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ةغيرمدققه الالمرحلية المختصرة الموحدالبيانات المالية   

  ٢٠١٢ مارس ٣١             
 

 



  

  شركة إزدان العقارية ش.م.ق
 

  ٢٠١٢مارس  ٣١الغير مدققة عن الفترة المنتھية فى الموحدة المرحلية المختصرة البيانات المالية 
  
  
  
 

      
               المحتويات

     الصفحة
    

  ١                         الموحد الغير مدققالمرحلى المختصربيان المركز المالي 
  ٢    الموحد الغير مدققالمرحلى المختصربيان الدخل الشامل 

  ٣    الموحد الغير مدققالمرحلى المختصربيان التغيرات في حقوق المساھمين 
  ٤    الموحد الغير مدققالمرحلى المختصربيان التدفقات النقدية 

 ٨ – ٥    ةالغير مدقق ةالموحدالمرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 
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٢ 
 

بيان الدخل الشامل المرحلى المختصر الموحد غير المدقق  
٢٠١٢مارس  ٣١فى  عن الفترة المنتھية  

 (القيمة با$لف لایر قطرى)
                                                                                                         

 
  الثRثة اشھر المنتھية فى ا+يضاحات

  
  ٢٠١٢مارس  ٣١

  (غير مدققة)
   ٢٠١١مارس  ٣١

 (غير مدققة)

  
  

 
  

 ١١٩,١٨٤ ١١٠,٠٧٩  إيرادات إيجارات 

 ٣,٣٥٠ ٢,٦١٨  إيرادات التشغيل ا\خرى 

  )٢٠,٢٢٢( )٢٠,١٠٩(  مصاريف التشغيل

 ١٠٢,٣١٢ ٩٢,٥٨٨  إجمالي الربح من أنشطة ا+يجارات 

     

 - ٧٨٤  إيرادات مقاوPت  

 - )٧٧٧(  تكاليف مقاوPت 

 - ٧  إجمالي الربح من أنشطة المقاو$ت 

     

 - ١٠٦,٧٦٧ ٧ أرباح بيع إستثمارات عقارية 

     

 ١٠٢,٣١٢ ١٩٩,٣٦٢   عن الفترةالربح التشغيلي 

     

      يضاف / (يطرح):

 ٢,١٤٤ ٢,٨١٩  إيرادات أخرى 

 )١١,٥٧٤( )١٨,٦١٠(  مصاريف عمومية وإدارية 

 )٢,٤٩٦( )١,٧٦٤(  إستھ-ك 

 )٥٣,٥٩١( )٣٧,٩٣٣(  تكاليف التمويل 

     

 ٣٦,٧٩٥ ١٤٣,٨٧٤  لفترةعن االشاملة  [رباحصافي الربح وإجمالي ا

     

 ٠,٠٦ ٠,٢٢ ١٠ العائد ا[ساسي والمعدل للسھم من ا[رباح (لایر قطري)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جزء من ھذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة الغير مدققة ١٢الى  ١تشكل اPيضاحات المرفقة من   
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٣ 
 

المرحلى المختصر الموحد غير المدقق  التغيرات فى حقوق المساھمينبيان   
٢٠١٢مارس  ٣١عن الفترة المنتھية فى  

 (القيمة با/لف لایر قطرى)
 

 
 

 إجمالي حقوق الملكية أرباح مدورة احتياطي قانوني رأس المال (غير مدققة) ٢٠١٢مارس  ٣١

 
  

  
  

 ٢٧,٧٣٩,٦٤٤ ٤٠٨,٤١٣ ٨٠٦,٢٦٤ ٢٦,٥٢٤,٩٦٧ (مدقق) ٢٠١٢يناير  ١الرصيد في 

    
 ١٤٣,٨٧٤ ١٤٣,٨٧٤ - - لفترةصافي ربح ا

        

 ١٤٣,٨٧٤ ١٤٣,٨٧٤ - - لفترة عن االشاملة  ا'رباحإجمالي 

 ٢٧,٨٨٣,٥١٨ ٥٥٢,٢٨٧ ٨٠٦,٢٦٤ ٢٦,٥٢٤,٩٦٧ (غير مدقق) ٢٠١٢ مارس ٣١الرصيد في 

    

 إجمالي حقوق الملكية أرباح مدورة احتياطي قانوني رأس المال (غير مدققة) ٢٠١١مارس  ٣١
    

 ٢٧,٤٠٢,٨٤٧ ١٠٦,١٥٩ ٧٧١,٧٢١ ٢٦,٥٢٤,٩٦٧ (مدقق) ٢٠١١يناير  ١الرصيد في 

    

