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غیر المدققةالموحدةالمرحلیة المختصرة البیانات المالیة
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غیر المدققالموحدالمرحلي الشامل بیان الدخل
٢٠١٠سبتمبر٣٠أشهر المنتهیة في لفترة الستة

سبتمبر٣٠منتهیة في الة أشهر تسعال
٢٠١٠٢٠٠٩
الفالف

لایر قطريلایر قطري
)غیر مدققة()غیر مدققة(

٣١٩,٩٠٦٣٤٨,٧٦٥اإلیجاراتإیرادات 
٦,٧٥٧١٧,٤٢٧أرباح استبعاد استثمارات عقاریة

٧,٤٤٨٤,٧٥٧خرىالتشغیل األإیرادات 
)٤٣,٣١٨()٥٦,٣٧٧(مصاریف التشغیل

٢٧٧,٧٣٤٣٢٧,٦٣١التشغیلأرباح 

١,٣٩٨٧,٠١٦ایرادات اخرى
داریةو عمومیة مصاریف  ٕ )٢٠,٩٩٨()٣٦,٤٨٣(ا

)١٠,٧٢٨()٦٣,٣٠٠(تكالیف التمویل اإلسالمي
)٥,٤٨٣()٧,١٧٦(استهالك 

جمالي اإلیرادات الشاملة للفترةربح ال ٕ ١٧٢,١٧٣٢٩٧,٤٣٩وا

٠,٠٧٠,١١)لایر قطري(للسهم من األرباح العائد األساسي والمعدل
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بیان المركز المالي المرحلي الموحد غیر المدقق
٢٠١٠سبتمبر٣٠

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٠٢٠٠٩

الفالف
لایر قطريلایر قطرياتإیضاح

)مدققة()غیر مدققة(

الموجودات 
المتداولةغیرالموجودات 

٣٧١,٧٣٦٨٣,١١٩الت ومعداتآعقارات و 
٤١١,٢١١,٦٦١٨,٦٤٥,٣٦١استثمارات عقاریة

١٩,٣٠٣,١٨٣٢٠,٩٦٦,٣٠٦مشاریع قید التطویر

٣٠,٥٨٦,٥٨٠٢٩,٦٩٤,٧٨٦

الموجودات المتداولة
٣٧,٦٢١١٠٧,٩١٦بضاعة

١٧٨,٣٦٧١٣٦,٤٨٠اً ومصاریف مدفوعة مقدمذمم مدینة
٦٣٨,٠٠٢١٢١,٠٢٤ونقد في الصندوقأرصدة لدى البنوك 

٨٥٣,٩٩٠٣٦٥,٤٢٠

٥٧٠,٤٤٠,٣١٣٠,٠٦٠,٢٠٦إجمالي الموجودات

والمطلوباتالمساهمینحقوق 

حقوق المساهمین
٢٦,٥٢٤,٩٦٧٢٦,٥٢٤,٩٦٧رأس المال

٥٧٥٩,٥٨٩٧٥٩,٥٨٩نونيحتیاطي قاا
-١٧٢,١٧٣أرباح مدورة

٢٧,٤٥٦,٧٢٩٢٧,٢٨٤,٥٥٦المساهمینإجمالي حقوق 

المطلوبات غیر المتداولة
٢,٧٠٠,٩٤٠١,٧٩١,٢٩٠تسهیالت بنكیة إسالمیة 

٢١٧,٣٢٠٢٥,٩٤٤أرباح دائنة على تسهیالت بنكیة إسالمیة
١١,١٤٩٩,١٧٣دمة للموظفیننهایة الخمكافأة

٢,٩٢٩,٤٠٩١,٨٢٦,٤٠٧
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تتمة-بیان المركز المالي المرحلي الموحد غیر المدقق 
٢٠١٠سبتمبر٣٠

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٠٢٠٠٩
الفالف

لایر قطريلایر قطرياتإیضاح
)مدققة()غیر مدققة(

تداولةالمالمطلوبات
٣٣٣,٣٠٣٢٥١,٣٢٧إسالمیة بنكیة تسهیالت 

٦٣,٠٥٤٣٢,٣٦٥أرباح دائنة على تسهیالت بنكیة إسالمیة
٦٥٨,٠٧٥٦٦٥,٥٥١ومبالغ مستحقة الدفعذمم دائنة

