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     .ق.ع.م.شالقابضة  مجموعة إزدان

    المختصرة الموحدة المرحلية المالية البيانات
    ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

  

 

  صفحةال  المحتويات

  ١  المستقل حول مراجعة البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية تقرير مدقق الحسابات

  البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية:

  ٢  المختصر الموحدبيان المركز المالي 

  ٣  المختصر الموحدالربح أو الخسارة بيان 

  ٤  المختصر الموحد اآلخر الشامل بيان الدخل

  ٦-٥  المختصر الموحدملكية بيان التغيرات في حقوق ال

  ٨-٧  المختصر الموحد بيان التدفقات النقدية

 ٢٦-٩  المختصرة الموحدة المرحلية المالية البياناتإيضاحات حول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  







 .ق.ع.م.ش القابضة إزدان مجموعة

  .ختصرة الموحدة المرحليةالم المالية البياناتمن هذه  ال يتجزأ ًءاجز ٢٦إلى  ٩ في الصفحات من اإليضاحاتتشكل 
-٣- 

 

 بيان الربح أو الخسارة المختصر الموحد
  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠المنتهية في  أشهر التسعةلفترة 

  
٣٠أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة  

٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة    سبتمبر
  سبتمبر

   ٢٠١٧   ٢٠١٨   ٢٠١٧  ٢٠١٨  
)ةمراجع غير(   (مراجعة)   مراجعة)غير (  (مراجعة)  
لایر قطري ألف  لایر قطري ألف  لایر قطري ألف لایر قطريألف إيضاح 
           

١٬١٣٦٬٢٤٠   ٩٨٩٬٢٤٨  ٣٥٨٬٧٠٥ ٣٢٩٬٩٢١   إيرادات إيجارات
شركات مستثمر فيهاتوزيعات أرباح من 

 ٢٤١٬٨٤٨   ١٢٢٬٢٥٥ - - ٧  حقوق الملكيةبأدوات
 ٦٦٬٤٨١   ٣٩٬٧٣٨  ١٦٬٣٤٢ ١٣٬٨٨٩   ة أخرىيتشغيلإيرادات

افي أرباح من بيع استثمارات في شركاتص
 ١٧٧٬٧٧٧   --- ٨  زميلة بطريقة حقوق الملكية

صافي أرباح من بيع شركات مستثمر فيها
 ٤٦٤٬٩١٦   - ١٬٩٨٦- ٧  حقوق الملكيةبأدوات

 )٣٠٤٬٨٧٣(   )٢٢٧٬٤٠٧( )١٠٢٬٤٦٧()٧٨٬٩٧٤( ١٣  المصاريف التشغيلية
            

 ١٬٧٨٢٬٣٨٩    ٩٢٣٬٨٣٤   ٢٧٤٬٥٦٦  ٢٦٤٬٨٣٦   الربح التشغيلي للفترة
            

           
في تغير القيمة العادلةربح(خسارة) /

 ٢٢٬٣١١   ٢٦٦٬٣١٣  ٦٬٤٧٧ )١٬٥٣٣( ٩ العقاريةلالستثمارات
الحصة من نتائج استثمارات في شركات زميلة

 ١٢٦٬٨١٨   ٧٩٬٩٦٩  ٤١٬٣٥٠ ٢٧٬٦٨٦ ٨ وشركة المشروع حقوق الملكيةبطريقة
 ٢٤٠٬٢١١   ٢٤٬٦٦٣  ٢٠١٬٠٨٥ ٤٬٢٨٢  إيرادات أخرى
 )٥٢٧٬٤٢٢(   )٦٤٤٬٦٥٧( )١٩٠٬٠٤٢()١٩٤٬٣٣٧( ١٢ تكاليف التمويل

 )١٩٦٬٥٩٨(   )١٦٧٬٤٧٠(  )٥٩٬٥٠٠( )٤٩٬٨٩٠( ١٣ مصروفات عمومية وإدارية
 )١٢٬٢٧٣(   )٢١٬٩٨٧( )١٬٧٥٠()١٠٬٧٣٠(  استهالك

ستثمارات المالية المتاحةالقيمة افينخفاضالا
 )٣٢٬٩٢٣(   -  )٢٠٬٢٥٠( -  )٣٩معيار المحاسبة الدولي رقم للبيع (

 ١٬٤٠٢٬٥١٣    ٤٦٠٬٦٦٥   ٢٥١٬٩٣٦  ٤٠٬٣١٤ ربح الفترة
            

           منسوب إلى:
١٬٤١٠٬٦١٢   ٤٦٣٬٤٧٠  ٢٥٦٬٠٥٩  ٤١٬١٦٥  مالكي الشركة

 )٨٬٠٩٩(   )٢٬٨٠٥( )٤٬١٢٣()٨٥١(   مساهمات غير مسيطرة
  ١٬٤٠٢٬٥١٣   ٤٦٠٬٦٦٥  ٢٥١٬٩٣٦  ٤٠٬٣١٤ 
            

           
  ٠٫٥٣    ٠٫١٧   ٠٫١٠  ٠٫٠٢ ١٤ للسهم والمخفضاألساسيالعائد

  
  



 .ق.ع.م.ش القابضة إزدان مجموعة

  .ختصرة الموحدة المرحليةالم المالية البياناتمن هذه  ال يتجزأ ًءاجز ٢٦إلى  ٩ في الصفحات من اإليضاحاتتشكل 
-٤- 

 

 
   الموحد المختصربيان الدخل الشامل 

  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠المنتهية في  أشهر التسعةلفترة 
  

  
 ٣٠أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة

  سبتمبر
 ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

  سبتمبر
   ٢٠١٧   ٢٠١٨    ٢٠١٧  ٢٠١٨  

  مراجعة)غير (   (مراجعة)    مراجعة)غير (  (مراجعة)  
  لایر قطري ألف  لایر قطري ألف   لایر قطريألف  لایر قطريألف 
           
        

 ١٬٤٠٢٬٥١٣  ٤٦٠٬٦٦٥  ٤٠٬٣١٤٢٥١٬٩٣٦   ربح الفترة
         

       شاملة أخرىأرباح 
او  الربحال يتم تصنيفها إلى بيان  التي بنودال

      الخسارة
 الملكية حقوق بأدوات شركات في استثمارات

-اآلخر الشامل الدخل بنود من العادلة بالقيمة
 -  ٦٦٩٬٥٣٣ -٤٥٦٬٥٣١   في القيمة العادلة التغيرصافي 

             
قد يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى بيان التي بنود ال

             او الخسارة: الربح
-الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة

 -  ٩٬٦٨٧ -)٤٬٧٩١(   تحوطات التدفق النقدي
 )١٬٤٩٣(  ٦٤٧  )١٬٤٩٣(٤   عمليات أجنبية-فروق تحويل عمالت أجنبية 

الحصة من بنود الدخل الشامل من االستثمار في 
 ١٬٥١٦  ٤٧٢  )٩٥٤(٧٦٨   شركات زميلة بطريقة حقوق الملكية

ت االستثمارا –في القيمة العادلة  التغيرصافي 
المالية المتاحة للبيع (معيار المحاسبة الدولي رقم 

٤٥٠٬٩٩٢(  -  )١١٢٬٠٧٨(-  )٣٩( 
   )٤٥٠٬٩٦٩(  ١٠٬٨٠٦  )١١٤٬٥٢٥()٤٬٠١٩( 
         

 )٤٥٠٬٩٦٩(  ٦٨٠٬٣٣٩  )١١٤٬٥٢٥(٤٥٢٬٥١٢    شاملة أخرى للفترةأرباح 
          

 ٩٥١٬٥٤٤  ١٬١٤١٬٠٠٤  ٤٩٢٬٨٢٦١٣٧٬٤١١   للفترة الشامل إجمالي الدخل
             

            منسوب إلى:
 ٩٥٩٬٦٤٣  ١٬١٤٣٬٨٠٩  ٤٩٣٬٦٧٧١٤١٬٥٣٤  مالكي الشركة

 )٨٬٠٩٩(  )٢٬٨٠٥(  )٤٬١٢٣()٨٥١(   ةمساهمات غير مسيطر
   ٩٥١٬٥٤٤  ١٬١٤١٬٠٠٤  ٤٩٢٬٨٢٦١٣٧٬٤١١ 
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  .ختصرة الموحدة المرحليةالم المالية البياناتمن هذه  ال يتجزأ ًءاجز ٢٦إلى  ٩ في الصفحات من اإليضاحاتتشكل 
-٥- 

 

 
  الموحد  المختصربيان التغيرات في حقوق الملكية 

  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠المنتهية في  أشهر التسعةلفترة 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 إلى مالكي الشركةمنسوبة                   
      

رأس المال
 قانوني احتياطي

)١(
القيمة  احتياطي

العادلة

إعادة  احتياطي
عمالت  تقييم

  اإلجماليأرباح مدورةأجنبية
غير  مساهمات
 مسيطرة

إجمالي حقوق 
  الملكية

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

 ٤٬١٣٧٣٠٬١٥٦٬٨٦٤ ١٧٬٣٢٦١٥٤٢٬٠٣٧٬٦٠٢٣٠٬١٥٢٬٧٢٧  ٢٦٬٥٢٤٬٩٦٧١٬٥٧٢٬٦٧٨ (مدققة)٢٠١٧ديسمبر ٣١الرصيد في 
    

للمعيار الدولياألولىمن التطبيق األثر
-- )٤(إيضاح٩للتقارير المالية رقم

        
)١٦٨٬٤٨٤(-

        
٢٤٬٥٣٩(- )٢٤٬٥٣٩(١٤٣٬٩٤٥( 

    
 ٤٬١٣٧٣٠٬١٣٢٬٣٢٥ ١٥٤٢٬١٨١٬٥٤٧٣٠٬١٢٨٬١٨٨)١٥١٬١٥٨( ٢٦٬٥٢٤٬٩٦٧١٬٥٧٢٬٦٧٨ (مدققة)٢٠١٨يناير١الرصيد المعدل في

    
   

 ٤٦٠٬٦٦٥)٢٬٨٠٥( ٤٦٣٬٤٧٠٤٦٣٬٤٧٠----  أرباح الفترة
 ٦٨٠٬٣٣٩- ٦٨٠٬٣٣٩-٦٧٩٬٨٤٥٤٩٤--شاملة أخرى للفترة أرباح

 ١٬١٤١٬٠٠٤)٢٬٨٠٥( ٦٧٩٬٨٤٥٤٩٤٤٦٣٬٤٧٠١٬١٤٣٬٨٠٩--إجمالي الدخل الشامل للفترة
    

 ١٬٣٣٢٣١٬٢٧٣٬٣٢٩ ٥٢٨٬٦٨٧٦٤٨٢٬٦٤٥٬٠١٧٣١٬٢٧١٬٩٩٧ ٢٦٬٥٢٤٬٩٦٧١٬٥٧٢٬٦٧٨ (مراجعة)٢٠١٨سبتمبر ٣٠الرصيد في 



