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   مجموعة إزدان القابضة ش.م.ع.ق

   بيان الربح أو الخسارة الموحد
 قطري لایرألف   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

   
  * ٢٠١٨    ٢٠١٩  إيضاح  

          العمليات المستمرة
 ١،٢٤٧،٤٥٤  ١،٢٦٦،٥٣٦ ١٨,  ٩  إيرادات إيجارات

 ١٢٦،٥٧٩  ١٠٣،٧٢٨ ١٨,  ٩  إيرادات تشغيلية أخرى
 (٣٠٧،٠٠٠)  )٢٤٦،٠٨٨( (أ) ١٩  المصاريف التشغيلية

 ١،٠٦٧،٠٣٣  ١،١٢٤،١٧٦    األرباح التشغيلية من العمليات الرئيسية
         

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل توزيعات أرباح من
 ١٢٤،٠٥٥  ١٢٢،٤١٦ ٧  الشامل اآلخر

 -  ٥٨،١٨٢ ٨  صافي أرباح من بيع شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية
الحصة من نتائج في شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية 

 ١٠٢،٠٨٣  ٥٧،١٢٧ ٨  وشركة المشروع
 ١،٢٩٣،١٧١  ١،٣٦١،٩٠١   صافي الربح التشغيلي

      
      

 -  )١٠٠،٠١٤( ٩  من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية خسارة
 ٢٢،٠٥٧  ٦١،١٩٧ ٢٠  إيرادات أخرى
 (٨٣٥،٥٤٥)  )٨٩٨،٦٣٧( ٢١  تكاليف التمويل

 (٢١٣،٦١٢)  )٦٨،٥٢٤((ب) ١٩    مصاريف عمومية وإدارية
 (٤١،٠٥٦)  -    مخصص مطالبات

 (٢٣،٨٨١)  -  ١٠  خسارة انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات
 (٣٣،٨٩٥)  )٣٣،٩٨١( ١٠  إھالك ممتلكات ومعدات

 (٢٥،٤١٤)  )٣،٦٩٦( ٥  صافي -وأرصدة مدينة أخرى خسارة انخفاض قيمة ذمم مدينة 
      

 ١٤١،٨٢٥  ٣١٨،٢٤٦    ربح السنة
          

  موزع على:
 ٤٣٣،٧٤٩   ٣٠٩،٢٩٢    مالكي الشركة

 (٢٩١،٩٢٤)   ٨،٩٥٤  ٣١  مساھمات غير مسيطرة
    ١٤١،٨٢٥   ٣١٨،٢٤٦ 
      

 ٠٫٠١٦   ٠٫٠١٢  ٢٢  العائد األساسي والمخفف للسھم
  
  
  
  
  
  
  

باستخدام النھج المعدل بأثر رجعي.  ٢٠١٩يناير  ١في  ١٦* طبقت المجموعة مبدئيا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
يتم تعديل معلومات المقارنة، ويتم االعتراف باألثر التراكمي لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  الوفقا لھذا النھج، 

  (ھـ)). ٢في األرباح المدورة في تاريخ التطبيق المبدئي. (راجع إيضاح  ١٦
  
  
  

  جزًءا ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٨١إلى  ١٣تشكل اإليضاحات في الصفحات من 



 

٨ 
 

   مجموعة إزدان القابضة ش.م.ع.ق

   بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد
 ألف لایر قطري    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

         
  * ٢٠١٨    ٢٠١٩  إيضاح  
          
          

 ١٤١،٨٢٥   ٣١٨،٢٤٦   ربح السنة
       

       اآلخر:الدخل الشامل 
       

       البنود التي ال يتم تصنيفھا إلى الربح أو الخسارة
-موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ٨٦٢،٨٥٢   )١٠،٩٥٠(١٧,  ٧  صافي التغير في القيمة العادلة
الحصة من الدخل  –شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية 

  ١،١٦٧    ٥١١  ١٧  الشامل اآلخر
    )٨٦٤،٠١٩   )١٠،٤٣٩ 
          

         البنود التي قد يعاد تصنيفھا الحقا إلى الربح أو الخسارة:
تحوطات التدفق -الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة

  )١٢،٣٢٤(    )١٠،٨٤٤(  ١٧  النقدي
  ١،٦٧٣    )٢،٠٧٤( ١٧  عمليات أجنبية-فروق تحويل عمالت أجنبية 

 ٨٥٣،٣٦٨   )٢٣،٣٥٧(  الشامل اآلخر للسنة الدخل / (الخسارة)
          

 ٩٩٥،١٩٣ ٢٩٤،٨٨٩ إجمالي الدخل الشامل للسنة

       موزع على:
 ١،٢٨٧،١١٧   ٢٨٥،٩٣٥   مالكي الشركة

 )٢٩١،٩٢٤(   ٨،٩٥٤   مساھمات غير مسيطرة
٩٩٥،١٩٣ ٢٩٤،٨٨٩ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

باستخدام النھج المعدل بأثر رجعي.  ٢٠١٩يناير  ١في  ١٦* طبقت المجموعة مبدئيا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
يتم تعديل معلومات المقارنة، ويتم االعتراف باألثر التراكمي لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  الوفقا لھذا النھج، 

  (ھـ)). ٢تاريخ التطبيق المبدئي. (راجع إيضاح  في األرباح المدورة في ١٦
 

  جزًءا ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٨١إلى  ١٣تشكل اإليضاحات في الصفحات من 
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 ش.م.ع.قمجموعة إزدان القابضة 

 الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 
ألف لایر قطري ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 

   مالكي الشركةلمنسوبة حقوق الملكية   

  

 احتياطي قانوني  رأس المال
)١(  

احتياطي القيمة 
  العادلة

احتياطي إعادة 
تقييم عمالت 

  أجنبية

مساھمات غير   اإلجمالي  أرباح مدورة 
  مسيطرة

إجمالي حقوق 
  الملكية

                  
                  
                  

  ٣١،١١٦،٦٧٤  )٢٨٧،٩٨٨(  ٣١،٤٠٤،٦٦٢  ٢،٥٤٢،٠٣٦ ١،٨٢٧ ٧١٩،٧٧٩  ١،٦١٦،٠٥٣  ٢٦،٥٢٤،٩٦٧   ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 
                  
                  

  ٣١٨،٢٤٦  ٨،٩٥٤  ٣٠٩،٢٩٢  ٣٠٩،٢٩٢  -  -  - -  السنة  صافي ربح
  )٢٣،٣٥٧(  -  )٢٣،٣٥٧(  -  )٢،٠٧٤(  )٢١،٢٨٣(  -  -  نةالدخل الشامل اآلخر للس

                  
  ٢٩٤،٨٨٩  ٨،٩٥٤  ٢٨٥،٩٣٥  ٣٠٩،٢٩٢  )٢،٠٧٤(  )٢١،٢٨٣(  -  -  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 من بالتخلصنقل االحتياطيات الخاصة 
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

  -  -  -  ١٠٦،٥٧٨  -  )١٠٦،٥٧٨(  -  -  )١٧(إيضاح 
  -  -  -  )٣٠،٩٢٩(  -  -  ٣٠،٩٢٩  -  المحول الي االحتياطي القانوني

المحول الي صندوق دعم األنشطة 
  )٧،٧٣٢(  -  )٧،٧٣٢(  )٧،٧٣٢(  -  -  -  -  )١٦االجتماعية والرياضية (إيضاح 

                  
  ٣١،٤٠٣،٨٣١  )٢٧٩،٠٣٤(  ٣١،٦٨٢،٨٦٥  ٢،٩١٩،٢٤٥ )٢٤٧( ٥٩١،٩١٨  ١،٦٤٦،٩٨٢  ٢٦،٥٢٤،٩٦٧  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  
  جزًءا ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٨١إلى  ١٣تشكل اإليضاحات في الصفحات من 
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 ش.م.ع.قمجموعة إزدان القابضة 

 (تابع) الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 
ألف لایر قطري ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

    حقوق الملكية منسوبة لمالكي الشركة 

 

 احتياطي قانوني  رأس المال
)١(  

القيمة احتياطي 
  العادلة

احتياطي إعادة 
تقييم عمالت 

  أجنبية

مساھمات غير   اإلجمالي   أرباح مدورة  
  مسيطرة

إجمالي حقوق الملكية

                  
                  

  ٣٠،١٥٦،٨٦٤  ٤،١٣٧  ٣٠،١٥٢،٧٢٧  ٢،٠٣٧،٦٠٢  ١٥٤  ١٧،٣٢٦  ١،٥٧٢،٦٧٨  ٢٦،٥٢٤،٩٦٧   ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 
                  

 التطبيق المبدئي للمعيارالتعديالت عند 
  )٢٤،٥٣٩(  )٢٠١(  )٢٤،٣٣٨(  ١٢٩،٥٣٤  -  )١٥٣،٨٧٢(  -  -  ٩الدولي للتقارير المالية رقم 

                  
  ٣٠،١٣٢،٣٢٥  ٣،٩٣٦  ٣٠،١٢٨،٣٨٩  ٢،١٦٧،١٣٦  ١٥٤  )١٣٦،٥٤٦(  ١،٥٧٢،٦٧٨  ٢٦،٥٢٤،٩٦٧  ٢٠١٨يناير  ١الرصيد المعدل في 

                  
  ١٤١،٨٢٥  )٢٩١،٩٢٤(  ٤٣٣،٧٤٩  ٤٣٣،٧٤٩  -  -  - -  صافي ربح السنة 

  ٨٥٣،٣٦٨  -  ٨٥٣،٣٦٨  -  ١،٦٧٣  ٨٥١،٦٩٥  -  -  الدخل الشامل اآلخر للسنة
                  

  ٩٩٥،١٩٣  )٢٩١،٩٢٤(  ١،٢٨٧،١١٧  ٤٣٣،٧٤٩  ١،٦٧٣  ٨٥١،٦٩٥  -  -  إجمالي الدخل الشامل للسنة
نقل االحتياطيات الخاصة بالتخلص من 

الشامل القيمة العادلة من خالل الدخل 
  -  -  -  )٤،٦٣٠(  -  ٤،٦٣٠  -  -  )١٧إيضاح اآلخر (

  -  -  -  )٤٣،٣٧٥(  -  -  ٤٣،٣٧٥  -  المحول الي االحتياطي القانوني
المحول الي صندوق دعم األنشطة 

  )١٠،٨٤٤(  -  )١٠،٨٤٤(  )١٠،٨٤٤(  -  -  -  -  )١٦االجتماعية والرياضية (إيضاح 
  ٣١،١١٦،٦٧٤  )٢٨٧،٩٨٨(  ٣١،٤٠٤،٦٦٢  ٢،٥٤٢،٠٣٦ ١،٨٢٧ ٧١٩،٧٧٩  ١،٦١٦،٠٥٣  ٢٦،٥٢٤،٩٦٧  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  
 ٪٥٠كحد أدنى من ربح السنة إلى االحتياطي القانوني حتى يساوي االحتياطي  ٪١٠المجموعة يجب تحويل  األساسي والنظام ٢٠١٥لسنة  ١١وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم  )١(

  المجموعة. األساسي ظامنوالمن رأس المال المدفوع. إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع في العادة إال في الحاالت المنصوص عليھا في القانون المذكور أعاله 
  

  جزًءا ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٨١إلى  ١٣حات في الصفحات من تشكل اإليضا



 

١١ 
 

 
 ش.م.ع.قمجموعة إزدان القابضة 

 بيان التدفقات النقدية الموحد
ألف لایر قطري ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 
  * ٢٠١٨    ٢٠١٩ إيضاح  
          

          من أنشطة التشغيلالتدفقات النقدية 
 ١٤١،٨٢٥   ٣١٨،٢٤٦    ربح السنة

        
         تعديالت لـ:

 -    ١٠٠،٠١٤ ٩  من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية خسارة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل توزيعات أرباح من 

 (١٢٤،٠٥٥) )١٢٢،٤١٦( ٧  اآلخر
 (١٠٢،٠٨٣)  )٥٧،١٢٧( ٨  استثمار في شركات بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروعالحصة من نتائج 

 ٣٣،٨٩٥  ٣٣،٩٨١ ١٠  إھالك ممتلكات ومعدات 
 ٢٩،٤٥٧  ١٠،٥٩٩ ٥   وأرصدة مدينة أخرىخسائر االنخفاض في قيمة ذمم مدينة 

 ٢٣،٨٨١  - ١٠  خسائر انخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات
 (١٩،٠٥٤)  - ٢٠  استثمارات عقارية أرباح ناتجة عن مصادرة

 ٧،٨٩٠  ٣،٣٠٢ ١٩  مخصص مكافأة نھاية خدمة الموظفين
عكس مخصص خسائر انخفاض في قيمة ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة 

 (٤،٠٤٣)  )٦،٩٠٣( ٥  مقدما
 -  )١٠،٩٢٠(  ٢٠  عكس مخصص عام

 -   )٣٥،٤٠٠(    )٢( مستحقات إلى طرف ذي عالقةتنازل عن 
 -  )٥٨،١٨٢(  ٨ بيع استثمارات في شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية صافي ربح من

 (١،٠٥١)  )١٧٨(  ٢٠  ربح على حسابات البنوك اإلسالمية
 ٦٨٠  - ٦  صافي - مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة

 ١٠٠  )٤،٧٩٦( ١٠  خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات(ربح ) / 
 ٨٣٥،٥٤٥  ٨٩٨،٦٣٧ ٢١  تكاليف تمويل

    ٨٢٢،٩٨٧  ١،٠٦٨،٨٥٧  
         :التغيرات في

 ٤٠،٧٨٦  ١٢٢،٥٧٤    ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
 (٦،٤٧٦)  ١،٨٤٠    المخزون

 ٣٣٣،٠٨٧ ١،٠١١،٤٩١    ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
 ١،١٩٠،٣٨٤ ٢،٢٠٤،٧٦٢    النقد الناتج من أنشطة التشغيل 

 )٢٤،٩٣٤(  )١٩،٧١٤(  ١١  مكافأة نھاية خدمة الموظفين المدفوعة
 ١،١٦٥،٤٥٠ ٢،١٨٥،٠٤٨    صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

   
  
  
  
  
  
  
 
  

  جزًءا ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٨١إلى  ١٣تشكل اإليضاحات في الصفحات من 
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 مجموعة إزدان القابضة ش.م.ع.ق

 بيان التدفقات النقدية الموحد (تابع)
 ألف لایر قطري ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتھية في للسنة 

  
  * ٢٠١٨   ٢٠١٩  إيضاح  
         

         أنشطة االستثمارالتدفقات النقدية من 
 (٢٣،٤٢٤) )٢،٣٦٤(  ١٠  مدفوعات لشراء ممتلكات ومعدات

 (٨٢،٢٤٢) )٣٨٥،٤٢٠(    مدفوعات لتطوير استثمارات عقارية
العادلة من خالل مدفوعات لشراء موجودات مالية بالقيمة 

 (١،٠٣٩) -  ٧  الدخل الشامل اآلخر
متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 ١٨،١٢٧ ١٢    الدخل الشامل اآلخر
 ٣٢٠ ٤،٨٤١    متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات

 ٢٠٣،٥٠٠ ١٩٧،٨٥٥  ٨,  ٧  توزيع أرباح مستلمة
 ١،٠٥١ ١٧٨    أرباح حسابات بنوك إسالمية مستلمة
 ٢،٩٤٥ )٣،٥٧٨(    صافي الحركة في حسابات بنكية مقيدة

  ١١٩،٢٣٨   )١٨٨،٤٧٦(   الناتج من أنشطة االستثمار (المستخدم في) / صافي النقد
          

         أنشطة التمويل التدفقات النقدية من
 ٣،٠٠٠،٠٠٠ -  ١٣  متحصالت من صكوك وتسھيالت تمويل إسالمية

 (٤،٦٢٦،٦٨٧) )١،٩٨٧،٦٠١(  ١٣  صكوك وتسھيالت تمويل إسالميةمدفوعات لسداد 
 - )٤٠،٧٩٧(    توزيعات أرباح مدفوعة

 (١١،٥٨٤) ٦٨،٧٩٠    تكاليف رسوم إدارية للتمويل مدفوعة
 )١،٦٣٨،٢٧١( )١،٩٥٩،٦٠٨(   التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل

         
 (٣٥٣،٥٨٣) ٣٦،٩٦٤    في النقد وما يعادله )النقص( الزيادة / صافي

 ٨،٩٧٠ )٤،٨١٥(    صافي التغير في العمالت األجنبية
 ٣٦٦،٥٥٠ ٢١،٩٣٧    يناير ١النقد وما يعادله في 
 ٢١،٩٣٧ ٥٤،٠٨٦  ٤  ديسمبر  ٣١النقد وما يعادله في 

  
  

  : معامالت غير نقدية
طرف ذي عالقة (راجع  المستحقة في حساب أرصدة المطلوباتاستبعاد شركات تابعة عن طريق تسوية  )١(

 )٢٥إيضاح 
 
  )٢٠(راجع إيضاح  مستحق إلى طرف ذي عالقةالتنازل عن  )٢(

  
 
  
  
  

باستخدام النھج المعدل بأثر رجعي. وفقا لھذا  ٢٠١٩يناير  ١في  ١٦* طبقت المجموعة مبدئيا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
في األرباح  ١٦يتم تعديل معلومات المقارنة، ويتم االعتراف باألثر التراكمي لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  الالنھج، 

  (ھـ)). ٢المدورة في تاريخ التطبيق المبدئي. (راجع إيضاح 
  
  

  دة.جزًءا ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموح ٨١إلى  ١٣تشكل اإليضاحات في الصفحات من 



 

ش.م.ع.قمجموعة إزدان القابضة
 وحدةالم الماليةلبيانات إيضاحات حول ا

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 

١٣ 
 

  واألنشطة الرئيسيةالوضع القانوني   ١
قطرية مسجلة في دولة قطر بموجب السجل عامة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ع.ق. ("الشركة") ھي شركة مساھمة 

بورصة كشركة ذات مسئولية محدودة، وتم إدراجھا في  ١٩٩٣مايو  ٢٤. تم تأسيس الشركة في ١٥٤٦٦التجاري رقم 
  . تتواجد الشركة في دولة قطر ومقرھا الرئيسي في أبراج إزدان، الخليج الغربي، دولة قطر.٢٠٠٨فبراير  ١٨قطر في 

  تتكون ھذه البيانات المالية الموحدة من الشركة والشركات التابعة لھا (ويشار إليھا مجتمعة بـ "المجموعة").

والسيطرة  السيطرة في أيضاوتتمثل أنشطة المجوعة  .العقاراتيجار وإإدارة في  للمجموعةتتمثل األنشطة الرئيسية 
االستحواذ عليھا او  اتالمشتركة على الشركات.وأيضا في السيطرة على الشركات التابعة بواسطة عرض الشرك

لى ع للحصول على عوائد متغيرة من خالل مشاركة تلك الشركات وقدرة التأثير على العائدات عن طريق السيطرة
على األقل من حصص تلك الشركة واالستثمار في األسھم والصكوك  ٪٥١شركة أو أكثر وذلك من خالل تملكھا 

   .واألوراق المالية وأية استثمارات أخرى داخل دولة قطر أو خارجھا

  الشركات التابعة للمجموعة الرئيسية ھي كما يلي:

  نسبة الملكية الفعلية    

  الشركة التابعةاسم 
بلد

 النشاط الرئيسي التأسيس
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩ 
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  
 ٪١٠٠ ٪١٠٠ خدمات الفنادق قطرشركة إزدان للفنادق ذ.م.م.

 ٪١٠٠ ٪١٠٠  إدارة المجمعات التجاريةقطرشركة إزدان مول ذ.م.م.
 ٪١٠٠ ٪١٠٠ إدارة العقاراتقطرشركة إزدان العقارية ذ.م.م.

 ٪١٠٠ ٪١٠٠ خدمات الفنادققطر شركة فندق إزدان باالس ذ.م.م.
 ٪١٠٠ -  االستثمار في األسھمقطر)١شركة الربع الخالي للتجارة ذ.م.م. (

 ٪١٠٠ ٪١٠٠  االستثمار في األسھمقطرشركة االقليم العقارية والوساطة العقارية
 ٪١٠٠ ٪١٠٠  االستثمار في األسھمقطرشركة الطيبين للتجارة ذ.م.م.

 ٪١٠٠ ٪١٠٠  االستثمار في األسھمقطرالصيانة ذ.م.م. شركة النماء ألعمال
 ٪١٠٠ ٪١٠٠  االستثمار في األسھمقطرشركة شاطىء النيل ذ.م.م.

 ٪١٠٠ ٪١٠٠  االستثمار في األسھمقطرشركة أركان لالستيراد والتصدير ذ.م.م.
 ٪١٠٠ ٪١٠٠  االستثمار في األسھمقطرشركة طريق الحق للتجارة ذ.م.م.

 ٪١٠٠ -  االستثمار في األسھمقطر)١منازل للتجارة ذ.م.م. (شركة 
 ٪١٠٠ ٪١٠٠  االستثمار في األسھمقطرشركة عين جالوت للتجارة ذ.م.م.

 ٪١٠٠ -  االستثمار في األسھمقطر)١شركة طريق الخير للتجارة ذ.م.م. (
 ٪١٠٠ -  االستثمار في األسھمقطر)١شركة الكرة الذھبية ذ.م.م. (

  ٪٧٠  ٪٧٠ خدمات الترفيهقطر إزدان وورلد ذ.م.م.شركة 
  ٪٦٧٫٥  ٪٦٧٫٥ تطوير العقاراتقطر شركة إمتداد للمشاريع العقارية ذ.م.م.
 ٪١٠٠ ٪١٠٠  إدارة اإلستمثارات العقارية جيرسي شركة إزدان انتيرناشونال المحدودة

 ٪١٠٠ ٪١٠٠  والصيانةأعمال البناءقطر ذ.م.م.شركة حلول ازدان للتجارة والمقاوالت
 ٪١٠٠ ٪١٠٠  خدمات التسويق واإلدارةقطر شركة ازدان للشراكات ذ.م.م.

قطر شركة ازدان لللنظافة ذ.م.م.
خدمات النظافة العامة 

 ٪١٠٠ ٪١٠٠ للمباني
خدمات الصرف الصحي قطر شركة ازدان الند سكيب ذ.م.م.

  والمقاوالت الصحية
١٠٠ ٪١٠٠٪ 

 ٪١٠٠ ٪١٠٠قطر الصحي ذ.م.م.شركة الرائد لصرف 
 ٪١٠٠ ٪١٠٠  خدمات تخليص المعامالتقطر شركة ازدان لتخليص المعامالت ذ.م.م.

الشركة األم للمجموعة ھي مجموعة التداول للتجارة ش.م.ق. ("التداول") والتي تمتلك بطريقة مباشرة وغير مباشرة 
ديسمبر  ٣١( ٢٠١٩ديسمبر  ٣١رأس مال الشركة كما في تقريبا من  ٪٥٤من خالل شركاتھا التابعة ما يمثل نسبة 

٥٤: ٢٠١٨%.(  

  )٢٥استبعدت المجموعة اربع شركات تابعة خالل السنة (إيضاح  )١(
  

  .٢٠٢٠مارس  ٣٠ھذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ اعتماد تم 



 

ش.م.ع.قمجموعة إزدان القابضة
 وحدةالم الماليةلبيانات إيضاحات حول ا

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 

١٤ 
 

  أساس اإلعداد  ٢
  فقرة االلتزام  (أ)

   .المالية الموحدة المرفقة وفقا للمعايير الدولية للتقارير الماليةتم إعداد البيانات 
  .٣ترد تفاصيل السياسات المحاسبية للمجموعة في اإليضاح رقم 

عقود " ١٦للمجموعة التي يتم فيھا تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  موحدة ھذه أول بيانات مالية سنوية
  ).ھـ( ٢التغييرات على السياسات المحاسبية الھامة واردة في اإليضاح . "اإليجار

  أساس القياس  (ب)
ة باستثناء مشتقات األدوات المالية والموجودات الماليتم إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، 

  العقارية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة. واالستثماراتبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

  عملة العرض الوظيفية والعملة   (ج)
ركات تقاس كل ش للمجموعة. وظيفيةوالذي يمثل العملة ال ("ر.ق") ھذه البيانات المالية الموحدة باللایر القطري عرضتم 

شركات  وظيفية لتلكوالذي يمثل العملة ال ("ر.ق") باللایر القطري شركة إزدان انتيرناشونال المحدودةالمجوعة بإستثناء 
ذه ھ وتقريب تم عرض ھي الجنية اإلسترليني (ج.ا). شركة إزدان انتيرناشونال المحدودةالمجموعة. العملة الوظيفية ل

  باأللف لایر قطري فيما عدا ما يشار إليه بخالف ذلك.البيانات المالية الموحدة 

  ماستخدام التقديرات واألحكا  (د)
إجراء أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات باإلدارة  قامتإعداد ھذه البيانات المالية الموحدة  عند

 قد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه .لمطلوبات واإليرادات والمصروفاتوا موجوداتالمحاسبية والمبالغ ذات الصلة لل
   .القيم التقديرية

سبية بأثر ايتم إدراج التعديالت على التقديرات المح .واالفتراضات المتعلقة بھا بصفة مستمرةتتم مراجعة التقديرات 
  .مستقبلي

التي توجد بھا مخاطر ھامة حول  البنودالھامة التي تتطلب درجة عالية من األحكام والتعقيدات أو  البنودالمعلومات عن 
إجراء تعديالت جوھرية على المبالغ المعترف بھا في البيانات المالية  اينتج عنھقد االفتراضات أو التقديرات مما 

   :الموحدة كما يلي

  أ.األحكام

المعلومات حول التقديرات واألحكام الھامة عند تطبيق السياسات المحاسبية والتي لھا األثر األھم على المبالغ المعترف 
  بھا في البيانات المالية الموحدة كما يلي:

  باإليرداتاإلعتراف 
  .المستغلةيتم االعتراف بإيرادات اإليجار على أساس شھري بناًء على مدة العقد والمساحة 

  عند تقديم الخدمة إليھم.العقار في وقت واحد  لمستأجرييتم االعتراف باإليرادات من الخدمات المقدمة 

ي. م نقل السيطرة على البضائع إلى المشتر(األغذية والمشروبات) عندما يت من بيع البضائع اتيتم االعتراف باإليراد
أرصدة  يلالفواتير وإثبات اإليرادات في ذلك الوقت. يتم تحص إصدارفي وقت تسليم البضائع. يتم  تنتقل السيطرة للعميل

  في تاريخ المعاملة. عادة العمالء

ا يتم تطبيق األحكام أيضا حول تضع المجموعة أحكاما عند تحديد التزامات األداء الموجودة في عقد مع العمالء. كم
توقيت تحويل السيطرة  في نقطة زمنية أو على مدى زمني، عندما ينطبق سعر البيع الفردي تستخدم اإلدارة تقديرات 
  لتحديده استنادا إلى التكلفة مضافا إليھا ھامش اعتمادا على طبيعة البضائع والخدمات التي سيتم تقديمھا لمختلف العمالء.
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   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 

١٥ 
 

  اإلعداد (تابع)أساس   ٢
  استخدام التقديرات واألحكام (تابع)  (د)

  أ.األحكام (تابع)

  مبدأ االستمرارية

قامت إدارة المجموعة بتقييم مدى مقدرة المجموعة على مواصلة أعمالھا على أساس مبدأ االستمرارية وھي تعتقد بأن 
ا في المستقبل المنظور. تحقق المجموعة أرباح المجموعة تمتلك الموارد التي تجعلھا قادرة على االستمرار في أعمالھ

ولديھا صافي موجودات (حقوق ملكية) إيجابي ورصيد تدفقات نقدية. باإلضافة إلى ذلك فإن إدارة المجموعة ليست 
على علم بأي مشكالت جوھرية تلقى بالشك على مقدرة المجموعة على مواصلة أعمالھا على أساس مبدأ االستمرارية. 

  اإلدارة في إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.  وعليه تقوم

  االعمالتقييم نموذج 

ألعمال واختبار نموذج ا "فقط والفائدة نتائج مدفوعات المبلغ األصلي"يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية على 
). تحدد المجموعة نموذج األعمال على مستوى يعكس كيفية ٣(راجع السياسة المحاسبية "األدوات المالية" في اإليضاح 

إدارة مجموعات من الموجودات المالية مًعا لتحقيق ھدف أعمال معين. يتضمن ھذا التقييم حكما يعكس جميع األدلة 
ية تقييم أداء الموجودات وقياس أدائھا، والمخاطر التي تؤثر على أداء الموجودات وكيفية ذات الصلة بما في ذلك كيف

قيمة أو بال إدارتھا وكيفية تعويض مديري الموجودات. تراقب المجموعة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
ا لفھم سبب استبعادھا وعما إذا كانت األسباب التي يتم استبعادھا قبل استحقاقھ العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

تتفق مع ھدف األعمال الذي من أجله تم االحتفاظ بالموجودات. المراقبة ھي جزء من تقييم المجموعة المستمر لما إذا 
يتم  ،كان نموذج األعمال الذي يتم من أجله االحتفاظ بالموجودات المالية المتبقية ال يزال مناسبا، وإذا كان غير مناسب

تقييم سواء كان ھناك تغيير في نموذج األعمال ومن ثم تغيير محتمل في تصنيف تلك الموجودات. لم تكن ھناك حاجة 
  إلى مثل ھذه التغييرات خالل السنة.

  مساھمات في شركات اخري (الشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع)

عند تقييم مستوى السيطرة الذي ينتج عند الدخول في معاملة للحصول على حصة في شركة  التقديراتيتم استخدام 
آخري ؛ اعتمادا على الحقائق والظروف في كل حالة ، يمكن للمجموعة الحصول على السيطرة أو السيطرة المشتركة 

ھا ھري على الشركات المستثمر في. تعتبر المجموعة أن لھا تأثيًرا جواو اتفاق مشترك أو التأثير الجوھري على شركة
بطريقة حقوق الملكية عندما يكون لديھا تمثيل مجلس إدارة يسمح لھم بالمشاركة في قرارات السياسات المالية والتشغيلية 
ولكن ليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات. يتم أيضا استخدام التقديرات  لتقييم ما إذا كان الترتيب 

عة تقع ولمجموق احقأن بما رك مشتروع کمشب تيرلتم اعة بتقييولمجموم اتقية مشتركة أو مشروع مشترك. ھو عمل
ر مباشق له حركة  لمشتالترتيبات افي طراف ألس اليرك ، ولمشتب اتيرلترك (أي أن المشتب اتيرلتول اصأصافي  في
  ول ، و التزامات التقديرات المشتركة).ألصافي 

  ات غير الماليةانخفاض قيمة الموجود

تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة (شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية وشركة 
المشروع والممتلكات والمعدات وليس المخزون واالستثمارات العقارية)  في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان ھناك 

رات بشكل كبير ، أو حدوث تغييتحديد ما يمكن اعتبار أن قيمته قد انخفضت أي مؤشر على انخفاض قيمتھا. يتطلب 
 .مھمة ذات تأثير سلبي على المجموعة ، أو تلف أو تقادم لألصل ، أو تدھور في كفاءة والعمر اإلنتاجي لإلصل ، إلخ

 في حالة وجود مثل ھذا المؤشر عندھا يتم تقدير مبلغ األصل القابل لالسترداد.

  بين الممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارايةالتمييز 

تحدد المجموعة ما إذا كانت خاصية ما مؤھلة كاستثمار عقاري. عند اتخاذ قرارھا، تدرس المجموعة ما إذا كانت 
الممتلكات ستولد تدفقات نقدية مستقلة بشكل كبير عن الموجودات االخري التي تحتفظ بھا الشركة. الممتلكات والمعدات 

و الممتلكات التي يشغلھا المالك تولد التدفقات النقدية التي ال تعزى فقط إلى الممتلكات ولكن أيضا إلى األصول األخرى أ
  المستخدمة في عملية اإلنتاج أو التوريد.

  



 

ش.م.ع.قمجموعة إزدان القابضة
 وحدةالم الماليةلبيانات إيضاحات حول ا

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 

١٦ 
 

  أساس اإلعداد (تابع)  ٢
  استخدام التقديرات واألحكام (تابع)  (د)

  أ.األحكام (تابع)

  (تابع) والمعدات والعقارات االستثمارايةالتمييز بين الممتلكات 

ادة اإليجارات أو لزي اإليرادات من خالل لكسب امحتفظ بھ عقاراتتحتفظ المجموعة ببعض العقارات التي تتكون من 
بشكل منفصل (أو تأجيرھا  العقارات تلكال يمكن بيع  ألغراض إدارية. امحتفظ بھ ىآخر وعقارات أخرىرأس المال 

 ألن ةكإستثمارات عقاريبالكامل  العقاراتبشكل منفصل بموجب عقد إيجار تمويلي) ، لذلك قامت المجموعة بتصنيف 
ي العقارات الت لمستأجريتقدم المجموعة خدمات إضافية  ألغراض إدارية. االستخدامھ منھا االحتفاظ بجزء ضئيلتم 

 ياتلالتفاق ھامةغير  المقدمة حيث أن الخدماتكإسثتمارات عقارية العقارات مل مع تلك يتم التعاو المجموعة تمتلكھا
  ككل.

