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مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققة.جزءاً من هذه٢٠إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٢-

الموحدبيان المركز المالي المرحلي 

٢٠١٦يونيو ٣٠كما في 
ديسمبر٣١يونيو٣٠

٢٠١٦٢٠١٥
(مدققة)(غير مدققة)

الف ريال قطريالف ريال قطريإيضاحات

الموجودات 
٧١,٢٠٢,١٢٤٦١٩,٨١٥نقد وأرصدة لدى البنوك

٨٤٤٤,٢٤٨٦٠٠,٠٥٨ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
٢٢,٨٧١٢٠,٢٨٠مخزون

١٣١٧,٧٠٦٤٠,٥٧٧مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
٩٥,١١٠,٧٦٢٥,٥٣٤,١١٤متاحة للبيعمالية موجودات

١٠٣٨,٢٧٧,٢٥٠٣٦,٨٩٨,٩٦٩إستثمارات عقارية
١١٣,٨٢٩,٩٨٧٣,٢٠٢,٦٥٦المشروعاتوشركزميلةشركاتفيإستثمارات

١٧٠,٦٦٧٢٢,٢٩٥عقارات وآالت ومعدات
-٦١٣٣,٥٦٠الشهرة

٤٩,٢٠٩,١٧٥٤٦,٩٣٨,٧٦٤إجمالي الموجودات 

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات

١٢٢,١٦١,٥٦١١,٢٤٧,٦٩٥ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
مبالغ مستحقة لطرف مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة / 

١٣٨٩٦,٨٧٤٣٥٠,٢٣١ذو عالقة 
١٤١٦,٥٦٠,٧٩٦١٤,٩٥٩,٦٠٧تمويل إسالميةتسهيالت 

١٩,٦١٩,٢٣١١٦,٥٥٧,٥٣٣المطلوباتإجمالي 





مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققة.جزءاً من هذه٢٠إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٤-

الموحدالمرحليبيان الدخل

٢٠١٦يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

أشهر المنتهيةلثالثةل
يونيو٣٠في 

لستة أشهر المنتهية ل
يونيو٣٠في 

٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥
(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)

الف اتإيضاح
ريال قطري

ريالالف
قطري

الف ريال
قطري

ريال الف
قطري

٣٩٥,٦٧٨٣٨٦,٨٧٣٧٩٠,٠٩٦٧٤٩,٨٠٩إيجاراتإيرادات 
٢٣١٢٢٧,٠٦٨١٨٣,٨٥٠-متاحة للبيعموجودات ماليةتوزيعات أرباح من 

١٠٩,١٨٧٢٩,٧٧٤٢٠٩,٢١٨٨١,٩٢٠صافي أرباح من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
٢٥,٥٨٨١٧,٢١٥٤٥,١٨٢٢٧,٩٩٦أخرىةيإيرادات تشغيل

)١٣٣,٨٤٥()١٦٤,٥٢٩()٦٩,٣١٦()٨٦,٢٣٩(تشغيليةمصاريف 

٤٤٤,٢١٤٣٦٤,٧٧٧١,١٠٧,٠٣٥٩٠٩,٧٣٠للفترةالربح التشغيلي 

٦٧,١٢٢١٢٠,٩٩٥١٢٩,٦٧٨١٩٦,٣٢٨مشروعالوشركات الحصة من نتائج شركات زميلة 
-٥٥,٨٦٢--٦تابعةشركةعلىاالستحواذمنالربح
-٣٧,٣٧١-٦٣٧,٣٧١زميلةشركةعلىاالستحواذمنالربح

٦,٣٦١١٨,٦١٥١٢,٧٢٢١٨,٦١٥أرباح إعادة تقييم إستثمارات عقارية
الربح من بيع استثمارات عقارية محتفظ بها بغرض 

٤,٩٦١-٤١٨-البيع  
١٤,١١٢٤,٩٦٥١٦,١٢٤١٢,٧٨٥إيرادات أخرى 

)١١٦,٠١٣()١٢٢,٥٩٢()٧٧,٩٥١()٧١,٢٤١(مصاريف عمومية وإدارية 
)٤,٦٥٥()٥,٦٥٧()٢,٢٤١()٢,٩٧١(هالك إست

-)٧,٤٠٩(--خسائر االنخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
)١٦٣,٥٨٥()٢٩٧,٦٤٢()٩٣,٩٠٥()١٥٤,٣٧٣(تكاليف التمويل 

٣٤٠,٥٩٥٣٣٥,٦٧٣٩٢٥,٤٩٢٨٥٨,١٦٦ربح الفترةصافي 

عائد إلى:
٣٤١,٤٩١٣٣٥,٦٧٣٩٢٧,١٤١٨٥٨,١٦٦المساهمين بالشركة األم

-)١,٦٤٩(-)٨٩٦(الحقوق الغير مسيطر عليها

٣٤٠,٥٩٥٣٣٥,٦٧٣٩٢٥,٤٩٢٨٥٨,١٦٦صافي ربح الفترة

رباح (ريال العائد االساسي والمعدل للسهم من األ
١٥٠,١٣٠,١٣٠,٣٥٠,٣٢قطري)



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققة.جزءاً من هذه٢٠إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٥-

الموحدالشامل المرحليبيان الدخل

٢٠١٦يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

يونيو٣٠لستة أشهر المنتهية في ليونيو٣٠أشهر المنتهية في لثالثةل
٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥

(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريالفالف ريال قطريريال قطريالفالف ريال قطريإيضاح

٣٤٠,٥٩٥٣٣٥,٦٧٣٩٢٥,٤٩٢٨٥٨,١٦٦الفترةربح

إيرادات شاملة أخرى
تحويلها للربح أو سيتم إيرادات شاملة أخرى

الخسارة في الفترات الالحقة
من موجودات مالية الربح (الخسارة)صافي

٤٢٢,٣٣٥)٤٣٦,٢٩٥(٤٩٤,٧٠٦)٦٩٦,٣٧٩(١٦متاحة للبيع
حصة من صافي التغيرات في احتياطي إعادة 

١٦٢٩١٦٧٦١,٧٨٦١,٠٧٨التقييم للشركات الزميلة وشركات المشروع

األخرىالشاملةااليرادات(الخسائر) إجمالي 
٤٢٣,٤١٣)٤٣٤,٥٠٩(٤٩٥,٣٨٢)٦٩٦,٠٨٨(١٦للفترة

٨٣١,٠٥٥٤٩٠,٩٨٣١,٢٨١,٥٧٩)٣٥٥,٤٩٣(الدخل الشامل للفترة(الخسائر) إجمالي 

:إلىعائد
٨٣١,٠٥٥٤٩٢,٦٣٢١,٢٨١,٥٧٩)٣٥٤,٥٩٧(األمبالشركةنیالمساهم
-)١,٦٤٩(-)٨٩٦(عليهامسيطرالغيرالحقوق

٨٣١,٠٥٥٤٩٠,٩٨٣١,٢٨١,٥٧٩)٣٥٥,٤٩٣(الدخل الشامل للفترة(الخسائر) إجمالي 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

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

-٦-

لمرحلي الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية ا

٢٠١٦يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

عائد إلى المساهمين بالشركة األم

إحتياطي قانونيرأس المال
احتياطى إعادة 

التقييم

إحتياطي إعادة 
تقييم عمالت 

اإلجماليأرباح مدورةأجنبية
الحقوق الغير 
مسيطر عليها

إجمالي حقوق 
الملكية

ألف 
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

٢٦,٥٢٤,٩٦٧١,٢٢٢,١١٢٦٠٥,٥٥٩١,٩٥٤١,٦٢٢,٦٤٨٢٩,٩٧٧,٢٤٠٤٠٣,٩٩١٣٠,٣٨١,٢٣١(مدققة)٢٠١٦يناير ١الرصيد في 

