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مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

.الموحدةمن هذه البيانات الماليةجزءا٣٥ًإلى١فقة من المراإليضاحاتتشكل 

-١٠-

موحدالبيان الدخل
٢٠١٦ديسمبر٣١المنتهية فيلسنةل

٢٠١٦٢٠١٥
الفالف

ريال قطريريال قطريإيضاحات

١,٦٠٥,٠٤٤١,٥٤٩,٩٥١إيرادات إيجارات
٢٢٦,٨٩٢١٨٤,٣٥٨متاحة للبيعموجودات ماليةتوزيعات أرباح من 

٧٥٥,٩٧٦٣٣٧,٢٦٩من بيع موجودات مالية متاحة للبيعالربحصافي
-٢١٠,٣٣٤صافي الربح من بيع إستثمارات في شركات زميلة

٢٢١١١,٣٦٥٩٧,٣٨٥ة أخرىيإيرادات تشغيل
)٢٩٦,٣١٤()٣٧٠,٦٠٧(٢٣مصاريف تشغيلية

٢,٥٣٩,٠٠٤١,٨٧٢,٦٤٩الربح التشغيلي للسنة

):خصميضاف / (ي
١٢١٩٣,١٩٨٢٧٥,٨٣٤ات المشروعوشركالحصة من نتائج  شركات زميلة 

-٥/١٤١,٢٤١من االستحواذ على شركة تابعةربح
-٥/٢٣٧,٣٧١من االستحواذ على شركة زميلة ربح
٥,٤٨١-من بيع استثمارات عقارية محتفظ بها بغرض البيع ربح

٦٠٠,٧٨٩)٢٨,١٧٣(١١إعادة تقييم إستثمارات عقاريةربح(خساره) 

٢٤١٥,٨٨١١٨,٧٣١ات أخرى إيراد

)٢٤٥,٥١٥()٣٠٣,٣٠٧(٢٥مصاريف عمومية وإدارية 

)٩,٣٢١()١٥,٧٣٢(١٣إستهالك 

)٥٣,٩٥٦()٥١,٢٨٦(٢١خسائر االنخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

)٣٩٨,٩١٣()٦٢٣,٢٥٣(٢٦تكاليف التمويل 

١,٨٠٤,٩٤٤٢,٠٦٥,٧٧٩ربح السنة
عائد إلى:

١,٨١٢,٤٥٦١,٦٦١,٨٥٣المساهمين بالشركة األم
٤٠٣,٩٢٦)٧,٥١٢(١٩غير مسيطرةحقوق 

١,٨٠٤,٩٤٤٢,٠٦٥,٧٧٩
العائد االساسي والمعدل للسهم من األرباح 

٢٧٠,٦٨٠,٦٣(العائد للمساهمين بالشركة األم بالريال القطري لكل سهم)



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

.الموحدةمن هذه البيانات الماليةجزءا٣٥ًإلى١فقة من المراإليضاحاتتشكل 

-١١-

الموحدالشامللدخلبيان ا
٢٠١٦ديسمبر٣١المنتهية فيلسنةل

٢٠١٦٢٠١٥
الفالف

ريال قطريريال قطريإيضاحات

١,٨٠٤,٩٤٤٢,٠٦٥,٧٧٩ربح السنة

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

الالحقة
)٦٦٢,٣٢٢()٢٨٣,٢٣٢(٢١ي الخسارة من موجودات مالية متاحة للبيعصاف

٢١٦,٢٦٧٤,١٤٩الربح من تحوطات التدفقات النقدية
)١,٠٧٦(٢١٩٨٦إعادة تقييم في الشركات الزميلةإحتياطيحصة من صافي الحركة في 

)٦٥٩,٢٤٩()٢٧٥,٩٧٩(الشاملة األخرى للسنةإجمالي الخسارة

١,٥٢٨,٩٦٥١,٤٠٦,٥٣٠إجمالي الدخل الشامل للسنة

عائد إلى:
١,٥٣٦,٤٧٧١,٠٠٢,٦٠٤المساهمين بالشركة األم

٤٠٣,٩٢٦)٧,٥١٢(١٩حقوق غير مسيطرة

١,٥٢٨,٩٦٥١,٤٠٦,٥٣٠



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

.الموحدةمن هذه البيانات الماليةجزءا٣٥ًإلى١المرفقة من اإليضاحاتتشكل 

-١٢-

الموحدالمساهمين بيان التغيرات في حقوق 
٢٠١٦ديسمبر ٣١المنتهية في لسنةل

عائد إلى المساهمين بالشركة األم

رأس المال

إحتياطي

قانوني

القيمةإحتياطي

العادلة

إحتياطي إعادة تقييم 

اإلجماليأرباح مدورةعمالت أجنبية
حقوق غير 

مسيطرة

إجمالي حقوق 

الملكية

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ل قطريريا

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

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

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

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

٣٥,٠٥٥٣٥,٠٥٥------ةمسيطرالتغير في حقوق غير 

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

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

وق دعم األنشطة المحول لصند
األجتماعية والرياضية (إيضاح 

٤٥,٣١١(-)٤٥,٣١١()٤٥,٣١١(----) ٢٠(

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



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

.الموحدةمن هذه البيانات الماليةجزءا٣٥ًإلى١المرفقة من اإليضاحاتتشكل 

-١٣-

تتمة-المساهمين الموحدوق بيان التغيرات في حق
٢٠١٦ديسمبر ٣١المنتهية في سنةلل

عائد إلى المساهمين بالشركة األم

رأس المال

إحتياطي 

قانوني

القيمة إحتياطي

العادلة

إعادة تقييم إحتياطي

اإلجماليأرباح مدورةعمالت أجنبية
حقوق غير 

مسيطرة

إجمالي حقوق 

الملكية

ألف

طريريال ق

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

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

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

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

٦٥٦٥------ةمسيطرفي حقوق غير التغير 

---)١٦٦,١٨٥(--١٦٦,١٨٥-القانونيحتياطيالمحول إلى اإل

٢٠١٥أرباح موزعة عن سنة 
)١,٠٦٠,٩٩٩(-)١,٠٦٠,٩٩٩()١,٠٦٠,٩٩٩(----)٢٨(إيضاح 

محول لصندوق دعم األنشطة ال
األجتماعية والرياضية 

)٤١,٥٤٦(-)٤١,٥٤٦()٤١,٥٤٦(----) ٢٠(إيضاح 

٢٠١٥٢٦,٥٢٤,٩٦٧١,٢٢٢,١١٢٦٠٥,٥٥٩١,٩٥٤١,٦٢٢,٦٤٨٢٩,٩٧٧,٢٤٠٤٠٣,٩٩١٣٠,٣٨١,٢٣١ديسمبر ٣١الرصيد في 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

.الموحدةمن هذه البيانات الماليةجزءا٣٥ًإلى١المرفقة من اإليضاحاتتشكل 

-١٤-

الموحدقات النقديةبيان التدف
٢٠١٦ديسمبر ٣١المنتهية في للسنة

٢٠١٦٢٠١٥

الفالف

ريال قطريريال قطريإيضاحات
األنشطة التشغيلية:

١,٨٠٤,٩٤٤٢,٠٦٥,٧٧٩ربح السنة
تعديالت للبنود التالية:

)٦٠٠,٧٨٩(١١٢٨,١٧٣إعادة تقييم إستثمارات عقارية )ربح(ةرخسا
١٣١٥,٧٣٢٩,٣٢١إستهالك
٣٥٥-من إستبعاد عقارات ومعدات خسارة

)٥,٤٨١(-من بيع استثمارات عقارية محتفظ بها بغرض البيعربح
-)٤١,٢٤١(٥/١من االستحواذ على شركة تابعةربح

)٣٧,٣٧١( -)٣٧,٣٧١(٥/٢من االستحواذ على شركة زميلة ربح
١١,٤٢٦٧,٩٦٩نهاية الخدمة للموظفينمخصص مكافأة

)٢٧٥,٨٣٤()١٩٣,١٩٨(١٢شركات المشروعالحصة من نتائج  شركات زميلة و
٢٥٣٧,٥٥٢١٤,٤٢٠مخصص إنخفاض ذمم مدينة 

)٧,٥٧٨(-٧عكس مخصص إنخفاض ذمم مدينة 
٢١٥١,٢٨٦٥٣,٩٥٦خسائر االنخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

)١٠,٨٢٢()١٢,٥٩٩(٢٤أرباح حسابات بنوك إسالمية 
)٣٣٧,٢٦٩()٧٥٥,٩٧٦(أرباح من بيع موجودات مالية متاحة للبيعصافي
-)٢١٠,٣٣٤(استثمارات في شركات زميلةبيعأرباح منصافي

٢٦٦٢٣,٢٥٣٣٩٨,٩١٣تكاليف التمويل 

١,٣٢١,٦٤٧١,٣١٢,٩٤٠
رأس المال العامل:التغيرات في 

)٣٥٩,٥٢٨(١٨٩,١٨١ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
١,٠٧٢١,٤٢٢مخزون

١,٢١٦,٨٦٤١,٠٤٨,٢٦٧ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

٢,٧٢٨,٧٦٤٢,٠٠٣,١٠٢األنشطة التشغيليةمن النقد 
)١,٧٣٠()٢,٦٤٧(مكافآة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

٢,٧٢٦,١١٧٢,٠٠١,٣٧٢صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

.الموحدةمن هذه البيانات الماليةجزءا٣٥ًإلى١المرفقة من اإليضاحاتتشكل 

-١٥-

تتمة-الموحدبيان التدفقات النقدية
٢٠١٦ديسمبر ٣١المنتهية في لسنةل

٢٠١٦٢٠١٥

الفالف

ريال قطريريال قطريإيضاحات

األنشطة االستثمارية

)٣,٩١٢()٢٩,٥٢٤(١٣شراء عقارات ومعداتمدفوعات ل

)١,٥٩٩,٦٦٥(١١١,٨٥٣,٢١٣تطوير استثمارات عقاريةلمدفوعات 

-)١٥١,٣٠٦(١١مدفوعات لشراء استثمارات عقارية مكتملة

١٧,٣٠٩-متحصالت من بيع إستثمارات عقارية محتفظ بها بغرض البيع

)٢,٠٢٣,٣١٤()٤,٢٩٠,٠٢٠(متاحة للبيعموجودات ماليةمدفوعات لشراء 

٣,٧٢٩,٦٥٤١,٣٠٠,٧٦٩متاحة للبيعموجودات ماليةمتحصالت من استبعاد 

-٥٨٦,٧٢٤متحصالت من بيع إستثمارات في شركات زميلة

)٧٢,٢٦٧()٣٤٢,٤٥١(وشركات المشروعاستثمارات في شركات زميلةلشراءمدفوعات

-)١٥١,٧٦٦(٥/١المكتسبالنقدبصافيتابعهشركهعلىاستحواذ

١٢٢٠٥,٦٣٣١٩٨,٠٦٨شركات زميلةمنمستلمةأرباح موزعة

١٥,٣٢٩٧,٨١١مستلمةأرباح حسابات بنوك إسالمية

١٩٠,٠٠٠-صافي التغير في ودائع قصيرة األجل تستحق بعد ثالثة أشهر

٨,١٦٤)١,٥٨٢(صافي التغير في حسابات بنكية مقيدة

)١,٩٧٧,٠٣٧()٢,٢٨٢,٥٢٢(ستثمارية في األنشطة االالمستخدمةلنقدية صافي التدفقات ا

األنشطة التمويلية 

١٦٣,٨٢١,٦٩٩٣,١٦٠,٠٠٠صكوك وتسهيالت تمويل إسالميةمتحصالت من 

)١,٦٠٣,٢٠٧()٣,٥٢٢,١١٣(١٦صكوك وتسهيالت تمويل إسالميةمدفوعات لتسديد 

)١,٠٦٠,٩٩٩()٩٣٧,٠٨٨(توزيعات أرباح مدفوعة

٦٥)١,٣١٣(ةمسيطرمساهمات من حقوق غير 

٤٩٥,٨٥٩)٦٣٨,٨١٥(األنشطة التمويليةمن(المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية

٥٢٠,١٩٤)١٩٥,٢٢٠(الزيادة في النقد وما في حكمه خالل السنة /صافي (النقص) 

٦١٨,٢٩٢٩٨,٠٩٨يناير ١النقد وما في حكمه في 

٦٤٢٣,٠٧٢٦١٨,٢٩٢ديسمبر ٣١النقد وما في حكمه في 



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-١٦-

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

،كشركة ذات مسئولية محدودة١٩٩٣مايو ٢٤. تم تأسيس الشركة في ١٥٤٦٦دولة قطر بموجب السجل التجاري رقم 

.٢٠٠٨فبراير ١٨في وتم إدراجها في بورصة قطر 

الجمعية من بناء على قرار ش.م.قمجموعة إزدان القابضةإلى شركة ازدان العقارية ش.م.قتم تغير إسم الشركة من 

.٢٠١٢سبتمبر ١٧تاريخ العامة غير العادية في اجتماعها الذي عقد ب

.٣٠٥٠٣صندوق بريد ،دولة قطر ، يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الدوحة 

على شركة أو أكثر من الشركات األخرى وذلكداريةالسيطرة المالية واإلتشملوشركاتها التابعة األنشطة الرئيسية للشركة 

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

ية واالمتيازات وغيرها المالية وأية استثمارات أخرى داخل دولة قطر أو خارجها وتملك براءات االختراع واألعمال التجار

رات وتحصيل اإليجاراتوتقديم خدمات استشارات العقارات وإدارة العقاواستغاللها وتأجيرها للغير.من الحقوق المعنوية

.والقيام بأعمال صيانة العقارات
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تتمة –الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية١
الشركات التابعة للمجموعة الرئيسية هي كما يلي:

رأس المال اسم الشركة

نسبة الملكية الفعلية
بلد 

التأسيس
ديسمبر٣١

٢٠١٦
ديسمبر٣١

٢٠١٥

٪١٠٠٪١٠٠قطر ريال قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.مادقشركة إزدان للفن
٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.مشركة إزدان مول 

٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.مالعقاريةشركة إزدان 
٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.مشركة االتقان للتجارة 

٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.مللتجارةيشركة الربع الخال
٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.مقليم العقارية الشركة ا

٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ش.ش.وذ.م.مشركة المنارة للمعدات الطبية
٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.مشركة الطيبين للتجارة 
٪١٠٠٪١٠٠قطرال قطريري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.مشركة القارة للتجارة 

٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ش.ش.وذ.م.مشركة إثمار لإلنشاء والتجارة
٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ش.ش.وذذ.م.مذ.م.مشركة النماء ألعمال الصيانة 

٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.مشركة شاطىء النيل 
٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ش.ش.وذ.م.م ديروالتصأركان لالستيرادشركة

٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.مشركة طريق الحق للتجارة 
٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.مشركة منازل للتجارة 

٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.مشركة عين جالوت للتجارة 
٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠.م.مذشركة طريق الخير للتجارة 

٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.مشركة الكرة الذهبية 
٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠هاي تريد للتجارة ذ.م.مشركة 
٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.م تاماكن لإللكترونياشركة 
٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠امتياز الخليج للتجارة ذ.م.مشركة 

٪٦٧,٥٪٦٧,٥قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠شركة إمتداد للمشاريع العقارية ذ.م.م
-٪٧٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠شركة إزدان وورلد ذ.م.م 

ريال ٢٤,٠٠٠,٠٠٠دار العرب ذ.م.م
قطري

-٪٧٤,٥قطر
-٪١٠٠جيرسينيجنية استرلي١٠,٠٠٠شركة إزدان انتيرناشونال المحدودة

مباشرةوغيرمباشرةبطريقةتمتلك") والتيالشركة األم("ق.م.شالقابضةالتداولمجموعةهيللمجموعةاألمالشركة

ديسمبر ٣١(٢٠١٦ديسمبر٣١فيكماالمجموعةمالرأسمن٪٥٤نسبةل تقريباًيمثماالتابعةشركاتهاخاللمن

٥٤: ٢٠١٥٪(.
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أسس اإلعداد ٢

االلتزامنبيا

وفقاَ للمعايير الدولية للتقارير المالية٢٠١٦ديسمبر ٣١للمجموعة للسنة المنتهية في البيانات المالية الموحدةهذهأعدت 

(IFRSs)المصدرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية(IASB) لسنة ١١وأحكام قانون الشركات التجارية القطرية رقم

٢٠١٥.

اداإلعدس أسا

لبيع العقارية، االستثمارات المالية المتاحة لأعدت البيانات المالية الموحدة وفقاَ لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا االستثمارات

تقديم المزيد من اإلفصاح عن الطرق المستخدمة في قياس التي أعدت وفقاَ لمبدأ القيمة العادلة. تمومشتقات األدوات المالية 

.٣٣ضاح ية باإلالقيم العادل

العملة الوظيفية وعملة العرض

جميعبتقريتموهو العملة الوظيفية والتشغيلية ألعمال المجموعة.انات المالية الموحدة بالريال القطري، يالبهذهيتم عرض 

.ذلكخالفبيهإلشارةما تم اإلباستثناءألفأقربإلىالقطريبالريالالمقدمةالماليةالمعلومات

ستخدام التقديرات وااإلفتراضاتا

وتقديرات يتطلب من اإلدارة وضع أحكام(IFRSs)وفقاَ للمعايير الدولية للتقارير الماليةالموحدةإن إعداد البيانات المالية

والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقدوافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات

تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على نحو مستمر. يتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية في السنة 

التي تتم فيها مراجعة التقديرات وفي أي فترات مستقبلية قد تتأثر.

المالية لبياناتابيق السياسات المحاسبية التي لها األثر األكبر على المبالغ المدرجة في المعلومات حول التقديرات الهامة في تط

مالية ل السنة الخالماديةالموحدة والتقديرات واإلفتراضات حول عدم اليقين التي لها خطورة هامة في أن ينتج عنها تعديالت 

.٤في اإليضاحالقادمة تم إيضاحها
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بية الهامةالسياسات المحاس٣

للمجموعةوالمتبعةالمعدلةالمعايير والتفسيرات الجديدة 
السابقةالماليةلسنةلالماليةالبياناتإعدادفيالمستخدمةلتلكمطابقةالماليةالبياناتإعدادفيالمتبعةالمحاسبيةالسياساتإن

التفسيراتولجنةالدوليةالمحاسبيةالمعاييرلجنةقبلمنراًمؤخأصدرتالتيالتاليةوالمعدلةالجديدةالمعاييربإستثناء

.٢٠١٦يناير١منإعتباراًالمفعولوالسارية

هذهإعدادخاللالمجموعةجانبمنتطبيقهاوتم٢٠١٦فيالمفعولساريةأصبحتالتاليةالمعدلةالمحاسبيةالمعاييرإن

يفمرةألولتطبقالجديدةوالتعديالتالمعاييرهذهأنمنوبالرغم. الضرورةاقتضاءحسبالموحدةالماليةالبيانات

.للمجموعةالسنويةالموحدةالماليةالبياناتعلىجوهريتأثيرأيلهاليسفإنه،٢٠١٦

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

: توضيح طرق اإلهالك واإلطفاء المقبولة٣٨ومعيار المحاسبة الدولي ١٦حاسبة الدولي تعديالت معيار الم

: طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة ٢٧تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

٢٠١٤-٢٠١٢دورة التحسينات السنوية 

: مبادرة اإلفصاح ١تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

: مؤسسات االستثمار: تطبيق استثناء التوحيد ٢٨ومعيار المحاسبة الدولي ١٢و ١٠يار الدولي للتقارير المالية تعديالت المع

لم تقم المجموعة مبكراً بتطبيق أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صدرت ولم يسر مفعولها بعد. 

المعايير المصدرة ولكن لم يسر مفعولها بعد 

التفسيرات التي تم إصدارها ولكن لم يسر مفعولها حتى تاريخ إصدار البيانات المالية للمجموعة مذكورة إن المعايير و

المجموعة حالياً بتقييم أثر تطبيق هذه المعايير. تعتزم المجموعة تطبيق هذه المعايير ، إذا كانت ضرورية ، تقومأدناه. 

عندما تصبح سارية المفعول.  

سريانتاريخ الالمعيار
٢٠١٧يناير ١)٧مبادرة اإلفصاح (تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة الناشئة عن الخسائر غير المحققة (تعديالت معيار 

٢٠١٧يناير ١)١٢المحاسبة الدولي 

٢٠١٨يناير ١: األدوات المالية ٩المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٨يناير ١: اإليرادات من العقود مع العمالء ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٩يناير ١: اإليجارات١٦المعيار الدولي للتقارير المالية 
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تتمة –السياسات المحاسبية الهامة ٣

تتمة –للمجموعةوالمتبعةالمعدلةالمعايير والتفسيرات الجديدة 

تتمة-معايير المصدرة ولكن لم يسر مفعولها بعد ال

والقياساالعتراف: الماليةاألدوات٣٩رقمالدوليالمحاسبةمعيارمحليحل٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

المتوقعناالئتماخسائرعلىيقومجديدنموذجالالمالية،والمطلوباتالماليةالموجوداتوقياسلتصنيفجديدةومتطلبات

يقوثبشكلالتحوطمواءمةطريقعنمبسطةالالتحوطمحاسبةعلىوينصالقروضخسائرمخصصاتبلالعتراف

.للمجموعةالمخاطرإدارةمنهجيةمع

قد يكون له تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في البيانات المالية الموحدة، ٩الدولي للتقارير المالية المعيارإن تطبيق 

وف يستدعي المزيد من اإلفصاح حول البيانات المالية الموحدة. ومع ذلك، تقوم المجموعة حالياً بتقييم وتنفيذ التغييرات وس

والمتطلبات التنظيمية، وبالتالي ٩المطلوبة باألنظمة والسياسات والعمليات بهدف االمتثال للمعيار الدولي للتقارير المالية 

ح حول التأثير الكمي الموثوق به حتى يتم تطوير برنامج التنفيذ بشكل أفضل.ليس من العملي أن يتم االفصا

الماليةالبياناتتوحيدأسس
ـ" إن البيانات المالية ") كما في عةالمجموالموحدة تتكون من البيانات المالية للبنك وشركاته التابعة (ويشار إليهم جميعاً ب

ــمبر ٣١ ــيطرة ٢٠١٦ديس عندما يكون لها عائدات متغيرة أو لديها حقوق فيها من إرتباطها            للمجموعة . تتحقق الس
بالمؤسسة المستثمر فيها ويستطيع التأثير على هذه العائدات من خالل سلطتة على المؤسسة المستثمر فيها:

سلطة على المؤسسة المستثمر فيها.ال·
تثمر فيها.التعرض لمخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من إرتباطها بالمؤسسة المس·
القدرة على إستخدام سلطتها على المؤسسة المستثمر فيها للتأثير على قيمة عائداتها.·

ــتثمر فيه ، تأخذ المجموعة في               ــويت أو حقوق مماثلة في الكيان المس عندما يكون للمجموعة أقل غالبية حقوق التص
فيه. المستثمر طة على الكيان اإلعتبار الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كانت لها سل

تقوم المجوعة بإعادة تقييم سيطرتها على المؤسسة المستثمر فيها إذا أشارت الوقائع والظروف إلى تغيير في واحد أو 

المذكورة أعاله. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تفرض المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة وينتهي البنودأكثر من 

أو فقدان  السيطرة على الشركة التابعة. تدرج موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة المكتسبة بإنتهاء

أو المستبعدة خالل السنة في بيان الدخل الموحد وبيان اإليرادات الشاملة األخرى الموحد من التاريخ الذي تحصل فيه 

ه المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.المجموعة على السيطرة حتى التاريخ الذي تتوقف في
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تتمة –السياسات المحاسبية الهامة ٣

تتمة –الماليةالبياناتتوحيدأسس

تعود األرباح والخسائر أو أي من بنود اإليرادات الشاملة األخرى على مساهمي الشركة األم للمجموعة والحقوق غير 

ي الميزانية للحقوق غير المسيطرة. تعد هذه البيانات المالية الموحدة بإستخدام المسيطرة حتى وإن نتج عن ذلك عجز ف

سياسات محاسبية موحدة للمعامالت واألحداث األخرى المتشابهة في الحاالت المماثلة. عند الضرورة يتم إدخال تعديالت 

عاد جميع تبعة من قبل المجموعة. يتم إستبفي البيانات المالية للشركات التابعة لتتطابق سياساتها المحاسبية مع تلك الم

الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين واإليرادات والمصورفات والتدفقات النقدية الناتجة عن المعامالت بين شركات 

المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة.

