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مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.٢٣إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٤-

الموحدالمرحليبيان الدخل

٢٠١٥مارس ٣١أشهر المنتهية في ثالثةلفترة ال
مارس٣١أشهر المنتهية في ثالثةال

٢٠١٥٢٠١٤
(مراجعة))مراجعة(

الفاتإيضاح
ريال قطري

الف
ريال قطري

٣٦٢,٩٣٦٣٠١,٧٤٤إيجاراتإيرادات 
١٨٣,٦١٩١٦١,٦٥٣متاحة للبيعموجودات ماليةتوزيعات أرباح من 

٥٢,١٤٦٥١,٦٣٧متاحة للبيعصافي أرباح من بيع موجودات مالية 
١٠,٧٨١٣٤,٠٧٧أخرىةيإيرادات تشغيل

)٥٥,٧٣٤()٦٤,٥٢٩(تشغيليةمصاريف 

٥٤٤,٩٥٣٤٩٣,٣٧٧للفترةالربح التشغيلي 

):خصميضاف / (ي

١١٧٥,٣٣٣٦٤,٥٣٤شركات مستثمر فيها مسجلة بطريقة حقوق الملكيةنتائج من حصة ال

-٩٤,٥٤٣بيع استثمارات عقارية محتفظ بها بغرض البيع  الربح من
٨,٤٦١-٦الربح من االستحواذ على شركة زميلة

٧,٨٢٠٥,٣١١إيرادات أخرى 

)٣٥,٤٣٤()٣٨,٠٦٢(مصاريف عمومية وإدارية 

)١,٨٣٤()٢,٤١٤(هالك إست

)٧٣,٧٤٢()٦٩,٦٨٠(تكاليف التمويل 

٥٢٢,٤٩٣٤٦٠,٦٧٣صافي ربح الفترة

١٦٠,٢٠٠,١٧رباح (ريال قطري)العائد االساسي والمعدل للسهم من األ



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.٢٣إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٥-

الموحدالشامل المرحليبيان الدخل

٢٠١٥مارس ٣١أشهر المنتهية في ثالثةلفترة ال

مارس٣١أشهر المنتهية في ثالثةال

٢٠١٥٢٠١٤

(مراجعة)مراجعة)(

إيضاح
ألف 

ريال قطري
ألف 

ريال قطري

٥٢٢,٤٩٣٤٦٠,٦٧٣ربح الفترة

شاملة أخرىإيرادات

سيتم تحويلها للربح أو الخسارة إيرادات شاملة أخرى

في الفترات الالحقة

٦١٦,٢٩٨)٧٢,٣٧١(١٧من موجودات مالية متاحة للبيعالربح(الخسارة)صافي 

حصة من صافي التغيرات في احتياطي إعادة التقييم 

٤٠٣٣٣٦للشركات المستثمر فيها بحقوق الملكية

٦١٦,٦٣٤)٧١,٩٦٨(فترةالشاملة األخرى للااليرادات (الخسائر)

٤٥٠,٥٢٥١,٠٧٧,٣٠٧الدخل الشامل للفترةإجمالي



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.٢٣إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٦-

لمرحلي الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية ا

٢٠١٥مارس ٣١أشهر المنتهية في ثالثةلفترة ال

حتياطي قانونيإرأس المال

إعادة احتياطى 

التقييم

إحتياطي إعادة 

أرباح مدورةتقييم عمالت أجنبية

إجمالي حقوق 

الملكية

ألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطري

٢٦,٥٢٤,٩٦٧١,٠٥٥,٩٢٧١,٢٦٤,٨٠٨١,٩٥٤١,٢٢٩,٥٢٥٣٠,٠٧٧,١٨١(مدققة)٢٠١٥يناير ١الرصيد في 

٥٢٢,٤٩٣٥٢٢,٤٩٣----صافي ربح الفترة

)٧١,٩٦٨(--)٧١,٩٦٨(--شاملة أخرى للفترةخسائر

٥٢٢,٤٩٣٤٥٠,٥٢٥-)٧١,٩٦٨(--الدخل الشامل للفترة(خسائر)إجمالي

)١,٠٦٠,٩٩٩()١,٠٦٠,٩٩٩(----)١٨(إيضاح توزيعات أرباح مدفوعة 

٢٦,٥٢٤,٩٦٧١,٠٥٥,٩٢٧١,١٩٢,٨٤٠١,٩٥٤٦٩١,٠١٩٢٩,٤٦٦,٧٠٧)مراجعة(٢٠١٥مارس ٣١الرصيد في 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.٢٣إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٧-

تتمة - لمرحلي الموحد التغيرات في حقوق الملكية ابيان

٢٠١٥مارس ٣١أشهر المنتهية في ثالثةلفترة ال

رأس المال

حتياطي إ

قانوني

إعادة احتياطى 

التقييم

إحتياطي إعادة 

أرباح مدورةتقييم عمالت أجنبية

إجمالي حقوق 

الملكية
ألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريقطريألف ريال ألف ريال قطريألف ريال قطري

٢٦,٥٢٤,٩٦٧٩١٩,٨٩٠٣٣٥,٩٨٠١,٩٥٤٨٦١,٤٨٠٢٨,٦٤٤,٢٧١)ة(مدقق٢٠١٤يناير ١الرصيد في 

٤٦٠,٦٧٣٤٦٠,٦٧٣----صافي ربح الفترة

٦١٦,٦٣٤--٦١٦,٦٣٤--شاملة أخرى للفترةإيرادات

٤٦٠,٦٧٣١,٠٧٧,٣٠٧-٦١٦,٦٣٤--الدخل الشامل للفترةإجمالي 

٢٦,٥٢٤,٩٦٧٩١٩,٨٩٠٩٥٢,٦١٤١,٩٥٤١,٣٢٢,١٥٣٢٩,٧٢١,٥٧٨)مراجعة(٢٠١٤مارس٣١ي الرصيد ف



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.٢٣إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٨-

الموحدالمرحلي بيان التدفقات النقدية
٢٠١٥مارس ٣١أشهر المنتهية في ثالثةاللفترة

مارس٣١منتهية في الأشهر ثالثةال

٢٠١٥٢٠١٤

(مراجعة))مراجعة(
ألف ريال قطريألف ريال قطرياتإيضاح

األنشطة التشغيلية

٥٢٢,٤٩٣٤٦٠,٦٧٣الفترةربح 

:التاليةتعديالت للبنود 

٢,٤١٤١,٨٣٤ستهالك إ

-)٤,٥٤٣(٩بغرض البيعربح من استثمارات عقارية محتفظ بها 

٢,٩٤٩٢,٩١٤مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

)٦٤,٥٣٤()٧٥,٣٣٣(١١شركات مستثمر فيها مسجلة بطريقة حقوق الملكيةنتائج من حصة ال

)٨,٤٦١(-االستحواذ على شركة زميلةالربح من 

١,٢٢٣-مخصص انخفاض ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

)١,٧٤٢()٦,٢٠٧(عكس مخصص انخفاض ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

