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

 
 المقدمة

 يونيو ٣٠كما في ") الشركة("ق .م.إزدان العقارية شلشركة المرفقة لقد راجعنا البيانات المالية المرحلية المختصرة 
الشامل للدخل المرحلية بيانات الو ٢٠١١يونيو  ٣٠كما في المرحلي  بيان المركز الماليوالتي تتضمن  ٢٠١١

أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات المتممة  الستةلفترة المساهمين والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق 
مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة وفقاً للمعيار الدولي  الشركةإن إدارة . لها

حول هذه البيانات المالية  نتيجةإصدار إن مسئوليتنا هي . ية المرحليةوالمتعلق بالتقارير المال ٣٤للتقارير المالية رقم 
 .المراجعة التي قمنا بها أعمالاستناداً إلى المرحلية المختصرة 

 
 نطاق المراجعة

مراجعة المعلومات المالية المرحلية " ٢٤١٠ المتعلق بإجراءات المراجعةلمعيار الدولي لوفقاً تمت مراجعتنا لقد 
 تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية إجراء استفسارات مبدئياً من. "المدقق المستقل للمؤسسةمن قبل 

إن . عن األمور المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرىالمسؤولين األشخاص 
دولية ، وبالتالي ال نستطيع الحصول على نطاق المراجعة يقل كثيراً عن نطاق تدقيق يتم وفقاً لمعايير التدقيق ال

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

لم بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة يستدعي االعتقاد لم يرد إلى علمنا ما  ،مراجعتنا  استناداً إلى
 ."التقارير المالية المرحلية" ٣٤رقم  وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي،  مادية، من كافة النواحي اليتم إعدادها 

 
 
 عـن إرنســت ويــونــغ 
 
 
 
 فنبــــــار سكستـــون 
 ١١٤سجل مراقبي الحسابات رقم  
 ٢٠١١ أغسطس ١٤الدوحة في  
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 المرحلي الشامل  بيان الدخل

 ٢٠١١يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  لفترة الستة
 
 يونيو ٣٠منتهية في الستة أشهر ال  
  ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 الف  الف  
 ريال قطري  ريال قطري  
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
     
     

 ٢١٨,٧١٩  ٢٦١,٤٤٦  اإليجاراتإيرادات 
 ٢,٥٢٦  ١٢,٠٣٠  خرىالتشغيل األإيرادات 

 )٢٩,٨٩٨(  )٢٩,٠٠٧(  مصاريف التشغيل
     

 ١٩١,٣٤٧  ٢٤٤,٤٦٩  التشغيلأرباح 
     

 ٣٤٣  ٤,٨٨٠  أرباح ودائع بنكية
 )٣١,٦٨٠(  )٢٤,٣٨١(  إداريةوعمومية مصاريف 

 )٤٢,٦٧٤(  )١١٧,١٠٧(  اإلسالميتكاليف التمويل 
 -  )٤,١٩٣(  زميلةخسارة شركة الحصة من 

     
 ١١٧,٣٣٦  ١٠٣,٦٦٨  وإجمالي اإليرادات الشاملة للفترةربح ال
     

 ٠,٠٤٤  ٠,٠٣٩  )ريال قطري(العائد األساسي والمعدل للسهم من األرباح 
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 بيان المركز المالي المرحلي 

  ٢٠١١يونيو  ٣٠
 ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 الف  الف  
 ريال قطري  ريال قطري إيضاحات 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
     

     الموجودات 
     غير المتداولةالموجودات 

 ٩٨,٠١٤  ٨١,٦٨٧ ٣ الت ومعداتآعقارات و
 ١٣,٨٢٣,٠٨٨  ١٤,٢٥١,٣٦٤ ٤ استثمارات عقارية

 ١٧,١٢٩,١٩٠  ١٧,١٩٧,٣٧٧ ٥ مشاريع قيد التطوير
 -  ١٣٠ ٦ في شركات زميلة إستثمار

     
  ٣١,٠٥٠,٢٩٢  ٣١,٥٣٠,٥٥٨ 
     

     الموجودات المتداولة
 ٢٨,١٣٤  -  مخزون

 ١٧١,٤٤٢  ٢٨٧,٧٤٣  ومصاريف مدفوعة مقدماً ذمم مدينة
 ٦٧٤,٤٩٠  ١,٠١١,٠٤٧  ونقد أرصدة لدى البنوك 

     
  ٨٧٤,٠٦٦  ١,٢٩٨,٧٩٠ 
     

 ٣١,٩٢٤,٣٥٨  ٣٢,٨٢٩,٣٤٨  إجمالي الموجودات
     

     والمطلوبات المساهمينحقوق 
     

     حقوق المساهمين
 ٢٦,٥٢٤,٩٦٧  ٢٦,٥٢٤,٩٦٧  رأس المال

 ٧٧١,٧٢١  ٧٧١,٧٢١ ٧ حتياطي قانونيا
 ١٠٦,١٥٩  ٢٠٩,٨٢٧  أرباح مدورة

     

 ٢٧,٤٠٢,٨٤٧  ٢٧,٥٠٦,٥١٥  المساهمينإجمالي حقوق 
     

     المطلوبات غير المتداولة
 ٣,١٠٣,١٢٦  ٣,٧٦٤,٥٧٣  تسهيالت بنكية إسالمية

 ١١,٤٠٠  ١,٩١٧  نهاية الخدمة للموظفين مكافأة
     
  ٣,١١٤,٥٢٦  ٣,٧٦٦,٤٩٠ 
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 تتمة -بيان المركز المالي المرحلي 

  ٢٠١١يونيو  ٣٠
 
 
 ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 الف  الف  
 ريال قطري  ريال قطري إيضاحات 
 )مدققة(  )غير مدققة(  

     المتداولة المطلوبات
 ٤٢٨,٢٥٦  ٥٤٠,٤٥٨  إسالميةتسهيالت بنكية 

ومبالغ مستحقة الدفع ذمم دائنة   ٨٨٧,١٣٦  ٩١٣,٠٧١ 
 ٩١,٥٩٣  ١٠٢,٨١٤  أرباح دائنة على تسهيالت بنكية إسالمية

     

  ١,٤٠٦,٩٨٥  ١,٥٥٦,٣٤٣ 
     

 ٤,٥٢١,٥١١  ٥,٣٢٢,٨٣٣  المطلوباتإجمالي 
     

 ٣١,٩٢٤,٣٥٨  ٣٢,٨٢٩,٣٤٨  إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات
 
 

