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مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

.الموحدةمن هذه البیانات المالیةجزءًا٣٤إلى١المرفقة من اإلیضاحاتتشكل 
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الموحدبیان الدخل

٢٠١٣دیسمبر٣١المنتهیة فيلسنةل

٢٠١٣٢٠١٢
(معدلة)

الفالف
لایر قطريلایر قطريإیضاحات

٩٥٥,٠٠٧٥٠٥,٣٢٦إیجاراتإیرادات 
- ١٠٨,٢١٢متاحة للبیعموجودات مالیةتوزیعات أرباح من 

- ٢٦١,٩٦٧صافي أرباح من بیع موجودات مالیة متاحة للبیع
٢٢٥٣,٩٧٢٢١,٢١٨أخرىةیإیرادات تشغیل

)٩٦,٢٠٧()١٨٤,٠٩٨(٢٣تشغیلیةمصاریف 

١,١٩٥,٠٦٠٤٣٠,٣٣٧لسنةلالربح التشغیلي 

:)خصمیضاف / (ی
٢٥٣,٢٩٧٤٩,٠٦٠شركات مستثمر فیها مسجلة بطریقة حقوق الملكیةنتائج من حصة ال

١٣٩,٢١٢١٠٦,٧٦٧أرباح استبعاد استثمارات عقاریة 

١٦,٥٨٨٣١,٢٤٤عقاریةأرباح إعادة تقییم إستثمارات 

٢٤١٢,٥٩٧١٠,٢٢٩إیرادات أخرى 

)٩٥,٩٠٠()١٨٦,١٠٨(٢٥مصاریف عمومیة وٕاداریة 

)٦,٣٧٨()٨,٣٤٩(١٥هالك إست

)٧٢,٥٢٨()١٣٨,٥٨٣(خسائر االنخفاض في قیمة موجودات مالیة متاحة للبیع

)١٧٧,٦٩٤()٢١٢,٤٥٨(٢٦تكالیف التمویل 

١,٠٧١,٢٥٦٢٧٥,١٣٧سنةالربح 

٢٧٠,٤٠٠,١٠رباح (لایر قطري)العائد االساسي والمعدل للسهم من األ 
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الموحدالشاملبیان الدخل

٢٠١٣دیسمبر٣١المنتهیة فيلسنةل

٢٠١٣٢٠١٢

(معدلة)

ألف لایر قطريألف لایر قطرياتإیضاح

١,٠٧١,٢٥٦٢٧٥,١٣٧ربح السنة

إیرادات شاملة أخرى

سیتم تحویلها للربح أو الخسارة في الفترات الالحقةإیرادات شاملة أخرى

)٤٦,٧٩٨(٢١٣٨٢,٧٧٨صافي الربح /(الخسارة) من موجودات مالیة متاحة للبیع

٣,١٩٢)١,٢٣٨(٢١عمالت اجنبیةاحتیاطي اعادة تقییم صافي التغیر في 

)٤٣,٦٠٦(٣٨١,٥٤٠الشاملة األخرى للسنةاالیرادات (الخسائر)

١,٤٥٢,٧٩٦٢٣١,٥٣١سنةالدخل الشامل للإجمالي 
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الموحدالمساهمین بیان التغیرات في حقوق 
٢٠١٣دیسمبر ٣١المنتهیة في لسنةل

حتیاطي قانونيإرأس المال

إعادة احتیاطى 

یمیتق

فائض من 

إعادة التقییم

إحتیاطي إعادة 

تقییم عمالت 

أرباح مدورةأجنبیة

إجمالي حقوق 

الملكیة
ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريلایر قطريألف

٣٦٨,١٩٣٢٧,٧٤٦,٨٥٣- ١٠٣,١٤٦)٩٦,٥٩٢(٢٦,٥٢٤,٩٦٧٨٤٧,١٣٩كما تم عرضه سابقا- ٢٠١٣ینایر ١الرصید في 
)١٨٣,٧٧١()١٣٣,٦١١(٣,١٩٢)١٠٣,١٤٦(٤٩,٧٩٤- - )٣٣السابقة (إیضاحسنةتعدیالت ال

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

١,٠٧١,٢٥٦١,٠٧١,٢٥٦- - - - - ربح السنة 
٣٨١,٥٤٠- )١,٢٣٨(- ٣٨٢,٧٧٨- - سنةشاملة أخرى للأرباح (خسائر)

١,٠٧١,٢٥٦١,٤٥٢,٧٩٦)١,٢٣٨(- ٣٨٢,٧٧٨- - للسنةالشاملدخلإجمالي ال

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

)٣٤٤,٨٢٦()٣٤٤,٨٢٦(- - - - - )٢٨(إیضاح٢٠١٢أرباح موزعة عن سنة 

المحول لصندوق دعم األنشطة األجتماعیة والریاضیة 
)٢٦,٧٨١()٢٦,٧٨١(- - - - - ) ٢٠(إیضاح 

١,٩٥٤٨٦١,٤٨٠٢٨,٦٤٤,٢٧١- ٢٠١٣٢٦,٥٢٤,٩٦٧٩١٩,٨٩٠٣٣٥,٩٨٠دیسمبر ٣١الرصید في 
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تتمة-المساهمین الموحدبیان التغیرات في حقوق 
٢٠١٣دیسمبر ٣١المنتهیة في سنةلل

حتیاطي قانونيإرأس المال

إعادة احتیاطى 

تییم

إحتیاطي إعادة 

تقییم عمالت 

أرباح مدورةأجنبیة

إجمالي حقوق 

الملكیة
ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطري

٤٠٨,٤١٣٢٧,٧٣٩,٦٤٤- - ٢٠١٢٢٦,٥٢٤,٩٦٧٨٠٦,٢٦٤ینایر ١الرصید في 

٢٧٥,١٣٧٢٧٥,١٣٧- - - - صافي ربح السنة (معدل)
)٤٣,٦٠٦(- ٣,١٩٢)٤٦,٧٩٨(- - (معدلة)شاملة أخرى للفترة) أرباحخسائر(

٣,١٩٢٢٧٥,١٣٧٢٣١,٥٣١)٤٦,٧٩٨(- - إجمالي الدخل الشامل للسنة

- )٤٠,٨٧٥(- - ٤٠,٨٧٥- المحول إلى االحتیاطي القانوني

)٣٩٧,٨٧٤()٣٩٧,٨٧٤(- - - - )٢٨(إیضاح ٢٠١١أرباح موزعة عن سنة 

المحول لصندوق دعم األنشطة األجتماعیة والریاضیة 
)١٠,٢١٩()١٠,٢١٩(- - - - ) ٢٠(إیضاح 

٣,١٩٢٢٣٤,٥٨٢٢٧,٥٦٣,٠٨٢)٤٦,٧٩٨(٢٦,٥٢٤,٩٦٧٨٤٧,١٣٩(معدل)٢٠١٢دیسمبر ٣١الرصید في 
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الموحدبیان التدفقات النقدیة
٢٠١٣دیسمبر ٣١المنتهیة في لسنةل

٢٠١٣٢٠١٢

(معدلة)

الفالف

لایر قطريلایر قطريإیضاحات
األنشطة التشغیلیة:

١,٠٧١,٢٥٦٢٧٥,١٣٧ربح السنة
تعدیالت للبنود التالیة:

)٣١,٢٤٤()١٦,٥٨٨(١٤أرباح إعادة تقییم إستثمارات عقاریة 
١٥٨,٣٤٩٦,٣٧٨إستهالك

)٣,٤٨٦(١,٤٠٥خسائر (أرباح) إستبعاد عقارات وآالت ومعدات 
)١٠٦,٧٦٧()١٣٩,٢١٢(أرباح إستبعاد إستثمارات عقاریة

٧,٣٣١٢,٤٥٠مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفین
شركات مستثمر فیھا مسجلة بطریقة حقوق نتائج الحصة من 

)٤٩,٠٦٠()٢٥٣,٢٩٧(الملكیة
٧١١,٧٣٥٩,٧٦٦مخصص إنخفاض ذمم مدینة مشكوك في تحصیلها

)٥,٧٨٠()٥,١٤٨(٧عكس مخصص إنخفاض ذمم مدینة مشكوك في تحصیلها
١٣٨,٥٨٣٧٢,٥٢٨خسائر االنخفاض في قیمة موجودات مالیة متاحة للبیع

)٤,١٣٦()٥,٦٥١(٢٤أرباح حسابات بنوك إسالمیة 
- )٢٦١,٩٦٧(أرباح من بیع موجودات مالیة متاحة للبیعصافي

٢٦٢١٢,٤٥٨١٧٧,٦٩٤تكالیف التمویل 

٧٦٩,٢٥٤٣٤٣,٤٨٠
:التغیرات في رأس المال العامل

٨٧,٧٧٥)٧٣,١٢٣(ذمم مدینة ومصاریف مدفوعة مقدمًا
٣٢,٠٠٦)٤,٦٨١(مخزون

)٢,٨٥٩,٥٠٠()٦٠٣,٩٦٥(هعالقإلى أطراف ذات /منمبالغ مستحقة 
)٧٧,٤٢٠(١٦٠,٧٦٤ومطلوبات أخرىذمم دائنة 

)٢,٤٧٣,٦٥٩(٢٤٨,٢٤٩التشغیل(المستخدم في) من النقد 

)٩٠()٨٥(مكافآة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفین

)٢,٤٧٣,٧٤٩(٢٤٨,١٦٤األنشطة التشغیلیة(المستخدمة في)من صافي التدفقات النقدیة
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تتمة-الموحدبیان التدفقات النقدیة
٢٠١٣دیسمبر ٣١المنتهیة في لسنةل

٢٠١٣٢٠١٢

(معدلة)

الفالف

لایر قطريلایر قطريإیضاحات

األنشطة االستثماریة

)١١٧,٣٢٨()١٦,٨٤٩(١٥شراء عقارات وآالت ومعداتمدفوعات ل

٩٦٦١٦٠,٥٥٦ومعداتمتحصالت من استبعاد عقارات وآالت 

)٦٤٣,٧٦٣()٧٣٨,٩٢٣(١٤تطویر استثمارات عقاریةلمدفوعات 

- ٦٠٤,٦٨٨متحصالت من استبعاد استثمارات عقاریة

- )٢,٣٥٣,٧٤٥(متاحة للبیعموجودات مالیةمدفوعات لشراء 

- ١,٢٤٥,٣٣٥متاحة للبیعموجودات مالیةمتحصالت من استبعاد 

- )٩,٤٨٨(لشراء استثمارات في شركات زمیلةمدفوعات 

- ١٧٧,٤٢٦شركات زمیلةأرباح موزعة من
٥٫٦٥١٤٫١٣٦أرباح حسابات بنوك إسالمیة

- )٣٥٠,٠٠٠(تستحق بعد ثالثة أشهرودائع قصیرة األجل صافي التغیر في 

٣,٤٩٨)١١,٤٥١(صافي التغیر في حسابات بنكیة مقیدة

)٥٩٢,٩٠١()١,٤٤٦,٣٩٠(ستثماریة في األنشطة االالمستخدمةصافي التدفقات النقدیة 

األنشطة التمویلیة 

١٧٢,٦٢٢,٠٠٠٣,٩٣٢,٥٨٤متحصالت من تسهیالت تمویل إسالمیة

)٩٠٠,٤٢٢()١,٣١٦,٨١٨(١٧مدفوعات لتسدید تسهیالت تمویل إسالمیة

)٣٩٧,٨٧٤()٣٤٤,٨٢٦(توزیعات أرباح مدفوعة

٩٦٠,٣٥٦٢,٦٣٤,٢٨٨صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 

)٤٣٢,٣٦٢()٢٣٧,٨٧٠(في النقد وما في حكمه خالل السنة نقصال

٣٢٣,٦٨٧٧٥٦,٠٤٩ینایر ١النقد وما في حكمه في 

٦٨٥,٨١٧٣٢٣,٦٨٧دیسمبر ٣١النقد وما في حكمه في 
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 
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الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة١

(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا) هي شركة مساهمة قطریة ("الشركة")ش.م.ق مجموعة إزدان القابضة
كشركة ١٩٩٣مایو ٢٤. تم تأسیس الشركة في ١٥٤٦٦مسجلة في دولة قطر بموجب السجل التجاري رقم 

.٢٠٠٨فبرایر ١٨في وتم إدراجها في بورصة قطر ،ذات مسئولیة محدودة

على قرار ش.م.قمجموعة إزدان القابضةإلى شركة ازدان العقاریة ش.م.قتم تغیر إسم الشركة من  من بناًء

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

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

ارات واألراضي والمقاوالت العامة لكافة بیع العقشراء و في وشركاتها التابعة تتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة 

وتقدیم خدمات استشارات العقارات وٕادارة العقارات وتحصیل المشاریع والمباني والتجارة في مواد ومعدات البناء

اإلستثماریة في األسهم والسندات.واألنشطةاإلیجارات والقیام بأعمال صیانة العقارات

(یشار البیانات المالیة هذه البیانات المالیة الموحدةتتضمن  ـبإلیهم جمیعًاللشركة وشركاتها التابعة  ــ ــ

، الشركات التابعة التالیة :٢٠١٣دیسمبر٣١المنتهیة في وللسنةالمجموعة") كما في "

نسبة الملكیة الفعلیةبلد التأسیسرأس المالاسم الشركة
٢٠١٢دیسمبر٢٠١٣٣١دیسمبر٣١يقطر لایر 

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

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

٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠للتجارة ش.ش.ويالخالشركة الربع
٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠قلیم العقاریة ش.ش.والشركة ا

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

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

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

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

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

٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة الكرة الذهبیة ش.ش.و
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تتمة-الرئیسیة الوضع القانوني واألنشطة ١
وغیرمباشرةبطریقةتمتلك("التداول") والتيق.م.شالقابضةالتداولمجموعةهيللمجموعةاألمالشركة

.٢٠١٣دیسمبر٣١فيكماالشركةمالرأسمن٪ ٥٤نسبةیمثلماالتابعةشركاتهاخاللمنمباشرة

اإلعداد أسس٢
ة رة من قبل لجنة المعاییر المحاسبللمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الصادوفقًاالموحدة أعدت البیانات المالیة 

ذات الصلة.٢٠٠٢لسنة ٥) ومتطلبات قانون الشركات التجاریة القطري رقم IASBالدولیة (

٦تاریخ المجموعة في مجلس إدارة من قبل للمجموعة البیانات المالیة الموحدة هذه تمت الموافقة على إصدار 

.٢٠١٤رس ما

فیما عدا اإلستثمارات العقاریة والموجودات المالیة ،وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیةالموحدة المالیةالبیانات أعدت 

.التي تم قیاسها بالقیمة العادلةللبیع المتاحة

.٥ح عنها في إیضاح رقم المستخدمة في قیاس القیمة العادلة تم اإلفصاالطرق

العملة المستخدمة في أنشطة المجموعة وفي عرض بیاناتها وهي باللایر القطريالموحدة البیانات المالیة أعدت

. وتظهر المعلومات المالیة الواردة في البیانات المالیة الموحدة باأللف لایر قطري فیما عدا ما یتم اإلشارة المالیة

إلیه بخالف ذلك.

إستخدام التقدیرات واألحكام 

داد البیانات المالیة الموحدة بما یتوافق مع المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة یتطلب من اإلدارة القیام بأحكام إن إع

وٕافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإلیرادات وتقدیرات

.قدیراتقد تختلف النتائج الفعلیة عن هذه الت. والمصروفات الفعلیة 

تتم مراجعة التقدیرات واإلفتراضات المتعلقة بها بشكل مستمر. یتم تحقیق التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة 

في الفترة التي یتم فیها تعدیل التقدیرات وأیة فترات مستقبلیة تتأثر بها.

المعلومات حول التقدیرات الهامة في تطبیق السیاسات المحاسبیة التي لها األثر األكبر على المبالغ المدرجة في 

إلفتراضات حول عد الیقین التي لها خطورة هامة في أن ینتج عنها المالیة الموحدة والتقدیرات واالبیانات

.٥اإلیضاح رقم تعدیالت مادیة خالل السنة المالیة القادمة تم إدراجها في
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تتمة-أسس اإلعداد ٢

أساس التوحید

دیسمبر من كل سنة. ٣١تتضمن البیانات المالیة الموحدة على البیانات المالیة للشركة وشركاتها التابعة كما في 
وهو نفس التاریخ الذي بدأت فیه الشركة السیطرة على تم تجمیع الشركات التابعة بالكامل منذ تاریخ اإلستحواذ

الشركات التابعة ویستمر تجمیع البیانات المالیة للشركات التابعة حتى تاریخ فقدان السیطرة علیها. یتم إعداد 
البیانات المالیة للشركات التابعة لنفس السنة المالیة للشركة األم وبإستخدام سیاسات محاسبیة متطابقة.

قق السیطرة للمجموعة عندما یكون لها عائدات متغیرة أو لدیها حقوق فیها من إرتباطهـا بالمؤسسـة المسـتثمر تتح

فیها ویستطیع التأثیر على هذه العائدات من خالل سلطتة على المؤسسة المستثمر فیها:

ــة المســــتثمر فیهــــاال· ــه األنشــــطة ذات الصــــلة(ســـلطة علــــى المؤسســ الخاصــــة حقــــوق قائمــــة تمكنهــــا مــــن توجیــ

.بالمؤسسة المستثمر فیها)

مخاطر أو حقوق في عائدات متغیرة من إرتباطها بالمؤسسة المستثمر فیها.·

القدرة على إستخدام سلطتها على المؤسسة المستثمر فیها للتأثیر على قیمة عائداتها.·

، فیـتم األخـذ فـي االعتبـار عندما ال یكون للمجموعة غالبیة التصویت أو حقوق مماثلـة للمؤسسـة المسـتثمر فیهـا

الوقائع والظروف متضمنة:على المؤسسة المستثمر فیها جمیععند تقییم سیطرتها

أصحاب األصوات األخرى للمؤسسة المستثمر فیهاالترتیبات التعاقدیة مع ·

الحقوق الناشئة عن ترتیبات تعاقدیة أخرى·

حقوق التصویت للمجموعة وحقوق التصویت المحتملة·

المجوعة بإعـادة تقیـیم سـیطرتها علـى المؤسسـة المسـتثمر فیهـا وٕاذا أشـارت الوقـائع والظـروف إلـى تغییـر فـي تقوم

واحد أو أكثر من البنود المذكورة أعاله. یبدأ توحید الشركة التابعة عندما تفرض المجموعة سیطرتها على الشركة 

بعة خالل السنة في بیان الدخل الموحد أو بیان الدخل التابعة وینتهي بإنتهاء أو فقدان  السیطرة على الشركة التا

الشامل الموحد من تاریخ بدایة سیطرة على المجموعة على الشركة التابعة وحتى إنتهاء تلك السیطرة. 

تم إستبعاد جمیع األرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غیر المحققة الناتجة من المعامالت بین شركات 
المجموعة كلیًا.
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تتمة-أسس اإلعداد ٢

تتمة-أساس التوحید

تتمثل الحقوق غیر المسیطر علیها ، إن وجدت في حصة الربح أو الخسارة وصافي الموجودات غیر المملوكة 
وبیان التغیرات في حقوق المساهمین بشكل الدخل الموحدللمجموعة ویتم عرضها بصورة منفصلة في بیان 

منفصل عن حقوق المساهمین في الشركة األم.

عند فقدان السیطرة فإن المجموعة تقوم بإلغاء تحقیق موجودات ومطلوبات الشركة التابعة والحقوق غیر المسیطر 

أیة عناصر أخرى في حقوق الملكیة والمتعلقة بالشركة التابعة. علیها وأیضًا

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

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

للتبویب المناسب  عند إستحواذ المجموعة على أعمال ، یتم تقییم الموجودات والمطلوبات المالیة المستحوذه طبقًا

لشروط التعاقد والظروف اإلقتصادیة والظروف ذات الصلة في تاریخ اإلستحواذ. ویتضمن ذلك فصل وفقًا

المشتقات المتضمنة في العقد مع المستحوذ.