 ٣٦,٧٩٥ ٣٦,٧٩٥ - - لفترةصافي ربح ا
        

 ٣٦,٧٩٥ ٣٦,٧٩٥ - - لفترةعن االشاملة  ا'رباحإجمالي 

 ٢٧,٤٣٩,٦٤٢ ١٤٢,٩٥٤ ٧٧١,٧٢١ ٢٦,٥٢٤,٩٦٧ (غير مدقق) ٢٠١١ مارس ٣١الرصيد في 
 

عليه فى النظام ا'ساسى للشركة. صَ % من أرباح الفترة فيما يتعلق باEحتياطى القانونى على أساس سنوى كما نُ  ١٠إختارت المجموعة استقطاع نسبة   
 

  جزء من ھذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة الغير مدققة ١٢الى  ١تشكل اEيضاحات المرفقة من 
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٤ 
 

المرحلى المختصر الموحد غير المدقق  لتدفقات النقديةبيان ا
٢٠١٢مارس  ٣١عن الفترة المنتھية فى   

 (القيمة با$لف لایر قطرى)
 
 

 منتھية فىالثRثة اشھر ال ا+يضاحات 

  
  ٢٠١٢مارس  ٣١

  )ة(غير مدقق
   ٢٠١١مارس  ٣١

 )ة(غير مدقق

     ا[نشطة التشغيلية:
  

 ٣٦,٧٩٥ ١٤٣,٨٧٤  فترةصافي ربح ال

  تعدي-ت للبنود التالية:
 ١٢,١١٧ ٥,٠٣٦  إستھ-ك

 - )٢٩(  أرباح إستبعاد عقارات وآPت ومعدات 

 - )٥(  ذمم مدينة مشكوك في تحصيلھاعكس مخصص إنخفاض 

 )٢,١٤٤( )١,٩٥٤(  أرباح حسابات بنوك إس-مية 

 ٥٣,٥٩١ ٣٧,٩٣٣   ا\رباح و الخسائرتكاليف التمويل المحملة على 

 ١٠٠,٣٥٩ ١٨٤,٨٥٥  أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل  

     التغيرات في رأس المال العامل

 ٢٦,٧٠٩ )١,٠٢٣(  التغيرات في المخزون

 ٦٣,٨٩١ )٦,٥٩٩(  التغيرات في الذمم المدينة والمدفوعات المقدمة 

 )٩٦,١٢٩( )٧,٤٦٥(  التغيرات في الذمم الدائنة والمستحقات 

 - ٣٨٩,١٥٥  التغيرات في  أرصدة ا\طراف ذات الع-قة
 

 ٩٤,٨٣٠ ٥٥٨,٩٢٣  التشغيليةصافي التدفقات النقدية من ا[نشطة 

     

  ا[نشطة ا$ستثمارية
 )٣١٢,٥٤٤( )١٧٠,٠٧٣(  مدفوعات لشراء وتطوير عقارات

 - )٩٥٥(  مدفوعات لشراء عقارات وآPت ومعدات  

 ٢١٤٤ ١,٩٥٤  أرباح حسابات بنوك إس-مية

 )٣١٠,٤٠٠( )١٦٩,٠٧٤(  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في ا[نشطة ا+ستثمارية 
     

  ا[نشطة التمويلية 
 ٩٥,٨٤٥ -  متحص-ت من تسھي-ت تمويلية إس-مية 

 - )٥٦٤,٨٤١(  مدفوعات لتسديد تسھي-ت تمويلية إس-مية 
ا[نشطة  ) / منالمستخدمة فى(صافي التدفقات النقدية 

 ٩٥,٨٤٥ )٥٦٤,٨٤١(  التمويلية 

 
 )١١٩,٧٢٥( )١٧٤,٩٩٢(  الفترةفي النقد وما في حكمه خRل  صافى التغير

 ٦٧٤,٤٩٠ ٧٦٢,٧٦٩  النقد وما في حكمه في بداية الفترة

 
 ٥٥٤,٧٦٥ ٥٨٧,٧٧٧ ٦ ية الفترةنھاالنقد وما في حكمه في 

  
  
  
  

  جزء من ھذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة الغير مدققة ١٢الى  ١تشكل اPيضاحات المرفقة من 
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٥ 
 

  ا+يضاحات المتتمه للبيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققة
٢٠١٢مارس  ٣١عن الفترة المنتھية فى   

  
  
الوضع القانونى    ١  

. تم تأسيس الشركة ١٥٤٦٦دولة قطر بموجب السجل التجاري رقم شركة إزدان العقارية ش.م.ق ھي شركة مساھمة قطرية مسجلة في 
  .تم إدارج الشركة في بورصة قطر ٢٠٠٨فبراير  ١٨كشركة ذات مسئولية محدودة، وفي  ١٩٩٣مايو  ٢٤في 