 .ق.ع.م.ش القابضة إزدان مجموعة

  .ختصرة الموحدة المرحليةالم المالية البياناتمن هذه  ال يتجزأ ًءاجز ٢٦إلى  ٩ في الصفحات من اإليضاحاتتشكل 
-٦- 

 

   )تابع( الموحد المختصربيان التغيرات في حقوق الملكية 
  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠المنتهية في  أشهر التسعةفترة ل
 

  

يعادل رصيد االحتياطي  حتى القانوني االحتياطي إلى السنوي الربح من أدنيكحد  ٪١٠ نسبة تحويل يجب للشركة، األساسي والنظام ،٢٠١٥ لعام ١١ رقم القطري التجارية الشركات قانون لمتطلبات وفقا  )١(
 أشهر التسعة لخال التحويل إجراء يتم لم. للشركة األساسي والنظام أعالهباستثناء الحاالت المبينة في القانون المذكور  للتوزيع قابل غير االحتياطي إن. من رأس المال المدفوع للشركة %٥٠القانوني نسبة 

 .٢٠١٨ ديسمبر ٣١ بحلول المطلوب اإلجمالي المبلغ بتحويل المجموعة ستقوم حيث ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ في المنتهية
 
 

        إلى مالكي الشركةمنسوبة                   

  
رأس المال

 قانوني احتياطي
)١(

القيمة  احتياطي
العادلة

 إعادة احتياطي
  اإلجماليأرباح مدورةأجنبيةتقييم

مساهمات غير 
 مسيطرة

إجمالي حقوق 
  الملكية

 ألف لایر قطري لایر قطريألفألف لایر قطري ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطري ألف لایر قطريألف لایر قطري  
             

 ٣٠٬٥٧٣٬٦٩٢ ٣٢٩٬٥٨٠١٬٩٥٤١٬٨٨٢٬٢٩٩٣٠٬١٤٢٬١٥٨٤٣١٬٥٣٤ ٢٦٬٥٢٤٬٩٦٧١٬٤٠٣٬٣٥٨ (مدققة)٢٠١٧يناير ١الرصيد في 

    

 ١٫٤٠٢٫٥١٣ )٨٫٠٩٩( ١٫٤١٠٫٦١٢١٫٤١٠٫٦١٢--- -  ربح الفترة

 )٤٥٠٫٩٦٩(- )٤٥٠٫٩٦٩(-)١٫٤٩٣()٤٤٩٫٤٧٦(--شاملة أخرى للفترة أرباح

    

 ٩٥١٫٥٤٤ )٨٫٠٩٩( ١٫٤١٠٫٦١٢٩٥٩٫٦٤٣)١٫٤٩٣()٤٤٩٫٤٧٦(--إجمالي الدخل الشامل للفترة

    

 )١٫٣٢٦٫٢٤٨(-)١٫٣٢٦٫٢٤٨( )١٫٣٢٦٫٢٤٨(----  توزيعات أرباح
    

    
 ٣٠٫١٩٨٫٩٨٨ ٤٦١١٫٩٦٦٫٦٦٣٢٩٫٧٧٥٫٥٥٣٤٢٣٫٤٣٥)١١٩٫٨٩٦( ٢٦٬٥٢٤٬٩٦٧١٬٤٠٣٬٣٥٨ )ةمراجعغير(٢٠١٧سبتمبر ٣٠الرصيد في 



  .ق.ع.م.شمجموعة إزدان القابضة 
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  المختصر الموحد بيان التدفقات النقدية
  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠المنتهية في  أشهر للتسعة

  
    

  سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في ةللتسع

   ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  مراجعة)غير (    (مراجعة)   
  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  إيضاح  

         نشطة التشغيلأ

  ١٬٤٠٢٬٥١٣   ٤٦٠٬٦٦٥    ربح الفترة
         

        التالية:للبنود تعديالت 

 ٨٬٨٤٢  ١٣٬٣٣١  ١٣،  ٦ مدفوعة مقدمامدينة ومصاريفذمممخصص انخفاض قيمة

مدفوعة مدينة ومصاريف  ذمممخصص انخفاض قيمة عكس 
 -    )٤٬٦٦٧(  ٦   مقدما

 )٤٦٤٬٩١٦(  -  ٧ كيةحقوق الملبأدواتمن بيع شركات مستثمر فيها ربحصافي 
زميلة بطريقة من بيع استثمارات في شركات  ربحصافي 

 )١٧٧٬٧٧٧(  -  ٨  حقوق الملكية
بطريقة حقوق الحصة من نتائج استثمار في شركات زميلة 

 )١٢٦٬٨١٨(  )٧٩٬٩٦٩(  ٨ الملكية وشركة المشروع

 (٢٢٬٣١١)  )٢٦٦٬٣١٣(  ٩تغير القيمة العادلة لالستثمارات العقاريةمن  ربح

 ١٢٬٢٧٣  ٢١٬٩٨٧   ممتلكات ومعداتاستهالك 

 ٨٬١٣٥ ٦٬٤٢٠  ١٣ مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

 )٢٤١٬٨٤٨(  )١٢٢٬٢٥٥(  ٧ كيةالملحقوقبأدواتفيهامستثمرشركاتتوزيعات أرباح من 

 )١٧١٬٩٧١(  )١٩٬٠٥٤(   مصادرة استثمارات عقاريةعن أرباح ناتجة 
 معيار( للبيع المتاحة المالية االستثمارات قيمة انخفاض
 ٣٢٬٩٢٣  -   )٣٩رقم الدولي المحاسبة

 )٥٤٬٥٠٦( )٩٠١(    أرباح تمويلية

 ٥٢٧٬٤٢٢  ٦٤٤٬٦٥٧  ١٢  تكاليف التمويل 

    ٧٣١٬٩٦١   ٦٥٣٬٩٠١  
          

          في:التغيرات 

 )١٣٬٦٣٤(  ٢٨٬٧٢٨   مدفوعة مقدمامدينة ومصاريف ذمم

 )٦٬٨٤٦( ٢٬٢٥٨    المخزون

  )٢٬١٩٩٬١٩٦(  -   مستحق من أطراف ذات عالقة

 )٤٠٣٬٨٩٦(  )٤٦٬٨٩٦(   دائنة ومطلوبات أخرى ذمم
         

 )١٬٨٩١٬٦١١(  ٦٣٧٬٩٩١   نشطة التشغيلأمن / (المستخدم في)النقد الناتج 
 )٢٬٣٦٧(  )١٤٬٤٤٩(   نهاية الخدمة المدفوعة للموظفينمكافأة 

نشطةأ/ (المستخدمة في)منصافي التدفقات النقدية الناتجة
 )١٬٨٩٣٬٩٧٨(  ٦٢٣٬٥٤٢    التشغيل
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  .ختصرة الموحدة المرحليةالم المالية البياناتمن هذه  ال يتجزأ ًءاجز ٢٦إلى  ٩ في الصفحات من اإليضاحاتتشكل 
-٨- 

 

  )تابع( الموحدة المختصربيان التدفقات النقدية 
  ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠المنتهية في  أشهر التسعةلفترة 

  
 ٣٠منتهية في الأشهر  التسعةفترةل    

  سبتمبر
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
    

  )مراجعةغير (    )مراجعة(
  إيضاح  

  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري
          

  نشطة االستثمارأ
  

     

 )٢٩٢٬٤٩١(  )١٬٠٣٩(   حقوق الملكيةبأدواتشراء استثمارات في شركات
حقوق  بأدواتمتحصالت من بيع استثمارات في شركات 

 ٣٬١٦٦٬٦٧٨  ١٥    الملكية
متحصالت من بيع استثمارات في شركات زميله بطريقة 

 ٥٣٠٬٤٦٧  -    حقوق الملكية

 )٢٦٣٬٥٨٧(  )٦٤٬١٤٠(  ٩   استثمارات عقارية إضافات

 )٣١٬٨٦٧(  )٢٧٬٩٥٠(   ممتلكات ومعدات إضافات

 )٢٤١(  )٥٥(   مقيدةصافي التغير في أرصدة بنكية

 ٣٥٥٬٥٥٢  ٢٠٠٬٧٢٥   توزيعات أرباح مستلمة

 ٥٤٬٥٠٦  ٩٠١   تمويلية مستلمةأرباح 

 ٣٬٥١٩٬٠١٧  ١٠٨٬٤٥٧   صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار
          
          نشطة التمويلأ

 ٢٬١٢٠٬٧٩٤  ٣٬٠٦٠٬٠٠٠  ١٢ متحصالت من تسهيالت تمويل إسالمية

 )١٬٩٩٢٬٨٧٥(  )٤٬٠٨٧٬٣٥٨(  ١٢ تسديد تسهيالت تمويل إسالمية

  )٩٥٢٬٣٧٩(   -   توزيعات أرباح مدفوعة

 )٣٬٢١٣(  )١٥٬٣٩٩(   تكاليف إصدار تسهيالت تمويل إسالمية

 )٨٢٧٬٦٧٣(  )١٬٠٤٢٬٧٥٧(   نشطة التمويلأصافي التدفقات النقدية المستخدمة في
          

 ٧٩٧٬٣٦٦  )٣١٠٬٧٥٨(   يعادلهالزيادة في النقد وما/صافي (االنخفاض) 
          

 )١٬٤٩٣( ٤٬٦٤٠   في العمالت األجنبيةصافي التغير 

 ٤٢٣٬٠٧٢  ٣٦٦٬٥٥٠   يناير١في يعادله النقد وما 
          

 ١٬٢١٨٬٩٤٥  ٦٠٬٤٣٢  ٥  سبتمبر٣٠في  يعادلهالنقد وما 
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 واألنشطة الرئيسيةالوضع القانوني  ١

هي شركة مساهمة قطرية مسجلة في دولة قطر بموجب السجل التجاري  ("الشركة") .قع.مجموعة إزدان القابضة ش.م.
 ١٨في إدراجها في بورصة قطر وتم  محدودة،كشركة ذات مسئولية  ١٩٩٣مايو  ٢٤. تم تأسيس الشركة في ١٥٤٦٦رقم 

  دولة قطر. الغربي،الخليج  إزدان،تتواجد الشركة في دولة قطر ومقرها الرئيسي في أبراج  .٢٠٠٨فبراير 
  

تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة في السيطرة المالية واإلدارية على شركة أو أكثر من الشركات األخرى 
واالستثمار في األسهم والصكوك  الشركات على األقل من أسهم وحصص تلك الشركة أو ٪٥١وذلك من خالل تملكها 

قطر أو خارجها وتملك براءات االختراع واألعمال التجارية واالمتيازات واألوراق المالية وأية استثمارات أخرى داخل دولة 
وتقديم خدمات استشارات العقارات وإدارة العقارات وتحصيل وغيرها من الحقوق المعنوية واستغاللها وتأجيرها للغير 

  اإليجارات والقيام بأعمال صيانة العقارات.
  

