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  مجلس إدارة إلى  الموحدةمراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة حول تقرير 
  ق .م.شركة إزدان العقارية ش

  
  المقدمة

") الشركة("ق .م.إزدان العقارية شلشركة لمرفقة االموحدة لقد راجعنا البيانات المالية المرحلية المختصرة 
 بيان المركز المالي والتي تتضمن ٢٠١٠  يونيو٣٠كما في ") المجموعة"يشار إليهم جميعاً بـ (تها التابعة اوشرك

والتدفقات النقدية الشامل  للدخل والدخلالمرحلية الموحدة بيانات ال و٢٠١٠ يونيو ٣٠كما في المرحلي الموحد 
إن إدارة .  أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات المتممة لهاالستةلفترة المساهمين ات في حقوق والتغير

وفقاً للمعيار الدولي  الموحدة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة المجموعة
حول هذه البيانات إصدار تقرير  مسئوليتنا هي إن.  والمتعلق بالتقارير المالية المرحلية٣٤للتقارير المالية رقم 

  . المراجعة التي قمنا بهاأعمالاستناداً إلى  الموحدةالمالية المرحلية المختصرة 
  

  نطاق المراجعة
مراجعة المعلومات المالية المرحلية " ٢٤١٠ المتعلق بإجراءات المراجعةلمعيار الدولي لوفقاً تمت مراجعتنا لقد 

 تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية إجراء استفسارات مبدئياً من. "ستقل للمؤسسةمن قبل المدقق الم
إن . عن األمور المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرىالمسؤولين األشخاص 

التالي ال نستطيع الحصول على نطاق المراجعة يقل كثيراً عن نطاق تدقيق يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ، وب
وعليه فإننا ال نبدي رأياً حول . التأكيد الذي يمكن أن نحصل عليه عن كافة األمور الهامة خالل أعمال تدقيق

  .تدقيق هذه البيانات المالية المرحلية
  

  النتيجة
 الموحدةالمرحلية المختصرة بأن البيانات المالية يستدعي االعتقاد لم يرد إلى علمنا ما  ،مراجعتنا  استناداً إلى

التقارير المالية " ٣٤رقم  وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ، مادية، من كافة النواحي اللم يتم إعدادها المرفقة 
  ."المرحلية

  
  

  عـن إرنســت ويــونــغ  
  
  
  

  اكــــرم ميخــائيــــل  
  ٥٩سجل مراقبي الحسابات رقم   
  ٢٠١٠ يوليو ٢١الدوحة في   



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
 

  . المرحلية المختصرة الموحدة جزءا من هذه البيانات المالية٧ إلى ١ المرفقة من اإليضاحاتتشكل 
 -٢- 

  
  الموحدالمرحلي الشامل  دخلبيان ال

  ٢٠١٠ يونيو ٣٠ أشهر المنتهية في لفترة الستة
  
 ٣٠منتهية في الستة أشهر ال    

  يونيو
    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  الف    الف    
  ريال قطري    ريال قطري    
  )غير مدققة(    )غير مدققة(    
          
          

  ٢٣٩,٦٩١    ٢١٨,٧١٩    اإليجاراتإيرادات 
  ١٧,٤٢٧    -     عقاريةأرباح استبعاد استثمارات

  ٢,٩١٥    ٢,٥٢٦    خرىالتشغيل األإيرادات 
  )٣٣,٢٥٩(    )٢٩,٨٩٨(    مصاريف التشغيل

          
  ٢٢٦,٧٧٤    ١٩١,٣٤٧    التشغيلأرباح 

          
  ٢,٦٦٨    ٣٤٣    أرباح ودائع بنكية

  )١٨,٩٨٢(    )٣١,٦٨٠(    إداريةوعمومية مصاريف 
  )٧,٠٤٣(    )٤٢,٦٧٤(    ويل اإلسالميتكاليف التم

          
  ٢٠٣,٤١٧    ١١٧,٣٣٦    وإجمالي اإليرادات الشاملة للفترةربح ال
          

  ٠,٠٧٧    ٠,٠٤٤    )ريال قطري(العائد األساسي والمعدل للسهم من األرباح 
  



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
 

  . المرحلية المختصرة الموحدة جزءا من هذه البيانات المالية٧ إلى ١ المرفقة من اإليضاحاتتشكل 
 -٣- 