  
  .٣٢٢٢صندوق بريد  –دولة قطر  –يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الدوحة 

  

في تطوير وامت-ك وبيع العقارات وا\راضي ها التابعة (ويشار إليهم جميعًا بـ "المجموعة") وشركاتتتمثل ا\نشطة الرئيسية للشركة 

وإدراة العقارات  ،والمقاوPت العامة لكافة المشاريع والمباني والتجارة في مواد ومعدات البناء، وتقديم خدمات إستشارات العقارات
  والقيام بأعمال صيانة العقارات. ارية،، و إدارة الموPت و ا\سواق التجوتحصيل اNيجارات

  
الشركة ا\م للمجموعة ھي مجموعة التداول القابضة ش.م.ق (التداول) والتي تمتلك بطريقة مباشرة وغير مباشرة من خ-ل شركاتھا 

  .٢٠١٢مارس  ٣١٪ من رأس مال الشركة كما في ٧٧.١٣التابعة ما يمثل نسبة 
  

  .٢٠١٢ إبريل ٢٥بتاريخ  من إدارة المجموعةلبيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققة ھذه ا تمت الموافقة على إصدار
  
    
  أسس ا+عداد    ٢

المرفقة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية (المعيار المحاسبي الدولي غير المدققة المالية المرحلية المختصرة الموحدة  البياناتتم إعداد 
جميع المعلومات المطلوبة للبيانات المالية السنوية الكاملة، لذا ينبغي  البياناتالتقارير المالية المرحلية). P تتضمن ھذه  – ٣٤رقم 

  .٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  قراءتھا جنبا إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة
  
  
  السياسات المحاسبية الھامة    ٣

تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد غير المدققة المالية المرحلية المختصرة الموحدة  البياناتإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد 
  .٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في البيانات المالية السنوية للمجموعة 

  
  
  ا[حكام والتقديرات وا+فتراضات المحاسبية الھامة    ٤

من اNدارة إجراء أحكام وتقديرات وافتراضات \حداث غير المدققة المالية المرحلية المختصرة الموحدة  البياناتيتطلب إعداد ھذه 
ھذا وقد  .لyصول و اNلتزامات و اNيرادات و المصروفاتالمقرر عنھا  مستقبلية تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية وبالتالي المبالغ

  .اتتختلف النتائج الفعلية عن ھذه التقدير
   

فإن ا\حكام الھامة المستخدمة من جانب اNدارة عند تطبيق غير المدققة الموحدة المالية المرحلية المختصرة  البياناتعند إعداد ھذه 
حول التقديرات ھي نفسھا التي تم تطبيقھا على البيانات المالية الموحدة  لعدم التأكدالرئيسية  السياسات المحاسبية للمجموعة والمجاPت

  .٢٠١١ديسمبر  ٣١ة المنتھية في للسن
  
  
  إدارة المخاطر المالية    ٥

المالية  البياناتتتفق أوجه إدارة المخاطر المالية بالمجموعة مع اPھداف و السياسات و ھى تتسم بالثبات مع تلك المفصح عنھا فى 
  .٢٠١١ديسمبر ٣١فى السنة المنتھية فى كما  غير المدققةالمرحلية المختصرة الموحدة 
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٦ 
 

  المختصرة الموحدة غير المدققةا+يضاحات المتتمه للبيانات المالية المرحلية 
  ٢٠١٢ مارس ٣١عن الفترة المنتھية فى 

 (القيمة با$لف لایر قطرى)
  
  
  النقد وما في حكمه    ٦

     

 
 ٢٠١٢مارس  ٣١

   (غير مدققة)
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١

(مدققة)    
    

 ٥٣٧ ١,٠٤٩ نقدية بالخزينة
     أرصدة لدى البنوك 

 ٢٦٢,٠٠٠ ٢٦٢,٠٠٠ ودائع \جل

 ٤٧١,٩٨٩ ٢٧٣,٤٣٤ حسابات توفير تحت الطلب 

 ٢١,٥٢٣ ٤٨,٠٧٤ حسابات جارية

 ٦,٧٢٠ ٣,٢٢٠ حسابات محتجزة
    

 ٧٦٢,٧٦٩ ٥٨٧,٧٧٧ النقد ما في حكمه
  
  
  المعامRت مع أرصدة ا[طراف ذوى العRقةأھم     ٧

وكبار المساھمين والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اNدارة واNدارة تمثل ا\طراف ذات الع-قة الشركة ا\م للمجموعة ("تداول") 
 العليا للمجموعة والشركات المتحكم بھا أو المشتركة في إدارتھا أو التي تمارس ا\طراف ذات الع-قة تأثيراً ھاماً عليھا. يتم إعتماد

