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(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
2013مارس 31فى كما مدققةعن الفتره المنتهیهالبیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة الغیر 

البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة الغیر مدققة

)2013مارس 31(للفترة المنتهیة فى 

رقم الصفحةالمحتویات

1بیان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد الغیر مدقق

2بیان الدخل المرحلي المختصر الموحد الغیر مدقق

3بیان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد الغیر مدقق

4الغیر مدققتغیرات في حقوق المساهمین المرحلي المختصر الموحد بیان ال

5بیان التدفقات النقدیة المرحلي المختصر الموحد الغیر مدقق

11- 6ایضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة الغیر مدققة





(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
(القیمه بااللف لایر قطرى)2013مارس31في كما بیان الدخل المرحلي المختصر الموحد الغیر مدقق

إیضاح
الثالثة اشهر المنتهیة في

2013مارس 31
(غیر مدققة )

2012مارس 31
(غیر مدققة)

502,180079,110یجارات اإلإیرادات 
11,811618,2إیرادات التشغیل األخرى 

)109,20()393,24(مصاریف التشغیل
167,920588,92إجمالي الربح من أنشطة اإلیجارات 

784-إیرادات مقاوالت  
)777(-تكالیف مقاوالت 

7-إجمالي الربح من أنشطة المقاوالت 

767,106-أرباح استبعاد استثمارات عقاریة 
167,920362,199الربح التشغیلي عن الفترة

یضاف / (یطرح):
2,475819,2إیرادات أخرى 

)610,18((34,985)مصاریف عمومیة وٕاداریة 
)764,1()046,3(اهالك 

-62,575شركات زمیلة نتائج اعمالحصة الشركة من 
-432,106إستثمارات متاحة للبیعمنارباحتوزیعات 

)933,37()425,49(تكالیف التمویل 
-773من بیع استثمارت متاحة للبیعارباح صافي 

252,719874,143صافي ربح الفترة

120.100.05العائد االساسي والمعدل للسهم من االرباح (لایر قطري)

جزء من هذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة الغیر مدققة.14الي1تشكل االیضاحات المرفقة من 
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(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
قطرى)لایر(القیمه بااللف 2013مارس31في كما بیان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد الغیر مدقق

اشهر المنتهیة فيالثالثةإیضاح
2013مارس 31

(غیر مدققة )
2012مارس 31

(غیر مدققة )
252,719874,143ةصافي ربح الفتر 

بنود الدخل الشامل االخرى
-(101,412)صافي التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع

-4,198لشركات زمیلةشاملة أخرى ایرادات ) خسائر(الحصة من 
- (97,214)الشاملة االخرىاالیرادات إجمالى (الخسائر) 

155,505874,143ةإجمالى الدخل الشامل للفتر 

جزء من هذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة الغیر مدققة.14الي1تشكل االیضاحات المرفقة من 
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(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
(القیمه بااللف لایر قطرى)2013مارس31في كما بیان المتغیرات في حقوق المساهمین المرحلي المختصر الموحد الغیر مدقق

جزء من هذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة الغیر مدققة14الي1تشكل االیضاحات المرفقة من 

رأس المال
احتیاطي 
قانوني

احتیاطى التغییر في 
القیمةالعادلة
لالستثمار

فائض اعادة 
التقییم

فروق التغیر فى 
أرباح مدورةالعمالت االجنبیة

إجمالي حقوق 
الملكیة

193,368853,746,27-146,103)592,96(967,524,26139,847(مدقق)2013ینایر 1الرصید في 
719,252719,252-----صافي ربح الفترة

شركات زمیلةاحتیاطیات من حصة الشركة 
-----(4,910)(4,910)

(100,406)---(100,406)--التغییر فى القیمة العادلة لالستثماراحتیاطى 
)042,104(--)042,104(---فائض اعادة التقییم

192,3-192,3----التغیر فى العمالت االجنبیةاحتیاطي فروق 
192,3616,00227,793,406)896((196,998)967,524,26139,847(غیر مدقق)2013مارس 31الرصید في 

413,40827,739,644---967,524,26264,806(مدقق)2012ینایر 1الرصید في 
874,143874,143-----ربح الفترةصافي 