  
 بيان المركز المالي المرحلي الموحد 

   ٢٠١٠ يونيو ٣٠
   ديسمبر٣١     يونيو٣٠    
    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  الف    الف    
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاحات  
  )مدققة(    )غير مدققة(    
          

          الموجودات 
          غير المتداولةالموجودات 

  ٨٣,١١٩    ٧٦,٠٤٤  ٣  الت ومعداتآعقارات و
  ٨,٦٤٥,٣٦١    ٨,٦٤٥,٣٦١  ٤  استثمارات عقارية

  ٢٠,٩٦٦,٣٠٦   ٢١,٥٦١,٨٤٠    مشاريع قيد التطوير
          
    ٢٩,٦٩٤,٧٨٦    ٣٠,٢٨٣,٢٤٥  
          

          الموجودات المتداولة
  ١٠٧,٩١٦    ٤٦,٧٦٨    بضاعة

  ١٣٦,٤٨٠    ١٧٦,٣٧٦     ومصاريف مدفوعة مقدماًذمم مدينة
  ١٢١,٠٢٤    ٢٨٥,٤٥١    ونقد أرصدة لدى البنوك 

          
    ٣٦٥,٤٢٠    ٥٠٨,٥٩٥  
          

  ٣٠,٠٦٠,٢٠٦    ٣٠,٧٩١,٨٤٠    إجمالي الموجودات
          

           والمطلوباتالمساهمينحقوق 
          

          حقوق المساهمين
  ٢٦,٥٢٤,٩٦٧    ٢٦,٥٢٤,٩٦٧    رأس المال

  ٧٥٩,٥٨٩    ٧٥٩,٥٨٩  ٥  حتياطي قانونيا
  -    ١١٧,٣٣٦    أرباح مدورة

          
  ٢٧,٢٨٤,٥٥٦    ٢٧,٤٠١,٨٩٢    المساهمينوق إجمالي حق

          
         المطلوبات غير المتداولة

  ١,٧٩١,٢٩٠    ٢,٢٨٧,٠٢٥    تسهيالت بنكية إسالمية
  ٢٥,٩٤٤    ٢٧,٦٣٥    أرباح دائنة على تسهيالت بنكية إسالمية

  ٩,١٧٣    ١٠,٥٣٦     نهاية الخدمة للموظفينمكافأة
          
    ١,٨٢٦,٤٠٧    ٢,٣٢٥,١٩٦  
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  . المرحلية المختصرة الموحدة جزءا من هذه البيانات المالية٧ إلى ١ المرفقة من اإليضاحاتتشكل 
 -٤- 

  
  تتمة-بيان المركز المالي المرحلي الموحد 

   ٢٠١٠ يونيو ٣٠
  
  
  الف    الف    
   ديسمبر٣١     يونيو٣٠    
    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  الف    الف    
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاحات  
  )مدققة(    )غير مدققة(    

          المتداولة المطلوبات
  ٢٥١,٣٢٧    ٣٣٣,٥٢٢    إسالميةتسهيالت بنكية 

  ٣٢,٣٦٥    ٥٣,٠٢٣    أرباح دائنة على تسهيالت بنكية إسالمية
  ٦٦٥,٥٥١    ٦٧٨,٢٠٧    ومبالغ مستحقة الدفعذمم دائنة

          
    ٩٤٩,٢٤٣    ١,٠٦٤,٧٥٢  
          

  ٢,٧٧٥,٦٥٠    ٣,٣٨٩,٩٤٨    إجمالي المطلوبات
          

  ٣٠,٠٦٠,٢٠٦    ٣٠,٧٩١,٨٤٠    إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات
  
  

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

  العضو المنتدب والرئيس التنفيذي   اإلدارةرئيس مجلس
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  . المرحلية المختصرة الموحدة جزءا من هذه البيانات المالية٧ إلى ١ المرفقة من اإليضاحاتتشكل 
 -٥- 

  
   لموحداالمرحلي  بيان التدفقات النقدية

  ٢٠١٠ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في الستة  لفترة
  
   يونيو٣٠منتهية في الستة أشهر ال    
    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  الف    الف    
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاحات  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(    

         
          :األنشطة التشغيلية 

  ٢٠٣,٤١٧    ١١٧,٣٣٦    الفترةربح 
          

          :لتاليةاالتعديالت للبنود 
  ٣,٥٣٧    ١٢,٩٤٦  ٣  استهالك 

  ٤٩٥    ٢,٠٣٤    مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  )١٧,٤٢٧(    -    أرباح بيع استثمارات عقارية

