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تتميز بروة العقارية بإدارتها المالية الحكيمة وقدرتها على تحديد المشاريع بعناية 
وتنفيذها في الوقت المحدد؛ مع االلتزام بمعايير الجودة وكفاءة التكلفة ونجاحها في 
توظيف خبراتها ومصادرها في إنجاح أعمالها. تسعى بروة باستمرار إلى إعداد محفظة 

متوازنة بشكل جيد موجهة نحو األصول السنوية المدرة للدخل الثابت وذلك على امتداد 
القطاعات التي تعمل فيها سواءا السكنية أو التجارية والمتعددة االستخدامات، إضافة 

إلى قطاع الضيافة.

تتركز استراتيجيتنا على التوظيف األمثل لمحفظتنا االستثمارية، بحيث تحاكي احتياجات 
السوق وذوي المصالح، مع التركيز على خلق قيمة تستمر على المدى الطويل.

لقد استثمرنا بحكمة في فرص تطويرية تضيف مزيداً من التنوع إلى محفظتنا، كما أننا 
نعمل على دراسة الفرص المستقبلية في السوق وتوظيفها بشكل فعال ومدروس 

وتفادي المخاطر التي قد تنتج من الدخول فيها.

نهدف من خالل دراسة الفرص االستثمارية بعناية إلى خلق قاعدة مشاريع استثمارية 
ثابتة تحمينا من تقلبات السوق االقتصادية، يشمل ذلك فرص االستثمار في مشاريع 

القطاعات الصحية والتعليمية المدروسة، بحسب نموذج الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص.

نسعى إلى تعزيز استحواذنا على أصول مدرة للدخل السنوي وذلك من خالل إضافة 
وحدات سكنية من الشريحة المتوسطة إلى العالية إلى محفظتنا، وزيادة قدرتنا على 

إنتاج تدفقات نقدية حرة.

نهدف إلى إضافة نموذج “البناء من أجل البيع” كجزء من مشاريع محفظتنا االستثمارية 
والذي يحقق عائدات ملموسة ويحقق عوائد أكثر استدامة من مراكز التملك الحر الجديدة 

التي اتخذناها في المناطق الناشئة مثل لوسيل.

مع تخصيص رأس المال الالزم والمشاريع ذات التصاميم المدروسة والقدرة 
التشغيلية المتميزة والهيكل التنظيمي للفريق، فإننا على الطريق لتعزيز مكانتنا 

كشركة عقارية متنوعة األصول.
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نبذة عن بروة العقارية
بروة هي إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، ومقرها الدوحة - قطر. نقوم بتطوير وإدارة العقارات التي 

تعكس االحتياجات المتغيرة لألفراد الذين يعيشون ويعملون على أرض قطر، والذين يزورونها كذلك.

التوجه االستراتيجي

التطوير العقاري واالستثمار والعمليات: 
سنضع النموذج الخاص ببروة في 
تخطيط وتنفيذ المشاريع ومن ثم 

نكرر تطبيق النموذج في المشاريع 
المستقبلية

التحكم الفعال وإدارة المخاطر: 
أفضل ممارسات إدارة االستثمار وإدارة 

اآلداء التي تدعم تحقيق النتائج

الشركات التابعة لالستثمارات الخاصة: 
 محفظة متوازنة تدعم الربحية 	 

والنمو المستدام
 تعزيز المصداقية والعالمة التجارية 	 

محليًا وعالميًا

التكامل المؤسسيالتكامل المؤسسي الحوكمةالحوكمةالنشاط األساسيالنشاط األساسي

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

 يتمثل التوجه اإلستراتيجي الرئيسي لمجموعة بروة في 	 
أن تكون شركة عقارية واستثمارية قابضة تحقق استثمارات 

ذات دخل متوازن في كل من نشاطها العقاري األساسي 
وأنشطة األعمال المتكاملة لديها بما يحقق عائداً على 

االستثمار يفوق العائد المحقق في السوق المحلي.

 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

الرؤية واالستراتيجية

الرؤية
أن نكون شركة عقارية لها 

مصداقيتها وقيمها الراسخة 
فيما يتعلق بالتميز والعائدات 

المستدامة لمساهمينا وشركائنا.

الرسالة
إقامة مساكن وتشييد مبانٍ 

أفضل بفعالية وكفاءة 
ليعيش ويعمل ويستمتع بها 

الجميع

القيم
الريادة وااللتزام والمصداقية 

والعمل الجماعي والنزاهة

نبذة حول محفظتنا

ر.ق

ر.قر.قر.ق

ر.ق

٢٧ مليون١,٣٩١ مليون
العقارات المتاحة للبيعمشاريع قيد التنفيذ

٢٧,٩٧٨ مليون٨,١٦٠ مليون٣٦,١٣٨ مليون٥,٥ مليون متر مربع
إجمالي القيمة الدفترية مخزون األراضي

لألصول )عقارات وأراضي(
القيمة الدفترية لمخزون 

األراضي
القيمة الدفترية للعقارات
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5.34%

قوتنا المالية

ر.قر.ق

٣٩,٩٨٦ مليون

٥,٥ مليون متر مربع

١٥,٥٨١ مليون
إجمالي األصول

مساحات البناء قيد التشغيل

صافي الدين

من األرباح التشغيلية هي 
من صافي إيرادات اإليجارات

العائد على األصول معدل النمو السنوي 
اإلجمالي من دخل اإليجارات 

)الفترة المالية ٢٠١٩ -٢٠٢٢ (

العائد على حقوق
المساهمين

٪94 ٪1٥٪٠,4٢٪٠,97

ما تم إنجازه

مخزون أراضي

٥,4 مليون متر مربع في قطر
8٠٪ مملوكة

٪73
صافي الدين إلى حقوق الملكية 

7,18 مليار ر.ق
أرباح موزعة خالل األعوام من ٢٠١٤ إلى ٢٠٢٢

مزيج متوازن من المشاريع
ينتج عنه عائد مستقر 

الريادة
في المشاريع السكنية منخفضة التكلفة

14,٠69
وحدات سكنية تم إنجازها

٥٥,٢19
غرفة سكنية للفئات العاملة

سكن العمال

محفظة األصول المتوازنة ) المساحات المبنية(

سكني

متعدداالغراض

مستودعات

مدارس

تجاري

41%

٨%

8%

٢%

١ %

40%

محفظة األراضي
٪1

٪99

حول العالم 

قطر

نبذة عن بروة العقارية تتمة..
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النتائج المالية

إيراد التشغيلإجمالي الدخل

)مليون ريال قطري(

األرباح التشغيليةإجمالي الدخل واإليرادات التشغيلية

)مليون ريال قطري(

األرباح بعد خصم الضرائب 

)مليون ريال قطري(

األرباح قبل تكلفة التمويل والضرائب 
واإلطفاء واإلستهالك

)مليون ريال قطري(

األرباح النقدية المتكررة 
)باستثناء أرباح من بيع عقارات(

توزيعات األرباح 

)مليون ريال قطري(
)مليون ريال قطري(

العائد الربحي | % نسبة توزيع األرباح | %
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التحسين

تحقق الشركة أفضل العوائد على 
المدى الطويل من خالل إعادة 

تخصيص رأس المال من األصول 
والموجودات في فرص استثمارية 

جديدة.

اإلدارة

تقوم الشركة بإدارة محفظة 
االستثمار بفعالية لزيادة عوائد 

المساهمين.

التطوير

من خالل المشاركة النشطة مع 
المستأجرين وذوي المصالح، تقوم 

الشركة بتطوير العقارات لتلبية 
احتياجات العمالء والمستأجرين 

المحتملين.

االستحواذ

تكمن استراتيجية الشركة في زيادة 
الدخل بطريقة مستدامة. لتمكين 
ذلك، تقوم الشركة بتحديد أفضل 

الفرص في أسواقها المستثمرة. 
كما تساعد عملية التقييم القوية 

في التخصيص الفعال للموارد 
للحصول على الممتلكات 

المتراكمة.

المبادالتالنتائج

جوانب أعمالنا
قدرتنا على خلق القيمة تعتمد على وصولنا لرؤوس األموال الخمسة: المحفظة االستثمارية 

والتمويل والعالقات وفريق العمل واالستدامة.

المحفظة االستثمارية

• ٢٠١ مليون ريال قطري عقارات متاحة للبيع
• ٣,٣٨٨ مليون ريال قطري عقارات قيد التطوير

• ٥,٥ مليون متر مربع مخزون األراضي المتاح

التمويل

اإلدارة الفعالة لرأس المال:
• ٣,٨٩١ مليون ريال قطري رأس المال

• ١٠,٠٨٣ مليون ريال قطري من الديون المستحقة
• ٩,٣٣٧ مليون ريال قطري من صافي الدين

• ٠,٤٦ صافي نسبة الدين إلى حقوق الملكية
التدفقات النقدية المتكررة في شكل دخل إيجاري

االستدامة

إلحداث فرق إيجابي:
• االستثمار في المجتمعات التي تعمل فيها

• استخدام الموارد الطبيعية بطريقة مسؤولة وفعالة

العالقات

القيمة التي تم خلقها مع أصحاب المصالح
• عالقة عمل وثيقة مع شركاء التنمية في األسواق المستثمرة

• ثقة المستثمرين نتيجة التواصل المستمر
• المشاركة مع المجتمعات المحلية والحكومات

فريق العمل

معرفة وخبرة فريقنا مجلس إدارة متنوع الخبرات ذوي المهارات استمرار 
االستثمار في النظم والعمليات القائمة حوكمة الشركات القوية

المخرجات

تركز استراتيجية الشركة على اإلدارة الفعالة لألصول وذلك 
لضمان أقصى عوائد من المحفظة االستثمارية الحالية، مع 

العمل على إيجاد فرص استثمارية جديدة.

تتمتع المحفظة العقارية للشركة بأفق استثمار طويل 
األمد. كما أن االنضباط في االستثمار يساعد على التخفيف 

من خطر التضحية بالنمو الذي يتم تحقيقه على المدى 
الطويل مقابل النمو قصير المدى.

توفر الميزانية العمومية القوية لشركة بروة مساحة كافية 
للنمو القوي من خالل اإلدارة المالية الحكيمة. خالل السنة، 
حصلت الشركة على ديون إضافية بقيمة ١,٩٦٢ مليون ريال 
قطري. أدت الزيادة في الديون إلى ارتفاع نسبة الديون إلي 

حقوق الملكية إلى ٠,٤٦ من ٠,٤١. حققت الشركة أرباحا قابلة 
للتوزيع لكل سهم للعام بقيمة ٠,٣١ ريال قطري مقارنة 

بقيمة ٠,٣٩ ريال قطري في العام السابق. تم اإلعالن عن 
توزيع ٠,١٢٥ ريال قطري للسهم الواحد فيما يتعلق بأرباح 

السنة.

يمكن لإلستثمار فى فريق العمل وشبكة العالقات أن يؤثر 
على المدى القصير على رأس المال التمويلى وتوزيعات 

األرباح على المساهمين، ولكنه سيكون له أثر إيجابي على 
المدى الطويل.

يعتبر التواصل مع المستثمرين ومشاركتهم الفعالة هما 
أمران حيويان وأساسيان لقدرة الشركة على إنشاء عالقات 

طويلة األمد. خالل العام، تفاعلت الشركة مع العديد من 
المستثمرين، واستفادت من التواصل المستمر خالل 

تحديثات النتائج الربع سنوية. كما أنها تتمتع بدعم فريق 
عالقات المستثمرين المتفاني ، تفاعلت أيضا مع المحللين 

كلما دعت الحاجة.

قد يحتاج االستثمار في العالقات إلى تخصيص الوقت 
والميزانية التي تمكن الشركة من التواصل مع ذوي 

المصالح على المستوى المرغوب به، إال أن لهذا األمر أثر 
إيجابي على المدى الطويل يعود بالنفع على أعمال 

الشركة.

أنشأت الشركة فريقا قويا يتمتع بمعرفة وخبرة واسعة في 
أسواقها المستثمرة. على مدار العام، تم تنفيذ العديد من 

المبادرات التي تسعى لجذب المهارات وتعزيز روح الفريق 
واإلحتفاظ بالخبرات المتواجدة في الشركة. كما تتمتع 

الشركة بأنظمة تشغيلية قوية وعمليات موثوقة تمكنها 
من تحقيق ذلك.

االستثمار في موظفي الشركة أمر حتمي لتحقيق نمو 
مستدام وطويل األمد. االستثمار في أنظمة وعمليات 

الشركة له تأثير سلبي على رأس المال التمويلي على 
المدى القصير. ومع ذلك، بمجرد تنفيذها، يكون هناك 

تأثير إيجابي، وهو تحسين جودة المعلومات وزيادة كفاءة 
ومعنويات الموظفين.

تدرك الشركة أهمية استخدام الموارد الطبيعية بطريقة 
مسؤولة لضمان استدامتها البيئية. كما تدرك الشركة 

أهمية االستثمار في المجتمعات التي تعمل فيها، وهو 
األمر الذي يعود بالنفع على جميع جوانب أعمالها.

االستثمار في الحلول المستدامة يزيد من رأس المال 
المستدام، ولكن له تأثير على رأس المال التمويلي على 

المدى من القصير إلى المتوسط، ولكن يمتلك أثر إيجابي 
على رأس المال التمويلي على المدى الطويل.

المحفظة االستثماريةالمحفظة االستثمارية

التمويلالتمويل

العالقاتالعالقات

الفريقالفريق

االستدامةاالستدامة

المدخالت

حوكمة الشركات السليمة  هي أحد األسس الهامة التي تعمل على حماية حقوق ذوي المصالح 
وتحقيق األهداف اإلستراتيجية للشركة

الـتشـغيلـي اإلطـــار 
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أيــــن

◄ مساحات البناء من المحفظة المحلية )بالمتر المربع(

الوحدات السكنيةشركة بروة العقارية
إجمالي مساحات البناء

الوحدات الصناعية 
إجمالي مساحات البناء

تجاري ومتعدد األغراض
إجمالي مساحات البناء

قرية بروة                           ٤٠٪  .١

٪٦ مدينة مواتر المرحلة ١                            .٢

مدينة مواتر المرحلة ٢                             ٦٪  .٣

بروة السد                           ٤١٪  .٤

٥- امتداد قرية بروة                            ٧٪

مجمع مكينس                               ٣٦٪       .١

٢.  بروة البراحة                                       ٢٤٪

براحة الجنوب                                  ٣٧٪  .٣

مجمع الخور                                         ٣٪  .٤

سكن الفئة العاملة
إجمالي مساحات البناء

تتركز محفظتنا العقارية في المناطق التي تشهد أعلى إقبال من المستثمرين مع محدودية العروض من المنتجات المنافسة

نعمل!

١. مساكن مسيمير                                    ١١٪

٢. قرية بروة                                                                   ٢٪

٣. مدينتنا                                                                     ٧٠٪

٤. مساكن السيلية                                                  ١١٪

٥. مشروع بروة الخور 
سكن موظفي شركة شل                                ٦٪         

سكني           ٤١٪  .١

تجاري ومتعدد األغراض            ٨٪  .٢

مخازن                                                     ٨٪  .٣

سكن الفئة العاملة           ٤٠٪  .٤

مدارس                                                    ٢٪  .٥

مستودعات أم شهرين          ٥٩٪  .١

البراحة - ورش ومخازن             ٤١٪  .٢
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المشاريع تحت التطوير
 مدينة المواتر المرحلة ٣

االراضي  الغير مطورة
أرض الوكرة السكنية

بروة الدوحة أ - ب

دارا  بي - إف

لوسيل جولف

توسعة أم شهرين

مدينة بروة ٣

بروة البراحة مرحلة ٣

برج أساس مارينا

برج الخرايج السكني

العقارية دلتا سنتر

أراضي الخور

توسعة بروة سلوى

أرض الحويلة

مدينة المواتر المرحلة ٤

تشغيلي
دارة )أ(

أبراج أساس

بروة السد

برج العقارية

بروة لتبريد المناطق

مساكن مسيمير

قرية بروة 

سكن العمال في بروة البراحة 

سوق مسيعيد

البراحة - ورش ومخازن

مدينة مواتر المرحلة ١ و ٢ 

مساكن السيلية

مستودعات أم شهرين

مول ديونز

مجمع العقارية التجاري

قرى مسيعيد

حديقة العقارية

سكن العمال في دخان

سوق دخان

زكريت بالزا

سكن العمال في راس لفان

توسعة مرافق الخور الرياضية للعمال

مرافق الخور الرياضية للعمال

مجمع الخور

بروة الخور - سكن موظفي شركة شل

◄ البصمة الجغرافية لبروة العقارية

أيــــن
نعمل!

تتمة..

روخلا قفارم ةعسوت
ةيضايرلاروخلا قفارم

ليش عورشم – ىولس ةورب
ىولس ةورب ةعسوت  

فلوج ليسول  

أ اراد
فإ - يب – اراد  

نيرهش مأ ةعسوت  

 تاعدوتسم

دسلا ةورب

ةيليسلا نكاسم

2و 1 لحارم رتاوم ةنيدم

4 ةلحرم رتاوم ةنيدم  
ينكسلا سنيكم عمجم

ةحاربلا شرو و نزاخم

  ةحاربلا ةورب

اهتعسوتو ةورب ةيرق

قطانملا ديربتل ةورب ريميسم نكاسم

انيرام ساسأ جرب  

ينكسلا جيارخلا جرب  

رتنس اتلد ةيراقعلا  

3 ةلحرم ةحاربلا ةورب  

ةينكسلا ةركولا ةنيدم  

ةليوحلا ضرأ  

روخلا يضارأ  

ب و ا ةحودلا ةورب

 3 ةورب ةنيدم

3 ةلحرم رتاوم ةنيدم  

 بونجلا ةحارب

 انتنيدم

1 ةسردملا عقوم

7و 5 ةسردملا عقوم

8 ةسردملا عقوم

4 ةسردملا عقوم

3 ةسردملا عقوم

2 ةسردملا عقوم6 ةسردملا عقوم
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تقرير 
مجلس اإلدارة

أثبتت شركة بروة العقارية منذ تأسيسها أنها داعم 
فعال ومؤثر في تنمية قطر وتطورها. 

طوال رحلتها نحو النمو، كانت أعمال بروة ومازالت 
منسجمة مع رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، حيث نعمل 

جاهدين من أجل بناء مشاريع جديدة قادرة على تلبية 
االحتياجات الحقيقية للسوق.

السادة / مساهمي شركة بروة العقارية الكرام 
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن الســادة أعضــاء مجلــس إدارة 
شــركة بــروة العقاريــة، يســعدني أن أضــع بيــن أيديكــم تقريــراً عــن 
أبــرز مالمــح أداء وإنجــازات الشــركة وبياناتهــا الماليــة الموحــدة للســنة 
الماليــة ٢٠٢٢، هــذا باإلضافــة إلــى الخطــط المســتقبلية للعــام ٢٠٢٣.

مــن   ٢٠٢٢ العــام  خــالل  العقاريــة  بــروة  مجموعــة  تمكنــت  لقــد 
تنفيــذ خطــة عملهــا التــي تــم وضعهــا بــكل دقــة وعنايــة لتواكــب 
ناجحــا  تنظيــم  شــهد  الــذي  االســتثنائي  العــام  هــذا  متطلبــات 
بشــهادات محليــة ودوليــة لبطولــة كأس العالــم فيفــا قطــر ٢٠٢٢، 
وخبرتنــا  ومعرفتنــا  جهودنــا  كل  وضــع  جميعــا  مّنــا  تطلــب  وهــذا 
موضــع التنفيــذ أكثــر مــن أي وقــت مضــى لتحقيــق واجباتنــا فــي دعــم 
لتواصــل  العالمــي،  النجــاح  هــذا  إلــى  للوصــول  الدولــة  احتياجــات 
المجموعــة المحافظــة علــى صدارتهــا الوطنيــة الرائــدة فــي مجــال 

العقــاري.  التطويــر 

إن دولتنــا الحبيبــة اســتطاعت تقديــم حدثــًا كرويــًا اســتثنائيًا وإنجــازاً 
باســمها  تليــق  للجميــع  تُنســى  ال  وتجربــة  لقطــر  مشــهوداً  تاريخيــًا 
وتعــزز مكانتهــا علــى الســاحة الرياضيــة العالميــة، ودعــم هــذا النجــاح 
جانــب  إلــى  الدولــة  أجهــزة  كافــة  بذلتهــا  التــي  الحثيثــة  الجهــود 
حــق  نيــل  منــذ  الخــاص  القطــاع  ومؤسســات  شــركات  مســاهمات 
اســتضافة البطولــة عــام ٢٠١٠، باإلضافــة إلــى تســخير كافــة المــوارد 
لبنــاء بنيــة تحتيــة ومشــاريع تنمويــة مســتدامة ســتكون إرثــا حقيقــا 

والمســتقبلية.  الصاعــدة  لألجيــال 

ولقــد كانــت بــروة العقاريــة فــي طليعــة الشــركات الوطنيــة التــي 
العالمــي  الحــدث  هــذا  نجــاح  دعــم  فــي  المشــاركة  علــى  حرصــت 
مــن خــالل تطويــر مشــاريع عقاريــة متكاملــة قدمــت تجربــة ســكنية 
الحقــًا  ســنوضحه  مــا  وهــو  البطولــة،  وجماهيــر  لزائــري  اســتثنائية 
فــي هــذ التقريــر، وســنورد تفصيــاًل التأثيــر اإليجابــي لذلــك علــى دعــم 
النمــو المســتدام للمجموعــة وبمــا يعكــس مــا يزيــد عــن ١٧ عــام 
مــن الخبــرات المتراكمــة للمجموعــة فــي تحقيــق اإلنجــازات العديــدة 
ويجعــل »شــركة بــروة العقاريــة » مرادفــا متميــزا لتطويــر وتشــغيل 

العقاريــة. األصــول  وإدارة 

صالح بن غانم بن ناصر العلي
 رئيس مجلس اإلدارة

٥,٥٠,٢9 مليون متر مربع4٠ مليــار٢,٠83 مليون1,138 مليون
العائد على السهمإجمالي محفظة األراضيإجمالي الموجوداتإجمالي اإليرادات التشغيلية المتكررةصافي األرباح

ر.قر.قر.قر.ق

األداء المالي للشركة

أظهــرت البيانــات الماليــة تحقيــق أرباحــا صافيــة عائــدة علــى مســاهمي 
الســهم  علــى  وعائــد  قطــري،  ريــال  مليــون   ١,١٣٨ قدرهــا  األم  الشــركة 

ريــال قطــري. بقيمــة ٠,٢٩٢ 
وقــد بلــغ إجمالــي الموجــودات للمجموعــة قيمــة ٤٠ مليــار ريــال قطــري 
كمــا بلــغ إجمالــي حقــوق ملكيــة مســاهمي الشــركة األم قيمــة ٢١.٣ 

مليــار ريــال قطــري.

ونتيجــة لنجــاح المجموعــة فــي تنميــة محفظــة عقاريــة متوازنــة تســاعد 
إيــرادات  مســتوى  بــروة  حققــت  فقــد  الســوق،  تقلبــات  مواجهــة  علــى 
 ، تأجيــر  كإيــرادات  قطــري  ريــال  مليــون   ١,٧٤٦ بقيمــة  مرتفــع  تشــغيلية 
باإلضافــة إلــى تحقيــق ايــرادات مــن خدمــات إستشــارية وخدمــات أخــرى 

ريــال قطــري. بقيمــة ٣٣٧ مليــون 

التنمويــة  والخطــط  النقــدي  والموقــف  المالــي  األداء  علــى  وبنــاء 
المســتقبلية للشــركة، فقــد أوصــى مجلــس إدارة شــركة بــروة العقاريــة 
 %  ١٧.٥ بمعــدل  نقديــة  أربــاح  بتوزيــع  للمســاهمين  العامــة  للجمعيــة 

للســهم(. قطــري  ريــال   ٠.١٧٥ )بواقــع 

أداء الشركة وإنجازاتها خالل العام ٢٠٢٢

الرئيســية للشــركة هــو تنميــة محفظــة عقاريــة  أهــم األهــداف  أحــد  إن 
متوازنــة تواجــه خطــر التقلبــات فــي الســوق العقــاري وتلبــي احتياجاتــه 
االجتماعيــة  المســؤولية  وتراعــي  للدولــة  التنمويــة  الخطــط  وتدعــم 
للشــركة وفــي نفــس الوقــت فــإن هــذه المحفظــة العقاريــة يجــب أن 
تحقــق قيمــة مضافــة ألصــول الشــركة وتنمــي العائــد عليهــا وبما يســهم 

المســتدامة للمســاهمين.  العائــدات  زيــادة  فــي 

وخــالل العــام ٢٠٢٢، فقــد حققــت الشــركة العديــد مــن اإلنجــازات علــى 
المســتويات التطويريــة والتشــغيلية وأيضــًا علــى الجانــب المؤسســي. 

وفيما يلي بعض أبرز إنجازات العام المالي 2022: 

مشروع مدينتُنا

تــم إنهــاء تطويــر مشــروع مدينتنــا وهــو واحــد مــن أحــدث المشــاريع فــي 

المجموعــة والتــي تعــزز مــن الشــراكة االســتراتيجية مــع الدولــة، حيــث 
ســاهم المشــروع فــي تلبيــة احتياجــات الدولــة خــالل فعاليــات بطولــة 
العالــم فيفــا قطــر ٢٠٢٢، ووفــر تجربــة ســكنية اســتثنائية إلقامــة  كأس 
الجماهيــر والزائريــن. وبعــد الفعاليــات سيســهم المشــروع فــي توفيــر 
بيئــة ســكنية متميــزة ومتكاملــة للعائــالت وبأســعار مناســبة. وبمــا يدعــم 
النمــو المســتدام لعائــدات المجموعــة علــى مــدار ٥٠ عامــًا هــي مــدة إيجــار 

أرض المشــروع مــن الدولــة.

تبلــغ الطاقــة االســتيعابية للمشــروع ٣٦ ألــف نســمة ويمتــد علــى مســاحة 
تخطــت ١.١٤٩ مليــون متــر مربــع، ويضــم عــدد ٦,٧٨٠ وحــدة ســكنية، منهــا 
٤,٧٤٠ شــقة ذات ثــالث غــرف، و٢,٠٤٠ شــقة ذات غرفَتيــن ومســاحات تجاريــة 
يحتــوي  كمــا  المشــروع،  ســاكني  احتياجــات  لتلبيــة  كبيــرة  وخدميــة 
علــى ٧١٤,٢٤٩ متــراً مربعــًا مــا بيــن ممــرات وأماكــن للمشــي ومواقــف 

للســيارات. 

مشروع »الحي األرجنتيني«  ) براحة الجنوب سابقًا ( 

تــم االنتهــاء مــن تطويــر هــذا المشــروع وهــو أيضــا أحــد ثمــار الشــراكة 
االســتراتيجية مــع الدولــة، وســاهم كذلــك فــي تلبيــة احتياجــات الدولــة 
أيضــا  وقــدم   ،٢٠٢٢ قطــر  فيفــا  العالــم  كأس  بطولــة  فعاليــات  خــالل 
خــالل  العامليــن  وايضــًا  والزائريــن  الجماهيــر  لســكن  اســتثنائية  تجربــة 
وذلــك  الســوق  فــي  المشــروع  وحــدات  تأجيــر  طــرح  وســيتم  البطولــة، 
تنفيــذاً لمبــادرات الدولــة العديــدة فــي مجــال توفيــر حيــاة ســكنية كريمــة 
للعامليــن فــي الدولــة وبمــا يعكــس المبــادئ العظيمــة التــي يرســخها 
حضــرة صاحــب الســمو / أميــر البــالد المفــدى – حفظــه اهلل فــي اهتمــام 

الدولــة بمواطنيهــا وأيضــًا المقيميــن فيهــا. 

وســوف يدعــم المشــروع النمــو المســتدام لعائــدات المجموعــة علــى 
مــدار ٥٠ عامــًا هــي مــدة إيجــار األرض مــن الدولــة.

يمتــد المشــروع الــذي يســتوعب ٦٧ ألــف عامــل علــى مســاحة ٧٧٣.٤٥٧ 
ألــف متــر مربــع، ويتضمــن ١,٤٠٤ وحــدة ســكنية تحتضــن ١٦,٨٤٨ غرفــة، 
بيــن ممــرات وأماكــن للمشــي،  كمــا يحتــوي ٤٢٥.٢٣٥ متــراً مربعــًا مــا 

ومواقــف للســيارات. 
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مشروع تطوير وتشغيل مدارس قطر )الحزمة األولى(

انهــت المجموعــة تطويــر ثمانــي مــدارس حكوميــة فــي أنحــاء مختلفــة 
بالدولــة، تمهيــدا للبــدء بتشــغيلها مــع بدايــة العــام الدراســي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ 
وذلــك كحزمــة أولــى لمشــروع مــدارس قطــر. وتأتــي أهميــة هذا المشــروع 
فــي أنــه يضيــف تنوعــًا إيجابيــًا للمحفظــة العقاريــة للمجموعــة مــن خــالل 

ضمــان عائــدات المشــروع مــن الدولــة لمــدة ٢٥ عامــا.

المجموعــة  خبــرة  مســتوى  تعكــس  بــارزة  عالمــة  المشــروع  هــذا  يعــد 
كأول  المشــروع  بهــذا  المجموعــة  فــازت  حيــث  التنافســية،  وقدرتهــا 
ــن  ــن القطاعي ــراكة بي ــام الش ــت نظ ــة تح ــن الدول ــه م ــم طرح ــروع يت مش

والخــاص.  العــام 

المرحلة الثالثة من مشروع تطوير مدينة المواتر

تــم  والتــي  المواتــر  لمدينــة  والثانيــة  األولــى  المرحلتيــن  لنجــاح  نظــرا 
بــروة  قطعــت  التوالــي  علــى   ٢٠١٨ و   ٢٠١٧ العاميــن  فــي  تطويرهمــا 
هــذا  مــن  الثالثــة  المرحلــة  تطويــر  فــي  متقدمــة  أشــواطا  العقاريــة 
المشــروع الرائــد والتــي تمتــد علــى أرض تبلــغ مســاحتها مــا يقــارب مــن 
بالكامــل  اإلنشــائية  األعمــال  المجموعــة  وأنهــت  مربــع،  متــر  ألــف   ٣٤٠
لتطويــر مركــز خــاص بخدمــات الســيارات كجــزء أول مــن هــذه المرحلــة، 
كمــا وصلــت نســبة اإلنجــاز فــي الجــزء الثانــي مــن المرحلــة الثالثــة نحــو 
بمســاحات  المســتعملة  للســيارات  معرضــا   ١١٨ علــى  ويحتــوي   ،%٦٧
تتــراوح بيــن ٤٠٠ و١٠٠٠ متــر مربــع، و٣٥٢ شــقة متنوعــة بيــن غرفــة نــوم واحــدة 
وغرفتــي نــوم، باإلضافــة إلــى ١٢١ مكتــب متعــدد المســاحات، و١٠٠ محــل 
تجــاري، و١٠ ورش لصيانــة الســيارات، و٤ مغاســل للســيارات، فضــال عــن 
توافــر المرافــق الخدميــة األخــرى كالمطاعــم، وهايبــر ماركــت، ومســجد، 
ومركــز لبيــع قطــع غيــار الســيارات، باإلضافــة إلــى صالــة عــرض إلحــدى 
وكاالت الســيارات، وســتنتهي األعمــال اإلنشــائية لهــذه المرحلــة خــالل 

الربــع الثالــث مــن العــام المقبــل ٢٠٢٣.  

المحفظة العقارية التشغيلية

يســمح  مــا  وهــو  بالتنــوع  للمجموعــة  التشــغيلية  المحفظــة  تتميــز 
العقــاري.  الســوق  تواجــه  تحديــات  أي  بمواجهــة 

وتتنوع المحفظة العقارية التشغيلية للشركة لتشمل:

١٤,٠٦٩ وحدة سكنية 	

أكثر من ٥٥,١٢٩ غرفة سكنية للعمال، 	

ومعــارض  	 تجاريــة  محــالت  عــن  عبــارة  مربــع  متــر   ٣٣٠,٠٠٠ مــن  أكثــر 
، تــب مكا و

أكثر من  ٤٤٨,٠٠٠ متر مربع مخصصة لورش العمل والمخازن، 	

٢٣٢ غرفة فندقية. 	

أمــا فيمــا يتعلــق بمتوســط نســبة اإلشــغال فقــد تجــاوز نســبة ٩٠% فــي 
الكثيــر مــن المشــاريع الســكنية لشــركة بــروة العقاريــة خــالل العــام ٢٠٢٢.

ــاز  ــروة العقاريــة فــي شــركة مجموعــة االمتي كمــا تــم بيــع كامــل حصــة ب
االســتثمارية )شــركة مســاهمة عامــة كويتيــة(، وذلــك بإجمالــي ســعر 
بيــع نقــدي بلــغ ٣٧٥.١٦٥ مليــون ريــال قطــري. ونتــج عــن عمليــة البيــع ربــح 
قــدره ٥٨.٠٤٩ مليــون ريــال قطــري، وســاهمت هــذه الصفقــة فــي تدعيــم 
الموقــف النقــدي للمجموعــة بمــا يدعــم خطــط تطويرهــا وقدرتهــا علــى 

ــا. ــاء بالتزاماته الوف

مخزون األراضي

تتميــز  المجموعــة بتوافــر مخــزون كبيــر مــن األراضــي الفضــاء بإجمالــي 
يتجــاوز ٥ مليــون متــر مربــع محليــًا و٨٠ ألــف متــر مربــع خــارج الدولــة. 

للنمــو  واعــدة  الفضــاء فرصــًا  األراضــي  مــن  الكبيــر  الحجــم  ويوفــر هــذا 
تطويرهــا  أو  البيــع  بغــرض  تطويرهــا  أو  الفضــاء  األراضــي  ببيــع  ســواء 

التأجيــر. بغــرض 

الشركات التابعة
لهــا  التابعــة  الشــركات  مــن  العديــد  بوجــود  بــروة  مجموعــة  تتميــز 
الالزمــة  األنشــطة  جميــع  فــي  التكامــل  تحقيــق  إلــى  تهــدف  التــي  و 
للتطويــر العقــاري وإدارة األصــول وأيضــًا لتعزيــز القيمــة المضافــة داخــل 

هــي: الشــركات  هــذه  أهــم  ومــن  المجموعــة. 

أوال: شركة الوصيف إلدارة األصول »وصيف«:

هــي واحــدة مــن أكبــر شــركات خدمــات إدارة األصــول والعقــارات والمرافــق 
المتكاملــة فــي دولــة قطــر، التــي تقــدم خدمــات شــاملة وحلــواًل خدماتيــة 

كاملــة لعمالئهــا.

وباإلضافــة إلــى إدارة جميــع المشــاريع العقاريــة المحليــة لمجموعــة بــروة، 
فــإن شــركة وصيــف تقــوم أيضــًا بــإدارة العديــد مــن المشــاريع وخدمــة 

العديــد مــن العمــالء مــن خــارج المجموعــة مثــل: 

مشروع اللؤلؤة – قطر،	 

مشروع المناطق االقتصادية – مناطق،	 

مشروع الشارع التجاري،	 

ثانيًا: شركة قطر إلدارة المشاريع:

تقــدم الشــركة مجموعــة متكاملــة مــن خدمــات إدارة المشــاريع تتضمــن: 
تطويــر البرامــج وإدارتهــا، وإدارة وتســوية المطالبــات، ومراقبــة المشــاريع، 
وإدارة الصحــة والســالمة، وإدارة التكاليــف، وإدارة دراســات الجــدوى، وإدارة 

المخاطــر، واإلدارة البيئيــة.

إدارة  فــي  المشــاريع  إلدارة  قطــر  شــركة  مســاهمة  إلــى  وباإلضافــة 
المشــاريع قيــد التطويــر داخــل المجموعــة فإنهــا توفــر خدماتهــا للكثيــر 

الدولــة. وخــارج  داخــل  األخريــن  العمــالء  مــن 

ثالثا: شركة شذا إلدارة الفنادق:

ذات  اإلســالمية  الشــريعة  مــع  المتوافقــة  الفنــادق  إلدارة  شــركة  وهــي 
وتتولــى  "مســك".  نجــوم  األربــع  ذات  والفنــادق  "شــذا"  نجــوم  الخمــس 
الفنــادق داخــل دولــة قطــر، المملكــة  إدارة العديــد مــن  حاليــًا الشــركة 
العربيــة الســعودية، ســلطنة عمــان ودولــة االمــارات العربيــة المتحــدة. 

النظام المؤسسي

 علــى الرغــم ممــا شــهده العــام ٢٠٢٢ مــن تطــور كبيــر علــى المســتوي 
التشــغيلي وتطويــر المشــاريع إال أننــا لــم نغفــل الجانــب المؤسســي 
وتطويــر األداء، فبــروة دائمــا مــا تحــرص علــى مراجعــة النظام المؤسســي 
لهــا والعمــل علــى تجديــده بشــكل مســتمر وبمــا يســمح بتعزيــز النزاهــة 
والشــفافية ويدعــم تطــور األداء، فخــالل العــام ٢٠٢٢، قــد حققــت بــروة 

ــا: ــي ومنه ــتوى المؤسس ــى المس ــازات عل ــن اإلنج ــد م العدي

1- إدارة وتطوير المشاريع:

إدارة  ومفهــوم  منهجيــات  تطويــر  علــى  العــام  خــالل  الشــركة  عملــت 
المشــروعات وذلــك بالتعاقــد مــع أكبــر بيــوت الخبــرة فــي هــذا المجــال.

٢-  اعتماد دولي لمعايير »األيزو«

تأكيــدا علــى ريــادة بــروة العقاريــة علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي، 
فقــد اســتطاعت المجموعــة تجاوز التدقيــق الخارجــي ومواصلة حصولها 
متطلبــات  بجميــع  المتثالهــا  دوليــة،  اعتمــاد  شــهادات  ثــالث  علــى 
والبيئــة  "اإلدارة  مجــاالت  فــي   "ISO "األيــزو  للمعاييــر  الدوليــة  المنظمــة 
الشــركة  قــدرة  علــى  يؤكــد  بمــا  وذلــك  المهنيــة"  والســالمة  والصحــة 
المواصفــات  مــع  يتوافــق  متكامــل  إدارة  نظــام  وتنفيــذ  تطويــر  علــى 

العالميــة. والمقاييــس 

أعلــى  باتبــاع  العقاريــة  بــروة  التــزام  علــى  تبرهــن  الشــهادات  وهــذه 
ذات  الممارســات  أفضــل  وتقديمهــا  الجــودة  ومقاييــس  مواصفــات 
المعاييــر العالميــة فــي نظــام إداري متكامــل يغطــي كافــة الجوانــب 
التــي تدعــم اســتراتيجيتها الراميــة لالرتقــاء بجــودة مشــاريعها ومســتوى 
بشــكل  المؤسســي  أدائهــا  تطويــر  يضمــن  بمــا  المقدمــة  الخدمــات 

 . مســتمر

3- التحول الرقمي

تنفيــذ تطبيقــات )فيوجــن( فــي ســحابة أوراكل بهــدف أتمتــة عمليــات 
ــة قويــة تشــمل إدارة  مكاتــب الدعــم لــدى المجموعــة وبنــاء قاعــدة إداري

هــذه  وتأتــي  اإلمــداد.  سلســلة  وإدارة  الماليــة  واإلدارة  البشــرية  المــوارد 
علــى  القائمــة  العقاريــة  بــروة  اســتراتيجية  تنفيــذ  إطــار  فــي  الخطــوة 
إلــى  للوصــول  عملياتهــا،  تحديــث  فــي  التكنولوجيــة  الحلــول  تبنــي 
التحــول الرقمــي الشــامل. وســتدعم تطبيقــات فيوجــن نمــو األعمــال 
الســريع لــدى المجموعــة مــن خــالل أتمتــة عملياتهــا وســهولة اســتخدام 
الموظفيــن لهــا، فضــال عــن تعزيــز قدرتهــا التنافســية، مــن خــالل تحســين 

اإلنتاجيــة، ودعــم مهــارات كوادرهــا البشــرية وتمكينهــم رقميــًا. 

تطبيــق نظــام إلكترونــي جديــد للمراســالت الداخليــة والخارجيــة بغــرض 
تســهيل عمليــة التواصــل الرقمــي واالســتغناء عــن المراســالت الورقيــة.

الحوكمة والنظم وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

وااللتــزام  الريــادة  علــى  المرتكــزة  وقيمهــا  الشــركة  رؤيــة  مــن  انطالقــا 
والمصداقيــة والعمــل الجماعــي والنزاهــة، تلتــزم بــروة العقاريــة بمبــادئ 
الحوكمــة والعمــل بــكل جهــد ومثابــرة للوصــول إلى أعلى المســتويات 

ــة. ــال الحوكم ــي مج ــة ف ــر الدولي ــل المعايي ــق أفض ــة وتطبي العالمي

إطــار  فــي  والشــفافية  اإلفصــاح  معاييــر  أعلــى  العقاريــة  بــروة  وتتبنــى 
ــا  ــطتها وفق ــركة وأنش ــال الش ــع أعم ــالءم م ــي تت ــيدة الت ــة الرش الحوكم
معلومــات  بتقديــم  الشــركة  تلتــزم  حيــث  بهــا،  المحيطــة  للتطــورات 
دقيقــة ومتكاملــة وحديثــة للمســاهمين ضمــن إطــار عملهــا المعتمــد 

الشــفافية.  علــى 

النزاهــة  ثقافــة  ونشــر  تعزيــز  أهميــة  علــى  العقاريــة  بــروة  وتشــدد 
والشــفافية والوضــوح فــي تعامالتهــا التجاريــة واإلداريــة مــن خــالل ضمــان 
أعلــى مســتويات االمتثــال التــام لنظــام حوكمــة الشــركات المدرجــة فــي 
الســوق الرئيســية، والتــي تخضــع لرقابــة هيئــة قطــر لألســواق الماليــة. 

