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إ ز د ا ن  Iالــعــقـــاريـــة 8 I

الـــرؤيــــة
 -1نطمح في الحفاظ على تميزنا في السوق المحلية
عبر تقديم أرقى المعمار والبناء السكني والتجاري
والفندقي ،بما يتناغم مع رؤية دولة قطر لعام ،2030
األمر الذي يصب في إطار تعزيز دور القطاع الخاص
بالحياة االقتصادية ،كما نسعى لتعزيز موقعنا بين
أكبر  3شركات للتطوير العقاري في المنطقة.
 -2البناء على مكتسباتنا واالرتقاء بمستوى المعمار
السكني والتجاري والفندقي إلضفاء بعد جمالي
لدولة قطر ،والمساهمة في التنمية االقتصادية عبر
تقديم الوحدات العقارية ذات الجودة العالية ضمن
التكاليف المقبولة.
 -3ترسيخ موقعنا في طليعة شركات التطوير العقاري
في المنطقة ودفع عجلة التنمية الوطنية عبر
المشاركة في تقديم نماذج مختلفة من العقارات
التي تحاكي النهضة االقتصادية الوطنية.

الـرسـالـة
الــــرســــالــــــة
طرح أفضل الوحدات والخدمات العقارية في السوق المحلية ،بما بتواكب مع أرقى المعايير
الدولية وذلك ضمن أكثر األس���عار تنافسية ،إلى جانب المضي قدم ًا في المساهمة بتوفير
المس���اكن ل���ذوي الدخ���ول المتوس���طة لضم���ان كب���ح جم���اح التضخ���م واس���تقرار تكاليف
المعيشة من دون التفريط بثوابتنا القائمة على:
• توفي���ر الوحدات الس���كنية والتجارية والفندقية المس���تندة إلى الجودة كمعيار أساس���ي
ووحيد.
• بناء عالقة تشاركية أساسها الثقة المتبادلة مع عمالء الشركة.
• المساهمة في االرتقاء بمستوى المعمار في دولة قطر.
• تبني نموذج المعمار المتوافق مع نمط البناء الصديق للبيئة.
• مراعاة نمط البناء العصري الذي ال يتعارض مع هوية المعمار القطري.
• بناء عالقة طويلة األمد مع شركائنا في التنمية.
• الحرص على حقوق مساهمينا وتعظيم ثرواتهم في الشركة.
• تعزيز قدرات موظفينا وكادرنا البشري عبر إلحاقهم بالدورات المتخصصة.
• توثيق عرى العالقة مع مساهمينا واطالعهم على مستجداتنا عبر وسائل االعالم.

اﺿـﻐـﻂ ﻟﻨﺒـﺪأ

• المس���اهمة ف���ي ترجم���ة رؤي���ة دول���ة قط���ر  ،2030وم���ا يترت���ب على ذلك م���ن تعزي���ز دورنا
االجتماعي والتنموي.
• المشاركة بفاعلية في رعاية المؤتمرات والفعاليات والبطوالت التي تستضيفها دولة
قط���ر( .آخره���ا كان االتفاق الذي تم مع الفيفا وملف قطر ل���كأس العام  ،2022حيث تقوم
الشركة بتوفير  50ألف وحدة إلسكان ضيوف قطر لكأس العالم .)2022
• تحري فرص االستثمار الجديدة التي تصب في صالح حقوق المساهمين.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السادة األفاضل،،
لقد شهد العام الماضي حدث ًا مهم ًا في تاريخ شركتكم
العري���ق ،إذ احتفلت إزدان العقارية في ش���هر أكتوبر من
العام  ،2010باليوبيل الذهبي لتأس���يس الش���ركة وذلك
بمرور خمس���ين عام ًا على تأسيسها ..والخمسون سنة
الت���ي مرت كانت ه���ي اإلطار الزمني ال���ذي انتقلت فيه
(إزدان) من ش���ركة وليدة ،ثم مجموعة شركات تشترك
في األغراض االس���تثمارية ،انتهت قبل سنوات معدودة
لتس���توي على عودها الراس���خ ،وعطائها القوي ضمن
ما يسمى اآلن بـ (شركة إزدان العقارية).
واصل���ت ش���ركة (إزدان) م���ا دأب���ت عليه منذ تأسيس���ها،
وه���و الحض���ور بق���وة عل���ى الس���احة المحلي���ة كالعب
أساس���ي ف���ي عملي���ة التنمي���ة والنه���وض االقتصادي
والعمران���ي والحض���اري ال���ذي تش���هده الدول���ة ،وخالل
مسيرة شركتكم التي اجتازت الخمسين عام ًا ،واجهت
الش���ركة بعزم الكثير من التحديات الناتجة عن تغيرات
ال���دورة االقتصادي���ة العالمي���ة ،وم���ا ترت���ب عليه���ا م���ن
تداعي���ات وآث���ار محلي���ة ،مما أغن���ى تجربتها .فق���د زادتها
تل���ك التحدي���ات إص���راراً وثبات ًا عل���ى المض���ي قدم ًا في
لعب دور فاعل في التنمية المتوازنة ،لتبقى شركتكم
صرح ًا ش���امخ ًا من صروح البالد ،لذا كانت مسألة تنمية
العنصر البشري القطري في صلب أولويات الشركة.
ل
يقول اهلل س���بحانه وتعال���ى في كتابه الكري���م َ ( :و ُق ِ
س���و ُلهُ َوا ْل ُم ْؤ ِم ُن���ون)
س��� َيرَى ال َّل���هُ َع َم َل ُك ْ
ْ
اع َم ُل���وا َف َ
���م َور َ ُ

ص���دق اهلل العظي���م  ..انن���ا ف���ي ش���ركة إزدان العقاري���ة
حريص���ون عل���ى مواصلة العم���ل في خدمة ه���ذا البلد
الطيب والمقيمين على ارضه من مواطنيين ووافدين،
لذلك تواصل ش���ركتكم تنفيذ المشاريع العقارية في
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مختل���ف مناطق الدولة دون التركيز على الدوح���ة باعتبارها العاصمة ،بل كان
م���ن ضم���ن اس���تراتيجيتنا ان تمتد مش���اريعنا الى خ���ارج الدوحة الحي���اء مختلف
المناطق والتخفيف من االزدحام الذي تشهده مدينة الدوحة فقط.
كم���ا أن حرصن���ا على ثوابتن���ا الديني���ة والوطنية ،دفعن���ا إلى االلتزام بمس���يرة
التنمي���ة الت���ي تقوم عل���ى فكرة الس���ير قدم ًا في رف���ع وتطوير قدراتن���ا المادية
والبش���رية وتنمية مجتمعنا والمس���اهمة ف���ي رفعته ،األمر الذي رس���خ موقعنا
على خارطة أبرز شركات العقار والتنمية اإلنشائية على المستويين اإلقليمي
والعربي.
ها نحن اليوم نجتمع متطلعين إلى المستقبل بتفاؤل وأمل ،واضعين خلفنا
عام ًا آخر من التحديات االقتصادية التي يش���هدها العالم ،بفعل األزمة المالية
الت���ي عصف���ت وتعص���ف ب���ه ،مطيحة بأس���ماء وش���ركات كبرى له���ا بصمات
واضح���ة في اقتصاديات بلدانه���ا ،ورغم ذلك تواصل ش���ركتكم المضي قدم ًا
بفض���ل اهلل تعال���ى ث���م بتوجيهات قيادتن���ا الحكيم���ة في تحقي���ق المزيد من
االنجازات الجديدة ،مستندين إلى قوة اقتصادنا ،الذي نجح أبنائه بتحصينه في
مواجهة المخاطر التي قد تتهدده ،قاطعين أش���واط بعيدة في طريق التنمية
والتشريعات الحديثة والرقابة الحصيفة.
أيه���ا الجمع الكري���م ،لقد ودعت قطر العام  ،2010بتحقي���ق انجاز ٍ كبير ،حمل إلينا
فرح���ة عارم���ة ممزوجة بمش���اعر الفخ���ر واالعت���زاز بفوز دولتن���ا الحبيب���ة قطر في
اس���تضافت كأس العالم  ،2022وفي هذا الس���ياق وقعت ش���ركتكم اتفاق ًا مع
الفيفا وملف قطر لكأس العالم  ،2022تلتزم فيه الش���ركة بتوفير  50ألف وحدة،
إلسكان ضيوف قطر لهذا الحدث العالمي ،األمر الذي يصب في إطار تعزيز دور
القطاع الخاص بالحياة االقتصادية .كما أن اعتبار (إزدان) شريكا استراتيجيا في
دعم ملف  ،2022لدلي���ل واضح على أننا أصحاب رؤية ،وأيضا أصحاب قدرة على
تنفيذها ،وهذا من فضل اهلل علينا.

التجارية ،والتي س���نفتتح إحداها خالل العام  2011الجاري ،بما يفضي إلى تنويع
مص���ادر دخلن���ا وتعزيز حق���وق مس���اهمينا ،وذلك يأتي انس���جام ًا م���ع رؤية دولة
قط���ر لعام  ،2030والتي تقدم الكثير م���ن التصورات الحكيمة إزاء تنويع مصادر
الدخ���ل ،والعمل على ابت���كار عد ٍد من النوافذ االس���تثمارية الت���ي تكفل توازن
العائدات بصرف النظر عن مؤثرات الدورات االقتصادية المختلفة.
السادة المس���اهمون ،شهدت شركتكم خالل العام الماضي تطورات بالغة
األهمي���ة ،فقد واصلت مش���اريعها المحلي���ة الهادفة لتهيئة مزي���د من الخيارات
العقارية التي تلبي االحتياجات المتزايدة في السوق القطرية ،كما استعانت
الش���ركة بمالءته���ا المالي���ة المتين���ة لتمويل مش���اريعها الس���كنية والتجارية،
وتراف���ق ذل���ك مع دخولها في ش���راكات محلي���ة لضمان اس���تفادة األطراف من
الخبرات المتراكمة التي تثري جودة هذه المشاريع.
الس���ادة المس���اهمون ،نعاهدك���م عل���ى مواصلة تنمي���ة مقدرات ش���ركتكم
وزيادة مكانتها التنافس���ية ،كما نعدكم بمزيد من المس���اهمة في دفع عجلة
التنمية االقتصادية الوطنية.
ف���ي الختام يس���رني أن أرفع أس���مى ايات الش���كر والتقدير ال���ى حضرة صاحب
الس���مو الش���يخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البالد المفدى ،والى سمو الشيخ
تمي���م بن حم���د ال ثان���ي ولي العه���د االمي���ن حفظهم���ا اهلل ،عل���ى رعايتهما
لنهضة قطر وتقدمها ،كما نش���كر معالي الش���يخ حمد بن جاس���م بن جبر ال
ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والحكومة الموقرة على الدعم الكبير
الذي تقدمه للش���ركات الوطنية ،والش���كر موصول الى إدارة الش���ركة وجميع
الموظفين على الجهد الذي يبذلونه لرفعة وتقدم الش���ركة إلى األمام ،كما
نش���كر الس���ادة مس���اهمي الش���ركة على ثقتهم بنا ونعدهم بالمزيد ان شاء
اهلل.

نعم لدين���ا الكثير من اآلم���ال والطموحات لتحقيق المزيد م���ن االنجازات التي
من ش���أنها تعزي���ز موقعنا بين الش���ركات الرائدة على صعيد إنش���اء الوحدات
السكنية المخصصة ألصحاب الدخل المتوسط ،كما أننا اقتربنا من تحقيق ما
وعدنا به في العام الماضي ،بشأن المشروعات المتصلة بقطاع المجمعات
		

و اهلل الموفق...
والسالم عيكم ورحمة اهلل وبركاته

ثاني بن عبد اهلل آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة نائب رئيس
مجلس اإلدارة
المساهمون الكرام،،
تواص���ل ش���ركة إزدان العقاري���ة خطواته���ا الثابت���ة
نح���و االم���ام بتحقي���ق مزيد م���ن المش���اريع العقارية
الت���ي تدع���م النهض���ة العمرانية لدولة قط���ر ،وقوة
اقتصاده���ا ال���ذي بات يش���ار اليه بالبن���ان كواحد من
اس���رع االقتصاديات نموا على المستوى العالمي،
واضع���ة نص���ب اعينه���ا تحقي���ق تطلع���ات وآم���ال
المس���اهمين ،لتبق���ى إزدان ش���امخة ف���ي انجازاتها
المتالحقة.
لق���د ش���هد الع���ام  2010الماض���ي مجموع���ة م���ن
التط���ورات على صعيد اعمال الش���ركة ،لعل ابرزها
ان ش���ركة إزدان العقاري���ة قد اس���تكملت في مطلع
الع���ام  2010الماضي اجراءات الدم���ج مع المجموعة
الدولية لالسكان حيث وافقت وزارة االعمال والتجارة
وهيئ���ة قطر لالس���واق المالي���ة في  10يناي���ر  2010على
دمج المجموعة الدولية لالس���كان فى شركة ازدان
العقاري���ة وذلك بعد اس���تيفاء الش���روط ،االمر الذي
يش���كل اس���تجابة لوقائع وقرارات الجمعي���ة العامة
غي���ر العادي���ة لكلت���ا الش���ركتين ،وتم وفق��� ًا لعملية
الدمج زيادة رأس المال لشركة إزدان العقارية ليصبح
 26.5مليار ريال ..وهو االمر الذي س���وف يعزز من اداء
الش���ركة ويعينها على تنفيذ المزيد من المش���اريع
التي تخدم النهضة العمرانية لدولة قطر.
وق���د ب���دأت الش���ركة ف���ي الع���ام  2010تنفي���ذ خط���ة
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اس���تراتيحية لتطوي���ر عقارات المجموعة على مس���توى دول���ة قطر ،وذلك

ش���ركة إزدان العقاري���ة برعاية الفري���ق األول للكرة بنادي الغرافة للموس���م

م���ن خالل قس���م التطوي���ر التابع للمجموع���ة والذي يتولى أعم���ال تطوير

الرياض���ي  ،2010/2009في خطوة عكس���ت ال���روح الوطنية لدى الش���ركة من

العقارات القائمة.

أجل دف���ع عجلة التنمية وتمش���يا مع الطفرة الكبيرة التي تش���هدها البالد

كم���ا ش���هد العام  2010ف���ي بدايته قي���ام ش���ركة إزدان العقاري���ة توقيع عقد

في مختلف نواحي الحياة.

ش���راكة إس���تراتيجية مع الش���ركة القطرية العامة للتأمين وإع���ادة التأمين

كم���ا كان���ت ش���ركة إزدان العقاري���ة أحد الداعمي���ن لملف قطر الس���تضافة
كأس العال���م  ،2022وعقدت لذلك اتفاق��� ًا مع الفيفا وملف قطر ،تلتزم فيه

تبلغ  2.5مليار ريال قطري.

تقديم  50ألف وحدة سكنية لخدمة هذا الحدث العالمي ،ونحن مستعدون
تمام��� ًا للوفاء بما تعهدنا به من أجل إنجاح ه���ذا الحدث الرياضي الضخم،

وشركة الصاري التجارية ،وذلك لتطوير مشروع “أبراج آسيا” بقيمة إجمالية
وجاء إطالق مشروع “أبراج آسيا” كأول وأكبر مشروع تطوير عقاري يعلن عنه
خ�ل�ال عام  2010الماضي ،ومن المتوقع أن يضفي المش���روع حيوية جديدة
في القطاع العقاري القطري ويعطي دفع ًا قوي ًا لالقتصاد الوطني.

ليخرج بالصورة التي تليق بس���معة دول���ة قطر التي باتت عاصمة للرياضة
والرياضيين.

صحي���ح إن تداعيات األزمة المالية العالمية ق���د أثرت على القطاع العقاري
ف���ي دول الجوار ،إال أننا في قطر كنا األق���ل تأثرا بتلك األزمة العاتية ،وكانت

المساهمون الكرام

إزدان م���ن بي���ن الش���ركات القليل���ة الت���ي اس���تمرت ف���ي طرح مش���روعاتها
الجدي���دة حتى في عز األزمة ،فقد اس���تطاعت ش���ركتكم أن تغتنم الفرص

لق���د ودعنا الع���ام  ،2010وكان عام ًا مميزاً ،إذ احتفلن���ا فيه بمرور  5عقود على

وتواص���ل البن���اء والعم���ل بم���ا يع���ود بالفائ���دة عل���ى االقتص���اد الوطني

تأس���يس الشركة ،وها هو عام جديد في مس���يرة شركتكم يبدأ من جديد،
وكلنا أمل وتفاؤل بأن يكون عام ًا جديداً من النجاح الذي تعودتم عليه من

وخ�ل�ال العام  2010الماضي تمكنت ش���ركتكم من افتت���اح مجمع قرى إزدان

شركتكم ،ونحن نعاهدكم بان نظل دائما في المقدمة.