المحاسبة له كمعاملة حقوق ملكية.أي تغيير في حقوق الملكية لشركة تابعة بدون فقدان السيطرة ، تتم 

تجميع األعمال والشهرة

يتم احتساب األعمال المجمعة باستخدام طريقة االستحواذ. يتم قياس تكلفة أي عملية استحواذ بإجمالي المبلغ المحول 

أعمال ا. في كلبالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ وقيمة أي حصة غير مسيطرة في األعمال التي يتم االستحواذ عليه

مجمعة تختار المجموعة أن تقيس الحصة غير المسيطرة في األعمال المستثمر فيها بالقيمة العادلة أو بالحصة النسبية من 

صافي الموجودات التي يمكن تعيينها لألعمال المستثمر فيها. تكاليف االستحواذ المتكبدة تحسب كمصاريف وتدرج في 

المصاريف اإلدارية.

ستحوذ المجموعة على أي أعمال تقوم بتصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية المستلمة وفقاً للشروط عندما ت

التعاقدية واألحوال االقتصادية والظروف الخاصة في تاريخ االستحواذ. وهذا يشمل فصل المشتقات الضمنية في العقود 

األساسية للشركة المستحوذ عليها. 

يرغب المالك في تحويلها يتم إدراجها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. المبالغ المحتملة التي يتم أية مبالغ محتملة 

األدوات المالية "التحقيق ٣٩تصنيفها كموجودات أو مطلوبات عبارة عن أدوات مالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

ات في القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة. والقياس" يتم قياسها بالقيمة العادلة ، مع إدراج التغير
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تتمة –تجميع األعمال والشهرة

الشهرة يتم قياسها مبدئياً بالتكلفة (وهي زيادة إجمالي المبالغ المحولة والمبلغ المدرج للحصة غير المسيطرة) وأية منافع 

صافي الموجودات المحددة المستحوذ عليها والمطلوبات المتكبدة. إذا كانت القيمة العادلة لصافي سابقة مملوكة على

الموجودات المستحوذ عليها تزيد على مجموع المبلغ المحول ، تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت قد قامت بتحديد 

حيح وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ كافة الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المتكبدة بشكل ص

المحققة في تاريخ االستحواذ. إذا أسفرت عملية إعادة التقييم عن وجود زيادة في القيمة العادلة لصافي الموجودات 

.المستحوذ عليها عن إجمالي المبلغ المحول ، يدرج الربح في بيان الربح أو الخسارة

أية خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة. لغرض فحص ، يتم قياس الشهرة بالتكلفة بعد خصمبعد التحقق المبدئي

االنخفاض في القيمة ، يتم توزيع الشهرة المكتسبة ضمن أعمال مجمعة ، منذ تاريخ االستحواذ ، على جميع وحدات 

النظر عن تحويل موجودات أو مطلوبات اإليرادات النقدية للمجموعة والتي يتوقع أن تستفيد من تجميع األنشطة بغض 

أخرى للمؤسسة المستحوذ عليها إلى تلك الوحدات. 

ويتم استبعاد جزء من العملية داخل تلك الوحدة، تضم الشهرة المتعلقة للنقدمنتجةعندما تشكل الشهرة جزءا من وحدة 

شهرة ح أو الخسارة من استبعاد العملية. يتم قياس البالعملية المستبعدة إلى القيمة الدفترية للعملية وذلك عند تحديد الرب

المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة اإليراد النقدي.

المشروع اتوشركاإلستثمارات في الشركات الزميلة 

هو القدرة على المشاركة الجوهريالتأثير .تأثيراً جوهرياًهاعليهي الشركات التي تمارس المجموعةالزميلة الشركات
.في القرارات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ، لكن دون سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات

منفاعنتاالحقاالتفاقفيمشتركةسيطرةلهاالتيلألطرافبموجبهيكونمشتركاتفاقمننوعهيشركة المشروع
علىلسيطرةلتعاقدياعليهمتفقتقاسمهيالمشتركةالسيطرة. التزاماتهمنجانبويتحملونالمشتركلالتفاقالموجودات

تتقاسمالتياألطرافمنالصلةذاتاألنشطةبشأنباإلجماعموافقةالقراراتتتطلبعندمافقطيتواجدوالذيالترتيب،
تعلقيماعلىباإلجماعالموافقةتتطلبكما،تعاقدياتفاقخاللمننشأت،مشتركةسيطرةالمجموعةلدى. السيطرة

.استراتيجيةوتشغيليةماليةقراراتمن

لىعالسيطرةلتحديدالالزمةلتلكمماثلةهيالمشتركةالسيطرةأوالجوهريالتاثيرتحديدفيالمتخذهاالعتبارات
.التابعةالشركات
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تتمة –ت المحاسبية الهامة السياسا٣

تتمة –المشروعاتوشركاإلستثمارات في الشركات الزميلة 
. لملكيةبشكل مشترك وفقاً لطريقة حقوق اعليها اإلستثمارات في شركات زميلة والشركات التي يتم السيطرة يتم إحتساب

. بالتكلفةاًمبدئيشركات المشروعوالزميلةركاتالشفيالمجموعةاستثماراتتحقيقيتم،الملكيـةحقوقطريقةبحسب
منذمشروعلشركة الالموجوداتصافيفيالمجموعةحصةفيالتغيراتلتحقيقتعديلهايتملالستثمارالدفتريةالقيمة
تميواللالستثمارالدفتريةالقيمةفيتتضمنشركة المشروعوالزميلةبالشركاتالمتعلقةالشهرة. االستحواذتاريخ

.لهامنفردانخفاضاختبارإجراءأواطفاؤها

تغيراتأيتظهر. الزميلةوالشركاتالمشتركةللمشاريعالعملياتنتائجفيالمجموعةحصةالموحدالدخلبيانيتضمن
لكذإلىإضافة. للمجموعةاألخرىالشاملةاإليرداتمنكجزءفيهاالمستثمرللمؤسساتاألخرىالشاملةاإليراداتفي
ققتح،شركات المشروعوالزميلةللشركاتالملكيةحقوقفيمباشرةتحقيقهتمقدكانتغيرهناكيكونعندما،

منالناتجةالمحققةغيروالخسائراالرباح. الضرورةعندالموحدالملكيةحقوقبيانفيالتغيرمنحصتهاالمجموعة
ةالزميلالشركاتفيالمجموعةحصةنسبةعلىبناءااستبعادهاتمالمشتركةوالمشروعاتالمجموعةبينالمعامالت

.شركات المشروعو

.الموحدالدخلبيانوجهعلىشركات المشروعوالزميلةالشركاتنتائج أعمالمنالمجموعةحصةمجموعيظهر

إجراءيتم،الضرورةعند. جموعةلملالمالية الفترةلنفسشركات المشروعوالزميلةللشركاتالماليةالبياناتإعداديتم

.مجموعةللالمحاسبيةسياساتمعيتماشىبماو المشروع المشتركالزميلةللشركاتالمحاسبيةالسياساتلجعلتعديالت

علىيمةالقانخفاضبخسارةاالعترافالضروريمنكانإذامابتحديدالمجموعةتقومالملكية،حقوقطريقةتطبيقبعد

دليلاكهنكانإذامابتحديدالمجموعةتقومتقرير،كلتاريخفي. شركات المشروعوالزميلةالشركاتفيراتهااستثما

الدليل،هذامثلهناككانإذا. قيمتهانخفضتقدشركات المشروعوزميلةشركاتفياالستثمارأنعلىموضوعي

مشتركروعالمشأوالزميلةللشركةلالستردادالقابلةقيمةالبينبالفرقالقيمةانخفاضمبلغباحتسابالمجموعةتقوم

.الموحدالدخلبيانفيبالخسارةاألعترافثملهما،الدفتريةوالقيمة

حساببالمجموعةتقوم،شركات المشروععلىالمشتركةالسيطرةأوالزميلةالشركاتعلىالجوهريالتأثيرفقدانعند

شركات المشروعوالزميلةللشركاتالدفتريةالقيمةبينالفرقإدراجويتم. العادلةلقيمةبابهمحتفظاستثمارأيتحقيقو

ستبعاداتاالمنالمتحصالتوبهالمحتفظلالستثمارالعادلةبالقيمةالمشتركةالسيطرةأوالجوهريالتأثيرفقدانعند

.الموحدالدخلبيانفي
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اإليراداتتحقيق

إيرادات اإليجارات
ارات التشغيلية ، مخصوماً منها التكاليف المباشرة األولية للدخول في عقود اإليجار ـة من اإليجـق اإليرادات المستحقـتحق

شأ.ن، على أساس القسط الثابت على مدى فترات اإليجار باستثناء إيرادات اإليجارات المحتملة والتي تحقق عندما ت

وافز اإليجار المعطاه للمستأجرين للدخول في عقود اإليجار توزع بالتساوي على مدى فترة اإليجار ، حتى إذا لم تتم ـإن ح

هذه المدفوعات على هذا األساس. إن مدة اإليجار هي الفترة غير القابلة لإللغاء مع أي فترة أخرى يكون للمستأجر الخيار 

حيث يكون لدى اإلدراة عند بداية عقد اإليجار تأكيداً معقوالً بأن المستأجر سوف يمارس هذا فيها لمواصلة عقد اإليجار و

الخيار.

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

عند حدوثها.

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

ت الصلة ذاالمبلغ مطروحاً منها التكاليفبإجمالي كإيراداتات والمبالغ المماثلة المستلمة ـدرج رسوم الخدمـحسب العقد. ت

أن المجموعة تعتبر الطرف األساسي في هذا الخصوص.، حسبما يقرر المدراء

العقاراتبيع
تقاس إيرادات بيع العقارات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو الذي سيتم إستالمه. 

لمقابل صيل االمحتمل تحمنالهامة المتعلقة بالملكية إلى المشتري ويكونوالمنافعيتم إثبات اإليراد عندما يتم تحويل المخاطر 

ممكن عنه ويكون من الالمتنازلوقياس التكاليف المصاحبة له بصورة موثوق بها وال يوجد هناك مشاركة مستمرة في العقار 

قياس مبلغ اإليرادات بصورة موثوق بها.

ألخرى ، ية اوفي ظل غياب المحددات التعاقدأنهالبنود الفردية لعقد بيع العقار ، إال علىوالمنافعالمخاطر تحويليعتمد

قد إنتقلت إلى المشتري بمجرد تحويل حيازة العقار المباع.والمنافعيفترض بأن المخاطر 

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

كلتسوية اإللتزامات الخاصة باألعمال اإلضافية بموجب تلومصروف للقيمة الحالية للنفقات المطلوبةبتحقيق مخصص

العقود.
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تتمة –السياسات المحاسبية الهامة ٣

تتمة–اإليرادات تحقيق

إيرادات الخدمات 
ياس مرحلة قوفقاً لمرحلة إنجاز المعاملة في تاريخ البيانات المالية. يتم الدخل الموحديتم إدراج إيرادات الخدمات ضمن بيان 

ما تم إنجازة من الخدمة.استقصاءاتاإلنجاز بالرجوع إلى

إيرادات تمويل
يتم تحقيق إيرادات التمويل على أساس نسبي زمني بإستخدام معدل الربح الفعلي.

توزيعات األرباح
مساهمين على توزيعات مع نشوء حق المجموعة في استالم الدفعة عند موافقة اليتم إثبات توزيعات األرباح من األسهم 

.األرباح

اإلستثمارات العقارية

و لزيادة أوتتضمن العقارات قيد التطوير يراد إيجارإياإلستثمارات العقارية هي العقارات التي يتم اإلحتفاظ بها إما لجن

.مالية أو لكال الغرضين وهي تقاس مبدئياً بالتكلفة ، متضمنة تكاليف المعاملةسرأ

العقاريةثماراتاالستتدرج،المبدئيللتحقيقالحقاً. المعاملةتكاليفوتشمل،بالتكلفةمبدئياًتقاسلعقاريةااالستثمارات

غيراتتمنالناشئةالخسائرأواألرباح. الموحدالماليالمركزبيانتاريخفيالسوقأحوالتعكسالتي،العادلةبالقيمة

علىبناءادلةالعالقيمةتحديديتم. فيهانشأتالتيفترةللالموحدالدخلبيانفيرجتداالستثماريةللعقاراتالعادلةالقيم

التقييمعاييرملجنةقبلمنبهالموصيالتقييمنموذجتطبيقخاللمنمعتمدمستقلمثمنبهايقومسنويةنصفتقييمإعادة

.العالمية

اقتصاديةفعةمنيتوقعوالاالستخداممندائمةبصفةتسحبعندماوأتستبعدعندماالعقاريةاالستثماراتتحقيقإلغاءيتم

الموحدالدخلبيانفياستثماريعقارأياستبعادأوسحبمنناتجةخسائرأوأرباحأيتحقيقيتم. استبعادهامنمستقبلية

.التحقيقإلغاءفيهاتمالتيالفترةفي
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تتمة –السياسات المحاسبية الهامة ٣

تتمة-اإلستثمارات العقارية 

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

اإلستثمارات قيد التطوير على إنها إستثمارات عقارية فقط إذا كان لدى اإلدارة مخططات واضحة لإلنتفاع بالعقار عن طريق 

في أنشطة تأجيريه بمجرد إكتمال تطويره ، أو لو كان هناك إستخدام مستقبلي غير محدد للعقار وبالتالي فإنه يتم إستخدامه

اإلحتفاظ بالعقار بغرض الزيادة الرأسمالية طويلة األجل.

التحويل بين فئات العقارات
ستخدام مرتبط بما يلي:إلااإلستثمارات العقارية فقط إذا كان التغيير في إلى او منالتحويالت تتم 

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

.مخزونالبيع: يتم التحويل من إستثمارات عقارية إلى بغرضبدء التطوير )ب(

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

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

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

سائر ناجمة أي خ.مباشرة في حقوق الملكية كفائض إعادة تقييمالقياسعن إعادةالناتجةإستثمار عقاري. يتم إثبات المكاسب 

.الدخل الموحدبيان عن إعادة القياس يتم إثباتها في 

بياً وفقاً محاسيتم معالجتهافإنه مخزونإستثمارات عقارية بالقيمة العادلة إلى عقارات يشغلها المالك أو إلى بخصوص تحويل

العادلة لها كما في تاريخ تغير اإلستخدام.بالقيمةوتكون ٢رقمار المحاسبة الدولييمعأو١٦رقم ار المحاسبة الدولي يلمع

ماأي فرق تحقيقفسيكون بالقيمة العادلة مع إستثمارات عقارية إستثمارات عقارية بغرض المتاجرة إلى تحويل بخصوصأما 

.الدخل الموحدبيان دفترية في بين القيمة العادلة للعقار في تاريخ التحويل وقيمته ال
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تتمة –السياسات المحاسبية الهامة ٣

عقارات والمعداتال

سنة٢٠مباني 

سنوات٥سيارات 
سنوات٥–٢دوات مكتبيةأووتركيباتأثاث

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

روف تشير أحداث أو تغيرات في الظعندما لتحديد مدى اإلنخفاض في قيمتها للعقارات والمعداتالقيم الدفتريةمراجعةيتم

القيمة الدفترية القيمة القابلة تتجاوزإلى إحتمال عدم إسترداد القيمة الدفترية. في حالة وجود مثل هذا المؤشر وعندما 

يمتها القابلة لإلسترداد.لإلسترداد يتم تخفيض الموجودات إلى ق

وتشطب بصفة منفصلةعليهاأحد بنود العقارات والمعدات التي تتم المحاسبة إلستبدالتتم رسملة المصروفات المتكبدة 

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

د كمصروف عنالدخل الموحدعقارات والمعدات ذات الصلة. يتم اإلعتراف بجميع المصروفات األخرى في بيان لبنود ال

بند العقارات والمعدات عند اإلستبعاد أو في حالة عدم توقع منافع إقتصادية مستقبلية من فيتكبدها. يتم إلغاء اإلعتراف 

لتي في السنة االدخل الموحدبيان في إستبعاد أي موجودة ناشئة عن أو خسارربحيتم إدراج أي .اإلستخدام أو اإلستبعاد

الموجود.إستبعاديتم فيها 

المخزون

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

تم تحديد التكلفة  باستخدام المتوسط المرجح للتكلفة لجميع بنود على كل منتج حتى وصوله الى موقعه وشكله الحالي. ي

البضاعة.

تحدد صافي القيمة الممكن تحقيقها على أساس سعر البيع التقديري ناقصاً أية تكاليف إضافية متوقع صرفها حتى إتمام 

الصنع والبيع.
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األدوات المالية 

التحقيق المبدئي و القياس
األداة المالية هي أي عقد تنشأ موجودات مالية لمؤسسة ومطلوبات مالية أو ألداة ملكية لمؤسسة أخرى. 

الموجودات المالية

التحقيق المبدئي و القياس
مالية مدينة والموجودات الوالذمم اللة خالل الربح أو الخسارةعند التحقيق المبدئي تصنف الموجودات المالية بالقيمة العاد

المتاحة للبيع كمشتقات أدوات مالية معينة كأدوات تحوط في عملية تحوط فعالة ، كلما كان مالئماً. يتم تحقيق جميع 

بالقيمة العادلة ، في حالة أنه لم يتم تسجيل الموجودات المالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو مبدئيا الموجودات المالية

، زائد تكاليف المعاملة المتعلقة باإلستحواذ على الموجودات المالية.الخسارة 

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

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

والذمم المدينة والموجودات المالية المتاحة للبيع.لمشتقة في الفئات التالية:تصنف المجموعة الموجودات المالية غير ا

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

صلية لثالثة أشهر أو أقل ، واألرصدة غير المقيدة المحتفظ بها لدى البنوك ، وموجودات مالية عالية السيولة استحقاق أ

أشهر وغير معرضة لمخاطر هامة للتغير في قيمها العادلة وتستخدم إلى ستةالتي لها تواريخ إستحقاق أصلية من ثالثة

لمكشوف واألرصدة النقدية صوماً منها أرصدة السحب على امن قبل المجموعة إلدارة التزاماتها قصيرة األجل مخ

. المقيدة
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الذمم المدينة
لها دفعات ثابتة أو محددة وغير مدرجة بسوق نشطة. يتم تحقيق غير مشتقةالقروض والذمم المدينة هي موجودات مالية

مم المدينة بالتكلفة الذلموجودات مبدئياً بالقيمة العادلة مضافاً إليها التكاليف المباشرة المتعلقة بالمعاملة. والحقاً يتم قياسهذه ا

اض في يتم تحقيق خسائر اإلنخفالمطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ، مطروحاً منها خسائر اإلنخفاض في القيمة.

الدخل الموحد.قائمة 

تطبق هذا الفئة على الذمم المدينة من المستأجرين والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة والودائع المستردة وأوراق 

القبض واإليرادات المستحقة والذمم المدينة األخرى.

الموجودات المالية المتاحة للبيع

م تصنيفها إما في هذه الفئة أو لم يتم تصنيفها في المتاحة للبيع هي موجودات غير مشتقة والتي تالماليةالموجوداتإن 

. بهاعلقةالمتتكاليف المعاملةزائدبالقيمة العادلةمبدئياًتدرجللبيعالمتاحةأي من الفئات األخرى. الموجودات المالية

منناتجةالوالخسائراحاألرب. العادلةبالقيمةللبيعالمتاحةالموجودات الماليةقياسالحقايعادالمبدئياالعترافبعد

بيعيتمتىحأخرىإيرادات شاملةبندتحتالملكيةحقوقفيمنفصلكبنداالعتراف بهايتمالعادلةبالقيمةالقياسإعادة

ابقاًسالمدرجالربحأوالخسارةمجموعيحولالحالةهذهوفي،منخفضاًاالستثماريحتسبأوتحصيلهأواالستثمار

طريقةخدامباستكأرباحاالستثماراتمنالمكتسبةاألرباحتسجل. للسنةالربح أو الخسارةبيانإلىةالملكيحقوقضمن

كتوزيعات "الموحدالربح أو الخسارةبيانفياالستثماراتويعترف بتوزيعات األرباح المكتسبة من. معدل الربح الفعلي

العاديةرقبالطتتمالتياالستثمارومبيعاتمشترياتجميع.الموزعةاألرباحاستالمفيالحقإعالنعندوذلك" أرباح

.الشروط التعاقدية الخاصة باألداهفيطرفاًالمجموعةفيهتصبحالذيالتاريخفييعترف بها

عندلسوقفي االمسجلالشراءلسعروفقاًالرسميةالماليةاألسواقفيلالستثمارات المتداولةالعادلةالقيمةتحديديتم

.البيانات الماليةتاريخفيإلقفالا

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

استثمارات حقوق الملكية المصنفة كمتاحة للبيع، قد يتضمن الدليل المادي انخفاض هام أو مستمر في القيمة العادلة 

مار أقل من التكلفة.لالستث
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العادلةلقيمةوااالستحواذتكلفةبينالفرقأنهاعلىالمتراكمةالخسائرتقاسالقيمة،فياالنخفاضعلىدليلوجودعند
انخفاضخسائرتعامل. الموحدالدخلبيانفيسابقاًالمحققةاالستثمارقيمةفيانخفاضخسارةأيخصمبعد،الحالية

يفكزيادةاألسهماستثماراتقيمةانخفاضخسائراسترداداتوتعامل،مباشرةكمشطوباتاألسهماستثماراتقيمة
.الموحدالملكيةحقوقفيالتغيراتبيانخاللمنالعادلةالقيمة

العادلةقيمتهواالستثمارتكلفةبينالفرقيمثلمبلغتحويليتمللبيعالمتاحةاالستثماراتأحدقيمةانخفاضحالةفي
الدخلبيانإلىالملكيةحقوقمن،الموحدالربح والخسارةبيانفيتحقيقهاسبقنخفاضإخسارةأيناقصاًالحالية
. اليةالرأسمباألدواتوالخاصةالموحدالربح أو الخسارةبيانفيالمدرجةفاضاالنخخسائرعكسيتمالالحقاً. الموحد

عادلةالالقيمةفيالزيادةربطأمكنإذاالموحدالربح أو الخسارةبيانخاللمنالدينأدواتانخفاضخسائرعكسيتم
.الموحدو الخسارةالربح أبيانبيانفياالنخفاضخسارةأدرجتأنبعدينشأبحادثالماليةلألداة

.الموحدلدخلابيانإلىالمساهمينحقوقفيسابقاًالمسجلالخسائرأواألرباحمجموعتحويليتماالستثماراستبعادعند

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

التالية:الحاالت 

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

ة فبموجب ترتيبات للتمرير و (أ) إما أن تكون قد قامت فعلياً بتحويل كاودون تأخير كبير إلى طرف ثالث
مخاطر ومنافع الموجودات أو (ب) لم تقم فعلياً بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو باالحتفاظ بها ولكنها 

حولت السيطرة على الموجودات.

حول تلم وأو دخلت في ترتيبات التمديد في استالم تدفقات نقدية من موجودات ابتحويل حقوقهقامت المجموعة في حال 
وداتـحول السيطرة على الموجودات ، يتم إدراج الموجتبجميع المخاطر ومنافع الموجودات ولم جوهرياًفظ ـحتتأو 

في تلك الحالة تحقق المجموعة أيضاً مطلوبات مقابلة. يتم قياس الموجودات بالموجودات.المجموعة ارتباط إستمراربقدر
ات التي احتفظت بها المجموعة.المحمولة والمطلوبات المقابلة على أساس يعكس الحقوق واإللتزام
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المطلوبات المالية
والقياسالمبدئيالتحقيق
فيطتحوكأدواتماليةأدواتمشتقاتأودائنةوذمموسلفكقروض،المبدئيالتحقيقفي،الماليةالمطلوباتتصنف

.الحاجةحسب،فعالوطتحعملية

والذمم الدائنة ، صافي التكاليفالتمويل االسالمي قروض، في حالة ية مبدئياً بالقيمة العادلةتدرج كل المطلوبات المال

المباشرة للمعاملة. 