١,٠٥٤,٤٣٢٩٤٩,٢٤٣

٣,٩٨٣,٨٤١٢,٧٧٥,٦٥٠إجمالي المطلوبات

٥٧٠,٤٤٠,٣١٣٠,٠٦٠,٢٠٦مین والمطلوباتإجمالي حقوق المساه

........................................................................
هشام السحتريهللا آل ثانياثاني بن عبد

العضو المنتدب و الرئیس التنفیذياإلدارةرئیس مجلسنائب 
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.رحلیة المختصرة الموحدةالمجزءا من هذه البیانات المالیة٦إلى١المرفقة من اإلیضاحاتتشكل 
 -٥ -

یر المدققغدالموحالمرحلي المساهمین بیان التغیرات في حقوق 
٢٠١٠سبتمبر٣٠المنتهیة في الستة أشهر لفترة 

المجموعأرباح مدورةاحتیاطي قانونيرأس المال
الفالفالفالف

لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

٥٥٦,٢٨٤,٢٧-٢٠١٠٩٦٧,٥٢٤,٢٦٥٨٩,٧٥٩ینایر ١الرصید في 

١٧٣,١٧٢١٧٣,١٧٢- - إجمالي اإلیرادات الشاملة للفترة

٢٠١٠٩٦٧,٥٢٤,٢٦٥٨٩,٧٥٩١٧٣,١٧٢٧٢٩,٤٥٦,٢٧سبتمبر ٣٠الرصید في 

٢٠٠٩٠٠٠,٥٦٩,٤٨٤٢,١٩١٢٢٥,٧٢٦,١٠٦٧,٤٨٧,٦ینایر ١الرصید في 

٤٣٩,٢٩٧٢٩٧،٤٣٩- - للفترةإجمالي اإلیرادات الشاملة

٢٠٠٩٤،٥٦٩،٠٠٠١٩١،٨٤٢٦٦٤,٠٢٣,٢٥٠٦,٧٨٤,٦سبتمبر ٣٠الرصید في 
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الوضع القانوني والنشاط الرئیسي١
مسجلة في دولة قطر بموجب السجل التجاري رقم مساهمة قطریة هي شركة ق.م.شالعقاریة إزدان شركة 

١٥٤٦٦.

.٣٢٢٢صندوق برید –دولة قطر –الرئیسي للشركة في مدینة الدوحة یقع المقر 

.متالك وبیع العقارات وتأجیرهااو تطویر تعمل الشركة في مجال

٣٠ة أشهر المنتهیة في عستعن فترة الالموحدةالمرحلیة المختصرة تمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة 
.٢٠١٠أكتوبر١٦بتاریخ دارة مجلس اإلبناء على قرار ٢٠١٠سبتمبر

المتبعةالسیاسات المحاسبیة أسس اإلعداد و ٢

الموحدةأسس إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة 
الخاص ٣٤وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم للمجموعة الموحدةالمرحلیة المختصرة أعدت البیانات المالیة

.بالتقاریر المالیة المرحلیة

العملة المستخدمة في أنشطة المجموعة وفي عرض بیاناتها القطري وهيباللایرالموحدةعداد البیانات المالیة تم إ
قطري فیما عدا ما یتم اإلشارة  إلیه بخالف تظهر المبالغ الواردة في البیانات المالیة الموحدة باأللف لایر. المالیة

.ذلك

واإلیضاحات المرفقة ٢٠٠٩مقترنة مع البیانات المالیة لسنة الموحدةالمرحلیة یجب قراءة هذه البیانات المالیة 
.بها

كل المعلومات واإلیضاحات المطلوبة إلصدار بیانات الموحدةالبیانات المالیة المرحلیة المختصرة تتضمنال 
ى ذلك لیس بالضرورة أن تعتبر إضافة إل. مالیة كاملة بما یتالئم مع متطلبات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة

.٢٠١٠دیسمبر ٣١مؤشرًا لنتائج السنة المنتهیة في ٢٠١٠سبتمبر٣٠نتائج الفترة المنتهیة في 

السیاسات المحاسبیة الهامة
مطابقة لتلك المستخدمة في إعداد الموحدة إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المرحلیة المختصرة 

:فیما عدا السیاسات الموضحة أدناه. ٢٠٠٩دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في الموحدة المالیة البیانات

١للسنوات المالیة التي تبدأ في االساري مفعولهأو ةالمعدلةالجدیدةالمحاسبة الدولیمعاییرالمجموعة طبقت لقد 
.٢٠١٠ینایر 
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تتمة-أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة المتبعة ٢

