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(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)-مجموعة إزدان القابضة ش.م.قشركة
٢٠١٢دیسمبر ٣١سنة المنتهیة في للبیان الدخل الموحد

٢٠١٢٢٠١١إیضاح
لایر قطريالف لایر قطريالف 

٥١٩،٩١٠٦١١،٨٣٨إیرادات إیجارات 
٢١٢٧،٨٩٨١١،١٠٦إیرادات التشغیل األخرى 

(١٢٢،٩٤٨)(٩٤،٦٤٦)٢٢مصاریف التشغیل

٤٥٣،١٦٢٤٩٩،٩٩٦إجمالي الربح من أنشطة اإلیجارات 

٣،٥١٤٣٠،٥٨٤إیرادات مقاوالت  
(٣٠،٢٧٨)(٣،٣٥٤)تكالیف مقاوالت 

١٦٠٣٠٦إجمالي الربح من أنشطة المقاوالت 
١٠٦،٨١٢٨٤،٣٧٣استبعاد استثمارات عقاریة أرباح

٥٦٠،١٣٤٥٨٤،٦٧٥الربح التشغیلي
یضاف / (یطرح):

٢٣١٨،٥٤٦٥،٦٤٧إیرادات أخرى 
(٨٤،١٣٩)(٩٨،٤٣٦)٢٤مصاریف عمومیة وٕاداریة 

(١٥،٨٠٨)(٦،٣٧٩)١٤استهالك 

٣١،٢٤٤٣٨،٨٠٥أرباح إعادة تقییم استثمارات عقاریة 
-٤٩،٠٦٠حصة الشركة من ارباح شركات زمیلة

(١٨٣،٧٤٧)(١٤٥،٤٢٢)٢٥تكالیف التمویل 

٤٠٨،٧٤٧٣٤٥،٤٣٣لسنة اربح صافي 

٢٦٠,١٥٠,١٣العائد األساسي والمعدل للسهم من األرباح (لایر قطري)

.الموحدةمن هذه البیانات المالیةجزءاً ٣٠إلى١المرفقة من اإلیضاحاتتشكل 

-٢-



(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- ش.م.قمجموعة إزدان القابضةشركة
٢٠١٢دیسمبر ٣١سنة المنتهیة في للبیان الدخل الشامل الموحد

٢٠١٢٢٠١١
لایر قطريالف قطريلایر الف 

٤٠٨،٧٤٧٣٤٥،٤٣٣ربح السنة صافي 

بنود الدخل الشامل االخرى
-(١٢٠،٢٨٢)القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیعالتغیر فيصافي 

-(٣٥٧)الحصة من (خسائر) شاملة أخرى لشركات زمیلة

-(١٢٠،٦٣٩)خرىاالشاملة الخسائر) الإجمالى (

٢٨٨،١٠٨٣٤٥،٤٣٣إجمالى الدخل الشامل للسنة

.الموحدةمن هذه البیانات المالیةجزءاً ٣٠إلى١المرفقة من اإلیضاحاتتشكل 

-٣-



سابقًا)(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق - ش.م.قمجموعة إزدان القابضةشركة
٢٠١٢دیسمبر ٣١سنة المنتهیة في للبیان التغیرات في حقوق المساهمین الموحد

احتیاطي قانونيرأس المال
احتیاطى التغییر في

إجمالي حقوق الملكیةأرباح مدورةفائض اعادة التقییمالقیمة  العادلة
الف لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطري

١٠٦،١٥٩٢٧،٤٠٢،٨٤٧--٢٠١١٢٦،٥٢٤،٩٦٧٧٧١،٧٢١ینایر ١الرصید في 
٣٤٥،٤٣٣٣٤٥،٤٣٣----صافي ربح السنة

-(٣٤،٥٤٣)--٣٤،٥٤٣-المحول إلى االحتیاطي القانوني
المحول لصندوق دعم األنشطة

(٨،٦٣٦)(٨،٦٣٦)----٢٠یضاح رقم إ–االجتماعیة والریاضیة

٤٠٨،٤١٣٢٧،٧٣٩،٦٤٤-- ٢٠١١٢٦،٥٢٤،٩٦٧٨٠٦،٢٦٤دیسمبر ٣١الرصید في 

٤٠٨،٧٤٧٤٠٨،٧٤٧----صافي ربح السنة
-(٤٠،٨٧٥)--٤٠،٨٧٥-المحول إلى االحتیاطي القانوني

)٣٩٧،٨٧٣()٣٩٧،٨٧٣(----توزیعات ارباح
المحول لصندوق دعم األنشطة االجتماعیة 

(١٠،٢١٩)(١٠،٢١٩)----٢٠أیضاح رقم –والریاضیة 

١٠٣،١٤٦-١٠٣،١٤٦---فائض اعادة التقیییم
(٩٦،٥٩٢)--(٩٦،٥٩٢)--احتیاطى التغییر فى القیمة العادلة

١٠٣،١٤٦٣٦٨،١٩٣٢٧،٧٤٦،٨٥٣(٩٦،٥٩٢)٢٠١٢٢٦،٥٢٤،٩٦٧٨٤٧،١٣٩دیسمبر ٣١الرصید في 

.الموحدةمن هذه البیانات المالیةجزءاً ٣٠إلى١المرفقة من اإلیضاحاتتشكل 
 -٤ -



(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- ش.م.قمجموعة إزدان القابضةشركة
٢٠١٢دیسمبر ٣١سنة المنتهیة في للالنقدیة الموحدبیان التدفقات 

٢٠١٢٢٠١١إیضاحاألنشطة التشغیلیة:

الف لایر قطريالف لایر قطري
٤٠٨،٧٤٧٣٤٥،٤٣٣صافي ربح السنة

تعدیالت للبنود التالیة:
(٣٨،٨٠٥)(٣١،٢٤٤)١٥أرباح إعادة تقییم إستثمارات عقاریة

١١،٦٢٠-٢٣قبل الحكومةخسائر سحب أرض من 
١٤٦،٣٧٩٢٣،٤٧٨إستھالك

)١٨٣(-أرباح إستبعاد عقارات وآالت ومعدات
٧٣٦،٤٩١١٣،٤٨٠مخصص إنخفاض ذمم مدینة مشكوك في تحصیلھا

(٦،٤٤٤)(١١،٠٥١)٧إلغاء مخصص إنخفاض ذمم مدینة مشكوك في تحصیلھا
(٦٠)-٨إلغاء مخصص إنخفاض مخزون

- ٤٩،٠٦٠حصة الشركة من ارباح شركات زمیلة
(٨،٩٥١)- أرباح حسابات بنوك إسالمیة

٢٥١٤٥،٢٧٤١٨٣،٧٤٧تكالیف التمویل المحملة على بیان الدخل
٥٠٥،٥٣٦٥٢٣،٣١٥أرباح التشغیل قبل التغیرات في رأس المال العامل :

التغیرات في رأس المال العامل
(١٢،٢٨٩)٣٢،٠٠٧المخزونالتغیرات في 

(٥٢،٨٨٠))٩،٠٨٨(التغیرات في الذمم المدینة والمدفوعات المقدمة
٣٣،٩١٥٢٠،٤٨١التغیرات في الذمم الدائنة والمستحقات

(٥٠،٤٦١)(٤،٧٨٠،١٨٠)التغیرات في  أرصدة األطراف ذات العالقة
(٥،٣٥٥)-٧ذمم مدینة تم شطبھا

٤٢٢،٨١١(٤،٢١٧،٨١٠)من األنشطة التشغیلیة(المستخدمة في)النقدیةصافي التدفقات 
األنشطة االستثماریة

)١،٢٠٩،٨٥٥((٦٥٣،٧٠٨)مدفوعات لشراء وتطویر عقارات
(٣،٣٠٦)(١١٧،٣٢٨)مدفوعات لشراء عقارات وآالت ومعدات

٥٥١-متحصالت من استبعاد عقارات وآالت ومعدات
٨،٩٥١-٢٣حسابات بنوك إسالمیةأرباح 

(١٣٠)-١٣مدفوعات لتأسیس شركات مستثمر فیھا مسجلة بطریقة حقوق الملكیة
١٠،٤٢٩-٢٣متحصالت من سحب أراضي من قبل الحكومة

)١،١٩٣،٣٦٠((٧٧١،٠٣٦)األنشطة االستثماریة )المستخدمة في(صافي التدفقات النقدیة 
األنشطة التمویلیة

٥،٩٣٢،٥٨٤١،٦٣٥،٨٩٠متحصالت من تسھیالت تمویلیة إسالمیة
(٧٧٧،٠٦٢)(٩٨٤،٩٤٥)١٧مدفوعات لتسدید تسھیالت تمویلیة إسالمیة

-(٣٩٧،٨٧٥)ةاألرباح الموزع
٤،٥٤٩،٧٦٤٨٥٨،٨٢٨صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

٨٨،٢٧٩(٤٣٩،٠٨٢)حكمھ خالل السنةالزیادة في النقد وما في (النقص) 
٧٦٢،٧٦٩٦٧٤،٤٩٠ینایر١النقد وما في حكمھ في 
٦٣٢٣،٦٨٧٧٦٢،٧٦٩دیسمبر٣١النقد وما في حكمھ في 

.الموحدةمن هذه البیانات المالیةجزءاً ٣٠إلى١المرفقة من اإلیضاحاتتشكل 
-٥-



(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

الوضع القانوني ١
. تم تأسیس الشركة ١٥٤٦٦.ق هي شركة مساهمة قطریة مسجلة في دولة قطر بموجب السجل التجاري رقم مشركة إزدان العقاریة ش.

تم إدارج الشركة في بورصة قطر.٢٠٠٨فبرایر ١٨كشركة ذات مسئولیة محدودة، وفي ١٩٩٣مایو ٢٤في 
.٣٢٢٢صندوق برید –دولة قطر –لدوحة یقع المقر الرئیسي للشركة في مدینة ا

واد تتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة في تطویر وامتالك وبیع العقارات واألراضي والمقاوالت العامة لكافة المشاریع والمباني والتجارة في م
عمال صیانة العقارات.العقارات وتحصیل اإلیجارات والقیام بأوٕادارةالعقارات استشاراتومعدات البناء ، وتقدیم خدمات 

٣١المجموعة") كما في وللسنة المنتهیة في "هذه البیانات المالیة الموحدة للشركة وشركاتها التابعة (یشار إلیها مجتمعة ب تتضمن
-:، وتشمل الشركات التابعة التالیة٢٠١٢دیسمبر 

اسم الشركة #
بلد المنشأس المال رأ

نسب المشاركة فى االدارة 
٢٠١٢٢٠١١

%١٠٠- قطر٢٠٠،٠٠٠زدان للتجارة والمقاوالت ش.ش.وإشركة ١
%١٠٠%١٠٠قطر٢٠٠،٠٠٠زدان للفنادق واالجنحة ش.ش.وإشركة ٢
%١٠٠%١٠٠قطر٢٠٠،٠٠٠شركة إزدان مول ش .ش.و٣
%١٠٠%١٠٠قطر٢٠٠،٠٠٠شركة إزدان ألدارة الخدمات ش.ش.و٤
-%١٠٠قطر٢٠٠،٠٠٠ش.ش.وكاتازدان للشر شركة إ٥
-%١٠٠قطر٢٠٠،٠٠٠شركة االتقان للتجارة ش.ش.و٦
-%١٠٠قطر٢٠٠،٠٠٠شركة الربع الخالى للتجارة ش.ش.و٧
-%١٠٠قطر٢٠٠،٠٠٠شركة األقلیم العقاریة ش.ش.و٨
-%١٠٠قطر٢٠٠،٠٠٠الطبیة ش.ش.وشركة المنارة للمعدات ٩

-%١٠٠قطر٢٠٠،٠٠٠شركة الطیبین للتجارة ش.ش.و١٠
-%١٠٠قطر٢٠٠،٠٠٠شركة القارة للتجارة ش.ش.و١١

-%١٠٠قطر٢٠٠،٠٠٠شركة إثمار لإلنشاء والتجارة ش.ش.و١٢

-%١٠٠قطر٢٠٠،٠٠٠شركة النماء ألعمال الصیانة ش.ش.و١٣

-%١٠٠قطر٢٠٠،٠٠٠شركة شاطىء النیل ش.ش.و١٤

-%١٠٠قطر٢٠٠،٠٠٠شركة أركان لالستیرادوالتصدیرش.ش.و١٥

-%١٠٠قطر٢٠٠،٠٠٠شركة طریق الحق للتجارة ش.ش.و١٦
-%١٠٠قطر٢٠٠،٠٠٠شركة منازل للتجارة ش.ش.و١٧
-%١٠٠قطر٢٠٠،٠٠٠ش.ش.وشركة عین جالوت للتجارة ١٨
-%١٠٠قطر٢٠٠،٠٠٠شركة طریق الخیر للتجارة ش.ش.و١٩
-%١٠٠قطر٢٠٠،٠٠٠شركة الكرة الذهبیة ش.ش.و٢٠

-٦-



(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

، مـن شـركة ٢٠١٢سـبتمبر ١٧تمت الموافقة على تغییر اسم الشركة من قبل الجمعیة العامة غیر العادیة في اجتماعها التي عقـد بتـاریخ 
ازدان العقاریــة (ش.م.ق) الــى شــركة مجموعــة ازدان القابضــة (ش.م.ق) كمــا تــم اضــافة بعــض االنشــطة وشــطب بعــض االنشــطة الســابقة 

للشركة لتتماشى مع غرض الشركة المعلن عنه بعد التعدیل في عقد التأسیس والسجل التجاري للشركة.

أسس اإلعداد٢
بیان االلتزام٢/١

) IASBالبیانات المالیة الموحدة وفقًا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الصادرة من قبل لجنة المعاییر المحاسبة الدولیة (أعدت 
ذات الصلة. ٢٠٠٢لسنة ٥ومتطلبات قانون الشركات التجاریة القطري رقم 

.٢٠١٣فبرایر٥ریخ تمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة الموحدة بقرار مجلس اإلدارة بتا

المجموعة بتغیر طریقة عرض بیان المركز المالي الموحد ، حیث أن طریقة العرض الحالیة تقدم معلومات إدارةخالل السنة ، قامت 
أفضل لمستخدمي البیانات المالیة.

أساس القیاس٢/٢
التي تم واالستثمارات المالیة المتاحه للبیعالعقاریةاالستثماراتالموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة ، فیما عدا المالیةأعدت البیانات 

.قیاسها بالقیمة العادلة

.٥الطرق المستخدمة في قیاس القیمة العادلة تم اإلفصاح عنها في إیضاح رقم 

العملة التشغیلیة وعملة العرض ٢/٣
في لة المستخدمة في أنشطة المجموعة. وتظهر المعلومات المالیة الواردة لقد تم إعداد البیانات المالیة الموحدة باللایر القطري وهي العم

قطري فیما عدا ما یتم اإلشارة إلیه بخالف ذلك.لایرلف أالبیانات المالیة الموحدة ب

التقدیرات واألحكام استخدام٢/٤
وافتراضاتإن إعداد البیانات المالیة الموحدة بما یتوافق مع المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة یتطلب من اإلدارة القیام بأحكام وتقدیرات 

تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات الفعلیة قد تختلف عن هذه التقدیرات.
المتعلقة بها بشكل مستمر. یتم تحقیق التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم فیها واالفتراضاتمراجعة التقدیرات تتم 

تعدیل التقدیرات وأیة فترات مستقبلیة تتأثر بها.

المعلومات حول التقدیرات الهامة في تطبیق السیاسات المحاسبیة التي لها األثر األكبر على المبالغ المدرجة في البیانات المالیة 
الیقین التي لها خطورة هامة في أن ینتج عنها تعدیالت مادیة خالل السنة المالیة القادمة تم محول عدواالفتراضاتالموحدة والتقدیرات 

.٥ي اإلیضاح رقم إدراجها ف
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(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

تتمة- أسس اإلعداد ٢
التغیرات في السیاسات المحاسبیة ٢/٥

، باستثناء البیانات المالیة للسنة السابقةالبیانات المالیة مطابقة لتلك المستخدمة في إعدادإعدادالمحاسبیة المتبعة في السیاساتإن 
تفسیرات اللجنة الدولیة لتفسیر المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة والساري مفعولها اییر الدولیة للتقاریر المالیة و المع

:  ٢٠١٢ینایر ١للسنوات المالیة التي تبدأ اعتبارًا من 

 ٢٠١٢ینایر ١إفصاحات األطراف ذات العالقة (معدل) : ساري المفعول في –٢٤معیار المحاسبة الدولي.
 ٢٠١٢ینایر ١عرض (معدل) : ساري المفعول في –األدوات المالیة -٣٢معیار المحاسبة الدولي.
 ٢٠١٠تحسینات على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة (مایو.(

: المعامالت مع األطراف ذات العالقة (معدل)٢٤معیار المحاسبة الدولي 
ذي العالقة. إن الطرفالذي یوضح تعریفات ٢٤على معیار المحاسبة الدولي رقم اصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالً 

التعریفات الجدیدة تؤكد وجهة نظر متماثلة من العالقات مع الطرف ذات العالقة و توضح الحاالت التي یؤثر فیها االشخاص و 
الى ذلك یقدم التعدیل إعفاء من متطلبات باإلضافةعلى عالقات األطراف ذات العالقة في الشركة. باإلدارةكبار المسؤلین 

الكیانات التي تسیطر علیها او علیها تأثیرًا جوهریًا بواسطة نفس الحكومة. إن تطبیق هذا و فصاح عن المعامالت مع الحكومةاإل
.٩التعدیل لیس له تأثیر على المركز المالي للشركة او ادائها. ولكن تم اإلفصاح عنها في إیضاح 

تحسینات على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة
، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالته الثالثة على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وذلك بهدف إزالة ٢٠١٠في مایو 

االختالفات وٕاعطاء صیاغة واضحة ، هناك نصوص انتقالیة منفصلة لكل معیار.

لكن لم یكن لها تأثیر على المركز المالي للشركة أو أدائها.، و التعدیالت التالیة تغیرات في السیاسات المحاسبیةلقد نتج عن تطبیق 
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(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

تتمة- أسس اإلعداد ٢
تتمة- التغیرات في السیاسات المحاسبیة ٢/٦

تتمة-تحسینات على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 

اإلفصاحات:-األدوات المالیة ٧للتقاریر المالیة رقم المعیار الدولي 
الهدف من تعدیل هذا المعیار هو تسهیل اإلفصاحات المعروضة وذلك بتخفیض حجم اإلفصاحات حول الضمانات المحتفظ بها 

س المعیار المعدل وتحسین اإلیضاحات بطلب معلومات نوعیة لوضع المعلومات الكمیة لتتماشى مع السیاق. وقد قامت المجموعة بعك
.٢٧في إیضاح 

عرض البیانات المالیة:١معیار المحاسبة الدولي  رقم 
یوضح التعدیل أنه یمكن إدخال خیار لعرض تحلیل لكل بند من اإلیرادات الشاملة األخرى إما في بیان التغیرات في حقوق المساهمین 

عة بعرض تحلیل اإلیرادات الشاملة األخرى في بیان التغیرات في حقوق أو في اإلیضاحات حول البیانات المالیة. وقد قامت المجمو 
المساهمین.

تم إدخال تعدیالت أخرى في إطار تحسین المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة إال أنها لم تؤثر على السیاسات المحاسبیة والوضع 
المالي أو أداء المجموعة:

 الدولياألعمال (تسویات محتملة نشأت من تجمیعات األعمال قبل تطبیق المعیار تجمعات٣للتقاریر المالیة رقم الدوليالمعیار
).٢٠٠٨) (كما تم تعدیله في ٣للتقاریر المالیة رقم 

 مكافئات المدفوعات باستبدالوقامت المجموعة طواعیة استبدالهتجمیعات األعمال (لم یتم ٣للتقاریر المالیة رقم الدوليالمعیار
القائمة على أسهم).

