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.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.٢٠إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٣-

الموحدالمرحليبيان الدخل

٢٠١٧يونيو ٣٠أشهر المنتهية في ستةلفترة ال
أشهر المنتهيةثالثةلل

يونيو٣٠في 
لستة أشهر المنتهية ل

يونيو٣٠في 
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)
ألف اتإيضاح

ريال قطري
ريالألف

قطري
ألف ريال
قطري

ريال ألف
قطري

٣٧٣,٠٠١٣٩٥,٦٧٨٧٧٧,٥٣٥٧٩٠,٠٩٦إیجاراتإیرادات
٢٤١,٨٤٨٢٢٧,٠٦٨-٧٥,٤٦٦للبیعمتاحةمالیةموجوداتمنأرباحتوزیعات

٤,٩٤٧١٠٩,١٨٧٤٦٢,٩٣٠٢٠٩,٢١٨للبیعمتاحةمالیةموجوداتبیعمنأرباحصافي
-١٧٧,٧٧٧--زمیلةشركاتبیعمنأرباحصافي

٢٢,٦٩٥٢٥,٥٨٨٥٠,١٣٩٥٩,٨٠٣أخرىتشغیلیةإیرادات
)١٦٤,٥٢٩()١٨٩,١٠٦()٨٦,٢٣٩()٩٢,١٦٩(تشغیلیةمصاریف

٣٨٣,٩٤٠٤٤٤,٢١٤١,٥٢١,١٢٣١,١٢١,٦٥٦للفترةالربح التشغيلي 

٤٢,٩٣٤٦٧,١٢٢٨٥,٤٦٨١٢٩,٦٧٨مشروعالوشركات الحصة من نتائج شركات زميلة 
٤١,٢٤١---٦تابعةشركةعلىاالستحواذمنالربح
٣٧,٣٧١-٣٧,٣٧١-٦زميلةشركةعلىاالستحواذمنالربح

١٢,٧٢٢-٦,٣٦١-أرباح إعادة تقييم إستثمارات عقارية
٣٧,١٠٢١٤,١١٢٣٩,١٢٦١٦,١٢٤إيرادات أخرى 

)١٢٢,٥٩٢()١٣٧,٠٩٨()٧١,٢٤١()٥٦,٧٨٩(مصاريف عمومية وإدارية 
)٥,٦٥٧()١٠,٥٢٣()٢,٩٧١()٧,٨٩٠(هالك إست

)٧,٤٠٩()١٢,٦٧٣(-)١٢,٦٧٣(مالية متاحة للبيعخسائر االنخفاض في قيمة موجودات 
)٢٩٧,٦٤٢()٣٣٤,٨٤٦()١٥٤,٣٧٣()١٨٠,٧٧٩(تكاليف التمويل 

٢٠٥,٨٤٥٣٤٠,٥٩٥١,١٥٠,٥٧٧٩٢٥,٤٩٢صافي ربح الفترة

عائد إلى:
٢٠٨,٧٦٠٣٤١,٤٩١١,١٥٤,٥٥٣٩٢٧,١٤١المساهمين بالشركة األم

)١,٦٤٩()٣,٩٧٦()٨٩٦()٢,٩١٥(الحقوق الغير مسيطر عليها

٢٠٥,٨٤٥٣٤٠,٥٩٥١,١٥٠,٥٧٧٩٢٥,٤٩٢

رباح (ريال العائد االساسي والمعدل للسهم من األ
١٥٠,٠٨٠,١٣٠,٤٤٠,٣٥قطري)



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.٢٠إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٤-

الموحدالشامل المرحليبيان الدخل

٢٠١٧يونيو ٣٠أشهر المنتهية في ستةلفترة ال
يونيو٣٠لستة أشهر المنتهية في ليونيو٣٠أشهر المنتهية في للثالثة

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦
(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة) (غير مدققة)

ريال قطريألفألف ريال قطريريال قطريألفألف ريال قطريإيضاح

٢٠٥,٨٤٥٣٤٠,٥٩٥١,١٥٠,٥٧٧٩٢٥,٤٩٢الفترةربحصافي 

إيرادات شاملة أخرى
سيتم تحويلها للربح أو إيرادات شاملة أخرى

:الخسارة في الفترات الالحقة
من موجودات مالية متاحة الخسارةصافي

)٤٣٦,٢٩٥()٣٣٨,٩١٤()٦٩٦,٣٧٩()٣١٣,٤٦٧(١٦للبيع
حصة من صافي التغيرات في احتياطي إعادة 

٢٩١٢,٤٧٠١,٧٨٦)١,٣٤٤(١٦التقييم للشركات الزميلة وشركات المشروع

)٤٣٤,٥٠٩()٣٣٦,٤٤٤()٦٩٦,٠٨٨()٣١٤,٨١١(١٦للفترةاألخرىالشاملةإجمالي الخسارة

٨١٤,١٣٣٤٩٠,٩٨٣)٣٥٥,٤٩٣()١٠٨,٩٦٦(الدخل الشامل للفترة(الخسائر) إجمالي 

:إلىعائد
٨١٨,١٠٩٤٩٢,٦٣٢)٣٥٤,٥٩٧()١٠٦,٠٥١(األمبالشركةنيالمساهم
)١,٦٤٩()٣,٩٧٦()٨٩٦()٢,٩١٥(عليهامسيطرالغيرالحقوق

)٨١٤,١٣٣٤٩٠,٩٨٣)٣٥٥,٤٩٣()١٠٨,٩٦٦



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.٢٠إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٥-

لمرحلي الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية ا

٢٠١٧يونيو ٣٠أشهر المنتهية في ستةلفترة 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

٢٦,٥٢٤,٩٦٧١,٤٠٣,٣٥٨٣٢٩,٥٨٠١,٩٥٤١,٨٨٢,٢٩٩٣٠,١٤٢,١٥٨٤٣١,٥٣٤٣٠,٥٧٣,٦٩٢(مدققة)٢٠١٧يناير ١الرصيد في 

١,١٥٠,٥٧٧)٣,٩٧٦(١,١٥٤,٥٥٣١,١٥٤,٥٥٣----صافي ربح الفترة
)٣٣٦,٤٤٤(-)٣٣٦,٤٤٤(--)٣٣٦,٤٤٤(--شاملة أخرى للفترةرةخسا

٨١٤,١٣٣)٣,٩٧٦(١,١٥٤,٥٥٣٨١٨,١٠٩-)٣٣٦,٤٤٤(--الدخل الشامل للفترةإجمالي
)١,٣٢٦,٢٤٨(-)١,٣٢٦,٢٤٨()١,٣٢٦,٢٤٨(----)١٧ايضاح أرباح موزعة (

١,٩٥٤١,٧١٠,٦٠٤٢٩,٦٣٤,٠١٩٤٢٧,٥٥٨٣٠,٠٦١,٥٧٧)٦,٨٦٤(٢٦,٥٢٤,٩٦٧١,٤٠٣,٣٥٨(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠الرصيد في 



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.٢٠إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٦-

تتمة -لمرحلي الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية ا

٢٠١٧يونيو ٣٠أشهر المنتهية في ستةلفترة ال
عائد إلى المساهمين بالشركة األم

إحتياطي قانونيرأس المال
احتياطى إعادة 

التقييم

إحتياطي إعادة 
تقييم عمالت 

اإلجماليمدورةأرباحأجنبية
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 

٩٢٥,٤٩٢)١,٦٤٩(٩٢٧,١٤١٩٢٧,١٤١----صافي ربح الفترة
)٤٣٤,٥٠٩(-)٤٣٤,٥٠٩(--)٤٣٤,٥٠٩(--ر شاملة أخرى للفترةخسائ

٤٩٠,٩٨٣)١,٦٤٩(٩٢٧,١٤١٤٩٢,٦٣٢-)٤٣٤,٥٠٩(--الدخل الشامل للفترةإجمالي
)١,٣٢٦,٢٤٨(-)١,٣٢٦,٢٤٨()١,٣٢٦,٢٤٨(----)١٧ايضاح أرباح موزعة (

