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  المساهمينإلى السادة  تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

  ق.م.شالعقارية  إزدانشركة 

  
  تقرير حول البيانات المالية

وشـركتها  ") الشـركة (" ق.م.شالعقارية  زدانإالمرفقة لشركة الموحدة لقد دققنا البيانات المالية 
 ٣١كما في الموحدة والتي تتضمن الميزانية العمومية ") المجموعة"يشار إليهم جميعاً بـ (التابعة 

التدفقات بيان والموحد  المساهمينالتغيرات في حقوق بيان و الموحدالدخل  وبيان ٢٠٠٨ديسمبر 
لمحاسبية واإليضـاحات  للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص ألهم السياسات ا الموحدالنقدية 

  .المتممة األخرى
  

  اإلدارة عن البيانات الماليةمجلس مسئولية 
اإلدارة هي إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلـة وفقـاً للمعـايير    مجلس إن مسئولية 

 تنفيذ والمحافظة على أنظمة الرقابةالعداد واإلتشتمل هذه المسئولية على . الماليةللتقارير  الدولية
الداخلية المتعلقة بإعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة وخالية من األخطـاء الجوهريـة   

اختيار وتطبيق السياسـات  كما تشتمل هذه المسؤولية على سواء الناتجة عن اختالس أو خطأ ، 
  .المحاسبية المالئمة، وإعداد التقديرات المحاسبية المناسبة

  
  مسئولية مراقب الحسابات

لقد تـم  . ى أعمال التدقيق التي قمنا بهالإئوليتنا هي إبداء رأي حول البيانات المالية استناداً إن مس
تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب التقيد بمتطلبات آداب المهنة وأن نقـوم بتخطـيط   

ـ   ة مـن أخطـاء   وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات الماليـة خالي
  .جوهرية



  
  

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

عند إجراء تقيـيم المخـاطر   . خطأالجوهرية في البيانات المالية ، سواء الناتجة عن اختالس أو 
في االعتبار أنظمة الضبط والرقابة الداخلية المتعلقة بإعـداد الشركــة للبيانـات الماليـة     نأخذ 

وعرضها بصورة عادلة ، وذلك لغايات إعداد إجراءات تدقيق مناسبة ، وليس لغـرض إبــداء   
تمل التدقيق أيضاً على تقيـيم  ويش. رأينا حـول فعاليـة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للشركة

مدى مالئمة 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  

  .بداء رأيناإ
  

  الرأي
المركـز المـالي   ، من كافة النواحي المادية ، تظهر بعدالة الموحدة في رأينا أن البيانات المالية 

وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية فـي ذلـك    ونتائج أعمالها ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١كما في  للمجموعة
  .التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية

  
  المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرىتقرير حول 

وأن المعلومات المالية الواردة في التقرير وفي رأينا أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة 
الموحـدة  وأن البيانات الماليـة  للمجموعة تفق مع السجالت المحاسبية تالسنوي لمجلس اإلدارة 

لقـد  . والنظام األساسـي للشـركة   ٢٠٠٢سنة ل) ٥(تراعى أحكام قانون الشركات التجارية رقم 
حصلنا على جميع المعلومات واإليضاحات التي طلبناها ألداء مهمتنا ، وحسب علمنا واعتقادنا لم 

على وجه قـد   للشركةتقع خالل السنة مخالفات ألحكام القانون المذكور أعاله أو النظام األساسي 
  .زها الماليأو مرك المجموعةيكون له تأثير مادي على نشاط 

  
  

  عن إرنست ويونـغ  
  
  

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



    ق.م.شركة إزدان العقارية ش

  .الموحدة نات الماليةجزءا من هذه البيا ١٩ إلى ١المرفقة من  اإليضاحاتتشكل 
 

  
 الموحدبيان الدخل 

  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١المنتهية في  السنة
  
    ٢٠٠٧    ٢٠٠٨  
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاحات  
          
          

  ٢٣٧.٧٠٢.١١٦    ٣٦٥.١٠٦.٧١١    اإليجاراتإيرادات 
  -    ١١.٢٧٦.٢٠٠    أرباح استبعاد استثمارات عقارية

  ١.٠٢٨.٠٠٩    ١١.٣٥٢.٦٢٥    إيرادات التشغيل األخرى
  )٢٦.٩٨٣.٧٠٠(    )٤٨.٢٤٨.٣٠٢(  ٣  مصاريف التشغيل

          
  ٢١١.٧٤٦.٤٢٥    ٣٣٩.٤٨٧.٢٣٤    التشغيلأرباح 

          
  ٣٦٧.٧٢٩.٢٠٤   ١.٠٦٢.٧٩٤.٣٨٥    مارات عقارية أرباح إعادة تقييم استث
  ٤٦٣.٤١٢   ٢.٨١٩.٩٦٨    أرباح ودائع بالبنوك

  )١٤.٢٣٥.١٤١(    )٣٢.١٣٦.٤٩٧(  ٤  إداريةعمومية ومصاريف 
  -    )١٠.٦٩٢.١٠٥(    باإلجارةتكاليف التمويل 

  )٤.٦٩٦.٣٨٢(    )٥.٢٥٢.٥١٠(  ٦  االستهالك
          

  ٥٦١.٠٠٧.٥١٨    ١.٣٥٧.٠٢٠.٤٧٥    ربح السنة

          
          

  ١.٢٣   ٢.٩٧  ٥  )ريال قطري( من األرباحاألساسي والمخفف عائد السهم 
  



    ق.م.شركة إزدان العقارية ش

  .الموحدة نات الماليةجزءا من هذه البيا ١٩ إلى ١المرفقة من  اإليضاحاتتشكل 
 

  
  الموحدة الميزانية العمومية

  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١في 
    ٢٠٠٧    ٢٠٠٨  
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاحات  
          

          الموجودات 
          غير المتداولةالموجودات 

  ١٧.٩٤٥.٨٨٢    ٢٥.١٢٢.٩٤٧  ٦  الت ومعداتآعقارات و
  ٥.١٢٠.٠٦٢.٣٥٨    ٤.٧٤١.٢٢٦.٥٩٥  ٧  استثمارات عقارية

  ١.٣٨١.٢٧٥    ١.٩٥٥.٤٢٧.٥٥٦  ٨  مشاريع قيد التطوير
    

  
    

    ٥.١٣٩.٣٨٩.٥١٥    ٦.٧٢١.٧٧٧.٠٩٨  
          

          الموجودات المتداولة
  ٦٦١.٣٨٢    ٢.٤٣٧.٣٨١    بضاعة

  ١٨.٢٥٧.٦١٣    ٣١.٩٩٠.٢٥٣  ٩  ومصاريف مدفوعة مقدماً ذمم مدينة
  ٣٣.٥٣٣.٨١١    ١٦٤.٨٩٨.١٣٢  ١٠  ونقد في الصندوقأرصدة لدى البنوك 

          
    ٥٢.٤٥٢.٨٠٦    ١٩٩.٣٢٥.٧٦٦  
    

  
    

  ٥.١٩١.٨٤٢.٣٢١    ٦.٩٢١.١٠٢.٨٦٤    إجمالي الموجودات
          

          والمطلوبات المساهمينحقوق 
          

          حقوق المساهمين
  ٤.٥٦٩.٠٠٠.٠٠٠    ٤.٥٦٩.٠٠٠.٠٠٠  ١١  رأس المال

  ٥٦.١٤٠.٠٧٨    ١٩١.٨٤٢.١٢٥  ١٢  حتياطي قانونيا
  ٥٠٤.٩٠٦.٧٦٦    ١.٧٢٦.٢٢٥.١٩٤    أرباح مدورة

          
  ٥.١٣٠.٠٤٦.٨٤٤    ٦.٤٨٧.٠٦٧.٣١٩    المساهمينإجمالي حقوق 

          
         المطلوبات غير المتداولة
  -    ٣٦٦.٠٠٠.٠٠٠  ١٣  تسهيالت تمويلية باإلجارة

  -    ١٥.٨٢٩.٠٩١    أرباح دائنة على تسهيالت باإلجارة 
  ٥٠٨.٥٨٠    ٢.٠٦٢.٠٧٢  ١٤  نهاية الخدمة للموظفين مكافأة