والنهضة العمرانية ،وبما يعود بالفائدة ايضا على مساهمي الشركة.
ف���ي الوكرة ،وهي قرية ازدان  ،6 ،5 ،4و ،7وهي تش���كل مجمعات س���كنية
متكامل���ة ومفروش���ة بالكام���ل ،وتوف���ر بيئ���ة راقية للس���كن ،كم���ا واصلت
الش���ركة العمل في مشروعات المجمعات التجارية الكبرى في مول  1في

واهلل الموفق ,,,,

الغرافة ومول  2في الوكرة ،والتي تتواصل األعمال االنش���ائية فيها ضمن
الجدول الزمني المعد لها.
ولم تتأخر ش���ركة إزدان العقارية يوما في القيام بواجباتها نحو مجتمعها،
م���ن منطل���ق إيمانن���ا بمس���ؤوليتنا االجتماعي���ة كش���ركة وطني���ة ،وضمن
المسئولية االجتماعية للشركة في موضوع دعم الرياضة الوطنية ،قامت

عبد اهلل بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
السادة المساهمون
حققت شركة إزدان العقارية خالل العام  2010الماضي ،سلسلة
من اإلنجازات التي تضاف إلى رصيد الشركة الزاهر بالعطاءات
ال�ك�ب�ي��رة ،كما حققت ال�ش��رك��ة نقلة نوعية ف��ي مشاريعها
وخ�ص��وص��ا تلك الموجهة ال��ى فئة ذوي ال��دخ��ل المتوسط
والمحدود ،إذ عمدت الشركة على بناء المجمعات السكنية
المتكاملة التي تلبي الطلب المحلي على الوحدات السكنية،
وبنفس الوقت تتيح لذوي الدخل المتوسط والمحدود العيش
في بيئة راقية تتوفر فيها مختلف الخدمات والمرافق الحيوية
والترفيهية وبأسعار مناسبة.
وفي هذا اإلط��ار جاءت مشاريع قرى إزدان في منطقة الوكرة
والوكير ،فقد ت��م في شهر أبريل  2010إفتتاح قرية إزدان  4في
الوكرة ،فيما تم في شهر يوليو طرح قريتي إزدان  5و 6لإليجار
بفدرة إستيعابية تصل لنحو  3اآلف ساكن ،وفي شهر ديسمبر
من العام نفسه تم إفتتاح قرية إزدان  7في الوكرة وطرحها
لإليجار بأسعار تنافسية وخدمات متكاملة ،وقدمنا عرض ًا غير
مسبوق تحت شعار “سنة عليك ونص علينا” ،وقد ساهم هذا
العرض في زيادة االقبال على اإليجار ،وتعتبر القرية من أحدث
م�ش��اري��ع (إزدان) العقارية وتكمل سلسلة ال �ق��رى السكنية
المفروشة والمجهزة ب��أح��دث وس��ائ��ل ال��راح��ة ،وتشمل فلل،
وشقق ًا سكنية تتنوع بحسب األحجام والسعة ،باإلضافة إلى
اشتمال هذه القرى السكنية على جميع المرافق الحيوية.
وقمنا خالل العام  2010بطرح مشروع إزدان  18بمنطقة مشيرب
لإليجار ،حيث يتضمن  360وح��دة سكنية مفروشة بالكامل
بأرقى أنواع األثاث والتجهيزات الكهربائية ،وفي منتصف العام
 2010تم طرح مشروع ازدان  19بمنطقة مشيرب لإليجار.
ومن المنتظر ان تسهم هذه المشروعات في تعزيز ورفع قيمة
إيرادات الشركة من اإليجارات للعام الحالي .2011
المساهمون الكرام:
على صعيد تطوير العمل داخ��ل إدارة ال�ش��رك��ة وأقسامها
المختلفة ،دش �ن��ت ال�ش��رك��ة ف��ي ال �ع��ام  2010ب��رن��ام��ج أوراك ��ل
“ ”Oracle ERPلتخطيط م��وارد المؤسسات وال��ذي يستهدف
تعزيز الفعالية في إدارة العمليات المؤسسية ولالرتقاء باألداء
المؤسسي للشركة وتحقيق السيولة والدقة في العمل .
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وش��ارك��ت الشركة في معرض ومؤتمر سيتي سكيب آسيا
العقاري في سنغافورة في شهر مايو  ،2010وتم عرض أحدث
المشاريع العقارية واالستثمارية للشركة ومن بينها مشروع
أب ��راج آس �ي��ا ،وم�ش��روع��ي إزدان م��ول  1ب��ال�غ��راف��ة وإزدان م��ول 2
بالوكرة إلى جانب مشروع مدرسة إزدان العالمية ،وغيرها من
المشروعات المختلفة األخرى التي تنفذها إزدان العقارية حالي ًا
والمشروعات التي تخطط لتنفيذها في المستقبل.
كما شاركت شركة إزدان العقارية في العام الماضي في
معرض قطر ال��دول��ي الخامس للعقار واالستثمار وذل��ك من
منطلق دعمها للمعارض الوطنية التي تعكس النهضة
العمرانية التي تشهدها دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة.
وشكل ف��وز دول��ة قطر باستضافة ك��أس العالم  ،2022حدث ًا
وطني ًا ومحطة مهمة بمسيرة إزدان ،فشركتكم وقعت مع
الفيفا وملف قطر لكأس العالم  ،2022أكبر اتفاق فندقي في
العالم وال��ذي تلتزم فيه إزدان بتأمين  50أل��ف وح��دة سكنية
ل �ض �ي��وف ق �ط��ر ،م��ن إج �م��ال��ي ال ��وح ��دات ال �م �ف �ت��رض ت��وف��ره��ا
الستقبال ضيوف الدولة لهذا الحدث العالمي.
وبرغم األزمة المالية العالمية والتي ما تزال تداعياتها تعصف
باالقتصادات العالمية ،فقد تمكنت شركة إزدان العقارية من
تجاوز هذه األزمة بفضل حكمة مجلس إدارتها ،حيث استمرت
الشركة في طرح المشاريع التنموية متحدية إنعكاسات األزمة
العالمية على القطاع العقاري ،وقد نجحنا في اجتياز األزمة
بدون أي خسائر ،بل وحققنا أداءاً جيداً في العام  2010الماضي
والذي وصف من قبل المحللين االقتصاديين العالميين بانه
اسوأ أعوام األزمة.
وهذه اإلنجازات ما كانت لتتحقق لوال اإلدارة الرشيدة للشركة
وعلى رأسها سعادة الشيخ ثاني بن عبد اهلل آل ثاني مؤسس
ورئيس مجلس إدارة الشركة والذي يقود إستراتيجية الشركة
في تطوير أعمالها لترقى إلى طموحات المساهمين الكرام.

واهلل ولي التوفيق..

هشام السحتري
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

تطور رأسمال
شركة ازدان العقارية
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مكونات شركة ازدان العقارية
تتبع شركة إزدان العقارية  3شركات مملوكة بالكامل تساهم في تعزيز التدفقات النقدية
للشركة األم  ،كما تلعب دوراً مهما في تنويع مصادر الدخل.
ويأتي تخصص كل من الش���ركات الثالثة بمجاالت مختلفة بهدف االس���تفادة من الخبرات
التراكمي���ة الت���ي تنت���ج عن ه���ذا التخصص ،بم���ا يحق���ق التكاملية بي���ن الش���ركات التابعة
وشركتها األم .والشركات هي:
شركة إزدان للتجارة والمقاوالت
تم تأس���يس ش���ركة إزدان للتجارة والمقاوالت (ش.ش.و) التابعة برأس���مال مصدر ومدفوع
بالكامل قدره  200ألف ريال قطري.
تتخص���ص الش���ركة في أعمال المق���اوالت العامة للمبان���ي ورصف وتجهيز الط���رق وتجارة
مواد ومعدات البناء وأعمال الكهرباء والصيانة.

شركة إزدان لألجنحة الفندقية
تم تأس���يس ش���ركة إزدان لألجنح���ة الفندقية (ش.ش.و) التابعة برأس���مال مص���در ومدفوع
بالكامل قدره  200ألف ريال قطري.
تعمل الشركة في مجال إدارة الفنادق والشقق الفندقية والمطاعم.

شركة إزدان لالستثمار العقاري
تم تأسيس شركة ازدان لالستثمار العقاري التابعة في دولة قطر برأسمال مصدر ومدفوع
بالكامل قدره  10مليون ريال قطري.
تعم���ل الش���ركة في بي���ع وش���راء وإدارة العق���ارات وتأجيرها فض�ل�ا عن نش���اطها في مجال
مق���اوالت إنش���اء المبان���ي ورصف وتجهيز الط���رق وتجارة مع���دات البناء وأعم���ال الكهرباء
والصيانة.
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تطور رأسمال شركة ازدان العقارية
أخ���ذ رأس���مال ش���ركة إزدان العقاري���ة ف���ي تحقي���ق نم���و

وف���ي نهاية عام  2009ومطلع عام  ،2010ش���هدت الش���ركة

مضط���رد على م���دار الس���نوات الماضي���ة ،إذ ترافق النمو

تط���ورات مهمة على صعيد رأس الم���ال الذي تجاوز في

م���ع تزايد الحاجات التمويلية والتوس���عية لدى الش���ركة

ع���ام  ،2010حاج���ز  26.5مليار ري���ال أي نح���و  7.28مليار دوالر

الحريص���ة عل���ى االعتم���اد عل���ى ذاته���ا بالدرج���ة األول���ى

أميركي ،عقب موافقة الجمعية العمومية غير العادية

لتغذي���ة توس���عاتها وتطلعاته���ا بغية تطوير مس���توى
جودة عملياتها.
ومارس���ت الش���ركة عملياته���ا قب���ل حل���ول ع���ام 1993
كمؤسسة فردية تأسست في العام  ،1960قبل أن تتحول
لشركة ذات مسؤولية محدودة ومن ثم مساهمة عامة
ليص���ار إل���ى إدراجه���ا في بورص���ة قطر كواح���دة من أكبر
الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية.
و تط���ور رأس الم���ال ش���ركة إزدان العقاري���ة المس���اهمة
العامة القطرية منذ تس���جيلها كش���ركة ذات مسؤولية
محدودة في عام  1993بشكل ملفت ،حين بدأت حينذاك

للش���ركة والجه���ات الرس���مية ع���ام  ،2010عل���ى عملي���ة
االندماج مع المجموعة الدولية لإلسكان.
أنجزت شركة إزدان العقارية في شهر يناير من العام ،2010
عملية الدمج مع المجموعة الدولية لإلس���كان ،وجاءت
عملي���ة إعادة الهيكل���ة تلك متناغمة مع أه���داف «إزدان»
الس���اعية لتعظي���م حق���وق مس���اهميها ورف���ع قدراته���ا
التنافسية.
وق���د ت���م تقيي���م القيم���ة الس���وقية لألص���ول القائمة أو
تلك التي ال تزال تحت اإلنش���اء التابعة لشركتي «إزدان»
و»المجموع���ة الدولي���ة لإلس���كان» باس���تخدام طريق���ة
التدفقات النقدية المخصومة لعقارات مماثلة مع األخذ

برأسمال قوامه  200ألف ريال قطري مدفوع بالكامل.

بعين االعتبار مواقع تواجد تلك األصول .

وحي���ن استش���عرت «إزدان» النمو الس���ريع في متطلبات

وأثمرت عمليات التقييم تلك عن تقدير القيمة الخاصة

التمويل بما يتماش���ى مع النهض���ة العمرانية الوطنية،

بش���ركة إزدان العقارية بنحو  14.4ملي���ار ريال ،فيما بلغت

ارتأت الش���ركة القيام برس���ملة أرباحها المدورة و تحويل

قيم���ة أصول ش���ركة المجموع���ة الدولية لإلس���كان 12.1
ملي���اراً ،ليص���ل رأس���مال ش���ركة ازدان نح���و  26.525مليار

 4.569مليار ريال قطري (  1.255مليار دوالر أميركي).

ريال.

احتياطياتها لرأس المال الذي بلغ بحلول عام  2007قرابة
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خمس عقود من العطاء
تطور تاريخ شركة إزدان العقارية
أكملت شركة إزدان العقارية أواخر العام الماضي،
العق���د الخام���س م���ن مس���يرتها ،مواصل���ة تطوي���ر
منتجاته���ا وخدماتها التي مكنتها من اعتالء س���دة
أبرز شركات التطوير العقاري في المنطقة.
تحول���ت الش���ركة م���ن مج���رد فك���رة طموحة
فق���د ّ
من قبل س���عادة الش���يخ ثاني بن عب���د اهلل آل ثاني
مطلع س���تينات الق���رن الماضي لواح���دة من ألمع
المؤسس���ات العقاري���ه ف���ي قط���ر ودول مجل���س
التعاون الخليجي.
وقد س���اهمت الرؤية الثاقبة لس���عادة الش���يخ ثاني
بن عبداهلل آل ثاني لدى ش���روعه بتأسيس الشركة
ف���ي ترجمة نجاحات الش���ركة في مرحل���ة الحقة ،إذ
كان مؤمن��� ًا بأهمي���ة بن���اء عالق���ة ثق���ة متبادلة بين
مشروعه الصغير وجميع المتعاملين مع الخدمات
المقدمة ،وهو ما كان كفي ً
ال بترسيخ سمعة عالية
ظل صداها مس���موع ًا لنحو خمس���ين عام ًا تخللها
نمو الشركة ،واكتس���ابها مزيد من الثقة والعمالء
ال���ذي بات���وا عل���ى إدراك بأهمي���ة ال���دور ال���ذي لعبه
سعادته في تطوير القطاع العقاري في الدولة.
وق���د اختط���ت الش���ركة طريقه���ا طيل���ة الس���نوات
الماضي���ة بثبات تمكنت خاللها م���ن تجاوز عدد من
التحدي���ات مثلما حقق���ت نجاحات أكثر مس���تلهمة
تلك النجاح���ات من رؤيتها ورس���التها القائمة على
غرس بذور الثقة والتواصل مع عمالئها ومجتمعها
المحل���ي ،ل ُتضح���ي الي���وم أكبر ش���ركة مس���اهمة
قطرية من حيث رأس المال.
ُعرف���ت «إزدان» ف���ي وقت س���ابق باس���م مؤسس���ها
الش���يخ ثان���ي بن عب���د اهلل آل ثان���ي  ،وكانت واحدة
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من أعرق المؤسسات العاملة في القطاع العقاري
العرب���ي ،حي���ث تأسس���ت ع���ام  1960أي قبل نش���وء
أق���دم البن���وك القطرية ،بغية االس���تفادة من فرص
النم���و الذي يوفره القط���اع العقاري القطري ،حيث
استشعر س���عادته أن دولة قطر مقبلة على نهضة
اقتصادية وعمرانية واسعة.
وقد تحققت رؤية س���عادة الش���يخ ثاني بن عبداهلل
آل ثان���ي ،حي���ن تضاع���ف ع���دد س���كان الدول���ة م���ن
المواطني���ن والمقيمي���ن أكث���ر م���ن مرة من���ذ ذلك
التاريخ ،مم���ا أدى إلى ازدياد الطل���ب على الوحدات
الس���كنية والتجاري���ة ،م���ا إنعك���س نم���و هائ���ل في
قطاع���ات البن���اء والتش���ييد والمش���اريع واألعم���ال
المصاحبة للنهوض العمراني.
وخ�ل�ال ع���ام  2006وال���ذي ش���هد اس���تضافة الدوح���ة
لألولمبي���اد اآلس���يوي ،ت���م تغيي���ر االس���م التج���اري
للشركة إلى اسم «شركة اسكان».
في عام  2007تم تغيير اس���م شركة إسكان ليصبح
«ازدان العقارية» التي تم إدراج أسهمها في بورصة
قطر ( س���وق الدوحة ل�ل�أوراق المالية س���ابق ًا) عقب
تحويل استثمارات األسهم من المجموعة الدولية
لإلسكان إلى شركة التداول القابضة.
ومن���ذ إدراج أس���همها في البورص���ة ،حققت القيمة
الس���وقية للش���ركة نق�ل�ات نوعي���ة تمخ���ض عنه���ا
تضاع���ف تل���ك القيم���ة من���ذ اإلدراج ،وخ�ل�ال الع���ام
الماض���ي ( )2009تمكن الس���هم من تحقي���ق ارتفاع
ق���دره  144بالمئ���ة عل���ى الرغم م���ن اقتص���ار صعود
مؤش���ر البورص���ة عل���ى نس���بة قدره���ا  1.1بالمئ���ة،
م���ا يعك���س مق���دار ثق���ة حملة األس���هم بالش���ركة
وإدارتها.

