مجموعة إزدان القابضة ش.م.ع.ق.
البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
 ٣١مارس ٢٠١٩

شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ع.ق.
البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية في  ٣١مارس ٢٠١٩

المحتويات

ﺻﻔحﺔ

البيانات الماليﺔ المختﺻرة الموحدة المرحليﺔ:
بيان المركز المالي المختﺻر الموحد

٢

بيان الربح أو الخسارة المختﺻر الموحد

٣

بيان الدخل الشامل اﻵخر المختﺻر الموحد

٤

بيان التغيرات في حقوق الملكيﺔ المختﺻر الموحد

٦-٥

بيان التدفقات النقديﺔ المختﺻر الموحد

٨-٧

إيضاحات حول البيانات الماليﺔ المختﺻرة الموحدة المرحليﺔ

٢٣-٩

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إزدان القابضﺔ ش.م.ع.ق.
بيان الربح أو الخسارة الﻤختصر الﻤﻮحد
لفترة الثﻼثﺔ أشهر الﻤنتهيﺔ ﻓﻲ  ٣١مﺎرس ٢٠١٩

لفترة الثﻼثﺔ أشهر
الﻤنتهيﺔ في٣١
ﻣارس ٢٠١٩

لفترة الثﻼثﺔ أشهر
الﻤنتهيﺔ ﻓﻲ٣١
مﺎرس ٢٠١٨

)غير ﻣراجعﺔ(
ألف ﷼ قطري

)مراجعﺔ(
ألف ﷼ ﻗطري

٣٣٨٬٤٤٦
١٠٬٨٧٥
)(٥٣٬٩٣٩
٢٩٥٬٣٨٢

٣٣٠,٩٠٣
١٢,٣٤٥
)(٧٢٬٤٨٩
٢٧٠٬٧٥٩

٧

١٢١٬٦٣٦

١٢١٬٦٣٠

٨

٢٤٬٦٠٩
٤٤١٬٦٢٧

٢١٬٩٣٩
٤١٤٬٣٢٨

٤٠٬٧٣٣
)(١٨٣٬٠١٤
)(١٨٬٢٣٣
)(٨٬٥١٨
٢٧٢٬٥٩٥

)(١٢٬٥٨٩
٤,٥٥٧
)(٢٣٧٬١٤٧
)(٦٢٬٦٨٤
)(٤٬٠٨٦
)(١٩٥
١٠٢٬١٨٤

٢٧٢٬٤٤١
١٥٤
٢٧٢٬٥٩٥
٠٬١٠

١٠٣٬٣٠٧
)(١٬١٢٣
١٠٢٬١٨٤
٠٫٠٤

إيضﺎح
إيرادات إيﺠﺎرات
إيرادات تشغيليﺔ أخرى
الﻤصﺎريف التشغيليﺔ
اﻷرباح التشغيلية من العمليات الرئيسية
توزيعﺎت أربﺎح مﻦ شرﻛﺎت مستثﻤر ﻓيهﺎ بأدوات حﻘوق الﻤلكيﺔ
الحصﺔ مﻦ نتﺎئج استثﻤﺎرات ﻓﻲ شرﻛﺎت زميلﺔ بطريﻘﺔ حﻘوق
الﻤلكيﺔ وشرﻛﺔ الﻤشروع
الربح التشغيلي للفترة
)خسﺎرة(  /ربح ﻓﻲ تغير الﻘيﻤﺔ العﺎدلﺔ لﻼستثﻤﺎرات العﻘﺎريﺔ
إيرادات أخرى
تكﺎليف التﻤويل
مصروﻓﺎت ﻋﻤوميﺔ وإداريﺔ
استهﻼك
خسارة انخﻔاض قيمﺔ ذمم مدينﺔ ومﺻاريف مدفوعﺔ مقدما
ربح الفترة

١٣

١٤
١٢
١٣

منسوب إلى:

مﺎلكﻲ الشرﻛﺔ
مسﺎهﻤﺎت غير مسيطرة
العائد اﻷساسي والﻤخفض للسهم

١٥

تشكل اﻹيضاحات في الﺻﻔحات من  ٩إلى  ٢٣جز ًءا ﻻ يتجزأ من هذه البيانات الماليﺔ المختﺻرة الموحدة المرحليﺔ.
-٣-

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إزدان القابضﺔ ش.م.ع.ق.
بيان الدخل الشاﻣل الﻤختصر الﻤﻮحد
لفترة الثﻼثﺔ أشهر الﻤنتهيﺔ ﻓﻲ  ٣١مﺎرس ٢٠١٩

ربح الفترة

لفترة الثﻼثﺔ
أشهر الﻤنتهيﺔ
في ٣١ﻣارس
٢٠١٩

لفترة الثﻼثﺔ أشهر
الﻤنتهيﺔ ﻓﻲ٣١
مﺎرس ٢٠١٨

)غير ﻣراجعﺔ(
ألف ﷼ قطري

)مراجعﺔ(
ألف ﷼ ﻗطري

٢٧٢٬٥٩٥

١٠٢٬١٨٤

أرباح شاﻣلﺔ أخرى

البنﻮد التي ﻻ يتم تصنيفها إلى بيان الربح او الخسارة

استثﻤﺎرات ﻓﻲ شرﻛﺎت بأدوات حﻘوق الﻤلكيﺔ بﺎلﻘيﻤﺔ العﺎدلﺔ مﻦ بنود
الﺪخل الشﺎمل اﻵخر-صﺎﻓﻲ التغير ﻓﻲ الﻘيﻤﺔ العﺎدلﺔ

)(١٣٤٬٦٥٤

)(٣٩٬٤٣٥

البنﻮد التي قد يتم إﻋادة تصنيفها ﻻحقا إلى بيان الربح او الخسارة:
الﺠزء الفعﺎل مﻦ التغيرات ﻓﻲ الﻘيﻤﺔ العﺎدلﺔ-تحوطﺎت التﺪﻓق النﻘﺪي
ﻓروق تحويل ﻋﻤﻼت أجنبيﺔ -ﻋﻤليﺎت أجنبيﺔ
الحصﺔ مﻦ بنود الﺪخل الشﺎمل مﻦ اﻻستثﻤﺎر ﻓﻲ شرﻛﺎت زميلﺔ بطريﻘﺔ
حﻘوق الﻤلكيﺔ

)(١٬٢٧٥

١٨٬٤٥٠
)(١٬٢٨٧

)(١٬٢٧٥
)(١٣٥٬٩٢٩

)(٢٩٦
١٦٬٨٦٧
)(٢٢٬٥٦٨

إجﻤالي الدخل الشاﻣل للفترة

١٣٦,٦٦٦

٧٩٬٦١٦

مﺎلكﻲ الشرﻛﺔ
مسﺎهﻤﺎت غير مسيطرة

١٣٦٬٥١٢
١٥٤
١٣٦٬٦٦٦

٨٠٬٧٣٩
)(١٬١٢٣
٧٩٬٦١٦

)خسائر( شاﻣلﺔ أخرى للفترة

منسوب إلى:

تشكل اﻹيضاحات في الﺻﻔحات من  ٩إلى  ٢٣جز ًءا ﻻ يتجزأ من هذه البيانات الماليﺔ المختﺻرة الموحدة المرحليﺔ.
-٤-

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إزدان القابضﺔ ش.م.ع.ق.
بيان التغيرات في حقﻮق الﻤلكيﺔ الﻤختصر الﻤﻮحد
لفترة الثﻼثﺔ أشهر الﻤنتهيﺔ ﻓﻲ  ٣١مﺎرس ٢٠١٩
ﻣنسﻮبﺔ إلى ﻣالكي الشركﺔ
رأس الﻤال
ألف ﷼ ﻗطري

احتياطي قاﻧﻮﻧي
)( ١
ألف ﷼ ﻗطري

احتياطي القيﻤﺔ
العادلﺔ
ألف ﷼ ﻗطري

احتياطي إﻋادة
تقييم ﻋﻤﻼت
أجنبيﺔ
ألف ﷼ ﻗطري

أرباح ﻣدورة
ألف ﷼ ﻗطري

الرصيد في  ١يناير ) ٢٠١٩ﻣدققﺔ(

٢٦٬٥٢٤٬٩٦٧

١٬٦١٦٬٠٥٣

٧١٩٬٧٧٩

١٬٨٢٧

٢٬٥٤٢٬٠٣٦

٣١٬٤٠٤٬٦٦٢

أربﺎح الفترة
أربﺎح شﺎملﺔ أخرى للفترة
إجﻤﺎلﻲ الﺪخل الشﺎمل للفترة

-

-

)(١٣٤٬٦٥٤
)(١٣٤٬٦٥٤

)(١٬٢٧٥
)(١٬٢٧٥

٢٧٢٬٤٤١
٢٧٢٬٤٤١

٢٧٢٬٤٤١
)(١٣٥٬٩٢٩
١٣٦٬٥١٢

١٥٤
١٥٤

الرصيد في  ٣١ﻣارس ) ٢٠١٩غير ﻣراجعﺔ(

٢٦٬٥٢٤٬٩٦٧

١٬٦١٦٬٠٥٣

٥٨٥٬١٢٥

٥٥٢

٢٬٨١٤٬٤٧٧

٣١٬٥٤١٬١٧٤

)(٢٨٧٬٨٣٤

تشكل اﻹيضاحات في الﺻﻔحات من  ٩إلى  ٢٣جز ًءا ﻻ يتجزأ من هذه البيانات الماليﺔ المختﺻرة الموحدة المرحليﺔ.
-٥-

اﻹجﻤالي
ألف ﷼ ﻗطري

ﻣساهﻤات غير
ﻣسيطرة
ألف ﷼ ﻗطري

إجﻤالي حقﻮق
الﻤلكيﺔ
ألف ﷼ ﻗطري

)(٢٨٧٬٩٨٨

٣١٬١١٦٬٦٧٤
٢٧٢٬٥٩٥
)(١٣٥٬٩٢٩
١٣٦٬٦٦٦
٣١٬٢٥٣٬٣٤٠

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إزدان القابضﺔ ش.م.ع.ق.
بيان التغيرات في حقﻮق الﻤلكيﺔ الﻤختصر الﻤﻮحد )تابﻊ(
لفترة الثﻼثﺔ أشهر الﻤنتهيﺔ ﻓﻲ  ٣١مﺎرس ٢٠١٩
منسوبﺔ إلى مﺎلكﻲ الشرﻛﺔ
رأس الﻤﺎل
ألف ﷼ ﻗطري

احتيﺎطﻲ ﻗﺎنونﻲ
)(١
ألف ﷼ ﻗطري

احتيﺎطﻲ الﻘيﻤﺔ
العﺎدلﺔ
ألف ﷼ ﻗطري

احتيﺎطﻲ إﻋﺎدة
تﻘييم ﻋﻤﻼت
أجنبيﺔ
ألف ﷼ ﻗطري

أربﺎح مﺪورة
ألف ﷼ ﻗطري

الرصيﺪ ﻓﻲ  ٣١ديسﻤبر ) ٢٠١٧مﺪﻗﻘﺔ(

٢٦٬٥٢٤٬٩٦٧

١٬٥٧٢٬٦٧٨

١٧٬٣٢٦

١٥٤

٢٬٠٣٧٬٦٠٢

٣٠٬١٥٢٬٧٢٧

اﻷثر مﻦ التطبيق اﻷولى للﻤعيﺎر الﺪولﻲ
للتﻘﺎرير الﻤﺎليﺔ رﻗم ) ٩إيضﺎح (٤

-

-

)(١٥٣٬٨٧٢

-

١٢٩٬٥٣٤

)(٢٤٬٣٣٨

)(٢٠١

الرصيﺪ الﻤعﺪل ﻓﻲ  ١ينﺎير ) ٢٠١٨مﺪﻗﻘﺔ(

٢٦٬٥٢٤٬٩٦٧

١٬٥٧٢٬٦٧٨

)(١٣٦٬٥٤٦

١٥٤

٢٬١٦٧٬١٣٦

٣٠٬١٢٨٬٣٨٩

٣٬٩٣٦

٣٠٬١٣٢٬٣٢٥

أربﺎح الفترة) مراجعﺔ (
أربﺎح شﺎملﺔ أخرى للفترة
إجﻤﺎلﻲ الﺪخل الشﺎمل للفترة

-

-

)(٢١٬٢٨١
)(٢١٬٢٨١

)(١٬٢٨٧
)(١٬٢٨٧

١٠٣٬٣٠٧
١٠٣٬٣٠٧

١٠٣٬٣٠٧
)(٢٢٬٥٦٨
٨٠٬٧٣٩

)(١٬١٢٣
)(١٬١٢٣

١٠٢٬١٨٤
)(٢٢٬٥٦٨
٧٩٬٦١٦

الرصيﺪ ﻓﻲ  ٣١مﺎرس  ) ٢٠١٨مراجعﺔ(

٢٦٬٥٢٤٬٩٦٧

١٬٥٧٢٬٦٧٨

)(١٥٧٬٨٢٧

)(١٬١٣٣

٢٬٢٧٠٬٤٤٣

٣٠٬٢٠٩٬١٢٨

٢٬٨١٣

٣٠٬٢١١٬٩٤١

)(١

اﻹجﻤﺎلﻲ
ألف ﷼ ﻗطري

مسﺎهﻤﺎت غير
مسيطرة
ألف ﷼ ﻗطري

إجﻤﺎلﻲ حﻘوق
الﻤلكيﺔ
ألف ﷼ ﻗطري

٤٬١٣٧

٣٠٬١٥٦٬٨٦٤
)(٢٤٬٥٣٩

وﻓﻘﺎ لﻤتطلبﺎت ﻗﺎنون الشرﻛﺎت التﺠﺎريﺔ الﻘطري رﻗم  ١١لعﺎم  ،٢٠١٥والنظﺎم اﻷسﺎسﻲ للشرﻛﺔ ،يﺠب تحويل نسبﺔ  ٪١٠ﻛحﺪ أدنﻲ مﻦ الربح السنوي إلى اﻻحتيﺎطﻲ الﻘﺎنونﻲ حتى يعﺎدل رصيﺪ اﻻحتيﺎطﻲ
الﻘﺎنونﻲ نسبﺔ  %٥٠مﻦ رأس الﻤﺎل الﻤﺪﻓوع للشرﻛﺔ .إن اﻻحتيﺎطﻲ غير ﻗﺎبل للتوزيع بﺎستثنﺎء الحﺎﻻت الﻤبينﺔ ﻓﻲ الﻘﺎنون الﻤذﻛور أﻋﻼه والنظﺎم اﻷسﺎسﻲ للشرﻛﺔ .لم يتم إجراء التحويل خﻼل الثﻼثﺔ أشهر
الﻤنتهيﺔ ﻓﻲ  ٣١مﺎرس  ٢٠١٩حيث ستﻘوم الﻤﺠﻤوﻋﺔ بتحويل الﻤبلغ اﻹجﻤﺎلﻲ الﻤطلوب بحلول  ٣١ديسﻤبر .٢٠١٩

