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            بيان الدخل المرحلي الموحد غير المدقق

 مارس  ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

 
 
 

مارس  ٣١    
٢٠١٠  

مارس  ٣١  
٢٠٠٩  

  الف    الف    
  ر��ل ���ي    ر��ل ���ي  إيضاحات  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(    
          

 119,984  108,646    اإليجاراتإيرادات 
 1,814  5,073    إيرادات التشغيل األخرى

 ١٢١,٧٩٨  ١١٣,٧١٩    اجمالي اإليرادات
       

 (11,299)  (13,841)    مصاريف التشغيل
       

 110,499  99,878    التشغيلأرباح 
       

 ٧١٠  ٣٢٩    أرباح ودائع بنكية

 (7,992)  (12,815)    إداريةعمومية ومصاريف 
 (3,507)  (13,440)    اإلسالميتكاليف التمويل 

 (1,719)  (2,367)  ٢  اإلستهالك
       

 ٩٧,٩٩٢  ٧١,٥٨٥    الربح وإجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
       

 ٠,٢١  ٠,٠٣  ٨  )قطرير��ل (األرباح العائد األساسي والمعدل للسهم من 
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  بيان المركز المالي الموحد غير المدقق
  ٢٠١٠مارس  ٣١في 

  
  

مارس  ٣١  
٢٠١٠  

ديسمبر  ٣١  
٢٠٠٩  

  الف    الف    
  ر��ل ���ي    ر��ل ���ي  إيضاحات  

  )مدققة(    )غير مدققة(    
          الموجودات 
          غير المتداولةالموجودات 

 ٨٣,١١٩   78,747  ٢  الت ومعداتآعقارات و
 ٨,٦٤٥,٣٦١  ٨,٦٤٥,٣٦١  ٣  استثمارات عقارية

 ٢٠,٩٦٦,٣٠٦   21,233,307  ٤  مشاريع قيد التطوير
       
    ٢٩,٦٩٤,٧٨٦  ٢٩,٩٥٧,٤١٥ 
       

       الموجودات المتداولة

 ١٠٧,٩١٦   20,340    بضاعة

 ١٣٦,٤٨٠   252,262    ومصاريف مدفوعة مقدماً ذمم مدينة

 ١٢١,٠٢٤   482,144  ٥  ونقد أرصدة لدى البنوك 
       
    754,746   ٣٦٥,٤٢٠ 
       

 ٣٠,٠٦٠,٢٠٦  ٣٠,٧١٢,١٦١    إجمالي الموجودات
       

       والمطلوبات المساهمينحقوق 
       

�ه����  $#"ق ا��
     

 ٢٦,٥٢٤,٩٦٧  ٢٦,٥٢٤,٩٦٧    رأس المال

 ٧٥٩,٥٨٩  ٧٥٩,٥٨٩  ٦  حتياطي قانونيا
 -  ٧١,٥٨٥    أرباح مدورة

       
 ٢٧,٢٨٤,٥٥٦  ٢٧,٣٥٦,١٤١    إجمالي حقوق المساهمين

       

 ا��.-",�ت *�( ا��)'او�%
     

 1,791,290  ٢,٣٦٤,٩٦٥  ٧  تسهيالت بنكية إسالمية
 ٢٥,٩٤٤  ٣٨,٥٤٣    تسهيالت بنكية إسالميةعلى أرباح دائنة 

 ٩,١٧٣  ٩,٨٦٠    مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
       
    ١,٨٢,٤٠٧  ٢,٤١٣,٣٦٨ 
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  تتمة - بيان المركز المالي الموحد غير المدقق 
  ٢٠١٠مارس  ٣١في 

  
  