          
    ٥٠٨.٥٨٠    ٣٨٣.٨٩١.١٦٣  



    ق.م.شركة إزدان العقارية ش

  .الموحدة نات الماليةجزءا من هذه البيا ١٩ إلى ١المرفقة من  اإليضاحاتتشكل 
 

  
  تتمة - الموحدة الميزانية العمومية

  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١في 
  
    ٢٠٠٧    ٢٠٠٨  
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاحات  
          

          المتداولة المطلوبات
ومبالغ مستحقة الدفع ذمم دائنة  ٦١.٢٨٦.٨٩٧    ٥٠.١٤٤.٣٨٢  ١٥  

    
  

    
  ٦١.٧٩٥.٤٧٧    ٤٣٤.٠٣٥.٥٤٥    إجمالي المطلوبات

          

  ٥.١٩١.٨٤٢.٣٢١    ٦.٩٢١.١٠٢.٨٦٤    لي حقوق المساهمين والمطلوباتإجما

  
  

......................................  ..................................  ...............................  
  خالد جولوه   عبد اهللا بن ثاني آل ثاني  ثاني بن عبد اهللا آل ثاني

  الرئيس التنفيذي  س مجلس اإلدارةنائب رئي  رئيس مجلس اإلدارة
  



    ق.م.شركة إزدان العقارية ش

  .الموحدة نات الماليةجزءا من هذه البيا ١٩ إلى ١المرفقة من  اإليضاحاتتشكل 
 

  
  الموحد بيان التدفقات النقدية

  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١المنتهية في  السنة
  
    ٢٠٠٧    ٢٠٠٨  
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاحات  
          

          :األنشطة التشغيلية 
  ٥٦١.٠٠٧.٥١٨    ١.٣٥٧.٠٢٠.٤٧٥    ربح السنة

          
          :تعديالت للبنود التالية 

  ٤.٦٩٦.٣٨٢    ٥.٣٨٢.١٥٩  ٦  استهالك 
  ٣٢٢.١٣٤    ١.٧٨١.٣١٧  ١٤  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  وصافي أرباح التغير في القيمة العادلة  استبعادأرباح 
  )٣٦٧.٧٤٩.٩٤٣(  )١.٠٧٤.٠٧٠.٥٨٥(    الستثمارات عقارية   

  ١.٨٠٢.٣٤٦    ٤.٨١٧.٧٢٠  ٩  مشكوك في تحصيلها صافي مخصص ديون
  -    ١٠.٦٩٢.١٠٥    باإلجارةيل تكاليف التمو

  )٤٦٣.٤١٢(    )٢.٨١٩.٩٦٨(    بنكية ودائعأرباح 
          

  ١٩٩.٦١٥.٠٢٥    ٣٠٢.٨٠٣.٢٢٣    :أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل 
  ٦٢٥.٧٦٩    )١٨.٥٥٠.٣٦٠(    المدينون والمصاريف المدفوعة مقدماً

  )٥٩٨.٠٣٢(    )١.٧٧٥.٩٩٩(    البضاعة
  -    ١٥.٨٢٩.٠٩١    على تسهيالت باإلجارة أرباح دائنة

  )١٩.٨٣٥.٤٩٠(    )١١.١٤٢.٥١٥(    الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع
          

  ١٧٩.٨٠٧.٢٧٢    ٢٨٧.١٦٣.٤٤٠    نقد من العمليات
  -    )١٠.٦٩٢.١٠٥(    تكاليف تمويل مدفوعة

  )٥.٠٠٨(    )٢٢٧.٨٢٥(  ١٤  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
          

  ١٧٩.٨٠٢.٢٦٤    ٢٧٦.٢٤٣.٥١٠    في التدفقات النقدية من األنشطة التشغيليةصا
          

          األنشطة االستثمارية
  )٦.٩٨٤.١٣٧(    )٢٣.٧٤٠.٦٩٧(  ٦  شراء عقارات وآالت ومعدات

  ٥٢٢.٥٠٨    -    متحصالت من استبعاد عقارات وآالت ومعدات
  )٧٨.٧٧٧.٢٧١(    )١٩٧.٥٣٢.٩٦٩(  ٧  شراء استثمارات عقارية
  -    ١٠١.٨٥٣.٢٠٠    استثمارات عقارية متحصالت من استبعاد

  )٦٤.٩٦٤.٧٢١(    )٣٩٤.٢٧٨.٦٩١(  ٨  مدفوعات لمشاريع قيد التطوير
  ٤٦٣.٤١٢    ٢.٨١٩.٩٦٨    أرباح ودائع بنكية

          
  )١٤٩.٧٤٠.٢٠٩(    )٥١٠.٨٧٩.١٨٩(    صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

  



    ق.م.شركة إزدان العقارية ش

  .الموحدة نات الماليةجزءا من هذه البيا ١٩ إلى ١المرفقة من  اإليضاحاتتشكل 
 

  
  تتمة -الموحدة  بيان التدفقات النقدية

  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١المنتهية في  السنة
  
    ٢٠٠٧    ٢٠٠٨  
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاحات  
          
          

          األنشطة التمويلية
  -    ٣٦٦.٠٠٠.٠٠٠  ١٣  باإلجارة تمويليةمتحصالت من تسهيالت 

          
  -    ٣٦٦.٠٠٠.٠٠٠    مويليةاألنشطة التمن التدفقات النقدية صافي 

          
  ٣٠.٠٦٢.٠٥٥    ١٣١.٣٦٤.٣٢١    وما في حكمهالزيادة في النقد 

          
  ٣.٤٧١.٧٥٦    ٣٣.٥٣٣.٨١١    يناير ١في وما في حكمه النقد 

          
  ٣٣.٥٣٣.٨١١    ١٦٤.٨٩٨.١٣٢  ١٠  ديسمبر  ٣١في وما في حكمه النقد 



    ق.م.شركة إزدان العقارية ش

  .الموحدة جزءا من هذه البيانات المالية ١٩ إلى ١المرفقة من  اإليضاحاتتشكل 
 

  
  الموحدمين المساهبيان التغيرات في حقوق 

  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١المنتهية في  السنة
  

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

  ٤.٥٦٩.٠٣٩.٣٢٦    ٤.٥٦٨.٧٣٩.٣٢٦    ١٠٠.٠٠٠    ٢٠٠.٠٠٠    ٢٠٠٧يناير  ١الرصيد في 
                  

  ٥٦١.٠٠٧.٥١٨    ٥٦١.٠٠٧.٥١٨    -    -    ربح السنة
                  

  ٥٦١.٠٠٧.٥١٨    ٥٦١.٠٠٧.٥١٨    -    -    إجمالي إيرادات ومصروفات السنة
  -    )٤.٥٦٨.٧٣٩.٣٢٦(    )٦٠.٦٧٤(    ٤.٥٦٨.٨٠٠.٠٠٠  ١١  إصدار أسهم مجانية

  -    )٥٦.١٠٠.٧٥٢(    ٥٦.١٠٠.٧٥٢    -    المحول إلى االحتياطي القانوني
                  

  ٥.١٣٠.٠٤٦.٨٤٤    ٥٠٤.٩٠٦.٧٦٦    ٥٦.١٤٠.٠٧٨    ٤.٥٦٩.٠٠٠.٠٠٠    ٢٠٠٧ر ديسمب ٣١الرصيد في 
                  

  ١.٣٥٧.٠٢٠.٤٧٥    ١.٣٥٧.٠٢٠.٤٧٥    -    -    ربح السنة
                  

  ١.٣٥٧.٠٢٠.٤٧٥    ١.٣٥٧.٠٢٠.٤٧٥    -    -    إجمالي إيرادات ومصروفات السنة
  -    )١٣٥.٧٠٢.٠٤٧(    ١٣٥.٧٠٢.٠٤٧    -    المحول إلى االحتياطي القانوني

                  
  ٦.٤٨٧.٠٦٧.٣١٩    ١.٧٢٦.٢٢٥.١٩٤    ١٩١.٨٤٢.١٢٥    ٤.٥٦٩.٠٠٠.٠٠٠    ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١