تشكل اﻹيضاحات في الﺻﻔحات من  ٩إلى  ٢٣جز ًءا ﻻ يتجزأ من هذه البيانات الماليﺔ المختﺻرة الموحدة المرحليﺔ.
-٦-

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إزدان القابضﺔ ش.م.ع.ق.
بيان التدفقات النقديﺔ الﻤختصر الﻤﻮحد
لفترة الثﻼثﺔ أشهر الﻤنتهيﺔ ﻓﻲ  ٣١مﺎرس ٢٠١٩

إيضﺎح
أﻧشطﺔ التشغيل
ربح الفترة

لفترة الثﻼثﺔ أشهر
الﻤنتهيﺔ في٣١
ﻣارس ٢٠١٩

لفترة الثﻼثﺔ أشهر
الﻤنتهيﺔ ﻓﻲ٣١
مﺎرس ٢٠١٨

)غير ﻣراجعﺔ(
ألف ﷼ قطري

)مراجعﺔ(
ألف ﷼ ﻗطري

٢٧٢٬٥٩٥

١٠٢٬١٨٤

تعﺪيﻼت للبنود التﺎليﺔ:
مخصص انخفﺎض ﻗيﻤﺔ ذمم مﺪينﺔ ومصﺎريف مﺪﻓوﻋﺔ مﻘﺪمﺎ

-

١٩٥

اربﺎح مﻦ استبعﺎدات مﻤتلكﺎت ومعﺪات
الحصﺔ مﻦ نتﺎئج استثﻤﺎر ﻓﻲ شرﻛﺎت زميلﺔ بطريﻘﺔ حﻘوق الﻤلكيﺔ
وشرﻛﺔ الﻤشروع

)(٦٤

-

)(٢٤٬٦٠٩

)(٢١٬٩٣٩

)خسﺎرة( مﻦ تغير الﻘيﻤﺔ العﺎدلﺔ لﻼستثﻤﺎرات العﻘﺎريﺔ

-

١٢٬٥٨٩

استهﻼك مﻤتلكﺎت ومعﺪات

٨٬٥١٨

٤٬٠٨٦

مخصص مكﺎﻓأة نهﺎيﺔ خﺪمﺔ الﻤوظفيﻦ

١٣

٩٣٩

٢٬٣١١

توزيعﺎت أربﺎح مﻦ شرﻛﺎت مستثﻤر ﻓيهﺎ بأدوات حﻘوق الﻤلكيﺔ

٧

)(١٢١٬٦٣٦

)(١٢١٬٦٣٠

أربﺎح تﻤويليﺔ
تكﺎليف التﻤويل

١٢

)(٩٣
١٨٣٬٠١٤

)(٤٤٦
٢٣٧٬١٤٧

الربح التشغيلى قبل التغيرات فى رأس الﻤال العاﻣل:
التغيرات ﻓﻲ:

٣١٨٬٦٦٤

٢١٤٬٤٩٧

ذمم مﺪينﺔ ومصﺎريف مﺪﻓوﻋﺔ مﻘﺪمﺎ

)(١٦٬٨٤٩

١٢٬١٥٥

الﻤخزون

)(٢٩٧

١٬٢٥٩

ذمم دائنﺔ ومطلوبﺎت أخرى

)(١٥٬٨٨٠

١٤٬٥٤٦

النقد الناتج ﻣن أﻧشطﺔ التشغيل
مكﺎﻓأة نهﺎيﺔ الخﺪمﺔ الﻤﺪﻓوﻋﺔ للﻤوظفيﻦ

٢٨٥٬٦٣٨
)(١٦٬٥٥٥

٢٤٢٬٤٥٧
)(٥٬٦٧٢

صافي التدفقات النقديﺔ الناتﺠﺔ ﻣن أﻧشطﺔ التشغيل

٢٦٩٬٠٨٣

٢٣٦٬٧٨٥

٨

تشكل اﻹيضاحات في الﺻﻔحات من  ٩إلى  ٢٣جز ًءا ﻻ يتجزأ من هذه البيانات الماليﺔ المختﺻرة الموحدة المرحليﺔ.
-٧-

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إزدان القابضﺔ ش.م.ع.ق.
بيان التدفقات النقديﺔ الﻤختصر الﻤﻮحدة )تابﻊ(
لفترة الثﻼثﺔ أشهر الﻤنتهيﺔ ﻓﻲ  ٣١مﺎرس ٢٠١٩

إيضﺎح

لفترة الثﻼثﺔ أشهر
الﻤنتهيﺔ في٣١
ﻣارس ٢٠١٩

لفترة الثﻼثﺔ أشهر
الﻤنتهيﺔ ﻓﻲ٣١
مﺎرس ٢٠١٨

)غير ﻣراجعﺔ(
ألف ﷼ قطري

)مراجعﺔ(
ألف ﷼ ﻗطري

أﻧشطﺔ اﻻستثﻤار
مﺪﻓوﻋﺎت تطوير استثﻤﺎرات ﻋﻘﺎريﺔ

)(٦٠٬٤٥٠

)(٢٦٬١١٥

إضﺎﻓﺎت مﻤتلكﺎت ومعﺪات

)(١٧٨

)(١٦٬٥٢٦

متحصﻼت مﻦ استبعﺎدات مﻤتلكﺎت ومعﺪات

٦٤

-

صﺎﻓﻲ التغير ﻓﻲ أرصﺪة بنكيﺔ مﻘيﺪة

)(١٥٠

)(٦٥٥

توزيعﺎت أربﺎح مستلﻤﺔ

١٩٦٬٥٨٨

٢٠٠٬١٠٠

أربﺎح تﻤويليﺔ مستلﻤﺔ

٩٣

٤٤٦

صافي التدفقات النقديﺔ الناتﺠﺔ ﻣن أﻧشطﺔ اﻻستثﻤار

١٣٥٬٩٦٧

١٥٧٬٢٥٠

أﻧشطﺔ التﻤﻮيل
متحصﻼت مﻦ تسهيﻼت تﻤويل إسﻼميﺔ

١٢

٣٤٠٬٢١٨

٣٬٠٠٠٬٠٠٠

تسﺪيﺪ تسهيﻼت تﻤويل إسﻼميﺔ

١٢

)(٦١٤٬١٥٨

)(٣٬٣٣٧٬٩٨٣

تكﺎليف إصﺪار تسهيﻼت تﻤويل إسﻼميﺔ

٥٬٨٩٦

)(٢٧٬٠٠٠

دائنو توزيعﺎت مﺪﻓوﻋﺔ
صافي التدفقات النقديﺔ الﻤستخدﻣﺔ في أﻧشطﺔ التﻤﻮيل

)(٨٬٨٥٠
)(٢٧٦٬٨٩٤

)(٣٦٤٬٩٨٣

صافي )اﻻﻧخفاض(  /الزيادة في النقد وﻣا يعادله

١٢٨٬١٥٦

٢٩٬٠٥٢

صﺎﻓﻲ التغير ﻓﻲ العﻤﻼت اﻷجنبيﺔ

)(٤٬٢٦٤

)(٧٬٣٦٢

النﻘﺪ ومﺎ يعﺎدله ﻓﻲ  ١ينﺎير

٢١٬٩٣٧

٣٦٦٬٥٥٠

١٤٥٬٨٢٩

٣٨٨٬٢٤٠

النقد وﻣا يعادله في ٣١ﻣارس

٥

تشكل اﻹيضاحات في الﺻﻔحات من  ٩إلى  ٢٣جز ًءا ﻻ يتجزأ من هذه البيانات الماليﺔ المختﺻرة الموحدة المرحليﺔ.
-٨-

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إزدان القابضﺔ ش.م.ع.ق.
إيضﺎحﺎت حول البيﺎنﺎت الﻤﺎليﺔ الﻤرحليﺔ الﻤختصرة الﻤوحﺪة
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٣١مﺎرس ٢٠١٩
 ١الﻮضﻊ القاﻧﻮﻧي واﻷﻧشطﺔ الرئيسيﺔ
مﺠﻤوﻋﺔ إزدان الﻘﺎبضﺔ ش.م.ع.ق") .الشرﻛﺔ"( هﻲ شرﻛﺔ مسﺎهﻤﺔ ﻗطريﺔ مسﺠلﺔ ﻓﻲ دولﺔ ﻗطر بﻤوجب السﺠل التﺠﺎري رﻗم
 .١٥٤٦٦تم تأسيﺲ الشرﻛﺔ ﻓﻲ  ٢٤مﺎيو  ١٩٩٣ﻛشرﻛﺔ ذات مسئوليﺔ محﺪودة ،وتم إدراجهﺎ ﻓﻲ بورصﺔ ﻗطر ﻓﻲ  ١٨ﻓبراير
 .٢٠٠٨تتواجﺪ الشرﻛﺔ ﻓﻲ دولﺔ ﻗطر ومﻘرهﺎ الرئيسﻲ ﻓﻲ أبراج إزدان ،الخليج الغربﻲ ،دولﺔ ﻗطر.
تتﻤثل اﻷنشطﺔ الرئيسيﺔ للشرﻛﺔ وشرﻛﺎتهﺎ التﺎبعﺔ ﻓﻲ السيطرة الﻤﺎليﺔ واﻹداريﺔ ﻋلى شرﻛﺔ أو أﻛثر مﻦ الشرﻛﺎت اﻷخرى وذلك
مﻦ خﻼل تﻤلكهﺎ  ٪٥١ﻋلى اﻷﻗل مﻦ أسهم وحصص تلك الشرﻛﺔ أو الشرﻛﺎت واﻻستثﻤﺎر ﻓﻲ اﻷسهم والصكوك واﻷوراق الﻤﺎليﺔ
وأيﺔ استثﻤﺎرات أخرى داخل دولﺔ ﻗطر أو خﺎرجهﺎ وتﻤلك براءات اﻻختراع واﻷﻋﻤﺎل التﺠﺎريﺔ واﻻمتيﺎزات وغيرهﺎ مﻦ الحﻘوق
الﻤعنويﺔ واستغﻼلهﺎ وتأجيرهﺎ للغير وتﻘﺪيم خﺪمﺎت استشﺎرات العﻘﺎرات وإدارة العﻘﺎرات وتحصيل اﻹيﺠﺎرات والﻘيﺎم بأﻋﻤﺎل
صيﺎنﺔ العﻘﺎرات.
الشرﻛﺎت التﺎبعﺔ للﻤﺠﻤوﻋﺔ الرئيسيﺔ هﻲ ﻛﻤﺎ يلﻲ:
ﻧسبﺔ الﻤلكيﺔ الفعليﺔ
بلد التأسيس
اسم الشركﺔ التابعﺔ
 ٣١ديسﻤبر  ٣٠مﺎرس
 ٣١ﻣارس
٢٠١٨
٢٠١٨
٢٠١٩
شرﻛﺔ إزدان للفنﺎدق ذ.م.م.
شرﻛﺔ إزدان مول ذ.م.م.
شرﻛﺔ إزدان العﻘﺎريﺔ ذ.م.م.
شرﻛﺔ ﻓنﺪق إزدان بﺎﻻس ذ.م.م.
شرﻛﺔ الربع الخﺎلﻲ للتﺠﺎرة ذ.م.م.
شرﻛﺔ اﻻﻗليم العﻘﺎريﺔ والوسﺎطﺔ العﻘﺎريﺔ
ذ.م.م.
شرﻛﺔ الطيبيﻦ للتﺠﺎرة ذ.م.م.
شرﻛﺔ النﻤﺎء ﻷﻋﻤﺎل الصيﺎنﺔ ذ.م.م.
شرﻛﺔ شﺎطىء النيل ذ.م.م.
شرﻛﺔ أرﻛﺎن لﻼستيراد والتصﺪير ذ.م.م.
شرﻛﺔ طريق الحق للتﺠﺎرة ذ.م.م.
شرﻛﺔ منﺎزل للتﺠﺎرة ذ.م.م.
شرﻛﺔ ﻋيﻦ جﺎلوت للتﺠﺎرة ذ.م.م.
شرﻛﺔ طريق الخير للتﺠﺎرة ذ.م.م.
شرﻛﺔ الكرة الذهبيﺔ ذ.م.م.
شرﻛﺔ إزدان وورلﺪ ذ.م.م.
شرﻛﺔ إمتﺪاد للﻤشﺎريع العﻘﺎريﺔ ذ.م.م.
شرﻛﺔ إزدان انتيرنﺎشونﺎل الﻤحﺪودة

ﻗطر
ﻗطر
ﻗطر
ﻗطر
ﻗطر
ﻗطر
ﻗطر
ﻗطر
ﻗطر
ﻗطر
ﻗطر
ﻗطر
ﻗطر
ﻗطر
ﻗطر
ﻗطر
ﻗطر
جيرسﻲ

)غير ﻣراجعﺔ(

)مﺪﻗﻘﺔ(

)مراجعﺔ(

٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪٧٠
٪٦٧٫٥
٪١٠٠

٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪٧٠
٪٦٧٫٥
٪١٠٠

٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪٧٠
٪٦٧٫٥
٪١٠٠

الشرﻛﺔ اﻷم للﻤﺠﻤوﻋﺔ هﻲ مﺠﻤوﻋﺔ التﺪاول للتﺠﺎرة ش.م.ق") .التﺪاول"( والتﻲ تﻤتلك بطريﻘﺔ مبﺎشرة وغير مبﺎشرة مﻦ خﻼل
شرﻛﺎتهﺎ التﺎبعﺔ مﺎ يﻤثل نسبﺔ  ٪٥٤تﻘريبﺎ مﻦ رأس مﺎل الشرﻛﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١مﺎرس  ٢٠١٩و ٣١ديسﻤبر .٢٠١٨
٢

