
  
  
  

 
  

  
  ق.م.ش  العقاريةإزدانشركة 

  
غير المدققة  الموحدةالمختصرة المرحلية المالية  البيانات 

 2009 مارس 31



  

   

     ق.م.شركة إزدان العقارية ش

    

   
      غير المدققالموحد المرحلي بيان الدخل 

    مارس31 للثالثة أشهر المنتهية في
                

  2009  إيضاحات  
)          غير مدققة(

  2008  
)                 غير مدققة(

  ريال قطري    ريال قطري    
 
   

  ------------------    ------------------  

 67,724,381   119,983,906    اإليجاراتإيرادات 

 156,819    1,814,383     أخرى تشغيليةإيرادات

  )11,568,551(   (11,298,869)    مصاريف التشغيل
    

      
 56,312,649    110,499,420    تشغيلالأرباح 

          

  (4,307,203)    (7,992,378)    اإلداريةالعمومية والمصاريف 
  8,650   710,447   أرباح ودائع بالبنوك

 -   )3,506,542(   باإلجارةتكاليف التمويل 
  (1,994,212)    (1,719,033)    االستهالك

    
      

  50,019,884    97,991,914     الفترةربح
          

  0,11    0,21    عائد السهم من األرباح

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     جزءا من هذه البيانات المالية9 إلى 1  المرفقة مناإليضاحاتتشكل 
 )1(   



  

   

     ق.م.شركة إزدان العقارية ش

    
   الموحدة غير المدققةالمرحلية الميزانية العمومية

                                مارس 31في كما 
2009    2008  

  )                 مدققة)                 ( غير مدققة                                                                           (  
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاحات  

          الموجودات 
          غير المتداولةالموجودات 
 25,122,947  25,622,708  3  الت ومعداتآعقارات و

 4,741,226,595  4,731,958,295  4  ارات عقاريةاستثم
 1,955,427,556  2,130,526,648    مشاريع قيد التطوير

    6,888,107,651  6,721,777,098 

       الموجودات المتداولة
 2,437,381  2,418,808    بضاعة

 31,990,253  63,032,133     ومصاريف مدفوعة مقدماًذمم مدينة
 164,898,132  393,173,357  5  قد في الصندوقونأرصدة لدى البنوك 

    458,624,298  199,325,766 
       

 6,921,102,864  7,346,731,949    إجمالي الموجودات

       
       حقوق المساهمين والمطلوبات

       حقوق المساهمين
 4,569,000,000  4,569,000,000  6  رأس المال

 191,842,125  191,842,125  7  حتياطي قانونيا
 1,726,225,194  1,824,217,108    أرباح مدورة

 6,487,067,319  6,585,059,233    إجمالي حقوق المساهمين

       
      المطلوبات غير المتداولة
 366,000,000  691,000,000  8  تسهيالت تمويلية باإلجارة

 15,829,091  23,365,881    أرباح دائنة على تسهيالت باإلجارة 
 2,062,072  2,284,138    فأة نهاية الخدمة للموظفينمكا

    716,650,019  383,891,163 

       المتداولة المطلوبات

 50,144,382  45,022,697    ومبالغ مستحقة الدفعذمم دائنة

    45,022,697   50,144,382  

         
 434,035,545  761,672,716    إجمالي المطلوبات

 6,921,102,864  7,346,731,949    المطلوباتإجمالي حقوق المساهمين و

  
  آل ثانيعبداهللا بن ثاني / سعادة الشيخ        ثاني بن عبد اهللا آل ثاني/ الشيخسعادة     

  نائب رئيس مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة
  
  
  

     جزءا من هذه البيانات المالية9 إلى 1  المرفقة مناإليضاحاتتشكل 
 )2(   



  

   

     ق.م.عقارية ششركة إزدان ال

    
  

    غير المدقق الموحدبيان التدفقات النقدية
   مارس 31 المنتهية في للثالثة أشهر

    2009    2008  

  )غير مدققة(    )غير مدققة(    

  ريال قطري    ريال قطري  إيضاحات  
          :األنشطة التشغيلية 

 50,019,884  97,991,914    ر�� ا����ة
���د ا������ �       :ت"! �ت �

 1,994,212   1,719,033    ا'�&�ك 
()�*(� 69,261  222,066     6721 �51(4ة ن&� � ا�2!�1 ���0/��. ا�-�آ� +
8)�*(� -  )2,180,057(     6721 د �ن �591ك (8 ت-�7�&� ا�-�آ� +

 -  3,506,542    ت���5< ا���0 = ��>;�رة

 )8,650(  )710,447(    ا �ادات 1. ار��ح ودا@?