 البیانات المالیة المجمعة والمستقلة.٢٧رقم الدوليمعیار المحاسبة
 البیانات المالیة المرحلیة.٣٤للتقاریر المالیة رقم الدوليالمعیار
 تحدید القیمة العادلة للمكافآت).العمالء (امتیازللجنة المعاییر الدولیة إلعداد للتقاریر المالیة برنامج ١٣التفسیر رقم
 المالیة من أدوات حقوق الملكیة.االلتزاماتللجنة المعاییر الدولیة إلعداد للتقاریر المالیة سداد ١٩التفسیر رقم
 األدوات المالیة: العرض (تعدیل).٣٢رقم الدوليمعیار المحاسبة
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(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

السیاسات المحاسبیة الهامة٣
الموحدة باإلضافة المالیةعلى كافة الفترات التي تم عرضها في هذه البیانات بانتظامإن السیاسات المحاسبیة الموضحة أدناه تم تطبیقها 

).٣١إلى شركات المجموعة. تمت إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع عرض السنة الحالیة (إیضاح 

أساس التوحید١/٣
دیسمبر من كل سنة. تم تجمیع ٣١تتضمن البیانات المالیة الموحدة على البیانات المالیة للشركة وشركاتها التابعة كما في 

وهو نفس التاریخ الذي بدأت فیه الشركة السیطرة على الشركات التابعة ویستمر االستحواذالشركات التابعة بالكامل منذ تاریخ 
كات التابعة حتى تاریخ فقدان السیطرة علیها. یتم إعداد البیانات المالیة للشركات التابعة لنفس السنة تجمیع البیانات المالیة للشر 

سیاسات محاسبیة متطابقة.وباستخدامالمالیة للشركة األم 

كلیًا.جمیع األرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غیر المحققة الناتجة من المعامالت بین شركات المجموعةاستبعادتم 

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

المساهمین في الشركة األم.
یطرة فإن المجموعة تقوم بإلغاء تحقیق موجودات ومطلوبات الشركة التابعة والحقوق غیر المسیطر علیها وأیضًا عند فقدان الس

أیة عناصر أخرى في حقوق الملكیة والمتعلقة بالشركة التابعة.
تحتفظ بأیة یتم تحقیق أیة فائض أو عجز ینشأ من فقدان السیطرة في بیان الدخل الشامل الموحد. في حال كانت المجموعة

مساهمات في الشركة التابعة السابقة فإنها تقوم بتحدید قیمتها العادلة في تاریخ فقدان السیطرة. والحقًا یتم المحاسبة عنها كشركة 
والمحتفظ به.االستثمارإلى مستوى التأثیر على استنادامستثمر فیها بطریقة حقوق الملكیة أو كموجودات مالیة متاحة للبیع 

إجمالي المبلغ المحول والذي یقاس بالقیمة العادلة االستحواذباعتبارهاوتقاس تكلفة االستحواذتم تجمیع األعمال بإستخدام طریقة 
قیاس الحصة استحواذوقیمة أي حصة غیر مسیطر علیها في الشركة المستحوذ علیها. ویتم لكل عملیة االستحواذفي تاریخ 

االستحواذیمة العادلة أو الحصة العادلة لصافي موجودات الشركة المستحوذ علیها. وتدرج تكلفة غیر المسیطر علیها سواء بالق
المتكبدة في ضمن بند المصروفات.

طبقًا للتبویب المناسب وفقًا لشروط المستحوذالمجموعة على أعمال ، یتم تقییم الموجودات والمطلوبات المالیة استحواذعند 
. ویتضمن ذلك فصل المشتقات المتضمنة في العقد مع االستحواذوالظروف ذات الصلة في تاریخ ادیةاالقتصالتعاقد والظروف 

المستحوذ.
لحصة حقوق الملكیة التي یحتفظ بها االستحواذإذا تم تجمیع األعمال على مراحل ، یعاد قیاس القیمة العادلة في تاریخ 

خالل ربح أو خسارة. تدرج أي تسویة محتملة من االستحواذلة في تاریخ المستحوذ في المنشأة المستحوذ علیها بالقیمة العاد
ضمن بیان الدخل التزاموتدرج التغیرات للقیمة العادلة للتسویة المحتملة التي تعتبر االستحواذالمستحوذ بالقیمة العادلة في تاریخ 

الشامل الموحد.
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(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

تتمة- السیاسات المحاسبیة الهامة٣
في الشركات الزمیلة والشركات التي یتم السیطرة علیها بشكل مشترك (الشركات المستثمر فیها بطریقة حقوق االستثمارات٢/٣

الملكیة)
الشقیقة هي الشركات التي تمارس المجموعة تأثیرًا جوهریًا علیها ، ولیس سیطرة ، على سیاستها المالیة والتشغیلیة. الشركات

بالمائة من حقوق التصویت في الشركة ٥٠إلى ٢٠وهري عندما تستحوذ المجموعة على ما یتراوح بین یفترض وجود التأثیر الج
األخرى. الشركات التي یتم السیطرة علیها بشكل مشترك هي تلك الكیانات التي تشترك المجموعة في السیطرة علیها والمنشأة 

.استراتیجیةتعاقدي كما تتطلب الموافقة باإلجماع على ما یخصها من قرارت مالیة وتشغیلیة اتفاقبموجب 

في شركات زمیلة والشركات التي یتم السیطرة بشكل مشترك علیها (الشركات المستثمر فیها بطریقة االستثماراتاحتسابیتم 
بالتكلفة والتي تتضمن تكالیف المعاملة. تتضمن البیانات المالیة حقوق الملكیة) وفقًا لطریقة حقوق الملكیة ویتم تحقیقها مبدئیاً 

الموحدة حصة المجموعة في الربح أو الخسارة واي دخل شامل آخر ، بعد عمل التسویات الالزمة بغرض التوافق مع السیاسات 
إنتفائها.المحاسبیة للمجموعة ، من تاریخ تحقیق التأثیر الجوهري أو بدائة السیطرة المشتركة وحتى 

عندما تتجاوز حصة المجموعة في الخسارة حصتها في مؤسسات وفقًا لطریقة حقوق الملكیة ، یتم تخفیض القیمة الدفتریة ، 
طویلة األجل ، لحصة المجموعة في هذه مؤسسات إلى الصفر ویتوقف تحقیق خسائر إال بالقدر الذي استثماراتمتضمنة أي 

لتزامات على المجموعة أو ما قد تكون المجموعة قامت بسداده نیابة عن الشركة المستثمر فیها.یعادل ما قد یكون موجودًا من إ

عملیات خاضعة لسیطرة مشتركة ٣/٣
تتمـثل عملیات خاضعة لسیطرة مشتركة في حصة ملكیة في مشروع مشترك یتم إدارته بالمشاركة ، وتتضمن البیانات المالیة 

د من موجودات المشروع التي تسیطر علیها المجموعة والمطلوبات والمصروفات التي تم الموحدة حصة المجموعة من كل موجو 
تكبدها خالل متابعة عملیات المشروع باإلضافة إلى اإلیرادات المحققة من المشروع.

األجنبیةالعمالت٤/٣
تتم بالعمالت األجنبیة بأسعار الصرف السائدة وقت اجراء المعامالت وتحول الموجودات والمطلوبات المالیة التيالمعامالت تقّید 

المسجلة بالعمالت األجنبیة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ بیان المركز المالي الموحد. تدرج جمیع الفروقات الناتجة عن 
عملیات التحویل ضمن بیان الدخل الشامل الموحد.
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(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

تتمة-السیاسات المحاسبیة الهامة ٣
اإلیراداتتحقیق٥/٣

یتم تحقیق اإلیرادات وفقًا لألسس التالیة:

إیرادات اإلیجارات
تحقق اإلیرادات المستحقة من اإلیجارات التشغیلیة ، مخصومًا منها التكالیف المباشرة األولیة للدخول في عقود 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 لم تتم هذه المعطاةإن حوافز اإلیجار 

هي الفترة غیر القابلة لإللغاء مع أي فترة أخرى یكون للمستأجر الخیار فیها لمواصلة المدفوعات على هذا األساس. إن مدة اإلیجار
عقد اإلیجار وحیث یكون لدى إدارة الشركة عند بدایة عقد اإلیجار تأكیدًا معقوًال بأن المستأجر سوف یمارس هذا الخیار. إن المبالغ 

لتعویض عن أي أضرار یعترف بها في بیان الدخل الشامل الموحد عند المستلمة من المستأجرین مقابل إنهاء عقود اإلیجار أو ا
حدوثها.

رسوم الخدمات والمصاریف المستردة من المستأجرین
اإلیرادات الناشئة من المصاریف المحملة على المستأجرین یتم تحقیقها في الفترة التي یمكن أن تسترد فیها المصاریف حسب العقد. 

والمبالغ المماثلة المستلمة تدرج بإجمالي التكالیف ذات الصلة في اإلیرادات ، حسبما یقرر المدراء أن المجموعة تدرج رسوم الخدمات
تعتبر الطرف األساسي في هذا الخصوص.

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

والعوائد الهامة المتعلقة بالملكیة إلى المشتري ویكون المحتمل تحصیل المقابل وقیاس التكالیف المصاحبة له بصورة موثوق بها وال 
ثوق بها.عنه ویكون من الممكن قیاس مبلغ اإلیرادات بصورة مو المتنازلیوجد هناك مشاركة مستمرة في العقار 

یعتمد نقل المخاطر والعوائد على البنود الفردیة لعقد بیع العقار ، إال أنه وفي ظل غیاب المحددات التعاقدیة األخرى ، یفترض بأن 
إلى المشتري بمجرد تحویل حیازة العقار المباع.انتقلتالمخاطر والعوائد قد 

على العقار الذي تم تسلیمه سابقًا إلى المشتري تقوم المجموعة بتحقیق عندما یطلب من المجموعة تعاقدیًا أداء المزید من العمل
الخاصة باألعمال اإلضافیة بموجب تلك العقود.االلتزاماتمخصص ومصروف للقیمة الحالیة للنفقات المطلوبة لتسویة 

إیراد الخدمات 
اإلنجاز من تقدیم الخدمة. یتم قیاس مرحلة اإلنجاز باإلشارة یتم إدراج إیراد الخدمات ضمن بیان الدخل الشامل الموحد وفقًا لمرحلة 

إلى ما تم إنجازه من الخدمة.
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(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

تتمة–السیاسات المحاسبیة الهامة ٣
تتمة-اإلیرادات تحقیق٥/٣

عقود المقاوالت
تشتمل إیرادات المقاولة المبالغ المتفق علیها مبدئیًا في العقد مضافًا إلیها أي تغییرات في أعمال المقاولة ، ومبالغ المطالبات 

علیها. بمجرد أن یصبح ممكن تقدیر االعتمادوالحوافز ، إلى الحد الذي یحتمل أن تنتج عنها إیرادات ویمكن قیاسها بصورة یمكن 
علیها ، یتم تحقیق إیرادات المقاولة في الربح أو الخسارة حسب نسبة مرحلة إنجاز أعمال االعتمادئیة بصورة یمكن نتائج مقاولة إنشا

المقاولة یتم تحقیق مصروفات المقاوالت حسب تكبدها.

على عقد المقاولة ، یتم یتم تقییم مرحلة اإلنجاز بالرجوع إلى ما تم إنجازه من عمل ، عندما ال یمكن تقدیر حجم المبالغ   المنصرفة
. یتم إثبات الخسائر المتوقعة على العقد فور لالستردادتحقیق اإلیراد فقط بقدر التكالیف التي تم تكبدها والتي یحتمل أن تكون قابلة 

حدوثها في بیان الدخل الشامل الموحد. 

إیرادات تمویل
ل الربح الفعلي.معدباستخدامیتم تحقیق إیرادات تمویل على أساس نسبي زمني 

عقارات بغرض المتاجرة٦/٣
العقارات بغرض المتاجرة هي ممتلكات عقاریة (متضمنة قطع األراضي غیر مطورة) یتم تطویرها ویمكن إعدادها للبیع بسهولة 

، وتسجل بالتكلفة أو صافي االعتیادیةبها للبیع في إطار األعمال االحتفاظوتكون الممتلكات قید التطویر في مرحلة البناء. یتم 
للتحقیق مخصومًا االعتیاديالقیمة القابلة للتحقق أیهما أقل ، صافي القیمة القابلة للتحقیق هي السعر المقدر للبیع في إطار النشاط 

رة على أساس تحدید منه التكالیف المقدرة إلكمال العمل والتكالیف المقدرة الضروریة للبیع ، یتم تحدید تكلفة العقارات بغرض المتاج
خاص لتكالیفها الفردیة.

العقاریةاالستثمارات٧/٣
بها إما لجنى إیراد إیجار أو لزیادة رأسمالیة أو لكال الغرضین وهي تقاس مبدئیًا االحتفاظالعقاریة هي العقارات التي یتم االستثمارات

عقاریة بالقیمة العادلة. تستند القیم العادلة على القیم السوقیة وهي الإدراجاالستثماراتبالتكلفة ، متضمنة تكالیف المعاملة. الحقًا یتم 
المبلغ المقدر الذي یمكن في مقابلة مبادلة العقار في تاریخ التقییم بین بائع ومشتري راغبین في إطار معاملة تجاریة حرة بعد 

یعكس التقییم ، متى كان ذلك مناسبًا ، نوعیة التسویق الصحیح الذي یقوم فیه األطراف بالتصرف المطلع والحكیم وبدون إجبار.
اإلیجار أو من المحتمل أن یشغلوا العقار بعد إخالءه والمنظور بارتباطاتالذین یشغلون أو یكونون مسئولین عن الوفاء المستأجرین

الباقي للعقار االقتصاديلعمر ، وتخصیص مسئولیات الصیانة والتأمین بین المؤجر والمستأجر والالئتمانالعام بالسوق عن أهلیتهم 
ویتم تحقیق أیة ربح أو خسارة في القیمة العادلة في بیان الدخل الشامل الموحد.
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تتمة- العقاریة االستثمارات٧/٣
قید االستثماراتعقاري بالقیمة العادلة. یتم تخصیص كاستثمارتتم المحاسبة عن العقارات قید التطویر والتي سوف تستغل مستقبًال 

في أنشطة استخدامهبالعقار عن طریق لالنتفاععقاریة فقط إذا كان لدى اإلدارة مخططات واضحة استثماراتالتطویر على إنها 
بالعقار بغرض االحتفاظتم مستقبلي غیر محدد للعقار وبالتالي فإنه یاستخدامتطویره ، أو لو كان هناك اكتمالتأجیریه بمجرد 

الزیادة الرأسمالیة طویلة األجل.

التحویل بین فئات العقارات
مرتبط بما یلي:االستخدامالعقاریة فقط إذا كان التغییر في االستثماراتتتم بعض التحویالت من أو إلى 

لها المالك.العقاریة إلى عقارات یشغاالستثماراتبدء إشغال المالك للعقار: یتم التحویل من )أ(
عقاریة إلى عقارات بغرض المتاجرة.استثماراتبدء التطویر بغرض البیع: یتم التحویل من )ب(
عقاریة.استثماراتنهایة اإلشغال من قبل المالك: یتم التحویل من عقارات یشغلها المالك إلى )ج(
عقاریة.ماراتاستثلطرف آخر: یتم التحویل من عقارات بغرض المتاجرة إلى التشغیليبدء التأجیر )د(

(إلغاء تحقیقه في بیان المركز المالي) استبعادحتى تاریخ كاستثمارفي إدراجه االستمرارعقار غیر مطور ، یتم استبعادعندما یتم 
وال یتم إدراجه كعقار بغرض المتاجرة.

عقاري ، یعاد قیاس العقار بالقیمة العادلة ویتم تصنیفه على أنه استثمارالعقار من عقار یشغله المالك إلى استخدامعندما یتغیر 
عقاري. یتم إثبات المكاسب الناتجة عن إعادة القیاس مباشرة في حقوق الملكیة كفائض إعادة تقییم. أي خسائر ناجمة عن استثمار

إعادة القیاس یتم إثباتها في الربح أو الخسارة.

القیمة العادلة إلى عقارات یشغلها المالك أو إلى عقارات بغرض المتاجرة فإنه یتم معالجتها عقاریة باستثماراتبخصوص تحویل 
.االستخداموتكون بالقیمة العادلة لها كما في تاریخ تغیر ١٦أو ٢محاسبیًا وفقًا لمعاییر المحاسبة الدولیة أرقام 

عقاریة فسیكون بالقیمة العادلة مع تحقیق أي فرق ما بین استثماراتعقاریة بغرض المتاجرة إلى استثماراتأما بخصوص تحویل 
القیمة العادلة للعقار في تاریخ التحویل وقیمته الدفتریة في بیان الدخل الشامل الموحد.
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عقارات واآلالت والمعدات٨/٣

في القیمة.انخفاضالمتراكم وأیة خسائر االستهالكتدرج العقارات واآلالت والمعدات بالتكلفة مخصومًا منها 

على الموجود. كما تتضمن تكلفة الموجودات المطورة داخلیًا االستحواذتتضمن التكلفة المصروفات المنسوبة بصورة مباشرة إلى 
لیف أخرى تنسب بصفة مباشرة إلى تجهیز الموجود للغرض المطلوب منه وتكالیف تفكیك تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأیة تكا

وٕازالة الموجودات وٕارجاع الموقع إلى الحالة التي كان علیها. البرمجیات المشتراه التي تكون جزءًا مكمًال لوظیفة المعدة ذات الصلة 
تتم رسملتها كجزء من أجهزة الكمبیوتر والمعدات المكتبیة.

في الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لكل بند من بنود االستهالكاحتسابیتم 
الموجودات المؤجرة على مدى فترة اإلیجار أو أعمارها اإلنتاجیة ، أیهما أقل ، ما لم یكن االستهالكالعقارات واآلالت والمعدات. یتم 

من المؤكد بصورة معقولة بأن المجموعة ستحصل على ملكیتها في نهایة مدة اإلیجار. ال تستهلك األراضي ، إن وجدت.

لتالي:على النحو الالستهالكاألعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات القابلة 
سنة ٢٠المباني 
سنوات٥سیارات 

سنوات ٥–٣أثاث وتركیبات 
سنوات٥معدات ثقیلة

والقیم الباقیة في تاریخ كل تقریر.اإلنتاجیةواألعمار االستهالكتتم مراجعة طرق 

في قیمتها عندما تشیر أحداث أو تغیرات في الظروف االنخفاضیتم مراجعة القیم الدفتریة للعقارات واآلالت والمعدات لتحدید مدى 
یتم لالستردادالقیمة الدفتریة. في حالة وجود مثل هذا المؤشر وعندما تتجاوز القیمة الدفتریة القیمة القابلة استردادعدم احتمالإلى 

.لالستردادتخفیض الموجودات إلى قیمتها القابلة 

ل أحد بنود العقارات واآلالت والمعدات التي تتم المحاسبة عنها بصفة منفصلة وتشطب القیمة تتم رسملة المصروفات المتكبدة إلحال
المستقبلیة لبنود العقارات االقتصادیةالدفتریة للبند المستبدل. تتم رسملة المصروفات الالحقة األخرى فقط عندما تزید من المنافع 

لمصروفات األخرى في بیان الدخل الشامل الموحد كمصروف عند تكبدها. بجمیع ااالعترافواآلالت والمعدات ذات الصلة. یتم 
االستخداممستقبلیة من اقتصادیةأو في حالة عدم توقع منافع االستبعادعن بند العقارات واآلالت والمعدات عند االعترافیتم إلغاء 

بالموجود في الربح أو الخسارة في السنة التي یتم فیها نزع االعتراف، یتم إدراج أي مكسب أو خسارة ناشئة عن نزع االستبعادأو 
عن الموجود.االعتراف
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تتمة- السیاسات المحاسبیة الهامة ٣
األدوات المالیة٩/٣

الموجودات المالیة غیر المشتقة)١
بالقیمة العادلة خالل الربح أو الخسارة) في تقوم المجموعة بتحقیق مبدئي للموجودات المالیة (متضمنة الموجودات المحددة 

تاریخ المتاجرة ، وهو التاریخ الذي تصبح فیه المجموعة طرفًا في الشروط التعاقدیة لألداة المالیة.

كما تقوم المجموعة بإلغاء تحقیق الموجود المالي عندما تنتهي الحقوق التعاقدیة في التدفقات النقدیة من الموجود المالي أو 
التدفقات النقدیة التعاقدیة على الموجود المالي في معاملة جوهریة تنتقل من خاللها جمیع استالمما تقوم بتحویل حقوق عند

المخاطر والمنافع المتعلقة بملكیة الموجود المالي. یتم تحقیق أیة منفعة في موجودات مالیة مكتسبة أو منشأة بواسطة 
المجموعة كموجود أو مطلوب منفصل.

مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویتم عرض صافي المبلغ في بیان المركز المالي فقط عندما یتوفر للمجموعة تتم
الحق القانوني في مقاصة تلك المبالغ بحیث تعتزم إما تسویتها على أساس الصافي أو تحقیق الموجودات وتحقیق المطلوبات 

في نفس الوقت.