)٨٥٢()٣,٩٠٣(أرباح حسابات بنوك إسالمية 

)٥١,٦٣٧()٥٢,١٤٦(متاحة للبيعموجودات ماليةبيعأرباح من صافي

٦٩,٦٨٠٧٣,٧٤٢تكاليف التمويل 

٤٥٥,٤٠٤٤١٣,١٦٠

التغيرات في رأس المال العامل :

٤٢,٦٥٤)٥٦,٨٧٣(ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً

٧١٤)٣,٠٧٤(مخزون

)٤,١٧٣()١٢٦,٦٠٢(إلى أطراف ذات عالقه/منمبالغ مستحقة 

)١٤,٦٨٧()٣٥,٩٦٤(أخرىومطلوبات ذمم دائنة 

٢٣٢,٨٩١٤٣٧,٦٦٨التشغيلمن النقد 

)٣٠٨()١,٠٢٥(مكافآة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

٢٣١,٨٦٦٤٣٧,٣٦٠من األنشطة التشغيليةصافي التدفقات النقدية



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.٢٣إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٩-

تتمة-الموحدالمرحليبيان التدفقات النقدية
٢٠١٥مارس ٣١أشهر المنتهية في ثالثةلفترة ال

مارس٣١أشهر المنتهية في ثالثةال

٢٠١٥٢٠١٤

(مراجعة))مراجعة(
ألف ريال قطريألف ريال قطرياتإيضاح

األنشطة االستثمارية

)١,٩٦٨()٧٠٧(شراء عقارات ومعداتمدفوعات ل

)١٠٦,١٩٧()٥٥,٥١٢(تطوير استثمارات عقاريةلمدفوعات 

-١٤,٤٨٨بغرض البيعمتحصالت من بيع استثمارات محتفظ بها 

)٤٢٦,٨٧٩(٢٤٠,٠٣٥متاحة للبيعموجودات ماليةمتحصالت من استبعاد 

٢٨١,٠٢٥)٢٢٤,٠٨٨(متاحة للبيعموجودات ماليةمدفوعات لشراء 

ات مستثمر فيها بطريقة استثمارات في شركمدفوعات لشراء 

)٤٩,٦٥٠()٨٢(حقوق الملكية 

١٩٨,٠٦٨١٦٢,٨٢١ات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكيةشركأرباح موزعة من

١٩٠,٠٠٠٣٥٠,٠٠٠صافي التغير في ودائع قصيرة األجل تستحق بعد ثالثة أشهر

٣,٢٣٤-صافي التغير في حسابات بنكية مقيدة

٣,٩٠٣٨٥٢أرباح حسابات بنوك إسالمية

٣٦٦,١٠٥٢١٣,٢٣٨األنشطة االستثماريةمن صافي التدفقات النقدية 

األنشطة التمويلية

-٩٠٠,٠٠٠متحصالت من تسهيالت تمويل إسالمية

)٥٩٥,٣٣١()٣٤٨,٩٥١(مدفوعات لتسديد تسهيالت تمويل إسالمية

-)٣٧٥(توزيعات أرباح مدفوعة 

)٥٩٥,٣٣١(٥٥٠,٦٧٤األنشطة التمويلية(المستخدمة في) من صافي التدفقات النقدية

١,١٤٨,٦٤٥٥٥,٢٦٧في النقد وما في حكمهالزيادة

٩٨,٠٩٨٨٥,٨١٧يناير١النقد وما في حكمه في 

٧١,٢٤٦,٧٤٣١٤١,٠٨٤مارس٣١النقد وما في حكمه في 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٥مارس ٣١في كما

-١٠-

واألنشطة الرئيسيةالوضع القانوني ١
(شركة ازدان العقارية ش.م.ق سابقاً) هي شركة مساهمة قطرية ("الشركة")مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 

كشركة ذات ١٩٩٣مايو ٢٤. تم تأسيس الشركة في ١٥٤٦٦مسجلة في دولة قطر بموجب السجل التجاري رقم 
.٢٠٠٨فبراير ١٨في إدراجها في بورصة قطر وتم ،مسئولية محدودة

بناء على قرار شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.قإلى شركة ازدان العقارية ش.م.قسم الشركة من تم تغير إ
.٢٠١٢سبتمبر ١٧بتاريخ الذي عقدالجمعية العامة غير العادية في اجتماعها 

.٣٢٢٢صندوق بريد ،دولة قطر ، يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الدوحة 
في السيطرة المالية واإلدارية على شركة أو أكثر من الشركات وشركاتها التابعة تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة 

) وتقديم خدمات ٪) على األقل من أسهم وحصص تلك الشركة أو الشركات ٥١األخرى وذلك من خالل تملكها 
واالستثمار في األسهم عمال صيانة العقاراتاستشارات العقارات وإدارة العقارات وتحصيل اإليجارات والقيام بأ

والصكوك واألوراق المالية وأية استثمارات أخرى داخل دولة قطر أو خارجها وتملك براءات االختراع واألعمال 
التجارية واالمتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية واستغاللها وتأجيرها للغير.

(يشار التاليةللشركة وشركاتها التابعةالبيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة هذه البيانات المالية تتضمن 
:٢٠١٥مارس ٣١المنتهية في وللفترةالمجموعة") كما في "ـــــبإليهم جميعاً

اسم الشركة
رأس المال 

يقطرريال 

نسبة الملكية الفعلية
بلد 

التأسيس

مارس ٣١

٢٠١٥

مارس٣١

٢٠١٤

ديسمبر ٣١

٢٠١٤

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر ٢٠٠,٠٠٠شركة إزدان للفنادق ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة إزدان مول ش .ش.و

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠ش.ش.والعقاريةشركة إزدان 
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة إزدان للشراكات ش.ش.و

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠ش.ش.وشركة االتقان للتجارة 
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠للتجارة ش.ش.ويشركة الربع الخال

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠قليم العقارية ش.ش.والشركة ا
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة المنارة للمعدات الطبية ش.ش.و

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة الطيبين للتجارة ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة القارة للتجارة ش.ش.و

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة إثمار لإلنشاء والتجارة ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة النماء ألعمال الصيانة ش.ش.و

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة شاطىء النيل ش.ش.و
والتصديرلالستيرادأركان شركة

ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠

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

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة عين جالوت للتجارة ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة طريق الخير للتجارة ش.ش.و