الحقوق غير المسيطر عليها الناتجة عن 
٣٦,٣٦٨٣٦,٣٦٨------)٦توحيد األعمال (إيضاح 

٢٦,٥٢٤,٩٦٧١,٢٢٢,١١٢١٧١,٠٥٠١,٩٥٤١,٢٢٣,٥٤١٢٩,١٤٣,٦٢٤٤٣٨,٧١٠٢٩,٥٨٢,٣٣٤(غير مدققة)٢٠١٦يونيو ٣٠الرصيد في 



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.٢٠إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٧-

غير المدققالموحدالمرحلي بيان التدفقات النقدية
٢٠١٧يونيو ٣٠أشهر المنتهية في ستةاللفترة

يونيو٣٠ستة أشهر المنتهية في لل
٢٠١٧٢٠١٦

(غير مدققة)(غير مدققة)
ألف ريال قطريألف ريال قطرياتإيضاح

األنشطة التشغيلية
١,١٥٠,٥٧٧٩٢٥,٤٩٢الفترةربح 

:التاليةتعديل للبنود 
)١٢,٧٢٢(-االستثمارات العقاريةتقييمإعادةربح من 
١٠,٥٢٣٥,٦٥٧استهالك 

٥,٥٣٥٦,٠٦٠مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
)١٢٩,٦٧٨()٨٥,٤٦٨(مشروعالوشركات الحصة من نتائج شركات زميلة 

)٤١,٢٤١(-٦الربح من االستحواذ على شركة تابعة
)٣٧,٣٧١(-٦الربح من االستحواذ على شركة زميلة

٨,٨٤٢١,٨٠٠مشكوك في تحصيلهاذمم مستأجرينمخصص انخفاض 
)٧٣٣(-مشكوك في تحصيلهامستأجرينعكس مخصص انخفاض ذمم 

١٢,٦٧٣٧,٤٠٩خسائر االنخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
)٦,٧٠٩()٢٦,٥٥٢(أرباح حسابات بنوك إسالمية 

)٢٠٩,٢١٨()٤٦٢,٩٣٠(بيع موجودات مالية متاحة للبيعصافي أرباح من 
-)١٧٧,٧٧٧(زميلةشركاتفياستثماراتبيعمنأرباحصافي

٣٣٤,٨٤٦٢٩٧,٦٤٢تكاليف التمويل 

٧٧٠,٢٦٩٨٠٦,٣٨٨
التغيرات في رأس المال العامل:

)١٥٧,٢٥٨()١٠٩,٥٠٠(ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
)٢,٥٨٩()٥,٩٤٣(مخزون

)٤٤,٧٩٠()٢٠,٥٤٦(ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

٦٣٤,٢٨٠٦٠١,٧٥١النقد من االنشطة التشغيلية
)٢,١٩٨()١,٩٨٠(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

٦٣٢,٣٠٠٥٩٩,٥٥٣صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.٢٠إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٨-

تتمة-الموحدالمرحليبيان التدفقات النقدية
٢٠١٧يونيو ٣٠أشهر المنتهية في ستةلفترة ال

يونيو٣٠لستة أشهر المنتهية في ل
٢٠١٧٢٠١٦

(غير مدققة)(غير مدققة)
ألف ريال قطريألف ريال قطرياتإيضاح

األنشطة االستثمارية
)٦,١٢٤()٢٨,٨١٦(معداتوشراء عقاراتمدفوعات ل

)١٠٤,٩١٩()١٩٤,٢٩٥(مدفوعات لشراء وتطوير استثمارات عقارية
-٥٣٠,٤٦٦في شركات زميلةبيع استثمارات منمتحصالت 

٣,١١٥,٢٣٢١,٣٤٥,٦٦٤متحصالت من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
)١,٣٧٤,٣١١()٢٤١,٠٠٦(مدفوعات لشراء موجودات مالية متاحة للبيع

وشركات مدفوعات لشراء استثمارات في شركات زميلة
)٣٦٠,٥٥١(-المشروع

)١٥١,٧٦٦(-٦استحواذ على شركة تابعة بصافي النقد المكتسب
١١٣,٧٠٤٢٠٨,٦٧٧توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة وشركات المشروع

٢٦,٥٥٢٧,٠٠٠أرباح حسابات بنوك إسالمية
-)١٤٠(حسابات بنكية بالهامش فيالتغيرصافي

األنشطة (المستخدمة في)منصافي التدفقات النقدية
)٤٣٤,٣٣٠(٣,٣٢١,٦٩٧االستثمارية

األنشطة التمويلية
١,٩٩٣,٣٤١٢,١٧٤,٤٤٥تسهيالت تمويل إسالميةصكوك ومتحصالت من

)٨٨٩,٥٤٩()١,١٧٩,٤٤٨(تسهيالت تمويل إسالميةصكوك ولتسديد مدفوعات 
)٨٦٥,٨١٠()٧٩٤,٣٨٠(توزيعات أرباح مدفوعة

١٩,٥١٣٤١٩,٠٨٦األنشطة التمويليةمن صافي التدفقات النقدية 

٣,٩٧٣,٥١٠٥٨٢,٣٠٩في النقد وما في حكمهالزيادة

٤٢٣,٠٧٢٦١٨,٢٩٢يناير١النقد وما في حكمه في 

٧٤,٣٩٦,٥٨٢١,٢٠٠,٦٠١يونيو٣٠كما فيالنقد وما في حكمه 



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٧يونيو ٣٠في كما

-٩-

واألنشطة الرئيسيةالوضع القانوني ١

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

كشركة ذات مسئولية ١٩٩٣مايو ٢٤. تم تأسيس الشركة في ١٥٤٦٦في دولة قطر بموجب السجل التجاري رقم 

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

بناء على قرار .شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.قإلى .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 

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

) وتقديم خدمات استشارات ) على األقل من أسهم وحصص تلك الشركة أو الشركات ٪٥١وذلك من خالل تملكها 

واالستثمار في األسهم والصكوك العقارات وإدارة العقارات وتحصيل اإليجارات والقيام بأعمال صيانة العقارات

واألوراق المالية وأية استثمارات أخرى داخل دولة قطر أو خارجها وتملك براءات االختراع واألعمال التجارية 

عنوية واستغاللها وتأجيرها للغير.واالمتيازات وغيرها من الحقوق الم
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تتمة-الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية١
إليهم يشار (التاليةللشركة وشركاتها التابعةالبيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة هذه البيانات المالية تتضمن 

.٢٠١٧يونيو ٣٠المنتهية في الستة أشهر فترةولالمجموعة") كما في "ــــبًجميعا 

الشركات التابعة للمجموعة الرئيسية هي كما يلي:

رأس المال اسم الشركة

نسبة الملكية الفعلية

بلد 
التأسيس

٣٠
يونيو 
٢٠١٧

٣١
ديسمبر
٢٠١٦

٣٠
يونيو
٢٠١٦

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر ريال قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.مشركة إزدان للفنادق
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.مشركة إزدان مول 

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.مالعقاريةشركة إزدان 
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.مشركة االتقان للتجارة 

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.مللتجارةيشركة الربع الخال
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.مقليم العقارية الشركة ا

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ش.ش.وذ.م.مشركة المنارة للمعدات الطبية
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.مشركة الطيبين للتجارة 
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.مشركة القارة للتجارة 

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ش.ش.وذ.م.مشركة إثمار لإلنشاء والتجارة
ذ.م.مشركة النماء ألعمال الصيانة 

ش.ش.وذذ.م.م
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.مشركة شاطىء النيل 
ذ.م.م والتصديرأركان لالستيرادشركة

ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.مشركة طريق الحق للتجارة 
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.مشركة منازل للتجارة 

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.مشركة عين جالوت للتجارة 
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.مشركة طريق الخير للتجارة 

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.مشركة الكرة الذهبية 
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠هاي تريد للتجارة ذ.م.مشركة 
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠ذ.م.م تاماكن لإللكترونياشركة 
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠امتياز الخليج للتجارة ذ.م.مشركة 

٪٦٧,٥٪٦٧,٥٪٦٧,٥قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠شركة إمتداد للمشاريع العقارية ذ.م.م
ريال ٢٤,٠٠٠,٠٠٠دار العرب ذ.م.م

قطري
٪٧٤,٥٪٧٤,٥٪٧٤,٥قطر

٪٢٩٪٧٠٪٧٠قطرريال قطري٢٠٠,٠٠٠(*)شركة إزدان وورلد ذ.م.م 
-٪١٠٠٪١٠٠ييجيرسجنية استرليني١٠,٠٠٠شركة إزدان انتيرناشونال المحدودة
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تتمة–الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية ١

