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  غير المدقق الموحدالمرحلي الشامل  بيان الدخل
  2009سبتمبر 30أشهر المنتهية في التسعة لفترة 

  
   سبتمبر30منتهية في الة أشهر عستال    
    2009    2008  
  ل قطريريا    ريال قطري    
  )مراجعة غير(    )مراجعة غير(    
          
          

 239,319,867   348,764,995    اإليجاراتإيرادات 

 11,276,200   17,427,075    أرباح استبعاد استثمارات عقارية

 5,944,313   4,757,480    خرىالتشغيل األإيرادات 

 (33,946,842)   (43,318,194)    مصاريف التشغيل
    

 
    

 222,593,538   327,631,356    شغيلالتأرباح 

         
  302,170,350   -    أرباح إعادة تقييم استثمارات عقارية

 4,341,340   7,016,119    أرباح ودائع بنكية

  )22,644,885(   (20,997,679)    إداريةوعمومية مصاريف 
 (7,215,622)   (10,727,814)    تكاليف التمويل اإلسالمي

  )6,682,210(   (5,482,984)    استهالك 
          
 492,562,511   297,438,998    وإجمالي اإليرادات الشاملة للفترةربح ال
          

 ريال(العائد األساسي والمعدل للسهم من األرباح 

  )قطري

  0,65   1,08 
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  الموحد غير المدققبيان المركز المالي المرحلي

   2009سبتمبر 30
  
  يسمبر د31     سبتمبر30    
    2009    2008  

  ريال قطري    ريال قطري  اتإيضاح  
  )مدققة(    )مراجعة غير(    
          

          الموجودات 
          غير المتداولةالموجودات 

  25,122,947    30,285,636  3  الت ومعداتآعقارات و
  4,741,226,595    4,731,318,376  4  استثمارات عقارية

  1,955,427,556    2,473,299,856    مشاريع قيد التطوير
         

    7,234,903,868    6,721,777,098  
          

          الموجودات المتداولة
  2,437,381    8,962,905    بضاعة

  31,990,253    72,085,665     ومصاريف مدفوعة مقدماًذمم مدينة
  164,898,132    268,900,838    ونقد في الصندوقأرصدة لدى البنوك 

         

    349,949,408    199,325,766  

         

  6,921,102,864    7,584,853,276    إجمالي الموجودات
          

           والمطلوباتالمساهمينحقوق 
          حقوق المساهمين

  4,569,000,000    4,569,000,000    رأس المال
  191,842,125    191,842,125  5  حتياطي قانونيا

  1,726,225,194   2,023,664,192     ةأرباح مدور
         

  6,487,067,319    6,784,506,317    المساهمينإجمالي حقوق 
          

         المطلوبات غير المتداولة
  366,000,000     693,712,144    تسهيالت بنكية إسالمية 

  15,829,091   38,618,005    أرباح دائنة على تسهيالت بنكية إسالمية
  2,062,072    2,672,529     نهاية الخدمة للموظفينمكافأة

         

    735,002,678    383,891,163  
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  تتمة-بيان المركز المالي المرحلي الموحد غير المدقق 

   2009سبتمبر 30
  
   ديسمبر31    سبتمبر 30    
    2009    2008  

  ريال قطري    ريال قطري  اتإيضاح  
  )مدققة(    )راجعةم غير(    
          

          المتداولة المطلوبات
  50,144,382     65,344,281       ومبالغ مستحقة الدفعذمم دائنة

         
       65,344,281     50,144,382  
          

  434,035,545    800,346,959    إجمالي المطلوبات
          

  6,921,102,864    7,584,853,276    إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

  
  

......................................  ..................................  
  هشام السحتري  ثاني بن عبد اهللا آل ثاني

   والرئيس التنفيذي العضو المنتدب  رئيس مجلس اإلدارة
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   غير المدققالموحدالمساهمين المرحلي بيان التغيرات في حقوق 

  2009 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال
  

  المجموع    أرباح مدورة    احتياطي قانوني    رأس المال  
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    
                  

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

ة إجمالي اإليرادات الشامل
  للفترة

  
-    -    492,562,511    492,562,511  

                  
  5,622,609,355    997,469,277    56,140,078    4,569,000,000    2008 سبتمبر 30الرصيد في 

                  
                  

  6,487,067,319    1,726,225,194    191,842,125    4,569,000,000    2009 يناير 1الرصيد في 
                  

إجمالي اإليرادات الشاملة 
  للفترة

  
-    -    297,438,998    297,438,998  

                  
  6,784,506,317    2,023,664,192    191,842,125    4,569,000,000    2009 سبتمبر 30الرصيد في 



