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 الموحدبيان المركز المالي المرحلي 
  3300 سبتمبر  03كما في 

 
 ديسمبر 00  سبتمبر  03  
  3300  3303 
 (معدلة) )مدققة(  )غير مدققة(  
 الف لاير قطري  الف لاير قطري إيضاحات 
     

     الموجودات 
 030.623  806,031 6 نقد وأرصدة لدى البنوك

 023.303  371,553  ومصاريف مدفوعة مقدما  ذمم مدينة 
 2.733  6,006  مخزون

 37.073  03,167 00 من أطراف ذات عالقة مبالغ مستحقة
 3,033.263  3,155,787 3 متاحة للبيع مالية  موجودات

 3.639.303  3,807,638 2 ستثمارات في شركات زميلةإ
 00.330.073  03,381,333 9 إستثمارات عقارية 

 30.739  38,531  ت ومعداتآالعقارات و 
     

 02.693.779  33,803,038  إجمالي الموجودات 
     

     المطلوبات وحقوق الملكية
     المطلوبات 

 392.300  003,507 03 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 
 690.603  80,601 00 مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

 03.073.337  03,030,303 03 إسالمية تمويلتسهيالت 
     

 00.003.063  03,701,086  المطلوباتإجمالي 





 مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

 
 جزءًا من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة. 30إلى  0تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 
 

-7- 

  
  الموحد  المرحلي بيان الدخل

 3300 سبتمبر  03أشهر المنتهية في  لتسعةلفترة ا
 
 سبتمبر  03الستة أشهر المنتهية في   
  3300  3303 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 لاير قطري الف  الف لاير قطري إيضاح 
     

 032,700  851,050  إيجاراتإيرادات 
 -  036,303  متاحة للبيع موجودات ماليةتوزيعات أرباح من 

 -  003,600  صافي أرباح من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
 9,366  30,888  أخرى ةيإيرادات تشغيل

 (33,632)  (033,337)  تشغيليةمصاريف 
     

 393,330  607,010  للفترةالربح التشغيلي 

     
     (:خصميضاف / )ي

 -  076,073 2 شركات زميلةنتائج من حصة ال
 036,363  -  أرباح استبعاد استثمارات عقارية 

 03,933  8,303  إيرادات أخرى 
دارية   (79,063)  (006,311)  مصاريف عمومية وا 

 (03,330)  (8,086)  هالك إست
 -  (35,333) 07 خسائر االنخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

 (22,320)  (053,673)  تكاليف التمويل 
     

 363,937  707,833  صافي ربح الفترة
     

 3.03  3237 00 رباح )لاير قطري(العائد االساسي والمعدل للسهم من ال 
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  الموحد  الشامل المرحلي بيان الدخل

3300 سبتمبر  03أشهر المنتهية في  لتسعةالفترة   
 

 سبتمبر  03الستة أشهر المنتهية في   

  3300  3303 

 )غير مدققة(  مدققة()غير   
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إيضاح 

     

 363,937  707,833  ربح الفترة
     

     شاملة أخرى خسائر
 -  (03,631)  للشركات الزميلة إعادة التقييم ياحتياط فيالحصة 

 -  (03,003) 03 احتياطى اعادة التقيم التغير في
     

 -  (35,080)  الشاملة الخرى للفترة الخسائر
     

 363,937  813,360  الدخل الشامل للفترةإجمالي 
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 لمرحلي الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية ا

3300 سبتمبر  03أشهر المنتهية في  لتسعةالفترة    
 

 

 

 
  رأس المال

حتياطي إ
  قانوني

إعادة احتياطى 
  التقييم

فائض من إعادة 
  التقييم

إحتياطي إعادة 
  أرباح مدورة  تقييم عمالت أجنبية

حقوق  إجمالي
 الملكية

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
              

 33.376.230  062.090  -  030.076  (96.393)  273.009  36.337.963 كما تم عرضه سابقا - 3300يناير  0الرصيد في 
 (020.330)  (000.600)  0.093  (030.076)  79.397  -  - (33تعديالت الفترة السابقة )إيضاح 

 33.360.323  307.323  0.093  -  (76.392)  273.009  36.337.963 )معدل( - 3300يناير  0الرصيد في 
              

 303,673  303,673  -  -    -  - صافي ربح الفترة
 (33,060)  -  -  -  (33,060)  -  - شاملة أخرى للفترة خسائر

              
 693,720  303,673  -  -  (33,060)  -  - الدخل الشامل للفترة)الخسارة( إجمالي 

              
 (077,233)  (077,233)  -  -  -  -  - (03)إيضاح  3303أرباح موزعة عن سنة 

              
 37,103,706  837,011  0,013  -  (70,151)  637,001  38,533,187 )غير مدققة( 3300 سبتمبر  03الرصيد في 
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 تتمة  -لمرحلي الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية ا

3300 سبتمبر  03أشهر المنتهية في  لتسعةالفترة    
 

 
 

 

 

 
  رأس المال

 
حتياطي إ

  قانوني
إعادة احتياطى 
  التقييم

إحتياطي إعادة 
  أرباح مدورة  تقييم عمالت أجنبية

إجمالي حقوق 
 الملكية

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
            

 33.309.677  732.700  -  -  236.367  36.337.963 (ة)مدقق 3303يناير  0الرصيد في 

            

 363,937  363,937  -  -  -  - صافي ربح الفترة

            

