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   أعضاء مجلس اإلدارةإلى السادة  الموحدةحول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة تقرير 
  شركة مزايا قطر للتطوير العقاري ش.م.ق

  
  المقدمة

وشـركاتها التابعة ("الشركة")  شركة مزايا قطر للتطوير العقاري ش.م.قل الموحدبيان المركز المالي المرحلي راجعنا لقد 
والتغيرات في حقّوق  ، والبيانات المرحلية للدخل الشامل 2014 يونيو 30كما في (يشار إليهم جميعًا بـ "المجموعة") 

مسؤولة عن  اإلدارةأشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات المتممة لها. إن  الستةوالتدفقات النقدية لفترة ،  المساهمين
المتعلق  34ير المالية رقم وفقًا للمعيار الدولي للتقار الموحدة إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة  

"). إن مسؤوليتنا هي إصدار نتيجة حول مراجعة هذه البيانات 34("معيار المحاسبة الدولي  بالتقارير المالية المرحلية
  استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها. الموحدة المالية المرحلية المختصرة 

  
  نطاق المراجعة

المتعلق بإجراءات المراجعة "مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي يقوم  2410لقد تمت مراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي 
بها المدقق المستقل للمؤسسة". تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية إجراء استفسارات أساسًا من األشخاص 

، وتطبيق إجراءات تحليلية وٕاجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة يقل المسئولين عن األمور المالية والمحاسبية 
كثيرًا عن نطاق تدقيق يتم وفقًا لمعايير التدقيق الدولية ، وبالتالي ال نستطيع الحصول على التأكيد الذي يمكن أن نحصل 

 تدقيق هذه البيانات المالية المرحليةعليه عن كافة األمور الهامة خالل أعمال تدقيق. وعليه فإننا ال نبدي رأيًا حول 
  .المختصرة الموحدة

  
  نتيجة المراجعة

المرفقة لم يتم الموحدة إلى مراجعتنا ، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة استنادًا 
  .34م إعدادها ، من كافة النواحي المادية ، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رق

  
  أمر آخر

وتم تدقيق بياناتها  2013يونيو  30للمجموعة كما في الموحدة لقد تمت مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة 
حول غير متحفظة من قبل مكتب تديق آخر والذي أصدر نتيجة مراجعة  2013ديسمبر  31المالية الموحدة كما في 

 في وأبدى رأيًا غير متحفظ حول البيانات المالية الموحدة في تقاريره المؤرخةالموحدة البيانات المالية المرحلية المختصرة 
  .على التوالي 2014مارس  23و  2013يوليو  31
    

  غ،ت ويونــــعن إرنس  
  
  
  

  ــــادر ــاد نــــزي  
  258سجل مراقبي الحسابات رقم   
  ...................الدوحة في   
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   الموحد المركز المالي المرحليبيان 

  2014 يونيو 30كما في 
  
  يونيو 30    

 2014   
  ديسمبر 31 

2013  
  (مدققة)   )مراجعة(    
  لایر قطري   لایر قطري  إيضاحات  

          الموجودات
  85.983.309    92.595.463  4  نقد وأرصدة لدى البنوك

  46.376.268    32.683.813  5  ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدمًا 
  496.787.772    659.305.983    موجودات مالية أخرى 

  21.000.000    21.000.000    إستثمارات مالية متاحة للبيع
  61.354.395    61.354.395    إستثمارات وكالة 
  408.800    284.554    عقارات ومعدات 

  92.097.064    98.114.599    مشروعات قيد التنفيذ 
  762.574.081    764.780.862  6   استثمارات عقارية 

          
  1.566.581.689    1.730.119.669    جمالي الموجوداتإ
          

          المساهمينالمطلوبات وحقوق 
          المطلوبات

  141.403.529    90.761.929  7  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 
  5.601.046    1.421.527  8  عالقة  لطرف ذومستحقة مبالغ 