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

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

الحقوق غير المسيطر عليها الناتجة عن 
٤٣,٩٧٨٤٣,٩٧٨------)٦توحيد األعمال (إيضاح 

٢٦,٥٢٤,٩٦٧١,٢٢٢,١١٢١٧١,٠٥٠١,٩٥٤١,٢٢٣,٥٤١٢٩,١٤٣,٦٢٤٤٤٦,٣٢٠٢٩,٥٨٩,٩٤٤(غير مدققة)٢٠١٦يونيو ٣٠الرصيد في 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

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

-٧-

تتمة - لمرحلي الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية ا

٢٠١٦يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

عائد إلى المساهمين بالشركة األم

إحتياطي قانونيرأس المال
احتياطى إعادة 

التقييم

إحتياطي إعادة 
تقييم عمالت 

اإلجماليمدورةأرباح أجنبية
الحقوق الغير 
مسيطر عليها

إجمالي حقوق 
الملكية

ألف 
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

٣٠,٠٧٧,١٨١-٢٦,٥٢٤,٩٦٧١,٠٥٥,٩٢٧١,٢٦٤,٨٠٨١,٩٥٤١,٢٢٩,٥٢٥٣٠,٠٧٧,١٨١(مدققة)٢٠١٥يناير ١الرصيد في 

٨٥٨,١٦٦-٨٥٨,١٦٦٨٥٨,١٦٦----صافي ربح الفترة

٤٢٣,٤١٣-٤٢٣,٤١٣--٤٢٣,٤١٣--شاملة أخرى للفترةأرباح

١,٢٨١,٥٧٩-٨٥٨,١٦٦١,٢٨١,٥٧٩-٤٢٣,٤١٣--إجمالي الدخل الشامل للفترة

)١,٠٦٠,٩٩٩(-)١,٠٦٠,٩٩٩()١,٠٦٠,٩٩٩(----)١٧أرباح موزعة ( ايضاح 

٣٠,٢٩٧,٧٦١-٢٦,٥٢٤,٩٦٧١,٠٥٥,٩٢٧١,٦٨٨,٢٢١١,٩٥٤١,٠٢٦,٦٩٢٣٠,٢٩٧,٧٦١(غير مدققة)٢٠١٥يونيو ٣٠الرصيد في 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

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

-٨-

الموحدالمرحلي بيان التدفقات النقدية
٢٠١٦يونيو ٣٠أشهر المنتهية في الستة لفترة

يونيو٣٠منتهية في الستة أشهر لل
٢٠١٦٢٠١٥

(غير مدققة)(غير مدققة)
ألف ريال قطريألف ريال قطرياتحإيضا

األنشطة التشغيلية
٩٢٥,٤٩٢٨٥٨,١٦٦الفترةربح 

:التاليةتعديل للبنود 
)١٨,٦١٥()١٢,٧٢٢(االستثمارات العقاريةتقييمإعادةربح من 
٥,٦٥٧٤,٦٥٥استهالك 

٦,٠٦٠٤,١٦٥مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
)١٩٦,٣٢٨()١٢٩,٦٧٨(مشروعالوشركات الحصة من نتائج شركات زميلة 
-)٥٥,٨٦٢(تابعةالربح من االستحواذ على شركة 
-)٣٧,٣٧١(زميلةالربح من االستحواذ على شركة 

)٤,٩٦١(-الربح من بيع استثمارات عقاريه محتفظ بها بغرض البيع
١,٨٠٠٦,٣٥٣مشكوك في تحصيلهاذمم مستأجرينمخصص انخفاض 

)٦,٧٩٢()٧٣٣(مشكوك في تحصيلهامستأجرينعكس مخصص انخفاض ذمم 
-٧,٤٠٩خسائر االنخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

)٦,٢٦٣()٦,٧٠٩(أرباح حسابات بنوك إسالمية 
)٨١,٩٢٠()٢٠٩,٢١٨(صافي أرباح من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

٢٩٧,٦٤٢١٦٣,٥٨٥تكاليف التمويل 

٧٩١,٧٦٧٧٢٢,٠٤٥
التغيرات في رأس المال العامل:

)١١,٨١٧()١٠٠,٧٦٨(ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
)٤,٩٥٩()٢,٥٨٩(مخزون

)٣١٢,١٥٠()٥٦,٤٩٠(مبالغ مستحقة من / إلى أطراف ذات عالقة
)٥٤,٦٣٨()٤٤,٧٩٠(ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

٥٨٧,١٣٠٣٣٨,٤٨١النقد من االنشطة التشغيلية
)١,٢٥٢()٢,١٩٨(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

٥٨٤,٩٣٢٣٣٧,٢٢٩صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

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

-٩-

تتمة-الموحدالمرحليبيان التدفقات النقدية

٢٠١٦يونيو ٣٠أشهر المنتهية في لفترة الستة

يونيو٣٠لستة أشهر المنتهية في ل
٢٠١٦٢٠١٥

(غير مدققة)(غير مدققة)
ألف ريال قطريريال قطريألف اتحإيضا

األنشطة االستثمارية
)٨٢٧()٦,١٢٤(معداتآالت ووشراء عقاراتمدفوعات ل

)٩٠,٥١٧()١٠٤,٩١٩(مدفوعات لشراء وتطوير استثمارات عقارية
١٥,٨٥٨-من بيع استثمارات عقاريه محتفظ بها بغرض البيعمتحصالت 

١,٣٤٥,٦٦٤٤١٤,٠٦٠متاحة للبيعمتحصالت من بيع موجودات مالية
)٥٩٤,٤٩٧()١,٣٧٤,٣١١(مدفوعات لشراء موجودات مالية متاحة للبيع

وشركات مدفوعات لشراء استثمارات في شركات زميلة
)٨٨,٩٤٥()٣٤٥,٩٣٠(المشروع

-)١٥١,٧٦٦(٦استحواذ على شركة تابعة بصافي النقد المكتسب
٢٠٨,٦٧٧١٩٨,٠٦٨شركات زميلة وشركات المشروعتوزيعات أرباح مستلمة من 
٧,٠٠٠٦,٢٦٣أرباح حسابات بنوك إسالمية

١٩٠,٠٠٠-أشهرثالثةبعدتستحقاألجلقصيرةودائعفيالتغيرصافي

من األنشطة (المستخدمة في) صافي التدفقات النقدية 
٤٩,٤٦٣)٤٢١,٧٠٩(االستثمارية

األنشطة التمويلية
٢,١٧٤,٤٤٥٩٠٠,٠٠٠متحصالت من تسهيالت تمويل إسالمية

)٧٤٠,٩٣٧()٨٨٩,٥٤٩(مدفوعات لتسديد تسهيالت تمويل إسالمية
)٤١٠,٨٤٣()٨٦٥,٨١٠(توزيعات أرباح مدفوعة

)٢٥١,٧٨٠(٤١٩,٠٨٦األنشطة التمويلية)المستخدمة فيمن (صافي التدفقات النقدية 

٥٨٢,٣٠٩١٣٤,٩١٢في النقد وما في حكمهالزيادة

٦١٨,٢٩٢٩٨,٠٩٨يناير١النقد وما في حكمه في 

٧١,٢٠٠,٦٠١٢٣٣,٠١٠يونيو٣٠كما فيالنقد وما في حكمه 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-١٠-

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

كشركة ذات ١٩٩٣مايو ٢٤. تم تأسيس الشركة في 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 عقدمعية العامة غير العادية في اجتماعها الج

.٣٠٥٠٣صندوق بريد ،دولة قطر ، يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الدوحة 

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

(األخرى وذلك واالستثمار في ٪) على األقل من أسهم وحصص تلك الشركة أو الشركات ٥١من خالل تملكها 

األسهم والصكوك واألوراق المالية وأية استثمارات أخرى داخل دولة قطر أو خارجها وتملك براءات االختراع 

وتقديم خدمات استشارات لغيرواألعمال التجارية واالمتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية واستغاللها وتأجيرها ل

