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 المقدمـة
 لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري  )ش.م.ق( المرفقالموحد  بيان المركز المالي المرحلي المختصربمراجعة  قمنا لقد

 الشامل الدخل اتيانبكاًل من و  3300يونيو  03كما في ليها مجتمعة "بالمجموعة"( إوالشركات التابعة لها )يشار )"الشركة"( 
أشهر المنتهية في ذلك التاريخ،  الستةلفترة  ةالموحد ةالمختصر  والتدفقات النقدية المرحلية المساهمينالتغيرات في حقوق و 

يضاحات تفسيرية أخرى وفقًا الموحدة . إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة وا 
". إن مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذه البيانات المالية التقارير المالية المرحلية( ، "04حاسبة الدولي رقم )لمعيار الم
  إستنادًا إلى مراجعتنا.الموحدة لمختصرة المرحلية ا

 
 نطاق المراجعة

بل عة المعلومات المالية المرحلية من قمراج، " (3403قمنا بمراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة رقم ) لقد
المالية المرحلية القيام باجراء اإلستفسارات، بشكل رئيسي من  المعلومات". تتضمن مراجعة مدقق الحسابات المستقل للشركة

جراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المرا تباع إجراءات تحليلية وا  جعة األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية ، وا 
يقل جوهريًا عن نطاق القيام بالتدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، وبالتالي، فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد حول 

 جميع األمور الهامة التي يمكن أن يبينها التدقيق ، وتبعًا لذلك فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها.
 

 االستنتاج
لم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة مراجعتنا ،  أعمال إستنادًا إلى

 ( ، "التقارير المالية المرحلية".04المرفقة لم يتم إعدادها ، من جميع النواحي الجوهرية ، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
 
 
 
 
 
 



 

 
 مة()تتلمدقق الحسابات المستقل تقرير المراجعة 

 
 فقرة توكيدية

الموحدة فيما يتعلق بالقيمة القابلة  المرحلية المختصرة البيانات المالية هذه ( في4نود أن نلفت اإلنتباه الى ايضاح رقم )
مليون ريـال قطري كإستثمار وكالة مع إحدى  55، إستثمرت الشركة مبلغ 3339لإلسترداد إلستثمار الوكالة. خالل عام 

الخليجية. لم تتمكن شركة اإلستثمار من سداد قيمة اإلستثمار بتاريخ اإلستحقاق بسبب صعوبات مالية. شركات اإلستثمار 
، تلقت الشركة قرار محكمة لصالحها حيث سيتم سداد قيمة إستثمار الوكالة باإلضافة إلى األرباح خالل الفترة 3300في عام 

  ر على هذا المبلغ ولم يتم أخذ أي مخصص تدني في القيمة.. بناًء  عليه، ال تتوقع الشركة خسائ3302إلى  3300من 
 
 
 

 ديلويت آند توشعن  
 
 
 

 ــــــــــهـت صالحـــــــــــمدح 
 (352سجل مراقبي الحسابات رقم )

 .......... 3300 
 قطر –الدوحة  
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 الموحد مختصرال بيان المركز المالي المرحلي

 3300يونيو  03 كما في

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
- 0 - 

 3303ديسمبر  00 3300يونيو  03  
 )مدققة( )مراجعة( إيضاح 

 ال قطريـري ال قطريـري  الموجودات
    موجودات متداولة

 090.239.993 004.004902 0  اإلسالميةنقد وأرصدة لدى البنوك 
 03.045.900  .6465.406  ذمم مدينة

 49.994.053  20498042.5 5 مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى
 3.903.900 -- 5 مطلوب من طرف ذو عالقة
 352.520.339 9.436948.6  مجموع الموجودات المتداولة

    
    موجودات غير متداولة
 30.333.333  3043334333 2 إستثمارات متاحة للبيع 

 55.333.333  6543334333 4 إستثمار وكالة
 202.055  60.4323  ممتلكات ومعدات 
 032.900.395  33240224583 9 مشاريع قيد التنفيذ
 255.339.304  .2204063432 9 استثمارات عقارية

 929.529.555  0438.49204936  مجموع الموجودات غير المتداولة
 0.302.349.524 0402943.04223  مجموع الموجودات

    
    المطلوبات وحقوق المساهمين

    مطلوبات متداولة
 53.333.333  0543334333  تمويل إسالمي

 04.002.025  3040934060  ذمم دائنة
 --  043234062 5 ذو عالقة طرفإلى مطلوب 

 30.909.900 32485.4928  مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
 95.325.032 8245054038  مجموع المطلوبات المتداولة

    
    مطلوبات غير متداولة

 0.299.999  0499049.8  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 99.355.335 8945394356  مجموع المطلوبات

    
    حقوق المساهمين

 0.333.333.333  0433343334333 03 رأس المال
 04.305.395  0.43054386  أحتياطي قانوني