�= ا����Fات (8 رأس ا��0ل ا�"�1= أر��ح ا��G =�F9    100,549,051  52,074,707 
       

�ً1!I1 �+�)!07,945,997  )28,861,823(    ا�0! ��ن وا��70ر < ا� 

�+�J� )514,196(  18,573    ا�

(1�'Kت���5< ا���0 = ا    )3,506,542(  - 

��1�'Kت ا��&Lت (� -  7,536,790    أر��ح دا@�� +

 )22,543,811(  )5,121,685(    �ن وا�0���M ا��I-�L0 ا�!(?ا�!ا@�

       
 )15,112,010(  )29,934,687(     ا�"0���تا��I! ا�2�L0!م ()

         

.1 � !Iت ا���I)!8 ا��)�*����F9ا�� �O9نP36,962,697   70,614,364     ا 

       
       ا���� ا������ر�

 )9,941,050(  )2,218,794(    ش�اء +�Iرات وKQت و1"!ات

 )23,020,815(  -    ش�اء ا'��0Tرات +�Iر �

� �Oا�� !�G ? 165,830,792(    1!(�+�ت ��90ر(  - 

 8,650  710,447    أر��ح ودا@? ����5

 )32,953,215(  )167,339,139(    *�(8 ا��!(�Iت ا��I! � ا�2�L0!�1 (8 اPن�O9 ا�0T�'Kر �

�������         ا���� ا

7-�1��1�'Kت ا��&Lت 1. ت�325,000,000      - 

��� -  325,000,000    *�(8 ا��!(�Iت ا��I! �  1. اPن�O9 ا���0 

         

 4,009,482  228,275,225    ا�+��دة #" ا�)'& وم� #" ! ��

 8) U05و�1 (8 ح !I33,533,811  164,898,132      �� �1ا�� 

 37,543,293  393,173,357     م�رس 31ا�)'& وم� #" ! �� #" 

  
     جزءا من هذه البيانات المالية9 إلى 1  المرفقة مناإليضاحاتتشكل 

 )3(   



  

   

     ق.م.شركة إزدان العقارية ش

    
  
  

  غير المدققالموحد  المساهمين المرحليبيان التغيرات في حقوق 
  مارس 31هية في  المنتللثالثة أشهر

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

     جزءا من هذه البيانات المالية9 إلى 1  المرفقة مناإليضاحاتتشكل 
 )4(   

  المجموع    اح المدورةاألرب    االحتياطي القانوني    رأس المال  

  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  

                
  5,130,046,844    504,906,766    56,140,078    4,569,000,000  )مدققة ( 2008  يناير 1الرصيد في 

                
 50,019,884   50,019,884    -    -  صافي ربح الفترة

 50,019,884   50,019,884    -    -  إجمالي اإليرادات والمصاريف للفترة

  -   -    -    -  تحويل إلى االحتياطي القانوني
  5,180,066,728   544,926,650    56,140,078    4,569,000,000  )غير مدققة ( 2008 مارس 31الرصيد في 

                
                
                
                
  المجموع    األرباح المدورة    االحتياطي القانوني    رأس المال  

  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ل قطريريا  

            

  6,478,067,319    1,726,225,194    191,842,125    4,569,000,000  )مدققة ( 2009  يناير 1الرصيد في 
                

  97,991,914   97,991,914    -    -  صافي ربح الفترة
 97,991,914   97,991,914    -    -  إجمالي اإليرادات والمصاريف للفترة

  -   -    -    -  تحويل إلى االحتياطي القانوني
  6,585,059,233   1,824,217,108    191,842,125    4,569,000,000  )غير مدققة ( 2009 مارس 31الرصيد في 



  

 

 

     ق.م.شركة إزدان العقارية ش

    

  
  
   الشركةأنشطة   -             1   

   .15466 بموجب السجل التجاري رقم ق هي شركة مساهمة قطرية مسجلة في دولة قطر.م.شركة إزدان العقارية ش
 

ازدان العقارية   ل لشركة كشركة تابعة مملوكة بالكامس شركة ازدان لالجنحة الفندقيةقامت الشركة خالل الفترة بتأسي
   . التابعين للشركةفندق والشقق الفندقية ال القيام بادارة بهدفريال قطري 200,000  قدرهبرأسمال

  

 لسياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد وا   - 2

  

   الموحدةأسس إعداد البيانات المالية  

  
 لمعيـار   وفقاً 2009 مارس 31 أشهر المنتهية في     للثالثة المرحلية المختصرة    لموحدةا تم إعداد البيانات المالية    لقد 

  . الخاص بالتقارير المالية المرحلية 34المحاسبة الدولي 
  

 السياسات المحاسبية   المرحلية المختصرة متوافقة مع    لموحدةا السياسات المحاسبية المطبقة فى اعداد البيانات المالية        
   2008 ديسمبر 31 المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية فى اعداد البيانات المطبقة فى

  

