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مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

من هذه البیانات٢١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من  المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة.جزءًا

 -٢ -

الموحدبیان المركز المالي المرحلي 

٢٠١٤مارس ٣١كما في 

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٤٢٠١٣

(مدققة))غیر مدققة(
الف لایر قطريالف لایر قطريإیضاحات

الموجودات 

٧١٥٢,٥٢٣٤٥٠,٤٩٠نقد وأرصدة لدى البنوك

ًذمم مدینة  ٨١٤٠,٠١٩١٨٢,١٥٤ومصاریف مدفوعة مقدما

١٢,٤٤٤١٣,١٥٨مخزون

١٣٤٤,٢٥٣٤٣,٢٩٢من أطراف ذات عالقةمبالغ مستحقة

٩٤,٦٠٨,٧٣٦٣,٧٩٩,٠٠٤متاحة للبیع مالیة موجودات

١٠٢,٧٩٦,٤١٩٢,٨٣٢,٢٠٢شركات مستثمر فیها مسجلة بطریقة حقوق الملكیة
١١٣٤,٠٤١,٨٣٨٣٣,٨٥٥,٠٧٥إستثمارات عقاریة 

٢٧,٦٧٢٢٧,٥٣٨ت ومعداتآالعقارات و 

٤١,٨٢٣,٩٠٤٤١,٢٠٢,٩١٣إجمالي الموجودات 

المطلوبات وحقوق الملكیة
المطلوبات 

١٢٤٠٥,٤١٥٤١٧,٤٩٦ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 
١٣٦١,٦٥١٦٤,٨٦٣عالقةومبالغ مستحقة إلى طرف ذ

١٤١١,٦٣٥,٢٦٠١٢,٠٧٦,٢٨٣إسالمیةتمویلتسهیالت 

١٢,١٠٢,٣٢٦١٢,٥٥٨,٦٤٢إجمالي المطلوبات





مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

من هذه البیانات٢١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من  المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة.جزءًا

 -٤ -

الموحدالمرحليبیان الدخل

٢٠١٤مارس ٣١أشهر المنتهیة في ثالثةلفترة ال

مارس٣١أشهر المنتهیة في ثالثةال
٢٠١٤٢٠١٣

غیر مدققة)((غیر مدققة)
(غیر مراجعة)

الفاتإیضاح
لایر قطري

الف
لایر قطري

٢٩٦,٩٢٠١٨٠,٥٠٢إیجاراتإیرادات 
١٦١,٦٥٣١٠٦,٤٣٢متاحة للبیعموجودات مالیةتوزیعات أرباح من 

٥١,٦٣٧٧٧٣صافي أرباح من بیع موجودات مالیة متاحة للبیع
٣٨,٩٠١١١,٨١١أخرىةیإیرادات تشغیل

)٢٤,٣٩٣()٥٥,٧٣٤(تشغیلیةمصاریف 

٤٩٣,٣٧٧٢٧٥,١٢٥للفترةالربح التشغیلي 

):خصمیضاف / (ی

١٠٦٤,٥٣٤٦٢,٥٧٥شركات مستثمر فیها مسجلة بطریقة حقوق الملكیةنتائج من حصة ال

- ٦٨,٤٦١الربح من االستحواذ على شركة زمیلة

٥,٣١١٢,٤٧٥إیرادات أخرى 

)٣٤,٩٨٥()٣٥,٤٣٤(مصاریف عمومیة وٕاداریة 

)٣,٠٤٦()١,٨٣٤(هالك إست

)٤٩,٤٢٥()٧٣,٧٤٢(تكالیف التمویل 

٤٦٠,٦٧٣٢٥٢,٧١٩صافي ربح الفترة

١٠٠,١٧٠,١٠رباح (لایر قطري)العائد االساسي والمعدل للسهم من األ 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

من هذه البیانات٢١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من  المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة.جزءًا

 -٥ -

الموحدالشامل المرحليبیان الدخل

٢٠١٤مارس ٣١أشهر المنتهیة في ثالثةلفترة ال

مارس٣١أشهر المنتهیة في ثالثةال

٢٠١٤٢٠١٣

(غیر مدققة)(غیر مدققة)
(غیر مراجعة)

ألف لایر قطريألف لایر قطريإیضاح

٤٦٠,٦٧٣٢٥٢,٧١٩ربح الفترة

شاملة أخرىخسائر

سیتم تحویلها للربح أو الخسارة في إیرادات شاملة أخرى

الفترات الالحقة

)١٠٠,٤٠٦(١٦٦١٦,٦٣٤صافي الربح (الخسارة) من موجودات مالیة متاحة للبیع

)١٠٠,٤٠٦(٦١٦,٦٣٤فترةالشاملة األخرى للاالیرادات (الخسائر)

١,٠٧٧,٣٠٧١٥٢,٣١٣الدخل الشامل للفترةإجمالي 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

من هذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة.٢١إلى ١یضاحات المرفقة من تشكل اإل جزءًا

 -٦ -

لمرحلي الموحد بیان التغیرات في حقوق الملكیة ا

٢٠١٤مارس ٣١أشهر المنتهیة في ثالثةلفترة ال

رأس المال

حتیاطي إ

قانوني

إعادة احتیاطى 

التقییم

إحتیاطي إعادة 

مدورةأرباح تقییم عمالت أجنبیة

إجمالي حقوق 

الملكیة

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

٢٦,٥٢٤,٩٦٧٩١٩,٨٩٠٣٣٥,٩٨٠١,٩٥٤٨٦١,٤٨٠٢٨,٦٤٤,٢٧١(مدققة)٢٠١٤ینایر ١الرصید في 

٤٦٠,٦٧٣٤٦٠,٦٧٣- - - - صافي ربح الفترة

٦١٦,٦٣٤- - ٦١٦,٦٣٤- - شاملة أخرى للفترةإیرادات

٤٦٠,٦٧٣١,٠٧٧,٣٠٧- ٦١٦,٦٣٤- - الدخل الشامل للفترةإجمالي 

٢٦,٥٢٤,٩٦٧٩١٩,٨٩٠٩٥٢,٦١٤١,٩٥٤١,٣٢٢,١٥٣٢٩,٧٢١,٥٧٨)دققةمغیر (٢٠١٤مارس ٣١الرصید في 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

من هذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة.٢١إلى ١یضاحات المرفقة من تشكل اإل جزءًا

 -٧ -

تتمة -لمرحلي الموحد التغیرات في حقوق الملكیة ابیان

٢٠١٤مارس ٣١أشهر المنتهیة في ثالثةلفترة ال

رأس المال

حتیاطي إ

قانوني

إعادة احتیاطى 

التقییم

إحتیاطي إعادة 

أرباح مدورةتقییم عمالت أجنبیة

إجمالي حقوق 

الملكیة
ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريقطريألف لایر ألف لایر قطريألف لایر قطري

٣,١٩٢٢٣٤,٥٨٢٢٧,٥٦٣,٠٨٢)٤٦,٧٩٨(٢٦,٥٢٤,٩٦٧٨٤٧,١٣٩)ة(مدقق٢٠١٣ینایر ١الرصید في 

٢٥٢,٧١٩٢٥٢,٧١٩- - - - صافي ربح الفترة

)١٠٠,٤٠٦(- - )١٠٠,٤٠٦(- - شاملة أخرى للفترةخسائر

٢٥٢,٧١٩١٥٢,٣١٣- )١٠٠,٤٠٦(- - الدخل الشامل للفترة(الخسارة) إجمالي 

٣,١٩٢٤٨٧,٣٠١٢٧,٧١٥,٣٩٥)١٤٧,٢٠٤(٢٦,٥٢٤,٩٦٧٨٤٧,١٣٩)مراجعةغیر ((غیر مدققة)٢٠١٣مارس٣١ي الرصید ف



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

من هذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة.٢١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من  جزءًا

 -٨ -

الموحدالمرحلي بیان التدفقات النقدیة
٢٠١٤مارس ٣١أشهر المنتهیة في ثالثةاللفترة

مارس٣١منتهیة في الأشهر ثالثةال

٢٠١٤٢٠١٣
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

(غیر مراجعة)
ألف لایر قطريألف لایر قطريإیضاحات

األنشطة التشغیلیة

٤٦٠,٦٧٣٢٥٢,٧١٩الفترةربح 

:التالیةتعدیالت للبنود 

١,٨٣٤٣,٠٤٦ستهالك إ

٢,٩١٤١,٠٤٩مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفین

)٦٢,٥٧٥()٦٤,٥٣٤(١٠شركات مستثمر فیها مسجلة بطریقة حقوق الملكیةنتائج من حصة ال

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

- ١,٢٢٣مخصص انخفاض ذمم مدینة مشكوك في تحصیلها

)٢١٧()١,٧٤٢(عكس مخصص انخفاض ذمم مدینة مشكوك في تحصیلها

)٥٠٤()٨٥٢(أرباح حسابات بنوك إسالمیة 

)٧٧٣()٥١,٦٣٧(متاحة للبیعموجودات مالیةبیعأرباح من صافي

٧٣,٧٤٢٤٩,٤٢٥تكالیف التمویل 

٤١٣,١٦٠٢٤١,١٢١

التغیرات في رأس المال العامل :

٤٢,٦٥٤٧١,١٥٩ذمم مدینة ومصاریف مدفوعة مقدمًا

)١٢٩(٧١٤مخزون

)٢٦١,٠٩١()٤,١٧٣(إلى أطراف ذات عالقه/منمبالغ مستحقة 

)١٢٦,٧٢٩()١٤,٦٨٧(ومطلوبات أخرىذمم دائنة 

)٧٤,٦٢٠(٤٣٧,٦٦٨التشغیلمن (المستخدم في) النقد 

- )٣٠٨(مكافآة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفین

)٧٤,٦٢٠(٤٣٧,٣٦٠األنشطة التشغیلیة(المستخدمة في) من صافي التدفقات النقدیة



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

من هذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة.٢١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من  جزءًا

 -٩ -

تتمة-الموحدالمرحليبیان التدفقات النقدیة
٢٠١٤مارس ٣١أشهر المنتهیة في ثالثةلفترة ال

مارس٣١أشهر المنتهیة في ثالثةال
٢٠١٤٢٠١٣

(غیر مدققة)(غیر مدققة)
(غیر مراجعة)

ألف لایر قطريألف لایر قطريإیضاحات

األنشطة االستثماریة

)٢,٣٩٩()١,٩٦٨(شراء عقارات وآالت ومعداتمدفوعات ل

)٢٦٧,٦٤٥()١٠٦,١٩٧(تطویر استثمارات عقاریةلمدفوعات 

٢٣٤,٥١١)٤٢٦,٨٧٩(متاحة للبیعموجودات مالیةمتحصالت من استبعاد 

)٢٢٣,٢٤٧(٢٨١,٠٢٥متاحة للبیعموجودات مالیةمدفوعات لشراء 

)١,٠٦٢()٤٩,٦٥٠(زمیلةةمدفوعات لشراء استثمارات في شرك

١٦٢,٨٢١١٣٠,٣٧٨شركات زمیلةأرباح موزعة من

صافي التغیر في ودائع قصیرة األجل تستحق بعد ثالثة 

- ٣٥٠,٠٠٠أشهر

- ٣,٢٣٤صافي التغیر في حسابات بنكیة مقیدة

٨٥٢٥٠٤أرباح حسابات بنوك إسالمیة

األنشطة )المستخدمة فيمن (صافي التدفقات النقدیة 

)١٢٨,٩٦٠(٢١٣,٢٣٨االستثماریة

األنشطة التمویلیة

)٣٦٤,٠٠٠(-متحصالت من تسهیالت تمویل إسالمیة

)٢٢٩,٦١٣()٥٩٥,٣٣١(مدفوعات لتسدید تسهیالت تمویل إسالمیة

األنشطة من(المستخدمة في) صافي التدفقات النقدیة 

١٣٤,٣٨٧)٥٩٥,٣٣١(التمویلیة

)٦٩,١٩٣(٥٥,٢٦٧في النقد وما في حكمه)نقص(الالزیادة

٨٥,٨١٧٣٢٣,٦٨٧ینایر١النقد وما في حكمه في 

٧١٤١,٠٨٤٢٥٤,٤٩٤مارس٣١النقد وما في حكمه في 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة

٢٠١٤مارس ٣١في كما

 -١٠ -

واألنشطة الرئیسیةالوضع القانوني ١

(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا) هي شركة مساهمة قطریة مسجلة ("الشركة")مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
كشركة ذات مسئولیة ١٩٩٣مایو ٢٤. تم تأسیس الشركة في ١٥٤٦٦في دولة قطر بموجب السجل التجاري رقم 

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

على قرار شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.قإلى شركة ازدان العقاریة ش.م.قتم تغیر إسم الشركة من  بناًء

.٢٠١٣سبتمبر ١٧بتاریخ الذي عقدالجمعیة العامة غیر العادیة في اجتماعها 

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

العقارات واألراضي والمقاوالت العامة لكافة المشاریع بیع شراء و في وشركاتها التابعة تتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة 

وتقدیم خدمات استشارات العقارات وٕادارة العقارات وتحصیل اإلیجارات والقیام والمباني والتجارة في مواد ومعدات البناء

.في األسهم والسندات واألنشطة اإلستثماریةبأعمال صیانة العقارات

إلیهم (یشار التالیةللشركة وشركاتها التابعةالبیانات المالیة الموحدة مرحلیة المختصرة الهذه البیانات المالیة تتضمن 

ـــبجمیعًا :٢٠١٤مارس ٣١المنتهیة في وللفترةالمجموعة") كما في "ــ

اسم الشركة 
رأس المال 

يقطر لایر 

نسبة الملكیة الفعلیة

٢٠١٣دیسمبر ٢٠١٣٣١مارس٢٠١٤٣١مارس ٣١

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

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

٪١٠٠٪١٠٠٪٢٠٠,٠٠٠١٠٠للتجارة ش.ش.ويالربع الخالشركة 
٪١٠٠٪١٠٠٪٢٠٠,٠٠٠١٠٠قلیم العقاریة ش.ش.والشركة ا

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

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

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

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

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

٪١٠٠٪١٠٠٪٢٠٠,٠٠٠١٠٠شركة الكرة الذهبیة ش.ش.و
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تتمة-الرئیسیة الوضع القانوني واألنشطة١

منمباشرةوغیرمباشرةبطریقةتمتلكيوالت("التداول") ق.م.شالقابضةالتداولمجموعةيهللمجموعةاألمالشركة

.٢٠١٤مارس٣١يفكماالشركةمالرأسمن٪ ٥٤نسبةیمثلماالتابعةشركاتهاخالل

المجموعةدارةقبل مجلس إمنللمجموعةالموحدةالمختصرةالمرحلیةالمالیةالبیاناته هذاصدارعلىالموافقةتمت

.٢٠١٤أبریل ٢٤في تاریخ

أسس اإلعداد ٢

للمعاییر ٢٠١٤مارس ٣١أشهر المنتهیة في ثالثةتم إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة لفترة ال وفقًا

"التقاریر المالیة المرحلیة".–٣٤الدولیة للتقاریر المالیة ، معیار المحاسبة الدولي رقم 

المجموعةتعد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة باللایر القطري وهو العملة الوظیفیة المستخدمة في أعمال 

المبالغ إلى أقرب ألف لایر قطري بإستثناء ما یشار إلیه بخالف ذلك.وفي عرض بیاناتها المالیة ، ویتم تقریب جمیع

ال تحتوي البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة على جمیع المعلومات واإلیضاحات المطلوبة إلعداد بیانات 

. ٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في للمجموعةویجب أن تقرأ مع البیانات المالیة الموحدة سنویة مالیـة موحدة 

للنتائج ٢٠١٤مارس ٣١أشهر المنتهیة في ثالثةفإن نتائج الإضافة إلى ذلك لیست بالضرورة أن تكون مؤشرًا

.٢٠١٤دیسمبر ٣١المتوقعة للسنة المالیة المنتهیة في 
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السیاسات المحاسبیة الهامة ٣

إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة متفقة مع السیاسات المحاسبیة 
، بإستثناء تطبیق ٢٠١٣دیسمبر ٣١الموحدة للمجموعة للسنة المنتهیة في السنویة المتبعة في إعداد البیانات المالیة 

.٢٠١٤ینایر ١فترات التي تبدأ في معاییر وتفسیرات جدیدة یسري مفعولها لل

)٢٧ومعیار المحاسبة الدولي ١٢و١٠مؤسسات االستثمار (تعدیالت المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

من متطلبات التوحید وفقا للمعیار الدولي االستثمار مؤسسات تستوفي تعریف التي مؤسساتلاهذه التعدیالت تستثني

الشركات التابعة بالقیمة العادلة من خالل من مؤسسات االستثمار إثبات االستثناء یتطلب هذا.١٠للتقاریر المالیة 

وذلك لعدم وجود مؤسسات تستوفي تعریف ،مجموعةالربح أو الخسارة. هذه التعدیالت لیس لها أي تأثیر على ال

للمعیار الدولي للتقاریر المالیة  .١٠مؤسسات االستثمار وفقًا

٣٢تعدیالت علـى معیار المحاسبة الدولي –الموجودات المالیة والمطلوبات المالیـة تسویة 

تطبیق معاییر  حق قانوني للتسویة قابل للتنفیذ ". وتوضح التعدیالت أیضًا هذه التعدیالت توضح معنى " لدیه حالیًا

ركزیة) والتي تطبق َالیات التسویة على نظم التسویة ( مثل نظم غرف  المقاصة الم٣٢التسویة في معیار المحاسبة 

.مجموعةهذه التعدیالت لیس لها أي تأثیر على الاإلجمالیة غیر المتزامنة. 

