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

البيانات المالية المرحلية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 0303
مع تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل

شركة مزايا قطر للتطوير العقاري (ش.م.ق)
البيانات المالية المرحلية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 0303

تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل
الفهرس

-صفحـة

بيان المركز المالي المرحلي المختصر

0

بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر

0

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر

0

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر

4

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

8-5

ق  .ر 99-8
تقرير المراجعة حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
السادة /أعضاء مجلس اإلدارة

المحترمين

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

الدوحة – قطر
المقدمـة

لقد قمنا بمراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري (ش.م.ق) ("الشركة") والتي تتضمن
بيان المركز المالي المرحلي المختصر كما في  03سبتمبر  0303وبيان الدخل الشامل المرحلي المختصر لفترة الثالثة والتسعة أشهر

المنتهية في ذلك التاريخ وكل من بيانات التغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية المرحلية المختصرة لفترة التسعة أشهر
المنتهية في ذلك التاريخ  ،وبعض اإليضاحات التفسيرية .إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية

المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (" ، )04التقارير المالية المرحلية" .إن مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذه البيانات
المالية المرحلية المختصرة إستناداً إلى مراجعتنا .لم تتم مراجعة بيان الدخل الشامل لفترتي الثالثة والتسعة أشهر وكل من بيانات

التغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر  0332وقد تم عرض هذه

البيانات ألغراض المقارنة فقط.
نطاق المراجعة

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة رقم (" ، )0403مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق
الحسابات المستقل للشركة " .تتضمن مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة القيام باجراء اإلستفسارات  ،بشكل رئيسي من

األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية  ،واتباع إجراءات تحليلية واجراءات مراجعة أخرى .إن نطاق المراجعة يقل

جوهرياً عن نطاق القيام بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق  ،وبالتالي  ،فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع األمور
الهامة التي يمكن أن يبينها التدقيق  ،وتبعاً لذلك فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها.

أساس اإلستنتاج المتحفظ

لم تحصل الشركة على تقييم من قبل مقيم مستقل فيما يتعلق بالقيمة العادلة إلستثمارات عقارية والتي بلغت قيمتها الدفترية كما في 03

سبتمبر  0303و  00ديسمبر  0332مبلغ  071.050.320لاير قطري .لم نتمكن من الحصول على أي دليل فيما يتعلق بالقيمة
القابلة لإلسترداد لهذه العقارات.

تقرير المراجعة حول البيانات المالية المرحلية المختصرة (تتمة)

االستنتاج المتحفظ

إستناداً إلى أعمال مراجعتنا  ،بإستثناء أي تعديالت كان من الممكن أن تط أر نتيجة لما ذكر بالفقرة أعاله  ،لم يرد إلى علمنا ما يدعونا
إلى اإلعتقاد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها  ،من جميع النواحي الجوهرية  ،وفقاً لمعيار المحاسبة

الدولي رقم (" ، )04التقارير المالية المرحلية".

عن ديلويت آند توش

مدحـت صالحـة
سجل مراقبي الحسابات رقم ()052
0303 .............
الدوحة  -قطر

شركة مزايا قطر للتطوير العقاري (ش.م.ق)
بيان المركز المالي المرحلي المختصر
كما في  03سبتمبر 0303

الموجودات
الموجودات المتداولة
نقد وأرصدة لدى البنوك
ذمم مدينة
إستثمار وكالة
مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
مطلوب من أطراف ذات عالقة
مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
إستثمارات متاحة للبيع
ممتلكات ومعدات
استثمارات عقارية
مجموع الموجودات غير المتداولة
مجموع الموجودات

إيضاح

0
4
5
1

7

 03سبتمبر 0303
(مراجعة)
لاير قطري
782.297.007
0.005.237
75.333.333
9.700.300
03.587.220
287.005.230

00.700.009
0.332.277
005.090.075
052.200.078
0.370.808.820

 00ديسمبر 0332
(مدققة)
لاير قطري
043.271.408
0.804.204
15.333.333
5.758.122
05.020.305
008.250.371

00.000.002
0.000.055
071.050.320
028.875.587
507.801.110

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات المتداولة

ذمم دائنة
مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
مجموع المطلوبات المتداولة

00.530.850
278.573
00.020.700

03.241.087
724.540
00.743.703

المطلوبات غير المتداولة

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مجموع المطلوبات

598.333
00.823.700

400.000
00.010.250

حقوق المساهمين

رأس المال

أحتياطي قانوني
أرباح مدورة
مجموع حقوق المساهمين
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

8

0.333.333.333

533.333.333

0.577.020
02.090.389
0.308.958.773
0.370.808.820

0.511.070
04.327.040
505.110.700
507.801.110

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

شركة مزايا قطر للتطوير العقاري (ش.م.ق)
بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر
لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 0303
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

