








مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة.جزءًا من هذه البیانات ٢٢إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

-٤-

الموحدالمرحليبیان الدخل
٢٠١٤یونیو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

یونیو٣٠الستة أشهر المنتهیة في یونیو٣٠أشهر المنتهیة في الثالثة
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣

(مراجعة)
(غیر مراجعة) 

(مراجعة)(مراجعة))غیر مدققة(
لایر قطريالفالف لایر قطريلایر قطريالفالف لایر قطريإیضاح

٣٤٤,٣٨٤٢٢٣,٠٧٢٦٤١,٣٠٤٤٠٣,٥٧٤إیجاراتإیرادات 
٥,٥٤١١,٧٨٠١٦٧,١٩٤١٠٨,٢١٢متاحة للبیعموجودات مالیةتوزیعات أرباح من 

٤٥,٨٨١٨٠,٦٠٨٩٧,٥١٨٨١,٣٨١صافي أرباح من بیع موجودات مالیة متاحة للبیع
٧,٠٦٨١٨,٩٢٠٤٥,٩٦٩٣٠,٧٣١أخرىةیإیرادات تشغیل

)٦٣,٢٦٦()١٣٣,٧٤٩()٣٨,٨٧٣()٧٨,٠١٥(تشغیلیةمصاریف 

٣٢٤,٨٥٩٢٨٥,٥٠٧٨١٨,٢٣٦٥٦٠,٦٣٢للفترةالربح التشغیلي 

):خصمیضاف / (ی
مسجلة بطریقة حقوق شركات نتائج من حصة ال

٦٧١,٣٤٠٥٨,٥٧٨١٣٥,٨٧٤١٢١,١٥٣الملكیة
-٨,٤٦١--زمیلةشركةعلىاالستحواذمنالربح

-٣,٨٥٠-٣,٨٥٠استثمارات عقاریة تقدیمأرباح 
٤,١٨٩٤٨١٩,٥٠٠٢,٩٥٦إیرادات أخرى 

)٧٦,٨٩٠()٩٤,٦٣٧()٤١,٩٠٥()٥٩,٢٠٣(مصاریف عمومیة وٕاداریة 
)٤,٣٦٢()٤,١٩٠()١,٣١٦()٢,٣٥٦(هالك إست

موجودات مالیة متاحة خسائر االنخفاض في قیمة 
)٢٥,٠٠٠(-)٢٥,٠٠٠(-للبیع

)٩٩,٨٠٢()١٥٨,٩٧٩()٥٠,٣٧٧()٨٥,٢٣٧(تكالیف التمویل 

٢٥٧,٤٤٢٢٢٥,٩٦٨٧١٨,١١٥٤٧٨,٦٨٧صافي ربح الفترة

رباح (لایر العائد االساسي والمعدل للسهم من األ 
١٥٠,٠٩٧٠,٠٨٥٠,٢٧٠,١٨قطري)



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة.جزءًا من هذه البیانات ٢٢إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

-٥-

الموحدالشامل المرحليبیان الدخل
٢٠١٤یونیو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

یونیو٣٠الستة أشهر المنتهیة في یونیو٣٠أشهر المنتهیة في الثالثة
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣

(مراجعة)
(غیر مراجعة) 

(مراجعة)(مراجعة))غیر مدققة(
لایر قطريالفالف لایر قطريلایر قطريالفالف لایر قطريإیضاح

٢٥٧,٤٤٢٢٢٥,٩٦٨٧١٨,١١٥٤٧٨,٦٨٧الفترةربح

أخرىشاملةأرباح 
إلى بیان تحویلهاسیتمأخرىشاملةإیرادات
الالحقةالفتراتفيالدخل 
مالیةموجوداتمن) الخسارة(الربحصافي
)٤٣,٢١٤(٢٢٤,٠٢٢٥٨,١٩٨٨٤٠,٣٢٠للبیعمتاحة

والخاصتقییمللإعادةاحتیاطيمن حصةال
والمسجلة بطریقة فیهاالمستثمرالشركات ب

)٣٠٥()١٢٧()١,٣١١()٤٦٣(حقوق الملكیة
-)٣,٦٢٠(-)٣,٦٢٠(النقدیةالتدفقات حركة تحوطات 

)٤٣,٥١٩(١٦٢١٩,٩٣٩٥٦,٨٨٧٨٣٦,٥٧٣للفترةاألخرىالشاملة) الخسائر(االیرادات

٤٧٧,٣٨١٢٨٢٫٨٥٥١,٥٥٤,٦٨٨٤٣٥,١٦٨الدخل الشامل للفترةإجمالي 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

جزءًا من هذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة.٢٢إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

-٦-

لمرحلي الموحد بیان التغیرات في حقوق الملكیة ا
٢٠١٤یونیو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

رأس المال
حتیاطي إ

قانوني
إعادة احتیاطى 
التقییم

إحتیاطي إعادة 
مدورةأرباح تقییم عمالت أجنبیة

إجمالي حقوق 
الملكیة

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

٢٠١٤٢٦,٥٢٤,٩٦٧٩١٩,٨٩٠٣٣٥,٩٨٠١,٩٥٤٨٦١,٤٨٠٢٨,٦٤٤,٢٧١ینایر ١الرصید في 
٧١٨,١١٥٧١٨,١١٥----ربح الفترة

٨٣٦,٥٧٣--٨٣٦,٥٧٣--شاملة أخرى للفترةإیرادات

٧١٨,١١٥١,٥٥٤,٦٨٨-٨٣٦,٥٧٣--الدخل الشامل للفترةإجمالي 
)٨٢٢,٢٧٤()٨٢٢,٢٧٤(----)١٧( ایضاح ٢٠١٣أرباح موزعة لسنة 

٢٦,٥٢٤,٩٦٧٩١٩,٨٩٠١,١٧٢,٥٥٣١,٩٥٤٧٥٧,٣٢١٢٩,٣٧٦,٦٨٥)مراجعة(٢٠١٤یونیو٣٠ي الرصید ف



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

جزءًا من هذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة.٢٢إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

-٧-

تتمة -لمرحلي الموحد بیان التغیرات في حقوق الملكیة ا
٢٠١٤یونیو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في 

رأس المال
حتیاطي إ

قانوني
إعادة احتیاطى 
التقییم

فائض من إعادة 
التقییم

إحتیاطي إعادة 
أرباح مدورةتقییم عمالت أجنبیة

إجمالي حقوق 
الملكیة

ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريقطريألف لایر

٣٦٨,١٩٣٢٧,٧٤٦,٨٥٣-١٠٣,١٤٦)٩٦,٥٩٢(٢٦,٥٢٤,٩٦٧٨٤٧,١٣٩كما تم عرضه سابقا- ٢٠١٤ینایر ١الرصید في 
)١٨٣,٧٧١()١٣٣,٦١١(٣,١٩٢)١٠٣,١٤٦(٤٩,٧٩٤--تعدیالت الفترة السابقة 