 363,937  363,937  -  -  -  - لدخل الشامل للفترةإجمالي ا
            

 (093,233)  (093,233)  -  -  -  - (03)إيضاح  3300أرباح موزعة عن سنة 
            
 33,633,690  330,763  -  -  236.367  36.337.963 )غير مدققة( 3303 سبتمبر  03لرصيد في ا
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 الموحدالمرحلي  بيان التدفقات النقدية
 3300 سبتمبر  03أشهر المنتهية في  لتسعةا لفترة
 
 سبتمبر  03منتهية في الستة أشهر ال  
  3300  3303 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إيضاحات 

     النشطة التشغيلية
 363,937  707,833  الفترةربح 

     :التاليةتعديالت للبنود 
 03,330  8,086  استهالك 

 (77)  -  أرباح إستبعاد عقارات وآالت ومعدات
 -  0,553  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 -  (076,073)  الحصة من نتائج شركات زميلة
 6,370  3,333  مخصص انخفاض ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

 (3,330)  (0,335)  عكس مخصص انخفاض ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها
 -  35,333  خسائر االنخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

 -  (036,303)  توزيعات أرباح 
 (7,023)  (3,561)  أرباح حسابات بنوك إسالمية 

 -  (003,600)  متاحة للبيع موجودات مالية بيعأرباح من  صافي
 22,320  053,673  تكاليف التمويل 

     
  366,380  060,637 

     التغيرات في رأس المال العامل :
 (373)  (16,557)  ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً 

 (33,073)  051  مخزون
 270,760  (833,808)  إلى أطراف ذات عالقه / منمبالغ مستحقة 

 32,033  03,060  ومطلوبات أخرىذمم دائنة 
 (3,602)  -  ذمم مدينة تم شطبها

     
 0,330,303  (306,073)  التشغيل)المستخدم في( من النقد 

 -  (0,337)  مكافآة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
     

 0,330,303  (301,607)  من النشطة التشغيلية )المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية
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 تتمة - الموحد المرحلي بيان التدفقات النقدية

 3300 سبتمبر  03أشهر المنتهية في  لتسعةالفترة 
 
 سبتمبر  03الستة أشهر المنتهية في   
  3300  3303 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إيضاحات 

     النشطة االستثمارية
 (9,739)  (00,036)  شراء عقارات وآالت ومعداتمدفوعات ل

 36  -  عقارات وآالت ومعداتمتحصالت من استبعاد 
 (792,027)  (838,353)  مدفوعات لشراء وتطوير استثمارات عقارية

 -  765,070  متاحة للبيع موجودات ماليةمتحصالت من استبعاد 
 -  (0,033,166)  متاحة للبيع موجودات ماليةمدفوعات لشراء 

 -  (01,763)  مدفوعات لشراء استثمارات في شركات زميلة
 -  365,801  شركات زميلة و متاحة للبيع  موجودات ماليةأرباح موزعة من 

 7,023  3,561  أرباح حسابات بنوك إسالمية
     

 (330,033)  (136,531)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في النشطة االستثمارية
     

     النشطة التمويلية:
 330,373  3,831,333  متحصالت من تسهيالت تمويل إسالمية
 (0,036,223)  (630,067)  مدفوعات لتسديد تسهيالت تمويل إسالمية

 (093,233)  (033,635) 03 توزيعات أرباح مدفوعة
     

النشطة  )المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية من
 التمويلية

 
0,333,766 

 
(0,030,303) 

     
 (630,033)  313,333  في النقد وما في حكمه )اإلنخفاض( الزيادة

     
 363,369  030,867   يناير 0النقد وما في حكمه في 

     
 039,097  806,031 6 سبتمبر  03النقد وما في حكمه في 
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 والنشطة الرئيسيةالوضع القانوني  0

)شركة ازدان العقارية ش.م.ق سابقًا( هي شركة مساهمة قطرية مسجلة  )"الشركة"(ش.م.ق مجموعة إزدان القابضة 
كشركة ذات مسئولية  0990مايو  37. تم تأسيس الشركة في 03766في دولة قطر بموجب السجل التجاري رقم 

 .3332فبراير  02في إدراجها في بورصة قطر وتم  , محدودة
الجمعية بناًء على قرار  ش.م.قمجموعة إزدان القابضة إلى  شركة ازدان العقارية ش.م.قتم تغير إسم الشركة من 

 .3303سبتمبر  03بتاريخ  الذي عقدالعامة غير العادية في اجتماعها 

 .0333صندوق بريد  ,دولة قطر , يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الدوحة 

العقارات واألراضي والمقاوالت العامة لكافة المشاريع بيع شراء و في وشركاتها التابعة تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة 
دارة العقارات وتحصيل اإليجارات والقيام  والمباني والتجارة في مواد ومعدات البناء وتقديم خدمات استشارات العقارات وا 

 .في األسهم والسندات  واألنشطة اإلستثمارية بأعمال صيانة العقارات

 إليهم جميعاً للشركة وشركاتها التابعة )يشار البيانات المالية الموحدة مرحلية المختصرة الهذه البيانات المالية تتضمن 
 , الشركات التابعة التالية : 3300 سبتمبر  03المنتهية في  وللفترةالمجموعة"( كما في " ـــــب

رأس المال  اسم الشركة 
  يقطر لاير 

  نسبة الملكية الفعلية
 3303ديسمبر  00 3303 سبتمبر  03  3300 سبتمبر  03

 
 

 
 

 - ٪033 - 333.333  ش.ش.وللتجارة والمقاوالت  شركة إزدان 
 ٪033 ٪033 ٪033 333.333 شركة إزدان للفنادق واالجنحة ش.ش.و

