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 رؤية الشركة والتوجه
االستراتيجي

• يتمثل التوجه االستراتيجي الرئيسي لمجموعة 
بروة في أن تكون شركة عقارية واستثمارية قابضة

• سُتحقق بروة استثمارات ذات دخل متوازن في كل 
من نشاطها العقاري األساسي وأنشطة األعمال 

المتكاملة بما يحقق عائد على االستثمار يفوق 
العائد المتحقق في السوق المحلية

• يتمثل المبدأ التوجيهي لمجموعة بروة العقارية 
في التركيز على تحسين إمكانيات التخطيط 

والتنفيذ لنشاطها األساسي، مع تطوير أنشطتها 
المتكاملة التي تالئم توجهها االستراتيجي 

وتتماشى معه

• تم تطوير نموذج األعمال الخاص بمجموعة بروة 
العقارية ليتمحور حول العناصر األساسية التالية:

التوجه االستراتيجي

النشاط األساسي:
البناء العقاري واالستثمار 

والعمليات

 سنضع النموذج الخاص ببروة في تخطيط
و تنفيذ المشاريع من ثم نكرر تطبيق النموذج

في المشاريع المستقبلية

التكامل المؤسسي
الشركات التابعة

االستثمارات الخاصة

 محفظة متوانة تدعم الربحية و النمو
المستدام،تعزيز المصداقية و تعزيز العالمة

 التجارية محليا و عالميا

الحوكمة
التحكم الفعال 

وادارة المخاطر 

  افضل ممارسات ادارة االستثمار وإدارة االداء
 التي تدعم تحقيق النتائج

أن نكون شركة عقارية لها مصداقيتها وقيمها 
الراسخة فيما يتعلق بالتميز والعائدات المستدامة 

لمساهميها وشركائها 

الرؤية

إقامة مساكن وتشييد مباني أفضل ببراعة وكفاءة 
ليعيش ويعمل ويستمتع  بها الجميع

الرسالة

الريادة وااللتزام والمصداقية  والعمل
 الجماعي والنزاهة 

القيم

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء 

مجلس إدارة مجموعة بروة العقارية، يسعدني 
أن أضع بين أيديكم تقريراً عن أنشطة الشركة، 

وأدائها، وبياناتها المالية الموحدة للسنة 
المالية 2012 وخططها المستقبلية. 

السادة مساهمو
 الشركة الكرام 

هتمي الهتمي
رئيس مجلس اإلدارة
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...

تلتزم بروة التزاًما تامًا برؤية قطر الوطنية 2030 
 وركيزتها للتنمية البشرية من خالل 

التعليم والتدريب والتعلم وبرامج تنموية 
 مستمرة للمواهب القطرية ووضع

معايير معترف بها دولًيا
...

هتمي الهتمي
رئيس مجلس اإلدارة

استناداً إلى األداء االقتصادي القوي لدولة 
قطر وبرنامج التنوع االقتصادي واسع المدى 

الذي يجري تنفيذه كجزء من رؤية قطر الوطنية 
2030 واإلستراتيجية التنموية الوطنية، يواصل 

القطاع العقاري نموه منفًذا مشروعات نوعية 
تدعم خطط تطوير البنية التحتية للدولة. 

ولهذا نجد مجموعة بروة، بوصفها إحدى 
الشركات الرائدة بما لديها من إمكانيات 

وأدوات تشمل مختلف حلقات سلسلة 
القيمة العقارية بما في ذلك مجال التطوير 

العقاري واالستثماري واإلدارة التشغيلية 
والخدمات المالية، تواصل تميزها ونموها 

القوي وتحقيقها ألعلى مستوى أداء في 
إطار محفظتها االستثمارية على المستويين 

المحلي والدولي. 

 لقد حققنا أرباحا صافية قدرها 1,171 مليون 
ريال قطري بعائد على السهم قيمته 3,01 ريال 
قطري، مقارنة بـأرباح صافية قدرها 1,416 مليون 

ريال قطري بعائد على السهم قيمته 3,64 ريال 
قطري خالل عام 2011. وكنتيجة مباشرة لتبني 

منظور استثماري منضبط وإعادة تدوير ناجحة 
لرأس المال، فقد حققنا وضعًا ماليًا سليمًا 

خالل العام المنصرم. كما حققنا وفورات 
تكلفة مستدامة انعكست على انخفاض 

النفقات العامة واإلدارية للشركة لتبلغ 489 
مليون ريال قطري )بانخفاض نسبته 51% مقارنة 

بالعام 2011( وانخفاض قدره 586 مليون ريال 
قطري في تكلفة التمويل )بانخفاض قدره 

74% مقارنة بالعام 2011( نتيجة إلعادة هيكلة 
االلتزامات المالية.

لقد شهد العام 2012 تقدمًا كبيراً على طريق 
تنفيذ االستراتيجية المؤسسية للشركة 

من خالل التركيز على النمو المنضبط 
والمستدام. كما بدأنا للتو نجني ثمار القرار 

الذي اتخذناه بالتركيز على إعادة هيكلة 
المجموعة ومشاريعها من خالل التخلص 

من االستثمارات غير االستراتيجية وتطوير 
االستثمارات االستراتيجية المناسبة وتنفيذ 
نموذج أعمال تشغيلي بسيط والحوكمة 

الفعالة وإدارة المخاطر، كما نتطلع إلى 
المستقبل بثقة كبيرة في قدرتنا على تحقيق 

رؤيتنا واستراتيجيتنا.

يأتي على قائمة أولويات مجموعة بروة 
العقارية تطوير الكوادر الوطنية وضمان 

مشاركتها في كافة مجاالت عملياتنا التجارية؛ 
حيث تلتزم مجموعة بروة العقارية التزاًما تامًا 

برؤية قطر الوطنية 2030 وركيزتها للتنمية 
البشرية من خالل التعليم والتدريب والتعلم 

وبرامج تنموية مستمرة للمواهب القطرية 
ووضع معايير معترف بها دولًيا. وقد تجاوز 

توظيف العناصر القطرية نسبة 50% من إجمالي 
القوة العاملة. فمعظم المناصب اإلدارية 

العليا يشغلها مواطنون قطريون. 

هذا وتستمر مجموعة بروة في تحليلها 
اإلستراتيجي للفرص االستثمارية المحتملة 

لضمان سلسلة قوية من اآلفاق االستثمارية 
النوعية التي تتوافق مع إستراتيجية النمو 

الخاصة بنا. ولهذا نحظي بالعديد من 
المشاريع والفرص االستثمارية التي تمر 

بمراحل مختلفة من التخطيط والتحليل، والتي 
سيغطيها تقرير الرئيس التنفيذي للمجموعة 

بمزيد من التفصيل في إطار الحديث عن األداء 
المالي والتشغيلي والخطط المستقبلية 

للشركة. 

وختامًا، أود أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم 
االمتنان والتقدير للدعم والتوجيه الذي نتلقاه 

من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني، أمير دولة قطر، وسمو الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني، ولي العهد األمين، ومعالي 
الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس 

الوزراء وزير الشؤون الخارجية.  وحيث يرتكز 
نمو مجموعة بروة وإنجازاتها على نمو قطر 

ونهضتها، فإن ذلك ما كان ليتحقق لوال الدعم 
المتواصل من القيادة الرشيدة. كما نشعر 

باالمتنان لدعم موظفينا، وعمالئنا وشركائنا 
ومساهمينا، فهم أعمدة مجموعة بروة وحجر 

الزاوية الذي ننطلق منه لبلوغ تطلعاتنا لنصبح 
»واحدة من أنجح شركات التطوير العقاري 

واالستثماري في العالم تتخذ من قطر مقراً لها 
وتزاول أنشطة أعمالها بمختلف أنحاء العالم« 

هتمي الهتمي
رئيس مجلس اإلدارة

رسالة  رئيس مجلس االدارة 
التقرير السنوي ٢٠١٢
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 تقرير هيئة الفتوى
 والرقابة الشرعية

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على 
المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه 

ومن اتبع هداه إلى يوم الدين .. وبعد،،،

فإننا في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة بروة 
العقارية، قد راقبنا المبادئ المستخدمة والعقود 

المتعلقة بالمعامالت والتطبيقات التي طرحتها 
الشركة خالل السنة المنتهية31/ 2012/12م، ولقد قمنا 

بالمراقبة الواجبة إلبداء الرأي عما إذا كانت الشركة 
التزمت بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وكذلك 

بالفتاوى والقرارات واإلرشادات المحددة التي تم 
إصدارها من قبلنا .

ولقد قامت الهيئة من خالل عضوها التنفيذي 
بالمراقبة التي اشتملت على فحص التوثيق 

واإلجراءات المتبعة على أساس اختبار كل نوع من 
أنواع العمليات، وفي رأينا :-

1. أن العقود والعمليات والمعامالت التي أبرمتها 
الشركة خالل السنة المنتهية 2012/12/31م، والتي 

أطلعنا عليها تمت وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة 
اإلسالمية. 

2. إن توزيع األرباح وتحميل الخسارة على حسابات 
االستثمار يتفق مع األساس الذي تم اعتماده من 

قبلنا وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية .

3. إن احتساب الزكاة تم وفقًا ألحكام ومبادئ 
الشريعة اإلسالمية .

وننتهز هذه الفرصة لنعبر عن شكرنا وتقديرنا إلدارة 
الشركة على تعاونها وتجاوبها مع الهيئة، ولكل 

المساهمين والمتعاملين مع الشركة، سائلين 
اهلل تعالى أن يبارك في جهودهم جميعًا لخدمة 
االقتصاد اإلسالمي وتنمية وطننا بما يحقق الخير 

للجميع.

والسـالم عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتـــه

شركة بيت المشورة 
لالستشارات المالية

                                             
د. أسامة قيس الدريعي   

العضو المنتدب الرئيس التنفيذي

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
تمكنت مجموعة بروة خالل عام 2012 بصورة كبيرة 

من ضخ الحياة في رؤيتها واالستراتيجية المؤسسية 
الخاصة بها التي تقوم على ثالثة أركان رئيسية، أال 

وهي، تحقيق القيم المضافة عبر التخطيط واإلنجاز 
وتشغيل األصول العقارية على نحو أكثر فعالية 

لتحقيق عائد مثالي على األصول لصالح مساهمينا، 
وتنفيذ أفضل الممارسات المتبعة إلدارة االستثمارات 

من خالل الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر على 
نحو سليم.

إننا على ثقة من أن تنفيذ هذه االستراتيجية من شأنه 
أن يضيف قيمة كبيرة لمساهمي الشركة على 

المدى الطويل، وال شك أن ضمان تبني ممارسات 
إدارة المخاطر والحوكمة المؤسسية أمراً هامًا 

للغاية ومن شأنه أن يضع المجموعة على مسار جيد 
للنمو المستدام على المدى الطويل. 

السادة مساهمو
 الشركة الكرام 

 عبداهلل  بن عبدالعزيز تركي السبيعى
عضو مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي
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 وتهدف استراتيجيتنا المؤسسية إلى التركيز على 
حفظ التوازن ما بين األنشطة التنموية واألصول التي 
تدر دخل ثابت . وعلى الرغم من أن تركيز االستراتيجية 
االستثمارية على المدى القريب ينصب على استثمار 

الفرص في السوق المحلي، إال أنها ستعمل أيضا 
على دراسة بعض فرص التنوع االنتقائية و النوعية 

التي تستهدف األسواق في المملكة المتحدة وتركيا 
و منطقة الخليج العربي والواليات المتحدة األمريكية 

وجنوب شرق آسيا.

وختاًما، فإنني أود أن اغتنم هذه الفرصة ألعبر عن 
جزيل شكري وعظيم تقديري لمجلس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية وموظفي الشركة وشركائها على 
دعمهم المتواصل ومساهماتهم القيمة.

عبد اهلل بن عبد العزيز تركي السبيعي
الرئيس التنفيذي للمجموعة

•   مدينة بروة، هي مجمع سكني واسع النطاق 
يقدم لساكنيه مرافق جذابة ونمط معيشة 

فاخر عالي الجودة، وقد تم االنتهاء من المدينة 
وتسليمها للمستأجرين. بلغت نسبة إشغال 

الوحدات السكنية 50% ونتوقع أن تصل إلى 
75% قبل نهاية العام. هذا في حين أنه تم تأجير 

المحالت التجارية والمرافق الترفيهية بنسبة 100% مع 
قرب البدء في أعمال التجهيزات والتركيبات من 

قبل المستأجرين. 

•   حي قطر للبترول، يعد من مشاريع بروة العمالقة 
التي تشغل موقع استراتيجي في حي األعمال 
الرئيسي بمنطقة الخليج الغربي، ويتكون من 

مكاتب مميزة وفندق خمس نجوم ومحالت 
تجارية. يجري العمل على المشروع حسب 

الجدول الزمني الموضوع، ومن المتوقع االنتهاء 
من المشروع، الذي تم بيعه إلى قطر للبترول، 

وتسليمه بحلول نهاية عام 2015. 

•   تم عقد صفقات بيع مع شركة كتارا للضيافة 
للعقار الذي يضم برج فندق بروة السد والنادي 

الصحي وشقق سمرست الخليج الغربي 
الفندقية. 

•   نسبة إشغال أصولنا العقارية التشغيلية في 
مجملها متضمنة بروة السد وقرية بروة ومساكن 

بروة تربو على %95. 

•   تستمر العقارية في التركيز على اإلسكان 
والمرافق الترفيهية في المنطقة الصناعية 

وتضم مشاريع تصل قيمتها إلى 980 مليون ريال 
قطري تقريًبا تحت اإلنشاء، كما تضم سلسلة 

مشاريع بقيمة 1.67 مليار ريال قطري تقريًبا )تحت 
التصميم/المناقشة( إلى عام 2016 وخالل عام 

2012  اشترت العقارية 50% من أسهم شركة أساس 
العقارية التي تديرها مجموعة أخرى لتصبح شركة 

تابعة للعقارية بنسبة 100 %.

•  حقق مشروع أوتوماري في تركيا، وهو عبارة عن 
مشروع سكني فاخر يضم 381 وحدة، مبيعات 
أولية وصلت إلى 90% تقريًبا ويتوقع نفاد جميع 
الوحدات في القريب العاجل, ومن المخطط 

االنتهاء من المشروع في الربع الثالث من عام 
 .2013

•  تجري اآلن أعمال التجديد والترميم في مشروع 
نورث رو في لندن الذي يعرض مساحات مكتبية 

 في الجهة الغربية من العاصمة البريطانية.
ومن المتوقع االنتهاء من أعمال التجديد في الربع 

الثالث من هذه السنة وتحقيق نسبة إشغال تزيد 
عن90% وذلك بحلول عام 2014.

 •  كما قد أمنت شركة قطر إلدارة المشاريع أعمال 
تجارية جديدة في قطر بما في ذلك عقود في 

مشروع المترو, ووصل العائد الذي يدر من األعمال 
التجارية لغير المساهمين 36%م ن إجمالي 

العوائد المحصلة خالل عام 2012 كما توسعت 
الشركة أيًضا في عملياتها لتمتد إلى السعودية 

مستهدفة حصة جيدة من السوق في ضوء 
الفرص الواعدة في قطاع البنية التحتية، والسيما 

الطرق والطاقة والسكك الحديدية والمياه 
والصحة واإلسكان. 

•  كما كان انتقال مقر المجموعة إلى برج بروة السد 
إنجاًزا هاًما خالل العام الماضي. 

 الحوكمة والنظم 
وإدارة المخاطر 

خالل العام الماضي، أجرينا دراسة شاملة وتحديًثا 
لسياسة الحوكمة المؤسسية التي تغطي 

مبادئ الحوكمة ومجلس اإلدارة وتشكيله ومهامه 
ومسؤولياته ومدد لجان مجلس اإلدارة واللجان 

اإلدارية، وتدابير الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

كما أطلقنا مشروع إدارة المخاطر المؤسسية من 
أجل تحسين ثقافة المخاطر على نحو مستمر وتبني 
أفضل الممارسات بما يتوافق مع تطلعات مجموعة 
بروة، وأهدافها االستراتيجية وخطط عملها, ومن أجل 

تعزيز كفاءة وفعالية العمليات التجارية الرئيسية 
التي نقوم بها وتحسين اإلمكانيات التكنولوجية 

لدعم تنفيذ االستراتيجية المؤسسية الخاصة بنا، 
قد وضعنا استراتيجية تكنولوجيا المعلومات التي 

تشتمل على تحديثات أساسية أدخلت على النظام 
الحالي لتخطيط موارد المجموعة .

 المسؤولية 
االجتماعية للشركة 

نفتخر بما نقوم به من إسهامات للمجتمع 
القطري، وسنستمر في إيجاد سبل دعم المجتمع 

عبر مجموعة من المساهمات والرعايات والدعم 
لمختلف األنشطة، وقد عرضت مجموعة بروة 

العقارية، إيماًنا منها بدورها تجاه المجتمع، عدداً 
من الوحدات في مشاريعها العقارية للجمعيات 

والمؤسسات االجتماعية في قطر. 

رسالة الرئيس التنفيذي 
التقرير السنوي ٢٠١٢

مستوى أداء الشركة 
وإنجازاتها

يسعدني أن أضع بين أيديكم بعًضا من اإلنجازات 
الرئيسية التي حققتها الشركة خالل العام الماضي:

•  لقد حققت المجموعة وفورات في إجمالي 
المصروفات بمبلغ وقدره 1669 مليون )وبما 

يعادل نسبة وفر 56% عن العام الماضي( وهو ما 
ساعدنا على تحسين هامش الربحية )والذي يمثل 

نسبة صافي األرباح إلى إجمالي اإليرادات( ليبلغ 
47% خالل العام 2012 مقارنة ب 30% خالل العام 

الماضي, كما تمكنت المجموعة خالل العام 
2012 من تخفيض اجمالى قيمة المطلوبات من 

53 مليار ريال قطري فى  2011  الى 37 مليار ريال 
قطري فى 2012، وهو ما ترتب عليه انخفاض معدل 

المطلوبات إلى حقوق الملكية ليبلغ 2.88 
خالل العام 2012 مقارنة بـمعدل 4.31 خالل العام 

الماضي, أما بالنسبة إلى معدل تغطية تكاليف 
التمويل، و الذي يعد أحد المؤشرات الرئيسية 

لتوضيح الوضع المالي للمجموعة فقد بلغ 
7.26 خالل العام 2012 مقارنة بـ 3.27 خالل العام 

الماضي. 

•  بروة الشارع التجاري، هو مشروع محالت تجارية 
فريد من نوعه متعدد االستخدامات في مراحله 

األخيرة وعليه طلب متزايد من التجار ومزودي 
خدمات التجزئة، تم تأجير 60% من المساحات 

المتوفرة في المشروع وشرع المستأجرون في 
أعمال التجهيزات لمحالهم التجارية. من المرتقب 
انطالق مشروع بروة الشارع التجاري وبدء أنشطته 

التجارية في القريب العاجل. 

رسالة الرئيس التنفيذي 
التقرير السنوي ٢٠١٢

استراتيجية األعمال 
وخطتنا المستقبلية 

للعام ٢٠١3 
تضم مجموعة بروة مخزونًا متميًزا من الفرص 

العقارية التي تكون محل التقييم من أجل تحديد 
أفضل استخدام ألصول الشركة بهدف تعظيم 

القيمة العائدة على المساهمين, بدأنا العمل على 
المخطط الرئيسي ودراسة الجدوى لمشروع فوكس 

هيلز  في مدينة لوسيل والذي من المتوقع أن 
يتحول إلى مركز جديد متطور في الدوحة .

 كما قمنا باألستفادة من النجاح الذي حققته مدينة 
بروة وذلك في التخطيط لمدينة بروة 2 والتي من 

المتوقع أن تصبح موقعًا مميزاً يستقطب السكان 
ذوي الدخل المتوسط. واليزال إنشاء مشروع مدينة 

بروة 2 في المراحل األولى من التصميم ودراسة 
الجدوى, كما وصل مشروع لوسيل جولف لمرحلة 

التخطيط ودراسة الجدوى حيث من المتوقع أن 
يتحول المشروع إلى مجتمع سكني راقي يتم 
إنشاؤه حول مالعب للجولف، كما يتم تجهيزه 

بمرافق عالية الجودة بما في ذلك فندق راقي 
ومحالت لبيع التجزئة.  

وقد تم إرساء العطاء المتعلق بعقد مقاوالت 
المرحلة الثانية من مشروع »بروة البراحة« في أواخر 

عام 2012 حيث من المتوقع للمشروع الذي يقع 
في المنطقة الصناعية أن يتم تطويره إلى مدينة 

تستوعب 53000 ساكن وتعد من أكبر المجمعات 
السكنية للعاملين في قطر ومجلس التعاون وقد 

بدأت أعمال البناء لـ 50 فيال و300 شقة مع مرافق حديثة 
لصالح شركة قطر شل في الخور.  وقد أعلنا أيًضا 

عن تجربة من شأنها إعادة تطوير قطاع التنمية 
المستدامة، عبر إطالق مشروع »بيتنا«، وهو مشروع 

بيئي قائم على تدعيم استهالك الطاقة وتكلفة 
المعيشة.  
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صافي ربح السنة العائد الي مساهمي الشركة األم 
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الحوكمة 
المؤسسية

تلتزم مجموعة بروة  العقارية التزامًا تامًا 
بتطبيق إطار الحوكمة المؤسسية، الذي 

يوفره النظام األساسي لمجموعة بروة 
لتحقيق التزامها التشغيلي نحو المساهمين 

والمجتمع.

يعتبر دليل الحوكمة المؤسسية الخاص 
بالشركات المدرجة في البورصة، والصادر من 

هيئة قطر لألسواق المالية بمثابة إطار العمل 
اإلرشادي لنظام الحوكمة المؤسسية في 

بروة. وتتماشى عمليات وسياسات وإجراءات 
الحوكمة المؤسسية الخاصة بمجموعة بروة 

تماشيًا تامًا مع توصيات هيئة قطر لألسواق 
المالية. وتلتزم المجموعة التزامًا صارمًا 

بالقوانين واللوائح األخرى المطبقة في قطر 
وبورصة قطر.

وقد تم تصميم هيكل الحوكمة المؤسسية 
في بروة لتمكين اإلدارة الفعالة من خالل 

تعجيل العمليات التجارية وصنع القرار، وضمان 
نزاهة وشفافية العمليات. ويعتبر مجلس 

اإلدارة هو الجهاز الحاكم األساسي، الذي لديه 
صالحيات اتخاذ القرارات بشأن قضايا العمل 

األساسية، كما يعتبر مسؤواًل عن نظام 
المراقبة الداخلية في بروة.

ويعمل مجلس اإلدارة على مساعدة لجنة 
التدقيق الداخلي، ونظام المدير التنفيذي الذي 
ينقل الصالحيات الخاصة بتنفيذ االستراتيجيات 

إلى المستوى التشغيلي.

وهناك أيضًا لجنة التعيين ولجنة المكافآت، 
وتتحمل هاتان اللجنتان مسؤولية التأكد من 
شفافية االختيار والمتابعة والمكافأة ألعضاء 

مجلس إدارة بروة.



23

منذ أن تأسست مجموعة بروة العقارية عام 2005 
أصبحت واحدة من الشركات الرائدة في دولة قطر 

في المجاالت العقارية واالستثمارية، حيث ترتكز 
رسالة المجموعة على المساهمة في التنمية 

المستدامة لدولة قطر من خالل االستثمار في مجال 
األعمال والخدمات  ونقل الخبرات.

مجموعة بروة
العقارية 

منذ نشأتها لعبت مجموعة بروة العقارية دورًا 
هامًا كمساهم فعال في تحقيق خطط التنمية 

الطموحة التي رسمها حضرة صاحب السمو الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البالد المفدى، في رؤية 
قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء دولة حديثة 

قائمة على تنويع مصادر االقتصاد بما يفيد األجيال 
القادمة.

رغم تاريخها التشغيلي  القصير، تحولت مجموعة 
بروة العقارية من العمل في مجال العقارات، إلى 

مجال األعمال الدولية  المتنوعة من خالل العديد من 
االستثمارات في مجال التطوير العقاري في دولة قطر 
وخارجها بالمشاريع العقارية الدولية وخدمات األعمال، 

إلى جانب خدمات البنية التحتية والخدمات المالية.

تحظى مجموعة بروة العقارية بسجل حافل من 
المشاريع المحلية المتنوعة التي يتم تنفيذها على 

أعلى مستوى. وبالرغم من تركز أنشطة أعمالها 
الرئيسية في قطر، إال أنها تمتلك قاعدة كبيرة من 
االستثمارات والعمليات التشغيلية إقليميًا ودوليًا.

أصبحت مجموعة بروة العقارية في الوقت الحالي 
أكبر شركة عقارية في دولة قطر في مجال المشاريع 

العقارية التنموية، كما حققت المجموعة أصواًل 
بقيمة إجمالية قدرها 50،2 مليار ريال قطري مع نهاية 

عام  2012 .

بروة الشارع التجاري هو مشروع عقاري متعدد 
اإلستخدامات يرتقي عن كونه مجرد أبنية صماء 

لُيعبر بتصميمه عن هندسة معمارية تنبع من تراث 
البيئة المحلية وتعكس العمارة الحديثة بكل ما 

فيها من نظم تكنولوجية ومعايير استدامة. يمتد 
بروة الشارع التجاري على مساحة 8.5 كيلو متر 

ومساحة مشيدة تزيد على مليون متر مربع وتدعم 
تلك اإلنشاءات شبكة بنية تحتية متقدمة.

أحدث بروة الشارع التجاري تحواًل ملموسًا في 
المشهد العمراني بمنطقة عين خالد، حيث تحولت 

المنطقة من مساحات فضاء ممتدة إلى محيط 
مفعم بالحيوية والنشاط على مدار الساعة. يمثل 

المشروع ملتقى ألهم الطرق المرورية التي تربط 
الدوحة بالمدن القطرية في الشمال والجنوب. فضاًل 
عن قربه من المنطقة الصناعية والمناطق السكنية 

في الدوحة.

يتألف بروة الشارع التجاري من خمسة مناطق متميزة 
ومترابطة معًا. »ساير« تضم مجموعة من وحدات 

التجزئة ذات النشاطات المتنوعة. »جيرة« تضم 
مجموعة من الشقق السكنية الفاخرة والمستلزمات 

العامة والمعارض التجارية.  »صفوة« تحتوي على 
معارض ومكاتب ذات تصميم داخلي متميز. »جود« 

يضم المركز التجاري بما فيه من محالت للتسوق 
ومركزاً لرجال األعمال باإلضافة إلى مركز صحي 

وشقق فندقية ومكاتب. وأخيراً، »أركان« والذي يضم 
مساحات للمكاتب والمعارض التجارية.

  
يحوي المشروع حوالى 600 من المعارض و185 ألف 

متر مربع من المساحات المكتبية مجهزة بكافة 
الخدمات التي تناسب ظروف األعمال، باإلضافة إلى 

460 وحدة سكنية تتنوع بين ثالث غرف نوم أوغرفتين 
أوغرفة واحدة، عالوة على المراكز الخدمية المختلفة. 

كما يضم المشروع مساحات خضراء باإلضافة إلى 
11.700 من مواقف السيارات الداخلية والخارجية.

حصد بروة الشارع التجاري جائزة »أفضل مشروع« 
خالل أسبوع جوائز البناء في قطر للعام 2011.

بروة السد هي إحدى  مشاريع مجموعة بروة العقارية 
في قطر. تمتد على مساحة  27.654  متر مربع في 
شارع سحيم بن حمد على الطريق الدائري الثالث. 

يتكون بروة السد من أربعة أبراج، منها برج اتخذته 
مجموعة بروة العقارية مقراً لها ولشركاتها 

التابعة، بينما قامت بتأجير البرجين الثاني والثالث 
لمؤسسات حكومية. أما البرج الرابع فهو فندق من 

فئة خمس نجوم بسعة 232 غرفة.

يربط بين األبراج األربعة مساحة مشتركة مكونة من 
3 طوابق تضم مكاتب ومحالت تجارية. أما المنطقة 
السكنية فتتكون من 3 مباٍن سكنية يضم كاًل منها 
أرضي+ 10 طوابق. يضم المكون السكني 261 شقة 

راقية تتوزع على غرفتين إلى ثالث غرف، إلى جانب 
تزويدها بدار حضانة لخدمة السكان والزائرين.

تحوي بروة السد نادًيا صحًيا يضم مسبًحا وصاالت 
رياضة وصالة بلياردو وصالتي اسكواش وصالتين 

متعددتي االستخدامات. قامت كتارا للضيافة بشراء 
النادي الصحي والفندق من مجموعة بروة العقارية 

طبقًا لالتفاقية الموقعة بين الطرفين في العام 
.2012

تم وضع تصور لنظام أمني متطور كجزء من 
إجراءات الحماية التي تتمتع بها األبراج في بروة 

السد، حيث تم تجهيز كل مبنى بكاميرات للمراقبة 
إلى جانب الحراسة األمنية.

بروة السدبروة الشارع التجاري

  المشاريع
 العقارية
في قطر
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قرية بروةبروة الدوحة - برايابروة البراحة

بروة البراحة هي مدينة عصرية إلقامة العمال تحوي 
جميع مرافق ومستلزمات الحياة اليومية، تمتد على 

مساحة 1.8 مليون متر مربع لتستوعب 53000 عاماًل 
ومهنيًا.

يتم تطوير بروة البراحة على مرحلتين، حيث تم 
خالل المرحلة األولى إنشاء أكبر مواقف للشاحنات 
والسيارات في قطر، بينما يتم خالل المرحلة الثانية 

بناء وحدات إلقامة العمال والمهنيين، باإلضافة إلى 
إنشاء صاالت لعرض السيارات المستعملة وصاالت 

المزاد العلني وورش ومحالت لخدمات صيانة 
الشاحنات واآلليات. 

تضم بروة البراحة جميع المرافق الحيوية الضرورية 
بما في ذلك المالعب الرياضية ومركز للتسوق 

ومطاعم ومرافق عامة. كما يحوي المشروع نقطة 
شرطة ومركز للدفاع المدني ومركز لمكافحة 

الحريق.

بروة الدوحة هي مشروع متعدد االستخدامات، يقع 
 عند تقاطع شارع المنتزه مع شارع أحمد بن محمد 
آل ثاني، وتقدر مساحة اإلنشاءات فيه حوالي 324 

الف متر مربع.

يضم مشروع بروة الدوحة فندق خمس نجوم، 
يشتمل على 257 غرفة فندقية و 71 شقة فندقية 

وهايبر ماركت ومطاعم، باإلضافة إلى مبنى متعدد 
الطوابق لمواقف السيارات يستوعب 2800 سيارة 

ومركز تسوق مشيد على مساحة 90 ألف متر مربع، 
ويتكون من 290  محل تجاري وعدد من السينمات 

ومركز ترفيهي للعائالت. من المتوقع إكتمال 
مشروع بروة الدوحة  في العام 2015. 

قرية بروة هي قرية نموذجية متعددة االستخدامات، 
تغطي مساحة  400 ألف متر مربع، و مساحة بناء 

تصل إلى  186ألف متر مربع من الوحدات السكنية 
والتجارية. يعكس المشروع التزام مجموعة بروة 
العقارية تجاه المجتمعات المحلية الواقعة خارج 

الدوحة.

تقع قرية بروة في منطقة الوكرة، بين عدة طرق 
رئيسية هامة بين العاصمة الدوحة ومدينة الوكرة. 
تبعد القرية 10 كيلو مترات عن مطار الدوحة الدولي 

و20 دقيقة من وسط مدينة الدوحة.

تجمع قرية بروة مزيجًا من الوحدات التجارية التي 
تستوعب حوالي 13 ألف زائر، وأخرى سكنية 

تستوعب أكثر من 1500 ساكن. يضم المكون التجاري 
918 وحدة بيع بالتجزئة. كما يضم المكون السكني 
96 شقة ستوديو و262 شقة مكونة من غرفة واحدة 

و100 شقة مكونة من غرفتين. 

توفر القرية العديد من المرافق الخدماتية من بينها 
مدرسة دولية تبلغ مساحتها 6000 متر مربع وتتسع 

لـ 900 طالب، ودور حضانة مكونة من طابقين 
ومشيدة على مساحة 270 متر مربع، باإلضافة إلى 
مواقف للسيارات ومتنزهات وملعب ومركز للجوار 
ومسجد مكون من طابقين ويتسع لـ 800 مصلي 

وعيادة طبية ومبنى إداري مكون من طابقين تبلغ 
مساحتهما اإلجمالية 1400 متر مربع ومركز للتسوق 

بمساحة 4000 متر مربع ويضم مواقف أرضية وسوق 
تجاري كبير وهايبرماركت في الطابق األرضي منه، 

بينما يضم الطابق األول مجموعة من المحالت 
التجارية، في الوقت الذي تشغل المطاعم وألعاب 

األطفال الطابق الثاني. 

 تم االنتهاء بالكامل من أعمال البناء في قرية بروة 
خالل العام 2010، وحققت القرية سريعًا معدالت 

إشغال عالية.

مساكن مسيمير والسيلية هما مشروعان سكنيان، 
تم تصميمهما لتقديم مساكن اقتصادية عالية 

الجودة. تم إنشاء  مساكن مسيمير والسيلية 
في موقعين منفصلين، لتبلغ إجمالي مساحة 

الموقعين معًا 400 الف متر مربع. 

تتكون مساكن مسيمير والسيلية من 62 مبنى 
سكني، حيث تضم تلك المباني 1984 وحدة سكنية 

مكونة من غرفتين وثالث غرف. 

ذلك إلى جانب المالعب والنوادي الصحية 
وحمامات السباحة والحضانات والسوبر ماركت 

والمساحات الخضراء.

تم تسليم مساكن مسيمير والسيلية في مارس 2009 
وأغسطس 2010 على التوالي.

مدينة بروة هي مدينة سكنية متكاملة تضم عدد 
من المباني الخضراء التي ترسخ مفاهيم االستدامة 

في المجتمع القطري. تم وضع حجر األساس 
لمشروع مدينة بروة على مساحة 1.35 مليون متر 

مربع، وكان الهدف هو بناء مدينة سكنية عصرية 
متكاملة في منطقة مسيمير تّتبع أعلى معايير 

البناء.

تبعد مدينة بروة حوالي 15 دقيقة من مطار الدوحة 
الدولي ومركز المدينة. تم تشييدها على مرحلتين، 

حيث تشمل المرحلة األولى بناء ما يزيد عن 128 
بناية سكنية تحوي حوالي 6000 وحدة سكنية، 

بمساحات داخلية تتنوع لتلبي المتطلبات المختلفة 
للسكان. 

تستوعب مدينة بروة ما يصل إلى 25 ألف ساكن، 
إضافة إلى المدارس و رياض األطفال والمساجد 

والمحالت التجارية، ومركز للتسوق وقاعة لإلحتفاالت 
وبنك لخدمة ساكني المدينة. إلى جانب 

النادي الصحي والساحات الرياضية والمطاعم 
والمجمع التجاري وغيرها من المرافق األخرى. بينما 

تتضمن المرحلة الثانية بناء مدارس ومستشفى 
مزودة بحوالي 250 سرير، فضاًل عن دور الحضانة 

والمجمعات السكنية والتجارية والفندقية.
توفر مدينة بروة تكنولوجيا تبريد المناطق من 

أجل التحكم في المناخ السائد بالمدينة، فضاًل 
عن توافر خطوط إمدادات الغاز الطبيعي المسال 

لالستخدامات المنزلية وشبكات خاصة بالتلفاز 
واالتصاالت الهاتفية.

تستفيد مدينة بروة من التقنيات الحديثة في مجال 
اإلتصاالت من خالل توفير شبكة من األلياف الضوئية 

كبنية تحتية، حيث تم تزويد كل وحدة سكنية 
بوصالت ألياف ضوئية متعددة لدعم شركات 

اإلتصاالت في تقديم خدماتهم. 

تتميز المدينة بالمساحات الخضراء التي تصل إلى 
نحو 200 ألف متر مربع بما يحقق المقومات األساسية 

لحياة األسرة الحديثة ويجعل من المدينة بيئة مثالية 
تستمتع بها العائلة.

