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الدخل الشامل اآلخر:
البنود التي ال يتم تصنيفھا إلى الربح أو الخسارة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر-
صافي التغير في القيمة العادلة
شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية – الحصة من الدخل
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التغيرات في:
ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما
المخزون
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
النقد الناتج من أنشطة التشغيل
مكافأة نھاية خدمة الموظفين المدفوعة
صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
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إيضاح

أنشطة االستثمار
مدفوعات لشراء ممتلكات ومعدات
مدفوعات لتطوير استثمارات عقارية
مدفوعات لشراء استثمارات عقارية مكتملة
مدفوعات لشراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
متحصالت من بيع شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية
متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
توزيع أرباح مستلمة
أرباح حسابات بنوك إسالمية مستلمة
صافي الحركة في حسابات بنكية مقيدة
صافي النقد الناتج من أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل
متحصالت من صكوك وتسھيالت تمويل إسالمية
مدفوعات لسداد صكوك وتسھيالت تمويل إسالمية
توزيعات أرباح مدفوعة
صافي الحركة في مساھمات غير مسيطرة
تكاليف رسوم إدارية للتمويل مدفوعة
التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
صافي النقص في النقد وما يعادله
صافي التغير في العمالت األجنبية
النقد وما يعادله في  ١يناير
النقد وما يعادله في  ٣١ديسمبر

٢٠١٨

* ٢٠١٧
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* طبقت المجموعة مبدئيًا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ١٥والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٩في  ١يناير  .٢٠١٨لم
يتم تعديل معلومات المقارنة وف ًقا لطرق التحول التي تم اختيارھا )انظر إيضاح ) ٢ھـ((.

تشكل اإليضاحات في الصفحات من  ١٣إلى  ٧٤جزءًا ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة.
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١

الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية
مجموعة إزدان القابضة ش.م.ع.ق") .الشركة"( ھي شركة مساھمة قطرية مسجلة في دولة قطر بموجب السجل
التجاري رقم  .١٥٤٦٦تم تأسيس الشركة في  ٢٤مايو  ١٩٩٣كشركة ذات مسئولية محدودة ،وتم إدراجھا في بورصة
قطر في  ١٨فبراير  .٢٠٠٨تتواجد الشركة في دولة قطر ومقرھا الرئيسي في أبراج إزدان ،الخليج الغربي ،دولة قطر.
تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتھا التابعة )يشار إليھم معا بالمجموعة( إدارة العقارات وتحصيل اإليجارات.
أيضا تتمثل أنشطتھا في السيطرة المالية واإلدارية على شركة أو أكثر وذلك من خالل تملكھا  ٪٥١على األقل من
حصص تلك الشركة واالستثمار في األسھم والصكوك واألوراق المالية وأية استثمارات أخرى داخل دولة قطر أو
خارجھا.
الشركات التابعة للمجموعة الرئيسية ھي كما يلي:
اسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

 ٣١ديسمبر ٢٠١٨

 ٣١ديسمبر ٢٠١٧

شركة إزدان للفنادق ذ.م.م.
شركة إزدان مول ذ.م.م.
شركة إزدان العقارية ذ.م.م.
شركة فندق إزدان باالس ذ.م.م.
شركة الربع الخالي للتجارة ذ.م.م.
شركة االقليم العقارية والوساطة العقارية
شركة الطيبين للتجارة ذ.م.م.
شركة النماء ألعمال الصيانة ذ.م.م.
شركة شاطىء النيل ذ.م.م.
شركة أركان لالستيراد والتصدير ذ.م.م.
شركة طريق الحق للتجارة ذ.م.م.
شركة منازل للتجارة ذ.م.م.
شركة عين جالوت للتجارة ذ.م.م.
شركة طريق الخير للتجارة ذ.م.م.
شركة الكرة الذھبية ذ.م.م.
شركة إزدان وورلد ذ.م.م.
شركة إمتداد للمشاريع العقارية ذ.م.م.
شركة إزدان انتيرناشونال المحدودة
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الشركة األم للمجموعة ھي مجموعة التداول للتجارة ش.م.ق") .التداول"( والتي تمتلك بطريقة مباشرة وغير مباشرة
من خالل شركاتھا التابعة ما يمثل نسبة  ٪٥٤تقريبا من رأس مال الشركة كما في  ٣١ديسمبر  ٣١) ٢٠١٨ديسمبر
.(%٥٤ :٢٠١٧
تم اعتماد ھذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  ١٨مارس .٢٠١٩
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٢

أساس اإلعداد

)أ(

فقرة االلتزام
تم إعداد البيانات المالية الموحدة المرفقة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
ھذه أول بيانات مالية سنوية موحدة للمجموعة التي يتم فيھا تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ١٥اإليراد من
العقود المبرمة مع العمالء" والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ٩األدوات المالية" .التغييرات على السياسات
المحاسبية الھامة واردة في اإليضاح ) ٢ھـ(.

)ب(

أساس القياس
تم إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء مشتقات األدوات المالية والموجودات المالية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واالستثمارات العقارية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة.

)ج(

العملة الوظيفية وعملة العرض
يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية الموحدة لكل من شركات المجموعة باستخدام العملة الوظيفية التي تعمل فيھا
الشركة )"العملة الوظيفية"( .العملة الوظيفية لجمع شركات المجموعة ھي ال﷼ القطري )"ر.ق"( .تم عرض ھذه البيانات
المالية الموحدة باأللف ﷼ قطري فيما عدا ما يشار إليه بخالف ذلك.

)د(

استخدام التقديرات واألحكام
عند إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة قامت اإلدارة بإجراء أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات
المحاسبية والمبالغ ذات الصلة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه
القيم التقديرية.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بھا بصفة مستمرة .يتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية بأثر
مستقبلي.
المعلومات عن البنود الھامة التي تتطلب درجة عالية من األحكام والتعقيدات أو البنود التي توجد بھا مخاطر ھامة حول
االفتراضات أو التقديرات مما قد ينتج عنھا إجراء تعديالت جوھرية على المبالغ المعترف بھا في البيانات المالية
الموحدة كما يلي:

مبدأ االستمرارية
قامت إدارة المجموعة بتقييم مدى مقدرة المجموعة على مواصلة أعمالھا على أساس مبدأ االستمرارية وھي تعتقد بأن
المجموعة تمتلك الموارد التي تجعلھا قادرة على االستمرار في أعمالھا في المستقبل المنظور .تحقق المجموعة أرباح
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.
وعليه تقوم اإلدارة في إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.

تقييم نموذج االعمال
يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية على "نتائج مدفوعات المبلغ األصلي فقط" واختبار نموذج األعمال )راجع
السياسة المحاسبية "األدوات المالية" في اإليضاح  .(٣تحدد المجموعة نموذج األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة
مجموعات من الموجودات المالية معًا لتحقيق ھدف أعمال معين .يتضمن ھذا التقييم حكما يعكس جميع األدلة ذات
الصلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء الموجودات وقياس أدائھا ،والمخاطر التي تؤثر على أداء الموجودات وكيفية إدارتھا
وكيفية تعويض مديري الموجودات .تراقب المجموعة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة التي يتم استبعادھا
قبل استحقاقھا لفھم سبب استبعادھا وعما إذا كانت األسباب تتفق مع ھدف األعمال الذي من أجله تم االحتفاظ
بالموجودات .المراقبة ھي جزء من تقييم المجموعة المستمر لما إذا كان نموذج األعمال الذي يتم من أجله االحتفاظ
بالموجودات المالية المتبقية ال يزال مناسبا ،وإذا كان غير مناسب ،يتم 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.
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أساس اإلعداد )تابع(

)د(

استخدام التقديرات واألحكام )تابع(

انخفاض قيمة الذمم المدينة
في  ١يناير  ٢٠١٨استبدل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ، ٩نموذج "الخسارة المتكبدة" الوارد في معيار المحاسبة
الدولي رقم  ٣٩بنموذج "الخسارة االئتمانية المتوقعة" .يتطلب نموذج انخفاض القيمة الجديد معلومات مستقبلية ،والتي
تقوم على افتراضات للتغيرات المستقبلية للعوامل االقتصادية المختلفة وكيفية تأثير ھذه العوامل على بعضھا البعض.
كما يتطلب من اإلدارة وضع احتمال التعثر لفئات مختلفة من الذمم المدينة .يشكل احتمال التعثر مدخال رئيسيا في قياس
الخسائر االئتمانية المتوقعة ويستلزم وضع قدر كبير من األحكام .فھو تقدير الحتمال التعثر على مدى فترة زمنية معينة،
ويتضمن حسابه بيانات تاريخية وافتراضات وتوقعات للظروف المستقبلية .في السنة الماضية ،لم يتم إجراء مراجعة
النخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة إال للذمم المدينة التي كان ھناك مؤشرا على انخفاض قيمتھا لدى اإلدارة .وھذا
يستلزم أيضا وضع أحكام ھامة .تم تقديره بالرجوع إلى الخبرة السابقة لتعثر األطراف المقابلة وتحليل الوضع المالي
لھم ،ولكن نموذج "الخسارة المتكبدة" تجاھل تماما الوضع الحالي والمتوقع مستقبال .ونتيجة لذلك ،فمن المتوقع أن يتم
االعتراف بالخسائر االئتمانية في وقت مبكر في ظل نموذج انخفاض القيمة الجديد.

القيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي
تستخدم المجموعة أدوات مالية مشتقة إلدارة تعرضھا للتغيرات في قروضھا البنكية بسبب التقلبات في معدالت الفائدة.
جميع ھذه المشتقات يتم االعتراف بھا بالقيمة العادلة في التاريخ الذي يتم فيه الدخول في عقد المشتقة المالية ويعاد
قياسھا بعد ذلك بالقيمة العادلة واالعتراف بھا في الدخل الشامل اآلخر .يتم تقدير قيمھا العادلة باستخدام نماذج ومناھج
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
نھاية العقود باستخدام أقصى حد ممكن من المعلومات الخارجية المتاحة حول التسعير.

القيمة العادلة الستثمارات األسھم غير المتداولة
إذا لم يمكن تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المدرجة في بيان المركز المالي الموحد بالرجوع
إلى أسواق نشطة ،تقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة باستخدام تقنيات التسعير بما في ذلك طريقة التدفقات النقدية
المخصومة .تؤخذ المدخالت لھذه النماذج من األسواق التي يمكن مالحظتھا إن كان ذلك ممكنا وفي حالة عدم جدوى
ذلك يتطلب األمر درجة من األحكام إلثبات القيم العادلة .تتضمن األحكام وضع اعتبارات لمدخالت مثل مخاطر السيولة
ومخاطر االئتمان والتقلبات .قد تؤثر التغييرات في ھذه العوامل على القيمة العادلة الصادر عنھا التقرير لألدوات المالية.

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

مساھمات في شركات اخري )الشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع(
يتم استخدام التقديرات واالفتراضات عند تقييم مستوى السيطرة الذي ينتج عند الدخول في معاملة للحصول على حصة
في شركة آخري ؛ اعتمادا على الحقائق والظروف في كل حالة  ،يمكن للمجموعة الحصول على السيطرة أو السيطرة
المشتركة أو التأثير الجوھري على شركة .تعتبر المجموعة أن لھا تأثيرً ا جوھري على الشركات المستثمر فيھا 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 ھو
عملية مشتركة أو مشروع مشترك .تقوم المجموعة بتقييم الترتيب کمشروع مشترك بما أن حقوق المجموعة تقع في
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مساھمات في شركات اخري )الشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع( )تابع(
صافي أصول الترتيب المشترك )أي أن الترتيب المشترك  ،وليس األطراف في الترتيبات المشتركة له حق مباشر في
األصول  ،و التزامات التقديرات المشتركة(.

التقييم العادل لالستثمارات العقارية
يتم قياس االستمثارات العقارية للمجموعة بالقيمة العادلة .يتم االعتراف بالتغير في القيمة العادلة في بيان الربح او
الخسارة الموحد .تستخدم المجموعة مثمنيين عقاريين مھنيين خارجيين لتقدير القيمة العادلة .يتسخدم المقيمون تقنيات
تقييم معترف بھا مثل طريقة التدفقات النقدية المخصومة ومقارنة أسعار السوق.تستدعي ھذه التقييمات إجراء تقديرات
وافتراضات ھامة حول المستقبل وقد ينتج عنھا فروقات كبيرة في التقديرات.

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

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
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
أي مؤشر على انخفاض قيمتھا .يتطلب تحديد ما يمكن اعتبار أن قيمته قد انخفضت وضع أحكام ھامة .كما في تاريخ
التقرير.

التمييز بين الممتلكات والمعدات والعقارات االستثماراية
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
أو الممتلكات التي يشغلھا المالك تولد التدفقات النقدية التي ال تعزى فقط إلى الممتلكات ولكن أيضا إلى األصول األخرى
المستخدمة في عملية اإلنتاج أو التوريد.

مخصص مكافآت نھاية الخدمة للموظفين
قامت اإلدارة بقياس التزام المجموعة لمكافآت ما بعد انتھاء الخدمة لموظفيھا استنادا إلى نصوص قانون العمل القطري
رقم  ١٤لسنة  .٢٠٠٤تقوم المجموعة بتكوين مخصص لكل موظف بحد أدنى  ٢١يوم من الراتب األساسي عن كل
سنة ميالدية بدايه من تاريخ االلتحاق بالمجموعة .لم تقم اإلدارة بإجراء تقييم اكتواري حسبما ھو مطلوب بموجب
معيار المحاسبة الدولي رقم " ١٩منافع الموظفين" حيث أنھا تقدر بأنه لن ينتج عن مثل ھذا التقييم مستوى مختلف على
نحو كبير من المخصص .تقوم اإلدارة بحساب المخصص في نھاية كل سنة وأي تغيير في التزام المنافع المتوقعة في
نھاية السنة تتم تسويته في مخصص مكافآت نھاية خدمة الموظفين في الربح أو الخسارة.

مخصصات أخرى ومطلوبات
يتم االعتراف بالمخصصات والمطلوبات األخرى في الفترة فقط إلى الحد الذي تعتبر فيه اإلدارة أنه من المحتمل أن
يكون ھناك تدفق مستقبلي خارج لألموال ناتج من عمليات أو أحداث سابقة ويمكن قياس التدفق النقدي الخارج بصورة
موثوق بھا .إن توقيت االعتراف بالمخصصات وتحديد مقدار المطلوبات يتطلب تطبيق أحكام على الحقائق والظروف
الحالية والتي قد تخضع للتغيير .وحيث أن التدفقات النقدية الفعلية الخارجة قد تحدث في سنوات الحقة ،تتم مراجعة
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.
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اإلجراءات القانونية
من وقت آلخر تخضع المجموعة إلى إجراءات قانونية إلى النتيجة النھائية عنھا توضح لدرجة كبيرة عدم اليقيين الكامن
في التقاضي .تطبق اإلدارة افتراضات ھامة عند قياس مخاطر التعرض للمطلوبات المحتملة المتعلقة باإلجراءات
القانونية القائمة والمطالبات غير المحسومة األخرى .يطلب من اإلدارة القيام بإجراء أحكام عند تقدير احتمالية المطالبة
الناجحة ضد المجموعة أو بلورة التزام ھام وعند تحديد المبلغ المحتمل للتسوية النھائية لاللتزام .كما في تاريخ التقرير،
واستنادا إلى التقييم الذي يقوم به المستشارون القانونيون الداخليون  /الخارجيون ،ال تعتقد اإلدارة بأن نتائج تلك األمور
ستؤثر بصورة ھامة على المركز المالي للمجموعة.

تصنيف اإليجار
عندما تدخل المجموعة في عقود تأجير جديدة  ،يتم تحليل شروط وأحكام العقد من أجل تقييم ما إذا كانت المجموعة
تحتفظ بالمخاطر والمنافع الھامة لملكية الموجودات موضوع عقد اإليجار أم ال .في تطبيق المعايير المنصوص عليھا
في المعيار المحاسبي الدولي رقم " ١٧عقود اإليجار"  ،يمكن للمجموعة إصدار حكم ھام لتحديد ما إذا كان الترتيب
ينتج عن عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي .يمكن أن يكون لھذا الحكم تأثير جوھري على المبالغ المدرجة في
البيانات المالية الموحدة.
)ھـ(

المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات
خالل السنة الحالية ،أصبحت المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتفسيرات على المعايير المذكورة أدناه
سارية للمرة األولى على البيانات المالية التي تبدأ في  ١يناير :٢٠١٨








المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ١٥إيرادات العقود مع العمالء".
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ٩األدوات المالية".
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ٢المدفوعات على أساس األسھم" تصنيف وقياس معامالت
المدفوعات على أساس األسھم.
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ٤عقود التأمين" في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
" ٩األدوات المالية".
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم " ٤٠عقارات استثمارية" على تحويل االستثمارات العقارية.
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ١تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية" ومعيار المحاسبة
الدولي رقم " ٢٨االستثمارات في الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة" على أساس التحسينات السنوية على
المعايير الدولية للتقارير المالية دورة .٢٠١٦-٢٠١٤
التفسير رقم  ٢٢من لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية "المعامالت بالعمالت األجنبية والمقابل المدفوع
مقدما".

لم يكن لتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات على المعايير المذكورة أعاله أثر جوھري على البيانات المالية
الموحدة للمجموعة ،باستثناء المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ١٥إيرادات العقود مع العمالء" والمعيار الدولي
للتقارير المالية رقم " ٩األدوات المالية" والتي تم توضيح تأثير كل منھما على البيانات المالية الموحدة للمجموعة أدناه.
نظرا ألساليب االنتقال التي تم اختيارھا في تطبيق ھذه المعايير ،لم يتم تعديل أرقام المقارنة في ھذه البيانات المالية
الموحدة لتعكس متطلبات المعايير الجديدة.
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ١٥إيرادات العقود مع العمالء"
يضع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ١٥إطار عمل شامل لتحديد ما إذا يتم االعتراف باإليراد أم ال ،ومقدار ،ومتى
يتم االعتراف به .يحل المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم " ١٨اإليرادات" ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١١
"عقود اإلنشاءات" والتفسيرات ذات الصلة .بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،١٥يتم االعتراف باإليرادات
عندما يحصل عميل على السيطرة على سلع أو خدمات.
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المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات )تابع(
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ١٥إيرادات العقود مع العمالء" )تابع(
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ١٥باستخدام طريقة األثر التراكمي ،بدءا من التطبيق
المبدئي لھذا المعيار ويعترف بذلك منذ تاريخ التطبيق المبدئي )في  ١يناير  .(٢٠١٨بناء عليه ،لم يتم تعديل المعلومات
المعروضة لسنة  ،٢٠١٧أي أنه تم عرضھا وفقا للتقرير السابق ،بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  ١٨ومعيار
المحاسبة الدولي رقم  ١١والتفسيرات ذات الصلة .إضافة إلى ذلك ،لم يتم تطبيق متطلبات اإلفصاح الخاصة بالمعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  ١٥بشكل عام على معلومات المقارنة.
قامت اإلدارة بمراجعة وتقييم العقود الحالية للمجموعة مع العمالء في  ١يناير  ،٢٠١٨وتوصلت إلى أن التطبيق المبدئي
للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،١٥لم يكن له أثر جوھري على بيان المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١
ديسمبر  ٢٠١٨وبيان الربح أو الخسارة الموحد للسنة المنتھية في ذلك التاريخ .من ثم ،لم تكن ھناك تعديالت كما في
 ١يناير .٢٠١٨
يوضح الجدول التالي معلومات حول طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء في العقود المبرمة مع العمالء  ،بما في
ذلك شروط الدفع الھامة  ،وسياسات االعتراف باإليرادات ذات الصلة من تدفقات اإليرادات الرئيسية للمجموعة.
طبيعة التغيير في السياسة المحاسبية.

نوع اإليراد

طبيعة وتوقيت استيفاء التزامات األداء
وشروط الدفع الھامة

إيرادات ايجارات

يتم االعتراف باإليرادات على أساس ال يوجد تأثير جوھري.
شھري بنا ًء على فترة العقد والمساحة
المشغولة.

إيرادات الخدمات المساعدة يتم االعتراف باإليراد في وقت واحد ال يوجد تأثير جوھري.
عندما يتم تسليم الخدمة إلى العميل.
المقدمة لشاغلي العقارات
ايراد بيع البضائع

يتم االعتراف باإليرادات عندما يتم ال يوجد تأثير جوھري.
تحويل السيطرة على البضائع إلى
المشتري.
السيطرة على البضائع تنتقل إلى العمالء
في الوقت الذي يتم تسليمھا .يتم إصدار
الفواتير واالعتراف باإليراد في تلك
الفترة الزمنية.
أرصدة العمالء عادة ما يتم تحصيلھا في
تاريخ العملية.