٣,١٩٢٢٣٤,٥٨٢٢٧,٥٦٣,٠٨٢-)٤٦,٧٩٨(٢٦,٥٢٤,٩٦٧٨٤٧,١٣٩(معدل)- ٢٠١٣ینایر ١الرصید في 

٤٧٨,٦٨٧٤٧٨,٦٨٧-----ربح الفترة
)٤٣,٩١٥(---)٤٣,٥١٩(--شاملة أخرى للفترةخسائر

٤٧٨,٦٨٧٤٣٥,١٦٨--)٤٣,٥١٩(--إجمالي (الخسارة) الدخل الشامل للفترة

)٣٤٤,٨٢٧()٣٤٤,٨٢٧(-----)١٧(إیضاح ٢٠١٢سنة لأرباح موزعة 

٣,١٩٢٣٦٨,٤٤٢٢٧,٦٥٣,٤٢٣-)٩٠,٣١٧(٢٦,٥٢٤,٩٦٧٨٤٧,١٣٩)مراجعة(٢٠١٣یونیو٣٠الرصید في 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة.جزءًا من هذه٢٢إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

-٨-

الموحدالمرحلي بیان التدفقات النقدیة
٢٠١٤یونیو ٣٠أشهر المنتهیة في الستة لفترة

یونیو٣٠منتهیة في الستة أشهر ال
٢٠١٤٢٠١٣
(مراجعة)(مراجعة)

ألف لایر قطريألف لایر قطريإیضاحات
األنشطة التشغیلیة

٧١٨,١١٥٤٧٨,٦٨٧الفترةربح 
:التالیةللبنود تعدیل
-)٣,٨٥٠(االستثمارات العقاریةتقییمإعادةمن ربح 

٤,١٩٠٤,٣٦٢استهالك 
٤,٧٠٤٥,٨٥٨مكافأة نهایة الخدمة للموظفینمخصص

)١٢١,١٥٣()١٣٥,٨٧٤(الحصة من نتائج شركات زمیلة
-)٨,٤٦١(الربح من االستحواذ على شركة زمیلة

١٣,١٦٢١٠,٩٨٨مخصص انخفاض ذمم مدینة مشكوك في تحصیلها
)٩,٩٧١()١,٧٤٢(عكس مخصص انخفاض ذمم مدینة مشكوك في تحصیلها

٢٥,٠٠٠-خسائر االنخفاض في قیمة موجودات مالیة متاحة للبیع
)١,٢٩٢()٢,٧٦٢(أرباح حسابات بنوك إسالمیة 

)٨١,٣٨١()٩٧,٥١٨(متاحة للبیعموجودات مالیةبیعربح منصافي
١٥٨,٩٧٩٩٩,٨٠٢تكالیف التمویل 

٦٤٨,٩٤٣٣٠٢,٦٨٨
:المال العاملالتغیرات في رأس

)١٦٥,٦٩٦(٥٢,٩٨٠ذمم مدینة ومصاریف مدفوعة مقدماً 
١٦٤)٩,٤٦٩(مخزون

)٥٨١,٤٩٥()٤٦,٧١٠(ةإلى أطراف ذات عالق/منمبالغ مستحقة 
١٦٧,٦٤٤)٣٦,٩٩٢(ومطلوبات أخرىذمم دائنة 

)١٦٨,٤٨٣(٦٠٨,٧٥٢التشغیلیةاألنشطة(المستخدم في) من النقد 
)٩٨٥()٥٩٢(ة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفینأمكاف

)١٦٩,٤٦٨(٦٠٨,١٦٠األنشطة التشغیلیة(المستخدمة في) من صافي التدفقات النقدیة



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة.جزءًا من هذه٢٢إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

-٩-

تتمة-الموحدالمرحليبیان التدفقات النقدیة
٢٠١٤یونیو ٣٠أشهر المنتهیة في لفترة الستة

یونیو٣٠المنتهیة في الستة أشهر 
٢٠١٤٢٠١٣
(مراجعة)(مراجعة)

ألف لایر قطريألف لایر قطريإیضاحات
األنشطة االستثماریة

)٩,٣٩٣()٦,٤٤٦(شراء عقارات وآالت ومعداتمدفوعات ل
)٤٩٧,٦١٧()٢٠٨,٥٥٨(١١مدفوعات لشراء وتطویر استثمارات عقاریة

٤٣٦,٧١٢٦٠٧,٠١١متاحة للبیعموجودات مالیةمتحصالت من استبعاد 
)٩٩٦,١٥٢()٧٢٦,١٦١(متاحة للبیعموجودات مالیةمدفوعات لشراء 

)٣٤,٣٩٩()٦٢,٢٩٦(مدفوعات لشراء استثمارات في شركات زمیلة
١٦٢,٨٢١١٧١,٨٢٠أرباح موزعة من شركات زمیلة 

٢,٧٦٢١,٢٩٢إسالمیةأرباح حسابات بنوك 
-٣٥٠,٠٠٠أشهرثالثةبعدتستحقاألجلقصیرةودائعفيالتغیرصافي
-٤,٩٨٦مقیدةبنكیةحساباتفيالتغیرصافي

)٧٥٧,٤٣٨()٤٦,١٨٠(صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة

األنشطة التمویلیة:
١,٢٧٧,٥٠٠٢,٢٤٤,٠٠٠من تسهیالت تمویل إسالمیةمتحصالت 

)٤٩٢,٦٧٠()٩٩٧,٢٩٨(مدفوعات لتسدید تسهیالت تمویل إسالمیة
)٣٤٤,٨٢٧()٣٣٨,٨٩٨(١٧توزیعات أرباح مدفوعة

األنشطة من (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدیة 
١,٤٠٦,٥٠٣)٥٨,٦٩٦(التمویلیة

٥٠٣,٢٨٤٤٧٩,٥٩٧في النقد وما في حكمهالزیادة

٨٥,٨١٧٣٢٣,٦٨٧ینایر١النقد وما في حكمه في 

٧٥٨٩,١٠١٨٠٣,٢٨٤یونیو٣٠النقد وما في حكمه في 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

المرحلیة المختصرة الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٤یونیو ٣٠في 

-١٠ -

واألنشطة الرئیسیةالوضع القانوني ١
شركة ازدان العقاریة ش.م.ق) هي شركة مساهمة قطریة مسجلة سابقًا (("الشركة")مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 

كشركة ذات مسئولیة ١٩٩٣مایو ٢٤الشركة في . تم تأسیس١٥٤٦٦في دولة قطر بموجب السجل التجاري رقم 
.٢٠٠٨فبرایر ١٨في إدراجها في بورصة قطر وتم ،محدودة

الجمعیة بناًء على قرار مجموعة إزدان القابضة ش.م.قإلى شركة ازدان العقاریة ش.م.قتم تغیر إسم الشركة من 
.٢٠١٢سبتمبر ١٧بتاریخ الذي عقدالعامة غیر العادیة في اجتماعها 

.٣٢٢٢صندوق برید ،دولة قطر ، یقع المقر الرئیسي للشركة في مدینة الدوحة 

بیع العقارات واألراضي والمقاوالت العامة لكافة المشاریع شراء و في وشركاتها التابعة تتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة 
وٕادارة العقارات وتحصیل اإلیجارات والقیام وتقدیم خدمات استشارات العقاراتوالمباني والتجارة في مواد ومعدات البناء

.في األسهم والسندات واألنشطة اإلستثماریةبأعمال صیانة العقارات

المدرجة التالیةللشركة وشركاتها التابعةالبیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة هذه البیانات المالیة تتضمن 
:٢٠١٤یونیو٣٠المنتهیة في وللفترةالمجموعة") كما في "ـبإلیهم جمیعاً (یشار 