 مساكن مسيمير
ومساكن السيلية

مدينة بروة

المشاريع العقارية  في قطر
التقرير السنوي ٢٠١٢

المشاريع العقارية  في قطر
التقرير السنوي ٢٠١٢

يتميز حي قطر للبترول بطابعه المعماري 
المستوحى من عناصر التراث القطري، وهو ما 

يجعله بمثابة مركز إشعاع حضاري يلبي كافة 
احتياجات األعمال ليصبح عند اكتماله مقراً رئيسيًا 

لشركة قطر للبترول.

يقدم حي قطر للبترول مساحات مكتبية راقية في 
10 أبراج تتراوح ارتفاعاتها ما بين 21 و36 طابق وتشغل 

موقعًا استراتيجيًا متميزاً بمنطقة الخليج الغربي 
بمدينة الدوحة. يتوسط هذه المجموعة من األبراج 

برجًا بارتفاع 50 طابق ليصبح فيما بعد معلمًا بارزاً 
من معالم مدينة الدوحة. فضاًل عن المرافق العامة 

ومواقف السيارات المتوفرة في المشروع. 

يعد حي قطر للبترول من أوائل مشاريع التطوير 
المستدامة من حيث تصميمها وطابعها المعماري 

في الشرق األوسط. ومن المتوقع استكمال جميع 
األعمال اإلنشائية الجارية بالمشروع بحلول العام 

2014 وهو نفس التاريخ الذي ستقوم فيه شركة قطر 
للبترول باإلشغال الفوري للمشروع.

كبنية تحتية، حيث تم تزويد كل وحدة سكنية 
بوصالت ألياف ضوئية متعددة لدعم شركات 

اإلتصاالت في تقديم خدماتهم. 

 حي قطر للبترول
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تم تأسيس شركة جايدانس لالستثمارات 
الفندقية خالل 2006 لالستثمار في قطاع 

الضيافة والرفاهية السريع النمو، وال سيما في 
الفنادق المتماشية مع مبادئ الشريعة في 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

من خالل الشراكة مع فنادق ومنتجعات 
كمبنسكي، التي تعتبر أقدم سلسلة 

فنادق فخمة دوليًا، طورت شركة جايدانس 
لالستثمارات الفندقية حافظة للفنادق تحت 

اسم العالمة التجارية »شذى« في مختلف أنحاء 
أوروبا والشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

ويعتبر اسم شذى ماركة تجارية فندقية مميزة، 
تم تصميمها خصيصًا بمميزات وخصائص 

تناسب المسافرين داخل المنطقة. وحتى اآلن، 
يتكون الفندق من خمس مشاريع، هي شذى 

المدينة وشذى مراكش وشذى فاس وشذى 
خليج البحرين وشذى القاهرة. 

تتسم حافظة شركة جايدانس لالستثمارات 
الفندقية بتركيزها الشديد على نمط الحياة 
والوعي الثقافي والتقاليد والخدمة الدولية 

والقيمة العالية.

تركز نزل القابضة على مفهوم »الشقق 
الفندقية« في قطاع الضيافة. وتمتلك 

المجموعة في الوقت الحالي فندق سمرسيت 
الجفير بالمنامة - مملكة البحرين، والذي 

يحتوي على 118 وحدة فندقية.

منحــت نــزل القابضة إدارة عقاراتها إلى شــركة 
أســكوت إنترناشــونال التي يقع مقرها في 

ســنغافورة، وهي أكبر الشــركات التي تمتلك 
الخدمــات الفندقيــة وتديرها خارج الواليات 

المتحــدة وذلــك من خــالل توقيع عقد إدارة لمدة 
عشــر ســنوات. تعتبر هذه الصفقة األولى من 

بيــن العديــد من الخدمــات الفندقية المتوقع أن 
تدشــنها نــزل القابضة في منطقة

 الشرق األوسط.

كما تمتلك نزل القابضة عقارات أخرى من بينها 
 برج جوار في مكة المكرمة - المملكة

 العربية السعودية. 

دخلت مجموعة بروة العقارية السوق التركية 
في عام 2007 من خالل االستحواذ على قطعة 
أرض مساحتها 15,500 متر مربع عن طريق اتحاد 

مجموعة من الشركاء األتراك بقيادة خبير 
التطوير التركي البارز سنباش. 

توفر أجنحة أوتوماري وحدات سكنية وأجنحة 
فندقية راقية في منطقة زيتنبيرنو باسطنبول 

على مقربة من مطار أتاتورك الدولي والمدينة 
القديمة.  يشتمل المشروع على شقق فندقية 
ووحدات سكنية تتيح للمقيمين والنزالء أجواء 

عصرية على طول شواطئ مرمرة الخالبة.

نزل القابضة أجنحة أوتوماري 
 شركة جايدانس

لالستثمارات الفندقية

 االستثمارات 
الدولية

نجحت مجموعة بروة العقارية في مطلع 
عام 2011 في االستحواذ على مبنى تاريخي 

واقع في شارع نورث رو في منطقة ماي فير 
كونسرفاشن المرموقة الواقعة في الطرف 

الغربي لمدينة لندن ويعود تاريخه إلى 
خمسينيات القرن الماضي. يسير شارع نورث 

رو موازًيا لشارع أوكسفورد وهو أحد مراكز 
الموضة والتجارة المعروفة عالمًيا في لندن. 

من المتوقع أن يوفر المبنى الذي تبلغ مساحته 
2,222  متر مربع تقريًبا وحدات مكتبية راقية ما 

أن تنتهي أعمال التجديد والتطوير.

صممت العقارات التي تحيط بشارع نورث رو 
لتخدم أغراض متعددة مثل أغراض البيع بالتجزئة، 

واألغراض التجارية والسكنية، والمكاتب.

نورث رو - لندن

قامت مجموعة بروة العقارية من خالل شركتها 
في المملكة المتحدة، كافنديش كابيتال، 

بإمتالك مبنى مكتبي في ساحة كافنديش 
التي تقع في الجهة الغربية من العاصمة لندن، 

على مقربة من شارع أوكسفورد وماربل أرك. 

تعتبر ساحة كافنديش من أرقى وأشهر 
العناوين في عالم األعمال وأكثرها غالًء في 

لندن، ذلك لكونها مقراً للعديد من الشركات 
العالمية. 

تشغل الوحدات المكتبية أحد مباني الـ)تاون 
هاوس( من الدرجة الثانية، والتي يعود تاريخ 
بناؤها إلى األربعينات من القرن الثامن عشر 

)1740(. ويحظى المبنى بموقع مميز في 
ساحة كافنديش. يغلب على المبنى الطابع 

التقليدي في تصميمه الداخلي والخارجي 
ويمتد على 11,510 قدم مربع فوق مستوى األرض. 

يتكون المبنى من المساحات المكتبية 
المجدده المنتشرة في طابق سفلي وأربعة 

طوابق باإلضافة إلى طابق علوي وأخير )العّلية(. 

من المتوقع أن تطور األرض التي تبلغ 
مساحتها 54,670 متر مربع وتقع في خليج الرنكا 
بجنوب قبرص إلى منتجع فندقي خمس نجوم 
يستهدف السائحين من أوروبا والشرق األوسط.

يقع مشروع الرناكا شرق ثالثة منتجعات من فئة 
أربع نجوم، ومنتجع ال يعمل ويقع مباشرة في 

االتجاه الغربي.

خليج الرناكا - قبرص ساحة كافنديش - لندن

قبرص

لندن تركيا
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 الخدمات
المالية

بدأ بنك بروة عمله في عام 2009 باعتباره شركة 
تابعة لمجموعة بروة العقارية. يشتمل البنك  

على موارد في مجال عمليات البيع بالتجزئة، 
والشركات والقطاع الخاص والخزانة والعمليات 

المصرفية االستثمارية حيث تتمثل رسالة البنك 
في تطوير التجربة المصرفية في قطر من خالل 

إنشاء مجموعة مصرفية إسالمية عالمية.

استطاع بنك بروة منذ بدء عمله تنفيذ عدد 
من عمليات االستحواذ الملحوظة من بينها 

االستحواذ على شركتي المستثمر األول 
واألولى للتمويل وهما شركتان استثماريتان 
مساهمتان يقع مقرهما في دولة قطر، األمر 

الذي يعتبر جزءاً أساسًيا من استراتيجية البنك 
التي تتمثل في تقديم المعايير االستثنائية 

للخدمات المصرفية.

كما استطاع البنك االستحواذ على الشركة 
األولى للتمويل )شركة مساهمة قطرية( 
والشركة األولى لإلجارة )شركة مساهمة 

قطرية( بحد أدنى 75 % وحد أقصى رأس المال 
المساهم.  ولقد أدت هذه العمليات إلى تعزيز 

الخدمات التي يقدمها بنك بروة وزيادة قدراته 
في مجاالت خدمة تمويل العمالء وخدمات 

التجزئة والقطاعات التجارية وإدارة األصول 
وتوفير النظم المصرفية الخاصة للعمالء.

أنشئت كافنديش كابيتال في عام 2007 
باعتبارها مجموعة من صناديق الملكية 

الخاصة المتنوعة التي تتوافق مع الشريعة 
اإلسالمية ويقع مقرها في لندن، وتمثل 

مجموعة بروة العقارية في الوقت الحالي أكبر 
المساهمين بها.

تهدف كافينتش كابيتال إلى تعزيز تواجدها 
بلندن لدعم مجموعة بروة العقارية في تنويع 

محفظتها مع التركيز على العقارات التي 
تدر دخاًل وما يرتبط بها من خدمات إلى جانب 

صناديق الملكية الخاصة، وأنشطة سوق رأس 
المال. كما تقدم كافندش كابيتال الدعم 

المحلي على نحو فعال الستثمارات بروة في 
أوروبا وللمستثمرين من الشرق األوسط الذين 

يسعون لتنفيذ االستثمارات في المملكة 
المتحدة وأسواق أوروبا.

كافنديش كابيتال بنك بروة
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االستثمار وإدارة
المحافظ المالية

العقارية

الشركة القطرية لالستثمارات العقارية، 
»العقارية«، هي شركة مساهمة قطرية تقوم 

بأنشطة متنوعة في القطاع العقاري في 
دولة قطر. أنشئت الشركة في عام1995، وتركز 

عملها في االستثمار و التطوير العقاري، مع 
التركيز على تطوير المشاريع السكنية في 

دخان ومسيعيد والخور. 

حققت العقارية نجاحًا باهراً خالل  17 عامًا، 
وباتت من الشركات الرائدة في مجال 

التطوير العقاري. وفي عام 2010 انتقلت ملكية 
»العقارية« إلى مجموعة بروة العقارية، قامت 

بعدها العقارية بامتالك 100% من شركة أساس 
العقارية وذلك في العام 2012. 

االمتياز

شركة اإلمتياز لالستثمار هي شركة تعمل وفقًا 
ألحكام الشريعة اإلسالمية أنشئت في عام 2005 

بالكويت وتولي اهتمامها إلى الخدمات المالية 
والعقارات وصناعة البناء والتشييد. تشتمل 

األنشطة الرئيسية للشركة على االستثمارات 
والخدمات االستشارية وإدارة األصول.

تمتلك مجموعة بروة العقارية حاليًا  25% من 
شركة اإلمتياز لالستثمار التي تمتلك العديد 

من االستثمارات في دول مجلس التعاون 
الخليجي. وتقدم الشركة الخدمات االستشارية 
وخدمات إعادة هيكلة الشركات وإدارة األصول 

والسمسرة والوساطة المالية.

قطر إلدارة المشاريع هي إحدى الشركات 
الرئيسية إلدارة المشروعات في المنطقة. 

أنشئت في عام 2008  وتعتبر الشركة القطرية 
األولى في هذا المجال. تقدم الشركة الخدمات 

ذات المستوى العالمي في مجال العقارات 
وإدارة مشروعات البنية األساسية مع التركيز 

على ضمان تحقيق كفاءة تلك المشروعات. 
تحتل الشركة مكانة مميزة في مجال خدمات 

البنية التحتية المدنية والتجارة والخدمات 
الترفيهية والعقارات والمشروعات السكنية 

في إطار السوق العالمية المتنامية.

تتركز خبرة قطر إلدارة المشاريع في مجموعة 
كاملة من الخدمات التخصصية من بينها إدارة 

المشروعات والتصميمات واإلنشاءات. وتدير 
الشركة حالًيا عدًدا من المشروعات الضخمة 

في قطر واألسواق الدولية.

أسست تنوين في عام 2007 وتسارع نموها 
فأصبحت إحدى الشركات الرائدة في مجال 

استشارات إدارة التطوير في قطر. تشمل 
الخدمات التي تقدمها تنوين على جميع 
جوانب العقارات وصناعة اإلنشاءات من 

خالل إدارة عملية التطوير إدارة شاملة، مرورًا 
بالبحث في مجال السوق واالستحواذ على 

األراضي وتمويل المشروعات وتقديم المشورة 
القانونية العقارية والتصميم والحصول 

على موافقات التخطيط واإلنشاء والتسويق 
والمبيعات وإدارة األصول وتقديم االستشارات 

بشأن استراتيجية التخارج.

 تسارع نمو تنوين على نحو هائل منذ بدء 
عملها وأصبحت تقدم خدماتها حالًيا إلى 

مجموعة هائلة من مشروعات التنمية 
والتطوير تتنوع ما بين التخطيط العمراني 

الشامل للمجتمعات السكنية إلى التخطيط 
العمراني الشامل للمدن متكاملة المرافق.

تنوينقطر إلدارة المشاريع

تعتبر وصيف إحدى الشركات التابعة لمجموعة 
بروة العقارية والتي تقدم خدمات كاملة إلدارة 

األصول المتكاملة والعقارات والمرافق في قطر.

برزت وصيف باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في 
مجال خدمات إدارة الممتلكات والمرافق والقادرة 

على تقديم الخدمات ذات الجودة الفائقة في 
كل مرحلة من مراحل دورة حياة العقارات حيث 
تهدف رسالتها إلى التوسع في تقديم خدمات 

اإلدارة محلًيا ودولًيا. وتشتمل تلك الخدمات التي 
تقدمها على إدارة األصول والعقارات والمرافق 

لعدد من مشروعات بروة البارزة.

وصيف

االستثمار وإدارة المحافظ المالية
التقرير السنوي ٢٠١٢
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اللجان اإلدارية

أسست مجموعة بروة العقارية ثالثة لجان 
تختص في المناقصات والمزايدات وما يتعلق 

بهما، حيث تُعد كاًل من لجنة المناقصات 
العامة ولجنة المناقصات المحدودة لجنتين 

رئيسيتين، باإلضافة إلى لجنة مناقصات فرعية 
تختص بمشروع حي قطر للبترول.

تأسست لجنة المناقصات العامة تبعًا للقرار رقم 
16 للعام 2011 برئاسة المهندس عبداهلل عبد العزيز 

تركي السبيعي وذلك لتأمين كافة احتياجات 
المجموعة ومشاريعها في المبالغ التي تزيد 

عن 5 ماليين ريال قطري. بينما جاء تأسيس لجنة 
المناقصات المحدودة بقرار رقم 15 للعام 2011 

برئاسة المهندس سعد دحيم الدوسري حيث 
تعنى بتغطية احتياجات المشاريع التي تزيد 

قيمتها عن 300 ألف ريال قطري. 

لجان المناقصات

يقوم رئيس اللجنة بتعيين أمين السر الذي 
يقوم بدوره باستالم المظاريف وحفظ الملفات 

وتنظيم اإلجتماعات فيما يخص المواضيع 
التي تطرح على اللجنة. تنظم كاًل من اللجان 

المذكورة إجتماعات شبه شهرية ثابتة باإلضافة 
إلى إجتماعات عاجلة كلما دعت الحاجة.

يتم إستيفاء النصاب بحضور 3 أعضاء على 
األقل من بينهم الرئيس أو نائبه. 

تأسست لجنة المناقصات الخاصة بمشروع 
حي قطر للبترول بقرار رقم 21 للعام 2011، حيث 
تضم اللجنة ممثلين من بروة العقارية و قطر 

للبترول. تتولى اللجنة كافة المسؤوليات 
والصالحيات التي تقوم بها لجنة المناقصات 
العامة فيما يتعلق بمشروع حي قطر للبترول. 

وتجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة لذلك.

تعمل اإلدارة العليا لدينا جاهدة على تنفيذ 
خطط عمل مجموعة بروة العقارية وضمان 

تحقيق األهداف االستراتيجية التي يضعها 
مجلس إدارة المجموعة. لذا فقد قامت اإلدارة 

العليا بتشكيل عدد من اللجان اإلدارية لتوجيه 
ومراقبة عمليات المجموعة.      

تم تشكيل لجنة االستثمار في يناير 2012 بهدف 
تقديم المشورة للرئيس التنفيذي وأعضاء 

مجلس اإلدارة ومساعدتهم في التوصل إلى 
قرارات استثمارية صائبة.

تشمل سلطات اللجنة الموافقة ورفع 
التوصيات لمجلس اإلدارة بخصوص 

استراتيجيات التخارج وعمليات بيع االستثمارات 
والموافقة على قائمة من الوسطاء لتخليص 

المعامالت التجارية وإنشاء لجان فرعية أو فرق 
لمراقبة عمليات االستثمار حسبما يقتضي األمر 

واتخاذ القرارات المناسبة بشأن االستثمارات 
بحسب السلطة المفوضة لذلك وترشيح 

ممثلين في مجالس كيانات بروة ورفع 
الترشيحات إلى مجلس اإلدارة وإلى لجنة اإلدارة.

عقدت لجنة االستثمار خالل العام 2012 عدد 
من اإلجتماعات تم خاللها معالجة جميع 
المعوقات ومناقشة االستثمارات الحالية 

ودراسات الجدوى للمشاريع الجديدة والموافقة 
على سياسات التأجير  ومناقشة استراتيجية 

االستثمار لمجموعة بروة العقارية.

لجنة االستثمار

اللجان اإلدارية
التقرير السنوي ٢٠١٢
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لجنة شؤون الموظفين

تم تشكيل لجنة شؤون الموظفين تبعًا 
للقرار رقم 25 من العام 2011، برئاسة المهندس 

أحمد عبداهلل العبداهلل، نائب الرئيس التنفيذي 
لمجموعة بروة العقارية. يتمثل دور اللجنة 

في النظر في تظلمات الموظفين ورفع 
التوصيات بشأنها إلى اإلدارة العليا. كما تقوم 
بإصدار التوصيات المتعلقة بترقية الموظفين 

والبت في قضايا الموارد البشرية التي لم يرد 
بخصوصها نص واضح في دليل سياسات 

وإجراءات الموارد البشرية وحل أية نزاعات بين 
الموظفين. ذلك باإلضافة إلى مراجعة نظام 
تقييم اآلداء وتقديم االقتراحات لتطويره كلما 

لزم األمر.

تخضع لجنة شؤون الموظفين للتدقيق 
الداخلي من قبل إدارة شؤون التدقيق الداخلي  

للمجموعة التي تقوم برفع تقاريرها إلى 
لجنة التدقيق بمجلس إدارة المجموعة وذلك 

لضمان الشفافية والمصداقية في عملها.

لجنة تكنولوجيا 
المعلومات 

تم تشكيل لجنة تكنولوجيا المعلومات 
تبعًا للقرار رقم 3 للعام 2012، برئاسة الدكتور 

محمد إسماعيل األنصاري، وذلك بهدف تحقيق 
التكامل والربط بين جميع اإلدارات والشركات 
التابعة للمجموعة وضمان التكامل السلس 

بين التطبيقات المختلفة لتكنولوجيا 
المعلومات وكذلك لالستفادة من حجم 

الشراء لتخفيض التكلفة.
 

انقسمت خطة عمل لجنة تكنولوجيا 
المعلومات إلى: مرحلة التقييم الحالي 

لتكنولوجيا المعلومات بالمجموعة ومرحلة 
التخطيط ووضع اإلستراتيجية لتكنولوجيا 

المعلومات المستقبلية ومرحلة تنفيذ الخطة 
اإلستراتيجية وأخيراً مرحلة التقييم والتطوير.

تمنح اللجنة الكثير من االهتمام ألمن 
تكنولوجيا المعلومات كأولوية لضمان 

حماية أنظمة بروة العقارية ضد االختراق 
والعبث عن طريق تحديد الثغرات األمنية واتخاذ 

اإلجراءات المناسبة لمعالجتها. 

لجنة األرشيف

انبثقت لجنة األرشيف عن لجنة الشؤون 
 التنظيمية حيث تشكلت كلجنة فرعية بقرار

 رقم 14 للعام 2011 بهدف تنظيم جميع 
المستندات األصلية الخاصة بمجموعة بروة 

العقارية والشركات التابعة لها وذلك لحفظها 
من التلف أو الضياع. تعنى لجنة األرشيف 
 بتفعيل دور األرشفة اإللكترونية من خالل 

 جمع وتخزين جميع المستندات وتحديد
 أسلوب وخطة العمل وتأهيل الكوادر 

 المختصة في التعامل مع النظام 
اإللكتروني في جميع اإلدارات.

تنقسم خطة عمل اللجنة إلى مرحلتين، نسخ 
جميع الملفات إلكترونيًا وتصنيفها وحفظها 
في مكان آمن ومن ثم إيجاد نظام إلكتروني 

متخصص إلدارة المستندات  تبعًا لإلجراءات 
والسياسات المعتمدة في المجموعة.

قامت اللجنة كذلك بتحضير عدد من الدراسات 
والتقارير في إطار سعيها لتحسين عملها، 

ومنها: دراسة للمقارنة بين مميزات وتكلفة 
وسرعة إنجاز عمل اللجنة سواء تم االعتماد 

على مصادر الشركة داخليا أو اللجوء إلى 
 الشركات الخارجية، ودراسة الستعراض 

 أنظمة األرشفة اإللكترونية المتوفرة في 
الدولة والمقارنة بينها، ودراسة أخرى خاصة 

بإنشاء قسم متخصص لألرشيف يضمن 
استمرارية العمل قبل وبعد توفير النظام 

اإللكتروني الخاص باألرشفة.

اللجان اإلدارية
التقرير السنوي ٢٠١٢
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مجتمعنا

تمثل مجموعة بروة العقارية عنصًرا فاعاًل 
رئيسًيا في بروز قطر باعتبارها مركًزا استثماريًا 

وحيوًيا ذو نظرة تقدمية بعيدة المدى،  كما 
تؤدي المجموعة أيًضا دورًا أساسًيا في خدمة 

المجتمع المحلي على جميع المستويات.

تفتخر بروة بمساهمتها في نهضة المجتمع 
القطري وما تقدمه لهذا الشعب العظيم، 

وتواصل المجموعة إيجاد وسائل وحلول 
مبتكرة لدعم المجتمع من خالل تشكيلة 

متنوعة من األنشطة والمساهمات وسبل 
الدعم. وإنطالقًا من إيمانها بالدور الرائد الذي 
تلعبه في المجتمع المحلي، فقد قامت بروة 

بالمشاركة في الفعاليات المختلفة التي 
من شأنها تحقيق التنمية االجتماعية، ومن 

أبرزها مشاريع اإلسكان االقتصادي التي تقوم 
مجموعة بروة العقارية بتصميمها وتنفيذها 

لتقديم حلواًل إسكانية مبتكرة تتميز بتكلفتها 
اإلقتصادية وجودتها العالية لتلبية احتياجات 

مختلف شرائح المجتمع، منها على سبيل 
المثال مشروع مساكن مسيمير والسيلية 

والذي قامت المجموعة بتخصيص عدد من 
الوحدات السكنية فيه لصالح مؤسسة دريمة 

لرعاية األيتام ووزارة الشؤون اإلجتماعية. 

عدا عن الوحدات التجارية المجانية في قرية بروة 
والتي تم تقديمها لوزارة الشؤون اإلجتماعية 

بهدف دعم مشروع »فرصتي« لمساندة 
األسر المنتجة. كما قامت المجموعة كذلك 

بتخصيص محل تجاري في قرية بروة كمشاركة 
منها في مشروع »زواج« والذي قامت مؤسسة 

قطر الخيرية بتدشينه مؤخراً لتيسير أعباء الزواج 
على الشباب القطري من محدودي الدخل.   

كما تواصل بروة جهودها المبذولة في دعم 
العملية التعليمية وتنمية المواهب والمهارات 

الوطنية من خالل تعاونها مع مؤسسة إنجاز 
قطر لدعم مشروع »إنجاز« الذي يعنى بتوفير 

التعليم النظري والتطبيقي للطالب في قطر 
بهدف محو األمية المالية ونشر ثقافة إنشاء 

المشاريع والجاهزية للعمل.

 أما على الصعيد الصحي، فقد نظمت 
المجموعة، بالتعاون مع مؤسسة حمد 

الطبية، عدداً من حمالت التبرع بالدم 
لموظفيها وللمقيمين في مجمعاتها 

السكنية. ذلك باإلضافة إلى التعاون القائم 
بين بروة والمؤسسات الخيرية المختلفة لدعم 

جهودهم اإلنسانية واإلغاثية والتنموية التي 
تقدمها للفئات األكثر استحقاقًا.   

كما كان من أبرز فعاليات بروة العقارية في 
مجال المسؤولية اإلجتماعية مشاركتها 

كراعي برونزي في الملتقى التدريبي األول 
للمرأة الصماء، والذي عقده المركز القطري 

الثقافي اإلجتماعي للصم بهدف التعامل مع 
المرأة الصماء لتوفير فرص التطوير والتدريب 

المالئمة لها وتدريبها على أسس تنموية 
تزيد من عطاءها للمجتمع والوطن. هذا إلى 

جانب تقديم دعمًا ماليًا لجمعية المهندسين 
القطريين تشجيعًا لهم وخدمة للمجال 

الهندسي ككل في ظل النهضة العمرانية 
التي تشهدها البالد. 

تحرص بروة باستمرار على بناء مجتمعات 
متكاملة تخدم ضروريات العمل والعيش 

وتحقق الحياة الكريمة للمقيمين فيها، فهي ال 
تعمل من منطلق االضطالع بمسؤولية تشييد 

المباني فحسب، حتى أن أكثرية المشروعات 
التي تنفذها المجموعة تنتهج فلسفة تحقيق 

اإلندماج بين أفراد المجتمع.
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االلتزام بالبيئة

يقدم االهتمام بالبيئة وضمان التنمية 
المستدامة إرًثا لألجيال المستقبلية، األمر الذي 

يمثل جزًء ال يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030 
وهي الرؤية التي تدعمها بروة بقوة.

مع نجاح مشروعات بروة الطموحة ومضيها 
قدًما، تواصل المجموعة الحث على احترام 

البيئة األمر الذي يدل عليه مراحل تخطيط 
المشروعات وصوال إلى عمليات التصميم 

والتنفيذ.تؤدي بروة دورًا رائًدا في اتباع أساليب 
التشييد والبناء المستدامة ومعايير البناء 

الموفرة للطاقة التي تعتبر جزًء ال يتجزأ من كل 
مشروع تنفذه المجموعة.

من هنا انطلقت مبادرة »بيتنا« التي من 
المتوقع لها أن تخلق ثورة في مجال األبنية 
الخضراء حيث تؤسس لمعايير جديدة في 

أنظمة البناء في قطر والمنطقة بشكل عام. 
يمثل بيتنا تعاونًا بين مجموعة بروة العقارية 

وكهرماء ومجلس قطر لألبنية الخضراء، إضافة 
إلى مجموعة من الشركاء المتخصصين. 

تهدف المبادرة إلى العمل على بناء فيال وفقًا 
لتصميم باسيف هاوس وفيال أخرى مجاورة 

لها يتم بناؤها على الطريقة التقليدية، وذلك 
ضمن مشروع »مدينة بروة«، ليتم بعدها 

إجراء مقارنة الستهالك كال المبنيين للطاقة 
وتأثيرهم على البيئة. 

تطمح بروة من خالل هذه التجربة أن تتمكن 
من رفع الوعي الجماهيري تجاه أهمية المباني 

الخضراء وأهمية التعاون في تحقيق األهداف 
الطموحة لرؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف 

إلى خلق بيئة صحية ومستدامة للمجتمع 
القطري. ومن هذا المنطلق تبذل بروة حاليًا 

جهوداً مقدرة لتثبت إمكانية تقليل استهالك 
الطاقة والكهرباء والمياه، وكذلك لتخفيف آثار 

االنبعاث الكربوني بنسبة 50 %.



41

موظفونا

مع استمرار مجموعة بروة العقارية في توسيع 
عملياتها وتنويعها من مجرد كونها شركة 

للعقارات إلى تكتل لالستثمارات الدولية 
والعقارات، يظل الموظفون جوهر رؤية 

الشركة ومحورها. حيث نجحت المجموعة منذ 
تأسيسها في استقطاب العديد من الكوادر 

القطرية الشابة. يكمن السر وراء ذلك في 
خطط التنمية البشرية والبرامج التطويرية التي 

تنتهجها المجموعة.

تلتزم بروة بدعم رؤية قطر الوطنية 2030 والتي 
تهدف إلى توظيف وتطوير المواطنين 

القطريين لتعزيز تنمية قطر وازدهارها ورخائها 
على المدى الطويل. حيث يصل عدد 

المواطنين القطريين فيها إلى حوالي %54 
من إجمالي عدد الموظفين. وتقر بروة بضرورة 

مواصلة االستثمار في تطوير المهارات والخبرات 
المتخصصة وتنميتها في داخل المجموعة 

وخارجها، لتقدم  نموذجًا يحتذى به للشركات 
الوطنية التي تضع تنمية وبناء المجتمع نصب 
أعينها سواءاً من خالل نشاطات أعمالها أو عند 

تنفيذ عملياتها الداخلية. 

يقتضــي بنــاء بيئة أعمــال ناجحة وأمة مزدهرة 
تنعــم بالرخــاء دعم فريق اســتثنائي متفان 

يلتــزم بتحقيــق الجــودة والتوافق في عمله. 
لذلــك تركــز بروة على توفيــر الوظائف الوطنية 

ذات الجــودة مــن خــالل األداء الذي يقوم على 
التعليم والتطوير المســتمر. 

 كمــا حققــت بروة نجاًحا فــي تزويد العاملين 
بالمهــارات واألدوات الضروريــة الالزمة لتحقيق 
النجاح في الســوق التنافســية وذلك بتشــجيع 

التطويــر الوظيفــي الذي يســتند إلى اتخاذ 
القرارات الســليمة وتطبيق مبدأ المســاءلة.

وفي ترجمة ألهداف المجموعة نحو تحقيق 
عملية توظيف أكثر فعالية، قامت بروة العقارية 

بتوقيع اتفاقية شراكة مع وزارة العمل لتدريب 
وتهيئة الشباب القطري، كلما دعت الحاجة 

لذلك، حتى يصبحوا مأهلين لإلنخراط في 
سوق العمل. فضاًل عن برنامج ابتعاث الشباب 

القطري للدراسة، والذي تحرص المجموعة 
على تنظيمه باستمرار، حتى بلغ عدد 

المبتعثين الحاليين لدى بروة في الخارج 87 
مبتعث، موزعين على عدة دول منها بريطانيا 
وأمريكا وبعض الدول العربية واألوروبية وفي 

تخصصات مختلفة. 

وال تزال عمليات تطوير المهارات الوطنية 
وضمان مشاركتها في جميع مناحي العمليات 

التجارية تشكل أولوية رئيسية لمجموعة بروة  
العقارية التي ترى في تنمية العنصر البشري 
دعامة اقتصادية متينة تساعدها في تحقيق 

خططها العقارية الطموحة.
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تأكيد أمور
بدون التحفظ في رأينا، نلفت اإلنتباه

إلى األمور التالية: 

1. خالل السنة، سجلت المجموعة حصتها 
البالغة خمسة ماليين وثمانمائة وواحد 

وأربعون ألف ريال قطري من نتائج أعمال 
بعض إستثماراتها في شركات زميلة بناًء 

على بيانات مالية غير مدققة مقدمة من إدارة 
تلك الشركات المستثمر فيها. كما في 31 
ديسمبر 2012، بلغت القيمة الدفترية لتلك 

اإلستثمارات مبلغ خمسمائة وستون مليون 
وثالثة آالف ريال قطري. بالرغم من عدم وجود 
أية أسباب تدعو لإلعتقاد بأن البيانات المالية 

المقدمة من قبل إدارة تلك الشركات غير 
دقيقة، فإنه قد تنتج تعديالت من الممكن 

أن تؤثر على حصة المجموعة من نتائج 
أعمال الشركات الزميلة ومن اإليرادات 

الشاملة األخرى وعلى القيمة الدفترية لتلك 
اإلستثمارات في حال تم تدقيق بياناتها 

المالية وفقًا لمعايير التدقيق الدولية.

2. كما تم اإلشارة إليه في اإليضاح رقم 49 حول 
البيانات المالية الموحدة، فإن المجموعة 
قد قامت بتعديل األرصدة اإلفتتاحية وأرقام 
المقارنة لسنة 2011 لتعكس تصحيح بعض 

األمور المشار إليها في اإليضاح 49.

ونؤكد أيضًا أنه في رأينا أن المجموعة
تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن 

البيانات المالية الموحدة تتفق مع أحكام 
قانون الشركات التجارية القطري رقم 5 لسنة 

2002 والنظام األساسي للشركة. كما نؤكد 
أن المعلومات المالية الواردة في التقرير 

السنوي لمجلس االدارة تتفق مع السجالت 
المحاسبية للمجموعة. لقـد حصلنا على 

جميع المعلومات واإليضاحات التي رأيناها 
ضرورية ألغراض تدقيقنا، وحسـب علمنا 
واعتقادنا لم تقع خالل السنة مخالفات 

ألحكام القانون المذكور أعاله أو النظام 
األساسي للشركة على وجه قد يكون

له تأثير مادي على نشاط المجموعة
أو مركزها المالي. 

عـن إرنسـت ويــونـغ
زيـــــاد نـــــادر

سجل مراقبي الحسابات رقم 258

الدوحة في 11 مارس 2013

 تقرير حول المتطلبات القانونية
والتنظيمية األخرى

شركة بروة العقارية ش.م.ق
البيانات المالية الموحدة 31 ديسمبر 2012 

شركة بروة العقارية ش.م.ق
البيانات المالية الموحدة 31 ديسمبر 2012 

لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة 
لشركة بروة العقارية ش.م.ق )»الشركة«( 

وشركاتها التابعة )يشار إليهم جميعًا 
بـ«المجموعة«( والتي تتضمن بيان المركز 

المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2012
وبيان الدخل الموحد وبيان الدخل الشامل 

الموحـد و بيان التغيرات في حقوق الملكية 
الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص 
ألهم السياسات المحاسبية واإليضاحات 

المتممة األخرى. 

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية 

الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير 
الدولية للتقارير المالية، وهي مسؤولة كذلك 
عن إجراءات الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية 
إلعداد بيانات مالية موحدة خالية من األخطاء 

المادية سواء الناتجه عن اإلختالس أو الخطأ.

مسؤولية مراقبي الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول البيانات 

المالية الموحدة استناداً إلى أعمال التدقيق 
التي قمنا بها. لقد تم تدقيقنا وفقًا لمعايير 

التدقيق الدولية التي تتطلب أن نتقيد 
بمتطلبات آداب المهنة وأن نقوم بتخطيط 

وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات 
معقولة بأن البيانات المالية الموحدة خالية 

من أخطاء مادية.

يشتمل التدقيق على القيام بإجراءات 
للحصول على أدلة بشأن المبالغ واإلفصاحات 

التي تتضمنها البيانات المالية الموحدة. تم 
اختيار هذه اإلجراءات بناء على تقديرنا بما 

في ذلك تقييم مخاطر األخطاء المادية في 
البيانات المالية الموحدة، سواء الناتجة عن 

اختالس أو خطأ. عند إجراء تقييم المخاطر نأخذ 
في االعتبار أنظمة الضبط والرقابـة الداخلية 

المتعلقة بإعداد الشركة للبيانات المالية 
الموحدة وعرضها بصورة عادلة، وذلك لغايات 

إعداد إجراءات تدقيق مناسبة  وليس لغرض 
إبـداء رأينا حـول فعاليـة أنظمة الضبط والرقابة 
الداخلية للشركة. ويشتمل التدقيق أيضًا على 

تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية 
المستخدمة 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 أساسًا معقواًل 

يمكننا من إبداء رأينا.

الرأي 
في رأينا، أن البيانات المالية الموحدة تظهر 

بعدالة، من كافة النواحي المادية، المركز 
المالي للمجموعة كما في 31  ديسمبر 2012 

وأدائها المالي وتدفقاتها النقديـة للسنة 
المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية 

للتقارير المالية.