القروض والذمم المدینة
الذمم المدینة والقروض هي موجودات مالیة غیر مدرجة بسوق األوراق المالیة وهي ذات مدفوعات ثابتة أو یمكن تحدیدها. 
یتم تحقیق هذه الموجودات مبدئیًا بالقیمة العادلة مضافًا إلیها التكالیف المنسوبة مباشرة للمعاملة. والحقًا یتم قیاس الذمم 

في القیمة.االنخفاضطریقة معدل الفائدة الفعلي ، ناقصًا خسائر باستخدامطفأة المدینة والقروض بالتكلفة الم

النقد وما في حكمه
أصلیة لثالثة أشهر أو أقل.استحقاقیشتمل النقد وما في حكمه على أرصدة نقدیة وودائع ذات 

المالیة غیر المشتقةالمطلوبات)٢
المالیة في التاریخ الذي ینشأ فیه . وهو التاریخ الذي تصبح فیه المجموعة طرفًا تقوم المجموعة بالتحقیق المبدئي للمطلوبات 

في الشروط التعاقدیة لألداة المالیة.

.انتفائهاالتعاقدیة أو إلغائها أو التزاماتهامن االنتهاءتلغي المجموعة تحقیق المطلوب المالي عند 

ض صافي المبلغ في بیان المركز المالي الموحد فقط عندما یكون لدى تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویتم عر 
المجموعة الحق القانوني في مقاصه تلك المبالغ ورغبتها إما في تسویتها على أساس الصافي أو عن طریق تحقیق 

الموجودات وتسویة المطلوبات في نفس الوقت.
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تتمة-المالیة األدوات ٩/٣

تتمة-المطلوبات المالیة غیر المشتقة )٢
تقوم المجموعة بتصنیف المطلوبات المالیة غیر المشتقة ضمن فئة المطلوبات المالیة األخرى. یتم تحقیق بهذه المطلوبات 

یتم قیاس هذه المطلوبات المالیة مبدئیًا بالقیمة العادلة مضافًا إلیها أیة تكالیف تنسب بصورة مباشرة للمعامالت وبعد ذلك 
بموجب عقود االلتزاماتطریقة تكلفة التمویل الفعلیة. تشمل المطلوبات المالیة األخرى على باستخدامالمالیة بالتكلفة المطفأة 

تمویل إسالمي ومستحقات ألطراف ذات عالقة وارصدة سحب على المكشوف من البنوك وذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة 
اخرى.

مالرأس ال)٣
أسهم عادیة  

إصدارمباشرة إلى بصورةالعادیة كجزء من حقوق الملكیة. یتم تحقیق التكالیف اإلضافیة المنسوبة تصنیفاألسهمیتم 
األسهم العادیة كخصم من حقوق الملكیة.

القیمةانخفاض١٠/٣
الموجودات المالیة

انخفاضیتم إجراء تقییم للموجودات المالیة في تاریخ إعداد بیان المركز المالي لتحدید ما إذا كان هناك مؤشر موضوعي على 
قیمتها. یعتبر الموجود المالي منخفض القیمة في حالة وجود دلیل یشیر إلى أن حدث أو أكثر من األحداث ذا تأثیر سلبي على 

القیمة ضمن بیان الدخل الشامل الموحد.انخفاضلمقدرة للموجود. یتم إدراج جمیع الخسائر الناتجة من التدفقات النقدیة المستقبلیة ا
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تتمة- القیمة انخفاض١٠/٣
تتمة-الموجودات المالیة 

في القیمة هي الفرق بین التكلفة والقیمة العادلة مخصومًا االنخفاضبالنسبة للموجودات المدرجة بالقیمة العادلة فإن خسارة )أ(
في القیمة تم تحقیقها سابقًا.انخفاضمنها أیة خسارة ناتجة عن 

قیمة الموجودات المدرج بالتكلفة هي الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة مخصومة انخفاض)ب(
لعائد موجود مالي مماثل.بمعدالت السوق الحالیة 

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

قیمتها بصورة فردیة.انخفاضالموجودات المالیة الهامة للوقوف على اختباریتم )د(
متماثلة.ائتمانیةیتم تقییم الموجودات المالیة الباقیة بصورة جماعیة في مجموعات تشترك في خصائص مخاطر )ه(

في القیمة إذا كان من الممكن أن یعزي الرد بصورة موضوعیة إلى حدث وقع بعد تحقیق خسارة االنخفاضیتم رد خسارة 
سبة للموجودات المالیة التي تقاس بالتكلفة المطفأة والموجودات المالیة المتاحة للبیع المتمثلة في أدوات في القیمة. بالناالنخفاض

دین یتم تحقیق الرد مباشرة في بیان الدخل الشامل الموحد.

الموجودات غیر المالیة
المخزون في تاریخ إعداد بیان المركز المالي  لتحدید ما إذا باستثناءتتم مراجعة القیم الدفتریة للموجودات غیر المالیة للمجموعة 

لذلك لالستردادالقابلة في قیمتها. في حالة وجود مثل هذا المؤشر عندها یتم تقدیر القیمة االنخفاضكان هنالك أي مؤشر على 
أو قیمته العادلة مخصومًا منها تكالیف ستخداماالللموجود أو للوحدة المنتجة للنقد هو قیمته قید لالستردادالموجود. القیمة القابلة 

معدل باستخدامیتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لقیمتها الحالیة االستخدامالبیع ، أیهما أكبر. عند تقدیر القیمة قید 
محددة المصاحبة للموجود. خصم ما قبل الضریبة الذي یعكس التقدیرات الحالیة بالسوق للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر ال

االستمرارفي القیمة یتم تجمیع الموجودات معًا في مجموعة موجودات صغیرة تنتج تدفقات نقدیة من اختباراالنخفاضألغراض 
وبشكل مستقل عن التدفقات النقدیة الداخلة من الموجودات أو مجموعة الموجودات األخرى ("الوحدة المنتجة االستخدامفي 

للنقد").

في القیمة في الحالة التي تزید فیها القیمة الدفتریة للموجود أو وحدته المنتجة للنقد عن المبلغ القابل االنخفاضیتم إدراج خسارة 
في القیمة في بیان الدخل الشامل الموحد.االنخفاضبخسائر االعترافالمقدر. یتم لالسترداد
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التمویلتكالیف١١/٣
األموال. الموجود المؤهل لرسملة باقتراضتكالیف التمویل هي معدالت األرباح والتكالیف األخرى التي تتكبدها المجموعة فیما یتعلق 

أو البیع ، تقوم المجموعة برسملة لالستخدامتكلفة التمویل هو الموجود الذي یستغرق بالضرورة فترة زمنیة طویلة لیصبح جاهزًا 
وتشید أو إنتاج موجود مؤهل كجزء من تكلفة ذلك الموجود ، یتم تحقیق تكالیف الستحواذكالیف التمویل التي تنسب بصفة مباشرة ت

التمویل األخرى كمصروف في الفترة التي تتكبدها فیها.

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

تكبد المصروفات عن الموجود.)أ(
و;تكبد تكالیف التمویل)ب(
.استخدامهموجود للغرض المقصود من تقوم بمزاولة األنشطة الضروریة إلعداد ال)ج(

أموال خصیصًا بغرض الحصول على موجود مؤهل ، تقوم بتحدید  المجموعة مبلغ تكالیف التمویل باقتراضتقوم المجموعة 
المطلوب رسملتها على أنها تكالیف التمویل الفعلیة المتكبدة عن ذلك التمویل المطلوب رسملتها خالل الفترة ناقصًا أي إیراد 

المؤقت لهذا التمویل ، إن وجد.االستثمارعن استثمار ناتج 

تكالیف التمویل المتعلقة بإقتراضات المجموعة والقائمة خالل الفترة وبخالف اإلقتراضات المشار إلیها سابقًا والخاصة بحصول 
المجموعة على موجود مؤهل ، یتم إستالمها بإستخدام معدل أستلمه على مصروفات الموجود.

یجب أن ال تتجاوز تكالیف التمویل التي تم رسملتها خالل الفترة مبلغ تكالیف التمویل التي تكبدتها المجموعة خالل الفترة. تقوم 
المجموعة بتعلیق رسملة تكالیف التمویل خالل الفترات الممتدة التي تقوم فیها بتأجیل التطویر النشط للموجود المؤهل وتتوقف 

عندما تكتمل األنشطة الضروریة إلعداد الموجود األصلي لإلستخدام المرغوب فیه أو البیع.رسملة تكالیف التمویل
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تسهیالت بنكیه إسالمیة١٢/٣
اإلسالمیة بالقیمة العادلة للمقابل المستلم مخصومًا منه أیة تكالیف تنسب بصفة مباشرة إلى البنكیةالتسهیالت االعترافمبدئیًا یتم 

بالتكلفة المطفأة بإستخدام طریقة معدل التكلفة الفعلیة.االلتزاماتالمعاملة. الحقًا تقاس تلك 

وأیضًا أثناء عملیة اإلطفاء. یتم تحقیق تكالیف التمویل والتكالیف االلتزاماتیتم إثبات أرباح أو خسائر عندما یتم إلغاء تحقیق 
األخرى ذات الصلة كمصروف عند تكبدها. 

یتم تبویب األقساط المستحقة خالل سنة واحدة كإلتزامات قصیرة األجل وتلك المستحقة ألكثر من سنة كإلتزامات طویلة األجل.

المخصصات١٣/٣
المجموعة التزام قانوني أو حكمي ، نتیجة لحدث سابق ، یمكن تقدیره بصورة موثوق بها یتـم تحقیق مخصصات إذا كان لدى

. یتم تحدید المخصصات بخصم التدفقات االلتزامالخارجة لتقوم بتسدید االقتصادیةومن المحتمل أن یتطلب ذلك تدفق المنافع 
المتوقعة بمعدالت خصم التي تعكس التقدیرات الحالیة بالسوق للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المحددة المستقبلیةالنقدیة 

.لاللتزامالمصاحبة 

اإلیجارات١٤/٣
اإلیجاراتدفعات 

یتم تصنیف عقود اإلیجار لتأجیر تمویلي عندما یفترض أن تتحمل المجموعة بشكل جوهري كافة المخاطر وعوائد الملكیة. یتم 
اس الموجود المؤجر عند التحقیق المبدئي بمبلغ مساوي للقیمة العادلة أو القیمة الحالیة للحد األدنى من دفعات اإلیجار أیهما قی

أقل.

بعد التحقیق یتم قیاس األصل وفقًا للسیاسة المحاسبیة المطبقة على تلك األصول. اإلیجارات التي یحتفظ فیها المستأجر بشكل 
ركز المالي الموحد طر وعوائد الملكیة لألصل یتم تصنیفها كتأجیر تشغیلي وال یتم تسجیلها ببیان المجوهري كافة المخا

.للمجموعة

یتم إثبات مدفوعات اإلیجار التي تتم بموجب عقود اإلیجار التشغیلي في بیان الدخل الشامل الموحد وفقًا لطریقة القسط الثابت 
تحقیق حوافز اإلیجار المستلمة كجزء ال یتجزأ من إجمالي مصروفات اإلیجار على مدى مدة على مدى مدة عقد اإلیجار. ویتم 

عقد اإلیجار.
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تتمة-اإلیجارات ١٤/٣
وتخفیض اإللتزام القائم. یتم یتم توزیع الحد األدنى من دفعات اإلیجار بموجب عقود اإلیجار التمویلي بین مصروفات التمویل 

توزیع مصروفات التمویل عن كل فترة على مدة عقد اإلیجار وذلك إلظهار معدل دوري ثابت لتكلفة التمویل على الرصید المتبقي 
من اإللتزام. یتم قیاس دفعات اإلیجار المحتملة عن طریق رد دفعات اإلیجار على مدى مدة عقد اإلیجار المتبقیة وذلك عندما 

یتم تأكید تعدیل عقد اإلیجار.

تحدید ما إذ كان الترتیبات التعاقدیة تتضمن عقد اإلیجار
في بدایة الترتیبات التعاقدیة ، تقوم المجموعة بتحدید ما إذ كان تلك الترتیبات التعاقدیة تتضمن عقد إیجار ، وسوف یكون هذا 

الشروط التالیة:استیفاءالحال إذا تم 

موجود أو موجودات محددة واستخدام*  الوفاء بتلك الترتیبات التعاقدیة یتطلب 
ذلك الموجود أو الموجودات.استخدام*  الترتیبات التعاقدیة تحتوي على حق 

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

نه یتم تحقیق الموجودات والمطلوبات بمبلغ مساوي للقیمة العادلة للموجود األساسي. الحقًا یتم خفض بطریقة یعتمد علیها فإ
المتزاید للمجموعة.   االقتراضالمطلوبات بقیمة المدفوعات وتكلفة التمویل المحتسبة على اإللتزام بإستخدام معدل 

مكافأة نهایة الخدمة للموظفین١٥/٣
لهذه االستحقاقص لمكافأة نهایة الخدمة لموظفیها الوافدین وفقًا لقانون العمل القطري. یستند تقوم المجموعة بتكوین مخص

المنافع على الراتب النهائي للموظف وطول مدة خدمته بشرط إكمال حد أدنى من فترة الخدمة ، تستحق التكالیف المتوقعة لهذه 
المكافآت على مدى فترة التوظیف.

القطریین تقوم المجموعة بالمساهمة في برنامج الهیئة العامة لصندوق التعاقد والمعاشات محسوبة كنسبة فیما یتعلق بالموظفین
مئویة من رواتب الموظفین. تنحصر إلتزامات المجموعة في مقدار المساهمة التي یتم سدادها عند إستحققها.
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البضاعة١٦/٣
على المتكبدةتدرج البضاعة على أساس التكلفة أو صافي القیمة الممكن تحقیقها ، أیهما أقل.  تمثل التكالیف جمیع المصروفات 

كل منتج حتى وصوله الى موقعه وشكله الحالي ، باستخدام المتوسط المرجح للتكلفة لجمیع بنود البضاعة.

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

الذمم المدینة١٧/٣
تدرج الذمم المدینة بقیمة الفاتورة األساسیة بعد خصم مخصص للمبالغ المتوقع عدم تحصیلها. یتم تقدیر مخصـص للمبالغ 

المبالغ بالكامل. تشطب الدیون المعدومة عند استحالة تحصیلها.المشكوك في تحصیلها عندما ال یكون محتمًال تحصیل 

أعمال المقاوالت قید التنفیذ والمبالغ المستلمة مقدماً ١٨/٣
تتمثل أعمال المقاوالت قید التنفیذ في إجمالي قیمة الفواتیر الغیر مصدرة عن األعمال التي تم إنجازها حتى تاریخه ، یتم تقییم 

نفیذ بالتكلفة مضافًا إلیها األرباح العائدة لها ناقص المبالغ المستلمة أو المستحقة االستالم وأي خسائر أعمال المقاوالت قید الت
متوقعة. التكلفة تشمل المواد والعمالة والتكالیف المباشرة األخرى. یتم تحقیق األرباح العائدة للمقاولة على أساس نسبة مئویة من 

اولة بصورة موثوقة. تحتسب قیمة أعمال المقاولة قید التنفیذ ضمن إیرادات المقاوالت ، ویتم اإلنجاز عندما یمكن تقدیر ناتج المق
اإلفصاح عن زیادة التكالیف المباشرة باإلضافة إلى الربح العائد للمقاولة ناقصًا المبالغ المستلمة مقدمًا والمستحقة ضمن "أعمال 

ًا والمستحقة الزائدة عن التكلفة المباشرة زائدًا الربح العائد للمقاولة یتم اإلفصاح المقاوالت قید التنفیذ". إن المبالغ المستلمة مقدم
عنها ضمن "الفواتیر المقبوضة مقدمًا ".

تأمینات المستأجرین١٩/٣
یتم التحقیق المبدئي لإللتزام المستأجرین بالقیمة العادلة ویتم قیاسها بالتكلفة المطفأة في بیان المركز المالي الموحد. في حالة 

على مدة استهالكهاما بین القیمة العادلة والقیمة اإلسمیة یتم إدراجها ضمن إیرادات اإلیجارات ویتم اختالفكونها هامة. أي 
معدل القسط الثابت.التأجیر بإستخدام
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العائد على السهم ٢٠/٣
تقوم المجموعة بعرض بیانات العائدات األساسیة والمخففة ألسهمها العادیة. یتم إحتساب العائد األساسي للسهم بقسمة الربح 

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة. ویتم تحدید العائد المخفف المنسوب لحاملي األسهم العادیة بالشركة األم على 
للسهم عن طریق تعدیل الربح أو الخسارة المنسوب إلى حاملي األسهم العادیة للمجموعة ومتوسط العدد المرجح لألسهم العادیة 

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

التقاریر القطاعیة ٢١/٣
القطاع التشغیلي هو أحد مكونات المجموعة الذي یرتبط بأنشطة األعمال التي تكتسب منها المجموعة إیرادات وتتكبد تكالیف بما 

موعة األخرى والتي تتم مراجعة نتائجها التشغیلیة فیها إیرادات ومصروفات ذات عالقة بالمعامالت مع أي من مكونات المج
قرارات عن الموارد المخصصة لكل قطاع التخاذالقرار) التخاذبشكل دوري من قبل اإلدارة العلیا للمجموعة (الرئیس التنفیذي 

وتقییم أدائها والتي تتوفر عنها المعلومات المالیة المنفصلة.  

یة المفعولالمعاییر المصدرة وغیر سار ٤

. هذه القائمة تضم للمجموعةفیما یلي المعاییر التي أصدرت ولكنها لم تصبح ساریة المفعول حتى تاریخ إصدار البیانات المالیة الموحدة  
تاریخ المعاییر والتفسیرات المصدرة والتي تتوقع المجموعة أن یكون لها تأثیر على اإلیضاحات أو المركز المالي أو أداء المجموعة في

تطبیقها المستقبلي. تنوي المجموعة أن تطبق هذه المعاییر عندما تصبح ساریة المفعول.

عرض بنود الدخل الشامل–: عرض البیانات المالیة ١معیار المحاسبة الدولي 
عبارة عن تغیرات تبویب بنود بیان الدخل الشامل ، هذه البنود یمكن إعادة تصنیفها (أو تحویلها) ١تعدیالت معیار المحاسبة الدولي رقم 

أو التسویة ) یمكن عرضها بصورة منفصلة من البنود االستبعادإلى أرباح الخسائر أو خسائر في المستقبل ( على سبیل المثال: عند 
ستحیل إعادة تصنیفها. التعدیل یؤثر على العرض فقط وال یؤثر على المركز المالي للمجموعة أو أدائها. هذا التعدیل یسري التي من الم

.٢٠١٢یولیو ١مفعوله للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد 
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: مزایا الموظفین (تعدیل)١٩رقم معیار المحاسبیة الدولي
وتتراوح تلك التعدیالت ما بین إجراءتغییرات أساسیة ١٩أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 

الیة كوریدور ومفهوم العائدات المتوقعة على خطة الموجودات وحتى إجراء مجموعة من اإلیضاحات البسیطة وٕاعادة استبعادمثل 
.٢٠١٣ینایر ١الصیاغة. تسري التعدیالت على الفترات السنویة بدءًا من 

)٢٠١١: البیانات المالیة المستقلة (تم مراجعته في ٢٧معیار المحاسبیة الدولي رقم 
على ٢٧، تقتصر المتطلبات المتبقیة في معیار المحاسبة الدولي رقم ١٢ورقم ١٠إلصدار المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم نتیجة

في بیانات مالیة مستقلة. تسري التعدیالت على الفترات الزمیلةحساب الشركات الفرعیة والشركات ذات السیطرة المشتركة والشركات 
.٢٠١٣ینایر ١السنویة بدءًا من 

)٢٠١١في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة (كما تم تعدیله في االستثمارات: ٢٨معیار المحاسبة الدولي رقم 
إلى ٢٨الدولي رقم المحاسبة. تم تعدیل أسم معیار ١٢والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ١١نتیجة للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

في المشاریع المشتركة لالستثماراتفي الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة ، وتم وصف تطبیق طریقة حقوق الملكیة ثماراتاالست
باإلضافة إلى الشركات الزمیلة.

.٢٠١٣ینایر ١إن هذا التعدیل ساري المفعول للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

التصنیف والقیاس-: االدوات المالیة ٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
كما صدر في المرحلة االولى من عمل مجلس معاییرالمحاسبة الدولیة الستبدال معیار ٩یعكس المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

. ٣٩حاسبة الدولي وتنطبق على تصنیف وقیاس الموجودات والمطلوبات المالیة حسب التعریف في معیار الم٣٩المحاسبة الدولي رقم 
. في مراحل الحقة سیعالج مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ٢٠١٣ینایر ١هذا المعیار یسري مفعوله للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد 

. إن٢٠١٢أو في النصف االول من سنة ٢٠١١الموجودات المالیة. یتوقع إكمال هذا المشروع خالل سنة وانخفاضمحاسبة التحوط 
سیكون له تأثیر على تصنیف وقیاس الموجودات المالیة للشركة وال یتوقع ٩تطبیق المرحلة االولى من المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

أن یكون له تأثیر على تصنیف وقیاس المطلوبات المالیة. سوف تقیم الشركة التأثیر مع المراحل االخرى ، عند إصدارها و ذلك إلعطاء 
املة. صورة ش
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: البیانات المالیة الموحدة١٠المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
والموحدة أو تفسیر لجنة المنفصلة: البیانات المالیة ٢٧محل معیار المحاسبة الدولي رقم ١٠یحل المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

: الشركات المنشأة لغرض خاص.١٢التفاسیر الثالثة رقم 

ذات المنشآتبما في ذلك المنشآتنموذج فردي للسیطرة بحیث یسري على جمیع ١٠یؤسس المعیار الدولي للتقاریر الدولیة رقم 
األغراض الخاصة.