 31البيانات المالية للشركة للسنة المنتهيـة فـي          ع المرحلية المختصرة يجب أن تقرأ م       الموحدة  البيانات المالية  هذه
 2008 مـارس    31المرحلية المختصرة للشركة للثالثة اشهر المنتهية في          و البيانات المالية الموحدة    2008ديسمبر  

  .وااليضاحات المرفقة 
  

   البيانات الماليةتوحيد سأس

ة ازدان للتجارة و    شرك ،مالية لشركة ازدان العقارية وشركاتها التابعة      البيانات ال  تتضمن  الموحدة  المالية ذه البيانات ه
  .2009مارس 31 كما في المقاوالت وشركة ازدان لالجنحة الفندقية

  
 التابعـة   اذ والذي يمثل تاريخ تأسيس الشركات     حوذ تاريخ اإلست  من التابعة   تم توحيد البيانات المالية بالكامل للشركات      

 التابعة الى ان تتنازل الـشركة       مر توحيد البيانات المالية للشركات    والمملوكة بالكامل لشركة ازدان العقارية، وسيست     
  .االم عن سيطرتها على الشركة التابعة

  
األم وتستخدم نفس السياسات المحاسبية المتبعة      ة  التابعة لنفس الفترة المالية للشرك     تم اعداد البيانات المالية للشركات    

  .من قبل الشركة األم
  
عن العمليات بين  الناتجة جميع اإليرادات و المصاريف و األرباح و الخسائر غير المحققة و   جميع األرصدة   

  . تم استبعادها بالكامل الشركة األم و الشركات التابعة
  

                                                    )5(   
  



  

 

 

     ق.م.شركة إزدان العقارية ش

    
  
  
  
  
  العقارات واآلالت والمعدات      - 3
  

  

  مارس     31

2009         

    )غير مدققة(

   ديسمبر31

 2008       

  )مدققة(
  ريال قطري    ريال قطري   

        :التكلفة
 28,698,051  32,096,264   يناير 1في 

 23,740,697  1,912,204  إضافات

 )21,220,876(  -  المحول إلى استثمارات عقارية

 342,900  -  المحول من مشروعات تحت التنفيذ

       

  34,008,468  31,560,772 

     :االستهالك 

 10,752,169  6,437,824   يناير 1في 

 5,382,159  1,947,936  االستهالك للفترة

 )9,696,503(  -  المحول الى استثمارات عقارية
     
  8,385,760  6,437,825 

     
 25,122,947  25,622,708   صافي القيمة الدفترية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                       )6(   



  

 

 

  

     ق.م.شركة إزدان العقارية ش

    

  
  

  العقاراتاالستثمارية    _ 4

  
  مارس31  

2009  

  ديسمبر31  

2008  
  )مدققة(    )غير مدققة(  
  ريال قطري    ريال قطري  

        
 5,120,062,358  4,741,226,595   يناير1الرصيد في 

 197,532,969  -  إضافات

 11,524,373  -  تحويالت من عقارات وآالت ومعدات

 )1,560,110,490(  )9,268,300(  تحويالت الى مشاريع قيد التطوير

 )90,577,000(  -  استبعادات

 1,062,794,385  -  افي األرباح الناتجة عن التغير في القيمة العادلةص

     

 4,741,226,595  4,731,958,295  صافى القيمة الدفترية

 

  
  

 ، وفقاً للتقييم الذي تم إجراءه من 2007 ديسمبر 31تم إدراج العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة كما في 
 ومتخصص في تقييم رسميةالجهات الم ، وهو مقيم معتمد لدى .م.ارات ذقبل شركة الزيني للتجارة والعق
تم إعداد التقييم بناء على الدخل السنوي للعقارات االستثمارية والتوقعات . مثل هذا النوع من العقارات 

  .بالنسبة للمستوى االقتصادي العام
  

    . قامت الشركة باعادة تقييم االراضى2008خالل عام 
قد رات االدارة ان القيمة السوقية ف ،  لم تقم الشركة باعادة تقييم العقارات االستثمارية2009خالل عام 

 فى هذا  عن القيمة المسجلةا جوهريا ال تختلف اختالف2009 مارس 31 فى  كمالالستثمارات العقارية
   .التاريخ

  
  
  
  
  

 )7(   

  
  



  

 

 

  
  

     ق.م.شركة إزدان العقارية ش

    
  

 قد في الصندوقونأرصدة لدى البنوك  -5

  

   :التدفقات النقدية يشتمل على أرصدة الميزانية العمومية التاليةالنقد وما في حكمه في بيان 
  

  مارس 31  

 2009  

  )غير مدققة (

  ديسمبر 31 

 2008  
  )مدققة(

  ريال قطري    ريال قطري  

     

 18,898,132  154,578,957  نقدية بالخزينة والبنوك

 146,000,000  238,594,400  ودائع قصيرة االجل

       
  393,173,357 

 
164,898,132 

  
  