٣٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي -فصاحات المبلغ الممكن استرداده للموجودات غیر المالیة إ

على "قیاس القیمة العادلة" ١٣لتقاریر المالیة الدولي لار یمعتزیل تلك التعدیالت العواقب غیر المقصودة لل

. باإلضافة إلى ذلك، هذه " انخفاض قیمة األصول" ٣٦الدولي ةلمعیار المحاسبوفقًااإلفصاحات المطلوبة 

خسارة لها احتساب التي تم التعدیالت تتطلب اإلفصاح عن المبالغ القابلة لالسترداد للموجودات أو وحدات تولید النقد

.خالل الفترة. هذه التعدیالت لیس لها تأثیر على المجموعةاالقیمة أو عكسهفي انخفاض 
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االحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الهامة٤

حداثألیتطلب اعداد هذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة من االدارة اجراء احكام وتقدیرات وافتراضات 

واالیرادات والمصروفات. هذا المدرجة للموجودات والمطلوبات المبالغ و تطبیق السیاسات المحاسبیة علىمستقبلیة تؤثر 

وقد تختلف النتائج الفعلیة عن هذه التقدیرات.

السیاسات االدارة عند تطبیققبلعند اعداد هذه البیانات المرحلیة المختصرة الموحدة فان االحكام الهامة المستخدمة من 

البیانات المالیة علىالرئیسیة لعدم التأكد حول التقدیرات هي نفسها التي تم تطبیقها والمصادرالمحاسبیة للمجموعة 

.٢٠١٣دیسمبر ٣١المنتهیة في للسنة كما في و الموحدة 

ادارة المخاطر المالیة ٥

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

.٢٠١٣دیسمبر ٣١المنتهیة في وللسنة 
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االستحواذ على شركة زمیلة٦
ق ، ونتج عن .م.شالقابضةاإلسالمیة٪ من أسهم المجموعة٢٨‚٧٥، قامت المجموعة بشراء ٢٠١٤مارس ٥في 

القابضةاإلسالمیةالمجموعةعلى السیاسات المالیة والتشغیلیة الخاصة بجوهري الالتأثیرعلىذلك حصول المجموعة 

.٪٣٦‚٠٣ملكیة بلغتبنسبةق .م.ش

.٢٦٣٣٧رقمتحتالتجاريبالسجلوقیدتخاصةمساهمةقطریةكشركةالقابضةاإلسالمیةالمجموعةتأسست

على االستثمار في االسهم والسندات وخدمات الوساطة ق.مش.القابضةاإلسالمیةلمجموعةتتضمن األنشطة الرئیسیة ل

الشركاتقانونأحكامق.مش.القابضةاإلسالمیةالمجموعةتتبع. اإلسالمیةالشریعةلتعالیموفقًافي بورصة قطر 

.قطر بورصةوالمالیةاقسو لألتعلیمات هیئة قطرو ٢٠٠٢ لسنة(٥ ) رقمالقطريالتجاریة

الموافقةمجموعة االسالمیة القابضة ش.م.قالإدارةمجلسقرر،٢٠٠٦ سبتمبر٢٢ بتاریخالمنعقدإجتماعهخالل

٢٦ بتاریخوالتجارةاإلقتصادوزارةموافقةعلىالشركةحصلتوقدعامة،مساهمةقطریةشركةإلىالشركةتحویلعلى

.٢٠٠٨ مارس٣ بتاریخبورصة قطرفيالشركةأسهمإدراجوتم،٢٠٠٦ دیسمبر

ألف لایر قطري
الموجودات

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

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

٥٤١ممتلكات ومعدات
٥,١٨٩موجودات متاحة للبیع

٣١٤,٠٥٢إجمالي الموجودات

المطلوبات 
٢٣١,٥٤٨مبالغ مستحقة إلى عمالء

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

٨٨٢مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفین

٢٥٨,٨٥٨إجمالي المطلوبات

٥٥,١٩٤صافي الموجودات

١٩,٨٨٦القیمة العادلة لصافي الموجودات
٤٢,١٤٨الشهرة 

٦٢,٠٣٤ستحواذ على الشركة الزمیلةتكلفة اال

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

٦٢,٠٣٤
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تتمة-االستحواذ على شركة زمیلة٦

حیث أن القیمة العادلة ، كما في نهایة الفترةالمستحوذ علیها أعاله بصورة مؤقتة فقط لشركةأجریت المحاسبة المبدئیة ل
سوف تدرج المجموعة أیة .المستحوذ علیها یمكن تحدیدها بصورة مؤقتة فقطلشركةوالمطلوبات المحددة لللموجودات

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

قدره المجموعة في قبل االستحواذ نتیجة لقیاس حصة ملكیتها ألف لایر قطري٨,٤٦١أدرجت المجموعة ربحًا
. یمثل الربح احتیاطي القیمة العادلة لالستثمارات بالقیمة العادلة ٪٧‚٢٨البالغةو االسالمیة القابضة ش.م.ق

". المتاحة للبیع في تاریخ االستحواذ والتي تم تحویله لبیان الدخل المرحلي الموحد  الربح من تم إدراج الربح في 
.٢٠١٤مارس ٣١للمجموعة للفترة المنتهیة في المرحلي الموحد " في بیان الدخلاالستحواذ على شركة زمیلة

النقد وما في حكمه٧
على األرصدة التالیة:الموحدبیان التدفقات النقدیة المرحلي لغرض إعداد یتضمن النقد وما في حكمه 

مارس٣١
٢٠١٤

مارس٣١
٢٠١٣

دیسمبر ٣١
٢٠١٣

غیر مدققة)()غیر مدققة(
مراجعة)(غیر 

(مدققة)

ألف 
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف 
لایر قطري

٧٠٢١,١٨٤٢٥٣الصندوقفي نقد 

والمؤسسات المالیةالبنوكنقد لدى

٥٠,٠٠٠٤٢,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠ألجل ودائع
٨٢,٨٦٦١٩٠,٦١٦٢٥,٠٣٢عند الطلبتوفیر و حسابات

٧,٥١٦٢٠,٦٩٤١٠,٥٣٢حسابات جاریة
١٤,٦٧٣- ١١,٤٣٩بالهامشحسابات بنكیة

١٥٢,٥٢٣٢٥٤,٤٩٤٤٥٠,٤٩٠إجمالي النقد وأرصدة لدى البنوك

)١٤,٦٧٣(-)١١,٤٣٩(: حسابات بنكیة مقیدةیخصم 
: ودائع بنكیة قصیرة األجل تستحق بعد ثالثة یخصم 

