شركة مزايا قطر للتطوير العقاري (ش.م.ق)
البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 1322

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد حتى  03سبتمبر 1322

الموجودات
الموجودات المتداولة
نقد وأرصدة لدى البنوك
ذمم مدينة
إستثمار وكالة
مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
مطلوب من طرف ذو عالقة
مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
إستثمارات متاحة للبيع
ممتلكات ومعدات
مشاريع قيد التنفيذ
استثمارات عقارية
مجموع الموجودات غير المتداولة
مجموع الموجودات

1
6
1

4

5

سبتمبر2011-
ريـال قطري

ديسمبر2010-
ريـال قطري

101.112.231
2.011.333
01.333.333
0.013.311
1.101.321
618.234.159

204.151.876
581.220
25.777.777
17.155.045
2.272.606
103.011.210

12.333.333
011.008
30.233.081
020.030.130
800.083.018
1.055.083.983

61.777.777
1.728.015
24.146.658
117.416.075
812.313.018
2.202.120.033

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات المتداولة

ذمم وحجوزات دائنة
قروض
مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مجموع المطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال
أحتياطي قانوني
أرباح مدورة

مجموع حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

سراج صالح البكر
الرئيس التنفيذي

2
0

28.011.811
-000.288
1.051.194
16.061.810

11.667.461
114.777.777
1.145.104

814.968
212.813.303

2.333.333.333
0.301.231
35.955.071

1.777.777.777
1.720.176
60.664.062

1.055.083.983

2.202.120.033

1.039.022.173

2.303.131.002

شركة مزايا قطر للتطوير العقاري (ش.م.ق)
البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 1322

بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد حتى  03سبتمبر 1322

إيضاح

فترة ثالثة أشهر منتهية

فترة تسعة أشهر منتهية

 03سبتمبر 1322

 03سبتمبر 1323

1322

6717

1322

6717

ريـال قطري

ريـال قطري

ريـال قطري

ريـال قطري

إيرادات أرباح ودائع لدى بنوك ومؤسسات

مالية إسالمية

10.038

2.401.667

0.801.102

أرباح إستثمارات

-

-

033.333

أرباح من بيع إستثمارات عقارية

2.010.110

-

23.380.221

-

إيرادات إيجار

0.183.333

3.183.331

-

أرباح استشارات

-

-

5.777.777

مصاريف إدارية وعمومية

8

-

10.411.445

)(7.505.538) (14.457.692) (2.412.033) (3.923.669

إستهالك

)(30.863

()110.748

()118.082

()511.522

أتعاب إدارة

500.000

()577.777

()1.500.000

()1.577.777

صافي الربح للفترة

1.697.089

0.011.230

8.726.342

20.138.180

بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

-

-

-

-

إجمالي الدخل الشامل للفترة

2.031.303

0.011.230

8.726.342

20.138.180

ربحية السهم

0.017

0.038

0.087

0.133