وتَعتبـِـر بــروة العقاريــة حوكمــة الشــركات مــن أهــم الركائــز التــي تشــكل 
ــل  ــة وسياســات التعام ــغيلية واإلداري ــي ألنشــطتها التش اإلطــار التوجيه
مــع جميــع أصحــاب المصالــح. ومــن منطلــق هــذه الرؤيــة، يســعى مجلــس 
اإلدارة عبــر تفويــض الصالحيــات إلــى اإلدارة التنفيذيــة، إلــى تســريع وتيــرة 
العمليــات التجاريــة والقضــاء علــى التعقيــدات وضمان أعلى مســتويات 
الكفــاءة التشــغيلية بمــا يخــدم مشــاريع الشــركة واســتثماراتها ويصــب 
إدارة  سياســة  تلعــب  ذلــك،  علــى  عــالوة  المســاهمين.  مصلحــة  فــي 
المخاطــر دوراً حاســمًا فــي إنشــاء أطــر عمــل مناســبة إلدارة المشــاريع 
القانونيــة  المخاطــر  فــي  التحكــم  مــع  فعالــة،  بطريقــة  واالســتثمارات 

والتشــغيلية واالقتصاديــة ذات الصلــة.

ويتمثــل  الشــركة،  فــي  الداخليــة  الرقابــة  نظــام  الشــركة  تطبــق  كمــا 
بالثقــة  جديــرة  وأنظمــة  معاييــر  وضــع  فــي  النظــام  هــذا  مــن  الغــرض 
هــذه  الرقابــة  وســائل  وتكفــل  الداخليــة  الرقابــة  وســائل  علــى  تحتــوي 
دقــة ومصداقيــة حســابات وســجالت بــروة، وســالمة تراخيــص المعامــالت 
وحمايــة أصــول الشــركة. ويضمــن الكشــف عــن أيــة مخاطــر تهــدد وضــع 
الشــركة وكذلــك تســاعد علــى االمتثــال إلــى اللوائــح والنظــم وذلــك مــن 

أجــل وضــع األمــور فــي نصابهــا الصحيــح.

تقرير 
مجلس اإلدارة تتمة..
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العنصر البشري هو جوهر نجاحنا

إن أحــد أهــم مبــادئ الشــركة هــو احتــرام وتقديــر موظفيهــا وتوفيــر أفضــل 
ســبل الدعــم لهــم مــع إعطــاء األولويــة لصحتهــم وســالمتهم وتوفيــر 
برامــج التدريــب والتطويــر األساســية لهــم. فضــاًل عــن ذلــك، فإننــا نحــرص 
علــى االســتثمار فــي التقنيــات التــي تتيــح لموظفينــا أداء عملهــم بمزيــد 

مــن المرونــة وتشــجيع التنــوع واالحتــواء فــي جميــع أنحــاء الشــركة.

مسؤوليتنا نحو المجتمع

فــي  المجتمعيــة  التنميــة  تعزيــز  علــى  العقاريــة  بــروة  شــركة  تعمــل 
جميــع نواحــي أعمالهــا، وتلقــى استحســان المجتمــع بفضــل شــمولية 
مشــاريعها ومراعاتهــا لجميــع األبعــاد االجتماعيــة التــي تتبنــي مفاهيــم 
االســتدامة، انطالقــا مــن فلســفتها المعماريــة فــي بنــاء مــدن ومجتمعات 
العقــارات، وتقــدم  فــي تشــييد  التقليــدي  المفهــوم  عقاريــة، تتخطــى 
حلــوال تدعــم جــودة الحيــاة والعيــش الكريــم، وتلبــي متطلبــات مختلــف 
الفئــات المجتمعيــة لألســر والعمــال بأســعار تنافســية. وهــذا المفهــوم 
يتكامــل مــع اســتراتيجية عمــل الشــركة فــي خلــق بيئــة مجتمعيــة أكثــر 
المشــاريع  لتشــمل  اســتثماراتها  تكامــل  خــالل  مــن  للجميــع  مالءمــة 
الســكنية والتجاريــة واللوجســتية والمؤسســات التعليميــة ممــا يجســد 

المعنــى الحقيقــي لمفهــوم المــدن المســتدامة.

وفــي إطــار الجهــود التــي تبذلها بــروة العقارية في تطوير مدن مســتدامة 
مســتويات  جــودة  مــن  وترفــع  المجتمــع  فئــات  كافــة  احتياجــات  تلبــي 
المعيشــة، فقــد حرصــت الشــركة علــى دعــم الخبــرات القطريــة وذلــك 
مــن خــالل التعــاون مــع الشــركات الوطنيــة ذات الكفــاءة والخبــرة فــي 

قطــاع اإلنشــاءات وأعمــال التطويــر العقــاري.

وانطالقــا مــن خبراتهــا المتناميــة فــي الســوق العقــاري، تــدرك بــروة أهميــة 
تســخير هــذه الخبــرات فــي خدمــة العمليــة التعليميــة، وذلــك مــن خــالل 
الخبــرات  تبــادل  بهــدف  قطــر  جامعــة  مــع  المشــترك  التعــاون  توثيــق 
والبحــث العلمــي والتدريــب فــي شــتى المجــاالت ،قامــت المجموعــة 
طالبــات  و  لطــالب  وميدانــي  مهنــي  تدريــب  برنامــج  وتقديــم  بتطويــر 
الهندســة مــن جامعــة قطــر خــالل العــام ٢٠٢٢ أمتــد لمــدة شــهرين، ويعتبــر 
هــذا البرنامــج الثالــث مــع كليــة الهندســة بجامعــة قطــر، وقــد قــام خاللــه 
العقاريــة  بــروة  فــي  العقــاري  بالتطويــر  المختــص  الهندســي  الفريــق 
بتقديــم برنامــج متكامــل مــن العمــل الميدانــي والمناقشــات والدراســات 

المكثفــة.

بــروة  ، قامــت شــركة  الدولــة  التعليميــة فــي  وإيمانــًا بأهميــة العمليــة 
العقاريــة متمثلــة بشــركة دار العلــوم للتطويــر العقــاري بالتعــاون مــع 
هيئــة األشــغال العامــة بتطويــر و تشــغيل الحزمــة األولــى مــن مــدارس 
اتفاقيــة  أول  هــي  و  عــام   ٢٥ لمــدة  الصيانــة  خدمــات  تقديــم  مــع  قطــر 
ــة  ــذه االتفاقي ــهم ه ــث تس ــاص ، حي ــام و الخ ــن الع ــن القطاعي ــراكة بي ش
فــي دعــم رؤيــة قطــر ٢٠٣٠ فــي تلبيــة احتياجــات الجيــل الحالــي و القــادم 

لبنــاء مجتمــع مزدهــر. 

ورعايــة  دعــم  إلــى  باســتمرار  العقاريــة  بــروة  تتطلــع  ذلــك  جانــب  إلــى 
الدولــة،  تســتضيفها  التــي  العالميــة  واألحــداث  الوطنيــة  الفعاليــات 
بمناســبة  واالحتفــاالت  األنشــطة  ورعايــة  بدعــم  الشــركة  قامــت  حيــث 
عــن  وتعبيــراً  الوطنيــة  الهويــة  بترســيخ  منهــا  إيمانــا  الوطنــي،  اليــوم 

القطريــة.  بالهويــة  والفخــر  الوطنيــة  والوحــدة  التضامــن 

وانطالقــًا مــن التزامهــا بدعــم الفعاليــات العالميــة الكبــرى، ســاهمت 
بتوفيــر  اإلرث  و  للمشــاريع  العليــا  اللجنــة  مــع  بالتعــاون  المجموعــة 
مســاكن لمشــجعي كأس العالــم ٢٠٢٢ متمثلــة فــي مشــروعي براحــة 

مدينتنــا.  و  الجنــوب 

كمــا واصلــت بــروة العقاريــة تنظيــم حمــالت التبــرع بالــدم بالتعــاون مــع 
مؤسســة حمــد الطبيــة فــي مشــروع قريــة بــروة خــالل فعاليــات كأس 

العالــم ٢٠٢٢ وذلــك لدعــم بنــك الــدم بالمــوارد التــي يحتاجهــا. 

وتأكيــدا علــى مبادئهــا الرئيســية فــي الحفــاظ علــى األســرة المتماســكة 
لتكــون اللبنــة األساســية فــي بنــاء مســتقبل قطر، شــاركت بــروة العقارية 
فــي االحتفــال بيــوم األســرة فــي قطــر، كمــا شــاركت بــروة فــي البرامــج 
الوطنيــة لنشــر الوعــي العــام بمــرض التوّحــد مــن خــالل المشــاركة فــي 
إحيــاء اليــوم العالمــّي للتوعيــة بمــرض التوّحــد، ومشــاركة بــروة فــي 
هــذه المناســبات يعكــَس اهتماَمهــا الكبيــرَ بالفئــات الُمحتاجــة للدعــم 
فــي الُمجتمــع، حيــث يأتــي ذلــك علــى رأس أولويــات اســتراتيجية عملهــا، 

وفــي ضــوء رســالتها اإلنســانّية.

خططنا المستقبلية للعام ٢٠٢3

ــا االســتمرار بالعطــاء  إن الثقــة الغاليــة لمســاهمينا الكــرام تفــرض علين
التــي  الشــركة  مكتســبات  علــى  للمحافظــة  وخبراتنــا  طاقاتنــا  بــكل 
حققتهــا خــالل مســيرتها. ونظــرا ألن العــام ٢٠٢٣ ســيكون عامــا اســتثنائيا، 
فقــد أعددنــا خطــة اســتراتيجية واضحــة تــم وضعهــا بدقــة وعنايــة ترســم 
ــا كافــة الخطــوط العريضــة للعمــل خــالل العــام ٢٠٢٣، وانطالقــا مــن  لن
ذلــك فإننــا ســوف نقــوم خــالل العــام ٢٠٢٣ بالعمــل علــى عــدة محــاور 
المرحلــة  خــالل  الشــركة  لتوجهــات  األساســية  الركائــز  تمثــل  والتــي 

المقبلــة، وهــي:

المحور األول: زيادة اإليرادات

وعائــدات  لإليــرادات  المســتدام  النمــو  تحقيــق  الشــركة  تســتهدف 
المســاهمين مــن خــالل تحقيــق مزيــج متــوازن مــن المشــاريع التشــغيلية 
التــي تلبــي احتياجــات الســوق العقــاري وفــي نفــس الوقــت ترتبــط بأقــل 
المــدى القصيــر والمتوســط مــن  مخاطــر ممكنــة، حيــث نهــدف علــى 
تأجيــر المشــاريع العقاريــة الجديــدة )مدينتنــا( و)الحــي األرجنتينــي(، وأمــا 
علــى المــدى الطويــل فإننــا نؤمــن بــأن رؤيــة قطــر الوطنيــة ٢٠٣٠ ســتكون 

بمثابــة القاطــرة األساســية للنمــو طويــل األمــد.

ونهدف خالل العام ٢٠٢3 إلى:

الجــدوى 	  ودراســات  العامــة  المخططــات  علــى  والعمــل  دراســة 
تحديــد  بغــرض  الشــركة  لــدى  الموجــودة  األراضــي  مــن  للعديــد 
الهــدف االســتثماري األمثــل لهــا مــن حيــث البيــع أو التطويــر بغــرض 

البيــع أو التطويــر بغــرض التأجيــر ، مثــل:

أرض وادي لوسيل بمدينة لوسيل.. ١

أرض مارينا هايتس بمدينة لوسيل.. ٢

أرض مدينة بروة بمنطقة مسيمير.. ٣

األراضي األخرى.. . ٤

العمــل علــى االســتفادة مــن التشــريعات القانونيــة واالقتصاديــة 	 
الجديــدة، حيــث يشــهد الســوق العقــاري فــي قطــر تطــورا كبيــرا بعــد 
صــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ٢٨ لســنة ٢٠٢٠، بتحديــد المناطــق 
التــي يجــوز فيهــا لغيــر القطرييــن تملــك العقــارات واالنتفــاع بهــا، 
ــا وإجــراءات تملكهــم لهــا وانتفاعهــم بهــا  وشــروط وضوابــط ومزاي
وتتضمــن المناطــق المشــمولة بالقــرار منطقــة لوســيل التــي تقــع 

فيهــا الجــزء األكبــر مــن مخــزون أراضــي الشــركة.

تعزيــز مســتوى الشــراكة االســتراتيجية مع القطاع العــام والحكومة 	 
الرشــيدة لتلبيــة احتياجــات القطــاع العقــاري عــن طريــق المشــاركة 
العامــة  األشــغال  هيئــة  قبــل  مــن  المطروحــة  المناقصــات  فــي 
»أشــغال«، لتطويــر العديــد مــن المشــروعات العقاريــة المتنوعــة 
بحســب قانــون الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، باإلضافــة 
عقاريــة  مشــروعات  تطويــر  علــى  الشــركة  حــرص  اســتمرار  إلــى 
والمقيميــن  المواطنيــن  احتياجــات  تلبيــة  فــي  تســهم  تنمويــة 
بــروة  لــدور  وفــاًء   ٢٠٣٠ الوطنيــة  قطــر  رؤيــة  تحقيــق  فــي  وتســهم 

العقاريــة كشــركة وطنيــة رائــدة فــي مجــال التطويــر العقــاري.

دراســة ووضــع الحلــول االســتثمارية المناســبة لالســتثمارات الماليــة 	 
بالمجموعــة.

المحور الثاني: ترشيد النفقات:

المتاحــة  الســبل  دراســة  فــي   ،٢٠٢٣ العــام  خــالل  الشــركة  ستســتمر 
لترشــيد النفقــات التشــغيلية واإلداريــة وأيضــًا التمويليــة بغــرض التأكــد 
مــن تحقيــق أقصــى اســتفادة ممكنــة مــن تلــك النفقــات والتأكــد مــن 
مــدى إمكانيــة تخفيــض هــذه النفقــات دون التأثيــر علــى جــودة المشــاريع 

المقدمــة. والخدمــات 

المحور الثالث: تحسين العالمة التجارية للشركة ورفع كفاءة 
النظام المؤسسي:

تســتهدف بــروة دائمــا تحســين رضــاء المســاهمين والعمــالء عــن األداء، 
بأســعار  العالميــة  الجــودة  ذات  الخدمــات  أنــواع  أفضــل  تقديــم  عبــر 
تنافســية ترضــي طموحــات وتطلعــات العمــالء، باإلضافــة الى االســتمرار 

فــي المســاهمة فــي المبــادرات الوطنيــة واالجتماعــي. 

تنفيذيــة  وإدارة  إدارة  كمجلــس  أننــا  لكــم  نؤكــد  الكــرام،  مســاهمينا 
وجميــع العامليــن بالشــركة نعمــل علــى بــذل أقصــد الجهد لنكــون على 
قــدر الثقــة التــي أوليتمونــا إياهــا وأننــا مصــرون علــى تحقيــق األهــداف 
المنشــودة نحــو تحقيــق النمــو المســتدام وتنميــة العائــدات المجزيــة 

الشــركة. لمســاهمي 

فــي الختــام، أود أن أغتنــم هــذه الفرصــة لكــي أعــرب عــن خالــص شــكرنا 
ــا علــى دعــم القيــادة الحكيمــة لســيدي حضــرة  ــا وامتنانن وعميــق تقديرن
صاحــب الســمو الشــيخ / تميــم بــن حمــد آل ثانــي، أميــر البــالد المفــدى – 
حفظــه اهلل - وســمو الشــيخ / عبــداهلل بــن حمــد آل ثــان نائــب األميــر. كمــا 
نتقــدم بالشــكر واالمتنــان لمســاهمي الشــركة والعامليــن بهــا علــى 
ــا  ــا جميع ــق لن ــل دوام التوفي ــز وج ــن اهلل ع ــن م ــل آملي ــم المتواص دعمه
ــا التــي تهــدف لتحقيــق صالــح الوطــن والمواطــن وتخــدم  لبلــوغ غاياتن

رؤيــة قطــر الوطنيــة ٢٠٣٠. 

وتفضلوا بقبول فائق  االحترام والتقرير

صالح بن غانم بن ناصر العلي
 رئيس مجلس اإلدارة

تقرير 
مجلس اإلدارة تتمة..
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تركز بروة بعناية على التوافق مع سوق العقارات في قطر، خاصة في قطاع البيع 
بالتجزئة والقطاع السكني.

لدينــا كجــدار عــازل لمواجهــة تقلبــات الدخــل. لــذا، فــإن باســتطاعتنا تفــادي المخاطــر واقتنــاص فــرص النمــو بشــكل أفضــل مقارنــة بأقراننــا فــي 
ــا المتكــررة فــي المســتقبل. ــا نمــو إيراداتن الســوق، خاصــة إذا واصلن

تشكل عائدات اإليجار المتكررة ٨١,٥٪ من إجمالي اإليرادات التشغيلية. ٩٦,٧٪ من األرباح التشغيلية هي من صافي إيرادات اإليجارات.

٥.        نتائج مالية قوية

تتيح لنا نتائجنا المالية القوية استكشاف فرص النمو وتوظيفها بالشكل المطلوب في حال رغبنا في ذلك.

 صافي الدين إلى حقوق الملكية ٢:١ • 

 التدفقات النقدية المتكررة • 

 توزيع أرباح بقيمة ٥,٤١ مليار ريال )٢٠١٤-٢٠١٩(• 

6.       االرتقاء بسلسلة القيمة

تســتمر بــروة فــي استكشــاف فــرص جديــدة بنــاء علــى محــركات متطــورة للطلــب فــي الســوق. تختــار بــروة مشــاريعها بمــا يتماشــى مــع 
متطلبــات الســوق. تخطــط بــروة حاليــا للدخــول فــي تطويــر أصــول التعليــم وكذلــك تطويــر االصــول المتعلقــة بايــة متطلبــات مســتجدة فــي 
الدولــة؛ واالرتقــاء بسلســلة القيمــة مــن خــالل تطويــر وحــدات ســكنية مــن الفئــة المتوســطة إلــى العاليــة، لإليجــار و/أو البيــع؛ وتطويــر األصــول 

فــي مناطــق التملــك الحــر مثــل لوســيل.

مــن خــالل مزيــج أكثــر حكمــة يتنــوع مابيــن البيــع والتأجيــر، فإننــا نهــدف إلــى تحقيــق التــوازن بيــن نمــاذج أعمالنــا لتحقيــق أفضــل عوائــد ممكنــة 
لمســاهمينا. وبإضافــة قطاعــات جديــدة مثــل البنيــة التحتيــة للتعليــم والرعايــة الصحيــة، فإننــا نعمــل علــى تنويــع أعمالنــا وتقليــل المخاطــر 
المحتمــل التعــرض لهــا. فــي النهايــة، نحــرص باســتمرار علــى استكشــاف أفضــل توظيــف لمحفظــة األراضــي لدينــا، ضمــن الحــدود اآلمنــة 

للمخاطــر التــي نســتطيع تحملهــا.

ستة أسباب رئيسية 
لالستثمار في بروة

أثبتــت شــركة بــروة العقاريــة منــذ اليــوم األول لتأسيســها أنهــا داعــم فعــال ومؤثــر فــي تنميــة قطــر وتطورهــا. وخــالل رحلــة نمــو الشــركة لــم نفقــد 
تركيزنــا ولــو للحظــة علــى إعطــاء األولويــة للمشــاريع التنمويــة التــي بمقدورهــا مســاعدة االقتصــاد القطــري. ولطالمــا كانــت رحلتنــا منســجمة 
ومتطابقــة مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة ٢٠٣٠، والتــي نعمــل جاهديــن دون كلــل مــن أجــل تحقيقهــا. وانطالقــا مــن ذلــك، حرصنــا علــى تعزيــز الشــراكة 

ــوق. ــات الس ــة احتياج ــى تلبي ــادرة عل ــاريع ق ــاء مش ــر لبن ــة قط ــة دول ــع حكوم ــتراتيجية م االس

1.         العمل ضمن نظام عقاري متكامل

تتكــون محفظتنــا العقاريــة مــن العقــارات التجاريــة بمــا فــي ذلــك المســاحات المكتبيــة والوحــدات التجاريــة والمســتودعات والــورش لدعــم 
التنميــة الصناعيــة فــي قطــر. كمــا نقــدم حلــوال ســكنية بأســعار معقولــة لــآالف مــن المســتأجرين وأســرهم. لدينــا بصمــة راســخة فــي قطــاع 
ــر نظــام عقــاري متكامــل يدعــم االقتصــاد  ــا بتطوي ــا فــي مختلــف فئــات األصــول يســمح لن ــة المقدمــة للفئــة العاملــة. تواجدن الحلــول العقاري

القطــري بشــكل قــوي ومؤثــر.

٢.       مزيج متوازن من األصول التشغيلية

تلجــأ بــروة لألســاليب المحافظــة فــي تخصيــص األصــول وإدارة المخاطــر المتعلقــة بمحفظتهــا العقاريــة. بينمــا تعمــل باســتمرار علــى  زيــادة 
العائــدات المحتملــة إلــى أقصــى حــد.

نعمــل علــى مجابهــة المتغيــرات فــي الســوق العقاريــة واالقتصاديــة مــن خــالل االســتثمار فــي مجموعــة متنوعــة مــن األصــول والتــي تشــمل 
الوحــدات الســكنية والتجاريــة ووحــدات البيــع بالتجزئــة والوحــدات اللوجســتية.

 ٧,٢٨٩ وحدة سكنية و ٣٨,٢٨١ غرفة سكنية للعمال	 
 أكثر من  ٢٨٨,٠٠٠ متر مربع من المحالت التجارية والمعارض والمكاتب	 
 ٤٤٨,٠٥٣ متر مربع مخصصة لورش العمل والمخازن	 
 ٢٣٢ غرفة فندقية	 

3.      القوة المستمدة من الخبرة
تأتــي بــروة اليــوم فــي صــدارة الشــركات الرائــدة فــي مجــال التطويــر العقــاري فــي دولــة قطــر والمنطقــة. حيــث ترتكــز عالمتهــا التجاريــة علــى قــوة 
مراقبــة التكاليــف وحجــم العمليــات التشــغيلية والمصداقيــة والقــدرة علــى تنفيــذ المشــاريع المعقــدة والكبيــرة بنجــاح. بالمضــي قدمــا، ســيتم 

تعزيــز حقــوق العالمــة التجاريــة لشــركتنا مــن خــالل مجموعــة واســعة مــن فئــات األصــول.

نمتلــك اليــوم مســاحات مشــيدة تبلــغ ٣,٦ مليــون متــر مربــع قيــد التشــغيل، ومجموعــة أراضــي تبلــغ مســاحتها ٥,٥ مليــون متــر مربــع، ٥.٤ مليــون 
متــر مربــع منهــا داخــل قطــر.

4.       اإليرادات واألرباح المتكررة

لــدى بــروة تدفقــات إيــرادات موثوقــة، األمــر الــذي يمكنهــا مــن التنبــؤ باإليــرادات التــي يمكــن للشــركة تحقيقهــا علــى مــدار أشــهر وبشــكل 
ــرادات المتكــررة  اســتباقي. ويمكنهــا كذلــك مــن تحديــد الميزانيــات والتزامــات رأس المــال إلــى حــد كبيــر وأقــرب إلــى الدقــة. تعمــل تيــارات اإلي
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التــي  المشــاريع  مــن  العديــد  تطويــر  إتمــام   ٢٠٢٢ العــام  شــهد  لقــد 
فــي  التقليــدي  المبــدأ  تخطــي  فــي  العقاريــة  بــروة  عمــل  نهــج  تؤكــد 
تشــييد األبنيــة العقاريــة لتطويــر مجتمعــات ســكنية تضيــف مفهومــًا 
أنهــت  حيــث  والمواصفــات،  المعاييــر  أرقــى  وفــق  لالســتدامة  جديــداً 
فتــرة  فــي  األرجنتينــي  والحــي  مدينتنــا  مشــروعي  تطويــر  المجموعــة 
زمنيــة وجيــزة اســتغرقت نحــو ٢٤ شــهرا، وتــم تزويــد المشــروعين بأحــدث 
وتقنيــة  االتصــاالت  بأنظمــة  المتعلقــة  الذكيــة  التكنولوجيــا  وســائل 
المعلومــات، بمــا يعــزز مــن مفهــوم نمــوذج المــدن الذكيــة التــي تضمــن 
تمتــع الفئــات المســتفيدة مــن المشــروعين ببيئــات ســكنية مســتدامة 
وفــق أرقــى المواصفــات والمقاييــس، وإلــى جانــب ذلــك راعــت مجموعــة 
تدعــم  التــي  المســائل  كافــة  المشــروعين  تطويــر  فــي  العقاريــة  بــروة 
قضايــا المحافظــة علــى البيئــة، كاســتخدام تقنيــات حديثــة ستســهم 
فــي ترشــيد اســتخدام الميــاه والكهربــاء، باإلضافــة إلــى اســتخدام الميــاه 
المعالجــة لــري المســاحات الخضــراء، ويأتــي ذلــك بهــدف زيادة مســاهمة 
ــة  ــر اســتدامة، لتحقيــق مرتكــزات رؤي ــر مجتمــع أكث المجموعــة فــي تطوي

قطــر الوطنيــة ٢٠٣٠.

إضافــة إلــى ذلــك فقــد تــم إتمــام أعمــال تطويــر ثمانــي مــدارس حكوميــة 
للبــدء بتشــغيلها مــع بدايــة العــام الدراســي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وفقــا للجــدول 
المشــروع  ويمثــل  األولــى(  )الحزمــة  قطــر  مــدارس  لمشــروع  الزمنــي 
إرثــًا حقيقيــًا لألجيــال القادمــة يدعــم مكانــة الدولــة فــي مجــال التربيــة 
والتعليــم علــى المســتوى العالمــي ، وتأتــي أهميــة هــذا المشــروع لبــروة 
فــي أنــه أول مشــروع فــي الدولــة بنظــام الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام 
والخــاص كمــا أنــه يضيــف تنوعــًا إيجابيــًا للمحفظــة العقاريــة للمجموعــة 

مــن خــالل تقديــم خدمــات الصيانــة لــه لمــدة ٢٥ عامــا.

عــام  بعــد  العقاريــة عامــا  بــروة  التــي حققتهــا  المتالحقــة  اإلنجــازات  إن 
لمواكبــة  وخبراتنــا  طاقاتنــا  بــكل  بالعطــاء  االســتمرار  علينــا  تفــرض 
مســيرة النمــو االقتصــادي الــذي تشــهده الدولــة، والمســاهمة فــي دفــع 
عجلــة التقــدم والتطــور للقطــاع العقــاري، مــا ينســجم مــع تحقيــق رؤيــة 

 .٢٠٣٠ الوطنيــة  قطــر 

إلــى  التنــوع  مــن  مزيــداً  تضيــف  تطويريــة  فــرص  دراســة  ســنواصل 
محفظتنــا، مــن خــالل مشــاريع الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، 
وكذلــك مــن مخــزون األراضــي الــذي تملكــه المجموعــة بمــا يخلــق قاعــدة 
مشــاريع اســتثمارية ثابتــة تحمــي الشــركة مــن تقلبــات الســوق العقــاري، 

ــرة. ــة ح ــات نقدي ــاج تدفق ــى إنت ــا عل ــادة قدرتن ــن زي وتضم

 

عبد اهلل بن جبارة الرميحي
الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية

شكل العام ٢٠٢٢ نقطة مفصلية في تاريخ دولة 
قطر الحديث حيث شهد نجاح الدولة في إقامة 

نسخة فريدة من بطولة كأس العالم، نالت 
إعجاب جميع الجماهير والمشجعين في كافة 

أنحاء العالم، كما أظهر االقتصاد القطري خالل 
هذا العام أداء قياسيا، متوجا بتصنيفات مرتفعة 

من المؤسسات العالمية. 

زخمــًا   ،٢٠٢٢ قطــر  فيفــا  العالــم  كأس  بطولــة  وفــرت  لقــد 
لــكل قطاعــات االقتصــاد القطــري، ومنهــا القطــاع العقــاري 
ــه، اســتثمارات ضخمــة فــي ظــل حــرص  الــذي تلقــت مجاالت

الحكومــة علــى توفيــر المحفــزات الالزمــة لهــذا القطــاع.

و البــد مــن التأكيــد علــى أن المنافــع التــي حققهــا القطــاع 
علــى  تقتصــر  لــم  التاريخــي  الحــدث  هــذا  مــن  العقــاري 
العــام ٢٠٢٢ وحســب، بــل اســتفاد القطــاع العقــاري علــى 
المشــروعات  علــى  الضخــم  اإلنفــاق  مــن  عامــا   ١٢ مــدى 
الرئيســية منــذ إعــالن فــوز دولــة قطــر بتنظيــم هــذا الحــدث 
وبالتعــاون  بالدولــة  المعنيــة  الجهــات  وقامــت  العالمــي، 
مــع الشــركات الوطنيــة بتطويــر البنيــة األساســية وإقامــة 
مشــروعات عقاريــة متنوعــة متضمنــة كافــة األغــراض مــن 
تجاريــة وســكنية وســياحية وترفيهيــة وهــو مــا تــردد صــداه 

القطــري. االقتصــاد  شــرايين  جميــع  فــي 

لمبــدأ  وترســيخاَ  اإليجابيــة  المعطيــات  هــذه  ولمواكبــة 
واصلــت  قطــر،  دولــة  حكومــة  مــع  االســتراتيجية  الشــراكة 
بــروة العقاريــة اســتراتيجية عملهــا بكفــاءة وَفَعاليـِـة وتبنَّــت 
خطــط عمــل مدروســة بعنايــة تهــدف إلــى تلبيــة احتياجــات 
الســوق وتحقيــق النمــو المســتدام لعائــدات المســاهمين 
موضــع  وخبراتنــا  معرفتنــا  كل  وضعنــا  ذلــك  ولتحقيــق   ،
التنفيــذ أكثــر مــن أي وقــت مضــى، للوصــول إلــى الغايــات 
واألهــداف المطلوبــة لتنفيــذ هــذه الخطــة، وتحقيــق واجباتنا 
فــي دعــم احتياجــات الدولــة لتحقيــق النجــاح التاريخــي فــي 
العقاريــة  بــروة  دور  مــن  يعــزز  بمــا  العالــم،  كأس  بطولــة 

كمجموعــة وطنيــة رائــدة فــي مجــال التطويــر العقــاري. 

اســتثنائية  ســكنية  تجربــة  المجموعــة  مشــاريع  وقدمــت 
ســاهمت   ، العالــم  كأس  بطولــة  وجماهيــر  لــزوار  ورائــدة 

ضيافتنــا.  وكــرم  وهويتنــا  ثقافتنــا  علــى  بالتعــرف 
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1. النمو من المناطق الجديدة للتملك 
الحر

قامت حكومة قطر بزيادة عدد مناطق 
التملك الحر من ثالثة إلى عشرة مناطق، 

بموجب القانون رقم ١٦ للعام ٢٠١٨، بشأن 
تنظيم تملك غير القطريين للعقارات 

واالنتفاع بها. تم ذلك بهدف تشجيع 
المستثمرين األجانب على التملك في 

المناطق الحرة مثل لوسيل، والخليج الغربي 
وعنيزة، من ضمن مناطق أخرى. والذي يؤدي 
بدوره إلى خلق سوق عقاري أكثر تنوعا وجذبا 

لالستثمارات األجنبية.

ماذا يعني هذا بالنسبة لبروة:

سيخلق ظهور مناطق التملك الحر الجديدة 
فرصًا إضافية لبروة تمكنها من بناء المزيد 

من الوحدات السكنية والتي تتراوح من 
متوسطة إلى عالية بموجب النموذجين 

“البناء من أجل التأجير” و “البناء من أجل 
البيع”.

٢. اتجاهات السوق نحو مزيد من 
اليسر والقدرة على تحمل التكاليف

 تشهد عمليات التطوير الشاملة، وخاصة 
األجنحة الصغيرة، والمساحات المكتبية 

الخدمية، ارتفاعا في الطلب. ونظراً 
لقيمتها استناداً على مرونتها والقدرة على 
تحمل تكاليفها، فإن العديد من الشركات 
الحالية والجديدة تتنقل بشكل مطرد بحثا 

عن صفقات أفضل. وبسبب المبادرات 
التي تقدمها الحكومة في العديد من 

القطاعات، مثل االستثمار األجنبي المباشر 
بنسبة ١٠٠%، فمن المتوقع أن يزداد الطلب 

على المساحات المكتبية، وخاصة األجنحة 
المدمجة، وذلك على المدى من القصير 

إلى المتوسط. ومن الجدير بالذكر أن 
اإليجارات السكنية تشهد اآلن استقرار كبير 

عقب ثالث سنوات من االنخفاض.

ماذا يعني هذا بالنسبة لبروة:

أدت زيادة القدرة على تحمل تكلفة الشقق 
والمكاتب في قطر إلى زيادة الطلب في 

المواقع الرئيسية مثل اللؤلؤة والخليج 
الغربي، في حين طرحت في السوق مؤخرا 

أبراج لوسيل السكنية. مشاركة بروة في 
هذا القطاع ستمنح الشركة فرصة كبيرة 

للنمو.

3. تزايد الدخل المتاح وتطلعات 
النمط المعيشي

لدى قطر ناتج محلي إجمالي للفرد يعد 
ضمن األعلى حول العالم. لذلك فقد 

استفاد قطاع البيع بالتجزئة بشكل 
كبير من المستويات المرتفعة للدخل 
المتاح، خاصة بوجود هذا العدد الكبير 
من العمالة الوافدة. من هنا، انتشرت 

العديد من مراكز البيع بالتجزئة ورسخت 
مكانتها كرائدة في مجاالت التسوق 

والترفيه، بما يلبي تطلعات هؤالء ممن 
يرغبون بنمط معيشي أفضل.

ماذا يعني هذا بالنسبة لبروة:

مع ارتفاع دخل األسرة، ازداد التطلع إلى 
النمط المعيشي األكثر راحة. مما يفتح 

المجال أمام بروة القتناص العديد من 
الفرص، من حيث تطوير أحياء عالية 

الجودة، ومراكز ترفيه لخدمة هذه األحياء.
كما سيمكنها تقديم عالمات تجارية 

متميزة في مجال البيع بالتجزئة وكذلك 
المطاعم الفاخرة أو المطاعم السريعة.

4. التأثير المضاعف لكأس العالم 
٢٠٢٢

من المتوقع أن يكون العطاء الناجح 
المقدم من قطر لكأس العالم ٢٠٢٢ تأثير 

إيجابي مضاعف على االقتصاد القطري. 
ومن خالل العمل كحافز في تسريع 

المشاريع المختلفة في التحضير لكأس 
العالم، يولد صناع السياسة قوة دفع 

كبيرة للنمو في قطاعات متعددة، بما في 
ذلك البنية التحتية والمرافق والعقارات 

والسياحة والضيافة.

ماذا يعني هذا بالنسبة لبروة:

تقوم بروة باالختيار والتخطيط بعناية 
شديدة لمشاريعها المستقبلية بحيث 

تتوافق مع أطر السياسات المتبعة 
وكذلك الطلب في السوق. تتوقع 

الشركة أن تتحسن مستويات اإلشغال 
في المستقبل على المدى القصير إلى 

المتوسط وذلك بسبب كأس العالم 
لكرة القدم المقبل في العام ٢٠٢٢. كما 

تراقب بروة محركات النمو المستقبلية 
المستمدة من رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ 

لتساعدها على تحديد نهجها االستراتيجي 
ما بعد كأس العالم، كل هذه هي 

محفزات رئيسية للنمو طويل األمد في 
البالد.

٥. النمو في السياحة الداخلية 

واصل المجلس الوطني للسياحة تطبيق تدابير 
لزيادة أعداد السائحين بعد تفعيل نظام السفر 

بدون تأشيرة لـعدد يصل إلى ٨٠ دولة. تهدف 
مبادرة “الصيف في قطر” التي تتم بين عيد الفطر 

وعيد األضحى وهو ما يعد أهدأ وقت في السنة، 
إلى زيادة إشغال الفنادق واإلنفاق في قطاع البيع 

بالتجزئة.

ماذا يعني هذا بالنسبة لبروة:
هناك طلب على منافذ البيع الفاخرة ومرافق البيع 
بالتجزئة الحديثة، ينشط هذا الطلب مع نمو عدد 

السياح واألثرياء. ال يزال العرض الحالي للفنادق 
يميل نحو فئة الخمس نجوم على الرغم من 

الحساسية األخيرة لألسعار التي شوهدت بين 
المسافرين اإلقليميين. ومن المتوقع أن يستمر 

الطلب على الفنادق ذات األسعار االقتصادية على 
المدى القصير إلى المتوسط.

العوامل المحفزة 
للسوق
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تأثير استضافة كأس العالم
متوسط الناتج اإلجمالي المحلي في البلد 

المستضيف لكأس العالم

المصدر: IMF، تقديرات كريدي سويس

نستجيب
1. ديون إضافية للنفقات الرأسمالية المتزايدة؟!كيف 

تعتقد الشركة أن قوتها في الميزانية العمومية تمنحها مساحة 
كافية لتأمين الديون اإلضافية للنفقات الرأسمالية المستقبلية، إذا 
لزم األمر. تشارك الشركة حال ًيا في مناقصات متعددة حول تطوير 

البنية التحتية لقطاعي التعليم والرعاية الصحية. عندما تحصل 
الشركة على مشاريع، تتوقع تمويل “نفقاتها الرأسمالية” من خالل 

مزيج من المستحقات الداخلية واإلصدار الجديد للديون.

٢. تطوير األصول في مناطق الملكية الحرة

تجري الشركة دراسات جدوى لتقييم الفرص المحتملة 
ألنواع مختلفة من المشاريع في لوسيل. استنا ًدا إلى 

النتائج، قد تختار الشركة العمل مع الحكومة في العديد 
من المشروعات، واختيار تبني كال من نماذج البناء من 

أجل البيع )BTS( أو البناء من أجل التأجير )BTL(، أو حتى 
لبيع جزء من مجموعة أراضيها في شكل قطع الصغيرة.

3. استراتيجيات نحو التنويع  

سوف تستمر بروة في استكشاف الفرص القائمة 
على محركات متطورة للطلب في السوق. تخطط 
بروة حاليا للدخول في تطوير األصول في قطاعي 

التعليم والرعاية الصحية؛ واالرتقاء بسلسلة 
القيمة عن طريق تطوير قطاعات سكنية من الفئة 

المتوسطة إلى العالية لإليجار و/ أو البيع.

٣ ١٢
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خططنا التطويرية 
المدروسة

تتمتــع بــروة بفهــم عميــق للقطاعــات العقاريــة 
الســكنية والتجاريــة فــي قطــر، وذلــك بفضــل 
فــي  ًمــا  عــا   ١٥ مــدار  علــى  تمتــد  التــي  خبرتهــا 
القطــاع  فــي  الســوق.  متطلبــات  تقييــم 
نخطــط  المثــال،  ســبيل  علــى  الســكني 
والمرموقــة،  الراقيــة  األصــول  فــي  لالســتثمار 

للبيــع. أو  للتأجيــر  ســواء 

تشــمل محفظــة أصــول بــروة حاليــا مجموعــة 
الشــريحة  مــن  الســكنية  الوحــدات  مــن 
جانــب  إلــى  المتوســطة  إلــى  المحــدودة 
التجاريــة،  والوحــدات  بالتجزئــة  البيــع  وحــدات 
فنــدق ٥ نجــوم وورش ومخــازن  إلــى  باإلضافــة 
مصــادر  مــن  إيراداتنــا  بلغــت  وقــد  قطــر.  فــي 
مليــون   ١,٦٣٧ العــام  لهــذا  المتكــررة  الدخــل 

قطــري. ريــال 

لدينــا هــدف ألن نصبــح مصــدراً مســتدامًا لخلــق 
لدينــا.  المصالــح  أصحــاب  لجميــع  القيمــة 
مــع  جيــد  وضــع  فــي  أننــا  مــن  الرغــم  وعلــى 
محفظتنــا الحاليــة، إال أن ٩٠% مــن إيراداتنــا هــي 
نــرى دافعــًا  فإننــا  لــذا  إيــرادات ســنوية متكــررة، 
كبيــراً لتنويــع محفظتنــا بشــكل أكبــر، لحمايــة 
الســوق  تقلبــات  مــن  أفضــل  بشــكل  أنفســنا 

االقتصاديــة. والــدورات 

تقييمــًا  األمــد  طويلــة  اســتراتيجيتنا  تتضمــن 
مســتمراً لديناميكيــات الســوق المتغيــرة التــي 
الجديــدة.  الحكوميــة  المبــادرات  تجلبهــا  قــد 

خصصــت حكومــة قطــر ١٩.٢ مليــار ريــال قطــري 
- ٩.٣% مــن إجمالــي ميزانيتهــا - لتطويــر قطــاع 
ريــال  مليــار   ٦.٨ تخصيــص  تــم  وقــد  التعليــم، 
قطــري منهــا لتشــييد مجموعــة مــن المــدارس 
الجديــدة خــالل خمــس ســنوات. باإلضافــة إلــى 
قطــري  ريــال  مليــار   ٢٢.٧ تخصيــص  تــم  ذلــك، 
الميزانيــة- لتطويــر قطــاع  إجمالــي  مــن   %١١  -
الرعايــة الصحيــة، والــذي يشــمل بنــاء ٥ مراكــز 
صحيــة جديــدة. لقــد فتحــت هــذه المخصصــات 
أبوابــا جديــدة أمامنــا لتنويــع محفظــة مشــاريعنا 
فــي  وسنســتمر  جديــدة،  قطاعــات  لتشــمل 
استكشــاف هــذه الفــرص االســتراتيجية القائمــة 
علــى محــركات الطلــب المتطــورة في الســوق.