كاستثمار في شركة زميلة حيث ان المجموعة لم م.م.ذوورلدإزدانتمت معالجة شركة ٢٠١٦يونيو ٣٠في (*) 

من حيازة السيطرة على اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية للشركة.تتمكن

مباشرةوغيرمباشرةبطريقةتمتلكيوالت("التداول") ق.م.شللتجارةالتداولمجموعةيهللمجموعةاألمالشركة

ديسمبر ٣١(٢٠١٧يونيو٣٠يفكماالشركةمالرأسمنتقريبا ٪٥٤نسبةيمثلماالتابعةشركاتهاخاللمن

٥٤: ٢٠١٦٪.(

المالیةالبیاناتإعدادأساس٢

المحاسبةلمعياروفقا٢٠١٧ًيونيو ٣٠فيالمنتهيةأشهرستةللالموحدةالمختصرةالمرحليةالماليةالبياناتإعدادتم

").٣٤"التقارير المالية المرحلية" ("معيار المحاسبة الدولي ٣٤رقم

، لمجموعةلالعرضوعملةالوظيفيةالعملةوهو،القطريبالريالالموحدةالمختصرةالمرحليةالماليةالبياناتعرضتم

.ذلكبخالفإليهيشارمابإستثناءقطريريالألفأقربإلىالمبالغجميعتقريبويتم

لماليةاالبياناتفيالمطلوبةواإليضاحاتالمعلوماتكافةتتضمنالالموحدةالمختصرةالمرحليةالماليةالبياناتإن

فإنذلك،إلىباإلضافة. ٢٠١٦ديسمبر٣١فيكماللمجموعةالسنويةالماليةالبياناتمعقراءتهايجبولذلكالسنوية

٣١يفالمنتهيةالماليةللسنةوقعةـالمتللنتائجمؤشراًبالضرورةليست٢٠١٧يونيو ٣٠فيالمنتهيةأشهرستةالنتائج

. ٢٠١٧ديسمبر

السياسات المحاسبية الهامة ٣
فيتبعةالمتلكمعتتفقالموحدةالمختصرةالمرحليةالماليةالبياناتهذهإعدادفيالمتبعةالمحاسبيةالسياساتإن

والتفسيراتالمعاييرتطبيقباستثناء،٢٠١٦ديسمبر٣١فيالمنتهيةللسنةللمجموعةالسنويةالماليةالبياناتإعداد

.٢٠١٧يناير١مناعتباراالمفعولالساريةالجديدة

إعدادفيالشركةقبلمنتطبيقهاوتم٢٠١٧سنةخاللالمفعولساريةأصبحتقدأدناهالمعدلةالمحاسبيةالمعاييرإن

أيهالليسالمعاييرهذهأنمنوبالرغم. الضرورةاقتضتحسبماالموحدة،المختصرةالمرحليةالماليةالبياناتهذه

يفإضافيةإفصاحاتإدراجتتطلبقدأنهاإالالموحدة،المختصرةالمرحليةالماليةالبياناتهذهعلىماديتأثير

:٢٠١٧ديسمبر٣١فيالمنتهيةللسنةالسنويةالماليةالبيانات
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تتمة-السياسات المحاسبية الهامة ٣

المجموعةقبلمنالمطبقةوالمعدلةالجديدةوالتفسيراتالمعايير

يسريالتيلماليةاللتقاريرالدوليةالمعاييرعلىالتاليةوالتحسيناتالمعدلةالمعاييرالمجموعةطبقتالحاليةالفترةخالل

:٢٠١٧يناير١فيتبدأالتيالسنويةللفتراتمفعولها

اإلفصاحمبادرة: النقديةالتدفقاتبيان٧الدوليالمحاسبةمعيارتعديالت·

رالخسائعنالناشئةالمؤجلةالضريبيةالموجوداتتحقيق: الدخلضرائب١٢الدوليالمحاسبةمعيارتعديالت·

المحققةغير

٢٠١٦-٢٠١٤السنويةالتحسيناتدورة·

نطاقتوضيح: األخرىالشركاتفيالحصصعناإلفصاح١٢الماليةللتقاريرالدوليالمعيارتعديالت·

١٢الماليةللتقاريرالدوليالمعيارفياإلفصاحمتطلبات

.حدةالموالمختصرةالمرحليةالماليةالبياناتعلىماديتأثيرأيأعالهوالتحسيناتالتعديالتلتطبيقيكنلم

بعدالمفعولساريةتصبحولمالمصدرةالمعايير

المصدرة ولم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المرحلية المختصرة والتفسيراتإن المعايير 

عندما تصبح سارية المفعول. ضرورية،للمجموعة مبينة أدناه. تنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير، إذا كانت 
تاريخ السريانالمعيار

٢٠١٨يناير ١المالية: األدوات ٩المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٨يناير ١: اإليرادات من العقود مع العمالء١٥المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٨يناير١تعديالت-: تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم ٢المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٩يناير١: اإليجارات١٦المعيار الدولي للتقارير المالية 

: بيع أو مشاركة ٢٨ومعيار المحاسبة الدولي ١٠تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 

مؤجلموجودات بين مستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه

.لالمفعوتصبح سارية لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار اخر أو تفسيرات أو تعديالت أصدرت ولم 

التقدیرات واألحكاماستخدام٤
رتؤثوافتراضاتوتقديراتأحكامباستخداماإلدارةقامتالموحدةالمختصرةالمرحليةالماليةالبياناتهذهإعدادعند

عنقيةالحقيالقيمتختلفقد. والمصروفاتواإليراداتوالمطلوباتالموجوداتوقيمالمحاسبيةالسياساتتطبيقعلى

الرئيسيةوالمصادرالمحاسبيةالسياساتتطبيقعنداإلدارةجانبمنوضعتالتيالهامةاألحكام. التقديراتهذه

ديسمبر٣١يفالمنتهيةوللسنةفيكماالموحدةالماليةالبياناتعلىتطبيقهاتمالتينفسهاهيالتقديراتحولللشكوك

٢٠١٦.
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تتمة-التقدیرات واألحكاماستخدام٤

العادلةالقيمقياس

أمكناممالحظتهايمكنالتيالسوقبياناتباستخدامالمجموعةتقوممطلوبأولموجودالعادلةالقيمةبقياسقيامهاعند

أساليبفيخدمةالمستالمدخالتإلىاستناداالعادلةالقيمةترتيبفيالمستوياتمختلففيالعادلةالقيمتصنيفيتم. ذلك

:التاليالنحوعلىالتقييم

.مماثلةمطلوباتأولموجوداتدائرةأسواقفي) المعدلةغير(المتداولةالسوقيةاألسعار: ١المستوى•

أوللموجوداتبالنسبةمالحظتهايمكنوالتي١المستوىفيالمدرجةاألسعاربخالفأخرىمدخالت:  ٢المستوى•

).األسعارمنمستخرجة(مباشرةغيرأو) األسعارمثل(مباشرةبصورةكانتسواءالمطلوبات

يمكنالمدخالت(واضحةسوقيةبياناتعلىتعتمدالالتيالمطلوباتاوللموجوداتالمدخالت:  ٣المستوى•

).مالحظتها

تيبترمنمختلفةمستوياتفيالمطلوبأوالموجودلقياسالمستخدمةالمدخالتتصنيفيتمأنالمحتملمنكانإذا

للمدخلمستوىكأدنىالعادلةالقيمةترتيبمستوىنفسفيمجملهفيالعادلةالقيمةقياستصنيفيتمعندهاالعادلةالقيمة

.بأكملهللقياسالهام

.التغييرخاللهادثحالتيالتقريرفترةنهايةفيالعادلةالقيمةترتيبمستوياتبينبالتحويالتباالعترافالمجموعةتقوم

لألدواتالعادلةالقيمةحول١٩رقمباإليضاحالعادلةالقيملقياسالموضوعاالفتراضحولالمعلوماتمنالمزيدإدراجتم

.المالية

الماليةالمخاطرإدارة٥

دة الموحللمجموعة متوافقه مع تلك المفصح عنها في البيانات الماليهأهداف وسياسات إدارة المخاطر الماليةن اوجه ا

.٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في وللفتره المنتهية في 

األعمالدمج٦

م.م.ذالعربدارشركة٦/١
وهي،.م.م.ذالعربدارشركةفي٪٢٥,٥قدرهاإضافيةحصةلشراءاتفاقًاالمجموعةأبرمت،٢٠١٦فبراير٤في

.٪٧٤,٥قدرهابحصة.م.م.ذالعربدارشركةعلىالسيطرةلديهاوصار،للمجموعةالزميلةالشركاتإحدى

سبتمبر٣في٢٧٣٢٤رقمتجاريسجلتحتمحدودةمسؤوليةذاتكشركةقطردولةفيم.م.ذالعربدارتأسست

إصدارفيللشركةالرئيسيالنشاطيتمثل. قطردولةالدوحه،٢٢٦١٢ب. صهوللشركهالمسجلالعنوانإن. ٢٠٠٤

.العربصحيفة
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تتمة–دمج األعمال ٦

(تتمة)م.م.ذالعربدارشركة٦/١

مرةالشراءسعرتوزيعإجراءبعملالمجموعةقامت" األعمالدمج"٣رقمالدوليةالمحاسبةمعيارأحكاممعباإللتزام

الغيروالموجودات الملموسةالموجوداتعلىالشراءسعرتوزيع. م.م.ذالعربدارعلىاالستحواذلقيمةواحدة

.االستحواذمنالناشئةوالشهرةملموسة

فيادراجهإوتمقطريريالألف١٤١,١٧٠بمبلغ. م.م.ذالعربدارعلىاالستحواذمنالناشئةالشهرةإجماليكان

.الموحدالمرحليالماليالمركزبيان

:أدناهموضحهوكمااإلدارةتقديراتحسبتعديلهاتمقدالمحددةوالمطلوباتللموجوداتالمقدرةالعادلةالقيمة

ألف
ريال قطري

الموجودات
٢٥,٧٧٢نقد وأرصدة لدى البنوك

١٤,١٤٩ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
١٥٠,٠١٥المشروعةشركفيإستثمار

٥,٦٦٩عقارات ومعدات
٩٤,٧٥٥رخصة

٢٩٠,٣٦٠إجمالي الموجودات

المطلوبات 
٤,٧١٠ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

١٣٩,٣٨٣مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 
١١٧تسهيالت تمويل إسالمية

٣,٥٢٨مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

١٤٧,٧٣٨إجمالي المطلوبات

١٤٢,٦٢٢لصافي الموجودات المحددةالعادلةالقيمة

٣٦,٣٦٨الحقوق غير المسيطرة المقاسة بالقيمة العادلة
١٤١,١٧٠االستحواذمنالناشئةالشهرة

١٧٧,٥٣٨النقد المدفوع لدمج األعمال

١٧٧,٥٣٨لدمج األعمال النقد المدفوع
٦٩,٨٨٥قبل االستحواذ.شركة دار العرب ذ.م.ميالمجموعة فسهمالقيمة العادلة أل

٢٤٧,٤٢٣تكلفة استحواذ الشركة التابعة

:االستحواذمنالنقديالتدفقصافي
)٢٥,٧٧٢(التابعةالشركةمنعليهالمستحوذالنقدصافي

١٧٧,٥٣٨المدفوعالنقد

١٥١,٧٦٦



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٧يونيو ٣٠في كما

-١٥-

تتمة–دمج األعمال٦

(تتمة)شركة دار العرب ذ.م.م ٦/١

الموحد في بيان الدخل المرحليألف ريال قطري ٤١,٢٤١بقيمة إعادة قياس الحصه الحاليةتم إدراج الربح الناتج من 

.٢٠١٦يونيو ٣٠المنتهية في أشهرستةللمجموعة لل

شركة ودام الغذائية ش.م.ق٦/٢

للمواد شركة ودام لتأثير جوهري على القرارات المالية والتشغيليةمجموعةالأصبح لدى، ٢٠١٦أبريل ١٧في 

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

من أسهم شركة ودام للمواد الغذائية ش.م.ق.٪٢٣المجموعة 

صاد والتجارةقرار وزارة االقتبموجب كشركة مساهمة قطرية ") شركة("الش.م.ق. للمواد الغذائيةتأسست شركة ودام 

.٢٠٠٣لسنة ٧٥رقم 

، الدوحة ، قطر.٢٢٢٤٠ان المسجل للشركة هو ص ب إن العنو.٢٦٩١١وسجلت الشركة تحت سجل تجاري رقم 

واللحوم واألعالف وذبح استيراد وتجارة المواشي ش.م.ق.للمواد الغذائيةشركة ودام لاألنشطة الرئيسية تتضمن

والمنتجات ذات الصلة.الطازجة وتزويد السوق المحلي باللحوم األغنام والماشية 



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٧يونيو ٣٠في كما

-١٦-

تتمة–دمج األعمال ٦

شركة ودام الغذائية ش.م.ق٦/٢

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

االستحواذ كما يلي:

ألف ريال 
قطري

الموجودات
٢٧٧,٤٠٩نقد وأرصدة لدى البنوك

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

١,٠٣١منتجات زراعية
١٥,٦١٥مخزون

٧,٩٧٧موجودات مالية متاحة للبيع
٧٨٤مشاريع قيد التنفيذ
١٩,٣٢٦عقارات ومعدات

٥٣٠,١٠٢إجمالي الموجودات

المطلوبات 
٢٠٩,٢٢٣ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

٨,٦٠٠نهاية الخدمة للموظفينمخصص مكافأة 
٤٤,٣٧٤تسهيالت تمويل إسالمية

٢٦٢,١٩٧إجمالي المطلوبات

٢٦٧,٩٠٥القيمه العادله لصافي الموجودات المحدده

١٩٣,٢٦٦االستحواذ منالشهرة الناشئة 
٦١,٦١٩لحصة المجموعة في شركة ودام الغذائية ش.م.ق قبل االستحواذالقيمة العادلة 

٢٥٤,٨٨٥

"دمج األعمال" قامت المجموعة بعمل إجراء توزيع سعر الشراء مرة ٣إللتزام مع أحكام معيار المحاسبة الدولية رقم با

الغير الموجوداتعلى الموجودات الملموسه وتوزيع سعر الشراء ودام الغذائة ش.م.ق.واحدة لقيمة االستحواذ على 

.ملموسة والشهرة الناشئة من االستحواذ

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

القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع في تاريخ االستحواذ. الحصول على تاثير جوهري. ويمثل الربح إحتياطي

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

. ٢٠١٦يونيو ٣٠



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٧يونيو ٣٠في كما

-١٧-

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

يونيو٣٠
٢٠١٧

يونيو٣٠
٢٠١٦

ديسمبر ٣١
٢٠١٦

(مدققة)مدققة)غير((غير مدققة)

ألف 
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

ألف
ريال قطري

١,٨٥٨١,١٨٧١,٣٥٤الصندوقفي نقد 
والمؤسسات الماليةالبنوكنقد لدى

٤,٢٣٠,٠٠٠١,٠١٩,٠٠٠١٠,٠٥٤ألجل ودائع
١٢٩,٩٦٣١١٣,٢٧٠٣٧٤,٨٩٤عند الطلبتوفير وحسابات

٣٤,٧٦١٦٧,١٤٤٣٦,٧٧٠حسابات جارية
٣,٢٤٥١,٥٢٣٣,١٠٥بالهامشحسابات بنكية

٤,٣٩٩,٨٢٧١,٢٠٢,١٢٤٤٢٦,١٧٧إجمالي النقد وأرصدة لدى البنوك

)٣,١٠٥()١,٥٢٣()٣,٢٤٥(يخصم: حسابات بنكية مقيدة

٤,٣٩٦,٥٨٢١,٢٠٠,٦٠١٤٢٣,٠٧٢النقد ما في حكمه



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٧يونيو ٣٠في كما

-١٨-

ومصاریف مدفوعة مقدماًمدينة ذمم ٨

٢٠١٧٢٠١٦
ألفألف

(غير مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

٢٩,٦٥٩٢٤,٨٩٣مستأجرينصافي ذمم 
١٩٥,٨٢٧١٨٣,٨٠٦مدفوعات مقدمة للموردين وللمقاولين (ايضاح أ)

