبیاناتتوحیدأسس
بــ"الموحدة تتكون من البیانات المالیة للبنك إن البیانات المالیة ٣١") كمـا فـي المجموعةوشركاته التابعة (ویشار إلیهم جمیعًا

عنــدما یكــون لهــا عائــدات متغیــرة أو لــدیها حقــوق فیهــا مــن إرتباطهــا بالمؤسســة للمجموعــة. تتحقــق الســیطرة ٢٠١٧دیســمبر 
المستثمر فیها ویستطیع التأثیر على هذه العائدات من خالل سلطتة على المؤسسة المستثمر فیها:

،سلطة على المؤسسة المستثمر فیهاال·
التعرض لمخاطر أو حقوق في عائدات متغیرة من إرتباطها بالمؤسسة المستثمر فیها.·
القدرة على إستخدام سلطتها على المؤسسة المستثمر فیها للتأثیر على قیمة عائداتها.·

تأخـذ المجموعـة فـي اإلعتبـار ،المسـتثمر فیـهعندما یكون للمجموعة أقل غالبیة حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الكیان
فیها،المستثمر الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقییم ما إذا كانت لها سلطة على الكیان 

تقوم المجوعة بإعادة تقییم سیطرتها على المؤسسة المستثمر فیها إذا أشارت الوقائع والظروف إلى تغییر في واحد أو أكثر 

ة أعاله. یبدأ توحید الشركة التابعة عندما تفرض المجموعة سیطرتها على الشركة التابعة وینتهي بإنتهاء المذكور البنودمن 

أو فقدان  السیطرة على الشركة التابعة. تدرج موجودات ومطلوبات وٕایرادات ومصاریف الشركة التابعة المكتسبة أو 

ات الشاملة األخرى الموحد من التاریخ الذي تحصل فیه المستبعدة خالل السنة في بیان الدخل الموحد وبیان اإلیراد

المجموعة على السیطرة حتى التاریخ الذي تتوقف فیه المجموعة عن السیطرة على الشركة التابعة.
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تتمة –السیاسات المحاسبیة الهامة ٣

تتمة –المالیةالبیاناتتوحیدأسس

اإلیرادات الشاملة األخرى على مساهمي الشركة األم للمجموعة والحقوق غیر تعود األرباح والخسائر أو أي من بنود 

المسیطرة حتى وٕان نتج عن ذلك عجز في المیزانیة للحقوق غیر المسیطرة. تعد هذه البیانات المالیة الموحدة بإستخدام 

ند الضرورة یتم إدخال تعدیالت سیاسات محاسبیة موحدة للمعامالت واألحداث األخرى المتشابهة في الحاالت المماثلة. ع

في البیانات المالیة للشركات التابعة لتتطابق سیاساتها المحاسبیة مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. یتم إستبعاد جمیع 

الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمین واإلیرادات والمصورفات والتدفقات النقدیة الناتجة عن المعامالت بین شركات 

ة عند إعداد البیانات المالیة الموحدة.المجموع

تتم المحاسبة له كمعاملة حقوق ملكیة.،أي تغییر في حقوق الملكیة لشركة تابعة بدون فقدان السیطرة

تجمیع األعمال والشهرة

المحول یتم احتساب األعمال المجمعة باستخدام طریقة االستحواذ. یتم قیاس تكلفة أي عملیة استحواذ بإجمالي المبلغ

بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ وقیمة أي حصة غیر مسیطرة في األعمال التي یتم االستحواذ علیها. في كل أعمال 

مجمعة تختار المجموعة أن تقیس الحصة غیر المسیطرة في األعمال المستثمر فیها بالقیمة العادلة أو بالحصة النسبیة من 

ها لألعمال المستثمر فیها. تكالیف االستحواذ المتكبدة تحسب كمصاریف وتدرج في صافي الموجودات التي یمكن تعیین

المصاریف اإلداریة.

للشروط  عندما تستحوذ المجموعة على أي أعمال تقوم بتصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المستلمة وفقًا

التعاقدیة واألحوال االقتصادیة والظروف الخاصة في تاریخ االستحواذ. وهذا یشمل فصل المشتقات الضمنیة في العقود 

األساسیة للشركة المستحوذ علیها. 

محتملة یرغب المالك في تحویلها یتم إدراجها بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ. المبالغ المحتملة التي یتم أیة مبالغ 

لمعیار المحاسبة الدولي  األدوات المالیة "التحقیق ٣٩تصنیفها كموجودات أو مطلوبات عبارة عن أدوات مالیة وفقًا

التغیرات في القیمة العادلة في بیان الربح أو الخسارة. مع إدراج ،والقیاس" یتم قیاسها بالقیمة العادلة
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تتمة –ملخص السیاسات المحاسبیة الهامة ٣

تتمة –تجمیع األعمال والشهرة

بالتكلفة (وهي زیادة إجمالي المبالغ المحولة والمبلغ المدرج للحصة غیر المسیطرة) وأیة منافع  الشهرة یتم قیاسها مبدئیًا

مملوكة على صافي الموجودات المحددة المستحوذ علیها والمطلوبات المتكبدة. إذا كانت القیمة العادلة لصافي سابقة 

تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت قد قامت بتحدید ،الموجودات المستحوذ علیها تزید على مجموع المبلغ المحول

دة بشكل صحیح وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقیاس المبالغ كافة الموجودات المستحوذ علیها والمطلوبات المتكب

المحققة في تاریخ االستحواذ. إذا أسفرت عملیة إعادة التقییم عن وجود زیادة في القیمة العادلة لصافي الموجودات 

.یدرج الربح في بیان الربح أو الخسارة،المستحوذ علیها عن إجمالي المبلغ المحول

أیة خسائر متراكمة لالنخفاض في القیمة. لغرض فحص یتم قیاس الشهرة بالتكلفة بعد خصم،المبدئيبعد التحقق

على جمیع وحدات اإلیرادات ،منذ تاریخ االستحواذ،یتم توزیع الشهرة المكتسبة ضمن أعمال مجمعة،االنخفاض في القیمة

بغض النظر عن تحویل موجودات أو مطلوبات أخرى النقدیة للمجموعة والتي یتوقع أن تستفید من تجمیع األنشطة 

للمؤسسة المستحوذ علیها إلى تلك الوحدات. 

ویتم استبعاد جزء من العملیة داخل تلك الوحدة، تضم الشهرة المتعلقة للنقدمنتجةعندما تشكل الشهرة جزءا من وحدة 

الربح أو الخسارة من استبعاد العملیة. یتم قیاس الشهرة بالعملیة المستبعدة إلى القیمة الدفتریة للعملیة وذلك عند تحدید 

المستبعدة في هذه الحالة على أساس القیم النسبیة للعملیة المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة اإلیراد النقدي.

شركات المشروعو اإلستثمارات في الشركات الزمیلة 
جوهریًاعلیهاهي الشركات التي تمارس المجموعةالزمیلة الشركات هو القدرة على المشاركة في الجوهريالتأثیر .تأثیرًا

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

مناالنتفاعحقاالتفاقفيمشتركةسیطرةلهاالتيلألطرافبموجبهیكونمشتركاتفاقمننوعوهالمشتركالمشروع
علىللسیطرةتعاقدیاعلیهمتفقتقاسمهيالمشتركةالسیطرة. التزاماتهمنجانبویتحملونالمشتركلالتفاقالموجودات

تتقاسمالتياألطرافمنالصلةذاتاألنشطةبشأنباإلجماعموافقةالقراراتتتطلبعندمافقطیتواجدوالذيالترتیب،
منیتعلقماعلىباإلجماعالموافقةتتطلبكما،تعاقدياتفاقخاللمننشأت،مشتركةسیطرةالمجموعةلدى. السیطرة
.استراتیجیةوتشغیلیةمالیةقرارات

الشركاتعلىالسیطرةلتحدیدالالزمةلتلكمماثلةهيالمشتركةالسیطرةأوالجوهريالتاثیرتحدیدفيالمتخذهاالعتبارات
.التابعة
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تتمة –السیاسات المحاسبیة الهامة ٣

تتمة –شركات المشروعو اإلستثمارات في الشركات الزمیلة 
لطریقة حقوق الملكیةعلیها اإلستثمارات في شركات زمیلة والشركات التي یتم السیطرة یتم إحتساب . بشكل مشترك وفقًا

القیمة. بالتكلفةمبدئیًاشركات المشروعو الزمیلةالشركاتفيالمجموعةاستثماراتتحقیقیتم،الملكیـةحقوقطریقةبحسب
تاریخمنذالمشترك مشروعللالموجوداتصافيفيالمجموعةحصةفيالتغیراتلتحقیقتعدیلهایتملالستثمارالدفتریة

أواطفاؤهایتمواللالستثمارالدفتریةالقیمةفيتتضمنشركات المشروعو الزمیلةبالشركاتالمتعلقةالشهرة. االستحواذ
.لهامنفردانخفاضاختبارإجراء

تغیراتأيتظهر. الزمیلةوالشركاتالمشتركةللمشاریعالعملیاتنتائجفيالمجموعةحصةالموحدالدخلبیانیتضمن
،ذلكإلىإضافة. للمجموعةاألخرىالشاملةاإلیرداتمنكجزءفیهاالمستثمرللمؤسساتاألخرىالشاملةاإلیراداتفي

المجموعةتحقق،شركات المشروعو الزمیلةللشركاتالملكیةحقوقفيمباشرةتحقیقهتمقدكانتغیرهناكیكونعندما
بینالمعامالتمنالناتجةالمحققةغیروالخسائراالرباح. الضرورةعندالموحدالملكیةحقوقبیانفيالتغیرمنحصتها

.شركات المشروعو الزمیلةالشركاتفيالمجموعةحصةنسبةعلىبناءااستبعادهاتمشركات المشروعو المجموعة

.الموحدالدخلبیانوجهعلىشركات المشروعو الزمیلةالشركاتنتائج أعمالمنالمجموعةحصةمجموعیظهر

إجراءیتم،الضرورةعند. لمجموعةلالمالیة الفترةلنفسشركات المشروعوالزمیلةللشركاتالمالیةالبیاناتإعدادیتم

.مجموعةللالمحاسبیةسیاساتالمعیتماشىبماشركات المشروعو الزمیلةللشركاتالمحاسبیةالسیاساتلجعلتعدیالت

علىالقیمةانخفاضبخسارةاالعترافالضروريمنكانإذامابتحدیدالمجموعةتقومالملكیة،حقوقطریقةتطبیقبعد

دلیلهناككانإذامابتحدیدالمجموعةتقومتقریر،كلتاریخفي. شركات المشروعو الزمیلةالشركاتفياستثماراتها

تقومالدلیل،هذامثلهناككانإذا. قیمتهانخفضتقدشركات المشروعو زمیلةشركاتفياالستثمارأنعلىموضوعي

والقیمةمشتركالالمشروعأوالزمیلةللشركةلالستردادالقابلةالقیمةبینبالفرقالقیمةانخفاضمبلغباحتسابالمجموعة

.الموحدالدخلبیانفيبالخسارةاألعترافثملهما،الدفتریة

وبحسابالمجموعةتقوم،شركات المشروععلىالمشتركةالسیطرةأوالزمیلةالشركاتعلىالجوهريالتأثیرفقدانعند

عندشركات المشروعو الزمیلةللشركاتالدفتریةالقیمةبینالفرقإدراجویتم. العادلةبالقیمةبهمحتفظاستثمارأيتحقیق

فياالستبعاداتمنالمتحصالتوبهالمحتفظلالستثمارالعادلةبالقیمةالمشتركةالسیطرةأوالجوهريالتأثیرفقدان

.الموحدالدخلبیان
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تتمة –السیاسات المحاسبیة الهامة ٣

اإلیراداتتحقیق

إیرادات اإلیجارات
منها التكالیف المباشرة األولیة ،ارات التشغیلیةـة من اإلیجـق اإلیرادات المستحقـتحق على أساس ،عقود اإلیجارإلبراممخصومًا

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

حتى إذا لم تتم هذه ،للمستأجرین للدخول في عقود اإلیجار توزع بالتساوي على مدى فترة اإلیجارالممنوحةوافز اإلیجار ـإن ح

یجار هي الفترة غیر القابلة لإللغاء مع أي فترة أخرى یكون للمستأجر الخیار فیها المدفوعات على هذا األساس. إن مدة اإل

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

الدخل الموحدإن المبالغ المستلمة من المستأجرین مقابل إنهاء عقود اإلیجار أو التعویض عن أي أضرار یعترف بها في بیان 

عند حدوثها.

المستأجرینوالمصاریف المستردة منرسوم الخدمات 
مكن أن تسترد فیها المصاریف حسب لمستأجرین یتم تحقیقها في الفترة التي یلالمعاد تحمیلهااإلیرادات الناشئة من المصاریف 

منها التكالیفبإجمالي كإیراداتات والمبالغ المماثلة المستلمة ـدرج رسوم الخدمـالعقد. ت حسبما ،ذات الصلةالمبلغ مطروحًا

یقرر المدراء أن المجموعة تعتبر الطرف األساسي في هذا الخصوص.

العقاراتبیع
تقاس إیرادات بیع العقارات بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو الذي سیتم إستالمه. 

المحتمل تحصیل المقابل منالهامة المتعلقة بالملكیة إلى المشتري ویكونوالمنافعیتم إثبات اإلیراد عندما یتم تحویل المخاطر 

عنه ویكون من الممكن المتنازلوقیاس التكالیف المصاحبة له بصورة موثوق بها وال یوجد هناك مشاركة مستمرة في العقار 

.س مبلغ اإلیرادات بصورة موثوقةقیا

،ددات التعاقدیة األخرىوفي ظل غیاب المحأنهإال ،البنود الفردیة لعقد بیع العقارعلىوالمنافعالمخاطر تحویلیعتمد

قد إنتقلت إلى المشتري بمجرد تحویل حیازة العقار المباع.والمنافعیفترض بأن المخاطر 

أداء المزید من العمل على العقار الذي تم تسلیمه  إلى المشتري تقوم المجموعة سابقًاعندما یطلب من المجموعة تعاقدیًا

كات المطلوبة لتسویة اإللتزامات الخاصة باألعمال اإلضافیة بموجب تلومصروف للقیمة الحالیة للنفقبتحقیق مخصص

العقود.
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تتمة–اإلیرادات تحقیق

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

ما تم إنجازة من الخدمة.استقصاءاتاإلنجاز بالرجوع إلى

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

توزیعات األرباح
مع نشوء حق المجموعة في استالم الدفعة عند موافقة المساهمین على توزیعات یتم إثبات توزیعات األرباح من األسهم 

.األرباح

اإلستثمارات العقاریة

أو لزیادة وتتضمن العقارات قید التطویر یراد إیجارإياإلستثمارات العقاریة هي العقارات التي یتم اإلحتفاظ بها إما لجن

بالتكلفةسرأ .متضمنة تكالیف المعاملة،مالیة أو لكال الغرضین وهي تقاس مبدئیًا

بالقیمةالعقاریةاالستثماراتتدرج،المبدئيللتحقیقالحقًا. المعاملةتكالیفوتشمل،بالتكلفةمبدئیًاتقاسالعقاریةاالستثمارات

العادلةالقیمتغیراتمنالناشئةالخسائرأواألرباح. الموحديالمالالمركزبیانتاریخفيالسوقأحوالتعكسالتي،العادلة

نصفتقییمإعادةعلىبناًءالعادلةالقیمةتحدیدیتم. فیهانشأتالتيفترةللالموحدالدخلبیانفيتدرجاالستثماریةللعقارات

.العالمیةالتقییممعاییرلجنةقبلمنبهالموصيالتقییمنموذجتطبیقخاللمنمعتمدمستقلمثمنبهایقومسنویة

اقتصادیةمنفعةیتوقعوالاالستخداممندائمةبصفةتسحبعندماأوتستبعدعندماالعقاریةاالستثماراتتحقیقإلغاءیتم

الدخلبیانفياستثماريعقارأياستبعادأوسحبمنناتجةخسائرأوأرباحأيتحقیقیتم. استبعادهامنمستقبلیة

.التحقیقإلغاءفیهاتمالتيالفترةفيالموحد
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تتمة –السیاسات المحاسبیة الهامة ٣

تتمة- اإلستثمارات العقاریة 

كإستثمار عقاري بالقیمة العادلة. یتم تخصیص  تتم المحاسبة على العقارات قید التطویر والتي سوف تستغل مستقبًال

إستثمارات عقاریة فقط إذا كان لدى اإلدارة مخططات واضحة لإلنتفاع بالعقار عن طریق اإلستثمارات قید التطویر على إنها

أو لو كان هناك إستخدام مستقبلي غیر محدد للعقار وبالتالي فإنه یتم ،إستخدامه في أنشطة تأجیریه بمجرد إكتمال تطویره

اإلحتفاظ بالعقار بغرض الزیادة الرأسمالیة طویلة األجل.

بین فئات العقاراتالتحویل 
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(

یعاد قیاس العقار بالقیمة العادلة ویتم تصنیفه على أنه ،مالك إلى إستثمار عقاريعندما یتغیر إستخدام العقار من عقار یشغله ال

أي خسائر ناجمة .مباشرة في حقوق الملكیة كفائض إعادة تقییمالقیاسعن إعادة الناتجةإستثمار عقاري. یتم إثبات المكاسب 

.الدخل الموحدبیان عن إعادة القیاس یتم إثباتها في 

وفقًایتم معالجتهافإنه مخزونإستثمارات عقاریة بالقیمة العادلة إلى عقارات یشغلها المالك أو إلى بخصوص تحویل محاسبیًا

العادلة لها كما في تاریخ تغیر اإلستخدام.بالقیمةوتكون ٢رقمار المحاسبة الدوليیمعأو١٦رقم ار المحاسبة الدولي یلمع

بین ماأي فرق تحقیقفسیكون بالقیمة العادلة مع إستثمارات عقاریة إستثمارات عقاریة بغرض المتاجرة إلى تحویل بخصوصأما 

.الدخل الموحدبیان القیمة العادلة للعقار في تاریخ التحویل وقیمته الدفتریة في 
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عقارات والمعداتال

االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القیمة.  تدرج العقارات والمعدات بالتكلفة ناقصًا

تكلفة المواد والعمالة  تتضمن التكلفة المصروفات المتعلقة مباشرة بشراء الموجودات. تتضمن تكلفة الموجودات المنشأة داخلیًا
الحة للعمل في أغراض االستخدام المطلوبة وتكالیف المباشرة وأیة تكالیف تنسب بصورة مباشرة إلى جعل الموجودات ص

تفكیك وٕازالة الموجودات وٕارجاع الموقع الكائنة علیه إلى وضعه السابق. تتم رسملة البرمجیات المشتراة التي تعتبر جزءا ال 
یتجزأ من وظائف المعدات ذات الصلة كجزء من أجهزة الكمبیوتر والمعدات المكتبیة. 

بند من یتم تحقیق االستهالك في بیان الدخل الموحد على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لكل 
بنود العقارات والمعدات. 

األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات الخاضعة لإلھالك كالتالي: 

سنة٢٠مباني 
سنوات٥سیارات 

سنوات٥–٢مكتبیةدوات أو وتركیباتأثاث

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

تشیر أحداث أو تغیرات في الظروف عندما لتحدید مدى اإلنخفاض في قیمتها للعقارات والمعداتالقیم الدفتریةیتم مراجعة
القیمة الدفتریة القیمة القابلة تتجاوزإلى إحتمال عدم إسترداد القیمة الدفتریة. في حالة وجود مثل هذا المؤشر وعندما 

لإلسترداد یتم تخفیض الموجودات إلى قیمتها القابلة لإلسترداد.

بصفة منفصلة وتشطب القیمة علیهاأحد 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 

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

إستبعادیتم فیها في السنة التي الدخل الموحدبیان في إستبعاد أي موجودأو خسارة ناشئة عن ربحیتم إدراج أي .اإلستبعاد
الموجود.

المخزون

أیهما أقل. تمثل التكالیف جمیع المصروفات المتكبدة ،تدرج البضاعة على أساس التكلفة أو صافي القیمة الممكن تحقیقها
على كل منتج حتى وصوله الى موقعه وشكله الحالي. یتم تحدید التكلفة  باستخدام المتوسط المرجح للتكلفة لجمیع بنود 

ضاعة.الب

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

الصنع والبیع.
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األدوات المالیة 

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

الموجودات المالیة

القیاسالتحقیق المبدئي و 
والذمم المدینة والموجودات المالیة لة خالل الربح أو الخسارةعند التحقیق المبدئي تصنف الموجودات المالیة بالقیمة العاد

كلما كان مالئمًا. یتم تحقیق جمیع ،المتاحة للبیع كمشتقات أدوات مالیة معینة كأدوات تحوط في عملیة تحوط فعالة

في حالة أنه لم یتم تسجیل الموجودات المالیة بالقیمة العادلة خالل الربح أو ،بالقیمة العادلةمبدئیا الموجودات المالیة

زائد تكالیف المعاملة المتعلقة باإلستحواذ على الموجودات المالیة.،الخسارة

تدرج في تاریخ المتاجرة جمیع المشتریات أو المبیعات التي تتطلب تسلیم الموجودات في التاریخ الذي تحدده النظم 

أو بیع الموجودات.واألعراف بالسوق (صفقات الطرق العادیة) والتاریخ الذي تلتزم فیه المجموعة بشراء 

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

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

وموجودات مالیة عالیة السیولة التي لها ،واألرصدة غیر المقیدة المحتفظ بها لدى البنوك،أصلیة لثالثة أشهر أو أقل

یر في قیمها العادلة وتستخدم من قبل أشهر وغیر معرضة لمخاطر هامة للتغإلى ستةتواریخ إستحقاق أصلیة من ثالثة

منها أرصدة السحب على ا . لمكشوف واألرصدة النقدیة المقیدةالمجموعة إلدارة التزاماتها قصیرة األجل مخصومًا
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تتمة –الموجودات المالیة

الذمم المدینة
لها دفعات ثابتة أو محددة وغیر مدرجة بسوق نشطة. یتم تحقیق غیر مشتقةوالذمم المدینة هي موجودات مالیةالقروض 

یتم قیاس إلیها التكالیف المباشرة المتعلقة بالمعاملة. والحقًا بالقیمة العادلة مضافًا الذمم المدینة بالتكلفة هذه الموجودات مبدئیًا

منها خسائر اإلنخفاض في القیمة.،الفائدة الفعليالمطفأة بإستخدام طریقة معدل  یتم تحقیق خسائر اإلنخفاض في مطروحًا

الدخل الموحد.قائمة 

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

األخرى.واإلیرادات المستحقة والذمم المدینة 

الموجودات المالیة المتاحة للبیع

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

بعد. بهاالمتعلقةتكالیف المعاملةزائدبالقیمة العادلةمبدئیًاتدرجللبیعالمتاحةأي من الفئات األخرى. الموجودات المالیة

إعادةمنالناتجةوالخسائراألرباح. العادلةبالقیمةللبیعالمتاحةالموجودات المالیةقیاسالحقایعادالمبدئياالعتراف

بیعیتمحتىأخرىإیرادات شاملةبندتحتالملكیةحقوقفيمنفصلكبنداالعتراف بهایتمالعادلةبالقیمةالقیاس

ضمنسابقًاالمدرجالربحأوالخسارةمجموعیحولالحالةهذهوفي،منخفضًااالستثماریحتسبأوتحصیلهأواالستثمار

معدل طریقةباستخدامكأرباحاالستثماراتمنالمكتسبةاألرباحتسجل. للسنةالربح أو الخسارةبیانإلىالملكیةحقوق

" كتوزیعات أرباح"الموحدالربح أو الخسارةبیانفياالستثماراتویعترف بتوزیعات األرباح المكتسبة من. الربح الفعلي

یعترف العادیةرقبالطتتمالتياالستثمارومبیعاتمشتریاتجمیع. الموزعةاألرباحاستالمفيالحقإعالنعندوذلك

.الشروط التعاقدیة الخاصة باألداهفيطرفًاالمجموعةفیهتصبحالذيالتاریخفيبها

عندفي السوقالمسجلالشراءلسعروفقًاالرسمیةالمالیةاألسواقفيلالستثمارات المتداولةالعادلةالقیمةتحدیدیتم

.البیانات المالیةتاریخفياإلقفال

تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان هناك دلیل على انخفاض قیمة الموجودات المالیة المتاحة للبیع بصورة فردیة. في حال 

ثمارات حقوق الملكیة المصنفة كمتاحة للبیع، قد یتضمن الدلیل المادي انخفاض هام أو مستمر في القیمة العادلة است

إن تبیان ما إذا كان االنخفاض "هام" او "مستمر" یتطلب تقدیر اإلدارة. وعلیه، تقوم المجموعة لالستثمار أقل من التكلفة.