رأس المال اسم الشركة 
يقطر لایر 

نسبة الملكیة الفعلیة
٢٠١٣دیسمبر ٢٠١٣٣١یونیو٢٠١٤٣٠یونیو٣٠

٪١٠٠٪١٠٠٪٢٠٠,٠٠٠١٠٠شركة إزدان للفنادق ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠٪٢٠٠,٠٠٠١٠٠شركة إزدان مول ش .ش.و

٪١٠٠٪١٠٠٪٢٠٠,٠٠٠١٠٠ش.ش.والعقاریةشركة إزدان 
٪١٠٠٪١٠٠٪٢٠٠,٠٠٠١٠٠شركة إزدان للشراكات ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠٪٢٠٠,٠٠٠١٠٠شركة االتقان للتجارة ش.ش.و

٪١٠٠٪١٠٠٪٢٠٠,٠٠٠١٠٠للتجارة ش.ش.ويشركة الربع الخال
٪١٠٠٪١٠٠٪٢٠٠,٠٠٠١٠٠قلیم العقاریة ش.ش.والشركة ا

٪١٠٠٪١٠٠٪٢٠٠,٠٠٠١٠٠شركة المنارة للمعدات الطبیة ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠٪٢٠٠,٠٠٠١٠٠شركة الطیبین للتجارة ش.ش.و

٪١٠٠٪١٠٠٪٢٠٠,٠٠٠١٠٠شركة القارة للتجارة ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠٪٢٠٠,٠٠٠١٠٠شركة إثمار لإلنشاء والتجارة ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠٪٢٠٠,٠٠٠١٠٠شركة النماء ألعمال الصیانة ش.ش.و

٪١٠٠٪١٠٠٪٢٠٠,٠٠٠١٠٠شركة شاطىء النیل ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠٪٢٠٠,٠٠٠١٠٠ش.ش.ووالتصدیرأركان لالستیرادشركة

٪١٠٠٪١٠٠٪٢٠٠,٠٠٠١٠٠شركة طریق الحق للتجارة ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠٪٢٠٠,٠٠٠١٠٠شركة منازل للتجارة ش.ش.و

٪١٠٠٪١٠٠٪٢٠٠,٠٠٠١٠٠ش.ش.وشركة عین جالوت للتجارة 
٪١٠٠٪١٠٠٪٢٠٠,٠٠٠١٠٠شركة طریق الخیر للتجارة ش.ش.و

٪١٠٠٪١٠٠٪٢٠٠,٠٠٠١٠٠شركة الكرة الذهبیة ش.ش.و
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تتمة-الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة١

منمباشرةوغیرمباشرةبطریقةتمتلكيوالت("التداول") ق.م.شالقابضةالتداولمجموعةيهللمجموعةاألمالشركة
.٢٠١٤ونییو ٣٠يفكماالشركةمالرأسمن٪ ٥٤نسبةیمثلماالتابعةشركاتهاخالل

المجموعةدارةقبل مجلس إمنللمجموعةالموحدةالمختصرةالمرحلیةالمالیةالبیاناته هذاصدارعلىالموافقةتمت
.٢٠١٤یولیو ٢٢في

أسس اإلعداد ٢

وفقًا للمعاییر ٢٠١٤یونیو ٣٠تم إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهیة في 
"التقاریر المالیة المرحلیة".–٣٤رقم التقاریر المالیة الدوليالدولیة للتقاریر المالیة ، معیار 

المجموعةتعد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة باللایر القطري وهو العملة الوظیفیة المستخدمة في أعمال 
وفي عرض بیاناتها المالیة ، ویتم تقریب جمیع المبالغ إلى أقرب ألف لایر قطري بإستثناء ما یشار إلیه بخالف ذلك.

ختصرة الموحدة على جمیع المعلومات واإلیضاحات المطلوبة إلعداد بیانات ال تحتوي البیانات المالیة المرحلیة الم
. ٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في للمجموعةویجب أن تقرأ مع البیانات المالیة الموحدة سنویة مالیـة موحدة 

ؤشرًا للنتائج لیست بالضرورة أن تكون م٢٠١٤یونیو ٣٠إضافة إلى ذلك , فإن نتائج الستة أشهر المنتهیة في 
.٢٠١٤دیسمبر ٣١المتوقعة للسنة المالیة المنتهیة في 
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السیاسات المحاسبیة الهامة ٣
إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة متفقة مع السیاسات المحاسبیة 

، بإستثناء تطبیق ٢٠١٣دیسمبر ٣١الموحدة للمجموعة للسنة المنتهیة في السنویة المتبعة في إعداد البیانات المالیة 
.٢٠١٤ینایر ١معاییر وتفسیرات جدیدة یسري مفعولها للفترات التي تبدأ في 

ینایر ١خالل الفترة ، طبقت المجموعة المعاییر التالیة والساریة المفعول للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
٢٠١٤.

)٢٧ومعیار المحاسبة الدولي ١٢و١٠ت االستثمار (تعدیالت المعیار الدولي للتقاریر المالیة مؤسسا
من متطلبات التوحید وفقا للمعیار الدولي االستثمار مؤسسات تستوفي تعریف التي مؤسساتلاهذه التعدیالت تستثني

الشركات التابعة بالقیمة العادلة من خالل من مؤسسات االستثمار إثبات االستثناء یتطلب هذا.١٠للتقاریر المالیة 
وذلك لعدم وجود مؤسسات تستوفي تعریف ،مجموعةالربح أو الخسارة. هذه التعدیالت لیس لها أي تأثیر على ال

.١٠مؤسسات االستثمار وفقًا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 

٣٢تعدیالت علـى معیار المحاسبة الدولي –والمطلوبات المالیـة تسویة الموجودات المالیة 
هذه التعدیالت توضح معنى " لدیه حالیًا حق قانوني للتسویة قابل للتنفیذ ". وتوضح التعدیالت أیضًا تطبیق معاییر 

َالیات التسویة على نظم التسویة ( مثل نظم غرف  المقاصة المركزیة) والتي تطبق ٣٢التسویة في معیار المحاسبة 
.مجموعةهذه التعدیالت لیس لها أي تأثیر على الاإلجمالیة غیر المتزامنة. 