من ١٠للتقاریر المالیة رقم الدولي، تتطلب التغیرات التي یقدمها المعیار ٢٧رقم الدوليمقارنة بمتطلبات المعیار معیار المحاسبة 
. یسري المنشآتالخاضعة للسیطرة. وبالتالي تقوم الشركة األم بتجمیع البیانات المالیة لهذه المنشآتاإلدارة إصدار أحكام جوهریة لتحدید 

.٢٠١٣ایر ین١هذا المعیار على الفترات السنویة بدءًا من أو بعد 

الترتیبات المشتركة١١للتقاریر المالیة رقم الدوليالمعیار 
في مشروعات مشتركة و تفسیر المصالح"١٣رقم الدوليمحل المعیار معیار المحاسبة ١١للتقاریر المالیة رقم الدوليیحل المعیار 

–القائمة رقم التفاسیرلجنة  الدوليالمساهمات غیر المالیة من المشاركین". یستبعد المعیار –الخاضعة لسیطرة مشتركة المنشآت١٣
الخاضعة لسیطرة مشتركة بإستخدام أسلوب التجمیع. حیث یتم إعداد الحسابات الخاصة المنشآتخیار حساب ١١للتقاریر المالیة رقم 

الخاضعة لسیطرة مشتركة التي تفي بقواعد تعریف المشروع المشترك بإستخدام طریقة حقوق الملكیة. تطبیق ذلك المعیار لن بالمنشآت
.٢٠١٣ینایر ١یؤثر على عرض وٕافصاح البیانات المالیة للمجموعة. یسري هذا المعیار على الفترات السنویة بدءًا من أو بعد 

اإلفصاح عن المصالح في شركات أخرى ١٢یة رقم للتقاریر المالالدوليالمعیار 
فیما ٢٧رقم الدوليالمحاسبة معیارجمیع اإلفصاحات التي سبق أن تضمنها المعیار ١٢للتقاریر المالیة رقم الدوليالمعیار یتضمن

ومعیار ٣١رقم الدوليیتعلق بالبیانات المالیة المجمعة باإلضافة إلى اإلفصاحات التي وردت سابقًا في المعیار معیار المحاسبة 
. وتتعلق هذه اإلفصاحات بمصالح المنشأة في الشركات الفرعیة والترتیبات المشتركة والشركات الزمیلة ٢٨رقم الدوليالمحاسبة 
ینایر ١یكلة. ویطالب المعیار بعدد آخر من اإلفصاحات الجدیدة. یسري هذا المعیار على الفترات السنویة بدءًا من أو بعد المهوالمنشآت

٢٠١٣.
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: قیاس القیمة العادلة١٣المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

مصدر وحید للتعلیمات ضمن المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة لكافة قیاسات القیمة العادلة. ال ١٣یوفر المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
متى یجب أن تقوم الشركة بإستخدام القیمة العادلة ، بل یوفر تعلیمات حول كیفیة قیاس القیمة١٣یغیر المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

. تقوم الشركة حالیًا بدراسة التأثیر استخدامهاالعادلة ضمن المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة عندما تكون القیمة العادلة مطلوبة أو مسموح 
أو بعد المتوقع أن یتنج عن هذا المعیار على بیان المركز المالي للشركة وأدائها. یسري مفعول هذا المعیار للفترات المالیة التي تبدا في 

.٢٠١٣ینایر ١

األحكام والتقدیرات والفروض المحاسبیة الجوهریة٥
یتطلب إعداد البیانات المالیة للمجموعة من اإلدارة اتخاذ أحكام وتقدیرات وفروض تؤثر على المبالغ الخاصة باإلیراد والمصروفات 

المحتملة في تاریخ إعداد البیانات المالیة . إال أن عدم التأكد من هذه الفروض االلتزاماتوالموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن 
والتقدیرات قد یؤدى إلى مخرجات تتطلب تعدیالت هامة على القیمة الدفتریة لموجود أو مطلوب متأثر بها في فترات مستقبلیة. 

والتقدیرات األخرىاألحكام
المبالغ المعترف بها في علىأصدرت اإلدارة األحكام اآلتیة والتي كان لها آثار جوهریة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة

البیانات المالیة  الموحدة: 

اإلیرادتحقیق
من خالل نسبة احتسابهاكعقد مقاوالت یتم إثبات اإلیراد طبقًا لنسبة األعمال المنجزة ویتم التنفیذعندما یعامل عقد بیع عقار تحت 

تكالیف المشروع الفعلیة حتى تاریخه إلى إجمالي تكالیف المشروع المتوقعة حتى إتمام المشروع.

العقاریةاالستثماراتتصنیف
.المتاجرةعقاري أو كعقارات بغرض كاستثمارالعقار ما إذا كان سیتم تصنیفه اقتناءالشركة عند تقرر

 العقاریة على األراضي والمباني (عقارات سكنیة ، وتجاریة ، وتسویقیة) والتي ال تستخدم باألساس ألغراض االستثماراتتشتمل
إیجارات أو لحفظ القیمة.إیراداتألغراض البیع ولكن یتم حیازتها باألساس لتحقیق استخدامهاالتشغیل لصالح المجموعة أو یتم 

تي یتم حیازتها أساسًا من قبل المجموعة ألغراض البیع ، تشتمل على عقارات سكنیة العقارات بغرض التأجیر هي تلك العقارات ال
بناؤها.اكتمالتقتنى بغرض البیع قبل أو مع 
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المجموعة كمؤجر-ارتباطات اإلیجارات التشغیلیة 
المجموعة بعمل تعاقدات إیجار لعقارات تجاریة في إطار محفظة استثماراتها العقاریة. وحیث أن المجموعة قامت بناءا على تقییم تقوم

والمزایا الجوهریة لملكیة هذه العقارات وبالتالي فقد تم محاسبة هذه المخاطربجمیع باالحتفاظالشروط والبنود الخاصة بهذه الترتیبات 
رات تشغیلیة.العقود كإیجا

إنخفاض قیمة الذمم المدینة والمدفوعات مقدماً 
ذات عالقة عندما یكون تحصیل كامل أطرافیتم إجراء تقدیر للقیم القابلة للتحصیل من ذمم المستأجرین والذمم األخرى والمستحقات من 

أساس فردي.القیمة غیر محتمل بالنسبة للمبالغ الهامة بشكل فردي یتم إجراء هذا التقدیر على

ووفقًا االستحقاقیتم تقدیرها ووضع مخصص مقابل لفترة تجاوز استحقاقهاالمبالغ التي ال تعتبر هامة بشكل فردي لكنها تجاوزت موعد 
التاریخیة.االستردادلمعدالت 

العالقة حیث ال یوجد تحفظ ذاتفي قیمة أرصدة األطراف انخفاضفي تاریخ البیانات المالیة لم تقم المجموعة بتكوین مخصص مقابل 
ومشكوك في تحصیلها في نهایة استحقاقهافیما یخص تحصیل المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة. المبالغ التي تعدت تاریخ 

.٧الفترة تم اإلفصاح عنها في إیضاح رقم 

المحاسبیة التقدیرات

القیمة البیعیة للمخزونتقدیر صافي
المخزون بناءًا على التكلفة أو صافي القیمة البیعیة أیهما أقل.یتم تقییم 

العقاریة المكتملة یتم تقیمها بالرجوع إلى أسعار وظروف السوق القائمة في تاریخ أرباح البیانات االستثماراتصافي القیمة البیعة لمخزون 
السوق الحدیثة.معامالتعند تحدیدها المشورة الخارجیة المناسبة وفي ضوء االعتبارالمالیة تأخذ المجموعة في 

العادلة لالستثمارات العقاریة القیمة
بها. تلك التقنیات معترفتحدید القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة من قبل خبراء تقییم عقارات مستقلین باستخدام تقنیات تقییم یتم

المستخدمة هي طریقة التدفقات النقدیة المخصومة وطریقة معدل العائد المتوقع. في بعض الحاالت تحدد القیم العادلة بناء على 
المعامالت العقاریة التي تمت مؤخرًا ذات المواصفات المماثلة وفي نفس منطقة موجودات المجموعة.

موثوقة. في  بصورةتطویر من قبل خبراء تقییم عقارات مستقلین ، إال إذا لم یتمكن من تحدید هذه القیم یتم تقییم المشروعات قید الكذلك
ة الحاالت االستثنائیة التي ال یمكن فیها تحدید القیمة العادلة بصورة موثوقة ، تسجل هذه العقارات بالتكلفة. یتم تحدید القیمة العادل

یقة التدفقات النقدیة المخصومة.للمشروعات قید التطویر باستخدام طر 
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تقدیرات مثل التدفقات النقدیة المستقبلیة من الموجودات (مثل اإلیجارات استخدامالعقاریة لالستثمارات(یتطلب تحدید القیمة العادلة 
وأوضاع المستأجرین ، ومصادر اإلیرادات المستقبلیة ، والقیم الرأسمالیة لألثاث والتركیبات واآلالت وأي أمور بیئیة والحالة العامة 

افة إلى ذلك یؤخذ في االعتبار أیضًا مخاطر التطویر (مثل إلصالحات العقار) ومعدالت الخصم المطبقة على تلك الموجودات. باإلض
مخاطر اإلنشاء واإلیجارات) عند تحدید القیمة العادلة للمشروعات قید التطویر. تشتمل مصادر الدخل في المستقبل في مجملها إیرادات 

التأثیر المحتمل لحوافز االعتبارقعة یتم األخذ في العقود الحالیة واإلیجارات المتوقعة بعد فترة عقد اإلیجار ، ولقیاس اإلیجارات المتو 
اإلیجارات في المستقبل لضمان عقود جدیدة. تستند هذه التقدیرات على أحوال السوق المحلیة في تاریخ إعداد البیانات المالیة.

، استخدم خبراء التقییم معرفتهم بالسوق وتقدیراتهم ٢٠١١دیسمبر ٣١و٢٠١٢دیسمبر ٣١للوصول إلى تقدیراتهم للقیم السوقیة كما في 
كانت توجد درجة أكبر من عدم التیقن ، مما یوجد في سوق الحاالتالمهنیة ولم یعتمدوا فقط على مقارنة المعامالت التاریخیة. في هذه 

أكثر نشاطًا ، عند تقدیر القیم السوقیة لالستثمارات العقاریة.

االستثماریةالطرق المستخدمة لتقییم العقارات 
هذه الطریقة تتطلبطریقة معدل العائد المتوقع على قیاس القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المحتملة من إیرادات اإلیجار.تعتمد

ات بناءًا على تلك الطریقة هي خصم صافي إیرادات تقدیرات دقیقة للعوائد المستقبلیة ولتطلعات المستثمر. ومن إحدى الطرق لتقییم العقار 
رى اإلیجارات بناءًا على معدل عائد أولي والذي یشار إلیه "العائد الشامل لكل المخاطر" أو "العائد الصافي األولي" وتعدل إلى بعوامل أخ

یجارات ...إلخ.غیر متضمنة في إیرادات اإلیجارات كنسبة اإلشغال ، وحوافز اإلیرادات وتجدیدات عقود اإل

إما من عقار تشغیلي أو عقار قید التطویر. ولتوقع الدوریةتشتمل طریقة التدفقات النقدیة المخصومة توقعات لسلسة من التدفقات النقدیة 
یجارات تلك السلسة من التدفقات النقدیة یستخدم متوسط التكلفة المرجح لرأس المال كمعدل خصم لوضع أساس للقیم الحالیة لعوائد اإل

ة للعقارات. یتم تقدیر التدفقات النقدیة الدوریة المحتسبة بإجمالي إیرادات اإلیجارات مخصومًا منها خسائر اإلشغال أو التحصیل (في حال
القیمة الحالیة لكل من سلسلة صافي اإلیرادات التشغیلیة باإلضافة إلى القیمة احتسابوجودها) باإلضافة إلى مصاریف التشغیل. یتم 

لمتبقیة المتوقعة (والتي قدرت بإستخدام نموذج جوردن التصاعدي) في نهایة فترة التوقع. صافي القیمة الحالیة اإلجمالیة تساوي القیمة ا
السوقیة للعقار.
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القیم اإلنتاجیة للعقارات واآلالت والمعدات
بعد أن یؤخذ في التقدیرتحدد المجموعة القیمة التقدیریة لألعمار اإلنتاجیة للعقارات واآلالت والمعدات لغرض احتساب االستهالك. یتم 

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

لدى البنوكرصدة أنقد و - ٦

٢٠١٢٢٠١١
لایر قطريالف لایر قطريالف 

١٠٥٥٣٧نقد 
أرصدة لدى البنوك :

٢٦٢،٠٠٠-ودائع ألجل
٤٣،٥٢٥٤٧١،٩٨٩حسابات توفیر تحت الطلب 

٢٨٠،٠٥٧٢١،٥٢٣حسابات جاریة
٦،٧٢٠-حسابات حدیة

٣٢٣،٦٨٧٧٦٢،٧٦٩حكمهفي ما و النقد 

-٢٩ -



(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

ومدفوعات مقدمةذمم مدینة -٧
٢٠١٢٢٠١١

لایر قطريالف لایر قطريالف 
١٣٨،٤٥٢٩٥،٤٦٥ذمم مستأجرین

)٢٤،٥٦٩((٥٢،٥١١)ناقص: مخصص انخفاض لذمم مستأجرین
٨٥،٩٤١٧٠،٨٩٤

١٧،٨٢٩٤،٧٣٩موردین مدفوعات مقدمة ل
١،٩٠٥٤٠،٧٢٩مقاولین مدفوعات مقدمة ل

٧٢،٥١٣١٠،٦٤٥مدفوعات مقدمة لشراء عقارات 
٣٥،٩٣٩-ذمم عقود مقاوالت

٣،٢٢٢٩٣،٥٨٦مدفوعات مقابل اعتمادات مستندیه 
١،٣٢٢-أرباح بنكیة مستحقة 
٥،٩٧٤٣،٩٣٥ودائع تأمین مستردة  

٨،٥٩٧٢٢٢مصاریف مدفوعة مقدمًا 
٢٧٦٦٤٧سلف موظفین

٥٧،٩٤١١٠،٣٩٣ذمم وارصدة مدینة أخرى 
)٢،٥٠٢(-ناقص: مخصص انخفاض ذمم مدینة أخرى 

٢٥٤،١٩٧٢٧٠،٥٤٩دیسمبر٣١كما في 

القیمة المتعلقة بالذمم المدینة والمدفوعات المقدمة انخفاضوخسائر االئتمانتم اإلفصاح عن إمكانیة تعرض المجموعة لخسائر 
.٢٨باإلیضاح رقم 

-٣٠ -



(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

تتمة–ذمم مدینة ومدفوعات مقدمة -٧
تم فصل الجزء المتداول وغیر المتداول بالذمم المدینة والمدفوعات المقدمة كما یلي:

اإلجماليغیر متداولمتداول
الف لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطري٢٠١٢

٨٥،٩٤١-٨٥،٩٤١صافي ذمم مستأجرین
١٧،٨٢٩-١٧،٨٢٩مقدمة للموردینمدفوعات 

١،٩٠٥١،٩٠٥-مدفوعات مقدمة للمقاولین
٧٢،٥١٣-٧٢،٥١٣مدفوعات مقدمة لشراء عقارات

---ذمم عقود مقاوالت
٣،٢٢٢٣،٢٢٢-مدفوعات مقابل اعتمادات مستندیه

---أرباح بنكیة مستحقة
٥،٩٧٤٥،٩٧٤-ودائع تأمین مستردة

٨،٥٩٧-٨،٥٩٧مصاریف مدفوعة مقدماً 
٢٧٦-٢٧٦سلف موظفین

٥٧،٩٤٠-٥٧،٩٤٠صافي ذمم وأرصدة مدینة أخرى
٢٤٣،٠٩٦١١،١٠١٢٥٤،١٩٧

-٣١ -

اإلجماليهغیر متداولهمتداول٢٠١١
الف لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطري

٧٠،٨٩٤-٧٠،٨٩٤صافي ذمم مستأجرین
٤،٧٣٩-٤،٧٣٩مدفوعات مقدمة للموردین
٤٠،٧٢٩٤٠،٧٢٩-مدفوعات مقدمة للمقاولین

١٠،٦٤٥١٠،٦٤٥-مدفوعات مقدمة لشراء عقارات
٣٥،٩٣٩-٣٥،٩٣٩ذمم عقود مقاوالت

٩٣،٥٨٦٩٣،٥٨٦-مدفوعات مقابل اعتمادات مستندیه
١،٣٢٢-١،٣٢٢أرباح بنكیة مستحقة
٣،٩٣٥٣،٩٣٥-ودائع تأمین مستردة

٢٢٢-٢٢٢مصاریف مدفوعة مقدماً 
٦٤٦-٦٤٦سلف موظفین

٧،٨٩٢-٧،٨٩٢صافي ذمم وأرصدة مدینة أخرى
١٢١،٦٥٤١٤٨،٨٩٥٢٧٠،٥٤٩



(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

تتمة–ذمم مدینة ومدفوعات مقدمة -٧

قیمة الذمم المدینة كما یلي:انخفاضالحركة في مخصص 

٢٠١٢
١كما في 
ینایر

مخصص تم تكوینه
خالل السنة

مخصص تم رده 
خالل السنة

مخصص تم 
خالل شطبه

السنه

٣١كما في 
دیسمبر

لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطريالف 
٥٢،٥١١-(٨،٥٤٩)٢٤،٥٦٩٣٦،٤٩١ذمم مستأجرین

--(٢،٥٠٢)-٢،٥٠٢ذمم مدینة أخرى

٥٢،٥١١-(١١،٠٥١)٢٧،٠٧١٣٦،٤٩١

٢٠١١
١كما في 
ینایر

مخصص تم تكوینه
خالل السنة

مخصص تم رده 
خالل السنة

مخصص تم شطبه
خالل السنه

٣١كما في 
دیسمبر

لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطريالف 
٢٤،٥٧٠(٢٥٥)(٦،٤٤٤)١٨،٢٤٩١٣،٠١٩ذمم مستأجرین 

٢،٥٠٢(٥،١٠٠)-٧،١٤١٤٦١ذمم مدینة أخرى 
٢٧،٠٧٢(٥،٣٥٥)(٦،٤٤٤)٢٥،٣٩٠١٣،٤٨٠

تقوم المجموعة عادة بطلب ضماناتبناء على خبرة المجموعة السابقة ، یتوقع أن تسترد بالكامل الذمم المدینة غیر المنخفضة القیمة. ال
مقابل الذمم المدینة وبالتالي فإن معظم الذمم المدینة غیر مضمونة.

