
  ق.م.ش  العقاريةإزدانشركة 
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  مجلس إدارة إلى  الموحدةمراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة حول تقرير 
  ق .م.شركة إزدان العقارية ش

  
  المقدمة

") الشركة("ق .م.إزدان العقارية شلشركة المرفقة الموحدة ة لقد راجعنا البيانات المالية المرحلية المختصر
 بيان المركز المالي والتي تتضمن ٢٠٠٩  يونيو٣٠كما في ") المجموعة"يشار إليهم جميعاً بـ (تها التابعة اوشرك

تغيرات والتدفقات النقدية والالشامل لدخل المرحلية الموحدة لبيانات ال و٢٠٠٩ يونيو ٣٠كما في المرحلي الموحد 
 المجموعةإن إدارة .  أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات المتممة لهاالستةلفترة المساهمين في حقوق 

وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية  الموحدةمسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة 
حول هذه البيانات المالية المرحلية إصدار تقرير إن مسئوليتنا هي .  والمتعلق بالتقارير المالية المرحلية٣٤رقم 

  . المراجعة التي قمنا بهاأعمالاستناداً إلى  الموحدةالمختصرة 
  

  نطاق المراجعة
مراجعة المعلومات المالية المرحلية  "٢٤١٠ المتعلق بإجراءات المراجعةلمعيار الدولي لوفقاً تمت مراجعتنا لقد 

 تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية إجراء استفسارات مبدئياً من".  المستقل للمؤسسةمن قبل المدقق
إن . عن األمور المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرىالمسؤولين األشخاص 

، وبالتالي ال نستطيع الحصول على نطاق المراجعة يقل كثيراً عن نطاق تدقيق يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية 
وعليه فإننا ال نبدي رأياً حول . التأكيد الذي يمكن أن نحصل عليه عن كافة األمور الهامة خالل أعمال تدقيق

  .تدقيق هذه البيانات المالية المرحلية
  

  النتيجة
 الموحدةلية المرحلية المختصرة بأن البيانات المايستدعي االعتقاد لم يرد إلى علمنا ما  ,مراجعتنا  استناداً إلى

التقارير المالية " ٣٤رقم  وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ، مادية، من كافة النواحي اللم يتم إعدادها المرفقة 
  ."المرحلية

  
  

  عـن إرنســت ويــونــغ  
  
  
  

  اكــــرم ميخــائيــــل  
  ٥٩سجل مراقبي الحسابات رقم   
  ٢٠٠٩ يوليو ١٦الدوحة في   



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
 

  . المرحلية المختصرة الموحدة جزءا من هذه البيانات المالية٧ إلى ١ المرفقة من اإليضاحاتتشكل 
 -٢- 

  
  غير المدقق الموحدالمرحلي الشامل  ن الدخلبيا

  ٢٠٠٩ يونيو ٣٠ أشهر المنتهية في لفترة الستة
  
   يونيو٣٠منتهية في الستة أشهر ال    
    ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  ريال قطري    ريال قطري    
  )مراجعة(    )مراجعة(  إيضاحات  
          
          

  ١٤٤,٣٦٩,٦٣٦    ٢٣٩,٦٩٠,٥٣٨    اإليجاراتإيرادات 
  ٣,٩٢٩,٦٠٠    ١٧,٤٢٧,٠٧٥    اد استثمارات عقاريةأرباح استبع

  ٦,٠٢٤,٣٣١    ٢,٩١٥,١٦٨    خرىالتشغيل األإيرادات 
  )٢٣,٠٣٦,١٠٦(    )٣٣,٢٥٨,٨٤٢(    مصاريف التشغيل

          
  ١٣١,٢٨٧,٤٦١    ٢٢٦,٧٧٣,٩٣٩    التشغيلأرباح 

          
  ٣٠٢,١٧٠,٣٥٠    -  ٤  أرباح إعادة تقييم استثمارات عقارية

  ٣٠٦,٨٧٠    ٢,٦٦٧,٧٣٣    بنكيةأرباح ودائع 
  )١٩,٥٠٤,٧١٥(    )١٥,٤٤٤,٥٧٢(    إداريةوعمومية مصاريف 