 ٪033 ٪033 ٪033 333.333 شركة إزدان مول ش .ش.و
 ٪033 ٪033 ٪033 333.333 دارة الخدمات ش.ش.والشركة إزدان 

 ٪033 - ٪033 333.333 شركة إزدان للشراكات ش.ش.و
 ٪033 - ٪033 333.333 شركة االتقان للتجارة ش.ش.و

 ٪033 - ٪033 333.333 للتجارة ش.ش.و يشركة الربع الخال
 ٪033 - ٪033 333.333 قليم العقارية ش.ش.والشركة ا

 ٪033 - ٪033 333.333 شركة المنارة للمعدات الطبية ش.ش.و
 ٪033 - ٪033 333.333 الطيبين للتجارة ش.ش.و شركة

 ٪033 - ٪033 333.333 شركة القارة للتجارة ش.ش.و
 ٪033 - ٪033 333.333 شركة إثمار لإلنشاء والتجارة ش.ش.و
 ٪033 - ٪033 333.333 شركة النماء ألعمال الصيانة ش.ش.و

 ٪033 - ٪033 333.333 شركة شاطىء النيل ش.ش.و
 ٪033 - ٪033 333.333 ش.ش.و والتصدير لالستيرادأركان  شركة

 ٪033 - ٪033 333.333 شركة طريق الحق للتجارة ش.ش.و
 ٪033 - ٪033 333.333 شركة منازل للتجارة ش.ش.و

 ٪033 - ٪033 333.333 شركة عين جالوت للتجارة ش.ش.و
 ٪033 - ٪033 333.333 شركة طريق الخير للتجارة ش.ش.و

 ٪033 - ٪033 333.333 الذهبية ش.ش.وشركة الكرة 
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 تتمة -الوضع القانوني والنشطة الرئيسية  0

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

 .3300 ونييو  03 يف كما الشركة مال رأس من٪ 37 نسبة يمثل ما التابعة شركاتها خالل

 
 المجموعة دارةقبل مجلس إ من للمجموعة الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات ه هذ اصدار على الموافقة تمت

 . 3300يوليو  32في تاريخ 

 
 أسس اإلعداد  3
 

وفقًا للمعايير  3300 سبتمبر  03تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 "التقارير المالية المرحلية". – 07الدولية للتقارير المالية , معيار المحاسبة الدولي رقم 

 
 المجموعةتعد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة باللاير القطري وهو العملة الوظيفية المستخدمة في أعمال 

 جميع المبالغ إلى أقرب ألف لاير قطري بإستثناء ما يشار إليه بخالف ذلك. وفي عرض بياناتها المالية , ويتم تقريب
 

ال تحتوي البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة على جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة إلعداد بيانات 
. 3303ديسمبر  00للسنة المنتهية في  للمجموعةويجب أن تقرأ مع البيانات المالية الموحدة سنوية ماليـة موحدة 

ليست بالضرورة أن تكون مؤشرًا للنتائج  3300 سبتمبر  03فإن نتائج الستة أشهر المنتهية في  .إضافة إلى ذلك 
 .3300ديسمبر  00المتوقعة للسنة المالية المنتهية في 
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 السياسات المحاسبية الهامة  0

 
د البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة متفقة مع السياسات المحاسبية إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعدا

, بإستثناء تطبيق  3303ديسمبر  00الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في السنوية المتبعة في إعداد البيانات المالية 
 .3300يناير  0معايير وتفسيرات جديدة يسري مفعولها للفترات التي تبدأ في 

  
 .3300يناير  0للفترة السنوية التي تبدأ في أو بعد السارية المفعول خالل الفترة طبقت المجموعة المعايير التالية 

 
 0سبة الدولي : عرض بنود اإليرادات الشاملة الخرى تعديالت على معيار المحا0معيار المحاسبة الدولي  

تصنيف البنود التي  تعرض في اإليرادات الشاملة األخرى. تغير من  0إن التعديالت في معيار المحاسبة الدولي 
سوف تعرض البنود التي يمكن إعادة تبويبها إلى الربح أو الخسارة في تاريخ مستقبلي )مثاًل , صافي الربح من 
التحوط لصافي إستثمار وفروقات الصرف عن تحويل عمليات خارجية وصافي الحركة في تحوطات التدفق النقدي 

لخسارة أو الربح من موجودات مالية متاحة للبيع( منفصلة عن البنود التي سوف لن يعاد تبويبها أبدًا )مثاًل وصافي ا
عادة تقييم األراضي والمباني(.  العائدات والخسائر اإلكتوارية الخاصة بالتأمين الصحي في برامج المنافع المحددة وا 

 . لى المركز المالي أو آداء المجموعةأثر التعديل على العرض فقط ولم يكن له أي تأثير ع
 

 : التقارير المالية المرحلية ومعلومات القطاع إلجمالي الموجودات والمطلوبات )تعديل(  03الدولي  المحاسبةمعيار 
المتعلقة بمعلومات القطاع إلجمالي الموجودات والمطلوبات لكل  07 الدولي يوضح التعديل متطلبات معيار المحاسبة

. ويجب القطاعات التشغيلية . 2يتضمنه التقرير لتعزيز اإلتساق مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  قطاع
اإلفصاح عن إجمالي الموجودات والمطلوبات للقطاع فقط عندما يتم عرض المبالغ بصورة دورية على صانع القرار 

المفصح عنه للقطاع في البيانات المالية الموحدة السابقة التشغيلي الرئيسي وهناك تغيرات مادية في إجمالي المبلغ 
 .09للمؤسسة. أفصحت المجموعة عن هذا في إيضاح 