 

 

 الوضع القانوني وأنشطة الشركة ١

مسجلة في دولة قطر بموجب السجل التجاري مساهمة قطرية هي شركة  ق.م.شالعقارية إزدان شركة   
م .م.ذر اسم الشركة من شركة إسكان العقارية يتغي مونالمساهقرر  ٢٠٠٧مايو  ٢٧في . ١٥٤٦٦رقم 

   .وتحويلها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة قطريةق .م.شإلى شركة إزدان العقارية 
  

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

  .العقاراتفي ة تجارالامتالك وتطوير و تعمل الشركة في مجال  
  

بناء على  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١الموحدة للسنة المالية المنتهية في تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية   
  .٢٠٠٩فبراير  ٢٦بتاريخ مجلس اإلدارة قرار 

  

 السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و ٢

  
  الموحدة أسس أعداد البيانات المالية ١/٢

ومتطلبات قانون الشركات التجارية التقارير المالية الدولية لمعايير  وفقاًالموحدة  أعدت البيانات المالية  
 .٢٠٠٢لسنة  ٥رقم القطري 

  
المجموعة وهي العملة المستخدمة في أنشطة  بالريال القطريالموحدة البيانات المالية  إعدادلقد تم   

  .وفي عرض بياناتها المالية
  

القياس بالقيمة العادلة لتتضمن المعدلة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية الموحدة  ةالماليالبيانات أعدت  
  .لالستثمارات العقارية

 

  توحيد البيانات الماليةأسس  ٢/٢
وشركتها التابعة ) ق.م.ش(الموحدة البيانات المالية لشركة ازدان العقارية  الماليةتتضمن البيانات   

من  ٪١٠٠، تمتلك الشركة ") واحدالشخص الشركة ) ("و.ش.ش(شركة ازدان للتجارة والمقاوالت 
تم تأسيس الشركة التابعة في دولة قطر برأس مال مصدر . رأس المال المصدر للشركة التابعة

ريال قطري ، تعمل الشركة في المقاوالت العامة للمباني  ٢٠٠.٠٠٠ومدفوع بالكامل بمبلغ 
  .هرباء والصيانةورصف وتجهيز الطرق وتجارة مواد ومعدات البناء وأعمال الك



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١

 

  

 تتمة - السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و ٢

 

  تتمة - توحيد البيانات المالية أسس   ٢/٢
تم توحيد البيانات المالية للشركة التابعة منذ تاريخ االستحواذ والذي يمثل تاريخ تأسيس الشركة   

حيد البيانات المالية للشركة التابعة شركة إزدان العقارية ، وسيستمر تولالتابعة والمملوكة بالكامل 
  .إلى أن تتنازل الشركة األم عن سيطرتها على الشركة التابعة

  
التابعة لنفس الفترة المالية للشركة األم وتستخدم نفس السياسات للشركة يتم إعداد البيانات المالية   

األرباح والخسائر غير تم حذف اإليرادات والمصاريف و. المحاسبية المتبعة من قبل الشركة األم
  .المحققة كما تم حذف جميع األرصدة الناتجة عن العمليات بين الشركة األم والشركة التابعة

  
  التغيرات المستقبلية في السياسات المحاسبية ٣/٢

  
  معايير مصدرة ولكن لم تصبح سارية المفعول    

  
  تكاليف االقتراض – ٢٣معيار المحاسبة الدولي     

ويصبح  ٢٠٠٧إبريل المعدل ، تكاليف االقتراض ، في  ٢٣الدولي  محاسبةالتم إصدار معيار   
لقد تم تعديل المعيار ليتطلب . ٢٠٠٩يناير  ١ساري المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 

والموجودات المؤهلة هي . رسملة تكاليف االقتراض عندما تتعلق هذه التكاليف بموجودات مؤهلة
. أخذ بالضرورة فترة زمنية طويلة لتصبح جاهزة لالستخدام المتوقع أو للبيعالموجودات التي ت

ولن يتم . ٢٠٠٩يناير  ١سوف ترسمل تكاليف االقتراض على الموجودات المؤهلة اعتباراً من 
  .إجراء أي تغيير على مصاريف االقتراض المتكبدة حتى تاريخه وأدرجت كمصاريف

  
  عرض البيانات المالية) : لالمعد( ١معيار المحاسبة الدولي     

ويصبح ساري المفعول للسنة  ٢٠٠٧في سبتمبر  ١ الدوليتم إصدار تعديل لمعيار المحاسبة   
لقد تم تعديل المعيار لتحديد المتطلبات الشاملة لعرض . ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١المنتهية في المالية 

  . البيانات المالية
  

  ات التشغيلقطاع - ٨المعيار الدولي للتقارير المالية     
الخاص بقطاعات التشغيل ، من قبل اللجنة الدولية  ٨تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية   

المفعول للسنة المالية التي تبدأ  ساريصبح يوسوف  ٢٠٠٦في نوفمبر  IASBللمعايير المحاسبية 
يقة التي تستخدمها المعيار الجديد إدخال تعديالت في الطر يتطلبقد . ٢٠٠٩يناير  ١في أو بعد 
  .بالمجموعةفي اإلفصاح عن بيانات القطاعات التشغيلية  المجموعة



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١

 

  

 تتمة - السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و ٢

  
  السياسات المحاسبية الهامة  ٤/٢

  
  تحقيق اإليرادات        
 :التاليةوفقاً لألسس يتم تحقيق اإليرادات     

  
 إيرادات اإليجارات    

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

  أرباح الودائع    
  .باستخدام طريقة العائد الفعليأرباح الودائع يتم تحقيق     

  
  إيرادات الخدمات    

لعمالء ويصبح من الممكن لالخدمات  عند تقديمل السنة الخدمات المقدمة خاليتم تحقيق اإليرادات من   
  .لغ اإليراد بصورة موثوقةتحديد مب

  
  تكاليف االقتراض        

. ترسمل تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بتشييد العقارات وتشكل جزءاً من تكلفة األصل المعين 
عندما تكتمل فعلياً جميع األنشطة الضرورية الالزمة لتجهيز االقتراض ويتم إيقاف رسملة تكاليف 

تكاليف االقتراض األخرى تحقق كمصاريف خالل  .هدفت لالستخدام في الغرض المستالعقارا
  .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 والودائع البنكية قصيرة األجل المستحقة خالل ثالثة أشهر البنوك



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١

 

  

 تتمة - السياسات المحاسبية الهامةس اإلعداد وأس ٢

  
  تتمة - السياسات المحاسبية الهامة   ٢/٤

  
  اآلالت والمعداتوالعقارات     

متضمناً تكاليف االقتراض المؤهلة عند الشراء بسعر التكلفة  والمعداتتدرج العقارات واآلالت   
بعد خصم االستهالك اليومية ،  ، باستثناء تكاليف الخدماتللرسملة كجزء من تكلفة الموجودات 

  .على األراضي استهالكال يحتسب . المتراكم وأي انخفاض في القيمة
  

للموجودات التقديرية  اإلنتاجيةاألعمار مدى القسط الثابت على  أساسيحتسب االستهالك على   
  :كالتالي

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

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

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

  .قيمها العادلة بعد خصم تكلفة البيع وقيمها المستخدمةبين على األاستردادها ، والتي تعد 
  

ترسمل المصاريف المتكبدة الستبدال أي جزء من بنود العقارات واآلالت والمعدات يكون محتسباً   
ى الالحقة تتم المصروفات األخر. للجزء المستبدل الدفتريةبصورة منفصلة وتشطب القيمة 

. رسملتها فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية للعقارات واآلالت والمعدات ذات الصلة
  .حسب تكبدهاالموحد يتم تسجيل جميع المصاريف األخرى في بيان الدخل 

  
منافع  واآلالت والمعدات عند استبعادها أو عندما ال يتوقع العقاراتأي بند من  تحقيقيتم إلغاء   