مناطــق  عــدد  بزيــادة  قطــر  حكومــة  قامــت 
مناطــق  عشــرة  إلــى  ثالثــة  مــن  الحــر  التملــك 
فــي مدينــة لوســيل والخليــج الغربــي ومنطقــة 
يســمح  الــذي  التعديــل،  هــذا  يعــد  عنيــزة. 
للمســتثمرين األجانــب بحيازة الملكيــة الكاملة 
فــي القطاعيــن الســكني والتجــاري فــي قطــر، 
العقــارات  لقطــاع  هامــة  تطويريــة  فرصــة 
بالدولــة. لقــد أتــاح هــذا التطــور فــر ًصــا جديــدة 
لنــا لبنــاء المزيــد مــن الوحــدات الســكنية مــن 
بموجــب  العاليــة  إلــى  المتوســطة  الشــريحة 

البيــع”. أجــل  مــن  “البنــاء  نمــوذج 

كوننــا شــركة مرنــة تتكيــف مــع ظــروف الســوق، 
نتخــذ خطــوات محســوبة بعــد إجــراء دراســات 
فــرص  صالحيــة  مــدى  وتقييــم  شــاملة  جــدوى 
القريــب،  المســتقبل  فــي  الجديــدة.  الســوق 
مختلفــة  مشــاريع  فــي  الدخــول  إلــى  نطمــح 
فــي قطاعــي الرعايــة الصحيــة والتعليــم، مــع 
الحــرة. فــي منطقــة لوســيل  تطويــر األصــول 

1,637
اإليرادات من مصادر دخل متكررة

بينما تواصل حكومتنا إدخال إصالحات لبناء القدرات وتشجيع النمو االقتصادي، فإننا 
نخطط لتنويع محفظة أصولنا من خالل دراسة الفرص االستثمارية بعناية للدخول في 

قطاعات جديدة ذات معدالت نمو مرتفعة، مثل قطاعات الرعاية الصحية والتعليم. نخطط 
لتحقيق ذلك مع الحفاظ على نمط أعمالنا في القطاعات التقليدية الراسخة، مثل األصول 

السكنية ووحدات البيع بالتجزئة والوحدات التجارية والوحدات اللوجستية وسكن الفئة 
العاملة.

مليون
ر.ق

إنجازات 
التطوير العقاري خالل العام ٢٠٢1

بدأ مرحلة البيع في وحدات مشروع دارة 
أ بمدينة لوسيل، وتسليم الوحدات 
السكنية لمالكها خالل العام ٢٠٢٠، 

بواسطة شركة الوصيف إلدارة األصول 
المملوكة للمجموعة

تتنوع المحفظة العقارية التشغيلية للمجموعة لتشمل:
 ٧,٢٨٩ وحدة سكنية• 
 ٣٨,٢٨١ غرفة سكنية للعمال• 
 اكثر من ٢٨٨,٠٠٠ متر مربع عبارة عن محالت • 

تجارية ومعارض ومكاتب
 ٤٤٨,٠٥٣ متر مربع مخصصة لورش العمل • 

والمخازن
 ٢٣٢ غرفة فندقية• 

أما فيما يتعلق بمتوسط نسبة اإلشغال فقد تجاوز نسبة 
٩٠٪ في العديد من المشاريع السكنية للمجموعة.

االنتهاء من تطوير وتشغيل كامل 
المرحلتين األولى والثانية من مجمع 

مكينس، باإلضافة الى قرب االنتهاء من 
المرحلة الثالثة واألخيرة من المشروع.

إطالق أعمال التطوير في مشروع 
مدينتنا، وهي مدينة سكنية للعائالت، 

ومشروع براحة الجنوب، وهي مدينة 
سكنية للفئة العاملة، حيث تبلغ تكلفة 

تطوير المشروعين قيمة الخمسة 
مليارات ريال قطري.

اإلنتهاء من أعمال اإلنشاء في مشروع 
توسعة مرافق الخور الرياضية للعمال 

والبدء في نشاطات التأجير.

إطالق أعمال التطوير في مشروع 
مدارس قطر - الحزمة األولى، والتي 

تتضمن تطوير وصيانة ٨ مدارس عامة 
لصالح وزارة التعليم والتعليم العالي 

وبالتعاون مع هيئة األشغال العامة.

3 ٢ 1
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قامــت حكومــة دولــة قطــر بزيــادة عــدد مناطــق 
ثالثــة  مــن   ٢٠١٩ مــارس  فــي  الحــر  التملــك 
تشــجيع  بهــدف  وذلــك  مناطــق.  عشــرة  إلــى 
فــي  القطريــة  غيــر  العقاريــة  االســتثمارات 
وعنيــزة،  الغربــي  والخليــج  لوســيل  مناطــق 
يمثــل  الــذي  األمــر  أخــرى،  مناطــق  بيــن  مــن 
قفــزة كبيــرة فــي التوســع فــي ســوق العقــارات 

البــالد. فــي  وحجمــه 

علــى الرغــم مــن أن تأثيــره علــى المــدى القصيــر 
يبــدو هامشــيا بســبب الظــروف الســائدة فــي 
الســوق حاليــا، إال أنه مــن المتوقع أن يخلق ذلك 
مناطــق مركزيــة جديــدة علــى المــدى الطويــل، 
للمســتثمرين  الفــرص  مــن  مزيــدا  لينتــج 
والُمــالك والمهتميــن لتملــك العقــارات المــدرّة 
للربــح فــي قطــر. ومــن المتوقــع أن توفــر هــذه 
تنوعــًا  أكثــر  اســتثماريًا  مناخــا  أيضــا  السياســة 
مــع مــرور الوقــت. حيــث أنهــا تشــجع علــى خلــق 

ســوقا حيويــا يتطــور بشــكل متزايــد مــع تحســن 
التــي  واألســعار  االســتثمارية،  الفــرص  اختيــار 

تلبــي احتياجــات فئــات الدخــل المتنوعــة.

مثــل هــذه المبــادرات التــي تطلقهــا الحكومــة 
تخلــق فــر ًصــا كبيــرة لبــروة، مــن حيــث إمكانيــة 
االســتثمار فــي المزيــد مــن المشــاريع الســكنية 
مثــل دارا ) أ ( فــي مدينــة لوســيل، والتــي تشــمل 
شــقق ســكنية فاخرة من الشــريحة المتوســطة 
تقــوم  معقولة.كمــا  وبأســعار  العاليــة  إلــى 
مــن  تمكنهــا  التــي  الخيــارات  بدراســة  بــروة 
تحقيــق عائــدات اســتثمارية مجزيــة وذلــك مــن 
خــالل تطبيــق نمــوذج أعمــال “البنــاء مــن أجــل 
تــم تطويرهــا،  التــي  الوحــدات  البيــع” لبعــض 
وكذلــك عــن طريــق تقديــم جــزء مــن مخــزون 
اآلخريــن  للمطوريــن  ببــروة  الخــاص  األراضــي 

المباشــر. للبيــع 

كامــل،  بشــكل  المبــادرات  هــذه  الستكشــاف 
الفــرص  لتقييــم  جــدوى  دراســات  نجــري  فإننــا 
فــي  المتاحــة  المشــاريع  لكافــة  المحتملــة 
لوســيل. يشــمل هــذا مجموعــة متنوعــة مــن 
مشــاريع  فــي  الحكومــة  مــع  للعمــل  الفــرص 
اســتراتيجية؛ واعتمــاد مزيــج مختلــط مــن نمــاذج 
أجــل  مــن  و”البنــاء  البيــع”  أجــل  مــن  “البنــاء 
التأجيــر” لتعزيــز العائــدات علــى المــدى القصيــر 
والمــدى الطويــل. وكذلــك التحويــل النقــدي 
ــزء مــن  ــالل بيــع ج ــتثماراتنا مــن خ ــن اس لجــزء م

لدينــا. الكبيــرة  األراضــي 

الــذي  العمرانــي  التوســع  هــذا  مــع  وبالتزامــن 
تقــوده الحكومــة، ســوف تقــوم بــروة بتطويــر 
برامــج  مــع  يتوافــق  بمــا  االســتثمارية  خططهــا 

للحكومــة. االســتراتيجي  التوســع 

إن الزيادة في مناطق التملك الحر ستخلق فرصا جديدة لبروة، لبناء المزيد من 
الوحدات السكنية من الشريحة المتوسطة إلى العالية وفقًا لنموذج أعمال مختلط، 

يتضمن مزيجًا مالئمًا من عمليات البيع والتأجير.

الفرص المتنامية 
في مناطق التملك الحر

تأمين أُُطر بروة لتكنولوجيا
المعلومات واإلتصاالت

الرقمــي  التحــول  اســتراتيجية  مــن  كجــزء 
تكنولوجيــا  إدارة  أكملــت  الشــاملة، 
البنيــة  تحويــل  عمليــة  بنجــاح  المعلومــات 
تقنيــات  أحــدث  إلــى  لبــروة  الرقميــة  التحتيــة 
البنيــة التحتيــة المتقاربــة )HCI( والتي تقدمها 
ال  نظــام  يجمــع  حيــث   .Dell Technologies
جميــع  بيــن  مؤخــراً  تدشــينه  تــم  والــذي   HCI
ــات مركــز البيانــات- مــن وحــدة  التخزيــن  مكون
والشــبكات  االفتراضيــة  والخــوادم  المركزيــة 
واإلدارة داخــل بيئــة عمــل واحــدة تمــت تهيئتهــا 
مســبقًا، فــي خطــوة تســاعد علــى التقليــل مــن 
التكاليــف التشــغيلية وتبســيط إعــداد وصيانــة 
البنيــة التحتيــة ، جنبــًاص إلــى جنــب مــع سالســة 
الكــوارث  مــن  التعافــي  موقــع  مــع  التكامــل 

الــذي مــن شــأنه أن يحافــظ علــى معــدالت توافــر 
المهــام  ذات  األعمــال  حلــول  لجميــع  أعلــى 

الحرجــة.

 عــالوة علــى ذلــك ، أحــرزت شــركة بــروة لتقنيــة 
تحقيــق  نحــو  ملحوًظــا  تقدًمــا  المعلومــات 
االمتثــال اإللزامــي إلطــار األمــن الســيبراني الــذي 
حددتــه الوكالــة الوطنيــة لألمــن الســيبراني ، 
مــع الهــدف المتوقــع لتحقيــق درجــة االســتحقاق 
المطلوبــة بحلــول الربــع األول مــن عــام ٢٠٢٣.
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 االستدامة طويلة األمد، وتنفيذ األعمال بناءا على االستراتيجية طويلة األمد، وإدارة الفرص بما في ذلك • 
المخاطر المتعلقة بتغير المناخ

 ضمان اتباع نهج متوازن بين النمو وإعادة القيمة للمساهمين.• 

نهجنا في 
إدارة المخاطر

ترتبــط إدارة المخاطــر ارتباطــا وثيقــا باســتراتيجيتنا وهــي عنصــر أساســي مــن عناصــر الحوكمــة الســليمة للشــركات، فضــال عــن قدرتهــا علــى تحقيــق 
أقصــى اســتفادة مــن الفــرص. نحــن نتفهــم المخاطــر المرتبطــة بعملنــا، ونديرهــا بشــكل اســتباقي وفعــال، ضمــن مســتويات المخاطــرة المســموح 
بهــا ووفقــا ألطــر عمــل إدارة المخاطــر فــي الشــركة، ليعــود ذلــك بالنفــع علــى عائــدات األعمــال. يتــم تحديــد أعلــى المخاطــر التــي قــد تواجههــا الشــركة 

مــع مراعــاة عمليــات التشــغيل الخارجيــة والداخليــة، والتــي تتغيــر باســتمرار. هــذا العــام، كان هنــاك تركيــز علــى إدارة المخاطــر واســتمرار األعمــال.

نلتزم باإلدارة الفعالة للمخاطر، وذلك ضمن سعينا لتحقيق أهداف أعمالنا، وغايتنا المتمثلة 
في زيادة القيمة بشكل مستدام لجميع الجهات المعنية، من خالل تفعيل مناهج إدارة 

المخاطر في عمليات صنع القرارات الرئيسية واألنشطة اليومية.

الجوانب األربعة التي تعكس ضرورات العمل الرئيسية هي التي تحدد المخاطر العليا 
لشركتنا حيث يمكن أن يكون لها تأثير كبير على استراتيجيتنا:

لمحة عن أعلى المخاطر

عمليات إدارة المخاطر

أعمال طويلة األجل قابلة للتطبيق

 خلق بيئة آمنة ورعاية تخلو من المخاطر وتتميز بآداء عالي وفعال على صعيد السالمة• 

 تنفيذ اإلستراتيجية على المدى القصير إلى المتوسط مع استمرار تحقيق األرباح، على أن يتجاوز • 
النمو في األرباح تكلفة رأس المال.

استدامة األعمال ونمو األرباح

 القدرة على جذب ذوي الخبرة، والحفاظ على المواهب وتطويرها، ممن يتمتع باآلداء العالي، بحيث • 
تصبح الشركة على رأس الشركات المرغوب بها للتوظيف.

 التحول وإدارة التنوع العالمي.• 

أن تكون بروة شريك موثوق به لذوي المصالح، والذي يعني بالضرورة أن الشركة لديها:
 آداء حسن السمعة• 
 وقدرة على إدارة العالقات مع ذوي المصالح• 

تحقيق القيمة المرتبطة بالموظف

تأثير ذوي المصالح

عملية إدارة المخاطر لدينا هي عملية مستمرة،تطبق في سياق ديناميكي وتشغيلي

كيف يمكننا تحديد ومراجعة المخاطر؟  

نتمكن من التعرف على المخاطر العليا لدينا ومن ثم التعامل معها، 
بناءاً على المعلومات التي نستقيها من الركائز األساسية ألعمالنا 
والتي تحكمها استراتيجيتنا طويلة األمد. نحن نراقب  هذه المخاطر 

بانتظام مع مراعاة السياق التشغيلي الخارجي والداخلي.

كيف نستجيب للمخاطر المحددة؟

نعمل على فهم وتقييم قدرتنا على االستجابة للمخاطر العليا لدى 
الشركة، من خالل تحديداإلجراءات الضرورية لمحاكاة هذه المخاطر، 

ومراجعتها بانتظام للتأكد من مدى مالئمتها وفاعليتها.

كيف نبلغ عن المخاطر؟

لدينا تقارير منتظمة حول اإلبالغ عن المخاطر وضمان التعامل معها 
وفق األطر الحوكمة السليمة للمخاطر. نقوم باإلبالغ عن المخاطر 

العليا لذوي المصالح لدينا وفقا للمتطلبات التشريعية وغيرها.

كيف نضمن الحوكمة السليمة للمخاطر؟

لقد قمنا بتفويض هياكل اإلدارة والرقابة على مستوى مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية، مع تحديد المسؤوليات اإلدارية. نقوم باإلدارة 

الداخلية  والخارجية للضمانات التي تحاكي هذه المخاطر والتي هي 
جزء من عمليات إدارة المخاطر لدينا.

ننظر للمخاطر العليا في شركتنا على اعتبارها أحداثا رئيسية غير مرغوب فيها، ونطبق أدوات قياسية مادية لتقييم التأثير 
المحتمل لهذه المخاطر في حال حدوثها. كما أننا ننظر في اآلثار الكمية والنوعية على حد سواء.

تطبيق القياسات المادية لتقييم التأثير المحتمل للمخاطر العليا

المقاييس المادية لتقييم التأثير المحتمل 
للمخاطر العليا

الجزء المالي

)العائدات، التكلفة(

السوق
)خسارة العمالء، 

المبيعات أو الحصة في 
السوق(

األفراد

)نقص المهارات 
واإلنتاجية ومشاركة 

الموظفين(

الجزء القانوني 
والتنظيمي
)غرامات، وعقوبات 
ودعاوى جماعية(

► ►

► ►

► ►

التقييـم  
المادي 

للتـأثيرات 
المحتملة

الجزء التشغيلي

)خسائر اإلنتاج أو حاالت 
توقف العمل، السالمة 

والصحة والبيئة(

الجزء الجغرافي 
السياسي والسمعة

ينقسم إلى عالقات 
ذوي المصالح، واإلضرار 
بالسمعة، وسعر 
السهم(
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موظفينا: يبثون الحياة 
في قيم بروة ورؤيتها

ندرك أهمية موظفينا في نجاح أعمالنا. إن خبراتهم والتزامهم تجاه العمالء وفخرهم 
في إنجازات بروة هي المفاتيح لنمو المجموعة على المدى الطويل.

ثقافتنا

لدينــا اعتقــادا راســخا بــأن موظفينــا هــم شــركاءنا ومفتــاح نجــاح أعمالنــا. نحــن نحتــرم ونقــدر التنــوع 
والتفــرد الــذي يضفيــه كل موظــف علــى بيئــة العمــل.

قمنــا خــالل الســنوات الماضيــة ببنــاء فريــق يعكــس تنــوع عمالئنــا ومجتمعاتنــا. ونحن فخــورون بأن 
نعلــن أن ٣١٪ مــن موظفينــا هــم مــن النســاء، بينمــا يشــكل المواطنــون حوالــي ٥١٪ مــن مجمــوع 
موظفينــا. إننــا نــدرك أن التطــور واالنضبــاط يعمــالن جنبــًا إلــى جنــب، وأننــا فــي رحلــة مســتمرة نحــو 

تهيئــة بيئــة مليئــة باالحتــرام المتبــادل والشــفافية وروح الفريــق.

االستثمار في رأس المال البشري

التعليميــة  الخلفيــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  لديهــم  موظفيــن  وجــود  مــن  شــركتنا  تســتفيد 
األعمــال. إنجــاح  فــي  للمســاهمة  شــغفهم  جانــب  إلــى  والمهنيــة، 

نشــجع فريقنــا علــى أن يكــون مثمــراً ومبتكــراً، ونمكنهــم مــن خلــق أفــكارا جديــدة وشــحذ مهاراتهــم 
فــي صنــع القــرار. كمــا أننــا نســتمر فــي دفــع الفريــق لتحقيــق تفــوق أكبــر وتعزيــز مهاراتهــم فــي 
اإلبــداع وحــل المشــكالت مــن خــالل مجموعــة متنوعــة مــن برامــج التطويــر والتدريــب، ســواءا علــى 

صعيــد المهــارات الشــخصية أو التدريــب الفنــي.

بناء قوى عاملة أكثر شمواًل

ــروة بفاعليــة فــي تحقيــق األهــداف المحــددة لرؤيــة قطــر الوطنيــة ٢٠٣٠، والتــي تتمحــور  تســاهم ب
حــول تطويــر الكــوادر القطريــة المتخصصــة مــن خــالل التعليــم والتدريــب. نحــن نــدرك أن نجــاح 
هــذه االســتراتيجيات يعتمــد علــى تحمــل المســؤوليات الفردية وحشــد الموارد، ودعــم الموظفين 
والمــدراء. اســتطعنا مــن خــالل مبادراتنــا أن نركــز بشــكل أكبــر علــى توطيــن الوظائــف الرئيســية 
مــن خــالل التعلــم والتطويــر القائــم علــى اآلداء. فقــد نجحنــا اليــوم بتحقيــق تقطيــر بنســبة ٥١٪ مــن 
إجمالــي عــدد المناصــب فــي الشــركة، حتــى أن معظــم مناصــب اإلدارة العليــا يشــغلها مواطنــون 

قطريــون.

موظفونا في المرتبة األولى

نســعى علــى الــدوام إلــى إنجــاز أعمالنــا وفــق أعلــى وأجــود المعاييــر، لــذا، فقــد وضعنــا فــي االعتبــار 
المعاييــر الدوليــة بمــا فــي ذلــك تلــك التــي وضعتهــا إدارة الدفــاع المدنــي فــي قطــر. نولــي أولويــة 
قصــوى لســالمة وصحــة موظفينــا مــن خــالل نشــر الوعــي تجــاه بيئــات العمــل النموذجيــة وتوفيــر 

مســاحة مكتبيــة آمنــة ومريحــة.

 ٪49  /   ٪ ٥1
نسبة القطريين / غير 

القطريين

     1٢9
الموظفين

٪ 91
معدل االحتفاظ بالموظفين

 ٪ 7٠ / ٪ 3٠
نسبة اإلناث إلى الذكور

 تمكنا من الحفاظ على معدل تقطير بنسبة ٥٠% تقريبًا.	 

 قمنا بتدريب وتطوير مجموعة من الموظفين القطريين.	 

 قمنا بترقية مجموعة من موظفينا لشغل مناصب عليا، لتطويرهم واالستفادة من خبراتهم، عوضًا عن 	 

تعيين موظفين جدد من خارج الشركة.

 كما قمنا بتوظيف المواطنين القطريين حديثي التخرج لتطويرهم في المهن المختارة.	 

تلتزم بروة بقيادة أعمال مستدامة ناجحة تجاريًا ومسؤولة اجتماعيًا وبيئيًا. يتضمن هذا النهج تزويد موظفينا ببيئة عمل 
آمنة وصحية، تساعدهم على اإلبداع والعطاء وتعزز التنوع والشمولية والتنمية الذاتية واالحترام.

إنجازاتنا 
للعام ٢٠٢٢
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العقاريــة أهميــة تســخير  بــروة  تــدرك  العقاريــة 
هــذه الخبــرات فــي خدمــة العمليــة التعليميــة، 
وذلــك مــن خــالل توثيــق التعــاون المشــترك مــع 
والبحــث  الخبــرات  تبــادل  بهــدف  قطــر  جامعــة 
العلمــي والتدريــب فــي شــتى المجــاالت، كمــا 
برنامــج  وتقديــم  بتطويــر  المجموعــة  قامــت 
الهندســة  لطــالب  وميدانــي  مهنــي  تدريــب 
مــن جامعــة قطــر خــالل العــام ٢٠٢١ أمتــد لمــدة 
الثانــي مــع كليــة  البرنامــج  شــهر، ويعتبــر هــذا 
الهندســة بجامعــة قطــر، وقــد قــام خاللــه الفريــق 
الهندســي المختــص بالتطويــر العقــاري فــي 
مــن  متكامــل  برنامــج  بتقديــم  العقاريــة  بــروة 
والدراســات  والمناقشــات  الميدانــي  العمــل 

المكثفــة.
 

دعم الفعاليات الوطنية واألحداث 
الكبرى 

دعــم  إلــى  باســتمرار  العقاريــة  بــروة  تتطلــع 
واألحــداث  الوطنيــة  الفعاليــات  ورعايــة 
حيــث  الدولــة،  تســتضيفها  التــي  العالميــة 
األنشــطة  ورعايــة  بدعــم  المجموعــة  قامــت 
واالحتفــاالت بمناســبة اليــوم الوطنــي، إيمانــا 

عــن  وتعبيــراً  الوطنيــة  الهويــة  بترســيخ  منهــا 
التضامــن والوحــدة الوطنيــة والفخــر بالهويــة 

 . يــة لقطر ا

الرئيســية  الرعايــة  العقاريــة  بــروة  قدمــت  كمــا 
لســباق جائــزة قطــر الكبــرى لعــام ٢٠٢١ الجولــة 
األولــى مــن بطولــة العالــم للدراجــات الناريــة 
حلبــة  علــى  أقيمــت  والتــي  بــي(  جــي  )موتــو 

.٢٠٢١ مــارس  فــي  الدوليــة  لوســيل 

الفعاليــات  بدعــم  التزامهــا  مــن  انطالقــًا 
العالميــة الكبــرى التــي تتيــح منصــة اســتثنائية 
فــي  المتقدمــة  الــدول  تجــارب  الســتعراض 
مجــال تخطيــط المــدن، قدمــت بــروة العقاريــة 
الرعايــة البالتينيــة للمؤتمــر الســابع والخمســين 
المــدن  لمخططــي  الدوليــة  للمنظمــة 
واألقاليــم )ISOCARP(، الــذي يعتبــر أحــد أهــم 
مجــال  فــي  الســنوية  العالميــة  الفعاليــات 

المــدن. ومســتقبل  العمرانــي  التخطيــط 

إيمانــًا منهــا بأهميــة رعايــة وعنايــة فئــة العمــال 
قدمــت بــروة العقاريــة الرعايــة والدعــم للمؤتمــر 
الســنوي الســابع حــول العمــل والعمــال والــذي 
العمــال  برعايــة  )االهتمــام  شــعار  تحــت  أقيــم 
تــم  والــذي  قانونــي(  والتــزام  أخالقــي  واجــب 

تنظيمــه فــي شــهر يونيــو ٢٠٢١. 

الحفــاظ  فــي  الرئيســية  علــى مبادئهــا  تأكيــداً 
اللبنــة  لتكــون  المتماســكة  األســرة  علــى 
األساســية فــي بنــاء مســتقبل قطــر، شــاركت 
بــروة العقاريــة فــي االحتفــال بيــوم األســرة فــي 
قطــر، والــذي يصــادف الخامــس عشــر مــن أبريــل 
مــن كل عــام، حيــث قامــت المجموعــة بإضــاءة 
باللــون األخضــر،  الســد  بــروة  أبــراج  فــي  مقرهــا 
دور  أهميــة  علــى  الضــوء  لتســليط  وذلــك 
األســرة فــي بنــاء المجتمــع، وتعزيــز المســاواة 
وتقاســم المســؤوليات المشــتركة بيــن جميــع 

أفــراد األســرة.

الوطنيــة  البرامــج  مــع مبادئهــا بدعــم  تماشــيًا 
فــي نشــر الوعي العــام بمرض التوّحد شــاركت 
اليــوم  إحيــاء  فــي  العقاريّــة  بــروة  مجموعــُة 
وأضــيء  التوّحــد،  بمــرض  للتوعيــة  العالمــّي 
األزرق،  باللــون  للمجموعــة  الرئيســي  المبنــى 
بــروة العقاريــة بهــذه المناســبة  وجــاء احتفــاء 
ليعكــس اهتمامهــا الكبيــر بالفئــات الُمحتاجــة 
للدعــم فــي الُمجتمــع، حيــث يأتــي ذلــك علــى 
ــات اســتراتيجية عملهــا، وفــي ضــوء  رأس أولوي

اإلنســانية. رســالتها 

تعزيــز  علــى  العقاريــة  بــروة  مجموعــة  تعمــل 
نواحــي  جميــع  فــي  المجتمعيــة  التنميــة 
أعمالهــا، وتلقــى استحســان المجتمــع بفضــل 
شــمولية مشــاريعها ومراعاتهــا لجميــع األبعــاد 
االجتماعيــة التــي تتبنــى مفاهيــم االســتدامة، 
بنــاء  فــي  المعماريــة  فلســفتها  مــن  انطالقــا 
مــدن ومجتمعــات عقاريــة، تتخطــى المفهــوم 
التقليــدي فــي تشــييد العقــارات، وتقــدم حلــوال 
تدعــم جــودة الحيــاة والعيــش الكريــم، وتلبــي 
متطلبــات مختلــف الفئــات المجتمعيــة لألســر 
المفهــوم  وهــذا  تنافســية.  بأســعار  والعمــال 
يتكامــل مــع اســتراتيجية عمــل المجموعــة فــي 
للجميــع  مالءمــة  أكثــر  مجتمعيــة  بيئــة  خلــق 
لتشــمل  اســتثماراتها  تكامــل  خــالل  مــن 
واللوجســتية  والتجاريــة  الســكنية  المشــاريع 
والمؤسســات التعليميــة ممــا يجســد المعنــى 

المســتدامة. المــدن  لمفهــوم  الحقيقــي 
 

إجراءات احترازية حفاظًا على السالمة 

انطالقــا مــن واجبهــا فــي الحفــاظ علــى ســالمة 
الموظفيــن والمراجعيــن قامــت بــروة العقاريــة 
االحترازيــة  والتدابيــر  اإلجــراءات  كافــة  بتطبيــق 
مــن  وللحــد  الجميــع  ســالمة  علــى  للحفــاظ 
انتشــار جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد ١٩(، حيث 
قامــت المجموعــة بتقليــص عــدد الموظفيــن 
بقيــة  ومباشــرة  العمــل  بمقــر  المتواجديــن 
التــي  بالنســب  بعــد  عــن  أعمالهــم  العامليــن 
تنفيــذ  خــالل  الــوزراء  مجلــس  قــرارات  حددتهــا 

للقيــود.  التدريجــي  الرفــع  خطــة 

االلتــزام  ضــرورة  علــى  الشــركة  حرصــت  كمــا 
أو  الموظفيــن  قبــل  مــن  احتــراز  تطبيــق  بإبــراز 
الشــركة  مقــر  إلــى  الدخــول  قبــل  المراجعيــن 
للشــركات  المجموعــة  مكاتــب  أو  الرئيســي 
التابعــة لهــا فــي المشــاريع التــي تملكهــا، مــع 

الكمــام.  ارتــداء  ضــرورة 

ومواكبــة لجهــود الدولــة فــي الحــد مــن انتشــار 
جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد ١٩(، قامــت بــروة 
ووقائيــة  توعويــة  حمــالت  بتنظيــم  العقاريــة 
للعمــال القاطنيــن بمجمــع مكينــس، بهــدف 
الفيــروس  حــول  المعلومــات  كافــة  تقديــم 
لحمايــة  العمــال  اســتعداد  مســتوى  لرفــع 
التثقيــف  توفيــر  إلــى  باإلضافــة  أنفســهم، 
لجنســيات  المختلفــة  باللغــات  الصحــي 
العمــال لضمــان فهمهــا وتطبيقهــا، فضــال عــن 
الشــخصية  والعنايــة  التعقيــم  أدوات  تقديــم 

اإلصابــة. احتماليــة  لخفــض 
 

األمن والسالمة في المشاريع 

بــروة العقاريــة أعلــى مســتويات األمــن  تقــدم 
وفقــًا  مشــاريعها  جميــع  فــي  والســالمة 
للمعاييــر المعمــول بهــا فــي الدولــة بالتعــاون 
الداخليــة.  بــوزارة  المدنــي  الدفــاع  إدارة  مــع 
وتوّفــر لمســتأجريها وســكان مشــاريعها خدمــة 
حراســة مــع حــراس مدربيــن، وكاميــرات المراقبــة 
التليفزيونيــة علــى مــدار الســاعة، كمــا عملــت 
مكافحــة  أنظمــة  تثبيــت  علــى  المجموعــة 
أي  مــن  للحــد  مشــاريعها  جميــع  فــي  الحرائــق 
األنظمــة  وهــذه  بالحريــق.  مرتبطــة  حــوادث 
لبــروة  التابعــة  الشــركات  فــي  بهــا  معمــول 

العقاريــة.
 

مبادرات مجتمعية 

علــى  دائــم  بشــكل  العقاريــة  بــروة  تحــرص 
الحلــول  تطويــر  فــي  الفّعالــة  المســاهمة 
والجــودة  المعقولــة  األســعار  ذات  الســكنية 
المتطلبــات  كافــة  تلبــي  التــي  العاليــة 
وذلــك  بالمســتفيدين،  الخاصــة  والتطلعــات 
مســيمير  ومســاكن  بــروة  قريــة  خــالل  مــن 

الســيلية.  ومســاكن 

حمــالت  تنظيــم  العقاريــة  بــروة  واصلــت  كمــا 
حمــد  مؤسســة  مــع  بالتعــاون  بالــدم  التبــرع 
بهــدف  الســد  بــروة  أبــراج  فــي  وذلــك  الطبيــة 

يحتاجهــا. التــي  بالمــوارد  الــدم  بنــك  دعــم 

إلــى جانــب ذلــك قامــت بــروة العقاريــة بتقديــم 
األحمــر  للهــالل  ريــال  ألــف   ٢٠٠ بقيمــة  دعــم 
القطــري مخصصــة لحملــة إغاثــة أفغانســتان.

بــروة  شــركة  تحــرص  ذلــك  إلــى  باإلضافــة 
فــي  البيئــة  علــى  المحافظــة  فــي  العقاريــة 
فــي  مســاهمة  و  شــريكة  فهــي   ، مشــاريعها 
مبــادرة زراعــة مليــون شــجرة بالتعــاون مــع وزارة 
البلديــة و أشــغال التــي مــن أهدافهــا المحافظة 
علــى البيئــة مــن خــالل زراعــة أشــجار و مناطــق 
للمجموعــة  التابعــة  المشــاريع  فــي  خضــراء 
مثــل مدينتنــا و براحــة الجنــوب و مــدارس قطــر، 
إلــى جانــب المحافظــة علــى البســاط األخضــر 
فــي جميــع المشــاريع الســابقة و المســتقبلية . 
و تســاهم شــركة وصيــف بالتعــاون مــع ســكان 
حمــالت  حمــل  علــى  العقاريــة  بــروة  مشــاريع 

لمســاكنهم. ســنوية  تنظيــف 
 

دعم الخبرات الوطنية

وفــي إطــار الجهــود التــي تبذلهــا بــروة العقاريــة 
احتياجــات  تلبــي  مســتدامة  مــدن  تطويــر  فــي 
كافــة فئــات المجتمــع وتنمي مســتويات جودة 
دعــم  علــى  المجموعــة  حرصــت  المعيشــة، 
الخبــرات القطريــة وذلــك مــن خــالل التعــاون مــع 
الشــركات الوطنيــة ذات الكفــاءة والخبــرة فــي 

ــاري. ــر العق ــال التطوي ــاءات وأعم ــاع اإلنش قط

دعم العملية التعليمية وطلبة 
الجامعة 

الســوق  فــي  المتناميــة  خبراتهــا  مــن  انطالقــا 

التزامنا نحو 
المجتمع

في بروة العقارية، نؤمن بالمسؤولية االجتماعية التي تصب في استراتيجية عمل وقيم 
المجموعة، والتي تعزز من نجاح وازدهار خططها نحو المجتمعات التي تخدمها.
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 البراحة - ورش ومخازن

 بروة السد

 قرية بروة

 مساكن مسيمير ومساكن السيلية

 بروة البراحة

 مشروع بروة سلوى - سكن موظفي شركة شل

 مرافق الخور الرياضية للعمال

 مدينة مواتر المرحلة ١ و ٢ 

مستودعات أم شهرين

مجمع مكينس - مدينة سكنية منخفضة التكلفة 
المرحلة ١

مدينة مواتر المرحلة ٣

مشاريع قيد التنفيذمشاريع قيد التشغيل

المشاريع العقارية
في قطر

بروة البراحة المرحلة الثالثة

 امتداد مستودعات أم شهرين

مدينة بروة المرحلة الثالثة

 أرض لوسيل

بروة الدوحة

 توسعة الخور شل

مدينُتنا 

براحة الجنوب

برنامج تطوير مدارس قطر بنظام الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص - الحزمة األولى )٨ مدارس(

مخزون األراضي

تتمتع المحفظة العقارية لبروة 
بأفق استثمار طويل األمد. 

المحافظة على االنضباط في 
االستثمار هو أمر هام للتخفيف 

من خطر  التضحية بالنمو الذي 
يتم تحقيقه على المدى الطويل 

مقابل النمو قصير المدى.

“
“
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مشــروع بــروة الخــور - ســكن موظفــي شــركة شــل، هــو مشــروع ســكني يمتــد علــى مســاحة 
مــن  العديــد  إلــى  باإلضافــة  ٣٠٠ شــقة ســكنية،  و  فيــال ســكنية   ٥٠ ١٢٤,٠٤٤ متــر مربــع، ويوفــر 
الخدمــات األخــرى والتــي تشــمل نــادي ترفيهــي مــع مرافقــه وحضانــة وســوبر ماركــت ومســجد. 
تــم اإلنتهــاء مــن المشــروع فــي الربــع الثالــث مــن العــام ٢٠١٦ وتــم تأجيــر وتســليم المشــروع 

بالكامــل إلــى شــركة شــل لمــدة عشــر ســنوات.

حلــول  لتأميــن  خصيصــا  ُصممــوا  مشــروعين  همــا  الســيلية  ومســاكن  مســيمير  مســاكن 
ســكنية اقتصاديــة بأســعار مناســبة. تــم بنــاء مســاكن مســيمير ومســاكن الســيلية علــى 
موقعيــن منفصليــن تبلــغ المســاحة اإلجماليــة لهمــا ٤٠٠,٠٠٠ متــر مربــع حيــث يوفــران ٦٢ مبنــى 
ــر  ــوم. توف ــرف ن ــة غ ــن أو ثالث ــقق ذات غرفتي ــن ش ــا بي ــة م ــكنية موزع ــدة س ــكني و ١,٩٨٤ وح س
مســاكن مســيمير والســيلية كذلــك حدائــق لألطفــال ونــواٍد صحيــة وحضانــات أطفــال وســوبر 

ماركــت ومســاحات خضــراء.

يضــم المشــروع ١١ حزمــة تقــدم ٣,١٧١ وحــدة ســكنية تتنــوع مابيــن شــقق وفلــل والتــي تــم 
تأجيرهــا بالكامــل لقطــر للبتــرول وشــركاتها التابعــة. تــم تصميــم المشــروع تبعــا لمفهــوم 
الترفيهيــة  والمرافــق  والمســاجد  المــدارس  توفــر  والتــي  المتكاملــة  الســكنية  المــدن 

الخضــراء. والمســاحات 

بــدأ تطويــر هــذه األبــراج فــي عــام ٢٠٠٤، وتقــع علــى البحــر مباشــرة فــي شــارع الســفراء بمنطقــة 
الخليــج الغربــي. تقــدم األبــراج ٣٢٠ شــقة ســكنية مفروشــة تتنــوع فــي أحجامهــا مــا بيــن غرفتيــن 
ــد  ــراج لقاطنيهــا خدمــات مختلفــة كخدمــات التبري وثــالث وأربــع وخمــس غــرف نــوم. توفــر األب
المركــزي واإلنترنــت المجانــي والتنظيــف، باإلضافــة إلــى توفيــر صالــة رياضيــة ومركــز لألعمــال 

ومركــز تجميــل وبركــة ســباحة وســبا وغيرهــا مــن الخدمــات.

تُعتبــر مدينتنــا مدينــة ســكنية متكاملــة الخدمــات للعائالت تقــع فــي منطقــة الوكــرة بتصميــم عصــري حديث مواكبــًا لمتطلبات 
الفئــة المســتهدفة حيــث تــم تطويــر المدينــة الســكنية علــى قطعــة أرض بمســاحة إجماليــة ١,١٤٩,١٦٩ متــر مربــع  بارتفــاع أرضــي + 

٤ و تحتــوي المدينــة علــى ٣٣٩ مبنــى ســكني بإجمالــي عــدد ٦٧٨٠ شــقة ســكنية ) ٢٠٤٠ غرفتيــن نــوم و ٤٧٤٠ ثــالث غــرف نــوم ( .  

باإلضافــة إلــى تواجــد وســائل راحــة وخدمــات متكاملــة مثــل هايبــر ماركــت و ســوق مركــزي للبيــع بالتجزئــة و مســجد لصــالة 
الجمعــة و ٤ مســاجد للصلــوات اليوميــة و ١١ متجــراً محليــًا للبيــع بالتجزئــة و ٤ ريــاض أطفــال و نــادي صحــي رئيســي و ٤ نــواٍد صحيــة 
صغيــرة و ٧ مالعــب لكــرة الطائــرة و ١٥ ملعبــًا متعــدد االســتخدامات و ٦ أحــواض ســباحة و ١١ منطقــة لعــب لألطفــال و ممــرات 

للدرجــات الهوائيــة و مســاحات خضــراء و غيرهــا مــن خدمــات و مرافــق عامــة .

والمنطقــة  الجنوبيــة  المناطــق  إلــى  المــؤدي  الســابع  الدائــري  طريــق  علــى  االســتراتيجي  موقعهــا  هــو  »مدينُتنــا«  يميــز  ومــا 
الصناعيــة والطــرق الســريعة وهــي محــور المجــد ومحــور صبــاح األحمــد و مطــار حمــد الدولــي . وســتوفر هــذه المزايــا لســكان 

ومرتــادي المدينــة ســهولة الوصــول إليهــا خــالل فتــرة زمنيــة قصيــرة مــن عــدة مناطــق بمــا يلبــي احتياجاتهــم .

كما أن المدينة تم تخصيصها للجماهير و المشجعين خالل بطولة كأس العالم قطر ٢٠٢٢ و القت إقبااًل كثيراً . 