مارس  ٣١    

٢٠١٠  
ديسمبر  ٣١  

٢٠٠٩  
  الف    الف  إيضاحات  
  ر��ل ���ي    ر��ل ���ي    

          المتداولة المطلوبات
 ٢٥١,٣٢٧  ٢٨٩,٦٥٤  ٧  تسهيالت بنكية إسالمية

 ٣٢,٣٦٥  ١٢,٨٤٨    تسهيالت بنكية إسالميةعلى أرباح دائنة 

 ٦٦٥,٥٥١  ٦٤٠,١٥٠    ومبالغ مستحقة الدفع ذمم دائنة
       
    ٩٤٩,٢٤٣  ٩٤٢,٦٥٢ 
       

 ٢,٧٧٥,٦٥٠  ٣,٣٥٦,٠٢٠    إجمالي المطلوبات
       

 ٣٠,٠٦٠,٢٠٦  ٣٠,٧١٢,١٦١    المساهمين والمطلوباتإجمالي حقوق 

  
  
  

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

  العضو المنتدب والرئيس التنفيذي                                  رئيس مجلس اإلدارة       
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  الموحد التدفقات النقديةبيان 
  ٢٠١٠مارس  ٣١للفترة المنتهية في 

مارس  ٣١    
٢٠١٠   

مارس  ٣١  
٢٠٠٩  

  ر��ل ���ي الف    ر��ل ���ي الف    

  )غير مدققة(    )غير مدققة(  إيضاحات  
          :التشغيلية األنشطة 

          
 70,614  (20,146)    صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

       
       األنشطة االستثمارية

 (2,219)  (2,164)  ٢  شراء عقارات وآالت ومعدات
 -  102    متحصالت من استبعاد عقارات وآالت ومعدات

 (165,831)  (267,001)  ٤  مدفوعات لمشاريع قيد التطوير
 710  ٣٢٩    أرباح ودائع بنكية

       
)٢٦٨,٧٣٤(    صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية   (167,339) 

       
       األنشطة التمويلية

 ٣٢٥,٠٠٠  650,000  ٧  متحصالت من تسهيالت االسالمية
 ٣٢٥,٠٠٠  650,000    صافي التدفقات النقدية  من األنشطة التمويلية

       

�� ٢٢٨,٢٧٥  ٣٦١,١٢٠    ا����دة �� ا���� و�� �� 

 �� 
�� ١٦٤,٨٩٨  121,024      ����� ١ا���� و�� �� 
 �� 
��  393,173   482,144  ٥  ��رس  ٣١ا���� و�� �� 
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  المساهمين المرحلي الموحد غير المدققبيان التغيرات في حقوق 
  مارس 31هية في المنتللثالثة أشهر 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 

 

    رأس المال  

االحتياطي 

  المجموع    األرباح المدورة    القانوني

  ر��ل ���ي الف    ر��ل ���ي الف    ر��ل ���ي الف    ر��ل ���ي الف  

                
  6,487,067    1,726,225   191,842   4,569,000  )مدققة ( 2009 يناير  ١الرصيد في 

          
 97,992                   97,992  -   -   صافي ربح الفترة

 97,992                   97,992  -   -   إجمالي اإليرادات والمصاريف للفترة
 -  -  -   -   تحويل إلى االحتياطي القانوني

 ٦,٥٨٥,٠٥٩  ١,٨٢٤,٢١٧   191,842  4,569,000  )غير مدققة ( 2009 مارس 31الرصيد في 

                
                
                
                

    رأس المال  

االحتياطي 

  المجموع    األرباح المدورة    القانوني

  ر��ل ���ي الف    ر��ل ���ي الف    ر��ل ���ي الف    ر��ل ���ي الف  

            

  27,284,556   -   759,589  26,524,967  )مدققة ( ٢٠١٠ يناير  ١الرصيد في 

          
 ٧١,٥٨٥   ٧١,٥٨٥  -  -  صافي ربح الفترة

 ٧١,٥٨٥   ٧١,٥٨٥  -  -  إجمالي اإليرادات والمصاريف للفترة
 -   -  -  -  تحويل إلى االحتياطي القانوني

 ٢٧,٣٥٦,١٤١  ٧١,٥٨٥   759,589  26,524,967  )غير مدققة ( ٢٠١٠ مارس  31في الرصيد
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 الوضع القانوني وأنشطة الشركة .١

ق هي شركة مساهمة قطرية مسجلة في دولة قطر بموجب السجل التجاري رقم .م.شركة إزدان العقارية ش  
١٥٤٦٦ .  