يتم تحقيق أي ربح أو خسارة تنشأ من إلغاء تحقيق . أو استخدامهااقتصادية مستقبالً من استبعادها 
  .في السنة التي يلغى فيها تحقيق الموجوداتالموحد الموجودات في بيان الدخل 

  
ة وطريقة فـي نهاية كل سنة مالية تتم مراجعة وتعديل القيمة المتبقية للموجودات وأعمارها اإلنتاجي  

  .االستهالك ، إن كان مالئماً



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١

 

  

 تتمة - السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و ٢

  
  تتمة - السياسات المحاسبية الهامة   ٢/٤

  
  االستثمارات العقارية    

هو تحقيق االحتفاظ بها يكون الغرض من عقارية فقط عندما  استثماراتتعتبر األراضي والمباني   
  .غرضين معاًللقيمتها الرأسمالية أو دة أو لزيامنها 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 ، ير التحقيق تاريخ تكبد التكلفة شريطة توفر معاي

ويتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة والتي تعكس ظروف السوق كما في تاريخ الميزانية . العقاري
الموحد تدرج المكاسب والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل . العمومية

  .للسنة
  

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

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

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

  
والمعدات إلى االستثمارات العقارية يتم معالجتها وفقاً للسياسة  تواآلالالتحويالت من العقارات   

  .المحاسبية المتعلقة بالعقارات واآلالت والمعدات لغاية تاريخ التحويل
  

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

  .استثمارية أو العقارات المستخدمة بواسطة المالك كعقاراتمستقبالً 
  

عندما  االستثمارات العقاريةإلى بنود العقارات واآلالت والمعدات أو مشاريع قيد التطوير تحول   
  .لها المحددتكون جاهزة لالستخدام 

  
 بالتكلفة بعد طرح أي انخفاض في القيمة ، كما تتضمن المصروفاتمشاريع قيد التطوير تدرج   

  .غير المباشرة الخاصة بها على أساس النشاط العادي



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١

 

  

 تتمة - السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و ٢

  
  تتمة - السياسات المحاسبية الهامة   ٢/٤

  
  البضاعة    

تمثل التكاليف   .البضاعة على أساس التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها ، أيهما أقلتدرج  
باستخدام  ، على كل منتج حتى وصوله الى موقعه وشكله الحالي كبدةالمتجميع المصاريـف 

 .المتوسط المرجح للتكلفة لجميع بنود البضاعة
  

حدد صافي القيمة الممكن تحقيقها على أساس سعر البيع التقديري ناقصاً أية تكاليف إضافية متوقع ت  
  .صرفها حتى إتمام الصنع والبيع

 

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

 .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  مستقبالًالدفع  ةالمستحق األلتزاماتيتـم 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 وأنه يمكن عمل 
  

  الخدمة للموظفينمكافأة نهاية     
. بناءاً على قانون العمل القطري بتكوين مخصص لمكافأة نهاية الخدمة لموظفيها المجموعةتقوم   

حد أدنى من وتخضع إلكمال  الموظفدمة ـفترة خآخر راتب ويتم احتساب المكافأة على أساس 
 .على مدى فترة الخدمةتحتسب التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت . فترة الخدمة



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١

 

  

 تتمة - السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و ٢

  
  تتمة - السياسات المحاسبية الهامة   ٢/٤

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

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

تظهر األقساط المستحقة خالل . التسوية النهائية إلى بيان الدخل الموحد على مدى فترة التمويل
  .المطفأة كمطلوبات متداولةسنة واحدة بالتكلفة 

  
  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

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

  
  انخفاض الموجودات المالية والمبالغ غير الممكن استردادها    

في تاريخ كل ميزانية عمومية يجرى تقييم لتحديد ما إذا كان يوجد دليل فعلي على احتمال   
ة وجود دليل كهذا تدرج خسارة انخفاض في حال. انخفاض دائم لقيمة بعض الموجودات المالية

  :يتم تحديد قيمة االنخفاض كالتالي. الموحد الموجودات في بيان الدخل
  

بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة ، يكون االنخفاض هو الفرق بين التكلفة والقيمة   )أ (
  .الموحد العادلة ، بعد خصم أي خسارة انخفاض مدرجة سابقاً في بيان الدخل

بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة ، يكون االنخفاض هو الفرق بـين القيمـة الدفتريـة      )ب (
والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بمعدل العائد السوقي لموجودات ماليـة  

 .مماثلة
بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة ، يكون االنخفاض هو الفـرق بـين القيمـة      )ج (

  .دفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بسعر الفائدة األصليال



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١

 

  

 تتمة - السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و ٢

  
  تتمة - السياسات المحاسبية الهامة   ٢/٤

  
  العمالت األجنبية    

دة وقت اجراء تتم بالعمالت األجنبية بأسعــــار الصرف السائ التيالمعـــامالت تقيد  
تحول الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف  ٠المعامالت 

تدرج جميع الفروقات الناتجة عن عمليات التحويل  .الموحدة السائدة في تاريخ الميزانية العمومية
  .الموحدضمن بيان الدخل 

  
  القيمة العادلة     

  .بناء على تقييم يقوم به مثمنون مستقلونتثمارات العقارية لالستحتسب القيمة العادلة   
  

القيمة العادلة للبنود التي تحمل فوائد يتم تقديرها بناء على التدفقات النقدية المخصومة باستخدام   
  .أسعار الفائدة لبنود لها شروط ومخاطر مماثلة

  
 

  مصاريف التشغيل  ٣
  ٢٠٠٧    ٢٠٠٨  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ٥.٩٦٨.١٠٨    ١٢.٣٥٨.٥٣٩  تكاليف الموظفين
  ٣.٨٧١.٢١٣   ٧.٧٨٨.٩٩٠  مصروفات تبريد
  ١.٦٧٢.١٦٤    ٥.٤٠٤.٣٦٣  مصاريف صيانة

  ٣.٢٠١.٩٧٢    ٥.٢٢٥.٣٩١  مياه وكهرباء
  ١٢٤.٦٢٥    ٢.٤٨٠.٤٣٤  عمولة تأجير
  ١.٦٠٠    ١.٦٧٢.٥٤٧  رسوم رهن

  ٥٦٠.٠٠٠    ١.٦٣١.٩١٧  رسوم استشارات 
  ٣٥٠.٢٠٠    ٦٨.٠٠٠  اترسوم تقييم العقار
  ٨.٢٣٠.٢١٢    -  رسوم نقل ملكية

  ٣.٠٠٣.٦٠٦    ١١.٦١٨.١٢١  مصاريف تشغيلية أخرى
        
  ٢٦.٩٨٣.٧٠٠    ٤٨.٢٤٨.٣٠٢  



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١

 

  

  مصاريف عمومية وإدارية  ٤
  ٢٠٠٧    ٢٠٠٨  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ٥.٥٩٦.٨٠١    ١٤.٩٥٥.٩٩٧  تكاليف الموظفين
  ٣.١٢٦.٩٩٣    ٤.٩٧٧.٠١٤  زكاة وتبرعات

  ١.٨٤٥.٠٦١    ٤.٨٤١.٩٧٣  )٩إيضاح ( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
  ٣٥٩.١٣٨    ١.٩١٧.٥٤٧  مصاريف نشر وإعالن

  -    ١.٤٥٥.٣٢٤  رسوم التسجيل بسوق الدوحة لألوراق المالية
  ٨٤٩.٦٢٢    ١.٤٤٧.٠٠٠  مصاريف تأمين
  ٢.٤٥٧.٥٢٦    ٢.٥٤١.٦٤٢  مصاريف أخرى

        
  ١٤.٢٣٥.١٤١    ٣٢.١٣٦.٤٩٧  

  

  من األرباحاألساسي والمخفف عائد السهم   ٥
يحتسب الربح األساسي للسهم بتقسيم الربح للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل   

  . السنة
  

  ٢٠٠٧    ٢٠٠٨  
        

  ٥٦١.٠٠٧.٥١٨    ١.٣٥٧.٠٢٠.٤٧٥  )ريال قطري(ربح السنة 

        
  ٤٥٦.٩٠٠.٠٠٠    ٤٥٦.٩٠٠.٠٠٠  )سهم(القائمة خالل السنة األسهم المتوسط المرجح لعدد 

        
  ١.٢٣    ٢.٩٧  )ريال قطري(للسهم  األساسي والمخفف الربح

  



