
 

 

  نموذج اإلفصاح عن بيانات مالية

  (شركات)

  

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

سنة 
 مالية

        
 مجموعة إزدان القابضة اسم الشركة :

  2019 مارس 31 المالية: الفترة

  : المالية المعلنة الفترة بيانات الشركة في نهاية

  الف لایر قطري 26,524,967 رأس مال الشركة المصدر والمدفوع :

  سهم 2,652,496,691  : عدد األسهم

  : ال يوجد عدد أسهم الخزينة وتاريخ شرائها

  

  مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين :

  المنصب  اسم الممثل  االسم
نسبة 

  المساهمة
التغير عن 

 الفترة المقابلة
آل بن عبد هللا  الشيخ/ د.خالد بن ثاني  شركة النبراس لألعمال والعقارات

 ثاني
  -  %0.0004  رئيس المجلس

  - %0.0004  نائب الرئيس ثانيآلعبدهللابنثانيبنخليفةالشيخ/  شركة الوفاق للهندسة والمقاوالت
  - %0.0004  عضو  السيد/ وليد احمد السعدي دار العرب
  -  %0.0006  عضو  آل ثاني بن عبد هللا الشيخ/ محمد بن ثاني  دار الشرق

  -%22.8112  عضو ثانيالبن ثانيعبدهللابنثاني/الشيخ آل ثاني الشيخ/ ثاني بن عبدهللاوقف
  - %0.0004  عضو صبحي محمد علي/السيد  شركة الصرح لألعمال

  - %0.0004  عضو  جاهوئي كمالي محمد يوسف /السيد شركة قصر الشرق للتطوير العقاري
  - %0.0004  عضو  مصطفى حسينمحمد  / السيد  أزيان لالستثمارشركة

  - %0.0004  عضو محمدكاملمسعودعادل/السيد  شركة سراج الدوحة للتجارة
  - %0.0004  عضو السيد/ هشام مصطفى السحتري مطابع الوراق

  - %0.0004  عضو المرسىزيغاسميرخالد/السيد  شركة فسيل لألعمال والعقارات
 

 

 

 

 



 

 

 

  

  الحالية الفترةالبيانات المالية عن 

  بيان

  الحالية الفترة
  (ألف لایر قطري)

2019  

 السابقةالفترة  / السنة
  (ألف لایر قطري)

  النمو %  2018

 اجمالي قيمة الموجودات طويلة األجل
          

49,241,794  49,427,595 -0.4% 

 اجمالي قيمة الموجودات قصيرة األجل
              

423,065  223,919 89.1% 

  طويلة األجلالمطلوباتقيمة
          

13,758,146  14,268,074 -3.6% 

  قصيرة األجلالمطلوباتقيمة
            

4,653,373  4,266,766 9.1% 

  رأس المال العامل
           

(4,230,308) (4,042,847) 4.6% 

  اجمالي حقوق الملكية
          

31,253,340  31,116,674 0.4% 

 %9 491,374 536,299 اإليراداتقيمة

 %35 343,417 464,127 قيمة األرباح قبل الفوائد والضرائب واالهالك واالستهالك

 %794 4,557 40,733  اإليرادات غير العادية

 %71- (62,684) (18,233)  المصروفات غير العادية

 %164 103,307 272,441 صافي الربح المحقق لمساهمي الشركة

 %114- (1,123) 154  حقوق غير المسيطرينلل) الخسائرالربح (صافي 

ر.ق 0.1027  (ر.ق) نصيب السهم من صافي األرباح ر.ق   0.0389 164% 

 %0.4 11.84 ر.ق 11.89ر.ق   (ر.ق) القيمة الدفترية للسهم

%0  ر.ق -  ر.ق - (حال االنطباق)نصيب السهم من التوزيعات النقدية  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  االحداث الالحقة (بعد انتهاء الفترة المالية) :

 

 

  تعليق اإلدارة على نشاط الشركة خالل الفترة :

 

  

  تعليق لإلدارة على الفترة المستقبلية : 

 

  

  تعهد بصحة البيانات :

بصحة كافة البيانات الواردة أعاله والتي تمثل  لمجموعة إزدان القابضة الماليالرئيس   - فؤاد تامرأتعهد أنا 
  .2019 مارس 31 المنتهية فى  الفترة الماليةاألداء المالي للشركة خالل 

  وااليضاحات المتممة لها. ةوال تعتبر تلك البيانات بديال عن اإلفصاح عن القوائم المالية للشرك

  