  .جموعةا\سعار والشروط المتعلقة بھذه العمليات من قبل أعضاء مجلس اNدارة للم
 
المستحق من أطراف ذوى عRقةأ)      

  
                                                    إسم وطبيعة العRقة مع ا[طراف ذوى العRقة  
  
    

     مجموعة التداول القابضة ش.م.ق. (الشركة ا\م للمجموعة)
  مجموعة صك ل~ستثمار العقاري ش.ش.و (شركة زميلة)

  شركة وايت سكوير العقارية (شركة زميلة)
                 اطراف اخرى ذوى ع-قة

 

٢٠١١ ديسمبر ٣١ ٢٠١٢مارس  ٣١     
( ةمدقق ) ( ةمدققغير ) 

      
٤٥١,٩٥٤   ٥٥٢,٨٦٢ 

٤,٣٨٢   ٥,٢٣١ 
٢,٢٠٤   ١٤,٤٠٩ 

٣٣٨   ١,٠٣٥ 

 
٤٥٨,٨٧٨   ٥٧٣,٥٣٧ 

 
ا[طراف ذوى العRقةب) المعامRت مع   

منتھية الاشھر  ٣ 
مارس  ٣١فى

٢٠١٢ 
)ة(غير مدقق  

 
منتھية الشھر  ١٢

 ٢٠١٢ديسمبر٣١فى
)ة(مدقق  

    
 ٩٢٠,٤١٦  ٦١٠,٥٨٤  (i) بيع عقارات

 ٧٤٣,٦٨٨  ـ  سداد تسھي-ت غير محملة بأرباح
  
)i(  ألف لایر قطري.  ٦١٠,٥٨٤شركة تداول القابضة بمبلغ ستثمارية  إلى إالمجموعة بيع عقارات   أتمت، ٢٠١٢خ-ل شھر  يناير

  ألف لایر قطري. ١٠٦,٧٦٧ هربح قدرتحقيق  الى بيعالأدى 
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٧ 
 

  ا+يضاحات المتتمه للبيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققة
  ٢٠١٢ مارس ٣١عن الفترة المنتھية فى 

 (القيمة با$لف لایر قطرى)

  إستثمارات عقارية     ٨
    

  

اشھر المنتھية  ٣
مارس  ٣١فى

٢٠١٢ 
 (غير مدققة)

 
شھر المنتھية  ١٢

 ٢٠١٢ديسمبر٣١فى
 (مدققة)

        

 ٣٠,٩٥٢,٢٧٨   ٣١,٢٧٦,٦٢٢ يناير ١في 

 ١,٠١٦,١٥٥   ١٣٣,٥٦٠ العام  الفترة / تكاليف تطوير وأراضي مستحوذ عليھا خ-ل

 ٢٠١,٥٩١   ٤٠,٩٢٠ تكاليف تمويل مرسملة على عقارات قيد التطوير 

 )١٠,٥٦١(   - تحوي-ت إلى دفعات مقدمة ل~ستحواذ على عقارات 

 )٢٠,٥٥٤(   - إنخفاض في المطلوبات لشراء عقارات 

 )٢٢,٠٤٩(   ـ القيمة الدفترية \راضي إستحوذت عليھا الحكومة 

 )٨٧٩,٠٤٣(   )٥٠٣,٨١٧( للعقارات المباعة القيمة الدفترية

 ٣٨,٨٠٥   ـ صافي ا\رباح الناتجة عن التغير في القيمة العادلة
        

 ٣١,٢٧٦,٦٢٢   ٣٠,٩٤٧,٢٨٥ كما في اخر الفترة 
 

 

. تم إعداد التقييم ٢٠١١ديسمبر  ٣١قامت المجموعة بإجراء تقييم لجميع االستثمارات العقارية المملوكة من قبل المجموعة كما في 
، وهو مثمن معتمد متخصص في تقييم العقارات واألنشطة المماثلة. لقد تم إعداد التقييم وفقًا للبنود بواسطة دي تي زد قطر ذ.م.م 

تخدمة فى تقيم إن أألسس المس ("الكتاب األحمر"). ٦) ، الطبعة RICSالمالئمة من "بيانات الممارسة" المضمنة في معايير التقييم (
  .٢٠١١ديسمبر  ٣١األستثمارات العقارية تم اإلفصاح عنها فى البيانات المالية المجمعة عن السنة المنتهية فى 