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

 والرئيس التنفيذي اإلدارةعضو مجلس  والعضو المنتدب اإلدارة رئيس مجلس
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 المرحلي  بيان التدفقات النقدية
 ٢٠١١يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في الستة  لفترة

 
 يونيو ٣٠منتهية في الستة أشهر ال  
  ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 الف  الف  
 ريال قطري  ريال قطري إيضاحات 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

     
     :األنشطة التشغيلية 

 ١١٧,٣٣٦  ١٠٣,٦٦٨  الفترةربح 
     

     :التاليةالتعديالت للبنود 
 ١٢,٩٤٦  ١٢,٥٥٧  استهالك 

 )٤٧(  )١٣(  ربح من إستبعاد عقارات واآلت ومعدات
 ٢,٠٣٤  ١١٩  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 الديون المشكوك في  إنخفاض صافي الحركة على حساب مخصص
 )٢,٠٥٩(  )٧,٩٥٦(  تحصيلها   

 ٤٢,٦٧٤  ١١٧,١٠٧  تكاليف التمويل اإلسالمي
 )٣٤٣(  )٤,٨٨٠(  أرباح ودائع بنكية

 -  ٤,١٩٣  زميلةخسارة شركة الحصة من 
     
  ١٧٢,٥٤١  ٢٢٤,٧٩٥ 

     :التغيرات في رأس المال العامل 
 )٣٧,٨٣٧(  )١٩٤,٦٩٧(  ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً

 ٦١,١٤٨  ٣١  مخزون
 ٢٢,٣٤٩  -  أرباح دائنة على تسهيالت بنكية إسالمية

 ١٢,٦٥٦  ١٦٤,٤٦١  ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
     

 ٢٣٠,٨٥٧  ١٩٤,٥٩٠  النقد من التشغيل
 )٤٢,٦٧٤(  )١٦٥,٠٠٥(  تكاليف تمويل إسالمي مدفوعة 

 )٦٧١(  )١٢(  مكافآة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
     

 ١٨٧,٥١٢  ٢٩,٥٧٣  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
     

     :األنشطة االستثمارية
 )٦,٣٢٦(  )١,٢٩٨( ٣ شراء عقارات وآالت ومعدات

 ٥٠٢  ٤٣  متحصالت من بيع عقارات وآالت ومعدات
 )٥٩٥,٥٣٤(  )٤٣٤,٦١٩(  مدفوعات لمشاريع قيد التطوير

 -  )١٣٠(  مدفوعات إلستثمارات في شركات زميلة 
 ٣٤٣  ٤,٨٨٠  أرباح ودائع بنكية

 -  )٣٦,٦٨٦( ٨ صافي النقد من بيع شركات تابعة ، صافي النقد المستبعد
     

 )٦٠١,٠١٥(  )٤٦٧,٨١٠(  االستثمارية المستخدمة في األنشطة ةصافي التدفقات النقدي
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 تتمة -المرحلي  بيان التدفقات النقدية
 ٢٠١١يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  لفترة الستة

 
 يونيو ٣٠منتهية في الستة أشهر ال  
  ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 الف  الف  
 ريال قطري  ريال قطري  
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
     

     :األنشطة التمويلية
 ٦٩٣,٨٦٣  ٩٦٠,٠٩٥  متحصالت من تسهيالت بنكية إسالمية

 )١١٥,٩٣٣(  )١٨٥,٣٠١(  سداد تسهيالت بنكية إسالمية
     

 ٥٧٧,٩٣٠  ٧٧٤,٧٩٤  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
     

 ١٦٤,٤٢٧  ٣٣٦,٥٥٧  وما في حكمهالزيادة في النقد 
     

 ١٢١,٠٢٤  ٦٧٤,٤٩٠  يناير ١النقد وما في حكمه في 
     

 ٢٨٥,٤٥١  ١,٠١١,٠٤٧  يونيو ٣٠في وما في حكمه النقد 
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 المرحلي المساهمين بيان التغيرات في حقوق 
 ٢٠١١يونيو  ٣٠المنتهية في الستة أشهر لفترة 

 

  رأس المال 
احتياطي 

 اإلجمالي  أرباح مدورة  قانوني
 الف  الف  الف  الف 
 ريال قطري  ريال قطري  قطريريال   ريال قطري 
        
        

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

 ١٠٣,٦٦٨  ١٠٣,٦٦٨  -  - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
        

 ٢٧,٥٠٦,٥١٥  ٢٠٩,٨٢٧  ٧٧١,٧٢١  ٢٦,٥٢٤,٩٦٧ )غير مدققة( ٢٠١١يونيو  ٣٠الرصيد في 
        

 ٢٧,٢٨٤,٥٥٦  -  ٧٥٩,٥٨٩  ٢٦,٥٢٤,٩٦٧ ٢٠١٠يناير  ١الرصيد في 
        

 ١١٧,٣٣٦  ١١٧,٣٣٦  -  - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
        

 ٢٧,٤٠١,٨٩٢  ١١٧,٣٣٦  ٧٥٩,٥٨٩  ٢٦,٥٢٤,٩٦٧ )غير مدققة( ٢٠١٠يونيو  ٣٠الرصيد في 
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 الرئيسيةواألنشطة الوضع القانوني  ١
مسجلة في دولة قطر بموجب السجل التجاري رقم مساهمة قطرية هي شركة  ق.م.شالعقارية إزدان شركة  

١٥٤٦٦.  
 