  لي:الشركات التابعة للمجموعة الرئيسية هي كما ي

  نسبة الملكية الفعلية     بلد التأسيس  الشركة التابعةاسم 

  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٨  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٧  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٧  
  )ةمراجعغير (  ة)مدقق(  )ة(مراجع  

 ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ قطر.شركة إزدان للفنادق ذ.م.م
 ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠قطر.شركة إزدان مول ذ.م.م

 ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠قطر.شركة إزدان العقارية ذ.م.م
 ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠قطر .ذ.م.مشركة فندق إزدان باالس

 ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠قطر.شركة الربع الخالي للتجارة ذ.م.م
شركة االقليم العقارية والوساطة العقارية

ذ
 ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠قطر

 ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠قطر.شركة الطيبين للتجارة ذ.م.م
 ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠قطر.الصيانة ذ.م.م شركة النماء ألعمال

 ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠قطر.شركة شاطىء النيل ذ.م.م
 ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠قطر.شركة أركان لالستيراد والتصدير ذ.م.م

 ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠قطر.شركة طريق الحق للتجارة ذ.م.م
 ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠قطر.شركة منازل للتجارة ذ.م.م
 ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠قطر.ذ.م.مشركة عين جالوت للتجارة

 ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠قطر.شركة طريق الخير للتجارة ذ.م.م
 ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠قطر.شركة الكرة الذهبية ذ.م.م
  -  ٪٧٠  ٪٧٠قطر .شركة إزدان وورلد ذ.م.م

  ٪٦٧٫٥  ٪٦٧٫٥  ٪٦٧٫٥قطر .شركة إمتداد للمشاريع العقارية ذ.م.م
  %١٠٠  -  - قطر شركة القارة للتجارة ذ.م.م.

  %١٠٠  -  - قطر شركة المنارة للمعدات الطبية ذ.م.م.
  %١٠٠  -  - قطر شركة أماكن لإللكترونيات ذ.م.م.

  %١٠٠  -  - قطر شركة إتقان للتجارة ذ.م.م.
  %١٠٠  -  - قطر شركة إثمار للتجارة والمقاوالت

  %١٠٠  -  - قطر شركة التجارة العالية للتجارة ذ.م.م.
  %١٠٠  -  - قطر للتجارة ذ.م.م.شركة امتياز الخليج 

  ٪٧٤٫٥  -  - قطر شركة دار العرب ذ.م.م.
 ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪١٠٠ جيرسي شركة إزدان انتيرناشونال المحدودة

  
 من مباشرة وغير مباشرة بطريقة تمتلك ("التداول") والتي ش.م.ق. القابضة التداول مجموعة هي للمجموعة األم الشركة

  .٢٠١٧ديسمبر  ٣١و ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ في كما الشركة مال رأس تقريبا من ٪٥٤نسبة  يمثل ما التابعة شركاتها خالل
  
  
 
 
 



  .ق.ع.م.شمجموعة إزدان القابضة 
  

   إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠في  كما

 

-١٠- 
 

 
   المالية البيانات إعداد أساس ٢

"التقارير المالية المرحلية"  - ٣٤المختصرة الموحدة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم المرحلية تم إعداد هذه البيانات المالية 
ديسمبر  ٣١ويجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة السنوية األخيرة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 

لمعلومات المطلوبة لبيانات مالية مكتملة بموجب المعايير ("البيانات المالية السنوية األخيرة"). ال تتضمن جميع ا ٢٠١٧
الدولية للتقارير المالية. بالرغم من ذلك، تم إدراج اإليضاحات التوضيحية المختارة لبيان الحاالت والمعامالت التي تعتبر 

  هامة لفهم التغيير في مركز المجموعة المالي وأدائها منذ آخر بيانات مالية سنوية. 

ة رقم المعيار الدولي للتقارير الماليتحتوي على تأثير تطبيق لبيانات المالية المختصرة الموحدة األولى للمجموعة هذه هي ا
"األدوات المالية". تم توضيح التغيرات على  ٩"اإليرادات من العقود مع العمالء" والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ١٥

  .٤ضاح رقم السياسات المحاسبية الهامة في اإلي

  .٢٠١٨ أكتوبر ٢٩تم التصريح بإصدار هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية من جانب مجلس إدارة الشركة في 
 
  استخدام التقديرات واألحكام ٣

لى تطبيق عقامت اإلدارة عند إعداد البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية باستخدام أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر 
السياسات المحاسبية وبالتالي قيم الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الصادر عنها التقرير. قد تختلف القيم 

  التقديرات. الحقيقية عن هذه

كوك شكانت األحكام الهامة التي وضعتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات الم
فيها هي نفسها تلك المطبقة على آخر بيانات مالية سنوية موحدة، فيما عدا األحكام الهامة الجديدة والمصادر الرئيسية لتقدير 

، والتي تم ٩والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ١٥الشكوك ذات الصلة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  .٤ توضيحها في اإليضاح رقم

  قياس القيم العادلة

 عن الشاملة المسؤولية يتحمل للتقييم فريقًا هذا يتضمنفيما يتعلق بقياس القيم العادلة. ثابت المجموعة إطار رقابة  لدى
للقيم العادلة، وإبالغ مشكالت التقييم الهامة بشكل  ٣، بما في ذلك المستوى الهامة العادلة القيمة قياسات جميع على اإلشراف

  . ولجنة التدقيق ةالمالي إلى رئيس الشؤنمباشر 

 طرفمن  معلومات ماستخدا تم إذا. بانتظام التقييم تعديالت بمراجعة التقييم فريق مع التدقيق ولجنة ةالمالي رئيس الشؤن يقوم
 هذه أن ستنتاجا لدعم تلك األطراف من عليها الحصول تم التي األدلة بتقييم التقييم فريق يقوم العادلة، القيم لقياس ثالث

 الذي العادلة للقيمة ميالهر التسلسل في المستوى ذلك في بما المالية، التقارير إلعداد الدولية المعايير متطلبات تلبي التقييمات
  تصنيف التقييم. فيه يتم أن يجب

  اإلدارة كما في تاريخ التقرير إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة تقارب قيمها الدفترية. ىتر

 السياسات المحاسبية الهامة ٤

فيما عدا ما هو مذكور أعاله فإن السياسات المحاسبية المطبقة على هذه البيانات المالية المختصرة الموّحدة المرحلية هي 
  .٢٠١٧ديسمبر  ٣١المستخدمة على البيانات المالية الموّحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في نفسها 

وللسنة المنتهية  كما في مالية المختصرة الموحدة للمجموعةيتوقع أن التغيير في السياسات المحاسبية قد تؤثر على البيانات ال
  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

موعة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتحسينات على المعايير الدولية خالل الفترة الحالية تبنت المج
  :٢٠١٨يناير  ١للتقارير المالية والتي تصبح سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في 
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 (تابع) السياسات المحاسبية الهامة ٤

  التغييرات في السياسات المحاسبية

 إيراد العقود مع العمالء" ١٥للتقارير المالية رقم  المعيار الدولي"  
  األدوات المالية" ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم"  
  تصنيف وقياس معامالت المدفوعات بأسهم". ٢التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم" 
  العقارات االستثمارية""تحويالت  ٤٠التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
  التعديالت على المعيار الدولي للتقارير  ٢٠١٦-٢٠١٤التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة"

 ".٢٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ١المالية رقم 
  ات بعمالت أجنبية ومقابل المدفوعمن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية حل المعامالت  ٢٢التفسير رقم

 مقدما. 

يانات المالية أثرا هاما على الب المعايير أعالهليس لتبني المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتحسينات على 
ذمم ي مخصص انخفاض والذي أدى إلى زيادة ف ٩يما عدا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم المختصرة الموّحدة المرحلية ف

   ).٤/٢(إيضاح  ومصروفات مدفوعة مقدمامدينة 

  ""إيراد العقود مع العمالء ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   .أ

إطار عمل شامل لتحديد ما إذا كان قد تم االعتراف باإليراد ومقدار وتوقيت  ١٥يضع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  "اإليرادات" والتفسيرات ذات الصلة به. ١٨المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم االعتراف به. يحل 

 ةتفاصيل السياسات المحاسبية الهامة وطبيعة التغييرات على السياسات المحاسبية السابقة فيما يتعلق بأنشطة المجموعة الهام
  :المحققة لإليرادات واردة أدناه

بالتزامات طبيعة وتوقيت استيفاء   نوع الخدمة
  األداء وشروط الدفع الهامة

  طبيعة التغيير في السياسة المحاسبية

يتم االعتراف باإليراد على أساس   تأجير العقارات
شهري استنادا إلى مدة العقد والمساحة 

  المشغولة.

  ال يوجد تأثير.

يتم االعتراف باإليراد في نفس الوقت   مستأجر العقارالخدمات المقدمة ل
  الخدمة للمستأجرعند تقديم 

  ال يوجد تأثير هام.

 
 "األدوات المالية" ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    .ب

متطلبات االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية وقياسها. يحل هذا  ٩يورد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  "األدوات المالية: االعتراف والقياس". ٣٩المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم 

على الرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة (لوصف  ٩يلخص الجدول التالي أثر االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 ).أدناه ٣ /٤إيضاح راجع اإليضاح  االنتقال،طريقة 
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 (تابع) السياسات المحاسبية الهامة ٤

  (تابع) المحاسبيةالتغييرات في السياسات 

 (تابع) "األدوات المالية" ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   .ب

احتياطي القيمة  أرباح مدورة
 العادلة

 ألف لایر قطري ألف لایر قطري
 

 (كما ذكر)  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد كما في  ١٧٬٣٢٦   ٢٬٠٣٧٬٦٠٢
   
 ٩المقدرة بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم التعديالت   
   

١٦٨٬٤٨٤( ١٦٨٬٤٨٤( 
 الدخل خالللقيمة العادلة من باحقوق الملكية  بأدواتاستثمارات في شركات 

 )٣٩استثمارات متاحة للبيع تحت المعيار السابق رقم (-اآلخرالشامل 
 بطريقة حقوق الملكيةاستثمارات في شركات زميلة  - (٢٣٬٩٤٦) 

 مدفوعة مقدماذمم مدينة ومصروفات  -  )٥٩٣(
١٦٨٬٤٨٤( ١٤٣٬٩٤٥(  

 ٢٠١٨يناير  ١األرصدة االفتتاحية المعدلة كما في  )١٥١٬١٥٨( ٢٬١٨١٬٥٤٧

  ) تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية١(

لتصنيف وقياس  ٣٩على نحو كبير بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  ٩يحتفظ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
للموجودات المالية المحتفظ بها  ٣٩المطلوبات المالية. برغم ذلك يزيل المعيار الفئات السابقة في معيار المحاسبة الدولي رقم 

  م التجارية والموجودات المالية المتاحة للبيع. لتاريخ االستحقاق والقروض والذم

أثر هام على السياسات المحاسبية للمجموعة المتعلقة بالمطلوبات المالية.  ٩لم يكن لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  :د أدناهعلى تصنيف وقياس الموجودات المالية وار ٩أثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  ند االعتراف المبدئي بموجود يتم تصنيفه على أنه:ع

 بالتكلفة المطفأة، -
 استثمار في دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، -
 حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أوأدوات استثمار في  -
  القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. -

على نموذج العمل الذي يدار فيه  ٩الموجودات المالية عموما بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم يستند تصنيف 
  الموجود المالي وخصائص تدفقه النقدي.