يتم اإلعتراف بمصادر الدخل الرئيسية للمجموعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  " ١٧اإليجارات"  ،ولذلك
اليوجد تأثير جوھري طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم .١٥
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ٩األدوات المالية"
يورد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٩متطلبات االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية وقياسھا .يحل
ھذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم  ٣٩األدوات المالية :التحقق والقياس.
نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٩طبقت المجموعة التعديالت التبعية على معيار المحاسبة الدولي رقم
١عرض البيانات المالية والذي يتطلب عرض االنخفاض في قيمة الموجودات المالية في بند منفصل في بيان الربح أو
الخسارة والدخل الشامل اآلخر .في السابق كان منھج المجموعة إدراج انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة في
المصروفات العمومية واإلدراية .بناء على ذلك قامت المجموعة بإعادة عرض انخفاض في قيمة الموجودات المالية
المعترف بھا في معيار  ٣٩من المصروفات العمومية واإلدارية إلى خسائر انخفاض ذمم مدينة وارصدة مدينة أخرى
كما ھو مفصل في بيان الربح او الخسارة الموحد للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر .٢٠١٧
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ألف ﷼ قطري

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ٩األدوات المالية" )تابع(
باإلضافة إلى ذلك طبقت المجموعة التعديالت التبعية على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ٧األدوات المالية:
االفصاحات" التي تنطبق على اإلفصاحات عام  ٢٠١٨ولكنھا لم يتم تطبيقھا عموما على معلومات المقارنة.
يلخص الجدول التالي أثر االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٩على الرصيد االفتتاحي لالحتياطيات و
األرباح المدورة ومساھمات غير مسيطرة:
احتياطيات القيمة األرباح
المدورة
العادلة
األرصدة في  ٣١ديسمبر ) ٢٠١٧كما ورد(

١٧،٣٢٦

مساھمات
غير مسيطرة

٤،١٣٧ ٢،٠٣٧،٦٠٢

اإلجمالي
٢،٠٥٩،٠٦٥

التعديل عند التطبيق األولي للمعيار الدولي
للتقارير المالية رقم ٩
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر )االستثمارات المتاحة للبيع
بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  ٣٩القديم(
)(١٥٣،٨٧٢
)إيضاح (١٧
شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية
وشركة المشروع )إيضاح (٨
الذمم المدينة والمدفوعات مقدما )إيضاح (٥
)(١٥٣،٨٧٢

١٥٣،٨٧٢

-

-

)(٢٣،٩٤٦
)(٣٩٢
١٢٩،٥٣٤

)(٢٠١
)(٢٠١

)(٢٣،٩٤٦
)(٥٩٣
)(٢٤،٥٣٩

األرصدة االفتتاحية المعدلة في  ١يناير (١٣٦،٥٤٦) ٢٠١٨

٣،٩٣٦ ٢،١٦٧،١٣٦

٢،٠٣٤،٥٢٦

) (١تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية
الموجودات المالية
يحتوي المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٩على ثالث فئات أساسية للموجودات المالية :مقاسة بالتكلفة المطفأة وبالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يعتمد تصنيف الموجودات المالية
بشكل عام بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٩على نموذج األعمال الذي تتم فيه إدارة موجود مالي وخصائص
تدفقاته النقدية التعاقدية .يستبعد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٩الفئات السابقة بمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩
التي تتضمن المحتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق والقروض والذمم المدينة والمتاحة للبيع .ال يتم أبدا فصل المشتقات
المضمنة في العقود التي يكون فيھا المضيف ھو أصل مالي في نطاق المعيار .بدال من ذلك  ،يتم تقييم األداة المالية
المختلطة ككل للتصنيف.
إن أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٩على القيم الدفترية للموجودات المالية كما في  ١يناير  ٢٠١٨كما
ھو مبين أدناه :

١٩
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ألف ﷼ قطري

٢

أساس اإلعداد )تابع(

)ھـ(

المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات )تابع(
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٩األدوات المالية )تابع(
) (١تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تابع(
الموجودات المالية )تابع(
إيضاح

التصنيف األصلي
بموجب معيار
المحاسبة الدولي
رقم ٣٩

التصنيف الجديد
بموجب المعيار
الدولي للتقارير
المالية رقم ٩

القيمة الدفترية
األصلية بموجب
معيار المحاسبة
الدولي رقم ٣٩

بالقيمة العادلة من
خالل الدخل
الشامل اآلخر-أداة
حقوق ملكية

٢،٤٧٠،٩٥٣

٢،٤٧٠،٩٥٣

بالتكلفة المطفأة

١١٩،٤٩٤

١١٨،٩٠١

مشتقات التحوط

٢٣،١٦٧

٢٣،١٦٧

بالتكلفة المطفأة

٣٧١،١٢٠

٣٧١،١٢٠

٢،٩٨٤،٧٣٤

٢،٩٨٤،١٤١

القيمة الدفترية
الجديدة بموجب
المعيار الدولي
للتقارير المالية
رقم ٩

الموجودات المالية
موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
الذمم المدينة
والمدفوعات مقدما

)أ(
)ب(

مشتقات موجودات مالية
النقد في البنوك
إجمالي الموجودات
المالية

متاحة للبيع
قروض وذمم
مدينة
مشتقات التحوط
–القيمة العادلة
قروض وذمم
مدينة

)أ( تمثل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ھذه االستثمارات المالية التي ترغب المجموعة
في االحتفاظ بھا على المدى الطويل ألغراض استراتيجية .وف ًقا لما يسمح به المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ،٩
قامت المجموعة بتصنيف ھذه االستثمارات في تاريخ التطبيق األولي على أنھا مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر .على خالف معيار المحاسبة الدولي رقم  ،٣٩لن يتم إعادة تصنيف احتياطي القيمة العادلة المتراكم
المتعلق بھذه االستثمارات إلى الربح أو الخسارة.
)ب( الذمم المدينة والمدفوعات مقدما التي صنفت سابقا كقروض وذمم مدينة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩
تصنف اآلن بالتكلفة المطفأة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .٩تم االعتراف بالزيادة بمبلغ  ٥٩٣﷼ قطري
في مخصص انخفاض قيمة ھذه الموجودات في الرصيد االفتتاحي لالرباح المدورة في  ١يناير  ٢٠١٨عند االنتقال إلى
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) ٩إيضاح .(٥
المطلوبات المالية
يحتفظ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٩على نحو كبير بالمتطلبات الحالية لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ٣٩بالنسبة
لتصنيف وقياس المطلوبات المالية.
لم يكن لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٩أثرا جوھريا على السياسات المحاسبية للمجموعة فيما يتعلق
بالمطلوبات المالية.
) (٢انخفاض قيمة الموجودات المالية
استبدل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٩نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد في معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩
بنموذج "الخسارة االئتمانية المتوقعة" .يطبق نموذج انخفاض القيمة الجديدة على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة
المطفأة وموجودات العقود واستثمارات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ولكن ليس على استثمارات
٢٠

مجموعة إزدان القابضة ش.م.ع.ق
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٢

أساس اإلعداد )تابع(

)ھـ(

المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات )تابع(
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٩األدوات المالية )تابع(
) (٢انخفاض قيمة الموجودات المالية )تابع(
حقوق الملكية .وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،٩يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية بصورة مبكرة أكثر مما
كان عليه الحال بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم .٣٩
بالنسبة للموجودات التي تدخل في نطاق نموذج انخفاض القيمة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،٩يتوقع عموما أن
تزيد خسائر انخفاض القيمة وتصبح أكثر تقلبا .قررت المجموعة أن تطبيق متطلبات انخفاض القيمة للمعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  ٩في  ١يناير  ٢٠١٨والذى نتج عنه مخصص  ٥٩٣الف ﷼ قطري )إيضاح ) ٢ھـ().((١
) (٣محاسبة التحوط
اختارت المجموعة اعتماد نموذج محاسبة التحوط الجديد في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .٩وھذا يتطلب من
المجموعة التأكد من توافق عالقات محاسبة التحوط مع أھداف وإستراتيجية إدارة المخاطر وتطبيق نھج نوعي وتطلعي
أكثر لتقييم فعالية التحوط.
ترى المجموعة أن جميع عالقات التحوط القائمة والمصنفة حاليا ً في عالقات تحوط فعالة سوف تظل مؤھلة لمحاسبة
التحوط وفقا ً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم . ٩قررت المجموعة عدم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩
بأثر رجعي فيما يتعلق بالتحول إلى التحوطات ،حيث قامت المجموعة باستبعاد النقاط اآلجلة من تصنيف التحوط
بموجب معيار المحاسبة الدولي .٣٩وحيث أن المعيار الدولي للتقارير المالية  ٩ال يغير المبادئ األساسية حول كيفية
احتساب المؤسسة لحسابات التحوط الفعال ،فال تتوقع المجموعة تأثيراً ھاما ً على البيانات المالية الموحدة نتيجة تطبيق
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم . ٩
) (٤االنتقال
حصلت المجموعة على استثناء بعدم تعديل معلومات المقارنة للفترات السابقة فيما يخص متطلبات التصنيف والقياس
)متضمنا انخفاض القيمة( .الفروق في القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الناتجة من تطبيق المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  ٩تم االعتراف بھا في األرباح المدورة واالحتياطيات كما في  ١يناير  .٢٠١٨بناء عليه
فإن المعلومات المعروضة لسنة  ٢٠١٧ال تعكس عموما متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٩بل متطلبات
معيار المحاسبة الدولي رقم .٣٩
تم إجراء التقييم التالي على أساس الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ التطبيق المبدئي.



تحديد نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ فيه بالموجود المالي.
تخصيص بعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال يحتفظ بھا للمتاجرة على أنھا بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر.

تخصيص جميع عالقات التحوط المحددة في المعيار المحاسبي الدولي رقم  ٣٩بتاريخ  ٣١ديسمبر  ٢٠١٧معايير
محاسبة التحوط بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٩في  ١يناير  ٢٠١٨وبالتالي تعتبر عالقات التحوط
مستمرة.
)و(

المعايير الجديدة والمعدلة التي لم تصبح سارية بعد ،ولكنھا متاحة للتطبيق المبكر
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتفسيرات على المعايير المذكورة أدناه المتاحة للتطبيق المبكر على
السنوات المالية التي تبدأ بعد  ١يناير  ٢٠١٨لم تصبح سارية حتى فترة الحقة ،ولم يتم تطبيقھا في إعداد ھذه البيانات
المالية الموحدة.

٢١
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٢

أساس اإلعداد )تابع(

)و(

المعايير الجديدة والمعدلة التي لم تصبح سارية بعد ،ولكنھا متاحة للتطبيق المبكر )تابع(

تسري للسنة المنتھية في  ١يناير
٢٠١٩








المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  " ١٦اإليجارات"
التفسير رقم  ٢٣من لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية
بشأن الشكوك حول طرق معالجة الضرائب
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ٩األدوات المالية"
مزايا المدفوعات مقدما ذات التعويض السلبي
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم " ٢٨االستثمارات في
الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة" الحصص طويلة األجل في
الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم " ١٩مكافآت الموظفين"
تعديل الخطة أو تقليصھا أو تسويتھا
تعديالت على معايير مختلفة على أساس التحسينات السنوية على
المعايير الدولية للتقارير المالية دورة ٢٠١٧-٢٠١٥
تعديالت على مراجع اإلطار المفاھيمي في المعايير الدولية للتقارير
المالية

تسري للسنة التي تبدأ في  ١يناير
٢٠٢٠



تسري للسنة التي تبدأ في  ١يناير
٢٠٢١

 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ١٧عقود التأمين"

لم يتم تحديد تاريخ السريان بعد

 التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ١٠القوائم المالية"
ومعيار المحاسبة الدولي رقم " ٢٨االستثمارات في الشركات الزميلة
والمشروعات المشتركة" حول المبيعات والمساھمة في الموجودات بين
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 ،باستثناء المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ١٦اإليجارات" والذي تم توضيح أثره على
البيانات المالية الموحدة للمجموعة أدناه.
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ١٦اإليجارات"
يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ١٦عقود اإليجار" )المشار إليه فيما يلي "بالمعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية  ("١٦نموذجً ا شامالً لتحديد ترتيبات اإليجار ومعالجتھا في البيانات المالية لكل من المؤجرين والمستأجرين.
سوف يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ١٦محل المعيار المحاسبي الدولي رقم " ١٧عقود االيجار"  ،وتفسير
لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم " ٤تحديد ما إذا كان الترتيب يشتمل على عقد إيجار"  ،و SIC
" ١٥عقود إيجار تشغيلية  -حوافز"  ،و " ٢٧ SICتقييم جوھر المعامالت التي تشمل الشكل القانوني للتأجير" .سيكون
تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ١٦للشركة  ١يناير .٢٠١٩
يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ١٦نموذجا محاسبيا واحدا في الميزانية العمومية لإليجارات .يعترف المستأجر
بحق استخدام الموجودات التي تمثل حقه في استخدام الموجودات األساسية ومطلوبات اإليجار التي تمثل التزامه بسداد
دفعات اإليجار .ھناك استثناءات اختيارية على اإليجارات قصيرة األجل واإليجارات من البنود ذات القيمة المنخفضة.
تبقى محاسبة المؤجر مماثلة للمعيار الحالي ،أي يستمر المؤجرون في تصنيف اإليجارات كإيجارات تمويلية أو تشغيلية.
اختارت المجموعة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  ١٦باستخدام النھج المعدل بأثر رجعي .ومن ثم  ،سيتم
االعتراف باألثر التراكمي لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  ١٦كتسوية على الرصيد االفتتاحي لألرباح
المحتجزة في  ١يناير  ٢٠١٩دون إجراء تعديل على المعلومات المقارنة .كما تخطط المجموعة لتطبيق اإلجراء العملي
لإلعفاء من تعريف عقد اإليجار عند االنتقال .ويعني ھذا أنھا ستطبق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ١٦على جميع
العقود المبرمة قبل  ١يناير  ٢٠١٩والمعرفة باعتبارھا عقود إيجار وف ًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ١٧والتفسير
رقم .٤
٢٢
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٢

أساس اإلعداد )تابع(

)و(

المعايير الجديدة والمعدلة التي لم تصبح سارية بعد ،ولكنھا متاحة للتطبيق المبكر )تابع(
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ١٦اإليجارات" )تابع(

األثر على محاسبة المستاجر
يغير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ١٦كيفية محاسبة المجموعة لإليجارات المصنفة سابقا على أنھا إيجارات
تشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  ١٧والتي كانت خارج الميزانية العمومية .في السابق كانت المجموعة
تعترف بمصروف اإليجار التشغيلي بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار وتعترف بالموجودات والمطلوبات
فقط إلى الحد الذي لم تكن فيه فروق توقيت بين مدفوعات اإليجار األصلية والمصروف المعترف به.
عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ١٦وبالنسبة لجميع اإليجارات ستقوم المجموعة:


االعتراف بحق استخدام الموجودات والتزامات المطلوبات في بيان المركز المالي الموحد والتي تقاس مبدئيا
بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستقبلية؛



االعتراف بإھالك حق استخدام الموجودات والمنفعة في مطلوبات اإليجار في بيان الربح أو الخسارة الموحد؛



فصل إجمالي المبلغ للنقد المدفوع في الجزء األصلي )المعروض ضمن األنشطة التمويلية( والفائدة )المعروض
ضمن األنشطة التشغيلية( في بيان التدفقات النقدية الموحدة.

بالنسبة لإليجارات ذات الفترة القصيرة )فترة إيجار لمدة  ١٢شھرا أو أقل( واإليجارات ذات القيمة المنخفضة ستختار
المجموعة االعتراف بمصروف اإليجار على أساس طريقة القسط الثابت حسبما ھو مسموح به بموجب المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم .١٦
سوف تعترف المجموعة بالموجودات الجديدة والمطلوبات المصاحبة لھا إليجاراتھا التشغيلية لمساحات فضاء المخازن.
سوف تتغير طبيعة المصروفات المتعلقة بھذه اإليجارات اآلن ألن المجموعة سوف تعترف بتكلفة اإلھالك لموجودات
حق االستخدام ومصروفات الفائدة على التزامات اإليجار.
استناد ًا إلى تقييم اإلدارة  ،لم يكن للتطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ١٥أي أثر جوھري على بيان
المركز المالي الموحد للمجموعة وبيان الربح أو الخسارة الموحد.
سوف تعترف المجموعة بالموجودات والمطلوبات الجديدة إليجاراتھا التشغيلية لألراضي والمكاتب وسكن الموظفين.
سوف تتغير طبيعة المصروفات المتعلقة بھذه اإليجارات اآلن ألن المجموعة سوف تعترف بتكلفة اإلھالك لموجودات
حق االستخدام ومصروفات الفائدة على التزامات اإليجار .في السابق اعترفت المجموعة بمصروفات اإليجار التشغيلي
على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار ،ولم تعترف بالموجودات والمطلوبات إال إلى الحد الذي يوجد فيه
فارق في التوقيت بين دفعات اإليجار الفعلية والمصروفات المعترف بھا.
وف ًقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ، ١٧يتم عرض جميع مدفوعات عقود اإليجار التشغيلية كجزء من التدفقات النقدية
في األنشطة التشغيلية.

األثر على محاسبة المؤجر
استنادا إلى المعلومات المتاحة حاليا ال تتوقع اإلدارة أي أثر ھام على المبالغ ذات الصلة المعترف بھا في البيانات المالية
الموحدة للمجموعة.
٣

السياسات المحاسبية الھامة
السياسات المحاسبية األساسية التي طبقتھا المجموعة في إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة تم عرضھا أدناه .تم تطبيق
السياسات المحاسبية بشكل منتظم على كل من السنتين المعروضتين في ھذه البيانات المالية الموحدة ،باستثناء التغيرات
في السياسات المحاسبية المبينة في اإليضاح ) ٢ھـ(.

٢٣
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٣

السياسات المحاسبية الھامة )تابع(

)أ(

أساس توحيد البيانات المالية

تجميع األعمال
تحاسب المجموعة عن تجميع األعمال باستخدام طريقة االقتناء عند تحويل السيطرة إلى المجموعة )راجع جزء "الشركات
التابعة" أدناه(.
عموما يقاس المقابل المحول في االقتناء بالقيمة العادلة كما ھو الحال بالنسبة لصافي الموجودات المقتناة .أية شھرة تنشأ
يتم اختبارھا على نحو سنوي النخفاض القيمة .يتم االعتراف بأي مكسب في شراء مساومة في الربح أو الخسارة مباشرة.
ُتصرف تكاليف المعاملة عند تكبدھا فيما عدا في الحالة المتعلقة بإصدار أوراق دين أو أسھم.

الشركات التابعة
الشركات التابعة ھي الكيانات التي تسيطر عليھا المجموعة .توجد السيطرة عندما تكون المجموعة معرضة إلى أو يكون
لديھا حقوق في العائدات المتغيرة من مشاركتھا في الكيان ولديھا القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سلطتھا
على الكيان .يتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة في البيانات المالية الموحدة من التاريخ الذي تبدأ فيه السيطرة وحتى
تاريخ انتھاء السيطرة.

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

فقدان السيطرة
عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة تقوم بإلغاء االعتراف عن موجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأية
مساھمات غير مسيطرة ومكونات حقوق الملكية األخرى .أي ربح أو خسارة يتم االعتراف به في بيان الربح أو
الخسارة .أية مساھمة محتفظ بھا في الشركة التابعة السابقة يتم قياسھا بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة.

الشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع
الشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية ھي الشركات التي تمارس عليھا المجموعة تأثيرا ھاما ،التأثير الھام ھو
القدرة على المشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيھا .وليست سيطرة أو
سيطرة مشتركة على ھذه السياسات.
المشروع المشترك ھو نوع من الترتيبات المشتركة التي يكون فيھا لدى األطراف سيطرة مشتركة على ترتيب للحصول
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
السيطرة .تمتلك المجموعة سيطرة مشتركة ،تم تأسيسھا بموجب اتفاقية تعاقدية وتتطلب الموافقة باإلجماع على القرارات
المالية والتشغيلية االستراتيجية.
االعتبارات الموضوعة عند تحديد التأثير الھام أو السيطرة المشتركة مماثلة لتلك الالزمة لتحديد السيطرة على الشركات
التابعة.
تتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في شركاتھا الزميلة ومشاريعھا المشتركة بطريقة حقوق الملكية.
وفقا ً لطريقة حقوق الملكية يتم االعتراف باالستثمارات في الشركات بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع مبدئيا
بالتكلفة .يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار لالعتراف بالتغيرات في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة
المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية أو شركة المشروع منذ تاريخ االستحواذ .تدرج الشھرة المتعلقة بالشركات المستثمر
فيھا بطريقة حقوق الملكية أو شركة المشروع ضمن القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم إطفاؤھا أو إجراء اختبار انخفاض
في القيمة منفرد لھا.
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)أ(

أساس توحيد البيانات المالية )تابع(
الشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع )تابع(
يتضمن بيان الدخل الموحد حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية وشركة
المشروع.
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.
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري االعتراف بخسارة انخفاض القيمة على
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
قد انخفضت قيمته .إذا كان ھناك مثل ھذا الدليل ،تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين المبلغ
الممكن استرداده من مبلغ االستثمار في الشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع وقيمته
الدفترية ،ثم يتم إثبات الخسارة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.
عند فقدان التأثير الجوھري على االستثمار في الشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية أو شركة المشروع ،تقوم
المجموعة بقياس واالعتراف باي استثمار محتفظ به بقيمته العادلة .ويتم إثبات أي فرق بين القيمة الدفترية لالستثمار
في الشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع والقيمة العادلة لالستثمار المتبقية والمتحصلة من
البيع في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

)ب(

األدوات المالية
الذمم التجارية المدينة واألوراق المالية المدينة المصدرة يتم االعتراف بھا مبدئيا عند نشوئھا .يتم إثبات جميع الموجودات
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 الربح أو الخسارة ،تكاليف المعامالت التي يمكن أن تنسب مباشرة إلى استحواذھا أو إصدارھا .مبدئيا تقاس
الذمم التجارية المدينة التي ال يوجد بھا مكون تمويل كبير بسعر المعاملة.

التصنيف والقياس الالحق لموجودات مالية  -السياسة المطبقة من  ١يناير ٢٠١٨
عند االعتراف المبدئي ،يتم تصنيف الموجود المالية:

 بالتكلفة المطفأة إذا استوفت الشروط التالية وكانت غير مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 oكان محتفظ بھا في نموذج أعمال يھدف إلى االحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدية التعاقدية ،و
 oالشروط التعاقدية للموجودات المالية التي تؤدي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية التي ليست إال مدفوعات
للمبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -إذا استوفت الشروط التالية وكانت غير مصنفة بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة:
 oكان محتفظ بھا في نموذج أعمال يھدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية ،و
 oشروطھا التعاقدية تؤدي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية التي ھي مدفوعات فقط للمبلغ األصلي والفائدة
على المبلغ األصلي القائم.
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)ب(

األدوات المالية )تابع(

التصنيف والقياس الالحق لموجودات مالية  -السياسة المطبقة من  ١يناير )٢٠١٨تابع(
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة – جميع الموجودات المالية غير المصنفة باعتبارھا تقاس بالتكلفة المطفأة
أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما ھو موضح أعاله.
عند االعتراف المبدئي ،قد تقوم المجموعة بتصنيف ال رجعة فيه لموجود مالي إما يستوفي المتطلبات الواجب قياسھا
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.
ال يعاد تصنيف الموجودات المالية الحقا في أعقاب االعتراف األولي بھا ما لم تغير المجموعة نموذج أعمالھا إلدارة
الموجودات المالية ،وفي ھذه الحالة يتم تصنيف جميع الموجودات المالية المتأثرة في اليوم األول من أول فترة مشمولة
بتقرير بعد التغيير في نموذج األعمال.
صنفت المجموعة عند االعتراف المبدئي النقد لدى البنوك والذمم المدينة بالتكلفة المطفأة.

الموجودات المالية -تقييم نموذج األعمال
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:
-

السياسات واألھداف المعلنة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات في الممارسة العملية .وھي تشمل ما إذا كانت
استراتيجية اإلدارة تركز على جني تدفقات نقدية تعاقدية أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع موجودات؛
كيفية تقييم أداء المحافظ وتقديم التقارير إلدارة المجموعة؛
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بھا ضمن ھذا نموذج األعمال(
وكيفية إدارة تلك المخاطر؛
كيفية تعويض مديري األعمال  -على سبيل المثال سوا ًء كان التعويض يستند على القيمة العادلة للموجودات التي
تتم إدارتھا أو التدفقات النقدية التعاقدية التي يتم جمعھا ،و
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
الغرض ،وذلك بما يتفق مع اعتراف المجموعة المستمر بالموجودات.

الموجودات المالية  -تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ليست إال مدفوعات عن أصل الدين والفائدة عليه
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
الزمن وغيرھا من المخاطر األساسية لإلقراض والتكاليف )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية( ،وكذلك ھامش
الربح.
عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ليست سوى مدفوعات عن أصل الدين والفائدة عليه ،تأخذ المجموعة
بالشروط التعاقدية لألداة .ويشمل ذلك تقييم ما إذا كان الموجود المالي يحتوي على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت
أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال يمكنه الوفاء بھذا الشرط .عند إجراء ھذا التقييم ،تأخذ المجموعة في االعتبار
ما يلي:
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األدوات المالية )تابع(
التصنيف والقياس الالحق لموجودات مالية  -السياسة المطبقة من  ١يناير )٢٠١٨تابع(

الموجودات المالية -تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ليست إال مدفوعات عن أصل الدين والفائدة عليه
)تابع(
-

األحداث الطارئة التي من شأنھا تغيير مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية؛
الشروط التي قد تعدل سعر الفائدة التعاقدية ،بما في ذلك مميزات األسعار المتغيرة؛
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(.

تتوافق ميزة المدفوعات مقدما مع المدفوعات فقط من معيار أصل الدين والفائدة إذا كان المبلغ المدفوع مقدما يمثل إلى
حد كبير المبالغ غير المسددة من أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي المعلق ،والتي قد تشمل تعويض إضافي معقول
عن اإلنھاء المبكر للعقد .باإلضافة إلى ذلك ،بالنسبة لموجود مالي تم الحصول عليه بخصم أو عالوة على قيمته االسمية
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
الحال وفق ھذا المعيار إذا كانت القيمة العادلة لميزة المدفوعات مقدما غير ذات أھمية عند االعتراف المبدئي.

الموجودات المالية – القياس الالحق واألرباح والخسائر


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



الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة – يتم قياس ھذه الموجودات الحقا 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.



أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – يتم قياس ھذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة .يتم
االعتراف بإيراد الفائدة الذي يحتسب باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ،وأرباح وخسائر تحويل عمالت أجنبية
وانخفاض القيمة في الربح أو الخسارة .يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر.
عند إلغاء االعتراف ،تتم إعادة تصنيف األرباح والخسارة المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة.
ال تحتفظ المجموعة بأي من تلك الموجودات.



االستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -يتم قياس ھذه الموجودات الحقا
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
وال يتم استبعادھا أبدا من الربح أو الخسارة .ال تحتفظ المجموعة بأي من تلك الموجودات.