  صافي الحركة على حساب مخصص الديون المشكوك في 
  ٣,٤٦٥    )٢,٠٥٩(    تحصيلها   

  ٧,٠٤٣    ٤٢,٦٧٤    تكاليف التمويل اإلسالمي
  )٢,٦٦٨(    )٣٤٣(    ةأرباح ودائع بنكي

          
    ١٩٧,٨٦٢    ١٧٢,٥٨٨  

          :التغيرات في رأس المال العامل 
  )٣١,٣٧٠(    )٣٧,٨٣٧(    ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً

  )٧,٠٦٠(    ٦١,١٤٨    بضاعة
  ١٥,١٨٥    ٢٢,٣٤٩    أرباح دائنة على تسهيالت بنكية إسالمية

  ٣٦,١٧٠    ١٢,٦٥٦    ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
          

  ٢١٠,٧٨٧    ٢٣٠,٩٠٤    النقد من التشغيل
  )٧,٠٤٣(    )٤٢,٦٧٤(    تكاليف تمويل إسالمي مدفوعة 

  )٢٣١(    )٦٧١(    مكافآة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
          

  ٢٠٣,٥١٣    ١٨٧,٥٥٩    صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
          
          :نشطة االستثماريةاأل

  )٥,٦٧٤(    )٦,٣٢٦(  ٣  شراء عقارات وآالت ومعدات
  -    ٤٥٥    متحصالت من بيع عقارات وآالت ومعدات

  )١٣,٦٢٤(    -    شراء استثمارات عقارية
  ٤٥,٠٥٠    -    متحصالت من بيع استثمارات عقارية

  )٣٤٠,٣٦٨(    )٥٩٥,٥٣٤(    التطويرمدفوعات لمشاريع قيد 
  ٢,٦٦٨    ٣٤٣    نكيةأرباح ودائع ب

          
  )٣١١,٩٤٨(    )٦٠١,٠٦٢(    االستثمارية  المستخدمة في األنشطةةصافي التدفقات النقدي
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  . المرحلية المختصرة الموحدة جزءا من هذه البيانات المالية٧ إلى ١ المرفقة من اإليضاحاتتشكل 
 -٦- 

  
   تتمة- الموحد المرحلي بيان التدفقات النقدية

  ٢٠١٠ يونيو ٣٠ أشهر المنتهية في لفترة الستة
  
   يونيو٣٠منتهية في الستة أشهر ال    
    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  الف    الف    
  ريال قطري    ريال قطري    
  )غير مدققة(    )غير مدققة(    
          

          :األنشطة التمويلية
  ٣٢٥,٠٠٠    ٥٧٧,٩٣٠    متحصالت من تسهيالت بنكية إسالمية

          
  ٣٢٥,٠٠٠    ٥٧٧,٩٣٠    صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

          
  ٢١٦,٥٦٥    ١٦٤,٤٢٧    وما في حكمهالزيادة في النقد 

          
  ١٦٤,٨٩٨    ١٢١,٠٢٤     يناير١النقد وما في حكمه في 

          
  ٣٨١,٤٦٣    ٢٨٥,٤٥١     يونيو٣٠في وما في حكمه النقد 
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  . المرحلية المختصرة الموحدة جزءا من هذه البيانات المالية٧ إلى ١ المرفقة من اإليضاحاتتشكل 
 -٧- 

  
   الموحدالمرحلي المساهمين بيان التغيرات في حقوق 

  ٢٠١٠ يونيو ٣٠المنتهية في الستة أشهر لفترة 
  

  
  

    لمالرأس ا
احتياطي 

  المجموع    أرباح مدورة    قانوني
  الف    الف    الف    الف    
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    
                  
                  

  ٢٧,٢٨٤,٥٥٦    -    ٧٥٩,٥٨٩    ٢٦,٥٢٤,٩٦٧    ٢٠١٠ يناير ١الرصيد في 
                  

  ١١٧,٣٣٦    ١١٧,٣٣٦    -    -    إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
                  

