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  المرحلي غير المدققالشامل  بيان الدخل

  2011 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال
  
  سبتمبر 30منتهية في الة أشهر تسعال    
    2011    2010  
  الف    الف    
  ريال قطري       ريال قطري    
  )غير مدققة(    )غير مدققة(    
          
          

  319,906    419,286    اإليجاراتإيرادات 
  6,757    -    أرباح استبعاد استثمارات عقارية

  7,448    22,088    خرىالتشغيل األإيرادات 
  )56,377(    )27,277(    مصاريف التشغيل

          
  277,734    414,097    التشغيلأرباح 

          
          

 1,398   6,584    ايرادات اخرى

  )36,483(    )25,729(    إداريةوعمومية مصاريف 
  )63,300(    )174,142(    تكاليف التمويل اإلسالمي

  )7,176(    )14,979(    استهالك 
  -    )4,193(    الحصة من خسارة شركة زميلة

          
  172,173    201,638    وإجمالي اإليرادات الشاملة للفترةربح ال
          

ريال (العائد األساسي والمعدل للسهم من األرباح 
  )قطري

  
0,08    0,07  
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 بيان المركز المالي المرحلي غير المدقق

   2011 سبتمبر 30
  
   ديسمبر31    سبتمبر 30    
    2011    2010  
          
  الف    الف    
  ريال قطري    ريال قطري  اتإيضاح  
  )مدققة(    )غير مدققة  (    
          

          الموجودات 
          غير المتداولةالموجودات 

  98,014   79,015  2  الت ومعداتآعقارات و
  13,823,088   14,237,018  3  استثمارات عقارية

  17,129,190   17,245,018  4  مشاريع قيد التطوير
          
    31,561,051    31,050,292  
          

          الموجودات المتداولة
  28,134   32    ةبضاع

  171,442   428,267     ومصاريف مدفوعة مقدماًذمم مدينة
  674,490    863,744    ونقد في الصندوقأرصدة لدى البنوك 

          
    1,292,043    874,066  
          

  31,924,358    32,853,094    إجمالي الموجودات
          

          ت والمطلوباالمساهمينحقوق 
          

          حقوق المساهمين
  26,524,967   26,524,967    رأس المال

  771,721   791,885  5  حتياطي قانونيا
  106,159   287,633    أرباح مدورة

          
  27,402,847   27,604,485    المساهمينإجمالي حقوق 

          
         المطلوبات غير المتداولة

  3,103,126    3,734,697    هيالت بنكية إسالمية تس
  11,400    1,905     نهاية الخدمة للموظفينمكافأة

          
    3,736,602    3,114,526  
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  تتمة-بيان المركز المالي المرحلي غير المدقق 

   2011 سبتمبر 30
  
   ديسمبر31    سبتمبر 30    
    2011    2010  
  الف    لفا    
  ريال قطري    ريال قطري    
  )مدققة(    )غير مدققة(    
          

          المتداولة المطلوبات
  519,849    679,679   تسهيالت بنكية إسالمية 

  887,136    832,328    ومبالغ مستحقة الدفعذمم دائنة
          
    1,512,007   1,406,985  
          

  4,521,511    5,248,609    مطلوباتإجمالي ال
          

  31,924,358    32,853,094    إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات
  
  

......................................  ..................................  
  هشام السحتري  هللا آل ثانياثاني بن عبد

يالرئيس التنفيذة وعضو مجلس اإلدار  والعضو المنتدب رئيس مجلس اإلدارة
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  المساهمين المرحلي غير المدققبيان التغيرات في حقوق 
   سبتمبر30هية في  أشهر المنتللتسعة

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 

    رأس المال  
االحتياطي 
  المجموع    األرباح المدورة    القانوني

  قطريریال الف     قطريریال الف     قطريریال الف     قطريریال الف   
  27,402,847    106,159    771,721    26,524,967  )مدققة ( 2011 يناير 1الرصيد في 

  201,638    181,474    20,164    -  صافي ربح الفترة
  201,638    181,474    20,164    -  إجمالي اإليرادات والمصاريف للفترة

26,524,96  )غير مدققة ( 2011سبتمبر 30 فيالرصيد
7  

  
791,885    

287,633  
  

27,604,485  

  
  
  
  
                

    رأس المال  
االحتياطي 
  المجموع    األرباح المدورة    القانوني

  قطريریال الف     قطريریال الف     قطريریال الف     قطريریال الف   
                

26,524,96  )مدققة ( 2010 يناير 1الرصيد في 
7    759,589    -    

27,284,55
6  

            
  172,173    172,173    -    -  صافي ربح الفترة

  172,173    172,173    -    -  إجمالي اإليرادات والمصاريف للفترة
26,524,96  )غير مدققة ( 2010سبتمبر 30 فيالرصيد

7  
  759,589  172,173    27,456,729  
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 الوضع القانوني وأنشطة الشركة
 

 بموجب السجل التجاري رقم ق هي شركة مساهمة قطرية مسجلة في دولة قطر.م.شركة إزدان العقارية ش  
15466 .  