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة الكرة الذهبية ش.ش.و
--٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠هاي تريد للتجارة ش.ش.وشركة 
--٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠ش.ش.و تاماكن لإللكترونياشركة 
--٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠امتياز الخليج للتجارة ش.ش.وشركة 
--٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠فندق إزدان باالس ش.ش.و شركة 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٥مارس ٣١في كما

-١١-

تتمة- الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية ١

مباشرةوغيرمباشرةبطريقةتمتلكيوالت("التداول") ق.م.شالقابضةالتداولمجموعةيهللمجموعةاألمالشركة

.٢٠١٥مارس٣١يفكماالشركةمالرأسمن٪ ٥٤نسبةيمثلماالتابعةشركاتهاخاللمن

دارةقبل مجلس إمنللمجموعةالموحدةالمختصرةالمرحليةالماليةالبياناته هذاصدارعلىالموافقةتمت

.٢٠١٥أبريل ٢٦في تاريخالمجموعة

أسس اإلعداد ٢

وفقاً ٢٠١٥مارس ٣١أشهر المنتهية في ثالثةتم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لفترة ال

"التقارير المالية المرحلية".–٣٤للمعايير الدولية للتقارير المالية ، معيار المحاسبة الدولي رقم 

تعد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة بالريال القطري وهو العملة الوظيفية المستخدمة في أعمال 

جميع المبالغ إلى أقرب ألف ريال قطري بإستثناء ما يشار وفي عرض بياناتها المالية ، ويتم تقريب المجموعة

إليه بخالف ذلك.

ال تحتوي البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة على جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة إلعداد بيانات 

. ٢٠١٤ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في للمجموعةويجب أن تقرأ مع البيانات المالية الموحدة سنوية ماليـة موحدة 

ليست بالضرورة أن تكون مؤشراً للنتائج ٢٠١٥مارس ٣١أشهر المنتهية في ثالثةفإن نتائج الإضافة إلى ذلك

.٢٠١٥ديسمبر ٣١المتوقعة للسنة المالية المنتهية في 

السياسات المحاسبية الهامة ٣
انات المالية المرحلية المختصرة الموحدة متفقة مع السياسات إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البي

، ٢٠١٤ديسمبر ٣١الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في السنوية المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية 
.٢٠١٥يناير ١بإستثناء تطبيق معايير وتفسيرات جديدة يسري مفعولها للفترات التي تبدأ في 

وتم تطبيقها من قبل المجموعة عند إعداد البيانات المالية ٢٠١٥المعايير المحاسبية المعدلة التالية يسري مفعولها 

المرحلية المختصرة الموحدة ، حسب الحاجة. وحيث أنه ليس لهذه المعايير تأثيراً على البيانات المالية المرحلية 

ديسمبر ٣١في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في المختصرة الموحدة ، فقد تتطلب افصاحات إضافية

٢٠١٥.

).١٩مشاركات الموظفين (تعديالت معيار المحاسبة الدولي برامج المنافع المحددة: 

٢٠١١–٢٠١٠دورة التحسينات السنوية:

٢٠١٣–٢٠١١دورة التحسينات السنوية:
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-١٢-

تتمة- السياسات المحاسبية الهامة ٣

يسري مفعولهاولمالمعايير المصدرة 

أصدرت المعايير الجديدة التالية ولكن لم يسري مفعولها بعد. تقوم المجموعة حالياً بتقييم اثر تطبيق هذه المعايير 

وتنوى تطبيقها عندما تصبح سارية المفعول:

تاريخ السريانالمعيار 

٢٠١٦يناير ١الحسابات التنظيمية المؤجلة:١٤المعيار الدولي للتقارير المالية 

١٦تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

٣٨ومعيار المحاسبة الدولي 

إيضاحات حول الطرق المقبولة لالستهالك :

٢٠١٦يناير ١واالطفاء 

٢٠١٦يناير ١طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة:٢٧تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

٢٠١٧يناير ١اإليرادات من العقود مع العمالء  :١٥المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٨يناير ١األدوات المالية:٩المعيار الدولي للتقارير المالية 

الحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة٤

يتطلب اعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة من االدارة اجراء احكام وتقديرات وافتراضات 

وااليرادات المدرجة للموجودات والمطلوبات المبالغ وتطبيق السياسات المحاسبية علىمستقبلية تؤثر حداثأل

ات.والمصروفات. هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقدير

االدارة عند تطبيق قبلعند اعداد هذه البيانات المرحلية المختصرة الموحدة فان االحكام الهامة المستخدمة من 

علىالرئيسية لعدم التأكد حول التقديرات هي نفسها التي تم تطبيقها والمصادرالسياسات المحاسبية للمجموعة 

.٢٠١٤ديسمبر ٣١المنتهية في للسنة كما في والبيانات المالية الموحدة 

ادارة المخاطر المالية ٥
المخاطر المالية بالمجموعة مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية الموحدة كما أهداف وسياسات إدارة تتفق اوجه 

.٢٠١٤ديسمبر ٣١المنتهية في وللسنة في 
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-١٣-

االستحواذ على شركة زميلة٦
ق ، ونتج عن .م.شالقابضةاإلسالمية٪ من أسهم المجموعة٢٨‚٧٥، قامت المجموعة بشراء ٢٠١٥مارس ٥في 

اإلسالميةالمجموعةعلى السياسات المالية والتشغيلية الخاصة بجوهري الالتأثيرذلك حصول المجموعة على

ق..م.شالقابضة

.٢٦٣٣٧رقمتحتالتجاريبالسجلوقيدتخاصةمساهمةقطريةكشركةالقابضةاإلسالميةالمجموعةتأسست

على االستثمار في االسهم والسندات وخدمات ق.مش.القابضةاإلسالميةلمجموعةتتضمن األنشطة الرئيسية ل

قانونأحكامق.مش.القابضةاإلسالميةالمجموعةتتبع. اإلسالميةالشريعةلتعاليموفقاًالوساطة في بورصة قطر 

.قطربورصةوالماليةاقسولألتعليمات هيئة قطرو٢٠٠٢ لسنة(٥ ) رقمالقطريالتجاريةالشركات

الموافقةمجموعة االسالمية القابضة ش.م.قالإدارةمجلسقرر،٢٠٠٦ سبتمبر٢٢ بتاريخالمنعقدإجتماعهخالل

والتجارةاإلقتصادوزارةموافقةعلىالشركةحصلتوقدعامة،مساهمةقطريةشركةإلىالشركةتحويلعلى

.٢٠٠٨مارس٣ بتاريخبورصة قطرفيالشركةأسهمإدراجوتم،٢٠٠٦ ديسمبر٢٦ بتاريخ

العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة والمستحوذ عليها للمجموعة اإلسالمية ش.م.ق كما في القيمةكانت 