مساكن مسيمير ومساكن السيليةمشروع بروة سلوى - سكن موظفي شركة شل

مجمع الخور السكني

أبراج أساس

مدينتنا

االستثمارات العقارية
في قطر

المشاريع السكنية

محفظة األراضيمشاريع قيد التنفيذمشاريع قيد التشغيل



49 48

تقــع قريــة بــروة فــي منطقــة الوكــرة، علــى أرض مســاحتها ٤٠٠,٠٠٠ متــر مربــع ومســاحة مشــيدة تبلــغ 
١٨٦,٠٠٠ متــراً مربعــًا. تتكــون قريــة بــروة مــن ١٨ مجمعــا ســكنيا وتجاريــا، وتقــدم تلــك المجمعــات ٩١٨ 
وحــدة تجزئــة عاليــة الجــودة و ٩٦ شــقة ســتوديو و٢٦٢ شــقة مكونــة مــن غرفة نوم واحدة و ١٠٠ شــقة 
مكونــة مــن غرفتــي نــوم. تضــم منشــآت المشــروع نــاٍد صحــي ومدرســة دوليــة وحضانــة وعيــادة 
طبيــة ومركــز تســوق ومحــالت تجاريــة وورش ومســجد ومطاعــم ومواقــف للســيارات وتضــم أيضــا 
عــددا مــن المســاحات الخضــراء. تــم اســتكمال قريــة بــروة فــي العــام ٢٠١٠ وحقــق المشــروع ســريعا 
معــدالت إشــغال عاليــة. فقامــت المجموعــة بإضافــة مرحلــة جديــدة لقريــة بــروة بهــدف توســعتها 
وذلــك بتشــييد مبنــى إضافــي يمتــد علــى أرض تبلــغ مســاحتها ١١,٠٩٤ متــر مربــع، وبمســاحة مشــيدة 
تبلــغ ٣٤,٤٩٢ متــر مربــع. يقــدم مشــروع التوســعة وحــدات ســكنية وتجاريــة وهايبــر ماركــت، ويضــم 

٧١ محــال تجاريــا و ١٧٧ شــقة بمســاحات متنوعــة.
تم اإلنتهاء من تنفيذ األعمال المطلوبة والبدء بتأجير وتشغيل المشروع.

بروة السد هو مشروع متعدد االستخدامات يغطي مساحة قدرها ٢٧,٦٥٤ متر مربع. يقدم بروة 
السد ثالثة أبراج مكتبية يصل ارتفاع برجين منها إلى ٢١ طابقا، بينما يتكون البرج الثالث من 

١٨ طابقًا، فضال عن فندق فئة خمسة نجوم يتكون من ٢٣٢ غرفة وجناح فندقي.
وتتوزع هذه األبراج حول مبنى على شكل منصة رئيسية مؤلفة من ثالثة طوابق، موزعة 

بمعدل طابقين للبيع بالتجزئة وطابق للمساحات المكتبية.
يضم المشروع كذلك ثالثة مباني للشقق السكنية توفر ٢٦١ شقة، ١٢٩ شقة منها تقدم 

غرفتين نوم و١٣٢ منها توفر ثالث غرف نوم. تشتمل المباني على طابق سفلي و١١ طابقا 
)أرضي + ١٠ طوابق( توفر جميعها ٨٧ شقة لكل مبنى، ومبنى ترفيهي يتألف من ٣ طوابق، 

فضال عن طابقين سفليين و ٥ مستويات من مواقف السيارات والتي تستوعب حوالي ١,٧٠٢ 
سيارة ومبنى آخر للمرافق الخاصة بالمشروع. تم استكمال المشروع وتأجيره بالكامل.

مدينــة مواتــر هــي الوجهــة المســتقبلية األساســية فــي قطــر لجميــع الخدمــات المتعلقــة ببيــع وشــراء وصيانــة 
الســيارات والمركبــات المســتعملة، تقــع هــذه المدينــة فــي روضــة راشــد غــرب تقاطــع شــارع ســلوى علــى أرض 
ــكنية وورش  ــدات س ــتعملة ووح ــيارات المس ــارض للس ــة مع ــذه المدين ــر ه ــا. توف ــراً مربع ــاحتها ١,١٥١,٧٣١ مت ــغ مس تبل
المــرور  المشــروع كمكاتــب إلدارة  التــي تخــدم مرتــادي  الضروريــة  المرافــق  بالتجزئــة وغيرهــا مــن  للبيــع  ومحــالت 

والبنــوك وشــركات تأميــن الســيارات باإلضافــة إلــى محطــة وقــود وخدمــة فاحــص.
ينــدرج مشــروع مدينــة مواتــر ضمــن مشــروعات مجموعــة بــروة العقاريــة الداعمة للمجتمــع واالقتصاد القطــري. قامت 
مجموعــة بــروة العقاريــة بتطويــر وتشــغيل المشــروع علــى عــدة مراحــل وهــو مــا ســيعود بالنفــع علــى المجموعــة 
مــن خــالل نظــام BOT )التطويــر- التشــغيل - التحويــل( ولمــدة ثالثيــن عامــا. وقــد تــم إنجــاز المرحلــة األولــى مــن 
المدينــة فــي الربــع الثانــي مــن عــام ٢٠١٧ حيــث تشــتمل علــى ٦٠ معرضــا للســيارات المســتعملة و ١٠ محــالت تجاريــة 
و٨٨ شــقة و ٨٨ مكتبــا بمســاحات متنوعــة ومحــالت وورش ومحطــة وقــود باإلضافــة إلــى البنيــة التحتيــة الالزمــة 
للمشــروع. نظــراً للطلــب المتزايــد مــن المســتأجرين علــى المشــروع قامــت مجموعــة بــروة العقاريــة بتنفيــذ المرحلــة 
الثانيــة بمســاحة مشــيدة تبلــغ ١٢,٣٥٧ متــر مربــع وتقــدم ٥٩ معرضــا للســيارات المســتعملة و ٨٨ شــقة ســكنية و ٨٨ 
مكتبــا و ١٠ محــالت تجاريــة وخمســة ورش باإلضافــة إلــى البنيــة التحتيــة الالزمــة. وقــد تــم إنجــاز كافــة األعمــال اإلنشــائية 
والبــدء بتأجيــر وتشــغيل هــذه المرحلــة. كمــا خصصــت أرض بمســاحة تقريبــة تبلــغ ٢٦ ألــف متــر مربــع إلنشــاء مركــز 
خدمــات فاحــص مــن قبــل شــركة وقــود. كمــا بــدأت الشــركة فــي بنــاء مراكــز خدمــات الســيارات فــي األول مــن 
أغســطس ٢٠١٩ كجــزء أول مــن المرحلــة الثالثــة مــن مشــروع مدينــة مواتــر والتــي تمثــل امتــدادا للمرحلتيــن األولــى 
والثانيــة. كمــا أنــه فــي ١ يوليــو ٢٠٢٠ تــم البــدء فــي تطويــر الجــزء الثانــي مــن المرحلــة الثالثــة مــن مدينــة مواتــر. علمــا 
بــأن المرحلــة الثالثــة فــي إجماليهــا ســيتم تنفيذهــا علــى أرض تقريبيــة تبلــغ ٣٤٠ ألــف متــر مربــع، لتقــدم ١١٨ معــرض 
للســيارات المســتعملة وهايبــر ماركــت ومســجد ومركــز لبيــع قطــع غيــار الســيارات وصالــة عــرض إلحــدى وكاالت 

الســيارات. كمــا يتــم تقييــم إنشــاء مرافــق مكملــة ألنشــطة الســيارات فــي المراحــل القادمــة مــن المشــروع.

ــا و ١٠ مكاتــب.  ــر ســوق دخــان والــذي يقــدم ١٨ محــال تجاري ــة فــي العــام ٢٠٠٨ تطوي أكملــت العقاري
كمــا طــورت كذلــك ســوق زكريــت الــذي يقــع بالقــرب مــن طريــق دخــان الســريع والــذي يقــدم ٣١ 

شــقة ســكنية و ٤٠ محــاًل تجاريــًا بمســاحات متنوعــة.
تنوعــت مشــاريع العقاريــة فــي دخــان لتشــمل مشــروع إســكان دخــان بمجموعاتــه األولــى والثانيــة 
البولينــج، وصالــة  والــذي يتضمــن صالــة للعــب  الترفيهــي  اإلجتماعــي  والثالثــة، ومركــز دخــان 
مقهــى  إلــى  إضافــة  األغــراض.  متعــددة  وأخــرى  داخليــة،  رياضيــة  وصالــة  اإللكترونيــة،  لأللعــاب 
ومكتبــة ومكاتــب إداريــة ومخــازن وغــرف للصيانــة. باإلضافــة إلــى كافــة أعمــال البنيــة التحتيــة 

للمشــروع الممتــد علــى مســاحة قدرهــا ٩,٦٣٣ متــراً مربعــًا.

بروة السدقرية بروة

االستثمارات العقارية
في قطر تتمة

مشاريع تجارية  ومتعددة األغراض

محفظة األراضيمشاريع قيد التنفيذمشاريع قيد التشغيل

مشاريع مدينة- سوق دخان ومشروع إسكان دخان ومركز دخان االجتماعي الترفيهيمدينة مواتر
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لــدى العقاريــة مشــاريع متنوعــة فــي مســيعيد، فقــد انتهــت مــن تطويــر ســت قــرى ســكنية للفئــة العاملــة 
تــم تطويرهــا علــى ســتة مراحــل. حاليــا تــم اســتكمال ٤ قــرى ســكنية حيــث تقــدم ٢٧٥ وحــدات ســكنية 
لكبــار الموظفيــن و ٤٤٢ وحــدات ســكنية لصغــار الموظفيــن و ١,٧٣٣ وحــدات ســكنية للفئــة العاملــة. 
تقــدم كل قريــة مجموعــة مــن الخدمــات والمرافــق الترفيهيــة والتــي تشــمل قاعــات الطعــام وســوبر 
ماركــت وملعــب وصــاالت رياضيــة ومســجد. كمــا قامــت العقاريــة بتطويــر ديونــز مــول فــي مســيعيد 
وقامــت بتشــغيله فــي العــام ٢٠٠٢ ، حيــث يقــع فــي قلــب مدينــة مســيعيد بالقــرب مــن المســجد الكبيــر، 
يقــدم المجمــع التجــاري ١٩٠ محــاًل تجاريــًا و ١٩ مكتبــًا، يشــمل ذلــك البنــوك، وهايبــر ماركــت، ومــا إلــى ذلــك.
فــي مطلــع عــام ٢٠١٤ قامــت العقاريــة باإلنتهــاء مــن تطويــر ســوق مســيعيد فــي قلــب المدينــة الصناعيــة، 
حيــث تطــل جميــع مبانيــه علــى الشــارع الرئيســي ممــا يجعلــه معلمــا مميــزا للمنطقــة. ويوفــر ســوق 
مســيعيد ثالثــة مبــان مؤلفــة مــن طابــق أرضــي وطابــق فــوق األرضــي وثــالث طوابــق تحتــوي علــى ١٠٨ 

محــال تجاريــا و٧٠ وحــدة مكتبيــة و١٣٨ شــقة ســكنية.

تم إنشاء المشروع على أرض بمساحة ٥٠٠,٠٠٠ متراً مربعًا في منطقة أم شهرين ويتكون من 
مستودعات للتخزين منخفضة التكاليف، بمساحة بناء إجمالية تبلغ ٢٥٩,٤٤٦ متراً مربعًا، 

متضمنة مخازن جافة بمساحة ١٣١,٦٧١ متراً مربعًا ومخازن مكيفة بمساحة ٦٢,٨١٢ متراً مربعًا 
ومخازن مبردة بمساحة ٣٦,٩٩٢ متراً مربعًا ومخازن للتجميد بمساحة ١٩,٠٢٨ متراً مربعًا.

كما يشتمل المشروع على بناء مجمع سكني مخصص لسكن الموظفين العاملين في 
المجمع وبمساحة إجمالية تبلغ ٧,٦٥٥ متر مربع ومكاتب إلدارة المشروع بمساحة ٥٣٢ متر 
مربع و ٣٨ محاًل تجاريًا بمساحة إجمالية تبلغ ١,٦٧٦ متر مربع ومسجد بمساحة ٧٠٠ متر مربع. 

البنية التحتية للمشروع تتضمن بناء ١٣ محطة كهرباء فرعية وطرق داخلية ومناطق التحميل 
والتفريغ وكذلك خزانات وشبكات لمياه الشرب ومكافحة الحريق والري ومياه األمطار والصرف 

الصحي وكاميرات مراقبة مع كافة الخدمات المطلوبة من غرف للمضخات والحراسة وسياج 
المشروع بمساحة مشيدة تبلغ ٢٧٣,٣١١ متر مربع. تم إنجاز مشروع مستودعات أم شهرين كما 

تم تأجيره بالكامل.
تقوم المجموعة حاليا بدراسة إضافة مرحلة جديدة وذلك بإنشاء مشروع توسعة مخازن أم 

شهريين والذي سينفذ على أرض بمساحة ٥٩,١٣٦ متر مربع. وكانت مجموعة بروة العقارية قد 
فازت بمناقصة تشييد مناطق تخزين منخفضة التكاليف في منطقة أم شهرين ضمن واحدة 

من ٤ مناطق تخزين تم ترسيتها على عدد من المطورين عام ٢٠١٥ من قبل شركة مناطق.

انتهت الشركة القطرية لالستثمارات العقارية من تطوير برج العقارية، في العام ٢٠٠٨. 
يقــع بــرج العقاريــة فــي شــارع المتحــف بمنطقــة الســلطة القديمــة، ويتكــون مــن ١٤ طابقــا باإلضافــة 

للطابــق األرضــي والميزانيــن.
يحتوي البرج على مكاتب إدارية مؤثثة وغير مؤثثة بمساحات متنوعة. 

ويوفر كذلك خدمات على مدار الساعة تشمل خدمات األمن والصيانة. 
يضــم البــرج فرعيــن لبنــوك هــي بنــك الدوحــة والبنــك األهلــي، ويوفــر طابقيــن ســفليين لمواقــف 

الســيارات.

هي امتداد لمشروع بروة البراحة، وهي المنطقة المحاذية لمشروع سكن الفئة العاملة 
والتي كان يطلق عليها سابقا “مواقف الشاحنات”. يتضمن المشروع إنشاء مخازن وورش 

للحرفيين على مساحة أرض تبلغ ٦٨٤,١٣٤ متر مربع، ولهذه المرحلة دور حيوي في توفير مخازن 
للشركات المتوسطة والصغيرة باإلضافة إلى ورش تتناسب مع احتياجات الحرفيين في 

المنطقة الصناعية. تقدم ورش ومخازن البراحة ٥٦١ مخزنا و ١١٨ ورشة عمل على مساحة بناء 
كلية تبلغ حوالي ١٨٧ الف متر مربع، تم إنجاز ورش ومخازن البراحة في سبتمبر ٢٠١٩ كما تم 

البدء بتاجير المخازن والورش .

مستودعات أم شهرينمشاريع العقارية في مسيعيد

االستثمارات العقارية
في قطر تتمة

محفظة األراضيمشاريع قيد التنفيذمشاريع قيد التشغيل

برج العقارية
البراحة - ورش ومخازن

المشاريع الصناعيةمشاريع تجارية  ومتعددة األغراض



53 52

العاملــة.  للفئــة  المرافــق  متكاملــة  ســكنية  مدينــة  إلنشــاء  ويهــدف  ســلوى  طريــق  علــى  المشــروع  يقــع 
يمتدالمشــروع علــى أرض تبلــغ مســاحتها ٩٩٤,٥٦٧ متــرا مربعــا ويتضمــن إنشــاء ٣,١٧٠ وحــدة ســكنية بســعة 

٨ غــرف نــوم مــع ٨ دورات ميــاه ومطبــخ فــي كل وحــدة ســكنية.
إضافــة إلــى المحــالت التجاريــة والمســاجد حيــث تبلــغ المســاحة المشــيدة للمشــروع ٧٣٠,٧٢٨ متــرا مربعــا. تم 
التركيــز خــالل البنــاء علــى توفيــر خدمــات متكاملــة لتغطيــة أعمــال البنيــة التحتيــة الخاصــة ببنــاء ٢٥ محطــة 
كهربــاء فرعيــة وطــرق داخليــة وكذلــك خزانــات وشــبكات لميــاه الشــرب ومكافحــة الحريــق والــري والصــرف 
الصحــي، باإلضافــة إلــى كاميــرات مراقبــة مــع كافــة الخدمــات المطلوبــة مــن غــرف المضخــات والحراســة 
وســياج المشــروع. كمــا خصصــت األرض المجــاورة للمشــروع بمســاحة ١٨٣,٥٣٨ متــرا مربعــا إلنشــاء مواقــف 

للســيارات والباصــات وهايبرماركــت ومركــز أمــن وخدمــات حكوميــة.
يراعــي تصميــم مجمــع مكينــس خصوصيــة ســكان المدينــة إذ يتضمــن فنــاء خاصــا لــكل بيــت ممــا يتيــح 
لســكانه اإلســتمتاع بمــكان فــي الهــواء الطلــق مــع الحفــاظ علــى خصوصيتهــم. كمــا يتميــز التصميــم 
بمراعــاة الجوانــب البيئيــة واالجتماعيــة، حيــث تــم تصميــم البيــوت علــى طــراز البيــوت العربيــة التقليديــة 

والتــي تتناســب مــع الظــروف البيئيــة المحيطــة.
تــم تطويــر مجمــع مكينــس ضمــن إطــار الجهــود المبذولــة لإلرتقــاء بأوضــاع ســكن الفئــة العاملــة فــي دولــة 
قطــر وتنظيمهــا تلبيــة الحتياجــات الســوق المحلــي للمســاكن الخاصــة بالعمــال وانســجامًا مــع أهــداف رؤيــة 
قطــر الوطنيــة ٢٠٣٠ واســتعدادات قطــر الســتضافة مونديــال ٢٠٢٢ مــن خــالل تطويــر بيئــة ســكنية اقتصاديــة 

مســتدامة مــن حيــث الجــودة واألمــن وتوفيــر كافــة الخدمــات والمرافــق المطلوبــة.

أرضي + ٢(، تقدم أرقى المواصفات والمقاييس، 
وتلبي احتياجات السوق المحلي من الوحدات 

السكنية للفئة العاملة.

تقدم براحة الجنوب ١٤٠٤ فيال سكنية، يحتوي 
كل منها على ٤ غرف في كل طابق بإجمالي 

١٦,٨٤٨ غرفة للفئة العاملة.

كما تتضمن براحة الجنوب وسائل راحة مثل 
مساجد الصلوات اليومية )٢( ومسجد للجمعة 

عدد )١( وهايبر ماركت عدد )١( ومتاجر للبيع 
بالتجزئة عدد )٦٤(، ، ومحطات فرعية، ومحطة 

فرعية أولية، ومبنى لوزارة الداخلية ومبنى 
لشركة وصيف ومحطة لمعالجة مياه الصرف 

الصحي.

وقد تمت إضافة المرافق الخارجية والخدمات 
األخرى لتلبية احتياجات قاطني المدينة 

ومتطلبات الترفيه لهم.

ويبلغ إجمالي المساحة المبنية للمشروع 

٧٦٧,٢٧٠ متراً مربعًا، إضافة إلى ١٢٦,٩٣٨ متراً 
مربعًا من المساحات الخضراء، و ٤٢٥,٢٣٥ متراً 
مربعًا ما بين ممرات وأماكن للمشي ومواقف 

للسيارات.

وما يميز »مدينة براحة الجنوب » هو موقعها 
االستراتيجي على طريق الدائري السابع المؤدي 

إلى المناطق الجنوبية والمنطقة الصناعية 
والطرق السريعة وهي محور المجد ومحور 

صباح األحمد. وتوفر هذه المزايا لسكان ومرتادي 
المدينة سهولة الوصول إليها خالل فترة زمنية 

قصيرة من عدة مناطق بما يلبي احتياجاتهم.

كما أن المدينة السكنية للعمال تم تخصيصها 
للجماهير والمشجعين والمتطوعين وقوات 

االمن خالل بطولة كأس العالم قطر ٢٠٢٢ وقد 
القت إقبااًل كثيراً. 

مشــروع تنمــوي رياضــي فــي منطقــة الخــور الصناعيــة يهــدف إلــى االرتقــاء بالمســتوى المعيشــي للفئــة العاملــة 
مــن خــالل توفيــر مرافــق ترفيهيــة ورياضيــة متكاملــة.

يضــم المشــروع أربعــة مالعــب كريكيــت وأربعــة مالعــب كــرة قــدم و ثالثــة مالعــب كــرة طائــرة و أربعــة مالعــب كــرة 
ســلة وأربعــة مالعــب كابــادي باإلضافــة إلــى ســوبر ماركــت و ٣٥ محــال تجاريــا وســينما خارجيــة عــدد ٢، ومســجد وبــالزا 
فــي وســط المشــروع وخدمــات عامــة. يتــم اســتخدام المرافــق الرياضيــة للمشــروع فــي عــدة مناســبات مــن قبــل عــدة 
جهــات حكوميــة وشــركات خاصــة مثــل وزارة الداخليــة، وقــد قامــت بــروة بالتعــاون مــع وزارة الداخليــة بعمــل برنامــج 

ســنوي يغطــي كافــة الفعاليــات الوطنيــة والرياضيــة. وتجــاوز عــدد الــزوار للمشــروع ٥٠٤,٦١٣ زائــر خــالل العــام ٢٠١٩.
ونظــراً للنجــاح الــذي يحققــه المشــروع فــي تلبيــة احتياجــات الفئــة العاملــة فــي قطــر، تــم إضافــة مرحلــة جديــدة 
ــاحتها  ــغ مس ــى أرض تبل ــة عل ــور الرياضي ــق الخ ــعة مراف ــروع توس ــاء مش ــم إنش ــث ت ــعة، حي ــدف التوس ــروع به للمش
٦٩,٧٥٧ متــر مربــع. ويتكــون المشــروع مــن شــقق ســكنية تضــم ٢١٦ شــقة بغرفــة واحــدة و ٣٠٠ شــقة بغرفتيــن كمــا 
يتضمــن المشــروع إنشــاء صالــة متعــددة األغــراض بســعة ٣٠٠ متــر مربــع وهايبــر ماركــت بمســاحة ٨٠٠٠ متــر مربــع 
باإلضافــة إلــى تشــييد البنيــة التحتيــة للمشــروع والتــي تتضمــن بنــاء محطــة كهربــاء فرعيــة وطــرق داخليــة مــع 
مواقــف للســيارات والباصــات وكذلــك خزانــات وشــبكات لميــاه الشــرب ومكافحــة الحريــق والــري وميــاه األمطــار 
وســياج  والحراســة  للمضخــات  غــرف  مــن  المطلوبــة  الخدمــات  كافــة  مــع  مراقبــة  وكاميــرات  الصحــي  والصــرف 
المشــروع بمســاحة مشــيدة تبلــغ ٥٣,٦٣٩ متــر مربــع. تــم اإلنتهــاء مــن بنــاء المشــروع كمــا تــم البــدء فــي تشــغيله.

يقــع المشــروع فــي المنطقــة الصناعيــة. ويتضمــن ٦٤ مبنــى تمتــد على مســاحه قدرهــا ٦٥٩,٥٦٣ 
وتوفــر ٨,٥٧٦ غرفــة لســكن الفئــة العاملــة والتــي تتســع لخدمــة ٥٠ ألــف عامــل وفنــي، باإلضافــة 

إلــى مجموعــة مــن المطاعــم والمحــالت التجاريــة وهــو قيــد التشــغيل حاليــًا..

براحة الجنوبمجمع مكينس - مدينة سكنية منخفضة التكلفة

االستثمارات العقارية
في قطر تتمة

مساكن الفئة العاملة

محفظة األراضيمشاريع قيد التنفيذمشاريع قيد التشغيل

مرافق الخور الرياضية للعمال

سكن العمال في بروة البراحة

القيمة الدفترية لمخزون األراضي 
لدى بروة

القيمة الدفترية لعقارات بروة 
العقارية

مليونمليون 9,٢871٥,4٥٠
 ر.ق ر.ق

تقع براحة الجنوب في مدينة الوكرة 
على قطعة أرض رقم ٩٠٠٢٠٣٣٧ ، ويهدف 

المشروع الممتد على مساحة أرض إجمالية 
تبلغ٧٧٣,٤٥٧ متراً مربعًا إلى بناء مجتمع 

سكني متكامل مزود بمختلف وسائل الراحة 
لتوفير سبل العيش الكريم ل ٦٧,٣٩٢ عامل.

تصاميم براحة الجنوب مستوحاة من نمط 
العمارة القطرية التقليدية، بارتفاع )طابق 
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تشــارك شــركة بــروة العقاريــة وهيئــة األشــغال العامــة )أشــغال( تركيــز الدولــة فــي تطويــر قطــاع التعليــم مــن 
خــالل المشــاركة فــي أول مشــروع شــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لضمــان التنفيــذ الناجــح لمشــروع 

تطويــر المــدارس المشــترك. العــام 

قامــت بــروة العقاريــة فــي ســبتمبر الماضــي، متمثلــة بشــركة دار العلــوم، بتوقيــع أول شــراكة بيــن القطاعيــن 
العــام والخــاص مــع هيئــة األشــغال العامــة )أشــغال(، لتصميــم وتمويــل وبنــاء وتشــغيل وصيانــة ونقــل 
التعليــم والتعليــم  إلــى وزارة  يتــم تأجيرهــا مباشــرة  ثمانــي مــدارس عامــة فــي مواقــع مختلفــة فــي قطــر، 
العالــي بدولــة قطــر بحلــول العــام ٢٠٢٢. إضافــة إلــى توفيــر خدمــات الصيانــة علــى مــدى ٢٥ عاًمــا وذلــك فــي 
إطــار برنامــج تطويــر مــدارس قطــر بنظــام الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص – الحزمــة األولــى.  تهــدف 
هــذه الشــراكة إلــى تحســين مســاهمة القطــاع الخــاص فــي تنفيــذ مشــاريع الدولــة الضخمــة مــن أجــل تحقيــق 

التطــور االقتصــادي والتشــجيع علــى المنافســة واالبتــكار.

مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

برنامج تطوير مدارس قطر بموجب اتفاقية القطاعين العام والخاص – الحزمة 1

لــدى “العقاريــة” مشــاريع متنوعــة فــي دخــان تشــمل قريــة العمــال فــي زكريــت والتــي تــم 
االنتهــاء مــن تطويرهــا فــي العــام ٢٠٠٩، وتتكــون مــن ٢٠٠ وحــدة ســكنية للفئــة العاملــة و ٤٨ 

وحــدة ســكنية لصغــار الموظفيــن.

تــم تطويــر هــذه المشــاريع بهــدف تحقيــق جــودة المعيشــة للفئــة العاملــة. حيــث تقــدم 
المشــاريع خدمــات ومرافــق مــن ضمنهــا شــبكة واي فــاي وتلفزيونــات ورعايــة أوليــة ومطابــخ 
وغــرف لــألكل ونــادي رياضــي خارجــي وســوبرماكت ومســاحات داخليــة وخارجيــة للنشــاطات 

ومســجد.

يعتبــر مشــروع ســكن العمــال فــي راس لفــان الصناعيــة هــو أحــد مشــاريع الشــركة القطريــة 
لالســتثمارات العقاريــة، والتــي تدعــم المناطــق الصناعيــة بالدولــة. يتكــون المشــروع مــن 
٥٦٠ وحــدة ســكنية للفئــة العاملــة و ١٢٨ وحــدة ســكنية للموظفيــن. وبنفــس اإلرتفــاع أيضــا 
قامــت العقاريــة بتطويــر أربعــة مبــان أخــرى لســكن كبــار وصغــار الموظفيــن، ومبنــى آخــر مــن 

طابقيــن لقاعــات الطعــام المصاحبــة ومســجد ومبنــى تجــاري.

مشاريع دخان - قرية زكريت للفئة العاملة

سكن الفئة العاملة في مسيعيد

سكن العمال في راس لفان

المساحة التقريبية ألراضي المشروع المسميات المعتمدة للمدارسالمنطقةنوع المدرسة
)بالمتر المربع(

٢٥.١٤١مدرسة عمرو بن العاص الثانوية للبنينالوكرةمدرسة ثانوية

٢٩.٣٧٥مدرسة طلحة بن عبيد اهلل اإلعدادية للبنينالخيسة / روضة الحماممدرسة متوسطة

١٩.٤٢٦مدرسة رملة بنت ابي سفيان الثانوية للبناتأم صالل محمدمدرسة ثانوية

٢٧.٥٤٣مدرسة هند بنت عمرو األنصارية اإلعدادية للبناتبوفسيلةمدرسة متوسطة

٢٩.٧١٧مدرسة سعيد بن زيد اإلعدادية للبنينالوكيرمدرسة ابتدائية

٣٨.٦٥٩مدرسة ابن تيمية الثانوية للبنينالخيسة/ روضة الحماممدرسة ثانوية

٣٣.٨٨٥مدرسة الوكير النموذجية للبنينالوكيرمدرسة ابتدائية

٢٤.٦٩٣مدرسة ابن سينا الثانوية للبنينروضة النيسرمدرسة ثانوية

ومــع إصــدار شــهادات القبــول مــن الُمعتمديــن الُمســتقلين فــي المشــروع، دخلــت جميــع المــدارس الثمانيــة ضمــن الحزمــة األولــى مــن هــذه االتفاقيــة إلــى مرحلــة 
التشــغيل خــالل النصــف الثانــي مــن عــام ٢٠٢٢  وخــالل مرحلــة التشــغيل ، ســتقوم شــركة دار العلــوم للتطويــر العقــاري بتوفيــر خدمــات إدارة المرافــق المتكاملــة لمــدة ٢٥ 

عامــًا تاليــة ومــن ثــم ســيتم تحويــل جميــع المــدارس الواقعــة فــي هــذه الحزمــة إلــى الهيئــة.

وتتضمن هذه الحزمة  المدارس التالية:

تــم تصميــم المــدارس علــى أحــدث الطــرز المعماريــة وتطبيــق نظــام تقييــم االســتدامة العالمــي)GSAS(  ذو الثالثــة نجــوم، وهــو نظــام قائــم علــى تطبيــق معاييــر 
االســتدامة ومتطلبــات المبانــي الخضــراء فيمــا يتعلــق بالتصميــم والبنــاء. حيــث تحتــوي كل مدرســة مــن المــدارس الجديــدة علــى ٣٠ فصــل دراســي، بمــا فــي ذلــك 
المــدارس بالمرافــق  تــم تجهيــز  الُمعتمــد.  لــذوي االحتياجــات الخاصــة. وتســتوعب كل مدرســة ٧٨٦ طالــب وفًقــا لنمــوذج التصميــم  فصــول ومرافــق ُمخصصــة 
ــا المعلومــات، والرياضــة، والفنــون واألنشــطة المختلفــة باإلضافــة إلــى المكتبــات والمختبــرات. إضافــة إلــى  التعليميــة الخاصــة بالعلــوم، واللغويــات، وتكنولوجي

ذلــك، فقــد تــم تصميــم وتشــييد المــدارس لتوفيــر مســاحات خارجيــة، ومالعــب رياضيــة، ومواقــف للســيارات ومبانــي خدميــة.

 تم بناء الثمانية مدارس من قِبل مقاول قطري )شركة الجابر للتجارة والمقاوالت(.
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محفظة األراضي

وهــي األرض الكائنــة فــي المنطقــة الشــمالية مــن مدينــة لوســيل والتــي تعــرف ســابقًا 
بــأرض لوســيل جولــف تمتــد األرض علــى مســاحة تبلــغ حوالــي ٣.٥ مليــون متــر مربــع. وهــي 
المجموعــة  ســيمنح  والــذي  المجموعــة  لــدى  المتاحــة  األراضــي  لمخــزون  متميــزة  إضافــة 
ميــزة جيــدة نحــو تطويــر مشــاريع جديــدة مســتقبال. حيــث تقــوم بــروة بتقييــم خطــة التطويــر 
األنســب لــألرض لتصبــح وجهــة متميــزة لمدينــة لوســيل بشــكل خــاص وللدولــة بشــكل عــام، 
وذلــك مــن خــالل التنــوع فــي االســتخدامات المقترحــة وتكامــل المرافــق المطروحــة ضمــن 

المشــروع.

تقــوم بــروة بدراســة مجموعــة مــن الفــرص االســتثمارية الجديــدة ومنهــا المرحلــة الثالثــة مــن 
مشــروع بــروة البراحــة و المرحلــة الثالثــة مــن مشــروع مدينــة بــروة والمرحلــة الثانيــة مــن مشــروع 
دارة )بــي - إف( وأرض بــروة الدوحــة، حيــث بدأنــا بإعــداد دراســة تفصيليــة لتحديــد جــدوى األفــكار 

التصميميــة المقترحــة والحصــول علــى أفضــل اســتخدام وعائــد للمشــروع.

أرض لوسيل

فرص استثمارية

االستثمارات العقارية 
الدولية

عقار نورث رو

يقع عقار نورث رو في منطقة ماي فير المرموقة الواقعة في 
الطرف الغربي لمدينة لندن مقابل امتداد شارع اكسفورد. تم 

إعادة تطوير وتجديد المبنى عام ٢٠١٣ ليوفر وحدات مكتبية راقية 
على مساحة تقدر ب ٢٤,٠٠٠ قدما مربعا.

عقار كافنديش

يعود تاريخ المبنى إلى أربعينيات القرن الثامن عشر، ويحظى هذا 
العقار بموقع متميز في ساحة كافنديش بالعاصمة البريطانية 

لندن. يمتد المبنى على مساحة تبلغ ١١,١٥٦ قدم ًا مربع ًا ويقدم ٦ 
طوابق من الوحدات المكتبية المفروشة.

مشروع مدينة مراكش

يقع المشروع في منطقة الشهداء بحي هيفرناج بمراكش - 
المغرب، ويمتد على مساحة تبلغ ٩,٥٦٦ مترا مربعا. 

أرض الرناكا

تبلغ مساحة األرض ٥٤,٦٧٠ مترا مربعا، وتقع في خليج الرناكا على 
البحراألبيض المتوسط، على الساحل الجنوبي من قبرص وسط 

المنطقة السياحية الموجودة بالقرب من مدينة الرناكا.

مشروع مدينة فاس

ويتكون من ثالثة بيوت عربية تقليدية قديمة تم بناؤها على 
الطراز المغربي القديم في القرن التاسع عشر والتي تمتد على 

ارض بمساحة ٣,٣٠٠ متر مربع .

مشروع تطوير أرض منطقة خليج البحرين

يقع المشروع في خليج البحرين على الشريط األمامي المواجه 
للشاطىء، ويمتد على مساحة ١٢,٤٧٥ مترا مربعا.

المغربلندن

قبرص

المغرب

البحرين

لندن

محفظة األراضيمشاريع تجارية ومتعددة األغراض
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الشـــركات 
التـابعــة

شركة قطر إلدارة المشاريعوصيف

وصيــف، هــي واحدة مــن أكبر شــركات خدمات 
إدارة األصــول والعقــارات والمرافــق المتكاملــة 
فــي قطــر. توفــر وصيــف خدمــات إدارة األصــول 
والعقــارات والمرافــق لمشــاريع مجموعــة بــروة 
مســيمير  مســاكن  تشــمل  والتــي  العقاريــة، 
ومســاكن الســيلية وقريــة بــروة وبــروة الســد 
العاملــة،  الفئــة  مســاكن   - البراحــة  وبــروة 
وبــروة الخــور - ســكن موظفــي شــركة شــل، و 
مرافــق الخــور الرياضيــة للعمــال ومدينــة مواتــر 
المرحلــة األولــى والثانيــة. إضافــة إلــى مشــروع 
البراحــة- ورش ومخــازن، ومجمــع مكينــس - 

مدينــة ســكنية منخفضــة التكلفــة.

تقــوم  الواســعة،  نشــاطاتها  جانــب  إلــى 
وصيــف كذلــك ومنــذ الربــع األول مــن العــام 
للشــركة  عقــاري  مشــروع   ٢٥ بــإدارة   ٢٠١٩
القطريــة لالســتثمارات العقاريــة، “العقاريــة”. 
ســكني  مشــروع  عشــر  أحــد  ذلــك  يشــمل 
و  العاملــة  للفئــة  قــرى  ثالثــة  و  الخــور  فــي 
وأربعــة  مســيعيد  فــي  تجاريــة  مراكــز  ثــالث 
أســواق تجاريــة فــي دخــان، ســكن واحــد للفئــة 
العاملــة، قريــة للفئــة العاملــة فــي راس لفــان. 

أســاس. وأبــراج  العقاريــة  بــرج  إلــى  إضافــة 

األخيــرة  الســنوات  خــالل  وصيــف  قامــت 
إلــى  المقدمــة  خدماتهــا  نطــاق  بتوســيع 
مشــاريع  خــالل  مــن  الخارجييــن  العمــالء 
بــارزة مثــل الشــارع التجــاري ومدينــة مســيمير 
وثــالث  مناطــق،   - االقتصاديــة  والمناطــق 
صــالل  أم  وهــم  لحصــاد  مركزيــة  أســواق 
والســيلية والوكــرة. ومدينــة األركيــة ومدينــة 
الياســمين. كمــا قامــت باســتكمال ٤٤ ســوق 
مــن أســواق الفرجــان ومتحــف الفــن اإلســالمي 
 ٢٠١٩ العــام  انتهــاء  قبــل  المتحــف.  وحديقــة 
المناطــق  هيئــة  مــع  تعاونــا  وصيــف  عقــدت 
إدارة  خدمــات  ســتقدم  حيــث  قطــر.   - الحــرة 
المرافــق فــي منطقــة راس بوفنطــاس الحــرة 
ومنطقــة أم الحــول الحــرة ابتــداءا مــن الربــع 

.٢٠٢٠ للعــام  األول 

كمــا  االتصــاالت،  مركــز  خدمــة  وصيــف  توفــر 
العقــارات  إلدارة  متطــورة  برامــج  تمتلــك 
المرافــق.  وإدارة  والمشــتريات  والحســابات 
وصيــف  لــدى  العمــالء  خدمــة  فريــق  يتمتــع 
تقديــم  مــن  تمكنــه  التــي  العاليــة  بالحرفيــة 
أفضــل معاييــر الجــودة فــي خدمــة العمــالء. 
شــاملة  نظــم  تطبيــق  وصيــف  وتواصــل 

تســاعدها علــى البقــاء فــي المقدمــة وتقديــم 
وبالتالــي  الفائقــة  الجــودة  ذات  الخدمــات 
الــذي  المعيشــة  مســتوى  مــن  التحســين 
يحصــل عليــه الســاكنين فــي المشــاريع التــي 

تديرهــا.

تهــدف وصيــف إلــى أن تكــون الشــركة الرائــدة 
فــي مجــال إدارة األصــول والعقــارات والمرافــق 
علــى  وإنمــا  بــروة،  لمشــروعات  فقــط  ليــس 

مســتوى دولــة قطــر والمنطقــة.

تأسســت قطــر إلدارة المشــاريع فــي عــام ٢٠٠٨، وقــد اســتطاعت القيــام 
وبــكل نجــاح بــإدارة وإكمــال العديــد مــن المشــاريع الضخمــة لعــدد مــن 
اإلقليــم.  فــي دولــة قطــر وعلــى مســتوى  المرموقيــن  العمــالء  كبــار 
المشــاريع  إدارة  خدمــات  تقديــم  فــي  واســعة  بخبــرة  الشــركة  تتمتــع 
مجــال  فــي  تنحصــر  ال  اإلنشــائية  المشــاريع  مــن  متنوعــة  لمجموعــة 
والترفيهيــة  الســكنية  التجاريــة والعقاريــة  التحتيــة والمشــاريع  البنيــة 

فــي الســوق العالميــة المتطــورة.

مــن  متكاملــة  مجموعــة  علــى  المشــاريع  إلدارة  قطــر  خبــرات  ترتكــز 
الخدمــات اإلحترافيــة فــي مجــال إدارة المشــاريع وإدارة التصاميــم، وإدارة 
اإلنشــاءات، وإدارة البرامــج ، وإدارة العقــود والمطالبــات، باإلضافــة إلــى 
الخدمــات االستشــارية األخــرى التــي يتــم تصميمهــا بــكل دقــة وفقــا 

لمتطلبــات كل عميــل.

تتمثــل أهــم أهــداف الشــركة في الحفــاظ على أفضل مســتويات اآلداء 
فــي إدارة المشــاريع عالميــا، ببــذل أفضــل الجهــود للوصــول لذلــك مــن 
فريــق  وتوظيــف  المشــاريع  إدارة  تقنيــات  أحــدث  فــي  االســتثمار  خــالل 

متكامــل مــن المهنييــن ذوي المهــارات العاليــة والخبــرات اإلحترافيــة.

الصعيديــن  علــى  ممتــازا  نمــوا  الشــركة  حققــت   ، تأسيســها  منــذ 
حاليــا  الشــركة  تقــوم  كمــا  الســنين،  مــر  علــى  واإلقليمــي  المحلــي 
فــي  أيقونــات  تعتبــر  التــي  الضخمــة  المشــاريع  مــن  العديــد  بــإدارة 
مجــال المعمــار... وقــد نجحــت فــي تقديــم خدماتهــا المتكاملــة إلدارة 
المشــاريع للعديــد مــن المشــاريع العقاريــة مــن مرحلــة الفكــرة وحتــى 
مرحلــة التســليم النهائــي عبــر كل مراحــل البنــاء والتجريــب والتشــغيل.

