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  المساهمين إلى السادة تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
  ق.م.ش العقارية إزدانشركة 

  
  تقرير حول البيانات المالية

تها اوشـرك ") الـشركة  ("ق.م.ش العقارية   زدانإالمرفقة لشركة   الموحدة  لقد دققنا البيانات المالية     
 ٣١كما فـي  بيان المركز المالي الموحد والتي تتضمن ") المجموعة"يشار إليهم جميعاً بـ   (التابعة  

 المساهمينالتغيرات في حقوق    والتدفقات النقدية   والشامل  لدخل  ات الموحدة ل  بيانال و ٢٠٠٩ديسمبر  
  .يضاحات المتممة األخرىللسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص ألهم السياسات المحاسبية واإل

  
  اإلدارة عن البيانات الماليةمجلس مسئولية 

 الدوليةاإلدارة هي إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير           مجلس  إن مسئولية   
تنفيذ والمحافظة على أنظمة الرقابة الداخلية      العداد و اإلتشتمل هذه المسئولية على     . الماليةللتقارير  

متعلقة بإعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة وخالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة             ال
اختيـار وتطبيـق الـسياسات المحاسـبية     كما تشتمل هذه المسؤولية على عن اختالس أو خطأ ،    

  .المالئمة، وإعداد التقديرات المحاسبية المناسبة
  

   الحساباتيمسئولية مراقب
لقد . ى أعمال التدقيق التي قمنا بها     لإ البيانات المالية استناداً      هذه إبداء رأي حول  إن مسئوليتنا هي    

تم تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب التقيد بمتطلبات آداب المهنة وأن نقوم بتخطـيط              
  .طاء جوهريةوتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية خالية من أخ



  
  

يشتمل التدقيق على القيام بإجراءات للحصول على أدلة بشأن المبالغ واإلفصاحات التي تتـضمنها             
 بما في ذلك تقييم مخـاطر األخطـاء         ناتم اختيار هذه اإلجراءات بناء على تقدير      . البيانات المالية 

نأخذ د إجراء تقييم المخاطر     عن. الجوهرية في البيانات المالية ، سواء الناتجة عن اختالس أو خطأ          
في االعتبار أنظمة الضبط والرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد الشركـة للبيانات الماليـة وعرضـها       
بصورة عادلة ، وذلك لغايات إعداد إجراءات تدقيق مناسبة ، وليس لغرض إبـداء رأينا حــول            

دقيق أيضاً على تقييم مـدى مالئمـة        ويشتمل الت . فعاليـة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للشركة     
السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة وكذلك تقييم            

  .العرض العام للبيانات المالية
  

باعتقادنا أن األدلة التي حصلنا عليها خالل أعمال التدقيق كافية وتوفر أساساً معقوالً يمكننا مـن                
  .يناإبداء رأ

  
  الرأي

المركـز المـالي   ، من كافة النواحي الماديـة  ، تظهر بعدالة الموحدة في رأينا أن البيانات المالية   
وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية فـي ذلـك        وأداءها المالي    ٢٠٠٩ ديسمبر   ٣١ كما في    للمجموعة

  .التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية
  

  تأكيد أمر
 حول البيانات المالية والذي يشير إلى أنـه   ٢تحفظ في رأينا نلفت االنتباه إلى اإليضاح رقم         دون ال ب

 تم احتساب مخصص المساهمة في األنشطة االجتماعيـة والرياضـية     ٢٠٠٩ ديسمبر   ٣١كما في   
الربح للسنة بعد استبعاد أرباح إعادة      صافي  من   ٪٢,٥ريال قطري وذلك بنسبة     مليون   ٩,٥بمبلغ  
 ٢٠٠٨ لـسنة  ١٣القانون رقـم  حسب متطلبات . عقارية ومشاريع قيد التطوير  الستثمارات  االتقييم  

 من ٪٢,٥يجب على جميع الشركات المساهمة القطرية المدرجة أسهمها في بورصة قطر أن تسدد      
إن من رأي اإلدارة أنه ال      . أرباحها السنوية لصندوق حكومي لدعم األنشطة االجتماعية والرياضية       

عليمات كافية حول كيفية احتساب المخصص نظراً لعدم إصدار الالئحة التنفيذيـة لتطبيـق              يوجد ت 
  . مواد القانون



  
  
  
  

  تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
وقد أجري الجرد وفقاً لألصول المرعيـة       وفي رأينا أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة         

اردة في التقرير السنوي لمجلس اإلدارة تتفق مع الـسجالت المحاسـبية      وأن المعلومات المالية الو   
) ٥(تراعى أحكام قانون الشركات التجاريـة رقـم         الموحدة  أن البيانات المالية    ف كذلك. للمجموعة

 ١٣في اإليضاح رقـم  باستثناء تأثير األمر المشار إليه        ، ي للشركة ـ والنظام األساس  ٢٠٠٢لسنة  
 من صافي األربـاح  ٪١٠ة والذي يشير إلى أن المجموعة لم تقم بتحويل نسبة    حول البيانات المالي  

 من قانون الشركات التجارية القطري رقم ١٨٣للسنة إلى االحتياطي القانوني وفقاً لمتطلبات المادة    
لقد حـصلنا   .٢٠٠٩ ديسمبر  ٣١ نظراً لعدم كفاية رصيد األرباح المدورة كما في          ٢٠٠٢ لسنة   ٥

لومات واإليضاحات التي طلبناها ألداء مهمتنا ، وحسب علمنا واعتقادنا لـم تقـع              على جميع المع  
 على وجه قد للشركة ألحكام القانون المذكور أعاله أو النظام األساسي    أخرى خالل السنة مخالفات  

  . أو مركزها الماليالمجموعةيكون له تأثير مادي على نشاط 
  
  

  عن إرنست ويونـغ  
  
  

  اكـــرم ميخائيـل  
  ٥٩سجل مراقبي الحسابات رقم   
  ....................الدوحة في   



 ق.م.شركة إزدان العقارية ش

  . الموحدة جزءا من هذه البيانات المالية٢١ إلى ١ المرفقة من اإليضاحاتتشكل 
 -٤- 

  
 الموحد  الشاملبيان الدخل

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ المنتهية في السنة
  
    ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  الف    الف    
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاحات  
          
          

  ٣٦٥,١٠٧    ٤٥٧,٤٠٩    اإليجاراتإيرادات 
  ١١,٢٧٦    ١٧,٤٢٧    ةأرباح استبعاد استثمارات عقاري

  ١١,٣٥٣    ٩,٥٩٢    إيرادات التشغيل األخرى
  )٤٨,٢٤٩(    )٧٥,٠٧٤(  ٤  مصاريف التشغيل

          
  ٣٣٩,٤٨٧    ٤٠٩,٣٥٤    التشغيلأرباح 

          
  ١,٠٦٢,٧٩٤   ٨,٣٠٤,٩١١  ) أ٨(  ومشاريع قيد التطويرأرباح إعادة تقييم استثمارات عقارية 

 ٢,٨٢٠   ٥,٢١٢    رباح ودائع بنكيةأ
 -   ٥٨,٤٠٣    شهرة سالبة من عملية الضم

  )٣٧,٣٨٩(    )٥٠,٢١٦(  ٥  إداريةعمومية ومصاريف 
  )١٠,٦٩٢(    )٤١,٩٧٧(    اإلسالميتكاليف التمويل 

          
 قبل مخصص الربح وإجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

  المساهمة في األنشطة األجتماعية والرياضية
  

١,٣٥٧,٠٢٠    ٨,٦٨٥,٦٨٧  
          

  -    )٩,٥١٩(  ٢   والرياضيةاإلجتماعيةمخصص المساهمة في األنشطة 
          

  ١,٣٥٧,٠٢٠    ٨,٦٧٦,١٦٨    الربح وإجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
          
 ٠,٩٤   ٥,٢٨  ٦  )ريال قطري(رباح من األاألساسي والمعدل للسهم عائد ال
  



 ق.م.شركة إزدان العقارية ش

  . الموحدة جزءا من هذه البيانات المالية٢١ إلى ١ المرفقة من اإليضاحاتتشكل 
 -٥- 

  
  بيان المركز المالي الموحد

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١في 
    ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  الف    الف    
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاحات  
          

          الموجودات 
          غير المتداولةالموجودات 
  ٢٥,١٢٣    ٨٣,١١٩  ٧  الت ومعداتآعقارات و

  ٤,٧٤١,٢٢٧    ٨,٦٤٥,٣٦١  ٨  استثمارات عقارية
  ١,٩٥٥,٤٢٧    ٢٠,٩٦٦,٣٠٦  ٩  مشاريع قيد التطوير

          
    ٦,٧٢١,٧٧٧    ٢٩,٦٩٤,٧٨٦  
          

          الموجودات المتداولة
  ٢,٤٣٨    ١٠٧,٩١٦    بضاعة

  ٣١,٩٩٠    ١٣٦,٤٨٠  ١٠   ومصاريف مدفوعة مقدماًذمم مدينة
  ١٦٤,٨٩٨    ١٢١,٠٢٤  ١١  ونقد أرصدة لدى البنوك 

          
    ١٩٩,٣٢٦    ٣٦٥,٤٢٠  
          

  ٦,٩٢١,١٠٣    ٣٠,٠٦٠,٢٠٦    إجمالي الموجودات
          

           والمطلوباتالمساهمينحقوق 
          

          حقوق المساهمين
  ٤,٥٦٩,٠٠٠    ٢٦,٥٢٤,٩٦٧  ١٢  رأس المال

  ١٩١,٨٤٢    ٧٥٩,٥٨٩  ١٣  حتياطي قانونيا
  ١,٧٢٦,٢٢٥    -     مدورةأرباح

          
  ٦,٤٨٧,٠٦٧    ٢٧,٢٨٤,٥٥٦    المساهمينإجمالي حقوق 

          
         المطلوبات غير المتداولة

  ٣٦٦,٠٠٠    ١,٧٩١,٢٩٠  ١٤  تسهيالت بنكية إسالمية
  ١٥,٨٢٩    ٢٥,٩٤٤    أرباح دائنة على تسهيالت بنكية إسالمية

  ٢,٠٦٢    ٩,١٧٣  ١٥  خدمة للموظفين نهاية المكافأة
          
    ٣٨٣,٨٩١    ١,٨٢٦,٤٠٧  



 ق.م.شركة إزدان العقارية ش

  . الموحدة جزءا من هذه البيانات المالية٢١ إلى ١ المرفقة من اإليضاحاتتشكل 
 -٦- 

  
   تتمة- بيان المركز المالي الموحد

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١في 
  
    ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  الف    الف    
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاحات  
          

          المتداولة المطلوبات
  -    ٢٥١,٣٢٧  ١٤  إسالميةتسهيالت بنكية 

  -    ٣٢,٣٦٥    أرباح دائنة على تسهيالت بنكية إسالمية
  ٥٠,١٤٥    ٦٦٥,٥٥١  ١٦  ومبالغ مستحقة الدفعذمم دائنة

          
    ٥٠,١٤٥    ٩٤٩,٢٤٣  
          

  ٤٣٤,٠٣٦    ٢,٧٧٥,٦٥٠    إجمالي المطلوبات
          

  ٦,٩٢١,١٠٣    ٣٠,٠٦٠,٢٠٦    إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات
  
  
  

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

  س التنفيذيالرئيالعضو المنتدب و  نائب رئيس مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة
  



 ق.م.شركة إزدان العقارية ش

  . الموحدة جزءا من هذه البيانات المالية٢١ إلى ١ المرفقة من اإليضاحاتتشكل 
 -٧- 

  
   الموحدبيان التدفقات النقدية

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ المنتهية في السنة
  
    ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  الف    الف    
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاحات  
          

          :األنشطة التشغيلية 
  ١,٣٥٧,٠٢٠    ٨,٦٧٦,١٦٨    ربح السنة

          
          :تعديالت للبنود التالية 

  ٥,٣٨٢    ١٥,٣٤٧  ٧  استهالك 
  ١,٧٨١    ٧,٤٦٧  ١٥  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  -    ٩,٥١٩    مخصص المساهمة في األنشطة االجتماعية والرياضية
  أرباح استبعاد وصافي أرباح التغير في القيمة العادلة 

  )١,٠٧٤,٠٧١(    )٣,٩٧٦,٩٠٢(       الستثمارات عقارية
  -    )٤,٣٤٥,٤٣٦(    قيد التطويرصافي أرباح التغير في القيمة العادلة لمشاريع 

  ٤,٨١٧    ٩,٢٥٨  ١٠  صافي مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
  ١٠,٦٩٢    ٤١,٩٧٧    اإلسالميتكاليف التمويل 

  )٢,٨٢٠(    )٥,٢١٢(    أرباح ودائع بنكية
          

  ٣٠٢,٨٠١    ٤٣٢,١٨٦    :أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل 
  )١٨,٥٥٠(    )١١٣,٧٤٨(    اًمدينون ومصاريف مدفوعة مقدم