المخزون-٨
٢٠١٢٢٠١١

لایر قطريالف لایر قطريالف 
٢،٥٧٢٣٢،٥٧٩مواد بناء وصیانة

٩،٦٠٠-بضاعة في الطریق
-٥،٩٠٤مفروشات وفضیات ومستلزمات مطبخ

٨،٤٧٦٤٢،١٧٩
(١،٦٩٦)-ناقص: مخصص انخفاض في قیمة المخزون

٨،٤٧٦٤٠،٤٨٣الصافي

-٣٢ -



(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

األطراف ذات العالقةالمعامالت معاالرصدة و - ٩
تمثل األطراف ذات العالقة الشركة األم للمجموعة ("تداول") وكبار المساهمین والشركات الزمیلة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا 

األسعار اعتمادللمجموعة والشركات المتحكم بها أو المشتركة في إدارتها أو التي تمارس األطراف ذات العالقة تأثیرًا هامًا علیها. یتم 
روط المتعلقة بهذه العملیات من قبل أعضاء مجلس اإلدارة للمجموعة.والش

٢٠١٢٢٠١١من أطراف ذات عالقةلمطلوبا)أ
الف لایر قطريالف لایر قطري

٤٥١،٩٥٤-مجموعة التداول القابضة ش.م.ق. (الشركة األم للمجموعة)
١٦،٤١٨٤،٣٨٢مجموعة صك لالستثمار العقاري ش.ش.و (شركة زمیلة)

٢٤٦٢،٢٠٤شركة وایت سكویر العقاریة (شركة زمیلة)
٣٥٥٣٣٨أطراف أخرى ذات عالقة 

-٤،٠٩٦للتنمیة العقاریةالعبد الوهاب
-٣،٠٢٦اسیا شركة 

٢٤،١٤١٤٥٨،٨٧٨دیسمبر٣١كما في 
یلي:تم فصل الجزء المتداول وغیر المتداول للمطلوب من اطراف ذات العالقة كما 

اإلجماليغیر متداولمتداول٢٠١٢
الف لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطري

---مجموعة التداول القابضة ش.م.ق. (الشركة األم للمجموعة)
١٦،٤١١-١٦،٤١١مجموعة صك لالستثمار العقاري ش.ش.و (شركة زمیلة)

٢٤٦-٢٤٦شركة وایت سكویر العقاریة (شركة زمیلة)
٣٦٣-٣٦٣أطراف أخرى ذات عالقة 

٤،٠٩٦-٤،٠٩٦العبد الوهاب 
٣،٠٢٥-٣،٠٢٥اسیا 

٢٤،١٤١-٢٤،١٤١

االجماليمتداولغیر متداول٢٠١١
الف لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطري

٤٥١،٩٥٤-٤٥١،٩٥٤مجموعة التداول القابضة ش.م.ق. (الشركة األم للمجموعة)
٤،٣٨٢٤،٣٨٢-مجموعة صك لالستثمار العقاري ش.ش.و (شركة زمیلة)

٢،٢٠٤-٢،٢٠٤شركة وایت سكویر العقاریة (شركة زمیلة)
٣٣٨٣٣٨-أطراف أخرى ذات عالقة 

٤٥٤،١٥٨٤،٧٢٠٤٥٨،٨٧٨
-٣٣ -



(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

المعامالت مع األطراف ذات العالقةاالرصدة و - ٩
إلى أطراف ذات عالقة المطلوب)ب

٢٠١٢٢٠١١
الف لایر قطريالف لایر قطري

-٦٩٣،٦١٠مجموعة التداول القابضة ش.م.ق.خ (الشركة األم للمجموعة)
٨،٠٠٠-الشیخ / ثاني بن عبداهللا آل ثاني (رئیس مجلس اإلدارة)

٦٩٣،٦١٠٨،٠٠٠دیسمبر٣١كما في 

المعامالت مع األطراف ذات عالقة )ج
٢٠١٢٢٠١١
الف لایر قطريالف لایر قطري

٦١٠،٥٨٤٩٢٠،٤١٦بیع عقارات 
٧٤٣،٦٨٨-ال تحمل ارباحسداد تسهیالت 

بنود وشروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة
األرصدة المستحقة في نهایة السنة غیر مضمونة وال تحمل أیة فوائد ویتم سدادها نقدًا. ال یوجد أي ضمان مقدم أو مستلم ألي مبالغ 

لم تقم المجموعة بتسجیل أي خسائر نتیجة ٢٠١١و٢٠١٢دیسمبر ٣١مستحقة من األطراف ذات العالقة. في السنتین المنتهیتین في 
لمدینة المستحقة من األطراف ذات العالقة. یتم إجراء هذا التقییم كل سنة مالیة وذلك بعد دراسة المركز المالي والسوق لتدني قیمة األرصدة ا

الذي یتعامل به األطراف ذوي العالقة.

عقاریة لشركة التداول القابضة (ش.م.ق.خ) (الشركة األم للمجموعة) بمبلغ استثماراتقامت المجموعة ببیع ٢٠١٢خالل عام **
ألف لایر قطري.١٠٦،٧٦٧ألف لایر قطري. نتج عن عملیة البیع ربح بمبلغ ٦١٠،٥٨٤

-٣٤ -



(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

شركات التابعةاالستحواذ على–١٠

شركة   تابعة ١٥عدد بشراء عادیة للشركة  ، قامت الشركة  الغیر و العادیة العامةوبعد موافقة الجمعیة٢٠١٢سبتمبر ١٧تاریخ في)أ
CAPITAL  COMMERCIAL ،KPMGمن قبل على تقییم تم إعدادهاً بناءشراءبضة ش.م.ق وقد تم تحدید سعر الالقاالتداوللمجموعة 

لها :شراءفتریة للشركات التابعة وسعر الویوضح الجدول التالي تفاصیل القیمة الد

المطلوباتالموجوداتاسم الشركة
صافى قیمة 
شراءسعر الالموجودات

الف لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطري
٣٥٤،٢٤٢٤،٢٢٦٣٥٠،٠١٦٣٦٧،٣٣٦شركة االتقان للتجارة ش.ش.و

٢٦٢،٠٧٨٢٢٨،٨٤٤-٢٦٢،٠٧٨شركة الربع الخالى للتجارة ش.ش.و
٢٥٩،٩٩٨٤،٢٢٦٢٥٥،٧٧٢٢٦٦،٦٣٤شركة األقلیم العقاریة ش.ش.و

٣٥٥،٦٩٧٤،٢٢٦٣٥١،٤٧١٣٦٨،٩٤١شركة المنارة للمعدات الطبیة ش.ش.و
٢٥٥،٢٩٠٢٦١،٧٩١-٢٥٥،٢٩٠شركة الطیبین للتجارة ش.ش.و

٢٩٥،٩٠٥٤،٢٢٦٢٩١،٦٧٩٣٠٨،٦٢٢شركة القارة للتجارة ش.ش.و
٣٥٥،٦٧٠٤،٢٢٦٣٥١،٤٤٤٣٦٨،٩١٥إثمار لإلنشاء والتجارة ش.ش.وشركة 

٢٥٩،٩٩٨٤،٢٢٦٢٥٥،٧٧٢٢٦٦،٦٣٤شركة النماء ألعمال الصیانة ش.ش.و
٤٧٨،٧٧٣٤٨٥،٦٣٣-٤٧٨،٧٧٣شركة شاطىء النیل ش.ش.و

٣٢٠،٠٣١٤،٢٢٦٣١٥،٨٠٥٣٢٧،١٤٥شركة أركان لالستیرادوالتصدیرش.ش.و
٢٤٥،٢٣٣٢٥٠،٥٩٠-٢٤٥،٢٣٣طریق الحق للتجارة ش.ش.وشركة 

٦٠٥،٦١٠٤،٢٧٦٦٠١،٣٣٤٦١٨،٦٤٨شركة طریق الحق للتجارة ش.ش.و
٢٥٨،٨٤٧٤،٢٢٦٢٥٤،٦٢١٢٦٥،٢٩٠شركة عین جالوت للتجارة ش.ش.و
٢٩٩،٥٥٠٨٥٣٢٩٨،٦٩٧٣٠٥،٦٤٦شركة طریق الخیر للتجارة ش.ش.و

٣٠٤،١٥٢٣١٠،٧٩٥-٣٠٤،١٥٢الذهبیة ش.ش.وشركة الكرة 
٤،٩١١،٠٧٤٣٨،٩٣٧٤،٨٧٢،١٣٧٥،٠٠١،٤٦٤االجمالى

-٣٥ -



(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

شركات تابعةبیع–١١

والتيوبعد موافقة الجمعیة العامة العادیة والغیر عادیة لمجموعة إزدان القابضة ش.م.ق (شركة تابعه) ٢٠١٢سبتمبر ٣٠بتاریخ )أ
قامت مجموعة ازدان ببیع شركتها التابعة شركة إزدان التجارة والمقاوالت ش.ش.و والمملوكة لها ٢٠١٢سبتمبر ١٧عقدت بتاریخ 

. بلغت صافى قیمة موجودات قطريالف لایر ٧٦٤,١٥١قابل مبالكامل إلى شركة مجموعة صك للعقارات (طرف ذو عالقة ) 
الف لایر قطري وبالتالي لم ینتج ربح او خسارة عن تلك ٧٦٤,١٥١مبلغ ٢٠١٢سبتمبر٣٠ریخ االستبعاد تاالشركة التابعة فى

المعاملة.

خالل الفترة وناتج الربح او الخسارة من االستبعاد استبعادهاتم التيتفاصیل القیمة الدفتریة لشركة إزدان للتجارة والمقاوالت ش.ش.و. )ب
للتجارة والمقاوالت.شركة ازدان:التاليالجدول فيتم تلخیصه 

يقطر الف لایر :الموجودات
٦٠،٥٩٠مخزون 

١٣٣،٤٧٦ذمم مدینة ومصاریف مدفوعة مقدما 
٣٠،٢٩٣ارصدة لدى البنوك ونقد 
٥٩،٧١٧عقارات واالت ومعدات 

٢٨٤،٠٧٦

:المطلوبات
)٢٣٣(تسهیالت بنكیة اسالمیة 

)١٣٢،٠٧٩(ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع 
١٣٢،٣١٢

١٥١،٧٦٤صافى قیمة الموجودات 
١٥١،٧٦٤اجمالى قیمة البیع 

-صافى الربح ( الخسارة ) من بیع الشركات التابعة 

:التدفقات النقدیة من البیع
-القیمة المستلمة 

)٣٠،٢٩٣(صافى النقد المستبعد 
)٣٠،٢٩٣(صافى التدفقات النقدیة 

-٣٦ -



(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

عاستثمارات متاحة للبی-١٢

للبیع المملوكة فقط من قبل المجموعة كالتالي:تعود الحركات في التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة الناتجة من االستثمارات المتاحة 

:المحفظة االستثماریة المركزة 
االستثماریة المركزة عند إجراء عدد من االستثمارات في كیانات تعمل في أنشطة متشابهة، أو في أنشطة في نفس المنطقة تنشأ المحفظة 

دارة الجغرافیة، أو یكون لهم سمات اقتصادیة متماثلة مما قد تتأثر بالتغیرات في الظروف االقتصادیة والسیاسیة أو غیرها. تقوم المجموعة بإ
ل تنویع االستثمارات من حیث التوزیع الجغرافي والتركز الصناعي. التركیز الصناعي والجغرافي للمحفظة االستثماریة هذه المخاطر من خال

على النحو التالي:

-٣٧ -

٢٠١١ ٢٠١٢
لایر قطريالف  لایر قطريالف 

- ٥٥،١٣٥ عدد االسهم المتداولة في االلف
- ٥٥،١٣٥

٢٠١١ ٢٠١٢
لایر قطريالف  لایر قطريالف 

- - ینایر١رصید فى 
-  )٩٦،٥٩٢( محققة من اعادة التقییمالتغیراتصافى ال
- ٩٦،٥٩٢ دیسمبر٣١كما في 

٢٠١١ ٢٠١٢
لایر قطريالف  لایر قطريالف 

- ٢،١٦٩،٧٥٢ البنوك و المؤسسات المالیة 
- ١٢٥ التأمین
- ٧٣،٥٤٨ الصناعیة
- ٨٠،٨٣٢ الخدمیة
- ٢،٣٢٤،٢٥٧ دیسمبر٣١كما في 



(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

شركات مستثمر فیها بطریقة حقوق الملكیة١٣
الشركة لدیها استثمارات في الشركات الزمیلة التالیة :

الف لایر قطري الفائدة على الملكیة بلد المنشأ
٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٢

% %
- ٣٨٧,١٩٦ - ٢٤,٥٢٪ قطر المجموعة للرعایة الطبیة  ش.م.ق-أ
- ١،٩٢٧،٩٤٤ - ٢٢,٦٥٪ قطر بنك قطرالدولي االسالمى ش.م.ق- ب
- ١٩،٩٧٦٤ - ٢٢,٩٧٪ قطر الشركة اإلسالمیة  القطریة للتأمین ش.م.ق-ج
- ١٨٩،٤٨٨ - ٣٠,٠٠٪ قطر دار الشرق للطباعة و النشر و التوزیع ذ.م.م-د
- ٢٦،٤٨٨ - ٤٩,٠٠٪ قطر دار العرب ذ.م.م-هـ

٦٥ ٦٥ - ٣٢,٥٠٪ قطر وایت سكویر العقاریة ذ.م.م-و
٦٥ ٦٥ - ٣٢,٥٠٪ قطر عبدالوهاب للتطویر العقارى ذ.م.م-ز

١٣٠ ٢،٧٣١،٠١١ دیسمبر٣١كما في 

ش.م.قالمجموعة للرعایة الطبیة-أ
وتشارك المجموعة في تقدیم١٩٩٦دیسمبر ٣٠شركة مساهمة في (شركة مساهمة قطریة) في قطر كالمجموعة للرعایة الطبیةتأسست 

الخدمات الطبیة في دولة قطر.
الجدول التالي یلخص المعلومات المالیة الستثمار المجموعة في الشركة الزمیلة.

٢٠١١ ٢٠١٢
لایر قطريالف  لایر قطريالف  الزمیلة ة من بنود المركز المالي للشركة الحص

- ٢٠٥،٩٦٨ اجمالى  الموجودات
- (٢٠،٦٥٥) اجمالى االلتزامات
- ١٨٥،٣١٣ صافى الموجودات
- ٢٠١،٨٨٣ الشهرة 
- ٣٨٧،١٩٦ القیمة الدفتریة لالستثمار

٢٠١١ ٢٠١٢
لایر قطريالف  لایر قطريالف  الشركات الزمیلة والنتائجحصة عائدات 

- ٢١،١٦٢ االیرادات
- ٢،٧٥٩ النتائج

-٣٨ -



(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

تتمه-شركات مستثمر فیها بطریقة حقوق الملكیة-١٣
بنك قطر الدولي اإلسالمي ش.م.ق- ب

مویلیةوالت. یعمل البنك في مجال الخدمات المصرفیة١٩٩٠تأسس بنك قطر الدولي اإلسالمي في دولة قطر كشركة مساهمة عام 
ومبادئ الشریعة اإلسالمیة واألنظمة المعمول بها في مصرف قطر المركزي.واالستثماریة وفقا ألنشطة

الجدول التالي یلخص المعلومات المالیة لالستثمار المجموعة في البنك الزمیل.

٢٠١١ ٢٠١٢
لایر قطريالف  لایر قطريالف  زمیلةالالحصة من بنود المركز المالي للشركة 

- ٦،٤٦٩،٠٠٤ اجمالى الموجودات
- )٥،٣٢٨،٢٧٤( اجمالى اإللتزمات
- ١،١٤٠،٧٣٠ صافى الموجودات
- ٧٨٧،٢١٤ الشهرة 
- ١،٩٢٧،٩٤٤ القیمة الدفتریة لالستثمار

٢٠١١ ٢٠١٢
لایر قطريالف  لایر قطريالف  حصة عائدات الشركات الزمیلة والنتائج

- ٦٧،٠١٠ االیرادات
- ٣٨،٤٥٢ النتائج

-٣٩ -



(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

تتمه-شركات مستثمر فیها بطریقة حقوق الملكیة-١٣

شركة قطر للتأمین اإلسالمى ش.م.ق-ج
١٢. یوم ١٩٩٣أكتوبر ٣٠تأسست شركة قطر للتأمین اإلسالمي (شركة مساهمة قطریة) في دولة قطر كشركة مساهمة مقفلة في 

تغیر الشكل القانوني للشركة إلى شركة مساهمة عامة مدرجة. یتمثل نشاط الشركة في مجال األعمال التجاریة من ، ١٩٩٩دیسمبر 
االكتتاب العام، التكافل (الحیاة) والتأمین الصحي غیر الفوائد وفقا لمبادئ الشریعة اإلسالمیة.

ة الزمیلة.الجدول التالي یلخص المعلومات المالیة لالستثمار المجموعة في الشرك

٢٠١١ ٢٠١٢
لایر قطريالف  لایر قطريالف  زمیلةالحصة من بنود المركز المالي للشركة ال

- ١٤٩،٢٨٥ اجمالى  الموجودات
- )٨٧،٨٩٨( اجمالى االلتزامات
- ٦١،٣٨٧ صافى الموجودات
- ١٣٨،٣٧٧ الشهرة 
- ١٩٩،٧٦٤ القیمة الدفتریة لالستثمار

٢٠١١ ٢٠١٢
لایر قطريالف  لایر قطريالف  حصة عائدات الشركات الزمیلة والنتائج

- ٤،٠٩٣ االیرادات
- ٢،٩٨٦ النتائج

-٤٠ -



(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

تتمه-شركات مستثمر فیها بطریقة حقوق الملكیة -١٣
دار الشرق للطباعة، نشر والتوزیع ذ م م-د

.١٩٨٥تشرین األول ٢٤تأسست في دولة قطر كشركة محدودة المطلوبات في دار الشرق للطباعة والنشر والتوزیع (ذ م م) 
أنشطة الشركة الرئیسیة تشمل نشر صحیفتین یومیتین، صحیفة الشرق (اللغة العربیة)، وجریدة الجزیرة (اللغة اإلنجلیزیة) وتشغیل 

المطبعة.
الزمیلة.الجدول التالي یلخص المعلومات المالیة الستثمار المجموعة في الشركة

٢٠١١ ٢٠١٢
لایر قطريالف  لایر قطريالف  زمیلةالحصة من بنود المركز المالي للشركة ال

- ١٣٨،١٧٧ اجمالى  الموجودات
- )٤٦،٧٩٣( اجمالى  االلتزامات
- ٩١،٣٨٤ صافى الموجودات
- ٩٨،١٠٤ الشهرة
- ١٨٩،٤٨٨ القیمة الدفتریة لالستثمار

٢٠١١ ٢٠١٢
لایر قطريالف  لایر قطريالف  حصة عائدات الشركات الزمیلة والنتائج

- ١٣،٦٢٠ االیرادات
- ٤،٢٤٧ جالنتائ

دار العرب (ذ م م)-هـ
. أنشطة الشركة الرئیسیة تشمل نشر صحیفة العرب.٢٠٠٤سبتمبر٩تأسست دار العرب (ذ م م) في دولة قطر كشركة مسؤولیة محدودة في 

:التالي یلخص المعلومات المالیة الستثمار المجموعة في الشركة الزمیلةالجدول 
٢٠١١ ٢٠١٢

لایر قطريالف  لایر قطريالف  زمیلةالحصة من بنود المركز المالي للشركة ال
- ٧٥،٢١٣ اجمالى الموجودات
- )٦٠،٦٣٣( اجمالى االلتزامات
- ١٤،٥٨٠ صافى الموجودات
- ١١،٩٠٩ الشهرة 
- ٢٦،٤٨٨ القیمة الدفتریة لالستثمار

-٤١ -



(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

تتمه-شركات مستثمرفیها بطریقة حقوق الملكیةتابع -١٣

٢٠١١ ٢٠١٢
لایر قطريالف  لایر قطريالف  حصة عائدات الشركات الزمیلة والنتائج

- ٥،١٥٤ االیرادات
- ٦١٦ النتائج

حقوق الملكیة فیما یلي:ل أرصدة الشركات المستثمر فیها بطریقة ثتمت

٢٠١٢٢٠١١نسبة الملكیة إسم الشركة 
الفالف

لایر قطريلایر قطري%
٦٥٦٥٪٣٢،٥وایت سكویر العقاریة ذ.م.مو/ 
٦٥٦٥٪٣٢،٥آل عبد الوهاب للتطویر العقاري ذ.م.مز/ 

١٣٠١٣٠

، قامت المجموعة مع شركاء آخرین بتأسیس شركة وایت سكویر العقاریة ذ.م.م وشركة آل عبد الوهاب للتطویر ٢٠١١خالل عام 
لایر قطري لكل منهما. لدى الشركة القدرة على التأثیر الجوهري على السیاسات المالیة والتشغیلیة ٢٠٠,٠٠٠العقاري ذ.م.م برأس مال 

ثًا. یتمثل النشاط الرئیسي لتلك الشركات الزمیلة في التطویر العقاري وبیع وشراء وتأجیر اإلستثمارات على الشركات المؤسسة حدی
العقاریة. 