وصيف، هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة بروة العقارية، وهي واحدة من أكبر 
شركات خدمات إدارة األصول والعقارات والمرافق في قطر، والتي توفر باقة متكاملة 

من الحلول لعمالئها.

وصيف، هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة بروة العقارية، وهي واحدة من أكبر 
شركات خدمات إدارة األصول والعقارات والمرافق في قطر، والتي توفر باقة متكاملة 

من الحلول لعمالئها.
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الشركات الدولية 
الشقيقة

تــم تطويــر العالمــة التجاريــة لفنــادق شــذا مــن خــالل الشــراكة مــع فنــادق ومنتجعــات كمبنســكي، حيــث تشــمل األعمــال األساســية للشــركة 
ــا فنــادق خمــس نجــوم  ــر حصــر ًي علــى إدارة الفنــادق الحديثــة والفاخــرة. بصفتهــا المشــغل، تتمتــع شــذا بمكانــة فريــدة مــن نوعهــا حيــث تدي
تحــت االســم التجــاري “فنــادق شــذا”، وفنــادق أربــع نجــوم تحــت االســم التجــاري “مســك”. تبــرز شــذا بيــن العالمــات التجاريــة الفندقيــة حيــث تــم 

تصميمهــا خصيصــًا مــع مراعــاة أذواق المســافرين مــن داخــل المنطقــة، كمــا أنهــا تحتفــي بالضيافــة الغنيــة بالثقافــات المتنوعــة.

نُزُل القابضة

شركة فنادق شذا

البحرين

السعودية- عمان- اإلمارات

ــُزل القابضــة هــي شــركة مســاهمة تأسســت فــي البحريــن، تركــز علــى تملــك وتشــغيل الشــقق الفندقيــة. تســتثمر الشــركة حاليــا فــي فنــدق  نُ
سمرســت الفاتــح فــي المنامــة فــي البحريــن، والــذي يقــدم ١١٨ وحــدة فندقيــة. كمــا تســتثمر فــي شــقق مشــروع بــرج الجــوار فــي مكــة المكرمــة، 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
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سعادة السيد
صالح بن غانم العلي

المهندس/ 
عبداهلل بن حمد العطية

نائب رئيس مجلس اإلدارة

ُعّيــن ســعادة الســيد صــالح بــن غانــم بــن ناصــر 
العلــي وزيــراً للرياضــة والشــباب بتاريــخ ٢٠٢١/١٠/١٩ 
وكان قبلهــا وزيــرا للثقافــة والرياضــة مــن تاريــخ 
العاميــن  تجــاوزت  فتــرة  ســبقها   ٢٠١٦/٠١/٢٧
شــغل  وقــد  والرياضــة.   للشــباب  وزيــراً  قضاهــا 
ســعادته عــدداً مــن المناصــب العليا فــي الدولة،  
إذ تقلــد رئاســة ديــوان المحاســبة فــي الفتــرة مــا 
بيــن عامــي ٢٠٠٦ -٢٠١١، ســاهم خاللهــا فــي وضــع 
الخطــة االســتراتيجية لديــوان المحاســبة التــي 
اعتمــدت رؤيــة تهــدف إلــى مســاعدة الدولــة فــي 
تحقيــق التنميــة المســتدامة للمجتمــع القطــري 
فــي  والمســاءلة  الشــفافية  مبــادئ  وتعزيــز 
إدارة المــال العــام، كمــا ُكلــف ســعادته بعــدد 
مــن المســؤوليات العامــة منهــا رئاســة اللجنــة 
الوطنيــة للنزاهــة والشــفافية فــي الفتــرة مــا بيــن 
عامــي ٢٠٠٧ -٢٠١١. وفــي عــام ٢٠٠٨ تــم تكليفــه 
اليــوم  الحتفــاالت  المنظمــة  اللجنــة  برئاســة 
ــة  الوطنــي للدولــة حيــث ســاهم فــي وضــع رؤي
اليــوم الوطنــي التــي تدعــو إلــى تعزيــز الــوالء 
والتكاتــف واالعتــزاز بالهويــة الوطنيــة القطريــة. 
غانــم  بــن  صــالح  الســيد  ســعادة  عمــل  كمــا 
العلــي مستشــاراً بمكتــب ســمو ولــي العهــد 

مــا بيــن عامــي ٢٠١١ -٢٠١٣، أســهم ســعادته فــي 
إطــالق قنــاة الريــان الفضائيــة فــي عــام ٢٠١٢ بغية 
قطــر  نهضــة  يســاند  مســتنير  إعــالم  تأســيس 
ويراعــي خصوصيــة هويتهــا الوطنيــة وتنميتهــا 
المســتدامة، هــذا باإلضافــة إلــى عضويتــه فــي 
مجالــس إدارات وأمنــاء العديــد مــن المؤسســات 
ــم  ــدوق دع ــرار صن ــى غ ــة، عل ــات الحكومي والهيئ
واللجنــة  والرياضيــة،  االجتماعيــة  األنشــطة 
المكتبــة  ومؤسســة  واإلرث،  للمشــاريع  العليــا 
الوطنيــة، والمجلــس الوطنــي للســياحة وهيئــة 
متاحــف قطــر. وشــارك ســعادته فــي العديــد مــن 
العديــد مــن  قــدم  المؤتمــرات والنــدوات، كمــا 
المحاضــرات والعــروض التقديميــة فــي مجــال 

والحوكمــة. والتحفيــز  اإلبــداع 

يحمــل ســعادة الســيد صــالح بــن غانــم بــن ناصــر 
العلــي شــهادة البكالوريــوس فــي علــوم اإلدارة 
الباســفيك  جامعــة  مــن   ١٩٩٢ عــام  الهندســية 

ــة.  ــدة األمريكي ــات المتح ــي الوالي ف

العطيــة  بــن حمــد  المهنــدس عبــداهلل  يحمــل 
الهندســة  فــي  العلــوم  ماجســتير  شــهادة 
فــي  نوتنغهــام  جامعــة  مــن  الكيميائيــة 
شــهادة  إلــى  إضافــة  المتحــدة،  المملكــة 
بكالوريــوس فــي الهندســة الميكانيكيــة مــن 
يتمتــع  المتحــدة.  المملكــة  كارديــف،  جامعــة 
واســعة  عمليــة  بخبــرة  العطيــة  المهنــدس 
البــالد،  فــي  القطاعــات  مــن  العديــد  شــملت 
قطــر  شــركة  مــع  المهنيــة  مســيرته  بــدأ  حيــث 
حتــى  وذلــك  للعمليــات  كمهنــدس  للبتــرول 
عــام ٢٠١١ حيــن انتقــل للعمــل فــي شــركة راس 
المشــروع،  مهندســي  ككبيــر  المحــدودة  غــاز 
للتخطيــط  مديــرا   ٢٠١٢ العــام  فــي  ليصبــح 

البــري. والتطويــر 

 ٢٠١٤ العــام  فــي  العطيــة  المهنــدس  تولــى   
مهامــًا جديــدة بصفتــه المديــر التنفيــذي باإلنابــة 
العليــا  اللجنــة  فــي  البرامــج  إدارة  لمكتــب 
بمســيرته  يترقــى  أن  قبــل   ، واإلرث  للمشــاريع 

ويشــغل فــي ٢٠١٥ منصــب مديــر المكتــب الفنــي 
تــدرج  »أشــغال«.  العامــة  األشــغال  هيئــة  فــي 
أن  إلــى  المناصــب  فــي  العطيــة  المهنــدس 
أصبــح مســاعد رئيــس هيئــة أشــغال حتــى العــام 
٢٠١٨ ، حيــث تــم تعيينــه نائبــًا لرئيــس مجلــس إدارة 
شــركة قطــر للمــواد األوليــة، إلــى أن تــم تكليفــه 
مهــام  لتولــي  بعــد  فيمــا  المجلــس  قبــل  مــن 
الرئيــس التنفيــذي للشــركة باإلنابــة حتــى مطلــع 
شــهر مايــو ٢٠١٨ .  كمــا أنــه عضــو مجلــس إدارة 
ــاًل عــن جهــاز قطــر لالســتثمار  ــا وممث بشــركة مزاي
نفســها،  الفتــرة  خــالل  أنــه  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
وتحديــداً فــي ينايــر ٢٠١٧، تــم تعييــن المهنــدس 
إدارة  مجلــس  فــي  كعضــو  العطيــة  عبــداهلل 
العقــاري،  لالســتثمار  القطريــة  الديــار  شــركة 
ليتولــى فــي شــهر يوليــو ٢٠١٨ منصــب الرئيــس 

للشــركة. التنفيــذي 

رئيس مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة

السّيد/ أحمد محمد طيب
عضو مجلس اإلدارة

يعمــل الســيد أحمــد محمــد طيــب حاليــًا فــي منصــب الرئيــس التنفيــذي لقطــاع االســتثمار فــي 
شــركة الديــار القطريــة لإلســتثمار العقــاري يديــر فيهــا محفظــة بقيمــة ٣٥ مليــار دوالر، بــدأ الســّيد/ 
اإلتصــاالت والعمليــات للقــوات  إدارة  فــي  بالعمــل لســبع ســنوات  المهنيــة  أحمــد طيــب حياتــه 
الخاصــة - وزارة الداخليــة، وبعدهــا التحــق بشــركة رأس غــاز لمــدة ســت ســنوات عمــل فــي عــدد 
مــن مشــاريعها، ثــم التحــق بالديــوان األميــري للعمــل فــي المشــاريع لمــدة ســنتين، وقبــل التحاقــه 
بشــركة الديــار عمــل لمــدة ســنتين فــي مكتــب إدارة المشــاريع باللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث، كمــا 
أدارالســّيد/ أحمــد طيــب أعمــال العائلــة التجاريــة، وهــو رئيــس وعضــو فــي عــدد مــن مجالــس اإلدارة 
لمجموعــة مــن الشــركات داخــل الدولــة، ويحمــل الســّيد/ أحمــد شــهادة الماجســتير فــي الهندســة 

الكهربائيــة مــن جامعــة كلــورادو دنفــر فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
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السيد/ أحمد خالد الغانمد, عبدالرحمن محمد الخيارين

عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة

تتمة.. مجلس اإلدارة

يشــغل الســيد أحمــد بــن خالــد الغانــم منصــب المكلــف بمهــام مديــر إدارة الوقايــة بــاإلدارة العامــة 
والســيد/  فيهــا،  الهندســية  المخططــات  قســم  تــرأس  أن  بعــد  الداخليــة  بــوزارة  المدنــي  للدفــاع 
الغانــم عضــو فــي عــدد مــن اللجــان فهــو عضــو فــي لجنــة قبــول المهندســين ممثــاًل لــوزارة الداخليــة 
والدفــاع المدنــي وعضــو فــي لجنــة دراســة اإلشــتراطات التخطيطيــة بــوزارة البلديــة والبيئــة، وشــارك 
فــي الكثيــر مــن اإلجتماعــات التنســيقية للمشــاريع الكبــرى بالدولــة، كمــا حضــر عــدة إجتماعــات 
لمــدراء الدفــاع المدنــي بمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي ممثــاًل عــن اإلدارة العامــة للدفــاع 
المدنــي. ويحمــل الســيد/ أحمــد الغانــم بكالوريــوس فــي الهندســة مــن جامعــة كنتاكــي الشــرقية 

)EKU( بالواليــات المتحــدة األمريكيــة.

شــغل د. عبدالرحمــن بــن محمــد الخياريــن منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة ودام الغذائيــة 
وعيــن بعدهــا مستشــاراً لمجلــس إدارة الشــركة،  كمــا عمــل ســابقًا فــي مجــال اإلســتثمار العقــاري 
فــي شــركة الديــار القطريــة، وهــو مســجل كخبيــر عقــاري فــي وزارة العــدل. ويشــغل د. الخياريــن 
عضويــة مجلــس إداراة مصــرف الريــان. وهــو حاصــل علــى العديــد مــن الشــهادات الجامعيــة آخرهــا 
درجــة الدكتــوراة فــي التخطيــط العمرانــي مــن جامعــة ويلــز ترنتــي ســان ديفيــد فــي الملكــة 

المتحــدة.

د. ناصر بن علي الهاجري

عضو مجلس اإلدارة، 
ممثاًل عن شركة رأس ركن  

لالستثمار العقاري

يعمــل د. ناصــر بــن علــي غصــاب علــي الهاجــري فــي منصــب مديــر الرقابــة الماليــة واإلداريــة فــي 
المكتــب الخــاص بســمو األميــر الوالــد، كمــا يشــغل د. ناصــر الهاجــري عضوية مجلــس ادارة  والعضو 

المنتــدب لمصنــع كيــو ســتيل.

د. ناصــر الهاجــري حاصــل علــى  درجــة الدكتــوراة فــي إدارة األعمــال – الماليــة . لــدى د. ناصــر الهاجــري 
عــدد مــن كبيــر مــن البحــوث فــي نفــس المجــال.

السيد/ ناصر بن سلطان 
ناصر الحميدي

عضو مجلس اإلدارة

ــة عــدد مــن مجالــس إدارات شــركات مســاهمة  يشــغل الســيد ناصــر بــن ســلطان الحميــدي عضوي
قطريــة، فهــو عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة قطــر للوقــود منــذ عــام ٢٠٠٨، وعضــو كذلــك فــي 
مجلــس إدارة شــركة قطــر لألســمنت. كمــا شــغل منصــب المديــر المالــي للجنــة األولمبيــة القطريــة، 
وهــو رجــل أعمــال يشــارك فــي أنشــطة تجاريــة واقتصاديــة مختلفــة. ويحمــل الســيد ناصــر الحميــدي 

ــال. ــي إدارة األعم ــوس ف ــة البكالوري درج
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	 المعلومات

المعلومات والبيانات والوثائق المرتبطة بتأسيس الشركة 
وبأنشطتها، وبتقاريرها وغيرها من المعلومات التى يجب على 

الشركة اإلفصاح عنها واتاحتها للمساهمين وتمكينهم من الوصل 
لها والحصول عليها بموجب القانون وأحكام هذا النظام وغيره من 

تشريعات الهيئة.

	 الهيئة

هيئة قطر لألسواق المالية.

	 ميثاق المجلس

الميثاق الذي يعده المجلس لتحديد مهامه ومسؤولياته وواجبات 
رئيسه وأعضائه .

	 المجلس

مجلس إدارة الشركة المدرجة، أو القائم على إدارة الكيان القانوني 
المدرج بحسب األحوال .

	 أمين سر المجلس

الشخص المعين من مجلس اإلدارة وفقا لمتطلبات نظام الحوكمة 
، والمسؤول عن تنظيم وتنسيق المسائل التي تتعلق بالمجلس 

وبالشركة.

.

	 الرئيس

 رئيس مجلس إدارة الشركة ، المكلف بإدارة الشركة وفقا للقانون 
وعقد تأسيسها ونظامها األساسي.

	 الحوكمة

النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركة والتحكم بها ، ويحدد أسس 
ومبادئ توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف أصحاب المصالح 

في الشركة، مثل أعضاء المجلس ، والمدراء والمساهمين وأصحاب 
المصالح اآلخرين ، وتوضيح القواعد واإلجراءات الخاصة باتخاذ القرارات 

المتعلقة بشؤون الشركة.

	 تقرير الحوكمة

 تقرير سنوي مستقل بذاته يتضمن إفصاح الشركة عن التزامها 
بتطبيق مبادئ وأحكام  نظام الحوكمة ، يتم إعتماده من قبل الرئيس 

ويرفعه إلى الهيئة مرفقا بالتقرير السنوي للشركة.

	 التصويت التراكمي

 أسلوب تصويت الختيارأعضاء مجلس اإلدارة . يمنح كل مساهم قدرة 
تصويتية بعدد األسهم التي يملكها ، بحيث يحق له التصويت بها 

لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود 
أي تكرار لهذه االصوات.

	 مراقب حسابات

الشخص المصرح له وفقا ألحكام القانون والمسجل بجدول 
المدققين الخارجيين لدى الهيئة للقيام بأعمال مراجعة وتدقيق 

البيانات والتقارير المالية وإبداء الرأي فيها ، وفقا ألصول المهنة وطبقا 
للمعاييرالدولية للتدقيق أو معاييرالتدقيق المتعلقة بالمؤسسات 

المالية اإلسالمية ، والحصول على تأكيد ما إذا كانت البيانات المالية 
خالية من األخطاء الجوهرية ، وهكذا أعمال التصفيات.

	 العضو المستقل

عضو مجلس اإلدارة الذى يتمتع باالستقاللية التامة ، ومما ينافي 
اإلستقاللية على سبيل المثال ال الحصرأي من اآلتي:

أن يكون مالكا لنسبة )١%(على األقل من أسهم الشركة أو أي أ. 
شركة من شركاتها .

أن يكون ممثال لشخص اعتباري يملك نسبة )٥%( على األقل من ب. 
أسهم الشركة أو أي شركة من شركاتها.

أن يكون باإلدارة التنفيذية العليا للشركة أوأي شركة من ت. 
شركاتها خالل السنة السابقة على انتخابات المجلس.

أن تكون له صلة قرابه من الدرجة األولى مع أي من أعضاء مجلس ث. 
اإلدارة أواإلدارة التنفيذية العليا بالشركة ، أو في أي شركة من 

شركاتها.

أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة ج. 
الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.

أن يكون موظفًا خالل السنتين السابقتين على انتخابات ح. 
المجلس لدى أي من األطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من 

شركاتها كالمحاسبين القانونين وكبار الموردين، أو أن يكون 
مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل السنتين 

السابقتين على انتخابات المجلس.

أن تكون له تعامالت مباشرة أوغير مباشرة مع الشركة أو أي شركة من 
شركاتها خالل السنتين السابقتين على انتخابات المجلس.

	 اإلدارة التنفيذية العليا

 المسؤول التنفيذي األول والمسؤولين التنفيذيين االخرين 
المسؤولين مباشرة أمامه ، وتشمل رؤساء وحدات الرقابة الداخلية 

بالشركة.

	 الرقابة الداخلية

أعمال التدقيق المالي وتقييم األداء وإدارة المخاطر التي تقوم بها 
وحدة مستقلة أو أكثر بالشركة.

	 صفقة كبيرة

أي صفقة أو مجموعة صفقات متصله تهدف إلى إمتالك أو بيع أو 
تأجير أومبادلة أو التصرف )باستثناء إنشاء الضمانات( بأصول الشركة 

أواألصول التي ستكتسبها الشركة أومن شأنها تغييرالطبيعه 
األساسية لعمل الشركة؛ أوالتي تتجاوز قيمتها االجمالية)١٠%(من 

القيمة األقل بين القيمة السوقية للشركة أوقيمة صافي أصول 
الشركة وفقا ألخربيانات مالية معلنة.

	 السوق

السوق الرئيسية فى بورصة قطر.

	 العضو غير التنفيذي

هو عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا إلدارة الشركة ، وال 
يتقاضى اجرا منها. 

	 طرف ذو عالقة

يعتبر الشخص ذا عالقة بالشركة إذا كان عضو في مجلس إدارة 
الشركة او أي شركة من شركاتها، أو باإلدارة التنفيذية العليا للشركة 

أو أي شركة من مجموعتها،أو كان مالكا لنسبة )٥%( على األقل من 
أسهم الشركة اوشركة من ضمن شركاتها ،أو كان من أقارب أي من 
األعضاء السابقين حتى الدرجة الثانية، وكل شخص اعتباري مسيطر 

عليه من عضو بمجلس إدارة الشركة أوأي شركة من شركاتها أو 
بإدارتها التنفيذية العليا وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، أوالمشتركة في 

مشروع أو شركة من أي نوع مع الشركة أو أي شركة من مجموعتها .

	 أصحاب المصالح

 كل من له مصلحه مع الشركة تستند إلى حق أو مركز قانوني مثل 
المساهمون، والعاملين، الدائنين، العمالء، الموردون وغيرهم.

التعاريف
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السادة المساهمين الكرام، 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

يسرني يسرني باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي عن الحوكمة في شركة 
بروة العقارية )شركة مساهمة عامة قطرية( لعام ٢٠٢٢ الذي يتناول ممارسات الحوكمة التي اعتمدتها الشركة، وذلك تطبيقا لنظام 

حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية والصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية رقم )٥( لعام ٢٠١٦، 
وسواها في األطر الدولية.

وانطالقا من رؤية الشركة وقيمها المرتكزة على الريادة وااللتزام والمصداقية والعمل الجماعي والنزاهة، تلتزم بروة العقارية بمبادئ 
الحوكمة والعمل بكل جهد ومثابرة للوصول إلى أعلى المستويات العالمية وتطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال الحوكمة.

وتتبنى بروة العقارية أعلى معايير اإلفصاح والشفافية في إطار الحوكمة الرشيدة التي تتالءم مع أعمال الشركة وأنشطتها وفقا للتطورات 
المحيطة بها، حيث تلتزم الشركة بتقديم معلومات دقيقة ومتكاملة وحديثة للمساهمين ضمن إطار عملها المعتمد على الشفافية. 

 وانطالقا من حرصنا على تلبية متطلبات الجهات ذات االختصاص في دولة قطر، وتطلعنا نحو الرقي المتواصل بالعمل في الشركة ونتائج 
أدائها، فإننا حريصون على االلتزام بإصدار تقرير حوكمة الشركة بشكل سنوي لعرضه على مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة..

واهلل ولي التوفيق،،،

صالح بن غانم العلي
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

تمهيد. 1

تعتبر الحوكمة المؤسسية من أهم الركائز التي تعتمد عليها شركة بروة من أجل ترسية ثقافة الشفافية والوضوح في تعامالتها التجارية 
واإلدارية، وذلك حرصًا منها على حماية حقوق المستثمرين، وحقوق أصحاب المصالح األخرى، ومساهمي األقلية وبهدف تصويب أعمالها 

وإدارتها بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية، واألطر التنظيمية المعتمدة.

و تُعرَف قوانين حوكمة الشركات على أنها األسس المنظمة للعالقات بين األطراف األساسية في الشركة )أعضاء مجلس اإلدارة، اإلدارة 
التنفيذية، المساهمين...( بهدف توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف المشاركين و أصحاب العالقة والمصالح االخرى. 

تعتبر حوكمة الشركات جزء ال يتجزأ من ثقافة شركة بروة العقارية وممارساتها التجارية. تهدف حوكمة الشركات لشركة بروة العقارية إلى 
ترسية وتحقيق األهداف التالية:

 الشفافية: الوضوح في العمليات التجارية والتشغيلية للشركة، واإلبتعاد عن الغموض والسرية والتضليل، وجعل كل األمور قابلة • 
للتحقق والتأكيد.

 المساءلة: وهي حق المساهمين في مساءلة اإلدارة التنفيذية عن أدائها، وهذا حق يضمنه القانون والنظام األساسي للشركة. كما • 
تضمن مسؤولية اإلدارة التنفيذية أمام المجلس ومسؤولية المجلس أمام المساهمين.

 المساواة: وهي المساواة بين صغار وكبار المستثمرين، المحليين واألجانب على حد سواء. يضمن النظام األساسي لشركة بروة هذا • 
المبدأ من حيث المساواة في حقوق التصويت، والمساءلة، والترشيح ، وحق الوصول للمعلومات.

 المسؤولية: وهي مسؤولية شركة بروة في اإلعتراف بحقوق أصحاب المصالح الممنوحة بالقانون، وتشجيع التواصل والمشاركة • 
بين الشركة وأصحاب المصالح.

تقرير مجلس اإلدارة حول االمتثال مع تشريعات هيئة قطر لألسواق المالية بما فيها نظام حوكمة الشركات . ٢
المدرجة في السوق الرئيسي

قام مجلس اإلدارة بتقييم مدى امتثال الشركة مع تشريعات )»التشريعات«( هيئة قطر لألسواق المالية )»الهيئة«( ذات الصلة، بما فيها 
نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسي )»النظام«( الصادر عن الهيئة. وبناء على هذا التقييم تؤكد 

الشركة بامتثالها مع أحكام النظام من جميع النواحي الجوهرية.

إطار وسياسات الحوكمة. 3
تلتزم شركة بروة العقارية بتطبيق أعلى درجات الحوكمة المؤسسية في تعامالتها اليومية، من خالل تحقيق االمتثال التام لقوانين 

حوكمة الشركات المدرجة في السوق، والتي تنظمها هيئة قطر لألسواق المالية.

يتم توفير اإلطار التوجيهي لنظام حوكمة شركة بروة العقارية بواسطة نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق 
الرئيسية والصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية رقم )٥( لسنة ٢٠١٦ والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٥ مايو ٢٠١٧م ، 

باإلضافة إلى القوانين السارية واللوائح األخرى في دولة قطر وبورصة قطر.

كما تحرص الشركة باإلستمرار على تحديث النظم واللوائح الداخلية بما يعكس تحديثات الجهات المنظمة على هذه القوانين متى 
تطلب ذلك.

وتطبيقًا لذلك ، فإن الشركة بصدد مراجعه سياسات واجراءات الحوكمة إلجراء أي تعديالت وفقًا لالجراءات المقررة بالمادة الثالثة من 
نظام الحوكمة.

3.1           سياسة الترشيحات

يعد مجلس اإلدارة من أهم العناصر التي ترسي دعائم حوكمة الشركة وترسم مسلكها نحو النجاح والتقدم. لذا، كان من الضروري 
وضع سياسة جامعة لألحكام التي تضبط عضوية المجلس في ضوء النظام األساسي للشركة وقواعد حوكمة الشركات 

الصادرة من هيئة قطر لألسواق المالية. وقد يسرت هذه السياسة الوصول إلى جميع األحكام والضوابط التي تحدد معايير 
وإجراءات عضوية مجلس اإلدارة وبالتالي سهلت تطبيقها ، فقد بينت كيفية تشكيل المجلس وفترة عضويته واألحكام الخاصة 

بشروط الترشح وشروط العضوية التي يمكن لعضو المجلس أن يندرج تحتها من تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل وغير مستقل. 
كما وضحت السياسة كيفية إجراء انتخابات مجلس اإلدارة والحاالت التي تنتهي بها العضوية وآلية شغل المراكز الشاغرة فيه.

تقرير
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3.٢         سياسة المكافآت

يلتزم مجلس إدارة شركة بروة العقارية بسياسة المكافآت المنصوص عليها في المادة )٤٠( من النظام األساسي للشركة، 
والمنصوص عليها بقانون الشركات التجارية الذي حدد في تعديله الصادر في العام ٢٠١٥ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بنسبة ال 

تزيد على )٥%( من الربح الصافي بعد خصم االحتياطيات واالستقطاعات القانونية وتوزيعات االرباح. ويقوم المجلس بعرض مقترح 
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة على الجمعية العامة للموافقة عليها.

3.3         سياسة تعارض المصالح

اعتمدت شركة بروة العقارية سياسات صارمة تحكم تعامالت األشخاص الباطنيين وتضارب المصالح الذي قد ينشأ من جلب 
أشخاص منخرطين في التجارة والمجتمع المدني للعمل كمدراء ومسؤولين تنفيذيين وموظفين في شركة بروة. وقد قامت 

شركة بروة بوضع هذه السياسات للكشف عن هذه االمور ولتفادي فقدان الموضوعية، والحفاظ على استقاللية أصحاب القرار بما 
يخدم مصلحة المساهمين، حيث أن الشركة وجميع موظفيها يلتزمون باإلفصاح بشكل دوري عن أي مصالح مشتركة أوعمليات 

فيما بينهم أو مع أي طرف آخر له عالقة مباشرة بالشركة.

3.4         سياسة اإلفصاح

تلتزم شركة بروة العقارية  بمتطلبات اإلفصاح المقررة من قبل الهيئة عن طريق وضع سياسة تهدف إلى اإلفصاح رسميًا 
بالمعلومات النوعية والكمّية التي تكشف عنها لصالح أصحاب المصالح ، وتضع أنظمة الرقابة الداخلية لإلشراف على عملية 

اإلفصاح . وتسعى الشركة إلى بلوغ هدف تحقيق الشفافية المالية عبر اإلفصاح عن التقارير المالية والمعلومات الجوهرية 
والمعلومات الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واإلفصاح عن المعلومات الخاصة بكبار المساهمين اوالمساهمين 

المسيطرين وذلك وفقًا لشروط التبليغ التنظيمية . وتساعد هذه السياسة المجلس واإلدارة التنفيذية وإداراة الشركة ذات الصلة 
على فهم أدوارها ومسؤولياتها في عملية اإلفصاح.

3.٥          سياسة المدقق الخارجي

يعتبر التدقيق الخارجي جزءاً ال يتجزأ من سالمة أعمال شركة بروة. ونظراً ألهمية أعمال التدقيق الخارجي، قامت الشركة بوضع 
سياسة تنظم شؤون مدقق الحسابات الخارجي كافة بما ينسجم انسجامًا تامًا مع متطلبات وقواعد الحوكمة ذات الصلة. 

قامت شركة بروة العقارية وفقًا لقرار الجمعية العمومية التي انعقدت  بتاريخ ١٣ مارس ٢٠٢٢، بتعيين شركة  EY كمدقق خارجي 
للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بناًء على توصية مجلس االدارة والعروض الفنية والمالية التي تم الحصول 

عليها في ضوء متطلبات نظام الحوكمة الصادر من هيئة قطر لألسواق المالية. 

إن شركة ديلويت اند توش مستقلة تماما عن إدارة شركة بروة العقارية ومجلس إدارتها وهي مقيدة في سجل مراقبي الحسابات 
المنصوص عليه في القانون رقم )٣٠( لعام ٢٠٠٤ الخاص بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات.

مجلس اإلدارة. 4

مجلس اإلدارة هو السلطة التي تتمتع بجميع الصالحيات الالزمة للقيام بأعمال الشركة باستثناء تلك التي تختص بها الجمعية العمومية 
وفقًا للقانون أو النظام األساسي للشركة. كما يعتبر مجلس إدارة شركة بروة العقارية هو الكيان اإلداري الرئيسي. ومن ضمن أدواره 

ومسؤولياته دعم الهيكل اإلداري والحفاظ على االتجاه االستراتيجي وضمان الكفاءة والفعالية وتعزيز الوضع العام والحفاظ على النزاهة 
والمحاسبة في المؤسسة، والخضوع للمساءلة، واالستجابة لمطالب المساهمين، وحضوره المنتظم لالجتماعات الهامة ذات الصلة 

والمساعدة في الحفاظ على مهمة ورؤية شركة بروة، ومناقشة أو الموافقة على تقارير التدقيق الداخلي وتعيين مدققين حسابات خارجيين 
وطرح األفكار التي من شأنها تعزيزأداء عمليات الشركة بما في ذلك الشركات التابعة لها وتطبيق الحوكمة الفعالة.

1.4            تشكيل مجلس اإلدارة

باإلستناد إلى النظام األساسي للشركة، يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يعين مالك السهم الممتاز ثالثة 
منهم  حسب النسبة الحالية من تملكه لألسهم، وال يجوز عزل أي منهم إال بقرار من مالك السهم الممتاز، وأربعة أعضاء تنتخبهم 

الجمعية العامة العادية بطريقة االقتراع السري . وال يشارك مالك السهم الممتاز في عملية التصويت . وينتخب مجلس اإلدارة باإلقتراع 
السري رئيسا ونائبا للرئيس لمدة )٣( سنوات.

ويتضمن الجدول التالي بيانًا بأعضاء مجلس اإلدارة لعام 202٢:

الوضعالمنصبعضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي - غير مستقلرئيس مجلس اإلدارة )الديار القطرية(سعادة السيد/ صالح بن غانم العلي

غير تنفيذي - غير مستقلنائب رئيس مجلس اإلدارة )الديار القطرية(السيد/ عبداهلل حمد العطية 

غير تنفيذي - غير مستقلعضو )الديار القطرية(السيد/ أحمد محمد طيب 

غير تنفيذي - مستقلعضو باإلنتخابالسيد/ ناصر سلطان الحميدي

غير تنفيذي - مستقلعضو باإلنتخابالسيد/ عبدالرحمن محمد الخيارين 

عضو باإلنتخاب -ممثال لشركة رأس ركن السّيد/ ناصر علي غصاب الهاجري 
لإلستثمارالعقاري 

غير تنفيذي - مستقل

غير تنفيذي - مستقلعضو باإلنتخابالسيد/ أحمد خالد الغانم 

4 .٢          نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة

يتضمن مجلس إدارة الشركة اعضاء من ذوي الخبرات والمهارات والكفاءات المتميزة في مختلف القطاعات. للمزيد من التفاصيل عن 
خبرات أعضاء مجلس اإلدارة يرجى مراجعة المحلق رقم ١ من هذا التقرير.

 الجدول التالي يوضح عدد األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة .

عدد األسهم المحجوزة عضو مجلس اإلدارة
لضمان العضوية في 

مجلس اإلدارة

عدد األسهم المملوكة 
في الشركة كما في 

31/12/2020

عدد األسهم المملوكة 
في الشركة كما في 

31/12/20٢1

000سعادة السيد/ صالح بن غانم العلي )شركة الديار القطرية(

016,01016,010السيد/ عبداهلل حمد العطية )شركة الديار القطرية(

07,1407,140السيد/ أحمد محمد طيب )شركة الديار القطرية(

4,519,1635,224,689 0السيد/ ناصر سلطان الحميدي

01١السيد/ عبدالرحمن محمد الخيارين 

السّيد/ ناصر علي غصاب الهاجري )شركة رأس ركن 
لالستثمار العقاري(

000

000السيد/ أحمد خالد الغانم 

4 .3          واجبات رئيس مجلس اإلدارة

من مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة قيادة الشركة لتحقيق أهدافه االستراتيجية والعائد المناسب للمساهمين ، كما يتولى قيادة 
المجلس واإلشراف على دوره بشكل كامل واعتماد جداول اعمال اجتماعات المجلس ، هذا باإلضافة إلى مناقشة اعضاءالمجلس 

بالتوصيات والتحسينات والمبادرات االستراتيجية والموازنات التقديرية والفرص االستثمارية المتاحة والتأكد من قيام المجلس بالمهام 
المنوطة به ، إضافة إلى مناقشة امورالشركة العامة بشكل دوري مع اعضاء المجلس والتحقق من وجود آلية لتقييم مستوى أداء 

األعضاء باإلضافة إلى التواصل مع المساهمين . ولرئيس المجلس ان ينيط بعض مهامه إلى األعضاء أواللجان أوالعضو المنتدب أو 
الرئيس التنفيذي حسب ما يراه مناسبًا . كما ويقوم ايضا بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي بخصوص الموارد المالية والبشرية لتحقيق 

األهداف المرجوة ومراقبة مستوى أداء الشركة بشكل عام دوريا من خالل الرئيس التنفيذي.  

تقرير
حوكمة الشركات



75 74

4.4          واجبات أعضاء مجلس اإلدارة

يقوم أعضاء مجلس اإلدارة غيرالتنفيذيين بإعطاء مقترحات مستقلة بشأن المسائل االستراتيجية وتطويرالمقترحات المتعلقة بها ، 
كما يقومون بدراسة أداء اإلدارة في تحقيق األهداف المتفق عليها ومراقبة أداءالشركة في تحقيق أهدافها وغاياتها المتفق عليها ، 

واإلشراف على تطويرالقواعد اإلجرائية الخاصة بحوكمة الشركة ، وضمان إعطاء األولوية لمصلحة الشركة والمساهمين في حال 
حصول أي تضارب للمصالح . كما يقوم أعضاء المجلس غيرالتنفيذيين بمراجعة سالمة المعلومات والضوابط واألنظمة المالية 

وضمان قوة وسالمة هذه الضوابط ، وإتاحة مهاراتهم وخبراتهم المتنوعة لمجلس اإلدارة أولجانه المختلفة من خالل مشاركتهم 
الفعالة في اجتماعات المجلس والجمعيات العمومية ، وفهم آراء المساهمين بشكل متوازن وعادل. 

٥.4          مسؤوليات والتزامات أعضاء مجلس اإلدارة:

على مجلس اإلدارة ان يؤدي وظائفه  ومهامه وان يتحمل مسؤولياته وفقًا لآتي : 

يجب أن يؤدي المجلس مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام ، وأن تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من اإلدارة . 1
التنفيذية ، أو من أي مصدر اخر موثوق به.

يمثل عضو المجلس جميع المساهمين ، وعلية أن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة ال مصلحة من يمثله أو من صوت له لتعيينه . 2
بالمجلس.

يجب أن يحدد المجلس الصالحيات التي يفوضها لإلدارة التنفيذية ، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض ، كما يحدد الموضوعات . 3
التي يتحفظ بصالحية البت فيها ، وترفع اإلدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصالحيات المفوضة. 

يجب على المجلس التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية . 4
فضالعن تدريبهم إن لزم األمر.  

يجب على المجلس التأكد من إتاحة الشركة المعلومات الكافية عن شؤونها لجميع أعضاء المجلس بوجه عام وإلعضاء . 5
المجلس غيرالتنفيذيين بوجه خاص وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة .  

اليجوز للمجلس إبرام عقود القروض التي تجاوزاجالها ثالث سنوات ، أو بيع عقارات الشركة أورهنها ، أو إبراء مديني الشركة من . 6
التزاماتهم إال إذا كان مصرحا له بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه ، وإذا تضمن نظام الشركة أحكاما في هذا الشأن ، 
فال يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة إال بإذن من الجمعية العامة ، مالم تكن تلك التصرفات داخلة في أغراض الشركة.

االنتظام في حضوراجتماعات المجلس ولجانه،عدم االنسحاب من المجلس إال لضرورة وفي وقت المناسب.. 7

إعالء مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائرأصحاب المصالح وتقديمها على المصلحة الخاصة. . 8

إبداء الرأي بشأن المسائل االستراتيجية للشركة،وسياستها في تنفيذ مشاريعها،ونظم مساءلة العاملين بها،ومواردها، . 9
والتعيينات األساسية، ومعاييرالعمل بها . 

مراقبة أداء الشركة فى تحقيق أغراضها وأهدافها ، ومراجعة التقاريرالخاصة بأدائها بما التقاريرالسنوية ونصف السنوية والربعية.. 10

اإلشراف على تطوير القواعد اإلجرائية الخاصة بالحوكمة ، والعمل على تطبيقها بالشكل األمثل وفقا لهذا النظام.. 11

استغالل مهاراتهم وخبراتهم المتنوعة بتنوع اختصاصاتهم ومؤهالتهم في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة ، والعمل على . 12
تحقيق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح.

المشاركة الفعالة في الجمعيات العامة للشركة ، وتحقيق مطالب أعضائها بشكل متوازن وعادل.. 13

عدم اإلدالء بأية تصريحات أوبيانات أومعلومات دون إذن كتابي مسبق من الرئيس أومن يفوضه في ذلك ، وعلى المجلس تسمية . 14
المتحدث الرسمي باسم الشركة.

اإلفصاح عن العالقات المالية والتجارية ، والدعاوى القضائية التي قد  تؤثر سلبا على القيام بالمهام والوظائف الموكلة إليهم.. 15

4.6          قواعد سلوك مجلس اإلدارة

يلتزم مجلس إدارة شركة بروة بأعلى مستويات النزاهة والسلوك التجاري و”بقواعد األخالق والسلوك المهني”، فضال عن تفاصيل 
الوصف الوظيفي المنصوص عليها في دليل وسياسات حوكمة الشركات لشركة بروة. يعتبر مجلس اإلدارة الممثل لمصالح 

المساهمين في الشركة ، حيث يجب على كافة األعضاء تطبيق قيم الشركة ، وممارسة كافة تعامالتهم بصدق ونزاهة. كما يقوم 
أعضاء المجلس بالتصرف بحسن نية وبما يخدم مصلحة بروة والمساهمين ، إضافة إلى تعزيز ثقافة السلوك األخالقي.

7.4         ميثاق المجلس
قامت الشركة بإعداد "ميثاق المجلس" لمساعدة مجلس إدارتها على ممارسة صالحياته وأداء واجباته ، ويُفّصل الميثاق الغرض من 
المجلس ، تكوينه ، ودور المجلس ومسؤولياته وإجراءات االجتماعات والنصاب والقرارات ، وتم نشره على موقع الشركة اإللكتروني 

ليصبح مرجعًا عامًا ألصحاب المصالح.

8.4         فصل المهام
تنتهج الشركة مبدأ الفصل بين منصب رئاسة المجلس وأي منصب تنفيذي بالشركة، حيث يشغل سعادة السيد/ صالح بن غانم 

العلي منصب رئيس مجلس اإلدارة ، بينما يشغل السيد/ عبداهلل جبارة الرميحي الرئيس التنفيذي لشركة بروة العقارية.

9.4           حظر الجمع بين المناصب 
اليجوز ألحد بشخصه أو بصفته أن يكون رئيسا للمجلس أو نائبا للرئيس في أكثر من شركتين يقع مركزيهما الرئيسي في الدولة، وال أن 

يكون عضوا في مجلس إدارة أكثر من ثالث شركات تقع مراكزها الرئيسية في الدولة، وال أن يكون عضوا منتدبا لإلدارة في أكثر من 
شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة، وال أن يجمع بين عضوية مجلسي إدارة شركتين تمارسان نشاطا متجانسا. 