.العقارات وإدارة العقارات وتحصيل اإليجارات والقيام بأعمال صيانة العقارات



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-١١-

تتمة-الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية١
للشركة وشركاتها التابعةالبيانات المالية غير المدققة الموحدة المرحلية المختصرة هذه البيانات المالية تتضمن 

:٢٠١٦يونيو٣٠المنتهية في وللفترةالمجموعة") كما في "ـبإليهم جميعاً(يشار المدرجة التالية

اسم الشركة
رأس المال 

يقطرريال 

نسبة الملكية الفعلية

بلد التأسيس
يونيو ٣٠

٢٠١٦
ديسمبر٣١

٢٠١٥
يونيو٣٠

٢٠١٥

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر ٢٠٠,٠٠٠شركة إزدان للفنادق ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة إزدان مول ش .ش.و

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠ش.ش.والعقاريةشركة إزدان 
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة إزدان للشراكات ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة االتقان للتجارة ش.ش.و

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠للتجارة ش.ش.ويشركة الربع الخال
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠قليم العقارية ش.ش.والشركة ا

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة المنارة للمعدات الطبية ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة الطيبين للتجارة ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة القارة للتجارة ش.ش.و

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة إثمار لإلنشاء والتجارة ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة النماء ألعمال الصيانة ش.ش.و

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة شاطىء النيل ش.ش.و
والتصديرأركان لالستيرادشركة

ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة طريق الحق للتجارة ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة منازل للتجارة ش.ش.و

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة عين جالوت للتجارة ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة طريق الخير للتجارة ش.ش.و

٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة الكرة الذهبية ش.ش.و
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠هاي تريد للتجارة ش.ش.وشركة 
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠ش.ش.و تاماكن لإللكترونياشركة 
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠امتياز الخليج للتجارة ش.ش.وشركة 
٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠فندق إزدان باالس ش.ش.و شركة 

-٪٦٧,٥٪٦٧,٥قطر٢٠٠,٠٠٠شركة إمتداد للمشاريع العقارية ذ.م.م
--٪٧٤,٥قطر٢٤,٠٠٠,٠٠٠)٦(إيضاح دار العرب ذ.م.م

--٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة إزدان للتنظيفات ذ.م.م
--٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة إزدان للصيانة ذ.م.م 

--٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠ذ.م.مسكيبندالشركة إزدان
--٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة إزدان لتخليص المعامالت ذ.م.م

--٪١٠٠قطر٢٠٠,٠٠٠شركة الرائد لسحب المجاري ذ.م.م
--٪١٠٠يماناجزر الك-شركة إزدان للصكوك المحدودة 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-١٢-

تتمة- الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية١
مباشرةوغيرمباشرةبطريقةتمتلكيوالت("التداول") ق.م.شالقابضةالتداولمجموعةيهللمجموعةاألمالشركة

: ٢٠١٥ديسمبر ٣١(٢٠١٦ونييو٣٠يفكماالشركةمالرأسمن٪ ٥٤نسبةيمثلماالتابعةشركاتهاخاللمن

٥٤.(٪

أسس اإلعداد ٢
٢٠١٦يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في غير المدققةتم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

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

تعد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة بالريال القطري وهو العملة الوظيفية المستخدمة في أعمال 

وفي عرض بياناتها المالية ، ويتم تقريب جميع المبالغ إلى أقرب ألف ريال قطري بإستثناء ما يشار المجموعة

إليه بخالف ذلك.

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

. ٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في للمجموعةويجب أن تقرأ مع البيانات المالية الموحدة سنوية ماليـة موحدة 

ليست بالضرورة أن تكون مؤشراً للنتائج ٢٠١٦يونيو ٣٠إضافة إلى ذلك , فإن نتائج الستة أشهر المنتهية في 

.٢٠١٦ديسمبر ٣١المتوقعة للسنة المالية المنتهية في 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-١٣-

محاسبية الهامة السياسات ال٣

متفقة مع غير المدققةإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
ديسمبر ٣١الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في السنوية السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية 

.٢٠١٦يناير ١تطبيق معايير وتفسيرات جديدة يسري مفعولها للفترات التي تبدأ في ، بإستثناء٢٠١٥

المعايير المحاسبية المعدلة التالية تم تطبيقها من قبل المجموعة عند إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة 

، حسب الحاجة. وحيث أنه ليس لهذه المعايير تأثيراً على البيانات المالية المرحلية المختصرة غير المدققةالموحدة

، فقد تتطلب افصاحات إضافية في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية.غير المدققةالموحدة

تاريخ السريانالمعيار 

١١تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 
:

حساب االستحواذ على –الترتيبات المشتركة 
٢٠١٦يناير ١الحصص

٢٠١٦يناير ١حسابات الحكومية المؤجلة:١٤تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 
ومعيار ١٦تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

:٣٨المحاسبة الدولي 
إيضاحات حول الطرق المقبولة لالستهالك 

٢٠١٦يناير ١واالطفاء 
٢٠١٦يناير ١طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة:٢٧تعديالت معيار المحاسبة الدولي 
٢٠١٦يناير ١مبادرات اإلفصاح:١تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

١٠تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 
١٢و المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٦يناير ١تطبيق استثناء التوحيد:٢٨ومعيار المحاسبة الدولي 
٢٠١٦يناير ٢٠١٢١–٢٠١٤دورة التحسينات السنوية 

يسري مفعولهاولمالمعايير المصدرة 

المعايير أصدرت المعايير الجديدة التالية ولكن لم يسري مفعولها بعد. تقوم المجموعة حالياً بتقييم اثر تطبيق هذه 

وتنوى تطبيقها عندما تصبح سارية المفعول:

تاريخ السريانالمعيار 
٢٠١٧يناير ١االفصاحمبادرة:٧الدوليالمحاسبةمعيارتعديل

غيرللخسائرالمؤجلةالضريبةموجوداتتحقيق:١٢الدوليالمحاسبةمعيارتعديالت
٢٠١٧يناير ١المحققة

٢٠١٨يناير ١األدوات المالية:٩للتقارير المالية المعيار الدولي 
٢٠١٨يناير ١اإليرادات من العقود مع العمالء  :١٥المعيار الدولي للتقارير المالية 
٢٠١٩يناير ١تاإليجارا:١٦المعيار الدولي للتقارير المالية 

والتعديالت الجديدة أو المعدلة التي أصدرت ولم يسري لم تطبق المجموعة مبكراً أي من المعايير والتفسيرات 
مفعولها بعد.



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-١٤-

االحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة٤
من االدارة اجراء احكام وتقديرات غير المدققة مالية المرحلية المختصرة الموحدةيتطلب اعداد هذه البيانات ال

المدرجة للموجودات والمطلوبات المبالغ وتطبيق السياسات المحاسبية علىمستقبلية تؤثر حداثألوافتراضات 

وااليرادات والمصروفات. هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

االدارة عند قبلفان االحكام الهامة المستخدمة من غير المدققةعند اعداد هذه البيانات المرحلية المختصرة الموحدة 

علىالرئيسية لعدم التأكد حول التقديرات هي نفسها التي تم تطبيقها والمصادرسات المحاسبية للمجموعة تطبيق السيا

.٢٠١٥ديسمبر 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 

.٢٠١٥ديسمبر ٣١المنتهية في وللسنة في 

دمج األعمال٦

شركة دار العرب ذ.م.م )أ(

، ٪ في شركة دار العرب ذ.م.م٢٥,٥، أبرمت المجموعة اتفاقًا لشراء حصة إضافية قدرها ٢٠١٦فبراير ٤في 

على شركة دار العرب ذ.م.م بحصة قدرها السيطرةوهي إحدى الشركات الزميلة للمجموعة ، وصار لديها 

٧٤,٥.٪

. يتمثل النشاط ٢٠٠٤سبتمبر ٩تأسست دار العرب ذ.م.م في دولة قطر كشركة ذات مسؤولية محدودة في 