  مخصصات أخرى ومطلوبات

يتم االعتراف بالمخصصات والمطلوبات األخرى في الفترة فقط إلى الحد الذي تعتبر فيه اإلدارة أنه من المحتمل أن 
عمليات أو أحداث سابقة ويمكن قياس التدفق النقدي الخارج بصورة يكون ھناك تدفق مستقبلي خارج لألموال ناتج من 

موثوق بھا. إن توقيت االعتراف بالمخصصات وتحديد مقدار المطلوبات يتطلب تطبيق أحكام على الحقائق والظروف 
تم مراجعة تالحالية والتي قد تخضع للتغيير. وحيث أن التدفقات النقدية الفعلية الخارجة قد تحدث في سنوات الحقة، 

القيم الدفترية للمخصصات والمطلوبات بصورة منتظمة وتعديلھا ألخذ اعتبار للحقائق والظروف المتغيرة. إن التغير 
  المتوقع في تقييم مخصص قد يؤدي إلى تغيير في الربح أو الخسارة للفترة التي يحدث فيھا التغيير.

   التقديرات واالفتراضات ب.

  المقاسة بالتكلفة المطفأة نةانخفاض قيمة الذمم المدي

يتطلب معلومات مستقبلية، والتي تقوم على افتراضات للتغيرات المستقبلية للعوامل  نموذج "الخسارة االئتمانية المتوقعة"
االقتصادية المختلفة وكيفية تأثير ھذه العوامل على بعضھا البعض. كما يتطلب من اإلدارة وضع احتمال التعثر لفئات 

عثر . يشكل احتمال التوأرصدة مدينة)مم الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة (النقد لدى البنوك وذمختلفة من 
 وضع قدر كبير من األحكام. فھو تقدير الحتمال التعثر ويستلزممدخال رئيسيا في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 

جم الخسارة ح على مدى فترة زمنية معينة، ويتضمن حسابه بيانات تاريخية وافتراضات وتوقعات للظروف المستقبلية.
التعثر ھو أيضا تقدير للخسارة النائشة عن ذلك ، بواسطة الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة  الناتج عن

  والتدفقات التي تتوقع المجموعة الحصول عليھا.

  القيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي

لفائدة. بسبب التقلبات في معدالت اتستخدم المجموعة أدوات مالية مشتقة إلدارة تعرضھا للتغيرات في قروضھا البنكية 
جميع ھذه المشتقات يتم االعتراف بھا بالقيمة العادلة في التاريخ الذي يتم فيه الدخول في عقد المشتقة المالية ويعاد 
 جقياسھا بعد ذلك بالقيمة العادلة واالعتراف بھا في الدخل الشامل اآلخر. يتم تقدير قيمھا العادلة باستخدام نماذج ومناھ

تقييم بسبب غياب أسعار مدرجة أو بيانات سوقية مثبتة يمكن مالحظتھا. يتم تقييم ھذه العقود باستخدام نماذج ذات 
مدخالت تتضمن منحنيات السعر لكل منتج من المنتجات المختلفة المكونة لألوراق المالية النشطة ويتم استنتجھا حتى 

  ومات الخارجية المتاحة حول التسعير.نھاية العقود باستخدام أقصى حد ممكن من المعل

  القيمة العادلة الستثمارات األسھم غير المتداولة

إذا لم يمكن تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المدرجة في بيان المركز المالي الموحد بالرجوع 
ة م تقنيات التسعير بما في ذلك طريقة التدفقات النقديإلى أسواق نشطة، تقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة باستخدا

المخصومة. تؤخذ المدخالت لھذه النماذج من األسواق التي يمكن مالحظتھا إن كان ذلك ممكنا وفي حالة عدم جدوى 
لة وذلك يتطلب األمر درجة من األحكام إلثبات القيم العادلة. تتضمن األحكام وضع اعتبارات لمدخالت مثل مخاطر السي

  ومخاطر االئتمان والتقلبات. قد تؤثر التغييرات في ھذه العوامل على القيمة العادلة الصادر عنھا التقرير لألدوات المالية.

  



 

ش.م.ع.قمجموعة إزدان القابضة
 وحدةالم الماليةلبيانات إيضاحات حول ا

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 

١٧ 
 

  أساس اإلعداد (تابع)  ٢
  استخدام التقديرات واألحكام (تابع)  (د)

  (تابع) التقديرات واالفتراضات ب.

  مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم

يتم االحتفاظ بالمخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقھا أيھما أقل.عندما تصبح مواد المخزون قديمة أو غير 
قابلة لالستعمال يتم إجراء تقدير لصافي قيمتھا القابلة للتحقق. بالنسبة للمبالغ الھامة بصفة فردية يتم إجراء التقدير على 

مة بصفة فردية ولكنھا قد أصبحت قديمة أو غير قابلة لالستعمال يتم تقديرھا بصورة أساس فردي. أما المبالغ غير الھا
جماعية ووضع مخصص لھا وفقا لنوع المخزون ودرجة تقادمه أو عدم قابليته لالستعمال استنادا إلى أسعار البيع 

  التاريخية. 

  التقييم العادل لالستثمارات العقارية

للمجموعة بالقيمة العادلة. يتم االعتراف بالتغير في القيمة العادلة في بيان الربح او يتم قياس االستمثارات العقارية 
الخسارة الموحد. تستخدم المجموعة مثمنيين عقاريين مھنيين خارجيين لتقدير القيمة العادلة. يتسخدم المقيمون تقنيات 

  السوق. تقييم معترف بھا مثل طريقة التدفقات النقدية المخصومة ومقارنة أسعار

  إھالك الممتلكات والمعدات

يتم إھالك بنود الممتلكات والمعدات على مدى أعمارھا الفردية اإلنتاجية المقدرة. يستند تحديد األعمار اإلنتاجية إلى 
االستخدام المتوقع لألصل والتقادم الفعلي والتقادم التقني والتجاري وتلك التي تؤثر على مصروف اإلھالك السنوي 

به في الربح أو الخسارة. تقوم اإلدارة بمراجعة سنوية للقيم الباقية واألعمار اإلنتاجية لھذه الموجودات. قد يتم  المعترف
تعديل مصروف اإلھالك المستقبلي تعديال جوھرًيا عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات 

  .السابقة

  اإلجراءات القانونية

المجموعة إلى إجراءات قانونية إلى النتيجة النھائية عنھا توضح لدرجة كبيرة عدم اليقيين الكامن  من وقت آلخر تخضع
في التقاضي. تطبق اإلدارة افتراضات ھامة عند قياس مخاطر التعرض للمطلوبات المحتملة المتعلقة باإلجراءات 

ة القيام بإجراء أحكام عند تقدير احتمالية المطالبة القانونية القائمة والمطالبات غير المحسومة األخرى. يطلب من اإلدار
بتكوين  تقوم المجموعة الناجحة ضد المجموعة أو بلورة التزام ھام وعند تحديد المبلغ المحتمل للتسوية النھائية لاللتزام.
من  لمأخوذةاورة والمشمخصصات ضد القضايا لجميع االلتزامات القائمة بناء على خبرتھا السابقة قي القضايا المماثلة 

  المستشارين القانونيين

  التغييرات في السياسات المحاسبية الھامة  (ھـ)
باستخدام نھج معّدل بأثر رجعي، والذي بموجبه يتم االعتراف  ١٦طبقت المجموعة المعيار الدولي التقارير المالية رقم 

. بناًء على ذلك ، لم تتم إعادة عرض ٢٠١٩يناير  ١باآلثار التراكمية للتطبيق األولي في األرباح المحتجزة في 
أي تم تقديمھا ، كما سبق تقديمھا. المبلغ عنھا ، بموجب معيار المحاسبة  - ٢٠١٨المعلومات المقارنة المقدمة لعام 

  والتفسيرات ذات الصلة. فيما يلي تفاصيل التغييرات في السياسات المحاسبية : ١٧الدولي 

 (أ) تعريف عقد االيجار
بق، حددت المجموعة عند بدء العقد ما إذا كان الترتيب يمثل عقد ايجار أو يحتوي على عقد إيجار بموجب في السا

"تحديد ما إذا كان ترتيب يحتوي على عقد إيجار"، تقوم المجموعة اآلن بتقييم ما إذا  ٤تفسير لجنة التقارير المالية رقم 
   ).ت( ٣رقم توضيحه في إيضاح ، كما تم  كان العقد يعتبر او يحتوي على عقد إيجار

، اختارت المجموعة تطبيق الوسيلة العملية لتحديد قيمة أي  ١٦عند تطبيق المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم 
فقط على العقود التي تم تحديدھا سابقاً على أنھا  ١٦عقود يتم تأجيرھا. لقد طبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

وتفسير  ١٧عقود إيجار. لم يتم إعادة تقييم العقود التي لم يتم تحديدھا كعقود إيجار بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
حول ما إذا كان ھناك عقد إيجار لذلك ، تم تطبيق تعريف عقد اإليجار بموجب المعيار  ٤لجنة التقارير المالية رقم 

  . ٢٠١٩يناير  ١ى العقود المبرمة أو التي تم تغييرھا في أو بعد عل ١٦الدولي إلعداد التقارير المالية 



 

ش.م.ع.قمجموعة إزدان القابضة
 وحدةالم الماليةلبيانات إيضاحات حول ا

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 

١٨ 
 

  أساس اإلعداد (تابع)  ٢
  (تابع) التغييرات في السياسات المحاسبية الھامة  (ھـ)

 (تابع) (أ) تعريف عقد االيجار
كل عنصر العقد لعند بدء أو إعادة تقييم العقد الذي يحتوي على عنصر تأجير ، تقوم المجموعة بتخصيص المقابل في 

تأجيري  وغير تأجيري على أساس أسعارھا المستقلة النسبية. ومع ذلك ، بالنسبة لعقود تأجير الممتلكات التي يكون 
فيھا مستأجًرا ، فقد اختارت المجموعة عدم فصل العناصر الغير مؤجرة ، وستقوم بداًل من ذلك بالتعويض عن العناصر 

  أجير واحد.المؤجرة والغير المؤجرة كعنصر ت

  (ب)  المجموعة كمستأجر  
عقود  قامت المجموعة بتصنيف تستأجر المجموعة مخازن بموجب اتفاقيات عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء.

اإليجار سابقا على أنھا عقود إيجار تشغيلية أو تمويلية بناء على تقييمھا إذا كان عقد اإليجار قد قام بنقل جميع المخاطر 
المنافع المرتبطة بملكية الموجود األساسي إلى المجموعة بشكل جوھري. بموجب المعيار الدولي العداد التقارير  و

أي أن عقود  -، تعترف المجموعة بحق االستخدام للموجودات ومطلوبات اإليجار لمعظم عقود اإليجار  ١٦المالية رقم 
  .اإليجار ھذه مدرجة في قائمة المركز المالي

  

لك ، فقد اختارت المجموعة عدم االعتراف بالموجودات الخاصة بحق االستخدام والتزامات اإليجار لعقود تأجير ومع ذ
األصول ذات القيمة غير جوھرية. تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار المرتبطة بھذه العقود كمصروفات على أساس 

المجموعة باالعتراف بأي أصول حق االنتفاع والتزامات القسط الثابت على مدة فترة اإليجار. وفًقا لذلك ، لم تقم 
  اإليجار.

العتراف بعقود اإليجار قصيرة ل اإلعفاء استخدام جميع عقود إيجار المجموعة قصيرة األجل ، وقد اختارت المجموعة
  .١٦األجل. وفًقا لذلك ، ال يوجد أي تأثير على االنتقال إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 (ج)  المجموعة كمؤجر
تقوم المجموعة بتأجير االستثمارات العقارية وقد صنفت ھذه العقود كعقود تأجير تشغيلية. ال تختلف السياسات المحاسبية 

. فإن المجموعة غير ملزمة بإجراء ١٧المطبقة على المجموعة كمؤجر عن تلك بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  
لعقود اإليجار الذي يعمل بمثابة المؤجر. ومع  ١٦قال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  أي تعديالت على االنت

"اإليرادات من العقود مع العمالء" لتخصيص  ١٥ذلك ، طبقت المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
  االعتبار في العقد لكل عنصر موجر أو غير موجر.

  لجديدة والمعدلة التي لم تصبح سارية بعد، ولكنھا متاحة للتطبيق المبكرالمعايير ا  (و)
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتفسيرات على المعايير المذكورة أدناه المتاحة للتطبيق المبكر على 

لم تصبح سارية حتى فترة الحقة، ولم يتم تطبيقھا في إعداد ھذه البيانات  ٢٠١٩يناير  ١السنوات المالية التي تبدأ بعد 
  المالية الموحدة.

يناير  ١تسري للسنة التي تبدأ في 
٢٠٢٠  

تعديالت على مراجع اإلطار المفاھيمي في المعايير الدولية للتقارير  •
  المالية

يناير  ١تسري للسنة التي تبدأ في 
٢٠٢٢  

  "عقود التأمين" ١٧المالية رقم  المعيار الدولي للتقارير •

 / لم يتم تحديد تاريخ السريان بعد
  متاح للتبنى المبكر

"القوائم المالية"  ١٠التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •
"االستثمارات في الشركات الزميلة  ٢٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

اھمة في الموجودات بين والمشروعات المشتركة" حول المبيعات والمس
  المستثمر والشركة الشقيقة أو المشروع المشترك 

ال تتوقع اإلدارة أن يكون لتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات على المعايير أعاله أثر جوھري على البيانات 
  المالية الموحدة للمجموعة.
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   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 

١٩ 
 

  السياسات المحاسبية الھامة  ٣

األساسية التي طبقتھا المجموعة في إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة تم عرضھا أدناه. تم تطبيق السياسات المحاسبية 
السياسات المحاسبية بشكل منتظم على كل من السنتين المعروضتين في ھذه البيانات المالية الموحدة، باستثناء التغيرات 

 (ھـ). ٢في السياسات المحاسبية المبينة في اإليضاح 
  

  أساس توحيد البيانات المالية  (أ) 
  تجميع األعمال  

تحاسب المجموعة عن تجميع األعمال باستخدام طريقة االقتناء عند تحويل السيطرة إلى المجموعة (راجع جزء "الشركات 
  التابعة" أدناه).

نشأ الموجودات المقتناة. أية شھرة تعموما يقاس المقابل المحول في االقتناء بالقيمة العادلة كما ھو الحال بالنسبة لصافي 
يتم االعتراف بأي مكسب في شراء مساومة في الربح أو الخسارة مباشرة.  يتم اختبارھا على نحو سنوي النخفاض القيمة.

  ُتصرف تكاليف المعاملة عند تكبدھا فيما عدا في الحالة المتعلقة بإصدار أوراق دين أو أسھم.

  الشركات التابعة

بعة ھي الكيانات التي تسيطر عليھا المجموعة. توجد السيطرة عندما تكون المجموعة معرضة إلى أو يكون الشركات التا
لديھا حقوق في العائدات المتغيرة من مشاركتھا في الكيان ولديھا القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سلطتھا 

تى ابعة في البيانات المالية الموحدة من التاريخ الذي تبدأ فيه السيطرة وحعلى الكيان. يتم إدراج البيانات المالية للشركات الت
  تاريخ انتھاء السيطرة.

 المساھمات غير المسيطرة  

ُتقاس المساھمات غير المسيطرة بجزء تناسبي من صافي موجودات المستحوذ عليھم القابلة للتحديد في تاريخ االقتناء.تتم 
  عنھا فقدان السيطرة على حصة المجموعة في شركة تابعة كمعامالت حقوق ملكية.المحاسبة عن التغيرات ال ينتج 

    

  فقدان السيطرة
  

عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة تقوم بإلغاء االعتراف عن موجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأية 
يتم االعتراف به في بيان الربح أو مساھمات غير مسيطرة ومكونات حقوق الملكية األخرى. أي ربح أو خسارة 

  الخسارة. أية مساھمة محتفظ بھا في الشركة التابعة السابقة يتم قياسھا بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة.

   وشركة المشروع الشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية

عليھا المجموعة تأثيرا ھاما، التأثير الھام ھو ھي الشركات التي تمارس الشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية 
القدرة على المشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيھا. وليست سيطرة أو 

  سيطرة مشتركة على ھذه السياسات.

صول يطرة مشتركة على ترتيب للحالمشروع المشترك ھو نوع من الترتيبات المشتركة التي يكون فيھا لدى األطراف س
على حقوق في صافي موجودات المشروع المشترك. السيطرة المشتركة ھي تقاسم متفق عليه تعاقديا للسيطرة على 
الترتيب، والذي يتواجد فقط عندما تتطلب القرارات موافقة باإلجماع بشأن األنشطة ذات الصلة من األطراف التي تتقاسم 

وعة سيطرة مشتركة، تم تأسيسھا بموجب اتفاقية تعاقدية وتتطلب الموافقة باإلجماع على القرارات السيطرة. تمتلك المجم
  المالية والتشغيلية االستراتيجية.

  
االعتبارات الموضوعة عند تحديد التأثير الھام أو السيطرة المشتركة مماثلة لتلك الالزمة لتحديد السيطرة على الشركات 

  التابعة.
  

  عن استثمارات المجموعة في شركاتھا الزميلة ومشاريعھا المشتركة بطريقة حقوق الملكية.  تتم المحاسبة

  



 

ش.م.ع.قمجموعة إزدان القابضة
 وحدةالم الماليةلبيانات إيضاحات حول ا

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 

٢٠ 
 

  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣

  (تابع) أساس توحيد البيانات المالية  (أ)
  (تابع) وشركة المشروع الشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية  

ً لطريقة حقوق الملكية يتم  االعتراف باالستثمارات في الشركات بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع مبدئيا وفقا
بالتكلفة. يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار لالعتراف بالتغيرات في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة 

مستثمر شھرة المتعلقة بالشركات الالمستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية أو شركة المشروع منذ تاريخ االستحواذ. تدرج ال
فيھا بطريقة حقوق الملكية أو شركة المشروع ضمن القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم إطفاؤھا أو إجراء اختبار انخفاض 

  في القيمة منفرد لھا.

وشركة  الملكيةيتضمن بيان الدخل الموحد حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق 
 اإلعتراف بحصة المجموعة من ذلك في أي تغير في بيان الدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فيھا يتمالمشروع.

تغير معترف به مباشرة في بيان حقوق الملكية للشركات المستثمر بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد. باإلضافة إلى أي 
وعة باإلعتراف أيضا بحصتھا من ذلك إذا كان ممكنا في بيان حقوق الملكية فيھا أو شركة المشروع ، تقوم المجم

الموحد. يتم إستبعاد األرباح الغير محققة والخسائر الناتجة عن معامالت بين المجموعة والشركات المستثمر فيھا بطريقة 
 بطريقة حقوق الملكية أو شركة المستثمر فيھا اتإلى حد مساھمة المجموعة في الشركحقوق المكلية أو شركة المشروع 

  المشروع.

 في نتائج عمليات الشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروعحصة المجموعة يتم عرض إجمالي 
  بشكل واضح في بيان الدخل الموحد للمجموعة.

البيانات المالية للشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع يتم إعدادھا لنفس الفترة المالية 
  للمجموعة. ويتم تعديل السياسات المحاسبية لتتسق مع السياسات للمجموعة، عند الضرورة. 

عتراف بخسارة انخفاض القيمة على بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري اال
استثماراتھا في الشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع. في تاريخ كل تقرير، تحدد المجموعة 
ما إذا كان ھناك دليل موضوعي على أن االستثمار في الشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع 

إذا كان ھناك مثل ھذا الدليل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين المبلغ  قد انخفضت قيمته.
الممكن استرداده من مبلغ االستثمار في الشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع وقيمته     

  موحد.ثم يتم إثبات الخسارة في بيان الربح أو الخسارة ال الدفترية،

عند فقدان التأثير الجوھري على االستثمار في الشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية أو شركة المشروع، تقوم 
ثمار يتم إثبات أي فرق بين القيمة الدفترية لالستوالمجموعة بقياس واالعتراف باي استثمار محتفظ به بقيمته العادلة. 

من  المتحصلةوفي الشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع والقيمة العادلة لالستثمار المتبقية 
  البيع في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

  المعامالت المستعبدة عند التوحيد 

بين شركات المجموعة وأية إيرادات أو مصروفات غير محققة ناشئة عن المعامالت  يتم استبعاد األرصدة والمعامالت
بين شركات المجموعة. يتم استبعاد األرباح غير المحققة الناشئة عن المعامالت مع الشركات المستثمر فيھا التي تتم 

بعاد الشركة المستثمر فيھا. يتم استالمحاسبة عنھا بطريقة حقوق الملكية مقابل االستثمار إلى حد مساھمة المجموعة في 
الخسائر غير المحققة بنفس طريقة األرباح غير المحققة ولكن فقط إلى الحد الذي ال يوجد فيه دليل على وجود انخفاض 

  في القيمة.

  األدوات المالية  (ب)

جودات نشوئھا. يتم إثبات جميع الموالذمم التجارية المدينة واألوراق المالية المدينة المصدرة يتم االعتراف بھا مبدئيا عند 
المالية والمطلوبات المالية األخرى في البداية عندما تصبح المجموعة طرفا في النصوص التعاقدية لألداة.يتم قياس 
الموجود المالي أو المطلوب المالي مبدئيا بالقيمة العادلة باإلضافة إلى، بالنسبة لبند غير مدرج بالقيمة العادلة من خالل 

لربح أو الخسارة، تكاليف المعامالت التي يمكن أن تنسب مباشرة إلى استحواذھا أو إصدارھا. مبدئيا تقاس الذمم ا
  التجارية المدينة التي ال يوجد بھا مكون تمويل كبير بسعر المعاملة.



 

ش.م.ع.قمجموعة إزدان القابضة
 وحدةالم الماليةلبيانات إيضاحات حول ا

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 

٢١ 
 

  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣

  (تابع) األدوات المالية  (ب)

  ت ماليةلموجودا التصنيف والقياس الالحق
  عند االعتراف المبدئي، يتم تصنيف الموجود المالية:

 بالتكلفة المطفأة إذا استوفت الشروط التالية وكانت غير مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: •
o ،و كان محتفظ بھا في نموذج أعمال يھدف إلى االحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدية التعاقدية  
o  الشروط التعاقدية للموجودات المالية التي تؤدي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية التي ليست إال مدفوعات

 للمبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
 نإذا استوفت الشروط التالية وكانت غير مصنفة بالقيمة العادلة م -بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  •

 خالل الربح أو الخسارة:
o كان محتفظ بھا في نموذج أعمال يھدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، و  
o  شروطھا التعاقدية تؤدي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية التي ھي مدفوعات فقط للمبلغ األصلي والفائدة

 على المبلغ األصلي القائم.

جميع الموجودات المالية غير المصنفة باعتبارھا تقاس بالتكلفة المطفأة  –عادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة ال •
 أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما ھو موضح أعاله.

اجرة، للمت احتفظ بھال ياالي مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الموجودات بالعند االعتراف المبدئي 
قد تختار المجموعة بصورة ال رجعة فيھا عرض التغييرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل 

  اآلخر. يتم ھذا االختيار على أساس كل استثمار على حدة.

اسھا المتطلبات الواجب قي عند االعتراف المبدئي، قد تقوم المجموعة بتصنيف ال رجعة فيه لموجود مالي إما يستوفي
بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلل من عدم التطابق 

  المحاسب الذي قد ينشأ على خالف ذلك.

عة نموذج أعمالھا إلدارة ال يعاد تصنيف الموجودات المالية الحقا في أعقاب االعتراف األولي بھا ما لم تغير المجمو
الموجودات المالية، وفي ھذه الحالة يتم تصنيف جميع الموجودات المالية المتأثرة في اليوم األول من أول فترة مشمولة 

  بتقرير بعد التغيير في نموذج األعمال.

  بالتكلفة المطفأة. والذمم المدينةصنفت المجموعة عند االعتراف المبدئي النقد لدى البنوك 

  نموذج األعمال تقييم-الموجودات المالية 
تقوم المجموعة بتقييم ھدف نموذج األعمال الذي يحتفظ فيه بموجود مالي على مستوى محفظة ألن ھذا يعكس بشكل 

 أفضل الطريقة التي تدار بھا األعمال وتقديم المعلومات لإلدارة. المعلومات التي تؤخذ في االعتبار تتضمن:

المعلنة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات في الممارسة العملية. وھي تشمل ما إذا كانت  السياسات واألھداف -
  استراتيجية اإلدارة تركز على جني تدفقات نقدية تعاقدية أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع موجودات؛

  ؛كيفية تقييم أداء المحافظ وتقديم التقارير إلدارة المجموعة -
أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بھا ضمن ھذا نموذج األعمال) المخاطر التي تؤثر على  -

  وكيفية إدارة تلك المخاطر؛
على سبيل المثال سواًء كان التعويض يستند على القيمة العادلة للموجودات التي  -كيفية تعويض مديري األعمال  -

  ھا، وتتم إدارتھا أو التدفقات النقدية التعاقدية التي يتم جمع
وتيرة وحجم وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في الفترات السابقة، وأسباب ھذه المبيعات والتوقعات حول  -

 نشاط المبيعات في المستقبل.
إن عمليات نقل الموجودات المالية ألطراف ثالثة في معامالت غير مؤھلة إللغاء االعتراف ال تعتبر مبيعات لھذا 

 اعتراف المجموعة المستمر بالموجودات. الغرض، وذلك بما يتفق مع
 



 

ش.م.ع.قمجموعة إزدان القابضة
 وحدةالم الماليةلبيانات إيضاحات حول ا

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 

٢٢ 
 

  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣

  (تابع) األدوات المالية  (ب)

  التصنيف والقياس الالحق لموجودات مالية
  تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ليست إال مدفوعات عن أصل الدين والفائدة عليه -الموجودات المالية 

ألغراض ھذا التقييم، يتم تعريف "أصل الدين" بأنه القيمة العادلة للموجود المالي عند االعتراف المبدئي. يتم تعريف 
"الفائدة" بأنھا مقابل عن القيمة الزمنية للمال والمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة معينة من 

ة لإلقراض والتكاليف (مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية)، وكذلك ھامش الزمن وغيرھا من المخاطر األساسي
  الربح. 

عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ليست سوى مدفوعات عن أصل الدين والفائدة عليه، تأخذ المجموعة 
 حتوي على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيتبالشروط التعاقدية لألداة. ويشمل ذلك تقييم ما إذا كان الموجود المالي ي

أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال يمكنه الوفاء بھذا الشرط. عند إجراء ھذا التقييم، تأخذ المجموعة في االعتبار 
  ما يلي:

  األحداث الطارئة التي من شأنھا تغيير مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية؛ -
  الفائدة التعاقدية، بما في ذلك مميزات األسعار المتغيرة؛الشروط التي قد تعدل سعر  -
  المدفوعات مقدما ومميزات التمديد؛ و -
الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة (على سبيل المثال مميزات عدم  -

  حق الرجوع على المقترض).
من معيار أصل الدين والفائدة إذا كان المبلغ المدفوع مقدما يمثل إلى  تتوافق ميزة المدفوعات مقدما مع المدفوعات فقط

حد كبير المبالغ غير المسددة من أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي المعلق، والتي قد تشمل تعويض إضافي معقول 
سمية م أو عالوة على قيمته االعن اإلنھاء المبكر للعقد. باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة لموجود مالي تم الحصول عليه بخص

التعاقدية، فإن الميزة التي تسمح أو تتطلب الدفع مقدما بمبلغ يمثل بشكل كبير المبلغ اإلسمي التعاقدي المستحق (ولكن 
غير مدفوع) الفائدة التعاقدية (والتي قد تشمل أيضا تعويض معقول إضافي عن اإلنھاء المبكر) تتم معاملتھا كما ھو 

  ھذا المعيار إذا كانت القيمة العادلة لميزة المدفوعات مقدما غير ذات أھمية عند االعتراف المبدئي.الحال وفق 
  القياس الالحق واألرباح والخسائر –الموجودات المالية 

ية. ليتم قياس ھذه الموجودات الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفع -الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة  •
يتم تقليل التكلفة المطفأة بخسائر انخفاض القيمة. يتم االعتراف بإيرادات الفوائد، وأرباح وخسائر أسعار صرف 
العمالت األجنبية وانخفاض القيمة في الربح أو الخسارة. يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة من استبعاد في الربح 

 أو الخسارة.

يتم قياس ھذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة.  –من خالل الربح أو الخسارة  الموجودات المالية بالقيمة العادلة •
يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر، بما في ذلك الفائدة أو إيراد األرباح الموزعة، في الربح أو الخسارة. ال 

 تحتفظ المجموعة بأي من تلك الموجودات.

يتم قياس ھذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة. يتم  –خل الشامل اآلخر أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الد •
االعتراف بإيراد الفائدة الذي يحتسب باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، وأرباح وخسائر تحويل عمالت أجنبية 

اآلخر.  الشاملوانخفاض القيمة في الربح أو الخسارة. يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل 
عند إلغاء االعتراف، تتم إعادة تصنيف األرباح والخسارة المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة. 

 ال تحتفظ المجموعة بأي من تلك الموجودات.

ا الحق يتم قياس ھذه الموجودات -االستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  •
بالقيمة العادلة. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح كإيراد في الربح أو الخسارة ما لم تمثل توزيعات األرباح بشكل 
واضح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر 

  تلك الموجودات.بة. تحتفظ المجموعة وال يتم استبعادھا أبدا من الربح أو الخسار
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 السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣
 األدوات المالية (تابع)  (ب)

  التصنيف والقياس الالحق لمطلوبات مالية
المالي  طلوبالمتقاس المطلوبات المالية على أنھا بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يصنف 

م أو كان مشتقا أو ت ةقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة لو تم تصنيفه على أنه محتفظ به للمتاجربالعلى أنه 
تخصيصه بھذه الصفة عند االعتراف المبدئي. المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تقاس بالقيمة 

ضمنة أي مصروف فائدة يتم االعتراف به في الربح أو الخسارة. تقاس المطلوبات المالية العادلة واألرباح والخسائر، مت
األخرى الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. مصروف الفائدة وأرباح وخسائر صرف العمالت 

ء االعتراف يتم االعتراف بھا أيضا في األجنبية يتم االعتراف بھا في الربح أو الخسارة. أي ربح أو خسارة من إلغا
  الربح أو الخسارة. 

  إلغاء االعتراف  
  لموجودات الماليةا

تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف عن موجود مالي عند انتھاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من الموجود أو عند 
الموجود من خالل معاملة يتم فيھا نقل كافة مخاطر وعوائد  تنازلھا عن الحقوق في استالم التدفقات النقدية التعاقدية من

ملكية الموجودات المالية، أو أنھا ال تقوم بالتنازل عن وال االحتفاظ بجميع مخاطر وفوائد الملكية كما أنھا ال تحتفظ 
  بالسيطرة على الموجود المالي.

حتفظ ولكنھا ت الموحد ھا في بيان المركز الماليتدخل المجموعة في معامالت تقوم فيھا بتحويل الموجودات المعترف ب
إما بجميع أو على نحو كبير بجميع مخاطر وحوافز الموجودات المحولة. في مثل ھذه الحاالت ال يتم إلغاء االعتراف 

  عن الموجودات المحولة. 
  المطلوبات المالية

عاقدية أو عند إلغائھا أو انتھاء مدتھا. كما تقوم تلغي المجموعة االعتراف عن مطلوب مالي عند التفرغ من التزاماتھا الت
المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم تعديل شروطھا وإذا كانت التدفقات النقدية للمطلوب المعدل 

  لعادلة.ا مختلفة اختالفا كبيراً، وفي ھذه الحالة يتم االعتراف بمطلوب مالي جديد على أساس الشروط المعدلة بالقيمة
عند إلغاء االعتراف بمطلوب مالي، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية المطفأة والمبلغ المدفوع (بما في ذلك أي 

  موجودات غير نقدية محولة أو مطلوبات متكبدة) في الربح أو الخسارة.
  المقاصة

مبلغ في بيان المركز المالي الموحد فقط، تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي ال
وحصرا، عندما يكون لدى المجموعة حق قانوني ملزم في مقاصة المبالغ، وتنوي إما تسويتھا على أساس الصافي أو 

  تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
  مشتقات األدوات المالية، بما في ذلك محاسبة التحوط

  والقياس الالحقالتعريف المبدئي 

ن لناشئة مابح رلدل امعطر مخادارة بح إلرلر اسعادل أتباود لمالية في عقدوات األت امشتقاود عة في عقولمجمت اخلد
س ھا مجلدعتمالتي اعة ولمجمت المالية لسياسادوات األت امشتقادام ستخاإلسالمية. يخضع المالية روض القض ابع
  دة.حولمالمالية ت البيانااه ذلمالية في ھطر المخااح إدارة يضاإفي ل لمفصو النحاعلى دارة إلا
ر يرتقل يخ كرلة في تادلعااقياسھا بالقيمة د يعات ولمشتقاد اعقرام بإيخ رلة في تادلعاائيا بالقيمة دمبت لمشتقام إدراج ايت

تعيينھا بفعالية م يتم ما ل ن الربح او الخسارة الموحدفي بياور لفالناتجة على ر الخسائح أو ابارألل المالية. تسجت اللبيانا
  وط.لتحابيعة عالقة طعلى ر لخسائح أو ابارألافي ق لتحقيت اقيوتد لحالة يعتماه ذفي ھوط، وتحداة كأ
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٢٤ 
 

 السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣
 األدوات المالية (تابع)  (ب)

  مشتقات األدوات المالية، بما في ذلك محاسبة التحوط (تابع)

  والقياس الالحق (تابع)التعريف المبدئي 

لمستقبلية كنتيجة اية دلنقت افقادلتافي ر لتغيد اضت اوطلتحاھي وط، وتحدوات بح كأدل الرمعدل تبات تيبارتف تصن
لة داومتر غيت باولطمأو لة داومتر غيودات جوكموط لتحت الة لمشتقادلعاالقيمة ف ابح. تصنرلت االدكة في معرللح
لة داومتت باولطمأو لة داومتودات جوكمرا وشھر ثني عشن امر كثوط ألتحاعالقة ن قية ملمتبق االستحقارة افتت كانإذا 

  را.شھر ثني عشن امل قوط ألتحاعالقة ن لمتبقية مق االستحقارة افتت كانإذاك 
  تحوطات التدفق النقدي

ت تيبارلة لتدلعاالقيمة ا رخسائح أو بال أرحيرتم يت، عة فعالةوية للمجمدلنقت افقادلتت ااوطفيه تحون تكذي لد الحالى إ
ح أو بارألاه ذھدرج تق، لتحقيد احتى تحقيقھا. عنوط لتحاي طحتياد إبنت لملكية تحوق الى حقإبح رلر اسعادل أتبا
  ن الربح او الخسارة الموحد.في بيال يولتمف افي تكالير لخسائا

بح رلر اسعادل أتبات تيبارلة لتدلعاايمة لقر اخسائح أو بام إدراج أريتل، فعار غيوط تحأي فيه ون يكذي لد الحالى إ
ل خالرة لخسااو ابح رلالى إلملكية وق احلة في حقرلمالمبالغ د اتعاد. حولمل اخدلن افي بيال يولتمف افي تكاليرة مباش

  ن الربح او الخسارة الموحد.في بياوط لتحود ابنق فيھا تحقيم لتي يترات الفتا

 انخفاض القيمة  (ج) 
  المالية غير المشتقةالموجودات 

 تعترف المجموعة بمخصصات الخسائر عن الخسائر االئتمانية المتوقعة من الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
  ة أو األصول التعاقدية.فأطلمامقاسة بالتکلفة ن يرات دستثمااعة ولمجمك اال تمتل .(نقد لدى البنوك وذمم مدينة)

  :وي الى بمبلغ مساسارة أما تقاس المجموعة مخصصات الخ

الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة ھي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع األحداث االفتراضية  •
  المحتملة خالل العمر المتوقع لألداة المالية.