ويحظر الجمع بين رئاسة المجلس وأي منصب تنفيذي بالشركة، وال يجوز للرئيس أن يكون عضوا في أي من لجان المجلس .

ويقوم رئيس وأعضاء المجلس بتقديم إقرارا سنويا يحفظه أمين السر في الحافظة المعدة لذلك، يقر فيه كل منهم بعدم الجمع بين 
المناصب التي يحظرالجمع بينها وفقا للقانون.

ويلي بيان عضويات أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة االخرى:

العضوية في الشركات المساهمة االخرىعضو مجلس اإلدارة

سعادة السيد/ صالح بن غانم العلي )ممثال لشركة الديار القطرية(

السيد/ عبداهلل حمد العطية  )ممثال لشركة الديار القطرية(
عضو مجلس إدارة في الشركة المتحدة للتنمية ومزايا العقارية 

ممثال عن الدولة ، وتمارسان نشاطا متجانسًا 

السيد/ أحمد محمد طيب  )ممثال لشركة الديار القطرية(

عضو مجلس إدارة في شركة قطر لصناعة األسمنت ، قطر للوقود السيد/ ناصر سلطان الحميدي

عضو مجلس إدارة في مصرف الريان السيد/ عبدالرحمن محمد الخيارين 

السّيد/ ناصر علي غصاب الهاجري  )ممثال لشركة رأس ركن لالستثمار العقاري(

السيد/ أحمد خالد الغانم 

1٠.4          اجتماعات المجلس
تُعقد اجتماعات مجلس اإلدارة بصورة منتظمة وفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية رقم )11( لسنة 2015 والنظام األساسي للشركة ، 

ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادرعن هيئة قطر لألسواق المالية. ويسجل أمين سر 
مجلس اإلدارة بمحاضر اجتماعات المجلس ولجانه، أسماء الحاضرين ويتأكد من مدى توافر النصاب الالزم النعقاد االجتماع. حضر جميع 

أعضاء مجلس اإلدارة اجتماعات مجلس اإلدارة السنوية كما هو مطلوب وبموجب قانون الحوكمة.

تقرير
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يحتفظ أمين سرالمجلس بمحاضر اجتماعات المجلس ويقوم بتوزيع جداول اعمال لالجتماعات وعقد مجلس إدارة شركة بروة العقارية 
)10( إجتماعات خالل عام 2022، تم من خاللها مناقشة مواضيع واستراتيجيات الشركة ومشاريعها.

11.4          تقييم أداء أعضاء المجلس 
تتولى لجنة المكافأت والترشيحات عملية التقييم بشكل سنوي وفقا للمنهجية التي اعتمدها مجلس اإلدارة في نظام الحوكمة 

الداخلي للشركة في العام وذلك توفير نظام مناسب لمراقبة أداء المجلس وللتأكد من أن اعضاء المجلس يقومون بدورهم 
ومسؤولياتهم بشكل تام.

قام جميع أعضاء مجلس اإلدارة بالتقييم الذاتي الذي يحدد مدى رضا كلن منهم عن أدائه كعضو مجلس اإلدارة  و كانت نتائج التقييم 
مرضية.

1٢.4        مكافآت المجلس
بلغت قيمة مكافآت المجلس عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مبلغ وقدره 12,000 الف ريال قطري.     

استلم األعضاء بدالت حضور اجتماعات اللجان للعـام المنتهـي فـي 31 ديسـمبر 2022 ، وبلغت قيمتها مبلغ  1,680الف ريال قطري.

13.4        أمين سر المجلس
تم تعيين أمين سر لمجلس إدارة الشركة بمؤهالت جامعية وخبرات عملية ذات صلة. وتحكم الشروط المرجعية والوصف الوظيفي 

مهام أمين سر المجلس المنصوص عليها في نظام حوكمة الشركات ، ويكون مسؤواًلعن إعداد مواضيع جداول أعمال االجتماعات 
لمجلس اإلدارة ، تحرير محاضر اجتماعات المجلس ، التنسيق بين أعضاء المجلس ، وبين المجلس وأصحاب المصالح األخرين ، بمن فيهم 

المساهمين واإلدارة والموظفين هذا باإلضافة إلى أرشفة وتنظيم وحفظ سجالت محاضر اجتماعات المجلس ، والوثائق والتقارير 
المتصلة بعمل المجلس واللجان المنبثقة عنه والمراسالت ذات الصلة ، باإلضافة إلى الحرص على التواصل وإنسياب المعلومات بين 

المجلس واإلدارة التنفيذية والمساهمين.

لجان المجلس. ٥

يتمتع مجلس إدارة الشركة بنموذج إداري مرن لتيسيرالقيام بأعماله ، وتقوم ركائز هذا النموذج على انبثاق ثالث لجان عن مجلس اإلدارة 
)اللجنة التنفيذية - لجنة الترشيحات المكافآت - لجنة التدقيق (. تلعب كل لجنة دوراً جوهريًا في مساعدة المجلس على القيام بالمهام 

والواجبات المنوطة به في إدارة الشركة بفعالية.
تلتزم لجان المجلس بالشروط المرجعية التفصيلية الخاصة بها ، وتقدم تقاريرمنتظمة إلى المجلس حول اإلجراءات التي تتخذها 
والمداوالت التي تُجريها . يعتمد المجلس  في تشكيل هذه اللجان والشروط المرجعية الخاصة بهابتطبيق بنود نظام الحوكمة .

و يلي  أدناه لجان مجلس اإلدارة ومهام وأعضاء كل لجنة خالل العام ٢٠٢١:

1.٥            لجنة التدقيق
تتألف لجنة التدقيق في شركة بروة العقارية من ثالثة أعضاء يرأسهم عضومستقل ، يتمتعون بخبرات مالية في مجال التدقيق . تقوم 

لجنة التدقيق بمراقبة السياسات المالية والمحاسبية والضوابط المالية والداخلية بصفة منتظمة. يُقدم قسم التدقيق الداخلي تقاريره 
مباشرة إلى لجنة التدقيق بما يكفل استقاللية هذه الضوابط الداخلية. كما توصي اللجنة بالمدققين الخارجيين إلى المجلس 

العتمادهم في إجتماع الجمعية العمومية السنوية وتتولى إدارتهم.

اجتمعت لجنة التدقيق )8( إجتماعات خالل العام 2022.

أعضاء لجنة التدقيق للعام  202٢:

مستقلغير تنفيذيالرئيسالسيد/ ناصر سلطان الحميدي

غير مستقلغير تنفيذيعضوالسيد/ أحمد محمد طيب 

مستقلغير تنفيذيعضوالسيد/ أحمد خالد الغانم 

أنجزت اللجنة عددا من االعمال المهمة في 202٢، منها :

مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية لعام 2022 ورفع التوصية لمجلس اإلدارة.. 1

مراجعة النتائج المالية الفصلية والنصف سنوية النهائية للعام المالي 2022 ورفع التوصية لمجلس اإلدارة .. 2

تقديم مقترح لمجلس اإلدارة عن تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2022 واالتعاب المقدرة لهم .. 3

تقديم مقترح لمجلس اإلدارة عن تعيين هيئة للرقابة الشرعية للسنة المالية 2022 واالتعاب المقدرة لهم.. 4

وضع خطة تدقيق داخلي للعام 2023 .. 5

متابعة تنفيذ خطة التدقيق ورفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة .. 6

الموافقة على موازنة إدارة التدقيق الداخلي لعام 2023 .. 7

تفعيل دور إدارة المخاطر بالشركة .. 8

بناًء على التقييم السنوي، فإن مجلس اإلدارة راٍض عن أداء اللجنة في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خالل 
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

٢.٥          لجنة المكافآت والترشيحات

تتألف لجنة المكافآت و الترشيحات في شركة بروة العقارية من ثالثة أعضاء، تكون مسؤولة عن وضع إجراءات تتسم بالشفافية 
لترشيح وتعيين أعضاء المجلس وتحديد مسؤولياتهم والتأكد من توافر المهارات المناسبة والتزامهم بالمواعيد. كما تتولى 

اللجنة مهمة ممارسة اإلشراف على تقييم المجلس اإلدارة ، واإلشراف على شؤون حوكمة الشركات للمجلس بما في ذلك 
الصياغة والتوصية بمبادئ وسياسات الحوكمة وتحديد سياسة المكافآت في الشركة بما في ذلك المكافأة التي يتقاضاها 

الرئيس وكل أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية العليا.

إجتمعت لجنة المكافآت والترشيحات )2( خالل العام 2022.

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات لعام  202٢:

مستقلغير تنفيذيالرئيسالسيد/ ناصر على الهاجري

غير مستقلغير تنفيذيعضوالسيد/ عبداهلل حمد العطية 

غير مستقلغير تنفيذيعضوالسيد/ أحمد خالد الغانم 

أنجزت اللجنة عدداً من االعمال المهمة في 202٢، منها :

إعادة دراسة ومناقشة آلية مكافأت موظفي الشركة والرئيس التنفيذي للشركة.. 1
تقديم مقترح لمجلس اإلدارة لمكافأت أعضاء المجلس السنوية ومكافأة أعضاء لجان مجلس اإلدارة .. 2
مناقشة تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجانه.. 3

بناًء على التقييم السنوي، فإن مجلس اإلدارة راضي عن أداء اللجنة في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها 
خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

تقرير
حوكمة الشركات
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٥.3          اللجنة التنفيذية

تتألف اللجنة التنفيذية في شركة بروة العقارية من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين تم تعيينهم من قبل المجلس لتأدية دور الهيئة االستشارية 
للمجلس ومراجعة استراتيجية العمل والموازنة السنوية وهيكل رأسمال بروة وتقديم التوصيات إلى المجلس بأكمله. 

اجتمعت اللجنة التنفيذية )6( إجتماعا خالل العام 2022.

أعضاء اللجنة التنفيذية لعام  ٢٠٢٢:

غير مستقلغير تنفيذيالرئيسالسيد/ عبداهلل حمد العطية 

مستقلغير تنفيذيعضوالسيد/ عبدالرحمن محمد الخيارين

مستقلغير تنفيذيعضوالسيد/ ناصر علي الهاجري

أهم انجازات اللجنة لعام ٢٠٢٢:

مناقشة الموازنة التقديرية لعام 2023 ورفع التوصية لمجلس اإلدارة  .. 1

مناقشة مؤشرات األداء لسنة 2023 ورفع التوصية لمجلس اإلدارة .. 2

دراسة مجموعة من عروض التمويل وإعادة التمويل للشركة ورفع التوصية لمجلس اإلدارة .. 3

مراجعة دراسات الجدوى لمجموعة من المشاريع ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة ورفع التوصة لمجلس اإلدارة .. 4

متابعة تنفيذ مشاريع الشركة .. 5

دراسة مقترح التعديل على الهيكل التنظيمي للشركة .. 6

اإلطالع على الموقف النقدي للشركة .. 7

بناًء على التقييم السنوي، فإن مجلس اإلدارة راضي عن أداء اللجنة في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خالل 
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

اإلدارة التنفيذية. 6

المهام الرئيسية للرئيس التنفيذي للمجموعة:

تنفيذ إطار عمل اإلدارة الذي وضعه المجلس  .١
تحّمل المسؤولية الكاملة أمام المجلس فيما يتعلق بجميع جوانب العمليات التشغيلية لبروة وأدائها  .٢

الحرص على وجود فريق تنفيذي فّعال  .٣
الحرص على وجود نظام مالئم للتخطيط التشغيلي وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية  .٤

الرقابة  على العمليات والنتائج المالية عن كثب وفًقا للخطط والميزانيات  .٥
اإلشراف على مبادرات بروة الرئيسية  .٦

االمتثال للشروط التنظيمية  .٧

مسؤوليات اإلدارة التنفيذية:

تتحّمل اإلدارة التنفيذية العليا مسؤوليات االضطالع بالمهام التي يوجّهها الرئيس التنفيذي للمجموعة. ويتعين أن تكون مسؤلياتهم 
موضحة في توصيفهم الوظيفي.

اإلدارة التنفيذية العليا مخّولة للقيام بجميع األعمال واإلجراءات التي تراها ضرورية، رهنًا بالقيود المحّددة في السياسات وتفويض السلطة، 
من أجل تحقيق أهدافها

السيد/ عبداهلل جبارة الرميحي :

يشغل السيد/ عبد اهلل جبارة الرميحي حاليًا منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس مجلس إدارة شركة قطر إلدارة المشاريع وكذلك 
رئيس لجنة االستثمار في وزارة الرياضة، وقد شغل قبلها منصب الرئيس التنفيذي لشركة وصيف إلدارة األصول ونائب رئيس مجلس إدارة شركة 

قطر إلدارة المشاريع، كما كان قد تولى عدداً من المناصب اإلدارية واإلشرافية في العديد من الشركات التابعة والزميلة لشركة بروة، وقد 
ُعين "الرميحي" سابقًا كمدير التدقيق لمـجموعة بروة العقارية ورئيس العمليات ومدير المشاريع لدى بنك بروة، ورئيس مجلس اإلدارة والمدير 
المفوض لشركة أمالك للتمويل، كما تقلد العديد من المناصب اإلدارية في عدد من القطاعات ذات العالقة بإدارة المشاريع واإلدارة العامة.

هو حاصل على درجتي الماجستير والبكالوريوس في اإلدارة ونظم المعلومات من جامعات المملكة المتحدة، باإلضافة لبرنامج اإلدارة التنفيذي 
من جامعة فرجينيا في الواليات المتحدة األمريكية.

يتمتع "الرميحي" بخبرة عملية تزيد عن ٣٠ عامًا في مجاالت القيادة اإلدارية والمالية واإلستراتيجية وقيادة العمليات في عدد من القطاعات 
المتنوعة بما في ذلك قطاع التطوير العقاري وإدارة األصول والمرافق وقطاع الخدمات المصرفية والمالية وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

ويشغل "الرميحي" عضوية زميل في معهد تشارترد لإلدارة )CMI(، وإلتحق "الرميحي" في عدد من الدورات التنفيذية والمهام التطويرية في 
مجاالت مختلفة كاإلدارة المالية واالستثمار والحوكمة واالستراتيجيات، ولديه سـجل حافل بالنجاحات في قيادة المؤسسات والقدرة على 

تطويرها وتوظيف مواردها لتحقيق رؤيـتـها وأهدافها والوصول إلى أفضل الممارسات ضمن تلك المؤسسات التي تتميز بالديناميكية والحركة 
والتغيير.

السيد/ تامر السيد:

يشغل السيد/ تامر السيد محمد منصب رئيس الشؤون المالية للمجموعة منذ مايو ٢٠١٤ ، وقد إلتحق السيد / تامر بمجموعة بروة العقارية في 
العام ٢٠٠٨ كما يشغل حاليًا منصب عضوية مجلس اإلدارة للعديد من الشركات التابعة.

إن السيد/ تامر حاصل على بكالوريوس تجارة - شعبة المحاسبة من جامعة القاهرة ، كما أنه حاصل على العديد من المؤهالت المهنية 
.III CFA ويقوم باإلعداد إلختبار CPA, CMA العالمية مثل

وتزيد مدة الخبرة المهنية للسيد / تامر، عن ٢٢ عامًا ما بين مجاالت التدقيق الخارجي والشؤون المالية في العديد من المؤسسات العالمية 
والشركات.

السيد/ يوسف احمد البنعلي: 

يشغل السيد / يوسف البنعلي رئيس العمليات المؤسسية للشركة منذ ابريل ٢٠١٧، تدرج فى مناصب مختلفة  خالل مسيرتة العملية والتى 
بدأت  سنة ١٩٩٥ فى عدد في الشركات والمؤسسات ومنها  قطر للبترول- وزارة التربية والتعليم – الهيئة القطرية لالعمال الخيرية . كما يشغل 

منصب عضو في لجان اإلدارة التنفيذية.
تخرج السيد يوسف البنعلي من جامعة  قطر سنة ١٩٩٩ بدرجة الدبلوم التكنولوجي – تخصص ادارة مكاتب.

السيدة/ دانه عبدالعزيز األنصاري:

تشغل السيدة دانه عبدالعزيز االنصاري منصب مدير الشؤون القانونية وااللتزام للمجموعة وتولت منذ يناير ٢٠١٨. وقبل ذلك شغلت منصب 
مدير إدارة التقاضي وشؤون الشركات بشركة بروة ومستشار قانوني أول، كما شغلت مناصب اخرى خالل فترة عملها بالمجموعة التي بدأت 

منذ ٢٠٠٦. 

وبجانب ذلك تتولى منصب عضوية مجلس اإلدارة لعدد من الشركات التابعة والشقيقة لبروة باإلضافة إلى عضوية بعض اللجان اإلدارية 
بالشركة.   

حاصلة على شهادة البكالوريوس بالقانون من جامعة قطر وعلى شهادة الماجستير التنفيذي بالقانون من جامعة نورث وسترن بالواليات 
المتحدة األمريكية ، ودبلوم في إدارة األعمال من جامعه آي.إي إلدارة األعمال.

تتنوع خبرتها ما بين المجاالت القانونية مثل قوانين االستثمار والتجارة والمقاوالت والعقود والشركات والعمل، والمجاالت الرقابية مثل االلتزام 
والحكومة والضوابط الداخلية.

تقرير
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السيد / محمد إبراهيم العمادي:

يشغل السيد محمد إبراهيم العمادي منصب رئيس إدارة األصول لشركة بروة العقارية منذ يوليو ٢٠٢٠. وقد شغل العديد من المناصب األخرى 
خالل مسيرته المهنية، فقد بدأ مسيرته المهنية كمهندس صيانة ثم عمل بمنصب مدير اداره الصيانة في شركة قطر ستيل خالل الفترة من عام 

١٩٩٥ إلى ٢٠٠٨.

كما عمل أيضًا كرئيس إلدارة األصول العقارية في الشركة القطرية لالستثمارات العقارية خالل الفترة ما بين ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٨. والحقا، شغل 
منصب مدير قطاع المشاريع في شركة وصيف إلدارة األصول خالل الفترة ما بين ٢٠١٨ حتى يوليو ٢٠٢٠.

حصل السيد محمد إبراهيم العمادي على بكالوريوس في الهندسة الصناعية واألنظمة من جامعة جنوب كاليفورنيا )USC( في عام ١٩٩٥.

السيد / احمد إبراهيم الدرويش:

يشغل المهندس/ أحمد إبراهيم الدرويش حاليًا منصب رئيس قطاع التطوير العقاري في مجموعة بروة العقارية. يمتلك المهندس أحمد 
إبراهيم الدرويش خبرة طويلة في مجاله حيث عمل في شركة راس غاز ما يقارب ١٩ عامًا، تدرج خاللها في المناصب حيث عمل كرئيسًا للموارد 

البشرية ورئيسًا للقطاع اإلداري. وانتقل بعدها للعمل في شركة كيوكيم كرئيسًا للقطاع اإلداري.

حاصل على درجة البكالوريس في الهندسة المدنية من جامعة قطر، كما أنه حاصل على ماجستير إدارة األعمال من جامعة هال في المملكة 
المتحدة، وماجستير إدارة المشاريع من جامعة جورج واشنطن في الواليات المتحدة األمريكية.

لدى الدرويش عضوية في معهد اإلدارة المعتمد في المملكة المتحدة )CMI(، ومعهد إدارة المشاريع )PMI( وفي الرابطة الدولية إلدارة المرافق 
.)IFMA(

األسهم المملوكة من قبل أعضاء اإلدارة التنفيذية :
السيد / يوسف أحمد البنعلي – رئيس العمليات المؤسسية للشركة ،يملك عدد ٥.٤١٠ سهم. . ١

السيد / حسن جمعة المهندي –رئيس شؤون التدقيق الداخلي للشركة،يملك عدد ١٢.١٤٠ سهم. . . ٢

مكافآت وتعويضات اإلدارة التنفيذية لعام ٢٠٢1:
بلغت قيمة مكافآت وتعويضات اإلدارة التنفيذية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ما قيمته  ٢٠,٧٦٣ الف ريال قطري.

انجازات اإلدارة التنفيذية في عام ٢٠٢٢:

رفع معدالت االشغال في غالبية المشاريع لتصل إلى نسبة تتجاوز ٩٠%. . ١

االنتهاء من أعمال تطوير مشروعي الوكرة وبراحة الجنوب وتشغيلهما بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع واالرث أثناء بطولة كأس . ٢
العالم ٢٠٢٢

االنتهاء من أعمال تطوير مشروع المدارس )الحزمة األولى( وتشغيلها . ٣

االنتهاء من أعمال بناء وتشغيل المباني اإلضافية في مشروع سكن العمال مكينس: مبنى وزارة الداخلية باإلضافة الى مواقف الحافالت . ٤
والهايبر ماركت 

إتمام صفقة بيع حصة بروة العقارية والبالغة ٢٤.٤% في شركة االمتياز لالستثمار والتي تعادل ٢٧٦,٦٣١,٦٥٧ سهما بقيمة ٣٠,٣٦٠,٨٩٢.٩٥٩ . ٥
دينار كويتي 

تجديد شهادات االيزو ٩٠٠١،١٤٠٠١،٤٥٠٠١ والتي حصلت عليها بروة العقارية في ٢٠٢١. ٦

تم االنتهاء من تقييم و دراسة احتياجات الموظفين التدريبية و طرح دورات تدريبية اون الين )بالتعاون مع جامعة قطر (.. ٧

االنتهاء من التحول الرقمي الخاص بنظام األوراكل إلى الخدمة السحابية الحديثة فيوجن، والذي شكل نقلة نوعية في تحسين آليات . ٨
العمل على مستوى كافة اإلدارات

االمتثال التام بتطبيق السياسات واإلجراءات الخاصة بملف أمن المعلومات المتعلق بكأس العالم ٢٠٢٢. ٩

رعاية فعاليات اليوم الوطني ٢٠٢٢ . ١٠

بناًء على التقييم السنوي، فإن مجلس اإلدارة راضي عن أداء اإلدارة التنفيذية في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات التي قدمتها خالل 
السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢. 

نظام الرقابة الداخلية . 7

يعتبر مجلس اإلدارة مسؤواًل بشكل كامل عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة ، ويتمثل الغرض من هذا النظام بوضع معايير وأنظمة 
جديرة بالثقة تحتوي على وسائل الرقابة الداخلية ومن المقرر أن تكفل وسائل الرقابة هذه دقة ومصداقية حسابات وسجالت بروة، وسالمة 

تراخيص المعامالت وحماية أصول الشركة. والغرض من نظام الرقابة الداخلية هوالكشف عن أية مخاطر تهدد وضع بروة أواإلمتثال إلى 
اللوائح المنظمة وذلك من أجل وضع األمور في نصابها الصحيح.

تجدر اإلشارة الى أن الشركة قامت بتقييم نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية في نهاية السنة المالية لعام ٢٠٢٢ وتم االفصاح عن 
نتائج التقييم في تقرير الشركة السنوي وتقرير المدقق الخارجي.

إدارة المخاطرة . 8

تقوم شركة بروة عن طريق قسم ادارة المخاطر بمراقبة مسائل المخاطرالتنظيمية وأّن األنشطة ذات الصلة تتم بطريقة آمنة وسليمة 
وبما يتسق مع اللوائح . أما لجنة التدقيق فتقوم بمراقبة السياسات المالية والمحاسبية والضوابط المالية والضوابط الداخلية ونظام 

إدارة المخاطر الخاص ببروة بصفة منتظمة. تقع على اإلدارة مسؤولية تحديد وتقييم ومراقبة وإدارة المخاطر بشكل منتظم في الشركة 
بأكملها. ويشمل هذا النظام اإلجراءات الداخلية المطبقة في الشركة. كما أن لدى الشركة ضوابط محكمة ونظم متأصلة تحكم دخولها 

في صفقات وعالقات مع أطراف ذات صلة.

وفي هذا السياق، فإن الشركة ستطبق سياسة إدارة المخاطر على مستوى الشركات بأكملها. والجوانب الرئيسية لهذه السياسة هي أن 
مجلس إدارة الشركة ، وبدعم من لجنة التدقيق ، وإدارة التدقيق الداخلي ، يستعرض وبشكل ربعي كافة المخاطرالتي قد تواجه الشركة 

والشركات العاملة التابعة لها. وتؤول مسؤولية تحديد المخاطرالتي قد تواجه أي من هذه الشركات إلى إدارتها التنفيذية وإلى موظفيها، 
فيما تضطلع إدارة المخاطر للشركة بمراجعة وتجميع تقييمات المخاطر التي تم تحديدها وسبل عالجها . وتقوم إدارة التدقيق الداخلي 

بمراجعة مستقلة لتقاريرإدارة المخاطربشكل ربع سنوي ، ورفع مالحظاتها بشأن سالمة هذه التقارير للجنة التدقيق وإدارة المخاطر. وتقوم 
اإلدارة المختصة بتجميع المخاطرواإلجراءات المخطط إلتباعها لتخفيف آثار المخاطر، ورفعها بشكل فصلي للجنة التدقيق .

إدارة االمتثال. 9

ان المسؤولية الرئيسية إلدارة االمتثال في المجموعة هي مساعدة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على االمتثال بكفاءة لحماية المجموعة 
من تكبد أية خسائر مالية »قد تحدث« بسبب الفشل في االمتثال بالقوانين. وتشمل مخاطر االمتثال المخاطر القانونية / التشريعية إضافة 

إلى الخسائر المادية ومخاطر السمعة. كما تساعد إدارة االمتثال أيضا كل من مجلس االدارة وإدارة المجموعة التنفيذية على تحسين 
إجراءات الرقابة الداخلية التي تحد من مخاطر االمتثال ومخاطر غسل االموال وتمويل االرهاب، إضافة إلى أنها تقوم بدور المنسق ما بين 

المجموعة والجهات الرقابية وإطالع االدارة على أية مستجدات في القوانين واألنظمة.

التدقيق الداخلي وأنشطته. 1٠

تقدم إدارة التدقيق الداخلي تأكيدات وخدمات استشارية بشكل موضوعي ومستقل، بهدف إضافة قيمة للشركة وتحسين عملياتها. 
ويساعد هذا النشاط الذي تقوم به إدارة التدقيق الداخلي في تحقيق أهداف الشركة من خالل اتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين 

فاعلية إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة. كما أن إدارة التدقيق الداخلي تقوم بتقديم تقاريرها الى لجنة التدقيق الداخلي بشكل دوري  وفقًا 
لمتطلبات قواعد الحوكمة ذات الصلة.

 اهم إنجازات إدارة التدقيق الداخلي لعام ٢٠٢٢:

عداد وتنفيذ خطه التدقيق الداخلي القائمة علي المخاطر، ومراقبة مدى االلتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة . ١
الشركة.

 استعراض وتقييم العمليات واداره المخاطر واطارالرقابة الداخلية من خالل تنفيذ خطه التدقيق الداخلي لشركه بروة والشركات . ٢
التابعة الرئيسية.

 إصدار تقاريردوريه للجنة التدقيق، ومتابعه تنفيذ التوصيات السابقة.. ٣

تقرير
حوكمة الشركات
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أجراء مراجعات خاصه بشان المسائل المرفوعة من قبل لجنه التدقيق / مجلس اإلدارة وتقديم النتائج لهم.. ٤
االمتثال بدليل المراجعة الداخلية للحسابات استنادا إلى المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، من خالل مراجعة . ٥

التعليمات المالية، وتقديم المقترحات الالزمة لتعديها ومراقبة تنفيذها..

يرأس إدارة التدقيق الداخلي المهندس / حسن جمعة المهندي :

يشغل المهندس/ حسن جمعة المهندي حاليا منصب رئيس شؤون التدقيق الداخلي للمجموعة. أكثر من ٢٣ سنة من التجارب الناجحة 
في األمورالمالية واالستراتيجية ،وقيادة العمليات. شغل العديد من المناصب في القطاع الحكومي والخاص ، حيث تم تعينه وكيالَ 

مساعداَ للوزارة لشؤون البيئة في وزارة البلدية والبيئة ومستشاراُ في مكتب سعادة وزير البلدية والبيئة وسعادة وزيرالرياضة والثقافة ومديراَ 
للعمليات ومركز التحكم الكهربائي في المؤسسة العامة للكهرباء والماء ، كما عمل سابقًا كرئيسا تنفيذياَ للعمليات في شركة 

الوصيف أحد الشركات التابعة لشركة بروة العقارية، ورئيسا تنفيذياَ في شركة امداد القابضة. 

وهوحاصل على الشهادات الجامعية من جامعة قطر وشهادة الماجستير من جامعة برادفورد في الملكة المتحدة، باالضافة الى أنه حاصل 
على العديد من الشهادات والمؤهالت المهنية في مجاالت العمل المختلفة. 

التدقيق الخارجي. 11

قامت شركة بروة العقارية بتعيين شركة " EY " مدققًا خارجيًا لبروة لتقديم خدمات مراجعة نصف سنوية وتدقيق في نهاية السنة.

ويأتي هذا التعيين بعد موافقة الجمعية العامة في اجتماعها بتاريخ ١٣ مارس  ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه، وحيث أنه من المقيدين في سجل 
مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم )٣٠( لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وقد زاول المهنة لمدة عشر سنوات 

متصلة على األقل وهو مستقال عن الشركة وعن مجلس إدارتها.

باإلضافة الى المواد )٦٥-٦٦( من النظام األساسي الُمعدل للشركة والتي تحكم عمل ومهام مراقب الحسابات، فإن دليل الحوكمة 
الداخلي للشركة يتضمن األدوار والمسؤوليات المنوطة في المدقق الخارجي وسياسة التعيين و اإلنهاء  باإلضافة الى دور لجنة التدقيق 

في اإلشراف على عمل المدقق الخارجي.

التداول الداخلي واألطراف ذات العالقة. 1٢

تتبع الشركة ضوابط محكمة ونظم متأصلة تحكم دخولها في صفقات وعالقات مع أطراف ذات صلة، كما أن سياسة الشركة تحظر على 
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين عقد أي صفقات بيع أو شراء ألسهم الشركة خالل الفترة المحددة من بورصة قطر وحتى 

اإلعالن للجمهورعن البيانات المالية ولم يقم أي طرف من ذوي العالقة بعقد أي صفقات في فترات الحظر خالل عام ٢٠٢٢.
وفي ضوء متطلبات اإلفصاح المحددة في قانون حوكمة الشركات والمعتمد من هيئة قطر لألسواق المالية ، فإن الشركة عززت من 

سياساتها الخاصة باألطراف ذات العالقة وخاصة إفصاحها السنوي الحالي من قبل أعضاء المجلس واإلدارة العليا فيما يخص مصالحهم، 
ومساهمتهم، وتداول أسهم الشركة، ومجالس اإلدارة األخرى، والصفقات الجوهرية مع الشركة، والتوظيف ومساهمة األقارب، والمؤهالت 

والخبرات وغيرها من المصالح.
كما قامت الشركة بصياغة مبادئ توجيهيه واضحة للتداول الداخلي وفقًا لدليل وسياسات حوكمة الشركات وذلك لمنع أعضاء مجلس 

اإلدارة والموظفين من التداول في أسهم الشركة التي قد تكون عرضة للتداول الداخلي، واإلفصاح عن المعلومات ذات الصلة حينما 
تكون متوافرة.

يمكن الحصول على معلومات حول الصفقات مع األطراف ذات العالقة من خالل العودة إلى المالحظة المتممة للقوائم المالية 
المدققة والموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

حقوق المساهمين وإتاحة المعلومات . 13

تضمن الشركة لجميع المساهمين حق االطالع على كافة المعلومات واالفصاحات ذات الصلة من خالل نشرها على الموقع اإللكتروني 
والتقارير السنوية التي تكون متاحة لكافة المساهمين، باإلضافة إلى تمكينهم من الحصول على كافة المعلومات التي تتعلق بأعضاء 

مجلس اإلدارة ومؤهالتهم، وما يمتلكون من أسهم في الشركة، ورؤسائهم أوعضويتهم في مجالس إدارات شركات أخرى، وكذلك 
المعلومات المتعلقة بالمسؤولين التنفيذيين بالشركة. كما أنه من المتاح لكافة أصحاب المصالح الحصول على كافة المعلومات ذات 

الصلة بما ال يضر بمصلحة الشركة.

كما يحق للمساهم أو المساهمين المالكين لما يقل عن ١٠ ٪من رأس مال الشركة، وألسباب جدية طلب دعوة الجمعية العمومية النعقاد 
ويحق للمساهمين الذين يمثلون ٢٥ ٪من رأس المال على األقل دعوة الجمعية العامة الغير العادية اللنعقاد كما يتم توزيع االرباح وفقا 

لتوصية مجلس اإلدارة، ولقرار الجمعية العامة للشركة . 

كما يحق للمساهم في اإلعتراض على أي قرار يرى أنة يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضر بها أو يجلب نفعا خاصا ألعضاء 
المجلس أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة واثباتة في محضر االجتماع ، وحقة في ابطال ما أعترض علية من قرارات وفقا ألحكام 

القانون في هذا الشأن .

تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة على أال تزيد نسبه تلك المكافأة على )٥٪( من الربح الصافي بعد خصم 
االحتياطات واالستقطاعات القانونية وتوزيع ربح ال يقل عن )٥٪( من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين وفقا للمادة )٤٠( من 

النظام األساسي للشركة .

يتم توزيع األرباح على المساهمين وفقًا ألحكام المادة )١٨( من النظام األساسي للشركة، التي تنص على أن "كل سهم يخول صاحبه 
الحق في حصة معادلة لحصة غيره بال تمييز سواًء بالنسبة لملكية موجودات الشركة أو في األرباح التي تقسم على الوجه المبين فيما 

بعد". ووفقًا ألحكام المادة )٥١( من النظام األساسي للشركة، فإن لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين باألصالة أو 
النيابة.

سجل المساهمين. 14

مع مراعاة احاكم النظام األساسي للشركة والمادة )١٥٩( من قانون الشركات التجارية رقم )١١( لسنة ٢٠١٥، والمادة )٣٠( من نظام حوكمة 
الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية، وبناًء على توجيهات بورصة قطر، 

تحتفظ الشركة بسجالت صحيحة ودقيقة وحديثة لمساهمي الشركة، حيث تقوم الشركة بالحصول سجل المساهمين شهريًا من شركة 
قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية. ويمكن ألي مساهم أو أية أطراف ذات صلة اإلطالع على سجل المساهمين، والحصول على كافة 

المعلومات ذات الصلة.

وفيما يلي بيان عدد اسهم كبار المساهمين في الشركة:

٪عدد األسهمالدولةاسم المساهم

٪1,751,060,870قطرشركة الديار القطرية

القضايا والنزاعات والمخالفات. 1٥

ان دليل الحوكمة المعتمد في الشركة يحتوي على سياسة واضحة تتعلق باإلبالغ عن المخالفات كما تحتوي على إجراءات تفصيلية عن 
كيفية تطبيق هذه السياسة في الشركة. إن الشركة لم ترتكب أي مخالفات خالل سنة ٢٠٢٢. 

وتجدر اإلشارة إلى ان هناك منازعات قضائية متداولة حاليا امام المحاكم يبلغ اجمالي عددها ١٣  قضايا تتراوح درجات التقاضي فيها بين 
اإلبتدائي واإلستئناف. 

16.   المسؤولية االجتماعية

إن المسؤولية االجتماعية للشركات تنصب على المسائل األخالقية واإلجتماعية والبيئية، من هذا المنطلق، فإن شركة بروة ملتزمة بالمعايير 
األخالقية والقانونية من حيث ممارستها لنشاطاتها والمساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف 

المعيشية للقوى العاملة في الشركة وعائالتهم إضافة إلى المجتمع المحلي والمجتمع ككل، واإلستجابة لمطالب أصحاب المصالح 
والبيئة التي تعمل فيها. 

وتؤمن شركة بروة بأن المسؤولية اإلجتماعية للشركات ال تقتصر على مجرد عمل خيري، بل تشمل االستثمار في المجتمع. كما تشمل إدارة 
المؤسسة وجميع العاملين فيها. ولذك تحرص الشركة كل الحرص على اإلستثمار في المجتمع المحلي في قطر وكذلك في المجتمعات 

التي تعمل فيها.  و قد بلغ المبلغ المدفوع لكافة أنشطة المسؤولية االجتماعية٣١,٠٤٢الف ريال قطري خالل عام ٢٠٢٢ م.

تقرير
حوكمة الشركات
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سعادة السيد/ صالح بن غانم العلي
رئيس مجلس اإلدارة

ُعّين سعادة السيد صالح بن غانم بن ناصر العلي وزيراً للرياضة والشباب بتاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٢١ وكان قبلها وزيرا للثقافة والرياضة من تاريخ ٢٧/ ٠١ / ٢٠١٦ 
سبقها فترة تجاوزت العامين قضاها وزيراً للشباب والرياضة. وقد شغل سعادته عدداً من المناصب العليا في الدولة، إذ تقلد رئاسة ديوان 

المحاسبة في الفترة ما بين عامي ٢٠٠٦ - ٢٠١١ ، ساهم خاللها في وضع الخطة االستراتيجية لديوان المحاسبة التي اعتمدت رؤية تهدف إلى 
مساعدة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع القطري وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، كما ُكلف سعادته 

بعدد من المسؤوليات العامة منها رئاسة اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية في الفترة ما بين عامي ٢٠٠٧ - ٢٠١١ . وفي عام ٢٠٠٨ تم تكليفه 
برئاسة اللجنة المنظمة الحتفاالت اليوم الوطني للدولة حيث ساهم في وضع رؤية اليوم الوطني التي تدعو إلى تعزيز الوالء والتكاتف 

واالعتزاز بالهوية الوطنية القطرية. كما عمل سعادة السيد صالح بن غانم العلي مستشاراً بمكتب سمو ولي العهد ما بين عامي ٢٠١١ - ٢٠١٣ ، 
أسهم سعادته في إطالق قناة الريان الفضائية في عام ٢٠١٢ بغية تأسيس إعالم مستنير يساند نهضة قطر ويراعي خصوصية هويتها الوطنية 

وتنميتها المستدامة، هذا باإلضافة إلى عضويته في مجالس إدارات وأمناء العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية، على غرار صندوق دعم 
األنشطة االجتماعية والرياضية، واللجنة العليا للمشاريع واإلرث، ومؤسسة المكتبة الوطنية، والمجلس الوطني للسياحة وهيئة متاحف قطر. 

وشارك سعادته في العديد من المؤتمرات والندوات، كما قدم العديد من المحاضرات والعروض التقديمية في مجال اإلبداع والتحفيز 
والحوكمة.

يحمل سعادة السيد صالح بن غانم بن ناصر العلي شهادة البكالوريوس في علوم اإلدارة الهندسية عام ١٩٩٢ من جامعة الباسفيك في 
الواليات المتحدة األمريكية. 

المهندس/ عبداهلل بن حمد العطية
نائب رئيس مجلس اإلدارة

يحمل المهندس عبداهلل بن حمد العطية شهادة ماجستير العلوم في الهندسة الكيميائية من جامعة نوتنغهام في المملكة المتحدة، إضافة إلى شهادة 
بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة كارديف، المملكة المتحدة. يتمتع المهندس العطية بخبرة عملية واسعة شملت العديد من القطاعات في 
البالد، حيث بدأ مسيرته المهنية مع شركة قطر للبترول كمهندس للعمليات وذلك حتى عام ٢٠١١ حين انتقل للعمل في شركة راس غاز المحدودة بمنصب كبير 

مهندسي المشروع، ليصبح في العام ٢٠١٢ مديرا للتخطيط والتطوير البري.

تولى المهندس العطية في العام ٢٠١٤ مهاما جديدة بصفتة المدير التنفيذي باإلنابة لمكتب إدارة البرامج في اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، قبل أن يترقى 
بمسيرتة ويشغل في ٢٠١٥ منصب مدير المكتب الفني في هيئة األشغال العامة "أشغال". تدرج المهندس العطية في المناصب إلى أن أصبح مساعد رئيس 
هيئة أشغال حتى العام ٢٠١٨، حيث تم تعيينه نائبًا لرئيس مجلس إدارة شركة قطر للمواد األولية، إلى أن تم تكليفه من قبل المجلس فيما بعد لتولي مهام 

الرئيس التنفيذي للشركة باإلنابة حتى مطلع شهر مايو ٢٠١٨، كما أنه عضو مجلس إدارة بشركة مزايا وممثاًل عن جهاز قطر لالستثمار وتجدر اإلشارة إلى أنه خالل 
الفترة نفسها، وتحديداً في يناير ٢٠١٧، تم تعيين المهندس عبداهلل العطية كعضو في مجلس إدارة شركة الديار القطرية لالستثمار العقاري، ليتولى في شهر 

يوليو ٢٠١٨ منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

السيد/ أحمد محمد الطيب 
عضو مجلس اإلدارة

يعمل السيد أحمد محمد طيب حاليًا في منصب الرئيس التنفيذي لقطاع االستثمار في شركة الديار القطرية لإلستثمار العقاري يدير فيها محفظة بقيمة ٣٥ 
مليار دوالر. بدأ السّيد/ أحمد محمد طيب حياته المهنية بالعمل لسبع سنوات في إدارة اإلتصاالت والعمليات للقوات الخاصة - وزارة الداخلية، وبعدها التحق 

بشركة رأس غاز لمدة ست سنوات عمل في عدد من مشاريعها، ثم التحق بالديوان األميري للعمل في المشاريع لمدة سنتين. قبل التحاقه بشركة 
الديارالقطرية، عمل السيد أحمد محمد طيب لمدة سنتين في مكتب إدارة المشاريع باللجنة العليا للمشاريع واإلرث. كما أدار أعمال العائلة التجارية، وهو رئيس 

وعضو في عدد من مجالس اإلدارة لمجموعة من الشركات داخل الدولة، ويحمل السّيد/ أحمد محمد طيب شهادة الماجستير في الهندسة الكهربائية من 
جامعة كلورادو دنفر في الواليات المتحدة األمريكية.