ذوطرفإلىمستحقةومبالغو تسهيالت بنوك إسالميةوموردمقاولمندائنةأرصدةللمجموعةالماليةالمطلوباتتشمل

طة دعم االنش، مخصص مساهمة في صندوقمبالغ محتجزة دائنة، تأمينات للمستاجرينوالماليةالمشتقاتوأدواتعالقة

.االجتماعية و الرياضية و مصاريف مستحقة الدفع

الالحقالقياس

:يليكماتصنيفهاعلىالماليةالمطلوباتقياسيعتمد

المشتقةغيرالماليةالمطلوبات
المجموعةيهفتصبحالذيالتاريخوهو،فيهتنشأالذيالتاريخفيالماليةللمطلوباتالمبدئيبالتحقيقالمجموعةومتق

.الماليةلألداةالتعاقديةالشروطفيطرفا

.هاصالحيالإنتهاءعندأوألغاهاأوالتعاقدية،بالتزاماتهاالوفاءعندالماليةالمطلوباتاحتساببإلغاءالمجموعةتقوم

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

لمطفأة يتم قياس هذه المطلوبات المالية بالتكلفة ابالمعاملة.مباشرة تتعلقةمبدئياً بالقيمة العادلة مضافاً إليها أية تكاليف 

لتزامات بموجب عقود تمويل إسالميالمطلوبات المالية األخرى على اإلتتضمن. معدل الفائدة الفعلية بإستخدام طريق

خرى.أوارصدة سحب على المكشوف من البنوك وذمم تجارية دائنة وذمم دائنة وارصدة 

و مبالغ مدينة أخرىالدائنون 

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

حقق مبدئياً الدائنة تالتجاريةالذمم . تستلمالمرتبطة بالبضاعة إلى المجموعة ، سواء أستلمت فاتورة المورد أم لم والمنافع

بالقيمة العادلة والحقاً تحقق بالقيمة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الربح.
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تمويل إسالمي تسهيالت

المتعلقةتكاليف لاعقود التمويل اإلسالمي بالقيمة العادلة للمقابل المستلم مخصوما منه بموجبتحقيق اإللتزاماتيتم مبدئياً

لربح الفعلي.االمطفأة باستخدام طريقة معدل بالتكلفةاإللتزاماتالمبدئي تقاس تلك تحقيقبعد البالمعاملة.بصفة مباشرة 

تحقيقيتم.اإلطفاءعمليةخاللوأيضاااللتزاماتتحقيق إلغاءعندبيان الدخل الموحدفيالخسائرأواألرباحإثباتيتم

.دهاتكبعندكمصروفالصلةذاتاألخرىوالتكاليفويلمالتتكاليف

قع أن يتم إلى الحد الذي يتوتمويلاألتعاب المدفوعة للحصول على أنشطة تمويل إسالمية يتم تحقيقها كتكاليف معاملة لل

سحب بعض أو كافة مبلغ التسهيل. في هذه الحالة ، يتم تأجيل األتعاب إلى أن تحدث عملية السحب. في حالة عدم وجود 

مبلغ التسهيل ، يتم رسملة األتعاب كمصاريف مدفوعة مقدماً لخدمات السيولة دليل على احتمالية سحب جزء أو كافة 

ويتم إطفاؤها على فترة التسهيل العائدة له.

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

غير متداولة.

إلغاء التحقيق

ات مالية ندما تستبدل مطلوبقيق المطلوبات المالية في حالة دفع أو إلغاء أو انتهاء سريان االلتزام بالمطلوبات. عيلغى تح

تبدال ، يعامل هذا االسبشروط مختلفة بصورة كبيرة المقرض أو أن يتم تعديل شروط المطلوبات الحاليةنفسمن حالية 

لدفترية في بيان ابات الجديدة. يتم تحقيق الفرق في قيمتهاوتحقيق للمطلوكإلغاء لتحقيق المطلوبات الحالية أو التعديل 

.الربح أو الخسارة الموحد
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الماليةلألدواتمقاصة

كانإذاطفقالموحدالماليالمركزبيانفيالمبلغصافيويدرجالماليةتوالمطلوباالماليةللموجوداتمقاصةإجراءيتم

أنأو،الصافيأساسعلىالتسويةفيالرغبةتتوفروأنهالمحققةالمبالغلتسويةالمفعولساريقانونحقالكـهن

.الوقتنفسفيالمطلوباتوتسددالموجوداتتحقق

أو  من ،قبل المعيار الدولي للتقارير الماليةاذا سمح بها من الصافي فقط تعرض االيرادات و المصاريف على أساس 

خالل الربح و الخسائر الناشئة عن المجموعة لنفس المعامالت.

مشتقات األدوات المالية ، شامالً محاسبة التحوط 

الالحقوالقياسالمبدئيالتحقيق

نمالناشئةالربحمعدلمخاطرإلدارةالربحأسعارتبادلعقوديفالماليةاألدواتمشتقاتعقودفيالمجموعةدخلت

مجلسعليهااعتمدهاالتيالمجموعةلسياساتالماليةاألدواتمشتقاتاستخداميخضع. اإلسالميةالماليةالقروضبعض

.الموحدةالماليةالبياناتهذهفيالماليةالمخاطرإدارةإيضاحفيالمفصلالنحوعلىاإلدارة

تقريركلاريختفيالعادلةبالقيمةقياسهاويعادالمشتقاتعقدإبرامتاريخفيالعادلةبالقيمةمبدئياالمشتقاتإدراجيتم

تحوط،كأداةعاليةبفتعيينهايتملمماالموحدالدخلبيانفيالفورعلىالناتجةالخسائرأواألرباحتسجل. الماليةللبيانات

.التحوطعالقةطبيعةعلىالخسائرأواألرباحفيالتحقيقتوقيتديعتمالحالةهذهوفي

كنتيجةقبليةالمستالنقديةالتدفقاتفيالتغيرضدالتحوطاتوهيتحوط،كأدواتربحمعدلتبادلترتيباتفيتصنف

إذااولةمتدغيراتمطلوبأومتداولةغيركموجوداتالتحوطلمشتقاتالعادلةالقيمةتصنف. الربحمعدالتفيللحركة

إذاكلةمتداومطلوباتأومتداولةوكموجوداتشهراعشراثنيمنأكثرالتحوطعالقةمنالمتبقيةاالستحقاقفترةكانت

.شهراعشراثنيمنأقلالتحوطعالقةمنالمتبقيةاالستحقاقفترةكانت
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تتمة–ة األدوات المالي

تتمه-مشتقات األدوات المالية ، شامالً محاسبة التحوط

تحوطات التدفق النقدي
لترتيباتةالعادلالقيمةخسائرأوأرباحترحيليتم،فعالةللمجموعةالنقديةالتدفقاتتحوطاتفيهتكونالذيالحدإلى

أوباحاألرهذهتدرج،التحقيقعند. تحقيقهاحتىوطالتحإحتياطيبندتحتالملكيةحقوقإلىالربحأسعارتبادل

.الموحدالدخلبيانفيالتمويلتكاليففيالخسائر

الربحأسعارتبادللترتيباتالعادلةالقيمةخسائرأوأرباحإدراجيتم،فعالغيرتحوطأيفيهيكونالذيالحدإلى

خاللارةالخساوالربحإلىالملكيةحقوقفيالمرحلةالمبالغتعاد. الموحدالدخلبيانفيالتمويلتكاليففيمباشرة

.الموحدالدخلبيانفيالتحوطبنودتحقيقفيهايتمالتيالفترات

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

الموحد. عندما ال يكون من المتوقع حدوث المعاملة المتنبأ بها ، يتم تحويل الربح أو الخسارة المتراكمة المدرجة الدخل
.الموحدفي حقوق الملكية مباشرة إلى بيان الدخل

فاض القيمةإنخ

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

أو أكثر من األحداث ذا تأثير سلبي على حدثيعتبر الموجود المالي منخفض القيمة في حالة وجود دليل يشير إلى أن 

.لدخل الموحدايتم إدراج جميع الخسائر الناتجة من إنخفاض القيمة ضمن بيان لمستقبلية المقدرة للموجود. انقدية التدفقات ال

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

لقيمة تم تحقيقها سابقاً.العادلة مخصوماً منها أية خسارة ناتجة عن إنخفاض في ا
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تتمة–األدوات المالية 

تتمه-مشتقات األدوات المالية ، شامالً محاسبة التحوط

تتمة-تحوطات التدفق النقدي 

ة المستقبلية حالية للتدفقات النقديإنخفاض قيمة الموجودات المدرج بالتكلفة هي الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة ال)ب(

مخصومة بمعدالت السوق الحالية لعائد موجود مالي مماثل.

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

الفعلي األصلي.النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل تكاليف التمويل

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

بصورة جماعية في مجموعات تشترك في خصائص مخاطر إئتمانية متماثلة.

ورة موضوعية إلى حدث وقع يتم عكس خسارة اإلنخفاض في القيمة إذا كان عكس المخصص من الممكن أن يعود بص

بعد تحقيق خسارة اإلنخفاض في القيمة. بالنسبة للموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة يتم تحقيق عكس خسارة 

اإلنخفاض في بيان الدخل الموحد.

الموجودات غير المالية

ا مخزون في تاريخ إعداد البيانات المالية  لتحديد متتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة بإستثناء ال

سترداد القابلة لإلإذا كان هنالك أي مؤشر على اإلنخفاض في قيمتها. في حالة وجود مثل هذا المؤشر عندها يتم تقدير القيمة 

خصوماً م أو قيمته العادلة ملذلك الموجود. القيمة القابلة لإلسترداد للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد هو قيمته قيد اإلستخدا

منها تكاليف البيع ، أيهما أكبر. عند تقدير القيمة قيد اإلستخدام يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لقيمتها الحالية 

بإستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس التقديرات الحالية بالسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة

المصاحبة للموجود. ألغراض إختبار اإلنخفاض في القيمة يتم تجميع الموجودات معاً في مجموعة موجودات صغيرة 

تنتج تدفقات نقدية من اإلستمرار في اإلستخدام وبشكل مستقل عن التدفقات النقدية الداخلة من الموجودات أو مجموعة 

الموجودات األخرى ("الوحدة المنتجة للنقد").

دراج خسارة اإلنخفاض في القيمة في الحالة التي تزيد فيها القيمة الدفترية للموجود أو وحدته المنتجة للنقد عن المبلغ يتم إ

القابل لإلسترداد المقدر. يتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض في القيمة في بيان الدخل الموحد.
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رأس المال

عاديةمأسه
األسهمإصداربمباشرةبصورةالمتعلقةاإلضافيةالتكاليفتحقيقيتم. الملكيةحقوقمنكجزءالعاديةاألسهمتصنيفيتم

.الملكيةحقوقمنكخصمالعادية

التمويلتكاليف

لموجود المؤهل األموال. اوالتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق بإقتراضتكلفة التمويل تكاليف التمويل هي 

تقوم .لرسملة تكلفة التمويل هو الموجود الذي يستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة ليصبح جاهزاً لإلستخدام أو البيع

ن تكلفة مءإلستحواذ وتشيد أو إنتاج موجود مؤهل كجزبامباشرة تتعلق بصورةالمجموعة برسملة تكاليف التمويل التي 

التمويل األخرى كمصروف في الفترة التي تتكبدها فيها.تكاليفالمجموعة بتحقيقذلك الموجود. تقوم

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

الشروط التالية:جميع بإستيفاء أوالً المجموعة تقومالذي 

ت عن الموجود.تكبد المصروفا)أ(

و،تكبد تكاليف التمويل)ب(

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

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

ل الفترة خالالمطلوب رسملتها ن ذلك التمويل علفعلية المتكبدة نها تكاليف التمويل اأعلى المطلوب رسملتهاالتمويل 

.ناتج  عن اإلستثمار المؤقت لهذا التمويل ، إن وجدإستثماريراد إناقصاً أي 

الخاصة وأعالهتكاليف التمويل المتعلقة بإقتراضات المجموعة والقائمة خالل الفترة وبخالف اإلقتراضات المشار إليها 

الموجود.علىمصروفاتللرسملةبإستخدام معدل رسملتهاعلى موجود مؤهل ، يتم بحصول المجموعة 

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

لنشط للموجود قوم فيها بتأجيل التطوير االفترات الممتدة التي تالتمويل خالل رسملة تكاليف بتعليقالفترة. تقوم المجموعة 

عندما تكتمل األنشطة الضرورية إلعداد الموجود األصلي لإلستخدام المرغوب التمويل المؤهل وتتوقف رسملة تكاليف 

فيه أو البيع.
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المخصصات

، نتيجة لحدث سابق ، يمكن تقديره بصورة قانوني أو حكميالتزام المجموعةلدى إذا كان تحقيق مخصصاتم ـيت

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

نقد والمخاطر لالتدفقات النقدية المستقبيلة المتوقعة بمعدالت خصم التي تعكس التقديرات الحالية بالسوق للقيمة الزمنية ل

المحددة المصاحبة لإللتزام.

المستأجرينودائع

يتم التحقيق المبدئي إللتزامات ودائع المستأجرين بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة في حالة كونها هامة. 

لى ت اإليجار التشغيلي ويتم تحقيقها عأي إختالف ما بين القيمة العادلة األصلية والقيمة اإلسمية يتم إدراجها ضمن إيرادا

مدة التأجير بإستخدام معدل القسط الثابت.

اإليجارات

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

لغ مساوي للقيمة العادلة أو القيمة الحالية للحد األدنى من المبدئي بمبالتحقيقعند المؤجرالموجود. يتم قياس الملكية

بعد التحقيق يتم قياس األصل وفقاً للسياسة المحاسبية المطبقة على تلك األصول.دفعات اإليجار أيهما أقل.

ير تشغيلي يتم تصنيفها كتأجالمتعلقة باألصلعوائدالكافة المخاطر وببشكل جوهري المؤجراإليجارات التي يحتفظ فيها 

المركز المالي الموحد للمجموعة .بيانفي وال يتم تسجيلها 

ط الثابت وفقاً لطريقة القسالدخل الموحدبيانيتم إثبات مدفوعات اإليجار التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي في 

اإليجار على لي مصروفاتأ من إجماحوافز اإليجار المستلمة كجزء ال يتجزتحقيقعلى مدى مدة عقد اإليجار. ويتم 

مدى مدة عقد اإليجار.

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

ى ليتم توزيع مصروفات التمويل عن كل فترة على مدة عقد اإليجار وذلك إلظهار معدل دوري ثابت لتكلفة التمويل ع

الرصيد المتبقي من اإللتزام. يتم قياس دفعات اإليجار المحتملة عن طريق رد دفعات اإليجار على مدى مدة عقد اإليجار 

المتبقية وذلك عندما يتم تأكيد تعديل عقد اإليجار.



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٣٨-

تتمة –السياسات المحاسبية الهامة ٣

تتمة-اإليجارات

عقد اإليجارتتضمنية تحديد ما إذ كان الترتيبات التعاقد
، وسوف يكون جار عقد إيتتضمنفي بداية الترتيبات التعاقدية ، تقوم المجموعة بتحديد ما إذ كان تلك الترتيبات التعاقدية 

الشروط التالية:هذا الحال إذا تم إستيفاء 

أو موجودات محددة وموجود*  الوفاء بتلك الترتيبات التعاقدية يتطلب إستخدام 

أو الموجودات.الموجودرتيبات التعاقدية تحتوي على حق إستخدام ذلك *  الت

رى التي األخواالعتباراتالمدفوعات في بداية الترتيب التعاقدي أو عند إعادة النظر فيه تقوم المجموعة بالفصل بين

لفصل عدم إمكانية تطبيق اأساس قيمتها العادلة النسبية. وفي حالة إذا توصلت المجموعة إلىعلى هذا الترتيب يتطلبها 

لموجودلبمبلغ مساوي للقيمة العادلة تحقيق الموجودات والمطلوباتفإنه يتم يعتمد عليهابين تلك المدفوعات بطريقة 

بقيمة المدفوعات وتكلفة التمويل المحتسبة على اإللتزام بإستخدام معدل اإلقتراض المطلوباتاألساسي. الحقاً يتم خفض 

.موعةالمتزايد للمج

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

اق ـتحقيستند اإلسوفقاً لقانون العمل القطري. الوافدينتقوم المجموعة بتكوين مخصص لمكافأة نهاية الخدمة لموظفيها

تستحق التكاليف،للموظف وطول مدة خدمته بشرط إكمال حد أدنى من فترة الخدمةلهذه المنافع على الراتب النهائي 

توقعة لهذه المكافآت على مدى فترة التوظيف.الم

ات محسوبة المعاشالتعاقد وفيما يتعلق بالموظفين القطريين تقوم المجموعة بالمساهمة في برنامج الهيئة العامة لصندوق 

كنسبة مئوية من رواتب الموظفين. تنحصر إلتزامات المجموعة في مقدار المساهمة التي يتم سدادها عند إستحققها.

العائد على السهم 

تقوم المجموعة بعرض بيانات العائد األساسي والمخفف ألسهمها العادية. يتم إحتساب العائد األساسي للسهم بقسمة الربح 

تحديد . ويتمالسنةأو الخسارة العائدة لحاملة األسهم العادية بالشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

ف للسهم عن طريق تعديل الربح أو الخسارة العائدة لحاملة األسهم العادية ومتوسط العدد المرجح لألسهم العائد المخف

العادية القائمة لتأثيرات جميع األسهم العادية المخففة المحتملة التي تتضمن سندات قابلة للتحويل وخيارات أسهم ممنوحة 

للموظفين ، إن وجدت.
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القطاعيةالتقارير

علىتعيينهاتمكنلتياوكذلكبالقطاعمباشرةتتعلقبنودالتنفيذيللرئيسعنهاتقريرتقديميتمالتيالقطاعنتائجتشمل

.التأسيسومصروفاتوإيراداتومطلوباتموجوداترئيسيةبصورةالمخصصةغيرالبنودتشمل. معقولأساس

رباحتوزيعات األ
تقوم المجموعة بتحقيق االلتزام لدفع توزيعات األرباح النقدية على حاملي أسهم الشركة األم عندما يتم اعتمادها والتي 

، يتم اعتماد توزيعات األرباح عند ٢٠١٥لسنة ١١تعتمد على تقدير المجموعة. وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم 
ويتم تحقيق رصيد مقابل مباشرة في حقوق الملكية.الموافقة عليها من قبل المساهمين ،

األجنبيةتالعمال

ات تحول الموجودات والمطلوبوالمعاملةتتم بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة وقت اجراء التيالمعامالت تقيد 

روقات تدرج جميع الفمالي الموحد.بيان المركز الالمالية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ 

.الناتجة عن عمليات التحويل ضمن بيان الدخل الموحد

فيالسائدةلصرفاأسعارباستخداميتم ترجمتهاالتاريخيةالتكلفةبقياسهاتمالتيجنبيةاألعملةبالالنقديةغيرالمعامالت

أسعاراستخدامبيتم ترجمتهاالعادلةبالقيمةقياسهاتمالتينبيةبالعملة األجالنقديةغيرالمعامالت. المعامالتتلك تواريخ

رجمةتعنالناتجةالخسارةأوالربحمعالتعامليتم. العادلةالقيمةتحديدفيهتمالذيالتاريخفيالسائدةالصرف

فيالتغيرنعالناتجةالخسارةوأبالربحاالعترافمعتمشياوذلكالعادلةبالقيمةقياسهامتالتيالنقديةغيراتلمعامالت

.للمعاملةالعادلةالقيمة

تصنيف المتداول وغير المتداول

بناء على تصنيف متداول / غير متداول ، يكون في بيان المركز المالي الموجودات والمطلوبات المجموعـةتعرض 

متداول عندما:األصل

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

محتفظ بها أساساً لغرض المتاجرة.)ب

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

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

فترة التقرير.
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تتمة –ة الهامة السياسات المحاسبي٣

تتمة-تصنيف المتداول وغير المتداول

جميع الموجودات األخرى تصنف غير متداولة. 

عندما:ةمتداولالمطلوبات اليتم تصنيف 

يتوقع أن تتم تسويتها في دورة التشغيل العادية.)أ

محتفظ بها أساساً لغرض المتاجرة.)ب

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

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

جميع المطلوبات األخرى غير متداولة.المجموعةوتصنف 

المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة

من يتم االفصاح عنها إال إذا كان احتمال تكبد تدفقات نقدية ، ولكن الموحدةال يتم إدراج المطلوبات في البيانات المالية

الموارد تمثل منافع اقتصادية مستبعداً.

، ولكن يتم االفصاح عنها عندما يكون من المحتمل وجود الموحدةال يتم إدراج الموجودات المحتملة في البيانات المالية

تدفقات نقدية من المنافع االقتصادية

لعادلةقياس القيمة ا
تقيس المجموعة األدوات المالية مثل المشتقات والموجودات المالية المتاحة للبيع والموجودات غير المالية مثل 

المحتفظ بها للبيع بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير. تم اإلفصاح عن االستثمارات العقاريةواالستثمارات العقارية
حول البيانات المالية ٣٣وجودات غير المالية التي تقاس بالقيمة العادلة في اإليضاح القيمة العادلة لألدوات المالية والم

الموحدة.

القيمة العادلة هي الثمن الذي سوف يستلم لبيع موجودات أو يدفع لتحويل التزام في معاملة بين متعاملين في السوق في 
أن المعاملة لبيع الموجودات أو لتحويل المطلوبات تحدث:تاريخ القياس. إن قياس القيمة العادلة يتم بناء على افتراض

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات ، أو·

في غياب سوق رئيسية ، في السوق األفضل بالنسبة للموجودات أو المطلوبات.·

يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األفضل يمكن الوصول إليها أو دخولها من قبل المجموعة. 
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تتمة –السياسات المحاسبية الهامة ٣

تتمة-قياس القيمة العادلة
يتم قياس القيمة العادلة ألي موجودات أو مطلوبات باستخدام االفتراضات التي سوف يستخدمها متعاملون في السوق 

.صادية األفضلعندما يقومون بتغير موجودات أو مطلوبات ، بافتراض أن المتعاملين يتصرفون لمصلحتهم االقت

إن قياس القيمة العادلة لموجودات غير مالية يأخذ في االعتبار مقدرة المتعاملين بالسوق على تحقيق منافع اقتصادية عن 
بالسوق الذي سيستخدم أو عن طريق بيعها لمتعامل آخر اطريق استخدام الموجودات في أعلى واستخدام استخداماته

.ااماتهالموجودات في أعلى وأفضل استخد

تستخدم المجموعة تقنيات التقييم المالئمة في الظروف التي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ، بما يزيد استخدام 
المعطيات الضرورية الواضحة ويقلل استخدام المعطيات غير الواضحة.

نها في البيانات المالية الموحدة مصنفة ضمن إن الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو االفصاح ع
تدرج القيمة العادلة ، ووصفها كالتالي ، بناء على أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

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

مطلوبات مماثلة.

تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس القيمة :٢المستوى *

العادلة واضحاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس القيمة :٣المستوى *

العادلة غير واضحة.

تدرج في البيانات المالية الموحدة على أساس متكرر ، تحدد المجموعة ما إذا تمت بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي 
تحويالت بين المستويات في هيكل التدرج عن طريق إعادة فئات التصنيف (بناء على أدنى مستوى من المعطيات الهامة 

لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة تقرير.
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واإلفتراضات المحاسبية الهامةاألحكام والتقديرات ٤

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

د تختلف قوإفتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الفعلية .

.النتائج الفعلية عن هذه التقديرات

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

تعديل التقديرات وأية فترات مستقبلية تتأثر بها.فيهايتم 

ها وتقديراتها على المعطيات المتوفرة عند إعداد البيانات المالية والظروف القائمة واالفتراضات تقوم المجموعة ببناء افتراضات

حول التطورات المستقبلية، إال أنه من الممكن أن تتغير نتيجة التغيرات في السوق أو الظروف الخارجة عن سيطرة 

تطلب تنتائجإلى يؤدتوالتقديرات قد فتراضاتاإلهذه المجموعة. هذه التغيرات تنعكس على االفتراضات عند حدوثها.