اض القیمة العادلة لالستثمارات إلى دون التكلفة.بتقدیر، ضمن عوامل أخرى، مدة أو مدى انخف
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تتمة-الموجودات المالیة المتاحة للبیع 

العادلةوالقیمةاالستحواذتكلفةبینالفرقأنهاعلىالمتراكمةالخسائرتقاسالقیمة،فياالنخفاضعلىدلیلوجودعند
انخفاضخسائرتعامل. الموحدالدخلبیانفيسابقًاالمحققةاالستثمارقیمةفيانخفاضخسارةأيخصمبعد،الحالیة

القیمةفيكزیادةاألسهماستثماراتقیمةانخفاضخسائراسترداداتوتعامل،مباشرةكمشطوباتاألسهماستثماراتقیمة
.الموحدالملكیةحقوقفيالتغیراتبیانخاللمنالعادلة

العادلةوقیمتهاالستثمارتكلفةبینالفرقیمثلمبلغتحویلیتمللبیعالمتاحةاالستثماراتأحدقیمةانخفاضحالةفي
الدخلبیانإلىالملكیةحقوقمن،الموحدالربح والخسارةبیانفيتحقیقهاسبقنخفاضإخسارةأيناقصًاالحالیة
. الرأسمالیةباألدواتوالخاصةالموحدالربح أو الخسارةبیانفيالمدرجةاالنخفاضخسائرعكسیتمالالحقًا. الموحد

العادلةالقیمةفيالزیادةربطأمكنإذاالموحدالربح أو الخسارةبیانخاللمنالدینأدواتانخفاضخسائرعكسیتم
.الموحدالربح أو الخسارةبیانبیانفياالنخفاضخسارةأدرجتأنبعدینشأبحادثالمالیةلألداة

الدخلبیانإلىالمساهمینحقوقفيسابقًاالمسجلالخسائرأواألرباحمجموعتحویلیتماالستثماراستبعادعند
.الموحد

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

الحاالت التالیة:

أو،انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدیة من الموجودات·
قیام المجموعة بتحویل حقوقها الستالم تدفقات نقدیة من الموجودات أو قد تعهدت بدفع المبلغ المستلم كاملة ·

بتحویل كافة بموجب ودون تأخیر كبیر إلى طرف ثالث ترتیبات للتمریر و (أ) إما أن تكون قد قامت فعلیًا
بتحویل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو باالحتفاظ بها ولكنها  مخاطر ومنافع الموجودات أو (ب) لم تقم فعلیًا

حولت السیطرة على الموجودات.

حول تولم أو دخلت في ترتیبات التمدید جودات في استالم تدفقات نقدیة من مو ابتحویل حقوقهقامت المجموعة في حال 
ودات بقدرـیتم إدراج الموج،حول السیطرة على الموجوداتتبجمیع المخاطر ومنافع الموجودات ولم جوهریًافظ ـحتتأو 

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

.الحاجةحسب،فعالتحوطعملیة

بالقیمة العادلةتدرج كل المطلوبات المال صافي التكالیف المباشرة ،والذمم الدائنةالتمویل االسالمي قروض، في حالة یة مبدئیًا

للمعاملة. 

طرفإلىمستحقةومبالغإسالمیةتمویلتسهیالت و ینوموردینمقاولمندائنةأرصدةللمجموعةالمالیةالمطلوباتتشمل

دعم مخصص مساهمة في صندوقو ، تأمینات للمستاجرینو ومبالغ محتجزة دائنة، المالیةالمشتقاتوأدواتعالقةذو

.وذمم دائنة أخرىمصاریف مستحقة الدفعاالنشطة االجتماعیة و الریاضیة و 

الالحقالقیاس

:یليكماتصنیفهاعلىالمالیةالمطلوباتقیاسیعتمد

المشتقةغیرالمالیةالمطلوبات
المجموعةفیهتصبحالذيالتاریخوهو،فیهتنشأالذيالتاریخفيالمالیةللمطلوباتالمبدئيبالتحقیقالمجموعةتقوم

.المالیةلألداةالتعاقدیةالشروطفيطرفا

.صالحیهاإنتهاءعندأوهاءلغاإأوالتعاقدیة،بالتزاماتهاالوفاءعندالمالیةالمطلوباتاحتساببإلغاءالمجموعةتقوم

المطلوبات المالیة تحقیقالمطلوبات المالیة األخرى. یتم فئة تقوم المجموعة بتصنیف المطلوبات المالیة غیر المشتقة ضمن 

إلیها أیة تكالیف  بالقیمة العادلة مضافًا یتم قیاس هذه المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة بالمعاملة.تتعلقةمباشرة مبدئیًا

لتزامات بموجب عقود تمویل إسالميالمطلوبات المالیة األخرى على اإلتتضمن. معدل الفائدة الفعليبإستخدام طریقة 

خرى.أسحب على المكشوف من البنوك وذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة وحساباتارصدة أو 

أخرىومطلوباتدائنون 
مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة أو عندما یتم تحویل المخاطر تدرج المطلوبات للمبالغ المستحقة الدفع مستقبًال

بالقیمة . ستلمت فاتورة المورد أم لم تستلماسواء ،والمنافع المرتبطة بالبضاعة إلى المجموعة الذمم التجاریة الدائنة تحقق مبدئیًا

تحقق بالقیمة المطفأة بإستخدام طریقة معدل الربح. العادلة والحقًا
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تمویل إسالمي تسهیالت

تكالیف العقود التمویل اإلسالمي بالقیمة العادلة للمقابل المستلم مخصوما منه بموجبتحقیق اإللتزاماتیتم مبدئیًا

الربح المطفأة باستخدام طریقة معدل بالتكلفةاإللتزاماتالمبدئي تقاس تلك بعد التحقیقبالمعاملة.بصفة مباشرة المتعلقة

الفعلي.

تحقیقیتم.اإلطفاءعملیةخاللوأیضاااللتزاماتتحقیق غاءإلعندبیان الدخل الموحدفيالخسائرأواألرباحإثباتیتم

.تكبدهاعندكمصروفالصلةذاتاألخرىوالتكالیفویلمالتتكالیف

إلى الحد الذي یتوقع أن یتم تمویلاألتعاب المدفوعة للحصول على أنشطة تمویل إسالمیة یتم تحقیقها كتكالیف معاملة لل

یتم تأجیل األتعاب إلى أن تحدث عملیة السحب. في حالة عدم وجود ،سحب بعض أو كافة مبلغ التسهیل. في هذه الحالة

لخدمات السیولة ویتم ،دلیل على احتمالیة سحب جزء أو كافة مبلغ التسهیل یتم رسملة األتعاب كمصاریف مدفوعة مقدمًا

ة التسهیل العائدة له.إطفاؤها على فتر 

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

كمطلوبات غیر متداولة.

إلغاء التحقیق

ندما تستبدل مطلوبات مالیة یلغى تحقیق المطلوبات المالیة في حالة دفع أو إلغاء أو انتهاء سریان االلتزام بالمطلوبات. ع

یعامل هذا االستبدال أو ،بشروط مختلفة بصورة كبیرةالمقرض أو أن یتم تعدیل شروط المطلوبات الحالیةنفسمن حالیة 

الدخلالدفتریة في بیان بات الجدیدة. یتم تحقیق الفرق في قیمتهاوتحقیق للمطلو كإلغاء لتحقیق المطلوبات الحالیة التعدیل 

.الموحد
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المالیةألدواتامقاصة

كانإذافقطالموحدالماليالمركزبیانفيالمبلغصافيویدرجالمالیةوالمطلوباتالمالیةللموجوداتمقاصةإجراءیتم

تحققأنأو،الصافيأساسعلىالتسویةفيالرغبةتتوفروأنهالمحققةالمبالغلتسویةالمفعولساريقانونحقالكـهن

.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.

محاسبة التحوط ،مشتقات األدوات المالیة شامًال

الالحقوالقیاسالمبدئيالتحقیق

منالناشئةالربحمعدلمخاطرإلدارةالربحأسعارتبادلعقودفيالمالیةاألدواتمشتقاتعقودفيالمجموعةدخلت

مجلسعلیهااعتمدهاالتيالمجموعةلسیاساتالمالیةاألدواتمشتقاتاستخدامیخضع. اإلسالمیةالمالیةالقروضبعض

.الموحدةالمالیةالبیاناتهذهفيالمالیةالمخاطرإدارةإیضاحفيالمفصلالنحوعلىاإلدارة

تقریركلتاریخفيالعادلةبالقیمةقیاسهاویعادالمشتقاتعقدإبرامتاریخفيالعادلةبالقیمةمبدئیاالمشتقاتإدراجیتم

كأداةبفعالیةتعیینهایتملمماالموحدالدخلبیانفيالفورعلىالناتجةالخسائرأواألرباحتسجل. المالیةللبیانات

.التحوطعالقةطبیعةعلىالخسائرأواألرباحفيالتحقیقتوقیتیعتمدالحالةهذهوفيتحوط،

كنتیجةالمستقبلیةالنقدیةالتدفقاتفيالتغیرضدالتحوطاتوهيتحوط،كأدواتربحمعدلتبادلترتیباتفيتصنف

إذامتداولةغیرمطلوباتأومتداولةغیركموجوداتالتحوطلمشتقاتالعادلةالقیمةتصنف. الربحمعدالتفيللحركة

إذاكمتداولةمطلوباتأومتداولةوكموجوداتشهراعشراثنيمنأكثرالتحوطعالقةمنالمتبقیةاالستحقاقفترةكانت

.شهراعشراثنيمنأقلالتحوطعالقةمنالمتبقیةاالستحقاقفترةكانت
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تحوطات التدفق النقدي

لترتیباتالعادلةالقیمةخسائرأوأرباحترحیلیتم،فعالةللمجموعةالنقدیةالتدفقاتتحوطاتفیهتكونالذيالحدإلى

أواألرباحهذهتدرج،التحقیقعند. تحقیقهاحتىالتحوطإحتیاطيبندتحتالملكیةحقوقإلىالربحأسعارتبادل

.الموحدالدخلبیانفيالتمویلتكالیففيالخسائر

الربحأسعارتبادللترتیباتالعادلةالقیمةخسائرأوأرباحإدراجیتم،فعالغیرتحوطأيفیهیكونالذيالحدإلى

خاللالخسارةاوالربحإلىالملكیةحقوقفيالمرحلةالمبالغتعاد. الموحدالدخلبیانفيالتمویلتكالیففيمباشرة

.الموحدالدخلبیانفيالتحوطبنودتحقیقفیهایتمالتيالفترات

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

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

إنخفاض القیمة

ودات المالیةجالمو 

ذا كان هناك مؤشر موضوعي على إنخفاض قیمتها. إلتحدید 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 

.الدخل الموحدیتم إدراج جمیع الخسائر الناتجة من إنخفاض القیمة ضمن بیان لمستقبلیة المقدرة للموجود. االتدفقات النقدیة 

العادلة بالنسبة للموجودات المدرجة بالقیمة العادلة فإن خسارة اإلنخفاض في القیمة هي الفرق بین التكلفة والقیمة)أ(

منها أیة خسارة ناتجة عن إنخفاض في القیمة تم تحقیقها سابقًا. مخصومًا
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تتمة–إنخفاض القیمة

تتمة –الموجودات المالیة

قیمة الموجودات المدرج بالتكلفة هي الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة إنخفاض)ب(

مخصومة بمعدالت السوق الحالیة لعائد موجود مالي مماثل.

الحالیة بالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة المطفأة فإن إنخفاض القیمة هو الفرق بین قیمتها الدفتریة والقیمة )ج(

للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة مخصومة بمعدل تكالیف التمویل الفعلي األصلي.

یتم تقییم الموجودات المالیة األخرى الموجودات المالیة الهامة لتحدید إنخفاض قیمتها بصورة فردیة.فحصیتم )د(

بصورة جماعیة في مجموعات تشترك في خصائص مخاطر إئتمانیة متماثلة.

عكس خسارة اإلنخفاض في القیمة إذا كان عكس المخصص من الممكن أن یعود بصورة موضوعیة إلى حدث وقع یتم 

بعد تحقیق خسارة اإلنخفاض في القیمة. بالنسبة للموجودات المالیة التي تقاس بالتكلفة المطفأة یتم تحقیق عكس 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 ما إذا 

القابلة لإلسترداد كان هنالك أي مؤشر على اإلنخفاض في قیمتها. في حالة وجود مثل هذا المؤشر عندها یتم تقدیر القیمة 

ابلة لإلسترداد للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد هو قیمته قید اإلستخدام أو قیمته العادلة مخصومًالذلك الموجود. القیمة الق

أیهما أكبر. عند تقدیر القیمة قید اإلستخدام یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لقیمتها الحالیة ،منها تكالیف البیع

عكس التقدیرات الحالیة بالسوق للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المحددة بإستخدام معدل خصم ما قبل الضریبة الذي ی

في مجموعة موجودات صغیرة تنتج  المصاحبة للموجود. ألغراض إختبار اإلنخفاض في القیمة یتم تجمیع الموجودات معًا

لموجودات أو مجموعة تدفقات نقدیة من اإلستمرار في اإلستخدام وبشكل مستقل عن التدفقات النقدیة الداخلة من ا

الموجودات األخرى ("الوحدة المنتجة للنقد").

یتم إدراج خسارة اإلنخفاض في القیمة في الحالة التي تزید فیها القیمة الدفتریة للموجود أو وحدته المنتجة للنقد عن المبلغ 

الموحد.القابل لإلسترداد المقدر. یتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض في القیمة في بیان الدخل
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المدفوعرأس المال
عادیةأسهم

األسهمبإصدارمباشرةبصورةالمتعلقةاإلضافیةالتكالیفتحقیقیتم. الملكیةضمن حقوقالعادیةاألسهمتصنیفیتم

.الملكیةحقوقمنكخصمالعادیة

االقتراضتكالیف

والتكالیف األخرى التي تتكبدها المجموعة فیما یتعلق بإقتراض األموال. الموجود المؤهل تكلفة التمویل تكالیف التمویل هي 

لإلستخدام أو البیع تقوم المجموعة .لرسملة تكلفة التمویل هو الموجود الذي یستغرق بالضرورة فترة زمنیة طویلة لیصبح جاهزًا

من تكلفة ذلك الموجود. ءإلستحواذ وتشید أو إنتاج موجود مؤهل كجز بامباشرة تتعلق بصورةتي الاالقتراضبرسملة تكالیف 

األخرى كمصروف في الفترة التي تتكبدها فیها.االقتراضتكالیفتقوم المجموعة بتحقیق

كجزء من تكلفة الموجود المؤهل في تاریخ البدء. تاریخ بدء الرسملة هو التاریخ االقتراضتبدأ المجموعة في رسملة تكالیف 

الشروط التالیة:جمیع بإستیفاء أوًالالمجموعة تقومالذي 

تكبد المصروفات عن الموجود.)أ(

و،االقتراضتكبد تكالیف )ب(

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

مبلغ تكالیف بتحدید المجموعة تقوم ،على موجود مؤهلبغرض الحصولخصیصًاأموالبإقتراضتقوم المجموعة 

خالل الفترة المطلوب رسملتها ن ذلك التمویل عالفعلیة المتكبدة االقتراضنها تكالیف أعلى المطلوب رسملتهاالتمویل 

أي  .إن وجد،لهذا التمویلناتج  عن اإلستثمار المؤقت إستثماریراد إناقصًا

والخاصة أعالهتكالیف التمویل المتعلقة بإقتراضات المجموعة والقائمة خالل الفترة وبخالف اإلقتراضات المشار إلیها 

الموجود.علىمصروفاتللرسملةبإستخدام معدل رسملتهایتم ،بحصول المجموعة على موجود مؤهل

خالل المجموعة خالل الفترة مبلغ تكالیف التمویل التي تكبدتها تم رسملتهاالتياالقتراضیجب أن ال تتجاوز تكالیف 

الفترات الممتدة التي تقوم فیها بتأجیل التطویر النشط للموجود خالل االقتراضرسملة تكالیف بتعلیقالفترة. تقوم المجموعة 

د الموجود األصلي لإلستخدام المرغوب عندما تكتمل األنشطة الضروریة إلعدااالقتراضالمؤهل وتتوقف رسملة تكالیف 

فیه أو البیع.



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

٢٠١٧دیسیمبر ٣١في 

-٤٣-

تتمة –السیاسات المحاسبیة الهامة ٣

المخصصات

یمكن تقدیره بصورة موثوق ،نتیجة لحدث سابق،التزام قانوني أو حكميالمجموعةلدى إذا كان تحقیق مخصصاتم ـیت

بتسدید اإللتزام. یتم تحدید المخصصات بخصم التدفقات للقیام منافع إقتصادیة ومن المحتمل أن یتطلب ذلك تدفق بها

النقدیة المستقبیلة المتوقعة بمعدالت خصم التي تعكس التقدیرات الحالیة بالسوق للقیمة الزمنیة للنقد والمخاطر المحددة 

المصاحبة لإللتزام.

المستأجرینودائع

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

أي إختالف ما بین القیمة العادلة األصلیة والقیمة اإلسمیة یتم إدراجها ضمن إیرادات اإلیجار التشغیلي ویتم تحقیقها على 

مدة التأجیر بإستخدام معدل القسط الثابت.

اإلیجارات

دفعات اإلیجارت
. الملكیةالمجموعة بشكل جوهري كافة المخاطر وعوائد تتحملتصنیف عقود اإلیجار لتأجیر تمویلي عندما یفترض أن یتم 

المبدئي بمبلغ مساوي للقیمة العادلة أو القیمة الحالیة للحد األدنى من دفعات التحقیقعند المؤجرالموجودیتم قیاس 

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

یتم تصنیفها كتأجیر تشغیلي المتعلقة باألصلعوائدالكافة المخاطر و ببشكل جوهري المؤجراإلیجارات التي یحتفظ فیها 

المركز المالي الموحد للمجموعة .بیانفي وال یتم تسجیلها 

لطریقة القسط الثابت الدخل الموحدبیانیتم إثبات مدفوعات اإلیجار التي تتم بموجب عقود اإلیجار التشغیلي في  وفقًا

اإلیجار على أ من إجمالي مصروفاتحوافز اإلیجار المستلمة كجزء ال یتجز تحقیقعلى مدى مدة عقد اإلیجار. ویتم 

مدى مدة عقد اإلیجار.

من دفعات اإلیجار بموجب عقود اإلیجار التمویلي بین مصروفات التمویل وتخفیض اإللتزام القائم. یتم توزیع الحد األدنى

یتم توزیع مصروفات التمویل عن كل فترة على مدة عقد اإلیجار وذلك إلظهار معدل دوري ثابت لتكلفة التمویل على 

طریق رد دفعات اإلیجار على مدى مدة عقد اإلیجار الرصید المتبقي من اإللتزام. یتم قیاس دفعات اإلیجار المحتملة عن 

المتبقیة وذلك عندما یتم تأكید تعدیل عقد اإلیجار.
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تتمة-اإلیجارات

عقد اإلیجارتتضمنتحدید ما إذ كان الترتیبات التعاقدیة 
وسوف یكون ،عقد إیجارتتضمنتقوم المجموعة بتحدید ما إذ كان تلك الترتیبات التعاقدیة ،في بدایة الترتیبات التعاقدیة

الشروط التالیة:هذا الحال إذا تم إستیفاء 

و،أو موجودات محددةموجود*  الوفاء بتلك الترتیبات التعاقدیة یتطلب إستخدام 

. أو الموجوداتالموجود*  الترتیبات التعاقدیة تحتوي على حق إستخدام ذلك 

األخرى التي واالعتباراتالمدفوعات 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 

للموجودبمبلغ مساوي للقیمة العادلة تحقیق الموجودات والمطلوباتفإنه یتم یعتمد علیهابین تلك المدفوعات بطریقة 

یتم خفض  ل المحتسبة على اإللتزام بإستخدام معدل اإلقتراض بقیمة المدفوعات وتكلفة التمویالمطلوباتاألساسي. الحقًا

.المتزاید للمجموعة

مكافأة نهایة الخدمة للموظفین

لقانون العمل القطري. الوافدینتقوم المجموعة بتكوین مخصص لمكافأة نهایة الخدمة لموظفیها اق لهذه ـیستند اإلستحقوفقًا

تستحق التكالیف المتوقعة ،خدمته بشرط إكمال حد أدنى من فترة الخدمةللموظف وطول مدة المنافع على الراتب النهائي 

لهذه المكافآت على مدى فترة التوظیف.