٣٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي -فصاحات المبلغ الممكن استرداده للموجودات غیر المالیة إ
على "قیاس القیمة العادلة" ١٣لتقاریر المالیة الدولي لار یمعتزیل تلك التعدیالت العواقب غیر المقصودة لل

. باإلضافة إلى ذلك، هذه " انخفاض قیمة األصول" ٣٦الدولي ةلمعیار المحاسبوفقاً اإلفصاحات المطلوبة 
خسارة لها احتساب التي تم التعدیالت تتطلب اإلفصاح عن المبالغ القابلة لالسترداد للموجودات أو وحدات تولید النقد

.خالل الفترة. هذه التعدیالت لیس لها تأثیر على المجموعةاالقیمة أو عكسهفي انخفاض 

تعدیالت)(–التحوطمحاسبةواستمراریةالمشتقاتتجدید: ٣٩الدوليالمحاسبةمعیار
تحوطكأداةمخصصةمشتقاتأيتجدیدیستوفيعندماالتحوطمحاسبةإیقافمنإعفاءتوفرالتعدیالتهذه

المجموعة.علىتأثیرالتعدیالتلهذهلیس. معینةمعاییر

المعاییرهذهتأثیربتقییمحالیاً المجموعةتقوم. المفعولساریةغیروهيالتالیةالمعاییراصدارتمالفترةخالل
.الجدیدة

تاریخ السریانالمحتوى
٢٠١٦ینایر١المؤجلةالتنظیمیةالحسابات-١٤المالیةللتقاریرالدوليالمعیار
٢٠١٧ینایر١العمالءعقودإیرادات–١٥المالیةللتقاریرالدوليالمعیار

مفعولها بعد.التفسیرات أو التعدیالت التي تم اصدارها ولم یسري ألي من المعاییر و لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر 
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االحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الهامة٤
حداثألیتطلب اعداد هذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة من االدارة اجراء احكام وتقدیرات وافتراضات 

واالیرادات والمصروفات. هذا المدرجة للموجودات والمطلوبات المبالغ و تطبیق السیاسات المحاسبیة علىمستقبلیة تؤثر 
وقد تختلف النتائج الفعلیة عن هذه التقدیرات.

االدارة عند تطبیق السیاسات قبلعند اعداد هذه البیانات المرحلیة المختصرة الموحدة فان االحكام الهامة المستخدمة من 
البیانات المالیة علىالتي تم تطبیقها الرئیسیة لعدم التأكد حول التقدیرات هي نفسها والمصادرالمحاسبیة للمجموعة 

.٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في كما في و الموحدة 

ادارة المخاطر المالیة ٥
المخاطر المالیة بالمجموعة مع تلك المفصح عنها في البیانات المالیة الموحدة كما في أهداف وسیاسات إدارة تتفق اوجه 

.٢٠١٣دیسمبر ٣١المنتهیة في وللسنة 

االستحواذ على شركة زمیلة٦
ق ، ونتج عن .م.شالقابضةاإلسالمیة٪ من أسهم المجموعة٢٨‚٧٥، قامت المجموعة بشراء ٢٠١٤مارس ٥في 

القابضةاإلسالمیةالمجموعةعلى السیاسات المالیة والتشغیلیة الخاصة بجوهري الالتأثیرذلك حصول المجموعة على
.٪٣٦‚٠٣بنسبة ملكیة بلغت ق .م.ش

. ٢٦٣٣٧رقمتحتالتجاريبالسجلوقیدتخاصةمساهمةقطریةكشركةالقابضةاإلسالمیةالمجموعةتأسست
ش.م.ق على االستثمار في االسهم والسندات وخدمات الوساطة القابضةاإلسالمیةتتضمن األنشطة الرئیسیة للمجموعة

الشركاتقانونأحكامش.م.ق القابضةاإلسالمیةالمجموعةتتبع. اإلسالمیةالشریعةلتعالیموفقاً في بورصة قطر 
)رقمالقطريالتجاریة .قطربورصةوالمالیةاقسو لألتعلیمات هیئة قطر و ٢٠٠٢لسنة(٥
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تتمة-االستحواذ على شركة زمیلة٧
الموافقةالقابضة ش.م.قمجموعة االسالمیة الإدارةمجلسقرر،٢٠٠٦سبتمبر٢٢بتاریخالذي عقدإجتماعهخالل
٢٦بتاریخوالتجارةاإلقتصادوزارةموافقةعلىالشركةحصلتوقدعامة،مساهمةقطریةشركةإلىالشركةتحویلعلى

.٢٠٠٨مارس٣بتاریخبورصة قطرفيالشركةأسهمإدراجوتم،٢٠٠٦دیسمبر
ألف لایر قطري

الموجودات

المتداولةالموجودات
٣٦,٣٣٦أرصدة لدى البنوك
٢٥٧,٧٦٩أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك 

٤٧٥مبالغ مستحقة من عمالء
١٣,٧٤٢مصاریف مدفوعة مقدمًا وارصدة مدینة اخرى

٥٤١ممتلكات ومعدات
٥,١٨٩موجودات متاحة للبیع

٣١٤,٠٥٢إجمالي الموجودات

المطلوبات 
٢٣١,٥٤٨مبالغ مستحقة إلى عمالء

٢٣,٨٠١مبالغ مستحقة إلى بورصة قطر
٢,٦٢٧مصاریف مستحقة وارصدة دائنة اخرى

٨٨٢مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفین

٢٥٨,٨٥٨إجمالي المطلوبات

٥٥,١٩٤صافي الموجودات

١٩,٨٨٦القیمة العادلة لصافي الموجودات
٤٢,١٤٨الشهرة 

٦٢,٠٣٤على الشركة الزمیلةستحواذ تكلفة اال

٤٩,٥١٥النقد المدفوع
١٢,٥١٩المجموعة االسالمیة القابضة قبل االستحواذيالمجموعة فسهمالقیمة العادلة أل

٦٢,٠٣٤
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تتمة-االستحواذ على شركة زمیلة ٦

حیث أن القیمة العادلة ، كما في نهایة الفترةأجریت المحاسبة المبدئیة للشركة المستحوذ علیها أعاله بصورة مؤقتة فقط 
سوف تدرج المجموعة أیة .والمطلوبات المحددة للشركة المستحوذ علیها یمكن تحدیدها بصورة مؤقتة فقطللموجودات

.تعدیالت لتلك القیم المؤقتة بعد احتساب القیمة العادلة قبل نهایة السنة

ألف لایر قطري نتیجة لقیاس حصة ملكیتها قبل االستحواذ في المجموعة ٨,٤٦١أدرجت المجموعة ربحًا قدره 
الربح احتیاطي القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة بالقیمة العادلة . یمثل ٪٧‚٢٨البالغةاالسالمیة القابضة ش.م.ق و 

تم إدراج الربح في "الربح من االستحواذ على . ویله لبیان الدخل المرحلي الموحدللبیع في تاریخ االستحواذ والتي تم تح
.٢٠١٤یونیو٣٠شركة زمیلة" في بیان الدخل المرحلي الموحد للمجموعة للفترة المنتهیة في 

في حكمهالنقد وما٧
بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموحد على األرصدة التالیة:یتضمن النقد وما في حكمه لغرض إعداد 

یونیو٣٠
٢٠١٤

یونیو٣٠
٢٠١٣

دیسمبر ٣١
٢٠١٣

(مدققة)مراجعة)(مراجعة)(
ألف 

لایر قطري
ألف

لایر قطري
ألف 

لایر قطري

٩٤٣٦٨٨٢٥٣الصندوقفي نقد 

والمؤسسات المالیةالبنوكنقد لدى
٤٥٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠ألجل ودائع

١٣٠,٥٦٥٦٢٩,١٤٧٢٥,٠٣٢توفیر وعند الطلبحسابات
٧,٥٩٣٧٣,٤٤٩١٠,٥٣٢حسابات جاریة
١٤,٦٧٣-٩,٦٨٧بالهامشحسابات بنكیة

٥٩٨,٧٨٨٨٠٣,٢٨٤٤٥٠,٤٩٠البنوكإجمالي النقد وأرصدة لدى 

)١٤,٦٧٣(-)٩,٦٨٧(: حسابات بنكیة مقیدةیخصم 
: ودائع بنكیة قصیرة األجل تستحق بعد ثالثة یخصم 