لفترة التسعة أشهر المنتهية في

 03سبتمبر
0303

 03سبتمبر
0332

 03سبتمبر
0303

 03سبتمبر
0332

(مراجعة)

(غير مراجعة)

(مراجعة)

(غير مراجعة)

لاير قطري

لاير قطري

لاير قطري

لاير قطري

إيضاح

إيرادات أرباح ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية إسالمية

7.820.003

0.800.454

02.800.885

00.052.800

ايراد استشارات

1

--

--

5.333.333

--

مصاريف إدارية وعمومية

2

()0.700.300

()0.034.703

()2.535.508

()1.883.815

إستهالك

()002.387

()002.357

()500.599

()002.750

خسارة من إستثمارات وكالة

--

--

--

()0.007.380

خسائر من بيع إستثمارات متاحة للبيع

--

()07.832

--

()07.832

أتعاب إدارة

()533.333

--

()0.533.333

()0.227.013

صافي ربح (خسارة) الفترة

0.800.030

0.583.878

00.097.278

()030.207

بنود الدخل الشامل األخرى

--

--

--

--

إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل

0.800.030

0.583.878

00.097.278

()030.207

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

شركة مزايا قطر للتطوير العقاري (ش.م.ق)
بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 0303
رأس المال

إحتياطي قانوني

أرباح مدورة

المجموع

لاير قطري

لاير قطري

لاير قطري

لاير قطري

الرصيد كما في  0يناير  ( 0332غير مدققة)

533.333.333

025002072

0027332537

50520002781

اجمالي الخسارة الشاملة

--

--

()030.207

()030.207

الرصيد كما في  03سبتمبر ( 0332غير مراجعة)

533.333.333

025002072

0025272573

50520022842

الرصيد كما في  0يناير ( 0303مدققة)

533.333.333

0.577.020

07.392.070

505.770.200

زيادة رأس المال

533.333.333

--

--

533.333.333

اجمالي الدخل الشامل

--

--

00.024.748

00.024.748

الرصيد كما في  03سبتمبر ( 0303مراجعة)

0.333.333.333

0.577.020

02.090.389

0.308.958.773

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

شركة مزايا قطر للتطوير العقاري (ش.م.ق)
بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 0303
 03سبتمبر 0303

 03سبتمبر 0332

لاير قطري

لاير قطري

(مراجعة)

االنشطة التشغيلية

ربح (/خسارة) الفترة

00.097.278

(غير مراجعة)

()030.207

تعديالت:
مصاريف إستهالك

500.599

002.750

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

022.070

002.500

--

07.832

07.035.788

484.048

799.003

()070.350

خسائر من بيع إستثمارات متاحة للبيع
ذمم مدينة

مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
المطلوب من أطراف ذات عالقة

()0.850.000

()0.110.053

552.777

82.544

()05.980

()275.072

7.093.003

()7.780.550

()5.090.252

ذمم دائنة

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

النقد الناتج من ( /المستخدم في) األنشطة التشغيلية

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في) األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية

()4.047.510

()030.070

--

7.088.958

()7.780.550

دفعات لشراء ممتلكات ومعدات

()009.338

شراء استثمارات عقارية

()58.970.020

--

()59.020.083

00.417.100

()033.333

إستثمارات متاحة للبيع

صافي النقد (المستخدم في) الناتج من األنشطة اإلستثمارية
األنشطة التمويلية

()020.352
00.152.120

زيادة رأس المال

533.333.333

--

صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

533.333.333

--

صافي الزيادة في النقد وأرصدة لدى البنوك

777.802.228

4.185.380

النقد واألرصدة لدى البنوك في بداية الفترة

073.927.708

045.010.858

النقد واألرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة

782.297.007

053.347.202

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة
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شركة مزايا قطر للتطوير العقاري (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 0303
.0

التأسيس والنشاط
تأسست شركة مزايا قطر للتطوير العقاري ( "الشركة" ) كشركة مساهمة قطرية بتاريخ  00فبراير  0338وقيدت بالسجل التجاري رقم (.)08070
تتمثل أغراض الشركة باإلستثمار والتطوير العقاري واعداد الدراسات واإلستشارات العقارية وغيرها من األعمال ذات الصلة.
خالل الفترة  ،تم طرح  53مليون سهم من رأس المال المصرح به لإلكتتاب العام بسعر  03لاير قطري للسهم الواحد .تم إغالق اإلكتتاب العام

في  03يناير  0303وتمت تغطيته بالكامل.

.0

السياسات المحاسبية
تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )04الخاص بالتقارير المالية المرحلية  .إن السياسات

المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة تطابق السياسات التي تم إستخدامها في إعداد البيانات المالية للسنة المنتهية
في  00ديسمبر  ، 0332باستثناء ما يتعلق بتبني بعض المعايير والتفسيرات المعدلة والتي أصبحت سارية المفعول ابتداءاً من

 0يناير

 .0303لم يكن لتبني هذه المعايير أي تأثير جوهري على المركز المالي للشركة أو أدائها  ،فيما عدا بعض التغيرات في العرض واإلفصاح.
يجب قراءة هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة مقترنة مع البيانات المالية لسنة  0332واإليضاحات المرفقة بها.