كما هو موضح أدناه..متأثر بها في فترات مستقبليةلموجود أو مطلوبتعديالت هامة على القيمة الدفترية 

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

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

ن ولكضمن األعمال اإلعتيادية لصالح المجموعة أو يتم إستخدامها ألغراض البيع التشغيلباألساس ألغراض 

القيمة.ادةلزيإيجارات أو إيراداتلتحقيقباألساس حيازتهايتم 

ن ضمقبل المجموعة ألغراض البيع من يتم حيازتها أساساًهي تلك العقارات التي جارةالعقارات بغرض الت·

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

هدفبوذلكبالكاملمخصصةعقاريةتاستثمارامنتتكونبيعبغرض البهامحتفظالعقاريةالستثماراتالا·

.تصنيفأوالشراءتاريخمنواحدةسنةغضونفيالحقابيعها
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تتمة-األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة٤

من المستأجرينالذمم المدينة إنخفاض قيمة 
تحصيل عندما يكونذات عالقة أطرافلمستحقات من واالمدينةالمستأجرينيتم إجراء تقدير للقيم القابلة للتحصيل من ذمم 

على أساس فردي.بالنسبة للمبالغ الهامة بشكل فردي يتم إجراء هذا التقدير .غير محتملكامل القيمة

كوين بشكل جماعي بناءاً على سياسة لتموعد إستحقاقها يتم تقديرهاتجاوزتالمبالغ التي ال تعتبر هامة بشكل فردي لكنها 

تجاوز اإلستحقاق.بناءاً على فترة مخصص ات ويتم تكوين المخصص

١٢١,٥٩٢بمبلغ التقرير ، كان إجمالي الذمم المدينة من المستأجرين والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة في تاريخ 

٤٠,٥٧٧ألف ريال قطري و ١١٤,١٦٣: ٢٠١٥ديسمبر ٣١ريال قطري على التوالي (الف٩,٦٢٧ريال قطري و الف 

ريال قطري الف٩٦,٦٩٩بلغ الذمم المدينة من المستأجرين بموبلغ مخصص انخفاض،ألف ريال قطري على التوالي)

ألف ريال قطري). وأية فروقات بين المبالغ المحصلة فعلياً في المستقبل والمبالغ المتوقع ٦٥,٥٣٤: ٢٠١٥ديسمبر ٣١(

.الموحدتحصيلها يدرج في بيان الدخل 

يمة المخزنإنخفاض ق
و القيمة الممكن تحقيقها ، أيهما أقل. في حال وجود مخزون قديم أو غير صالح أدرج المخزون في السجالت بالتكلفة ي

لالستخدام ، يتم تقدير القيمة الممكن تحقيقها منه. يتم هذا التقدير على أساس فردي للمبالغ الفردية الهامة ، اما المبالغ الفردية 

كنها قديمة أو غير صالحة لالستخدام فيتم التقدير بصورة جماعية لها ويحتسب لها مخصص وفقاً لنوع غير الهامة ، ول

المخزون ودرجة التقادم وعدم الصالحية على أساس أسعار البيع التقديرية.

ب ريال قطري) دون احتساالف٢٠,٢٨٠: ٢٠١٥ألف ريال قطري (١٩,٢٠٨في تاريخ التقرير ، بلغت قيمة المخزون 

مخصص للمخزون القديم وبطيء الحركة او التالف. يدرج أي فرق بين المحققة فعلياً في المستقبل والمبالغ المتوقع تحقيقها 

.الموحدفي بيان الدخل 

تقييم العقارات 
بها. معترفيم يمستقلين باستخدام تقنيات تقعقاراتتحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية من قبل خبراء تقييم يتم

و المستهلك تبدال إستكلفة طريقة تكلفة االستثمار وطريقة تشملتقييم االستثمارات العقارية إجراء في المستخدمة التقنيات

.طريقة المقارنة
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تتمة–األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة٤

تتمة –تقييم العقارات
ستثمارات العقاريةالاالطرق المستخدمة لتقييم

مية أو قيمة اإليجار السوقية اإلسوذلك عندما تكون لتقييم الموجودات ذات العائد بشكل عامتستخدم طريقة تكلفة االستثمار

إيراد أو يقالتدفقات النقدية المتوقعة ، يتم تطبللوصول للقيمة الرأسمالية للعقار بإستخدام . يمكن تحديدهاالفعلية أو المحتملة

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

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

تاإلى التقييمات الداخلية وتقييمالمناخ المالي كما يتم فحص دليل المقارنة للمعامالت المتاحة حول األرض ، باإلضافة 

/الوحدة.. تم القيام بالتعديالت على األسعار ، حسبما يكون مالئماً ، لتعكس العوامل المحددة للعقارأخرىفاطرأ

للعقارات والمعداتالقيم اإلنتاجية
بعد أن التقديرساب االستهالك. يتم لغرض احتللعقارات والمعداتاإلنتاجيةالمجموعة القيمة التقديرية لألعمارإدارةتحدد

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

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع
وجود انخفاض جوهري أو متواصل في القيمة المتاحة للبيع على أنها منخفضة القيمة عند الموجودات المالية الشركةتعامل 
نخفاض. إن تحديد ما إذا كان االمن تكلفتها أو عندما يكون هناك أدلة موضوعية أخرى علىإلى مستوى أقلالعادلة 

أو ٪٣٠نسبة" عموما عندمادي"على أنه االنخفاض الشركة" يتطلب تقديرات هامة. تعامل مستمراالنخفاض "جوهريا" أو "
بتقييم عوامل أخرى بما الشركة أشهر. باإلضافة إلى ذلك ، تقوم تسعة) ٩("متواصل" عند استمراره ألكثر من وا،أكثر 
ة.أسهم غير مدرجي التدفقات النقدية المستقبلية وعوامل الخصم ألالتذبذب الطبيعي في أسعار األسهم المدرجة وفيها 

القيمة العادلة لألدوات المالية
ن الحصول على القيمة العادلة للموجودات و المطلوبات المالية المسجلة في بيان المركز المالي من أسواق عندما ال يمك

نشطة ، يتم تحديد القيمة العادلة لها باستخدام تقنيات تقييم تتضمن نموذج التدفقات النقدية المخصومة. تؤخذ مدخالت هذه 
كن عند عدم توافرها ، يتطلب ذلك درجة من الحكم للحصول على القيمة النماذج من األسواق الواضحة عندما يتاح ذلك ، ول

العادلة. تتضمن األحكام اعتبارات للمدخالت مثل خطر السيولة واالئتمان والتقلب. يمكن أن تؤدي التغيرات في اإلفتراضات 
.٣٢مبينة في اإليضاح على هذه العوامل إلى التأثير على القيمة العادلة المدرجة لألدوات المالية. المعلومات
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تتمة-األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة٤

الماليةغيرالموجوداتقيمةانخفاض
لمركز لبيانكلتاريخفيالماليةغيرالموجوداتالقيمة لكافةانخفاضعلىمؤشراتأيةوجودبتقديرالمجموعةتقوم

ومن وقت آلخر سنويبشكلاألعمارمحددةغيراألخرىالملموسةغيروالموجوداتلشهرةانخفاض ااختباريتم. ماليال
القيمةبأنمؤشراتوجودعنداألخرىالماليةغيرالموجوداتانخفاض قيمة اختباريتم. عند وجود مؤشرات على ذلك

النقديةاتللتدفقتقديراتعملاإلدارةلىعيجباالستعمالعندالقيمةلتحديدالحساباتإجراءعند. تستردالقدالدفترية
.النقديةالتدفقاتلتلكالحاليةالقيمةالحتسابمالئمةخصمنسبةتختاروأنمدرة للنقدوحدةمنأوالموجوداتمنالمتوقعة

المجموعة كمؤجر-عقود اإليجارات التشغيلية 
حيث أن المجموعة قامت بناءا العقارية. ريةستثمااالهاتتجارية في محفظاللعقارات لعقود إيجاربعمل ،المجموعةقامت

اديةة االقتصعمدة المنفمنرئيسياجزءاتمثلالالتياإليجارمدةمثلالعقودعلى تقييم الشروط والبنود الخاصة بهذه 

التجاريارللعقالعادلةقيمةللكبيرحدإلىصلتالوالتي اإليجارلدفعاتللحد األدنى الحاليةوالقيمةالتجاريةللعقارات

ية.هذه العقود كإيجارات تشغيلمعالجةوالمنافع الجوهرية لملكية هذه العقارات وبالتالي فقد تم المخاطرباإلحتفاظ بجميع 

دمج األعمال٥

ركة دار العرب ذ.م.م ش٥/١
ركة دار العرب ذ.م.م ، وهي في ش٪٢٥,٥، أبرمت المجموعة اتفاقًا لشراء حصة إضافية قدرها ٢٠١٦فبراير ٤في 

.٪٧٤,٥على شركة دار العرب ذ.م.م بحصة قدرها السيطرةإحدى الشركات الزميلة للمجموعة ، وصار لديها 

سبتمبر٣في ٢٧٣٢٤رقمات مسؤولية محدودة تحت سجل تجاريتأسست دار العرب ذ.م.م في دولة قطر كشركة ذ

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إصدار . قطردولةالدوحه،٢٢٦١٢ص. بهولشركه إن العنوان المسجل ل.٢٠٠٤

.صحيفة العرب

"دمج األعمال" قامت المجموعة بعمل إجراء توزيع سعر الشراء مرة ٣إللتزام مع أحكام معيار المحاسبة الدولية رقم با

الموجودات الغير ملموسة الملموسة وعلى الموجودات واحدة لقيمة االستحواذ على دار العرب ذ.م.م. توزيع سعر الشراء 

.والشهرة الناشئة من االستحواذ



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٤٦-

تتمة –دمج األعمال ٥

تتمة-ركة دار العرب ذ.م.مش٥/١
فيدرجهاإوتمقطريريالألف١٤١,١٧٠بمبلغ. م.م.ذالعربدارعلىاالستحواذمنالناشئةالشهرةإجماليكان

.الموحدالماليالمركزبيان

للموجودات والمطلوبات المحددة قد تم تعديلها حسب تقديرات اإلدارة كما هو موضح أدناه:المقدرةالعادلةقيمةال

ألف
ريال قطري

الموجودات
٢٥,٧٧٢نقد وأرصدة لدى البنوك

١٤,١٤٩ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
١٥٠,٠١٥المشروعةشركفيإستثمار

٥,٦٦٩معداتعقارات و
٩٤,٧٥٥صةرخ

٢٩٠,٣٦٠إجمالي الموجودات

المطلوبات 
٤,٧١٠ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

١٣٩,٣٨٣مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 
١١٧تسهيالت تمويل إسالمية

٣,٥٢٨مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

١٤٧,٧٣٨إجمالي المطلوبات

١٤٢,٦٢٢دات المحددةلصافي الموجوالعادلةالقيمة

٣٦,٣٦٨الحقوق غير المسيطرة المقاسة بالقيمة العادلة
١٤١,١٧٠االستحواذمنالناشئةالشهرة

١٧٧,٥٣٨النقد المدفوع لدمج األعمال

١٧٧,٥٣٨لدمج األعمال النقد المدفوع
٦٩,٨٨٥واذقبل االستحشركة دار العرب ذ.م.ميالمجموعة فسهمالقيمة العادلة أل

٢٤٧,٤٢٣تكلفة استحواذ الشركة التابعة

:االستحواذمنالنقديالتدفقصافي
)٢٥,٧٧٢(التابعةالشركةمنعليهالمستحوذالنقدصافي

١٧٧,٥٣٨المدفوعالنقد

١٥١,٧٦٦



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٤٧-

تتمة –دمج األعمال ٥

تتمة-ركة دار العرب ذ.م.مش٥/١

قطريالف ريال٤٠,٩٣١و بقيمة يالف ريال قطر٣١,٥٢١اذ ، ساهمت دار العرب ذ.م.م بقيمة من تاريخ االستحو

الف ريال قطري لربح ٩,٤١٠لمجموع اإليرادات و مجموع المصروفات على التوالي ، مما نتج عن صافي خسائر بقيمة 

.٢٠١٦ديسمبر ٣١المنتهية في السنةالمجموعة في 

المنتهية في للسنةألف ريال قطري في بيان الدخل الموحد للمجموعة ٤١,٢٤١االستحواذ بقيمة تم إدراج الربح الناتج من

.٢٠١٦ديسمبر ٣١

شركة ودام الغذائية ش.م.ق٥/٢

للمواد الغذائيةشركة ودام لعلى القرارات المالية والتشغيليةجوهريتأثير مجموعةالأصبح لدى، ٢٠١٦أبريل ١٧في 

بلغت حصة المجموعة ش.م.ق.للمواد الغذائيةن خالل تمثيل المجموعة في مجلس إدارة شركة ودام م، وذلك ش.م.ق. 

ش.م.ق.للمواد الغذائيةمن أسهم شركة ودام ٪٢٣

لسنة ٧٥صاد والتجارة رقم قرار وزارة االقتبموجب ش.م.ق. كشركة مساهمة قطرية للمواد الغذائيةتأسست شركة ودام 

٢٠٠٣.

، الدوحة ، قطر.٢٢٢٤٠إن العنوان المسجل للشركة هو ص ب .٢٦٩١١ة تحت سجل تجاري رقم وسجلت الشرك

واللحوم واألعالف وذبح األغنام استيراد وتجارة المواشي ش.م.ق.للمواد الغذائيةشركة ودام لاألنشطة الرئيسية تتضمن

ة.والمنتجات ذات الصلالطازجة وتزويد السوق المحلي باللحوم والماشية 



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٤٨-

تتمة –دمج األعمال ٥
تتمة–شركة ودام الغذائية ش.م.ق٥/٢

واذ كما في تاريخ االستحشركة ودام الغذائية ش.م.ق. لكانت القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة والمستحوذ عليها 

كما يلي:
ألف ريال قطري

الموجودات
٢٧٧,٤٠٩نقد وأرصدة لدى البنوك

٢,٢٩٠ستحقة من أطراف ذات عالقةمبالغ م
٢٠٥,٦٧٠ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً

١,٠٣١منتجات زراعية
١٥,٦١٥مخزون

٧,٩٧٧موجودات مالية متاحة للبيع
٧٨٤مشاريع قيد التنفيذ
١٩,٣٢٦عقارات ومعدات

٥٣٠,١٠٢إجمالي الموجودات

المطلوبات 
٢٠٩,٢٢٣ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

٨,٦٠٠مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٤٤,٣٧٤تسهيالت تمويل إسالمية

٢٦٢,١٩٧إجمالي المطلوبات

٢٦٧,٩٠٥القيمه العادله لصافي الموجودات المحدده

١٩٣,٢٦٦االستحواذ منالشهرة الناشئة 
٦١,٦١٩ق قبل االستحواذلحصة المجموعة في شركة ودام الغذائية ش.م.القيمة العادلة 

٢٥٤,٨٨٥
"دمج األعمال" قامت المجموعة بعمل إجراء توزيع سعر الشراء مرة ٣إللتزام مع أحكام معيار المحاسبة الدولية رقم با

الموجودات الغير ملموسةعلى الموجودات الملموسه وتوزيع سعر الشراء ودام الغذائة ش.م.ق.واحدة لقيمة االستحواذ على 
.والشهرة الناشئة من االستحواذ

قطري نتيجة إعادة قياس القيمة العادلة لحصتها الحالية قبل الحصول ألف ريال٣٧,٣٧١ربح بمبلغقامت المجموعة بتحقيق 
القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع في تاريخ االستحواذ. تم إدراج إحتياطيعلى تاثير جوهري. ويمثل الربح 

.٢٠١٦ديسمبر٣١المنتهية في للسنهربح من االستحواذ على شركة زميلة" في بيان الدخل الموحد للمجموعة "لربح في ا
٢٠١٦ديسمبر٣١كما في .ق.م.شفي شركة ودام للمواد الغذائيةمن حصتها٪١٩,٩٩لمجموعةاباعتالعامخالل

ة.من أسهم شركة ودام الغذايئ٪٣,٠١نسبةالمجموعةتمتلك 



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٤٩-

ما في حكمهنقد وال٦

٢٠١٦٢٠١٥
الفالف

ريال قطريريال قطري

١,٣٥٤٤٠٩نقد 

البنوك أرصدة لدى 
١٠,٠٥٤٤٧٥,٠٠٠ودائع ألجل

٣٧٤,٨٩٤٨٧,٥٠١حسابات توفير وتحت الطلب 
٣٦,٧٧٠٥٥,٣٨٢حسابات جارية

٣,١٠٥١,٥٢٣حسابات بنكية بالهامش

٤٢٦,١٧٧٦١٩,٨١٥إجمالي النقد وأرصدة لدى البنوك

)١,٥٢٣()٣,١٠٥(: حسابات بنكیة مقیدةیخصم 

٤٢٣,٠٧٢٦١٨,٢٩٢النقد ما في حكمه

ومصاریف مدفوعة مقدماًمدينة ذمم ٧
٢٠١٦٢٠١٥
الفالف

ريال قطريريال قطري

٢٤,٨٩٣٤٨,٦٢٩ذمم مستأجرينصافي 
١٨٣,٨٠٦٤٦٠,٨٠٩*مدفوعات مقدمة للموردين و للمقاولين

٨٩,٢١٥٥٩,٠٣٦مصاريف مدفوعة مقدماً 
١٨,٥٥٥١٢,٣٥٩ودائع تأمين مستردة 

٩,٦٢٧٤٠,٥٧٧)٩(إيضاح مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
-٥,٩٧٠)٢٩مشتقات الموجودات المالية (إيضاح 

٤٩٩٣,٢٢٩إيرادات مستحقة
٣٧٨٤,٠٦٢أوراق قبض

٢٠,٦٣٨١١,٩٣٤ذمم وارصدة مدينة أخرى صافي 

٣٥٣,٥٨١٦٤٠,٦٣٥

.٩تتضمن األرصدة مع األطراف ذات العالقة مدفوعات مقدمة للموردين و المقاولين كما هو مبين في ايضاح *



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٥٠-

تتمة–ريف مدفوعة مقدماًومصاذمم مدينة ٧

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

اإلجمالي غير متداولمتداول 
الفالفالف

ريال قطريريال قطريريال قطري٢٠١٦ديسيمبر ٣١

٢٤,٨٩٣-٢٤,٨٩٣صافي ذمم مستأجرين 
١٨٣,٨٠٦-١٨٣,٨٠٦مدفوعات مقدمة للموردين وللمقاولين

٨٩,٢١٥-٨٩,٢١٥مصاريف مدفوعة مقدماً
١٨,٥٥٥١٨,٥٥٥-ودائع تأمين مستردة 

٩,٦٢٧-٩,٦٢٧)٩(إيضاح مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
٥,٩٧٠-٥,٩٧٠مشتقات الموجودات المالية

٤٩٩-٤٩٩إيرادات مستحقة
٣٧٨-٣٧٨أوراق قبض

٢٠,٦٣٨-٢٠,٦٣٨ذمم وارصدة مدينة أخرىصافي 

٣٣٥,٠٢٦١٨,٥٥٥٣٥٣,٥٨١

اإلجمالي غير متداولمتداول 
الفالفالف

ريال قطريريال قطريريال قطري٢٠١٥ديسيمبر ٣١

٤٨,٦٢٩-٤٨,٦٢٩مم مستأجرين صافي ذ
٤٦٠,٨٠٩-٤٦٠,٨٠٩و للمقاولينمدفوعات مقدمة للموردين
٥٩,٠٣٦-٥٩,٠٣٦مصاريف مدفوعة مقدماً

٤٠,٥٧٧-٤٠,٥٧٧)٩(إيضاح مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
١٢,٣٥٩١٢,٣٥٩-ودائع تأمين مستردة  

٣,٢٢٩-٣,٢٢٩إيرادات مستحقة
٤,٠٦٢-٤,٠٦٢ق قبضأورا

١١,٩٣٤-١١,٩٣٤ذمم وارصدة مدينة أخرىصافي

٦٢٨,٢٧٦١٢,٣٥٩٦٤٠,٦٣٥



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٥١-

تتمة–ومصاريف مدفوعة مقدماًذمم مدينة ٧

جرين كما يلي:من المستأواألرصدة المدينة األخرىالحركة في مخصص إنخفاض قيمة الذمم المدينة 

٢٠١٦٢٠١٥
الفالف

ريال قطريريال قطري

٦٥,٥٣٤٥٨,٦٩٢يناير١كما في 
٣٢,٠٦٦١٤,٤٢٠)٢٥(إيضاح مدينةذمم انخفاض مخصص 
-٥,٤٨٦)٢٥(إيضاح مدينة أخرىذمم انخفاض مخصص 

)٧,٥٧٨(-)٢٥(إيضاح مخصص تم رده خالل السنة
-٩٨٣افي من االستحواذ على شركة نابعةمخصص إض
-)٩٠٠(شطبةمخصص تم 

٣٧,٦٣٥٦,٨٤٢صافي مخصص إنخفاض قيمة الذمم المدينة 

١٠٣,١٦٩٦٥,٥٣٤ديسمبر٣١كما في 

غ غير المنخفضة، ومبالمن المستأجرين توقع أن تسترد بالكامل الذمم المدينة ، ممجموعة للالسابقة خبرة البناء على 
ال تقوم المجموعة عادة بطلب . مستحقة من أطراف ذات عالقة، وودائع تأمين مستردة، وذمم وأرصدة مدينة أخرى

ضمانات مقابل الذمم المدينة وبالتالي فإن معظم الذمم المدينة غير مضمونة.