سبة تالمعاشات محالتعاقد و فیما یتعلق بالموظفین القطریین تقوم المجموعة بالمساهمة في برنامج الهیئة العامة لصندوق 

قها.االمجموعة في مقدار المساهمة التي یتم سدادها عند إستحقكنسبة مئویة من رواتب الموظفین. تنحصر إلتزامات

العائد على السهم 

تقوم المجموعة بعرض بیانات العائد األساسي والمخفف ألسهمها العادیة. یتم إحتساب العائد األساسي للسهم بقسمة الربح 

. ویتم تحدید 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 

إن وجدت.،للموظفین
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القطاعیةالتقاریر

علىتعیینهامكنیالتيو بالقطاعمباشرةةتعلقالمبنودالالتنفیذيللرئیسعنهاتقریرتقدیمیتمالتيالقطاعنتائجتشمل

. معقولأساس

توزیعات األرباح
تقوم المجموعة بتحقیق االلتزام لدفع توزیعات األرباح النقدیة على حاملي أسهم الشركة األم عندما یتم اعتمادها والتي 

لقانون الشركات التجاریة رقم  یتم اعتماد توزیعات األرباح عند ،٢٠١٥لسنة ١١تعتمد على تقدیر المجموعة. وفقًا
ویتم تحقیق رصید مقابل مباشرة في حقوق الملكیة.،الموافقة علیها من قبل المساهمین

األجنبیةتالعمال

تحول الموجودات والمطلوبات و المعاملةتتم بالعمالت األجنبیة بأسعار الصرف السائدة وقت اجراء التيالمعامالت تقّید 

تدرج جمیع الفروقات المالي الموحد.بیان المركز المالیة المسجلة بالعمالت األجنبیة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ 

.الناتجة عن عملیات التحویل ضمن بیان الدخل الموحد

فيالسائدةالصرفأسعارباستخدامیتم ترجمتهاالتاریخیةالتكلفةبقیاسهاتمالتيجنبیةاألعملةبالالنقدیةغیرالمعامالت

أسعارباستخدامیتم ترجمتهاالعادلةبالقیمةقیاسهاتمالتيبالعملة األجنبیةالنقدیةغیرالمعامالت. المعامالتتلك تواریخ

ترجمةعنالناتجةالخسارةأوالربحمعالتعاملیتم. العادلةالقیمةتحدیدفیهتمالذيالتاریخفيالسائدةالصرف

فيالتغیرعنالناتجةالخسارةأوبالربحاالعترافمعتمشیاوذلكالعادلةبالقیمةقیاسهامتالتيالنقدیةغیراتلمعامالت

.للمعاملةالعادلةالقیمة

تصنیف المتداول وغیر المتداول

األصلیكون ،بناء على تصنیف متداول / غیر متداولفي بیان المركز المالي الموجودات والمطلوبات المجموعـةتعرض 

متداول عندما:

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

لغرض المتاجرة.· محتفظ بها أساسًا

أو،یتوقع أن تتحقق خالل أثنتي عشر شهر بعد فترة التقریر·

عشر شهر بعد فترة ىثنامالم یحظر أن یتم تبادلها أو إستخدامها لتسویة مطلوبات لمدة أقلها نقد أو ما في حكمة ·

التقریر.
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تتمة-تصنیف المتداول وغیر المتداول

جمیع الموجودات األخرى تصنف غیر متداولة. 

عندما:ةمتداولالمطلوبات الیتم تصنیف 

یتوقع أن تتم تسویتها في دورة التشغیل العادیة.·

لغرض المتاجرة.· محتفظ بها أساسًا

أو،أثنتي عشر شهر بعد تاریخ التقریرتكون مستحقة التسویة خالل ·

عشر شهر بعد تاریخ التقریر.اثنىال یوجد حق غیر مشروط تؤخر تسویة المطلوبات لمدة ال تقل عن ·

جمیع المطلوبات األخرى غیر متداولة.المجموعةوتصنف 

المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة

من ولكن یتم االفصاح عنها إال إذا كان احتمال تكبد تدفقات نقدیة ،الموحدةالمالیةال یتم إدراج المطلوبات في البیانات 

الموارد تمثل منافع اقتصادیة مستبعدًا.

ولكن یتم االفصاح عنها عندما یكون من المحتمل وجود ،الموحدةال یتم إدراج الموجودات المحتملة في البیانات المالیة

.قتصادیةتدفقات نقدیة من المنافع اال

قیاس القیمة العادلة
االستثمارات تقیس 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.٣٣لألدوات المالیة والموجودات غیر المالیة التي تقاس بالقیمة العادلة في اإلیضاح 

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

أو،في السوق الرئیسي للموجودات أو المطلوبات·

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

یجب أن تكون السوق الرئیسیة أو األفضل یمكن الوصول إلیها أو دخولها من قبل المجموعة. 
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تتمة-قیاس القیمة العادلة
باستخدام االفتراضات التي سوف یستخدمها متعاملون في السوق یتم قیاس القیمة العادلة ألي موجودات أو مطلوبات 

بافتراض أن المتعاملین یتصرفون لمصلحتهم االقتصادیة األفضل.،عندما یقومون بتغیر موجودات أو مطلوبات

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

.االموجودات في أعلى وأفضل استخداماته

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

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

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

مطلوبات مماثلة.

تقنیات التقییم التي یكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقیاس القیمة :٢المستوى *

بصورة مباشرة أو غیر مباشرة. العادلة واضحًا

تقنیات التقییم التي یكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقیاس القیمة :٣المستوى *

العادلة غیر واضحة.

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

لقیاس القیمة العادلة ككل) في نهایة كل فترة تقریر.
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األحكام والتقدیرات واإلفتراضات المحاسبیة الهامة٤

وتقدیراتإن إعداد البیانات المالیة الموحدة بما یتوافق مع المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة یتطلب من اإلدارة القیام بأحكام 

قد تختلف . ت واإلیرادات والمصروفات الفعلیةوٕافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة ومبالغ الموجودات والمطلوبا

.التقدیراتالنتائج الفعلیة عن هذه

. یتم تحقیق التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم ةمستمر بصورةتتم مراجعة التقدیرات واإلفتراضات المتعلقة بها 

تعدیل التقدیرات وأیة فترات مستقبلیة تتأثر بها.فیها

المتوفرة عند إعداد البیانات المالیة والظروف القائمة واالفتراضات تقوم المجموعة ببناء افتراضاتها وتقدیراتها على المعطیات 

حول التطورات المستقبلیة، إال أنه من الممكن أن تتغیر نتیجة التغیرات في السوق أو الظروف الخارجة عن سیطرة 

تتطلب نتائجإلى يؤدتوالتقدیرات قد اإلفتراضاتهذه المجموعة. هذه التغیرات تنعكس على االفتراضات عند حدوثها.

كما هو موضح أدناه..متأثر بها في فترات مستقبلیةلموجود أو مطلوبتعدیالت هامة على القیمة الدفتریة 

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

وتسویقیة) والتي ال تستخدم ،تجاریةو ،(عقارات سكنیةوالمبانياألراضيعلىاإلستثمارات العقاریةتشتمل ·

ولكن یتم ضمن األعمال اإلعتیادیة لصالح المجموعة أو یتم إستخدامها ألغراض البیع التشغیلباألساس ألغراض 

القیمة.لزیادةإیجارات أو إیراداتلتحقیقباألساس حیازتها

ضمن قبل المجموعة ألغراض البیع من یتم حیازتها أساسًاهي تلك العقارات التي جارةالعقارات بغرض الت·

ها.ئبغرض البیع قبل أو مع إكتمال بناتشتمل على عقارات سكنیة تقتنى ،األعمال اإلعتیادیة

بیعهابهدفوذلكبالكاملمخصصةعقاریةاستثماراتمنتتكونبیعبغرض البهامحتفظالعقاریةالستثماراتالا·

.تصنیفأوالشراءتاریخمنواحدةسنةغضونفيالحقا
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تتمة-األحكام والتقدیرات واإلفتراضات المحاسبیة الهامة٤

من المستأجرینالذمم المدینة إنخفاض قیمة 
تحصیل عندما یكونذات عالقة أطرافوالمستحقات من المدینةالمستأجرینیتم إجراء تقدیر للقیم القابلة للتحصیل من ذمم 

المبالغ التي ال تعتبر على أساس فردي.بالنسبة للمبالغ الهامة بشكل فردي یتم إجراء هذا التقدیر .غیر محتملكامل القیمة

على سیاسة لتكوین المخصصات ویتم موعد إستحقاقها یتم تقدیرهاتجاوزتهامة بشكل فردي لكنها  بشكل جماعي بناءًا

على فترة مخصص ن تكوی تجاوز اإلستحقاق.بناءًا

الف ١٥٢,١١٤بمبلغ كان إجمالي الذمم المدینة من المستأجرین والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة ،التقریرفي تاریخ 

ألف لایر ٩,٦٢٧ألف لایر قطري و ١٢١,٥٩٢: ٢٠١٦دیسمبر ٣١لایر قطري على التوالي (الف٣٤,٦٨٣لایر قطري و 

(الف٩٤,٥١٤بلغ الذمم المدینة من المستأجرین بموبلغ مخصص انخفاض،قطري على التوالي) دیسمبر ٣١لایر قطري 

في المستقبل والمبالغ المتوقع تحصیلها ألف لایر قطري). ٩٦,٦٩٩: ٢٠١٦ یتم أیة فروقات بین المبالغ المحصلة فعلیًا

.الموحدفي بیان الدخل إدراجها

نوض قیمة المخز إنخفا
أیهما أقل. في حال وجود مخزون قدیم أو غیر صالح ،و القیمة الممكن تحقیقهاأدرج المخزون في السجالت بالتكلفة ی

اما المبالغ الفردیة ،یتم تقدیر القیمة الممكن تحقیقها منه. یتم هذا التقدیر على أساس فردي للمبالغ الفردیة الهامة،لالستخدام

لنوع لهاولكنها قدیمة أو غیر صالحة لالستخدام فیتم التقدیرغیر الهامة بصورة جماعیة ویحتسب لها مخصص وفقًا

المخزون ودرجة التقادم وعدم الصالحیة على أساس أسعار البیع التقدیریة.

احتساب مخصصوتملایر قطري) الف١٩,٢٠٨: ٢٠١٦ألف لایر قطري (٢٦,٩٤٨بلغت قیمة المخزون ،في تاریخ التقریر

. یدرج أي فرق بین المحققة : ال شيء)٢٠١٦دسمبر ٣١ألف لایر قطري (٤,٦٨٣للمخزون القدیم وبطيء الحركة بمبلغ 

في المستقبل والمبالغ المتوقع تحقیقها في بیان الدخل  .الموحدفعلیًا

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

طریقة و المستهلك إستبدال تكلفة طریقة تكلفة االستثمار وطریقة تشملتقییم االستثمارات العقاریة إجراء في المستخدمة 

.المقارنة
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تتمة–والتقدیرات واإلفتراضات المحاسبیة الهامةاألحكام ٤

تتمة –تقییم العقارات
الستثمارات العقاریةاالطرق المستخدمة لتقییم

قیمة اإلیجار السوقیة اإلسمیة أو وذلك عندما تكون لتقییم الموجودات ذات العائد بشكل عامتستخدم طریقة تكلفة االستثمار

إیراد أو یتم تطبیق،التدفقات النقدیة المتوقعةللوصول للقیمة الرأسمالیة للعقار بإستخدام . تحدیدهایمكن الفعلیة أو المحتملة

إحتساب إجمالي الدخل وخصم التكلفة.وذلك بعد السوقي "عائد" االستثمار

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

اتباإلضافة إلى التقییمات الداخلیة وتقییم،المناخ المالي كما یتم فحص دلیل المقارنة للمعامالت المتاحة حول األرض

/الوحدة.لتعكس العوامل المحددة للعقار،حسبما یكون مالئمًا،. تم القیام بالتعدیالت على األسعارأخرىفاطر أ

للعقارات والمعداتالقیم اإلنتاجیة
بعد أن التقدیرلغرض احتساب االستهالك. یتم للعقارات والمعداتاإلنتاجیةالمجموعة القیمة التقدیریة لألعمارإدارةتحدد

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

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

٪ أو ٣٠نسبة" عموما عندمادي"على أنه االنخفاض الشركة" یتطلب تقدیرات هامة. تعامل مستمر"جوهریا" أو "االنخفاض 
بتقییم عوامل أخرى بما فیها الشركة تقوم ،أشهر. باإلضافة إلى ذلكتسعة) ٩("متواصل" عند استمراره ألكثر من وا،أكثر

أسهم غیر مدرجة.ي فقات النقدیة المستقبلیة وعوامل الخصم ألالتدالتذبذب الطبیعي في أسعار األسهم المدرجة و 

شركات المشروعانخفاض قیمة االستثمار في الشركات الزمیلة و 
تقوم المجموعة في تاریخ كل تقریر مالي بتقییم ما إذا كان هناك دلیل موضوعي یشیر إلى أنه یجب تسجیل خسارة انخفاض 

. تقارن المجموعة القیمة الدفتریة لالستثمار مع القیمة القابلة شركات المشروعزمیلة و في القیمة الستثمارات في شركات 
لمتطلبات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة المطبقة.  لالسترداد وفقًا

(١٦٢,١٩٤في تاریخ التقریر، حققت المجموعة خسارة انخفاض في القیمة بمبلغ  : ال ٢٠١٦دیسمبر ٣١ألف لایر قطري 
يء). ش
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تتمة–األحكام والتقدیرات واإلفتراضات المحاسبیة الهامة٤

القیمة العادلة لألدوات المالیة
المطلوبات المالیة المسجلة في بیان المركز المالي من أسواق نشطة على القیمة العادلة للموجودات و عندما ال یمكن الحصول

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

ن أن تؤدي التغیرات في اإلفتراضات على . یمكاتتتضمن األحكام اعتبارات للمدخالت مثل خطر السیولة واالئتمان والتقلب
.٣٣هذه العوامل إلى التأثیر على القیمة العادلة المدرجة لألدوات المالیة. المعلومات مبینة في اإلیضاح 

المالیةغیرالموجوداتقیمةانخفاض
للمركز بیانكلتاریخفيالمالیةغیرالموجوداتالقیمة لكافةانخفاضعلىمؤشراتأیةوجودبتقدیرالمجموعةتقوم

ومن وقت آلخر سنويبشكلاألعمارمحددةغیراألخرىالملموسةغیروالموجوداتلشهرةانخفاض ااختباریتم. ماليال
القیمةبأنمؤشراتوجودعنداألخرىالمالیةغیرالموجوداتانخفاض قیمة اختباریتم. عند وجود مؤشرات على ذلك

النقدیةللتدفقاتتقدیراتعملاإلدارةعلىیجباالستعمالعندالقیمةلتحدیدالحساباتإجراءعند. تستردالقدالدفتریة
.النقدیةالتدفقاتلتلكالحالیةالقیمةالحتسابمالئمةخصمنسبةتختاروأنمدرة للنقدوحدةمنأوالموجوداتمنالمتوقعة

المجموعة كمؤجر-عقود اإلیجارات التشغیلیة 
حیث أن المجموعة قامت بناءا على العقاریة. ریةستثمااالتهاتجاریة في محفظاللعقارات لعقود إیجاربإبرام،المجموعةقامت

للعقاراتة االقتصادیةعمدة المنفمنرئیسیاجزءاتمثلالالتياإلیجارمدةمثلالعقودتقییم الشروط والبنود الخاصة بهذه 

قررت ،التجاريللعقارالعادلةقیمةللكبیرحدإلىصلتالوالتي اإلیجارلدفعاتللحد األدنى الحالیةوالقیمةالتجاریة

هذه العقود كإیجارات معالجةوالمنافع الجوهریة لملكیة هذه العقارات وبالتالي فقد تم المخاطرباإلحتفاظ بجمیع المجموعة 

تشغیلیة.

استبعاد شركات تابعة ٥
الجتماعي الجمعیة العمومیة غیر العادیة المنعقدین بتاریخ  ، وافق مساهمو ٢٠١٧أغسطس ١٣و ٢٠١٣نوفمبر ٢٠وفقًا

ألف ٦,٠٨٧,٣٨٤("المشروع") بمبلغ يعقار استثمارالمجموعة على شراء حصة مجموعة صك القابضة ذ.م.م. في تطویر 

.لایر قطري. یتم تنفیذ المشروع من قبل شركة تابعة للمجموعة، وهي شركة امتداد للمشاریع العقاریة ذ.م.م

قامت المجموعة بتعیین خبیر تقییم مستقل لتحدید قیمة المشروع، وأبرمت اتفاقیة تسویة مع مجموعة صك القابضة ذ.م.م. 

ألف لایر قطري ومبلغ ٣,٠٦٤,١١٧جزئیة بمبلغ نقديبتسویة٢٠١٧أكتوبر ٢قیة، قامت المجموعة في وكجزء من االتفا

ألف لایر قطري. وتم تقییم تلك الشركات التابعة من قبل خبیر تقییم مستقل ٢,٨٠٥,٩٢٦عیني في شكل شركات تابعة بقیمة 

تم تعیینه من جانب إدارة المجموعة. 
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تتمة –تابعةاستبعاد شركات ٥

صافي الموجودات وسعر الشراء والخسارة الناتجة عن استبعاد هذه الشركات التابعة كالتالي: 

المطلوباتالموجودات
صافي 

سعر البیعالموجودات
/الربح 

(الخسارة)
ألف لایر 

قطري
ألف لایر 

قطري
ألف لایر 

قطري
ألف لایر 

قطري
ألف لایر 

قطري
اسم الشركة التابعة 

١,٠٠٦,٢٤٠١,٠١٦,٢٢١٩,٩٨١)١٠,٠٩٤(١,٠١٦,٣٣٤شركة إثمار لإلنشاء والتجارة ذ.م.م. 

)٨٧,٤٨٠(٢٦٩,٢٥٧١٨١,٧٧٧-٢٦٩,٢٥٧شركة المنارة للمعدات الطبیة ذ.م.م. 

٧٨٧,٧٤٠٨٧٧,٥٤٧٨٩,٨٠٧)٣,٤٩٠(٧٩١,٢٣٠شركة االتقان للتجارة ذ.م.م. 

)٦٨,٦٩٢(٥٢١,٨٤٨٤٥٣,١٥٦-٥٢١,٨٤٨شركة القارة للتجارة ذ.م.م. 

١٢٠,١٠٢١٣٠,٧٤١١٠,٦٣٩)٤٥٩(١٢٠,٥٦١شركة اماكن لإللكترونیات ذ.م.م. 

٣٧,٠١٩٤٠,٣٠٠٣,٢٨١)١٩(٣٧,٠٣٨شركة امتیاز الخلیج للتجارة ذ.م.م. 

٩٧,٦١٥١٠٦,١٨٤٨,٥٦٩)٢٠(٩٧,٦٣٥شركة هاي ترید للتجارة ذ.م.م. 

٣٣,٨٩٥(٢,٨٣٩,٨٢١٢,٨٠٥,٩٢٦)١٤,٠٨٢(٢,٨٥٣,٩٠٣(

مثل خط أعمال منفصل أو منطقة جغرافیة للعملیات. الشركات تال الم یتم معاملة االستبعاد كعملیات غیر مستمرة حیث أنه

تجاریًا، حیث أنها كانت مملوكة لغرض االستثمار فقط. التابعة  ال تشكل أعاله نشاطًا

العملیات غیر المستمرة ٦
الشركات التابعة كما هو فقدت المجموعة السیطرة على القرارات التمویلیة والتشغیلیة لشركة دار العرب ذ.م.م. نتیجة الستبعاد

، حیث كان استثمار المجموعة في شركة دار العرب بشكل غیر مباشر من خالل هذه الشركات ٥مبین في اإلیضاح رقم 

التابعة. 

سبتمبر٣في ٢٧٣٢٤رقمات مسؤولیة محدودة تحت سجل تجاريفي دولة قطر كشركة ذذ.م.م.تأسست دار العرب 

یتمثل النشاط الرئیسي للشركة في إصدار . قطردولةالدوحه،٢٢٦١٢ص. بهولشركه إن العنوان المسجل ل.٢٠٠٤

.صحیفة العرب
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تتمة –العملیات غیر المستمرة ٦

تم تصنیف شركة دار العرب ذ.م.م. كعملیات غیر مستمرة ولم تعد تعرض في إیضاحات القطاع. 

