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غير المدققةالمرحلية المختصرة الموحدةالبيانات المالية
٢٠١٥سبتمبر٣٠









مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

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

-٤-

غير المدققةالموحدالمرحليبيان الدخل

٢٠١٥سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال

٣٠أشهر المنتهية في الثالثة
سبتمبر

٣٠أشهر المنتهية في تسعةال
سبتمبر

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤
) (مراجعة(مراجعة)(مراجعة) (مراجعة)

إيضاحات
الف 

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف

ريال قطري

٣٨٣,٥٩٩٣٥٦,١٣٢١,١٣٣,٤٠٨٩٩٧,٤٣٦إيجاراتإيرادات 
١٨٤,٣٥٨١٦٧,١٩٤-٥٠٨متاحة للبيعموجودات ماليةتوزيعات أرباح من 

١٢٠,٩٢٥٦٤,٧٧٥٢٠٢,٨٤٥١٦٢,٢٩٣مالية متاحة للبيعصافي أرباح من بيع موجودات 
١١,٣٨٥٤,٣٧٦٣٩,٣٨١٥٠,٣٤٥أخرىةيإيرادات تشغيل

)٢٠٦,٦١٠()٢١٣,٩٦٩()٧٢,٨٦١()٨٠,١٢٤(تشغيليةمصاريف 

٤٣٦,٢٩٣٣٥٢,٤٢٢١,٣٤٦,٠٢٣١,١٧٠,٦٥٨للفترةالربح التشغيلي 

):خصم(ييضاف / 

مستثمر فيه بحقوق شركات نتائج من حصة ال

٦٤,٣٠١٥٩,٩١٧٢٥٣,٩٩٦١٨٨,٩٤٨الملكية
٨,٤٦١---٦زميلةشركةعلىاالستحواذمنالربح

١٨,٦١٥٣,٨٥٠--إعادة تقييم إستثمارات عقاريةأرباح 

-٤,٩٦١--٩أرباح من بيع استثمارات عقارية

٨,٥١٣٣,٩٣٦٢١,٢٩٨١٣,٤٣٦إيرادات أخرى 

)١٤٨,٣٧٨()١٥٩,٩٥٤()٥٣,٧٤١()٤٣,٩٤١(مصاريف عمومية وإدارية 

)٦,٦٩٦()٧,٠٠٢()٢,٥٠٦()٢,٣٤٧(هالك إست
(٢١٥,٢٥٦))٢٥٥,٨١٢((٦٣.١٢٠)(٩٨,٨٦٠)تكاليف التمويل 

٣٦٣,٩٥٩٢٩٦,٩٠٨١,٢٢٢,١٢٥١,٠١٥,٠٢٣صافي ربح الفترة

رباح (ريال العائد االساسي والمعدل للسهم من األ

١٧٠,١٤٠,١١٠,٤٦٠,٣٨قطري)



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

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

-٥-

غير المدققةالموحدالشامل المرحليبيان الدخل

٢٠١٥سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال

الثالثة أشهر المنتهية في
سبتمبر٣٠

التسعة أشهر المنتهية في 
سبتمبر٣٠

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤
) (مراجعة(مراجعة)(مراجعة) (مراجعة)

إيضاح
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري

٣٦٣,٩٥٩٢٩٦,٩٠٨١,٢٢٢,١٢٥١,٠١٥,٠٢٣الفترةربح

أخرىشاملةأرباح 
إلى بيان تحويلهاسيتمأخرىشاملةإيرادات
:الالحقةالفتراتفيالدخل 
ماليةموجوداتمنالربح(خسارة) صافي
٢,١١٤,٢٩١)٧,٠٧٠(١,٢٧٣,٩٧١)٤٢٩,٤٠٥(١٨للبيعمتاحة

٧٥-٣,٦٩٥-١٨حركة في تحوطات التدفقات النقدية
من نتائج شركات مستثمر إعادة تقيم حصة 
)٩٦(١٨٢,١٥٠٣١٣,٢٢٨فيه بحقوق الملكية

األخرىالشاملةرباحاأل) الخسائر(إجمالي 

٢,١١٤,٢٧٠)٣,٨٤٢(١,٢٧٧,٦٩٧)٤٢٧,٢٥٥(للفترة

١,٥٧٤,٦٠٥١,٢١٨,٢٨٣٣,١٢٩,٢٩٣)٦٣,٢٩٦(الدخل الشامل للفترة(الخسارة) إجمالي 



ة إزدان القابضة ش.م.قمجموع

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

-٦-

غير المدققةلمرحلي الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية ا

٢٠١٥سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال

حتياطي قانونيإرأس المال

إعادة احتياطى 

التقييم

إحتياطي إعادة 

أرباح مدورةتقييم عمالت أجنبية

إجمالي حقوق 

الملكية

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

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

١,٢٢٢,١٢٥١,٢٢٢,١٢٥----ربح الفترة

)٣,٨٤٢(--)٣,٨٤٢(--شاملة أخرى للفترةخسارة 

١,٢٢٢,١٢٥١,٢١٨,٢٨٣-)٣,٨٤٢(--الشامل للفترةالدخل (الخسارة) إجمالي 

)١,٠٦٠,٩٩٩()١,٠٦٠,٩٩٩(----)١٩( ايضاح ٢٠١٤أرباح موزعة لسنة 

٢٦,٥٢٤,٩٦٧١,٠٥٥,٩٢٧١,٢٦٠,٩٦٦١,٩٥٤١,٣٩٠,٦٥١٣٠,٢٣٤,٤٦٥)مراجعة(٢٠١٥سبتمبر٣٠ي الرصيد ف



ة إزدان القابضة ش.م.قمجموع

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

-٧-

تتمة -غير المدققةلمرحلي الموحد التغيرات في حقوق الملكية ابيان 

٢٠١٥سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال

حتياطي قانونيإرأس المال

إعادة احتياطى 

التقييم

إعادة إحتياطي 

أرباح مدورةعمالت أجنبيةتقييم

إجمالي حقوق 

الملكية

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

٢٦,٥٢٤,٩٦٧٩١٩,٨٩٠٣٣٥,٩٨٠١,٩٥٤٨٦١,٤٨٠٢٨,٦٤٤,٢٧١(مدققة)٢٠١٤يناير ١الرصيد في 

١,٠١٥,٠٢٣١,٠١٥,٠٢٣----فترةللربح ال

٢,١١٤,٢٧٠--٢,١١٤,٢٧٠--شاملة أخرى للفترةإيرادات

١,٠١٥,٠٢٣٣,١٢٩,٢٩٣-٢,١١٤,٢٧٠--إجمالي الدخل الشامل للفترة

)٨٢٢,٢٧٤()٨٢٢,٢٧٤(----)١٩( ايضاح ٢٠١٣أرباح موزعة لسنة 

٢٦,٥٢٤,٩٦٧٩١٩,٨٩٠٢,٤٥٠,٢٥٠١,٩٥٤١,٠٥٤,٢٢٩٣٠,٩٥١,٢٩٠)مراجعة(٢٠١٤سبتمبر ٣٠ي الرصيد ف