وش���هد الع���ام  ،2008جمل���ة تط���ورات تمخض عنها
دمج��� ًا م���ع المجموع���ة الدولي���ة لإلس���كان ،عق���ب
قي���ام مكاتب الخبره العالمي���ه بتقييم أصول كلتا
الش���ركتين ،وت���م على إثر ذل���ك إع���ادة إدراج «إزدان»
في البورصة مطلع العام  2009برأس���مال يصل إلى
 26.5ملي���ار ريال ،عق���ب الحصول عل���ى الموافقات
الرسمية ومصادقة الجمعية العمومية غير العادية
في شهر نوفمبر من العام .2008
ويأت���ي الدم���ج ف���ي س���ياق ح���رص الش���ركة عل���ى
توس���يع رقع���ة عملياته���ا ف���ي الس���وق المحلي���ة
وزي���ادة تنافس���يتها يم���ا يع���ود بالنفع عل���ى حقوق
المساهمين.
وسيزيد اتساع حجم الشركة ورأسمالها من إصرارها
عل���ى زي���ادة تقديمه���ا للقيم���ة المضاف���ة للقطاع
العق���اري القط���ري ،بم���ا يلب���ي الحاج���ات المتزايدة
للوحدات العقارية بمختلف أصنافها.
وخ�ل�ال الس���نوات القليل���ة الماضي���ة  ،تمكن���ت
«ازدان» م���ن إنجاز ع���دد كبير من المش���روعات التي
توزعت جغرافي ًا في م���دن مختلفة من الدولة ،كما
اس���تطاعت خ�ل�ال الع���ام الماض���ي إط�ل�اق حزم���ة
مش���اريع إس���كانية راقية على الرغم م���ن التحديات
التي حملتها رياح األزمة المالية العالمية.
وف���ي ه���ذا الص���دد ،تعي���د الش���ركة التأكي���د عل���ى
دوره���ا في تطوي���ر القط���اع العق���اري المحلي في
مختل���ف المدن القطري���ة إيمانا منه���ا بأهمية عدم
تركيز اس���تثماراتها في مدين���ة الدوحة التي تحظى
بأهمية تجارية واقتصادية متميزة ،إذ يجب أن تتمتع
المناط���ق األخ���رى بمزي���د م���ن االهتم���ام بالتطوي���ر
العقاري ،وهو ما ترجمته الش���ركة عبر اس���تثماراتها
في الوكرة والوكير والغرافة.

ال���خ���ـ���ط���ـ���ط
المستـقبـليـة
مشاريع قيد الـتنفيذ
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ازدان مول1-
الغرافة
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إزدان مول( 1-الغرافة)
يق���ع م���ول إزدان ( ) 1في منطقة الغرافة ،وه���و مجمع التجاري يمتد
عل���ى مس���احة أرض تص���ل إل���ى  66ألف مت���ر مربع ،غير أن مس���طح
البناء يزيد على  120ألف متراً مربع ًا.
تصل نسبة اإلنجاز في سير المشروع نحو  %70حتى إعداد التقرير.
وق���د أطل���ق عل���ى ه���ذا المش���روع تس���مية “إزدان م���ول  ،”1وس���يتم
تخصيص نسبة  %32من مساحة البناء لإليجار ،فيما تم تهيئة نحو
 %20من مساحة المول ليتم تحويلها لفضاءات خضراء.
ويتوقع أن يلعب المول دوراً مهما على صعيد السياحة الداخلية.
أروع أجزاء المول هو الحوض المائي الخارجي.

التقـريـر  Iالسنـوي 21 I 2010 I

مشاريـع قيد التنفيذ

أبـراج إزدان 2
أبراج آسيا
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أبــراج إزدان  - 2أبراج آسـيا
تعك���ف الش���ركة على بناء أب���راج إزدان ( 2أبراج آس���يا) في المنطقة
الواقعة على الخليج الغربي في العاصمة الدوحة.
وال ي���زال المش���روع ف���ي ط���ور التصميم ويق���ع على مس���احة أرض
تصل إلى  29,375ألف متر مربع ،في حين يبلغ مس���طح البناء نحو
 503آالف متر مربع.
ويعد المشروع أحد أهم المشاريع التي تم اإلعالن عنها في قطاع
التطوير العقاري القطري.
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مدرسة
إزدان لدولية
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مدرسة إزدان الدولية
تعكف الشركة على بناء مدرسة إزدان الدولية ( )1الواقعة بمنطقة
الغرافة على مساحة أرض تقدر بنحو  11ألف متر مربع ،غير أن مسطح
البناء يصل إلى  13ألف ًا .وقد تم إنجاز نحو  %95من مشروع المدرسة
الريادية.
تنطلق المدرسة مع بداية السنة الدراسية المقبلة .2012-2011
وه���ي مدرس���ة دولي���ة خاص���ة توف���ر نوعي���ة عالمي���ة م���ن المناهج
التعليمية الراقية وتتبنى جميع االحتياجات العلمية للطالب.
وس���توفر المدرس���ة طاق���م تعليم���ي يتمت���ع بخب���رات أكاديمي���ة
واسعة.
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ازدان مول2-
الوكره
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إزدان مول 2-الوكره
يق���ع مول إزدان( )2في مدينة الوك���رة ،وهو مجمع تجاري

تحاكي العمارة التقليدية العربية مع العمارة الحديثة.

ضخم يمتد على مساحة تزيد على  75.6ألف متر مربع.

وسيس���تغل مخط���ط المش���روع تل���ك الواجه���ة البحرية

ويعد هذا المجمع التجاري أحد أبرز نماذج التطور العمراني

الرائعة التي تتمتع بها مدينة الوكرة.

والهندسي لبناء الموالت في دولة قطر ،إذ يضع عنصرا

سيحتضن هذا المول الكثير من المتاجر وأماكن ترفيهية

اإلب���داع واالبت���كار عل���ى رأس أولويات���ه الهندس���ية الت���ي

متميزة ،إلى جانب كافة المرافق العامة االخرى.
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إنـجـازات الشـركـة

التقـريـر  Iالسنـوي 29 I 2010 I

إنـجـازات الشـركـة

مبنى إزدان19-
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مبنى إزدان19-
قامت شركة إزدان بتنفيذ مشروع مبني إزدان  ،19والذي يتكون من
 60وحده س���كنيه مفروشه بالكامل ،ويتميز هذا المشروع بموقعه
المتمي���ز حي���ث يق���ع بمنطق���ة مش���يرب في قل���ب مدين���ة الدوحه،
وتتوافر فيه جميع الخدمات باإلضافة إلى قربه من جميع المناطق
الحيويه بمدينة الدوحه.
كما تتميز الوحدات الس���كنيه للمش���روع والمكونه من غرفة نوم
وغرفة معيش���ه بتوافر جميع األجهزه الكهربائي���ه التي يحتاجها أي
من���زل عص���ري باألضافه ال���ي فرش كام���ل لجميع الوح���دات بأرقي
أنواع األثاث.
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Company Achievements
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قرى إزدان
7 ،6 ،5 ،4
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قرى إزدان 7 ،6 ،5 ،4-
قامت ش���ركة إزدان فى عام  ،2010باطالق العديد من المش���اريع منها قرى إزدان (  ) 7-6-5-4الواقعة
بمنطق���ة الوكي���ر ،وه���ى من أكثر المش���اريع ريادية ومس���اهمة ف���ى تطوي���ر المناط���ق الواقعة خارج
العاصمة الدوحة التى تستأثر بغالبية أنشطة التطوير العقاري.
وتس���هم الق���رى الجديدة ف���ى تعزيز فرص أصح���اب الدخل المتوس���ط فى الحصول على المس���كن
المالئ���م ال���ذى تحي���ط ب���ه كاف���ة أش���كال الخدم���ات الراقي���ة الت���ى تحاك���ي تط���ور المعم���ار القطري
والمتطلبات المستجدة والمرافقة للمنشأت الحديثة.
وج���اء اطالق هذة القرى تزامنا مع فوز دولة قطر بش���رف اس���تضافة كاس العال���م لكرة القدم  ،2022و
ذلك حرص ًا من إزدان على أن تكون جزءاً من رؤية صاحب الس���مو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير
البالد المفدى ،الذى تدين له الش���ركة وكافة مؤسس���ات القطاع الخاص بالفضل لكل هذا التطور
والنهوض االقتصادي والعمراني ،الذى تشهدة البالد فى عهده الميمون .
وقد تم افتتاح قرى إزدان (  ) 7-6-5-4فى التواريخ المبينة بالجدول أدناه:
القرية
قرية إزدان 4
قرية إزدان 5
قرية إزدان 6
قرية إزدان 7

تاريخ االفتتاح
مارس 2010
يونيو 2010
أكتوبر 2010
ديسمبر 2010

وتتميز قرى إزدان بقدراتها على المشاركة فى تنمية منطقة الوكير ،كما تتميز بكونها مدن سكنية
متكاملة توفر بيئة سكنية راقية لمختلف شرائح المجتمع.
وتم اطالق هذة القرى فى عام  ،2010الذي حمل فى طياتة تحديات جسيمة للقطاع
العق���اري الذي مازال يعاني من اآلثار الس���لبية لألزمة االقتصادي���ة العالمية ،ولكن
تمكنت البالد من تجاوزها بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة والقرارت الرشيدة التى
تبنتها الحكومة.
وبمقدور مشاريع إزدان الضخمة فى الوكير جذب نحو  50ألف نسمة في السنوات
القليلة المقبلة ،إذ س���يترافق زيادة س���كان المنطقة مع تزايد الحاجة لالستثمارات
والخدمات المصاحبة وهو ماسيضمن فتح قنوات استثمارية جديدة.
وتنسجم مش���اريع قرى إزدان مع استراتيجية الشركة فى توفير مساكن ذات جودة
عالية بتكلفة مناس���بة ,إذ تحرص الشركة على توفير وحدات سكنية راقية بأسعار
متميزة فى متناول ذوى الدخل المتوسط .
وتوف���ر القرى بيئ���ة صحية مالئمة وراقية ،كما راعت توفير ج���ودة البناء والتجهيزات
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والتأثيث ،لتقديم وحدات سكنية مفروشة مخصصة لاليجار وفق أعلى المعايير.
وتض���م ق���رى إزدان ف���ى جنباتها خدمات تتس���م بالرق���ي ,إذ اش���تملت على صاالت
بلياردو ومجمع جمنازيوم فض ً
ال عن مالعب كرة مضرب.
كم���ا ت���م مراعاة أهمي���ة تواج���د مس���احات خض���راء وحدائق وبرك���ة س���باحة وقاعة
لالحتفاالت ,إلى جانب وجود مسجد وسوبر ماركت كبير ،ومواقف مظللة لسيارات
السكان والزوار ومرافق أخرى متعددة.
وتس���اهم مش���اريع إزدان المس���تقبلية ف���ى منطق���ة الوكير فى تقلي���ص الضغط
الواق���ع على الوحدات الس���كنية فى الم���دن الكبرى ,كما ستس���هم فى تقليص
االزدح���ام الم���روري الذي تش���هدة مدينة الدوحة التي تس���تأثر باالهتم���ام األكبر من
قبل الباحثين عن مسكن.
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البيانات المالية
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
تقرير حول البيانات المالية
لق���د دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لش���ركة إزدان العقارية ش,م,ق (“الش���ركة”) وش���ركاتها التابعة
(يش���ار إليه���م جميع��� ًا بـ “المجموع���ة”) والتي تتضم���ن بيان المرك���ز المالي الموح���د كما في  31ديس���مبر 2010
والبيانات الموحدة للدخل الش���امل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المس���اهمين للس���نة المنتهية
في ذلك التاريخ  ،وملخص ألهم السياسات المحاسبية واإليضاحات المتممة األخرى.

مسئولية مجلس اإلدارة عن البيانات المالية
إن مجل���س اإلدارة مس���ؤول عن إعداد البيان���ات المالية وعرضها بص���ورة عادلة وفق ًا للمعايي���ر الدولية للتقارير
المالي���ة  ،وهو مس���ؤول كذلك ع���ن إجراءات الرقاب���ة الداخلية التي يراه���ا ضرورية إلعداد بيان���ات مالية موحدة
خالية من األخطاء المادية سواء الناتجه عن اإلختالس أو الخطأ.

مسئولية مراقبي الحسابات
إن مس���ئوليتنا ه���ي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية الموحدة اس���تناداً إلى أعم���ال التدقيق التي قمنا بها,
لق���د ت���م تدقيقنا وفق��� ًا لمعايير التدقيق الدولي���ة التي تتطلب منا التقي���د بمتطلب���ات آداب المهنة وأن نقوم
بتخطي���ط وتنفي���ذ أعمال التدقيق للحصول على تأكي���دات معقولة بأن البيانات المالي���ة الموحدة خالية من
أخطاء جوهرية.
يشتمل التدقيق على القيام بإجراءات للحصول على أدلة بشأن المبالغ واإلفصاحات التي تتضمنها البيانات
المالي���ة الموح���دة ,تم اختيار هذه اإلجراءات بناء عل���ى تقديرنا بما في ذلك تقييم مخاط���ر األخطاء الجوهرية
في البيانات المالية الموحدة  ،س���واء الناتجة عن اختالس أو خطأ ,عند إجراء تقييم المخاطر نأخذ في االعتبار
أنظم���ة الضب���ط والرقابة الداخلي���ة المتعلقة بإعداد الش���ركـة للبيانات المالية وعرضها بص���ورة عادلة  ،وذلك
لغايات إعداد إجراءات تدقيق مناس���بة  ،وليس لغرض إبـداء رأينا حـول فعاليـة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
للش���ركة ,ويش���تمل التدقيق أيض ًا على تقييم مدى مالئمة السياس���ات المحاسبية المس���تخدمة ومعقولية
التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة وكذلك تقييم العرض العام للبيانات المالية الموحدة.
باعتقادنا أن األدلة التي حصلنا عليها خالل أعمال التدقيق كافية وتوفر أساس ًا معقو ًال يمكننا من إبداء رأينا.
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الرأي
في رأينا أن البيانات المالية الموحدة تظهر بعدالة  ،من كافة النواحي المادية  ،المركز المالي للمجموعة كما
في  31ديس���مبر  2010وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للس���نة المنتهية في ذل���ك التاريخ وفق ًا للمعايير الدولية
للتقارير المالية.
تأكيد أمر
ب���دون التحف���ظ في رأين���ا نلفت االنتباه إلى اإليضاح رقم  5ح���ول البيانات المالية والذي يش���ير إلى أنه كما في 31
ديسمبر  2009تم احتساب مخصص المساهمة في األنشطة االجتماعية والرياضية بمبلغ  9,5مليون ريال قطري
وذلك بنس���بة  ٪2,5من صافي الربح للس���نة بعد اس���تبعاد أرباح إعادة تقييم االس���تثمارات العقارية ومش���اريع قيد
التطوير ,حس���ب متطلبات القانون رقم  13لس���نة  2009يجب على جميع الشركات المساهمة القطرية المدرجة
أس���همها ف���ي بورصة قطر أن تس���دد  ٪2,5من أرباحها الس���نوية لصن���دوق حكومي لدعم األنش���طة االجتماعية
والرياضية ,إن من رأي اإلدارة أنه ال يوجد تعليمات كافية حول كيفية احتس���اب المخصص وبالتالي تم احتس���اب
المخصص كما تم اإلشارة إليه أعاله.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
وف���ي رأين���ا أن المجموع���ة تحتف���ظ بس���جالت محاس���بية منتظم���ة وقد أج���ري الج���رد وفق��� ًا لألص���ول المرعية وأن
المعلوم���ات المالي���ة الواردة ف���ي التقرير الس���نوي لمجلس اإلدارة تتفق مع الس���جالت المحاس���بية للمجموعة,
كذل���ك ف���أن البيان���ات المالي���ة الموحدة تراع���ى أحكام قان���ون الش���ركات التجارية رق���م ( )5لس���نة  2002والنظام
األساس���ـي للش���ركة  ،باس���تثناء تأثير األمر المش���ار إليه في اإليضاح رقم  13حول البيانات المالية والذي يشير إلى
أن���ه خ�ل�ال الس���نة المالية المنتهية في  31ديس���مبر  2009لم تقم المجموعة بتحويل نس���بة  ٪10م���ن صافي األرباح
الس���نة إلى االحتياطي القانوني وفق ًا لمتطلبات المادة  183من قانون الشركات التجارية القطري رقم  5لسنة
 2002نظ���راً لع���دم كفاي���ة رصي���د األرباح المدورة كم���ا في  31ديس���مبر  ,2009لق���د حصلنا على جمي���ع المعلومات
واإليضاح���ات التي طلبناها ألداء مهمتنا  ،وحس���ب علمنا واعتقادنا لم تقع خالل الس���نة مخألفات أخرى ألحكام
القانون المذكور أعاله أو النظام األساس���ي للش���ركة على وجه قد يكون له تأثير مادي على نش���اط المجموعة
أو مركزها المالي.
عن إرنست ويونـغ
فراس احسان قسوس
سجل مراقبي الحسابات رقم 236
الدوحة في  17مارس 2011
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بيان الدخل الشامل الموحد
السنة المنتهية في  31ديسمبر 2010