كانت نتائج شركة دار العرب ذ.م.م. كالتالي: 

أكتوبر ٢

٢٠١٧

دیسمبر ٣١

٢٠١٦

ألف ر

یال قطري

ألف 

لایر قطري

٢٣,٩٨٥٢٧,٨١٦اإلیرادات

)٣٤,٤٧١()٢٤,٢٢٦(تكلفة البیع

)٦,٦٥٥()٢٤١(

١٦٤٣١١إیرادات أخرى

١,٣٣٦٣,٣٩٤حصة من نتائج شركات زمیلة

)٦,٤٦١()٤,٨٠٨(مصروفات عمومیة وٕاداریة

)٩,٤١١()٣,٥٤٩(خسارة الفترة / السنة

صافي التدفقات النقدیة 

أكتوبر ٢

٢٠١٧

دیسمبر ٣١

٢٠١٦

ألف لایر قطريألف لایر قطري

)٢٠,٨٢١(١,٢٤٣التشغیلیةاألنشطة 
)١٠٥(٢,٤٧٩األنشطة االستثماریة 

١٢,١٤٨)٩٢٤(األنشطة التمویلیة 

)٨,٧٧٨(٢,٧٩٨صافي التدفقات النقدیة الداخلة / (الخارجة)
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تتمة –العملیات غیر المستمرة ٦
إللتزام مع أحكام معیار المحاسبة باو خالل السنة السابقة، حصلت المجموعة على حصة مسیطرة في شركة دار العرب، 

"دمج األعمال" قامت المجموعة بعمل إجراء توزیع سعر الشراء مرة واحدة لقیمة االستحواذ على دار العرب ٣الدولیة رقم 

.الموجودات الغیر ملموسة والشهرة الناشئة من االستحواذوسة وعلى الموجودات الملمذ.م.م. توزیع سعر الشراء 

والموجودات غیر قطريلایرألف١٤١,١٧٠بمبلغ. م.م.ذالعربدارعلىاالستحواذمنالناشئةالشهرةإجماليكان

.٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في الموحدالماليالمركزبیانفيدرجهاإوتملایر قطري،٩٤,٧٥٥الملموسة بمبلغ 

قبل تاریخ االستحواذ بقیمة عادلةتم إدراج الربح الناتج من  ألف لایر ٤١,٢٤١إعادة قیاس الحصة الحالیة المملوكة سابقًا

.٢٠١٦دیسمبر ٣١المنتهیة في للسنةقطري في بیان الدخل الموحد للمجموعة 

ما في حكمهنقد و ال٧

٢٠١٧٢٠١٦
الفالف

لایر قطريلایر قطري

٥٤٨١,٣٥٤في الصندوق نقد 

البنوك أرصدة لدى 
٢٠٠,٠٠٠١٠,٠٥٤ودائع ألجل

١٥٥,٤١٦٣٧٤,٨٩٤حسابات توفیر وتحت الطلب 
١٠,٥٨٦٣٦,٧٧٠حسابات جاریة

٤,٥٧٠٣,١٠٥حسابات بنكیة بالهامش

٣٧١,١٢٠٤٢٦,١٧٧رصدة لدى البنوكاألإجمالي النقد و

)٣,١٠٥()٤,٥٧٠(: حسابات بنكیة مقیدةیخصم 

٣٦٦,٥٥٠٤٢٣,٠٧٢النقد ما في حكمه
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مدفوعة مقدماًومصاریفمدینة ذمم ٨
٢٠١٧٢٠١٦
الفالف

لایر قطريلایر قطري

٥٧,٦٠٠٢٤,٨٩٣صافي ذمم مستأجرین
٦٦,٩٥١١٨٣,٨٠٦(إیضاح أ)مقدمة للموردین و للمقاولینمدفوعات 

٩٧,٧٠١٨٩,٢١٥مصاریف مدفوعة مقدمًا
١٨,٦١٧١٨,٥٥٥قابلة لالسترداد ودائع تأمین 

٣٤,٦٨٣٩,٦٢٧)١٠(إیضاح مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
٢٣,١٦٨٥,٩٧٠)٢٩مشتقات الموجودات المالیة (إیضاح 

١,٥٤١٤٩٩إیرادات مستحقة 
٣٧٨-أوراق قبض

٧,٠٥٢٢٠,٦٣٨صافي ذمم وارصدة مدینة أخرى 

٣٠٧,٣١٣٣٥٣,٥٨١

إیضاح أ
.١٠یضاح اإلالمقاولین كما هو مبین في لعالقة مدفوعات مقدمة للموردین و األطراف ذات امنتتضمن األرصدة 

كما یلي:مدفوعة مقدمًاالمصاریف المتداول بالذمم المدینة و التم فصل الجزء المتداول وغیر 

اإلجمالي غیر متداولمتداول 
الفالفالف

لایر قطريلایر قطريلایر قطري٢٠١٧مبر دیس٣١

٥٧,٦٠٠-٥٧,٦٠٠صافي ذمم مستأجرین 
٦٦,٩٥١-٦٦,٩٥١وللمقاولینمدفوعات مقدمة للموردین 

٩٧,٧٠١٩٧,٧٠١-مصاریف مدفوعة مقدمًا
١٨,٦١٧١٨,٦١٧-ودائع تأمین قابلة لالسترداد  

٣٤,٦٨٣-٣٤,٦٨٣مبالغ مستحقة من اطراف ذات عالقة 
٢٣,١٦٨-٢٣,١٦٨مشتقات الموجودات المالیة

١,٥٤١-١,٥٤١إیرادات مستحقة
٧,٠٥٢-٧,٠٥٢وارصدة مدینة أخرىصافي ذمم

١٩٠,٩٩٥١١٦,٣١٨٣٠٧,٣١٣
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٢٠١٧دیسیمبر ٣١في 

-٥٦-

تتمة–ومصاریف مدفوعة مقدمًاذمم مدینة ٨
اإلجمالي غیر متداولمتداول 

الفالفالف
قطريلایر لایر قطريلایر قطري٢٠١٦مبر دیس٣١

٢٤,٨٩٣-٢٤,٨٩٣صافي ذمم مستأجرین 
١٨٣,٨٠٦-١٨٣,٨٠٦مدفوعات مقدمة للموردین وللمقاولین

٨٩,٢١٥-٨٩,٢١٥مصاریف مدفوعة مقدمًا
١٨,٥٥٥١٨,٥٥٥-قابلة لالسترداد  ودائع تأمین 

٩,٦٢٧-٩,٦٢٧مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
٥,٩٧٠-٥,٩٧٠الموجودات المالیةمشتقات 

٤٩٩-٤٩٩إیرادات مستحقة
٣٧٨-٣٧٨أوراق قبض

٢٠,٦٣٨-٢٠,٦٣٨صافي ذمم وارصدة مدینة أخرى

٣٣٥,٠٢٦١٨,٥٥٥٣٥٣,٥٨١

من المستأجرین كما یلي:المدینة األخرىواألرصدة الحركة في مخصص إنخفاض قیمة الذمم المدینة 
٢٠١٧٢٠١٦
الفالف

لایر قطريلایر قطري

١٠٣,١٦٩٦٥,٥٣٤ینایر١في 
٦,٢٤٨٣٢,٠٦٦انخفاض ذمم مدینة مخصص 
٥,٤٨٦-انخفاض ذمم مدینة أخرىمخصص 

-)٩,٣٩١(مخصص تم رده خالل السنة
٩٨٣-ابعةاالستحواذ على شركة تصص إضافي من مخ

)٩٠٠()٣٤٧(هشطبمخصص تم 

٣٧,٦٣٥)٣,٤٩٠(مخصص إنخفاض قیمة الذمم المدینة الحركة فيصافي

٩٩,٦٧٩١٠٣,١٦٩دیسمبر٣١في 

من المستأجرین غیر المنخفضة، ومبالغ مستحقة توقع أن تسترد بالكامل الذمم المدینة ی،مجموعةللالسابقة خبرة البناء على 
ال تقوم المجموعة عادة بطلب ضمانات . ، وذمم وأرصدة مدینة أخرىقابلة لالستردادمن أطراف ذات عالقة، وودائع تأمین 

وبالتالي فإن معظم الذمم المدینة غیر مضمونة.،مقابل الذمم المدینة
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٢٠١٧دیسیمبر ٣١في 

-٥٧-

تتمة–ومصاریف مدفوعة مقدمًاذمم مدینة ٨

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

اإلجمالي
غیر متأخرة أو 
منخفضة القیمة

٣٠ن مأقل
یوم

٦٠–٣١
یوم

٦١–
٩٠
یوم

٩٠أكثر من 
یوم

ألفألفألفألفألفألف
لایر

قطري
لایر

قطري
لایر

قطري
لایرلایر قطري

قطري
لایر قطري

٢٠١٧١١٧,٩٥٢٤,٤٩٨١٦,٠٠٨٥٣,٧٩١٥,٥٨٠٣٨,٠٧٥

٢٠١٦٧٣,٧١٣٦,٧٩٠١٠,٧٩٩٢٢,١٢٠٤,٢٩٢٢٩,٧١٢

مخزون٩
٢٠١٧٢٠١٦
الفالف

لایر قطريلایر قطري

٩,٩٨٢١٠,٧١٧إستهالكیةمواد 
١٦,٩٦٦٨,٤٩١مواد بناء وصیانة 

٢٦,٩٤٨١٩,٢٠٨
-)٤,٦٨٣(یخصم: مخصص البضاعة بطیئة الحركة

٢٢,٢٦٥١٩,٢٠٨

الحركة في مخصص البضاعة المتقادمة وبطیئة الحركة كالتالي:

٢٠١٧٢٠١٦
الفالف

لایر قطريلایر قطري

--ینایر ١في 
-٤,٦٨٣المخصص للسنة 

٤,٦٨٣-
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-٥٨-

إفصاحات األطراف ذات العالقة   ١٠
واعضاء مجلس شركات المشروعو وكبار المساهمین والشركات الزمیلةاالم للمجموعةتمثل االطراف ذات العالقة الشركة 

او المشتركة في ادارتها أو التي تمارس األطراف ذات المسیطر علیهااالدارة العلیا للمجموعة والشركات موظفي االدارة و 
.المجموعةدارة إمن قبل مجلس المعامالتالعالقة تأثیرا هاما علیها. یتم اعتماد االسعار والشروط المتعلقة بهذه 

أرصدرة مع أطراف ذات عالقة 
الموحد ما یلي:في بیان المركز الماليالمدرجةت العالقةرصدة مع األطراف ذاتتضمن األ

عالقةذاتطراف أمبالغ مستحقة من 

هي أرصدة متداولة.إن أرصدة المبالغ المستحقة من أطراف عالقة 

طراف ذات عالقةأ/ الى طرف ذو عالقةمبالغ مستحقة 

٢٠١٧٢٠١٦
الفالف

لایر قطريلایر قطري

١,٥٥٨,٨٨٠١,٤٧٩,٦٣١أطراف أخرى ذات عالقة(*)ذ.م.م.شركة مجموعة صك القابضة 
٣٠,٩٧٩-عالقةأطراف أخرى ذات ذ.م.م.شركة حالول لالستثمار العقاري 

١٦,٦٥١-زمیلهشركةذ.م.م.دار الشرق للطباعة والنشر والتوزیع 
١٠,٦٢٥-مشتركمشروعذ.م.م.شركة مطابع الوراق 

١,٥٥٨,٨٨٠١,٥٣٧,٨٨٦

والرصید غیر متداول.خالل السنةالمبلغ المتبقي لمجموعة صك القابضة ذ.م.م. والمتعلق بالتسویة*هذا المبلغ یمثل 
٢٠١٧٢٠١٦
الفالف

لایر قطريلایر قطريأستحقاق المبالغ المستحقة الى أطراف ذات عالقة كالتالي:
١,٥٥٨,٨٨٠١,٥١٠,٦١٠غیر متداول

٢٧,٢٧٦-متداول

١,٥٥٨,٨٨٠١,٥٣٧,٨٨٦

٢٠١٧٢٠١٦
الفالف

لایر قطريلایر قطريالعالقة

٢٢,٣٨٠٨,٩٠٩عالقةذاتأخرىأطرافشركة ذا كیرف للشقق الفندقیة ذ.م.م.
-١٢,٠١٢أطراف أخرى ذات عالقةدار العرب ذ.م.م.شركة 

٢٧٥٦٥مشروع مشتركشركة وایت سكویر العقاریة ذ.م.م.
١٦٦٥٣أطراف أخرى ذات عالقة 

٣٤,٦٨٣٩,٦٢٧
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-٥٩-

تتمة-إفصاحات األطراف ذات العالقة ١٠

أخرى وذمم و ذمم دائنة و ذمم دائنة صكوك وتسهیالت تمویل إسالمیةطراف ذات عالقة تشمل أمستحقة من المبالغ ال

كما یلي:مدینة ومصایف مدفوعة

٢٠١٧٢٠١٦
ألفألف

لایر قطريلایر قطري

٢,٨٨٠,٩٠٠٢,٨٩٤,٤٥٨من بنك زمیلتسهیالت تمویل إسالمیة

٦٣٣,٧٨٠-موردون ومقاولون 

٢٨٩,٠٩١-تأمینات محتجزة 

٢,٧٩٩٧٩,٤١٠دفعات مقدمة للموردین والمقاولون 

عالقةذاتالمعامالت مع االطراف 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة كانت كالتالي:

٢٠١٧٢٠١٦
ألف 

لایر قطري
ألف

لایر قطري

٦٥,١٥٤١,٥٤٢,١٥١)أتطویر إستثمارات عقاریة (

٧,٥٦٤٧,١٨٧عقارات قید التطویرعلىتكالیف تمویل مرسملة 

١٠٧,٣٧٥١٠٠,٦٩٩تكالیف تمویل تم إدراجها في بیان الدخل الموحد 

٥,٧٨٩٧,٢٦١إیرادات إیجار

أ:إیضاح
لبناء عقارات استثماریة مملوكةذ.م.م.للتجارة والمقاوالت صكدخلت المجموعة في عدة عقود إنشائیة مع شركة )أ(

لایر قطري) لشركة الف٣٠٦,٤٤٣: ٢٠١٦(ال شيءللمجموعة. لدى المجموعة التزامات تعاقدیة بمبلغ لشركة تابعة
).٣١(إیضاح ٢٠١٧دیسمبر ٣١تتعلق بعقود البناء هذه في ذ.م.م.للتجارة والمقاوالت صك
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-٦٠-

تتمة-إفصاحات األطراف ذات العالقة ١٠

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 المملوكة من قبل المجموعة
إلى األطراف ذات العالقة. أوتكالیف تمویل. ال یوجد أي ضمان مقدم أو مستلم ألي مبالغ مستحقة من 

جموعة بتسجیل أي خسائر نتیجة لتدني قیمة األرصدة لم تقم الم،٢٠١٦و٢٠١٧دیسمبر 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.

كبار المسؤولینالمدیریین التنفیذیین و مكافآت 
٢٠١٧٢٠١٦
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري

١٢,٩٨٣-)٢٥مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة (*) (إیضاح 

٤١,٧٧٧٤١,٥٨٢وأعضاء اللجنة التنفیذیةإجمالي مكافآت أعضاء اإلدارة الرئیسیین 

٤١,٧٧٧٥٤,٥٦٥

: ٢٠١٦(ال شيءمبلغتم تخصیص،٢٠١٥سنة ل١١أحكام قانون الشركات التجاریة رقم من ١١٩لمادة لوفقًا*  

عضاء مجلس اإلدارة.ألكمكافآت ألف لایر قطري) ١٢,٩٨٣

عمتاحة للبیموجودات مالیة ١١

٢٠١٧٢٠١٦
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري

٢,٣٦٧,٦٤٨٤,٠٥٠,٤٤٠(إیضاح أ)مدرجةأسهم
-١٠٣,٣٠٥أسهم غیر مدرجة (إیضاح ب)

٢,٥٠٢,٨٦٧-(إیضاح ج)صنادیق استثماریة

٢,٤٧٠,٩٥٣٦,٥٥٣,٣٠٧
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-٦١-

تتمة–عمتاحة للبیموجودات مالیة ١١

المجموعةقبلمنالمملوكةللبیعالمتاحةالمالیةبالموجوداتوالمتعلقةالعادلةالقیمةفيالمتراكمةالتغیراتعلىالحركة
:یليكماهي

٢٠١٧٢٠١٦
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري

٣١٩,٢٦٣٦٠٢,٤٩٥ینایر ١الرصید في 
)٢٨٣,٢٣٢()٣٢٦,٧٨٥()٢١ح (إیضاصافي خساره من موجودات مالیة متاحة للبیع 

)٣١٩,٢٦٣)٧,٥٢٢

االستثماراتتركز محفظة 

عدد من االستثمارات في شركات ذات أنشطة وأعمال متشابهة أو یتم الدخول فيینشأ تركز محفظة االستثمارات عندما 

كانت األنشطة ذات خصائص اقتصادیة متشابهة تتأثر بالتغیرات إذاعند وجود أنشطة في نفس القطاع الجغرافي أو 

تدیر المجموعة هذه المخاطر من خالل تنویع استثماراتها من حیث التركز االقتصادیة والسیاسیة أو أیة ظروف أخرى. 

الصناعي. التركز حسب القطاع الصناعي لمحفظة االستثمارات هو كما یلي:

٢٠١٧٢٠١٦
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
أسهم مدرجة في دولة قطر

٢,٢٦٧,٣٤٤٣,٩٧٠,٣٧٩البنوك والخدمات المالیة
٣٥,٠٠٩٢,١٧٣المواد االستهالكیة والخدمات

٢٦,٠١٣٢٦,٠٠٨اتالصناع
٢٢,٩٧٢٢٠,٩٧٥المواصالت
٧,٥٩٥٢٥,٢٦٠االتصاالت
-٥,٠٩١العقارات 

٣,٦٢٤٥,٦٤٥التأمین

٢,٣٦٧,٦٤٨٤,٠٥٠,٤٤٠

٢,٥٠٢,٨٦٧-صنادیق استثماریة
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-٦٢-

تتمة–عمتاحة للبیموجودات مالیة ١١

تتمة –تركز محفظة االستثمارات

:إیضاحات
الخاصة بالمجموعة عبارة عن أسهم محلیة مدرجة ببورصة قطر.المدرجةاألسهمجمیعإن )أ(

) وشركة دار الشرق ٦تمثل األسهم غیر المدرجة االستثمارات المتبقیة للمجموعة في شركة دار العرب ذ.م.م. (إیضاح )ب(

). ١٣ذ.م.م. (إیضاح للطباعة والنشر والتوزیع 

خالل الفترة قامت المجموعة من خالل شركاتها التابعة ببیع وحدات محتفظ بها في صنادیق استثمار واقعة في جزر )ج(

یمان. كا

.١٦تم اإلفصاح عن الرهونات على الموجودات المالیة المتاحة للبیع في إیضاح رقم )د(

استثمارات عقاریة١٢

كانت الحركة في االستثمارات العقاریة خالل السنة كما یلي:

٢٠١٧٢٠١٦
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري

٣٨,٩١٩,٧٩٨٣٦,٨٩٨,٩٦٩ینایر١في 
٣٦٠,١١٠١,٨٥٣,٢١٣خالل السنةتكالیف تطویر

٤,٦٥٧,٨٦٦١٥١,٣٠٦(إیضاح ب)شراء استثمارات عقاریه مكتملة
٤٩,٥٤٣٤٤,٤٨٣)ج) (٢٦(إیضاح تكالیف تمویل مرسملة على عقارات قید التطویر

)٢٨,١٧٣(٤٢٧,٧٤٨إعادة تقییم إستثمارات عقاریة(خسائر) /أرباح
-١٧١,٩٧١أرض مقدمة كتعویض من الحكومة (إیضاح هـ)إضافة قطعة 

-)٧٧٩,٥٢٤((إیضاح و)المحول إلى عقارات 
-١٢,٢٧٣تعدیل صرف عمالت أجنبیة 

٤٣,٨١٩,٧٨٥٣٨,٩١٩,٧٩٨دیسمبر ٣١في 



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

٢٠١٧دیسیمبر ٣١في 

-٦٣-

تتمة -استثمارات عقاریة ١٢

تتكون االستثمارات العقاریة من:
٢٠١٧٢٠١٦
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري

٣٧,٥٨٧,١٣٥٢٦,٤٠١,٩٨١عقارات مكتملة
٣,٥٣٥,١٣٣٩,٨٠١,٧٠٧عقارات قید التطویر

٢,٦٩٧,٥١٧٢,٧١٦,١١٠أراضي فضاء

٤٣,٨١٩,٧٨٥٣٨,٩١٩,٧٩٨

:ایضاحات

.والمملكه المتحدهدولة قطرتقع جمیع االستثمارات العقاریة في )أ(

، یمثل المبلغ شراء المجموعة لحصة مجموعة صك القابضة ذ.م.م. في تطویر عقار ٥باإلشارة إلى اإلیضاح رقم )ب(

.استثماري مكتمل

على النفقات الفعلیة المؤهلة والمتعلقة بمشروعات قید التطویر. تم )ج( تكالیف التمویل المرسملة تم إحتسابها بناءًا

٪).٤,١٩: ٢٠١٦٪ (٤,٦والبالغ رسملة تكالیف التمویل بإستخدام المتوسط المرجح لسعر تكلفة التمویل للمجموعة 

.١٦في إیضاح رقم تم اإلفصاح عن الرهونات على االستثمارات العقاریة )د(

في وقت سابق حصلت الحكومة على قطعة أرض من المجموعة كجزء من التنمیة الحضریة وقدمت لها في )ه(

المقابل قطعة أرض تقع في الوكیر كتعویض خالل السنة. 

قامت المجموعة بتحویل استثمارات عقاریة تحت اإلنشاء إلى عقارات ومعدات، والمبلغ یمثل فندقًاالسنةخالل )و(

سوف یتم افتتاحة خالل العام القادم. لقد تم التحویل بالقمیة الدفتریة في تاریخ التحویل.

كمامستقلمعتمدمثمنبهقامالذيالتقییمعلىبناًءتحدیدهاتموالتيالعادلةبالقیمةالعقاریةاالستثماراتأدرجت)ز(

مهنیةومؤهالتخبرةذومستقلمعتمدخبیر تقییمهومثمنإن ال،المثمنإن. ٢٠١٦و٢٠١٧دیسمبر٣١في

التقدیریةالسوقیةالقیمةإلىللوصولو .العقاریةاالستثماراتمنالفئةهذهتقییمحولالحدیثةالخبرةلدیهوكذلك

تملقد. المماثلةالتاریخیةالمعامالتعلىاالعتمادبفقطولیسالمهنیةوأحكامهمبالسوقخبرتهمونالمثمناستخدم

المهنیةالمعاییر،)RICS(التقییممعاییرفيالواردة" الممارسةبیانات"منالمالئمةللبنودوفقًاالتقییمإعداد

").األحمرالكتاب("٢٠١٥
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تتمة -استثمارات عقاریة ١٢

٢٠١٧٢٠١٦
ألف لایر قطريلایر قطريألف

١,٤٨٧,٥٥٥١,٦٠٥,٠٤٤إیرادات التأجیر من االستثمارات العقاریة
)٣١٢,٤٧١()٣١٧,٩٤٦(رادات التأجیریة یمصروفات تشغیلیة مباشرة مدرة لإل

١,١٦٩,٦٠٩١,٢٩٢,٥٧٣الربح الناتج من االستثمارات العقاریة بالقیمة العادلة

یوضح الجدول التالي وصف لتقنیات التقییم المستخدمة من قبل المجموعة والمدخالت الرئیسیة لتقییم االستثمارات العقاریة: 

المدخالت غیر الملحوظة الهامةطریقة التقییمنوع العقار
(النطاق 

)المتوسط المرجح

القیمة اإلیجاریة التقدیریة -طریقة االستثمارسكنیة عقارات 
للمتر المربع في الشهر 

لایر قطري٤٠
لایر قطري٩٠١الى 

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

التقدیریةالقیمة اإلیجاریة -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 
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تتمة -استثمارات عقاریة ١٢

طریقة االستثمار

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

إیراد أو یتم تطبیق،للوصول للقیمة الرأسمالیة للعقار باستخدام التدفقات النقدیة المتوقعة.یمكن تحدیدهاالفعلیة أو المحتملة

قامت المجموعة ،عند تقییم العقارات ذات العائداحتساب إجمالي الدخل وخصم التكلفة.وذلك بعد السوقي "عائد" االستثمار

رسملة التي یواجها السوق.باستخدام أدلة سوقیة لوضع قیمة اإلیجار السوقیة ومعدالت ال

طریقة المقارنة

مع األخذ في االعتبار محدودیة بیانات المعامالت بسبب أساسیةیتم اعتماد مبدأ المقارنة في تقییم قطع األراضي بصورة 

اتباإلضافة إلى التقییمات الداخلیة وتقییم،المناخ المالي كما یتم فحص دلیل المقارنة للمعامالت المتاحة حول األرض

/الوحدة.لتعكس العوامل المحددة للعقار،حسبما یكون مالئمًا،. تم القیام بالتعدیالت على األسعارأخرىفاطر أ

وشركات المشروع إستثمارات في شركات زمیلة ١٣

كاتالي: شركات المشروعلدى المجموعة استثمارات في شركات زمیلة و 

الفعلیةنسبة الملكیةبلد

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦التأسیس
ألفألف٪٪

لایر قطريلایر قطري

٩٢٦,٣٧٧١,٩١٠,٩٧٣٪٢٠,٠٠٪١٠,٠٠قطر(أ)ش.م.ق.بنك قطر الدولي اإلسالمي 

٢٤٦,٠٩٧٢٦٦,٨٥٩٪١٣,٢٥٪١٢,٥٠قطر(ب)ش.م.ق.المجموعة للرعایة الطبیة 

١٨٥,٠١٣١٨٥,٦٦٣٪٣٢,٥٠٪٣٢,٥٠قطر)جوایت سكویر العقاریة ذ.م.م. (

٦٨,٤٢٠١١٤,٤٦٤٪١٠,٠٠٪٧,٣٣قطر)دالشركة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ق. (

٥٣٦,٦٨٤-٪٤٤,٧٨-قطر)هدار الشرق للطباعة والنشر والتوزیع ذ.م.م. (

٧٥,٧٤٠-٪٢١,٥٥-قطرالقابضة ش.م.ق. (و)المجموعة االسالمیة 

٣٥,٨٤٩-٪٣,٠١-قطرشركة ودام الغذائیة ش.م.ق. (ز)

١٥٢,٨٠٨-٪٥١,٠٠-قطرشركة مطابع الوراق ذ.م.م. (ح)

١,٤٢٥,٩٠٧٣,٢٧٩,٠٤٠
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تتمة-وشركات المشروع إستثمارات في شركات زمیلة ١٣

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

فرع في الدولة. إن البنك مدرج في بورصة قطر ویتم ٢٠یعمل البنك من خالل مكتبه الرئیسي في شارع حمد الكبیر و

المیة الشریعة اإلسلمبادئ لنظامه األساسي تداول أسهمه. یعمل البنك في التمویل البنكي واألنشطة االستثماریة وفقًا

لدى المجموعة المقدرة على ممارسة تأثیر هام من خالل أعضاءها المعینین في مجلس وتعلیمات مصرف قطر المركزي

، وبالتالي تم تطبیق طریقة حقوق الملكیة. بنك قطر الدولي اإلسالميإدارة 

ش.م.ق.المجموعة للرعایة الطبیة )ب(
مساهمةشركةهي،ش.م.ق.التخصصياألهليالمستشفىبشركةسابقًالمعروفةا،.ش.م.قالطبیةللرعایةالمجموعة

فيللشركةالمسجلالمكتبیقع. ١٨٨٩٥رقمالتجاريالسجلبموجب١٩٩٦دیسمبر٣٠بتاریختأسستقطریةعامة

الطبیةالخدماتوتعزیزتخصصيمستشفىإدارةفيللشركةالرئیسيالنشاطویتمثل. قطردولة،الدوحة،٦٤٠١ب. ص

للرعایةالمجموعةفيوالتصویتالملكیةحقوقمن٪ ٢٠منأقلتمتلكالمجموعةأنمنالرغمعلى. قطردولةفي

المجموعة إدارةمجلسفيالمعینیناألعضاءخاللمنهامتأثیرممارسةعلىالقدرةلدیهاالمجموعةأنإال،الطبیة

. الملكیةحقوقطریقةتطبیقیتمولذلك،للرعایة الطبیة ش.م.ق.