إذا تم تجمیع األعمال على مراحل ، یعاد قیاس القیمة العادلة في تاریخ اإلستحواذ لحصة حقوق الملكیة التي 

خالل ربح أو خسارة.یحتفظ بها المستحوذ في المنشأة المستحوذ علیها بالقیمة العادلة في تاریخ اإلستحواذ

بالقیمة العادلة في تاریخ اإلستحواذ وتدرج التغیرات یتم تسجیل أیة مبالغ محتملة سوف یقوم المستحوذ بتحویلها

.الدخل الموحدالمحتملة التي تعتبر إلتزام ضمن بیان مبالغللقیمة العادلة لل
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السیاسات المحاسبیة الهامة٣

التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات
متطابقة مع تلك المستخدمة للسنة المالیة السابقة بإستثناء مجموعةمن قبل الإن السیاسات المحاسبیة المستخدمة

من  :٢٠١٣ینایر ١التعدیالت التالیة للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة التي یسري مفعولھا إعتباراً

المحتوىتفسیرالمعیار / ال
تسویة الموجودات –األدوات المالیة: اإلفصاحات ٧المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

٧تعدیل على المعیار الدولي –والمطلوبات المالیة 

٢٧معیار المحاسبة الدولي : –الموحدة البیانات المالیة١٠المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

البیانات المالیة المنفصلة 

الترتیبات المشتركة ١١المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

اإلفصاحات عن الحقوق في مؤسسات أخرى ١٢المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

قیاس القیمة العادلة ١٣المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

عرض بنود اإلیرادات الشاملة األخرى (تعدیالت)١معیار المحاسبة الدولي رقم 

االستثمار في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة٢٨معیار المحاسبة الدولي رقم 

فیما یلي وصف لتطبیق المعاییر أو التفسیرات:

تعدیالت –: اإلفصاحات ، تسویة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ٧المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

٧على المعیار الدولي 

هذه التعدیالت تتطلب من المؤسسة اإلفصاح عن المعلومات حول الحق في إجراء مقاصه والترتیبات المتعلقة 

، ترتیبات الضمانات اإلضافیة). سوف تزود اإلفصاحات  المستخدمین بمعلومات مفیدة في تقییم بذلك (مثًال

تأثیر ترتیبات حساب الصافي على المركز المالي للمؤسسة. اإلفصاحات الجدیدة مطلوبة لجمیع األدوات  

لمعاییر المحاسبة الدولي  العرض. –: األدوات المالیة ٣٢المالیة التي تتم تسویتها وفقًا

على األدوات المالیة المدرجة الخاضعة لترتیبات إجمالي الصافي الساریة المفعول تنطبق  االفصاحات أیضًا

لمعیار المحاسبة الدولي  . ٣٢أو إتفاقیة مملثلة بغض النظر عن أن تسویتها تتم وفقًا
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تتمة- السیاسات المحاسبیة الهامة ٣

تتمة-التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات

: البیانات ٢٧: البیانات المالیة الموحده ، معیار المحاسبة الدولي ١٠المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

المالیة المنفصلة

البیانات المالیة الموحدة والمنفصلة الذي ٢٧یحل محل الجزء من معیار المحاسبة الدولي ١٠المعیار الدولي 

یتناول المحاسبة للبیانات المالیة الموحدة. وكذلك یتناول المعیار األمور التي أثیرت في لجنة تفسیر المعاییر 

للسیطرة وینطبق على ١٠مؤسسات األغراض الخاصة. إن المعیار الدولي –التوحید  وحیدًا ینشئء نموذجًا

من ١٠جمیع المؤسسات بما فیها مؤسسات األغراض الخاصة . تتطلب التغیرات التي أدخلها المعیار الدولي 

لتحدید أي المؤسسات تقع تحت السیطرة وبالتالي ینبغي توحیدها من قبل األم ،  اإلدارة أن تمارس تقدیرا هامًا

. یصبح هذا المعیار ساري المفعول للفترات المالیة ٢٧التي كانت في معیار المحاسبة الدولي مقارنة بالمتطلبات

.٢٠١٣ینایر ١التي تبدأ في او بعد 

: االستثمار في شركات ٢٨معیار المحاسبة الدولي -: الترتیبات المشتركة ١١المعیار الدولي للتقاریر 

زمیلة ومشاریع مشتركة

١٣الحصص في المشاریع المشتركة والتفسیر ٣١یحل محل معیار المحاسبة الدولي ١١المعیار الدولي 

یستبعد الخیار ١١المساهمات غیر النقدیة من قبل الشركاء. المعیار الدولي –المؤسسات تحت إدارة مشتركة 

من ذلك فإن المؤسسا ت تحت إدارة لمحاسبة المؤسسات تحت إدارة مشتركة بإستخدام التوحید التناسبي. بدًال

مشتركة التي تستوفي تعریف المشروع المشترك یجب المحاسبة لها بإستخدام طریقة الملكیة. یصبح هذا المعیار 

ویتم تطبیقه بأثر رجعي للترتیبات المشتركة ٢٠١٣ینایر ١ساري المفعول للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد 

المملوكة في تاریخ التطبیق المبدئي.

: اإلفصاح عن الحصص في مؤسسات أخرى ١٢ر الدولي للتقاریر المالیة المعیا

في معیار المحاسبة الدولي ١٢یضم المعیار الدولي  فیما یتعلق ٢٧جمیع اإلیضاحات التي كانت سابقًا

ضمن معیار المحاسبة الدولي  ٣١بالبیانات المالیة الموحدة ، وكذلك جمیع اإلیضاحات التي  كانت سابقًا

. تتعلق هذه اإلیضاحات بحصص أي مؤسسة في الشركات التابعة والترتیبات ٢٨یار المحاسبة الدولي ومع

المشتركة والشركات الزمیلة والمؤسسات الهیكلیة. یصبح هذا المعیار ساري المفعول للفترات المالیة التي تبدأ في 

.٢٠١٣ینایر ١أو 
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تتمة- السیاسات المحاسبیة الهامة ٣

تتمة-التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات

: قیاس القیمة العادلة١٣المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

للتوجیه بموجب المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة لجمیع قیاسات القیمة ١٣المعیار الدولي  وحیدًا ینشىء مصدرًا

یتعین على المؤسسة ان تستخدم القیمة العادلة ، ولكن یقدم ال یتغیر عندما١٣العادلة. إن المعیار الدولي 

عن كیفیة قیاس القیمة العادلة بموجب المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وذلك عندما یكون القیمة العادلة  توجیهًا

بتقییم التأثیر الذي یحدثه هذا المعیار على المركز ال مالي واألداء ، مطلوبة أو مسموح بها . تقوم الشركة حالیًا

ولكن بناء على التحلیل األولي ، ال یتوقع تأثیر جوهري. یصبح هذا المعیار ساري المفعول للفترات المالیة التي 

.  ٢٠١٣ینایر ١تبدا في او بعد 

: عرض بنود اإلیرادات الشاملة األخرى (تعدیالت)١معیار المحاسبة الدولي 

تغیر من تصنیف البنود التي  تعرض في اإلیرادات الشاملة ١ي إن التعدیالت في معیار المحاسبة الدول

األخرى. سوف تعرض البنود التي یمكن إعادة تبویبها إلى الربح أو الخسارة في تاریخ مستقبلي بصورة منفصلة 

عن البنود التي سوف لن یعاد تبویبها أبدًا. یؤثر التعدیل على العرض فقط ولذلك لیس للتعدیل أي تأثیر على 

المركز المالي للمجموعة أو على أدائها

)٢٠١١فيالمشتركة (المعدلوالمشاریعالزمیلةالشركاتفياإلستثمارات: ٢٨الدوليالمحاسبةمعیار

فيالحصصعناإلفصاح١٢الدوليوالمعیارالمشتركةالترتیبات١١المالیةللتقاریرالدوليللمعیارنتیجة

إلىالزمیلةالشركاتفياإلستثمارات٢٨الدوليالمحاسبةمعیارتسمیةإعادةأخرى، تمتمؤسسات

فياإلستثماراتعلىالملكیةطریقهتطبیقویصف،والمشاریع المشتركةالزمیلةالشركاتفياإلستثمارات

الموحدة ةالمالیالبیاناتعلىتأثیرأيلهذا التعدیللیس. الزمیلةالشركاتإلىباإلضافةالمشتركةالمشاریع

.للمجموعة

أثار المعاییر الدولیة الجدیدة التي یسري مفعولها لفترات محاسبیة مستقبلیة ، ولم تطبق  تدرس المجموعة حالیًا

أي من المعاییر الجدیدة المذكورة في االیضاح رقم  .٤مبكرًا
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تتمة-واإلفصاحاتالتغیرات في السیاسات المحاسبیة 

في هذه البیانات التي تم عرضهاعلى كافة الفترات بإنتظامإن السیاسات المحاسبیة الموضحة أدناه تم تطبیقها 

ة لتتماشى مع عرض باإلضافة إلى شركات المجموعة. تمت إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنالموحدة المالیة

).٣٤السنة الحالیة (إیضاح 

في الشركات الزمیلة والشركات التي یتم السیطرة علیها بشكل مشترك (الشركات المستثمر فیها اإلستثمارات

بطریقة حقوق الملكیة)والمسجلة 

، ولیس سیطرة ، على سیاستها المالیة علیهاهي الشركات التي تمارس المجموعةالزمیلة الشركات جوهریًا تأثیرًا

بالمائة من ٥٠إلى ٢٠المجموعة على ما یتراوح بین عند تملكوالتشغیلیة. یفترض وجود التأثیر الجوهري 

هي تلك الكیانات التي تشترك المجموعة في السیطرة المشاریع المشتركةحقوق التصویت في الشركة األخرى. 

من قرارت مالیة وتشغیلیة یتعلقبموجب إتفاق تعاقدي كما تتطلب الموافقة باإلجماع على ما تنشأوالتي علیها 

إستراتیجیة.

بشكل مشترك (الشركات المستثمر علیها اإلستثمارات في شركات زمیلة والشركات التي یتم السیطرة یتم إحتساب

لطریقة حقوق الموالمسجلة فیها  بالتكلفة والتي تتضمن تحقیقهالكیة ویتم بطریقة حقوق الملكیة) وفقًا مبدئیًا

دخل شامل بنود ي أتكالیف المعاملة. تتضمن البیانات المالیة الموحدة حصة المجموعة في الربح أو الخسارة و 

التسویات الالزمة بغرض التوافق مع السیاسات المحاسبیة للمجموعة ، من تاریخ تحقیق التأثیر إجراءآخر ، بعد 

.إنتفائهاالسیطرة المشتركة وحتى بدءالجوهري أو 

لطریقة حقوق الملكیة ، مسجلة مؤسساتعندما تتجاوز حصة المجموعة في الخسارة حصتها في  یتم وفقًا

إلى مؤسسات الأي إستثمارات طویلة األجل ، لحصة المجموعة في هذه تخفیض القیمة الدفتریة ، متضمنة 

إلتزامات على المجموعة أو ما قد تكون المجموعة قامت بقدر وجودإالإضافیة خسائر تحقیقالصفر ویتوقف 

بسداده نیابة عن الشركة المستثمر فیها.

مجموعة والشركات المستثمر فیها والمسجلة یتم إستبعاد األرباح غیر المحققة والناتجة عن المعامالت بین ال

نسبة حصة المجموعة في الشركة المستثمر بها. الخسائر غیر المحققة یتم ببطریقة حقوق الملكیة مع اإلستثمار 

إستبعادها بنفس األرباح غیر المحققة ولكن إلى الحد عند عدم وجود شهرة.
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المتاحة للبیع المالیةموجودات ال

في الموجودات المالیة المتاحة للبیع یتم تسجیل أو إلغاء تسجیل  في تاریخ المتاجرة عندما تصبح المجموعة طرفًا

عقد األداة االستثماریة أو في حالة خروجها من العقد.

یعاد قیاسها بالق بالتكلفة والحقًا یمة العادلة ، إال إذا لم یمكن االستثمارات المصنفة متاحة للبیع تسجل مبدئیًا

بصورة موثوقة. تدرج التغیرات في القیمة العادلة في بند منفصل ضمن حقوق المساهمین العادلةتحدید القیمة 

في حقوق  حتى یتم بیع االستثمار. وفي ذلك التاریخ یتم تحویل مجموع األرباح أو الخسائر المدرجة سابقًا

المساهمین إلى بیان الدخل الموحد.

في قیمة االستثمارات لكل استثمار على حدة. انخفاضجود بتحدید ما إذا كان هناك أدلة على و المجموعةتقوم 

تتضمن االنخفاض الهام أو المستمر في القیمة الموجودات المالیة المتاحة للبیع في حالة الموضوعیةاألدلة

.إلى أقل من تكلفتهاالعادلة لالستثمار 

الخسارة المتراكمة ، وهي الفرق انخفاض أي موجودات مالیة متاحة للبیع ، یتم تحویل وجود دلیل على في حالة 

في بیان الدخل بین تكلفة الشراء  ، ناقص أي خسارة انخفاض مدرجة سابقًا من الموحد وقیمتها العادلة حالیًا

. ها بصورة مباشرةانخفاض استثمارات األسهم یتم شطبخسائر إن . الموحدحقوق المساهمین إلى بیان الدخل

احتیاطي القیمة العادلة ضمن بیان التغیرات في في كزیادة استثمارات األسهم انخفاض من خسائر أي تعكس 

.الموحدحقوق المساهمین

األجنبیةالعملة

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

بیان المركز المالي الموحد.والمطلوبات المالیة المسجلة بالعمالت األجنبیة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ 

.الدخل الموحدتدرج جمیع الفروقات الناتجة عن عملیات التحویل ضمن بیان 
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اإلیراداتتحقیق

اإلیجاراتإیرادات 

منها التكالیف المباشرة األولیة للدخول في عقود  تحقق اإلیرادات المستحقة من اإلیجارات التشغیلیة ، مخصومًا

اإلیجار ، على أساس القسط الثابت على مدى فترات اإلیجار باستثناء إیرادات اإلیجارات المحتملة والتي تحقق 

عندما تنشأ.

للمستأجرین للدخول في عقود اإلیجار توزع بالتساوي على مدى فترة اإلیجار ، حتى إذا وافز اإلیجار المعطاهـإن ح

لم تتم هذه المدفوعات على هذا األساس. إن مدة اإلیجار هي الفترة غیر القابلة لإللغاء مع أي فترة أخرى یكون 

بأن عند بدایة اإلدراة للمستأجر الخیار فیها لمواصلة عقد اإلیجار وحیث یكون لدى  معقوًال عقد اإلیجار تأكیدًا

المستأجر سوف یمارس هذا الخیار.

عن أي أضرار یعترف بها في بیان ضإن المبالغ المستلمة من المستأجرین مقابل إنهاء عقود اإلیجار أو التعوی

عند حدوثها.الدخل الموحد

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

منها بإجمالي كإیرادات المصاریف حسب العقد. تدرج رسوم الخدمات والمبالغ المماثلة المستلمة  المبلغ مطروحًا

ذات الصلة ، حسبما یقرر المدراء أن المجموعة تعتبر الطرف األساسي في هذا الخصوص.التكالیف

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

المحتمل تحصیل المقابل وقیاس التكالیف منمشتري ویكونالهامة المتعلقة بالملكیة إلى الوالمنافعالمخاطر 

عنه ویكون من الممكن قیاس المتنازلالمصاحبة له بصورة موثوق بها وال یوجد هناك مشاركة مستمرة في العقار 

مبلغ اإلیرادات بصورة موثوق بها.

وفي ظل غیاب المحددات التعاقدیة أنهالبنود الفردیة لعقد بیع العقار ، إال علىوالمنافعالمخاطر تحویلیعتمد

قد إنتقلت إلى المشتري بمجرد تحویل حیازة العقار المباع.والمنافعاألخرى ، یفترض بأن المخاطر 

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

للقیمة الحالیة للنفقات المطلوبة لتسویة اإللتزامات الخاصة باألعمال ومصروفبتحقیق مخصصالمجموعة 

العقود.كاإلضافیة بموجب تل
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تتمة-اإلیرادات تحقیق

الخدمات اتإیراد
لمرحلة الدخل الموحدضمن بیان الخدماتاتإیرادیتم إدراج . یتم تاریخ البیانات المالیةإنجاز المعاملة في وفقًا

إلى ما تم إنجازة من الخدمة.بالرجوعاإلنجازقیاس مرحلة 

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

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

عقارات بغرض المتاجرة

(متضمنة قطع األراضي غیر  دها أو یمطورة وتم تشی) مطورةالالعقارات بغرض المتاجرة هي ممتلكات عقاریة 

.األعمال اإلعتیادیة ، وتسجل بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیهما أقللغرض البیع ضمن ،اإلحتفاظ بها

منه التكالیف للتحقیقهي السعر المقدر للبیع في إطار النشاط اإلعتیادي للتحقیقصافي القیمة القابلة  مخصومًا

، یتم تحدید تكلفة العقارات بغرض المتاجرة إلتمام عملیة البیعالمقدرة إلكمال العمل والتكالیف المقدرة الضروریة 

.على أساس تحدید خاص لتكالیفها الفردیة

اإلستثمارات العقاریة

أو وتتضمن العقارات قید التطویر یراد إیجارإيالعقاریة هي العقارات التي یتم اإلحتفاظ بها إما لجناإلستثمارات

بالتكلفة ، متضمنة تكالیف المعاملةسلزیادة رأ .مالیة أو لكال الغرضین وهي تقاس مبدئیًا

العقاریة بالقیمة العادلة. تستند القیم العادلة على القیم السوقیة وهي المبلغ المقدر الذي یتم إدارج اإلستثماراتالحقًا

مبادلة العقار في تاریخ التقییم بین بائع ومشتري راغبین في إطار معاملة تجاریة حرة بعد التسویق فیه یمكن 

، الصحیح الذي یقوم فیه األطراف بالتصرف المطلع والحكیم وبدون إجبار. یع كس التقییم ، متى كان ذلك مناسبًا

نوعیة المسأجرین الذین یشغلون أو یكونون مسئولین عن الوفاء بإرتباطات اإلیجار أو من المحتمل أن یشغلوا 

العقار بعد إخالءه والمنظور العام بالسوق عن أهلیتهم لإلئتمان ، وتخصیص مسئولیات الصیانة والتأمین بین 

الدخل بیان أو خسارة في القیمة العادلة في ربحتحقیق أیةقتصادي الباقي للعقار ویتم اإلالمؤجر والمستأجر والعمر

.الموحد
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تتمة- اإلستثمارات العقاریة 

كإستثمارعلىتتم المحاسبة  عقاري بالقیمة العادلة. یتم العقارات قید التطویر والتي سوف تستغل مستقبًال

تخصیص اإلستثمارات قید التطویر على إنها إستثمارات عقاریة فقط إذا كان لدى اإلدارة مخططات واضحة 

ك إستخدام مستقبلي ابمجرد إكتمال تطویره ، أو لو كان هنتأجیریهلإلنتفاع بالعقار عن طریق إستخدامه في أنشطة 

بغرض الزیادة الرأسمالیة طویلة األجل.بالعقار تم اإلحتفاظ غیر محدد للعقار وبالتالي فإنه ی

التحویل بین فئات العقارات
ستخدام مرتبط بما یلي:إلالتحویالت من أو إلى اإلستثمارات العقاریة فقط إذا كان التغییر في اتتم بعض

لك.االعقاریة إلى عقارات یشغلها المبدء إشغال المالك للعقار: یتم التحویل من اإلستثمارات)أ(

البیع: یتم التحویل من إستثمارات عقاریة إلى عقارات بغرض المتاجرة.بغرضبدء التطویر )ب(

نهایة اإلشغال من قبل المالك: یتم التحویل من عقارات یشغلها المالك إلى إستثمارات عقاریة.)ج(

لطرف آخر: یتم التحویل من عقارات بغرض المتاجرة إلى إستثمارات عقاریة.بدء التأجیر التشغلي)د(

في تحقیقهءإلغا(هكإستثمار حتى تاریخ إستبعادإدراجهعندما یتم إستبعاد عقار غیر مطور ، یتم اإلستمرار في 

كعقار بغرض المتاجرة.إدراجهبیان المركز المالي) وال یتم 

العقار من عقار یشغله المالك إلى إستثمار عقاري ، یعاد قیاس العقار بالقیمة العادلة ویتم عندما یتغیر إستخدام

مباشرة في حقوق الملكیة كفائض القیاسعن إعادة الناتجةتصنیفه على أنه إستثمار عقاري. یتم إثبات المكاسب 

.ل الموحدالدخبیان أي خسائر ناجمة عن إعادة القیاس یتم إثباتها في .إعادة تقییم

إستثمارات عقاریة بالقیمة العادلة إلى عقارات یشغلها المالك أو إلى عقارات بغرض المتاجرة فإنه بخصوص تحویل

وفقًایتم معالجتها بالقیمةوتكون ١٦رقمار المحاسبة الدوليیمعأو٢رقم ار المحاسبة الدولي یلمعمحاسبیًا

.العادلة لها كما في تاریخ تغیر اإلستخدام

تحقیقفسیكون بالقیمة العادلة مع إستثمارات عقاریة إستثمارات عقاریة بغرض المتاجرة إلى تحویل بخصوصأما 