  )١,١٢١,٦٥٧(    )٧,٠٤٢,٩٩٠(    تكاليف التمويل اإلسالمي
  )٤,٢٦٨,٨٩٩(    )٣,٥٣٧,٤٢٥(    استهالك 

          
  ٤٠٨,٨٦٩,٤١٠    ٢٠٣,٤١٦,٦٨٥    وإجمالي اإليرادات الشاملة للفترةربح ال
          

  ٠,٨٩    ٠,٤٤    )ريال قطري(العائد األساسي والمعدل للسهم من األرباح 
  



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
 

  . المرحلية المختصرة الموحدة جزءا من هذه البيانات المالية٧ إلى ١ المرفقة من اإليضاحاتتشكل 
 -٣- 

  
 بيان المركز المالي المرحلي الموحد غير المدقق

   ٢٠٠٩ يونيو ٣٠
  
   ديسمبر٣١     يونيو٣٠    
    ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  ريال قطري    ريال قطري  اتإيضاح  
  )مدققة(    )مراجعة(    
          

          الموجودات 
          غير المتداولةالموجودات 
  ٢٥,١٢٢,٩٤٧    ٢٧,٢٥٩,٢٦٢  ٣  الت ومعداتآعقارات و

  ٤,٧٤١,٢٢٦,٥٩٥    ٤,٧١٧,٩٥٨,٩٣٧  ٤  استثمارات عقارية
  ١,٩٥٥,٤٢٧,٥٥٦    ٢,٣٠٥,٠٦٣,٩٥٠    مشاريع قيد التطوير

          
    ٦,٧٢١,٧٧٧,٠٩٨    ٧,٠٥٠,٢٨٢,١٤٩  
          

          الموجودات المتداولة
  ٢,٤٣٧,٣٨١    ٩,٤٩٧,٥٤٦    بضاعة

  ٣١,٩٩٠,٢٥٣    ٥٩,٨٩٥,٣٩٧     ومصاريف مدفوعة مقدماًذمم مدينة
  ١٦٤,٨٩٨,١٣٢    ٣٨١,٤٦٢,٧٨١    ونقد في الصندوقأرصدة لدى البنوك 

          
    ١٩٩,٣٢٥,٧٦٦    ٤٥٠,٨٥٥,٧٢٤  
          

  ٦,٩٢١,١٠٢,٨٦٤    ٧,٥٠١,١٣٧,٨٧٣    إجمالي الموجودات
          

           والمطلوباتالمساهمينحقوق 
          

          حقوق المساهمين
  ٤,٥٦٩,٠٠٠,٠٠٠    ٤,٥٦٩,٠٠٠,٠٠٠    رأس المال

  ١٩١,٨٤٢,١٢٥    ١٩١,٨٤٢,١٢٥  ٥  حتياطي قانونيا
  ١,٧٢٦,٢٢٥,١٩٤    ١,٩٢٩,٦٤١,٨٧٩    أرباح مدورة

          
  ٦,٤٨٧,٠٦٧,٣١٩    ٦,٦٩٠,٤٨٤,٠٠٤    المساهمينإجمالي حقوق 

          
         المطلوبات غير المتداولة
  ٣٦٦,٠٠٠,٠٠٠    ٦٧١,٥٠٠,٠٠٠    تسهيالت بنكية إسالمية 

  ١٥,٨٢٩,٠٩١    ٣١,٠١٤,٢٢٩    أرباح دائنة على تسهيالت بنكية إسالمية
  ٢,٠٦٢,٠٧٢    ٢,٣٢٥,٢٦٠    وظفين نهاية الخدمة للممكافأة

          
    ٣٨٣,٨٩١,١٦٣    ٧٠٤,٨٣٩,٤٨٩  



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
 

  . المرحلية المختصرة الموحدة جزءا من هذه البيانات المالية٧ إلى ١ المرفقة من اإليضاحاتتشكل 
 -٤- 