تاريخ االستحواذ كما يلي: 

ألف

ريال قطري

الموجودات

٣٦,٣٣٦البنوكأرصدة لدى

٢٥٧,٧٦٩أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك 

٤٧٥مبالغ مستحقة من عمالء

١٣,٧٤٢مصاريف مدفوعة مقدماً وارصدة مدينة اخرى

٥٤١ممتلكات ومعدات

٥,١٨٩موجودات متاحة للبيع

٣١٤,٠٥٢إجمالي الموجودات
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٢٠١٥مارس ٣١في كما

-١٤-

تتمة- االستحواذ على شركة زميلة ٦

ألف

قطريريال 

المطلوبات 

٢٣١,٥٤٨مبالغ مستحقة إلى عمالء

٢٣,٨٠١مبالغ مستحقة إلى بورصة قطر

٢,٦٢٧مصاريف مستحقة وارصدة دائنة اخرى

٨٨٢مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

٢٥٨,٨٥٨إجمالي المطلوبات

٥٥,١٩٤صافي الموجودات

١٩,٨٨٦القيمة العادلة لصافي الموجودات

٤٢,١٤٨الشهرة 

٦٢,٠٣٤ستحواذ على الشركة الزميلةتكلفة اال

٤٩,٥١٥النقد المدفوع

١٢,٥١٩المجموعة االسالمية القابضة قبل االستحواذيالمجموعة فسهمالقيمة العادلة أل

٦٢,٠٣٤

سعرتخصيص"ممارسةالمجموعةأجرت،األعمالدمج: ٣الماليةللتقاريرالدوليالمعيارألحكامامتثاالً

مقابلالمدفوعةالقيمالممارسةوحددتق.م.شالقابضةاإلسالميةالمجموعةعلىاالستحواذلقيمة"  الشراء

غيرالموجوداتتكنلم. االستحواذمنالناشئةوالشهرةالملموسةغيروالموجوداتالملموسةالموجودات

فيتؤخذفلموعليهماديةق.م.شالقابضةاالسالميةالمجموعةأسهمعلىاالستحواذمنالناشئةالملموسة

.االعتبار

في بيان الدخل المرحلي الموحد للمجموعة ألف ريال قطري ٨,٤٦١تم إدراج الربح الناتج من االستحواذ بقيمة 

.٢٠١٤مارس ٣١للفترة المنتهية في 
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-١٥-

وما في حكمهالنقد ٧
على األرصدة التالية:الموحدبيان التدفقات النقدية المرحلي لغرض إعداد يتضمن النقد وما في حكمه 

مارس٣١
٢٠١٥

مارس٣١
٢٠١٤

ديسمبر ٣١
٢٠١٤

(مدققة)مراجعة)()مراجعة(

ألف 
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

٩٦٧٧٠٢٢٩١الصندوقفي نقد 

والمؤسسات الماليةالبنوكنقد لدى

١٤٠,٠٠٠٥٠,٠٠٠١٩٠,٠٠٠ألجل ودائع
١,٠٧٧,٦٣٦٨٢,٨٦٦٦٦,١٦٤عند الطلبتوفير وحسابات

٢٨,١٤٠٧,٥١٦٣١,٦٤٣حسابات جارية
٩,٦٨٧١١,٤٣٩٩,٦٨٧بالهامشحسابات بنكية

١,٢٥٦,٤٣٠١٥٢,٥٢٣٢٩٧,٧٨٥لدى البنوكإجمالي النقد وأرصدة 

)٩,٦٨٧()١١,٤٣٩()٩,٦٨٧(: حسابات بنكیة مقیدةیخصم 
: ودائع بنكیة قصیرة األجل تستحق بعد ثالثة یخصم 

)١٩٠,٠٠٠(--أشھر

١,٢٤٦,٧٤٣١٤١,٠٨٤٩٨,٠٩٨النقد ما في حكمه
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٢٠١٥مارس ٣١في كما

-١٦-

ومصاریف مدفوعة مقدماًمدينة ذمم ٨
مارس٣١

٢٠١٥

ديسمبر ٣١

٢٠١٤

)(مدققة)مراجعة(
ألف

ريال قطري
الف

ريال قطري

٩٤,٢٩٧٩٠,٧٣٧ذمم مستأجرين
)٥٨,٦٩٢()٥٢,٤٨٥(يخصم: مخصص إنخفاض ذمم مستأجرين

٤١,٨١٢٣٢,٠٤٥
١٣٤,٥٤١١١٢,٨٦٩مدفوعات مقدمة للموردين 
٤٠,٢٥٧٣٥,٦٥٠مصاريف مدفوعة مقدماً 

٢٧,٦٤٢٣,٨٣٥إيرادات مستحقة 
١٢,٥٢٥١٠,٦٥٣ودائع تأمين مستردة 

٣,٣٠٤٣,٣٠٤مدفوعات مقدمة للمقاولين 
٢,٢٧٧١,٨١٨أوراق قبض

١٣,٠٩٨١٢,٢٠٢ذمم وارصدة مدينة أخرى 

٢٧٥,٤٥٦٢١٢,٣٧٦
استحقاق الذمم المدينة والمصاريف المدفوعة مقدماً كالتالي:

١٥,٨٢٩١٣,٩٥٧جزء غير متداول
٢٥٩,٦٢٧١٩٨,٤١٩جزء متداول

٢٧٥,٤٥٦٢١٢,٣٧٦

بغرض البيعاستثمارات عقارية محتفظ بها ٩
، قررت الشركة استبعاد استثمارات عقارية محددة وكانت القيمة الدفترية لالستثمارات المحتفظ ٢٠١٤خالل 

:بها للبيع كما يلي

٢٠١٤ديسمبر٢٠١٥٣١مارس ٣١

)(مدققة)مراجعة(

ألف ريال قطريألف ريال قطري 

-٢٩٩,٥٣٧يناير ١الرصيد في 

٣٥٨,٩٧٨-)١٢(إيضاح محول من االستثمارات العقارية

)٥٩,٤٤١()٩,٩٤٥(السنة الفترة/مباع خالل

٢٨٩,٥٩٢٢٩٩,٥٣٧مارس / ديسمبر ٣١الرصيد في 
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٢٠١٥مارس ٣١في كما

-١٧-

تتمة-بغرض البيع استثمارات عقارية محتفظ بها ٩

:١إيضاح 
بيع: ال شيء) من٢٠١٤مارس ٣١ألف ريال قطري خالل الفترة (٤,٥٤٣حققت المجموعة ربح بمبلغ 