.الدخل الموحدبیان بین القیمة العادلة للعقار في تاریخ التحویل وقیمته الدفتریة في ماأي فرق 
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والمعداتعقارات واآلالت ال

منها  المتراكم وأیة خسائر إنخفاض في القیمة.اإلستهالكتدرج العقارات واآلالت والمعدات بالتكلفة مخصومًا

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

تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأیة تكالیف أخرى  الموجود للغرض بإعداد مباشرة تتعلق بصورةالمطورة داخلیًا

المشتراه التي البرامجرجاع الموقع إلى الحالة التي كان علیها. ٕاالمطلوب منه وتكالیف تفكیك وٕازالة الموجودات و 

لوظیفة المعدة ذات الصلة تتم رسملتها كجزء من أجهزة الكمبیوتر والمعدات المكتبیة.تكون جز  مكمًال ءًا

لكل المقدرة على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة الدخل الموحدبیان في اإلستهالك یتم إحتساب 

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

هالك على النحو التالي:تساألعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات القابلة لإل

سنة٢٠مباني 

سنوات٥سیارات 
سنوات٥–٢وادوات مكتبیةوتركیباتأثاث

سنوات٥معدات ثقیلة

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

تشیر أحداث أو عندما والمعدات لتحدید مدى اإلنخفاض في قیمتها القیم الدفتریة للعقارات واآلالت یتم مراجعة

تتجاوزتغیرات في الظروف إلى إحتمال عدم إسترداد القیمة الدفتریة. في حالة وجود مثل هذا المؤشر وعندما 

داد یتم تخفیض الموجودات إلى قیمتها القابلة لإلسترداد.القیمة الدفتریة القیمة القابلة لإلستر 

بصفة علیهاأحد بنود العقارات واآلالت والمعدات التي تتم المحاسبة إلستبدالتتم رسملة المصروفات المتكبدة 

منفصلة وتشطب القیمة الدفتریة للبند المستبدل. تتم رسملة المصروفات الالحقة األخرى فقط عندما تزید من المنافع 

اإلقتصادیة المستقبلیة لبنود العقارات واآلالت والمعدات ذات الصلة. یتم اإلعتراف بجمیع المصروفات األخرى في 

آلالت والمعدات عند اإلستبعاد أو ابند العقارات و فيإلغاء اإلعتراف كمصروف عند تكبدها. یتمالدخل الموحدبیان 

أو خسارة ناشئة عن ربحیتم إدراج أي .في حالة عدم توقع منافع إقتصادیة مستقبلیة من اإلستخدام أو اإلستبعاد

الموجود.إستبعادفي السنة التي یتم فیها الدخل الموحدبیان في إستبعاد أي موجود
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األدوات المالیة

الموجودات المالیة غیر المشتقة)١
لموجودات المالیةاللقروض واألرصدة المدینة والوودائع في التاریخ الذي تنشأ به. بتحقیق مبدئيالمجموعة تقوم

في تاریخ المتاجرة ، وهو یتم تحقیقها الربح أو الخسارة) خالل(متضمنة الموجودات المحددة بالقیمة العادلة األخرى 

في الشروط التعاقدیة لألداة المالیة. التاریخ الذي تصبح فیه المجموعة طرفًا

المالي من الموجودلتعاقدیة في التدفقات النقدیة االمالي عندما تنتهي الحقوق تحقیق الموجودتقوم المجموعة بإلغاء 

المالي في معاملة تنتقل من خاللها الموجودمنل حقوق إستالم التدفقات النقدیة التعاقدیة أو عندما تقوم بتحوی

أیة منفعة في موجودات مالیة مكتسبة أو منشأة تحقیقجمیع المخاطر والمنافع المتعلقة بملكیة الموجود المالي. یتم 

المجموعة كموجود أو مطلوب منفصل.من قبل

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویتم عرض صافي المبلغ في بیان المركز المالي فقط عندما یتوفر 

لى أساس الصافي أو تحقیق عویكون لدیها النیة في التسویة للمجموعة الحق القانوني في مقاصة تلك المبالغ 

في نفس الوقت.الموجود وتسویة المطلوب

القروض والذمم المدینة
هذه تحقیق. یتم نشطةمدرجة بسوق غیر لها دفعات ثابتة أو محددة و هي موجودات مالیةالذمم المدینةالقروض و 

إلیها التكالیف  بالقیمة العادلة مضافًا الذمم القروض و یتم قیاس والحقًا. المباشرة المتعلقة بالمعاملةالموجودات مبدئیًا

منها، الفعليطریقة معدل الفائدة بالتكلفة المطفأة بإستخدامالمدینة  .خسائر اإلنخفاض في القیمةمطروحًا

القروض والذمم المدینة تتضمن النقد وما في حكمة واألرصدة المدینة التجاریة األخرى.

النقد وما في حكمه
أصلیة لثالثة أشهر أو أقل.إستحقاقتواریخ وودائع ذات نقد وأرصدة لدى البنوك یشتمل النقد وما في حكمه على 

طلوبات المالیة غیر المشتقةمال)٢
تصبح فیه المجموعة طرفًاي. وهو التاریخ الذتاریخ المتاجرةلمطلوبات المالیة في لالمبدئي بالتحقیقتقوم المجموعة 

المالیة.لألداةفي الشروط التعاقدیة 

اإلنتهاء من إلتزاماتها التعاقدیة أو إلغائها أو إنتفائها.لمطلوب المالي عند ابإلغاء تحقیقالمجموعة تقوم
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تتمة-األدوات المالیة 

تتمة- المطلوبات المالیة غیر المشتقة )٢

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

إلیها أیة تكالیف  بالقیمة العادلة مضافًا یتم قیاس هذه المطلوبات بالمعاملة.مباشرة تتعلقةالمطلوبات المالیة مبدئیًا

لتزامات المطلوبات المالیة األخرى على اإلتتضمن. معدل الفائدة الفعليالمالیة بالتكلفة المطفأة بإستخدام طریقة 

وارصدة سحب على المكشوف من البنوك وذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة وارصدة بموجب عقود تمویل إسالمي

اخرى.

رأس المال)٣
أسهم عادیة 

مباشرة بصورةالمتعلقةاإلضافیة تحقیق التكالیفالعادیة كجزء من حقوق الملكیة. یتم األسهمتصنیفتم ی

هم العادیة كخصم من حقوق الملكیة.األسصداربإ

إنخفاض القیمة

ودات المالیةجالمو 
ذا كان هناك مؤشر موضوعي على إنخفاض إلتحدید ما البیانات المالیةفي تاریخ یتم إجراء تقییم للموجود المالي

أو أكثر من األحداث ذا حدثقیمتها. یعتبر الموجود المالي منخفض القیمة في حالة وجود دلیل یشیر إلى أن 

یتم إدراج جمیع الخسائر الناتجة من إنخفاض القیمة المقدرة للموجود. لمستقبلیةاتأثیر سلبي على التدفقات النقدیة 

.الدخل الموحدضمن بیان 
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تتمة-إنخفاض القیمة 

تتمة–الموجودات المالیة 

في القیمة هي الفرق بین التكلفة والقیمة بالقیمة العادلة فإن خسارة اإلنخفاضالمدرجةبالنسبة للموجودات )أ(

منها أیة خسارة ناتجة عن إنخفاض في القیمة  سابقًا.تم تحقیقهاالعادلة مخصومًا

بالتكلفة هي الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المدرجإنخفاض قیمة الموجودات )ب(

لعائد موجود مالي مماثل.المستقبلیة مخصومة بمعدالت السوق الحالیة 

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

صلي.للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة مخصومة بمعدل تكالیف التمویل الفعلي األ

إنخفاض قیمتها بصورة فردیة.لتحدید یتم إختبار الموجودات المالیة الهامة )د(

بصورة جماعیة في مجموعات تشترك في خصائص مخاطر إئتمانیة األخرى یتم تقییم الموجودات المالیة )ه(

متماثلة.

موضوعیة إلى بصورة یعودمن الممكن أن عكس المخصص خسارة اإلنخفاض في القیمة إذا كان عكسیتم 

بالنسبة للموجودات المالیة التي تقاس بالتكلفة المطفأة یتم خسارة اإلنخفاض في القیمة.تحقیقحدث وقع بعد 

.الدخل الموحدبیان في عكس خسارة اإلنخفاضتحقیق 

الموجودات غیر المالیة

البیانات المالیةإعداد في تاریخ بإستثناء المخزون تتم مراجعة القیم الدفتریة للموجودات غیر المالیة للمجموعة 

المؤشر عندها یتم تقدیر هذالتحدید ما إذا كان هنالك أي مؤشر على اإلنخفاض في قیمتها. في حالة وجود مثل 

القابلة لإلسترداد لذلك الموجود. القیمة القابلة لإلسترداد للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد هو قیمته قید القیمة 

منها تكالیف البیع ، أیهما أكبر. عند تقدیر القیمة قید اإلستخدام یتم خصم اإلستخدام أو قیمته العادلة مخصومًا

التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لقیمتها الحالیة بإستخدام معدل خصم ما قبل الضریبة الذي یعكس التقدیرات 

فاض في الحالیة بالسوق للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المحددة المصاحبة للموجود. ألغراض إختبار اإلنخ

في مجموعة موجودات  غیرة تنتج تدفقات نقدیة من اإلستمرار في اإلستخدام صالقیمة یتم تجمیع الموجودات معًا

من الموجودات أو مجموعة الموجودات األخرى ("الوحدة المنتجة الداخلةوبشكل مستقل عن التدفقات النقدیة 

للنقد").

في القیمة في الحالة التي تزید فیها القیمة الدفتریة للموجود أو وحدته المنتجة للنقد خسارة اإلنخفاضإدراجیتم

.الدخل الموحدبیان عن المبلغ القابل لإلسترداد المقدر. یتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض في القیمة في 
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التمویلتكالیف

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

لإلستخدام أو  المؤهل لرسملة تكلفة التمویل هو الموجود الذي یستغرق بالضرورة فترة زمنیة طویلة لیصبح جاهزًا

إلستحواذ وتشید أو إنتاج موجود مؤهل بارة مباشتتعلق بصورةتقوم المجموعة برسملة تكالیف التمویل التي .البیع

التمویل األخرى كمصروف في الفترة التي تتكبدها تكالیفمن تكلفة ذلك الموجود. تقوم المجموعة بتحقیقءكجز 

فیها.

تبدأ المجموعة في رسملة تكالیف التمویل كجزء من تكلفة الموجود المؤهل في تاریخ البدء. تاریخ بدء الرسملة هو 

الشروط التالیة:جمیع بإستیفاء أوًالالمجموعة تقومخ الذي التاری

تكبد المصروفات عن الموجود.)أ(

و،تكبد تكالیف التمویل)ب(

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

المجموعة مبلغ تقوم بتحدید ، على موجود مؤهل بغرض الحصولخصیصًاأموالبإقتراضتقوم المجموعة 

المطلوب رسملتها ن ذلك التمویل عنها تكالیف التمویل الفعلیة المتكبدة أعلى المطلوب رسملتهاتكالیف التمویل 

أي  .ناتج  عن اإلستثمار المؤقت لهذا التمویل ، إن وجدإستثماریراد إخالل الفترة ناقصًا

أعالهالل الفترة وبخالف اإلقتراضات المشار إلیها تكالیف التمویل المتعلقة بإقتراضات المجموعة والقائمة خ

علىمصروفاتللرسملةبإستخدام معدل رسملتهاوالخاصة بحصول المجموعة على موجود مؤهل ، یتم 

الموجود.

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

الفترات الممتدة التي تقوم فیها بتأجیل التطویر التمویل خالل رسملة تكالیف بتعلیق. تقوم المجموعة خالل الفترة

عندما تكتمل األنشطة الضروریة إلعداد الموجود األصلي التمویل النشط للموجود المؤهل وتتوقف رسملة تكالیف 

لإلستخدام المرغوب فیه أو البیع.
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ةتمویل إسالمیتسهیالت 

یتم  منه أیة تكالیف ةالتمویل اإلسالمیاإلعتراف بالتسهیالت مبدئیًا تتعلق بالقیمة العادلة للمقابل المستلم مخصومًا

.الفعليبالتكلفة المطفأة بإستخدام طریقة معدل التكلفة اإللتزاماتتقاس تلك الحقًاالمعاملة. بصورة مباشرة ب

أثناء عملیة اإلطفاء. اإللتزاماتتحقیقعندما یتم إلغاء الدخل الموحدفي بیان أو خسائر أرباحیتم إثبات  وأیضًا

.التمویل والتكالیف األخرى ذات الصلة كمصروف عند تكبدهاتحقیق تكالیفیتم 

كإلتزامات سنةكإلتزامات قصیرة األجل وتلك المستحقة ألكثر من سنة واحدةیتم تبویب األقساط المستحقة خالل 

طویلة األجل.

المخصصات

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

بتسدید اإللتزام. یتم تحدید للقیام منافع إقتصادیة ومن المحتمل أن یتطلب ذلك تدفق بصورة موثوق بها

المستقبیلة المتوقعة بمعدالت خصم التي تعكس التقدیرات الحالیة بالسوق المخصصات بخصم التدفقات النقدیة 

للقیمة الزمنیة للنقد والمخاطر المحددة المصاحبة لإللتزام.

اإلیجارات

دفعات اإلیجارت
المجموعة بشكل جوهري كافة المخاطر تتحملیتم تصنیف عقود اإلیجار لتأجیر تمویلي عندما یفترض أن 

المبدئي بمبلغ مساوي للقیمة العادلة أو القیمة الحالیة التحقیقعند المؤجرالموجود. یتم قیاس الملكیةوعوائد 

للسیاسة المحاسبیة المطبقة على للحد األدنى من دفعات اإلیجار أیهما أقل. بعد التحقیق یتم قیاس األصل وفقًا

تلك األصول.

یتم تصنیفها كتأجیر المتعلقة باألصلعوائدالالمخاطر و كافة ببشكل جوهري المؤجراإلیجارات التي یحتفظ فیها 

المركز المالي الموحد للمجموعة .بیانفي تشغیلي وال یتم تسجیلها 

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

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

اإلیجار على مدى مدة عقد اإلیجار.
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تتمة-اإلیجارات

التمویل وتخفیض مصروفات بینالتمویليیتم توزیع الحد األدنى من دفعات اإلیجار بموجب عقود اإلیجار 

كل فترة على مدة عقد اإلیجار وذلك إلظهار معدل دوري ثابت عنالتمویل مصروفات القائم. یتم توزیع اإللتزام

لتكلفة التمویل على الرصید المتبقي من اإللتزام. یتم قیاس دفعات اإلیجار المحتملة عن طریق رد دفعات 

عقد اإلیجار.اإلیجار على مدى مدة عقد اإلیجار المتبقیة وذلك عندما یتم تأكید تعدیل

عقد اإلیجارتتضمنتحدید ما إذ كان الترتیبات التعاقدیة 
، عقد إیجار تتضمنفي بدایة الترتیبات التعاقدیة ، تقوم المجموعة بتحدید ما إذ كان تلك الترتیبات التعاقدیة 

الشروط التالیة:وسوف یكون هذا الحال إذا تم إستیفاء 

أو موجودات محددة وموجودة یتطلب إستخدام *  الوفاء بتلك الترتیبات التعاقدی

أو الموجودات.الموجود*  الترتیبات التعاقدیة تحتوي على حق إستخدام ذلك 

األخرى واالعتباراتالمدفوعات في بدایة الترتیب التعاقدي أو عند إعادة النظر فیه تقوم المجموعة بالفصل بین

أساس قیمتها العادلة النسبیة. وفي حالة إذا توصلت المجموعة إلى عدم إمكانیة على هذا الترتیب التي یتطلبها 

بمبلغ مساوي تحقیق الموجودات والمطلوباتفإنه یتم یعتمد علیهاتطبیق الفصل بین تلك المدفوعات بطریقة 

یتم خفض للموجودللقیمة العادلة  ل المحتسبة على بقیمة المدفوعات وتكلفة التمویالمطلوباتاألساسي. الحقًا

.اإللتزام بإستخدام معدل اإلقتراض المتزاید للمجموعة

مكافأة نهایة الخدمة للموظفین

لقانون العمل القطري. الوافدینتقوم المجموعة بتكوین مخصص لمكافأة نهایة الخدمة لموظفیها یستند وفقًا

،خدمته بشرط إكمال حد أدنى من فترة الخدمةللموظف وطول مدة اإلستحقاق لهذه المنافع على الراتب النهائي 

تستحق التكالیف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة التوظیف.

المعاشات التعاقد و فیما یتعلق بالموظفین القطریین تقوم المجموعة بالمساهمة في برنامج الهیئة العامة لصندوق 

ت المجموعة في مقدار المساهمة التي یتم سدادها محسوبة كنسبة مئویة من رواتب الموظفین. تنحصر إلتزاما

عند إستحققها.
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تتمة- السیاسات المحاسبیة الهامة ٣

البضاعة

تدرج البضاعة على أساس التكلفة أو صافي القیمة الممكن تحقیقها ، أیهما أقل.  تمثل التكالیف جمیع 

باستخدام . یتم تحدید التكلفة على كل منتج حتى وصوله الى موقعه وشكله الحاليالمتكبدةالمصروفات

المتوسط المرجح للتكلفة لجمیع بنود البضاعة.

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

حتى إتمام الصنع والبیع.

الذمم المدینة

عندما تكون القیمة الزمنیة للنقد مادیة یتم األصلیة.بقیمة الفاتورة األخرى المدینة اإلیجارات والذمم تدرج ذمم

یتم تقدیر مخصـص للمبالغ المشكوك في تحصیلها عندما ال تسجیل األرصدة المدینة بإستخدام التكلفة المطفأة.

تحصیل المبالغ بالكامل. تشطب ستحالة تحصیلها.المبالغ عند إیكون محتمًال

المستأجرینتأمینات

بالتكلفة المطفأة في حالة الحقًاالمستأجرین بالقیمة العادلة ویتم قیاسها إللتزامات ودائعالمبدئي التحقیقیتم 

اإلیجار والقیمة اإلسمیة یتم إدراجها ضمن إیرادات األصلیة كونها هامة. أي إختالف ما بین القیمة العادلة 

على مدة التأجیر بإستخدام معدل القسط الثابت.تحقیقهاویتم التشغیلي 

العائد على السهم 

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

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

خالل الفترة. ویتم تحدید العائد المخفف للسهم عن طریق تعدیل الربح أو الخسارة العائدة لحاملة األسهم العادیة 

ومتوسط العدد المرجح لألسهم العادیة القائمة لتأثیرات جمیع األسهم العادیة المخففة المحتملة التي تتضمن 

للتحویل وخیارات أسهم ممنوحة للموظفین ، إن وجدت.سندات قابلة

التقاریر القطاعیة 

نتائج القعاط التي یتم عرضها للرئیس التنفیذي تتضمن البنود المرتبطة مباشرة بالقطاع وكذلك البنود التي یتم 

وٕایرادات تحمیلها بإستخدام أساس منطقي. البنود الغیر موزعة تتكون بشكل أساسي من موجودات ومطلوبات

ومصاریف الشركة. 
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المعاییر المصدرة وغیر ساریة المفعول٤

الموحدة فیما یلي المعاییر التي أصدرت ولكنها لم تصبح ساریة المفعول حتى تاریخ إصدار البیانات المالیة

أن یكون لها تأثیر على المجموعة. هذه القائمة تضم المعاییر والتفسیرات المصدرة والتي تتوقع للمجموعة

أن تطبق هذه المجموعةفي تاریخ تطبیقها المستقبلي. تنوي المجموعةاإلیضاحات أو المركز المالي أو أداء 

المعاییر عندما تصبح ساریة المفعول.

أثار المعاییر الدولیة الجدیدة التي یسري مفعولها لفترات محاسبیة مستقبلیة ، ولم  تطبق تدرس المجموعة حالیًا

أي من المعاییر الجدیدة المذكورة أدناه: مبكرًا

٢٧ومعیار المحاسبة الدولي ١٢والمعیار الدولي للتقاریر المالیة ١٠المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

المؤسسات اإلستثماریة (تعدیل)

على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة.  یمثل التعدیل تغیر هام یعد مفهوم المؤسسات االستثماریة حدیثًا

القیام بتوحید الشركات المستثمر بها التي تسیطر علیها. قد یطلب  للمؤسسات االستثماریة المطلوب منها حالیًا

حكم هام حول الحقائق والظروف االقتصادیة لتقییم ما إذا كانت المؤسسة تستوفى تعریف المؤسسة االستثماریة. 