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

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

-٨-

غير المدققةالموحدالمرحلي بيان التدفقات النقدية
٢٠١٥سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةاللفترة

سبتمبر٣٠منتهية في الأشهر تسعةال

٢٠١٥٢٠١٤

(مراجعة)(مراجعة)

ألف ريال قطريألف ريال قطريحإيضا

األنشطة التشغيلية

١,٢٢٢,١٢٥١,٠١٥,٠٢٣الفترةربح 

:التاليةللبنود تعديل

)٣,٨٥٠()١٨,٦١٥(االستثمارات العقاريةتقييمإعادةربح من 

-)٤,٩٦١(الربح من بيع استثمارات عقاريه محتفظ بها بغرض البيع

٧,٠٠٢٦,٦٩٦استهالك 

٦,٤٧٣٦,١٦٤مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

)١٨٨,٩٤٨()٢٥٣,٩٩٦(مستثمر فيها بحقوق الملكيةالحصة من نتائج شركات 

)٨,٤٦١(-الربح من االستحواذ على شركة زميلة

٦,٣٥٣١٦,٨٥٥مخصص انخفاض ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

)٣,٥١٧()٦,٥٢٠(عكس مخصص انخفاض ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

)٥,٥٦٣()١٢,٨٣٥(أرباح حسابات بنوك إسالمية 

)١٦٢,٢٩٣()٢٠٢,٨٤٥(متاحة للبيعموجودات ماليةبيعربح منصافي

٢٥٥,٨١٢٢١٥,٢٥٦تكاليف التمويل 

٩٩٧,٩٩٣٨٨٧,٣٦٢

:المال العاملالتغيرات في رأس

)١٠,٥٠٤(٣٧,٥٤٨ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً

)٨,٥٤٧()٤,٧٩٧(مخزون

)٨٢,٤٣١()٣٦٣,٢٤٥(ةإلى أطراف ذات عالق/منمبالغ مستحقة 

)٦,٦٤٦()٥٥,٣٩٩(ومطلوبات أخرىذمم دائنة 

٦١٢,١٠٠٧٧٩,٢٣٤من االنشطة التشغيليةالنقد 

)٦٥٠()١,٠٩٦(ة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفينأمكاف

٦١١,٠٠٤٧٧٨,٥٨٤صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

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

-٩-

تتمة-غير المدققةالموحدالمرحليبيان التدفقات النقدية
٢٠١٥سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةال
٢٠١٥٢٠١٤

(مراجعة)(مراجعة)

ألف ريال قطريألف ريال قطريحإيضا

األنشطة االستثمارية

)١٠,٤٢٤()١,٢٧٣(شراء عقارات ومعداتمدفوعات ل

)٢٧١,٩٣٨()١٤٦,٦٣٦(مدفوعات لشراء وتطوير استثمارات عقارية

-١٥,٨٥٨من بيع استثمارات عقاريه محتفظ بها بغرض البيعمتحصالت 

٦٥٠,٤٤٣٥٨٧,٨٧٠متاحة للبيعموجودات ماليةبيعمتحصالت من 

)٨١٨,٥٩٠()١,٠٨١,٣٨٥(متاحة للبيعموجودات ماليةمدفوعات لشراء 

)٦٢,٦٧٠((٨٩,١٠١)مدفوعات لشراء استثمارات في شركات زميلة

١٩٢,٨٧٢١٦٢,٨٢١توزيعات أرباح مستلمة من شركات مستثمر فيها بحقوق الملكية

١٢,٨٣٥٥,٥٦٣أرباح حسابات بنوك إسالمية

)٥٠,٠٠٠(١٩٠,٠٠٠أشهرثالثةبعدتستحقاألجلقصيرةودائعفيالتغيرصافي

٤,٩٨٦-مقيدةبنكيةحساباتفيالتغيرصافي

)٤٥٢,٣٨٢()٢٥٦,٣٨٧(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

٣,١٦٢,٧٤٨١,٨٢٥,٠٠٠متحصالت من تسهيالت تمويل إسالمية

)١,٣٥٣,٣٤٨()١,١٧٤,٧٠٠(مدفوعات لتسديد تسهيالت تمويل إسالمية

)٣٣٨,٨٩٨()١,٠٦٠,٩٩٩(توزيعات أرباح مدفوعة

٩٢٧,٠٤٩١٣٢,٧٥٤األنشطة التمويليةمندفقات النقديةصافي الت

١,٢٨١,٦٦٦٤٥٨,٩٥٦في النقد وما في حكمهالزيادة

٩٨,٠٩٨٨٥,٨١٧يناير١النقد وما في حكمه في 

٧١,٣٧٩,٧٦٤٥٤٤,٧٧٣سبتمبر٣٠النقد وما في حكمه في 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

ر المدققةغيإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٥سبتمبر٣٠في 

-١٠-

واألنشطة الرئيسيةالوضع القانوني ١
شركة ازدان العقارية ش.م.ق) هي شركة مساهمة قطرية سابقاً (("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 وعة إزدان القابضة ش.م.قمجمإلى شركة ازدان العقارية ش.م.قتم تغير إسم الشركة من 

.٢٠١٢سبتمبر ١٧بتاريخ الذي عقدالجمعية العامة غير العادية في اجتماعها 

.٣٢٢٢صندوق بريد ،دولة قطر ، يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الدوحة 

واإلدارية على شركة أو أكثر من الشركات السيطرة المالية في وشركاتها التابعة تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة 

) واالستثمار في ٪) على األقل من أسهم وحصص تلك الشركة أو الشركات ٥١األخرى وذلك من خالل تملكها 