  ق,م,شركة إزدان العقارية ش
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 لوضع القانوني والنشاط الرئيسيا 1      

ق هي شركة مساهمة قطرية مسجلة في دولة قطر بموجب السجل التجاري رقم ,م,ة إزدان العقارية ششرك  
15466،  

  .3222 صندوق بريد – دولة قطر –يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الدوحة   
  

  .تعمل الشركة في مجال تطوير وامتالك وبيع العقارات وتأجيرها  
  
  

 سبية المتبعةأسس اإلعداد والسياسات المحا  2

  
  أسس إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة  

 الخاص 34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم الموحدة للمجموعة المرحلية المختصرة  أعدت البيانات المالية  
   .بالتقارير المالية المرحلية

  
لة المستخدمة في أنشطة المجموعة وفي عرض تم إعداد البيانات المالية الموحدة بالريال القطري وهي العم  

  .بياناتها المالية
  

 واإليضاحات المرفقة 2008يجب قراءة هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة مقترنة مع البيانات المالية لسنة   
  .بها

  
صدار بيانات ال تتضمن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة كل المعلومات واإليضاحات المطلوبة إل  

 إضافة إلى ذلك ليس بالضرورة أن تعتبر .مالية كاملة بما يتالئم مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية
  .2009 ديسمبر 31 مؤشراً لنتائج السنة المنتهية في 2009 سبتمبر 30نتائج الفترة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة

لمتبعة في إعداد البيانات المرحلية المختصرة الموحدة مطابقة لتلك المستخدمة في إعداد إن السياسات المحاسبية ا
  : فيما عدا السياسات الموضحة أدناه.2008 ديسمبر 31البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  
 1ات المالية التي تبدأ في طبقت المجموعة معايير المحاسبة الدولية الجديدة المعدلة أو الساري مفعولها للسنولقد 

  : التالية2009يناير 
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  تتمة-أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية المتبعة   2

  
   عرض البيانات المالية–) المعدل (1معيار المحاسبة الدولي 

 يتضمن بيان التغيرات في .يتطلب المعيار فصل معامالت المالك عن المعامالت األخرى ضمن حقوق الملكية
حقوق المساهمين فقط تفاصيل المعامالت مع المالك في حين تظهر التغيرات األخرى في سطر واحد ضمن 

 كما يتطلب المعيار عرض بيان الدخل الشامل التي تمثل كافة بنود اإليرادات .التغيرات في حقوق الملكية
 وقد أختارت المجموعة عرض . طريق بيانين منفصلينوالمصروفات المحققة إما عن طريق بيان واحد أو عن

  .بيان واحد
  

   قطاعات التشغيل– 8المعيار الدولي للتقارير المالية   

يتطلب اإلفصاح عن نهج " البيانات القطاعية "14إن المعيار الجديد والذي يحل محل معيار المحاسبة الدولي   
ة في إعداد وتقديم التقارير الداخلية لمتخذ القرار الرئيسي اإلدارة لعرض معلومات القطاع بنفس الطريقة المتبع

  .في المجموعة
  

 مماثلة لقطاعات األعمال 8ترى المجموعة أن القطاعات المقررة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم   
  .14المحددة سابقاً بموجب معيارالمحاسبة الدولي رقم 

  
  أساس توحيد البيانات المالية  

وشركاتها ) ق.م.ش(من البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة البيانات المالية لشركة ازدان العقارية تتض  
  :التابعة وبيانها كالتالي

  
  مساهمة المجموعةالفعلية لنسبة ال  
  ديسمبر 31  سبتمبر 30  
  2009    2008  
        

  ٪100    ٪100  ).و.ش.ش(شركة ازدان للتجارة والمقاوالت 
  -    ٪100  ).و.ش.ش(ة ازدان لألجنحة الفندقية شرك

  -    ٪100  ).م.م.ذ(شركة ازدان لالستثمار العقاري 
  

  :إيضاحات  
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   الموحدة غير المدققةية المرحليةإيضاحات حول البيانات المال
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في دولة قطر برأس مال مصدر ") شركة تابعة) (".و.ش.ش(تم تأسيس شركة ازدان للتجارة والمقاوالت  )1
لعامة للمباني ورصف  تعمل الشركة في المقاوالت ا. ريال قطري200,000ومدفوع بالكامل بمبلغ 

 .وتجهيز الطرق وتجارة مواد ومعدات البناء وأعمال الكهرباء والصيانة

  
في دولة قطر برأس مال مصدر ") شركة تابعة) (".و.ش.ش(تم تأسيس شركة ازدان لألجنحة الفندقية  )2