إيضاحات

2010

2009

ألف

ألف

ريال قطري

ريال قطري
(معدلة)

إيرادات اإليجارات

443,316

457,409

(خسائر) أرباح استبعاد استثمارات عقارية

()72,545

17,427

إيرادات مقاوالت

11,163

-

إيرادات التشغيل األخرى

9,652

9,592

()82,863

()75,074

تكاليف مقاوالت

()11,052

-

أرباح التشغيل

297,671

409,354

19,119

8,304,911

أرباح ودائع بنكية

3,492

5,212

شهرة سالبة من عملية الضم

-

58,403

()75,813

()50,216

تكاليف التمويل اإلسالمي

()123,145

()41,977

الربح وإجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

121,324

8,685,687

0,046

5,29

مصاريف التشغيل

أرباح إعادة تقييم استثمارات عقارية ومشاريع قيد التطوير

مصاريف عمومية وإدارية

العائد األساسي والمعدل للسهم من األرباح (ريال قطري)
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3

8و9

4

6

بيان المركز المالي الموحد
السنة المنتهية في  31ديسمبر 2010

إيضاحات

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
عقارات وآالت ومعدات
استثمارات عقارية
مشاريع قيد التطوير

2010
ألف
ريال قطري

2009
ألف
ريال قطري
(معدلة)

98,014
13,823,088
17,129,190

83,119
8,645,361
20,966,306

31,050,292

29,694,786

28,134
171,442
674,490

107,916
136,480
121,024

874,066

365,420

إجمالي الموجودات

31,924,358

30,060,206

حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطي قانوني
أرباح مدورة

26,524,967
771,721
106,159

26,524,967
759,589
-

27,402,847

27,284,556

3,103,126
11,400

1,791,290
25,944
9,173

3,114,526

1,826,407

الموجودات المتداولة
بضاعة
ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدم ًا
أرصدة لدى البنوك ونقد

إجمالي حقوق المساهمين
المطلوبات غير المتداولة
تسهيالت بنكية إسالمية
أرباح دائنة على تسهيالت بنكية إسالمية
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

المطلوبات المتداولة
تسهيالت بنكية إسالمية
أرباح دائنة على تسهيالت بنكية إسالمية
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

7
8
9

10
11

12
13

14
15

14
16

428,256
91,593
887,136

251,327
32,365
665,551

1,406,985

949,243

4,521,511

2,775,650

31,924,358

30,060,206
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
السنة المنتهية في  31ديسمبر 2010

إيضاحات
األنشطة التشغيلية :
ربح السنة

2010
ألف
ريال قطري

121,324

8,685,687

27,302
3,915
()1,769,777
1,823,203
9,317
123,145
()3,492

15,347
7,467
()3,976,902
()4,345,436
9,258
41,977
()5,212

أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل :
مدينون ومصاريف مدفوعة مقدم ًا
بضاعة
أرباح دائنة على تسهيالت بنكية إسالمية
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

334,937
()44,279
79,782
33,284
218,552

432,186
()113,748
()105,478
42,480
605,887

نقد من العمليات
تكاليف تمويل مدفوعة
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

622,276
()123,145
()1,688

861,327
()41,977
()356

497,443

818,994

()9,902
561
()38,879
397,296
()1,785,310
3,492

()18,313
()55,030
()10,645
45,050
()142,992
()1,057,629
()13,426,459
5,212

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

()1,432,742

()14,660,806

األنشطة التمويلية
إصدار اسهم عينية نتيجة عملية الضم
صافي الحركة على تسهيالت تمويلية إسالمية

1,488,765

12,121,321
1,676,617

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

1,488,765

13,797,938

الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه

553,466

()43,874

النقد وما في حكمه في  1يناير

121,024

164,898

674,490

121,024

تعديالت للبنود التالية :
استهالك
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
أرباح استبعاد وصافي أرباح التغير في القيمة العادلة الستثمارات عقارية
صافي خسائر (أرباح) التغير في القيمة العادلة لمشاريع قيد التطوير
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
تكاليف التمويل اإلسالمي
أرباح ودائع بنكية

7
15
9
10

15

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
شراء عقارات وآالت ومعدات
عقارات وآالت ومعدات نتيجة عملية الضم
متحصالت من استبعاد عقارات وآالت ومعدات
شراء استثمارات عقارية
متحصالت من استبعاد استثمارات عقارية
استثمارات عقارية نتيجة عملية الضم
مدفوعات لمشاريع قيد التطوير
مشاريع قيد التطوير نتيجة عملية الضم
أرباح ودائع بنكية

النقد وما في حكمه في  31ديسمبر
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2009
ألف
ريال قطري
(معدلة)

7
7
8
8
9

14

11

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد
السنة المنتهية في  31ديسمبر 2010
رأس المال

احتياطي قانوني

أرباح مدورة

المجموع

ألف

ألف

ألف

ألف

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

الرصيد في  1يناير 2010

26,524,967

759,589

-

27,284,556

الربح وإجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

-

-

121,324

121,324

إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

121,324

121,324

المحول إلى االحتياطي القانوني

-

12,132

()12,132

-

مخصص المساهمة في صندوق دعم األنشطة
األجتماعية (إيضاحات  5و )16

-

-

()3,033

()3,033

الرصيد في  31ديسمبر 2010

26,524,967

771,721

106,159

27,402,847

الرصيد في  1يناير 2009

4,569,000

191,842

1,726,225

6,487,067

الربح وإجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

-

-

8,685,687

8,685,687

إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

8,685,687

8,685,687

إصدار أسهم مجانية

9,834,646

-

()9,834,646

-

إصدار أسهم عينية

12,121,321

-

-

12,121,321

المحول إلى االحتياطي القانوني

-

567,747

()567,747

-

مخصص المساهمة في صندوق دعم األنشطة
األجتماعية (إيضاحات  5و )16

-

-

()9,519

()9,519

الرصيد في  31ديسمبر ( 2009معدل)

26,524,967

759,589

-

27,284,556
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2010

1

الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية

شركة إزدان العقارية ش.م.ق هي شركة مساهمة قطرية مسجلة في دولة قطر بموجب السجل التجاري رقم .15466
يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الدوحة – دولة قطر – صندوق بريد .3222
تعمل الشركة في مجال تطوير وامتالك وبيع العقارات وتأجيرها.
تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2010بناء على قرار مجلس
اإلدارة بتاريخ  17مارس .2011
بتاريخ  4نوفمبر  2009قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقه على ضم المجموعة الدولية لالسكان (ش.م.ق.خ)
وذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة لمساهمي المجموعة الدولية لإلسكان ش.م.ق.خ .كذلك وافقت الجمعية
العامة الغير عادية على تفويض مجلس اإلدارة في اتخاذ اإلجراءات القانونية والحصول على الموافقات اإلدارية
الالزمة التمام عمليه الضم استناداً إلى متطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم  5لسنة .2002
المبالغ التالية تعكس الموجودات والمطلوبات التي تم ضمها من شركة المجموعة الدولية لإلسكان ش.م.ق.خ.
إلى شركة إزدان العقارية ش.م.ق.
ألف
ريال قطري

مجموع الموجودات

13,966,649

مجموع المطلوبات

1,786,925

نتج عن عملية ضم المجموعة الدولية لالسكان (ش.م.ق.خ) زيادة في رأس مال الشركة بمبلغ  12,121,320,740ريال
قطري وشهرة سالبة بمبلغ  58,403,289ريال قطري تم تسجيلها كإيرادات ضمن بيان الدخل الشامل.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2010

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة

2

1/2

1أسس إعداد البيانات المالية الموحدة
أعدت البيانات المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية المعدلة لتتضمن القياس بالقيمة العادلة
لالستثمارات العقارية والمشاريع قيد التطوير.
لقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة بالريال القطري وهي العملة المستخدمة في أنشطة المجموعة وفي
عرض بياناتها المالية .وتظهر المبالغ الواردة في البيانات المالية الموحدة باأللف الريال القطري فيما عدا ما
يتم اإلشارة إليه بخالف ذلك.

2/2

2بيان االلتزام
أعدت البيانات المالية الموحدة وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة من قبل لجنة المعايير المحاسبية
الدولية ( )IASBومتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم  5لسنة .2002

3/2

3أساس توحيد البيانات المالية
تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية لشركة ازدان العقارية (ش.م.ق) وشركاتها التابعة وبيانها
كالتالي:
النسبة ألفعلية لمساهمة المجموعة
2010

2009

شركة إزدان للتجارة والمقاوالت (ش.ش.و).

٪100

٪100

شركة إزدان لألجنحة ألفندقية (ش.ش.و).

٪100

٪100

شركة إزدان لالستثمار العقاري (ذ.م.م).

٪100

٪100

إيضاحات:
)1

1تم تأسيس شركة ازدان للتجارة والمقاوالت (ش.ش.و“( ).شركة تابعة”) في دولة قطر برأس مال
مصدر ومدفوع بالكامل بمبلغ  200,000ريال قطري .تعمل الشركة في المقاوالت العامة للمباني
ورصف وتجهيز الطرق وتجارة مواد ومعدات البناء وأعمال الكهرباء والصيانة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2010

)2

)3

2تم تأسيس شركة ازدان لألجنحة ألفندقية (ش.ش.و“( ).شركة تابعة”) في دولة قطر برأس مال
مصدر ومدفوع بالكامل بمبلغ  200,000ريال قطري .تعمل الشركة في إدارة ألفنادق والشقق ألفندقية
والمطاعم.
3تم تأسيس شركة ازدان لالستثمار العقاري ذ.م.م“( .شركة تابعة”) في دولة قطر برأس مال مصدر
ومدفوع بالكامل بمبلغ  10,000,000ريال قطري .تعمل الشركة في بيع وشراء وإدارة العقارات وتأجيرها
ومقاوالت إنشاء المباني ورصف وتجهيز الطرق وتجارة معدات البناء وأعمال الكهرباء والصيانة.

تم توحيد البيانات المالية للشركات التابعة منذ تاريخ االستحواذ والذي يمثل تاريخ تأسيس الشركات التابعة
 ،وسيستمر توحيد البيانات المالية للشركات التابعة إلى أن تتنازل الشركة األم عن سيطرتها على الشركات
التابعة.
يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس ألفترة المالية للشركة األم وتستخدم نفس السياسات
المحاسبية المتبعة من قبل الشركة األم.
تم حذف جميع اإليرادات والمصاريف واألرباح والخسائر غير المحققة كما تم حذف جميع األرصدة الناتجة عن
العمليات بين الشركة األم والشركات التابعة.
4/2

4التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية مطابقة لتلك المستخدمة في إعداد البيانات
المالية للسنة السابقة  ،فيما عدا المعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية
التي يسري مفعولها ابتداء من  1يناير :2010

•

المعيار الدولي للتقارير المالية 2

:

•

المعيار الدولي للتقارير المالية 3

:

المدفوعات على أساس األسهم – معامالت المجموعة على
أساس األسهم والتي تسدد نقداً يسري مفعوله من  1يناير
.2010
األعمال المجمعة (المعدل) ومعيار المحاسبة الدولي
 27البيانات المالية الموحدة والمنفصلة (معدل) ويسري
مفعوله منذ  1يوليو  ، 2009وتشمل التعديالت الالحقة للمعيار
الدولي للتقارير المالية  2والمعيار الدولي  ، 5والمعيار الدولي
 ، 7ومعيار المحاسبة الدولي  ، 7ومعيار المحاسبة  ، 21ومعيار
المحاسبة  ، 28ومعيار المحاسبة  ، 31ومعيار المحاسبة .39
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2010
•

معيار المحاسبة الدولي 39

:

•

التفسير 17

:

•

تحسينات على المعاير الدولية للتقارير المالية (مايو )2008

•

تحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية (أبريل )2009

األدوات المالية – التحقيق والقياس – بنود التحوط المؤهلة ،
يسري مفعوله منذ  1يوليو .2009
توزيعات موجودات غير نقدية على المالكين  ،ساري
المفعول منذ  1يوليو .2009

عند تطبيق المعيار أو التفسير يتوقع حدوث تأثير على البيانات المالية أو على أداء المجموعة  ،فيما يلي
شرح التأثيرات:
		
		

المعيار الدولي للتقارير المالية  : 2المدفوعات على أساس األسهم (معدل)
أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية تعدي ً
ال للمعيار الدولي للتقارير المالية  2حيث أوضح التعديل نطاق
وطريقة المحاسبة لمعامالت المجموعة المتعلقة بالمدفوعات على أساس األسهم التي تسدد نقداً .لقد
طبقت المجموعة هذا التعديل اعتباراً من  1يناير  .2010لم يكن للتعديل أي تأثير على المركز المالي أو على
أداء المجموعة.

		

المعيار الدولي للتقارير المالية  : 3األعمال المجمعة (معدل) ومعيار المحاسبة الدولي  27البيانات
المالية المجمعة والمنفصلة (معدل)
المعيار الدولي ( 3معدل) يدخل تعديالت هامة في المحاسبة لألعمال المجمعة التي تتم بعد أن يصبح
المعيار ساري المفعول .تؤثر التغيرات على تقييم حصة األقلية  ،والمحاسبة لتكاليف المعاملة  ،والتحقيق
المبدئي والقياس الالحق للمبالغ المحتملة واألعمال المجمعة التي تتم على مراحل .هذه التغيرات سوف
تؤثر على قيمة الشهرة المحققة والنتائج المسجلة خالل ألفترة التي يحدث فيها االستحواذ والنتائج التي
تسجل مستقب ً
ال.
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معيار المحاسبة ( 27معدل)  :تتطلب أن يتم احتساب أي تغيير في حصة ملكية شركة تابعة (دون فقدان
السيطرة) كمعاملة مع المالكين بصفتهم مالكين .وبالتالي  ،فإن هذه المعامالت سوف ال تنشأ عنها
شهرة وال تنشأ عنها أرباح أو خسائر .باإلضافة إلى ذلك فإن هذا المعيار المعدل تغ ّير المحاسبة للخسائر التي
تتكبدها الشركة التابعة وكذلك لفقدان السيطرة على الشركة التابعة .إن التغيرات التي يحدثها كل من
المعيار الدولي ( 3المعدل) ومعيار المحاسبة ( 27المعدل) تؤثر على استحواذات الشركات التابعة أو فقدان
السيطرة عليها والمعامالت مع حصص األقلية بعد  1يناير .2010

		

طبقت المجموعة هذا التعديل اعتباراً من  1يناير  ، 2010ولم يكن لذلك تأثير على المركز المالي أو على أداء
المجموعة:

معيار المحاسبة الدولي  : 39األدوات المالية – التحقيق والقياس  ،بنود التحوط المؤهلة
يوضح التعديل أنه يسمح ألي مؤسسة أن تصنف جزء من تغيرات القيمة العادلة أو تغ ّير التدفق النقدي ألداة
		
مالية كبند محوط .يشمل هذا أيض ًا تصنيف التضخم كخطر أو جزء منه يتحوط به في حاالت معينة .لقد
قررت المجموعة أن التعديل سوف لن يكون له تأثير على المركز المالي أو على أداء المجموعة.
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التفسير  : 17توزيع موجودات غير نقدية على المالكين
هذا التفسير يوفر توجيهات استرشادية تتعلق بالترتيبات التي بموجبها توزع المؤسسة موجودات غير
نقدية على المساهمين إما كتوزيع إحتياطيات أو أرباح أسهم .إن هذا التفسير ليس له أي تأثير على المركز
المالي أو على أداء المجموعة.
5تحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية
ً
ً
في مايو  2008وإبريل  2009أصدرت لجنة المعايير المحاسبية الدولية كتابا شامال لتعديالتها في المعايير
بهدف أساسي وهو إزالة االختالفات وإعطاء صياغة واضحة .هنالك نصوص انتقالية منفصلة لكل معيار.
لقد نتج عن تطبيق التعديالت تصحيح لبعض األخطاء في السياسات المحاسبية ولكن لم يكن لذلك أي
تأثير على المركز المالي للمجموعة أو على أدائها.
أصدرت في مايو 2008
•المعيار الدولي للتقارير المالية  : 5الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات
الموقوفة – يوضح التعديل أنه عندما تصنف شركة تابعة كمحتفظ بها للبيع  ،يتم تصنيف جميع
موجودات ومطلوبات الشركة التابعة كمحتفظ بها للبيع  ،حتى لو استمرت المؤسسة كحصة
اقلية بعد صفقة البيع.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2010
		

