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.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققه.٢١إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٤-

الموحدالمرحليبيان الدخل

٢٠١٦سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال
٣٠أشهر المنتهية في الثالثة

سبتمبر
٣٠أشهر المنتهية في تسعةال

سبتمبر
٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥

)مدققهغير()غير مدققه()مدققهغير()غير مدققه(

إيضاحات
الف 

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف

ريال قطري

٣٨٣,٨٢٢٣٨٣,٥٩٩١,١٧٣,٩١٨١,١٣٣,٤٠٨إيجاراتإيرادات 
٥٠٨٢٢٧,٠٦٨١٨٤,٣٥٨-متاحة للبيعموجودات ماليةتوزيعات أرباح من 

١٦٦,٦٨٠١٢٠,٩٢٥٣٧٥,٨٩٨٢٠٢,٨٤٥صافي أرباح من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
٢٤,١٥٤١١,٣٨٥٦٩,٣٣٦٣٩,٣٨١أخرىةيإيرادات تشغيل

)٢١٣,٩٦٩()٢٥٢,٩٦٨()٨٠,١٢٤()٨٨,٤٣٩(تشغيليةمصاريف 

٤٨٦,٢١٧٤٣٦,٢٩٣١,٥٩٣,٢٥٢١,٣٤٦,٠٢٣للفترةالربح التشغيلي 
وشركات الحصة من نتائج شركات زميلة 

٨٥,٢٤٧٦٤,٣٠١٢١٤,٩٢٥٢٥٣,٩٩٦مشروعال

-٥٥,٨٦٢--٦تابعهشركةعلىاالستحواذمنالربح

-٣٧,٣٧١--٦زميلةشركةعلىاالستحواذمنالربح

١٢,٧٢٢١٨,٦١٥--إعادة تقييم إستثمارات عقاريةأرباح 

٤,٩٦١---متاحه للبيعأرباح من بيع استثمارات عقارية
١٢,٦٦٦٨,٥١٣٢٨,٧٩٠٢١,٢٩٨إيرادات أخرى 

)١٥٩,٩٥٤()١٧٨,٥٨١()٤٣,٩٤١()٥٥,٩٨٩(مصاريف عمومية وإدارية 
)٧,٠٠٢()٨,٠٤٥()٢,٣٤٧()٢,٣٨٨(هالك إست

-)٧,٤٠٩(--موجودات مالية متاحة للبيعنخفاضخسائر ا

)٢٥٥,٨١٢()٤٥٧,٨٣٤((٩٨,٨٦٠))١٦٠,١٩٢(تكاليف التمويل 

٣٦٥,٥٦١٣٦٣,٩٥٩١,٢٩١,٠٥٣١,٢٢٢,١٢٥ربح الفترة

:إلىعائد

٣٦٥,٩٥٩٣٦٣,٩٥٩١,٢٩٣,١٠٠١,٢٢٢,١٢٥األمبالشركةالمساھمین

-)٢,٠٤٧(-)٣٩٨(علیھامسیطرالغیرالحقوق

٣٦٥,٥٦١٣٦٣,٩٥٩١,٢٩١,٠٥٣١,٢٢٢,١٢٥ربح الفترة

رباح (ريال العائد االساسي والمعدل للسهم من األ

١٥٠,١٤٠,١٤٠,٤٩٠,٤٦قطري)



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققه.٢١إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٥-

الموحدالشامل المرحليبيان الدخل

٢٠١٦سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال
الثالثة أشهر المنتهية في

سبتمبر٣٠
التسعة أشهر المنتهية في 

سبتمبر٣٠
٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥

)مدققهغير()مدققهغير()مدققهغير()مدققهغير(

إيضاح
الف 

ريال قطري
الف 

قطريريال
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري

٣٦٥,٥٦١٣٦٣,٩٥٩١,٢٩١,٠٥٣١,٢٢٢,١٢٥الفترةربح

أخرىشاملةأرباح 
إلى بيان تحويلهاسيتمأخرىشاملةإيرادات
:الالحقةالفتراتفيالدخل 
ماليةموجوداتمن(خسارة) الربحصافي
)٧,٠٧٠()١٨٧,٠١٠()٤٢٩,٤٠٥(١٦٢٤٩,٢٨٥للبيعمتاحة
ةإعاداحتياطيفيالتغيراتصافيمنحصة
٢,١٥٠٩٩٦٣,٢٢٨)٧٩٠(١٦المشروعوشركاتالزميلةللشركاتالتقييم

األخرىالشاملة) الخسائر(األرباحإجمالي 

)٣,٨٤٢()١٨٦,٠١٤()٤٢٧,٢٥٥(١٦٢٤٨,٤٩٥للفترة

١,١٠٥,٠٣٩١,٢١٨,٢٨٣)٦٣,٢٩٦(٦١٤,٠٥٦للفترةالشامل)الخسائر(الدخلإجمالي

:إلىعائد

١,١٠٧,٠٨٦١,٢١٨,٢٨٣)٦٣,٢٩٦(٦١٤,٤٥٤األمبالشركةالمساھمین

-)٢,٠٤٧(-)٣٩٨(علیھامسیطرالغیرالحقوق

١,١٠٥,٠٣٩١,٢١٨,٢٨٣)٦٣,٢٩٦(٦١٤,٠٥٦الشامل للفترة(الخسارة) الدخلإجمالي



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققة.٢١إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٦-

لمرحلي الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية ا

٢٠١٦سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال

عائد إلى المساهمين بالشركة األم

إحتياطي قانونيرأس المال
احتياطى إعادة 

التقييم

إحتياطي إعادة 
تقييم عمالت 

اإلجماليأرباح مدورةأجنبية
الحقوق الغير 
مسيطر عليها

إجمالي حقوق 
الملكية

ألف 
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

٢٦,٥٢٤,٩٦٧١,٢٢٢,١١٢٦٠٥,٥٥٩١,٩٥٤١,٦٢٢,٦٤٨٢٩,٩٧٧,٢٤٠٤٠٣,٩٩١٣٠,٣٨١,٢٣١(مدققة)٢٠١٦يناير ١الرصيد في 

١,٢٩١,٠٥٣)٢,٠٤٧(١,٢٩٣,١٠٠-١,٢٩٣,١٠٠----صافي ربح الفترة
)١٨٦,٠١٤(-)١٨٦,٠١٤(--)١٨٦,٠١٤(--خسائر شاملة أخرى للفترة

١,١٠٥,٠٣٩)٢,٠٤٧(١,٢٩٣,١٠٠١,١٠٧,٠٨٦-)١٨٦,٠١٤(--الدخل الشامل للفترةإجمالي
)١,٣٢٦,٢٤٨(-)١,٣٢٦,٢٤٨()١,٣٢٦,٢٤٨(----)١٧(ايضاحأرباح موزعة 

الحقوق غير المسيطر عليها الناتجة عن توحيد 
٤٣,٩٧٨٤٣,٩٧٨------)٦األعمال (إيضاح 

٢٦,٥٢٤,٩٦٧١,٢٢٢,١١٢٤١٩,٥٤٥١,٩٥٤١,٥٨٩,٥٠٠٢٩,٧٥٨,٠٧٨٤٤٥,٩٢٢٣٠,٢٠٤,٠٠٠(غير مدققة)٢٠١٦سبتمبر٣٠الرصيد في 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققة.٢١إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٧-

تتمة -لمرحلي الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية ا

٢٠١٦سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال

حتياطي قانونيإرأس المال

إعادة احتياطى 

التقييم

إحتياطي إعادة تقييم 

أرباح مدورةعمالت أجنبية

حقوق إجمالي 

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(--الدخل الشامل للفترة(الخسارة) إجمالي 

)١,٠٦٠,٩٩٩()١,٠٦٠,٩٩٩(----)١٧ايضاح (أرباح موزعة

٢٦,٥٢٤,٩٦٧١,٠٥٥,٩٢٧١,٢٦٠,٩٦٦١,٩٥٤١,٣٩٠,٦٥١٣٠,٢٣٤,٤٦٥)غير مدققه(٢٠١٥سبتمبر ٣٠ي الرصيد ف



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققة.جزءاً من هذه ٢١إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٨-

الموحدالمرحلي بيان التدفقات النقدية
٢٠١٦سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةاللفترة

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةال

٢٠١٦٢٠١٥
)مدققهغير()غير مدققه(

ألف ريال قطريألف ريال قطرياتحإيضا

األنشطة التشغيلية

١,٢٩١,٠٥٣١,٢٢٢,١٢٥الفترةربح 

:التاليةللبنود تعديل

)١٨,٦١٥()١٢,٧٢٢(١٠االستثمارات العقاريةتقييمإعادةربح من 

٨,٠٤٥٧,٠٠٢استهالك 

٨,٧٢٣٦,٤٧٣مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
)٢٥٣,٩٩٦()٢١٤,٩٢٥(مشروعالوشركات الحصة من نتائج شركات زميلة 

-)٥٥,٨٦٢(٦الربح من االستحواذ على شركة تابعه

-)٣٧,٣٧١(٦شركة زميلةالربح من االستحواذ على 

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

١,١١٣٦,٣٥٣مدينة مستأجرينمخصص انخفاض ذمم

)٦,٥٢٠()١,٠٤٨(مدينةمستأجرينعكس مخصص انخفاض ذمم 

-٧,٤٠٩موجودات مالية متاحة للبيعخسائر من إنخفاض

)١٢,٨٣٥()١٨,٣٤٠(أرباح حسابات بنوك إسالمية 

)٢٠٢,٨٤٥()٣٧٥,٨٩٨(متاحة للبيعموجودات ماليةبيعربح منصافي

٤٥٧,٨٣٤٢٥٥,٨١٢تكاليف التمويل 

١,٠٥٨,٠١١٩٩٧,٩٩٣

:المال العاملالتغيرات في رأس

١٦٧,٥٧٦٣٧,٥٤٨ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً

)٤,٧٩٧()٢,٤٨٠(مخزون

)٣٦٣,٢٤٥()٧٨٨,٨٤٠(ةإلى أطراف ذات عالق/منمبالغ مستحقة 

)٥٥,٣٩٩(١١١,٧٨٧ومطلوبات أخرىذمم دائنة 

٥٤٦,٠٥٤٦١٢,١٠٠

)١,٠٩٦()٢,٦١٠(ة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفينأمكاف

٥٤٣,٤٤٤٦١١,٠٠٤األنشطة التشغيليةصافي التدفقات النقدية من 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققة.جزءاً من هذه ٢١إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٩-

تتمة-الموحدالمرحليبيان التدفقات النقدية

٢٠١٦سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةال
٢٠١٦٢٠١٥

)مدققهغير()مدققهغير(

ألف ريال قطريألف ريال قطرياتحإيضا

االستثماريةاألنشطة 

)١,٢٧٣()٧,٨٦٧(ومعداتوآالتشراء عقاراتمدفوعات ل

)١٤٦,٦٣٦()٢٩٧,٩٩٨(مدفوعات لشراء وتطوير استثمارات عقارية

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

٢,٢٢٨,٥١٢٦٥٠,٤٤٣متاحة للبيعموجودات ماليةبيعمتحصالت من 

)١,٠٨١,٣٨٥()١,٨٨٣,٧٠٧(متاحة للبيعموجودات ماليةمدفوعات لشراء 

(٨٩,١٠١))٥١٣,٥٧٥(شركات المشروعومدفوعات لشراء استثمارات في شركات زميلة

-)١٥١,٧٦٦(٦المكتسبالنقدبصافياستحواذ على شركه تابعه 

٢٠٤,٨٢٠١٩٢,٨٧٢المشروعوشركاتزميلةشركاتمنمستلمةأرباحتوزيعات

١٩,٩٠٣١٢,٨٣٥أرباح حسابات بنوك إسالمية

١٩٠,٠٠٠-هرأشثالثةبعدتستحقاألجلقصيرةودائعفيالتغيرصافي

)٢٥٦,٣٨٧()٤٠١,٦٧٨(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

١٤٢,١٧٤,٤٤٥٣,١٦٢,٧٤٨متحصالت من تسهيالت تمويل إسالمية

)١,١٧٤,٧٠٠()١,٤٢٣,٠٧٣(١٤مدفوعات لتسديد تسهيالت تمويل إسالمية

)١,٠٦٠,٩٩٩()٨٩٩,٨٠٩(توزيعات أرباح مدفوعة

٩٢٧,٠٤٩)١٤٨,٤٣٧(األنشطة التمويليةمن(المستخدمة في)دفقات النقديةصافي الت

١,٢٨١,٦٦٦)٦,٦٧١(في النقد وما في حكمهالزيادةالنقص) (

٦١٨,٢٩٢٩٨,٠٩٨يناير١النقد وما في حكمه في 

٧٦١١,٦٢١١,٣٧٩,٧٦٤سبتمبر٣٠النقد وما في حكمه في 



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦سبتمبر٣٠في 

-١٠-

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

ولية ؤكشركة ذات مس١٩٩٣مايو ٢٤. تم تأسيس الشركة في ١٥٤٦٦قطر بموجب السجل التجاري رقم في دولة

.٢٠٠٨فبراير ١٨في إدراجها في بورصة قطر وتم ،محدودة

ة الجمعيبناء على قرار مجموعة إزدان القابضة ش.م.قإلى شركة ازدان العقارية ش.م.قتم تغير إسم الشركة من 

.٢٠١٢سبتمبر ١٧بتاريخ الذي عقدالعامة غير العادية في اجتماعها 

.٣٠٥٠٣صندوق بريد ،دولة قطر ، يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الدوحة 

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

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

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

وتقديم خدمات استشارات ها للغيرواألعمال التجارية واالمتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية واستغاللها وتأجير

.العقارات وإدارة العقارات وتحصيل اإليجارات والقيام بأعمال صيانة العقارات
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٢٠١٦سبتمبر٣٠في 

-١١-

تتمة-الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية١
عةللشركة وشركاتها التابالبيانات المالية غير المدققة الموحدة المرحلية المختصرة هذه البيانات المالية تتضمن 

:٢٠١٦سبتمبر٣٠المنتهية في أشهرالتسعه لفترةوالمجموعة") كما في "ـبًإليهم جميعا (يشار المدرجة التالية

رأس المال اسم الشركة

نسبة الملكية الفعلية

بلد التأسيس

٣٠
سبتمبر
٢٠١٦

ديسمبر٣١
٢٠١٥

سبتمبر٣٠
٢٠١٥

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر ريال قطري٢٠٠,٠٠٠شركة إزدان للفنادق ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ش.وش.شركة إزدان مول 

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ش.ش.والعقاريةشركة إزدان 
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠شركة إزدان للشراكات ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠شركة االتقان للتجارة ش.ش.و

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠للتجارة ش.ش.ويشركة الربع الخال
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠قليم العقارية ش.ش.والشركة ا

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠شركة المنارة للمعدات الطبية ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠شركة الطيبين للتجارة ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠شركة القارة للتجارة ش.ش.و

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠شركة إثمار لإلنشاء والتجارة ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠شركة النماء ألعمال الصيانة ش.ش.و

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠شركة شاطىء النيل ش.ش.و
والتصديرأركان لالستيرادشركة

ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠شركة طريق الحق للتجارة ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠شركة منازل للتجارة ش.ش.و

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠شركة عين جالوت للتجارة ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠شركة طريق الخير للتجارة ش.ش.و

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠شركة الكرة الذهبية ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠هاي تريد للتجارة ش.ش.وشركة 
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ش.ش.و تاماكن لإللكترونياشركة 
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠امتياز الخليج للتجارة ش.ش.وشركة 
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠فندق إزدان باالس ش.ش.و شركة 
-٪٦٧,٥٪٦٧,٥قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠إمتداد للمشاريع العقارية ذ.م.مشركة 

ريال ٢٤,٠٠٠,٠٠٠)٦(إيضاح دار العرب ذ.م.م
قطري

--٪٧٤,٥قطر
--٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠شركة إزدان للتنظيفات ذ.م.م
--٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠شركة إزدان للصيانة ذ.م.م 

--٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.مسكيبندالإزدانشركة 
--٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠شركة إزدان لتخليص المعامالت ذ.م.م

--٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠شركة الرائد لسحب المجاري ذ.م.م

--٪١٠٠يماناجزر الك-شركة إزدان للصكوك المحدودة 



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
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تتمة–واألنشطة الرئيسيةالوضع القانوني ١

رأس المال اسم الشركة

نسبة الملكية الفعلية

بلد 
التأسيس

٣٠
سبتمبر 
٢٠١٦

ديسمبر٣١
٢٠١٥

سبتمبر٣٠
٢٠١٥

القابضه العالميه شركة إزدان 
ليمتيد

دوالر ١٠,٠٠٠
امريكي

--٪١٠٠جيرسي

العالميه الداره شركة إزدان 
االصول ليمتيد 

جنية استرليني١
المملكه 
ةالمتحد

١٠٠٪--

مباشرةوغيرمباشرةبطريقةتمتلكيوالت("التداول") ق.م.شالقابضةالتداولمجموعةيهللمجموعةاألمالشركة

ديسمبر ٣١(٢٠١٦سبتمبر٣٠يفكماالشركةمالرأسمنتقريباً٪٥٤نسبةيمثلماالتابعةشركاتهاخاللمن

٥٤: ٢٠١٥٪.(

أسس اإلعداد ٢
معيار لوفقاً ٢٠١٦سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةلفترة الالبيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةتعد

"التقارير المالية المرحلية".–٣٤رقم التقارير المالية الدولي

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

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

ذلك.