 أو الربح خالل نم العادلة بالقيمة تصنيفه يتم ولم التاليين الشرطين استوفى إذا المطفأة بالتكلفة المالي األصل قياس يتم
  :الخسارة

 
 .و التعاقدية؛ النقدية التدفقات لجمع بموجودات االحتفاظ هدفه عمل نموذج ضمن بها يحتفظ -

 
 على الفوائدو المدفوعات أصل فقط هي التي النقدية للتدفقات محددة تواريخ في تبرز بها الخاصة التعاقدية الشروط إن -

 .المسدد غير األصلي المبلغ

 لعرض ع فيهقابل للرجو غير اختيار للمجموعة يجوز للمتاجرة، به المحتفظ غير األسهم في باالستثمار المبدئي االعتراف عند
تثمار على لكل اس المعالجة السابقةجراء اختيار إ يتم. الدخل الشامل اآلخر في لالستثمار العادلة القيمة في الالحقة التغيرات

  .حدى
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 (تابع) – السياسات المحاسبية الهامة ٤

  (تابع)التغييرات في السياسات المحاسبية 

 (تابع) "األدوات المالية" ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   .ب

  :للمجموعة المالية للموجودات الالحق القياس على التالية المحاسبية السياسات تنطبق

  

  (تابع) ) تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية١(

  المطفأة بالتكلفة مالية موجودات

 خسائر خالل من لمطفأةا التكلفة تخفيض يتم. الفعلية الفائدة طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة الالحقة الموجودات هذه قياس يتم
 لقيمةا وانخفاض العمالت األجنبية صرف وخسائر ومكاسب الفوائد بإيرادات االعتراف يتم). ٤/٢ أدناه انظر( القيمة انخفاض

  .الخسائر أو األرباح في االستثمار استبعاد في خسارة أو ربح أي إثبات يتم. الخسائر أو األرباح في

  

  حقوق الملكية بالقيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر بأدواتفي شركات  استثمارات

 األرباح يعاتتوز تكن لم ما الخسائر أو األرباح في كدخل األرباح توزيعات إثبات يتم. العادلة بالقيمة الموجودات هذه قياس يتم
ل الشامل في بيان الدخ خرىاأل صافيةال خسائرالرباح واألب االعتراف يتم. االستثمار تكلفة من جزء استرداد بوضوح تمثل

  .األرباح او الخسائر إلى تصنيفها إعادة يتم وال األخر

بالقيمة العادلة خالل الربح  ونيدبال االستثمارات أو األرباح لخال نم لةدلعاا بالقيمة مالية موجودات عةولمجما تمتلك ال
  .التقرير تاريخ فيالشامل اآلخر 

 موضح هو كما ،٢٠١٨ يناير ١ في المالية لألصول الدفترية القيم على ٩ رقم المالية للتقارير الدولي المعيار تطبيق تأثير
 .أدناه

القيمة الدفترية الجديدة وفقا 
للتقارير المعيار الدولي 

 ٩المالية رقم 

صافي القيمة الدفترية 
وفقا المعيار الدولي 

٣٩للتقارير المالية رقم 

التصنيف الجديد وفقا 
للمعيار الدولي للتقارير 

 ٩المالية رقم 

التصنيف األصلي 
وفقا للمعيار 
المحاسبي الدولي 

 ٣٩رقم 

  إيضاح

 األصول المالية     

      لایر قطري ألف  لایر قطري ألف

٢٬٤٧٠٬٩٥٣ ٢٬٤٧٠٬٩٥٣ 
القيمة العادلة من خالل 

 –الدخل الشامل اآلخر 
  أدوات حقوق الملكية

استثمارات متاحة 
 للبيع

  دوات حقوق ملكيةأ (أ)

 (ب) قروض وذمم مدينة  التكلفة المطفأة ١٤٢٬٦٦١ ١٤٢٬٠٦٨
 ذمم مدينة ومصاريف

  مدفوعة مقدما
 النقد وما يعادله  مدينةقروض وذمم   التكلفة المطفأة ٣٧١٬١٢٠ ٣٧١٬١٢٠

 إجمالي األصول المالية    ٢٬٩٨٤٬٧٣٤ ٢٬٩٨٤٬١٤١
         

  

. ستراتيجيةاال لألغراض الطويل المدى على بها االحتفاظ المجموعة تعتزم التي االستثمارات تلك الملكية حقوق أسهم تمثل  )أ(
 قالتطبي تاريخ في االستثمارات هذه بتعيين المجموعة قامت ،٩ رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار به يسمح لما وفقًا

 تصنيف إعادة يتم لن ،٣٩ الدولي المحاسبة معيار بخالف. بالقيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر قياسه تم كما المبدئي
 .الخسارة أو الربح إلى االستثمارات بهذه المتعلق المتراكم العادلة القيمة احتياطي

 لمحاسبةا رمعيا بجوبم نينيدمو روضکق سابقا مصنفة تکان لتيا والمصروفات المدفوعة مقدما الذمم المدينة فتصني ميت   )ب(
 قدرها زيادة إثبات تم. ٩ مقر لماليةا ريرللتقا ليدولا رللمعيا فقاًو ةفأطلما بالتکلفة مصنفة حالياًأصبحت  ٣٩ مقر ليدولا

 في العالقة ذات واألطراف مدفوعة مقدما ومصاريفذمم مدينة  قيمة انخفاض مخصص في قطري لایر ألف ٥٩٣
   .٩ رقم المالية للتقارير الدولي المعيار إلى االنتقال عند ٢٠١٨ يناير ١ في األرصدة االفتتاحية لألرباح المدورة
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 (تابع) – السياسات المحاسبية الهامة ٤

  (تابع)التغييرات في السياسات المحاسبية 

 (تابع) "األدوات المالية" ٩للتقارير المالية رقم المعيار الدولي   .ب

  ) انخفاض قيمة الموجودات المالية٢(  

بنموذج  ٣٩محل نموذج "الخسارة المتكبدة" الوارد في معيار المحاسبة الدولي رقم  ٩يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
لقيمة الجديدة على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة "الخسارة االئتمانية المتوقعة". يطبق نموذج االنخفاض في ا

قوق حأدوات وموجودات العقود واستثمارات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ولكن ليس على استثمارات 
بصورة مبكرة أكثر مما كان عليه الحال  ، يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية٩الملكية. وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  .٣٩بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

تشتمل الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة على ذمم تجارية مدينة ونقد لدى البنوك. بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 
 تقاس مخصصات الخسارة وفقا ألحد األسس التالية: ٩رقم 

  وهي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج من أحداث التقصير الممكنة خالل  شهًرا ١٢االئتمانية المتوقعة خالل الخسائر
  أثني عشر شهرا بعد تاريخ التقرير.

  الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية وهي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج من جميع أحداث
  ر الممكنة على طول مدى عمر األداة المالية.التقصي

اختارت المجموعة قياس مخصصات خسائر الموجودات المالية بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة 
 المالية.

 تقدير الخسائر عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان لموجود مالي قد زادت بصورة كبيرة منذ االعتراف المبدئي وعند
االئتمانية المتوقعة تدرس المجموعة المعلومات المعقولة والتي يمكن تأييدها ذات الصلة والمتاحة بدون تكاليف أو جهود غير 
ضرورية. يتضمن ذلك المعلومات والتحليل الكمي والنوعي استنادا إلى الخبرة التاريخية للمجموعة والتقييم االئتماني المطلع 

  .األسترشاديةعلومات ومتضمنة الم

 ٩٠إلى  ٦٠تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على موجود مالي قد زادت بصورة كبيرة لو تجاوزت موعدها ألكثر من 
  يوما. تعتبر المجموعة أن الموجود المالي متعثر عندما يكون:

  جوء المجموعة إلى إجراءات مثل تحقيقغير المرجح أن يدفع المقترض التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل، بدون لمن 
  الضمانة (لو كان يتم االحتفاظ بها)؛ أو

  يوما. ٩٠إلى  ٦٠الموجود المالي قد تجاوز موعد استحقاقه ألكثر من 

تعرض المجموعة إلى  أقصى فترة يمكن االخذ باالعتبار بها عند تقدير الخسائر االئتمانية هي أقصى فترة تعاقدية خالل
  االئتمان.مخاطر 

  قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
الخسائر االئتمانية الموقعة هي تقدير مرجح باالحتمال لخسائر االئتمان. تقاس خسائر االئتمان على أنها القيمة الحالية لجميع 

ة التي تتوقع المجموعة النقديحاالت النقص في النقد (أي أنها الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للشركة وفقا للعقد والتدفقات 
  استالمها). يتم خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي للموجود المالي.

  
  موجودات مالية انخفضت قيمتها االئتمانية

مالي على أنه لفي تاريخ كل تقرير تقوم المجموعة بإجراء تقييم للموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة. يعتبر الموجود ا
قد "انخفضت قيمته االئتمانية" عند وقوع واحدة أو أكثر من األحداث أثر ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجود 

  المالي. 
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 (تابع) – السياسات المحاسبية الهامة ٤

  (تابع)التغييرات في السياسات المحاسبية 

 (تابع) "األدوات المالية" ٩ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .ب

  (تابع) ) انخفاض قيمة الموجودات المالية٢(  

  
  عرض انخفاض القيمة

  مخصصات الخسارة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة يتم خصمها من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.

المصروفات العمومية واإلدارية في بيان  ضمن مقدمامدفوعة  ومصاريف ذمم مدينةيتم عرض خسائر انخفاض القيمة في  
  الربح أو الخسارة المختصر الموحد.