.الرئيسي للشركة في إصدار صحيفة العرب

للموجوداتالمحددةالقيمأنحيث،المؤقتةالقيمعلىالشهرةوتحقيقالستحواذلالمبدئيةالمحاسبةاعتمدت

المجموعةتقومسوف. اإلدارةتقديراتأفضلعلىاعتمدتقدعليهاالمستحوذللشركةالمحددةوالمطلوبات

منشهر١٢خاللالشراءسعرمخصصممارسةمنلالنتهاءكنتيجةالمؤقتةالقيمهذهفيتعديالتأيةبتحقيق

.لالستحواذالفعليالتاريخ

ادرجهاوتمقطريريالألف١٣٣,٥٦٠بمبلغ. م.م.ذالعربدارعلىاالستحواذمنالناشئةالشهرةإجماليكان

.الموحدالمرحليالماليالمركزبيانفي



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-١٥-

تتمة- دمج األعمال ٦

شركة دار العرب ذ.م.م)أ(
:قد تم تعديلها حسب تقديرات اإلدارة كما هو موضح أدناهللموجودات والمطلوبات المحددة المؤقتةالقيمة 

ريال قطريألف
(غير مدققة)الموجودات

٢٥,٧٧٢نقد وأرصدة لدى البنوك
١٥,٨٢٠ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً

١٣٢,٧٧٥مشروعالشركةفيإستثمار
١٤٧,٩٠٥عقارات ومعدات وآالت

٣٢٢,٢٧٢إجمالي الموجودات

المطلوبات 
٦,٧٧٩ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

١٣٩,٣٨٣مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 
١٢٠تمويل إسالميةتسهيالت 

٣,٥٢٨مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

١٤٩,٨١٠إجمالي المطلوبات

١٧٢,٤٦٢المحددةلصافي الموجودات المؤقتةالعادلةالقيمة

٤٣,٩٧٨الحقوق غير المسيطرة المقاسة بالقيمة العادلة
١٣٣,٥٦٠)مؤقتة(االستحواذمنالناشئةالشهرة

١٧٧,٥٣٨لدمج األعمالالنقد المدفوع 

١٧٧,٥٣٨لدمج األعمال النقد المدفوع
٨٤,٥٠٦قبل االستحواذشركة دار العرب ذ.م.ميالمجموعة فسهمالقيمة العادلة أل

٢٦٢,٠٤٤تكلفة استحواذ الشركة التابعة

:االستحواذمنالنقديالتدفقصافي
٢٥,٧٧٢التابعةالشركةمنعليهالمستحوذالنقدصافي

)١٧٧,٥٣٨(المدفوعالنقد
)١٥١,٧٦٦(

إن المحاسبة األولية لعملية االستحواذ أعاله مؤقتة فقط ، وسوف يتم تخصيص القيمة العادلة للموجودات 

والمطلوبات القابلة للتحديد للشركة المستحوذ عليها في نهاية السنة المالية. 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-١٦-

تتمة–دمج األعمال ٦

(تتمة)شركة دار العرب ذ.م.م )أ(
الف ريال ٢٠,٨١٠الف ريال قطر و بقيمة ١٦,٠١٩من تاريخ االستحواذ ، ساهمت دار العرب ذ.م.م بقيمة 

الف ريال ٤,٧٩١، مما نتج عن صافي خسائر بقيمة إليرادات و مجموع المصروفات على التواليمجموع ال

.٢٠١٦يونيو٣٠قطري لربح المجموعة في الفترة المنتهية في 

ألف ريال قطري في بيان الدخل المرحلي الموحد للمجموعة ٥٥,٨٦٢تم إدراج الربح الناتج من االستحواذ بقيمة 

.٢٠١٦يونيو٣٠أشهر المنتهية في للستة

ذ.م.م الشرق للطباعة والنشر والتوزيعشركة دار)ب(

٪ في شركة دار ١٤,٧٨، أبرمت المجموعة اتفاقًا للحصول على حصة إضافية قدرها ٢٠١٦فبراير ٤في 

الشرق للطباعة والنشر والتوزيع ذ.م.م ، وهي إحدى الشركات الزميلة للمجموعة ، وبالتالي صارت تمتلك حصة 

بارها شركة زميلة.المجموعة استمرت في اعت٪ في دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع ذ.م.م.٤٤,٧٨

أكتوبر ٢٤للطباعة والنشر والتوزيع ذ.م.م في دولة قطر كشركة ذات مسؤولية محدودة في شرقتأسست دار ال

. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إصدار صحيفتين يوميتين هما الشرق (باللغة العربية) وبننسوال (باللغة ١٩٨٥

.المجلداتاإلنجليزية) وطباعة ونشر وتوزيع الكتب و



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-١٧-

تتمة–دمج األعمال ٦

تتمة-ذ.م.مالشرق للطباعة والنشر والتوزيعشركة دار)ب(

للطباعة والنشر والتوزيع شرقدار الكانت القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة والمستحوذ عليها لشركة 

كما في تاريخ االستحواذ كما يلي:ذ.م.م 

ريال قطريألف
مدققة)(غير 

الموجودات
٧٣,٥٤٩نقد وأرصدة لدى البنوك

١٣٥,٤٤٠ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
٢,٣٠٢مخزون

٦٦,٩٩٤متاحة للبيعمالية موجودات
٧٥,٨٣١إستثمارات عقارية

١٤٠,٤٤٧مشروعفي شركة الإستثمار
٥٦,٧٤٧عقارات ومعدات وآالت

٥٥١,٣١٠إجمالي الموجودات

المطلوبات 
٣٦,١٧٠ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

٤٥,٥٦٨تمويل إسالميةتسهيالت 
١٧,٩١٣مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

٩٩,٦٥١إجمالي المطلوبات

٤٥١,٦٥٩صافي الموجودات

٦٦,٧٥٥المستحوذ عليهاصافي الموجوداتلحصص االضافية من القيمة العادلة ل
٢٣٧,٢٤٥الناتجة عن االستحواذالشهرة 

٣٠٤,٠٠٠لحصص االضافية المستحوذ عليهالصافي النقد المدفوع 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-١٨-

تتمة–دمج األعمال ٦

شركة ودام الغذائية ش.م.ق)ج(

تأثير هام على القرارات المالية مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق. أصبح لدى، ٢٠١٦أبريل ١٧في 

من خالل تمثيل المجموعة في مجلس إدارة شركة ودام ، وذلك شركة ودام الغذائية ش.م.ق. لوالتشغيلية

يونيو ٣٠من أسهم شركة ودام الغذائية ش.م.ق. كما في ٪٢٣بلغت حصة المجموعة الغذائية ش.م.ق.

٢٠١٦.

٧٥والتجارة رقم قرار وزارة االقتصاد بموجب تأسست شركة ودام الغذائية ش.م.ق. كشركة مساهمة قطرية 

إن العنوان المسجل للشركة هو ص ب .٢٦٩١١، وسجلت الشركة تحت سجل تجاري رقم ٢٠٠٣لسنة 

، الدوحة ، قطر.٢٢٢٤

وتزويد واللحوم واألعالف وذبح األغنام والماشية األنشطة الرئيسية للشركة استيراد وتجارة المواشي تتضمن

ت ذات الصلة.والمنتجاالطازجة السوق المحلي باللحوم 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-١٩-

تتمة–دمج األعمال ٦

تتمة-شركة ودام الغذائية ش.م.ق)ج(

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

تاريخ االستحواذ كما يلي:
ألف ريال قطري

(غير مدققة)

الموجودات
٢٧٧,٤٠٩البنوكنقد وأرصدة لدى 

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

١,٠٣١منتجات زراعية
١٥,٦١٥مخزون

٦,٧٧٩موجودات مالية متاحة للبيع
٢١,٠٤٠مشاريع قيد التنفيذ
١٩,٣٢٦عقارات ومعدات

٥٤٩,١٦٠إجمالي الموجودات

المطلوبات 
٢٥٧,٨٢٣ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

٨,٦٠٠مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٤٤,٣٧٤تسهيالت تمويل إسالمية

٣١٠,٧٩٧إجمالي المطلوبات

٢٣٨,٣٦٣صافي الموجودات

٢٠٠,٠٦١االستحواذ (مؤقتة)منالشهرة الناشئة 
٥٤,٨٢٣لحصة المجموعة في شركة ودام الغذائية ش.م.ق قبل االستحواذالقيمة العادلة 

القيمة العادلة لحصة الملكية للمجموعة في شركة ودام الغذائية المحتفظ بها قبل 
٢٥٤,٨٨٤االستحواذ

إن المحاسبة األولية لعملية االستحواذ الموضحة أعاله مؤقتة فقط ، وسيتم توزيع القيمة العادلة للموجودات 

المجموعة بإدراج أي تعديالت وااللتزامات القابلة للتحديد للشركة المستحوذ عليها بنهاية السنة المالية. ستقوم 

على هذه القيم المؤقتة بعد إجراء فحص تقييم القيمة العادلة قبل نهاية السنة.