  208.485.362    447.260.362  9  تسهيالت تمويل إسالمي 
  1.225.965    931.424    للموظفين مكافأة نهاية الخدمةلمخصص 

          
  356.715.902    540.375.242    جمالي المطلوباتإ

         
          المساهمين حقوق 

  1.000.000.000    1.000.000.000    رأس المال
  27.638.380    27.638.380    احتياطي قانوني

  182.227.407    162.106.047    أرباح مدورة
          

  1.209.865.787    1.189.744.427    المساهمينحقوق إجمالي 
          

  1.566.581.689    1.730.119.669    المساهمينإجمالي المطلوبات وحقوق 
 

  
......................................    ..............................  

     

  الهدفة يحمد بن عل     د النعيميهراشد بن ف
  الرئيس التنفيذي    رئيس مجلس اإلدارة 
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    الموحد المرحليالشامل  بيان الدخل
  2014 يونيو 30 المنتهية في للستة أشهر

  
  يونيو  30للستة أشهر المنتهية في     
    2014    2013  
  (مراجعة)    
  لایر قطري    لایر قطري  إيضاح  
          

  -    162.518.211      المقاوالت إيرادات 
  -    )102.775.579(    تكاليف المقاوالت   

          
  -    59.742.632    الربح االجمالي 

          
  19.059.998    19.374.996    إيرادات التأجير 

  )3.677.888(    )2.920.880(    مصاريف التشغيل 
          

  15.382.110    76.196.748    إيرادات من التشغيل
          

  6.125.060    2.206.781    صافي أرباح القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية  
  563.917    2.442.955    إيرادات أخرى 

  )9.844.717(    )14.348.114(    مصاريف عمومية وٕادارية 
  )241.177(    )127.444(    استهالك 

  )1.500.000(    )1.250.000(    أتعاب اإلدارة 
  )136.346(    )10.242.286(    تكاليف التمويل 

          
  10.348.847    54.878.640    الربح للفترة

  -    -     إيرادات شاملة أخرى 
          

  10.348.847    54.878.640    إجمالي الدخل الشامل للفترة 
          

          األرباح األساسية والمخففة للسهم 
  0.103    0.549  11  )العائد إلى المساهمين بالشركة األم باللایر القطري للسهم(
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   الموحد المرحلي المساهمينبيان التغيرات في حقوق 
  2014يونيو  30للستة أشهر المنتهية في 

  
  اإلجمالي     أرباح مدورة    احتياطي قانوني    رأس المال  

  لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري  
                

  1.139.183.669    124.948.583    14.235.086    1.000.000.000  (مدققة) 2013يناير  1في الرصيد 
  10.348.847    10.348.847    -    -  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

  )60.000.000(    )60.000.000(    -    -  )10أرباح موزعة (إيضاح 
                

  1.089.532.516    75.297.430    14.235.086    1.000.000.000  (مدققة) 2014 يونيو 30في الرصيد 
                

  1.209.865.787    182.227.407    27.638.380    1.000.000.000  (مدققة)  2014يناير  1في الرصيد 
  54.878.640    54.878.640    -    -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

  )75.000.000(    )75.000.000(    -    -  )10أرباح موزعة (إيضاح 
                

  1.189.744.427    162.106.047    27.638.380    1.000.000.000  (مراجعة)  2014يونيو  30في الرصيد 
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   المرحلي الموحد بيان التدفقات النقدية
  2014يونيو  30للستة أشهر المنتهية في 

  
  يونيو 30للستة أشهر المنتهية في     
    2014    2013  
  (مراجعة)    
  لایر قطري    لایر قطري    
          

          أنشطة التشغيل
 10.348.847   54.878.640    للفترة ربحال
          

          تعديالت للبنود التالية:
  241.177    127.444    استهالك

  )6.125.060(    )2.206.781(     االستثمارات العقاريةصافي ربح القيمة العادلة من 
  -    6.499.996    نخفاض قيمة الذمم المدينةإمخصص 
  204.050    119.048    للموظفين نهاية الخدمة مكافأتمخصص 