287,55227,883,518---967,524,26264,806مدقق)ر(غی2012مارس31الرصید في 



(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
(القیمه بااللف لایر قطرى)2013مارس31في كما بیان التدفقات النقدیة المرحلي المختصر الموحد الغیر مدقق

إیضاح
2013مارس 31

(غیر مدققة )
2012مارس 31

(غیر مدققة )
األنشطة التشغیلیة

252,719143,874الفترةصافي ربح 
تعدیالت للبنود التالیة

3,0465,036اھالك 
)29(- ارباح بیع عقارات واالت ومعدات

- )773(صافي ارباح من استبعاد استثمارات متاحة للبیع
)5()217(مخصص إنخفاض ذمم مدینة مشكوك في تحصیلھاعكس

- (62,575)حصة الشركة من ارباح شركات زمیلة

- )432,106(إستثمارات متاحة للبیععن توزیعات االرباح

(1,954)(504)أرباح حسابات بنوك إسالمیة
49,42537,933تكالیف التمویل المحملة على بیان الدخل

134,689184,855أرباح التشغیل قبل التغیرات في رأس المال العامل :

التغیرات في رأس المال العامل
(1,023))129(التغیرات في المخزون

(6,599)60,515التغیرات في الذمم المدینة والمدفوعات المقدمة
(7,465)(126,729)التغیرات في الذمم الدائنة والمستحقات

389,155(388,948)التغیرات في  أرصدة األطراف ذات العالقة

558,923(320,602)من األنشطة التشغیلیة/المستخدمة فيصافي التدفقات النقدیة

األنشطة االستثماریة
(170,073)(128,095)مدفوعات لشراء وتطویرعقارات
)955((2,399)ومعداتمدفوعات لشراء عقارات وآالت 

5041,954أرباح حسابات بنوك إسالمیة
- (1,062)شركات زمیلةفي لشراء استثماراتاتمدفوع

- (223,247)المدفوع لشراء استثمارات متاحھ للبیع 
- 234,511استبعاد استثمارات متاحھ للبیع المحصل من

- 236,810فى شركات زمیلةاتستثمارللبیع واعھ من استثمارات متاحھ ارباح موز
(169,074)117,022صافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في) األنشطة االستثماریة 

األنشطة التمویلیة
-364,000من تسھیالت تمویلیة إسالمیةالمتحصالت

(564,841)(229,613)من تسھیالت تمویلیة اسالمیةالمدفوع 

(564,841)134,387صافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في)/من االنشطة التمویلیة

(174,992)(69,193)الفترهنقد وأرصدة لدى البنوك خالل الفي صافى التغیر
323,687762,769بدایة الفترةفي نقد وأرصدة لدى البنوك
6254,494587,777نھایة الفترةفي نقد وأرصدة لدى البنوك

جزء من هذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة الغیر مدققة.14الي1تشكل االیضاحات المرفقة من 
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ش.م.ق سابقًا)(شركة ازدان العقاریة - شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
(القیمه بااللف لایر قطرى)2013مارس31في كما ایضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة الغیر مدققة

الوضع القانونى-1
هي شركة مساهمة قطریة مسجلة في دولة قطر بموجب السجل (شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)-شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 

.2008فبرایر 18في وتم تسجیلها فى البورصة كشركة ذات مسئولیة محدودة،1993مایو 24. تم تأسیس الشركة في 15466التجاري رقم 
.3222صندوق برید –دولة قطر –یقع المقر الرئیسي للشركة في مدینة الدوحة 

واد ومعدات تتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة في تطویر وامتالك وبیع العقارات واألراضي والمقاوالت العامة لكافة المشاریع والمباني والتجارة في م
العقارات وتحصیل اإلیجارات والقیام بأعمال صیانة العقارات.وٕادارةالعقارات استشاراتالبناء ، وتقدیم خدمات 

، 2013مارس31المنتهیة في الفتره المجموعة") كما في و "هذه البیانات المالیة الموحدة للشركة وشركاتها التابعة (یشار إلیها مجتمعة ب تتضمن
-وتشمل الشركات التابعة التالیة :

اسم الشركة #
رأس المال

لایر بااللف
بلد المنشأقطرى

نسب المشاركة فى االدارة 
2013مارس 31

(غیر مدققة)
2012دیسمبر 31

(مدققة)