)٣٥٠,٠٠٠(--أشھر

١٤١,٠٨٤٢٥٤,٤٩٤٨٥,٨١٧النقد ما في حكمه
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ًمدینة ذمم ٨ ومصاریف مدفوعة مقدما
مارس٣١

٢٠١٤

دیسمبر ٣١

٢٠١٣

)(مدققة)غیر مدققة(

ألف

لایر قطري

الف
لایر قطري

٧٨,٠٩٨١١٤,٨٨٦ذمم مستأجرین
)٣٧,٦٤٤()٣٩,٥٤٤(یخصم: مخصص إنخفاض ذمم مستأجرین

٣٨,٥٥٤٧٧,٢٤٢
٣٥,١٩٠٤٠,١٣٤مدفوعات مقدمة للموردین 

٣٣,٧٠٠٢٥,٦٤٥مصاریف مدفوعة مقدمًا
٩,٠٦٧٨,٩١٤ودائع تأمین مستردة 

٤,٠٠١٤,٠٠١مدفوعات مقدمة للمقاولین 
٢,٧٧١١٢,٣٩٤أوراق قبض

٩٤٦١,٥٩٧إیرادات مستحقة 
١٥,٧٩٠١٢,٢٢٧ذمم وارصدة مدینة أخرى 

١٤٠,٠١٩١٨٢,١٥٤
كالتالي:والمصاریف المدفوعة مقدمًامدینة الذمم استحقاق ال

١٣,٠٦٨١٨,٨٩٨جزء غیر متداول
١٢٦,٩٥١١٦٣,٢٥٦جزء متداول

١٤٠,٠١٩١٨٢,١٥٤
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عمتاحة للبیموجودات مالیة ٩

تركز محفظة االستثمارات

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

وجود أنشطة في نفس القطاع الجغرافي أو إذا كانت األنشطة ذات خصائص اقتصادیة متشابهة تتأثر بالتغیرات 

. تدیر المجموعة هذه المخاطر من خالل تنویع استثماراتها من حیث االقتصادیة والسیاسیة أو أیة ظروف أخرى

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

٢٠١٣دیسمبر٢٠١٤٣١مارس ٣١

)(مدققة)غیر مدققة(

ألف لایر قطريألف لایر قطري 

٣,١٧٤,٨٣٩٢,٧٣٥,٧٣٥المالیة خدماتالبنوك و ال

١,٣٠٥,٢٨٣٨٩١,٥٩٠ةالصناع

١٠٣,٣٨٠١٦,٢٣٩ات الخدم

١٨,٢٧٨١٣,٦٤٥اإلتصاالت

٦,٥٣٦٨,٤١٤العقارات

٤٢٠١٣٣,٣٨١النقل

٤,٦٠٨,٧٣٦٣,٧٩٩,٠٠٤

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

.١٤الموجودات المالیة المتاحة للبیع في إیضاح رقم الرهونات على تم اإلفصاح عن )ب(
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شركات مستثمر فیها مسجلة بطریقة حقوق الملكیة١٠

شركات مستثمر فیها مسجلة بطریقة في المجموعةاتعن استثمار المختصرة الجدول التالي یلخص المعلومات المالیة 

:حقوق الملكیة

٢٠١٣دیسمبر٢٠١٤٣١مارس ٣١

)(مدققة)غیر مدققة(

ألف لایر قطريألف لایر قطري 

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

٨,٦٣٩,٣٢٦٨,٦١٢,٢٠٣إجمالي الموجودات 

)٦,٨٦٧,٣٤١()٦,٩٧٢,٣٩٥(إجمالي المطلوبات

١,٦٦٦,٩٣١١,٧٤٤,٨٦٢صافي الموجودات

١,١٢٩,٤٨٨١,٠٨٧,٣٤٠الشهرة 

٢,٧٩٦,٤١٩٢,٨٣٢,٢٠٢اتالقیمة الدفتریة لالستثمار 

مارس٣١أشهر المنتهیة في ثالثةلل

٢٠١٤٢٠١٣

)مدققةغیر ()غیر مدققة(

(غیر مراجعة)

ألف لایر قطريألف لایر قطري

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

١٠٦,٩٢٥١٠٦,٣٥٨اإلیرادات 

٦٤,٥٣٤٦٢,٥٧٥النتائج 

:مالحظة

.١٤تم اإلفصاح عن الرهونات على إستثمارات في شركات زمیلة في إیضاح رقم )أ(
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 -١٩ -

استثمارات عقاریة ١١

٢٠١٣دیسمبر ٢٠١٤٣١مارس٣١

)(مدققة)غیر مدققة(

لایر قطريألف لایر قطريألف 

٣٣,٨٥٥,٠٧٥٣٣,٢٠٣,١٤٥ینایر١في كما 

١٠٦,١٩٧٧٣٨,٩٢٣السنةتكالیف تطویر واراضي مستحوذ علیها خالل الفترة / 

٨٠,٥٦٦٣٣٣,٢٤٨عقارات قید التطویرعلىتكالیف تمویل مرسملة 

)٤٦٥,٤٧٦(-إستبعاد عقارات 

٢٨,٦٤٧-عقارات مستحوذ علیها 

١٦,٥٨٨-العقاریة تعدیالت القیمة العادلة لإلستثمارات

٣٤,٠٤١,٨٣٨٣٣,٨٥٥,٠٧٥

:مالحظات

٣١(الماليالمركزبیانتاریخفيكماالعقاریةاالستثماراتبتقییمللقیاممستقلمقیمبتعیینمجموعةالتقملم)أ(

تم. ٢٠١٣دیسمبر٣١فيكماالعقاریةاالستثماراتلجمیعتقییمبإجراءالشركةقامت: ٢٠١٣دیسمبر

، وهو مثمن معتمد متخصص في تقییم العقارات دي تي زد قطر ذ.م.م شركة إعداد التقییم بواسطة 

للبنود المالئمة من "بیانات الممارسة" المضمنة في معاییر  واألنشطة المماثلة. لقد تم إعداد التقییم وفقًا

والمعرفةالخبرةلكتتمالتي،اإلدارةإن..)("الكتاب األحمر")٢٠١٤) ، المعاییر المهنیة RICSالتقییم (