أمر آخر
لقد تم تدقيق البيانات المالية الموحدة 

للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 
من قبل مكتب تدقيق آخر والذي أبدى رأيًا بدون 

تحفظ حول تلك البيانات المالية الموحدة في 
تقريره المؤرخ في 4 مارس 2012.

 تقرير مراقبي  الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين الكرام

شركة بروة العقارية ش.م.ق
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شركة بروة العقارية ش.م.ق
بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2012

إيضاحات

٢٠١٢
ألف ريال قطري

)مدققة(

2011
ألف ريال قطري

)معدلة(

العمليات المستمرة

اإليـرادات واألرباح

740,645622,827إيراد إيجارات

31365,173821,573إيراد خدمات استشارية وخدمات أخرى 

32284,787552,503أرباح بيع عقارات

33189,639404,073أرباح استبعاد شركات تابعة

15433,1111,398,776صافي أرباح القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية 

16262,397327,279الحصة من نتائج شركات زميلة

127,895-إيراد من أنشطة بنكية

172,869-ربح من فقدان السيطرة على شركة تابعة 

34221,212247,582إيرادات أخرى

2,496,9644,675,377إجمالي اإليرادات واألرباح 

المصروفات والخسائر

)352,550()372,076(35مصروفات تشغيلية

)954,078()465,189(36مصروفات عمومية وإدارية

)787,190()201,492(37صافى تكاليف التمويل

)766,672()197,649(38صافي خسائر انخفاض القيمة 

)97,042()78,022(17إستهالك

)26,506(-مصروفات أنشطة بنكية

)2,984,038()1,314,428(إجمالي المصروفات والخسائر

1,182,5361,691,339الربح قبل الضريبة

)5,399()5,298(19ضريبة الدخل

1,177,2381,685,940الربح للسنة من العمليات المستمرة

العمليات غير المستمرة

)236,270()20,526(10خسارة بعد الضريبة للسنة من العمليات غير المستمرة

1,156,7121,449,670ربح السنة

العائد إلى:

1,171,1291,416,237مساهمي الشركة األم

33,433)14,417(حصص غير مسيطر عليها  

1,156,7121,449,670

العائد األساسي والمخفف للسهم 
393.013.64)العائد لمساهمي الشركة األم ومدرجة بالريال القطري لكل سهم(

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 50 جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة 

إيضاحات

٢٠١٢
ألف ريال قطري

)مدققة(

2011
ألف ريال قطري

)معدلة(

1 يناير 2011
ألف ريال قطري

)معدلة(

المـوجـودات 

5665,5١42,626,38512,983,145نقد وأرصدة لدى البنوك

67٢٠,5891,058,9692,777,773ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

7٢,79٢,٢٢93,056,4341,806,641مدينو عقود إستئجار تمويلي

8٢,7٢4,٢9١2,809,742186,334مبالغ مستحقة من اطراف ذات عالقة

96,7٠44,1373,959موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

-105,78٢,87٢55,150موجودات شركات تابعة محتفظ بها للبيع

--11373,856موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع

12٢,67١,٢9٢2,861,0366,048,411دفعات مقدمة لمشروعات واستثمارات 

13366,406462,6222,736,140موجودات مالية متاحة للبيع

1418,396,76938,487,58231,911,821عقارات بغرض المتاجرة

1512,431,90910,662,94612,584,160إستثمارات عقارية 

162,323,7553,368,7261,964,681إستثمارات في شركات زميلة 

17856,821554,160796,188عقارات وآالت ومعدات 

18126,411126,411413,809شهرة

-1911376,083موجودات ضريبية مؤجلة

50,239,53166,210,38374,213,062إجمالي الموجودات 

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات 

203,030,3345,080,0448,822,818ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

87,091,83916,822,84423,907,254مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

-62,939 11,540 10مطلوبات شركات تابعة محتفظ بها للبيع

28,371,13424,178,951 26,661,159 23إلتزامات بموجب عقود تمويل إسالمي

2,486,4373,272,667-24مطلوبات لشراء أرض

452,134674,820      142,128 25مطلوبات تتعلق بمشتقات أدوات مالية 

24,984-            205 19مطلوبات ضريبية مؤجلة

36,937,20553,275,53260,881,494إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية

3,891,2463,891,246   263,891,246رأس المال

)4,991()4,119(        )4,119(27أسهم خزينة

28811,555481,107355,870إحتياطي قانوني

4,639,2314,639,231   294,639,231احتياطي عام

27,722--إحتياطي مخاطر 

)49,502()53,881()325,916(30احتياطيات أخرى

3,786,4033,397,1772,493,877أرباح مدورة

12,798,40012,350,76111,353,453إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

584,0901,978,115      503,926حقوق غير مسيطر عليها 

13,302,32612,934,85113,331,568إجمالي حقوق الملكية

50,239,53166,210,38374,213,062إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

              تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة والتوقيع عليها بتاريخ 11 مارس 2013 نيابة عن مجلس اإلدارة من قبل: 

عبداهلل عبد العزيز السبيعي             هتمي على خليفة الهتمي    
الرئيس التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس اإلدارة             رئيس مجلس اإلدارة    

 
             تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 50 جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة 

شركة بروة العقارية ش.م.ق
بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2012
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شركة بروة العقارية ش.م.ق
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

رأس المال
ألف ريال 

قطري

أسهم
خزينة

ألف ريال 
قطري

إحتياطى 
قانوني 

ألف ريال 
قطري

إحتياطي 
عام

ألف ريال 
قطري

إحتياطي 
مخاطر

ألف ريال 
قطري

إحتياطيات
اخرى

ألف ريال 
قطري

أرباح مدورة
ألف ريال 

قطري

إجمالي
ألف ريال 

قطري

حقوق غير 
مسيطر 

عليها
ألف ريال

قطري

إجمالي 
حقوق 

الملكية
ألف ريال 

قطري

الرصيد في 1 يناير 2011 
2,367,30911,231,2331,869,46013,100,693)45,154(355,8704,639,23127,722)4,991(3,891,246كما تم عرضه سابقا

تعديالت الفترة السابقة
126,568122,220108,655230,875)4,348(-----)إيضاح 49(

2,493,87711,353,4531,978,11513,331,568)49,502(355,8704,639,23127,722)4,991(3,891,246الرصيد في 1 يناير 2011 - )معدل(

1,416,2371,416,23733,4331,449,670------ربح السنة

إيرادات شاملة أخرى للسنة
40,2872,45542,742-40,287-----)ايضاح 40(

40,2871,416,2371,456,52435,8881,492,412-----إجمالي الدخل الشامل للسنة

)389,125(-)389,125()389,125(------توزيعات أرباح لسنة 2010 )إيضاح 41(

---)125,237(---125,237--المحول إلى اإلحتياطي القانوني

مساهمة في الصندوق االجتماعي 
)32,145(-)32,145()32,145(------والرياضي )إيضاح 42(

872-872-----872-إنخفاض  في أسهم الخزينة 

)1,360,685()1,347,830()12,855(27,722)12,855()27,722(----التغير نتيجة لفقدان السيطرة 

مساهمات من حصص
10,62610,62610,62621,252------غير مسيطر عليها )إيضاح 14(

تحويالت عند إلغاء حصة
)152,569()92,709()59,860()28,049()31,811(-----غير مسيطر عليها في شركة تابعة 

تغير في قيمة شراء مستحقة
23,271-23,27123,271------إلى حصص غير مسيطر عليها

3,397,17712,350,761584,09012,934,851)53,881(-481,1074,639,231)4,119(3,891,246الرصيد كما في 3١ ديسمبر ٢٠١١

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم 

رأس المال
ألف ريال 

قطري

أسهم
خزينة

ألف ريال 
قطري

إحتياطى 
قانوني 

ألف ريال 
قطري

إحتياطي 
عام

ألف ريال 
قطري

إحتياطي 
مخاطر

ألف ريال 
قطري

إحتياطيات
اخرى

ألف ريال 
قطري

أرباح مدورة
ألف ريال 

قطري

إجمالي
ألف ريال 

قطري

حقوق غير 
مسيطر 

عليها
ألف ريال

قطري

إجمالي 
حقوق 

الملكية
ألف ريال 

قطري

3,397,17712,350,761584,09012,934,851)53,881(-481,1074,639,231)4,119(3,891,246الرصيد في 1 يناير 2012 - )معدل(

1,156,712)14,417(1,171,1291,171,129------ربح السنة

إيرادات شاملة أخرى للسنة
)251,452(434)251,886(-)251,886(-----)إيضاح 40(

905,260)13,983(1,171,129919,243)251,886(-----إجمالي الدخل الشامل للسنة

)389,125(-)389,125()389,125(------توزيعات أرباح لسنة 2011 )إيضاح 41(

---)330,448(---330,448--المحول إلى االحتياطي القانوني

مساهمة في الصندوق اإلجتماعي 
)28,918(-)28,918()28,918(------والرياضي )إيضاح 42( 

)58,191()59,396(21,3541,205)20,149(-----تحويالت عند إستبعاد شركة تابعة 

إستحواذ على حصص
)60,557()7,084()53,473()53,473(------غير مسيطر عليها )إيضاح 4(

)994(299)1,293()1,293(------حركات أخرى 

13,302,326      3,786,40312,798,400503,926)325,916(-811,5554,639,231)4,119(3,891,246الرصيد كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٢ 

إيضاحات

٢٠١٢
ألف ريال قطري

2011
ألف ريال قطري

)معدلة(

1،156،7121،449،670ربح السنة 

اإليرادات الشاملة األخرى 

4017،56535،061صافي الحركة في تحوطات التدفقات النقدية 

26،438)305،035(40فروقات ترجمة العمالت األجنبية لعمليات التشغيل األجنبية  

)18،757(4036،018صافي ربح )خسارة( من موجودات مالية متاحة للبيع 

42،742)251،452()الخسائر( / اإليرادات الشاملة األخرى للسنة 

905،2601،492،412إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

العائد إلى:

919،2431،456،524مساهمي الشركة األم

35،888)13،983(حصص غير مسيطر عليها 

905،2601،492،412

شركة بروة العقارية ش.م.ق
بيان الدخل الشامل الموحد  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012
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إيضاحات
٢٠١٢

ألف ريال قطري

2011
ألف ريال قطري

)معدلة(

األنشطة االستثمارية

)14،700(176،305صافي النقد المستخدم من اإلستحواذ على شركات تابعة

31،0001،904،768متحصالت من بيع شركات تابعة

)4،397،656()3،157،480(شراء استثمارات عقارية وعقارات بغرض المتاجرة

)5،000(-مدفوعات لتأسيس وإصدار حقوق أسهم جديدة لشركات زميلة

)2،627،720()5،423(مدفوعات لشراء موجودات مالية متاحة للبيع

)58،915()59،619(17مدفوعات لشراء عقارات وآالت ومعدات

-91،389متحصالت من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

1،432،1421،799،880متحصالت من بيع عقارات

7،110145،713متحصالت من استبعاد عقارات وآالت ومعدات

3،665036،208توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة 

440،252)90،088(دفعات مقدمة لشراء استثمارات وعقارات

129،760-استبعاد شركات زميلة

344،46314،260توزيعات أرباح

-)60،677(صافي التغير في الودائع قصيرة األجل التي تستحق بعد ثالثة أشهر

)2،986،571(-مدفوعات ألطراف ذات عالقة ألنشطة استثمارية

)5،619،721()1،594،228(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

1،962،084502،7000متحصالت من التزامات بموجب عقود تمويل إسالمية

)4،245،499(-مدفوعات تمويل مقدم من مساهم رئيسي

)72،7000()2،832،952(مدفوعات اللتزامات بموجب عقود تمويل إسالمي

)764،657()2،860،797(مدفوعات إللتزامات لشراء أراضي

)389،125()389،125(41توزيعات مدفوعة

-)203،448(تسوية مطلوبات مشتقات مالية

159،173)99(أرصدة بنكية مقيدة

)940،108()4،324،337(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)7،501،248()2،640،407(صافي النقص في النقد وما في حكمه خالل السنة

)163،382(647،622صافي فروقات تحويل عمالت أجنبية

2،641،7541،282،2509النقد وما في حكمه في 1 يناير 

)2،516،125()3،7438(النقد وما في حكمه من فقدان السيطرة على شركات تابعة

5611،5312،641،754النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

شركة بروة العقارية ش.م.ق
تتمة بيان التدفقات النقدية الموحدة - الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2012 

شركة بروة العقارية ش.م.ق
بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 

إيضاحات

٢٠١٢
ألف ريال قطري

2011
ألف ريال قطري

)معدلة(

األنشطة التشغيلية

1،177،23816،85940صافي ربح السنة من العمليات المستمرة

)236،270()20،526(خسارة السنة بعد الضريبة من العمليات غير المستمرة

115،67121،449،670ربح السنة

تعديالت للبنود التالية:

)1،398،776()43،3111(15صافي أرباح القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

300،807-10صافي خسائر القيمة العادلة المعاد تصنيفها إلى عمليات غير مستمرة

)178()2،567(أرباح غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة

)64،806()7،102(34ربح من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

3481،56299،127إستهالك

)89،537(-17صافي منافع من الضريبة المؤجلة

)327،279()262،397(الحصة من نتائج الشركات الزميلة

-)106،558(16التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات األدوات المالية

197،649766،672صافي خسائر انخفاض القيمة 

)555،875()284،787(38ربح من بيع عقارات

)404،073()189،639(10 و32ربح من استبعاد شركات تابعة 

-)21،469(33ربح القيمة العادلة من خيار إعادة الشراء

)340،570()396،726(34حل الخصم عن ترتيبات بيع مؤجلة 

)59،901()69،175(37ربح من عكس مخصص

)14،260()4،463(34توزيعات أرباح

)172،869(-34الربح من فقدان السيطرة على شركة تابعة

-14،000مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة

)43،789()42(34ربح من استبعاد عقارات وآالت ومعدات

)855،637()32،8113(خسارة التشغيل قبل التغيرات فى رأس المال العامل

التغيرات فى رأس المال العامل:

)74،864(1،043،272التغير في ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

3،531،816217،728مبالغ مستحقة من أو علي أطراف ذات عالقة

)228،646()968،817(التغير في ذمم دائنة ومستحقات

)941،419(327،8158صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 50 جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 50 جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة 
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والمقدرة على إصدار توجيهات تتعلق بالسياسات التشغيلية والمالية الخاصة بالمؤسسة المعنية. يتم تضمين البيانات المالية للشركات التابعة 
في البيانات المالية الموحدة من التاريخ الذي تبدأ فيه سيطرة المجموعة عليها حتى التاريخ الذي تنتهي فيه السيطرة. يتم إعداد البيانات المالية 

للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للشركة األم وباستخدام سياسات محاسبية متطابقة.

تستخدم المجموعة طريقة اإلستحواذ للمحاسبة على األعمال المجمعة. إن المبلغ المحول لإلستحواذ على شركة تابعة هو القيم العادلة 
للموجودات المحولة واإللتزامات المتكبدة إلى المالكين السابقين للمؤسسة المستحوذ عليها وحقوق الملكية المصدرة من قبل المجموعة. 

يشمل المبلغ المحول القيمة العادلة ألي موجودات او مطلوبات ناتجة من ترتيبات مبلغ محتمل. الموجودات المحددة المشتراه والمطلوبات 
المحتملة المتكبدة يتم قياسها مبدئيًا بقيمتها العادلة في تاريخ اإلستحواذ. تحقق المجموعة أية حصة غير مسيطر عليها في المؤسسة

المستحوذ عليها على أساس كل إستحواذ على حده بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة غير المسيطر عليها من المبالغ المحققة من صافي 
الموجودات المستحوذ عليها.

 
تدرج التكاليف المتعلقة باإلستحواذ كمصروفات حسب تكبدها

 إذا تم تجميع األعمال على مراحل، فإن القيمة الدفترية في تاريخ اإلستحواذ لحصة الملكية المملوكة سابقًا في المؤسسة المستحوذ عليها
يعاد قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ. أية أرباح او خسائر تنشأ من إعادة القياس تدرج في الربح أو الخسارة.

إن أية مبالغ يحتمل تحويلها من قبل المجموعة يتم إثباتها بالقيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ. التغيرات الالحقة في القيمة العادلة للمبالغ 
المحتملة التي تعتبر موجودات أو مطلوبات يتم إثباتها وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 39، إما في الربح أو الخسارة أو كتغير في اإليرادات الشاملة 

األخرى. المبالغ المحتملة المصنفة كحقوق ملكية ال يعاد قياسها، وتحتسب تسويتها الالحقة ضمن حقوق الملكية.

تقاس الشهرة مبدئيًا بزيادة إجمالي المبلغ المحول والقيمة العادلة للحصة غير المسيطر عليها على صافي الموجودات المحددة المشتراة 
واإللتزامات المتكبدة. إذا كان المبلغ يقل عن القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة المستحوذ عليها، يتم إثبات الفرق في الربح

أو الخسارة.

المعامالت بين شركات المجموعة واألرصدة واإليراد والمصروفات الناتجة من معامالت بين شركات المجموعة يتم إستبعادها بالكامل. األرباح 
والخسائر الناتجة عن المعامالت بين الشركات والتي يتم تسجيلها كموجودات يتم إلغاؤها أيضًا. السياسات المحاسبية للشركات التابعة 

م تعديلها عندما يكون ذلك ضروريًا للتأكد من تطابقها مع السياسات المطبقة من قبل المجموعة.

التغيرات في حصص الملكية في الشركات التابعة بدون تغير السيطرة

المعامالت مع الحصص غير المسيطر عليها التي ال ينتج عنها فقدان السيطرة تحتسب كمعامالت حقوق ملكية وهي عبارة عن معامالت
من المالكين بصفتهم مالكين. يتم إدراج الفرق بين القيمة العادلة ألي مبلغ مدفوع والحصة المستحوذ عليها من القيمة الدفترية لصافي

موجودات الشركة التابعة في حقوق الملكية. األرباح والخسائر عند إستبعاد حصص غير مسيطر عليها تدرج أيضًا في حقوق الملكية.

إستبعاد الشركات التابعة

عندما تتوقف سيطرة المجموعة يعاد قياس أية حصة محتفظ بها في المؤسسة بقيمتها العادلة في تاريخ فقدان السيطرة، ويتم تحقيق التغيير
في الربح أو الخسارة. تكون القيمة العادلة هي القيمة الدفترية المبدئية ألغراض المحاسبة الالحقة للحصـة المحتفظ بها كشركة زميلة أو مشروع 

مشترك أو مجموعات مالية. باإلضافة إلى ذلك، تحتسب  أية مبالغ محققة سابقًا في اإليرادات الشاملة األخرى لتلك المؤسسة كما لو أن المجموعة 
قد إستبعدت بصورة مباشرة الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة. إن هذا قد يعني أنه يتم إعادة تصنيف المبالغ المحققة سابقًا في اإليرادات 

الشاملة األخرى إلى الربح أو الخسارة.

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  في 31 ديسمبر 2012

شركة بروة العقارية ش.م.ق
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١. معلومات عن الشركة واألنشطة الرئيسية

تم تأسيس شركة بروة العقارية ش.م.ق. )“الشركة” أو “الشركة األم”( وفقًا ألحكام المادة 68 من قانون الشركات التجارية القطري رقم 5 لسنة 2002 
كشركة مساهمة قطرية وتحت السجل التجاري رقم 31901 بتاريخ 27 ديسمبر 2005. مدة الشركة 100 سنة منذ تاريخ إشهارها في السجل التجاري.

إن الشركة مدرجة في بورصة قطر.

إن عنوان المقر الرئيسي للشركة هو ص ب 27777 الدوحة، دولة قطر.

تتضمن األنشطة الرئيسية للشركة اإلستثمار في جميع أنواع العقارات متضمنة اإلستحواذ وإستصالح وتقسيم وتطوير وإعادة بيع األراضي وإقامة 
المشروعات الزراعية والصناعية والتجارية على األراضي وتأجير تلك األراضي. وكذلك شراء وبيع وتأجير المباني أو المشروعات. كما تقوم الشركة
أيضا بإدارة وتشغيل االستثمارات العقارية داخل وخارج دولة قطر. تزاول الشركة األم وشركاتها التابعة )يشار إليهم جميعًا بـ “المجموعة”( أنشطة 

تطوير المشاريع العقارية المحلية والدولية وتملك وإدارة الفنادق والخدمات اإلستشارية الخاصة بالمشاريع والدعاية وخدمات الوساطة
واألعمال األخرى.

٢. أسس اإلعداد والتوحيد 

إن السياسات المحاسبية الرئيسية المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة مدرجة أدناه:
هذه السياسات المحاسبية تم تطبيقها على جميع السنوات المعروضة، بإستثناء ما تم اإلشارة إليه.

1/2 أسس اإلعداد
أعدت البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المصدرة من قبل مجلس المعايير المحاسبية الدولية ومتطلبات 

قانون الشركات التجارية القطري رقم 5 لسنة 2002، ذات الصلة.

تعد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، بإستثناء اإلستثمارات العقارية والعقارات بغرض المتاجرة والموجودات المالية بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة والموجودات المالية المتاحة للبيع ومشتقات األدوات المالية والتي تقاس بالقيمة العادلة.  

لقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة بالريال القطري وهو العملة الوظيفية المستخدمة في أعمال الشركة وفي عرض بياناتها المالية،
ويتم تقريب جميع المبالغ إلى اقرب ألف ريال قطري بإستثناء ما يتم اإلشارة إليه بغير  ذلك.

إن إعداد بيانات مالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب إستخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامة، ويتطلب كذلك أن تمارس اإلدارة 
تقديرها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. المجاالت التي تتطلب درجة أعلى من التقدير أو التعقيد أو المجاالت التي تتطلب 

اإلفتراضات أو التقديرات المهمة للبيانات المالية الموحدة تم اإلفصاح عنها في اإليضاح رقم 47.
 

2/2 أسس التوحيد
تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية لشركة بروة العقارية ش.م.ق وشركاتها التابعة )يشار إليهم جميعًا بـ “المجموعة”(.

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012. تعد هذه البيانات المالية الموحدة بإستخدام سياسات محاسبية موحدة للتعامالت واألحداث األخرى المتشابهة 
في الحاالت المماثلة. عند الضرورة يتم إدخال تعديالت في البيانات المالية للشركات التابعة لتتطابق سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة

من قبل المجموعة.

الشركات التابعة
الشركات التابعة هي تلك الشركات التي تسيطر عليها المجموعة. توجد سيطرة للمجموعة عندما تكون للمجموعة السلطة المباشرة

أو غير المباشرة للتحكم في السياسات المالية والتشغيلية ألي شركة لكي تحصل على منافع من أنشطتها. إن وجود وتأثير حقوق التصويت 
المحتملة التي من الممكن ممارستها حاليًا أو الممكن تحويلها، يوخذ في اإلعتبار عند التقييم لتحديد ما إذا كانت المؤسسة تحت السيطرة. 
باإلضافة إلى ذلك قد توجد سيطرة دون حيازة 50% من حقوق التصويت من خالل تملك أو اتفاقيات، كنتيجة لسيطرة بحكم الواقع. إن السيطر

بحكم الواقع هي السيطرة بدون وجود حق قانوني لممارسة سيطرة فردية، وتتضمن المقدرة على اتخاذ قرارات بدون مشاركة من أطراف أخرى 

٢. أسس اإلعداد والتوحيد - تتمة

2/2 أسس التوحيد - تتمة
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شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  في 31 ديسمبر 2012

إن السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل المجموعة متطابقة مع تلك المستخدمة للسنة المالية السابقة بإستثناء المعايير الدولية للتقارير 
المالية والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي يسري مفعولها للفترة المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2012، ولم يتم إستخدامها إلعداد هذه البيانات 

المالية الموحدة. ال يتوقع أن يكون ألي من هذه المعايير تأثير هام على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

تاريخ السريانالمتطلبات األساسيةالموضوع

تعديل للمعيار الدولي للتقارير المالية 7 
“األدوات المالية : اإلفصاحات” حول تحويل موجودات مالية

تعديل لمعيار المحاسبة الدولي 12 “ضريبة الدخل”، 
حول الضريبة المؤجلة

هذه التعديالت جزء من المراجعة الشاملة لمجلس معايير 
المحاسبة الدولية لألنشطة خارج الميزانية العمومية. 

تطور التعديالت الشفافية في تسجيل معامالت التحويل 
وتحسن في فهم المستخدمين للمخاطر المتعلقة 

بتحويل موجودات مالية وأثر تلك المخاطر على المركز 
المالي للمؤسسة وبصفة خاصة تلك التي تشتمل على 

ضمان للموجودات المالية.

1 يوليو 2011

تعديل لمعيار المحاسبة الدولي 12 “ضريبة الدخل”، 
حول الضريبة المؤجلة

حاليًا يتطلب معيار المحاسبة الدولي “ضرائب الدخل” 
من أي مؤسسة أن تقيس الضريبة المؤجلة المتعلقة 

بموجودات إعتماداً على توقع المؤسسة أن تسترد القيمة 
الدفترية للموجودات من خالل اإلستخدام أو البيع. يمكن 

أن يكون من الصعب تقدير ما إذا كان اإلسترداد يتم من 
خالل اإلستخدام أو خالل البيع عندما تقاس الموجودات 
بإستخدام نموذج القيمة العادلة في معيار المحاسبة 

الدولي 40 “ اإلستثمار العقاري”.
وبالتالي يدخل هذا التعديل إستثناء إلى األساس الحالي 

لقياس موجودات او مطلوبات الضريبة المؤجلة التي تنشأ 
على اإلستثمار العقاري بالقيمة العادلة. نتيجة للتعديالت 

فإن التفسير 21 “ضرائب الدخل – إسترداد الموجودات غير 
القابلة لإلستهالت المعاد تقييمها” سوف لن يستمر 

تطبيقه على اإلستثمارات العقارية المدرجة بالقيمة 
العادلة. وسوف تدخل التعديالت أيضًا في معيار المحاسبة 

الدولي 12 التوجيهات المتبقية المضمنة سابقًا في 
التفسير 21، التي سحبت وفقًا لذلك. 

1 يناير 2012

تدرس المجموعة حاليًا آثار المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة التي يسري مفعولها للفترات المحاسبية المستقبلية، ولم تطبق مبكراً أي من المعايير الجديدة المذكورة ادناه:

تعديل على معيار المحاسبة الدولي 1 “عرض البيانات 
المالية”، حول اإليرادات الشاملة األخرى 

إن التغيير الرئيسي الناتج من هذه التعديالت هو طلب 
من المؤسسات أن تجمع البنود التي تعرض  في 

“اإليرادات الشاملة األخرى” على أساس إحتمال قابليتها 
إلعادة التصنيف إلى الربح أو الخسارة الحقًا )تعديالت إعادة 

التصنيف(. ال تتناول التعديالت ما هي البنود التي تعرض 
في اإليرادات الشاملة االخرى.

1 يوليو 2012

تلغى هذه التعديالت طريقة الكوردور وتحسب تكاليف تعديل لمعيار المحاسبة الدولي 19 “منافع الموظفين”
التمويل على أساس صافي التمويل.

1 يناير 2013

تعديل على المعايير الدولية للتقارير المالية 10 و11 و12 
والخاصة بتوجيهات اإلنتقال

هذه التعديالت توفر إعفاءاً انتقاليًا إضافيًا للمعايير الدولية 
للتقارير المالية 10 و 11 و12 ومحدداً المتطلبات لتقديم 

معلومات بمقارنة معدلة فقط لفترة المقارنة السابقة. 
بالنسبة لإلفصاحات المتعلقة بالمؤسسات المسجلة 

غير الموحدة، تلغي التعديالت المتطلبات الخاصة لعرض 
بيانات مقارنة للفترات قبل تطبيق المعيار الدولي للتقارير 

المالية 12 ألول مرة.

1 يناير 2013

تنسب خسائر الشركة التابعة إلى الحصة غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى عجز في الرصيد.
الحقوق غير المسيطر عليها

تمثل الحقوق غير المسيطر عليها جزء من األرباح أو الخسائر وصافي الموجودات غير المملوكة للمجموعة. تظهر الحصص غير المسيطر عليها  
بصورة منفصلة في بيان الدخل الشامل الموحد وضمن حقوق المساهمين في بيان المركز المالي الموحد حيث تظهر كبند منفصل عن حقوق 

المساهمين بالشركة األم. يعود إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى في أي شركة تابعة إلى الحصة غير المسيطر عليها حتى لو نتج عن ذلك عجز
في الرصيد. 

الشركات التابعة للمجموعة التي تمثل أكثر من 5% من إجمالي موجودات المجموعة ونتائجها التشغيلية خالل السنة الحالية والسابقة
والمتضمنة في هذه البيانات المالية الموحدة تم إدراجها أدناه. وباإلضافة إلى الشركات التابعة الواردة أدناه، يوجد عدد آخر من الشركات التابعة

والتي تم تضمينها في هذه البيانات المالية الموحدة لكنها تمثل أقل من 5% من إجمالي موجودات المجموعة ونتائجها التشغيلية. 

نسبة ملكية المجموعة الفعلية اسم الشركة التابعة

31 ديسمبر 2011 31 ديسمبر 2012 بلد التأسيس

%50 %100 قطر شركة أساس العقارية ذ.م.م

%100 %100 شركة الوصيف إلدارة المشاريع ِش.ش.و قطر

%65 %100 قطر شركة بروة الدوحة العقارية ذ.م.م

%100 %100 قطر شركة بروة الدولية ش.ش.و

%100 %100 شركة بروة السد ش.ش.و قطر

%100 %100 شركة مدينة بروة العقارية ذ.م.م قطر

%100 %100 مصر شركة بروة مصر العقارية ش.م.م

%100 %100 براحة المدينة للسيارات واألليات ش.ش.و قطر

%100 %100 شركة بروة الحي المالي ذ.م.م قطر

%100 %100 قرية بروة ش.ش.و قطر

%100 %100 جدران ش.ش.و قطر

%100 %100 شركة مساكن السيلية ومسيمير ذ.م.م قطر

%100 %100 شركة بروة لتبريد المناطق ش.ش.و قطر

%100 %100 الشركة القطرية لإلستثمارات العقارية ش.م.ق.خ قطر

%100 %100 المملكة المتحدة  كافيندش كابيتال

%96.5 %96.5 البحرين مجموعة جايدانس للفنادق ذ.م.م

%95 %95 شركة بروة الشارع التجاري ذ.م.م قطر

%70 %70 قطر شركة قطر إلدارة المشاريع ش.م.ق.خ

%50 %50 قطر شركة نزل قطر المحدودة ذ.م.م

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  في 31 ديسمبر 2012

٢.  أسس اإلعداد والتوحيد - تتمة
2/2 أسس التوحيد - تتمة

إستبعاد الشركات التابعة  - تتمة

3. السياسات المحاسبية الهامة 

١/3 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات
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تاريخ السريانالمتطلبات األساسيةالموضوع

المعيار الدولي للتقارير المالية 9 هو الجزء األول لمشروع المعيار الدولي للتقارير المالية 9: “األدوات المالية”
أوسع إلستبدال معيار المحاسبة الدولي 39. يحتفظ 

المعيار الدولي 9 ويسهل طريقة القياس المختلطة 
وينشأ طريقتين أساسيتين للموجودات المالية: التكلفة 

المطفأة والقيمة العادلة. إن أساس التصنيف يعتمد على 
نموذج أعمال المؤسسة والتدفقات النقدية التعاقدية 

لألصل المالي. يستمر تطبيق التوجيه في معيار المحاسبة 
الدولي 39 حول إنخفاض قيمة الموجودات المالية 

ومحاسبة التحوط

1 يناير 2015

2/3 ملخص السياسات المحاسبية الهامة 

تحقيق اإليرادات 
تقـاس اإليرادات بالقيمـة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق إستالمه وتمثل المبالغ المدينة عن البضاعة المباعة، مدرجة بالصافي بعد الخصومات والمرتجعات 

وضرائب القيمة المضافة. تحقق المجموعة إيرادات عندما يكون قياس مبلغ اإليرادات بصورة موثوق بها : عندما يكون مرجحًا أن تتدفق منافع إقتصادية مستقبلية
إلى المؤسسة، وعندما تكون معايير محددة قد استوفيت لكل من أنشطة المجموعة المذكورة أدناه. تبني المجموعة تقديراتها على النتائج التاريخية مع األخذ

في اإلعتبار نوع العميل ونوع المعاملة وخصائص كل من الترتيبات.

بيع العقارات المكتملة
يعتبر أنه تم بيع العقار عندما يتم تحويل المخاطر والعائدات إلى المشتري ويكون عادة بناء على عقود تبادل غير مشروطة. بالنسبة للعقود المشروطة

يتم تحقيق المبيعات فقط عندما تستوفي الشروط الهامة.

بيع العقارات قيد التطوير
عندما يكون العقار قيد التطوير وتم التوصل إلى إتفاقية لبيع هذا العقار عندما يتم إكمال البناء، تدرس اإلدارة ما إذا كان العقد يحتوي على:

• عقد لبناء عقار
 أو

• عقد بيع عقار مكتمل.

عندما يقرر أن العقد هو لبناء عقار، يتم تحقيق اإليرادات بإستخدام طريقة نسبة اإلنجاز خالل عملية البناء.
عندما يقرر أن العقد هو لبيع عقار مكتمل، يتم تحقيق اإليرادات عندما يتم تحويل مخاطر ومنافع الملكية الهامة إلى المشتري. وإذا كانت الشروط القانونية للعقد 

تنص على أن البناء يمثل إستمرار تحويل العمل قيد التنفيذ إلى المشتري، يتم تطبيق طريقة نسبة اإلنجاز وتحقق اإليرادات كأعمال قيد التنفيذ. يطبق إستمرار
تحويل األعمال قيد التنفيذ عندما:

• يسيطر المشتري على األعمال قيد التنفيذ، ويكون ذلك عندما تكون األرض الذي يتم فيه التطوير مملوكة من قبل العميل النهائي.
و

• تحول جميع مخاطر ومنافع ملكية األعمال قيد التنفيذ في حالتها الراهنة إلى المشتري أثناء إستمرار البناء ويكون ذلك عندما ال يكون بإستطاعة المشتري إعادة 
العقار غير المكتمل إلى المجموعة.

في هذه الحاالت يتم قياس نسبة األعمال المكتملة إستناداً إلى التكاليف المتكبدة حتى تاريخ البيانات المالية كنسبة من إجمالي التكاليف التي يتوقع تكبدها.

تاريخ السريانالمتطلبات األساسيةالموضوع

 تتعلق هذه التحسينات السنوية بستة مواضيعالتحسينات السنوية 2011 
في سلسلة التقارير

للفترة 2009 – 2011، وتشمل تغييرات في:
المعيار الدولي للتقارير المالية 1: “التطبيق ألول مرة”.

معيار المحاسبة الدولي 1: “عرض البيانات المالية”.
معيار المحاسبة الدولي 16: “العقارات واآلالت والمعدات”.

معيار المحاسبة الدولي 32: “األدوات المالية – العرض”.
معيار المحاسبة الدولي 34: “التقارير المالية المرحلية”.

1 يناير 2013

المعيار الدولي للتقارير المالية 10: "البيانات المالية 
الموحدة"

إن هدف المعيار الدولي للتقارير المالية 10 هو إنشاء 
أسس لعرض وإعداد بيانات مالية موحدة عندما تسيطر 
المؤسسة على مؤسسة أخرى أو أكثر )المؤسسة التي 
تسيطر على مؤسسة أخرى أو أكثر( لعرض بيانات مالية 

موحدة. يعرف المعيار الدولي مبدأ السيطرة لتحديد ما إذا 
كان المستثمر يسيطر على المؤسسة المستثمر فيها 

وبالتالي يجب توحيد المؤسسة المستثمر فيها. وكذلك 
توضح المتطلبات المحاسبية إلعداد بيانات مالية موحدة.