  )١,٧٧٦(    )١٠٥,٤٧٨(    بضاعة
  ١٥,٨٢٩    ٤٢,٤٨٠    بنكية إسالميةأرباح دائنة على تسهيالت 
  )١١,١٤٣(    ٦٠٥,٨٨٧    دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

          
  ٢٨٧,١٦١    ٨٦١,٣٢٧    نقد من العمليات

  )١٠,٦٩٢(    )٤١,٩٧٧(    تكاليف تمويل مدفوعة
  )٢٢٨(    )٣٥٦(  ١٥  المدفوعة للموظفينمكافأة نهاية الخدمة 

          
  ٢٧٦,٢٤١    ٨١٨,٩٩٤    صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

          
          األنشطة االستثمارية

  )٢٣,٧٤١(    )١٨,٣١٣(  ٧  شراء عقارات وآالت ومعدات
  -    )٥٥,٠٣٠(  ٧  عقارات وآالت ومعدات نتيجة عملية الضم

  )١٩٧,٥٣٣(    )١٠,٦٤٥(  ٨  شراء استثمارات عقارية
  ١٠١,٨٥٦    ٤٥,٠٥٠    متحصالت من استبعاد استثمارات عقارية

  -    )١٤٢,٩٩٢(  ٨  استثمارات عقارية نتيجة عملية الضم
  )٣٩٤,٢٧٩(    )١,٠٥٧,٦٢٩(  ٩  مدفوعات لمشاريع قيد التطوير

  -    )١٣,٤٢٦,٤٥٩(    مشاريع قيد التطوير نتيجة عملية الضم
  ٢,٨٢٠    ٥,٢١٢    أرباح ودائع بنكية

          
  )٥١٠,٨٧٧(    )١٤,٦٦٠,٨٠٦(    صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

  



 ق.م.شركة إزدان العقارية ش

  . الموحدة جزءا من هذه البيانات المالية٢١ إلى ١ المرفقة من اإليضاحاتتشكل 
 -٨- 

  
   تتمة-الموحد  بيان التدفقات النقدية

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ المنتهية في السنة
  
    ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  الف    الف    
  ريريال قط    ريال قطري  إيضاحات  
          
          

          األنشطة التمويلية
  -    ١٢,١٢١,٣٢١    إصدار اسهم عينية نتيجة عملية الضم

  ٣٦٦,٠٠٠    ١,٦٧٦,٦١٧  ١٤  إسالمية تمويليةمتحصالت من تسهيالت 
          

  ٣٦٦,٠٠٠    ١٣,٧٩٧,٩٣٨    من األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية صافي 
          
  ١٣١,٣٦٤    )٤٣,٨٧٤(    وما في حكمهفي النقد الزيادة ) النقص(
          

  ٣٣,٥٣٤    ١٦٤,٨٩٨     يناير١في وما في حكمه النقد 
          

  ١٦٤,٨٩٨    ١٢١,٠٢٤  ١١   ديسمبر ٣١في وما في حكمه النقد 



 ق.م.شركة إزدان العقارية ش

  . الموحدة جزءا من هذه البيانات المالية٢١ إلى ١ المرفقة من اإليضاحاتتشكل 
 -٩- 

  
  الموحدالمساهمين بيان التغيرات في حقوق 

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ المنتهية في السنة
  

  المجموع    أرباح مدورة    احتياطي قانوني    رأس المال    
  الف    الف    الف    الف    
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    
                  

  ٥,١٣٠,٠٤٧    ٥٠٤,٩٠٧    ٥٦,١٤٠    ٤,٥٦٩,٠٠٠    ٢٠٠٨ يناير ١الرصيد في 
                  

  ١,٣٥٧,٠٢٠    ١,٣٥٧,٠٢٠    -    -    لسنةالشاملة ليرادات اإلإجمالي الربح و
  -    )١٣٥,٧٠٢(    ١٣٥,٧٠٢    -    تياطي القانونيالمحول إلى االح

                  
  ٦,٤٨٧,٠٦٧    ١,٧٢٦,٢٢٥    ١٩١,٨٤٢    ٤,٥٦٩,٠٠٠    ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١الرصيد في 

                  
  -    )٩,٨٣٤,٦٤٦(    -    ٩,٨٣٤,٦٤٦    إصدار أسهم مجانية
  ١٢,١٢١,٣٢١    -    -    ١٢,١٢١,٣٢١    إصدار أسهم عينية

  ٨,٦٧٦,١٦٨    ٨,٦٧٦,١٦٨    -    -    لة للسنةالربح وإجمالي اإليرادات الشام
  -    )٥٦٧,٧٤٧(    ٥٦٧,٧٤٧    -    المحول إلى االحتياطي القانوني

                  
  ٢٧,٢٨٤,٥٥٦    -    ٧٥٩,٥٨٩    ٢٦,٥٢٤,٩٦٧    ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١الرصيد في 



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
   الموحدةيضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

 -١٠- 

 
 الوضع القانوني وأنشطة الشركة ١

 دولة قطر بموجب السجل التجاري مسجلة فيمساهمة قطرية  هي شركة ق.م.شالعقارية إزدان شركة   
   .١٥٤٦٦رقم 

  
  .٣٢٢٢ صندوق بريد – دولة قطر –يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الدوحة   

  
  .وبيع العقارات وتأجيرهاامتالك تطوير و تعمل الشركة في مجال  

  
بناء على  ٢٠٠٩سمبر  دي٣١الموحدة للسنة المالية المنتهية في تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية   

  .٢٠١٠ مارس ٧بتاريخ مجلس اإلدارة قرار 
  

 قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقه على ضم المجموعة الدولية لالسكان ٢٠٠٩ نوفمبر ٤بتاريخ   
كذلك . م.ق.م.لمساهمي المجموعة الدولية لإلسكان شوذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة ) م.ق.م.ش(

عامة الغير عادية على تفويض مجلس اإلدارة في اتخاذ اإلجراءات القانونية والحصول وافقت الجمعية ال
  استناداً إلى متطلبات قانون الشركات التجارية القطريعلى الموافقات اإلدارية الالزمة التمام عمليه الضم

  .١٢ و٨تم اإلفصاح عن طريقة وتفاصيل التقييم في اإليضاحين . ٢٠٠٢ لسنة ٥رقم 
  

الغ التالية تعكس الموجودات والمطلوبات التي تم ضمها من شركة المجموعة الدولية لإلسكان المب  
  .ق.م. شإلى شركة إزدان العقارية. م.ق.م.ش

  
 الف 
 ريال قطري 
  

  ١٣,٩٦٦,٦٤٩ مجموع الموجودات
  

 ١,٧٨٦,٩٢٥ مجموع المطلوبات

  
زيادة في رأس مال الشركة بمبلغ ) م.ق.م.ش( ضم المجموعة الدولية لالسكان ةنتج عن عملي  

 ريال قطري تم تسجيلها كإيرادات ٥٨,٤٠٣,٢٨٩ وشهرة سالبة بمبلغ  ريال قطري١٢,١٢١,٣٢٠,٧٤٠
  .ضمن بيان الدخل الشامل



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
   الموحدةيضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

 -١١- 

  
  مخصص المساهمة في األنشطة االجتماعية والرياضية  ٢

 الف ريال قطري وذلك ٩,٥١٩تم احتساب مخصص المساهمة في األنشطة االجتماعية والرياضية بمبلغ   
عقارية ومشاريع قيد الستثمارات االالربح للسنة بعد استبعاد أرباح إعادة تقييم صافي من ٪ ٢,٥بنسبة 
 يجب على جميع الشركات المساهمة القطرية ٢٠٠٨ لسنة ١٣ القانون رقم حسب متطلبات. التطوير

ية لصندوق حكومي لدعم األنشطة ٪ من أرباحها السنو٢,٥المدرجة أسهمها في بورصة قطر أن تسدد 
اإلدارة لتطبيق مواد القانون فإن من رأي االجتماعية والرياضية ونظراً ألنه لم يتم إصدار الالئحة التنفيذية 

 الموضحة ، وبالتالي فقد احتسب المخصص بالطريقة أنه ال يوجد تأكيد عن كيفية أحتساب ذلك المخصص
   . أعاله

  
 المحاسبية الهامةالسياسات أسس اإلعداد و ٣
  

   الموحدةأسس أعداد البيانات المالية ١/٣
المعدلة لتتضمن القياس بالقيمة العادلة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية الموحدة  الماليةالبيانات أعدت  

  . والمشاريع قيد التطويرلالستثمارات العقارية
  

المجموعة عملة المستخدمة في أنشطة  وهي البالريال القطريالموحدة  البيانات المالية إعدادلقد تم   
ريال ال وتظهر المبالغ الواردة في البيانات المالية الموحدة باأللف .وفي عرض بياناتها المالية

  .قطري فيما عدا ما يتم اإلشارة إليه بخالف ذلكال
  

  بيان االلتزام ٢/٣
الصادرة من قبل لجنة المعايير للمعايير الدولية للتقارير المالية وفقاً الموحدة أعدت البيانات المالية   

  .٢٠٠٢ لسنة ٥ومتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم المحاسبية الدولية 
  

  أساس توحيد البيانات المالية ٣/٣
وشركاتها التابعة ) ق.م.ش( المالية الموحدة البيانات المالية لشركة ازدان العقارية البيانات تتضمن

  :وبيانها كالتالي
  

  مساهمة المجموعةلية لالفعنسبة ال  
  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
        

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

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



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
   الموحدةيضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

 -١٢- 

  
  تتمة- السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و ٣
  

   تتمة- نات الماليةأساس توحيد البيا  ٣/٣  
  

  :إيضاحات    
في دولة قطر ") شركة تابعة.) ("و.ش.ش(تم تأسيس شركة ازدان للتجارة والمقاوالت  )١

تعمل الشركة في .  ريال قطري٢٠٠,٠٠٠برأس مال مصدر ومدفوع بالكامل بمبلغ 
المقاوالت العامة للمباني ورصف وتجهيز الطرق وتجارة مواد ومعدات البناء وأعمال 

 .باء والصيانةالكهر
  

في دولة قطر برأس ") شركة تابعة.) ("و.ش.ش(تم تأسيس شركة ازدان لألجنحة الفندقية  )٢
تعمل الشركة في إدارة الفنادق .  ريال قطري٢٠٠,٠٠٠مال مصدر ومدفوع بالكامل بمبلغ 

 .والشقق الفندقية والمطاعم

  
في دولة قطر برأس مال ) "شركة تابعة. ("م.م.تم تأسيس شركة ازدان لالستثمار العقاري ذ )٣

تعمل الشركة في بيع وشراء .  ريال قطري١٠,٠٠٠,٠٠٠مصدر ومدفوع بالكامل بمبلغ 
وإدارة العقارات وتأجيرها ومقاوالت إنشاء المباني ورصف وتجهيز الطرق وتجارة معدات 

  .البناء وأعمال الكهرباء والصيانة
  

الشركات اريخ االستحواذ والذي يمثل تاريخ تأسيس  للشركات التابعة منذ تالماليةتم توحيد البيانات 
ن تتنازل الشركة األم عن سيطرتها أالتابعة ، وسيستمر توحيد البيانات المالية للشركات التابعة إلى 

  .على الشركات التابعة
  

ت  للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للشركة األم وتستخدم نفس السياساالماليةيتم إعداد البيانات 
  .المحاسبية المتبعة من قبل الشركة األم

  
 والمصاريف واألرباح والخسائر غير المحققة كما تم حذف جميع اإليراداتتم حذف جميع 

  .األرصدة الناتجة عن العمليات بين الشركة األم والشركات التابعة



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
   الموحدةيضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

 -١٣- 

  
  تتمة- السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و ٣
  

   واإلفصاحاتحاسبيةالتغيرات في السياسات الم ٤/٣
 البيانات المالية مطابقة لتلك المستخدمة في إعداد البيانات إعداد المتبعة في المحاسبيةإن السياسات 

    :، فيما عدا ما يليالمالية للسنوات السابقة 
  

 . شروط المنح واإللغاء–الدفع على أساس األسهم  : ٢المعيار الدولي للتقارير المالية  ×

 . اإلفصاحات–األدوات المالية  : ٧للتقارير المالية المعيار الدولي  ×

 .قطاعات التشغيل : ٨المعيار الدولي للتقارير المالية  ×

 .عرض البيانات المالية: ) المعدل( ١معيار المحاسبة الدولي  ×

 .تكاليف االقتراض) : معدل (٢٣معيار المحاسبة الدولي  ×

 – ١لعرض ، ومعيار المحاسبة الـدولي        ا –األدوات المالية    : ٣٢معيار المحاسبة الدولي     ×
 .األدوات المالية للبيع وااللتزامات الناشئة من التصفية