األسهم والصكوك واألوراق المالية وأية استثمارات أخرى داخل دولة قطر أو خارجها وتملك براءات االختراع 

وتقديم خدمات استشارات ت وغيرها من الحقوق المعنوية واستغاللها وتأجيرها للغيرواألعمال التجارية واالمتيازا

.العقارات وإدارة العقارات وتحصيل اإليجارات والقيام بأعمال صيانة العقارات

للشركة وشركاتها التابعةالبيانات المالية غير المدققة الموحدة المرحلية المختصرة هذه البيانات المالية تتضمن 

:٢٠١٥سبتمبر٣٠المنتهية في وللفترةالمجموعة") كما في "ـبإليهم جميعاً(يشار المدرجة التالية

اسم الشركة 
رأس المال 

يقطرريال 

بلد 

التأسيس

نسبة الملكية الفعلية

سبتمبر٣٠

٢٠١٥

سبتمبر٣٠

٢٠١٤

ديسمبر ٣١

٢٠١٤

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة 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٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة االتقان للتجارة ش.ش.و

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠ش.ش.وللتجارة يشركة 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
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٢٠١٥سبتمبر٣٠في 

-١١-

تتمة –الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية١

اسم الشركة

رأس المال 

يقطرريال 

نسبة الملكية الفعلية

بلد 

التأسيس

سبتمبر ٣٠

٢٠١٥

سبتمبر٣٠

٢٠١٤

ديسمبر ٣١

٢٠١٤

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة شاطىء النيل ش.ش.و
والتصديرأركان لالستيرادشركة

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 

مباشرةوغيرمباشرةبطريقةتمتلكيوالت("التداول") ق.م.شالقابضةالتداولمجموعةيهللمجموعةاألمالشركة

.٢٠١٥سبتمبر٣٠يفكماالشركةمالرأسمن٪ ٥٤نسبةيمثلماالتابعةشركاتهاخاللمن

قبل مجلس منللمجموعةغير المدققةالموحدةالمختصرةالمرحليةالماليةالبياناتههذاصدارعلىالموافقةتمت

.٢٠١٥أكتوبر ٢٦المجموعةدارةإ

أسس اإلعداد ٢
سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةلفترة الغير المدققةالمختصرة الموحدةتم إعداد البيانات المالية المرحلية 

"التقارير المالية المرحلية".–٣٤رقم التقارير المالية الدوليوفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ، معيار ٢٠١٥

لسنة ١١التجاري القطري رقم خالل الفترة ، تم إصدار قانون جديد للشركات في دولة قطر وهو قانون الشركات

. ليس للقانون الجديد أي تأثير على البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققة.٢٠١٥

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

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

إليه بخالف ذلك.
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٢٠١٥سبتمبر٣٠في 

-١٢-

تتمة-أسس اإلعداد ٢
على جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة غير المدققة ال تحتوي البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 

٣١للسنة المنتهية في للمجموعةويجب أن تقرأ مع البيانات المالية الموحدة سنوية إلعداد بيانات ماليـة موحدة 

ليست بالضرورة أن ٢٠١٥سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعة. إضافة إلى ذلك ، فإن نتائج ال٢٠١٤ديسمبر 

.٢٠١٥ديسمبر ٣١تكون مؤشراً للنتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في 

السياسات المحاسبية الهامة ٣
متفقة مع غير المدققةإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

ديسمبر ٣١الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في السنوية السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية 
لم تقم .٢٠١٥يناير ١ق معايير وتفسيرات جديدة يسري مفعولها للفترات التي تبدأ في ، بإستثناء تطبي٢٠١٤

الصادرة ولكن لم يسري مفعولها.ي من المعايير او التفسيرات أو تعديالت المجموعة بتطبيق أ

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

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

، فقد تتطلب افصاحات إضافية في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية غير المدققةالمرحلية المختصرة الموحدة

.٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

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

٢٠١١–٢٠١٠دورة التحسينات السنوية:

٢٠١٣–٢٠١١دورة التحسينات السنوية:

يسري مفعولهاولمالمعايير المصدرة 

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

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 

٢٠١٦يناير ١الترتيبات المشتركة: محاسبة االستحواذ:١١تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

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

٢٠١٨يناير ١)٢٠١٤(صادر في األدوات المالية:٩المعيار الدولي للتقارير المالية 
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-١٣-

االحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة٤
من االدارة اجراء احكام وتقديرات غير المدققة الموحدةمالية المرحلية المختصرةيتطلب اعداد هذه البيانات ال

المدرجة للموجودات والمطلوبات المبالغ وتطبيق السياسات المحاسبية علىمستقبلية تؤثر حداثألوافتراضات 

وااليرادات والمصروفات. هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

االدارة عند قبلفان االحكام الهامة المستخدمة من غير المدققةعند اعداد هذه البيانات المرحلية المختصرة الموحدة 

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

.٢٠١٤ديسمبر ٣١لمنتهية في للسنة اكما 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 

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

القابضةاإلسالميةالمجموعةعلى السياسات المالية والتشغيلية الخاصة بالماديالتأثيرحصول المجموعة على

.٪٣٦‚٠٣بنسبة ملكية بلغت ق .م.ش

. ٢٦٣٣٧رقمتحتالتجاريبالسجلوقيدتخاصةمساهمةقطريةكشركةالقابضةاإلسالميةالمجموعةتأسست

ش.م.ق االستثمار في االسهم والسندات وخدمات الوساطة القابضةاإلسالميةتتضمن األنشطة الرئيسية للمجموعة

الشركاتقانونأحكامش.م.ق القابضةاإلسالميةالمجموعةتتبع. اإلسالميةالشريعةلتعاليموفقاًفي بورصة قطر 

.قطربورصةوالماليةاقسولألتعليمات هيئة قطر و٢٠١٥ لسنة(١١ ) رقمالقطريالتجارية

مجموعة االسالمية التحويلعلىالموافقةدارةاإلمجلسقرر،٢٠٠٦ سبتمبر٢٢ بتاريخالذي عقدإجتماعهخالل

٢٦ بتاريخوالتجارةاإلقتصادوزارةموافقةعلىالشركةحصلتوقدعامة،مساهمةقطريةشركةإلىالقابضة 

.٢٠٠٨ مارس٣ بتاريخبورصة قطرفيالشركةأسهمإدراجوتم،٢٠٠٦ ديسمبر
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٢٠١٥سبتمبر٣٠في 