 .٣٢٢٢صندوق بريد  ،دولة قطر  ،يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الدوحة  
 
 .متالك وبيع العقارات وتأجيرهااوتطوير  تعمل الشركة في مجال 
 
 ٣٠عن فترة الستة أشهر المنتهية في  الموحدةالمرحلية المختصرة تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية  

 .٢٠١١ أغسطس ١٤بتاريخ مجلس اإلدارة بناء على قرار  ٢٠١١يونيو 
 
 المتبعةالسياسات المحاسبية التغيرات في أسس اإلعداد و ٢
 
  اإلعدادأسس  
معيـار  وفقـاً ل  ٢٠١١يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  لفترة الستة المالية المرحلية المختصرةم إعداد البيانات تـ 

 .الخاص بالتقارير المالية المرحلية ٣٤المحاسبة الدولي رقم 
 
تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة للشركة بالريال القطري ، وهي العملة المسـتخدمة فـي أنشـطة     

 .بياناتها الماليةعرض في الشركة و
 
 في إعـداد البيانـات   ال تحتوي البيانات المالية المرحلية المختصرة على كل المعلومات واإليضاحات المطلوبة  

 . ٢٠١٠ديسمبر  ٣١المالية السنوية ، يجب أن تقرأ مع البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 السياسات المحاسبية الهامة
المرحلية المختصرة مطابقة لتلك المستخدمة فـي  المالية إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات  

تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة كمـا  فيما عدا . ٢٠١٠ديسمبر  ٣١إعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 :كما هو موضح أدناه،  ٢٠١١يناير  ١في 
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
  ٢٠١١يونيو  ٣٠في 
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 تتمة - المتبعةالسياسات المحاسبية في التغيرات اإلعداد وأسس  ٢
  

 تتمة - السياسات المحاسبية الهامة
 

 )تعديل(إفصاحات األطراف ذات العالقة :  ٢٤معيار المحاسبة الدولي  
تم إيضاح تعريف الطرف ذي العالقة لتسهيل تحديد هذه العالقات خاصـة بالنسـبة للتـأثير الهـام واإلدارة      

بالنسـبة  . تم إدخال استثناء جزئي من متطلبات اإلفصاح بالنسبة للمؤسسات ذات العالقة بالحكومة. المشتركة
وبدالً مـن ذلـك   . ٢٤اسبة الدولي لهذه المؤسسات سوف لن تنطبق اإلفصاحات العامة المطلوبة لمعيار المح

طبيعـة  ) ب(إسم الحكومـة وطبيعة عالقتها بالمؤسسة مقدمه التقريـر  ) أ: (ادخلت إفصاحات بديلة وتتطلب 
سوف لن . تحديد نوع وقيمة حجم المعامالت األخرى الهامة في مجموعها) ج(وقيمة المعلومات الفردية الهامة 

 .للشركةى البيانات المالية تنشأ عن هذا التعديل أية تغييرات عل
 

 ) ٢٠١٠أصدرت في مايو (تحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية  
تشتمل التحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية على تعديالت تنتج عنها تغيرات محاسـبية ألغـراض    

تتعلق بمختلف المعايير الدولية للتقـارير   أو التحقيق أو القياس ، وكذلك تعديالت صياغية أو تحريرية العرض
، ويسـمح   ٢٠١١ينـاير   ١إن معظم التعديالت يسري مفعولها للفترات المالية التى تبدأ في أو بعـد  . المالية

 .ال يتوقع حدوث تغيرات جوهرية في السياسات المحاسبية نتيجة لهذه التعديالت. بالتطبيق المبكر
 
 األعمال المجمعة :٣ية عيار الدولي للتقارير المالمال
ي تشكل الت ةمسيطرالغير  صةحالإن عناصر . الحصة غير المسيطرةلقد تم تعديل الخيارات المتاحة لقياس  

في حالة التصفية هي فقط  ها مستحقاً لحصة نسبية من صافي موجودات المؤسسة كالية التى تجعل مالملكيه ح
تقاس إما بالقيمة العادلة أو بحصة نسبية من أدوات الملكيه الحالية من صافي الموجودات المحددة  يالت

 .جميع العناصر األخرى يتم قياسها بقيمتها العادلة في تاريخ اإلستحواذ. للمستحوذ عليها
 

 اإلفصاحات -األدوات المالية : ٧المعيار الدولي للتقارير المالية 
حجم اإلفصاحات حول الضمان المحتفظ به وتحسين  بتقليلو تسهيل اإلفصاحات الهدف من التعديل ه

 .اإليضاحات بطلب معلومات نوعية لوضع المعلومات الكمية ليتماشى مع السياق
 

 عرض البيانات المالية : ١معيار المحاسبة الدولي 
لة األخرى إما في بيان يوضح التعديل أنه يجوز إدخال خيار لعرض تحليل لكل بند من اإليرادات الشام

 .التغيرات في حقوق المساهمين أو في اإليضاحات حول البيانات المالية
 

 البيانات المالية المرحلية :٣٤معيار المحاسبة الدولي 
يتطلب التعديل إفصاحات إضافية للقيمة العادلة والتغيرات في تصنيف الموجودات المالية ، وكذلك  التغيرات 

 .والمطلوبات المحتملة في البيانات المالية المرحلية المختصرةفي الموجودات 



 ق.م.شركة إزدان العقاریة ش
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
  ٢٠١١يونيو  ٣٠في 

 

 

 
 

-١١- 

  
 تتمة -السياسات المحاسبية المتبعة  في أسس اإلعداد والتغيرات ٢

 
 تتمة - السياسات المحاسبية الهامة

 
 

المفعول إلى ذلك تم إصدار عدد من المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة والتي لم تصبح سارية باإلضافة 
 :ولم يتم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة ٢٠١١يونيو  ٣٠للفترة المنتهية في 

 
هو أول معيار يصدر كجزء من مشروع أوسع  األدوات المالية ، :٩المعيار الدولي للتقارير المالية  -

وهو يحتفظ بنموذج القياس المختلط ولكن يجعلها أسهل وينشيء  ٣٩إلستبدال معيار المحاسبة الدولي 
 .التكلفة المطفأة والقيمة العادلة: فئتين أساسيتين لقياس الموجودات المالية هما 

 
التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات  يعتمد أساس التصنيف على نموذج أعمال المؤسسة وخصائص

، ولكن يمكن  ٢٠١٣يناير  ١يسري مفعول هذا المعيار للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد . المالية
تطبيق المعيار مبكراً للفترات المستقبلية ، وال تحتاج الفترة السابقة إلى تعديل إذا طبقت المؤسسة المعيار 

 .٢٠١٢يناير  ١تبدأ قبل للفترات المالية التي 
  
 .البيانات المالية الموحدة : ١٠المعيار الدولي للتقارير المالية  -
 .الترتيبات المشتركة : ١١المعيار الدولي للتقارير المالية  -
 .اإلفصاح عن الحصة في مؤسسات أخرى : ١٢المعيار الدولي للتقارير المالية  -
 .قياس القيمة العادلة : ١٣المالية المعيار الدولي للتقارير  -

 
 : الشركةولكنها غير ضرورية لعمليات  ٢٠١١التفسيرات التالية سارية المفعول في المعايير و أصبحت 