  
اية لم تقم المجموعة بتعين مقيم مستقل إلعادة تقيم استثمارتها العقارية كما فى تاريخ التقرير. إن أإلدارة، و التى لديها الخبرة و الدر 

   التقرير.إلستثمارات العقارية ال تختلف جوهريا عن قيمتها السوقية كما فى تاريخ لبسوق العقارات تعتقد بان القيمة الدفترية 
 
  

تسھيRت تمويل إسRمي        ٩  
 

تتمثل الحركة على التسھي-ت التمويلية اNس-مية خ-ل الفترة كما يلي:  -أ     

  
اشھر المنتھية  ٣
٢٠١٢مارس  ٣١فى  

 (غير مدققة)

شھر المنتھية  ١٢ 
 ٢٠١٢ديسمبر٣١فى

 (مدققة)

        
 ٣,٦٢٢,٩٧٥   ٤,٨٤١,٩٨٥ يناير ١الرصيد في 

 ١,٦٣٥,٨٩٠   ـ تسھي-ت إضافية خ-ل الفترة / العام 

 ٣٦٠,١٨٢   ٧٨,٨٥٢ تكاليف تمويل مستحقة على التموي-ت خ-ل الفترة / العام 

 )٧٧٧,٠٦٢(   )٥٦٤,٨٤١( سداد تسھي-ت خ-ل الفترة / العام 
        

 ٤,٨٤١,٩٨٥   ٤,٣٥٥,٩٩٦ الرصيد في اخر الفترة / العام
 



 

                                                             شركة إزدان العقارية ش.م.ق

 

٨ 
 

  المتتمه للبيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة غير المدققةا+يضاحات 
  ٢٠١٢ مارس ٣١عن الفترة المنتھية فى 

 (القيمة با$لف لایر قطرى)
  
 
    (تتمة)تسھيRت تمويل إسRمي     ٩
 
  تم فصل اNلتزامات الخاصة بالتسھي-ت التمويلية اNس-مية المتداولة وغير المتداولة كما يلي: -  ب

  

  
 ٢٠١٢مارس  ٣١

   (غير مدققة)
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١

(مدققة)    
        

 ٩٤٠,٩٩٧   ٦٠١,٢٠٤ جزء متداول 

 ٣,٩٠٠,٩٨٨   ٣,٧٥٤,٧٩٢ جزء غير متداول 

        

  ٤,٨٤١,٩٨٥   ٤,٣٥٥,٩٩٦ 
  
  

العائد ا[ساسي والمعدل للسھم من ا[رباح    ١٠  
 

  .ةفترعلى المتوسط المرجح لعدد ا\سھم العادية القائمة خ-ل ال فترةيحتسب العائد ا\ساسي للسھم من ا\رباح بتقسيم ربح ال
  

  
اشھر المنتھية  ٣
٢٠١٢مارس  ٣١فى  

 (غير مدققة)

المنتھية فى  اشھر ٣ 
 ٢٠١١ مارس ٣١فى

)غير مدققة ) 
        

 ٣٦,٧٩٥   ١٤٣,٨٧٤ (با\لف لایر قطرى) صافي الربح عن الفترة
        

 ٦٦٣,١٢٤   ٦٦٣,١٢٤ لف سھم)(با\الث-ث أشھر  المتوسط المرجح لعدد ا\سھم القائمة خ-ل فترة
        

ث-ثة اشھر كما تم احتسابھا عن  قطريالريال بالسھم من ا\رباح (على الالعائد 
 ٠,٠٦   ٠,٢٢ ) من السنة

  
  ة.الفتروجود أي أسھم معدلة قائمة خ-ل  عائد السھم ا\ساسي يساوي عائد السھم المعدل لعدم

  
  

  ا[حداث ا$حقة    ١١
قطري ألف لایر  ٣٩٧,٨٧٥على توزيع أرباح نقدية بقيمة  ٢٠١٢ابريل  ١٧المنعقدة بتاريخ  وافق المساھمون في الجمعية العامة

من قبل مجلس مقدماً  الذى كان، وھو اNقتراح ٢٠١١ديسمبر  ٣١لایر قطري للسھم) من ا\رباح المدورة القائمة في  ٠.١٥(
  .٢٠١٢مارس  ١٨ى فاPدارة فى اجتماعھم المنعقد 

 
  

  ا[رقام المقارنة    ١٢
. إP أن تبويب الفترة الحاليةأعيد تبويب معلومات المقارنة بيان الدخل الشامل المرحلى المختصر الموحد غير المدقق لتتماشي مع 

  المقارنة. لفترةإعادة التبويب ليس له أي أثر على صافي الربح أو الدخل الشامل 
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