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مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

الموحدة.جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة ٢٢إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٤-

الموحدالمرحليبيان الدخل

٢٠١٤سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال

٣٠أشهر المنتهية في الثالثة
سبتمبر

٣٠أشهر المنتهية في تسعةال
سبتمبر

٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣
(غير مراجعة) (مراجعة)

)غير مدققة(
)مراجعةغير ((مراجعة)

)غير مدققة(
الف اتإيضاح

ريال قطري
الف

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف

ريال قطري

٣٥٦,١٣٢٢٥٥,٥٧٧٩٩٧,٤٣٦٦٥٩,١٥١إيجاراتإيرادات 
١٦٧,١٩٤١٠٨,٢١٢--متاحة للبيعموجودات ماليةتوزيعات أرباح من 

٦٤,٧٧٥٤٩,٤٣٠١٦٢,٢٩٣١٣٠,٨١١صافي أرباح من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
٤,٣٧٦١٠,٩٣٥٥٠,٣٤٥٤١,٦٦٦أخرىةيإيرادات تشغيل

)١٢٩,٢٩١()٢٠٦,٦١٠()٣٩,١٨١()٧٢,٨٦١(تشغيليةمصاريف 

٣٥٢,٤٢٢٢٧٦,٧٦١١,١٧٠,٦٥٨٨١٠,٥٤٩للفترةالربح التشغيلي 

):خصميضاف / (ي

حقوق مستثمر فيه بشركات نتائج من حصة ال

٦٣,٠٩٨٥٧,٢١٩١٩٨,٩٧٢١٧٨,٣٧٢الملكية

-٨,٤٦١--٦زميلةشركةعلىاالستحواذمنالربح

-٣,٨٥٠--إستثمارات عقاريةإعادة تقييم أرباح 

٧,٤٥٣٣,٠٥٨١٦,٩٥٣٦,٠١٤إيرادات أخرى 
)٩١,٢٥٥()١٥١,٨٩٥()٤١,٢٠٩()٥٧,٢٥٨(مصاريف عمومية وإدارية 

)٦,١٦٨()٦,٦٩٦()١,٨٠٦()٢,٥٠٦(هالك إست
موجودات مالية متاحة خسائر انخفاض في قيمة 

)٢٥,٠٠٠(---للبيع

)١٥٤,٨٧٠()٢٢٥,٢٨٠()٥٥,٠٦٨()٦٦,٣٠١(تكاليف التمويل 

٢٩٦,٩٠٨٢٣٨,٩٥٥١,٠١٥,٠٢٣٧١٧,٦٤٢صافي ربح الفترة

رباح العائد االساسي والمعدل للسهم من األ

١٦٠,١١٠,٠٩٠,٣٨٠,٢٧(ريال قطري)



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

الموحدة.جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة ٢٢إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٥-

الموحدالشامل المرحليبيان الدخل

٢٠١٤سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال

سبتمبر٣٠التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر٣٠الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣
(غير مراجعة) (مراجعة)

(غير مدققة)
(غير مراجعة) (مراجعة)

مدققة)(غير 
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري

٢٩٦,٩٠٨٢٣٨,٩٥٥١,٠١٥,٠٢٣٧١٧,٦٤٢الفترةربح

أخرىشاملةأرباح 
إلى بيان تحويلهاسيتمأخرىشاملةإيرادات
:الالحقةالفتراتفيالدخل 
١,٣٠٨,٦٠٨٦٦,٠٦٠٢,٢٠٤,٨٧٨٣٧,٣٢٨للبيعمتاحةماليةموجوداتمنالربحصافي
استثماراتبيعمنالخسائر (الربح)صافي
)٧٤,٦٦٠()٨٢,١٢٦()٣٥,١٧٨()٣٠,٦٣٧(الموحدالدخلبيانإلىتصنيفللبيعمتاحة

إنخفاض قيمة موجودات متاحه للبيع تم تصنيفها 

٢٥,٠٠٠---لقائمة الدخل
إعادة تصنيف  ارباح تم تعديلها في قائمة الدخل 

-)٨,٤٦١(--)٦ضاح يالموحد (ا
إعادة تقيم حصة من نتائج شركات مستثمر فيه 

)١٢,٨٢٩()٩٦()١٢,٥٢٤(٣١بحقوق الملكية
-٧٥-٣,٦٩٥حركة في تحوطات التدفقات النقدية

)٢٥,١٦١(١,٢٧٧,٦٩٧١٨,٣٥٨٢,١١٤,٢٧٠للفترةاألخرىالشاملة) الخسائر(إجمالي أرباح

١,٥٧٤,٦٠٤٢٥٧,٣١٣٣,١٢٩,٢٩٣٦٩٢,٤٨١الدخل الشامل للفترةإجمالي 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.٢٢إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٦-

لمرحلي الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية ا

٢٠١٤سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال

حتياطي قانونيإرأس المال

إعادة احتياطى 

التقييم

إعادة إحتياطي 

أرباح مدورةعمالت أجنبيةتقييم

إجمالي حقوق 

الملكية

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

٢٠١٤٢٦,٥٢٤,٩٦٧٩١٩,٨٩٠٣٣٥,٩٨٠١,٩٥٤٨٦١,٤٨٠٢٨,٦٤٤,٢٧١يناير ١الرصيد في 

١,٠١٥,٠٢٣١,٠١٥,٠٢٣----ربح الفترة

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

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

)٨٢٢,٢٧٤()٨٢٢,٢٧٤(----)١٧( ايضاح ٢٠١٣أرباح موزعة لسنة 

٢٦,٥٢٤,٩٦٧٩١٩,٨٩٠٢,٤٥٠,٢٥٠١,٩٥٤١,٠٥٤,٢٢٩٣٠,٩٥١,٢٩٠)مراجعة(٢٠١٤سبتمبر٣٠ي الرصيد ف



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.٢٢إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٧-