أصدرت في إبريل 2009
•المعيار الدولي للتقارير المالية  : 5الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للمتاجرة والعمليات
الموقوفة يوضح التعديل أن اإلفصاحات المطلوبة بالنسبة للموجودات غير المتداولة ومجموعات
االستبعاد المصنفة محتفظ بها للمتاجرة أو عمليات موقوفة هي فقط تلك المبينة في المعيار
الدولي للتقارير المالية  .5اإلفصاحات المطلوبة وفق ًا للمعايير الدولية األخرى تطبق فقط إذا كانت
مطلوبة تحديداً لهذه الموجودات غير المتداولة أو العمليات الموثوقة.
•المعيار الدولي  : 8قطاعات التشغيل  -يوضح المعيار الدولي  8أن موجودات ومطلوبات التشغيل
يتم اإلفصاح عنها فقط عندما تكون هذه الموجودات والمطلوبات مضمنة في المقاييس التي
يستخدمها المسؤول األول عن أتخاذ قرارات التشغيل
•معيار المحاسبة الدولي  : 7بيان التدفقات النقدية  -ينص التعديل على أن المصروفات التي ينتج
عنها تحقيق موجودات هي فقط المصروفات التي يمكن تصنيفها كتدفق نقدي من األنشطة
االستثمارية.
•معيار المحاسبة الدولي  : 36انخفاض قيمة الموجودات  -يوضح هذا التعديل أن أكبر وحدة يسمح
أن توزع عليها الشهرة  ،المشتراة ضمن أعمال مجمعة ،هي قطاع التشغيل حسب التعريف في
المعيار الدولي  8قبل التجميع ألغراض إعداد التقارير.
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6المعايير والتعديالت والتفسيرات المصدرة ولكن لم تصبح سارية المفعول
فيما يلي المعايير التي أصدرت ولكنها لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار البيانات المالية
للمجموعة .هذه القائمة تضم المعايير والتفسيرات المصدرة والتي تتوقع المجموعة أن تطبق في تاريخ
مستقبلي .تنوي المجموعة أن تطبق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.
معيار المحاسبة الدولي  : 24إفصاحات األطراف ذات العالقة (تعديل)
هذا المعيار المعدل يسري مفعوله للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2011يوضح المعيار تعريف
الطرف ذي العالقة وذلك لتسهيل تحديد هذه العالقات وإلزالة االختالفات في التطبيق .يدخل المعيار المعدل
استثناء جزئي ًا لمتطلبات اإلفصاح بالنسبة للمؤسسات ذات العالقة بالحكومة .ال تتوقع المجموعة أي تأثير
على مركزها المالى أو على أدائها .إن التطبيق المبكر مسموح به بالنسبة لالستثناء الجزئي للمؤسسات
ذات العالقة بالحكومة أو للمعيار كله.
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معيار المحاسبة الدولي  : 32األدوات المالية  :طريقة العرض ـ تصنيف إصدارات الحقوق (تعديل)
يسري مفعول تعديل معيار المحاسبة  32للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  1فبراير  2010حيث أدخل تعديال
		
على تعريف المطلوبات المالية من أجل تصنيف إصدارات الحقوق (وبعض الخيارات أو الضمانات) كأدوات
رأسمالية في الحاالت التي توزع فيها هذه الحقوق بالتناسب لجميع مالكي نفس فئة األدوات الرأسمالية
للمؤسسة الحاليين غير المشتقات  ،أو من أجل شراء عدد محدد من األدوات الرأسمالية الخاصة بالمؤسسة
مقابل مبلغ محدد بأية عمله .ليس لهذا التعديل أي تأثير على المجموعة بعد التطبيق المبدئي.
		
		

المعيار الدولي للتقارير المالية  : 9األدوات المالية التصنيف والقياس
يعكس المعيار الدولي  9كما صدر المرحلة األولى من عمل لجنة معايير المحاسبة الستبدال معيار
المحاسبة  39وتنطبق على تصنيف وقياس الموجودات المالية حسب التعريف في معيار المحاسبة الدولي
 .39هذا المعيار يسري مفعوله للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2013في مراحل الحقة ستعالج
لجنة المعايير المحاسبية الدولية تصنيف وقياس المطلوبات المالية  ،ومحاسبة التحوط وإلغاء التحقيق.
يتوقع إكمال هذا المشروع في أوائل  .2011إن تطبيق المرحلة األولى من المعيار الدولي  9سيكون له تأثير
على تصنيف وقياس الموجودات المالية للمجموعة .سوف تق ّيم المجموعة التأثير مع المراحل األخرى  ،عند
إصدارها وذلك إلعطاء صورة شاملة.

		
		

التفسير  : 14المبالغ المطلوب دفعها مقدم ًا من الحد األدني للتمويل (تعديل)
يسري مفعول تعديل التفسير  14للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2011ويطبق بأثر رجعي .يوفر
التعديل توجيهات استرشادية حول تقييم المبلغ الممكن استرداده من صافي موجودات تقاعدية .يسمح
التعديل للمؤسسة أن تعامل المبلغ المدفوع مقدم ًا من حد أدنى للتمويل كموجودات .إن التعديل ليس
له تأثير على البيانات المالية للمجموعة.

التفسير  : 19سداد مطلوبات مالية بأدوات رأسمالية
يسري مفعول التفسير للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  1يوليو  .2010يوضح التفسير أن األدوات الرأسمالية
		
التي تصدر للدائن كسداد مطلوبات مالية مؤهلة كمبلغ مدفوع .يتم قياس األدوات الرأسمالية المصدرة
بقيمتها العادلة .في حالة عدم إمكانية قياسها بصورة موثوقة  ،تقاس األدوات بالقيمة العادلة للمطلوبات
المسددة .تدرج فوراً أية أرباح أو خسائر في الربح أو الخسارة .إن تطبيق هذا المعيار سوف لن يكون له أي تأثير
على البيانات المالية للمجموعة.
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تحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية (أصدرت في مايو )2010
أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية تحسينا على المعايير الدولية  ،كتاب ًا بالتعديالت على معاييرها
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الدولية للتقارير المالية  ،لم يتم تطبيق التعديالت حيث أنها تصبح سارية المفعول في أو بعد  1يوليو  2010أو
 1يناير  .2011التعديالت التالية قد يكون لها تأثير معقول محتمل على المجموعة:
•المعيار الدولي للتقارير المالية  : 3األعمال المجمعة.
•المعيار الدولي للتقارير المالية  : 7األدوات المالية – اإلفصاحات.
•معيار المحاسبة الدولي  : 1عرض البيانات المالية.
•معيار المحاسبة الدولي  : 27البيانات المالية الموحدة والمنفصلة.
•التفسير  : 13برامج العمالء الدائمين.
ولكن ال تتوقع المجموعة أي تأثير من تطبيق التعديالت على مركزها المالي أو على أدائها.
7/2

7السياسات المحاسبية الهامة

		
		

تحقيق اإليرادات
يتم تحقيق اإليرادات وفق ًا لألسس التالية:

		

إيرادات اإليجارات
تحقق اإليرادات المستحقة من اإليجارات التشغيلية  ،مخصوم ًا منها التكاليف المباشرة األولية للدخول في
عقود اإليجار  ،على أساس القسط الثابت على مدى فترات اإليجار باستثناء إيرادات اإليجارات المحتملة والتي
تحقق عندما تنشأ.
إن حوافز اإليجار المعطاه للمستأجرين للدخول في عقود اإليجار تووزع بالتساوي على مدى فترة اإليجار  ،حتى
إذا لم تتم هذه المدفوعات على هذا األساس .إن مدة اإليجار هي ألفترة غير القابلة لإللغاء مع أي فترة أخرى
يكون للمستأجر الخيار فيها لمواصلة عقد اإليجار وحيث يكون لدى إدارة الشركة عند بداية عقد اإليجار تأكيداً
معقو ًال بأن المستأجر سوف يمارس هذا الخيار .إن المبالغ المستلمة من المستأجرين مقابل إنهاء عقود
اإليجار أو التعويص عن أي أضرار يعترف بها في بيان الدخل الشامل الموحد عند حدوثها.

		
		

أرباح الودائع
يتم تحقيق أرباح الودائع باستخدام طريقة العائد ألفعلي.
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إيرادات الخدمات
يتم تحقيق اإليرادات من الخدمات المقدمة خالل السنة عند تقديم الخدمات للعمالء ويصبح من الممكن
تحديد مبلغ اإليراد بصورة موثوقة.

		

بيع العقارات
يعتبر العقار مباع ًا عندما يتم تحويل المخاطر والعائدات الهامة إلى المشتري  ،ويكون ذلك في العادة
بتبادل غير مشروط لعناوين االتصال .للتبادل المشروط  ،تدرج المبيعات فقط عندما تستوفي جميع الشروط
الهامة.

		

تكاليف االقتراض
ً
ترسمل تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بتشييد العقارات وتشكل جزءا من تكلفة األصل المعين.
ويتم إيقاف رسملة تكاليف االقتراض عندما تكتمل فعلي ًا جميع األنشطة الضرورية الالزمة لتجهيز العقارات
لالستخدام في الغرض المستهدف .تكاليف االقتراض األخرى تحقق كمصاريف خالل ألفترة التي تكبدت
فيها.

		

النقد وما في حكمه
ألغراض بيان التدفقات النقدية  ،يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك
والودائع البنكية قصيرة األجل بتواريخ استحقاق أصلية ثالثة أشهر أو أقل.

		

العقارات واآلالت والمعدات
تدرج العقارات واآلالت والمعدات عند الشراء بسعر التكلفة متضمن ًا تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة كجزء
من تكلفة الموجودات  ،باستثناء تكاليف الخدمات اليومية  ،بعد خصم االستهالك المتراكم وأي انخفاض
في القيمة .ال يحتسب استهالك على األراضي.
يحتسب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية للموجودات كالتالي:

			
مباني
		
المعدات واآلالت
		
األثاث والتركيبات
		
		
السيارات
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يعاد النظر في القيمة الدفترية للعقارات واآلالت والمعدات لتحديد قيمة االنخفاض عند وجود أحداث أو
تغيرات ظرفية يحتمل معها عدم استرداد القيمة الدفترية .في حالة وجود مؤشر كهذا وعندما تكون القيمة
الدفترية أعلى من القيمة الممكن استردادها يتم تخفيض الموجودات إلى القيمة الممكن استردادها ،
والتي تعد األعلى بين القيمة العادلة مخصوم ًا منها التكاليف الالزمة للبيع وبين القيمة المستخدمة.
ترسمل المصاريف المتكبدة الستبدال أي جزء من بنود العقارات واآلالت والمعدات والذي يكون محتسب ًا
بصورة منفصلة وتشطب القيمة الدفترية للجزء المستبدل .المصروفات األخرى الالحقة تتم رسملتها فقط
عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية للعقارات واآلالت والمعدات ذات الصلة .يتم تسجيل جميع
المصاريف األخرى في بيان الدخل الموحد حسب تكبدها.
يتم إلغاء تحقيق أي بند من العقارات واآلالت والمعدات عند استبعادها أو عندما ال يتوقع منافع اقتصادية
مستقب ً
ال من استبعادها أو استخدامها .يتم تحقيق أي ربح أو خسارة تنشأ من إلغاء تحقيق الموجودات في بيان
الدخل الموحد في السنة التي يلغى فيها تحقيق الموجودات.
فـي نهاية كل سنة مالية تتم مراجعة وتعديل القيمة المتبقية للموجودات وأعمارها اإلنتاجية وطريقة
االستهالك  ،إن كان مالئم ًا.
			

االستثمارات العقارية
تعتبر األراضي والمباني استثمارات عقارية فقط عندما يكون الغرض من االحتفاظ بها هو تحقيق إيجارات منها
أو لزيادة قيمتها الرأسمالية أو للغرضين مع ًا.
تدرج االستثمارات العقارية مبدئي ًا بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة وتكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة
بتشييد العقار .تتضمن القيمة الدفترية تكلفة استبدال أي جزء من استثمار عقاري قائم في تاريخ تكبد
التكلفة شريطة توفر معايير التحقيق  ،وتستبعد تكاليف الخدمات اليومية لالستثمار العقاري .ويتم قياسها
الحق ًا بالقيمة العادلة والتي تعكس ظروف السوق كما في تاريخ المركز المالي .تدرج المكاسب والخسائر
الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل الشامل الموحد للسنة.
يتم استبعاد االستثمارات العقارية في حال بيعها أو سحبها من االستخدام بشكل دائم مع التوقع بعدم
وجود أي منافع اقتصادية من بيعها .أي مكاسب أو خسائر ناتجة عن بيع أو التخلص من االستثمار العقاري
يتم إثباته في بيان الدخل الشامل الموحد في السنة التي حدث فيها البيع أو التخلص.
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باستثناء المحول من العقارات قيد التنفيذ  ،التحويالت إلى االستثمارات العقارية تكون فقط عندما يتغير
استخدام العقارات بهدف تحقيق إيجارات منها أو عند االنتهاء من تشييدها أو تطويرها بغرض تأجيرها أو زيادة
قيمتها الرأسمالية أو للغرضين مع ًا.
التحويالت من العقارات واآلالت والمعدات إلى االستثمارات العقارية يتم معالجتها وفق ًا للسياسة المحاسبية
المتعلقة بالعقارات واآلالت والمعدات لغاية تاريخ التحويل.
		

مشاريع قيد التطوير
تمثل مشاريع قيد التطوير العقارات واألراضي التي يتم تطويرها أو التشييد عليها لالستخدام مستقب ً
ال
كعقارات استثمارية أو العقارات المستخدمة بواسطة المالك.
تحول مشاريع قيد التطوير إلى بنود العقارات واآلالت والمعدات أو االستثمارات العقارية عندما تكون جاهزة
لالستخدام المحدد لها.
تدرج مشاريع قيد التطوير مبدئي ًا بالتكلفة بعد طرح أي انخفاض في القيمة  ،كما تتضمن المصروفات غير
المباشرة الخاصة بها على أساس النشاط العادي .ويتم قياسها الحق ًا بالقيمة العادلة والتي تعكس ظروف
السوق كما في تاريخ المركز المالي .تدرج المكاسب والخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة في
بيان الدخل الشامل الموحد للسنة.

		

البضاعة
تدرج البضاعة على أساس التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها  ،أيهما أقل .تمثل التكاليف جميع
المصاريـف المتكبدة على كل منتج حتى وصوله الى موقعه وشكله الحالي  ،باستخدام المتوسط المرجح
للتكلفة لجميع بنود البضاعة.
تحدد صافي القيمة الممكن تحقيقها على أساس سعر البيع التقديري ناقص ًا أية تكاليف إضافية متوقع
صرفها حتى إتمام الصنع والبيع.
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الذمم المدينة
تدرج الذمم المدينة بقيمة ألفاتورة األساسية بعد خصم مخصص للمبالغ المتوقع عدم تحصيلها .يتم
تقدير مخصـص للمبالغ المشكوك في تحصيلها عندما ال يكون محتم ً
ال تحصيل المبالغ بالكامل .تشطب
الديون المعدومة عند استحالة تحصيلها.
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ذمم دائنة ومستحقات
ً
يتـم تسجيل األلتزامات المستحقة الدفع مستقبال والمتعلقة بالبضائع والخدمات التي تم الحصول
عليها سواء أستلمت فاتورة المورد أم لم تستلم.

			

المخصصات
يتم تكوين مخصصات عند وجود التزام (قانوني أو حكمي) على المجموعة ناشئ من حدث سابق
وأنه يمكن عمل تقييم واقعي لمبلغ االلتزام.

			

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
ً
تقوم المجموعة بتكوين مخصص لمكافأة نهاية الخدمة لموظفيها بناءا على قانون العمل
القطري .يتم احتساب المكافأة على أساس آخر راتب وفترة خـدمة الموظف وتخضع إلكمال حد أدنى
من فترة الخدمة .التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت تحتسب على مدى فترة الخدمة.

		

مخصص المساهمة في األنشطة االجتماعية والرياضية
بموجب القانون رقم  13لسنة  2009يجب على جميع شركات المساهمة القطرية العامة المدرجة أسهمها
في بورصة قطر أن تسدد نسبة  ٪2.5من أرباحها السنوية لصندوق حكومي لدعم األنشطة االجتماعية
والرياضية.