 
: البيانات المالية  37: البيانات المالية الموحده ومعيار المحاسبة الدولي  03المعيار الدولي للتقارير المالية  

 المنفصلة
ينشيء نموذجًا وحيدًا للسيطرة وينطبق على جميع المؤسسات بما فيها مؤسسات األغراض  03إن المعيار الدولي 

"البيانات المالية الموحدة والمنفصلة"  33يحل محل جزء من معيار المحاسبة الدولي  03الخاصة. المعيار الدولي 
مؤسسات األغراض الخاصة. يغير  –: التوحيد  03لتفسير الذي يتناول المحاسبة للبيانات المالية الموحدة. وكذلك ا

تعريف السيطرة بحيث يقوم مستثمر بالسيطرة على مؤسسة مستثمر فيها عندما تتعرض لعائدات  03المعيار الدولي 
 متغيرة أو لديها حقوق فيها من إرتباطه بالمؤسسة المستثمر فيها ويستطيع التأثير على هذه العائدات من خالل سلطته

يجب توفير جميع المعايير الثالثة: )أ(  03على المؤسسة المستثمر فيها. لتحقيق تعريف السيطرة في المعيار الدولي 
يكون لمستثمر سلطة على مؤسسة مستثمر فيها. )ب( يكون للمستثمر مخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من 

دام سلطته على المستثمر فيها للتأثير على قيمة إرتباطه بالمؤسسة المستثمر فيها. )ج( يستطيع المستثمر إستخ
تأثير على توحيد اإلستثمارات التي تحتفظ بها  03 للتقارير المالية عائدات المستثمر. لم يكن للمعيار الدولي

 المجموعة.
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 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  0
 

 : قياس القيمة العادلة00المعيار الدولي للتقارير المالية 
ينشىء مصدرًا وحيدًا للتوجيه بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية لجميع قياسات القيمة  00الدولي المعيار 

ال يتغير عندما يتعين على المؤسسة ان تستخدم القيمة العادلة , ولكن يقدم توجيهًا  00العادلة. إن المعيار الدولي 
ة للتقارير المالية وذلك عندما تكون القيمة العادلة مطلوبة أو عن كيفية قياس القيمة العادلة بموجب المعايير الدولي

 مسموح بها . لم يكن لتطبيق هذا المعيار تأثير جوهري على قياس القيم العادلة الذي قامت به المجموعة.
 

أيضًا إفصاحات معينة حول القيمة العادلة , ويحل بعضها محل متطلبات اإلفصاح  00يتطلب المعيار الدولي 
األدوات المالية: اإلفصاحات. إن بعض هذه  3الحالية في معايير أخرى بما في ذلك المعيار الدولي للتقارير المالية 

أ )ج( , وبذلك يؤثر على  07.06 اإلفصاحات مطلوبة بصفة خاصة لألدوات المالية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي
 .02تقدم المجموعة هذه اإلفصاحات في إيضاح  فترة البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

 
)تطبيق  0باإلضافة إلى التعديالت والمعايير الجديدة المذكورة أعاله , تم تعديل المعيار الدولي للتقارير المالية 

مجموعة . إن ال3300يناير  0المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة( ويطبق للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 ال تطبق المعايير الدولية ألول مرة , وبالتالي فإن هذا التعديل غير مؤثر على المجموعة.

  
, ولكن لم يكن لها أي تأثير على السياسات  3300لقد أصبحت التعديالت التالية على المعايير سارية المفعول في 

 المحاسبية أو المركز المالي أو أداء المجموعة:
    

 المحتوى  المعيار 

األدوات المالية: إفصاحات تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية   3المعيار الدولي للتقارير المالية 
 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

شركات اإلستثمار في  32الترتيبات المشتركة ومعيار المحاسبة الدولي   00المعيار الدولي للتقارير المالية 
 زميلة ومشاريع مشتركة

 اإلفصاح عن الحقوق في مؤسسات أخرى   03المعيار الدولي للتقارير المالية 
 توضيح متطلبات معلومات المقارنة )تعديل(  0معيار المحاسبة الدولي 
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-07- 

  

 تتمة  -السياسات المحاسبية الهامة  0
 

التي يسري مفعولها لفترات محاسبية مستقبلية ولم تطبق مبكرًا تدرس المجموعة آثار المعايير الدولية للتقارير المالية 
 أي من المعايير الجديدة المذكورة أدناه:

 
 تاريخ السريان المحتوى المعيار 

 3303يناير  0 األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقارير المالية 
 األدوات المالية : العرض,  03تعديل معيار المحاسبة الدولي  03معيار المحاسبة الدولي 

 تسوية الموجودات والمطلوبات 
 3307يناير  0

        
 االحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  3
  

 حداثأليتطلب اعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة من االدارة اجراء احكام وتقديرات وافتراضات 
وااليرادات والمصروفات. هذا المدرجة للموجودات والمطلوبات المبالغ و تطبيق السياسات المحاسبية  علىمستقبلية تؤثر 

 وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
 

االدارة عند تطبيق السياسات  قبلعند اعداد هذه البيانات المرحلية المختصرة الموحدة فان االحكام الهامة المستخدمة من 
البيانات المالية  علىالرئيسية لعدم التأكد حول التقديرات هي نفسها التي تم تطبيقها  والمصادرة للمجموعة المحاسبي
 .3303ديسمبر  00المنتهية في للسنة كما في و الموحدة 