  -    )1.940.000(    ايرادات أرباح موزعة
  )561.571(    )126.780(    لدى بنوك إسالمية  ودائعربح من 
            136.346    10.242.286    تمويل تكاليف 

  4.243.789    67.593.853    التغيرات في راس المال العاملأرباح التشغيل قبل 
          :التغيرات في رأس المال العامل

  80.494.284    )155.325.752(    ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدمًا 
  4.081.100    )4.179.519(     لطرف ذو عالقة مستحقة المبالغ 

  9.912.269    )57.604.344(    ذمم الدائنة ومطلوبات أخرى 
          

  98.731.442    )149.515.762(    تدفقات نقدية (مستخدمة في) من العمليات
  )136.346(    )10.242.286(    تكاليف التمويل المدفوعة

  -    )413.589(    للموظفين المدفوعة مكافآت نهاية الخدمة 
          

  98.595.096    )160.171.637(    مستخدمة في) من األنشطة التشغيليةال( التدفقات النقديةصافي 
          

          أنشطة االستثمار
  )6.997(    -      استثمارات عقاريةشراء 

  )99.364.296(    )6.017.535(    قيد التنفيذ  إضافة إلى مشروع
  561.571    126.780    ودائع لدى بنوك إسالمية ربح مستلم من 

  -    1.940.000    أرباح موزعة مستلمة 
  )138.081(    )3.198(    شراء عقارات ومعدات 

          
  )98.947.803(    )3.953.953(    أنشطة االستثمار في ةالمستخدمالتدفقات النقدية صافي 
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  تتمة -الموحد  المرحليبيان التدفقات النقدية 

  2014يونيو  30للستة أشهر المنتهية في 
  
  يونيو 30للستة أشهر المنتهية في     
  2013    2014  إيضاحات  
  (مراجعة)    
  لایر قطري    قطري لایر    

         
          أنشطة التمويل

  )25.000.000(    238.775.000    صافي الحركة في تسهيالت التمويل االسالمي  
  )54.943.238(    )68.037.256(     أرباح موزعة مدفوعة

          
  )79.943.238(    170.737.744    أنشطة التمويل )في ةالمستخدم( التدفقات النقدية منصافي 

          
  )80.295.945(    6.612.154    األرصدة لدى البنوك والنقد في  )النقصالزيادة (

          
            93.729.882    85.983.309    يناير  1في  األرصدة لدى البنوك والنقد

 13.433.937   92.595.463  4    يونيو 30في األرصدة لدى البنوك والنقد 
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  واألنشطة الرئيسية الشركةمعلومات عن   1

 .2008 فبراير 12("الشركة") هي شركة مساهمة قطرية أسست في دولة قطر في مزايا قطر للتطوير العقاري ش.م.ق   
  .38173تحت السجل التجاري رقم الشركة مسجلة 

  
  .الدوحة ، دولة قطر 18132إن العنوان المسجل للشركة هو ص ب   

  
اط األساسي للمجموعة هو إنشاء المجمعات والمشروعات السكنية ألغراض اإليجار واالستثمار والتطوير العقاري ، ـإن النش  

جدوى المشاريع ، وٕادارة المشاريع ، والتسويق العقاري وٕادارة دراسة والمقاوالت و وشراء األراضي وتطويرها إلعادة بيعها ، 
العقارات ، وأنشطة الصيانة ، وأنشطة الوساطة ، والتمثيل التجاري والعقاري ، والتجارة في المعدات الكهربائية والميكانيكية 

  مل أيضًا في إدارة المجمعات السكنية.(فيما يتعلق بأنشطة المجموعة). باإلضافة إلى ذلك تع والتصديرواإلنشائية ، االستيراد 
  

بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ للمجموعة الموحدة المرحلية المختصرة تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية   
...................  