)٣٥٠,٠٠٠(--أشهر

٥٨٩,١٠١٨٠٣,٢٨٤٨٥,٨١٧النقد ما في حكمه
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ومصاریف مدفوعة مقدماً مدینة ذمم ٨
یونیو٣٠

٢٠١٤
دیسمبر ٣١

٢٠١٣
)(مدققة)مراجعة(

ألف
لایر قطري

الف
لایر قطري

٧١,٢٠٩١١٤,٨٨٦ذمم مستأجرین
)٣٧,٦٤٤()٤٩,٠٦٤(یخصم: مخصص إنخفاض ذمم مستأجرین

٢٢,١٤٥٧٧,٢٤٢
٢١,٠٤٦٤٠,١٣٤مدفوعات مقدمة للموردین 
٤٠,٢٩١٢٥,٦٤٥مصاریف مدفوعة مقدمًا 

٩,١٩٠٨,٩١٤ودائع تأمین مستردة 
٣,٣٢٣٤,٠٠١مدفوعات مقدمة للمقاولین 

٢,٩٨٥١٢,٣٩٤أوراق قبض
١,٨٥١١,٥٩٧إیرادات مستحقة 

١٦,٩٢٣١٢,٢٢٧ذمم وارصدة مدینة أخرى 

١١٧,٧٥٤١٨٢,١٥٤
:الذمم المدینة والمصاریف المدفوعة مقدمًا كالتالياستحقاق 

١٢,٥١٤١٨,٨٩٨جزء غیر متداول
١٠٥,٢٤٠١٦٣,٢٥٦جزء متداول

١١٧,٧٥٤١٨٢,١٥٤
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عمتاحة للبیموجودات مالیة ٩

تركز محفظة االستثمارات
من االستثمارات في شركات ذات أنشطة وأعمال متشابهة أو عند ینشأ تركز محفظة االستثمارات عندما یكون عدد 

وجود أنشطة في نفس القطاع الجغرافي أو إذا كانت األنشطة ذات خصائص اقتصادیة متشابهة تتأثر بالتغیرات 
االقتصادیة والسیاسیة أو أیة ظروف أخرى. تدیر المجموعة هذه المخاطر من خالل تنویع استثماراتها من حیث 

ز الصناعي. التركز حسب القطاع الصناعي لمحفظة االستثمارات هو كما یلي:الترك

٢٠١٣دیسمبر٢٠١٤٣١یونیو ٣٠
)(مدققة(مراجعة)

ألف لایر قطريألف لایر قطري 

٣,٥٧٣,٢٤٩٢,٧٣٥,٧٣٥المالیة خدماتالبنوك و ال
١,٢٤٩,٠٢٨٨٩١,٥٩٠ةالصناع
١٨٢,٩٩٣١٦,٢٣٩العقارات

٢٠,٠١٧٨,٤١٤اإلتصاالت
١٣٣,٣٨١-النقل
١٣,٦٤٥-ات الخدم

٥,٠٢٥,٢٨٧٣,٧٩٩,٠٠٤

مالحظات:
الخاصة بالمجموعة عبارة عن أسهم محلیة مدرجة ببورصة قطر.جمیع الموجودات المالیة المتاحة للبیع إن )أ(

.١٤تم اإلفصاح عن الرهونات على الموجودات المالیة المتاحة للبیع في إیضاح رقم )ب(

أسهممن ٪٢٠و ش.م.ق شركة ودام الغذائیة أسهممن ٪٢٠,٥٤، استحوذت المجموعة على خالل الفترة)ج(
متاحةاالستثمارات كموجودات مالیة هذهتصنفتزالال،ذلك. ومعالمستثمرین القطریین ش.م.قمجموعة 

.تأثیر هام على القرارات المالیة والتشغیلیةلدیهالیسالمجموعةللبیع حیث أن
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-١٨ -

شركات مستثمر فیها مسجلة بطریقة حقوق الملكیة١٠

مسجلة والمستثمر فیها الشركات الفي المجموعةاتعن استثمار المختصرة الجدول التالي یلخص المعلومات المالیة 
:بطریقة حقوق الملكیة

٢٠١٣دیسمبر٢٠١٤٣١یونیو ٣٠
)(مدققة)مراجعة(

ألف لایر قطريألف لایر قطري 

مستثمر فیها الشركات حصة المجموعة في بیان المركز المالي لل
:مسجلة بطریقة حقوق الملكیةوال

٩,٢٠٨,٤٩٣٨,٦١٢,٢٠٣إجمالي الموجودات 
)٦,٨٦٧,٣٤١()٧,٤٦٨,٦٧٦(إجمالي المطلوبات

١,٧٣٩,٨١٧١,٧٤٤,٨٦٢صافي الموجودات
١,١٣٧,٠٧٣١,٠٨٧,٣٤٠الشهرة 

٢,٨٧٦,٨٩٠٢,٨٣٢,٢٠٢اتالقیمة الدفتریة لالستثمار 

یونیو٣٠أشهر المنتهیة في للستة
٢٠١٤٢٠١٣
(مراجعة)(مراجعة)
ألف لایر قطريقطريألف لایر 

مستثمر فیها الشركات لاحصة المجموعة في إیرادات ونتائج
:مسجلة بطریقة حقوق الملكیةوال

٤٢٢,٢٦٣٣٨٢,٦١١اإلیرادات 

١٣٥,٨٧٤١٢١,١٥٣النتائج 

:مالحظة
.١٤في إیضاح رقم الملكیةمسجلة بطریقة حقوق تم اإلفصاح عن الرهونات على إستثمارات في شركات )أ(
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٢٠١٤یونیو ٣٠في 

-١٩ -

استثمارات عقاریة ١١

٢٠١٣دیسمبر ٢٠١٤٣١نیویو ٣٠
)(مدققة)مراجعة(

لایر قطريألف لایر قطريألف 

٣٣,٨٥٥,٠٧٥٣٣,٢٠٣,١٤٥ینایر١في كما 
٢٠٨,٥٥٨٧٣٨,٩٢٣السنةتكالیف تطویر واراضي مستحوذ علیها خالل الفترة / 

١٥٧,٥٨١٣٣٣,٢٤٨عقارات قید التطویرعلىتكالیف تمویل مرسملة 
٣,٨٥٠١٦,٥٨٨إستبعاد عقارات 

)٤٦٥,٤٧٦(-عقارات مستحوذ علیها 
٢٨,٦٤٧-تعدیالت القیمة العادلة لإلستثمارات العقاریة 

٣٤,٢٢٥,٠٦٤٣٣,٨٥٥,٠٧٥

:مالحظات
تم إعداد . ٢٠١٣دیسمبر٣١یونیو و٣٠فيكماالعقاریةاالستثماراتلجمیعتقییمبإجراءالشركةقامت(أ) 

، وهو مثمن معتمد متخصص في تقییم العقارات واألنشطة دي تي زد قطر ذ.م.م شركة التقییم بواسطة 
) RICSالتقییم (ة. لقد تم إعداد التقییم وفقًا للبنود المالئمة من "بیانات الممارسة" المضمنة في معاییر ـالمماثل