تقاس المطلوبات المالية على أنھا بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يصنف المطلوب المالي
على أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة لو تم تصنيفه على أنه محتفظ به للمتاجرة أو كان مشتقا أو تم
تخصيصه بھذه الصفة عند االعتراف المبدئي .المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تقاس بالقيمة
العادلة واألرباح والخسائر ،متضمنة أي مصروف فائدة يتم االعتراف به في الربح أو الخسارة .تقاس المطلوبات المالية
األخرى الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .مصروف الفائدة وأرباح وخسائر صرف العمالت
األجنبية يتم االعتراف بھا في الربح أو الخسارة .أي ربح أو خسارة من إلغاء االعتراف يتم االعتراف بھا أيضا في
الربح أو الخسارة.
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التصنيف والقياس الالحق للموجودات المالية – السياسة المطبقة قبل  ١يناير ٢٠١٨
الموجودات المالية
صنفت المجموعة موجوداتھا المالية في فئة قروض وذمم مدينة )نقد وأرصدة لدى البنوك وذمم مدينة( .عقب االعتراف
المبدئي ،يتم قياس ھذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .تحتفظ المجموعة بأدوات مالية مشتقة.

التصنيف والقياس الالحق للمطلوبات المالية – السياسة المطبقة قبل  ١يناير ٢٠١٨
المطلوبات المالية
صنفت المجموعة مطلوباتھا المالية الغير المشتقة إلى فئة المطلوبات المالية االخري )الذمم الدائنة والقروض التمويلية
البنكية( .ال تحتفظ المجموعة بأدوات مطلوبات مالية مشتقة.
يتم االعتراف بالمطلوبات المالية غير المشتقة مبدئيًا بالقيمة العادلة ناقصًا أي تكاليف تنسب مباشرة للمعاملة .عقب
االعتراف المبدئي ،يتم قياس ھذه المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

إلغاء االعتراف
الموجودات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف عن موجود مالي عند انتھاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من الموجود أو عند
تنازلھا عن الحقوق في استالم التدفقات النقدية التعاقدية من الموجود من خالل معاملة يتم فيھا نقل كافة مخاطر وعوائد
ملكية الموجودات المالية ،أو أنھا ال تقوم بالتنازل عن وال االحتفاظ بجميع مخاطر وفوائد الملكية كما أنھا ال تحتفظ
بالسيطرة على الموجود المالي.
تدخل المجموعة في معامالت تقوم فيھا بتحويل الموجودات المعترف بھا في بيان المركز المالي الموحد ولكنھا تحتفظ
إما بجميع أو على نحو كبير بجميع مخاطر وحوافز الموجودات المحولة .في مثل ھذه الحاالت ال يتم إلغاء االعتراف
عن الموجودات المحولة.
المطلوبات المالية
تلغي المجموعة االعتراف عن مطلوب مالي عند التفرغ من التزاماتھا التعاقدية أو عند إلغائھا أو انتھاء مدتھا .كما تقوم
المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم تعديل شروطھا وإذا كانت التدفقات النقدية للمطلوب المعدل
مختلفة اختالفا كبيراً ،وفي ھذه الحالة يتم االعتراف بمطلوب مالي جديد على أساس الشروط المعدلة بالقيمة العادلة.
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
تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد فقط،
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
التعريف المبدئي والقياس الالحق
دخلت المجموعة في عقود مشتقات األدوات المالية في عقود تبادل أسعار الربح إلدارة مخاطر معدل الربح الناشئة من
بعض القروض المالية اإلسالمية .يخضع استخدام مشتقات األدوات المالية لسياسات المجموعة التي اعتمدھا مجلس
اإلدارة على النحو المفصل في إيضاح إدارة المخاطر المالية في ھذه البيانات المالية الموحدة.
يتم إدراج المشتقات مبدئيا بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد المشتقات ويعاد قياسھا بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير
للبيانات المالية .تسجل األرباح أو الخسائر الناتجة على الفور في بيان الربح او الخسارة الموحد ما لم يتم تعيينھا بفعالية
كأداة تحوط ،وفي ھذه الحالة يعتمد توقيت التحقيق في األرباح أو الخسائر على طبيعة عالقة التحوط.
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مشتقات األدوات المالية ،بما في ذلك محاسبة التحوط )تابع(
التعريف المبدئي والقياس الالحق )تابع(
تصنف ترتيبات تبادل معدل الربح كأدوات تحوط ،وھي التحوطات ضد التغير في التدفقات النقدية المستقبلية كنتيجة
للحركة في معدالت الربح .تصنف القيمة العادلة لمشتقات التحوط كموجودات غير متداولة أو مطلوبات غير متداولة
إذا كانت فترة االستحقاق المتبقية من عالقة التحوط أكثر من اثني عشر شھرا وكموجودات متداولة أو مطلوبات متداولة
إذاك كانت فترة االستحقاق المتبقية من عالقة التحوط أقل من اثني عشر شھرا.

تحوطات التدفق النقدي
إلى الحد الذي تكون فيه تحوطات التدفقات النقدية للمجموعة فعالة ،يتم ترحيل أرباح أو خسائر القيمة العادلة لترتيبات
تبادل أسعار الربح إلى حقوق الملكية تحت بند إحتياطي التحوط حتى تحقيقھا .عند التحقيق ،تدرج ھذه األرباح أو
الخسائر في تكاليف التمويل في بيان الربح او الخسارة الموحد.
إلى الحد الذي يكون فيه أي تحوط غير فعال ،يتم إدراج أرباح أو خسائر القيمة العادلة لترتيبات تبادل أسعار الربح
مباشرة في تكاليف التمويل في بيان الدخل الموحد .تعاد المبالغ المرحلة في حقوق الملكية إلى الربح او الخسارة خالل
الفترات التي يتم فيھا تحقيق بنود التحوط في بيان الربح او الخسارة الموحد.
)ج( انخفاض القيمة

الموجودات المالية غير المشتقة  -السياسة المطبقة من  ١يناير ٢٠١٨
تعترف المجموعة بمخصصات الخسائر عن الخسائر االئتمانية المتوقعة من الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.
ال تمتلك المجموعة استثمارات دين مقاسة بالتکلفة المطفأة أو األصول التعاقدية.
مساو:
بمبلغ
تقاس المجموعة مخصصات الخسارة أما
ٍ
ٍ



الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة ھي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع األحداث االفتراضية
المحتملة خالل العمر المتوقع لألداة المالية.
الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  ١٢شھرا ھي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن األحداث
االفتراضية التي من الممكن حدوثھا خالل  ١٢شھرا من تاريخ التقرير )أو فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة
أقل من  ١٢شھرا(.

الحد األقصى للمدة التي تؤخذ في االعتبار عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة ھي أقصى مدة تعاقدية تتعرض
المجموعة خاللھا لمخاطر االئتمان.
مساو للخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة.
بمبلغ
يتم دائما قياس مخصصات الخسائر عن الذمم المدينة
ٍ
ٍ
مساو للخسائر االئتمانية المتوقعة خالل  ١٢شھرا.
بمبلغ
يتم دائما قياس مخصصات الخسائر عن نقد لدي البنوك
ٍ
ٍ
وتعتبر المجموعة أن موجود مالي دخل في حالة تعثر عندما يكون من غير المرجح أن يدفع العميل التزاماته االئتمانية
إلى المجموعة بالكامل ،دون لجوء المجموعة إلجراءات مثل تحقيق الضمان )لو كان يتم االحتفاظ بأي ضمان(.
عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية للموجودات المالية قد زادت زيادة كبيرة منذ االعتراف المبدئي وعند تقدير
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
المطلع لالئتمان ،بما في ذلك المعلومات االستشرافية.
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الموجودات المالية غير المشتقة  -السياسة المطبقة من  ١يناير )٢٠١٨تابع(
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
الخسائر االئتمانية المتوقعة ھي التقديرات المرجحة باالحتمال لخسائر االئتمانُ .تقاس خسائر االئتمان بالقيمة الحالية
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.

الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية
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
النقدية المستقبلية المقدرة من الموجود المالي.
يتضمن الدليل على انخفاض القيمة االئتمانية لموجود مالي البيانات التالية التي يمكن مالحظتھا:
-

مواجھة المقترض أو المُصدِر لصعوبة مالية كبيرة،
إخالل بعقد ،مثل التخلف عن السداد أو التأخر عن السداد أكثر من  ١٢١يوما ً )أكثر من  ٣٦٥يوما فيما يتعلق
بالمول( ،أو
يكون من المحتمل دخول المقترض في حالة إفالس أو حالة إعادة تنظيم مالي أخرى.

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
بأكمله أو جزء منه .تقوم المجموعة بإجراء تقييم فردي فيما يتعلق بتوقيت ومبلغ الشطب على أساس احتمال وجود
توقعات معقولة باالسترداد .ال تتوقع المجموعة أن تسترد جزءاً كبيراً من المبلغ المشطوب .برغم ذلك ،قد تظل
الموجودات المالية التي شطبت خاضعة ألنشطة اإلنفاذ من أجل االلتزام باإلجراءات التي تتبعھا المجموعة السترداد
المبالغ المستحقة.

الموجودات المالية غير المشتقة :السياسة المطبقة قبل  ١يناير ٢٠١٨
يتم تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان ھناك دليل
موضوعي على انخفاض القيمة.
يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية ما يلي:
-

إخالل أو تأخير من جھة المدين،
إعادة جدولة المبلغ المستحق للمجموعة وفقا لبنود ما كانت المجموعة لتأخذ غيرھا في االعتبار،
مؤشرات على أن المدين سيدخل في حالة إفالس،
بيانات قابلة للمالحظة على أن ھناك انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المتوقعة من مجموعة الموجودات
المالية.
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)ج(

انخفاض القيمة )تابع(

الموجودات المالية غير المشتقة :السياسة المطبقة قبل  ١يناير )٢٠١٨تابع(
الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
تدرس المجموعة وجود الدليل على انخفاض قيمة ھذه الموجودات )نقد لدي البنوك وذمم مدينة( على مستوى الموجود
الفردي وعلى مستوى جماعي .يتم تقييم جميع الموجودات الھامة بصورة فردية للوقوف على االنخفاض في القيمة .تلك
الموجودات التي يتبين أنه لم تنخفض قيمتھا يتم تقييمھا بصورة جماعية للوقوف على انخفاض القيمة المتكبد ولكنه لم
يتم تحديده بعد بشكل فردي .الموجودات التي ال تعتبر ھامة بصورة فردية يتم تقييمھا بصورة جماعية من أجل انخفاض
القيمة .يتم التقييم الجماعي بتجميع الموجودات ذات خصائص المخاطر المتماثلة.
عند تقييم انخفاض قيمة جماعي تستخدم المجموعة المعلومات التاريخية حول توقيت االسترداد ومبلغ الخسارة المتكبدة،
ويجري تعديال إذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الحالية تشير إلى أن الخسائر الفعلية يحتمل أن تكون أكبر أو
أقل مما توحي به االتجاھات التاريخية.
يتم حساب خسائر االنخفاض في القيمة على أنھا الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات المالية والقيمة الحالية للتدفقات
النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل .يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة
في الربح أو الخسارة ويتم إظھارھا في حساب مخصص .يتم شطب المبالغ المتعلقة بأصل عندما تعتبر المجموعة أنه
ال وجود آلفاق واقعية السترداده .إذا نقص الحقا مبلغ خسارة انخفاض القيمة وكان يمكن أن يعزى النقص بشكل
موضوعي لحدث يقع بعد االعتراف باالنخفاض في القيمة ،يتم عندھا عكس خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بھا
مسبقا من خالل الربح أو الخسارة.
الموجودات غير المالية
في تاريخ كل تقرير تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتھا غير المالية )شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق
الملكية وشركة المشروع ،الممتلكات والمعدات بخالف المخزون واالستثمارات العقارية( لتحديد ما إذا كان ھناك أي
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.
القيمة القابلة لالسترداد للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد ھي األعلى من قيمته في حالة االستخدام أو قيمته العادلة ناقصا ً
تكاليف البيع .تستند القيمة قيد االستخدام إلى التدفقات النقدية المقدرة مخصومة بقيمتھا الحالية باستخدام معدل خصم قبل
الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر الخاصة باألصل أو الوحدة المنتجة للنقد.
يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة في الحالة التي تزيد فيھا القيمة الدفترية للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد عن
المبلغ القابل لالسترداد .يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة .يتم تخصيصھا لخفض القيمة
الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة المنتجة للنقد على أساس تناسبي.
يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية للموجود القيمة الدفترية التي
كان من الممكن تحديدھا؛ بالصافي من اإلھالك أو اإلطفاء؛ في حال لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض في القيمة.
)ح (

النقد وما يعادل النقد
لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد ،يشتمل النقد وما يعادله على نقد وأرصدة لدي البنوك وودائع بنكية ذات فترات
استحقاق لثالثة أشھر أو أقل وأرصدة غير مقيدة مودعة لدى البنوك وموجودات مالية عالية السيولة ذات آجل استحقاق
تتراوح من  ٣إلى  ٦أشھر ،والتي ھي عرضة لمخاطر ضئيلة من التغيرات في قيمتھا العادلة ،وتستخدمھا المجموعة
في إدارة التزاماتھا قصيرة األجل ،بالصافي من أي مسحوبات على المكشوف من البنوك واألرصدة البنكية المقيدة.
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)خ (

المخزون
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
جعلھا في موضعھا ووضعھا الراھنين .صافي القيمة القابلة للتحقق ھي السعر المقدر للبيع في إطار النشاط االعتيادي
لألعمال ناقصا التكاليف المقدرة إلكمال العمل والتكاليف المقدرة الضرورية للبيع.
عند بيع مواد المخزون يتم االعتراف بالقيمة الدفترية لھذه المواد كمصروف في الفترة التي يتم فيھا االعتراف باإليراد
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
الزيادة في صافي القيمة القابلة للتحقق يتم االعتراف به في الربح أو الخسارة في الفترة التي يحدث فيھا الرد.

)د(

االستثمارات العقارية
االستثمارات العقارية تمثل العقارات التي يتم االحتفاظ بھا إما بغرض جني إيراد اإليجار بما في ذلك العقارات قيد
التطوير ،أو بغرض الزيادة الرأسمالية أو للغرضين معا وتقاس مبدئيا بالتكلفة .متضمنة أية تكاليف للمعاملة.
يتم االعتراف باالستثمار العقاري مبدئيا بتكلفة االقتناء متضمنة أية تكاليف للمعاملة وتقاس فيما بعد بالقيمة العادلة والتي
تمثل قيمة السوق المفتوح في تاريخ البيانات المالية .تدرج األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيم العادلة
لالستثمارات العقارية في بيان األرباح أو الخسائر الموحد في الفترة التي تنشأ فيھا .يتم تحديد القيم العادلة علی أساس
إعادة تقييم يتم إجراؤھا من قبل مقيمين خارجين مستقل معتمد يطبق نموذج تقييم أوصت به لجنة معايير التقييم الدولية.
يتم إلغاء االعتراف عن بند االستثمارات العقارية عندما يتم استبعادھا أو عند عدم توقع منفعة اقتصادية مستقبلية من
استبعاده .يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر من استبعاد بنود االستثمار العقاري بمقارنة متحصالت استبعادھا مع قيمتھا
الدفترية ويتم االعتراف بھا في الربح أو الخسارة في فترة االستبعاد.
العقارات التي يتم إنشاؤھا لالستخدام المستقبلي كاستثمارات عقارية تتم المحاسبة عنھا على أنھا استثمارات عقارية
بالقيمة العادلة .يتم تخصيص العقارات قيد اإلنشاء كاستثمارات عقارية فقط لو كانت ھناك خطط واضحة من اإلدارة
باستخدام العقارات في وقت الحق ألنشطة التأجير عند اكتمال التطوير .أو إذا كان ھناك استخدام مستقبلي غير محدد
للممتلكات وبالتالي تم االحتفاظ بالممتلكات الرتفاع قيمتھا الرأسمالية على المدى الطويل.

التحويالت بين فئات الممتلكات
يتم إجراء تحويالت االستثمارات العقارية إلى أو من ،فقط عندما يكون ھناك تغيير في االستخدام ،ويتضح ذلك من
خالل:
)أ( بداية االشغال بواسطة المالك ،عند التحويل من استثمارات عقارية الي أصول يشغلھا المالك.
)ب( بداية التطوير بھدف البيع ،عند التحويل من استثمارات عقارية الي المخزون.
)ت( نھاية أشغال المالك ،عند نقل الملكية التي يشغلھا المالك الي االستثمارات العقارية.
)ث( بداية عقد إيجار تشغيلي لطرف آخر ،عند التحويل من المخزون إلى االستثمارات العقارية.
عندما يتغير استخدام عقار من عقار يشغله مالك إلى استثمارات عقارية ،يعاد قياس العقار بالقيمة العادلة ويعاد تصنيفه
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
التكلفة الملموسة للعقار للمحاسبة الالحقة وف ًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ١٦أو المعيار المحاسبي الدولي  ٢ھي القيمة
العادلة في تاريخ التغيير في االستخدام.
بالنسبة للتحويل من المخزون إلى االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة ،يتم االعتراف بأي فرق بين القيمة العادلة للعقار
في ذلك التاريخ والقيمة الدفترية السابقة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.
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)ذ(

الممتلكات والمعدات
يتم تسجيل الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا االستھالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة.
تتضمن التكلفة النفقات المرتبطة مباشرة باقتناء الموجودات .تتضمن تكلفة األعمال قيد االنشاء تكلفة المواد والعمالة
المباشرة وأي تكاليف أخرى تعزى مباشرة إلى وضع األصل في حالة تشغيلية لالستخدام المقصود منه ،وتكاليف تفكيك
وإزالة البنود واعادة المواقع التي وضعت فيھا الموجودات إلى طبيعتھا .تتم رسملة البرمجيات المشتراة والتي ھي جزء
ال يتجزأ من وظائف المعدات ذات الصلة كجزء من األثاث والتجھيزات والمعدات المكتبية.
يتم االعتراف باالستھالك في بيان األرباح أو الخسائر الموحد بطريقة القسط الثابت على مدار األعمار اإلنتاجية المتوقعة
للممتلكات والمعدات.
وفيما يلي األعمار اإلنتاجية التقديرية للموجودات الخاضعة لالستھالك:
السنوات
٢٠

المباني
سيارات

٥

األثاث والتجھيزات والمعدات المكتبية

٥ -٢

تتم مراجعة طرق اإلھالك والقيم الباقية واألعمار اإلنتاجية في تاريخ كل تقرير.
ال يتم إھالك األراضي واألعمال قيد االنشاء .بمجرد اكتمال أصول األعمال قيد االنشاء ،يتم إعادة تصنيف تلك األصول
للفئة ذات الصلة من الممتلكات والمعدات المذكورة أعاله ويتم اھالكھا منذ وضعھا المقصود لالستخدام.
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
القيمة التقديرية القابلة لالسترداد ،يتم خفض الموجودات وصوال لقيمتھا القابلة لالسترداد.
يتم رسملة النفقات المتكبدة الستبدال أي جزء من بنود الممتلكات والمعدات التي تتم المحاسبة عنھا بشكل منفصل ويتم
شطب القيمة الدفترية للعنصر المستبدل .تتم رسملة النفقات الالحقة األخرى فقط عندما تكون ھناك زيادة في المنافع
االقتصادية المستقبلية لبند الممتلكات والمعدات ذي العالقة .ويتم االعتراف بجميع النفقات األخرى في بيان األرباح أو
الخسائر الموحد عند تكبد النفقات .يُلغى االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمعدات عند استبعاده أو عندما ال يتوقع
من استخدامه أو استبعاده أي منافع اقتصادية مستقبلية .يتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء االعتراف بأصل
ما في بيان األرباح أو الخسائر الموحد في السنة التي يتم فيھا إلغاء االعتراف باألصل
)ر(

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

)ز(

االعتراف باإليرادات
إيرادات االيجارات
يتم االعتراف بإيرادات االيجار المستحقة عن االيجارات التشغيلية ،مع خصم التكاليف المباشرة المبدئية التي تتكبدھا
المجموعة إلبرام عقود االيجار ،على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار باستثناء اإليرادات اإليجاري المحتملة
حيث يتم االعتراف بھا عند حدوثھا.
الحوافز المقدمة للمستأجرين إلبرام اتفاقيات التأجير يتم توزيعھا بالتساوي على مدار فترة اإليجار ،حتى لو لم يتم تسديد
المدفوعات على ھذا األساس .فترة اإليجار ھي فترة لعقد اإليجار غير قابلة إللغاء باإلضافة إلى أي فترة أخرى يكون
للمستأجر فيھا الخيار في مواصلة عقد اإليجار ،في حال كانت اإلدارة واثقة بشكل معقول في بداية عقد اإليجار بأن
المستأجر سوف يمارس ھذا الخيار .يتم االعتراف بالمبالغ المستلمة من المستأجرين إلنھاء فترة اإليجار أو التعويض
عن التلفيات عند تكبدھا في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
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)ز(

االعتراف باإليرادات )تابع(
ايراد توزيع أرباح من شركات مستثمر فيھا بأدوات حقوق الملكية
تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يكون حق المجموعة في استالم الدفعة محد ًدا بشكل عام عندما يوافق المساھمون
على توزيعات األرباح.
تكاليف الخدمة والمصروفات القابلة لالسترداد من المستأجرين
يتم االعتراف باإليرادات الناشئة من المصروفات المعاد تحميلھا على المستأجرين في الفترة التي يمكن فيھا استرداد
النفقات التعاقدية .ويتم عرض رسوم الخدمات والتكاليف األخرى ذات الصلة ضمن إيرادات وتكاليف اإليجار .حيث
تتصرف المجموعة بصفتھا المسئول في ھذا الصدد.
بيع البضائع
يتم االعتراف باإليرادات عندما يتم تحويل السيطرة على البضائع إلى المشتري.
اإليرادات األخرى
يتم االعتراف باإليرادات عند اكتسابھا.
لم يكن لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ١٥تأثيرً ا جوھري على البيانات المالية الموحدة.

)س( االعتراف بالمصروفات
يتم االعتراف بالمصروفات في الربح أو الخسارة عندما ينشأ انخفاض في المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة
بانخفاض في موجود أو زيادة في مطلوب ويمكن قياسه بشكل موثوق.
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
المركز المالي الموحد كموجود ،كما في حاالت انخفاض قيمة الموجودات.
)ش( العمالت األجنبية
يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية بالسعر السائد في تاريخ المعاملة .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية
المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ بيان المرکز المالي الموحد .تؤخذ جميع الفروق إلى بيان
الربح أو الخسارة الموحد.
يتم تحويل البنود غير النقدية التي تقاس على أساس التكلفة التاريخية لعملة أجنبية بسعر الصرف السائد في تاريخ
المعاملة يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية التي تقاس بالقيمة العادلة بعملة أجنبية إلى العملة الوظيفية بسعر
الصرف عندما يتم تحديد القيمة العادلة .يتم معاملة األرباح أو الخسائر الناتجة من تحويل البنود غير النقدية المقاسة
بالقيمة العادلة تمشيا ً مع االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند.
)ص( تكاليف االقتراض
تكاليف االقتراض ھي التكاليف التمويلية التي تتكبدھا المجموعة فيما يتعلق باقتراض األموال .ويعتبر األصل المؤھل
لرسملة تكلفة التمويل عبارة عن األصل الذي يستغرق بالضرورة فترة زمنية أساسية لتجھيزه للغرض المقصود منه أو
لبيعه .تقوم المجموعة برسملة تكاليف االقتراض التي تتعلق مباشرة باقتناء أو تشييد أو إنتاج أصل مؤھل كجزء من
تكلفة ذلك األصل .تدرج المجموعة تكاليف التمويل األخرى كمصروف في الفترة التي تتكبدھا فيھا.
تبدأ المجموعة في رسملة تكاليف التمويل كجزء من تكلفة األصل المؤھل في تاريخ البدء .تاريخ بدء الرسملة ھو التاريخ
الذي تستوفي فيه المجموعة ألول مرة جميع الشروط التالية:
)أ( تكبد النفقات الخاصة باألصل.
)ب( تكبد تكاليف القروض.
)ت( تنفيذ األنشطة الضرورية لتجھيز األصل للغرض المقصود منه او لبيعه.
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)ص( تكاليف االقتراض )تابع(
تحدد المجموعة قيمة تكاليف التمويل المؤھلة للرسملة ،إلى الحد الذي تقترض فيه المجموعة أموال خصيصا للحصول
على أصل مؤھل ،باعتبارھا تكاليف التمويل الفعلية المتكبدة عن تلك القروض خالل الفترة ناقصا أي إيراد استثماري
من االستثمار المؤقت لتلك التمويالت ،إن وجد.
تتم رسملة تكاليف االقتراض المرتبطة بتمويالت المجموعة القائمة خالل الفترة ،بخالف التمويالت المحددة المذكورة
اعاله والمخصصة لغرض الحصول على أصل مؤھل ،باستخدام معدل رسملة النفقات على تلك الموجودات.
يجب أن ال تتجاوز تكاليف االقتراض التي تقوم المجموعة برسملتھا خالل الفترة قيمة تكاليف التمويل التي تكبدتھا خالل
تلك الفترة .تقوم المجموعة بإيقاف رسملة تكاليف االقتراض خالل فترات التمديد التي توقف خاللھا التطوير الفعلي
ألصل مؤھل ،وتوقف رسملة تكاليف االقتراض عندما تكتمل األنشطة الضرورية إلعداد األصل المؤھل لالستخدام أو
للبيع.
)ض( تكاليف التمويل
تشمل تكاليف التمويل فائدة على القروض .يتم تحميل تكاليف االقتراض غير المنسوبة مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أو
ً
أصال يستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة لالستعداد لالستخدام أو البيع المقصود،
إنتاج أصل مؤھل ،كونھا
كمصاريف في بيان الدخل أو الفائدة باستخدام الفائدة الفعلية.
)ط(

عقود االيجار التشغيلية
اإليجارات التي ال تؤدي إلى نقل جميع المخاطر والمنافع الكبيرة المتعلقة بملكية البنود المستأجرة إلى المجموعة تعتبر
إيجارات تشغيلية .يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار التشغيلي )بالصافي من أي حوافز مستلمة من المؤجر( كمصروف
في الربح أو الخسارة على أساس طريقة القسط الثابت على مدى عمر اإليجار .المجموعة ليس لديھا أية إيجارات
تمويلية.