.٢٠١٤ینایر ١للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد تصبح هذه التعدیالت ساریة المفعول

تعدیالت علـى معیار المحاسبة –: تسویة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیـة ٣٢معیار المحاسبة الدولي 

٣٢الدولي 

". وتوضح التعدیالت أیضًا حق قانوني للتسویة قابل للتنفیذ  تطبیق هذه التعدیالت توضح معنى " لدیه حالیًا

على نظم التسویة ( مثل نظم غرف  المقاصة المركزیة) والتي تطبق ٣٢معاییر التسویة في معیار المحاسبة 

َالیات التسویة اإلجمالیة غیر المتزامنة. هذه التعدیالت تصبح ساریة المفعول للفترات المالیة التي تبدأ في او بعد 

لمالي أو على أداء الشركة.. وال یتوقع أن تؤثر على المركز ا٢٠١٤ینایر ١
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تتمة-المعاییر المصدرة وغیر ساریة المفعول٤

التصنیف والقیاس–: األدوات المالیة ٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

الذي تم إصداره یعكس المرحلة األولى من عمل لجنة معاییر المحاسبة الدولیة حول استبدال ٩المعیار الدولي 

للفترات المالیة التي تبدا في أو بعد ٣٩معیار المحاسبة الدولي  ینایر ١. كان المعیار یسري مفعوله مبدئیًا

واإلفصاحات اإلنتقالیة ٩ان الملزم للمعیار الدولي تاریخ السری٩، ولكن التعدیالت على المعیار الدولي ٢٠١٣

. في مراحل الحقة سوف ٢٠١٥ینایر ١قدمت تاریخ السریان الملزم إلى ٢٠١٢والتي صدرت في دیسمبر 

تعالج لجنة معاییر المحاسبة الدولیة محاسبة التحوط وٕانخفاض قیمة الموجودات المالیة. إن تطبیق المرحلة 

له تأثیر على تصنیف وقیاس الموجودات المالیة للمجموعة ، ولكن سوف لن یكون ٩دولي األولى من المعیار ال

له تأثیر على تصنیف وقیاس المطلوبات المالیة. سوف تقوم الشركة بتقییم التأثیر مع المراحل األخرى عندما یتم 

جمیع المراحل. إصدار المعیار النهائي شامًال

٢٠١٣مایو –التحسینات السنویة 
. سوف لن یكون لهذه ٢٠١٣ینایر ١هذه التحسینات یسري مفعولها للفترات المالیة التي تبدا في او بعد 

التحسینات تأثیر على الشركة ، ولكنها تشمل:

: عرض البیانات المالیة ١معیار المحاسبة الدولي 

ى من بیانات المقارنة المطلوبة. یوضح هذا التحسین الفرق بین بیانات المقارنة اإلضافیة الطوعیة والحد األدن

فإن الحد االدنى المطلوب من بیانات المقارنة هو الفترة السابقة. عمومًا

: العقارات واَالالت والمعدات ١٦معیار المحاسبة الدولي 

یوضح هذا التحسین أن قطع الغیار الكبرى ومعدات الخدمة التي تستوفي تعریف العقارات واَالالت والمعدات ال 

تعتبر بضاعة.

العرض–: األدوات المالیة ٣٢معیار المحاسبة الدولي 

لمعیار  یوضح هذا التحسین أن ضرائب الدخل الناشئة من التوزیعات لمالكي الحقوق یتم الحساب لها وفقًا

ضرائب الدخل.١٢المحاسبة الدولي 



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

 -٣٢ -

الهامةالمحاسبیة واإلفتراضات األحكام والتقدیرات ٥

تؤثر على المبالغ الخاصة وٕافتراضاتالمالیة للمجموعة من اإلدارة اتخاذ أحكام وتقدیرات البیاناتیتطلب إعداد 

البیاناتالمحتملة في تاریخ إعداد اإللتزاماتواإلفصاح عن والمطلوباتوالمصروفات والموجودات اتباإلیراد

تتطلب تعدیالت هامة على القیمة نتائجإلى يوالتقدیرات قد یؤداإلفتراضاتالمالیة . إال أن عدم التأكد من هذه 

متأثر بها في فترات مستقبلیة. لموجود أو مطلوبالدفتریة 

والتقدیرات األخرىاألحكام

علىأصدرت اإلدارة األحكام اآلتیة والتي كان لها آثار جوهریة ،عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة

: الموحدةالمالیة البیاناتالمبالغ المعترف بها في 

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

وتسویقیة) والتي ال تستخدم ،تجاریة و (عقارات سكنیة ، والمبانياألراضيعلىتشتمل اإلستثمارات العقاریة·

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

القیمة.لزیادةإیجارات أو إیراداتلتحقیقباألساس حیازتهایتم 

ضمن قبل المجموعة ألغراض البیع من یتم حیازتها أساسًاالعقارات بغرض التأجیر هي تلك العقارات التي ·

، تشتمل على عقارات سكنیة تقتنى بغرض البیع قبل أو مع إكتمال بناؤها.األعمال اإلعتیادیة 

المجموعة كمؤجر-عقود اإلیجارات التشغیلیة 

وعة المجموعة بعمل تعاقدات إیجار لعقارات تجاریة في إطار محفظة استثماراتها العقاریة. وحیث أن المجمتقوم

والمنافع الجوهریة المخاطرقامت بناءا على تقییم الشروط والبنود الخاصة بهذه الترتیبات باإلحتفاظ بجمیع 

لملكیة هذه العقارات وبالتالي فقد تم محاسبة هذه العقود كإیجارات تشغیلیة.
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تتمة-األحكام والتقدیرات واإلفتراضات المحاسبیة الهامة ٥

تتمة-والتقدیرات األخرىاألحكام

إنخفاض قیمة الذمم المدینة والمدفوعات مقدمًا

ذات عالقة أطرافوالمستحقات من والذمم األخرىالمستأجرینیتم إجراء تقدیر للقیم القابلة للتحصیل من ذمم 

على بالنسبة للمبالغ الهامة بشكل فردي یتم إجراء هذا التقدیر .غیر محتملتحصیل كامل القیمةعندما یكون

أساس فردي.

على موعد إستحقاقها یتم تقدیرهاتجاوزتالمبالغ التي ال تعتبر هامة بشكل فردي لكنها  بشكل جماعي بناءًا

على فترة مخصص سیاسة لتكوین المخصصات ویتم تكوین  لمعدالت و تجاوز اإلستحقاق و بناءًا اإلسترداد فقًا

التاریخیة.

ذاتقیمة أرصدة األطراف في إنخفاض مقابلمخصص تكوین تقم المجموعة بالمالیة لم البیاناتفي تاریخ 

فیما یخص تحصیل المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة. المبالغ التي تعدت ال یوجد تحفظالعالقة حیث 

.١٦في نهایة الفترة تم اإلفصاح عنها في إیضاح رقم ومشكوك في تحصیلها تاریخ إستحقاقها 

المحاسبیة دیراتالتق

للمخزونالممكن تحقیقها القیمة صافيتقدیر 
على التكلفة أو صافي القیمة  أیهما أقل.الممكن تحقیقهایتم تقییم المخزون بناءًا

تقیمها بالرجوع إلى أسعار وظروف السوق القائمة المكتملة یتمالعقارات لمخزون الممكن تحقیقهاصافي القیمة 

تأخذ المجموعة في اإلعتبار عند تحدیدها المشورة الخارجیة المناسبة وفي ضوء و في تاریخ البیانات المالیة 

السوق الحدیثة.معامالت
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تتمة-األحكام والتقدیرات واإلفتراضات المحاسبیة الهامة ٥

تتمة-المحاسبیة التقدیرات

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

تكلفة طریقة تكلفة االستثمار وطریقة تشملتقییم االستثمارات العقاریة إجراء في المستخدمة التقنیاتبها. 

.المقارنةو طریقة المستهلك إستبدال 

الستثمارات العقاریةاالطرق المستخدمة لتقییم
قیمة اإلیجار السوقیة وذلك عندما تكون لتقییم الموجودات ذات العائد بشكل عامتستخدم طریقة تكلفة االستثمار

النقدیة التدفقات للوصول للقیمة الرأسمالیة للعقار بإستخدام . یمكن تحدیدهااإلسمیة أو الفعلیة أو المحتملة

إحتساب إجمالي الدخل وخصم التكلفة.وذلك بعد السوقي إیراد أو "عائد" االستثمارالمتوقعة ، یتم تطبیق

العتماده في تقییم القیمة السوقیة. تكلفة استبدال المستهلك هي  مناسبًا یتبع مبدأ تكلفة استبدال المستهلك نهجًا

خصومات التآكل الطبیعي وكافة منهمخصومًاحدیثةن موجودات ستبدال موجود بما یعادله مالتكلفة الحالیة ال

أشكال التقادم ، في حین یتم تقییم األراضي على أساس المقارنة المباشرة في التقییم.

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

المالي كما یتم فحص دلیل المقارنة للمعامالت المتاحة حول األرض ، باإلضافة إلى المعامالت بسبب المناخ 

، لتعكس أخرىفاطر أاتالتقییمات الداخلیة وتقییم . تم القیام بالتعدیالت على األسعار ، حسبما یكون مالئمًا

العوامل المحددة للعقار/الوحدة.

القیم اإلنتاجیة للعقارات واآلالت والمعدات
اإلنتاجیة للعقارات واآلالت والمعدات لغرض احتساب االستهالك. یتم دد المجموعة القیمة التقدیریة لألعمارتح

بعد أن یؤخذ في االعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والتلف والتآكل الطبیعي والتقادم الفني أو التقدیر

التجاري.
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ما في حكمهنقد و ال٦

٢٠١٣٢٠١٢
الفالف

لایر قطريلایر قطري

٢٥٣١٠٥نقد 
والمؤسسات المالیة األخرىالبنوكلدى أرصدة 

٤٠٠,٠٠٠٤٢,٠٠٠ودائع ألجل
٢٥,٠٣٢٢٤٥,٨٥٦الطلب تحتو حسابات توفیر 
١٠,٥٣٢٣٥,٧٢٦حسابات جاریة

١٤,٦٧٣٣,٢٢٢بالهامشبنكیةحسابات

٤٥٠,٤٩٠٣٢٦,٩٠٩لدى البنوكإجمالي النقد وأرصدة 

)٣,٢٢٢()١٤,٦٧٣(: حسابات بنكیة مقیدةیخصم 
- )٣٥٠,٠٠٠(: ودائع بنكیة قصیرة األجل تستحق بعد ثالثة أشھریخصم

٨٥,٨١٧٣٢٣,٦٨٧النقد ما في حكمه

إیضاحات:
موردین ومقاولین.لصالحوٕاعتمادات مستندیة * الحسابات البنكیة المقیدة تتضمن خطابات ضمان 

على الودائع قصیرة األجل بالسنة٪ ١,٧٥٪ و ١,٥بینتحصل المجموعة على معدل ربح یتراوح **

).بالسنة٪٢,٥الى٪١,٧: من ٢٠١٢(



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

 -٣٦ -

ًمدینة ذمم ٧ ومصاریف مدفوعة مقدما
٢٠١٣٢٠١٢
الفالف

لایر قطريلایر قطري

١١٤,٨٨٦٨٦,٢٢٢مستأجرینذمم 
)٣١,٠٥٧()٣٧,٦٤٤(یخصم: مخصص إنخفاض ذمم مستأجرین

٧٧,٢٤٢٥٥,١٦٥
٤٠,١٣٤١٧,٠١٢مدفوعات مقدمة للموردین 

٢٥,٦٤٥٧,٨٢٧مصاریف مدفوعة مقدمًا
١٢,٣٩٤١٣,٣٥٩قبضأوراق 

٨,٩١٤٦,١٥٨ودائع تأمین مستردة 
٤,٠٠١٦,٠٧٥مدفوعات مقدمة للمقاولین 

١,٥٩٧٥٩٠إیرادات مستحقة 
٧٢,٥١٣-مدفوعات مقدمة لشراء عقارات 

١٢,٢٢٧٩,٤٣٢ذمم وارصدة مدینة أخرى 

١٨٢,١٥٤١٨٨,١٣١

المدینة المتعلقة بالذمم القیمةإنخفاضوخسائر تم اإلفصاح عن إمكانیة تعرض المجموعة لخسائر اإلئتمان 

.٣١اإلیضاح في ىواألرصدة المدینة األخر 
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

 -٣٧ -

تتمة–ومصاریف مدفوعة مقدمًاذمم مدینة ٧

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

اإلجمالي غیر متداولمتداول 
الفالفالف

لایر قطريلایر قطريلایر قطري٢٠١٣

٧٧,٢٤٢-٧٧,٢٤٢صافي ذمم مستأجرین 

٤٠,١٣٤-٤٠,١٣٤مدفوعات مقدمة للموردین

٢٥,٦٤٥-٢٥,٦٤٥مصاریف مدفوعة مقدمًا
٦,٤١١٥,٩٨٣١٢,٣٩٤قبضأوراق 

٨,٩١٤٨,٩١٤-ودائع تأمین مستردة 
٤,٠٠١٤,٠٠١-مقدمة للمقاولینمدفوعات 

١,٥٩٧-١,٥٩٧إیرادات مستحقة

١٢,٢٢٧-١٢,٢٢٧ذمم وارصدة مدینة أخرى

١٦٣,٢٥٦١٨,٨٩٨١٨٢,١٥٤

اإلجمالي غیر متداولمتداول 
الفالفالف

لایر قطريلایر قطريلایر قطري٢٠١٢

٥٥,١٦٥- ٥٥,١٦٥صافي ذمم مستأجرین 
١٧,٠١٢- ١٧,٠١٢مدفوعات مقدمة للموردین 

٧,٨٢٧- ٧,٨٢٧مصاریف مدفوعة مقدمًا
٥,٧٠٧٧,٦٥٢١٣,٣٥٩قبضأوراق 

٦,١٥٨٦,١٥٨- ودائع تأمین مستردة 
٦,٠٧٥٦,٠٧٥- مدفوعات مقدمة للمقاولین  

٥٩٠- ٥٩٠إیرادات مستحقة
٧٢,٥١٣- ٧٢,٥١٣مدفوعات مقدمة لشراء عقارات 

٩,٤٣٢- ٩,٤٣٢صافي ذمم وأرصدة مدینة أخرى 

١٦٨,٢٤٦١٩,٨٨٥١٨٨,١٣١



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

 -٣٨ -

تتمة–ومصاریف مدفوعة مقدمًاذمم مدینة ٧

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

٢٠١٣٢٠١٢
الفالف

لایر قطريلایر قطري

٣١,٠٥٧٢٧,٠٧١ینایر١كما في 
١١,٧٣٥٩,٧٦٦)٢٥(إیضاح مخصص تم تكوینه خالل السنة

)٥,٧٨٠()٥,١٤٨()٢٤(إیضاح مخصص تم رده خالل السنة

٣٧,٦٤٤٣١,٠٥٧دیسمبر٣١كما في 

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

دیسمبر كالتالي:٣١كما في قیمتهاالتي لم تنخفضالموجودات المالیةإن أعمار 
متأخرة في السداد ولكن غیر منخفضة القیمة

اإلجمالي

غیر متأخرة أو 
منخفضة 

القیمة

أقل 
٣٠من 

یوم
٦٠–٣١

یوم
٩٠–٦١

یوم
أكثر من 

یوم٩٠
ألفألفألفألفألفألف

لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

٢٠١٣٨٩,٦٣٦١٥,٥٨٨٩,١٢٣٤,٩٠٧٢,٦١٢٥٧,٤٠٦

٥١,٢٢٩- ٢٠١٢٦٨,٥٢٤١٣,٣٥٩١,٩٦٨١,٩٦٨

مخزون٨
٢٠١٣٢٠١٢
الفالف

لایر قطريلایر قطري

٧,٢٢٩٥,٩٠٤مواد إستهالكیة
٢,٠٨٢٢,٥٧٣مواد بناء وصیانة 

- ٣,٨٤٧بضاعة بالطریق

١٣,١٥٨٨,٤٧٧



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

 -٣٩ -

إفصاحات األطراف ذات العالقة   ٩

وكبار المساهمین والشركات الزمیلة (مجموعة التداول القابضة)االم للمجموعةتمثل االطراف ذات العالقة الشركة 

او المشتركة في ادارتها أو التي تمارس المسیطر علیهاواعضاء مجلس االدارة واالدارة العلیا للمجموعة والشركات 

من قبل أعضاء المعامالتاألطراف ذات العالقة تأثیرا هاما علیها. یتم اعتماد االسعار والشروط المتعلقة بهذه 

.المجموعةمجلس ادارة 

عالقةذاتمن اطراف مبالغ مستحقة
٢٠١٣٢٠١٢
الفالف

لایر قطريلایر قطري

- ٣٢,٨٩٣شركة دار العرب ذ.م.م
٩,٥٦٥١٦,٤١٨م.م.ذشركة مجموعة صك القابضة 

٢٦٢٢٤٦ذ.م.مشركة وایت سكویر العقاریة
٤,٠٩٦-ذ.م.مالعبد الوهاب للتطویر العقاري شركة 

٥٧٢٣,٣٨٢أطراف أخرى ذات عالقة 

٤٣,٢٩٢٢٤,١٤٢

من أطراف ذات العالقة كما یلي:ةلمستحقللمبالغ امتداولالالمتداول وغیر ءالجز تم فصل 

اإلجمالي غیر متداولمتداول 
الفالفالف

لایر قطريلایر قطريلایر قطري٢٠١٣

٣٢,٨٩٣- ٣٢,٨٩٣شركة دار العرب ذ.م.م
٩,٥٦٥- ٩,٥٦٥شركة مجموعة صك القابضة ذ.م.م
٢٦٢- ٢٦٢شركة وایت سكویر العقاریة ذ.م.م

٥٧٢- ٥٧٢أطراف أخرى ذات عالقة 

٤٣,٢٩٢- ٤٣,٢٩٢



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

 -٤٠ -

تتمة-إفصاحات األطراف ذات العالقة   ٩
تتمة-عالقةذاتمن اطراف مبالغ مستحقة

اإلجمالي غیر متداولمتداول 
الفالفالف

لایر قطريلایر قطريلایر قطري٢٠١٢

١٦,٤١٨- ١٦,٤١٨شركة مجموعة صك القابضة ذ.م.م
٢٤٦- ٢٤٦شركة وایت سكویر العقاریة ذ.م.م

٤,٠٩٦- ٤,٠٩٦ذ.م.مالعبد الوهاب للتطویر العقاري شركة 
٣,٣٨٢- ٣,٣٨٢أطراف أخرى ذات عالقة 

٢٤,١٤٢- ٢٤,١٤٢

إلى أطراف ذات عالقةمبالغ مستحقة

٢٠١٣٢٠١٢
الفالف

لایر قطريلایر قطري

- ٦٤,٨٦٣شركة صك للتجارة والمقاوالت ش.و.و
٦٩٣,٦١٠-مجموعة التداول القابضة ش.م.ق 

٦٤,٨٦٣٦٩٣,٦١٠

٢٠١٣٢٠١٢
ألفألف

لایر قطريلایر قطري

٢,٨٤٠,٦٥٩٢,٩٤٣,٦٤٤بنك زمیلتسهیالت تمویل اسالمیة من 



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

 -٤١ -

تتمة-إفصاحات األطراف ذات العالقة   ٩

تتمة-عالقةذاتاطراف الىمبالغ مستحقة

إلى أطراف ذات العالقة كما یلي:ةلمستحقاللمبالغتم فصل الجزء المتداول وغیر المتداول

اإلجمالي غیر متداولمتداول 
الفالفالف

لایر قطريلایر قطريلایر قطري٢٠١٣

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

اإلجمالي غیر متداولمتداول 
الفالفالف

لایر قطريلایر قطريلایر قطري٢٠١٢

٦٩٣,٦١٠- ٦٩٣,٦١٠مجموعة التداول القابضة ش.م.ق

عالقةذاتالمعامالت مع االطراف 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة كانت كالتالي:
٢٠١٣٢٠١٢
ألف 

لایر قطري
ألف

لایر قطري

٥,٠٠١,٤٦٤-)١٠(إیضاح شراء شركات تابعة

١,٥٨٣,٣٢٠-(أ)شراء إستثمارات عقاریة 

- ٦٢٩,٨٨٤)بتطویر إستثمارات عقاریة (

٨٣,٥٤٣١٤,٥٠٢عقارات قید التطویرعلىتكالیف تمویل مرسملة 

٥٣,٢٦٢١٢,١٥٧تكالیف تمویل تم إدراجها في بیان الدخل الموحد 

١٠٦,٧٦٧-)ج(استثمارات عقاریةأرباح استبعاد 



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

 -٤٢ -

تتمة-إفصاحات األطراف ذات العالقة   ٩

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

األرصدة المستحقة في نهایة السنة وتحمل تكالیف تمویل فإنالعقاریة المملوكة من قبل المجموعةاإلستثمارات
غیر مضمونة وال تحمل أیة تكالیف تمویل. ال یوجد أي ضمان مقدم أو مستلم ألي مبالغ مستحقة من / إلى 

م المجموعة بتسجیل أي لم تق٢٠١٢و٢٠١٣دیسمبر ٣١األطراف ذات العالقة. في السنتین المنتهیتین في 
خسائر نتیجة لتدني قیمة األرصدة المدینة المستحقة من األطراف ذات العالقة. یتم إجراء هذا التقییم كل سنة 

مالیة وذلك بعد دراسة المركز المالي والسوق الذي یتعامل به الطرف ذي العالقة.