معامالت مدفوعات باألسـهم التـي تسـدد نقـدًا . الدفع على أساس األسهم: ٢المعیار الدولي للتقاریر المالیة -
.٢٠١٠ینایر ١، یسري مفعوله في 

البیانـــات ٢٧ومعیـــار المحاســـبة الـــدولي ) المعـــدل(األعمـــال المجمعـــة : ٣المعیـــار الـــدولي للتقـــاریر المالیـــة -
ویشــمل التعـدیالت الناتجــة ٢٠٠٩یولیـو ١یسـري مفعولــه اعتبـارًا مــن ) عــدلالم(المالیـة الموحــدة والمنفصـلة 

، ومعیــار المحاســبة ٢٨، ومعیــار المحاســبة الــدولي ٢١ومعیــار المحاســبة الــدولي ٧عــن المعیــار الــدولي 
.٣٩، ومعیار المحاسبة الدولي ٣١الدولي 

األدوات المحوطــة المؤهلــة ، ویســري –األدوات المالیــة ، التحقیــق والقیــاس : ٣٩معیــار المحاســبة الــدولي -
.٢٠٠٩یولیو ١مفعوله من 

توزیــع موجـودات غیــر نقدیـة علــى المــالكین ، ویسـري مفعولــه علـى الفتــرات المالیـة التــي تبــدأ : ١٧التفسـیر -
.٢٠٠٩یولیو ١في أو بعد 

.٢٠٠٩یولیو ١ت موجودات من العمالء ، یسري مفعوله في تحویال: ١٨التفسیر -
ویسـري مفعولهـا للفتـرات المالیـة التـي تبـدأ ) ٢٠٠٩أصـدرت فـي (تحسینات المعاییر الدولیة للتقـاریر المالیـة -

.٢٠١٠ینایر ١في أو بعد 

و على أداء المجموعة ، یتم بیان عندما یقرر أن لتطبیق المعیار أو التفسیر المحاسبي تأثیرًا على البیانات المالیة أ
:تأثیرها أدناه

األدوات المحوطة المؤهلة–التحقیق والقیاس –األدوات المالیة : ٣٩معیار المحاسبة الدولي 
یوضح التعدیل أنه یسمح للمؤسسة أن تصنف جزء من تغیرات القیمة العادلة أو تغّیر التدفق النقدي ألداة مالیة 

لقد قررت . طي أیضًا تصنیف التضخم كمخاطر تحوط أو جزء منها في حاالت معینةإن هذا یغ. كبند محوط
المجموعة أن هذا التعدیل لیس له تأثیر على األداء المالي أو المركز المالي للمجموعة ، حیث لم تدخل 

.المجموعة في أي من هذه التحوطات

عاییر الدولیة للتقاریر المالیةتحسینات على الم
المحاسبیة الدولیة كتابًا شامًال لتعدیالتها في المعاییر بهدف أساسي وهو إزالة االختالفات المعاییرة لجنأصدرت

عطاء صیاغة واضحة ٕ تعدیالت إن تطبیق التعدیالت نتجت عنها . منفصلة لكل معیارانتقالیة هنالك نصوص . وا
.اأو على أدائهللمجموعة ي في السیاسات المحاسبیة ولكن لم یكن لها أي تأثیر على المركز المال
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أساس توحید البیانات المالیة
وشركاتها ) ق.م.ش(تتضمن البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة البیانات المالیة لشركة ازدان العقاریة 

:وبیانها كالتاليالتابعة 

مساهمة المجموعةالفعلیة لنسبة ال
سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠١٠٢٠٠٩

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

٪١٠٠٪١٠٠.)م.م.ذ(شركة ازدان لالستثمار العقاري 

:إیضاحات
في دولة قطر برأس مال مصدر) "شركة تابعة".) (و.ش.ش(تم تأسیس شركة ازدان للتجارة والمقاوالت )١

في المقاوالت العامة للمباني ورصف وتجهیز تعمل الشركة .لایر قطري٢٠٠,٠٠٠ومدفوع بالكامل بمبلغ 
.الطرق وتجارة مواد ومعدات البناء وأعمال الكهرباء والصیانة

في دولة قطر برأس مال مصدر ") شركة تابعة.) ("و.ش.ش(تم تأسیس شركة ازدان لألجنحة الفندقیة )٢
.تعمل الشركة في إدارة الفنادق والشقق الفندقیة والمطاعم. لایر قطري٢٠٠,٠٠٠بلغ ومدفوع بالكامل بم