  
  تتمة-بيان المركز المالي المرحلي الموحد غير المدقق 

   ٢٠٠٩ يونيو ٣٠
  
   ديسمبر٣١     يونيو٣٠    
    ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  ريال قطري    ريال قطري  اتإيضاح  
  )مدققة(    )مراجعة(    
          

          المتداولة المطلوبات
  -    ١٩,٥٠٠,٠٠٠   إسالمية بنكية تسهيالت 
  ٥٠,١٤٤,٣٨٢    ٨٦,٣١٤,٣٨٠    ومبالغ مستحقة الدفعذمم دائنة

          
    ٥٠,١٤٤,٣٨٢    ١٠٥,٨١٤,٣٨٠  
          

  ٤٣٤,٠٣٥,٥٤٥    ٨١٠,٦٥٣,٨٦٩    إجمالي المطلوبات
          

  ٦,٩٢١,١٠٢,٨٦٤    ٧,٥٠١,١٣٧,٨٧٣    المساهمين والمطلوباتإجمالي حقوق 
  
  

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

  مجلس اإلدارةعضو    اإلدارةرئيس مجلس



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
 

  . المرحلية المختصرة الموحدة جزءا من هذه البيانات المالية٧ إلى ١ المرفقة من اإليضاحاتتشكل 
 -٥- 

  
  غير المدقق الموحدالمرحلي  بيان التدفقات النقدية

  ٢٠٠٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في الستة  لفترة
  
   يونيو٣٠منتهية في الستة أشهر ال    
    ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  ريال قطري    ريال قطري    
  )مراجعة(    )مراجعة(    

         
          :األنشطة التشغيلية 

  ٤٠٨,٨٦٩,٤١٠    ٢٠٣,٤١٦,٦٨٥    الفترةربح 
          

          :التاليةالتعديالت للبنود 
  ٤,٢٦٨,٨٩٩    ٣,٥٣٧,٤٢٥    استهالك 

  ١,٢٨٣,١٠٣    ٤٩٤,٥٢٥    مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  )٣٠٢,١٧٠,٣٥٠(    -    أرباح التغير في القيمة العادلة الستثمارات عقارية

  )٣,٩٢٩,٦٠٠(    )١٧,٤٢٧,٠٧٥(    أرباح بيع استثمارات عقارية
  ٢٩٥,٠٠٤    ٣,٤٦٥,٢٤٤     المشكوك في تحصيلهاصافي الحركة على حساب مخصص الديون

  ١,١٢١,٦٥٧    ٧,٠٤٢,٩٩٠    تكاليف التمويل اإلسالمي
  )٣٠٦,٨٧٠(    )٢,٦٦٧,٧٣٣(    بنكيةأرباح ودائع 

          
    ١٠٩,٤٣١,٢٥٣    ١٩٧,٨٦٢,٠٦١  

          :التغيرات في رأس المال العامل 
  )٦٦,١٤٥,٠٦٠(    )٣١,٣٧٠,٣٨٨(    ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً

  )٦٧٥,٩٦٣(    )٧,٠٦٠,١٦٥(    بضاعة
  ٩,١٤٢,٣٥٢    -    إيرادات مؤجلة

  -    ١٥,١٨٥,١٣٨    أرباح دائنة على تسهيالت بنكية إسالمية
  )٦,٨٣٥,١٨٣(    ٣٦,١٦٩,٩٩٨    ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

          
  ٤٤,٩١٧,٣٩٩    ٢١٠,٧٨٦,٦٤٤    النقد من التشغيل

  )١,١٢١,٦٥٧(    )٧,٠٤٢,٩٩٠(      مدفوعةتكاليف تمويل إسالمي
  )٩٣,١٦٦(    )٢٣١,٣٣٧(     نهاية الخدمة المدفوعة للموظفينمكافآة

          
  ٤٣,٧٠٢,٥٧٦    ٢٠٣,٥١٢,٣١٧    صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