 .برامج العمالء الدائمين : ١٣التفسير  ×

 اتفاقيات تشييد العقارات : ١٥التفسير  ×

 .تحوطات صافي االستثمار في عمليات أجنبية : ١٦التفسير  ×

 .تحسينات للمعايير الدولية للتقارير المالية ×

  
عندما يعتبر أن لتطبيق المعيار أو التفسير تأثير على البيانات المالية أو على أداء المجموعة ، يتم 

  :وصف التأثير فيما يلي
  

  عرض البيانات المالية) : المعدل (١معيار المحاسبة الدولي     
تضمن بيان ي. هذا المعيار المعدل يفصل تغيرات المالك وتغيرات غير المالك في حقوق المساهمين

التغيرات في حقوق المساهمين فقط تفاصيل المعامالت مع المالك ، ويتم عرض تغيرات غير 
باإلضافة إلى ذلك يستحدث هذا المعيار بيان الدخل . المالك في حقوق المساهمين كبند منفصل

 لقد .الشامل ، حيث يعرض جميع بنود اإليرادات والمصاريف في بيان واحد أو في بيانين مرتبطين
  .بيان واحداختارت المجموعة أن تعرض 



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
   الموحدةيضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

 -١٤- 

 
  تتمة- السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و ٣
  

   تتمة- واإلفصاحات التغيرات في السياسات المحاسبية  ٣/٤
  

  )المعدل ( تكاليف االقتراض– ٢٣المحاسبة الدولي معيار     
ليس هنالك تغيير . وجودات المؤهلةعلى المالمعيار ليتطلب رسملة تكاليف االقتراض تم تعديل لقد 

في السياسات المحاسبية بالمجموعة ، حيث تمت سابقاً رسملة تكاليف االقتراض على الموجودات 
  . تكاليف االقتراض٢٣المؤهلة بناء على المعالجة المحاسبية البديلة وفقاً للمعيار السابق 

  
  اإلفصاحات  - األدوات المالية : ٧الدولي للتقارير المالية معيار ال    

إن قياس . يتطلب المعيار المعدل إفصاحات إضافية حول قياس القيمة العادلة ومخاطر السيولة
القيمة العادلة المرتبط ببنود مدرجة بالقيمة العادلة يتم اإلفصاح عنها حسب مصدر البيانات 

المالية المدرجة باستخدام تدرج للقيمة العادلة بثالثة مستويات ، حسب الفئة ، لجميع األدوات 
باإلضافة إلى ذلك يطلب اآلن إجراء تسوية بين الرصيد االفتتاحي والرصيد الختامي . بالقيمة العادلة

.  من قياسات القيمة العادلة وكذلك التحويالت الهامة بين مستويات تدرج القيمة العادلة٣للمستوى 
لنسبة لصفقات المشتقات توضح التعديالت أيضاً المتطلبات إلفصاحات مخاطر السيولة با

 إن إفصاحات مخاطر السيولة ال تتأثر بصورة هامة .والموجودات المستخدمة إلدارة السيولة
  .١٩بالتعديالت وهي تظهر في اإليضاح 

  
  قطاعات التشغيل : ٨المعيار الدولي للتقارير المالية     

قررت . حليل القطاعي الت١٤محل معيار المحاسبة الدولي في تاريخ سريانه حل هذا المعيار 
 هي نفس قطاعات ٨الدولي التقارير المالية المجموعة أن قطاعات التشغيل المحددة بموجب معيار 
  ).١٨أنظر اإليضاح  (١٤األعمال المحددة سابقاً بموجب معيار المحاسبة الدولي 

  
  اتفاقيات تشييد العقارات : ١٥التفسير     

ت ومصاريف بيع العقار االستثماري إذا تم التوصل  متى يجب  تحقيق إيرادا١٥يوضح التفسير 
بما أن المجموعة ليس لديها أية . إلى اتفاق بين المطور والمشتري قبل أن يكتمل تشييد العقار

  .اتفاقيات لبيع أي عقار قبل أن يكتمل تشييد العقار ، لم يكن لتطبيق هذا التفسير أي تأثير



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
   الموحدةيضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

 -١٥- 

 
  تتمة- لهامةالسياسات المحاسبية اأسس اإلعداد و ٣
  

 تحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية  ٥/٣
 أصدرت لجنة المعايير المحاسبية الدولية أول كتاب شامل لتعديالت ٢٠٠٩ وإبريل ٢٠٠٨في مايو 

هنالك نصوص انتقالية . معاييرها بهدف أساسي وهو إزالة االختالفات وإعطاء صياغة واضحة
  .على المعايير تنطبق على المجموعةالتالية التعديالت . منفصلة لكل معيار

  
 أن ٨معلومات قطاعات التشغيل ، يوضح المعيار الدولي  : ٨المعيار الدولي للتقارير المالية 

موجودات ومطلوبات القطاع يتم إدراجها فقط عندما تكون هذه الموجودات والمطلوبات مضمنة في 
  .ت التشغيلمعايير تستخدم من قبل المسؤول عن أتخاذ قرارا

  
الموجودات والمطلوبات المبوبة محتفظ بها :  عرض البيانات المالية – ١معيار المحاسبة الدولي 

 األدوات المالية التحقيق والقياس ال يتم تبويبها تلقائياً – ٣٩للمتاجرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 
 حيث أنه ال توجد المجموعةثير على لم يكن لهذا التعديل أي تأ. كمتداولة في بيان المركز المالي

  .٢٠٠٩ ديسمبر ٣١موجودات ومطلوبات مبوبة كمحتفظ بها للمتاجرة كما في 
  

" صافي سعر البيع"استبدال المصطلح  :  العقارات واآلالت والمعدات– ١٦معيار المحاسبة الدولي 
ر على السياسة المحاسبية لم يكن لهذا أي تأثي". القيمة العادلة ناقص التكاليف حتى البيع"بمصطلح 

  .للشركة حيث تم تطبيق هذا بالفعل في السنوات السابقة
  

 تم تعديل تعريف تكاليف االقتراض لتوحيد : تكاليف االقتراض – ٢٣معيار المحاسبة الدولي 
 مصاريف الفوائد –في بند واحد " تكاليف االقتراض"يعتبران مكونات لـ اللذين البندين االثنين 

قامت . ٣٩باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي تحسب وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي المحتسبة 
  .المجموعة بتعديل سياساتها المحاسبية وفقاً لذلك ولم تنتج عنها أية تغيرات على مركزها المالي

  
 عندما تستخدم التدفقات النقدية : انخفاض قيمة الموجودات – ٣٦معيار المحاسبة الدولي 

، هنالك حاجة إلفصاح جديد حول معدل " القيمة العادلة ناقص التكلفة حتى البيع"ة لتقدير المخصوم
القيمة "الخصم ، متماشياً مع اإلفصاحات المطلوبة عندما تستخدم التدفقات النقدية المخصومة لتقدير 

ألن المبلغ  للمجموعةهذا التعديل ليس له تأثير مباشر على البيانات المالية ". في حال االستعمال
 يتم تقديره حالياً باستخدام القيمة في حال بالمجموعةالممكن استرداده من وحدات اإليرادات النقدية 

  .االستعمال



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
   الموحدةيضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

 -١٦- 

 
  تتمة- السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و ٣
  

  المعايير المصدرة ولكن لم تصبح سارية المفعول  ٦/٣
حتى والتفسيرات التالية ، ولكن لم تصبح ملزمة  المعايير الدوليةأصدرت لجنة معايير المحاسبة 

  :للمجموعة الماليةتاريخ إصدار البيانات 
  

أصول غير نقدية على المالكين ، يسري مفعوله للفتـرات          موجودات  توزيع   : ١٧التفسير   ×
 .٢٠٠٩يوليو  ١المالية التي تبدأ في أو بعد 

ويـسري مفعولهـا    ) ٢٠٠٩فـي   أصدرت  (تحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية        ×
 .٢٠١٠ يناير ١للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 التحقيق والقياس ، بنود التحـوط المؤهلـة   –األدوات المالية    : ٣٩معيار المحاسبة الدولي     ×
 .٢٠٠٩ يوليو ١، يسري مفعوله للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد ) تعديالت(
األدوات المالية ، يسري مفعوله للفترات المالية التي تبدأ        : ٩مالية  المعيار الدولي للتقارير ال    ×

 .٢٠١٣في أو بعد 
يـسري مفعولـه    ) معـدل (إفصاحات األطراف ذات العالقة      : ٢٤معيار المحاسبة الدولي     ×

 .٢٠١١للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
، يسري مفعوله   ) التتعدي(تصنيف حقوق إصدارات األسهم      : ٣٢معيار المحاسبة الدولي     ×

 .٢٠١٠ فبراير ١للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 
مالية ، يسري مفعوله للفتـرات الماليـة    رأسإطفاء المطلوبات المالية بأدوات      : ١٩التفسير   ×

 .٢٠١٠ يوليو ١التي تبدأ في أو بعد 
مدفوعات باألسـهم   معامالت  . الدفع على أساس األسهم    : ٢المعيار الدولي للتقارير المالية      ×

 .٢٠١٠ يناير ١التي تسدد نقداً ، يسري مفعوله في 
 ٢٧ومعيار المحاسبة الدولي    ) المعدل(األعمال المجمعة    : ٣المعيار الدولي للتقارير المالية      ×

 ٢٠٠٩ ينـاير    ١يسري مفعوله اعتباراً مـن      ) المعدل(البيانات المالية الموحدة والمنفصلة     
 ، ومعيـار    ٢١ ومعيار المحاسبة الدولي     ٢٧ن المعيار الدولي    ويشمل التعديالت الناتجة ع   

 .٣٩ ، ومعيار المحاسبة الدولي ٣١ ، ومعيار المحاسبة الدولي ٢٨المحاسبة الدولي 
 – األدوات المالية ٣٩إعادة تقييم المشتقات الضمنية ، ومعيار المحاسبة الدولي       : ٩التفسير   ×

 .٢٠٠٩ يونيو ٣٠لمنتهية في أو بعد يسري مفعوله للفترات ا. التحقيق والقياس
  .٢٠٠٩ يوليو ١تحويالت موجودات من العمالء ، يسري مفعوله في  : ١٨التفسير  ×

  
 يكون لتطبيق المعايير والتفسيرات أعاله تأثير مادي على البيانات المالية واألداء المالي أن يتوقعال 

ؤدي إلى تغيرات في السياسات  والذي سي٩ باستثناء معيار المحاسبة الدولي رقم للمجموعة
المحاسبية المتعلقة باألدوات المالية ، ال توجد نية لدى اإلدارة لتطبيق المعيار مبكراً ، وال يمكن 

  .عملياً قياس تلك التغيرات بصورة موثوقة في الفترة الحالية



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
   الموحدةيضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

 -١٧- 

  
  تتمة- السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و ٣
  

  السياسات المحاسبية الهامة  ٧/٣
  

  تحقيق اإليرادات  
 :التاليةوفقاً لألسس يتم تحقيق اإليرادات     

  
 إيرادات اإليجارات    

  .على مدة فترة العقدعلى أساس نسبي زمني تحتسب اإليجارات من االستثمارات العقارية  
  

  أرباح الودائع    
  .باستخدام طريقة العائد الفعليأرباح الودائع يتم تحقيق     

  
  إيرادات الخدمات    

لعمالء ويصبح من ل الخدمات عند تقديمل السنة الخدمات المقدمة خاليتم تحقيق اإليرادات من   
  .الممكن تحديد مبلغ اإليراد بصورة موثوقة

  
  بيع العقارات    

 عندما يتم تحويل المخاطر والعائدات الهامة إلى المشتري ، ويكون ذلك في مباعاًيعتبر العقار   
للتبادل المشروط ، تدرج المبيعات فقط عندما تستوفي . عناوين االتصالالعادة بتبادل غير مشروط ل

  .جميع الشروط الهامة
  

  تكاليف االقتراض  
. ترسمل تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بتشييد العقارات وتشكل جزءاً من تكلفة األصل المعين 

طة الضرورية الالزمة لتجهيز عندما تكتمل فعلياً جميع األنشاالقتراض ويتم إيقاف رسملة تكاليف 
 تكاليف االقتراض األخرى تحقق كمصاريف خالل .ت لالستخدام في الغرض المستهدفالعقارا

  .الفترة التي تكبدت فيها
  

  وما في حكمه النقد     
من النقد في الصندوق واألرصدة لدى وما في حكمه ألغراض بيان التدفقات النقدية ، يتكون النقد   

  . أو أقل البنكية قصيرة األجل المستحقة خالل ثالثة أشهر والودائعالبنوك



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
   الموحدةيضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

 -١٨- 

  
  تتمة- السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و ٣
  

   تتمة-السياسات المحاسبية الهامة   ٣/٧
  

  اآلالت والمعداتوالعقارات     
لة متضمناً تكاليف االقتراض المؤه عند الشراء بسعر التكلفة والمعداتتدرج العقارات واآلالت   