  
  أثر نموذج انخفاض القيمة الجديد

ضمن نطاق نموذج انخفاض القيمة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  والمصروفات المدفوعة مقدما للذمم المدينةبالنسبة 
نخفاض في القيمة وأن تصبح أكثر تقلبا. حددت المجموعة أن تطبيق متطلبات انخفاض القيمة يتوقع عموما زيادة خسائر اال ٩

ألف  ٥٩٣ينتج عنه مخصصات انخفاض قيمة إضافية بمبلغ  ٢٠١٨يناير  ١في  ٩بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 .)٦(إيضاح  قطري لایر

وعة المدف فيرامصوذمم مدينة يقدم الجدول أدناه معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة 
  .٢٠١٨يناير  ١كما في  مقدما

  التفاصيل
معدل متوسط 

  الخسارة المرجحة
إجمالي القيمة 

  الدفترية
مخصص 
  الخسارة

االئتمان منخفض 
  القيمة

  لایر قطري ألف  قطريلایر  ألف  لایر قطري ألف    
 - ١٬٢١٠ ١٤,٢٧٠ %٨  يوما تجاوز موعده ٣٠-٠

 - ١٬١١٨ ٦,٩٠٧ %١٦ يوما تجاوز موعده ٦٠-٣١
 - ١٬٢١٣ ٥,٨٨٣ %٢١ يوما تجاوز موعده ٩٠-٦١
 - ٨٠٣ ٢,٨٠١ %٢٩ يوما تجاوز موعده ١٢٠-٩١

  ٩٥٬٩٢٨ - ١٠٥,٨٧٤ %٩١  يوما تجاوز موعده ١٢٠أكثر من 

  ٩٥٬٩٢٨  ٤٬٣٤٤  ١٣٥٬٧٣٥    اإلجمالي
          

  
  ) االنتقال٣(

تم تطبيقها بصورة تراكمية. أخذت  ٩التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة من تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
المطلوبات والمجموعة االستثناء بعدم تعديل معلومات المقارنة للفترات السابقة. الفروق في القيم الدفترية للموجودات المالية 

. ٢٠١٨يناير  ١يتم االعتراف بها في األرباح المدورة كما في  ٩المالية الناتج عن تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ولكنها تظهر بدال  ٩ال تظهر متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٢٠١٧بناء عليه، فإن المعلومات المعروضة لعام 

  .٣٩ات معيار المحاسبة الدولي رقم عن ذلك متطلب

    تم إجراء التقييم على أساس الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ التطبيق المبدئي.
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  أرصدة لدى البنوكنقد و ٥

  التالية:على األرصدة  الموحد المختصر بيان التدفقات النقدية المرحليلغرض إعداد يتضمن النقد وما في حكمه 

  ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٧ديسمبر ٣١  ٢٠١٨سبتمبر٣٠
  )مراجعةغير (    (مدققة)  )مراجعة(

  لایر قطري ألف   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري

 ١٫٤٣٩   ٥٤٨ ١٬٨٠٠  نقد في الصندوق
     األخرىنقد لدى البنوك والمؤسسات المالية

 ٢٩١٫١٥١ ٣٥٬٠٨٦١٥٥٬٤١٦ حسابات توفير وتحت الطلب
 ٢٣٬٥٤٦١٠٬٥٨٦٣٩٫٤٧٨  حسابات جارية
 ٣٫٣٤٦ ٤٬٦٢٥٤٬٥٧٠ مقيدةحسابات بنكية 

 ٢٠٠٬٠٠٠٨٨٦٫٨٧٧- ألجل ائعود

 ٦٥٬٠٥٧٣٧١٬١٢٠١٫٢٢٢٫٢٩١ إجمالي النقد وأرصدة لدى البنوك

 )٣٫٣٤٦((٤٬٥٧٠))٤٬٦٢٥( مقيدةيخصم: حسابات بنكية
  

 ٦٠٬٤٣٢٣٦٦٬٥٥٠١٫٢١٨٫٩٤٥  وما يعادلهالنقد 
 
  

 مدفوعة مقدما ومصاريفمدينة ذمم  ٦

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠  

  (مدققة)    (مراجعة)  
  )١٧(إيضاح       
  لایر قطري ألف    لایر قطري ألف  
        

 ٥٧,٦٠٠  ٧٤٬٣٢٣ مم مستأجرينصافي ذ
مصادرة استثمارات عقارية (إيضاحمستحقات من الحكومة عن

٥٠٬٣٦٦  )٩  - 
 ٢٣٬١٦٧  ٣٢٬٨٥٦ مشتقات موجودات مالية

 ٣٤٬٦٨٣  ٢٦٬٦٩١ ب)-١١مستحق من أطراف ذات عالقة (إيضاح
 ٦٦٬٩٥١  ٢١٬٤٩٩ دفعات مقدما للموردين والمقاولين

 ١٥٬٤٨٨  ١٥٬٨٩٦ مصروفات مدفوعة مقدما
 ١٨٬٦١٧  ١٤٬٧٣٩  تأمينات مستردة

 ٨٬٥٩٤  ١٠٬٧٩٩ أخرىالمدينةصدةواالرذمم ال صافي
  ٢٢٥٬١٠٠ ٢٤٧٬١٦٩ 

 
  كما يلي: مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما ذمماستحقاق إن 

 

 ٢٠١٬٩٣٣ ٢١٥٬٥٨٧  جزء متداول 

 ٢٣٬١٦٧  ٣١٬٥٨٢ جزء غير متداول

  ٢٢٥٬١٠٠  ٢٤٧٬١٦٩ 
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 (تابع) مدفوعة مقدما ذمم مدينة ومصاريف ٦
  

 كما يلي: األخرى مصاريف مدفوعة مقدماو قيمة ذمم مدينةالحركة في مخصص انخفاض  )١(
  
  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    ٢٠١٨سبتمبر ٣٠  
  (مدققة)    (مراجعة)  
  لایر قطري ألف    لایر قطري ألف  
        

 ١٠٣٬١٦٩  ٩٩٬٦٧٩ (مدققة)٢٠١٦ديسمبر٣١ /٢٠١٧ديسمبر ٣١كما في 

     
  ٩للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  األولىاألثر من التطبيق 

     )٤(إيضاح 

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

 ١٠٣٬١٦٩ ١٠٠٬٢٧٢ يناير١الرصيد المعدل في

 ٦٬٢٤٨  ١٣٬٣٣١ )١٣(إيضاحخالل الفترة / السنةالمخصص المكون

 )٩٬٣٩١(  )٤٬٦٦٧(  رد المخصص

 )٣٤٧(  - مخصصالشطب 
     

 ٩٩٬٦٧٩ ١٠٨٬٩٣٦ ديسمبر (مدققة)٣١ /(مراجعة)سبتمبر ٣٠في الرصيد 
  
 
  حقوق الملكية بأدواتشركات مستثمر فيها  ٧
 

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   ٢٠١٨سبتمبر ٣٠  
  (مدققة)    )مراجعة(  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
        

 ٢٬٣٦٧٬٦٤٨   ٣٬٠٣٨٬٢٠٤ )١أسهم مدرجة (
 ١٠٣٬٣٠٥   ١٠٣٬٣٠٥ )٢أسهم غير مدرجة (

  ٢٬٤٧٠٬٩٥٣   ٣٬١٤١٬٥٠٩ 

 
تم اإلفصاح عن  الشامل األخر. الدخلالعادلة من خالل  بالقيمةفي األسهم  استثمارات المجموعة المدرجة تقاس )١(

 ).١٢في (إيضاح  كما هو موضح ةرهونالماالستثمارات 
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  (تابع) حقوق الملكية بأدواتشركات مستثمر فيها  ٧
  

  تركز محفظة االستثماراتأسهم مدرجة: 

ينشأ تركز محفظة االستثمارات عندما يكون عدد من االستثمارات في شركات ذات أنشطة وأعمال متشابهة أو عند وجود 
سياسية متشابهة تتأثر بالتغيرات االقتصادية والأنشطة في نفس القطاع الجغرافي أو إذا كانت األنشطة ذات خصائص اقتصادية 

أو أية ظروف أخرى. تدير المجموعة هذه المخاطر من خالل تنويع استثماراتها من حيث التركز الصناعي. التركز حسب 
  القطاع الصناعي لمحفظة االستثمارات هو كما يلي:

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   ٢٠١٨سبتمبر ٣٠
  (مدققة)   )مراجعة( 

  ألف لایر قطري   لایر قطريألف  
       بورصة قطرأسهم مدرجة في 

     
 ٢٫٢٦٧٫٣٤٤ ٢٬٩٣١٬٧٦٣ البنوك والخدمات المالية

 ٣٥٫٠٠٩ ٤٣٬٧٥٠  المواد االستهالكية والخدمات
 ٢٦٫٠١٣ ٢٤٬٤٩١  الصناعات

  ٢٢٫٩٧٢ ٢٢٬٥٩٠  المواصالت
  ٧٫٥٩٥ ٧٬٧٢٩  االتصاالت
 ٥٫٠٩١ ٥٬٣٧٠  العقارات 

 ٣٫٦٢٤ ٢٬٥١١  التأمين
 ٢٬٣٦٧٬٦٤٨ ٣٬٠٣٨٬٢٠٤ 

  
 لدى المجموعة استثمارات في أسهم غير مدرجة في بورصة قطر. تقاس تلك االستثمارات بالتكلفة المطفأة. )٢(

  
 قطري لایر ١٢٢٬٢٥٥ بمبلغ الملكية حقوقفي شركات بطريقة  استثمارات من أرباح توزيعات إيرادات المجموعة حققت

 صافي تسجيل تم. الفترة خالل) لایر قطري ٢٤١٬٨٤٨ (غير مراجعة): ٢٠١٧سبتمبر  ٣٠ في المنتهية أشهر التسعة فترة(

 سبتمبر ٣٠ يف المنتهية أشهرالتسعة  فترة( قطري لایر صفر بقيمة الملكية حقوق أدواتفي شركات ب استثمارات بيع من ربح

  .الفترة خالل أيًضا بها االعتراف تم )لایر قطري ٤٦٤٬٩١٦ (غير مراجعة): ٢٠١٧

 وشركة المشروع بطريقة حقوق الملكية في شركات زميلة استثمارات ٨
  

  :فيما يلي بطريقة حقوق الملكيةشركات زميلة استثمارات المجموعة في تتمثل أرصدة 
  

       الفعلية نسبة الملكية  

 بلد التسجيل 
سبتمبر ٣٠

٢٠١٨    
ديسمبر ٣١

٢٠١٧  
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٨   
ديسمبر  ٣١

٢٠١٧  
  (مدققة)    )مراجعة(  (مدققة)    )مراجعة(  

  ٪    ٪  
ألف لایر 

   قطري 
ألف لایر 

  قطري
            
          