          
          :األنشطة االستثمارية

  )١٤,٩١٢,١٨٨(    )٥,٦٧٣,٧٤٠(    شراء عقارات وآالت ومعدات
  )١٣٩,٢٢٨,٩٥٢(    )١٣,٦٢٣,٣٤٢(    ارات عقاريةشراء استثم

  ١١,٨٥٣,٢٠٠    ٤٥,٠٤٩,٧٧٥    متحصالت من بيع استثمارات عقارية
  )١٦,٣٢٧,٢٢٩(    )٣٤٠,٣٦٨,٠٩٤(    قيد التنفيذلمشاريع مدفوعات 

  ٣٠٦,٨٧٠    ٢,٦٦٧,٧٣٣    بنكيةأرباح ودائع 
          

  )١٥٨,٣٠٨,٢٩٩(    )٣١١,٩٤٧,٦٦٨(    االستثمارية  المستخدمة في األنشطةةصافي التدفقات النقدي
  



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
 

  . المرحلية المختصرة الموحدة جزءا من هذه البيانات المالية٧ إلى ١ المرفقة من اإليضاحاتتشكل 
 -٦- 

  
   تتمة- غير المدقق الموحد المرحلي بيان التدفقات النقدية

  ٢٠٠٩ يونيو ٣٠ أشهر المنتهية في لفترة الستة
  
   يونيو٣٠منتهية في الستة أشهر ال    
    ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  ريال قطري    ريال قطري    
  )مراجعة(    )مراجعة(    
          

          األنشطة التمويلية
  ١٧١,٠٠٠,٠٠٠    ٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠    تسهيالت بنكية إسالميةمتحصالت من 

          
  ١٧١,٠٠٠,٠٠٠    ٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠    صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

          
  ٥٦,٣٩٤,٢٧٧    ٢١٦,٥٦٤,٦٤٩    وما في حكمهالزيادة في النقد 

          
  ٣٣,٥٣٣,٨١١    ١٦٤,٨٩٨,١٣٢     يناير١النقد وما في حكمه في 

          
  ٨٩,٩٢٨,٠٨٨    ٣٨١,٤٦٢,٧٨١     يونيو٣٠في وما في حكمه النقد 



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
 

  . المرحلية المختصرة الموحدة جزءا من هذه البيانات المالية٧ إلى ١ المرفقة من اإليضاحاتتشكل 
 -٧- 

  
  ير المدققغ الموحدالمرحلي المساهمين بيان التغيرات في حقوق 

  ٢٠٠٩ يونيو ٣٠المنتهية في الستة أشهر لفترة 
  

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

  ٥,١٣٠,٠٤٦,٨٤٤    ٥٠٤,٩٠٦,٧٦٦    ٥٦,١٤٠,٠٧٨    ٤,٥٦٩,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠٠٨ يناير ١الرصيد في 
                  

  ٤٠٨,٨٦٩,٤١٠    ٤٠٨,٨٦٩,٤١٠    -    -    إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
                  

  ٥,٥٣٨,٩١٦,٢٥٤    ٩١٣,٧٧٦,١٧٦    ٥٦,١٤٠,٠٧٨    ٤,٥٦٩,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠٠٨ يونيو ٣٠الرصيد في 
                  
                  

  ٦,٤٨٧,٠٦٧,٣١٩    ١,٧٢٦,٢٢٥,١٩٤    ١٩١,٨٤٢,١٢٥    ٤,٥٦٩,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠٠٩ يناير ١الرصيد في 
                  

  ٢٠٣,٤١٦,٦٨٥    ٢٠٣,٤١٦,٦٨٥    -    -    إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
                  

  ٦,٦٩٠,٤٨٤,٠٠٤    ١,٩٢٩,٦٤١,٨٧٩    ١٩١,٨٤٢,١٢٥    ٤,٥٦٩,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠٠٩ يونيو ٣٠الرصيد في 



  ق.م.ارية ششركة إزدان العق
  

   الموحدة غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية
  ٢٠٠٩ يونيو ٣٠في 
 

  
 