)ظ(

ودائع المستأجرين
يتم االعتراف بمطلوبات ودائع المستأجرين مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة في حال كانت جوھرية.
تدرج أي فروق بين القيمة العادلة المبدئية والمبلغ االسمي کعنصر من عائدات اإليجار التشغيلي ويتم االعتراف بالقسط
الثابت علی مدى فترة اإليجار.

)ع (

مخصص مكافآت نھاية الخدمة للموظفين
تقوم المجموعة بتكوين مخصص لمكافآت نھاية الخدمة لموظفيھا األجانب وفقا لعقود التوظيف وقانون العمل القطري
رقم  ١٤لسنة  .٢٠٠٤تستحق 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.
فيما يتعلق بالموظفين القطريين ،تقوم المجموعة بالمساھمة في صندوق الھيئة العامة للمعاشات محسوبة كنسبة مئوية
من رواتب الموظفين .التزامات المجموعة محدودة بھذه المساھمات التي يتم صرفھا عند موعد استحقاقھا.

)غ (

المخصصات
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 مطلوبًا لتسوية االلتزام ويمكن إجراء تقدير موثوق به
للمبلغ من االلتزام .يتم عرض المصاريف المتعلقة بمخصص في بيان الربح أو الخسارة الموحد بعد خصم أي تعويض.

)ف( العملية المتوقفة
العملية المتوقفة ھي مكون من مكونات أعمال المجموعة ،والعمليات والتدفقات النقدية منھا يمكن تمييزھا بوضوح عن
بقية المجموعة وھي التي:
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)ف( العملية المتوقفة )تايع(


تمثل خط أعمال رئيسي مستقل أو منطقة عمليات جغرافية؛



تكون جزء من خطة منسقة واحدة الستبعاد خط أعمال رئيسي مستقل أو منطقة عمليات جغرافية؛ أو



تكون شركة تابعة تم اقتناؤھا بغرض إعادة البيع.

يتم التصنيف كعملية متوقفة عند االستبعاد أو عندما تستوفي العملية المعايير المطلوبة حتى يعاد تصنيفھا كمتاحة للبيع،
أيھما أقرب.
عندما يتم تصنيف عملية على أنھا عملية متوقفة ،يتم إعادة عرض بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المقارن
كما لو أن العملية قد توقفت منذ بداية السنة المقارنة.
)ق(

العائدات على السھم
تعرض المجموعة عائداتھا األساسية والمخففة للسھم بالنسبة ألسھمھا العادية .يحتسب العائد األساسي للسھم بقسمة
الربح أو الخسارة المنسوبة لحاملي األسھم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة .يتم
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
للموظفين ،إن وجدت.

)ك (

توزيعات االرباح
تعترف المجموعة بالتزام سداد توزيعات نقدية لحاملي حقوق الملكية بالشركة االم عندما يتم التصريح بالتوزيع ولم يعد
التوزيع وفقا لتقدير المجموعة .وفقا ألحكام قانون الشركات القطري رقم  ١١لسنه  ٢٠١٥يتم التصريح بالتوزيعات عند
اعتمادھا من قبل المساھمين .ويتم االعتراف بالمبلغ المقابل مباشرة في حقوق الملكية.

)ل (

القطاعات التشغيلية
يتم تنظيم وإدارة قطاعات التشغيل للمجموعة بشكل منفصل وف ًقا لطبيعة المنتجات والخدمات المقدمة ،يمثل كل قطاع
وحدة أعمال استراتيجية تقدم منتجات مختلفة وتخدم أسوا ًقا مختلفة .تعرض المعلومات المالية الخاصة بقطاعات التشغيل
في إيضاح  ٣١للبيانات المالية الموحدة .يستعرض المدير التنفيذي )كونه صانع القرار الرئيسي حول أنشطة التشغيل(
تقارير اإلدارة على أساس منتظم.
إن سياسات القياس التي تستخدمھا المجموعة لتقارير الشريحة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٨ھي نفسھا
التي تستخدم في البيانات المالية الموحدة لم تطرأ أي تغييرات على أساليب القياس المستخدمة لتحديد أرباح أو خسائر
القطاع المعلن من الفترات السابقة .تتم جميع التحويالت بين القطاعات بأسعار باھظة.
تشمل إيرادات القطاع المصروفات والمبيعات والمشتريات بين قطاعات األعمال .يتم استبعاد ھذه المبيعات والمشتريات
في عملية الدمج.

)م(

التصنيف المتداول وغير المتداول
تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات بناء على تصنيف متداول  /غير متداول ،وتكون الموجودات متداولة عندما:





يتوقع أن تتحقق أو يقصد أن يتم بيعھا أو إھالكھا في دورة التشغيل العادلة.
تكون محتفظ بھا أساسا ً لغرض المتاجرة.
يتوقع أن تتحقق خالل اثني عشر شھر بعد فترة التقرير ،أو
تكون نقد أو ما في حكمه مالم يحظر أن يتم تبادلھا أو استخدامھا لتسوية مطلوبات لمدة أقلھا اثني عشر شھر بعد
فترة التقرير.

وتصنف الشركة جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.
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)ن( الموجودات والمطلوبات الطارئة
يتم االعتراف بالموجودات المحتملة في البيانات المالية الموحدة ولكن يتم اإلفص اح عنھا عندما يكون من المحتمل
تحقيق منافع اقتصادية.
ال يتم االعتراف بالمطلوبات المحتملة في البيانات المالية الموحدة.ولكن يتم اإلفصاح عن المطلوبات الطارئة ما لم يكن
احتمال تدفق الموارد التي تتضمن منافع اقتصادية مستبعدا.
)و(

قياس القيمة العادلة
تقيس المجموعة األدوات المالية مثل المشتقات والموجودات المالية للشركات المستثمر فيھا بادوات حقوق الملكية
والموجودات غير المالية مثل االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير .يتم اإلفصاح عن اإلفصاحات ذات
الصلة بالقيمة العادلة لألدوات المالية والموجودات غير المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة في ھذه البيانات المالية
الموحدة في اإليضاح .٣٠
تعرف القيمة العادلة باعتبارھا الثمن الذي يتم اس تالمه لبيع أص ل ما أو دفعه لتحويل التزام ما في معاملة نظامية فيما
بين المش اركين في الس وق في تاريخ قياس القيمة .يس تند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع األص ل أو
تحويل االلتزام تتم إما:


في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام ،أو



في الس وق األكثر فائدة لألص ل أو االلتزام في حالة غياب الس وق الرئيس ي .يجب أن يتيس ر للمجموعة الوص ول
إلى السوق الرئيسية أو األكثر مالءمة.

وتقاس القيمة العادلة لألص ل أو االلتزام باس تخدام االفتراض ات التي يس تخدمھا المش اركون في الس وق عند تس عير
األصل أو االلتزام ،وھذا على افتراض أن المشاركين في السوق يعملون لتحقيق أفضل مصالحھم االقتصادية.
يراعي قياس القيمة العادلة ألص ل ما غير مالي قدرة المش اركين في الس وق على تكوين منافع اقتص ادية باس تخدام
األصل بأعلى وأفضل منفعة أو بيعه ألحد المشاركين اآلخرين في السوق بحيث يستخدمه بأعلى وأفضل منفعة.
تس تخدم المجموعة طرق التقييم التي تعد مناس بة في الظروف المحيطة والتي تتوفر لھا البيانات الكافية لقياس القيمة
العادلة ،مما يض اعف من اس تخدام المدخالت الملحوظة ذات العالقة والتقليل إلى أدنى حد من اس تخدام المدخالت غير
الملحوظة.
وتص نف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس القيمة العادلة لھا واإلفص اح عنھا في البيانات المالية الموحدة
ضمن التسلسل الھرمي للقيمة العادلة ،والموضحة أدناه بناء على مدخالت المستوى األدنى التي تعتبر جوھرية لقياس
القيمة العادلة ككل:
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)و(

قياس القيمة العادلة )تابع(

ألف ﷼ قطري

 المستوى - ١أسعار السوق المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتماثلة.
 المستوى - ٢طرق التقييم األخرى التي تكون فيھا جميع المدخالت األدنى مستوى والتي تعتبر جوھرية لقياس القيمة
العادلة المسجلة ملحوظة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
 المستوى - ٣طرق التقييم التي تكون فيھا جميع المدخالت األدنى مستوى والتي تعتبر جوھرية لقياس القيمة العادلة
غير ملحوظة.
بالنس بة للموجودات والمطلوبات التي تدرج في البيانات المالية الموحدة على أس اس متكرر ،تحدد المجموعة ما إذا تم
إجراء تحويالت بين المس تويات في التس لس ل الھرمي عن طريق إعادة تقييم التص نيف )بناء على أدنى مس توى من
المدخالت الھامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نھاية كل فترة تقرير.
٤

نقد واألرصدة لدى البنوك

نقد في الصندوق

٢٠١٨

٢٠١٧

٣٣٩

٥٤٨

نقد لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

٥

حسابات جارية
حسابات توفير وتحت الطلب
حسابات بنكية مقيدة
ودائع ألجل
إجمالي النقد لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى )إيضاح (٢٩
النقد واألرصدة لدى البنوك
يخصم :حسابات بنكية مقيدة

١١،١٠٥
١٠،٤٩٣
١،٦٢٥
٢٣،٢٢٣
٢٣،٥٦٢
)(١،٦٢٥

١٠،٥٨٦
١٥٥،٤١٦
٤،٥٧٠
٢٠٠،٠٠٠
٣٧٠،٥٧٢
٣٧١،١٢٠
)(٤،٥٧٠

النقد وما يعادله

٢١،٩٣٧

٣٦٦،٥٥٠

ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما

ذمم مستأجرين – صافي
مستحق من الحكومة عن مصادرة استثمارات عقارية
)إيضاح  ٩وإيضاح (٢٠
دفعات مقدما للموردين والمقاولين )(١
مستحق من أطراف ذات عالقة  -صافي )إيضاح  -١٢ب(
تأمينات مستردة  -صافي
مشتقات موجودات مالية )إيضاح (٢٤
مصروفات مدفوعة مقدما
إيراد مستحق
صافي ذمم وارصدة مدينة أخرى

٢٠١٨

٢٠١٧

٤٥،٦٥٧

٥٧،٦٠٠

٥٠،٣٦٦
٣٩،١٦٦
٢٩،٢١٩
١٣،٩٥٤
١٠،٨٤٤
٥،٦١٤
٢٠٢
١،٣٢٧
١٩٦،٣٤٩

٦٦،٩٥١
٣٤،٦٨٣
١٨،٦١٧
٢٣،١٦٧
١٥،٤٨٨
١،٥٤١
٧،٠٥٣
٢٢٥،١٠٠

) (١يتض من مس تحق من أطراف ذات عالقة دفعات مقدمة إلى موردين ومقاولين تم اإلفص اح عنھم في )إيض اح ١٢
)ب.((٢.
٣٨
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ألف ﷼ قطري

ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما )تابع(
تم فصل الجزء المتداول والغير متداول للذمم المدينة والمصاريف المدفوعة مقدما كما يلي:
غير متداول
متداول
٢٠١٨

اإلجمالي

ذمم مستأجرين  -صافي
مستحق من الحكومة عن مصادرة استثمارات عقارية
دفعات مقدمة للموردين والمقاولين
مستحق من أطراف ذات عالقة  -صافي
تأمينات مستردة  -صافي
مشتقات موجودات مالية
مصروفات مدفوعة مقدما
إيراد مستحق
صافي ذمم وارصدة مدينة أخرى

٤٥،٦٥٧
٥٠،٣٦٦
٣٩،١٦٦
٢٩،٢١٩
٧٤٥
٥،٦١٤
٢٠٢
١،٣٢٧
١٧٢،٢٩٦

١٣،٩٥٤
١٠،٠٩٩
٢٤،٠٥٣

٤٥،٦٥٧
٥٠،٣٦٦
٣٩،١٦٦
٢٩،٢١٩
١٣،٩٥٤
١٠،٨٤٤
٥،٦١٤
٢٠٢
١،٣٢٧
١٩٦،٣٤٩

٢٠١٧

متداول

غير متداول

اإلجمالي

ذمم مستأجرين  -صافي
دفعات مقدما للموردين والمقاولين
مستحق من أطراف ذات عالقة
تأمينات مستردة
مشتقات موجودات مالية
مصروفات مدفوعة مقدما
إيراد مستحق
صافي ذمم وارصدة مدينة أخرى

٥٧،٦٠٠
٦٦،٩٥١
٣٤،٦٨٣
١٥،٤٨٨
١،٥٤١
٧،٠٥٣
١٨٣،٣١٦

١٨،٦١٧
٢٣،١٦٧
٤١،٧٨٤

٥٧،٦٠٠
٦٦،٩٥١
٣٤،٦٨٣
١٨،٦١٧
٢٣،١٦٧
١٥،٤٨٨
١،٥٤١
٧،٠٥٣
٢٢٥،١٠٠

الحركة في مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما األخرى كما يلي:
٢٠١٨

٢٠١٧

كما في  ١يناير
األثر من تطبيق األولى للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩
)إيضاح  – ٢ھـ(
ذمم مستأجرين
مستحق من أطراف ذات عالقة
الرصيد المعدل في  ١يناير
المخصص المكون خالل السنة
رد المخصص )إيضاح (٢٠
شطب المخصص

٩٩،٦٧٩

١٠٣،١٦٩

)(٤،٣٤٧
٤،٩٤٠
١٠٠،٢٧٢
٢٩،٤٥٧
)(٤،٠٤٣
-

١٠٣،١٦٩
٦،٢٤٨
)(٩،٣٩١
)(٣٤٧

كما في  ٣١ديسمبر

١٢٥،٦٨٦

٩٩،٦٧٩

٣٩
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ألف ﷼ قطري

ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما )تابع(
مخصص االنخفاض يتكون من:

ذمم مستأجرين
مستحق من أطراف ذات عالقة
تأمينات مستردة
ذمم مدينة أخرى
٦

٢٠١٨

٢٠١٧

١٠٩،٠٢٥
٦،٧٠١
١،٦٢٧
٨،٣٣٣
١٢٥،٦٨٦

٩٤،٥١٤
٥،١٦٥
٩٩،٦٧٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٦،٦٨٠
٦،٧٤٤
٣٣،٤٢٤
)(٥،٣٦٣
٢٨،٠٦١

٩،٩٨٢
١٦،٩٦٦
٢٦،٩٤٨
)(٤،٦٨٣
٢٢،٢٦٥

المخزون

مواد استھالكية
مواد بناء وصيانة
إجمالي المخزون
يخصم :مخصص البضاعة بطيئة الحركة والمتقادمة
المخزون -صافي
الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم كما يلي:

كما في  ١يناير
المخصص المكون خالل السنة )إيضاح ) – ١٩ب((
رد المخصص )إيضاح (٢٠
كما في  ٣١ديسمبر
٧

٢٠١٨

٢٠١٧

٤،٦٨٣
٦٨٧
)(٧
٥،٣٦٣

٤،٦٨٣
٤،٦٨٣

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

كما في  ١يناير
مدفوعات الشراء
استبعادات
المحول إلى شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية )إيضاح
(٨
فقد السيطرة على شركة تابعة )إيضاح (٢٦
صافي التغير في القيمة العادلة )إيضاح (١٧
كما في  ٣١ديسمبر

٢٠١٨

٢٠١٧

٢،٤٧٠،٩٥٣
١،٠٣٩
)(١٨،١٢٧

٦،٥٥٣،٣٠٧
٣٠٠،٢٦١
)(٤،٣١٣،٢٠٨

٨٦٢،٨٥٢
٣،٣١٦،٧١٧

١٦٤،٣٦٦
٣٠،٧٤٩
)(٢٦٤،٥٢٢
٢،٤٧٠،٩٥٣

الحركة في الحساب كما يلي:
أسھم مدرجة )) (١إيضاح ) ٢٩أ((
أسھم غير مدرجة )(٢

٤٠

٢٠١٨

٢٠١٧

٣،٢٦٢،٤٦٠
٥٤،٢٥٧
٣،٣١٦،٧١٧

٢،٣٦٧،٦٤٨
١٠٣،٣٠٥
٢،٤٧٠،٩٥٣
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ألف ﷼ قطري

 ٧موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )تابع(
) (١تقاس استثمارات المجموعة المدرجة في األسھم بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر .تم اإلفصاح عن
االستثمارات المرھونة كما ھو موضح في )إيضاح .(١٣

أسھم مدرجة :تركز محفظة االستثمارات
ينشأ تركز محفظة االستثمارات عندما يكون عدد من االستثمارات في شركات ذات أنشطة وأعمال متشابھة أو عند وجود
أنشطة في نفس القطاع الجغرافي أو إذا كانت األنشطة ذات خصائص اقتصادية متشابھة تتأثر بالتغيرات االقتصادية
والسياسية أو أية ظروف أخرى .تدير المجموعة ھذه المخاطر من خالل تنويع استثماراتھا من حيث التركز القطاعي.
التركز حسب القطاع لمحفظة االستثمارات ھو كما يلي:
أسھم مدرجة في بورصة قطر
البنوك والخدمات المالية
المواد االستھالكية والخدمات
المواصالت
الصناعات
االتصاالت
العقارات
التأمين

٢٠١٨

٢٠١٧

٣،١٧٩،٧٦٢
٣٨،٤٢٣
٢١،٠٠٠
١٨،٣٤٣
١،٣٦٢
١،٢١٩
٢،٣٥١
٣،٢٦٢،٤٦٠

٢،٢٦٧،٣٤٤
٣٥،٠٠٩
٢٢،٩٧٢
٢٦،٠١٣
٧،٥٩٥
٥،٠٩١
٣،٦٢٤
٢،٣٦٧،٦٤٨

) (٢تمثل األسھم غير المدرجة استثمارات المجموعة في شركة دار العرب ذ.م.م) .إيضاح  (٢٦وشركة دار الشرق
للطباعة والنشر والتوزيع ذ.م.م) .إيضاح  (٨بالقيمة العادلة بمبلغ  ١٩،٢٥٤﷼ قطري ) ٣٠،٧٤٩ :٢٠١٧﷼
قطري( و ٣٥،٠٠٣﷼ قطري ) ٧٢،٥٥٦ :٢٠١٧﷼ قطري( على التوالي.
حققت المجموعة إيرادات توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بمبلغ
 ١٢٤،٠٥٥﷼ قطري ) ٢٤١،٨٤٨ :٢٠١٧﷼ قطري( خالل السنة ،تم تسجيل صافي خسارة من بيع موجودات مالية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل بقيمة  ٤،٦٣٠﷼ قطري ) :٢٠١٧ربح  ٥٠٠،٢٢١﷼ قطري( تم االعتراف بھا
أيضًا.
 ٨شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع
تتمثل أرصدة استثمارات المجموعة في شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع فيما يلي:
نسبة الملكية الفعلية

شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق
الملكية:

بنك قطر الدولي اإلسالمي ش.م.ق.ع.
)أ( )إيضاح ) ١٢ج((٢.
المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق.ع.
)ب(
الشركة اإلسالمية القطرية للتأمين
ش.م.ق.ع) .ج(
إجمالي شركات مستثمر فيھا بطريقة
حقوق الملكية
شركة المشروع:
وايت سكوير العقارية ذ.م.م) .د(

بلد التسجيل ٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٧

قطر

٪١٠٫٠٠

٩١٩،٧٩٦ ٪١٠٫٠٠

٩٢٦،٣٧٧

قطر

٪١٢٫٥٠

٢٥١،٥٨٠ ٪١٢٫٥٠

٢٤٦،٠٩٧

قطر

٪٧٫٣٣

٪٧٫٣٣

قطر

٪٣٢٫٥٠
٤١

٧١،٥٥٦

٦٨،٤٢٠

١،٢٤٢،٩٣٢

١،٢٤٠،٨٩٤

١٨٢،٦٨١ ٪٣٢٫٥٠
١،٤٢٥،٦١٣

١٨٥،٠١٣
١،٤٢٥،٩٠٧
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ألف ﷼ قطري

 ٨استثمارات في شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع )تابع(
)أ( بنك قطر الدولي اإلسالمي ش.م.ق.ع.
تم تأسيس بنك قطر الدولي اإلسالمي )ش.م.ق.ع" .البنك"( في دولة قطر بموجب المرسوم األميري رقم  ٥٢لسنة
.١٩٩٠يعمل البنك من خالل مكتبه الرئيسي في شارع حمد الكبير و ٢٠فرع في الدولة .إن البنك مدرج في بورصة قطر
ويتم تداول أسھمه .يعمل البنك في التمويل البنكي واألنشطة االستثمارية وفقا ً لنظامه األساسي لمبادئ الشريعة اإلسالمية
وتعليمات مصرف قطر المركزي.
)ب( المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق.ع.
المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق.ع ،.المعروفة سابقا ً بشركة المستشفى األھلي التخصصي ش.م.ق.ع ،.ھي شركة مساھمة
عامة قطرية تأسست بتاريخ  ٣٠ديسمبر  ١٩٩٦بموجب السجل التجاري رقم  .١٨٨٩٥يقع المكتب المسجل للشركة في
ص .ب  ،٦٤٠١الدوحة ،دولة قطر .ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إدارة مستشفى تخصصي وتعزيز الخدمات الطبية
في دولة قطر.
)ج( الشركة اإلسالمية القطرية للتأمين ش.م.ق.ع.
تأسست الشركة اإلسالمية القطرية للتأمين ش.م.ق.ع .في دولة قطر كشركة مساھمة مقفلة بتاريخ  ٣٠أكتوبر .١٩٩٣
وفي ١٢ديسمبر  ،١٩٩٩قامت الشركة بتغيير وضعھا القانوني إلى شركة مساھمة عامة .يتمثل نشاط الشركة في أعمال
التأمين العام ،والتأمين التكافلي )التأمن على الحياة( والتأمين الصحي الذي ال يحمل فوائد وفقا ً لمبادئ الشريعة اإلسالمية.
على الرغم من أن المجموعة تمتلك أقل من  ٪٢٠من حقوق الملكية والتصويت في بنك قطر الدولي اإلسالمي ،المجموعة
للرعاية الطبية والشركة اإلسالمية القطرية للتأمين ،إال أن المجموعة لديھا القدرة على ممارسة تأثير ھام من خالل أعضائھا
المعينين في مجلس إدارة الشركات الزملية ،ولذلك يتم تطبيق طريقة حقوق الملكية.
)د( شركة وايت سكوير العقارية ذ.م.م.
شركة وايت سكوير العقارية ذ.م.م") .الشركة"( ھي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست ومسجلة في دولة قطر تحت
السجل التجاري رقم  .٥١٣٠٢تأسست الشركة كمشروع مشترك بين مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق.ع) .معروفة سابقا ً
شركة إزدان العقارية ش.م.ق (.والسيد /إبراھيم راشد المھندي بغرض إنشاء ٕوإدارة االستثمار العقاري .إن األنشطة
الرئيسية للشركة ھي بيع وشراء العقارات والتطوير العقاري وتحصيل اإليجارات.
بلغ إجمالي القيمة السوقية للشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية بمبلغ  ١،٢٨١،٩١٨﷼ قطري ):٢٠١٧
 ١،١٢٩،٦٦٤﷼ قطري( كما في كما في  ٣١ديسمبر .٢٠١٨
فيما يلي ملخص تسوية المعلومات المالية المعروضة والقيمة الدفترية للحصص في الشركات الزميلة وشركات المشروع:

كما في  ١يناير
األثر من التطبيق األولى للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩
)إيضاح ) ٢ھـ((
الرصيد المعدل
توزيعات أرباح مستلمة
الحصة من األرباح
الحصة في صافي التغير في الدخل الشامل اآلخر\ )الخسارة(
)إيضاح (١٧
الحصة في صافي التغير في احتياطي تقييم عمالت أجنبية
استبعادات خالل السنة
خسارة انخفاض قيمة شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية
محول إلى شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية )إيضاح (٧
كما في  ٣١ديسمبر
٤٢

٢٠١٨

٢٠١٧

١،٤٢٥،٩٠٧

٣،٢٧٩،٠٤٠

)(٢٣،٩٤٦
١،٤٠١،٩٦١
)(٧٩،٤٤٥
١٠٢،٠٨٣

٣،٢٧٩،٠٤٠
)(١٠٩،٦٢٤
١٤١،٣٥٤

١،١٦٧
)(١٥٣
١،٤٢٥،٦١٣

)(٢،٦٦٧
)(١،٥٥٥،٦٣٦
)(١٦٢،١٩٤
)(١٦٤،٣٦٦
١،٤٢٥،٩٠٧
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ألف ﷼ قطري

 ٨شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع )تابع(
فيما يلي ملخص للمعلومات المالية للشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع المسجلة بطريقة حقوق الملكية.
ملخص بيان المركز المالي:

٢٠١٨
بنك قطر الدولي اإلسالمي
ش.م.ق.ع.