 
 ادارة المخاطر المالية  5
 

المخاطر المالية بالمجموعة مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية الموحدة كما في أهداف وسياسات إدارة تتفق اوجه 
 .3303ديسمبر  00المنتهية في وللسنة 
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 النقد وما في حكمه  8
 على األرصدة التالية:الموحدة بيان التدفقات النقدية المرحلي لغرض إعداد يتضمن النقد وما في حكمه 

 3303ديسمبر  00  3303 سبتمبر  03  3300سبتمبر  03 
 )مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
      

 033  0,303  160 الصندوقفي نقد 

      البنوك نقد لدى

 -  73,333  553,333  قصيرة األجل ودائع 

 323.333  2,260  03,385 حسابات جارية

 70.333  37,333  50,360 عند الطلبتوفير و  حسابات

 -  0,333  - بالهامش حسابات بنكية

      
 030.623  039,097  806,031 النقد وما في حكمهإجمالي 
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-06- 

 

 عمتاحة للبيموجودات مالية  7
 

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

وجود أنشطة في نفس القطاع الجغرافي أو إذا كانت األنشطة ذات خصائص اقتصادية متشابهة تتأثر بالتغيرات 
ل تنويع استثماراتها من حيث االقتصادية والسياسية أو أية ظروف أخرى. تدير المجموعة هذه المخاطر من خال
 التركز الصناعي. التركز حسب القطاع الصناعي لمحفظة االستثمارات هو كما يلي:

 
 3303ديسمبر 00  3300 سبتمبر  03 
 (معدلة) )مدققة(   )غير مدققة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
    

 3.069.333  3,303,801 المالية  خدماتالبنوك و ال

ةالصناع  038,363  93.930 

 32.020  058,608 النقل
 03.200  00,383 العقارات
ات الخدم  08,101  7.333 

 00.323  7,637 اإلتصاالت

 033  - التأمين
    
 3,155,787  3.033.263 
 

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

 .03الموجودات المالية المتاحة للبيع في إيضاح رقم الرهونات على تم اإلفصاح عن    ( ب)
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 استثمارات في شركات زميلة 6
 

 زميلة: في شركات المجموعة اتعن استثمار المختصرة الجدول التالي يلخص المعلومات المالية 
 

 3303ديسمبر 00  3300 سبتمبر  03 
 (معدلة) )مدققة(   )غير مدققة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
    

    :زميلةاللشركات لحصة المجموعة في بيان المركز المالي 

 3.332.900  6,375,350 إجمالي الموجودات 

 (3.333.079)  (8,553,163) إجمالي المطلوبات
    

 0.332.327  0,533,370 صافي الموجودات

 0.323.932  0,007,705 أ(مالحظة  (الشهرة 
    

 3.639.303  3,807,638 اتالقيمة الدفترية لالستثمار 
 

 سبتمبر  03للستة أشهر المنتهية في  
 3300  3303 
 مدققة()غير   )غير مدققة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

    :زميلةالشركات ال حصة المجموعة في إيرادات ونتائج
 -  0,836,303 اإليرادات 

    
 -  076,073 النتائج 

 

 :مالحظة
 .03تم اإلفصاح عن الرهونات على إستثمارات في شركات زميلة في إيضاح رقم    ( أ)
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 استثمارات عقارية  1
 

 3303ديسمبر  00  3300سبتمبر  03 
 )مدققة(   )غير مدققة( 

 لاير قطريألف   لاير قطريألف  
    

 00.336.633  00,330,035 يناير 0في كما 
 630.332  838,353 السنةتكاليف تطوير واراضي مستحوذ عليها خالل الفترة / 

 030.330  301,635 عقارات قيد التطوير علىتكاليف تمويل مرسملة 
 (303.033)  - إستبعاد عقارات 

 0.320.033  - عقارات مستحوذ عليها 
 00.377  - تعديالت القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية 

    

 03,381,333  00.330.073 
 

 :مالحظات 
 

 تقع جميع االستثمارات العقارية في دولة قطر.  (أ )

 
 .03اإلستثمارات العقارية في إيضاح رقم الرهونات على تم اإلفصاح عن  (ب )
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 ومطلوبات أخرى ذمم دائنة 03

 
 سبتمبر  03 

3300 
  3303ديسمبر 00 

 الف لاير قطري  الف لاير قطري 
 )معدلة( )مدققة(   )غير مدققة( 
    

 ت غير مستحقةإيجارا
 ت غير مستحقة

003,035  06.232 
 37.022  037,000 تأمينات للمستأجرين

 37.333  06,773 دائنون تجاريون ومقاولون
 00.733  00,337 مخصص المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية

 03.739  03,680 مبالغ محتجزة دائنة
 00.033  00,016 ودائع تأمين مستردة

 99.333  7,330 مصاريف مستحقة الدفع
 6.033  00,073 للموظفيينمخصص نهاية الخدمة 

 0.233  3,068 دائنون آخرون
    
 003,507  392.300 

    دائنة والمطلوبات األخرى كالتالي:الالذمم  إن إستحقاق
    

 09.339  33,073 متداولةغير 
 332.337  003,035 متداولة

    
 003,507  392.300 
 

 إفصاحات الطراف ذات العالقة    00
وكبار المساهمين والشركات الزميلة واعضاء مجلس االدارة واالدارة  االم للمجموعةتمثل االطراف ذات العالقة الشركة 

او المشتركة في ادارتها أو التي تمارس األطراف ذات العالقة تأثيرا هاما  المسيطر عليهاالعليا للمجموعة والشركات 
 .المجموعةمن قبل أعضاء مجلس ادارة  المعامالتعليها. يتم اعتماد االسعار والشروط المتعلقة بهذه 
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 تتمة   -إفصاحات الطراف ذات العالقة  00