أساس إﻋداد البياﻧات الﻤاليﺔ
تم إﻋﺪاد هذه البيﺎنﺎت الﻤﺎليﺔ الﻤرحليﺔ الﻤختصرة الﻤوحﺪة وﻓﻘﺎ ً لﻤعيﺎر الﻤحﺎسبﺔ الﺪولﻲ رﻗم " - ٣٤التﻘﺎرير الﻤﺎليﺔ الﻤرحليﺔ"
ويﺠب أن تﻘرأ جنبﺎ إلى جنب مع البيﺎنﺎت الﻤﺎليﺔ الﻤوحﺪة السنويﺔ اﻷخيرة للﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ وللسنﺔ الﻤنتهيﺔ ﻓﻲ  ٣١ديسﻤبر
") ٢٠١٩البيﺎنﺎت الﻤﺎليﺔ السنويﺔ اﻷخيرة"( .ﻻ تتضﻤﻦ جﻤيع الﻤعلومﺎت الﻤطلوبﺔ لبيﺎنﺎت مﺎليﺔ مكتﻤلﺔ بﻤوجب الﻤعﺎيير الﺪوليﺔ
للتﻘﺎرير الﻤﺎليﺔ .بﺎلرغم مﻦ ذلك ،تم إدراج اﻹيضﺎحﺎت التوضيحيﺔ الﻤختﺎرة لبيﺎن الحﺎﻻت والﻤعﺎمﻼت التﻲ تعتبر هﺎمﺔ لفهم
التغيير ﻓﻲ مرﻛز الﻤﺠﻤوﻋﺔ الﻤﺎلﻲ وأدائهﺎ منذ آخر بيﺎنﺎت مﺎليﺔ سنويﺔ.
هذه هﻲ البيﺎنﺎت الﻤﺎليﺔ الﻤختصرة الﻤوحﺪة اﻷولى للﻤﺠﻤوﻋﺔ تحتوي ﻋلى تأثير تطبيق الﻤعيﺎر الﺪولﻲ للتﻘﺎرير الﻤﺎليﺔ رﻗم ١٥
"اﻹيرادات مﻦ العﻘود مع العﻤﻼء" والﻤعيﺎر الﺪولﻲ للتﻘﺎرير الﻤﺎليﺔ رﻗم " ٩اﻷدوات الﻤﺎليﺔ" .تم توضيح التغيرات ﻋلى السيﺎسﺎت
الﻤحﺎسبيﺔ الهﺎمﺔ ﻓﻲ اﻹيضﺎح رﻗم .٤
تم التصريح بإصﺪار هذه البيﺎنﺎت الﻤﺎليﺔ الﻤختصرة الﻤوحﺪة الﻤرحليﺔ مﻦ جﺎنب مﺠلﺲ إدارة الشرﻛﺔ ﻓﻲ  ١١أبريل .٢٠١٩
-٩-

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إزدان القابضﺔ ش.م.ع.ق.
إيضﺎحﺎت حول البيﺎنﺎت الﻤﺎليﺔ الﻤرحليﺔ الﻤختصرة الﻤوحﺪة
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٣١مﺎرس ٢٠١٩
٣

استخدام التقديرات واﻷحكام
ﻗﺎمت اﻹدارة ﻋنﺪ إﻋﺪاد البيﺎنﺎت الﻤﺎليﺔ الﻤختصرة الﻤوحﺪة الﻤرحليﺔ بﺎستخﺪام أحكﺎم وتﻘﺪيرات واﻓتراضﺎت تﺆثر ﻋلى تطبيق
السيﺎسﺎت الﻤحﺎسبيﺔ وبﺎلتﺎلﻲ ﻗيم الﻤوجودات والﻤطلوبﺎت واﻹيرادات والﻤصروﻓﺎت الصﺎدر ﻋنهﺎ التﻘرير .ﻗﺪ تختلف الﻘيم الحﻘيﻘيﺔ
ﻋﻦ هذه التﻘﺪيرات.
ﻛﺎنت اﻷحكﺎم الهﺎمﺔ التﻲ وضعتهﺎ اﻹدارة ﻓﻲ تطبيق السيﺎسﺎت الﻤحﺎسبيﺔ للﻤﺠﻤوﻋﺔ والﻤصﺎدر الرئيسيﺔ للتﻘﺪيرات الﻤشكوك ﻓيهﺎ
هﻲ نفسهﺎ تلك الﻤطبﻘﺔ ﻋلى آخر بيﺎنﺎت مﺎليﺔ سنويﺔ موحﺪة ،ﻓيﻤﺎ ﻋﺪا اﻷحكﺎم الهﺎمﺔ الﺠﺪيﺪة والﻤصﺎدر الرئيسيﺔ لتﻘﺪير الشكوك
ذات الصلﺔ بتطبيق الﻤعيﺎر الﺪولﻲ للتﻘﺎرير الﻤﺎليﺔ رﻗم  ١٥والﻤعيﺎر الﺪولﻲ للتﻘﺎرير الﻤﺎليﺔ رﻗم  ،٩والتﻲ تم توضيحهﺎ ﻓﻲ اﻹيضﺎح
رﻗم .٤
قياس القيم العادلﺔ
لﺪى الﻤﺠﻤوﻋﺔ إطﺎر رﻗﺎبﺔ ثﺎبت ﻓيﻤﺎ يتعلق بﻘيﺎس الﻘيم العﺎدلﺔ .يتضﻤﻦ هذا ﻓريﻘًﺎ للتﻘييم يتحﻤل الﻤسﺆوليﺔ الشﺎملﺔ ﻋﻦ اﻹشراف
ﻋلى جﻤيع ﻗيﺎسﺎت الﻘيﻤﺔ العﺎدلﺔ الهﺎمﺔ ،بﻤﺎ ﻓﻲ ذلك الﻤستوى  ٣للﻘيم العﺎدلﺔ ،وإبﻼغ مشكﻼت التﻘييم الهﺎمﺔ بشكل مبﺎشر إلى
رئيﺲ الشﺆن الﻤﺎليﺔ ولﺠنﺔ التﺪﻗيق.
يﻘوم رئيﺲ الشﺆن الﻤﺎليﺔ ولﺠنﺔ التﺪﻗيق مع ﻓريق التﻘييم بﻤراجعﺔ تعﺪيﻼت التﻘييم بﺎنتظﺎم .إذا تم استخﺪام معلومﺎت مﻦ طرف
ثﺎلث لﻘيﺎس الﻘيم العﺎدلﺔ ،يﻘوم ﻓريق التﻘييم بتﻘييم اﻷدلﺔ التﻲ تم الحصول ﻋليهﺎ مﻦ تلك اﻷطراف لﺪﻋم استنتﺎج أن هذه التﻘييﻤﺎت
تلبﻲ متطلبﺎت الﻤعﺎيير الﺪوليﺔ ﻹﻋﺪاد التﻘﺎرير الﻤﺎليﺔ ،بﻤﺎ ﻓﻲ ذلك الﻤستوى ﻓﻲ التسلسل الهرمﻲ للﻘيﻤﺔ العﺎدلﺔ الذي يﺠب أن يتم
ﻓيه تصنيف التﻘييم.
ترى اﻹدارة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ تﺎريخ التﻘرير إن الﻘيم العﺎدلﺔ للﻤوجودات والﻤطلوبﺎت الﻤﺎليﺔ للﻤﺠﻤوﻋﺔ تﻘﺎرب ﻗيﻤهﺎ الﺪﻓتريﺔ.

٤

السياسات الﻤحاسبيﺔ الهاﻣﺔ
ﻓيﻤﺎ ﻋﺪا مﺎ هو مذﻛور أﻋﻼه ﻓإن السيﺎسﺎت الﻤحﺎسبيﺔ الﻤطبﻘﺔ ﻋلى هذه البيﺎنﺎت الﻤﺎليﺔ الﻤختصرة الﻤوحّﺪة الﻤرحليﺔ هﻲ نفسهﺎ
الﻤستخﺪمﺔ ﻋلى البيﺎنﺎت الﻤﺎليﺔ الﻤوحّﺪة للﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ وللسنﺔ الﻤنتهيﺔ ﻓﻲ  ٣١ديسﻤبر .٢٠١٨
يتوﻗع أن التغيير ﻓﻲ السيﺎسﺎت الﻤحﺎسبيﺔ ﻗﺪ تﺆثر ﻋلى البيﺎنﺎت الﻤﺎليﺔ الﻤختصرة الﻤوحﺪة للﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ وللسنﺔ الﻤنتهيﺔ ﻓﻲ
 ٣١ديسﻤبر .٢٠١٩
خﻼل الفترة الحﺎليﺔ تبنت الﻤﺠﻤوﻋﺔ الﻤعﺎيير الﺪوليﺔ للتﻘﺎرير الﻤﺎليﺔ الﺠﺪيﺪة والﻤعﺪلﺔ والتحسينﺎت ﻋلى الﻤعﺎيير الﺪوليﺔ للتﻘﺎرير
الﻤﺎليﺔ والتﻲ تصبح سﺎريﺔ الﻤفعول للفترات السنويﺔ التﻲ تبﺪأ ﻓﻲ  ١ينﺎير :٢٠١٨
التغييرات في السياسات الﻤحاسبيﺔ






الﻤعيﺎر الﺪولﻲ للتﻘﺎرير الﻤﺎليﺔ رﻗم " ١٥إيراد العﻘود مع العﻤﻼء"
الﻤعيﺎر الﺪولﻲ للتﻘﺎرير الﻤﺎليﺔ رﻗم " ٩اﻷدوات الﻤﺎليﺔ"
التعﺪيﻼت ﻋلى الﻤعيﺎر الﺪولﻲ للتﻘﺎرير الﻤﺎليﺔ رﻗم " ٢تصنيف وﻗيﺎس معﺎمﻼت الﻤﺪﻓوﻋﺎت بأسهم".
التعﺪيﻼت ﻋلى معيﺎر الﻤحﺎسبﺔ الﺪولﻲ رﻗم " ٤٠تحويﻼت العﻘﺎرات اﻻستثﻤﺎريﺔ"
التحسينﺎت السنويﺔ ﻋلى الﻤعﺎيير الﺪوليﺔ للتﻘﺎرير الﻤﺎليﺔ دورة " ٢٠١٦-٢٠١٤التعﺪيﻼت ﻋلى الﻤعيﺎر الﺪولﻲ للتﻘﺎرير
الﻤﺎليﺔ رﻗم  ١ومعيﺎر الﻤحﺎسبﺔ الﺪولﻲ رﻗم ."٢٨
التفسير رﻗم  ٢٢مﻦ لﺠنﺔ تفسيرات الﻤعﺎيير الﺪوليﺔ للتﻘﺎرير الﻤﺎليﺔ حل الﻤعﺎمﻼت بعﻤﻼت أجنبيﺔ ومﻘﺎبل الﻤﺪﻓوﻋﺎت
مﻘﺪمﺎ.



ليﺲ لتبنﻲ الﻤعﺎيير الﺪوليﺔ للتﻘﺎرير الﻤﺎليﺔ الﺠﺪيﺪة والﻤعﺪلﺔ والتحسينﺎت ﻋلى الﻤعﺎيير أﻋﻼه أثرا هﺎمﺎ ﻋلى البيﺎنﺎت الﻤﺎليﺔ
الﻤختصرة الﻤوحّﺪة الﻤرحليﺔ ﻓيﻤﺎ ﻋﺪا الﻤعيﺎر الﺪولﻲ للتﻘﺎرير الﻤﺎليﺔ رﻗم  ٩والذي أدى إلى زيﺎدة ﻓﻲ مخصص انخفﺎض ذمم
مﺪينﺔ ومصروﻓﺎت مﺪﻓوﻋﺔ مﻘﺪمﺎ )إيضﺎح .(٢/٤
أ.

الﻤعيار الدولي للتقارير الﻤاليﺔ رقم " ١٥إيراد العقﻮد ﻣﻊ العﻤﻼء"

يضع الﻤعيﺎر الﺪولﻲ للتﻘﺎرير الﻤﺎليﺔ رﻗم  ١٥إطﺎر ﻋﻤل شﺎمل لتحﺪيﺪ مﺎ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ تم اﻻﻋتراف بﺎﻹيراد ومﻘﺪار وتوﻗيت
اﻻﻋتراف به .يحل الﻤعيﺎر محل معيﺎر الﻤحﺎسبﺔ الﺪولﻲ رﻗم " ١٨اﻹيرادات" والتفسيرات ذات الصلﺔ به.
-١٠-

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إزدان القابضﺔ ش.م.ع.ق.
إيضﺎحﺎت حول البيﺎنﺎت الﻤﺎليﺔ الﻤرحليﺔ الﻤختصرة الﻤوحﺪة
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٣١مﺎرس ٢٠١٩
 ٤السياسات الﻤحاسبيﺔ الهاﻣﺔ )تابﻊ(
التغييرات في السياسات الﻤحاسبيﺔ )تابﻊ(

أ .الﻤعيار الدولي للتقارير الﻤاليﺔ رقم " ١٥إيراد العقﻮد ﻣﻊ العﻤﻼء" )تابﻊ(
تفﺎصيل السيﺎسﺎت الﻤحﺎسبيﺔ الهﺎمﺔ وطبيعﺔ التغييرات ﻋلى السيﺎسﺎت الﻤحﺎسبيﺔ السﺎبﻘﺔ ﻓيﻤﺎ يتعلق بأنشطﺔ الﻤﺠﻤوﻋﺔ الهﺎمﺔ
الﻤحﻘﻘﺔ لﻺيرادات واردة أدنﺎه:
طبيعﺔ وتﻮقيت استيفاء بالتزاﻣات طبيعﺔ التغيير في السياسﺔ الﻤحاسبيﺔ
ﻧﻮع الخدﻣﺔ
اﻷداء وشروط الدفﻊ الهاﻣﺔ
يتم اﻻﻋتراف بﺎﻹيراد ﻋلى أسﺎس ﻻ يوجﺪ تأثير.
تأجير العﻘﺎرات
شهري استنﺎدا إلى مﺪة العﻘﺪ والﻤسﺎحﺔ
الﻤشغولﺔ.
الخﺪمﺎت الﻤﻘﺪمﺔ لﻤستأجر العﻘﺎر يتم اﻻﻋتراف بﺎﻹيراد ﻓﻲ نفﺲ الوﻗت ﻻ يوجﺪ تأثير هﺎم.
ﻋنﺪ تﻘﺪيم الخﺪمﺔ للﻤستأجر
ب .الﻤعيار الدولي للتقارير الﻤاليﺔ رقم " ٩اﻷدوات الﻤاليﺔ"
يورد الﻤعيﺎر الﺪولﻲ للتﻘﺎرير الﻤﺎليﺔ رﻗم  ٩متطلبﺎت اﻻﻋتراف بﺎلﻤوجودات الﻤﺎليﺔ والﻤطلوبﺎت الﻤﺎليﺔ وﻗيﺎسهﺎ .يحل هذا الﻤعيﺎر
محل معيﺎر الﻤحﺎسبﺔ الﺪولﻲ رﻗم " ٣٩اﻷدوات الﻤﺎليﺔ :اﻻﻋتراف والﻘيﺎس".
يلخص الﺠﺪول التﺎلﻲ أثر اﻻنتﻘﺎل إلى الﻤعيﺎر الﺪولﻲ للتﻘﺎرير الﻤﺎليﺔ رﻗم  ٩ﻋلى الرصيﺪ اﻻﻓتتﺎحﻲ لﻸربﺎح الﻤﺪورة )لوصف
طريﻘﺔ اﻻنتﻘﺎل ،راجع اﻹيضﺎح إيضﺎح  ٣ /٤أدنﺎه(.
احتياطيات القيﻤﺔ اﻷرباح
الﻤدورة
العادلﺔ
١٧٬٣٢٦