  
  أسس اإلعداد   2

    
  أسس إعداد          
وفقًا للمعايير الدولية  2014يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في المرحلية المختصرة الموحدة تم إعداد البيانات المالية   

  ."التقارير المالية المرحلية" 34، معيار المحاسبة الدولي للتقارير المالية 
  

  .وعرض بياناتها المالية الشركةوهو العملة المستخدمة ألعمال  باللایر القطريالمرحلية  الماليةعداد البيانات إلقد تم 
  

ال تحتوي على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في إعداد البيانات الموحدة إن البيانات المالية المرحلية المختصرة 
. كما 2013ديسمبر  31الموحدة للمجموعة كما في السنوية بالبيانات المالية  مقترنةالمالية الموحدة السنوية ، ويجب قراءتها 

ال تعتبر بالضرورة مؤشر للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية  2014يونيو  30المنتهية في أن النتائج لفترة الستة أشهر 
  .2014ديسمبر  31في  المنتهية
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  تتمة  -أسس اإلعداد   2
  

التالية (يشار إليهم بـ  تشتمل البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة على البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة
  :2014يونيو  30كما في وللفترة المنتهية في  "المجموعة")

  
  المساهمة الفعلية للمجموعةنسبة       

  إسم الشركة
بلد 

  التأسيس
  رأس المال
  لایر قطري 

يونيو  30
2014  

يونيو  30  
2013  

ديسمبر  31  
2013  

                
  ٪100    ٪100    ٪100  200.000  دولة قطر  قرطبة لالستثمار العقاري 

  ٪100    ٪100    ٪100  200.000  دولة قطر  غرناطة لالستثمار العقاري 
  ٪100    ٪100    ٪100  200.000  دولة قطر  نبع الخليج لالستثمار العقاري

  ٪100    ٪100    ٪100  12.139 لبنان  مزايا لبنان لإلنماء السياحي والعقاري
  

شركة مزايا لبنان لإلنماء السياحي والعقاري مسجلة في جمهورية لبنان بإسم مدراء المجموعة بالنيابة عن المجموعة. يعامل 
  هذا االستثمار كشركة تابعة للمجموعة على أساس أن منافع االستثمار تعود إلى المجموعة.  

  
  السياسات المحاسبية الهامة   3

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة تتطابق مع السياسات المحاسبية 
تطبيق معايير ، بإستثناء 2013ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في الموحدة السنوية المتبعة في إعداد البيانات المالية 
   .2014يناير  1ا في وتفسيرات جديدة يسري مفعولها كم

  
  .2014يناير  1طبقت المجموعة المعايير التالية التي يسري مفعولها للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  الفترةخالل 

  
  )27الدولي ومعيار المحاسبة  12 والمعيار الدولي 10 تعديالت على المعيار الدولي(مؤسسات االستثمار 

للتقارير المالية  تعريف مؤسسة استثمار وفقًا للمعيار الدولي تستوفىهذه التعديالت تعطي استثناء من متطلبات التوحيد للمؤسسات التي   
إن االستثناء للتوحيد تتطلب من مؤسسات االستثمار أن تحتسب الشركات التابعة بالقيمة العادلة من خالل  توحيد البيانات المالية. 10

المجموعة ، حيث أنه ال توجد مؤسسة بالمجموعة مؤهلة لتصبح مؤسسة إستثمار وفقًا ليس لهذه التعديالت تأثير على الخسارة.  الربح أو
  .10للمعيار الدولي للتقارير المالية 

   
  ) 32على معيار المحاسبة الدولي  تتعديال( –تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية 

المقاصة  فمعنى "لديه حاليًا حق قانوني للتسوية قابل للتنفيذ" والمعايير آلليات التسوية غير المتزامنة الخاصة بغر  هذه التعديالت توضح  
  .المجموعةليس لهذه التعديالت تأثير على لتكون مؤهلة إلجراء التسوية. 
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   تتمة - السياسات المحاسبية الهامة  3
  
  