-٤٢ -



(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

العقارات واآلالت والمعدات-١٤

٢٠١٢
سیاراتمبانيأراضي

أثاث
وتركیبات 

معدات ثقیلةوادوات مكتبیة
أعمال تحت 

المجموعالتنفیذ
الفالفالفالفالفالفالف

لایر قطريلایر قطريقطريلایر لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

التكلفة:
١٤٨،٦٥٢-٢٠١٢٥،٠٣٨٤٤،٣٣٦١١،٤٦٣٣٧،٦٠٤٥٠،٢١١ینایر 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 

:المتراكماالستهالك
٧١،١٧٨- ٤،٥٤١٥،٠٠٤٣٠،٠٨٤٣١،٥٤٩-٢٠١٢ینایر ١في 

٦،٣٧٩- -٦٤٣١،٤٣٤٤،٣٠٢-االستهالك للسنة 
)٣٩،٦٦٨( - )٣١،٥٤٩( )١،٦٤٩( )٣،٣٢١( )٣،١٤٩( -المتعلق باالستبعادات

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

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

-٤٣ -



(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

تتمة-العقارات واآلالت والمعدات ١٤

٢٠١١
سیاراتمبانيأراضي

أثاث
وتركیبات 

معدات ثقیلةوادوات مكتبیة
أعمال تحت 

المجموعالتنفیذ
الفالفالفالفالفالفالف

لایر قطريلایر قطريقطريلایر لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري
التكلفة:

٢٠١١٥،٠٣٨٤٤،٣٣٦٩،٢٠٨٣٦،٥٨٣٤٩،٧٣٢١،٦٨٠١٤٦،٥٧٧ینایر ١في 
٣،٣٠٦-١،٤٥٩١،٠٩٤٧٥٣- -إضافات

-)١،٦٨٠(- - ١،٦٨٠- -مشاریع تحت التنفیذتحویالت من 
)١،٢٣١(- )٢٧٤()٧٣()٨٨٤(--استبعادات

١٤٨،٦٥٢-٢٠١١٥،٠٣٨٤٤،٣٣٦١١،٤٦٣٣٧،٦٠٤٥٠،٢١١دیسمبر ٣١في 

:المتراكماالستهالك
٤٨،٥٦٣- ٢،٣٢٤٣،٨٥٠٢١،٥١١٢٠،٨٧٨-٢٠١١ینایر ١في 

٢٣،٤٧٨- ٢،٢١٧١،٩٩٤٨،٥٩٦١٠،٦٧١-االستهالك للسنة 
)٨٦٣(- - )٢٣()٨٤٠(- -المتعلق باالستبعادات

٧١،١٧٨- ٤،٥٤١٥،٠٠٤٣٠،٠٨٤٣١،٥٤٩-٢٠١١دیسمبر ٣١في 

٧٧،٤٧٤-٢٠١١٥،٠٣٨٣٩،٧٩٥٦،٤٥٩٧،٥٢٠١٨،٦٦٢دیسمبر ٣١صافي القیمة الدفتریة في 

-٤٤ -



(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
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تتمة-العقارات واآلالت والمعدات -١٤

السنة كما یلي:استهالكتم توزیع
٢٠١٢٢٠١١
الفالف

لایر قطريلایر قطري
٦،٣٧٩١٥،٨٠٨استهالك محمل على األرباح والخسائر

٧،٦٧٠- استهالك مرسمل على تكالیف تطویر عقارات قید التطویر 
٦،٣٧٩٢٣،٤٧٨

عقاریةستثماراتإ-١٥
٢٠١٢٢٠١١
الفالف

لایر قطريلایر قطري
٣١،٢٧٦،٦٢٢٣٠،٩٥٢،٢٧٨ینایر١الرصید في 

٦٥٣،٧٠٨١،٠١٦،١٥٥تكالیف تطویر وأراضي مستحوذ علیها خالل العام 
١٧٣،٥٥٣٢٠١،٥٩١تكالیف تمویل مرسملة على عقارات قید التطویر (إیضاح أ)

)١٠،٥٦١(- تحویالت إلى دفعات مقدمة لالستحواذ على عقارات 
)٢٠،٥٥٤(- انخفاض في المطلوبات لشراء عقارات (إیضاح ب)
)٢٢،٠٤٩(- القیمة الدفتریة ألراضي استحوذت علیها الحكومة 

)٨٧٩،٠٤٣()٥١٥،٣٠٢(استبعادات عقاریة
- ١،٥٨٣،٣٢٠الملكیات المكتسبة 

٣١،٢٤٤٣٨،٨٠٥صافي األرباح الناتجة عن التغیر في القیمة العادلة
٣٣،٢٠٣،١٤٥٣١،٢٧٦،٦٢٢دیسمبر ٣١كما في 

٣١قامت المجموعة بإجراء تقییم لجمیع االستثمارات العقاریة والمشروعات تحت التطویر المملوكة من قبل المجموعة كما في 
، وهي مثمن معتمد متخصصة في تقییم العقارات تم إعداد التقییم بواسطة شركة دي تي زد قطر ,٢٠١٢و٢٠١١دیسمبر 

) ، الطبعة RICSفقًا للبنود المالئمة من "بیانات الممارسة" المضمنة في معاییر التقییم (لقد تم إعداد التقییم و ,واألنشطة المماثلة
.("الكتاب األحمر")٦

-٤٥ -
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تتمة-استثمارات عقاریة ١٥
.٥الطرق المستخدمة في تقییم اإلستثمارات العقاریة في اإلیضاح رقم تم اإلفصاح عن

إیضاح أ :
تم رسملة تكالیف ,المرسملة تم إحتسابها بناءًا على النفقات الفعلیة المؤهلة والمتعلقة بمشروعات قید التطویرتكالیف التمویل 

.٢٠١١في ٪٨،٢و ٢٠١٢في ٪٦،٦بـجح لسعر تكلفة التمویل للمجموعة التمویل بإستخدام المتوسط المر 

:بإیضاح 
.١٧المرهونة في إیضاح رقم االستثماریةتم اإلفصاح عن العقارات 

ذمم دائنة ومستحقات ١٦
٢٠١٢٢٠١١
الفالف

لایر قطريلایر قطري
٣٣،٦٨٠١٢١،٠٦٥دائنون تجاریون ومقاولون

٤٢،٦١٣- مبالغ محتجزة دائنة
١٥،٢٤٩٤٩،٨٠٠تأمینات للمستأجرین

٩٨،٨٨١٢٤،٢٩٨مصاریف مستحقة الدفع
١٠١،٤٤٤٢،٧٩١مقدماً إیجارات مستلمة 

٧،٥٢٤- أوراق دفع
٧٢،٥٢٨٤،٢٢٥ودائع تأمین مستردة 

١٠،٢١٨٢١،١٨٨مخصص المساهمة في األنشطة االجتماعیة والریاضیة
٦،١٧٧٢٢،٨٩٠مخصص مكافأة نهایة الخدمة 

٣،٢٣٢٨٨٢دائنون آخرون
٣٤١،٤٠٩٢٩٧،٢٧٦دیسمبر٣١كما في 

-٤٦ -
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تتمة-ذمم دائنة ومستحقات٦١
تم فصل الجزء المتداول وغیر المتداول للذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع كما یلي:

اإلجماليغیر متداولمتداول٢٠١٢
الفالفالف

لایر قطريلایر قطريلایر قطري
٣٣،٦٨٠٣٣،٦٨٠- دائنون تجاریون 

١٥،٢٤٩- ١٥،٢٤٩مبالغ محتجزة دائنة
٩٨،٨٨١- ٩٨،٨٨١مصاریف مستحقة الدفع
١٠١،٤٤٤- ١٠١،٤٤٤إیجارات مستلمة مقدماً 

٧٢،٥٢٨- ٧٢،٥٢٨ودائع تأمین مستردة
١٠،٢١٨- ١٠،٢١٨مخصص المساهمة في األنشطة االجتماعیة والریاضیة

٦،١٧٧٦،١٧٧- مخصص مكافأة نهایة الخدمة 
٣،٢٣٢- ٣،٢٣٢دائنون آخرون

٣٠١،٥٥٢٣٩،٨٥٧٣٤١،٤٠٩

اإلجماليغیر متداولمتداول٢٠١١
الفالفالف

لایر قطريلایر قطريلایر قطري
١٢١،٠٦٥- ١٢١،٠٦٥ومقاولوندائنون تجاریون

٢٢،١٥٧٢٠،٤٥٦٤٢،٦١٣مبالغ محتجزة دائنة
٤٩،٨٠٠- ٤٩،٨٠٠ودائع تأمین مستردة للمستأجرین

٢٤،٢٩٨- ٢٤،٢٩٨مصاریف مستحقة الدفع
٢،٧٩١- ٢،٧٩١إیجارات مستلمة مقدماً 

٧،٥٢٤- ٧،٥٢٤أوراق دفع
٤،٢٢٥- ٤،٢٢٥ودائع تأمین مستردة 

صندوق دعممخصص المساهمة في
٢١،١٨٨- ٢١،١٨٨األنشطة االجتماعیة والریاضیة
٢٢،٨٩٠٢٢،٨٩٠- مخصص مكافأة نهایة الخدمة 

٨٨٢- ٨٨٢دائنون آخرون
٢٥٣،٩٣٠٤٣،٣٤٦٢٩٧،٢٧٦

إمكانیة تعرض المجموعة لمخاطر العملة والسیولة المتعلقة بالذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع تم اإلفصاح عنها بإیضاح رقم 
٢٨.

-٤٧ -
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تسهیالت تمویل إسالمي١٧
تمثل الحركة في التسهیالت التمویلیة اإلسالمیة خالل العام كما یلي:)أ

الخاصة بالتسهیالت التمویلیة اإلسالمیة المتداولة وغیر المتداولة كما یلي:االلتزاماتتم فصل )ب
٢٠١٢٢٠١١
الفالف

لایر قطريلایر قطري
٦٩٠،٠٧١٩٤٠،٩٩٧جزء متداول 

٩،٤١٨،٣٨٠٣،٩٠٠،٩٨٨جزء غیر متداول 
١٠،١٠٨،٤٥١٤،٨٤١،٩٨٥دیسمبر٣١الرصید في 

شروط وأحكام التسهیالت التمویلیة اإلسالمیة القائمة كما یلي:

٢٠١٢٢٠١١معدل الربحالعملة نوع التسهیل
الفالف

لایر قطريلایر قطري
٨،٦٥٤،٢٥٦٢،٩٣٧،٠٩٥سعر ریبو لایر قطري إیجاره مضمونة
٣٩٤،٥٢٥٤٢٩،٩٧٣سعر لبیور لثالث أشهردوالر أمریكيإیجاره مضمونة

٥١٠،٧٤٠١،٢٦٢،١٩٨سعر ریبو لایر قطري مرابحة مضمونة 
١٠،٨٧٩- سعر ریبو لایر قطري مرابحة غیر مضمونة 
٢٠١،٨٤٠- سعر ریبو لایر قطري مساومة غیر مضمونة 

- ٥٤٨،٩٣٠بویسعر ر لایر قطريتورق اسالمي
١٠،١٠٨،٤٥١٤،٨٤١،٩٨٥دیسمبر٣١الرصید في 

العقاریة المملوكة للمجموعة بقیمة دفتریة بلغت االستثماراتعلى أنواع مختلفة من وناتسالمیة المضمونة هي مقابل رهالتسهیالت اإل
٣،٨١٧،٩٣١مملوكة للمجموعة بقیمة سوقیة بلغت باالضافة السهم، لایر قطري)١٣،٨٨٣،٣٩٧: ٢٠١١لایر قطري (١٤،٨٨٨،٥٧٢

.٢٠١٢دیسمبر ٣١لایر قطري كما في 
-٤٨-

٢٠١٢٢٠١١
الفالف

لایر قطريلایر قطري
٤،٨٤١،٩٨٥٣،٦٢٢،٩٧٥ینایر١الرصید في 

٦،٢٥١،٤١١١،٩٩٦،٠٧٢تسهیالت إضافیة خالل العام 
)٧٧٧،٠٦٢()٩٨٤،٩٤٥( سداد تسهیالت خالل العام 

١٠،١٠٨،٤٥١٤،٨٤١،٩٨٥دیسمبر ٣١الرصید في 
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تتمة-تسهیالت تمویل إسالمي ١٧

التسهیالت التمویلیة اإلسالمیة كما یلي:استحقاقالجدول التالي یلخص مواعید )ج

اإلجماليسنوات٥أكثر من سنوات٥-٢سنة٢٠١٢١
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
٣١٧،٠١٥١،٩٥٠،٨٨٣٦،٣٨٦،٣٥٨٨،٦٥٤،٩٥٨إیجاره مضمونة لایر قطري

١٠٢،٠٠٣٢٧٥،٣١٥١٧،٢٠٧٣٩٤،٥٢٤إیجاره مضمونة دوالر أمریكي 
٥١٠،٧٤٠- ١٠٧،٢٢٩٤٠٣،٥١١مرابحة مضمونة لایر قطري 

٥٤٨،٩٣٠- ١٦٣،٨٢٤٣٨٥،١٠٦)سالمى  ( لایر قطرياتورق تمویل 
٦٩٠،٠٧١٣،٠١٤،٨١٥٦،٤٠٣،٥٦٥١٠،١٠٨،٤٥١

علیها للتزامات للمجموعة التي تحمل أرباح والتي تم قیاسها یتضمن اإلیضاح أعاله معلومات عن الشروط واألحكام المتفق
لمعلومات إضافیة حول تعرض المجموعة لتقلبات معدل الربح على التسهیالت التمویلیة اإلسالمیة ومخاطر ,بالتكلفة المطفأة
.ت األجنبیةالسیولة والعمال

-٤٩ -

اإلجماليسنوات٥أكثر من سنوات٥-٢سنة٢٠١١١
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
٥٣٠،٠٣٥١،٨٥٥،٦٩٣٥٥١،٣٦٧٢،٩٣٧،٠٩٥إیجاره مضمونة لایر قطري

٦٨،٦٢٣٢٧٥،٣١٤٨٦،٠٣٦٤٢٩،٩٧٣إیجاره مضمونة دوالر أمریكي 
٢٦٢،٨٧٠٨٨٠،٥٧٩١١٨،٧٥٠١،٢٦٢،١٩٩مرابحة مضمونة لایر قطري 

١٠،٨٧٩- ٥،٨٥٤٥،٠٢٥مرابحة غیر مضمونة لایر قطري 
٢٠١،٨٣٩- ٧٣،٦١٤١٢٨،٢٢٥مساومة غیر مضمونة لایر قطري 

٩٤٠،٩٩٦٣،١٤٤،٨٣٦٧٥٦،١٥٣٤،٨٤١،٩٨٥
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رأس المال-١٨
٢٠١٢٢٠١١
الفالف

لایر قطريقطريلایر 
سهم٦٩١،٤٩٦،٦٥٢،٢المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 

٢٦،٥٢٤،٩٦٧٢٦،٥٢٤،٩٦٧لایر قطري للسهم١٠بقیمة

االحتیاطي القانوني١٩
٪ من أرباح السنة إلى ١٠والنظام األساسي للشركة ، یجب تحویل ٢٠٠٢لسنه ٥وفقًا ألحكام قانون الشركات القطري رقم 

إن ,٪ من رأس المال المصدر٥٠حساب االحتیاطي القانوني ، ویجوز للشركة أن تقرر إیقاف التحویل حین یعادل االحتیاطي 
.االحتیاطي القانوني غیر قابل للتوزیع إال في الحاالت التي نص علیها قانون الشركات

المساهمة في صندوق األنشطة االجتماعیة والریاضیة ٢٠
الف ٨،٦٣٦: ٢٠١١الف لایر قطري (١٠،٢١٩، خصصت المجموعة من ربح السنة مبلغ ٢٠٠٨لسنة ١٣طبقًا للقانون رقم 

.٪ من صافي ربح السنة الموحد لصندوق دعم األنشطة الریاضیة والثقافیة واالجتماعیة والخیریة٢،٥) والذي یمثل قطريلایر 

إیرادات التشغیل األخرى-٢١
٢٠١٢٢٠١١
الفالف

لایر قطريلایر قطري
١٢،٠٥٧٨،٠٢٧إیرادات أغذیة ومشروبات

١٥،٨٤١٣،٠٧٩أخرى 
٢٧،٨٩٨١١،١٠٦

-٥٠-

٢٠١٢٢٠١١مصاریف التشغیل- ٢٢
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الفالف
لایر قطريلایر قطري

١٧،٢٣٠٦،٥٧٧تكالیف موظفین 
٦،٠٧٦٢٣،٩٩٧إیجارات مولدات ومعدات 

١٠،٦٦٦٢٤،١١٦مصاریف صیانة
٢،١٤٠١٣،٨٢٠میاه عادمة

١٢،٣٨٨١٢،٢٥١وقود وزیوت 
٧،٨٩٩- مصروفات تبرید

٤،٩٦٢٨،٣٢٩مصروفات نظافة 
٢١،٩٩٢٥،٢٤٣میاه وكهرباء 

٢،٧٦٦٤،٦٦٤أغذیة ومشروبات 
٦،٦٧٥٩،٣١٠مصاریف تطویر عقاریة 

١،٥٤٨٢،١٤٧عموالت تأجیر 
٣،٧٢٥٢،٠٥٨أمن 

٢،٦٧٢١،٥٢٦غسیل وتنظیف جاف 
١،٨٠٦١،٠١١أخرى 

٩٤،٦٤٦١٢٢،٩٤٨
إیرادات أخرى-٢٣

٢٠١٢٢٠١١
الفالف

لایر قطريلایر قطري
٤،٠٠٩٨،٩٥١)٢٥أرباح حسابات بنوك إسالمیة (إیضاح 

١١،٠٥١٦،٤٤٤إیرادات من رد مخصصات إنخفاض الذمم المدینة 
١٨٣- ت ومعدات أرباح من إستبعاد عقارات واآل

٣،٤٨٦١،٦٨٩إیرادات أخرى 
)١١،٦٢٠(- )١خسائر من إستبعاد أراضي (

١٨،٥٤٦٥،٦٤٧
متر مربع من أراضي خاصة بالمجموعة في إطار ٩،٠٢٨ملكیة قامت وزارة البلدیة والتخطیط العمراني بمصادرة ٢٠١١خالل سنة )١(

ألف لایر قطري ، فیما بلغت القیمة ١٠،٤٢٩وقد قامت الوزارة بتعویض المجموعة بإجمالي مبلغ ,خطط التنمیة للمنطقة المحیطة
عنها خسائر تقدر بمبلغ ألف لایر قطري في تاریخ التعویض والتي نتجت٢٢،٠٤٩الدفتریة لألراضي التي تمت مصادرتها مبلغ 

.قطريألف لایر١١،٦٢٠
-٥١-



(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

مصاریف عمومیة وٕاداریة-٢٤
٢٠١٢٢٠١١
الفالف

لایر قطريلایر قطري
٦،٦٥٥١١،٤٢١إعالن ودعایة 

٥٣،٤٠٢٣٢،٥٣٥تكالیف موظفین 
٣،٢٢٦٨،٢٥٠إستشارات قانونیة ومهنیة 

٨،٢٦٠٨،٥٥٢رسوم تسجیل في بورصة قطر 
٩،٧٨٧١٣،٤٨٠مخصص إنخفاض قیمة ذمم مدینة 

٣،٠١٠٢،٤٠٢رسوم تسجیل ونقل ملكیة 
١،٤٥٠١،١٦٥تأمین 
١،٢٠١٩٦٦أمن 

١،٧٦٣٩٩٩إتصاالت 
١،٥٠٣٩٤١عموالت 

٨٥٠٨٦٦رسوم بنكیة 
٨٠٣٥٩٨مصاریف نظم معلومات 

٣،١٣٤٣٤٠مصادقة عقود 
٣،٣٩٢١،٦٢٤أخرى 

٩٨،٤٣٦ٍ٨٤،١٣٩

تكالیف وٕایرادات التمویل-٢٥
٢٠١٢٢٠١١
الفالف

لایر قطريلایر قطري
تكالیف التمویل

٣١٨،٨٨٩٣٨٥،٣٣٨أرباح على التسهیالت التمویلیة اإلسالمیة
)٢٠١،٥٩١()١٧٣،٤٦٧( ناقص: تكالیف تمویل مرسملة

١٤٥،٤٢٢١٨٣،٧٤٧أرباح بنكیة محملة على بیان الدخل الموحد
:إیرادات التمویل

٤،٠٠٩٨،٩٥١)٢٣أرباح على حسابات بنوك إسالمیة (إیضاح 
١٤١،٤١٣١٧٤،٧٩٦صافي تكالیف التمویل للسنة

 -٥٢-

العائد األساسي والمعدل للسهم من األرباح-٢٦



(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

.للسهم من األرباح بتقسیم ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادیة القائمة خالل السنةیحتسب العائد األساسي 
٢٠١٢٢٠١١
ألف ألف 

لایر قطريلایر قطري
٤٠٨،٧٤٧٣٤٥،٤٣٣صافي الربح العائد لمساهمین الشركة (باأللف لایر قطري)

٢،٦٥٢،٤٩٧٢،٦٥٢،٤٩٧السنة (باأللف سهم)المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 
٠،١٥٠،١٣العائد األساسي للسهم من األرباح (لایر قطري) 

إلتزامات محتملة-٢٧
٢٠١٢٢٠١١
الفالف

لایر قطريلایر قطري
١،٣٠٠- ضمانات بنكیة 

٢٢٥،٩٠٠- اعتمادات مستندیه

.المستندیة والتي تم إصدارها في سیاق األعمال المعتادةواالعتماداتال تتوقع المجموعة أي إلتزامات جوهریة من الضمانات البنكیة 