المجموعة للرعاية
الطبية ش.م.ق.ع.

الشركة اإلسالمية القطرية
للتأمين ش.م.ق.ع.

شركة وايت سكوير
العقارية ذ.م.م.

اإلجمالي

إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية

٥٠،٥٠٢،١٢٣
)(٤٤،٣٥١،٩٥١
٦،١٥٠،١٧٢

١،٠٥٩،٣٢٨
)(١٨٦،٨٦٥
٨٧٢،٤٦٣

١،٠٣٧،٨٠٣
)(٦٣٦،٥١٤
٤٠١،٢٨٩

١،٠٢٣،٤٣٨
)(٤٦١،٣٤٣
٥٦٢،٠٩٥

٥٣،٦٢٢،٦٩٢
)(٤٥،٦٣٦،٦٧٣
٧،٩٨٦،٠١٩

حصة المجموعة
الشھرة
القيمة الدفترية لالستثمار

٦١٥،٠١٧
٣٠٤،٧٧٩
٩١٩،٧٩٦

١٠٩،٠٨٠
١٤٢،٥٠٠
٢٥١،٥٨٠

٢٩،٤٢٧
٤٢،١٢٩
٧١،٥٥٦

١٨٢،٦٨١
١٨٢،٦٨١

٩٣٦،٢٠٥
٤٨٩،٤٠٨
١،٤٢٥،٦١٣

بنك قطر الدولي اإلسالمي
ش.م.ق.ع.

المجموعة للرعاية الطبية
ش.م.ق.ع.

الشركة اإلسالمية القطرية
للتأمين ش.م.ق.ع.

شركة وايت سكوير
العقارية ذ.م.م.

اإلجمالي

إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية

٤٦،٥٠٥،٥١٩
)(٤٠،٢٨٩،٥٤١
٦،٢١٥،٩٧٨

١،٠١٧،٩٦٨
)(١٨٩،١٩٣
٨٢٨،٧٧٥

٨٨١،٢٠٦
)(٥٢٢،٦٩١
٣٥٨،٥١٥

١،٠٢٤،١٤١
)(٤٥٤،٨٧٠
٥٦٩،٢٧١

٤٩،٤٢٨،٨٣٤
)(٤١،٤٥٦،٢٩٥
٧،٩٧٢،٥٣٩

حصة المجموعة
الشھرة
القيمة الدفترية لالستثمار

٦٢١،٥٩٨
٣٠٤،٧٧٩
٩٢٦،٣٧٧

١٠٣،٥٩٧
١٤٢،٥٠٠
٢٤٦،٠٩٧

٢٦،٢٩١
٤٢،١٢٩
٦٨،٤٢٠

١٨٥،٠١٣
١٨٥،٠١٣

٩٣٦،٤٩٩
٤٨٩،٤٠٨
١،٤٢٥،٩٠٧

٢٠١٧

٤٣
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ألف ﷼ قطري

 ٨شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع )تابع(
فيما يلي ملخص للمعلومات المالية لالستثمارات في الشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع المسجلة بطريقة حقوق الملكية.
ملخص بيان الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر:

 ٣١ديسمبر ٢٠١٨

بنك قطر الدولي
اإلسالمي
ش.م.ق.ع.

المجموعة للرعاية
الطبية ش.م.ق.ع.

الشركة اإلسالمية
القطرية للتأمين
ش.م.ق.ع.

دار الشرق للطباعة
والنشر والتوزيع
)إيضاح (٧

شركة وايت
سكوير العقارية
ذ.م.م.

المجموعة
اإلسالمية
القابضة

ودام للمواد
الغذائية

اإلجمالي

٢،١٦١،٨٢١
٧٨٠،٧٦٢

٤٩٤،٥٣٥
١٤٦،٠٦٩

١١٣،٣٤٤
٩٦،٩٠٢

-

٥٤،٩٢٦
)(٤،١٧٥

-

-

٢،٨٢٤،٦٢٦
١،٠١٩،٥٥٨

١،٢٩٥
١٨،٢٥٩
١٤،٠٧٢

)(١١٩
٧،١٠٦
٣،٨٥٠

-

)(١،٣٥٧
٩٧٥

-

-

١،٠١٤
١٠٢،٠٨٣
٧٩،٤٤٥

بنك قطر الدولي
اإلسالمي
ش.م.ق.ع.

المجموعة للرعاية
الطبية ش.م.ق.ع.

الشركة اإلسالمية
القطرية للتأمين
ش.م.ق.ع.

دار الشرق للطباعة
والنشر والتوزيع
)إيضاح (٧

شركة وايت
سكوير العقارية
ذ.م.م.

المجموعة
اإلسالمية
القابضة

ودام للمواد
الغذائية

اإلجمالي

٢،١٤٩،٥٧٨
٨٨٢،٢٠٩

٣٥١،٢٤٦
٤٨،٠٣٨

١١١،٨٩٨
٦٦،٤٤٦

٤٦،٤٨٩
١٤،٥٥٣

٣٥،٩٤٨
)(١،٩٩٩

٦،٧٢٧
١،٥٣٠

٩١٧،١٤٠
٨٠،١٤٦

٣،٦١٩،٠٢٦
١،٠٩٠،٩٢٣

)(١،١٩٨
٦،٢٧٧
١١،١٨٧

٦،٢١٠
٥،٢٥٠

)(١،٦٦٩
٦،٥١٧
-

)(٦٥٠
-

)(١٠٤
٣١٠
١،٢٢٠

)(٤١
٢،٤١١
١،٨٩٦

)(٢،٦٦٧
١٤١،٣٥٤
١٠٩،٦٢٤

أرباح وإيرادات
ربح \ )خسارة( خالل السنة
حص ة المجموعة من )خس ارة( \
)(١٦٢
الدخل الشامل اآلخر
حصة المجموعة من نتائج األعمال ٧٨،٠٧٥
٦٠،٥٤٨
توزيعات أرباح

 ٣١ديسمبر ٢٠١٧

أرباح وإيرادات
ربح \ )خسارة( خالل السنة
حص ة المجموع ة من )ربح( \
٣٤٥
)خسارة( الشامل اآلخر
حصة المجموعة من نتائج األعمال ١٢٠،٢٧٩
٩٠،٠٧١
توزيعات أرباح

٤٤
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ألف ﷼ قطري

 ٨شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع )تابع(
تغيرت حصة ملكية المجموعة في الشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع نتيجة استبعاد
الشركات التابعة في ) ٢٠١٧إيضاح  .(٢٥نتيجة االستبعاد ،فقدت المجموعة تأثيرھا الھام على دار الشرق للطباعة
والنشر والتوزيع ذ.م.م) .دار الشرق( ،المجموعة اإلسالمية القابضة ش.م.ق.ع ،.ودام للمواد الغذائية ش.م.ق.ع.
ومطابع الوراق للطباعة الصحف .تم االعتراف برصيد باقي االستثمارات في دار الشرق والمجموعة اإلسالمية
القابضة وودام للمواد الغذائية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )استثمارات مالية متاحة
للبيع – معيار رقم .(٣٩
اعترفت المجموعة بربح من بيع استثمارات في شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية بمبلغ صفر ﷼ قطري
) ١٧٧،٧٧٧ :٢٠١٧﷼ قطري( خالل السنة .كما اعترفت المجموعة بحصة أرباحھا على النتائج التشغيلية للشركات
المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية  /شركة المشروع بمبلغ  ١٠٢،٠٨٣﷼ قطري ) ١٤١،٣٥٤ :٢٠١٧﷼
قطري( خالل السنة.
قامت المجموعة بعمل فحص لالنخفاض في القيمة الدفترية للشركات التابعة المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية كما
في  ٣١ديسمير  ٢٠١٧وتم تحديد المبالغ الممكن استردادھا من االستثمار بنا ًء على القيمة في حال االستخدام المحتسبة
باستخدام توقعات التدفقات النقدية من قبل إدارة المجموعة لفترة خمس سنوات .قررت المجموعة وجود خسارة
انخفاض في القيمة بمبلغ  ١٦٢،١٩٤﷼ قطري للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٧والتي تمثل الفرق بين القيمة
الدفترية والقيم القابلة لالسترداد من تلك الشركات الزميلة المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية .االفتراضات الھامة
المستخدمة لحساب القيمة في حال االستخدام كما يلي:
االفتراضات الھامة
تتعلق االفتراضات الھامة المستخدمة في التقديرات بمتوسط االيرادات وتكلفة البضاعة المباعة والتكاليف التشغيلية
والربح قبل الفوائد والضرائب واإلطفاء واالستھالك .تم القيام بھذه االفتراضات بناء على الخبرة التاريخية وأفضل
تقديرات إلدارة المجموعة حول التوجھات المستقبلية ،مع األخذ في االعتبار فترة الموازنة لتحسينات الدقة المتوقعة.
معدالت الخصم
تعكس معدالت الخصم تقديرات اإلدارة حول المخاطر المحددة لكل شركة مستثمر فيھا .تعتمد معدالت الخصم على
متوسط تكلفة رأس المال لكل شركة وعند تحديد معدالت الخصم المناسبة فيؤخذ في االعتبار معدل عدم وجود
المخاطر ومعامل بيتا وحجم مخاطر أسھم الملكية لكل شركة مستثمر فيھا.
لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض في قيمة شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية خالل السنة.
تم اإلفصاح عن الرھونات العقارية على الشركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية في إيضاح .١٣
٩

استثمارات عقارية
كانت الحركة في االستثمارات العقارية خالل السنة كما يلي:
في  ١يناير
أرباح إعادة تقييم استثمارات عقارية
تكاليف تطوير خالل السنة )إيضاح ) – ١٢أ((
استعاد نتيجة مصادرة استثمارات عقارية
)إيضاح  ٥وإيضاح (٤) (٢٠
تعديل صرف عمالت أجنبية
شراء استثمارات عقاريه مكتملة )(١
تكاليف تمويل مرسملة على عقارات قيد التطوير )(٢
)إيضاح (٢١
المحول إلى عقارات ومعدات )) (٣إيضاح (١٠
إضافة قطعة أرض مقدمة كتعويض من الحكومة )(٥
كما في  ٣١ديسمبر
٤٥

٢٠١٨

٢٠١٧

٤٣،٨١٩،٧٨٥
٨٢،٢٤٢

٣٨،٩١٩،٧٩٨
٤٥٧،٢٧٦
٣٣٦،٩٣٩

)(٣١،٣١٢
)(٧،١٤٤
-

١٢،٢٧٢
٤،٦٥٧،٨٦٦

٤٣،٨٦٣،٥٧١

٤٣،١٨٧
)(٧٧٩،٥٢٤
١٧١،٩٧١
٤٣،٨١٩،٧٨٥
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ألف ﷼ قطري

 ٩استثمارات عقارية )تابع(
) (١باإلشارة إلى إيضاح رقم  ،٢٥يمثل المبلغ شراء المجموعة لحصة مجموعة صك القابضة ذ.م.م .في
استثمارات عقارية مكتملة.
) (٢تكاليف التمويل المرسملة تم احتسابھا بناء على النفقات الفعلية المؤھلة والمتعلقة بمشروعات قيد التطوير.
تم رسملة تكاليف التمويل باستخدام المتوسط المرجح لسعر تكلفة التمويل للمجموعة والبالغ  %٤٫٦في
.٢٠١٧
) (٣خالل  ٢٠١٧قامت المجموعة بتحويل استثمارات عقارية تحت اإلنشاء إلى عقارات ومعدات ،ويمثل
العقار فندقا بدأ تشغيله خالل السنة.
) (٤حصلت الحكومة على قطعة أرض بقيمة عادلة  ٣١،٣١٢﷼ قطري كجزء من التنمية الحضرية .قامت
المجموعة بتسجيل مستحق من الحكومة عن مصادرة ارض )إيضاح  (٥بمبلغ  ٥٠،٣٦٦﷼ قطري
وأرباح ناتجة عن مصادرة استثمارات عقارية بمبلغ  ١٩،٠٥٤﷼ قطري )إيضاح .(٢٠
) (٥حصلت الحكومة على قطعة أرض من المجموعة كجزء من التنمية الحضرية وقدمت لھا في المقابل
قطعة أرض تقع في الوكير كتعويض خالل السنة.
تتكون االستثمارات العقارية من:
عقارات مكتملة
أراضي فضاء
عقارات قيد التطوير

٢٠١٨

٢٠١٧

٤١،٠٢٠،٢٢١
٢،٦٩٨،١٨٠
١٤٥،١٧٠

٤٠،٤٩٢،٨٦٩
٣،١٧٨،٤٦٦
١٤٨،٤٥٠

٤٣،٨٦٣،٥٧١

٤٣،٨١٩،٧٨٥

تقع جميع االستثمارات العقارية في دولة قطر والمملكة المتحدة.
تم اإلفصاح عن الرھن على االستثمارات العقارية كما ھو موضح في إيضاح رقم .١٣
أدرجت االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة والتي تم تحديدھا بنا ًء على التقييم الذي قام به مثمن معتمد
مستقل كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٨و ،٢٠١٧إن المثمن ھو خبير تقييم معتمد مستقل ذو خبرة ومؤھالت
معنية وكذلك لديه الخبرة 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 وفقا ً للبنود المالئمة من "بيانات الممارسة" الواردة في معايير التقييم )،(RICS
المعايير المھنية") ٢٠١٥الكتاب األحمر"(.

٤٦
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ألف ﷼ قطري

 ٩استثمارات عقارية )تابع(
يوضح الجدول التالي وصف لتقنيات التقييم المستخدمة من قبل المجموعة والمدخالت الرئيسية لتقييم االستثمارات
العقارية:
طريقة التقييم
المدخالت الملحوظة الھامة والغير ملحوظة
)تدرج القيمة العادلة(
نوع العقار
عقارات سكنية

طريقة التدفقات النقدية المخصومة
)مستوى (٣

إيراد اإليجار المتوقع في السنة
النمو المتوقع لإليجار في السنة
نسبة اإلشغال المتوقعة في السنة
مصروفات التشغيل المتوقعة في السنة
معدل الخصم
معدل التخارج /المردود النھائي

منھج السوق )المستوى (٢
منھج القيمة الباقية )المستوى (٣

القيمة المقدرة للمتر المربع
تغيير استخدام األرض من مكتب إلى شقة
سكنية
القيمة المقدرة للمتر المربع بالشقة
القيمة المقدرة لمواقف السيارات
تكلفة التحويل
مخصص لربح المطور

عقارات تجارية )مكاتب منھج الدخل )التدفق النقدي المخصوم(
وتجزئة(
)المستوى (٣

أرض

منھج السوق )المستوى (٢

إيراد اإليجار المتوقع في السنة
النمو المتوقع لإليجار في السنة
نسبة اإلشغال المتوقعة في السنة
مصروفات التشغيل المتوقعة في السنة
معدل الخصم
معدل التخارج /المردود النھائي
القيمة المقدرة للمتر المربع

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
أن يجنيه العقار و "حق استرجاع المال" )إعادة البيع( عند بيع العقار.
التقنية األكثر شيوعا في االستخدام في تقييم القيمة السوقية ضمن منھج الدخل ھي التدفق النقدي المخصوم .ھذه ھي
تقنية وضع نموذج مالي يستند إلى االفتراضات الصريحة بخصوص التدفق النقدي المستقبلي للعقار أو األعمال
والتكاليف المصاحبة لجني الدخل .بالنسبة لھذا التدفق النقدي المٌقيم يتم تطبيق معدل خصم مستخرج من السوق إلثبات
قيمة حالية لمصدر الدخل .يعتبر صافي القيمة الحالية مؤشرا على القيمة السوقية.
منھج السوق
يستند منھج السوق أو طريقة المقارنة المباشرة على مقارنة األصل المعني مع أصول )أو التزامات( مطابقة أو مماثلة
تتوفر لھا معلومات السعر ،مثل المقارنة مع المعامالت السوقية في نوع أصل )أو التزام( مماثل أو مقارب على نحو
لصيق )أي عقارات مماثلة تم بيعھا فعليا أو عرضھا للبيع في معامالت تجارية حرة( خالل مدى زمني مناسب .يوضح
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
٤٧
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 ٩استثمارات عقارية )تابع(
منھج السوق )تابع(
تعديالت على المقارن لتمييز الفروق بين العقار المعني والمقارن .تم تطبيق منھج التقييم السوقي بصفة أولية لقطع
األراضي في قطر والعقارات السكنية في المملكة المتحدة.
منھج القيمة الباقية
عندما ال تكون ھناك معامالت )أو توجد معامالت محدودة( مماثلة لطبيعة التطوير الستخدامھا في طريقة المقارنات
بالسوق توفر طريقة القيمة الباقية منھج تقييم بديل .حسب منھج القيمة الباقية فإن تكاليف التطويرات المقترحة المكتملة
)متضمنة ربح المطور( سيتم خصمھا من القيمة السوقية للتطوير المقترح المكتمل )ويعرف ذلك بإجمالي قيمة التطوير(
للوصول إلى القيمة الباقية األساسية لألصل.
تم إدراج المبالغ التالية في بيان الربح او الخسارة الموحد:

إيرادات إيجارات
المصاريف التشغيلية المباشرة من إيرادات اإليجارات

٢٠١٨

٢٠١٧

١،٣١٩،٢٨٥
)(٢٧١،٨٤٧
١،٠٤٧،٤٣٨

١،٤٨١،٦٨٤
)(٣٤٠،٢٤٥
١،١٤١،٤٣٩

تم اإلفصاح عن المصاريف الرأسمالية والتزامات االيجار التشغيلي في إيضاح  ١) ٢٨و.(٢
 ١٠ممتلكات ومعدات

التكلفة
في  ١يناير ٢٠١٨
إضافات
إستبعادات
إعادة التصنيفات
تصنيفات أخرى
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

أراضي

مباني

سيارات

األثاث والتجھيزات أعمال قيد
والمعدات المكتبية اإلنشاء

اإلجمالي

٤٠٧،٦٦٠
٤٠٧،٦٦٠

١٢،٨٥٢
٣٤٩،٤٥٠
٣٦٢،٣٠٢

١٠،٩٠٦
٥١٧
)(١،٦٦٣
٦٩٧
١٠،٤٥٧

١١٩،٠٤٣
٤،٢١٣
)(١،١٥١
٤١،١٠٨
)(٦٩٧
١٦٢،٥١٦

٣٧١،٨٦٤
١٨،٦٩٤
)(٣٩٠،٥٥٨
-

٩٢٢،٣٢٥
٢٣،٤٢٤
)(٢،٨١٤
٩٤٢،٩٣٥

االستھالك المتراكم
في  ١يناير ٢٠١٨
إھالك السنة
انخفاض القيمة
)إيضاح ) ١٩ب((
إستبعادات
إعادة التصنيفات
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

-

٥،٢٥١
١١،٦٥٣

٧،١٠١
١،٧٠٠

٧٧،٥٦٠
٢٠،٥٤٢

-

٨٩،٩١٢
٣٣،٨٩٥

-

١٦،٩٠٤

٢٩٠
)(١،٥٦٦
٢٧٩
٧،٨٠٤

٢٣،٥٩١
)(٨٢٨
)(٢٧٩
١٢٠،٥٨٦

-

٢٣،٨٨١
)(٢،٣٩٤
١٤٥،٢٩٤

القيمة الدفترية
 ٣١ديسمبر ٢٠١٨

٤٠٧،٦٦٠

٣٤٥،٣٩٨

٢،٦٥٣

٤١،٩٣٠

-

٧٩٧،٦٤١

٤٨
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 ١٠ممتلكات ومعدات )تابع(
أراضي

مباني

سيارات

األثاث
أعمال قيد
والتجھيزات
والمعدات المكتبية اإلنشاء

اإلجمالي

التكلفة
في  ١يناير ٢٠١٧
إضافات
إستبعادات
المحول من
االستثمارات العقارية
)إيضاح (٩
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٧

-

١٦،٧٧٥
)(٣،٩٢٣

١٠،٣٦٣
٢،٣٤٠
)(١،٧٩٧

٩٨،٢٦٠
٢٩،٤٥٨
)(٨،٦٧٥

-

١٢٥،٣٩٨
٣١،٧٩٨
)(١٤،٣٩٥

٤٠٧،٦٦٠
٤٠٧،٦٦٠

١٢،٨٥٢

١٠،٩٠٦

١١٩،٠٤٣

٣٧١،٨٦٤
٣٧١،٨٦٤

٧٧٩،٥٢٤
٩٢٢،٣٢٥

االستھالك المتراكم
في  ١يناير ٢٠١٧
إھالك السنة
إستبعادات
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٧

-

٥،٣٥٣
٦٤٣
)(٧٤٥
٥،٢٥١

٦،٢٥٠
١،٨١٨
)(٩٦٧
٧،١٠١

٧٢،٠٣٩
١٣،١٣٥
)(٧،٦١٤
٧٧،٥٦٠

-

٨٣،٦٤٢
١٥،٥٩٦
)(٩،٣٢٦
٨٩،٩١٢

القيمة الدفترية
 ٣١ديسمبر ٢٠١٧

٤٠٧،٦٦٠

٧،٦٠١

٣،٨٠٥

٤١،٤٨٣

٣٧١،٨٦٤

٨٣٢،٤١٣

قامت المجموعة باالعتراف بخسارة في انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات بمبلغ  ٢٣،٨٨١﷼ قطري ) :٢٠١٧صفر(
خالل السنة .قامت المجموعة باالعتراف بخسارة من استبعادات في قيمة الممتلكات والمعدات بمبلغ  ١٠٠الف ﷼
قطري ) :٢٠١٧صفر(.
 ١١ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
مستحق إلى طرف ذات عالقة )إيضاح ) ١٢ج((١-
دائنو توزيعات أرباح )إيضاح (٢٣
تأمينات المستأجرين
مستحق إلى مقاولين وموردين )(١
إيرادات إيجارات مؤجلة
حجوزات دائنة )(١
مصاريف مستحقة
مخصص المساھمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية
)إيضاح (١٦
مخصص مكافأة نھاية خدمة الموظفين )إيضاح ) ١٩ب(( )(٢
دفعات مقدمة من العمالء
ذمم دائنة أخرى