		
		

األنشطة التمويلية اإلسالمية
يتم تحقيق األنش���طة التمويلية اإلس�ل�امية التي تحمل أرباح مبدئي ًا بالقيمة العادلة للمبالغ المقترضة
ناقص ًا التكاليف المباش���رة المرتبطة بالمعاملة .بعد التحقيق المبدئي يتم تقييم األنش���طة التمويلية
اإلس�ل�امية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة األرباح ألفعلية  ،وتحول أي فروقات بين التكلفة ومبالغ
التسوية النهائية إلى بيان الدخل الشامل الموحد على مدى فترة التمويل .تظهر األقساط المستحقة
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.
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انخفاض الموجودات المالية والمبالغ غير الممكن استردادها
ف���ي تاري���خ كل مركز المال���ي يجرى تقييم لتحديد م���ا إذا كان يوجد دلي���ل فعلي على احتم���ال انخفاض دائم
لقيم���ة بع���ض الموجودات المالي���ة .في حالة وجود دليل كهذا تدرج خس���ارة انخف���اض الموجودات في بيان
الدخل الموحد الشامل .يتم تحديد قيمة االنخفاض كالتالي:
	)أ(بالنس���بة للموج���ودات المدرجة بالقيمة العادل���ة  ،يكون االنخفاض هو ألفرق بي���ن التكلفة والقيمة
العادل���ة  ،بع���د خصم أي خس���ارة تدني ق���ي القيمة قد تم تحميلها س���ابق ًا على بيان الدخل الش���امل
الموحد.
	)ب(بالنس���بة للموجودات المدرجة بالتكلف���ة  ،يكون االنخفاض هو ألفرق بين القيم���ة الدفترية والقيمة
الحالي���ة للتدفق���ات النقدي���ة المس���تقبلية مخصوم���ة بمع���دل العائ���د الس���وقي لموج���ودات مالية
مماثلة.
	)ت(بالنس���بة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة  ،يكون االنخف���اض هو ألفرق بين القيمة الدفترية
والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بمعدل ألفائدة األساسي المحقق.

		

العمالت األجنبية
تق ّيد المعـــامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بأسعــــار الصرف السائدة وقت اجراء المعامالت  0تحول
الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ بيان المركز
المالي الموحد .تدرج جميع ألفروقات الناتجة عن عمليات التحويل ضمن بيان الدخل الشامل الموحد.

		

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

القيمة العادلة للبنود التي تحمل فوائد يتم تقديرها بناء على التدفقات النقدية المخصومة باستخدام أسعار 		
الفائدة لبنود لها شروط ومخاطر مماثلة.
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مصاريف التشغيل
2010

2009

ألف

ألف

ريال قطري

ريال قطري

مصاريف صيانة

11,543

5,642

تكاليف موظفين

9,849

10,880

مصروفات تبريد

8,678

8,744

مياه وكهرباء

8,372

4,879

مصاريف تطوير

4,220

29,268

وقود وزيوت

3,738

-

رسوم تسجيل ونقل ملكية

2,429

847

رسوم رهن

2,359

366

عمولة تأجير

2,150

267

تأجير معدات

1,667

1,390

استشارات

1,353

1,215

رسوم تقييم العقارات

304

346

مصاريف تشغيلية أخرى

26,201

11,230

82,863

75,074
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مصاريف عمومية وإدارية

4

2010

2009

ألف

ألف

ريال قطري

ريال قطري

مصاريف نشر وإعالن ودعاية

21,336

6,556

تكاليف موظفين

18,934

14,454

رسوم التسجيل في بورصة قطر

9,359

1,690

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها (إيضاح )10

9,317

9,258

استهالك

8,989

7,535

مصاريف تأمين

1,150

1,180

زكاة وتبرعات

327

4,000

مصاريف أخرى

6,401

5,543

75,813

50,216

5

المساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية
طبق ًا للقانون رقم  13لسنة  ، 2008خصصت المجموعة من ربح السنة مبلغ  3,033ألف ريال قطري ( 9,519 : 2009ألف ريال قطرى)
والذي يمثل  2,5٪من صافي ربح السنة الموحد لصندوق دعم األنشطة الرياضية والثقافية واالجتماعية والخيرية.
في  1يناير  ، 2010أصدر توضيح يتعلق بالقانون رقم  13لسنة  2008ويتطلب أن يتم تحقيق المبلغ المستحق الدفع كتوزيع
من الربح ,ووفق ًا لذلك أعتبر المبلغ المخصص خالل  2009كتصحيح لألرباح المدورة لعام  2009طبق ًا “لمعيار المحاسبة
الدولي  8السياسات المحاسبية  ،والتغيرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية”.
خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2009تم احتساب مخصص المساهمة في األنشطة االجتماعية
والرياضية بمبلغ  9,519ألف ريال قطري وذلك بنسبة  ٪2,5من صافي الربح الموحد للسنة بعد استبعاد أرباح إعادة
تقييم االستثمارات العقارية ومشاريع قيد التطوير.
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حسب متطلبات القانون رقم  13لسنة  2008يجب على جميع الشركات المساهمة القطرية المدرجة أسهمها في
بورصة قطر أن تسدد  ٪2,5من أرباحها السنوية لصندوق حكومي لدعم األنشطة االجتماعية والرياضية ,إن من رأي اإلدارة
أنه ال يوجد تأكيد عن كيفية أحتساب ذلك المخصص  ،وبالتالي فقد احتسب المخصص بالطريقة الموضحة أعاله.
6

العائد األساسي والمعدل للسهم من األرباح
يحتسب العائد األساسي للسهم من األرباح بتقسيم ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
القائمة خالل السنة.
2009

2010

(معدل)
ربح السنة (باأللف ريال قطري)

121,324

8,685,687

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة (باأللف سهم)

2,652,497

1,642,387

العائد األساسي للسهم من األرباح (ريال قطري)

0,046

5,29

إيضاحات:
لقد تم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم كالتالي:
()1
2010

2009

ألف سهم

ألف سهم

األسهم المؤهلة في بداية السنة

2,652,497

456,900

تأثير األسهم العينية المصدرة في  1نوفمبر ( 2009إيضاح )12

-

202,022

تأثير األسهم المجانية المصدرة في  1نوفمبر ( 2009إيضاح )12

-

983,465

المتوسط المرجح لعدد األسهم في نهاية السنة

2,652,497

1,642,387

()2

عائد السهم األساسي يساوي عائد السهم المعدل لعدم وجود أي أسهم معدلة قائمة خالل السنة.
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7

العقارات واآلالت والمعدات

أراضي

مباني

سيارات

أثاث
وتركيبات

أدوات
ومعدات

أعمال
تحت
التنفيذ

المجموع

ألف

ألف

ألف

ألف

ألف

ألف

ألف

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطرى

ريال قطري

ريال قطري

التكلفة:
في  1يناير 2010

-

12,852

9,770

34,883

47,399

-

104,904

إضافات

-

-

523

5,366

2,333

1,680

9,902

تحويالت من استثمارات عقارية

5,038

31,484

-

-

-

-

36,522

استبعادات

-

-

()1,085

-

-

-

()1,085

تحويالت إلى استثمارات عقارية

-

-

-

()3,666

-

-

()3,666

في  31ديسمبر 2010

5,038

44,336

9,208

36,583

49,732

1,680

146,577

االستهالك :
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في  1يناير 2010

-

107

2,383

12,927

6,368

-

21,785

االستهالك للسنة ()1

-

2,217

1,991

8,584

14,510

-

27,302

المتعلق باالستبعادات

-

-

()524

-

-

-

()524

في  31ديسمبر 2010

-

2,324

3,850

21,511

20,878

-

48,563

صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر
2010

5,038

42,012

5,358

15,072

28,854

1,680

98,014
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7

العقارات واآلالت والمعدات – تتمة

مباني

سيارات

أثاث
وتركيبات

أدوات ومعدات

المجموع

ألف

ألف

ألف

ألف

ألف

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطرى

ريال قطري

التكلفة:
في  1يناير 2009

-

3,119

27,384

1,058

31,561

إضافات

-

3,771

6,523

8,019

18,313

المحول نتيجة عملية الضم

12,852

2,880

976

38,322

55,030

في  31ديسمبر 2009

12,852

9,770

34,883

47,399

104,904

االستهالك :
في  1يناير 2009

-

709

5,666

63

6,438

االستهالك للسنة ()1

107

1,674

7,261

6,305

15,347

في  31ديسمبر 2009

107

2,383

12,927

6,368

21,785

صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر 2009

12,745

7,387

21,956

41,031

83,119

إيضاح:
(((1استهالك للسنة بمبلغ  17,668ألف ريال قطري ( 7,812 : 2009ألف ريال قطري) تم رسملته كجزء من مشاريع
قيد التطوير.
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8

استثمارات عقارية
2010

2009

ألف

ألف

ريال قطري

ريال قطري

الرصيد في  1يناير

8,645,361

4,741,227

إضافات

38,879

10,645

تحويالت من مشاريع قيد التطوير

4,632,015

13,270

تحويالت من عقارات وآالت ومعدات

3,666

-

تحويالت الى مشاريع قيد التطوير

()832,792

()194,625

تحويالت إلى عقارات وآالت ومعدات

()36,522

-

استبعادات

()469,841

()27,623

صافي األرباح الناتجة عن التغير في القيمة العادلة (أ)

1,842,322

3,959,475

االستثمارات العقارية المحول نتيجة عملية الضم

-

142,992

13,823,088

8,645,361

إيضاحات:
أقامت المجموعة بإجراء تقييم لجميع االستثمارات العقارية والمشروعات تحت التطوير المملوكة من قبل
)
المجموعة كما في  31ديس���مبر  ,2010تم إعداد التقييم بواس���طة ش���ركة دي تي زد قطر  ،وهي مثمن معتمد
متخصصة في تقييم العقارات واألنش���طة المماثلة ,لقد تم إعداد التقييم وفق ًا للبنود المالئمة من “بيانات
الممارسة” المضمنة في معايير التقييم ( ، )RICSالطبعة “( 6الكتاب األحمر”).

		

إ ز د ا ن  Iالــعــقـــاريـــة 60 I

االستثمارات العقارية
تم تقدير القيمة الس���وقية باس���تخدام طريقة االس���تثمار ,تس���تخدم هذه الطريق���ة التدفقات النقدية
المخصومة وتأخذ في االعتبار عدداً من األمور تش���مل قوة عقود المس���تأجرين ومدة اإليجار وأتجاهات
اإليجارات ونوعية وعمر المبنى وتكاليف التشغيل وتتضمن معدل خصم مالئم وفق ًا ألحوال السوق
السائدة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2010

المشاريع قيد التطوير:

		
		

9

-

ت ��م تقدي ��م القيم ��ة الس ��وقية باس ��تخدام طريق ��ة القيم ��ة المتبقي ��ة المعدل ��ة أو طريقة تكلف ��ة اإلحالل
المس ��تهلكة زائد قيمة األرض ,تس ��تخدم طريقة القيمة المتبقية المعدلة طريقة االستثمار لتحديد قيمة
تطوي ��ر إجمالية والتي يقتطع منها المصروفات الرأس ��مالية المس ��تقبلية والتكالي ��ف ذات الصلة الالزمة
إلكمال التطوير ,إن طريقة تكلفة اإلحالل المستهلكة زائد قيمة األرض تستخدم المصروفات الرأسمالية
حتى اليوم (تكلفة اإلحالل الحالية) زائد القيمة السوقية لقطعة األرض  ،كما في تاريخ التقييم.

)

بتقع جميع االستثمارات العقارية في دولة قطر.

)

تتم اإلفصاح عن جميع الرهونات العقارية المحملة على االستثمارات العقارية في اإليضاح رقم .14

مشاريع قيد التطوير
2010

2009

ألف

ألف

ريال قطري

ريال قطري

رصيد أول السنة

20,966,306

1,955,427

إضافات ()1

1,785,310

1,057,629

المحول إلى استثمارات عقارية

()4,632,015

()13,270

المحول من استثمارات عقارية

832,792

194,625

صافي (الخسائر) األرباح الناتجة عن التغير في القيمة العادلة (إيضاح  8أ)

()1,823,203

4,345,436

مشاريع قيد التطوير المحولة نتيجة عملية الضم

-

13,426,459

17,129,190

20,966,306

إيضاح:
تكاليف تمويل إسالمية بمبلغ  153,164ألف ريال قطري ( 40,113 : 2009ألف ريال قطري) تم رسملتها كجزء من
()1
المشاريع قيد التطوير.
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10
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ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدم ًا
2010

2009

ألف

ألف

ريال قطري

ريال قطري

مدينون تجاريون وأوراق قبض

71,354

55,693

ناقص  :مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

()25,390

()16,073

45,964

39,620

مدفوعات مقدمة للموردين

78,381

79,411

مدفوعات مقابل اعتمادات مستندية

19,778

4,412

إيرادات وأرباح مستحقة

6,458

3,084

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (*) (إيضاح )17

2,862

27

ودائع تأمين مستردة

1,912

1,948

مصاريف مدفوعة مقدم ًا

875

5,549

سلف عاملين

753

534

أرصدة مدينة أخرى

14,459

1,895

171,442

136,480

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2010
*

تتضمن المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة األرصدة التالية:
2010

2009

ألف

ألف

ريال قطري

ريال قطري

مجموعة صك لالستثمار العقاري ش,ش,و

1,980

-

مجموعة التداول القابضة ش,م,ق,خ

662

-

الشيخ /خالد بن ثاني

193

-

مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد اهلل للخدمات اإلنسانية

20

20

شركة مكين للتطوير واالستثمار العقاري ش,م,ق,خ

7

7

2,862

27

كما في  31ديسمبر  2010يتضمن المدينون التجاريون مبلغ  25,390ألف ريال قطري ( 16,073 : 2009ألف ريال قطري) تمثل
أرصدة منخفضة القيمة.
يبين الجدول التالي الحركة على مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة:
2010

2009

ألف

ألف

ريال قطري

ريال قطري

الرصيد في  1يناير

16,073

6,815

المخصص للسنة (إيضاح )4

9,317

9,258

في  31ديسمبر

25,390

16,073
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إن أعمار الذمم المدينة التجارية التي لم تنخفض قيمتها كما في  31ديسمبر هي على النحو التالي:
م������ت������أخ������رة ف�������ي ال��������س��������داد ول������ك������ن غ�����ي�����ر م����ن����خ����ف����ض����ة ال���ق���ي���م���ة
اإلجمالي

غير متأخرة أو
منخفضة القيمة

 90 – 30يوم

 120 – 90يوم

أكثر من  120يوم

ألف

ألف

ألف

ألف

ألف

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

2010

45,964

9,926

16,907

12,295

6,836

2009

39,620

8,328

5,028

17,243

9,021

بن���اء عل���ى خب���رة المجموعة الس���ابقة  ،يتوق���ع أن تس���ترد بالكامل الذم���م المدينة غي���ر المنخفضة القيم���ة ,ال تقوم
المجموعة عادة بطلب ضمانات مقابل الذمم المدينة وبالتالي فإن معظم الذمم المدينة غير مضمونة.
11

أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
النقد وما في حكمه في بيان التدفقات النقدية يشتمل على أرصدة بيان المركز المالي التالية:
2010

2009

ألف

ألف

ريال قطري

ريال قطري

أرصدة لدى البنوك ونقد

263,174

105,271

ودائع قصيرة األجل

411,316

15,753

الرصيد في  31ديسمبر

674,490

121,024

تحقق المجموعة معدل أرباح يتراوح ما بين  ٪3,17و  ٪6,2على الودائع قصيرة األجل.
12

رأس الـمـــال
2010

المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل  2,652,496,691سهم بقيمة 10ريال قطري للسهم
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2009

ألف

ألف

ريال قطري

ريال قطري

26،524،967

26،524،967

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2010

بتاريخ  4نوفمبر  2009قررت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة ازدان العقارية ش,م,ق اعتماد التقييم الذي
أعدته شركة دي تي زد قطر بعد اعتماده من قبل المحكمة الكلية ,وقررت الجمعية إصدار أسهم مجانية لمساهمي
ش���ركة ازدان العقارية ش,م,ق قبل عملية ضم المجموعة الدولية لإلس���كان ش,م,ق,خ بقيمة  9,834,646,646ريال
قط���ري وذل���ك بن���اءاً على نتائج التقييم المع���د من قبل مكتب دي ت���ي زد قطر والذي قدر قيمة ش���ركة ازدان العقارية
ش,م,ق بمبلغ  14,403,646,168ريال قطري.
كذلك قررت الجمعية العامة غير العادية إصدار أس���هم جديدة لمس���اهمي المجموعة الدولية لإلس���كان ش,م,ق,خ,
مقابل حصصهم في الشركة وذلك بقيمة  12,121,320,740ريال قطري مقسمة إلى  1,212,132,074سهم بسعر  10ريال
قطري للس���هم الواحد  ،وهي القيمة المتفق عليها بين الطرفين والتي تمثل القيمة العادلة للش���ركة المس���تحوذ
عليها ,وقد تم تقدير القيمة العادلة للسهم الواحد والبالغ  10ريال قطري بناءاً على التقييم الذي قامت به شركة دي
تي زد قطر ,علم ًا بأن تاريخ تنفيذ عملية الضم هو  31أكتوبر .2009
وف���ي تاري���خ  11نوفمب���ر  2009اس���تكملت اإلج���راءات القانونية الالزمة لتس���جيل الزيادة ف���ي رأس المال م���ع وزارة األعمال
والتجارة وبتاريخ  8ديس���مبر  2009تحصلت ش���ركة ازدان العقارية ش,م,ق على س���جل تجاري يتطابق فيه رأس المال مع
المبلغ المدرج في هذه البيانات المالية.
13

االحتياطي القانوني
وفق ًا ألحكام قانون الش���ركات القطري رقم  5لسنه  2002والنظام األساسي للشركة  ،يجب تحويل  ٪10من أرباح السنة
إلى حس���اب االحتياطي القانوني  ،ويجوز للش���ركة أن تقرر إيقاف التحويل حين يعادل االحتياطي  ٪50من رأس المال
المصدر ,إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي نص عليها قانون الشركات.
خالل الس���نة المالية المنتهية في  31ديس���مبر  ، 2009نظراً لقيام المجموعة بإصدار أس���هم مجانية محتسبة من األرباح
المدورة من سنوات سابقة إضافة إلى األرباح المحققة حتى  31أكتوبر  2009بناءاً على قرار الجمعية العامة غير العادية
للمس���اهمين  ،فإن رصيد األرباح المتبقي كما في نهاية الس���نة المالية المنتهية في  31ديس���مبر  2009لم يكن بالقدر
الكافي لتحويل نس���بة  ٪10من األرباح الس���نوية كما هو منصوص عليه في المادة  183من قانون الش���ركات التجارية
القطري رقم  5لسنة  2002إلى االحتياطي القانوني وعليه فقد قامت المجموعة بتحويل إجمالي مبلغ األرباح الصافية
لس���نة  2009إل���ى االحتياطي القانوني والبالغ���ة  567,747ألف ريال قطري (بعد خصم الجزء المتعلق بإصدار أس���هم
مجانية).