اﻷرصﺪة ﻓﻲ  ٣١ديسﻤبر ) ٢٠١٧ﻛﻤﺎ ورد(

ﻣساهﻤات
غير ﻣسيطرة

٤٬١٣٧ ٢٬٠٣٧٬٦٠٢

اﻹجﻤالي
٢٬٠٥٩٬٠٦٥

التعديل ﻋند التطبيق اﻷولي للﻤعيار الدولي للتقارير
الﻤاليﺔ رقم ٩
موجودات مﺎليﺔ بﺎلﻘيﻤﺔ العﺎدلﺔ مﻦ خﻼل الﺪخل الشﺎمل
اﻵخر )اﻻستثﻤﺎرات الﻤتﺎحﺔ للبيع بﻤوجب معيﺎر
الﻤحﺎسبﺔ الﺪولﻲ رﻗم  ٣٩الﻘﺪيم( )إيضﺎح (١٧
شرﻛﺎت مستثﻤر ﻓيهﺎ بطريﻘﺔ حﻘوق الﻤلكيﺔ وشرﻛﺔ
الﻤشروع )إيضﺎح (٨
الذمم الﻤﺪينﺔ والﻤﺪﻓوﻋﺎت مﻘﺪمﺎ )إيضﺎح (٦

اﻷرصدة اﻻفتتاحيﺔ الﻤعدلﺔ في  ١يناير ٢٠١٨

)(١٥٣٬٨٧٢

١٥٣٬٨٧٢

-

-

)(١٥٣٬٨٧٢

)(٢٣٬٩٤٦
)(٣٩٢
١٢٩٬٥٣٤

)(٢٠١
)(٢٠١

)(٢٣٬٩٤٦
)(٥٩٣
)(٢٤٬٥٣٩

)(١٣٦٬٥٤٦

٣٬٩٣٦ ٢٬١٦٧٬١٣٦

٢٬٠٣٤٬٥٢٦

) (١تصنيف وﻗيﺎس الﻤوجودات الﻤﺎليﺔ والﻤطلوبﺎت الﻤﺎليﺔ
يحتفظ الﻤعيﺎر الﺪولﻲ للتﻘﺎرير الﻤﺎليﺔ رﻗم  ٩ﻋلى نحو ﻛبير بﻤتطلبﺎت معيﺎر الﻤحﺎسبﺔ الﺪولﻲ رﻗم  ٣٩لتصنيف وﻗيﺎس الﻤطلوبﺎت
الﻤﺎليﺔ .برغم ذلك يزيل الﻤعيﺎر الفئﺎت السﺎبﻘﺔ ﻓﻲ معيﺎر الﻤحﺎسبﺔ الﺪولﻲ رﻗم  ٣٩للﻤوجودات الﻤﺎليﺔ الﻤحتفظ بهﺎ لتﺎريخ اﻻستحﻘﺎق
والﻘروض والذمم التﺠﺎريﺔ والﻤوجودات الﻤﺎليﺔ الﻤتﺎحﺔ للبيع.

-١١-

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إزدان القابضﺔ ش.م.ع.ق.
إيضﺎحﺎت حول البيﺎنﺎت الﻤﺎليﺔ الﻤرحليﺔ الﻤختصرة الﻤوحﺪة
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٣١مﺎرس ٢٠١٩
 ٤السياسات الﻤحاسبيﺔ الهاﻣﺔ )تابﻊ(
التغييرات في السياسات الﻤحاسبيﺔ )تابﻊ(
ب .الﻤعيار الدولي للتقارير الﻤاليﺔ رقم " ٩اﻷدوات الﻤاليﺔ" )تابﻊ(
لم يكﻦ لتطبيق الﻤعيﺎر الﺪولﻲ للتﻘﺎرير الﻤﺎليﺔ رﻗم  ٩أثر هﺎم ﻋلى السيﺎسﺎت الﻤحﺎسبيﺔ للﻤﺠﻤوﻋﺔ الﻤتعلﻘﺔ بﺎلﻤطلوبﺎت الﻤﺎليﺔ .أثر
الﻤعيﺎر الﺪولﻲ للتﻘﺎرير الﻤﺎليﺔ رﻗم  ٩ﻋلى تصنيف وﻗيﺎس الﻤوجودات الﻤﺎليﺔ وارد أدنﺎه.
ﻋنﺪ اﻻﻋتراف الﻤبﺪئﻲ بﻤوجود يتم تصنيفه ﻋلى أنه:
-

بﺎلتكلفﺔ الﻤطفأة،
استثﻤﺎر ﻓﻲ ديﻦ بﺎلﻘيﻤﺔ العﺎدلﺔ مﻦ خﻼل الﺪخل الشﺎمل اﻵخر،
استثﻤﺎر ﻓﻲ أدوات حﻘوق ملكيﺔ بﺎلﻘيﻤﺔ العﺎدلﺔ مﻦ خﻼل الﺪخل الشﺎمل اﻵخر ،أو
الﻘيﻤﺔ العﺎدلﺔ مﻦ خﻼل الربح أو الخسﺎرة.

ب .الﻤعيار الدولي للتقارير الﻤاليﺔ رقم " ٩اﻷدوات الﻤاليﺔ" )تابﻊ(
تنطبق السيﺎسﺎت الﻤحﺎسبيﺔ التﺎليﺔ ﻋلى الﻘيﺎس الﻼحق للﻤوجودات الﻤﺎليﺔ للﻤﺠﻤوﻋﺔ:
) (١تصنيف وﻗيﺎس الﻤوجودات الﻤﺎليﺔ والﻤطلوبﺎت الﻤﺎليﺔ )تﺎبع(
يستنﺪ تصنيف الﻤوجودات الﻤﺎليﺔ ﻋﻤومﺎ بﻤوجب الﻤعيﺎر الﺪولﻲ للتﻘﺎرير الﻤﺎليﺔ رﻗم  ٩ﻋلى نﻤوذج العﻤل الذي يﺪار ﻓيه الﻤوجود
الﻤﺎلﻲ وخصﺎئص تﺪﻓﻘه النﻘﺪي.
يتم ﻗيﺎس اﻷصل الﻤﺎلﻲ بﺎلتكلفﺔ الﻤطفأة إذا استوﻓى الشرطيﻦ التﺎلييﻦ ولم يتم تصنيفه بﺎلﻘيﻤﺔ العﺎدلﺔ مﻦ خﻼل الربح أو الخسﺎرة:
يحتفظ بهﺎ ضﻤﻦ نﻤوذج ﻋﻤل هﺪﻓه اﻻحتفﺎظ بﻤوجودات لﺠﻤع التﺪﻓﻘﺎت النﻘﺪيﺔ التعﺎﻗﺪيﺔ؛ و.
إن الشروط التعﺎﻗﺪيﺔ الخﺎصﺔ بهﺎ تبرز ﻓﻲ تواريخ محﺪدة للتﺪﻓﻘﺎت النﻘﺪيﺔ التﻲ هﻲ ﻓﻘﻂ أصل الﻤﺪﻓوﻋﺎت والفوائﺪ ﻋلى الﻤبلغ
اﻷصلﻲ غير الﻤسﺪد.
ﻋنﺪ اﻻﻋتراف الﻤبﺪئﻲ بﺎﻻستثﻤﺎر ﻓﻲ اﻷسهم غير الﻤحتفظ به للﻤتﺎجرة ،يﺠوز للﻤﺠﻤوﻋﺔ اختيﺎر غير ﻗﺎبل للرجوع ﻓيه لعرض
التغيرات الﻼحﻘﺔ ﻓﻲ الﻘيﻤﺔ العﺎدلﺔ لﻼستثﻤﺎر ﻓﻲ الﺪخل الشﺎمل اﻵخر .يتم إجراء اختيﺎر الﻤعﺎلﺠﺔ السﺎبﻘﺔ لكل استثﻤﺎر ﻋلى حﺪى.
موجودات مﺎليﺔ بﺎلتكلفﺔ الﻤطفأة
يتم ﻗيﺎس هذه الﻤوجودات الﻼحﻘﺔ بﺎلتكلفﺔ الﻤطفأة بﺎستخﺪام طريﻘﺔ الفﺎئﺪة الفعليﺔ .يتم تخفيض التكلفﺔ الﻤطفأة مﻦ خﻼل خسﺎئر
انخفﺎض الﻘيﻤﺔ )انظر أدنﺎه  .(٢/٤يتم اﻻﻋتراف بإيرادات الفوائﺪ ومكﺎسب وخسﺎئر صرف العﻤﻼت اﻷجنبيﺔ وانخفﺎض الﻘيﻤﺔ
ﻓﻲ اﻷربﺎح أو الخسﺎئر .يتم إثبﺎت أي ربح أو خسﺎرة ﻓﻲ استبعﺎد اﻻستثﻤﺎر ﻓﻲ اﻷربﺎح أو الخسﺎئر.
استثﻤﺎرات ﻓﻲ شرﻛﺎت بأدوات حﻘوق الﻤلكيﺔ بﺎلﻘيﻤﺔ العﺎدلﺔ خﻼل الﺪخل الشﺎمل اﻵخر
يتم ﻗيﺎس هذه الﻤوجودات بﺎلﻘيﻤﺔ العﺎدلﺔ .يتم إثبﺎت توزيعﺎت اﻷربﺎح ﻛﺪخل ﻓﻲ اﻷربﺎح أو الخسﺎئر مﺎ لم تكﻦ توزيعﺎت اﻷربﺎح
تﻤثل بوضوح استرداد جزء مﻦ تكلفﺔ اﻻستثﻤﺎر .يتم اﻻﻋتراف بﺎﻷربﺎح والخسﺎئر الصﺎﻓيﺔ اﻷخرى ﻓﻲ بيﺎن الﺪخل الشﺎمل اﻷخر
وﻻ يتم إﻋﺎدة تصنيفهﺎ إلى اﻷربﺎح او الخسﺎئر.

-١٢-

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إزدان القابضﺔ ش.م.ع.ق.
إيضﺎحﺎت حول البيﺎنﺎت الﻤﺎليﺔ الﻤرحليﺔ الﻤختصرة الﻤوحﺪة
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٣١مﺎرس ٢٠١٩
 ٤السياسات الﻤحاسبيﺔ الهاﻣﺔ – )تابﻊ(
التغييرات في السياسات الﻤحاسبيﺔ )تابﻊ(
ب .الﻤعيار الدولي للتقارير الﻤاليﺔ رقم " ٩اﻷدوات الﻤاليﺔ" )تابﻊ(
ﻻ تﻤتلك المجموﻋﺔ موجودات مﺎليﺔ بﺎلﻘيﻤﺔ العﺎدلﺔ من خﻼل اﻷربﺎح أو اﻻستثﻤﺎرات بﺎلديون بﺎلﻘيﻤﺔ العﺎدلﺔ خﻼل الربح الشﺎمل
اﻵخر ﻓﻲ تﺎريخ التﻘرير.
) (٢انخفﺎض ﻗيﻤﺔ الﻤوجودات الﻤﺎليﺔ
يحل الﻤعيﺎر الﺪولﻲ للتﻘﺎرير الﻤﺎليﺔ رﻗم  ٩محل نﻤوذج "الخسﺎرة الﻤتكبﺪة" الوارد ﻓﻲ معيﺎر الﻤحﺎسبﺔ الﺪولﻲ رﻗم  ٣٩بنﻤوذج
"الخسﺎرة اﻻئتﻤﺎنيﺔ الﻤتوﻗعﺔ" .يطبق نﻤوذج اﻻنخفﺎض ﻓﻲ الﻘيﻤﺔ الﺠﺪيﺪة ﻋلى الﻤوجودات الﻤﺎليﺔ الﻤﻘﺎسﺔ بﺎلتكلفﺔ الﻤطفأة
وموجودات العﻘود واستثﻤﺎرات الﺪيﻦ بﺎلﻘيﻤﺔ العﺎدلﺔ مﻦ خﻼل الﺪخل الشﺎمل اﻵخر ولكﻦ ليﺲ ﻋلى استثﻤﺎرات أدوات حﻘوق
الﻤلكيﺔ .وﻓﻘﺎ للﻤعيﺎر الﺪولﻲ للتﻘﺎرير الﻤﺎليﺔ رﻗم  ،٩يتم اﻻﻋتراف بﺎلخسﺎئر اﻻئتﻤﺎنيﺔ بصورة مبكرة أﻛثر مﻤﺎ ﻛﺎن ﻋليه الحﺎل
بﻤوجب معيﺎر الﻤحﺎسبﺔ الﺪولﻲ رﻗم .٣٩
تشتﻤل الﻤوجودات الﻤﺎليﺔ بﺎلتكلفﺔ الﻤطفأة ﻋلى ذمم تﺠﺎريﺔ مﺪينﺔ ونﻘﺪ لﺪى البنوك .بﻤوجب الﻤعيﺎر الﺪولﻲ للتﻘﺎرير الﻤﺎليﺔ رﻗم ٩
تﻘﺎس مخصصﺎت الخسﺎرة وﻓﻘﺎ ﻷحﺪ اﻷسﺲ التﺎليﺔ:


شهرا وهﻲ الخسﺎئر اﻻئتﻤﺎنيﺔ الﻤتوﻗعﺔ التﻲ تنتج مﻦ أحﺪاث التﻘصير الﻤﻤكنﺔ خﻼل
الخسﺎئر اﻻئتﻤﺎنيﺔ الﻤتوﻗعﺔ خﻼل ١٢
ً
أثنﻲ ﻋشر شهرا بعﺪ تﺎريخ التﻘرير.
الخسﺎئر اﻻئتﻤﺎنيﺔ الﻤتوﻗعﺔ ﻋلى مﺪى ﻋﻤر اﻷداة الﻤﺎليﺔ وهﻲ الخسﺎئر اﻻئتﻤﺎنيﺔ الﻤتوﻗعﺔ التﻲ تنتج مﻦ جﻤيع أحﺪاث التﻘصير
الﻤﻤكنﺔ ﻋلى طول مﺪى ﻋﻤر اﻷداة الﻤﺎليﺔ.