٢٠١٨

٢٠١٧

١،٥٥٩،١٩٢
٧٥٧،٨٣٩
١٤٨،٥٢٨
٦٨،١١٣
٥٧،١٦٨
٤١،٨٢٤
٣٤،٧٤٢

١،٥٥٨،٨٨٠
٧٦٣،٠٣٠
١٤٤،٨٣٠
١٠٣،٧٦٧
٦٣،٨٧٣
٣١،٨٥٢
٥٢،٨٩٩

١٠،٨٤٤
٢٣،٥٨٧
٢،٧٠٠
٥٩،٧٨١
٢،٧٦٤،٣١٨

٤٢،٣٣٠
٣٩،١٣١
٢،٧٠٠
١٩،١٣٩
٢،٨٢٢،٤٣١

) (١تتضمن أرصدة مستحقة لطرف ذو عالقة مستحق إلى مقاولين وموردين وحجوزات دائنة كما ھو موضح في
)إيضاح ) ١٢ج.((٢-

٤٩
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 ١١ذمم دائنة ومطلوبات أخرى )تابع(
) (٢الحركة في مخصص مكافأة نھاية خدمة الموظفين على النحو التالي:
٢٠١٨

٢٠١٧

في  ١يناير
مخصص مكون السنة )إيضاح ) ١٩ب((
المحول من أطراف ذات عالقة
المحول من خسارة فقد السيطرة لشركة تابعة )إيضاح (٢٥
مخصص مدفوع

٣٩،١٣١
٧،٨٩٠
١،٥٠٠
)(٢٤،٩٣٤

٣٩،١٧٦
١١،٦٣٥
)(٤،١١١
)(٧،٥٦٩

في  ٣١ديسمبر

٢٣،٥٨٧

٣٩،١٣١

استحقاق الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى مبين كالتالي:
٢٠١٨
مستحق إلى طرف ذات عالقة
دائنو توزيعات أرباح
تأمينات المستأجرين
مستحق إلى مقاولين وموردين
إيرادات إيجارات مؤجلة
حجوزات دائنة
مصاريف مستحقة
مخصص المساھمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية
والرياضية )إيضاح (١٦
مخصص مكافأة نھاية خدمة الموظفين
دفعات مقدمة من العمالء
ذمم دائنة أخرى

متداول

غير متداول

اإلجمالي

١،٥٥٩،١٩٢
٧٥٧،٨٣٩
١٤٨،٥٢٨
٦٨،١١٣
٥٧،١٦٨
٣٤،٧٤٢

٤١،٨٢٤
-

١،٥٥٩،١٩٢
٧٥٧،٨٣٩
١٤٨،٥٢٨
٦٨،١١٣
٥٧،١٦٨
٤١،٨٢٤
٣٤،٧٤٢

١٠،٨٤٤
٢،٧٠٠
٥٩،٧٨١
٢،٦٩٨،٩٠٧

٢٣،٥٨٧
٦٥،٤١١

١٠،٨٤٤
٢٣،٥٨٧
٢،٧٠٠
٥٩،٧٨١
٢،٧٦٤،٣١٨

غير متداول

اإلجمالي

٢٠١٧

متداول

مستحق إلى طرف ذات عالقة
دائنو توزيعات أرباح
تأمينات المستأجرين
مستحق إلى مقاولين وموردين
إيرادات إيجارات مؤجلة
حجوزات دائنة
مصاريف مستحقة
مخصص المساھمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية
والرياضية )إيضاح (١٦
مخصص مكافأة نھاية خدمة الموظفين
دفعات مقدمة من العمالء
ذمم دائنة أخرى

- ١،٥٥٨،٨٨٠
٧٦٣،٠٣٠
١٤٤،٨٣٠
١٠٣،٧٦٧
٦٣،٨٧٣
٣١،٨٥٢
٥٢،٨٩٩

١،٥٥٨،٨٨٠
٧٦٣،٠٣٠
١٤٤،٨٣٠
١٠٣،٧٦٧
٦٣،٨٧٣
٣١،٨٥٢
٥٢،٨٩٩

٤٢،٣٣٠
٣٩،١٣١
٢،٧٠٠
١٩،١٣٩
٧٠،٩٨٣ ٢،٧٥١،٤٤٨

٤٢،٣٣٠
٣٩،١٣١
٢،٧٠٠
١٩،١٣٩
٢،٨٢٢،٤٣١

٥٠
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 ١٢إفصاحات األطراف ذات العالقة
)أ( المعامالت مع االطراف ذات عالقة
المعامالت مع األطراف ذات العالقة كالتالي:
تكاليف تطوير استثمارات عقارية )(١
تكاليف التمويل المصروفة )(٢
تكاليف التمويل المرسملة )(٢
بدالت أعضاء مجلس اإلدارة واخرون من كبار موظفي اإلدارة
)إيضاحات )) ١٢د() ١٩ ،ب((

إيرادات إيجارات
رسوم إدارية

٢٠١٨

٢٠١٧

٨١،٠٧١
١٠٩،٧٥٦
-

٦٥،١٥٤
١٠٧،٣٧٥
٧،٥٦٤

٥٢،٢٩٦
٥،٥٣٨
٢،٥٢٦

٤١،٧٧٧
٥،٧٨٩
١،٠٩١

)(١

قامت المجموعة بإبرام عقد مقاوالت مع شركة صك للتجارة والمقاوالت ذ.م.م ،وذلك إلنشاء بعض االستثمارات
العقارية الخاصة بالمجموعة )إيضاح .(٩

)(٢

لدى المجموعة تسھيالت تمويل إسالمي من شركة مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية )إيضاح ) ١٢ج((٢-
جميع المعامالت مع األطراف ذات العالقة تمت بشروط وأحكام تجارية.

)ب (١ :مستحق من أطراف ذات عالقة
٢٠١٨

٢٠١٧

شركة ذا كيرف ذ.م.م.
شركة دار العرب ذ.م.م.
شركة وايت سكوير العقارية ذ.م.م.
أطراف أخرى ذات عالقة
إجمالي مستحق من أطراف ذات عالقة
ناقص :مخصص انخفاض لمستحق من أطراف ذات
عالقة )إيضاح (٥

٢١،٩٣٨
١٣،٧١٩
٢٦٣
٣٥،٩٢٠

٢٢،٣٨٠
١٢،٠١٢
٢٧٥
١٦
٣٤،٦٨٣

)(٦،٧٠١

-

صافي مستحق من أطراف ذات عالقة )إيضاح (٥

٢٩،٢١٩

٣٤،٦٨٣

األرصدة المشار إليھا أعاله ذات طبيعة تجارية وال تحتسب عليھا فوائد او ضمانات وتسدد عند الطلب.
)ب (٢ :مستحق من أطراف أخرى ذات عالقة
٢٠١٨

٢٠١٧

الشركة الخاضعة لسيطرة مشتركة

دفعات مقدمة إلى موردين ومقاولين متضمنة دفعات مقدمة إلى
صك للتجارة والمقاوالت ذ.م.م .وصك للخدمات األمنية ذ.م.م.
)إيضاح (٥

٢٩،٩٣٦

٧،٣٣٩

)ج (١.مستحق إلى طرف ذي عالقة
٢٠١٨

٢٠١٧

١،٥٥٩،١٩٢

١،٥٥٨،٨٨٠

الشركة الخاضعة لسيطرة مشتركة
شركة مجموعة صك القابضة ذ.م.م(١) .
٥١
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 ١٢إفصاحات األطراف ذات العالقة )تابع(
) (١يمثل ھذا المبلغ الرصيد المتبقي لمجموعة صك القابضة ذ.م.م .فيما يتعلق باتفاقية التسوية مع المجموعة )إيضاح
 ١١و.(٢٥
األرصدة المشار إليھا أعاله ذات طبيعة تجارية وال تحتسب عليھا فوائد او ضمانات وتسدد عند الطلب.
)ج (٢.مستحق ألطراف ذات عالقة
شركة مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية )بنك قطر
الدولي اإلسالمي(:
تسھيالت تمويل إسالمي )إيضاح (٨
أطراف ذات عالقة أخرى:
تسھيل من مساھم رئيسي )إيضاح (١٣
مستحق إلى مقاولين وموردين وحجوزات دائنة متضمنة
أرصدة لصك للتجارة والمقاوالت ذ.م.م .وصك للخدمات
األمنية ذ.م.م) .إيضاح (٥

٢٠١٨

٢٠١٧

١،٩٤٦،٠٠٠

٢،٨٨٠،٩٠٠

٣٨٥،٠٠٠

-

١،٨٩٩

٩١٠

)د( بدالت أعضاء مجلس اإلدارة واخرون من كبار موظفي اإلدارة
فيما يلي بدالت أعضاء مجلس اإلدارة واخرون من كبار موظفي اإلدارة خالل السنة كما يلي )إيضاح ) ١٢أ( و١٩
)ب((:
٢٠١٧
٢٠١٨
بدالت أعضاء مجلس اإلدارة واخرون من كبار موظفي اإلدارة
٤١،٧٧٧
٥٢،٢٩٦
)إيضاح ) ١٢أ( و) ١٩ب((
 ١٣صكوك وتسھيالت تمويل اسالمية
تتمثل الحركة على التسھيالت التمويلية االسالمية خالل السنة كالتالي:
٢٠١٨
الرصيد في  ١يناير
إضافات
تكاليف تمويل )إيضاح (٢١
السداد
اإلجمالي
يخصم :تكاليف رسوم ادارية للتمويل
كما في  ٣١ديسمبر

١٦،٢٧٠،٤٦١
٣،٣٨٥،٠٠٠
٨٣٥،٥٤٥
)(٤،٦٢٦،٦٨٧
١٥،٨٦٤،٣١٩
)(٩٣،٧٩٧
١٥،٧٧٠،٥٢٢

استحقاق ھذه القروض مبين كما يلي:
جزء متداول
جزء غير متداول

٥٢

٢٠١٧
١٥،٩٢٦،٩٢٩
١،٩٩٢،٨٦٥
٧٥٢،٨٠٧
)(٢،٤٠٢،١٤٠
١٦،٢٧٠،٤٦١
)(٨٢،٢١٣
١٦،١٨٨،٢٤٨

٢٠١٨

٢٠١٧

١،٥٦٧،٨٥٩
١٤،٢٠٢،٦٦٣
١٥،٧٧٠،٥٢٢

٢،٧٧٥،٢٥٦
١٣،٤١٢،٩٩٢
١٦،١٨٨،٢٤٨
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 ١٣صكوك وتسھيالت تمويل إسالمية )تابع(
وكانت شروط وأحكام التسھيالت التمويلية اإلسالمية القائمة كما يلي:
نوع التسھيل

العملة

الحالة

السعر المرجعي

٢٠١٨

٢٠١٧

إجارة
مرابحة

﷼ قطري
﷼ قطري
دوالر
أمريكي
دوالر
أمريكي
دوالر
أمريكي

مضمونة
مضمونة

سعر ريبو
سعر ريبو

٥،٧٠٣،٨٥١
٣،٠٦٥،٢٩٤

٣،٨٣٩،٧٧٤
٤،٦٦١،٨٥٢

مضمونة

سعر ليبور  ٣-١أشھر

٢،٥٢٥،٢٠١

٣،٤٧٥،٠٢٧

مضمونة

سعر ليبور سنة  ٣-أشھر

٥٢٤،٠٨٨

٦٣٦،٩٢٣

غير مضمون

 % ٤٫٣٧٥و%٤٫٨٧٥

٣،٦٦٠،٨٨٥

٣،٦٥٦،٨٨٥

﷼ قطري

غير مضمون

بدون فوائد

٣٨٥،٠٠٠
١٥،٨٦٤،٣١٩

١٦،٢٧٠،٤٦١

إجارة
مرابحة
تمويل صكوك
قروض من
مساھم رئيسي

تم الحصول على الصكوك والتسھيالت التمويلية اإلسالمية لتمويل التزامات المجموعة .تحمل العقود أرباح بأسعار
تجارية.
في  ٢٩مارس  ،٢٠١٨حصلت المجموعة على تسھيل تمويل إسالمي من أحد البنوك المحلية بمبلغ ٣،٠٠٠،٠٠٠
﷼ قطري .الغرض من التمويل إعادة تمويل بعض التمويالت اإلسالمية القائمة ويحمل العقد ربح بأسعار تجارية.
التمويل مضمون برھن على بعض االستثمارات العقارية.
خالل السنة حصلت المجموعة على تمويل غير مضمون بدون أرباح من المساھم الرئيسي للمجموعة بقيمة ٣٨٥،٠٠٠
﷼ قطري ويسدد عند الطلب.
من خالل برنامج موافق للشريعة اإلسالمية إلصدار صكوك بقيمة  ٧،٢٨٣،٠٠٠﷼ قطري ) ٢،٠٠٠،٠٠٠دوالر
أمريكي( من خالل كيان خاص الغرض )"شركة إزدان للصكوك المحدودة"( ،تم إصدار شريحتين من الصكوك بقيمة
 ١،٨٢٠،٧٥٠﷼ قطري ) ٥٠٠،٠٠٠دوالر أمريكي( نيابة عن المجموعة بإجمالي تكلفة إصدار  ١٠،٠٨٦﷼
قطري و ٩،٩٥٩﷼ قطري على التوالي .تم إصدار الصكوك بمعدل ربح سنوي ثابت قدره  ٪ ٤٫٣٧٥و٪ ٤٫٨٧٥
مدفوعة نصف سنوية مع فترة خمس سنوات تستحق في مايو  ٢٠٢١وأبريل  .٢٠٢٢الصكوك مدرجة في البورصة
األيرلندية .تعھدت المجموعة بإعادة شراء األصول بنفس سعر اإلصدار.
كما في  ٣١ديسمبر  ،٢٠١٨لدى المجموعة تسھيالت تمويل إسالمي مضمونة مقابل رھون عقارية على أنواع مختلفة
من االستثمارات العقارية المملوكة للمجموعة بقيمة قدرھا  ١٦،٨٩٣،٧١٠﷼ قطري ) ٣١ديسمبر :٢٠١٧
 ١٥،٥٢٥،٤٨٦﷼ قطري( ورھون على األسھم المدرجة في البيانات المالية الموحدة من شركات مستثمر فيھا
بطريقة حقوق الملكية )إيضاح  ٧و (٨بالقيمة العادلة بمبلغ  ٦٦٣،٩٢٩﷼ قطري كما في  ٣١ديسمبر ٣١) ٢٠١٨
ديسمبر  ٦٠٠،٥٣١ :٢٠١٧﷼ قطري(.
مواعيد استحقاق التسھيالت مبين كما يلي:
سنة واحدة
٢٠١٨
نوع التسھيالت
إجارة )دوالر أمريكي(
٨٥٢،٨٣٧
إجارة )﷼ القطري(
٢٣٠،٠٩١
١٤٢،٥٥١
مرابحة )دوالر أمريكي(
مرابحة )﷼ القطري(
٣١،٧٩٢
تمويل صكوك )دوالر أمريكي(
١٩،٣٨٥
قروض أخرى
٣٨٥،٠٠٠
١،٦٦١،٦٥٦

 ٥-٢سنوات

أكثر من  ٥سنوات

اإلجمالي

٨٦٦،٦٧٤
١،٥١٢،٤٦٣
٢٠٤،٥٧٣
٢،١٥٣،٢٤٨
٣،٦٤١،٥٠٠
٨،٣٧٨،٤٥٨

٨٠٥،٦٩٠
٣،٩٦١،٢٩٧
١٧٦،٩٦٤
٨٨٠،٢٥٤
٥،٨٢٤،٢٠٥

٢،٥٢٥،٢٠١
٥،٧٠٣،٨٥١
٥٢٤،٠٨٨
٣،٠٦٥،٢٩٤
٣،٦٦٠،٨٨٥
٣٨٥،٠٠٠
١٥،٨٦٤،٣١٩

٥٣
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١٣

ألف ﷼ قطري

صكوك وتسھيالت تمويل إسالمية )تابع(
مواعيد استحقاق التسھيالت مبين كما يلي )تابع(:
سنة واحدة
٢٠١٧
نوع التسھيالت
٩٦٨،٣٥١
إجارة )دوالر أمريكي(
٧٨٤،٨٨٧
مرابحة )﷼ القطري(
٦٩٦،٢٥٥
إجارة )﷼ القطري(
٣٣٠،٥٥٠
مرابحة )دوالر أمريكي(
١٥،٣٨٤
تمويل صكوك )دوالر أمريكي(
٢،٧٩٥،٤٢٧

 ٥-٢سنوات

اإلجمالي

أكثر من  ٥سنوات

٣،٤٧٥،٠٢٧
٤،٦٦١،٨٥٢
٣،٨٣٩،٧٧٤
٦٣٦،٩٢٣
٣،٦٥٦،٨٨٥
١٦،٢٧٠،٤٦١

٨٠٥،٢٤١ ١،٧٠١،٤٣٥
٩٤٢،٥٨٠ ٢،٩٣٤،٣٨٥
٩٩٦،٠٦٦ ٢،١٤٧،٤٥٣
٣٠٦،٣٧٣
- ٣،٦٤١،٥٠١
٢،٧٤٣،٨٨٧ ١٠،٧٣١،١٤٧

تخضع بعض اتفاقيات الصكوك والتسھيالت التمويلية اإلسالمية المملوكة للمجموعة لعھود مالية ،حيث يتعين على
المجموعة بتلبية بعض النسب المالية الرئيسية .كما في  ٣١ديسمبر  ،٢٠١٨لم تستوفي المجموعة نسبا مالية معينة
كما ھو مطلوب في عقود بعض االتفاقيات .ومع ذلك ،تم سداد جميع االلتزامات التعاقدية من الصكوك والتسھيالت
التمويلية اإلسالمية بصورة منتظمة خالل  ٢٠١٨وتتوقع اإلدارة أن تكون المجموعة قادرة على الوفاء بجميع
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
تلك النسب خالل  ٢٠١٩لفترة مؤقتة.
١٤

رأس المال
٢٠١٨
المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:
 ٢،٦٥٢،٤٩٦،٦٩١سھم بقيمة  ١٠﷼ قطري للسھم

١٥

٢٦،٥٢٤،٩٦٧

٢٠١٧
٢٦،٥٢٤،٩٦٧

احتياطي قانوني
وفقا ً لمتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم  ١١لسنة  ٢٠١٥وعقد تأسيس المجموعة يجب تحويل ٪١٠
كحد أدنى من ربح السنة إلى االحتياطي القانوني حتى يساوي االحتياطي  ٪٥٠من رأس المال المدفوع .إن االحتياطي
القانوني غير قابل للتوزيع في العادة إال في الحاالت المنصوص عليھا في القانون المذكور أعاله والنظام األساسي
للمجموعة.

١٦

المساھمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية
طبقا للقانون رقم  ٨لسنة ) ٢٠١١المعدل لقانون رقم  ١٣لسنة  ،(٢٠٠٨خصصت المجموعة من ربح السنة مبلغ
 ١٠،٨٤٤﷼ قطري ) ٤٢،٣٣٠ :٢٠١٧﷼ قطري( والذي يمثل  %٢٫٥من صافي ربح السنة الموحد لصندوق
دعم األنشطة الرياضية والثقافية واالجتماعية والخيرية )إيضاح .(١١

١٧

بنود الدخل الشامل اآلخر
٢٠١٨

٢٠١٧

في  ١يناير
األثر من التطبيق األولى للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩
)إيضاح  – ٢ھـ(
الرصيد المعدل
الحركات )راجع التحليل أدناه(
إلغاء االعتراف باحتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٢٠١٨

٣٢٩،٥٨٠

)(١٥٣،٨٧٢
)(١٣٦،٥٤٦
٨٥١،٦٩٥

٣٢٩،٥٨٠
)(٣١٢،٢٥٤

٤،٦٣٠

-

في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

٧١٩،٧٧٩

١٧،٣٢٦

احتياطي القيمة العادلة:

٥٤
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ألف ﷼ قطري

 ١٧بنود الدخل الشامل اآلخر )تابع(
٢٠١٨

٢٠١٧

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

صافي الربح \ )الخسارة( في موجودات المالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
صافي خسارة انخفاض قيمة موجودات المالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المعاد تصنيفھا
في بيان الربح أو الخسارة الموحد
إعادة تصنيف خسائر انخفاض قيمة موجودات المالية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تم تحميلھا
في بيان الربح أو الخسارة الموحد
صافي الربح \ )الخسارة( في موجودات المالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل
٨٦٢،٨٥٢
٨٦٢,٨٥٢

-

-

التغير في القيمة العادلة للتحوطات التدفق النقدي
 الحصة من صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلةلشركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية )إيضاح
(٨
الحركة في احتياطي القيمة العادلة

)(٢٦٤،٥٢٢

)(١٢٩،٧٥٠
٦٧،٤٨٧
)(٣٢٦،٧٨٥

)(١٢،٣٢٤

١٧،١٩٨

١،١٦٧
٨٥١،٦٩٥

)(٢،٦٦٧
)(٣١٢،٢٥٤

احتياطي تقييم العمالت األجنبية
١،٦٧٣
٨٥٣،٣٦٨

)(١،٨٠٠
)(٣١٤،٠٥٤

العمليات األجنبية – فروق تقييم العمالت األجنبية
الدخل \ )خسارة( الشامل اآلخر للسنة

٢٠١٨

٢٠١٧

أغذية ومشروبات
المركز الصحي
االنترنت
إدارة العقارات
المغسلة
ترفيه
عموالت مستردة

٢٥،٠٥٠
٧،٩٥٢
٥،٧١٧
٢،٥٢٦
١،٥٩٧
٥٢
٢١

٢١،٢٨٦
٨،٦٨١
٦،٣٤٩
٥،١٥٩
١،٢٨٨
١٠،٦٨٤
١،٢٨٦

أخرى

١١،٩٦٨
٥٤،٨٨٣

٣،٢٩٠
٥٨،٠٢٣

 ١٨إيرادات تشغيلية أخرى

٥٥
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 ١٩المصروفات
)أ (

المصروفات التشغيلية:
مرافق
تكاليف موظفين )(١
إصالح وصيانة
مصاريف صرف صحي
مصروفات تبريد
أمن
مصروفات نظافة
أغذية ومشروبات
إيجارات )إيضاح ((٢) ٢٨
مصاريف غسيل وتنظيف جاف
رسوم تسجيل
مصاريف إعالنات
عموالت
مصروفات تشغيلية أخرى

٢٠١٨

٢٠١٧

٨٢،٢٧٣
٧٥،٠٨٥
٣٢،٠٨٨
٢٢،١٠٧
٢٣،٥٤٣
١٣،١٤٩
١٣،٠٠٦
١٠،٨٦٠
١٠،٥٩٦
٥،٣٠١
٥،٠٤٩
٣،٩٩٢
١،٢٥٦
٨،٦٩٥
٣٠٧،٠٠٠

٦٤،٩٢٢
٩٤،٠٤٥
٦٢،٤٤٤
٣٦،٣٢١
٢٥،١٠٥
٢١،٤٧٥
٢٣،٥٦٥
٩،٢٠٣
١٢،٣٦٨
٥،٨٣٠
١،٢٢٠
٧،٣٧٩
٩١٣
٩،٩٧٧
٣٧٤،٧٦٧

٢٠١٨

٢٠١٧

١٢٨،٢٤٠
١٤،٦٧٧
١٠،٦٥٠
٨،٣٨٥
٤،٥١٧
٣،٩٥٨
٣،٦٠٣
٣،٤٤٠
٢،٩٣٤
٢،٦١١
١،٥٠٦
٦٨٧
١٠،١٤١
١٩٥،٣٤٩

١٦٠،٤٤٥
٢١،٥٣٠
٨،٤٠٨
٣،٦٧٩
٥،٩٠١
٥،٠٨٥
٣،٢٤٨
١١،٤٠٢
٤،٩٤١
١،٣١٦
٤،٦٨٣
١٣،٤٧٤
٢٤٤،١١٢

)ب( المصروفات العمومية واإلدارية:
تكاليف موظفين وبدالت مجلس اإلدارة )(٢) (١
مصاريف مھنية
غرامات وجزاءات
رسوم تسجيل
رسوم بنكية
مصاريف نظم معلومات
إيجارات )إيضاح ((٢) ٢٨
مصروف تأمين
مصاريف إعالنات
مصروفات اتصاالت
قرطاسية ومطبوعات
مخصص بضاعة متقادمة وبطيئة الحركة )إيضاح (٦
مصروفات عمومية وإدارية أخرى