 034.949.590 2543924.03  أرباح مدورة
 0.009.090.559 0438945034506  مجموع حقوق المساهمين

 0.302.349.524 0402943.04223  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

 

 السيد / راشد فهد النعيمي
 رئيس مجلس اإلدارة

  حمد علي الهدفة  السيد /
 الرئيس التنفيذي
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 الموحد بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر

 3300يونيو  03 الستة أشهر المنتهية فيلفترة 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
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 يونيو 03لفترة الستة أشهر المنتهية في   
  3300 3303 
 )مراجعة( )مراجعة( إيضاح 
 ريـال قطري ريـال قطري  
    

 5.499.999 0943594998  إيرادات إيجار
 -- (046224888)  مصاريف تشغيلية

  0540834003 5.499.999 
    

 4.054.034 5604523  إيرادات أرباح ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية إسالمية
 0.344.555 -- 9 إستثمارات عقارية إستبعادأرباح من 

 04.909 340.5  إيرادات أخرى
 (00.529.409) (949804360) 00 مصاريف إدارية وعمومية 

 9.053.390 640354363  العادلة لإلستثمارات العقارية التغير في القيمة
 (354.249) (3.04022)  إستهالك

 (0.533.333) (045334333)  أتعاب إدارة
 5.240.230  0340.848.2  ربح الفترة  صافي

 -- --  بنود الدخل الشامل األخرى

 5.240.230 0340.848.2  الدخل الشامل للفترة إجمالي

    

 3،52 30030  لسهموالمخفض على ااألساسي  العائد
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 الموحد بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر

 3300يونيو  03 لفترة الستة أشهر المنتهية في

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
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 المجموع أرباح مدورة إحتياطي قانوني رأس المال  
 قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  ال قطريـري  
      

 0.322.935.555 59.955.400 2.953.053 0.333.333.333  )مدققة( 3303يناير  0الرصيد كما في 
 5.240.230 5.240.230 -- --  الشامل للفترة الدخلاجمالي 

 0.394.542.395 25.592.004 2.953.053 0.333.333.333  )مراجعة( 3303يونيو  03الرصيد كما في 

      
 0.009.090.559 034.949.590 04.305.395 0.333.333.333  )مدققة( 3300يناير  0الرصيد كما في 

 03.049.942 03.049.942 -- --  الشامل للفترة الدخلاجمالي 
 (53.333.333) (53.333.333) -- --  أرباحتوزيعات 

 0438945034506 2543924.03 0.43054386 0433343334333  )مراجعة( 3300يونيو  03الرصيد كما في 
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 الموحد بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر

 3300يونيو  03 لفترة الستة أشهر المنتهية في

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
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 3303يونيو  03 3300يونيو  03  
 )مراجعة( )مراجعة(  
 ريـال قطري ريـال قطري  

    التشغيليةاالنشطة التدفقات النقدية من 
 5.240.230 0340.848.2  ربح الفترةصافي 

    تعديالت:
 354.249  3.04022  إستهالك ممتلكات ومعدات

 (9.053.390) (640354363)  التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية
 993.952 33.4353  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 (0.344.555) --  عقاريةإستثمارات  إستبعادأرباح 
  .4669430.  (0.502.400) 

    التغير في رأس المال العامل:
 (0.905.555)  54.904669  ذمم مدينة

 (40.503.052) 2543334605  مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى
 0.343.545  348034900  مطلوب من طرف ذو عالقة

 (5.005.524)  943534982  دائنة ذمم
 --  043234062  طرف ذو عالقةإلى مطلوب 

 (4.093.530) 5490643.2  مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
 (54.433.290) 03.43004.03  األنشطة التشغيلية )المستخدم في(/ الناتج من  صافي النقد

    
    األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 

 (494.935) (0084380)  ممتلكات ومعداتل إضافات
 (33.595.400) (24333)  ستثمارات عقاريةإل إضافات

 (02.450.039) (99406.4396)  إضافات لمشاريع قيد التنفيذ
 0.344.555 --  ات عقاريةستثمار إ إستبعادمن  متحصل

 53.333.333 --  ودائع ألجل
 (9.095.293) (9945394022)  األنشطة اإلستثمارية المستخدم في صافي النقد

    
    األنشطة التمويلية التدفقات النقدية من 

 -- (6343334333)  توزيعات أرباح
 -- 0543334333  إسالمية قروض من المتحصل

 -- (6343334333)  إسالمية سداد قروض
 -- (8543334333)  المستخدم في األنشطة التمويلية صافي النقد

 (50.902.555) (83439549.5)  وشبه النقدفي النقد  النقص صافي
 93.353.935  9042394883  في بداية الفترة  وشبه النقدالنقد 
 09.340.043 004.004902  (0يضاح إ) في نهاية الفترة وشبه النقدالنقد 
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 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

 3300يونيو  03 لفترة الستة أشهر المنتهية في
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 التأسيس والنشاط .0

وقيدت بالسجل التجاري رقم  3339فبراير  03يخ مزايا قطر للتطوير العقاري ) "الشركة" ( كشركة مساهمة قطرية بتار  تأسست شركة
(09020.) 