.بغرض البيعاستثمارات عقارية محتفظ بها 

:٢إيضاح 
: ٢٠١٤ديسمبر ٣١(٢٠١٥مارس ٣١ألف ريال قطري كما في ٥,٦٥٦استلمت المجموعة دفعة مقدمة بمبلغ 

. وهذه الدفعات المقدمة تم تحقيقها بغرض البيعريال قطري) تتعلق ببيع استثمارات عقارية محتفظ بها ١٩,٣٠٨

.١٣كمطلوبات وأدرجت في إيضاح 

عمتاحة للبيموجودات مالية ١٠

تركز محفظة االستثمارات

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

أو إذا كانت األنشطة ذات خصائص اقتصادية متشابهة تتأثر بالتغيرات وجود أنشطة في نفس القطاع الجغرافي

االقتصادية والسياسية 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:

٢٠١٤ديسمبر٢٠١٥٣١مارس ٣١
)(مدققة)مراجعة(

ألف ريال قطريألف ريال قطري 

٣,٩١٤,٨٢٣٣,٨٧٧,٤٢٥المالية خدماتالبنوك و ال
٩٦٧,٠٢٨١,٠٤٠,٣٥١ةالصناع
٢٤١,٤٢٤٢٥٠,٣٠٩وسلع  استهالكيةاتالخدم

٢٤,٩٦٠٢١,٦٠٧اإلتصاالت
٦,٨٩٣٧٥٤التأمين

٥,١٥٥,١٢٨٥,١٩٠,٤٤٦

مالحظات:
الخاصة بالمجموعة عبارة عن أسهم محلية مدرجة ببورصة قطر.جميع الموجودات المالية المتاحة للبيع إن )أ(

.١٥الموجودات المالية المتاحة للبيع في إيضاح رقم الرهونات على تم اإلفصاح عن )ب(

المستثمرينمجموعةو. ق.م.شالغذائيةودامشركةفيالمجموعةبلغت حصة٢٠١٤مارس ٣١كما في )ج(

على ٪٢٠و ٪٢٠,٦٣: ٢٠١٤ديسمبر ٣١( التواليعلى٪ ٢٠و٪ ٢٣,٣٢إلىق.م.شالقطريين

وجودلعدم،للبيعمتاحةماليةكموجوداتتصنف االستثماراتهذهتحتسبالتزال،ذلكومعالتوالي).

.فيهاالمستثمرللشركاتوالماليةالتشغيليةالقراراتعلىللمجموعةجوهريتأثير
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-١٨-

مستثمر فيها مسجلة بطريقة حقوق الملكيةشركات١١

شركات مستثمر فيها مسجلة في المجموعةاتعن استثمارالمختصرة الجدول التالي يلخص المعلومات المالية 

:بطريقة حقوق الملكية

٢٠١٤ديسمبر٢٠١٥٣١مارس ٣١

)(مدققة)مراجعة(

ألف ريال قطريألف ريال قطري 

مستثمر الشركات للحصة المجموعة في بيان المركز المالي 
:مسجلة بطريقة حقوق الملكيةوالفيها 

٩,٤٥٨,١١٠٩,٨٧٨,٥٢٠إجمالي الموجودات 

)٧,٩٥٠,٩٢٩()٧,٦٥٣,٥٥٩(إجمالي المطلوبات

١,٨٠٤,٥٥١١,٩٢٧,٥٩١صافي الموجودات

١,١٢٦,١٧٩١,١٢٦,٢٤٣الشهرة 

٢,٩٣٠,٧٣٠٣,٠٥٣,٨٣٤اتالقيمة الدفترية لالستثمار

مارس٣١أشهر المنتهية في ثالثةلل

٢٠١٥٢٠١٤

(مراجعة))مراجعة(

ألف ريال قطريألف ريال قطري

مستثمر فيها الشركات لاإيرادات ونتائجحصة المجموعة في 
:مسجلة بطريقة حقوق الملكيةوال

١٥٧,٦٧٨١٠٦,٩٢٥اإليرادات 

٧٥,٣٣٣٦٤,٥٣٤النتائج 

:مالحظة
.١٥تم اإلفصاح عن الرهونات على إستثمارات في شركات زميلة في إيضاح رقم )أ(



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٥مارس ٣١في كما

-١٩-

استثمارات عقارية ١٢

٢٠١٤ديسمبر ٢٠١٥٣١مارس٣١

)(مدققة)مراجعة(

ريال قطريألف ريال قطريألف 

٣٤,٢١٦,٥٣٩٣٣,٨٥٥,٠٧٥يناير١في كما 

٥٥,٥١٢٣٩٠,٢١٢السنةتكاليف تطوير واراضي مستحوذ عليها خالل الفترة / 

محول إلى استثمارات عقارية المحتفظ بها بغرض البيع 

)٣٥٨,٩٧٨(-)٩(إيضاح 

٦٣,٧٢٠٢٧٦,٧٧٣رعقارات قيد التطويعلىتكاليف تمويل مرسملة 

٥٣,٤٥٧-تعديالت القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية 

٣٤,٣٣٥,٧٧١٣٤,٢١٦,٥٣٩

:مالحظات

قامت.٢٠١٥مارس ٣١فيكماالعقاريةاالستثماراتبتقييمللقياممستقلمقيمبتعيينمجموعةالتقملم)أ(

إعداد التقييم بواسطة تم. ٢٠١٤ديسمبر٣١فيكماالعقاريةاالستثماراتلجميعتقييمبإجراءالشركة

، وهو مثمن معتمد متخصص في تقييم العقارات واألنشطة المماثلة. لقد تم دي تي زد قطر ذ.م.م شركة 

) ، المعايير RICSمعايير التقييم (إعداد التقييم وفقاً للبنود المالئمة من "بيانات الممارسة" المضمنة في 

أنتعتقد،العقاراتبسوقوالمعرفةالخبرةلكتتمالتي،اإلدارةإن..)("الكتاب األحمر")٢٠١٥المهنية 

كاملتقييمإجراءيتموسوفالعادلةقيمهاعنماديبشكلتختلفالالعقاريةلالستثماراتالمدرجةالقيم

.٢٠١٥يونيو ٣٠فيالعقاريةاالستثماراتلكافة

تقع جميع االستثمارات العقارية في دولة قطر.)ب(

.١٥اإلستثمارات العقارية في إيضاح رقم الرهونات على تم اإلفصاح عن )ج(

سندات الملكية لبعض االستثمارات العقارية مسجلة باسم أحد المساهمين في المجموعة وتقوم المجموعة )د(

إلى اسم المجموعة.حالياً بنقل ملكية هذه االستثمارات 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٥مارس ٣١في كما