%100%100قطر200شركة إزدان للفنادق واالجنحة ش.ش.و1
%100%100قطر200شركة إزدان مول ش .ش.و2
%100%100قطر200دارة الخدمات ش.ش.والشركة إزدان 3
%100%100قطر200شركة إزدان للشراكات ش.ش.و4
%100%100قطر200شركة االتقان للتجارة ش.ش.و5
%100%100قطر200شركة الربع الخالى للتجارة ش.ش.و6
%100%100قطر200قلیم العقاریة ش.ش.والشركة ا7
%100%100قطر200شركة المنارة للمعدات الطبیة ش.ش.و8
%100%100قطر200شركة الطیبین للتجارة ش.ش.و9

%100%100قطر200شركة القارة للتجارة ش.ش.و10

%100%100قطر200شركة إثمار لإلنشاء والتجارة ش.ش.و11
%100%100قطر200شركة النماء ألعمال الصیانة ش.ش.و12
%100%100قطر200شركة شاطىء النیل ش.ش.و13

%100%100قطر200لالستیرادوالتصدیرش.ش.وشركةأركان 14
%100%100قطر200شركة طریق الحق للتجارة ش.ش.و15
%100%100قطر200شركة منازل للتجارة ش.ش.و16
%100%100قطر200شركة عین جالوت للتجارة ش.ش.و17
%100%100قطر200شركة طریق الخیر للتجارة ش.ش.و18
%100%100قطر200شركة الكرة الذهبیة ش.ش.و19
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(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
)ي(القیمه بااللف لایر قطر 2013مارس31في كما ایضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة الغیر مدققة

أسس اإلعداد -2

لدولي رقم تم اعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة غیر المدققة المرفقة للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة (المعیار المحاسبي ا
ملة، لذا ینبغي قراءتها التقاریر المالیة المرحلیة). ال تتضمن هذه البیانات جمیع المعلومات المطلوبة للبیانات المالیة السنویة الكا–34

.2012دیسمبر 31جنبا مع البیانات المالیة الموحدة للمجموعة للسنة المنتهیة في 

السیاسات المحاسبیة الهامة-3
ان السیاسات المحاسبیة المتبعة في اعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة غیر المدققة تتماشي مع تلك المتبعة في اعداد

.2012دیسمبر 31البیانات المالیة السنویة للمجموعة للسنة المنتهیة في 

االحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الهامة-4
حداث راء احكام وتقدیرات وافتراضات ألیتطلب اعداد هذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة غیر المدققة من االدارة اج

تؤثر علي تطبیق السیاسات المحاسبیة وبالتالي المبالغ المقرر عنها لألصول وااللتزامات واالیرادات والمصروفات. هذا وقد مستقبلیة 
تختلف النتائج الفعلیة عن هذه التقدیرات.

رة عند تطبیق السیاسات عند اعداد هذه البیانات المرحلیة المختصرة الموحدة غیر المدققة فان االحكام الهامة المستخدمة من جانب االدا
المحاسبیة للمجموعة والمجاالت الرئیسیة لعدم التأكد حول التقدیرات هي نفسها التي تم تطبیقها علي البیانات المالیة الموحدة للسنة 

.2012دیسمبر 31المنتهیة في 

ادارة المخاطر المالیة -5
یاسات وهي تتسم بالثبات مع تلك المفصح عنها في البیانات المالیة المرحلیة تتفق اوجه المخاطر المالیة بالمجموعة مع االهداف والس

.2012دیسمبر 31المختصرة الموحدة غیر المدققة كما في السنة المنتهیة في 
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(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
(القیمه بااللف لایر قطرى)2013مارس31في كما المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة الغیر مدققةایضاحات حول البیانات 

نقد وأرصدة لدى البنوك-6
2013مارس 31

(غیر مدققة)
2012دیسمبر 31

(مدققة)
1,184105نقدیة بالخزینة

ارصدة لدي البنوك
42,00042,000ودائع ألجل

190,61643,525حسابات توفیر تحت الطلب
20,694238,057حسابات جاریة

254,494323,687النقد وما في حكمھ

أهم المعامالت مع ارصدة االطراف ذوي العالقة-7
مجلس االدارة واالدارة العلیا تمثل االطراف ذات العالقة الشركة االم للمجموعة ("تداول") وكبار المساهمین والشركات الزمیلة واعضاء 

للمجموعة والشركات المتحكم بها او المشتركة في ادارتها أو التي تمارس األطراف ذات العالقة تأثیرا هاما علیها. یتم اعتماد االسعار 
والشروط المتعلقة بهذه العملیات من قبل أعضاء مجلس االدارة للمجموعة.