في دولة قطر برأس مال مصدر ومدفوع ") شركة تابعة. ("م.م.تم تأسیس شركة ازدان لالستثمار العقاري ذ)٣
دارة العقارات وتأجیره.لایر قطري١٠,٠٠٠,٠٠٠بالكامل بمبلغ  ٕ ا ومقاوالت تعمل الشركة في بیع وشراء وا

.إنشاء المباني ورصف وتجهیز الطرق وتجارة معدات البناء وأعمال الكهرباء والصیانة

تم توحید البیانات المالیة للشركات التابعة منذ تاریخ االستحواذ والذي یمثل تاریخ تأسیس الشركة التابعة والمملوكة 
لمالیة للشركات التابعة إلى إن تتنازل الشركة األم عن بالكامل لشركة إزدان العقاریة ، وسیستمر توحید البیانات ا

.سیطرتها على الشركات التابعة

التابعة لنفس الفترة المالیة للشركة األم وتستخدم نفس السیاسات المحاسبیة للشركات یتم إعداد البیانات المالیة 
.المتبعة من قبل الشركة األم

باح والخسائر غیر المحققة كما تم حذف جمیع األرصدة الناتجة عن تم حذف جمیع اإلیرادات والمصاریف واألر 
.التابعةاألم والشركاتالعملیات بین الشركة 
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العقارات واآلالت والمعدات٣
دیسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٠٢٠٠٩
الفالف

لایر قطريلایر قطري
)مدققة()مراجعة(

:التكلفة
١٠٤,٩٠٤٣١,٥٦١ینایر١في 

٨،٦٦٨١٨,٣١٣إضافات 
٥٥,٠٣٠-نتیجة عملیة الضمالمحول 

-(٩٧٠)استبعادات

١١٢،٦٠٢١٠٤,٩٠٤

:االستهالك
٢١,٧٨٥٦,٤٣٨ینایر١في 
١٩،٥٦٢١٥,٣٤٧)١(ستهالكاال

-(٤٨١)استبعادات

٤٠،٨٦٦٢١,٧٨٥

٧١،٧٣٦٨٣،١١٩صافي القیمة الدفتریة

.لایر قطري تم رسملته كجزء من مشاریع قید التطویرألف ١٢،٢٣٠الفترة مبلغ استهالك یتضمن )١(
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الموحدة غیر المدققةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
٢٠١٠سبتمبر٣٠في 

-١٠-

االستثمارات العقاریة٤
دیسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٠٢٠٠٩
الفالف
لایر قطريقطريلایر 

)مدققة()مراجعة(

٨,٦٤٥,٣٦١٤,٧٤١,٢٢٧ینایر١الرصید في 
٢,٥٦٦،٣٠٠١٠,٦٤٥إضافات

١٣,٢٧٠- تحویالت من عقارات وآالت ومعدات
(١٩٤,٦٢٥)- تحویالت الى مشاریع قید التطویر

)٢٧،٦٢٣(- استبعادات
٣,٩٥٩,٤٧٥- *صافي األرباح الناتجة عن التغیر في القیمة العادلة  

١٤٢,٩٩٢- ضماإلستثمارات العقاریة المحولة نتیجة عملیة ال

١١،٢١١،٦٦١٨,٦٤٥,٣٦١

إن . لم تقم الشركة بتعیین مقّیم مستقل للقیام بتقییم االستثمارات العقاریة كما في تاریخ بیان المركز المالي*
اإلدارة ، التي تملك الخبرة والمعرفة بسوق العقارات ، تعتقد أن القیم المدرجة لالستثمارات العقاریة ال 

.بشكل مادي عن قیمها العادلةتختلف

االحتیاطي القانوني٥
رباح إلى االحتیاطي األمن ٪١٠تحویل نسبة ٢٠٠٢لسنة ٥تتطلب أحكام قانون الشركات التجاریة القطریة رقم 

لم یتم تحویل أیة مبالغ إلى االحتیاطي خالل فترة . من رأس المال٪٥٠القانوني حتى یبلغ االحتیاطي القانوني 
دیسمبر ٣١ستقوم بتحویل إجمالي المبلغ في المجموعة حیث أن ٢٠١٠سبتمبر٣٠أشهر المنتهیة في سعةالت

٢٠١٠.

أرقام المقارنة٦
السنة  السابقة متى كان ضروریًا، لكي تتطابق طریقة العرض المتبعة في /تم اعادة تصنیف أرقام المقارنة للفترة 

دة التصنیف على صافي الموجودات ال تؤئر عملیات اعا. الفترة الحالیة