تتمة - لمرحلي الموحد التغيرات في حقوق الملكية ابيان

٢٠١٤سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال

رأس المال

حتياطي إ

قانوني

إعادة احتياطى 

التقييم

فائض من إعادة 

التقييم

إحتياطي إعادة 

أرباح مدورةتقييم عمالت أجنبية

إجمالي حقوق 

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

٣٦٨,١٩٣٢٧,٧٤٦,٨٥٣-١٠٣,١٤٦)٩٦,٥٩٢(٢٦,٥٢٤,٩٦٧٨٤٧,١٣٩كما تم عرضه سابقا-٢٠١٣يناير ١الرصيد في 

)١٨٣,٧٧١()١٣٣,٦١١(٣,١٩٢)١٠٣,١٤٦(٤٩,٧٩٤--تعديالت الفترة السابقة 

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

٧١٧,٦٤٢٧١٧,٦٤٢-----ربح الفترة

)٢٥,١٦١(---)٢٥,١٦١(--شاملة أخرى للفترةخسائر

٧١٧,٦٤٢٦٩٢,٤٨١--)٢٥,١٦١(--إجمالي (الخسارة) الدخل الشامل للفترة

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

٣,١٩٢٦٠٧,٣٩٧٢٧,٩١٠,٧٣٦-)٧١,٩٥٩(٢٦,٥٢٤,٩٦٧٨٤٧,١٣٩)مراجعة(٢٠١٣سبتمبر٣٠الرصيد في 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.جزءاً من هذه ٢٢إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٨-

الموحدالمرحلي بيان التدفقات النقدية
٢٠١٤سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةاللفترة

سبتمبر٣٠منتهية في الأشهر تسعةال

٢٠١٤٢٠١٣

(مراجعة)(مراجعة)

(غير مدققة)

ألف ريال قطريألف ريال قطري

األنشطة التشغيلية

١,٠١٥,٠٢٣٧١٧,٦٤٢الفترةربح 

:التاليةللبنود تعديل

-)٣,٨٥٠(االستثمارات العقاريةتقييمإعادةربح من 

٦,٦٩٦٦,١٦٨ستهالك اال

٦,١٦٤٣,٥٥٠مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

)١٧٨,٣٧٢()١٩٨,٩٧٢(الحصة من نتائج شركات زميلة

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

١٦,٨٥٥٤,٤٤٢مخصص انخفاض ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

)٣,٤٢٥()٣,٥١٧(تحصيلهاعكس مخصص انخفاض ذمم مدينة مشكوك في 

٢٥,٠٠٠-خسائر انخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

)٢,٥٨٩()٥,٥٦٣(أرباح حسابات بنوك إسالمية 

)١٣٠,٨١١()١٦٢,٢٩٣(متاحة للبيعموجودات ماليةبيعربح منصافي

٢٢٥,٢٨٠١٥٤,٨٧٠تكاليف التمويل 

٨٨٧,٣٦٢٥٩٦,٤٧٥

:المال العاملالتغيرات في رأس

)٩٨,٥٥٧()١٠,٥٠٤(ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً

١٥٩)٨,٥٤٧(مخزون

)٦٤٢,٦١٦()٨٢,٤٣١(ةإلى أطراف ذات عالق/منمبالغ مستحقة 

٣٤,٣٨١)٦,٦٤٦(ومطلوبات أخرىذمم دائنة 

)١١٠,١٥٨(٧٧٩,٢٣٤التشغيليةاألنشطةمن (المستخدم في) النقد 

)١,٤٤٧()٦٥٠(ة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفينأمكاف

)١١١,٦٠٥(٧٧٨,٥٨٤صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) األنشطة التشغيلية



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.جزءاً من هذه ٢٢إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٩-

تتمة-الموحدالمرحليبيان التدفقات النقدية
٢٠١٤سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةال
٢٠١٤٢٠١٣

(مراجعة)

(مراجعة)

(غير مدققة)

ألف ريال قطريألف ريال قطريإيضاح

األنشطة االستثمارية

)١١,٣٠٨()١٠,٤٢٤(شراء عقارات وآالت ومعداتمدفوعات ل

)٦٢٦,٠٥٠()٢٧١,٩٣٨(استثمارات عقاريةمدفوعات لشراء وتطوير 

٥٨٧,٨٧٠٧٨٥,٣٧٣متاحة للبيعموجودات ماليةبيعمتحصالت من 

)١,٣٢٤,٩٨٨()٨١٨,٥٩٠(متاحة للبيعموجودات ماليةمدفوعات لشراء 

)٣٩,٧٨٤()٦٢,٦٧٠(مدفوعات لشراء استثمارات في شركات زميلة

١٦٢,٨٢١١٧٧,٤٢٧أرباح موزعة من شركات زميلة 

٥,٥٦٣٢,٥٨٩أرباح حسابات بنوك إسالمية

-)٥٠,٠٠٠(أشهرثالثةبعدتستحقاألجلقصيرةودائعفيالتغيرصافي

-٤,٩٨٦مقيدةبنكيةحساباتفيالتغيرصافي

)١,٠٣٦,٧٤١()٤٥٢,٣٨٢(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

التمويليةاألنشطة 

١,٨٢٥,٠٠٠٢,٦٠٩,٠٠٠متحصالت من تسهيالت تمويل إسالمية

)٨٢١,٣٨٧()١,٣٥٣,٣٤٨(مدفوعات لتسديد تسهيالت تمويل إسالمية

)٣٤٤,٨٢٥()٣٣٨,٨٩٨(توزيعات أرباح مدفوعة

١٣٢,٧٥٤١,٤٤٢,٧٨٨األنشطة التمويليةمن صافي التدفقات النقدية 

٤٥٨,٩٥٦٢٩٤,٤٤٢في النقد وما في حكمهالزيادة

٨٥,٨١٧٣٢٣,٦٨٧يناير١النقد وما في حكمه في 

٧٥٤٤,٧٧٣٦١٨,١٢٩سبتمبر٣٠النقد وما في حكمه في 
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إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٤سبتمبر٣٠في 

-١٠-

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

كشركة ذات ١٩٩٣مايو ٢٤الشركة في . تم تأسيس ١٥٤٦٦مسجلة في دولة قطر بموجب السجل التجاري رقم 
.٢٠٠٨فبراير ١٨في إدراجها في بورصة قطر وتم ،مسئولية محدودة

بناء على قرار 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 

بيع العقارات واألراضي والمقاوالت العامة لكافة شراء وفي وشركاتها التابعة تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة 