-١٤-

تتمة –االستحواذ على شركة زميلة ٦

كما في كانت القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة والمستحوذ عليها للمجموعة اإلسالمية القابضة ش.م.ق

تاريخ االستحواذ كما يلي: 

ألف ريال قطري
الموجودات

المتداولةالموجودات

٣٦,٣٣٦أرصدة لدى البنوك

٢٥٧,٧٦٩أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك 

٤٧٥مبالغ مستحقة من عمالء

١٣,٧٤٢مصاريف مدفوعة مقدماً وارصدة مدينة اخرى

٥٤١ومعداتعقارات

٥,١٨٩متاحة للبيعماليةموجودات

٣١٤,٠٥٢إجمالي الموجودات

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

٥٥,١٩٤الموجوداتصافي 

١٩,٨٨٦القيمة العادلة لصافي الموجودات

٤٢,١٤٨من االستحواذالشهرة 

٦٢,٠٣٤ستحواذ على الشركة الزميلةتكلفة اال

٤٩,٥١٥النقد المدفوع

١٢,٥١٩المجموعة االسالمية القابضة قبل االستحواذيالمجموعة فسهمالقيمة العادلة أل

٦٢,٠٣٤
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-١٥-

تتمة–االستحواذ على شركة زميلة ٦

"دمج األعمال" ، قامت المجموعة بإجراء ممارسة "مخصص سعر ٣وفقاً ألحكام المعيار الدولي للتقارير المالية 
القيمة المدفوعةالشراء" حول قيمة االستحواذ على أسهم المجموعة االسالمية القابضة ش.م.ق. يحدد سعر الشراء

ير الملموسة والشهرة الناشئة عن االستحواذ. لم تكن الموجودات غير الملموسة للموجودات الملموسة والموجودات غ
االسالمية القابضة مادية وعليه لم يتم أخذها في االعتبار. المحددة عند االستحواذ على أسهم المجموعة 

قطري للفترة المنتهية في ريالألف ٨,٤٦١بح من االستحواذ بمبلغ وعة رـد للمجمـأدرج في بيان الدخل الموح
.٢٠١٤سبتمبر٣٠

النقد وما في حكمه٧
بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد على األرصدة التالية:يتضمن النقد وما في حكمه لغرض إعداد 

سبتمبر٣٠
٢٠١٥

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

ديسمبر ٣١
٢٠١٤

(مدققة)مراجعة)((مراجعة)

ألف 
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

٩٠٦١,١٣٢٢٩١الصندوقفي نقد 

األخرىوالمؤسسات الماليةالبنوكنقد لدى

٧٥,١٩٥٦٤١,٢٥٠٦٦,١٦٤توفير وعند الطلبحسابات
١٥٠,٤٤٢٦٧,٠٠٧١٩٠,٠٠٠ودائع ألجل

١,١٥٣,٢٢١٢٣٥,٣٨٤٣١,٦٤٣جاريةحسابات 
٩,٦٨٧٩,٦٨٧٩,٦٨٧بالهامشحسابات بنكية

١,٣٨٩,٤٥١٩٥٤,٤٦٠٢٩٧,٧٨٥النقد وأرصدة لدى البنوك

)٩,٦٨٧()٩,٦٨٧()٩,٦٨٧(: حسابات بنكية مقيدةيخصم 

: ودائع بنكية قصيرة األجل تستحق بعد ثالثة يخصم 

)١٩٠,٠٠٠()٤٠٠,٠٠٠(-أشهر

١,٣٧٩,٧٦٤٥٤٤,٧٧٣٩٨,٠٩٨ما في حكمهوالنقد 
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٢٠١٥سبتمبر٣٠في 

-١٦-

ومصاریف مدفوعة مقدماًمدينة ذمم ٨
سبتمبر٣٠

٢٠١٥

ديسمبر ٣١

٢٠١٤

)(مدققة)مراجعة(

ألف

ريال قطري
الف

ريال قطري

١٠١,٧٠٦٩٠,٧٣٧مستأجرينمدينة من ذمم 
)٥٨,٦٩٢()٥٨,٥٢٥(مستأجرينالقيمة الذمم المدينة منإنخفاض يخصم: مخصص 

٤٣,١٨١٣٢,٠٤٥
٤٠,١٠٥١١٢,٨٦٩مدفوعات مقدمة للموردين 
٦٠,٥٨٨٣٥,٦٥٠مصاريف مدفوعة مقدماً 

١٢,٤٩٩١٠,٦٥٣ودائع تأمين مستردة 
٣,١٣٧١,٨١٨أوراق قبض

٢,٧٢١٣,٣٠٤مدفوعات مقدمة للمقاولين
٦٨٩٣,٨٣٥إيرادات مستحقة 

١٢,٠٧٥١٢,٢٠٢ذمم وأرصدة مدينة أخرى 

١٧٤,٩٩٥٢١٢,٣٧٦
:استحقاق الذمم المدينة والمصاريف المدفوعة مقدماً كالتالي

١٥,٢٢٠١٣,٩٥٧جزء غير متداول
١٥٩,٧٧٥١٩٨,٤١٩جزء متداول

١٧٤,٩٩٥٢١٢,٣٧٦

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

:للبيع كما يلي

٢٠١٤ديسمبر٢٠١٥٣١سبتمبر٣٠

)(مدققة)مراجعة(

ألف ريال قطريألف ريال قطري 

-٢٩٩,٥٣٧يناير ١الرصيد في 

٣٥٨,٩٧٨-) ١١محول من االستثمارات العقارية (إيضاح 

)٥٩,٤٤١()١٠,٨٩٧(مباع خالل الفترة/ السنة 

٢٨٨,٦٤٠٢٩٩,٥٣٧ديسمبر ٣١/ سبتمبر٣٠الرصيد في 
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تتمة –لبيعلاستثمارات عقارية محتفظ بها ٩

:إيضاح (أ)
بيع: ال شيء) من٢٠١٤سبتمبر٣٠ألف ريال قطري خالل الفترة (٤,٩٦١حققت المجموعة ربح بمبلغ 

.بغرض البيعاستثمارات عقارية محتفظ بها 

:(ب)إيضاح
: ٢٠١٤ديسمبر ٣١(٢٠١٥سبتمبر٣٠ألف ريال قطري كما في ٤,١٧٨المجموعة دفعة مقدمة بمبلغ استلمت