) (١تشمل تكاليف الموظفين مخصص مكافأة نھاية الخدمة بقيمة  ٧،٨٩٠﷼ قطري ) ١١،٦٣٥ :٢٠١٧﷼
قطري( خالل السنة )إيضاح .(١١
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 ١٩المصروفات )تابع(
)ب( المصروفات العمومية واإلدارية )تابع(:
) (٢تشتمل المصروفات العمومية واإلدارية على بدالت مجلس اإلدارة واخرون من كبار موظفي اإلدارة بمبلغ
 ٥٢،٢٩٦﷼ قطري ) ٤١،٧٧٧ :٢٠١٧﷼ قطري( )إيضاح ) ١٢أ((.
 ٢٠إيرادات أخرى
ربح من مصادرة استثمارات عقارية )إيضاح  ٥و(٩
رد مخصص انخفاض في ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدما
)إيضاح (٥
أرباح من التسھيالت التمويلية اإلسالمية )إيضاح (٢١
صافي ربح في تغير العمالت األجنبية
رد مخصص انخفاض في مخزون متقادم وبطيئة الحركة )إيضاح
إيرادات متنوعة

٢٠١٨

٢٠١٧

١٩،٠٥٤

١٧١،٩٧١

٤،٠٤٣
١،٠٥١
)(١٨،٢٦٧
٧
١،٨١٤
٧،٧٠٢

٩،٣٩١
٤٢،٨٧٢
١٦،١٢٤
٩٢٨
٢٤١،٢٨٦

٢٠١٨

٢٠١٧

 ٢١تكاليف وإيرادات التمويل

تكاليف التمويل
أرباح محصلة من البنوك على الصكوك وتسھيالت تمويل إسالمية
)إيضاح (١٣
تكاليف تمويل مرسملة على استثمارات عقارية قيد التطوير
)إيضاح (٩
٨٣٥،٥٤٥

)(٤٣،١٨٧
٧٠٩،٦٢٠

أرباح على حسابات لدى بنوك إسالمية )إيضاح (٢٠

٤٢،٨٧٢

٨٣٥،٥٤٥

٧٥٢،٨٠٧

إيرادات التمويل

١،٠٥١

 ٢٢العائدات على السھم
تحتسب العائدات على السھم الواحد بقسمة صافي ربح السنة المنسوب إلى مساھمي الشركة األم على المتوسط
المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة .لم تكن ھناك أسھم مخفضة محتملة معلقة في أي وقت خالل السنة ،وبالتالي،
فإن العائد المخفض للسھم يساوي العائد األساسي للسھم الواحد.
٢٠١٧
٢٠١٨
الربح العائد الى المساھمين بالشركة األم )ألف ﷼ قطري(
الربح العائد الى المساھمين بالشركة األم من العمليات المستمرة
)ألف ﷼ قطري(

٤٣٣،٧٤٩

١،٦٩٣،٢٠١

٤٣٣،٧٤٩

١،٦٩٥،٨٤٥

المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة )باأللف سھم(

٢،٦٥٢،٤٩٧

٢،٦٥٢،٤٩٧

العائد األساس والمخفف للسھم )﷼ قطري(

٠٫١٦

٠٫٦٤

العائد األساس والمخفف للسھم من العمليات المستمرة )﷼
قطري(

٠٫١٦

٠٫٦٤
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 ٢٣توزيعات أرباح
خالل اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ  ١٢فبراير  ،٢٠١٨وافق المساھمون على توزيع أرباح نقدية بواقع
صفر ﷼ قطري للسنة المنتھية في ٠٫٥٠ :٢٠١٧) ٢٠١٧﷼ قطري للسھم بإجمالي  ١،٣٢٦،٢٤٨ألف ﷼
قطري للسنة المنتھية في  .(٢٠١٦دائنو توزيعات األرباح بمبلغ  ٧٥٧،٨٣٩﷼ قطري ) ٧٦٣،٠٣٠ :٢٠١٧﷼
قطري( كما في  ٣١ديسمبر .٢٠١٨
 ٢٤مشتقات الموجودات المالية
وقعت المجموعة عقود تبادل أسعار الربح حتى  ٢٠٢٤بغرض التحوط مقابل مخاطر أسعار الربح الناشئة من
الصكوك وتسھيالت التمويل اإلسالمي التي تم الحصول عليھا بمعدالت ربح متغيرة .وفقا لبنود ھذا العقد ،تدفع
المجموعة سعر ربح ثابت مقابل ربح متغير على أساس ليبور لمدة  ٣ /١شھور .تم التفاوض حول عقد التبادل
ليتماشى مع شروط الصكوك وتسھيالت التمويل اإلسالمي.
مشتقات األدوات المالية المدرجة في بيان المركز المالي الموحد مبينة كما يلي:
٢٠١٨
عقد تبادل أسعار الربح ١
عقد تبادل أسعار الربح ٢
عقد تبادل أسعار الربح ٣
عقد تبادل أسعار الربح ٤

القيمة العادلة
الموجبة
٧٤٥
٢،٣٧٠
٤،٤١٩
٣،٣١٠
١٠،٨٤٤

القيمة التعاقدية خالل  ٣من  ١٢ – ٣من  ٥ – ١أكثر من ٥
سنوات
أشھر شھر
سنوات
١٤٩،٩٤٤
٢٦٤،١٨٧
٤٧٢،٣٢٤
١،٦٧٥،٠٩٠
٢،٥٦١،٥٤٥

٧٤٥
٧٤٥

-

٢،٣٧٠
٤،٤١٩
٦،٧٨٩

٣،٣١٠
٣،٣١٠

أدرجت القيمة العادلة الموجبة في الذمم المدينة والمطلوبات األخرى )إيضاح .(٥

٢٠١٧
عقد تبادل أسعار الربح ١
عقد تبادل أسعار الربح ٢
عقد تبادل أسعار الربح ٣
عقد تبادل أسعار الربح ٤

القيمة العادلة
الموجبة
١،٨٠٨
٤،٨٢١
٨،٧٦٥
٧،٧٧٣
٢٣،١٦٧

القيمة التعاقدية خالل  ٣من  ١٢ – ٣من  ٥ – ١أكثر من ٥
سنوات
سنوات
شھر
أشھر
٤٤٩،٨٣٢
٤٢٢،٧٠٠
٧٤٢،٢٢٣
- ١،٦٧٥،٠٩٠
- ٣،٢٨٩،٨٤٥

-

١،٨٠٨
٤،٨٢١
٨،٧٦٥
١٥،٣٩٤

٧،٧٧٣
٧،٧٧٣

 ٢٥استبعاد شركات تابعة
وفقا ً الجتماعي الجمعية العمومية غير العادية المنعقدين بتاريخ  ٢٠نوفمبر  ٢٠١٣و ١٣أغسطس  ،٢٠١٧وافق
مساھمو المجموعة على شراء حصة مجموعة صك القابضة ذ.م.م .في تطوير استثمار عقا ري )"المشروع"(
 ٦،٠٨٧،٣٨٤﷼ قطري .يتم تنفيذ المشروع من قبل شركة تابعة للمجموعة ،وھي شركة امتداد للمشاريع العقارية
ذ.م.م.
قامت المجموعة بتعيين خبير تقييم مستقل لتحديد قيمة المشروع ،وأبرمت اتفاقية تسوية مع مجموعة صك القابضة
ذ.م.م .وكجزء من االتفاقية ،قامت المجموعة في  ٢أكتوبر  ٢٠١٧بتسوية جزئية بمبلغ نقدي  ٣،٠٦٤،١١٧﷼
قطري ومبلغ عيني في شكل شركات تابعة بقيمة  ٢،٨٠٥،٩٢٦﷼ قطري )إيضاح ) ١٢ج .((١.وتم تقييم تلك
الشركات التابعة من قبل خبير تقييم مستقل تم تعيينه من جانب إدارة المجموعة.
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 ٢٥استبعاد شركات تابعة )تابع(
صافي الموجودات وسعر الشراء والخسارة الناتجة عن استبعاد ھذه الشركات التابعة مبينة كالتالي:
الربح /
صافي
)الخسارة(
الموجودات المطلوبات الموجودات سعر البيع
اسم الشركة التابعة
شركة إثمار لإلنشاء والتجارة
٩،٩٨١ ١،٠١٦،٢٢١ ١،٠٠٦،٢٤٠ (١٠،٠٩٤) ١،٠١٦،٣٣٤
ذ.م.م.
٨٩،٨٠٧ ٨٧٧،٥٤٧ ٧٨٧،٧٤٠ (٣،٤٩٠) ٧٩١،٢٣٠
شركة االتقان للتجارة ذ.م.م.
شركة المنارة للمعدات الطبية
(٨٧،٤٨٠) ١٨١،٧٧٧ ٢٦٩،٢٥٧
- ٢٦٩،٢٥٧
ذ.م.م.
(٦٨،٦٩٢) ٤٥٣،١٥٦ ٥٢١،٨٤٨
- ٥٢١،٨٤٨
شركة القارة للتجارة ذ.م.م.
١٠،٦٣٩ ١٣٠،٧٤١ ١٢٠،١٠٢
شركة اماكن لإللكترونيات ذ.م.م(٤٥٩) ١٢٠،٥٦١ .
٣،٢٨١
٤٠،٣٠٠
٣٧،٠١٩
)(١٩
شركة امتياز الخليج للتجارة ذ.م.م٣٧،٠٣٨ .
٨،٥٦٩ ١٠٦،١٨٤
٩٧،٦١٥
)(٢٠
٩٧،٦٣٥
شركة ھاي تريد للتجارة ذ.م.م.
(٣٣،٨٩٥) ٢،٨٠٥،٩٢٦ ٢،٨٣٩،٨٢١ (١٤،٠٨٢) ٢،٨٥٣،٩٠٣
لم يتم معاملة االستبعاد كعمليات غير مستمرة حيث أنھا ال تمثل خط أعمال منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات.
الشركات التابعة أعاله ال تشكل نشاطا ً تجارياً ،حيث أنھا كانت مملوكة لغرض االستثمار فقط )إيضاح .(٨
 ٢٦العمليات المتوقفة
فقدت المجموعة السيطرة على القرارات التمويلية والتشغيلية لشركة دار العرب ذ.م.م .نتيجة الستبعاد الشركات
التابعة كما ھو مبين في إيضاح رقم  ،٢٥حيث كان استثمار المجموعة في شركة دار العرب بشكل غير مباشر من
خالل ھذه الشركات التابعة.
تأسست دار العرب ذ.م.م .في دولة قطر كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت سجل تجاري رقم  ٢٧٣٢٤في ٣
سبتمبر .٢٠٠٤إن العنوان المسجل للشركه ھو ص .ب  ٢٢٦١٢الدوحه ،دولة قطر .يتمثل النشاط الرئيسي للشركة
في إصدار صحيفة العرب.
تم تصنيف شركة دار العرب ذ.م.م .كعمليات متوقفة ولم تعد تعرض في إيضاحات القطاع )إيضاح .(٣١
كانت نتائج شركة دار العرب ذ.م.م .في تاريخ االستبعاد كالتالي:
 ٢أكتوبر ٢٠١٧
اإليرادات
تكلفة المبيعات
ھامش الخسارة
إيرادات أخرى
حصة من نتائج في شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية
مصروفات عمومية وإدارية
إجمالي الخسارة الشاملة اآلخر

٢٣،٩٨٥
)(٢٤،٢٢٦
)(٢٤١
١٦٤
١،٣٣٦
)(٤،٨٠٨
)(٣،٥٤٩

كانت التدفقات النقدية لدار العرب في تاريخ االستبعاد كما يلي:
 ٢أكتوبر ٢٠١٧
١،٢٤٣
٢،٤٧٩
)(٩٢٤
٢،٧٩٨

أنشطة التشغيل
أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل
صافي التدفقات النقدية
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 ٢٧التزامات محتملة
ضمانات بنكية

٢٠١٨

٢٠١٧

١١،٦٨٨

٤،٥٧٠

تتوقع المجموعة عدم نشوء التزام جوھري عن الضمانات البنكية المذكورة أعاله والتي تم إصدارھا في إطار النشاط
االعتيادي لألعمال.
 ٢٨التزامات
) (١االلتزامات الرأسمالية
لدى المجموعة التزامات تعاقدية مع مقاولين وموردين بمبلغ  ٥٦،٥٦٢﷼ قطري ) ٤٨،٧٨١ :٢٠١٧﷼ قطري(
للمشاريع االستثمارات العقارية قيد التطوير )إيضاح.(٩
) (٢التزامات اإليجارات التشغيلية

المجموعة :مؤجر
دخلت المجموعة في عقود إيجار لوحدات سكنية وتجارية تحت عقود إيجاريه تشغيلية غير قابلة لإللغاء
)إيضاح .(٩
يتم اإلفصاح عن إيرادات اإليجارات المعترف بھا في بيان الربح او الخسارة خالل السنة في إيضاح " ٩إيرادات
اإليجارات".
فيما يلي الحد األدنى لإليجارات المستقبلية المستحقة بموجب عقود إيجار تشغيلية غير قابلة لإللغاء:
خالل سنة واحدة
بعد سنة ولكن ال تزيد عن خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

٢٠١٨

٢٠١٧

٦٨٧،٧٧٩
٢٦٧،٢٤٧
٢٢٥،٠٥٤
١،١٨٠،٠٨٠

٨٤٦،١٧٩
٣٧٤،٤٣٨
٢٧،٠٨٥
١،٢٤٧،٧٠٢

المجموعة :مستأجر
تقوم المجموعة باستئجار مخازن تحت عقود إيجاريه تشغيلية غير قابلة لإللغاء ،وبالتالي لم يتم اإلفصاح عن الحد
األدنى إلجمالي مدفوعات اإليجار المستقبلية في البيانات المالية الموحدة.
يتم اإلفصاح عن نفقات اإليجارات المحملة على بيان الربح او الخسارة في إيضاح ) ١٩أ وب( "كمصروفات
إيجار".
 ٢٩األدوات المالية
أ-

إدارة المخاطر المالية
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من خالل استخدامھا لألدوات المالية:
 مخاطر االئتمان
 مخاطر السيولة
 مخاطر السوق
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 ٢٩األدوات المالية )تابع(
أ-

إدارة المخاطر المالية )تابع(
يعرض ھذا اإليضاح المعلومات عن مدى تعرض المجموعة لكل من المخاطر المذكورة أعاله ،واھداف وسياسات
المجموعة لقياس إدارة المخاطر .تم إدراج المزيد من اإلفصاحات الكمية في ھذه البيانات المالية الموحدة.
يقع على مجلس اإلدارة المسؤولية الكاملة عن وضع إطار عمل وإدارة مخاطر المجموعة واإلشراف عليھا .تم
وضع سياسات المجموعة إلدارة المخاطر لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجھھا المجموعة ومراقبة المخاطر.

مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تكبد المجموعة لخسائر مالية في حالة عجز عميل او أي طرف مقابل أداه مالية
عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية.
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:

ذمم مستأجرين
مستحق من أطراف ذات عالقة
تأمينات مستردة
إيراد مستحق
ذمم مدينة أخرى
نقد لدى البنوك
في  ٣١ديسمبر

٢٠١٨

٢٠١٧

١٥٤،٦٨٢
٣٥،٩٢٠
١٥،٥٨١
٢٠٢
٩،٦٦٠
٢٣،٢٢٣
٢٣٩،٢٦٨

١٥٢،١١٤
٣٤،٦٨٣
١٨،٦١٧
١،٥٤١
١٢،٢١٨
٣٧٠،٥٧٢
٥٨٩،٧٤٥

ذمم مستأجرين
تقدم المجموعة خدمات ألكثر من  ١٦ألف عميل وھناك ذمم مستأجرين من خمسة من عمالئھا الكبار بنسبة %١٧
) %١٦في سنة  .(٢٠١٧تمت إدارة ھذا التركيز الكبير للمخاطر من خالل عملية رصد قوية ومتابعة دورية طبقا
للعقود فإنا المستأجرين مطالبين بإيداع تأمين نقدي )إيجار مقدم( بالمجموعة وان يساعد على تخفيض مخاطر
اإلئتمان للمجوعة في حالة تعرض المستأجر لمخاطر العجز .لدى المجموعة سياسة قوية لفحص االئتمان قبل تقديم
الخدمات باالئتمان .تقوم اإلدارة بتقييم األھلية االئتمانية لكل عميل قبل الدخول في عقود .كما تقوم المجموعة أيضا
بالمراجعة الدورية لقابلية تحصيل ذممھا المدينة ،ولديھا سياسة بوضع مخصص ألي من المبالغ التي يصبح من
غير المحتمل تحصيلھا وتقوم بشطب الديون المعدومة وأي مبالغ يصبح من غير المرجح استردادھا .نتيجة لذلك
ترى اإلدارة أنه ليست ھناك مخاطر ائتمان كبيرة على ذممھا التجارية المدينة حسبما ھو معروض في بيان المركز
المالي الموحد.
تعامل أكثر من  ٪٣٠من عمالء المجموعة مع المجموعة منذ أكثر من ثالث سنوات ،ولم يتم شطب أي من أرصدة
ھؤالء العمالء أو تعرضھم النخفاض القيمة االئتمانية في تاريخ التقرير .في إطار مراقبة مخاطر ائتمان العمالء،
يتم تجميع العمالء وف ًقا لخصائص االئتمان الخاصة بھم ،بما في ذلك ما إذا كانوا أفرا ًدا أو كيا ًنا قانونيًا ،سواء كانوا
جھة حكومية أو كيان غير حكومي ،وموقعھم الجغرافي ،والقطاع ،وتاريخ التداول مع المجموعة ووجود صعوبات
مالية سابقة.
أھم عمالء المجموعة ھم الشركات واألفراد والمؤسسات الحكومية الذين يمثلوا ٢٤٠،٩٤١﷼ قطري ):٢٠١٧
 ٢٤٤،٥٦٣﷼ قطري( من إجمالي إيرادات اإليجار للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر .٢٠١٨
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٢٩

األدوات المالية )تابع(

أ-

إدارة المخاطر المالية )تابع(

ألف ﷼ قطري

مخاطر االئتمان )تابع(
ذمم مستأجرين )تابع(
تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المستأجرين.
يقدم الجدول التالي المعلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المستأجرين كما
في  ٣١ديسمبر .٢٠١٨
 ٣١ديسمبر ٢٠١٨
متداول )لم يتجاوز موعد استحقاقه(
متجاوز موعد استحقاقه  ٣٠-١يوما
متجاوز موعد استحقاقه  ٣١إلى  ٦٠يوما
متجاوز موعد استحقاقه  ٦١إلى  ٩٠يوما
متجاوز موعد استحقاقه  ٩١إلى  ١٢٠يوما
أكثر من  ١٢٠يوما )(٢
أكثر من  ٣٦٥يوما )(٣
مخصص معين )(٤
اإلجمالي )إيضاح (٥

المتوسط المرجح
لمعدل الخسارة )(١

إجمالي القيمة الدفترية

مخصص الخسارة

%٢٫١٦
%٥٫٣٦
%٧٫٤٧
%٢١٫٥١
%٧٠٫٩١
%٩٦٫٥٨
%٨٨٫٠٥
%١٠٠٫٠٠
%٧٠٫٤٨

٢٣،٧٥٣
١١،٨٥٨
٤،٢٠٢
٣،٦٥٨
١،٧٢٩
٧١،٠١٦
١٢،٥٨٥
٢٥،٨٨١
١٥٤،٦٨٢

٥١٤
٦٣٦
٣١٤
٧٨٧
١،٢٢٦
٦٨،٥٨٦
١١،٠٨١
٢٥،٨٨١
١٠٩،٠٢٥

)ُ (١تحسب معدالت الخسارة باستخدام طريقة "صافي معدل التدفق" استناداً إلى احتمالية تقدم المستحق خالل
المراحل المتعاقبة من التعثر في السداد إلى الشطب .يتم احتساب صافي معدالت التدفق بنا ًء على خصائص
مخاطر االئتمان المشتركة.
) (٢تمثل فترة التأخر عن السداد للقطاعات السكنية والتجارية والفندقية.
) (٣تمثل فترة التأخر عن السداد في قطاع الموالت التجارية.
) (٤يمثل ھذا المخصص الذي وضعته اإلدارة لذمم المستأجرين حيث تكون قابلية االسترداد مشكوك في تحصيلھا
أو تعتبر أرصدة مستبعدة.
تم اإلفصاح عن حركة مخصص انخفاض في قيمة ذمم المستأجرين في إيضاح .٥
مستحق من أطراف ذات عالقة
تعتقد اإلدارة أنه ال توجد مخاطر ائتمانية ھامة في مستحق من األطراف ذات العالقة ألن ھذه األطراف المقابلة
تقع تحت سيطرة مساھمي المجموعة ،والذين يتمتعون بحالة مالية جيدة )إيضاح .(٥
تأمينات مستردة
تعتبر مخاطر االئتمان ضئيلة حيث أن التأمينات المستردة قابلة للتحصيل من قبل المؤسسات الحكومية.
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.
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ألف ﷼ قطري

 ٢٩األدوات المالية )تابع(
أ -إدارة المخاطر المالية )تابع(

مخاطر االئتمان )تابع(
نقد لدى البنك
تحتفظ المجموعة بالنقد لدى بنوك مصنفة بشكل مستقل بواسطة وكاالت تصنيف ائتماني على النحو التالي:
٢٠١٨

٢٠١٧

٧،٦٣١
١١،٢٥٩
١،٧٧٨
٨٨٨
١،٦٦٧
٢٣،٢٢٣

٢٤٥،٦٩٧
٥٥،٤١٧
١٤١
٥،١٥٧
٦٤،١٦٠
٣٧٠،٥٧٢

التصنيفات االئتمانية )بواسطة وكالة موديز(
A١
A٢
A٣
Aa٣
Baa٢

في  ٣١ديسمبر )إيضاح (٤

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
مخاطر السيولة ھي مخاطر مواجھة المجموعة لصعوبات في الوفاء بالتزاماتھا المصاحبة لمطلوباتھا المالية التي يتم
سدادھا إما بالدفع نقدا أو بواسطة موجود مالي آخر .منھج اإلدارة في إدارة السيولة ھو التأكد ما أمكن ذلك أنھا تملك
سيولة كافية للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا ،في ظل األوضاع العادية والصعبة معا ،دون تكبد خسائر غير مقبولة
أو المخاطرة باإلضرار بسمعة المجموعة.
يلخص الجدول التالي مواعيد االستحقاق التعاقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية للمجموعة في تاريخ التقرير.
تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة المدفوعات التعاقدية التي تحمل فائدة.
 ٣١ديسمبر ٢٠١٨
المطلوبات المالية غير
المشتقة
ذمم دائنة ومطلوبات
أخرى
مستحق إلى أطراف
ذات عالقة
تأمينات المستأجرين
مستحق إلى مقاولين
وموردين
حجوزات دائنة
ذمم دائنة أخرى
صكوك وتسھيالت
تمويل إسالمية

القيم الدفترية

التدفقات النقدية
التعاقدية

أقل من سنة

 ٢- ١سنة

 ٥ – ٢سنوات

أكثر من  ٥سنوات

١،٥٥٩،١٩٢
١٤٨،٥٢٨

)(١،٥٥٩،١٩٢
)(١٤٨،٥٢٨

)(١٤٨،٥٢٨

)(١،٥٥٩،١٩٢
-

-

-

٦٨،١١٣
٤١،٨٢٤
٥٩،٧٨١

)(٦٨،١١٣
)(٤١،٨٢٤
)(٥٩،٧٨١

)(٦٨،١١٣
)(٥٩،٧٨١

)(٤١،٨٢٤
-

-

-

)(٢،٢٨١،٦٢٨
)(٢،٥٥٨،٠٥٠

)(٦،٣٣١،١٢٨
)(٧،٩٣٢،١٤٤

)(٥،٥٢١،١١٤
)(٥،٥٢١،١١٤

)(٥،٠٥٩،٨٨٨
)(٥،٠٥٩،٨٨٨

(١٩،١٩٣،٧٥٨) ١٥،٨٦٤،٣١٩
(٢١،٠٧١،١٩٦) ١٧،٧٤١،٧٥٧
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ألف ﷼ قطري

