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       بيان الدخل المرحلي غير المدقق
 مارس  ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

 
 
 

مارس  ٣١    
٢٠١١  

مارس  ٣١  
٢٠١٠  

  الف    الف    
  قطريلایر     قطريلایر   إيضاحات  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(    

  108,646  119,184    اإليجاراتإيرادات 
 5,073  3,350    إيرادات التشغيل األخرى

 ١١٣،٧١٩    122,534    اجمالي اإليرادات
          

  (13,841)  (22,244)    مصاريف التشغيل
         

  99,878    100,290    التشغيلأرباح 
          

  ٣٢٩  2,144    أرباح ودائع بنكية
 (12,815)  (9,552)    ٕاداريةعمومية و مصاريف 

 (13,440)    (53,591)    اإلسالميتكاليف التمويل 
  (2,367)  (2,496)  ٢  اإلستهالك

         
  ٧١،٥٨٥    36,795    الربح وٕاجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

          
  ٠،٠٣  0,01  ٨  )قطريلایر (العائد األساسي والمعدل للسهم من األرباح 
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  المالي غير المدققبيان المركز 
  2011مارس  ٣١في 

  
  

مارس  ٣١  
2011  

ديسمبر  ٣١  
2010  

  الف    الف    
  لایر قطري    لایر قطري  إيضاحات  
  )مدققة(    )غير مدققة(    

          الموجودات 
          غير المتداولةالموجودات 

  ٩٨،٠١٤   ٨٥،٨٩٧  ٢  الت ومعداتآعقارات و 
   ٣  استثمارات عقارية

14,251,364 
  ١٣،٨٢٣،٠٨٨ 

   ٤  مشاريع قيد التطوير
17,013,458 

  ١٧،١٢٩،١٩٠ 
          
    ٣١،٠٥٠،٢٩٢    ٣١،٣٥٠،٧١٩ 
          

          الموجودات المتداولة
  ٢٨،١٣٤   ١،٤٢٥    بضاعة

  ١٧١،٤٤٢   107,551    ومصاريف مدفوعة مقدماً  ذمم مدينة
  ٦٧٤،٤٩٠   554,765  ٥  ونقد أرصدة لدى البنوك 

          
    ٨٧٤،٠٦٦    ٦٦٣،٧٤١  
          

 ٣١،٩٢٤،٣٥٨    ٣٢،٠١٤،٤٦٠    إجمالي الموجودات
          

          والمطلوبات المساهمينحقوق 
          

  حقوق المساھمين
        

 ٢٦،٥٢٤،٩٦٧  26,524,967    رأس المال
  ٧٧١،٧٢١   771,721  ٦  حتياطي قانونيا

  ١٠٦،١٥٩   ١٤٢،٩٥٤    أرباح مدورة
          

 ٢٧،٤٠٢،٨٤٧    ٢٧،٤٣٩،٦٤٢    إجمالي حقوق المساهمين
          

المطلوبات غير المتداولة
        

  ٣،١٠٣،١٢٦   3,187,103  ٧  تسهيالت بنكية إسالمية
  -   9,434    تسهيالت بنكية إسالميةعلى أرباح دائنة 

  ١١،٤٠٠   2,925    مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
          

    ٣،١١٤،٥٢٦    ٣،١٩٩،٤٦٢  
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  تتمة - بيان المركز المالي غير المدقق 
 2011مارس  ٣١في 

        

مارس  ٣١    
2011  

ديسمبر  ٣١  
2010  

  الف    الف  إيضاحات  
  لایر قطري    لایر قطري    

          المطلوباتالمتداولة
  ٤٢٨،٢٥٦   427,679  ٧  تسهيالت بنكية إسالمية

  ٩١،٥٩٣   148,195    بنكية إسالميةتسهيالت على أرباح دائنة 
  ٨٨٧،١٣٦   799,482    ومبالغ مستحقة الدفع ذمم دائنة

          
    ١،٤٠٦،٩٨٥    ١،٣٧٥،٣٥٦  
          

  ٤،٥٢١،٥١١    ٤،٥٧٤،٨١٨    إجمالي المطلوبات
          

 ٣١،٩٢٤،٣٥٨    ٣٢،٠١٤،٤٦٠    إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات
  
  
  
  
  

.....................................   ...............................  
  هشام السحتري         ثاني آل ثاني بن عبد اهللا       
  الرئيس التنفيذي         رئيس مجلس اإلدارةنائب       
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  المساهمين المرحلي غير المدققبيان التغيرات في حقوق 
  مارس 31هية في للثالثة أشهر المنت

  
  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    رأس المال  
االحتياطي 
  المجموع   األرباح المدورة    القانوني