  ٢٧,٤٠١,٨٩٢    ١١٧,٣٣٦    ٧٥٩,٥٨٩    ٢٦,٥٢٤,٩٦٧    ٢٠١٠ يونيو ٣٠الرصيد في 
                  

  ٦,٤٨٧,٠٦٧    ١,٧٢٦,٢٢٥    ١٩١,٨٤٢    ٤,٥٦٩,٠٠٠    ٢٠٠٩ يناير ١الرصيد في 
                  

  ٢٠٣,٤١٧    ٢٠٣,٤١٧    -    -    لفترةإجمالي اإليرادات الشاملة ل
                  

  ٦,٦٩٠,٤٨٤    ١,٩٢٩,٦٤٢    ١٩١,٨٤٢    ٤,٥٦٩,٠٠٠     ٢٠٠٩ يونيو ٣٠الرصيد في 



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  

   الموحدة المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية
  ٢٠١٠ يونيو ٣٠في 
 

  
 

-٨- 

 
 الوضع القانوني والنشاط الرئيسي ١

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

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

  
  .متالك وبيع العقارات وتأجيرهااوتطوير  تعمل الشركة في مجال  

  
 ٣٠رة الستة أشهر المنتهية في  عن فتالموحدةالمرحلية المختصرة تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية   

  .٢٠١٠ يوليو ٢١بتاريخ مجلس اإلدارة بناء على قرار  ٢٠١٠يونيو 
  
 المتبعةالسياسات المحاسبية أسس اإلعداد و  ٢
  

  الموحدةأسس إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة   
 الخاص ٣٤ر المحاسبة الدولي رقم وفقاً لمعياللمجموعة  الموحدةالمرحلية المختصرة  أعدت البيانات المالية  

   .بالتقارير المالية المرحلية
  

عداد البيانات المالية الموحدة بالريال القطري وهي العملة المستخدمة في أنشطة المجموعة وفي عرض تم إ  
م اإلشارة  تظهر المبالغ الواردة في البيانات المالية الموحدة باأللف ريال قطري فيما عدا ما يت.بياناتها المالية

  .إليه بخالف ذلك
  

 واإليضاحات المرفقة ٢٠٠٩مقترنة مع البيانات المالية لسنة  الموحدةيجب قراءة هذه البيانات المالية المرحلية   
  .بها

  
كل المعلومات واإليضاحات المطلوبة إلصدار بيانات  الموحدة البيانات المالية المرحلية المختصرة تتضمنال   

إضافة إلى ذلك ليس بالضرورة أن تعتبر . الئم مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير الماليةمالية كاملة بما يت
  .٢٠١٠ ديسمبر ٣١ مؤشراً لنتائج السنة المنتهية في ٢٠١٠ يونيو ٣٠نتائج الفترة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة

مطابقة لتلك المستخدمة في الموحدة ة المختصرة إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المرحلي
  :فيما عدا السياسات الموضحة أدناه. ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في الموحدة إعداد البيانات المالية 

  
 للسنوات المالية التي تبدأ في االساري مفعولهأو  ةالمعدل ةالجديد ة المحاسبة الدوليمعاييرالمجموعة طبقت لقد 

  .٢٠١٠ يناير ١
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   الموحدة المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية
  ٢٠١٠ يونيو ٣٠في 
 

  
 

-٩- 

  
  تتمة-أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية المتبعة   ٢

  
معامالت مدفوعات باألسهم التـي تـسدد   . الدفع على أساس األسهم : ٢المعيار الدولي للتقارير المالية    -

 .٢٠١٠ يناير ١نقداً ، يسري مفعوله في 

 البيانـات  ٢٧المحاسبة الـدولي  ومعيار ) المعدل(األعمال المجمعة    : ٣المعيار الدولي للتقارير المالية      -
 ويـشمل التعـديالت     ٢٠٠٩ يوليـو    ١يسري مفعوله اعتباراً من     ) المعدل(المالية الموحدة والمنفصلة    
 ، ومعيـار  ٢٨ ، ومعيار المحاسبة الـدولي  ٢١ ومعيار المحاسبة الدولي ٧الناتجة عن المعيار الدولي    

 .٣٩ ، ومعيار المحاسبة الدولي ٣١المحاسبة الدولي 

 األدوات المحوطة المؤهلة ، ويسري –األدوات المالية ، التحقيق والقياس  : ٣٩عيار المحاسبة الدولي م -
 .٢٠٠٩ يوليو ١مفعوله من 