   )36معيار المحاسبة الدولي  تتعديال( –للموجودات غير المالية  القابلة لالستردادإفصاحات المبالغ 
وبة بموجب على االفصاحات المطلقياس القيمة العادلة  13غير المرغوبة للمعيار الدولي للتقارير المالية  النتائج تبعدهذه التعديالت     

القابلة باإلضافة إلى ذلك ، تتطلب هذه التعديالت االفصاح عن المبالغ  انخفاض قيمة الموجودات. 36المحاسبة الدولي  معيار
هذه التعديالت ليس لها  أدرجت أو عكست لها خسارة انخفاض خالل الفترة. والتييرادات النقدية للموجودات أو وحدات اإل لالسترداد

   .المجموعةتأثير على 
    

  
، ولكن لم يكن لها تأثير على السياسات المحاسبية أو  2014مفعول في التالية على المعايير أصبحت سارية ال التعديالت  

  المركز المالي أو أداء المجموعة:
  

  المحتوى    المعيار / التفسير 
      
  تجديد المشتقات واستمرار محاسبة التحوط (تعديل)    39معيار المحاسبة الدولي 

  الضرائب      21التفسير 
  
  معايير أو تعديالت أو تفسيرات أخرى تم إصدارها ولكنها غير ملزمة.لم تطبق المجموعة مبكرًا أية   

  
  نقد وأرصدة لدى البنوك  4

  :ما يليالمدرجة تتضمن  رصدة لدى البنوكالنقد واأل  
  

 ديسمبر 31 2014يونيو  30  
2013  

  )مدققة(   (مراجعة)  
  لایر قطري   لایر قطري  
    

  19.950   19.950  في الصندوق نقد 
  5.587.620    12.646.858  أرصدة الحسابات عند الطلب 

  79.375.739    78.928.655  أرصدة الحساب الجاري 
  1.000.000    1.000.000  ودائع ألجل 

        
  92.595.463    85.983.309  

  
  :إيضاح

استحقاق أصلية تقل عن ثالثة توضع الودائع قصيرة األجل لفترات مختلفة إعتمادًا على حاجة المجموعة الفورية للنقد ولفترات 
  .أشهر وتحمل فوائد باألسعار التجارية
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  مدينة ومصاريف مدفوعة مقدمًا ذمم   5

  الجدول التالي يبين توزيع الذمم المدينة والمصاريف المدفوعة مقدمًا المتداولة وغير المتداولة:
  

 ديسمبر 31 2014يونيو  30  
2013  

  )مدققة(   (مراجعة)  
  لایر قطري   لایر قطري  
    

  46.376.268   32.683.813  المتداولة
        
  32.683.813   46.376.268  

  
   استثمارات عقارية   6
  

  يونيو 30  
2014  

 ديسمبر 31 
2013  

  )مدققة(   (مراجعة)  
  لایر قطري   لایر قطري  
    

  652.130.931   652.130.931  بالتكلفة 
  110.443.150    112.649.931  التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

        
  764.780.862   762.574.081  

  
  :تتضمن االستثمارات القعارية  
من  ٪50مليون لایر قطري زائد  13عقار تم تأجيره بموجب إتفاقية تأجير تشغيلي ألحد األطراف مقابل إيراد سنوي قدره  )1(

من إجمالي  ٪50مليون لایر قطري زائد  14يحتسب اإليراد السنوي بمبلغ  2013إجمالي أرباح التشغيل. ابتداء من مايو 
 أرباح التشغيل.

 

 مليون لایر قطري  24.7تفاقية تأجير تشغيلي لطرف ذو عالقة مقابل إيجار سنوي قدره إتم تأجيره بموجب عقار  )2(

  
الخاصة بالمجموعة بناًء على تقييم قام به في ذلك التاريخ مثمن  لإلستثمارات العقاريةتم التوصل إلى القيمة العادلة 

مستقل ليست له عالقة بالمجموعة. تم تحديد القيمة العادلة بناًء على طريقة المقارنة السوقية التي تعكس أسعار 
التدفقات النقدية المخصومة مع أدلة سوقية وغيرها. عند تقدير القيمة المعامالت التي تمت مؤخرًا لعقارات مماثلة و 