بعد خصم االستهالك ، باستثناء تكاليف الخدمات اليومية ، للرسملة كجزء من تكلفة الموجودات 
  . على األراضياستهالكال يحتسب . المتراكم وأي انخفاض في القيمة

  
للموجودات  التقديرية اإلنتاجيةاألعمار مدى  القسط الثابت على أساسيحتسب االستهالك على   

  :كالتالي
  

  سنة  ٢٠      مباني    
  سنة  ٥ - ٢  المعدات واآلالت    
  سنوات  ٥  األثاث والتركيبات    
  سنوات  ٥    السيارات    

  
االنخفاض عند وجود أحداث قيمة  للعقارات واآلالت والمعدات لتحديد الدفتريةيعاد النظر في القيمة   

وعندما في حالة وجود مؤشر كهذا . أو تغيرات ظرفية يحتمل معها عدم استرداد القيمة الدفترية
تكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة الممكن استردادها يتم تخفيض الموجودات إلى القيمة الممكن 

القيمة العادلة مخصوماً منها التكاليف الالزمة للبيع وبين القيمة بين على األاستردادها ، والتي تعد 
  .المستخدمة

  
يكون والذي لعقارات واآلالت والمعدات ترسمل المصاريف المتكبدة الستبدال أي جزء من بنود ا  

المصروفات األخرى الالحقة تتم .  للجزء المستبدلالدفتريةمحتسباً بصورة منفصلة وتشطب القيمة 
. رسملتها فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية للعقارات واآلالت والمعدات ذات الصلة

  .حسب تكبدهاالموحد الدخل يتم تسجيل جميع المصاريف األخرى في بيان 
  

 واآلالت والمعدات عند استبعادها أو عندما ال يتوقع منافع العقارات أي بند من تحقيقيتم إلغاء   
يتم تحقيق أي ربح أو خسارة تنشأ من إلغاء تحقيق . أو استخدامهااقتصادية مستقبالً من استبعادها 

  .ى فيها تحقيق الموجوداتفي السنة التي يلغالموحد الموجودات في بيان الدخل 
  

فـي نهاية كل سنة مالية تتم مراجعة وتعديل القيمة المتبقية للموجودات وأعمارها اإلنتاجية   
  .وطريقة االستهالك ، إن كان مالئماً



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
   الموحدةيضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

 -١٩- 

  
  تتمة- السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و ٣
  

   تتمة-السياسات المحاسبية الهامة   ٣/٧
  

  يةاالستثمارات العقار    
هو تحقيق االحتفاظ بها يكون الغرض من  عقارية فقط عندما استثماراتتعتبر األراضي والمباني   

  .غرضين معاًللقيمتها الرأسمالية أو أو لزيادة منها إيجارات 
  

 وتكاليف االقتراض المتعلقة تدرج االستثمارات العقارية مبدئياً بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة  
تتضمن القيمة الدفترية تكلفة استبدال أي جزء من استثمار عقاري قائم في . العقارمباشرة بتشييد 

وتستبعد تكاليف الخدمات اليومية لالستثمار ، تاريخ تكبد التكلفة شريطة توفر معايير التحقيق 
المركز ويتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة والتي تعكس ظروف السوق كما في تاريخ . العقاري
الشامل تدرج المكاسب والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل . المالي

  .للسنةالموحد 
  

يتم استبعاد االستثمارات العقارية في حال بيعها أو سحبها من االستخدام بشكل دائم مع التوقع بعدم   
أو التخلص من االستثمار أي مكاسب أو خسائر ناتجة عن بيع . وجود أي منافع اقتصادية من بيعها
  .في السنة التي حدث فيها البيع أو التخلصالموحد الشامل العقاري يتم إثباته في بيان الدخل 

  
 قيد التنفيذ ، التحويالت إلى االستثمارات العقارية تكون فقط عندما العقاراتباستثناء المحول من   

د االنتهاء من تشييدها أو تطويرها يتغير استخدام العقارات بهدف تحقيق إيجارات منها أو عن
  .بغرض تأجيرها أو زيادة قيمتها الرأسمالية أو للغرضين معاً

  
 والمعدات إلى االستثمارات العقارية يتم معالجتها وفقاً للسياسة واآلالتالتحويالت من العقارات   

  .المحاسبية المتعلقة بالعقارات واآلالت والمعدات لغاية تاريخ التحويل
  

  ريع قيد التطويرمشا    
العقارات واألراضي التي يتم تطويرها أو التشييد عليها لالستخدام التطوير مشاريع قيد تمثل   

  .كعقارات استثمارية أو العقارات المستخدمة بواسطة المالكمستقبالً 
  

ا  عندماالستثمارات العقاريةإلى بنود العقارات واآلالت والمعدات أو مشاريع قيد التطوير تحول   
  . لهاالمحددتكون جاهزة لالستخدام 

  
 بعد طرح أي انخفاض في القيمة ، كما تتضمن مبدئياً بالتكلفةمشاريع قيد التطوير تدرج   

 ويتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة .المصروفات غير المباشرة الخاصة بها على أساس النشاط العادي
تدرج المكاسب والخسائر الناتجة من . اليوالتي تعكس ظروف السوق كما في تاريخ المركز الم

  .في بيان الدخل الشامل الموحد للسنة التغيرات في القيمة العادلة



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
   الموحدةيضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

 -٢٠- 

  
  تتمة- السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و ٣
  

   تتمة-السياسات المحاسبية الهامة   ٣/٧
  

  البضاعة    
  تمثل التكاليف .قها ، أيهما أقلالبضاعة على أساس التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيتدرج  

باستخدام   ، على كل منتج حتى وصوله الى موقعه وشكله الحاليالمتكبدةجميع المصاريـف 
 .المتوسط المرجح للتكلفة لجميع بنود البضاعة

  
حدد صافي القيمة الممكن تحقيقها على أساس سعر البيع التقديري ناقصاً أية تكاليف إضافية متوقع ت  

  .ى إتمام الصنع والبيعصرفها حت
 

  الذمم المدينة    
 يتم .لمبالغ المتوقع عدم تحصيلهالبعد خصم مخصص بقيمة الفاتورة األساسية تدرج الذمم المدينة  

 .تقدير مخصـص للمبالغ المشكوك في تحصيلها عندما ال يكون محتمالً تحصيل المبالغ بالكامل
 .عند استحالة تحصيلهاتشطب الديون المعدومة 

 
  ذمم دائنة ومستحقات    

 والمتعلقة بالبضائع والخدمات التي تم الحصول مستقبالً الدفع ة المستحقاأللتزاماتيتـم تسجيل  
  .عليها سواء أستلمت فاتورة المورد أم لم تستلم

 
  المخصصات    

من حدث سابق  ناشئ المجموعةعلى ) قانوني أو حكمي( عند وجود التزام مخصصاتيتم تكوين   
  .واقعي لمبلغ االلتزامتقييم كن عمل وأنه يم

  
  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين    

.  بناءاً على قانون العمل القطري بتكوين مخصص لمكافأة نهاية الخدمة لموظفيهاالمجموعةتقوم   
حد أدنى من وتخضع إلكمال  الموظفدمة ـفترة خآخر راتب ويتم احتساب المكافأة على أساس 

 .على مدى فترة الخدمةتحتسب ف المتوقعة لهذه المكافآت التكالي. فترة الخدمة



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
   الموحدةيضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

 -٢١- 

  
  تتمة- السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و ٣
  

   تتمة-السياسات المحاسبية الهامة   ٣/٧
  

  مخصص المساهمة في األنشطة االجتماعية والرياضية    
 العامة المدرجة  يجب على جميع شركات المساهمة القطرية٢٠٠٨ لسنة ١٣بموجب القانون رقم   

 من أرباحها السنوية لصندوق حكومي لدعم األنشطة ٪٢,٥أسهمها في بورصة قطر أن تسدد نسبة 
 . الموحد الشاملتدرج هذه المساهمة كمصاريف في بيان الدخل. االجتماعية والرياضية

  
  األنشطة التمويلية اإلسالمية    
 أرباح مبدئياً بالقيمة العادلة للمبالغ المقترضة يتم تحقيق األنشطة التمويلية اإلسالمية التي تحمل    

بعد التحقيق المبدئي يتم تقييم األنشطة التمويلية . ناقصاً التكاليف المباشرة المرتبطة بالمعاملة
اإلسالمية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة األرباح الفعلية ، وتحول أي فروقات بين التكلفة ومبالغ 

تظهر األقساط المستحقة . الموحد على مدى فترة التمويلالشامل  بيان الدخل التسوية النهائية إلى
  .خالل سنة واحدة بالتكلفة المطفأة كمطلوبات متداولة

  
  إلغاء تحقيق الموجودات والمطلوبات المالية    

يتم إلغاء تحقيق موجودات مالية عند انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من الموجودات أو عندما   
  .تحول المجموعة حقوقها التعاقدية في استالم تدفقات نقدية من الموجودات

  
  .يتم إلغاء تحقيق مطلوبات مالية عندما يكتمل إطفاؤها وذلك عند دفع أو إلغاء أو انتهاء االلتزام  

  
  انخفاض الموجودات المالية والمبالغ غير الممكن استردادها    

لتحديد ما إذا كان يوجد دليل فعلي على احتمال انخفاض يجرى تقييم مركز المالي في تاريخ كل   
في حالة وجود دليل كهذا تدرج خسارة انخفاض الموجودات . دائم لقيمة بعض الموجودات المالية

  :يتم تحديد قيمة االنخفاض كالتالي. الشاملالموحد  في بيان الدخل
  

 هو الفرق بين التكلفة والقيمة      بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة ، يكون االنخفاض         )أ (
الـشامل   بيان الدخلتدني قي القيمة قد تم تحميلها سابقاً على العادلة ، بعد خصم أي خسارة  

  .الموحد
بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة ، يكون االنخفاض هو الفرق بـين القيمـة الدفتريـة                 )ب (

عدل العائد السوقي لموجودات ماليـة      والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بم      
 .مماثلة

بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة ، يكون االنخفاض هـو الفـرق بـين القيمـة         )ج (
  .بمعدل الفائدة األساسي المحققالدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة 



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
   الموحدةيضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

 -٢٢- 

  
 تمة ت- السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و ٣
  

   تتمة-السياسات المحاسبية الهامة   ٣/٧
  

  العمالت األجنبية    
 تتم بالعمالت األجنبية بأسعــــار الصرف السائدة وقت اجراء التيالمعـــامالت تقيد  

 تحول الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف ٠المعامالت 
 تدرج جميع الفروقات الناتجة عن عمليات التحويل .الموحدز المالي بيان المركالسائدة في تاريخ 
  .الموحدالشامل ضمن بيان الدخل 

  
  القيمة العادلة     

بناء على تقييم يقوم به والمشروعات قيد التطوير لالستثمارات العقارية تحتسب القيمة العادلة   
  .مثمنون مستقلون

  
يتم تقديرها بناء على التدفقات النقدية المخصومة باستخدام القيمة العادلة للبنود التي تحمل فوائد   

  .أسعار الفائدة لبنود لها شروط ومخاطر مماثلة
 
  مصاريف التشغيل  ٤

  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  الف    الف  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ١١٨    ٢٩,٢٦٨  مصاريف تطوير
  ١٢,٣٥٩    ١٠,٨٨٠  تكاليف موظفين

 ٧,٧٨٩   ٨,٧٤٤  مصروفات تبريد
  ٥,٤٠٤    ٥,٦٤٢  مصاريف صيانة

  ٥,٢٢٥    ٤,٨٧٩  مياه وكهرباء
  -    ١,٣٩٠  تأجير معدات
  ١,٦٣٢    ١,٢١٥  استشارات 

  -    ٨٤٧  رسوم تسجيل ونقل ملكية
  ١,٦٧٣    ٣٦٦  رسوم رهن

  ٦٨    ٣٤٦  رسوم تقييم العقارات
  ٢,٤٨٠    ٢٦٧  عمولة تأجير

  ١١,٥٠١    ١١,٢٣٠  مصاريف تشغيلية أخرى
        
  ٤٨,٢٤٩    ٧٥,٠٧٤  



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
   الموحدةيضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

 -٢٣- 

  
  مصاريف عمومية وإدارية  ٥

  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  الف    الف  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ١٤,٩٥٦    ١٤,٤٥٤  تكاليف موظفين
  ٤,٨٤٢    ٩,٢٥٨  )١٠إيضاح  (مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