مالحظات:
إستثمارات عقاریة من شركة التداول القابضة (ش.م.ق) ، قامت المجموعة بإبرام عقد لشراء ٢٠١٢خالل )أ(

ألف لایر قطري.١,٥٨٣,٣٢٠للمجموعة) بمبلغ (الشركة األم

ش.ش.و وذلك للقیام بتطویر شركة صك للتجارة والمقاوالتقامت المجموعة بإبرام عقد مقاوالت مع )ب(

.اإلستثمارات العقاریة الخاصة بالمجموعة

، قامت المجموعة ببیع إستثمارات عقاریة لشركة التداول القابضة (ش.م.ق) (الشركة ٢٠١٢خالل سنة )ج(

ألف لایر ١٠٦,٧٦٧ألف لایر قطري. نتج عن عملیة البیع ربح بمبلغ ٦١٠,٥٨٤للمجموعة) بمبلغ األم

قطري.

مكافآت كبار المسؤولین
٢٠١٣٢٠١٢
الفالف

لایر قطريلایر قطري

- ١٠,٠٠٠(*)مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

٣٦,٦١٩٥,١٢٠أعضاء اللجنة التنفیذیةو الرئیسیین عضاء اإلدارة أمكافآت 

٤٦,٦١٩٥,١٢٠

ملیون لایر قطري ١٠مبلغ تم تخصیص، فقد شركةلنظام األساسي للمن ا٦٧وفقا للفقرة الرابعة من المادة *

عضاء مجلس اإلدارة.ألكمكافآت 
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٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

 -٤٣ -

االستحواذ على شركات تابعة١٠
شركة تابعة١٥علي قرار الجمعیة العامة الغیر عادیة بشراء ًاقامت الشركة بناء،٢٠١٢سبتمبر ١٧في 

تقییم دراسة الشراء عن طریـقوقد تم تحدیـد سعر ) (الشركـة األم).مجموعة التداول القابضـة (ش.م.قل

. CAPITAL COMMERCIALو KPMGبواسطة كال من 

:ستحوذ علیهاللشركات التابعة المقیمة الشراءو الجدول التالي یوضح القیمة الدفتریة 

صافي المطلوباتالموجودات
الموجودات

قیمة الشراء

ألفألفألفألف
لایر قطريقطريلایر لایر قطريلایر قطري

٣٥٠,٠١٦٣٦٧,٣٣٦)٤,٢٢٦(٣٥٤,٢٤٢شركة االتقان للتجارة ش.ش.و
٢٦٢,٠٧٨٢٢٨,٨٤٤- ٢٦٢,٠٧٨شركة الربع الخالى للتجارة ش.ش.و

٢٥٥,٧٧٢٢٦٦,٦٣٤)٤,٢٢٦(٢٥٩,٩٩٨شركة األقلیم العقاریة ش.ش.و
٣٥١,٤٧١٣٦٨,٩٤١)٤,٢٢٦(٣٥٥,٦٩٧شركة المنارة للمعدات الطبیة ش.ش.و

٢٥٥,٢٩٠٢٦١,٧٩١- ٢٥٥,٢٩٠شركة الطیبین للتجارة ش.ش.و
٢٩١,٦٧٩٣٠٨,٦٢٢)٤,٢٢٦(٢٩٥,٩٠٥شركة القارة للتجارة ش.ش.و

٣٥١,٤٤٤٣٦٨,٩١٥)٤,٢٢٦(٣٥٥,٦٧٠شركة إثمار لإلنشاء والتجارة ش.ش.و
٢٥٥,٧٧٢٢٦٦,٦٣٤)٤,٢٢٦(٢٥٩,٩٩٨شركة النماء ألعمال الصیانة ش.ش.و

٤٧٨,٧٧٣٤٨٥,٦٣٣- ٤٧٨,٧٧٣شركة شاطىء النیل ش.ش.و
٣١٥,٨٠٥٣٢٧,١٤٥)٤,٢٢٦(٣٢٠,٠٣١ش.ش.ووالتصدیرشركة أركان لالستیراد

٢٤٥,٢٣٣٢٥٠,٥٩٠- ٢٤٥,٢٣٣شركة طریق الحق للتجارة ش.ش.و
٦٠١,٣٣٤٦١٨,٦٤٨)٤,٢٧٦(٦٠٥,٦١٠للتجارة ش.ش.ومنازلشركة 

٢٥٤,٦٢١٢٦٥,٢٩٠)٤,٢٢٦(٢٥٨,٨٤٧شركة عین جالوت للتجارة ش.ش.و
٢٩٨,٦٩٧٣٠٥,٦٤٦)٨٥٣(٢٩٩,٥٥٠شركة طریق الخیر للتجارة ش.ش.و

٣٠٤,١٥٢٣١٠,٧٩٥- ٣٠٤,١٥٢شركة الكرة الذهبیة ش.ش.و

٤,٨٧٢,١٣٧٥,٠٠١,٤٦٤)٣٨,٩٣٧(٤,٩١١,٠٧٤



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

 -٤٤ -

خالل السنة السابقةبیع شركات تابعة ١١

شركتها التابعة ببیع قامت الشركة قرار الجمعیة العامة الغیر عادیة ىعلبناءًا،٢٠١٢سبتمبر ٣٠في 

مجموعة صك القابضة شركة ىشركة ازدان للتجارة والمقاوالت (ش.ش.و) (شركة تابعة) الوالمملوكة كلیا

لایر قطري والذي یمثل القیمة الدفتریة للشركة في تاریخ البیع. لم ١٥١,٧٦٤(طرف ذو عالقة) بمبلغ م.م.ذ

ینتج عن عملیة البیع اي ارباح او خسائر.

في تاریخ لشركة ازدان للتجارة والمقاوالت ش.ش.وتفاصیل الموجودات والمطلوبات التالي یوضح جدولال

البیع و الربح الناتج عن عملیة البیع:

ألف لایر قطري
الموجودات 

٦٠,٥٩٠مخزون
١٣٣,٤٧٦ومصاریف مدفوعة مقدمًاذمم مدینة

٣٠,٢٩٣ونقد أرصدة لدى البنوك 
٥٩,٧١٧الت ومعداتآعقارات و 

٢٨٤,٠٧٦

االلتزامات 
٢٣٣تسهیالت تمویل إسالمیة

١٣٢,٠٧٩ذمم دائنة ومستحقات

١٣٢,٣١٢

١٥١,٧٦٤صافي الموجودات

١٥١,٧٦٤اجمالي قیمة البیع 

- صافي الربح من البیع 

التدفقات النقدیة من البیع: 

)٣٠,٢٩٣(النقدیةالتدفقات صافي 
- المدفوع

)٣٠,٢٩٣(صافي التدفقات النقدیة



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

 -٤٥ -

عمتاحة للبیموجودات مالیة ١٢

٢٠١٣٢٠١٢

٩١,٧٨٣٥٥,١٣٥عدد األسهم المدرجة باأللف

المملوكة من قبل الموجودات المالیة المتاحة للبیع الحركة على التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة والمتعلقة ب

:یليالمجموعة هي كما 

٢٠١٣٢٠١٢
(معدلة)

ألفألف
لایر قطريلایر قطري

- )٤٦,٧٩٨(ینایر١الرصید في 
)٤٦,٧٩٨(٣٨٢,٧٧٨)٢١(إیضاح (الخسائر) غیر المحققة من إعادة التقییماألرباح /صافي 

٤٦,٧٩٨(٣٣٥,٩٨٠(



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

 -٤٦ -

تتمة-عمتاحة للبیموجودات مالیة ١٢

تركز محفظة االستثمارات

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

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

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

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

٢٠١٣٢٠١٢

ألف لایر قطريألف لایر قطري 

٢,٧٣٥,٧٣٥٢,١٦٩,٧٥٢البنوك والخدمات المالیة

٨٩١,٥٩٠٩٢,٩٢٣الصناعة

١٣٣,٣٨١٢٨,٣٨١النقل

١٦,٢٣٩٤,٠٧٥یةكهالالخدمات والسلع االست

١٣,٦٤٥١١,٧٧٩اإلتصاالت

٨,٤١٤١٥,٨٣٢العقارات

١٢٥-التأمین

٣,٧٩٩,٠٠٤٢,٣٢٢,٨٦٧

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

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



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

 -٤٧ -

بطریقة حقوق الملكیةمسجلة شركات مستثمر فیها ١٣

یلي:فیمابطریقة حقوق الملكیة والمسجلة رصدة الشركات المستثمر فیها أمثل ثت)أ

علیةألفنسبة الملكیة
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢التسجیلبلد 

(معدلة)
ألفألف

لایر قطريلایر قطري

٢٩٧,٦١٨٢٨٤,٨٥٠٪٢٤,٥٢٪٢٤,٦٩قطرالمجموعة للرعایة الطبیة ش.م.ق

١,٩٦٣,١٧٥١,٩٠٠,٢٣٠٪٢٢,٦٥٪٢٢,٦٥قطربنك قطر الدولي اإلسالمي ش.م.ق

٢١٢,١٠٣٢٠٠,٤٨٠٪٢٢,٩٧٪٢٣,٨٢قطرالقطریة للتأمین ش.م.قالشركة اإلسالمیة 

١٨٨,٩٢٩١٩٧,١٨٠٪٣٠٪٣٠قطروالتوزیع ذ.م.مدار الشرق للطباعة والنشر

٣١,٦٠٤٢٦,٨٤٢٪٤٩٪٤٩قطردار العرب ذ.م.م

١٣٨,٧٧٣٦٥٪٣٢,٥٠٪٣٢,٥٠قطروایت سكویر العقاریة ذ.م.م

٦٥-٪٣٢,٥٠-قطرالعبد الوهاب للتطویر العقاري ذ.م.م (أ)

٢,٨٣٢,٢٠٢٢,٦٠٩,٧١٢

العبد الوهاب للتطویر العقاري ذ.م.م (شركة شركة قامت المجموعة ببیع،٢٠١٣أغسطس ١٧في تاریخ )أ(

ألف لایر قطري ٦٥(طرف ذو عالقة) بمبلغ م.م.ذمسیطر علیها بشكل مشترك) لشركة مجموعة صك القابضة 

في تاریخ البیع. لم ینتج عن عملیة البیع اي ارباح او خسائر.الستثماروالذي یمثل القیمة الدفتریة ل

.١٧ارات في شركات زمیلة في إیضاحستثماإلتم اإلفصاح عن الرهونات على )ب(



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

 -٤٨ -

تتمة- شركات مستثمر فیها مسجلة بطریقة حقوق الملكیة١٣

ش.م.قالمجموعة للرعایة الطبیة
. ١٩٩٦دیسمبر ٣٠كشركة مساهمة عامة بدولة قطر بتاریخ تأسست المجموعة للرعایة الطبیة ش.م.ق

في تقدیم خدمات طبیة في دولة قطر.للمجموعة للرعایة الطبیة ش.م.قیتمثل النشاط الرئیسي

الزمیلة:ةفي الشركالمجموعةاستثمارص المعلومات المالیة عن الجدول التالي یلخ

٢٠١٣٢٠١٢
(معدلة)

ألفألف
لایر قطريلایر قطري

الحصة من بنود المركز المالي للشركة الزمیلة:
٢٢٥,١٢٧٢٠٩,٥٥٦الموجودات إجمالي 
)٢١,٥٨٧()٢٥,٤١٤(المطلوبات إجمالي 

١٩٩,٧١٣١٨٧,٩٦٩صافي الموجودات
٩٧,٩٠٥٩٦,٨٨١(أ)الشهرة 

٢٩٧,٦١٨٢٨٤,٨٥٠القیمة الدفتریة لالستثمار

الحصة من إیرادات ونتائج الشركة الزمیلة:
١٠٣,١٤١٢١,١٦٢اإلیرادات

٢٣,٤٥٨١,٢٧٧الحصة من نتائج الشركة الزمیلة
- )١١٠,٦٣٥(تعدیالت ناتجة عن عملیات البیع والشراء ألسهم الشركات الزمیلة (ب)

١,٢٧٧)٨٧,١٧٧(من نتائج الشركة الزمیلةالمجموعة حصة صافي 

نتج و ش.م.قخالل السنة قامت المجموعة بعملیات بیع وشراء على أسهمها في المجموعة للرعایة الطبیة
:تاليعنه ال

ألف ٢,١٧٥مقابل مبلغ ق.م.شمن أسهم المجموعة للرعایة الطبیة٪٠,١٧بنسبة  إضافیة حصة )أ(

.ألف لایر قطري١,٠٢٤لایر قطري  وقد نتج عن ذلك شهرة بقیمة

ما ، وهو ألف لایر قطري ١١٠,٦٣٥بمبلغ على حصة المجموعة من نتائج الشركات الزمیلةتعدیالت )ب(

یمثل صافي الزیادة في تكلفة اإلستثمار في الشركة الزمیلة دون الـتأثیر على نسبة الملكیة الفعلیة 

.ق.م.شالمجموعة للرعایة الطبیةللمجموعة في 



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

 -٤٩ -

تتمة- شركات مستثمر فیها مسجلة بطریقة حقوق الملكیة١٣

بنك قطر الدولي اإلسالمي ش.م.ق

. یعمل البنك في ١٩٩٠اإلسالمي في دولة قطر كشركة مساهمة عامة في تم تأسیس بنك قطر الدولي 

التمویل البنكي واألنشطة االستثماریة وفقاً لمبادئ الشریعة اإلسالمیة وتعلیمات مصرف قطر المركزي.

:البنكفي المجموعةص المعلومات المالیة عن استثمارالجدول التالي یلخ

٢٠١٣٢٠١٢
(معدلة)

ألفألف
لایر قطريلایر قطري

الحصة من بنود المركز المالي للبنك الزمیل:

٧,٧٩٦,٩٢١٦,٤٦٩,٠٠٤إجمالي الموجودات
)٥,٣٢٨,٢٧٤()٦,٥٩٣,٢٤٦(إجمالي المطلوبات

١,٢٠٣,٦٧٥١,١٤٠,٧٣٠صافي الموجودات
٧٥٩,٥٠٠٧٥٩,٥٠٠الشهرة 

١,٩٦٣,١٧٥١,٩٠٠,٢٣٠القیمة الدفتریة لالستثمار

الحصة من إیرادات ونتائج البنك الزمیل:

٣٢٠,٥٤٣٦٧,٠١٠اإلیرادات

١٨٢,٩٩٨٢٩,٧٢٦النتائج



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

 -٥٠ -

تتمة- شركات مستثمر فیها مسجلة بطریقة حقوق الملكیة١٣

اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.قالشركة 
أكتوبر ٣٠تم تأسیس الشركة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ق. في دولة قطر كشركة مساهمة مغلقة في 

تم تغییر الشركة إلى شركة مساهمة عامة. تعمل الشركة في التأمین العام ١٩٩٩دیسمبر ١٢وفي .١٩٩٣
ألحكام الشریعة اإلسالمیة.والتكافل (التأمین على الحیاة) والتأمین الصحي بدون فوائد وفقًا

:الشركة الزمیلةفي المجموعةص المعلومات المالیة عن استثمارالجدول التالي یلخ

٢٠١٣٢٠١٢
(معدلة)

ألفألف
لایر قطريلایر قطري

الحصة من بنود المركز المالي للشركة الزمیلة:
١٧٦,٥٩٢١٥٥,٩١٩إجمالي الموجودات
)٩٢,١٤٦()١٠٦,٥٨٤(إجمالي المطلوبات

٧٠,٠٠٨٦٣,٧٧٣صافي الموجودات
١٤٢,٠٩٥١٣٦,٧٠٧(أ)الشهرة 

٢١٢,١٠٣٢٠٠,٤٨٠القیمة الدفتریة لالستثمار

الحصة من إیرادات ونتائج الشركة الزمیلة:
٢٥,٢٣٠٤,٠٩٣اإلیرادات

١٦,٥٠٦٢,٦٤٧الحصة من نتائج الشركة الزمیلة
- )٢٦,٠٦٦(تعدیالت ناتجة عن عملیات البیع والشراء ألسهم الشركات الزمیلة (ب)

٢,٦٤٧)٩,٥٦٠(من نتائج الشركة الزمیلةالمجموعة حصة صافي 

الشركة اإلسالمیة القطریة للتأمین خالل السنة قامت المجموعة بعملیات بیع وشراء على أسهمها في 

:تالينتج عنه الو ش.م.ق.

٧,٣١٣مقابل مبلغ ین ش.م.ق. الشركة اإلسالمیة القطریة للتأممن أسهم ٪٠,٨٥بنسبة إضافیة حصة )أ(

.لایر قطريألف ٥,٣٨٨ألف لایر قطري  وقد نتج عن ذلك شهرة بقیمة

ألف لایر قطري بما یمثل ٢٦,٠٦٦بمبلغ تعدیالت على حصة المجموعة من نتائج الشركات الزمیلة )ب(

صافي الزیادة في تكلفة اإلستثمار في الشركة الزمیلة دون الـتأثیر على نسبة الملكیة الفعلیة للمجموعة في 

الشركة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ق.



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

 -٥١ -

تتمة- فیها مسجلة بطریقة حقوق الملكیةشركات مستثمر١٣

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

. یتمثل النشاط الرئیسي للشركة في إصدار صحیفتین یومیتین هما الشرق (باللغة العربیة) ١٩٨٥أكتوبر 
وبننسوال (باللغة اإلنجلیزیة) وطباعة ونشر وتوزیع الكتب والمجلدات.

:الشركة الزمیلةفي موعةالمجص المعلومات المالیة عن استثمارالجدول التالي یلخ

٢٠١٣٢٠١٢
(معدلة)

ألفألف
لایر قطريلایر قطري

الحصة من بنود المركز المالي للشركة الزمیلة:
١٤٩,٢٨١١٦٩,١٩٧إجمالي الموجودات
)٤٥,٩٩٢()٣٤,٣٢٧(إجمالي المطلوبات

١١٤,٩٥٤١٢٣,٢٠٥صافي الموجودات
٧٣,٩٧٥٧٣,٩٧٥الشهرة 

١٨٨,٩٢٩١٩٧,١٨٠القیمة الدفتریة لالستثمار

الحصة من إیرادات ونتائج الشركة الزمیلة:

٦٠,١٣٤٥٠,٧١٣اإلیرادات

٢٣,٥٦٧١٤,٤٣٨النتائج



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

 -٥٢ -

تتمة- شركات مستثمر فیها مسجلة بطریقة حقوق الملكیة١٣

ذ.م.مدار العرب 

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

الرئیسي للشركة في إصدار صحیفة العرب.