  قطريلایر الف    قطريلایر الف     قطريلایر الف     قطريلایر الف   
  ٢٧،٤٠٢،٨٤٧    ١٠٦،١٥٩    ٧٧١،٧٢١    ٢٦،٥٢٤،٩٦٧  )مدققة ( ٢٠١١يناير  ١الرصيد في 

  36,795   36,795    -    -   صافي ربح الفترة
  36,795   36,795    -    -  اإليرادات والمصاريف للفترةإجمالي 
  ٢٧،٤٣٩،٦٤٢   ١٤٢،٩٥٤    759,589    26,524,967  )غير مدققة ( ٢٠١١مارس 31في الرصيد

              

   رأس المال  
االحتياطي 
  المجموع   األرباح المدورة    القانوني

  قطريلایر الف    قطريلایر الف     قطريلایر الف    قطريلایر الف   
               

  27,284,556   -    ٧٥٩،٥٨٩   26,524,967  )مدققة ( 2010يناير  ١الرصيد في 
           

  ٧١،٥٨٥   ٧١،٥٨٥   -    -   صافي ربح الفترة
  ٧١،٥٨٥   ٧١،٥٨٥    -    -   إجمالي اإليرادات والمصاريف للفترة

  ٢٧،٣٥٦،١٤١   ٧١،٥٨٥     759,589   26,524,967  )غير مدققة ( 2010مارس 31في الرصيد
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 الوضع القانوني وأنشطة الشركة

  . ١٥٤٦٦ق هي شركة مساهمة قطرية مسجلة في دولة قطر بموجب السجل التجاري رقم .م.شركة إزدان العقارية ش  
  .٣٢٢٢صندوق بريد  –دولة قطر  –يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الدوحة   
  .وبيع العقارات وتأجيرهاتعمل الشركة في مجال تطوير وامتالك   

  
 السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و  1

  
  أسس أعداد البيانات المالية ١/٣

 ٣٤وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  2011مارس  31لقد تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة للثالثة أشهر المنتهية في 
  .الخاص بالتقارير المالية المرحلية 

  
السياسات المحاسبية المطبقة فى اعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة متوافقة مع السياسات المحاسبية المطبقة فى اعداد 

  2010ديسمبر  ٣١البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية فى 
  

و  2010ديسمبر  ٣١للشركة للسنة المنتهية في هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة يجب أن تقرأ مع البيانات المالية 
  .وااليضاحات المرفقة  2010مارس  ٣١البيانات المالية المرحلية المختصرة للشركة للثالثة اشهر المنتهية في 

  
، التابعةشركاتها ، وال تتضمن  2010مارس 31كما في فقط هذه البيانات المالية تتضمن البيانات المالية لشركة ازدان العقارية 

قامت  خالل الفترة.  شركة ازدان للتجارة و المقاوالت وشركة ازدان لالجنحة الفندقية و شركة ازدان لالستثمار العقاري
منها لشركة عمل وذلك بعد % ٨١نسبة بنيان والتي تم بيع  ببيع شركاتها التابعة لشركة) األم( ازدان العقاريةشركة 

 .موافقة مجلس ادارة شركة ازدان

  
المعدلة لتتضمن القياس بالقيمة العادلة لالستثمارات العقارية والمشاريع قيد البيانات المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية أعدت 

  .التطوير
  

. وهي العملة المستخدمة في أنشطة المجموعة وفي عرض بياناتها المالية القطريل بالرياالبيانات المالية  إعدادلقد تم   
  .القطري فيما عدا ما يتم اإلشارة إليه بخالف ذلكلایروتظهر المبالغ الواردة في البيانات المالية باأللف 
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  العقارات واآلالت والمعدات ٢

  

مارس       ٣١
٢٠١١       

    )غير مدققة(

  ديسمبر ٣١
٢٠١٠       

  )مدققة(
  الف لایر قطري    الف لایر قطري  

        :التكلفة
  ١٠٤،٩٠٤  ١٤٦،٥٧٧  يناير  ١في 

  ٩،٩٠٢  ٨٥٩  إضافات
  ٣٦،٥٢٢  -   استثمارات عقاريةمن المحول 

 )٣،٦٦٦(   (5,038)  تحويالت إلى استثمارات عقارية
 -    (1,680)  تحويالت إلى اعمال تحت التنفيذ

  )١،٠٨٥(  )٢٨(  استبعادات
         

  140,690  146,577 
     :االستهالك 

  ٢١،٧٨٥   ٤٨،٥٦٣  يناير  ١في 
  ٢٧،٣٠٢  6,256  )١(االستهالك للفترة

  )٥٢٤(  )26(  استبعادات
     
  54,793  ٤٨،٥٦٣  
     

  ٩٨،٠١٤  85,897  صافي القيمة الدفترية 
تم رسملته كجزء من ) قطريلایرالف  ١٧،٦٦٨:  2010(قطري لایرالف  3,760استهالك للسنة بمبلغ  )١(