وإدارة العقارات وتحصيل وتقديم خدمات استشارات العقارات المشاريع والمباني والتجارة في مواد ومعدات البناء

.في األسهم والسندات واألنشطة اإلستثماريةاإليجارات والقيام بأعمال صيانة العقارات

المدرجة التاليةللشركة وشركاتها التابعةالبيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة هذه البيانات المالية تتضمن 

:٢٠١٤سبتمبر٣٠المنتهية في وللفترةالمجموعة") كما في "ـبإليهم جميعاً(يشار 

اسم الشركة 
رأس المال 

يقطرريال 

نسبة الملكية الفعلية

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٢٠١٤٣٠سبتمبر٣٠

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

٪١٠٠٪١٠٠٪٢٠٠,٠٠٠١٠٠ش.ش.والعقاريةشركة 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٪٢٠٠,٠٠٠١٠٠قليم العقارية ش.ش.والشركة ا

٪١٠٠٪١٠٠٪٢٠٠,٠٠٠١٠٠شركة المنارة للمعدات الطبية ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠٪٢٠٠,٠٠٠١٠٠شركة الطيبين 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 الصيانة ش.ش.و

٪١٠٠٪١٠٠٪٢٠٠,٠٠٠١٠٠شركة شاطىء النيل ش.ش.و
والتصديرأركان لالستيرادشركة

ش.ش.و
١٠٠٪١٠٠٪٢٠٠,٠٠٠١٠٠٪

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

٪١٠٠٪١٠٠٪٢٠٠,٠٠٠١٠٠ش.ش.وشركة عين جالوت للتجارة 
٪١٠٠٪١٠٠٪٢٠٠,٠٠٠١٠٠شركة طريق الخير للتجارة ش.ش.و

٪١٠٠٪١٠٠٪٢٠٠,٠٠٠١٠٠شركة الكرة الذهبية ش.ش.و
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تتمة- الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية١

مباشرةوغيرمباشرةبطريقةتمتلكيوالت("التداول") ق.م.شالقابضةالتداولمجموعةيهللمجموعةاألمالشركة

.٢٠١٤سبتمبر٣٠يفكماالشركةمالرأسمن٪ ٥٤نسبةيمثلماالتابعةشركاتهاخاللمن

دارةقبل مجلس إمنللمجموعةالموحدةالمختصرةالمرحليةالماليةالبياناته هذاصدارعلىالموافقةتمت

.٢٠١٤أكتوبر ٢٦فيالمجموعة

أسس اإلعداد ٢

وفقاً ٢٠١٤سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةإعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لفترة التم 

"التقارير المالية المرحلية".–٣٤رقم التقارير المالية الدوليللمعايير الدولية للتقارير المالية ، معيار 

وفي المجموعةتعد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة بالريال القطري وهو العملة المستخدمة في أعمال 

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

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

. ٢٠١٣ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في للمجموعةويجب أن تقرأ مع البيانات المالية الموحدة سنوية ماليـة موحدة 

لنتائج ليست بالضرورة أن تكون مؤشراً ل٢٠١٤سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةإضافة إلى ذلك ، فإن نتائج ال

.٢٠١٤ديسمبر ٣١المتوقعة للسنة المالية المنتهية في 
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السياسات المحاسبية الهامة ٣
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة متفقة مع السياسات 

، ٢٠١٣ديسمبر ٣١الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في السنوية المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية 
.٢٠١٤يناير ١بإستثناء تطبيق معايير وتفسيرات جديدة يسري مفعولها للفترات التي تبدأ في 

يناير ١خالل الفترة ، طبقت المجموعة المعايير التالية والسارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
٢٠١٤.

)٢٧ومعيار المحاسبة الدولي ١٢و١٠ت االستثمار (تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية مؤسسا

من متطلبات التوحيد وفقا للمعيار االستثمار مؤسسات تستوفي تعريف التي مؤسساتلاهذه التعديالت تستثني

الشركات التابعة بالقيمة العادلة من من مؤسسات االستثمار إثبات االستثناء يتطلب هذا.١٠الدولي للتقارير المالية 

وذلك لعدم وجود مؤسسات تستوفي ،مجموعةخالل الربح أو الخسارة. هذه التعديالت ليس لها أي تأثير على ال

.١٠تعريف مؤسسات االستثمار وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 

٣٢تعديالت علـى معيار المحاسبة الدولي –وبات الماليـة تسوية الموجودات المالية والمطل

غرف  الخاصة بنظممعايير التسوية وهذه التعديالت توضح معنى " لديه حالياً حق قانوني للتسوية قابل للتنفيذ ". 

.مجموعةهذه التعديالت ليس لها أي تأثير على ال. المقاصة المركزية

٣٦تعديالت على معيار المحاسبة الدولي -المبلغ الممكن استرداده للموجودات غير المالية فصاحاتإ

على "قياس القيمة العادلة" ١٣لتقارير المالية الدولي لار يمعتزيل تلك التعديالت العواقب غير المقصودة لل

. باإلضافة إلى ذلك، هذه " الموجوداتانخفاض قيمة " ٣٦الدولي ةلمعيار المحاسبوفقاًاإلفصاحات المطلوبة 

لها احتسبت التي تم التعديالت تتطلب اإلفصاح عن المبالغ القابلة لالسترداد للموجودات أو وحدات توليد النقد

.خالل الفترة. هذه التعديالت ليس لها تأثير على المجموعةاالقيمة أو عكسهفي خسارة انخفاض 

تعديالت)(–التحوطمحاسبةواستمراريةالمشتقاتتجديد: ٣٩الدوليالمحاسبةمعيار

تحوطكأداةمخصصةمشتقاتأيتجديديستوفيعندماالتحوطمحاسبةإيقافمنإعفاءتوفرالتعديالتهذه

المجموعة.علىتأثيرالتعديالتلهذهليس. معينةمعايير

المعاييرهذهتأثيربتقييمحالياًالمجموعةتقوم. المفعولساريةغيروهيالتاليةالمعاييراصدارتمالفترةخالل