:الشركة الزمیلةفي المجموعةص المعلومات المالیة عن استثمارالجدول التالي یلخ

٢٠١٣٢٠١٢
(معدلة)

ألفألف
لایر قطريقطريلایر 

الحصة من بنود المركز المالي للشركة الزمیلة:
إجمالي الموجودات
٧٩,٧٨٥٧٥,٢٢٦إجمالي المطلوبات

)٦٢,٢٤٩()٦٢,٠٤٦(

١٧,٧٣٩١٢,٩٧٧صافي الموجودات
١٣,٨٦٥١٣,٨٦٥الشهرة 

٣١,٦٠٤٢٦,٨٤٢القیمة الدفتریة لالستثمار

:الحصة من إیرادات ونتائج الشركة الزمیلة

٢١,٥٣٥٥,١٥٤اإلیرادات

٤,٧٦١٩٧٢النتائج



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

 -٥٣ -

تتمة- شركات مستثمر فیها مسجلة بطریقة حقوق الملكیة١٣

وایت سكویر العقاریة ذ.م.م

كشركة ذات في دولة قطر تأسستهي شركة مسیطر علیها بشكل مشترك شركة وایت سكویر العقاریة ذ.م.م

والتطویر بیع العقاراتشراء و . یتمثل النشاط الرئیسي للشركة في٢٠١١یونیو١٢مسؤولیة محدودة في 

.وٕادارة العقارات وتحصیل اإلیجاراتالعقاري 

:الشركة المشترك في إدارتهافي المجموعةص المعلومات المالیة عن استثمارالجدول التالي یلخ

٢٠١٣٢٠١٢
ألفألف

لایر قطريلایر قطري
:المشترك في إدارتهاالحصة من بنود المركز المالي للشركة 

١٨٤,٤٩٧٢٨,٣٤٨إجمالي الموجودات
)٢٨,٢٨٣()٤٥,٧٢٤(إجمالي المطلوبات

١٣٨,٧٧٣٦٥صافي الموجودات

:المشترك في إدارتهاالشركةالحصة من نتائج 

-١٣٨,٧٠٨النتائج
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 -٥٤ -

إستثمارات عقاریة ١٤
٢٠١٣٢٠١٢

الفالف

لایر قطريلایر قطري

٣٣,٢٠٣,١٤٥٣١,٢٧٦,٦٢٢ینایر١في كما
٧٣٨,٩٢٣٦٥٣,٧٠٨تكالیف تطویر خالل السنة 

٣٣٣,٢٤٨١٧٣,٥٥٣)٢٦مرسملة على عقارات قید التطویر (إیضاحتكالیف تمویل 
)٥١٥,٣٠٢()٤٦٥,٤٧٦(إستبعاد عقارات

٢٨,٦٤٧١,٥٨٣,٣٢٠تعقاراأراضي و شراء 
١٦,٥٨٨٣١,٢٤٤أرباح إعادة تقییم إستثمارات عقاریة

٣٣,٨٥٥,٠٧٥٣٣,٢٠٣,١٤٥دیسمبر ٣١كما في 

إیضاحات:
دیسمبر ٣١قامت المجموعة بإجراء تقییم لجمیع االستثمارات العقاریة المملوكة من قبل المجموعة كما في 

، وهو مثمن معتمد متخصص في تقییم . تم إعداد التقییم بواسطة دي تي زد قطر ذ.م.م ٢٠١٣و٢٠١٢
للبنود المالئمة من "بیانات الممارسة" المضمنة في العقارات واألنشطة المماثلة. لقد تم إعداد التقییم وفقًا

("الكتاب األحمر").٢٠١٤) ، المعاییر المهنیة RICSمعاییر التقییم (

. ٥الطرق المستخدمة في تقییم اإلستثمارات العقاریة في اإلیضاح تم اإلفصاح عن

مالحظة أ :

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

: ٢٠١٢٪ (٤,٩٦رسملة تكالیف التمویل بإستخدام المتوسط المرجح لسعر تكلفة التمویل للمجموعة والبالغ 

٦,٦.(٪

مالحظة ب:

.١٧ستثمارات العقاریة في اإلیضاح تم اإلفصاح عن الرهونات على اإل
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 -٥٥ -

عقارات وآالت ومعدات١٥

سیاراتمباني

أثاث
وادوات وتركیبات

المجموعمكتبیة
الفالفالفالف

قطريلایر لایر قطريلایر قطريلایر قطري

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

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

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

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

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

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

٢٠١٣١٠,١٧٤٤,٢٤٨١٣,١١٦٢٧,٥٣٨دیسمبر ٣١صافي القیمة الدفتریة في 
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٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

 -٥٦ -

تتمة-عقارات وآالت ومعدات١٥

سیاراتمبانيأراضي

أثاث
وتركیبات

المجموعمعدات ثقیلةوادوات مكتبیة
الفالفالفالفالفالف

لایر قطريلایر قطرىلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

التكلفة
٢٠١٢٥,٠٣٨٤٤,٣٣٦١١,٤٦٣٣٧,٦٠٤٥٠,٢١١١٤٨,٦٥٢ینایر ١في 

١١٧,٣٢٨- ٤,٣٣١٥٣,٢٩٧٥٩,٧٠٠- إضافات
)٢٠٦,٦٨٢()٥٠,٢١١()٥٨,٥٤٢()٥٧,٠٧٦()٣٥,٨١٥()٥,٠٣٨(استبعادات

٥٩,٢٩٨- ١٢,٨٥٢٧,٦٨٤٣٨,٧٦٢- ٢٠١٢دیسمبر ٣١في 

االستهالك المتراكم
٤,٥٤١٥,٠٠٤٣٠,٠٨٤٣١,٥٤٩٧١,١٧٨- ٢٠١٢ینایر ١في 

١,٨٢٤٢,٠١٨٤,٦٩٦٧,٧٨٥١٦,٣٢٣- االستهالك للسنة 
)٤٩,٦١٢()٣٩,٣٣٤()٢,٠٤٣()٣,٩٠٥()٤,٣٣٠(- المتعلق باالستبعادات

٣٧,٨٨٩- ٢,٠٣٥٣,١١٧٣٢,٧٣٧- ٢٠١٢دیسمبر ٣١في 

٢١,٤٠٩- ١٠,٨١٧٤,٥٦٧٦,٠٢٥- ٢٠١٢دیسمبر ٣١صافي القیمة الدفتریة في 
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 -٥٧ -

تتمة-عقارات وآالت ومعدات١٥

إستهالك السنة كما یلي:تم توزیع

٢٠١٣٢٠١٢

الفالف

لایر قطريلایر قطري

٨,٣٤٩٦,٣٧٨الدخل الموحدبیان إستهالك محمل على 
٩,٩٤٥-تكالیف تطویر عقارات قید التطویر ضمنإستهالك مرسمل 

٨,٣٤٩١٦,٣٢٣

ذمم دائنة ومطلوبات أخرى١٦
٢٠١٣٢٠١٢

(معدلة)

الفالف

لایر قطريلایر قطري

٤٤,٩٤٦٢٤,٥٧٥دائنون تجاریون ومقاولون
١٠,٨٦٣١٠,٤٢٩مبالغ محتجزة دائنة

١٣١,٦٣٩٨٧,٧٤٠للمستأجریناتتأمین
٣٤,٠٤٨١٤,٣٥١مصاریف مستحقة الدفع

١٣٠,٣٤٣٤٦,٢٠١غیر مستحقةإیجارات 
٤٩,٥٥٢٣١,٤٠٧األنشطة االجتماعیة والریاضیةصندوق دعم مخصص المساهمة في 

١٣,٤٢٣٦,١٧٧مخصص مكافأة نهایة الخدمة 
٢,٦٨٢١,٨٢٥دائنون آخرون

٤١٧,٤٩٦٢٢٢,٧٠٥
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٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

 -٥٨ -

تتمة-أخرىومطلوباتذمم دائنة ١٦

یلي:كماخرى األوالمطلوبات الدائنة متداول للذمم التم فصل الجزء المتداول وغیر 

اإلجماليغیر متداولمتداول٢٠١٣

الفالفالف

لایر قطريلایر قطريلایر قطري

٤٤,٩٤٦-٤٤,٩٤٦دائنون تجاریون ومقاولون
١٠,٨٦٣١٠,٨٦٣-مبالغ محتجزة دائنة

١٣١,٦٣٩١٣١,٦٣٩-ودائع تأمین مستردة للمستأجرین
٣٤,٠٤٨-٣٤,٠٤٨مصاریف مستحقة الدفع

١٣٠,٣٤٣-١٣٠,٣٤٣إیجارات غیر مستحقة

٤٩,٥٥٢-٤٩,٥٥٢مخصص المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعیة والریاضیة

١٣,٤٢٣١٣,٤٢٣-مخصص مكافأة نهایة الخدمة 
٢,٦٨٢-٢,٦٨٢دائنون آخرون

٢٦١,٥٧١١٥٥,٩٢٥٤١٧,٤٩٦

اإلجماليغیر متداولمتداول٢٠١٢

الفالفالف

لایر قطريلایر قطريلایر قطري

٢٤,٥٧٥- ٢٤,٥٧٥دائنون تجاریون ومقاولون
١٠,٤٢٩١٠,٤٢٩- مبالغ محتجزة دائنة

٨٧,٧٤٠٨٧,٧٤٠- ودائع تأمین مستردة للمستأجرین
١٤,٣٥١- ١٤,٣٥١مصاریف مستحقة الدفع

٤٦,٢٠١- ٤٦,٢٠١إیجارات غیر مستحقة
٣١,٤٠٧- ٣١,٤٠٧مخصص المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعیة والریاضیة

٦,١٧٧٦,١٧٧- مخصص مكافأة نهایة الخدمة 
١,٨٢٥- ١,٨٢٥دائنون آخرون

١١٨,٣٥٩١٠٤,٣٤٦٢٢٢,٧٠٥

في خرىاألوالمطلوبات الدائنة م مإمكانیة تعرض المجموعة لمخاطر العملة والسیولة المتعلقة بالذاإلفصاح عن تم 
.٣١إیضاح 
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ةتمویل إسالمیتسهیالت ١٧

لي:في التااإلسالمیة التمویلیةالحركة في التسهیالت تمثلت)أ

٢٠١٣٢٠١٢

(معدلة)

الفالف

لایر قطريلایر قطري

١٠,٢٢٥,٣٩٥٤,٨٤١,٩٨٥ینایر١في كما
٢,٦٢٢,٠٠٠٣,٩٣٢,٥٨٤السنةتسهیالت إضافیة خالل 

٢,٠٠٠,٠٠٠-من أطراف ذات عالقةمحولة تسهیالت 
٥٤٥,٧٠٦٣٥١,٢٤٧تكالیف تمویل 
)٩٠٠,٤٢١()١,٣١٦,٨١٨(خالل السنة قائمة سداد تسهیالت 

١٢,٠٧٦,٢٨٣١٠,٢٢٥,٣٩٥دیسمبر ٣١الرصید في 

كما یلي:ةمتداولالوغیر ةاإلسالمیة المتداولالتمویلیةتم فصل اإللتزامات الخاصة بالتسهیالت )ب

٢٠١٣٢٠١٢

الفالف

لایر قطريلایر قطري

١,٥٤٠,٦٨٢٧٣٣,٨٨٠جزء متداول 
١٠,٥٣٥,٦٠١٩,٤٩١,٥١٥جزء غیر متداول 

١٢,٠٧٦,٢٨٣١٠,٢٢٥,٣٩٥
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تتمة- ةتمویل إسالمیتسهیالت ١٧

اإلسالمیة القائمة كما یلي:التمویلیةشروط وأحكام التسهیالت )ج

٢٠١٣٢٠١٢الربحمعدالت العملة نوع التسهیل
الفالف

لایر قطريلایر قطري

٧,٧٥٠,٢٧٦٦,١٠٩,١٩٢سعر ریبو لایر قطري مرابحة مضمونة 
٣,٣١٨,٤٩٦٣,٥٩٠,٣٥٨ریبو سعر لایر قطري إجارة مضمونة

٦٦٠,٢٨٠٣٩٧,٦٢٠سعر ریبو دوالر أمریكيمرابحة مضمونة 
- ٣٠٠,١٧٧لثالث أشهرلیبورسعر دوالر أمریكيإجارة مضمونة
٤٧,٠٥٤١٢٨,٢٢٥سعر ریبو لایر قطري تورق إسالمي

١٢,٠٧٦,٢٨٣١٠,٢٢٥,٣٩٥

مالحظة:
رأس المال العامل بغرض تمویل المشروعات طویلة األجل ومتطلبات ةتم الحصول على عقود التمویل اإلسالمی

تجاریة.أرباح بمعدالتللمجموعة. تحمل العقود 

تسهیالت مضمونة مقابل رهونات على أنواع مختلفة من ، لدى المجموعة ٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

٣١لایر قطري (ألف ١٦,٧٢٤,٢٦٤دفتریة اإلستثمارات العقاریة المملوكة من قبل المجموعة والتي بلغت قیمتها ال

أدرجت في مدرجة في بورصة قطروضمانات مقابل أسهمألف لایر قطري)١٤,٨٨٨,٥٧٢: ٢٠١٢دیسمبر 

الدفتریة قیمتها موحدة ضمن موجودات مالیة متاحة للبیع وٕاستثمارات في شركات زمیلة بلغت البیانات المالیة ال

.ألف لایر قطري)٣,٨١٧,٩٣١: ٢٠١٢دیسمبر ٣١(٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في لایر قطريألف٣,٨٨١,٩٠١
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 -٦١ -

تتمة- ةتسهیالت تمویل إسالمی١٧

:وتفاصیلها التالياإلسالمیة التمویلیةالجدول التالي یلخص مواعید إستحقاق التسهیالت )د

سنوات٥-٢سنة٢٠١٣

٥أكثر من 

اإلجماليسنوات

ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطري

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

٧٢,٩٧٧٤٣٥,٢٢٠١٥٢,٠٨٣٦٦٠,٢٨٠مرابحة مضمونة دوالر أمریكي
٣٠٠,١٧٧- ٢٣٩,٨٢٩٦٠,٣٤٨جارة مضمونة دوالر أمریكي إ

٤٧,٠٥٤- - ٤٧,٠٥٤لایر قطري تورق إسالمي

١,٥٤٠,٦٨٢٧,٤٤١,٥٦٥٣,٠٩٤,٠٣٦١٢,٠٧٦,٢٨٣

سنوات٥- ٢سنة٢٠١٢

٥أكثر من 

اإلجماليسنوات

ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطري

٢٧٥,٩٩١٣,٤٦٧,٠٩٢٢,٣٦٦,١٠٩٦,١٠٩,١٩٢مرابحة مضمونة لایر قطري
٢٧١,٨٩٥٢,١٧٦,٨١٨١,١٤١,٦٤٥٣,٥٩٠,٣٥٨إجارة مضمونة لایر قطري

١٠٤,٨٢٤٢٧٥,٦٠٢١٧,١٩٤٣٩٧,٦٢٠مرابحة مضمونة دوالر أمریكي
١٢٨,٢٢٥- ٨١,١٧٠٤٧,٠٥٥تورق إسالمي لایر قطري 

٧٣٣,٨٨٠٥,٩٦٦,٥٦٧٣,٥٢٤,٩٤٨١٠,٢٢٥,٣٩٥

یتضمن اإلیضاح أعاله معلومات عن الشروط واألحكام المتفق علیها إللتزامات المجموعة التي تحمل أرباح والتي 

المجموعة لتقلبات معدل الربح على التسهیالت تم قیاسها بالتكلفة المطفأة. لمعلومات إضافیة حول تعرض 

.٣١لعمالت األجنبیة ، أنظر إیضاح التمویلیة اإلسالمیة ومخاطر السیولة وا
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المالرأس١٨
٢٠١٣٢٠١٢
الفالف

لایر قطريلایر قطري

سهم بقیمة٢,٦٥٢,٤٩٦,٦٩١بالكامل المصرح به والمصدر والمدفوع 
٢٦,٥٢٤,٩٦٧٢٦,٥٢٤,٩٦٧لایر قطري للسهم١٠

قانونيحتیاطيإ١٩
ألحكام قانون الشركات القطري رقم  ٪ من أرباح ١٠تحویل یجب والنظام األساسي للشركة ، ٢٠٠٢لسنه ٥وفقًا

٪ من ٥٠یعادل االحتیاطي ، ویجوز للشركة أن تقرر إیقاف التحویل حین االحتیاطي القانوني حساب لى إالسنة 

لتوزیع إال في الحاالت التي نص علیها قانون الشركاتإن االحتیاطي القانوني غیر قابل لالمصدر.رأس المال 

.وعقد تأسیس الشركة

المساهمة في صندوق األنشطة االجتماعیة والریاضیة ٢٠
للقانون رقم  : ٢٠١٢الف لایر قطري (٢٦,٧٨١، خصصت المجموعة من ربح السنة مبلغ ٢٠٠٨لسنة ١٣طبقًا

من صافي ربح السنة الموحد لصندوق دعم األنشطة الریاضیة ٪٢,٥الف لایر قطرى) والذي یمثل ١٠,٢١٩

والثقافیة واالجتماعیة والخیریة.
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بنود اإلیرادات الشاملة األخرى  ٢١

٢٠١٣٢٠١٢
(معدلة)

الفالف
لایر قطريلایر قطري

احتیاطي إعادة التقییم

)١٢١,٨٦٧(٢٤٣,٥٠٩السنةخالل )خسارةربح /(

١٣٨,٥٨٣٧٢,٥٢٨المحولة إلى بیان الدخل الموحدخسائر االنخفاض 

٦٨٦٢,٥٤١للشركات الزمیلةإعادة التقییمياحتیاطصافي التغیر في فيالحصة 

٤٦,٧٩٨(٣٨٢,٧٧٨(

عمالت اجنبیةاحتیاطي اعادة تقییم 

ةلشركجنبیةأعمالت احتیاطي اعادة تقییم في صافي التغیر فيالحصة 

٣,١٩٢)١,٢٣٨(زمیلة

)٤٣,٦٠٦(٣٨١,٥٤٠/(الخسائر) الشاملة األخرى خالل السنةاإلیرادات

أخرى یة إیرادات تشغیل٢٢
٢٠١٣٢٠١٢

الفالف

لایر قطريلایر قطري

٣٣,١٣٦٧,٠٦٢إیرادات أخرى من مستأجرین
٩,٣٦٢١١,٠٠٤إیرادات أغذیة ومشروبات

- ٤,٣٩١عموالت مستردة
٧,٠٨٣٣,١٥٢أخرى 

٥٣,٩٧٢٢١,٢١٨
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مصاریف تشغیلیة٢٣
٢٠١٣٢٠١٢
الفالف

لایر قطريلایر قطري

٣٨,٠٧٦١٦,٦٧٥تكالیف موظفین 

٢٩,٥٠٥٢٢,٢٤٦میاه وكهرباء 

٢١,٩٠٥٧,١٤٢میاه عادمة

١٩,٢٩٨٨,٨٢٧مصاریف صیانة

١٤,٧٦٩١٢,٠٧٧مصروفات تبرید

١٤,٥٦٩٤,٠٤٩مصروفات نظافة 

١٢,٥٣٦٣,٠٦٥إیجارات معدات ومولدات

٨,٩٣٣٣,٧٨٣أمن 

٥,٩٩٨٢٩٤وقود وزیوت 

٥,٣٤٥٣,٣١٥عموالت تأجیر 

٥,٠٥٢٥,٢٥٠أغذیة ومشروبات 

٢,٤٦١٢,٦٥١غسیل وتنظیف جاف 

٥,٦٥١٦,٨٣٣أخرى 

١٨٤,٠٩٨٩٦,٢٠٧

إیرادات أخرى ٢٤
٢٠١٣٢٠١٢
الفالف

لایر قطريلایر قطري

٥,٦٥١٤,١٣٦)٢٦(إیضاح حسابات بنوك إسالمیةعلى أرباح 

٥,١٤٨٥,٧٨٠)٧(إیضاح الذمم المدینةإیرادات من رد مخصصات إنخفاض

١,٧٩٨٣١٣إیرادات أخرى 

١٢,٥٩٧١٠,٢٢٩
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مصاریف عمومیة وٕاداریة ٢٥
٢٠١٣٢٠١٢

الفالف

لایر قطريلایر قطري

٨٧,٢٤٧٤٨,٢٨٩تكالیف موظفین
- ٢٦,٩٢٥اللجنة التنفیذیةأعضاء مكافآت

١٢,٨٢١٧,٧٩٣إعالن ودعایة 
١٢,١٤٦٨,٦٤٨مصاریف إستشارات ومصاریف قانونیة ومهنیة 

١١,٧٣٥٩,٧٦٦)٧مخصص إنخفاض ذمم مدینة مشكوك في تحصیلها (إیضاح 
- ١٠,٠٠٠مكافآت مجلس االدارة

٨,٣١١٨,٢٦٠رسوم تسجیل في بورصة قطر 
- ٣,٣٧٧تبرعات وزكاة

- ٢,٥٨٤مصاریف نظم معلومات 
١,٠٧١٣٥٩رسوم بنكیة 

٤٥٢٨٦٧تأمین 
٢٦٢١,٠٢٥إتصاالت 

٩,١٧٧١٠,٨٩٣أخرى 

١٨٦,١٠٨٩٥,٩٠٠

تكالیف وٕایرادات التمویل ٢٦
٢٠١٣٢٠١٢

الفالف

لایر قطريلایر قطري

تكالیف التمویل 
٥٤٥,٧٠٦٣٥١,٢٤٧اإلسالمیة التمویلیةأرباح على التسهیالت 

)١٧٣,٥٥٣()٣٣٣,٢٤٨()١٤(إیضاح : تكالیف تمویل مرسملة یخصم

٢١٢,٤٥٨١٧٧,٦٩٤الموحدالدخلبیانعلى ةأرباح بنكیة محمل

إیرادات التمویل 
٥,٦٥١٤,١٣٦)٢٤(إیضاح بنوك إسالمیةمعاتأرباح على حساب
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العائد األساسي والمعدل للسهم من األرباح٢٧
لسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادیة القائمة ابتقسیم ربح من األرباح األساسي للسهم العائد یحتسب 

خالل السنة. 