-٨- 

 
 الوضع القانوني والنشاط الرئيسي ١

مسجلة في دولة قطر بموجب السجل التجاري رقم مساهمة قطرية  هي شركة ق.م.شالعقارية إزدان شركة   
إلى شركة م .م.ذر اسم الشركة من شركة إسكان العقارية يتغي المساهمون قرر ٢٠٠٨ مايو ٢٧في . ١٥٤٦٦

   .وتحويلها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة قطريةق .م.شإزدان العقارية 
  

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

  .متالك وبيع العقارات وتأجيرهااوتطوير  مجالتعمل الشركة في   
  

 ٣٠ عن فترة الستة أشهر المنتهية في الموحدةالمرحلية المختصرة تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية   
  .٢٠٠٩ يوليو ١٦بتاريخ مجلس اإلدارة بناء على قرار  ٢٠٠٩يونيو 

  
 المتبعةالسياسات المحاسبية أسس اإلعداد و  ٢
  

  الموحدةداد البيانات المالية المرحلية المختصرة أسس إع  
 الخاص ٣٤وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم للمجموعة  الموحدةالمرحلية المختصرة  أعدت البيانات المالية  

   .بالتقارير المالية المرحلية
  

 المجموعة وفي عرض عداد البيانات المالية الموحدة بالريال القطري وهي العملة المستخدمة في أنشطةتم إ  
  .بياناتها المالية

  
 واإليضاحات المرفقة ٢٠٠٨مقترنة مع البيانات المالية لسنة  الموحدةيجب قراءة هذه البيانات المالية المرحلية   

  .بها
  

كل المعلومات واإليضاحات المطلوبة إلصدار بيانات  الموحدة البيانات المالية المرحلية المختصرة تتضمنال   
إضافة إلى ذلك ليس بالضرورة أن تعتبر . ملة بما يتالئم مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير الماليةمالية كا

  .٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ مؤشراً لنتائج السنة المنتهية في ٢٠٠٩ يونيو ٣٠نتائج الفترة المنتهية في 
  

  السياسات المحاسبية الهامة
مطابقة لتلك المستخدمة في الموحدة ات المرحلية المختصرة إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيان

  :فيما عدا السياسات الموضحة أدناه. ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في الموحدة إعداد البيانات المالية 
  

ي  للسنوات المالية التي تبدأ فاالساري مفعولهأو  ةالمعدل ةالجديد ة المحاسبة الدوليمعاييرالمجموعة طبقت لقد 
  .٢٠٠٩ يناير ١



  ق.م.ارية ششركة إزدان العق
  

   الموحدة غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية
  ٢٠٠٩ يونيو ٣٠في 
 

  
 

-٩- 

  
  تتمة-أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية المتبعة   ٢

  
   عرض البيانات المالية–) المعدل (١معيار المحاسبة الدولي 

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

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

  .بيان واحد
  

   قطاعات التشغيل– ٨عيار الدولي للتقارير المالية الم  
اإلفصاح عن نهج يتطلب " البيانات القطاعية "١٤إن المعيار الجديد والذي يحل محل معيار المحاسبة الدولي   

في إعداد وتقديم التقارير الداخلية لمتخذ القرار الرئيسي الطريقة المتبعة نفس بعرض معلومات القطاع اإلدارة ل
  .مجموعةفي ال

  
 مماثلة لقطاعات األعمال ٨لقطاعات المقررة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم اترى المجموعة أن   

  .١٤المحددة سابقاً بموجب معيارالمحاسبة الدولي رقم 
  

  أساس توحيد البيانات المالية  
وشركاتها ) ق.م.ش( لشركة ازدان العقارية تتضمن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة البيانات المالية  

  :وبيانها كالتاليالتابعة 
  

  مساهمة المجموعةالفعلية لنسبة ال  
   يونيو٣٠     يونيو٣٠  
  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
        

  ٪١٠٠    ٪١٠٠  .)و.ش.ش(شركة ازدان للتجارة والمقاوالت 
  -    ٪١٠٠  .)و.ش.ش(شركة ازدان لألجنحة الفندقية 