1 يناير2013

إن المعيار الدولي للتقارير المالية هو إنعكاس واقعي المعيار الدولي للتقارير المالية 11: “الترتيبات المشتركة”
للترتيبات المشتركة وذلك بالتركيز على حقوق وإلتزامات 
اطراف الترتيبات بداًل من شكلها القانوني. هنالك نوعان 
من الترتيبات المشتركة: العمليات المشتركة والمشاريع 

المشتركة. العمليات المشتركة عندما يكون المشغل 
له حقوق في الموجودات والمطلوبات العائدة للترتيب 

وبذلك تتم المحاسبة على حصته من الموجودات 
والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. تنشأ المشروعات 

المشتركة عندما يكون للمشارك حقوق في صافي 
الموجودات وبالتالي يتم إحتساب حصته في حقوق 

الملكية. إن التوحيد التناسبي للمشاريع المشتركة لم يعد 
مسموح به.

1 يناير 2013

المعيار الدولي للتقارير المالية 12: “إفصاحات الحصص في 
مؤسسات أخرى”

يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية 12 على المتطلبات 
لجميع أشكال الحصص في المؤسسات األخرى، وتشمل 
الترتيبات المشتركة والشركات الزميلة والكيانات ألغراض 

خاصة والكيانات خارج الميزانية العمومية.

يهدف المعيار الدولي للتقارير المالية 13 إلى تحسين المعيار الدولي للتقارير المالية 13: “قياس القيمة العادلة”
اإلنسجام وتقليل التعقيد بتوفير تعريفًا دقيقًا للقيمة 

العادلة ومصدر وحيد لمتطلبات قياس القيمة العادلة 
واإلفصاح إلستخدامها عبر جميع المعايير الدولية للتقارير 

المالية. إن المتطلبات، التي تتطابق عمومًا بين المعايير 
الدولية للتقارير المالية والمعايير المحاسبية األمريكية، ال 
تمتد إلى إستخدام محاسبة القيمة العادلة ولكنها توفر 

توجيهًا حول كيف يجب أن تطبق عندما يكون إستخدامها 
مطلوب أصاًل أو مسموح به من قبل معايير أخرى ضمن 

المعايير الدولية للتقارير المالية أو المعايير المحاسبية 
األمريكية.

معيار المحاسبة الدولي 27 )تعديل 2011(: “البيانات المالية 
المنفصلة”

معيار المحاسبة الدولي 27 )تعديل 2011( يتضمن 
المتطلبات المتعلقة بالبيانات المالية المنفصلة.

1 يناير 2013

معيار المحاسبة الدولي 28 )تعديل 2011(: “الشركات الزميلة 
والمشاريع المشتركة”

معيار المحاسبة الدولي 28 )تعديل 2011( يتضمن 
المتطلبات المتعلقة بالشركات الزميلة والمشاريع 

المشتركة والتي يجب أن يتم المحاسبة عليها بإستخدام 
طريقة حقوق الملكية بعد إصدار المعيار الدولي للتقارير 

المالية 11.

1 يناير 2013

تعديل معيار المحاسبة الدولي 32 : “األدوات المالية: 
العرض”، حول تسوية موجودات ومطلوبات

هذه تعديالت للتوجيهات التطبيقية في معيار المحاسبة 
الدولي 32: “األدوات المالية – العرض”، وتوضح بعض 
المتطلبات لتسوية الموجودات المالية والمطلوبات 

المالية في الميزانية العمومية.

1 يناير 2014

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  في 31 ديسمبر 2012
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العموالت الغير مستردة المدفوعة لوكالء المبيعات أو الوكالء العاملين في مجال بيع الوحدات العقارية يتم إدراجها كمصروفات عند دفعها.

يتم تحديد تكاليف العقارات بغرض المتاجرة المدرجة في الربح أو الخسارة بالرجوع إلى التكاليف المحددة المتكبدة للعقار المباع وتوزيع أي حجم نسبي للعقار المباع.

اإلستثمارات العقارية
اإلستثمارات العقارية هي العقارات المكتملة والعقارات قيد التنفيذ أو إعادة التطوير التي يتم اإلحتفاظ بها إما لتحقيق إيجارات منها أو لزيادة رأسمالية أو كالهما معًا. 

يتم تصنيف العقارات المحتفظ بها تحت عقد إيجار كإستثمارات عقارية عندما يتم إستيفاء تعريف اإلستثمار العقاري. 

تقاس اإلستثمارات العقارية مبدئيًا بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة. وتتضمن تكاليف المعاملة ضرائب التحويل واألتعاب المهنية للخدمات القانونية وعموالت 
بداية اإليجار ليكون العقار في حالته الضرورية من أجل أن تكون قادرة على العمل. تتضمن القيمة الدفترية أيضًا تكلفة إستبدال جزء من االستثمار العقاري القائم

في وقت تكبد تلك التكلفة إذا تم إستيفاء معيار التحقيق.

بعد التحقيق المبدئي، يتم إدراج اإلستثمارات العقارية بالقيمة العادلة. ويتم إدراج أية أرباح أو خسائر ناشئة من تغيرات القيم العادلة في بيان الدخل الموحد للسنة 
التي نشأت فيها. يتم تقييم القيمة العادلة بهدف إعداد البيانات المالية الموحدة ولتفادي إزدواجية الحسابات، تتأثر القيمة العادلة المقدرة بما يلي:

- تخفيضها بمقدار القيمة الدفترية ألية إيرادات مستحقة ناتجة عن توزيع حوافز اإليجار و / أو الحد األدنى لمدفوعات اإليجار.
- زيادتها بمقدار القيمة الدفترية الية مطلوبات للمالك أو المؤجر السابق والتي تم اإلعتراف بها في بيان المركز المالي الموحد كإلتزامات تمويل إيجارية. 

يتم إلغاء اإلعتراف اإلستثمارات العقارية عند إستبعادها أو تم سحبها بصورة دائمة من اإلستخدام وال تتوقع أية منافع إقتصادية مستقبلية من إستبعادها. ويتم اإلعتراف 
بأية أرباح أو خسائر ناشئة عند إستبعاد اإلستثمارات العقارية في بيان الدخل الموحد للسنة التي تم فيها اإلستبعاد، ويتم تحديد األرباح أو الخسائر الناشئة عند إستبعاد 

اإلستثمارات العقارية بالفرق بين صافي متحصالت اإلستبعاد والقيمة الدفترية للموجودات في البيانات المالية الموحدة للفترة السابقة.

تتم التحويالت لإلستثمارات العقارية عندما، وفقط عندما، يوجد تغير في طريقة اإلستخدام يمكن إثباته بنهاية إشغال المالك أو بداية اإليجار التشغيلي. وتتم 
التحويالت من اإلستثمارات العقارية عندما، وفقط عندما، يحدث تغيير في اإلستخدام يمكن إثباته عند بدء إشغال المالك للعقار أو بدء التطوير بهدف البيع.

عندما يتغير استخدام العقار من عقار يشغله المالك إلى إستثمار عقاري، يعاد قياس العقار بالقيمة العادلة ويتم تصنيفه كإستثمار عقاري. يتم إثبات أي ربح ناتج
من إعادة القياس مباشرة في حقوق الملكية كفائض إعادة تقييم. أي خسائر ناتجة من إعادة القياس يتم إثباتها في الربح أوالخسارة.

بالنسبة للتحويل من إستثمارات عقارية مدرجة بالقيمة العادلة إلى عقارات يشغلها المالك أو إلى عقارات للمتاجرة، تكون التكلفة التقديرية للعقار للمحاسبة 
الالحقة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 16 أو معيار المحاسبة الدولي 2 قيمته العادلة في تاريخ تغيير اإلستخدام.

أما بالنسبة للتحويل من العقارات للمتاجرة إلى إستثمارات عقارية تدرج بالقيمة العادلة، فإن أي فرق بين القيمة العادلة للعقار في تاريخ التحويل وقيمته الدفترية 
السابقة تدرج في الربح أوالخسارة.

عقارات وآالت ومعدات
تدرج العقارات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقص اإلستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة.

تتضمن التكلفة المصروفات المتعلقة مباشرة بشراء الموجودات. تتضمن تكلفة الموجودات المطورة داخليا تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأية تكاليف أخرى 
تتعلق مباشرة بإعداد الموجودات لإلستخدام المطلوب وتكاليف تفكيك ونقل الموجودات وإستعادة الموقع التي كان عليها. تتم رسملة البرمجيات المشتراة

التي تكون جزءا مكمال لوظيفة المعدات ذات الصلة كجزء من المعدات.
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إيرادات اإليجار
إيرادات اإليجار المستحقة عن اإليجارات التشغيلية، ناقص التكاليف المباشرة التي تتكبدها المجموعة للدخول في عقود اإليجار، تدرج على أساس القسط الثابت

على مدى فترة اإليجار بإستثناء اإليرادات اإليجارية المحتملة  حيث يتم اإلعتراف بها عندما تنشأ.

الحوافز للدخول في إتفاقيات تأجير يتم توزيعها بالتساوي على مدى فترة اإليجار، حتى إذا لم تتم المدفوعات على هذا األساس. فترة اإليجار هي فترة العقد غير القابلة 
لإللغاء باإلضافة إلى أية مدة إضافية يكون للمستأجر فيها خيار اإلستمرار في اإليجار حيث تكون اإلدارة في بداية العقد متأكدة إلى حد معقول بأن المستأجر سوف 

يمارس ذلك الخيار.

يتم تحقيق المبالغ  المستلمة من المستأجرين إلنهاء العقود أو للتعويض عن أية أضرار في بيان الدخل الموحد  عند حدوثها.

إيرادات اإلدارة 
تدرج إيردات اإلدارة بناء على شروط وأحكام إتفاقيات اإلدارة المبرمة مع أطراف خارج المجموعة.

إيرادات الخدمات 
يتم اإلعتراف باإليرادات الناشئة عن الخدمات المقدمة في بيان الدخل الموحد إستناداً إلى نسبة إكتمال المعاملة، كما يتم تقييمها على أساس الخدمات الفعلية 

المقدمة كجزء تناسبي من إجمالي الخدمات التي ستقدم.

عقود البناء
تتضمن إيرادات العقد المبلغ المتفق عليه مبدئيًا في العقد إضافة إلى أية فروقات في أعمال ومطالبات العقد ومدفوعات الحوافز إلى حد أنه من الممكن أن تؤدي 

إلى إيرادات يمكن قياسها بصورة موثوقة. وبمجرد إمكانية تقدير مخرجات عقد البناء بصورة موثوقة، يتم اإلعتراف بإيرادات العقد في بيان الدخل الموحد بما يتناسب 
مع مرحلة إنجاز العقد. ويتم تحقيق مصروفات العقد عند تكبدها إال إذا كانت متعلقة بالحصول على موجودات تتعلق بالنشاط المستقبلي للعقد.

تقيم مرحلة اإلنجاز بالرجوع إلى مسح األعمال التي يتم القيام بها. في حالة عدم القدرة على تقدير مخرجات العقد بصورة موثوقة، يتم اإلعتراف بإيرادات العقد
في حدود تكاليف العقد المتكبدة التي يمكن إستردادها. ويتم تحقيق الخسارة المتوقعة للعقد مباشرة في بيان الدخل الموحد.

إيرادات الخدمات االستشارية
يتم تحقيق إيرادات الخدمات االستشارية بالقدر الذي يمكن أن تتدفق منافع اقتصادية إلى المجموعة وأنه يمكن قياس اإليراد بصورة موثوق بها. يقاس اإليراد بالقيمة 

العادلة للمقابل المستلم مطروحًا منها الخصومات والمرتجعات. يجب أن يتم إستيفاء المعايير الخاصة للتحقيق قبل تحقيق اإليراد.

إيرادات توزيعات األرباح
يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح عند نشوء الحق في استالم تلك التوزيعات.

إيرادات التمويل
تتحقق إيرادات التمويل على أساس زمني نسبي بإستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.

عقارات بغرض المتاجرة
العقارات بغرض المتاجرة هي ممتلكات عقارية )وتشمل قطع األراضي غير المطورة( يتم تطويرها وتكون متاحة للبيع فوراً والعقارات قيد التطوير في مرحلة البناء. 

يتم االحتفاظ بها للبيع في إطار األعمال االعتيادية، وتسجل بالتكلفة أوصافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. صافي القيمة القابلة للتحقق هي السعر المقدر للبيع 
في إطار النشاط االعتيادي لألعمال بناًء على أسعار السوق في تاريخ البيانات المالية وخصم القيمة الزمنية للنقد إذا كانت جوهرية، مخصوما منه التكاليف المقدرة 

إلكمال العمل والتكاليف المقدرة الضرورية إلكمال عملية البيع.

تتضمن التكاليف:
- حقوق التملك الحر أو التأجير لألرض.
- المبالغ المدفوعة لمقاولين البناء.

- تكاليف اإلقتراض وتكاليف التخطيط والتصميم وتكاليف تجهيز الموقع واألتعاب المهنية وضرائب تمويل العقار وتكاليف البناء العامة والتكاليف المتعلقة األخرى.
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القروض والذمم المدينة األخرى
القروض والذمم المدينة األخرى هي موجودات مالية غير مشتقة بدفعات ثابتة أو ممكنة التحديد وهي غير مدرجة في سوق مالية عاملة. يتم تحقيق هذه الموجودات 

مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها التكاليف المتعلقة مباشرة بالمعاملة. بعد التحقيق المبدئي يتم قياس القروض والذمم المدينة األخرى بالتكلفة المطفأة 
باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، ناقصًا أي خسائر إنخفاض في القيمة.

الموجودات المالية المتاحة للبيع
إن الموجودات المالية المتاحة للبيع هي موجودات غير مشتقة والتي تم تصنيفها إما في هذه الفئة أو لم يتم تصنيفها في أي فئات أخرى. الموجودات المالية 

المتاحة للبيع تدرج مبدئيًا بالقيمة العادلة زائد تكاليف المعاملة المتعلقة بها. بعد االعتراف المبدئي يعاد الحقا قياس الموجودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة 
العادلة. األرباح والخسائر الناتجة من إعادة القياس بالقيمة العادلة يتم االعتراف بها كبند منفصل في حقوق الملكية تحت بند إيرادات شاملة أخرى حتى يتم بيع 

االستثمار أو تحصيله أو يحتسب االستثمار منخفضًا، وفي هذه الحالة يحول مجموع الخسارة أو الربح المدرج سابقًا ضمن حقوق الملكية إلى بيان الدخل الموحد للسنة. 
تسجل األرباح المكتسبة من االستثمارات كأرباح باستخدام طريقة معدل الربح الفعال. ويعترف بتوزيعات األرباح المكتسبة من االستثمارات في بيان الدخل الموحد 

“كتوزيعات أرباح” وذلك عند إعالن الحق في استالم األرباح الموزعة. جميع مشتريات ومبيعات االستثمار التي تتم بالطرق العادية يعترف بها في التاريخ الذي تصبح فيه 
المجموعة طرفًا في شروط تعاقدية خاصة باألداه.

يتم تحديد القيمة العادلة ألي استثمارات متداولة في األسواق المالية الرسمية وفقًا لسعر الشراء المسجل عند اإلقفال في تاريخ البيانات المالية. بالنسبة لالستثمارات 
التي ال توجد لها أسواق نشطة يتم تحديد القيمة العادلة بإستخدام تقنيات التقييم. تشمل هذه التقنيات الصفقات المنفذة حديثًا بأسعار السوق. وإستخدام القيمة 

السوقية الحالية ألدوات مالية مماثلة تمامًا، وتحليل التدفقات النقدية المخصومة أو نماذج التقييم األخرى. بالنسبة لإلستثمارات في الصناديق االستثمارية، تحدد 
قيمتها العادلة استناداً إلي قيمة الموجودات التي يقدمه مدراء الصناديق.

نظراً لطبيعة عدم التأكد من التدفقات النقدية الناتجة من بعض استثمارات المجموعة في األسهم غير المدرجة ال يمكن قياس القيمة العادلة لهذه لالستثمارات 
بمبالغ موثوقة، وبالتالي تقيد هذه االستثمارات بالتكلفة بعد طرح خسائر انخفاض القيمة.

في حالة انخفاض قيمة أحد االستثمارات المتاحة للبيع يتم تحويل مبلغ يمثل الفرق بين تكلفة االستثمار وقيمته العادلة الحالية ناقصًا أي خسارة إنخفاض سبق 
تحقيقها في بيان الدخل الموحد، من حقوق الملكية إلى بيان الدخل الموحد. الحقًا ال يتم عكس خسائر االنخفاض المدرجة في بيان الدخل الموحد والخاصة باألدوات 

الرأسمالية. يتم عكس خسائر االنخفاض في أدوات الدين من خالل بيان الدخل الموحد إذا أمكن ربط الزيادة في القيمة العادلة لألداة المالية بحادث ينشأ بعد أن أدرجت 
خسارة االنخفاض في بيان الدخل الموحد.

عند استبعاد االستثمار يتم تحويل مجموع األرباح أو الخسائر المسجل سابقًا في حقوق المساهمين إلى بيان الدخل الموحد.

النقد وما في حكمه
لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد، يشتمل النقد وما في حكمه على نقد وأرصدة لدى البنوك وودائع ذات تواريخ استحقاق أصلية لثالثة أشهر أو أقل، واألرصدة غير 
المقيدة المحتفظ بها لدى البنوك، وموجودات مالية عالية السيولة التي لها تواريخ إستحقاق أصلية اقل من ثالثة أشهر وغير معرضة لمخاطر هامة للتغير في قيمها 

العادلة وتستخدم من قبل المجموعة إلدارة التزاماتها قصيرة األجل مخصومًا منها أرصدة السحب على المكشوف واألرصدة النقدية المقيدة . 

المطلوبات المالية غير المشتقة
تقوم المجموعة باإلعتراف المبدئي بالمطلوبات المالية في التاريخ الذي تنشأ فيه، وهو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفا في الشروط التعاقدية لألداة المالية.

تلغي المجموعة اإلعتراف بالمطلوب المالي عند االنتهاء من التزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انتفائها.

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد فقط عندما يكون لدى المجموعة الحق القانوني في مقاصة 
تلك المبالغ ورغبتها إما في تسويتها على أساس الصافي أو عن طريق تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

تقوم المجموعة بتصنيف المطلوبات المالية غير المشتقة ضمن فئة المطلوبات المالية األخرى. يتم إدراج هذه المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة 
مضافا إليها أية تكاليف المعاملة المتعلقة بها مباشرة، وبعد ذلك يتم قياس هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الربح الفعلي. تشتمل 

المطلوبات المالية األخرى على االلتزامات بموجب عقود تمويل إسالمي ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة وأرصدة سحب على المكشوف من البنوك وذمم تجارية 
دائنة وذمم دائنة أخرى.

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  في 31 ديسمبر 2012

يتم احتساب اإلستهالك في الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية لكل بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات.
يتم إستهالك الموجودات المؤجرة على مدى فترة اإليجار أو أعمارها اإلنتاجية، أيهما أقل، ما لم يكن مؤكداً بصورة معقولة بأن المجموعة ستحصل على ملكيتها

في نهاية مدة اإليجار. ال يتم إحتساب إستهالك لألرض.

األعمار اإلنتاجية التقديرية للموجودات المستهلكة على النحو التالي:

20 سنة المباني   
3-7 سنوات أثاث وتركيبات  

5  سنوات سيارات   
3-5 سنوات أجهزة وبرامج كمبيوتر  

3 سنوات معدات مكتبية  
3  سنوات تحسينات المباني المستأجرة 

25 سنة  مصنع التبريد   

تتم مراجعة طرق اإلستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل بيانات مالية.

يعاد النظر في القيمة الدفترية لتحديد االنخفاض عند وجود أحداث أو تغيرات ظرفية يحتمل معها عدم استرداد القيمة الدفتريـة. في حالة وجود مؤشر كهذا وعندما 
تكون القيمة الدفترية أعلى مـن القيمة الممكن استردادها يتم تخفيض الموجودات إلى القيمة الممكن استردادها.

تتم رسملة المصروفات المتكبدة إلستبدال أحد بنود العقارات واآلالت والمعدات الذي تتم المحاسبة عليه بصفة منفصلة وتشطب القيمة الدفترية للبند المستبدل. 
تتم رسملة المصروفات الالحقة األخرى فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية لبنود العقارات واآلالت والمعدات ذات الصلة. يتم اإلعتراف بجميع 

المصروفات األخرى في بيان الدخل الموحد كمصروف عند تكبدها. يتم إلغاء اإلعتراف في بند العقارات واآلالت والمعدات عند االستبعاد أو في حالة عدم توقع منافع 
اقتصادية مستقبلية من االستخدام أو االستبعاد، يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناشئة عن إستبعاد األصل في الربح أو الخسارة في السنة التي يتم فيها اإلستبعاد.

األدوات المالية

الموجودات المالية غير المشتقة
تحقق المجموعة مبدئيا الموجودات المالية )متضمنة الموجودات المحددة بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة( في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تصبح فيه 

المجموعة طرفا في الشروط التعاقدية لألداة المالية. 

تقوم المجموعة بإلغاء تحقيق الموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل المالي أو عندما تقوم بتحويل حقوق استالم 
التدفقات النقدية المتعاقد عليها من الموجودات المالية في معاملة تنتقل فيها جميع مخاطر ومنافع ملكية األصل المالي . أي ربح في موجودات مالية محولة 

أنشأته المجموعة أو إحتفظت به يتم تحقيقه كموجودات أو مطلوبات منفصلة. 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد عندما، وفقط عندما، يتوفر للمجموعة الحق القانوني
في مقاصة تلك المبالغ بحيث تعتزم إما تسويتها على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في نفس الوقت.

تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية غير المشتقة في البنود التالية: موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وقروض وذمم مدينة 
وموجودات مالية متاحة للبيع.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتم تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان محتفظ بها للمتاجرة أو أنها مصنفة ضمن هذا من البند عند التحقيق المبدئي. 

تحقق الموجودات المالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة مبدئيًا بالقيمة العادلة وتكاليف المعامالت تدرج في بيان الدخل الموحد والتغييرات
الالحقة للقيمة العادلة تدرج في الربح أو الخسارة.
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مشتقات األدوات المالية، شاماًل محاسبة التحوط 
تحقق األدوات المالية المشتقة مبدئيا بالقيمة العادلة، ويتم تحقيق التكاليف المتعلقة بالمعامالت في الربح أو الخسارة عند تكبدها. والحقًا تقاس المشتقات المالية 

بالقيمة العادلة، وتحقق التغيرات التي تطرأ عليها كما هو مبين أدناه للمشتقات المخصصة لتحوطات التدفقات النقدية بينما يتم تحقيق التغيرات
في القيمة العادلة للمشتقات المالية الغير مخصصة لتحوطات التدفق النقدي في الربح أوالخسارة.

تحوطات التدفق النقدي 
يتم اإلعتراف بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة ألداة التحوط المشتقة المخصصة كتحوط للتدفقات النقدية في اإليرادات الشاملة األخرى. كما تدرج

األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفعال مباشرة في بيان الدخل الموحد تحت بند )صافي تكلفة التمويل(.

يعاد تبويب المبالغ المتراكمة في حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة خالل الفترات التي أثرت فيها بنود التحوط على األرباح أو الخسائر )على سبيل المثال، عندما 
تحدث المبيعات المتوقعة التي تم التحوط لها(. ويتم اإلعتراف بالربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء الفعال لتبادل أسعار الفائدة المتحوط ألسعار القروض المختلفة 

في بيان الدخل الموحد تحت بند “إيرادات / تكاليف التمويل”. بالرغم من ذلك، عندما تؤدي المعامالت المتوقعة المتحوط لها إلى اإلعتراف بالموجودات الغير مالية 
)على سبيل المثال، المخزون أو الموجودات الثابتة( فتحول األرباح والخسائر المؤجلة سابقًا من حقوق الملكية ويتم إدراجها في القياس المبدئي لتكلفة الموجودات. 

وتحقق المبالغ المؤجلة في تكاليف البضاعة المباعة فيما يتعلق بالمخزون أو في اإلستهالك فيما يتعلق بالموجودات الثابتة.

عندما تنتهي أداة التحوط أو تباع أو عندما ال تستوفي معيار إحتساب التحوط، فإن اي ربح أو خسارة متراكم في حقوق الملكية في ذلك التاريخ  تظل في حقوق الملكية 
ويتم تحقيقها عندما يتم اإلعتراف في نهاية األمر بالمعاملة المتوقعة في بيان الدخل الموحد. عندما ال يكون من المتوقع حدوث المعاملة المتنبأ بها،

يتم تحويل الربح أو الخسارة المتراكمة المدرجة في حقوق الملكية مباشرة إلى بيان الدخل تحت بند صافي تكلفة التمويل.

صافي تحوط اإلستثمار 
تحتسب تحوطات صافي اإلستثمارات في العمليات األجنبية كما يتم إحتسابها للتدفقات النقدية. 

يدرج الربح أو الخسارة من أداة التحوط المتعلقة بالجزء الفعال للتحوط في اإليرادات الشاملة األخرى. بينما يدرج الربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء الغير فعال في بيان 
الدخل الموحد. كما تدرج األرباح والخسائر المتراكمة لحقوق الملكية في بيان الدخل الموحد عندما يتم إستبعاد العملية األجنبية جزئيًا أو يتم بيعها.

مشتقات األدوات المالية
تسجل التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات والتي تم تصنيفها كتحوطات للقيمة العادلة في بيان الدخل الموحد مع أية تغيرات في القيمة العادلة لإللتزام

أو األصل المتحوط له المرتبط بالمخاطر المتحوط لها. تطبق المجموعة إحتساب تحوط القيمة العادلة فقط للتحوط من مخاطر األرباح الثابتة على القروض. ويحقق 
الربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء الفعال لتبادل معدالت األرباح لتغطية المعدل الثابت على القروض في بيان الدخل الموحد تحت بند “صافي تكاليف التمويل” بينما 

يحقق الربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء الغير فعال في بيان الدخل الموحد تحت بند )صافي تكاليف التمويل(. يعترف بالتغيرات في القيمة العادلة لتحوط المعدل 
الثابت على القروض المنسوب إلى مخاطر معدل الربح في بيان الدخل الموحد تحت بند “تكاليف التمويل”. إذا لم يعد التحوط يستوفي شروط محاسبة التحوط،

فإن التعديالت للقيمة الدفترية للبند المتحوط له والذي تم إستخدام مبدأ الربح الفعال له يتم تحويلة إلى الربح أو الخسارة على فترة اإلستحقاق.

إنخفاض القيمة

الموجودات المالية

تقوم المجموعة في نهاية كل سنة مالية بتقييم إذا كان يوجد مؤشرات موضوعية على أن أصل مالي أو مجموعة موجودات مالية قد أنخفضت قيمتها. يتم 
تخفيض األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية ويتم تحقيق خسائر إنخفاض إذا وجد أدلة موضوعية على اإلنخفاض نتيجة لحدوث حدث أو أكثر بعد التحقيق 

المبدئي لألصل )حدث خسارة( ولحدث الخسارة هذا )أو أحداث الخسارة( لها تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات 
المالية وباإلمكان قياسها بصورة موثوقة. األدلة على اإلنخفاض ممكن أن تتضمن مؤشرات أن المقترض أو مجموعة المقترضين يواجهون صعوبة مالية هامة 

والتعثر أو عدم القدرة على دفع األرباح أو اصل المبلغ، أو إحتمالية أنهم سوف يواجهون إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى وعندما تشير المعلومات أن هنالك إنخفاض 
في التدفقات النقدية المستقبليـة يمكن قياسه، هذه التغيرات في الظروف اإلقتصادية تدل على وجود تعثر.

شركة بروة العقارية ش.م.ق
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قياس القيمة العادلة
تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة المالية باستخدام األسعار المتداولة في سوق نشطة لتلك األداة . تعتبر السوق نشطة إذا كانت األسعار المتداولة 

متاحة بسهولة وبإنتظام وتمثل معامالت فعلية وتحدث بإنتظام في السوق وفقًا لألسعار الحرة. أما إذا كانت السوق غير نشطة بالنسبة ألداة مالية تقوم المجموعة 
بتحديد القيمة العادلة باستخدام تقنيات التقييم. تتضمن تقنيات التقييم استخدام المعامالت التجارية الحرة األخيرة بين أطراف مطلعة وراغبة )إن وجدت(، وتحليالت 

التدفق النقدي المخصوم ونماذج التقييم األخرى مع األساليب اإلقتصادية المقبولة لتسعير األدوات المالية.

قياس التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة لموجودات أو مطلوبات مالية هي المبلغ الذي تقاس به الموجودات أو المطلوبات عند اإلعتراف المبدئي ناقص مبالغ سداد األداة األصلية مضاف 
إليها أو مطروح منها اإلطفاء المتراكم باستخدام معدل الربح الفعلي ألي فرق بين المبلغ المبدئي المحقق ومبلغ االستحقاق مخصوما منه أي انخفاض في القيمة. 

يتضمن حساب معدل الربح الفعلي جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزء مكمال من معدل الربح الفعلي وتكلفة المعاملة وكافة 
العالوات والخصومات األخرى.

استثمارات في شركات زميلة 
الشركات الزميلة هي كافة المؤسسات التي تمارس المجموعة تأثيراً هامًا عليها ولكن ليست السيطرة الكاملة، وبصورة عامة يكون للمجموعة من 20% إلى 50% من 

حقوق التصويت. تتم المحاسبة على  اإلستثمارات في الشركات الزميلة وفقًا لطريقة حقوق الملكية. ووفقًا لطريقة حقوق الملكية، تدرج اإلستثمارات مبدئيًا بالتكلفة 
وتزيد أو تنقص القيمة الدفترية لتحقيق حصة المستثمر في الربح أو الخسارة في الشركة المستثمر فيها بعد تاريخ الشراء. تتضمن اإلستثمارات في شركات زميلة 

حساب الشهرة المحدد عند اإلستحواذ.

إذا إنخفضت حصة الملكية في شركة زميلة ولكنها ال تزال تحتفظ بالتأثير الهام، يتم إعادة تبويب جزء من المبالغ التي تم تحقيقها في اإليرادات الشاملة األخرى إلى 
الربح أو الخسارة عندما يكون ذلك مناسبًا. وتحقق حصة المجموعة من األرباح أو الخسائر بعد اإلستحواذ في بيان الدخل الموحد، بينما يتم اإلعتراف بحصتها في حركات 
ما بعد اإلستحواذ في اإليرادات الشاملة األخرى ضمن اإليرادات الشاملة األخرى مع التعديالت المقابلة في القيمة الدفترية لإلستثمار. عندما تساوي حصة المجموعة في 
الخسائر أو تزيد عن الحصة في الشركة الزميلة متضمنًا ذلك أية ذمم مدينة غير مؤمنة، فال تقوم المجموعة باإلعتراف بمزيد من الخسائر إال إذا كانت مرتبطة باإلتزامات 

قانونية أو إنشائية أو قامت بدفعات بالنيابة عن الشركة الزميلة.

تحدد المجموعة ما إذا كان هناك دليل موضوعي على إنخفاض قيمة اإلستثمار في شركات زميلة في تاريخ البيانات المالية. فإن كانت كذلك، تحتسب المجموعة 
قيمة اإلنخفاض كفروقات بين المبالغ القابلة لإلسترداد من الشركة الزميلة وقيمتها الدفترية وتقوم باإلعتراف بذلك المبلغ في حصة الربح أو الخسائر في شركة زميلة 

في بيان الدخل الموحد.

تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة من معامالت المصدر والمشتري بين المجموعة والشركة الزميلة في البيانات المالية للمجموعة في حدود حصص المستثمر غير ذات 
الصلة في الشركات الزميلة. تستبعد الخسائر غير المحققة إال إذا كانت المعاملة تقدم أدلة على إنخفاض قيمة األصل المحول. قد تتغير السياسات المحاسبية 

للشركات الزميلة عندما يكون ذلك ضروريًا لضمان اإلتساق مع السياسات المعتمدة للمجموعة.

وتدرج أرباح وخسائر إنخفاض الملكية الناشئة عن اإلستثمارات في شركات زميلة في بيان الدخل الموحد.
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دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
يتم تسجيل االلتزامات المستحقة الدفع مستقباًل والمتعلقة بالخدمات المؤداة أو عندما تتحول المخاطر والمنافع المتعلقة بالبضائع للمجموعة بغض النظر عن 

استالم أو عدم استالم الفواتير من الموردين.

أرصدة الدائنون التجاريون، يتم قياسها مبدئيًا بالقيمة العادلة والحقًا يتم قياسها بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.

تكاليف اإلقتراض
تكاليف اإلقتراض هي تكاليف التمويل والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق باقتراض األموال. تقوم المجموعة برسملة تكاليف التمويل التي 

تتعلق مباشرة بشراء أو تشييد أو إنتاج موجودات مؤهلة كجزء من تكلفة تلك الموجودات. الموجودات المؤهلة لرسملة تكاليف التمويل هي الموجودات التي 
تستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة لتصبح جاهزة لالستخدام أو البيع. تدرج المجموعة تكاليف التمويل األخرى كمصروف في الفترة التي تتكبدها فيها.

تبدأ المجموعة في رسملة تكاليف اإلقتراض كجزء من تكلفة الموجودات المؤهلة في تاريخ البدء. تاريخ بدء الرسملة هو التاريخ الذي تستوفي المجموعة ألول مرة 
جميع الشروط التالية:

تتكبد مصاريف لألصل، )أ( 
تتكبد تكاليف إقتراض، و )ب( 

تقوم باألنشطة الضرورية إلعداد الموجودات للغرض المقصود من استخدامه أو للبيع. )ج( 

إلى الحد الذي تقترض فيه المجموعة أمواال خصيصا للحصول على موجودات مؤهلة تحدد المجموعة قيمة تكاليف اإلقتراض المؤهلة للرسملة كتكاليف اإلقتراض 
الفعلية المتكبدة عن تلك القروض خالل الفترة ناقصا أي إيراد إستثماري من اإلستثمار المؤقت لتلك األموال المقترضة.

تتم رسملة تكاليف اإلقتراض المرتبطة بقروض المجموعة القائمة خالل الفترة، بخالف القروض المحددة المذكورة أعاله والمخصصة لغرض الحصول على موجودات 
مؤهلة، بإستخدام معدل رسملة المصروفات على ذلك األصل. 

يجب أن ال تتجاوز تكاليف اإلقتراض التي ترسملها المجموعة خالل الفترة قيمة تكاليف اإلقتراض التي تكبدتها خالل تلك الفترة. تقوم المجموعة بإيقاف رسملة 
تكاليف اإلقتراض خالل فترات التمديد التي توقف خاللها التطوير الفعلي للموجودات المؤهلة، وتوقف رسملة تكاليف اإلقتراض عندما تكتمل األنشطة الضرورية 

إلعداد الموجودات المؤهلة لالستخدام أو للبيع.

التزامات بموجب عقود التمويل اإلسالمي

مبدئيًا يتم تحقيق اإللتزامات بموجب عقود التمويل اإلسالمي بالقيمة العادلة للمقابل المستلم مخصوما منه التكاليف المتعلقة بصفة مباشرة بالمعاملة.
بعد التحقيق المبدئي تقاس تلك اإللتزامات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.

 
يتم إثبات األرباح أو الخسائر في الربح أو الخسارة عند إلغاء تحقيق االلتزامات وأيضا خالل عملية اإلطفاء. يتم تحقيق تكاليف التمويل والتكاليف األخرى ذات الصلة 

كمصروف عند تكبدها.

األتعاب المدفوعة للحصول على أنشطة تمويل إسالمية يتم تحقيقها كتكاليف معاملة للقرض إلى الحد الذي يتوقع أن يتم سحب بعض أو كافة مبلغ التسهيل. 
في هذه الحالة، يتم تأجيل األتعاب إلى أن تحدث عملية السحب. في حالة عدم وجود دليل على احتمالية سحب جزء أو كافة مبلغ التسهيل، يتم رسملة األتعاب 

كمصاريف مدفوعة مقدمًا لخدمات السيولة ويتم إطفاؤها على فترة التسهيل العائدة له.
  