اختﺎرت الﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻗيﺎس مخصصﺎت خسﺎئر الﻤوجودات الﻤﺎليﺔ بﻤبلغ يعﺎدل الخسﺎئر اﻻئتﻤﺎنيﺔ الﻤتوﻗعﺔ ﻋلى مﺪى ﻋﻤر اﻷداة
الﻤﺎليﺔ.
ﻋنﺪ تحﺪيﺪ مﺎ إذا ﻛﺎنت مخﺎطر اﻻئتﻤﺎن لﻤوجود مﺎلﻲ ﻗﺪ زادت بصورة ﻛبيرة منذ اﻻﻋتراف الﻤبﺪئﻲ وﻋنﺪ تﻘﺪير الخسﺎئر اﻻئتﻤﺎنيﺔ
الﻤتوﻗعﺔ تﺪرس الﻤﺠﻤوﻋﺔ الﻤعلومﺎت الﻤعﻘولﺔ والتﻲ يﻤكﻦ تأييﺪهﺎ ذات الصلﺔ والﻤتﺎحﺔ بﺪون تكﺎليف أو جهود غير ضروريﺔ.
يتضﻤﻦ ذلك الﻤعلومﺎت والتحليل الكﻤﻲ والنوﻋﻲ استنﺎدا إلى الخبرة التﺎريخيﺔ للﻤﺠﻤوﻋﺔ والتﻘييم اﻻئتﻤﺎنﻲ الﻤطلع ومتضﻤنﺔ
الﻤعلومﺎت اﻷسترشﺎديﺔ.
تفترض الﻤﺠﻤوﻋﺔ أن مخﺎطر اﻻئتﻤﺎن ﻋلى موجود مﺎلﻲ ﻗﺪ زادت بصورة ﻛبيرة لو تﺠﺎوزت موﻋﺪهﺎ ﻷﻛثر مﻦ  ٦٠إلى ٩٠
يومﺎ .تعتبر الﻤﺠﻤوﻋﺔ أن الﻤوجود الﻤﺎلﻲ متعثر ﻋنﺪمﺎ يكون:



مﻦ غير الﻤرجح أن يﺪﻓع الﻤﻘترض التزامﺎته اﻻئتﻤﺎنيﺔ للﻤﺠﻤوﻋﺔ بﺎلكﺎمل ،بﺪون لﺠوء الﻤﺠﻤوﻋﺔ إلى إجراءات مثل تحﻘيق
الضﻤﺎنﺔ )لو ﻛﺎن يتم اﻻحتفﺎظ بهﺎ(؛ أو
الﻤوجود الﻤﺎلﻲ ﻗﺪ تﺠﺎوز موﻋﺪ استحﻘﺎﻗه ﻷﻛثر مﻦ  ٦٠إلى  ٩٠يومﺎ.

أﻗصى ﻓترة يﻤكﻦ اﻻخذ بﺎﻻﻋتبﺎر بهﺎ ﻋنﺪ تﻘﺪير الخسﺎئر اﻻئتﻤﺎنيﺔ هﻲ أﻗصى ﻓترة تعﺎﻗﺪيﺔ خﻼل تعرض الﻤﺠﻤوﻋﺔ إلى مخﺎطر
اﻻئتﻤﺎن.
ﻗيﺎس الخسﺎئر اﻻئتﻤﺎنيﺔ الﻤتوﻗعﺔ
الخسﺎئر اﻻئتﻤﺎنيﺔ الﻤوﻗعﺔ هﻲ تﻘﺪير مرجح بﺎﻻحتﻤﺎل لخسﺎئر اﻻئتﻤﺎن .تﻘﺎس خسﺎئر اﻻئتﻤﺎن ﻋلى أنهﺎ الﻘيﻤﺔ الحﺎليﺔ لﺠﻤيع حﺎﻻت
النﻘص ﻓﻲ النﻘﺪ )أي أنهﺎ الفرق بيﻦ التﺪﻓﻘﺎت النﻘﺪيﺔ الﻤستحﻘﺔ للشرﻛﺔ وﻓﻘﺎ للعﻘﺪ والتﺪﻓﻘﺎت النﻘﺪيﺔ التﻲ تتوﻗع الﻤﺠﻤوﻋﺔ استﻼمهﺎ(.
يتم خصم الخسﺎئر اﻻئتﻤﺎنيﺔ الﻤتوﻗعﺔ بﻤعﺪل الفﺎئﺪة الفعلﻲ للﻤوجود الﻤﺎلﻲ.
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ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٣١مﺎرس ٢٠١٩
 ٤السياسات الﻤحاسبيﺔ الهاﻣﺔ – )تابﻊ(
التغييرات في السياسات الﻤحاسبيﺔ )تابﻊ(
ب .الﻤعيار الدولي للتقارير الﻤاليﺔ رقم " ٩اﻷدوات الﻤاليﺔ" )تابﻊ(
موجودات مﺎليﺔ انخفضت ﻗيﻤتهﺎ اﻻئتﻤﺎنيﺔ
ﻓﻲ تﺎريخ ﻛل تﻘرير تﻘوم الﻤﺠﻤوﻋﺔ بإجراء تﻘييم للﻤوجودات الﻤﺎليﺔ الﻤسﺠلﺔ بﺎلتكلفﺔ الﻤطفأة .يعتبر الﻤوجود الﻤﺎلﻲ ﻋلى أنه ﻗﺪ
"انخفضت ﻗيﻤته اﻻئتﻤﺎنيﺔ" ﻋنﺪ وﻗوع واحﺪة أو أﻛثر مﻦ اﻷحﺪاث أثر ضﺎر ﻋلى التﺪﻓﻘﺎت النﻘﺪيﺔ الﻤستﻘبليﺔ الﻤﻘﺪرة للﻤوجود
الﻤﺎلﻲ.

ﻋرض انخفﺎض الﻘيﻤﺔ
مخصصﺎت الخسﺎرة للﻤوجودات الﻤﺎليﺔ الﻤﻘﺎسﺔ بﺎلتكلفﺔ الﻤطفأة يتم خصﻤهﺎ مﻦ إجﻤﺎلﻲ الﻘيﻤﺔ الﺪﻓتريﺔ للﻤوجودات.
يتم ﻋرض خسﺎئر انخفﺎض الﻘيﻤﺔ ﻓﻲ ذمم مﺪينﺔ ومصﺎريف مﺪﻓوﻋﺔ مﻘﺪمﺎ ضﻤﻦ الﻤصروﻓﺎت العﻤوميﺔ واﻹداريﺔ ﻓﻲ بيﺎن الربح
أو الخسﺎرة الﻤختصر الﻤوحﺪ.

أثر نﻤوذج انخفﺎض الﻘيﻤﺔ الﺠﺪيﺪ
بﺎلنسبﺔ للذمم الﻤﺪينﺔ والﻤصروﻓﺎت الﻤﺪﻓوﻋﺔ مﻘﺪمﺎ ضﻤﻦ نطﺎق نﻤوذج انخفﺎض الﻘيﻤﺔ ﻓﻲ الﻤعيﺎر الﺪولﻲ للتﻘﺎرير الﻤﺎليﺔ رﻗم ٩
يتوﻗع ﻋﻤومﺎ زيﺎدة خسﺎئر اﻻنخفﺎض ﻓﻲ الﻘيﻤﺔ وأن تصبح أﻛثر تﻘلبﺎ .حﺪدت الﻤﺠﻤوﻋﺔ أن تطبيق متطلبﺎت انخفﺎض الﻘيﻤﺔ بﻤوجب
الﻤعيﺎر الﺪولﻲ للتﻘﺎرير الﻤﺎليﺔ رﻗم  ٩ﻓﻲ  ١ينﺎير  ٢٠١٨ينتج ﻋنه مخصصﺎت انخفﺎض ﻗيﻤﺔ إضﺎﻓيﺔ بﻤبلغ  ٥٩٣ألف ﷼ ﻗطري
)إيضﺎح .(٦
) (٣اﻻنتﻘﺎل
التغيرات ﻓﻲ السيﺎسﺎت الﻤحﺎسبيﺔ النﺎتﺠﺔ مﻦ تبنﻲ الﻤعيﺎر الﺪولﻲ للتﻘﺎرير الﻤﺎليﺔ رﻗم  ٩تم تطبيﻘهﺎ بصورة تراﻛﻤيﺔ .أخذت
الﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻻستثنﺎء بعﺪم تعﺪيل معلومﺎت الﻤﻘﺎرنﺔ للفترات السﺎبﻘﺔ .الفروق ﻓﻲ الﻘيم الﺪﻓتريﺔ للﻤوجودات الﻤﺎليﺔ والﻤطلوبﺎت الﻤﺎليﺔ
النﺎتج ﻋﻦ تبنﻲ الﻤعيﺎر الﺪولﻲ للتﻘﺎرير الﻤﺎليﺔ رﻗم  ٩يتم اﻻﻋتراف بهﺎ ﻓﻲ اﻷربﺎح الﻤﺪورة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ١ينﺎير  .٢٠١٨تم إجراء
التﻘييم ﻋلى أسﺎس الحﻘﺎئق والظروف التﻲ ﻛﺎنت موجودة ﻓﻲ تﺎريخ التطبيق الﻤبﺪئﻲ.

 ٥ﻧقد وأرصدة لدى البنﻮك
يتضﻤﻦ النﻘﺪ ومﺎ ﻓﻲ حكﻤه لغرض إﻋﺪاد بيﺎن التﺪﻓﻘﺎت النﻘﺪيﺔ الﻤرحلﻲ الﻤختصر الﻤوحﺪ ﻋلى اﻷرصﺪة التﺎليﺔ:

 ٣١ﻣارس ٢٠١٩
)غير ﻣراجعﺔ(
ألف ﷼ قطري

 ٣١ديسﻤبر ٢٠١٨
)مﺪﻗﻘﺔ(
ألف ﷼ ﻗطري

 ٣١مﺎرس ٢٠١٨
)مراجعﺔ(
ألف ﷼ ﻗطري

٤٠٢

٣٣٩

١٬٤٠٨

إجﻤالي النقد وأرصدة لدى البنﻮك

٤٥٬١٧٨
١٠٠٬٢٤٩
١٬٧٧٥
١٤٧٬٦٠٤

١١٬١٠٥
١٠٬٤٩٣
١٬٦٢٥
٢٣٬٥٦٢

٢٢٧٬١٥٧
١٥٩٬٦٧٥
٥٬٢٢٥
٣٩٣٬٤٦٥

يخصم :حسﺎبﺎت بنكيﺔ مﻘيﺪة

)(١٬٧٧٥

)(١٬٦٢٥

)(٥٬٢٢٥

النقد وﻣا يعادله

١٤٥٬٨٢٩

٢١٬٩٣٧

٣٨٨٬٢٤٠

نﻘﺪ ﻓﻲ الصنﺪوق

نﻘﺪ لﺪى البنوك والﻤﺆسسﺎت الﻤﺎليﺔ اﻷخرى
حسﺎبﺎت جﺎريﺔ
حسﺎبﺎت بنكيﺔ مﻘيﺪة
ودائع ﻷجل
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 ٦ذﻣم ﻣدينﺔ وﻣصاريف ﻣدفﻮﻋﺔ ﻣقدﻣا

صﺎﻓﻲ ذمم مستأجريﻦ
مستحﻘﺎت مﻦ الحكومﺔ ﻋﻦ مصﺎدرة استثﻤﺎرات ﻋﻘﺎريﺔ
مشتﻘﺎت موجودات مﺎليﺔ
مستحق مﻦ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ )إيضﺎح -١١ب(
دﻓعﺎت مﻘﺪمﺎ للﻤورديﻦ والﻤﻘﺎوليﻦ
مصروﻓﺎت مﺪﻓوﻋﺔ مﻘﺪمﺎ
تأمينﺎت مستردة
صﺎﻓﻲ الذمم واﻻرصﺪة الﻤﺪينﺔ أخرى

 ٣١ﻣارس ٢٠١٩

 ٣١ديسﻤبر ٢٠١٨

)غير ﻣراجعﺔ(
ألف ﷼ قطري

)مﺪﻗﻘﺔ(
ألف ﷼ ﻗطري

٥٤٬١٩٨
٥٠٬٣٦٦
١٠٬٨٤٤
٣١٬٢٧٣
٩٢٬٠٤٩
٣٬٥٥٥
١٣٬٩٢٦
١٤٬٩١٧
٢٧١٬١٢٨

٤٥٬٦٥٧
٥٠٬٣٦٦
١٠٬٨٤٤
٢٩٬٢١٩
٣٩٬١٦٦
٥٬٦١٤
١٣٬٩٥٤
١٬٥٢٩
١٩٦٬٣٤٩

إن استحﻘﺎق ذمم مﺪينﺔ ومصﺎريف مﺪﻓوﻋﺔ مﻘﺪمﺎ ﻛﻤﺎ يلﻲ:
جزء متﺪاول

٢٤٧٬١٠٣

١٧٢٬٢٩٦

جزء غير متﺪاول

٢٤٬٠٢٥
٢٧١٬١٢٨

٢٤٬٠٥٣
١٩٦٬٣٤٩

) (١الحرﻛﺔ ﻓﻲ مخصص انخفﺎض ﻗيﻤﺔ ذمم مﺪينﺔ ومصﺎريف مﺪﻓوﻋﺔ مﻘﺪمﺎ اﻷخرى ﻛﻤﺎ يلﻲ:

 ٣١ﻣارس ٢٠١٩
)غير ﻣراجعﺔ(
ألف ﷼ قطري

 ٣١ديسﻤبر ٢٠١٨
)مﺪﻗﻘﺔ(
ألف ﷼ ﻗطري

كما في  ١يناير

١٢٥٬٦٨٦

٩٩٬٦٧٩

اﻷثر مﻦ التطبيق اﻷولى للﻤعيﺎر الﺪولﻲ للتﻘﺎرير الﻤﺎليﺔ رﻗم ) ٩إيضﺎح (٤
ذمم مستأجريﻦ
مستحق مﻦ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
الرصيﺪ الﻤعﺪل ﻓﻲ  ١ينﺎير
الﻤخصص الﻤكون خﻼل الفترة  /السنﺔ
رد الﻤخصص