.بنك قطر الدولي اإلسالمي ش.م.ق
  ٩٢٦٫٣٧٧   ٩١٠٬٣٠٤ ١٠٫٠٠٪   ١٠٫٠٠٪ قطر  )٢ج./  ١١(إيضاح 

  ٢٤٦٫٠٩٧   ٢٤١٬٥٨٣ ١٢٫٥٠٪   ١٢٫٥٠٪ قطر .المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق
  ١٨٥٫٠١٣   ١٨٣٬٨٥٧ ٣٢٫٥٠٪   ٣٢٫٥٠٪ قطر .سكوير العقارية ذ.م.موايت 

الشركة اإلسالمية القطرية للتأمين
  ٦٨٫٤٢٠   ٦٨٬١٨٨ ٧٫٣٣٪    %٧٫٣٣ قطر  .ش.م.ق

       ١٬٤٢٥٬٩٠٧  ١٬٤٠٣٬٩٣٢
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 بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع (تابع) في شركات زميلة استثمارات ٨

 التسعة فترة( قطري لایر صفر بمبلغ الملكية حقوقاستثمارات في شركات زميلة بطريقة  بيع من بربح المجموعة اعترفت
 على أرباحها بحصة المجموعة اعترفت كما. )لایر قطري ١٧٧٬٧٧٧ ):ة(غير مراجع ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠ في المنتهية أشهر

سبتمبر  ٣٠ في المنتهية أشهر التسعة فترة( قطري لایر ٧٩٬٩٦٩ بمبلغ شركة المشروع/  الزميلة للشركات التشغيلية النتائج
  .الفترة خالل )لایر قطري ١٢٦٬٨١٨ (غير مراجعة): ٢٠١٧

  
  .١٢على االستمارات في شركات زميلة بطريقة حقوق الملكية في إيضاح  الرهنتم اإلفصاح عن 

   
 استثمارات عقارية ٩

   

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠     
  (مدققة)    )مراجعة(  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري 
     

  ٣٨٫٩١٩٫٧٩٨   ٤٣٬٨١٩٬٧٨٥  يناير ١في 
  ٤٥٧٫٢٧٦   ٢٦٦٬٣١٣ إعادة تقييم استثمارات عقارية أرباح

  ٣٣٦٫٩٣٨   ٦٤٬١٤٠ أ)-١١(إيضاحالسنة/الفترةخالل  تكاليف تطوير
  -   )٣١٬٣١٢( )٦(إيضاحمصادرة استثمارات عقارية
  ١٢٫٢٧٣   )٣٬٩٩٣( تعديل صرف عمالت أجنبية

  ٤٫٦٥٧٫٨٦٦   - شراء استثمارات عقاريه مكتملة
 ٤٣٫١٨٧   - تكاليف تمويل مرسملة على عقارات قيد التطوير
  ١٧١٫٩٧١   - إضافة قطعة أرض مقدمة كتعويض من الحكومة

  )٧٧٩٫٥٢٤(   - المحول إلى عقارات
 ٤٣٫٨١٩٫٧٨٥   ٤٤٬١١٤٬٩٣٣  
       

  
  االستثمارات العقارية من:تتكون 

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠  
  (مدققة)    )مراجعة(  

  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري 
        

  ٤٠٫٤٩٢٫٨٦٩ ٤٠٬٧٤٠٬٣٥٣  عقارات مكتملة 
  ٣٫١٧٨٫٤٦٦ ٣٬٢٢٦٬١٣٠  أراضي فضاء

 ١٤٨٬٤٥٠ ١٤٨٬٤٥٠ عقارات قيد التطوير
 ٤٣٫٨١٩٫٧٨٥ ٤٤٬١١٤٬٩٣٣  

  
 مت. ٢٠١٧ ريسمبد ٣١و ٢٠١٨ ونيوي ٣٠ في کما العقارية االستثمارات ملتقيي لمستق نمثم دامباستخ عةولمجما تقام  )أ(

 متقيي في صمتخص ،ونمرخص وننمثم Cushman and Wakefieldو  D.T.Z Qatar L.L.C لقب نم ملتقييا دادعإ
 معايير في الواردة") PS(" الممارسة بيانات من المناسبة لألقسام وفقًا التقييم إعداد تم .لمماثلةا ةطألنشوا راتلعقاا

RICS Valuation -Professional األحمر الكتاب(" ٢٠١٤ لعام.(" 
 

 .المتحدة والمملكة قطر دولة في العقارية االستثمارات جميع تقع   )ب(
  

 .١٢ رقم إيضاح فيكما هو موضح  العقارية االستثمارات على نالره عن اإلفصاح تم   )ج(
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 واألرصدة الدائنة األخرى الدائنون ١٠

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠  
  (مدققة)  )مراجعة(  
  لایر قطري ألف    لایر قطري ألف  

 ١٫٥٥٨٫٨٨٠   ١٬٥٦٢٬٢٦٨  ج) – ١١عالقة (إيضاح  يذ طرفمستحق إلى 

  ٧٦٣٫٠٣٠   ٧٦٣٬٠٣٠  أرباح مستحقةتوزيعات 
  ١٤٤٫٨٣٠   ١٥٠٬٤٣١   المستأجرينتأمينات 
  ٦٣٫٨٧٣   ٩٢٬٤٣٨  مؤجلةإيجارات إيرادات 

  ١٠٣٫٧٦٧   ٨١٬٣٨٦  مستحق إلى مقاولين وموردين 
  ٥٢٫٨٩٩   ٣٣٬٣٢٣  مصاريف مستحقة

  ٣٩٫١٣١   ٣١٬١٠٣  خدمة الموظفين مخصص مكافأة نهاية
  ٣١٫٨٥٢   ٢٨٬٧٣٤  حجوزات دائنة

  ٢٫٦٩٨   ٢٬٧٠٠  دفعات مقدمة من العمالء 
  ٤٢٫٣٣٠   -  المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضيةمخصص 

  ١٩٫١٤١   ٢٢٬٠٩٣  ذمم دائنة أخرى

  ٢٬٨٢٢٬٤٣١   ٢٬٧٦٧٬٥٠٦  
      

       كالتالي: واألرصدة الدائنة األخرى الدائنوناستحقاق 
 ١٬٧٧٤٬٦٩٣   ١٬٧٧٢٬٥٣٦  الجزء غير المتداول

 ١٬٠٤٧٬٧٣٨   ٩٩٤٬٩٧٠  الجزء المتداول

٢٬٨٢٢٬٤٣١    ٢٬٧٦٧٬٥٠٦  

 
 األطراف ذات العالقة  فصاحاتإ ١١
   

  عالقة ذاتالمعامالت مع االطراف   )أ(
  :كالتالي هي المرحلي المختصرة الموحدة الخسارة أو الربح بيان في المدرجة العالقة ذات األطراف مع المعامالت

 

  
أشهر المنتهية في  للثالثة

 سبتمبر ٣٠
 ٣٠أشهر المنتهية في  للتسعة  

 سبتمبر
  ٢٠١٧    ٢٠١٨    ٢٠١٧    ٢٠١٨  

   )مراجعة(  
غير ( 
   )مراجعة(    راجعة)م

غير ( 
  مراجعة)

ألف لایر   
   قطري

ألف لایر 
    قطري

ألف لایر 
    قطري

ألف لایر 
  قطري

              
 ٥٤٫٧٣٢   ٣٨٬١٢٩  ١٩٫٧١٠ ٢٠٬٠١٧ )١(استثمارات عقارية تطوير تكاليف
 ٥٫٣٧١   -  ٢٫١٤٣  -  )٢المرسملة (تمويل التكاليف 
 ٧٩٫٢٥٧   ٨٨٬٥٠٧  ٢٧٫٨١٢  ٢٤٬٠٢٩  )٢( المصروفةتمويل التكاليف 

 كبار من واخرون اإلدارة مجلس أعضاء تعويضات
 ٣١٬٤١٧   ٤٣٬٨٩٦  ١٠٬٧٢٢  ٨٬٦٤٦ )١٣)،د(١١(إيضاحات ( اإلدارة موظفي

 ٥٫٧٨٩   ٥٬٧٨٩   ١٫٩٣٠  ١٬٩٣٠  إيرادات إيجارات

 االستثماراتبعض  إلنشاء وذلك، ذ.م.م شركة صك للتجارة والمقاوالت مع مقاوالت عقد بإبرام المجموعة قامت )١(
 ).٩(إيضاح  بالمجموعة الخاصة العقارية

 

 )٢/ج.١١(إيضاح  بطريقة حقوق الملكية فيها مستثمر شركة من سالميإ تمويل تسهيالت المجموعة لدى )٢(
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 (تابع) األطراف ذات العالقة فصاحاتإ ١١

  .تجارية وأحكام بشروط تمت العالقة ذات األطراف مع المعامالت جميع
 

  مستحق من أطراف ذات عالقة  )ب(

  
٢٠١٧ديسمبر  ٣١   ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠   إيضاح

  (مدققة)    )مراجعة(   
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    

        
 ٢٢٫٣٨٠   ٢٠٬٥٩٠   .شركة ذا كيرف ذ.م.م

 ١٢٫٠١٢   ١٢٬٠١٢    شركة دار العرب ذ.م.م.
  ٢٧٥   ٢٨٥   .وايت سكوير العقارية ذ.م.م شركة

  ١٦   -   أطراف أخرى ذات عالقة
   ٣٤٬٦٨٣   ٣٢٬٨٨٧  

  -    )٦٬١٩٦(   ناقص: مخصص انخفاض لمستحق من أطراف ذات عالقة
  ٣٤٬٦٨٣   ٢٦٬٦٩١  ٦ إجمالي مستحق من أطراف ذات عالقة

  

  

  وتسدد عند الطلب. عليها فوائد او ضماناتاألرصدة المشار إليها أعاله ذات طبيعة تجارية وال تحتسب 
  

  ذي عالقة لطرف ) مستحق١(ج .

  
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠   إيضاح

  (مدققة)    )مراجعة(   
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    

        
  ١٬٥٥٨٬٨٨٠   ١٬٥٦٢٬٢٦٨   ١٠ )١(.م.م.ذالقابضة صك مجموعة شركة

           

  
  .ةالمجموع مع التسوية باتفاقية يتعلق فيمالمجموعة صك القابضة ذ.م.م.  المتبقي الرصيد المبلغ هذا يمثل )١(

  
  .الطلب عند وتسدد ضمانات او فوائد عليها تحتسب وال تجارية طبيعة ذات أعاله إليها المشار األرصدة

  

  عالقة اتذ ألطراف ) مستحق٢(ج .