 . والمطاعم تعمل الشركة في إدارة الفنادق والشقق الفندقية. ريال قطري200,000ومدفوع بالكامل بمبلغ 

  
في دولة قطر برأس مال مصدر ") شركة تابعة (".م.م.تم تأسيس شركة ازدان لالستثمار العقاري ذ )3

 تعمل الشركة في بيع وشراء وإدارة العقارات . ريال قطري10,000,000ومدفوع بالكامل بمبلغ 
ال الكهرباء وتأجيرها ومقاوالت إنشاء المباني ورصف وتجهيز الطرق وتجارة معدات البناء وأعم

  .والصيانة
  

تم توحيد البيانات المالية للشركات التابعة منذ تاريخ االستحواذ والذي يمثل تاريخ تأسيس الشركة التابعة   
والمملوكة بالكامل لشركة إزدان العقارية ، وسيستمر توحيد البيانات المالية للشركات التابعة إلى إن تتنازل 

  .ركات التابعةالشركة األم عن سيطرتها على الش
  

يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للشركة األم وتستخدم نفس السياسات المحاسبية   
  .المتبعة من قبل الشركة األم

  
تم حذف جميع اإليرادات والمصاريف واألرباح والخسائر غير المحققة كما تم حذف جميع األرصدة الناتجة عن   

  .ت بين الشركة األم والشركات التابعةالعمليا
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  العقارات واآلالت والمعدات  3
   ديسمبر31     سبتمبر 30  
  2009    2008  
  ريال قطري    ريال قطري  
  )مدققة(    )مراجعة غير(  

        :التكلفة
  28,698,051    31,560,772   يناير1في 

  23,740,697    10,645,673  إضافات 
  )21,220,876(    -  المحول إلى استثمارات عقارية

  342,900    -  تحويالت من مشاريع قيد التطوير
        
  42,206,445    31,560,772  
        

        :االستهالك
  10,752,169    6,437,825   يناير1في 

  5,382,159    5,482,984  )1(االستهالك 
  )9,696,503(    -  المحول إلى استثمارات عقارية

        
  11,920,809    6,437,825  
        

  25,122,947    30,285,636  صافي القيمة الدفترية

  
. ريال قطري تمت رسملته كجزء من مشاريع قيد التطوير862,724يتضمن استهالك الفترة مبلغ  (1)  
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  االستثمارات العقارية  4
   ديسمبر31     سبتمبر 30  
  2009    2008  
  ريال قطري    ريال قطري  
 )مراجعة غير(  

  

  )مدققة(  

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

  197,532,969    26,982,781  إضافات
  11,524,373    -  تحويالت من عقارات وآالت ومعدات

  )1,560,110,490(    )9,268,300(  تحويالت الى مشاريع قيد التطوير
  )90,577,000(    )27,622,700(  استبعادات
  1,062,794,385    -  *ألرباح الناتجة عن التغير في القيمة العادلة  صافي ا

        
  4,731,318,376    4,741,226,595  

  
 إن ,لم تقم الشركة بتعيين مقيم مستقل للقيام بتقييم االستثمارات العقارية كما في تاريخ بيان المركز المالي  *  

رفة بسوق العقارات ، تعتقد أن القيم المدرجة لالستثمارات العقارية ال اإلدارة ، التي تملك الخبرة والمع
  .تختلف بشكل مادي عن قيمها العادلة

  

 االحتياطي القانوني  5

 من األرباح إلى االحتياطي ٪10 تحويل نسبة 2002 لسنة 5تتطلب أحكام قانون الشركات التجارية القطرية رقم   
 لم يتم تحويل أية مبالغ إلى االحتياطي خالل فترة , من رأس المال٪50وني القانوني حتى يبلغ االحتياطي القان

 ديسمبر 31 حيث أن المجموعة ستقوم بتحويل إجمالي المبلغ في 2009 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في تسعةال
2009.  

  

  التحليل القطاعي  6

 تتواجد أعمال المجموعة داخل دولة تعمل المجموعة في قطاع أعمال رئيسي واحد هو النشاط العقاري وجغرافياً  
  قطر 

 .حيث توجد جميع موجوداتها وأنشطتها  

  

  
  



  ق,م,شركة إزدان العقارية ش
  

   الموحدة غير المدققةية المرحليةإيضاحات حول البيانات المال
  2009سبتمبر 30في 
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 المقارنة أرقام     7

 العرض طريقة مع تتطابق لكي ضروريا، ذلك كان متى السابقة، السنة /للفترة المقارنة أرقام تصنيف إعادة تمت  

  المتبعة
  .الملكية حقوق أو الموجودات صافي على التصنيف إعادة عمليات تؤثر ال .الحالية الفترة في   