 االستخدام الحالي لها. وفإن أقل وأفضل استخدام للعقارات هلإلستثمارات العقارية العادلة 
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  تتمة  -استثمارات عقارية   6

  
  خالل الفترة / السنة هي كالتالي: اإلستثمارات العقاريةإن الحركة في   

   
  يونيو 30  

2014  
 ديسمبر 31 

2013  
  )مدققة(   (مراجعة)  
  لایر قطري   لایر قطري  
    

  765.028.214   762.574.081  يناير   1في 
  )2.461.130(    2.206.781  حركة القيمة العادلة خالل الفترة / السنة

  6.997    -   تكاليف التطوير خالل الفترة / السنة
        
  764.780.862   762.574.081  

  
  دائنة ومطلوبات أخرى ذمم   7

  يونيو 30  
2014  

 ديسمبر 31 
2013  

  )مدققة(   (مراجعة)  
  لایر قطري   لایر قطري  
    

  50.998.689   8.975.978  ذمم دائنة 
  33.915.627   22.457.716  مصروفات مستحقة 

  34.932.451   43.183.729  محتجزات دائنة
  16.500.000    4.125.000  إيرادات إيجارات مؤجلة 

  5.056.762    12.019.506  أرباح موزعة مستحقة الدفع 
        
  90.761.929   141.403.529  
       

       إن استحقاق الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى كالتالي:
  141.403.529    90.761.929  متداولة 

        
  90.761.929   141.403.529  
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  عالقة وطرف ذالمعامالت مع   8
األطراف ذات العالقة المؤسسات التي تعتبر المجموعة من مؤسسيها والشركاء الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة تمثل 

شروط المتعلقة بهذه الاألسعار و سياسة عتماد ايتم  هام عليها. لها تأثير مشترك أو ومسئولي اإلدارة العليا والمؤسسات التي
   .المجموعةالمعامالت من قبل إدارة 

  
 :كالتاليهي خالل الفترة عالقة  وت مع طرف ذعامالالم

  
  يونيو 30للستة أشهر المنتهية في   
  2014    2013  
  )مراجعة(  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  1.500.000    1.250.000  دارية إ أتعاب
        

  9.483.148    1.630.539  أتعاب استشارية 
        

  -    162.518.211   المقاوالت إيرادات 
        

  12.375.000    12.375.000  إيرادات التأجير  
  
  عالقة  وف ذلطر أرصدة   
  :عالقة المدرجة في بيان المركز المالي هي كالتالي وألرصدة مع طرف ذا  

  
  عالقة  ومستحقات لطرف ذ    
يونيو  30    

2014  
ديسمبر  31  

2013  
  (مدققة)    (مراجعة)  

  لایر قطري    لایر قطري    
        

  5.601.046    1.421.527  القابضةشركة مزايا 
        

1.421.527    5.601.046  
  

  عالقة هي كالتالي: وطرف ذء المتداولة وغير المتداولة من المستحقات من / إلى إن األجزا  
  

  مستحقات لطرف ذو عالقة     
يونيو  30    

2014  
ديسمبر  31  

2013  
  (مدققة)    (مراجعة)  

  لایر قطري    لایر قطري    
        

  5.601.046    1.421.527  المتداولة
        

1.421.527    5.601.046  
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  تتمة - عالقة وطرف ذالمعامالت مع   8
  

    مكافآت المدراء وكبار المسؤولين األخرين باإلدارة  
  :كالتاليلمسؤولين باإلدارة خالل الفترة بلغت مكافآت المدراء وكبار ا  

  
  يونيو 30للستة أشهر المنتهية في   
  2014    2013  
  )مراجعة(  
  لایر قطري    لایر قطري  