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

. ٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في للمجموعةويجب أن تقرأ مع البيانات المالية الموحدة سنوية ماليـة موحدة 

ليست بالضرورة أن تكون مؤشراً للنتائج ٢٠١٦سبتمبر٣٠ي أشهر المنتهية فتسعةفإن نتائج ال،إضافة إلى ذلك 

.٢٠١٦ديسمبر ٣١المتوقعة للسنة المالية المنتهية في 
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السياسات المحاسبية الهامة ٣

محاسبية متفقة مع السياسات الإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
، بإستثناء تطبيق ٢٠١٥ديسمبر ٣١الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في السنوية المتبعة في إعداد البيانات المالية 

.٢٠١٦يناير ١معايير وتفسيرات جديدة يسري مفعولها للفترات التي تبدأ في 

قبل المجموعة عند إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة المعايير المحاسبية المعدلة التالية تم تطبيقها من

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

.٢٠١٦ديسمبر ٣١في تتطلب افصاحات إضافية في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية

تاريخ السريانار المعي

١١تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 
:

حساب االستحواذ على –الترتيبات المشتركة 
٢٠١٦يناير ١الحصص

٢٠١٦يناير ١المؤجلةالتنظيميهحسابات :١٤تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 
ومعيار ١٦تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

:٣٨المحاسبة الدولي 
إيضاحات حول الطرق المقبولة لالستهالك 

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

١٠المعيار الدولي للتقارير المالية تعديالت 
ومعيار ١٢والمعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٦يناير ١تطبيق استثناء التوحيد:٢٨المحاسبة الدولي 
٢٠١٦يناير ٢٠١٢١–٢٠١٤دورة التحسينات السنوية 

يسري مفعولهاولمالمعايير المصدرة 
ذه المعايير تطبيق هأثرأصدرت المعايير الجديدة التالية ولكن لم يسري مفعولها بعد. تقوم المجموعة حالياً بتقييم 

لم تطبق المجموعة مبكراً أي من المعايير والتفسيرات والتعديالت ،وتنوى تطبيقها عندما تصبح سارية المفعول
بعد.الجديدة أو المعدلة التي أصدرت ولم يسري مفعولها 

تاريخ السريانالمعيار 
٢٠١٧يناير ١االفصاحمبادرة:٧الدوليالمحاسبةمعيارتعديل

٢٠١٧يناير ١ققةالمحغيرللخسائرالمؤجلةالضريبةموجوداتتحقيق:١٢الدوليالمحاسبةمعيارتعديالت
٢٠١٨يناير ١األدوات المالية:٩المعيار الدولي للتقارير المالية 
٢٠١٨يناير ١اإليرادات من العقود مع العمالء  :١٥المعيار الدولي للتقارير المالية 
٢٠١٩يناير ١تاإليجارا:١٦المعيار الدولي للتقارير المالية 
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-١٤-

االحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة٤
من االدارة اجراء احكام وتقديرات وافتراضات تؤثر الموحدةمالية المرحلية المختصرة يتطلب اعداد هذه البيانات ال

وااليرادات والمصروفات. هذا وقد تختلف المدرجة للموجودات والمطلوبات المبالغ وتطبيق السياسات المحاسبية على

النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

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

انات المالية البيعلىالرئيسية لعدم التأكد حول التقديرات هي نفسها التي تم تطبيقها والمصادرالمحاسبية للمجموعة 

.٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في كما في والموحدة 

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

.٢٠١٥ديسمبر ٣١المنتهية في وللسنة في 

دمج األعمال٦
شركة دار العرب ذ.م.م )أ(

في شركة دار العرب ذ.م.م ، ٪٢٥,٥أبرمت المجموعة اتفاقًا لشراء حصة إضافية قدرها ،٢٠١٦فبراير ٤في 

.٪٧٤,٥على شركة دار العرب ذ.م.م بحصة قدرها السيطرةوهي إحدى الشركات الزميلة للمجموعة ، وصار لديها 

٣في٢٧٣٢٤رقمتحت سجل تجاريات مسؤولية محدودةتأسست دار العرب ذ.م.م في دولة قطر كشركة ذ

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة . قطردولةالدوحه،٢٢٦١٢. بصهولشركه إن العنوان المسجل ل.٢٠٠٤سبتمبر

.في إصدار صحيفة العرب

للموجوداتالمحددةالقيمأنحيث،المؤقتةالقيمعلىالشهرةوتحقيقلالستحواذالمبدئيةالمحاسبةاعتمدت

تحقيقبالمجموعةتقومسوف. اإلدارةتقديراتأفضلعلىاعتمدتقدعليهاالمستحوذللشركةالمحددةوالمطلوبات

مناًشهرإثنى عشرةخاللالشراءسعرمخصصممارسةمنلالنتهاءكنتيجةالمؤقتةالقيمهذهفيتعديالتأية

.لالستحواذالفعليالتاريخ

أدرجهاوتمقطريريالألف١٣٣,٥٦٠بمبلغ. م.م.ذالعربدارعلىاالستحواذمنالناشئةالشهرةإجماليكان

.غير المدققهالموحدالمرحليالماليالمركزبيانفي
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تتمة-دمج األعمال ٦
شركة دار العرب ذ.م.م)أ(

:قد تم تعديلها حسب تقديرات اإلدارة كما هو موضح أدناهللموجودات والمطلوبات المحددة المؤقتةالقيمة 
قطريريال ألف

(غير مدققة)الموجودات

٢٥,٧٧٢نقد وأرصدة لدى البنوك
١٥,٨٢٠ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً

١٣٢,٧٧٥مشروعالشركةفيإستثمار
١٤٧,٩٠٥عقارات ومعدات وآالت

٣٢٢,٢٧٢إجمالي الموجودات

المطلوبات 
٦,٧٧٩ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

١٣٩,٣٨٣مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 
١٢٠تمويل إسالميةتسهيالت 

٣,٥٢٨مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

١٤٩,٨١٠إجمالي المطلوبات

١٧٢,٤٦٢لصافي الموجودات المحددةالمؤقتةالعادلةالقيمة

٤٣,٩٧٨الحقوق غير المسيطرة المقاسة بالقيمة العادلة
١٣٣,٥٦٠)مؤقتة(االستحواذمنالناشئةالشهرة

١٧٧,٥٣٨لدمج األعمالالنقد المدفوع 

١٧٧,٥٣٨لدمج األعمال النقد المدفوع
٨٤,٥٠٦قبل االستحواذشركة دار العرب ذ.م.ميالمجموعة فسهمالقيمة العادلة أل

٢٦٢,٠٤٤تكلفة استحواذ الشركة التابعة

:االستحواذمنالنقديالتدفقصافي
٢٥,٧٧٢التابعةالشركةمنعليهالمستحوذالنقدصافي

)١٧٧,٥٣٨(المدفوعالنقد
)١٥١,٧٦٦(
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تتمة–دمج األعمال ٦
(تتمة)شركة دار العرب ذ.م.م )أ(

وسوف يتم تخصيص القيمة العادلة للموجودات إن المحاسبة األولية لعملية االستحواذ أعاله مؤقتة فقط ،

والمطلوبات القابلة للتحديد للشركة المستحوذ عليها في نهاية السنة المالية. 