 ليها مجتمعة "بالمجموعة"(.إوالشركات التابعة لها )يشار  شركةال بيانات منتتألف  الموحدة المرحلية المختصرة إن البيانات المالية

اضي وتطويرها إلعادة بيعها. كما تشارك إقامة المجمعات السكنية والمشاريع ألغراض التأجير، وشراء األر ب المجموعةتتمثل أغراض 
 الشركة في مجال إدارة المجمعات السكنية.

 

 السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد و  .3

وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  3300يونيو  03تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 الية المرحلية" تحت مبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا بعض األدوات المالية التي تم إدراجها بالقيمة العادلة.( "التقارير الم04)

إن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ال تحتوي على كل المعلومات واإليضاحات المطلوبة للتقارير المالية السنوية ويجب 
. باإلضافة إلى ذلك ، فإن النتائج لفترة الستة أشهر 3303ديسمبر  00موحدة للمجموعة كما في تاريخ قراءتها مع البيانات المالية ال

 .3300ديسمبر  00ال تعبر بالضرورة على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في  3300يونيو  03المنتهية في 

ية المختصرة الموحدة تتفق مع تلك المتبعة في إعداد البيانات المالية إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية المرحل
 .3300بإستثناء تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة إعتبارًا من يناير  3303ديسمبر  00الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 تعديالت الجديدة التي تشمل التالي:قامت المجموعة خالل الفترة المالية الحالية بتطبيق بعض المعايير وال

IAS 1 عرض بيانات الدخل الشامل المرحلي 
IFRS 11 البيانات المالية الموحدة 
IAS 72  المنفصلةالبيانات المالية 

IFRS 11 المشتركة الترتيبات 
IAS 72  وشركات المشروع المشتركإستثمارات في شركات زميلة 

IFRS 17  كات أخرىشر  في حقوقالاإلفصاح عن 
IFRS 11 القيمة العادلة اتقياس 

كما  المجموعة الماليالمالي وعلى أداء  بيان المركزعلى  ن له تأثير جوهريلم يكالمعّدلة  التفسيرات الجديدة أوو هذه المعايير إن تطبيق 
 .3300يونيو  03 في وللفترة المنتهية في
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 وشبه النقدنقد  .0

 3303ديسمبر  00 3300 يونيو 03 
 )مدققة( )مراجعة( 
 ال قطريـري ال قطريـري 
   
 09.953 534389 نقد

 55.590.923 054365 حسابات تحت الطلب
 3.399.353 0340664280 حسابات جارية
 035.333.333 043334333 ودائع ألجل 

 090.239.993 004.004902 اإلسالمية نقد وأرصدة لدى البنوكإجمالي ال
 (033.333.333) -- يوماً  93ترة تزيد عن ودائع تستحق خالل ف

 90.239.993 004.004902 وشبه النقدنقد ال
 

 إستثمار وكالة ..

ريـال قطري مع شركة إستثمار خليجية عن طريق  55.333.333باتفاقيات استثمارات وكالة بقيمة  3339دخلت الشركة خالل العام 
 ية فإنها لم تقم بسداد المبلغ مع األرباح المستحقة في تاريخ االستحقاق.وكيل. نتيجة للظروف المالية لشركة اإلستثمار الخليج

، تلقت الشركة قرار محكمة لصالحها حيث سيتم سداد قيمة إستثمار الوكالة باإلضافة إلى األرباح خالل الفترة من 3300خالل عام 
 .3302 إلى 3300

 
 مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى .5

 3303ديسمبر  00 3300يونيو  03 
 )مدققة( )مراجعة( 
 ريـال قطري ريـال قطري 
   

 955.455 20.4600 أرصدة مدينة من الموظفين 
 0.952.043 4003..346 مصاريف مدفوعة مقدمًا 

 45.590.304 .234630433 مصاريف مدفوعة مقدما لمشاريع
 459.253 -- أرباح ودائع بنكية مستحقة  

 20498042.5 49.994.053 
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 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
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 أطراف ذات عالقة .6

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا والشركات التي يكونون فيها المالك الرئيسيون. يتم الموافقة على سياسات  تمثل األطراف ذات العالقة
 .المجموعةاالسعار وشروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل إدارة 