ذ.م.م.شركة وایت سكویر العقاریة )ج(
تأسست ومسجلة في دولة قطر تحت هي شركة ذات مسؤولیة محدودة("الشركة")ذ.م.م.شركة وایت سكویر العقاریة 

(معروفة سابقًاش.م.ق.. تأسست الشركة كمشروع مشترك بین مجموعة إزدان القابضة ٥١٣٠٢السجل التجاري رقم 

) والسید/ إبراهیم راشد المهندي بغرض إنشاء وٕادارة استثمار عقاري. إن األنشطة الرئیسیة ش.م.ق.شركة إزدان العقاریة 

للشركة هي بیع وشراء العقارات والتطویر العقاري وتحصیل اإلیجارات.

ش.م.ق.الشركة اإلسالمیة القطریة للتأمین )د(
وفي. ١٩٩٣أكتوبر٣٠بتاریخمقفلةمساهمةكشركةقطردولةفي. ق.م.شللتأمینالقطریةاإلسالمیةالشركةتأسست

أعمالفيالشركةنشاطیتمثل. عامةمساهمةشركةإلىالقانونيوضعهابتغییرالشركةقامت،١٩٩٩دیسمبر١٢

. اإلسالمیةالشریعةلمبادئوفقًافوائدیحملالالذيالصحيوالتأمین) الحیاةعلىالتامین (التكافليوالتأمین،العامالتأمین

إال،للتأمینالقطریةاإلسالمیةالشركةفيوالتصویتالملكیةحقوقمن٪ ٢٠منأقلتمتلكالمجموعةأنمنالرغمعلى

القطریةاإلسالمیةالشركةإدارةمجلسفيالمعینینأعضائهاخاللمنهامتأثیرممارسةعلىالقدرةلدیهاالمجموعةأن

.الملكیةحقوقطریقةتطبیقیتمولذلك،للتأمین
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تتمة-وشركات المشروع إستثمارات في شركات زمیلة ١٣

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

یتمثل النشاط الرئیسي للشركة في إصدار صحیفتین یومیتین هما الشرق (باللغة العربیة) وبننسوال (باللغة اإلنجلیزیة) 

م على دار الشرق ، فقدت المجموعة تأثیرها الها٥باإلشارة إلى اإلیضاح رقم .وطباعة ونشر وتوزیع الكتب والمجلدات

٪ ویتم معاملتها كموجودات مالیة متاحة للبیع كما في ٦نتیجة استبعاد شركاتها التابعة. تمتلك المجموعة حصة قدرها 

.٢٠١٧دیسمبر ٣١

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

. إن األنشطة الرئیسیة للمجموعة االسالمیة القابضة ٢٠٠٦تحولت الي شركة مساهمة قطریة عامة فيو ٢٦٣٣٧

للشرعة اإلسالمیةش.م.ق. باإلشارة إلى .هي االستثمار في األسهم والسندات وخدمات الوساطة في بورصة قطر وفقًا

، فقدت المجموعة تأثیرها الهام على المجموعة اإلسالمیة القابضة نتیجة استبعاد شركاتها التابعة. تمتلك ٥إلیضاح رقم ا

.٢٠١٧دیسمبر ٣١٪ ویتم معاملتها كموجودات مالیة متاحة للبیع كما في ١٦,٤المجموعة حصة قدرها 

ش.م.ق.شركة ودام الغذائیة )ز(
وزیرعنالصادر٢٠٠٣لسنة٧٥رقمللقراروفقاقطریةمساهمةكشركةش.م.ق.الغذائیةللمواد ودامشركة تأسست

یقعو ٢٦٩١١رقمالتجاريالسجلتحتقطرفيمسجلةهي شركة ش.م.ق.الغذائیةودامشركة. والمالیةاالقتصاد

ش.م.ق.الغذائیةودامشركة لالرئیسیةاألنشطةتمثل. قطردولةالدوحة،،٢٢٢٤٠ب.صفيللشركةالرئیسيالمكتب

حومباللالمحلیةالسوقوتزویدوالماشیةاألغنامذبحإلىباإلضافةواألعالف،واللحومالمواشيوتجارةاستیرادفي

، فقدت المجموعة تأثیرها الهام على شركة ودام الغذائیة ٥باإلشارة إلى اإلیضاح رقم . الصلةذاتوالمنتجاتالطازجة

٪ ویتم معاملتها كموجودات مالیة متاحة للبیع كما في ٢,٩ركاتها التابعة. تمتلك المجموعة حصة قدرها نتیجة استبعاد ش

.٢٠١٧دیسمبر ٣١
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تتمة-وشركات المشروع إستثمارات في شركات زمیلة ١٣

تتمة –ش.م.ق.شركة ودام الغذائیة )ز(
ألف لایر قطري نتیجة إعادة قیاس القیمة العادلة ٣٧,٣٧١خالل السنة السابقة، قامت المجموعة بتحقیق ربح بمبلغ 

لحصتها الحالیة قبل الحصول على التأثیر الهام. ویمثل الربح احتیاطي القیمة العادلة للموجودات المالیة المتاحة للبیع 

د للمجموعة للسنه في تاریخ االستحواذ. تم إدراج الربح في "ربح من االستحواذ على شركة زمیلة" في بیان الدخل الموح

.٢٠١٧دیسمبر ٣١المنتهیة في 

(الوراق)شركة مطابع الوراق ذ.م.م.)ح(
السجلبموجبقطردولةفيمسجلةمحدودةمسؤولیةذاتكشركة") الشركة("ذ.م.م.شركة مطابع الوراقتأسست

الشرقودارذ.م.م.العربداربینمناصفةمملوكةمساهمةشركةبوصفهاالشركةوأدرجت. ٥٢٨٢٢رقمالتجاري

ق ، فقدت المجموعة تأثیرها الهام على شركة مطابع الورا٥باإلشارة إلى اإلیضاح رقم .م.م.ذوالتوزیعوالنشرللطباعة

.نتیجة استبعاد شركاتها التابعة

:شركات المشروعو الزمیلةالشركاتفيللحصصالدفتریةالقیمةعلومات المالیة المعروضة و ملخص المي تسویة فیما یل

٢٠١٧٢٠١٦
الفالف

لایر قطريلایر قطري

٣,٢٧٩,٠٤٠٣,٢٠٢,٦٥٦ینایر١الرصید في 
)٢٠٥,٦٣٣()١٠٩,٦٢٤(توزیعات أرباح مستلمة

١٤١,٣٥٤١٨٩,٨٠٤الحصة من االرباح
٣,٣٩٤-عملیات غیر مستمرة في شركة زمیلةاستبعادالحصة من 

)٣٧٦,٣٨٩()١,٥٥٥,٦٣٦(إستبعادات خالل السنة
٩٨٦)٢,٦٦٧()٢١األخرى (إیضاح ةالشاملاإلیراداتالحصة في صافي التغیرات في 

-)١٦٢,١٩٤(زمیلةرة انخفاض قیمة استثمارات في شركاتخسا
-)١٦٤,٣٦٦(موجودات مالیة متاحة للبیع ول الى مح

٤٩٢,٨٦٦-إضافات خالل السنة
)٢٨,٦٤٤(-محول إلى شركة تابعة 

١,٤٢٥,٩٠٧٣,٢٧٩,٠٤٠دیسمبر ٣١الرصید في 
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-٦٩-

تتمة-وشركات المشروع إستثمارات في شركات زمیلة ١٣

المسجلة بطریقة حقوق الملكیة.شركات المشروعو الزمیلةالشركاتفیما یلي ملخص للمعلومات المالیة لالستثمارات في 

:ملخص بیان المركز المالي

٢٠١٧

بنك قطر الدولي 
اإلسالمي

المجموعة 
للرعایة الطبیة

الشركة 
اإلسالمیة 

القطریة للتأمین
وایت شركة 

االجماليسكویر العقاریة
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف

لایر قطري

٤٦,٥٠٥,٥١٩١,٠١٧,٩٦٨٨٨١,٢٠٦١,٠٢٤,١٤١٤٩,٤٢٨,٨٣٤إجمالي الموجودات
)٤١,٤٥٦,٢٩٥()٤٥٤,٨٧٠()٥٢٢,٦٩١()١٨٩,١٩٣()٤٠,٢٨٩,٥٤١(أجمالي المطلوبات

٦,٢١٥,٩٧٨٨٢٨,٧٧٥٣٥٨,٥١٥٥٦٩,٢٧١٧,٩٧٢,٥٣٩حقوق الملكیة

٦٢١,٥٩٨١٠٣,٥٩٧٢٦,٢٩١١٨٥,٠١٣٩٣٦,٤٩٩حصة المجموعة
٤٨٩,٤٠٨-٣٠٤,٧٧٩١٤٢,٥٠٠٤٢,١٢٩الشهرة

٩٢٦,٣٧٧٢٤٦,٠٩٧٦٨,٤٢٠١٨٥,٠١٣١,٤٢٥,٩٠٧القیمة الدفتریة لالستثمار 
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-٧٠-

تتمة-وشركات المشروع إستثمارات في شركات زمیلة ١٣

٢٠١٦

بنك قطر الدولي 
اإلسالمي

المجموعة للرعایة 
الطبیة

الشركة 
اإلسالمیة 

القطریة للتأمین

دار الشرق 
للطباعة والنشر 

والتوزیع
شركة وایت 
سكویر العقاریة

المجموعة 
االسالمیة 
االجماليالوراقودام الغذائیةالقابضة

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

٤٢,٨٢٢,٤٥٦١,٠٦٣,١٠٢٨٢٢,٧٦٩٥٦٣,٧٦٢١,٠٠٥,٥٣٨٣٦٨,٦٩٧٥٢٠,٨٥٣٢٨٧,٩٢٥٤٧,٤٥٥,١٠٢إجمالي الموجودات
)٣٨,٤٤٢,٣٦٨()٢٢,٨٩٠()١٧٠,٥٨٥()٢٢٥,٩٣٥()٤٣٤,٢٦٩()٧٠,٤١١()٤٧٨,٢٠٠()١٨٩,٠٦٥()٣٦,٨٥١,٠١٣(أجمالي المطلوبات

٥,٩٧١,٤٤٣٨٧٤,٠٣٧٣٤٤,٥٦٩٤٩٣,٣٥١٥٧١,٢٦٩١٤٢,٧٦٢٣٥٠,٢٦٨٢٦٥,٠٣٥٩,٠١٢,٧٣٤الملكیةحقوق 

١,١٩٤,٢٨٩١١٥,٨١٠٣٤,٤٥٧٢٢٠,٩٢٣١٨٥,٦٦٣٣٠,٧٦١١٠,٥٣٧١٣٥,١٦٨١,٩٢٧,٦٠٨لمجموعةحصة ا
٤٤,٩٧٩٢٥,٣١٢١٧,٦٤٠١,٣٥١,٤٣٢-٧١٦,٦٨٤١٥١,٠٤٩٨٠,٠٠٧٣١٥,٧٦١الشهرة

١,٩١٠,٩٧٣٢٦٦,٨٥٩١١٤,٤٦٤٥٣٦,٦٨٤١٨٥,٦٦٣٧٥,٧٤٠٣٥,٨٤٩١٥٢,٨٠٨٣,٢٧٩,٠٤٠القیمة الدفتریة لالستثمار 
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-٧١-

تتمة-وشركات المشروع إستثمارات في شركات زمیلة ١٣

.شركات المشروعو الزمیلةالشركاتفي حصةللالشامل الدخلوبیانالدخلبیانملخص 

٢٠١٧

بنك قطر الدولي 
اإلسالمي

المجموعة 
للرعایة الطبیة

الشركة 
اإلسالمیة 
القطریة 
للتأمین

دار الشرق 
للطباعة 
والنشر 
والتوزیع

شركة وایت 
سكویر 
العقاریة

المجموعة 
االسالمیة 
القابضة

ودام للمواد 
االجماليالغذائیة

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

٢,١٤٩,٥٧٨٣٥١,٢٤٦١١١,٨٩٨٤٦,٤٨٩٣٥,٩٤٨٦,٧٢٧٩١٧,١٤٠٣,٦١٩,٠٢٦إیراداتوأرباح

١,٥٣٠٨٠,١٤٧١,٠٩٠,٩٢٣)١,٩٩٩(٨٨٢,٢٠٩٤٨,٠٣٨٦٦,٤٤٦١٤,٥٥٣أرباح (خسائر) السنة

)٢,٦٦٧()٤١()١٠٤(-)١,٦٦٩(-)١,١٩٨(٣٤٥إجمالي الدخل الشامل (الخسارة الشاملة)

٣١٠٢,٤١١١٤١,٣٥٤)٦٥٠(١٢٠,٢٧٩٦,٢٢٧٦,٢١٠٦,٥١٧حصة المجموعة من نتائج األعمال للسنة 

١,٢٢٠١,٨٩٦١٠٩,٦٢٤--٩٠,٠٧١١١,١٨٧٥,٢٥٠أرباح موزعة

إیضاح: 
.)٥تغیرت حصة ملكیة المجموعة في الشركات الزمیلة أعاله خالل السنة نتیجة استبعاد الشركات التابعة (إیضاح 
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-٧٢-

تتمة-وشركات المشروع إستثمارات في شركات زمیلة ١٣

٢٠١٦

بنك قطر الدولي 
اإلسالمي

المجموعة 
للرعایة الطبیة

الشركة 
اإلسالمیة 
القطریة 
للتأمین

دار الشرق 
للطباعة 
والنشر 
والتوزیع

شركة وایت 
سكویر العقاریة

المجموعة 
االسالمیة 
االجماليدار العربالوراقودام الغذائیةالقابضة

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

ألف
لایر قطري

١٧,٦٠٢٧٩٢,٢٢٦٦٦,٧٤٩٢,٧٢١٣,٤٨٢,٩٢١-١,٧٧٠,٦٤٤٤٨٢,٢٩٧١٠٤,٢٧٥٢٤٦,٤٠٧إیراداتوأرباح

٩٨٩,٦٨٢)١,٣٧٤(٤,٠٠٣٦٩,٢٣١٧,٤٣٩)٢١,٣٢٢(٧٢٦,٦٩٠٦٥,٩٦٠٦١,٩٢٠٧٧,١٣٥أرباح (خسائر) السنة

إجمالي الدخل الشامل (الخسارة 
٩٨٦--)١٧٨(--)٩٦٣(١٤٢)٢٤٥(٢,٢٣٠الشاملة)

حصة المجموعة من نتائج 
١٩٣,١٩٨)٦٧٣(٨٦٣٢,٠٨٣٣,٣٩٤)٦,٩٣٠(١٤٥,٣٣٨٨,٧٤٠٦,١٨٢٣٤,٢٠١األعمال للسنة 

٢٠٥,٦٣٣-٤,٠٠٠-٢,١٤٤-١٣٧,١٤٨٣٦,٢٩٨١٤,٢٩٣١١,٧٥٠أرباح موزعة



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق.
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-٧٣-

تتمة-وشركات المشروع إستثمارات في شركات زمیلة ١٣

إیضاحات:
.١٦یضاح اإلتم اإلفصاح عن الرهونات على اإلستثمارات في شركات زمیلة في )أ(

تحدیدوتم٢٠١٧دیسمیر ٣١ة الدفتریة للشركات التابعة كما في میفي القلالنخفاضفحص قامت المجموعة بعمل )ب(

النقدیةالتدفقاتتوقعاتباستخدامالمحتسبةاالستخدامحالفيالقیمةعلىبناًءاالستثمارمناستردادهاالممكنالمبالغ

ي القیمة بمبلغ قررت المجموعة وجود خسارة انخفاض ف. سنواتعشرإلىخمسمنلفترةالمجموعةإدارةقبلمن

ألف لایر قطري تمثل الفرق بین القیمة الدفتریة والقیم القابلة لالسترداد من تلك الشركات الزمیلة. ١٦٢,١٩٤

لحساب القیمة في حال االستخدامةالمستخدمالهامةاالفتراضات 

الهامةاالفتراضات 
والربح المستخدمة في التقدیرات بمتوسط االیرادات وتكلفة البضاعة المباعة والتكالیف التشغیلیة الهامةتتعلق االفتراضات 

على الخبرة التاریخیة وأفضل تقدیراته. تم القیام بهذواالستهالكالفوائد والضرائب واإلطفاءقبل  إلدارة االفتراضات بناًء

مع األخذ في االعتبار فترة الموازنة لتحسینات الدقة المتوقعة.،المجموعة حول التوجهات المستقبلیة

معدالت الخصم
لمخاطر المحددة لكل شركة مستثمر فیها. تعتمد معدالت الخصم على حول ااإلدارةاتتعكس معدالت الخصم تقدیر 

وجود المخاطر متوسط تكلفة رأس المال لكل شركة وعند تحدید معدالت الخصم المناسبة فیؤخذ في االعتبار معدل عدم 

.شركة مستثمر فیهابیتا وحجم مخاطر أسهم الملكیة لكل ومعامل 
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-٧٤-

عقارات ومعدات١٤

سیاراتمباني

أثاث
ومعدات وتركیبات

مكتبیة
أعمال

اإلجماليقید اإلنشاء
الفالفالفالفالف

لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

التكلفة
١٢٥,٣٩٨-٢٠١٧١٦,٧٧٥١٠,٣٦٣٩٨,٢٦٠ینایر ١في 

٣١,٧٩٨-٢,٣٤٠٢٩,٤٥٨-إضافات
)١٤,٣٩٥(-)٨,٦٧٥()١,٧٩٧()٣,٩٢٣(استبعادات

٧٧٩,٥٢٤٧٧٩,٥٢٤---)١٢محول من استثمارات عقاریة (إیضاح 

٢٠١٧١٢,٨٥٢١٠,٩٠٦١١٩,٠٤٣٧٧٩,٥٢٤٩٢٢,٣٢٥دیسمبر ٣١في 

االستهالك المتراكم
٨٣,٦٤٢-٢٠١٧٥,٣٥٣٦,٢٥٠٧٢,٠٣٩ینایر ١في 

١٥,٥٩٦-٦٤٣١,٨١٨١٣,١٣٥االستهالك للسنة 
)٩,٣٢٦(-)٧,٦١٤()٩٦٧()٧٤٥(باالستبعاداتاالستهالك المتعلق 

٨٩,٩١٢-٢٠١٧٥,٢٥١٧,١٠١٧٧,٥٦٠دیسمبر ٣١في 

صافي القیمة الدفتریة
٢٠١٧٧,٦٠١٣,٨٠٥٤١,٤٨٣٧٧٩,٥٢٤٨٣٢,٤١٣دیسمبر ٣١في 
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-٧٥-

تتمة- عقارات ومعدات١٤

سیاراتمباني

أثاث
ومعداتوتركیبات

المجموعمكتبیة
الفالفالفالف

لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

التكلفة
٢٠١٦١٢,٨٥٢٧,٤٤٥٦١,٥٥٥٨١,٨٥٢ینایر ١في 

١,٠٩٠٢٨,٤٣٤٢٩,٥٢٤-إضافات
٣,٩٢٣١,٨٢٨٨,٢٧١١٤,٠٢٢إضافات من االستحواذ على شركات تابعة

٢٠١٦١٦,٧٧٥١٠,٣٦٣٩٨,٢٦٠١٢٥,٣٩٨دیسمبر ٣١في 

االستهالك المتراكم
٢٠١٦٣,٩٦٤٣,٧٥٦٥١,٨٣٧٥٩,٥٥٧ینایر ١في 

٨٤٤١,٧٥٤١٣,١٣٤١٥,٧٣٢االستهالك للسنة 
٥٤٥٧٤٠٧,٠٦٨٨,٣٥٣باالستحواذ على شركات تابعةالمتعلق االستهالك 

٢٠١٦٥,٣٥٣٦,٢٥٠٧٢,٠٣٩٨٣,٦٤٢دیسمبر ٣١في 

صافي القیمة الدفتریة
٢٠١٦١١,٤٢٢٤,١١٣٢٦,٢٢١٤١,٧٥٦دیسمبر ٣١في 
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-٧٦-

ذمم دائنة ومطلوبات أخرى١٥
٢٠١٧٢٠١٦

الفالف

لایر قطريلایر قطري

١,٥٥٨,٨٨٠١,٥٣٧,٨٨٦)١٠(إیضاح / ألطراف ذات عالقةلطرف ذو عالقةمبالغ مستحقة 

٧٦٣,٠٣٠٣٨٩,١٦٠توزیعات مستحقة

١٤٤,٨٣٠١٥٤,٢٨٩تأمینات للمستأجرین 

١٠٣,٧٦٧٧١١,٢٤٩دائنون تجاریون ومقاولون (إیضاح أ)