 ٢٩األدوات المالية )تابع(
أ -إدارة المخاطر المالية )تابع(

مخاطر السيولة )تابع(
 ٣١ديسمبر ٢٠١٧
المطلوبات المالية غير
المشتقة
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى:
مستحق إلى أطراف ذات
عالقة
مستحق إلى مقاولين
وموردين
حجوزات دائنة
تأمينات المستأجرين
ذمم دائنة أخرى
صكوك وتسھيالت تمويل
إسالمية

القيم الدفترية

التدفقات النقدية
التعاقدية

أقل من سنة

 ٢- ١سنة

 ٥ – ٢سنوات

أكثر من ٥
سنوات

١،٥٥٨،٨٨٠

)(١،٥٥٨،٨٨٠

-

)(١،٥٥٨،٨٨٠

-

-

١٠٣،٧٦٧
٣١،٨٥٢
١٤٤،٨٣٠
١٩،١٤١

)(١٠٣،٧٦٧
)(٣١،٨٥٢
)(١٤٤،٨٣٠
)(١٩،١٤١

)(١٠٣،٧٦٧

)(٣١،٨٥٢
-

-

-

)(٣،٠٨٥،١٣٩
)(٣،٣٥٢،٨٧٧

)(٥،٠٤٤،٣٦٧
)(٦،٦٣٥،٠٩٩

)(٧،٣٠٣،٠١٥
)(٧،٣٠٣،٠١٥

)(٢،٨٨٢،٦٦٣
)(٢،٨٨٢،٦٦٣

(١٨،٣١٥،١٨٤) ١٦،٢٧٠،٤٦١
(٢٠،١٧٣،٦٥٤) ١٨،١٢٨،٩٣١

)(١٤٤،٨٣٠
)(١٩،١٤١

مخاطر السوق
مخاطر السوق ھي مخاطر المتمثلة في التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار
الفائدة وأسعار األسھم التي تؤثر على إيراد المجموعة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية .إن الھدف من إدارة
مخاطر السوق ھو إدارة والسيطرة على التعرض لمخاطر السوق واإلبقاء عليھا ضمن الحدود المقبولة ومضاعفة
العائد في نفس الوقت.
مخاطر العمالت
مخاطر العمالت ھي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .وحيث
أن سعر صرف ال﷼ القطري مرتبط بالدوالر األمريكي فإن األرصدة بالدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر عمالت
ھامة.
ترى اإلدارة أن تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية عند حده األدنى حيث أن المعامالت الھامة للمجموعة
تعرض بال﷼ القطري والدوالر األمريكي المرتبط بال﷼ القطري.
مخاطر معدالت الربح
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 أساسا ً بتسھيالت التمويل
اإلسالمي للمجموعة والودائع ألجل ذات معدالت الربح المتغيرة.
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.
كما وتشمل سياسة المجموعة التأكد من أن معظم معدالت تكلفة التمويل تتم على أساس معدالت تكلفة ثابتة أو وفقا ً
لمعدالت اتفاقيات إعادة الشراء لمصرف قطر المركزي ،إال إذا اتضح للمجموعة أن معدالت التكلفة المتغيرة أفضل
للمجموعة.
إلدارة بعض التسھيالت التي تحمل أرباح متغيرة ،دخلت المجموعة في عقود تبادل أسعار الربح والتي بموجبھا
وافقت على تبادل ،على فترات زمنية محددة ،الفرق بين مبالغ سعر الربح الثابت والمتغير التي يتم احتسابھا بالرجوع
إلى القيمة اإلسمية األساسية المتفق عليھا.
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ألف ﷼ قطري

 ٢٩األدوات المالية )تابع(
أ-

إدارة المخاطر المالية )تابع(

مخاطر السوق )تابع(
مخاطر معدالت الربح )تابع(
في تاريخ بيان المركز المالي كان موقف معدل الربح بالنسبة لألدوات المالية التي تحمل أرباح كالتالي:
٢٠١٧
٢٠١٨
ودائع ألجل
تسھيالت تمويل إسالمية

)(٦،١١٤،٥٨٣

٢٠٠،٠٠٠
)(٨،٧٧٣،٨٠٤

صافي المطلوبات المالية

)(٦،١١٤،٥٨٣

)(٨,٥٧٣،٨٠٤

الجدول التالي يعكس حساسية الربح أو الخسارة لتغيرات معقولة محتملة في معدالت الربح بعدد  ٢٥نقطة أساس،
مع ثبات جميع المتغيرات األخرى .إن حساسية الربح أو الخسارة ھو تأثير التغيرات المفترضة في معدالت الربح
لسنة واحدة ،بنـا ًء على الموجـودات المالية والمطلوبات المالية بأسعـار عائمة كما في  ٣١ديسمبر .يتوقع أن يكون
تأثير النقص في معدالت الربح مساويا ومعاكسا ً لتأثير الزيادات المبينة.

صافي التأثير على
الربح أو الخسارة
 ٢٥+نقطة أساس
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

)(١٥،٢٨٦

في  ٣١ديسمبر ٢٠١٧

)(٢١،٤٣٥

مخاطر أسعار أسھم الملكية
تنشأ مخاطر أسعار أسھم الملكية من استثمارات المجموعة في األسھم المدرجة نتيجة عدم اليقين حول القيم المستقبلية
لالستثمارات في األوراق المالية .تدير المجموعة مخاطر أسعار األسھم من خالل تنويع استثمارات المجموعة من
حيث التوزيع القطاعي ووضع حدود ألدوات حقوق الملكية الفريدة والمجمعة .يتم تقديم التقارير حول محفظة األسھم
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 ومعاكسا ً لتأثير الزيادات المبينة.
التأثير على حقوق الملكية
٢٠١٧
التغير في سعر السھم ٢٠١٨
استثمارات في موجودات مالية مدرجة بالقيمة
٢٣٦،٧٦٥
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )إيضاح %١٠+ (٧
٣٢٦،٢٤٦
ب -إدارة رأس المال
إن سياسة مجلس اإلدارة ھي الحفاظ على قاعدة قوية لرأس المال تعمل على الحفاظ على حقوق المستثمر والدائن
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
صافي اإليرادات التشغيلية مقسوما على إجمالي حقوق الملكية للمساھمين.
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 ٢٩األدوات المالية )تابع(
ب -إدارة رأس المال )تابع(
وتتمثل أھداف المجموعة الرئيسية عند إدارة رأس المال في:
-

حماية قدرة المجموعة على استمرار األعمال ،حتى تستمر في توفير العوائد للمساھمين والمزايا ألصحاب
المصالح .

-

توفير عائد كاف للمساھمين من خالل تسعير المنتجات والخدمات التي تتناسب مع مستوى المخاطر.

-

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
مستويات أعلى من التمويل والمزايا والضمانات وھو ما يتم تقديمه من خالل مركز رأس المال القوي للمجموعة.
كانت نسبة صافي مديونية المجموعة إلى حقوق الملكية في تاريخ التقرير كما يلي:

٢٠١٨

٢٠١٧

صكوك وتسھيالت تمويل إسالمية )إيضاح (١٣
يخصم :النقد وما في حكمه )إيضاح (٤

١٥،٨٦٤،٣١٩
)(٢١،٩٣٧

١٦،٢٧٠،٤٦١
)(٣٦٦،٥٥٠

صافي الدين

١٥،٨٤٢،٣٨٢

١٥،٩٠٣،٩١١

إجمالي حقوق الملكية

٣١،١١٦،٦٧٤

٣٠،١٥٦،٨٦٤

صافي الدين إلى حقوق الملكية في  ٣١ديسمبر

%٥١

%٥٣

من ناحية أخرى ،فإن مجلس االدارة يراجع بصورة دورية نسبة االقتراض إلى القيمة السوقية للعقارت والتي يتم
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:
صكوك وتسھيالت تمويل إسالمية )إيضاح (١٣
القيمة العادلة لكل من:
 استثمارات عقارية )إيضاح (٩ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملاآلخر )إيضاح (٧
المجموع
معدل التمويل إلى القيمة العادلة في  ٣١ديسمبر

٢٠١٨

٢٠١٧

١٥،٨٦٤،٣١٩

١٦،٢٧٠،٤٦١

٤٣،٨٦٣،٥٧١

٤٣،٨١٩،٧٨٥

٣،٣١٦،٧١٧
٤٧،١٨٠،٢٨٨
%٣٤

٢،٤٧٠،٩٥٣
٤٦،٢٩٠،٧٣٨
%٣٥

عند إدارة رأس المال ،تھدف المجموعة إلى حماية قدرة المجموعة على االستمرار في عملياتھا وفقا ً لمبدأ
االستمرارية بغرض تحقيق العائدات للمساھمين والمنافع ألصحاب المصلحة والحفاظ على ھيكل أرسمالي قوي
وخفض تكلفة أرس المال.
ظلت سياسة إدارة رأس المال لدى المجموعة من دون تغيير منذ السنة الماضية.
ال تخضع المجموعة ألية متطلبات رأس مال مفروضة خارجيًا.
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 ٣٠القيمة العادلة
التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة
القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية مقابل القيم الدفترية الموضحة ببيان المركز المالي الموحد كما
يلي:
تمثل القيمة العادلة السعر الذي يمكن استالمه لبيع موجود أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين مشاركين
في السوق في تاريخ القياس .لم تفصح المجموعة عن القيم العادلة ألرصدتھا البنكية وذمم مدينة وموجودات مالية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وذمم دائنة نطرا ألن قيمھا الدفترية ھي تقريب معقول لقيمھا العادلة.
تدرج القيمة العادلة
تستخدم المجموعة الترتيب التالي لتحديد وإيضاح القيم العادلة للموجودات المالية باستخدام تقنيات التقييم:
المستوى  :١األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
المستوى  :٢طرق أخرى استنادا إلى مدخالت توثر بشكل كبير ومالحظ على القيمة العادلة المسجلة سواء بشكل
مباشر أو غير مباشر ،و
المستوى  :٣طرق باستخدام مدخالت توثر بشكل كبير على القيم العادلة المسجلة وال يمكن مال حظتھا في بيانات
السوق.
الجدول التالي يبين تحليل لألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة وفقا ً لمستوى القيمة العادلة:
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨
مشتقات موجودات مالية )تبادل
معدل الربح( )إيضاح (٥
موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر
)إيضاح (٧
الموجودات المالية

المستوى ١

-

١٠،٨٤٤

-

١٠،٨٤٤

٣،٢٦٢،٤٦٠

-

٥٤،٢٥٧

٣،٣١٦،٧١٧

في  ٣١ديسمبر ٢٠١٧
مشتقات موجودات مالية )تبادل
معدل الربح( )إيضاح (٥
موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر
)إيضاح (٧

المستوى ٢

المستوى ٣

اإلجمالي

المستوى ١

المستوى ٣

المستوى ٢

اإلجمالي

-

٢٣،١٦٧

-

٢٣،١٦٧

٢،٣٦٧،٦٤٨

-

١٠٣،٣٠٥

٢،٤٧٠،٩٥٣

خالل السنوات المنتھية في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٨و ،٢٠١٧لم تكن ھناك تحويالت بين المستوى  ١والمستوى  ٢لقياس
القيمة العادلة ،ولم تكن ھناك تحويال من المستوى  ٣من قياسات القيمة العادلة.

٦٧

مجموعة إزدان القابضة ش.م.ع.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

ألف ﷼ قطري

 ٣١القطاعات التشغيلية
ألغراض اإلدارة تم تقسيم المجموعة إلى أربع قطاعات تشغيلية بناءا على طبيعة أنشطتھا كما يلي:
العمليات
التطوير والتجارة وتأجير العقارات.
أنشطة االستثمارات متضمنا األسھم والسندات.
إدارة الفنادق واألجنحة الفندقية والمطاعم.
إدارة المجمعات التجارية

تقرير القطاع
العقارات السكنية والتجارية
االستثمارات
الفنادق واألجنحة الفندقية
مجمعات تجارية

يتمثل قطاع النشر والتوزيع للصحف والجرائد بعمليات شركة دار العرب ذ.م.م ،.وھي شركة تم تأسيسھا في دولة
قطر كشركة ذات مسؤولية محدودة ويتمثل النشاط الرئيسي فيھا ھو نشر صحيفة العرب .تم إيقاف تشغيل القطاع
في  ٢أكتوبر  ،٢٠١٧وبالتالي ،لم يعد وضع القطاع المالي ونتائج أعماله مذكرة في إيضاح القطاعات كما في ٣١
ديسمبر ) ٢٠١٨إيضاح .(٢٦
لم يتم دمج قطاعات تشغيلية لتشكل قطاعات التقرير التشغيلية المذكورة أعاله.
تقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغيلية لوحدات أعمالھا بصورة منفصلة بغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص
الموارد وتقييم األداء .يتم تقييم أداء القطاع بنا ًء على األرباح أو الخسائر ويقاس بصورة دورية مقارنة باألرباح أو
الخسائر في البيانات المالية الموحدة.
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بال﷼ القطري

القطاعات التشغيلية )تابع(
الجدول التالي يبين المعلومات المتعلقة بإيرادات ومصروفات قطاعات التشغيل بالمجموعة.

 ٣١ديسمبر ٢٠١٨

إيرادات إيجارات
توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر
الحصة من نتائج في شركات مستثمر فيھا بطريقة
حقوق الملكية وشركة المشروع
إيرادات تشغيلية أخرى
إيرادات أخرى
مصاريف تشغيلية
مصاريف عمومية وإدارية
مخصص مطالبات
خسائر انخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات
إھالك
ربح القطاع
تكاليف التمويل
خسائر انخفاض في قيمة ذمم مدينة وارصدة مدينة
أخرى
صافي الربح

العقارات السكنية
والتجارية

االستثمارات

الفنادق
واألجنحة
الفندقية

مجمعات
تجارية

التعديالت
والتصفيات

اإلجمالي

١،٠٩٣،٥٦٦

-

١٨٠،٠٨٥

٨٧،٨٣٢

)(٤٢،١٩٨

١،٣١٩،٢٨٥

-

١٢٤،٠٥٥

-

-

-

١٢٤،٠٥٥

٥،٧٣٠
٣,٦١١
)(١٨٩،٣٠٥
)(١٤٨،٧٧٢
)(٤١،٠٥٦
)(٢٣،٨٨١
)(٢٣،٠٧٩
٦٧٦،٨١٤

١٠٢،٠٨٣
٨١
١٧
)(٥٥٠
٢٢٥،٦٨٦

٤٣،١٤٤
٣،٣١٠
)(٨٨،٠٩٦
)(٣٢،٠٢٣
)(٢،٣١٨
١٠٤،١٠٢

٥،٩٢٨
٧٦٤
)(٤١،٤٨٩
)(٢٨،٥١٩
)(٨،٤٩٨
١٦،٠١٨

١١،٨٩٠
١٤،٥١٥
)(١٥،٧٩٣

١٠٢،٠٨٣
٥٤،٨٨٣
٧،٧٠٢
)(٣٠٧،٠٠٠
)(١٩٥،٣٤٩
)(٤١،٠٥٦
)(٢٣،٨٨١
)(٣٣،٨٩٥
١،٠٠٦،٨٢٧

)(٨٣٥،٥٤٥

-

-

-

-

)(٨٣٥،٥٤٥

)(٢٠،٣٨١
)(١٧٩،١١٢

)(٥٠٣
٢٢٥،١٨٣

١٠٤،١٠٢

)(٨،٥٧٣
٧،٤٤٥

)(١٥،٧٩٣

)(٢٩،٤٥٧
١٤١،٨٢٥
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 ٣١القطاعات التشغيلية )تابع(
الجدول التالي يبين المعلومات المتعلقة بإيرادات ومصروفات قطاعات التشغيل بالمجموعة )تابع(.

 ٣١ديسمبر ٢٠١٧

إيرادات إيجارات
صافي الربح من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة
توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
إيرادات تشغيلية أخرى
صافي الربح من بيع شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية
الحصة من نتائج في شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية
وشركة المشروع
إيرادات أخرى
مصاريف تشغيلية
مصاريف عمومية وإدارية
إھالك
ربح القطاع
ربح إعادة تقييم استثمارات عقارية
خسائر االنخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع )معيار
المحاسبة (٣٩
خسارة من استبعاد شركات تابعة
خسائر انخفاض في قيمة ذمم مدينة وارصدة مدينة أخرى
خسارة انخفاض قيمة في شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق
الملكية
تكاليف التمويل
خسارة من العمليات المتوقفة
صافي الربح

العقارات
السكنية
والتجارية

الفنادق
واألجنحة
الفندقية

مجمعات
تجارية

التعديالت
والتصفيات

اإلجمالي

٢٠٣،٤٨٠
-

١٤٥،٢٤٤
-

)(٤٧،٤٠٥
٣٥،٢٨٩

١،٤٨١،٦٨٤
٥٠٠،٢٢١

٣٩،٩٩٦
-

٢،٣٩٩
-

)(٥١٢
-

٢٤١،٨٤٨
٥٨،٠٢٣
١٧٧،٧٧٧

)(٥٠،٤٧٢
)(٥،٩٨٩
)(١٦٠
٩١,٠٢٢

١٠،٦١٩
١٥،٢٥٣
٣٢،٦٦٥
٤٥،٩٠٩

١٤١،٣٥٤
٢٤١،٢٨٦
)(٣٧٤،٧٦٧
)(٢٤٤،١١٢
)(١٥،٥٩٦
٢،٢٠٧،٧١٨

٤٥٧،٢٧٦

-

-

-

-

٤٥٧،٢٧٦

)(٥،١٦٠

)(٦٧،٤٨٧
-

-

)(١،٠٨٨

)(٣٣،٨٩٥
-

)(٦٧،٤٨٧
)(٣٣،٨٩٥
)(٦،٢٤٨

)(٧٠٩،٦٢٠
٦٦٤،٢٣١

)(١٦٢،١٩٤
٧٩٥،١٦٦

١٢٤،٢٠٥

٨٩,٩٣٤

)(٣،٥٤٩
٨،٤٦٥

)(١٦٢،١٩٤
)(٧٠٩،٦٢٠
)(٣،٥٤٩
١،٦٨٢،٠٠١

االستثمارات

- ١،١٨٠،٣٦٥
٤٦٤،٩٣٢
١٤،٨٥٤
-

٢٤١،٨٤٨
١،٢٨٦
١٧٧،٧٧٧

٢٢٢،٥٨١
)(٢٥٢،٧٢٩
)(٢٢٩،٩٩٦
)(١٣،٣٤٠
٩٢١،٧٣٥

١٤١،٣٥٤
٨،٠٨٦
)(٨٦،٨١٩
)(٣٨،٤٤٢
)(٢،٣٥٠
)(٢،٠٩٦
١٢٤،٢٠٥ ١،٠٢٤،٨٤٧
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 ٣١القطاعات التشغيلية )تابع(
الجدول التالي يبين المعلومات المتعلقة بإيرادات ومصروفات قطاعات التشغيل بالمجموعة.

 ٣١ديسمبر ٢٠١٨

العقارات
السكنية
والتجارية

االستثمارات

الفنادق
واألجنحة
الفندقية

مجمعات
تجارية

التعديالت
والتصفيات

اإلجمالي

موجودات القطاع
نقد وأرصدة لدى البنوك
ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما
المخزون
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر
استثمارات في شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق
الملكية وشركة المشروع
استثمارات عقارية
ممتلكات ومعدات
إجمالي الموجودات
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مطلوبات القطاع
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
صكوك وتسھيالت تمويل إسالمية
إجمالي المطلوبات
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جغرافيا ،تعمل المجموعة في دولة قطر والمملكة المتحدة .ويمثل حجم األعمال في دولة قطر ما يقارب من  %١٠٠من أرباح المجموعة للسنة المنتھية في ٣١
ديسمبر  ٣١) ٢٠١٨ديسمبر  (%١٠٠ :٢٠١٧باإلضافة نسبة  ٣١) %٩٩٫٧٧ديسمبر  (%٩٩٫٧٢ :٢٠١٧من موجوداتھا.
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مجموعة إزدان القابضة ش.م.ع.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

بال﷼ القطري

 ٣١القطاعات التشغيلية )تابع(
الجدول التالي يبين المعلومات المتعلقة بإيرادات ومصروفات قطاعات التشغيل بالمجموعة.

 ٣١ديسمبر ٢٠١٧

العقارات
السكنية
والتجارية

االستثمارات

الفنادق
واألجنحة
الفندقية

مجمعات
تجارية

التعديالت
والتصفيات

اإلجمالي

موجودات القطاع
نقد وأرصدة لدى البنوك
ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما
المخزون
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر
استثمارات في شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق
الملكية وشركة المشروع
استثمارات عقارية
ممتلكات ومعدات
إجمالي الموجودات
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مطلوبات القطاع
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
صكوك وتسھيالت تمويل إسالمية
إجمالي المطلوبات
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ألف ﷼ قطري

 ٣٢مساھمات غير مسيطرة
الحصص الغير مسيطر عليھا من حصص الملكية ھي كما يلي:

الشركات التابعة:
إمتداد العقارية للمشاريع ذ.م.م.
إزدان وورلد ذ.م.م.
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خسارة مخصصة للحصص الغير مسيطر عليھا

الشركات التابعة:
إزدان وورلد ذ.م.م.
إمتداد العقارية للمشاريع ذ.م.م.
دار العرب ذ.م.م) .إيضاح (٢٦
الحصص غير المسيطر عليھا المتراكمة

الشركات التابعة:
إمتداد العقارية للمشاريع ذ.م.م.
إزدان وورلد ذ.م.م.

إن ملخص المعلومات المالية المتعلقة بالشركات التابعة للمجموعة التي لديھا حقوق مادية غير مسيطر عليھا موضحة
أدناه .فيما يلي ملخص المعلومات المالية المعروضة قبل تصفية معامالت الشركات داخل المجموعة.
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اإليرادات
خسارة من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
المصاريف التشغيلية
المصاريف العمومية واإلدارية
خسارة السنة
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الخسارة العائدة للشركة األم
الخسارة العائدة للحقوق الغير مسيطر عليھا
خسارة السنة
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ألف ﷼ قطري

 ٣٢مساھمات غير مسيطرة )تابع(
صافي النقد )المستخدم في( \ الناتج من أنشطة التشغيل
صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
صافي النقص في النقد وما يعادله

٢٠١٨

٢٠١٧

)(٣١٦
)(٣١٦

٢٥،٨٤٤
)(٢٤،٨٤٣
)(١،٦٠٣
)(٦٠٢

 ٣٣أرقام المقارنة
تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة عند الضرورة بحيث تتفق مع عرض السنة الحالية في البيانات المالية
الموحدة .ال تؤثر إعادة التصنيف ھذه علی صافي الربح أو صافي موجودات المجموعة للسنة السابقة )انظر
المالحظة )أ( أدناه(.

)أ (

إعادة تصنيف الحسابات
تم إدراج وتصنيف تكاليف تمويل تابعة للصكوك وتسھيالت تمويل إسالمية والبالغ قيمتھا  ٨٢،٢١٣ألف ﷼ قطري
كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٧كمصروفات مدفوعة مقدما بدالً من خصمھا من الصكوك وتسھيالت تمويل اسالمية
وف ًقا ألحكام المعيار الدولي للتقارير المالية " ٩األدوات المالية".

بيان المركز المالي الموحد
ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما
)إيضاح (٥
صكوك وتسھيالت تمويل إسالمية
)إيضاح (١٣

كما تم عرضه
ألف ﷼ قطري

إعادة التصنيف
ألف ﷼ قطري

كما تم تصنيفه
ألف ﷼ قطري
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 ٣٤أحداث الحقة
دعا مجلس اإلدارة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساھمين في  ١٨مارس  ٩للموافقة على تجزئة أسھم
الشركة وتعديل المادة األساسية وفقا ً لقرار ھيئة قطر لألسواق المالية في اجتماعه الرابع لعام  ٢٠١٨المنعقد في
 ١٦ديسمبر  ،٢٠١٨لتخفيض القيمة االسمية ألسھم الشركات المدرجة في سوق األوراق المالية في قطر إلى رياال
قطريا واحدا ،وبذلك سوف يقسم كل سھم قائم الى عشرة أسھم.
تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة البيانات المالية الموحدة في صفحة رقم .٥، ٤ ،٣ ،٢ ،١
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