("الكتاب األحمر").٢٠١٤، المعاییر المهنیة 

تقع جمیع االستثمارات العقاریة في دولة قطر.(ب)

.١٤تم اإلفصاح عن الرهونات على اإلستثمارات العقاریة في إیضاح رقم (ج)
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ومطلوبات أخرىذمم دائنة١٢
٢٠١٣دیسمبر٢٠١٤٣١یونیو ٣٠

الف لایر قطريالف لایر قطري
)(مدققة)مراجعة(

-٤٨٣,٣٧٦مستحقةأرباحتوزیعات
١٤٩,٥٠٥١٣١,٦٣٩تأمینات للمستأجرین

ت غیر مستحقةإیجارا
ت غیر مستحقة

٨٥,٢٣٥١٣٠,٣٤٣
٤٩,٥٥٢٤٩,٥٥٢مخصص المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعیة والریاضیة

٣٩,٥٢٢٤٤,٩٤٦دائنون تجاریون ومقاولون
١٧,٥٣٥١٣,٤٢٣مصاریف مستحقة الدفع

١١,٥٥٠١٠,٨٦٣مخصص نهایة الخدمة للموظفیین
١١,٤٢٥٣٤,٠٤٨مبالغ محتجزة دائنة

٢٣,٩١٣٢,٦٨٢(أ)دائنون آخرون

٨٧١,٦١٣٤١٧,٤٩٦
دائنة والمطلوبات األخرى كالتالي:الالذمم إن إستحقاق

١٧٨,٥٩٠١٥٥,٩٢٥متداولةغیر 
٦٩٣,٠٢٣٢٦١,٥٧١متداولة

٨٧١,٦١٣٤١٧,٤٩٦

:مالحظة

سالمي إتمویلمخاطر معدل الربح من الربح لعقد لتغطیةخالل الفترة حددت  المجموعة عقد مبادلة لسعر ) ١(
تم. و تستلم  سعر لیبور متغیرةربح ثابتأسعارتم الحصول علیه خالل الفترة . سوف تدفع المجموعة  

٣٠فيكما. علیهالحصولتمالذيالتمویلشروطمعلتتوافقاألرباحأسعارمبادلةعقدعلىالتفاوض
الدائنةضمن األرصدةألف لایر قطري ٣,٦٢٠البالغة و المالیة مطلوبات المشتقاتإدراجتم ،٢٠١٤یونیو
.أخرى
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إفصاحات األطراف ذات العالقة   ١٣

وكبار المساهمین والشركات الزمیلة واعضاء مجلس االدارة االم للمجموعةالشركة في تمثل االطراف ذات العالقة 
او المشتركة في ادارتها أو التي تمارس األطراف ذات العالقة المسیطر علیهاواالدارة العلیا للمجموعة والشركات 

.المجموعةمن قبل أعضاء مجلس ادارة المعامالتتأثیرا هاما علیها. یتم اعتماد االسعار والشروط المتعلقة بهذه 

عالقةذاتمن اطراف مبالغ مستحقة
٢٠١٣دیسمبر ٢٠١٤٣١یونیو٣٠
)(مدققة)مراجعة(

لایر قطريألف لایر قطريألف الطرف ذات العالقةاسم 

٣٢,٨٩٣٣٢,٨٩٣دار العرب ذ.م.م
١٢,٣٦٤٩,٥٦٥شركة مجموعة صك القابضة ذ.م.م 

٧٠٤٨٣٤عالقةاتذأخرىاطراف 

٤٥,٩٦١٤٣,٢٩٢

عالقةوإلى طرف ذمبالغ مستحقة
٢٠١٣دیسمبر ٢٠١٤٣١یونیو٣٠

)(مدققة)مراجعة(
لایر قطريألف لایر قطريألف 

العالقةاتاسم الطرف ذ

٢٠,٨٢٢٦٤,٨٦٣شركة صك للتجارة والمقاوالت ش.و.و

٢٠١٣دیسمبر ٢٠١٤٣١یونیو٣٠
)(مدققة)مراجعة(

لایر قطريألف لایر قطريألف 

٢,٦٨٩,٦٠٢٢,٨٤٠,٦٥٩بنك زمیلتسهیالت تمویل اسالمیة من 
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تتمة  - إفصاحات األطراف ذات العالقة ١٣

عالقةذاتالمعامالت مع االطراف 
المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة كانت كالتالي:

یونیو٣٠اشهر المنتهیة في الستةیونیو٣٠اشهر المنتهیة في الثالثة
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣
)مدققةغیر ((مراجعة)

(غیر مراجعة)
(مراجعة)(مراجعة)

لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف 

٦٤,١٧١٣٤٠,١٤٦١٢٠,٩٩٥٤٩٧,٦١٧تطویر إستثمارات عقاریة (أ)

١٦,٣٩٠٢٧,٠٨٨٣٤,٥٠٩٣٦,١٥٦عقارات قید التطویرعلىتكالیف تمویل مرسملة 

١٧,٦٤٢١٧,٣٣٢٣٤,٢٢٦٢٨,٧٤٩تكالیف تمویل تم إدراجها في بیان الدخل الموحد 

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

.اإلستثمارات العقاریة الخاصة بالمجموعة

كبار الموظفین باإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة و مكافآت 
بلغت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة الرئیسیین خالل الفترة كالتالي:

یونیو٣٠للستة اشهر المنتهیة في یونیو٣٠للثالثة اشهر المنتهیة في 
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣
)مدققةغیر ((مراجعة)

مراجعة)(غیر 
(مراجعة)(مراجعة)

لایر قطريألف لایر قطريألف 
وأعضاءمكافآت أعضاء اإلدارة الرئیسیین 

٨,١٦٠٨,٢٤٠١٧,١٩٠١٦,٣٩٥التنفیذیةاللجنةاللجنة التنفیذیة
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تسهیالت تمویل اسالمیة١٤

:بالتاليالتسھیالت التمویلیة االسالمیة خالل الفترة ىتتمثل الحركة عل

٢٠١٣دیسمبر ٢٠١٤٣١یونیو ٣٠
)(مدققة)ةمراجع(

ألف لایر قطريألف لایر قطري

١٢,٠٧٦,٢٨٣١٠,٢٢٥,٣٩٥ینایر١الرصید في 
١,٢٧٧,٥٠٠٢,٦٢٢,٠٠٠السنةتسهیالت اضافیة خالل الفترة / 

٣١٦,٥٦٠٥٤٥,٧٠٦تكالیف تمویل
)١,٣١٦,٨١٨()٩٩٧,٢٩٨(السنةسداد تسهیالت خالل الفترة / 

١٢,٦٧٣,٠٤٥١٢,٠٧٦,٢٨٣دیسمبر٣١/یونیو٣٠يالرصید ف

إن إستحقاق التسهیالت التمویلیة االسالمیة كما یلي:

٢٠١٣دیسمبر ٢٠١٤٣١یونیو ٣٠
)(مدققة)مراجعة(

ألف لایر قطريألف لایر قطري

١,٣٨٦,٦٠٩١,٥٤٠,٦٨٢جزء متداول
١١,٢٨٦,٤٣٦١٠,٥٣٥,٦٠١جزء غیر متداول

١٢,٦٧٣,٠٤٥١٢,٠٧٦,٢٨٣

مالحظة:
تم الحصول على عقود التمویل اإلسالمي بغرض تمویل المشروعات طویلة األجل ومتطلبات رأس المال العامل

للمجموعة. تحمل العقود أرباح بمعدالت تجاریة.