  .مشاريع قيد التطوير
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  استثمارات عقارية   ٣

مارس       ٣١  
٢٠١١       

    )غير مدققة(

  ديسمبر ٣١
٢٠١٠       

  )مدققة(
  الف لایر قطري    الف لایر قطري  

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

  ٤،٦٣٢،٠١٥   423,238  تحويالت من مشاريع قيد التطوير
  ٣،٦٦٦    5,038  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(األرباح الناتجة عن التغير في القيمة العادلة صافي 
        
  14,251,364   ١٣،٨٢٣،٠٨٨  

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

، وهي مثمن معتمد تم إعداد التقييم بواسطة شركة دي تي زد قطر . ٢٠١٠ديسمبر  ٣١المجموعة كما في 
" بيانات الممارسة"لقد تم إعداد التقييم وفقًا للبنود المالئمة من . متخصصة في تقييم العقارات واألنشطة المماثلة

 ").الكتاب األحمر(" ٦، الطبعة ) RICS(المضمنة في معايير التقييم 

  
 .ستثمارات العقارية في دولة قطرتقع جميع اال  )ب 

  
إن اإلدارة، ، لم تقم الشركة بتعيين مقّيم مستقل للقيام بتقييم االستثمارات العقارية كما في تاريخ بيان المركز المالي)  ج  

ن قيمها التي تملك الخبرة والمعرفة بسوق العقارات ، تعتقد أن القيم المدرجة لالستثمارات العقارية ال تختلف بشكل مادي ع
  .العادلة
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  مشاريع قيد التطوير  ٤

مارس      ٣١  
٢٠١١      

    )غير مدققة(

  ديسمبر ٣١
٢٠١٠       

  )مدققة(
  الف لایر قطري    الف لایر قطري  
        

 20,966,306    ١٧،١٢٩،١٩٠  رصيد أول السنة

 1,785,310    305,826  إضافات

 (4,632,015)    (423,238)  المحول إلى استثمارات عقارية

 832,792    -  المحول من استثمارات عقارية

     1,680  العقارات واآلالت والمعداتالمحول من 

 (1,823,203)    - األرباح الناتجة عن التغير في القيمة العادلة ) الخسائر(صافي 
      
  ١٧،١٢٩،١٩٠   ١٧،٠١٣،٤٥٨  

  
  
  أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق ٥

  : التدفقات النقدية يشتمل على أرصدة بيان المركز المالي التاليةالنقد وما في حكمه في بيان   
  

مارس      ٣١  
٢٠١٠      

    )غير مدققة(

  ديسمبر ٣١
 ٢٠٠٩      
  )مدققة(

  الف لایر قطري    الف لایر قطري  
        

 263,174    82,765  أرصدة لدى البنوك ونقد
 411,316    472,000  ودائع قصيرة األجل 

      
  ٦٧٤،٤٩٠    554,765  ديسمبر ٣١الرصيد في 
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  االحتياطي القانوني  ٦
٪ من أرباح السنة ١٠تحويل يجب والنظام األساسي للشركة ، ٢٠٠٢لسنه  ٥وفقًا ألحكام قانون الشركات القطري رقم   
٪ من رأس المال ٥٠يعادل االحتياطي ، ويجوز للشركة أن تقرر إيقاف التحويل حين االحتياطي القانوني حساب لى إ

  .إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي نص عليها قانون الشركات  .المصدر
  .وطبقا للسياسة المالية للشركةسوف يتم التحويل الى االحتياطى القانونى فى نهاية العام 

  
    

  تسهيالت بنكية إسالمية  ٧
  

  :تظهر التسهيالت البنكية اإلسالمية في بيان المركز المالي كالتالي  
  

مارس     ٣١  
2011     

    )غير مدققة(

  ديسمبر ٣١
2010     

  )مدققة(
  الف    الف  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ٤٢٨،٢٥٦   427,679  جزء متداول
  ٣،١٠٣،١٢٦  3,187,103  جزء غير متداول

      
  3,614,782  ٣،٥٣١،٣٨٢  

  
  العائد على السهم  ٨

مارس       ٣١  
2011        

    )غير مدققة(

  مارس ٣١
2010       

  )غير مدققة(
  الف    الف  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ٧١،٥٨٥    36,795  صافي الربح للفترة
  المتوسط المرجح لعدد السهم

2,652,496,691  2,652,496,69
1  

      
 ٠،٠٣   0,01  العائد على السهم

  