١٢٥٬٦٨٦
-

)(٤٬٣٤٧
٤٬٩٤٠
١٠٠٬٢٧٢
٢٩٬٤٥٧
)(٤٬٠٤٣

الرصيد في ٣١ﻣارس )غير ﻣراجعﺔ(  ٣١/ديسﻤبر )ﻣدققﺔ(

١٢٥٬٦٨٦

١٢٥٬٦٨٦

 ٧شركات ﻣستثﻤر فيها بأدوات حقﻮق الﻤلكيﺔ

أسهم مﺪرجﺔ )(١
أسهم غير مﺪرجﺔ )(٢
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 ٣١ﻣارس ٢٠١٩
)غير ﻣراجعﺔ(
ألف ﷼ قطري

 ٣١ديسﻤبر ٢٠١٨
)مﺪﻗﻘﺔ(
ألف ﷼ ﻗطري

٣٬١٢٧٬٨٠٦
٥٤٬٢٥٧
٣٬١٨٢٬٠٦٣

٣٬٢٦٢٬٤٦٠
٥٤٬٢٥٧
٣٬٣١٦٬٧١٧
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 ٧شركات ﻣستثﻤر فيها بأدوات حقﻮق الﻤلكيﺔ )تابﻊ(
) (١تﻘﺎس استثﻤﺎرات الﻤﺠﻤوﻋﺔ الﻤﺪرجﺔ ﻓﻲ اﻷسهم بﺎلﻘيﻤﺔ العﺎدلﺔ مﻦ خﻼل الﺪخل الشﺎمل اﻷخر .تم اﻹﻓصﺎح ﻋﻦ اﻻستثﻤﺎرات
الﻤرهونﺔ ﻛﻤﺎ هو موضح ﻓﻲ )إيضﺎح .(١٢

أسهم مﺪرجﺔ :ترﻛز محفظﺔ اﻻستثﻤﺎرات
ينشأ ترﻛز محفظﺔ اﻻستثﻤﺎرات ﻋنﺪمﺎ يكون ﻋﺪد مﻦ اﻻستثﻤﺎرات ﻓﻲ شرﻛﺎت ذات أنشطﺔ وأﻋﻤﺎل متشﺎبهﺔ أو ﻋنﺪ وجود أنشطﺔ
ﻓﻲ نفﺲ الﻘطﺎع الﺠغراﻓﻲ أو إذا ﻛﺎنت اﻷنشطﺔ ذات خصﺎئص اﻗتصﺎديﺔ متشﺎبهﺔ تتأثر بﺎلتغيرات اﻻﻗتصﺎديﺔ والسيﺎسيﺔ أو أيﺔ
ظروف أخرى .تﺪير الﻤﺠﻤوﻋﺔ هذه الﻤخﺎطر مﻦ خﻼل تنويع استثﻤﺎراتهﺎ مﻦ حيث الترﻛز الصنﺎﻋﻲ .الترﻛز حسب الﻘطﺎع
الصنﺎﻋﻲ لﻤحفظﺔ اﻻستثﻤﺎرات هو ﻛﻤﺎ يلﻲ:
أسهم ﻣدرجﺔ في بﻮرصﺔ قطر
البنوك والخﺪمﺎت الﻤﺎليﺔ
الﻤواد اﻻستهﻼﻛيﺔ والخﺪمﺎت
الﻤواصﻼت
الصنﺎﻋﺎت
اﻻتصﺎﻻت
العﻘﺎرات
التأميﻦ

 ٣١ﻣارس ٢٠١٩
)غير ﻣراجعﺔ(
ألف ﷼ قطري

 ٣١ديسﻤبر ٢٠١٨
)مﺪﻗﻘﺔ(
ألف ﷼ ﻗطري

٣٬٠٤٥٬٣٥٠
٣٥٬٢٥٤
٢٢٬٠٨٩
١٨٬٨٧٣
١٬١٨٢
١٬١٨٥
٣٬٨٧٣
٣٬١٢٧٬٨٠٦

٣٬١٧٩٬٧٦٢
٣٨٬٤٢٣
٢١٬٠٠٠
١٨٬٣٤٣
١٬٣٦٢
١٬٢١٩
٢٬٣٥١
٣٬٢٦٢٬٤٦٠

) (٢لﺪى الﻤﺠﻤوﻋﺔ استثﻤﺎرات ﻓﻲ أسهم غير مﺪرجﺔ ﻓﻲ بورصﺔ ﻗطر .تﻘﺎس تلك اﻻستثﻤﺎرات بﺎلتكلفﺔ الﻤطفأة.
حﻘﻘت الﻤﺠﻤوﻋﺔ إيرادات توزيعﺎت أربﺎح مﻦ استثﻤﺎرات ﻓﻲ شرﻛﺎت بطريﻘﺔ حﻘوق الﻤلكيﺔ بﻤبلغ  ١٢١٬٦٣٦﷼ ﻗطري )ﻓترة
الثﻼثﺔ أشهر الﻤنتهيﺔ ﻓﻲ  ٣١مﺎرس ) ٢٠١٨مراجعﺔ( ١٢١٬٦٣٠ :﷼ ﻗطري( خﻼل الفترة.
 ٨استثﻤارات في شركات زﻣيلﺔ بطريقﺔ حقﻮق الﻤلكيﺔ وشركﺔ الﻤشروع
تتﻤثل أرصﺪة استثﻤﺎرات الﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻓﻲ شرﻛﺎت زميلﺔ بطريﻘﺔ حﻘوق الﻤلكيﺔ ﻓيﻤﺎ يلﻲ:
ﻧسبﺔ الﻤلكيﺔ الفعليﺔ

 ٣١ﻣارس
بلد
التسﺠيل ٢٠١٩
)ﻣراجعﺔ(
٪
ﻗطر
ﻗطر
ﻗطر

بنك ﻗطر الﺪولﻲ اﻹسﻼمﻲ ش.م.ق.
الﻤﺠﻤوﻋﺔ للرﻋﺎيﺔ الطبيﺔ ش.م.ق.
الشرﻛﺔ اﻹسﻼميﺔ الﻘطريﺔ للتأميﻦ ش.م.ق.
إجمالي شركات مستثمر فيها بطريقﺔ حقوق الملكيﺔ
ﻗطر
وايت سكوير العﻘﺎريﺔ ذ.م.م.

 ٣١ديسﻤبر  ٣١ﻣارس
٢٠١٨
٢٠١٩
)مﺪﻗﻘﺔ( )ﻣراجعﺔ(
ألف ﷼
ﻗطري
٪

٪١٠٫٠٠
٪١٢٫٥٠
%٧٫٣٣

٪١٠٫٠٠
٪١٢٫٥٠
٪٧٫٣٣

٪٣٢٫٥٠

٪٣٢٫٥٠

٨٨٠٬٠١٨
٢٤٣٬٨٢٥
٦٧٬٩٢٧
١٬١٩١٬٧٧٠
١٨٣٬٥٠١
١٬٣٧٥٬٢٧١

 ٣١ديسﻤبر
٢٠١٨
)مﺪﻗﻘﺔ(
ألف ﷼
ﻗطري
٩١٩٬٧٩٦
٢٥١٬٥٨٠
٧١٬٥٥٦
١٬٢٤٢٬٩٣٢
١٨٢٬٦٨١
١٬٤٢٥٬٦١٣

اﻋترﻓت الﻤﺠﻤوﻋﺔ بحصﺔ أربﺎحهﺎ ﻋلى النتﺎئج التشغيليﺔ للشرﻛﺎت الزميلﺔ  /شرﻛﺔ الﻤشروع بﻤبلغ  ٢٤٬٦٠٩﷼ ﻗطري )ﻓترة الثﻼثﺔ
أشهر الﻤنتهيﺔ ﻓﻲ  ٣١مﺎرس ) ٢٠١٨مراجعﺔ( ٢١٬٩٣٩ :﷼ ﻗطري( خﻼل الفترة.
تم اﻹﻓصﺎح ﻋﻦ الرهﻦ ﻋلى اﻻستﻤﺎرات ﻓﻲ شرﻛﺎت زميلﺔ بطريﻘﺔ حﻘوق الﻤلكيﺔ ﻓﻲ إيضﺎح .١٢

-١٦-

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إزدان القابضﺔ ش.م.ع.ق.
إيضﺎحﺎت حول البيﺎنﺎت الﻤﺎليﺔ الﻤرحليﺔ الﻤختصرة الﻤوحﺪة
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٣١مﺎرس ٢٠١٩
 ٩استثﻤارات ﻋقاريﺔ

ﻓﻲ  ١ينﺎير
تكﺎليف تطوير خﻼل الفترة /السنﺔ )إيضﺎح -١١أ(
مصﺎدرة استثﻤﺎرات ﻋﻘﺎريﺔ
تعﺪيل صرف ﻋﻤﻼت أجنبيﺔ

 ٣١ﻣارس ٢٠١٩
)غير ﻣراجعﺔ(
ألف ﷼ قطري

 ٣١ديسﻤبر ٢٠١٨
)مﺪﻗﻘﺔ(
ألف ﷼ ﻗطري

٤٣٬٨٦٣٬٥٧١
٤٬٥٧٤
٢٬٩٨٧
٤٣٬٨٧١٬١٣٢

٤٣٬٨١٩٬٧٨٥
٨٢٬٢٤٢
)(٣١٬٣١٢
)(٧٬١٤٤
٤٣٬٨٦٣٬٥٧١

تتكون اﻻستثﻤﺎرات العﻘﺎريﺔ مﻦ:

 ٣١ﻣارس ٢٠١٩
)غير ﻣراجعﺔ(
ألف ﷼ قطري
ﻋﻘﺎرات مكتﻤلﺔ
أراضﻲ ﻓضﺎء
ﻋﻘﺎرات ﻗيﺪ التطوير

٤١٬٠٩٨٬٠٨٢
٢٬٦٣٧٬٨٣٠
١٣٥٬٢٢٠
٤٣٬٨٧١٬١٣٢

 ٣١ديسﻤبر ٢٠١٨
)مﺪﻗﻘﺔ(
ألف ﷼ ﻗطري
٤١٬٠٢٠٬٢٢١
٢٬٦٩٨٬١٨٠
١٤٥٬١٧٠
٤٣٬٨٦٣٬٥٧١

)أ( تﻘع جﻤيع اﻻستثﻤﺎرات العﻘﺎريﺔ ﻓﻲ دولﺔ ﻗطر والﻤﻤلكﺔ الﻤتحﺪة.
)ب( تم اﻹﻓصﺎح ﻋﻦ الرهﻦ ﻋلى اﻻستثﻤﺎرات العﻘﺎريﺔ ﻛﻤﺎ هو موضح ﻓﻲ إيضﺎح رﻗم .١٢
 ١٠الدائنﻮن واﻷرصدة الدائنﺔ اﻷخرى

 ٣١ﻣارس ٢٠١٩
)غير ﻣراجعﺔ(

 ٣١ديسﻤبر ٢٠١٨
)مﺪﻗﻘﺔ(
ألف ﷼ ﻗطري

١٬٥٥٧٬٩٥٤
٧٤٨٬٩٨٩
١٤٧٬٣١٨
٧٠٬٦٧٨
٥٢٬١٦٦
٢٩٬١٧٢
٧٬٩٧١
٤١٬٣٩٧
٢٬٧٠٠
١٠٬٨٤٤
٥٦٬٨٣٨
٢٬٧٢٦٬٠٢٧

١٬٥٥٩٬١٩٢
٧٥٧٬٨٣٩
١٤٨٬٥٢٨
٥٧٬١٦٨
٦٨٬١١٣
٣٤٬٧٤٢
٢٣٬٥٨٧
٤١٬٨٢٤
٢٬٧٠٠
١٠٬٨٤٤
٥٩٬٧٨١
٢٬٧٦٤٬٣١٨

ألف ﷼ قطري
مستحق إلى طرف ذي ﻋﻼﻗﺔ )إيضﺎح  – ١١ج(
دائنو توزيعﺎت أربﺎح
تأمينﺎت الﻤستأجريﻦ
إيرادات إيﺠﺎرات مﺆجلﺔ
مستحق إلى مﻘﺎوليﻦ ومورديﻦ
مصﺎريف مستحﻘﺔ
مخصص مكﺎﻓأة نهﺎيﺔ خﺪمﺔ الﻤوظفيﻦ
حﺠوزات دائنﺔ
دﻓعﺎت مﻘﺪمﺔ مﻦ العﻤﻼء
مخصص الﻤسﺎهﻤﺔ ﻓﻲ صنﺪوق دﻋم اﻷنشطﺔ اﻻجتﻤﺎﻋيﺔ والريﺎضيﺔ
ذمم دائنﺔ أخرى

استحﻘﺎق الﺪائنون واﻷرصﺪة الﺪائنﺔ اﻷخرى ﻛﺎلتﺎلﻲ:
الﺠزء غير الﻤتﺪاول
الﺠزء الﻤتﺪاول

٤٩٬٣٦٨
٢٬٦٧٦٬٦٥٩
٢٬٧٢٦٬٠٢٧
-١٧-

٦٥٬٤١١
٢٬٦٩٨٬٩٠٧
٢٬٧٦٤٬٣١٨

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إزدان القابضﺔ ش.م.ع.ق.
إيضﺎحﺎت حول البيﺎنﺎت الﻤﺎليﺔ الﻤرحليﺔ الﻤختصرة الﻤوحﺪة
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٣١مﺎرس ٢٠١٩
 ١١إفصاحات اﻷطراف ذات العﻼقﺔ
)أ( الﻤعاﻣﻼت ﻣﻊ اﻻطراف ذات ﻋﻼقﺔ
الﻤعﺎمﻼت مع اﻷطراف ذات العﻼﻗﺔ الﻤﺪرجﺔ ﻓﻲ بيﺎن الربح أو الخسﺎرة الﻤرحلﻲ الﻤختصرة الﻤوحﺪة هﻲ ﻛﺎلتﺎلﻲ:

لفترة الثﻼثﺔ أشهر
الﻤنتهيﺔ في٣١
ﻣارس ٢٠١٩

لفترة الثﻼثﺔ أشهر
الﻤنتهيﺔ ﻓﻲ٣١
مﺎرس ٢٠١٨

)غير ﻣراجعﺔ(

)مراجعﺔ(

ألف ﷼ قطري

ألف ﷼ ﻗطري

تكﺎليف تطوير استثﻤﺎرات ﻋﻘﺎريﺔ )(١

٤٬٥٧٤

-

تكﺎليف التﻤويل الﻤصروﻓﺔ )(٢
تعويضﺎت أﻋضﺎء مﺠلﺲ اﻹدارة واخرون مﻦ ﻛبﺎر موظفﻲ
اﻹدارة

٢٥٬٦٩٩

٣٣٬٦١٨

-

٢٤٬٦٠٦

إيرادات إيﺠﺎرات

٩٦٩

١٬٩٣٠

)(١

ﻗﺎمت الﻤﺠﻤوﻋﺔ بإبرام ﻋﻘﺪ مﻘﺎوﻻت مع شرﻛﺔ صك للتﺠﺎرة والﻤﻘﺎوﻻت ذ.م.م ،وذلك ﻹنشﺎء بعض اﻻستثﻤﺎرات العﻘﺎريﺔ
الخﺎصﺔ بﺎلﻤﺠﻤوﻋﺔ )إيضﺎح .(٩

)(٢

لﺪى الﻤﺠﻤوﻋﺔ تسهيﻼت تﻤويل إسﻼمﻲ مﻦ شرﻛﺔ مستثﻤر ﻓيهﺎ بطريﻘﺔ حﻘوق الﻤلكيﺔ )إيضﺎح /١١ج(٢.
جﻤيع الﻤعﺎمﻼت مع اﻷطراف ذات العﻼﻗﺔ تﻤت بشروط وأحكﺎم تﺠﺎريﺔ.