   .٣٢٢٢صندوق بريد  –دولة قطر  –يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الدوحة   
  .تعمل الشركة في مجال تطوير وامتالك وبيع العقارات وتأجيرها  

  

 اسبية الهامةالسياسات المحأسس اإلعداد و .٢

  

  الموحدة أسس أعداد البيانات المالية

وفقاً لمعيار المحاسبة  2010مارس  31لقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة للثالثة أشهر المنتهية في 
  .الخاص بالتقارير المالية المرحلية  ٣٤الدولي 

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

   2009ديسمبر  ٣١المطبقة فى اعداد البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية فى 
  

ديسمبر  ٣١تقرأ مع البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة يجب أن 
 2009مارس  ٣١و البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة للشركة للثالثة اشهر المنتهية في  2009

 .وااليضاحات المرفقة

 

بالقيمة العادلة لالستثمارات العقارية  المعدلة لتتضمن القياسوفقا لمبدأ التكلفة التاريخية الموحدة البيانات المالية أعدت 
  .والمشاريع قيد التطوير

  
وهي العملة المستخدمة في أنشطة المجموعة وفي عرض بياناتها  القطريريال بال الموحدةالبيانات المالية  إعدادلقد تم 

عدا ما يتم اإلشارة إليه وتظهر المبالغ الواردة في البيانات المالية الموحدة باأللف الريال القطري فيما . المالية
  .بخالف ذلك

  
  

  أسس توحيد البيانات المالية

شركة ازدان للتجارة و ، هذه البيانات المالية الموحدة تتضمن البيانات المالية لشركة ازدان العقارية وشركاتها التابعة
  .2010مارس 31كما في  و شركة ازدان لالستثمار العقاري   المقاوالت وشركة ازدان لالجنحة الفندقية
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تم توحيد البيانات المالية بالكامل للشركات التابعة منذ تاريخ اإلستحواذ والذي يمثل تاريخ تأسيس الشركات التابعة  
والمملوكة بالكامل لشركة ازدان العقارية، وسيستمر توحيد البيانات المالية للشركات التابعة الى ان تتنازل الشركة 

  .الشركة التابعةاالم عن سيطرتها على 
  

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

  
ألم و جميع األرصدة و جميع اإليرادات و المصاريف و األرباح و الخسائر غير المحققة الناتجة عن العمليات بين الشركة ا

  .الشركات التابعة تم استبعادها بالكامل 
  
  

  العقارات واآلالت والمعدات .٣
                  

  

2�رس       ٣١
٢٠١٠         

)%#3'2 )�*(    

٣١ )4��  د5
٢٠٠٩       

)%#3'2(  
  ر5�ل 3.(ي ا�7    ر5�ل 3.(ي ا�7   

        :التكلفة
 ٣١,٥٦١  ١٠٤,٩٠٤  يناير  ١في 

 ١٨,٣١٣  ٢,١٦٤  إضافات

 ٥٥,٠٣٠  -  المحول إلى استثمارات عقارية

)١٩٥(  استبعادات   - 
       
  ١٠٤,٩٠٤  ١٠٦,٨٧٣ 

     :االستهالك 

 ٦,٤٣٨  ٢١,٧٨٥  يناير  ١في 

 ١٥,٣٤٧  ٦,٤٩٥  االستهالك للفترة

)١٥٤(  استبعادات   - 
     
  ٢١,٧٨٥  ٢٨,١٢٦ 
     

 ٨٣,١١٩  78,747  صافي القيمة الدفترية 

  
  :إيضاح  

تم رسملته كجزء من ) الف ريال قطري ٧,٨١٢:  ٢٠٠٩(الف ريال قطري  ٤,١٢٨استهالك للسنة بمبلغ  )١(
 .مشاريع قيد التطوير
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  استثمارات عقارية  .٤
2�رس       ٣١  