       
  1.641.398    1.830.282  إجمالي مكافآت الموظفين األساسين باإلدارة 

        
1.830.282    1.641.398  

  
  تسهيالت تمويل إسالمي  9

  :الحركة في تسهيالت التمويل اإلسالمي للفترة / السنة هي كالتالي  
  يونيو 30    

2014  
 ديسمبر 31 

2013  
  )مدققة(   (مراجعة)  
  لایر قطري   لایر قطري  
    

  60.000.000   208.485.362  يناير  1
  208.485.362   273.775.000  تسهيالت تم الحصول عليها خالل الفترة / السنة

  )60.000.000(   )35.000.000(  سداد تسهيالت قائمة خالل الفترة / السنة 
        
  447.260.362   208.485.362  
      

       ديسمبر  31يونيو /  30كما في 
       كالتالي: موقف استحقاق تسهيالت التمويل اإلسالمي هيإن 

  173.485.362   422.510.362  غير متداولة 
  35.000.000    24.750.000  متداولة 

        
  447.260.362   208.485.362  

  

  :إيضاح
تم الحصول على تسهيالت التمويل اإلسالمي لغرض تمويل المشروعات طويلة األجل ومتطلبات رأس المال العامل 

بقيمة  تاالللمجموعة. تحمل التسهيالت أرباح باألسعار التجارية. تم رهن إيجارات تشغيلية مدينة من مشروع مساكن 
  كضمان لهذه التسهيالت. في السنة لایر قطري 24.750.000
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  األرباح الموزعة  10

لایر قطــري  0.75علــى توزيــع أربــاح نقديــة بقيمــة  2014أبريــل  22وافق المساهمون في إجتماع الجمعية العامــة الــذي عقــد فــي   
لایر قطــري للســهم بإجمــالي  0.60: 2012( 2013ديســمبر  31لایر قطــري للســنة المنتهيــة فــي  75.000.000للســهم بإجمــالي 
  ).2012ديسمبر  31للسنة المنتهية في لایر قطري  60.000.000

  
  الربح األساسي والمخفف للسهم   11

يتم إحتساب الربح األساسي للسهم بتقسيم األرباح للفترة العائدة للمساهمين بالشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم 
  العادية المصدرة خالل الفترة.

  
  للستة أشهر المنتهية في     

 2013يونيو  30     2014يونيو  30  
  (مراجعة)  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  10.348.847    54.878.640  بالشركة األم للمساهمين  ةالعائد األرباح
        

  100.000.000    100.000.000  الفترة المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 
        

  0.103    0.549  للسهم (باللایر للسهم) والمخفف الربح األساسي
  

لم يكن هناك أي أسهم يحتمل أن تكون مخففة في أي وقت خالل هذه الفترة ، ولذلك فإن عائد السهم المخفف يساوى العائد 
  األساسي للسهم.

  
  ومطلوبات محتملة  تالتزاما  12

    
  االلتزامات المحتملة   
      .ماديةعلى الشركة المطلوبات المحتملة التالية والتي ال يتوقع أن تنشأ عنها التزامات   

   ديسمبر  31    يونيو  30  
  2014    2013  
  (مدققة)    )مراجعة(  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  1.000.000    1.000.000  ات بنكيةضمان
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  تتمة -ومطلوبات محتملة  تالتزاما  12
  

   رأسمالية التزامات   
  ديسمبر   31    يونيو  30  
  2014    2013  
  (مدققة)    )مراجعة(  
  لایر قطري    لایر قطري  
        
        

  304.275.966    146.654.057  إلتزامات تعاقدية لمقاولين وموردين لمشروعات قيد التنفيذ 
        

  3.847.542    3.168.564  إلتزامات إليجارات تشغيلية

  
  :مبينة أدناه التأجير التشغيلي إلتزامات  

  
 ديسمبر   31    يونيو  30  
  2014    2013  
  (مدققة)    )مراجعة(  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  1.357.956    1.357.956  سنة واحدة  أقل من
  2.489.586    1.810.608  سنوات 5بين سنة و 

        
  3.168.564    3.847.542  
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  القيمة العادلة و األدوات المالية   13
  