التي تنتج عن األحداث  شھرا ھي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة ١٢الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  •
شھرا من تاريخ التقرير (أو فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة  ١٢االفتراضية التي من الممكن حدوثھا خالل 

  شھرا). ١٢أقل من 

لحد األقصى للمدة التي تؤخذ في االعتبار عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة ھي أقصى مدة تعاقدية تتعرض ا
 ة خاللھا لمخاطر االئتمان.المجموع

  يتم دائما قياس مخصصات الخسائر عن الذمم المدينة بمبلٍغ مساٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة.

  شھرا. ١٢يتم دائما قياس مخصصات الخسائر عن نقد لدي البنوك بمبلٍغ مساٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة خالل 

لي دخل في حالة تعثر عندما يكون من غير المرجح أن يدفع العميل التزاماته االئتمانية وتعتبر المجموعة أن موجود ما
  إلى المجموعة بالكامل، دون لجوء المجموعة إلجراءات مثل تحقيق الضمان (لو كان يتم االحتفاظ بأي ضمان). 

رة منذ االعتراف المبدئي وعند تقدير عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية للموجودات المالية قد زادت زيادة كبي
الخسائر االئتمانية المتوقعة، تأخذ المجموعة في االعتبار معلومات معقولة ومدعومة ذات صلة ومتاحة دون تكلفة أو 
جھد غير ضروريين. وھي تشمل المعلومات الكمية والنوعية والتحليل القائم على الخبرة التاريخية للمجموعة والتقييم 

 الئتمان، بما في ذلك المعلومات االستشرافية.المطلع ل
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 السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣
 (تابع) انخفاض القيمة  (ج)

  (تابع) الموجودات المالية غير المشتقة

  قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

لحالية خسائر االئتمان بالقيمة ا الخسائر االئتمانية المتوقعة ھي التقديرات المرجحة باالحتمال لخسائر االئتمان. ُتقاس
لجميع حاالت العجز النقدي (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للكيان وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع 

  المجموعة استالمھا). ُتخصم الخسائر االئتمانية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي للموجود المالي.

  فضة القيمة االئتمانيةالموجودات المالية منخ

تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت القيمة االئتمانية للموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة قد 
انخفضت. يعتبر موجود مالي على أنه "منخفض القيمة االئتمانية" عندما يقع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات 

  المستقبلية المقدرة من الموجود المالي.النقدية 

  يتضمن الدليل على انخفاض القيمة االئتمانية لموجود مالي البيانات التالية التي يمكن مالحظتھا:

 أو الُمصِدر لصعوبة مالية كبيرة،المقترض مواجھة  -
ً ( ١٢٠إخالل بعقد، مثل التخلف عن السداد أو التأخر عن السداد أكثر من  - فيما يتعلق يوما  ٣٦٥أكثر من يوما

 ، أو)بالمول
 .في حالة إفالس أو حالة إعادة تنظيم مالي أخرى المقترضيكون من المحتمل دخول  -
  

  عرض انخفاض القيمة

  يتم خصم مخصص انخفاض الموجود المالي مقاس بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات.

  الشطب

يتم شطب القيمة الدفترية اإلجمالية لموجود مالي عندما ال يكون لدى المجموعة توقعات معقولة باسترداد موجود مالي 
الشطب على أساس احتمال وجود ومبلغ بأكمله أو جزء منه. تقوم المجموعة بإجراء تقييم فردي فيما يتعلق بتوقيت 

تسترد جزءاً كبيراً من المبلغ المشطوب. برغم ذلك، قد تظل توقعات معقولة باالسترداد. ال تتوقع المجموعة أن 
الموجودات المالية التي شطبت خاضعة ألنشطة اإلنفاذ من أجل االلتزام باإلجراءات التي تتبعھا المجموعة السترداد 

  المبالغ المستحقة.

  الموجودات غير المالية

 لموجوداتھا غير المالية (شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوقفي تاريخ كل تقرير تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية 
الممتلكات والمعدات بخالف المخزون واالستثمارات العقارية) لتحديد ما إذا كان ھناك أي  المشروع،الملكية وشركة 

  .مؤشر على انخفاض القيمة. في حالة وجود مثل ھذا المؤشر يتم عندھا تقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل

من أجل اختبار انخفاض القيمة يتم تجميع الموجودات معا في أصغر مجموعة من الموجودات تنتج تدفقا نقديا داخال 
من االستخدام المستمر والتي تكون مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية من موجودات أخرى أو وحدات أخرى منتجة 

   للنقد. 

للوحدة المنتجة للنقد ھي األعلى من قيمته في حالة االستخدام أو قيمته العادلة ناقصاً القيمة القابلة لالسترداد للموجود أو 
تكاليف البيع. تستند القيمة قيد االستخدام إلى التدفقات النقدية المقدرة مخصومة بقيمتھا الحالية باستخدام معدل خصم قبل 

  .قد والمخاطر الخاصة باألصل أو الوحدة المنتجة للنقدالضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للن

يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة في الحالة التي تزيد فيھا القيمة الدفترية للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد عن 
ھا لخفض القيمة تخصيصيتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة.  يتم  المبلغ القابل لالسترداد.

  الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة المنتجة للنقد على أساس تناسبي.
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 السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣
 (تابع) انخفاض القيمة  (ج)

  الموجودات غير المالية

رية التي للموجود القيمة الدفتيتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية 
  كان من الممكن تحديدھا؛ بالصافي من اإلھالك أو اإلطفاء؛ في حال لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض في القيمة.

  النقد وما يعادل النقد  )د(

فترات  تلغرض بيان التدفقات النقدية الموحد، يشتمل النقد وما يعادله على نقد وأرصدة لدي البنوك وودائع بنكية ذا
استحقاق لثالثة أشھر أو أقل وأرصدة غير مقيدة مودعة لدى البنوك والتي ھي عرضة لمخاطر ضئيلة من التغيرات 

وف على المكشأي مسحوبات من  بالصافيفي قيمتھا العادلة، وتستخدمھا المجموعة في إدارة التزاماتھا قصيرة األجل، 
  من البنوك واألرصدة البنكية المقيدة.

  المخزون  )ھـ(  

تقاس مواد المخزون بالتكلفة وصافي القيمة القابلة للتحقق، أيھما أقل. تستند تكلفة مواد المخزون على طريقة المتوسط 
المرجح وھي تتضمن النفقات التي يتم تكبدھا في سبيل اقتناء مواد المخزون والتكاليف األخرى التي يتم تكبدھا في 

صافي القيمة القابلة للتحقق ھي السعر المقدر للبيع في إطار النشاط االعتيادي جعلھا في موضعھا ووضعھا الراھنين. 
  لألعمال ناقصا التكاليف المقدرة إلكمال العمل والتكاليف المقدرة الضرورية للبيع.

إليراد اعند بيع مواد المخزون يتم االعتراف بالقيمة الدفترية لھذه المواد كمصروف في الفترة التي يتم فيھا االعتراف ب
ذي الصلة. يتم تكوين مخصص ألية مواد مشطوبة من المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق ويتم إظھار ھذا 
المخصص كمصروف في الربح أو الخسارة في فترة شطبھا. مبلغ أي رد لمواد المخزون المشطوبة، والناشئ من 

  في الربح أو الخسارة في الفترة التي يحدث فيھا الرد.الزيادة في صافي القيمة القابلة للتحقق يتم االعتراف به 

  االستثمارات العقارية  )و(

يد بما في ذلك العقارات ق العقارات التي يتم االحتفاظ بھا إما بغرض جني إيراد اإليجار تمثلعقارية الاالستثمارات 
  متضمنة أية تكاليف للمعاملة. .أو للغرضين معا وتقاس مبدئيا بالتكلفة أو بغرض الزيادة الرأسماليةالتطوير، 

يتم االعتراف باالستثمار العقاري مبدئيا بتكلفة االقتناء متضمنة أية تكاليف للمعاملة وتقاس فيما بعد بالقيمة العادلة والتي 
لة دلعاالقيم افي ات لتغيرالناتجة عن الخسائر ح وابارألرج اتد. في تاريخ البيانات المالية تمثل قيمة السوق المفتوح

س ساألة علی دلعام القيد ايدتحم لتي تنشأ فيھا. يتة الفترالموحد في الخسائر ح أو ابارألن اية في بيارلعقارات الالستثما
   لية.دولم التقيير ابه لجنة معاييم أوصت تقييوذج نمق بطيد معتمل مستقين جرخال مقيمين قبن ا مراؤھجم إيتم تقييدة عاإ

د االستثمارات العقارية عندما يتم استبعادھا أو عند عدم توقع منفعة اقتصادية مستقبلية من يتم إلغاء االعتراف عن بن
استبعاده. يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر من استبعاد بنود االستثمار العقاري بمقارنة متحصالت استبعادھا مع قيمتھا 

  ستبعاد.الدفترية ويتم االعتراف بھا في الربح أو الخسارة في فترة اال

 العقارات التي يتم إنشاؤھا لالستخدام المستقبلي كاستثمارات عقارية تتم المحاسبة عنھا على أنھا استثمارات عقارية
. يتم تخصيص العقارات قيد اإلنشاء كاستثمارات عقارية فقط لو كانت ھناك خطط واضحة من اإلدارة بالقيمة العادلة

أو إذا كان ھناك استخدام مستقبلي غير محدد  ة التأجير عند اكتمال التطوير.باستخدام العقارات في وقت الحق ألنشط
  الطويل.على المدى  الرأسمالية الرتفاع قيمتھاللممتلكات وبالتالي تم االحتفاظ بالممتلكات 

  التحويالت بين فئات الممتلكات

من  ويتضح ذلك االستخدام،فقط عندما يكون ھناك تغيير في  من،يتم إجراء تحويالت االستثمارات العقارية إلى أو 
  خالل:

 بداية االشغال بواسطة المالك، عند التحويل من استثمارات عقارية الي أصول يشغلھا المالك.   )أ(
 بداية التطوير بھدف البيع، عند التحويل من استثمارات عقارية الي المخزون.   )ب(
 لتي يشغلھا المالك الي االستثمارات العقارية.نھاية أشغال المالك، عند نقل الملكية ا   )ج(
  عند التحويل من المخزون إلى االستثمارات العقارية. آخر،بداية عقد إيجار تشغيلي لطرف    )د(



 

ش.م.ع.قمجموعة إزدان القابضة
 وحدةالم الماليةلبيانات إيضاحات حول ا

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 

٢٧ 
 

 السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣
  (تابع) االستثمارات العقارية  )و(

  (تابع) التحويالت بين فئات الممتلكات

من عقار يشغله مالك إلى استثمارات عقارية، يعاد قياس العقار بالقيمة العادلة ويعاد تصنيفه عندما يتغير استخدام عقار 
كاستثمارات عقارية. يتم إثبات أي أرباح ناتجة عن إعادة القياس مباشرة في حقوق المساھمين على أنه فائض إعادة 

  تقييم. يتم إثبات أي خسائر مباشرة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

بالنسبة للتحويل من االستثمارات العقارية المصنفة بالقيمة العادلة إلى الممتلكات أو المخزون التي يشغلھا المالك، فإن 
ھي القيمة  ٢أو المعيار المحاسبي الدولي  ١٦التكلفة الملموسة للعقار للمحاسبة الالحقة وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 ي االستخدام.العادلة في تاريخ التغيير ف

عادلة للعقار بأي فرق بين القيمة ال االعترافيتم  العادلة،بالنسبة للتحويل من المخزون إلى االستثمارات العقارية بالقيمة 
  في ذلك التاريخ والقيمة الدفترية السابقة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

  الممتلكات والمعدات  )ز(  

  اإلعتراف والقياس

  يتم تسجيل الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا االستھالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. 

المواد والعمالة  تكلفة األعمال قيد االنشاءتتضمن التكلفة النفقات المرتبطة مباشرة باقتناء الموجودات. تتضمن تكلفة 
ك تشغيلية لالستخدام المقصود منه، وتكاليف تفكيالمباشرة وأي تكاليف أخرى تعزى مباشرة إلى وضع األصل في حالة 

وإزالة البنود واعادة المواقع التي وضعت فيھا الموجودات إلى طبيعتھا. تتم رسملة البرمجيات المشتراة والتي ھي جزء 
  .من األثاث والتجھيزات والمعدات المكتبية ال يتجزأ من وظائف المعدات ذات الصلة كجزء

  أو خسارة استبعاد بند من بنود الممتلكات والمعدات في الربح أو الخسارة.يتم االعتراف بأي ربح 

  مصروفات الحقة
ال تتم رسملة المصروفات الالحقة إال إذا كان من المحتمل أن تتدفق منافع اقتصادية مستقبلية مصاحبة للنفقات إلى 

  المجموعة.

ة بطريقة القسط الثابت على مدار األعمار اإلنتاجية المتوقع يتم االعتراف باالستھالك في بيان األرباح أو الخسائر الموحد
  للممتلكات والمعدات. 

  وفيما يلي األعمار اإلنتاجية التقديرية للموجودات الخاضعة لالستھالك:

  السنوات                                                                             
  ٢٠                                                 المباني                   

      ٥سيارات                                                                    
  ٥-٢األثاث والتجھيزات والمعدات المكتبية                                  

اكتمال أصول األعمال قيد االنشاء، يتم إعادة تصنيف تلك األصول ال يتم إھالك األراضي واألعمال قيد االنشاء. بمجرد 
  للفئة ذات الصلة من الممتلكات والمعدات المذكورة أعاله ويتم اھالكھا منذ وضعھا المقصود لالستخدام.

  مالئما.وتعديلھا، إن كان ذلك  ، تتم مراجعة طرق اإلھالك والقيم الباقية واألعمار اإلنتاجية في تاريخ كل تقرير
  انخفاض القيمة

تتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والمنشآت والمعدات الستبيان أي انخفاض في قيمتھا عندما يستدل من الظروف 
واألحداث بأنه لن يتم استرداد قيمتھا الدفترية. وإذا تبين وجود أي استدال على ذلك وفي حال تجاوزت القيم الدفترية 

  . لالستردادالقابلة  ابلة لالسترداد، يتم خفض الموجودات وصوال لقيمتھاالقيمة التقديرية الق
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٢٨ 
 

 السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣
  (تابع) الممتلكات والمعدات  )ز(   

  توزيع مصروف اإلھالك  

ل لتلك    تخدام األص اس اس روفات اإلدارية على أس غيلية والمص روفات التش روف اإلھالك بين المص يتم توزيع مص
 األغراض.

  رأس المال  )ح(

يتم تصنيف األسھم العادية باعتبارھا حقوق ملكية. ويتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية التي تعزى مباشرة إلى إصدار 
  أسھم عادية كخصم من حقوق الملكية.

  باإليراداتاالعتراف   )ط(

  إيرادات االيجارات
دھا مع خصم التكاليف المباشرة المبدئية التي تتكب التشغيلية، االيجاراتالمستحقة عن  االيجاربإيرادات  االعترافيتم 

لمحتملة ا اإليجاري اإليراداتباستثناء  اإليجارعلى أساس القسط الثابت على مدى فترة  ،االيجارعقود  إلبرامالمجموعة 
  بھا عند حدوثھا. االعترافحيث يتم 

تم تسديد على مدار فترة اإليجار، حتى لو لم ي يتم توزيعھا بالتساوي إلبرام اتفاقيات التأجيرالحوافز المقدمة للمستأجرين 
المدفوعات على ھذا األساس. فترة اإليجار ھي فترة لعقد اإليجار غير قابلة إللغاء باإلضافة إلى أي فترة أخرى يكون 

أن بداية عقد اإليجار ب للمستأجر فيھا الخيار في مواصلة عقد اإليجار، في حال كانت اإلدارة واثقة بشكل معقول في
   المستأجر سوف يمارس ھذا الخيار.

يتم االعتراف بالمبالغ المستلمة من المستأجرين إلنھاء فترة اإليجار أو التعويض عن التلفيات عند تكبدھا في بيان 
  .عند حدوثھا األرباح أو الخسائر الموحد

  
  كيةأرباح من شركات مستثمر فيھا بأدوات حقوق المل توزيعايراد 

تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يكون حق المجموعة في استالم الدفعة محدًدا بشكل عام عندما يوافق المساھمون 
  على توزيعات األرباح.

  تكاليف الخدمة والمصروفات القابلة لالسترداد من المستأجرين
 المستأجرين في الفترة التي يمكن فيھا استرداديتم االعتراف باإليرادات الناشئة من المصروفات المعاد تحميلھا على 

ث يح النفقات التعاقدية. ويتم عرض رسوم الخدمات والتكاليف األخرى ذات الصلة ضمن إيرادات وتكاليف اإليجار.
  دد.لصھذا افي المسئول عة بصفتھا ولمجمرف اتتص

  بيع البضائع
  ضائع إلى المشتري.يتم االعتراف باإليرادات عندما يتم تحويل السيطرة على الب

  اإليرادات األخرى
  يتم االعتراف باإليرادات عند اكتسابھا.

  االعتراف بالمصروفات  )ي(

يتم االعتراف بالمصروفات في الربح أو الخسارة عندما ينشأ انخفاض في المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة 
  موثوق.بانخفاض في موجود أو زيادة في مطلوب ويمكن قياسه بشكل 

يتم االعتراف بالمصروف مباشرة في الربح أو الخسارة عندما ال ينتج إنفاق ما أي منافع اقتصادية مستقبلية، أو عندما، 
وإلى الحد الذي ال تكون المنافع االقتصادية المستقبلية مؤھلة أو تتوقف في أن تكون مؤھلة لالعتراف بھا في بيان 

  في حاالت انخفاض قيمة الموجودات.المركز المالي الموحد كموجود، كما 
  

  



 

ش.م.ع.قمجموعة إزدان القابضة
 وحدةالم الماليةلبيانات إيضاحات حول ا

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 

٢٩ 
 

 السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣
  العمالت األجنبية  )ك(

ية دنقلت اباولطلمودات واجولمل ايوتحم يت يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية بالسعر السائد في تاريخ المعاملة.
د. تؤخذ جميع الفروق إلى بيان حولمالمالي ز اکرلمبيان ايخ رفي تادة لسائرف الصر األجنبية بأسعات المسجلة بالعمالا

  الربح أو الخسارة الموحد.
يتم تحويل البنود غير النقدية التي تقاس على أساس التكلفة التاريخية لعملة أجنبية بسعر الصرف السائد في تاريخ 

ية بسعر عادلة بعملة أجنبية إلى العملة الوظيفيتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية التي تقاس بالقيمة الالمعاملة 
يتم معاملة األرباح أو الخسائر الناتجة من تحويل البنود غير النقدية المقاسة  الصرف عندما يتم تحديد القيمة العادلة.

  بالقيمة العادلة تمشياً مع االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند.
  تكاليف االقتراض  )ل(  

األصل المؤھل  ويعتبر تكاليف االقتراض ھي التكاليف التمويلية التي تتكبدھا المجموعة فيما يتعلق باقتراض األموال.
لرسملة تكلفة التمويل عبارة عن األصل الذي يستغرق بالضرورة فترة زمنية أساسية لتجھيزه للغرض المقصود منه أو 

برسملة تكاليف االقتراض التي تتعلق مباشرة باقتناء أو تشييد أو إنتاج أصل مؤھل كجزء من تقوم المجموعة  لبيعه.
  تكلفة ذلك األصل. تدرج المجموعة تكاليف التمويل األخرى كمصروف في الفترة التي تتكبدھا فيھا.

و التاريخ ريخ بدء الرسملة ھتبدأ المجموعة في رسملة تكاليف التمويل كجزء من تكلفة األصل المؤھل في تاريخ البدء. تا
  مرة جميع الشروط التالية: ألولالذي تستوفي فيه المجموعة 

 تكبد النفقات الخاصة باألصل.  )أ(
 تكبد تكاليف القروض.  )ب(
 تنفيذ األنشطة الضرورية لتجھيز األصل للغرض المقصود منه او لبيعه.  )ج(

ذي تقترض فيه المجموعة أموال خصيصا للحصول تحدد المجموعة قيمة تكاليف التمويل المؤھلة للرسملة، إلى الحد ال
على أصل مؤھل، باعتبارھا تكاليف التمويل الفعلية المتكبدة عن تلك القروض خالل الفترة ناقصا أي إيراد استثماري 

  من االستثمار المؤقت لتلك التمويالت، إن وجد.
الفترة، بخالف التمويالت المحددة المذكورة  تتم رسملة تكاليف االقتراض المرتبطة بتمويالت المجموعة القائمة خالل

  اعاله والمخصصة لغرض الحصول على أصل مؤھل، باستخدام معدل رسملة النفقات على تلك الموجودات.
تتجاوز تكاليف االقتراض التي تقوم المجموعة برسملتھا خالل الفترة قيمة تكاليف التمويل التي تكبدتھا خالل  اليجب أن 

م المجموعة بإيقاف رسملة تكاليف االقتراض خالل فترات التمديد التي توقف خاللھا التطوير الفعلي تلك الفترة. تقو
ألصل مؤھل، وتوقف رسملة تكاليف االقتراض عندما تكتمل األنشطة الضرورية إلعداد األصل المؤھل لالستخدام أو 

  للبيع.
بإقتناء أو بناء أو إنتاج أصل مؤھل ، كأصل يستغرق فترة زمنية لجاھزيته  تكاليف االقتراض التي ليس لھا صلة

  لإلستخدامه أو بيعه ، يتم اإلعتراف بتلك التكاليف كمصروف في بيان الربح او الخسارة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
  ودائع المستأجرين  )م(  

 .العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة في حال كانت جوھرية يتم االعتراف بمطلوبات ودائع المستأجرين مبدئيا بالقيمة
ط لقسراف باالعتم ايتولتشغيلي ر اإليجادات اعائن مر السمي کعنصالمبلغ وائية دلمبالة دلعاالقيمة ن ابيروق فتدرج أي 

   ر.إليجارة افتدى علی مت لثابا
  مخصص مكافآت نھاية الخدمة للموظفين  )ن(

مخصص لمكافآت نھاية الخدمة لموظفيھا األجانب وفقا لعقود التوظيف وقانون العمل القطري. تقوم المجموعة بتكوين 
تستحق ھذه المنافع على أساس آخر راتب للموظفين وطول مدة الخدمة وتخضع الستكمال الحد األدنى لمدة الخدمة. 

  تستحق التكاليف المتوقعة لھذه المنافع على مدى فترة التوظيف.
  
  



 

ش.م.ع.قمجموعة إزدان القابضة
 وحدةالم الماليةلبيانات إيضاحات حول ا

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 

٣٠ 
 

 المحاسبية الھامة (تابع)السياسات   ٣
  المخصصات  )س(  

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي (قانوني أو استداللي) نتيجة لحدث سابق، ومن 
المحتمل أن يكون تدفق الموارد الذي يتضمن منافع اقتصادية مطلوًبا لتسوية االلتزام ويمكن إجراء تقدير موثوق به 

  االلتزام. يتم عرض المصاريف المتعلقة بمخصص في بيان الربح أو الخسارة الموحد بعد خصم أي تعويض.للمبلغ من 
فيما يتعلق بالموظفين القطريين ، تقوم المجموعة بالمساھمة في صندوق الھيئة العامة للمعاشات محسوبة كنسبة مئوية 

  ت التي يتم صرفھا عند موعد استحاقھا.من رواتب الموظفين. التزامات المجموعة محدودة بھذه المساھما
  العائدات على السھم  )ع( 

تعرض المجموعة عائداتھا األساسية والمخففة للسھم بالنسبة ألسھمھا العادية. يحتسب العائد األساسي للسھم بقسمة 
تم القائمة خالل الفترة. يالربح أو الخسارة المنسوبة لحاملي األسھم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم 

تحديد العائد المخفف لألسھم بتسوية الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حاملي األسھم العادية والمتوسط المرجح لعدد 
األسھم القائمة بآثار األسھم العادية المخففة المحتملة والتي تشتمل على كمبياالت قابلة للتحويل وخيارات أسھم ممنوحة 

  وجدت.للموظفين، إن 
  توزيعات االرباح  )ف(

تعترف المجموعة بالتزام سداد توزيعات نقدية لحاملي حقوق الملكية بالشركة االم عندما يتم التصريح بالتوزيع ولم يعد 
يتم التصريح بالتوزيعات عند  ٢٠١٥لسنه  ١١التوزيع وفقا لتقدير المجموعة. وفقا ألحكام قانون الشركات القطري رقم 

  بل المساھمين. ويتم االعتراف بالمبلغ المقابل مباشرة في حقوق الملكية.اعتمادھا من ق
  ضريبة الدخل  )ص(

تحتسب الضرائب استنادا إلى القوانين واللوائح الضريبية في االختصاصات الضريبية التي تعمل فيھا المجموعة. يتم 
  تكوين مخصص للضريبة استنادا إلى تقييم االلتزام الضريبي المتوقع.

  القطاعات التشغيلية  )ق(
يتم تنظيم وإدارة قطاعات التشغيل للمجموعة بشكل منفصل وفًقا لطبيعة المنتجات والخدمات المقدمة، يمثل كل قطاع 
وحدة أعمال استراتيجية تقدم منتجات مختلفة وتخدم أسواًقا مختلفة. تعرض المعلومات المالية الخاصة بقطاعات التشغيل 

 (كونه صانع القرار الرئيسي حول أنشطة التشغيل) للبيانات المالية الموحدة. يستعرض المدير التنفيذي ٣٠في إيضاح 
  تقارير اإلدارة على أساس منتظم.

ي نفسھا ھ ٨م قرلمالية ر ايرلي للتقادولر المعياب اجويحة بمرلشر ايرعة لتقاولمجمامھا دلتي تستخس القيات اسياساإن 
دة لم تطرأ أي تغييرات على أساليب القياس المستخدمة لتحديد أرباح أو خسائر حولمالمالية ت االبيانافي دم لتي تستخا

  .في متناول الجميعالقطاع المعلن من الفترات السابقة. تتم جميع التحويالت بين القطاعات بأسعار 
ريات تبعاد ھذه المبيعات والمشتتشمل إيرادات القطاع المصروفات والمبيعات والمشتريات بين قطاعات األعمال. يتم اس

  في عملية الدمج.
  التصنيف المتداول وغير المتداول  )   ر(  

  تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات بناء على تصنيف متداول / غير متداول، وتكون الموجودات متداولة عندما:
  العادلة.يتوقع أن تتحقق أو يقصد أن يتم بيعھا أو إھالكھا في دورة التشغيل  •
  تكون محتفظ بھا أساساً لغرض المتاجرة. •
  يتوقع أن تتحقق خالل اثني عشر شھر بعد فترة التقرير، أو •
مالم يحظر أن يتم تبادلھا أو استخدامھا لتسوية مطلوبات لمدة أقلھا اثني عشر شھر بعد  حكمهتكون نقد أو ما في  •

  فترة التقرير.
  ر متداولة. تكون المطلوبات متداولة عندما:جميع الموجودات األخرى تصنف على أنھا غي

 يتوقع أن يتم تسويتھا في دورة التشغيل العادلة؛ •
 يتم االحتفاظ أساسا لغرض المتاجرة •
 مستحقة خالل خالل اثني عشر شھر بعد فترة التقرير، أو •
 ال يوجد حق مشروط لتأجيل تسوية المطلوبات لمدة أقلھا اثني عشر شھر بعد فترة التقرير. •

     
  غير متداولة. كمطلوبات وتصنف الشركة جميع المطلوبات األخرى



 

ش.م.ع.قمجموعة إزدان القابضة
 وحدةالم الماليةلبيانات إيضاحات حول ا

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 

٣١ 
 

 السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣
  الموجودات والمطلوبات الطارئة  )ش(

اح عنھا عندما يكون من المحتمل  الية الموحدة ولكن يتم اإلفص ات الم ان ة في البي الموجودات المحتمل يتم االعتراف ب
  تحقيق منافع اقتصادية.

يتم االعتراف بالمطلوبات المحتملة في البيانات المالية الموحدة.ولكن يتم اإلفصاح عن المطلوبات الطارئة ما لم يكن ال 
  احتمال تدفق الموارد التي تتضمن منافع اقتصادية مستبعدا.

  اإليجارات  )ت(

باثررجعي المعدل وبالتالي لم تعدل باستخدام منھج التعديل  ١٦طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
. تفاصيل السياسات ١٧معلومات المقارنة وھي مستمرة في تقديم التقارير عنھا بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

  مفصح عنھا بصورة منفصلة. ١٧المحاسبية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

  ٢٠١٩يناير  ١السياسة المطبقة من 

م المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يمثل إيجارا أو يحتوي على إيجار. يعتبر العقد على أنه يمثل عند إبرام العقد تقو
إيجارا أو يحتوي على إيجار إذا كان ينقل الحق في السيطرة على استخدام األصل المعين لمدة زمنية بمقابل. لتقييم ما 

تستخدم المجموعة تعريف اإليجار الوارد بالمعيار الدولي  إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل معين
  .٢٠١٩يناير  ١يتم تطبيق ھذه السياسة على العقود التي يتم الدخول فيھا في أو بعد  .١٦للتقارير المالية رقم 

  المجموعة كمستأجر

لى على كل مكون إيجار ععند بدء أو تعديل عقد يحتوي على مكون إيجار تقوم المجموعة بتخصيص المقابل في العقد 
أساس أسعاره الفردية النسبية. مع ذلك وبالنسبة إليجارات العقارات اختارت المجموعة عدم الفصل بين المكونات غير 

  اإليجار والمحاسبة عن العقد والمكونات غير اإليجار كمكون إيجار واحد.
  

خ بدء اإليجار. يقاس أصل حق االنتفاع مبدئيا تعترف المجموعة بحق استخدام الموجودات والتزام اإليجار في تاري
بالتكلفة والتي تتكون من المبلغ األولي اللتزام اإليجار معدال بأية مدفوعات إيجار تمت في أو قبل تاريخ البدء، مضافا 

و الموقع أإليھا أي تكاليف مبدئية مباشرة متكبدة وتقدير لتكاليف تفكيك وإزالة األصل المعني أو إلعادة األصل األساس 
  الكائن عليه إلى حالته األصلية بعد خصم أي حوافز إيجار مستلمة.

  
فيما بعد يھلك حق استخدام الموجودات بطريقة القسط الثابت من تاريخ البدء وحتى نھاية فترة اإليجار، ما لم ينقل 

النتفاع تعكس أن المجموعة اإليجار ملكية األصل األساسي للمجموعة بنھاية مدة اإليجار أو كانت تكلفة أصل حق ا
ستمارس خيار الشراء. في تلك الحالة سيتم إھالك أصل حق االنتفاع على مدى العمر اإلنتاجي لألصل األساسي والذي 
يتم تحديده بنفس الطريقة المستخدمة للممتلكات والمعدات. إضافة إلى ذلك، يتم تخفيض أصل حق االنتفاع على نحو 

  القيمة، إن وجدت، وتعديله ببعض عمليات إعادة القياس المحددة اللتزام اإليجار.دوري بخسائر االنخفاض في 
  

مبدئيا يتم قياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار غير المسددة في تاريخ البدء مخصومة باستخدام معدل 
معدل اإلقراض اإلضافي لدى المجموعة. الفائدة الضمني في األصل، أو لو كان من غير الممكن تحديد ذلك المعدل، ب

  عموما تستخدم المجموعة معدل اإلقراض اإلضافي لديھا على أنه معدل الخصم.
  