.الجديدة

تاريخ السريانالمحتوى

٢٠١٦يناير١المؤجلةالتنظيميةالحسابات-١٤الماليةللتقاريرالدوليالمعيار

٢٠١٧يناير١العمالءعقودإيرادات–١٥الماليةللتقاريرالدوليالمعيار

٢٠١٨يناير١المشتقات المالية- ٩المعيار الدولي للتقارير المالية 

التفسيرات أو التعديالت التي تم اصدارها ولم يسري مفعولها ألي من المعايير ولم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر 

بعد.
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االحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة٤
يتطلب اعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة من االدارة اجراء احكام وتقديرات وافتراضات 

وااليرادات المدرجة للموجودات والمطلوبات المبالغ وتطبيق السياسات المحاسبية علىمستقبلية تؤثر حداثأل

والمصروفات. هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

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

علىيقها الرئيسية لعدم التأكد حول التقديرات هي نفسها التي تم تطبوالمصادرالسياسات المحاسبية للمجموعة 

.٢٠١٣ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في كما في والبيانات المالية الموحدة 

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

.٢٠١٣ديسمبر ٣١المنتهية في وللسنة في 

على شركة زميلةاالستحواذ ٦
القابضةاإلسالمية٪ من أسهم المجموعة٢٨‚٧٥حصة إضافية قدرها، قامت المجموعة بشراء٢٠١٤مارس ٥في 

المجموعةعلى السياسات المالية والتشغيلية الخاصة بهامتأثيرق ، ونتج عن ذلك حصول المجموعة على.م.ش

.٪٣٦‚٠٣بنسبة ملكية بلغت ق .م.شالقابضةاإلسالمية

. ٢٦٣٣٧رقمتحتالتجاريبالسجلوقيدتخاصةمساهمةقطريةكشركةالقابضةاإلسالميةالمجموعةتأسست

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

قانونأحكامش.م.ق القابضةاإلسالميةموعةالمجتتبع. اإلسالميةالشريعةلتعاليموفقاًالوساطة في بورصة قطر 

.قطربورصةوالماليةاقسولألتعليمات هيئة قطر و٢٠٠٢ لسنة(٥ ) رقمالقطريالتجاريةالشركات

٢٢لقد قرر مجلس اإلدارة أن يغير الهيكل القانوني للمجموعة االسالمية القابضة إلى شركة قطرية مساهمة في 

، وتم إدراج أسهم الشركة في ٢٠٠٦ديسمبر ٢٦وزارة االقتصاد والتجارة على ذلك في . ووافقت ٢٠٠٦سبتمبر 

.٢٠٠٨مارس ٣بورصة قطر في 
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تتمة- االستحواذ على شركة زميلة٦
كانت القيمة العادلة للموجودات المحددة والمطلوبات للمجموعة االسالمية القابضة ش.م.ق كما في تاريخ االستحواذ 

كالتالي:

ألف ريال قطري
الموجودات

المتداولةالموجودات

٣٦,٣٣٦أرصدة لدى البنوك

٢٥٧,٧٦٩أرصدة العمالء–أرصدة لدى البنوك 

٤٧٥مبالغ مستحقة من عمالء

١٣,٧٤٢مصاريف مدفوعة مقدماً وارصدة مدينة اخرى

٥٤١ممتلكات ومعدات

٥,١٨٩موجودات متاحة للبيع

٣١٤,٠٥٢الموجوداتإجمالي 

المطلوبات 

٢٣١,٥٤٨عمالءللمبالغ مستحقة 

٢٣,٨٠١مبالغ مستحقة إلى بورصة قطر

٢,٦٢٧مصاريف مستحقة وارصدة دائنة اخرى

٨٨٢مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

٢٥٨,٨٥٨إجمالي المطلوبات

٥٥,١٩٤صافي الموجودات

١٩,٨٨٦الموجوداتالقيمة العادلة لصافي

٤٢,١٤٨الشهرة 

٦٢,٠٣٤ستحواذ على الشركة الزميلةتكلفة اال

٤٩,٥١٥النقد المدفوع

١٢,٥١٩المجموعة االسالمية القابضة قبل االستحواذيالمجموعة فسهمالقيمة العادلة أل

٦٢,٠٣٤
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تتمة- زميلة االستحواذ على شركة ٦

حيث أن القيمة ، كما في نهاية الفترةأجريت المحاسبة المبدئية للشركة المستحوذ عليها أعاله بصورة مؤقتة فقط 
سوف تدرج .والمطلوبات المحددة للشركة المستحوذ عليها يمكن تحديدها بصورة مؤقتة فقطالعادلة للموجودات

.المجموعة أية تعديالت لتلك القيم المؤقتة بعد احتساب القيمة العادلة قبل نهاية السنة

ألف ريال قطري نتيجة لقياس حصة ملكيتها قبل االستحواذ في المجموعة ٨,٤٦١أدرجت المجموعة ربحاً قدره 
الربح احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة . يمثل ٪٧‚٢٨البالغةاالسالمية القابضة ش.م.ق و

تم إدراج الربح في "الربح من . ويله لبيان الدخل المرحلي الموحدالمتاحة للبيع في تاريخ االستحواذ والتي تم تح
.٢٠١٤سبتمبر٣٠االستحواذ على شركة زميلة" في بيان الدخل المرحلي الموحد للمجموعة للفترة المنتهية في 

ا في حكمهالنقد وم٧
بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد على األرصدة التالية:يتضمن النقد وما في حكمه لغرض إعداد 

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

ديسمبر ٣١
٢٠١٣

مراجعة)غير (مراجعة)(
(غير مدققة)

(مدققة)

ألف 
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

١,١٣٢٩٨٣٢٥٣الصندوقفي نقد 

والمؤسسات الماليةالبنوكنقد لدى

٦٤١,٢٥٠٥٥٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠ألجل ودائع
٦٧,٠٠٧١٤,٠٦٥١٠,٥٣٢توفير وعند الطلبحسابات