قطري نتيجة إعادة قياس القيمة العادلة لحصتها الحالية ألف ريال٣٧,٣٧١بمبلغربح قامت المجموعة بتحقيق 

المادي. ويمثل الربح احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع في تاريخ قبل الحصول على النفوذ 

ربح من االستحواذ على شركة زميلة" في بيان الدخل المرحلي الموحد "االستحواذ. تم إدراج الربح في 

. ٢٠١٦يونيو ٣٠للمجموعة للفترة المنتهية في 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-٢٠-

النقد وما في حكمه٧
الموحد على األرصدة التالية:بيان التدفقات النقدية المرحلييتضمن النقد وما في حكمه لغرض إعداد 

يونيو ٣٠
٢٠١٦

يونيو٣٠
٢٠١٥

ديسمبر ٣١
٢٠١٥

(مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)

ألف 
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف 
ريال قطري

١,١٨٧٨٦٨٤٠٩الصندوقفي نقد 

األخرىوالمؤسسات الماليةالبنوكنقد لدى
١,٠١٩,٠٠٠١٢٥,٢١٦٤٧٥,٠٠٠ودائع ألجل

١١٣,٢٧٠٧٠,٢١٤٨٧,٥٠١توفير وعند الطلبحسابات
٦٧,١٤٤٣٦,٧١٢٥٥,٣٨٢حسابات جارية
١,٥٢٣٩,٦٨٧١,٥٢٣بالهامشحسابات بنكية

١,٢٠٢,١٢٤٢٤٢,٦٩٧٦١٩,٨١٥النقد وأرصدة لدى البنوك

)١,٥٢٣()٩,٦٨٧()١,٥٢٣(مقيدة: حسابات بنكية يخصم 

١,٢٠٠,٦٠١٢٣٣,٠١٠٦١٨,٢٩٢ما في حكمهوالنقد 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-٢١-

ومصاریف مدفوعة مقدماًمدينة ذمم ٨
يونيو٣٠

٢٠١٦
ديسمبر ٣١

٢٠١٥
)(مدققة(غير مدققة)

ألف
ريال قطري

الف
ريال قطري

١٣٥,٨٤١١١٤,١٦٣ذمم مستأجرين
)٦٥,٥٣٤()٦٦,٦٠١(يخصم: مخصص إنخفاض ذمم مستأجرين

٦٩,٢٤٠٤٨,٦٢٩
٢٠٣,٦٤٣٤٦٠,٨٠٩*مدفوعات مقدمة للموردين و للمقاولين

١٣٠,٢٤٠٥٩,٠٣٦مصاريف مدفوعة مقدماً 
١٥,٧١٦١٢,٣٥٩ودائع تأمين مستردة 

٢,٩٣٩٣,٢٢٩إيرادات مستحقة 
٤,٠٦٢-أوراق قبض

٢٢,٤٧٠١١,٩٣٤ذمم وارصدة مدينة أخرى 

٤٤٤,٢٤٨٦٠٠,٠٥٨

أستحقاق الذمم المدينة و المدفوعة مقدما:
١٥,٧١٦١٢,٣٥٩غير متداول

٤٢٨,٥٣٢٥٨٧,٦٩٩متداول

٤٤٤,٢٤٨٦٠٠,٠٥٨

المقاولين كما هو مبين في دة مع األطراف ذات العالقة مدفوعات مقدمة للموردين وـن األرصـتتضم*

.١٣ايضاح 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-٢٢-

عمتاحة للبيموجودات مالية ٩

تركز محفظة االستثمارات

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

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

بالتغيرات 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:

٢٠١٥ديسمبر٢٠١٦٣١يونيو ٣٠
)(مدققة(غير مدققة)

ألف ريال قطريألف ريال قطري 

٣,٩١٥,٧٠٠٤,٣٢٣,٣٦٦البنوك والخدمات المالية
١,١٥٨,٠٧٧٩٤٨,٢٨٨اتالصناع

١٨,٥١٤٢٠,٩٠٣االتصاالت
-٦,٦٤٢العقارات

٦,٢٣٠٧,٩٢٨التأمين
٤,٣٣٩٢٣٣,٦٢٩المواد االستهالكية والخدمات

-١,٢٦٠أخري

٥,١١٠,٧٦٢٥,٥٣٤,١١٤

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

قطر.

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

. المستثمرين القطريين ش.م.قمجموعة أسهممن ٪٢٠تمتلك المجموعة ،  ٢٠١٦يونيو ٣٠كما في )ج(

االستثمارات كموجودات مالية متاحةهذهتصنفتزالال،ذلكومع). ٪٢٠: ٢٠١٥ديسمبر ٣١(

.تأثير هام على القرارات المالية والتشغيليةلديهاليسالمجموعةللبيع حيث أن



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-٢٣-

استثمارات عقارية ١٠

٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١يونيو ٣٠
)(مدققة(غير مدققة)

ريال قطريألف ريال قطريألف 

٣٦,٨٩٨,٩٦٩٣٤,٢١٦,٥٣٩يناير١في 
١,٣٤٦,٩٠٨١,٥٩٩,٦٦٥لفترةتكاليف تطوير خالل ا

١٨,٦٥١١٩٤,٢٦٧تكاليف تمويل مرسملة على عقارات قيد التطوير
١٢,٧٢٢٦٠٠,٧٨٩إستثمارات عقاريةأرباح إعادة تقييم 

٢٨٧,٧٠٩-محول من االستثمارات العقارية المحتفظ بها بغرض البيع 

٣٨,٢٧٧,٢٥٠٣٦,٨٩٨,٩٦٩ديسمبر ٣١في 

:ايضاحات

ديسمبر ٣١و٢٠١٦يونيو ٣٠فيكماالعقاريةاالستثماراتلجميعتقييمبإجراءلمجموعة اقامت)أ(

، وهو مثمن معتمد متخصص في تقييم دي تي زد قطر ذ.م.م شركة تم إعداد التقييم بواسطة . ٢٠١٥

العقارات واألنشطة المماثلة. لقد تم إعداد التقييم وفقاً للبنود المالئمة من "بيانات الممارسة" المضمنة في 

").("الكتاب األحمر٢٠١٦) ، المعايير المهنية RICSمعايير التقييم (

تقع جميع االستثمارات العقارية في دولة قطر.)ب(

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

سندات الملكية لبعض االستثمارات العقارية مسجلة باسم أحد المساهمين في المجموعة وتقوم المجموعة )د(

حالياً بنقل ملكية هذه االستثمارات إلى اسم المجموعة.