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١

 

  

  تتمة -عائد السهم األساسي والمخفف من األرباح   ٥
  

  :إيضاحات  
  :سهم المرجح كالتاليلقد تم احتساب متوسط عدد األ  )١(  

  
  ٢٠٠٧    ٢٠٠٨  

        
 ٢٠.٠٠٠  ٤٥٦.٩٠٠.٠٠٠ األسهم المؤهلة في بداية السنة

 ٤٥٦.٨٨٠.٠٠٠   -  خالل العامتأثير األسهم المجانية المصدرة 

       
 ٤٥٦.٩٠٠.٠٠٠  ٤٥٦.٩٠٠.٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم في نهاية السنة

  
ليست هناك أسهم مخففة محتملة قائمة في أي وقت من السنة، وعليه فإن الربح المخفف للسهم   )٢(  

  .يعادل الربح األساسي للسهم



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١

 

  
  العقارات واآلالت والمعدات  ٦

    سيارات  
  أثاث

  وتركيبات
    

  أدوات ومعدات
  

  المجموع
  ريال قطري    ريال قطرى    ريال قطري    ريال قطري  

                
                :التكلفة

  ٢٨.٦٩٨.٠٥١   -   ٢٧.٧٨٦.٣٩٧    ٩١١.٦٥٤   ٢٠٠٨يناير  ١في 
  ٢٣.٧٤٠.٦٩٧    ١.٠٥٧.٥١٧   ٢٠.٤٧٥.٨٨٠    ٢.٢٠٧.٣٠٠   إضافات

 )٢١.٢٢٠.٨٧٦(    -  )٢١.٢٢٠.٨٧٦(    -  المحول إلى استثمارات عقارية

  ٣٤٢.٩٠٠    -   ٣٤٢.٩٠٠    -  من مشاريع قيد التطوير تحويالت
                

  ٣١.٥٦٠.٧٧٢    ١.٠٥٧.٥١٧   ٢٧.٣٨٤.٣٠١    ٣.١١٨.٩٥٤   ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١في 
                

                :االستهالك 
  ١٠.٧٥٢.١٦٩    -   ١٠.٣٩٠.٧٤٠    ٣٦١.٤٢٩  ٢٠٠٨يناير  ١في 

  ٥.٣٨٢.١٥٩    ٦٢.٩٦٠   ٤.٩٧١.٥١٧    ٣٤٧.٦٨٢  )١(االستهالك للسنة 
  )٩.٦٩٦.٥٠٣(    -    )٩.٦٩٦.٥٠٣(    -  ل إلى استثمارات عقاريةالمحو

                
  ٦.٤٣٧.٨٢٥    ٦٢.٩٦٠   ٥.٦٦٥.٧٥٤    ٧٠٩.١١١  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١في 
                

  ٢٥.١٢٢.٩٤٧    ٩٩٤.٥٥٧   ٢١.٧١٨.٥٤٧    ٢.٤٠٩.٨٤٣  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١صافي القيمة الدفترية في 

  
  :إيضاحات  

  .مشاريع قيد التطويركجزء من  رسملتهريال قطري تم  ١٢٩.٦٤٩استهالك للسنة بمبلغ  )١(
  



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١

 

  
  تتمة - العقارات واآلالت والمعدات  ٦

    سيارات  
  أثاث

  وتركيبات
  

  المجموع
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  

            :التكلفة
  ٢٣.٣٧٢.٣٤٥    ٢١.٦٢١.٠٦٦    ١.٧٥١.٢٧٩   ٢٠٠٧يناير  ١في 

  ٦.٩٨٤.١٣٧    ٦.٣٤٦.٢٩٣    ٦٣٧.٨٤٤  إضافات
  )١.٦٥٨.٤٣١(    )١٨٠.٩٦٢(    )١.٤٧٧.٤٦٩(  استبعادات

  
  ٢٨.٦٩٨.٠٥١    ٢٧.٧٨٦.٣٩٧    ٩١١.٦٥٤   ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١في 

            
            :االستهالك 

  ٧.٢١٢.٤٤٩    ٥.٨٨٩.٧٠٨    ١.٣٢٢.٧٤١  ٢٠٠٧يناير  ١في 
  ٤.٦٩٦.٣٨٢    ٤.٥٨٤.٦٦٨    ١١١.٧١٤  االستهالك للسنة

  )١.١٥٦.٦٦٢(    )٨٣.٦٣٦(    )١.٠٧٣.٠٢٦(  استبعادات
            

  ١٠.٧٥٢.١٦٩    ١٠.٣٩٠.٧٤٠    ٣٦١.٤٢٩  ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١في 
            

  ١٧.٩٤٥.٨٨٢    ١٧.٣٩٥.٦٥٧    ٥٥٠.٢٢٥  ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١ترية في صافي القيمة الدف



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١

  

  

   استثمارات عقارية  ٧
  ٢٠٠٧    ٢٠٠٨  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ٤.٥٦٦.٧٣٨.٩٥٩    ٥.١٢٠.٠٦٢.٣٥٨  يناير ١الرصيد في 
  ٧٨.٧٧٧.٢٧١    ١٩٧.٥٣٢.٩٦٩  إضافات

  ١٠٦.٨١٦.٩٢٤    ١١.٥٢٤.٣٧٣  عقارات وآالت ومعداتتحويالت من 
  -     )١.٥٦٠.١١٠.٤٩٠(  مشاريع قيد التطويرحويالت الى ت

  -     )٩٠.٥٧٧.٠٠٠(  استبعادات
  ٣٦٧.٧٢٩.٢٠٤    ١.٠٦٢.٧٩٤.٣٨٥  )د( صافي األرباح الناتجة عن التغير في القيمة العادلة

        
  ٥.١٢٠.٠٦٢.٣٥٨    ٤.٧٤١.٢٢٦.٥٩٥  

  
  :إيضاحات   
تم إجراء التقييم من قبل شركة الزيني للتجارة  .م كافة األراضي الفضاء المملوكة لهابإعادة تقييخالل السنة قامت الشركة   )أ 

تم . م وهي شركة تقييم معتمدة لدى جهات رسمية ومتخصصة في تقييم مثل هذا النوع من العقارات.م.والمقاوالت ذ
اعتقاد اإلدارة فإن القيمة السوقية حسب رأي و .إعداد التقييم بناءاً على األسعار السائدة في السوق في ذلك التاريخ

  .ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية في ذلك التاريخ ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١الستثمارات العقارية كما في ل
  

 .العقارات االستثمارية في دولة قطر جميع تقع  )ب 

  
 .١٣يضاح رقم اإلفي على االستثمارات العقارية واالمتيازات المحملة جميع الرهونات العقارية تم اإلفصاح عن   )ج 

  
 وفي منطقة الوكير من طرف ذو عالقة وه) قطع أراضي(خالل السنة قامت المجموعة بشراء استثمارات عقارية   )د 

الحقاً تم تقييم هذه األراضي من قبل مقيم متخصص . ريال قطري ١٧١.٠٦٩.١٣٠المجموعة الدولية لإلسكان بمبلغ 
ريال  ٧٧٢.١٤٨.٢٦٠ريال قطري ونتج عن ذلك أرباح تقييم بمبلغ  ٩٤٣.٢١٧.٣٩٠حيث بلغت قيمتها السوقية مبلغ 

  .قطري



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١

  

  

  مشاريع قيد التطوير  ٨
  ٢٠٠٧    ٢٠٠٨  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ١٠.٨٥٤.٣٧٦    ١.٣٨١.٢٧٥  رصيد أول السنة
  ٩٧.٣٤٣.٨٢٣    ٣٩٤.٢٧٨.٦٩١  )١(إضافات 

  -    )٣٤٢.٩٠٠(  المحول إلى عقارات وآالت ومعدات
  -    ١.٥٦٠.١١٠.٤٩٠  استثمارات عقارية المحول من