 
 

 )تعديل(إسترداد ضرائب الموجودات األساسية  –ضريبة الدخل  ١٢ة الدولي بمعيار المحاس
 )تعديل(تصنيف إصدارت الحقوق  –العرض : األدوات المالية  ٣٢معيار المحاسبة الدولي 

التضخم الشديد وإستبعاد التواريخ الثابته من  –التطبيق ألول مرة  ١المعيار الدولي للتقارير المالية 
 )تعديل( مطبقي المعيار ألول مرة

 )تعديل(المبالغ المطلوب دفعها مقدماً من الحد األدنى للتمويل  ١٤التفسير 
 حقوق ملكيهسداد مطلوبات مالية بأدوات  ١٩تفسير ال

 
  



 ق.م.شركة إزدان العقاریة ش
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
  ٢٠١١يونيو  ٣٠في 

 

 

 
 

-١٢- 

  

 تتمة -السياسات المحاسبية المتبعة في أسس اإلعداد والتغيرات  ٢
 
 الشركات التابعة والزميلة  
 

 الشركات التابعة  .أ 
فقط البيانـات الماليـة لشـركة     ٢٠١١يونيو  ٣٠في كما تتضمن البيانات المالية المرحلية المختصرة   

 ٣٠فترة الستة أشهر المنتهيـة فـي   لالبيانات المالية المرحلية المختصرة  ق بينما.م.العقارية ش إزدان
تتضـمن البيانـات    ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ في لسنة المالية المنتهيةلوالبيانات المالية السنوية  ٢٠١٠يونيو 

 اصـيل الشـركات   يوضح الجدول التـالي تف . ق وشركاتها التابعة.م.المالية لشركة إزدان العقارية ش
 :المالية البياناتونسبة الملكيه في تاريخ التابعة 

 
 مساهمة المجموعةالفعلية لنسبة ال 
 ديسمبر  ٣١  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠ 
 ٢٠١٠  ٢٠١٠  ٢٠١١ 
      

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

 ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٨,٨ .)م.م.ذ( للبنيانشركة ازدان 
 
 :إيضاحات 

في دولة قطر برأس مال مصدر ومدفوع .) و.ش.ش(تم تأسيس شركة ازدان للتجارة والمقاوالت  )١
في المقاوالت العامة للمباني ورصف وتجهيز تعمل الشركة  .ريال قطري ٢٠٠,٠٠٠بالكامل بمبلغ 

فقدت الشركة السيطرة على تلك  .البناء وأعمال الكهرباء والصيانةالطرق وتجارة مواد ومعدات 
 .٨رقم  في إيضاحتم توضيح تفاصيل المعاملة . ٢٠١١أبريل  ١الشركة التابعة في 

 
في دولة قطر برأس مال مصدر ومدفوع بالكامل .) و.ش.ش(تم تأسيس شركة ازدان لألجنحة الفندقية  )٢

فقدت  .الشركة في إدارة الفنادق والشقق الفندقية والمطاعمتعمل . ريال قطري ٢٠٠,٠٠٠بمبلغ 
 في إيضاح تم توضيح تفاصيل المعاملة . ٢٠١١أبريل  ١الشركة السيطرة على تلك الشركة التابعة في 

 .٨رقم 
 

في دولة قطر برأس مال مصدر ومدفوع بالكامل بمبلغ  ).م.م.ذ( للبنيانتم تأسيس شركة ازدان  )٣
تعمل الشركة في بيع وشراء وإدارة العقارات وتأجيرها ومقاوالت إنشاء  .يريال قطر ١٠,٠٠٠,٠٠٠

فقدت الشركة  .المباني ورصف وتجهيز الطرق وتجارة معدات البناء وأعمال الكهرباء والصيانة
 .٨رقم  في إيضاحتم توضيح تفاصيل المعاملة . ٢٠١١يناير  ١السيطرة على تلك الشركة التابعة في 



 ق.م.شركة إزدان العقاریة ش
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
  ٢٠١١يونيو  ٣٠في 
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 تتمة -السياسات المحاسبية المتبعة  في اإلعداد والتغيراتأسس  ٢
  
 تتمة  -الشركات التابعة والزميلة  
 

 تتمة  –الشركات التابعة  .أ 
 

الذي حصلت فيه تاريخ التم توحيد البيانات المالية للشركات التابعة منذ تاريخ االستحواذ والذي يمثل  
توحيد البيانات المالية للشركات التابعة إلى إن  يستمرو، ق على السيطرة .م.شركة إزدان العقارية ش

 .تتنازل الشركة األم عن سيطرتها على الشركات التابعة
 

تم حذف جميع اإليرادات والمصاريف واألرباح والخسائر غير المحققة كما تم حذف جميع األرصدة  
 .الناتجة عن العمليات بين الشركة األم والشركات التابعة

 
 فقد السيطرة  .ب 

ير عند فقدان السيطرة تلغي الشركة تحقيق موجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأية حصص غ
 .ومكونات الملكيه األخرى المرتبطة بالشركة التابعةمسيطر عليها 

 
وإذا إحتفظت . فقدان السيطرة يتم تحقيقه في الربح أو الخسارة عنإن أي فائض أو عجز ينشأ 

في الشركة التابعة السابقة ، يتم قياس هذه الحصة بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان  المجموعة بأي حصة
والحقاً يتم قياسها كحساب في شركة مستمرة فيها أو كموجودات مالية متاحة للبيع إعتماداً . السيطرة

 .على مستوى التأثير المحتفظ
 

 االستثمارات في الشركات الزميلة  .ج 
الشركة الزميلة هي أي . لطريقة حقوق الملكيةفي الشركات الزميلة وفقاً  الشركةتحتسب استثمارات  

 .مؤسسة تمارس الشركة عليها تأثيراً هاماً والتي ال تكون شركة تابعة أو مشروع مشترك
 

بالتكلفة المركز المالي  بيان تدرج االستثمارات في الشركة الزميلة فيلطريقة حقوق الملكية ، وفقاً  
يتم إدراج . من صافي موجودات الشركة الزميلة المجموعةحصة  في الشراءرات بعد زائداً التغي

من  الشركةتدرج حصة  .الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم إطفاؤها
ق في حالة تحقيق أي تغيير مباشرة في حقو .الشامل نتائج أعمال الشركات الزميلة في بيان الدخل