٢٣٥,٣٨٤٥٣,٠٨١٢٥,٠٣٢حسابات جارية
١٤,٦٧٣-٩,٦٨٧بالهامشحسابات بنكية

٩٥٤,٤٦٠٦١٨,١٢٩٤٥٠,٤٩٠النقد وأرصدة لدى البنوكإجمالي

)١٤,٦٧٣(-)٩,٦٨٧(: حسابات بنكية مقيدةيخصم 

: ودائع بنكية قصيرة األجل تستحق بعد ثالثة يخصم 

)٣٥٠,٠٠٠(-)٤٠٠,٠٠٠(أشهر

٥٤٤,٧٧٣٦١٨,١٢٩٨٥,٨١٧النقد ما في حكمه
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ومصاریف مدفوعة مقدماًمدينة ذمم ٨
سبتمبر٣٠

٢٠١٤

ديسمبر ٣١

٢٠١٣

)(مدققة)مراجعة(

ألف

ريال قطري

الف
ريال قطري

٧٨,٠٨٧١١٤,٨٨٦ذمم مستأجرين
)٣٧,٦٤٤()٥٠,٩٨٢(يخصم: مخصص إنخفاض ذمم مستأجرين

٢٧,١٠٥٧٧,٢٤٢
٧٤,٩٩٤٤٠,١٣٤مدفوعات مقدمة للموردين 
٤٣,٦٥٨٢٥,٦٤٥مصاريف مدفوعة مقدماً 

٩,١٩٠٨,٩١٤ودائع تأمين مستردة 
٣,٣٢٣٤,٠٠١مدفوعات مقدمة للمقاولين 

٥,٣٥٧١٢,٣٩٤أوراق قبض
٣,٨١٩١,٥٩٧إيرادات مستحقة 

١١,٩٤٩١٢,٢٢٧(أ)ذمم وارصدة مدينة أخرى 

١٧٩,٣٩٥١٨٢,١٥٤
:استحقاق الذمم المدينة والمصاريف المدفوعة مقدماً كالتالي

١٢,٥٨٩١٨,٨٩٨غير متداول
١٦٦,٨٠٦١٦٣,٢٥٦متداول

١٧٩,٣٩٥١٨٢,١٥٤

عليهسالمي تم الحصول إعلى تمويللألسعار العائمةعقداً لتبادل أسعار ربح كتحوط المجموعة خصصت (أ)  

عقدعلىالتفاوضتم. ليبور متغيرأسعارو تستلم  ةربح ثابتأسعارخالل الفترة . سوف تدفع المجموعة  

بلغت، ٢٠١٤سبتمبر٣٠في.عليهالحصولتمالذيالتمويلشروطمعلتتوافقاألرباحأسعارمبادلة

.وارصدة دائنة أخرىذمم ضمنو تم إدراجها يال قطريألف ر٧٥قيمة األصول المالية المشتقة 
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-١٧-

لبيعمحتفظ بها بغرض اإستثمارات عقارية ٩

وقد قامت المجموعة بتحديد المشترين . اإلستثمارات العقارية ، قررت المجموعة بيع بعض ٢٠١٤يوليو ١٣في 

وفقا لذلك ، قامت المجموعة بإعادة من تاريخ التقرير.خالل اثنا عشر شهراًستتم عملية البيع.على األسعارواالتفاق 

:٢٠١٤سبتمبر ٣٠كما في محتفظ بها بغرض البيعإستثمارات عقارية إلىالعقاراتتلك تصنيف 

٢٠١٣ديسمبر٢٠١٤٣١سبتمبر ٣٠
)(مدققة(مراجعة)

ألف ريال قطريألف ريال قطري 

-٣٥٨,٩٧٨بغرض البيعمحتفظ بها إستثمارات عقارية

عمتاحة للبيموجودات مالية ١٠

تركز محفظة االستثمارات

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

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

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

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

٢٠١٣ديسمبر٢٠١٤٣١سبتمبر٣٠
)(مدققة(مراجعة)

ألف ريال قطريألف ريال قطري 

٤,٥٩١,٢٨٨٢,٧٣٥,٧٣٥المالية خدماتالبنوك و ال
١,٤٦٤,٣٤٧٨٩١,٥٩٠ةالصناع
٢٣٠,٩٣٩١٦,٢٣٩اتالخدم

٢٧,٤٤٣١٣,٦٤٥اإلتصاالت
١٣٣,٣٨١-النقل

٨,٤١٤-العقارات

٦,٣١٤,٠١٧٣,٧٩٩,٠٠٤

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

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

أسهممن ٪٢٠و ،ش.م.قشركة ودام الغذائية أسهممن ٪٢٠,٦٣، استحوذت المجموعة على خالل الفترة)ج(

للبيع حيث كموجودات مالية متاحةمازالت تصنف االستثمارات . هذهالمستثمرين القطريين ش.م.قمجموعة 

.تأثير هام على القرارات المالية والتشغيليةلديهاليسالمجموعةأن
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-١٨-

حقوق الملكيةبشركات مستثمر فيها ١١

مستثمر فيها الشركات الفي المجموعةاتعن استثمارالمختصرة الجدول التالي يلخص المعلومات المالية 

:مسجلة بطريقة حقوق الملكيةوال

٢٠١٣ديسمبر٢٠١٤٣١سبتمبر٣٠

)(مدققة)مراجعة(

ألف ريال قطريألف ريال قطري 

مستثمر الشركات حصة المجموعة في بيان المركز المالي لل
:حقوق الملكيةبفيها 

٩,٥٩٩,٧٢٨٨,٦١٢,٢٠٣إجمالي الموجودات 

)٦,٨٦٧,٣٤١()٧,٧٩٩,٧٠٨(إجمالي المطلوبات

١,٨٠٠,٠٢٠١,٧٤٤,٨٦٢صافي الموجودات

١,١٣١,٦٥٩١,٠٨٧,٣٤٠الشهرة 

٢,٩٣١,٦٧٩٢,٨٣٢,٢٠٢اتالقيمة الدفترية لالستثمار

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةلل

٢٠١٤٢٠١٣

مراجعة)غير ((مراجعة)

(غير مدققة)

ألف ريال قطريألف ريال قطري

مستثمر فيها الشركات لاحصة المجموعة في إيرادات ونتائج
:قوق الملكيةبح

٤٤٤,٦٣٣٣٨٢,٦١١اإليرادات 

١٩٨,٩٧٢١٧٨,٣٧٢النتائج 

:مالحظة

.١٥يضاح رقم اإلفي مسجلة بطريقة حقوق الملكيةتم اإلفصاح عن الرهونات على إستثمارات في شركات )أ(
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-١٩-