. وهذه الدفعات المقدمة تم تحقيقها للبيعريال 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 

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

خاطر من خالل تنويع استثماراتها بالتغيرات االقتصادية والسياسية أو أية ظروف أخرى. تدير المجموعة هذه الم

من حيث التركز الصناعي. التركز حسب القطاع الصناعي لمحفظة االستثمارات هو كما يلي:

٢٠١٤ديسمبر٢٠١٥٣١سبتمبر٣٠

)(مدققة(مراجعة)

ألف ريال قطريألف ريال قطري 

٤,٤٨٣,٨١٣٣,٨٧٧,٤٢٥الماليةوالمؤسساتك البنو
١,٠٩٨,٨٣١١,٠٤٠,٣٥١ةالصناع

٢٢٠,٥١١٢٥٠,٣٠٩المواد االستهالكية والخدمات
٢٦,١٣١٢١,٦٠٧االتصاالت

٧,١٨٨٧٥٤التأمين

٥,٨٣٦,٤٧٤٥,١٩٠,٤٤٦
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تتمة –عمتاحة للبيموجودات مالية ١٠

تتمة –تركز محفظة االستثمارات

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

قطر.

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

مجموعة وش.م.ق شركة ودام الغذائية أسهمبلغت حصة المجموعة في ، ٢٠١٥سبتمبر٣٠كما في )ج(

و ٪٢٣,٣٢: ٢٠١٤ديسمبر ٣١(. على التوالي٪٢٠و٪٢٣,٢٧لمستثمرين القطريين ش.م.ق نسبة ا

للبيع حيث االستثمارات كموجودات مالية متاحةهذهتصنفتزالال،ذلكومععلى التوالي). ٪٢٠

.للشركات المستثمر فيهاتأثير هام على القرارات المالية والتشغيليةلديهاليسالمجموعةأن

استثمارات عقارية ١١
٢٠١٤ديسمبر ٢٠١٥٣١سبتمبر ٣٠

)(مدققة)مراجعة(

ريال قطريألف ريال قطريألف 

٢٧,٦٧١,٤٤٨٢٧,٥٤١,١٩٣مشاريع مكتملة

٦,٨٧٤,٢٦٧٦,٦٧٥,٣٤٦مشاريع قيد التنفيذ

٣٤,٥٤٥,٧١٥٣٤,٢١٦,٥٣٩
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تتمة –استثمارات عقارية ١١

الحركة في االستثمارات العقارية للفترة كما يلي:

٢٠١٤ديسمبر ٢٠١٥٣١سبتمبر٣٠

)(مدققة)مراجعة(

ريال قطريألف ريال قطريألف 

٣٤,٢١٦,٥٣٩٣٣,٨٥٥,٠٧٥يناير١في كما 

١٤٦,٦٣٦٣٩٠,٢١٢تكاليف التطوير

١٦٣,٩٢٥٢٧٦,٧٧٣رعقارات قيد التطويعلىتكاليف تمويل مرسملة 

١٨,٦١٥٥٣,٤٥٧أرباح القيمة العادلة

محتفظ بها بغرض البيعمحول إلى استثمارات عقارية 

)٣٥٨,٩٧٨(-)٩(إيضاح 

٣٤,٥٤٥,٧١٥٣٤,٢١٦,٥٣٩

:ايضاحات

ديسمبر ٣١و٢٠١٥سبتمبر٣٠فيكماالعقاريةاالستثماراتلجميعتقييمبإجراءلمجموعة اقامت)أ(

دي تي زد قطر ذ.م.م ، وهو مثمن معتمد متخصص في تقييم شركة تم إعداد التقييم بواسطة . ٢٠١٤

العقارات واألنشطة المماثلة. لقد تم إعداد التقييم وفقاً للبنود المالئمة من "بيانات الممارسة" المضمنة في 

الخبرةلكتتمالتي،اإلدارةإن").كتاب األحمر("ال٢٠١٥) ، المعايير المهنية RICSمعايير التقييم (

قيمهاعنماديبشكلتختلفالالعقاريةلالستثماراتالمدرجةالقيمأنتعتقد،العقاراتبسوقوالمعرفة

.٢٠١٥ديسمبر ٣١فيالعقاريةاالستثماراتلكافةكاملتقييمإجراءيتموسوفالعادلة

تقع جميع االستثمارات العقارية في دولة قطر.)ب(

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

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

حالياً بنقل ملكية هذه االستثمارات إلى اسم المجموعة.

: ٢٠١٤ديسمبر ٣١ريال قطري (٣,٣٩٩,٩٣١فضاء بمبلغ أراضيتتضمن المشاريع قيد التطوير قطع )ه(

ريال قطري) حيث لم تبدأ أنشطة التطوير عليها بعد.٣,٣٩٦,٧٦٤
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شركات مستثمر فيها مسجلة بطريقة حقوق الملكية١٢

مسجلة والمستثمر فيها الشركات الالجدول التالي يلخص المعلومات المالية المختصرة عن استثمارات المجموعة في 

بطريقة حقوق الملكية:

٢٠١٤ديسمبر٢٠١٥٣١سبتمبر ٣٠بلد التأسيس

ألف ريال قطريألف ريال قطري 

٣٨١,٨١٧٣٢٦,٤٦٥قطرالمجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق
٢,٠٧٠,٨٦٢٢,٠٥٩,٨٠٧قطربنك قطر الدولي االسالمي ش.م.ق

٢٢٢,٢٤٥٢١٦,١٧٨قطرالشركة اإلسالمية القطرية للتأمين ش.م.ق
٢٢٣,٤٠٣٢٠٨,٥٧٣قطردار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع ذ.م.م

٢٩,٧٤١٣٤,٠٨٩قطردار العرب ذ.م.م
١٩٢,٧٠٠١٥٠,٥٨١قطرذ.م.مشركة وايت سكوير العقارية 

٧٢,٦٠٧٥٨,٠٠٦قطرالمجموعة اإلسالمية القابضة ش.م.ق
١٣٥١٣٥قطرشركة امتداد للمشاريع العقارية ذ.م.م

٣,١٩٣,٥١٠٣,٠٥٣,٨٣٤

:إيضاح

.١٥في إيضاح رقم مسجلة بطريقة حقوق الملكيةتم اإلفصاح عن الرهونات على إستثمارات في شركات )أ(
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ومطلوبات أخرىذمم دائنة١٣