حصتها من هذه التغيرات وتفصح عنها في بيان التغيرات في  الشركةمساهمي الشركة الزميلة ، تحقق 
 .حقوق المساهمين

 
المالية وتتطابق السياسات المحاسبية  البياناتنفس التواريخ إلصدار  والشركة الزميلةالشركات  تستخدم 

 .للمعامالت واألحداث المماثلة وفي نفس الظروف الشركةتستخدمها  التيمع السياسات 



 ق.م.شركة إزدان العقاریة ش
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
  ٢٠١١يونيو  ٣٠في 

 

 

 
 

-١٤- 

  
 تتمة -السياسات المحاسبية المتبعة  في أسس اإلعداد والتغيرات ٢

  
 تتمة  -الشركات التابعة والزميلة  

 
 تتمة  –االستثمارات في الشركات الزميلة  .ج 

 
كان ضروريا تحقيق خسارة تدني إضافية  إذاما  الشركةحقوق الملكية ، تقرر  طريقةبعد تطبيق  

في تاريخ كل مركز مالي تقرر المجموعة ما إذا كان يوجد أي . الزميلة شركتهافي  الشركةالستثمار 
قيمة  الشركةدليل موضوعي بأن استثمارها في الشركة الزميلة قد تدنت قيمتها ، فإذا ثبت ذلك تحتسب 

شركة الزميلة وتكلفة الشراء ويتم تحقيق المبلغ في بيان الدخل التدني وهي الفرق بين القيمة العادلة لل
 .الشامل

 
وشركتها الزميلة بنسبة  الشركةوالخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت بين  األرباح استبعاديتم  

 .في الشركة الزميلة الشركةحصة 
  

 العقارات واآلت والمعدات  ٣
  

 الشراء واإلستبعاد  
ألـف   ١,٢٩٨قامت الشركة بشراء موجودات بلغت قيمتها  ، ٢٠١١يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  خالل الستة 

ألـف ريـال    ٦,٣٢٦:  ٢٠١٠يونيـو   ٣٠ألف ريال قطـري ،   ٩,٩٠٢:  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١(ريال قطري 
في  ألف ريال قطري خالل فترة الستة أشهر المنتهية ٣٠تم استبعاد موجودات صافي قيمتها الدفترية ). قطري

ريـال   ألـف  ٤٥٥:  ٢٠١٠يونيـو   ٣٠ريال قطـري ،   ألف ٥٦١:  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١( ٢٠١١يونيو  ٣٠
ألف  ٣٩:  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١(الف ريال قطري   ١٣، ونتج عن ذلك صافي ربح من االستبعاد بلغ ) قطري

لدفتريـة  كذلك تم تحويل موجودات صافي قيمتها ا ).ألف ريال قطري ٤٧:  ٢٠١٠يونيو  ٣٠ريال قطري ، 
 ٣١( ٢٠١١يونيو  ٣٠ألف ريال قطري إلى اإلستثمارات العقارية خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  ٥,٠٣٧
 ).ال شئ: ٢٠١٠يونيو  ٣٠ألف ريال قطري ،  ٣,٦٦٦: ٢٠١٠ديسمبر 

 
ة ألف ريال قطري تم رسملتها كجزء من مشاريع قيد التطوير خالل فتـر  ٣,٧٧٨يتضمن إستهالك الفترة مبلغ  

يونيـو    ٣٠ألف ريـال قطـري ،    ١٧,٦٦٨: ٢٠١٠ديسمبر  ٣١( ٢٠١١يونيو  ٣٠الستة أشهر المنتهية في 
 .)ألف ريال قطري ٨,١٩٧: ٢٠١٠



 ق.م.شركة إزدان العقاریة ش
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
  ٢٠١١يونيو  ٣٠في 
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 استثمارات عقارية  ٤

 ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠ 
 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ريال قطري  ريال قطري 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

 ٨,٦٤٥,٣٦١  ١٣,٨٢٣,٠٨٨ يناير ١في 
 ٣٨,٨٧٩  - إضافات

 ٤,٦٣٢,٠١٥  ٤٢٣,٢٣٩ تحويالت من مشاريع قيد التطوير
 ٣,٦٦٦  ٥,٠٣٧ تحويالت من عقارات وآالت ومعدات

 )٨٣٢,٧٩٢(  - تحويالت الى مشاريع قيد التطوير
 )٣٦,٥٢٢(  - تحويالت إلى عقارات وآالت ومعدات

 )٤٦٩,٨٤١(  - استبعادات
 ١,٨٤٢,٣٢٢  - )أ(الناتجة عن التغير في القيمة العادلة صافي األرباح 

    
 ١٣,٨٢٣,٠٨٨  ١٤,٢٥١,٣٦٤ 

 
 :إيضاحات 

 ا في تاريخ بيان المركز الماليـم االستثمارات العقارية كمـلم تقم الشركة بتعيين مقيم مستقل للقيام بتقيي )أ (
ديسمبر  ٣١الشركة بإجراء تقييم لجميع االستثمارات العقارية كما في  قامت: ٢٠١٠ديسمبر  ٣١(

في تقييم العقارات  ، وهي مثمن معتمد متخصصتم إعداد التقييم بواسطة شركة دي تي زد قطر . ٢٠١٠
المضمنة في معايير " بيانات الممارسة"لقد تم إعداد التقييم وفقاً للبنود المالئمة من . واألنشطة المماثلة

إن اإلدارة ، التي تملك  .)مستخدماً طريقة اإلستثمارات ")الكتاب األحمر(" ٦، الطبعة ) RICS(لتقييم ا
الخبرة والمعرفة بسوق العقارات ، تعتقد أن القيم المدرجة لالستثمارات العقارية ال تختلف بشكل مادي 

 .عن قيمها العادلة وسوف يتم إجراء تقييم كامل لكافة االستثمارات العقارية في نهاية السنة المالية
 

 .قطرتقع جميع االستثمارات العقارية في دولة   )ب (

 
 ٣١( ٢٠١١يونيو  ٣٠في كما ألف ريال قطري  ٦,٨٧٥,٥٣٧إستثمارات عقارية بصافي قيمة دفترية  )ج (

 .إسالمية بنكيه مرهونة مقابل تسهيالت) ألف ريال قطري ٦,٢١٣,١٣٩: ٢٠١٠ديسمبر 



 ق.م.شركة إزدان العقاریة ش
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
  ٢٠١١يونيو  ٣٠في 
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 مشاريع قيد التطوير ٥

 ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠ 
 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ريال قطري  ريال قطري 
 )مدققة(  )مدققةغير ( 
    

 ٢٠,٩٦٦,٣٠٦  ١٧,١٢٩,١٩٠ يناير  ١في 
 ١,٧٨٥,٣١٠  ٤٩١,٤٢٦ )أ ( إضافات 
 )٤,٦٣٢,٠١٥(  )٤٢٣,٢٣٩( إلى استثمارات عقارية تحويالت
 ٨٣٢,٧٩٢  - من استثمارات عقارية تحويالت

 )١,٨٢٣,٢٠٣(  - ) ب (صافي الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة 
    
 ١٧,١٢٩,١٩٠  ١٧,١٩٧,٣٧٧ 

 
 :اتإيضاح 

تم ) الف ريال قطري ١٥٣,١٦٤: ديسمبر ٣١(الف ريال قطري  ٥٩,١٢٠تكاليف تمويل إسالمية بمبلغ  )أ (
 .رسملتها كجزء من المشاريع قيد التطوير

 
في تاريخ بيان المركز ا ـكم مشاريع قيد التطويرالم ـم مستقل للقيام بتقيييين مقيلم تقم الشركة بتع  )ب (

ديسمبر  ٣١كما في  الشركة بإجراء تقييم لجميع المشاريع قيد التطوير قامت: ٢٠١٠ديسمبر  ٣١( المالي
، وهي مثمن معتمد متخصصة في تقييم العقارات تم إعداد التقييم بواسطة شركة دي تي زد قطر . ٢٠١٠

المضمنة في معايير " بيانات الممارسة"المالئمة من  لقد تم إعداد التقييم وفقاً للبنود. واألنشطة المماثلة
مستخدماً طريقة القيمة المتبقية المعدلة أو طريقة تكلفة  ")الكتاب األحمر(" ٦، الطبعة ) RICS(التقييم 

إن اإلدارة ، التي تملك الخبرة والمعرفة بسوق العقارات ، تعتقد أن  .)اإلستبدال المستهالك زائد األراضي
ال تختلف بشكل مادي عن قيمها العادلة وسوف يتم إجراء تقييم كامل  للمشاريع قيد التطويررجة القيم المد

 .في نهاية السنة المالية المشاريع قيد التطويرلكافة 

 
 .في دولة قطر تقع جميع المشاريع قيد التطوير  )ج (

 
ديسمبر  ٣١( ٢٠١١يونيو  ٣٠في كما ألف ريال قطري  ٧,٥٠١,٣٩٥مشاريع قيد التطوير بقيمة دفترية  )د (

 .إسالميةبنكيه مرهونة مقابل تسهيالت ) ألف ريال قطري ٦,١٦٥,٤٤٥: ٢٠١٠



 ق.م.شركة إزدان العقاریة ش
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
  ٢٠١١يونيو  ٣٠في 

 

 

 
 

-١٧- 

  
 ستثمار في شركات زميلةإ ٦
 :االستثمارات التالية في شركات زميلة للشركة 
 

بلد  
 التسجيل

 
 نسبة الملكية

 

 ديسمبر  ٣١  يونو  ٣٠ ديسمبر  ٣١  يونو  ٣٠   
   ٢٠١٠  ٢٠١١ ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 ألف       

 ريال قطري
 ألف 

 قطري ريال
 )مدققة(  )غير مدققة(      

         
 -  ٦٥ -  ٪٣٢,٥  قطر م.م.العقارية ذر يوسك وايتشركة 

 -  ٦٥ -  ٪٣٢,٥  قطر م.م.ذ العبد الوهاب للتطوير العقارية
 -  - ٪١٠٠  ٪١٨,٨  قطر * م.م.إزدان للبنيان ذ

         
      ١٣٠  - 

 
و ، .ش.م إلى شركة أعمال للتطوير العقاري ش.م.من شركة إزدان للبنيان ذ ٪٨١الشركة نسبة  باعت •

 .٨تفاصيل المعاملة تم اإلفصاح عنها في اإليضاح رقم 
 

يونيو  ٣٠للفترة المنتهية في ) م.م.إزدان للبنيان ذشركة  (الشركة الزميلة خسارة  منبلغت حصة الشركة 
ألف ريال قطري ، وتم تخفيض إستثمار الشركة في الشركة الزميلة إلى صفر  ٤,٤٦٢مبلغ  ٢٠١١

الحقاً ، إذا حققت الشركة الزميلة أرباح ، . ألف ريال قطري ٢,٥٨٢وبلغت الخسائر غير المحققة مبلغ 
تلك األرباح فقط بعد أن تكون حصتها في األرباح معادلة لحصتها  نم بحصتهاتستأنف الشركة اإلعتراف 

 . في الخسائر غير المعترف بها
 
 حتياطي قانونيإ ٧
رباح إلى األمن  ٪١٠تحويل نسبة  ٢٠٠٢لسنة  ٥تتطلب أحكام قانون الشركات التجارية القطرية رقم  

لم يتم تحويل أية مبالغ إلى االحتياطي . من رأس المال ٪٥٠االحتياطي القانوني حتى يبلغ االحتياطي القانوني 
 ٣١ستقوم بتحويل إجمالي المبلغ في الشركة حيث أن  ٢٠١١يونيو  ٣٠خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

 .٢٠١١ديسمبر 



 ق.م.شركة إزدان العقاریة ش
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
  ٢٠١١يونيو  ٣٠في 

 

 

 
 

-١٨- 

  

 إستبعاد الشركات التابعة  ٨
إزدان "التابعة ،  شركتهاوبناءاً على قرار مجلس اإلدارة قامت الشركة ببيع  ٢٠١١مارس  ٣١بتاريخ  )أ (

مقابل ) شركة زميلة" (م.م.إزدان للبنيان ذ"والمملوكه لها بالكامل إلى شركة " و.ش.لألجنحة الفندقية ش
مارس  ٣١بلغت صافي قيمة موجودات الشركة التابعة في تاريخ اإلستبعاد . ريال قطري ٢٠٠,٠٠٠

 .تلك المعاملة عنخسارة ريال قطري وبالتالي لم ينتج ربح أو  ٢٠٠,٠٠٠مبلغ  ٢٠١١
 

إزدان "التابعة ،  شركتهاوبناءاً على قرار مجلس اإلدارة قامت الشركة ببيع  ٢٠١١مارس  ٣١بتاريخ  )ب (
) شركة زميلة" (م.م.إزدان للبنيان ذ"والمملوكه لها بالكامل إلى شركة " و.ش.ش للتجارة والمقاوالت