  القيم العادلة  
ديسمبر  31و  2014يونيو  30فيما يلي مقارنة بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة لألدوات المالية للمجموعة كما في   

2013:  
  

  القيمة العادلة   القيمة الدفترية 
  ديسمبر 31   يونيو 30   ديسمبر 31   يونيو 30 
 2014   2013   2014   2013  
  (مدققة)   (مراجعة)   (مدققة)   (مراجعة) 
            

              ةالموجودات المالي
  85.963.359   92.575.513   85.963.359   92.575.513 األرصدة لدى البنوك (باستثناء النقد) 

  1.467.499   1.321.867   1.467.499   1.321.867  ذمم المدينة 
496.787.77   659.305.983  496.787.772   659.305.983  موجودات مالية أخرى 

2  
  61.354.395   61.354.395   61.354.395   61.354.395  استثمارات الوكالة 

               21.000.000   21.000.000   21.000.000   21.000.000  موجودات مالية متاحة للبيع 
 835.557.758    666.573.025   835.557.758    666.573.025  

  
  

              ةالمالي المطلوبات
  90.987.902   64.179.213   90.987.902   64.179.213  دائنة ومطلوبات أخرى ذمم 

  5.601.046   1.421.527   5.601.046   1.421.527  مستحقات لطرف ذو عالقة 
208.485.362   447.260.362  208.485.362   447.260.362  تمويل إسالمي تسهيالت               

 512.861.102    305.074.310   512.861.102    305.074.310  
  
  

بالمبالغ التي يمكن أن يتم بها تبادل االداة المالية في معاملة مالية  إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية مدرجة  
والمطلوبات األخرى  المدينةبين طرفين راغبين في التعامل. غير معاملة بيع إجبارية أو تصفية. إن األرصدة البنكية والذمم 

أو إعادة التسعير قصيرة األجل لهذه األدوات  االستحقاقوتسهيالت التمويل اإلسالمي تقارب قيمتها الدفترية عمومًا بسبب 
   .المالية
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   تتمة - القيمة العادلةو األدوات المالية   13

  
  قياس القيمة العادلة  
  ادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة:الجدول التالي يعرض تدرج قياس القيمة الع  

  
  قياس القيمة العادلة باستخدام    

 

   
أسعار متداولة في
   أسواق عاملة 

بيانات هامة 
   واضحة 

بيانات هامة غير 
  واضحة 

  3المستوى    2المستوى    1المستوى    اإلجمالي 
  لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري  2014يونيو  30

            
             موجودات مدرجة بالقيمة العادلة 

  764.780.862    -   -     764.780.862  عقارات استثمارية 
  

  قياس القيمة العادلة باستخدام    
 

   
أسعار متداولة في 

   أسواق عاملة 
بيانات هامة 

   واضحة 
بيانات هامة غير 

  واضحة 
  3المستوى    2المستوى    1المستوى    اإلجمالي 

  لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري  2013ديسمبر  31
            

             موجودات مدرجة بالقيمة العادلة 
  762.574.081    -  -    762.574.081  عقارات استثمارية 

  
لایر  21.000.000: 2013ديسمبر  31لایر قطري ( 21.000.000أدرجت استثمارات أسهم متاحة للبيع غير متداولة بقيمة   

  قطري) بالتكلفة حيث أن القيمة العادلة ال يمكن قياسها بصورة موثوقة.
  

للقيمة العادلة ، ولم تحدث  2والمستوى  1لم تحدث تحويالت بين المستوى  2014يونيو  30خالل الفترة المنتهية في   
  للقيمة العادلة. 3تحويالت إلى أو من المستوى 

  
   معلومات قطاعية   14

تجاري واحد فقط وهو عمليات االستثمار والتطوير العقاري. جغرافيًا تعمل المجموعة داخل دولة قطر  لدى المجموعة قطاع
  ودبي ، وال تعتبر عمليات دبي قطاعًا مستقًال.