٢٠١٤ديسمبر٢٠١٥٣١سبتمبر٣٠
الف ريال قطريالف ريال قطري

)(مدققة)مراجعة(

١٥٢,٦٤٢١٤٥,١٣٠تأمينات للمستأجرين
٨٠,٦٢٢٧٦,٢٠٣ت غير مستحقةإيجارا

٥٩,٠٠٠٥٣,٥٥٥دائنون تجاريون ومقاولون
٣٩,١٠٠٦٥,٧٣٤مصاريف مستحقة الدفع

٢٦,٠٠٨٢٠,٦٣١مخصص نهاية الخدمة للموظفيين
١٢,٥٥٢٤٦,٥٦٢مخصص المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية

١٢,٣٥٣١١,٥٩٣مبالغ محتجزة دائنة
٤,٤٤٦٤,٤٤٦)١٦مشتقات مطلوبات مالية (إيضاح 

٤,١٧٨١٩,٣٠٨)٩(إيضاح دفعات مقدمة من العمالء 
٨,٩٩٦٦,٧٥٧دائنون آخرون

٣٩٩,٨٩٧٤٤٩,٩١٩

دائنة والمطلوبات األخرى كالتالي:الالذمم إن إستحقاق

١٩٥,٤٤٩١٨١,٨٠٠متداولةغير 
٢٠٤,٤٤٨٢٦٨,١١٩متداولة

٣٩٩,٨٩٧٤٤٩,٩١٩
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األطراف ذات العالقة   إفصاحات١٤
عضاء مجلس أوكبار المساهمين والشركات الزميلة واالم للمجموعةالشركة في تمثل االطراف ذات العالقة 

او المشتركة في ادارتها أو التي تمارس األطراف المسيطر عليهااالدارة واالدارة العليا للمجموعة والشركات 

من قبل أعضاء مجلس ادارة المعامالتتماد االسعار والشروط المتعلقة بهذه ذات العالقة تأثيرا هاما عليها. يتم اع

.المجموعة

عالقةذاتمن اطراف مبالغ مستحقة

٢٠١٤ديسمبر ٢٠١٥٣١سبتمبر٣٠
)(مدققة)مراجعة(

ريال قطريألف ريال قطريألف اسم الطرف ذات العالقة

٣٤٦,٩٦١٢٥,٠١٦ذ.م.مالعقاريهللمشاريع امتداد شركة 
٣٨,٠٨٨٣٢,٨٩٣دار العرب ذ.م.م

٥,٠٣٣١٤,٥٩٢شركة مجموعة صك القابضة ذ.م.م 
٨٠٢٤٦شركة وايت سكوير العقارية ذ.م.م

١,٠٥٥١٥عالقةاتذأخرىاطراف 

٣٩١,٩٣٩٧٢,٥٦٢

عالقةطرف ذوإلى مبالغ مستحقة

٢٠١٤ديسمبر ٢٠١٥٣١سبتمبر٣٠
)(مدققة)مراجعة(

ريال قطريألف ريال قطريألف 
العالقةالطرف ذواسم 

٧,٠٤٢٥٦,١٠٦شركة صك للتجارة والمقاوالت ش.ش.و 

٢٠١٤ديسمبر ٢٠١٥٣١سبتمبر٣٠
)(مدققة)مراجعة(

ريال قطريألف ريال قطريألف 

٢,٧٨٨,٥٤٦٢,٦٨٦,٦٦٩تمويل اسالمية من بنك زميلتسهيالت 
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تتمة  - إفصاحات األطراف ذات العالقة ١٤

عالقةذاتالمعامالت مع االطراف 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة كانت كالتالي:

سبتمبر٣٠شهر المنتهية في أتسعةالسبتمبر٣٠شهر المنتهية في أالثالثة
٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤
(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف 

١٤٣,٦٩٤٣٦,٥٩٧١٤٣,٦٩٤١٥٧,٥٩٢إستثمارات عقارية (أ)إنشاء

٧,٧١٦١٨,٢٩٤٢٩,٤٢٠٥٢,٨٠٣عقارات قيد التطويرعلىتكاليف تمويل مرسملة 

١٨,٥٥٤١٦,١٨٧٤٧,٨٣٧٥٠,٤١٣تكاليف تمويل تم إدراجها في بيان الدخل الموحد 

١,٥١٢١,٥١٢٤,٥٣٦٤,٥٣٦إيرادت إيجار

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

.اإلستثمارات العقارية الخاصة بالمجموعة

كبار الموظفين باإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآت 

بلغت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة الرئيسيين خالل الفترة كالتالي:

المنتهية أشهرللثالثة 

سبتمبر٣٠في 

المنتهية أشهرتسعةلل

سبتمبر٣٠في 

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

قطريألف ريالقطريريالألف قطريألف ريالقطريريالألف 

١٠,٣٣٦١٠,٣٤٥٣١,٠٢٠٣٠,٧٨٤وأعضاء اللجنة التنفيذيةمكافآت أعضاء اإلدارة الرئيسيين 
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تسهيالت تمويل اسالمية١٥

تتمثل الحركة على التسهيالت التمويلية االسالمية خالل الفترة بالتالي:

٢٠١٤ديسمبر ٢٠١٥٣١سبتمبر٣٠
)(مدققة)ةمراجع(

ألف ريال قطريألف ريال قطري

١٢,٨٠٩,٦٣٤١٢,٠٧٦,٢٨٣يناير١في 
٣,١٦٢,٧٤٨١,٨٢٥,٠٠٠السنةتسهيالت اضافية خالل الفترة / 

٤٣٠,٤٦٧٦٠٢,٢١٧تكاليف تمويل
)١,٦٩٣,٨٦٦()١,١٧٤,٧٠٠(السنةسداد تسهيالت خالل الفترة / 

١٥,٢٢٨,١٤٩١٢,٨٠٩,٦٣٤ديسمبر٣١/سبتمبر٣٠يف

إن إستحقاق التسهيالت التمويلية االسالمية كما يلي:

٢٠١٤ديسمبر ٢٠١٥٣١سبتمبر٣٠
)(مدققة)مراجعة(

ألف ريال قطريألف ريال قطري

١,٢٤٢,٧٤٨١,٢٣٤,٢٢٠جزء متداول
١٣,٩٨٥,٤٠١١١,٥٧٥,٤١٤جزء غير متداول

١٥,٢٢٨,١٤٩١٢,٨٠٩,٦٣٤

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

العامل  للمجموعة. تحمل العقود أرباح بمعدالت تجارية.