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-٢٤-

المشروعاتوشركزميلةشركاتفيإستثمارات١١

الزميلة وشركات شركات الالجدول التالي يلخص المعلومات المالية المختصرة عن استثمارات المجموعة في 

:المشروع

عليةألفنسبة الملكية

٢٠١٦٢٠١٥بلد التسجيل
يونيو ٣٠

٢٠١٦
ديسمبر٣١

٢٠١٥
)(مدققة(غير مدققة)٪٪

ألف 
ريال قطري 

ألف 
قطريريال 

٢,٠٤٨,٦٠٢٢,٠٨٣,٠٠٠٪٢٢,٦٥٪٢٢,٦٥قطربنك قطر الدولي اإلسالمي ش.م.ق
٣٥٩,٩٧٩٣٨٨,٣٥٨٪٢٥,٧٩٪٢٥,٧٩قطرالمجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق

٢١٨,٧٤٩٢٢٢,٦٧٦٪٢٣,٨٢٪٢٣,٨٢قطرالشركة اإلسالمية القطرية للتأمين ش.م.ق
٥٠٦,٣٥٦٢١١,١١٠٪٣٠,٠٠٪٤٤,٧٨قطردار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع ذ.م.م

١٩٠,٧٢١١٩٢,٦٧٨٪٣٢,٥٠٪٣٢,٥٠قطروايت سكوير العقارية ذ.م.م
١٠٦,٢٨٩٧٥,٥١٦٪٣٣,٣٣٪٣٥,٠٣قطرالمجموعة االسالمية القابضة ش.م.ق

-١٣٠,٦٦٧-٪٥٠,٠٠قطرذ.م.م.مطابع الوراقشركة 
-٦,٥٤٠-٪٢٩,٠٠قطرشركة ماجيكال فيستيفال فيلدج ذ.م.م

-٢٦٢,٠٨٤-٪٢٣,٠٠قطر)٦(إيضاح شركة ودام للمواد الغذائية
٢٩,٣١٨-٪٤٩,٠٠-قطر)٦(إيضاح شركة دار العرب ذ.م.م 

٣,٨٢٩,٩٨٧٣,٢٠٢,٦٥٦

:مالحظة

.١٤في إيضاح رقم زميلةشركاتفي) تم اإلفصاح عن الرهونات على إستثمارات أ(



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-٢٥-

ومطلوبات أخرىذمم دائنة١٢

٢٠١٥ديسمبر٢٠١٦٣١يونيو ٣٠
الف ريال قطريالف ريال قطري

)(مدققة)غير مدققة(

١,٠٧٦,٧٣٧٧٢٠,٤٠٨)*دائنون تجاريون ومقاولون (
-٤٦٠,٤٣٩توزيعات أرباح

٢٦٧,٦٢١١٥١,١٧٠مبالغ محتجزة دائنة (*)
١٥١,٦٩٣١٥٣,١٧٥تأمينات للمستأجرين 
٩٦,٠٦٧٦٦,٦٨٧إيجارات غير مستحقة

٤٦,٨٨٣٦٨,٣٣٦مصاريف مستحقة الدفع
٣٤,٢٥٩٢٦,٨٧٠مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

١٢,٥٥٢٥٤,٠٩٨والرياضيةمخصص المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية 
٢,٦٩٨٢,٦٩٨دفعات مقدمة من العمالء 

٢٩٧٢٩٧مشتقات مطلوبات مالية
١٢,٣١٥٣,٩٥٦دائنون آخرون

٢,١٦١,٥٦١١,٢٤٧,٦٩٥
كالتالي:أخرىومطلوباتدائنةذممأستحقاق 

٤٥٣,٨٧٠٣٣١,٥١٢غير متداول
١,٧٠٧,٦٩١٩١٦,١٨٣متداول

٢,١٦١,٥٦١١,٢٤٧,٦٩٥

تتضمن أرصدة مستحقة لطراف ذات عالقة مبالغ محتجزة  دائنة و دائنون تجاريون و مقاولون كما هو موضح (*) 

.١٣في إيضاح 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-٢٦-

إفصاحات األطراف ذات العالقة  ١٣

عضاء مجلس أوكبار المساهمين والشركات الزميلة واالم 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 

.جموعةالم

عالقةذاتمبالغ مستحقة من اطراف 
٢٠١٥سمبردي٢٠١٦٣١يونيو٣٠

(مدققة)(غير مدققة)
ألف ريال قطريألف ريال قطرياسم الطرف ذات العالقة

-٣,٥٣٩شركة مجموعة صك القابضة ذ.م.م 
٧,٦٦٦٢,٤٨١شركة وايت سكوير العقارية ذ.م.م

-٦,٤٧٣فيستيفال ذ.م.مشركة ماجيكال 
٣٨,٠٨٨-دار العرب ذ.م.م

٢٨٨اطراف أخرى ذات عالقة

١٧,٧٠٦٤٠,٥٧٧

عالقةاتف ذاطرأإلى مبالغ مستحقة
٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١يونيو٣٠

)(مدققة(غير مدققة)
ريال قطريألف ريال قطريألف 

العالقةاتالطرف ذاسم 
٨٣٦,٨٢٥٣٥٠,٢٣١شركة مجموعة صك القابضة ش.و.و
-٢٦,٤٦٢شركة حالول لالستثمار العقاري ذ.م.م

-٢٦,٠٧٣دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع ذ.م.م
-٧,٥١٤شركة مطابع الوراق ذ.م.م

٨٩٦,٨٧٤٣٥٠,٢٣١



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-٢٧-

تتمة  - األطراف ذات العالقة إفصاحات١٣

٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١يونيو٣٠

(مدققة)(غير مدققة)

ألف ريال قطريألف ريال قطري

٢,٧٨٨,٦٢٩٢,٧٨٨,٦٢٩تسهيالت تمويل اسالمية من بنك زميل

٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١يونيو٣٠
(مدققة)(غير مدققة)

ريال قطريألف ألف ريال قطري

١,٠٣٤,٥٤٢٦٧٢,١٢٨دائنون تجاريون ومقاولون 

٢٥٧,٩٨٨١٣٨,٨١٦تأمينات محتجزة 

١٤١,٦١٦٣٧٧,١٦١مدفوعات مقدمة للموردين والمقاولين

عالقةذاتالمعامالت مع االطراف 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة كالتالي:تتمثل 

يونيو٣٠اشهر المنتهية في ستةلليونيو٣٠اشهر المنتهية في لثالثةل
٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥

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

-١,١٩١,٧٢٣-٦٠٢,٤٠٩تطوير إستثمارات عقارية (أ)

١,٤٤٨٩,٥٣٧٣,١٢١٢١,٧٠٤تكاليف تمويل مرسملة على عقارات قيد التطوير

٢٥,٠١٦١٥,٩٧٨٤٩,٨٠٧٢٩,٢٨٣تكاليف تمويل تم إدراجها في بيان الدخل الموحد 

١,٥٢١١,٥١٢٣,٠٤٢٣,٠٢٤اتإيرادت إيجار

:ةمالحظ
بعض مجموعة صك لالستثمار العقاري ش.ش.و وذلك للقيام بتطوير قامت المجموعة بإبرام عقد مقاوالت مع )أ(

.اإلستثمارات العقارية الخاصة بالمجموعة



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-٢٨-

تتمة  - إفصاحات األطراف ذات العالقة ١٣

كبار الموظفين باإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآت 

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

يونيو٣٠للستة اشهر المنتهية في يونيو٣٠للثالثة اشهر المنتهية في 
٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥

(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)
قطريريالألف قطريريالألف قطريألف ريالقطريريالألف 

مكافآت أعضاء اإلدارة الرئيسيين 
١١,٠٠٠١٠,٣٥٢٢٢,٠٠٠٢٠,٦٨٤وأعضاء اللجنة التنفيذية

تسهيالت تمويل اسالمية١٤

بالتالي:/ السنة تتمثل الحركة على التسھیالت التمویلیة االسالمیة خالل الفترة

٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١يونيو ٣٠
(مدققة)(غير مدققة)

ألف ريال قطريألف ريال قطري

١٤,٩٥٩,٦٠٧١٢,٨٠٩,٦٣٤يناير١الرصيد في 
٢,١٧٤,٤٤٥٣,١٦٠,٠٠٠تسهيالت اضافية خالل الفترة / السنة