 3303ديسمبر  00 3300يونيو  03 
 )مدققة( )مراجعة( المطلوب من طرف ذو عالقة - أ

 ريـال قطري ريـال قطري 
   

 3.903.900 -- شركة المزايا القابضة
 
 3303ديسمبر  00 3300يونيو  03 

 )مدققة( )مراجعة( طرف ذو عالقةإلى المطلوب  - ب
 ريـال قطري ريـال قطري 
   

 -- 043234062 شركة المزايا القابضة
 
 3303ديسمبر  00 3300يونيو  03 

 )مدققة( )مراجعة( معامالت مع أطراف ذات عالقة - ت
 ريـال قطري ريـال قطري 
   

 (0.333.333) (045334333) أتعاب اإلدارة
 

 ٍإستثمارات متاحة للبيع .2
 3303ديسمبر  00 3300يونيو  03 
 )مدققة( )مراجعة( 
 ريـال قطري ريـال قطري 
   

 30.333.333 3043334333 وير العقارينيشان لإلستثمار والتط

دلة. يمثل هذا المبلغ إستثمار متاح للبيع في شركة غير مدرجة. تم تسجيل قيمة هذا اإلستثمار بالتكلفة وذلك لعدم إمكانية توقع القيمة العا
 تعتقد اإلدارة بأنه ال يوجد تدني في قيمة هذا اإلستثمار.

 
 
 
 
 
 



 شركة مزايا قطر للتطوير العقاري  )ش.م.ق(

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

 3300يونيو  03 لفترة الستة أشهر المنتهية في

- 9 - 

 
 التنفيذ قيدمشاريع  .8

 في مشاريع قيد التنفيذ كانت كاآلتي:إن الحركة 

 3303ديسمبر  00 3300يونيو  03 
 )مدققة( )مراجعة( 
 ريـال قطري ريـال قطري 
   

 9.005.059 03248004386 يناير 0الرصيد في 
 009.422.932 99406.4396 اضافات

 032.900.395 33240224583 ديسمبر 00/ يونيو  03الرصيد في 
 
 يةإستثمارات عقار  .9

 3303ديسمبر  00 3300يونيو  03 
 )مدققة( )مراجعة( 
 ريـال قطري ريـال قطري 
   

 553.030.904 .6534003490 التكلفة
 003.934.393 009433940.3 التغير المتراكم في القيمة العادلة

 2204063432. 255.339.304 
 تتضمن اإلستثمارات العقارية على:

i. 53مليون ريـال قطري باإلضافة إلى  00وبإيجار سنوي يحتسب بقيمة  تشغيلي إيجاروجب إتفاقية بم إلى طرف ثالث عقار مؤجر %
 من األرباح التشغيلية.

ii.مليون ريـال قطري 34،2وبإيجار سنوي يحتسب بقيمة  تشغيليإيجار بموجب إتفاقية  إلى طرف ثالث عقار مؤجر. 
 

 3303ديسمبر  00 3300يونيو  03 فيما يلي الحركة خالل الفترة / السنة:
 )مدققة( )مراجعة( 
 ريـال قطري ريـال قطري 

   
 555.509.599 .2654338430 الرصيد في أول الفترة

 43.490.395 24333 اضافات
 59.335.303 640354363 التغيرات في القيمة العادلة

 255.339.304 .2204063432 الرصيد في آخر الفترة

بناءًا على التقييم الذي قام به مثمن مستقل.  3300 يونيو 03كما في  للمجموعةادلة لإلستثمارات العقارية تم الوصول إلى القيمة الع
 خرى.اعتمد التقييم على األدلة السوقية واسعار المعامالت العقارية المماثلة و/أو مقارنة التدفقات النقدية المخصومة مع السوق واالدلة اال

 



 شركة مزايا قطر للتطوير العقاري  )ش.م.ق(

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

 3300يونيو  03 لفترة الستة أشهر المنتهية في
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 الرأس الم .03

 3303ديسمبر  00 3300يونيو  03 
 )مدققة( )مراجعة( 
 ريـال قطري ريـال قطري 

   رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
 0.333.333.333 0433343334333 ريـال قطري للسهم الواحد 03مليون سهم بقيمة إسمية  033

 
 مصاريف إدارية وعمومية .00

 يونيو 03 لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 3300 3303 
 )مراجعة( )مراجعة( 
 ريـال قطري ريـال قطري 
   

 2.093.949 642634085 تكاليف الموظفين
 3.335.455 043384250 مصاريف إدارية 

 499.053 9.4263. أتعاب قانونية ومهنية
 543.239 6.34238 مصاريف اإليجار
 0.330.090 80040.9 مصاريف تسويق

 5.955 04393. الت ومصاريف بنكيةو عم
 949804360 00.529.409 
 

 القيم العادلة .03
 إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية.

 
 التحليل القطاعي .00

تعمل المجموعة في  إن لدى المجموعة قطاع عمل واحد ورئيسي وهو اإلستثمار في وتطوير وتشغيل النشاطات العقارية. جغرافياً 
 دولة قطر فقط.