)ب( ﻣستحق ﻣن أطراف ذات ﻋﻼقﺔ
إيضاح

شرﻛﺔ ذا ﻛيرف ذ.م.م.
شرﻛﺔ دار العرب ذ.م.م.
شرﻛﺔ وايت سكوير العﻘﺎريﺔ ذ.م.م.
نﺎﻗص :مخصص انخفﺎض لﻤستحق مﻦ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
٦

 ٣١ﻣارس ٢٠١٩

 ٣١ديسﻤبر ٢٠١٨

)غير ﻣراجعﺔ(
ألف ﷼ قطري

)مﺪﻗﻘﺔ(
ألف ﷼ ﻗطري

٢٣٬٠٣٢
١٤٬٦٧٩
٢٦٣

٢١٬٩٣٨
١٣٬٧١٩
٢٦٣

٣٧٬٩٧٤
)(٦٬٧٠١
٣١٬٢٧٣

٣٥٬٩٢٠
)(٦٬٧٠١
٢٩٬٢١٩

اﻷرصﺪة الﻤشﺎر إليهﺎ أﻋﻼه ذات طبيعﺔ تﺠﺎريﺔ وﻻ تحتسب ﻋليهﺎ ﻓوائﺪ او ضﻤﺎنﺎت وتسﺪد ﻋنﺪ الطلب.

-١٨-

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إزدان القابضﺔ ش.م.ع.ق.
إيضﺎحﺎت حول البيﺎنﺎت الﻤﺎليﺔ الﻤرحليﺔ الﻤختصرة الﻤوحﺪة
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٣١مﺎرس ٢٠١٩
 ١١إفصاحات اﻷطراف ذات العﻼقﺔ )تابﻊ(
)ب (٢ :ﻣستحق ﻣن أطراف أخرى ذات ﻋﻼقﺔ

 ٣١ﻣارس ٢٠١٩
)غير ﻣراجعﺔ(
ألف ﷼ قطري

 ٣١ديسﻤبر ٢٠١٨
)مﺪﻗﻘﺔ(
ألف ﷼ ﻗطري

٨١٬٨٣٩

٢٩٬٩٣٦

إيضاح

 ٣١ﻣارس ٢٠١٩
)غير ﻣراجعﺔ(
ألف ﷼ قطري

 ٣١ديسﻤبر ٢٠١٨
)مﺪﻗﻘﺔ(
ألف ﷼ ﻗطري

١٠

١٬٥٥٧٬٩٥٤

١٬٥٥٩٬١٩٢

إيضاح

دفعات مقدمﺔ إلى موردين ومقاولين متضمنﺔ دفعات مقدمﺔ إلى
ﺻك للتجارة والمقاوﻻت ذ.م.م .وﺻك للخدمات اﻷمنيﺔ ذ.م.م.

٦

)ج  (١.ﻣستحق لطرف ذي ﻋﻼقﺔ

شرﻛﺔ مﺠﻤوﻋﺔ صك الﻘﺎبضﺔ ذ.م.م(١) .

) (١يﻤثل هذا الﻤبلغ الرصيﺪ الﻤتبﻘﻲ لﻤﺠﻤوﻋﺔ صك الﻘﺎبضﺔ ذ.م.م .ﻓيﻤﺎ يتعلق بﺎتفﺎﻗيﺔ التسويﺔ مع الﻤﺠﻤوﻋﺔ.
اﻷرصﺪة الﻤشﺎر إليهﺎ أﻋﻼه ذات طبيعﺔ تﺠﺎريﺔ وﻻ تحتسب ﻋليهﺎ ﻓوائﺪ او ضﻤﺎنﺎت وتسﺪد ﻋنﺪ الطلب.
)ج  (٢.ﻣستحق ﻷطراف ذات ﻋﻼقﺔ

 ٣١ﻣارس ٢٠١٩
)ﻣراجعﺔ(
ألف ﷼ قطري

 ٣١ديسﻤبر ٢٠١٨
)مﺪﻗﻘﺔ(
ألف ﷼ ﻗطري

شرﻛﺔ زميلﺔ:
تسهيﻼت تﻤويل إسﻼمﻲ )إيضﺎح (٨

١٬٩٤٥٬٥٣٦

١٬٩٤٦٬٠٠٠

مستحق إلى مﻘﺎول

٢٬٦٧٣

١٬٨٩٩

قروض من مساهم رئيسي )إيضﺎح (١٢

٦١٥٬٢٩٥

٣٨٥٬٠٠٠

-١٩-

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إزدان القابضﺔ ش.م.ع.ق.
إيضﺎحﺎت حول البيﺎنﺎت الﻤﺎليﺔ الﻤرحليﺔ الﻤختصرة الﻤوحﺪة
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٣١مﺎرس ٢٠١٩
 ١٢صكﻮك وتسهيﻼت تﻤﻮيل اسﻼﻣيﺔ
تتﻤثل الحرﻛﺔ ﻋلى التسهيﻼت التﻤويليﺔ اﻻسﻼميﺔ خﻼل الفترة  /السنﺔ ﻛﺎلتﺎلﻲ:

الرصيﺪ ﻓﻲ  ١ينﺎير
إضﺎﻓﺎت
تكﺎليف تﻤويل
السﺪاد

 ٣١ﻣارس ٢٠١٩

 ٣١ديسﻤبر ٢٠١٨

)ﻣراجعﺔ(
ألف ﷼ قطري

)مﺪﻗﻘﺔ(
ألف ﷼ ﻗطري

١٥٬٨٦٤٬٣١٩
٣٤٠٬٢١٨
١٨٣٬٠١٤
)(٦١٤٬١٥٨
١٥٬٧٧٣٬٣٩٣

١٦٬٢٧٠٬٤٦١
٣٬٣٨٥٬٠٠٠
٨٣٥٬٥٤٥
)(٤٬٦٢٦٬٦٨٧
١٥٬٨٦٤٬٣١٩

يخصم:
تكﺎليف إصﺪار تﻤويﻼت

)(٨٧٬٩٠١

)(٩٣٬٧٩٧

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ نهﺎيﺔ الفترة  /السنﺔ

١٥٬٦٨٥٬٤٩٢

١٥٬٧٧٠٬٥٢٢

يتم ﻋرض التسهيﻼت التﻤويليﺔ اﻹسﻼميﺔ ﻓﻲ بيﺎن الﻤرﻛز الﻤﺎلﻲ الﻤرحلﻲ الﻤختصر الﻤوحﺪ الﻤﺠﻤع ﻛﻤﺎ يلﻲ:

 ٣١ﻣارس ٢٠١٩
)غيرﻣراجعﺔ(
ألف ﷼ قطري

 ٣١ديسﻤبر ٢٠١٨
)مﺪﻗﻘﺔ(
ألف ﷼ ﻗطري

جزء غير متﺪاول

١٣٬٧٠٨٬٧٧٨

١٤٬٢٠٢٬٦٦٣

جزء متﺪاول

١٬٩٧٦٬٧١٤

١٬٥٦٧٬٨٥٩

١٥٬٦٨٥٬٤٩٢

١٥٬٧٧٠٬٥٢٢

شروط وأحكﺎم التسهيﻼت التﻤويليﺔ اﻹسﻼميﺔ الﻘﺎئﻤﺔ ﻛﻤﺎ يلﻲ:

 ٣١ﻣارس ٢٠١٩
)غيرﻣراجعﺔ(
ألف ﷼ قطري

ﻧﻮع التسهيل

العﻤلﺔ

الحالﺔ

السعر الﻤرجعي

إجﺎرة
إجﺎرة
مرابحﺔ
مرابحﺔ

﷼ ﻗطري
دوﻻر أمريكﻲ
﷼ ﻗطري
دوﻻر أمريكﻲ

مضﻤونﺔ
مضﻤونﺔ
مضﻤونﺔ
مضﻤونﺔ

تﻤويل صكوك
مسﺎهم رئيسى

دوﻻر أمريكﻲ
﷼ ﻗطري

غير مضﻤون
مضﻤون

٥٬٦٠٩٬٥٠٢
سعر ريبو
٣٬٠٦٢٬٤٨١
سعر ليبور  ٣-١أشهر
٢٬٢٦٠٬١٨٢
سعر ريبو
سعر ليبور سنﺔ  ٣-أشهر ٥٢٢٬٣١٠
 %٤٫٣٧٥و٣٬٧٠٣٬٦٢٣ %٤٫٨٧٥
٦١٥٬٢٩٥
بﺪون ﻓوائﺪ
١٥٬٧٧٣٬٣٩٣

 ٣١ديسﻤبر ٢٠١٨
)مﺪﻗﻘﺔ(
ألف ﷼ ﻗطري
٥٬٧٠٣٬٨٥١
٣٬٠٦٥٬٢٩٤
٢٬٥٢٥٬٢٠١
٥٢٤٬٠٨٨
٣٬٦٦٠٬٨٨٥
٣٨٥٬٠٠٠
١٥٬٨٦٤٬٣١٩

تم الحصول ﻋلى ﻋﻘود التﻤويل اﻹسﻼمﻲ لغرض تﻤويل التزامﺎت للﻤﺠﻤوﻋﺔ .تحﻤل العﻘود أربﺎح بأسعﺎر تﺠﺎريﺔ .اﻋترﻓت الﻤﺠﻤوﻋﺔ
بتكﺎليف تﻤويل بﻤبلغ ١٨٣٬٠١٤﷼ ﻗطري )ﻓترة الثﻼثﺔ أشهر الﻤنتهيﺔ ﻓﻲ  ٣١مﺎرس ) ٢٠١٨مراجعﺔ( ٢٣٧٬١٤٧ :﷼ ﻗطري(
خﻼل الفترة.
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١مﺎرس  ،٢٠١٩لﺪى الﻤﺠﻤوﻋﺔ تسهيﻼت تﻤويل إسﻼمﻲ مضﻤونﺔ مﻘﺎبل رهون ﻋﻘﺎريﺔ ﻋلى أنواع مختلفﺔ مﻦ اﻻستثﻤﺎرات
العﻘﺎريﺔ الﻤﻤلوﻛﺔ للﻤﺠﻤوﻋﺔ بﻘيﻤﺔ ﻗﺪرهﺎ  ١٦٬٨٩٣٬٧١٠ألف ﷼ ﻗطري ) ٣١ديسﻤبر  ١٦٬٨٩٣٬٧١٠ :٢٠١٨ألف ﷼ ﻗطري(
ورهون ﻋلى اﻷسهم الﻤﺪرجﺔ ﻓﻲ البيﺎنﺎت الﻤﺎليﺔ الﻤرحليﺔ الﻤختصرة الﻤوحﺪة مﻦ استثﻤﺎرات شرﻛﺎت زميلﺔ بطريﻘﺔ حﻘوق الﻤلكيﺔ
بﻘيﻤﺔ دﻓتريﺔ بﻤبلغ  ٥٧٥٬٠٤٤ألف ﷼ ﻗطري ﻓﻲ  ٣١مﺎرس  ٣١) ٢٠١٩ديسﻤبر  ٦٦٣٬٩٢٩ :٢٠١٨ألف ﷼ ﻗطري(.
-٢٠-

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إزدان القابضﺔ ش.م.ع.ق.
إيضﺎحﺎت حول البيﺎنﺎت الﻤﺎليﺔ الﻤرحليﺔ الﻤختصرة الﻤوحﺪة
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٣١مﺎرس ٢٠١٩
 ١٣الﻤصروفات
الﻤصروﻓﺎت التشغيليﺔ:

لفترة الثﻼثﺔ أشهر
الﻤنتهيﺔ في٣١
ﻣارس ٢٠١٩

لفترة الثﻼثﺔ أشهر
الﻤنتهيﺔ ﻓﻲ٣١
مﺎرس ٢٠١٨

)غير ﻣراجعﺔ(
ألف ﷼ قطري

)مراجعﺔ(
ألف ﷼ ﻗطري

مراﻓق

١٣٬١١٠

١٧,١٨١

تكﺎليف موظفيﻦ )(١

١٢٬٣٥١

١٩٬٩٤٨

إصﻼح وصيﺎنﺔ

٦٬١٣٢

٧٬٣٢٧

مصﺎريف صرف صحﻲ

٥٬٩٩٨

٥٬٥٥٧

تكييف

٤٬٥٠٥

٤٬٨١٢

مصروﻓﺎت نظﺎﻓﺔ

٣٬١٥٨

٤٬٢٨٩

أمﻦ
أغذيﺔ ومشروبﺎت

٢٬٤٨٩
١٬٩٨٢

٣٬٣٧٢
٢٬٤٧٧

مصﺎريف غسيل وتنظيف جﺎف
رسوم تسﺠيل

١٬١٨٠
٥١١

١٬٢٠٨
١٬٦٢٦

مصﺎريف إﻋﻼنﺎت
مصﺎريف وﻗود
ﻋﻤوﻻت
مصروﻓﺎت تشغيليﺔ أخرى

٣٦٠
١٥٢
٣٤١
١٬٦٧٠
٥٣٬٩٣٩

١٬٨٧١
٦٢٨
٢٨٩
١٬٩٠٤
٧٢٬٤٨٩

الﻤصروﻓﺎت العﻤوميﺔ واﻹداريﺔ

لفترة الثﻼثﺔ
أشهر الﻤنتهيﺔ
في ٣١ﻣارس
٢٠١٩
)غير ﻣراجعﺔ(
ألف ﷼ قطري

تكاليف موظﻔين وبدﻻت مجلس اﻹدارة )(١
مصﺎريف مهنيﺔ
رسوم تسﺠيل
رسوم بنكيﺔ
مصروف تأميﻦ
إيﺠﺎرات
إصﻼح وصيﺎنﺔ
مصروﻓﺎت اتصﺎﻻت
ﻗرطﺎسيﺔ ومطبوﻋﺎت
مصﺎريف إﻋﻼنﺎت
مصروﻓﺎت ﻋﻤوميﺔ وإداريﺔ أخرى