الف ريال ٢٦,٥٠٤الف ريال قطر و بقيمة ٢٠,٢١٨من تاريخ االستحواذ ، ساهمت دار العرب ذ.م.م بقيمة 

الف ريال ٦,٢٨٦، مما نتج عن صافي خسائر بقيمة إليرادات و مجموع المصروفات على التواليمجموع ال

.٢٠١٦سبتمبر٣٠قطري لربح المجموعة في الفترة المنتهية في 

غير المدققألف ريال قطري في بيان الدخل المرحلي الموحد٥٥,٨٦٢تم إدراج الربح الناتج من االستحواذ بقيمة 

.٢٠١٦سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةللللمجموعة 

ذ.م.م الشرق للطباعة والنشر والتوزيعشركة دار)ب(

في شركة دار الشرق ٪١٤,٧٨، أبرمت المجموعة اتفاقًا للحصول على حصة إضافية قدرها ٢٠١٦فبراير ٤في 

٪٤٤,٧٨، وهي إحدى الشركات الزميلة للمجموعة ، وبالتالي صارت تمتلك حصة للطباعة والنشر والتوزيع ذ.م.م

المجموعة استمرت في اعتبارها شركة زميلة.في دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع ذ.م.م.

ي تحت سجل تجارمحدودةللطباعة والنشر والتوزيع ذ.م.م في دولة قطر كشركة ذات مسؤولية شرقتأسست دار ال

قطر.دولة الدوحة ،٣٤٨٨ص.ب . إن العنوان المسجل للشركه هو١٩٨٥أكتوبر ٢٤في ٩٨٢٩رقم 

لغة اإلنجليزية) (باللغة العربية) وبننسوال (باليتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إصدار صحيفتين يوميتين هما الشرق

.وطباعة ونشر وتوزيع الكتب والمجلدات



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦سبتمبر٣٠في 

-١٧-

تتمة–دمج األعمال ٦
تتمة-ذ.م.مالشرق للطباعة والنشر والتوزيعدارشركة )ب(

ع للطباعة والنشر والتوزيشرقدار الكانت القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة والمستحوذ عليها لشركة 

كما في تاريخ االستحواذ كما يلي:ذ.م.م 

ريال قطريألف
(غير مدققة)

الموجودات
٧٣,٥٤٩البنوكنقد وأرصدة لدى 

١٣٥,٤٤٠ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
٢,٣٠٢مخزون

٦٦,٩٩٤متاحة للبيعمالية موجودات
٧٥,٨٣١إستثمارات عقارية

١٤٠,٤٤٧مشروعفي شركة الإستثمار
٥٦,٧٤٧عقارات ومعدات وآالت

٥٥١,٣١٠إجمالي الموجودات

المطلوبات 
٣٦,١٧٠أخرىذمم دائنة ومطلوبات 

٤٥,٥٦٨تمويل إسالميةتسهيالت 
١٧,٩١٣مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

٩٩,٦٥١إجمالي المطلوبات

٤٥١,٦٥٩القيمه العادله المؤقته لصافي الموجودات المحدده

٦٦,٧٥٥المستحوذ عليهاصافي الموجوداتلحصص االضافية من القيمة العادلة ل
٢٣٧,٢٤٥الناتجة عن االستحواذالشهرة 

٣٠٤,٠٠٠لحصص االضافية المستحوذ عليهالصافي النقد المدفوع 
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غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦سبتمبر٣٠في 

-١٨-

تتمة–دمج األعمال ٦
شركة ودام الغذائية ش.م.ق)ج(

شركة ودام الغذائية لتأثير هام على القرارات المالية والتشغيليةمجموعةالأصبح لدى، ٢٠١٦أبريل ١٧في 

بلغت حصة المجموعة من خالل تمثيل المجموعة في مجلس إدارة شركة ودام الغذائية ش.م.ق.، وذلك ش.م.ق. 

من أسهم شركة ودام الغذائية ش.م.ق.٪٢٣

٧٥قرار وزارة االقتصاد والتجارة رقم بموجب تأسست شركة ودام الغذائية ش.م.ق. كشركة مساهمة قطرية 

٢٢٢٤٠إن العنوان المسجل للشركة هو ص ب .٢٦٩١١وسجلت الشركة تحت سجل تجاري رقم ،٢٠٠٣لسنة 

، الدوحة ، قطر.

م واللحوم واألعالف وذبح األغنااستيراد وتجارة المواشي شركة ودام الغذائية ش.م.ق.األنشطة الرئيسية تتضمن

لصلة.والمنتجات ذات االطازجة وتزويد السوق المحلي باللحوم والماشية 
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غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦سبتمبر٣٠في 

-١٩-

تتمة–دمج األعمال ٦

تتمة-شركة ودام الغذائية ش.م.ق)ج(

كما في شركة ودام الغذائية ش.م.ق. لكانت القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة والمستحوذ عليها 

تاريخ االستحواذ كما يلي:
ألف ريال قطري

(غير مدققة)

الموجودات
٢٧٧,٤٠٩نقد وأرصدة لدى البنوك

٢,٢٩٠مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
٢٠٥,٦٧٠ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً

١,٠٣١منتجات زراعية
١٥,٦١٥مخزون

٦,٧٧٩موجودات مالية متاحة للبيع
٢١,٠٤٠مشاريع قيد التنفيذ
١٩,٣٢٦عقارات ومعدات

٥٤٩,١٦٠إجمالي الموجودات

المطلوبات 
٢٥٧,٨٢٣دائنة ومطلوبات أخرىذمم 

٨,٦٠٠مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٤٤,٣٧٤تسهيالت تمويل إسالمية

٣١٠,٧٩٧إجمالي المطلوبات

٢٣٨,٣٦٣القيمه العادله المؤقته لصافي الموجودات المحدده

٢٠٠,٠٦١االستحواذ (مؤقتة)منالشهرة الناشئة 
٥٤,٨٢٣لحصة المجموعة في شركة ودام الغذائية ش.م.ق قبل االستحواذالقيمة العادلة 

٢٥٤,٨٨٤

وسيتم توزيع القيمة العادلة للموجودات إن المحاسبة األولية لعملية االستحواذ الموضحة أعاله مؤقتة فقط ،

وااللتزامات القابلة للتحديد للشركة المستحوذ عليها بنهاية السنة المالية. ستقوم المجموعة بإدراج أي تعديالت 

على هذه القيم المؤقتة بعد إجراء فحص تقييم القيمة العادلة قبل نهاية السنة.

قطري نتيجة إعادة قياس القيمة العادلة لحصتها الحالية ألف ريال٣٧,٣٧١ربح بمبلغقامت المجموعة بتحقيق 

. ويمثل الربح احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع في تاريخ تاثير جوهريقبل الحصول على 

للمجموعة ربح من االستحواذ على شركة زميلة" في بيان الدخل المرحلي الموحد"االستحواذ. تم إدراج الربح في 

. ٢٠١٦سبتمبر٣٠المنتهية في أشهرتسعه لل



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦سبتمبر٣٠في 

-٢٠-

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

سبتمبر٣٠
٢٠١٦

سبتمبر٣٠
٢٠١٥

ديسمبر ٣١
٢٠١٥

(مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)

ألف 
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

٨,١٥٠٩٠٦٤٠٩الصندوقفي نقد 

األخرىوالمؤسسات الماليةالبنوكنقد لدى
٢٩٥,٠٠٠١٥٠,٤٤٢٤٧٥,٠٠٠ودائع ألجل

٢٥٥,١١٥٧٥,١٩٥٨٧,٥٠١توفير وعند الطلبحسابات
٥٣,٣٥٦١,١٥٣,٢٢١٥٥,٣٨٢حسابات جارية
١,٥٢٣٩,٦٨٧١,٥٢٣بالهامشحسابات بنكية

٦١٣,١٤٤١,٣٨٩,٤٥١٦١٩,٨١٥النقد وأرصدة لدى البنوك

)١,٥٢٣()٩,٦٨٧()١,٥٢٣(: حسابات بنكية مقيدةيخصم

٦١١,٦٢١١,٣٧٩,٧٦٤٦١٨,٢٩٢ما في حكمهوالنقد 
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غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦سبتمبر٣٠في 

-٢١-

ومصاریف مدفوعة مقدماًمدينة ذمم ٨
سبتمبر٣٠

٢٠١٦
ديسمبر ٣١

٢٠١٥
)(مدققة(غير مدققة)

ألف
ريال قطري

الف
ريال قطري

١٣١,١٦٢١١٤,١٦٣مدينهذمم مستأجرين
)٦٥,٥٣٤()٦٦,٦٤٦(مدينهيخصم: مخصص إنخفاض ذمم مستأجرين