٣١٦,٢٩٣٥٩٣,١٨٠تكاليف تمويل
)١,٦٠٣,٢٠٧()٨٨٩,٥٤٩(سداد تسهيالت خالل الفترة / السنة

١٦,٥٦٠,٧٩٦١٤,٩٥٩,٦٠٧الرصيد في نهاية الفترة / السنة

كما يلي:مقسمة إلى فترات مستحقة متداولة وغير متداولة إن التسهيالت التمويلية االسالمية

٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١يونيو ٣٠
(مدققة)(غير مدققة)

ألف ريال قطريألف ريال قطري

١,٩١٤,٧٢٨١,٤٨٥,٦١٦جزء متداول

١٤,٦٤٦,٠٦٨١٣,٤٧٣,٩٩١جزء غير متداول

١٦,٥٦٠,٧٩٦١٤,٩٥٩,٦٠٧



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-٢٩-

تتمة-تسهيالت تمويل اسالمية١٤

شروط وأحكام التسهيالت التمويلية اإلسالمية القائمة كما يلي:

العملةنوع التسهيل
يونيو ٣٠

٢٠١٦
ديسمبر ٣١

٢٠١٥
(مدققة)مدققة)(غير

ألف ريال قطريألف ريال قطري

٦,٩٤٣,٦٣٥٧,٢٠٨,٤٤٦ريال قطريمرابحة مضمونة 
٣,٩٨٧,٦٢٠٣,٩٧٩,٢٣٧ريال قطريإجارة مضمونة

٧٣٠,٦٣٣٤٣١,٦٣٥دوالر أمريكيمرابحة مضمونة 
٣,٠٧٨,٦٩٩٣,٣٤٠,٢٨٩دوالر أمريكيإجارة مضمونة

-١,٨٢٠,٢٠٩دوالر أمريكي)بإسالمية (صكوك 

١٦,٦٥٠,٧٩٦١٤,٩٥٩,٦٠٧

:اتمالحظ
تم الحصول على عقود التمويل اإلسالمي بغرض تمويل المشروعات طويلة األجل ومتطلبات رأس المال )أ(

العامل  للمجموعة. تحمل العقود أرباح بمعدالت تجارية.

٧,٢٨٣,٠٠٠قيمة إسالمية بإجمالي وكجزء من برنامج إلصدار صكوك الفترة ، قامت المجموعة خالل )ب(
"شركة إزدان ألف دوالر أمريكي) ٢,٠٠٠,٠٠٠ألف ريال قطري ( من خالل كيان ذو غرض خاص 

ألف دوالر ٥٠٠,٠٠٠(ريال قطري ألف١,٨٢١,٠٠٠ة للصكوك المحدودة" ، تم إصدار صكوك بقيم
. تم إصدار الصكوك بمعدل ألف ريال قطري١٠,٥٠٠نيابة عن المجموعة بإجمالي تكاليف تبلغ أمريكي) 

، ٢٠٢١مايوسنوات تستحق في ٥٪ يدفع بشكل نصف سنوي وبأجل ٤,٣٧٥ربح سنوي ثابت قدره 
تسيطر الصكوك مدرجة في بورصة ايرلندا. تم إصدار الصكوك بصيغة صكوك مدعومة بالموجودات.

الموجودات وسيستمر إدارتها من قبل المجموعة وتتعهد المجموعة بإعادة شراء تلك المجموعة على
الموجودات في تاريخ اإلستحقاق بنفس سعر اإلصدار.

يوجد تسهيالت مضمونة مقابل رهونات على أنواع مختلفة من اإلستثمارات ،٢٠١٦يونيو ٣٠كما في )ج(

ألف ريال قطري كما ١٥,٤٣٧,٦٦٠ة من قبل المجموعة والتي بلغت قيمتها الدفترية ـالعقارية المملوك

وضمانات مقابل أسهم ألف ريال قطري)١٥,٤٣٧,٦٦٠: ٢٠١٥ديسمبر ٣١( ٢٠١٦يونيو ٣٠في 

مدرجة في بورصة قطر أدرجت في البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ضمن موجودات مالية 

ألف ريال قطري كما في ٤,٠٤٥,٣٥٧بلغت قيمتها الدفترية زميلةإستثمارات في شركات متاحة للبيع و

.ألف ريال قطري)٤,٤٤٤,٩٤٢: ٢٠١٥ديسمبر ٣١( ٢٠١٦يونيو ٣٠



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-٣٠-

العائد االساسي والمعدل للسهم من االرباح ١٥

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

.خالل الفترة

يونيو٣٠شهر المنتهية في ألستة ليونيو٣٠شهر المنتهية في أثالثة لل
٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥

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

ربح الفترة (باأللف ريال 
٣٤١,٤٩١٣٣٥,٦٧٣٩٢٧,١٤١٨٥٨,١٦٦قطري)

المتوسط المرجح لعدد 
االسهم القائمة خالل الفترة 

٢,٦٥٢,٤٩٧٢,٦٥٢,٤٩٧٢,٦٥٢,٤٩٧٢,٦٥٢,٤٩٧(باأللف سهم) 

العائد األساسي للسهم 
٠,١٣٠,١٣٠,٣٥٠,٣٢(بالريال القطري) 

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

سهم معدلة قائمة خالل الفترة. أوجود اي 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-٣١-

بنود اإلیرادات الشاملة األخرى  ١٦

ثالثة أشهر المنتهية فيلل
يونيو٣٠

ستة أشهر المنتهية فيلل
يونيو٣٠

٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥
(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

إلى بيان يعاد تصنيفهاإيرادات شاملة أخرى سوف 
:الدخل في الفترات الالحقة

إحتياطي إعادة التقييم
:موجودات مالية متاحة للبيع

صافي (خسارة) ربح من موجودات مالية متاحة 
٤٩٢,٨٦٥)١٢٧,٣١٥(٥٢٢,١٢٤)٥٠٣,٤٠٨(للبيع

صافي ربح من استبعاد موجودات مالية متاحة للبيع 
)٧٠,٥٣٠()٢٧٩,٠١٨()٢٧,٤١٨()١٥٥,٦٠٠(معاد تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد

تبويب الربح من استحواذ على شركة تابعة عادة إ
-)٣٧,٣٧١(-)٣٧,٣٧١()٦إلى بيان الدخل الموحد (إيضاح 

الموجوداتقيمةانخفاضخسائرتصنيفإعادة
الدخلقائمةعلىتحميلهاتمللبيعالمتاحةالمالية
-٧,٤٠٩--الموحد

الربح من الموجودات المالية (الخسارة)صافي
٤٢٢,٣٣٥)٤٣٦,٢٩٥(٤٩٤,٧٠٦)٦٩٦,٣٧٩(المتاحة للبيع

بالشركاتاحتياطي إعادة التقييم الخاص الحصة في 
٢٩١٦٧٦١,٧٨٦١,٠٧٨الزميلة و شركات المشروع

٤٢٣,٤١٣)٤٣٤,٥٠٩(٤٩٥,٣٨٢)٦٩٦,٠٨٨(للفترةخالل إيرادات شاملة أخرى (خسائر) 



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-٣٢-

توزيعات األرباح١٧
، وافق المساهمون على توزيع أرباح ٢٠١٦أبريل ١١خالل اجتماع الجمعية العمومية التي انعقدت بتاريخ 

: أرباح ٢٠١٤(٢٠١٥ألف ريال قطري لسنة ١,٣٢٦,٢٤٨ريال قطري للسهم بإجمالي ٠,٥٠نقدية بواقع 

).٢٠١٤ألف ريال قطري لسنة ١,٠٦٠,٩٩٩للسهم بإجمالي ريال قطري٠,٤٠بواقع 

مطلوبات محتملة١٨
:لدى المجموعة المطلوبات المحتملة التالیة والتي من غیر المتوقع أن ینشأ عنھا مطلوبات مادیة

٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١يونيو ٣٠
(مدققة)(غير مدققة)