كالتالي:ديسمبر٣١كما في التي لم تنخفض قيمتهاالموجودات الماليةإن أعمار 
متأخرة في السداد ولكن غير منخفضة القيمة

اإلجمالي
غير متأخرة أو 
منخفضة القيمة

٣٠ن مأقل
يوم

٦٠–٣١
يوم

٩٠–٦١
يوم

٩٠أكثر من 
يوم

ألفألفألفألفألفألف
ريال

قطري
ريال

قطري
ريال

قطري
ريال 
قطري

ريال
قطري

ريال قطري

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

٢٠١٥١١٣,٤٩٩١٥,٤٢٦٢٠,٧٦٣٥١,٤٤٧٥,٤٤٠٢٠,٤٢٣

مخزون٨
٢٠١٦٢٠١٥
الفالف

ريال قطريريال قطري

١٠,٧١٧٩,٤٦٩مواد إستهالكية
٨,٤٩١١٠,٨١١مواد بناء وصيانة 

١٩,٢٠٨٢٠,٢٨٠



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٥٢-

إفصاحات األطراف ذات العالقة   ٩
وكبار المساهمين والشركات الزميلة واعضاء مجلس االدارة واالدارة االم للمجموعةتمثل االطراف ذات العالقة الشركة 

ها. لعالقة تأثيرا هاما علياو المشتركة في ادارتها أو التي تمارس األطراف ذات االمسيطر عليهاالعليا للمجموعة والشركات 

.المجموعةمن قبل أعضاء مجلس ادارة المعامالتيتم اعتماد االسعار والشروط المتعلقة بهذه 

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

عالقةذاتمبالغ مستحقة من اطراف 
٢٠١٦٢٠١٥
الفالف

ريال قطريريال قطريالعالقة

-٨,٩٠٩عالقةذاتأخرىأطرافشركة ذا كيرف للشقق الفندقية ذ.م.م
٦٥٢,٤٨١شركة مشروعشركة وايت سكوير العقارية ذ.م.م

٣٨,٠٨٨-شركة تابعةشركة دار العرب ذ.م.م
٦٥٣٨أطراف أخرى ذات عالقة 

٩,٦٢٧٤٠,٥٧٧

/ الى طرف ذو عالقةعالقةاتف ذاطرأإلى مبالغ مستحقة

٢٠١٦٢٠١٥
الفالف

ريال قطريريال قطري

١,٤٧٩,٦٣١٣٥٠,٢٣١أطراف أخرى ذات عالقة(*)شركة مجموعة صك القابضة ش.و.و
-٣٠,٩٧٩ذات عالقةأطراف أخرىشركة حالول لالستثمار العقاري ذ.م.م

-١٦,٦٥١زميلهشركةدار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع ذ.م.م
-١٠,٦٢٥شركة مشروعشركة مطابع الوراق ذ.م.م

١,٥٣٧,٨٨٦٣٥٠,٢٣١

أستحقاق المبالغ المستحقة الى أطراف ذات عالقة كالتالي:
١,٥١٠,٦١٠٣٥٠,٢٣١غير متداول

-٢٧,٢٧٦تداولم

١,٥٣٧,٨٨٦٣٥٠,٢٣١

والرصيد غير متداول.طرف ذو عالقة مدفوعه لشركه تابعه من خاللتكاليف تطوير*هذا المبلغ يمثل 



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٥٣-

تتمة-إفصاحات األطراف ذات العالقة ٩

ذمم دائنة اخرى كما يلي:و ذمم دائنة وصكوك وتسهيالت تمويل إسالميةمبالغ مستحقة من اطراف ذات عالقة تشمل 

٢٠١٦٢٠١٥
ألفألف

ريال قطريريال قطري

٢,٨٩٤,٤٥٨٢,٧٨٨,٦٢٩من بنك زميلتسهيالت تمويل إسالمية

٦٣٣,٧٨٠٦٧٢,١٢٨موردون ومقاولون

٢٨٩,٠٩١١٣٨,٨١٦تأمينات محتجزة 

٧٩,٤١٠٣٧٧,١٦١دفعات مقدمة للموردين والمقاولون 

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

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريألفألف ريال قطري

١,٥٤٢,١٥١١,٤٣٥,٥٧٥تكاليف تطوير إستثمارات عقارية (أ)

٧,١٨٧٣٣,٦٣٩يرعقارات قيد التطوعلىتكاليف تمويل مرسملة 

١٠٠,٦٩٩٧٠,٥٨٤تكاليف تمويل تم إدراجها في بيان الدخل الموحد 

٧,٢٦١٦,٠٤٩إيرادات إيجار

للتجارة والمقاوالت ش.ش.و لبناء عقارات استثمارية مملوكة صكدخلت المجموعة في عدة عقود إنشائية مع شركة )أ(
ريال قطري) الف١,٥١٢,١٦٨: ٢٠١٥ريال قطري (٣٠٦,٤٤٣تعاقدية بمبلغ للمجموعة. لدى المجموعة التزامات

).٣١(إيضاح ٢٠١٦ديسمبر ٣١للتجارة والمقاوالت ش.ش.و تتعلق بعقود البناء هذه في صكلشركة 

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

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



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٥٤-

تتمة-إفصاحات األطراف ذات العالقة ٩

لم تقم المجموعة بتسجيل أي خسائر نتيجة لتدني قيمة األرصدة ٢٠١٥و٢٠١٦ديسمبر ٣١في السنتين المنتهيتين في 
المدينة المستحقة من األطراف ذات العالقة. يتم إجراء هذا التقييم كل سنة مالية وذلك بعد دراسة المركز المالي والسوق 

يتعامل به الطرف ذي العالقة.الذي 

كبار المسؤولينالمديريين التنفيذيين ومكافآت 
٢٠١٦٢٠١٥

ألف ريال قطريألف ريال قطري

ريال قطري

١٢,٩٨٣٦,٣٩٤)٢٥مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة (*) (إيضاح 

٤١,٥٨٢٤١,٣٧٤ةوأعضاء اللجنة التنفيذيإجمالي مكافآت أعضاء اإلدارة الرئيسيين 

٥٤,٥٦٥٤٧,٧٦٨

ريال ألف١٢,٩٨٣مبلغ تم تخصيص، فقد ٢٠١٥سنة ١١أحكام قانون الشركات التجارية رقم من ١١٩لمادة لوفقا *  

عضاء مجلس اإلدارة.ألكمكافآت ألف ريال قطري) ٦,٣٩٤: ٢٠١٥(قطري 

عمتاحة للبية موجودات مالي١٠

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريألفريال قطريألف

٤,٠٥٠,٤٤٠٥,٥٣٤,١١٤مدرجةاستثمارات 
-٢,٥٠٢,٨٦٧(أ)صناديق استثمارية

٦,٥٥٣,٣٠٧٥,٥٣٤,١١٤

الغرضث أن جزر الكايمان، حيفي الستثمار في صناديق خالل العام قامت المجموعة من خالل شركاتها التابعة با)أ(
.من هذه الصناديق االستثمار في بورصة قطر



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٥٥-

تتمة–عمتاحة للبيموجودات مالية ١٠

المجموعةلقبمنالمملوكةللبيعالمتاحةالماليةبالموجوداتوالمتعلقةالعادلةالقيمةفيالمتراكمةالتغيراتعلىالحركة
:يليكماهي

٢٠١٦٢٠١٥
يال قطريألف رألف ريال قطري

٦٠٢,٤٩٥١,٢٦٤,٨١٧يناير ١الرصيد كما في 
)٦٦٢,٣٢٢()٢٨٣,٢٣٢()٢١ح (إيضامن موجودات مالية متاحة للبيع خسارهصافي 

٣١٩,٢٦٣٦٠٢,٤٩٥

تركز محفظة االستثمارات

وأعمال متشابهة أو عند وجود ينشأ تركز محفظة االستثمارات عندما يكون عدد من االستثمارات في شركات ذات أنشطة 

كانت األنشطة ذات خصائص اقتصادية متشابهة تتأثر بالتغيرات االقتصادية إذاأنشطة في نفس القطاع الجغرافي أو 

والسياسية أو أية ظروف أخرى. تدير المجموعة هذه المخاطر من خالل تنويع استثماراتها من حيث التركز الصناعي. 

عي لمحفظة االستثمارات هو كما يلي:التركز حسب القطاع الصنا

٢٠١٦٢٠١٥
ألف ريال قطريألف ريال قطري 

٣,٩٧٠,٣٧٩٤,٣٢٣,٣٦٦البنوك والخدمات المالية
٢٦,٠٠٨٩٤٨,٢٨٨اتالصناع

٢٥,٢٦٠٢٠,٩٠٣االتصاالت
-٢٠,٩٧٥المواصالت

٢,١٧٣٢٣٣,٦٢٩المواد االستهالكية والخدمات
٥,٦٤٥٧,٩٢٨التأمين

٤,٠٥٠,٤٤٠٥,٥٣٤,١١٤

-٢,٥٠٢,٨٦٧استثماريةصناديق 

مالحظات:
الخاصة بالمجموعة عبارة عن أسهم محلية مدرجة ببورصة قطر.الستثمارات المدرجةاجميع إن )أ(

.١٦رقم تم اإلفصاح عن الرهونات على الموجودات المالية المتاحة للبيع في إيضاح)ب(



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
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٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٥٦-

استثمارات عقارية١١

كانت الحركة في االستثمارات العقارية خالل السنة كما يلي:

٢٠١٦٢٠١٥
ريال ألف ريال قطريألف 

قطري

٣٦,٨٩٨,٩٦٩٣٤,٢١٦,٥٣٩يناير١في 
١,٨٥٣,٢١٣١,٥٩٩,٦٦٥خالل السنةتكاليف تطوير

-١٥١,٣٠٦مكتملةشراء استثمارات عقاريه
٤٤,٤٨٣١٩٤,٢٦٧) (ب)٢٦(إيضاح تكاليف تمويل مرسملة على عقارات قيد التطوير

٦٠٠,٧٨٩)٢٨,١٧٣(أرباح إعادة تقييم إستثمارات عقارية(خسائر) 
٢٨٧,٧٠٩-محول من االستثمارات العقارية المحتفظ بها بغرض البيع 

٣٨,٩١٩,٧٩٨٣٦,٨٩٨,٩٦٩ديسمبر٣١في

تتكون االستثمارات العقارية من:

٢٠١٦٢٠١٥
ريال ألف ريال قطريألف 

قطري

٢٦,٤٠١,٩٨١٢٦,٣٥٥,٧٨٠عقارات مكتملة
٩,٨٠١,٧٠٧٧,٨٢٧,٠٧٩عقارات قيد التطوير

٢,٧١٦,١١٠٢,٧١٦,١١٠فضاءراضيأ

٣٨,٩١٩,٧٩٨٣٦،٨٩٨،٩٦٩

:ايضاحات

.والمملكه المتحدهت العقارية في دولة قطرتقع جميع االستثمارا)أ(

تكاليف التمويل المرسملة تم إحتسابها بناءاً على النفقات الفعلية المؤهلة والمتعلقة بمشروعات قيد التطوير. تم )ب(

: ٢٠١٥(٪٤,١٩والبالغ رسملة تكاليف التمويل بإستخدام المتوسط المرجح لسعر تكلفة التمويل للمجموعة 

٤,١٢٪.(

.١٦فصاح عن الرهونات على االستثمارات العقارية في إيضاح رقم تم اإل)ج(



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٥٧-

تتمة -استثمارات عقارية ١١

كمامستقلمدمعتمثمنبهقامالذيالتقييمعلىبناءتحديدهاتموالتيالعادلةبالقيمةالعقاريةاالستثماراتأدرجت)د(

لديهوكذلكمهنيةومؤهالتخبرةذومستقلمعتمدمثمنهو،المثمنإن. ٢٠١٥و٢٠١٦ديسمبر٣١في

المثمنستخدماالتقديريةالسوقيةالقيمةإلىللوصولالعقاريةاالستثماراتمنالفئةهذهتقييمحولالحديثةالخبرة

اًوفقالتقييمإعدادتملقد.المماثلةالتاريخيةالمعامالتعلىاالعتمادفقطوليسالمهنيةوأحكامهمبالسوقخبرتهم

الكتاب("٢٠١٦المهنيةالمعايير،) RICS(التقييممعاييرفيالمضمنة" الممارسةبيانات"منالمالئمةللبنود

").األحمر

٢٠١٦٢٠١٥
ألف ريال قطريريال قطريألف

١,٦٠٥,٠٤٤١,٥٤٩,٩٥١إيرادات التأجير من االستثمارات العقارية
)٢٧٢,٣٥٩()٢٩٣,٩٦٥(ة لإلرادات التأجيرية مصروفات تشغيلية مباشرة مدر

١,٣١١,٠٧٩١,٢٧٧,٥٩٢الربح الناتج من االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة

يوضح الجدول التالي وصف لتقنيات التقييم المستخدمة من قبل المجموعة والمدخالت الرئيسية لتقييم االستثمارات العقارية: 

المتوسط المرجحالمدخالت غير الملحوظة الهامةيقة التقييمطرنوع العقار

القيمة اإليجارية التقديرية -طريقة االستثمارسكنية عقارات 
للمتر المربع في الشهر 

ريال قطري٤٠
ريال قطري٩٠١الى 

٪٣,٧زيادة اٌإليجار السنوي -
٪٨,١-٪٧,٥معدل الخصم -

القيمة اإليجارية التقديرية-طريقة االستثمارعقارات تجارية 
للمتر المربع في الشهر 

ريال قطري٦٠
ريال قطري٤٨٠الى 

٪٣,٧زيادة اٌإليجار السنوي -
٪٨,١-٪٧,٥معدل الخصم -

يريةقيمة األرض التقد-طريقة المقارنةأراضي فضاء
للمتر المربع

ريال قطري٢,٠٥٢
ريال قطري١٣,٣٠٠إلى 
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-٥٨-

تتمة -استثمارات عقارية ١١

طريقة االستثمار

لفعلية قيمة اإليجار السوقية اإلسمية أو اتستخدم طريقة االستثمار بشكل عام لتقييم الموجودات ذات العائد وذلك عندما تكون 

يراد أو "عائد" إوصول للقيمة الرأسمالية للعقار باستخدام التدفقات النقدية المتوقعة ، يتم تطبيقلل.يمكن تحديدهاأو المحتملة

عند تقييم العقارات ذات العائد ، قامت المجموعة احتساب إجمالي الدخل وخصم التكلفة.وذلك بعد السوقي االستثمار

سملة التي يواجها السوق.باستخدام أدلة سوقية لوضع قيمة اإليجار السوقية ومعدالت الر

طريقة المقارنة

مع األخذ في االعتبار محدودية بيانات المعامالت بسبب أساسيةيتم اعتماد مبدأ المقارنة في تقييم قطع األراضي بصورة 

اتيميالمناخ المالي كما يتم فحص دليل المقارنة للمعامالت المتاحة حول األرض ، باإلضافة إلى التقييمات الداخلية وتق

/الوحدة.. تم القيام بالتعديالت على األسعار ، حسبما يكون مالئماً ، لتعكس العوامل المحددة للعقارأخرىفاطرأ

المشروعوشركات إستثمارات في شركات زميلة ١٢

يلي:فيمابطريقة حقوق الملكية والمسجلة رصدة الشركات المستثمر فيها أمثل تت

عليةالفنسبة الملكيةبلد

٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥التسجيل
ألفألف٪٪

ريال قطريريال قطري

١,٩١٠,٩٧٣٢,٠٨٣,٠٠٠٪٢٢,٦٥٪٢٠,٠٠قطربنك قطر الدولي اإلسالمي ش.م.ق (أ)

٢٦٦,٨٥٩٣٨٨,٣٥٨٪٢٥,٧٩٪١٣,٢٥قطرالمجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق (ب)

١١٤,٤٦٤٢٢٢,٦٧٦٪٢٣,٨٢٪١٠,٠٠قطرالقطرية للتأمين ش.م.ق (ج)الشركة اإلسالمية

٥٣٦,٦٨٤٢١١,١١٠٪٣٠,٠٠٪٤٤,٧٨قطردار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع ذ.م.م (د)

١٨٥,٦٦٣١٩٢,٦٧٨٪٣٢,٥٠٪٣٢,٥٠قطروايت سكوير العقارية ذ.م.م (ه)

٧٥,٧٤٠٧٥,٥١٦٪٣٣,٣٣٪٢١,٥٥قطرالمجموعة االسالمية القابضة ش.م.ق (و)

٢٩,٣١٨-٪٤٩,٠٠٪٠,٠٠قطردار العرب ذ.م.م (ز)

-٣٥,٨٤٩-٪٣,٠١قطرشركة ودام للمواد الغذائية ش.م.ق (ح)

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

٣,٢٧٩,٠٤٠٣,٢٠٢,٦٥٦
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-٥٩-

تتمة-المشروع وشركاتيلة إستثمارات في شركات زم١٢

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

ويتم فرع في الدولة. إن البنك مدرج في بورصة قطر٢٠يعمل البنك من خالل مكتبه الرئيسي في شارع حمد الكبير و

تداول أسهمه. يعمل البنك في التمويل البنكي واألنشطة االستثمارية وفقاً لمبادئ الشريعة اإلسالمية وتعليمات مصرف 

قطر المركزي.

المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق)ب(
اهمةمسشركةهي،ق.م.شالتخصصياألهليالمستشفىبشركةسابقاًالمعروفة،. ق.م.شالطبيةللرعايةالمجموعة

فيللشركةالمسجلالمكتبيقع. ١٨٨٩٥رقمالتجاريالسجلبموجب١٩٩٦ديسمبر٣٠بتاريختأسستقطريةعامة

دماتالخوتعزيزتخصصيمستشفىإدارةفيللشركةالرئيسيالنشاطويتمثل. قطردولة،الدوحة،٦٤٠١ب. ص

المجموعةفيوالتصويتالملكيةحقوقمن٪٢٠منأقلتمتلكالمجموعةأنمنالرغمعلى. قطردولةفيالطبية

إدارةمجلسفيالمعينيناألعضاءخاللمنهامتأثيرممارسةعلىالقدرةلديهاالمجموعةأنإال،الطبيةللرعاية

. الملكيةحقوقطريقةتطبيقيتمولذلك،الطبيةللرعايةالمجموعة

الشركة اإلسالمية القطرية للتأمين ش.م.ق)ج(
وفي. ١٩٩٣أكتوبر٣٠بتاريخمقفلةمساهمةكشركةقطردولةفي. ق.م.شللتأمينالقطريةاإلسالميةالشركةسستتأ

أعمالفيالشركةنشاطيتمثل. مدرجةعامةشركةإلىالقانونيوضعهابتغييرالشركةقامت،١٩٩٩ديسمبر١٢

على. إلسالميةاالشريعةلمبادئوفقاًفوائديحملالالذيالصحيوالتأمين) الحياةعلى(التكافليوالتأمين،العامالتأمين

إال،للتأمينالقطريةاإلسالميةالشركةفيوالتصويتالملكيةحقوقمن٪٢٠منأقلتمتلكالمجموعةأنمنالرغم

يةالقطراإلسالميةكةالشرإدارةمجلسفيالمعينينأعضائهاخاللمنهامتأثيرممارسةعلىالقدرةلديهاالمجموعةأن

.الملكيةحقوقطريقةتطبيقيتمولذلك،للتأمين

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

ة) ين يوميتين هما الشرق (باللغة العربية) وبننسوال (باللغة اإلنجليزييتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إصدار صحيفت
وطباعة ونشر وتوزيع الكتب والمجلدات.

الشرقدارشركةفي٪١٤,٧٨قدرهاإضافيةحصةعلىللحصولتفاقاًاالمجموعةأبرمت،٢٠١٦فبراير٤في

في٪٤٤,٧٨حصةتمتلكصارتوبالتالي،للمجموعةلةالزميالشركاتإحدىوهي،م.م.ذوالتوزيعوالنشرللطباعة

.زميلةشركةاعتبارهافياستمرتالمجموعة. م.م.ذوالتوزيعوالنشرللطباعةالشرقدار



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٦٠-

تتمة-المشروع وشركاتإستثمارات في شركات زميلة ١٢

شركة وايت سكوير العقارية ذ.م.م )ه(
تأسست ومسجلة في دولة قطر تحت هي شركة ذات مسؤولية محدودة)شركة وايت سكوير العقارية ذ.م.م ("الشركة"

. تأسست الشركة كشركة مشروع مشترك بين مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق (معروفة ٥١٣٠٢السجل التجاري رقم 

ة شطسابقاً شركة إزدان العقارية ش.م.ق) والسيد/ إبراهيم راشد المهندي بغرض إنشاء وإدارة استثمار عقاري. إن األن

الرئيسية للشركة هي بيع وشراء العقارات والتطوير العقاري وتحصيل اإليجارات.

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

إن األنشطة الرئيسية للمجموعة االسالمية القابضة . ٢٠٠٦تحولت الي شركة مساهمة قطرية عامة فيو ٢٦٣٣٧

.ش.م.ق هي االستثمار في سندات األسهم والسندات وخدمات الوساطة في بورصة قطر وفقاً للشرعة اإلسالمية

دار العرب ذ.م.م)ز(
).٥/١إيضاح ، أصبحت المجموعة مسيطرة على دار العرب ذ.م.م. (٢٠١٦فبراير ٤ابتداءاَ من 

للمواد الغذائية ش.م.ق شركة ودام )ح(
وزيرعنالصادر٢٠٠٣عامفي٧٥رقمللقراروفقاقطريةمساهمةكشركةق.م.شللمواد الغذائيةودامشركة تأسست

المكتبيقع. ٢٦٩١١رقمالتجاريالسجلتحتقطرفيمسجلةق.م.شالغذائيةللموادودامشركة. والماليةاالقتصاد

ق.م.شللمواد الغذائيةودامشركة الرئيسيةاألنشطةإن . قطردولةالدوحة،،٢٢٢٤٠مربع. صفيللشركةالرئيسي

ومحباللالمحليةالسوقوتزويدوالماشيةاألغنامذبحإلىباإلضافةواألعالف،واللحومالمواشيوتجارةاستيرادهي

شركة والتصويتملكيةحقوقنم٪٢٠منأقلتمتلكالمجموعةأنمنالرغمعلى. الصلةذاتوالمنتجاتالطازجة

مجلسفيالمعينوناألعضاءخاللمنكبيرتأثيرممارسةعلىالقدرةلديهاالمجموعة،ق.م.شللمواد الغذائيةودام

).٥/٢(إيضاحالملكيةحقوقطريقةتطبيقتموبالتالي،ق.م.شللمواد الغذائيةودامشركة إدارة

شركة مطابع الوراق ذ.م.م.)ط(
السجلبموجبقطردولةفيمسجلةمحدودةمسؤوليةذاتكشركة") الشركة("م.م.ذة مطابع الوراقشركتأسست

الشرقودارم.م.ذالعربداربينمناصفةمملوكةمساهمةشركةبوصفهاالشركةوأدرجت. ٥٢٨٢٢رقمالتجاري

العربدارلوالماليةالتشغيليةالقراراتلىعق.م.شالقابضةإزدانسيطرتالعامخالل.م.م.ذوالتوزيعوالنشرللطباعة

.م.م.ذ



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٦١-

تتمة-المشروع وشركاتإستثمارات في شركات زميلة ١٢

علىيهوشركات المشروعالزميلةالشركاتفيللحصصالدفتريةالقيمةتسوية لملخص المعلومات المالية المعروضة ب

:التاليالنحو

٢٠١٦٢٠١٥
الفالف

ريال قطريريال قطري

٣,٢٠٢,٦٥٦٣,٠٥٣,٨٣٤يناير١الرصيد في 
)١٩٨,٠٦٨()٢٠٥,٦٣٣(توزيعات أرباح مستلمة

١٩٣,١٩٨٢٧٥,٨٣٤الحصة من االرباح
٤٩٢,٨٦٦٧٢,٢٦٧إضافات خالل السنة

-)٣٧٦,٣٨٩(إستبعادات خالل السنة
)١,٠٧٦(٩٨٦)٢١الحصة في صافي التغيرات في الدخل الشامل األخرى (إيضاح

)١٣٥()٢٨,٦٤٤(تابعةول الى شركة مح

٣,٢٧٩,٠٤٠٣,٢٠٢,٦٥٦ديسمبر ٣١الرصيد في 

المسجلة بطريقة الملكية.وشركات المشروعالزميلةالشركاتفي ما يلي ملخص للمعلومات المالية االستثمارات في 



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٦٢-

تتمة-المشروعوشركاتزميلةشركاتفيإستثمارات١٢

ملخص بيان المركز المالي

٢٠١٦

بنك قطر الدولي 
اإلسالمي

المجموعة 
للرعاية الطبية

الشركة 
اإلسالمية 

القطرية للتأمين

دار الشرق 
للطباعة والنشر 

والتوزيع
شركة وايت 
سكوير العقارية

المجموعة 
االسالمية 
القابضة

ودام للمواد 
االجماليالوراقالغذائية

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال 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

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

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

١,٩١٠,٩٧٣٢٦٦,٨٥٩١١٤,٤٦٤٥٣٦,٦٨٤١٨٥,٦٦٣٧٥,٧٤٠٣٥,٨٤٩١٥٢,٨٠٨٣,٢٧٩,٠٤٠القيمة الدفترية لالستثمار 



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٦٣-

تتمة–المشروعوشركاتزميلةشركاتفيإستثمارات١٢

٢٠١٥

بنك قطر الدولي 
اإلسالمي

المجموعة 
للرعاية الطبية

الشركة 
اإلسالمية 
القطرية 
للتأمين

دار الشرق 
للطباعة 
والنشر 
والتوزيع

شركة وايت 
اريةسكوير العق

المجموعة 
االسالمية 
االجماليدار العربالقابضة

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

٤٠,٨٥٠,٠٠٢١,١٤٦,٨٠٣٨١٤,٨٨٩٥٥١,٨٨١١,٠٣٣,١٤٦٢٤٩,١٨٣١٨٠,٥٩٩٤٤,٨٢٦,٥٠٣إجمالي الموجودات

)٣٦,٥٥٤,٩٨٢()١٤٩,٠٦٥()١٨٧,٢٠١()٤٤٠,٢٩١()٩٤,٧٦٣()٤٧٦,٦٣٦()١٩٦,٠٩٣()٣٥,٠١٠,٩٣٣(أجمالي المطلوبات

٥,٨٣٩,٠٦٩٩٥٠,٧١٠٣٣٨,٢٥٣٤٥٧,١١٨٥٩٢,٨٥٥٦١,٩٨٢٣١,٥٣٤٨,٢٧١,٥٢١حقوق الملكية

١,٣٢٢,٦٢٧٢٤٥,٢٣٣٨٠,٥٧٩١٣٧,١٣٥١٩٢,٦٧٨٢٠,٦٥٥١٥,٤٥٢٢,٠١٤,٣٥٩حصة المجموعة

٥٤,٨٦١١٣,٨٦٦١,١٨٨,٢٩٧-٧٦٠,٣٧٣١٤٣,١٢٥١٤٢,٠٩٧٧٣,٩٧٥الشهرة

٢,٠٨٣,٠٠٠٣٨٨,٣٥٨٢٢٢,٦٧٦٢١١,١١٠١٩٢,٦٧٨٧٥,٥١٦٢٩,٣١٨٣,٢٠٢,٦٥٦القيمة الدفترية لالستثمار 