وسوفالعادلةقیمهاعنماديبشكلتختلفالالعقاریةلالستثماراتالمدرجةالقیمأنتعتقد،العقاراتبسوق

.المالیةالسنةنهایةفيالعقاریةاالستثماراتلكافةكاملتقییمإجراءیتم

تقع جمیع االستثمارات العقاریة في دولة قطر.)ب(

.١٤اإلستثمارات العقاریة في إیضاح رقم الرهونات على تم اإلفصاح عن )ج(
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 -٢٠ -

ومطلوبات أخرىذمم دائنة١٢

مارس ٣١
٢٠١٤

٢٠١٣دیسمبر٣١
الف لایر قطريالف لایر قطري

)(مدققة)غیر مدققة(

١٤٠,٦٣٨١٣١,٦٣٩تأمینات للمستأجرین
١١٢,٩٩٣١٣٠,٣٤٣ت غیر مستحقةإیجارا

٤٩,٥٥٢٤٩,٥٥٢مخصص المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعیة والریاضیة
٣٣,٣١٢٤٤,٩٤٦دائنون تجاریون ومقاولون
٢٦,٩٤٣٣٤,٠٤٨مصاریف مستحقة الدفع

١٦,٠٢٩١٣,٤٢٣مخصص نهایة الخدمة للموظفیین
١٠,٨٦٣١٠,٨٦٣مبالغ محتجزة دائنة

١٥,٠٨٥٢,٦٨٢دائنون آخرون

٤٠٥,٤١٥٤١٧,٤٩٦

دائنة والمطلوبات األخرى كالتالي:الالذمم إن إستحقاق

١٦٧,٥٣٠١٥٥,٩٢٥متداولةغیر 
٢٣٧,٨٨٥٢٦١,٥٧١متداولة

٤٠٥,٤١٥٤١٧,٤٩٦
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 -٢١ -

إفصاحات األطراف ذات العالقة   ١٣

وكبار المساهمین والشركات الزمیلة واعضاء مجلس االدارة االم للمجموعةتمثل االطراف ذات العالقة الشركة 

او المشتركة في ادارتها أو التي تمارس األطراف ذات العالقة المسیطر علیهاواالدارة العلیا للمجموعة والشركات 

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

عالقةذاتمن اطراف مبالغ مستحقة

٢٠١٣دیسمبر ٢٠١٤٣١مارس٣١
)(مدققة)غیر مدققة(

لایر قطريألف لایر قطريألف العالقةذاتالطرفاسم 

٣٢,٨٩٣٣٢,٨٩٣دار العرب ذ.م.م
١٠,٨٥٠٩,٥٦٥شركة مجموعة صك القابضة ذ.م.م 

٥١٠٨٣٤عالقةاتذأخرىاطراف 

٤٤,٢٥٣٤٣,٢٩٢

عالقةوإلى طرف ذمبالغ مستحقة

٢٠١٣دیسمبر ٢٠١٤٣١مارس٣١
)(مدققة)غیر مدققة(

لایر قطريألف لایر قطريألف 
العالقةاتاسم الطرف ذ

٦١,٦٥١٦٤,٨٦٣شركة صك للتجارة والمقاوالت ش.و.و

٢٠١٣دیسمبر ٢٠١٤٣١مارس٣١
)(مدققة)غیر مدققة(

لایر قطريألف لایر قطريألف 

٢,٧٥٧,٦٠٤٢,٨٤٠,٦٥٩بنك زمیلتسهیالت تمویل اسالمیة من 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
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 -٢٢ -

تتمة  -إفصاحات األطراف ذات العالقة ١٣

عالقةذاتالمعامالت مع االطراف 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة كانت كالتالي:

مارس٣١أشهر المنتهیة في ثالثةلل

٢٠١٤٢٠١٣
)مدققةغیر ()غیر مدققة(

(غیر مراجعة)

لایر قطريألف لایر قطريألف 

٥٦,٨٢٤١٥٧,٤٧١تطویر إستثمارات عقاریة (أ)

١٨,١١٩٩,٠٦٨عقارات قید التطویرعلىتكالیف تمویل مرسملة 

١٦,٥٨٤١١,٤١٧تكالیف تمویل تم إدراجها في بیان الدخل الموحد 

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

.الخاصة بالمجموعةاإلستثمارات العقاریة

مكافآت كبار الموظفین باإلدارة 

مارس٣١أشهر المنتهیة في ثالثةلل

٢٠١٤٢٠١٣

)مدققةغیر ()غیر مدققة(

(غیر مراجعة)

لایر قطريألف لایر قطريألف 

٩,٠٣٠٨,١٥٥وأعضاء اللجنة التنفیذیةمكافآت أعضاء اإلدارة الرئیسیین 
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 -٢٣ -

ةتسهیالت تمویل اسالمی١٤

:بالتاليالتسھیالت التمویلیة االسالمیة خالل الفترة ىتتمثل الحركة عل
٢٠١٣دیسمبر ٢٠١٤٣١مارس٣١
)(مدققة)غیر مدققة(

ألف لایر قطريألف لایر قطري

١٢,٠٧٦,٢٨٣١٠,٢٢٥,٣٩٥ینایر١الرصید في 
٢,٦٢٢,٠٠٠-السنةتسهیالت اضافیة خالل الفترة / 

١٥٤,٣٠٨٥٤٥,٧٠٦تكالیف تمویل
)١,٣١٦,٨١٨()٥٩٥,٣٣١(السنةسداد تسهیالت خالل الفترة / 

١١,٦٣٥,٢٦٠١٢,٠٧٦,٢٨٣دیسمبر٣١/مارس٣١يالرصید ف

التمویلیة االسالمیة كما یلي:إن إستحقاق التسهیالت

٢٠١٣دیسمبر ٢٠١٤٣١مارس٣١
)(مدققة)غیر مدققة(

ألف لایر قطريألف لایر قطري

١,٦٧٠,١٨٠١,٥٤٠,٦٨٢جزء متداول
٩,٩٦٥,٠٨٠١٠,٥٣٥,٦٠١جزء غیر متداول

١١,٦٣٥,٢٦٠١٢,٠٧٦,٢٨٣

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

تجاریة.أرباح بمعدالتللمجموعة. تحمل العقود 

تسهیالت مضمونة مقابل رهونات على أنواع مختلفة من اإلستثمارات العقاریة المملوكة من قبل المجموعة یوجد 