١٠٧,٢٦٣٨٩,٢١٥مصاريف مدفوعة مقدماً 
٢٧,٥٣١٩,٦٢٧)١٣(إيضاح مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

٢٣,٠٦١٤٩٩مستحقةإيرادات
١٨,٨٠٣١٨,٥٥٥ودائع تأمين مستردة 

٥,٩٧٠٥,٩٧٠مشتقات الموجودات المالية 
-٣,٠٣٩)٩ايضاح(استثمارصناديقبيعمنمستحقات

٤٦,١٢٦٢١,٠١٦صافي ذمم وارصدة مدينة أخرى 

٤٥٧,٢٧٩٣٥٣,٥٨١

:يليكما مقدماوالمدفوعةالمدينةالذمماستحقاق

٤٣٨,٤٧٦٣٣٥,٠٢٦جزء متداول 
١٨,٨٠٣١٨,٥٥٥جزء غير متداول 

٤٥٧,٢٧٩٣٥٣,٥٨١

إيضاحات:

.١٣يضاحإفيمبينهوكماوالمقاولينللموردينمقدمةمدفوعاتالعالقةذاتاألطرافمعاألرصدةتتضمن)أ(



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٧يونيو ٣٠في كما

-١٩-

عمتاحة للبيموجودات مالية ٩

تركز محفظة االستثمارات

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

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

حيث التركز الصناعي. والسياسية أو أية ظروف أخرى. تدير المجموعة هذه المخاطر من خالل تنويع استثماراتها من 

التركز حسب القطاع الصناعي لمحفظة االستثمارات هو كما يلي:

٢٠١٦ديسمبر٢٠١٧٣١يونيو ٣٠
)(مدققة(غير مدققة)

ألف ريال قطريألف ريال قطري 

٣,٦٦٥,٣٧١٣,٩٧٠,٣٧٩البنوك والخدمات المالية
٢٢,٨٢٢٢٦,٠٠٨اتالصناع

٣١,١٦٩٢٥,٢٦٠االتصاالت
٥٠,٠٣٣٢٠,٩٧٥المواصالت

-٨,٥٥٨العقارات
٥,١٠٥٢,١٧٣المواد االستهالكية والخدمات

٤,٣٢٥٥,٦٤٥التأمين

٣,٧٨٧,٣٨٣٤,٠٥٠,٤٤٠

٢,٥٠٢,٨٦٧-)جايضاح(صناديق استثمارية

٣,٧٨٧,٣٨٣٦,٥٥٣,٣٠٧

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

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

جزريفتقعاستثماريةصناديقفيمملوكةوحداتببيعالتابعةشركاتهاخاللمنالمجموعةقامتالفترةخالل)ج(

في نهاية الفترة.مستحقألف٣,٠٣٩، منه مبلغ قطريريالألف٣,٣٤٤,٣٧٧بمبلغالكايمان



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٧يونيو ٣٠في كما

-٢٠-

استثمارات عقارية ١٠

٢٠١٦ديسمبر ٢٠١٧٣١يونيو ٣٠
(مدققة)(غير مدققة)

ريال قطريألف ريال قطريألف 

٣٨,٩١٩,٧٩٨٣٦,٨٩٨,٩٦٩يناير١في كما 
٢١٨,٢٤٣١,٨٥٣,٢١٣السنةتكاليف تطوير خالل الفترة / 

١٥١,٣٠٦-شراء استثمارات عقارية مكتملة
٢١,٠٠٨٤٤,٤٨٣رعقارات قيد التطويعلىتكاليف تمويل مرسملة 

)٢٨,١٧٣(-عقاريةاستثماراتتقييمإعادةخسائر
-١١,٠٧٤تعديل سعر صرف العمالت األجنبية

٣٩,١٧٠,١٢٣٣٨,٩١٩,٧٩٨ديسمبر٣١يونيو/٣٠في

مالحظات:

التقييمإعدادتم. ٢٠١٦ديسمبر٣١في و٢٠١٧يونيو ٣٠فيالعقاريةاستثماراتهاتقييمبإعادةالمجموعةتقوم)أ(

. ةالمماثلواألنشطةالعقاراتتقييمفيومتخصصةمعتمدةتثمينشركةوهيقطر،زدتيديشركةقبلمن

الملكيةسةالمؤستقييمفيالواردة") البيانات("الممارسةبياناتمنالصلةذاتللبنودوفقاًالتقييمإعدادتموقد

")).األحمرالكتاب("٢٠١٥للعامالمهنيةالمعايير-") ريكسمؤسسة("القانونيينللمساحين

.والمملكة المتحدةتقع جميع االستثمارات العقارية في دولة قطر)ب(

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



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٧يونيو ٣٠في كما

-٢١-

في شركات زميلة وشركات المشروعاستثمارات١١

:فيما يليشركات زميلة وشركات المشروعاستثمارات المجموعة في مثل أرصدة تت

الفعليةنسبة الملكية

٢٠١٧٢٠١٦بلد التسجيل
يونيو ٣٠

٢٠١٧
ديسمبر٣١

٢٠١٦
)(مدققة(غير مدققة)٪٪

ألف 
ريال قطري 

ألف 
قطريريال 

١,٥٣٩,٩٩٨١,٩١٠,٩٧٣٪٢٠,٠٠٪١٤,٨٨قطربنك قطر الدولي اإلسالمي ش.م.ق
٢٦٠,٤٠٨٢٦٦,٨٥٩٪١٣,٢٥٪١٣,٢٥قطرالمجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق

١١٢,٣٨٩١١٤,٤٦٤٪١٠,٠٠٪١٠,٠٠قطراإلسالمية القطرية للتأمين ش.م.قالشركة 
٥٤٢,٤٦٤٥٣٦,٦٨٤٪٤٤,٧٨٪٤٤,٧٨قطردار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع ذ.م.م

١٨٤,٩٥٤١٨٥,٦٦٣٪٣٢,٥٠٪٣٢,٥٠قطروايت سكوير العقارية ذ.م.م
٧٤,٥٨١٧٥,٧٤٠٪٢١,٥٥٪٢١,٥٥قطرالمجموعة االسالمية القابضة ش.م.ق

١٥٠,٥١٨١٥٢,٨٠٨٪٥١,٠٠٪٥١,٠٠قطرذ.م.م.مطابع الوراقشركة 
٣٥,٢٧٢٣٥,٨٤٩٪٣,٠١٪٣,٠١قطر)٦(ايضاح شركة ودام لألغذية ش.م.ق

٢,٩٠٠,٥٨٤٣,٢٧٩,٠٤٠

:مالحظة
.١٤في شركات زميلة في إيضاح رقم تم اإلفصاح عن الرهونات على إستثمارات)أ(



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٧يونيو ٣٠في كما

-٢٢-

ومطلوبات أخرىذمم دائنة١٢

٢٠١٦ديسمبر٢٠١٧٣١يونيو ٣٠

ريال قطريألفريال قطريألف
)(مدققة(غير مدققة)

١,٩٧٩,٦٤٩١,٥٣٧,٨٨٦)١٣مستحق ألطراف ذات عالقة (إيضاح 
٩٢١,٠٣٠٣٨٩,١٦٠أرباحدائنون توزیعات

٣٢٩,٥٤٦٧١١,٢٤٩(إيضاح أ)تجاريون ومقاولوندائنون 
٣١٦,٢٥٦٢٩٨,٧٢٣(إيضاح أ)مبالغ محتجزة دائنة
١٥١,١٩٤١٥٤,٢٨٩تأمينات للمستأجرين

٦١,٨٩١٥١,٢٤٨ت غير مستحقةإيجارا
٤٤,٣١٣٧٧,٣٨٢مصاريف مستحقة الدفع
٤٢,٧٣١٣٩,١٧٦للموظفينمخصص نهاية الخدمة 

٢,٧٠٠٢,٦٩٨من العمالءدفعات مقدمة 
٦١٠٢,٨٢٦أوراق دفع

٤٥,٣١١-مخصص المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية
٢٨,١٥٠١٨,٢٢٣دائنون آخرون

٣,٨٧٨,٠٧٠٣,٣٢٨,١٧١

:كالتاليمقدماًالمدفوعةوالمصاريفالمدينةالذمماستحقاق
٢,٧١٢,٠٦٠٢,٦٣٦,٥٧٨الجزء غير المتداول