ودائع المستأجرين
يتم تحقيق مطلوبات ودائع المستأجرين مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم قياسيًا الحقًا بالقيمة المطفأة إذا كانت مادية. أي فرق بين القيمة العادلة المبدئية والقيمة 

اإلسمية يتم إدراجه كجزء من إيرادات اإليجار التشغيلي ويحقق على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

اإليجارات
إن تحديد ما إذا كانت االتفاقية تمثل أو تحتوي على إيجار يعتمد على جوهر االتفاقية في تاريخ السريان أو ما إذا كان تنفيذ االتفاقية يعتمد على استخدام الموجودات 

المعينة أو أن االتفاقية تحول حق استخدام الموجودات، حتي إذا لم يحدد ذلك الحق بوضوح في اإلتفاقية.
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بالنسبة للقروض واألرصدة المدينة، يتم قياس مبلغ الخسارة بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية )بإستثناء خسائر 
اإلئتمان المستقبلية التي لم تحدث بعد( مخصومة بمعدل الربح الفعال  األصلي لألصل المالي.

يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل ويتم تحقيق الخسارة في بيان الدخل الموحد. إذا كان للقرض أو اإلستثمار المحتفظ به لتاريخ اإلستحقاق يحمل معدل ربح متغير، 
فإن سعر الخصم المستخدم لقياس خسارة اإلنخفاض هو معدل الربح الفعلي الحالي المحدد في العقد. يمكن للمجموعة قياس اإلنخفاض على أساس سعر األداة 

العادل بإستخدام سعر السوق.

في الفترة الالحقة، إذا إنخفضت خسارة اإلنخفاض وكان من الممكن عكس اإلنخفاض لحدث منطقي حصل بعد تحقيق اإلنخفاض )تتحسن درجة التصنيف اإلئتماني 
للمقترض(، فإن عكس خسارة اإلنخفاض المسجلة سابقًا يتم في بيان الدخل الموحد.

موجودات مصنفة متاحة للبيع
في نهاية كل سنة مالية تقوم المجموعة بتقدير إذا كان يوجد مؤشرات منطقية على أن اصل مالي أو مجموعة موجودات مالية قد إنخفضت قيمتها. في حال وجود 

مؤشر كهذا للموجودات المالية المتاحة للبيع، فإن الخسائر المتراكمة تقاس بالفرق بين سعر اإلستحواذ والسعر العادل الحالي، ناقص أي خسارة إنخفاض لألصل 
المالي سجل سابقًا في الربح أو الخسارة يحول من حقوق الملكية ويتم تحقيقه في الربح أو الخسارة. خسائر اإلنخفاض المحققة في بيان الدخل الموحد ألدوات حقوق 

الملكية ال يتم عكسها من خالل بيان الدخل الموحد. في الفترة الالحقة، إذا زادت القيمة العادلة ألداة حقوق الدين المصنفة متاحة للبيع وكانت الزيادة بسبب حدث 
حصل بعد تحقيق خسارة اإلنخفاض في الربح أو الخسارة، يتم عكس خسارة اإلنخفاض من خالل بيان الدخل الموحد. 

 الموجودات غير المالية
تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة في تاريخ البيانات المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على االنخفاض في قيمتها. في حالة وجود 

مثل ذلك المؤشر عندها يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل. القيمة القابلة لالسترداد ألي موجودات أو وحده مدرة للنقد هو قيمته في حال االستخدام
أو قيمته العادلة مخصوما منها تكاليف البيع، أيهما أكثر. عند تقدير القيمة قيد االستخدام يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية لقيمتها الحالية 

باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس التقديرات الحالية بالسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة المرتبطة بالموجودات. ألغراض اختبار 
إنخفاض القيمة يتم تجميع الموجودات في مجموعة موجودات صغيرة منتجة للنقد من اإلستخدام المستمر بشكل مستقل عن إيرادات التدفقات النقدية من 

الموجودات أو مجموعة الموجودات األخرى )“الوحدة المنتجة للنقد”(.

يتم إثبات خسارة إنخفاض في القيمة المدرجة إذا كانت القيمة الدفترية ألصل أو لوحدته المدرة للنقد  تزيد عن المبلغ التقديري الممكن إسترداده. يتم تحقيق خسائر 
إنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة.

يتم تخصيص خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بها فيما يتعلق بالوحدات المدرة للنقد أواًل لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة موزعة على الوحدات ومن ثم 
تخفيض القيمة الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة )مجموعة الوحدات( بالتناسب. يتم تقدير خسائر إنخفاض في القيمة المدرجة في فترات سابقة في تاريخ 

البيانات المالية لمعرفة ما إذا كانت هناك أية مؤشرات على أن الخسارة قد انخفضت أو زالت. يتم عكس خسارة إنخفاض القيمة إذا كان هناك تغيير في التقديرات 
المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد. يتم عكس خسارة إنخفاض القيمة فقط إلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية للموجودات عن القيمة الدفترية التي 

كان يمكن تحديدها، بعد خصم أي إستهالك أو إطفاء، إذا لم يتم إدراج خسارة انخفاض القيمة سابقًا.

رأس المال 

أسهم عادية 
يتم تصنيف األسهم العادية كجزء من حقوق الملكية. يتم تحقيق التكاليف اإلضافية المتعلقة بصورة مباشرة بإصدار األسهم العادية كخصم من حقوق الملكية، 

بعد طرح أية آثار ضريبية .

إعادة شراء واستبعاد و إعادة إصدار رأس المال )أسهم خزينة(
عنـد إعادة شراء أسهم رأس المال المدرجة كحقوق ملكية فإنه يتم تحقيق المقابل المدفوع شاماًل تكاليفها المباشرة، بعد طرح أي مصاريف ضريبية، كخصم من 

حقوق الملكية. تصنف األسهم المعاد شراؤها كأسهم خزينة ويتم عرضها ضمن حقوق الملكية. عند بيع أو أعادة إصدار أسهم الخزينة الحقًا فإنه يتم تحقيق المبلغ 
المستلم كزيادة في حقوق الملكية، ويتم عرض الفائض أو العجز الناجم عن المعاملة بصورة منفصلة في بيان حقوق الملكية.
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تدرج ضريبة الدخل المؤجلة فقط إلى الحد الذي يحتمل أن توفر فيه أرباح مستقباًل خاضعة للضريبة والتي يمكن أن تستخدم مقابلها الفروقات المؤقتة.

تحتسب ضريبة دخل مؤجلة على الفروقات المؤقتة التي تنشأ من اإلستثمارات في الشركات التابعة والزميلة، بإستثناء مطلوبات الضريبة المؤجلة التي يكون موعد 
عكس الفرق المؤقت تسيطر عليه المجموعة ويكون محتماًل أن ال يعكس الفرق المؤقت تسيطر عليه المجموعة ويكون محتماًل أن ال يعكس الفرق المؤقت 

في المستقبل المنظور. 
يتم إجراء مقاصة لموجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة عندما يوجد حق قانوني ساري المفعول لتسوية موجودات ضريبة حالية مقابل مطلوبات ضريبة 

حالية وعندما ترتبط موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة بضرائب تفرضها نفس السلطة الضريبية إما على نفس المؤسسة أو مؤسسات مختلفة خاضعة 
للضريبة عندما تكون هنالك رغبة لتسوية األرصدة على أساس الصافي.

القيمة العادلة لألدوات المالية
في تاريخ البيانات المالية يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في أسواق مالية نظامية بالرجوع إلى األسعار المتداولة بالسوق أو األسعار التي يعرضها 

التجار لصفقاتهم بدون طرح تكاليف المعاملة. بالنسبة لألدوات المالية التي ال توجد  لها أسواق نشطة تحدد القيمة العادلة باستخدام تقنيات تقييم مالئمة. 
هذه التقنيات قد تشمل استخدام الصفقات التي تمت حديثًا باألسعار الحرة في السوق، أو الرجوع إلى أسعار سوقية حالية ألداة مالية أخرى مماثلة تقريبًا، أو تحليل 

التدفقات النقدية المخصومة، أو نماذج تقييم أخرى.

مقاصة األدوات المالية
يتم إجراء مقاصة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد فقط إذا كان هنالك حق قانون ساري المفعول 

لتسوية المبالغ المحققة وأنه تتوفر الرغبة في التسوية على أساس  الصافي، أو أن تحقق الموجودات وتسدد المطلوبات في نفس الوقت.

تحويل العمالت األجنبية

عملة التشغيل وعرض البيانات المالية
البنود المدرجة في البيانات المالية لكل من شركات المجموعة يتم قياسها بإستخدام عملة البيئة اإلقتصادية األساسية التي تعمل فيها المؤسسة )“العملة 

الوظيفية”(. تعرض البيانات المالية الموحدة بالريال القطري وهي العملة المستخدمة في عرض البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

المعامالت واألرصدة
المعامالت بالعمالت األجنبية تحول إلى عملة التشغيل بإستخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت او التقييم عندما يعاد قياس البنود، أرباح وخسائر صرف 

العمالت األجنبية الناتجة من تسوية هذه المعامالت ومن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بأسعار صرف نهاية السنة المسجلة بعمالت أجنبية تدرج في بيان 
الدخل، بإستثناء عندما تؤجل في اإليرادات الشاملة األخرى كتحوطات مؤهلة للتدفق النقدي وكتحوطات مؤهلة لصافي اإلستثمار. أرباح وخسائر تحويل العمالت 

األجنبية المتعلقة بالقروض والنقد وما في حكمه تدرج في بيان الدخل ضمن “إيرادات أو تكاليف التمويل”. جميع األرباح والخسائر األخرى من تحويل العمالت األجنبية 
تدرج في بيان الدخل ضمن “)خسائر( أرباح أخرى – صافي”.

التغيرات في القيمة العادلة لألوراق المالية النقدية بعمالت أجنبية المصنفة متاحة للبيع يتم تحويلها بين فروقات التحويل الناتجة من التغيرات في التكلفة المطفأة 
للورقة المالية والتغيرات األخرى في القيمة الدفترية للورقة المالية. فروقات التحويل المتعلقة بتغيرات في التكلفة المطفأة تدرج في الربح أو الخسارة، وتدرج التغيرات 

األخرى في القيمة الدفترية في اإليرادات الشاملة األخرى.

فروقات التحويل من الموجودات والمطلوبات غير النقدية مثل األسهم بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة كجزء من ربح او خسارة القيمة العادلة. فروقات التحويل 
من موجودات مالية غير نقدية مثل األسهم المصنفة متاحة للبيع يتم ادراجها في اإليرادات الشاملة األخرى.

شركات المجموعة
إن نتائج والمراكز المالية لجميع شركات المجموعة )وليس ألي منها إقتصاد متضخم( التي تستخدم عمالت تشغيل مختلفة عن عملة العرض، يتم تحويلها كالتالي:

الموجودات والمطلوبات المدرجة في كل مركز مالي يتم تحويلها بسعر اإلقفال في تاريخ ذلك المركز المالي. )أ(  

اإليرادات والمصاريف لكل بيان دخل يتم تحويلها بمتوسط أسعار الصرف )ما لم يكن هذا المتوسط غير معقول كتقريب للتأثير التراكمي لألسعار السائدة في  )ب( 
تواريخ المعامالت، وفي هذه الحالة تحول اإليرادات والمصاريف باألسعار في تواريخ المعامالت(، و

جميع فروقات التحويل الناتجة يتم إدراجها في اإليرادات الشاملة األخرى. )ج( 
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المجموعة كمؤجرة
اإليجارات التي تحول فيها المجموعة جميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات يتم تصنيفها كإيجارات تمويلية وتظهر كمدينين بمبلغ يعادل صافي اإلستثمار في 
اإليجار. إن صافي اإلستثمار في اإليجار هو إجمالي اإلستثمار في اإليجار مخصومًا بسعر الفائدة المضمن في العقد. تدرج إيرادات اإليجارات التمويلية التي تكون فيها 
المجموعة كمؤجرة على أساس معدالت عائد ثابتة على صافي إستثمار المجموعة في اإليجار التمويلي. تدرج اإليجارات المحتملة كإيرادات في الفترة التي تحقق 

فيها.

اإليجارات - المجموعة كمستأجر
 تتم رسملة عقود اإليجارات التمويلية والتي بموجبها تحول إلى المجموعة جميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المستأجرة عند بداية العمل بعقد اإليجار بالقيمة 

العادلة للموجودات المستأجرة أو بالقيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات اإليجار، إن كانت أقل.

 توزع مدفوعات اإليجار بين أعباء التمويل وخفض قيمة مطلوبات اإليجارات وذلك من أجل تحقيق معدل ربح  ثابت على الرصيد المتبقي من المطلوبات. تدرج أعباء 
التمويل في بيان الدخل الموحد عندما تنشأ. يتم إستهالك العقارات واآلالت والمعدات التي تم شراؤها تحت إيجار تمويلي خالل األعمار اإلنتاجية لها أو فترة اإليجار أيهما 

أقل.

تصنف عقود اإليجارات التي يتم فيها اإلحتفاظ بالمخاطر والمنافع الهامة من قبل المؤجر كإيجارات تشغيلية، ما لم تكن إيجارات إلستثمارات عقارية )انظر اإلستثمارات 
العقارية الواردة سابقًا(. يتم تحقيق مدفوعات اإليجارات التشغيلية كمصاريف في بيان الدخل الموحد بأقساط ثابتة على مدى مدة اإليجار، بإستثناء مدفوعات اإليجار 

الطارئة والتي تعتبر كمصاريف عندما تنشأ.

مخصصات
يتم اإلعتراف بالمخصص إذا كان لدى المجموعة التزام قانوني أو حكمي، نتيجة لحدث سابق، ويمكن تقديره بصورة موثوق بها ومن المحتمل أن يتطلب ذلك تدفق 

منافع إقتصادية لتسديد اإللتزام. يتم تحديد المخصصات بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدالت خصم ما قبل الضريبة التي تعكس التقديرات 
الحالية بالسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة المصاحبة لاللتزام. زيادة المخصص بسبب مرور الوقت تحقق كتكاليف تمويل.

الشهرة
الموجودات غير الملموسة المشتراه بصورة منفصلة تقاس مبدئيًا بالتكلفة. وتكون تكلفة الموجودات غير الملموسة المشتراه ضمن أعمال مجمعة هي القيمة 

العادلة كما في تاريخ الشراء. بعد اإلدراج المبدئي تسجل الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقص أي إطفاء متراكم واية خسائر إنخفاض متراكمة.

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
تقوم المجموعة بتكوين مخصص لمكافأة نهاية الخدمة لموظفيها األجانب والقطريين وفقا لقانون العمل القطري. يستند االستحقاق لهذه المنافع على الراتب 

النهائي للموظف وطول مدة خدمته بشرط إكمال حد أدنى من فترة الخدمة. تستحق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة التوظيف.

فيما يتعلق بالموظفين القطريين تقوم المجموعة بالمساهمة في برنامج الهيئة العامة لصندوق التقاعد محسوبة كنسبة مئوية من رواتب الموظفين. تنحصر 
التزامات المجموعة في قيمة المساهمة التي يتم سدادها عند استحقاقها.

ضريبة الدخل الحالية والمؤجلة 
تشتمل مصاريف الضرائب على ضريبة حالية ومؤجلة. تدرج الضريبة في بيان الدخل بإستثناء ما يتعلق منها ببنود مدرجة في اإليرادات الشاملة األخرى أو مباشرة في 

حقوق الملكية. في هذه الحالة تدرج الضريبة أيضًا في اإليرادات الشاملة األخرى أو مباشرة في حقوق الملكية، على التوالي.

تحتسب ضريبة الدخل بناء على قوانين الضرائب الصادرة في تاريخ بيان المركز المالي الموحد في البالد التي تعمل فيها الشركة وشركاتها التابعة وتحقق أرباح 
خاضعة للضريبة. تقوم اإلدارة بتقييم دوري للمراكز المأخوذة في اإلقرارات الضريبية فيما يتعلق بالحاالت التي تكون تعليمات الضريبة خاضعة للتفسير. يتم تكوين 

مخصصات عندما يكون مناسبًا بناًء على المبالغ المتوقع دفعها للسلطات الضريبية.

تدرج ضريبة الدفع المؤجلة، بإستخدام طريقة الموجودات، على الفروقات المؤقتة الناشئة بين القواعد الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمتها الدفترية في 
البيانات المالية الموحدة. ولكن ال تدرج مطلوبات ضريبية مؤجلة إذا كانت ناشئة عن إدراج مبدئي للشهرة، ال تتم المحاسبة على ضريبة الدخل المؤجلة إذا كان ناشئًا 

من اإلعتراف المبدئي لموجودات أو مطلوبات في معاملة عند تجميع األعمال التي ال تؤثر في ذلك التاريخ على الحسابات وال على األرباح أو الخسائر الخاضغة للضريبة.

تحدد ضريبة الدخل المؤجلة بإستخدام المعدالت الضريبية والقوانين الصادرة كما في تاريخ بيان المركز المالي والتي يتوقع أن تطبق عند تحقق موجودات ضريبة 
الدخل ذات الصلة أو عندما تسدد مطلوبات ضريبة الدخل.

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة في 31 ديسمبر 2012
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4. الموجودات المحتفظ بها للبيع
تصنف الموجودات )أو مجموعات االستبعاد( كمحتفظ بها للبيع في حال كانت قيمتهما الدفترية سيتم استردادها بشكل أساسي من خالل معاملة بيع وليس من 

خالل االستخدام المستمر. قد تكون هذه الموجودات مكون لشركة أو مجموعة استبعاد أو أصل فردي غير متداول. 

يتم تقييم الموجودات )أو مجموعات االستبعاد( المصنفة كموجودات محتفظ بها للبيع بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقص تكاليف البيع أيهما أقل.

تجميع األعمال

١/4 اإلستحواذ على حصة غير مسيطرعليها في شركة بروة الدوحة العقارية ذ.م.م 
بتاريخ 31 أغسطس 2012، إستحوذت المجموعة على حصة إضافية بنسبة 35% من حقوق التصويت وزادت ملكيتها من 65% إلى 100% في شركة بروة الدوحة العقارية 

ذ.م.م. بلغت صافي قيمة اإلستحواذ مبلغ 60،557 ألف ريال قطري. بلغت القيمة الدفترية لصافي الموجودات مباشرة قبل اإلستحواذ اإلضافي على شركة بروة الدوحة 
العقارية ذ.م.م مبلغ 20،239 ألف ريال قطري، وبلغت الحصة من القيمة الدفترية من الملكية اإلضافية المستحوذ عليها 7،084 ألف ريال قطري. لقد تم إدراج زيادة قيمة 

اإلستحواذ على القيمة الدفترية لصافي الموجودات المستحوذ عليها والتي بلغت 53،473 ألف ريال قطري في األرباح المدورة ضمن حقوق الملكية.

٢/4 إستحواذ مرحلي على شركة أساس العقارية ذ.م.م 
خالل السنة، قامت المجموعة باالستحواذ على باقي نسبة الملكية والتي تبلغ 50% في شركتها الزميلة سابقًا شركة أساس العقارية ذ.م.م )“أساس”( وفقًا إلتفاقية 

شراء األسهم التى تم التوصل إليها مع المساهمين السابقين.

تتكون موجودات شركة أساس بصورة أساسية من إستثمارات عقارية التي تم تقييمها بالقيمة العادلة فى تاريخ االستحواذ. تمثل قيمة الشراء القيمة العادلة 
للموجودات ولذلك تعتقد اإلدارة أنه ال يوجد تقييم إضافي للسيطرة على الشركة التابعة.

الموجودات المحددة المستحوذ عليها والمطلوبات المتكبدة والخسارة الناتجة عن الحصة المملوكة سابقًا
القيمـة العادلة المحددة لموجودات ومطلوبات شركـة أساس المدرجة كنتيجة لعملية االستحواذ كما يلي:

القيمة العادلة للموجودات 
والمطلوبات المستحوذ عليها  

ألف ريال قطري

11،465نقد وأرصدة لدى البنوك

25،876موجودات مالية متاحة للبيع

5،050ذمم مدينة وموجودات أخرى

931عقارات وآالت ومعدات )إيضاح 17(

2،550،542إستثمارات عقارية )إيضاح 15(

2،593،864

)35،768(ناقص: مطلوبات

2،558،096القيمة العادلة لصافي الموجودات المحددة في تاريخ االستحواذ

1،279،048القيمة العادلة للحصة المملوكة سابقًا في شركة أساس )50% من صافي الموجودات أعاله(

)1،275،918(ناقص: القيمة الدفترية للحصة السابقة في الشركة الزميلة في تاريخ االستحواذ

)3،363(ناقص: احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع للشركات المستثمر فيها كحقوق الملكية كما في تاريخ االستحواذ

)233(الخسارة من الحصة المملوكه سابقًا في شركة اساس

التدفق النقدي من عملية االستحواذ

11،465صافي النقد المستحوذ عليه من الشركة التابعة 

164،840زائد: النقد المستلم كتسوية من الشريك اآلخر 

176،305

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  في 31 ديسمبر 2012

تعديالت الشهرة والقيمة العادلة الناشئة عند اإلستحواذ على مؤسسة أجنبية تعامل كموجودات ومطلوبات المؤسسة األجنبية ويتم تحويلها بسعر اإلقفال. فروقات 
التحويل التي تنشأ تدرج في اإليرادات الشاملة األخرى.

العائد على السهم
تقوم المجموعة بعرض بيانات العائدات األساسية والمخففة ألسهمها العادية. يتم احتساب العائد األساسي للسهم بقسمة الربح العائد إلى األسهم العادية 

بالشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة. يتم تحديد العائد المخفف للسهم عن طريق تعديل الربح أو الخسارة العائدة إلى حاملي 
األسهم العادية للمجموعة ومتوسط العدد المرجح لألسهم العادية القائمة لتأثيرات جميع األسهم العادية المخففة المحتملة التي تتضمن سندات قابلة للتحويل 

وخيارات أسهم ممنوحة للموظفين، إن وجدت.

التقارير القطاعية 
القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة الذي يرتبط بأنشطة األعمال التي تكتسب منها المجموعة إيرادات وتتكبد تكاليف بما فيها إيرادات ومصروفات ذات 

عالقة بالمعامالت مع أي من مكونات المجموعة األخرى والتي تتم مراجعة نتائجها التشغيلية بشكل دوري من قبل اإلدارة العليا للمجموعة )المسئولة األولى عن 
إتخاذ القرارات(  التخاذ قرارات عن الموارد المخصصة لكل قطاع وتقييم أدائها والتي تتوفر عنها المعلومات المالية المنفصلة.

المنح الحكومية
يتم اإلعتراف بالمنحة الحكومية غير المشروطة المتعلقة باإليرادات في الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة عندما تصبح المنحة مستحقة التحصيل.

يتم اإلعتراف بالمنح الحكومية األخرى مبدئيا كإيراد مؤجل عندما تكون هناك تأكيدات معقولة على أنه سيتم استالمها وأن المجموعة ستلتزم بالشروط المصاحبة 
للمنحة. بالنسبة للمنح التي تعوض المجموعة عن مصروفات تم تكبدها فإنه يتم اإلعتراف بها على نحو منتظم خالل نفس الفترات التي يتم فيها إثبات 

المصروفات. المنح التي تعوض المجموعة عن تكلفة موجود قابل لإلستهالك يتم اإلعتراف بها في الربح أو الخسارة بصورة منتظمة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل، 
بينما يتم خصم المنح التي تعوض المجموعة عن الموجودات قيد التطوير مباشرة من القيمة الدفترية للموجود ذي الصلة. يتم اإلعتراف بالمنح الحكومية المتعلقة 

بالموجودات غير النقدية بشكل مبدئي بقيمة رمزية.

العمليات غير المستمرة
العمليات غير المستمرة هي أحد مكونات أعمال المجموعة التي يمكن تمييز عملياتها وتدفقاتها النقدية بصورة واضحة عن بقية المجموعة وهي:

- تمثل خط عمل رئيسي أو منطقة جغرافية للعمليات المنفصلة، 
- جزء من خطة فردية منسقة إلستبعاد خط أعمال رئيسي منفصل أو من منطقة جغرافية للعمليات، أو 

- شركة تابعة مستحوذ عليها بصورة حصرية بهدف إعادة بيعها.

يحدث التصنيف كعملية غير مستمرة عند اإلستبعاد أو عندما تفي العملية بمعايير التصنيف على أنها محتفظ بها للبيع، إن كان ذلك مبكراً. عند تصنيف عملية
على أنها عملية غير مستمرة يتم عرض بيان الدخل أو الدخل الشامل المقارن وكأن المعاملة قد توقفت من بداية سنة المقارنة.

شركة بروة العقارية ش.م.ق
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كما في 31 ديسمبر 2012 إنخفضت ذمم مدينة تجارية قيمتها 16،911 ألف ريال قطري )2011 : 8،093 ألف ريال قطري( وقد تم تكوين مخصص لها بالكامل.

الحركة في مخصص إنخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية كالتالي:

٢٠١٢
الف ريال قطري

2011
الف ريال قطري

8،٠932،129في 1 يناير

8،8١85،964المخصص المكون للسنة )إيضاح 38(

١6،9١١8،093في 31 ديسمبر

إن أعمار الذمم المدينة التجارية الغير منخفضة القيمة كما في 31 ديسمبر كالتالي:

اإلجمالي
الف

ريال قطري

غير متأخرة أو 
منخفضة القيمة

الف
ريال قطري

متأخرة السداد ولكن غير منخفضة القيمة

0 – 30 يوم
الف

ريال قطري

31 - 60 يوم
الف

ريال قطري

61 – 90 يوم
الف

ريال قطري

91 – 120 يوم
الف

ريال قطري

أكثر من 121 يوم
الف

ريال قطري

2012388،324111،72949،64761،9925،99428،900130،062

2011556،283383،6748،0304،3735،15531،549123،502

بناء على الخبرة السابقة، يتوقع أن تسترد الذمم المدينة غير المنخفضة القيمة بالكامل.

7. مدينو عقود اإلستئجار التمويلي
٢٠١٢

الف  ريال قطري
2011

ألف ريال قطري

الجزء غير المتداول:

3،655،9614،230،292عقود اإلستئجار التمويلي - إجمالي الذمم المدينة

)1،435،505()1،147،945(إيرادات تمويلية غير محققة

2،508،0162،794،787صافي اإلستثمار غير المتداول في عقود اإلستئجار التمويلي

الجزء المتداول:

620،990619،468عقود اإلستئجار التمويلي - إجمالي الذمم المدينة

)357،821()336،777(إيرادات تمويلية غير محققة

284،213261،647صافي اإلستثمار المتداول في عقود اإلستئجار التمويلي

2،792،2293،056،434صافي اإلستثمار في عقود اإلستئجار التمويلي

اإلستحقاقات التعاقدية لمدينو عقود اإلستئجار التمويلي على النحو التالي:

2012

الف  ريال قطري

2011

ألف  ريال قطري

إجمالي ذمم عقود اإلستئجار التمويلي:

6٢٠،99٠619،468 خالل فترة ال تتجاوز سنة

٢،4١8،88١2،414،380 خالل فترة أكثر من سنة وال تتجاوز 5 سنوات

١،٢37،٠8٠1،815،912 خالل فترة أكثر من 5 سنوات

4،٢76،95١4،849،760

)1،793،326()١،484،7٢٢(إيرادات تمويل غير محققة

٢،79٢،٢٢93،056،434صافي اإلستثمار في عقود اإلستئجار التمويلي

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة في 31 ديسمبر 2012

5. النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه المدرج في بيان التدفقات النقدية الموحد يتكون من األرصدة التالية: 

٢٠١٢
الف

ريال قطري

2011
الف

ريال قطري

5٠6269نقد في الصندوق 

75،١781،838،407ودائع قصيرة األجل

١68،969316،067أرصدة حسابات جارية

4١9،٢99470،179أرصدة حسابات عند الطلب

١،56٢1،463حسابات بنكية بالهامش

665،5١42،626،385إجمالي النقد واألرصدة لدى البنوك

ناقص: 

8،٢5616،832نقد وأرصدة لدى البنوك متعلقة بالعمليات غير المستمرة

-)6٠،677(ودائع بنكية قصيرة األجل تستحق بعد 3 أشهر 

)1،463()١،56٢(حسابات بنكية مقيدة

6١١،53١2،641،754النقد وما في حكمه

مالحظات:
1( يتضمن النقد وما في حكمه ودائع ثابتة بتواريخ إستحقاق من شهر إلى ثالثة أشهر بقيمة 14،500 ألف ريال قطري )2011 : 999،631 ألف ريال قطري(. 

 2( يتم ربط ودائع قصيرة األجل بفترات متعددة بحسب متطلبات المجموعة للنقد الفوري بتواريخ إستحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر ومعدالت ربح بمعدالت
السوق التجارية.

6. ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًاًً

تقسم الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدمًا بين الجزء غير المتداول والجزء المتداول كالتالي:

غير متداول2012
الف

ريال قطري

متداول
الف

ريال قطري

المجموع
الف

ريال قطري

388،324388،324-مدينون تجاريون )صافي(

109،36974،832184،201مصاريف مدفوعة مقدمًا

2،9612،961  -توزيعات وأرباح على ودائع مالية إسالمية

3،97815،20819،186ودائع مستردة

26،88726،887 -إيرادات مستحقة 

9،7083،11312،821ذمم موظفين

21،46921،469  -القيمة العادلة لعقد خيار الشراء )إيضاح 16(

64،74064،740 -ذمم مدينة أخرى 

123،055597،534720،589

غير متداول2012
الف

ريال قطري

متداول
الف

ريال قطري

المجموع
الف

ريال قطري

556،283556،283-مدينون تجاريون )صافي(

280،968280،968-مصاريف مدفوعة مقدمًا

40،05240،052-توزيعات وأرباح على ودائع مالية إسالمية

18،382-18،382ودائع مستردة

16،21516،215-إيرادات مستحقة 

10،28710،287-ذمم موظفين

136،782136،782-ذمم مدينة أخرى

18،3821،040،5871،058،969

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة في 31 ديسمبر 2012

ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا - تتمة
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8. إفصاحات األطراف ذات العالقة - تتمة

المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
أرصدة األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد هي التالي:

مستحق إلى أطراف ذات عالقةمستحق من أطراف ذات عالقة

٢٠١٢
ألف ريال قطري

2011
ألف ريال قطري

٢٠١٢
ألف ريال قطري

2011
ألف ريال قطري

شركة الديار القطرية لإلستثمار
6،9٠3،98915،701،606--العقاري ش.م.ق 

١٠9،٠34115،845١٢7،737831،379شركات زميلة

٢،3592،359٢١،6٢8267،318حقوق غير مسيطر عليها

١7،47880،27934،55818،110شركات شقيقة

٢،595،4٢٠2،611،2593،9٢74،431أطراف ذات عالقة أخرى

٢،7٢4،٢9١2،809،7427،٠9١،83916،822،844

الجزء المتداول و الجزء غيرالمتداول من المستحق من وإلى األطراف ذات العالقة كالتالي:

مستحق إلى أطراف ذات عالقةمستحق من أطراف ذات عالقة

٢٠١٢
ألف ريال قطري

2011
ألف ريال قطري

٢٠١٢
ألف ريال قطري

2011
ألف ريال قطر

١٠5،٢34١79،٢74١37،6٢٢16،765،539الجزء غير المتداول

٢،6١9،٠57٢،63٠،4686،954،٢١757،305الجزء المتداول

٢،7٢4،٢9١٢،8٠9،74٢7،٠9١،83916،822،844

مكافأة مجلس اإلدارة  وموظفي اإلدارة العليا
بلغت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين باإلدارة خالل السنة كالتالي:

٢٠١٢
ألف ريال قطري

2011
ألف ريال قطري

٢6،8٢٠9،000مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )4(

٢4،١3430،358إجمالي منافع كبار المسؤولين باإلدارة )على أساس المجموعة(

5٠،95439،358

مالحظات:

)1(   تتضمن المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة على تسهيل إسالمي قدم إلى شركة ذات عالقة بقيمة 2،555،363 ألف ريال قطري )31 ديسمبر 2011: 2،578،971 
ألف ريال قطري(. التسهيل يحمل معدل ربح وفقًا للمعدالت التجارية. إن من رأي اإلدارة أن المبلغ لم تنخفض قيمته وسوف يتم إسترداده بالكامل من قبل األطراف 

ذات العالقة.

)2(  تتضمن المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة تسهيل تمويل إسالمي  تم الحصول عليه من طرف ذو عالقة بقيمة 1.266،573 ألف ريال قطري )31 ديسمبر 2011: 
14،259،747 ألف ريال قطري(. خالل السنة تم تسوية مبلغ 12،857،667 ألف ريال قطري من إجمالي الرصيد القائم في 31 ديسمبر 2011 مقابل المبلغ المستحق من 

نفس الطرف ذو العالقة نتيجة إستبعاد شركة بروة الخور ذ.م.م. وسيتم سداد الرصيد القائم في 31 ديسمبر 2012 خالل السنة المالية التالية من خالل إستبعادات 
شركات تابعة لنفس الطرف ذو العالقة كما تم اإلفصاح عنه بإيضاح 10 حول البيانات المالية. تلك التسهيالت غير مضمونة وتحمل معدالت أرباح ثابتة ومتغيرة.

بإستثناء األرصدة المبينة أعاله في مالحظات )1( و )2(، األرصدة القائمة في نهاية السنة غير مضمونة وتحمل تكاليف تمويل ويتم السداد نقداً وال يوجد أية    )3(
ضمانات مقدمة من أو مستلمة مقابل األرصدة القائمة في البيانات المالية. لم تقم المجموعة خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2012 و2011 بتسجيل أي 
إنخفاض في قيمة الذمم المدينة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة. في كل سنة مالية يتم إجراء تقييم من خالل فحص المركز المالي 

للطرف ذو العالقة والسوق الذي يعمل به الطرف ذو العالقة.

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  في 31 ديسمبر 2012

7. مدينو عقود اإلستئجار التمويلي - تتمة

الحركة في مدينو عقود اإلستئجار التمويلي خالل السنة كالتالي:

٢٠١٢
الف  ريال قطري

2011
الف  ريال قطري

3،056،4341،806،641في 1 يناير

1،467،521-المحول من عقارات بغرض المتاجرة )إيضاح 14(

)436،818()85١،8١4(أقساط مستحقة وتم تحصيلها خالل السنة 

)121،480(١9٠،883تحويل من / )إلى( ذمم تجارية مدينة

396،7٢6340،570إيراد اإلستئجار التمويلي

٢،79٢،٢٢93،056،434في 31 ديسمبر 

تتعلق األرصدة أعاله بالشركة التابعة المملوكة للمجموعة بنسبة 100%، وهي شركة قطر لإلستثمار العقاري ش.م ق.خ )العقارية(. يتم خصم الحد األدنى من مستلمات 
اإلستئجار بمعدالت مذكورة في إتفاقيات اإلستئجار. يتم تحقيق اإليرادات من عقود اإلستئجار التمويلي على أساس نظام يعكس معداًل دوريًا ثابتًا من العائد على 

صافي إستثمار المجموعة في عقود اإلستئجار التمويلي.

إن مديني عقود اإلستئجار التمويلي غير مضمونة. يتضمن إجمالي مديني عقود اإلستئجار التمويلي مبلغ 1،287.000 ألف ريال قطري تم رهنه كضمان مقابل التسهيل 
اإلسالمي “صكوك المشاركة” والبالغ 460،877 ألف ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2012 )2011: 583،778 ألف ريال قطري(.

في 31 ديسمبر 2012، 81% )2011: 81%( من مجموع أرصدة مدينو عقود اإلستئجار التمويلي مستحقة من عميل واحد.