 

 عالقة ذاتمن اطراف  مبالغ مستحقة

 
سبتمبر  03

3300 
 3303ديسمبر  00 

 )مدققة(   )غير مدققة(

 لاير قطريألف   لاير قطريألف  العالقة ذات الطرفاسم 
    

 -  03,610 دار العرب ذ.م.م

 7.396  0,338 آلعبد الوهاب للتطوير العقاري ذ.م.م

 06.702  - مجموعة صك لالستثمار العقاري ش.ش.و 

 0.632  636 عالقة اتذ أخرىاطراف 
    
 03,167  37.073 

 
 إلى أطراف ذات عالقة مبالغ مستحقة

 
 

سبتمبر  03
3300 

 3303ديسمبر  00 
 )مدققة(  )غير مدققة( 

 لاير قطريألف   لاير قطريألف  العالقة اتذ الطرفاسم 
    

 690.603  - ق.م.ش القابضة التداول مجموعة

 -  80,601 العقاري ش.ش.و مجموعة صك لالستثمار
    
 80,601  690.603 

 

 
 

سبتمبر  03
3300 

 3303ديسمبر  00 
 )مدققة(  )غير مدققة( 

 لاير قطريألف   لاير قطريألف  
    

 3.970.677  3,673,383 بنك زميلتسهيالت تمويل اسالمية من 
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 تتمة   -إفصاحات الطراف ذات العالقة    00
 

 عالقة ذاتالمعامالت مع االطراف   
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة كانت كالتالي:  
 

 سبتمبر  03للستة أشهر المنتهية في  

 3300  3303 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 

 لاير قطريألف   لاير قطريألف  
    

 736,073  500,808 إستثمارات عقارية )أ(تطوير 
    

 07,029  80,333 عقارات قيد التطوير علىتكاليف تمويل مرسملة 

    

 37,263  01,758 تكاليف تمويل تم إدراجها في بيان الدخل الموحد 

    
 036,363  - ب ( (أرباح استبعاد استثمارات عقارية

 
 مالحظات: 

بتطوير مجموعة صك لالستثمار العقاري ش.ش.و وذلك للقيام قامت المجموعة بإبرام عقد مقاوالت مع  ( أ)
 .الخاصة بالمجموعة اإلستثمارات العقارية

 إلى إستثمار عقاري لبيع عقد في المجموعة دخلت ,  3303 سبتمبر  03الستة أشهر المنتهية في  خالل ( ب)
 ادت وقد ي.قطر  لاير  الف 603.327 بقيمة  ( للمجموعة االم الشركة)  ش.م.ق القابضة التداول مجموعة
 .ألف لاير قطري 036.363بلغت من عملية البيع أرباح  تحقيق إلى العملية
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 ةتسهيالت تمويل اسالمي     03
 

 :بالتاليتتمثل الحركة علي التسهيالت التمويلية االسالمية خالل الفترة       

 3303ديسمبر  00  3300سبتمبر  03 
 معدلة() )مدققة(  )غير مدققة( 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    
 7.270.923  03,033,733 يناير 0الرصيد في 

 3.903.327  3,831,333 السنةتسهيالت اضافية خالل الفترة / 

 030.372  013,875 تكاليف تمويل

 (923.390)  (630,067) السنةسداد تسهيالت خالل الفترة / 

    

 0320332733  03,030,303 ديسمبر 00/سبتمبر  03 يالرصيد ف

 
 التمويلية االسالمية كما يلي: إن إستحقاق التسهيالت  

 3303ديسمبر  00  3300سبتمبر  03 
 )معدلة( )مدققة(   )غير مدققة( 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    
 333.077  3,000,313 جزء متداول

 9.702.023  03,331,733 جزء غير متداول

    

 03,030,303  03.073.337 

 
 إيضاح:

 رأس المال العامل تم الحصول على عقود التمويل اإلسالمي بغرض تمويل المشروعات طويلة األجل ومتطلبات 
 تجارية. أرباح بمعدالتللمجموعة. تحمل العقود 

تسهيالت مضمونة مقابل رهونات على أنواع مختلفة من اإلستثمارات العقارية المملوكة من قبل المجموعة يوجد 
: 3303ديسمبر  00 ) 3300 سبتمبر  03كما في  لاير قطري ألف03,033,333 والتي بلغت قيمتها الدفترية 

أدرجت في البيانات المالية  مدرجة في بورصة قطر وضمانات مقابل أسهم قطري( لايرألف  07.222.333
ستثمارات في شركات زميلة المرحلية المختصرة الموحدة  قيمتها بلغت ضمن موجودات مالية متاحة للبيع وا 

 ألف 0.203.900: 3303ديسمبر  00 ) 3300 سبتمبر  03كما في  لاير قطري ألف0,306,909  الدفترية
 .لاير قطري(

 

 



 مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
 3300 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  لتسعةالفترة 

 

 
 

-30- 

 العائد االساسي والمعدل للسهم من االرباح  00
 

يحتسب العائد االساسي للسهم من االرباح بتقسيم ربح الفترة علي المتوسط المرجح لعدد االسهم العادية القائمة خالل 
 .الفترة

 

 3303 سبتمبر  03  3300 سبتمبر  03 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 

    
 363,937  707,833 )باأللف لاير قطري( ربح الفترةصافي 

    

 الفترةالمتوسط المرجح لعدد االسهم القائمة خالل 
 3,853,317 )باأللف سهم(

 
3,633,793 

    