١,١٦٦,٠١٠٦٩١,٥٩٣الجزء المتداول
٣,٨٧٨,٠٧٠٣,٣٢٨,١٧١

هو موضح كماطراف ذات عالقة مستحقة ألمبالغمحتجزة دائنةومبالغ دائنون تجاريون ومقاولونأرصدة) تتضمنأ(

.١٣في إيضاح 



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٧يونيو ٣٠في كما

-٢٣-

إفصاحات األطراف ذات العالقة   ١٣

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

او المشتركة في ادارتها أو التي تمارس األطراف ذات العالقة تأثيرا هاما المسيطر عليهاالعليا للمجموعة والشركات 

.المجموعةمن قبل أعضاء مجلس ادارة المعامالتقة بهذه عليها. يتم اعتماد االسعار والشروط المتعل

مع أطراف ذات عالقة أرصدة
تتضمن األرصدة مع األطراف ذات العالقة في بيان المركز المالي الموحد ما يلي:

عالقةذاتأطرافمبالغ مستحقة من 

٢٠١٦ديسمبر٢٠١٧٣١يونيو ٣٠

)(مدققة(غير مدققة)
ريال قطريألف ريال قطريألف العالقة

٢٦,٨٢٨٨,٩٠٩عالقة اخرذوطرفشركة ذا كيرف ذ.م.م

٢٤٠٦٥مشروعشركةشركة وايت سكوير العقارية ذ.م.م

٤٦٣٦٥٣عالقةاتذأخرىأطراف

٢٧,٥٣١٩,٦٢٧

عالقةذاتأطرافإلى مبالغ مستحقة

٢٠١٦ديسمبر ٢٠١٧٣١يونيو ٣٠

)(مدققة(غير مدققة)
ريال قطريألف ريال قطريألف العالقة

١,٩٢٢,٣٨١١,٤٧٩,٦٣١عالقة اخروذطرف(*)ذ.م.مشركة مجموعة صك القابضة 
٣١,٠٠٣٣٠,٩٧٩عالقة اخرذوطرفشركة حالول لالستثمار العقاري ذ.م.م

١٦,٦٤٥١٦,٦٥١زميلهشركةم.م.ذوالتوزيعوالنشرللطباعةالشرقدار
٩,٦٢٠١٠,٦٢٥مشروعشركةشركة مطابع الوراق ذ.م.م

١,٩٧٩,٦٤٩١,٥٣٧,٨٨٦

.



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٧يونيو ٣٠في كما

-٢٤-

تتمة-إفصاحات األطراف ذات العالقة ١٣

يونيو٣٠

٢٠١٧

ديسمبر٣١

٢٠١٦

)(مدققة(غير مدققة)
ريال قطريألف ريال قطريألف 

٢,٨٩٤,٤٥٨٢,٨٩٤,٤٥٨تسهيالت تمويل اسالمية من بنك زميل

٢٢٢,٢٣٠٦٣٣,٧٨٠ومقاولونتجاريوندائنون

٢٨٩,٠٩١٢٨٩,٠٩١محتجزةتأمينات

٧٩,٤١٠٧٩,٤١٠والمقاولينللموردينمقدمةمدفوعات

تكاليف تطوير مدفوعة لشركة تابعة للمجموعة خالل السنة / الفترة من خالل طرف ذو عالقة المبلغهذايمثل(*) 

.متداولغيرويعد

عالقةذاتالمعامالت مع االطراف 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة كانت كالتالي:

يونيو٣٠أشهر المنتهية في ثالثةلل

٢٠١٧٢٠١٦

(غير مدققة)(غير مدققة)

ريال قطريألف ريال قطريألف 

١٨,٦٧٩٦٠٢,٤٠٩تطوير إستثمارات عقارية (أ)

١,١١٥١,٤٤٨عقارات قيد التطويرعلىتكاليف تمويل مرسملة 

٢٦,٣٧٣٢٥,٠١٦تكاليف تمويل تم إدراجها في بيان الدخل الموحد 

١,٩٣٠١,٥٢١إيجاراتإيرادات 



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٧يونيو ٣٠في كما

-٢٥-

تتمة–إفصاحات األطراف ذات العالقة ١٣

تتمة–عالقةذاتالمعامالت مع االطراف 

يونيو٣٠أشهر المنتهية في ستةلل

٢٠١٧٢٠١٦

(غير مدققة)(غير مدققة)

ريال قطريألف ريال قطريألف 

٣٥,٠٢٢١,١٩١,٧٢٣تطوير إستثمارات عقارية (أ)

٣,٢٢٨٣,١٢١عقارات قيد التطويرعلىتكاليف تمويل مرسملة 

٥١,٤٤٥٤٩,٨٠٧تكاليف تمويل تم إدراجها في بيان الدخل الموحد 

٣,٨٥٩٣,٠٤٢إيجاراتإيرادات 

:ةمالحظ
تطوير وذلك للقيام .شركة صك للتجارة والمقاوالت ذ.م.مقامت المجموعة بإبرام عقد مقاوالت مع )أ(

.الخاصة بالمجموعةالعقاريةاالستثمارات

مكافآت كبار الموظفين باإلدارة

يونيو٣٠أشهر المنتهية في ثالثةلل

٢٠١٧٢٠١٦

(غير مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريألف ريال قطريألف 

وأعضاء اللجنة مكافآت أعضاء اإلدارة الرئيسيين 

التنفيذية
١٠,٣٩٥١١,٠٠٠

يونيو٣٠أشهر المنتهية في ستةلل

٢٠١٧٢٠١٦

(غير مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريألف ريال قطريألف 

وأعضاء اللجنة مكافآت أعضاء اإلدارة الرئيسيين 

التنفيذية
٢٠,٦٩٥٢٢,٠٠٠



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٧يونيو ٣٠في كما

-٢٦-

ةتسهيالت تمويل اسالميصكوك و١٤

:بالتالي/ السنةاالسالمية خالل الفترةالتسهيالت التمويليةوصكوكىتتمثل الحركة عل

٢٠١٦ديسمبر ٢٠١٧٣١يونيو ٣٠
)(مدققة(غير مدققة)

ألف ريال قطريألف ريال قطري

١٥,٩٢٦,٩٢٩١٤,٩٥٩,٦٠٧يناير١الرصيد في 
١,٩٩٣,٣٤١٣,٨٢١,٦٩٩السنةتسهيالت اضافية خالل الفترة / 

٣٥٥,٨٥٤٦٦٧,٧٣٦تكاليف تمويل
)٣,٥٢٢,١١٣()١,١٧٩,٤٤٨(السنةسداد تسهيالت خالل الفترة / 

١٧,٠٩٦,٦٧٦١٥,٩٢٦,٩٢٩نهاية الفترة / السنةيالرصيد ف

:يليكمامتداولةوغيرمتداولةأقساط إلىمقسمةاالسالميةالتمويليةالتسهيالتالصكوك وإن

٢٠١٦ديسمبر ٢٠١٧٣١يونيو ٣٠
)(مدققة(غير مدققة)

ألف ريال قطريألف ريال قطري

٢,٣٦٥,٨٠٦٢,٠٠١,٢٠٣جزء متداول

١٤,٧٣٠,٨٧٠١٣,٩٢٥,٧٢٦جزء غير متداول

١٧,٠٩٦,٦٧٦١٥,٩٢٦,٩٢٩

شروط وأحكام التسهيالت التمويلية اإلسالمية القائمة كما يلي:

معدالت الربحالعملةنوع التسهيل

يونيو ٣٠

٢٠١٧

ديسمبر ٣١

٢٠١٦

)(مدققة(غير مدققة)

ألف ريال قطريألف ريال قطري

٤,٨٨٦,٠٧٤٥,١٢١,٤٦٦سعر ريبو ريال قطري مرابحة مضمونة 

٤,٠٤٧,٢٤٦٣,٩٩٦,٥١٦سعر ريبو ريال قطري إجارة مضمونة

٦٠٥,٩٠٥٦٤٩,٣١٤أشهر٣-سعر ليبور سنةدوالر أمريكيمرابحة مضمونة 

٣,٩٠٥,٤٦٧٤,٣٣٨,٥١٧أشهر٣-١ليبورسعر دوالر أمريكيإجارة مضمونة
٣,٦٥١,٩٨٤١,٨٢١,١١٦٪٤,٣٧٥دوالر أمريكيتمويل صكوك