  ٥,٢٥٣    ٧,٥٣٥  استهالك
  ١,٩١٧    ٦,٥٥٦  مصاريف نشر وإعالن ودعاية

  ٤,٩٧٧    ٤,٠٠٠  زكاة وتبرعات
  ١,٤٥٥    ١,٦٩٠  رسوم التسجيل في بورصة قطر 

  ١,٤٤٧    ١,١٨٠  مصاريف تأمين
  ٢,٥٤٢    ٥,٥٤٣  مصاريف أخرى

        
  ٣٧,٣٨٩    ٥٠,٢١٦  

  
  من األرباحاألساسي والمعدل للسهم عائد ال  ٦

لسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ابتقسيم ربح باح من األراألساسي للسهم العائد يحتسب   
  . القائمة خالل السنة

  
  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
        

  ١,٣٥٧,٠٢٠    ٨,٦٧٦,١٦٨  )ريال قطريباأللف (أرباح السنة للمساهمين 
        

  ١,٤٤٠,٣٦٥    ١,٦٤٢,٣٨٧  )سهمبااللف (القائمة خالل السنة المتوسط المرجح لعدد األسهم 
        

  ٠,٩٤    ٥,٢٨   )ريال قطري(من األرباح للسهم األساسي عائد ال
  



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
   الموحدةيضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

 -٢٤- 

  
   تتمة-عائد السهم األساسي والمخفف من األرباح   ٦
  

  :إيضاحات  
  :األسهم كالتاليالمتوسط المرجح لعدد لقد تم احتساب   )١(  

  
  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  

  الف سهم    الف سهم  
        

 ٤٥٦,٩٠٠   ٤٥٦,٩٠٠ األسهم المؤهلة في بداية السنة
 -   ٢٠٢,٠٢٢  )١٢إيضاح  (٢٠٠٩ نوفمبر ١تأثير األسهم العينية المصدرة في 

 ٩٨٣,٤٦٥   ٩٨٣,٤٦٥  )١٢إيضاح  (٢٠٠٩ نوفمبر ١تأثير األسهم المجانية المصدرة في 
      

 ١,٤٤٠,٣٦٥   ١,٦٤٢,٣٨٧  المتوسط المرجح لعدد األسهم في نهاية السنة

  
  .د السهم األساسي يساوي عائد السهم المعدل لعدم وجود أي أسهم معدلة قائمة خالل السنةعائ  )٢(  



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
   الموحدةيضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

 -٢٥- 

  
  العقارات واآلالت والمعدات  ٧

  سيارات    مباني  
  أثاث  

  وتركيبات
    

  أدوات ومعدات
  

  المجموع
  الف    الف    الف    الف    الف  
  ريال قطري    ريال قطرى    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  

                    
                    :التكلفة

  ٣١,٥٦١    ١,٠٥٨    ٢٧,٣٨٤   ٣,١١٩    -   ٢٠٠٩ يناير ١في 
  ١٨,٣١٣    ٨,٠١٩    ٦,٥٢٣   ٣,٧٧١    -   إضافات

 ٥٥,٠٣٠  ٣٨,٣٢٢    ٩٧٦  ٢,٨٨٠    ١٢,٨٥٢  المحول نتيجة عملية الضم
                    

  ١٠٤,٩٠٤    ٤٧,٣٩٩    ٣٤,٨٨٣   ٩,٧٧٠    ١٢,٨٥٢   ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١في 
                    

                    :االستهالك 
  ٦,٤٣٨    ٦٣    ٥,٦٦٦   ٧٠٩    -  ٢٠٠٩ يناير ١في 

  ١٥,٣٤٧    ٦,٣٠٥    ٧,٢٦١   ١,٦٧٤    ١٠٧  )١(االستهالك للسنة 
                    

  ٢١,٧٨٥    ٦,٣٦٨    ١٢,٩٢٧   ٢,٣٨٣    ١٠٧  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١في 
                    

  ٨٣,١١٩    ٤١,٠٣١    ٢١,٩٥٦   ٧,٣٨٧    ١٢,٧٤٥  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١صافي القيمة الدفترية في 
  

  :إيضاح  
  .مشاريع قيد التطوير كجزء من تهرسملتم )  الف ريال قطري١٢٩ : ٢٠٠٨( ريال قطري  الف٧,٨١٢استهالك للسنة بمبلغ  )١(

  



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
   الموحدةيضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

 -٢٦- 

  
   تتمة- العقارات واآلالت والمعدات  ٧

    سيارات  
  أثاث

  وتركيبات
    

  أدوات ومعدات
  

  المجموع
  الف    الف    الف    الف  
  ريال قطري    ريال قطرى    ريال قطري    ريال قطري  

                
                :التكلفة

  ٢٨,٦٩٨   -   ٢٧,٧٨٦    ٩١٢   ٢٠٠٨ يناير ١في 
  ٢٣,٧٤١    ١,٠٥٨   ٢٠,٤٧٦    ٢,٢٠٧   إضافات

 )٢١,٢٢١(    -  )٢١,٢٢١(    -  المحول إلى استثمارات عقارية
  ٣٤٣    -   ٣٤٣    -  تحويالت من مشاريع قيد التطوير

                
  ٣١,٥٦١    ١,٠٥٨   ٢٧,٣٨٤    ٣,١١٩   ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١في 
                

                :االستهالك 
  ١٠,٧٥٢    -   ١٠,٣٩١    ٣٦١  ٢٠٠٨يناير  ١في 

  ٥,٣٨٢    ٦٢   ٤,٩٧٢    ٣٤٨  االستهالك للسنة 
  )٩,٦٩٦(    -    )٩,٦٩٦(    -  المحول إلى استثمارات عقارية

                
  ٦,٤٣٨    ٦٢   ٥,٦٦٧    ٧٠٩  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١في 
                

  ٢٥,١٢٣    ٩٩٦   ٢١,٧١٧    ٢,٤١٠  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ي صافي القيمة الدفترية ف



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
   الموحدةيضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

  -٢٧- 

  
   استثمارات عقارية  ٨

  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  الف    الف  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ٥,١٢٠,٠٦٢    ٤,٧٤١,٢٢٧   يناير١الرصيد في 
  ١٩٧,٥٣٣    ١٠,٦٤٥  إضافات

  -    ١٣,٢٧٠  تحويالت من مشاريع قيد التطوير
  ١١,٥٢٥    -  تحويالت من عقارات وآالت ومعدات

١,٥٦٠,١١٠(    )١٩٤,٦٢٥(  تحويالت الى مشاريع قيد التطوير
(  

  )٩٠,٥٧٧(    )٢٧,٦٢٣(  استبعادات
  ١,٠٦٢,٧٩٤    ٣,٩٥٩,٤٧٥  )أ(صافي األرباح الناتجة عن التغير في القيمة العادلة 

  -    ١٤٢,٩٩٢  االستثمارات العقارية المحول نتيجة عملية الضم
        
  ٤,٧٤١,٢٢٧    ٨,٦٤٥,٣٦١  

  
قامت الشركة بإعادة تقييم كافة االستثمارات العقارية والمشاريع قيد التطوير المملوكة لها ولشركة المجموعة الدولية   )أ 

طرف ذو . (م.ق.م. وذلك لغايات ضم شركة المجموعة الدولية لإلسكان ش٢٠٠٩ يناير ١م كما في .ق.م.لإلسكان ش
هي شركة تقييم معتمدة لدى جهات رسمية ومتخصصة في  قطر وD.T.Zتم إجراء التقييم من قبل شركة ). عالقة

تم إعداد التقييم باستخدام طريقة التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة على . عمليات تقييم العقارات واألنشطة المماثلة
  :النحو التالي

  
  :االستثمارات العقارية القائمة    
نقدية المستقبلية المخصومة بعد األخذ في االعتبار شروط عقود تم تقدير القيمة السوقية باستخدام التدفقات ال  -    

بلغت القيمة السوقية . اإليجار واالتجاه العام لإليجارات ونوعية المباني وتكاليف التشغيل وإدارة تلك العقارات
بلغ  م٢٠٠٩ يناير ١كما في . ق.م.لالستثمارات العقارية القائمة المملوكة من قبل شركة ازدان العقارية ش

كما بلغت القيمة السوقية لالستثمارات العقارية القائمة في ذلك التاريخ .  ريال قطري٨,٤٨٦,٧٠٠,٠٠٠
  . ريال قطري١٤٤,٥٧٠,٠٠٠م مبلغ .ق.م.والمملوكة من شركة المجموعة الدولية لإلسكان ش

  
  :المشاريع قيد التطوير    
لمستقبلية المخصومة بعد األخذ في االعتبار القيم اإليجارية تم تقدير القيمة السوقية باستخدام التدفقات النقدية ا  -    

لعقارات مماثلة حسب الحجم والمدة المتوقعة للحصول على عائدات من تلك المشاريع مخصوماً منها التكاليف 
  .المتوقعة الالزمة إلتمام عملية اإلنشاء والتطوير



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
   الموحدةيضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

  -٢٨- 

  
   تتمة-استثمارات عقارية   ٨
  

 مبلغ ٢٠٠٩ يناير ١كما في . ق.م.شاريع قيد التطوير المملوكة لشركة ازدان العقارية شبلغت القيمة السوقية للم    
كما بلغت القيمة السوقية للمشاريع قيد التطوير المملوكة لشركة المجموعة الدولية .  ريال قطري٦,١٢٦,٥٣٣,٠٠٠

  . ريال قطري١٢,٥٨٨,٥١٠,٠٠٠م كما في ذلك التاريخ مبلغ .ق.م.لإلسكان ش
  

 ، قامت الشركة بتقديم طلب إلى المحكمة اإلبتدائية في دولة قطر لتعيين خبير محاسبي لمراجعة ٢٠٠٩ يوليو ٢٦خ بتاري    
 ، وقد انتدبت المحكمة خبيراً حسابياً للتحقق من صحة التقييم وذلك تطبيقاً الحكام D.T.Zالتقييم المعد من قبل شركة 

 ، وقد قام الخبير برفع تقريره إلى رئيس ٢٠٠٢ لسنة ٥قطري رقم  من قانون الشركات التجارية ال١٥٨المادة رقم 
 قطر والذي تم اإلشارة  إليه D.T.Z مؤكداً صحة التقييم المعد من قبل شركة ٢٠٠٩ أكتوبر ٧المحكمة اإلبتدائية بتاريخ 

  .٢٠٠٩ أكتوبر ٧سابقاً وقد أعتمد التقرير من قبل المحكمة الكلية بتاريخ 
  

 .في دولة قطررات العقارية االستثما  جميعتقع  )ب 
  

 .١٤يضاح رقم اإلعلى االستثمارات العقارية في المحملة جميع الرهونات العقارية تم اإلفصاح عن   )ج 



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
   الموحدةيضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

  -٢٩- 

  
  مشاريع قيد التطوير  ٩

  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  الف    الف  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ١,٣٨١    ١,٩٥٥,٤٢٧  رصيد أول السنة
  ٣٩٤,٢٧٩    ١,٠٥٧,٦٢٩  )١(إضافات 

  )٣٤٣(    -  لمحول إلى عقارات وآالت ومعداتا
  -    )١٣,٢٧٠(   استثمارات عقاريةإلىالمحول 
  ١,٥٦٠,١١٠    ١٩٤,٦٢٥   استثمارات عقاريةمنالمحول 

  -    ٤,٣٤٥,٤٣٦  ) أ٨إيضاح (صافي األرباح الناتجة عن التغير في القيمة العادلة 
  -    ١٣,٤٢٦,٤٥٩  مشاريع قيد التطوير المحولة نتيجة عملية الضم

      
  ١,٩٥٥,٤٢٧    ٢٠,٩٦٦,٣٠٦  

  
  :إيضاح  
تم رسملتها كجزء من )  الف ريال قطري٧,٨٢٢ : ٢٠٠٨( الف ريال قطري ٤٠,١١٣تكاليف تمويل إسالمية بمبلغ   )١(  

  .المشاريع قيد التطوير
  

   ومصاريف مدفوعة مقدماًذمم مدينة  ١٠
  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  الف    الف  
  يال قطرير    ريال قطري  
        

  ١٠,١٠١    ٦٠,١٠٥  مدينون تجاريون وأوراق قبض
  )٦,٨١٥(    )١٦,٠٧٣(  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها: ناقص 

        
  ٣,٢٨٦    ٤٤,٠٣٢  
        

  ١,٣٧١    ٧٩,٤١١  مدفوعات مقدمة للموردين
  ٥,٩٦٠    ٥,٥٤٩  مصاريف مدفوعة مقدماً

  ١,٨٧٨    ٣,٠٨٤  مستحقةإيرادات وأرباح 
  ٣٠٢    ١,٩٤٨  ودائع تأمين مستردة

  ٦٠    ٥٣٤  سلف عاملين
  ١٨,٥٠٢    ٢٧  )١٧إيضاح (*) (مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

  ٦٣١    ١,٨٩٥  أرصدة مدينة أخرى
        
  ٣١,٩٩٠    ١٣٦,٤٨٠  



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
   الموحدةيضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