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

  :إيضاحات  
في دولة قطر برأس مال ) "شركة تابعة".) (و.ش.ش(تم تأسيس شركة ازدان للتجارة والمقاوالت  )١

في المقاوالت العامة للمباني  تعمل الشركة . ريال قطري٢٠٠,٠٠٠مصدر ومدفوع بالكامل بمبلغ 
 . الكهرباء والصيانةورصف وتجهيز الطرق وتجارة مواد ومعدات البناء وأعمال



  ق.م.ارية ششركة إزدان العق
  

   الموحدة غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية
  ٢٠٠٩ يونيو ٣٠في 
 

  
 

-١٠- 

  
  تتمة-أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية المتبعة   ٢
  

   تتمة- أساس توحيد البيانات المالية  
  
في دولة قطر برأس مال مصدر ") شركة تابعة.) ("و.ش.ش(تم تأسيس شركة ازدان لألجنحة الفندقية  )٢

 الفنادق والشقق الفندقية تعمل الشركة في إدارة.  ريال قطري٢٠٠,٠٠٠ومدفوع بالكامل بمبلغ 
 .والمطاعم

  
في دولة قطر برأس مال مصدر ") شركة تابعة. ("م.م.تم تأسيس شركة ازدان لالستثمار العقاري ذ )٣

 تعمل الشركة في بيع وشراء وإدارة العقارات . ريال قطري١٠,٠٠٠,٠٠٠ومدفوع بالكامل بمبلغ 
وتجارة معدات البناء وأعمال الكهرباء وتأجيرها ومقاوالت إنشاء المباني ورصف وتجهيز الطرق 

  .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 

  . األم عن سيطرتها على الشركات التابعةالشركة
  

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

  
رصدة الناتجة تم حذف جميع اإليرادات والمصاريف واألرباح والخسائر غير المحققة كما تم حذف جميع األ  

  . التابعةاألم والشركاتعن العمليات بين الشركة 



  ق.م.ارية ششركة إزدان العق
  

   الموحدة غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية
  ٢٠٠٩ يونيو ٣٠في 
 

  
 

-١١- 

  
  العقارات واآلالت والمعدات  ٣

   ديسمبر٣١     يونيو ٣٠  
  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  ريال قطري    ريال قطري  
  )مدققة(    )مراجعة(  

        :التكلفة
  ٢٨,٦٩٨,٠٥١    ٣١,٥٦٠,٧٧٢   يناير١في 

  ٢٣,٧٤٠,٦٩٧    ٦,٢١٦,٣٩٣  إضافات 
  )٢١,٢٢٠,٨٧٦(    -  لى استثمارات عقاريةالمحول إ

  ٣٤٢,٩٠٠    -  تحويالت من مشاريع قيد التطوير
        
  ٣١,٥٦٠,٧٧٢    ٣٧,٧٧٧,١٦٥  
        

        :االستهالك
  ١٠,٧٥٢,١٦٩    ٦,٤٣٧,٨٢٥   يناير١في 
  ٥,٣٨٢,١٥٩    ٤,٠٨٠,٠٧٨  )١ (ستهالكاال

  )٩,٦٩٦,٥٠٣(    -  المحول إلى استثمارات عقارية
        
  ٦,٤٣٧,٨٢٥    ١٠,٥١٧,٩٠٣  
        

  ٢٥,١٢٢,٩٤٧    ٢٧,٢٥٩,٢٦٢  صافي القيمة الدفترية
  

  . ريال قطري تم رسملته كجزء من مشاريع قيد التطوير٥٤٢,٦٥٣الفترة مبلغ استهالك يتضمن   )١(  



  ق.م.ارية ششركة إزدان العق
  

   الموحدة غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية
  ٢٠٠٩ يونيو ٣٠في 
 

  
 

-١٢- 

  
  االستثمارات العقارية  ٤

   ديسمبر٣١     يونيو ٣٠  
  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  ريال قطري    يريال قطر  
  )مدققة(    )مراجعة(  
        