تحدد المجموعة معدل اإلقراض اإلضافي لديھا بالحصول على أسعار الفائدة من مختلف مصادر التمويل الخارجية 
  ل المؤجر.وتقوم بإجراء تعديالت معينة تعكس شروط العقد ونوع األص

  تشتمل مدفوعات اإليجار المضمنة في قياس التزام اإليجار:
  المدفوعات الثابتة، متضمنة المدفوعات المادية الثابتة؛ -
مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، تقاس مبدئيا باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ  -

  البدء؛
 ضمانة القيمة الباقية؛ و المبالغ المتوقع دفعھا بموجب -



 

ش.م.ع.قمجموعة إزدان القابضة
 وحدةالم الماليةلبيانات إيضاحات حول ا

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 

٣٢ 
 

  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣
  (تابع) اإليجارات  )ت(

  (تابع) ٢٠١٩ يناير  ١السياسة المطبقة من 

  المجموعة كمستأجر (تابع)

سعر الممارسة بموجب خيار شراء تكون المجموعة متأكدة على نحو معقول من أنھا ستقوم بممارسته ومدفوعات  -
تجديد اختيارية لو كانت المجموعة متأكدة على نحو معقول من أنھا ستقوم بممارسة خيار التمديد  اإليجار في فترة

 والغرامات عن اإلنھاء المبكر إليجار ما لم تكن المجموعة متأكدة على نحو معقول من أنھا لن تقوم باإلنھاء المبكر.

 فائدة الفعلي. من ثم يعاد قياسه عندما يحدث تغيير فييقاس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل ال
مدفوعات اإليجار المستقبلية التي تنشأ من التغير في المؤشر أو المعدل، لو كان ھناك تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ 

تمارس خيار ت سالذي سيصبح مستحق الدفع بموجب ضمانة القيمة الباقية، لو قامت المجموعة بتغيير تقييمھا لما إذا كان
  الشراء أو التمديد أو اإلنھاء أو لو كان ھناك دفعة إيجار مادية ثابتة معدلة.

  

عند إعادة قياس التزام إيجار بھذه الطريقة يتم إجراء التعديل ذي الصلة بذلك على القيمة الدفترية لحق استخدام 
 دفترية لحق استخدام الموجودات  إلى الصفر. يتمالموجودات  أو تسجيله في الربح أو الخسارة لو تم تخفيض القيمة ال

  عرض حق استخدام الموجودات التي تستوفي تعريف العقار االستثماري في االستثمار العقاري.
  

  اإليجارات قصيرة األجل واإليجارات ذات األصول المنخفضة القيمة
اإليجار لإليجارات قصيرة األجل واإليجارات ذات اختارت المجموعة عدم االعتراف بأصول حق االنتفاع والتزامات 

األصول المنخفضة القيمة متضمنة معدات تقنية المعلومات. تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار المصاحبة لھذه 
  األصول كمصروف بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

  

  المجموعة كمؤجر

لى مكون إيجار تقوم المجموعة بتخصيص القابل في العقد لكل مكون من في تاريخ البدء أو عند تعديل عقد يحتوي ع 
  مكونات اإليجار على أساس سعرھا النسبي الفردي.

  عندما تعمل المجموعة كمؤجر فإنھا تقوم بتحديد ما إذا كان كل إيجار إيجارا تمويليا أم إيجارا تشغيليا منذ البدء.

يم كلي لما إذا كان اإليجار ينقل جميع المخاطر والحوافز ذات الصلة لتصنيف كل إيجار تقوم المجموعة بإجراء تقي
بملكية األصل األساسي. لو كان الحال كذلك يعتبر اإليجار بمثابة إيجار تمويلي ولو لم يكن فإنه يعتبر إيجارا تشغيليا. 

للجزء الرئيسي من العمر كجزء من ھذا التقييم تضع المجموعة اعتبارا لبعض المؤشرات كمثال ما إذا كان اإليجار 
  االقتصادي لألصل.

عندما تكون المجموعة مؤجرا وسيطا تقوم بالمحاسبة عن مساھماتھا في اإليجار الرئيسي واإليجار من الباطن بصورة 
منفصلة. تقوم بتقييم تصنيف اإليجار إليجار من الباطن بالرجوع إلى أصل حق االستخدام الناشئ من اإليجار الرئيسي 

لرجوع إلى األصل األساسي. لو كان اإليجار األصلي إيجارا قصير األجل تقوم المجموعة بتطبيق االستثناء بدون ا
  المذكور أعاله عليه عندھا تصنف اإليجار من الباطن على أنه إيجار تشغيلي.

لتخصيص  ١٥المالية رقم وغير إيجار تطبق المجموعة المعيار الدولي للتقارير لو كان ترتيبا يحتوي على مكونات إيجار 
  المقابل في العقد.

على صافي االستثمار  ٩تطبق المجموعة متطلبات إلغاء االعتراف وانخفاض القيمة الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
الي ة في احتساب إجمفي اإليجار. كما تقوم المجموعة أيضا بشكل دوري بمراجعة القيم الباقية المقدرة غير المضمونة المستخدم

  االستثمار في اإليجار.

تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار المستلمة بموجب اإليجارات التشغيلية كإيراد على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار 
  كجزء من "إيرادات اإليجارات".

ير رنة ال تختلف عن المعيار الدولي للتقارعموما فإن السياسات المحاسبية المطبقة على المجموعة كمؤجر في فترة المقا
سوى بالنسبة لتصنيف اإليجار من الباطن الذي تم الدخول فيه خالل فترة التقرير الحالية مما نتج عنه  ١٦المالية رقم 

 تصنيف إيجار تمويلي.
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  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣
  (تابع) اإليجارات  )ت(

   ٢٠١٩ يناير  ١ قبلالسياسة المطبقة 

، حددت المجموعة ما إذا كان الترتيب إيجارا أو يحتوي على ٢٠١٩يناير  ١بالنسبة للعقود التي تم الدخول فيھا قبل 
  إيجار وذلك استنادا إلى تقييم ما إذا كان:

  استيفاء الترتيب يعتمد على استخدام أصل أو أصول محددة؛ و *

 استخدام األصل في حالة استيفاء واحدة مما يلي:الترتيب قد نقل حق استخدام أصل. ينقل الترتيب حق  *

لدى المشتري المقدرة على أو الحق في تشغيل األصل وفي نفس الوقت الحصول على أو السيطرة على  -
 أكثر من مبلغ ضئيل من المخرجات؛

لدى المشتري المقدرة أو الحق في السيطرة على الوصول الفعلي لألصل وفي نفس الوقت الحصول على  -
 سيطرة على أكثر من مبلغ ضئيل من المخرجات؛أو ال

أشارت الحقائق والظروف على أنه من المستبعد أن تأخذ األطراف األخرى على أكثر من مبلغ ضئيل من  -
المخرجات كما أن السعر للوحدة لم يكن ثابتا على وحدة المخرجات كما أنه غير معادل لسعر السوق الحالي 

  لوحدة المخرجات. 

  تأجرالمجموعة كمس

في فترة المقارنة، صنفت المجموعة كمستأجر اإليجارات التي نقلت فعليا جميع مخاطر وحوافز الملكية كإيجارات 
تمويلية. في ھذه الحالة تقاس األصول المستأجرة مبدئيا بمبلغ يعادل قيمتھا العادلة والقيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات 

دفوعات اإليجار ھي المدفوعات على مدى فترة اإليجار والتي يطلب من المستأجر اإليجار، أيھما أقل. الحد األدنى لم
دفعھا، باستبعاد أي إيجار طارئ. في وقت الحق لالعتراف المبدئي تتم المحاسبة عن األصول وفقا للسياسة المحاسبية 

  المطبقة على ذلك األصل.

ى أنھا إيجارات تشغيلية وال يتم االعتراف بھا في األصول التي يتم االحتفاظ بھا بموجب إيجارات أخرى تصنف عل
بيان المركز المالي الموحد للمجموعة. المدفوعات التي تتم بموجب إيجارات تشغيلي كان يتم االعتراف بھا في الربح 
أو الخسارة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. كان يتم االعتراف بحوافز اإليجار كجزء مكمل إلجمالي 

  مصروف اإليجار وذلك على مدى فترة اإليجار.

  المجموعة كمؤجر

عند عمل المجموعة كمؤجر فإنھا قامت بتحديد ما إذا كان كل إيجار إيجارا تمويليا أم إيجارا تشغيليا منذ البدء في 
  اإليجار.

ة اطر والحوافز ذات الصللتصنيف كل إيجار، قامت المجموعة بإجراء تقييم كلي لما إذا كان اإليجار قد نقل جميع المخ
بملكية األصل األساسي. لو كان الحال كذلك يعتبر اإليجار بمثابة إيجار تمويلي ولو لم يكن فإنه يعتبر إيجارا تشغيليا. 
كجزء من ھذا التقييم تضع المجموعة اعتبارا لبعض المؤشرات كمثال ما إذا كان اإليجار لجزء رئيسي من العمر 

  االقتصادي لألصل.

  

  

  

  

  



 

ش.م.ع.قمجموعة إزدان القابضة
 وحدةالم الماليةلبيانات إيضاحات حول ا

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 

٣٤ 
 

  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣
  قياس القيمة العادلة  )ث(

 للشركات المستثمر فيھا بادوات حقوق الملكيةلمالية ودات اجولمت والمشتقال المالية مثدوات األاعة ولمجما تقيس
ت ذات إلفصاحان اعح إلفصام ايتر. يرلتقايخ رلة في تادلعاابالقيمة  االستثمارات العقاريةل لمالية مثر اغيودات جولموا
لمالية ت البياناھذه الة في دلعااقياسھا بالقيمة م لتي يتالمالية ر اغيودات جولموالمالية دوات الة لألدلعاالصلة بالقيمة ا
  .٢٩ إيضاحفي دة حولما

تالمه لبيع ل ما أو دفعه لتحويل التزام ما في معاملة نظامية فيما  تعرف القيمة العادلة باعتبارھا الثمن الذي يتم اس أص
ل أو  تند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع األص وق في تاريخ قياس القيمة. يس اركين في الس بين المش

  تحويل االلتزام تتم إما:

  في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو  •

وق األكثر فائدة لألصل أو  • يفي الس وق الرئيس ر للمجموعة الوصول  .االلتزام في حالة غياب الس يجب أن يتيس
  إلى السوق الرئيسية أو األكثر مالءمة.

وتقاس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي يستخدمھا المشاركون في السوق عند تسعير األصل 
  السوق يعملون لتحقيق أفضل مصالحھم االقتصادية.أو االلتزام، وھذا على افتراض أن المشاركين في 

يراعي قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي قدرة المشاركين في السوق على تكوين منافع اقتصادية باستخدام األصل 
  بأعلى وأفضل منفعة أو بيعه ألحد المشاركين اآلخرين في السوق بحيث يستخدمه بأعلى وأفضل منفعة.

قياسه بالقيمة العادلة له سعر عرض و طلب ، فإن المجموعة تقيس األصول بسعر  يتمأو االلتزام الذي  لألصلإذا كان 
  العرض والمطلوبات بسعر الطلب.

تستخدم المجموعة طرق التقييم التي تعد مناسبة في الظروف المحيطة والتي تتوفر لھا البيانات الكافية لقياس القيمة 
ام المدخالت الملحوظة ذات العالقة والتقليل إلى أدنى حد من استخدام المدخالت غير العادلة، مما يضاعف من استخد

وتصنف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس القيمة العادلة لھا واإلفصاح عنھا في البيانات المالية الملحوظة.
الت المستوى األدنى التي تعتبر جوھرية الموحدة ضمن التسلسل الھرمي للقيمة العادلة، والموضحة أدناه بناء على مدخ

  لقياس القيمة العادلة ككل:

  أسعار السوق المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتماثلة.- ١المستوى  •

لقيمة اطرق التقييم األخرى التي تكون فيھا جميع المدخالت األدنى مستوى والتي تعتبر جوھرية لقياس - ٢المستوى  •
 العادلة المسجلة ملحوظة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

طرق التقييم التي تكون فيھا جميع المدخالت األدنى مستوى والتي تعتبر جوھرية لقياس القيمة العادلة - ٣المستوى  •
  غير ملحوظة.

اس متك بة للموجودات والمطلوبات التي تدرج في البيانات المالية الموحدة على أس  رر، تحدد المجموعة ما إذا تمبالنس
توى من  نيف (بناء على أدنى مس ل الھرمي عن طريق إعادة تقييم التص لس تويات في التس إجراء تحويالت بين المس

  المدخالت الھامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نھاية كل فترة تقرير.



 

 ش.م.ع.قمجموعة إزدان القابضة

 الموحدة الماليةلبيانات إيضاحات حول ا
 ألف لایر قطري ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 

٣٥ 
 

  نقد واألرصدة لدى البنوك  ٤
 ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
        

 ٣٣٩   ٢٩٢  نقد في الصندوق
      

      نقد لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
 ١١،١٠٥   ٤٣،٥٥٥  حسابات جارية

 ١٠،٤٩٣   ١٠،٢٣٩  حسابات توفير وتحت الطلب
 ١،٦٢٥   ٥،٢٠٣  حسابات بنكية مقيدة

 ٢٣،٢٢٣   ٥٨،٩٩٧  )٢٨إجمالي النقد لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى (إيضاح 
 ٢٣،٥٦٢   ٥٩،٢٨٩  النقد واألرصدة لدى البنوك
 )١،٦٢٥(   )٥،٢٠٣(  )١( يخصم: حسابات بنكية مقيدة

 ٢١،٩٣٧   ٥٤،٠٨٦  النقد وما يعادله
 

 ھامش نقدي (خطابا ضمان) وغير متاحة االستخدام من قبل المجموعة.  المقيدةتمثل الحسابات البنكية  )١(
    

 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى ٥
  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
        

 ٤٥،٦٥٧  ٥٣،٧٦٩ صافي –ذمم مستأجرين 
  مستحق من الحكومة عن مصادرة استثمارات عقارية 

 ٥٠،٣٦٦  ٥٠،٣٦٦ )٢٠وإيضاح ٩(إيضاح 
 ٣٩،١٦٦  ٩،٨٥٦ )١والمقاولين (دفعات مقدما للموردين

 ٢٩،٢١٩  ١٧٧،٩٩٦ ب)-١٢صافي (إيضاح-مستحق من أطراف ذات عالقة
 ١٣،٩٥٤  ١٠،٨٩٩ صافي -تأمينات مستردة 

 ١٠،٨٤٤  - )٢٤مشتقات موجودات مالية (إيضاح
 ٥،٦١٤  ٤،٢٣٧ مصروفات مدفوعة مقدما

 ٢٠٢  -  إيراد مستحق
 ١،٣٢٧  ٨،٠٦٥ صافي ذمم وارصدة مدينة أخرى

  ١٩٦،٣٤٩  ٣١٥،١٨٨ 
 

اح  )١( اح عنھم في (إيض تحق من أطراف ذات عالقة دفعات مقدمة إلى موردين ومقاولين تم اإلفص من مس  ١٢يتض
 )).٢(ب.

  
  )٢٥لایر قطري عند استبعاد الشركات التابعة (إيضاح  ١٤،٦٧٩تم إلغاء اإلعتراف بأرصدة مدينة بقيمة 

  
  مدفوعة مقدما كما يلي:المصاريف الو المدينةذمم والغير متداول للتم فصل الجزء المتداول 

 اإلجمالي  غير متداول  متداول  ٢٠١٩
           

 ٥٣،٧٦٩  - ٥٣،٧٦٩ صافي -ذمم مستأجرين 
 ٥٠،٣٦٦  - ٥٠،٣٦٦ مستحق من الحكومة عن مصادرة استثمارات عقارية

 ٩،٨٥٦  - ٩،٨٥٦ دفعات مقدمة للموردين والمقاولين
 ١٧٧،٩٩٦  - ١٧٧،٩٩٦ صافي-مستحق من أطراف ذات عالقة

 ١٠،٨٩٩  ١٠،٨٩٩ - صافي -تأمينات مستردة 
 ٤،٢٣٧  - ٤،٢٣٧ مصروفات مدفوعة مقدما

 ٨،٠٦٥  - ٨،٠٦٥ صافي ذمم وارصدة مدينة أخرى
  ٣١٥،١٨٨  ١٠،٨٩٩ ٣٠٤،٢٨٩ 



 

 ش.م.ع.قمجموعة إزدان القابضة

 الموحدة الماليةلبيانات إيضاحات حول ا
 ألف لایر قطري ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 

٣٦ 
 

 (تابع) وأرصدة مدينة أخرىذمم مدينة  ٥
 

 اإلجمالي  متداولغير   متداول  ٢٠١٨
           

 ٤٥،٦٥٧  - ٤٥،٦٥٧ صافي -ذمم مستأجرين 
 ٥٠،٣٦٦  - ٥٠،٣٦٦ مستحق من الحكومة عن مصادرة استثمارات عقارية

 ٣٩،١٦٦  - ٣٩،١٦٦ دفعات مقدمة للموردين والمقاولين
 ٢٩،٢١٩  - ٢٩،٢١٩ صافي-مستحق من أطراف ذات عالقة

 ١٣،٩٥٤  ١٣،٩٥٤ - صافي -تأمينات مستردة 
 ١٠،٨٤٤  ١٠،٠٩٩ ٧٤٥ مشتقات موجودات مالية
 ٥،٦١٤  - ٥،٦١٤ مصروفات مدفوعة مقدما

 ٢٠٢  - ٢٠٢  إيراد مستحق
 ١،٣٢٧  - ١،٣٢٧ صافي ذمم وارصدة مدينة أخرى

  ١٩٦،٣٤٩  ٢٤،٠٥٣ ١٧٢،٢٩٦ 
  

  األخرى كما يلي: األرصدة المدينةالحركة في مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة و
  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
        

 ٩٩،٦٧٩  ١٢٥،٦٨٦  يناير ١كما في 
    ٩األثر من تطبيق األولى للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم

 )٤،٣٤٧(  -  ذمم مستأجرين
  ٤،٩٤٠   - مستحق من أطراف ذات عالقة

 ١٠٠،٢٧٢  ١٢٥،٦٨٦ يناير١الرصيد المعدل في
 ٢٩،٤٥٧  ١٠،٥٩٩ المخصص المكون خالل السنة

 (٤،٠٤٣)  (٦،٩٠٣)  رد المخصص
 -  (٥٠٤) )٢٥إلغاء المخصص عند استبعاد الشركات التابعة (إيضاح

 -  (٢٧،٧٣٦) شطب المخصص
     

 ١٢٥،٦٨٦  ١٠١،١٤٢ ديسمبر ٣١كما في 
  

  نخفاض يتكون من:االمخصص 
  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
        

 ١٠٩،٠٢٥  ٩٣،١٩٤  ذمم مستأجرين
 ٦،٧٠١  - مستحق من أطراف ذات عالقة

 ١،٦٢٧  ١،٦٢٧  تأمينات مستردة
 ٨،٣٣٣  ٦،٣٢١  ذمم مدينة أخرى

  ١٢٥،٦٨٦  ١٠١،١٤٢ 
    
  
  
  
  
 



 

 ش.م.ع.قمجموعة إزدان القابضة

 الموحدة الماليةلبيانات إيضاحات حول ا
 ألف لایر قطري ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 

٣٧ 
 

 المخزون ٦
  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
        

 ٢٦،٦٨٠  ٢١،٠٢٤  مواد استھالكية
 ٦،٧٤٤  ٥،١٩٧ مواد بناء وصيانة
 ٣٣،٤٢٤  ٢٦،٢٢١ إجمالي المخزون

 (٥،٣٦٣)  - يخصم: مخصص البضاعة بطيئة الحركة والمتقادمة
 ٢٨،٠٦١  ٢٦،٢٢١ صافي-المخزون 

   
) من المخزون بقيمة ١٩في حساب "المصروفات التشغيلية" (إيضاح  بمصروف التكلفة، تم اإلعتراف  ٢٠١٩خالل 

  لایر قطري). ٣٢،٠٨٨:  ٢٠١٨لایر قطري ( ٢٣،٢١٧
  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
        

    المقاس بالتكلفةالمخزون 
 ١٥،٩٥٤  ٢١،٠٢٤  مواد استھالكية

 ٦،٧٤٤  ٥،١٩٧ مواد بناء وصيانة
    صافي القيمة القابلة للتحققالمخزون المقاس ب

 ٥،٣٦٣  -  مواد استھالكية
 ٢٨،٠٦١  ٢٦،٢٢١ صافي-المخزون 

  
  كما يلي: الحركة والمتقادم بطيءالمخزون الحركة في مخصص 

  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
        

 ٤،٦٨٣  ٥،٣٦٣  يناير ١كما في 
 ٦٨٧  - (ب))–١٩المخصص المكون خالل السنة (إيضاح

 -  )٥،٣٦٣(  شطب مخصص
 (٧)  - )١()٢٠رد المخصص (إيضاح

 ٥،٣٦٣  - ديسمبر ٣١كما في 
 

  تم شطب المخزون نتيجة بيع أصناف مخزون قديمة مكون لھا مخصص في السنوات السابقة. )١(
  

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية  ٧
  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
        

 ٢،٤٧٠،٩٥٣  ٣،٣١٦،٧١٧  يناير ١كما في 
 ١،٠٣٩  - مدفوعات الشراء

 -  )١،٠٤٦،٢٣٠( )٢٥كجزء من استبعاد الشركات التابعة (إيضاح استبعادات
 )١٨،١٢٧(   )١٣( استبعادات أخرى

 ٨٦٢،٨٥٢  )١٠،٩٥٠( )١٧(إيضاحصافي التغير في القيمة العادلة
 ٣،٣١٦،٧١٧  ٢،٢٥٩،٥٢٤ ديسمبر ٣١كما في 

  
  الحركة في الحساب كما يلي:

  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
       

 ٣،٢٦٢،٤٦٠  ٢،٢٥٩،٥٢٤ (أ))٢٨) (إيضاح١أسھم مدرجة (
 ٥٤،٢٥٧  - )٢أسھم غير مدرجة (

  ٣،٣١٦،٧١٧  ٢،٢٥٩،٥٢٤ 



 

 ش.م.ع.قمجموعة إزدان القابضة

 الموحدة الماليةلبيانات إيضاحات حول ا
 ألف لایر قطري ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 

٣٨ 
 

 الدخل الشامل اآلخر (تابع) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل ٧
 

في األسھم بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر. تم اإلفصاح عن  استثمارات المجموعة المدرجةتقاس  )١(
 ).١٣االستثمارات المرھونة كما ھو موضح في (إيضاح 

  
  أسھم مدرجة: تركز محفظة االستثمارات

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

أنشطة في نفس القطاع الجغرافي أو إذا كانت األنشطة ذات خصائص اقتصادية متشابھة تتأثر بالتغيرات االقتصادية 
. القطاعي زوالسياسية أو أية ظروف أخرى. تدير المجموعة ھذه المخاطر من خالل تنويع استثماراتھا من حيث الترك

  حسب القطاع لمحفظة االستثمارات ھو كما يلي: التركز
  

٢٠١٨  ٢٠١٩ 
     أسھم مدرجة في بورصة قطر

     
 ٣،١٧٩،٧٦٢  ٢،١٨٩،٨١٥البنوك والخدمات المالية

 ٣٨،٤٢٣  ٣٤،٤٨٩ المواد االستھالكية والخدمات
 ٢١،٠٠٠  ١٩،٢٣٨  المواصالت
 ١٨،٣٤٣  ١٤،٧٢٧  الصناعات
 ١،٣٦٢  ٥٧٥  االتصاالت
 ١،٢١٩  ٦٨٠  العقارات 
 ٢،٣٥١ -  التأمين

 ٣،٢٦٢،٤٦٠  ٢،٢٥٩،٥٢٤ 
  

تمثل األسھم غير المدرجة استثمارات المجموعة في شركة دار العرب ذ.م.م. وشركة دار الشرق للطباعة والنشر  )٢(
ديسبمر  ٣١كما في  على التوالي قطريلایر  ٣٥،٠٠٣ لایر قطري و ١٩،٢٥٤والتوزيع ذ.م.م. بالقيمة العادلة بمبلغ 

تم تقييم القيمة العادلة لتلك االستثمارات بإستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة تحت المستوى الثالث  .٢٠١٨
، تم إلغاء اإلعتراف باإلستثمارات في األسھم الغير  ٢٠١٩). خالل ٢٩ضمن التسلسل الھرمي للقيمة العادلة (إيضاح 

 ).٢٥ريق شركة تابعة تملك تلك االستثمارات والتي استبعادھا من قبل المجموعة (إيضاح مدرجة عن ط
 

بمبلغ  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرحققت المجموعة إيرادات توزيعات أرباح من 
 بيعمن  خسارةب السابقة تم اإلعترافخالل السنة  .لایر قطري) خالل السنة ١٢٤،٠٥٥: ٢٠١٨لایر قطري ( ١٢٢،٤١٦

  لایر قطري. ٤،٦٣٠بقيمة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ش.م.ع.قمجموعة إزدان القابضة

 الموحدة الماليةلبيانات إيضاحات حول ا
 ألف لایر قطري ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 

٣٩ 
 

 وشركة المشروع شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية ٨
  

  فيما يلي: المشروعوشركة شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية تتمثل أرصدة استثمارات المجموعة في 
        الفعليةنسبة الملكية  

شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  ٢٠١٨    ٢٠١٩ بلد التسجيل  :الملكية

         
بنك قطر الدولي اإلسالمي ش.م.ق.ع. 

 ٩١٩،٧٩٦  ٥٦٢،٤٣٩ ١٠٫٠٠٪  %٦٫٠٤ قطر ))٢(ج. ١٢(أ) (إيضاح 
المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق.ع. 

 ٢٥١،٥٨٠  ٤٠،٣٩٥ ١٢٫٥٠٪  %٢٫٠٠ قطر  (ب)
الشركة اإلسالمية القطرية للتأمين 

 ٧١،٥٥٦  ٤٨،٧٨٨ ٧٫٣٣٪  %٤٫٩٢ قطر  ش.م.ق.ع. (ج)
إجمالي شركات مستثمر فيھا بطريقة

 ١،٢٤٢،٩٣٢  ٦٥١،٦٢٢      حقوق الملكية
         شركة المشروع:

 ١٨٢،٦٨١  ١٨٢،٥٥١ ٣٢٫٥٠٪ %٣٢٫٥٠ قطر وايت سكوير العقارية ذ.م.م. (د)
     ١،٤٢٥،٦١٣  ٨٣٤،١٧٣ 

  
  شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية 

 
  .ق.عبنك قطر الدولي اإلسالمي ش.م.  )أ(

لسنة  ٥٢تم تأسيس بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع. "البنك") في دولة قطر بموجب المرسوم األميري رقم 
فرع في الدولة. إن البنك مدرج في بورصة  ١٩لديه شارع حمد الكبير و.يعمل البنك من خالل مكتبه الرئيسي في ١٩٩٠

ً لنظامه األساسي لمبادئ الشريعة  قطر ويتم تداول أسھمه. يعمل البنك في التمويل البنكي واألنشطة االستثمارية وفقا
  اإلسالمية وتعليمات مصرف قطر المركزي.

  
 .ق.عالمجموعة للرعاية الطبية ش.م.  )ب(

ساھمة م، ھي شركة ع.، المعروفة سابقاً بشركة المستشفى األھلي التخصصي ش.م.ق.ع.ش.م.ق. الطبية يةللرعاالمجموعة 
 المكتب المسجل للشركة في يقع. ١٨٨٩٥بموجب السجل التجاري رقم  ١٩٩٦ ديسمبر ٣٠ بتاريختأسست  قطرية عامة

 مستشفى تخصصي وتعزيز الخدمات الطبية، الدوحة، دولة قطر. ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إدارة ٦٤٠١ص. ب 
  في دولة قطر. 

 
 .ق.عالشركة اإلسالمية القطرية للتأمين ش.م.  )ج(

. ١٩٩٣أكتوبر  ٣٠تأسست الشركة اإلسالمية القطرية للتأمين ش.م.ق.ع. في دولة قطر كشركة مساھمة مقفلة بتاريخ 
، قامت الشركة بتغيير وضعھا القانوني إلى شركة مساھمة عامة. يتمثل نشاط الشركة في أعمال ١٩٩٩ديسمبر  ١٢وفي

  والتأمين الصحي الذي ال يحمل فوائد وفقاً لمبادئ الشريعة اإلسالمية.  التأمين العام، والتأمين التكافلي (التأمن على الحياة)
  

بطريقة حقوق الملكية (بنك قطر الدولي اإلسالمي  ا، انخفضت حصة المجموعة في شركاتھا المستثمر فيھ ٢٠١٩في أبريل 
ومن  %٢من % إلى ١٢٫٥٠،  %٦٫٠٤إلى  %١٠والمجموعة للرعاية الطبية والشركة اإلسالمية القطرية للتأمين) من 

، على التوالي ، نظرا الستبعاد المجموعة لشركات تابعة والتي تملك أسھم في شركات المستثمر  %٤٫٩٢إلى  %٧٫٣٣
). قامت المجموعة باإلعتراف بصافي ربح من بيع حصص في تلك ٢٥فيھا بطريقة حقوق الملكية للمجموعة (راجع إيضاح 

    لایر قطري خالل السنة. ٥٨،١٨٢بمبلغ  ق الملكيةالشركات المستثمر فيھا بطريقة حقو
  

من حقوق الملكية والتصويت في بنك قطر الدولي اإلسالمي، المجموعة  ٪٢٠على الرغم من أن المجموعة تمتلك أقل من 
ضائھا الل أعللرعاية الطبية والشركة اإلسالمية القطرية للتأمين، إال أن المجموعة لديھا القدرة على ممارسة تأثير ھام من خ

  المعينين في مجلس إدارة الشركات الزملية، ولذلك يتم تطبيق طريقة حقوق الملكية.
  
  
  



 

 ش.م.ع.قمجموعة إزدان القابضة

 الموحدة الماليةلبيانات إيضاحات حول ا
 ألف لایر قطري ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 

٤٠ 
 

 استثمارات في شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع (تابع) ٨
  

  شركة المشروع 
  
  شركة وايت سكوير العقارية ذ.م.م.  )د(

شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست ومسجلة في دولة قطر تحت شركة وايت سكوير العقارية ذ.م.م. ("الشركة") ھي 
. تأسست الشركة كمشروع مشترك بين مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق.ع. والسيد/ إبراھيم ٥١٣٠٢السجل التجاري رقم 

تطوير الراشد المھندي بغرض إنشاء ٕوٕادارة االستثمار العقاري. إن األنشطة الرئيسية للشركة ھي بيع وشراء العقارات و
  العقاري وتحصيل اإليجارات.

  
  اإلفصاح عن القيمة العادلة للشركات المستمثر فيھا وشركة المشروع. 

 :٢٠١٨لایر قطري ( ٩٨١،٢٧٨بمبلغ  للشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكيةبلغ إجمالي القيمة السوقية 
القيمة العادلة تم الحصول عليھا من قبل سوق األوراق المالية (المستوى  .تاريخ التقريرلایر قطري) كما في  ١،٢٨١،٩١٨

  ). القيمة العادلة لشركة المشروع غير متاحة ، حيث أنھا شركة غير مدرجة في سوق األوراق المالية.١:
  

  روعلمشت اكارشو المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية للشركاتلمالية ت اماولمعلا يةوتس صملخ 
المستثمر فيھا بطريقة حقوق ت كارلشافي ص ية للحصرفتدلالقيمة واضة رولمعالمالية ت اماولمعلاية وتسص يلي ملخفيما 

  روع:لمشت اكارشو الملكية
  

 ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
       

 ١،٤٢٥،٩٠٧  ١،٤٢٥،٦١٣  يناير ١كما في 
 (٢٣،٩٤٦)  - ٩األثر من التطبيق األولى للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم

 ١،٤٠١،٩٦١  ١،٤٢٥،٦١٣  الرصيد المعدل
 (٧٩،٤٤٥)  (٧٥،٤٣٩) توزيعات أرباح مستلمة

 ١٠٢،٠٨٣  ٥٧،١٢٧  الحصة من األرباح
 ١،١٦٧  ٥١١ )١٧(إيضاحالحصة في صافي التغير في الدخل الشامل اآلخر

 (١٥٣)  )٩( الحصة في صافي التغير في احتياطي تقييم عمالت أجنبية
 -  (٥٧٣،٦٣٠) )٢٥(إيضاح استبعادات خالل السنة

 ١،٤٢٥،٦١٣  ٨٣٤،١٧٣  ديسمبر ٣١كما في 



 مجموعة إزدان القابضة ش.م.ع.ق
 الموحدة الماليةلبيانات إيضاحات حول ا

ألف لایر قطري ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 

٤١ 
 

 وشركة المشروع (تابع) حقوق الملكيةشركات مستثمر فيھا بطريقة  ٨
  

تثمر فيھا بطريقة حقوق الملكيةملخص للمعلومات المالية    ركات المس رك للش جلة بطريقة حقوق  ةوش روع المس المش
  الملكية.

  
  ملخص بيان المركز المالي:

  ٢٠١٩ 

  

بنك قطر الدولي 
اإلسالمي 

  ش.م.ق.ع.

المجموعة 
للرعاية 
الطبية 

  ش.م.ق.ع.

الشركة 
اإلسالمية 
القطرية 
للتأمين 

 اإلجمالي  ش.م.ق.ع.
             