 3.03  3237 )باللاير القطري( األساسي للسهمالعائد 

 

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



 مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
 3300 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  لتسعةالفترة 
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   فى احتياطى اعادة التقيم التغير 03

   
 سبتمبر03أشهر المنتهية في  تسعةلل 

  3303  3300   سبتمبر 
 )غير مدققة( 

 ألف  ألف 
 لاير قطري  لاير قطري 

    إعادة التقييماحتياطي 
 -  (07,003) خالل الفترة   صافى التغير فى احتياطى اعادة التقيم

 -  35,333 المحولة إلى بيان الدخل المرحلي الموحدخسائر االنخفاض 
    

 -  (03,003) خالل الفترة التغير فى احتياطى اعادة التقيم
 

 توزيعات الرباح 05
 

لاير قطري للسهم  3.00 بواقعنقدية توزيع أرباح  3300أبريل  3 المنعقدة فيللمساهمين ة يممو قررت الجمعية الع
لاير  3.03:  3303)  3303ديسمبر  00المنتهية في  سنةالعن  ريلاير قط ألف 077.233بإجمالي قدره الواحد 

 (. 3300ديسمبر  00المنتهية في سنة اللاير قطري عن  ألف 093.233قطري للسهم الواحد بإجمالي قدره 
 
 قانوني حتياطيإ 08
 

إلى السنوية رباح األ٪ من 03تحويل نسبة  3333لسنة  3تتطلب أحكام قانون الشركات التجارية القطرية رقم 
٪ من رأس المال. لم يتم تحويل أية مبالغ إلى االحتياطي خالل 33االحتياطي القانوني حتى يبلغ االحتياطي القانوني 

ديسمبر  00ستقوم بتحويل إجمالي المبلغ في الشركة حيث أن  3300 سبتمبر  03فترة الستة أشهر المنتهية في 
3300. 



 مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
 3300 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  لتسعةالفترة 
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 مطلوبات محتملة 07

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

 

 3303ديسمبر  00  3300 سبتمبر  03 

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
    

 0.333  02333 خطابات ضمان

 
 

 المالية دواتألا 06

 
 العادلة القيم

و  3300 سبتمبر  03كما في  للمجموعة المالية لألدوات العادلة والقيم الدفترية القيم بين مقارنة يبين التالي الجدول
 :3303ديسمبر  00

 العادلة القيم  الدفترية القيم 

  سبتمبر  03 

3300 

 ديسمبر  00 

 3303 

  سبتمبر  03 
3300 

ديسمبر   00 
3303 

 )معدلة( )مدققة(   )غير مدققة(  )معدلة( )مدققة(   )غير مدققة( 
 الف  الف  الف  الف 

 قطري لاير  قطري لاير  قطري لاير  قطري لاير 

        المالية الموجودات

 030.323  07,038  030.323  807,038 )بإستثناء النقد( البنوك لدى أرصدة

 37.320  013,303  37.320  013,303 مدينة ذمم

 37.073  03,167  37.073  03,167 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

 3.033.263  3,155,787  3.033.263  3,155,787 موجودات مالية متاحة للبيع

        

 0,633,003  3.377.237  0,633,003  3.377.237 

        المالية المطلوبات

 026.323  005,333  026.323  005,333 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

 690.603  80,601  690.603  80,601 مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 

 03.073.337  03,030,303  03.073.337  03,030,303 تمويل إسالميةتسهيالت 

        

 0343114610  
 

 00.330.030  0343114610  
 

 00.330.030 

 



 مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
 3300 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  لتسعةالفترة 
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 تتمة - المالية ألدواتا 06
 

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

 
 لموجودات أو مطلوبات مماثلة. عاملة األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق : 0المستوى 

تقنيــات أخــرى والتــي تكــون جميــع بياناتهــا التــي لهــا تــأثير هــام علــى القيمــة العادلــة المســجلة , واضــحة  :  3المستوى 
 و بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

التقنيــات التــي تســتخدم بيانــات لهــا تــأثير هــام علــى القيمــة العادلــة المســجلة والتــي ال تعتمــد علــى بيانــات  : 0المستوى 
 سوقية واضحة.

 
ديسمبر  00و  3300مارس  00كما في يوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة  

3303: 
 

 اإلجمالي  0المستوى   3المستوى   0المستوى  

 )غير مدققة( 3300 سبتمبر  03كما في 
 الف

  لاير قطري

 الف
  لاير قطري

 الف
  لاير قطري

 الف
 لاير قطري

        

 3,155,787  -  -  3,155,787 متاحة للبيع موجودات مالية
        
 3,155,787  -  -  3,155,787 

 
 اإلجمالي  0المستوى   3المستوى   0المستوى  

 )مدققة( )معدلة( 3303ديسمبر  00في كما 

 الف
  لاير قطري

 الف
  لاير قطري

 الف
  لاير قطري

 الف
 لاير قطري

        

 3.033.263  -  -  3.033.263 متاحة للبيع موجودات مالية

 3.033.263 
 -  

- 
 

3.033.263 

 
, لم يتم عمل أي تحويل بين المستوى  3303ديسمبر  00و  3300 سبتمبر  03السنة المنتهية في  /خالل الفترة  

 لقياس القيمة العادلة. 0لقياس القيمة العادلة , ولم يتم عمل أي تحويل إلى أو من المستوى  3والمستوى  0
 

  



 مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
 3300 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  لتسعةالفترة 
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 البيانات القطاعية 01
 