-٢٠-

ومطلوبات أخرىذمم دائنة١٣

٢٠١٤ديسمبر٢٠١٥٣١مارس٣١

الف ريال قطريالف ريال قطري
)(مدققة)مراجعة(

-١,٠٦٠,٦٢٤توزيعات أرباح دائنة
١٤٩,٧٩٨١٤٥,١٣٠تأمينات للمستأجرين

٨٧,٤٤١٧٦,٢٠٣ت غير مستحقةإيجارا
٥٣,١٠٨٥٣,٥٥٥ومقاولوندائنون تجاريون

٤٦,٥٦٢٤٦,٥٦٢مخصص المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية
٢٢,٥٥٥٢٠,٦٣١مخصص نهاية الخدمة للموظفيين

١٨,٥٦٥٦٥,٧٣٤مصاريف مستحقة الدفع
١١,٥٩٣١١,٥٩٣مبالغ محتجزة دائنة

٥,٦٥٦١٩,٣٠٨)٩دفعات مقدمة من العمالء (إيضاح 
٤,٤٤٦٤,٤٤٦مشتقات مطلوبات مالية 

١٥,٠٨٠٦,٧٥٧دائنون آخرون

١,٤٧٥,٤٢٨٤٤٩,٩١٩

دائنة والمطلوبات األخرى كالتالي:الالذمم إن إستحقاق
١٨٨,٣٩١٢٦٨,١١٩متداولةغير 

١,٢٨٧,٠٣٧١٨١,٨٠٠متداولة

١,٤٧٥,٤٢٨٤٤٩,٩١٩



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٥مارس ٣١في كما

-٢١-

إفصاحات األطراف ذات العالقة   ١٤
وكبار المساهمين والشركات الزميلة واعضاء مجلس االدارة االم للمجموعةتمثل االطراف ذات العالقة الشركة 

او المشتركة في ادارتها أو التي تمارس األطراف ذات المسيطر عليهاواالدارة العليا للمجموعة والشركات 

من قبل أعضاء مجلس ادارة المعامالتالعالقة تأثيرا هاما عليها. يتم اعتماد االسعار والشروط المتعلقة بهذه 

:المجموعة

عالقةذاتمن اطراف مبالغ مستحقة

٢٠١٤ديسمبر ٢٠١٥٣١مارس٣١
)(مدققة(مراجعة)

ريال قطريألف ريال قطريألف العالقةذاتالطرفاسم 

١٠٠,٠١٦٢٥,٠١٦العقاري ذ.م.ملمشاريعشركة إمتداد ل

٣٨,٠٨٨٣٢,٨٩٣دار العرب ذ.م.م

-٣,١٥٠دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع ذ.م.م
٣,٠٨٠١٤,٥٩٢شركة مجموعة صك القابضة ذ.م.م 

٧١٢٤٦ذ.م.مشركة وايت سكوير العقارية 

١٤١٥عالقةاتذأخرىاطراف 

١٤٥,٠٦٠٧٢,٥٦٢

عالقةوإلى طرف ذمبالغ مستحقة

٢٠١٤ديسمبر ٢٠١٥٣١مارس٣١
)(مدققة)مراجعة(

ريال قطريألف ريال قطريألف 
العالقةاتاسم الطرف ذ

٣,٠٧٥٥٦,١٠٦شركة صك للتجارة والمقاوالت ش.و.و

٢٠١٤ديسمبر ٢٠١٥٣١مارس٣١
)(مدققة)مراجعة(

ريال قطريألف ريال قطريألف 

٢,٦٨٦,٦٦٩٢,٦٨٦,٦٦٩تسهيالت تمويل اسالمية من بنك زميل



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٥مارس ٣١في كما

-٢٢-

تتمة-إفصاحات األطراف ذات العالقة ١٤

عالقةذاتالمعامالت مع االطراف 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة كانت كالتالي:

مارس٣١أشهر المنتهية في ثالثةلل

٢٠١٥٢٠١٤

(مراجعة))مراجعة(

ريال قطريألف ريال قطريألف 

٥٦,٨٢٤-تطوير إستثمارات عقارية (أ)

١٢,١٦٧١٨,١١٩عقارات قيد التطويرعلىمرسملة تكاليف تمويل 

١٣,٣٠٥١٦,٥٨٤تكاليف تمويل تم إدراجها في بيان الدخل الموحد 

١,٥١٢١,٥١٢إيجاراتإيرادات 

:ةمالحظ
تطوير مجموعة صك لالستثمار العقاري ش.ش.و وذلك للقيام قامت المجموعة بإبرام عقد مقاوالت مع )أ(

.الخاصة بالمجموعةاإلستثمارات العقارية

مكافآت كبار الموظفين باإلدارة 

مارس٣١أشهر المنتهية في ثالثةلل

٢٠١٥٢٠١٤

(مراجعة))مراجعة(
ريال قطريألف ريال قطريألف 

١٠,٣٣٢٩,٠٣٠وأعضاء اللجنة التنفيذيةمكافآت أعضاء اإلدارة الرئيسيين 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٥مارس ٣١في كما

-٢٣-

ةتسهيالت تمويل اسالمي١٥

:بالتاليالتسھیالت التمویلیة االسالمیة خالل الفترة ىتتمثل الحركة عل

٢٠١٤ديسمبر ٢٠١٥٣١مارس٣١
)(مدققة)مراجعة(

ألف ريال قطريألف ريال قطري

١٢,٨٠٩,٦٣٤١٢,٠٧٦,٢٨٣يناير١الرصيد في 
٩٠٠,٠٠٠١,٨٢٥,٠٠٠السنةتسهيالت اضافية خالل الفترة / 

١٣٣,٤٠٢٦٠٢,٢١٧تكاليف تمويل
)١,٦٩٣,٨٦٦()٣٤٨,٩٥١(السنةسداد تسهيالت خالل الفترة / 

١٣,٤٩٤,٠٨٥١٢,٨٠٩,٦٣٤ديسمبر٣١/مارس٣١يالرصيد ف

التمويلية االسالمية كما يلي:إن إستحقاق التسهيالت

٢٠١٤ديسمبر ٢٠١٥٣١مارس٣١
)(مدققة)مراجعة(

ألف ريال قطريألف ريال قطري

١,٣١٩,١١١١,٢٣٤,٢٢٠جزء متداول
١٢,١٧٤,٩٧٤١١,٥٧٥,٤١٤جزء غير متداول

١٣,٤٩٤,٠٨٥١٢,٨٠٩,٦٣٤

:مالحظة
رأس المال تم الحصول على عقود التمويل اإلسالمي بغرض تمويل المشروعات طويلة األجل ومتطلبات 

تجارية.أرباح بمعدالتللمجموعة. تحمل العقود العامل 

العقارية المملوكة من قبل تسهيالت مضمونة مقابل رهونات على أنواع مختلفة من اإلستثماراتيوجد 