الملحق األول:
الِسيَْر الشخصيّة ألعضاء مجلس اإلدارة

اهم إنجازات المسؤولية اإلجتماعية لعام ٢٠٢٢:

التعاون مع وزارة البلدية و أشغال في مبادرة زراعة مليون شجرة  من ضمن بوادر المحافظة على البيئة .. ١

تنظيم حمالت للتبرع بالدم بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية وذلك في أبراج بروة السد و شركة وصيف بهدف دعم بنك الدم بالموارد . ٢
التي يحتاجها.

تقديم مبلغ ٢٠٠ الف ريال للهالل األحمر القطري .. ٣

التعاون مع الشركات القطرية ذات الكفاءة والخبرة لدعمها في قطاع اإلنشاءات وأعمال التطوير العقاري .. ٤

توثيق التعاون المشترك مع جامعة قطر بتقديم تدريب ميداني لطالب كلية الهندسة بهدف تبادل الخبرات والبحث العلمي والتدريب . ٥
في شتى المجاالت. 

قامت بروة بتطوير وتقديم برنامج تدريب مهني وميداني لطالب الهندسة من جامعة قطر خالل العام ٢٠٢٢ أمتد لمدة شهر و الذي يعتبر . ٦
البرنامج الثالث مع كلية الهندسة بجامعة قطر، قام خاللها الفريق الهندسي المختص بالتطوير العقاري في مجموعة بروة العقارية 

بتقديم برنامج متكامل من العمل الميداني والمناقشات والدراسات المكثفة. 

دعم و رعاية فعاليات اليوم الوطني للدولة ٢٠٢٢ إيمانا من المجموعة بترسيخ الهوية الوطنية. ٧

االحتفال بيوم األسرة في قطر تزامن مع احتفال الدولة به.. ٨

المساهمة في الحملة االنسانية للتوعية بمرض التوحد.. ٩

المشاركة في اليوم الرياضي للدولة. . ١٠

تجهيز منطقة مشجعين لعمال مجمع مكينس ومرافق الخور الرياضية و بمشروع بروة البراحة خالل فعاليات كأس العالم مجانا .. ١١

تنظيم حملة للتبرع بالدم في مشروع قرية بروة بالتعاون مع لجنة المشاريع و اإلرث و بنك الدم أثناء فعاليات كأس العالم قطر ٢٠٢٢ .. ١٢

تقرير
حوكمة الشركات
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تقييم اإلدارة للرقابة الداخلية 
على التقارير المالية

مقدمة 
مجلس إدارة شركة بروة العقارية ش.م.ع. وشركاتها التابعة )يشار إليهم مجتمعين ب«المجموعة«( مسؤولة عن إنشاء والحفاظ على 

الرقابة الداخلية المناسبة على التقارير المالية )»ICOFR«( على النحو المطلوب من قبل هيئة قطر لألسواق المالية )»QFMA«(. الضوابط 
الداخلية على التقارير المالية هي عملية مصممة لتوفير ضمان معقول فيما يتعلق بموثوقية التقارير المالية وإعداد البيانات المالية الموحدة 

للمجموعة ألغراض إعداد التقارير الخارجية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية. ويتضمن ICOFR أيضًا على ضوابط وإجراءات الكشف الخاصة 
بنا المصممة لتجنب األخطاء في التقارير.

مخاطر في التقارير المالية
تتمثل المخاطر الرئيسية في التقارير المالية في أنه إما أن البيانات المالية الموحدة ال تُعرض بشكل عادل بسبب أخطاء غير مقصودة أو 

متعمدة أو أن نشر البيانات المالية الموحدة ال تتم في الوقت المناسب. ويحدث أن العرض المقدم تكون البيانات به ناقصة أو غير مقدمة 
بشكٍل عادل، وذلك عندما يحتوي حساب أو إفصاحات بيان مالي واحد أو أكثر على أخطاء جوهرية. وتعتبر األخطاء جوهرية إذا كان بإمكانها، 

بشكل فردي أو جماعي، التأثير على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس البيانات المالية الموحدة.

ولتقييد مخاطر التقارير المالية، قامت المجموعة بتأسيس ICOFR بهدف تقديم تأكيد معقول ولكن ليس مطلقًا ضد األخطاء الجوهرية. 
ولقد قمنا أيضًا بتقييم تصميم ICOFR وتطبيقه وفعاليته التشغيلية وفقًا للمعايير المحددة في اإلطار المتكامل للرقابة الداخلية الصادر عن 

لجنة المنظمات الراعية للجنة تريدواي )COSO(. وتوصي COSO بوضع أهداف محددة لتسهيل تصميم وتقييم كفاية نظام الضوابط. ونتيجة 
لذلك، عند إنشاء ICOFR، اعتمدت اإلدارة أهداف البيان المالي التالية:

الوجود / الحدوث - األصول والمطالبات موجودة وحدثت المعامالت ؛ 	
االكتمال - يتم تسجيل جميع المعامالت، ويتم إدراج أرصدة الحسابات في البيانات المالية الموحدة ؛ 	
التقييم / القياس - يتم تسجيل األصول والمطالبات والمعامالت في التقارير المالية بالمبالغ المناسبة ؛ 	
الحقوق وااللتزامات والملكية - يتم تسجيل الحقوق وااللتزامات بشكل مناسب كأصول ومطالبات ؛ و 	
العرض واإلفصاح - تصنيف واإلفصاح وعرض التقارير المالية مناسب. 	

ومع ذلك، فإن أي نظام للرقابة الداخلية، بما في ذلك ICOFR، بغض النظر عن مدى حسن تصميمه وتشغيله، يمكن أن يوفر ضمانًا معقواًل 
ولكن ليس مطلقًا لتحقيق أهداف نظام الضوابط. وعلى هذا النحو، قد ال تمنع ضوابط الكشف واإلجراءات أو األنظمة الخاصة بـ ICOFR جميع 

األخطاء واالحتياالت. وعالوة على ذلك، يجب أن يعكس تصميم نظام الضوابط حقيقة وجود قيود على الموارد، ويجب اعتبار فوائد الضوابط 
بالنسبة لتكاليفها.

السيد/ ناصر بن سلطان ناصر الحميدي
عضو مجلس اإلدارة

ُعين السيد ناصر بن سلطان ناصر الحميدي عام ٢٠١٧ عضواً في مجلس الشورى القطري بقرار أميري. ويشغل السيد ناصر الحميدي عضوية عدد من مجالس 
إدارات شركات مساهمة قطرية، فهو عضو في مجلس إدارة شركة قطر للوقود منذ عام ٢٠٠٨، وعضو كذلك في مجلس إدارة شركة قطر لإلسمنت. كما شغل 

منصب المدير المالي للجنة األولمبية القطرية، وهو رجل أعمال يشارك في أنشطة تجارية واقتصادية مختلفة. ويحمل السيد ناصر الحميدي درجة البكالوريوس 
في إدارة األعمال.

د. عبدالرحمن محمد الخيارين 
عضو مجلس اإلدارة

يشغل الدكتور عبدالرحمن بن محمد الخيارين حاليًا منصب مستشار مجلس اإلدارة في شركة ودام الغذائية وكان قبلها رئيسًا تنفيذيًا للشركة، كما عمل سابقًا 
في مجال اإلستثمار العقاري في شركة الديار القطرية، وهو مسجل كخبير عقاري في وزارة العدل. ويشغل الدكتور الخيارين عضوية مجلس إداراة مصرف الريان. 

ويحمل العديد من الشهادات الجامعية آخرها درجة الدكتوراة في التخطيط العمراني من جامعة ويلز ترنتي سان ديفيد في الملكة المتحدة.

د. ناصر بن علي الهاجري
عضو مجلس اإلدارة، ممثاًل عن شركة رأس ركن لالستثمار العقاري

يعمل السيد ناصر بن علي غصاب علي الهاجري في منصب مدير الرقابة المالية واإلدارية في المكتب الخاص بسمو األمير الوالد، كما يشغل 
السيد ناصر الهاجري عضوية مجلس ادارة والعضو المنتدب لمصنع كيو ستيل. السيد ناصر الهاجري حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة 

األعمال – المالية. لدى السيد ناصر الهاجري عدد كبير من البحوث في نفس المجال.

السيد/ أحمد خالد الغانم 
عضو مجلس اإلدارة

يشغل السيد أحمد بن خالد الغانم منصب المكلف بمهام مدير إدارة الوقاية باإلدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية بعد أن ترأس قسم 
المخططات الهندسية فيها. والسيد الغانم هو عضو في عدد من اللجان من ضمنها لجنة قبول المهندسين، ممثاًل لوزارة الداخلية والدفاع 

المدني، وعضو في لجنة دراسة اإلشتراطات التخطيطية بوزارة البلدية والبيئة، وشارك في العديد من اإلجتماعات التنسيقية للمشاريع الكبرى 
بالدولة، كما حضر عدة إجتماعات لمدراء الدفاع المدني بمجلس التعاون لدول الخليج العربي، ممثاًل عن اإلدارة العامة للدفاع المدني. ويحمل 

السيد/ أحمد بن خالد الغانم بكالوريوس في الهندسة من جامعة كنتاكي الشرقية  )EKU( بالواليات المتحدة األمريكية.

السيد / فهد بن احمد الكواري 
أمين سر مجلس اإلدارة

حاصل على بكالوريوس العلوم عام ١٩٩٦ من جامعة قطر، وتنقل للعمل في عدة مواقع في بروة منها مساعد أمين السر بمجلس اإلدارة، وتولى كذلك مهام 
مدير إدارة الممتلكات في الشركة، وشغل أيضًا وظيفة مدير مشاريع العمليات، كما عمل قبل إلتحاقه ببروة في هيئة األشغال العامة وتولى فيها عدة وظائف، 

كما عمل السيد/ فهد الكواري بوزارة الشؤون البلدية والزراعة في شؤون الصرف الصحي، وأيضا التحق بالعمل في العالقات العامة بإدارة الموانئ التابعة لوزارة 
المواصالت والنقل.

الملحق األول:
الِسيَْر الشخصيّة ألعضاء مجلس اإلدارة )تتمة(

تنظيم نظام الرقابة الداخلية

المهام المشاركة في نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية

يتم تنفيذ الضوابط التابعة لنظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية من قبل جميع االدارات األعمال الرئيسية والداعمة مع المشاركة في 
مراجعة موثوقية للدفاتر والسجالت التي تقوم عليها البيانات المالية الموحدة. نتيجة لذلك، ينطوي تشغيل ICOFR على موظفين من 

مختلف الوظائف والخبرات في المنظمة.
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تقرير 
هيئة الرقابة الشرعية

بسم اهلل الرحمن الرحيم

تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة بروة العقارية

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى 
يوم الدين.. وبعده،،،

فإننا في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة بروة العقارية، قد راقبنا المبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعامالت والتطبيقات التي 
طرحتها الشركة خالل السنة المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١م، 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:

١(  أن العقود والعمليات والمعامالت التي أبرمتها الشركة خالل السنة المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١م، والتي أطلعنا عليها تمت وفقًا ألحكام ومبادئ 
الشريعة. اإلسالمية.

٢( إن توزيع األرباح وتحميل الخسارة على حسابات االستثمار يتفق مع األساس الذي تم اعتماده من قبلنا وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة.

٣( إن احتساب الزكاة تم وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة.

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.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

د. أسامة قيس الدريعي

العضو التنفيذي لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة بروة العقارية

الضوابط التي تحد من مخاطر االخطاء في التقارير المالية

يتكون نظام ICOFR من عدد كبير من الضوابط واإلجراءات الداخلية التي تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من احتمال وجود أخطاء في 
البيانات المالية الموحدة. يتم دمج هذه الضوابط في عملية التشغيل وتشمل التالي:

الضوابط التي تكون مستمرة أو دائمة بطبيعتها مثل اإلشراف ضمن السياسات واإلجراءات المدونة أو الفصل بين الواجبات؛ 	
 الضوابط التي تعمل على أساس دوري مثل تلك التي يتم تنفيذها كجزء من عملية إعداد البيانات المالية الموحدة السنوية؛ 	
 الضوابط الوقائية أو التحقيقية بطبيعتها؛ 	
 الضوابط التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على البيانات المالية الموحدة. تتضمن الضوابط التي لها تأثير غير مباشر على البيانات المالية  	

الموحدة, الضوابط على مستوى الشركة والضوابط العامة لنظام تكنولوجية المعلومات مثل التحكم في الوصول الفعلي للنظام 
وعناصر التحكم في التعامل مع البرمجيات، في حين تتمثل الضوابط التي لها تأثير مباشر في، على سبيل المثال، تسوية تدعم مباشرة 

بند الميزانية العمومية.
تتكون هذه الضوابط من مكونات آلية و / أو يدوية. الضوابط االلية هي وظائف تحكم مشمولة في عمليات النظام مثل الفصل الذي  	

يفرضه تطبيق عناصر التحكم في المهام وفحص الواجهة على اكتمال ودقة المعلومات التي يتم ادخالها في النظام. الضوابط الداخلية 
اليدوية هي تلك التي يديرها فرد أو مجموعة من األفراد مثل إعتماد المعامالت.

قياس تصميم وتنفيذ وفعالية التشغيل للرقابة الداخلية

خالل السنة المالية ٢٠٢٢، أجرت المجموعة تقييمًا رسميًا لكفاءة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل نظام ICOFR مع مراعاة التالي:

مخاطر أخطاء البنود المدرجة في البيان المالي الموحد، مع األخذ في االعتبار عوامل مثل أهمية بند البيانات المالية و قابليته للخطأ؛ 	
قابلية الضوابط الداخلية المحددة، مع األخذ في االعتبار عوامل مثل درجة اآللية  والتعقيد ومخاطر تجاوز صالحيات اإلدارة وكفاءة الموظفين  	

ومستوى اصدار االحكام المطلوب.

 ICOFR تحدد هذه العوامل، بشكل إجمالي، طبيعة وتوقيت و مستوى األدلة التي تتطلبها اإلدارة من أجل تقييم ما إذا كان تصميم نظام
وتطبيقه و تشغيله فعااًل. يتم الحصول على األدلة نفسها من اإلجراءات الواردة ضمن المسؤوليات اليومية للموظفين أو من اإلجراءات 

.ICOFR المنفذة خصيًصا ألغراض تقييم

لقد تضمن التقييم تقييمًا لتصميم وتنفيذ وفعالية التشغيل للضوابط في مختلف العمليات بما في ذلك اإليرادات والذمم المدينة 
والمقبوضات والمشتريات والذمم الدائنة والمدفوعات وعقود اإليجار واالستثمارات المالية وغيرالماليةوالنقد و الخزينةواألصولوالموارد البشرية 

وجداول الرواتب واالستثمارات العقارية الممتلكات التجارية والممتلكات والمنشآت والمعدات ودفتر األستاذ العام وإعداد التقارير المالية 
والتكنولوجية وضوابط الرقابة على األنظمة وعلى مستوى المنشأة.

 تضمن التقييم أيضا تقييمًا لتصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل الضوابط على مستوى الشركة والضوابط العامة لنظام المعلومات والضوابط 
المتعلقة باإلفصاح. نتيجة لتقييم تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل ICOFR ، لم تحدد اإلدارة أي نقاط ضعف جوهرية واستنتجت أنه تم تصميم 

ICOFR وتنفيذه وتشغيله بشكل مناسب كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

تقييم اإلدارة للرقابة الداخلية 
على التقارير المالية )تتمة(
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التقرير المالي

تقرير مراقب الحسابات 
المستقل

السادة / المساهمين الكرام 
شركة بروة العقارية )ش,م,ع,ق,( 

الدوحة - قطر

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الرأي
لقد دققنا البيانات المالية الموحدة لشركة بروة العقارية ش.م.ع.ق. )»الشركة«( وشركاتها التابعة )يشار إليهم جميعا بـ »المجموعة«( والتي 
تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وبيان الربح أو الخسارة الموحد، وبيان الدخل الموحد، وبيان التغيرات في حقوق 

الملكية الموحد، وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتضمن ملخصًا 
للسياسات المحاسبية الهامة. 

في رأينـا أن البيانـات الماليـة الموحدة المرفقة تظهـر بعدالة، من كافة النواحي المادية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر 
 .)IFRSs( ٢٠٢٢ وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية

أساس الرأي 
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق )ISAs(. ويرد الحقًا في هذا التقرير بيان لمسؤولياتنا بموجب تلك المعايير في فقرة 
مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة. ووفقًا لقانون أخالقيات المحاسبين المهنيين الصادر عن مجلس المعايير 

األخالقية الدولية )بما في ذلك المعايير الدولية لالستقاللية( )IEBSA Code( فإننا كيان مستقل عن المجموعة، وقد قمنا بتلبية مسؤولياتنا 
األخالقية األخرى ذات الصلة بقيامنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة وفقًا للمتطلبات المهنية في دولة قطر، وقد وفينا مسؤولياتنا األخالقية 

األخرى وفقًا لمتطلبات قانون أخالقيات المحاسبين المهنيين الصادر عن مجلس المعايير األخالقية الدولية. في رأينا أن أدلة التدقيق التي حصلنا 
عليها كافية وتوفر أساسًا مالئمًا يمكننا من إبداء رأينا.

أمر آخر 

تم تدقيق البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ من قبل مدقق حسابات آخر، والذي أبدى رأي تدقيق 
غير متحفظ حول تلك البيانات المالية الموحدة في تقريره الصادر بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢٢. 

أمور التدقيق الهامة

إن أمور التدقيق الهامة، في تقديرنا المهني، هي تلك األمور األكثر أهمية خالل تدقيق البيانات المالية الموحدة للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه 
األمور خالل إجراء أعمال التدقيق للبيانات المالية الموحدة ككل وفي تكوين رأينا حولها، كما وأننا ال نقدم رأيا منفصال بشأن هذه االمور. وفيما 

يلي بيان لكيفية تناول كل أمر من هذه األمور خالل أعمال التدقيق. 

لقد وفينا بالمسؤوليات الموضحة في فقرة مسؤولية مراقب الحسابات حول أعمال تدقيق البيانات المالية الموحدة من تقريرنا هذا، بما في 
ذلك فيما يتعلق بأمور التدقيق الهامة. وبناًء عليه، تضمنت أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ إجراءات تهدف إلى االستجابة لتقييمنا لمخاطر 

األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة. وتقدم نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات المتخذة لمعالجة األمور 
الموضحة أدناه، أساسًا لرأينا حول تدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة..

المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام ٢٠٢٢ 

تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام ٢٠٢٢، ولكنها ال تشمل البيانات المالية الموحدة وتقرير 
مراقب الحسابـات حـولها. إن مجلس اإلدارة مسؤول عن المعلومات األخرى. يتوقع أن يكون التقرير السنوي للمجموعة للعام ٢٠٢٢ متاحًا لنا بعد 

تاريخ تقرير مراقب الحسابات هذا. إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يتضمن المعلومات األخرى، وال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد 
حولها.

فيما يتعلق بقيامنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى واألخذ في االعتبار، خالل ذلك، ما إذا 
كانت هذه المعلومات ال تتماشي بصورة جوهرية مع البيانات المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها خالل أعمال التدقيق، أو أنها 

تبدو كأخطاء مادية.

مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة حول البيانات المالية الموحدة 

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية، وهي كذلك مسؤولة 
عن إجراءات الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية إلعداد بيانات مالية موحدة خالية من األخطاء المادية، سواء الناتجة عن احتيال أو خطأ. 

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار في عملياتها وفقًا لمبدأ االستمرارية وكذلك 
اإلفصاح، عند الحاجة، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام أساس مبدأ االستمرارية المحاسبي، إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية 

المجموعة أو إنهاء عملياتها، أو أنه ليس لديها بديل واقعي غير ذلك. 

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة. 

خطوات التدقيق المتبعة في تناول أمور التدقيق الهامة أمور التدقيق الرئيسية

تقييم اإلستثمارات العقارية

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها، من بين أمور أخرى، المجاالت 
الرئيسية التالية: 

قمنا بتنفيذ إجراءات تفصيلية وحصلنا على فهم للضوابط المتعلقة • 
بتقييم االستثمارات العقارية، بما في ذلك طرق التقييم واالفتراضات 

والتقديرات المستخدمة في تقييم االستثمارات العقارية.
قمنا بتقييم كفاءة وقدرات وموضوعية المثمن الخارجي المعين من • 

قبل اإلدارة إلى جانب شروط التعيين ونطاق العمل.
قمنا باالستعانة باختصاصيين في التقييم الداخلي لدينا لتقييم • 

عينة مختارة من العقارات وتم تقييم:
ما إذا كان أسلوب التقييم والمنهجية المستخدمة من قبل اإلدارة . ١

يتوافق مع ممارسات معايير التقييم المقبولة بشكل عام؛ و 
مدى مالءمة االفتراضات والبيانات المستخدمة في التقييم، مثل . ٢

أسعار اإليجار وتكاليف التشغيل والقيمة النهائية ومعدالت النمو 
والمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال واإلشغال وأسعار السوق 

القابلة للمقارنة، حيثما انطبق ذلك.
فحصنا الدقة الحسابية للتقييمات على أساس العينة.• 
قمنا باختبار القيود المحاسبية في الدفاتر على أساس العينة فيما • 

يتعلق بالتغير في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية.
باإلضافة إلى ذلك، قمنا بتقييم مدى كفاية اإلفصاحات ذات الصلة • 

في البيانات المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاح عن االفتراضات 
واألحكام الهامة. 

تمتلك المجموعة استثمارات عقارية يتم قياسها بالقيمة العادلة. كانت 
القيمة العادلة لالستثمارات العقارية للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ 
بمبلغ ٣٥,٥٢٠,٩٠٥ ألف ريال قطري )٢٠٢١: ٣٢,٤٢٥,٧١٥ ألف ريال قطري(، وهي 

تمثل ٨٨.٨٪ من إجمالي موجودات المجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ )٢٠٢١: 
. .)٪٨٦.٤

تشمل االستثمارات العقارية عقارات مكتملة البناء وعقارات قيد اإلنشاء 
وأراضي. تقع معظم االستثمارات العقارية، بما يمثل ٩٨.٥٨٪ )٢٠٢١: ٩٨.٤٣٪(، 

في دولة قطر. 

لقد اعتبرنا تقييم االستثمارات العقارية للمجموعة من أمور التدقيق الهامة 
نظًرا ألهمية رصيد االستثمارات العقارية في إجمالي موجودات المجموعة، 

كما أن التقييم العادل لالستثمارات العقارية هو أمر تقديري بطبيعته ويتطلب 
استخدام أحكاًما وتقديرات إدارية هامة. 

تم اإلفصاح عن االستثمارات العقارية والسياسات المحاسبية ذات الصلة 
واألحكام واالفتراضات المطبقة من قبل اإلدارة في اإليضاح رقم ١٣.
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مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء المادية، سواء الناتجة عن احتيال أو خطأ، 
وكذلك إصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى، ولكنه ال يعد ضمانًا بأن أعمال التدقيق 
التي تم القيام بها وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق )ISAs( سوف تقوم دائما بضبط األخطاء المادية عند وقوعها. قد تنشأ األخطاء من االحتيال 
أو الخطأ، وتعتبر األخطاء مادية، بصورة فردية أو إجمالية، إذا كان من المحتمل أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء 

على هذه البيانات المالية الموحدة..

وكجزء من أعمال التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق )ISAs(، فإننا نقوم بممارسة تقديرنا المهني ونحافظ على التزامنا المهني خالل جميع 
مراحل التدقيق. كما قمنا أيضا بما يلي:

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة، سواًء الناتجة عن احتيال أو خطأ، وتصميم والقيام بإجراءات التدقيق  	
استجابة لهذه المخاطر وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساسًا إلبداء رأينا. تعد مخاطر عدم تبيان األخطاء المادية 

الناتجة عن االحتيال أعلى من المخاطر الناتجة عن الخطأ، حيث قد يشمل االحتيال التواطؤ، أو التزوير، أو الحذف المتعمد، أو العرض 
الخاطئ أو تجاوز الرقابة الداخلية. 

فهم إجراءات الرقابة الداخلية  ذات الصلة بأعمال التدقيق بغرض إعداد إجراءات تدقيق مناسبة، وليس لغرض إبـداء رأينا حـول فعاليـة أنظمة  	
الضبط والرقابة الداخلية للمجموعة.

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية واالفصاحات ذات الصلة المعدة من قبل اإلدارة. 	

إصدار نتيجة حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، بناًء على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، وكذلك تحديد ما إذا  	
كان هناك أحداث أو ظروف جوهرية تلقى بالشك على قدرة المجموعة على االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية. في حال اتضح لنا وجود شك 

جوهري، فإن علينا لفت االنتباه في تقرير التدقيق إلى االفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة أو تعديل رأينا إذا كانت هذه 
االفصاحات غير كافية. وتعتمد نتيجة المراجعة على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ التقرير، إال أنه قد تؤدي أحداث أو ظروف 

بعد ذلك التاريخ إلى عدم استمرار المجموعة وفقًا لمبدأ االستمرارية.

تقييم العرض العام وبنية ومحتوى البيانات المالية الموحدة، بما في ذلك االفصاحات، وتحديد ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تظهر  	
المعامالت واألحداث الهامة بصورة عادلة.

الحصول على أدلة تدقيق كافية بشأن المعلومات المالية للمؤسسات أو األنشطة التجارية للمجموعة إلبداء رأي حول البيانات المالية  	
الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وتنفيذ أعمال التدقيق للمجموعة، ونبقى نحن مسؤولون فقط عن رأينا حول أعمال 

التدقيق.

قمنا بالتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق، إلى جانب أمور أخرى، بنطاق العمل المحدد وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك 
أوجه القصور الجوهرية في الرقابة الداخلية والتي قمنا بتحديدها خالل أعمال التدقيق. 

التقرير المالي

تقرير مدقق الحسابات 
المستقل

كما نقدم لمجلس اإلدارة بيانا يفيد بأننا قد التزمنا بأخالقيات المهنة بشأن االستقاللية، وقمنا بالتواصل معهم حول أية عالقات أو أمور األخرى قد 
يعتقد أنها قد تؤثر على استقالليتنا، وكذلك تقديم اإلجراءات المتخدة لتجنب المخاطر واإلجراءات الوقائية المطبقة، عند الضرورة. 

ومن خالل األمور التي تم التواصل حولها مع مجلس اإلدارة، نحدد األمور التي تعد أكثر أهمية خالل تدقيق البيانات المالية للفترة الحالية، وبناًء 
على ذلك فهي أمور التدقيق الهامة. ونقوم بإيضاح هذه األمور في تقرير مراقب الحسابات إال في حال وجود قانون أو حكم يمنع االفصاح العلني 

عن هذا األمر أو عندما نقرر، في حاالت استثنائية للغاية، أنه ال يجب االفصاح العلني عن أمر في تقريرنا ألنه من المحتمل أن تفوق اآلثار السلبية 
لذلك أهداف المصلحة العامة من اإلفصاح.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

وفي رأينا أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة، وقد أجري الجرد الفعلي للمخزون وفقًا لألصول المرعية، وأن البيانات المالية  	
الموحدة تراعي أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم ١١ لسنة ٢٠١٥، والذي تم تعديل بعض أحكامه بموجب القانون رقم ٨ لسنة 

٢٠٢١، والنظام األساسي للشركة. لقد حصلنا على كافة المعلومات وااليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا، وحسب علمنا 
واعتقادنا لم تقع خالل السنة مخالفات ألحكام القانون المذكور أعاله أو النظام األساسي للشركة على وجه قد يكون له تأثير جوهري على 

المركز المالي أو األداء المالي للمجموعة.

عن إرنست ويونغ 
فرع قطر

زياد نادر 
سجل مراقبي الحسابات رقم )٢٥٨( 

الدوحة - قطر 

في ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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 ٢٠٢1
ألف ريال قطري

  ٢٠٢٢
ألف ريال قطري

إيضاحات

الموجودات
1,367,498 898,682 4 النقد واألرصدة البنكية

45,252 32,375 5 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
1,201,349 1,567,487 6 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا
717,241 617,369 7 عقارات للمتاجرة

1,622 - 8 ذمم مدينة من التأجير التمويلي
155,324 227,048 9 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
316,346 21,968 10 موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع
132,344 128,365 11 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
320,756 209,123 12 مبالغ مقدمة للمشاريع واالستثمارات

32,425,715 35,520,905 13 استثمارات عقارية
551,226 528,595 14 عقارات وآالت ومعدات
15,834 11,857 15 موجودات حق اإلنتفاع

120,732 85,829 16 استثمارات في شركات زميلة
132,411 132,411 17 الشهرة
9,254 4,436 18 موجودات الضريبة المؤجلة

37,512,904 39,986,450 إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات
1,730,965 1,392,638 19 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

25,605 25,932 20 مخصصات
126,073 133,035 21 مكافآت نهاية الخدمة

173,927 178,279 9 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
330,808 302,158 22 مطلوبات إيجارات

14,063,213 16,479,664 23 التزامات وفقا لعقود التمويل اإلسالمي
19,205 11,591 18 مطلوبات الضريبة المؤجلة

16,469,796 18,523,297 إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية
3,891,246 3,891,246 24 رأس المال

2,033,140 2,034,094 25 احتياطي قانوني
4,639,231 4,639,231 26 احتياطي عام

)401,074( )376,850( 27 احتياطيات أخرى
10,708,713 11,099,057 أرباح مدورة

20,871,256 21,286,778 إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم
171,852 176,375 حصص غير مسيطرة

21,043,108 21,463,153 إجمالي حقوق الملكية
37,512,904 39,986,450 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

   
تم الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 13 فبراير 2023 ووقعها بالنيابة عنهم:

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٥٠ جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة

السيد / عبد اهلل بن جباره الرميحي
الرئيس التنفيذي للمجموعة 

سعادة السيد/ صالح بن غانم العلي
رئيس مجلس اإلدارة

التقرير المالي
البيانات المالية الموحدة

بيان المركز المالي الموحد
كما في 31 ديسمبر ٢٠٢٢

  ٢٠٢١
ألف ريال قطري

  ٢٠٢٢
ألف ريال قطري

إيضاحات

1,884,818 1,746,231 ١.٢٩ إيرادات إيجارات
)539,455( )444,581( 28 مصروفات إيجارات تشغيلية
1,345,363 1,301,650 صافي إيرادات إيجارية

1,568 82 ٨ إيرادات التأجير التمويلي
1,346,931 1,301,732 صافي إيرادات اإليجارات والتأجير التمويلي

338,227 336,504 ٢.٢٩ الدخل من الخدمات االستشارية وخدمات أخرى
)260,698( )256,754( 30 مصروفات الخدمات االستشارية وخدمات أخرى

77,529 79,750 صافي إيرادات الخدمات االستشارية والخدمات األخرى

1,229,235  503,193 31 الدخل من بيع عقارات و خدمات البناء 
)1,144,934(  )446,969( 31 تكلفة بيع عقارات و خدمات البناء

84,301  56,224 أرباح بيع عقارات و خدمات البناء 

258,535  677,146 13 صافي ربح القيمة العادلة من استثمارات عقارية
2,725  )5,286( 16 حصة من نتائج شركات زميلة

5,059  )5,660( )خسارة( / ربح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
-  57,973 ربح من بيع موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع

)215,045(  )217,886( 32 مصروفات عمومية وإدارية
)168,690(  )332,486( 33 صافي خسائر انخفاض القيمة

46,215 38,489 34 إيرادات أخرى
1,437,560 1,649,996 الربح التشغيلي قبل تكاليف التمويل واإلستهالك واإلطفاء وضريبة الدخل

10,020   20,438  35 إيرادات تمويل
)276,303(  )491,670( 35 تكلفة التمويل

)266,283( )471,232( صافي تكاليف التمويل

1,171,277 1,178,764 الربح قبل اإلستهالك واإلطفاء وضريبة الدخل
)14,575(  )13,360( 14 اإلستهالك

)22,947(  )4,016( 15 إطفاء موجودات حق اإلنتفاع
1,133,755  1,161,388 الربح قبل ضريبة الدخل والزكاة

)14,846(  )10,602( ١٨ ضريبة الدخل والزكاة
1,118,909 ربح السنة 1,150,786  

العائد إلى:
1,113,671 1,138,038 أصحاب حقوق الملكية في الشركة األم 

5,238 12,748 حصص غير مسيطرة 
1,118,909 1,150,786

عائد السهم األساسي والمخفض
0,286  0,292 ٣٦ (العائد لمساهمي الشركة األم والمدرج بالريال القطري لكل سهم)

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٥٠ جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة

التقرير المالي

البيانات المالية الموحدة
بيان األرباح أو الخسائر الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢ 
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التقرير المالي

البيانات المالية الموحدة
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢ 

التقرير المالي

البيانات المالية الموحدة
بيان الدخل الشامل الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢

٢٠٢1  
ألف ريال قطري

٢٠٢٢  
ألف ريال قطري

1,118,909 1,150,786 ربح السنة
الدخل الشامل األخر

 بنود الدخل الشامل األخرى التي سيعاد تصنيفها للربح أو الخسارة في فترات الحقة:
)16,013( )2,755( فروق تحويل العمالت األجنبية لعمليات التشغيل األجنبية

 بنود الدخل الشامل األخرى التي ال يُعاد تصنيفها للربح أو الخسارة في فترات الحقة:
)41,623( )15,889( صافي التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)436( 535 إحتياطيات أخرى
)58,072( )18,109( الخسارة الشاملة األخرى للسنة

1,060,837 1,132,677 إجمالي الدخل الشامل للسنة

 العائد إلى:
1,055,688 1,119,492 أصحاب حقوق الملكية في الشركة األم

5,149 13,185 حصص غير مسيطرة
1,060,837 1,132,677

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٥٠ جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة

العائد إلى أصحاب حقوق الملكية في الشركة األم
إجمالي 
حقوق 
الملكية
 ألف ريال
قطري

حصص
غير مسيطرة
ألف ريال
قطري

اإلجمالي

ألف ريال
قطري

 أرباح
مدورة
ألف ريال
قطري

 احتياطيات
أخرى 
ألف ريال
قطري

 احتياطي
عام
ألف ريال
قطري

 احتياطي
قانوني
ألف ريال
قطري

رأس المال

ألف ريال
قطري

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٥٠ جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة

20,512,551 182,862 20,329,689 10,186,699 )340,191( 4,639,231 1,952,704 3,891,246 الرصيد في ٣١ ديسمبر 2020

1,118,909  5,238 1,113,671  1,113,671   - - - - ربح السنة

)58,072( )89( )57,983(  - )57,983( - - - الخسارة الشاملة األخرى للسنة 

1,060,837 5,149 1,055,688 1,113,671 )57,983( - - - إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل للسنة

- - - )80,436( - - 80,436 - تحويل إلى اإلحتياطي القانوني

)27,842( - )27,842( )27,842( - - - - مساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي 
)إيضاح 39 (

127 - 127 3,027 )2,900( - - - بيع استثمارات في حقوق الملكية 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر
معامالت مع المساهمين بصفتهم المالكين:

)486,406( - )486,406( )486,406( - - - - توزيعات األرباح لسنة ٢٠٢٠ )إيضاح ٣٨(

)16,159( )16,159( - - - - - -  توزيعات األرباح المدفوعة لحصص غير
مسيطرة  في شركات تابعة

21,043,108 171,852 20,871,256 10,708,713 )401,074( 4,639,231 2,033,140 3,891,246 الرصيد في 31  ديسمبر ٢٠٢1

21,043,108 171,852 20,871,256 10,708,713 )401,074( 4,639,231 2,033,140 3,891,246 الرصيد في 31 ديسمبر 2021 

1,150,786 12,748 1,138,038 1,138,038 - - - - ربح السنة

)18,109( 437 )18,546( - )18,546( - - - ) الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر للسنة

1,132,677 13,185 1,119,492 1,138,038 )18,546( - - - إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل للسنة

- - - )954( - - 954 - تحويل إلى اإلحتياطي القانوني

)27,608( - )27,608( )27,608( - - - - مساهمة للصندوق االجتماعي 
والرياضي )إيضاح39 (

- - - )42,770( 42,770 - - - تحقيق احتياطي القيمة العادلة

4,606 - 4,606 4,606 - - - - بيع استثمارات في حقوق الملكية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)1,162( )1,162( - - - - - - استبعاد حقوق غير مسيطرة

معامالت مع المساهمين بصفتهم 
المالكين

)680,968( - )680,968( )680,968( - - - - توزيعات األرباح لسنة 202١ )إيضاح 38(

)7,500( )7,500( - - - - - - توزيعات األرباح المدفوعة لحصص غير 
مسيطرة  في شركات تابعة

21,463,153 176,375 21,286,778 11,099,057 )376,850( 4,639,231 2,034,094 3,891,246 الرصيد في 31 ديسمبر 202٢
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٢٠٢١  
ألف ريال قطري

٢٠٢٢  
ألف ريال قطري

إيضاحات

األنشطة التشغيلية
1,118,909 1,150,786 ربح السنة

تعديالت على:

240,121 461,593 تكلفة التمويل

36,182 30,077 ما يخص السنة من تكاليف التمويل المؤجلة

)10,020( )20,438( إيرادات تمويل

)258,535( )677,146( صافي أرباح القيمة العادلة من استثمارات عقارية

53,602 36,002 استهالك

22,947 4,016 إطفاء موجودات حق اإلنتفاع

)2,725( 5,286 حصة من نتائج شركات زميلة

23,499 18,989  مخصص لمكافات نهاية الخدمة

14,360 10,967  مخصص لضريبة الدخل

168,690 332,486 صافي خسائر انخفاض القيمة

)1,568( )82( إيرادات التأجير التمويلي

- )57,973( ربح من بيع موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع

)5,059( 2,434 ربح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 )51,274( )35,263( إيرادات أخرى

1,354,188 1,261,734 األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
 التغيرات في رأس المال العامل:

)656,747( )662,938( التغير في الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدمًا

759,705 120,132 التغير في عقارات للمتاجرة

33,226 767 التغير في الذمم المدينة من التأجير التمويلي

)43,547( )57,807( التغير في المبالغ المستحقة من/ إلى أطراف ذات عالقة

)16,907( )11,557( التغير في المخصصات

)250,067( )429,315( التغير في الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى

1,179,851 221,016 التدفقات النقدية من العمليات

)11,846( )11,987( مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة

 )١٤,٤٩٨( )16,871( ضريبة الدخل المدفوعة

1,153,507 192,158 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التقرير المالي

البيانات المالية الموحدة
بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢

األنشطة االستثمارية

6,095 20,569 إيرادات التمويل المستلمة

4,000 4,000 توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

)3,363,339(  )1,728,747( مدفوعات إلضافة استثمارات عقارية

-  )846( مدفوعات مقابل موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع

-  375,165  متحصالت من موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع

17,066 )5,386(  صافي )مدفوعات لـ( / متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل األخر

)201,853(  )351,882(  مبالغ مقدمة لشراء مشاريع واستثمارات

)9,814(  )14,288( مدفوعات لشراء عقارات وآالت ومعدات

53 31 متحصالت من بيع عقارات وآالت ومعدات

1,030 5,574 إيرادات توزيعات األرباح المستلمة

)1,430(   4,783  صافي المقبوضات من / )مدفوعات لـ( الموجودات المالية بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة

)549,857(   645,573 صافي الحركة في ودائع قصيرة األجل مستحقة بعد ثالثة أشهر

)4,098,049( )1,045,454( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

)388,794( )732,377( تكلفة التمويل المدفوعة

5,078,383 3,933,061 23 متحصالت من إلتزامات بموجب عقود التمويل اإلسالمي

)1,100,297( )1,516,502( 23 مدفوعات اللتزامات بموجب عقود التمويل اإلسالمي

)16,159( )8,662(  توزيع أرباح مدفوعة لحصص غير مسيطرة

)518,225( )673,144( توزيعات أرباح مدفوعة

)27,707( )17,114(  مدفوعات مطلوبات اإليجار

46,807 4,893 4 التغيرات في األرصدة البنكية المحجوزة

3,074,008 990,155 صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

129,466 136,859 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

)10,647( 42,767 صافى فروق صرف العمالت األجنبية

416,054 534,873 النقد وما في حكمه في 1 يناير

534,873 714,499 4 النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

إيضاحات:

يتضمن االستهالك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ مبلغ ٢٢.٦٤٢ ألف ريال قطري تم تحميله على مصروفات االيجار والخدمات أ. 
االستشارية والتشغيلية وخدمات أخرى )إيضاح ٢٨ و ٣٠( في بيان األرباح أو الخسائر الموحد )٢٠٢١: ٣٩,٠٢٧ ألف ريال قطري(.