  .3222 صندوق بريد – دولة قطر –يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الدوحة   
  .تعمل الشركة في مجال تطوير وامتالك وبيع العقارات وتأجيرها  

 
  

 السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و 1
  

  أسس أعداد البيانات المالية 1/3
 34 وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 2011 سبتمبر 30 المالية المرحلية المختصرة للثالثة أشهر المنتهية في لقد تم إعداد البيانات

  .الخاص بالتقارير المالية المرحلية 
  

السياسات المحاسبية المطبقة فى اعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة متوافقة مع السياسات المحاسبية المطبقة فى اعداد 
  2010 ديسمبر 31البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية فى 

  
 و 2010 ديسمبر 31للشركة للسنة المنتهية في هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة يجب أن تقرأ مع البيانات المالية 

  . وااليضاحات المرفقة 2010 سبتمبر 30 اشهر المنتهية في للتسعةالبيانات المالية المرحلية المختصرة للشركة 
  

، وال تتضمن  شركاتها 2011 سبتمبر30هذه البيانات المالية تتضمن البيانات المالية لشركة ازدان العقارية فقط كما في 
 شركة ازدان للتجارة و المقاوالت وشركة ازدان لالجنحة الفندقية و شركة ازدان لالستثمار العقاري حيث قامت شركة لتابعة،ا

منها لشركة عمل وذلك بعد موافقة % 81بنيان والتي تم بيع نسبة  ببيع شركاتها التابعة لشركة) األم(خالل ازدان العقارية 
 .مجلس ادارة شركة ازدان

  
المعدلة لتتضمن القياس بالقيمة العادلة لالستثمارات العقارية والمشاريع قيد لبيانات المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية اأعدت 
  .التطوير

  
لبا البيانات المالية إعدادلقد تم    .  وهي العملة المستخدمة في أنشطة المجموعة وفي عرض بياناتها المالية القطريلر

  .لقطري فيما عدا ما يتم اإلشارة إليه بخالف ذلكرياالاردة في البيانات المالية باأللف وتظهر المبالغ الو
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  العقارات واآلالت والمعدات 2

  

     سبتمبر30
2011         

    )غير مدققة(

   ديسمبر31
2010       

  )مدققة(
  الف ریال قطري    الف ریال قطري  

        :التكلفة
  104,904  146,577   يناير 1في 

  9,902  1,727  إضافات
  36,522  -  استثمارات عقاريةمن المحول 

 )3,666(  -  تحويالت إلى استثمارات عقارية
 -  (1,680)  تحويالت إلى اعمال تحت التنفيذ

  )1,085(  )434(  استبعادات
     
  146,190  146,577 

     :االستهالك 
  21,785   48,563   يناير 1في 

  27,302  18,766  )1(االستهالك للفترة
  )524(  )154(  استبعادات

     
  67,175  48,563  
     

  98,014  79,015  صافي القيمة الدفترية 
 

جزء من مشاريع قيد تم رسملته ك) قطري ریال الف 17,668:  2010(قطري ریال الف 3,760استهالك للسنة بمبلغ  )1(
  .التطوير
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  استثمارات عقارية   3

     سبتمبر  30  
2011         

    )غير مدققة(

   ديسمبر31
2010       

  )مدققة(
  الف ریال قطري    الف ریال قطري  

  8,645,361    13,823,088   يناير1الرصيد في 
  38,879    1,337  إضافات

  4,632,015   423,238  تحويالت من مشاريع قيد التطوير
  3,666   -  تحويالت من عقارات وآالت ومعدات

  )832,792(    -  تحويالت الى مشاريع قيد التطوير
  )36,522(    -  تحويالت إلى عقارات وآالت ومعدات

  )469,841(    )10,645(  استبعادات
  1,842,322      )أ(صافي األرباح الناتجة عن التغير في القيمة العادلة 

        
  14,237,018   13,823,088  

  
قامت المجموعة بإجراء تقييم لجميع االستثمارات العقارية والمشروعات تحت التطوير المملوكة من قبل المجموعة   )أ 

، وهي مثمن معتمد متخصصة في تقييم تم إعداد التقييم بواسطة شركة دي تي زد قطر . 2010ديسمبر  31كما في 
المضمنة في معايير التقييم " بيانات الممارسة"إعداد التقييم وفقاً للبنود المالئمة من لقد تم . العقارات واألنشطة المماثلة

)RICS ( 6، الطبعة") الكتاب األحمر.(" 

  
 .تقع جميع االستثمارات العقارية في دولة قطر  )ب 

  
إن اإلدارة التي ، المركز الماليلم تقم الشركة بتعيين مقيم مستقل للقيام بتقييم االستثمارات العقارية كما في تاريخ بيان )  ج  

  .تملك الخبرة والمعرفة بسوق العقارات ، تعتقد أن القيم المدرجة لالستثمارات العقارية ال تختلف بشكل مادي عن قيمها العادلة
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  مشاريع قيد التطوير  4

     سبتمبر  30  
2011         

    )غير مدققة(

   ديسمبر31
2010  

  )مدققة(
  الف ریال قطري    ال قطريالف ری  
        

 20,966,306    17,129,190  رصيد أول السنة
 1,785,310    537,387  إضافات

 (4,632,015)    (423,239)  المحول إلى استثمارات عقارية
 832,792    -  المحول من استثمارات عقارية

    1,680  العقارات واآلالت والمعداتالمحول من 

 (1,823,203)    - ناتجة عن التغير في القيمة العادلة األرباح ال) الخسائر(صافي 
      

  17,245,018   17,129,190  
  
 
 
 
  االحتياطي القانوني  5

لى إ٪ من أرباح السنة 10تحويل والنظام األساسي للشركة ، يجب 2002 لسنه 5ألحكام قانون الشركات القطري رقم وفقاً   
  .المصدر٪ من رأس المال 50يعادل االحتياطي تقرر إيقاف التحويل حين ، ويجوز للشركة أن االحتياطي القانوني حساب 

  .إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي نص عليها قانون الشركات
  
  

   

  