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٦٤-

تتمة-المشروعوشركاتزميلةشركاتفيإستثمارات١٢

.وشركات المشروعالزميلةالشركاتفي حصةللالشامل الدخلوبيانالدخلبيانملخص 

٢٠١٦

بنك قطر الدولي 
اإلسالمي

المجموعة 
للرعاية الطبية

الشركة 
اإلسالمية 
القطرية 
للتأمين

دار الشرق 
للطباعة 
والنشر 
والتوزيع

شركة وايت 
سكوير 
العقارية

المجموعة 
االسالمية 
القابضة

ودام للمواد 
االجماليدار العربالوراقالغذائية

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
طريريال ق

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

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

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

(الخسارة) إجمالي الدخل 
)٩٦٣(١٤٢)٢٤٥(٢,٢٣٠الشامل

--
)١٧٨(

--
٩٨٦

حصة المجموعة من 
١٩٣,١٩٨)٦٧٣(٨٦٣٢,٠٨٣٣,٣٩٤)٦,٩٣٠(١٤٥,٣٣٨٨,٧٤٠٦,١٨٢٣٤,٢٠١(الخسائر)االرباح

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



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٦٥-

تتمة-المشروعوشركاتزميلةشركاتفيإستثمارات١٢

٢٠١٥

بنك قطر الدولي 
اإلسالمي

المجموعة 
للرعاية الطبية

الشركة 
اإلسالمية 

القطرية للتأمين

دار الشرق
للطباعة والنشر 

والتوزيع
شركة وايت 
سكوير العقارية

المجموعة 
االسالمية 
االجماليدار العربالقابضة

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

١,٦٢٣,١٢٠٦١٢,٤٦٩١٢١,٢٥٠٢٢٣,٣٤٤١٣٣,٧٢٠٢٠,٦٦١٤٣,٣٨٦٢,٧٧٧,٩٥٠ارباح و إيرادات

٧٠٨,٨٩٣١٧٣,٤٢٨٧٩,٩٣٨٢٣,٢٤٨١٢٩,٥٣٠٥,٩٥٨٨٦٧١,١٢١,٨٦٢ارباح السنة

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

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

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



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٦٦-

تمةت-المشروعوشركاتزميلةشركاتفيإستثمارات١٢

.١٦تم اإلفصاح عن الرهونات على اإلستثمارات في شركات زميلة في إيضاح )أ(

تحديدوتم٢٠١٦ديسمير ٣١قامت المجموعة بعمل اختبار لالنخفاض في القمية الدفترية للشركات التابعة كما في )ب(

النقديةقاتالتدفتوقعاتباستخدامةالمحتسباالستخدامحالفيالقيمةعلىبناءاالستثمارمناستردادهاالممكنالمبالغ

. سنواتعشرإلىخمسمنلفترةالمجموعةإدارةقبلمن

االفتراضات الرئيسية المستخدم لحساب القيمة في حال االستخدام

االفتراضات الرئيسية
ليف التشغيلية والتكاتتعلق االفتراضات الرئيسية المستخدمة في التقديرات بمتوسط االيرادات وتكلفة البضاعة المباعة 

دارة إلاالفتراضات بناء على الخبرة التاريخية وأفضل تقديراته. تم القيام بهذوالربح قبل تكاليف التمويل واالستهالك

المجموعة حول التوجهات المستقبلية مع األخذ في االعتبار فترة الموازنة لتحسينات الدقة المتوقعة.

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

رأس المال لكل شركة وعند تحديد معدالت الخصم المناسبة فيؤخذ في االعتبار معدل عدم وجود المخاطر وبيتا وحجم 

مخاطر أسهم الملكية لكل منها.



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٦٧-

عقارات ومعدات١٣

سياراتمباني

أثاث
دوات أووتركيبات

اإلجماليمكتبية
الفالفالفالف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

:التكلفة
٢٠١٦١٢,٨٥٢٧,٤٤٥٦١,٥٥٥٨١,٨٥٢يناير ١في 

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

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

:االستهالك المتراكم
٢٠١٦٣,٩٦٤٣,٧٥٦٥١,٨٣٧٥٩,٥٥٧يناير ١في 

٨٤٤١,٧٥٤١٣,١٣٤١٥,٧٣٢االستهالك للسنة 
٥٤٥٧٤٠٧,٠٦٨٨,٣٥٣المتعلق باالستحواذ على شركة تابعةاالستهالك 

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

:صافي القيمة الدفترية
٢٠١٦١١,٤٢٢٤,١١٣٢٦,٢٢١٤١,٧٥٦ديسمبر ٣١في 



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٦٨-

تتمة-عقارات ومعدات١٣

سياراتمباني

أثاث
دوات أووتركيبات

المجموعمكتبية
الفالفالفالف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

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

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

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

:تهالك المتراكماالس
٢٠١٥٣,٣٢١٢,٥١١٤٤,٥٢٩٥٠,٣٦١يناير ١في 

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

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

:صافي القيمة الدفترية
٢٠١٥٨,٨٨٨٣,٦٨٩٩,٧١٨٢٢,٢٩٥ديسمبر ٣١في 



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٦٩-

موجودات غير ملموسة١٤

٢٠١٦٢٠١٥

ريال الفريال قطريالف

قطري

-١٤١,١٧٠شهرة (أ)

-٩٤,٧٥٥(ب)هرخص

٢٣٥,٩٢٥-

شهرة)أ(

تعلقوت. للنقدالمدرةتالوحداجميععلى،االستحواذتاريخفي،األعمالتجميعضمنالمكتسبةالشهرةتوزيعيتم

.  الماليةالبياناتحول٥/١رقمباإليضاحتفصيالًبيانهتمكما، .م.م.ذالعربداربشركةالشهرة

فيالستردادلالقابلةالمبالغتحديدوتم. للنقدالمدرةووحداتهالصحفقطاععلىباالستحواذالمتعلقةالشهرةتوزيعتم

المعتمدةالماليةبالموازناتالواردةالمتوقعةالنقديةالتدفقاتوباستخداماالستخدامعندالقيمةأساسعلىالصحفقطاع

ويتم،٪٩,٤النقديةالتدفقاتتوقعاتعلىالمطبقالخصمسعريبلغ. ةسنة عشرخمسلفترةالعليااإلدارةقبلمن

. الصحفقطاعفيالمطبقاألجلطويلالنمومعدلنفسوهو،٪٣قدرهنمومعدلباستخدامالنقديةالتدفقاتاستقراء

بتسجيلاإلدارةمتقلمالتحليلهذاعلىوبناء،للشهرةالدفتريةالقيمةيتجاوزلالستردادالقابلالمبلغأنإلىالتوصلتم

.الشهرةقيمةالنخفاضمصاريفأية

: يكالتالاالستخدامعندالقيمةاحتسابفيالمستخدمةالرئيسيةاالفتراضات

:  التاليةلالفتراضاتحساسيةأكثرالمطاعمخدماتبقطاعاالستخدامعندللقيمةالمحاسبيةالمعالجةوكانت

.للشركةالحرةالنقديةالتدفقات•

الخصمأسعار•

التوقعاتفترةبعدالنقديةالتدفقاتاستقراءفيالمستخدمةالنمومعدالت•



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٧٠-

تمةت-موجودات غير ملموسة ١٤

ةرخص)ب(

الرخصة الصحفية الممنوحة من قبل الحكومة القطرية. في العادة ال تمنح الحكومة رخص مزاولة أعمال النشر تتمثل في 

للشركات الداخلة حديثاً في قطاع الصحافة والنشر. ال تخضع التراخيص لإلطفاء حيث أن أعمارها االقتصادية غير 

.لقيمة السنويمحدودة ، إال أنها تخضع لتقييم انخفاض ا

ذمم دائنة ومطلوبات أخرى١٥
٢٠١٦٢٠١٥

الفالف

ريال قطريريال قطري

١,٥٣٧,٨٨٦٣٥٠,٢٣١)٩(إيضاح ألطراف ذات عالقة / لطرف ذو عالقةمبالغ مستحقة 

٧١١,٢٤٩٧٢٠,٤٠٨دائنون تجاريون ومقاولون (إيضاح أ)

-٣٨٩,١٦٠توزيعات مستحقة

٢٩٨,٧٢٣١٥١,١٧٠حتجزة دائنة (إيضاح أ)مبالغ م

١٥٤,٢٨٩١٥٣,١٧٥تأمينات للمستأجرين 

٧٧,٣٨٢٦٨,٣٣٦مصاريف مستحقة الدفع

٥١,٢٤٨٦٦,٦٨٦إيجارات غير مستحقة

٤٥,٣١١٤١,٥٤٦مخصص المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية

٣٩,١٧٦٢٦,٨٧٠مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

-٢,٨٢٦أوراق الدفع

٢,٦٩٨٢,٦٩٨دفعات مقدمة من العمالء 

٢٩٧-)٢٩مشتقات مطلوبات مالية (إيضاح 

١٨,٢٢٣١٦,٥٠٩دائنون آخرون

٣,٣٢٨,١٧١١,٥٩٧,٩٢٦



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٧١-

تتمة-ومطلوبات أخرىذمم دائنة ١٥
يلي:كماخرى األوالمطلوبات الدائنة متداول للذمم الوغير تم فصل الجزء المتداول

اإلجماليغير متداولمتداول
الفالفالف

ريال قطريريال قطريريال قطري٢٠١٦ديسمبر ٣١

٢٧,٢٧٦١,٥١٠,٦١٠١,٥٣٧,٨٨٦)٩(إيضاح مبالغ مستحقة لطرف ذو عالقة 
٧٧,٤٦٩٦٣٣,٧٨٠٧١١,٢٤٩دائنون تجاريون ومقاولون (إيضاح أ)

٣٨٩,١٦٠-٣٨٩,١٦٠توزيعات مستحقة
٢٩٨,٧٢٣٢٩٨,٧٢٣-مبالغ محتجزة دائنة (إيضاح أ)

١٥٤,٢٨٩١٥٤,٢٨٩-تأمينات للمستأجرين
٧٧,٣٨٢-٧٧,٣٨٢مصاريف مستحقة الدفع
٥١,٢٤٨-٥١,٢٤٨إيجارات غير مستحقة

مخصص المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية 
٤٥,٣١١-٤٥,٣١١والرياضية

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

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

٦٦٤,٣١٧٢,٦٦٣,٨٥٤٣,٣٢٨,١٧١

اإلجماليغير متداولداولمت
الفالفالف

ريال قطريريال قطريريال قطري٢٠١٥ديسمبر ٣١
٧٢٠,٤٠٨-٧٢٠,٤٠٨دائنون تجاريون ومقاولون

٣٥٠,٢٣١٣٥٠,٢٣١-)٩(إيضاح مبالغ مستحقة لطرف ذو عالقة 
١٥٣,١٧٥١٥٣,١٧٥-تأمينات للمستأجرين
١٥١,١٧٠١٥١,١٧٠-مبالغ محتجزة دائنة

٦٨,٣٣٦-٦٨,٣٣٦مصاريف مستحقة الدفع
٦٦,٦٨٦-٦٦,٦٨٦إيجارات غير مستحقة

مخصص المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية 
٤١,٥٤٦-٤١,٥٤٦والرياضية

٢٦,٨٧٠٢٦,٨٧٠-مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
٢,٦٩٨-٢,٦٩٨دفعات مقدمة من العمالء 
٢٩٧٢٩٧-مشتقات مطلوبات مالية 

١٦,٥٠٩-١٦,٥٠٩خرىأذمم دائنة 

٩١٦,١٨٣٦٨١,٧٤٣١,٥٩٧,٩٢٦

)أ(إيضاح

.٩دائنون تجاريون ومقاولون كما هو موضح في إيضاح دائنة وعالقة مبالغ محتجزةوطرف ذتتضمن أرصدة مستحقة ل



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٧٢-

صكوك وتسهيالت تمويل إسالمية١٦

لي:في التااإلسالمية التمويليةالتسهيالت الصكوك والحركة في تمثلت

٢٠١٦٢٠١٥

الفالف

ريال قطريريال قطري

١٤,٩٥٩,٦٠٧١٢,٨٠٩,٦٣٤يناير١كما في 
٣,٨٢١,٦٩٩٣,١٦٠,٠٠٠تسهيالت إضافية خالل السنة 

٦٦٧,٧٣٦٥٩٣,١٨٠)٢٦الت التمولية االسالمية (إيضاح أرباح على التسهي
)١,٦٠٣,٢٠٧()٣,٥٢٢,١١٣(سداد تسهيالت  قائمة خالل السنة 

١٥,٩٢٦,٩٢٩١٤,٩٥٩,٦٠٧ديسمبر ٣١الرصيد في 

كما يلي:ةمتداولالوغير ةاإلسالمية المتداولالتمويليةتم فصل اإللتزامات الخاصة بالتسهيالت 

٢٠١٦٢٠١٥

الفالف

ريال قطريريال قطري

٢,٠٠١,٢٠٣١,٤٨٥,٦١٦جزء متداول 
١٣,٩٢٥,٧٢٦١٣,٤٧٣,٩٩١جزء غير متداول 

١٥,٩٢٦,٩٢٩١٤,٩٥٩,٦٠٧



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٧٣-

تتمة-صكوك وتسهيالت تمويل إسالمية١٦

القائمة كما يلي:اإلسالمية التمويليةشروط وأحكام التسهيالت 

٢٠١٦٢٠١٥الربحمعدالت العملة نوع التسهيل
الفالف

ريال قطريريال قطري

٥,١٢١,٤٦٦٧,٢٠٨,٤٤٦سعر ريبو ريال قطري مرابحة مضمونة 

٣,٩٩٦,٥١٦٣,٩٨١,٤٤٠سعر ريبو ريال قطري إجارة مضمونة

٦٤٩,٣١٤١,٤٩٠,٦٦٧أشهر٣سعر ليبور سنة/دوالر أمريكيمرابحة مضمونة 

٤,٣٣٨,٥١٧٢,٢٧٩,٠٥٤أشهر٣-١ليبورسعر دوالر أمريكيإجارة مضمونة

-١,٨٢١,١١٦٪٤,٣٧٥دوالر أمريكيإسالميةصكوك

١٥,٩٢٦,٩٢٩١٤,٩٥٩,٦٠٧

:اتمالحظ
تمعدالالعقودجميعوتحمل. للمجموعةاألجلطويلةمشاريعلتمويلاإلسالميةالتسهيالتهذهىعلالحصولتم)١(

. السائدةالتجاريةباألسعارربح

: كالتاليوتفاصيلها،السنةخاللجديدةإسالميتمويلتسهيالتثالثعلىالمجموعةحصلت)٢(

١إسالميتمويلتسهيل

١,٨٢١,٠٠٠بمبلغبموجوداتمضمونةاإلسالميةالشريعةمعمتوافقةصكوكالمجموعةأصدرت،لسنةاخالل

اإلصدارهذاويمثل. قطريريالألف١٠,٥٠٠إصداروبتكلفة) أمريكيدوالرألف٥٠٠,٠٠٠(قطريريالألف

دوالرألف٢,٠٠٠,٠٠٠(ريقطريالألف٧,٢٨٣,٠٠٠بمبلغالمعتمدالكليالصكوكبرنامجمناألولىالشريحة

٥مدىعلىسنوينصفأساسعلىوتسدد،٪٤,٣٧٥قدرهثابتسنويربحمعدلالصكوكتحمل). أمريكي

.اإلصداربسعرالصكوكشراءبإعادةالمجموعةستقوماالستحقاقعند. ٢٠٢١مايوفيوتستحقسنوات

٢إسالميتمويلتسهيل

القرضيحمل. قطريريالألف١,٦٧٥,٠٩٠بمبلغمرابحةتسهيللىعالمجموعةحصلت،٢٠١٦نوفمبرفي

أغسطسمنابتداءللقرضاألصليالمبلغأقساطسدادفيالمجموعةوستبدأ. األسعار التجارية السائدةبربحمعدل

نوفمبرفياألخيرالقسطويستحق،قطريريالألف٤٨,٣٦٢منهاكلقيمةسنويربعقسط٢٥على٢٠١٨

الوقتفيمستحقآخرلقرضالكاملالسدادفيالقرضهذااستخدامتم. قطريريالألف٤٦٦,٩٣١بمبلغ٢٠٢٤

.الحالي



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٧٤-

تتمة-صكوك وتسهيالت تمويل إسالمية١٦

٣إسالميتمويلتسهيل

األسعار بربحبمعدلقطريريالألف٣٦٤,١٥٠بمبلغإسالميةتسهيالتعلىالمجموعةحصلت،٢٠١٦مايوفي

القسطويستحق،قطريريالألف١٦,٥٥٢منهاكلقيمةسنويربعقسط٢٤علىالقرضيسدد. التجارية السائدة

.٢٠٢٢مارسفياألخير

، كانت المجموعة قد حصلت على تسهيالت مقابل رهن عقاري ألنواع مختلفة من ٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في )٣(

: ٢٠١٥ديسمبر ٣١ألف ريال قطري (١٥,٥٢٥,٤٨٦االستثمارات العقارية المملوكة للمجموعة قيمتها الدفترية 

ألف ريال قطري) كما حصلت على رهن عقاري آخر مقابل أسهم متداولة مدرجة بالبيانات المالية ١٥,٤٣٧,٦٦٠

ألف ريال ١,٢٣٧,٤١٩الموحدة ضمن موجودات واستثمارات مالية متاحة للبيع في شركات زميلة بقيمة دفترية 

ألف ريال قطري). ٤,٤٤٤,٩٤٢: ٢٠١٥ديسمبر ٣١(٢٠١٦ديسمبر ٣١قطري في 



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٧٥-

تتمة-صكوك وتسهيالت تمويل إسالمية١٦

:وتفاصيلها التالياإلسالمية التمويليةالتسهيالت الصكوك والجدول التالي يلخص مواعيد إستحقاق

سنوات٥-٢سنة٢٠١٦ديسيمبر ٣١

٥أكثر من 

اإلجماليسنوات

ألف 

طريريال ق

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

٥٧٨,٥٣٢٢,٨٥٣,٥٩٤١,٦٨٩,٣٤٠٥,١٢١,٤٦٦مرابحة مضمونة ريال قطري

٣٤٤,٨٢٨٢,١٠٤,٨٨١١,٥٤٦,٨٠٧٣,٩٩٦,٥١٦إجارة مضمونة ريال قطري

١٩٨,٦٥٦٤٣٤,١٠٧١٦,٥٥١٦٤٩,٣١٤مرابحة مضمونة دوالر أمريكي

٨٧٨,٨٢١٢,٤٦١,١٧٣٩٩٨,٥٢٣٤,٣٣٨,٥١٧جارة مضمونة دوالر أمريكي إ

١,٨٢١,١١٦-٣٦٦١,٨٢٠,٧٥٠دوالر أمريكيتمويل صكوك 

٢,٠٠١,٢٠٣٩,٦٧٤,٥٠٥٤,٢٥١,٢٢١١٥,٩٢٦,٩٢٩

سنوات٥-٢سنة٢٠١٥ديسيمبر ٣١

٥أكثر من 

اإلجماليسنوات

ألف 

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

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

١,٤٩٠,٦٦٧-٤٤٠,١٢٠١,٠٥٠,٥٤٧مرابحة مضمونة دوالر أمريكي
٢,٢٧٩,٠٥٤-٣٢٤,٤٧٢١,٩٥٤,٥٨٢نة دوالر أمريكي إجارة مضمو

١,٤٨٥,٦١٩٨,٣٨٩,٢٦٧٥,٠٨٤,٧٢١١٤,٩٥٩,٦٠٧

المالرأس١٧
٢٠١٦٢٠١٥
الفالف

ريال قطريريال قطري

بالكاملالمصرح به والمصدر والمدفوع 
٢٦,٥٢٤,٩٦٧٢٦,٥٢٤,٩٦٧قطري للسهمريال١٠سهم بقيمة ٢,٦٥٢,٤٩٦,٦٩١



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٧٦-

قانونيإحتياطي١٨
من أرباح السنة ٪١٠تحويل يجب والنظام األساسي للشركة ، ٢٠١٦لسنه ١١وفقاً ألحكام قانون الشركات القطري رقم 

رأس المال من٪٥٠حتياطييعادل اإل، ويجوز للشركة أن تقرر إيقاف التحويل حين القانوني حتياطياإلحساب لى إ

.س الشركةوعقد تأسيالقانوني غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي نص عليها قانون الشركاتحتياطيإن اإلالمصدر.

الحقوق غير المسيطر عليها١٩
:يليكماهيالملكيةحصصالحصص الغير مسيطر عليها من 

٢٠١٦٢٠١٥
الشركة التابعة:

٪٣٢,٥٠٪٣٢,٥٠اريع ذ.م.م.إمتداد العقارية للمش

٪٢٥,٥٠٪٢٥,٥٠دار العرب ذ.م.م.

٪٣٠٪٣٠إزدان وورلد ذ.م.م.

٢٠١٦٢٠١٥

الفالف

ريال قطريريال قطريمخصصة للحصص الغير مسيطر عليهاخسارة

-)٤,٩٧٠(إزدان وورلد ذ.م.م.
-)٢,٤٠٠(دار العرب ذ.م.م.

٤٠٣,٩٢٦)١٤٢(للمشاريع ذ.م.م.إمتداد العقارية 

)٤٠٣,٩٢٦)٧,٥١٢

٢٠١٦٢٠١٥

الفالف

ريال قطريريال قطريالحصص الغير مسيطر عليها المتراكمة

٤٠٣,٨٤٧٤٠٣,٩٩١إمتداد العقارية للمشاريع ذ.م.م.
-٣٢,٥٩٦دار العرب ذ.م.م.

-)٤,٩٠٩(إزدان وورلد ذ.م.م.

٤٣١,٥٣٤٤٠٣,٩٩١



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٧٧-

تتمة-الحقوق غير المسيطر عليها١٩
حة عليها موضالمسيطرةغيرماديةحقوقلديهاالتيللمجموعةالتابعةالمتعلقة بالشركاتالماليةالمعلوماتإن ملخص

.عةالمجموداخلالمعامالت الشركاتتصفياتالمعروضة قبل الماليةالمعلوماتفي ما يلي ملخص. أدناة

٢٠١٦٢٠١٥

الفالف

ريال قطريريال قطري

٩,٠٣٤,٩٤٦٧,٧٥٨,١٨٧الموجودات
٧,٧٩٢,٣٣٥٦,٥١٥,١٣٧المطلوبات 

١,٢٤٢,٦١١١,٢٤٣,٠٥٠الحقوق العائدة ألصحاب الشركة
٤٠٣,٨٤٧٤٠٣,٩٩١الحقوق غير المسيطر عليها

٢٠١٦٢٠١٥
الفالف

يال قطريرريال قطري

١,٢٤٣,٢٢٥-ربح إعادة تقييم
)٣٧٦()٤٣٨(المصروفات العمومية واإلدارية

١,٢٤٢,٨٤٩)٤٣٨((خسارة) / ربح السنة

٨٣٨,٨٥٨)٢٩٦(الربح العائد ألصحاب الشركة
٤٠٣,٩٩١)١٤٢(حقوق الغير مسيطر عليهاللالربح العائد

١,٢٤٢,٨٤٩)٤٣٨(ربح السنة(خسارة) / 

٢٠١٦٢٠١٥

الفالف

ريال قطريريال قطري

)١,٢٦٤,٥٠٠()٤١١,٤٧٥(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة األستثمارية
٤١١,٤٧٥١,٢٦٤,٥٠٠األنشطة التمويليةمنصافي التدفقات النقدية 

--لمعادلصافي الزيادة / النقص في النقد والنقد ا



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٧٨-

المساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية ٢٠
) ، خصصت المجموعة من ربح السنة مبلغ ٢٠٠٨لسنة ١٣( المعدل لقانون رقم ٢٠١١لسنة ٨طبقاً للقانون رقم 

من صافي ربح السنة الموحد٪٢,٥الف ريال قطرى) والذي يمثل ٤١,٥٤٦: ٢٠١٥الف ريال قطري (٤٥,٣١١

لصندوق دعم األنشطة الرياضية والثقافية واالجتماعية والخيرية.