  -٣٠- 

  
  مة تت-ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً   ١٠

  :األطراف ذات العالقة األرصدة التاليةالمبالغ المستحقة من تتضمن   *  
  

  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  الف    الف  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ١٧,٨٥٠    -  م.ق.م. شالمجموعة الدولية لإلسكان
  ٦٤٥    -  م.ق.م. شمجموعة التداول القابضة

  ٧    ٧  م.ق.م. ششركة مكين للتطوير واالستثمار العقاري
  -    ٢٠   بن عبد اهللا الخيرية الشيخ ثانيمؤسسة

      

  ١٨,٥٠٢    ٢٧  
  

) ريال قطريالف  ٦,٨١٥ : ٢٠٠٨(ريال قطري الف  ١٦,٠٧٣ يتضمن المدينون التجاريون مبلغ ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١في كما   
  .أرصدة منخفضة القيمةتمثل 

  
  :مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينةيبين الجدول التالي الحركة على   

  
  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  الف    الف  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ١,٩٩٨    ٦,٨١٥   يناير ١في الرصيد 
  ٤,٨٤٢    ٩,٢٥٨  )٥إيضاح (المخصص للسنة 
  )٢٥(    -  المبالغ المشطوبة

      
  ٦,٨١٥    ١٦,٠٧٣   ديسمبر ٣١في 

  
  :هي على النحو التالي ديسمبر ٣١ كما في التي لم تنخفض قيمتها أعمار الذمم المدينة التجارية إن  

  

  متأخرة في السداد ولكن غير منخفضة القيمة          

    اإلجمالي  
 أو متأخرةغير 

     القيمةمنخفضة
٩٠ – ٣٠ 

    يوم
١٢٠ – ٩٠ 

    يوم
 ١٢٠أكثر من 
  يوم

  الف    الف    الف    الف    الف  
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  

                    
١١,٤٣٣  ١٧,٢٤٣  ٥,٠٢٨  ٨,٣٢٨  ٤٤,٠٣٢  ٢٠٠٩ 
٤١٦  ٢٦٤  ٩٥٣  ١,٦٥٣  ٣,٢٨٦  ٢٠٠٨ 

  
 عادة بطلب المجموعةتقوم ال .  القيمةالسابقة ، يتوقع أن تسترد بالكامل الذمم المدينة غير المنخفضة المجموعةبناء على خبرة   

  .مضمونةغير انات مقابل الذمم المدينة وبالتالي فإن معظم الذمم المدينة ضم



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
   الموحدةيضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

  -٣١- 

  
   ونقد في الصندوقأرصدة لدى البنوك  ١١

  : التاليةبيان المركز المالي شتمل على أرصدة يالتدفقات النقدية النقد وما في حكمه في بيان   
  

  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  الف    الف  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ١٨,٨٩٨    ١٠٥,٢٧١  البنوك ونقددى لأرصدة 
  ١٤٦,٠٠٠    ١٥,٧٥٣  ودائع قصيرة األجل 

      

  ١٦٤,٨٩٨    ١٢١,٠٢٤   ديسمبر٣١الرصيد في 
  

  . على الودائع قصيرة األجل٪٦,٢ و ٪٣,١٧المجموعة معدل أرباح يتراوح ما بين تحقق   
  

   المالرأس  ١٢
  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  لفا    الف  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ٤,٥٦٩,٠٠٠    ٢٦,٥٢٤,٩٦٧  بالكاملالمصرح به والمصدر والمدفوع 
  

ق اعتماد التقييم الذي أعدته .م. قررت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة ازدان العقارية ش٢٠٠٩ نوفمبر ٤بتاريخ   
وقررت الجمعية إصدار أسهم .  أعاله٩  و٨وضح في اإليضاحين  بعد اعتماده من قبل المحكمة الكلية كما هو مDTZشركة 

 ٩,٨٣٤,٦٤٦,١٧٠م بقيمة .ق.م.ق قبل عملية ضم المجموعة الدولية لإلسكان ش.م.مجانية لمساهمي شركة ازدان العقارية ش
ق بمبلغ .م.ية ش والذي قدر قيمة شركة ازدان العقارDTZريال قطري وذلك بناءاً على نتائج التقييم المعد من قبل مكتب 

  .  ريال قطري١٤,٤٠٣,٦٤٦,١٦٨
  

مقابل حصصهم في الشركة وذلك . م.ق.م.كذلك قررت الجمعية إصدار أسهم جديدة لمساهمي المجموعة الدولية لإلسكان ش  
 ريال قطري للسهم الواحد وهي القيمة ١٠ سهم بسعر ١,٢١٢,١٣٢,٠٧٤ ريال قطري مقسمة إلى ١٢,١٢١,٣٢٠,٧٤٠بقيمة 

 ١٠وقد تم تقدير القيمة العادلة للسهم الواحد والبالغ . عليها بين الطرفين والتي تمثل القيمة العادلة للشركة المستحوذ عليهاالمتفق 
  .٢٠٠٩ أكتوبر ٣١علماً بأن تاريخ تنفيذ عملية الضم هو . DTZريال قطري بناءاً على التقييم الذي قامت به شركة 

  
ت اإلجراءات القانونية الالزمة لتسجيل الزيادة في رأس المال مع وزارة األعمال والتجارة استكمل ٢٠٠٩ نوفمبر ١١وفي تاريخ   

ق على سجل تجاري يتطابق فيه رأس المال مع المبلغ .م.استحصلت شركة ازدان العقارية ش ٢٠٠٩ ديسمبر ٨بتاريخ و
  .المدرج في هذه البيانات المالية



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
   الموحدةيضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

  -٣٢- 

  
   تتمة-  المالرأس  ١٢

  :السنة رأس مال الشركة خالل تفاصيل الحركة في  
  

 ٢٠٠٨   ٢٠٠٩ 
 الف   الف 
 ريال قطري   ريال قطري 
    

  ٤,٥٦٩,٠٠٠    ٤,٥٦٩,٠٠٠  يناير ١الرصيد في 
   لمساهمي شركة زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مجانية

 ٩,٨٣٤,٦٤٦ ق.م.   ازدان العقارية ش
  

-  
  -   ١٢,١٢١,٣٢١ م.ق.م. شة لإلسكان لمساهمي المجموعة الدوليعينيةإصدار أسهم 

    
  ٤,٥٦٩,٠٠٠   ٢٦,٥٢٤,٩٦٧ ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  
  االحتياطي القانوني  ١٣

لى إ من أرباح السنة ٪١٠تحويل  يجبوالنظام األساسي للشركة ،  ٢٠٠٢ لسنه ٥وفقاً ألحكام قانون الشركات القطري رقم   
  إن .المصدر من رأس المال ٪٥٠يعادل االحتياطي ويجوز للشركة أن تقرر إيقاف التحويل حين ، ياطي القانوني االحتحساب 

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

قة إضافة إلى باح المدورة من سنوات سابخالل السنة المالية بإصدار أسهم مجانية محتسبة من األرونظراً لقيام المجموعة   
 ، فإن رصيد األرباح المتبقي كما في نهاية السنة المالية لم يكن بالقدر الكافي لتحويل ٢٠٠٩ أكتوبر ٣٠ األرباح المحققة حتى

ة  لسن٥ من قانون الشركات التجارية القطري رقم ١٨٣ من األرباح السنوية كما هو منصوص عليه في المادة ٪١٠نسبة 
 إلى االحتياطي ٢٠٠٩ إلى االحتياطي القانوني وعليه فقد قامت المجموعة بتحويل إجمالي مبلغ األرباح الصافية لسنة ٢٠٠٢

  :على النحو التالي) أسهم مجانيةبعد خصم الجزء المتعلق بإصدار ( الف ريال قطري ٥٦٧,٧٤٧القانوني والبالغة 
  

 الف 
 ريال قطري 
  

  ١,٧٢٦,٢٢٥  السنةأرباح مدورة في بداية
 )٩,٨٣٤,٦٤٦( إصدار أسهم مجانية

 ٨,٦٧٦,١٦٨ الربح وإجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
  

 ٥٦٧,٧٤٧  االحتياطي القانوني والمحول إلىالربح المتبقي 



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
   الموحدةيضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

  -٣٣- 

  
  بنكية إسالميةتسهيالت   ١٤

  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  الف    الف  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

 ١٩٥,٠٠٠   ١٩٥,٠٠٠  ١تمويل 
 ١٧١,٠٠٠   ١٧١,٠٠٠  ٢تمويل 
 -   ٣٢٥,٠٠٠  ٣تمويل 
 -   ٥٦٧,٨٣٦  ٤تمويل 
 -   ١٢١,٧٩٩  ٥تمويل 
 -   ١٣٤,٠٧٨  ٦تمويل 
 -   ٩١,٢٤٠  ٧تمويل 
 -   ٢٨٣,٢٣٤  ٨تمويل 
 -   ١٥٠,٠٠٠  ٩تمويل 
 -   ٣,٤٣٠  ١٠تمويل 

        
  ٣٦٦,٠٠٠    ٢,٠٤٢,٦١٧   ديسمبر٣١الرصيد في 

  
  :تظهر التسهيالت البنكية اإلسالمية في بيان المركز المالي كالتالي  

  
  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  الف    الف  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  -    ٢٥١,٣٢٧  جزء متداول
  ٣٦٦,٠٠٠    ١,٧٩١,٢٩٠  جزء متداولة

      

  ٣٦٦,٠٠٠    ٢,٠٤٢,٦١٧  
  

 دخلت المجموعة في اتفاقية إجارة مع أحد البنوك اإلسالمية بدولة قطر لتمويل ٢٠٠٨ يوليو ٢١ في) : ١(تمويل  .١
 ١٨ قسط ربع سنوي تبدأ في ٢٠سيتم سداد التمويل على .  مليون ريال قطري١٩٥مشاريع عقارية للمجموعة بمبلغ 

التمويل مضمون مقابل . سبة معينةمعدل ربح بسعر مصرف قطر المركزي باإلضافة إلى نالتمويل  ويحمل ٢٠١٠يناير 
 .٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ ريال قطري كما في  الف٢٦٩,٥٩٠احد االستثمارات العقارية بقيمة دفترية بلغت 

  
لتمويل أحد البنوك اإلسالمية بدولة قطر  دخلت المجموعة في اتفاقية إجارة مع ٢٠٠٨ مايو ٢٢ في) : ٢(تمويل  .٢

 ٢٢ فيتبدأ  قسط ربع سنوي ٢٠على التمويل سيتم سداد . ون ريال قطري ملي١٧١للمجموعة بمبلغ عقارية مشاريع 
مضمون التمويل . نسبة معينة قطر المركزي باإلضافة إلى مصرفمعدل ربح بسعر التمويل ويحمل  ٢٠١٠أغسطس 

 .٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ كما في ريال قطري الف ٣١٥,١٦١دفترية بلغت بقيمة للمجموعة عقاريين استثمارين ب



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
   الموحدةيضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

  -٣٤- 

  
   تتمة- بنكية إسالميةهيالت تس  ١٤

 دخلت المجموعة في اتفاقية مرابحة مع أحد البنوك اإلسالمية بدولة قطر لتمويل ٢٠٠٩ مارس ٤في ) : ٣(تمويل  .٣
 ٤ قسط ربع سنوي تبدأ في ٢٠سيتم سداد التمويل على .  مليون ريال قطري٣٢٥مشاريع عقارية للمجموعة بمبلغ 

التمويل مضمون . ربح بسعر مصرف قطر المركزي باإلضافة إلى نسبة معينة ويمثل التمويل معدل ٢٠١٠ديسمبر 
 .٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ ريال قطري كما في  الف٥٢٦,٨٤٠مقابل استثمارات عقارية بقيمة دفترية بلغت 

  
 يتمثل في عقد مرابحة مشترك مع كال من بنك إسالمي بدولة قطر والبنك األهلي المتحد بمملكة البحرين) : ٤(تمويل  .٤

يسدد التمويل على . وذلك لتمويل مشاريع عقارية) ريال قطريمليون  ٦٠٢,٢٥( مليون دوالر أمريكي ١٦٥بقيمة 
يحمل التمويل . ٢٠١٨ يناير ٣١ ويستحق سداد أخر قسط في ٢٠٠٩ أغسطس ٩أقساط ربع سنوية يستحق أولها في 

مضمون مقابل عقارات بقيمة دفترية بلغت التمويل . نسبة معينةمعدل ربح على أساس سعر الليبور مضافاً إليه 
  .٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ريال قطري كما في  الف ١,٥٦٤,٦٥٦

  
يسدد . يتمثل في عقد إجارة منتهية بالتملك تم توقيعه مع بنك في دولة قطر وذلك لتمويل مشاريع عقارية) : ٥(تمويل  .٥