یوجد تسهیالت مضمونة مقابل رهونات على أنواع مختلفة من اإلستثمارات العقاریة المملوكة من قبل المجموعة 
: ٢٠١٣دیسمبر ٣١( ٢٠١٤یونیو٣٠ألف لایر قطري كما في ١٦,٧٢٤,٢٦٤والتي بلغت قیمتها الدفتریة 

وضمانات مقابل أسهم مدرجة في بورصة قطر أدرجت في البیانات المالیة قطري)ألف لایر١٦,٧٢٤,٢٦٤
المرحلیة المختصرة الموحدة ضمن موجودات مالیة متاحة للبیع وٕاستثمارات في شركات زمیلة بلغت قیمتها الدفتریة 

.قطري)ألف لایر ٣,٨٨١,٩٠١: ٢٠١٣دیسمبر ٣١( ٢٠١٤یونیو٣٠ألف لایر قطري كما في ٤,٧٣٧,٨٤٩
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العائد االساسي والمعدل للسهم من االرباح ١٥

المتوسط المرجح لعدد االسهم العادیة القائمة خالل ىیحتسب العائد االساسي للسهم من االرباح بتقسیم ربح الفترة عل
.الفترة

٣٠شهر المنتهیة في ألثالثة ا
یونیو

٣٠شهر المنتهیة في ألستة ا
یونیو ٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣

(مراجعة)
)مدققةغیر (

(مراجعة)(مراجعة)(غیر مراجعة)

ربح الفترةصافي 
٢٥٧,٤٤٢٢٢٥,٩٦٨٧١٨,١١٥٤٧٨,٦٨٧(باأللف لایر قطري)

االسهملعددالمرجحالمتوسط
الفترةخاللالقائمة

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

األساسي للسهمالعائد 
٠,٠٩٧٠,٠٨٥٠,٢٧٠,١٨الموحد (باللایر القطري)

عائد السهم االساسي یساوي عائد السهم المعدل لعدم وجود قائمة خالل الفترة وبالتالي فإن معدلةال یوجد أي أسهم
سهم معدلة قائمة خالل الفترة.   أاي 
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بنود اإلیرادات الشاملة األخرى  ١٦

٣٠شهر المنتهیة في ألثالثة ا
یونیو

یونیو٣٠شهر المنتهیة في ألستة ا
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣
)مدققةغیر ((مراجعة)

(غیر مراجعة)
(مراجعة)(مراجعة)

لایر ألف 
قطري

لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف 

إیرادات شاملة أخرى سوف یتم تحویلها 
:إلى بیان الدخل في الفترات الالحقة

:الدخل في الفترات الالحقة

:موجودات مالیة متاحة للبیع

)٦٨,٢١٤(٢٢٤,٠٢٢٣٣,١٩٨٨٤٨,٧٨١خالل الفترة  )خسارةربح /(

إعادة تصنیف التعدیالت على إنخفاض
٢٥,٠٠٠-٢٥,٠٠٠-القیمة المدرجة في بیان الدخل  

إعادة تصنیف التعدیالت للربح المحول
-)٨,٤٦١(--)٦ایضاح (إلى بیان الدخل الموحد

٤٣,٢١٤(٢٢٤,٠٢٢٥٨,١٩٨٨٤٠,٣٢٠(

إعادة التقییمياحتیاطفيالحصة 
الخاص بالشركات المسجلة بطریقة 

)٣٠٥()١٢٧()١,٣١١()٤٦٣(حقوق الملكیة 

التدفقات النقدیة:تحوطات

-)٣,٦٢٠(-)٣,٦٢٠(تحوطات التدفقات النقدیة
خالل شاملة أخرى (خسائر) إیرادات

)٤٣,٥١٩(٢١٩,٩٣٩٥٦,٨٨٧٨٣٦,٥٧٣فترةلل
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توزیعات األرباح١٧
ألف لایر ٨٢٢,٢٧٤لایر قطري للسهم الواحد بإجمالي مبلغ ٠,٣١إقترح مجلس اإلدارة توزیع أرباح نقدیة تساوي

٣٤٤,٨٢٧لایر قطري للسهم الواحد بإجمالي قدره ٠,١٣: ٢٠١٣(٢٠١٣دیسمبر ٣١سنة المنتهیة في قطري لل
).٢٠١٢دیسمبر ٣١ألف لایر قطري عن السنة المنتهیة في 

إحتیاطي قانوني١٨
إلى السنویة ٪ من األرباح ١٠تحویل نسبة ٢٠٠٢لسنة ٥تتطلب أحكام قانون الشركات التجاریة القطریة رقم 

٪ من رأس المال.٥٠االحتیاطي القانوني حتى یبلغ االحتیاطي القانوني 
حیث أن الشركة ٢٠١٤یونیو٣٠أشهر المنتهیة في الستةلم یتم تحویل أیة مبالغ إلى االحتیاطي خالل فترة 

.٢٠١٤دیسمبر ٣١ستقوم بتحویل إجمالي المبلغ في 

مطلوبات محتملة١٩
لدى المجموعة المطلوبات المحتملة التالیة والتي من غیر المتوقع أن ینشأ عنھا مطلوبات مادیة.

یونیو ٣٠
٢٠١٤

دیسمبر ٣١
٢٠١٣

)(مدققة)مراجعة(
ألف لایر ألف لایر قطري 

قطري 

٩,٦٨٧٩,٧٨٧خطابات ضمان

٤,٨٨٦-مستندیهاعتمادات 
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المالیةدواتألا٢٠

العادلةالقیم
٣١و ٢٠١٤یونیو ٣٠كما في للمجموعةالمالیةلألدواتالعادلةوالقیمالدفتریةالقیمبینمقارنةیبینالتاليالجدول

:٢٠١٣دیسمبر 
العادلةالقیمالدفتریةالقیم

یونیو٣٠
٢٠١٤

دیسمبر ٣١
٢٠١٣

یونیو٣٠
٢٠١٤

دیسمبر  ٣١
٢٠١٣

)(مدققة)مراجعة()(مدققة)مراجعة(
الفالفالفالف

قطريلایرقطريلایرقطريلایرقطريلایر
المالیةالموجودات

٥٩٧,٨٤٥٤٥٠,٢٣٧٥٩٧,٨٤٥٤٥٠,٢٣٧(بإستثناء النقد)البنوكلدىأرصدة
٥٣,٠٩٤١١٢,٣٧٤٥٣,٠٩٤١١٢,٣٧٤مدینةذمم

٤٥,٩٦١٤٣,٢٩٢٤٥,٩٦١٤٣,٢٩٢مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
٥,٠٢٥,٢٨٧٣,٧٩٩,٠٠٤٥,٠٢٥,٢٨٧٣,٧٩٩,٠٠٤موجودات مالیة متاحة للبیع

٥,٧٢٢,١٨٧٤,٤٠٤,٩٠٧٥,٧٢٢,١٨٧٤,٤٠٤,٩٠٧
المالیةالمطلوبات

٧١٩,٢٩١٢٢٤,١٧٨٧١٩,٢٩١٢٢٤,١٧٨ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 
٢٠,٨٢٢٦٤,٨٦٣٢٠,٨٢٢٦٤,٨٦٣عالقة ومبالغ مستحقة إلى طرف ذ