٦٤,٥١٦٤٨,٦٢٩
١٨٩,٤٤٦٤٦٠,٨٠٩*للمقاولينمدفوعات مقدمة للموردين و

٨٧,٢٩٧٥٩,٠٣٦مصاريف مدفوعة مقدماً 
١٢,٥٠٩١٢,٣٥٩ودائع تأمين مستردة 

١,٦٦٦٣,٢٢٩إيرادات مستحقة 
٤,٠٦٢-أوراق قبض

٣٧٤,٢٤٣١١,٩٣٤ذمم وارصدة مدينة أخرى 

٧٢٩,٦٧٧٦٠٠,٠٥٨

مقدما:المدفوعةوأستحقاق الذمم المدينة 
١٢,٥٠٩١٢,٣٥٩غير متداول

٧١٧,١٦٨٥٨٧,٦٩٩متداول

٧٢٩,٦٧٧٦٠٠,٠٥٨

دة مع األطراف ذات العالقة مدفوعات مقدمة للموردين و المقاولين كما هو مبين في ايضاح ـن األرصـتتضم*

١٣.
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غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦سبتمبر٣٠في 

-٢٢-

عمتاحة للبيموجودات مالية ٩

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 بالتغيرات إذاعند وجود أنشطة في نفس القطاع الجغرافي أو 

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

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

٢٠١٥ديسمبر٢٠١٦٣١سبتمبر٣٠
)(مدققة(غير مدققة)

ألف ريال قطريألف ريال قطري 

٤,٢١٢,١٥٨٤,٣٢٣,٣٦٦البنوك والخدمات المالية
١,٠٩٨,٨٥٠٩٤٨,٢٨٨اتالصناع

٢٠,٨٢٩٢٠,٩٠٣االتصاالت
٦,٠٠٠٧,٩٢٨التأمين

١,٧٤٢٢٣٣,٦٢٩المواد االستهالكية والخدمات
-١٥,٧٣٤المواصالت

٥,٣٥٥,٣١٣٥,٥٣٤,١١٤

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

قطر.

.١٤تم اإلفصاح عن الرهونات على الموجودات المالية المتاحة للبيع في إيضاح رقم )ب(

المستثمرين مجموعة أسهممن ٪٢٠حصة قدرهالدى المجموعةكان،٢٠١٥ديسمبر ٣١كما في )ج(

المجموعةحيث أنللبيع االستثمارات كموجودات مالية متاحةهذهصنف،ذلك. ومعالقطريين ش.م.ق

في كانت حصة المجموعة٢٠١٦سبتمبر ٣٠في .تأثير هام على القرارات المالية والتشغيليةلديهاليس

.٪١٧,٢٧تعادل .ق.م.شالمستثمرين القطريين مجموعة 
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غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦سبتمبر٣٠في 

-٢٣-

استثمارات عقارية ١٠

٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر٣٠
)(مدققة(غير مدققة)

ريال قطريألف ريال قطريألف 

٣٦,٨٩٨,٩٦٩٣٤,٢١٦,٥٣٩يناير١في 
١,٥٩٩,٣٥٤١,٥٩٩,٦٦٥تكاليف تطوير 

-٩٦,٥١١شراء استثمارات عقاريه
٥٣,٨٤٦١٩٤,٢٦٧تكاليف تمويل مرسملة على عقارات قيد التطوير

١٢,٧٢٢٦٠٠,٧٨٩أرباح إعادة تقييم إستثمارات عقارية
٢٨٧,٧٠٩-محول من االستثمارات العقارية المحتفظ بها بغرض البيع 

٣٨,٦٦١,٤٠٢٣٦,٨٩٨,٩٦٩ديسمبر٣١سبتمبر/ ٣٠في 

:ايضاحات

. ٢٠١٥ديسمبر ٣١و٢٠١٦يونيو٣٠فيكماالعقاريةاالستثماراتلجميعتقييمبإجراءلمجموعة اقامت)أ(

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

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

)RICS بخبرتها ومعرفتها في مجال اداره المجموعه").("الكتاب األحمر٢٠١٦) ، المعايير المهنية

التختلف بشكل جوهري ٢٠١٦سبتمبر ٣٠لالستثمارات العقاريه في الدفتريةتعتقد ان القيمه ،العقارات 

٣١االستثمارات العقاريه في جميعلوسوف يتم اعاده تقييم ٢٠١٦سبتمبر٣٠عن قيمتها العادله في 

.٢٠١٦ديسمبر 

.والمملكه المتحدهتقع جميع االستثمارات العقارية في دولة قطر)ب(

.١٤تم اإلفصاح عن الرهونات على االستثمارات العقارية في إيضاح رقم )ج(

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

ى اسم المجموعة.حالياً بنقل ملكية هذه االستثمارات إل
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-٢٤-

المشروعاتوشركزميلةشركاتفيإستثمارات١١

الزميلة وشركات شركات الالجدول التالي يلخص المعلومات المالية المختصرة عن استثمارات المجموعة في 

:المشروع

الفعليةنسبة الملكية
بلد 

٢٠١٦٢٠١٥التسجيل
سبتمبر٣٠

٢٠١٦
ديسمبر٣١

٢٠١٥
)(مدققة(غير مدققة)٪٪

ألف 
ريال قطري 

ألف 
قطريريال 

٢,٠٨٤,٦٦١٢,٠٨٣,٠٠٠٪٢٢,٦٥٪٢٢,٤٥قطربنك قطر الدولي اإلسالمي ش.م.ق
٣٦١,٢٣٥٣٨٨,٣٥٨٪٢٥,٧٩٪٢٥,٧٩قطرالمجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق
٢٢٠,٦٣٣٢٢٢,٦٧٦٪٢٣,٨٢٪٢٣,٨٢قطرش.م.قالشركة اإلسالمية القطرية للتأمين 

٥٣٠,٦٧٨٢١١,١١٠٪٣٠,٠٠٪٤٤,٧٨قطردار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع ذ.م.م
١٨٩,٧٨٠١٩٢,٦٧٨٪٣٢,٥٠٪٣٢,٥٠قطروايت سكوير العقارية ذ.م.م

١٠٦,٣٥٧٧٥,٥١٦٪٣٣,٣٣٪٣٥,٠٣قطر(إيضاح ب)المجموعة االسالمية القابضة ش.م.ق
-١٣٤,٨٧٢-٪٥١,٠٠قطر)ج(إيضاح ذ.م.م.مطابع الوراقشركة 

-٦,٦٩٩-٪٢٩,٠٠قطرذ.م.مشركة ماجيكال فيستيفال
-٢٥١,٦٤٧-٪٢١,٥٨قطر)د(إيضاح شركة ودام للمواد الغذائية 
٢٩,٣١٨-٪٤٩,٠٠-قطر)هـ(إيضاح شركة دار العرب ذ.م.م 

٣,٨٨٦,٥٦٢٣,٢٠٢,٦٥٦

:إيضاح

.١٤في إيضاح رقم زميلةشركاتفيتم اإلفصاح عن الرهونات على إستثمارات )أ(

سهم الى ٤,٠٠٠,٠٠٠عدد االسهم المصرح بها من بزيادة، قامت المجموعه االسالميه القابضه ش.م.ق.الفترةخالل )ب(

وتعديل السجل التجاري.ونتيجه لعمليه الطرح لألسهمعمليه الطرح الخاص سهم بعد اكمال التسجيل في في٥,٦٦٣,٥٨١

متضمنه في االحتياطي ريال قطري وعالوه اصدار ١٦,٦٣٥,٨١٠زاد رأسمالها بقيمه ،٢٠١٦خالل لألسهمالخاص 

.  ٢٠١٥لسنه١١انون الشركات رقم لققطري. وفقاريال ٦٦,١٤٢,١١٥القانوني للمجموعه االسالميه ش.م.ق بلغت

المجموعه بحصتها في التغير السابق ذكره في رأس المال واالحتياطي القانوني للمجموعه االسالميه توبالتالي، اعترف

القابضه ش.م.ق.