ألف ريال قطري ألف ريال قطري 

١,٥٢٣٤,٢٢٥خطابات ضمان

٥,٧٧١٥,٧٧١اعتمادات مستنديه

إلتزامات تعاقدیة
في تاریخ التقریر:كما استثمارات عقاریةمن أجل تطویر التالیة التعاقدیةتزامات لااللدى المجموعة 

٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١يونيو ٣٠
(مدققة)(غير مدققة)

ألف ريال قطري ألف ريال قطري 

٤١٠,١٩٢١,٧١٤,٦٥٩اإللتزامات العاقدية لمقاولين و موردين للمشاريع قيد التطوير  



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-٣٣-

الماليةدواتألا١٩

العادلةالقيم

و ٢٠١٦يونيو ٣٠كما في للمجموعةالماليةلألدواتالعادلةوالقيمالدفتريةالقيمبينمقارنةيبينالتاليالجدول

:٢٠١٥ديسمبر ٣١
القيم العادلةالقيم الدفترية

يونيو ٣٠
٢٠١٦

ديسمبر ٣١
٢٠١٥

يونيو ٣٠
٢٠١٦

ديسمبر  ٣١
٢٠١٥

(مدققة)(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)
الفالفالفالف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري
الموجودات المالية

١,٢٠٠,٩٣٧٦١٩,٤٠٦١,٢٠٠,٩٣٧٦١٩,٤٠٦أرصدة لدى البنوك (بإستثناء النقد)
٥,١١٠,٧٦٢٥,٥٣٤,١١٤٥,١١٠,٧٦٢٥,٥٣٤,١١٤موجودات مالية متاحة للبيع

١٧,٧٠٦٤٠,٥٧٧١٧,٧٠٦٤٠,٥٧٧مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
ذمم مدينة وودائع تأمينات مستردة 

١٠٧,٤٢٦٧٢,٩٢٢١٠٧,٤٢٦٧٢,٩٢٢أخرىوأرصدة مدينة 

٦,٤٣٦,٨٣١٦,٢٦٧,٠١٩٦,٤٣٦,٨٣١٦,٢٦٧,٠١٩
المطلوبات المالية

١٦,٥٦٠,٧٩٦١٤,٩٥٩,٦٠٧١٦,٥٦٠,٧٩٦١٤,٩٥٩,٦٠٧تسهيالت تمويل إسالمية
٨٩٦,٨٧٤٣٥٠,٢٣١٨٩٦,٨٧٤٣٥٠,٢٣١مبالغ مستحقة إلى طرف ذو عالقة 

٢,٠٠٥,٧٦٢١,١٥١,٤٤١٢,٠٠٥,٧٦٢١,١٥١,٤٤١ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

١٩,٤٦٣,٤٣٢١٦,٤٦١,٢٧٩١٩,٤٦٣,٤٣٢١٦,٤٦١,٢٧٩



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-٣٤-

تتمة-الماليةدواتألا١٩

تدرج القيمة العادلة

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

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.

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

سوقية واضحة.

:وفقاً لمستويات تدرج القيمة العادلةيوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة 

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

(غير مدققة)٢٠١٦يونيو ٣٠في 

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

٣,٣٩١,٧٩٩٣٤,٨٨٥,٤٥١٣٨,٢٧٧,٢٥٠-استثمارات عقارية

٥,١١٠,٧٦٢--٥,١١٠,٧٦٢متاحة للبيعموجودات مالية

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

(مدققة)٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

الف

ريال قطري

٣,١٩٦٨٤٩٣٣,٧٠٢,١٢٠٣٦,٨٩٨,٩٦٩-استثمارات عقارية

٥,٥٣٤,١١٤--٥,٥٣٤,١١٤متاحة للبيعموجودات مالية

١، لم يتم عمل أي تحويل بين المستوى ٢٠١٥ديسمبر ٣١و ٢٠١٦يونيو ٣٠السنة المنتهية في /خالل الفترة 

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



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-٣٥-

البيانات القطاعية٢٠

على طبيعة أنشطتها كما يلي:أربعة قطاعات تشغيلية بناءألغراض اإلدارة تم تقسيم المجموعة إلى 

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

ويشمل القطاع إداراة المجمعات التجارية:مجمعات تجارية

ويشمل القطاع الطباعة والنشر والتوزيع للجرائد:النشر والتوزيع

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.



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-٣٦-

تتمة-البيانات القطاعية٢٠

:٢٠١٥يونيو٣٠و٢٠١٦يونيو٣٠للفترات المنتهية في الجدول التالي يبين المعلومات المتعلقة بإيرادات ومصروفات قطاعات التشغيل بالمجموعة

٣٠يفالمنتهيةالستة أشهرلفترة 
( غير مدققة)٢٠١٦يونيو 

العقارات 
السكنية 
االستثماراتوالتجارية

الفنادق واألجنحة 
الفندقية

مجمعات 
تجارية

الطباعة 
والنشر

التعديالت 
والتصفيات

اإلجمالي
الفالفالفالفالفالفالف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

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

٩٢٥,٤٩٢-)٧,٠٨٨(١٤٤,٦٧٩٦٥٣,٧٦٩٩٢,٦٨٧٤١,٤٤٥القطاع(خسارة)ربح

يونيو ٣٠يفالمنتهيةلفترة الستة أشهر
مدققة)( غير٢٠١٥

العقارات السكنية 
االستثماراتوالتجارية

الفنادق واألجنحة 
الفندقية

مجمعات 
الطباعة والنشرتجارية

التعديالت 
اإلجماليوالتصفيات

الفالفالفالفالفالفالف
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

١,١٧٩١,٢٧٦,٢٦٤-٦١٢,٢٢٠٤٦٣,٤٣٩١٤٥,٧٢١٥٣,٧٠٥إيرادات القطاع
)٤١٨,٠٩٨()١,١٧٩(-)١٥,٧٠٤()٤٢,٧٥٥()٤٥٤()٣٥٨,٠٠٦(مصروفات القطاع

٨٥٨,١٦٦--٢٥٤,٢١٤٤٦٢,٩٨٥١٠٢,٩٦٦٣٨,٠٠١القطاعربح



مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

٢٠١٦يونيو ٣٠في 

-٣٧-

تتمة-القطاعيةالبيانات ٢٠

:٢٠١٥ديسمبر٣١و٢٠١٦يونيو ٣٠الجدول التالي يبين المعلومات المتعلقة بإيرادات ومصروفات قطاعات التشغيل بالمجموعة للفترات المنتهية في 

العقارات 
السكنية 
االستثماراتوالتجارية

الفنادق 
واألجنحة 
مجمعات تجاريةالفندقية

الطباعة 
والنشر

التعديالت 
والتصفيات

اإلجمالي
الفالفالفالفالفالفالف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري
موجودات القطاع

٤٩,٢٠٩,١٧٥)١,٥٨٨,٤٥٦(٣٥,٨٩٢,٢٧٧٨,٣٠٠,٥٥٨٥,١٠٣,٨٣٥١,٢٨٩,٣٦٢٢١١,٥٩٩(غير مدققة)٢٠١٦يونيو٣٠في 

٤٦,٩٣٨,٧٦٤)٩٥٥,٠٨٨(-٣٢,٤٤٢,١٥٨٧٨,٨١٢,٠٢٤,٩١١,٢٦٤١,٧٢٨,٤٠٣(مدققة)٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

مطلوبات القطاع

١٩,٦١٩,٢٣١)١,٥٨٨,٤٥٦(٨٣,٣٦٥٤٨,٥٢١١٥٠,٧٣٣-٢٠,٩٢٥,٠٦٨(غير مدققة)٢٠١٦يونيو ٣٠في 

١٦,٥٥٧,٥٣٣)٩٥٥,٠٨٨(-١٦,٦٦٩,٠٣٧٧٣٧,٥٨١٦٠,٨٦٩٤٥,١٣٤(مدققة)٢٠١٥ديسمبر ٣١في 