١٢,٦٧٣,٠٤٥١٢,٠٧٦,٢٨٣١٢,٦٧٣,٠٤٥١٢,٠٧٦,٢٨٣تمویل إسالمیةتسهیالت 

١٣,٤١٣,١٥٨١٢,٣٦٥,٣٢٤١٣,٤١٣,١٥٨١٢,٣٦٥,٣٢٤
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تتمة- المالیةدواتألا٢٠

تدرج القیمة العادلة
تستخدم المجموعة التدرج التالي لتحدید واإلفصاح عن القیمة العادلة لألدوات المالیة حسب تقنیات التقییم:

لموجودات أو مطلوبات مماثلة.عاملةالمتداولة (غیر المعدلة) في أسواقاألسعار :١المستوى 
تقنیــات أخــرى والتــي تكــون جمیــع بیاناتهــا التــي لهــا تــأثیر هــام علــى القیمــة العادلــة المســجلة ، واضــحة :٢المستوى 

وبصورة مباشرة أو غیر مباشرة.
علــى القیمــة العادلــة المســجلة والتــي ال تعتمــد علــى بیانــات التقنیــات التــي تســتخدم بیانــات لهــا تــأثیر هــام:٣المستوى 

سوقیة واضحة.

دیسمبر ٣١و ٢٠١٤یونیو٣٠كما في یوضح الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة 
٢٠١٣:

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

(مراجعة)٢٠١٤یونیو ٣٠كما في 
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري

٣٤,٢٢٥,٠٦٤٣٤,٢٢٥,٠٦٤--استثمارات عقاریة

٥,٠٢٥,٢٨٧--٥,٠٢٥,٢٨٧متاحة للبیعموجودات مالیة

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

(مدققة)٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري

٣٣,٨٥٥,٠٧٥٣٣,٨٥٥,٠٧٥--استثمارات عقاریة

٣,٧٩٩,٠٠٤--٣,٧٩٩,٠٠٤متاحة للبیعموجودات مالیة

١، لم یتم عمل أي تحویل بین المستوى ٢٠١٣دیسمبر ٣١و ٢٠١٤یونیو ٣٠السنة المنتهیة في /خالل الفترة 
لقیاس القیمة العادلة.٣لقیاس القیمة العادلة ، ولم یتم عمل أي تحویل إلى أو من المستوى ٢والمستوى 
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البیانات القطاعیة٢١

ألغراض اإلدارة تم تقسیم المجموعة إلى ثالث قطاعات تشغیلیة بناءًا على طبیعة أنشطتها كما یلي:

العقارات.وتجارة وتأجیر ویشمل القطاع تطویر وامتالك :ات السكنیة والتجاریةالعقار 
ویشمل القطاع أنشطة اإلستثمارات في األسهم والسندات.:اإلستثمارات 

ندقیة والمطاعم.الفنادق والشقق الفویشمل القطاع إدارة :ندقیة الفنادق واألجنحة الف
إداراة المجمعات التجاریةویشمل القطاع :مجمعات تجاریة

تقوم إدارة المجموعة بمراقبة النتائج التشغیلیة للقطاعات التشغیلیة بشكل مستقل وذلك لغرض إتخاذ القرارات حول 
توزیع الموارد وقیاس األداء. یتم تقییم أداء القطاع بناًء على األرباح أو الخسائر التشغیلیة.

للفترات المنتهیة في المتعلقة بإیرادات ومصروفات قطاعات التشغیل بالمجموعةالجدول التالي یبین المعلومات 
:٢٠١٣و ٢٠١٤یونیو٣٠

یونیو٣٠يفالمنتهیةاشهرالستةلفترة 
(مراجعة)٢٠١٤

العقارات السكنیة 
االستثماراتوالتجاریة

الفنادق واألجنحة 
الفندقیة

مجمعات 
اإلجماليتجاریة

الفالفالفالفالف
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

٥٣٢,٠٨٨٤١٠,٥٢٦١١٩,٣٥٤٤٧,٧٠٢١,١٠٩,٦٧٠إیرادات القطاع
)٣٩١,٥٥٥()٢٦,٥٢٢()٣٥,٨٩٥()٢٣٠()٣٢٨,٩٠٨(مصروفات القطاع

٢٠٣,١٨٠٤١٠,٢٩٦٨٣,٤٥٩٢١,١٨٠٧١٨,١١٥القطاعربح

یونیو٣٠يفالمنتهیةاشهرلفترة الستة
(مراجعة)٢٠١٣

العقارات السكنیة 
االستثماراتوالتجاریة

الفنادق واألجنحة 
الفندقیة

مجمعات 
اإلجماليتجاریة

الفالفالفالفالف
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

٣١٦,٥٣٥٣١٢,٦٥٣١٠٣,٢٧٠١٥,٥٤٩٧٤٨,٠٠٧إیرادات القطاع
)٢٦٩,٣٢٠()٥,٧٦١()٢٨,٩١٦()٢٥,١٨٢()٢٠٩,٤٦١(مصروفات القطاع

١٠٧,٠٧٤٢٨٧,٤٧١٧٤,٣٥٤٩,٧٨٨٤٧٨,٦٨٧القطاعربح
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تتمة -البیانات القطاعیة ٢١

:٢٠١٣دیسمبر٣١و٢٠١٤یونیو٣٠ومطلوبات قطاعات التشغیل بالمجموعة كما فيیعكس الجدول التالي موجودات 

العقارات السكنیة 
االستثماراتوالتجاریة

الفنادق واألجنحة 
اإلجماليمجمعات تجاریةالفندقیة

الفالفالفالفالف
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

القطاعموجودات 

٢٨,٩١٠,٩٢٠٧,٩٧٩,٢٢٩٤,٥٠٧,٦٧٤١,٥٤٤,٣٤٢٤٢,٩٤٢,١٦٥)مراجعة(٢٠١٤یونیو٣٠فيكما

٢٨,٥٣٦,٦٢٠٦,٦٩٢,٩٠٨٤,٤٧٧,١٤٦١,٤٩٥,٢٣٩٤١,٢٠٢,٩١٣(مدققة)٢٠١٣دیسمبر ٣١في 

مطلوبات القطاع

٢٨,٧٥٢٣٦,٦٨٣١٣,٥٦٥,٤٨٠-١٣,٥٠٠,٠٤٥)مراجعة(٢٠١٤یونیو٣٠فيكما

٢٩,٦٩٤٣٦,٦٣٥١٢,٥٥٨,٦٤٢-١٢,٤٩٢,٣١٣(مدققة)٢٠١٣دیسمبر ٣١في 

معلومات المقارنة    ٢٢
متى كان ذلك ٢٠١٣دیسمبر ٣١أعید تبویب بعض معلومات المقارنة في البیانات المالیة للسنة المنتهیة في 

. إال أن إعادة التبویب لیس له أي أثر على صافي الربح الموحد أو الدخل ٢٠١٤ضروریًا لتتماشي مع أرقام سنة 
الشامل اآلخر الموحد أو إجمالي حقوق الملكیة الموحدة لسنة/ الفترة المقارنة.