)١٠٦.٨١٦.٩٢٤(    -  المحول إلى استثمارات عقارية
       
  ١.٣٨١.٢٧٥    ١.٩٥٥.٤٢٧.٥٥٦  

  
  .ريال قطري تم رسملتها كجزء من العقارات قيد التنفيذ ٧.٨٢١.٩٨٦تكاليف تمويل إسالمية باإليجارة بمبلغ   )١(  

  

  دفوعة مقدماًومصاريف م ذمم مدينة  ٩
  ٢٠٠٧    ٢٠٠٨  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ١١.٦٨٩.٠٢٣    ١٠.٧٢٧.١٨٠  وأوراق قبض مدينون تجاريون
  )١.٩٩٧.٧١٩(    )٦.٨١٥.٤٣٩(  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها: ناقص 

        
  ٩.٦٩١.٣٠٤    ٣.٩١١.٧٤١  
        

  ٤٩٦.٤٩٢    ١٨.٥٠٢.٢٢٨  )١٦ إيضاح(*) (القة مبالغ مستحقة من أطراف ذات ع
  ١.٢٩٠.٦٩١    ٥.٩٦٠.٣٨٢  مصاريف مدفوعة مقدماً

  ١٦.٨١١    ١.٨٧٧.٨١٢  مستحقةأرباح 
  ٦.١٧٠.٨٤٣    ١.٣٧١.٤٥٩  مدفوعات مقدمة للموردين

  ٢٨٧.٩٦٥    ٣٠١.٩٦٥  ودائع تأمين مستردة
  ١٢.٣٠٠    ٥٩.٥٩٦  سلف عاملين

  ٢٩١.٢٠٧    ٥.٠٧٠  أرصدة مدينة أخرى
        
  ١٨.٢٥٧.٦١٣    ٣١.٩٩٠.٢٥٣  

  



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١

  

  
  تتمة -ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً   ٩

  :األطراف ذات العالقة األرصدة التاليةالمبالغ المستحقة من تتضمن   *  
  

  ٢٠٠٧    ٢٠٠٨  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  -    ١٧.٨٥٠.١١٣  لإلسكان ةالمجموعة الدولي
  ٣٧١.٢١٩    ٦٤٤.٦٣٤  مجموعة التداول القابضة

  ١٢٥.٢٧٣    ٧.٤٨١  شركة مكين للتطوير واالستثمار العقاري
       
  ٤٩٦.٤٩٢    ١٨.٥٠٢.٢٢٨  

  
ريال  ١.٩٩٧.٧١٩:  ٢٠٠٧(ريال قطري  ٦.٨١٥.٤٣٩يتضمن المدينون التجاريون مبلغ  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١في كما   

  .أرصدة منخفضة القيمةتمثل ) قطري

  
  :يبين الجدول التالي الحركة على مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة  

  
  ٢٠٠٧    ٢٠٠٨  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ١٩٥.٣٧٣    ١.٩٩٧.٧١٩  ٢٠٠٨يناير  ١في 
  ١.٨٤٥.٠٦١    ٤.٨٤١.٩٧٣  )٥إيضاح ( المخصص للسنة
  )٤٢.٧١٥(    )٢٤.٢٥٣(  المبالغ المشطوبة

       
  ١.٩٩٧.٧١٩    ٦.٨١٥.٤٣٩  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١ في

  
  :ديسمبر كالتالي ٣١كما في  التي لم تنخفض قيمتهاإن أعمار الذمم المدينة التجارية   

  

  متأخرة في السداد ولكن غير منخفضة القيمة          

    اإلجمالي  
أو  متأخرةغير 

    القيمة منخفضة
٩٠ – ٣٠ 

    يوم
١٢٠ – ٩٠ 

    يوم
 ١٢٠أكثر من 
  يوم

      ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
                    

٤١٦.١٢٥  ٢٦٣.٥٦٢  ٩٥٢.٩٨٥  ٢.٢٧٩.٠٦٩  ٣.٩١١.٧٤١  ٢٠٠٨ 

٢٩٨.٧٦١    ٨.٨٤٢.٤٦٩    ٥٥٠.٠٧٤    ٩.٦٩١.٣٠٤  ٢٠٠٧    -  
  

تقوم الشركة عادة بطلب ال . القيمة مدينة غير المنخفضةالسابقة ، يتوقع أن تسترد بالكامل الذمم الالشركة بناء على خبرة   
  .مضمونةغير ضمانات مقابل الذمم المدينة وبالتالي فإن معظم الذمم المدينة 



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١

  

  

  ونقد في الصندوق أرصدة لدى البنوك  ١٠
  : شتمل على أرصدة الميزانية العمومية التاليةيالتدفقات النقدية النقد وما في حكمه في بيان   

  
  ٢٠٠٧    ٢٠٠٨  
  ريال قطري    ريال قطري  

  ٣٣.٥٣٣.٨١١    ١٨.٨٩٨.١٣٢  ونقدأرصدة البنوك 
  -    ١٤٦.٠٠٠.٠٠٠  قصيرة األجل ودائع 

      

  ٣٣.٥٣٣.٨١١    ١٦٤.٨٩٨.١٣٢  ديسمبر ٣١ يالرصيد ف

  
  .قصيرة األجلعلى الودائع  ٪٦.٢ و ٪٣.١٧المجموعة معدل أرباح يتراوح ما بين تحقق   

  

  المال رأس  ١١
  ٢٠٠٧    ٢٠٠٨  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
    ٤.٥٦٩.٠٠٠.٠٠٠  ريال قطري للسهم ١٠سهم بقيمة  ٤٥٦.٩٠٠.٠٠٠

٤.٥٦٩.٠٠٠.٠٠
٠  

  
زيادة رأس مال الشركة ليصبح  ٢٠٠٧مايو  ٢٧قررت الجمعية العامة غير العادية للشركاء في اجتماعها المنعقد بتاريخ   

 ٦٠.٦٧٤ريال قطري وكذلك مبلغ  ٤.٥٦٨.٧٣٩.٣٢٦هذا وقد تم االتفاق على تحويل مبلغ  .ريال قطري ٤.٥٦٩.٠٠٠.٠٠٠
  .على التوالي االحتياطي القانونيو حساب األرباح المدورة ريال قطري من

  

  االحتياطي القانوني  ١٢
لى إمن أرباح السنة  ٪١٠تحويل  يجبوالنظام األساسي للشركة ،  ٢٠٠٢لسنه  ٥ وفقاً ألحكام قانون الشركات القطري رقم  

إن   .المصدرمن رأس المال  ٪٥٠يعادل االحتياطي ويجوز للشركة أن تقرر إيقاف التحويل حين ، االحتياطي القانوني حساب 
  .كاتاالحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي نص عليها قانون الشر



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١

  

  

  تمويلية باإلجارةتسهيالت   ١٣
  ٢٠٠٧    ٢٠٠٨  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

 -  ١٩٥.٠٠٠.٠٠٠  ١ تمويل

 -  ١٧١.٠٠٠.٠٠٠  ٢ تمويل

        
  -  ٣٦٦.٠٠٠.٠٠٠  ديسمبر ٣١الرصيد في 

  
اإلسالمية بدولة قطر لتمويل دخلت المجموعة في اتفاقية إجارة مع أحد البنوك  ٢٠٠٨يوليو  ٢١في ) : ١(تمويل  .١

 ١٨قسط ربع سنوي تبدأ في  ٢٠سيتم سداد التمويل على . مليون ريال قطري ١٩٥مشاريع عقارية للمجموعة بمبلغ 
التمويل . مصرف قطر المركزي باإلضافة إلى نسبة معينةمعدل ربح معدل ربح بسعر التمويل ويحمل  ٢٠١٠يناير 

 .٢٠٠٨ديسمبر  ٣١مليون ريال قطري كما في  ٢٣٤ارية بقيمة دفترية بلغت احد االستثمارات العقمضمون مقابل 