٦٣,٨٧٣٥١,٢٤٨إیجارات غیر مستحقة

٥٢,٨٩٩٧٧,٣٨٢مصاریف مستحقة الدفع

٤٢,٣٣٠٤٥,٣١١مخصص المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعیة والریاضیة

٣٩,١٣١٣٩,١٧٦مخصص مكافأة نهایة الخدمة 

٣١,٨٥٢٢٩٨,٧٢٣مبالغ محتجزة دائنة (إیضاح أ)

٢,٦٩٨٢,٦٩٨دفعات مقدمة من العمالء 

٢,٨٢٦-الدفعأوراق 

١٩,١٤١١٨,٢٢٣دائنون آخرون

٢,٨٢٢,٤٣١٣,٣٢٨,١٧١
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-٧٧-

تتمة-ومطلوبات أخرىذمم دائنة ١٥
یلي:كماخرى األوالمطلوبات الدائنة متداول للذمم التم فصل الجزء المتداول وغیر 

اإلجماليغیر متداولمتداول
الفالفالف

لایر قطريلایر قطريلایر قطري٢٠١٧دیسمبر ٣١

١,٥٥٨,٨٨٠١,٥٥٨,٨٨٠-عالقة اتذألطرافمبالغ مستحقة 
١٠٣,٧٦٧-١٠٣,٧٦٧دائنون تجاریون ومقاولون (إیضاح أ)

٧٦٣,٠٣٠-٧٦٣,٠٣٠مستحقةأرباح توزیعات 
٣١,٨٥٢٣١,٨٥٢-مبالغ محتجزة دائنة (إیضاح أ)

١٤٤,٨٣٠١٤٤,٨٣٠-تأمینات للمستأجرین
٥٢,٨٩٩-٥٢,٨٩٩مصاریف مستحقة الدفع

٦٣,٨٧٣-٦٣,٨٧٣إیجارات غیر مستحقة
٤٢,٣٣٠-٤٢,٣٣٠مخصص المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعیة والریاضیة

٣٩,١٣١٣٩,١٣١-مخصص مكافأة نهایة الخدمة 
٢,٦٩٨-٢,٦٩٨دفعات مقدمة من العمالء 

١٩,١٤١-١٩,١٤١ذمم دائنة اخرى

١,٠٤٧,٧٣٨١,٧٧٤,٦٩٣٢,٨٢٢,٤٣١

اإلجماليغیر متداولمتداول
الفالفالف

قطريلایر لایر قطريلایر قطري٢٠١٦دیسمبر ٣١

٢٧,٢٧٦١,٥١٠,٦١٠١,٥٣٧,٨٨٦عالقة اتذألطرافمبالغ مستحقة 
٧٧,٤٦٩٦٣٣,٧٨٠٧١١,٢٤٩دائنون تجاریون ومقاولون (إیضاح أ)

٣٨٩,١٦٠-٣٨٩,١٦٠مستحقةأرباحتوزیعات

٢٩٨,٧٢٣٢٩٨,٧٢٣-مبالغ محتجزة دائنة (إیضاح أ)

١٥٤,٢٨٩١٥٤,٢٨٩-تأمینات للمستأجرین
٧٧,٣٨٢-٧٧,٣٨٢مصاریف مستحقة الدفع

٥١,٢٤٨-٥١,٢٤٨إیجارات غیر مستحقة
٤٥,٣١١-٤٥,٣١١مخصص المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعیة والریاضیة

٣٩,١٧٦٣٩,١٧٦-مخصص مكافأة نهایة الخدمة 
٢,٨٢٦-٢,٨٢٦أوراق الدفع

٢,٦٩٨-٢,٦٩٨دفعات مقدمة من العمالء 
١٨,٢٢٣-١٨,٢٢٣ذمم دائنة اخرى

٦٩١,٥٩٣٢,٦٣٦,٥٧٨٣,٣٢٨,١٧١

)أ(إیضاح

.١٠دائنون تجاریون ومقاولون كما هو موضح في إیضاح دائنة و عالقة مبالغ محتجزةوطرف ذتتضمن أرصدة مستحقة ل



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

٢٠١٧دیسیمبر ٣١في 

-٧٨-

صكوك وتسهیالت تمویل إسالمیة١٦

لي:لتاكااإلسالمیة التمویلیةالتسهیالت الصكوك و الحركة في كانت

٢٠١٧٢٠١٦

الفالف

لایر قطريلایر قطري

١٥,٩٢٦,٩٢٩١٤,٩٥٩,٦٠٧ینایر١في 
١,٩٩٢,٨٦٥٣,٨٢١,٦٩٩خالل السنة تم الحصولتسهیالت إضافیة

٧٥٢,٨٠٧٦٦٧,٧٣٦)٢٦(إیضاح تمویلتكالیف 
)٣,٥٢٢,١١٣()٢,٤٠٢,١٤٠(سداد تسهیالت  قائمة خالل السنة 

١٦,٢٧٠,٤٦١١٥,٩٢٦,٩٢٩دیسمبر ٣١في 

كما یلي:ةمتداولالوغیر ةاإلسالمیة المتداولالتمویلیةتم فصل اإللتزامات الخاصة بالتسهیالت 

٢٠١٧٢٠١٦

الفالف

لایر قطريلایر قطري

٢,٧٩٥,٤٢٧٢,٠٠١,٢٠٣جزء متداول 
١٣,٤٧٥,٠٣٤١٣,٩٢٥,٧٢٦جزء غیر متداول 

١٦,٢٧٠,٤٦١١٥,٩٢٦,٩٢٩



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

٢٠١٧دیسیمبر ٣١في 

-٧٩-

تتمة-صكوك وتسهیالت تمویل إسالمیة١٦

:كالتالياإلسالمیة القائمة التمویلیةشروط وأحكام التسهیالت كانت 

٢٠١٧٢٠١٦الربحمعدالت العملة نوع التسهیل
الفالف

لایر قطريلایر قطري

QMRL٤,٦٦١,٨٥٢٥,١٢١,٤٦٦سعر لایر قطري مرابحة مضمونة 

QMRL٣,٨٣٩,٧٧٤٣,٩٩٦,٥١٦سعر لایر قطري إجارة مضمونة

٦٣٦,٩٢٣٦٤٩,٣١٤أشهر٣سعر لیبور سنة/دوالر أمریكيمرابحة مضمونة 

٣,٤٧٥,٠٢٧٤,٣٣٨,٥١٧أشهر١/٣لیبورسعر دوالر أمریكيإجارة مضمونة

٣,٦٥٦,٨٨٥١,٨٢١,١١٦٪٤,٨٧٥/ ٪٤,٣٧٥دوالر أمریكيإسالمیةصكوك

١٦,٢٧٠,٤٦١١٥,٩٢٦,٩٢٩

:إیضاح (أ)
ربحمعدالتالعقودجمیعوتحمل. للمجموعةاألجلطویلةمشاریعلتمویلاإلسالمیةالتسهیالتهذهعلىالحصولتم

. السائدةالتجاریةباألسعار

:إیضاح (ب)
: كالتاليوتفاصیلها،السنةخاللجدیدةإسالميتمویللینتسهیعلىالمجموعةحصلت

١إسالميتمویلتسهیل

ألف لایر قطري ٧,٢٨٣,٠٠٠خالل السنة، وكجزء من برنامج موافق للشریعة اإلسالمیة إلصدار صكوك بقیمة 

ألف دوالر أمریكي) من خالل شركة ذات أغراض خاصة ("شركة إزدان للصكوك المحدودة")، تم إصدار ٢,٠٠٠,٠٠٠(

ألف دوالر أمریكي) بالنیابة عن المجموعة ٥٠٠,٠٠٠(ألف لایر قطري١,٨٢٠,٧٥٠الشریحة الثانیة من الصكوك بقیمة 

٪ وتسدد ٤,٨٧٥ألف لایر قطري. یحمل إصدار الصكوك معدل ربح سنوي ثابت قدره ٩,٩٥٩بتكلفة إصدار إجمالیة قدرها 

. إن الصكوك مدرجة في البورصة األیرلندیة، وتم ٢٠٢٢على أساس نصف سنوي لمدة خمس سنوات وتستحق في أبریل 

ا كصكوك مضمونة بموجودات. تتعهد المجموعة بإعادة شراء الموجودات بنفس سعر اإلصدار. إصداره

٢تسهیل تمویل إسالمي 

تسهیلالحمل ُیألف لایر قطري. ١٨٢,٠٧٥، حصلت المجموعة على تسهیل تمویل مرابحة بمبلغ ٢٠١٧خالل أغسطس 

. ٢٠١٨خاللفي على دفعة واحدة لتسهیلااسدد هذی. وسوف بمعدل ربحسالمياأل



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

٢٠١٧دیسیمبر ٣١في 

-٨٠-

تتمة-صكوك وتسهیالت تمویل إسالمیة١٦

:إیضاح (ج)
ألنواع مختلفة من ةن عقاریو ، كانت المجموعة قد حصلت على تسهیالت مقابل ره٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 

(١٥,٥٢٥,٤٨٦االستثمارات العقاریة المملوكة للمجموعة قیمتها الدفتریة  : ٢٠١٦دیسمبر ٣١ألف لایر قطري 

ألف لایر قطري) كما حصلت على رهن عقاري آخر مقابل أسهم متداولة مدرجة بالبیانات المالیة الموحدة ١٥,٥٢٥,٤٨٦

دیسمبر ٣١ألف لایر قطري في ٦٠٠,٥٣١ضمن موجودات واستثمارات مالیة متاحة للبیع في شركات زمیلة بقیمة دفتریة 

. ألف لایر قطري)١,٢٣٧,٤١٩: ٢٠١٦دیسمبر ٣١(٢٠١٧

:وتفاصیلهااإلسالمیة التمویلیةالتسهیالت الصكوك و الجدول التالي یلخص مواعید إستحقاق

سنوات٥-٢واحدةسنة٢٠١٧مبر دیس٣١

٥أكثر من 

اإلجماليسنوات

ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

٧٨٤,٨٨٧٢,٩٣٤,٣٨٥٩٤٢,٥٨٠٤,٦٦١,٨٥٢)قطريلایر (مرابحة مضمونة 

٦٩٦,٢٥٥٢,١٤٧,٤٥٣٩٩٦,٠٦٦٣,٨٣٩,٧٧٤(لایر قطري)إجارة مضمونة 

٦٣٦,٩٢٣-٣٣٠,٥٥٠٣٠٦,٣٧٣مرابحة مضمونة (دوالر أمریكي)

٩٦٨,٣٥١١,٧٠١,٤٣٥٨٠٥,٢٤١٣,٤٧٥,٠٢٧إجارة مضمونة (دوالر أمریكي)

٣,٦٥٦,٨٨٥-١٥,٣٨٤٣,٦٤١,٥٠١أمریكي)تمویل صكوك (دوالر 

٢,٧٩٥,٤٢٧١٠,٧٣١,١٤٧٢,٧٤٣,٨٨٧١٦,٢٧٠,٤٦١



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

٢٠١٧دیسیمبر ٣١في 

-٨١-

تتمة-صكوك وتسهیالت تمویل إسالمیة ١٦

سنوات٥-٢واحدةسنة٢٠١٦مبر دیس٣١

٥أكثر من 

اإلجماليسنوات

ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

ألف 

لایر قطري

٥٧٨,٥٣٢٢,٨٥٣,٥٩٤١,٦٨٩,٣٤٠٥,١٢١,٤٦٦(لایر قطري)مرابحة مضمونة 

٣٤٤,٨٢٨٢,١٠٤,٨٨١١,٥٤٦,٨٠٧٣,٩٩٦,٥١٦(لایر قطري)إجارة مضمونة 

١٩٨,٦٥٦٤٣٤,١٠٧١٦,٥٥١٦٤٩,٣١٤(دوالر أمریكي)مرابحة مضمونة 

٨٧٨,٨٢١٢,٤٦١,١٧٣٩٩٨,٥٢٣٤,٣٣٨,٥١٧(دوالر أمریكي)إجارة مضمونة 

١,٨٢١,١١٦-٣٦٦١,٨٢٠,٧٥٠(دوالر أمریكي)تمویل صكوك 

٢,٠٠١,٢٠٣٩,٦٧٤,٥٠٥٤,٢٥١,٢٢١١٥,٩٢٦,٩٢٩

المالرأس١٧
٢٠١٧٢٠١٦
الفالف

قطريلایر لایر قطري

:المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
٢٦,٥٢٤,٩٦٧٢٦,٥٢٤,٩٦٧لایر قطري للسهم١٠سهم بقیمة ٢,٦٥٢,٤٩٦,٦٩١

قانونيإحتیاطي١٨
ألحكام قانون الشركات القطري رقم  لى إ٪ من أرباح السنة ١٠تحویل یجب ،والنظام األساسي للشركة٢٠١٥ةلسن١١وفقًا

المصدر.٪ من رأس المال ٥٠حتیاطيیعادل اإلویجوز للشركة أن تقرر إیقاف التحویل حین ،القانونيحتیاطياإلحساب 

.وعقد تأسیس الشركةنص علیها قانون الشركاتیالقانوني غیر قابل للتوزیع إال في الحاالت التي حتیاطيإن اإل



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

٢٠١٧دیسیمبر ٣١في 

-٨٢-

الحقوق غیر المسیطر علیها١٩
:یليكماهيالملكیةحصصالحصص الغیر مسیطر علیها من 

٢٠١٧٢٠١٦
الشركة التابعة:

٪٣٢,٥٠٪٣٢,٥٠إمتداد العقاریة للمشاریع ذ.م.م.

٪٢٥,٥٠-)٦(إیضاح دار العرب ذ.م.م.

٪٣٠٪٣٠إزدان وورلد ذ.م.م.

٢٠١٧٢٠١٦

الفالف

لایر قطريلایر قطريمخصصة للحصص الغیر مسیطر علیهاخسارة

)٤,٩٧٠()٥,٧٧٠(إزدان وورلد ذ.م.م.
)٢,٤٠٠()٩٠٥(دار العرب ذ.م.م.

)١٤٢()٤,٥٢٥(إمتداد العقاریة للمشاریع ذ.م.م.

)٧,٥١٢()١١,٢٠٠(

٢٠١٧٢٠١٦

الفالف

لایر قطريلایر قطريالمتراكمةالحصص الغیر مسیطر علیها 

١٤,٨١٨٤٠٣,٨٤٧إمتداد العقاریة للمشاریع ذ.م.م.
٣٢,٥٩٦-)٦(إیضاح دار العرب ذ.م.م.
)٤,٩٠٩()١٠,٦٨١(إزدان وورلد ذ.م.م.

٤,١٣٧٤٣١,٥٣٤



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

٢٠١٧دیسیمبر ٣١في 

-٨٣-

تتمة-الحقوق غیر المسیطر علیها١٩
علیها موضحة مسیطرغیرمادیةحقوقلدیهاالتيللمجموعةالتابعةبالشركاتالمتعلقةالمالیةالمعلوماتإن ملخص

.المجموعةداخلمعامالت الشركاتةتصفیالمعروضة قبل المالیةالمعلوماتما یلي ملخصفی. أدناة

٢٠١٧٢٠١٦

الفالف

لایر قطريلایر قطري

٢,٥٠٦,٤٦٩٩,٠٣٤,٩٤٦الموجوداتإجمالي 
٥٧,٧٠٨٧,٧٩٢,٣٣٥المطلوبات إجمالي 

٢,٤٤٤,٦٢٤١,٢٤٢,٦١١األم شركةالحقوق العائدة ألصحاب لل
٤,١٣٧٤٣١,٥٣٤الحقوق غیر المسیطر علیها

٢٠١٧٢٠١٦
الفالف

لایر قطريلایر قطري

٢٣,٨٩٤٢٥,٦٠٥وتشغیلیة أخرى إیرادات إیجاریة
-)١٢,٧٦٧(خسارة إعادة تقییم

)٢٥,٠٣٩()٢٩,٠٨١(مصروفات تشغیلیة 
)١٧,٥٧١()١٥,٢٠٤(المصروفات العمومیة واإلداریة

)١٧,٠٠٥()٣٣,١٥٨(خسارة السنة 

)١١,٨٩٢()٢٢,٨٦٣(الخسارة العائد للشركة األم 
)٥,١١٣()١٠,٢٩٥(الخسارة العائدة للحقوق الغیر مسیطر علیها

)١٧,٠٠٥()٣٣,١٥٨(خسارة السنة 

٢٠١٧٢٠١٦

الفالف

لایر قطريلایر قطري

)٥٤٧(٢٥,٨٤٤األنشطة التشغیلیة )المستخدم في(الناتج منصافي النقد
)٢٠,٦٣٧()٢٤,٨٤٣(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

٢١,٠٦٣)١,٦٠٣(األنشطة التمویلیةالناتج من )المستخدم في(صافي النقد 

٩٧٣)٦٠٢(وما في حكمه في النقد الزیادة / النقصصافي



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

٢٠١٧دیسیمبر ٣١في 

-٨٤-

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

من صافي ربح السنة الموحد لصندوق ٪٢,٥الف لایر قطرى) والذي یمثل ٤٥,٣١١: ٢٠١٦الف لایر قطري (٤٢,٣٣٠

دعم األنشطة الریاضیة والثقافیة واالجتماعیة والخیریة.

بنود اإلیرادات الشاملة األخرى  ٢١
٢٠١٧٢٠١٦

الفالف

لایر قطريلایر قطري

٣٢٩,٥٨٠٦٠٥,٥٥٩الفترة الرصید في بدایة 

)٢٧٥,٩٧٩()٣١٢,٢٥٤(الحركة

١٧,٣٢٦٣٢٩,٥٨٠الفترةالرصید كما في نهایة 

٢٠١٧٢٠١٦

الفالف

لایر قطريلایر قطري

ات إعادة التقییمإحتیاطیفيالحركة 

:موجودات مالیة متاحة للبیع

٣٥٦,٦٨٦)٢١٢,٦١٩(للبیعمتاحةمالیةموجوداتمنالخسارة )الربح(صافي

إلىالمحولللبیعالمتاحةالمالیةالموجوداتبیععنالناتجالربحصافي

)٦٩١,٢٠٤()١٨١,٦٥٣(الموحدالدخلبیان

تمللبیعالمتاحةالمالیةالموجوداتقیمةانخفاضخسائرتصنیفإعادة

٦٧,٤٨٧٥١,٢٨٦الموحدالدخلقائمةعلىتحمیلها

)٢٨٣,٢٣٢()٣٢٦,٧٨٥()١١(إیضاح للبیعمتاحةمالیةموجوداتمنالخسارة صافي

-)١,٨٠٠(الحركة في احتیاطي صرف العمالت األجنبیة

١٧,١٩٨٦,٢٦٧النقديالتدفقتحوطاتمنالربح

زمیلة صافي الحركة في احتیاطي القیمة العادلة لشركات منالحصة

٩٨٦)٢,٦٦٧()١٣(إیضاح 

)٢٧٥,٩٧٩()٣١٤,٠٥٤(إجمالي الخسارة الشاملة األخرى خالل السنة



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

٢٠١٧دیسیمبر ٣١في 

-٨٥-

أخرى یة إیرادات تشغیل٢٢
٢٠١٧٢٠١٦

الفالف

لایر قطريلایر قطري

١٧١,٩٧١٦,١١٦تعویض من الحكومة (إیضاح أ)
٢١,٧٤٨١٧,٠٤٦إیرادات أغذیة ومشروبات

١٠,٦٨٤٢,٢٩٠إیرادات ترفیه
٦,٥٢١٨,١٣٦إیرادات المركز الصحي 

٦,٣٤٩٨,٠٨٢إیرادات االنترنت 
٥,١٥٩٦,٣٠٧أتعاب إدارة العقارات 

١,٢٨٨١,٦٢٢إیرادات المغسلة
١,٢٨٦٧,٢٧٩عموالت مستردة

٣,٧٦٣٢٦,٦٧١أخرى 

٢٢٨,٧٦٩٨٣,٥٤٩

:(إیضاح أ)
المجموعةعقاراتاالستحواذ على بعض قطر خالل السنة بسببحكومة دولةتتعلق هذه األرصدة بمبالغ مستلمة من )أ(

.من قبل الحكومة



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

٢٠١٧دیسیمبر ٣١في 

-٨٦-

مصاریف تشغیلیة٢٣
٢٠١٧٢٠١٦
الفالف

لایر قطريلایر قطري

٩٤,٠٤٥٩٠,٤٨٥تكالیف موظفین 

٥٩,٩٢٩٦١,٠٤٠میاه وكهرباء 

٤٥,١٣٨٤١,١٢١مصاریف صیانة

٣٦,٣٢١٤٠,٦٥٩مصاریف الصرف الصحي

٢٥,١٠٥٢٠,٤٥٤مصروفات تبرید

٢٣,٥٦٥٢٠,٠٩٢مصاریف نظافة

٢١,٤٧٥٢١,٤٦٥أمن

١٠,١٠٨١٤,٤٢٢مصروفات تأجیر تشغیلي

٩,٢٠٣٧,٠٧٢أغذیة ومشروبات

٥,٨٣٠٥,٦٦٢غسیل و تنظیف جاف 

٢,٢٦٠٢,٧٣٣إیجارات معدات ومولدات

٩١٣١,١٥٧عموالت

١٨,٨٧١٩,٧٧٣تنوعةممصاریف 

٣٥٢,٧٦٣٣٣٦,١٣٥

إیرادات أخرى ٢٤
٢٠١٧٢٠١٦
الفالف

لایر قطريلایر قطري

٤٢,٨٧٢١٢,٥٩٩)٢٦إسالمیة (إیضاح أرباح على حسابات مع بنوك 

١٤,٥٨٩٢,٩٧٠متنوعةإیرادات 

٥٧,٤٦١١٥,٥٦٩



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

٢٠١٧دیسیمبر ٣١في 

-٨٧-

مصاریف عمومیة وٕاداریة ٢٥
٢٠١٧٢٠١٦

الفالف

لایر قطريلایر قطري

١٢٦,٠٦٣١٣١,٦٧٣تكالیف موظفین
٣٥,٤٠٠٣٤,٦٩٣التنفیذیةمكافآت أعضاء اللجنة 

٢١,٠٨٨٢٣,٧١١مصاریف إستشارات وأتعاب قانونیة ومهنیة 
١١,٤٠٢١١,٤٠٦إعالن ودعایة 

٨,٤٠٨٨,٣٦٤رسوم تسجیل في بورصة قطر 
٦,٢٤٨٣٧,٢٣١مخصص إنخفاض قیمة ذمم مدینة من مستأجرین 

٥,٩٠١٦,٨٠٦مصاریف نظم معلومات 
٤,٩٤١٥,٩٣٦إتصاالت 

٤,٧٨٠٢,٦٤٠مصاریف إیجار
-٤,٦٨٣)٩مخصص بضاعة بطیئة الحركة (إیضاح 

٣,٦١٢٣,١١٩رسوم بنكیة 
٣,٢٤٨٤,٣٨٧تأمین 

١,٣٢٣١,٣٩١طباعة وقرطاسیة 
١٢,٩٨٣-)١٠مكافآت مجلس االدارة (إیضاح 

١,٠٠٠-تبرعات 
٤,٨٨٧١٢,٥٤٢مصروفات أخرى 

٢٤١,٩٨٤٢٩٧,٨٨٢

تكالیف وٕایرادات التمویل ٢٦
٢٠١٧٢٠١٦

الفالف

لایر قطريلایر قطري

تكالیف التمویل 
على التسهیالت التمویلیة اإلسالمیة (إیضاح محصلة من البنوكأرباح
٧٥٢,٨٠٧٦٦٧,٧٣٦)١٦

)٤٤,٤٨٣()٤٩,٥٤٣()١٢یخصم: تكالیف تمویل مرسملة (إیضاح 

٧٠٣,٢٦٤٦٢٣,٢٥٣تكالیف التمویل المحملة على بیان الدخل الموحد

إیرادات التمویل 
٤٢,٨٧٢١٢,٥٩٩)٢٤بنوك إسالمیة (إیضاح لدىات أرباح على حساب



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

٢٠١٧دیسیمبر ٣١في 

-٨٨-

من األرباحالعائد األساسي للسهم ٢٧
لسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادیة القائمة خالل ابتقسیم ربح من األرباح األساسي للسهم العائد یحتسب 
السنة. 