توزيع موجودات غير نقدية على المالكين ، ويسري مفعوله على الفترات المالية التي تبدأ  : ١٧التفسير   -
 .٢٠٠٩ يوليو ١في أو بعد 

 .٢٠٠٩ يوليو ١ت موجودات من العمالء ، يسري مفعوله في تحويال : ١٨التفسير  -

ويسري مفعولها للفترات المالية التـي      ) ٢٠٠٩أصدرت في   (تحسينات المعايير الدولية للتقارير المالية       -
  .٢٠١٠ يناير ١تبدأ في أو بعد 

  
 على أداء المجموعة ، يـتم       عندما يقرر أن لتطبيق المعيار أو التفسير المحاسبي تأثيراً على البيانات المالية أو              

  :بيان تأثيرها أدناه
  

   األدوات المحوطة المؤهلة– التحقيق والقياس –األدوات المالية : ٣٩معيار المحاسبة الدولي   
يوضح التعديل أنه يسمح للمؤسسة أن تصنف جزء من تغيرات القيمة العادلة أو تغير التدفق النقدي ألداة مالية 

لقد قررت . ي أيضاً تصنيف التضخم كمخاطر تحوط أو جزء منها في حاالت معينةإن هذا يغط. كبند محوط
المجموعة أن هذا التعديل ليس له تأثير على األداء المالي أو المركز المالي للمجموعة ، حيث لم تدخل 

  .المجموعة في أي من هذه التحوطات
  

   عايير الدولية للتقارير الماليةتحسينات على الم  
 المحاسبية الدولية كتاباً شامالً لتعديالتها في المعايير بهدف أساسي وهو إزالة المعايير  لجنةأصدرت

إن تطبيق التعديالت نتجت . منفصلة لكل معيارانتقالية هنالك نصوص . االختالفات وإعطاء صياغة واضحة
  .اأو على أدائهللمجموعة  في السياسات المحاسبية ولكن لم يكن لها أي تأثير على المركز الماليتعديالت عنها 



  ق.م.شركة إزدان العقارية ش
  

   الموحدة المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية
  ٢٠١٠ يونيو ٣٠في 
 

  
 

-١٠- 

  
  تتمة-أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية المتبعة   ٢
  

  أساس توحيد البيانات المالية  
وشركاتها ) ق.م.ش(تتضمن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة البيانات المالية لشركة ازدان العقارية   

  :وبيانها كالتاليالتابعة 
  

  اهمة المجموعةمسالفعلية لنسبة ال  
   يونيو٣٠     يونيو٣٠  
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
        

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

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

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

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

  
في دولة قطر برأس مال مصدر ") ةشركة تابع.) ("و.ش.ش(تم تأسيس شركة ازدان لألجنحة الفندقية  )٢

تعمل الشركة في إدارة الفنادق والشقق الفندقية .  ريال قطري٢٠٠,٠٠٠ومدفوع بالكامل بمبلغ 
 .والمطاعم

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

عمل الشركة في بيع وشراء وإدارة العقارات  ت. ريال قطري١٠,٠٠٠,٠٠٠ومدفوع بالكامل بمبلغ 
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 الشركة التابعة   
، وسيستمر توحيد البيانات المالية للشركات التابعة إلى إن ق .م.شلشركة إزدان العقارية والمملوكة بالكامل 

  .تتنازل الشركة األم عن سيطرتها على الشركات التابعة
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-١١- 

  
  تتمة-أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية المتبعة   ٢
  

   تتمة- أساس توحيد البيانات المالية  
  

التابعة لنفس الفترة المالية للشركة األم وتستخدم نفس السياسات المحاسبية ات للشركيتم إعداد البيانات المالية   
  .المتبعة من قبل الشركة األم

  
تم حذف جميع اإليرادات والمصاريف واألرباح والخسائر غير المحققة كما تم حذف جميع األرصدة الناتجة   

  . التابعةاألم والشركاتعن العمليات بين الشركة 
  
  واآلالت والمعداتالعقارات   ٣

   ديسمبر٣١     يونيو ٣٠  
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  الف    الف  
  ريال قطري    ريال قطري  
  )مدققة(    )غير مدققة(  