  
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠    

  (مدققة)    )مراجعة(   
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    

        شركة زميلة:
 ٢٬٨٨٠٬٩٠٠   ١٬٩٢٠٬٥٧٦   )٨(إيضاحتسهيالت تمويل إسالمي

          

  ٢٬٧٩٩    ٢٬٧٩٩     مستحق إلى مقاول 

          

  -   ٦٠٬٠٠٠    طرف ذات عالقة اخر
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 )(تابع األطراف ذات العالقة فصاحاتإ ١١

  كبار موظفي اإلدارةاخرون من و اإلدارة مجلس أعضاءتعويضات د) (
  

  :أ)-١١(إيضاح  الفترة خالل واخرون من كبار موظفي اإلدارة اإلدارة مجلس أعضاءتعويضات  يلي فيما
  

  

 ٣٠أشهر المنتهية في  للتسعة   سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  للثالثة
ت ٢٠١٧    ٢٠١٨    ٢٠١٧  ٢٠١٨  

غير (   )مراجعة(  
غير (    )مراجعة(    راجعة)م

  راجعة)م

ألف لایر     ألف لایر قطري  
   قطري

 ألف لایر
  قطري

ألف لایر   
  قطري

           
 -   ١٦٬٨٩٦  - - مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة

 ٣١٫٤١٧   ٢٧٬٠٠٠   ١٠٫٧٢٢ ٨٬٦٤٦ منافع موظفين اإلدارة العليا والتنفيذين
 ٣١٫٤١٧   ٤٣٬٨٩٦   ١٠٫٧٢٢ ٨٬٦٤٦ 

 
  ةتسهيالت تمويل اسالميصكوك و    ١٢

  
  :التاليك السنة/  االسالمية خالل الفترة التسهيالت التمويلية ىتتمثل الحركة عل

 

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠  

  (مدققة)    )مراجعة(  
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  

     
  ١٥٫٩٢٦٫٩٢٩   ١٦٬٢٧٠٬٤٦١  يناير ١الرصيد في 

  ١٫٩٩٢٫٨٦٥  ٣٬٠٦٠٬٠٠٠  إضافات
  ٧٥٢٫٨٠٧  ٦٤٤٬٦٥٧  تكاليف تمويل

  )٢٫٤٠٢٫١٤٠(  )٤٬٠٨٧٬٣٥٨(  السداد
 ١٦٬٢٧٠٬٤٦١  ١٥٬٨٨٧٬٧٦٠  
     

      يخصم:
  )٨٢٬٢١٣(  )٩٧٬٦١٢(  تكاليف تمويل

  ١٦٬١٨٨٬٢٤٨  ١٥٬٧٩٠٬١٤٨ السنة /كما في نهاية الفترة 
     
  

      الموحد المجمع كما يلي: المرحلي المختصر اإلسالمية في بيان المركز المالييتم عرض التسهيالت التمويلية 

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠  
  (مدققة)    )مراجعة( 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
      

  ١٣٬٤١٢٬٩٩٢  ١٤٬٣٦١٬٨٦٠  جزء غير متداول
  ٢٬٧٧٥٬٢٥٦  ١٬٤٢٨٬٢٨٨  جزء متداول

  ١٦٬١٨٨٬٢٤٨  ١٥٬٧٩٠٬١٤٨  
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  إسالمية (تابع)صكوك وتسهيالت تمويل     ١٢

  

 شروط وأحكام التسهيالت التمويلية اإلسالمية القائمة كما يلي: 
  

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠  السعر المرجعي الحالة العملة  نوع التسهيل
  (مدققة)    )مراجعة(      
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري      

           

  ٣٫٤٧٥٫٠٢٧   ٥٬٦٩٠٬٤٨٦ سعر ريبو ةمضمون لایر قطري  إجارة 
  ٣٫٨٣٩٫٧٧٤   ٢٬٧٨٦٬١٥٦  أشهر ٣-١سعر ليبور ةمضمون دوالر أمريكي  إجارة 

  ٤٫٦٦١٫٨٥٢   ٣٬٠٦٧٬٥٠٧ سعر ريبو مضمونة لایر قطري  مرابحة 

 ةمضمون دوالر أمريكي  مرابحة 
 ٣-سعر ليبور سنة 

  ٦٣٦٫٩٢٣   ٥٨٢٬٠١٨ أشهر
  ٣٫٦٥٦٫٨٨٥   ٣٬٧٠١٬٥٩٣  %٤٫٨٧٥و٤٫٣٧٥ غير مضمون دوالر أمريكي  تمويل صكوك

تمويل إسالمي 
  -    ٦٠٬٠٠٠ فوائدبدون نمضمو لایر قطري  اخر

       ١٦٬٢٧٠٬٤٦١    ١٥٬٨٨٧٬٧٦٠  
  

 ترفتاع. تجارية بأسعار أرباح العقود تحمل. للمجموعة التزامات تمويل لغرض التمويل اإلسالمي عقود على الحصول تم
: (غير مراجعة) ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠ في المنتهية أشهر التسعة فترة( قطري لایر ٦٤٤٬٦٥٧ بمبلغ تمويل بتكاليف المجموعة

  .الفترة خالل) قطري لایر ٥٢٧٬٤٢٢
  

مقابل رهون عقارية على أنواع مختلفة من  ةتمويل إسالمي مضمون تالمجموعة تسهيال لدى ،٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ فيكما 
: ٢٠١٧ ديسمبر ٣١( قطري لایر ألف ١٦٬٩٥٥٬٧٩٠ االستثمارات العقارية المملوكة للمجموعة بقيمة قدرها

من  ورهون على األسهم المدرجة في البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة )قطري لایر ألف ١٥٬٥٢٥٬٤٨٦
 ٣١( ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ في قطري لایر ألف ٥٩٢٬٧٢٥بقيمة دفترية بمبلغ بطريقة حقوق الملكية زميلة شركات  استثمارات

  ).قطري لایر ألف ٦٠٠٬٥٣١: ٢٠١٧ ديسمبر
 

 لایر ألف ٣٬٠٠٠٬٠٠٠ بمبلغ المحلية البنوك أحد من إسالمي تمويل تسهيل على المجموعة حصلت ،٢٠١٨ مارس ٢٩ في
ويل التم. تجارية بأسعار ربح ويحمل العقد ةالقائم اإلسالميةالتمويالت  بعض تمويل إعادةالتمويل  من الغرض. قطري

 .العقارية االستثمارات بعض على برهن مضمون
  

 المصروفات    ١٣
  :التشغيلية المصروفات

  
 سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  للتسعة   سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  للثالثة

٢٠١٧    ٢٠١٨    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
غير (   )مراجعة(  

غير (    )مراجعة(  راجعة)م
  راجعة)م

ألف لایر     قطري ألف لایر ألف لایر   ألف لایر قطري 

 ٤٤٬٨٥٧   ٥٩٬٢٤٢  ٢١٬٤٣٤٢٢٬٨٩٢  مرافق
 ٨٢٬٩٣٣   ٥٧٬٨٢٨  ١٩٬٥٩٧٢٥٬١٧٣ )١تكاليف موظفين (

 ٤٥٬٩٩٣   ٢٥٬٧٠١  ١٠٬٦٣٢١٤٬٤٣٧  إصالح وصيانة
 ١٨٬٩١٧   ١٧٬٦٠٨  ٦٬٨٩٣٧٬٣٨٤ تكييف 

 ٢٧٬٧٥٧   ١٦٬٤٣١  ٥٬٢٨٥٩٬٣٥٧ مصاريف صرف صحي
 ١٧٬٧٢٨   ١١٬٢٤٠  ٣٬٠١١٦٬٤٥٨  مصروفات نظافة

 ١٥٬٣٠٧   ٩٬٠٤٧  ٢٬٥٥٤٥٬٦٨٠  أمن
 ٦٬٧٤٩   ٧٬٩٤٥  ٢٬٩٥٨٢٬٤٢٧  أغذية ومشروبات

 ٤٬٤١٧   ٣٬٩٩٨  ١٬٥١٦١٬٣٦٠ مصاريف غسيل وتنظيف جاف
 ٧٨٩   ٣٬٩٧٤  ١٬١٨٣٢٨٢  تسجيل رسوم

 ٤٬٠٦٦   ٣٬٤٧٩  ٥٥٣٦٨٨  مصاريف إعالنات
 ١٬٧٥٦   ١٬٦٧٥ -٥٩٨  مصاريف وقود

 ٣٬٤٩٨   ٧٢٠  ٢٤٠٩٤٠  عموالت
 ٣٠٬١٠٦   ٨٬٥١٩  ٢٬٥٢٠٥٬٣٨٩ مصروفات تشغيلية أخرى

  ٣٠٤٬٨٧٣   ٢٢٧٬٤٠٧   ٧٨٬٩٧٤١٠٢٬٤٦٧ 
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 المصروفات (تابع)    ١٣

  
  المصروفات العمومية واإلدارية

  
 ٣٠أشهر المنتهية في  للثالثة

سبتمبر
 ٣٠أشهر المنتهية في  للتسعة  

 سبتمبر
٢٠١٧    ٢٠١٨    ٢٠١٧  ٢٠١٨  

غير (   )مراجعة(  
غير (    )مراجعة(  راجعة)م

  راجعة)م
ألف لایر     قطري ألف لایر ألف لایر  ألف لایر 

 ٩٤٬٠٣٤  ٥٨٬٢١٨  ١٣٬٥٢٤٢٨٬٢٤١  )١تكاليف موظفين (
واخروناإلدارةمجلس أعضاء تعويضات

 ٣١٬٤١٧  ٤٣٬٨٩٦  ٨٬٦٤٦١٠٬٧٢٢ ، د))أ١١(إيضاحاإلدارة موظفي كبار من
مم مدينة ذانخفاض في  مخصص

 ٨٬٨٤٢  ١٣٬٣٣١ -١٣٬١٣٧ )٦ومصروفات مدفوعة مقدما (إيضاح
 ١٨٬١٩٩  ٨٬٦٧٤  ٢٬٠٦٢٦٬٧٣٥  مهنية مصاريف

 ٦٬٣٨٥  ٦٬٣٩٢  ١٬٩٩٠١٬٨٠٦  تسجيل رسوم
 ٢٬٦٥٢  ٣٬٦٤٢  ٩٤٨١٬٢٢٨  رسوم بنكية

 ٧٬٨١٠  ٢٬٧٣٥  ٦١١١٬٤٦٦  مصاريف إعالنات
 ٤٬٥٨٠  ٢٬٥٨٠  ٩٦٨٦٤٩  إيجارات

 ٢٬٤١٩  ٢٬٢٦١  ٦٢٧٩٣٤  مصروف تأمين
 ٣٬٨٣٤  ٢٬١٥٣  ٥٩٩١٬٢٧٤ مصروفات اتصاالت
 ٩٦٠  ٨٤٠  ٢٧٥٣٠٨ قرطاسية ومطبوعات