عالقةذاتالمستحق من اطراف -أ 

2013مارس 31اسم وطبیعة العالقة مع االطراف ذوي العالقة
(غیر مدققة)

2012دیسمبر 31
(مدققة)

16,418-مجموعة صك لالستثمار العقاري ش.ش.و 
247246شركة وایت سكویر العقاریة (شركة زمیلة)

20,772355اطراف اخري ذوي عالقة
1,2264,096(شركة زمیلة)آل عبد الوھاب للتطویر العقاري 

753,026شركة اسیا
22,32024,141

مستحقات إلى أطراف ذات عالقة- ب 
2013مارس 31

(غیر مدققة)
2012دیسمبر 31

(مدققة)

- 113,961تثمار العقاري ش.ش.و مجموعة صك لالس
317,786610,693)للمجموعةاألمالشركة(خ.ق.م.شالقابضةالتداولمجموعة

431,747610,693

عالقةذاتالمعامالت مع االطراف -ج 
2013مارس 31

(غیر مدققة)
2012دیسمبر 31

(مدققة)

610,584- بیع عقارات 
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ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)(شركة - شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
(القیمه بااللف لایر قطرى)2013مارس31في كما ایضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة الغیر مدققة

استثمارات عقاریة-8
اشھر المنتھیة في 3

2013مارس 31
(غیر مدققة)

شھر المنتھیة في 12
2012دیسمبر 31

(مدققة)

33,203,14531,276,622ینایر1في الرصید
267,645653,708تكالیف تطویر واراضي مستحوذ علیھا خالل الفترة / العام

39,254173,553تكالیف تمویل مرسملة علي عقارات قید التطویر
(515,302)-المستبعد من العقارات

1,583,320-الملكیات المكتسبة
31,244-الناتجة عن التغییر في القیمة العادلةصافي االرباح 

33,510,04433,203,145الرصید في اخر الفترة/ العام

. تم اعداد التقییم 2012دیسمبر 31** قامت المجموعة باجراء تقییم لجمیع االستثمارات العقاریة المملوكة من قبل المجموعة كما في 
مثمن معتمد متخصص في تقییم العقارات واال نشطة المماثلة. لقد تم اعداد المالئمة من بیانات بواسطة دي تي زد قطر ذ.م.م ، وھو 
("الكتاب االحمر"). ان االسس المستخدمة في تقییم االستثمارات العقاریة 6)، الطبعة RICSالممارسة المضمنة في معاییر التقییم (

.2012دیسمبر31تھیة في تم االفصاح عنھا في البیانات المجمعة عن السنة المن
ستثماراتھا العقاریة كما في تاریخ التقریر . ان االدارة والتي لدیھا الخبرة والدرایة بسوق العادة الم تقم المجموعة بتعیین مقیم مستقل 

رقریلتھا السوقیة كما في تاریخ االعقارات تعتقد بان القیمة الدفتریة لالستثمارات العقاریة ال تختلف جوھریا عن قیمت

عاستثمارات متاحة للبی-9

المحفظة االستثماریة المركزة :
تنشأ المحفظة االستثماریة المركزة عند إجراء عدد من االستثمارات في كیانات تعمل في أنشطة متشابهة، أو في أنشطة في نفس المنطقة 

الظروف االقتصادیة والسیاسیة أو غیرها. تقوم المجموعة الجغرافیة، أو یكون لهم سمات اقتصادیة متماثلة مما قد تتأثر بالتغیرات في 
بإدارة هذه المخاطر من خالل تنویع االستثمارات من حیث التوزیع الجغرافي والتركز الصناعي. التركیز الصناعي والجغرافي للمحفظة 

االستثماریة على النحو التالي:
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2012دیسمبر 31
(مدققة)

2013مارس 31
(غیر مدققة)