٢٠١٧٢٠١٦

١,٦٩٣,٢٠١١,٨١٢,٤٥٦قطري)م (الف لایر مساهمین بالشركة األالالعائد الى الربح 
مــــن العملیـــات المســــتمرةبالشـــركة األمالـــربح العائـــد الــــى المســـاهمین 

١,٦٩٥,٨٤٥١,٨١٩,٤٧١(باأللف سهم)

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

٠,٦٤٠,٦٨(لایر قطري)العائد األساسي والمخفف للسهم

٠,٦٤٠,٦٩(لایر قطري)من العملیات المستمرة العائد األساسي والمخفف للسهم

قائمة خالل السنة.مخففةلعدم وجود أي أسهم المخفف نظرًاعائد السهم األساسي یساوي عائد السهم 

األرباحتوزیعات ٢٨
لایر ٠,٥٠، وافق المساهمون على توزیع أرباح نقدیة بواقع ٢٠١٧أبریل ١٦خالل اجتماع الجمعیة العمومیة المنعقد بتاریخ 

لایر قطري للسهم بإجمالي ٠,٥٠: ٢٠١٦(٢٠١٦ألف لایر قطري للسنة المنتهیة في ١,٣٢٦,٢٤٨قطري للسهم بإجمالي 

). ٢٠١٥ألف لایر قطري للسنة المنتهیة في ١,٣٢٦,٢٤٨

المالیةالموجوداتمشتقات ٢٩
الصكوك بغرض التحوط مقابل مخاطر أسعار الربح الناشئة من ٢٠٢٤د تبادل أسعار الربح حتى و عة عقوقعت المجمو 

لبنود هذا العقدبمعدالتتسهیالت التمویل اإلسالمي التي تم الحصول علیها و  تدفع المجموعة سعر ربح ،ربح متغیرة. وفقًا

شروط شهور. تم التفاوض حول عقد التبادل لیتماشى مع ١/٣مقابل ربح متغیر على أساس سعر لیبور لمدة ثابت

تسهیالت التمویل اإلسالمي.و الصكوك



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

٢٠١٧دیسیمبر ٣١في 

-٨٩-

تتمة–المالیة الموجوداتمشتقات ٢٩

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

القیمة العادلة 
اشهر٣خالل القیمة التعاقدیةالموجبة

١٢-٣من 
شهر

٥-١من 
سنوات

٥أكثر من 
سنوات

ألفألفألفألفألفألف
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

-١,٨٠٨--١١,٨٠٨٤٤٩,٨٣٢الربح أسعارتبادلعقد 

-٤,٨٢١--٢٤,٨٢١٤٢٢,٧٠٠الربح أسعارتبادلعقد 
-٨,٧٦٥--٣٨,٧٦٥٧٤٢,٢٢٣الربح أسعارتبادلعقد 
٧,٧٧٣---٤٧,٧٧٣١,٦٧٥,٠٩٠الربح أسعارتبادلعقد 

١٥,٣٩٤٧,٧٧٣--٢٣,١٦٧٣,٢٨٩,٨٤٥

.٨یضاح األأدرجت القیمة العادلة الموجبه في الذمم المدینة والمطلوبات األخرى في 



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

٢٠١٧دیسیمبر ٣١في 

-٩٠-

تتمة–المالیة الموجوداتمشتقات ٢٩

القیمة العادلة 
اشهر٣خالل القیمة التعاقدیةالموجبة

١٢-٣من 
شهر

٥-١من 
سنوات

٥أكثر من 
سنوات

ألفألفألفألفألفألف
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

-٦٣--١٦٣٧٤٩,٧٢١الربح أسعارتبادلعقد 
-٢,٢٦١--٢٢,٢٦١٥٨١,٢١٢الربح أسعارتبادلعقد 
-٣,٦٤٦--٣٣,٦٤٦١,٠١٢,١٢٣الربح أسعارتبادلعقد 

٥,٩٧٠--٥,٩٧٠٢,٣٤٣,٠٥٦-



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

٢٠١٧دیسیمبر ٣١في 

-٩١-

إلتزامات محتملة ٣٠
٢٠١٧٢٠١٦

قطريلایرالفلایر قطريالف

٤,٥٧٠٣,١٠٥ضمانات بنكیة 

.اإلعتیادیةاق األعمال یمن الضمانات البنكیة والتي تم إصدارها في سهامةال تتوقع المجموعة أي إلتزامات

إلتزامات تعاقدیة  ٣١
٢٠١٧٢٠١٦

الفالف

لایر قطريلایر قطري

٤٨,٧٨١٤٧٨,١١٠إلتزامات تعاقدیة لمقاولین وموردین للمشاریع قید التطویر 

:إیضاح

) تتعلق بشركة إمتداد للمشاریع ٣٠٦,٤٤٣: ٢٠١٦(ال شيءبمبلغوالموردینااللتزامات التعاقدیة للمقاولین

تجاوزت سنة واحدة.شركة تابعة للمجموعةوهي ،ذ.م.م.

الدعاوى القضائیة 

المجموعة من قبل أطراف خارجیة. باعتقاد ضدتم رفع دعاوى قضائیة مختلفة ،٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 

المجموعة أنه یصعب تقدیر مبالغ التعویضات بصورة موثوقة. إال أنه بناء على الخبرة السابقة والمعلومات محامو

أنه من غیر المتوقع أن تتكبد المجموعة خسائر من هذه الدعاوى. لم یتم تكوین المحامونیعتقد ،المتاحة

القضائیة في البیانات المالیة الموحدة. ىمخصص للدعاو 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق.
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٢٠١٧دیسیمبر ٣١في 

-٩٢-

سیاسات إدارة المخاطر المالیةو أهداف ٣٢

إطار عمل إدارة المخاطر 
تم وضع سیاسات إلدارة مخاطر المجموعة بغرض تحدید وتحلیل المخاطر التي تواجهها المجموعة ولوضع 

لرصد المخاطر واإللتزام بالحدود الموضوعة. تتم مراجعة سیاسات وأنظمة إدارة المخاطر مناسبة حدود وضوابط 
تقدیمها. تهدف المجموعة من لتعكس التغیرات في ظروف السوق والمنتجات والخدمات التي یتم بشكل دوري

فیها جمیع الموظفین أدوارهم یعية منتظمة وبناءة یبیئة رقابتطورخالل التدریب ومعاییر وٕاجراءات اإلدارة إلى 
وٕالتزاماتهم.

بسیاسات وٕاجراءات المخاطر اإللتزامو مستوى االمتثالرصد بالمجموعة في المخاطرلجنة تتمثل مسؤولیة
.بالمخاطر التي تواجهها المجموعةكفایة إطار عمل إدارة المخاطر فیما یتعلقمراجعةو بالمجموعة 

كما تقوم ،بالمجموعةالخاصةسیاسات إدارة المخاطربتطبیقالتابعة للمجموعةمجموعة الشركاتوتقوم
المجموعة ولجانها بمراقبة أنشطة الشركات التابعة.

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

سواء كانت تقاریر خاصة أو تقاریر دوریة.،أنشطتها

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

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

إضافیة في هذه البیانات المالیة الموحدة.

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

دفعات الوللمجموعة أیةنشطة اإلیجار تنشأ بصورة أساسیة من عمالء األو .القیام باإللتزامات التعاقدیةبالمالیة 
مستحقات من أطراف ذات عالقة.الباإلضافة إلى واألرصدة لدى البنوك الموردین وأمقدمة للمقاولین ال

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



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق.
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تتمة-أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ٣٢

التعرض لمخاطر اإلئتمان 
الحد األقصى لمخاطر كانتعتبر القیمة الدفتریة للموجودات المالیة هي الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان. 

كالتالي: اإلئتمان في تاریخ المركز المالي 

٢٠١٧٢٠١٦

الفالف

لایر قطريلایر قطري

٣٧٠,٥٧٢٤٢٤,٨٢٣األرصدة لدى البنوك (بإستثناء النقد)
٨٣,٢٦٩٦٤,٠٨٦وأرصدة مدینة أخرىقابلة لالستردادذمم مدینة وودائع تأمینات 

٣٤,٦٨٣٩,٦٢٧مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

٤٨٨,٥٢٤٤٩٨,٥٣٦

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

وجود سیولة كافیة للوفاء بالمطلوبات عند إستحقاقها في ظل من ،اإلمكانلسیولة هو التأكد قدر في إدارة ا
الظروف العادیة أو الصعبة بدون تكبد خسائر غیر مقبولة أو إحداث ضرر بسمعة المجموعة.

المجموعة أساس تكلفة المشروع لوضع تكالیف مشاریعها وخدماتها مما یساعد على رصد متطلبات تستخدم
التدفق النقدي واإلستخدام األمثل للعائد النقدي على اإلستثمار. تقوم المجموعة بصورة نمطیة بالتأكد من أن لدیها 

عند الطلب للوفاء بمصاریف التشغیل المتوقعة كافیًا دمة المطلوبات المالیة ولكن مع إستبعاد متضمنة خ،نقدًا
التأثیر المحتمل للظروف اإلستثنائیة التي ال یمكن التنبؤ بها بشكل معقول كالكوارث الطبیعیة.

تقوم المجموعة بمراقبة حساباتها المصرفیة وٕاحتیاجاتها النقدیة من خالل موازنات شهریة ومقارنتها مع الحركات 
لضمان إدارة الحسابات المصرفیة والنقدیة بالطریقة األمثل للمجموعة.،النقدیة الیومیة الفعلیة
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تتمة–أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ٣٢

تتمة-مخاطر السیولة 
الجدول التالي یلخص مواعید إستحقاق الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة مع إستبعاد تأثیر صافي اإلتفاقیات 

إن وجد:

القیمة الدفتریة٢٠١٧دیسمبر ٣١

النقدیة التدفقات
التعاقدیة

الداخلة)(الخارجة
سنةأقل من

سنوات٥–٢سنة٢–١واحدة
أكثر من

سنوات٥
ألفألفألفألفألفألف

لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري
موجودات مالیة

---٣٧١,١٢٠٣٧١,١٢٠٣٧١,١٢٠البنوكنقد وأرصدة لدى 
مبالغ مستحقة من 
---٣٤,٦٨٣٣٤,٦٨٣٣٤,٦٨٣أطراف ذات عالقة 

---٥٧,٥٢٥٥٧,٥٢٥٥٧,٥٢٥صافي ذمم مستأجرین
-١٨,٦١٧--١٨,٦١٧١٨,٦١٧قابلة لالسترداد ودائع 

---٢٣,١٦٨٢٣,١٦٨٢٣,١٦٨مالیةمشتقات موجودات 
---٧,٠٥٢٧,٠٥٢٧,٠٥٢ذمم مدینة أخرى 

١٨,٦١٧-٥١٢,١٦٥٥١٢,١٦٥٤٩٣,٥٤٨-
مطلوبات مالیة 

صكوك وتسهیالت 
)٢,٨٤٢,٩٦٣()٧,٩٤٧,٧٤١()٣,٨٩٢,٨٢٥()٣,٠٤٠,٣٠١()١٧,٧٢٣,٨٣٠(١٦,٢٧٠,٤٦١إسالمیةتمویل 

مبالغ مستحقة إلى 
--)١,٥٥٨,٨٨٠(-)١,٥٥٨,٨٨٠(١,٥٥٨,٨٨٠أطراف ذات عالقة

---)١٠٣,٧٦٧()١٠٣,٧٦٧(١٠٣,٧٦٧ذمم مقاولین وموردین
--)٣١,٨٥٢(-)٣١,٨٥٢(٣١,٨٥٢محتجزات دائنة 

---)١٤٤,٨٣٠()١٤٤,٨٣٠(١٤٤,٨٣٠ودائع مستأجرین 
---)٥٢,٨٩٩()٥٢,٨٩٩(٥٢,٨٩٩مصاریف مستحقة

---)١٩,١٤١()١٩,١٤١(١٩,١٤١ذمم دائنة اخرى
فيالمساهمةمخصص
األنشطةدعمصندوق

---)٤٢,٣٣٠()٤٢,٣٣٠(٤٢,٣٣٠والریاضیةاالجتماعیة

٢,٨٤٢,٩٦٣()٧,٩٤٧,٧٤١()٥,٤٨٣,٥٥٧()٣,٤٠٣,٢٦٨()١٩,٦٧٧,٥٢٩(١٨,٢٢٤,١٦٠(
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تتمة–أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ٣٢

تتمة–مخاطر السیولة 

القیمة الدفتریة٢٠١٦دیسمبر ٣١

النقدیة التدفقات 
التعاقدیة

(الخارجة) الداخلة
سنةأقل من

سنوات٥–٢سنة٢–١واحدة
أكثر من

سنوات٥
ألفألفألفألفألفألف

لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري
موجودات مالیة

---٤٢٦,١٧٧٤٢٦,١٧٧٤٢٦,١٧٧نقد وأرصدة لدى البنوك
مبالغ مستحقة من 
---٩,٦٢٧٩,٦٢٧٩,٦٢٧أطراف ذات عالقة 

---٢٤,٨٩٣٢٤,٨٩٣٢٤,٨٩٣صافي ذمم مستأجرین
-١٨,٥٥٥--١٨,٥٥٥١٨,٥٥٥قابلة لالسترداد ودائع 

---٥,٩٧٠٥,٩٧٠٥,٩٧٠مشتقات موجودات مالیة
---٢٠,٦٣٨٢٠,٦٣٨٢٠,٦٣٨ذمم مدینة أخرى 

١٨,٥٥٥-٥٠٥,٨٦٠٥٠٥,٨٦٠٤٨٧,٣٠٥-
مطلوبات مالیة 

صكوك وتسهیالت 
)٤,٤٤٢,٠٣٩()٦,٤٣٥,٩٢٩()٤,٣٥٤,٧٥٩()٢,٢٢٠,٧٠٠()١٧,٤٥٣,٤٢٧(١٥,٩٢٦,٩٢٩تمویل إسالمیة 

مبالغ مستحقة إلى 
--)١,٥١٠,٦١٠()٢٧,٢٧٦()١,٥٣٧,٨٨٦(١,٥٣٧,٨٨٦أطراف ذات عالقة 

--)٦٣٣,٧٨٠()٧٧,٤٦٩()٧١١,٢٤٩(٧١١,٢٤٩ذمم مقاولین وموردین
--)٢٩٨,٧٢٣(-)٢٩٨,٧٢٣(٢٩٨,٧٢٣محتجزات دائنة 

---)١٥٤,٢٨٩()١٥٤,٢٨٩(١٥٤,٢٨٩ودائع مستأجرین 
---)٧٧,٣٨٢()٧٧,٣٨٢(٧٧,٣٨٢مصاریف مستحقة

---)١٨,٢٢١()١٨,٢٢١(١٨,٢٢١ذمم دائنة اخرى

فيالمساهمةمخصص
األنشطةدعمصندوق

---)٤٥,٣١١()٤٥,٣١١(٤٥,٣١١والریاضیةاالجتماعیة

٤,٤٤٢,٠٣٩()٦,٤٣٥,٩٢٩()٦,٧٩٧,٨٧٢()٢,٦٢٠,٦٤٨()٢٠,٢٩٦,٤٨٨(١٨,٧٦٩,٩٩٠(
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تتمة–أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ٣٢

مخاطر السوق 

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

یتمثل ومعدالت الربح وأسعار األسهم التي تؤثر على إیرادات المجموعة أو قیمة ما تحتفظ به من أدوات مالیة. 

ل مقبول والحصول على أفضل بشكوٕادارتهاالتحكم في مخاطر السوقفيالهدف من إدارة مخاطر السوق 

العائدات.

مخاطر العمالت
مخاطر العمالت هي مخاطر تقلب قیمة األدوات المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. 

وحیث أن سعر صرف اللایر القطري مرتبط بالدوالر األمریكي فإن األرصدة بالدوالر األمریكي ال تمثل مخاطر 

عمالت هامة. 

الهامةالمعامالتأنحیثاألدنىحدهعندأألجنبیةالعمالتلمخاطرالمجموعةتعرضأناإلدارةترى

.القطريباللایرالمرتبطاألمریكيوالدوالرالقطريباللایرتعرضللمجموعة

الربحمعدالتمخاطر 
مخاطر معدالت الربح هي مخاطر تغیر القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلة لألداة المالیة نتیجة تغیر 

بتسهیالت  معدالت الربح بالسوق. إن تعرض المجموعة لمخاطر التغیرات في معدالت الربح بالسوق یتعلق أساسًا

ربح المتغیرة. التمویل اإلسالمي للمجموعة والودائع ألجل ذات معدالت ال

وتطبق المجموعة سیاسة للتأكد من أن معدالت الربح على الودائع قصیرة األجل ومعدالت تكالیف االقتراض 

اإلسالمیة تتم مراجعتها شهریًا، وأن معدالت تكالیف التمویل ال تخضع للتقلبات الحالیة في التسهیالتومخاطر 

كد من أن معظم معدالت تكلفة التمویل تتم على أساس معدالت معدالت الربح. كما وتشمل سیاسة المجموعة التأ

لمعدالت اتفاقیات إعادة الشراء لمصرف قطر المركزي، إال إذا اتضح للمجموعة أن معدالت  تكلفة ثابتة أو وفقًا

التكلفة المتغیرة أفضل للمجموعة. 

بموجبهاوالتيالربحأسعارتبادلعقودفيالمجموعةدخلت،متغیرةأرباحتحملالتيالتسهیالتبعضإلدارة

احتسابهایتمالتيوالمتغیرالثابتالربحسعرمبالغبینالفرق،محددةزمنیةفتراتعلى،تبادلعلىوافقت

.علیهاالمتفقاألساسیةاإلسمیةالقیمةإلىبالرجوع
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تتمة–أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ٣٢

تتمة-مخاطر السوق 

تتمة-الربح معدالتمخاطر 

موقف معدل الربح بالنسبة لألدوات المالیة التي تحمل أرباح كالتالي:في تاریخ بیان المركز المالي كان

٢٠١٧٢٠١٦
ألفألف

لایر قطريلایر قطري

٢٠٠,٠٠٠١٠,٠٥٤ألجلودائع 

)١٠,١٠٩,٢٩٧()٨,٧٧٣,٨٠٤(تسهیالت تمویل إسالمیة

،أساسنقطة٢٥بعددمعدالت الربحفيمحتملةمعقولةلتغیراتالربح أو الخسارة حساسیةیعكسالتاليالجدول

في معدالت الربحالمفترضةالتغیراتتأثیرهوالربح أو الخسارة حساسیةإن. األخرىالمتغیراتجمیعثباتمع

یكونأنیتوقع. دیسمبر٣١فيكماعائمةارـبأسعةـالمالیوالمطلوباتةـالمالیوداتـالموجعلىاًءـبن،واحدةلسنة

.المبینةالزیاداتلتأثیرومعاكسًامساویًاالربحمعدالتفيالنقصتأثیر

صافي التأثیر على الربح 
أو الخسارة

أساسنقطة٢٥+
الف

قطريلایر

)٢١,٤٣٥(٢٠١٧دیسمبر٣١في

)٢٥,٢٤٨(٢٠١٦دیسمبر٣١في
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تتمة–أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ٣٢

تتمة-مخاطر السوق 

الملكیةأسھمأسعارمخاطر

تنشأ مخاطر أسعار أسهم الملكیة من استثمارات المجموعة في األسهم المدرجة نتیجة عدم الیقین حول القیم 

المستقبلیة لالستثمارات في األوراق المالیة. تدیر المجموعة مخاطر أسعار األسهم من خالل تنویع استثمارات 

یة الفردیة والمجمعة. یتم تقدیم التقاریر حول المجموعة من حیث التوزیع القطاعي ووضع حدود ألدوات حقوق الملك

محفظة األسهم إلى اإلدارة العلیا للمجموعة بشكل دوري. 

مع ،في القیمة العادلة لتغیرات معقولة محتملة في أسعار األسهمالمتراكمة الجدول التالي یعكس حساسیة التغیرات 

لتأثیر الزیادات المبینة.ثبات كافة المتغیرات األخرى. یتوقع أن یكون النقص في أس ومعاكسًا عار األسهم مساویًا

التغیر في سعر 
السهم

التأثیر على 
حقوق الملكیة

التأثیر على
حقوق الملكیة

٢٠١٧٢٠١٦
لایر قطريالف لایر قطريالف 

٢٣٦,٧٦٥٦٥٥,٣٣١٪١٠موجودات مالیة متاحة للبیع 

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

ومن عوامل خارجیة بخالف مخاطر للمجموعةالبنیة التحتیةوأو الموظفین أبالدورات التشغیلیةالمرتبطة األسباب 
القانونیة والتنظیمیة والمعاییر المقبولة عموما لسلوك تطلباتالماالئتمان والسوق والسیولة مثل تلك التي تنتج عن 

.المجموعةجمیع عملیات الشركات. تنشأ المخاطر التشغیلیة من 

المجموعةواإلضرار بسمعة الخسائر المالیة الموازنة بین تجنبإدارة المخاطر التشغیلیة بغرض بالمجموعةتقوم
وتفادي اإلجراءات الرقابیة التي تحد من المبادرة واإلبداع.بشكل فعال من حیث التكلفة

. تم دعم العلیا لكل وحدةوتنفیذ الضوابط التي تعالج المخاطر التشغیلیة إلى اإلدارةلوضعتسند المسئولیة األساسیة 
إلدارة المخاطر التشغیلیة في المجاالت التالیة:للمجموعةعامةهذه المسئولیة بوضع معاییر 
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تتمة–أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ٣٢

تتمة –المخاطر التشغیلیة

óویتضمن ذلك التفویض المستقل للمعامالت،بین المهاممتطلبات الفصل المالئم.
ó المعامالتومراقبةالتسویات متطلبات.
ó إلجراءات الرقابةالتنظیمیة والقانونیة األخرىبالمتطلبات اإلجرائیةااللتزام.
ó وكفایة الضوابط واإلجراءات لمعالجة التي تواجه المجموعةالتقییم الدوري للمخاطر التشغیلیة متطلبات

.المخاطر التي یتم تحدیدها
óمتطلبات اإلبالغ عن الخسائر التشغیلیة واإلجراءات العالجیة المقترحة.
óخطط الطوارئتطویر.
óالتدریب والتطویر المهني.
óوالتجاریة.ییر األخالقیة المعا
óمتى كان ذلك فعاًال،ضد اإلختالسالقیام بالتأمین متضمنًاالمخاطر من الحد.