 ٢٣،١٨٣،٧٤٢ ٢٧٠،٧٥٦ ٩٦٣،٥١٠  ٢١،٩٤٩،٤٧٦  موجودات غير متداولة
 ٣٣،٣٦٤،٣٤٤ ١٨٦،٥٠٥ ١٨٩،٩٩٢  ٣٢،٩٨٧،٨٤٧  موجودات متداولة

  مطلوبات غير متداولة
(١٠،١٤٦،٤٢٧

)
 (١٤٩،١١٠

)
- (١٠،٢٩٥،٥٣٧

) 

  مطلوبات متداولة
(٣٨،٥٢٤،٨٥٣

) 
 (١٢٤،٦٤٢

) 
(٣٩،٧٢٠) (٣٨،٦٨٩،٢١٥

) 
 ٧،٥٦٣،٣٣٤ ٤١٧،٥٤١ ٨٧٩،٧٥٠ ٦،٢٦٦،٠٤٣  )%١٠٠األصول ( صافي

   ٪٤٫٩٢  ٪٢٫٠٠  ٪٦٫٠٤  نسبة الملكية
 ٤١٦،٦٠٧ ٢٠،٥٤٣ ١٧،٥٩٥ ٣٧٨،٤٦٩  عةحصة المجمو

 ٢٣٥،٠١٥ ٢٨،٢٤٥ ٢٢،٨٠٠ ١٨٣،٩٧٠  الشھرة
 ٦٥١،٦٢٢ ٤٨،٧٨٨ ٤٠،٣٩٥ ٥٦٢،٤٣٩  لقيمة الدفترية لالستثمارا

            
            
  ٢٠١٨ 

  

بنك قطر الدولي 
اإلسالمي 
  ش.م.ق.ع.

المجموعة 
للرعاية 
الطبية 

  ش.م.ق.ع.

الشركة 
اإلسالمية 

القطرية للتأمين 
 اإلجمالي  ش.م.ق.ع.

         
 ٢١،٩٧١،٨٣٥ ٢٨٩،٤٧٠ ٨٤٩،٢٤٣  ٢٠،٨٣٣،١٢٢  موجودات غير متداولة

 ٢٩،١٢٣،٦٢٢ ١٦٦،٦١٩ ٢١٠،٠٨٥  ٢٨،٧٤٦،٩١٨  موجودات متداولة
 (٦،٢٤٢،٠٧٩) - (٧٦،٢٠٨)  (٦،١٦٥،٨٧١)  مطلوبات غير متداولة

(٣٧،٤٢٩،٤٥٤) (٥٤،٨٠٠)(١١٠،٦٥٧) (٣٧،٢٦٣،٩٩٧)  مطلوبات متداولة
 ٧،٤٢٣،٩٢٤ ٤٠١،٢٨٩  ٨٧٢،٤٦٣  ٦،١٥٠،١٧٢  )%١٠٠األصول ( صافي

   ٪٧٫٣٣  ٪١٢٫٥  ٪١٠  نسبة الملكية
 ٧٥٣،٥٢٤ ٢٩،٤٢٧  ١٠٩،٠٨٠  ٦١٥،٠١٧  عةحصة المجمو

 ٤٨٩،٤٠٨ ٤٢،١٢٩  ١٤٢،٥٠٠  ٣٠٤،٧٧٩  الشھرة
 ١،٢٤٢،٩٣٢ ٧١،٥٥٦ ٢٥١،٥٨٠ ٩١٩،٧٩٦  القيمة الدفترية لالستثمار
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ألف لایر قطري ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 

٤٢ 
 

  
 وشركة المشروع (تابع) شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية ٨
  

  ملخص بيان الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر:
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

  

بنك قطر الدولي 
اإلسالمي 

   ش.م.ق.ع.

المجموعة 
الطبية للرعاية 

  ش.م.ق.ع.

الشركة اإلسالمية 
القطرية للتأمين 

 اإلجمالي  ش.م.ق.ع.
              

   ٢،٥٠٠،٠٧٢  إيرادات
٥٠٠،٩٩٠،٣٩

٥٠٣،٦١٦،٧١٤ ١٢٦،٢٤٩ ٣
 ١،٠٨٠،٢١١ ٨١،٦٨٧ ١٨٧،١٥٠   ٨١١،٣٧٤  لعمليات المستمرةربح من ا

 ٢٢،٥٥٦ (٤٦٧) ٢١،٤٥٠  ١،٥٧٣  الدخل الشامل اآلخر
 ١،١٠٢،٧٦٧ ٨١،٢٢٠ ٢٠٨،٦٠٠  ٨١٢،٩٤٧  إجمالي الدخل الشامل اآلخر

  حصة المجموعة من الدخل الشامل 
 ٥٠١ (٢٣) ٤٢٩  ٩٥  اآلخر

  حصة المجموعة من إجمالي الدخل 
 ٥٦،٧٦٩ ٤،٠١٩ ٣،٧٤٣  ٤٩،٠٠٧  الشامل اآلخر

 ٧٤،٩٥٢ ٣،٨٥٠ ١٠،٥٥٤  ٦٠،٥٤٨  توزيعات أرباح
                 
 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  

  

بنك قطر الدولي 
اإلسالمي 
   ش.م.ق.ع.

المجموعة 
للرعاية الطبية 

  ش.م.ق.ع.

الشركة اإلسالمية 
القطرية للتأمين 

 اإلجمالي  ش.م.ق.ع.
          

 ٢،٧٦٩،٧٠٠ ١١٣،٣٤٤ ٤٩٤،٥٣٥   ٢،١٦١،٨٢١  إيرادات
 ١،٠٢٣،٧٣٣ ٩٦،٩٠٢ ١٤٦،٠٦٩   ٧٨٠،٧٦٢  العمليات المستمرةربح من 

 ٧،١٠٧ (١،٦٢٣) ١٠،٣٦٠   (١،٦٣٠)  (خسارة) / الدخل الشامل اآلخر
 ١،٠٣٠،٨٤٠ ٩٥،٢٧٩ ١٥٦،٤٢٩  ٧٧٩،١٣٢  إجمالي الدخل الشامل اآلخر

الدخل    \حصة المجموعة من (خسارة) 
 ١،٠١٤ (١١٩) ١،٢٩٥  (١٦٢)  الشامل اآلخر

  حصة المجموعة من إجمالي الدخل 
 ١٠٣،٤٤٠ ٧،١٠٦ ١٨،٢٥٩  ٧٨،٠٧٥  الشامل اآلخر

 ٧٨،٤٧٠ ٣،٨٥٠ ١٤،٠٧٢  ٦٠،٥٤٨  توزيعات أرباح
           

  
مجمعا للقيمة الدفترية والحصة من األرباح والدخل الشامل اآلخر للشركات المستمثر فيھا بطريقة  ي الجدول التالي على تحليليحتو

  حقوق الملكية.
 ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
       

 ١،٢٤٢،٩٣٢  ٦٥١،٦٢٢ القيمة الدفترية لحصة المجموعة في الشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية
     الحصة من :

 ١،٠٢٣،٧٣٣  ١،٠٨٠،٢١١  أرباح من العمليات المستمرة
 ٧،١٠٧  ٢٢،٥٥٦  الدخل الشامل اآلخر

 ١،٠٣٠،٨٤٠  ١،١٠٢،٧٦٧  ديسمبر٣١كما في
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 وشركة المشروع (تابع) شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية ٨
  

  البيانات المالية لشركة المشروعملخص 
  

  ملخص بيان المركز المالي:
 ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
      

 ٪٣٢٫٥  ٪٣٢٫٥  نسبة الملكية
    

 ١،٠١٢،٧٩٦  ١،٠١٠،٦١٩ موجودات غير متداولة
 ٣،٦١٠  ٩٧٦ النقد ومايعادله– متداولةموجودات 

 ٧،٠٣٢  ٧،٠٦٠ موجودات متداولة أخرى
(لم تشمل ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى  مطلوبات غير متداولة

 (٣٩٠،١٢١)  (٤٢٨،٤٦٧)  والمخصصات)
 (٩٧١)  (٨٨٧) أخرىمطلوبات غير متداولة

(لم تشمل ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى  مطلوبات متداولة
 (٥٨،٠٢٢)  (١٣،٧٥٨)  والمخصصات)
 (١٢،٢٢٩)  (١٣،٨٤٨) أخرى مطلوبات متداولة
 ٥٦٢،٠٩٥  ٥٦١،٦٩٥ )%١٠٠صافي األصول (

    
 ١٨٢،٦٨١  ١٨٢،٥٥١ )%٣٢٫٥حصة المجموعة من صافي األصول (

 -  - المنبعاالستبعادات من األرباح غير المحققة من مبيعات
 -  -  الشھرة

 ١٨٢،٦٨١  ١٨٢،٥٥١ القيمة الدفترية لحصة المجموعة في شركة المشروع
  

  :الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخرملخص بيان 
 ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
      

 ٥٤،٩٢٦  ٥٥،٨١٣  اإليرادات
 (٢،٥١٦)  (٢،١٩٦)  اإلھالك واإلطفاء
 (٢٤،٠٥٣)  (٢٥،٣٥٨)  مصروف فوائد

 ٣،٥٢٦  ١،٠٩٩ )%١٠٠وإجمالي الدخل الشامل اآلخر (الربح 
 )١،٣٥٧(  ٣٥٨ )%٣٢٫٥حصة المجموعة من إجمالي الدخل الشامل اآلخر (

 ٩٧٥  ٤٨٨ توزيعات أرباح مستلمة من المجموعة

شركة  / شركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكيةاعترفت المجموعة بحصة أرباحھا على النتائج التشغيلية لل
  لایر قطري) خالل السنة.  ١٠٢،٠٨٣: ٢٠١٨لایر قطري ( ٥٧،١٢٧بمبلغ المشروع 

  
  خالل السنة. شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكيةفي قيمة  انخفاضبخسارة  االعترافلم يتم 

 باستخدام طريقة حقوق الملكية. الشركات المستثمر فيھا وشركة المشروعيتم المحاسبة عن جميع 

  .١٣في إيضاح  الشركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكيةتم اإلفصاح عن الرھونات العقارية على 
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 استثمارات عقارية ٩
  

  تسوية القيمة الدفترية
  

  كانت الحركة في االستثمارات العقارية خالل السنة كما يلي:
   ٢٠١٨  ٢٠١٩ 

     
 ٤٣،٨١٩،٧٨٥  ٤٣،٨٦٣،٥٧١  يناير ١في 

 -  )١٠٠،٠١٤()١(إعادة تقييم استثمارات عقارية خسائر
 ٨٢،٢٤٢  ١٠٠،٨٧١ ))أ(–١٢تكاليف تطوير خالل السنة (إيضاح

 -  ٥٠،٩٥٩ أرض فضاء االستحواذ على
 (٣١،٣١٢)  - )٢) (٢٠وإيضاح٥مصادرة استثمارات عقارية (إيضاح

 (٧،١٤٤)  ٣،٥٥٥ تعديل صرف عمالت أجنبية
 -  ١٤،٤٢٠ )٣) (٢١(إيضاحتكاليف تمويل مرسملة على عقارات قيد التطوير

 ٤٣،٨٦٣،٥٧١  ٤٣،٩٣٣،٣٦٢  ديسمبر ٣١كما في 
  

ناك ھ يكنحيث لم ير على تقييم القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية ، ، لم يحدث تغي ٢٠١٨خالل  )١(
 تغييرات كبيرة في التدفقات النقدية التي استند إليھا التقييم.

  
لایر قطري كجزء من التنمية الحضرية. قامت  ٣١،٣١٢حصلت الحكومة على قطعة أرض بقيمة عادلة  )٢(

لایر قطري  ٥٠،٣٦٦) بمبلغ ٥المجموعة بتسجيل مستحق من الحكومة عن مصادرة ارض (إيضاح 
 ).٢٠لایر قطري (إيضاح  ١٩،٠٥٤ستثمارات عقارية بمبلغ وأرباح ناتجة عن مصادرة ا

 
قة نفقات الفعلية المؤھلة والمتعللل المتوسط المرحج تكاليف التمويل المرسملة تم احتسابھا بناء على )٣(

بمشروعات قيد التطوير. تم رسملة تكاليف التمويل باستخدام المتوسط المرجح لسعر تكلفة التمويل 
 لم يكن ھناك رسملة لتكاليف التمويل في العام السابق..خالل السنة %٤٫٦٨للمجموعة والبالغ 

  
  تتكون االستثمارات العقارية من:

  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
    

 ٤١،٠٢٠،٢٢١  ٤١،١٣٠،١٢٢  عقارات مكتملة 
 ٢،٦٩٨،١٨٠  ١،٠٥٢،٥٨٠  أراضي فضاء

 ١٤٥،١٧٠  ١،٧٥٠،٦٦٠ عقارات قيد التطوير
 ٤٣،٨٦٣،٥٧١  ٤٣،٩٣٣،٣٦٢ 

 
  جميع االستثمارات العقارية في دولة قطر والمملكة المتحدة.تقع 

  
  .١٣تم اإلفصاح عن الرھن على االستثمارات العقارية كما ھو موضح في إيضاح رقم 

  
  تسوية القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية

  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
    

 ٤٣،٨٧٠،٧١٥  ٤٣،٩٢٩،٨٠٧ القيمة العادلة لالستثمارات العقارية وفقا للمقيم
 )٧،١٤٤(  ٣،٥٥٥  تعديالت أخرى

ات في البيان القيمة العادلة لالستثمارات العقارية المفصح عنھا
 ٤٣،٨٦٣،٥٧١  ٤٣،٩٣٣،٣٦٢   المالية
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 استثمارات عقارية (تابع) ٩
  

أدرجت االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة والتي تم تحديدھا بناًء على التقييم الذي قام به مثمن معتمد مستقل كما في 
الخبرة ، إن المثمن ھو خبير تقييم معتمد مستقل ذو خبرة ومؤھالت معنية وكذلك لديه ٢٠١٨و ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

الحديثة حول تقييم ھذه الفئة من االستثمارات العقارية. وللوصول إلى القيمة السوقية التقديرية استخدم المثمنون خبرتھم 
بالسوق وأحكامھم المھنية وليس فقط باالعتماد على المعامالت التاريخية المماثلة. لقد تم إعداد التقييم وفقاً للبنود المالئمة 

  ("الكتاب األحمر"). ٢٠١٧ )، المعايير المھنيةRICSرسة" الواردة في معايير التقييم (من "بيانات المما
  
  عملية التقييم

تحدد إدارة المجموعة سياسات وإجراءات التقييم الخاصة بتقييم الممتلكات. كل عام ، تقوم اإلدارة ، بعد موافقة لجنة 
ير التقييمات الخارجية لالستثمارات العقارية للمجموعة. تشمل معايالتدقيق ، بتعيين الُمقيِّمين الخارجيين المسؤولين عن 

االختيار معرفة السوق والسمعة واالستقاللية وما إذا كان يتم الحفاظ على المعايير المھنية. تشرك اإلدارة خبراء تقييم 
فتراضات المستخدمة مستقلين ومختصين من أطراف ثالثة لمراجعة مدى مالءمة المناھج المستخدمة ومدى مالءمة اال

؛ ولمساعدتھم على تحديد ما إذا كان ھناك أي معلومات متناقضة وتقليل عدم اليقين التقديري الذي تنطوي عليه عملية 
  التقدير.

  
  تقرر اإلدارة بعد المناقشة مع الُمقِيمين الخارجيين:

  
بشكل خاص لالستثمارات العقارية قيد اإلنشاء  ما إذا كان يمكن تحديد القيمة العادلة للممتلكات بشكل موثوق (ھذا مھم• 

ييم التي ينبغي ما ھي طريقة التقو ، والتي يتم تقييمھا بالتكلفة إلى أن تصبح القيمة العادلة قابلة للتحديد بشكل موثوق)
لسل من التس ٣تطبيقھا على كل عقار (الطرق التي يتم تطبيقھا على قياسات القيمة العادلة المصنفة ضمن المستوى 

الھرمي للقيمة العادلة ھي طريقة التدفق النقدي المخصوم وطريقة رسملة الدخل ؛ لقياسات القيمة العادلة في المستوى 
  ;و من التسلسل الھرمي للقيمة العادلة ، يتم استخدام نھج مقارنة السوق) ٢
التي ال  التقييم (المدخالت الرئيسية االفتراضات المقدمة للمدخالت التي ال يمكن مالحظتھا والتي تستخدم في أساليب• 

يمكن مالحظتھا ھي قيمة اإليجار المقدرة ونمو اإليجارات في السنة ومعدل الشغور طويل األجل ومعدل الخصم وعائد 
  الخروج)

  
تم توضيح وصف أساليب التقييم المستخدمة من قبل المجموعة والمدخالت الرئيسية لتقييم العقارات االستثمارية في 

  .)٢٩ ضاح(إي
  منھج الدخل

يستخدم المقيمون والمستثمرون العقاريون طريقة منھج الدخل لتقدير قيمة العقار المنتج للدخل. تستند ھذه الطريقة إلى 
فرضية أساسية لتوقع المنافع المستقبلية. تنسب طريقة التقييم ھذه القيمة إلى شيئين أثنين: "اإليجار بالسوق" الذي يتوقع 

 قار و "حق استرجاع المال" (إعادة البيع) عند بيع العقار. أن يجنيه الع
  

التقنية األكثر شيوعا في االستخدام في تقييم القيمة السوقية ضمن منھج الدخل ھي التدفق النقدي المخصوم. ھذه ھي 
ألعمال اتقنية وضع نموذج مالي يستند إلى االفتراضات الصريحة بخصوص التدفق النقدي المستقبلي للعقار أو 

والتكاليف المصاحبة لجني الدخل. بالنسبة لھذا التدفق النقدي الٌمقيم يتم تطبيق معدل خصم مستخرج من السوق إلثبات 
  قيمة حالية لمصدر الدخل. يعتبر صافي القيمة الحالية مؤشرا على القيمة السوقية.

  منھج السوق 
نة األصل المعني مع أصول (أو التزامات) مطابقة أو مماثلة يستند منھج السوق أو طريقة المقارنة المباشرة على مقار

تتوفر لھا معلومات السعر، مثل المقارنة مع المعامالت السوقية في نوع أصل (أو التزام) مماثل أو مقارب على نحو 
وضح ي لصيق (أي عقارات مماثلة تم بيعھا فعليا أو عرضھا للبيع في معامالت تجارية حرة) خالل مدى زمني مناسب.

ھذا المنھج الرغبة التاريخية لدى المشترين في الدفع (والبائعين في القبول) ألصول (أو التزامات) مماثلة في سوق 
  مفتوح تتوفر فيه المنافسة. عموما يستند الرأي حول القيمة على الدليل على معامالت سوق مفتوح في عقار مماثل مع 

العقار المعني والمقارن. تم تطبيق منھج التقييم السوقي بصفة أولية لقطع تعديالت على المقارن لتمييز الفروق بين 
  األراضي في قطر والعقارات السكنية في المملكة المتحدة.
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 استثمارات عقارية (تابع) ٩
  

  منھج القيمة الباقية
عندما ال تكون ھناك معامالت (أو توجد معامالت محدودة) مماثلة لطبيعة التطوير الستخدامھا في طريقة المقارنات 

لمكتملة ابالسوق توفر طريقة القيمة الباقية منھج تقييم بديل. حسب منھج القيمة الباقية فإن تكاليف التطويرات المقترحة 
(متضمنة ربح المطور) سيتم خصمھا من القيمة السوقية للتطوير المقترح المكتمل (ويعرف ذلك بإجمالي قيمة التطوير) 

  للوصول إلى القيمة الباقية األساسية لألصل.
  

  المبالغ المعترف بھا في الربح او الخسارة 
  الموحد:تم إدراج المبالغ التالية في بيان الربح او الخسارة 

  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
    

 ١،٣٧٤،٠٣٣  ١،٣٧٠،٢٦٤ وإيرادات التشغيل إيرادات إيجارات
التشغيل المباشرة (بما في ذلك اإلصالحات والصيانة) تكاليف

إيرادات التي تدردخال من  االستثمارات العقاريةالناشئة عن 
 )٢٧١،٨٤٧(  )٢١٥،٦٤٤( خالل العام اتاإليجار

 ١،١٠٢،١٨٦  ١،١٥٤،٦٢٠ العقارية المقاسة بالقيمة العادلةالربح الناشئ من االستثمارات
  

  ٣ المستوىتسوية القيم العادلة لإلستثمارات العقارية المصنفة ضمن 
  كما يلي : ٣تسوية القيم العادلة لإلستثمارات العقارية المصنفة ضمن المستوى 

  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
    

 ٤٠،٦٤١،٣١٩  ٤١،١٦٥،٣٩١  يناير ١الرصيد في 
 ٤٨٠،٢٨٦  )١٠٠،٠١٤( من التقييم المعترف بھم في الربح او الخسارة / (الربح) الخسارة

 -  ١،٦٩٦،٥٥٩ )١(٢إعادة تصنيف من المستوى
 ٨٢،٢٤٢  ١١٥،٢٩١  إضافات

 (٣١،٣١٢)  -  إستبعادات
 (٧،١٤٤)  ٣،٥٥٥  أخرى

 ٤١،١٦٥،٣٩١  ٤٢،٨٨٠،٧٨٢ ديسمبر ٣١الرصيد في 

  
السوق  منھجالتي تم قياسھا باستخدام  بأراضي الفضاءتتعلق  ٣إلى المستوى  ٢إعادة التصنيف من المستوى  )١(

ل العام خال األراضي) في العام السابق ، ومع ذلك ، وبسبب استمرار بناء العقارات السكنية على نفس ٢(المستوى 
صومة التدفقات النقدية المخ منھجالسوق لم يعد مناسًبا وتم قياس القيمة العادلة لھذه العقارات باستخدام  منھج، فإن 

 ).٣(المستوى 
  

  .٢٧تم اإلفصاح عن المصاريف الرأسمالية والتزامات االيجار التشغيلي في إيضاح 
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 ممتلكات ومعدات ١٠
  

  تسوية القيمة الدفترية

 سيارات مباني أراضي  
األثاث والتجھيزات 
 اإلجمالي والمعدات المكتبية

        
         التكلفة

 ٩٤٢،٩٣٥ ١٦٢،٥١٦ ١٠،٤٥٧ ٣٦٢،٣٠٢ ٤٠٧،٦٦٠  ٢٠١٩يناير  ١في 
 ٢،٣٦٤ ١،٧٦٠-٦٠٤-  إضافات

 (٤٦،١٠٩) (٤٤،٩٧٧) (١،١٣٢)--  إستبعادات
 ٨٩٩،١٩٠ ١١٩،٢٩٩ ٤٠٧،٦٦٠٣٦٢،٩٠٦٩،٣٢٥ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

        
         االستھالك المتراكم

 ١٤٥،٢٩٤ ١٢٠،٥٨٦ ٧،٨٠٤ ١٦،٩٠٤ -  ٢٠١٩يناير  ١في 
 ٣٣,٩٨١ ١٤,٨٦١ ١٨،١٦٤٩٥٦-  إھالك السنة
 )٤٦،٠٦٤( )٤٤،٩٣٣( )١،١٣١( - -  إستبعادات

 ١٣٣،٢١١ ٩٠،٥١٤ ٧،٦٢٩ ٣٥،٠٦٨ - ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
        

         القيمة الدفترية
 ٧٦٥،٩٧٩ ٢٨،٧٨٥ ١،٦٩٦ ٣٢٧،٨٣٨ ٤٠٧،٦٦٠ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  

 سيارات مباني أراضي  

األثاث 
والتجھيزات 

والمعدات المكتبية
أعمال قيد 
 اإلجمالي اإلنشاء

         
          التكلفة
  ٩٢٢،٣٢٥  ٣٧١،٨٦٤  ١١٩،٠٤٣  ١٠،٩٠٦ ١٢،٨٥٢ ٤٠٧،٦٦٠  ٢٠١٨يناير  ١في

 ٢٣،٤٢٤ ١٨،٦٩٤ ٤،٢١٣ ٥١٧ - -  إضافات
 (٢،٨١٤) - (١،١٥١) (١،٦٦٣) - -  إستبعادات

 - (٣٩٠،٥٥٨) ٤١،١٠٨ - ٣٤٩،٤٥٠ -  إعادة التصنيفات
 - - (٦٩٧) ٦٩٧ - -  تصنيفات أخرى

 ٩٤٢،٩٣٥ - ١٦٢،٥١٦ ١٠،٤٥٧ ٣٦٢،٣٠٢ ٤٠٧،٦٦٠ ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في
         

          االستھالك المتراكم
 ٨٩،٩١٢ - ٧٧،٥٦٠ ٧،١٠١ ٥،٢٥١ -  ٢٠١٨يناير  ١في

 ٣٣،٨٩٥ - ٢٠،٥٤٢ ١،٧٠٠ ١١،٦٥٣ -  إھالك السنة
 ٢٣،٨٨١ - ٢٣،٥٩١ ٢٩٠ - -  انخفاض القيمة

 (٢،٣٩٤) - (٨٢٨) (١،٥٦٦) - -  إستبعادات
 - - (٢٧٩) ٢٧٩ - -  إعادة التصنيفات

 ١٤٥،٢٩٤ - ١٢٠،٥٨٦ ٧،٨٠٤ ١٦،٩٠٤ - ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في
       

          القيمة الدفترية
 ٧٩٧،٦٤١ - ٤١،٩٣٠ ٢،٦٥٣ ٣٤٥،٣٩٨ ٤٠٧،٦٦٠  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

لایر  ٤،٧٩٦بمبلغ  خالل السنة من استبعادات في قيمة الممتلكات والمعداتبصافي ربح قامت المجموعة باالعتراف 
  لایر قطري). ١٠٠: صافي خسارة بمبلغ  ٢٠١٨(قطري 
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٤٨ 
 

 أخرى ذمم دائنة ومطلوبات ١١
  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 

 ١،٩٤٤،١٩٢  ١،٣٠٦،٥٣٥ ))١-(ج١٢ف ذات عالقة (إيضاحاطرأمستحق إلى 
 ٧٥٧،٨٣٩  ٧١٧،٠٤٢ )٢٣دائنو توزيعات أرباح (إيضاح

 ١٤٨،٥٢٨  ١٤٠،٦٩٦ تأمينات المستأجرين 
 ٦٨،١١٣  ٥٢،٣٣٦ )١مستحق إلى مقاولين وموردين (

 ٥٧،١٦٨  ٤٨،٩٨١ إيرادات إيجارات مؤجلة
 ٤١،٨٢٤  ٢٥،٩٣٥  )١حجوزات دائنة (
 ٣٤،٧٤٢  ٢٩،٢٨٠  مصاريف مستحقة

  -  ٣٥،٩٨٤)٢٤(إيضاحمالية التزاماتمشتقات 
  مخصص المساھمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية 

 ١٠،٨٤٤  ٧،٧٣٢  )١٦(إيضاح 
 ٢٣،٥٨٧  ٧،١٧٥ )٢) (١٩مخصص مكافأة نھاية خدمة الموظفين (إيضاح

 ٢،٧٠٠  - دفعات مقدمة من العمالء
 ٥٩،٧٨١  ٥٢،٨٦١  ذمم دائنة أخرى

  ٣،١٤٩،٣١٨  ٢،٤٢٤،٥٥٧ 
 
حجوزات دائنة كما ھو موضح في عالقة مستحق إلى مقاولين وموردين وتتضمن أرصدة مستحقة لطرف ذو  )١(
 .))٢-(ج ١٢إيضاح (
  
 التالي:الحركة في مخصص مكافأة نھاية خدمة الموظفين على النحو  )٢(

  ٢٠١٨ ٢٠١٩ 

 ٣٩،١٣١   ٢٣،٥٨٧  يناير ١في
 ٧،٨٩٠   ٣،٣٠٢ )١٩مخصص مكون السنة (إيضاح
 ١،٥٠٠   - المحول من أطراف ذات عالقة

 )٢٤،٩٣٤(   (١٩،٧١٤)  مخصص مدفوع
 ٢٣،٥٨٧   ٧،١٧٥  ديسمبر ٣١في
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٤٩ 
 

 (تابع) ذمم دائنة ومطلوبات أخرى ١١
  

  كالتالي: مبين الدائنة والمطلوبات األخرىاستحقاق الذمم 
 اإلجمالي غير متداول متداول  ٢٠١٩

 ١،٣٠٦،٥٣٥ - ١،٣٠٦،٥٣٥ ذات عالقة أطرافمستحق إلى 
 ٧١٧،٠٤٢ - ٧١٧،٠٤٢ دائنو توزيعات أرباح
 ١٤٠،٦٩٦ - ١٤٠،٦٩٦ تأمينات المستأجرين 

 ٥٢،٣٣٦ - ٥٢،٣٣٦ مستحق إلى مقاولين وموردين
 ٤٨،٩٨١ - ٤٨،٩٨١ إيرادات إيجارات مؤجلة

 ٢٥،٩٣٥ ٢٥،٩٣٥ -  حجوزات دائنة
 ٢٩،٢٨٠ - ٢٩،٢٨٠  مصاريف مستحقة

 ٣٥،٩٨٤ - ٣٥،٩٨٤مالية التزاماتمشتقات 
مخصص المساھمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية 

 ٧،٧٣٢ - ٧،٧٣٢  والرياضية
 ٧،١٧٥ ٧،١٧٥ - مخصص مكافأة نھاية خدمة الموظفين

 ٥٢،٨٦١ - ٥٢،٨٦١  ذمم دائنة أخرى
  ٢،٤٢٤،٥٥٧ ٣٣،١١٠ ٢،٣٩١،٤٤٧ 
  

 اإلجمالي غير متداول متداول  ٢٠١٨
        

 ١،٩٤٤،١٩٢ - ١،٩٤٤،١٩٢ ذات عالقة أطرافمستحق إلى 
 ٧٥٧،٨٣٩ - ٧٥٧،٨٣٩ دائنو توزيعات أرباح
 ١٤٨،٥٢٨ - ١٤٨،٥٢٨ تأمينات المستأجرين 

 ٦٨،١١٣ - ٦٨،١١٣ مستحق إلى مقاولين وموردين
 ٥٧،١٦٨ - ٥٧،١٦٨ إيرادات إيجارات مؤجلة

 ٤١،٨٢٤ ٤١،٨٢٤ -  حجوزات دائنة
 ٣٤،٧٤٢ - ٣٤،٧٤٢  مصاريف مستحقة

 مخصص المساھمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية 
 ١٠،٨٤٤ - ١٠،٨٤٤  والرياضية

 ٢٣،٥٨٧ ٢٣،٥٨٧ - مخصص مكافأة نھاية خدمة الموظفين
 ٢،٧٠٠ - ٢،٧٠٠ دفعات مقدمة من العمالء

 ٥٩،٧٨١ - ٥٩،٧٨١  ذمم دائنة أخرى
  ٣،١٤٩،٣١٨ ٦٥،٤١١ ٣،٠٨٣،٩٠٧ 
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 إفصاحات األطراف ذات العالقة ١٢
 

 عالقة ذاتالمعامالت مع االطراف   )أ(
  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة كالتالي:
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

       
    :السيطرة المشتركةت تحتاالمعامالت مع الشرك

 ٨١،٠٧١  ٨٨،٣٦٢ )١تكاليف تطوير استثمارات عقارية (
  -   ١٢،٢٢١ تكاليف التمويل المرسملة

    مع شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية:المعامالت 
 ١٠٩،٧٥٦  ١٠٣،٥٦٩ )٢تكاليف التمويل المصروفة (
 -  ٢٥٣  )٢( تكاليف التمويل المرسملة

     مع شركات تابعة :المعامالت 
 ٥،٥٣٨  ٣،٠٠٤ إيرادات إيجارات

 ٢،٥٢٦  ٤٠٩  رسوم إدارية

  أعضاء مجلس اإلدارة واخرون من كبار موظفي المعامالت مع 
     :اإلدارة

   بدالت قصيرة األجل –بدالت أعضاء مجلس اإلدارة 
 ١٥،٨٩٦  - )٣((ب))١٩(د)، ١٢(إيضاحات (

   بدالت قصيرة األجل – موظفي اإلدارةكبار لبدالت 
 ٣٦،٤٠٠  ٤،٧٣٨ (ب))١٩(د)، ١٢(إيضاحات (

 -  ٣٥،٤٠٠)٢٠إيرادات أخرى (إيضاح

 ٣٨٥،٠٠٠  ٨٨٦،١٣٥  التمويل المستلم
     
 

 شركة تحت سيطرة مشتركة – .مقامت المجموعة بإبرام عقد مقاوالت مع شركة صك للتجارة والمقاوالت ذ.م )١(
 ).٩العقارية الخاصة بالمجموعة (إيضاح وذلك إلنشاء بعض االستثمارات 

 
 ))٢-(ج ١٢بطريقة حقوق الملكية (إيضاح  لدى المجموعة تسھيالت تمويل إسالمي من شركة مستثمر فيھا )٢(

  
 , لم يتم الموافقة على بدالت ألعضاء مجلس اإلدارة عن ٢٠١٩مارس  ١١وفقا للجمعية العمومية المنعقدة في  )٣(

 .٢٠١٩ديسمبر  ٣١السنة المنتھية في 
  

  من أطراف ذات عالقة ) مستحق١(ب: 
     ٢٠١٨    ٢٠١٩  

       شركات تحت سيطرة مشتركة
 -  ١٧٦،١٧٢  )١شركة صك القابضة ذ.م.م. (

 ٢١،٩٣٨  ١،٥٦١  شركة ذا كيرف ذ.م.م.
 ١٣،٧١٩  -   )٢(شركة دار العرب ذ.م.م.