بنود اإلیرادات الشاملة األخرى  ٢١
٢٠١٦٢٠١٥

الفالف

ريال قطريريال قطري

٦٠٥,٥٥٩١,٢٦٤,٨٠٨الرصيد في بداية المدة

)٦٥٩,٢٤٩()٢٧٥,٩٧٩(الحركة

٣٢٩,٥٨٠٦٠٥,٥٥٩الرصيد كما في نهاية المدة

٢٠١٦٢٠١٥

الفالف

ريال قطريريال قطري

ات إعادة التقييمإحتياطيالحركة على 

موجودات مالية متاحة للبيع

)٣٠٠,٢٠٤(٣٥٦,٦٨٦للبيعمتاحةماليةموجوداتمن(الخسارة)الربحصافي

محولالعللبيالمتاحةالماليةالموجوداتبيععنالناتجلربحاصافي

)٤١٦,٠٧٤()٦٩١,٢٠٤(الموحدالدخلبيانإلى

تميعللبالمتاحةالماليةالموجوداتقيمةانخفاضخسائرتصنيفإعادة

٥١,٢٨٦٥٣,٩٥٦الموحدالدخلقائمةعلىتحميلها

)٦٦٢,٣٢٢()٢٨٣,٢٣٢()١٠(إيضاح للبيعمتاحةماليةموجوداتمنالخسارة صافي

٦,٢٦٧٤,١٤٩النقديالتدفقتحوطاتمنالربح

صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة لشركات زميلةمنالحصة

)١,٠٧٦(٩٨٦)١٢(إيضاح 

)٦٥٩,٢٤٩()٢٧٥,٩٧٩(الشاملة خالل السنةإجمالي الخسارة 



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٧٩-

أخرى ية إيرادات تشغيل٢٢
٢٠١٦٢٠١٥

الفالف

ال قطريريريال قطري

-٢٦,٩٠٢إعالماتإيراد
١٧,٠٤٦٢٥,١١٣إيرادات أغذية ومشروبات
٨,١٣٦٤,٤٩٥إيرادات المركز الصحي 

٨,٠٨٢٤,٤٧٢إيرادات االنترنت 
٧,٢٧٩٣,٧٥٤عموالت مستردة

٦,٣٠٧٤,٢٤١أتعاب إدارة العقارات 
٦,١١٦٤٣,٤٣٦تعويض من الحكومة (أ)

-٢,٢٩٠هإيرادات ترفي
١,٦٢٢١,٧٨٥المغسلةإيرادات 

-١,٤٨٩إيرادات توزيع
٢٦,٠٩٦١٠,٠٨٩أخرى 

١١١,٣٦٥٩٧,٣٨٥

ن قبل مالعقاراتاالستحواذ على بعض قطر خالل السنة بسببحكومة دولةتتعلق هذه األرصدة بمبالغ مستلمة من )أ(

.الحكومة



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٨٠-

غيليةمصاريف تش٢٣
٢٠١٦٢٠١٥
الفالف

ريال قطريريال قطري

١٠٨,٠٤٨٨٧,٦٠٣تكاليف موظفين 

٦١,٠٤٠٥٠,٧٢١مياه وكهرباء 

٤٠,٦٥٩٤٣,٨٩٢مصاريف الصرف الصحي

٤١,١٢١٣١,٦٥٥مصاريف صيانة

٢٠,٠٩٢٢٠,٥٨٣مصاريف نظافة

٢٠,٤٥٤١٨,٦٥٦مصروفات تبريد

٢١,٤٦٥١٧,٧٥٥أمن

٧,٠٧٢١٠,٢٤٣أغذية ومشروبات

٥,٦٦٢٥,٩٢٠غسيل و تنظيف جاف 

٢,٧٣٣١٧٤إيجارات معدات ومولدات

-١٠,٩٨٥تكلفة طباعة

-١٦,١١٨مصروفات تأجير تشغيلي

-٤,٨٣٧عموالت

١٠,٣٢١٩,١١٢مصاريف أخرى 

٣٧٠,٦٠٧٢٩٦,٣١٤

إيرادات أخرى ٢٤
٢٠١٦٢٠١٥
الفالف

ريال قطريريال قطري

١٢,٥٩٩١٠,٨٢٢)٢٦أرباح على حسابات مع بنوك إسالمية (إيضاح 

٣,٢٨٢٧,٩٠٩إيرادات أخرى 

١٥,٨٨١١٨,٧٣١



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٨١-

مصاريف عمومية وإدارية ٢٥
٢٠١٦٢٠١٥

الفالف

ريال قطريريال قطري

١٣٤,٣٦٧١٣١,٥٩٩تكاليف موظفين
٣٧,٥٥٢٦,٨٤٢صافي مخصص إنخفاض قيمة ذمم مدينة من مستأجرين 

٣٤,٦٩٣٣٣,٠٠٠مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية
٢٤,٣٦٣١٣,٦٣٣مصاريف إستشارات ومصاريف قانونية ومهنية 

١٢,٩٨٣٦,٣٩٤)٩رة (إيضاح مكافآت مجلس االدا
١٢,٤٨٩١٢,٤٣٨إعالن ودعاية 

٨,٣٦٤٨,٣٧٥رسوم تسجيل في بورصة قطر 
٦,٨٠٦٥,١٣١مصاريف نظم معلومات 

٦,٠٧٥٤,١٠٥إتصاالت 
٤,٤٠١٢,٧١٨تأمين 

٣,١٤٩٢,٦٧٣رسوم بنكية 
٢,٩٩٣٣,٠٠٦مصاريف إيجار

١,٠٠٠٣,١٢٩تبرعات 
١,٤٠٣١,٥٦٠طباعة وقرطاسية 
١٢,٧٥٩١٠,٩١٢مصروفات أخرى 

٣٠٣,٣٠٧٢٤٥,٥١٥

تكاليف وإيرادات التمويل ٢٦
٢٠١٦٢٠١٥

الفالف

ريال قطريريال قطري

تكاليف التمويل 
٦٦٧,٧٣٦٥٩٣,١٨٠)١٦أرباح على التسهيالت التمويلية اإلسالمية (إيضاح 

)١٩٤,٢٦٧()٤٤,٤٨٣()١١(إيضاح يخصم: تكاليف تمويل مرسملة 

٦٢٣,٢٥٣٣٩٨,٩١٣تكاليف التمويل المحملة على بيان الدخل الموحد

إيرادات التمويل 
١٢,٥٩٩١٠,٨٢٢)٢٤ات مع بنوك إسالمية (إيضاح أرباح على حساب



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٨٢-

العائد األساسي للسهم من األرباح٢٧
لسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل اتقسيم ربح بمن األرباح األساسي للسهم العائد يحتسب 
السنة. 

٢٠١٦٢٠١٥

١,٨١٢,٤٥٦١,٦٦١,٨٥٣العائد الى مساهمين بالشركة األم (بالف الريال القطري)

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

٠,٦٨٠,٦٣(ريال قطري)من األرباح العائد األساسي والمعدل للسهم

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

األرباحتوزيعات ٢٨
ريال قطري للسهم الواحد ٠,٥اقع توزيع أرباح نقدية بو٢٠١٦ابريل١١قررت الجمعية العمومية للمساهمين المنعقدة في 

ريال قطري ٠,٤: ٢٠١٥(٢٠١٥ديسمبر ٣١ألف ريال قطري عن السنة المنتهية في ١,٣٢٦,٢٤٨بإجمالي قدره 

).٢٠١٤ديسمبر٣١عن السنة المنتهية في ألف ريال قطري١,٠٦٠,٩٩٩دره ـالي قـد بإجمـم الواحـللسه

ألف ريال ١,٣٢٦,٢٤٨ريال قطري للسهم الواحد بإجمالي مبلغ ٠,٥٠إقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية تساوي

ديسمبر ٣١. سوف يتم عرض توزيعات األرباح المقترحة للسنة المنتهية في ٢٠١٦ديسمبر ٣١قطري للسنة المنتهية في 

على إجتماع الجمعية العامة للموافقة عليها.٢٠١٦

الماليةالموجوداتمشتقات ٢٩
بغرض التحوط مقابل مخاطر أسعار الربح الناشئة من تسهيالت ٢٠٢٠عة عقد تبادل أسعار الربح حتى ت المجمووقع

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

م التفاوض حول عقد التبادل ليتماشى مع بنود تسهيالت التمويل شهور. ت٣مقابل ربح متغير على أساس سعر ليبور لمدة 

اإلسالمي.



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٨٣-

تتمة–المالية المجوداتمشتقات ٢٩

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

القيمة العادلة 
اشهر٣خالل القيمة التعاقديةالموجبة

١٢-٣من 
شهر

٥-١من 
سنوات

٥أكثر من 
سنوات

ألفألفألفألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

-٧٤٩,٧٢١--١٦٣٧٤٩,٧٢١لربحاأسعارتبادلعقد 

-٥٨١,٢١٢--٢٢,٢٦١٥٨١,٢١٢لربحاأسعارتبادلعقد 
-١,٠١٢,١٢٣--٣٣,٦٤٦١,٠١٢,١٢٣لربحاأسعارتبادلعقد 

٢,٣٤٣,٠٥٦--٥,٩٧٠٢,٣٤٣,٠٥٦-

.٧أدرجت القيمة العادلة الموجبه في الذمم المدينة والمطلوبات األخرى في أيضاح 



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٨٤-

تتمة–مالية الالموجوداتمشتقات ٢٩

القيمة العادلة 
اشهر٣خالل القيمة التعاقديةالسالبه

١٢-٣من 
شهر

٥-١من 
سنوات

٥أكثر من 
سنوات

ألفألفألفألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٢٠١٥ديسمبر ٣١كما في 

١,٠٥٢,٠٥٩---١,٠٥٢,٠٥٩)٣,٠٩٩(١لربحاأسعارتبادلعقد 
٦٧٥,٢٥٠---٢١,١٧٥٦٧٥,٢٥٠لربحاأسعارتبادلعقد 
١,١٤٩,٧٥٠---٣١,٦٢٧١,١٤٩,٧٥٠لربحاأسعارتبادلعقد 

)٢,٨٧٧,٠٥٩---٢,٨٧٧,٠٥٩)٢٩٧

.١٥يمة العادلة السلبية في الذمم المدينة والمطلوبات األخرى في أيضاح أدرجت الق



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٨٥-

إلتزامات محتملة ٣٠
٢٠١٦٢٠١٥

يال قطريرالفريال قطريالف

٣,١٠٥٤,٢٢٥ضمانات بنكية 

٥,٧٧١-إعتمادات مستندية

ية واإلعتمادات المستندية والتي تم إصدارها في جوهرية من الضمانات البنكال تتوقع المجموعة أي إلتزامات

.اإلعتياديةاق األعمال يس

إلتزامات تعاقدية  ٣١
٢٠١٦٢٠١٥

الفالف

ريال قطريريال قطري

٤٧٨,١١٠١,٧١٤,٦٥٩إلتزامات تعاقدية لمقاولين وموردين للمشاريع قيد التطوير 

مالحظة:

(٣٠٦,٤٤٣بقيمة والمورديناقدية للمقاولينااللتزامات التع ) تتعلق ١,٥٠٨,٦٤٣: ٢٠١٥الف ريال قطري 

.بشركة إمتداد للمشاريع ذ.م.م ، شركة تابعة للمجموعة

القضائية ىالدعاو

، تم رفع دعاوى قضائية مختلفة على المجموعة من قبل أطراف خارجية. باعتقاد ٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

أنه يصعب تقدير مبالغ التعويضات بصورة موثوقة. إال أنه بناء على الخبرة السابقة والمعلومات المجموعة محامو

المتاحة ، يعتقد محامو المجموعة أنه من غير المتوقع أن تتكبد المجموعة خسائر من هذه الدعاوى. لم يتم تكوين 

أن الدعاوى مازالت قيد التداول في المحاكم ولم حيث ،القضائية في البيانات المالية الموحدةىمخصص للدعاو

. الموحديصدر بها أحكام حتى تاريخ بيان المركز المالي



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٨٦-

سياسات إدارة المخاطر الماليةوأهداف ٣٢

إطار عمل إدارة المخاطر 
تم وضع سياسات إلدارة مخاطر المجموعة بغرض تحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ولوضع

حدود وضوابط مخاطر مناسبة ولرصد المخاطر واإللتزام بالحدود الموضوعة. تتم مراجعة سياسات وأنظمة 
إدارة المخاطر على نحو منتظم لتعكس التغيرات في ظروف السوق والمنتجات والخدمات التي يتم تقديمها. 

يها فة منتظمة وبناءة يفهم يقاببيئة رتهدف المجموعة من خالل التدريب ومعايير وإجراءات اإلدارة إلى وضع 
جميع الموظفين أدوارهم وإلتزاماتهم.

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

سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة ، كما تقوم المجموعة ولجانها التابعة للمجموعةموعة الشركاتمجتتبع 
بمراقبة أنشطة الشركات التابعة.

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

أنشطتها ، سواء كانت تقارير خاصة أو تقارير دورية.



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٨٧-

تتمة-أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية ٣٢

تتمة -إطار عمل إدارة المخاطر 

تتعرض المجموعة للمخاطر التالية:
مخاطر اإلئتمان.·
سيولة.مخاطر ال·
مخاطر السوق.·
مخاطر تشغيلية.·
مخاطر عقارية.·
مخاطر أخرى.·

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

ية في هذه البيانات المالية الموحدة.كمية إضاف

مخاطر اإلئتمان  
عميل أو أي طرف باألداة المالية عدم وفاء في مخاطر الخسارة المالية للمجموعة في حالمخاطر اإلئتمان تتمثل

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

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

طر اإلئتمان التعرض لمخا
تعتبر القيمة الدفترية للموجودات المالية هي الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان. يتمثل الحد األقصى لمخاطر 

اإلئتمان في تاريخ المركز المالي بمايلي:

٢٠١٦٢٠١٥

الفالف

ريال قطريريال قطري

٤٢٤,٨٢٣٦١٩,٤٠٦األرصدة لدى البنوك (بإستثناء النقد)
٥٩,٥٨٦٧٢,٩٢٢ذمم مدينة وودائع تأمينات مستردة وأرصدة مدينة أخرى

٩,٦٢٧٤٠,٥٧٧مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

٤٩٤,٠٣٦٧٣٢,٩٠٥



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٨٨-

تتمة-أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية ٣٢

مخاطر السيولة 
الوفاء باإللتزامات المالية عند إستحقاقها. إن نهج المجموعة تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على

في إدارة السيولة هو التأكد قدر اإلمكان ، بوجود سيولة كافية للوفاء بالمطلوبات عند إستحقاقها في ظل الظروف 
العادية أو الصعبة بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو إحداث ضرر بسمعة المجموعة.

خدام أساس تكلفة المشروع لوضع تكاليف مشاريعها وخدماتها مما يساعد على رصد متطلبات تقوم المجموعة بإست
التدفق النقدي واإلستخدام األمثل للعائد النقدي على اإلستثمار. تقوم المجموعة بصورة نمطية بالتأكد من أن لديها 

بعاد المطلوبات المالية ولكن مع إستنقداً كافياً عند الطلب للوفاء بمصاريف التشغيل المتوقعة ، متضمنة خدمة 
التأثير المحتمل للظروف اإلستثنائية التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل معقول كالكوارث الطبيعية.

تقوم المجموعة بمراقبة حساباتها المصرفية وإحتياجاتها النقدية من خالل موازنات شهرية ، ومقارنتها مع 
ضمان إدارة الحسابات المصرفية والنقدية بالطريقة األمثل للمجموعة.الحركات النقدية اليومية الفعلية ، ل



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٨٩-

تتمة–أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية ٣٢

تتمة-مخاطر السيولة 
الجدول التالي يلخص مواعيد إستحقاق الموجودات المالية والمطلوبات المالية مع إستبعاد تأثير صافي اإلتفاقيات 

إن وجد:

القيمة الدفترية٢٠١٦ديسمبر٣١

القيمة النقدية 
التعاقدية من 

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

سنوات٥
ألفألفألفألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري
:موجودات مالية

---٤٢٦,١٧٧٤٢٦,١٧٧٤٢٦,١٧٧البنوكصدة لدى نقد وأر
مبالغ مستحقة من 

---٩,٦٢٧٩,٦٢٧٩,٦٢٧أطراف ذات عالقة 
---٢٤,٨٩٣٢٤,٨٩٣٢٤,٨٩٣صافي ذمم مستأجرين

-١٨,٥٥٥--١٨,٥٥٥١٨,٥٥٥ودائع مستردة 
---٥,٩٧٠٥,٩٧٠٥,٩٧٠مشتقات موجودات مالية

---٢٠,٦٣٨٢٠,٦٣٨٢٠,٦٣٨ذمم مدينة أخرى 

١٨,٥٥٥-٥٠٥,٨٦٠٥٠٥,٨٦٠٤٨٧,٣٠٥-
مطلوبات مالية 

صكوك وتسهيالت 
)٤,٤٤٢,٠٣٩()٦,٤٣٥,٩٢٩()٤,٣٥٤,٧٥٩()٢,٢٢٠,٧٠٠()١٧,٤٥٣,٤٢٧(١٥,٩٢٦,٩٢٩تمويل إسالمية

ة إلى مبالغ مستحق
--)١,٥١٠,٦١٠()٢٧,٢٧٦()١,٥٣٧,٨٨٦(١,٥٣٧,٨٨٦طراف ذات عالقةأ

--)٦٣٣,٧٨٠()٧٧,٤٦٩()٧١١,٢٤٩(٧١١,٢٤٩ذمم مقاولين وموردين
--)٢٩٨,٧٢٣(-)٢٩٨,٧٢٣(٢٩٨,٧٢٣محتجزات دائنة 

---)١٥٤,٢٨٩()١٥٤,٢٨٩(١٥٤,٢٨٩ودائع مستأجرين 
---)٧٧,٣٨٢()٧٧,٣٨٢(٧٧,٣٨٢ف مستحقةمصاري

---)١٨,٢٢١()١٨,٢٢١(١٨,٢٢١ذمم دائنة اخرى

فيالمساهمةمخصص
األنشطةدعمصندوق

---)٤٥,٣١١()٤٥,٣١١(٤٥,٣١١والرياضيةاالجتماعية

٤,٤٤٢,٠٣٩()٦,٤٣٥,٩٢٩()٦,٧٩٧,٨٧٢()٢,٦٢٠,٦٤٨()٢٠,٢٩٦,٤٨٨(١٨,٧٦٩,٩٩٠(



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٩٠-

تتمة–أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية ٣٢

تتمة–مخاطر السيولة 

القيمة الدفترية٢٠١٥ديسمبر 

القيمة النقدية 
التعاقدية من 

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

سنوات٥
لفأألفألفألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري
موجودات مالية 

---٦١٩,٨١٥٦١٩,٨١٥٦١٩,٨١٥نقد وأرصدة لدى البنوك
مبالغ مستحقة من 

---٤٠,٥٧٧٤٠,٥٧٧٤٠,٥٧٧أطراف ذات عالقة 
---٤٨,٦٢٩٤٨,٦٢٩٤٨,٦٢٩صافي ذمم مستأجرين

-١٢,٣٥٩--١٢,٣٥٩١٢,٣٥٩ودائع مستردة 
---١١,٩٣٤١١,٩٣٤١١,٩٣٤ذمم مدينة أخرى 

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

صكوك وتسهيالت
)٥,٢٥١,٦٧٢()٦,٩٧٩,٠٦٤()٢,١٦١,٠٩٠()١,٥٣٠,٨٠٠()١٥,٩٢٢,٦٢٦(١٤,٩٥٩,٦٠٧تمويل إسالمية

مبالغ مستحقة إلى 
--)٣٥٠,٢٣١(-)٣٥٠,٢٣١(٣٥٠,٢٣١طرف ذو عالقة 

---)٧٢٠,٤٠٨()٧٢٠,٤٠٨(٧٢٠,٤٠٨ذمم مقاولين وموردين
--)١٥١,١٧٠(-)١٥١,١٧٠(١٥١,١٧٠محتجزات دائنة 

---)١٥٣,١٧٥()١٥٣,١٧٥(١٥٣,١٧٥ودائع مستأجرين 
---)٦٨,٣٣٦()٦٨,٣٣٦(٦٨,٣٣٦مصاريف مستحقة

---)٣,٩٥٧()٣,٩٥٧(٣,٩٥٧ذمم دائنة اخرى

فيالمساهمةمخصص
األنشطةدعمصندوق

---)٥٤,٠٩٨()٥٤,٠٩٨(٥٤,٠٩٨والرياضيةاالجتماعية
)٢٩٧(---)٢٩٧(٢٩٧مديونية مشتقات مالية

٥,٢٥١,٩٦٩()٦,٩٧٩,٠٦٤()٢,٦٦٢,٤٩١()٢,٥٣٠,٧٧٤()١٧,٤٢٤,٢٩٨(١٦,٤٦١,٢٧٩(



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٩١-

تتمة–أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية ٣٢

مخاطر السوق 

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

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

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

العمالتمخاطر 
ال تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت حيث أن الذمم الدائنة للمجموعة معظمها بالدوالر األمريكي حيث يوجد 

ربط لسعر صرف الريال القطري مقابل الدوالر األمريكي.

الهامةالمعامالتأنحيثاألدنىحدهعندأألجنبيةالعمالتلمخاطرالمجموعةتعرضأناإلدارةترى

.القطريبالريالالمرتبطاألمريكيوالدوالرالقطريبالريالتعرضعةللمجمو

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

ل الت الربح على الودائع قصيرة األجفي معدالت الربح في السوق. تتبع المجموعة سياسة للتأكد من مراجعة معد

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

حالية في معدالت الربح. 

ت سياسة المجموعة هي التأكد من أن معظم معدالت تكلفة التمويل على أساس معدل تكلفة ثابتة أو طبقاً لمعدال

إتفاقيات إعادة الشراء لمصرف قطر المركزي ، إال إذا إتضح للمجموعة أن معدالت التكلفة المتغيرة أفضل 

للمجموعة.

موجبهابوالتيالربحأسعارتبادلعقودفيالمجموعةدخلت،متغيرةأرباحتحملالتيالتسهيالتبعضإلدارة

احتسابهاتميالتيوالمتغيرالثابتالربحسعرمبالغبينق،الفرمحددةزمنيةفتراتعلى،تبادلعلىوافقت

.عليهاالمتفقاألساسيةاإلسميةالقيمةإلىبالرجوع



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٩٢-

تتمة–أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية ٣٢

تتمة-مخاطر السوق 

تتمة-الربح معدالتمخاطر 

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

٢٠١٦٢٠١٥
ألفألف

ريال قطريريال قطري

١٠,٠٥٤٤٧٥,٠٠٠بنكيةودائع 

)١٠,٩٧٨,١٦٧()١٠,١٠٩,٢٩٧(تسهيالت تمويل إسالمية

أساسنقطة٢٥بعددمعدالت الربحفيلةمحتممعقولةلتغيراتالربح أو الخسارة حساسيةيعكسالتاليالجدول

دالت في معالمفترضةالتغيراتتأثيرهوالربح أو الخسارة حساسيةإن. األخرىالمتغيراتجميعثباتمع،

. ديسمبر٣١فيكماعائمةارـبأسعةـالماليوالمطلوباتةـالماليوداتـالموجعلىاءـبن،واحدةلسنةالربح

:المبينةالزياداتلتأثيرومعاكساًمساوياًالربحمعدالتفيالنقصتأثيريكونأنيتوقع

صافي التأثير على الربح 
أو الخسارة

أساسنقطة٢٥+
الف

قطريريال

)٢٥,٢٤٨(٢٠١٦ديسمبر٣١في

)٢٦,٢٥٨(٢٠١٥ديسمبر٣١في
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تتمة–أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية ٣٢

تتمة-مخاطر السوق 

الملكیةأسھمأسعارمخاطر

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

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

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

لتمثيل المجموعة في مجلس إدارة الشركات المستثمر بها.