٢٠١٣٢٠١٢
لایر قطريألف لایر قطريألف 

١,٠٧١,٢٥٦٢٧٥,١٣٧لایر قطري)باأللف (السنةربح 

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

٠,٤٠٠,١٠(لایر قطري)من األرباح والمعدل للسهمالعائد األساسي 

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

توزیعات مقترحة٢٨
لایر قطري للسهم ٠,١٣توزیع أرباح نقدیة بواقع ٢٠١٣أبریل ٧قررت الجمعیة العمومیة للمساهمین المنعقدة في 

لایر٠,١٥: ٢٠١٢(٢٠١٢دیسمبر ٣١ألف لایر قطري عن السنة المنتهیة في ٣٤٤,٨٢٦الواحد بإجمالي قدره 

).٢٠١١دیسمبر ٣١ألف لایر قطري عن السنة المنتهیة في ٣٩٧,٨٧٤قطري للسهم الواحد بإجمالي قدره 

ألف لایر ٨٢٢,٢٧٤لایر قطري للسهم الواحد بإجمالي مبلغ ٠,٣١إقترح مجلس اإلدارة توزیع أرباح نقدیة تساوي

٣١. سوف یتم عرض توزیعات األرباح المقترحة للسنة المنتهیة في ٢٠١٣دیسمبر ٣١قطري للسنة المنتهیة في 

على إجتماع الجمعیة العامة للموافقة علیها.٢٠١٣دیسمبر 

إلتزامات محتملة ٢٩
٢٠١٣٢٠١٢

قطريلایرالفلایر قطريالف

٩,٧٨٧٣,٢٢٢بنكیةضمانات 

- ٤,٨٨٦إعتمادات مستندیة

جوهریة من الضمانات البنكیة واإلعتمادات المستندیة والتي تم إصدارها في ال تتوقع المجموعة أي إلتزامات

.اإلعتیادیةاق األعمال یس
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إلتزامات تعاقدیة  ٣٠
٢٠١٣٢٠١٢

الفالف

لایر قطريلایر قطري

٣٥٧,٠٢٢١,١٢٤,٥٩١إلتزامات تعاقدیة لمقاولین وموردین للمشاریع قید التطویر 

سیاسات إدارة المخاطر المالیةو أهداف ٣١

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

ت التي یتم تقدیمها. تهدف المخاطر على نحو منتظم لتعكس التغیرات في ظروف السوق والمنتجات والخدما
فیها جمیع ة منتظمة وبناءة یفهم یبیئة رقابالمجموعة من خالل التدریب ومعاییر وٕاجراءات اإلدارة إلى وضع 

الموظفین أدوارهم وٕالتزاماتهم.

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

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

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

أنشطتها ، سواء كانت تقاریر خاصة أو تقاریر دوریة.

إستخدامها لألدوات المالیة:خالل للمخاطر التالیة من تتعرض المجموعة 
مخاطر اإلئتمان.·
مخاطر السیولة.·
مخاطر السوق.·
مخاطر تشغیلیة.·
مخاطر عقاریة.·
مخاطر أخرى.·

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

إضافیة في هذه البیانات المالیة الموحدة.
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تتمة-سیاسات إدارة المخاطر المالیة و أهداف ٣١

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

دفعات الوللمجموعة أیةنشطة اإلیجار تنشأ بصورة أساسیة من عمالء األو .القیام باإللتزامات التعاقدیةبالمالیة 
ألغراض مستحقات من أطراف ذات عالقة.الباإلضافة إلى واألرصدة لدى البنوك الموردین وأمقدمة للمقاولین ال

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

أرصدة المستأجرین المدینة
السكنیة. ومع ذلك ، لمستأجري الوحداتالفردیةالمجموعة لمخاطر اإلئتمان بصورة أساسیة بالخصائص تتعرض 

في ذلك مخاطر عدم السداد بالمجموعة بما في لقاعدة المتسأجرین السكانیةفإن اإلدارة تأخذ في اإلعتبار التركیبة 
حیث أن كل هذه العوامل تأثر بشكل مباشر التي تعمل بها المجموعة (أي دولة قطر).العقارات والدولة قطاع

على مخاطر اإلئتمان. 

من المستأجرین تم إعادة المجموعاتبعض فإن، ٢٠١٣سنةن الظروف اإلقتصادیة خالل سلتحوكنتیجة 
مستأجري العقارات التجاریة حیث أن مستأجري العقارات التجاریة لها األثر األكبر مقارنة مع خصوصًاتعریفهم 

حیث تعمل سوق المتزاید في األخرى حیث أن القطاع التجاري مرتبط إرتباط وثیق بالطلب الالسكانیةالقطاعات 
العقارات.

مخصص إنخفاض القیمة
العمالء.الناشئة عن ذمم تقوم المجموعة بتكوین مخصص إلنخفاض القیمة والذي یمثل تقدیرها للخسائر 

تكوین لالتي تتعرض لها المجموعة. سیاسة المجموعة ذات األهمیة یرتبط تكوین هذا المخصص بالمخاطر الفردیة 
اح عن ـاإلفصوقد تم ضمن فئة المتأخرین عن السداد المتأخرینتصنیف المستأجرین تتضمنالمخصص 

.٧في إیضاحالسنةاض القیمة والحركة علیه خالل ـمخصص إنخف

الشطب
صلة عندما تحدد اإلدارة أن الذات إنخفاض القیمة یة مخصصات أالمجموعة بشطب رصید الذمم المدینة و تقوم

تلك األرصدة غیر قابلة للتحصیل بعد موافقة الرئیس التنفیذي للمجموعة. یتم التوصل إلى هذا التحدید بعد 
جمیع السبل المتاحة لتحصیل تلك المبالغ. تم اإلفصاح عن الذمم المدینة التي تم شطبها في اإلیضاح إستیفاء

.٧رقم 
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تتمة-رة المخاطر المالیة أهداف وسیاسات إدا٣١

تتمة-مدینونمستأجرین

المدفوعات المقدمة واألطراف ذات العالقة

مورد وطرف ذو المجموعة لمخاطر اإلئتمان بصفة أساسیة بالخصائص الفردیة لكل مقاول / تعرضیتأثر 

، التي والدولةبما فیها مخاطر التخلف عن السداد للقطاع السكانیة لقاعدة مشاریع المجموعة ، التركیبة. عالقة

مبالغ كبیرة من سلف / عملیات تتعلقلها تأثیر أقل على مخاطر اإلئتمان. د ور المقاول / المیعمل من خاللها 

في قطر.محلیین مقاولین بالتحصیل لدى المجموعة

في حال توافقها مع - مع األطراف ذات العالقةمالت ذات األهمیة اعلى الجانب اآلخر یتم إعتماد جمیع المع

یاسة المجموعة س.من قبل مجلس اإلدارة و/ أو المساهمین في إجتماع الجمعیة العمومیة-القوانین ذات الصلة

األطراف ذات العالقة بمبلغ الدفعة المقدمة / الفاتورة التعامالت مع هي أن یتم إثبات المدفوعات المقدمة و 

للدیون المشكوك في تحصیلها عندما تحصیلها. یتم إجراء تقدیرالغیر ممكنخصم مخصص المبالغ األصلیة بعد 

یتم شطب الدیون المشكوك في تحصیلها عند عدم توفر إمكانیةیصبح من غیر المحتمل تحصیل المبلغ بالكامل. 

إستردادها ، إن وجدت.

أرصدة لدى البنوك

كونها مودعة لدى بنوك محلیة ذات تصنیف إئتماني جید لرصدة لدى البنوك محدودة إن مخاطر اإلئتمان على األ

الدولیة.اإلئتمانيمن وكاالت التصنیف 
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تتمة-أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ٣١

تتمة-مخاطر اإلئتمان

التعرض لمخاطر اإلئتمان 
قصى یتمثل الحد األ. اإلئتمانللتعرض لمخاطر األقصىتعتبر القیمة الدفتریة للموجودات المالیة هي الحد 

:مایليبالمركز المالي في تاریخ اإلئتمان لمخاطر 
المدرجةالقیمة 

٢٠١٣٢٠١٢

الفالف

لایر قطريلایر قطري

٤٥٠,٢٣٧٣٢٦,٨٠٤لدى البنوكاألرصدة 
١١٢,٣٧٤٨٤,٧٠٤وأرصدة مدینة أخرىةنیدذمم م
٤٣,٢٩٢٢٤,١٤٢من أطراف ذات عالقة ةمستحقمبالغ 

٦٠٥,٩٠٣٤٣٥,٦٥٠

مخاطر السیولة 
المجموعة . إن نهجالوفاء باإللتزامات المالیة عند إستحقاقهاعدم قدرة المجموعة علىفي السیولة مخاطر تتمثل 

عند إستحقاقها في ظل الظروف بالمطلوباتسیولة كافیة للوفاء قدر اإلمكان ، بوجود التأكدفي إدارة السیولة هو 
الصعبة بدون تكبد خسائر غیر مقبولة أو إحداث ضرر بسمعة المجموعة.وأالعادیة 

وخدماتها مما یساعد على رصد متطلبات مشاریعهالوضع تكالیف أساس تكلفة المشروعتقوم المجموعة بإستخدام 
اإلستثمار. تقوم المجموعة بصورة نمطیة بالتأكد من أن لدیها للعائد النقدي علىالتدفق النقدي واإلستخدام األمثل 

عند الطلب للوفاء كافیًا بمصاریف التشغیل المتوقعة ، متضمنة خدمة المطلوبات المالیة ولكن مع إستبعاد نقدًا
الكوارث الطبیعیة.كالتي ال یمكن التنبؤ بها بشكل معقول اإلستثنائیةمحتمل للظروف التأثیر ال

الحركات ومقارنتها مع، تقوم المجموعة بمراقبة حساباتها المصرفیة وٕاحتیاجاتها النقدیة من خالل موازنات شهریة 
لضمان إدارة الحسابات المصرفیة والنقدیة بالطریقة األمثل للمجموعة.،النقدیة الیومیة الفعلیة 
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تتمة–أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ٣١

تتمة-مخاطر السیولة 
الجدول التالي یلخص مواعید إستحقاق الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة متضمنة مدفوعات تكلفة التمویل مع 

تأثیر صافي اإلتفاقیات إن وجد:إستبعاد

القیمة الدفتریة٢٠١٣

القیمة النقدیة 
من التعاقدیة

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

٥أكثر من 
سنوات

ألفألفألفألفألفألف
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

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

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

---٧٧,٢٤٢٧٧,٢٤٢٧٧,٢٤٢صافي ذمم مستأجرین
-٨,٩١٤--٨,٩١٤٨,٩١٤ودائع مستردة 

--١٢,٣٩٤١٢,٣٩٤٦,٤١١٥,٩٨٣قبضأوراق 
---١,٥٩٧١,٥٩٧١,٥٩٧إیجارات مستحقة
---١٢,٢٢٧١٢,٢٢٧١٢,٢٢٧ذمم مدینة أخرى 

٦٠٦,١٥٦٦٠٦,١٥٦٥٩١,٢٥٩٥,٩٨٣٨,٩١٤-
مطلوبات مالیة 

)٣,٠٩٤,٠٣٦()٥,٥٤٠,٩٣٣()١,٩٠٠,٦٣٢()١,٥٤٠,٦٨٢()١٢,٠٧٦,٢٨٣(١٢,٠٧٦,٢٨٣ةتسهیالت تمویل إسالمی
مبالغ مستحقة إلى أطراف 

---)٦٤,٨٦٣()٦٤,٨٦٣(٦٤,٨٦٣ذات عالقة 
مستحقات مالیة:

---)٤٤,٩٤٦()٤٤,٩٤٦(٤٤,٩٤٦مقاولین وموردینذمم 
--)١٠,٨٦٣(-)١٠,٨٦٣(١٠,٨٦٣محتجزات دائنة 

--)١٣١,٦٣٩(-)١٣١,٦٣٩(١٣١,٦٣٩ودائع مستأجرین 
---)٣٤,٠٤٨()٣٤,٠٤٨(٣٤,٠٤٨مصاریف مستحقة

---)٢,٦٨٢()٢,٦٨٢(٢,٦٨٢ذمم دائنة أخرى

٣,٠٩٤,٠٣٦()٥,٥٤٠,٩٣٣()٢,٠٤٣,١٣٤()١,٦٨٧,٢٢١()١٢,٣٦٥,٣٢٤(١٢,٣٦٥,٣٢٤(
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تتمة–سیاسات إدارة المخاطر المالیة و أهداف ٣١

تتمة–مخاطر السیولة 

القیمة الدفتریة٢٠١٢

القیمة النقدیة 
التعاقدیة من 

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

ألفألفألفألفألفألف
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

موجودات مالیة 
- - - ٣٢٦,٩٠٩٣٢٦,٩٠٩٣٢٦,٩٠٩نقد وأرصدة لدى البنوك 

مبالغ مستحقة من أطراف 
- - - ٢٤,١٤٢٢٤,١٤٢٢٤,١٤٢ذات عالقة 
ذمم مالیة:

- - - ٥٥,١٦٥٥٥,١٦٥٥٥,١٦٥صافي ذمم مستأجرین
- ٦,١٥٨- - ٦,١٥٨٦,١٥٨ودائع مستردة 

- - ١٣,٣٥٩١٣,٣٥٩٥,٧٠٧٧,٦٥٢قبضأوراق
- - - ٥٩٠٥٩٠٥٩٠مستحقةإیجارات 

- - - ٩,٤٣٢٩,٤٣٢٩,٤٣٢ذمم مدینة أخرى 

٤٣٥,٧٥٥٤٣٥,٧٥٥٤٢١,٩٤٥٧,٦٥٢٦,١٥٨ -

مطلوبات مالیة 
)٣,٥٢٤,٩٤٨()٤,٧٠١,٣٩٠()١,٢٦٥,١٧٧()٧٣٣,٨٨٠()١٠,٢٢٥,٣٩٥(١٠,٢٢٥,٣٩٥ةإسالمیتسهیالت تمویل 

مبالغ مستحقة إلى أطراف 
- - - )٦٩٣,٦١٠()٦٩٣,٦١٠(٦٩٣,٦١٠ذات عالقة 

مستحقات مالیة:
- - - )٢٤,٥٧٥()٢٤,٥٧٥(٢٤,٥٧٥ذمم مقاولین وموردین

- - )١٠,٤٢٩(- )١٠,٤٢٩(١٠,٤٢٩محتجزات دائنة 
- - )٨٧,٧٤٠(- )٨٧,٧٤٠(٨٧,٧٤٠ودائع مستأجرین 
- - - )١٤,٣٥١()١٤,٣٥١(١٤,٣٥١مصاریف مستحقة

- - - )١,٨٢٥()١,٨٢٥(١,٨٢٥ذمم دائنة أخرى

٣,٥٢٤,٩٤٨()٤,٧٠١,٣٩٠()١,٣٦٣,٣٤٦()١,٤٦٨,٢٤١()١١,٠٥٧,٩٢٥(١١,٠٥٧,٩٢٥(
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تتمة-سیاسات إدارة المخاطر المالیة و أهداف ٣١

مخاطر السوق 

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

ومعدالت الربح وأسعار األسهم التي تؤثر على إیرادات المجموعة أو قیمة ما تحتفظ به من أدوات مالیة. الهدف 

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

على المجموعةتقوم  بوضع معاییر مقبولة بناءًا القبول بها ومراقبتها لمخاطر التي یمكنالمعرضة لقیمة الحالیًا

بصفة یومیة.

مخاطر العمالت
األمریكي (إیضاح بالدوالرلمخاطر العمالت حیث أن الذمم الدائنة للمجموعة معظمها ال تتعرض المجموعة 

سعر صرف اللایر القطري مقابل الدوالر األمریكي.لربط حیث یوجد).١٧

فإن قیمة المعامالت ال تمثل أهمیة نسبیه فیما یتعلق بالموجودات والمطلوبات النقدیة األخرى بالعمالت األجنبیة ، 

قد تنتج عنها مخاطر عملة للمجموعة.

الربحمعدالتمخاطر 
تغیر القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات مخاطر معدالت الربح هي مخاطر 

في معدالت الربح في السوق. تتبع المجموعة سیاسة للتأكد من مراجعة معدالت الربح على الودائع قصیرة األجل 

مویل ال تخضع لتقلبات ومعدالت تكلفة التمویل من عقود التمویل اإلسالمي بصورة شهریة وأن معدالت تكلفة الت

سیاسة المجموعة هي التأكد من أن معظم معدالت تكلفة التمویل على أساس معدل حالیة في معدالت الربح.

لمعدالت إتفاقیات إعادة الشراء لمصرف قطر المركزي ، إال إذا إتضح للمجموعة أن معدالت  تكلفة ثابتة أو طبقًا

التكلفة المتغیرة أفضل للمجموعة.

افة إلى ذلك ، فإن المجموعة ال تقوم بتحقیق أي موجودات أو مطلوبات مالیة ذات معدل ثابت بالقیمة باإلض
(مبادلة معدل الربح) ،  العادلة خالل الربح أو الخسارة ولم تقم المجموعة بالدخول في إتفاقیات أدوات مشتقات 

على أرباح أو خسائر المجموعة.ولذلك فإن التغیر في معدالت الربح  في تاریخ البیانات المالیة ال یؤثر سلبًا
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تتمة–أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ٣١

تتمة-مخاطر السوق 

تتمة- الربحمعدالتمخاطر 

في تاریخ بیان المركز المالي كانت موقف معدل الربح بالنسبة لألدوات المالیة التي تحمل أرباح كالتالي:

المدرجةالقیمة 
٢٠١٣٢٠١٢
ألفألف

لایر قطريلایر قطري

٤٠٠,٠٠٠٤٢,٠٠٠ودائع قصیرة األجل

١١,٩٦٩,٢٣٨١٠,١٤٠,٧٤٢إسالمیةتمویلتسهیالت 

،أساسنقطة٢٥بعددمعدالت الربحفيمحتملةمعقولةلتغیراتالربح أو الخسارة حساسیةیعكسالتاليالجدول
في معدالت الربحالمفترضةالتغیراتتأثیرهوالربح أو الخسارة حساسیةإن. األخرىالمتغیراتجمیعثباتمع

یكونأنیتوقع. دیسمبر٣١فيكماعائمةبأسعارالمالیةوالمطلوباتالمالیةالموجوداتعلىبناء،واحدةلسنة
:المبینةالزیاداتلتأثیرومعاكسًامساویًاالربحمعدالتفيالنقصتأثیر

صافي التأثیر على الربح 
أو الخسارة

أساسنقطة٢٥+
الف

قطريلایر

)٢٨,٩٢٣(٢٠١٣دیسمبر٣١في

)٢٥,٢٤٧(٢٠١٢دیسمبر٣١في
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تتمة–أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ٣١

تتمة-مخاطر السوق 

الملكیةأسھمأسعارمخاطر
مخاطر أسعار أسھم الملكیة تمثل مخاطر التقلب في القیمة العادلة لألسھم نتیجة لتغیرات سلبیة في مؤشرات األسھم 

تقوم . تنشأ مخاطر أسعار أسھم الملكیة من إستثمارات المجموعة في أسھم الملكیة للشركات.وقیمة األسھم الفردیة
الل تنویع إستثمارات المجموعة من حیث التوزیع الصناعي والسعي إدارة المجموعة بإدارة تلك المخاطر من خ

لتمثیل المجموعة في مجلس إدارة الشركات المستثمر بھا.

في القیمة العادلة لتغیرات معقولة محتملة في أسعار األسهم ، مع المتراكمة الجدول التالي یعكس حساسیة التغیرات 

لتأثیر الزیادات المبینة.ثبات كافة المتغیرات األخرى. یتوقع أن  ومعاكسًا یكون النقص في أسعار األسهم مساویًا

التغیر في سعر 
السهم

التأثیر على 
حقوق الملكیة

التأثیر على
حقوق الملكیة

٢٠١٣٢٠١٢
لایر قطريالف لایر قطريالف 

٣٧٩,٩٠٠٢٣٢,٢٨٧٪١٠موجودات مالیة متاحة للبیع 



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

 -٧٦ -

تتمة–أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ٣١

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

ومن عوامل خارجیة بخالف مخاطر للمجموعةالبنیة التحتیةوأو الموظفین أبالدورات التشغیلیةالمرتبطة األسباب 
القانونیة والتنظیمیة والمعاییر المقبولة عموما لسلوك المتطلباتاالئتمان والسوق والسیولة مثل تلك التي تنتج عن 

.المجموعةجمیع عملیات الشركات. تنشأ المخاطر التشغیلیة من 

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

. تم دعم العلیا لكل وحدةوتنفیذ الضوابط التي تعالج المخاطر التشغیلیة إلى اإلدارةلوضعتسند المسئولیة األساسیة 
إلدارة المخاطر التشغیلیة في المجاالت التالیة:للمجموعةعامةهذه المسئولیة بوضع معاییر 

.بین المهام ویتضمن ذلك التفویض المستقل للمعامالتمتطلبات الفصل المالئم�
.المعامالتومراقبةالتسویات متطلبات �
.إلجراءات الرقابةخرىالتنظیمیة والقانونیة األبالمتطلبات اإلجرائیةااللتزام �
وكفایة الضوابط واإلجراءات لمعالجة المجموعةتواجهالتي التقییم الدوري للمخاطر التشغیلیة متطلبات �

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

المخاطر العقاریة
بالمحفظة العقاریة:حددت المجموعة المخاطر التالیة المرتبطة

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

الت بغرض مخاطر التي قد تنشأ في عملیة التخطیط وتستخدم خبراتها المتراكمة في المقاو المن أجل خفض 
تخفیض تكالیف التطویر بالمقارنة مع السوق.