 ١٥٬٤٦٦  ٢٢٬٧٤٨  ٦٬٥٠٣٦٬١٣٧مصروفات عمومية وإدارية أخرى
  ١٩٦٬٥٩٨  ١٦٧٬٤٧٠  ٤٩٬٨٩٠٥٩٬٥٠٠ 

 
 ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلایر قطري (فترة  ٦٬٤٢٠تشمل تكاليف الموظفين مخصص مكافأة نهاية الخدمة بقيمة  )١(

  لایر قطري) خالل الفترة.  ٨٬١٣٥: (غير مراجعة) ٢٠١٧ سبتمبر
 

 السهم على العائدات ١٤
 لمرجحا المتوسط على األم الشركة مساهمي إلى المنسوب الفترة ربح صافي بقسمة الواحد السهم على العائدات تحتسب

 العائد إنف وبالتالي، الفترة، خالل وقت أي في معلقة محتملة مخفضة أسهم هناك تكن لم الفترة. خالل القائمة األسهم لعدد
  .الواحد للسهم األساسي العائد يساوي للسهم المخفض

  

  
 ٣٠أشهر المنتهية في  للتسعة سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  للثالثة

 سبتمبر
٢٠١٧    ٢٠١٨   ٢٠١٧  ٢٠١٨  

غير (    )مراجعة(  
غير (    )مراجعة(  راجعة)م

  راجعة)م

وب المنس )قطري لایر باأللف( الفترة ربح
 ١٬٤١٠٬٦١٢  ٤٦٣٬٤٧٠ ٤١٬١٦٥٢٥٦٬٠٥٩  لمالكي الشركة

      

 القائمة االسهم لعدد المرجح المتوسط
 ٢٬٦٥٢٬٤٩٧  ٢٬٦٥٢٬٤٩٧٢٬٦٥٢٬٤٩٧٢٬٦٥٢٬٤٩٧ )سهم باأللف(الفترة  خالل

      
 البالري( للسهم والمخفض األساسي العائد

 ٠٫٥٣  ٠٫١٧ ٠٫٠٢٠٫١٠  )القطري
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 مطلوبات محتملة ١٥

 

  التزامات متحملة

  توقع أن ينشأ عنها مطلوبات مادية.لدى المجموعة المطلوبات المحتملة التالية والتي من غير الم
  

 سبتمبر ٣٠ 
ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨

٢٠١٧ 
  (مدققة)    )مراجعة( 
 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  
    

  ٤٬٥٧٠   ٤٬٦٢٥ ضمانات بنكية
  

  تعاقدية التزامات

  .التقرير تاريخ في االستثمارات العقارية لتطوير التالية التعاقدية االلتزامات المجموعة لدى
  

 سبتمبر ٣٠  
٢٠١٨  

ديسمبر  ٣١
٢٠١٧ 

  (مدققة)    )مراجعة( 
 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  
    

  ٤٨٬٧٨١  ١٩٬٦٦٨   االستثمارات العقاريةمشاريع لتطويروموردين االلتزامات التعاقدية لمقاولين 
  

  
  القطاعات التشغيلية ١٦

  

لدى المجموعة القطاعات الخمسة االستراتيجية وهي القطاعات التي ينبغي صدور تقرير عنها. تقدم هذه القطاعات مختلف 
  .الموارد وتقييم األداءالخدمات ويتم إداراتها من قبل المجموعة بشكل منفصل وذلك لغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص 

  
  قطاع يمكن التقرير عنه: كل عمليات التالي الملخص يصف  

  

  العمليات تقرير القطاع
  وتأجير العقارات. والتجارة طويرالت  العقارات السكنية والتجارية

  األسهم والسندات.متضمنا أنشطة االستثمارات   االستثمارات 
  والمطاعم. ةاألجنحة الفندقيوإدارة الفنادق   الفنادق واألجنحة الفندقية 

  إدارة المجمعات التجارية  مجمعات تجارية
  الصحفالطباعة والنشر والتوزيع   )١نشر وتوزيع الصحف (

  

 وليةمسؤ ذات كشركة قطر دولة في اتأسيسه تم شركة وهي ذ.م.م.، العرب دار شركة بعمليات القطاع هذا يتعلق )١(
 ،٢٠١٧ أكتوبر ٢ في القطاع تشغيل إيقاف تم. العرب صحيفة نشر هو فيها الرئيسي النشاط ويتمثل محدودة

 .٢٠١٨ سبتمبر ٣٠ في كما في إيضاح القطاعات عروضةم أعماله ونتائج المالي القطاع وضع يعد لم وبالتالي،
  

  .ربع سنة كل األقل على قطاع لكل الداخلية اإلدارة تقارير بمراجعة للمجموعة التنفيذي المدير يقوم

  .بصورة مماثلة للمعامالت الحرة القطاعات بين التسعير تحديد يتم

 أشهر. تسعةاللفترة الجدول التالي يبين المعلومات المتعلقة بإيرادات ومصروفات قطاعات التشغيل بالمجموعة 

في المنتهية أشهر للتسعة
 ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠

  (مراجعة)
العقارات السكنية 

 االستثمارات والتجارية
الفنادق واألجنحة

مجمعات تجارية الفندقية
النشر 

  والطباعة
التعديالت 

  اإلجمالي  والتصفيات

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

  قطري
ألف لایر 

ألف لایر قطري  قطري
                

 ١٬٥٢٢٬١٨٦ )٣٣٬٣٣٣(- ١٬١٠٨٬١٨٨٢٠٢٬٣٠٣١٦٦٬٧٣٣٧٨٬٢٩٥  إيرادات القطاع
 )١٬٠٦١٬٥٢١( ٢١٬٧٤٣- )٤٥٬٠٦٥()٩٣٬١٦٤()١٢٢()٩٤٤٬٩١٣(  مصروفات القطاع

 ٤٦٠٬٦٦٥ )١١٬٥٩٠(- ١٦٣٬٢٧٥٢٠٢٬١٨١٧٣٬٥٦٩٣٣٬٢٣٠  القطاع ربح

           
  

 
 
 



  .ق.ع.م.شمجموعة إزدان القابضة 
  

   إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
  ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠في  كما

 

-٢٦- 
 

  
  (تابع) القطاعات التشغيلية ١٦

  
  

 في المنتهية أشهر للتسعة
غير( ٢٠١٧ سبتمبر ٣٠

  مراجعة)
العقارات السكنية 

 االستثمارات والتجارية
الفنادق واألجنحة

مجمعات تجارية الفندقية
النشر 

  والطباعة
التعديالت 
  اإلجمالي  والتصفيات

  
ألف لایر قطري ألف لایر قطريألف لایر قطري ألف لایر قطري

ألف لایر 
  قطري

ألف لایر 
 ألف لایر قطري  قطري

 
  إيرادات القطاع

٢٫٤٧٦٫٦٠٢ )٢٣٫١٨٩( ٢٤٫١٤٩ ١٢٠٫١٤٤ ١٨٦٫٩٥٣ ١٫٠١٢٫٧٠٥ ١٫١٥٥٫٨٤٠ 
 )١٫٠٧٤٫٠٨٩( ٣٦٫٢٥٢ )٢٩٫٠٣٤( )٦٨٫٢٩٤( )٨٩٫١٠٩( )٣٣٫٤٤١( )٨٩٠٫٤٦٣(  مصروفات القطاع

 ١٫٤٠٢٫٥١٣ ١٣٫٠٦٣ )٤٫٨٨٥( ٥١٫٨٥٠ ٩٧٬٨٤٤ ٩٧٩٫٢٦٤ ٢٦٥٫٣٧٧  القطاع ربح
  
  
  

 :التقرير تاريخ في كما للمجموعة التشغيلية القطاعات ومطلوبات موجودات التالي الجدول يعرض

  
العقارات السكنية 

 االستثمارات والتجارية
الفنادق واألجنحة

 مجمعات تجارية  الفندقية
التعديالت 
  اإلجمالي  والتصفيات

 لایر قطري ألف لایر قطري ألف  لایر قطري ألف  لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف  
           موجودات القطاع

 سبتمبر ٣٠في 
 ٤٩٬٨٣٠٬٩٨٣ )٦٬٢٦٧٬١٧٦( ١٬٥٤٠٬٧٥٤ ٥٬٩٤٠٬٠٠٥ ٣٩٬١٠٩٬٧٩٠٩٬٥٠٧٬٦١٠  )مراجعة(٢٠١٨

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
 ٤٩٬١٦٧٬٥٤٣ (٤٬٨٢١٬٣١٤) ١٬٣٩١٬٩٤٨ ٣٨٬١٧٥٬٣٠٢٨٬٦٦٠٬٧٤٧٥٬٧٦٠٬٨٦٠  (مدققة)

           مطلوبات القطاع

 ٢٠١٨ سبتمبر ٣٠في 
 ١٨٬٥٥٧٬٦٥٤ )٦٬٢٥٥٬٥٨٧(١١٩٬٤٩١ ٩٧٬٨١٦-٢٤٬٥٩٥٬٩٣٤  )مراجعة(

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
 ١٩٬٠١٠٬٦٧٩ (٤٬٨٤٩٬٢٢٧)٦٧٬٥٢٦ ٦٦٬٧٠٢-٢٣٬٧٢٥٬٦٧٨  (مدققة)

 
  أرقام المقارنة ١٧

 المرحلية ةالمالي البيانات في الحالية الفترة عرض مع بحيث تتفق الضرورة عند المقارنة أرقام بعض تصنيف إعادة تمت
 ظرنا( لسابقةا رةللفت عةولمجما وداتجوم صافي أو بحرلا صافي علی هذه فلتصنيا دةعاإ رثؤت ال. الموحدة المختصرة

  ).هناأد )أ( ةظلمالحا

  
  الحسابات تصنيف إعادة  )أ(

 في كما قطري لایر ألف ٨٢٬٢١٣ والبالغ قيمتها إسالمية تمويل تابعة للصكوك وتسهيالت تكاليف تمويل وتصنيف إدراج تم
 المعيار ألحكام وفقًا الصكوك وتسهيالت تمويل اسالميةخصمها من  من بدالً  مقدماكمصروفات مدفوعة  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

  ."المالية األدوات" ٩ المالية للتقارير الدولي
  
 المرحلي ببيان المركز الماليرصدة متعلقة أ

  تم تصنيفهكما     إعادة التصنيف    كما تم عرضه     الموحد المختصر
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    

       
  ٢٢٥٬١٠٠   )٨٢٬٢١٣(  ٣٠٧٬٣١٣   )٦(إيضاح  ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما

  ١٦٬١٨٨٬٢٤٨   )٨٢٬٢١٣(  ١٦٬٢٧٠٬٤٦١   )١٢(إيضاح  صكوك وتسهيالت تمويل إسالمية
  
  

  .١في صفحة رقم  المالية المختصرة الموحدة المرحلية بياناتحول مراجعة ال تقرير مدقق الحسابات المستقل

  