التقـريـر  Iالسنـوي 65 I 2010 I

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2010
14

تسهيالت بنكية إسالمية

إيضاح

2010

2009

ألف

ألف

ريال قطري

ريال قطري

ت������������������������م������������������������وي������������������������ل 1

1

156,000

195,000

ت�����������������������م�����������������������وي�����������������������ل 2

2

153,900

171,000

ت�����������������������م�����������������������وي�����������������������ل 3

3

308,750

325,000

ت�����������������������م�����������������������وي�����������������������ل 4

4

499,007

567,836

ت�����������������������م�����������������������وي�����������������������ل 5

5

94,389

121,799

ت�����������������������م�����������������������وي�����������������������ل 6

6

122,411

134,078

ت����������������������م����������������������وي����������������������ل 7

7

83,608

91,240

ت����������������������م����������������������وي����������������������ل 8

8

220,807

283,234

ت�����������������������م�����������������������وي�����������������������ل 9

9

300,000

150,000

ت��������������������م��������������������وي��������������������ل

10

10

250,000

-

ت��������������������م��������������������وي��������������������ل

11

11

500,000

-

ت�������������������م�������������������وي�������������������ل

12

11

650,000

-

ت�������������������م�������������������وي�������������������ل

13

13

97,000

-

ت������������م������������وي������ل�����ات أخ���������������رى

95,510

3,430

ال�������������������������رص�������������������������ي�������������������������د

3,531,382

2,042,617

تظهر التسهيالت البنكية اإلسالمية في بيان المركز المالي كالتالي:

إ ز د ا ن  Iالــعــقـــاريـــة 66 I

2010

2009

ألف

ألف

ريال قطري

ريال قطري

جزء متداول

428,256

251,327

جزء غير متداول

3,103,126

1,791,290

3,531,382

2,042,617

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2010
.1

1تمويل ( : )1في  21يوليو  2008دخلت المجموعة في اتفاقية إجارة مع أحد البنوك اإلسالمية بدولة قطر لتمويل
مشاريع عقارية للمجموعة بمبلغ  195مليون ريال قطري ,سيتم سداد التمويل على  20قسط ربع سنوي بدأت
في  18يناير  2010ويحمل التمويل معدل ربح بسعر مصرف قطر المركزي باإلضافة إلى نسبة معينة ,التمويل
مضمون مقابل احد االستثمارات العقارية بقيمة دفترية بلغت  370,225ألف ريال قطري كما في  31ديسمبر
.2010

.2

2تمويل ( : )2في  22مايو  2009دخلت المجموعة في اتفاقية إجارة مع أحد البنوك اإلسالمية بدولة قطر لتمويل
مشاريع عقارية للمجموعة بمبلغ  171مليون ريال قطري ,سيتم سداد التمويل على  20قسط ربع سنوي بدأت
في  22أغسطس  2010ويحمل التمويل معدل ربح بسعر مصرف قطر المركزي باإلضافة إلى نسبة معينة,
التمويل مضمون باستثمارين عقاريين للمجموعة بقيمة دفترية بلغت  660,655ألف ريال قطري كما في
 31ديسمبر .2010

.3

3تمويل ( : )3في  4مارس  2009دخلت المجموعة في اتفاقية مرابحة مع أحد البنوك اإلسالمية بدولة قطر
لتمويل مشاريع عقارية للمجموعة بمبلغ  325مليون ريال قطري ,سيتم سداد التمويل على  20قسط ربع
سنوي بدأت في  4ديسمبر  2010ويمثل التمويل معدل ربح بسعر مصرف قطر المركزي باإلضافة إلى نسبة
معينة ,التمويل مضمون مقابل استثمارات عقارية بقيمة دفترية بلغت  811,147ألف ريال قطري كما في 31
ديسمبر .2010

.4

4تمويل ( : )4يتمثل في عقد مرابحة مشترك مع كال من بنك إسالمي بدولة قطر والبنك األهلي المتحد
بمملكة البحرين بقيمة  165مليون دوالر أمريكي ( 602,25مليون ريال قطري) وذلك لتمويل مشاريع عقارية,
يسدد التمويل على أقساط ربع سنوية أستحق أولها في  9أغسطس  2009ويستحق سداد أخر قسط في 31
يناير  ,2018يحمل التمويل معدل ربح على أساس سعر الليبور مضاف ًا إليه نسبة معينة ,التمويل مضمون
مقابل عقارات بقيمة دفترية بلغت  1,884,556ألف ريال قطري كما في  31ديسمبر .2010

.5

5تمويل ( : )5يتمثل في عقد إجارة منتهية بالتملك تم توقيعه مع بنك في دولة قطر وذلك لتمويل مشاريع
عقارية ,يسدد التمويل على  20قسط ربع سنوي متساوي بمبلغ  8,773,644ريال قطري للقسط الواحد
متضمنا ربح التمويل ,تستحق أولها في  28فبراير  2010ويستحق سداد آخر قسط في  30نوفمبر  ، 2013يحمل
التمويل معدل ربح على أساس سعر الليبور مضاف ًا إليه نسبة معينة ,التمويل مضمون مقابل عقارات
بقيمة دفترية بلغت  1,149,737ألف ريال قطري كما في  31يسمبر .2010
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.6

6تمويل ( : )6يتمثل في عقد إجارة منتهية بالتملك تم توقيعه مع بنك إسالمي في دولة قطر وذلك لتمويل
مشاريع عقارية ,يسدد التمويل على أربع أقساط ربع سنوية متساوية بمبلغ  2,886,302ريال قطري للقسط
الواحد باإلضافة إلى  40قسط ربع سنوي متساوي بمبلغ  5,401,913ريال قطري للقسط الواحد ,وبدء سداد
األقساط في  31يوليو  2008ويستحق سداد آخر قسط في  30إبريل  ، 2018يحمل التمويل معدل ربح على أساس
سعر مصرف قطر المركزي مضاف ًا إليه نسبة معينة ,التمويل مضمون مقابل عقارات بقيمة دفترية بلغت
 82,956ألف ريال قطري كما في  31ديسمبر .2010

.7

7تمـويل ( : )7يتمثل في عقد إج��ارة منتهية بالتملك تم توقيعه مع بنك إسالمي في دول��ة قطر وذلك
لتمويل مشاريع عقارية  ،يسدد التمويل على  4أقساط ربع سنوية بمبلغ  1,924,201ريال قطري للقسط الواحد
باإلضافة إلى  40قسط ربع سنوي متساوي بقيمة  3,601,505ريال قطري للقسط الواحد ,وبدأ سداد األقساط
في  19أكتوبر  2008ويستحق سداد آخر قسط في  19يوليو  ، 2018يحمل التمويل معدل ربح على أساس سعر
مصرف قطر المركزي مضاف ًا إليه نسبة معينة ,التمويل مضمون مقابل عقارات بقيمة دفترية بلغت 644,106
ألف ريال قطري كما في  31ديسمبر .2010

.8

8تمويل ( : )8يتمثل في عقد مرابحة تم توقيعه مع بنك إسالمي في دولة قطر وذلك لتمويل المشاريع
العقارية الخاصة بالمجموعة ,يسدد التمويل على أقساط شهرية بمبلغ  5,202,271ريال قطري ,بدء سداد
األقساط في  31يوليو  2006ويستحق سداد آخر قسط في  31يوليو  ,2014يحمل التمويل معدل ربح بسعر
مصرف قطر المركزي باإلضافة إلى نسبة معينة ,التمويل غير مضمون.

.9

9تمويل ( : )9في  31ديسمبر 2010دخلت المجموعة في اتفاقية مرابحة مع أحد البنوك اإلسالمية بدولة قطر
لتمويل مشاريع عقارية للمجموعة بمبلغ  150مليون ريال قطري ,سيتم سداد التمويل على  20قسط ربع
سنوي تبدأ في  21مارس  ,2011خالل سنة  2010تم زيادة التمويل إلى  300مليون ريال قطري  ،سيتم سداد التمويل
اإلضافي بمبلغ  150مليون ريال قطري على  20قسط ربع سنوي تبدأ في  14إبريل  ,2011يحمل التمويل معدل ربح
بسعر مصرف قطر المركزي باإلضافة إلى نسبة معينة ,التمويل مضمون مقابل استثمارات عقارية بقيمة
دفترية بلغت  960,394ألف ريال قطري كما في  31ديسمبر .2010

1010تمويل ( : )10في  30نوفمبر  2010دخلت المجموعة في اتفاقية مرابحة مع أحد البنوك اإلسالمية بدولة قطر
لتمويل مشاريع عقارية للمجموعة بمبلغ  250مليون ريال قطري ,سيتم سداد التمويل على  20قسط ربع
سنوي تبدأ في  30نوفمبر  2012ويحمل التمويل معدل ربح بسعر مصرف قطر المركزي باإلضافة إلى نسبة
معينة ,التمويل مضمون مقابل استثمارات عقارية بقيمة دفترية بلغت  684,263ألف ريال قطري كما في
 31ديسمبر .2010
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1111تمويل ( : )11يتمثل في اتفاقية تورق مع أحد البنوك اإلسالمية بدولة قطر لتمويل مشاريع عقارية للمجموعة
بمبلغ  500مليون ريال قطري ,سيتم سداد التمويل على  20قسط ربع سنوي تبدأ في  14مارس  ,2012يحمل
التمويل معدل ربح بسعر مصرف قطر المركزي باإلضافة إلى نسبة معينة ,هذا التمويل وتمويل ( 13الوارد
أدناه) مضمون مقابل استثمارات عقارية بقيمة دفترية بلغت  2,308,138ألف ريال قطري كما في  31ديسمبر
.2010
1212تمويل ( : )12في  4يوليو  2010دخلت المجموعة في اتفاقية إيجارة مع أحد البنوك اإلسالمية بدولة قطر
لتمويل مشاريع عقارية للمجموعة بمبلغ  650مليون ريال قطري ,سيتم سداد التمويل على  28قسط ربع
سنوي تبدأ في  30سبتمبر  2011ويحمل التمويل معدل ربح بسعر مصرف قطر المركزي باإلضافة إلى نسبة
معينة ,التمويل مضمون مقابل استثمارات عقارية بقيمة دفترية بلغت  2,129,148ألف ريال قطري كما في
 31ديسمبر .2010
1313تمويل ( : )13في  25أكتوبر  2010دخلت المجموعة في اتفاقية مرابحة مع أحد البنوك اإلسالمية بدولة قطر
لتمويل مشاريع عقارية للمجموعة بمبلغ  97مليون ريال قطري ,سيتم سداد التمويل على  20قسط ربع
سنوي تبدأ في  28أكتوبر  2012ويحمل التمويل معدل ربح بسعر مصرف قطر المركزي باإلضافة إلى نسبة
معينة.
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مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تظهر الحركة في مخصص نهاية الخدمة المثبت في بيان المركز المالي كالتالي:
2010

2009

ألف

ألف

ريال قطري

ريال قطري

المخصص في  1يناير

9,173

2,062

المخصص خالل السنة

3,915

7,467

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

()1,688

()356

11,400

9,173
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ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
ألف

ألف

ريال قطري

ريال قطري

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (*) (إيضاح )17

456,333

التزامات نتيجة شراء استثمارات عقارية

249,300

دائنون تجاريون

56,147

29,476

مبالغ محتجزة دائنة

44,015

36,239

ودائع تأمين مستردة للمستأجرين

37,393

27,985

مصاريف مستحقة الدفع

17,796

16,426

مخصص المساهمة في األنشطة االجتماعية والرياضية

12,552

9,519

إيجارات مستلمة مقدم ًا

9,116

17,143

أوراق دفع

3,387

61,201

دائنون آخرون

1,097

903

887,136

665,551

*
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2010

2009

466,659
-

تتضمن المبالغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة األرصدة التالية :
2010

2009

ألف

ألف

ريال قطري

ريال قطري

مجموعة التداول القابضة ش,م,ق,خ

448,538

399,241

الشيخ /ثاني بن عبد اهلل آل ثاني (رئيس مجلس اإلدارة)

7,795

67,418

456,333

466,659

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2010

إيضاح األطراف ذات العالقة

17

المعامالت مع واألرصدة المستحقة من/إلى األطراف ذات العالقة
تتمثل في الشركات التابعة للمساهمين وكبار المساهمين واإلدارة العليا للمجموعة والشركات التي يكونون
فيها مالك ًا رئيسيون .يتم اعتماد األسعار والشروط المتعلقة بهذه العمليات من قبل إدارة المجموعة.
الجدول التالي يوضح إجمالي المعامالت مع األطراف ذات العالقة حسب السنة المالية( ,المبالغ المستحقة من/
إلى األطراف ذات العالقة مثبتة في اإليضاحين رقم  10و .)16
أ)

بنود المركز المالي الموحد
2009

2010
ألف

ألف

ريال قطري

ريال قطري

الموجودات
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

12,524

27

أرباح مستحقة

486

198

13,010

225

معامالت خالل السنة
تبادل استثمارات عقارية (مستلمة) ()1

332,145

-

تبادل استثمارات عقارية (معطاة) ()1

391,711

-

المطلوبات
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

إيضاح:
.1

456,333

466,659

1تنفيذاً لإلتفاقية المؤرخة في  1سبتمبر  2009والموقعة بين كال من المجموعة الدولية لإلسكان ش,م,ق,خ
وسعادة الشيخ ثاني بن عبداهلل آل ثاني وذلك قبل تاريخ اإلندماج في  4نوفمبر  2009والخاصة بمبادلة عقار
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بعقار ،فقد أبرمت شركة ازدان العقارية (ش,م,ق) في  1فبراير  2010اتفاقية تبادل استثمارات عقارية مع الشيخ/
ثاني بن عبد اهلل آل ثاني  ،رئيس مجلس اإلدارة لتبادل استثمار عقاري بمنطقة الوكير مملوك للشيخ بقيمة
عادلة بلغت  332,145ألف ريال قطري مع استثمار عقاري مملوك للشركة بمنطقة الغرافة بقيمة دفترية
بمبلغ  391,711ألف ريال قطري  ،وتم تحميل ألفرق بين قيم العقارات االستثمارية المتبادلة والبالغ  59,566ألف
ريال قطري على الحساب الجاري لرئيس مجلس اإلدارة.

ب)

2010

2009

ألف

ألف

ريال قطري

ريال قطري

بنود بيان الدخل الشامل الموحد

اإليرادات
أرباح بنكية على الودائع قصيرة األجل

757

1,035

إيرادات إيجارات

905

75

1,662

1,110

المصروفات
مصروفات تأمين

1,150

1,012

بنود وشروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة:
األرصدة المس���تحقة في نهاية الس���نة غير مضمونة وال تحمل أية فوائد ويتم س���دادها نقداً ,ال يوجد أي ضمان مقدم
أو مس���تلم ألي مبالغ مس���تحقة من األطراف ذات العالقة ,في السنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2010و  2009لم تقم
المجموعة بتسجيل أي خسائر نتيجة لتدني قيمة األرصدة المدينة المستحقة من األطراف ذات العالقة.
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يتم إجراء هذا التقييم كل سنة مالية وذلك بعد دراسة المركز المالي والسوق الذي يتعامل به األطراف ذوي العالقة.
تعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وموظفو اإلدارة الرئيسيين
بلغت مكافآت اإلدارة العليا للشركة التالي:
2010

2009

ألف

ألف

ريال قطري

ريال قطري

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة لسنة )1( 2009

2,400

-

مكافآت قصيرة األجل للموظفين

2,245

2,407

مكافآت نهاية ال خدمة للموظفين

104

59

4,749

2,466

إيضاح:
(((1مكاف���أة أعض���اء مجلس اإلدارة لس���نة  2009تم تس���جيلها بالدفاتر وس���دادها بع���د اعتمادها من قب���ل الجمعية
العامة العادية السنوية.
18

البيانات القطاعية
ألغ���راض اإلدارة ت���م تنظيم المجموعة إل���ى وحدات أعمال بناءاً على طبيعة أنش���طتها ومن ثم هناك ثالث قطاعات
تشغيلية كما يلي:

استثمارات عقارية

:

ويشمل القطاع تطوير وامتالك وبيع وإدارة العقارات وتأجيرها.