العقاریةالمخاطر
حددت المجموعة المخاطر التالیة المرتبطة بالمحفظة العقاریة:

المجموعة األطراف خطیط. تستخدم تطویر المشروعات إذا كان هنالك تأخیر في عملیة التتكلفةقد ترتفع*   
والتي توظف خبراء متخصصین في الجوانب المطلوبة في موقع ،مشروعاتهامعظم العالقة في تطویر ذات

المشروع من أجل خفض المخاطر التي قد تنشأ في عملیة التخطیط وتستخدم خبراتها المتراكمة في المقاوالت 
بغرض تخفیض تكالیف التطویر بالمقارنة مع السوق.

مما ینتج عن ذلكیصبح أحد المستأ*  قد  في قیمة العقار جرین الكبار متعثرًا خسارة إیرادات إیجاریة وٕانخفاضًا
المستأجر. من أجل تخفیض هذا الخطر تقوم المجموعة بمراجعة الموقف المالي لجمیع المستأجرین 

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

*   تعرض القیمة العادلة للمحفظة للمخاطر األساسیة المتعلقة بالسوق والمستأجر. 

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

إدارة المخاطر القانونیة عن طریق االستخدام الفعال . تتم ل مجموعة من السیاسات واإلجراءاتالتنظیمیة من خال
. تتم مراقبة مخاطر السمعة من خالل بحث االمور التى نونیین من داخل المجموعة وخارجهاللمستشاریین القا

تعتبر أن لها آثار على سمعة المجموعة ، مع اصدار توجیهات وسیاسات عندما یتطلب األمر.
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تتمة–أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ٣٢

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

یقوم عة. للمجمو المدورةیتضمن رأس المال األسهم العادیة واألرباح ،ألعمال مستقبًالوالسوق والستمراریة تطور ا
على إجمالي حقوق ،المجلس بمراقبة العائد على رأس المال والذي حددته المجموعة بالدخل التشغیلي مقسمًا

.المساهمین

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

المنافع لألطراف المعنیة األخرى.أفضل  العائدات للمساهمین وأیضًا
تقدیم العائدات المناسبة للمساهمین عن طریق التسعیر المناسب للمنتجات والخدمات المتماشیة مع مستوى ·

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

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

إلى حقوق الملكیة للمجموعة في تاریخ التقاریر المالیة:دینالصافيالجدول التالي یوضح نسبة

٢٠١٧٢٠١٦
ألفألف

قطريلایر لایر قطري

١٦,٢٧٠,٤٦١١٥,٩٢٦,٩٢٩صكوك وتسهیالت تمویل إسالمیة
)٤٢٣,٠٧٢()٣٦٦,٥٥٠(: النقد وما في حكمهیخصم

١٥,٩٠٣,٩١١١٥,٥٠٣,٨٥٧صافي الدین

٣٠,١٥٦,٨٦٤٣٠,٥٧٣,٦٩٢إجمالي حقوق الملكیة 

٪٥١٪٥٣دیسمبر ٣١حقوق الملكیة في إلىصافي الدین 
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تتمة–أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ٣٢

تتمة-إدارة رأس المال

والموجودات راجع بصورة دوریة نسبة اإلقتراض إلى القیمة السوقیة للعقاراتفإن مجلس االدارة ی،من ناحیة أخرى
بالمدیونیات القائمة مقسمة على تقییم المحفظة اإلستثماریة العقاریةوالتي یتم إحتسابها المالیة المتاحة للبیع

سیاسة المجموعة هي الحفاظ على مستوى منخفض من نسبة اإلقتراض إلى . إن متاحه للبیعالالموجودات المالیة و 
.القیمة السوقیة

:تاریخ التقریرالجدول التالي یوضح نسبة معدل االقتراض إلى القیمة السوقیة لالستثمارات كما في

٢٠١٧٢٠١٦
ألفألف

لایر قطريلایر قطري

١٦,٢٧٠,٤٦١١٥,٩٢٦,٩٢٩صكوك وتسهیالت تمویل إسالمیة 
٤٦,٢٩٠,٧٣٨٤٥,٤٧٣,١٠٥موجودات مالیة متاحة للبیعالعادلة لإلستثمارات العقاریة و القیمة

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

لمبدأ ،عند إدارة رأس المال تهدف المجموعة إلى حمایة قدرة المجموعة على االستمرار في عملیاتها وفقًا
االستمراریة بغرض تحقیق العائدات للمساهمین والمنافع ألصحاب المصلحة والحفاظ على هیكل رأسمالي قوي 

وخفض تكلفة رأس المال.

و ٢٠١٧دیسمبر ٣١لم تحدث أیة تغیرات في األهداف والسیاسات والعملیات خالل السنوات المنتهیة في 
ویقاس بمبلغ االحتیاطي القانوني و واألرباح المدروةالمدفوع. یشتمل رأس المال على رأس المال٢٠١٦

ألف لایر قطري).٢٩,٨١٠,٦٢٤: ٢٠١٦(٢٠١٧دیسمبر ٣١ألف لایر قطري كما في ٣٠,١٣٥,٢٤٧
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القیم العادلة٣٣

التصنیفات المحاسبیة والقیم العادلة 
القیم العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة مقابل القیم الدفتریة الموضحة ببیان المركز المالي الموحد كما 

یلي:

٢٠١٧٢٠١٦
القیمة 
الدفتریة 

القیمة
العقاریة

القیمة 
الدفتریة

القیمة 
العادلة

ألفألفألفألف
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

موجودات مالیة
٣٧٠,٥٧٢٣٧٠,٥٧٢٤٢٤,٨٢٣٤٢٤,٨٢٣ارصدة لدى البنوك 

٢,٤٧٠,٩٥٣٢٤٧٠,٩٥٣٦,٥٥٣,٣٠٧٦,٥٥٣,٣٠٧موجودات مالیة متاحة للبیع
٣٤,٦٨٣٣٤,٦٨٣٩,٦٢٧٩,٦٢٧مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

قابلة ذمم مدینة وودائع تأمینات 
١٠٦,٣٦٢١٠٦,٣٦٢٧٠,٠٥٦٧٠,٠٥٦ذمم مدینة أخرىلالسترداد و 

٢,٩٨٢,٥٧٠٢,٩٨٢,٥٧٠٧,٠٥٧,٨١٣٧,٠٥٧,٨١٣

مالیةمطلوبات
١٦,٢٧٠,٤٦١١٦,٢٧٠,٤٦١١٥,٩٢٦,٩٢٩١٥,٩٢٦,٩٢٩صكوك وتسهیالت تمویل إسالمیة

١,٥٥٨,٨٨٠١,٥٥٨,٨٨٠١,٥٣٧,٨٨٦١,٥٣٧,٨٨٦مستحقة إلى طرف ذو عالقة مبالغ 
بخالف ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

دفعات مقدمة ایجارات غیر مستحقه و 
١,١٥٧,٨٤٦١,١٥٧,٨٤٦١,٧٣٦,٣٣٧١,٧٣٦,٣٣٧من العمالء

١٨,٩٨٧,١٨٧١٨,٩٨٧,١٨٧١٩,٢٠١,١٥٢١٩,٢٠١,١٥٢
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تتمة-القیم العادلة٣٣

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

لموجودات أو مطلوبات مماثلة.عاملةاألسعار المتداولة (غیر المعدلة) في أسواق:١المستوى 

،تقنیــات أخـــرى والتـــي تكــون جمیـــع بیاناتهـــا التـــي لهــا تـــأثیر هـــام علــى القیمـــة العادلـــة المســـجلة:٢المستوى 

وواضحة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة.

التقنیـات التــي تسـتخدم بیانــات لهـا تــأثیر هـام علــى القیمـة العادلــة المسـجلة والتــي ال تعتمـد علــى :٣المستوى 

بیانات سوقیة واضحة.

القیمة العادلة:مستوى تدرجیوضح الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة عن طریق 

االجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري

٢,٤٧٠,٩٥٣-٢,٣٦٧,٦٤٨١٠٣,٣٠٥متاحة للبیعموجودات مالیة

االجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

٢٠١٦دیسمبر ٣١في 
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري

٦,٥٥٣,٣٠٧-٤,٠٥٠,٤٤٠٢,٥٠٢,٨٦٧متاحة للبیعموجودات مالیة

٢والمســتوى ١لــم یـتم عمــل أي تحویـل بــین المسـتوى ،٢٠١٦و ٢٠١٧دیسـمبر ٣١خـالل الســنوات المنتهیـة فــي 

لقیاس القیمة العادلة.٣ولم یتم عمل أي تحویل إلى أو من المستوى ،لقیاس القیمة العادلة



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

٢٠١٧دیسیمبر ٣١في 

-١٠٤-

البیانات القطاعیة ٣٤

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

العقارات.وتجارة وتأجیر ویشمل تطویر وامتالك :العقارات السكنیة والتجاریة

.أنشطة اإلستثمارات في األسهم والصكوكویشمل :اإلستثمارات 

ندقیة والمطاعم.الفنادق والشقق الفویشمل إدارة :ندقیة الفنادق واألجنحة الف

ویشمل إدارة المجمعات التجاریة.:المجمعات التجاریة

.الصحفتوزیعوشرنطباعةویشمل:الصحفوتوزیعشرن

.أعالهالمذكورةالتشغیلیةالتقریرقطاعاتلتشكلتشغیلیةقطاعاتدمجیتملم

المواردتخصیصحولالقراراتاتخاذبغرضمنفصلةبصورةأعمالهالوحداتالتشغیلیةالنتائجبمراقبةاإلدارةتقوم

الخسائرأوباألرباحمقارنةدوریةبصورةویقاسالخسائرأواألرباحعلىبناًءالقطاعأداءتقییمیتم. األداءوتقییم

.الموحدةالمالیةالبیاناتفي
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تتمة–البیانات القطاعیة ٣٤
وأرباح قطاعات التشغیل بالمجموعة.الجدول التالي یبین المعلومات المتعلقة بإیرادات 

٢٠١٧دیسمبر ٣١
السكنیة العقارات 

اإلستثماراتوالتجاریة
الفنادق واألجنحة 

الفندقیة
المجمعات 
التجاریة

التعدیالت 
اإلجماليواالستبعادات

لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف 

١,٤٨٧,٥٥٥)٤٧,٤٠٥(٢٠٣,٤٨٠١٤٥,٢٤٤-١,١٨٦,٢٣٦إیرادات إیجارات 
٢٨٨,٧٦٩)٥١٢(١٧٦,٢٠٩١,٢٨٦٣٩,٩٩٦١١,٧٩٠إیرادات تشغیلیة أخرى

٢٤١,٨٤٨---٢٤١,٨٤٨-توزیعات أرباح من موجودات مالیة متاحة للبیع
٣٥,٢٨٩٥٠٠,٢٢١--٤٦٤,٩٣٢-صافي ربح من بیع موجودات مالیة متاحة للبیع

١٧٧,٧٧٧---١٧٧,٧٧٧-الربح من بیع إستثمارات في شركات زمیلةصافي 
١٤١,٣٥٤---١٤١,٣٥٤-شركات المشروعشركات زمیلة و نتائج من حصة ال

١,٣٠٣١٠,٦١٩٥٧,٤٦١-٤٥,٤٦٩٧٠إیرادات أخرى 
)٣٥٢,٧٦٣(١٥,٢٥٣)٧٩,٥٠٢()٨١,٨٢٦(-)٢٠٦,٦٨٨(مصاریف تشغیلیة

)٢٤١,٩٨٤(٣٢,٦٦٥)٧,١٢٩()٣٠,٣٥٦()٢,٣٥٠()٢٣٤,٨١٤(مصاریف عمومیة وٕاداریة 
)١٥,٥٩٦(-)٨,٢٢٥()٢,٠٩٦(-)٥,٢٧٥(االستهالك

٩٦١,١٣٧١,٠٢٤,٩١٧١٢٩,١٩٨٦٣,٤٨٣٤٥,٩٠٩٢,٢٢٤,٦٤٢ربح القطاع 

٤٢٧,٧٤٨----٤٢٧,٧٤٨إعادة تقییم إستثمارات عقاریة ربح
)٦٧,٤٨٧(---)٦٧,٤٨٧(-خسائر االنخفاض في قیمة موجودات مالیة متاحة للبیع

)٣٣,٨٩٥()٣٣,٨٩٥(----خسارة من استبعاد شركات تابعة 
)١٦٢,١٩٤(---)١٦٢,١٩٤(-خسارة انخفاض قیمة استثمارات في شركة زمیلة 

)٧٠٣,٢٦٤(----)٧٠٣,٢٦٤(تكالیف التمویل 
)٣,٥٤٩()٣,٥٤٩(----خسارة من العملیات غیر المستمرة

٦٨٥,٦٢١٧٩٥,٢٣٦١٢٩,١٩٨٦٣,٤٨١٨,٤٦٥١,٦٨٢,٠٠١صافي الربح 
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تتمة–البیانات القطاعیة٣٤

٢٠١٦دیسمبر ٣١
العقارات السكنیة 

اإلستثماراتوالتجاریة
الفنادق واألجنحة 

الفندقیة
المجمعات 

النشر والتوزیعالتجاریة
التعدیالت 
اإلجماليواالستبعادات

لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف 

١,٦٠٥,٠٤٤)٤١,٦٤٠(-٢٤٢,٣٠٨١٤٥,٣٩٠-١,٢٥٨,٩٨٦إیرادات إیجارات 
٨٣,٥٤٩)٢٩,٤٩٥(١٩,٥٦١٢٠,٥٧٠٣٨,١٨٠٦,٩١٧٢٧,٨١٦إیرادات تشغیلیة أخرى

٢٢٦,٨٩٢----٢٢٦,٨٩٢-توزیعات أرباح من موجودات مالیة متاحة للبیع
٧٥٥,٩٧٦----٧٥٥,٩٧٦-مالیة متاحة للبیعصافي ربح من بیع موجودات 

٢١٠,٣٣٤----٢١٠,٣٣٤-صافي الربح من بیع إستثمارات في شركات زمیلة
١٨٩,٨٠٤----١٨٩,٨٠٤-وشركات المشروعشركات زمیلة نتائج من حصة ال

٤١,٢٤١----٤١,٢٤١-ستحواذ على شركة تابعةمن االأرباح 
٣٧,٣٧١----٣٧,٣٧١-ستحواذ على شركة زمیلةمن االأرباح 

١٥,٥٦٩)٣١٢(٨٩٥٣٠٦-١٤,٦٣٥٤٥إیرادات أخرى 
)٣٣٦,١٣٥(٥١,١٨٣)٣٤,٤٧٢()٦١,٥٣٤()٧٨,٥٢٥(-)٢١٢,٧٨٧(مصاریف تشغیلیة

)٢٩٧,٨٨٢(٢٢,٠٤٧)٥,٤٢٥()١٦,٣٦١()٣٨,٥٧٣()١,٩١١()٢٥٧,٦٥٩(مصاریف عمومیة وٕاداریة 
)١٤,٦٩٦(١,٠٣٦)١,٠٣٦()٥,٤٢٢()٢,١١١(-)٧,١٦٣(االستهالك

٢,٨١٩٢,٥١٧,٠٦٧)١٢,٨١١(٨١٥,٥٧٣١,٤٨٠,٣٢٢١٦١,٢٧٩٦٩,٨٨٥ربح القطاع 
)٢٨,١٧٣(-----)٢٨,١٧٣(خسارة إعادة تقییم إستثمارات عقاریة 

)٥١,٢٨٦(----)٥١,٢٨٦(-خسائر االنخفاض في قیمة موجودات مالیة متاحة للبیع
)٦٢٣,٢٥٣(-----)٦٢٣,٢٥٣(تكالیف التمویل 

٢,٨١٩١,٨١٤,٣٥٥)١٢,٨١١(١٦٤,١٤٧١,٤٢٩,٠٣٦١٦١,٢٧٩٦٩,٨٨٥صافي الربح 



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

٢٠١٧دیسیمبر ٣١في 

-١٠٧-

تتمة- البیانات القطاعیة ٣٤
:٢٠١٦دیسمبر٣١و٢٠١٧دیسمبر٣١یعكس الجدول التالي موجودات ومطلوبات قطاعات التشغیل بالمجموعة كما في

اإلستثماراتالعقارات السكنیة والتجاریة٢٠١٧دیسمبر ٣١
الفنادق واألجنحة

المجمعات التجاریةالفندقیة
التعدیالت 
اإلجماليواالستبعادات

ألفألفألفألفألفألف
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريموجودات القطاع

٣٧١,١٢٠-٣٥٧,٥٣٥٦٧١,٤٨٩١٢,٠٢٩نقد وأرصدة لدى البنوك
٣٠٧,٣١٣)٤,٨٢١,٣١٤(٢٤٨,٥٧٧٤,٧٦٣,٨٢٠٢٧,١٨٨٨٩,٠٤٢ذمم مدینة ومصاریف مدفوعة مقدمًا

٢٢,٢٦٥--١١,١٩٠-١١,٠٧٥مخزون
١,٤٢٥,٩٠٧---١,٤٢٥,٩٠٧-شركات المشروعو إستثمارات في شركات زمیلة 
٢,٤٧٠,٩٥٣---٢,٤٧٠,٩٥٣-إستثمارات مالیة متاحة للبیع 

٤٣,٨١٩,٧٨٥-٤,٩٣٦,٦٣٨١,٢٥٨,٢٥٣-٣٧,٦٢٤,٨٩٤إستثمارات عقاریة
٨٣٢,٤١٣-٧٨٤,٣٥٥٣٢,٦٢٤-١٥,٤٣٤عقارات ومعدات

٤٩,٢٤٩,٧٥٦)٤,٨٢١,٣١٤(٣٨,٢٥٧,٥١٥٨,٦٦٠,٧٤٧٥,٧٦٠,٨٦٠١,٣٩١,٩٤٨إجمالي الموجودات 

مطلوبات القطاع 
٢,٨٢٢,٤٣١)٤,٨٤٩,٢٢٧(٦٦,٧٠٢٦٧,٥٢٦-٧,٥٣٧,٤٣٠ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

١٦,٢٧٠,٤٦١----١٦,٢٧٠,٤٦١صكوك وتسهیالت تمویل إسالمیة

١٩,٠٩٢,٨٩٢)٤,٨٤٩,٢٢٧(٦٦,٧٠٢٦٧,٥٢٦-٢٣,٨٠٧,٨٩١إجمالي المطلوبات 

باإلضافة الى ،٪)١٠٠: ٢٠١٦دیسمبر٣١(٢٠١٧دیسمبر٣١فيالمنتهیةللسنةالمجموعةأرباحمن٪ ١٠٠منیقربماقطریمثل حجم األعمال في دولةو . المتحدةوالمملكةقطردولةفيالمجموعةتعملجغرافیا،
موجوداتهامن٪) ٩٩,٧٢: ٢٠١٦دیسمبر٣١٪ (٩٩,٩٧نسبة



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

٢٠١٧دیسیمبر ٣١في 

-١٠٨-

تتمة–البیانات القطاعیة ٣٤

اإلستثماراتالعقارات السكنیة والتجاریة٢٠١٦دیسمبر ٣١
الفنادق واألجنحة

النشر والتوزیعالمجمعات التجاریةالفندقیة
التعدیالت 
اإلجماليواالستبعادات

ألفألفألفألفألفألفألف
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريموجودات القطاع

٤٢٦,١٧٧-٣٥٧,٥١٢٣٥,٣٠٨٢,٦٠٥١٤,١٧٨١٦,٥٧٤نقد وأرصدة لدى البنوك
٣٥٣,٥٨١)٩٣٧,٢٦٣(٩١٣,٦٢٦٩٩,٨٨٨١٧١,٤٣٦٧٥,٠٩٢٣٠,٨٠٢ومصاریف مدفوعة مقدمًاذمم مدینة 

١٩,٢٠٨--١٠,٢٤٤٤٧٣-٨,٤٩١مخزون
٣,٢٧٩,٠٤٠----٣,٢٧٩,٠٤٠-شركات المشروعو إستثمارات في شركات زمیلة 
٦,٥٥٣,٣٠٧-١٥٦--٦,٥٥٣,١٥١-إستثمارات مالیة متاحة للبیع 

٣٨,٩١٩,٧٩٨--٤,٩١٩,٦٦٠١,٢٥١,٩١٠-٣٢,٧٤٨,٢٢٨إستثمارات عقاریة
١٤١,١٧٠١٤١,١٧٠-----شهرة

٩٤,٧٥٥٩٤,٧٥٥-----رخصة
٤١,٧٥٦-٣,٦٣٩١٥,٦٥٩٥,٥٨٥-١٦,٨٧٣عقارات ومعدات

٤٩,٨٢٨,٧٩٢)٧٠١,٣٣٨(٣٤,٠٤٤,٧٣٠٩,٩٦٧,٣٨٧٥,١٠٧,٥٨٤١,٣٥٧,٣١٢٥٣,١١٧إجمالي الموجودات 

مطلوبات القطاع 
٣,٣٢٨,١٧١)٩٣١,٢٨٨(٣,١٧٨,١٣٣٨٤٠,٧٨٢٢٧,٩٥٢٥٦,٣١٤١٥٦,٢٧٨ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

١٥,٩٢٦,٩٢٩-----١٥,٩٢٦,٩٢٩وتسهیالت تمویل إسالمیةصكوك 

١٩,٢٥٥,١٠٠)٩٣١,٢٨٨(١٩,١٠٥,٠٦٢٨٤٠,٧٨٢٢٧,٩٥٢٥٦,٣١٤١٥٦,٢٧٨إجمالي المطلوبات 



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

٢٠١٧دیسیمبر ٣١في 

-١٠٩-

المقارنة    أرقام٣٥

متى كان ذلك ضروریًا٢٠١٦دیسمبر ٣١أعید تبویب بعض معلومات المقارنة في البیانات المالیة للسنة المنتهیة في 
حقوق على صافي الربح الموحد أو تأثیرإعادة التبویب أي لم یكن لعملیة. ٢٠١٧الحالیةلتتماشي مع أرقام السنة 

لسنة المقارنة.المساهمین