في قیمة العقار یمما ینتج عنه خسارة إیرادات إمتعثرًاقد یصبح أحد المستأجرین الكبار *   جاریة وٕانخفاضًا
مخاطر اإلئتمان أدناه). من أجل تخفیض هذا الخطر تقو  م المجموعة بمراجعة المستأجر (أنظر أیضًا

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

تعرض القیمة العادلة للمحفظة للمخاطر األساسیة المتعلقة بالسوق والمستأجر. *   
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تتمة–أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ٣١

مخاطر أخرى

التى تتعرض لها المجموعة هى المخاطر التنظیمیة والمخاطر القانونیة . تتم مراقبة المخاطر المخاطراألخرى
ءات . تتم إدارة المخاطر القانونیة عن طریق االستخدام الفعال التنظیمیة من خالل مجموعة من السیاسات واإلجرا

لسمعة من خالل بحث االمور التى داخل المجموعة وخارجها . تتم مراقبة مخاطر اللمستشاریین القانونیین من
تعتبر أن لها آثار على سمعة المجموعة , مع اصدار توجیهات وسیاسات عندما یتطلب األمر.

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

، یتضمن رأس المال األسهم العادیة والسوق والستمراریة تطور ا اإلحتیاطي القانوني واألرباح و ألعمال مستقبًال
والذي حددته المجموعة بالدخل التشغیلي مقسمًایقوم المجلس بمراقبة العائد على رأس المال ، للمجموعة. المدورة

بمراقبة مستوى توزیعات األربا.على إجمالي حقوق المساهمین ح للمساهمین.یقوم المجلس أیضًا

إن هدف المجموعة من إدارة راس المال هو:
من تقدیم تمكنهاالمحافظة على مقدرة المجموعة على العمل على أساس مبدأ اإلستمراریة بالصورة التي ·

المنافع لألطراف المعنیة األخرى. أفضل العائدات للمساهمین وأیضًا
التسعیر المناسب للمنتجات والخدمات المتماشیة مع مستوى للمساهمین عن طریق تقدیم العائدات المناسبة ·

المخاطر.
.يإتفاقیتها المالیة مع البنوك وتحقیق تصنیف إئتمانى قو بشروط المجموعة إلتزام·

یعمل المجلس للحفاظ على الموازنة بین العائدات العالیة الممكنة ومستویات االقتراض العالیة والمنافع والضمان 
ما مركز رأسمالي قوي.اللذین یحققه
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تتمة–أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ٣١

تتمة-إدارة رأس المال

الجدول التالي یوضح نسبة اإللتزامات إلى حقوق الملكیة للمجموعة في تاریخ التقاریر المالیة كالتالي:

٢٠١٣٢٠١٢
ألفألف

لایر قطريلایر قطري

١٢,٥٥٨,٦٤٢١١,١٤١,٧١٠إجمالي المطلوبات 
)٣٢٣,٦٨٧()٨٥,٨١٧(: النقد وما في حكمهیخصم

١٢,٤٧٢,٨٢٥١٠,٨١٨,٠٢٣صافي اإللتزامات 

٢٨,٦٤٤,٢٧١٢٧,٥٦٣,٠٨٢إجمالي حقوق الملكیة 

%٣٩%٤٤دیسمبر ٣١حقوق الملكیة في إلىنسبة اإللتزامات 

، فإن المجموعة تراجع بصورة دوریة نسبة اإلقتراض إلى القیمة السوقیة للعقارات والتي یتم من ناحیة أخرى
سیاسة المجموعة هي الحفاظ . إن بالمدیونیات القائمة مقسمة على تقییم المحفظة اإلستثماریة العقاریةإحتسابها 

.إلى القیمة السوقیةعلى مستوى منخفض من نسبة اإلقتراض

االقتراض الى القیمة السوقیة لإلستثمارات العقاریة فى تاریخ التقاریر المالیة موضحة بالجدول أدناه:معدل

٢٠١٣٢٠١٢
ألفألف

لایر قطريلایر قطري

١٢,٠٧٦,٢٨٣١٠,٢٢٥,٣٩٥تسهیالت تمویل إسالمیة
٣٣,٨٥٥,٠٧٥٣٣,٢٠٣,١٤٥العقاریة لإلستثماراتالقیمة العادلة

%٣٠,٨٠%٣٥,٦٧دیسمبر ٣١في العادلةمعدل اإلقتراض إلى القیمة
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تتمة–أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ٣١

التصنیفات المحاسبیة والقیم العادلة 
ما كالموحد موضحة ببیان المركز الماليالالدفتریةمقابل القیم القیم العادلة للموجودات المالیة واإللتزامات المالیة 

:یلي

٢٠١٣٢٠١٢
القیمة 
العادلة 

القیمة القیمة المدرجة
العادلة 

القیمة المدرجة

ألفألفألفألف

لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

موجودات مالیة
٤٥٠,٢٣٧٤٥٠,٢٣٧٣٢٦,٨٠٤٣٢٦,٨٠٤ارصدة لدى البنوك 

٣,٧٩٩,٠٠٤٣,٧٩٩,٠٠٤٢,٣٢٢,٨٦٧٢,٣٢٢,٨٦٧موجودات مالیة متاحة للبیع
٤٣,٢٩٢٤٣,٢٩٢٢٤,١٤٢٢٤,١٤٢مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

١١٢,٣٧٤١١٢,٣٧٤٨٤,٧٠٤٨٤,٧٠٤ذمم مدینة 

٤,٤٠٤,٩٠٧٤,٤٠٤,٩٠٧٢,٧٥٨,٥١٧٢,٧٥٨,٥١٧

مطلوبات مالیة
١٢,٠٧٦,٢٨٣١٢,٠٧٦,٢٨٣١٠,٢٢٥,٣٩٥١٠,٢٢٥,٣٩٥تسهیالت تمویل إسالمي

٦٤,٨٦٣٦٤,٨٦٣٦٩٣,٦١٠٦٩٣,٦١٠مستحقة إلى أطراف ذات عالقة مبالغ 
٢٢٤,١٧٨٢٢٤,١٧٨١٣٨,٩٢٠١٣٨,٩٢٠ومطلوبات أخرىذمم دائنة

١٢,٣٦٥,٣٢٤١٢,٣٦٥,٣٢٤١١,٠٥٧,٩٢٥١١,٠٥٧,٩٢٥
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تتمة–أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ٣١

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

لموجودات أو مطلوبات مماثلة.عاملةاألسعار المتداولة (غیر المعدلة) في أسواق:١المستوى 

القیمـة العادلـة المسـجلة ، تقنیات أخرى والتي تكون جمیع بیاناتها التي لها تـأثیر هـام علـى :٢المستوى 

وواضحة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة.

التقنیــات التــي تســتخدم بیانــات لهــا تــأثیر هــام علــى القیمــة العادلــة المســجلة والتــي ال تعتمــد :٣المستوى 

على بیانات سوقیة واضحة.

القیمة العادلة:مستوى تدرجیوضح الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة عن طریق

االجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري

٣٣,٨٥٥,٠٧٥٣٣,٨٥٥,٠٧٥--إستثمارات عقاریة

٣,٧٩٩,٠٠٤--٣,٧٩٩,٠٠٤متاحة للبیعموجودات مالیة

االجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في 
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري

٣٣,٢٠٣,١٤٥٣٣,٢٠٣,١٤٥- - إستثمارات عقاریة

٢,٣٢٢,٨٦٧- - ٢,٣٢٢,٨٦٧متاحة للبیعموجودات مالیة

٢والمستوى ١، لم یتم عمل أي تحویل بین المستوى ٢٠١٢و ٢٠١٣دیسمبر ٣١خالل السنوات المنتهیة في 

لقیاس القیمة العادلة.٣لقیاس القیمة العادلة ، ولم یتم عمل أي تحویل إلى أو من المستوى 
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البیانات القطاعیة ٣٢

على طبیعة أنشطتها كما یلي: ألغراض اإلدارة تم تقسیم المجموعة إلى ثالث قطاعات تشغیلیة بناءًا

العقارات.وتجارة وتأجیر ویشمل القطاع تطویر وامتالك :العقارات السكنیة والتجاریة

ویشمل القطاع أنشطة اإلستثمارات في األسهم والسندات.:اإلستثمارات 

ندقیة والمطاعم.الفنادق والشقق الفویشمل القطاع إدارة :ندقیة الفنادق واألجنحة الف

تقوم إدارة المجموعة بمراقبة النتائج التشغیلیة للقطاعات التشغیلیة بشكل مستقل وذلك لغرض إتخاذ القرارات حول 

على األرباح أو الخسائر التشغیلیة.توزیع الموارد وقیاس األداء. یتم تقییم أداء القطاع بناًء

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

الجدول التالي یبین المعلومات المتعلقة بإیرادات وأرباح قطاعات التشغیل بالمجموعة:

٢٠١٣دیسمبر ٣١السنة المنتهیة في 
العقارات السكنیة 

والتجاریة
الفنادق واألجنحة اإلستثمارات

اإلجماليالفندقیة
لایر قطريألفلایر قطريألفلایر قطريألفلایر قطريألف

١٩١,٩٣٨٩٥٥,٠٠٧-٧٦٣,٠٦٩إیرادات إیجارات 
٣٧,٢٩٦٤,٣٩١١٢,٢٨٥٥٣,٩٧٢إیرادات تشغیلیة أخرى

متاحة موجودات مالیةتوزیعات أرباح من 
١٠٨,٢١٢-١٠٨,٢١٢-للبیع

صافي أرباح من بیع موجودات مالیة 
٢٦١,٩٦٧-٢٦١,٩٦٧-متاحة للبیع

شركات مستثمر فیها نتائج من حصة ال
٢٥٣,٢٩٧-٢٥٣,٢٩٧-مسجلة بطریقة حقوق الملكیة

١٣٩,٢١٢--١٣٩,٢١٢أرباح استبعاد استثمارات عقاریة
١٢,٤٩٤٦٩٣٤١٢,٥٩٧إیرادات أخرى 

)١٨٤,٠٩٨()٥٢,٩١٥(-)١٣١,١٨٣(تشغیلیةمصاریف 

)١٩٤,٤٥٧()١٥,٧٥٧()٢,٨٩٨()١٧٥,٨٠٢(مصاریف عمومیة وٕاداریة وٕاستهالك

٦٤٥,٠٨٦٦٢٥,٠٣٨١٣٥,٥٨٥١,٤٠٥,٧٠٩ربح القطاع 

١٦,٥٨٨--١٦,٥٨٨تقییم إستثمارات عقاریة إعادة أرباح 

خسائر االنخفاض في قیمة موجودات 

)١٣٨,٥٨٣(-)١٣٨,٥٨٣(-مالیة متاحة للبیع
)٢١٢,٤٥٨(--)٢١٢,٤٥٨(تكالیف التمویل 

٤٤٩,٢١٦٤٨٦,٤٥٥١٣٥,٥٨٥١,٠٧١,٢٥٦صافي الربح للقطاع 
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تتمة-البیانات القطاعیة٣٢

٢٠١٢دیسمبر ٣١السنة المنتهیة في 
العقارات السكنیة 

والتجاریة
الفنادق واألجنحة اإلستثمارات

اإلجماليالفندقیة
لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف 

١٧٨,٠٨٠٥٠٥,٣٢٦- ٣٢٧,٢٤٦إیرادات إیجارات 
١١,٠٠٤٢١,٢١٨- ١٠,٢١٤أخرىإیرادات تشغیلیة 

شركات مستثمر فیها نتائج من حصة ال
٤٩,٠٦٠- ٤٩,٠٦٠- مسجلة بطریقة حقوق الملكیة

١٠٦,٧٦٧- - ١٠٦,٧٦٧أرباح استبعاد استثمارات عقاریة
٨,٤٠٣٣١٠١,٥١٦١٠,٢٢٩إیرادات أخرى 

)٩٦,٢٠٧()٣٩,٧٩٠(- )٥٦,٤١٧(تشغیلیةمصاریف 
)١٠٢,٢٧٨()١٢,٦٢٠(- )٨٩,٦٥٨(وٕاستهالكمصاریف عمومیة وٕاداریة 

٣٠٦,٥٥٥٤٩,٣٧٠١٣٨,١٩٠٤٩٤,١١٥ربح القطاع 

٣١,٢٤٤- - ٣١,٢٤٤أرباح إعادة تقییم إستثمارات عقاریة 

خسائر االنخفاض في قیمة موجودات 

)٧٢,٥٢٨(- )٧٢,٥٢٨(- مالیة متاحة للبیع
)١٧٧,٦٩٤(- - )١٧٧,٦٩٤(تكالیف التمویل 

١٣٨,١٩٠٢٧٥,١٣٧)٢٣,١٥٨(١٦٠,١٠٥صافي الربح للقطاع 
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تتمة -البیانات القطاعیة ٣٢
٣١و٢٠١٣دیسمبر٣١یعكس الجدول التالي موجودات ومطلوبات قطاعات التشغیل بالمجموعة كما في

:٢٠١٢دیسمبر

٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 
العقارات السكنیة 

والتجاریة
الفنادق واألجنحة اإلستثمارات

اإلجماليالفندقیة
ألفألفألفألف

لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

موجودات القطاع 
٤٤٦,٢٥٥٥٠٨٣,٧٢٧٤٥٠,٤٩٠نقد وأرصدة لدى البنوك

ًذمم مدینة  ١٤٢,٨١٧٢٨,٣٠١١١,٠٣٦١٨٢,١٥٤ومصاریف مدفوعة مقدما
٥,٩١٩١٣,١٥٨-٧,٢٣٩مخزون
٣,٩٥٤٣٢,٨٩٣٦,٤٤٥٤٣,٢٩٢مستحقة من أطراف ذات عالقةمبالغ 

في شركات مستثمر فیها مسجلة بطریقة إستثمارات
٦,٦٣١,٢٠٦-٦,٦٣١,٢٠٦-متاحة للبیعمالیة وموجوداتحقوق الملكیة

٥,٤٤٥٢٧,٥٣٨-٢٢,٠٩٣ت ومعداتآالعقارات و 
٣٣,٨٥٥,٠٧٥--٣٣,٨٥٥,٠٧٥إستثمارات عقاریة

٣٤,٤٧٧,٤٣٣٦,٦٩٢,٩٠٨٣٢,٥٧٢٤١,٢٠٢,٩١٣إجمالي الموجودات 

مطلوبات القطاع 
٢٩,٦٩٤٤١٧,٤٩٦-٣٨٧,٨٠٢ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

٦٤,٨٦٣--٦٤,٨٦٣مستحقة إلى أطراف ذات عالقة مبالغ 
١٢,٠٧٦,٢٨٣--١٢,٠٧٦,٢٨٣إسالمیةتمویلتسهیالت 

٢٩,٦٩٤١٢,٥٥٨,٦٤٢-١٢,٥٢٨,٩٤٨إجمالي المطلوبات 



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

 -٨٤ -

تتمة-البیانات القطاعیة ٣٢

٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في 
العقارات السكنیة 

والتجاریة
الفنادق واألجنحة اإلستثمارات

اإلجماليالفندقیة
ألفألفألفألف

لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

موجودات القطاع 
٣٢١,٦٢٦١,٤٨٩٣,٧٩٤٣٢٦,٩٠٩نقد وأرصدة لدى البنوك

ًذمم مدینة  ٣٧,٤٣٣١٨٨,١٣١- ١٥٠,٦٩٨ومصاریف مدفوعة مقدما
٧,٠٥٨٨,٤٧٧- ١,٤١٩مخزون
١,٣٤٨٢٤,١٤٢- ٢٢,٧٩٤مستحقة من أطراف ذات عالقةمبالغ 

فیها مسجلة بطریقة إستثمارات في شركات مستثمر 
٤,٩٣٢,٥٧٩- ٤,٩٣٢,٥٧٩- متاحة للبیعمالیة وموجوداتحقوق الملكیة

٤,٣٧٩٢١,٤٠٩- ١٧,٠٣٠ت ومعداتآالعقارات و 
٣٣,٢٠٣,١٤٥- - ٣٣,٢٠٣,١٤٥إستثمارات عقاریة

٣٣,٧١٦,٧١٢٤,٩٣٤,٠٦٨٥٤,٠١٢٣٨,٧٠٤,٧٩٢إجمالي الموجودات 

مطلوبات القطاع 
٢٧,٣٥٠٢٢٢,٧٠٥- ١٩٥,٣٥٥ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

٦٩٣,٦١٠- - ٦٩٣,٦١٠مستحقة إلى أطراف ذات عالقة مبالغ 
١٠,٢٢٥,٣٩٥- - ١٠,٢٢٥,٣٩٥إسالمیةتمویلتسهیالت 

٢٧,٣٥٠١١,١٤١,٧١٠- ١١,١١٤,٣٦٠إجمالي المطلوبات 



القابضة ش.م.قمجموعة إزدان 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

 -٨٥ -

السابقةسنةالتعدیالت٣٣

لألسباب التالیة:٢٠١٢دیسمبر ٣١قامت المجموعة بتعدیل البیانات المالیة للسنة المالیة المنتهیة في 

لموجودات المالیة المتاحة للبیع في قیمة ا، لم تقم المجموعة بتسجیل خسارة إنخفاض ٢٠١٢دیسمبر ٣١في )أ(

ألف لایر قطري . وقررت إدارة المجموعة تعدیل البیانات المالیة الموحدة للسنة ٧٢,٥٢٨المدرجة بقیمة 

لتعكس هذا التصحیح.٢٠١٢دیسمبر ٣١المنتهیة في 

على , قامت المجموعة ٢٠١٢دیسمبر ٣١في)ب( بتعدیل القیمة الدفتریة لإلستثمارات في الشركات الزمیلة بناًء

من ٢٠١٢دیسمبر ٣١اإلیرادات الشاملة األخرى للشركات الزمیلة كما في رصید منحصتها  اإلعتراف بدًال

تم تعدیل .اإلستحواذمن تاریخ ة في بنود اإلیرادات الشاملة األخرى للشركات الزمیلاتحصتها من التغیر ب

ألف لایر قطري.١٢٢,٦٨٨األرصدة اإلفتتاحیة  لتعكس هذا التصحیح بمبلغ 

ألف لایر قطري والتي  ٢٨,٨١٠، قامت المجموعة باإلعتراف بإیرادات إیجارات بمبلغ  ٢٠١٢دیسمبر ٣١في )ج(

دیسمبر ٣١لیة الموحدة للسنة المنتهیة في . تم تعدیل البیانات الما٢٠١٣دیسمبر٣١المنتهیة في لسنةلتعود

بنفس المبلغ لتعكس هذا التصحیح.٢٠١٢

للتكلفة المطفأة ، لم تقم المجموعة ٢٠١٢دیسمبر ٣١في )د( بقیاس بعض تسهیالت التمویل اإلسالمیة وفقًا

علیه تم تعدیل البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في بناءًابإستخدام طریقة معدل تكلفة التمویل الفعلي ،

ألف لایر قطري.٣٢,٢٧٣لتعكس هذا التصحیح بمبلغ ٢٠١٢دیسمبر ٣١

المقارنة    معلومات٣٤
متى كان ذلك ٢٠١٢دیسمبر ٣١في البیانات المالیة للسنة المنتهیة في معلومات المقارنةبعض أعید تبویب 

لتتماشي  ي أثر على صافي الربح الموحد أو الدخل أ. إال أن إعادة التبویب لیس له ٢٠١٣مع أرقام سنة ضروریًا
یضاح اإلبإستثناء البنود التي ورد ذكرها في الشامل اآلخر الموحد أو إجمالي حقوق الملكیة الموحدة لسنة المقارنة

.أعاله٣٣رقم 