٣١( ٢٠١٥مارس ٣١ريال قطري كما في ألف١٧,٦٤٧,٩٦٤المجموعة والتي بلغت قيمتها الدفترية 

وضمانات مقابل أسهم مدرجة في بورصة قطر أدرجت في ألف ريال قطري)١٦,٧٢٤,٢٦٤: ٢٠١٤ديسمبر 

ية متاحة للبيع وإستثمارات في شركات زميلة البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ضمن موجودات مال

: ٢٠١٤ديسمبر ٣١( ٢٠١٥مارس ٣١ألف ريال قطري كما في ٤,٢٥٨,٨٧٤بلغت قيمتها الدفترية 

.)ألف ريال قطري٤,٤٥١,٥٠٧



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٥مارس ٣١في كما

-٢٤-

العائد االساسي والمعدل للسهم من االرباح ١٦

المتوسط المرجح لعدد االسهم العادية القائمة ىعليحتسب العائد االساسي للسهم من االرباح بتقسيم ربح الفترة 

.خالل الفترة

٢٠١٤مارس٢٠١٥٣١مارس ٣١

(مراجعة))مراجعة(

٥٢٢,٤٩٣٤٦٠,٦٧٣(باأللف ريال قطري)ربح الفترةصافي 

الفترةالمتوسط المرجح لعدد االسهم القائمة خالل 

٢,٦٥٢,٤٩٧٢,٦٥٢,٤٩٧(باأللف سهم)

٠,٢٠٠,١٧(بالريال القطري)األساسي للسهمالعائد 

لعدم وجود اي اسهم معدلة قائمة خالل الفترة. الساسي يساوي عائد السهم المعدل عائد السهم ا

بنود اإلیرادات الشاملة األخرى  ١٧
مارس٣١أشهر المنتهية في ثالثةلل

٢٠١٥٢٠١٤
(مراجعة))مراجعة(

ألفألف
ريال قطريريال قطري

إعادة التقييماحتياطي 
موجودات مالية متاحة للبيع

٦٥٨,٩٠٦)٢٩,٢٥٩(صافي ربح من موجودات مالية متاحة للبيع 
صافي ربح من استبعاد موجودات مالية متاحة للبيع معاد تصنيفها إلى بيان 

)٣٤,١٤٧()٤٣,١١٢(الدخل الموحد

)٨,٤٦١(-تصنيف ربح محقق في بيان الدخل الموحدإعادة 

٦١٦,٢٩٨)٧٢,٣٧١(صافي ربح من موجودات مالية متاحة للبيع 

٤٠٣٣٣٦احتياطي إعادة التقييم للشركات المستثمر فيها بحقوق الملكية الحصة في 

٦١٦,٦٣٤)٧١,٩٦٨(الفترةخالل إيرادات شاملة أخرى (خسائر) 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٥مارس ٣١في كما

-٢٥-

توزيعات أرباح١٨
، وافق المساهمون على توزيع أرباح ٢٠١٥مارس ٢٥الجمعية العمومية التي انعقدت بتاريخ اجتماعخالل

: أرباح ٢٠١٣(٢٠١٤ألف ريال قطري لسنة ١,٠٦٠,٩٩٩ريال قطري للسهم بإجمالي ٠,٤٠نقدية بواقع 

).٢٠١٣ألف ريال قطري لسنة ٨٢٢,٢٧٤ريال قطري للسهم بإجمالي ٠,٣١بواقع 

حتياطي قانونيإ١٩
إلى السنوية رباح األ٪ من ١٠تحويل نسبة ٢٠٠٢لسنة ٥تتطلب أحكام قانون الشركات التجارية القطرية رقم 

االحتياطي غير متوفر للتوزيع إال في ٪ من رأس المال.٥٠االحتياطي القانوني حتى يبلغ االحتياطي القانوني 

كة.الحاالت التي نص عليها القانون المذكور أعاله وعقد تأسيس الشر

الشركة حيث أن ٢٠١٥مارس ٣١أشهر المنتهية في ثالثةلم يتم تحويل أية مبالغ إلى االحتياطي خالل فترة ال

.٢٠١٥ديسمبر ٣١ستقوم بتحويل إجمالي المبلغ في 

مطلوبات محتملة٢٠
مادیة.لدى المجموعة المطلوبات المحتملة التالیة والتي من غیر المتوقع أن ینشأ عنھا مطلوبات 

مارس ٣١

٢٠١٥

ديسمبر ٣١

٢٠١٤

)(مدققة)مراجعة(

ألف ريال قطري ألف ريال قطري 

٩,٦٨٧٩,٦٨٧خطابات ضمان

٨,٨٧٥٨,٨٧٥مستنديهاعتمادات 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٥مارس ٣١في كما

-٢٦-

المالیةدواتألا٢١
العادلةالقيم

مارس ٣١كما في للمجموعةالماليةلألدواتالعادلةوالقيمالدفتريةالقيمبينمقارنةيبينالتاليالجدول

:٢٠١٤ديسمبر ٣١و ٢٠١٥

العادلةالقيمالدفتريةالقيم
مارس٣١

٢٠١٥

ديسمبر ٣١

٢٠١٤

مارس٣١

٢٠١٥

ديسمبر  ٣١

٢٠١٤
)(مدققة)مراجعة()(مدققة)مراجعة(

الفالفالفالف
قطريريالقطريريالقطريريالقطريريال

الماليةالموجودات
١,٢٥٥,٤٦٣٢٩٧,٤٩٤١,٢٥٥,٤٦٣٢٩٧,٤٩٤(بإستثناء النقد)البنوكلدىأرصدة

٥٤,٣٣٧٥٤,٩٠٠٥٤,٣٣٧٥٤,٩٠٠مدينةذمم
١٤٥,٠٦٠٧٢,٥٦٢١٤٥,٠٦٠٧٢,٥٦٢مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

٥,١٥٥,١٢٨٥,١٩٠,٤٤٦٥,١٥٥,١٢٨٥,١٩٠,٤٤٦للبيعموجودات مالية متاحة 

٦,٦٠٩,٩٨٨٥,٦١٥,٤٠٢٦,٦٠٩,٩٨٨٥,٦١٥,٤٠٢

الماليةالمطلوبات
١,١٥٢,٣٢٦٢٢١,٤٨١١,١٥٢,٣٢٦٢٢١,٤٨١ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 
٣,٠٧٥٥٦,١٠٦٣,٠٧٥٥٦,١٠٦عالقة ومبالغ مستحقة إلى طرف ذ

١٣,٤٩٤,٠٨٥١٢,٨٠٩,٦٣٤١٣,٤٩٤,٠٨٥١٢,٨٠٩,٦٣٤تمويل إسالميةتسهيالت 

١٤,٦٤٩,٤٨٦١٣,٠٨٧,٢٢١١٤,٦٤٩,٤٨٦١٣,٠٨٧,٢٢١
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٢٠١٥مارس ٣١في كما

-٢٧-

تتمة- المالیةألدواتا٢١

تدرج القيمة العادلة

تستخدم المجموعة التدرج التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسب تقنيات التقييم:

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

تكون جميع بياناتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسـجلة ، واضـحة   تقنيات أخرى والتي :٢المستوى 

وبصورة مباشرة أو غير مباشرة.

التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد علـى بيانـات   :٣المستوى 

سوقية واضحة.

ديسمبر ٣١و ٢٠١٥مارس ٣١كما في يوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة 

٢٠١٤:

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

(مراجعة)٢٠١٥مارس ٣١كما في 

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

٢٨٩,٥٩٢٢٨٩,٥٩٢--بغرض البيعاستثمارات عقارية محتفظ بها 

٣٤,٣٣٥,٧٧١٣٤,٣٣٥,٧٧١--استثمارات عقارية

٥,١٥٥,١٢٨--٥,١٥٥,١٢٨متاحة للبيعموجودات مالية

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

(مدققة)٢٠١٤ديسمبر ٣١كما في 
الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

٢٩٩,٥٣٧٢٩٩,٥٣٧--استثمارات عقارية محتفظ بها للبيع 

٣٤,٢١٦,٥٣٩٣٤,٢١٦,٥٣٩--استثمارات عقارية

٥,١٩٠,٤٤٦--٥,١٩٠,٤٤٦متاحة للبيعموجودات مالية

، لم يتم عمل أي تحويل بين المستوى ٢٠١٤ديسمبر ٣١و ٢٠١٥مارس ٣١السنة المنتهية في /خالل الفترة 

لقياس القيمة العادلة.٣لقياس القيمة العادلة ، ولم يتم عمل أي تحويل إلى أو من المستوى ٢والمستوى ١
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٢٠١٥مارس ٣١في كما

-٢٨-

ةالبيانات القطاعي٢٢

بناءاً على طبيعة أنشطتها كما يلي:ثالث قطاعات تشغيليةالمجموعة إلى تقسيمألغراض اإلدارة تم 

العقارات.وتجارة وتأجير ويشمل القطاع تطوير وامتالك :التجاريةالسكنية والعقارات

ويشمل القطاع أنشطة اإلستثمارات في األسهم والسندات.:اإلستثمارات 

ندقية والمطاعم.الفنادق والشقق الفويشمل القطاع إدارة :ندقية الفنادق واألجنحة الف

المجمعات التجاريةإدارةويشمل القطاع :مجمعات تجارية

القرارات اتخاذتقوم إدارة المجموعة بمراقبة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية بشكل مستقل وذلك لغرض 

حول توزيع الموارد وقياس األداء. يتم تقييم أداء القطاع بناء على األرباح أو الخسائر التشغيلية.

للفترات المنتهية في قطاعات التشغيل بالمجموعةومصروفات الجدول التالي يبين المعلومات المتعلقة بإيرادات 
:٢٠١٤مارس٣١و٢٠١٥مارس ٣١

٣١يفالمنتهيةاشهرثالثةاللفترة 
)مراجعة(٢٠١٥مارس

العقارات 
السكنية 
االستثماراتوالتجارية

الفنادق 
واألجنحة 
الفندقية

مجمعات 
تجارية

اإلجمالي
الفالفالفالفالف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٢٨٨,٤٢٨٣١١,٦٠١٧٠,٥٣٥٢٦,٦١٣٦٩٧,١٧٧إيرادات القطاع
)١٧٤,٦٨٤()٨,٤٩٧()١٨,٤٣٠()٤٠()١٤٧,٧١٧(مصروفات القطاع

١٤٠,٧١١٣١١,٥٦١٥٢,١٠٥١٨,١١٦٥٢٢,٤٩٣القطاعربح

مارس ٣١يفالمنتهيةاشهرالثالثةلفترة 
(مراجعة)٢٠١٤

العقارات السكنية 
االستثماراتوالتجارية

الفنادق واألجنحة 
الفندقية

مجمعات 
اإلجماليتجارية

الفالفالفالفالف
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٢٥٨,٨٢٧٢٨٧,١٣٦٥٧,٩٦٥٢٣,٤٨٩٦٢٧,٤١٧إيرادات القطاع
)١٦٦,٧٤٤()٧,١٩٢()١٥,٠٦٦()١٠٨()١٤٤,٣٧٨(مصروفات القطاع

١١٤,٤٤٩٢٨٧,٠٢٨٤٢,٨٩٩١٦,٢٩٧٤٦٠,٦٧٣القطاعربح
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٢٠١٥مارس ٣١في كما

-٢٩-

تتمة -القطاعيةالبيانات ٢٢

٣١و٢٠١٥مارس٣١موجودات ومطلوبات قطاعات التشغيل بالمجموعة كما فيالتالي يعكس الجدول 

:٢٠١٤ديسمبر

العقارات السكنية 
االستثماراتوالتجارية

الفنادق 
واألجنحة 

الفندقية
اإلجماليمجمعات تجارية

الفالفالفالفالف
ريال قطريريال قطريريال قطريقطريريال ريال قطري

موجودات القطاع

٢٩,٨٨١,٥٨٠٨,٥١٥,٢٦١٤,٤٩٣,٦٢٩١,٥٤٨,٨٢٥٤٤,٤٣٩,٢٩٥)مراجعة(٢٠١٥مارس٣١في 

٢٨,٩٧٣,٠٩٧٨,٣٦٧,٩٤٢٤,٥٠٢,٣٢٧١,٥٤٩,٤٧٤٤٣,٣٩٢,٨٤٠(مدققة)٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

مطلوبات القطاع

٢٨,٦٩٨٣٩,٧١٠١٤,٩٧٢,٥٨٨-١٤,٩٠٤,١٨٠)مراجعة(٢٠١٥مارس٣١في 

٣٢,٦٣٦٣٨,٧٩٢١٣,٣١٥,٦٥٩-١٣,٢٤٤,٢٣١(مدققة)٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

أرقام المقارنة٢٣

لكي تتماشى مع العرض أعيد تبويب أرقام معينة في البيانات المالية المرحلية المختصرة 

لم يكن إلعادة التبويب أي تأثير على صافي  الربح المرحلي الموحد أو الدخل الحالية.للفترة 

فترة المقارنة.السنة/ للةالشامل المرحلي الموحد أو إجمالي حقوق الملكية الموحد