وراق ذ.م.مشركه مطابع المن٪١حصةباالستحواذ على للمجموعة،شركه تابعة ذ.م.م،دار العربخالل الفتره، قامت)ج(

نالمشروع وذلك الفي مطابع الوراق كاستثمار في شركةومع ذلك تم حساب االستثمار ،٪٥١لتصبح حصتها االجمالية

مطابع الوراق ذ.م.ملم تتحصل على السيطرة علىالمجموعة

لشركه هعلى التأثير الجوهري على القرارات الماليه وقرارات السياسه التشغيلي، تحصلت المجموعة٢٠١٦ابريل ١٧في )د(

ودام الغذائيه ذ.م.م

)٦على السيطره على دار العرب ذ.م.م. (ايضاح، تحصلت المجموعة٢٠١٦فبراير ٤من اعتبارا (هـ) 



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦سبتمبر٣٠في 

-٢٥-

ومطلوبات أخرىذمم دائنة١٢

سبتمبر٣٠
٢٠١٦

ديسمبر٣١
٢٠١٥

الف ريال قطريالف ريال قطري
)(مدققة)غير مدققة(

٦١٥,٥٢٤٧٢٠,٤٠٨)*ومقاولون (دائنون تجاريون
-٤٢٦,٤٣٩توزيعات أرباح

٢٨٧,٥٩٢١٥١,١٧٠مبالغ محتجزة دائنة 
١٥٤,١٥٠١٥٣,١٧٥تأمينات للمستأجرين 
٧٠,٠٣٧٦٦,٦٨٧إيجارات غير مستحقة

٤٨,٥٢٥٦٨,٣٣٦مصاريف مستحقة الدفع
٣٧,٢٢٩٢٦,٨٧٠مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

١٢,٥٥٢٥٤,٠٩٨المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضيةمخصص 
٢,٧٠٠٢,٦٩٨دفعات مقدمة من العمالء 

٢٩٧٢٩٧مشتقات مطلوبات مالية
٥,٧٠١٣,٩٥٧دائنون آخرون

١,٦٦٠,٧٤٦١,٢٤٧,٦٩٥
كالتالي:أخرىومطلوباتدائنةذممأستحقاق 

٤٧٩,٢٦٨٣٣١,٥١٢غير متداول
١,١٨١,٤٧٨٩١٦,١٨٣متداول

١,٦٦٠,٧٤٦١,٢٤٧,٦٩٥

طراف ذات عالقة مبالغ محتجزة دائنة ودائنون تجاريون ومقاولون كما هو موضح تتضمن أرصدة مستحقة ال(*) 

.١٣في إيضاح 



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦سبتمبر٣٠في 

-٢٦-

إفصاحات األطراف ذات العالقة  ١٣

عضاء مجلس االدارة أوكبار المساهمين والشركات الزميلة وللمجموعةاالم الشركة في تمثل االطراف ذات العالقة 

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

.المجموعةدارة من قبل أعضاء مجلس االمعامالتتأثيرا هاما عليها. يتم اعتماد االسعار والشروط المتعلقة بهذه 

عالقةذاتأطرافمبالغ مستحقة من 
٣٠
٢٠١٦سبتمبر

٣١
٢٠١٥ديسمبر

(مدققة)(غير مدققة)
ألف ريال ألف ريال قطريالعالقه

قطري

-١٣,١٣٠شركة مشروعشركة ماجيكال فيستيفال ذ.م.م
٧,٩٦٢٢,٤٨١شركة مشروعشركة وايت سكوير العقارية ذ.م.م

٣٨,٠٨٨-شركة زميلهدار العرب ذ.م.م
٣٨٨أخرى ذات عالقةأطراف

٢١,١٣٠٤٠,٥٧٧

/ عالقةاتف ذاطرأإلى مبالغ مستحقة
عالقةالى طرف ذو 

٣٠
٢٠١٦سبتمبر

ديسمبر ٣١
٢٠١٥

)(مدققة(غير مدققة)
ريال ألف ريال قطريألف 

قطري

١,٤٦٥,٧١٧٣٥٠,٢٣١عالقةأخرى ذات أطراف(*)شركة مجموعة صك القابضة ش.و.و
-٢٦,٤٦٢عالقةأخرى ذات أطرافشركة حالول لالستثمار العقاري ذ.م.م

-٢٩,٠٣٣زميلهشركةدار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع ذ.م.م
-٨,٤٣١شركة مشروعشركة مطابع الوراق ذ.م.م

١,٥٢٩,٦٤٣٣٥٠,٢٣١

كالتالي:ذات عالقةأطرافالىالمبالغ المستحقة أستحقاق 
١,٤٩٢,١٧٩٣٥٠,٢٣١غير متداول

-٣٧,٤٦٤متداول

١,٥٢٩,٦٤٣٣٥٠,٢٣١

والرصيد غير متداول.عالقة ذوطرف متحصل عليها من قبل ةت مالي*هذا المبلغ يمثل تسهيال



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦سبتمبر٣٠في 

-٢٧-

تتمة  -إفصاحات األطراف ذات العالقة ١٣

ةمدينوذمم،اخرىذمم دائنه ومطلوباتإسالمي ،االرصده الطراف ذات عالفه متضمنه في تسهيالت تمويل 
ومصاريف مقدمه كما يلي :

٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر٣٠

(مدققة)مدققة)(غير 
ألف ريال قطريألف ريال قطري

٢,٨٩٤,٤٥٨٢,٧٨٨,٦٢٩تسهيالت تمويل اسالمية من بنك زميل

٥٥٥,٨٦٠٦٧٢,١٢٨دائنون تجاريون ومقاولون 
٢٧٧,٩٦٠ ٢٧٧,٩٦٠١٣٨,٨١٦تأمينات محتجزة 

١٠١
١٠١,٦٧٣٣٧٧,١٦١مدفوعات مقدمة للموردين والمقاولين

عالقةذاتالمعامالت مع االطراف 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة كالتالي:تتمثل 

سبتمبر٣٠شهر المنتهية في أتسعةالسبتمبر٣٠شهر المنتهية في أالثالثة
٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥

)مدققهغير()مدققهغير()مدققهغير()غير مدققه(
ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف 

١٩٩,٧١٢١٤٣,٦٩٤١,٣٩١,٤٣٥١٤٣,٦٩٤(أ)تكاليف تطوير استثمارات عقارية

١١,٣٩٧٧,٧١٦٢٨,٥٠٣٢٩,٤٢٠عقارات قيد التطويرعلىتكاليف تمويل مرسملة 

٢٥,٣١٥١٨,٥٥٤٧٥,١٢٢٤٧,٨٣٧تكاليف تمويل تم إدراجها في بيان الدخل الموحد 

٢,٢٨٩١,٥١٢٥,٣٣١٤,٥٣٦إيرادت إيجار

:ةمالحظ
بعض ناءوذلك للقيام ب.مجموعة صك لالستثمار العقاري ش.ش.وقامت المجموعة بإبرام عقد مقاوالت مع )أ(

.العقارية الخاصة بالمجموعةاإلستثمارات



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦سبتمبر٣٠في 

-٢٨-

تتمة  -إفصاحات األطراف ذات العالقة ١٣

كبار الموظفين باإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآت 

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

المنتهية أشهرللثالثة 

سبتمبر٣٠في 

المنتهية أشهرتسعةلل

سبتمبر٣٠في 

٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥

)مدققهغير()مدققهغير()غير مدققه()غير مدققه(

قطريألف ريالقطريريالألف قطريألف ريالقطريريالألف 

٩,٤٧٣١٠,٣٣٦٣١,٤٧٣٣١,٠٢٠ةوأعضاء اللجنة التنفيذيمكافآت أعضاء اإلدارة الرئيسيين 

تسهيالت تمويل اسالمية١٤

بالتالي:/ السنة تتمثل الحركة على التسهيالت التمويلية االسالمية خالل الفترة

٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر٣٠
(مدققة)(غير مدققة)

ألف ريال قطريألف ريال قطري

١٤,٩٥٩,٦٠٧١٢,٨٠٩,٦٣٤يناير١الرصيد في 
٢,١٧٤,٤٤٥٣,١٦٠,٠٠٠تسهيالت اضافية خالل الفترة / السنة

٤٨٨,١٥٢٥٩٣,١٨٠تكاليف تمويل
)١,٦٠٣,٢٠٧()١,٤٢٣,٠٧٣(سداد تسهيالت خالل الفترة / السنة

١٦,١٩٩,١٣١١٤,٩٥٩,٦٠٧الرصيد في نهاية الفترة / السنة

كما يلي:مقسمة إلى فترات مستحقة متداولة وغير متداولة إن التسهيالت التمويلية االسالمية

٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر٣٠
(مدققة)(غير مدققة)