8. إفصاحات األطراف ذات العالقة 

تمثل األطراف ذات العالقة الحقوق غير المسيطر عليها في الشركات التابعة والشركات الزميلة والشركات التي تعتبر المجموعة أحد المؤسسين فيها وكبار 
المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للمجموعة والشركات التي تتم السيطرة عليها بصورة كاملة أو مشتركة أو التي يمارس عليها تأثيراً هامًا من قبل 

تلك األطراف. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط المعامالت من قبل إدارة المجموعة.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة

إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة خالل السنة كالتالي:

٢٠١٢
الف ريال قطري

2011
ألف ريال قطري

-13،232،035متحصالت من بيع شركات تابعة )إيضاح 33(

-١3،٢٠١،٠35سداد تسهيل تمويلي إسالمي تم الحصول عليه من طرف ذو عالقة

١68،36٠137،942ربح من تسهيل تمويلي إسالمي ممنوح لطرف ذو عالقة

-3٠5،868مبالغ مدفوعة لإلستحواذ على حقوق غير مسيطر عليها في شركة تابعة

-3،736،٠3٢دفعات مقدمة مستلمة من طرف ذو عالقة إلستبعاد شركات تابعة

43،789-متحصالت من بيع موجودات ثابتة لشركة زميلة

١63،١١9101،683إيراد خدمات إستشارية و خدمات أخرى

3١،67816,880إيراد إيجارات

48٢،459646,961تكاليف تمويل

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة في 31 ديسمبر 2012
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10. عمليات غير مستمرة - تتمة
 

تم تصنيف الموجودات والمطلوبات الرئيسية للشركات التابعة المحتفظ بها للبيع كما في 31 ديسمبر كالتالي:

٢٠١٢
ألف ريال قطري

2011
ألف ريال قطري

الموجودات

8،٢5616،832نقد و أرصدة لدى البنوك

8١7555ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

-5،77١،474عقارات قيد التطوير )ايضاح 14(

-٢،3٢5عقارات ومعدات )ايضاح 17(

23،771-مبالغ مستحقة من اطراف ذات عالقة

13،992-شهرة

5،78٢،87٢55،150موجودات مصنفة محتفظ بها للبيع

المطلوبات

)62،939()١٠،883(ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

-)657(مكافأة نهاية الخدمة

)62،939()١١،54٠(مطلوبات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

)7،789(5،77١،33٢صافي موجودات الشركات التابعة المحتفظ بها للبيع

11. موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع

خالل سنة 2012، قامت المجموعة بإبرام إتفاقية مع طرف ثالث إلستبعاد بعض عقارات شركة تابعة بالقيمة السوقية حيث يتم البدء باإلستبعاد خالل سنة 2013.

القيمة الدفترية للموجودات الغير متداولة المحتفظ بها للبيع  تم تصنيفها سابقًا كالتالي:

٢٠١٢
ألف ريال قطري

2011
ألف ريال قطري

-37٠،٠95إستثمارات عقارية )ايضاح 15(

-3،76١عقارات وآالت ومعدات )ايضاح 17(

373،856-

في 31 ديسمبر 2012، إنخفضت موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع والبالغ قيمتها 31،832 ألف ريال قطري، وقد تم تكوين مخصص لها بالكامل )إيضاح 38(.

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة في 31 ديسمبر 2012

 )4( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة لسنة 2012 تمثل مبلغ مقترح بقيمة 14،000 ألف ريال قطري للموافقة عليه من قبل الجمعية العمومية السنوية والتي سوف تنعقد
في 25 مارس 2013. تم دفع مكافآت أعضاء مجلس اإلدرة لسنة 2011 خالل السنة الحالية. )2011: 9،000 ألف ريال قطري عن سنة 2010(. خالل سنة 2011 تمت الموافقة على 

زيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة من خمسة إلى سبعة في إجتماع الجمعية العمومية السنوية.

9. موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

٢٠١٢
ألف ريال قطري

2011
ألف ريال قطري

6،7٠44،137إستثمارات في أسهم ملكية – مدرجة

10. عمليات غير مستمرة

في 16 أكتوبر 2012، أعلنت المجموعة قرار مجلس إدارتها بإستبعاد مجموعة بروة مصر. تتكون مجموعة بروة مصر من بروة العقارية ش.م.م وشركاتها التابعة، بروة 
القاهرة الجديدة للتطوير العقاري ش.م.م، وبروة مصر للتطوير العقاري ش.م.م، وطارق فؤاد سيد الشاذلي وشركاه. سيتم إستبعاد مجموعة بروة مصر خالل سنة 2013 

وكما فى 31 ديسمبر 2012 فإن المفاوضات النهائية للبيع ما زالت مستمرة. باإلضافة إلى ذلك إستبعدت المجموعة خالل سنة 2012 الشركات التابعة التالية
وفقدت السيطرة على تلك المؤسسات كما تم اإلفصاح عنها في إيضاح 33 حول البيانات المالية الموحده. 

)أ( شركة بروة الخور ذ.م.م
)ب( شركة بروة لوكسمبورغ أس. أيه. آر. أل 

)ج( شركة مرافق قطر ذ.م.م

إن إيرادات ومصروفات ونتائج اعمال الشركات التابعة المصنفة كعمليات غير مستمرة هي كالتالي:

٢٠١٢
ألف ريال قطري

2011
ألف ريال قطري

إيرادات وأرباح

79،946-إيراد إيجارات

72،277-إيراد خدمات إستشارية و خدمات أخرى

3،372-ربح من بيع عقارات

)300،807(-صافي خسائر القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية

-١١9إيرادات أخرى

)145،212(١١9إجمالى اإليرادات واألرباح

المصروفات والخسائر

)57،667(-مصروفات تشغيلية

)34،666()١8،447(مصروفات عمومية و إدارية 

)91،576()٢53(صافي تكاليف التمويل

)2،085()٢،٠5١(إستهالك 

)185،994()٢٠،75١(إجمالي المصروفات والخسائر

)331،206()٢٠،63٢(الخسارة قبل ضريبة الدخل

١٠694،936مصروف ضريبة الدخل

)236،270()٢٠،5٢6(خسارة السنة من العمليات غير المستمرة

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة في 31 ديسمبر 2012

8. إفصاحات األطراف ذات العالقة - تتمة
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14. عقارات بغرض المتاجرة

2012
ألف ريال قطري

2011
ألف يال قطري

)معدل(

1 يناير 2011
ألف ريال قطري

)معدل(

6،956،524584،948104،731عقارات متاحة للبيع

11،440،24537،902،63431،807،090عقارات قيد التطوير

18،396،76938،487،58231،911،821

الحركة في العقارات قيد التطوير خالل السنة كالتالي:

2012
ألف ريال قطري

2011
ألف ريال قطري

)معدل(

1 يناير 2011
ألف ريال قطري

)معدل(

37،902،63431،807،09015،264،823 في 1 يناير )معدل(

5،009،12821،218،051 2،378،585إضافات )3(

-21،252-مساهمة عينية )معدلة( )6(

)278،677(-)13،206،195(استبعادات شركات تابعة )ايضاح 33(

--)٢،6٠4،384(استبعادات )1(

572،492523،009 ١،٠5١،333تكاليف تمويل مرسملة )2 وإيضاح 37(

-)480،217()7،5٠7،4٠6(محول لعقارات متاحة للبيع

)57،865()120،587()٢٢٢،6٢9(محول لعقارات واالت ومعدات )إيضاح 17(

)1،703،233()290،904()٢٠7،398(محول إلستثمارات عقارية )إيضاح 15(

-2،007،134-محول من إستثمارات عقارية )إيضاح 15(

)475،110()1،467،521(-محول لمديني عقود اإلستئجار التمويلي )إيضاح 7(

 محول لموجودات شركات تابعة مصنفة محتفظ بها للبيع 
)ايضاح 10(

)5،77١،474(--

--)٢،١9١(مشطوب خالل السنة

)2،386،149(-)87،٠٠٠(خسارة إنخفاض فى القيمة )4(

-4،٢881،236،333عكس خسارة انخفاض القيمة )5(

)297،759()391،566()٢87،9١8(تعديل فروق عمالت أجنبية

١١،44٠،٢4537،9٠٢،6343١،8٠7،٠9٠كما في 31 ديسمبر )معدل(

مالحظات:

تشتمل اإلستبعادات خالل السنة الحالية على اإلتفاقية التي أبرمت بين المجموعة وطرف ثالث الستبعاد أحد مشاريعها قيد التطوير والذي بلغ مجموع قيمته   )1(
الدفترية في تاريخ المعاملة مبلغ  2،278،734 ألف ريال قطري )2011: ال شيء(. 

تحتسب تكلفة التمويل المرسلة بناء على المصروفات المؤهلة الفعلية المتعلقة بالعقارات قيد التطوير. تتم رسملة تكلفة التمويل بإستخدام المتوسط   )2(
المرجح لمعدل تكلفة التمويل للمجموعة.

خالل السنوات 2012 و2011 تم تحويل ملكية بعض قطع األراضي إلى المجموعة من قبل حكومة دولة قطر. أعتبر التحويل كمنحة حكومية وتم تحقيقها بقيمة   )3(
أسمية قدرها 1 ريال قطري لكل قطعة أرض. في السابق كانت هذه القطع مؤجرة للمجموعة لمدة 99 سنة وقد تم إنهاء عقود اإلستئجار نتيجة لتحويل ملكيتها 

للمجموعة.

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة في 31 ديسمبر 2012

12. دفعات مقدمة لمشروعات وإستثمارات

٢٠١٢
ألف ريال قطري

2011
ألف ريال قطري

٢،634،5١42،545،851دفعات مقدمة لشراء عقارات )1(

١،836،4591،836،459دفعات مقدمة مقابل مبادلة أرض )2(

5١7،349795،756دفعات مقدمة لمقاولي الباطن وموردين

4،988،3٢٢5،178،066

)2،317،030()٢،3١7،٠3٠(ناقص: مخصص إنخفاض قيمة الدفعات المقدمة

٢،67١،٢9٢2،861،036

إستحقاق الدفعات المقدمة لمشروعات وإستثمارات كالتالي:

٢٠١٢
ألف ريال قطري

2011
ألف ريال قطري

٢،٠7١،4٠82،065،280جزء غير متداول

599،884795،756جزء متداول

٢،67١،٢9٢2،861،036

مالحظات:

)1( تتضمن الدفعات المقدمة لشراء عقارات مبلغ 2،074،294 ألف ريال قطري )31 ديسمبر 2011: 2،000،000 ألف ريال قطري( دفعت إلى طرف ذو عالقة. كما في 31 ديسمبر 2012، 
قامت المجموعة بتنفيذ إختبار إنخفاض القيمة بناء على تقييم مهني مستقل للعقار الذي تم دفع الدفعة المقدمة إلقتنائه. كما ورد في التقييم المستقل، القيمة 

العادلة للعقار أكبر من القيمة الدفترية للدفعات المقدمة في تاريخ البيانات المالية وبناءاً علية لم يتم إدراج إنخفاض في قيمة األرصدة القائمة كما
في 31 ديسمبر 2012.

)2( خالل سنة 2008 استحوذت حكومة دولة قطرعلى قطعة أرض تقع في منطقة الخور والتي كانت مملوكة من قبل المجموعة وأطراف ذات عالقة أخرى. إلتزمت 
الحكومة أن تقدم قطعة أرض أخرى تقع في منطقة سلوى بداًل من القطعة المنزوعة. دفعت المجموعة الدفعات المقدمة أعاله لطرف ذات عالقة من أجل أن تمتلك 

المجموعة بشكل كامل األرض الجديدة التي سوف تستلم من الحكومة. منذ سنة 2008 ظلت إدارة المجموعة تعمل مع السلطات الحكومية لتحديد قطعة األرض 
التي سيتم تحويلها إلى المجموعة. ومع ذلك فإن جميع الجهود خالل هذه الفترة لم تنتج عنها توجه نهائي عن متى وأين سوف يتم تسلم األرض، ولذلك خالل سنة 

2011  قررت إدارة المجموعة على أساس تحفظي تكوين مخصصًا كاماًل مقابل هذه الدفعات المقدمة بقيمة 1،836،459 ألف ريال قطري كمشكوك في إستردادها 
)إيضاح 38(. سوف تواصل المجموعة مناقشة األمر مع الحكومة من أجل الوصول إلى تسوية ودية. 

13. موجودات مالية متاحة للبيع 
٢٠١٢

ألف ريال قطري
2011

ألف ريال قطري

إستثمارات فى أسهم الملكية

١38،6١9105،013مدرجة

٢٢7،787357،609غير مدرجة

366،4٠6462،622

في 31 ديسمبر 2012، بعض اإلستثمارات غير المدرجة فى أسهم الملكية بلغت قيمتها 227،787 ألف ريال قطري )2011: 357،609 ألف ريال قطري( مسجلة بالتكلفة ناقص 
اإلنخفاض في القيمة ويرجع ذلك إلى عدم توافر أسعار سوقية متداولة أو مقاييس أخرى موثوقة لقياس قيمتها العادلة.

خالل السنة قامت المجموعة بإجراء إختبار إنخفاض القيمة للموجودات المالية المتاحة للبيع الغير مدرجة وتم تسجيل  خسارة إنخفاض في القيمة بمبلغ 67،217 
ألف ريال قطري )2011: 101،609 ألف ريال قطري( للسنة المالية الحالية. برأي اإلدارة ووفقًا للمعلومات الحديثة المتوفرة، ال يوجد أي دليل على إنخفاض إضافي لقيمة 

الموجودات المالية المتاحة للبيع )ايضاح 38(.

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة في 31 ديسمبر 2012
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مالحظات:
تقع اإلستثمارات العقارية في دولة قطر ولوكسمبورغ وجمهورية قبرص والمملكة المتحدة.  )1(

)2( تدرج اإلستثمارات العقارية بالقيمة العادلة والتي تم تحديدها بناًء على تقييم تم إعداده من قبل مقيمون معتمدون مستقلون كما في 31 ديسمبر 2012 و 31 
ديسمبر 2011. هوالء المقيمون معتمدون ومستقلون ولديهم مؤهالت مهنية ذات صلة ومعترف بها ولديهم خبرة حديثة في أماكن وفئات اإلستثمارات العقارية 

المقيمة. قام المقيمون بإستخدام معرفتهم في األسواق والحكم المهني وعدم اإلعتماد فقط على المعامالت التاريخية المماثلة لتقدير القيم السوقية.

)3( خالل سنة 2011، إنتقلت ملكية عدة قطع أراضي إلى المجموعة من قبل حكومة دولة قطر. أعتبر التحويل كمنحة حكومية وتم تحقيقها بقيمة أسمية قدرها 1 ريال 
قطري لكل قطعة أرض. في السابق كانت هذه القطع مؤجرة للمجموعة لمدة 99 سنة وقد تم إنهاء عقود اإليجار نتيجة لتحويل ملكيتها.

)4( تحتسب تكلفة التمويل المرسلة بناء على المصروفات المؤهلة الفعلية المتعلقة بالمشاريع قيد التطوير والتي تمثل جزء من اإلستثمارات العقارية. تتم رسملة 
تكلفة التمويل بإستخدام المتوسط المرجح لمعدل تكلفة رأس المال.

)5( خالل سنة 2011 كانت توجد ضمن اإلستثمارات العقارية ما قيمته 575،995 ألف ريال قطري مرهونة لصالح عقد تمويل إسالمي والذي ال يتضمن حق الرجوع على 
المجموعة.

)6( تتضمن اإلستثمارات العقارية بعض عقارات بقيمة عادلة بلغت 2،641،827 ألف ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2012 )31 ديسمبر 2011: 2،545،203 ألف ريال قطري( 
والتي سيتم تحويل ملكيتها عند اإلنتهاء من إنشاء المشاريع أو عند سداد كامل المبلغ الخاص باالستثمارات العقارية. تم إعداد البيانات المالية الموحدة على 

أساس أن المنافع من هذه اإلستثمارات العقارية تعود للمجموعة.

16. استثمارات فى شركات زميلة

تمتلك المجموعة إستثمارات في الشركات الزميلة التالية:

نسبة الملكيةبلد التأسيسطبيعة النشاطاسم الشركة المستثمر فيها

٢٠١٢2011

50%١٠٠%قطرتطوير عقاريشركة أساس العقارية ذ.م.م )1(

50%5٠%قطرتطوير عقاريشركة لوسيل الجولف للتطوير

50%5٠%تركياتطوير عقاريأوتومان غايريمينكول أي.أس.

50%5٠%المملكة المتحدةتطوير عقاريشركة ريجينسي المملكة المتحدة المحدودة لإلسكان 

43.86%43٫86%قطرتصنيعشركة سميت لإلستثمار ذ.م.م )2(

40%4٠%قطرتطوير عقاريشركة تنوين ذ.م.م

39%39%البحرينتطوير عقاريشركة نزل القابضة ش.م.ب

26%٢6%المملكة المتحدةتطوير عقاريبانسيلتيكا هولدنج لميتد )2(

24.5%٢4٫5%الكويتإستثمارشركة االمتياز لالستثمار ش.م.ك

37.37%٢3٫76%قطربنكبنك بروة ش.م.ق  )3(

22.08%٢٢٫٠8%قطرتأجيرشركة إمداد لتأجير المعدات 

21.5%٢١٫5%قطرمقاوالت وتجارةمجموعة بن الدن )كيو دي- سي بي سي(

21.5%٢١٫5%قطرمقاوالت وتجارةمجموعة بن الدن )كيو دي- اس بي جي(

20%٢٠%قطرتامين إسالميشركة الضمان للتأمين االسالمي 

20%٢٠%قطرخدمات استشاراتشركة بيت المشورة لالستشارت المالية

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة في 31 ديسمبر 2012

قامت المجموعة بإجراء إختبار إلنخفاض قيمة عقاراتها قيد التطوير في نهاية السنة. الوحدات المدرة للنقد المستخدمة الختبار اإلنخفاض في القيمة تم تحديدها   )4(
لكل مشروع على حده. وقد تم التعاقد مع جهات تقييم عقاري معتمدة محلية وأجنبية لتقديم المدخالت التجارية والتسويقية الالزمة لهذه العملية ولتقديم 

المشورة حول إتجاهات السوق الحالية في مجاالت كأسعار السوق الممكن الحصول عليها. كشفت عملية إختبار اإلنخفاض أن القيم العادلة ناقص تكاليف البيع 
وهي المبالغ الممكن إستردادها كانت أعلى من القيم الدفترية لبعض المشروعات كما في 31 ديسمبر 2012، باستثناء احتساب مخصص انخفاض القيمة ألحد 

االستثمارات قيد التطوير.
كما في 31 ديسمبر 2011، بناءاً على تقدير صافي القيمة الممكن تحقيقها لوحظ أن قيمة أحد العقارات قيد التطوير قد إرتفعت. وكنتيجة لذلك تم خالل السنة   )5(

عكس خسائر اإلتخفاض في القيمة التي سجلت في سنوات سابقة والتي بلغت 1،876،446 ألف ريال قطري. إضافة إلى ذلك توجد عدة عقارات قيد التطوير 
إنخفضت صافي قيمتها الممكن تحقيقها إلى أقل من التكلفة ولذلك تم إدراج خسارة إنخفاض في القيمة بمبلغ 640،113 ألف ريال قطري وقد تم اإلفصاح عنها 

بالصافي.

خالل سنة 2011،  إتفقت الشركة األم مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني كممثل لحكومة دولة قطر على تقديم قطعة أرض بمساحة إجمالية 141،684 قدم مربع   )6(
 وقد تم تسجيلها بالدفاتر بقيمة 150 ريال قطري للقدم المربع محدده وفقًا لتقييم قامت به حكومة دولة قطر خالل سنة 2010. وقد تم إدراج نسبة 50% كمساهمات

 من الحقوق غير المسيطر عليها بقيمة 10،626 ألف ريال قطري وذلك مقابل مشاركتهم السابقة لحكومة دولة قطر في ملكية أحدى شركات المجموعة التابعة
كما تم توضيحه في ايضاح 49/أ. كما تم معالجة نسبة 50% المتبقية من قيمة األرض كمساهمات عينية تم إدراجها في حقوق الملكية خالل سنة 2011. 

15. إستثمارات عقارية
أراضي

ألف
ريال قطري

مباني
ألف

ريال قطري

2012
إجمالي

ألف ريال قطري

2011
إجمالي

ألف ريال قطري

4،996،4995،666،447١٠،66٢،94612،584،160في 1 يناير

متعلقة باإلستحواذ على شركات تابعة 
)ايضاح 2/4(

٢،٠9٠،687459،855٢،55٠،54٢-

١٢،5٢4١٢،5٢41،354،655-إضافات خالل السنة

تحويالت من عقارات بغرض المتاجرة – 
متاحة للبيع

٢95،4٠٢6٠5،55٠9٠٠،95٢-

تحويالت من عقارات بغرض المتاجرة – 
عقارات تحت التطوير )إيضاح 14(

-٢٠7،398٢٠7،398290،904

)2،007،134(---تحويالت إلى عقارات بغرض المتاجرة 

تحويالت لموجودات غير متداولة 
محتفظ بها للبيع 

-)4٠١،9٢7()4٠١،9٢7(-

تحويالت من عقارات وآالالت ومعدات 
)إيضاح 17(

-9٠،4559٠،455-

18،046---تكاليف تمويل مرسملة

)1،221،663(---بيع خالل السنة

)1،408،152()593،١6٢()593،١6٢(-إستبعاد شركات تابعة )إيضاح 33(

433،١١١1،398،776)3١،٢5٠(464،36١صافي أرباح القيمة العادلة

صافي خسائر القيمة العادلة المحولة 
إلى العمليات غير المستمرة )إيضاح 10( 

---)300،807(

قطعة أرض أستبدلت نتيجة لإلستحواذ 
على شركة تابعة

)١،454،١37(-)١،454،١37(-

)45،839(٢،٠55٢١،١5٢٢3،٢٠7تعديالت فروق عمالت أجنبية

6،394،8676،٠37،٠4٢١٢،43١،9٠910،662،946في 3١ ديسمبر

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة في 31 ديسمبر 2012

15. إستثمارات عقارية - تتمة14. عقارات بغرض المتاجرة - تتمة
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17. عقارات وآالت ومعدات
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شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة في 31 ديسمبر 2012

مالحظات:

خالل 2011 قامت المجموعة باإلستحواذ على نسبة 50% المتبقية فى ملكية شركة اساس العقارية ذ.م.م )»أساس«( بموجب إتفاقية شراء ابرمت مع المساهم   )1(
السابق بتاريخ 4 يناير 2012 وبذلك أصبحت شركة تابعة للمجموعة )إيضاح 2/4(.

بناءاً على إختبار انخفاض القيمة الذي قامت اإلدارة بتنفيذه، قامت اإلدارة بتكوين مخصص بكامل قيمة إستثمار بانسيلتيكا هولدنج لميتد وقدره 200،935 ألف ريال   )2(
قطري كما قررت اإلدارة خالل سنة 2012 تسجيل انخفاض جزئي لقيمة إستثمارها في شركة سميت لإلستثمار ذ.م.م. نتيجة لمؤشرات مالية ضعيفة من الشركة 

الزميلة )إيضاح 38(.

في 5 إبريل 2011 , فقدت المجموعة سيطرتها بحكم الواقع على بنك بروة ش.م.ق )»البنك«( نتيجة للتغير في تكوين مجلس اإلدارة والمسئوولين باإلدارة العليا   )3(
للبنك. ولذلك تغير وضع االستثمار في البنك من شركة تابعة إلى شركة زميلة. مع احتفاظ المجموعة بتأثير هام على السياسات المالية والتشغيلية للبنك كما 

في 31 ديسمبر 2012 و2011. وبالتالي تم توحيد نتائج أعمال البنك حتى التاريخ الذي فقدت فيه المجموعة السيطرة والحقًا تم إدراج االستثمار باستخدام طريقة حقوق 
الملكية. 

نتيجة لفقدان السيطرة على البنك، فقدت المجموعة أيضًا السيطرة على الشركات التالية التابعة للبنك ولذلك أوقفت المجموعة توحيد البيانات المالية لهذه   )4(
الشركات التابعة.

المستثمر األول ذ.م.م  -
شركة األولى لإلجارة  ذ.م.م  -

شركة األولى للتمويل ش.م.ق.خ   -
شركة بيت المشورة لإلستشارات المالية  -

في تاريخ فقدان السيطرة على البنك , لم تقم المجموعة بإحتساب حصتها الصحيحة من القيمة العادلة لحقوق الملكية فى بنك بروة , مما ادى إلى تصحيح 
مبالغ السنة السابقة كما تم توضيحة فى ايضاح 49 حول البيانات المالية الموحدة. 

خالل 2012، قام بنك بروة باإلعالن عن حقوق إصدار بنسبة 57،18% من رأس مال البنك وقامت المجموعة باإلكتتاب في األسهم المستحقة لها والبالغ قيمتها   )5(
651،946 ألف ريال قطري عن طريق الحصول على األموال الالزمة من طرف ذوعالقة. وفقًا لإلتفاقية مع الطرف ذو العالقة لإلكتتاب فى حقوق إصدار األسهم، تحتفظ 
المجموعة باألسهم الجديدة الناتجة من حقوق إصدار األسهم بالنيابة عن الطرف ذو العالقة. ونتيجة لذلك فإن نسبة ملكية المجموعة في بنك بروة قد إنخفضت 
من 37،37% إلى 23،76%. وفقا لإلتفاقية مع الطرف ذو العالقة , تمتلك المجموعة »خيار الشراء« الناتج من المعاملة أعاله. وبالتالي أدرجت المجموعة قيمة عادلة 

بموجب عقد خيار الشراء قدرها 21،469 ألف ريال قطري في اإليرادات األخرى خالل السنة المنتهية فى 31 ديسمبر2012 )إيضاح 34(. 

يظهر الجدول التالي ملخص عن المعلومات المالية الخاصة باستثمارات المجموعة فى الشركات الزميلة:

٢٠١٢
ألف ريال قطري

2011
ألف ريال قطري

)معدلة(

1 يناير2011
ألف ريال قطري 

)معدلة(

حصة المجموعة في بيان المركز المالي للشركات الزميلة:

8،683،7017،850،3678،964،873 إجمالى الموجودات

)7،000،192()4،481،641()6،359،946( إجمالى المطلوبات

٢،3٢3،7553،368،7261،964،681حصة المجموعة في صافي موجودات الشركات الزميلة

٢،3٢3،7553،368،7261،964،681القيمة الدفترية لإلستثمارات

حصة المجموعة فى إيرادات ونتائج الشركات الزميلة:

5٢7،5٠٢1،659،0151،729،397اإليرادات

)150،167(٢6٢،397327،279النتائج

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة في 31 ديسمبر 2012

16. استثمارات فى شركات زميلة - تتمة
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مالحظات:

)1( أدرجت ضمن المشروعات قيد التنفيذ تكاليف إفتراض تمت رسملتها خالل السنة بقيمة 27.100 الف ريال قطري )2011 :  12.400 الف ريال قطري(.
)2( اإلستبعادات خالل سنة 2011 تتضمن مبلغ 82.744 ألف ريال قطري تتعلق بإستبعاد شركات تابعة )إيضاح 33(.

١8. شهرة

2012
ألف ريال قطري

2011
ألف ريال قطري

التكلفة

١٢6،4١١413،809في 1 يناير

13،992-إستحواذ على شركات تابعة

)13،992(-إعادة تصنيف لموجودات شركة تابعة محتفظ بها للبيع )إيضاح 10(

)125،097(-إعادة تصنيف إلى إستثمار في شركات زميلة

-)162،301(

غير المعترف به من بيع شركات تابعة  

١٢6،4١١126،411في 31 ديسمبر

إنخفاض القيمة 

118،341-في 1 يناير

)118،341(-غير المعترف به من بيع شركات تابعة  

--في 31 ديسمبر  

صافي القيمة الدفترية

١٢6،4١١126،411في 31 ديسمبر

التقديرات المستخدمة في قياس المبالغ القابلة لإلسترداد من وحدات توليد النقد متضمنًا الشهرة
الشهرة المستحوذ عليها من خالل تجميع األعمال تم توزيعها على الوحدات المدرجة المدرة للنقد الفردية بغرض إختبار إنخفاض القيمة. تقوم المجموعة بإختبارات 

سنوية لتحديد اإلنخفاض في الشهرة وفق السياسة المحاسبية الموضحة في اإليضاح 3 حول البيانات المالية الموحدة.

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة في 31 ديسمبر 2012
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شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة في 31 ديسمبر 2012

17. عقارات وآالت ومعدات - تتمة17. عقارات وآالت ومعدات - تتمة



8383

٢٠.  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

توزع الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى بين جزء غير متداول وجزء متداول كالتالي:

غير متداول 
ألف ريال قطري

متداول 
ألف ريال قطري

اجمالي
ألف ريال قطري

2012

١،344،98٠١،344،98٠-مقاولين من الباطن وموردين

90،13690،136-دفعات مقدمة من عمالء و إيردات غير محققة )إيضاح 21(

64،547193،270257،817مبالغ محتجزة دائنة

7٢،8١67٢،8١6-مساهمة في صندوق اإلنشطة الرياضية واإلجتماعية )إيضاح 42(

١3٠،٠٠١١3٠،٠٠١-مصاريف مستحقة

١٠9،483١٠9،483-تكاليف تمويل مستحقة 

43،١٢٢-43،١٢٢مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح 22(

١١٢،887١١٢،887-مخصص الدعاوى القضائية )إيضاح 43(

676،١٠٠١9٢،99٢869،٠9٢ذمم دائنة أخرى

783،769٢،٢46،5653،٠3٠،334

غير متداول 
ألف ريال قطري

متداول 
ألف ريال قطري

اجمالي
ألف ريال قطري

2011

1،378،0131،378،013-مقاولين من الباطن وموردين

1،852،6821،852،682-دفعات مقدمة من عمالء و إيردات غير محققة )إيضاح 21( 

224،634196،643421،277مبالغ محتجزة دائنة

75،20875،208-مساهمة في صندوق اإلنشطة الرياضية واإلجتماعية )إيضاح 42(

179،944179،944-مصاريف مستحقة

122،441122،441-تكاليف تمويل مستحقة 

31،343-31،343مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح 22(

182،075182،075-مخصص الدعاوى القضائية )إيضاح 43(

676،100160،961837،061ذمم دائنة أخرى

932،0774،147،9675،080،044

٢١. دفعات مقدمة من عمالء و إيرادات غير محققة
2012

الف ريال قطري
2011

الف ريال قطري

9٠،١361،852،682كما في 31 ديسمبر 

يتضمن رصيد سنة 2011 مبلغ 1.745.000 ألف ريال قطري تم إستالمه خالل نفس السنة مقدمًا من قبل شركة تابعة إلنشاء وبيع مشروع. تم اإلنتهاء من معاملة إستبعاد 
المشروع خالل سنة 2012 )إيضاح 14( حول البيانات المالية الموحدة.

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  في 31 ديسمبر 2012

١9. ضريبة الدخل - تتمة

تمثل ضريبة الدخل المبالغ المدرجة من قبل الشركات التابعة. المكونات الرئيسية لمصاريف ضريبة الدخل للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2012 و 2011 هي 
كالتالي:

2012
الف ريال قطري

2011
الف ريال قطري

ضريبة الدخل الحالية:

)12،165()5،١9٢(مصاريف ضريبة الدخل الحالية

ضريبة الدخل المؤجلة:

101،702-تتعلق بإنشاء وعكس الفروقات المؤقتة

89،537)5،١9٢(ضريبة الدخل المدرجة في بيان الدخل الموحد

2012
الف ريال قطري

2011
الف ريال قطري

)5،399()5،٢98(مصروفات ضريبة الدخل الناتجة من عمليات مستمرة

١٠694،936ضريبة الدخل المنسوبة للعمليات غير المستمرة )إيضاح 10(

89،537)5،١9٢(مصروفات ضريبة الدخل المسجلة في بيان الدخل الموحد 

الشركة غير خاضعة لضريبة الدخل في دولة قطر. لغرض تحديد النتائج الضريبية للسنة، تم تعديل الربح المحاسبي للشركات لألغراض الضريبية. يشمل التعديل 
لألغراض الضريبية بنود مصاريف وإيرادات. تتم التعديالت على أساس الفهم الحالي للقوانين واللوائح والممارسات للسلطات الضريبية التي تخضع لها كل شركة 

تابعة. بالنظر إلى أن عمليات المجموعة تخضع لسلطات ولوائح ضريبة مختلفة، ليس عمليًا تقديم مقارنة بين األرباح المحاسبية والضريبية مع تفاصيل المعدالت 
الضريبية السارية المفعول.

تحقق مطلوبات الضريبة المؤجلة بصورة عامة لكل الفروقات المؤقتة الخاضة للضريبة وتحقق موجودات الضريبة المؤجلة بصورة عامة لكل الفروقات المؤقتة 
القابلة للخصم إلى الحد الذي تكون فيه األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة متاحة مقابل الفروقات المؤقتة القابلة للخصم ويمكن إستخدامها.

أدرجت في بيان المركز المالي الموحد كالتالي:

2012
الف ريال قطري

2011
الف ريال قطري

١١376،083موجودات ضريبة مؤجلة 

-)٢٠5(مطلوبات ضريبة مؤجلة 

)9٢(76،083

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  في 31 ديسمبر 2012
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أدرجت في بيان المركز المالي الموحد كالتالي:

2012
الف ريال قطري

2011
الف ريال قطري

٢4،96٢،7٠425،991،552جزء غير متداول

١،698،4552،379،582جزء متداول

٢6،66١،١5928،371،134

مالحظة:
تم الحصول على اإللتزامات المذكورة أعاله بهدف تلبية متطلبات رأس المال العامل للمجموعة ولتمويل مشروعات المجموعة طويلة األجل. تحمل اإللتزامات أرباح 

بمعدالت ربح تجارية. لم يتم رهن أية أوراق مالية مقابل اإللتزامات المذكورة أعاله كما في 31 ديسمبر 2012. باستثناء قرض 16 أعاله كما تم توضيحه في اإليضاح رقم 7 
حول البيانات المالية الموحدة. الموجودات المرهونة مقابل اإللتزامات اإلسالمية كما في 31 ديسمبر 2011 كانت كالتالي:

القرض 
الرصيد القائم كما في

الموجودات المرهونة3١ ديسمبر ٢٠١١

مدينو عقود إستئجار تمويلي بمبلغ ١٫5٠5 مليون ريال قطري583،778قرض ١6

إستثمار عقاري بمبلغ 576 مليون ريال قطري86٢،9٠6قرض ٢٠

٢4. مطلوبات لشراء أرض
2012

الف ريال قطري
2011

الف ريال قطري

2،458،475-أرض بالقاهرة الجديدة

27،962-أخرى 

2،486،437-في 31 ديسمبر

الرصيد موزع بين متداول وغير متداول في تاريخ البيانات المالية كالتالي: 

2012
الف ريال قطري

2011
الف ريال قطري

2،107،216-جزء غير متداول

379،221-جزء متداول

-2،486،437

مالحظة:

)1(  يتعلق الرصيد كما في 31 ديسمبر 2011 بشراء قطعة أرض تقع في القاهرة الجديدة من وزارة اإلسكان والتطوير العقاري المصرية. يتم دفع المبلغ على أقساط على 
مدى عدة سنوات مستقباًل. خالل سنة 2012، تم دفع كل األرصدة المتبقية من قبل المجموعة.

٢5. مشتقات األدوات المالية 

المشتقات غير المصنفة كأدوات تحوط
تستخدم المجموعة عقود العمالت اآلجلة وعقود تبادل معدالت الربح اإلسالمي وذلك إلدارة تعرضها لمخاطر العمالت ومخاطر معدالت األرباح. هذه العقود غير 

مخصصة لتحوطات التدفق النقدي أو للقيمة العادلة أو لصافي اإلستثمار وتحتسب كمشتقات أدوات مالية .

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة في 31 ديسمبر 2012

٢٢. مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تظهر حركة مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدرجة في بيان المركز المالي كالتالي:

2012
الف ريال قطري

2011
الف ريال قطري

3١،34352،154في ١ يناير

١8،١3516،069المكون خالل السنة  

)17،390()6،356(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

)133(-إستبعاد شركات تابعة 

)19،357(-تحويل شركات تابعة إلى شركات زميلة

43،١٢٢3١،343في 3١ ديسمبر

إن المساهمات في خطة التقاعد هي مساهمات محددة وإلتزامات تستحق الدفع عند الطلب إلى صندوق حكومي للمعاشات التقاعدية. وعليه، يتم اإلفصاح عن 
المبالغ الم ستحقة الدفع كمطلوبات متداولة.