١٧,٠٩٦,٦٧٦١٥,٩٢٦,٩٢٩



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٧يونيو ٣٠في كما

-٢٧-

تتمة–تسهيالت تمويل اسالميةصكوك و١٤

مالحظات:
العاملالمالرأسومتطلباتاألجلطويلةمشاريعلتمويلاإلسالميةالتسهيالتهذهعلىالحصولتمأ)    (

. السائدةالتجاريةباألسعارربحمعدالتالعقودجميعوتحمل. للمجموعة

ألف٧،٢٨٣،٠٠٠قيمةبإجماليإسالميةصكوكإلصداربرنامجمنوكجزء،الفترةخاللالمجموعةقامت)ب(

للصكوكإزدانشركة"خاصغرضذوكيانخاللمن) أمريكيدوالرألف٢،٠٠٠،٠٠٠( قطريريال

) أمريكيدوالرألف٥٠٠،٠٠٠( قطريريالألف١,٨٢٠,٧٥٠بقيمةصكوكإصدارتم،" المحدودة

ربحبمعدل،الصكوكإصدارتم. قطريريالألف٩,٩٥٩تبلغتكاليفبإجماليالمجموعةعننيابة

الصكوك٢٠٢٢بريل أفيتستحقسنوات٥وبأجلسنوينصفبشكليدفع٪٤،٣٧٥قدرهثابتسنوي

المجموعةوتتعهد. بالموجوداتمدعومةصكوكبصيغةالصكوكإصدارتم. ايرلندابورصةفيمدرجة

اإلصدار.سعربنفساإلستحقاقتاريخفيالموجوداتتلكشراءبإعادة

تسهيالت مضمونة مقابل رهونات على أنواع مختلفة من اإلستثمارات العقارية يوجد ، ٢٠١٧يونيو ٣٠في (ج)   

ديسمبر ٣١ريال قطري ( ألف١٥,٥٢٥,٤٨٦المملوكة من قبل المجموعة والتي بلغت قيمتها الدفترية 

ت في وضمانات مقابل أسهم مدرجة في بورصة قطر أدرجألف ريال قطري)١٥,٥٢٥,٤٨٦: ٢٠١٦

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

ديسمبر ٣١( ٢٠١٧يوليو٣٠ألف ريال قطري كما في ١,١٨٧,٣٤٠زميلة بلغت قيمتها الدفترية 

.)ألف ريال قطري١,٢٣٧,٤١٩: ٢٠١٦

عائد االساسي والمعدل للسهم من االرباح ١٥

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

.خالل الفترة
يونيو٣٠أشهر المنتهية في ثالثةلل

٢٠١٦يونيو٢٠١٧٣٠يونيو ٣٠
(غير مدققة)(غير مدققة)

٢٠٨,٧٦٠٣٤١,٤٩١القطريبالريالاألمبالشركةللمساهمينالعائد

الفترةالمتوسط المرجح لعدد االسهم القائمة خالل 
٢,٦٥٢,٤٩٧٢,٦٥٢,٤٩٧(باأللف سهم)

٠,٠٨٠,١٣(بالريال القطري)األساسي للسهمالعائد 



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٧يونيو ٣٠في كما

-٢٨-

تتمه-عائد االساسي والمعدل للسهم من االرباح ١٥

يونيو٣٠أشهر المنتهية في ستةلل
٢٠١٦يونيو٢٠١٧٣٠يونيو ٣٠

(غير مدققة)(غير مدققة)

١,١٥٤,٥٥٣٩٢٧,١٤١القطريبالريالاألمبالشركةللمساهمينالعائد

الفترةالمتوسط المرجح لعدد االسهم القائمة خالل 
٢,٦٥٢,٤٩٧٢,٦٥٢,٤٩٧(باأللف سهم)

٠,٤٤٠,٣٥(بالريال القطري)األساسي للسهمالعائد 

لعدمالمخففالسهمعائديساوياالساسيالسهمعائدفإنوبالتاليالفترةخاللقائمةمخففةأسهمأييوجدال

.الفترةخاللقائمةمخففةأسهمايوجود

بنود اإليرادات الشاملة األخرى  ١٦

يونيو٣٠فيالمنتهيةأشهرللثالثة
٢٠١٧٢٠١٦

مدققة)(غير (غير مدققة)
ألفألف

ريال قطريريال قطري
سيتم تحويلها للربح أو الخسارة في إيرادات شاملة أخرى

احتياطي إعادة التقييمالفترات الالحقة
موجودات مالية متاحة للبيع

)٥٠٣,٤٠٨()٣٢١,٩٦٧(من موجودات مالية متاحة للبيع خسارةصافي 
موجودات مالية متاحة للبيع معاد صافي خسارة من استبعاد 

)١٥٥,٦٠٠()٤,١٧٣(تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد
من استحواذ على شركھ زمیلھ الى بیان إعادة تصنيف ربح

)٣٧,٣٧١(-)٦(إيضاح الدخل الموحد
لالدخقائمةعلىتحميلهاتمانخفاضخسائرتصنيفإعادة

-١٢,٦٧٣الموحد

)٦٩٦,٣٧٩()٣١٣,٤٦٧(من موجودات مالية متاحة للبيع صافي خسارة

اتلشركالعادلةالقيمةاحتياطيفيالحركةصافيمنالحصة
٢٩١)١,٣٤٤(وشركات المشروعزميلة

)٦٩٦,٠٨٨()٣١٤,٨١١(الفترةخالل خسائر شاملة أخرى 



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٧يونيو ٣٠في كما

-٢٩-

تتمه-األخرى بنود اإليرادات الشاملة ١٦

يونيو٣٠أشهر المنتهية في ستةلل
٢٠١٧٢٠١٦

(غير مدققة)(غير مدققة)
ألفألف

ريال قطريريال قطري
سيتم تحويلها للربح أو الخسارة في إيرادات شاملة أخرى

احتياطي إعادة التقييمالفترات الالحقة
موجودات مالية متاحة للبيع

)١٢٧,٣١٥()٢٠٤,٥٧٨(من موجودات مالية متاحة للبيع خسارةصافي 
صافي خسارة من استبعاد موجودات مالية متاحة للبيع معاد 

)٢٧٩,٠١٨()١٤٧,٠٠٩(تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد
من استحواذ على شركھ زمیلھ الى بیان إعادة تصنيف ربح

)٣٧,٣٧١(-)٦(إيضاح الدخل الموحد
لالدخقائمةعلىتحميلهاتمانخفاضخسائرتصنيفإعادة

١٢,٦٧٣٧,٤٠٩الموحد

)٤٣٦,٢٩٥()٣٣٨,٩١٤(من موجودات مالية متاحة للبيعصافي خسارة

اتلشركالعادلةالقيمةاحتياطيفيالحركةصافيمنالحصة
٢,٤٧٠١,٧٨٦وشركات المشروعزميلة

)٤٣٤,٥٠٩()٣٣٦,٤٤٤(الفترةخالل خسائر شاملة أخرى 

توزيعات أرباح١٧

توزيع أرباح نقدية تساويعلى، وافق المساهمون٢٠١٧ابريل ١٦المنعقدة فيللمساهمينالعموميةالجمعيةخالل 

٢٠١٦ديسمبر ٣١ألف ريال قطري للسنة المنتهية في ١,٣٢٦,٢٤٨ريال قطري للسهم الواحد بإجمالي مبلغ ٠,٥٠

عن السنة المنتهية في ألف ريال قطري١,٣٢٦,٢٤٨دره ـالي قـد بإجمـم الواحـريال قطري للسه٢٠١٦:٠,٥٠(

.)٢٠١٥ديسمبر ٣١



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٧يونيو ٣٠في كما

-٣٠-

مطلوبات محتملة١٨

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

يونيو ٣٠

٢٠١٧

ديسمبر ٣١

٢٠١٦

)(مدققةمدققة)(غير 

ألف ريال قطري ألف ريال قطري 

٣,٢٤٥٣,١٠٥خطابات ضمان

تعاقدیةالتزامات

التالية للمشاريع قيد التطوير في تاريخ الميزانية.ةلدى المجموعة االلتزامات التعاقدي