-٥٣ -



(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة٢٨

إطار عمل إدارة المخاطر 
تم وضع سیاسات إلدارة مخاطر المجموعة بغرض تحدید وتحلیل المخاطر التي تواجهها المجموعة ولوضع حدود وضوابط 

تتم مراجعة سیاسات وأنظمة إدارة المخاطر على نحو منتظم ,بالحدود الموضوعیةوااللتزاممخاطر مناسبة ولرصد المخاطر 
تهدف المجموعة من خالل التدریب ومعاییر ,ات التي یتم تقدیمهالتعكس التغیرات في ظروف السوق والمنتجات والخدم

.والتزاماتهموٕاجراءات اإلدارة إلى وضع بیئة رقابة منتظمة وبناءة یفهم فیها جمیع الموظفین أدوارهم 

مراجعة كفایة إطار یقع على لجنة التدقیق بالمجموعة المسئولیة عن رصد اإللتزام بسیاسات وٕاجراءات المخاطر بالمجموعة وعن 
یقوم التدقیق الداخلي بمساعدة لجنة التدقیق في دورها ,عمل إدارة المخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة

یقوم التدقیق الداخلي بكل عملیات المراجعة المنتظمة وألغراض خاصة لضوابط وٕاجراءات إدارة المخاطر ، والتي یتم ,اإلشرافي
.عن نتائجها إلى لجنة التدقیق بالمجموعةتقدیم تقریر

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

جموعة ، وعن تنفیذ هذا إن مجلس اإلدارة ("المجلس") مسؤول بصفة عامة عن إنشاء ومراقبة اإلطار العام إلدارة المخاطر بالم
تضم لجان مجلس ,االستثماراإلطار من خالل اللجان التي یقوم المجلس بإنشائها مثل اللجنة التنفیذیة واللجنة المالیة ولجنة 

ت إلى المجلس حول أنشطتها ، سواء كانبانتظاماإلدارة أعضاء تنفیذیین وغیر تنفیذیین وتقوم هذه اللجان بإعداد وتقدیم تقاریرها 
.تقاریر خاصة أو تقاریر دوریة

لألدوات المالیة:استخدامهاتتعرض المجموعة للمخاطر التالیة من خالل 
 االئتمانمخاطر
مخاطر السیولة
مخاطر السوق
مخاطر تشغیلیة
مخاطر عقاریة
مخاطر أخرى

وسیاسات وأسالیب وغایاتیعرض هذا اإلیضاح المعلومات عن مدى تعرض المجموعة لكل خطر من المخاطر المذكورة أعاله 
تم إدراج إفصاحات كمیة إضافیة في هذه البیانات المالیة ,المجموعة في قیاس وٕادارة المخاطر وٕادارة المجموعة لرأس المال

.الموحدة
-٥٤ -



(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

االئتمانمخاطر )١(
في مخاطر الخسارة المالیة للمجموعة في حال عدم وفاء عمیل أو أي طرف باألداة المالیة بالقیام االئتمانتتمثل مخاطر 

.التعاقدیةبااللتزامات

للمجموعة أو الدفعات المقدمة للمقاولین أو الموردین باإلضافة إلى االیجاریةوتنشأ بصورة أساسیة من عمالء األنشطة 
كل العوامل التي االعتبارألغراض تقاریر إدارة المخاطر، تجمع المجموعة وتأخذ في ,ن أطراف ذات عالقةالمستحقات م

.الفردیة أو الدولیة أو القطاعیةاالفتراضیةكالمخاطر االئتمانتعرضها لمخاطر 

مدینونمستأجرین
ومع ذلك ، فإن اإلدارة ,بصورة أساسیة بالخصائص الفردیة لمستأجري الوحدات السكنیةاالئتمانتتعرض المجموعة لمخاطر 

بالمجموعة بما في ذلك مخاطر عدم السداد لصناعة العقارات والدولة المستأجرینالتركیبة السكانیة لقاعدة االعتبارتأخذ في 
.االئتمانثر بشكل مباشر على مخاطر حیث أن كل هذه العوامل تأ,التي تعمل بها المجموعة (أي دولة قطر)

، فإن بعض المجموعات من المستأجرین تم إعادة تعریفهم ٢٠١٢خالل عام االقتصادیةوكنتیجة لتحسین الظروف 
خصوصًا مستأجري العقارات التجاریة حیث أن مستأجري العقارات التجاریة لها األثر األكبر مقارنة مع القطاعات السكانیة 

.وثیق بالطلب المتزاید في السوق حیث تعمل العقاراتارتباطاألخرى حیث أن القطاع التجاري مرتبط 

القیمةانخفاضخصص م
.القیمة والذي یمثل تقدیرها للخسائر الناشئة عن ذمم العمالءالنخفاضتقوم المجموعة بتكوین مخصص 

سیاسة المجموعة لتكوین ,یرتبط تكوین هذا المخصص بالمخاطر الفردیة ذات األهمیة التي تتعرض لها المجموعة
٣١في حالة عدم السداد لمدة من السداد كمشكوك في تحصیلهمن عن المخصص تتضمن تصنیف المستأجرین المتأخری

انخفاضیوم وقد تم اإلفصـاح عن مخصص ٩٠یوم ویتم تصنیفهم كخسارة في حالة عدم السداد لمدة تزید عن ٩٠یوم إلى 
.٧القیمة والحركة علیه خالل السنة في إیضاح رقم 

الشطب
القیمة عندما تحدد اإلدارة أن تلك بانخفاضتقوم المجموعة بشطب رصید الذمم المدینة وایة مخصصات ذات صلة 

جمیع السبل استیفاءیتم التوصل إلى هذا التحدید بعد ,األرصدة غیر قابلة للتحصیل بعد موافقة الرئیس التنفیذي للمجموعة
.٧ة التي تم شطبها في اإلیضاح رقم ذمم المدینتم اإلفصاح عن ال,المتاحة لتحصیل تلك المبالغ

-٥٥ -



(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

تتمة-مدینون مستأجرین)٢(
المدفوعات المقدمة واألطراف ذات العالقة

التركیبة ,بصفة أساسیة بالخصائص الفردیة لكل مقاول / مورد وطرف ذو عالقةاالئتمانیتأثر تعرض المجموعة لمخاطر 
اإلخالل بقواعد كل من الصناعة والدولة ، التي یعمل من االفتراضیةالسكانیة لقاعدة مشاریع المجموعة ، تتضمن المخاطر 

توزع مبالغ كبیرة من سلف / عملیات التحصیل لدى ,االئتمانخاللها المقاول / المورد والتي لها تأثیر أقل على مخاطر 
.والتي تعزي إلى التعامل مع مقاول واحداالئتمانلیس هناك تركز  لمخاطر ,ن في قطرالمجموعة على مقاولین محلیی

في حال توافقها مع القوانین ذات -جمیع المعامالت ذات األهمیة مع األطراف ذات العالقة اعتمادعلى الجانب اآلخر یتم 
.الجمعیة العمومیةاجتماعمن قبل مجلس اإلدارة و/ أو المساهمین في -الصلة 

سیاسة المجموعة هي أن یتم إثبات المدفوعات المقدمة واألطراف ذات العالقة بمبلغ الدفعة المقدمة / الفاتورة األصلیة بعد 
یتم إجراء تقدیر للدیون المشكوك في تحصیلها عندما یصبح من غیر ,خصم مخصص المبالغ الغیر ممكن تحصیلها

.، إن وجدتاستردادهایتم شطب الدیون المشكوك في تحصیلها عند عدم توفر إمكانیة ,املالمحتمل تحصیل المبلغ بالك

المقدمةالضمانات 
سیاسة المجموعة هي تقدیم ضمانات مالیة فقط إلى شركاتها التابعة ، وال یسمح طبقًا لتوجیهات مجلس إدارة المجموعة 

.٢٧بتقدیم أي ضمانات مالیة ألطراف خارج المجموعة ، تم اإلفصاح عن الضمانات القائمة للمجموعة باإلیضاح رقم 

أرصدة لدى البنوك
جید من ائتمانيصدة لدى البنوك محدودة لكونها مودعة لدى بنوك محلیة ذات تصنیف على األر االئتمانإن مخاطر 

.الدولیةاالئتمانيوكاالت التصنیف 

الضمانات المأخوذة
تحتفظ المجموعة بضمانات مقابل مدفوعات شراء العقارات في شكل رهن على عقار آخر یمتلكه البائع ، في حال توقع 

ملكیة العقار المحدد للشراء في المستقبل حیث یتم نقل ملكیة العقار محل الرهن إلى المجموعة بمجرد دفع تلك انتقال
.الدفعات المقدمة

مخاطر التركز 
أو في ذات المنطقة الجغرافیة أو لدیهم نفس االقتصادیةتنشأ مخاطر التركز عندما یرتبط عدة أطراف في نفس األنشطة 

التعاقدیة یتأثر بشكل مشابه بتغیرات األنشطة بااللتزاماتوالذي یمكن أن یؤدي إلى أن وفاءهم ادیةاالقتصالسمات 
إن المجموعة تسعى إلدارة مخاطر التركیز من خالل إنشاء حدود لهذا التركز ,والسیاسیة أو أیة ظروف أخرىاالقتصادیة

.على المستوى الجغرافي وعلى مستوى طبیعة النشاط
-٥٦ -

تتمة- أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ٢٨



(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

االئتمانمخاطر )١(
االئتمانالتعرض لمخاطر 

االئتمانیتمثل الحد األقصى لمخاطر ,االئتمانتعتبر القیمة الدفتریة للموجودات المالیة هي الحد األقصى للتعرض لمخاطر 
في تاریخ المركز المالي كمایلي:

القیمة الدفتریة
٢٠١٢٢٠١١
الفالف

لایر قطريلایر قطري
٣٢٣،٥٨٢٧٦٢،٢٣٢األرصدة البنكیة

١٤٩،٨٥٥١١٩،٩٨١ذمم مالیة
٢٤،١٤١٤٥٨،٨٧٨مستحق من أطراف ذات عالقة 

٤٩٧،٥٧٨١،٣٤١،٠٩١

مخاطر السیولة )٢(
، منهج المجموعة في إدارة السیولة هو استحقاقهاالمالیة للمجموعة عند بااللتزاماتتتمثل مخاطر في مخاطر صعوبة الوفاء 

في ظل الظروف العادیة أو الصعبة استحقاقهاالتأكد ما أمكن ذلك بتوافر وعلى الدوام سیولة كافیة للوفاء بالمطلوبات عند 
.بدون تكبد خسائر غیر مقبولة أو إحداث ضرر بسمعة المجموعة

تقوم المجموعة بإستخدام أساس تكلفة المشروع لوضع تكالیف مشاریعها وخدماتها مما یساعد على رصد متطلبات التدفق 
تقوم المجموعة بصورة نمطیة بالتأكید من أن لدیها نقدًا كافیًا عند ,االستثماراألمثل للعائد النقدي على واالستخدامالنقدي 

التأثیر المحتمل للظروف استبعادالطلب للوفاء بمصاریف التشغیل المتوقعة ، متضمنة خدمة المطلوبات المالیة ولكن مع 
.التي ال یمكن التنبؤ بها بشكل معقول كالكوارث الطبیعیةاالستثنائیة

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

-٥٧ -

تتمة–أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ٢٨
تتمة- مخاطر السیولة )٢(



(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

تأثیر صافي استبعادالموجودات المالیة والمطلوبات المالیة متضمنة مدفوعات تكلفة التمویل مع استحقاقالجدول التالي یلخص مواعید 
.إن وجداالتفاقیات

٢٠١٢

القیمة 
الدفتریة

القیمة النقدیة 
التعاقدیة من 

/(المستخدمة في)

١أقل من 
سنة

سنوات٥–٢سنة٢–١
٥أكثر من 
سنوات

موجودات مالیة 

--- ٣٢٣،٦٨٧٣٢٣،٦٨٧٣٢٣،٦٨٧أرصدة لدى البنوك نقد و 
- - - ٢٤،١٤١٢٤،١٤١٢٤،١٤١مستحقات من أطراف ذات عالقة 

ذمم مالیة
---٨٥،٩٤١٨٥،٩٤١٨٥،٩٤١ذمم مستأجرین
--٥،٩٧٤-٥،٩٧٤٥،٩٧٤ودائع مستردة 

---٥٧،٩٤٠٥٧،٩٤٠٥٧،٩٤٠ذمم مدینة أخرى 

٤٩٧،٦٨٣٤٩٧،٦٨٣٤٩١،٧٠٩٥،٩٧٤--
مطلوبات مالیة 

١٠،١٠٨،٤٥١١٠،١٠٨،٤٥١٦٩٠،٠٧١١،٤١٨،٠٢٥١،٥٩٦،٧٩٠٦،٤٠٣،٥٦٥تمویالت إسالمیة 

--٦٩٣،٦١٠-٦٩٣،٦١٠٦٩٣،٦١٠مستحقات ألطراف ذات عالقة 
مستحقات مالیة

--٣٣،٦٨٠-٣٣،٦٨٠٣٣،٦٨٠ذمم مقاولین ومستحقات موردین
------محتجزات دائنة 

---١٥،٢٤٩١٥،٢٤٩١٥،٢٤٩ودائع مستأجرین 

---٩٨،٨٨١٩٨،٨٨١٩٨،٨٨١مصروفات مستحقة 

-٧٢،٥٢٨٧٢،٥٢٨٦٦،٣٥١٦،١٧٧ودائع مستردة 
--- - - - أوراق دفع

١١،٠٢٢،٣٩٩١١،٠٢٢،٣٩٩٨٧٠،٥٥٢٢،١٥١،٤٩٢١،٥٩٦،٧٩٠٦،٤٠٣،٥٦٥
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تتمة- مخاطر السیولة )٢(

٢٠١١
القیمة 
الدفتریة

القیمة النقدیة 
التعاقدیة من 

/(المستخدمة في)

١أقل من 
٥–٢سنة٢–١سنة

سنوات
٥أكثر من 
سنوات

موجودات مالیة 

---٧٦٢،٧٦٩٧٦٢،٧٦٩٧٦٢،٧٦٩أرصدة لدى البنوك نقد و
مستحقات من أطراف ذات 

--٤٥٨،٨٧٨٤٥٨،٨٧٨٤٥٤،١٥٧٤،٧٢١عالقة 
مالیةذمم 

---٧٠،٨٩٤٧٠،٨٩٤٧٠،٨٩٤ذمم مستأجرین

---٣٥،٩٣٩٣٥،٩٣٩٣٥،٩٣٩ذمم مقاوالت 

---١،٣٢٢١،٣٢٢١،٣٢٢أرباح بنكیة 

-٣،٩٣٥--٣،٩٣٥٣،٩٣٥ودائع مستردة 

---٧،٨٩١٧،٨٩١٧،٨٩١ذمم مدینة أخرى 

١،٣٤١،٦٢٨١،٣٤١،٦٢٨
١،٣٣٢،٩٧

٢٤،٧٢١٣،٩٣٥-

مطلوبات مالیة 

٤،٨٤١،٩٨٥٥،٧٥٠،٧٠٨١،٢٠٤،٩٠٢١،٠٤٥،٢٩٢٢،٧٠٩،٧٤٨٧٩٠،٧٦٦تمویالت إسالمیة 

--٨،٠٠٠-٨،٠٠٠٨،٠٠٠مستحقات ألطراف ذات عالقة 
مستحقات مالیة

---١٢١،٠٦٥١٢١،٠٦٥١٢١،٠٦٥ذمم مقاولین ومستحقات موردین

--٤٢،٦١٣٤٢،٦١٣٢٢،١٥٧٢٠،٤٥٦محتجزات دائنة 

---٤٩،٨٠٠٤٩،٨٠٠٤٩،٨٠٠ودائع مستأجرین 

---٢٤،٢٩٨٢٤،٢٩٨٢٤،٢٩٨مصروفات مستحقة 

---٤،٢٢٥٤،٢٢٥٤،٢٢٥ودائع مستردة 

---٧،٥٢٤٧،٥٢٤٧،٥٢٤أوراق دفع

٥،٠٩٩،٥١٠٦،٠٠٨،٢٣٣
١،٤٣٣،٩٧

١
١،٠٧٣،٧٤

٨
٢،٧٠٩،٧٤

٨
٧٩٠،٧٦

٦
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مخاطر السوق )٣(
مخاطر تكلفة (ربح) التمویل)أ

تكلفة تتبع المجموعة سیاسة التأكد من مراجعة معدالت الربح من عقود التمویل اإلسالمي وحاالت التعرض لمخاطر 
.التمویل بصورة ربع سنویة وأن معدالت تكلفة التمویل ال تخضع لتقلبات حالیة

سیاسة المجموعة هي التأكد من أن معظم معدالت تكلفة التمویل على أساس معدل تكلفة ثابتة أو طبقًا لمعدالت 
.للمجموعة أن معدالت التكلفة المتغیرة أفضل للمجموعةاتضحإعادة الشراء لمصرف قطر المركزي ، إال إذا اتفاقیات

باإلضافة إلى ذلك ، فإن المجموعة ال تقوم بتحقیق أي موجودات أو مطلوبات مالیة ذات معدل ثابت بالقیمة العادلة 
النیة أدوات مشتقة (مبادلة معدل الربح) أو لدیهااتفاقیاتخالل الربح أو الخسارة ولم تقم المجموعة بالدخول في 

لتقییمها كأدوات تحوط ولذلك فإن التغیر في معدالت تكلفة التمویل في تاریخ البیانات المالیة ال یؤثر سلبًا على أرباح 
.أو خسائر المجموعة

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

القیمة الدفتریة 
٢٠١٢٢٠١١
ألفألف

لایر قطريلایر قطري
مشتقات مالیة بمعدالت ثابتة 

١،٠٥٩،٦٧٠١،٤٧٤،٩١٧إلتزامات بموجب عقود تمویل إسالمي بمعدل ثابت

القیمة الدفتریة
٢٠١٢٢٠١١
ألفألف

لایر قطريلایر قطريمشتقات مالیة بمعدالت متغیرة
عقود تمویل إسالمي على أساس معدل إلتزامات بموجب 

٨،٦٥٤،٢٥٦٢،٩٣٧،٠٩٥اتفاقیات إعادة الشراء لمصرف قطر المركزي
إلتزامات بموجب عقود تمویل إسالمي على أساس معدل لیبور 

٣٩٤،٥٢٥٤٢٩،٩٧٣دوالر األمریكي
٩،٠٤٨،٧٨١٣،٣٦٧،٠٦٨
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٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 
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تتمة -مخاطر السوق )٣(

معدل حساسیة التدفقات النقدیة للمشتقات المالیة ذات معدالت متغیرة 
نقطة أساس من معدالت التكلفة في ٥٠مع ثبات العوامل األخرى وخاصة سعر صرف العمالت األجنبیة ، فإن التغیر بـ 

حقوق الملكیة الموحدة والربح أو الخسارة الموحد بالمبالغ المذكورة أدناه:تاریخ التقاریر المالیة سیؤدي إلى زیادة / (تخفیض) 

الربح / الخسارةحقوق الملكیة٢٠١٢
٥٠زیادة بـ 

نقطة أساس
٥٠انخفاض بـ 

نقطة أساس 
٥٠زیادة بـ 

نقطة أساس
٥٠انخفاض بـ 

نقطة أساس 
معدالت تكلفة اقتراض مصرف قطر 

٢،٣٢٢٢،٣٢٢٢،٣٢٢٢،٣٢٢المركزي ریبو
معدالت تكلفة اقتراض الدوالر 

١٩٨١٩٨١٩٨١٩٨األمریكي للریبو  
٢،٥٢٠٢،٥٢٠٢،٥٢٠٢،٥٢٠

الربح / الخسارةحقوق الملكیة٢٠١١
٥٠زیادة بـ 

نقطة أساس
٥٠انخفاض بـ 

نقطة أساس 
٥٠زیادة بـ 

نقطة أساس
٥٠انخفاض بـ 

نقطة أساس 
معدالت تكلفة اقتراض مصرف قطر 

٢،٩٥٦٢،٩٥٦٢،٩٥٦٢،٩٥٦المركزي ریبو
معدالت تكلفة اقتراض الدوالر 

٢،٢٦٤٢،٢٦٤٢،٢٦٤٢،٢٦٤األمریكي للریبو
٥،٢٢٠٥،٢٢٠٥،٢٢٠٥،٢٢٠

المخاطر التشغیلیة)٤(
من األسباب متعددةالمخاطر التشغیلیة هي المخاطر التي تنشأ من الخسارة المباشرة أو غیر المباشرة الناتجة من مجموعة 

المرتبطة بالدورات التشغیلیة أو الموظفین أو البنیة التحتیة للمجموعة ومن عوامل خارجیة بخالف مخاطر االئتمان والسوق 
تنشأ المخاطر ,تطلبات القانونیة والتنظیمیة والمعاییر المقبولة عموما لسلوك الشركاتوالسیولة مثل تلك التي تنتج عن الم

.التشغیلیة من جمیع عملیات المجموعة

تقوم المجموعة بإدارة المخاطر التشغیلیة بغرض الموازنة بین تجنب الخسائر المالیة واإلضرار بسمعة المجموعة بشكل فعال 
.اإلجراءات الرقابیة التي تحد من المبادرة واإلبداعمن حیث التكلفة وتفادي 
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تتمة-المخاطر التشغیلیة )٤(

تم دعم هذه ,تسند المسئولیة األساسیة لوضع وتنفیذ الضوابط التي تعالج المخاطر التشغیلیة إلى اإلدارة العلیا لكل وحدة
المسئولیة بوضع معاییر عامة للمجموعة إلدارة المخاطر التشغیلیة في المجاالت التالیة:

متطلبات الفصل المالئم بین المهام ویتضمن ذلك التفویض المستقل للمعامالت.
متطلبات التسویات ومراقبة المعامالت.
 األخرى إلجراءات الرقابةااللتزام بالمتطلبات اإلجرائیة التنظیمیة والقانونیة.
 متطلبات التقییم الدوري للمخاطر التشغیلیة التي واجهت المجموعة وكفایة الضوابط واإلجراءات لمعالجة المخاطر

.التي یتم تحدیدها
متطلبات اإلبالغ عن الخسائر التشغیلیة واإلجراءات العالجیة المقترحة.
تطویر خطط الطوارئ.
التدریب والتطویر المهني.
المعاییر األخالقیة والتجاریة.
 متى كان ذلك فعاالً االختالسالحد من المخاطر متضمنًا القیام بالتأمین ضد.