٢3. التزامات بموجب عقود تمويل إسالمي 

تاريخ اإلستحقاق
2012

ألف ريال قطري
2011

ألف ريال قطري

الشركة األم:

397،612546،000فبراير 2014قرض 1

7،087،6107،084،690يناير 2016قرض 2

637،٢63637،000مارس ٢٠١3قرض 3

١٠،9٠6،٠3710،901،545فبراير ٢٠١6قرض 4

١،٠٠٠،٢75999،863ديسمبر ٢٠١5قرض 5

695،5٢7695،240ديسمبر ٢٠١3قرض 6

596،6٠7596،362ديسمبر ٢٠١5قرض 7

444،٢8٢444،099ديسمبر ٢٠١5قرض 8

١٠٠،١4١100،100يناير ٢٠١6قرض 9

-5٠٠،٠٠٠يناير ٢٠١7قرض 10

-5٠٠،٠٠٠يونيو ٢٠١7قرض 11

-96٢،٠84فبراير ٢٠١6قرض 12

510،777-يناير ٢٠١٢قرض 13

943،480-فبراير ٢٠١٢قرض 14

الشركات التابعة:

١،7١7،55١1،717،551فبراير ٢٠١6قرض 15

46٠،877583،778أغسطس ٢٠١6قرض 16

3٠٠،٢47300،247فبراير ٢٠١6قرض 17

355،٠46355،046فبراير ٢٠١6قرض 18

1،092،450-أغسطس ٢٠١٢قرض 19

862،906-١8 يناير ٢٠١٢قرض 20

٢6،66١،١59٢8،37١،١34

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  في 31 ديسمبر 2012

٢3. التزامات بموجب عقود تمويل إسالمي - تتمة
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٢7. أسهم خزينة
 

أسهم الخزينة تمثل قيمة األسهم المملوكة من قبل الشركات التابعة للمجموعة في الشركة األم في نهاية السنة المالية.

٢8. احتياطي قانوني

وفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم 5 لسنة 2002 والنظام األساسي للشركة األم،  يجب تحويل نسبة 10% كحد أدنى من صافي أرباح السنة إلى حساب 
االحتياطي القانوني وذلك بشكل سنوي إلى حين بلوغ االحتياطي نسبة 50% من قيمة رأس المال المدفوع. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي نص 

عليها القانون المذكور أعاله والنظام األساسي للشركة األم.

٢9. إحتياطي عام

وفقًا للنظـام األساسي للشركة األم تتم إضافة عالوة إصدار أسهم رأس المال إلى اإلحتياطي القانوني. باإلضافة إلى ذلك، بعد التحويل الالزم إلى اإلحتياطي 
القانوني  )إيضاح 28( يمكن توزيع المتبقي من األرباح السنوية وتحويله إلى اإلحتياطي العام بناء على موافقة الجمعية العامة.

3٠. إحتياطات أخرى

أ(  إحتياطي القيمة العادلة
يتكون إحتياطي القيمة العادلة من صافي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع والجزء الفعال من تحوطات التدفقات 

النقدية المؤهلة.

ب( إحتياطي تحويل العمالت 
إحتياطي تحويل العمالت يتكون من جميع فروقات العمالت األجنبية الناتجة من تحويل البيانات المالية للعمليات األجنبية، وكذلك من تحويل المطلوبات 

والموجودات التي تمثل صافي إستثمار الشركة في عمليات أجنبية.

3١. إيراد من خدمات إستشارية وخدمات أخرى

2012
الف ريال قطري

2011
الف ريال قطري

365،١73821،573إيرادات خدمات إستشارية وأخرى

365،١73821،573

تمثل اإليرادات من اإلستشارات والخدمات األخرى إيرادات حققت من قبل شركات تابعة للمجموعة قدمتها ألطراف خارجية.

3٢. أرباح بيع عقارات

2012
الف ريال قطري

2011
الف ريال قطري

٢،9٠7،٢٠١1،507،278متحصالت البيع

)954،775()٢،6٢٢،4١4(تكلفة المبيعات

٢84،787552،503الربح

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  في 31 ديسمبر 2012

لقد دخلت الشركة األم في بعض إتفاقيات مشتقات تبادل معدالت الربح مع البنوك للتحوط ضد مخاطر معدالت الربح على بعض التسهيالت. ولكن نتيجة للسداد 
المبكر للمبالغ المقترضة تم إنهاء عالقة التحوط وبالتالي تسجل هذه المشتقات حاليًا تحت المتاجرة:

المبالغ اإلسمية

2012
ألف ريال قطري

2011
ألف ريال قطري

٢،497،56٠1،653،920عقود العمالت اآلجلة

5،8٢6،4٠٠8،375،450عقود تبادل معدالت الربح

8،3٢3،96٠10،029،370

القيم العادلة

٢٠١٢2011

موجبة
ألف ريال قطري

سالبة
ألف ريال قطري

موجبة
ألف ريال قطري

سالبة
ألف ريال قطري

66،802--١١،747عقود العمالت اآلجلة

385،332-١53،875-عقود تبادل معدالت الربح

١١،747١53،875-452،134

المشتقات المخصصة لتحوطات التدفقات النقدية
دخلت إحدى الشركات التابعة للمجموعة في إتفاقيات لتبادل معدالت ربح إسالمي مع عدد من المؤسسات المالية وذلك للحد من تعرضها لتقلبات معدل الربح على 
صكوك المشاركة بقيمـة 270.000 ألف دوالر أمريكي )983.205 ألف  ريال قطري( )31 ديسمبر 2011 : 270.000 ألف دوالر أمريكي ) 983.205 ريال قطري( وصكوك المضاربة بقيمة 

300.000 ألف دوالر أمريكي و )1.092.450 ألف ريال قطري( )31 ديسمبر 2011: 300.000 ألف دوالر أمريكي )1.092.450 ألف ريال قطري((. تستلم بموجبه المجموعة معدل ربح متغير 
يعادل سعر ليبور على الدوالر لفترة ثالثة اشهر وتدفع معدل ربح ثابت يتراوح بين 3.89% و 5.63% على المبالغ اإلسمية الثابتة الواردة في إتفاقيات تبادل سعر الربح. تدفع 
األرباح على هذه اإلتفاقيات بشكل ربع سنوي. في البداية تم تصنيف هذه التبادالت للتحوط من التقلبات على الجزء المتغير من سعر ليبور على معدالت الربح لنسبة 

50% من قيمة اإلقتراض المذكورة أعاله. للقروض وأسعار تبادل الربح المتعلقة بها شروط حساسة.

القيم العادلة لعقود تبادل معدل الربح المخصصة للتحوط من التدفقات النقدية يتم قياسها بالرجوع إلى التقييم السوقي لعقود التبادل ويتم إختبار فعالية 
التدفقات النقدية المتحوط لها الفعالة في نهاية الفترة المالية.

يتم تسوية تبادالت معدل الربح بشكل ربع سنوي. إن تبادالت معدل الربح مخصصة كتحوطات فعالة من التدفقات النقدية. يتم دفع تبادل معدل الربح وسعر الربح 
على التمويل في نفس الوقت.

كما في 31 ديسمبر 2012، ال توجد أية أرصدة إلحتياطي التحوط من التدفقات النقدية ألن كافة عالقات التحوط والمشتقات المرتبطة بها تم إقفالها.

٢6. رأس المال
2012

عدد األسهم
)باأللف(

2011
عدد األسهم

)باأللف(

األسهم المصرح بها:

389،١34389،١34أسهم عادية بقيمة ١٠ ريال قطري للسهم

عدد األسهم
)باأللف(

ألف
ريال قطري

أسهم عادية مصدرة ومدفوعة بالكامل:

389،١٢53،891،246في 1 يناير 2011

389،١٢53،891،246في 31 ديسمبر 2011

389،١٢53،89١،٢46في 3١ ديسمبر ٢٠١٢

جميع األسهم لها حقوق متساوية بإستثناء سهم واحد ممتاز مملوك من قبل شركة الديار القطرية للتطوير العقاري ش.م.ق والذي يحمل حقوق إمتياز على 
السياسات المالية والتشغيلية للشركة.

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة في 31 ديسمبر 2012

٢5. مشتقات األدوات المالية - تتمة
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20%شركة تنوين ذ.م.م

القيمة الدفترية لموجودات ومطلوبات الشركات التابعة المدرجة أعاله كما في تاريخ االستبعاد كما يلي:

القيمة الدفترية المدرجة عند اإلستبعاد
ألف ريال قطري

الموجودات

66،975نقد وأرصدة لدى البنوك 

153،892ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

3،110 موجودات مالية متاحة للبيع 

82،744 عقارات ومعدات )إيضاح 17(

36،213مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

1،408،152 إستثمارات عقارية )إيضاح 15(

25،875شهرة 

1،776،961

المطلوبات

191،469ذمم دائنة ومبالغ مستحقة 

17،822مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

209،291

1،567،670صافي موجودات مستبعدة

404،073الربح من االستبعاد

1،971،743متحصالت من اإلستبعاد

تحليل التدفقات النقدية من اإلستبعاد

)66،975(صافى النقد المستبعد مع الشركات التابعة

1،971،743النقد المستلم من اإلستبعاد

1،904،768

34. إيرادات أخرى

٢٠١٢
الف ريال قطري

2011
الف ريال قطري

7،١٠٢64،806ربح من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
4،46314،260إيرادات أرباح موزعة

4٢43،789ربح من إستبعاد عقارات واالت ومعدات 
8١،35548،714إيرادات تشغيلية أخرى

٢،567178ربح غير محقق من موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة
69،١7559،901ربح من عكس مخصصات 

-٢١،469ربح القيمة العادلة من خيار إعادة شراء )ايضاح 16(
35،٠3915،934إيرادات متنوعة

٢٢١،٢١٢247،582

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  في 31 ديسمبر 2012

33. استبعاد شركات تابعة

استبعاد شركات تابعة خالل ٢٠١٢

خالل السنة، قامت المجموعة باستبعاد شركاتها التابعة التالية وفقدت السيطرة عليها:

إسم الشركة التابعة
نسبة الملكية

الطرف المشتريالمستبعدة

طرف ذو عالقة 100%شركة بروة الخور ذ.م.م

طرف ثالث100%شركة بروة لوكسمبرغ أس. أية. آر. أل

طرف ذو عالقة74%شركة مرافق قطر ذ.م.م

القيمة الدفترية لموجودات ومطلوبات الشركات التابعة المدرجة أعاله فى تاريخ االستبعاد كما يلي:

القيمة الدفترية المدرجة عند اإلستبعاد
ألف ريال قطري

الموجودات

37،438نقد وأرصدة لدى البنوك

72،810ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا 

78،585مبالغ مستحقة من اطراف ذات عالقة

78،348 موجودات ضريبية مؤجلة 

296عقارات وآالت ومعدات )إيضاح 17(

13،206،195عقارات قيد التطوير )إيضاح 14(

593،162 إستثمارات عقارية )إيضاح 15(

14،066،834

المطلوبات

888،625إلتزامات بموجب عقود تمويل إسالمي

23،210مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

109،605ذمم دائنة ومبالغ مستحقة

1،021،440

13،045،394صافي موجودات مستبعدة

)2،998(حقوق غير مسيطر عليها

189،639الربح من اإلستبعاد

13،232،035متحصالت من اإلستبعادات

تحليل التدفقات النقدية من اإلستبعاد

      )37،438(صافى النقد المستبعد مع الشركات التابعة

31،000صافي النقد المستلم من اإلستبعاد

)6،438(

استبعاد شركات تابعة خالل ٢٠١١
خالل سنة 2011، قامت المجموعة باستبعاد شركاتها التابعة التالية وفقدت السيطرة عليها:

نسبة الملكية المستبعدةإسم الشركة التابعة 
100%شركة بارك هاوس ليمتد

100%كافيندش كومبالينس ليمتد 

100%كافيندش ليرننج ليمتد

100%شركة بروة لمواد البناء ليمتد ش.ش.و

100%معهد بروة الديار القطرية لألبحاث )كيو إس تي بي( ذ.م.م

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة في 31 ديسمبر 2012

33. استبعاد شركات تابعة - تتمة

استبعاد شركات تابعة خالل ٢٠١١ - تتمة
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37. صافي تكاليف التمويل

٢٠١٢
الف ريال قطري

2011
الف ريال قطري

تكاليف تمويل

١،84١،4831،605،403تكلفة تمويل 

)572،492()١،٠5١،333(ناقص: تكاليف التمويل المرسملة )إيضاح 14(

79٠،١5٠1،032،911تكلفة تمويل محملة على الربح أو الخسارة

113،000)١،٠٢١(خسائر من مشتقات أدوات مالية

789،١٢91،145،911تكاليف التمويل للسنة

إيرادات التمويل

)256،893()١73،955(إيرادات التمويل من المرابحة والودائع اإلسالمية

)340،570()396،7٢6(إيرادات عقود اإليجار التمويلي

238،742)١6،956(صافي )أرباح( خسائر تحويل العمالت األجنبية من األنشطة التمويلية

)358،721()587،637(إيرادات التمويل للسنة

٢٠١،49٢787،190صافي تكاليف التمويل للسنة

38. صافي خسائر اإلنخفاض

٢٠١٢
الف ريال قطري

2011
الف ريال قطري

خسائر اإلنخفاض / )عكس( من:

1،836،459-دفعات مقدمة للمشاريع واإلستثمارات )إيضاح 12(

)1،236،333()4،٢88(عقارات بغرض المتاجرة - عقارات قيد التطوير  )إيضاح 14( 

-87،٠٠٠عقارات بغرض المتاجرة - عقارات قيد التطوير  )إيضاح 14( 

-١٠،7٠3عقارات بغرض المتاجرة – عقارات متاحة للبيع 

67،٢١7101،609موجودات مالية متاحة للبيع )إيضاح 13(

-3١،83٢موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع )إيضاح 11(

58،973)٢8،833(عقارات وآالت ومعدات )إيضاح 17(

8،8١85،964ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا )إيضاح 6(

-٢5،٢٠٠إستثمار في شركات زميلة – شركة سميت لإلستثمار ذ.م.م )إيضاح 16(

١97،649766،672

39 . العائد األساسي والمخفف للسهم من األرباح

 يتم إحتساب عائد السهم األساسي بقسمة صافي الربح لسنة العائد للمساهمين بالشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.
ال توجد أسهم مخففة قائمة في أي وقت خالل السنة ولذلك فإن عائد السهم المخفف يعادل عائد السهم األساسي.

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة في 31 ديسمبر 2012

35. مصروفات تشغيلية

٢٠١٢
الف ريال قطري

2011
الف ريال قطري

١١7،١94139،163تكاليف موظفين 

١٠١،٠٢991،385تكاليف تشغيل الفندق

5٢،44937،716مصروفات إيجار 

٢8،٠5323،571مصروفات إصالح وصيانة 

١4،١6610،738مصروفات تشغيل العقارات 

9،٠٠55،454مصروفات إدارة العقارات 

5٠،١8٠44،523مصروفات أخرى 

37٢،٠76352،550

36. مصروفات عمومية وإدارية

٢٠١٢
الف ريال قطري

2011
الف ريال قطري

٢33،٢84365،111تكاليف موظفين 

5١،657135،115مصروفات مهنية

49،48١85،146مصروفات إيجار

١٢،35319،908مصروفات إعالنات وترويج

3،٠٠45،492مصروفات سفر

4،٢٢٠6،610مصروفات إصالح وصيانة

١،8١615،307رسوم حكومية

٢٢،55٢30،828مصروفات خدمات 

47،34١72،230مساهمات لألنشطة االجتماعية 

182،075       -مخصص دعاوى قضائية )إيضاح 43(

١٢،8٢٠9،000مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة لسنة 2011 )إيضاح 49 و )أ((

-١4،٠٠٠مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة لسنة 2012 )إيضاح 49 و )أ((

١٢،66١27،256مصروفات أخرى

465،١89954،078

مالحظة:

)1( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة لسنة 2012 تمثل مبلغ مقترح بقيمة 14.000 ألف ريال قطري للموافقة عليه من قبل الجمعية العمومية السنوية والتي سوف تنعقد 
في 25 مارس 2013، تم دفع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة لسنة 2011 خالل السنة الحالية )2011: 9.000 ألف ريال قطري عن سنة 2010(. تمت الموافقة على زيادة عدد أعضاء 

مجلس اإلدارة من خمسة إلى سبعة في إجتماع الجمعية العمومية السنوية خالل سنة 2011.

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  في 31 ديسمبر 2012
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43. مطلوبات محتملة

لدى المجموعة المطلوبات المحتملة التالية والتي من غير المتوقع أن ينشأ عنها مطلوبات مادية.

٢٠١٢
الف ريال قطري

2011
الف ريال قطري

7٠،89٠53،758خطابات ضمان

4٠٠،٠٠٠406،346 إعتمادات مستندية

الدعاوى القضائية والمطالبات
تم رفع العديد من الدعاوى القضائية على المجموعة كما في 31 ديسمبر 2012. وفقًا ألفضل تقديرات المستشار القانوني للمجموعة ال يتوقع أن ينشأ مطالبات مادية 

بسبب هذه الدعاوى القضائية، وعليه لم يتم تكون أية مخصصات لتلك الدعاوى.

تم رفع دعوى قضائية ضد المجموعة وصدر حكم التحكيم فيها على المجموعة بدفع مبلغ 31 مليون دوالر أميركي )113 مليون ريال قطري(. تم تسجيل المبلغ بالكامل 
في البيانات المالية الموحدة خالل السنة السابقة.

44. إلتزامات 

٢٠١٢
الف ريال قطري

2011
الف ريال قطري

٢،353،37١1،654،054 إلتزامات تعاقدية لمقاولين وموردين لعقارات قيد التطوير

3٢6،55٢431،002 إلتزامات عقود إيجار تشغيلية ) أ (

٢6٠،٠3٠334،324 إلتزامات شراء عقارات

٢73،85١2،948 إلتزامات لشراء استثمارات

مالحظة:

)1( إلتزامات عقود إيجار تشغيلية تم تحليلها كما يلي:

٢٠١٢
الف ريال قطري

2011
الف ريال قطري

68،854118،113 أقل من سنة واحدة

١44،3١6188،822 بين سنة و 5 سنوات

١١3،38٢124،067 أكثر من 5 سنوات

3٢6،55٢431،002 إجمالي مصروفات اإليجارات التشغيلية المتعاقد عليها كمـا في 31 ديسمبر

45. إدارة المخاطر المالية

األهداف والسياسات
تشتمل المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة، باستثناء المشتقات، على ذمم دائنة ومطلوبات أخرى ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة ومطلوبات شركة 

تابعة مرتبطة مباشرة بالموجودات المحتفظ بها للبيع وإلتزامات بموجب عقود تمويل إسالمي ومطلوبات لشراء أرض. الغرض األساسي لهذه المطلوبات المالية 
هو الحصول على تمويل لعمليات المجموعة. ولدى المجموعة موجودات مالية مختلفة مثل النقد واألرصدة لدى البنوك والذمم المدينة ومدينو عقود اإلستئجار 

التمويلي ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة وموجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة وموجودات شركة تابعة محتفظ بها للبيع وموجودات مالية 
متاحة للبيع وموجودات محتفظ بها للبيع، وهي ناتجة مباشرة من عمليات المجموعة.

كذلك تدخل المجموعة في معامالت المشتقات وبصفة أساسية عقود تبادل العمالت ومعدالت الربح والخيارات. والغرض من ذلك هو إدارة مخاطر العمالت األجنبية 
ومخاطر السوق ومخاطر معدالت الربح الناشئة من عمليات المجموعة ومواردها التمويلية.

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة في 31 ديسمبر 2012

يعكس الجدول التالي اإليرادات وبيانات األسهم المستخدمة في إحتساب العائد األساسي والمخفف للسهم:

2012 2011 

صافي الربح العائد لمساهمي الشركة األم من العمليات المستمرة
١،١9١،6551،652،507)ألف ريال قطري(

صافي الخسارة العائدة لمساهمي الشركة األم من العمليات غير المستمرة 
)236،270()٢٠،5٢6()ألف ريال قطري(

صافي الربح العائد لمساهمي الشركة األم من العائدات األساسية
١،١7١،١٢91،416،237)ألف ريال قطري(

389،١٢5389،125المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )باأللف سهم(

3٫٠١3.34العائد األساسي والمخفف للسهم )ريال قطري(

40.   مكونات الدخل الشامل األخرى
٢٠١٢

الف ريال قطري
2011

الف ريال قطري

تحوطات التدفق النقدي:

صافي التغير في القيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي المحول
١4،٢٢٠37،443إلى بيان الدخل

)2،382(3،345جزء فعال من التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي 

١7،56535،061

احتياطي تحويل العمالت:

26،438)3٠5،٠35(فروقات صرف عند تحويل  العمليات األجنبية

موجودات مالية متاحة للبيع:

)29،920(36،٠١8ربح )خسارة( ناشئة خالل السنة

11،163-محول إلى بيان الدخل عند انخفاض القيمة

36،٠١8)18،757(

42،742)٢5١،45٢()خسائر( إيرادات شاملة أخرى للسنة

41. توزيعات األرباح
 

توزيعات أرباح مدفوعة ومقترحة
٢٠١٢

الف ريال قطري
2011

الف ريال قطري

المعلنة والمستحقة والمدفوعة خالل السنة:

توزيعات أرباح نهائية لسنة 2011 بواقع 1 ريال قطري للسهم 
)2010 : 1 ريال قطري للسهم(

389،١٢5389،125

توزيعات مقترحة للموافقة عليها في االجتماع السنوي للجمعية العمومية
)لم تدرج كمطلوبات كما في 31 ديسمبر( : 1 ريال قطري للسهم 

)2011 : 1 ريال قطري للسهم(

389،١٢5389،125

سوف تقدم األرباح المقترحة للموافقة الرسمية في اإلجتماع السنوي للجمعية العمومية.

42. مساهمة في صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية

وفقًا للقانون القطري رقم 13 لسنة 2008 واإليضاحات ذات الصلة الصادرة في يناير 2010، يجب على المجموعة المساهمة بنسبة 2.5 % من صافي أرباحها السنوية 
للصندوق الحكومي لدعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية. يتطلب اإليضاح الخاص بالقانون رقم 13 أن يتم تحقيق المبلغ المستحق دفعه كتوزيع من اإليرادات. 

وبالتالي يتم تحقيق هذه المساهمة في بيان التغيرات في حقوق الملكية.

خالل السنة خصصت المجموعة مبلغ 28.918 ألف ريال قطري )2011 : 32.145  ألف ريال قطري( والذي يمثل 2.5% من صافي الربح للسنة.

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة في 31 ديسمبر 2012

39 . العائد األساسي والمخفف للسهم من األرباح - تتمة
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حيث أن الريال القطري مثبت مقابل الدوالر األمريكي، ال تمثل األرصدة بالدوالر األمريكي مخاطر عمالت أجنية هامة.
الجدول التالي يعكس حساسية بيان الدخل وحقوق الملكية لتغير محتمل معقول في أسعار صرف العمالت األجنبية التالية مقابل الريال القطري، مع ثبات جميع 

المتغيرات األخرى. يتوقع أن يكون تأثير النقص في أسعار العمالت األجنبية مساويًا ومعاكسًا لتأثير الزيادات المبينة:

التأثير على بيان الدخل

2012
%١٠+

الف ريال قطري

2011
%10+

الف ريال قطري

٢55،536163،055اليورو

١575الجنيه اإلسترليني

3١12،033الجنيه المصري

التأثير على حقوق ملكية

2012
%١٠+

الف ريال قطري

2011
%10+

الف ريال قطري

١3،٢956،835اليورو

35،47٢30،669الجنيه اإلسترليني

574،٠5٢276،923الجنيه المصري

49،٠١437،276الدينار الكويتي 

مخاطر أسعار األسهم
يعكس الجدول التالـي حساسية بيان الدخل وإحتياطي القيمة العادلة للتغيرات المعقولة المحتملة في أسعار األسهم المتداولة، مع ثبات جميع المتغيرات األخرى. 

يتوقع أن يكون تأثير النقص في أسعار األسهم مساويًا ومعاكسًا لتأثير الزيادات المبينة.

تغيرات في
مؤشرات السوق

التأثير على الربح 
الف ريال قطري

التأثير على حقوق 
الملكية

الف ريال قطري

2012

13،862-+١٠%موجودات مالية متاحة للبيع - متداولة

-1،006+١5%موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

2011

10،501-+10%موجودات مالية متاحة للبيع - متداولة

-621+15%موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 للمجموعة أيضًا استثمارات غير متداولة مدرجة بالتكلفة ويظهر تأثير التغيرات في أسعار األسهم فقط عند بيع االستثمار أو عندما يعتبر منخفض القيمة وعند ذلك 
ينعكس التأثير في بيان الدخل الموحد.

مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في أن يفشل طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته ويسبب بذلك خسارة مالية لطرف آخر. يتمثل تعرض المجموعة لمخاطر ائتمانية 

في القيمة الدفترية لموجوداتها والتي تتكون أساسًا من أرصدة لدى البنوك وذمم مدينة ومدينو عقود إستئجار تمويلي ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وموجودات شركة تابعة محتفظ بها للبيع وقيمة عادلة موجبة للمشتقات المالية.

بالنسبة لمخاطر اإلئتمان الناشئة من الموجودات المالية األخرى للمجموعة، يكون تعرض المجموعة للمخاطر ناتجًا من عجز األطراف األخرى عن السداد، ويكون 
أقصى حد تعرض للمخاطر مساويًا للقيمة الدفترية لهذه األدوات المالية على النحو التالي:

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة في 31 ديسمبر 2012

إن المخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية للمجموعة هي مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة  والمخاطر التشغيلية والمخاطر العقارية ومخاطر 
أخرى. يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة السياسات والموافقة عليها بغرض إدارة كل من هذه المخاطر، والتي تتلخص فيما يلي:

مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في الخطر من تأثير تغيرات األسعار بالسوق مثل معدالت الربح وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم على ربح وحقوق الملكية 

بالمجموعة أو على قيمة األدوات المالية الخاصة بالمجموعة. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو السيطرة على تعرض المجموعة لمخاطر السوق في نطاق 
مقبول، مع زيادة العائد.

مخاطر معدالت الربح
الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة المعرضة لمخاطر معدالت الربح هي الودائع البنكية ومدينو عقود اإلستئجار التمويلي )تسهيل تمويل إسالمي 

مقدم إلى طرف ذو عالقة( واإللتزامات بموجب عقود التمويل اإلسالمي. إن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في معدالت الربح بالسوق يتعلق أساسًا بموجودات 
ومطلوبات المجموعة التي تحمل معدالت ربح عائمة.

تقوم المجموعة بإدارة مخاطر معدالت الربح لديها بالحفاظ على محفظة متوازنة بمعدالت ربح ثابتة ومتغيرة بموجب إلتزامات عقود التمويل اإلسالمي. إلدارة ذلك، 
تدخل المجموعة في عقود لتبادل معدالت الربح حيث توافق المجموعة فيها أن تتبادل، في فترات محددة، الفرق بين مبالغ بمعدالت ربح ثابتة ومتغيرة تحتسب على 

أساس مبلغ افتراضي متفق عليه. إن عقود التبادل مخصصة للتحوط اللتزامات الدين األساسية. في 31 ديسمبر 2012  وبعد حساب تأثير عقود تبادل معدالت الربح، كان 
5%  تقريبًا من إلتزامات المجموعة بموجب عقود التمويل إسالمي بمعدالت ربح ثابتة )2011 : %35(.

 
في تاريخ البيانات المالية كان موقف معدل الربح لألدوات المالية التي تحمل ربح بالمجموعة كالتالي:

 القيم الدفترية

٢٠١٢
الف ريال قطري

2011
الف ريال قطري

 أدوات مالية بأسعار فائدة عائمة:

)30،070،268()٢7،٠88،685( مطلوبات مالية

)٢7،٠88،685()30،070،268(

الجدول التالي يعكس حساسية بيان الدخل وحقوق الملكية لتغيرات معقولة محتملة في أسعار الربح بعدد 25 نقطة أساس، مع ثبات جميع المتغيرات األخرى. إن 
حساسية بيان الدخل وحقوق الملكية هو تأثير التغيرات المفترضة في معدالت الربح لسنة واحدة، بناء على الموجودات المالية والمطلوبات المالية بأسعار عائمة 

كما في 31 ديسمبر. يتوقع أن يكون تأثير النقص في أسعار الربح مساويًا ومعاكسًا لتأثير الزيادات المبينة:

بيان الدخل +
  25 نقطة أساس

الف ريال قطري

)67،722(في 3١ ديسمبر ٢٠١٢

)75،176(في 31 ديسمبر 2011

مخاطر العمالت األجنبية
مخاطر العمالت األجنبية هي خطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. إن تعرض 

المجموعة لخطر التغيرات في أسعار الصرف تتعلق بصورة أساسية بأنشطة  المجموعة التشغيلية وصافي استثمارات المجموعة في الشركات التابعة األجنبية.

للمجموعة صافي مراكز المخاطر الهامة التالية بالعمالت األجنبية:

٢٠١٢
الف ريال قطري

موجودات )مطلوبات(

2011
الف ريال قطري

موجودات )مطلوبات(

٢،688،3١31،698،908اليورو

356،٢87306،743الجنيه اإلسترليني

5،74٠،8٢92،889،559الجنيه المصري

49٠،١44372،759الدينار الكويتي

)26،930،664()٢5،٢١4،٢١٢(الدوالر األمريكي

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة في 31 ديسمبر 2012
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تقوم المجموعة بالحد من المخاطر الناتجة من تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان الناجمة عن األرصدة البنكية عن طريق فتح حسابات في بنوك حسنة السمعة، إن 
ما نسبته 86.14% من األرصدة البنكية تمثل أرصدة مودعة مع بنوك محلية في دولة قطر وذات تصنيف مقبول. إن مخاطر االئتمان الناشئة من أدوات المشتقات المالية 

تكون في أي وقت مقتصرة على المشتقات بقيمة عادلة موجبة، حسبما تدرج في بيان المركز المالي الموحد. بالنسبة للمشتقات التي تتم تسويتها باإلجمالي 
تكون المجموعة معرضة أيضًا لمخاطر السداد.

كما في 31 ديسمبر 2012، 81% )2011: 81%( من إجمالي عقود االستئجار التمويلي مستحقة من عميل واحد وهو مؤسسة تابعة للحكومة. موجودات الشركات التابعة 
المحتفظ بها للبيع كما في 31 ديسمبر 2012 تتعلق باتفاقية تم توقيعها من قبل المجموعة بتاريخ 24 فبراير 2013، مع طرف ذو عالقة لبيع مجموعة شركات بروة في 

جمهورية مصر العربية كما تم اإلفصاح عنه في إيضاح 50، والمجموعة غير معرضة لمخاطر السداد على ذلك.

مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم استطاعة المجموعة الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. إن وسيلة المجموعة إلدارة مخاطر السيولة هو أن تضمن بقدر اإلمكان 

أن يكون لديها دائمًا سيولة كافية لسداد التزاماتها عند استحقاقها، في الظروف العادية والضاغطة، ودون أن تتكبد خسائر غير مقبولة أو اإلضرار بسمعة المجموعة.

إن هدف المجموعة هو الحفاظ على توازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خالل استخدام احتياطيات المجموعة والتسهيالت البنكية. إن شروط اإليرادات الخاصة 
بالمجموعة تتطلب سداد المبالغ خالل 30 يومًا من تاريخ الفاتورة.

الجدول التالي يلخص مواعيد استحقاق المطلوبات المالية غير المخصومة للمجموعة في 31 ديسمبر بناء على المدفوعات التعاقدية ومعدالت الربح الحالية في 
السوق.

2012

القيم 
الدفترية
الف ريال

قطري

التدفقات النقدية 
التعاقدية

الف ريال قطري

أقل من سنة
الف ريال

قطري
1 - 2 سنة

الف ريال قطري
2 - 5 سنوات

الف ريال قطري
أكثر من 5 سنوات

الف ريال قطري

-64،547-٢،٢٢٠،976٢،٢٢٠،976٢،١56،4٢9ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

7،041،611--7،٠9١،8397،١١8،3٠976،698مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

مطلوبات شركة تابعة مرتبطة مباشرة 
---11،540١١،54٠١١،54٠بالموجودات المحتفظ بها للبيع

-26،661،159٢9،١73،5٢8٢،458،9٢3١،٠3٠،١4٠٢5،684،465إلتزامات بموجب عقود تمويل إسالمي

---142،128١4٢،١٢8١4٢،١٢8مطلوبات بموجب مشتقات أدوات مالية

36،127،64238،666،48١4،845،7١8١،٠3٠،١4٠٢5،749،٠١٢7،041،611

٢٠١١

القيم  الدفترية
الف ريال

قطري

التدفقات النقدية 
التعاقدية

الف ريال قطري

أقل من سنة
الف ريال

قطري
1 - 2 سنة

الف ريال قطري

2 - 5 سنوات
الف ريال

 قطري
أكثر من 5 سنوات

الف ريال قطري

-٢٢4،634-٢،5١9،9١9٢،5١9،9١9٢،٢95،٢85ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

١6،8٢٢،844٢١،8١7،١66١،483،3٠٠١،889،١6٠7،75٢،٢٠610،692،500مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

مطلوبات شركة تابعة مرتبطة مباشرة 
---62،9396٢،9396٢،939بالموجودات المتحفظ بها للبيع

-28،371،1343١،953،١343،٢67،58٢١،8٢٢،٠٠٠٢6،863،55٢إلتزامات بموجب عقود تمويل إسالمي

-2،486،4373،7١8،7966١6،454١،٠68،٢77٢،٠34،٠65مطلوبات لشراء أرض

---452،13445٢،١3445٢،١34مطلوبات بموجب مشتقات أدوات مالية

50،715،4076٠،5٢4،٠888،١77،6944،779،43736،874،45710،692،500

شركة بروة العقارية ش.م.ق
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٢٠١٢
الف ريال قطري

2011
الف ريال قطري

665،٠٠82،626،116أرصدة لدى البنوك )باستثناء النقد(

536،388778،001ذمم مدينة

٢،79٢،٢٢93،056،434مدينو عقود إستئجار تمويلي

٢،7٢4،٢9١2،809،742مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

6،7٠44،137موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

-373،856موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع

5،78٢،87٢55،150موجودات شركة تابعة محتفظ بها للبيع )1(

١٢،88١،3489،329،580

في تاريخ البيانات المالية كان أقصى حد للتعرض لمخاطر اإلئتمان حسب المنطقة الجغرافية كالتالي:

القيم الدفترية

2012

محلي
الف ريال قطري

دول مجلس التعاون 
الخليجي األخرى
الف ريال قطري

دول أوربية
الف

ريال قطري

دول شمال 
افريقيا

الف ريال قطري

إجمالي
الف

ريال قطري

596،63٠5،08763،٠١6٢75665،٠٠8أرصدة لدى البنوك )باستثناء النقد(

483،٠7711،66937،8773،765536،388ذمم مدينة

٢،79٢،٢٢9---٢،79٢،٢٢9مدينو عقود إستئجار تمويلي

٢،7٢4،٢9١--٢،666،99957،٢9٢مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

373،856---373،856موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع 

6،7٠4--6،7٠4موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

5،78٢،87٢5،78٢،87٢---موجودات شركة تابعة مصنفة محتفظ بها للبيع

6،9١9،49574،٠48١٠٠،8935،786،9١٢١٢،88١،348

القيم الدفترية

2011

محلي
الف ريال قطري

دول مجلس 
التعاون 

الخليجي األخرى
الف ريال قطري

دول أوربية
الف

ريال قطري

دول شمال 
افريقيا

الف ريال قطري

إجمالي
الف

ريال قطري

2،564،3281،57153،1637،0542،626،116أرصدة لدى البنوك )باستثناء النقد(

658،30015،132100،5614،008778،001ذمم مدينة

3،056،434---3،056،434مدينو عقود إستئجار تمويلي

2،809،742--2،761،96647،776مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

4،137---4،137موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

55،150---55،150موجودات شركة تابعة محتفظ بها للبيع

9،100،31564,479153،72411،0629،329،580

تقـوم المجموعة بمراقبة تعرضها لمخاطر اإلئتمان على أساس دوري وبناءاً على تقييم اإلدارة ومعدالت العجز التاريخية. تعتقد المجموعة أن مخصص إنخفاض بمبلغ 
16.911 ألف ريال قطري )2011: 8.093 ألف ريال قطري( كافيًا للموجودات المالية كما في 31 ديسمبر 2012. تتضمن الموجودات المالية بعض األرصدة المستحقة من فترة 

طويلة، ولكن حسب إعتقاد اإلدارة هذه األرصدة لم تنخفض قيمتها كما في تاريخ البيانات المالية.
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كما يعمل مجلس اإلدارة للحفاظ على توازن بين عائدات عالية مستهدفة والتى يمكن تحقيقها مع مستويات إقتراض أعلى،  والمنافع والضمان التي يوفرهما المركز 
الرأسمالي القوي للمجموعة.