        :التكلفة
  ٣١,٥٦١    ١٠٤,٩٠٤   يناير١في 

  ١٨,٣١٣    ٦,٣٢٦  إضافات 
  ٥٥,٠٣٠    -  نتيجة عملية الضم المحول 

  -    )٩١٦(  استبعادات
        
  ١٠٤,٩٠٤    ١١٠,٣١٤  
        

        :االستهالك
  ٦,٤٣٨    ٢١,٧٨٥   يناير١في 
  ١٥,٣٤٧    ١٢,٩٤٦  )١ (ستهالكاال

  -    )٤٦١(  استبعادات
        
  ٢١,٧٨٥    ٣٤,٢٧٠  
        

  ٨٣,١١٩    ٧٦,٠٤٤  صافي القيمة الدفترية
  

  .ريال قطري تم رسملته كجزء من مشاريع قيد التطويرالف  ٨,١٩٧الفترة مبلغ استهالك يتضمن   )١(  
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-١٢- 

  
  االستثمارات العقارية  ٤

   ديسمبر٣١     يونيو ٣٠  
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  الف    الف  
  ريال قطري    ريال قطري  
  )مدققة(    )غير مدققة(  
        

  ٤,٧٤١,٢٢٧    ٨,٦٤٥,٣٦١   يناير١الرصيد في 
  ١٠,٦٤٥    -  إضافات

  ١٣,٢٧٠    -  يد التطويرتحويالت من مشاريع ق
  )١٩٤,٦٢٥(    -  تحويالت الى مشاريع قيد التطوير

  )٢٧,٦٢٣(    -  استبعادات
  ٣,٩٥٩,٤٧٥    -  *صافي األرباح الناتجة عن التغير في القيمة العادلة  

  ١٤٢,٩٩٢    -  االستثمارات العقارية المحولة نتيجة عملية الضم
        
  ٨,٦٤٥,٣٦١    ٨,٦٤٥,٣٦١  

  
. لم تقم الشركة بتعيين مقيم مستقل للقيام بتقييم االستثمارات العقارية كما في تاريخ بيان المركز المالي  *  

إن اإلدارة ، التي تملك الخبرة والمعرفة بسوق العقارات ، تعتقد أن القيم المدرجة لالستثمارات العقارية 
 لكافة االستثمارات العقارية في كامل تقييم  وسوف يتم إجراءال تختلف بشكل مادي عن قيمها العادلة

  .نهاية السنة المالية
  
 االحتياطي القانوني  ٥

رباح إلى األ من ٪١٠ تحويل نسبة ٢٠٠٢ لسنة ٥تتطلب أحكام قانون الشركات التجارية القطرية رقم   
 مبالغ إلى االحتياطي لم يتم تحويل أية.  من رأس المال٪٥٠االحتياطي القانوني حتى يبلغ االحتياطي القانوني 

 ٣١ستقوم بتحويل إجمالي المبلغ في الشركة  حيث أن ٢٠١٠ يونيو ٣٠خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 
  .٢٠١٠ديسمبر 

  
  المعامالت مع أطراف ذات عالقة  ٦

 أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين الرئيسيين باإلدارة مثلإن هذه المعامالت هي مع أطراف ذات عالقة   
 تأثيراً  ذات العالقةأو التي يمارس األطرافمعهم مؤسسات التي تدار من قبل هذه األطراف أو بالتضامن وال

  .يتم اعتماد سياسة األسعار والشروط المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. هاماً عليها
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-١٣- 

  
   تتمة-المعامالت مع أطراف ذات عالقة   ٦
  

  :لعالقةالمعامالت مع األطراف ذات ا  
  

  بيان المركز الماليبنود في   )أ  
   ديسمبر٣١     يونيو ٣٠  
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  الف    الف  
  ريال قطري    ريال قطري  
  )مدققة(    )غير مدققة(  
        

        موجودات
  ١٩٨    ٣٠٠  ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً

  ٢٧    ٥٧  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
        
  ٢٢٥    ٣٥٧  
        

        مطلوبات
  ٤٦٦,٦٥٩    ٤٢٢,٤٣٨  مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

  
  بنود في بيان الدخل  )ب  

  
 ٣٠الستة أشهر المنتهية في   

  يونيو
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  الف    الف  
  ريال قطري    ريال قطري  
  )مراجعة(    )غير مدققة(  
        

  ١,٠٨٤    ٢٨٥  مبيعات وخدمات
        

  ١٣٥    ٨٥  بنكية وفوائد أرباح ودائع 
        

  ٧٦٠    -  مصاريف عمومية وإدارية
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-١٤- 