يونيو ٣٠

٢٠١٧

ديسمبر ٣١

٢٠١٦

ألف ريال قطري ألف ريال قطري 

٣٤٥,٩٢٠٤٧٨,١١٠قيد التطوير  وموردين للمشاريعلمقاولين ةااللتزامات التعاقدي



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٧يونيو ٣٠في كما

-٣١-

الماليةدواتألا١٩

العادلةالقيم

٢٠١٧يونيو ٣٠كما في للمجموعةةـالماليلألدواتةـالعادلمـوالقيةـالدفتريالقيمبينمقارنةيبينالتاليالجدول

:٢٠١٦ديسمبر ٣١و 

العادلةالقيمالدفتريةالقيم
يونيو٣٠

٢٠١٧

ديسمبر ٣١

٢٠١٦

يونيو ٣٠

٢٠١٧

ديسمبر ٣١

٢٠١٦
)(مدققة(غير مدققة))(مدققة(غير مدققة)

ألفألفألفألف
قطريريالقطريريالقطريريالقطريريال

الماليةالموجودات
٤,٣٩٧,٩٦٩٤٢٤,٨٢٣٤,٣٩٧,٩٦٩٤٢٤,٨٢٣(بإستثناء النقد)البنوكلدىأرصدة

٣,٧٨٧,٣٨٣٦,٥٥٣,٣٠٧٣,٧٨٧,٣٨٣٦,٥٥٣,٣٠٧موجودات مالية متاحة للبيع

٢٧,٥٣١٩,٦٢٧٢٧,٥٣١٩,٦٢٧مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
ذمم مدينة وودائع تأمينات مستردة 

١٠٣,٥٧١٧٠,٠٥٦١٠٣,٥٧١٧٠,٠٥٦وأرصدة مدينة أخرى

٨,٣١٦,٤٥٤٧,٠٥٧,٨١٣٨,٣١٦,٤٥٤٧,٠٥٧,٨١٣

الماليةالمطلوبات
١٧,٠٩٦,٦٧٦١٥,٩٢٦,٩٢٩١٧,٠٩٦,٦٧٦١٥,٩٢٦,٩٢٩تمويل إسالميةتسهيالت صكوك و

١,٩٧٩,٦٤٩١,٥٣٧,٨٨٦١,٩٧٩,٦٤٩١,٥٣٧,٨٨٦أطراف ذات عالقةمبالغ مستحقة إلى 
١,٨٣٣,٨٣٠١,٧٣٦,٣٣٩١,٨٣٣,٨٣٠١,٧٣٦,٣٣٩ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

٢٠,٩١٠,١٥٥١٩,٢٠١,١٥٤٢٠,٩١٠,١٥٥١٩,٢٠١,١٥٤



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٧يونيو ٣٠في كما

-٣٢-

تتمة- ألدوات الماليةا١٩

تدرج القيمة العادلة

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

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

ــحة              :٢المستوى  ــجلة ، واض تقنيات أخرى والتي تكون جميع بياناتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المس

وبصورة مباشرة أو غير مباشرة.

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

واضحة.

:٢٠١٦ديسمبر ٣١و ٢٠١٧يونيو ٣٠كما في يوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة 

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠كما في 

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

٣,٧٨٧,٣٨٣--٣,٧٨٧,٣٨٣متاحة للبيعموجودات مالية

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

(مدققة)٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 
ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

٦,٥٥٣,٣٠٧-٤,٠٥٠,٤٤٠٢,٥٠٢,٨٦٧متاحة للبيعموجودات مالية

١لم يتم عمل أي تحويل بين المستوى ،٢٠١٦ديسمبر ٣١و ٢٠١٧يونيو ٣٠السنة 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
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٢٠١٧يونيو ٣٠في كما

-٣٣-

ةالبيانات القطاعي٢٠

قطاعات تشغيلية بناء على طبيعة أنشطتها كما يلي:ستةدارة تم تقسيم المجموعة إلى ألغراض اإل

العقارات.وتجارة وتأجير ويشمل القطاع تطوير وامتالك :السكنية والتجاريةالعقارات 

في األسهم والسندات.االستثماراتويشمل القطاع أنشطة :االستثمارات

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

المجمعات التجاريةويشمل القطاع إدارة:مجمعات تجارية

ويشمل القطاع الطباعة والنشر والتوزيع للجرائد:النشر والتوزيع

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

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



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
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٢٠١٧يونيو ٣٠في كما

-٣٤-

تتمة-ة لبيانات القطاعيا٢٠
:٢٠١٦يونيو٣٠و٢٠١٧يونيو ٣٠للفترات المنتهية في قطاعات التشغيل بالمجموعةومصروفات الجدول التالي يبين المعلومات المتعلقة بإيرادات 

غير(٢٠١٧يونيو ٣٠يفالمنتهيةأشهرستةاللفترة 
)مدققة

العقارات السكنية 
االستثماراتوالتجارية

الفنادق 
واألجنحة 
الفندقية

مجمعات 
تجارية

الطباعة 
والنشر

التعديالت 
اإلجماليوالتصفيات

ألفألفألفألفألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

١,٨٣٤,٨٢٣)١٠,٨٤٠(٦٣٨,٣٠٦٩٦٩,٢٨٣١٣٢,٦٦٤٨٦,٩٧٣١٨,٤٣٧إيرادات القطاع
)٦٨٤,٢٤٦(٢٤,١٧٦)٢٠,٧٣٦()٥١,٨٩٨()٥٦,٨٨٤()١٣,١٩٠()٥٦٥,٧١٤(مصروفات القطاع

١٣,٣٣٦١,١٥٠,٥٧٧)٢,٢٩٩(٧٢,٥٩٢٩٥٦,٠٩٣٧٥,٧٨٠٣٥,٠٧٥القطاعربح

(غير ٢٠١٦يونيو٣٠يفالمنتهيةأشهرستةاللفترة 
مدققة)

العقارات السكنية 
االستثماراتوالتجارية

الفنادق 
واألجنحة 

الفندقية
مجمعات 
تجارية

الطباعة
والنشر

التعديالت 
اإلجماليوالتصفيات

ألفألفألفألفألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

١,٥٢٣,٣٢١)١٧,٦٥٠(٦٦٠,٦٥٩٦٦١,٧٦٩١٤٥,٣٥٥٥٩,٤٦٦١٣,٧٢٢إيرادات القطاع
)٥٩٧,٨٢٩(١٧,٦٥٠)٢٠,٨١٠()١٨,٠٢١()٥٢,٦٦٨()٨,٠٠٠()٥١٥,٩٨٠(مصروفات القطاع

٩٢٥,٤٩٢-)٧,٠٨٨(١٤٤,٦٧٩٦٥٣,٧٦٩٩٢,٦٨٧٤١,٤٤٥القطاعربح



.مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٧يونيو ٣٠في كما

-٣٥-

تتمة-البيانات القطاعية٢٠

:٢٠١٦ديسمبر٣١و٢٠١٧يونيو ٣٠موجودات ومطلوبات قطاعات التشغيل بالمجموعة كما فيالتالي يعكس الجدول 

العقارات السكنية 
االستثماراتوالتجارية

الفنادق 
واألجنحة 

مجمعات تجاريةالفندقية
الطباعة 
والنشر

التعديالت 
اإلجماليوالتصفيات

ألفألفألفألفألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري
موجودات القطاع

٣٤,٧٠٢,٥٤١٩,٧٤٦,١٨٦٥,٠٢٢,٥٩٤١,٣٤٨,٥٦٧٥٧,٧٥٣١٥٨,٦٨٢٥١,٠٣٦,٣٢٣(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠في 

٤٩,٨٢٨,٧٩٢)٧٠١,٣٣٩(٣٤,١٦٤,١٥٩٩,٩٦٧,٣٨٧٥,٠٤٠,٠٦٥١,٣٠٥,٤٠٣٥٣,١١٧(مدققة)٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

مطلوبات القطاع

٢٠,٩٧٤,٧٤٦)٩٠,٥٨٠(٢٦,٧٢١٥٩,٨١٦١٥٦,٥١٠-٢٠,٨٢٢,٢٧٩(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠في 

١٩,٢٥٥,١٠٠)٩٣١,٢٨٨(١٩,١٠٥,٠٦٢٨٤٠,٧٨٢٢٧,٩٥٢٥٦,٣١٤١٥٦,٢٧٨(مدققة)٢٠١٦ديسمبر ٣١في 