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

 العقارات.وتجارة وتأجير ويشمل القطاع تطوير وامتالك  : التجاريةالسكنية و  العقارات
 ندقية والمطاعم.الفنادق والشقق الفويشمل القطاع إدارة  : ندقية الفنادق واألجنحة الف

 اإلستثمارات في األسهم والسندات. أنشطةويشمل القطاع  : اإلستثمارات 
 
تقوم إدارة المجموعة بمراقبة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية بشكل مستقل وذلك لغرض إتخاذ القرارات حول 

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

 وأرباح قطاعات التشغيل بالمجموعة:الجدول التالي يبين المعلومات المتعلقة بإيرادات  

 

 يونيو 03 فى المنتهية اشهر الستةلفترة 
 )غير مدققة( 3300

العقارات السكنية 
  والتجارية

الفنادق والجنحة 
 اإلجمالي  االستثمارات  الفندقية

 الف  الف  الف  الف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
        

 0,033,337  333,081  036,856  555,333 إيرادات القطاع
 (338,565)  (35,333)  (33,730)  (008,833) مصروفات القطاع

        
 707,833  015,037  030,105  306,583 القطاع ربح

 
 يونيو 03 فى المنتهية اشهر الستةلفترة 

 )غير مدققة( 3303
العقارات السكنية 

  والتجارية
الفنادق واألجنحة 

 اإلجمالي  االستثمارات  الفندقية
 الف  الف  الف  الف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
        

 037,730 إيرادات القطاع
 000,093 

 -  723,272 

 (337,937)  -  (03,360)  (023,060) مصروفات القطاع
        

 363,937  -  90,207  063,393 القطاع ربح

 
  



 مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
 3300 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  لتسعةالفترة 
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 تتمة  - البيانات القطاعية 01
 

 00و  3300سبتمبر  03 موجودات ومطلوبات قطاعات التشغيل بالمجموعة كما فيالتالي يعكس الجدول 
 :3303ديسمبر

 

 
العقارات السكنية 

  والتجارية
الفنادق والجنحة 

 الفندقية

 

 اإلجمالي  االستثمارات
 الف  الف  الف  الف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 

        موجودات القطاع
        

 33,803,038  5,755,003  03,008  03,633,358 )غير مدققة( 3300سبتمبر  03في 
        

 02.693.779  7.900.902  00.233  00.339.627 )مدققة() معدلة( 3303ديسمبر  00في 
        

        مطلوبات القطاع
        

 03,701,086  -  30,000  03,818,307 )غير مدققة( 3300سبتمبر  03في 
        

 00.003.063  -  72.303  00.327.033 )مدققة() معدلة( 3303ديسمبر  00في 
 

  



 مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
 3300 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  لتسعةالفترة 
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 السابقة الفترة تعديالت 33

 
 لألسباب التالية: 3303ديسمبر  00قامت المجموعة بتعديل البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في  

 

لموجودات المالية المتاحة للبيع قيمة افي , لم تقم المجموعة بتسجيل خسارة إنخفاض  3303ديسمبر  00في  (أ )
للسنة المنتهية الموحدة تعديل البيانات المالية قررت إدارة المجموعة و  ألف لاير قطري . 33.332المدرجة بقيمة 

 تصحيح.للتعكس هذا ا  3303ديسمبر  00في 

 

بتعديل القيمة الدفترية لإلستثمارات في الشركات الزميلة بناًء على المجموعة قامت  . 3303ديسمبر  00 في (ب )
اإلعتراف بداًل من  3303ديسمبر  00اإليرادات الشاملة األخرى للشركات الزميلة كما في حصتها في رصيد 

تم تعديل  .اإلستحواذمن تاريخ رى للشركات الزميلة في بنود اإليرادات الشاملة األخ اتحصتها من التغير ب
 .ألف لاير قطري 033.622بمبلغ تصحيح هذا اللتعكس   اإلفتتاحيةاألرصدة 

 

 والتي ألف لاير قطري  32.203, قامت المجموعة باإلعتراف بإيرادات إيجارات بمبلغ   3303ديسمبر  00في  (ج )
للسنة المنتهية في الموحدة تم تعديل البيانات المالية . 3300 سبتمبر  03شهر المنتهية في فترة الستة أتخص 

 .تصحيحللتعكس هذا ابنفس المبالغ  3303ديسمبر  00

 

للتكلفة المطفأة  وفقاً بقياس بعض تسهيالت التمويل اإلسالمية  المجموعةلم تقم ,  3303ديسمبر  00في  (د )
للسنة المنتهية في  الموحدة تم تعديل البيانات المالية بناءًا عليه , الفعلي تكلفة التمويلبإستخدام طريقة معدل 

 ألف لاير قطري. 03.330 بمبلغتصحيح هذا اللتعكس  3303ديسمبر  00

 
في  المنتهية أشهر ةتسعال لفترة المرحلية الموحدة الدخل والدخل الشامل بيانات على تالتعديال تلكل تأثير أي يوجد ال

 . 3303 سبتمبر  03

 
 معلومات المقارنة   30

في البيانات المالية المرحلية المختصرة لتتماشى مع طريقة العرض المستخدمة معلومات المقارنة بعض أعيد تبويب 
على صافي الربح الموحد أو الدخل الشامل اآلخر الموحد  تأثيرأي  لها. إال أن إعادة التبويب ليس اليةحفي الفترة ال

 .33التي ورد ذكرها في إيضاح رقم  بإستثناء البنود المقارنةسنة ال/  فترةللأو إجمالي حقوق الملكية الموحدة 
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