 ٣١بلغت صافي قيمة موجودات الشركة التابعة في تاريخ اإلستبعاد . ريال قطري ٢٠٠,٠٠٠مقابل 
 .تلك المعاملة عنريال قطري وبالتالي لم ينتج ربح أو خسارة  ٢٠٠,٠٠٠مبلغ  ٢٠١١مارس 

 
في من حصتها  ٪٨١على قرار مجلس اإلدارة قامت الشركة ببيع نسبة  بناءاًو ٢٠١١يناير  ١بتاريخ  )ج (

) شركة ذات عالقة( "و.و.أعمال للتطوير العقاري ش"إلى شركة " م.م.إزدان للبنيان ذ"التابعة  شركتها
 ٣١في المباعة  ٪٨١لنسبة بلغت صافي قيمة الموجودات . ريال قطري ٨,١٠٠,٠٠٠ مبلغ مقابل

 .تلك المعاملة عنوبالتالي لم ينتج ربح أو خسارة . ريال قطري ٨,١٠٠,٠٠٠مبلغ  ٢٠١١مارس 

 
شركات  في كإستثمارها ـم تم تصنيف.م.في شركة إزدان للبنيان ذ ٪١٨,٨ والبالغة نسبة اإلستثمار المتبقية 

 ).٦إيضاح (زميلة 



 ق.م.شركة إزدان العقاریة ش
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
  ٢٠١١يونيو  ٣٠في 

 

 

 
 

-١٩- 

  
 تتمة -إستبعاد الشركات التابعة  ٨
الدفترية للشركات التابعة التى تم إستبعادها خالل الفترة وناتج الربح أو الخسارة من اإلستبعاد تفاصيل القيمة  

 :تم تلخيصه في الجدول التالي
  

 

إزدان 
لألجنحة 
الفندقية 

  و .و.ش

إزدان للتجارة 
والمقاوالت 

  و.و.ش
إزدان للبنيان 

 اإلجمالي  م .م.ذ
 الف  الف  الف  الف 
 ريال قطري  ريال قطري  قطريريال   ريال قطري 

        الموجودات 
 ٢٨,١٠٣  -  ٢٦,٧٧٥  ١,٣٢٨  مخزون

 ٨٦,٣٥٢  ١٠,٠٠٠  ٥٥,٩٥٧  ٢٠,٣٩٥ ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
 ٤٥,١٨٦  -  ٤٥,١٨٦  - أرصدة لدى البنوك ونقد 

 ٢٠  -  ١٠  ١٠ إستثمار في شركات زميلة
        

        المطلوبات 
 ١,١٤٥  -  ٩٧٤  ١٧١ تسهيالت بنكيه إسالمية

 ٩,٥٩٠  -  ٨,٦٧٦  ٩١٤ مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 ١٣٨,٥٢٦  -  ١١٨,٠٧٨  ٢٠,٤٤٨ ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

        
في  الحقوق الغير مسيطر عليها

 -  -  -  - الشركات التابعة المباعة  
صافي قيمة الموجودات المخصصه 

 ألصحاب حقوق الملكيه في الشركة األم
١٠,٤٠٠  ١٠,٠٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠ 

صافي الموجودات المتعلقة بالنسبة 
 المباعة 

٨,٥٠٠  ٨,١٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠ 

 ٨,٥٠٠  ٨,١٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠ إجمالي قيمة البيع 
من بيع ) الخسارة(صافي الربح 
 -  -  -  - الشركات التابعة 

        
        :البيعالتدفقات النقدية من 

 ٨,٥٠٠       القيمة المستلمه
 )٤٥,١٨٦(       صافي النقد المستبعد

        
 )٣٦,٦٨٦(       صافي التدفقات النقدية

 



 ق.م.شركة إزدان العقاریة ش
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
  ٢٠١١يونيو  ٣٠في 

 

 

 
 

-٢٠- 

  
 ذات عالقة األطرافالمعامالت مع  ٩
بإدارة والمسئولين الرئيسيين  والمساهمين الرئسيين أعضاء مجلس اإلدارةتتمثل األطراف ذات العالقة في  

 اية أطراف أخرى تمارس تأثيراً هاماً قبل هذه األطراف أومن بشكل أساسي المملوكه  والمؤسساتالشركة 
يتم اعتماد سياسة األسعار والشروط المتعلقة بهذه المعامالت من قبل . في القرارات المالية والتشغيلية للشركة

 .الشركةإدارة 
 
 :المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
 
 بيان المركز الماليبنود في  )أ 

 ديسمبر ٣١  يونيو  ٣٠ 
 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 الف  الف 
 ريال قطري  ريال قطري 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

    موجودات
 ١٢,٥٢٤  ١٧٩,٢١٤ مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 ٤٨٦  ١,٧٤٨ أرباح مستحقة 
    
 ١٣,٠١٠  ١٨٠,٩٦٢ 
    

  
    مطلوبات

 ٤٥٦,٣٣٣  ٥٥٤,٨٨٣ مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
 
 الشامل  بنود في بيان الدخل )ب 
 

 يونيو ٣٠الستة أشهر المنتهية في  
 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 الف  الف 
 ريال قطري  ريال قطري 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
    

 ٢٨٥  ٢,٥٩٦ إيرادات إيجارات 
    

 ٨٥  ٣,٥١٤ أرباح ودائع بنكية 
    

 -  ٦,٣٠٠ إيجار موجودات ثابتهإيراد 
   

 -  ٢٨٨ تأمين 
    

 -  ٢,٥٠٠ أتعاب إدارية 



 ق.م.شركة إزدان العقاریة ش
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
  ٢٠١١يونيو  ٣٠في 

 

 

 
 

-٢١- 

  
 تتمة  -المعامالت مع أطراف ذات عالقة  ٩
  

أبريل  ٢٠ بتاريخللشركة التى عقدت الجمعية العمومية  إعتمادبناءاً على  ،٢٠١١ابريل  ١بتاريخ  .١
إلدارة " المدير) "شركة زميلة(م .م.، قامت الشركة بإبرام إتفاقية إدارة مع شركة إزدان للبنيان ذ ٢٠١١