ألفنادق واألجنحة ألفندقية

:

ويشمل القطاع إدارة ألفنادق والشقق ألفندقية والمطاعم.

التجارة والمقاوالت

:

ويشمل القطاع أعمال المقاوالت وتجهيز الطرق وتجارة مواد ومعدات البناء.

تق���وم اإلدارة بمراقبة نتائج قطاعات التش���غيل بصورة منفصلة بهدف اتخاذ ق���رارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء.
يتم تقييم أداء القطاعات بناءاً على ربح أو خسارة التشغيل.
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الجدول التالي يبين المعلومات المعلقة بإيرادات وأرباح قطاعات التش���غيل بالمجموعة للسنوات المنتهية في 31
ديسمبر  2010و:2009

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2010

ألف

ألف

ألف

ألف

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

إيرادات القطاع

251,683

151,351

855,752

1,258,786

مصروفات القطاع

()227,264

()49,457

()860,741

()1,137,462

ربح القطاع

24,419

101,894

()4,989

121,324

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2009
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استثمارات عقارية

ألفنادق واألجنحة
ألفندقية

التجارة
والمقاوالت

اإلجمالي

استثمارات عقارية

ألفنادق واألجنحة
ألفندقية

التجارة والمقاوالت

اإلجمالي

ألف

ألف

ألف

ألف

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

(معدلة)

(معدلة)

(معدلة)

(معدلة)

إيرادات القطاع

8,629,348

223,606

349,201

9,202,155

مصروفات القطاع

()123,486

()43,781

()349,201

()516,468

ربح القطاع

8,505,862

179,825

-

8,685,687

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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يعكس هذا الجدول موجودات ومطلوبات القطاعات العاملة بالمجموعة كما في  31ديسمبر  2010و :2009

استثمارات عقارية

ألفنادق واألجنحة
ألفندقية

التجارة والمقاوالت

اإلجمالي

ألف

ألف

ألف

ألف

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

موجودات القطاع
في  31ديسمبر 2010

30,305,727

134,907

1,483,724

31,924,358

في  31ديسمبر 2009

28,660,692

66,043

1,333,471

30,060,206

مطلوبات القطاع
في  31ديسمبر 2010

4,402,169

25,919

93,423

4,521,511

في  31ديسمبر 2009

2,634,105

30,819

110,726

2,775,650

19

إدارة المخاطر المالية
األهداف والسياسات
تش���تمل المطلوب���ات الرئيس���ية للمجموع���ة أنش���طة تمويل إس�ل�امية ودائني���ن تجاريي���ن ,الغرض األساس���ي لهذه
المطلوب���ات المالي���ة هو الحصول على تموي���ل لعمليات المجموعة ,ول���دى المجموعة موج���ودات مالية مختلفة
مث���ل المدين���ون التجاريون وأرصدة لدى أطراف ذات عالقة ونقد وودائع قصيرة األجل وهي ناتجة مباش���رة من عمليات
المجموعة.
إن المخاطر الرئيس���ية الناش���ئة م���ن األدوات المالي���ة للمجموعة هي مخاطر الس���وق ومخاطر أس���عار األرباح ومخاطر
العمالت ومخاطـر االئتمان ومخاطر السيولة ,يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة السياسات والموافقة عليها بغرض إدارة
كل من هذه المخاطر  ،والتي نلخصها فيما يلي:
مخاطر السوق
تتمثل مخاطر الس���وق في خطر تأثير تغيرات األسعار بالس���وق مثل أسعار األرباح وأسعار صرف العمالت األجنبية على
ربح أو حقوق المس���اهمين أو على األدوات المالية الخاصة بالمجموعة ,إن الهدف من إدارة مخاطر الس���وق هو مراقبة
تعرض المجموعة لمخاطر السوق في نطاق مقبول مع زيادة العائدات.
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مخاطر أسعار األرباح
الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة المعرضة لمخاطر أسعار األرباح هي الودائع البنكية وأنشطة التمويل
اإلسالمية.
الجدول التالي يعكس حساس���ية بيان الدخل الش���امل لتغيرات معقولة محتملة في أس���عار ألفائدة بعدد  25نقطة
أس���اس  ،مع ثبات جميع المتغيرات األخرى ,إن حساس���ية بيان الدخل الش���امل هو تأثير التغيرات المفترضة في أسعار
األرباح على ربح المجموعة لس���نة واحدة  ،بناء على الموجودات المالية والمطلوبات المالية بأس���عار عائمة كما في
 31ديسمبر  ،2010يتوقع أن يكون تأثير النقص في أسعار الربح مساوي ًا ومعاكس ًا لتأثير الزيادات المبينة:

-

التغيرات في نقاط
األساس

التأثير على الربح
ألف
ريال قطري

2010
أدوات مالية بأسعار عائمة

 25+نقطة أساس

()259,241

2009
أدوات مالية بأسعار عائمة

 25+نقطة أساس

()127,414

مخاطر العمالت
تتمث���ل مخاط���ر العمالت في تذبذب قيم���ة األدوات المالية نتيجة لتقلبات أس���عار العمالت األجنبي���ة ,اإلدارة تعتقد أن
المجموع���ة تتع���رض لمخاطر العم�ل�ات بقدر ضئيل ,الذمم الدائن���ة التجارية للمجموعة مس���تحقة معظمها بالدوالر
األمريك���ي ,نتيجة لربط س���عر ص���رف الريال القطري مقابل ال���دوالر األمريكي فإن المبالغ بال���دوالر األمريكي ال تمثل أي
مخاطر هامة.
مخاطر االئتمان
تعم���ل المجموع���ة للح���د من المخاط���ر االئتماني���ة عن طريق وض���ع ح���دود ائتمانية لعمالئها م���ع مراقب���ة الديون غير
المس���ددة ,يتمثل الحد األقصى لمخاطر االئتمان المعرضة لها المجموعة في أرصدة المدينون التجاريون مطروح ًا
منها المخصص في تاريخ المركز المالي والتي بلغت  45,964ألف ريال قطري ( 39,620 : 2009ألف ريال قطري).
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تعمل المجموعة للحد من المخاطر االئتمانية فيما يتعلق بالودائع البنكية عن طريق التعامل مع البنوك جيدة السمعة.
بالنسبة للمخاطـر االئتمانية الناشئة من الموجودات المالية األخرى  ،يكون تعرض المجموعة للمخاطر ناتج عن عجز
العمالء عن السداد  ،ويكون أقصى حد للمخاطر مساوي ًا للقيمة الدفترية لهذه الموجودات على النحو التالي:
2010

2009

ألف

ألف

ريال قطري

ريال قطري

أرصدة لدى البنوك

674,490

121,024

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

2,862

27

ذمم مدينة أخرى

14,459

1,895

691,811

122,946

مخاطر السيولة
تتمث���ل مخاط���ر الس���يولة في ع���دم اس���تطاعة المجموع���ة الوف���اء بالتزاماته���ا المالية عند اس���تحقاقها ,إن وس���يلة
المجموعة إلدارة مخاطر الس���يولة هو أن تضمن بقدر اإلمكان أن يكون لديها دائم ًا س���يولة كافية لس���داد التزاماتها
عند استحقاقها  ،في الظروف العادية والظروف الضاغطة  ،ودون أن تتكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة
المجموعة  ،والمحافظة على توازن بين استمرارية التمويل والمرونة عن طريق استخدام التسهيالت البنكية.
تراق���ب المجموع���ة مخاطر نقص األرصدة لديها باس���تخدام نظام لتخطيط إعادة تجديد مس���تمرة للس���يولة  ،ويؤخذ
ف���ي االعتبار تواريخ اس���تحقاق موجوداتها المالية (مث ً
ال الذمم المدينة) والتدفق���ات النقدية المتوقعة من العمليات,
ً
تتطلب شروط البيع في المجموعة أن يتم السداد مسبقا باستثناء الشركات التي يتوجب عليها السداد خالل فترة
 30إلى  90يوم ًا من تاريخ البيع.
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الجدول التالي يلخص مواعيد استحقاق المطلوبات المالية غير المخصومة للمجموعة في  31ديسمبر  ، 2010بناء
على تواريخ السداد التعاقدية وأسعار ألفائدة الحالية بالسوق.
أقل من 3
أشهر
ألف

ألف

ألف

أكثر من 5
سنوات
ألف

ألف

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

-

-

27,493

-

37,393

-

-

17,796

 12 – 3شهر

 5 – 1سنوات

اإلجمالي

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2010
36,011

دائنون تجاريون وأوراق دفع

23,523

ودائع تأمين مستردة للمستأجرين

1,396

8,504

مصاريف مستحقة الدفع

14,966

2,830

مخصص المساهمة في األنشطة االجتماعية والرياضية

-

-

12,552

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

-

-

456,333

-

456,333

39,885

59,897

483,826

-

583,608

اإلجمالي

-

12,552

59,534

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2009
دائنون تجاريون وأوراق دفع

35,829

54,848

ودائع تأمين مستردة للمستأجرين

1,833

5,706

مصاريف مستحقة الدفع

5,582

10,844

مخصص المساهمة في األنشطة االجتماعية والرياضية

9,519

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
اإلجمالي

52,763

20,446
-

-

90,677

-

27,985

-

16,426

-

-

-

9,519

-

466,659

-

466,659

487,105

-

611,266

71,398

إدارة رأس المال
إن سياس���ة مجل���س اإلدارة ه���ي المحافظة على قاعدة رأس���مالية قوية لكي تحاف���ظ على ثقة المس���تثمرين والدائنين
والسوق والستمرارية تطور األعمال مستقب ً
ال ,يقوم المجلس بمراقبة العائد على رأس المال  ،والذي يعرف بأنه إجمالي
حقوق المساهمين باستثناء معدل توزيعات األرباح على المساهمين العاديين.
يعمل المجلس للحفاظ على الموازنة بين العائدات العالية الممكنة ومستويات االقتراض العالية والمنافع والضمان
اللذي���ن يحققهما مركز رأس���مالي قوي .إن الهدف األساس���ي م���ن إدارة رأس مال المجموعة هو المحافظة على نس���ب
رأس مال صحية من أجل دعم أعمال المجموعة ولزيادة قيمة حقوق المساهمين.
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تقوم المجموعة بإدارة بنية رأسمالها وإدخال تعديالت عليها في ضوء التغيرات في األحوال االقتصادية ,للمحافظة على
بنية رأس المال أو تعديلها قد تقوم المجموعة بتعديل األرباح الموزعة للمس ��اهمين أو تصدر أس ��هم ًا جديدة ,خالل السنة
المنتهية في  31ديس ��مبر  2010قامت الش ��ركة بزيادة رأس مالها عن طريق إصدار أس ��هم مجانية كذلك تمت زيادة رأس مال
الش ��ركة عن طريق إصدار أس ��هم عينية من أجل عملية ضم المجموعة الدولية لإلس ��كان ش,م,ق,م ,لم تدخل الش ��ركة
تعديالت في األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ,2009يشتمل رأس المال على حقوق
المساهمين والبالغة  27,402,847ألف ريال قطري كما في  31ديسمبر  27,284,556 : 2009( 2010ألف ريال قطري).
20

القيمة العادلة لألدوات المالية
تتضمن األدوات المالية الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
تتمث���ل الموج���ودات المالي���ة ف���ي أرصدة لدى البن���وك ونقد ف���ي الصن���دوق وودائع قصي���رة األجل والمديني���ن ,تتمثل
المطلوبات المالية بأنشطة التمويل اإلسالمية والدائنين.
إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل مادي عن القيمة المدرجة.

21

القرارات والتقديرات المحاسبية الهامة
القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية من قبل خبراء تقييم عقاري مستقلين باستخدام تقنيات تقييم
معترف بها ,إن التقنية المستخدمة هي طريقة االستثمار ,في بعض الحاالت تحدد القيم العادلة بناء على المعامالت
العقارية التي تمت مؤخراً ذات المواصفات المماثلة وفي نفس منطقة موجودات المجموعة.
كذلك يتم تقييم المشروعات قيد التطوير من قبل خبراء تقييم مستقلين  ،إال إذا لم يمكن تحديد هذه القيم بصورة
موثوقة ,في الحاالت االستثنائية التي ال يمكن فيها تحديد القيمة العادلة بصورة موثوقة  ،تسجل هذه العقارات
بالتكلفة ,يتم تحديد القيمة العادلة للمشروعات قيد التطوير باستخدام طريقة القيمة المتبقية المعدلة أو طريقة
تكلفة اإلحالل المستهلكة زائد قيمة األرض.
يتطلب تحديد القيمة العادلة استخدام تقديرات مثل التدفقات النقدية المستقبلية من الموجودات (مثل اإليجارات
وأوضاع المستأجرين  ،ومصادر اإليرادات المستقبلية  ،والقيم الرأسمالية لألثاث و التركيبات واآلالت والمكائن وأي أمور
بيئية والحالة العامة إلصالحات العقار) ومعدالت الخصم المطبقة على تلك الموجودات ,باإلضافة إلى ذلك يؤخذ
في االعتبار أيض ًا مخاطر التطوير (مثل مخاطر اإلنشاء واإليجارات) عند تحديد القيمة العادلة للمشروعات قيد التطوير,
تستند هذه التقديرات على أحوال السوق المحلية في تاريخ بيان المركز المالي.
للوصول إلى تقديراتهم للقيم السوقية كما في  31ديسمبر  2010و 31ديسمبر  ، 2009استخدم خبراء التقييم معرفتهم
بالسوق وتقديراتهم المهنية ولم يعتمدوا فقط على مقارنة المعامالت التاريخية ,في هذه الحاالت كانت توجد درجة
أكبر من عدم التيقن  ،مما يوجد في سوق أكثر نشاط ًا  ،عند تقدير القيم السوقية لالستثمارات العقارية.
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يبين اإليضاحين  8و  9الطرق واالفتراضات الهامة التي استخدمها المثمنون في تقدير القيمة العادلة لالستثمارات
العقارية والمشروعات قيد التطوير.
21

القرارات والتقديرات المحاسبية الهامة  -تتمة
تدني قيمة الذمم المدينة
تقوم اإلدارة بعمل تقدير لألرصدة التجارية المدينة الممكن تحصيلها عندما ال يكون من المحتمل تحصيل المبالغ
بالكامل ,يتم هذا التقدير للمبالغ المدينة الهامة على أساس فردي ,أما بالنسبة للمبالغ ألفردية غير الهامة ولكنها
استحقت السداد منذ فترة طويلة فيتم تقديرها بصورة جماعية ويحتسب لها مخصص بناء على طول ألفترة الزمنية
التي مضى على استحقاقها على أساس فئات استحقاق تاريخية.
في تاريخ المركز المالي الموحد بلغ إجمالي المدينين  71,354ألف ريال قطري ( 55,693 : 2009ألف ريال قطري) وبلغ
المخصص للديون المشكوك في تحصيلها  25,390ألف ريال قطري ( 16,073 : 2009ألف ريال قطري) ,وأي فرق بين
المبالغ التي يتم تحصيلها بألفعل مستقب ً
ال والمبالغ المتوقعة يتم إدراجه في بيان الدخل الشامل الموحد.
القيم اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات
تحدد المجموعة القيمة التقديرية لألعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات لغرض احتساب االستهالك ,يتم التقدير
بعد أن يؤخذ في االعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والتلف والتآكل الطبيعي والتقادم ألفني أو التجاري.

22

أرقام المقارنة
في  2009تم إدراج المساهمة في دعم األنشطة االجتماعية والرياضية والتي تمثل  ٪2,5من صافي الربح الموحد للسنة
بعد استبعاد أرباح إعادة التقييم في بيان الدخل الشامل الموحد  ،ولكن وفق ًا لتوضيح القانون الصادر في  ، 2010يتم إدراج
المبالغ المخصصة من األرباح في بيان التغير في حقوق المساهمين ,ووفق ًا لذلك تم تعديل أرقام المقارنة وتصحيح
الخطأ مما نتج عنه زيادة صافي الربح المدرج في البيانات المالية للفترة السابقة بمبلغ  9,5مليون ريال قطري.
نتيجة لتصحيح خطأ السنة السابقة  ،فيما يلى الزيادة في بنود البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31
ديسمبر :2009
ألف
ريال قطري
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ربح السنة

9,519

العائد األساسي والمعدل للسهم من األرباح (ريال قطري)

0,01