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

 ٢٢ فيتبدأ قسط ربع سنوي  ٢٠على التمويل سيتم سداد . مليون ريال قطري ١٧١للمجموعة بمبلغ عقارية مشاريع 
التمويل . نسبة معينةقطر المركزي باإلضافة إلى  مصرفمعدل ربح معدل ربح بسعر التمويل ويحمل  ٢٠١٠أغسطس 
 .٢٠٠٨ديسمبر  ٣١كما في  مليون ريال قطري ١٧٧دفترية بلغت بقيمة للمجموعة عقاريين استثمارين بمضمون 

  

  نهاية الخدمة للموظفين أةمكاف  ١٤
  :كالتالي نهاية الخدمة المثبت في الميزانية العمومية الموحدةص الحركة في مخصتظهر   

  
  ٢٠٠٧    ٢٠٠٨  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

 ١٩١.٤٥٤   ٥٠٨.٥٨٠  يناير  ١في المخصص 

 ٣٢٢.١٣٤   ١.٧٨١.٣١٧  خالل السنةالمخصص 

  )٥.٠٠٨(    )٢٢٧.٨٢٥(  نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين أةمكاف
        

  ٥٠٨.٥٨٠    ٢.٠٦٢.٠٧٢  سمبردي ٣١الرصيد في 

  



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١

  

  
  ومبالغ مستحقة الدفع ذمم دائنة  ١٥

  ٢٠٠٧    ٢٠٠٨  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ١٤.٥٦٣.٥٣٩    ٢٨.٨٧٠.٠٠٣  ودائع تأمين مستردة للمستأجرين
  ٢.٨٢٢.٠٥٠    ٩.٨٦٣.٤٧٦  إيجارات مستلمة مقدماً

  ٧.٦١١.٧٢٩    ٦.٢١٩.٧٣٩  دائنون تجاريون
  ١.٢٩٢.٨٧٢    ٤.٢٢٣.٩٤٧  مصاريف مستحقة الدفع

  ١.٨٨٥.٤٩٨    -   أوراق دفع
  ٣٢.٣٧٩.١٠٢    -   )١٦إيضاح (*) (أطراف ذات عالقة  إلىمبالغ مستحقة 
  ٧٣٢.١٠٧    ٩٦٧.٢١٧  دائنون آخرون

        
  ٦١.٢٨٦.٨٩٧    ٥٠.١٤٤.٣٨٢  

  
 ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١ة لإلسكان كما في لمجموعة الدوليلالرصيد المستحق  األطراف ذات العالقة إلىحقة المبالغ المستتتضمن   

  .٢٠٠٧التي تمت خالل اإلنشاءات والخاص بأعمال 
  

  إيضاح األطراف ذات العالقة  ١٦
  

  األطراف ذات العالقة إلى/المعامالت مع واألرصدة المستحقة من  
. والشركات التي يكونون فيها مالكاً رئيسيون للمجموعةواإلدارة العليا وكبار المساهمين  مينلمساهلالشركات التابعة في  تتمثل  

  .المجموعةيتم اعتماد األسعار والشروط المتعلقة بهذه العمليات من قبل إدارة 
  

األطراف  إلى/ة منالمبالغ المستحق. (الجدول التالي يوضح إجمالي المعامالت مع األطراف ذات العالقة حسب السنة المالية  
  ).١٥و  ٩رقم  ينذات العالقة مثبتة في اإليضاح

  
        بنود الميزانية العمومية الموحدة  )أ

    ٢٠٠٧    ٢٠٠٨  
  ريال قطري    ريال قطري    
          
        الموجودات  
  ٤٩٦.٤٩٢    ١٨.٥٠٢.٢٢٨  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  
  ١٦.٨١١    ١.٨٧٧.٨١٢  أرباح مستحقة  
          
    ٥١٣.٣٠٣    ٢٠.٣٨٠.٠٤٠  
          
        معامالت خالل السنة  
  ٣٢.٣٧٧.١٠٢    ٥٥٠.١١٢.٦٦٨  لمشاريع قيد التطويرمدفوعات   
  ١٦٩.٣٥٣.٢٤٠    ٢٥.٤٣٢.١٣٩  استثمارات عقارية مشتراه  
          
    ٢٠١.٧٣٠.٣٤٢    ٥٧٥.٥٤٤.٨٠٧  
          
        المطلوبات  
  ٣٢.٣٧٩.١٠٢    -   مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة  



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١

  

  
  تتمة -إيضاح األطراف ذات العالقة   ١٦

  
    ٢٠٠٧    ٢٠٠٨  
  ريال قطري    ريال قطري    
          
        بنود الدخل الموحد  )ب
          
        اإليرادات  
  ٤٦٣.٤١٢    ٢.٨١٩.٩٦٨  أرباح بنكية على الودائع قصيرة األجل  
  ١.٠٧٠.٧٠٣    ١.٥٩٢.٧٣٥  ادات إيجاراتإير  
  ٣.٢٣٨    ١٤.٣١٤  إيرادات أخرى  
          
    ١.٥٣٧.٣٥٣    ٤.٤٢٧.٠١٧  
          
        المصروفات  
  ٨٤٩.٦٢٢    ١.٠٤٦.٥٩٤  مصاريف تأمين  

  
  :بنود وشروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة  
ال يوجد أي ضمان مقدم أو مستلم ألي . لسنة غير مضمونة وال تحمل أية فوائد ويتم سدادها نقداًفي نهاية االمستحقة األرصدة   

بتسجيل أي  المجموعةلم تقم  ٢٠٠٧و  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١في السنتين المنتهيتين في . مبالغ مستحقة من األطراف ذات العالقة
يتم إجراء هذا التقييم كل سنة مالية وذلك بعد . ذات العالقة خسائر نتيجة لتدني قيمة األرصدة المدينة المستحقة من األطراف

  .دراسة المركز المالي والسوق الذي يتعامل به األطراف ذوي العالقة
  

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

  
  ٢٠٠٧    ٢٠٠٨  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  -    ٥٥٨.٦٣٤  التنفيذيين أعضاء مجلس اإلدارة مزايا
  ١.٢٧٩.٥٢٩    ٣.٠٥٠.٤٨٩  للموظفين مكافآت قصيرة األجل

  ٥٢.٣٨٣    ٢٣١.٩٣٣  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
       

 ١.٣٣١.٩١٢    ٣.٨٤١.٠٥٦  



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١

  

  

  إدارة المخاطر المالية  ١٧
  

  األهداف والسياسات
الغرض األساسي لهذه المطلوبات . تشتمل المطلوبات الرئيسية للمجموعة أنشطة تمويل إسالمية باإلجارة ودائنين تجاريين  

ولدى المجموعة موجودات مالية مختلفة مثل المدينون التجاريون وأرصدة . المالية هو الحصول على تمويل لعمليات المجموعة
  .ة األجل وهي ناتجة مباشرة من عمليات المجموعةلدى أطراف ذات عالقة ونقد وودائع قصير

  
 أسعار األرباح ومخاطر العمالتإن المخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية للمجموعة هي مخاطر السوق ومخاطر   

ه المخاطر يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة السياسات والموافقة عليها بغرض إدارة كل من هذ. ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة
  :، والتي نلخصها فيما يلي

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

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

  
  األرباحمخاطر أسعار   

سالمية اإلنشطة التمويل أهي الودائع البنكية و األرباحالموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة المعرضة لمخاطر أسعار 
  .باإلجارة

  
نقطة أساس ، مع ثبات  ٢٥معقولة محتملة في أسعار الفائدة بعدد  لتغيراتالموحد الجدول التالي يعكس حساسية بيان الدخل   

 المجموعةعلى ربح  األرباحهو تأثير التغيرات المفترضة في أسعار  الموحد إن حساسية بيان الدخل. جميع المتغيرات األخرى
يتوقع أن يكون تأثير . ٢٠٠٨سمبر دي ٣١لسنة واحدة ، بناء على الموجودات المالية والمطلوبات المالية بأسعار عائمة كما في 

  :مساوياً ومعاكساً لتأثير الزيادات المبينة الربحالنقص في أسعار 
  

التغيرات في   
التأثير على الربح     نقاط األساس

  ريال قطري      
٢٠٠٨        

  )٢٠.٤٤٨.٠٠٠(  نقطة أساس ٢٥+  أدوات مالية بأسعار عائمة
        

٢٠٠٧        
  ٥٠.٣٨٨    نقطة أساس ٢٥+  أدوات مالية بأسعار عائمة



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١

  