  

   المالرأس   -6

  2009 مارس 31  

  )غير مدققة(

  2008 ديسمبر 31 
  )مدققة(

  ريال قطري    ريال قطري  

     

  المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
   ريال قطري للسهم10 سهم بقيمة  456,900,000

4,569,000,000  4,569,000,000 

  

  

  حتياطى القانونىاال     -7

٪ من 10تحويل يجب والنظام األساسي للشركة ،  2002 لسنه 5وفقاً ألحكام قانون الشركات القطري رقم  
   .االحتياطي القانونيحساب لى إأرباح السنة 

   .سوف يتم التحويل الى االحتياطى القانونى فى نهاية العام طبقا للسياسة المالية للشركة
  
  

                          )8(   



  

 

 

  

     ق.م.شركة إزدان العقارية ش

    

  
  

      تسهيالت اسالمية- 8

  
  2009 مارس 31  

  )غير مدققة(

  2008 ديسمبر 31 
  )مدققة(

  ريال قطري    ريال قطري  

     

 195,000,000  195,000,000  1تمويل 

 171,000,000  171,000,000  2تمويل 

  -   325,000,000  3تمويل 

  691,000,000  366,000,000 

  
  
  

 دخلت المجموعة في اتفاقية إجارة مع أحد البنوك اإلسالمية بدولة 2008 يوليو 21في ) : 1(تمويل  .1
 20سيتم سداد التمويل على .  مليون ريال قطري195قطر لتمويل مشاريع عقارية للمجموعة بمبلغ 

 ربح بسعر معدل ربح مصرف قطر  ويحمل التمويل معدل2010 يناير 18قسط ربع سنوي تبدأ في 
احد االستثمارات العقارية بقيمة دفترية التمويل مضمون مقابل . المركزي باإلضافة إلى نسبة معينة

 . مليون ريال قطري 234بلغت 
  

 دخلت المجموعة في اتفاقية إيجارة مع أحد البنوك اإلسالمية بدولة 2008 مايو 22في ) : 2(تمويل  .2
 20سيتم سداد التمويل على .  مليون ريال قطري171قارية للمجموعة بمبلغ قطر لتمويل مشاريع ع

 ويحمل التمويل معدل ربح بسعر معدل ربح مصرف 2010 أغسطس 22قسط ربع سنوي تبدأ في 
باستثمارين عقاريين للمجموعة بقيمة دفترية التمويل مضمون . قطر المركزي باإلضافة إلى نسبة معينة

 .قطري  مليون ريال 177بلغت 
 دخلت المجموعة في اتفاقية إيجارة مع أحد البنوك اإلسالمية بدولة 2009 يناير 18في ) : 3(تمويل  .3

 18سيتم سداد التمويل على .  مليون ريال قطري325قطر لتمويل مشاريع عقارية للمجموعة بمبلغ 
مصرف  ويحمل التمويل معدل ربح بسعر معدل ربح 2010 أغسطس 31قسط ربع سنوي تبدأ في 

باستثمارات عقارية للمجموعة بقيمة دفترية التمويل مضمون . قطر المركزي باإلضافة إلى نسبة معينة
  مليون ريال قطري369بلغت 

  
  

  
                                                       )9(   



  

 

 

  

  

     ق.م.شركة إزدان العقارية ش

    

  

  األطراف ذات العالقة  معالمعامالت   -9

الشركاء واإلدارة العليا للشركة الشركات التابعة والزميلة وهذه المعامالت مع أطراف ذات عالقة مثل تتم   
  . او تتاثر بتدخل هؤالء الشركاءوالشركات التي يكونون فيها المالك الرئيسيون

  
  : هي كما يليخالل الفترة  ذات العالقةاألطرافإن المعامالت مع   

  
  الموجودات
  2009 م�رس 31  

)  )�0/ م&.'
  2008 م�رس 31 

)  )�0/م&.'
  ر��ل .�/ي    ر��ل .�/ي  
      

�I-�L1 M���  -   �Y  16,721,467اف ذات +��G  1. أ1

  
  ت�5م6ت 67ل ا��5م

  2009 م�رس 31  
)  )�0/ م&.'

  2008 م�رس 31 
)  )�0/م&.'

  ر��ل .�/ي    ر��ل .�/ي  
      

 23,021,853  -  ��91 �ت ا'��0Tرات +�Iر �
 -  138,807,854  1!(�+�ت ��90و+�ت ت-\ ا�����]

  138,807,854  23,021,853 
  

  ا��/ادات
  2009 م�رس 31  

)  )�0/ م&.'
  2008 م�رس 31 

)  )�0/ م&.'
  ر��ل .�/ي    ر��ل .�/ي  
     

 8,650   4,942  ودا@? ����5ار��ح 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                       ) 10(   