 ٢٦٣  ٢٦٣  العقارية ذ.م.م.شركة وايت سكوير
 ٣٥،٩٢٠  ١٧٧،٩٩٦     إجمالي مستحق من أطراف ذات عالقة

ناقص: مخصص انخفاض لمستحق من أطراف ذات
 (٦،٧٠١)  -     )٥عالقة (إيضاح 

 ٢٩،٢١٩  ١٧٧،٩٩٦    )٥صافي مستحق من أطراف ذات عالقة (إيضاح
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 إفصاحات األطراف ذات العالقة (تابع) ١٢
  

  (تابع) من أطراف ذات عالقة) مستحق ١(ب: 
  

  ، أبرمت المجموعة اتفاقية بموجبھا نقل جميع أرصدة الكيانات تحت سيطرة شركة صك القابضة ذ.م.م.    ٢٠١٩في  )١(
  في حساب واحد يخص شركة صك القابضة ذ.م.م.

  
 ٢٠١٩ابعة في أبريل ) قامت المجموعة بإلغاء اإلعتراف برصيد مستحق من بدار العرب ذ.م.م. مقابل إستبعاد شركة ت٢(

  ). ٢٥(إيضاح 
  

  األرصدة المشار إليھا أعاله ال تحتسب عليھا فوائد او ضمانات وتسدد عند الطلب.
  

  ) مستحق من أطراف أخرى ذات عالقة٢(ب: 
       ٢٠١٨  

     الخاضعة لسيطرة مشتركة الشركات
 ٢٥،٩٧٧    ))١(ب.١٢و٥شركة صك للتجارة والمقاوالت ذ.م.م. (إيضاحات
  ٣،٩٥٩    ))١(ب.١٢و٥شركة صك للخدمات األمنية ذ.م.م. (إيضاحات

    ٢٩،٩٣٦  
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ال يوجد أرصدة مدينة ألطراف ذات عالقة كما في 
  

  عالقة ذات أطرافإلى ) مستحق ١(ج.
     ٢٠١٨    ٢٠١٩  

     :الشركة الخاضعة لسيطرة مشتركة
 ١،٥٥٩،١٩٢   -   )١ذ.م.م. (مجموعة صك القابضة 
 ٣٨٥،٠٠٠   ١،٣٠٦،٥٣٥   طرف ذو عالقة أخر

    ١،٩٤٤،١٩٢  ١،٣٠٦،٥٣٥ 
  

 
إيضاح ( يمثل ھذا المبلغ الرصيد المتبقي لمجموعة صك القابضة ذ.م.م. فيما يتعلق باتفاقية التسوية مع المجموعة )١(

  .)٢٥و ١١
  

  او ضمانات وتسدد عند الطلب.األرصدة المشار إليھا أعاله ال تحتسب عليھا فوائد 
  

  مستحق ألطراف ذات عالقة) ٢(ج.
      ٢٠١٨    ٢٠١٩  

(بنك قطربطريقة حقوق الملكيةمستثمر فيھا شركة 
   الدولي اإلسالمي):

     

 ١،٩٤٦،٠٠٠  ١،٩٤٢،٢١٧  ) ٨تسھيالت تمويل إسالمي (إيضاح
شركة  –ذمم دائنة (الشركة القطرية اإلسالمية للتأمين) 

  ٢،٢٥٩    ٤،٦٩٧    )١١مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية (إيضاح 

         أطراف ذات عالقة أخرى:

 ٤٨٠  -   ))١(ب.١٢شركة صك للتجارة والمقاوالت ذ.م.م. (إيضاح

 ١،٤١٩  -   ))١(ب.١٢شركة صك للخدمات األمنية ذ.م.م. (إيضاحات
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 (تابع)إفصاحات األطراف ذات العالقة  ١٢
  

  أعضاء مجلس اإلدارة واخرون من كبار موظفي اإلدارة بدالت (د) 
 ١٩(أ) و ١٢أعضاء مجلس اإلدارة واخرون من كبار موظفي اإلدارة خالل السنة كما يلي (إيضاح  بدالتفيما يلي 

  )):ب(
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  (إيضاحات  بدالت قصيرة األجل –بدالت أعضاء مجلس اإلدارة 
 ١٥،٨٩٦    -  (ب)) ١٩)، أ( ١٢(

   بدالت قصيرة األجل – كبار موظفي اإلدارةلبدالت 
 ٣٦،٤٠٠    ٤،٧٣٨ ب))١٩)، أ( ١٢(إيضاحات (

 ٥٢،٢٩٦    ٤،٧٣٨ 
  

  ألعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة الحالية. بدالتأي  يتم تكبدلم 
  

  صكوك وتسھيالت تمويل اسالمية   ١٣
  

  السنة كالتالي:تتمثل الحركة على التسھيالت التمويلية االسالمية خالل 
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

     
 ١٦،٢٧٠،٤٦١  ١٥،٤٧٩،٣١٩ يناير ١الرصيد في 

 ٣,٠٠٠,٠٠٠ -  إضافات
 ٨٣٥،٥٤٥  ٨٩٨،٦٣٧ )٢١تكاليف تمويل (إيضاح

 (٤،٦٢٦،٦٨٧)  )١،٩٨٧،٦٠١(  السداد
 ١٥،٤٧٩،٣١٩  ١٤،٣٩٠،٣٥٥  اإلجمالي

 (٩٣،٧٩٧)  )٢٥،٠٠٧( يخصم: تكاليف رسوم ادارية للتمويل
 ١٥،٣٨٥،٥٢٢  ١٤،٣٦٥،٣٤٨  ديسمبر  ٣١كما في 

     
  

  الحركة في تكاليف رسوم إدراية للتمويل على النحو التالي :
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

  ٨٢،٢١٣   ٩٣،٧٩٧ يناير ١الرصيد في 
 ٤٣،٦٠٨  -  إضافات

 )٣٢،٠٢٤(  )٦٨،٧٩٠( اإلھالك –تكاليف التمويل 
  ٩٣،٧٩٧  ٢٥،٠٠٧ 

  
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

      استحقاق ھذه القروض مبين كما يلي:
 ١،١٨٢،٨٥٩  ٢،٤٤٣،٤٥٣  جزء متداول

 ١٤،٢٠٢،٦٦٣  ١١،٩٢١،٨٩٥  جزء غير متداول
 ١٥،٣٨٥،٥٢٢  ١٤،٣٦٥،٣٤٨ 
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  صكوك وتسھيالت تمويل إسالمية (تابع)   ١٣
  

 التمويلية اإلسالمية القائمة كما يلي:شروط وأحكام التسھيالت وكانت 
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  السعر المرجعي  الحالة  العملة  نوع التسھيل
         

 ٥،٧٠٣،٨٥١ ٤،١٤٧،٩٢٨  سعر ريبو  مضمونة لایر قطري  إجارة
 ٣،٠٦٥،٢٩٤ ٤،٥١٥،١٧٢  سعر ريبو  مضمونة لایر قطري  مرابحة

  إجارة
دوالر
 ٢،٥٢٥،٢٠١ ٢٨٥،٨٥٢  أشھر ٣-١سعر ليبور  مضمونة أمريكي

  مرابحة
دوالر 
 ٥٢٤،٠٨٨ ١،٧٧٦،٦٧٩  أشھر ٣-سعر ليبور سنة  مضمونة أمريكي

  تمويل صكوك
دوالر
 ٣،٦٦٠،٨٨٥ ٣،٦٦٤،٧٢٤  %٤٫٨٧٥و % ٤٫٣٧٥ غير مضمون أمريكي

       ١٥،٤٧٩،٣١٩ ١٤،٣٩٠،٣٥٥ 
  

ار تحمل العقود أرباح بأسع المجموعة.تم الحصول على الصكوك والتسھيالت التمويلية اإلسالمية لتمويل التزامات 
  تجارية.

  
 ٣،٠٠٠،٠٠٠، حصلت المجموعة على تسھيل تمويل إسالمي من أحد البنوك المحلية بمبلغ ٢٠١٨مارس  ٢٩في 

القائمة ويحمل العقد ربح بأسعار تجارية.  التمويالت اإلسالميةلایر قطري. الغرض من التمويل إعادة تمويل بعض 
  التمويل مضمون برھن على بعض االستثمارات العقارية.

  
دوالر  ٢،٠٠٠،٠٠٠لایر قطري ( ٧،٢٨٣،٠٠٠إلصدار صكوك بقيمة  للشريعة اإلسالمية موافقبرنامج  من خالل
شريحتين من الصكوك بقيمة ) من خالل كيان خاص الغرض ("شركة إزدان للصكوك المحدودة")، تم إصدار أمريكي

 لایر ١٠،٠٨٦دوالر أمريكي) نيابة عن المجموعة بإجمالي تكلفة إصدار  ٥٠٠،٠٠٠لایر قطري ( ١،٨٢٠،٧٥٠
 ٪ ٤٫٨٧٥و ٪ ٤٫٣٧٥على التوالي. تم إصدار الصكوك بمعدل ربح سنوي ثابت قدره  قطري لایر ٩،٩٥٩و قطري

. الصكوك مدرجة في البورصة ٢٠٢٢وأبريل  ٢٠٢١يو مدفوعة نصف سنوية مع فترة خمس سنوات تستحق في ما
  األيرلندية. تعھدت المجموعة بإعادة شراء األصول بنفس سعر اإلصدار.

  
، لدى المجموعة تسھيالت تمويل إسالمي مضمونة مقابل رھون عقارية على أنواع مختلفة ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

ديسمبر  ٣١لایر قطري ( ١٥،٤٥٢،٩٨٠المملوكة للمجموعة بقيمة قدرھا  )٩(إيضاح  من االستثمارات العقارية
شركات مستثمر لایر قطري) ورھون على األسھم المدرجة في البيانات المالية الموحدة من  ١٥،٦٩٨،٦١٨: ٢٠١٨

 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في لایر قطري  ٥٣٩،٨٢٦) بالقيمة العادلة بمبلغ ٨و ٧(إيضاح  فيھا بطريقة حقوق الملكية
  لایر قطري). ٦٦٣،٩٢٩: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١(
  

  إن شروط وأحكام الرھون تجعل المجموعة مقيدة بعدم بيع او اسبتعاد تلك األسھم المرھونة.
  

 .٢٩الصكوك في إيضاح  لتلكصكوك المجموعة مدرجة في البورصة األيرلندية. تم اإلفصاح عن القيم العادلة 

  :كما يلي مبين مواعيد استحقاق التسھيالت
 اإلجمالي سنوات ٥أكثر من  سنوات ٥-٢  سنة واحدة  ٢٠١٩

        نوع التسھيالت
 ٢٨٥،٨٥٢ - - ٢٨٥،٨٥٢ إجارة (دوالر أمريكي)

  ٤،١٤٧،٩٢٨ ٢،٨٧٦،٢٥٢ ١،٠٤٤،٩٨٤ ٢٢٦،٦٩٢ إجارة (لایر قطري)
 ١،٧٧٦،٦٧٩ ٩٧،١٨٧ ١،٤٤١،٣٤٦٢٣٨،١٤٦ مرابحة (دوالر أمريكي)

  ٤،٥١٥،١٧٢ ٢،٠٥٧،٩٧٨ ١،٩٦٥،٨٤٩ ٤٩١،٣٤٥ مرابحة (لایر قطري)
 ٣،٦٦٤،٧٢٤ - ٣،٦٤١،٥٠٠ ٢٣،٢٢٤ تمويل صكوك (دوالر أمريكي)

  ١٤،٣٩٠،٣٥٥ ٥،٠٣١،٤١٧ ٢،٤٦٨،٤٥٩٦،٨٩٠،٤٧٩
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٥٤ 
 

  صكوك وتسھيالت تمويل إسالمية (تابع)     ١٣

  مواعيد استحقاق التسھيالت مبين كما يلي (تابع):
 اإلجمالي سنوات ٥أكثر من  سنوات ٥-٢  سنة واحدة  ٢٠١٨

        نوع التسھيالت
 ٢،٥٢٥،٢٠١ ٨٠٥،٦٩٠  ٨٦٦،٦٧٤  ٨٥٢،٨٣٧  إجارة (دوالر أمريكي)

 ٥،٧٠٣،٨٥١ ٣،٩٦١،٢٩٧ ١،٥١٢،٤٦٣ ٢٣٠،٠٩١ إجارة (لایر قطري)
 ٥٢٤،٠٨٨  ١٧٦،٩٦٤  ٢٠٤،٥٧٣  ١٤٢،٥٥١  مرابحة (دوالر أمريكي)

  ٣،٠٦٥،٢٩٤ ٣١،٧٩٢٢،١٥٣،٢٤٨٨٨٠،٢٥٤مرابحة (لایر قطري)
 ٣،٦٦٠،٨٨٥ - ٣،٦٤١،٥٠٠ ١٩،٣٨٥  تمويل صكوك (دوالر أمريكي)

  ١٥،٤٧٩،٣١٩ ٥،٨٢٤،٢٠٥ ٨،٣٧٨،٤٥٨ ١،٢٧٦،٦٥٦ 
  

تخضع بعض اتفاقيات الصكوك والتسھيالت التمويلية اإلسالمية المملوكة للمجموعة لعھود مالية، حيث يتعين على 
، لم تستوفي المجموعة نسبا مالية معينة ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرئيسية. كما في المجموعة بتلبية بعض النسب المالية 

كما ھو مطلوب في عقود بعض االتفاقيات. ومع ذلك، تم سداد جميع االلتزامات التعاقدية من الصكوك والتسھيالت 
لوفاء بجميع وتتوقع اإلدارة أن تكون المجموعة قادرة على ا ٢٠١٩التمويلية اإلسالمية بصورة منتظمة خالل 

االلتزامات التعاقدية المستقبلية من الصكوك والتسھيالت التمويلية اإلسالمية. إن اإلدارة بصدد إعادة التفاوض على 
النسب المالية لبعض اتفاقيات الصكوك والتسھيالت التمويلية اإلسالمية مع االطراف المعنية وتتوقع أن يتم تغيير 

     .لفترة مؤقتة ٢٠٢٠تلك النسب خالل 
   

  رأس المال     ١٤
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
       

     المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:
 ٢٦،٥٢٤،٩٦٧  ٢٦،٥٢٤،٩٦٧  لایر قطري للسھم ١سھم بقيمة  ٢٦،٥٢٤،٩٦٦،٩١٠

  
  يتم تصنيف جميع األسھم العادية بالتساوي فيما يتعلق باألصول المتبقية للشركة.

  
  طبيعة وغرض اإلحتياطات     ١٥

 إحتياطي إعادة تقييم العمالت األجنبية  .أ
 قييمعن إعادة تمن جميع فروق العمالت األجنبية الناشئة عن  إعادة تقييم العمالت األجنبيةاحتياطي  يتكون

  البيانات المالية للعمليات األجنبية.
  

  إحتياطي القيمة العادلة  .ب

  يتكون اإلحتياطي للقيمة العادلة من :

 و ;صافي التغير التراكمي في القيمة العادلة لألوراق المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر  -
صافي التغير التراكمي في القيمة العادلة ألوراق الدين من خالل الدخل الشامل اآلخر حتي يتم إلغاء  -

  اإلعتراف باألصول او إعادة تصنيفھا. يتم تعديل تلك القيمة بمقدار مخصص الخسارة.
 

  احتياطي قانوني  .ج

ً لمتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم  وعقد تأسيس المجموعة يجب تحويل  ٢٠١٥لسنة  ١١وفقا
من رأس المال المدفوع.  ٪٥٠كحد أدنى من ربح السنة إلى االحتياطي القانوني حتى يساوي االحتياطي  ٪١٠

في الحاالت المنصوص عليھا في القانون المذكور أعاله إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع في العادة إال 
  مجموعة.لل والنظام األساسي
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  المساھمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية     ١٦
)، خصصت المجموعة من ربح السنة مبلغ ٢٠٠٨لسنة  ١٣(المعدل لقانون رقم  ٢٠١١لسنة  ٨طبقا للقانون رقم 

من صافي ربح السنة الموحد لصندوق  %٢٫٥لایر قطري) والذي يمثل  ١٠،٨٤٤: ٢٠١٨لایر قطري (  ٧،٧٣٢
  .)١١(إيضاح  دعم األنشطة الرياضية والثقافية واالجتماعية والخيرية

  
  بنود الدخل الشامل اآلخر     ١٧
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

      احتياطي القيمة العادلة:
 ١٧،٣٢٦  ٧١٩،٧٧٩  يناير  ١في 

 (١٥٣،٨٧٢)  -   ٩األثر من التطبيق األولى للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 (١٣٦،٥٤٦)  ٧١٩،٧٧٩  الرصيد المعدل

 ٨٥١،٦٩٥  (٢١،٢٨٣) الحركات (راجع التحليل أدناه)
إلغاء االعتراف باحتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة 

 ٤،٦٣٠  (١٠٦،٥٧٨) اآلخرالعادلة من خالل الدخل الشامل
 ٧١٩،٧٧٩  ٥٩١،٩١٨  ديسمبر ٣١في 

  
  
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

للموجودات المالية بالقيمة الحركة في احتياطي القيمة العادلة 
       : العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

في موجودات المالية بالقيمة  (خسارة) / ربحصافي  -
 ٨٦٢،٨٥٢  )١٠،٩٥٠(  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 (١٢،٣٢٤)  )١٠،٨٤٤( التغير في القيمة العادلة للتحوطات التدفق النقدي
الحصة من صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة  -

لشركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية (إيضاح 
١،١٦٧  ٥١١  )٨ 

 ٨٥١،٦٩٥  )٢١،٢٨٣(  الحركة في احتياطي القيمة العادلة

     احتياطي تقييم العمالت األجنبية
 ١،٦٧٣  )٢،٠٧٤(  فروق تقييم العمالت األجنبية –العمليات األجنبية 

 ٨٥٣،٣٦٨  )٢٣،٣٥٧( الشامل اآلخر للسنةالربح / (الخسارة)
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٥٦ 
 

  وإيرادات تشغيلية أخرى إيرادات إيجارات   ١٨
  

  مصادر الدخل
التشغيلية والرئيسية التي تم توضيحھا في آخر بيانات مالية سنوية. كجزء من إيرادات االستثمارات إن اإليرادات 

  وااليجارات ، تمتلك المجموعة إيرادات من عقود مع العمالء.
 اإليرادات من العقود مع العمالءتصنيف 

ن عتراف باإليرادات. يتضمكما في الجدول التالي، يتم تصنيف اإليرادات حسب الخدمات الرئيسية وتوقيت اال
  الجدول أيًضا تسوية إليرادات المصنفة مع القطاعات التي تفصح عنھا المجموعة.

  تصنيف اإليرادات بناًء على مصادر االيرادات الرئيسية:  )أ(
 

    مصادر االيرادات  
 ٣١للسنة المالية المنتھية في 

  ٢٠١٩ديسمبر
العقارات 
السكنية 
  والتجارية

الفنادق واألجنحة   االستثمارات  
  الفندقية

مجمعات 
  اإلجمالي   تجارية

ايراد اإليجارات تحت المعيار 
١،٢٦٦،٥٣٦  ٦٦،٥٠٣  ١٧٠،٦٧٥  - ١،٠٢٩،٣٥٨  )١٦الدولي للتقارير المالية (رقم 

اإليرادات تحت المعيار الدولي 
                  ١٥للتقارير المالية رقم 
                  الخدمات الرئيسية

 ٢٩،٩٦٤  -  ٢٩،٩٦٤  -  -  األغذية والمشروبات
 ٣،٨٥٨  -  ٣،٨٥٨  -  -  نادي صحي

 ١،٩٢٢  -  ١،٩٢٢  -  -  خدمات االنترنت
 ١،٠٨١  -  ١،٠٨١  -  -  غسيل مالبس
 ٣٧٧  ٣٧٧  -  -  -  وسائل الترفيه

 ٣٧،٤٧١  -  -  -  ٣٧،٤٧١  خدمات المرافق
 ١٥،٨٨٢  ١٥،٨٨٢  -  -  -  الخدمات المشتركة
 ٣،٣٥٨  ٣،٣٥٨  -  -  -  خدمات التسويق
 ٩،٨١٥  ٢٧١  ٦٩٦  -  ٨،٨٤٨  خدمات أخرى

من المعيار الدولي للتقارير  االيراد
 ١٠٣،٧٢٨  ١٩،٨٨٨  ٣٧،٥٢١  -  ٤٦،٣١٩  ١٥المالية رقم 

 
الدخل من االستثمارات واإليرادات 

  األخرى
 توزيعات أرباح من شركات

 ١٢٢،٤١٦  -  -  ١٢٢،٤١٦  -  مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية
الحصة من نتائج شركات مستثمر 
فيھا بطريقة حقوق الملكية وشركة 

 ٥٧،١٢٧  -  -  ٥٧،١٢٧  -  المشروع
صافي أرباح من بيع شركات 

 ٥٨،١٨٢  -  -  ٥٨،١٨٢  -  مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية 
 ٦١،١٩٧  ٢  ٧  ٩٩٦  ٦٠،١٩٢  إيرادات أخرى

  ٢٩٨،٩٢٢  ٢  ٧  ٢٣٨،٧٢١  ٦٠،١٩٢ 

اإليراد الخارجي كما في إيضاح 
١،٦٦٩،١٨٦  ٨٦،٣٩٣  ٢٠٨،٢٠٣  ٢٣٨،٧٢١ ١،١٣٥،٨٦٩ ٣٠
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٥٧ 
 

  (تابع) وإيرادات تشغيلية أخرى إيرادات إيجارات   ١٨
  

  :(تابع) تصنيف اإليرادات بناًء على مصادر االيرادات الرئيسية  )أ(
  

 
   مصادر االيرادات  

للسنة المالية المنتھية في 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

العقارات 
 السكنية

  والتجارية
الفنادق واألجنحة    االستثمارات  

مجمعات     الفندقية
  اإلجمالي   تجارية

                  
إيرادات اإليجارات 

(معيار المحاسبة الدولي 
 ١،٢٤٧،٤٥٤  ٦٥،٦٦٠  ١٥٣،٧٥٧  -  ١،٠٢٨،٠٣٧  )١٧رقم 

             
اإليرادات (معيار 

الدولي التقارير المالية 
١٥(                  

                  الخدمات الرئيسية
 ٢٥،٠٥٠  - ٢٥،٠٥٠--  األغذية والمشروبات

 ٧،٩٥٠  -  ٧،٩٥٠  -  -  نادي صحي
 ٥،٧١٧  -  ٥،٧١٧  -  -  خدمات االنترنت
 ١،٥٩٧  -  ١،٥٩٧  -  -  غسيل مالبس
 ٧٤٧  ٧٤٧  -  -  -  وسائل الترفيه
 ٤٩،٦٥٩  -  -  -  ٤٩،٦٥٩  خدمات المرافق

 ١٧،٩٨٦  ١٧،٩٨٦  -  -  -  الخدمات المشتركة
 ٤،١٨٦  ٤،١٨٦  -  -  -  خدمات التسويق
 ١٣،٦٨٧  ٥،١٢٨  ٢،٨٢٧  -  ٥،٧٣٢  خدمات أخرى

االيراد تحت المعيار 
 ١٢٦،٥٧٩  ٢٨،٠٤٧  ٤٣،١٤١  -  ٥٥،٣٩١  ١٥الدولي رقم 

      
 

الدخل من االستثمارات 
 ١٢٤،٠٥٥  -  -  ١٢٤،٠٥٥  -  واإليرادات األخرى

حصة من نتائج 
إستثمارات في شركات 
 ١٠٢،٠٨٣  -  -  ١٠٢،٠٨٣  -  بطريقة حقوق الملكية

 ٢٢،٠٥٧  ٤  ١٥  ٩٩  ٢١،٩٣٩  إيرادات أخري
  ٢٤٨،١٩٥  ٤  ١٥  ٢٢٦،٢٣٧  ٢١،٩٣٩ 

اإليراد الخارجي كما في 
 ١،٦٢٢،٢٢٨  ٩٣،٧١١  ١٩٦،٩١٣  ٢٢٦،٢٣٧  ١،١٠٥،٣٦٧  ٣٠إيضاح 
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٥٨ 
 

  (تابع) وإيرادات تشغيلية أخرى إيرادات إيجارات   ١٨
  

  :بناء على توقيت االعتراف باإليرادات ١٥موجب المعيار الدولي للتقارير المالية تصنيف اإليرادات ب  )ب(
 

  توقيت االعتراف باإليرادات  ديسمبر ٣١للسنة المالية المنتھية في   
٢٠١٨   ٢٠١٩    

       
  في وقت محدد ٢٥،٠٥٠  ٢٩،٩٦٤  األغذية والمشروبات

  مع مرور الوقت ٧،٩٥٠   ٣،٨٥٨  نادي صحي
  مع مرور الوقت ٥،٧١٧   ١،٩٢٢  خدمات االنترنت
  في وقت محدد ١،٥٩٧   ١،٠٨١  غسيل مالبس
  مع مرور الوقت ٧٤٧   ٣٧٧  وسائل الترفيه
  مرور الوقتمع  ٤٩،٦٥٩   ٣٧،٤٧١  خدمات المرافق

  مع مرور الوقت ١٧،٩٨٦   ١٥،٨٨٢ الخدمات المشتركة 
  مع مرور الوقت ٤،١٨٦  ٣،٣٥٨  خدمات التسويق
  مع مرور الوقت ١٣،٦٨٧  ٩،٨١٥  خدمات أخرى

تحت المعيار الدولي االيراد
 ١٢٦،٥٧٩  ١٠٣،٧٢٨)١٥لتقارير المالية (رقم 

 

  
  المصروفات   ١٩

 
  المصروفات التشغيلية:  )أ(
  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 

 ٨٢،٢٧٣  ٧٦،٣٧٣  مرافق
 ٧٥،٠٨٥  ٥٠،١٧٦ )١تكاليف موظفين (
 ٣٢،٠٨٨  ٢٣،٢١٧ )٦(إيضاح إصالح وصيانة

 ٢٢،١٠٧  ٢٢،٥١٤ مصاريف صرف صحي
 ٢٣،٥٤٣  ٢١،٠٩٠ مصروفات تبريد

 ١٣،١٤٩  ١٠،٥٧٤  أمن
 ١٣،٠٠٦  ١١،٠٧١ مصروفات نظافة
 ١٠،٨٦٠  ٨،٥٦١ أغذية ومشروبات

 ١٠،٥٩٦  ٦٢٩  إيجارات
 ٥،٣٠١  ٤،٩٠٧ مصاريف غسيل وتنظيف جاف

 ٥،٠٤٩  ٥،٦٦٢  رسوم تسجيل
 ٣،٩٩٢  ١،٦٣٧ مصاريف إعالنات

 ١،٢٥٦  ١،٧٦٣  عموالت
 ٨،٦٩٥  ٧،٩١٤ مصروفات تشغيلية أخرى

  ٣٠٧،٠٠٠  ٢٤٦،٠٨٨ 
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٥٩ 
 

  (تابع) المصروفات   ١٩
 

  المصروفات العمومية واإلدارية:  )ب(
  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 

 ١٢٨،٢٤٠  ٣٠،١٥١ )٢()١(وبدالت مجلس اإلدارةتكاليف موظفين 
 ١٤،٦٧٧  ١١،٩٩٤  مصاريف مھنية

 ١٠،٦٥٠  - غرامات وجزاءات
 ٨،٣٨٥  ٨،٣٨٤  رسوم تسجيل
 ٤،٥١٧  ٣،٩٨٧  رسوم بنكية

 ٣،٩٥٨  ٢،٠٤٥ مصاريف نظم معلومات
 ٣،٦٠٣  ١،٧١٧  إيجارات

 ٣،٤٤٠  ٣،٨١٨  مصروف تأمين
 ٢،٩٣٤  ١،١٠٦ مصاريف إعالنات

 ٢،٦١١  ٢،٠٦٨ مصروفات اتصاالت
 ١،٥٠٦  ٧٣٦ قرطاسية ومطبوعات

 ٦٨٧  - )٦مخصص بضاعة متقادمة وبطيئة الحركة (إيضاح
 ١٨،٢٦٧  - خسارة من فروق عمالت أجنبية , صافي

 ١٠،١٣٧  ٢،٥١٨مصروفات عمومية وإدارية أخرى
  ٢١٣،٦١٢  ٦٨،٥٢٤ 

لایر قطري)  ٧،٨٩٠: ٢٠١٨لایر قطري ( ٣،٣٠٢تشمل تكاليف الموظفين مخصص مكافأة نھاية الخدمة بقيمة  )١(
 ). ١١خالل السنة (إيضاح 

 

 ٤،٧٣٨بقيمة  واخرون من كبار موظفي اإلدارةبدالت مجلس اإلدارة  علىالمصروفات العمومية واإلدارية  تشمل )٢(
  (د)). ١٢(إيضاح  لایر قطري) ٥٢،٢٩٦:  ٢٠١٨لایر قطري (

  
  إيرادات أخرى   ٢٠
  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 

 ١٩،٠٥٤  - )٩و٥ربح من مصادرة استثمارات عقارية (إيضاح
 ١،٠٥١  ١٧٨ أرباح من التسھيالت التمويلية اإلسالمية

 ٧  -  )٦رد مخصص انخفاض في مخزون متقادم وبطيئة الحركة (إيضاح
 -  ١٠،٩٢٠ )١(عكس مخصص للمطالبات

 -  ٣٥،٤٠٠ (أ))١٢(إيضاحمطلوبات من طرف ذي عالقةتنازل عن 
 ١،٩٤٥  ١٤،٦٩٩  إيرادات متنوعة

  ٢٢،٠٥٧  ٦١،١٩٧ 
  

  لمطالبات القائمة.مقابل ا ةالنھائي المبالغيرتبط ذلك بالسداد للمخصص بناء على استالم  )١(
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٦٠ 
 

  تكاليف وإيرادات التمويل   ٢١
  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 

      التمويلتكاليف 

أرباح محصلة من البنوك على الصكوك وتسھيالت تمويل إسالمية 
 ٨٣٥،٥٤٥  ٨٦٢،٦٥٣  )١٣(إيضاح 

  الجزء الغير فعال من التغير في القيمة  –تحوطات التدفق النقدي 
 -   ٣٥،٩٨٤  العادلة

  ٨٣٥،٥٤٥   ٨٩٨،٦٣٧ التأثير على الربح والخسارة–تكاليف التمويل 
 تكاليف تمويل مرسملة على استثمارات عقارية قيد التطوير

 -  ١٤،٤٢٠  )٩(إيضاح 
  ٨٣٥،٥٤٥  ٩١٣،٠٥٧ 
      

  
  العائدات على السھم   ٢٢

تحتسب العائدات على السھم الواحد بقسمة صافي ربح السنة المنسوب إلى مساھمي الشركة األم على المتوسط 
السنة. لم تكن ھناك أسھم مخفضة محتملة معلقة في أي وقت خالل السنة، وبالتالي، المرجح لعدد األسھم القائمة خالل 

  فإن العائد المخفض للسھم يساوي العائد األساسي للسھم الواحد.
  

لایر  ١، أقرت الجمعية العامة غير العادية للمجموعة أن القيمة االسمية للسھم العادي ھي  ٢٠١٩مارس  ١٨في 
 ذات) وتعديل النظام األساسي QFMAقطري ، وفًقا لتعليمات ھيئة قطر لألسواق المالية ( لایر ١٠قطري بدالً من 

 ٢٦،٥٢٤،٩٦٧إلى  ٢،٦٥٢،٤٩٦، وارتفع إجمالي عدد األسھم من  ٢٠١٩يوليو  ٢الصلة . تم تنفيذ تجزئة السھم في 
  .للسنة السابقة لتعكس ذلك العائدات على السھمسھم عادي. ونتيجة لذلك ، تم تعديل 

  
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  

     
 ٤٣٣،٧٤٩  ٣٠٩،٢٩٢ الربح العائد الى المساھمين بالشركة األم

 ٤٣٣،٧٤٩  ٣٠٩،٢٩٢ الربح العائد الى المساھمين بالشركة األم من العمليات المستمرة
    )األساسيخالل السنة (العاديةالمتوسط المرجح لعدد األسھم
  ٢٦،٥٢٤،٩٦٧  ٢٦،٥٢٤،٩٦٧ القائمة خالل السنة (باأللف سھم)المتوسط المرجح لعدد األسھم

     
 ٠٫٠١٦  ٠٫٠١٢ العائد األساس والمخفف للسھم (لایر قطري)

     
العائد األساس والمخفف للسھم من العمليات المستمرة (لایر

 ٠٫٠١٦  ٠٫٠١٢  قطري)
  
  
  توزيعات أرباح   ٢٣

لایر  ٧٥٧،٨٣٩: ٢٠١٨( لایر قطري ٧١٧،٠٤٢المتبقية بمبلغ  األرباحتوزيعات لم يتم توزيع أرباح خالل السنة . 
  ).١١تخص توزيعات أرباح عن سنوات سابقة (إيضاح  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في قطري) 

  
  مشتقات الموجودات المالية   ٢٤

من بغرض التحوط مقابل مخاطر أسعار الربح الناشئة  ٢٠٢٤وقعت المجموعة عقود تبادل أسعار الربح حتى 
الصكوك وتسھيالت التمويل اإلسالمي التي تم الحصول عليھا بمعدالت ربح متغيرة. وفقا لبنود ھذا العقد، تدفع 

شھور. تم التفاوض حول عقد التبادل  ٣ /١المجموعة سعر ربح ثابت مقابل ربح متغير على أساس ليبور لمدة 
 ليتماشى مع شروط الصكوك وتسھيالت التمويل اإلسالمي.
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٦١ 
 

  (تابع) مشتقات الموجودات المالية   ٢٤
  

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

٢٠١٩  
القيمة العادلة 

  الموجبة
 ٣خالل  القيمة التعاقدية

  * أشھر
 – ٣من 
 شھر ١٢

 – ١من 
سنوات ٥

 ٥أكثر من 
  سنوات

            
 - - - ٢٥٣ ١٠٥،٦٧٥ ٢٥٣ ٢عقد تبادل أسعار الربح
 - - - ٥٣٤ ٢٠٢،٤٢٥ ٥٣٤ ٣عقد تبادل أسعار الربح
 - - - )٣٦،٧٧١( (١،٣٨٥،١٣٢) (٣٦،٧٧١) ٤عقد تبادل أسعار الربح

  (٣٥،٩٨٤) (١،٠٧٧،٠٣٢) )٣٥،٩٨٤( - - - 
  

        

٢٠١٨  
القيمة العادلة 

  الموجبة
 ٣خالل  القيمة التعاقدية

  أشھر
١٢ – ٣من 
  شھر

 ٥ – ١من 
  سنوات

 ٥أكثر من 
  سنوات

            
 - - ٧٤٥ - ١٤٩،٩٤٤ ٧٤٥ ١عقد تبادل أسعار الربح
 - ٢،٣٧٠ - - ٢٦٤،١٨٧ ٢،٣٧٠ ٢عقد تبادل أسعار الربح
 - ٤،٤١٩ - - ٤٧٢،٣٢٤ ٤،٤١٩ ٣عقد تبادل أسعار الربح
 ٣،٣١٠ - - - ١،٦٧٥،٠٩٠ ٣،٣١٠ ٤عقد تبادل أسعار الربح

  ٣،٣١٠ ٦،٧٨٩ ٧٤٥ - ٢،٥٦١،٥٤٥ ١٠،٨٤٤ 
  

  قامت المجموعة بتسوية وسداد القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية.،  ٢٠٢٠فبراير  ١٠في * 
  

). وتم إدارج القيمة ١١(إيضا ذمم دائنة ومطلوبات أخرىالسالبة للسنة الحالية في حساب  أدرجت القيمة العادلة
  ).٥(إيضاح  المدفوعة مقدماوالمصروفات الموجبة في الذمم المدينة  العادلة

  
  استبعاد شركات تابعة   ٢٥

الستبعاد الشركات التابعة  ٢٠١٩أبريل  ٨أبريل و ٧أبرمت الشركة اتفاقية مع مجموعة صك القابضة ذ.م.م.  في 
ة لالتالية. وتم تسوية سعر البيع المتفق عليه مقابل الرصيد المستحق لمجموعة صك القابضة ذ.م.م. والذي يعتبر معام

  غير نقدية.
  