يوجد تسهيالت مضمونة مقابل رهونات على أنواع مختلفة من اإلستثمارات ،٢٠١٥سبتمبر٣٠كما في 

ألف ريال قطري كما في ١٨,٦٦٥,٨٧٩ة من قبل المجموعة والتي بلغت قيمتها الدفترية ـالعقارية المملوك

وضمانات مقابل أسهم مدرجة ألف ريال قطري)١٦,٧٢٤,٢٦٤: ٢٠١٤ديسمبر ٣١( ٢٠١٥سبتمبر٣٠

ضمن موجودات مالية غير المدققةفي بورصة قطر أدرجت في البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

ألف ريال ٤,٤٧٦,٣٥٨بلغت قيمتها الدفترية ةمستثمر فيها بحقوق الملكيمتاحة للبيع وإستثمارات في شركات 

.ألف ريال قطري)٤,٤٥١,٥٠٧: ٢٠١٤ديسمبر ٣١( ٢٠١٥سبتمبر٣٠قطري كما في 
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-٢٥-

مشتقات المطلوبات المالية١٦
بغرض التحوط مقابل مخاطر أسعار الربح الناشئة من ٢٠٢٠تبادل أسعار الربح حتى عقودوقعت المجموعة 

، تدفع العقودهربح متغيرة. وفقاً لبنود هذبمعدالتتسهيالت التمويل اإلسالمي التي تم الحصول عليها 

شهور. ٣٪ سنوياً مقابل ربح متغير على أساس سعر ليبور لمدة ١,٣٦٪ و١,٠٥بين المجموعة سعر ربح ثابت 

تماشى مع بنود تسهيالت التمويل اإلسالمي.تالتبادل لودعقتم التفاوض حول 

كانت مشتقات المطلوبات المالية المدرجة في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:

سبتمبر٣٠

٢٠١٥

ديسمبر ٣١

٢٠١٤

(مدققة)(مراجعة)

يال قطريالف رريال قطريالف 

:مشتقات المطلوبات المالية
٤,٤٤٦٤,٤٤٦)١٣(إيضاح القيمة العادلة السلبية 

.١٣في الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى في إيضاح القيمة العادلة السلبيةأدرجت 

العائد االساسي والمعدل للسهم من االرباح ١٧

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

.خالل الفترة

سبتمبر٣٠شهر المنتهية في أتسعةلاسبتمبر٣٠شهر المنتهية في ألثالثة ا
٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤

(مراجعة)(مراجعة)مراجعة)((مراجعة)

٣٦٣,٩٥٩٢٩٦,٩٠٨١,٢٢٢,١٢٥١,٠١٥,٠٢٣(باأللف ريال قطري)ربح الفترة

الفترةخاللالقائمةاالسهملعددالمرجحالمتوسط

٢,٦٥٢,٤٩٧٢,٦٥٢,٤٩٧٢,٦٥٢,٤٩٧٢,٦٥٢,٤٩٧)سهمباأللف(

٠,١٤٠,١١٠,٤٦٠,٣٨(بالريال القطري)األساسي للسهمالعائد 

عائد السهم االساسي يساوي عائد السهم المعدل لعدم وجود قائمة خالل الفترة وبالتالي فإن معدلةال يوجد أي أسهم

سهم معدلة قائمة خالل الفترة.   أاي 
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بنود اإلیرادات الشاملة األخرى  ١٨

سبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 

سبتمبر

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةال

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤

(مراجعة)(مراجعة))مراجعة((مراجعة)

ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف 

مإحتياطي إعادة التقيي

:موجودات مالية متاحة للبيع

١,٣٠٤,٦٠٨١٩٥,٦٣٦٢,٢٠٤,٨٧٨)٢٩٧,٢٢٩(خالل الفترة  ربح صافي (خسارة) 

ماليةموجوداتاستبعادمنربحصافي

الدخل بيانإلىتصنيفهامعادللبيعمتاحة

)٨٢,١٢٦()٢٠٢,٧٠٦()٣٠,٦٣٧()١٣٢,١٧٦(الموحد

إعادة تصنيف التعديالت للربح المحول

)٨,٤٦١(---)٦ايضاح (إلى بيان الدخل الموحد

الربح من الموجودات (الخسارة)صافي

٢,١١٤,٢٩١)٧,٠٧٠(١,٢٧٣,٩٧١)٤٢٩,٤٠٥(المالية المتاحة للبيع

التدفقات النقدية:تحوطات

٧٥-٣,٦٩٥-تحوطات التدفقات النقدية

الخاص إعادة التقييمياحتياطفيالحصة 

)٩٦(٢,١٥٠٣١٣,٢٢٨بالشركات المسجلة بطريقة حقوق الملكية 

خالل شاملة أخرى إيرادات(خسائر) 

٢,١١٤,٢٧٠)٣,٨٤٢(١,٢٧٧,٦٩٧)٤٢٧,٢٥٥(فترةلل



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

ر المدققةغيإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٥سبتمبر٣٠في 

-٢٧-

توزيعات األرباح١٩
، وافق المساهمون على توزيع أرباح ٢٠١٥مارس ٢٥خالل اجتماع الجمعية العمومية التي انعقدت بتاريخ 

: 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 

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

سبتمبر٣٠

٢٠١٥

ديسمبر ٣١

٢٠١٤

)(مدققة)مراجعة(

ألف ريال 

قطري 

ألف ريال 

قطري 

٩,٦٨٧٩,٦٨٧خطابات ضمان

٨,٨٧٥٨,٨٧٥اعتمادات مستنديه
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ر المدققةغيإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٥سبتمبر٣٠في 

-٢٨-

الماليةدواتألا٢١

العادلةالقيم

٢٠١٥سبتمبر٣٠كما في للمجموعةالماليةلألدواتالعادلةوالقيمالدفتريةالقيمبينمقارنةيبينالتاليالجدول