: ٢٠١٣دیسمبر ٣١(٢٠١٤مارس ٣١كما في لایر قطريألف١٦,٧٢٤,٢٦٤والتي بلغت قیمتها الدفتریة

أدرجت في البیانات المالیة مدرجة في بورصة قطروضمانات مقابل أسهملایر قطري)ألف ١٦,٧٢٤,٢٦٤

الدفتریةقیمتها بلغت ضمن موجودات مالیة متاحة للبیع وٕاستثمارات في شركات زمیلة المرحلیة المختصرة الموحدة 

.)لایر قطريألف٣,٨٨١,١٠٩: ٢٠١٣دیسمبر ٣١( ٢٠١٤مارس ٣١لایر قطري كما في ألف٤,٤٠٥,٩٣٧



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق
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 -٢٤ -

العائد االساسي والمعدل للسهم من االرباح ١٥

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

.الفترة

٢٠١٣مارس٢٠١٤٣١مارس ٣١

)مدققةغیر ()غیر مدققة(

(غیر مراجعة)

٤٦٠,٦٧٣٢٥٢,٧١٩(باأللف لایر قطري)ربح الفترةصافي 

الفترةالمتوسط المرجح لعدد االسهم القائمة خالل 

٢,٦٥٢,٤٩٧٢,٦٥٢,٩٦٧(باأللف سهم)

٠,١٧٠,١٠(باللایر القطري)األساسي للسهمالعائد 

لعدم وجود اي اسهم معدلة قائمة خالل الفترة. الساسي یساوي عائد السهم المعدل عائد السهم ا
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 -٢٥ -

بنود اإلیرادات الشاملة األخرى  ١٦

مارس٣١أشهر المنتهیة في ثالثةلل
٢٠١٤٢٠١٣

)مدققةغیر ()غیر مدققة(

(غیر مراجعة)
ألفألف

لایر قطريلایر قطري
إعادة التقییماحتیاطي 

)١٠١,٤١٢(٦٢٤,٧٥٩خالل الفترة  )خسارةربح /(
- )٨,٤٦١()٦( ایضاح إلى بیان الدخل المرحلي الموحدالربح المحول

٣٣٦١,٠٠٦للشركات الزمیلةإعادة التقییمياحتیاطفيالحصة 

)١٠٠٫٤٠٦(٦١٦,٦٣٤لفترةاخالل شاملة أخرى (خسائر)إیرادات

توزیعات األرباح١٧

ألف لایر ٨٢٢,٢٧٤لایر قطري للسهم الواحد بإجمالي مبلغ ٠,٣١مجلس اإلدارة توزیع أرباح نقدیة تساويإقترح

٢٠١٤أبریل ١المنعقدة فيللمساهمین ة یممو قررت الجمعیة الع. ٢٠١٣دیسمبر ٣١قطري للسنة المنتهیة في 

٣١ألف لایر قطري للسنة المنتهیة في ٨٢٢,٢٧٤لایر قطري للسهم الواحد بإجمالي مبلغ بواقعنقدیة توزیع أرباح 

سنة اللایر قطري عن ألف٣٤٤,٨٢٦لایر قطري للسهم الواحد بإجمالي قدره ٠,١٣: ٢٠١٣(٢٠١٣دیسمبر 

).٢٠١٢دیسمبر ٣١المنتهیة في 

حتیاطي قانونيإ١٨

إلى السنویة رباح األ٪ من ١٠تحویل نسبة ٢٠٠٢لسنة ٥تتطلب أحكام قانون الشركات التجاریة القطریة رقم 

٪ من رأس المال.٥٠االحتیاطي القانوني حتى یبلغ االحتیاطي القانوني 

الشركة حیث أن ٢٠١٤مارس ٣١أشهر المنتهیة في ثالثةلم یتم تحویل أیة مبالغ إلى االحتیاطي خالل فترة ال

.٢٠١٤دیسمبر ٣١ستقوم بتحویل إجمالي المبلغ في 
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 -٢٦ -

مطلوبات محتملة١٩

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

مارس ٣١

٢٠١٤

دیسمبر ٣١

٢٠١٣

)(مدققة)غیر مدققة(

ألف لایر ألف لایر قطري 

قطري 

٧,٠٦٧٩,٧٨٧خطابات ضمان

٤,٣٧٢٤,٨٨٦اعتمادات مستندیة

المالیةدواتألا٢٠

العادلةالقیم

٣١و ٢٠١٤مارس ٣١كما في للمجموعةالمالیةلألدواتالعادلةوالقیمالدفتریةالقیمبینمقارنةیبینالتاليالجدول

:٢٠١٣دیسمبر 

العادلةالقیمالدفتریةالقیم
مارس٣١

٢٠١٤

دیسمبر ٣١

٢٠١٣

مارس٣١

٢٠١٤

دیسمبر  ٣١

٢٠١٣
)(مدققة)غیر مدققة()(مدققة)غیر مدققة(

الفالفالفالف
قطريلایرقطريلایرقطريلایرقطريلایر

المالیةالموجودات
١٥١,٨٢١٤٥٠,٢٣٧١٥١,٨٢١٤٥٠,٢٣٧(بإستثناء النقد)البنوكلدىأرصدة

٦٧,١٢٨١١٢,٣٧٤٦٧,١٢٨١١٢,٣٧٤مدینةذمم
٤٤,٢٥٣٤٣,٢٩٢٤٤,٢٥٣٤٣,٢٩٢مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

٤,٦٠٨,٧٣٦٣,٧٩٩,٠٠٤٤,٦٠٨,٧٣٦٣,٧٩٩,٠٠٤موجودات مالیة متاحة للبیع

٤,٨٧١,٩٣٨٤,٤٠٤,٩٠٧٤,٨٧١,٩٣٨٤,٤٠٤,٩٠٧
المالیةالمطلوبات

١٢٤,٨٩٢٢٢٤,١٧٨١٢٤,٨٩٢٢٢٤,١٧٨ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 
٦١,٦٥١٦٤,٨٦٣٦١,٦٥١٦٤,٨٦٣عالقة ومبالغ مستحقة إلى طرف ذ