  تم احتساب أرباح استبعاد الشركات التابعة و شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية على النحو التالي:
  

  كالتالي:مبينة صافي الموجودات وسعر الشراء والخسارة الناتجة عن استبعاد ھذه الشركات التابعة 
 (الخسارة) /ربح  صافي الموجودات سعر البيع 

 ٢٥،٢٩٧ (٤٣٣،٩٦٠) ٤٥٩،٢٥٧الكرة الذھبية ذ.م.م.شركة 
 (٤،٣٨٤) (٤٥٧،٤٩٩) ٤٥٣،١١٥شركة الربع الخالي للتجارة ذ.م.م.

 ٢٥،٧١٣ (٣٧٨،٩٤٥) ٤٠٤،٦٥٨شركة منازل للتجارة ذ.م.م.
 ١١،٥٥٦ (٣٦٢،٨٢٦) ٣٧٤،٣٨٢شركة طريق الخير للتجارة ذ.م.م.

  ٥٨،١٨٢ (١،٦٣٣،٢٣٠) ١،٦٩١،٤١٢ 
  

البيانات المالية الموحدة للمجموعة، تم تصنيف بعض االستثمارات في األسھم التي تحتفظ بھا الشركات التابعة في  
كشركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية بسبب وجود تأثير فعال. بلغ إجمالي الربح من استبعاد الشركات التابعة 

  شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية.  لایر قطري والناتج من استبعاد الجزئي من ٥٨،١٨٢مبلغ 
  

  
  

لایر قطري. بالنسبة للشركات  ٥٧٣،٦٣٠بلغت القيمة الدفترية لشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية مبلغ 
التابعة، يتكون صافي األصول من الموجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الدخل الشامل االخر، والتي يتم إدراجھا 

وسعر البيع المحدد ھو أيًضا القيمة العادلة لھذه األصول، وبالتالي ال يوجد ربح من بيع الشركات  مة العادلةبالقي
  .التابعة
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  (تابع) استبعاد شركات تابعة   ٢٥

ألف لایر قطري المتعلقة  ١٠٦،٥٧٧عند البيع، قامت المجموعة بتحويل احتياطيات القيمة العادلة مبلغ 
  العادلة خالل الدخل الشامل االخر إلى االرباح المدورة. باستثمارات بالقيمة

  

  بناء على االستبعادات ، تم إلغاء اإلعتراف بتلك األصول من دفاتر المجموعة.
     ٢٠١٩  

 ١،٠٤٦،٢٣٠    )٧موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إيضاح 
 ٥٧٣،٦٣٠   )٨المكلية (إيضاحشركات مستمثر فيھا بطريقة حقوق

 ١٤،٦٧٩   )٥ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى (إيضاح
 (٥٠٤)   )٥مخصص ألرصدة مدينة (إيضاح

 (٨٠٥)    أخرى
    ١،٦٣٣،٢٣٠ 
  

  التزامات محتملة   ٢٦
 ٢٠١٨    ٢٠١٩  

 ١١،٦٨٨  ٨،١٨٣ ضمانات بنكية
  

الضمانات البنكية المذكورة أعاله والتي تم إصدارھا في إطار النشاط تتوقع المجموعة عدم نشوء التزام جوھري عن 
  االعتيادي لألعمال.

  
  التزامات   ٢٧

  
 االلتزامات الرأسمالية )١(

  

لایر  ٥٦،٥٦٢: ٢٠١٨لایر قطري ( ١،٥٢٠،٤٤٢لدى المجموعة التزامات تعاقدية مع مقاولين وموردين بمبلغ 
  .)٩(إيضاح قيد التطوير االستثمارات العقارية قطري) للمشاريع

 
 التزامات اإليجارات التشغيلية )٢(
  

  المجموعة: مؤجر
 

          إيجاريه تشغيلية غير قابلة لإللغاء دخلت المجموعة في عقود إيجار لوحدات سكنية وتجارية تحت عقود 
  ).٩(إيضاح 

  
"إيرادات  ٩خالل السنة في إيضاح يتم اإلفصاح عن إيرادات اإليجارات المعترف بھا في بيان الربح او الخسارة 

  اإليجارات".
  

  فيما يلي الحد األدنى لإليجارات المستقبلية المستحقة بموجب عقود إيجار تشغيلية غير قابلة لإللغاء:
 ٢٠١٨    ٢٠١٩  

 ٦٨٧،٧٧٩  ٦٣٥،٣٠٥  خالل سنة واحدة
 ٢٦٧،٢٤٧  ٣٠٨،٦٥٩  بعد سنة ولكن ال تزيد عن خمس سنوات

 ٢٢٥،٠٥٤  ٢٥٧،٦٠٨  سنواتأكثر من خمس 
 ١،١٨٠،٠٨٠  ١،٢٠١،٥٧٢ 
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  األدوات المالية   ٢٨
  
 إدارة المخاطر المالية  -أ

  
  تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من خالل استخدامھا لألدوات المالية:

 مخاطر االئتمان •
 و; مخاطر السيولة •
 مخاطر السوق  •

  
أعاله، واھداف وسياسات المعلومات عن مدى تعرض المجموعة لكل من المخاطر المذكورة  اإليضاحيعرض ھذا 

الكمية في ھذه البيانات المالية الموحدة.يقع على  طر. تم إدراج المزيد من اإلفصاحاتالمجموعة لقياس إدارة المخا
. تم وضع سياسات شراف عليھامجلس اإلدارة المسؤولية الكاملة عن وضع إطار عمل وإدارة مخاطر المجموعة واإل

  المجموعة إلدارة المخاطر لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجھھا المجموعة ومراقبة المخاطر.
  مخاطر االئتمان

مخاطر تكبد المجموعة لخسائر مالية في حالة عجز عميل او أي طرف مقابل أداه مالية تتمثل مخاطر االئتمان في 
  التعاقدية.عن الوفاء بالتزاماته 

  
يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان صفة أساسية بالخصائص الفردية لكل طرف مقابل. إن الحد األقصى 

  لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير ھو القيمة الدفترية لموجوداتھا المالية كما يلي:
  

 ٢٠١٨    ٢٠١٩  
 ١٥٤،٦٨٢   ١٤٦,٩٦٣  ذمم مستأجرين

 ٣٥،٩٢٠  ١٧٧،٩٩٦  مستحق من أطراف ذات عالقة
 ١٥،٥٨١  ١٢،٥٢٦  تأمينات مستردة
 ٢٠٢  -  إيراد مستحق

 ٩،٦٦٠  ١٤،٣٨٦  ذمم مدينة أخرى
 ٢٣،٢٢٣  ٥٨،٩٩٧  نقد لدى البنوك

 ٢٣٩،٢٦٨   ٤١٠,٨٦٨  ديسمبر  ٣١في 
  

  ذمم مستأجرين
 %١٧من عمالئھا الكبار بنسبة  عشرةألف عميل وھناك ذمم مستأجرين من  ٢٠تقدم المجموعة خدمات ألكثر من 

 طبقا ). تمت إدارة ھذا التركيز الكبير للمخاطر من خالل عملية رصد قوية ومتابعة دورية٢٠١٨في سنة  %١٧(
اطر خللعقود فإنا المستأجرين مطالبين بإيداع تأمين نقدي (إيجار مقدم) بالمجموعة وان يساعد على تخفيض م

. لدى المجموعة سياسة قوية لفحص االئتمان قبل تقديم اإلئتمان للمجوعة في حالة تعرض المستأجر لمخاطر العجز
الخدمات باالئتمان. تقوم اإلدارة بتقييم األھلية االئتمانية لكل عميل قبل الدخول في عقود. كما تقوم المجموعة أيضا 

مدينة، ولديھا سياسة بوضع مخصص ألي من المبالغ التي يصبح من بالمراجعة الدورية لقابلية تحصيل ذممھا ال
غير المحتمل تحصيلھا وتقوم بشطب الديون المعدومة وأي مبالغ يصبح من غير المرجح استردادھا. نتيجة لذلك 
 زترى اإلدارة أنه ليست ھناك مخاطر ائتمان كبيرة على ذممھا التجارية المدينة حسبما ھو معروض في بيان المرك

  المالي الموحد.
  

، ولم يتم شطب أي من أرصدة أكثر من ثالث سنواتمن عمالء المجموعة مع المجموعة منذ  ٪٣٠من تعامل أكثر 
ھؤالء العمالء أو تعرضھم النخفاض القيمة االئتمانية في تاريخ التقرير. في إطار مراقبة مخاطر ائتمان العمالء، 

االئتمان الخاصة بھم، بما في ذلك ما إذا كانوا أفراًدا أو كياًنا قانونًيا، سواء كانوا يتم تجميع العمالء وفًقا لخصائص 
جھة حكومية أو كيان غير حكومي، وموقعھم الجغرافي، والقطاع، وتاريخ التداول مع المجموعة ووجود صعوبات 

 مالية سابقة.
  

  .والمؤسسات الحكومية ھم الشركات واألفرادأھم عمالء المجموعة 
  

  تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المستأجرين.        
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 األدوات المالية (تابع)    ٢٨
 

 إدارة المخاطر المالية (تابع)   -أ

  مخاطر االئتمان (تابع)         
  

كما  ينالمستأجريقدم الجدول التالي المعلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم 
  ديسمبر.  ٣١في 

المتوسط المرجح   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
)١لمعدل الخسارة (

مخصص الخسارةإجمالي القيمة الدفترية

       
    - ٣١،٤٥٥ ٪٠ متداول (لم يتجاوز موعد استحقاقه)

 ٩١٢ ٧،٤٦٠ ٪١٢ يوما ٣٠-١متجاوز موعد استحقاقه 
 ٣٨١ ٣،١٢٩ ٪١٢ يوما ٦٠إلى  ٣١متجاوز موعد استحقاقه 
 ٣٩٠ ٥،٦٥٦ ٪٧ يوما ٩٠إلى  ٦١متجاوز موعد استحقاقه 
 ١،٣١٧ ٤،٠٢٨ ٪٣٣ يوما  ١٢٠إلى  ٩١متجاوز موعد استحقاقه 

 ٥٨،٨٦٠ ٦٢،٦٥٧ ٪٩٤ )٢يوما ( ١٢٠أكثر من 
 ٤،٨٤١ ٤،٨٤١ ٪١٠٠ )٣يوما ( ٣٦٥أكثر من 

 ٢٦،٤٩٣ ٢٧،٧٣٧ ٪٩٦  )٤مخصص معين (
 ٩٣،١٩٤ ١٤٦،٩٦٣ ٪٦٣  )٥(إيضاح  اإلجمالي

  

المتوسط المرجح   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
 )١لمعدل الخسارة (

مخصص الخسارةإجمالي القيمة الدفترية

       
 ٥١٤ ٢٣،٧٥٣  %٢٫١٦ متداول (لم يتجاوز موعد استحقاقه)

 ٦٣٦ ١١،٨٥٨  %٥٫٣٦ يوما ٣٠-١استحقاقه  متجاوز موعد
 ٣١٤ ٤،٢٠٢  %٧٫٤٧ يوما ٦٠إلى  ٣١متجاوز موعد استحقاقه 
 ٧٨٧ ٣،٦٥٨  %٢١٫٥١ يوما ٩٠إلى  ٦١متجاوز موعد استحقاقه 
 ١،٢٢٦ ١،٧٢٩  %٧٠٫٩١ يوما  ١٢٠إلى  ٩١متجاوز موعد استحقاقه 

 ٦٨،٥٨٦ ٧١،٠١٦  %٩٦٫٥٨ )٢يوما ( ١٢٠أكثر من 
 ١١،٠٨١ ١٢،٥٨٥  %٨٨٫٠٥ )٣يوما ( ٣٦٥أكثر من 

 ٢٥،٨٨١ ٢٥،٨٨١  %١٠٠٫٠٠  )٤مخصص معين (
 ١٠٩،٠٢٥ ١٥٤،٦٨٢  %٧٠٫٤٨  )٥اإلجمالي (إيضاح 

 
ُتحسب معدالت الخسارة باستخدام طريقة "صافي معدل التدفق" استناداً إلى احتمالية تقدم المستحق خالل  )١(

الشطب. يتم احتساب صافي معدالت التدفق بناًء على خصائص المراحل المتعاقبة من التعثر في السداد إلى 
 مخاطر االئتمان المشتركة.

 
 عن السداد للقطاعات السكنية والتجارية والفندقية. التأخرتمثل فترة  )٢(

  
 عن السداد في قطاع الموالت التجارية. التأخرتمثل فترة  )٣(

  
تكون قابلية االسترداد مشكوك في تحصيلھا يمثل ھذا المخصص الذي وضعته اإلدارة لذمم المستأجرين حيث  )٤(

 أو تعتبر أرصدة مستبعدة.
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 األدوات المالية (تابع) ٢٨
 
 إدارة المخاطر المالية (تابع)  -أ

  مخاطر االئتمان (تابع)
  

  .٥تم اإلفصاح عن حركة مخصص انخفاض في قيمة ذمم المستأجرين في إيضاح 
  

  مستحق من أطراف ذات عالقة
تعتقد اإلدارة أنه ال توجد مخاطر ائتمانية ھامة في مستحق من األطراف ذات العالقة ألن ھذه األطراف المقابلة 

  ).٥سيطرة مساھمي المجموعة، والذين يتمتعون بحالة مالية جيدة (إيضاح تقع تحت 
  

  تأمينات مستردة
  صيل من قبل المؤسسات الحكومية. تعتبر مخاطر االئتمان ضئيلة حيث أن التأمينات المستردة قابلة للتح

  إيراد مستحق وارصدة مدينة أخرى
تعتبر مخاطر االئتمان على ھذه الذمم المدينة ضئيلة حيث يتم استردادھا إلى حد كبير على أساس شھري وعلى 

  أساس سلوك الدفع التاريخي وتحليل قاعدة االئتمان للعمالء.

  نقد لدى البنك
  بنوك مصنفة بشكل مستقل بواسطة وكاالت تصنيف ائتماني على النحو التالي:تحتفظ المجموعة بالنقد لدى 

  ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
       

     التصنيفات االئتمانية (بواسطة وكالة موديز)
A٧،٦٣١  ٦٠٢ ١ 
A١١،٢٥٩  ٣٨،٨٥٢ ٢ 
A١،٧٧٨  ٥،٩٩٦ ٣ 

Aa٨٨٨  ١٢،٣٤٨ ٣ 
Baa١،٦٦٧  ١،١٩٩ ٢ 

 ٢٣،٢٢٣ ٥٨،٩٩٧  )٤ديسمبر (إيضاح  ٣١في 

لدى المجموعة أرصدة لدى بنوك لديھا مراكز قوية وذات سمعة طيبة في قطر إذ تتمتع بتصنيفات ائتمانية عالية. 
  لذلك ترى اإلدارة أن مخاطر االئتمان التي يتعلق لھذه األرصدة عند أدنى حدودھا.

  مخاطر السيولة   

الوفاء بالتزاماتھا المصاحبة لمطلوباتھا المالية التي يتم مخاطر السيولة ھي مخاطر مواجھة المجموعة لصعوبات في 
سدادھا إما بالدفع نقدا أو بواسطة موجود مالي آخر. منھج اإلدارة في إدارة السيولة ھو التأكد ما أمكن ذلك أنھا تملك 

ير مقبولة خسائر غ سيولة كافية للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا، في ظل األوضاع العادية والصعبة معا، دون تكبد
  أو المخاطرة باإلضرار بسمعة المجموعة.
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 األدوات المالية (تابع) ٢٨
 

 إدارة المخاطر المالية (تابع)  -أ
  مخاطر السيولة (تابع)

  
يلخص الجدول التالي مواعيد االستحقاق التعاقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية للمجموعة في تاريخ التقرير. 

  المطلوبات المالية للمجموعة المدفوعات التعاقدية التي تحمل فائدة.تتضمن 

  

  
ألنھا  مستحق إلى أطراف ذات عالقة لدى حسابتعتقد اإلدارة أنه ال توجد مخاطر سيولة كبيرة في  )١(

ال يوجد لھا شروط دفع محددة  اإللتزامات. ھذه ٢٠١٨القابضة ذ.م.م. في عام  صكمجموعة بتتعلق 
  عند الطلب. الدفعوتعتبر قابلة 

 إلى عدد الكبير منالمستأجرين ضئيلة حيث أنھا تمثل مبالغ صغيرة  تأميناتمخاطر السيولة على  )٢(
 المستأجرين.

 موردين المجموعةخدمات وسلع من موردين ومقاولين مختلفين ، حيث يمثل على المجموعة  حصلت )٣(
  العام. خالل حساب مستحق إلى مقاولين وموردين) من ٪٤٦: ٢٠١٨( ٪٧٨ نسبة العشرة األوائل

 نسبة ھي الحد األدنى حيث أن للحجوزات الدائنة والذمم الدائنة األخرىمخاطر السيولة في االحتفاظ  )٤(
: مقاوالن) خالل العام ٢٠١٨تخص مقاول واحد فقط ( الحجوزات الدائنة) من ٪٩٧: ٢٠١٨( ٪١٠٠
ة مقاولين فقط ) من ذمم دائنة أخرى تخص ثالث٪٦٧: ٢٠١٨( ٪٦٦ للذم الدائنة األخرى نسبة بينما

 : مقاول واحد).٢٠١٨(
مثل ت خالل العام. تعتقد اإلدارة أن مخاطر السيولةبنوك عدة من  والتسھيالتالحصول على القروض  تم )٥(

حيث أنه ال يوجد تأثير على التدفقات النقدية في حالة عدم االمتثال لعھود القرض وفًقا  الحد األدنى
  .القروضالتفاقية 

  القيم الدفترية  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
التدفقات النقدية 

سنوات ٥أكثر من   سنوات ٥ – ٢  سنة ٢- ١  أقل من سنة  التعاقدية
            

المطلوبات المالية غير 
    المشتقة

مستحق إلى أطراف 
 - - - (١،٣٠٦،٥٣٥) (١،٣٠٦،٥٣٥) ١،٣٠٦،٥٣٥  )١( ذات عالقة

 تأمينات المستأجرين
)(١٤٠،٦٩٦) (١٤٠،٦٩٦) ١٤٠،٦٩٦  )٢ - - - 

مستحق إلى مقاولين 
 - - - (٥٢،٣٣٦) (٥٢،٣٣٦) ٥٢،٣٣٦  )٣( وموردين

 - - (٢٥،٩٣٥)-(٢٥،٩٣٥)٢٥،٩٣٥  )٤( حجوزات دائنة
 - - - (٥٢،٨٦١) (٥٢،٨٦١) ٥٢،٨٦١  )٤( ذمم دائنة أخرى

وتسھيالت صكوك 
 )٦،٤٢٣،٩٠٤( )٥،٢٨١،٦٠٣( )٣،٢٥٢،٤١٦( (٣،٠١٤،٧٤٣) (١٧،٩٧٢،٦٦٦)١٤،٣٩٠،٣٥٥  )٥( تمويل إسالمية

  ٦،٤٢٣،٩٠٤( )٥،٢٨١،٦٠٣( )٣،٢٧٨،٣٥١( )٤،٥٦٧،١٧١( )١٩،٥٥١،٠٢٩(١٥،٩٦٨،٧١٨( 

  القيم الدفترية  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
التدفقات النقدية 

 سنوات ٥أكثر من   سنوات ٥ – ٢  سنة ٢- ١  أقل من سنة  التعاقدية
            

المطلوبات المالية غير 
     المشتقة

مستحق إلى أطراف 
 - - (١،٩٤٤،١٩٢) - (١،٩٤٤،١٩٢) ١،٩٤٤،١٩٢  )١( ذات عالقة

 تأمينات المستأجرين
)(١٤٨،٥٢٨) (١٤٨،٥٢٨) ١٤٨،٥٢٨  )٢ - - - 

مستحق إلى مقاولين 
 - - - (٦٨،١١٣) (٦٨،١١٣) ٦٨،١١٣  )٣( وموردين

 - - (٤١،٨٢٤) - (٤١،٨٢٤) ٤١،٨٢٤  )٤( حجوزات دائنة
 - - - (٥٩،٧٨١) (٥٩،٧٨١) ٥٩،٧٨١  )٤( ذمم دائنة أخرى

صكوك وتسھيالت 
 (٥،٠٥٩،٨٨٨) (٥،٥٢١،١١٤) (٦،٣٣١،١٢٨) )١،٨٩٦،٦٢٨( )١٨،٨٠٨،٧٥٨( ١٥،٤٧٩،٣١٩  )٥( تمويل إسالمية

  (٥،٠٥٩،٨٨٨) (٥،٥٢١،١١٤) )٨،٣١٧،١٤٤( )٢،١٧٣،٠٥٠( )٢١،٠٧١،١٩٦( ١٧،٧٤١،٧٥٧ 
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  المالية (تابع)األدوات    ٢٨
  

 إدارة المخاطر المالية (تابع)   -أ
  

  مخاطر السوق
التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار  المتمثلة في مخاطر السوق ھي مخاطر

إدارة  إن الھدف منالفائدة وأسعار األسھم التي تؤثر على إيراد المجموعة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية. 
واإلبقاء عليھا ضمن الحدود المقبولة ومضاعفة مخاطر السوق ھو إدارة والسيطرة على التعرض لمخاطر السوق 

  .العائد في نفس الوقت
  مخاطر العمالت

مخاطر العمالت ھي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. وحيث 
القطري مرتبط بالدوالر األمريكي فإن األرصدة بالدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر عمالت  أن سعر صرف اللایر

 ھامة.
ترى اإلدارة أن تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية عند حده األدنى حيث أن المعامالت الھامة للمجموعة 

 تعرض باللایر القطري والدوالر األمريكي المرتبط باللایر القطري.
  معدالت الربح مخاطر

مخاطر معدالت الربح ھي مخاطر تغير القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلة لألداة المالية نتيجة تغير معدالت 
الربح بالسوق. إن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في معدالت الربح بالسوق يتعلق أساساً بتسھيالت التمويل 

  ذات معدالت الربح المتغيرة. اإلسالمي للمجموعة والودائع ألجل
وتطبق المجموعة سياسة للتأكد من أن معدالت الربح على الودائع قصيرة األجل ومعدالت تكاليف االقتراض ومخاطر 
التسھيالت اإلسالمية تتم مراجعتھا شھريا، وأن معدالت تكاليف التمويل ال تخضع للتقلبات الحالية في معدالت الربح. 

مجموعة التأكد من أن معظم معدالت تكلفة التمويل تتم على أساس معدالت تكلفة ثابتة أو وفقاً كما وتشمل سياسة ال
لمعدالت اتفاقيات إعادة الشراء لمصرف قطر المركزي، إال إذا اتضح للمجموعة أن معدالت التكلفة المتغيرة أفضل 

  للمجموعة.
عة في عقود تبادل أسعار الربح والتي بموجبھا إلدارة بعض التسھيالت التي تحمل أرباح متغيرة، دخلت المجمو

وافقت على تبادل، على فترات زمنية محددة، الفرق بين مبالغ سعر الربح الثابت والمتغير التي يتم احتسابھا بالرجوع 
  إلى القيمة اإلسمية األساسية المتفق عليھا.

  المالية التي تحمل أرباح كالتالي: في تاريخ بيان المركز المالي كان موقف معدل الربح بالنسبة لألدوات
 ٢٠١٨    ٢٠١٩  

    
 ٦،١١٤،٥٨٣ ٦،٥٧٧،٧٠٣  تسھيالت تمويل إسالمية

  
نقطة أساس،  ٢٥الجدول التالي يعكس حساسية الربح أو الخسارة لتغيرات معقولة محتملة في معدالت الربح بعدد 

الخسارة ھو تأثير التغيرات المفترضة في معدالت الربح مع ثبات جميع المتغيرات األخرى. إن حساسية الربح أو 
ديسمبر. يتوقع أن يكون  ٣١لسنة واحدة، بنـاًء على الموجـودات المالية والمطلوبات المالية بأسعـار عائمة كما في 

 تأثير النقص في معدالت الربح مساويا ومعاكساً لتأثير الزيادات المبينة.

      

صافي التأثير على 
الخسارة الربح أو 

  نقطة أساس ٢٥+
 )١٦،٤٤٤(    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

     
 )١٥،٢٨٦(    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
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  األدوات المالية (تابع)   ٢٨
  

 إدارة المخاطر المالية (تابع)  -ب
  

  (تابع) مخاطر السوق
  مخاطر أسعار أسھم الملكية

األسھم المدرجة نتيجة عدم اليقين حول القيم المستقبلية تنشأ مخاطر أسعار أسھم الملكية من استثمارات المجموعة في 
لالستثمارات في األوراق المالية. تدير المجموعة مخاطر أسعار األسھم من خالل تنويع استثمارات المجموعة من 
 محيث التوزيع القطاعي ووضع حدود ألدوات حقوق الملكية الفريدة والمجمعة. يتم تقديم التقارير حول محفظة األسھ

  إلى اإلدارة العليا للمجموعة بشكل دوري.
  

الجدول التالي يعكس حساسية التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لتغيرات معقولة محتملة في أسعار األسھم، مع 
  ثبات كافة المتغيرات األخرى. يتوقع أن يكون النقص في أسعار األسھم مساويا ومعاكساً لتأثير الزيادات المبينة.

 تأثير على حقوق الملكيةال    
 ٢٠١٨ ٢٠١٩ التغير في سعر السھم  

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 ٣٢٦،٢٤٦ ٢٢٥،٩٥٢ %١٠+  )٧الدخل الشامل اآلخر (إيضاح 

  
 إدارة رأس المال  -ج

  
المستثمر والدائن إن سياسة مجلس اإلدارة ھي الحفاظ على قاعدة قوية لرأس المال تعمل على الحفاظ على حقوق 

وأيضا ثقة السوق واستمرار التطوير المستقبلي لألعمال. ويتكون رأس المال من حصص رأس المال واالحتياطات 
األخرى واألرباح المدورة للمجموعة. ويراقب مجلس اإلدارة العائد على رأس المال، والذي تعرفه المجموعة بأنه 

  الي حقوق الملكية للمساھمين.صافي اإليرادات التشغيلية مقسوما على إجم
  

  وتتمثل أھداف المجموعة الرئيسية عند إدارة رأس المال في:
  
حماية قدرة المجموعة على استمرار األعمال، حتى تستمر في توفير العوائد للمساھمين والمزايا ألصحاب  -

  .المصالح
 

 تتناسب مع مستوى المخاطر.توفير عائد كاف للمساھمين من خالل تسعير المنتجات والخدمات التي  -
 

 .الحفاظ على التعھدات الكمية البنكية للمجموعة والحفاظ على تصنيف جيد -
  

وعالوة على ذلك، يسعى مجلس اإلدارة للحفاظ على توازن فيما بين العوائد المستھدفة التي قد تكون ممكنة مع 
  ن خالل مركز رأس المال القوي للمجموعة.مستويات أعلى من التمويل والمزايا والضمانات وھو ما يتم تقديمه م

  
  :كانت نسبة صافي مديونية المجموعة إلى حقوق الملكية في تاريخ التقرير كما يلي

 ٢٠١٨    ٢٠١٩  
 ١٥،٤٧٩،٣١٩  ١٤،٣٩٠،٣٥٥  )١٣صكوك وتسھيالت تمويل إسالمية (إيضاح 

 (٢١،٩٣٧)  )٥٤،٠٨٦(  )٤يخصم: النقد وما في حكمه (إيضاح 
     

 ١٥،٤٥٧،٣٨٢  ١٤،٣٣٦،٢٦٩  صافي الدين
     

 ٣١،١١٦،٦٧٤  ٣١،٤٠٣،٨٣١  إجمالي حقوق الملكية
     

 %٥٠  %٤٦  ديسمبر ٣١صافي الدين إلى حقوق الملكية في 
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  األدوات المالية (تابع)   ٢٨
 

 (تابع) إدارة رأس المال  -ج
  

إلى القيمة السوقية للعقارت والتي يتم  من ناحية أخرى، فإن مجلس االدارة يراجع بصورة دورية نسبة االقتراض
احتسابھا بالمديونيات القائمة مقسمة على تقييم المحفظة االستثمارية العقارية. إن سياسة المجموعة ھي الحفاظ على 

  مستوى منخفض من نسبة االقتراض إلى القيمة السوقية.
  

 وكانت نسب التمويالت إلى القيمة في تاريخ التقرير كما يلي:
 ٢٠١٨    ٢٠١٩  

 ١٥،٤٧٩،٣١٩  ١٤،٣٩٠،٣٥٥  )١٣صكوك وتسھيالت تمويل إسالمية (إيضاح 
     القيمة العادلة لكل من:

 ٤٣،٨٦٣،٥٧١  ٤٣،٩٣٣،٣٦٢  )٩استثمارات عقارية (إيضاح  -
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  -

 ٣،٣١٦،٧١٧  ٢،٢٥٩،٥٢٤  )٧اآلخر (إيضاح 
 ٤٧،١٨٠،٢٨٨  ٤٦،١٩٢،٨٨٦  المجموع

 %٣٤  %٣١  ديسمبر ٣١معدل التمويل إلى القيمة العادلة في 
  

ً لمبدأ  عند إدارة رأس المال، تھدف المجموعة إلى حماية قدرة المجموعة على االستمرار في عملياتھا وفقا
 ھيكل أرسمالي قوياالستمرارية بغرض تحقيق العائدات للمساھمين والمنافع ألصحاب المصلحة والحفاظ على 

  وخفض تكلفة أرس المال.
  

  ظلت سياسة إدارة رأس المال لدى المجموعة من دون تغيير منذ السنة الماضية. 