عقاريةاستثمارات ١٢

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١سبتمبر٣٠

)(مدققة)مراجعة(

ريال قطريألف ريال قطريألف 

٣٣,٨٥٥,٠٧٥٣٣,٢٠٣,١٤٥يناير١في كما 

٢٧١,٩٣٨٧٣٨,٩٢٣التطويرتكاليف 

٢٣٥,٩٦٢٣٣٣,٢٤٨عقارات قيد التطويرعلىتكاليف تمويل مرسملة 

٣,٨٥٠١٦,٥٨٨تعديالت القيمة العادلة للعقارات االستثمارية 

)٤٦٥,٤٧٦(-إستبعاد عقارات 

٢٨,٦٤٧-عقارات مستحوذ عليها 

-)٣٥٨,٩٧٨()٩(إيضاح محتفظ بها بغرض البيع إستثمارات عقارية حول إلى 

٣٤,٠٠٧,٨٤٧٣٣,٨٥٥,٠٧٥

:مالحظات

تم إعداد . ٢٠١٣ديسمبر٣١وسبتمبر٣٠فيكماالعقاريةاالستثماراتلجميعتقييمبإجراءالشركةقامت(أ) 

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

"بيانات الممارسة" المضمنة في معايير التقييم ـالمماثل ة. لقد تم إعداد التقييم وفقاً للبنود المالئمة من 

)RICS تعتقد اإلدارة ، بما لديها من خبرة ومعرفة في ("الكتاب األحمر").٢٠١٤) ، المعايير المهنية

٣٠لعقارات االستثمارية ال تختلف جوهرياً عن قيمتها العادلة كما في القطاع العقاري ، أن القيمة الدفترية ل

وأنه سوف يتم تقييم شامل لجميع العقارات االستثمارية في نهاية السنة.٢٠١٤يونيو 

في دولة قطر.العقارات االستثماريةتقع جميع (ب)

.١٥يضاح رقم اإلفي العقارات االستثماريةتم اإلفصاح عن الرهونات على (ج)
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-٢٠-

ومطلوبات أخرىذمم دائنة١٣

٢٠١٣ديسمبر٢٠١٤٣١سبتمبر٣٠
الف ريال قطريالف ريال قطري

)(مدققة)مراجعة(

-٤٨٣,٣٧٦مستحقةأرباحتوزيعات
١٥٠,٠٢١١٣١,٦٣٩تأمينات للمستأجرين

-١٠١,٢١١دفعات مقدمة مستلمة من العملة
٥١,٨٨٢١٣٠,٣٤٣محققةت غير إيجارا

٥٠,٤٦٢٤٤,٩٤٦للمقارولين والموردين

١٨,٩٣٧١٣,٤٢٣مخصص نهاية الخدمة للموظفيين
١٢,٥٥٢٤٩,٥٥٢مخصص المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية 

١١,٥٥٠١٠,٨٦٣مبالغ محتجزة دائنة
١٠,٦٤٧٣٤,٠٤٨مصاريف مستحقة الدفع

٩,١٠٢٢,٦٨٢دائنون آخرون

٨٩٩,٧٤٠٤١٧,٤٩٦

دائنة والمطلوبات األخرى كالتالي:الالذمم إن إستحقاق

١٨٠,٥٠٧١٥٥,٩٢٥متداولةغير 
٧١٩,٢٣٣٢٦١,٥٧١متداولة

٨٩٩,٧٤٠٤١٧,٤٩٦
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-٢١-

إفصاحات األطراف ذات العالقة   ١٤

وكبار المساهمين والشركات الزميلة واعضاء مجلس االم للمجموعةالشركة في تمثل االطراف ذات العالقة 

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

من قبل أعضاء مجلس ادارة المعامالتذات العالقة تأثيرا هاما عليها. يتم اعتماد االسعار والشروط المتعلقة بهذه 

.المجموعة

عالقةذاتمن اطراف مبالغ مستحقة

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١سبتمبر٣٠
)(مدققة)مراجعة(

ريال قطريألف ريال قطريألف الطرف ذات العالقةاسم 

٣٢,٨٩٣٣٢,٨٩٣دار العرب ذ.م.م
-٢٥,٠١٠امتداد للمشاريع العقارية

١٣,٨٦٢٩,٥٦٥القابضة ذ.م.ممجموعة صك 
١,٥١٤٨٣٤عالقةاتذأخرىاطراف 

٧٣,٢٧٩٤٣,٢٩٢

عالقةوإلى طرف ذمبالغ مستحقة

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١سبتمبر٣٠
)(مدققة)مراجعة(

ريال قطريألف ريال قطريألف 
العالقةاتاسم الطرف ذ

١٢,٤١٩٦٤,٨٦٣.وششركة صك للتجارة والمقاوالت ش.

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١سبتمبر٣٠
)(مدققة)مراجعة(

قطريريال ألف ريال قطريألف 

٢,٦٨٦,٦٦٩٢,٨٤٠,٦٥٩بنك زميلتسهيالت تمويل اسالمية من 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
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-٢٢-

تتمة  - إفصاحات األطراف ذات العالقة ١٤

عالقةذاتالمعامالت مع االطراف 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة كانت كالتالي:

سبتمبر٣٠اشهر المنتهية في تسعةالسبتمبر٣٠اشهر المنتهية في الثالثة
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣
(غير مراجعة)(مراجعة)

)مدققةغير (

(غير مراجعة)(مراجعة)

)مدققةغير (
ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف 

٣٦,٥٩٧١٦٠١٩١٥٧,٥٩٢٥١٣,٦٣٦(أ)تطوير إستثمارات عقارية 

١٨,٢٩٥٢٥,٣٠٨٥٢,٨٠٣٦١,٤٦٥عقارات قيد التطويرعلىتكاليف تمويل مرسملة 

المرحليفي بيان الدخلأدرجتتكاليف تمويل 

١٦,١٨٧١٠,٩٤٦٥٠,٤١٣٣٩,٦٩٥الموحد 

١,٥١٢١,٥١٢٤,٥٣٦٤,٥٣٦إرادات االجارات

:ةمالحظ
بإنشاء جميع مجموعة صك لالستثمار العقاري ش.ش.و وذلك للقيام مع إنشاءاتقامت المجموعة بإبرام عقد )أ(