سنوات تبدأ من تاريخ  ١٠فترة اإلتفاقية ". المالك"العقارات لشركة إزدان العقارية  كافةتأجير وتطوير و
والتحويل اليومي  قود اإليجار مع المستأجرينتتمثل مسؤلية المدير في إبرام ع .العقاراتتسليم 

سيتحمل المدير كافة مصاريف التشغيل . رات إلى الحسابات البنكيه للمالكلمتحصالت إيرادات اإليجا
 .مليون ريال قطري ١٠للعقارات المؤجرة مقابل أتعاب إدارية سنوية بمبلغ 

 
أبريل  ٢٠ للشركة التى عقدت بتاريخالجمعية العمومية  إعتمادبناءاً على  ،٢٠١١ابريل  ١بتاريخ  .٢

" المقاول) "شركة زميلة(م .م.، قامت الشركة بإبرام إتفاقية مقاوالت مع شركة إزدان للبنيان ذ ٢٠١١
  ٣,٧٣٨بإجمالي قيمة تعاقدية " المالك"مشروعات قيد التطوير لشركة إزدان العقارية الإلستكمال بناء 

 .المتفق عليه الزمنيوفقاً لنسب إستكمال المشروعات والجدول  الدفعن شروط إ. مليون ريال قطري

 
أبريل  ٢٠ للشركة التى عقدت بتاريخالجمعية العمومية  إعتمادبناءاً على  ،٢٠١١ابريل  ١بتاريخ  .٣

شركة (م .م.، قامت الشركة بإبرام إتفاقية تأجير موجودات ثابته مع شركة إزدان للبنيان ذ ٢٠١١
إن فترة اإلتفاقية ". المؤجر"اآلت وأثاث وسيارات من شركة إزدان العقارية  لتأجير" المستأجر) "زميلة

 .ريال قطري ألف ٢٥,٢٠٠و القيمة اإليجارية السنوية مبلغ  سنوات ١٠

 
 الرأسمالية اإللتزامات  ١٠

:  ٢٠١٠بر ديسم ٣١(ريال قطري  ألف ٢,٠٤٩,٣٣١بلغت اإللتزمات الرسمالية  ٢٠١١يونيو  ٣٠في كما 
 .مشروعات قيد التطويرالوالمتعلقة بإستكمال ) ريال قطريألف  ٢,٤٦٦,٢٩٠



 ق.م.شركة إزدان العقاریة ش
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
  ٢٠١١يونيو  ٣٠في 

 

 

 
 

-٢٢- 

  
 البيانات القطاعية ١١

ثالث قطاعات والتي تمثل ألغراض اإلدارة تم تنظيم المجموعة إلى وحدات أعمال بناءاً على طبيعة أنشطتها  
 :تشغيلية كما يلي

 
 .ويشمل القطاع تطوير وامتالك وبيع وإدارة العقارات وتأجيرها : تطوير العقارات

 .الفندقية والمطاعمويشمل القطاع إدارة الفنادق والشقق  : الفنادق واألجنحة الفندقية 
 .ويشمل القطاع أعمال المقاوالت وتجهيز الطرق وتجارة مواد ومعدات البناء : التجارة والمقاوالت

 
تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج قطاعات التشغيل بصورة منفصلة بهدف اتخاذ قرارات حول توزيع الموارد وتقييم  

 .ربح أو خسارة التشغيليتم تقييم أداء القطاعات بناءاً على . األداء
 
 ٣٠الجدول التالي يبين المعلومات المتعلقة بإيرادات وأرباح قطاعات التشغيل بالمجموعة للفترات المنتهية في  

 :٢٠١٠و  ٢٠١١يونيو 
 

 
استثمارات 

  عقارية

الفنادق 
واألجنحة 
  الفندقية

التجارة 
 والمقاوالت

 
إستبعادات من 

 اإلجمالي  المجموعة
 الف  الف  الف  الف  الف 
 ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري 

يونيو  ٣٠المنتهية في  للفترة
 )غير مدققة( ٢٠١١

         

 ٢٧٨,٣٥٦  )١٢٤,٧٥٧(  ١٢٤,٧٥٧  ٣٧,٠٠٤  ٢٤١,٣٥٢ إيرادات القطاع
 )١٧٤,٦٨٨(  ١٢٤,٧٥٧  )١٢٤,٧٥٧(  )١١,٣٤١(  )١٦٣,٣٤٧( مصروفات القطاع

          
 ١٠٣,٦٦٨  -  -  ٢٥,٦٦٣  ٧٨,٠٠٥ ربح القطاع

 
 ٢٢١,٥٨٨  )٤٦٠,٨٧٤(  ٤٦٠,٨٧٤  ٨٢,٥٨٣  ١٣٩,٠٠٥ إيرادات القطاع

 )١٠٤,٢٥٢(  ٤٦٠,٨٧٤ )٤٦٠,٨٧٤(  )٢٣,٤٧٤(  )٨٠,٧٧٨( مصروفات القطاع
          

 ١١٧,٣٣٦  -  -  ٥٩,١٠٩  ٥٨,٢٢٧ ربح القطاع
  



 ق.م.شركة إزدان العقاریة ش
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 
  ٢٠١١يونيو  ٣٠في 

 

 

 
 

-٢٣- 

 تتمة -البيانات القطاعية  ١١
 ٣١و  ٢٠١١يونيو  ٣٠موجودات ومطلوبات القطاعات العاملة بالمجموعة كما في التالي يعكس الجدول  

 :٢٠١٠ديسمبر 
 

 
استثمارات 

  عقارية

الفنادق 
واألجنحة 
  الفندقية

التجارة 
 اإلجمالي  والمقاوالت

 الف  الف  الف  الف 
 ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري 
        

        موجودات القطاع
 ٣٢,٨٢٩,٣٤٨  -  -  ٣٢,٨٢٩,٣٤٨ )غير مدققة( ٢٠١١يونيو  ٣٠في 
 ٣١,٩٢٤,٣٥٨  ١,٤٨٣,٧٢٤  ١٣٤,٩٠٧  ٣٠,٣٠٥,٧٢٧ )مدققة( ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 

        
        القطاعمطلوبات 

 ٥,٣٢٢,٨٣٣  -  -  ٥,٣٢٢,٨٣٣ )غير مدققة( ٢٠١١يونيو  ٣٠في 
 ٤,٥٢١,٥١١  ٩٣,٤٢٣  ٢٥,٩١٩  ٤,٤٠٢,١٦٩ )مدققة( ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 

 