ألف ريال قطريألف ريال قطري

٢,٠٤٨,٩٠٣١,٤٨٥,٦١٦جزء متداول

١٤,١٥٠,٢٢٨١٣,٤٧٣,٩٩١جزء غير متداول

١٦,١٩٩,١٣١١٤,٩٥٩,٦٠٧



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦سبتمبر٣٠في 

-٢٩-

تتمة-تسهيالت تمويل اسالمية١٤

شروط وأحكام التسهيالت التمويلية اإلسالمية القائمة كما يلي:

العملةنوع التسهيل
سبتمبر٣٠

٢٠١٦
ديسمبر ٣١

٢٠١٥
(مدققة)(غير مدققة)

ألف ريال قطريألف ريال قطري

٦,٨١٤,١٣٩٧,٢٠٨,٤٤٦قطريريال مرابحة مضمونة 
٣,٩٨٣,٤٦٨٣,٩٧٩,٢٣٧ريال قطريإجارة مضمونة

٦٩٧,٥٣٥٤٣١,٦٣٥دوالر أمريكيمرابحة مضمونة 
٢,٨٦٣,٣٢٩٣,٣٤٠,٢٨٩دوالر أمريكيإجارة مضمونة

-١,٨٤٠,٦٦٠دوالر أمريكي)بإسالمية (صكوك 

١٦,١٩٩,١٣١١٤,٩٥٩,٦٠٧

:اتمالحظ
ألجل ومتطلبات رأس المال تم الحصول على عقود التمويل اإلسالمي بغرض تمويل المشروعات طويلة ا)أ(

للمجموعة. تحمل العقود أرباح بمعدالت تجارية.العامل 

٧,٢٨٣,٠٠٠قيمة إسالمية بإجمالي وكجزء من برنامج إلصدار صكوك الفترة ، قامت المجموعة خالل )ب(
"شركة إزدان ألف دوالر أمريكي) ٢,٠٠٠,٠٠٠ألف ريال قطري ( من خالل كيان ذو غرض خاص 

ألف دوالر ٥٠٠,٠٠٠(ريال قطري ألف١,٨٢١,٠٠٠ة للصكوك المحدودة" ، تم إصدار صكوك بقيم
معدل . تم إصدار الصكوك بألف ريال قطري١٠,٥٠٠نيابة عن المجموعة بإجمالي تكاليف تبلغ أمريكي) 

، ٢٠٢١مايوسنوات تستحق في ٥يدفع بشكل نصف سنوي وبأجل ٪٤,٣٧٥ربح سنوي ثابت قدره 
تسيطر الصكوك مدرجة في بورصة ايرلندا. تم إصدار الصكوك بصيغة صكوك مدعومة بالموجودات.

وتتعهد المجموعة بإعادة شراء تلك .المجموعة على الموجودات وسيستمر إدارتها من قبل المجموعة
الموجودات في تاريخ اإلستحقاق بنفس سعر اإلصدار.

يوجد تسهيالت مضمونة مقابل رهونات على أنواع مختلفة من اإلستثمارات ،٢٠١٦سبتمبر٣٠كما في )ج(

٣١ألف ريال قطري (١٥,٤٣٧,٦٦٠ة من قبل المجموعة والتي بلغت قيمتها الدفترية ـالعقارية المملوك

وضمانات مقابل أسهم مدرجة في بورصة قطر أدرجت ألف ريال قطري)١٥,٤٣٧,٦٦٠: ٢٠١٥ديسمبر 

في البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ضمن موجودات مالية متاحة للبيع وإستثمارات في شركات 

: ٢٠١٥ديسمبر ٣١(٢٠١٦سبتمبر٣٠ألف ريال قطري كما في ٣,٦٨٥,٥٥٥بلغت قيمتها الدفترية زميلة

.ألف ريال قطري)٤,٤٤٤,٩٤٢



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦سبتمبر٣٠في 

-٣٠-

العائد االساسي والمعدل للسهم من االرباح ١٥

ة المتوسط المرجح لعدد االسهم العادية القائمىاالساسي للسهم من االرباح بتقسيم ربح الفترة عليحتسب العائد 

.خالل الفترة

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةالسبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥

)مدققةغير()مدققةغير ()مدققةغير()غير مدققة(

العائد على مساهمين الشركه 

٣٦٥,٩٥٩٣٦٣,٩٥٩١,٢٩٣,١٠٠١,٢٢٢,١٢٥االم

االسهملعددالمرجحالمتوسط

الفترةخاللالقائمة

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

(بالريالاألساسي للسهمالعائد 

٠,١٤٠,١٤٠,٤٩٠,٤٦القطري)

عدم لاالساسي يساوي عائد السهم المخففعائد السهمقائمة خالل الفترة وبالتالي فإن مخففةال يوجد أي أسهم

قائمة خالل الفترة. سهم مخففةأوجود اي 



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦سبتمبر٣٠في 

-٣١-

بنود اإلیرادات الشاملة األخرى  ١٦

سبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 

سبتمبر

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةال

٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥

)مدققةغير()مدققةغير()مدققةغير()مدققةغير(

ريال ألف 

قطري

ريال ألف 

قطري

ريال قطريألف ريال قطريألف 

انبيإلىتصنيفهايعادسوفأخرىشاملةإيرادات
:الالحقةالفتراتفيالدخل

مإحتياطي إعادة التقيي

:موجودات مالية متاحة للبيع

متاحةماليةموجوداتمن) خسارة(ربحصافي

للبيع
٢٢٣,٠٢٠١٩٥,٦٣٦)٢٩٧,٢٢٩(٣٥٠,٣٣٥

يعللبمتاحةماليةموجوداتاستبعادمنربحصافي

)٢٠٢,٧٠٦()٣٨٠,٠٦٨()١٣٢,١٧٦()١٠١,٠٥٠(الموحدالمرحليالدخلبيانإلىتصنيفهامعاد

تابعةشركةعلىاستحواذمنالربحتبويبإعادة

-)٣٧,٣٧١(--) ٦إيضاح(الموحدالدخلبيانإلى

إعادة تصنيف خسائرانخفاض قيمه الموجودات 

الماليه المتاحه للبيع تم تحميلها على قائمه الدخل

-٧,٤٠٩--الموحدالمرحلي

(الخسارة) من الموجودات المالية الربحصافي

)٧,٠٧٠()١٨٧,٠١٠()٤٢٩,٤٠٥(٢٤٩,٢٨٥المتاحة للبيع

الخاص بالشركاتإعادة التقييمياحتياطفيالحصة 

٢,١٥٠٩٩٦٣,٢٢٨)٧٩٠(الزميله والمشروع المشترك

)٣,٨٤٢()١٨٦,٠١٤()٤٢٧,٢٥٥(٢٤٨,٤٩٥فترةللخالل شاملة أخرى ) (خسارةالدخل



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦سبتمبر٣٠في 

-٣٢-

توزيعات األرباح١٧
، وافق المساهمون على توزيع أرباح ٢٠١٦أبريل ١١خالل اجتماع الجمعية العمومية التي انعقدت بتاريخ 

: أرباح ٢٠١٥(٢٠١٥ألف ريال قطري لسنة ١,٣٢٦,٢٤٨ريال قطري للسهم بإجمالي ٠,٥٠نقدية بواقع 

).٢٠١٤ألف ريال قطري لسنة ١,٠٦٠,٩٩٩بإجمالي ريال قطري للسهم ٠,٤٠بواقع 

مطلوبات محتملة١٨
:لدى المجموعة المطلوبات المحتملة التالیة والتي من غیر المتوقع أن ینشأ عنھا مطلوبات مادیة

٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر٣٠
(مدققة)(غير مدققة)

ألف ريال قطري ألف ريال قطري 

١,٥٢٣٤,٢٢٥ضمانخطابات

٥,٧٧١٥,٧٧١اعتمادات مستنديه

إلتزامات تعاقدیة

في تاریخ التقریر:كما استثمارات عقاریةمن أجل تطویر التالیة التعاقدیةتزامات لااللدى المجموعة 

٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١سبتمبر٣٠
(مدققة)(غير مدققة)

ألف ريال قطري ألف ريال قطري 

٤٧٥,٠٩٩١,٧١٤,٦٥٩ر  موردين للمشاريع قيد التطويلمقاولين وقديةاتعاإللتزامات ال



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦سبتمبر٣٠في 

-٣٣-

الماليةدواتألا١٩

العادلةالقيم

و ٢٠١٦سبتمبر٣٠كما في للمجموعةالماليةلألدواتالعادلةوالقيمالدفتريةالقيمبينمقارنةيبينالتاليالجدول