كانت نسبة صافي مديونية المجموعة إلى حقوق الملكية فى تاريخ البيانات المالية كالتالي:

2012
ألف ريال قطرى

2011
ألف ريال قطرى

٢7،94٢،67542،645،823مطلوبات تحمل تكلفة

)2،626،385()665،5١4(ناقص: النقد وما في حكمه

٢7،٢77،١6١40،019،438صافى الدين

١١،986،84511،869،654إجمالى حقوق الملكية

337%228%نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية فى 3١ ديسمبر

من جانب أخر، يقوم المجلس بانتظام بمراجعة نسبة االقتراض إلى القيمة، والتي تحتسب بقيمة الدين القائمة مقسوما على قيمة محفظة االستثمارات العقارية. إن 
سياسة المجموعة هي أن تحافظ على متوسط نسبة اإلقتراض الى القيمة في أدنى نسبة للمخاطر. 

46 . القيم العادلة لألدوات المالية

القيم العادلة

الجدول التالي يبين مقارنة حسب النوع بين القيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة المدرجة في البيانات المالية الموحدة:

القيم العادلةالقيم الدفترية
2012 
الف

ريال قطري

2011 
الف

ريال قطري

2012
الف

ريال قطري

2011 
الف

ريال قطري

الموجودات المالية

665،٠٠82،626،116665،٠٠82،626،116أرصدة لدى البنوك )بإستثناء النقد(

536،388778،001536،388778،001ذمم مدينة

٢،79٢،٢٢93،056،434٢،79٢،٢٢93،056،434مدينو عقود إستئجار تمويلي

٢،7٢4،٢9١2،809،742٢،7٢4،٢9١2،809،742مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

6،7٠44،1376،7٠44،137موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

5،78٢،87٢55،1505،78٢،87٢55،150موجودات شركة تابعة محتفظ بها للبيع

-373،856-373،856موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع

366،4٠6462،622366،4٠6462،622موجودات مالية متاحة للبيع

المطلوبات المالية

)2،519،919()٢،٢٢٠،976()2،519،919()٢،٢٢٠،976(ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

)16،822،844()7،٠9١،839()16،822،844()7،٠9١،839(مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

مطلوبات شركة تابعة مرتبطة مباشرة بالموجودات 
المحتفظ بها للبيع

)١١،54٠()62،939()١١،54٠()62،939(

)28،371،134()٢6،66١،١59()28،371،134()٢6،66١،١59(إلتزامات بموجب عقود تمويل إسالمي 

)2،486،437(-)2،486،437(-مطلوبات لشراء أرض 

)452،134()١4٢،١٢8()452،134()١4٢،١٢8(مطلوبات تتعلق بمشتقات أدوات مالية 

شركة بروة العقارية ش.م.ق
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مخاطر التشغيل تمثل الخسارة المباشرة أو الغير مباشرة التي تنشأ من مجموعة واسعة من األسباب المرتبطة بعمليات وموظفي المجموعة وبالتكنولوجيا والبنية 
التحتية وبعوامل خارجية أخرى غير مخاطر السوق و األئتمان والسيولة مثل تلك التي تنشأ من معايير السلوك للشركات المقبولة عمومًا. تنشأ مخاطر التشغيل من 

جميع عمليات المجموعة.
إن هدف المجموعة هو أن تديرمخاطر التشغيل و ذلك للموازنة بين تجنب خسائر مالية و األضرار بسمعة المجموعة والفعالية الشاملة للتكاليف ولتجنب االجراءات 

الرقابية التي تقيد المبادرة واالبداع. 
إن المسؤولية االساسية لتطوير وتطبيق الضوابط لمعالجة مخاطر التشغيل اعطيت لالدارة العليا ضمن كل إدارة. تدعم تلك المسؤولية عن طريق تطوير معايير 

للمجموعة الدارة مخاطر التشغيل في المجاالت التالية:
- متطلبات الفصل المناسب للوظائف، وتشمل مصادقة المعامالت بصورة مستقلة.

- متطلبات تسوية ومراقبة المعامالت .
- التقيد بالمتطلبات التنظيمية والقانونية وتوثيق الضوابط و االجراءات.

- متطلبات التقييم الدوري لمخاطر التشغيل التي تواجهها المجموعة وكفاية الضوابط واالجراءات لمعالجة المخاطر التي تم تحديدها.
- متطلبات تسجيل خسائر التشغيل واالجراءات العالجية المقترحة.

- تطوير خطط للطوارئ.
- التدريب والتطوير المهني.
- المعايير االخالقية والتجارية.

- تخفيف المخاطر وتشمل تأمين الممتلكات والتأمين ضد االفالس، حيثما يكون ذلك فعااًل.

مخاطر عقارية
 لقد حددت المجموعة المخاطر التالية المرتبطة بالمحفظة العقارية:

- تكاليف خطط التطوير قد تزيد في حال حدوث تأخير في عملية التخطيط. تستخدم المجموعة احدى شركاتها التابعة في تطوير جميع مشروعاتها، و التي توظف 
خبراء في المتطلبات التخطيطية المحددة في الموقع من أجل خفض المخاطر التي قد تنشأ في عملية التخطيط وتستخدم الخبرة المتراكمة في التعاقد لغرض 

تخفيض تكاليف التطوير مقارنة بالسوق.
- قد يصبح احد المستأجرين الكبار معسرا مما يسبب خسارة ايرادات التأجير وانخفاضا في قيمة العقار ذا العالقة )انظر مخاطر االئتمان أيضًا(. لتقليل هذه المخاطر 

تقوم المجموعة بمراجعة الوضع المالي لجميع المستأجرين الكبار المتوقعين وتتخذ قرار حول مستوى الضمان المناسب المطلوب عن طريق ضمانات أو
إيداعات ايجارية.

-تعرض القيمة العادلة للمحفظة ألسس السوق والمستأجرين .

مخاطر أخرى 
المخاطر األخرى التى تتعرض لها المجموعة هي المخاطر التنظيمية والمخاطر القانونية ومخاطر السمعة. تتم مراقبة المخاطر التنظيمية من خالل إطار من 

سياسات وإجراءات اإلنضباط. وتتم إدارة المخاطر القانونية من خالل اإلستخدام الفعال للمستشارين القانونين داخل المجموعة وخارجها. وتتم مراقبة مخاطر السمعة 
من خالل المراجعة المنظمة لألمور التي تعتبر أن لها تأثير على سمعة المجموعة، مع إصدار توجيهات وسياسات في الوقت المناسب.

إدارة رأس المال
إن سياسة مجلس اإلدارة هي المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية لكي تحافظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق والستمرارية تطور األعمال مستقباًل. يتكون 

رأس المال من رأس المال المدفوع وأسهم الخزينة واإلحتياطيات األخرى واإلحتياطي العام واألرباح المدورة للمجموعة. يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العائد على 
رأس المال، والذي تقوم المجموعة بتعريفه بأنه صافي ايرادات التشغيل مقسومًا على اجمالي حقوق الملكية. يراقب المجلس أيضًا مستوى األرباح الموزعة على 

المساهمين.

إن األهداف الرئيسية عند إدارة رأس المال هي:

•  تأمين مقدرة المجموعة على االستمرار فى أنشطتها، حتى تستمر فى توفير عائدات للمساهمين ومنافع لألطراف األخرى.
•  أن توفرعائد كافي للمساهمين عن طريق تسعير المنتجات والخدمات بالتوافق مع مستوى المخاطر، و

•  أن تبقى فى حدود ضمانات المجموعة المالية مع البنوك وأن تحصل على تصنيف إئتماني.

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة في 31 ديسمبر 2012
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2012
الف

ريال قطري

المستوى 1 
الف

ريال قطري

المستوى 2
الف

ريال قطري

المستوى 3
الف

ريال قطري

المطلوبات المالية

-١4٢،١٢8-١4٢،١٢8مشتقات أدوات مالية

2011
الف

ريال قطري

المستوى 1 
الف

ريال قطري

المستوى 2
الف

ريال قطري

المستوى 3
الف

ريال قطري

-452،134-452،134مشتقات أدوات مالية

خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2012 و 2011، لم يتم عمل أي تحويل بين المستوى 1 والمستوى 2 لقياس القيمة العادلة، ولم يتم عمل أي تحويل إلى أو من 
المستوى 3 لقياس القيمة العادلة.

47 . القرارات والتقديرات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة أن تعد بعض التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على القيم المسجلة لاليرادات والمصروفات والموجودات 
والمطلوبات واالفصاح عن المطلوبات المحتملة في تاريخ البيانات المالية. ولكن عدم اليقين عن هذه االفتراضات والتقديرات قد تنتج عنها نتائج تتطلب تعديالت 

جوهرية في بند الموجودات أو المطلوبات المتأثر في فترات الحقة.

 
القرارات غير التقديرات

خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة باتخاذ القرارات التالية والتي لها التأثير األكبر على المبالغ المدرجة في البيانات المالية الموحدة:

االعتراف باإليرادات
عندما يقرر أن عقداً لبيع عقار عند اكتمال البناء هو عقد انشائي، يتم تحقيق االيراد باستخدام طريقة نسبة االنجاز أثناء االنشاء. تحتسب نسبة االنجاز بالرجوع الى مرحلة 

استكمال المشروعات والعقود المحددة بناء على الجزء المتكبد من تكاليف العقد حتى اليوم والتكاليف التقديرية حتى االكتمال. 

تصنيف العقارات
تقرر المجموعة ان يصنف أي عقار كإستثمار عقاري أو عقار بغرض المتاجرة:

- يشتمل اإلستثمار العقاري على األرض والمباني )أساسًا عقار سكني وتجاري وعقار تجزئة( والذي ال تشغله المجموعة بقدر كبير أو تستخدمه في عمليات 
المجموعة وال للبيع خالل النشاط اإلعتيادي للمجموعة، ولكن يحتفظ به أساسًا للحصول على ايرادات ايجارية وزيادة رأسمالية.

- يشتمل العقار بغرض المتاجرة على عقار محتفظ به للبيع خالل النشاط اإلعتيادي للمجموعة. أساسًا تكون هذه عقارات سكنية أو تجارية التي تقوم المجموعة 
بتطويرها وتنوي بيعها قبل أو عند اكتمال البناء. 

عقود االيجار التشغيلية – المجموعة كمؤجرة
تدخل المجموعة أثناء انشطتها التجارية العادية في عقود ايجارات تجارية في محفظتها للعقارات االستثمارية. لقد قررت المجموعة بناء على تقييم لشروط وأحكام 

الترتيبات، أنها تحتفظ بجميع المخاطر والمنافع الهامة لملكية هذه العقارات ولذلك تحتسب هذه االيجارات كايجارات تشغيلية. 

إنخفاض الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدمًا
يتم عمل تقدير للمبالغ الممكن تحصيلها من المستأجرين واألرصدة المدينة األخرى والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة عندما ال يكون من المحتمل تحصيل 

المبالغ بالكامل. بالنسبة للمبالغ الهامة يتم هذا التقدير على أساس فردي.

المبالغ الفردية غير الهامة ولكنها استحقت السداد منذ فترة طويلة فيتم تقديرها بصورة جماعية بناًء على سياسة المجموعة ويحتسب لها مخصص طول الفترة 
الزمنية التي مضت على استحقاقها بناًء على معدالت التحصيل التاريخية.

في تاريخ البيانات المالية لم يتم تكوين مخصصات إنخفاض للمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة حيث ليس لدى المجموعة أي تحفظات على المبالغ 
المستحقة من أطراف ذات عالقة. المبالغ المتأخرة في السداد والمشكوك في تحصيلها كما في نهاية السنة المالية تم اإلفصاح عنها في إيضاح 6.

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة في 31 ديسمبر 2012

تم إدراج القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بالمبلغ الذي يمكن أن يتم به تبادل أداة مالية بين طرفين  راغبين في معاملة حالية دون أن تكون معاملة 
باإلكراه أو معاملة تصفية تستخدم الطرق واالفتراضات التالية في تقدير القيمة العادلة:

- إن القيم العادلة لألرصدة البنكية والذمم المدينة والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة والموجودات المحتفظ بها للبيع والذمم الدائنة والمطلوبات األخرى 
والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة ومطلوبات شركة تابعة مرتبطة مباشرة بموجودات محتفظ بها للبيع ومطلوبات لشراء أرض تكون عمومًا مقاربة لقيمها 

الدفترية بسبب االستحقاقات قصيرة األجل لهذه األدوات. 

- مدينو عقود اإلستئجار التمويلي يتم تقييمها من قبل المجموعة بناء على مؤشرات مثل معدالت الربح، والوضع االئتماني لكل عميل وخصائص مخاطر المشروع 
الممول. على أساس هذا التقييم تؤخذ مخصصات للخسائر المتوقعة لمدينو عقود اإلستئجار التمويلي. كما في نهاية السنة المالية تقارب القيم الدفترية لمدينو 

عقود اإلستئجار التمويلي قيمها العادلة بعد خصم المخصصات.
 

- القيمة العادلة لإلستثمارات المتداولة تحتسب بناء على عروض األسعار كما في تاريخ البيانات المالية. يتم تقدير القيمة العادلة لإلستثمارات غير المتداولة 
واإللتزامات بموجب عقود التمويل اإلسالمي، بخصم التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام األسعار المطبقة على مخاطر واستحقاقات مماثلة. يتم تقدير القيمة 

العادلة للموجودات المالية غير المتداولة باستخدام تقنيات تقييم مالئمة، عندما يكون ذلك ممكنًا.

- تدخل المجموعة في مشتقات أدوات مالية مع أطراف مختلفة، وهم أساسًا مؤسسات مالية مصنفة في درجات استثمارية. المشتقات المالية يتم تقييمها 
باستخدام تقنيات لها معطيات سوق واضحة هي أساسًا عقود تبادل معدالت الربح، وعقود الخيارات وعقود تبادل العمالت. تشتمل تقنيات التقييم األكثر تطبيقًا 

على التسعير اآلجل ونماذج عقود التبادل باستخدام حسابات القيمة الحالية. تشمل النماذج معطيات مختلفة مثل الجودة االئتمانية لألطراف األخرى وأسعار الصرف 
الفورية واآلجلة للعمالت األجنبية و منحنيات أسعار الربح.

تدرج القيمة العادلة
تستخدم المجموعة التدرج التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسب تقنيات التقييم:

األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق عاملة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. المستوى 1 : 
تقنيات أخرى والتي تكون جميع بياناتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة، واضحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. و المستوى 2  : 

التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على بيانات سوقية واضحة. المستوى 3 : 

يوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة عن طريق مستوى تدرج القيمة العادلة:

2012
الف

ريال قطري

المستوى 1 
الف

ريال قطري

المستوى 2
الف

ريال قطري

المستوى 3
الف

ريال قطري

الموجودات المالية

-366،4٠6138،619٢٢7،787موجودات مالية متاحة للبيع

--6،7٠46،704موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

-٢١،469-٢١،469مشتقات أدوات مالية

394،579١45،3٢3٢49،٢56-

2011
الف

ريال قطري

المستوى 1 
الف

ريال قطري

المستوى 2
الف

ريال قطري

المستوى 3
الف

ريال قطري

-46٢،6٢٢105،013357،6٠9موجودات مالية متاحة للبيع

--4،١374،137موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

466،759١٠9،١5٠357،6٠9-

شركة بروة العقارية ش.م.ق
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إحتساب القيمة في اإلستخدام للوحدات المدرة للنقد والعائدة للمشاريع العقارية تكون حساسة لإلفتراضات التالية:
إجمالي الربح

يعتمد إجمالي الربح على متوسط القيم المحققة في الفترة السابقة لبداية فترة الموازنة. ويتم زيادتها على مدى فترة الموازنة بناءاً على إفتراضات تطور الكفاءة.

معدالت الخصم
تمثل معدالت الخصم تقدير السوق الحالي للمخاطر الخاصة بالوحدة المدرة للنقد حول القيمة الزمنية للنقد والمخاطر الفردية للموجودات التي لم يتم إدراجها في 

تقديرات التدفقات النقدية. إن إحتساب معدل الخصم يعتمد على الخصائص الخاصة بالمجموعة وقطاعاتها التشغيلية ويتم الوصول إلى متوسط معدل تكلفة 
رأس المال. متوسط معدل تكلفة رأس المال يأخذ في اإلعتبار الدين وحقوق الملكية. تكلفة حقوق الملكية يتم التوصل إليها من خالل العائد المتوقع على اإلستثمار 
من قبل مستثمري المجموعة. تكلفة الدين يتم التوصل اليها بناءاً على اإلقتراضات اإلسالمية التي تحمل أرباح والتي تكون المجموعة ملزمة لدفعها. مخاطر القطاع 

الخاصة يتم إدخالها بإستخدام عوامل بيتا الخاصة. عوامل بيتا يتم تقييمها سنويًا بناءاً على معلومات السوق العامة.

معدل النمو
يتم إستخدام معدل النمو للوصول إلى التدفقات النقدية بعد فترة الموازنة.

موجودات الضريبة المؤجلة
يتم إدراج موجودات ضريبة مؤجلة لجميع الخسائر الضريبية غير المستخدمة إلى المدى الذي يكون مرجحًا توفر أرباح خاضعة للضريبة يمكن أن تستخدم مقابلها 
الخسائر. يجب على اإلدارة اتخاذ قرار لتحديد قيمة موجودات الضريبة المؤجلة التي يمكن إدراجها، اعتماداً على التواريخ المحتملة وحجم األرباح الخاضعة للضريبة 

مستقباًل، مع التخطيط االستراتيجي الضريبي مستقباًل.

48 . المعلومات القطاعية

لدى المجموعة ثالثة قطاعات تصدر عنها التقارير كما هو موضح أدناه، والتي تمثل األقسام االستراتيجية للمجموعة. تقدم األقسام االستراتيجية أنشطة أعمال 
مختلفة وتدار بشكل منفصل ألنها تتطلب خبرات مختلفة. لكل قسم من األقسام اإلستراتيجية، تقوم االدارة العليا للمجموعة )صانع قرار التشغيل الرئيسي( بمراجعة 

تقارير اإلدارة الداخلية بشكل دوري. يقوم قطاع العقارات بتطوير وبيع وتأجير الشقق والفلل وقطع األراضي. يقدم قطاع خدمات األعمال خدمات دعم األعمال وقطاع 
المؤسسات المالية والخدمات األخرى يشمل على المؤسسات المالية والمؤسسات األخرى.

تتم متابعة القطاعات التشغيلية وتتخذ القرارات اإلستراتيجية على أساس النتائج التشغيلية المعدلة للقطاع والتي تعتبر مقياسًا ألرباح وخسائر القطاع الفردية.

القطاعات التشغيلية
تم عرض القطاعات التشغيلية كما يلي:

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة في 31 ديسمبر 2012

تصنيف استثمارات األوراق المالية 
عند شراء ورقة مالية استثمارية، تقرر المجموعة هل يجب تصنيفها ضمن »استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة« أو »متاحة للبيع«. تتبع المجموعة 

ارشادات معيار المحاسبة الدولي 39 عند تصنيف استثماراتها. تصنف المجموعة االستثمارات »بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة« اذا تم شراؤها أساسا لغرض 
تحقيق ربح قصير األجل والحصول على نقد. جميع االستثمارات األخرى تصنف »متاحة للبيع«. تحتسب المجموعة االستثمارات في أسهم الملكيـة كاستثمار في شركات 

زميلة فقط عندما يمكن اثبات ممارسة تأثير هام على عمليات الشركة المستثمر فيها، وخالف ذلك وبغض النظر عن حصة الملكية يتم تصنيف االستثمار كمتاح 
للبيع. 

 
تقدير عدم اليقين

انخفاض قيمة اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع
تعامل المجموعة استثمارات األسهم المتاحة للبيع بأنها منخفضة القيمة عند وجود انخفاض هام أو مستمر في القيمة العادلة إلى أقل من تكلفتها أو عند وجود 

أدلة موضوعية أخرى لالنخفاض. إن تحديد االنخفاض »الهام« أو »المستمر« يحتاج إلى اتخاذ قرار. إن المجموعة تقدر »الهام« عمومًا بنسبة 20% أو أكثر »والمستمر« بأكثر 
من ستة أشهر.  باإلضافة إلى ذلك تقوم المجموعة بتقييم عوامل أخرى وتشمل التقلبات العادية في سعر السهم بالنسبة لألسهم المتداولة والتدفقات النقدية 

المستقبلية وعوامل الخصم لألسهم غير المتداولة، في حال توفرها.

القيمة العادلة الستثمارات األسهم غير المتداولة واإلستثمارات في أدوات الدين
إذا لم يتوفر سوق ألصل مالي أو كان السوق غير نشط، تقوم المجموعة بتقدير القيمة العادلة بإستخدام تقنيات التقييم والتي تشمل أحدث معامالت السوق الحرة 

والرجوع إلى أدوات أخرى مشابهًا إلى حد كبير وتحليل التدفقات النقدية المخصومة ونماذج خيارات التسعير التي تعكس الظروف الخاصة للمصدر. يتطلب هذا 
التقييم من المجموعة القيام بتقديرات حول التدفقات النقدية المستقبلية ومعدالت الخصم والتي تخضع لعدم اليقين.

تقدير صافي القيمة الممكن تحقيقها للعقارات بغرض المتاجرة
تدرج العقارات بغرض المتاجرة بالتكلفة أو صافي القيمة التي يمكن تحقيقها، أيهما أقل. تقدر القيمة الممكن تحقيقها للعقارات بغرض المتاجرة المكتملة بالرجوع 
الى أحوال وأسعار السوق الموجوده في تاريخ البيانات المالية ويتم تحديدها من قبل المجموعة بعد أخذ استشارة خارجية مناسبة وفي ضوء آخر المعامالت بالسوق.  

تقييم العقارات 
يتم تقدير القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية من خالل خبراء تقييم عقارات مستقلين وذلك بإستخدام أساليب تقييم معترف بها. تتألف هذه األساليب من كل
من إتباع طريقة العائد وطريقة التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة. يتم تحديد القيم العادلة في حاالت معينة وذلك بالرجوع لمعامالت حديثة لبيع عقارات

لها خصائص متشابهة ونفس الموقع لموجودات المجموعة.

يتم تحديد القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية تحت اإلنشاء عن طريق خبراء تقييم عقارات مستقلين وذلك بإتباع طريقة التدفقات النقدية المخصومة، إال إذا لم 
يكن باإلمكان تحديدها بشكل موثوق. وفي هذه الحاالت اإلستثنائية، يتم تسجيلها بالتكلفة.

 
األعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات

تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية التقديرية للعقارات واآلالت والمعدات لغرض احتساب االستهالك. يتم هذا التقدير بعد أن يؤخذ في االعتبار االستخدام المتوقع 
للموجودات والتآكل الطبيعي والتقادم الفني والتجاري.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بالمراجعة في تاريخ كل بيانات مالية للتأكد من وجود أية مؤشرات على انخفاض قيمة جميع الموجودات غير المالية. يتم اختبار الشهرة المتضمنة 

في تكلفة اإلستحواذ على شركات تابعة وشركات زميلة والموجودات غير الملموسة األخرى غير محددة األعمار، إن وجدت، للتأكد من وجود انخفاض وذلك على أساس 
سنوي وفي أي وقت آخر تظهر فيه هذه المؤشرات. الموجودات غير المالية األخرى يتم اختبارها لالنخفاض عند وجود مؤشرات بأن القيمة الدفترية قد ال تسترد. عند 

إجراء الحسابات لتحديد القيمة عند االستعمال يجب على اإلدارة عمل تقديرات للتدفقات النقدية المتوقعة من الموجودات أو من الوحدة المدرة للنقد وأن تختار نسبة 
خصم مالئمة الحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.

التقديرات المستخدمة من قبل اإلدارة إلختبار اإلنخفاض في قيمة الشهرة الناتجة من تجميع األعمال كالتالي:
اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة إلحتساب القيمة في اإلستخدام

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة في 31 ديسمبر 2012

47 . القرارات والتقديرات المحاسبية الهامة - تتمة

إنخفاض الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدمًا - تتمة

47 . القرارات والتقديرات المحاسبية الهامة - تتمة

إنخفاض الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدمًا - تتمة
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الجدول التالي يوضح الموجودات والمطلوبات لقطاعات التشغيل بالمجموعة كما في 31 ديسمبر 2012 و 2011:

كما في 31 ديسمبر ٢٠١٢

العقارات
ألف ريال

 قطري

خدمات األعمال
ألف ريال

 قطري

المؤسسات المالية 
والخدمات األخرى

ألف ريال
 قطري

إستبعادات
ألف ريال

 قطري

اإلجمالي
ألف ريال

 قطري

١7،886،898)5،688(١7،645،٢68٢١٢،٢5٠35،٠68موجودات متداولة

3٢،35٢،633)35،٠48،٢98(67،٢46،4١848،٠٠٠١٠6،5١3موجودات غير متداولة

5٠،٢39،53١)35،٠53،986(84،89١،686٢6٠،٢5٠١4١،58١إجمالي الموجودات 

)١١،٠5٢،9٠5(9٢،358)٢،776()79،388()١١،٠63،٠99(مطلوبات متداولة

)٢5،884،3٠٠(3٠،4٢4،٠5٢)١4٠،568()65،٢69()56،١٠٢،5١5(مطلوبات غير متداولة

)36،937،٢٠5(3٠،5١6،4١٠)١43،344()١44،657()67،١65،6١4(إجمالي المطلوبات

13،340313،1752،323،755-١،997،٢4٠إستثمارات في شركات زميلة

4،586،842---4،586،84٢ )١(مصروفات رأسمالية

 

كما في 31 ديسمبر 2011

العقارات
ألف ريال

 قطري

خدمات األعمال
ألف ريال

 قطري

المؤسسات المالية 
والخدمات األخرى

ألف ريال
 قطري

إستبعادات
ألف ريال

 قطري

اإلجمالي
ألف ريال

 قطري

4،389،475218،56286،46358،6084،753،108موجودات متداولة

61،457،275)31،234،167(92،339،14055،535296،767موجودات غير متداولة

66،210،383)31،175،559(96،728،615274،097383،230إجمالي الموجودات 

)9،751،148(105،776)67،417()93،574()9،695،933(مطلوبات متداولة

)43،524،384(25،571،192)146،556()76،337()68،872،683(مطلوبات غير متداولة

)53،275،532(25،676،968)213،973()169،911()78،568،616(إجمالي المطلوبات

14،079129،4803،368،726-3،225،167إستثمارات في شركات زميلة

7،013،236---7،013،236 )1(مصروفات رأسمالية

مالحظة:
تتكون المصروفات الرأسمالية من إضافات للعقارات بغرض المتاجرة واإلستثمارات العقارية والعقارات واالالت والمعدات والموجودات الناتجة عن تجميع األعمال.  )1(

قطاعات جغرافية

اإليرادات واألرباح المالية من زطراف خارجية
2012

الف ريال قطري
2012

الف ريال قطري

٢،4٢7،٠364،704،027دولة قطر

-36شمال أفريقيا

8١،٠٢٢48،713دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

)77،363()١١،١3٠(دول أوروبا

٢،496،9644،675،377إجمالي اإليراد حسب بيان الدخل الموحد

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة في 31 ديسمبر 2012

للسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012

العقارات
ألف ريال

 قطري

خدمات األعمال
ألف ريال

 قطري

المؤسسات  المالية  
والخدمات  األخرى

ألف ريال
 قطري

إستبعادات
ألف ريال

 قطري

اإلجمالي
ألف ريال

 قطري

اإليرادات واألرباح

أطراف خارجية

740،645-1،134-739،511- إيراد إيجارات

365،173-199،035164،2861،852- إيرادات خدمات إستشارية وخدمات أخرى

284،787---284،787- أرباح بيع عقارات

189،639---189،639- أرباح إستبعاد شركات تابعة

433،111-)4،605(-437،716- صافي أرباح القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية

262،397-)1،355(-263،752- الحصة من نتائج شركات زميلة

------ إيرادات من أنشطة بنكية

221،212-219،4791،421312- إيرادات أخرى

-)6،136،087(-6،026،354109،733معامالت بين القطاعات

2،496،964)6،136،087()2،662(8،360،273275،440إجمالي اإليرادات واألرباح

1،156،712)5،735،535()22،895(6،904،25110،891ربح )خسارة( السنة 

)201،492(1،7621،724269،434)474،412(صافي )تكاليف( إيرادات التمويل

)78،022(-)2،740()15،457()59،825(إستهالك

للسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2011

العقارات
ألف ريال

 قطري

خدمات األعمال
ألف ريال

 قطري

المؤسسات المالية 
والخدمات األخرى

ألف ريال
 قطري

إستبعادات
ألف ريال

 قطري

اإلجمالي
ألف ريال

 قطري

اإليرادات واألرباح

أطراف خارجية

622،827---622،827- إيراد إيجارات

821،573-480،280124،859216،434- إيرادات خدمات إستشارية وخدمات أخرى

552،503---552،503- أرباح بيع عقارات

404،073-)10،620(-414،693- أرباح )خسائر( إستبعاد شركات تابعة

1،398،776---1،398،776- صافي أرباح القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية

327،279-6،239-321،040- الحصة من نتائج شركات زميلة

172،869-172،869--- أرباح من فقدان السيطرة على شركات تابعة

127،895-127،895--- إيرادات من أنشطة بنكية

247،582-218،8381،35827،386- إيرادات أخرى

- )409،843( )1()299،362(578،925130،280معامالت بين القطاعات

4،675،377)409،843(4،587،882256،497240،841إجمالي اإليرادات واألرباح

1،449،670)1،134،283()67،382()42،389(2،693،724ربح )خسارة( السنة 

)787،190(343،878)127(461)1،131،402(صافي )تكاليف( إيرادات التمويل

)97،042(-)26،071()6،987()63،984(إستهالك

مالحظة:
1( اإليرادات بين القطاعات يتم إستبعادها عند التوحيد.

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة في 31 ديسمبر 2012

48 . المعلومات القطاعية - تتمة

القطاعات التشغيلية - تتمة

48 . المعلومات القطاعية - تتمة

القطاعات التشغيلية - تتمة
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خالل سنة 2011، قامت اإلدارة بتسجيل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة كتوزيع في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد. خالل سنة 2012، قررت اإلدارة تسجيل مكافأة  )د( 
أعضاء مجلس اإلدارة كجزء من ربح السنة. بناءاً عليه تم تعديل أرقام السنة السابقة لتعكس ذلك التغيير.

)٢(  إعادة تصنيف

لقد تمت إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لسنة 2011 لكي تتماشى مع طريقة العرض للسنة الحالية. قامت المجموعة بإعادة التبويب هذه لتحسين جودة البيانات 
المعروضة، ولم يكن إلعادة التبويب أي تأثير على حقوق الملكية واألرباح والعائد للسهم للسنة السابقة.

)أ( مصروفات عمومية وإدارية

ألف ريال قطري

792.164كما تم عرضها سابقًا

183.046تحويل من المخصصات

9.000مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

)30.132(عمليات غير مستمرة

954.078كما تم إعادة تصنيفه

لقد أعادت المجموعة تصنيف مبلغ 2.578.971 ألف ريال قطري من موجودات مالية متاحة للبيع كما في 31 ديسمبر 2011 إلى مبالغ مستحقة من  )ب( 
أطراف ذات عالقة حيث أن هذه المبالغ مستحقة من شركات ذات عالقة كما في ذلك التاريخ.

5٠.األحداث الالحقة للسنة المالية

بتاريخ 24 فبراير 2013، قامت المجموعة بتوقيع إتفاقية البيع مع طرف ذو عالقة، شركة الديار القطرية لإلستثمار العقاري ش.م.ق لبيع مجموعة شركات بروة مصر. 
مجموعة شركات بروة مصر تتألف من شركة بروة مصر العقارية ش.م.م وشركاتها التابعة وهي شركة بروة القاهرة الجديدة لإلستثمار العقاري ش.م.م وشركة بروة 

مصر للتطوير العقاري ش.م.م وطارق فؤاد السيد الشاذلي وشركاؤه. تم إعادة تصنيف هذه الشركات التابعة كعمليات غير مستمرة كما تم اإلفصاح عنه في إيضاح 10 
حول البيانات المالية الموحدة.

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  في 31 ديسمبر 2012

معلومات اإليراد الوارد أعاله بناء على موقع العمالء.
٢٠١٢2011

ألف ريال قطريالف ريال قطريالموجودات غير المتداولة

3١٫48٠٫٢9١54.571.113دولة قطر

١73٫9375.523.474شمال أفريقيا

٢9٠٫98٠328.239دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

4٠7٫4٢51.034.449دول أوروبا

3٢٫35٢٫63361.457.275

 الموجودات غير المتداولة لهذا الغرض تتكون من عقارات وآالت ومعدات واستثمارات عقارية وموجودات ضريبة مؤجلة وموجودات غير ملموسة 

49. بيانات المقارنة

إن الرصيد اإلفتتاحي لسنة 2011 وأرقام المقارنة تم تعديلها لألسباب التالية:

)١( تعديالت

خالل سنة 2009، أتفقت الشركة األم ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، كممثل لحكومة دولة قطر، على أن تساهم حكومة دولة قطر )»الحكومة«( في ملكية  )أ( 
الشركة التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة وهي شركة بروة الشارع التجاري ذ.م.م. )»الشركة التابعة«(، بنسبة 5%. تم تحديد قيمة ملكية الحكومة والبالغة 

نسبتها 5% بمبلغ 355.240  الف ريال قطري والتي ستسدد عن طريق مساهمة عينية والمتمثلة في تحويل ملكية 12 قطعة أرض تقع في منطقة مسيمير في 
الدوحة. وقد تم نقل ملكية 9 قطع أراضي من أصل 12 قطعة للمجموعة بمساحة إجمالية قدرها 3.601 الف قدم مربع من إجمالي قطع االراضي البالغ مساحتها 
5.050 الف قدم مربع وتم تسجيلها في دفاتر المجموعة وتم تحديد سعر القدم المربع بمبلغ  150 ريال قطري وذلك بناءاً على تقييم تم إعداده من قبل الحكومة 
خالل سنة 2010. بناءاً على موافقة وزارة البلدية والتخطيط العمراني تم توفير قطع األراضي األثني عشرة الستخدام المجموعة منذ سنة 2009 وبدأت المجموعة 

بتنفيذ أنشطتها التجارية على قطع األراضي الممنوحة في نفس الفترة. بناءاً عليه تم تعديل البيانات المالية للفترات المقارنة وذلك لتسجيل قيمة إجمالي قطع 
األراضي اإلثنا عشر بداًل من تسجيل قيمة 9 قطع فقط كما تم عرضه سابقًا.

بتاريخ 5 أبريل 2011، فقدت المجموعة سيطرتها بحكم الواقع على بنك بروة ش.م.ق )»البنك«( بسبب التغير في تركيبة مجلس اإلدارة وأعضاء  اإلدارة الرئيسية  )ب( 
 للبنك. لذلك فقد تغير وضع اإلستثمار في البنك من شركة تابعة إلى شركة زميلة نظرا لوجود تأثير هام للمجموعة على السياسات المالية والتشغيلية للبنك. 
في تاريخ فقدان السيطرة لم تقم المجموعة بإجراء المحاسبة الصحيحة لتأثير فقدان السيطرة ولتعكس الوضع الجديد لإلستثمار. بناءاً على ذللك قامت اإلدارة 

بتعديل أرقام المقارنة لتعكس تصحيح الخطأ في السنة السابقة.

خالل السنوات السابقة، قامت المجموعة بتطبيق طريقة حقوق الملكية للمحاسبة على بعض اإلستثمارات في شركات زميلة وذلك بإستخدام بيانات مالية غير  )ج( 
مدققة مما أدى إلى وجود فروقات بين القيمة الدفترية لإلستثمارات وحصة المجموعة من صافي موجودات الشركات الزميلة. تم تعديل األرصدة اإلفتتاحية وأرقام 

المقارنة لسنة 2011 لتعكس تصحيح تلك الفروقات. 

شركة بروة العقارية ش.م.ق
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة في 31 ديسمبر 2012

49. بيانات المقارنة - تتمة 48 . المعلومات القطاعية - تتمة

القطاعات التشغيلية - تتمة