٢٠١٠         
)%#3'2 )�*(    

٣١ )4��  د5
 ٢٠٠٩       
)%#3'2(  

  ر5�ل 3.(ي ا�7    ر5�ل 3.(ي ا�7  
        

 ٤,٧٤١,٢٢٧   ٨,٦٤٥,٣٦١  يناير ١الرصيد في 
 ١٠,٦٤٥   -  إضافات

 ١٣,٢٧٠   -  تحويالت من مشاريع قيد التطوير
 -   -  تحويالت من عقارات وآالت ومعدات

)١٩٤,٦٢٥(   -  تحويالت الى مشاريع قيد التطوير  

)٢٧,٦٢٣(   -  استبعادات  
 ٣,٩٥٩,٤٧٥   -  صافي األرباح الناتجة عن التغير في القيمة العادلة 

 ١٤٢,٩٩٢   -  االستثمارات العقارية المحول نتيجة عملية الضم
      
  ٨,٦٤٥,٣٦١   ٨,٦٤٥,٣٦١ 

  

  مشاريع قيد التطوير .٥

2�رس       ٣١  
٢٠١٠         

)%#3'2 )�*(    

٣١ )4��  د5
 ٢٠٠٩       
)%#3'2(  

  ر5�ل 3.(ي ا�7    ر5�ل 3.(ي ا�7  

        
 ١,٩٥٥,٤٢٧  ٢٠,٩٦٦,٣٠٦  رصيد أول السنة

 ١,٠٥٧,٤٨٧  267,001  )١(إضافات 

 -  -  المحول إلى عقارات وآالت ومعدات

)١٣,٢٧٠(  -  المحول إلى استثمارات عقارية  

 ١٩٤,٦٢٥  -  المحول من استثمارات عقارية
 ٤,٣٤٥,٤٣٦  -  القيمة العادلةجة عن التغير في صافي األرباح النات

 ١٣,٤٢٦,٤٥٩  -  مشاريع قيد التطوير المحولة نتيجة عملية الضم
     
  21,233,307  ٢٠,٩٦٦,٣٠٦ 

  
  :إيضاح  
تم رسملتها ) الف ريال قطري ٤٠,١١٣:  ٢٠٠٩(الف ريال قطري  ٣٢,٨٦٧تكاليف تمويل إسالمية بمبلغ   )١(  

  .كجزء من المشاريع قيد التطوير
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  أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق .٦
  : التدفقات النقدية يشتمل على أرصدة بيان المركز المالي التاليةالنقد وما في حكمه في بيان   

  
  

2�رس       ٣١  
٢٠١٠          

)%#3'2 )�*(    

٣١ )4��  د5
٢٠٠٩       

)%#3'2(  

  ر5�ل 3.(ي ا�7    ر5�ل 3.(ي ا�7  

        
��� ١٠٥,٢٧١  ٤٧٩,٨٢٨ أر'�ة #�ى ا#"! ك و

 ١٥,٧٥٣  ٢,٣١٦ ودا12 0/.-ة ا,+* 
    

 ١٢١,٠٢٤   482,144  ديسمبر ٣١الرصيد في 

  

  

  االحتياطي القانوني .٧

  

٪ من أرباح ١٠تحويل يجب والنظام األساسي للشركة ،  ٢٠٠٢لسنه  ٥وفقاً ألحكام قانون الشركات القطري رقم   
٪ من ٥٠يعادل االحتياطي ، ويجوز للشركة أن تقرر إيقاف التحويل حين االحتياطي القانوني حساب لى إالسنة 

  .إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي نص عليها قانون الشركات  .المصدررأس المال 
  .سوف يتم التحويل الى االحتياطى القانونى فى نهاية العام  سياسة المالية للشركةوطبقا لل
    

  تسهيالت بنكية إسالمية .٨

    
    

  :تظهر التسهيالت البنكية اإلسالمية في بيان المركز المالي كالتالي  
  

2�رس       ٣١  
٢٠١٠         

)%#3'2 )�*(    

٣١ )4��  د5
 ٢٠٠٩       
)%#3'2(  

  ا�7    ا�7  

  ر5�ل 3.(ي    ر5�ل 3.(ي  
        

 ٢٥١,٣٢٧  289,653 +8ء �56اول
 ١,٧٩١,٢٩٠  2,364,965 +8ء 9.- �56اول
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 456,900,000  2,652,496,691  المتوسط المرجح لعدد السهم
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