  

  تتمة - إدارة المخاطر المالية  ١٧
  

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

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

  
  مخاطر االئتمان  
مثل تي .مسددةللحد من المخاطر االئتمانية عن طريق وضع حدود ائتمانية لعمالئها مع مراقبة الديون غير ال المجموعةتعمل   

في أرصدة المدينون التجاريون مطروحاً منها المخصص في تاريخ  المجموعةالحد األقصى لمخاطر االئتمان المعرضة لها 
  ).ريال قطري ٩.٦٩١.٣٠٤:  ٢٠٠٧(ريال قطري  ٣.٩١١.٧٤١والتي بلغت العمومية الميزانية 

  
  .ودائع البنكية عن طريق التعامل مع البنوك جيدة السمعةللحد من المخاطر االئتمانية فيما يتعلق بال المجموعةتعمل   

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

  :يمخاطر مساوياً للقيمة الدفترية لهذه الموجودات على النحو التالالحد عن السداد ، ويكون أقصى 
  

  ٢٠٠٧    ٢٠٠٨  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ٣٣.٥٣٣.٨١١    ١٦٤.٨٩٨.١٣٢  أرصدة لدى البنوك
  ٤٩٦.٤٩٢    ١٨.٥٠٢.٢٢٨  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

  ٢٩١.٢٠٧    ٥.٠٧٠  ذمم مدينة أخرى
       
  ٣٤.٣٢١.٥١٠    ١٨٣.٤٠٥.٤٣٠  

  
  مخاطر السيولة  
إن وسيلة المجموعة إلدارة مخاطر . مخاطر السيولة في عدم استطاعة المجموعة الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها تتمثل  

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

  .البنكية التسهيالتاستمرارية التمويل والمرونة عن طريق استخدام 
  

، ويؤخذ في االعتبار  نظام لتخطيط إعادة تجديد مستمرة للسيولةتراقب المجموعة مخاطر نقص األرصدة لديها باستخدام   
تتطلب شروط البيع في  .والتدفقات النقدية المتوقعة من العمليات) مثالً الذمم المدينة(قاق موجوداتها المالية تواريخ استح

  .يوماً من تاريخ البيع ٩٠إلى  ٣٠المجموعة أن يتم السداد مسبقاً باستثناء الشركات التي يتوجب عليها السداد خالل فترة 



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  
  الموحدة يضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١

  

  
  تتمة -إدارة المخاطر المالية   ١٧

  
  تتمة - طر السيولةمخا  
  .التعاقدية وأسعار الفائدة الحالية بالسوق السداد، بناء على تواريخ  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١في  للمجموعةالجدول التالي يلخص مواعيد استحقاق المطلوبات المالية غير المخصومة   

  
  

    سنوات ٥ – ١    شهر ١٢ – ٣    أشهر ٣أقل من 
 ٥أكثر من 
  اإلجمالي    سنوات

  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
                    

                    ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١السنة المنتهية في 
  ٦.٢١٩.٧٣٩    -    -    ٢.٠٥٦.٥٤٧    ٤.١٦٣.١٩٢  دائنون تجاريون وأوراق دفع

  ٢٨.٨٧٠.٠٠٣    -    ٢٨.٨٧٠.٠٠٣    -    -  إيجارات مستلمة مقدماً
  ٤.٢٢٣.٩٤٧    -    -    ٧٩٠.٩٢٩    ٣.٤٣٣.٠١٨  مصاريف مستحقة الدفع

  -    -    -    -    -  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
                    

  ٣٩.٣١٣.٦٨٩    -    ٢٨.٨٧٠.٠٠٣    ٢.٨٤٧.٤٧٦    ٧.٥٩٦.٢١٠  اإلجمالي
                    

                    ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١السنة المنتهية في 
  ٩.٤٩٧.٢٢٧    -    -    ٨٠٧.٠٥٦    ٨.٦٩٠.١٧١  دائنون تجاريون وأوراق دفع

  ١٤.٥٦٣.٥٣٩    -    ١٤.٥٦٣.٥٣٩    -    -  إيجارات مستلمة مقدماً
  ١.٢٩٢.٨٧٢    -    -    ٥١٠.٥١١    ٧٨٢.٣٦١  مصاريف مستحقة الدفع

  ٣٢.٣٧٩.١٠٢    -    -    ٣٢.٣٧٩.١٠٢    -  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
                    

  ٥٧.٧٣٢.٧٤٠    -    ١٤.٥٦٣.٥٣٩    ٣٣.٦٩٦.٦٦٩    ٩.٤٧٢.٥٣٢  لياإلجما
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  تتمة -إدارة المخاطر المالية   ١٧

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

يقوم المجلس بمراقبة العائد على رأس المال ، والذي يعـرف  . والسوق والستمرارية تطور األعمال مستقبالً
  .على المساهمين العاديين معدل توزيعات األرباحبأنه إجمالي حقوق المساهمين باستثناء 

  
يات االقتـراض العاليـة والمنـافع    يعمل المجلس للحفاظ على الموازنة بين العائدات العالية الممكنة ومسـتو   

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

  
. يها في ضوء التغيرات فـي األحـوال االقتصـادية   تقوم المجموعة بإدارة بنية رأسمالها وإدخال تعديالت عل  

األرباح الموزعة للمسـاهمين أو تصـدر   بتعديل المجموعة  تقومللمحافظة على بنية رأس المال أو تعديلها قد 
 ٣١لم تدخل الشركة تعديالت في األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنة المنتهية في . أسهماً جديدة

 ٦.٤٨٧.٠٦٧.٣١٩ يشتمل رأس المال على حقوق المساهمين والبالغة  .٢٠٠٧يسمبر د ٣١و ٢٠٠٨ديسمبر 
  ).ريال قطري  ٥.١٣٠.٠٤٦.٨٤٤:  ٢٠٠٧( ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١ريال قطري كما في 

  

  لألدوات المالية القيمة العادلة  ١٨
  .تتضمن األدوات المالية الموجودات المالية والمطلوبات المالية  

  
تتمثل . والمدينينونقد في الصندوق وودائع قصيرة األجل لدى البنوك في أرصدة ية تتمثل الموجودات المال  

  .بالتسهيالت التمويلية باإلجارة والدائنينالمطلوبات المالية 
  

  .إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل مادي عن القيمة المدرجة  
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    القرارات والتقديرات المحاسبية الهامة    ١٩

  
  لالستثمارات العقارية مة العادلة القي  
مثمنين خارجيين مستقلين لتحديد القيمة العادلة  المجموعةتستخدم . بالقيمة العادلةاالستثمارات العقارية تدرج   

بناء على أسعار السوق ، وهي المبالغ لالستثمارات العقارية يتم تحديد القيم العادلة . لالستثمارات العقارية
مكن بها تبادل عقار في تاريخ التقييم بين مشترى وبائع راغبين في التعامل باألسعار الحرة في التقديرية التي ي

القيمة العادلة  .السوق بعد نشاط تسويقي سليم حيث يكون كل من الطرفين قد تصرف عن معرفة وبدون إكراه
  .٧لالستثمارات العقارية موضحة باإليضاح رقم 

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

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

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

:  ٢٠٠٧(قطري ريال  ١٠.٧٢٧.١٨٠بلغ إجمالي المدينين  الموحدة في تاريخ الميزانية العمومية  
 ريال قطري ٦.٨١٥.٤٣٩وبلغ المخصص للديون المشكوك في تحصيلها ) ريال قطري ١١.٦٨٩.٠٢٣

وأي فرق بين المبالغ التي يتم تحصيلها بالفعل مستقبالً والمبالغ . )ريال قطري  ١.٩٩٧.٧١٩:  ٢٠٠٧(
  .الموحد المتوقعة يتم إدراجه في بيان الدخل

  
  القيم اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات  
يتم . اآلالت والمعدات لغرض احتساب االستهالكتحدد المجموعة القيمة التقديرية لألعمار اإلنتاجية للعقارات و  

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

  