تستحق . سط الواحد متضمنا ربح التمويل ريال قطري للق٨,٧٧٣,٦٤٤ قسط ربع سنوي متساوي بمبلغ ٢٠التمويل على 
 أساس  ، يحمل التمويل معدل ربح على٢٠١٣ نوفمبر ٣٠ ويستحق سداد آخر قسط في ٢٠٠٩ فبراير ٢٨أولها في 

 الف ريال قطري ٧٠٦,٢١٦التمويل مضمون مقابل عقارات بقيمة دفترية بلغت . سعر الليبور مضافاً إليه نسبة معينة
  .٢٠٠٩ يسمبر ٣١كما في 

  
. يتمثل في عقد إجارة منتهية بالتملك تم توقيعه مع بنك إسالمي في دولة قطر وذلك لتمويل مشاريع عقارية) : ٦(تمويل  .٦

 ٤٠ ريال قطري للقسط الواحد باإلضافة إلى ٢,٨٨٦,٣٠٢يسدد التمويل على أربع أقساط ربع سنوية متساوية بمبلغ 
 ٢٠٠٨ يوليو ٣١وبدء سداد األقساط في .  للقسط الواحد ريال قطري٥,٤٠١,٩١٣قسط ربع سنوي متساوي بمبلغ 

رف قطر المركزي  ، يحمل التمويل معدل ربح على أساس سعر مص٢٠١٨ إبريل ٣٠ويستحق سداد آخر قسط في 
 ٣١ الف ريال قطري كما في ٣٧٨,٠٣٩التمويل مضمون مقابل عقارات بقيمة دفترية بلغت . مضافاً إليه نسبة معينة

  .٢٠٠٩ديسمبر 
  

يتمثل في عقد إجارة منتهية بالتملك تم توقيعه مع بنك إسالمي في دولة قطر وذلك لتمويل مشاريع ) : ٧(ويل ـتم .٧
 قسط ٤٠ ريال قطري للقسط الواحد باإلضافة إلى ١,٩٢٤,٢٠١ أقساط ربع سنوية بمبلغ ٤عقارية ، يسدد التمويل على 

 ويستحق ٢٠٠٨ أكتوبر ١٩وبدأ سداد األقساط في . احد ريال قطري للقسط الو٣,٦٠١,٥٠٥ربع سنوي متساوي بقيمة 
ر مصرف قطر المركزي مضافاً إليه  ، يحمل التمويل معدل ربح على أساس سع٢٠١٨ يوليو ١٩سداد آخر قسط في 

 ديسمبر ٣١ الف ريال قطري كما في ٤١١,٤٣٤التمويل مضمون مقابل عقارات بقيمة دفترية بلغت . نسبة معينة
٢٠٠٩.  



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
   الموحدةيضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

  -٣٥- 

  
   تتمة-ت بنكية إسالمية تسهيال  ١٤

  
يتمثل في عقد مرابحة تم توقيعه مع بنك إسالمي في دولة قطر وذلك لتمويل المشاريع العقارية الخاصة ) : ٨(تمويل  .٨

 ٢٠٠٦ يوليو ٣١بدء سداد األقساط في .  ريال قطري٥,٢٠٢,٢٧١يسدد التمويل على أقساط شهرية بمبلغ . بالمجموعة
بسعر مصرف قطر المركزي باإلضافة إلى يحمل التمويل معدل ربح .  ٢٠١٤ يوليو ٣١ويستحق سداد آخر قسط في 

  . غير مضمونالتمويل. نسبة معينة
  

 دخلت المجموعة في اتفاقية مرابحة مع أحد البنوك اإلسالمية بدولة قطر لتمويل ٢٠٠٩ ديسمبر٣١في ) : ٩(تمويل  .٩
 ٢١ قسط ربع سنوي تبدأ في ٢٠يتم سداد التمويل على س.  مليون ريال قطري١٥٠مشاريع عقارية للمجموعة بمبلغ 

التمويل مضمون مقابل . التمويل معدل ربح بسعر مصرف قطر المركزي باإلضافة إلى نسبة معينةيحمل  ٢٠١١مارس 
  .٢٠٠٩ ديسمبر ٣١يال قطري كما في  الف ر١,٠٠٢,٦٢٠استثمارات عقارية بقيمة دفترية بلغت 

  
  وظفين نهاية الخدمة للمأةمكاف  ١٥

  :كالتاليبيان المركز المالي نهاية الخدمة المثبت في الحركة في مخصص تظهر   
  

  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  الف    الف  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

 ٥٠٩   ٢,٠٦٢   يناير ١المخصص في 
 ١,٧٨١   ٧,٤٦٧  المخصص خالل السنة

  )٢٢٨(    )٣٥٦(  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
        

  ٢,٠٦٢    ٩,١٧٣   ديسمبر٣١د في الرصي
  



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
   الموحدةيضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

  -٣٦- 

  
   ومبالغ مستحقة الدفعذمم دائنة  ١٦

  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  الف    الف  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  -    ٤٦٦,٦٥٩  )١٧إيضاح (*) (مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 
  -    ٦١,٢٠١  أوراق دفع

  ٣٩٦    ٣٦,٢٣٩  مبالغ محتجزة دائنة
  ٥,٢٩٣    ٢٩,٤٧٦  دائنون تجاريون

  ٢٨,٨٧٠    ٢٧,٩٨٥  ودائع تأمين مستردة للمستأجرين
  ٩,٨٦٣    ١٧,١٤٣  إيجارات مستلمة مقدماً

  ٥,١٥١    ١٦,٤٢٦  مصاريف مستحقة الدفع
  -    ٩,٥١٩  مخصص المساهمة في األنشطة االجتماعية والرياضية

  ٥٧١    ٩٠٣  دائنون آخرون
        

  ٥٠,١٤٤    ٦٦٥,٥٥١  
  

   :إلى األطراف ذات العالقة األرصدة التاليةتتضمن المبالغ المستحقة   
  

  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  الف    الف  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  -    ٣٩٩,٢٤١  م.ق.م.شمجموعة التداول القابضة 
  -    ٦٧,٤١٨  )رئيس مجلس اإلدارة(آل ثاني ثاني بن عبد اهللا / الشيخ

        
  ٤٦٦,٦٥٩    -  

  



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
   الموحدةيضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

  -٣٧- 

  
  إيضاح األطراف ذات العالقة  ١٧

  
   األطراف ذات العالقةإلى/المعامالت مع واألرصدة المستحقة من  
.  والشركات التي يكونون فيها مالكاً رئيسيونللمجموعةواإلدارة العليا وكبار المساهمين  لمساهمينلالشركات التابعة  في تتمثل  

  .المجموعةد األسعار والشروط المتعلقة بهذه العمليات من قبل إدارة يتم اعتما
  

 األطراف ذات إلى/المبالغ المستحقة من. (الجدول التالي يوضح إجمالي المعامالت مع األطراف ذات العالقة حسب السنة المالية  
  ).١٦ و ١٠ رقم ينالعالقة مثبتة في اإليضاح

  
        المركز المالي الموحدبنود   )أ

    ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  الف    الف    
  ريال قطري    ريال قطري    
          
        الموجودات  
  ١٨,٥٠٢    ٢٧  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  
  ١,٨٧٨    ١٩٨  أرباح مستحقة  
          
    ٢٠,٣٨٠    ٢٢٥  
          
        معامالت خالل السنة  
  ٥٥٠,١١٣    -  مدفوعات لمشاريع قيد التطوير  
  ٢٥,٤٣٢    -  استثمارات عقارية مشتراه  
          

    -    ٥٧٥,٥٤٥  
          
        المطلوبات  
  -    ٤٦٦,٦٥٩  مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة  

  
          
        الموحدالشامل الدخل بيان بنود   )ب
          
        اإليرادات  
  ٢,٨٢٠    ١,٠٣٥  أرباح بنكية على الودائع قصيرة األجل  
  ١,٥٩٣    ٧٥  إيرادات إيجارات  
  ١٤    -  إيرادات أخرى  
          

    ٤,٤٢٧    ١,١١٠  
          
        المصروفات  
  ١,٠٤٧    ١,٠١٢  مصاريف تأمين  



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
   الموحدةيضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

  -٣٨- 

  
   تتمة-إيضاح األطراف ذات العالقة   ١٧

  
  :بنود وشروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة  
ال يوجد أي ضمان مقدم أو مستلم ألي . في نهاية السنة غير مضمونة وال تحمل أية فوائد ويتم سدادها نقداًلمستحقة ااألرصدة   

 بتسجيل أي المجموعةلم تقم  ٢٠٠٨و  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١في السنتين المنتهيتين في . مبالغ مستحقة من األطراف ذات العالقة
يتم إجراء هذا التقييم كل سنة مالية وذلك بعد . لمستحقة من األطراف ذات العالقةخسائر نتيجة لتدني قيمة األرصدة المدينة ا

  .دراسة المركز المالي والسوق الذي يتعامل به األطراف ذوي العالقة
  

  تعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وموظفو اإلدارة الرئيسيين  
  :بلغت مكافآت اإلدارة العليا للشركة التالي  

  
  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  الف    الف  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ٥٥٩    -  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
  ٣,٠٥٠    ٢,٤٠٧  مكافآت قصيرة األجل للموظفين
  ٢٣٢    ٥٩  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

      

 ٣,٨٤١    ٢,٤٦٦  
  

  البيانات القطاعية  ١٨
إلى وحدات أعمال بناءاً على طبيعة أنشطتها ومن ثم هناك ثالث قطاعات تشغيلية كما ألغراض اإلدارة تم تنظيم المجموعة   

  :يلي
  

  .ويشمل القطاع تطوير وامتالك وبيع وإدارة العقارات وتأجيرها  :  استثمارات عقارية
  . الفندقية والمطاعمويشمل القطاع إدارة الفنادق والشقق  :  الفنادق واألجنحة الفندقية 

  .ويشمل القطاع أعمال المقاوالت وتجهيز الطرق وتجارة مواد ومعدات البناء  :  قاوالتالتجارة والم
  

يتم تقييم . تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج قطاعات التشغيل بصورة منفصلة بهدف اتخاذ قرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء  
  .أداء القطاعات بناءاً على ربح أو خسارة التشغيل



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
   الموحدةيضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

  -٣٩- 

  
   تتمة-ت القطاعية البيانا  ١٨

  
 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ للسنوات المنتهية في مجموعةالجدول التالي يبين المعلومات المعلقة بإيرادات وأرباح قطاعات التشغيل بال  

  :٢٠٠٨و
  

٢٠٠٩ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
استثمارات 

  عقارية
الفنادق واألجنحة   

  الفندقية
التجارة   

  والمقاوالت
  

  اإلجمالي
  الف    الف    لفا    الف  
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
                

  ٩,٢٠٢,١٥٥    ٣٤٩,٢٠١    ٢٢٣,٦٠٦    ٨,٦٢٩,٣٤٨  إيرادات القطاع
  )٥٢٥,٩٨٧(    )٣٤٩,٢٠١(    )٤٨,١٦٧(    )١٢٨,٦١٩(  مصروفات القطاع

                
  ٨,٦٧٦,١٦٨    -    ١٧٥,٤٣٩    ٨,٥٠٠,٧٢٩   القطاعربح

  

  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
استثمارات 

  عقارية
الفنادق واألجنحة   

  الفندقية
التجارة   

  والمقاوالت
  

  اإلجمالي
  الف    الف    الف    الف  
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
                

  ١,٤٦٧,٣٥٧    ١٤,٠٠٧    ١٦٨,٤٤٨    ١,٢٨٤,٩٠٢  إيرادات القطاع
  )١١٠,٣٣٧(    )١٤,٠٠٧(    )٥٥,٢٢٥(    )٤١,١٠٥(  مصروفات القطاع

                
  ١,٣٥٧,٠٢٠    -    ١١٣,٢٢٣    ١,٢٤٣,٧٩٧  ربح القطاع

  



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
   الموحدةيضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

  -٤٠- 

  
   تتمة-البيانات القطاعية   ١٨

  :٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١عة كما في يعكس هذا الجدول موجودات ومطلوبات القطاعات العاملة بالمجمو  
  

  
استثمارات 

    عقارية
الفنادق واألجنحة 

    الفندقية
التجارة 
  اإلجمالي    والمقاوالت

  الف    الف    الف    الف  
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
                

                موجودات القطاع
  ٣٠,٠٦٠,٢٠٦    ١,٣٣٣,٤٧١    ٦٦,٠٤٣    ٢٨,٦٦٠,٦٩٢  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١في 
  ٦,٩٢١,١٠٣    ٢٢,٥٨٣    ٣٠,٩٧٦    ٦,٨٦٧,٥٤٤  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١في 
                

                مطلوبات القطاع
  ٢,٧٧٥,٦٥٠    ١١٠,٧٢٦    ٣٠,٨١٩    ٢,٦٣٤,١٠٥  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١في 
  ٤٣٤,٠٣٦    ١,٤٦٤    ٢٩,٢٧٩    ٤٠٣,٢٩٣  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١في 