:٢٠١٥ديسمبر ٣١
القيم العادلةالقيم الدفترية

سبتمبر٣٠
٢٠١٦

ديسمبر ٣١
٢٠١٥

سبتمبر٣٠
٢٠١٦

ديسمبر  ٣١
٢٠١٥

(مدققة)(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)
الفالفالفالف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري
الموجودات المالية

٦٠٤,٩٩٤٦١٩,٤٠٦٦٠٤,٩٩٤٦١٩,٤٠٦أرصدة لدى البنوك (بإستثناء النقد)
٥,٣٥٥,٣١٣٥,٥٣٤,١١٤٥,٣٥٥,٣١٣٥,٥٣٤,١١٤موجودات مالية متاحة للبيع

٢١,١٣٠٤٠,٥٧٧٢١,١٣٠٤٠,٥٧٧مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
ذمم مدينة وودائع تأمينات مستردة 

٤٥١,٢٦٨٧٢,٩٢٢٤٥١,٢٦٨٧٢,٩٢٢وأرصدة مدينة أخرى

٦,٤٣٢,٧٠٥٦,٢٦٧,٠١٩٦,٤٣٢,٧٠٥٦,٢٦٧,٠١٩
المطلوبات المالية

١٦,١٩٩,١٣١١٤,٩٥٩,٦٠٧١٦,١٩٩,١٣١١٤,٩٥٩,٦٠٧تسهيالت تمويل إسالمية
١,٥٢٩,٦٤٣٣٥٠,٢٣١١,٥٢٩,٦٤٣٣٥٠,٢٣١عالقة ذاتمبالغ مستحقة إلى طرف 

١,٥٥٠,٧٨٠١,١٥١,٤٤١١,٥٥٠,٧٨٠١,١٥١,٤٤١ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

١٩,٢٧٩,٥٥٤١٦,٤٦١,٢٧٩١٩,٢٧٩,٥٥٤١٦,٤٦١,٢٧٩



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦سبتمبر٣٠في 

-٣٤-

تتمة-الماليةدواتألا١٩

تدرج القيمة العادلة

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

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

سجلة ، واضحة    :٢المستوى  تقنيات أخرى والتي تكون جميع بياناتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة الم

وبصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ستخدم بيانات لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على بيانات    :٣المستوى  التقنيات التي ت

سوقية واضحة.

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

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

(غير مدققة)٢٠١٦سبتمبر٣٠في 

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

٢,٧١٦,١١٠٣٥,٩٤٥,٢٩٢٣٨,٦٦١,٤٠٢-استثمارات عقارية

٥,٣٥٥,٣١٣--٥,٣٥٥,٣١٣متاحة للبيعموجودات مالية

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

(مدققة)٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

٣,١٩٦,٨٤٩٣٣,٧٠٢,١٢٠٣٦,٨٩٨,٩٦٩-استثمارات عقارية

٥,٥٣٤,١١٤--٥,٥٣٤,١١٤متاحة للبيعموجودات مالية

١، لم يتم عمل أي تحويل بين المستوى ٢٠١٥ديسمبر ٣١و ٢٠١٦سبتمبر٣٠السنة المنتهية في /خالل الفترة 

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



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦سبتمبر٣٠في 

-٣٥-

البيانات القطاعية٢٠

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

ويشمل القطاع الطباعة والنشر والتوزيع للجرائد:النشر والتوزيع

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.



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦سبتمبر٣٠في 

-٣٦-

تتمة-البيانات القطاعية٢٠

:٢٠١٥سبتمبر٣٠و٢٠١٦سبتمبر٣٠للفترات المنتهية في الجدول التالي يبين المعلومات المتعلقة بإيرادات ومصروفات قطاعات التشغيل بالمجموعة

سبتمبر٣٠يفالمنتهيةأشهرتسعةلفترة ال
(غير مدققة)٢٠١٦

العقارات السكنية 
االستثماراتوالتجارية

الفنادق واألجنحة 
مجمعات تجاريةالفندقية

توزيع ونشر 
الجرائد

التعديالت 
اإلجماليوالتصفيات

الفالفالفالفالفالفالف
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٢,١٩٥,٨٨٩)٣٠,٧٤٤(٩٩١,٦١٨٩١٥,٤٠٨٢٠٧,٧٧٩٩٢,٣٩٢١٩,٤٣٦إيرادات القطاع

)٩٠٤,٨٣٦(٢٨,٩٨٨)٣٠,٦٠٠()٢٧,٢٠٧()٨١,٤١١()٨,١٠٣()٧٨٦,٥٠٣(مصروفات القطاع

١,٢٩١,٠٥٣)١,٧٥٦()١١,١٦٤(٢٠٥,١١٥٩٠٧,٣٠٥١٢٦,٣٦٨٦٥,١٨٥القطاع(خسارة)ربح

سبتمبر ٣٠يفالمنتهيةلفترة التسعة أشهر
(غير مدققة)٢٠١٥

العقارات السكنية 
االستثماراتوالتجارية

الفنادق واألجنحة 
مجمعات تجاريةالفندقية

ونشرتوزيع
الجرائد

التعديالت 
اإلجماليوالتصفيات

الفالفالفالفالفالفالف
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

١,٨٥٨,٨٦٢)١٧,٥٣٩(-٩٣٩,٢٤٩٦٤٣,٣٠١٢١٢,٤٤٢٨١,٤٠٩إيرادات القطاع
)٦٣٦,٧٣٧(١٧,٥٣٩-)٢٤,٥٤٧()٦٦,٤٠٠()٤٥٧()٥٦٢,٨٧٢(مصروفات القطاع

١,٢٢٢,١٢٥--٣٧٦,٣٧٧٦٤٢,٨٤٤١٤٦,٠٤٢٥٦,٨٦٢القطاعربح



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦سبتمبر٣٠في 

-٣٧-

تتمة-البيانات القطاعية٢٠

:٢٠١٥ديسمبر٣١و٢٠١٦سبتمبر٣٠الجدول التالي يبين المعلومات المتعلقة بإيرادات ومصروفات قطاعات التشغيل بالمجموعة للفترات المنتهية في 

العقارات 
السكنية 
االستثماراتوالتجارية

الفنادق 
واألجنحة 
تجاريةمجمعات الفندقية

ونشرتوزيع
الجرائد

التعديالت 
والتصفيات

اإلجمالي
الفالفالفالفالفالفالف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري
موجودات القطاع

٤٩,٥٩٣,٥٢٠)٨٠٧,٢٨٠(٣٤,٣٤٥,٩٦٤٩,٣٩٤,٦٥٣٥,٠١٠,٨٨٩١,٣١٧,٥٢٧٣٣١,٧٦٧(غير مدققة)٢٠١٦سبتمبر٣٠في 

٤٦,٩٣٨,٧٦٤)٩٥٥,٠٨٨(-٣٢,٤٤٢,١٥٨٨٨,٨١٢,٠٢٤,٩١١,٢٦٤١,٧٢٨,٤٠٢(مدققة)٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

مطلوبات القطاع

١٩,٣٨٩,٥٢٠)٨٠٥,٤٧٦(١٩,٢٣٤,٢٦٣٧٢٢,٩٠٥٣٤,٧٤٢٥٢,٩٤٧١٥٠,١٣٩(غير مدققة)٢٠١٦سبتمبر٣٠في 

١٦,٥٥٧,٥٣٣)٩٥٥,٠٨٨(-١٦,٦٦٩,٠٣٧٧٣٧,٥٨١٦٠,٨٦٩٤٥,١٣٤(مدققة)٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

سبتمبر ٣٠من ارباح المجموعه في خالل التسعه اشهر المنتهيه في ٪١٠٠لقد ساهمت االنشطه التشغيليه في دوله قطر بنسبه والمتحده ،قطر والمملكه دولةفيجغرافيا، تزاول المجموعه نشاطاتها 

الموجودات.) من حيث٪٢٠١٥:١٠٠يسمبر د٣١( ٪٩٩,٧٦) وبنسبه ٪١٠٠: ٢٠١٥سبتمبر ٣٠(٢٠١٦



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦سبتمبر٣٠في 

-٣٨-

أرقام المقارنة٢١
إلعادةيكنمل. الحاليةللفترةالعرضمعتتماشىلكيالمختصرةالمرحليةالماليةالبياناتفيمعينةأرقامتبويبعيدأ

الملكيةحقوقإجماليأوالموحدالمرحليالشاملالدخلأوالموحدالمرحليالربحصافيعلىتأثيرأيالتبويب

.المقارنةفترة/ لسنةالموحدة