إن البيانات المالية المرحلية المختصرة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة لبيانات مالية كاملة يتم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية

للتقارير المالية  .باإلضافة إلى ذلك ال تعتبر النتائج للتسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر  0303بالضرورة مؤش اًر للنتائج التي يمكن توقعها

للبيانات المالية للسنة المنتهية في  00ديسمبر .0303

.0

نقد وأرصدة لدى البنوك

 03سبتمبر 0303

نقد في الصندوق

.7

 00ديسمبر 0332

(مراجعة)

(مدققة)

لاير قطري

لاير قطري

03.333

03.333

حسابات تحت الطلب

09.573.877

05.020.844

حسابات جارية

0.270.053

0.570.524

ودائع بنكية

777.533.333

000.333.333

782.297.007

043.271.408

إستثمار وكالة
-5-

شركة مزايا قطر للتطوير العقاري (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 0303
دخلت الشركة في  0332باتفاقيات استثمارات وكالة بقيمة  15مليون لاير قطري مع شركة إستثمار كويتية عن طريق شركة بيت االستثمار
كوكيل .نتيجة للظروف المالية لشركة اإلستثمار الكويتية فإنها لم تقم بسداد المبلغ مع األرباح المستحقة في تاريخ االستحقاق  ،علماً بأن الشركة
قامت بأخذ االجراءات القانونية الالزمة لتحصيل المبلغ  ،وحصلت على الحق في الحجز على موجودات الشركة الكويتية .برأي اإلدارة أن
الشركة سوف تقوم بإسترداد القيمة الدفترية لهذة اإلستثمارات بدون تكبد أية خسائر ناتجة عن عدم التحصيل.

.5

.7

مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

 03سبتمبر 0303

 00ديسمبر 0332

(مراجعة)

(مدققة)

لاير قطري

لاير قطري

أرباح ودائع بنكية مستحقة

8.028.702

4.200.023

مطلوب من موظفين

002.997

015.017

مصاريف مدفوعة مقدماً

997.598

570.040

9.700.300

5.758.122

أطراف ذات عالقة
تتمثل األطراف ذات العالقة في الشركات الزميلة وكبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا والشركات التي يكونون فيها المالك
الرئيسيون .تتم الموافقة على سياسات االسعار وشروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل إدارة الشركة.

كما في تاريخ المركز المالي  ،تظهر المبالغ المطلوبة من أطراف ذات عالقة بشكل منفصل في بيان المركز المالي.

أ-المطلوب من أطراف ذات عالقة

 03سبتمبر 0303

 00ديسمبر 0332

(مراجعة)

(مدققة)

لاير قطري

لاير قطري

شركة مزايا لبنان

07.007.579

2.003.402

شركة المزايا القابضة

7.778.030

1.073.521

03.587.220

05.020.305
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شركة مزايا قطر للتطوير العقاري (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 0303
 .7أطراف ذات عالقة (تتمة)

ب-المعامالت مع أطراف ذات عالقة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 03سبتمبر 0303

 03سبتمبر 0332

(مراجعة)

(غير مراجعة)

لاير قطري

لاير قطري

إيرادات إستشارات

5.333.333

--

إيرادات أرباح ودائع

080.038

--

()0.533.333

أتعاب إدارة

 .2إٍستثمارات متاحة للبيع

 03سبتمبر 0303

()0.227.013

 00ديسمبر 0332

(مراجعة)

(مدققة)

لاير قطري

لاير قطري

شركة نيشان لإلستثمار والتطوير العقاري

00.333.333

00.333.333

مزايا لبنان

00.009

00.002

شركة قرطبة لإلستثمارات العقارية

033.333

033.333

شركة غرناطة لإلستثمار العقاري

033.333

--

00.700.009

00.000.002

 .8رأس المال

رأس المال المصرح به  033مليون سهم بقيمة  03لاير قطري للسهم الواحد

 03سبتمبر 0303

 00ديسمبر 0332

(مراجعة)

(مدققة)

لاير قطري

لاير قطري

0.333.333.333

0.333.333.333

رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل  033مليون ( 53 :0332مليون) سهم
بقيمة إسمية  03لاير قطري للسهم الواحد

0.333.333.333
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533.333.333

شركة مزايا قطر للتطوير العقاري (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 0303
 .9مصاريف إدارية وعمومية

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 03سبتمبر 0303

 03سبتمبر 0332

(مراجعة)

(غير مراجعة)

لاير قطري

لاير قطري

تكاليف الموظفين

5.377.088

0.034.558

إيجار المكتب

737.307

575.070

أتعاب قانونية ومهنية

025.572

0.342.230

أخرى

0.780.279

0.350.000

2.535.508

1.883.815
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