  
  إدارة المخاطر المالية  ١٩

  
  األهداف والسياسات

الغرض األساسي لهذه المطلوبات المالية هو . شتمل المطلوبات الرئيسية للمجموعة أنشطة تمويل إسالمية ودائنين تجاريينت  
ولدى المجموعة موجودات مالية مختلفة مثل المدينون التجاريون وأرصدة لدى . الحصول على تمويل لعمليات المجموعة

  .ي ناتجة مباشرة من عمليات المجموعةأطراف ذات عالقة ونقد وودائع قصيرة األجل وه
  

 أسعار األرباح ومخاطر العمالتإن المخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية للمجموعة هي مخاطر السوق ومخاطر   
يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة السياسات والموافقة عليها بغرض إدارة كل من هذه . ر االئتمان ومخاطر السيولةـومخاط

  : ، والتي نلخصها فيما يليالمخاطر
  

  مخاطر السوق  
 وأسعار صرف العمالت األجنبية على ربح أو األرباحتتمثل مخاطر السوق في خطر تأثير تغيرات األسعار بالسوق مثل أسعار   

موعة إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو مراقبة تعرض المج. حقوق المساهمين أو على األدوات المالية الخاصة بالمجموعة
  .لمخاطر السوق في نطاق مقبول مع زيادة العائدات



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
   الموحدةيضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

  -٤١- 

  
   تتمة- إدارة المخاطر المالية  ١٩

  
  األرباحمخاطر أسعار   

  .سالميةاإلنشطة التمويل أ هي الودائع البنكية واألرباحالموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة المعرضة لمخاطر أسعار 
  

 نقطة أساس ، مع ثبات ٢٥لتغيرات معقولة محتملة في أسعار الفائدة بعدد  الشاملل الجدول التالي يعكس حساسية بيان الدخ  
 المجموعة على ربح األرباحهو تأثير التغيرات المفترضة في أسعار الشامل  إن حساسية بيان الدخل. جميع المتغيرات األخرى

يتوقع أن يكون تأثير . ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ئمة كما في لسنة واحدة ، بناء على الموجودات المالية والمطلوبات المالية بأسعار عا
  : مساوياً ومعاكساً لتأثير الزيادات المبينةالربحالنقص في أسعار 

  
التغيرات في نقاط   

التأثير على الربح     األساس
  الف      
  ريال قطري      

٢٠٠٩        
  )١٢٧,٤١٤(     نقطة أساس٢٥+  أدوات مالية بأسعار عائمة

        
٢٠٠٨        

  )٢٠,٤٤٨(     نقطة أساس٢٥+  ات مالية بأسعار عائمةأدو
  

  مخاطر العمالت  
 المجموعة اإلدارة تعتقد أن .تتمثل مخاطر العمالت في تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة لتقلبات أسعار العمالت األجنبية  

لربط سعر  نتيجة .بالدوالر األمريكيمعظمها الذمم الدائنة التجارية للمجموعة مستحقة  .تتعرض لمخاطر العمالت بقدر ضئيل
  . هامةن المبالغ بالدوالر األمريكي ال تمثل أي مخاطرفإصرف الريال القطري مقابل الدوالر األمريكي 

  
  مخاطر االئتمان  
ل مثت ي. للحد من المخاطر االئتمانية عن طريق وضع حدود ائتمانية لعمالئها مع مراقبة الديون غير المسددةالمجموعةتعمل   

 في أرصدة المدينون التجاريون مطروحاً منها المخصص في تاريخ المجموعةالحد األقصى لمخاطر االئتمان المعرضة لها 
  ). ريال قطري الف٣,٢٦٨ : ٢٠٠٨(ريال قطري   الف٤٤,٠٣٢والتي بلغت  المركز المالي

  
  .ن طريق التعامل مع البنوك جيدة السمعة للحد من المخاطر االئتمانية فيما يتعلق بالودائع البنكية عالمجموعةتعمل   



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
   الموحدةيضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

  -٤٢- 

  
   تتمة- إدارة المخاطر المالية  ١٩

  
   تتمة- مخاطر االئتمان  
 عجز العمالء للمخاطر ناتج عن المجموعةر االئتمانية الناشئة من الموجودات المالية األخرى ، يكون تعرض ـبالنسبة للمخاط  

  :مة الدفترية لهذه الموجودات على النحو التاليمخاطر مساوياً للقيللحد عن السداد ، ويكون أقصى 
  

  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  الف    الف  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ١٦٤,٨٩٨    ١٢١,٠٢٤  أرصدة لدى البنوك
  ١٨,٥٠٢    ٢٧  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

  ٦٣١    ١,٨٩٥  ذمم مدينة أخرى
      

  ١٨٤,٠٣١    ١٢٢,٩٤٦  
  
  مخاطر السيولة  
إن وسيلة المجموعة إلدارة مخاطر . تتمثل مخاطر السيولة في عدم استطاعة المجموعة الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها  

التزاماتها عند استحقاقها ، في الظروف العادية السيولة هو أن تضمن بقدر اإلمكان أن يكون لديها دائماً سيولة كافية لسداد 
لظروف الضاغطة ، ودون أن تتكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة ، والمحافظة على توازن بين وا

  . البنكيةالتسهيالتاستمرارية التمويل والمرونة عن طريق استخدام 
  

خذ في االعتبار تواريخ  ، ويؤنظام لتخطيط إعادة تجديد مستمرة للسيولةتراقب المجموعة مخاطر نقص األرصدة لديها باستخدام   
 تتطلب شروط البيع في المجموعة أن .والتدفقات النقدية المتوقعة من العمليات) مثالً الذمم المدينة(استحقاق موجوداتها المالية 

  . يوماً من تاريخ البيع٩٠ إلى ٣٠يتم السداد مسبقاً باستثناء الشركات التي يتوجب عليها السداد خالل فترة 



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
   الموحدةيضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

  -٤٣- 

  
   تتمة-مخاطر المالية إدارة ال  ١٩

  
   تتمة- مخاطر السيولة  
  . التعاقدية وأسعار الفائدة الحالية بالسوقالسداد ، بناء على تواريخ ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ في للمجموعةالجدول التالي يلخص مواعيد استحقاق المطلوبات المالية غير المخصومة   

  
 ٣أقل من   

    أشهر
١٢ – ٣ 

    شهر
٥ – ١ 

    سنوات
 ٥أكثر من 

  اإلجمالي    نواتس
  الف    الف    الف    الف    الف  
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
                    

                    ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١السنة المنتهية في 
  ٩٠,٦٧٧    -    -    ٥٤,٨٤٨    ٣٥,٨٢٩  دائنون تجاريون وأوراق دفع

  ٢٧,٩٨٥    -    ٢٠,٤٤٦    ٥,٧٠٦    ١,٨٣٣  ودائع تأمين مستردة للمستأجرين
  ١٦,٤٢٦    -    -    ١٠,٨٤٤    ٥,٥٨٢  مصاريف مستحقة الدفع

  ٩,٥١٩    -    -    -    ٩,٥١٩  مخصص المساهمة في األنشطة االجتماعية والرياضية
  ٤٦٦,٦٥٩    -    ٤٦٦,٦٥٩    -    -  مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 

                    
  ٦١١,٢٦٦    -    ٤٨٧,١٠٥    ٧١,٣٩٨    ٥٢,٧٦٣  اإلجمالي

                    
                    ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١السنة المنتهية في 

  ٥,٢٩٣    -    -    ٢,٠٥٧    ٣,٢٣٦  دائنون تجاريون وأوراق دفع
  ٢٨,٨٧٠    -    ٢٨,٨٧٠    -    -  إيجارات مستلمة مقدماً

  ٥,١٥١    -    -    ٧٩١    ٤,٣٦٠  مصاريف مستحقة الدفع
                    

  ٣٩,٣١٤    -    ٢٨,٨٧٠    ٢,٨٤٨    ٧,٥٩٦  اإلجمالي



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
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   تتمة-إدارة المخاطر المالية   ١٩

  
  إدارة رأس المال  
ين والـدائنين  إن سياسة مجلس اإلدارة هي المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية لكي تحافظ على ثقة المـستثمر       

يقوم المجلس بمراقبة العائد على رأس المال ، والذي يعرف بأنه . والسوق والستمرارية تطور األعمال مستقبالً 
  . على المساهمين العاديينمعدل توزيعات األرباحإجمالي حقوق المساهمين باستثناء 

  
تويات االقتـراض العاليـة والمنـافع       يعمل المجلس للحفاظ على الموازنة بين العائدات العالية الممكنة ومـس            

الهدف األساسي من إدارة رأس مال المجموعة هو المحافظة إن . والضمان اللذين يحققهما مركز رأسمالي قوي   
  .على نسب رأس مال صحية من أجل دعم أعمال المجموعة ولزيادة قيمة حقوق المساهمين

  
. عليها في ضوء التغيرات في األحوال االقتصاديةتقوم المجموعة بإدارة بنية رأسمالها وإدخال تعديالت   

األرباح الموزعة للمساهمين أو تصدر بتعديل  المجموعة تقومللمحافظة على بنية رأس المال أو تعديلها قد 
 قامت الشركة بزيادة رأس مالها عن طريق إصدار ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في . أسهماً جديدة

من أجل عملية ضم المجموعة عن طريق إصدار أسهم عينية ت زيادة رأس مال الشركة ذلك تمكأسهم مجانية 
لم تدخل الشركة تعديالت في األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنة . م.ق.م.الدولية لإلسكان ش

يال رالف  ٢٧,٢٨٤,٥٥٦ يشتمل رأس المال على حقوق المساهمين والبالغة .٢٠٠٨ ديسمبر ٣١المنتهية في 
  ).ريال قطريالف  ٦,٤٨٧,٠٦٧ : ٢٠٠٨ (٢٠٠٩ ديسمبر ٣١قطري كما في 

  
   لألدوات الماليةالقيمة العادلة  ٢٠

  .تتضمن األدوات المالية الموجودات المالية والمطلوبات المالية  
  

ثل تتم. والمدينينونقد في الصندوق وودائع قصيرة األجل لدى البنوك في أرصدة تتمثل الموجودات المالية   
  .والدائنينبأنشطة التمويل اإلسالمية المطلوبات المالية 

  
  .إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل مادي عن القيمة المدرجة  



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
   الموحدةيضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

  
 

-٤٥- 

  
 القرارات والتقديرات المحاسبية الهامة ٢١

  
    والمشاريع قيد التطويرلالستثمارات العقاريةالقيمة العادلة   
 مثمنين خارجيين مستقلين المجموعةتستخدم . بالقيمة العادلةوالمشاريع قيد التطوير ارية االستثمارات العقتدرج   

لالستثمارات العقارية يتم تحديد القيم العادلة .  والمشاريع قيد التطويرلالستثمارات العقاريةلتحديد القيمة العادلة 
يرية التي يمكن بها تبادل عقار في تاريخ بناء على أسعار السوق ، وهي المبالغ التقدوالمشاريع قيد التطوير 

التقييم بين مشترى وبائع راغبين في التعامل باألسعار الحرة في السوق بعد نشاط تسويقي سليم حيث يكون كل 
والمشاريع قيد التطوير  القيمة العادلة لالستثمارات العقارية .من الطرفين قد تصرف عن معرفة وبدون إكراه

  . على التوالي٩ و ٨م رقباإليضاحين موضحة 
  

  تدني قيمة الذمم المدينة  
تقوم اإلدارة بعمل تقدير لألرصدة التجارية المدينة الممكن تحصيلها عندما ال يكون من المحتمل تحصيل   

أما بالنسبة للمبالغ الفردية غير الهامة . يتم هذا التقدير للمبالغ المدينة الهامة على أساس فردي. المبالغ بالكامل
نها استحقت السداد منذ فترة طويلة فيتم تقديرها بصورة جماعية ويحتسب لها مخصص بناء على طول ولك

  .الفترة الزمنية التي مضى على استحقاقها على أساس فئات استحقاق تاريخية
  

الف  ١٠,١٠١ : ٢٠٠٨(قطري ريال الف  ٦٠,١٠٥ بلغ إجمالي المدينين المركز المالي الموحدفي تاريخ   
 ٦,٨١٥ : ٢٠٠٨ (ريال قطريالف  ١٦,٠٧٣وبلغ المخصص للديون المشكوك في تحصيلها ) ريريال قط

وأي فرق بين المبالغ التي يتم تحصيلها بالفعل مستقبالً والمبالغ المتوقعة يتم إدراجه في . )ريال قطريالف 
  .الموحدالشامل  بيان الدخل

  
  القيم اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات  
يتم . مجموعة القيمة التقديرية لألعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات لغرض احتساب االستهالكتحدد ال  

التقدير بعد أن يؤخذ في االعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والتلف والتآكل الطبيعي والتقادم الفني أو 
  .التجاري

  