  رأس مال مفروضة خارجًيا. لمتطلباتتخضع المجموعة 
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  العادلة القيمة ٢٩
  التصنيف المحاسبي والقيم العادلة

القيم الدفترية والقيم العادلة لألصول المالية وااللتزامات  المالية ، بما في ذلك مستوياتھا في يوضح الجدول التالي 
التسلسل الھرمي للقيمة العادلة. ال يشمل الجدول أدناه معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية 

 ة تقارب للقيمة العادلة.التي ال تقاس بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفتري
  

  

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية
موجودات

مالية بالقيمة 
العادلة من 
خالل الدخل

أدوات
-التحوط 
القيمة 
 العادلة

المستوي    التكلفة المطفأة
  األول 

المستوي 
  الثاني

المستوي 
  االجمالي  الثالث

 ٣١كما في 
             ٢٠١٩ديسمبر

أصول مالية تقاس 
              بالقيمة العادلة 

استثمارات بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل 

  اآلخر
٢،٢٥٩،٥٢

٤ - -  
٢،٢٥٩،٥٢

٤ - - 
٢،٢٥٩،٥٢

٤ 
    

أصول مالية ال تقاس 
          بالقيمة العادلة

 - - - -  ٣٠١،٠٩٥ - -  ذمم مدينة وأخرى

 - - --٥٨،٩٩٧--  نقد وأرصدة لدى البنوك
    

 مالية تقاس التزامات
          بالقيمة العادلة

٣٥،٩٨ -  مشتقات
٤

-  - ٣٥،٩٨
٤

- ٣٥،٩٨٤ 

التزامات مالية ال تقاس 
          بالقيمة العادلة

صكوك وتسھيالت 
  ٣،٦٦٤,٧٢٤ - -  مدرجة-تمويل إسالمية

٣،٢٦٩،٧٠
٣- - 

٣،٢٦٩،٧٠
٣ 

صكوك وتسھيالت 
 - -  أخرى-تمويل إسالمية

١٠،٦٩٩،٨٢
١-- - - 

 
 - - - -  ٢،٢٩٥،٤٠٥ - -  ذمم دائنة وأخرى
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  (تابع) القيمة العادلة ٢٩

  

 القيم العادلة   القيمة الدفترية
موجودات مالية  

بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 
  الشامل االخر

أدوات 
-التحوط 
القيمة 
  العادلة

المستوي    التكلفة المطفأة
  األول

المستوي 
  الثاني

المستوي 
  االجمالي  الثالث

ديسمبر  ٣١كما في 
             (مدققة) ٢٠١٨

أصول مالية تقاس 
              بالقيمة العادلة 

استثمارات بالقيمة 
العادلة من خالل 

 ٣،٣١٦،٧١٧ ٥٤،٢٥٧ - ٣،٢٦٢،٤٦٠  - - ٣،٣١٦،٧١٧  الدخل الشامل اآلخر
 ١٠،٨٤٤ - ١٠،٨٤٤ -  - ١٠،٨٤٤ -  مشتقات

     
أصول مالية ال تقاس 

          بالقيمة العادلة
 - - --١٤٠،٥٢٣- -  ذمم مدينة وأخرى
نقد وأرصدة لدى 

 - - - -  ٢٣،٢٢٣ - -  البنوك

التزامات مالية ال 
          تقاس بالقيمة العادلة
صكوك وتسھيالت 

-إسالميةتمويل 
 ٢،٩٩٨،٦٥٨ - - ٢،٩٩٨،٦٥٨  ٣،٦٧١،٦٦٤ - -  مدرجة

صكوك وتسھيالت 
-تمويل إسالمية

 - - - -  ١٢،٠٩٨،٨٥٨ - -  أخرى
 

 - - -- ٣،٠٢٠،٢٧٧- -  ذمم دائنة وأخري

  
  االستثمارات العقارية

  
  القيم العادلة*  

  االجمالي  المستوي الثالث  الثانيالمستوي   المستوي األول   القيمة الدفترية
       ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

 ٤١،١٣٠،١٢٢ ٤١،١٣٠،١٢٢ - - ٤١،١٣٠،١٢٢  عقارات مكتملة 
 ١،٠٥٢،٥٨٠ - ١،٠٥٢،٥٨٠ - ١،٠٥٢،٥٨٠  أراضي فضاء

 ١،٧٥٠،٦٦٠ ١،٧٥٠،٦٦٠ - - ١،٧٥٠،٦٦٠  عقارات قيد التطوير
 ٤٣،٩٣٣،٣٦٢ ٤٢،٨٨٠،٧٨٢ ١،٠٥٢،٥٨٠ - ٤٣،٩٣٣،٣٦٢ 

  

  القيم العادلة*    
  االجمالي  المستوي الثالث  المستوي الثاني   المستوي األول  القيمة الدفترية

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 

 ٤١،٠٢٠،٢٢١ ٤١،٠٢٠،٢٢١ - - ٤١،٠٢٠،٢٢١  عقارات مكتملة 

 ٢،٦٩٨،١٨٠ - ٢،٦٩٨،١٨٠ - ٢،٦٩٨،١٨٠  أراضي فضاء

 ١٤٥،١٧٠ ١٤٥،١٧٠ - - ١٤٥،١٧٠  عقارات قيد التطوير

 ٤٣،٨٦٣،٥٧١ ٤١،١٦٥،٣٩١ ٢،٦٩٨،١٨٠ - ٤٣،٨٦٣،٥٧١ 
  

  ). حيث لم ٩لایر قطري (راجع إيضاح  ١،٦٩٧بقيمة  ٣إلى المستوى  ٢، تم إعادة التصنيف من المستوى  ٢٠١٩في 
  في السنة السابقة. ٣والمستوى  ٢يكن ھناك تحوالت بين المستوى 

  

ام فإن االستخدام الحالي للعقارات ھو أعلى وأفضل استخدجميع االستثمارات العقارية للمجموعة يتم قياسھا بالقيمة العادلة ، 
  لھا.



 ش.م.ع.قمجموعة إزدان القابضة

  الموحدة الماليةلبيانات إيضاحات حول ا
ألف لایر قطري ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 

٧٢ 
 

  (تابع) القيمة العادلة ٢٩
  

  (تابع) االستثمارات العقارية
  طرق التقييم ومدخالت ھامة غير قابلة للمالحظة

 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١و  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  ٣والمستوى  ٢المستخدمة في قياس القيم العادلة للمستوى يوضح الجدول التالي أساليب التقييم 
ات التقييم يللموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي ، وكذلك المدخالت الھامة غير القابلة للمالحظة. تم توضيح عمل

  .٣ذات الصلة في ايضاح 
  

  مدخالت مھمة غير قابله للمالحظة  ة التقييمطريق  نوع

العالقة بين المدخالت الھامة 
الغيرقابلة للمالحظة وقياس 

  القيمة العادلة

االستثمارات 
أرض -العقارية
العقارات /خالية

دولة  -السكنية
 قطر /

التجارية في و
  المملكة المتحدة

طريقة مقارنة السوق: 
يتم احتساب القيم العادلة 

مشتقة من على أنھا 
أسعار السوق الحالية 

المتاحة لألراضي 
المجاورة والمعدلة 

حسب أي فروق مع 
 .األراضي المماثلة

 ال ينطبق ال ينطبق

االستثمارات 
 -العقارية 

العقارات 
المكتملة 

والمشاريع قيد 
دولة  – التطوير
  قطر

التدفقات النقدية 
في  المخصومة: يأخذ

االعتبار نموذج التقييم 
الحالية للتدفقات القيمة 

النقدية المتوقعة الناتجة 
عن االستثمارات 
العقارية المخصومة 
باستخدام متوسط التكلفة 
المرجح لرأس مال 

 المجموعة.

  التدفقات النقدية المتوقعة:صافي 
التدفقات صافي : من ٢٠١٩ ديسمبر ٣١(

لایر  ٥٨٥،٩٧٤النقدية اإليجابية البالغة 
ية التدفقات النقدية اإليجابصافي قطري إلى 

لایر قطري من عام  ٢،١٥٢،١٢٩بقيمة 
والقيمة المتبقية  ٢٠٢٤إلى  ٢٠٢٠

ديسمبر  ٣١:  لایر قطري  ٣٤،٥٩١،١٢٩
التدفقات النقدية صافي : من  ٢٠١٨

لایر قطري  ١،٣٧٥،٧١٥اإليجابية البالغة 
التدفقات النقدية اإليجابية بقيمة صافي إلى 

 ٢٠٢٣إلى  ٢٠١٩من عام  ٢،٤٠١،٣٣٧
لایر  ٣٣،٠٢٦،٢٢٩ والقيمة المتبقية

  قطري
  المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال:

،  %٩إلى  %٧من : ٢٠١٩ ديسمبر ٣١
إلى  %٨،١٤:  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

٨،٣٦%  
  :النھائي معدل النمو

 ٣١،  %٢٫٨٠:  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
 %٣:  ٢٠١٨ديسمبر 

القيمة العادلة المقدرة تزيد 
  (تنقص) إذا:

كانت التدفقات النقدية المتوقعة  -
  أعلى (أقل) ؛ أو

المتوسط المرجح لتكلفة رأس  -
  .المال كان أقل (أعلى)

معدل النمو المتوقع أعلى  -
 (أقل).

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ش.م.ع.قمجموعة إزدان القابضة

  الموحدة الماليةلبيانات إيضاحات حول ا
ألف لایر قطري ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 

٧٣ 
 

  
  (تابع) القيمة العادلة ٢٩

  
  (تابع) االستثمارات العقارية

  (تابع) طرق التقييم ومدخالت ھامة غير قابلة للمالحظة
  

  مدخالت مھمة غير قابله للمالحظة  التقييم طريقة  نوع

العالقة بين المدخالت الھامة 
الغيرقابلة للمالحظة وقياس 

  القيمة العادلة
-أوراق مالية
  غير مدرجة

التدفقات النقدية 
المخصومة: يأخذ 
نموذج التقييم في 

االعتبار القيمة الحالية 
للتدفقات النقدية 

المتوقعة مخصومة 
لفة التكباستخدام متوسط 

المرجح لرأس مال 
الشركات التي يتم 

  تقييمھا.

  التدفقات النقدية المتوقعة:
 ٣١: ال ينطبق، ٢٠١٩ ديسمبر ٣١(

: من التدفقات النقدية ٢٠١٨ديسمبر 
لایر قطري إلى  ١٠،٣٦٨السلبية البالغة 

 ١١،٧٢٧التدفقات النقدية اإليجابية البالغة 
 ٢٠٢٣إلى  ٢٠١٩لایر قطري من عام 

لایر  ٣٥،٩٤٧ة المتبقية البالغة والقيم
  قطري)

  المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال:
 ٣١: ال ينطبق ، ٢٠١٩ ديسمبر ٣١(

 )٪ ١٣: ٢٠١٨ديسمبر 

  :النھائي معدل النمو
 ٣١: ال ينطبق ، ٢٠١٩ ديسمبر ٣١(

 )٪ ٣: ٢٠١٨ديسمبر 

(قامت المجموعة باستبعاد جميع  
استثمارات األسھم غير المدرجة خالل 

كجزء من استبعاد الشركات التابعة  السنة
  ))٥٢(إيضاح 

القيمة العادلة المقدرة تزيد 
 (تنقص) إذا:

كانت التدفقات النقدية المتوقعة  -
 أعلى (أقل)؛ أو

المتوسط المرجح لتكلفة رأس  -
  المال كان أقل (أعلى)

معدل النمو المتوقع أعلى  -
  (أقل).

نماذج المبادلة: يتم   مشتقات
لقيمة العادلة احتساب ا

كقيمة حالية للتدفقات 
النقدية المستقبلية 

المقدرة. يتم خصم 
التدفقات النقدية المقدرة 
باستخدام معدل خصم 

معّدل حسب المخاطر. 
يخضع تقدير القيمة 

العادلة لتعديل مخاطر 
االئتمان الذي يعكس 

مخاطر االئتمان 
للمجموعة والطرف 

  المقابل.

الي  ١،٢٥٨( التدفقات النقدية المتوقعة
  لایر قطري) ٦،١٤٧

ديسمبر ٣١معدل الخصم المعدل للمخاطر (
 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١، ال ينطبق: ٢٠١٩

:١٠٫٢ ٪(  

القيمة العادلة المقدرة تزيد 
  (تنقص) إذا:

كانت التدفقات النقدية المتوقعة  -
  أعلى (أقل) ؛ أو

معدل الخصم المعدل للمخاطر  -
  كان أقل (أعلى)

  
  



 ش.م.ع.قمجموعة إزدان القابضة

  الموحدة الماليةلبيانات إيضاحات حول ا
ألف لایر قطري ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 

٧٤ 
 

  (تابع) القيمة العادلة ٢٩
  

  (تابع) االستثمارات العقارية
  

  للمجموعة يتم قياسھا بالقيمة العادلة ، واالستخدام الحالي للعقارات ھو أعلى وأفضل استخدام لھا. االستثمارات العقاريةجميع 
  

  حساسية المعلومات
  للمجموعة: عقاريةلالستمثارات المن التسلسل الھرمي للقيمة العادلة الثالث  فيما يلي المدخالت غير الملحوظة الھامة المستخدمة في قياس القيمة العادلة المصنفة ضمن المستوى

  
  التقديرية لكل سنة قيمة المصاريف التشغيلية  القيمة االيجارية التقديرية لكل سنة

  معدل الخصم  سنة في القيمة اإليجارية لكل زيادةال
  معدل عائد الخروج / معدل العائد النھائي  التقديرية لكل سنة اإلشغال نسبمعدل 

اس قيمة نه أن يؤدي إلى قي) في قيمة إيجار المشروع سنوًيا (لكل متر مربع) ، ونمو اإليجار المتوقع سنوًيا ومعدل اإلشغال المتوقع سنوًيا بمعزل عن غيرھم من شأاالنخفاض( الكبيرةالزيادات 
فاض في ) في عزلة ستؤدي إلى انخل عائد الخروج / معدل العائد النھائيمعد) في مصروفات التشغيل المتوقعة في السنة ومعدل الخصم (واالنخفاض( الكبيرةعادلة أعلى بكثير (أقل). الزيادات 
  القيمة العادلة (أعلى) بشكل ملحوظ.

  
  كما ھو موضح أدناه: كمية الحساسيةتحليل 
  مشاريع قيد اإلنشاء  العقارات السكنية  مستوى الحساسية  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 ١١٠،٢٧٢ ٩٨٤،٦٧٧  %٠٫٥ -+/  القيمة االيجارية التقديرية لكل سنة
 ١١٠،٢٧٢ ٩٨٤،٦٧٧  %٠٫٥ -+/  سنة في القيمة اإليجارية لكل زيادةال

 ٢٣،٨٤٨ ٢٠٢،١١٠  %٠٫٥ -+/  التقديرية لكل سنة اإلشغال نسبمعدل 
 (١٦،٦٩٠) (١٨٩،١٢٨)  %٠٫٥ -+/  التقديرية لكل سنة قيمة المصاريف التشغيلية

 (١١٨،٣٦٤) (٨٦٤،٩٠٣)  %٠٫٥ -+/  معدل الخصم
 (١٩٣،٣٧٩) (٣،٣٧٣،٨٠٢)  %٠٫٥ -+/  عائد الخروج / معدل العائد النھائيمعدل 

  
  مشاريع قيد اإلنشاء  العقارات السكنية  مستوى الحساسية  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

 ١،٨٩١ ٥٤١،٦٣٩ %٠٫٥-+/ القيمة االيجارية التقديرية لكل سنة
 ١،٨٩١ ٥٤١،٦٣٩ %٠٫٥-+/ سنةفي القيمة اإليجارية لكلزيادةال

 ٨٠ ١٢١،٧٢٥  %٠٫٥ -+/  التقديرية لكل سنة اإلشغال نسبمعدل 
 (٧١٢) (١٣٥،١١٢)  %٠٫٥ -+/  التقديرية لكل سنة قيمة المصاريف التشغيلية

 (٢،٨٤٨) (٨٦٥،٤٠١)  %٠٫٥ -+/  معدل الخصم
 (٩،٥٠٢) (٢،٩٠٤،٨٣٨)  %٠٫٥ -+/  معدل عائد الخروج / معدل العائد النھائي



  ش.م.ع.قمجموعة إزدان القابضة 

  الموحدة الماليةلبيانات إيضاحات حول ا
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 

٧٥ 
 

  القطاعات التشغيلية   ٣٠
  

  ألغراض اإلدارة تم تقسيم المجموعة إلى أربع قطاعات تشغيلية بناءا على طبيعة أنشطتھا كما يلي:

  العمليات تقرير القطاع
  وتأجير العقارات. والتجارة التطوير  العقارات السكنية والتجارية

  أنشطة االستثمارات متضمنا األسھم.  االستثمارات 
  إدارة الفنادق واألجنحة الفندقية والمطاعم.  الفنادق واألجنحة الفندقية 

  إدارة المجمعات التجارية  مجمعات تجارية
  

  قطاعات تشغيلية لتشكل قطاعات التقرير التشغيلية المذكورة أعاله.لم يتم دمج 
  

تقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغيلية لوحدات أعمالھا بصورة منفصلة بغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص 
األرباح أو نة بالموارد وتقييم األداء. يتم تقييم أداء القطاع بناًء على األرباح أو الخسائر ويقاس بصورة دورية مقار

 الخسائر في البيانات المالية الموحدة.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ش.م.ع.قمجموعة إزدان القابضة
  الموحدة الماليةلبيانات إيضاحات حول ا

قطريألف لایر  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 

٧٦ 
 

  القطاعات التشغيلية (تابع)           ٣٠
  

 الجدول التالي يبين المعلومات المتعلقة بإيرادات ومصروفات قطاعات التشغيل بالمجموعة.
  

  
العقارات السكنية

 االستثمارات والتجارية
الفنادق

واألجنحة 
 الفندقية

مجمعات 
 تجارية

التعديالت 
  اإلجمالي  والتصفيات

          ٢٠١٩ديسمبر٣١
        

 ١،٢٦٦،٥٣٦ (١٤،٣١٨)١٧٧،٠١٨٦٦،٥٠٣ - ١،٠٣٧،٣٣٣  إيرادات إيجارات
توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

 ١٢٢،٤١٦ - - - ١٢٢،٤١٦ -  خالل الدخل الشامل اآلخر
الحصة من نتائج في شركات مستثمر فيھا بطريقة 

 ٥٧،١٢٧ - - - ٥٧،١٢٧ -  حقوق الملكية وشركة المشروع
في شركات مستمثر صافي الربح من بيع استثمارات 

 ٥٨،١٨٢ - - - ٥٨،١٨٢ -  فيھا بطريقة حقوق الملكية
 )١٠٠،٠١٤( - - - - )١٠٠،٠١٤(  خسارة من تقييم االستثمارات العقارية

 ١٠٣،٧٢٨ - ١٩،٨٨٨ ٣٧،٥٢١ - ٤٦،٣١٩  إيرادات تشغيلية أخرى
 ٦١،١٩٧ - ٢ ٧ ٩٩٦ ٦٠،١٩٢  إيرادات أخرى

 (٢٤٦،٠٨٨) ٧،٩٧٦ (٣٢،٨٧٧) (٧٥،٤٧٧) - (١٤٥،٧١٠)  مصاريف تشغيلية
 (٦٨،٥٢٤) ٥،٩٧٢ - (١٠،٢٠٥) (١٨١) (٦٤،١١٠)  مصاريف عمومية وإدارية

 )٣٣،٩٨١( - (١٢٩) (١،٩٧٤) - )٣١،٨٧٨(  إھالك
 ١،٢٢٠،٥٧٩ (٣٧٠) ٥٣،٣٨٧ ١٢٦،٨٩٠ ٢٣٨،٥٤٠ ٨٠٢،١٣٢  ربح القطاع

        
 (٨٩٨،٦٣٧) - - - - (٨٩٨،٦٣٧)  تكاليف التمويل

خسائر انخفاض في قيمة ذمم مدينة وارصدة مدينة 
 (٣،٦٩٦) - - ٤٢٢ - (٤،١١٨)  أخرى

 ٣١٨،٢٤٦ (٣٧٠) ٥٣،٣٨٧ ١٢٧،٣١٢ ٢٣٨،٥٤٠ )١٠٠،٦٢٣(  الربحصافي 
  
  



ش.م.ع.قمجموعة إزدان القابضة
  الموحدة الماليةلبيانات إيضاحات حول ا

قطريألف لایر  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 

٧٧ 
 

  
  القطاعات التشغيلية (تابع)   ٣٠

 .(تابع) الجدول التالي يبين المعلومات المتعلقة بإيرادات ومصروفات قطاعات التشغيل بالمجموعة

  
العقارات السكنية

 االستثمارات والتجارية

الفنادق
واألجنحة 
مجمعات تجارية الفندقية

التعديالت 
  اإلجمالي  والتصفيات

         ٢٠١٨ديسمبر٣١
 ١،٢٤٧،٤٥٤ (٤٢،١٩٨) ٦٥،٦٦٠ ١٨٠،٠٨٥ - ١،٠٤٣،٩٠٧  إيرادات إيجارات

الدخل الشامل توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 ١٢٤،٠٥٥ - - - ١٢٤،٠٥٥ -  اآلخر

الحصة من نتائج في شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية وشركة 
 ١٠٢،٠٨٣ - - - ١٠٢،٠٨٣ -  المشروع

 ١٢٦،٥٧٩ - ٢٨،١٠٠ ٤٣،١٤٤ - ٥٥،٣٣٥  إيرادات تشغيلية أخرى
 ٢٢،٠٥٧ - ٤ ٣،٣١٠ ٩٨ ١٨،٦٤٥  إيرادات أخرى

 (٣٠٧،٠٠٠) ١١،٨٩٠ (٤١،٤٨٩) (٨٨،٠٩٦) - (١٨٩،٣٠٥)  مصاريف تشغيلية
 )٢١٣،٦١٢( ١٤،٥١٥ - )٣٢،٠٢٣( (٥٥٠) )١٩٥،٥٥٤(  مصاريف عمومية وإدارية

 (٤١،٠٥٦) - - - - (٤١،٠٥٦)  مخصص مطالبات
  (٢٣،٨٨١) - - - -  (٢٣،٨٨١)  خسائر انخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات

 (٣٣،٨٩٥) - )١٦١( (٢،٣١٨) - )٣١،٤١٦(  إھالك
 ١،٠٠٢،٧٨٤ (١٥،٧٩٣) ٥٢،١١٤ ١٠٤،١٠٢ ٢٢٥،٦٨٦ ٦٣٦،٦٧٥  ربح القطاع

        
 (٨٣٥،٥٤٥) - - - - (٨٣٥،٥٤٥)  تكاليف التمويل

 )٢٥،٤١٤( - (٨،٥٧٣) ٣،٢٩٥ (٥٠٣) )١٩،٦٣٣(  خسائر انخفاض في قيمة ذمم مدينة وارصدة مدينة أخرى
 ١٤١،٨٢٥ (١٥،٧٩٣) ٤٣،٥٤١ ١٠٧،٣٩٧ ٢٢٥،١٨٣ )٢١٨،٥٠٣(  صافي الربح

  
  
  
  
  
  
  



ش.م.ع.قمجموعة إزدان القابضة
  الموحدة الماليةلبيانات إيضاحات حول ا

قطريألف لایر  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 

٧٨ 
 

  
  القطاعات التشغيلية (تابع)   ٣٠

  
 الجدول التالي يبين المعلومات المتعلقة بإيرادات ومصروفات قطاعات التشغيل بالمجموعة.

  

  

العقارات
السكنية 
 االستثمارات والتجارية

الفنادق
واألجنحة 
 الفندقية

مجمعات 
 تجارية

التعديالت 
  اإلجمالي  والتصفيات

          ٢٠١٩ديسمبر٣١
        

        موجودات القطاع
 ٥٩،٢٨٩ - ٥،٠٢٢ ٥،٥٠٦ ٧٣ ٤٨،٦٨٨  نقد وأرصدة لدى البنوك

 ٣١٥،١٨٨ (٢،٢٩٤،٦٥٣) ٨٢،٧٨٦ ٦٦،٦٨٦ - ٢،٤٦٠،٣٦٩  وأرصدة مدينة أخرىذمم مدينة 
 ٢٦،٢٢١ - ٢٠٧ ٢١،٠٢٤ - ٤،٩٩٠  المخزون

العادلة من خالل الدخل الشامل موجودات مالية بالقيمة 
 ٢،٢٥٩،٥٢٤ - - - ٢،٢٥٩،٥٢٤ -  اآلخر

استثمارات في شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق 
 ٨٣٤،١٧٣ - - - ٨٣٤،١٧٣ -  الملكية وشركة المشروع

 ٤٣،٩٣٣،٣٦٢ - ٢،٣٤٣،٦٤٠ ٤،٣٢٦،٨٥٠ - ٣٧،٢٦٢،٨٧٢  استثمارات عقارية
 ٧٦٥،٩٧٩ - ٨٥ ٧٥٧،٣٧٣ - ٨،٥٢١  ممتلكات ومعدات

 ٤٨،١٩٣،٧٣٦ (٢،٢٩٤،٦٥٣) ٢،٤٣١،٧٤٠ ٥،١٧٧،٤٣٩ ٣،٠٩٣،٧٧٠ ٣٩،٧٨٥،٤٤٠  إجمالي الموجودات
        

        مطلوبات القطاع
 ٢،٤٢٤،٥٥٧ (٢،٢٩٤،٦٥٣) ٤٦،٨٦٩ ١٣٣،٢٧٢ ٩٦٩،٤٤٤ ٣،٥٦٩،٦٢٥  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 ١٤،٣٦٥،٣٤٨ - - - - ١٤،٣٦٥،٣٤٨  صكوك وتسھيالت تمويل إسالمية
 ١٦،٧٨٩،٩٠٥ )٢،٢٩٤،٦٥٣( ٤٦،٨٦٩ ١٣٣،٢٧٢ ٩٦٩،٤٤٤ ١٧،٩٣٤،٩٧٣  إجمالي المطلوبات

  
 ٣١من أرباح المجموعة للسنة المنتھية في  %١٠٠جغرافيا، تعمل المجموعة في دولة قطر والمملكة المتحدة. ويمثل حجم األعمال في دولة قطر ما يقارب من 

  ) من موجوداتھا.%٩٩٫٧٧ :٢٠١٨ديسمبر  ٣١( %٩٩٫٧٧) باإلضافة نسبة %١٠٠: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( ٢٠١٩ديسمبر 
 
  



ش.م.ع.قمجموعة إزدان القابضة
  الموحدة الماليةلبيانات إيضاحات حول ا

قطريألف لایر  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 

٧٩ 
 

  القطاعات التشغيلية (تابع)   ٣٠
  

 الجدول التالي يبين المعلومات المتعلقة بإيرادات ومصروفات قطاعات التشغيل بالمجموعة.

  
العقارات السكنية 

 االستثمارات والتجارية
الفنادق واألجنحة

مجمعات تجارية الفندقية
التعديالت 
  اإلجمالي  والتصفيات

              ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
        

        موجودات القطاع
 ٢٣،٥٦٢ - ٢،٢٨٨ ٢,١٥٦ ١٤٢ ١٨،٩٧٦  نقد وأرصدة لدى البنوك

 ١٩٦،٣٤٩ (٧،٣١٦،٨٨٧) ٨٦،٨٣٦ ٨٠،٢٩٩ ٤،٩٨١،١٥٨ ٢،٣٦٤،٩٤٣  وأرصدة مدينة أخرىذمم مدينة 
 ٢٨،٠٦١ - ٢١٤ ٢١،٣١٧ - ٦،٥٣٠  المخزون

 ٣،٣١٦،٧١٧ - - - ٣،٣١٦،٧١٧ -  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات في شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية وشركة 

 ١،٤٢٥،٦١٣ - - - ١،٤٢٥،٦١٣ -  المشروع
 ٤٣،٨٦٣،٥٧١ - ٣،٥٥٤،٥٤٠ ٥،٢٣٣،٠٩٥ - ٣٥،٠٧٥،٩٣٦  استثمارات عقارية
 ٧٩٧،٦٤١ - ٢٥٤ ٧٨٦،١٨٣ - ١١،٢٠٤  ممتلكات ومعدات
 ٤٩،٦٥١،٥١٤ (٧،٣١٦،٨٨٧) ٣،٦٤٤،١٣٢ ٦،١٢٣،٠٥٠ ٩،٧٢٣،٦٣٠ ٣٧،٤٧٧،٥٨٩  إجمالي الموجودات

        
        مطلوبات القطاع

 ٣،١٤٩،٣١٨ (٧،٣٠١،٠٩٤) ١٣٥،١٦٣ ١٣٦،٩٩٣ ١٣٠ ١٠،١٧٨،١٢٦  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
 ١٥،٣٨٥،٥٢٢ - - - - ١٥،٣٨٥،٥٢٢  وتسھيالت تمويل إسالميةصكوك 

 ١٨،٥٣٤،٨٤٠ (٧،٣٠١،٠٩٤) ١٣٥،١٦٣ ١٣٦،٩٩٣ ١٣٠ ٢٥،٥٦٣،٦٤٨  إجمالي المطلوبات
  

  عمالء رئيسين
  

لمجموعة.ل اإليجارات ) من إجمالي إيرادات%٣،٩: ٢٠١٨( %٣،٥تمثل اإليرادات من عميل واحد في قطاع العقارات السكنية والتجارية للمجموعة حوالي 



  ش.م.ع.قمجموعة إزدان القابضة
  الموحدة الماليةلبيانات إيضاحات حول ا

ألف لایر قطري ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 

٨٠ 
 

  مساھمات غير مسيطرة   ٣١
    

يةرلعقاادادمتإ  ٢٠١٩ديسمبر ٣١
  ذ.م.م. يعرللمشا

 دلإزدان وور
  ذ.م.م.

إستبعادات بين 
  الشركات

  اإلجمالي

          
     ٪٣٠٫٠٠٪٣٢٫٥٠  نسبة الحصص الغير مسيطر عليھا

        
    -١،٧٧٤,٤٩٠  الموجودات الغير متداولة

    ٢٦٠١،١٠٠  الموجودات المتداولة
    --  المطلوبات الغير متداولة

     (٦٨،٤١٠))٩٣،٧٠٧(  المطلوبات المتداولة
     (٦٧،٣١٠)١،٦٨١,٠٤٣  صافي األصول

 )٢٧٩،٠٣٤( (٨٠٥،١٨٠) (٢٠،١٩٣)٥٤٦،٣٣٩  صافي األصول التابع للحصص الغير مسيطر عليھا
  --  اإليرادات

  ٢٢،٩٣١٥،٠٠٥  الربح
  --  الدخل الشامل اآلخر

  ٢٢،٩٣١٥،٠٠٥ إجمالي الدخل الشامل اآلخر
 ٨،٩٥٤ -٧،٤٥٣١،٥٠١  الربح الموزع على الحصص الغير مسيطر عليھا

الدخل الشامل اآلخر الموزع على الحصص الغير 
 - - - -  مسيطر عليھا

   (٩،٠٢١)(٢٧٧،٩٥٥)  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  -(٧٧،٠٤٧)  التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  ٣٥٥،٠٦١٩،٠٣١  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

  ٥٩١٠ النقد وما يعادلهالنقص في 
          
  

يةرلعقاادادمتإ  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  ذ.م.م. يعرللمشا

 دلإزدان وور
  ذ.م.م.

إستبعادات بين 
  الشركات

  اإلجمالي

          
   ٪٣٠٫٠٠ ٪٣٢٫٥٠  نسبة الحصص الغير مسيطر عليھا

      
   ٤٠ ١،٦٦٠،٠٤٠  الموجودات الغير متداولة

   ٢٢،٢٣١ ٢،٩٩٩  الموجودات المتداولة
   (٢١،٨٣١) (٤،٩٢٧)  المطلوبات المتداولة

   ٤٤٠ ١،٦٥٨،١١٢  صافي األصول
 (٢٨٧،٩٨٨) (٨٢٧،٠٠٦) ١٣٢ ٥٣٨،٨٨٦  صافي األصول التابع للحصص الغير مسيطر عليھا

   - -  اإليرادات
   (٣٦،٠٤٣) (٨٦٤،٩٥٧)  الربح

   - -  الدخل الشامل اآلخر
   (٣٦،٠٤٣) (٨٦٤،٩٥٧)  إجمالي الدخل الشامل اآلخر

 (٢٩١،٩٢٤) - (١٠،٨١٣) (٢٨١،١١١)  الربح الموزع على الحصص الغير مسيطر عليھا
الدخل الشامل اآلخر الموزع على الحصص الغير مسيطر 

 - - - -  عليھا
   (٤،٨١١) -  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
   ٤،٤٩٥ -  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

   (٣١٦) -  النقص في النقد وما يعادله
          

  
  

  إن الحصص غير مسيطر عليھا للمجموعة بالسالب نظرا لحصتھا في الخسائر المرحلة للشركات التابعة للمجموعة
  
  
  
  



  ش.م.ع.قمجموعة إزدان القابضة
  الموحدة الماليةلبيانات إيضاحات حول ا

 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 

٨١ 
 

  أرقام المقارنة   ٣٢
تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة عند الضرورة بحيث تتفق مع عرض السنة الحالية في البيانات المالية 

  لسابقة.للسنة اعة ولمجمودات اجوصافي مأو بح رلاعلی صافي ف ھذه لتصنيدة اعار إثؤال تالموحدة. 
  

  أحداث الحقة   ٣٣
  

لایر قطري من خالل تمديد  مليار ٤٫٥تسھيالت بنكية محلية بقيمة المجموعة بجدولة  قامت،  ٢٠٢٠خالل فبرير 
فترة السداد وتحمل اإلتفاقيات ربح بمعدالت تجارية. باإلضافة قامت المجموعة بالحصول على تسھيل بنكي جديد 

معدالت واإلتفاقية الجديدة تحمل ربح ب بنوك أجنبيةلایر قطري من بنك محلي لتسديد تسھيل بنكي من  مليار ٢بقيمة 
  تجارية.

  
في وجود شكوك إضافية في بيئة عمل المجموعة في  ٢٠٢٠أوائل عام  ١٩تسبب تفشي فيروس كورونا كوفيد 

القطاعات ، وذلك بمراجعة تدابير الطوارئ بعض القطاعات. تراقب المجموعة عن كثب أثر تلك التطورات على تلك 
الخاصة بھا بصفة مستمرة مع تطور األوضاع. قد يتسبب ھذا األمر في قيام المجموعة باعفاء االيجارات لبعض 

جرين في تلك القطاعات التي يحتمل تأثرھا من عمليات اإلغالق أو وفًقا لتوجيھات الحكومات. ونظًرا لتطور أالمست
، يخضع تأثير ھذا األمر إلى مستويات كبيرة من عدم اليقين، مع عدم معرفة كاملة لنطاق التأثيرات األوضاع سريًعا 

  المحتملة.
  

 .٥، ٤ ،٣ ،٢، ١تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة البيانات المالية الموحدة في صفحة رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  