٩٬٧٩٤
١٬٦١٩
٢٬٠٩٩
٨٦٧
٨٥٢
٥٤٣
٥٢٧
٥٠٢
١٦٥
٤٧
١٬٢١٨
١٨٬٢٣٣

لفترة الثﻼثﺔ أشهر
الﻤنتهيﺔ ﻓﻲ٣١
مﺎرس ٢٠١٨
)معﺪلﺔ(
ألف ﷼ ﻗطري
٤٩٬٠٢٤

٣٬٠٢١
٢٬٤٠٧
٧٣٢
٩٢٠
٧٩٠
٦٧٩
٨٥٥
٢٨٨
٨٠١
٣٬١٦٧
٦٢٬٦٨٤

) (١تشمل تكاليف الموظﻔين مخﺻص مكافأة نهايﺔ الخدمﺔ بقيمﺔ  ٩٣٩﷼ قطري )ﻓترة الثﻼثﺔ أشهر الﻤنتهيﺔ ﻓﻲ ٣١
مﺎرس ) ٢٠١٨مراجعﺔ( ٢٬٣١١ :﷼ ﻗطري( خﻼل الفترة.
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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إزدان القابضﺔ ش.م.ع.ق.
إيضﺎحﺎت حول البيﺎنﺎت الﻤﺎليﺔ الﻤرحليﺔ الﻤختصرة الﻤوحﺪة
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٣١مﺎرس ٢٠١٩
 ١٤إيرادات أخرى
أﻋتبﺎرا مﻦ  ١٩مﺎرس  ٢٠١٩ﻗرر سعﺎدة الشيخ  /ثﺎنى بﻦ ﻋبﺪﷲ آل ثﺎنى )الﻤسﺎهم الﻤسيطر للﻤﺠﻤوﻋﺔ( بتحﻤل بﺪﻻت اللﺠنﺔ
التنفذيﺔ للﻤﺠﻤوﻋﺔ البﺎلغ ﻗيﻤتهﺎ  ٣٥٬٤٠٠ألف ﷼ ﻗطرى للسنﺔ الﻤﺎليﺔ الﻤنتهيﺔ ﻓى  ٣١ديسﻤبر  ٢٠١٨وذلك مﻦ خﻼل تسويﺔ
جزء مﻦ التﻤويﻼت اﻻسﻼميﺔ الﻤﻤنوحﺔ مﻦ سعﺎدتﺔ للﻤﺠﻤوﻋﺔ  ،و حيث ان اتخﺎذ الﻘرار جﺎء بعﺪ اصﺪار البيﺎنﺎت الﻤﺎليﺔ
للسنﺔ الﻤﺎليﺔ الﻤنتهيﺔ ﻓى  ٣١ديسﻤبر  ،٢٠١٨وبﺎلتﺎلﻲ وﻓﻘًﺎ لﻤعيﺎر الﻤحﺎسبﺔ الﺪولﻲ رﻗم  ١٠اﻷحﺪاث بعﺪ تﺎريخ التﻘرير ،تم
تسﺠيل الﻤبلغ ﻓﻲ بيﺎن الﺪخل الﻤوحﺪ لﻸشهر الثﻼثﺔ الﻤنتهيﺔ ﻓﻲ  ٣١مﺎرس .٢٠١٩
 ١٥العائدات ﻋلى السهم
تحتسب العﺎئﺪات ﻋلى السهم الواحﺪ بﻘسﻤﺔ صﺎﻓﻲ ربح الفترة الﻤنسوب إلى مسﺎهﻤﻲ الشرﻛﺔ اﻷم ﻋلى الﻤتوسﻂ الﻤرجح لعﺪد
اﻷسهم الﻘﺎئﻤﺔ خﻼل الفترة .لم تكﻦ هنﺎك أسهم مخفضﺔ محتﻤلﺔ معلﻘﺔ ﻓﻲ أي وﻗت خﻼل الفترة ،وبﺎلتﺎلﻲ ،ﻓإن العﺎئﺪ الﻤخفض
للسهم يسﺎوي العﺎئﺪ اﻷسﺎسﻲ للسهم الواحﺪ.

لفترة الثﻼثﺔ أشهر
الﻤنتهيﺔ في٣١
ﻣارس ٢٠١٩

لفترة الثﻼثﺔ أشهر
الﻤنتهيﺔ ﻓﻲ٣١
مﺎرس ٢٠١٨

)غير ﻣراجعﺔ(

)مراجعﺔ(

ربح الفترة )بﺎﻷلف ﷼ ﻗطري( الﻤنسوب لﻤﺎلكﻲ الشرﻛﺔ

٢٧٢٬٤٤١

١٠٣٬٣٠٧

الﻤتوسﻂ الﻤرجح لعﺪد اﻻسهم الﻘﺎئﻤﺔ خﻼل الفترة
)بﺎﻷلف سهم(

٢٬٦٥٢٬٤٩٧

٢٬٦٥٢٬٤٩٧

العﺎئﺪ اﻷسﺎسﻲ والﻤخفض للسهم )بﺎلريﺎل الﻘطري(

٠٫١٠

٠٫٠٤

 ١٦ﻣطلﻮبات ﻣحتﻤلﺔ
التزاﻣات ﻣتحﻤلﺔ
لﺪى الﻤﺠﻤوﻋﺔ الﻤطلوبﺎت الﻤحتﻤلﺔ التﺎليﺔ والتﻲ مﻦ غير الﻤتوﻗع أن ينشأ ﻋنهﺎ مطلوبﺎت مﺎديﺔ.

ضﻤﺎنﺎت بنكيﺔ

 ٣١ﻣارس
٢٠١٩
)غير ﻣراجعﺔ(
ألف ﷼ قطري

 ٣١ديسﻤبر
٢٠١٨
)مﺪﻗﻘﺔ(
ألف ﷼ ﻗطري

١١٬٦٨٨

١١٬٦٨٨

التزاﻣات تعاقديﺔ
لﺪى الﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻻلتزامﺎت التعﺎﻗﺪيﺔ التﺎليﺔ لتطوير اﻻستثﻤﺎرات العﻘﺎريﺔ ﻓﻲ تﺎريخ التﻘرير.

اﻻلتزامﺎت التعﺎﻗﺪيﺔ لﻤﻘﺎوليﻦ ومورديﻦ لتطويرمشﺎريع اﻻستثﻤﺎرات العﻘﺎريﺔ
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 ٣١ﻣارس
٢٠١٩
)غير ﻣراجعﺔ(
ألف ﷼ قطري

 ٣١ديسﻤبر
٢٠١٨
)مﺪﻗﻘﺔ(
ألف ﷼ ﻗطري

٢٩٬٠٩٧

٥٦٬٥٦٢

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إزدان القابضﺔ ش.م.ع.ق.
إيضﺎحﺎت حول البيﺎنﺎت الﻤﺎليﺔ الﻤرحليﺔ الﻤختصرة الﻤوحﺪة
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٣١مﺎرس ٢٠١٩
 ١٧القطاﻋات التشغيليﺔ
لﺪى الﻤﺠﻤوﻋﺔ الﻘطﺎﻋﺎت الخﻤسﺔ اﻻستراتيﺠيﺔ وهﻲ الﻘطﺎﻋﺎت التﻲ ينبغﻲ صﺪور تﻘرير ﻋنهﺎ .تﻘﺪم هذه الﻘطﺎﻋﺎت مختلف
الخﺪمﺎت ويتم إداراتهﺎ مﻦ ﻗبل الﻤﺠﻤوﻋﺔ بشكل منفصل وذلك لغرض اتخﺎذ الﻘرارات حول تخصيص الﻤوارد وتﻘييم اﻷداء.
يصف الﻤلخص التﺎلﻲ ﻋﻤليﺎت ﻛل ﻗطﺎع يﻤكﻦ التﻘرير ﻋنه:
العﻤليات
التطوير والتﺠﺎرة وتأجير العﻘﺎرات.
أنشطﺔ اﻻستثﻤﺎرات متضﻤنﺎ اﻷسهم والسنﺪات.
إدارة الفنﺎدق واﻷجنحﺔ الفنﺪﻗيﺔ والﻤطﺎﻋم.
إدارة الﻤﺠﻤعﺎت التﺠﺎريﺔ

تقرير القطاع
العﻘﺎرات السكنيﺔ والتﺠﺎريﺔ
اﻻستثﻤﺎرات
الفنﺎدق واﻷجنحﺔ الفنﺪﻗيﺔ
مﺠﻤعﺎت تﺠﺎريﺔ

يﻘوم العضو الﻤنتﺪب للﻤﺠﻤوﻋﺔ بﻤراجعﺔ تﻘﺎرير اﻹدارة الﺪاخليﺔ لكل ﻗطﺎع ﻋلى اﻷﻗل ﻛل ربع سنﺔ.
يتم تحﺪيﺪ التسعير بيﻦ الﻘطﺎﻋﺎت بصورة مﻤﺎثلﺔ للﻤعﺎمﻼت الحرة.
الﺠﺪول التﺎلﻲ يبيﻦ الﻤعلومﺎت الﻤتعلﻘﺔ بإيرادات ومصروﻓﺎت ﻗطﺎﻋﺎت التشغيل بﺎلﻤﺠﻤوﻋﺔ لفترة الثﻼثﺔ أشهر.
التعديﻼت
الفنادق واﻷجنحﺔ
للثﻼثﺔ أشهر الﻤنتهيﺔ في  ٣١العقارات السكنيﺔ
اﻹجﻤالي
ﻣﺠﻤعات تﺠاريﺔ والتصفيات
الفندقيﺔ
اﻻستثﻤارات
ﻣارس ) ٢٠١٩غير ﻣراجعﺔ( والتﺠاريﺔ
ألف ﷼ قطري ألف ﷼ قطري ألف ﷼ قطري ألف ﷼ قطري ألف ﷼ قطري ألف ﷼ قطري
٣١١٬٨٦٨

إيرادات الﻘطﺎع
مصروﻓﺎت الﻘطﺎع
ربح الﻘطﺎع

)(٢٣٨٬١٨١
٧٣٬٦٨٧

للثﻼثﺔ أشهر الﻤنتهيﺔ ﻓﻲ٣١
مﺎرس ) ٢٠١٨مراجعﺔ(
إيرادات الﻘطﺎع
مصروﻓﺎت الﻘطﺎع
ربح الﻘطﺎع

١٤٧٬١٨٧
)(٧
١٤٧٬١٨٠

٥٢٬٣٨٨
)(٢٠٬٣٧١
٣٢٬٠١٧

٢٬٠٠٧
٢٬١٥٩
٤٬١٦٦

٢٢٬٨٤٩
)(٧٬٣٠٤
١٥٬٥٤٥

٥٣٦٬٢٩٩

)(٢٦٣٬٧٠٤
٢٧٢٬٥٩٥

التعﺪيﻼت
الفنﺎدق واﻷجنحﺔ
العﻘﺎرات السكنيﺔ
اﻹجﻤﺎلﻲ
مﺠﻤعﺎت تﺠﺎريﺔ والتصفيﺎت
الفنﺪﻗيﺔ
اﻻستثﻤﺎرات
والتﺠﺎريﺔ
ألف ﷼ ﻗطري ألف ﷼ ﻗطري ألف ﷼ ﻗطري ألف ﷼ ﻗطري ألف ﷼ ﻗطري ألف ﷼ ﻗطري
٢٦٤٬٢٧٧
)(٣٥٤٬٢١٣
)(٨٩٬٩٣٦
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١١٬٥٢٤
٦٬٩٣٩

٣٤٬٢٢٤
)(١٧٬٢٧٦
١٦٬٩٤٨

٤٩٢٬٥٣٨
)(٣٩٠٬٣٥٤
١٠٢٬١٨٤

يعرض الﺠﺪول التﺎلﻲ موجودات ومطلوبﺎت الﻘطﺎﻋﺎت التشغيليﺔ للﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ تﺎريخ التﻘرير:
العﻘﺎرات السكنيﺔ
والتﺠﺎريﺔ
ألف ﷼ ﻗطري
ﻣﻮجﻮدات القطاع
في  ٣١ﻣارس
)٢٠١٩غير ﻣراجعﺔ(
ﻓﻲ  ٣١ديسﻤبر ٢٠١٨
)مﺪﻗﻘﺔ(
ﻣطلﻮبات القطاع
في  ٣١ﻣارس ٢٠١٩
)غير ﻣراجعﺔ(
ﻓﻲ  ٣١ديسﻤبر ٢٠١٨
)مﺪﻗﻘﺔ(

التعﺪيﻼت و
الفنﺎدق واﻷجنحﺔ
التصفيﺎت
مﺠﻤعﺎت تﺠﺎريﺔ
الفنﺪﻗيﺔ
اﻻستثﻤﺎرات
ألف ﷼ ﻗطري ألف ﷼ ﻗطري ألف ﷼ ﻗطري ألف ﷼ ﻗطري

اﻹجﻤﺎلﻲ
ألف ﷼ ﻗطري
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٣٬٦٤٤٬١٣٢

)(٧٬٣١٦٬٨٨٧

٤٩٬٦٥١٬٥١٤

٢٥٬٨٤٨٬٠٩٥

١٬٠٤٦

١٢٧٬٦٨٤

١٢٧٬٢١٢

)(٧٬٦٩٢٬٥١٨

١٨٬٤١١٬٥١٩

٢٥٬٥٦٣٬٦٤٨

١٣٠

١٣٦٬٩٩٣

١٣٥٬١٦٣

)(٧٬٣٠١٬٠٩٤

١٨٬٥٣٤٬٨٤٠

 ١٨أرقام الﻤقارﻧﺔ
تﻤت إﻋﺎدة تصنيف بعض أرﻗﺎم الﻤﻘﺎرنﺔ ﻋنﺪ الضرورة بحيث تتفق مع ﻋرض الفترة الحﺎليﺔ ﻓﻲ البيﺎنﺎت الﻤﺎليﺔ الﻤرحليﺔ
الﻤختصرة الﻤوحﺪة .ﻻ تؤثر إﻋﺎدة التصنيف هذه ﻋلﯽ صﺎﻓﻲ الربح أو صﺎﻓﻲ موجودات المجموﻋﺔ للفترة السﺎبﻘﺔ.
-٢٣-