١١,٦٣٥,٢٦٠١٢,٠٧٦,٢٨٣١١,٦٣٥,٢٦٠١٢,٠٧٦,٢٨٣تمویل إسالمیةتسهیالت 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة

٢٠١٤مارس ٣١في كما

 -٢٧ -

١١,٨٢١,٨٠٣١٢,٣٦٥,٣٢٤١١,٨٢١,٨٠٣١٢,٣٦٥,٣٢٤

تتمة- المالیةألدواتا٢٠

تدرج القیمة العادلة

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

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

تقنیــات أخــرى والتــي تكــون جمیــع بیاناتهــا التــي لهــا تــأثیر هــام علــى القیمــة العادلــة المســجلة ، واضــحة :٢المستوى 

ومباشرة.بصورة مباشرة أو غیر

التقنیات التي تسـتخدم بیانـات لهـا تـأثیر هـام علـى القیمـة العادلـة المسـجلة والتـي ال تعتمـد علـى بیانـات :٣المستوى 

سوقیة واضحة.

دیسمبر ٣١و ٢٠١٤مارس ٣١كما في یوضح الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة 

٢٠١٣:

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

(مراجعة)٢٠١٤مارس ٣١كما في 

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

٣٤,٠٤١,٨٣٨٣٤,٠٤١,٨٣٨--استثمارات عقاریة

٤,٦٠٨,٧٣٦--٤,٦٠٨,٧٣٦متاحة للبیعموجودات مالیة

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

(مدققة)٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 
الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

الف

لایر قطري

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

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



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة

٢٠١٤مارس ٣١في كما

 -٢٨ -

، لم یتم عمل أي تحویل بین المستوى ٢٠١٣دیسمبر ٣١و ٢٠١٤مارس ٣١السنة المنتهیة في /خالل الفترة 

لقیاس القیمة العادلة.٣لقیاس القیمة العادلة ، ولم یتم عمل أي تحویل إلى أو من المستوى ٢والمستوى ١



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة

٢٠١٤مارس ٣١في كما

 -٢٩ -

البیانات القطاعیة٢١

على طبیعة أنشطتها كما یلي:قطاعات تشغیلیةثالث المجموعة إلى تقسیمألغراض اإلدارة تم  بناءًا

العقارات.وتجارة وتأجیر ویشمل القطاع تطویر وامتالك :التجاریةالسكنیة و العقارات

ویشمل القطاع أنشطة اإلستثمارات في األسهم والسندات.:اإلستثمارات 

ندقیة والمطاعم.الفنادق والشقق الفویشمل القطاع إدارة :ندقیة الفنادق واألجنحة الف

ویشمل القطاع إداراة المجمعات التجاریة:مجمعات تجاریة

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

على  األرباح أو الخسائر التشغیلیة.توزیع الموارد وقیاس األداء. یتم تقییم أداء القطاع بناًء

للفترات المنتهیة في قطاعات التشغیل بالمجموعةومصروفات الجدول التالي یبین المعلومات المتعلقة بإیرادات 
:٢٠١٣و ٢٠١٤مارس ٣١

یونیو٣٠فىالمنتهیةاشهرثالثةاللفترة 
)غیر مدققة(٢٠١٤

العقارات السكنیة 
االستثماراتوالتجاریة

الفنادق واألجنحة 
الفندقیة

مجمعات 
اإلجماليتجاریة

الفالفالفالفالف
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

٢٥٨,٨٢٧٢٨٧,١٣٦٥٧,٩٦٥٢٣,٤٨٩٦٢٧,٤١٧إیرادات القطاع
)١٦٦,٧٤٤()٧,١٩٢()١٥,٠٦٦()١٠٨()١٤٤,٣٧٨(مصروفات القطاع

١١٤,٤٤٩٢٨٧,٠٢٨٤٢,٨٩٩١٦,٢٩٧٤٦٠,٦٧٣القطاعربح

مارس ٣١فىالمنتهیةاشهرالثالثةلفترة 
(غیر مراجعة))(غیر مدققة٢٠١٣

العقارات السكنیة 
االستثماراتوالتجاریة

الفنادق واألجنحة 
الفندقیة

مجمعات 
اإلجماليتجاریة

الفالفالفالفالف
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

٣٦٤,٥٦٨- ١٣٨,٥٤٥١٦٩,٧٨٠٥٦,٢٤٣إیرادات القطاع

)١١١,٨٤٩(- )١٣,٠٤٠()٧٢٥()٩٨,٠٨٤(مصروفات القطاع

٢٥٢,٧١٩- ٦٩,٢٧١١٦٩,٠٥٥٤٣,٢٠٣القطاعربح



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة

٢٠١٤مارس ٣١في كما

 -٣٠ -

تتمة -البیانات القطاعیة٢١

٣١و٢٠١٤مارس٣١موجودات ومطلوبات قطاعات التشغیل بالمجموعة كما فيالتالي یعكس الجدول 

:٢٠١٣دیسمبر

العقارات السكنیة 
االستثماراتوالتجاریة

الفنادق واألجنحة 
اإلجماليمجمعات تجاریةالفندقیة

الفالفالفالفالف
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

موجودات القطاع

٢٨,٣٩١,٧٧٣٧,٤٥٦,١٦٨٤,٤٨٢,٢٦٦١,٤٩٣,٦٩٧٤١,٨٢٣,٩٠٤(غیر مدققة)٢٠١٤مارس٣١في 

٢٨,٥٣٦,٦٢٠٦,٦٩٢,٩٠٨٤,٤٧٧,١٤٦١,٤٩٥,٢٣٩٤١,٢٠٢,٣١٩(مدققة)٢٠١٣دیسمبر ٣١في 

مطلوبات القطاع

٢٨,٥٧٠٣٤,٢٤٦١٢,١٠٢,٣٢٦-١٢,٠٣٩,٥١٠)غیر مدققة(٢٠١٤مارس٣١في 

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