المخاطر العقاریة)٥(
حددت المجموعة المخاطر التالیة المرتبطة بالمحفظة العقاریة:

تستخدم المجموعة شركاتهاالتابعة في تطویر ,قد ترتفعتكلفة تطویر المشروعات إذا كان هنالك تأخیر في عملیة التخطیط*  
جمیع مشروعاتها ، والتي توظف خبرا متخصصین في الجوانب المطلوبة في موقع المشروع من أجل خفض مخاطر التي قد تنشأ 

.في عملیة التخطیط وتستخدم خبراتها المتراكمة في المقاوالت بغرض تخفیض تكالیف التطویر بالمقارنة مع السوق

في قیمة العقار المستأجر (أنظر أیضًا إیجاریهوانخفاضایصبح أحد المستأجرین الكبار معسرًا مما ینتج عنه خسارة إیرادات * قد 
من أجل تخفیض هذا الخطر تقوم المجموعة بمراجعة الموقف المالي لجمیع المستأجرین المتوقعین وتتخذ ,أدناه)االئتمانمخاطر 

.إیجاریهلوب من خالل ضمانات قرارًا حول مستوى الضمان المط

.*  تعرض القیمة العادلة للمحفظة للمخاطر األساسیة المتعلقة بالسوق والمستأجر
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مخاطر أخرى)٦(
تتم مراقبة المخاطر التنظیمیة من ,المخاطر التنظیمیة والمخاطر القانونیة هيتتعرض لها المجموعة التيالمخاطراألخرى 

القانونیین للمستشارینتتم إدارة المخاطر القانونیة عن طریق االستخدام الفعال ,خالل مجموعة من السیاسات واإلجراءات 
تعتبر أن لها آثار على سمعة التيتتم مراقبة مخاطر السمعة من خالل بحث االمور ,من داخل المجموعة وخارجها 

,, مع اصدار توجیهات وسیاسات عندما یتطلب األمرالمجموعة 

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

,للمجموعةالمدورةوني واألرباح القاناالحتیاطي–والستمراریة تطور األعمال مستقبًال ، یتضمن رأس المال األسهم العادیة 
یقوم المجلس بمراقبة العائد على رأس المال ، والذي حددته المجموعة بالدخل التشغیلي مقسمًا على إجمالي حقوق 

.یقوم المجلس أیضًا بمراقبة مستوى توزیعات األرباح للمساهمین العادیین,المساهمین

إن هدف المجموعة من إدارة راس المال هو:
 من تقدیم أفضل العائدات تمكنهابالصورة التي االستمراریةالمحافظة على مقدرة المجموعة على العمل على أساس مبدأ

,للمساهمین وأیضًا المنافع لألطراف المعنیة األخرى
طرتقدیم العائدات المناسبة للمساهمین عن طریق التسعیر المناسب للمنتجات والخدمات المتماشیة مع مستوى المخا,
ي.قو ائتمانيالمالیة مع البنوك وتحقیق تصنیف باتفاقیتهاالمجموعة احتفاظ

یعمل المجلس للحفاظ على الموازنة بین العائدات العالیة الممكنة ومستویات االقتراض العالیة والمنافع والضمان اللذین 
.یحققهما مركز رأسمالي قوي
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إدارة رأس المال
إلى حقوق الملكیة للمجموعة في تاریخ التقاریر المالیة كالتالي:االلتزاماتالجدول التالي یوضح نسبة 

٢٠١٢٢٠١١
ألفألف

لایر قطريلایر قطري
١١،١٤٣،٤٧٠٥،١٤٧،٢٦١إجمالي المطلوبات 

)٧٦٢،٧٦٩()٣٢٣،٦٨٧( ناقص: النقد وما في حكمه
١٠،٨١٩،٧٨٣٤،٣٨٤،٤٩٢صافي االلتزامات 

٢٧،٧٤٦،٨٥٣٢٧،٧٣٩،٦٤٤إجمالي حقوق الملكیة 
٪١٦%٣٩دیسمبر ٣١نسبة االلتزامات إلى حقوق الملكیة في 

احتسابهاإلى القیمة السوقیة للعقارات والتي یتم االقتراضعلى الجانب اآلخر ، فإن المجموعة تراجع بصورة دوریة نسبة 
إن سیاسة المجموعة هي الحفاظ على مستوى منخفض من ,العقاریةاالستثماریةبالمدیونیات القائمة مقسمة على تقییم المحفظة 

.إلى القیمة السوقیةاالقتراضنسبة 

یخ التقاریر المالیة موضحة بالجدول أدناه:تار فيالعقاریة لالستثماراتمعدل االقتراض الى القیمة السوقیة 

٢٠١٢٢٠١١
ألفألف

لایر قطريلایر قطري
١٠،١٠٨،٤٥١٤،٨٤١،٩٨٥إلتزامات بموجب عقود تمویل إسالمي 
٣٣،٢٠٣،١٤٥٣١،٢٧٦،٦٢٢التقییم الخارجي لالستثمارات العقاریة 

٪١٥،٥%٣٠،٤دیسمبر ٣١معدل االقتراض إلى القیمة في 
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٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

تتمة–أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ٢٨

تتمة-إدارة رأس المال 

التصنیفات المحاسبیة والقیم العادلة 
المالیة مقابل القیم الدفتریة الموضحة ببیان المركز المالي الموحد كما یلي:وااللتزاماتالقیم العادلة للموجودات المالیة 

٢٠١٢

القیمة الدفتریةالقیمة العادلة 
ألفألف

لایر قطريلایر قطري
٣٢٣،٦٨٧٣٢٣،٦٨٧نقد وارصدة لدي البنوك 

ذمم مدینة مالیة:
٢٤،١٤١٢٤،١٤١مستحق من أطراف ذات عالقة 

١٣٨،٤٥٢١٣٨،٤٥٢ذمم مستأجرین (صافي) 
٥٧،٩٤٠٥٧،٩٤٠ذمم مالیة أخرى (صافي) 

١٠،١٠٨،٤٥١١٠،١٠٨،٤٥١إلتزامات بموجب عقود تمویل إسالمي

:ذمم دائنة مالیة
٦٩٣،٦١٠٦٩٣،٦١٠ألطراف ذات عالقة مطلوب

٣٣،٦٨٠٣٣،٦٨٠ذمم مقاولون ومستحقات موردین
١٥،٢٤٩١٥،٢٤٩ودائع مستأجرین 

٩٨،٨٨١٩٨،٨٨١مصروفات مستحقة
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(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

تتمة–أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ٢٨
٢٠١١تتمة- التصنیفات المحاسبیة والقیمة العادلة 

القیمة الدفتریةالقیمة العادلة
ألفألف

لایر قطريلایر قطري
٧٦٢،٧٦٩٧٦٢،٧٦٩نقد وارصدة لدي البنوك 

:ذمم مدینة مالیة 
٤٥٨،٨٧٨٤٥٨،٨٧٨مستحق من أطراف ذات عالقة 

٧٠،٨٩٤٧٠،٨٩٤ذمم مستأجرین (صافي) 
٣٥،٩٣٩٣٥،٩٣٩ذمم عقود مقاوالت 

٧،٨٩١٧،٨٩١ذمم مالیة أخرى (صافي) 
)٤،٨٤١،٩٨٥()٤،٨٤١،٩٨٥(إلتزامات بموجب عقود تمویل إسالمي

:ذمم دائنة مالیة
٨،٠٠٠٨،٠٠٠مستحق ألطراف ذات عالقة 

١٢١،٠٦٥١٢١،٠٦٥ذمم مقاولون ومستحقات موردون 
٤٢،٦١٣٤٢،٦١٣محتجزات دائنة

٤٩،٨٠٠٤٩،٨٠٠ودائع مستأجرین 
٢٤،٢٩٨٢٤،٢٩٨مصروفات مستحقة

٧،٥٢٤٧،٥٢٤أوراق دفع 

تصنیف القیم العادلة 
وجودها بإستخدام مستویات القیمة العادلة والتي تعكس تقیس المجموعة القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة في حال 

المدخالت المؤثرة والمستخدمة في القیاسات:
.*    المستوى األول: أسعار السوق المدرجة (غیر معدلة) في سوق نشط ألدوات مالیة مطابقة

بطریقة مباشرة (كاألسعار) أو بطریقة غیر *   المستوى الثاني: أسالیب التقییم المعتمدة على المدخالت المعاینة سواء كانت 
إن هذه الفئة تتضمن أدوات مقیمة بإستخدام أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة ألدوات ,مباشرة (مشتقة من األسعار)

مالیة مشابهه ، أو أسعار سوق ألدوات مالیة مطابقة أو مشابه والتي تعتبر أقل من السوق النشط أو أسالیب تقییم أخرى 
.یتم الحصول علیها من معلومات السوق بطریقة مباشرة أو غیر مباشرةمدخالتهاحیث أن جمیع 

إن هذه الفئة تتضمن جمیع األدوات التي تتضمن ,*   المستوى الثالث: أسالیب التقییم بإستخدام مدخالت غیر قابلة للرصد
والمدخالت التي ال یمكن رصدها لها تأثیر قوي على أسالیب التقییم فیها مدخالت غیر مستندة إلى معلومات قابلة للرصد

إن هذه الفئة تتضمن أدوات مقیمة بناء على اسعار السوق ألدوات مشابهه بحیث یتطلب إجراء تعدیالت ,تقییم األدوات
.بین األدواتاالختالفاتمؤثرة لتعكس افتراضاتهامة ال یمكن رصدها أو 

.موجودات أو مطلوبات مالیة تم تقییمها بالقیمة العادلةفي تاریخ التقاریر المالیة ال یوجد 
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(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

البیانات القطاعیة٢٩
، یتم تقدیم بیانات مالیة منفصلة لكل عقار على حدة لمجلس إدارة المجموعة والذي یمثل المحور العقاریةلالستثماراتبالنسبة 

تشمل المعلومات المقدمة صافي اإلیجارات (إجمالي اإلیرادات ومصاریف العقارات) ، وارباح / ,الرئیسي في صناعة القرار
ومن ,متطابقةاقتصادیةالعقاریة یتم تجمیع العقارات في قطاعات ذات سمات االستثماراتخسائر التقییم ، وأرباح / خسائر بیع 

قطاعات قطاعات تجاریة و قطاعات مكاتب و وجهة نظر مدیري المجموعة فإن أنسب الطرق لتحقیق ذلك هي تصنیفهم إلى
.سكنیة

,تم تجمیع وعرض بیانات قطاع تطویر العقار السكني على مجلس اإلدارة متمثلة باإلیرادات وربح من بیع مخزون
ت أعمال بناءًا على طبیعة أنشطتها ومن ثم هناك ثالث قطاعات تشغیلیة كما یلي:ألغراض اإلدارة تم تنظیم المجموعة إلى وحدا

ویشمل القطاع تطویر وامتالك وبیع وٕادارة وتأجیر العقارات واألسواق:قطاع العقارات التجاریة والسكنیة
والمطاعمویشمل القطاع إدارة الفنادق والشقق الفندقیة :قطاع الفنادق واألجنحة الفندقیة 

ألستثمار في شركات متعددة مدرجة في السوق القطرى لالوراق ویشمل ا:ستثمارقطاع األ
المالیة

یتم حذف إیرادات ,ال تتضمن تقاریر البیانات القطاعیة بیانات منفصلة عن المصروفات االداریة وایرادات التمویل للمجموعة
قطاع المقاوالت في مقابل المصاریف المتعلقة بها وذلك ألن تطویر المشاریع متضمن بقطاع العقارات التجاریة والسكنیة بینما یتم 
حذف اإلیرادات الداخلیة لإلیجارات في مقابل المصروفات الداخلیة لإلیجارات فیما بین قطاع العقارات التجاریة والسكنیة وقطاع 

.فنادق واألجنحة الفندقیة في البیانات المالیة الموحدةال

.العقاري (یشمل العقارات قید التطویر) یتضمن في القطاع التجاري والسكنياالستثمار
مطلوبات القطاع تمثل إلتزامات عقود التمویل اإلسالمیة ومستحقات المقاولین وودائع المستأجرین حیث یتم عرض تلك 

.س اإلدارة بأساس قطاعيالمطلوبات على مجل

.حیث أن كل عقارات المجموعة توجد كلها بدولة قطرالجغرافيال یوجد بیانات قطاعیة على المستوى 
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(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

٢٠١١دیسمبر ٣١السنة المنتهیة في 
العقارات السكنیة 

والتجاریة
الفنادق واألجنحة 

اإلجماليالفندقیة
ألفألفألف

لایر قطريلایر قطريلایر قطري
٤٧٤،٦٤٩١٤٨،٢٩٥٦٢٢،٩٤٤اإلیجارات واإلیرادات التشغیلیة األخرى 

٨٤،٣٧٣-٨٤،٣٧٣استبعاد استثمارات عقاریةأرباح 
٣،٦٩٨٢،٢٥٥٥،٩٥٣إیرادات أخرى 

)١٢٢،٩٤٨()٣٤،٦٢١()٨٨،٣٢٧(مصاریف تشغیلیة 
)٨٤،١٣٩()٨،٥٣٦()٧٥،٦٠٣(مصاریف عمومیة وٕاداریة 

)١٥،٨٠٨()٦،٩٧٢()٨،٨٣٦(استهالك
٣٨٩،٩٥٤١٠٠،٤٢١٤٩٠،٣٧٥ربح القطاع 

٣٨،٨٠٥-٣٨،٨٠٥أرباح عن تقییم االستثمارات العقاریة 
)١٨٣،٧٤٧(-)١٨٣،٧٤٧(تكالیف التمویل 

٢٤٥،٠١٢١٠٠،٤٢١٣٤٥،٤٣٣صافي الربح للقطاع 
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٢٠١٢دیسمبر ٣١السنة المنتهیة في 
العقارات السكنیة 

االستثماراتوالتجاریة
الفنادق واألجنحة 

اإلجماليالفندقیة
ألفألفألفألف

لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري
١٦٠،٦٩١٥٢٣،٤٢٤-٣٦٢،٧٣٣اإلیجارات واإلیرادات التشغیلیة األخرى 

١٠٦،٨١٢--١٠٦،٨١٢أرباح استبعاد استثمارات عقاریة
١٢،٠٢٩٥٠،١٠٧٢٦،٩٨٩٨٩،١٢٥إیرادات أخرى 

)٩٨،٠٠٠()٣٩،٧٩٠(-)٥٨،٢١٠(مصاریف تشغیلیة 
)٩٨،٤٣٦()١٢،٦٢٠(-)٨٥،٨١٦(مصاریف عمومیة وٕاداریة 

٣٣٧،٥٤٨٥٠،١٠٧١٣٥،٢٧٠٥٢٢،٩٢٥ربح القطاع 
٣١،٢٤٤--٣١،٢٤٤أرباح عن تقییم االستثمارات العقاریة 

)١٤٥،٤٢٢( --)١٤٥،٤٢٢( تكالیف التمویل 
٢٢٣،٣٧٠٥٠،١٠٧١٣٥،٢٧٠٤٠٨،٧٤٧صافي الربح للقطاع 



(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

تتمة-البیانات القطاعیة ٢٩

-٦٩ -

٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في 
العقارات السكنیة 

االستثماراتوالتجاریة
واألجنحة الفنادق

اإلجماليالفندقیة
لایر قطريالفلایر قطريالفلایر قطريالفلایر قطريالف

موجودات القطاع
٤،٤٠٦،٢٣٧٣٣،٢٠٣،١٤٥-٢٨،٧٩٦،٩٠٨استثمارات عقاریة 

٤،٣٧٩٢١،٤٠٩-١٧،٠٣٠عقارات وآالت ومعدات
١،٣٤٨٢٤،١٤١-٢٢،٧٩٣مستحق من أطراف ذات عالقة 

٥،٠٥٥،٢٦٨-١٣٠٥،٠٥٥،١٣٨استثمارات في شركات زمیلة 
٧،٠٥٨٨،٤٧٦-١،٤١٨مخزون

٣٧،٤٣٣٢٥٤،١٩٧-٢١٦،٧٦٤مدینون وذمم مدینة أخرى  
٣١٨،٤٠٤١،٤٨٩٣،٧٩٤٣٢٣،٦٨٧النقد وارصدة لدى البنوك 

٢٩،٣٧٣،٤٤٧٥،٠٥٦،٦٢٧٤،٤٦٠،٢٤٩٣٨،٨٩٠،٣٢٣إجمالي الموجودات 
مطلوبات القطاع 

١٠،١٠٨،٤٥١--١٠،١٠٨،٤٥١إلتزامات عن عقود تمویل إسالمي 
٦٩٣،٦١٠--٦٩٣،٦١٠مستحق ألطراق ذات عالقة 

٤٨،٢١٠٣٤١،٤٠٩-٢٩٣،١٩٩دائنون ومستحقات 
٤٨،٢١٠١١،١٤٣،٤٧٠-١١،٠٩٥،٢٦٠إجمالي المطلوبات 



(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
٢٠١٢دیسمبر ٣١ایضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتهیة في 

المقارنةمعلومات ٣٠
أن إعادة التبویب لیس له أي .٢٠١٢متى كان ذلك ضروریًا لتتماشي مع أرقام سنة ٢٠١١أعید تبویب معلومات المقارنة لسنة 

أثر على صافي الربح الموحد أو الدخل الشامل اآلخر الموحد أو إجمالي حقوق الملكیة الموحدة لسنة المقارنة.
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٢٠١١دیسمبر ٣١كما في 
العقارات السكنیة 

والتجاریة
الفنادق واألجنحة 

اإلجماليالفندقیة
ألفألفألف

لایر قطريلایر قطريلایر قطري
موجودات القطاع
٢٦،٨٧٠،٣٧٤٤،٤٠٦،٢٤٨٣١،٢٧٦،٦٢٢استثمارات عقاریة

٧٢،٥٨٥٤،٨٨٩٧٧،٤٧٤ومعداتعقارات وآالت 
٤٥٨،٨٧٨-٤٥٨،٨٧٨مستحق من أطراف ذات عالقة

١٣٠-١٣٠استثمارات في شركات زمیلة
٣٧،٢٨٥٣،١٩٨٤٠،٤٨٣مخزون

٢٦١،٥٥٢٨،٩٩٧٢٧٠،٥٤٩مدینون وذمم مدینة أخرى
٧٥٧،٨٣٩٤،٩٣٠٧٦٢،٧٦٩النقد وارصدة لدى البنوك

٢٨،٤٥٨،٦٤٣٤،٤٢٨،٢٦٢٣٢،٨٨٦،٩٠٥إجمالي الموجودات
مطلوبات القطاع

٤،٨٤١،٩٨٥-٤،٨٤١،٩٨٥إلتزامات عن عقود تمویل إسالمي
٨،٠٠٠-٨،٠٠٠مستحق ألطراق ذات عالقة

٢٧٧،٣٢٢١٩،٩٥٤٢٩٧،٢٧٦دائنون ومستحقات
٥،١٢٧،٣٠٧١٩،٩٥٤٥،١٤٧،٢٦١إجمالي المطلوبات
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