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

ات كافة المتغيرات األخرى. يتوقع أن يكون النقص في أسعار األسهم مساوياً ومعاكساً لتأثير الزيادات مع ثب

المبينة.

التغير في سعر 
السهم

التأثير على 
حقوق الملكية

التأثير على
حقوق الملكية

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريالف ريال قطريالف 

٦٥٥,٣٣١٥٥٣,٤١١٪١٠لبيع موجودات مالية متاحة ل

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

خاطر ومن عوامل خارجية بخالف مللمجموعةالبنية التحتيةوأو الموظفين أبالدورات التشغيليةالمرتبطة األسباب 
سلوك القانونية والتنظيمية والمعايير المقبولة عموما لالمتطلباتالئتمان والسوق والسيولة مثل تلك التي تنتج عن ا

.المجموعةجميع عمليات الشركات. تنشأ المخاطر التشغيلية من 

لمجموعةاعة واإلضرار بسمالخسائر المالية الموازنة بين تجنبإدارة المخاطر التشغيلية بغرض بالمجموعةتقوم
وتفادي اإلجراءات الرقابية التي تحد من المبادرة واإلبداع.بشكل فعال من حيث التكلفة

. تم ا لكل وحدةالعليوتنفيذ الضوابط التي تعالج المخاطر التشغيلية إلى اإلدارةلوضعتسند المسئولية األساسية 
خاطر التشغيلية في المجاالت التالية:إلدارة المللمجموعةعامةدعم هذه المسئولية بوضع معايير 
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تتمة–أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية ٣٢

تتمة –المخاطر التشغيلية

óبين المهام ويتضمن ذلك التفويض المستقل للمعامالتمتطلبات الفصل المالئم.
ó المعامالتومراقبةالتسويات متطلبات.
ó إلجراءات الرقابةنظيمية والقانونية األخرىالتبالمتطلبات اإلجرائيةااللتزام.
ó وكفاية الضوابط واإلجراءات لمعالجة التي تواجه المجموعةالتقييم الدوري للمخاطر التشغيلية متطلبات

.المخاطر التي يتم تحديدها
óمتطلبات اإلبالغ عن الخسائر التشغيلية واإلجراءات العالجية المقترحة.
óخطط الطوارئتطوير.
óب والتطوير المهنيالتدري.
ó والتجارية.المعايير األخالقية
óمتى كان ذلك فعاالًضد اإلختالس القيام بالتأمين متضمناًالمخاطر من الحد.

العقاريةالمخاطر
حددت المجموعة المخاطر التالية المرتبطة بالمحفظة العقارية:

ملية التخطيط. تستخدم المجموعة األطراف تطوير المشروعات إذا كان هنالك تأخير في عتكلفةقد ترتفع*   
مشروعاتها ، والتي توظف خبراء متخصصين في الجوانب المطلوبة في موقع معظم ذو العالقة في تطوير 

المشروع من أجل خفض المخاطر التي قد تنشأ في عملية التخطيط وتستخدم خبراتها المتراكمة في المقاوالت 
ع السوق.بغرض تخفيض تكاليف التطوير بالمقارنة م

*  قد يصبح أحد المستأجرين الكبار متعثراً مما ينتج عنه خسارة إيرادات إيجارية وإنخفاضاً في قيمة العقار 
. من أجل تخفيض هذا الخطر تقوم المجموعة بمراجعة الموقف المالي لجميع المستأجرين المستأجر

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

*   تعرض القيمة العادلة للمحفظة للمخاطر األساسية المتعلقة بالسوق والمستأجر. 

مخاطر أخرى
األخرى التى تتعرض لها المجموعة هى المخاطر التنظيمية والمخاطر القانونية . تتم مراقبة المخاطر المخاطر
ية من خالل مجموعة من السياسات واإلجراءات . تتم إدارة المخاطر القانونية عن طريق االستخدام التنظيم

الفعال للمستشاريين القانونيين من داخل المجموعة وخارجها . تتم مراقبة مخاطر السمعة من خالل بحث االمور 
عندما يتطلب األمر.التى تعتبر أن لها آثار على سمعة المجموعة ، مع اصدار توجيهات وسياسات
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تتمة–أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية ٣٢

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

ة. للمجموعالمدورةدية واألرباح ألعمال مستقبالً ، يتضمن رأس المال األسهم العاوالسوق والستمرارية تطور ا
والذي حددته المجموعة بالدخل التشغيلي مقسماً على إجمالي يقوم المجلس بمراقبة العائد على رأس المال ، 

يقوم المجلس أيضاً بمراقبة مستوى توزيعات األرباح للمساهمين..حقوق المساهمين

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

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

المخاطر. 
المجموعة بشروط إتفاقيتها المالية مع البنوك وتحقيق تصنيف إئتمانى قوي.إلتزام ·

يعمل المجلس للحفاظ على الموازنة بين العائدات العالية الممكنة ومستويات االقتراض العالية والمنافع والضمان 
اللذين يحققهما مركز رأسمالي قوي.

للمجموعة في تاريخ التقارير المالية كالتالي:إلى حقوق الملكيةدينالجدول التالي يوضح نسبة ال

٢٠١٦٢٠١٥
ألفألف

ريال قطريريال قطري

١٥,٩٢٦,٩٢٩١٤,٩٥٩,٦٠٧صكوك وتسهيالت تمويل إسالمية
)٦١٨,٢٩٢()٤٢٣,٠٧٢(: النقد وما في حكمهيخصم

١٥,٥٠٣,٨٥٧١٤,٣٤١,٣١٥صافي الدين

٣٠,٥٧٣,٦٩٢٣٠,٣٨١,٢٢٩لكية للشركة األمإجمالي حقوق الم

٪٤٧٪٥١ديسمبر ٣١حقوق الملكية في إلىالمطلوباتنسبة 
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تتمة–أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية ٣٢

تتمة-إدارة رأس المال

قية للعقاراتراجع بصورة دورية نسبة اإلقتراض إلى القيمة السومن ناحية أخرى ، فإن مجلس االدارة ي
ية بالمديونيات القائمة مقسمة على تقييم المحفظة اإلستثماروالتي يتم إحتسابها والموجودات المالية المتاحة للبيع

سياسة المجموعة هي الحفاظ على مستوى منخفض من نسبة . إن متاحه للبيعالو الموجودات المالية العقارية
.اإلقتراض إلى القيمة السوقية

خ التقارير فى تاريو الموجودات المالية المتاحه للبيع تراض الى القيمة السوقية لإلستثمارات العقارية معدل االق
المالية موضحة بالجدول أدناه:

٢٠١٦٢٠١٥
ألفألف

ريال قطريريال قطري

١٥,٩٢٦,٩٢٩١٤,٩٥٩,٦٠٧صكوك وتسهيالت تمويل إسالمية
٤٥,٤٧٣,١٠٥٤٢,٤٣٣,٠٨٣ات العقارية و موجودات مالية متاحة للبيعالقيمة العادلة لإلستثمار

٪٣٥٪٣٥ديسمبر ٣١معدل اإلقتراض إلى القيمة العادلة في 

عند إدارة رأس المال ، تهدف المجموعة إلى حماية قدرة المجموعة على االستمرار في عملياتها وفقاً لمبدأ 
للمساهمين والمنافع ألصحاب المصلحة والحفاظ على هيكل رأسمالي قوي االستمرارية بغرض تحقيق العائدات

وخفض تكلفة رأس المال.

و ٢٠١٦ديسمبر ٣١لم تحدث أية تغيرات في األهداف والسياسات والعمليات خالل السنوات المنتهية في 
٢٩,٨١٠,٦٢٤اس بمبلغ ويقو االحتياطي القانوني . يشتمل رأس المال على رأس المال واألرباح المدروة٢٠١٥

ألف ريال قطري).٢٩,٣٦٩,٧٢٧: ٢٠١٥(٢٠١٦ديسمبر ٣١ألف ريال قطري كما في 
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القيم العادلة٣٣

التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة 
القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية مقابل القيم الدفترية الموضحة ببيان المركز المالي الموحد 

ا يلي:كم

٢٠١٦٢٠١٥
القيمة 
العادلة 

القيمة
المدرجة

القيمة 
العادلة 

القيمة 
المدرجة

ألفألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

موجودات مالية
٤٢٤,٨٢٣٤٢٤,٨٢٣٦١٩,٤٠٦٦١٩,٤٠٦ارصدة لدى البنوك 

٦,٥٥٣,٣٠٧٦,٥٥٣,٣٠٧٥,٥٣٤,١١٤٥,٥٣٤,١١٤الية متاحة للبيعموجودات م
٩,٦٢٧٩,٦٢٧٤٠,٥٧٧٤٠,٥٧٧مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

ذمم مدينة وودائع تأمينات مستردة و 
٧٠,٠٥٦٧٠,٠٥٦٧٢,٩٢٢٧٢,٩٢٢ذمم مدينة أخرى

٧,٠٥٧,٨١٣٧,٠٥٧,٨١٣٦,٢٦٧,٠١٩٦,٢٦٧,٠١٩

مطلوبات مالية
١٥,٩٢٦,٩٢٩١٥,٩٢٦,٩٢٩١٤,٩٥٩,٦٠٧١٤,٩٥٩,٦٠٧صكوك وتسهيالت تمويل إسالمية

١,٥٣٧,٨٨٦١,٥٣٧,٨٨٦٣٥٠,٢٣١٣٥٠,٢٣١مستحقة إلى طرف ذو عالقة مبالغ 
بخالف ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

ايجارات غير مستحقه و دفعات مقدمة 
١,٧٣٦,٣٣٧١,٧٣٦,٣٣٧١,١٥١,٤٤١١,١٥١,٤٤١من العمالء

١٩,٢٠١,١٥٢١٩,٢٠١,١٥٢١٦,٤٦١,٢٧٩١٦,٤٦١,٢٧٩
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تتمة-القيم العادلة٣٣

تدرج القیمة العادلة
تستخدم المجموعة التدرج التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسب تقنيات التقييم:

لموجودات أو مطلوبات مماثلة.عاملةاألسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق:١المستوى 

سجلة ،  :٢المستوى  تقنيات أخرى والتي تكون جميع بياناتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة الم

وواضحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ها تأثير هام على القيمة العادلة المســجلة والتي ال تعتمد التقنيات التي تســتخدم بيانات ل:٣المستوى 

على بيانات سوقية واضحة.

ة:القيمة العادلمستوى تدرجيوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة عن طريق 

االجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 
الف

قطريريال
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

٦,٥٥٣,٣٠٧--٦,٥٥٣,٣٠٧متاحة للبيعموجودات مالية

االجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

٢٠١٥ديسمبر ٣١كما في 
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف

ريال قطري

٥,٥٣٤,١١٤--٥,٥٣٤,١١٤متاحة للبيعموجودات مالية

٢والمستوى ١، لم يتم عمل أي تحويل بين المستوى ٢٠١٥و ٢٠١٦ديسمبر ٣١خالل السنوات المنتهية في 

لقياس القيمة العادلة.٣لقياس القيمة العادلة ، ولم يتم عمل أي تحويل إلى أو من المستوى 



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-٩٩-

القطاعية البيانات٣٤

قطاعات تشغيلية بناءاً على طبيعة أنشطتها كما يلي:دارة تم تقسيم المجموعة إلى أربعألغراض اإل

العقارات.وتجارة وتأجير ويشمل القطاع تطوير وامتالك :العقارات السكنية والتجارية

.ع أنشطة اإلستثمارات في األسهم والصكوكويشمل القطا:اإلستثمارات 

ندقية والمطاعم.الفنادق والشقق الفويشمل القطاع إدارة :ندقية الفنادق واألجنحة الف

ويشمل القطاع إدارة المجمعات التجارية.:المجمعات التجارية

للجرائد.والتوزیعوالنشرالطباعةالقطاعویشمل::والتوزیعالنشر

.أعالهالمذكورةلتشغيليةاالتقريرقطاعاتلتشكلتشغيليةقطاعاتدمجيتملم

صيصتخحولالقراراتاتخاذبغرضمنفصلةبصورةأعمالهالوحداتالتشغيليةالنتائجبمراقبةاإلدارةتقوم

األرباحبمقارنةدوريةبصورةويقاسالخسائرأواألرباحعلىبناء القطاعأداءتقييميتم. األداءوتقييمالموارد

.الموحدةماليةالالبياناتفيالخسائرأو

توجد كلها بدولة قطر.المجموعةموجوداتكل حيث أن يال يوجد بيانات قطاعية على المستوى الجغراف



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-١٠٠-

تتمة–البيانات القطاعية ٣٤
الجدول التالي يبين المعلومات المتعلقة بإيرادات وأرباح قطاعات التشغيل بالمجموعة:

٢٠١٦ديسمبر ٣١
العقارات السكنية 

اإلستثماراتلتجاريةوا
الفنادق واألجنحة 

الفندقية
المجمعات 
التجارية

النشر 
والتوزيع

التعديالت 
اإلجماليواالستبعادات

ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف 
ريال ألف 

قطري
ريال ألف 

ريال قطريألف قطري
ريال ألف 

قطري

١,٦٠٥,٠٤٤)٤١,٦٤١(-٢٤٢,٣٠٨١٤٥,٣٩٠-١,٢٥٨,٩٨٦إيرادات إيجارات 
١١١,٣٦٥)١,٦٧٩(١٩,٥٦١٢٠,٥٧٠٣٨,١٨٠٦,٩١٧٢٧,٨١٦إيرادات تشغيلية أخرى

٢٢٦,٨٩٢----٢٢٦,٨٩٢-متاحة للبيعموجودات ماليةتوزيعات أرباح من 
٧٥٥,٩٧٦----٧٥٥,٩٧٦-ح من بيع موجودات مالية متاحة للبيعصافي رب

٢١٠,٣٣٤----٢١٠,٣٣٤-صافي الربح من بيع إستثمارات في شركات زميلة
١٩٣,١٩٨----١٩٣,١٩٨-شركات المشروعزميلة وشركات نتائج من حصة ال

٤١,٢٤١----٤١,٢٤١-من األستحواذ على شركة تابعةأرباح 
٣٧,٣٧١----٣٧,٣٧١-من األستحواذ على شركة زميلةأرباح 

١٥,٨٨١-٨٩٥٣٠٦-١٤,٦٣٥٤٥إيرادات أخرى 
)٣٧٠,٦٠٧(١٦,٧١٠)٣٤,٤٧٢()٦١,٥٣٤()٧٨,٥٢٥(-)٢١٢,٧٨٧(تشغيليةمصاريف 

)٣٠٣,٣٠٧(١٦,٦٢٢)٥,٤٢٥()١٦,٣٦١()٣٨,٥٧٣()١,٩١١()٢٥٧,٦٥٩(مصاريف عمومية وإدارية 
)١٥,٧٣٢(-)١,٠٣٦()٥,٤٢٢()٢,١١١(-)٧,١٦٣(االستهالك

٢,٥٠٧,٦٥٦)٩,٩٨٨()١٢,٨١١(٨١٥,٥٧٣١,٤٨٣,٧١٦١٦١,٢٧٩٦٩,٨٨٥ربح القطاع 
)٢٨,١٧٣(-----)٢٨,١٧٣(تقييم إستثمارات عقارية إعادة خسارة

)٥١,٢٨٦(----)٥١,٢٨٦(-خسائر االنخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
)٦٢٣,٢٥٣(-----)٦٢٣,٢٥٣(تكاليف التمويل 

١,٨٠٤,٩٤٤)٩,٩٨٨()١٢,٨١١(١٦٤,١٤٧١,٤٣٢,٤٣٠١٦١,٢٧٩٦٩,٨٨٥للقطاع صافي الربح



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-١٠١-

تتمة–البيانات القطاعية٣٤

٢٠١٥ديسمبر ٣١
العقارات السكنية 

اإلستثماراتوالتجارية
ألجنحة الفنادق وا

المجمعات التجاريةالفندقية
التعديالت 
اإلجماليواالستبعادات

ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف 

١,٥٤٩,٩٥١)٢٣,٠٦٤(٢٥٤,٩٨٢١٠٨,١١٣-١,٢٠٩,٩٢٠إيرادات إيجارات 
٩٧,٣٨٥-٥٠,٦٢٤٣,٧٥٤٣٩,١١٨٣,٨٨٩لية أخرىإيرادات تشغي

١٨٤,٣٥٨---١٨٤,٣٥٨-متاحة للبيعموجودات ماليةتوزيعات أرباح من 
٣٣٧,٢٦٩---٣٣٧,٢٦٩-صافي ربح من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

٢٧٥,٨٣٤---٢٧٥,٨٣٤-شركات المشروعشركات زميلة ونتائج من حصة ال
٥,٤٨١----٥,٤٨١يعمحتفظ بها بغرض البأرباح استبعاد استثمارات عقارية

١٨,٧٣١-٥١٣-١٨,٠٧٧١٤١إيرادات أخرى 
)٢٩٦,٣١٤(٧,٠٢٦)٣٠,٢٨٨()٧٣,٢٥٣(-)١٩٩,٧٩٩(مصاريف تشغيلية

)٢٤٥,٥١٥(١٦,٠٣٨)٦,٦٠٩()٢٣,١٢٢()٣,٩٠٥()٢٢٧,٩١٧(مصاريف عمومية وإدارية 
)٩,٣٢١(-)١٣٠()١,٩٩٠(-)٧,٢٠١(االستهالك

-
١,٩١٧,٨٥٩-٨٤٩,١٨٥٧٩٧,٤٥١١٩٥,٧٣٥٧٥,٤٨٨ربح القطاع 

-
٦٠٠,٧٨٩----٦٠٠,٧٨٩أرباح إعادة تقييم إستثمارات عقارية 

)٥٣,٩٥٦(---)٥٣,٩٥٦(-وجودات مالية متاحة للبيعخسائر االنخفاض في قيمة م
)٣٩٨,٩١٣(----)٣٩٨,٩١٣(تكاليف التمويل 

-

٢,٠٦٥,٧٧٩-١,٠٥١,٠٦١٧٤٣,٤٩٥١٩٥,٧٣٥٧٥,٤٨٨صافي الربح للقطاع 



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-١٠٢-

تتمة-البيانات القطاعية ٣٤
:٢٠١٥ديسمبر٣١و٢٠١٦ديسمبر٣١بات قطاعات التشغيل بالمجموعة كما فييعكس الجدول التالي موجودات ومطلو

اإلستثماراتالعقارات السكنية والتجارية٢٠١٦ديسمبر ٣١
الفنادق واألجنحة

النشر والتوزيعالمجمعات التجاريةالفندقية
التعديالت 
اإلجماليواالستبعادات

ألفألفألفألفألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريموجودات القطاع

٤٢٦,١٧٧-٣٥٧,٥١٢٣٥,٣٠٨٢,٦٠٥١٤,١٧٨١٦,٥٧٤نقد وأرصدة لدى البنوك
٣٥٣,٥٨١)٩٣٧,٢٦٤(٩١٣,٦٢٦٩٩,٨٨٨١٧١,٤٣٦٧٥,٠٩٢٣٠,٨٠٢ومصاريف مدفوعة مقدماًذمم مدينة 

١٩,٢٠٨--١٠,٢٤٤٤٧٣-٨,٤٩١مخزون
شركات إستثمارات في شركات زميلة و

٣,٢٧٩,٠٤٠----٣,٢٧٩,٠٤٠-المشروع
٦,٥٥٣,٣٠٧-١٥٦--٦,٥٥٣,١٥١-مالية متاحة للبيع إستثمارات

٣٨,٩١٩,٧٩٨--٤,٨٥٢,١٤٢١,٢٠٠,٠٠٠-٣٢,٨٦٧,٦٥٦إستثمارات عقارية
١٤١,١٧٠١٤١,١٧٠-----شهرة
٩٤,٧٥٥٩٤,٧٥٥-----ةرخص

٤١,٧٥٦-٣,٦٣٩١٥,٦٥٩٥,٥٨٥-١٦,٨٧٣عقارات ومعدات

٤٩,٨٢٨,٧٩١)٨٠٠,٧٥٣(٣٤,١٦٤,١٥٩٩,٩٦٧,٣٨٧٥,٠٤٠,٠٦٥١,٣٠٥,٤٠٣٥٣,١١٧إجمالي الموجودات 

مطلوبات القطاع 
٣,٣٢٨,١٧١)٩٣١,٢٨٨(٣,١٧٨,١٣٣٨٤٠,٧٨٢٢٧,٩٥٢٥٦,٣١٤١٥٦,٢٧٨ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

١٥,٩٢٦,٩٢٩-----١٥,٩٢٦,٩٢٩صكوك وتسهيالت تمويل إسالمية

١٩,٢٥٥,١٠٠)٩٣١,٢٨٨(١٩,١٠٥,٠٦٢٨٤٠,٧٨٢٢٧,٩٥٢٥٦,٣١٤١٥٦,٢٧٨إجمالي المطلوبات 



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-١٠٣-

تتمة–نات القطاعية البيا٣٤
: ٢٠١٥ديسمبر٣١(٢٠١٦ديسمبر٣١فيالمنتهيةللسنةالمجموعةأرباحمن٪١٠٠منيقربماقطريمثل حجم األعمال في دولةو. المتحدةوالمملكةقطردولةفيالمجموعةتعملجغرافيا،

.أصولهامن) ٪١٠٠: ٢٠١٥ديسمبر٣١(٪٩٩,٧٢باإلضافة الى نسبة،)٪١٠٠

٢٠١٥ديسمبر ٣١
العقارات السكنية 

اإلستثماراتوالتجارية
الفنادق واألجنحة 

المجمعات التجاريةالفندقية
التعديالت 
اإلجماليواالستبعادات

ألفألفألفألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريموجودات القطاع

٦١٩,٨١٥-٥٧٧,٨٨٥٣٣,٣٩٦١,٨٥٨٦,٦٧٦نقد وأرصدة لدى البنوك
مستحقة من أطراف ذات مبالغ وذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً

٦٠٠,٠٥٨)٧٣٧,٤٦١(١,٢٧٥,٨٤٨٤١,٨٦٢٢٣,٠٩٠٣٧,٢٩٦عالقة
٢٠,٢٨٠--٩,٤٦٩-١٠,٨١١مخزون

متاحة مالية وموجوداتات المشروعشركإستثمارات في شركات زميلة و
٨,٧٣٦,٧٧٠---٨,٧٣٦,٧٧٠-للبيع

٣٦,٨٩٨,٩٦٩-٤,٨٤٧,٢٨٨١,٦٨٣,٨٦٨-٣٠,٣٦٧,٨١٣إستثمارات عقارية
٢٢,٢٩٥-٤,٣٦٧٤٢٦-١٧,٥٠٢عقارات ومعدات

٤٦,٩٣٨,٧٦٤)٧٣٧,٤٦١(٣٢,٢٤٩,٨٥٩٨,٨١٢,٠٢٨٤,٨٨٦,٠٧٢١,٧٢٨,٢٦٦إجمالي الموجودات 

مطلوبات القطاع 
١,٥٩٧,٩٢٦)٧٣٧,٤٦٤(١,٥١٧,٥٥١٧٣٧,٤٦٢٣٥,٣٧٨٤٤,٩٩٩ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

١٤,٩٥٩,٦٠٧----١٤,٩٥٩,٦٠٧تسهيالت تمويل إسالمية

١٦,٥٥٧,٥٣٣)٧٣٧,٤٦٤(١٦,٤٧٧,١٥٦٧٣٧,٤٦٢٣٥,٣٧٨٤٤,٩٩٩إجمالي المطلوبات 



عة إزدان القابضة ش.م.قمجمو
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٦ديسيمبر ٣١كما في 

-١٠٤-

المقارنة    معلومات٣٥

متى كان ذلك ضرورياً ٢٠١٥ديسمبر ٣١أعيد تبويب بعض معلومات المقارنة في البيانات المالية للسنة المنتهية في 
. إال أن إعادة التبويب ليس له أي أثر على صافي الربح الموحد أو الدخل الشامل اآلخر يةالحاللتتماشي مع أرقام السنة 

الموحد أو إجمالي حقوق الملكية الموحدة لسنة المقارنة.