.عقاراتها االستثمارية

كبار الموظفين باإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآت 

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

سبتمبر٣٠اشهر المنتهية في تسعةللسبتمبر٣٠للثالثة اشهر المنتهية في 
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣
(غير مراجعة)(مراجعة)

(غير مدققة)

(غير مراجعة)(مراجعة)

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

مكافآت أعضاء اإلدارة الرئيسيين 

١٠,٣٤٥٨,٣٧١٣٠,٧٨٤٢٤,٧٦٦وأعضاء اللجنة التنفيذية اللجنة التنفيذية
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تسهيالت تمويل اسالمية١٥

تتمثل الحركة على التسهيالت التمويلية االسالمية خالل الفترة بالتالي:

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١سبتمبر٣٠
)(مدققة)ةمراجع(

ألف ريال قطريألف ريال قطري

١٢,٠٧٦,٢٨٣١٠,٢٢٥,٣٩٥يناير١الرصيد في 
١,٨٢٥,٠٠٠٢,٦٢٢,٠٠٠السنةتسهيالت اضافية خالل الفترة / 

٤٦١,٢٤١٥٤٥,٧٠٦تكاليف تمويل
)١,٣١٦,٨١٨()١,٣٥٣,٣٤٨(السنةسداد تسهيالت خالل الفترة / 

١٣,٠٠٩,١٧٧١٢,٠٧٦,٢٨٣ديسمبر٣١/سبتمبر٣٠يالرصيد ف

إن إستحقاق التسهيالت التمويلية االسالمية كما يلي:

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١سبتمبر٣٠
)(مدققة)مراجعة(

ألف ريال قطريألف ريال قطري

١,٠٩٨,٦٣٧١,٥٤٠,٦٨٢متداول
١١,٩١٠,٥٤٠١٠,٥٣٥,٦٠١غير متداول

١٣,٠٠٩,١٧٧١٢,٠٧٦,٢٨٣

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

العامل  للمجموعة. تحمل العقود أرباح بمعدالت تجارية.

المجموعة العقارات االستثمارية التي تمتلكهايوجد تسهيالت مضمونة مقابل رهونات على أنواع مختلفة من 

ألف ريال ١٦,٧٢٤,٢٦٤: ٢٠١٣ديسمبر ٣١ألف ريال قطري ( ١٦,٧٢٤,٢٦٤بلغت قيمتها الدفترية و

لية المختصرة وضمانات مقابل أسهم مدرجة في بورصة قطر أدرجت في البيانات المالية المرحقطري)

٦,٠٥١,٨٩٣الموحدة ضمن موجودات مالية متاحة للبيع وإستثمارات في شركات زميلة بلغت قيمتها الدفترية 

.ألف ريال قطري)٣,٨٨١,٩٠١: ٢٠١٣ديسمبر ٣١( ٢٠١٤سبتمبر٣٠ألف ريال قطري كما في 
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-٢٤-

العائد االساسي والمعدل للسهم من االرباح ١٦

المتوسط المرجح لعدد االسهم العادية القائمة ىللسهم من االرباح بتقسيم ربح الفترة عليحتسب العائد االساسي 

.خالل الفترة

سبتمبر٣٠شهر المنتهية في أتسعةلاسبتمبر ٣٠شهر المنتهية في ألثالثة ا

٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣

(مراجعة)
(غير مراجعة)

(مراجعة)(غير مدققة)
(غير مراجعة)

(غير مدققة)

ربح الفترة

٢٩٦,٩٠٨٢٣٨,٩٥٥١,٠١٥,٠٢٣٧١٧,٦٤٢(باأللف ريال قطري)

لعددالمرجحالمتوسط

الفترةخاللالقائمةاالسهم

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

األساسي للسهمالعائد 

٠,١١٠,٠٩٠,٣٨٠,٢٧القطري)(بالريال 

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

سهم معدلة قائمة خالل الفترة.   أاي 
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توزيعات األرباح١٧

ألف ٨٢٢,٢٧٤بلغريال قطري للسهم الواحد بإجمالي ٠,٣١بقيمةمجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية اقترح

بلغريال قطري للسهم الواحد بإجمالي ٠,١٣: ٢٠١٣(٢٠١٣ديسمبر ٣١سنة المنتهية في ريال قطري لل

).٢٠١٢ديسمبر ٣١ألف ريال قطري عن السنة المنتهية في ٣٤٤,٨٢٧

إحتياطي قانوني١٨
إلى السنوية ٪ من األرباح ١٠تحويل نسبة ٢٠٠٢لسنة ٥طرية رقم تتطلب أحكام قانون الشركات التجارية الق

٪ من رأس المال.٥٠االحتياطي القانوني حتى يبلغ االحتياطي القانوني 

حيث أن ٢٠١٤سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةاللم يتم تحويل أية مبالغ إلى االحتياطي خالل فترة 

.٢٠١٤ديسمبر ٣١الشركة ستقوم بتحويل إجمالي المبلغ في 

مطلوبات محتملة١٩
نشأ عنها مطلوبات مادية.تتوقع أن ال يلدى المجموعة المطلوبات المحتملة التالية والتي 

سبتمبر٣٠

٢٠١٤

ديسمبر ٣١

٢٠١٣

)(مدققة)مراجعة(

ألف ريال 

قطري 

ألف ريال 

قطري 

٩,٦٨٧٩,٧٨٧خطابات ضمان

٤,٨٨٦-همستندياعتمادات 
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الماليةدواتألا٢٠

العادلةالقيم

و ٢٠١٤سبتمبر٣٠كما في للمجموعةالماليةلألدواتالعادلةوالقيمالدفتريةالقيمبينمقارنةيبينالتاليالجدول