  ٥,١٢٠,٠٦٢,٣٥٨    ٤,٧٤١,٢٢٦,٥٩٥   يناير١الرصيد في 
  ١٩٧,٥٣٢,٩٦٩    ١٣,٦٢٣,٣٤٢  إضافات

  ١١,٥٢٤,٣٧٣    -  تحويالت من عقارات وآالت ومعدات
  )١,٥٦٠,١١٠,٤٩٠(    )٩,٢٦٨,٣٠٠(  تحويالت الى مشاريع قيد التطوير

  )٩٠,٥٧٧,٠٠٠(    )٢٧,٦٢٢,٧٠٠(  استبعادات
  ١,٠٦٢,٧٩٤,٣٨٥    -   *ة عن التغير في القيمة العادلة صافي األرباح الناتج

        
  ٤,٧٤١,٢٢٦,٥٩٥    ٤,٧١٧,٩٥٨,٩٣٧  

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

ك الخبرة والمعرفة بسوق العقارات ، تعتقد أن القيم المدرجة لالستثمارات العقارية إن اإلدارة ، التي تمل
  .ال تختلف بشكل مادي عن قيمها العادلة

  
 االحتياطي القانوني  ٥

رباح إلى األ من ٪١٠ تحويل نسبة ٢٠٠٢ لسنة ٥تتطلب أحكام قانون الشركات التجارية القطرية رقم   
لم يتم تحويل أية مبالغ إلى االحتياطي .  من رأس المال٪٥٠الحتياطي القانوني االحتياطي القانوني حتى يبلغ ا

 ٣١ستقوم بتحويل إجمالي المبلغ في المجموعة  حيث أن ٢٠٠٩ يونيو ٣٠خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 
  .٢٠٠٩ديسمبر 

  
  المعامالت مع أطراف ذات عالقة  ٦

 أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين الرئيسيين باإلدارة لمثإن هذه المعامالت هي مع أطراف ذات عالقة   
 تأثيراً  ذات العالقةأو التي يمارس األطرافمعهم والمؤسسات التي تدار من قبل هذه األطراف أو بالتضامن 

  .يتم اعتماد سياسة األسعار والشروط المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. هاماً عليها



  ق.م.ارية ششركة إزدان العق
  

   الموحدة غير المدققةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية
  ٢٠٠٩ يونيو ٣٠في 
 

  
 

-١٣- 

  
   تتمة-مع أطراف ذات عالقة المعامالت   ٦
  

  :المعامالت مع األطراف ذات العالقة  
  

  بنود في الميزانية العمومية  )أ  
   ديسمبر٣١     يونيو ٣٠  
  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  ريال قطري    ريال قطري  
  )مدققة(    )مراجعة(  
        

        موجودات
  ٢٠,٣٨٠,٠٤٠    ٤,٧٣٩,٧٣٩  ومصاريف مدفوعة مقدماًذمم مدينة 

        
  ٢٥,٤٣٢,١٣٩    ٢٥,٦٢٣,٣٤٢  ستثمارات عقاريةشراء ا

        
  ٥٥٠,١١٢,٦٦٨  ٢٩٦,٨٩٤,٨٢٥  عقارات قيد التنفيذ

  
  بنود في بيان الدخل  )ب  

  
   يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في   
  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  ريال قطري    ريال قطري  
  )مراجعة(    )مراجعة(  
        

  ٦٢٧,٩١٤    ١,٠٨٣,٦٦٦  مبيعات وخدمات
        

  ٢٩٨,١٥٧    ١٣٥,١٨٤   ودائع بنكيةأرباح 
        

  ١٠٠,٠٣٦    ٧٦٠,٠٧٨  مصاريف عمومية وإدارية
  

  التحليل القطاعي  ٧  
تعمل المجموعة في قطاع أعمال رئيسي واحد هو النشاط العقاري وجغرافياً تتواجد أعمال المجموعة     

  .داخل دولة قطر حيث توجد جميع موجوداتها وأنشطتها
  