:٢٠١٤ديسمبر ٣١و 

العادلةالقيمالدفتريةالقيم
سبتمبر٣٠

٢٠١٥

ديسمبر ٣١

٢٠١٤

سبتمبر٣٠

٢٠١٥

ديسمبر  ٣١

٢٠١٤
)(مدققة)مراجعة()(مدققة)مراجعة(

الفالفالفالف
قطريريالقطريريالقطريريالقطريريال

الماليةالموجودات
١,٣٨٨,٥٤٥٢٩٧,٤٩٤١,٣٨٨,٥٤٥٢٩٧,٤٩٤(بإستثناء النقد)البنوكلدىأرصدة

٥,٨٣٦,٤٧٤٥,١٩٠,٤٤٦٥,٨٣٦,٤٧٤٥,١٩٠,٤٤٦موجودات مالية متاحة للبيع
٣٩١,٩٣٩٧٢,٥٦٢٣٩١,٩٣٩٧٢,٥٦٢مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

٧٠,٨٩٢٥٦,٧١٩٧٠,٨٩٢٥٦,٧١٩مدينةذمم

٧,٦٨٧,٨٥٠٥,٦١٧,٢٢١٧,٦٨٧,٨٥٠٥,٦١٧,٢٢١
الماليةالمطلوبات
١٥,٢٢٨,١٤٩١٢,٨٠٩,٦٣٤١٥,٢٢٨,١٤٩١٢,٨٠٩,٦٣٤تمويل إسالميةتسهيالت 

٧,٠٤٢٥٦,١٠٦٧,٠٤٢٥٦,١٠٦عالقة ومبالغ مستحقة إلى طرف ذ
٢٣٧,٤٣٧٢٢٩,١٠٤٢٣٧,٤٣٧٢٢٩,١٠٤ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

١٥,٤٧٢,٦٢٨١٣,٠٩٤,٨٤٤١٥,٤٧٢,٦٢٨١٣,٠٩٤,٨٤٤
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تتمة-الماليةدواتألا٢١

تدرج القيمة العادلة

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

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

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

:وفقاً لمستويات تدرج القيمة العادلةيوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة 

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

(مراجعة)٢٠١٥سبتمبر٣٠في 

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

٢٨٨,٦٤٠٢٨٨,٦٤٠--استثمارات عقارية محتفظ بها للبيع 

٣٤,٥٤٥,٧١٥٣٤,٥٤٥,٧١٥--استثمارات عقارية

٥,٨٣٦,٤٧٤--٥,٨٣٦,٤٧٤متاحة للبيعموجودات مالية

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

(مدققة)٢٠١٤ديسمبر ٣١في 
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 ٢٠١٤ديسمبر ٣١و ٢٠١٥سبتمبر٣٠السنة المنتهية في /خالل الفترة 

لقياس القيمة ٣لقياس القيمة العادلة ، ولم يتم عمل أي تحويل إلى أو من المستوى ٢والمستوى ١المستوى 

العادلة.
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البيانات القطاعية٢٢

على طبيعة أنشطتها كما يلي:أربعة قطاعات تشغيلية بناءألغراض اإلدارة تم تقسيم المجموعة إلى 

العقارات.وتجارة وتأجير ويشمل القطاع تطوير وامتالك :العقارات السكنية والتجارية

ويشمل القطاع أنشطة اإلستثمارات في األسهم والسندات.:اإلستثمارات 

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

ويشمل القطاع إداراة المجمعات التجارية:مجمعات تجارية

تقوم إدارة المجموعة بمراقبة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية بشكل مستقل وذلك لغرض إتخاذ القرارات 

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

للفترات المنتهية في المعلومات المتعلقة بإيرادات ومصروفات قطاعات التشغيل بالمجموعةالجدول التالي يبين 
:٢٠١٤و ٢٠١٥سبتمبر٣٠

٢٠١٥سبتمبر٣٠يفالمنتهيةللفترة
(مراجعة)

العقارات السكنية 
االستثماراتوالتجارية

الفنادق واألجنحة 
الفندقية

مجمعات 
اإلجماليتجارية

الفالفالفالفالف
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٩٣٣,٩٧٩٦٤٣,٣٠١٢٠٠,١٧٣٨١,٤٠٩١,٨٥٨,٨٦٢إيرادات القطاع
)٦٣٦,٧٣٧()٢٤,٥٤٧()٦١,١٣١()٤٥٧()٥٥٠,٦٠٢(مصروفات القطاع

٣٨٣,٣٧٧٦٤٢,٨٤٤١٣٩,٠٤٢٥٦,٨٦٢١,٢٢٢,١٢٥القطاعربح

٢٠١٤سبتمبر٣٠يفالمنتهيةلفترة ل
(مراجعة)

العقارات السكنية 
االستثماراتوالتجارية

الفنادق واألجنحة 
الفندقية

مجمعات 
اإلجماليتجارية

الفالفالفالفالف
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٨١٠,٤٥٤٥٣٨,٦٦٧١٧٩,٨٠٧٧٦,٥٧٦١,٦٠٥,٥٠٤إيرادات القطاع
)٥٩٠,٤٨١()٣٣,٩٩٩()٥٦,٦٤٤()٢٣٢()٤٩٩,٦٠٦(مصروفات القطاع

٣١٠,٨٤٨٥٣٨,٤٣٥١٢٣,١٦٣٤٢,٥٧٧١,٠١٥,٠٢٣القطاعربح
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تتمة -البيانات القطاعية ٢٢

٣١و٢٠١٥سبتمبر٣٠ومطلوبات قطاعات التشغيل بالمجموعة كما فييعكس الجدول التالي موجودات 

:٢٠١٤ديسمبر

العقارات السكنية 
االستثماراتوالتجارية

الفنادق 
واألجنحة 

اإلجماليمجمعات تجاريةالفندقية
الفالفالفالفالف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري
القطاعموجودات

٣٠,٥٧١,٨٦٧٩,١١٠,٧٠٤٤,٥٣٣,٠٧٣١,٦٥٣,٩٠٩٤٥,٨٦٩,٥٥٣)مراجعة(٢٠١٥سبتمبر٣٠فيكما

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

مطلوبات القطاع

٢٨,٣٠١٤٣,١٢٦١٥,٦٣٥,٠٨٨-١٥,٥٦٣,٦٦١)مراجعة(٢٠١٥سبتمبر٣٠فيكما

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

أرقام المقارنة٢٣
العرض للفترة  الحالية. لم أعيد تبويب أرقام معينة في البيانات المالية المرحلية المختصرة لكي تتماشى مع 

يكن إلعادة التبويب أي تأثير على صافي  الربح المرحلي الموحد أو الدخل الشامل المرحلي الموحد أو إجمالي 

حقوق الملكية الموحدة لسنة/ فترة المقارنة.