:٢٠١٣ديسمبر ٣١

العادلةالقيمالدفتريةالقيم
سبتمبر٣٠

٢٠١٤

ديسمبر ٣١

٢٠١٣

سبتمبر٣٠

٢٠١٤

ديسمبر  ٣١

٢٠١٣
)(مدققة)مراجعة()(مدققة)مراجعة(

الفالفالفالف
قطريريالقطريريالقطريريالقطريريال

الماليةالموجودات
٩٥٣,٣٢٨٤٥٠,٢٣٧٩٥٣,٣٢٨٤٥٠,٢٣٧(بإستثناء النقد)البنوكلدىأرصدة

٥٧,٣٤٥١١٢,٣٧٤٥٧,٣٤٥١١٢,٣٧٤مدينةذمم
٧٣,٢٧٩٤٣,٢٩٢٧٣,٢٧٩٤٣,٢٩٢مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

٦,٣١٤,٠١٧٣,٧٩٩,٠٠٤٦,٣١٤,٠١٧٣,٧٩٩,٠٠٤موجودات مالية متاحة للبيع

٧,٣٩٧,٩٦٩٤,٤٠٤,٩٠٧٧,٣٩٧,٩٦٩٤,٤٠٤,٩٠٧
الماليةالمطلوبات

٧٠٨,٥١٠٢٢٤,١٧٨٧٠٨,٥١٠٢٢٤,١٧٨ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 
١٢,٤١٩٦٤,٨٦٣١٢,٤١٩٦٤,٨٦٣عالقة أطراف ذاتمبالغ مستحقة إلى 

١٣,٠٠٩,١٧٧١٢,٠٧٦,٢٨٣١٣,٠٠٩,١٧٧١٢,٠٧٦,٢٨٣تمويل إسالميةتسهيالت 

١٣,٧٣٠,١٠٦١٢,٣٦٥,٣٢٤١٣,٧٣٠,١٠٦١٢,٣٦٥,٣٢٤
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تتمة-الماليةدواتألا٢٠

تدرج القيمة العادلة

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

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

تقنيات أخرى والتي تكون جميع بياناتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسـجلة ، واضـحة   :٢المستوى 

وبصورة مباشرة أو غير مباشرة.

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

سوقية واضحة.

:عن طريق تسلسل القيمة العادلةيوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة 

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

(مراجعة)٢٠١٤سبتمبر٣٠كما في 

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

استثمارات عقارية واستثمارات عقارية 

٣٤,٣٦٦,٨٢٥٣٤,٣٦٦,٨٢٥--محتفظ بها بغرض البيع 

٦,٣١٤,٠١٧--٦,٣١٤,٠١٧متاحة للبيعموجودات مالية

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

(مدققة)٢٠١٣ديسمبر ٣١كما في 
الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

٣٣,٨٥٥,٠٧٥٣٣,٨٥٥,٠٧٥--استثمارات عقارية 

٣,٧٩٩,٠٠٤--٣,٧٩٩,٠٠٤متاحة للبيعموجودات مالية

، لم يتم عمل أي تحويل بين ٢٠١٣ديسمبر ٣١و ٢٠١٤سبتمبر٣٠السنة المنتهية في /خالل الفترة 

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

العادلة.
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البيانات القطاعية٢١

على طبيعة أنشطتها كما يلي:عة إلى ثالث قطاعات تشغيلية بناء ألغراض اإلدارة تم تقسيم المجمو

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

المجمعات التجاريةإدارةويشمل القطاع :مجمعات تجارية

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

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

للفترات المنتهية في المعلومات المتعلقة بإيرادات ومصروفات قطاعات التشغيل بالمجموعةالجدول التالي يبين 
:٢٠١٣و ٢٠١٤سبتمبر٣٠

يفالمنتهيةاشهرتسعةاللفترة 
(مراجعة)٢٠١٤سبتمبر٣٠

العقارات السكنية 
االستثماراتوالتجارية

الفنادق واألجنحة 
الفندقية

مجمعات 
اإلجماليتجارية

الفالفالفالفالف
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

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

٣١٠,٨٤٨٥٣٨,٤٣٥١٢٣,١٦٣٤٢,٥٧٧١,٠١٥,٠٢٣القطاعربح

يفالمنتهيةاشهرتسعةلفترة ال
٢٠١٣سبتمبر٣٠

وغير مدققة)مراجعةغير (
العقارات السكنية 

االستثماراتوالتجارية
الفنادق واألجنحة 

الفندقية
مجمعات 
اإلجماليتجارية

الفالفالفالفالف
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٥٤٥,٠٨٣٣٩٥,٣٦٨١٤٨,٦٥٨٣٥,١١٧١,١٢٤,٢٢٦إيرادات القطاع
)٤٠٦,٥٨٤()٩,٥٣١()٤٤,٧٢٣()٢٢٢()٣٥٢,١٠٨(مصروفات القطاع

١٩٢,٩٧٥٣٩٥,١٤٦١٠٣,٩٣٥٢٥,٥٨٦٧١٧,٦٤٢القطاعربح
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تتمة -البيانات القطاعية ٢١

٣١و٢٠١٤سبتمبر٣٠يعكس الجدول التالي موجودات ومطلوبات قطاعات التشغيل بالمجموعة كما في

:٢٠١٣ديسمبر

العقارات السكنية 
االستثماراتوالتجارية

الفنادق 
واألجنحة 

الفندقية
اإلجماليمجمعات تجارية

الفالفالفالفالف
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

موجودات القطاع

٢٩,٥١٨,٢٤٤٩,٣٧٦,٣٧٣٤,٤٨٦,٨٥٤١,٤٩١,١٥٥٤٤,٨٧٢,٦٢٦)مراجعة(٢٠١٤سبتمبر٣٠فيكما

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

مطلوبات القطاع

٣٥,٥٦٣٣٢,٨٧٠١٣,٩٢١,٣٣٦-١٣,٨٥٢,٩٠٣)مراجعة(٢٠١٤سبتمبر٣٠فيكما

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

معلومات المقارنة    ٢٢
المرحلية المختصرة الموحدة لتتماشي مع العرض للفترة أعيد تبويب بعض معلومات المقارنة في البيانات المالية 

اإليرادات الشاملة بنودالموحد أو المرحلي . إال أن إعادة التبويب ليس له أي أثر على صافي الربح الحالية
.ارنةالموحدة لفترة / سنة المقأو إجمالي حقوق الملكية األخرى