  
  البيانات القطاعية  ٧

ثالث قطاعات والتي تمثل ألغراض اإلدارة تم تنظيم المجموعة إلى وحدات أعمال بناءاً على طبيعة أنشطتها   
  :تشغيلية كما يلي

  
  . وبيع وإدارة العقارات وتأجيرهاويشمل القطاع تطوير وامتالك  :  استثمارات عقارية

  .ويشمل القطاع إدارة الفنادق والشقق الفندقية والمطاعم  :  الفنادق واألجنحة الفندقية 
.ويشمل القطاع أعمال المقاوالت وتجهيز الطرق وتجارة مواد ومعدات البناء  :  التجارة والمقاوالت

  
 منفصلة بهدف اتخاذ قرارات حول توزيع الموارد وتقييم تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج قطاعات التشغيل بصورة  

  .يتم تقييم أداء القطاعات بناءاً على ربح أو خسارة التشغيل. األداء
  

 ٣٠الجدول التالي يبين المعلومات المتعلقة بإيرادات وأرباح قطاعات التشغيل بالمجموعة للفترات المنتهية في   
  :٢٠٠٩ و ٢٠١٠يونيو 

  

 ٢٠١٠ يونيو ٣٠في  المنتهية للفترة
  )غير مدققة(

استثمارات 
    عقارية

الفنادق 
واألجنحة 
    الفندقية

التجارة 
  اإلجمالي    والمقاوالت

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

  ٦٨٢,٤٦٢    ٤٦٠,٨٧٤    ٨٢,٥٨٣    ١٣٩,٠٠٥  إيرادات القطاع
  )٥٦٥,١٢٦(    )٤٦٠,٨٧٤(    )٢٣,٥٥٤(    )٨٠,٦٩٨(  مصروفات القطاع

                
  ١١٧,٣٣٦    -    ٥٩,٠٢٩    ٥٨,٣٠٧  ربح القطاع

  

   ٢٠٠٩ يونيو ٣٠للفترة المنتهية في 
  )غير مدققة(

استثمارات 
    عقارية

الفنادق 
واألجنحة 

    الفندقية
التجارة 

  اإلجمالي    والمقاوالت
  الف    الف    فال    الف  
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
                

  ٣٠٢,٩٩٠    ٤٠,٢٨٩    ١٢١,٧٨٩    ١٤٠,٩١٢  إيرادات القطاع
  )٩٩,٥٧٣(    )٤٠,٢٨٩(    )٢٣,٦٧٥(    )٣٥,٦٠٩(  مصروفات القطاع

                
  ٢٠٣,٤١٧    -    ٩٨,١١٤    ١٠٥,٣٠٣  ربح القطاع
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-١٥- 

  
   تتمة-البيانات القطاعية   ٧

 ديسمبر ٣١ و ٢٠١٠ يونيو ٣٠يعكس هذا الجدول موجودات ومطلوبات القطاعات العاملة بالمجموعة كما في   
٢٠٠٩:  

  

  
استثمارات 

    عقارية

الفنادق 
واألجنحة 
    الفندقية

التجارة 
  اإلجمالي    والمقاوالت

  الف    الف    الف    الف  
  ريال قطري    ريال قطري     قطريريال    ريال قطري  
                

                موجودات القطاع
  ٣٠,٧٩١,٨٤٠    ١,٨٨٤,٤١٠    ٩٠,٠٣٤    ٢٨,٨١٧,٣٩٦  )غير مدققة (٢٠١٠ يونيو ٣٠في 
  ٣٠,٠٦٠,٢٠٦    ١,٣٣٣,٤٧١    ٦٦,٠٤٣    ٢٨,٦٦٠,٦٩٢  )مدققة (٢٠٠٩ ديسمبر ٣١في 
                

                مطلوبات القطاع
  ٣,٣٨٩,٩٤٨    ١٢٣,١٠٤    ٣١,٥٧٣    ٣,٢٣٥,٢٧١  )مدققةغير  (٢٠١٠ يونيو ٣٠في 
  ٢,٧٧٥,٦٥٠    ١١٠,٧٢٦    ٣٠,٨١٩    ٢,٦٣٤,١٠٥  )مدققة (٢٠٠٩ ديسمبر ٣١في 

  