2,169,752 2,098,082 البنوك و المؤسسات المالیة 
125 - التأمین

73,548 77,954 الصناعیة
80,832 57,468 الخدمیة

2,324,257 2,233,504 الرصید في اخر الفترة/ العام



(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
(القیمه بااللف لایر قطرى)2013مارس31في كما ایضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة الغیر مدققة

استثمارات في شركات زمیلة10

الف لایر قطري الفائدة على الملكیة بلد المنشأ

2012 2013 2012 2013
% %

387,197 291,909 24.52% 24.62% قطر المجموعة للرعایة الطبیة  ش.م.ق
1,927,944 1,823,194 22.65% 22.65% قطر بنك قطرالدولي االسالمى ش.م.ق
199,764 192,193 22.97% 22.97% قطر الشركة اإلسالمیة  القطریة للتأمین 

ش.م.ق
189,488 202,170 30.00% 30.00% قطر النشر و دار الشرق للطباعة و 

التوزیع ذ.م.م
26,488 27,086 49.00% 49.00% قطر دار العرب ذ.م.م

65 65 32.50% 32.50% قطر وایت سكویر العقاریة ذ.م.م
65 65 32.50% 32.50% قطر عبدالوهاب للتطویر العقارى ذ.م.م

2,731,011 2,536,682 الرصید في اخر الفترة/ العام

تسھیالت تمویل اسالمي-11

تتمثل الحركة علي التسھیالت التمویلیة االسالمیة خالل الفترة كما یلي:-أ 
اشھر المنتھیة في 3

2013مارس 31
)(غیر مدققة

أشھر المنتھیة في 12
2012دیسمبر 31

( مدققة)

10,108,4514,841,985ینایر1الرصید في 
364,0006,251,411خالل الفترة / العامتسھیالت اضافیة

(984,945)(140,934)سداد تسھیالت خالل الفترة / العام
10,331,51710,108,451الرصید في اخر الفترة/ العام

تم فصل االلتزامات الخاصة بالتسھیالت التمویلیة االسالمیة المتداولة وغیر المتداولة كما یلي:- ب

اشھر المنتھیة في 3
2013مارس 31

)(غیر مدققة

اشھر المنتھیة في 12
2012مارس 31

(غیر مدققة)

969,564690,071جزء متداول
9,361,9539,418,380جزء غیر متداول

10,331,51710,108,451الرصید في اخر الفترة/ العام
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(شركة ازدان العقاریة ش.م.ق سابقًا)- شركة مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق 
(القیمه بااللف لایر قطرى)2013مارس31في كما ایضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة الغیر مدققة

العائد االساسي والمعدل للسھم من االرباح -12

للسھم من االرباح بتقسیم ربح الفترة علي المتوسط المرجح لعدد االسھم العادیة القائمة خالل الفترةیحتسب العائد االساسي 

اشھر المنتھیة في 3
2013مارس 31

)(غیر مدققة

اشھر المنتھیة في 3
2012مارس 31

(غیر مدققة)
252,719143,874صافي الربح عن الفترة  (باأللف لایر قطري)

المرجح لعدد االسھم القائمة خالل فترة الثالث اشھر (باأللف سھم)المتوسط 
2,652,9672,652,967

العائد علي السھم من االرباح (بالریال القطري كما تم احسابھا عن ثالثة اشھر من 
0.100.05السنة)

عائد السھم االساسي یساوي عائد السھم المعدل  لعدم وجود اي اسھم معدلة قائمة خالل الفترة. 

االحداث الالحقة -13

0.13(الف لایر قطري344.825علي توزیع ارباح نقدیة بقیمة 2013ابریل 7وافق المساھمون في الجمعیة العامة المنعقدة بتاریخ 
، وھو االقتراح الذي كان مقدما من قبل مجلس االدارة في 2012دیسمبر 31لایر قطري للسھم) من االرباح المدورة القائمة في 

2013مارس18اجتماعھم المنعقد في 

االرقام المقارنة-14

لتتماشي مع تبویب الفترة الحالیة اال ان اعادة أعید تبویب معلومات المقارنة بیان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد غیر المدقق 
لیس لھ اي اثر علي صافي الربح او الدخل الشامل لفترة المقارنة.یبالتبو
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