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى ٥٠ جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة

٢٠٢١  
ألف ريال قطري

٢٠٢٢  
ألف ريال قطري

إيضاحات

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى ٥٠ جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
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التقرير المالي

اإليضاحات المتممة
للبيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢

معلومات عن الشركة واألنشطة الرئيسية. 1

تأسست شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق. )"الشركة" أو "الشركة األم"( وفقًا ألحكام المادة رقم ٦٨ من قانون الشركات التجارية رقم ٥ لسنة 
٢٠٠٢ كشركة مساهمة قطرية وقيدت بالسجل التجاري رقم ٣١٩٠١ بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٥. وتبلغ مدة الشركة ١٠٠ سنة تبدأ من تاريخ إشهارها 

بالسجل التجاري. والشركة مدرجة في بورصة قطر.

والمكتب المسجل للشركة هو ص.ب. ٢٧٧٧٧ بالدوحة، دولة قطر.

وتتضمن األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة )معا، "المجموعة"( االستثمار في جميع أنواع العقارات بما في ذلك حيازة 
واستصالح وتقسيم وتطوير وإعادة بيع األراضي وإقامة المشاريع الزراعية والصناعية والتجارية على األراضي أو تأجير تلك األراضي وشراء 

وبيع وتأجير المباني أو المشاريع. كما تقوم الشركة بإدارة وتشغيل االستثمارات العقارية بداخل وخارج دولة قطر. وتتولى المجموعة 
أعمال تطوير المشاريع العقارية المحلية والدولية واالستثمار فيها وملكية وإدارة الفنادق واستشارات المشاريع وغيرها.

البيانات المالية متوافقة مع متطلبات قانون الشركات التجارية رقم ١١ لعام ٢٠١٥ المعدل بموجب القانون رقم ٨ لعام ٢٠٢١. اإلدارة بصدد 
إتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكد من التوافق التام مع القانون المعدل بما في ذلك تعديل النظام األساسي للشركة إذا لزم األمر. اإلدارة 

أنتهت إلى أنه في تاريخ البيانات المالية الموحدة فإن حاالت عدم توافق ليس لها أثر جوهري على البيانات المالية.

التغيرات األساسية في سنة التقرير الحالية. ٢

تأثر األداء والمركز المالي للمجموعة باألحداث والمعامالت التالية خالل فترة التقرير:

باعت المجموعة حصتها البالغة ٢٤,٤٪ في مجموعة االمتيازاإلستثمارية ش.م.ك. بسعر بيع قدره ٣٠,٤٢٩,٤٨٢ دينار كويتي، أي ما  	
يعادل ٣٧٥,١٦٥ ألف ريال قطري )إيضاح ١٠(. تم استالم متحصالت البيع بالكامل خالل السنة. 

قامت شركة رواسي للتنمية العقارية التابعة للمجموعة بتوقيع عقد إيجار مع اللجنة العليا للمشاريع واإلرث بقيمة ٢١٧,٦٢ مليون  	
ريال قطري بغرض تأجير جميع الوحدات السكنية في مشروع "مديتنا" )المطور من قبل شركة رواسي للتنمية العقارية(. يقع المشروع 

في مدينة الوكرة، ويحتوى المشروع على عدد ٦,٧٨٠ شقة سكنية مؤثثة بالكامل. من المتوقع أن يسهم هذا العقد في زيادة 
اإليرادات التشغيلية للمجموعة خالل فترة التأجير.

وقعت شركة براحة الجنوب العقارية التابعة للمجموعة عقد إيجار مع اللجنة العليا للمشاريع واإلرث بقيمة ١٤١,٥٢٣ مليون ريال قطري،  	
لغرض تأجير جميع الوحدات السكنية في مشروع "براحة الجنوب" )المطور من قبل شركة براحة الجنوب العقارية(. يقع المشروع في 

الوكرة ويتكون من ١٦,٨٤٨ غرفة مفروشة بالكامل. من المتوقع أن يؤدي العقد إلى زيادة الدخل التشغيلي للمجموعة خالل فترة 
التأجير. 

الحصول على قروض بنكية إضافية بمبلغ ٣,٩٣٣ مليار ريال قطري )إيضاح ٢٣(.  	

استكمال وتسليم ٨ مدارس حكومية لهيئة األشغال العامة "أشغال" )اإليضاحين ٦ و ٣١(. 	

معلومات القطاعات. 3

لدى المجموعة ثالثة قطاعات ينبغي اإلفصاح عنها، كما هو موضح أدناه، وهي األقسام االستراتيجية للمجموعة. والتي تقدم مختلف 
األعمال ويتم إدارتها بشكل منفصل ألنها تتطلب خبرات مختلفة. وبالنسبة لكل من األقسام االستراتيجية، تقوم اإلدارة العليا للمجموعة 

) المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية( بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية بشكل منتظم. ويقوم القطاع العقاري بتطوير وبيع 
وتأجير مباني الشقق السكنية والفيالت وقطع األراضي. ويوفر قطاع خدمات األعمال خدمات مساندة األعمال والخدمات األخرى.

تتم مراقبة القطاعات التشغيلية ويتم اتخاذ القرارات االستراتيجية على أساس نتائج القطاع التشغيلي المعدلة، والتي تعتبر مقياسا 
ألرباح أو خسائر كل قطاع على حدة.

القطاعات التشغيلية

يوضح الجدول التالي عرض القطاعات التشغيلية:

اإلجمالي استبعادات  خدمات
أخرى

 خدمات
األعمال

عقارات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢

ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري

إيرادات وأرباح

أطراف خارجية

503,193 - - - 503,193 أرباح من بيع عقارات

1,746,231 )٢( - - - 1,746,231 إيرادات إيجارات

336,504 - 103,578 222,860 10,066  الدخل من الخدمات االستشارية وخدمات أخرى

8٢ - - - 82 إيرادات التأجير التمويلي

677,146 - - - 677,146 صافي ربح القيمة العادلة من استثمارات عقارية

90,802 - 90,802 - - أخرى

- )1( )318,635( - 183,612 135,023 قطاعات داخلية

3,353,958 )318,635( 194,380 406,472 3,071,741 اجمالي اإليرادات واألرباح

1,999,808 )22,307( 130,290 51,079 1,840,746 ربح القطاعات

)5,286( - )5,286( - - حصة من نتائج شركات زميلة

)471,232( - 282 868 )472,382( صافي تكاليف التمويل

)332,486( - 21,951 )1,579( )352,858( خسائر إنخفاض القيمة

)40,018( - )20,428( )8,343( )11,247( االستهالك واإلطفاء

1,150,786 )22,307( 126,809 42,025 1,004,259 ربح السنة

اإلجمالي استبعادات  خدمات
أخرى

 خدمات
األعمال

عقارات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري

إيرادات وأرباح

أطراف خارجية  

1,229,235 - - - 1,229,235 أرباح من بيع عقارات 

1,884,818 )٢( - - - 1,884,818 إيرادات إيجارات

338,227 - 146,046 192,181 -  الدخل من الخدمات االستشارية وخدمات أخرى

1,568 - - - 1,568 إيرادات التأجير التمويلي

258,535 - - - 258,535 صافي ربح القيمة العادلة من استثمارات عقارية

51,274 - 51,274 - - أخرى

- )١( )373,318( - 161,011 212,307 قطاعات داخلية

3,763,657 )373,318( 197,320 353,192 3,586,463 اجمالي اإليرادات واألرباح

1,627,706 )31,328( 121,247 54,385 1,483,402 ربح القطاعات

2,725 - 2,725 - - حصة من نتائج شركات زميلة

)266,283( - - )939( )265,344( صافي تكاليف التمويل

)168,690( - )44,998( 3,522 )127,214( خسائر إنخفاض القيمة

)76,549( - )58,931( )6,742( )10,876( االستهالك واإلطفاء

1,118,909 )31,328( 20,043 50,226 1,079,968 ربح السنة

إيضاح:

)1(          يتم حذف اإليرادات المحققة فيما بين القطاعات عند التوحيد.

)٢(           إيرادات اإليجار تشمل الدخل من الخدمات المساعدة والخدمات األخرى ذات الصلة بمبلغ 161,611 ألف ريال قطري )2021: 135,778  ألف ريال قطري(.
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التقرير المالي

اإليضاحات المتممة
للبيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢

القطاعات التشغيلية )تتمة( 

يعرض الجدول التالي موجودات ومطلوبات القطاعات التشغيلية بالمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ و ٢٠٢١:

اإلجمالي استبعادات خدمات أخرى خدمات األعمال عقارات في 31 ديسمبر ٢٠٢٢
ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري

2,695,227 - 272,027 331,785 2,091,415 موجودات متداولة

37,291,223 )1,451,563( 302,676 952,823 37,487,287 موجودات غير متداولة

39,986,450 )1,451,563( 574,703 1,284,608 39,578,702 إجمالي الموجودات

)2,938,934( - )28,344( )257,600( )2,652,990( مطلوبات متداولة

)15,584,363( 1,258,241 )524,455( )417,263( )15,900,886( مطلوبات غير متداولة

)18,523,297( 1,258,241 )552,799( )674,863( )18,553,876( إجمالي المطلوبات

85,829 - 85,829 - - استثمارات في شركات زميلة

2,465,203 - - - )1( 2,465,203 نفقات رأسمالية

اإلجمالي استبعادات خدمات أخرى خدمات األعمال عقارات في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري

3,592,271 - 210,729 574,484 2,807,058 موجودات متداولة

33,920,633 )1,072,835( 328,733 745,158 33,919,577 موجودات غير متداولة

37,512,904 )1,072,835( 539,462 1,319,642 36,726,635 إجمالي الموجودات

)3,967,766( - )31,590( )304,281( )3,631,895( مطلوبات متداولة

)12,502,030( 946,659 )494,408( )319,569( )12,634,712( مطلوبات غير متداولة

)16,469,796( 946,659 )525,998( )623,850( )16,266,607( إجمالي المطلوبات

120,732 - 120,732 - - استثمارات في شركات زميلة

4,045,756 - - - )1( 4,045,756 نفقات رأسمالية

إيضاح:

)١(   تتكون النفقات الرأسمالية من اإلضافات وتكاليف التمويل المرسملة لعقارات للمتاجرة )إيضاح ٧( واالستثمارات العقارية )إيضاح ١٣( 
والعقارات واآلالت والمعدات  )إيضاح ١٤(.

فيما يلي تفصيل إيرادات المجموعة من األطراف الخارجية ومعلومات حول الموجودات غير المتداولة حسب الموقع الجغرافي:

موجودات غير متداولة إيرادات من أطراف خارجية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
31 ديسمبر ٢٠٢١
ألف ريال قطري

31 ديسمبر ٢٠٢٢
ألف ريال قطري

31 ديسمبر ٢٠٢١
ألف ريال قطري

31 ديسمبر ٢٠٢٢
ألف ريال قطري

33,000,016 36,364,659 3,656,976 3,300,856 دولة قطر

589,038 606,897 106,597 16,009 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

331,579 319,667 84 37,093 اوروبا وشمال افريقيا

33,920,633 37,291,223 3,763,657 3,353,958

السياسات المحاسبية:
قطاع التشغيل هو أحد مكونات المجموعة الذي يشارك في أنشطة تجارية قد يحقق منها إيرادات ويتكبد عنها مصروفات، بما في ذلك 
اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من المكونات األخرى للمجموعة، والذي تتم مراجعة نتائجه التشغيلية بانتظام من 

قبل اإلدارة العليا بالمجموعة )كونها صانع القرار الرئيسي حول أنشطة التشغيل( وذلك التخاذ القرارات حول الموارد المخصصة لكل 
قطاع وتقييم أدائه، والذي تتوفر عنه معلومات مالية منفصلة. يتم إعداد تقرير عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتوافق مع التقارير 

الداخلية التي تقدم إلى المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية.

النقد واألرصدة البنكية  . 4

٢٠٢١  
ألف ريال قطري

٢٠٢٢  
ألف ريال قطري

396 626 نقد في الصندوق

831,519 440,294 ودائع قصيرة األجل

198,851 187,362 حسابات جارية

224,423 160,961 حسابات تحت الطلب

109,328 104,658 أرصدة بنكية محجوزة )٣(

5,759 5,536 حسابات غطاء بنكية

1,370,276 899,437

 )2,778(     )755(  مخصص إنخفاض القيمة

1,367,498 898,682 إجمالي النقد واألرصدة البنكية

 )720,316(   )74,744( ودائع بنكية قصيرة األجل مستحقة بعد ٣ أشهر

 )115,087(   )110,194( أرصدة بنكية محجوزة وحسابات غطاء بنكية

 2,778 755 عكس المخصصات غير النقدية

534,873 714,499 نقد وما في حكمه

إيضاحات:

يشمل النقد وما في حكمه الودائع الثابتة بتواريخ استحقاق من شهر إلى ثالثة أشهر بقيمة ٣٦٥,٥٥٠ ألف ريال قطري )٢٠٢١: ١١١,٢٠٣ ألف ريال قطري(.. ١

تكون الودائع قصيرة األجل لفترات متفاوتة استنادا إلى متطلبات النقد للمجموعة، وتكون فترات استحقاقها األصلية مساوية أو أقل من اثني عشر . ٢
شهرا وبمعدالت أرباح السوق التجارية.

بشكل اساسي يتم تقييد استخدام األرصدة البنكية المحجوزة لغرض تغطية بعض الضمانات البنكية التي اصدرتها المجموعة وأيضًا لتسوية . ٣
توزيعات األرباح التى لم يطالب بها مساهمي الشركة األم..

يتم تقييم األرصدة لدى البنوك على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة للتخلف عن السداد نظراً ألن هذه البنوك تخضع لرقابة شديدة من البنوك 

المركزية في الدول المعنية. وفقًا لذلك، تقوم إدارة المجموعة بتقدير مخصصات الخسارة على األرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة المشمولة 

بالتقرير وبقيمة مساوية لـ ١٢ شهراً من خسائر االئتمان المتوقعة. لم يتم إستحقاق أي من األرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة المشمولة 

بالتقرير، ومع األخذ في االعتبار تجربة التخلف عن السداد التاريخية والتصنيفات االئتمانية الحالية للبنك.

يوضح الجدول أدناه التغييرات في مطلوبات المجموعة الناشئة عن أنشطة التمويل، بما في ذلك التغيرات النقدية وغير النقدية. المطلوبات 

الناشئة عن أنشطة التمويل هي تلك التدفقات النقدية التي تم تصنيفها أو التدفقات النقدية المستقبلية التى سيتم تصنيفها كتدفقات 

نقدية من أنشطة التمويل في بيان التدفقات النقدية الموحد للمجموعة .

31 ديسمبر 202٢

ألف ريال قطري

تغييرات أخرى

ألف ريال قطري

عقود تأجير جديدة

ألف ريال قطري

صافي التدفقات النقدية 
من أنشطة تمويلية

ألف ريال قطري

1 يناير ٢٠٢1

ألف ريال قطري

٢٠٢٢

16,479,664 )108( - 2,416,559 14,063.213 إلتزامات وفقًا لعقود التمويل 
اإلسالمي

302,158 7,964 - )36,614( 330,808 مطلوبات إيجارات
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4.        النقد واألرصدة البنكية  )تتمة(

31 ديسمبر ٢٠٢١
ألف ريال قطري

تغييرات أخرى
ألف ريال قطري

عقود تأجير جديدة
ألف ريال قطري

صافي التدفقات النقدية 
من األنشطة تمويلية

ألف ريال قطري

١ يناير ٢٠٢١
ألف ريال قطري

14,063,213 2,272 - 3,978,086 10,082,855 إلتزامات وفقًا لعقود التمويل اإلسالمي

330,808 287 3,675 )27,707( 354,553 مطلوبات إيجارات

السياسات المحاسبية:

النقد وما في حكمه
لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد، يتألف النقد وما في حكمه من النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع المصرفية ذات تاريخ استحقاق 

يصل إلى ثالثة أشهر أو أقل، واألرصدة غير المقيدة لدى البنوك، والموجودات المالية عالية السيولة ذات فترات استحقاق أصلية تصل إلى 
ثالثة أشهر أو أقل، والتي تخضع لمخاطر التغير في القيمة العادلة.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ٥

٢٠٢١  
ألف ريال قطري

٢٠٢٢  
ألف ريال قطري

استثمارات في أوراق حقوق الملكية:

45,252 32,375 مدرجة

السياسات المحاسبية:
يتم قياس الموجودات المالية التي ال تستوفي معايير أن يتم قياسها بالتكلفة المطفأة أوالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 

فإنه يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات عند ثبوت حق المجموعة في استالم مدفوعات األرباح.

يتم االعتراف بأرباح أو خسائر استبعاد الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالفرق بين عائدات البيع 
والقيمة الدفترية للموجودات المالية كما في تاريخ المعاملة ويتم االعتراف بها في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. يتم االعتراف بأي تغير 

في القيمة العادلة ناتج عن الحركة في سعر السوق ألوراق حقوق الملكية في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً . 6

يوضح الجدول التالي تصنيف الذمم المدينة و المبالغ المدفوعة مقدمًا إلى حصص متداولة وغير متداولة:

اإلجمالي
ألف ريال قطري

متداولة
ألف ريال قطري

غير متداولة
ألف ريال قطري

٢٠٢٢

1,806,049 1,053,858 752,191 ذمم مدينة تجارية )١(

14,881 14,881 - مصروفات مدفوعة مقدمًا

193,877 90,373 103,504 إيرادات مستحقة

19,764 11,506 8,258  ودائع قابلة لالسترداد

16,029 16,029    - ذمم مدينة من الموظفين

8,760 8,760    - أرباح مستحقة من الودائع المالية اإلسالمية

التقرير المالي

اإليضاحات المتممة
للبيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢

141,669 141,669    -  ذمم مدينة أخرى

)594,657( )594,657(    -  مخصص انخفاض القيمة - ذمم مدينة تجارية

)38,885( )38,885(    - مخصص انخفاض القيمة - ذمم مدينة أخرى

1,567,487 703,534 863,953

٢٠٢١

723,042 723,042   - ذمم مدينة تجارية

389,795   - 389,795 موجودات من العقود )٢(

12,450 12,450   - مصروفات مدفوعة مقدمًا

228,229 108,068 120,161 إيرادات مستحقة

19,818 11,553 8,265  ودائع قابلة لالسترداد

18,512 18,512   - ذمم مدينة من الموظفين

8,891 8,891   - أرباح مستحقة من الودائع المالية اإلسالمية

121,095 121,095   -  ذمم مدينة أخرى

)281,587( )281,587(   -  مخصص انخفاض القيمة - ذمم مدينة تجارية

)38,896( )38,896(   - مخصص انخفاض القيمة - ذمم مدينة أخرى

1,201,349 683,128 518,221

خالل السنة، تم إعادة تصنيف مبلغ ٧٥٢,١٩١ ألف ريال قطري من موجودات عقود إلى ذمم تجارية مدينة عقب االنتهاء من . 1
المشروع المتعلق باالتفاقية المشار إليها في اإليضاح )٢( أدناه. 

تتعلق الموجودات من العقود بقيمة ٧٥٢,١٩١ ألف ريال قطري )٢٠٢١ : ٣٨٩,٧٩٥ ألف ريال قطري( باتفاقية الشراكة الموقعة في . ٢
عام ٢٠٢٠ بين إحدى الشركات التابعة للمجموعة وهيئة األشغال العامة " أشغال"، ولمزيد من التفاصيل راجع اإليضاح ٣١.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، فإن الذمم المدينة التجارية البالغ قيمتها ٥٩٤,٦٥٧  ألف ريال قطري )٢٠٢١: ٢٨١,٥٨٧ ألف ريال قطري( 
انخفضت قيمتها وتم رصد مخصص بالكامل لها. يوضح الجدول أدناه الحركة على مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة 

التجارية:

٢٠٢١  
ألف ريال قطري

٢٠٢٢  
ألف ريال قطري

185,244 281,587 في ١ يناير

115,478 363,160 المخصص المحمل للسنة )إيضاح 33(

)19,135( )48,092( شطب

- )1,996( رد المخصص

- )2( تعديل صرف العمالت األجنبية

281,587 594,657 في 31 ديسمبر

مخصص إنخفاض القيمة تم تحديده للذمم المدينة التجارية كما في 31 ديسمبر 2022 و 31 ديسمبر 2021 كما يلي . حيث أن المجموعة لم 
تتعرض ألنماط من الخسائر المختلفة حسب قطاعات العمالء، لذلك لم يتم تصنيف مخصص اإلنخفاض في القيمة حسب نمط 

الخسائر المحتمل لقطاعات العمالء المختلفة.

أكثر من اإلجمالي
1٢٠ يومًا  

أكثر من
6٠ يومًا 

أكثر من
3٠ يومًا 

 غير مستحق حالي
بعد

31 ديسمبر ٢٠٢٢

76.05% 29.31% 1.94% 0.54% - نسبة الخسارة المتوقعة

1,806,049 723,230 146,207 58,414 126,007 752,191 إجمالي المبلغ المسجل )ألف ريال قطري(

)594,657( )549,981( )42,855( )1,135( )686( - قيمة إنخفاض القيمة )ألف ريال قطري(

اإلجمالي
ألف ريال قطري

متداولة
ألف ريال قطري

غير متداولة
ألف ريال قطري

2022
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6.        ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا  )تتمة( 

أكثر من اإلجمالي
١٢٠ يومًا 

أكثر من
٦٠ يومًا 

أكثر من
٣٠ يومًا 

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ حالي

55.85 % 1.96% 1.33% 1.90% نسبة الخسارة المتوقعة

723,042 496,949 79,586 52,784 93,723 إجمالي المبلغ المسجل )ألف ريال قطري(

)281,587( )277,540( )1,560( )702( )1,785( قيمة إنخفاض القيمة )ألف ريال قطري(

كما في ٣١ ديسمبر، فإن أعمارالذمم المدينة التجارية التي لم تنخفض قيمتها كالتالي:

متأخرة السداد ولكن لم تنخفض قيمتها

أكثر من 1٢٠ يومًا
ألف ريال قطري

91 - 1٢٠ يومًا
ألف ريال قطري

61 - 9٠ يومًا
ألف ريال قطري

31 - 6٠ يومًا
ألف ريال قطري

٠ - 3٠ يومًا
ألف ريال قطري

غير مستحق بعد
ألف ريال قطري

اإلجمالي
ألف ريال قطري

173,249 71,998 31,354 57,279 125,321 752,191 1,211,392 ٢٠٢٢

219,409 43,459 34,568 52,081 91,938 - 441,455 ٢٠٢١

من المتوقع ، على أساس الخبرة السابقة ، أن تكون الذمم المدينة غير منخفضة القيمة قابلة لالسترداد بالكامل. 
تقيس المجموعة دائًما مخصص الخسارة للذمم المدينة التجارية بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة. يتم تقدير 

الخسائر االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة التجارية باستخدام مصفوفة المخصص بالرجوع إلى تجربة التعثر عن السداد السابقة 
للمدين وتحليل المركز المالي الحالي للمدين، مع تعديله بالعوامل الخاصة بالمدينين، والظروف االقتصادية العامة للصناعة التي فيها 

يقوم المدين بتشغيل وتقييم االتجاه الحالي وكذلك االتجاه المتوقع للظروف في تاريخ التقرير.

السياسات المحاسبية:

ذمم مدينة تجارية

تمثل الذمم المدينة التجارية المبالغ المستحقة من العمالء نظير سلع تم بيعها أو خدمات تم تقديمها في نطاق عمليات الشركة 
العادية. إن القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد غير مدرجة في سوق نشطة. وفي 

حالة توقع تحصيل هذه الذمم في فترة سنة أو أقل، يتم تصنيفها باعتبارها موجودات متداولة. وخالفًا لذلك يتم عرضها كموجودات غير 
متداولة. تستحق الذمم المدينة التجارية بشكل عام خالل ٣٠ يوما، وبالتالي يتم تصنيفها كموجودات متداولة.

عقارات للمتاجرة  . 7

٢٠٢١
ألف ريال قطري

٢٠٢٢ 
ألف ريال قطري

101,598 27,326 عقارات متاحة للبيع )أ(

615,643 590,043 عقارات قيد التطوير )ب(

717,241 617,369

التقرير المالي

اإليضاحات المتممة
للبيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢

)أ (   فيما يلي الحركات في العقارات المتاحة للبيع خالل السنة:
٢٠٢١   

ألف ريال قطري
٢٠٢٢ 

ألف ريال قطري

201,304 101,598 في ١ يناير 

)93,837( )120,275( تكلفة العقارات المباعة

 - 47,622 المحول من الدفعات المقدمة للمشاريع واالستثمارات

)5,869( )1,619( المحول إلى عقارات للمتاجرة - عقارات قيد التطوير

101,598 27,326 في 31 ديسمبر 

)ب(   الحركات في العقارات قيد التطوير خالل السنة كما يلي:

٢٠٢١   
ألف ريال قطري

٢٠٢٢ 
ألف ريال قطري

1,238,804 615,643 في 1 يناير

6,497 )629(  صافي )االسترداد( / اإلضافات

)669,983( - تكلفة العقارات المباعة )3(

 - 2,678 المحول من ذمم مدينة أخرى

5,869 1,619 المحول من عقارات للمتاجرة – عقارات متاحة للبيع

76,050 - المحول من عقارات وآالت ومعدات )إيضاح 14(

)37,728( )19,943( صافي انخفاض القيمة  )2( و )اإليضاح 33(

)3,866( )9,325( تعديل صرف العمالت األجنبية

615,643 590,043 في 31 ديسمبر

إيضاحات:

قامت المجموعة بتقدير صافي القيمة القابلة للتحقق للعقارات للمتاجرة بنهاية السنة. وتم االستعانة بخبير تقييم معتمد ومستقل لتوفير الرأي التجاري   )1(
والتسويقي لعملية التقييم وتقديم المشورة حول توجهات السوق الحالية في مجاالت مثل أسعار السوق الممكن الوصول إليها. كشفت عملية التقييم عن 

أن صافي القيمة القابلة للتحقق وهي القيم العادلة مخصومًا منها تكاليف البيع، كانت أعلى من القيمة الدفترية لعقارات للمتاجرة كما في 31 ديسمبر 2022 
و31 ديسمبر 2021، باستثناء العقارات التي تم تخفيض قيمتها لصافي القيمة القابلة للتحقق.

خالل عام 2021، قامت المجموعة ببيع أرض الرياض الواقعة في المملكة العربية السعودية واتمت عملية البيع بقيمة 726 مليون ريال قطرى.   )2(

السياسات المحاسبية:
 أ(  االعتراف بالعقارات للمتاجرة وتصنيفها )المخزون( 

العقارات للمتاجرة هي العقارات العقارية )بما في ذلك قطع األراضي غير المطورة( المتاحة للبيع وتلك العقارات قيد التطوير بغرض البيع 
ومازالت في مرحلة اإلنشاءات. ويتم االحتفاظ بها بغرض البيع في سياق األعمال العادية بدال من االحتفاظ بها للتأجير أو لزيادة القيمة، ويتم 

تسجيلها بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. قد تقرر المجموعة تأجير بعض الوحدات وذلك بغرض زيادة إمكانية بيع العقارات 
وليس بغرض تحقيق اإليرادات اإليجارية أو يتم االحتفاظ بالعقار لزيادة القيمة. تسجل المجموعة هذه العقارات باعتبارها عقارات لغرض المتاجرة 

وليست استثمارات عقارية، نظرا الستمرار االحتفاظ بالعقارات حصرا بغرض بيعها الحقا في سياق األعمال العادية. صافي القيمة القابلة للتحقق 
هي السعر المقدر للبيع في سياق العمل االعتيادي بناًء على أسعار السوق في تاريخ التقرير المالي ويتم خصمها بحسب القيمة الزمنية للنقود 

إذا كانت جوهرية، ناقصا التكاليف المقدرة إلكمال العمل والتكاليف المقدرة الالزمة إلتمام عملية البيع.

وتتضمن التكاليف:

التملك الحر وإستئجار األراضي 	
المبالغ المدفوعة لمقاولي اإلنشاءات 	
تكاليف التمويل وتكاليف التخطيط والتصميم وتكاليف تجهيز الموقع واألتعاب المهنية وضرائب نقل الملكية وتكاليف اإلنشاءات غير  	

المباشرة والتكاليف األخرى ذات العالقة.

تدرج العموالت غير المستردة المدفوعة لوسطاء البيع أو العمل فيما يخص بيع الوحدات العقارية ضمن المصاريف عند تكبدها.

يتم تحديد تكلفة العقارات للمتاجرة التي يتم االعتراف بها في بيان الربح أو الخسارة الموحد بالرجوع إلى التكاليف المحددة المتكبدة 
على العقار المباع باإلضافة إلي نصيب هذا العقار من أية تكاليف مشتركة مع عقارات أخرى  .
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 ب(   بيع العقارات للمتاجرة

يعتبر العقار في حكم المباع عندما يتم تحويل السيطرة على العقار إلى المشتري، بالنسبة للتبادل المشروط، يتم االعتراف بالمبيعات 
فقط عندما يتم تلبية كافة الشروط الجوهرية.

 ج(  بيع عقارات قيد التطوير

عندما يكون العقار قيد التطوير وتم التوصل التفاق على بيع هذا العقار عند االنتهاء من اإلنشاءات، فإن اإلدارة تضع في حسبانها ما إذا كان 
العقد يعتبر :

عقد لتشييد عقار 	
أو
عقد لبيع عقار مكتمل  	

التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة

وفي حال تم الحكم على العقد بأنه مخصص لتشييد عقار وبناء على طبيعة هذه العقود، فإن اإليرادات يتم االعتراف بها حسب مراحل 
اإلنشاءات.

في حال تم الحكم على العقد بأنه مخصص لبيع عقار مكتمل، يتم االعتراف باإليرادات عند نقل السيطرة على العقار إلى المشتري. ومع ذلك، 
إذا كانت البنود القانونية للعقد تعتبر أن اإلنشاءات تمثل النقل المستمر لألعمال قيد التنفيذ إلى المشتري، فإن طريقة النسبة المئوية لإلنجاز 

لالعتراف باإليرادات يتم تطبيقها ويتم االعتراف باإليرادات على مراحل العمل. ويتم تطبيق النقل المستمر لألعمال قيد التنفيذ عندما:

يسيطر المشتري على األعمال قيد التنفيذ، عادة عندما تكون األرض التي يتم عليها التطوير مملوكة من قبل العميل المستفيد. 	
            و

يتم تحويل السيطرة على األعمال قيد التنفيذ وهي في حالتها الراهنة إلى المشتري مع سير العمل في اإلنشاءات، ويكون ذلك عادة  	
عندما ال يتمكن المشتري من إعادة العقار غير المكتمل للمجموعة.

وفي هذه الحاالت، فإن النسبة المئوية للعمل المنجز يتم قياسها على أساس التكاليف المتكبدة حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير 
كنسبة مئوية من إجمالي التكاليف المتوقع تكبدها.

االعتراف باإليرادات 
يتم االعتراف باإليرادات من بيع عقارات للمتاجرة عندما يتم تحويل السيطرة على العقار إلى المشتري، ويمكن تقدير التكاليف ذات الصلة بشكل 

موثوق، وال توجد مشاركة مستمرة فى إدارية العقار والمصاحبة عادة للملكية أو السيطرة الفعالة على عقارات للمتاجرة التى تم بيعها. في 
الحاالت التي يتم فيها استالم قيمة البيع على مدى فترة طويلة، تؤخذ القيمة المخصومة لمقابل البيع في االعتبار عند االعتراف باإليرادات..

تصنيف العقارات
تحدد المجموعة ما إذا كان العقار يتم تصنيفه كاستثمار عقاري أو كعقار للمتاجرة. تشتمل العقارات للمتاجرة على العقارات التي يتم االحتفاظ 

بها بغرض البيع في سياق األعمال العادية. وبشكل أساسي، هي العقارات السكنية والتجارية التي تقوم المجموعة بتطويرها وتنوي بيعها 
قبل أو عند االنتهاء من بنائها.

تقدير صافي القيمة القابلة للتحقق لعقارات المتاجرة
يتم تسجيل العقارات للمتاجرة بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يتم تقييم صافي القيمة القابلة للتحقق لعقارات 

المتاجرة الجاهزة بالرجوع إلى ظروف السوق واألسعار المتاحة في تاريخ التقرير ويتم تحديدها من قبل المجموعة بعد التماس المشورة الخارجية 
المناسبة وفي ضوء معامالت السوق الحديثة. ويتم تقدير صافي القيمة القابلة للتحقق للعقارات قيد التطوير “والتي لم يتم تطويرها بشكل 

كبير” بالقيمة العادلة ناقصًا التكلفة التى سيتم تكبدها من أجل البيع مع تقدير القيمة العادلة باستخدام نهج البيانات القابلة للمقارنة وتتمثل 
أهم المدخالت في سعر السوق للمتر المربع لألرض وتكلفة التطويرالمقدرة. 

الذمم المدينة من التأجير التمويلي. 8

٢٠٢1   
ألف ريال قطري

٢٠٢٢ 
ألف ريال قطري

الجزء غير المتداول:

- - التأجير التمويلي - الذمم المدينة اإلجمالية

- - إيرادات تمويل غير مكتسبة

- - مخصص إنخفاض القيمة

- - صافي الجزء غير المتداول للذمم المدينة من التأجير التمويلي

الجزء المتداول:

1,790 - التأجير التمويلي - الذمم المدينة اإلجمالية

  )82( - إيرادات تمويل غير مكتسبة

  )86( - مخصص إنخفاض القيمة

1,622 - صافي الجزء المتداول للذمم المدينة من التأجير التمويلي

1,622 - صافي االستثمار في عقود التأجير التمويلي

االستحقاقات التعاقدية للذمم المدينة من التأجير التمويلي على النحو التالي:
٢٠٢1   

ألف ريال قطري
٢٠٢٢ 

ألف ريال قطري
الذمم المدينة اإلجمالية من التأجير التمويلي:

1,790 - السنة األولى

   - - السنة الثانية

1,790 -

   )82( - إيرادات تمويل غير مكتسبة

   )86( - مخصص إنخفاض القيمة

1,622 - صافي االستثمار في عقود التأجير التمويلي

الحركة في الذمم المدينة من التأجير التمويلي على النحو التالي:
٢٠٢1   

ألف ريال قطري
٢٠٢٢ 

ألف ريال قطري

32,427 1,622 في ١ يناير

)33,227( )767(  األقساط المستحقة والمحصلة خالل السنة

)767( )1,023( محول إلى الذمم المدينة التجارية

1,568 82 إيرادات التأجير التمويلي

1,621 86 صافي عكس إنخفاض القيمة )إيضاح 33(

1,622   - في 31 ديسمبر

تتعلق األرصدة أعاله بالشركة القطرية لالستثمارات العقارية ش.م.ق.خ )"العقارية"(، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة. يتم 
خصم دفعات الحد األدنى من اإليجار بإستخدام معدل اإلقتراض المتزايد )“IBR”(. يتم االعتراف بإيرادات التأجير التمويلي بناء على نمط 

يعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة في عقود التأجير التمويلي.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، فإن ال شيء )٢٠٢١: ١٠٠%( من مجموع أرصدة الذمم المدينة من التأجير التمويلي ناتجة عن معامالت مع عميل واحد

تقوم الشركة بتقدير الخسائر المتوقعة للذمم المدينة من التأجير التمويلي في نهاية المدة بمبلغ يساوي خسائر اإلئتمان المتوقعة 
على مدار العمر. لم يحل موعد استحقاق أي من الذمم المدينة من التأجير التمويلي في نهاية فترة التقرير.ومع األخذ في االعتبار نسب 

التخلف عن السداد التاريخية واآلفاق المستقبلية للسوق التي يعمل فيها المستأجرون، تعتبر المجموعة أنها كونت مخصص مناسب 
مقابل الذمم المدينة من التأجير التمويلي.

لم يكن هناك أي تغييرات في أساليب التقدير أو االفتراضات المحاسبية الهامة خالل السنة المتعلقة بتقييم مخصص الخسارة لذمم 
مدينة من التأجير التمويلي.

التقرير المالي

اإليضاحات المتممة
للبيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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السياسات المحاسبية:

إيرادات التأجير التمويلي
يتم االعتراف باإليرادات الناتجة من عقود التأجير التمويلي التي تكون المجموعة فيها الطرف المؤجر بناء على نمط يعكس معدل عائد 

دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة في عقود التأجير التمويلي.

المجموعة باعتبارها الطرف المؤجر
يتم تصنيف عقود اإليجار التي تنقل فيها المجموعة جميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات بشكل أساسي باعتبارها ضمن التأجير 

التمويلي وتعرض ضمن الذمم المدينة بمبلغ يعادل صافي االستثمار في عقد اإليجار. يمثل صافي االستثمار في عقد اإليجار االستثمار 
اإلجمالي في عقد اإليجار مخصوما بمعدل الربح الضمني في عقد اإليجار. يتم االعتراف بالدخل الناتج من عقود التأجير التمويلي التي 

تكون المجموعة فيها الطرف المؤجر بناء على نمط يعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة في عقود التأجير 
التمويلي. ويتم االعتراف باإليجارات المحتملة كإيرادات في الفترة التي تستحق فيها.  

إفصاحات األطراف ذات العالقة. 9
 تعد شركة الديار القطرية لالستثمار العقاري )ش.م.ق.( المساهم الرئيسي في الشركة وتملك نسبة ٤٥٪ من أسهم الشركة بما في ذلك 

السهم الممتاز الذي يحمل حقوقا مميزة على السياسات المالية والتشغيلية. إن نسبة الـ ٥٥٪ المتبقية من األسهم مملوكة على نطاق 
واسع ويتم تداولها في بورصة قطر.

 تتألف األطراف ذات العالقة من المساهم الرئيسى والشركات الزميلة والمنشآت التي يسيطرون عليها بصورة كاملة أو مشتركة أو التي 
يمارسون عليها نفوذا جوهريا عند اتخاذ القرارات المالية و التشغيلية، باإلضافة الى موظفي اإلدارة العليا للشركة.

معامالت األطراف ذات العالقة

يوضح الجدول التالي المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة: 

٢٠٢١  
ألف ريال قطري

٢٠٢٢ 
ألف ريال قطري

75,204 53,977 إيرادات من خدمات استشارية وخدمات أخرى-المساهم الرئيسي

1,763    - إيرادات اإليجار -المساهم الرئيسي

أرصدة األطراف ذات العالقة

فيما يلي األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد:

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

٢٠٢١
ألف ريال قطري

٢٠٢٢
ألف ريال قطري

٢٠٢١
ألف ريال قطري

٢٠٢٢
ألف ريال قطري

167,808 162,174 155,120 210,495 شركة الديار القطرية لالستثمارات العقارية ش.م.ق. وشركاتها التابعة

4,515 5,644 204 16,375 الشركات الزميلة

1,604 10,461  - 178 أطراف ذات عالقة أخرى

173,927 178,279 155,324 227,048

يوضح الجدول التالي األجزاء المتداولة وغير المتداولة للمبالغ المستحقة من وإلى األطراف ذات العالقة:

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

٢٠٢١
ألف ريال قطري

٢٠٢٢
ألف ريال قطري

٢٠٢١
ألف ريال قطري

٢٠٢٢
ألف ريال قطري

579 579 - - غير متداولة

173,348 177,700 155,324 227,048 متداولة

173,927 178,279 155,324 227,048

يوضح الجدول أدناه الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة على النحو التالي:

٢٠٢١   
ألف ريال قطري

٢٠٢٢ 
ألف ريال قطري

103,573 126,189 في ١ يناير

22,616 5,784 صافي خسائر انخفاض القيمة )إيضاح ٣٣(

126,189 131,973 في 31 ديسمبر

قامت المجموعة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022 و 2021 بتنفيذ اختبار انخفاض القيمة للمبالغ المستحقة من األطراف ذات 
العالقة. واعترفت المجموعة بانخفاض اضافي للقيمة بمبلغ 5,784 ألف ريال قطري خالل السنة  )2021: 22,616 ألف ريال قطري( )إيضاح 

33(. وفي رأي اإلدارة، واستنادا إلى المعلومات المتاحة الحديثة، ال يوجد دليل على مزيد من انخفاض القيمة في المبالغ المستحقة من 
أطراف ذات عالقة. يجرى هذا التقييم في كل سنة مالية من خالل فحص المركز المالي لألطراف ذات العالقة والسوق التي تعمل فيها 

هذه األطراف.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا
يوضح الجدول التالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا في الشركة األم خالل السنة:

٢٠٢١   
ألف ريال قطري

٢٠٢٢ 
ألف ريال قطري

32,356 32,861 منافع قصيرة األجل )٢(

1,883 1,702 مكافآت نهاية الخدمة

34,239 34,563
 

إيضاحات:

تعتبر جميع األرصدة المستحقة في نهاية السنة غير مضمونة وال تتضمن تكلفة التمويل ويتم تسويتها نقداً ولم يتم تقديم أو استالم ضمانات . ١
لألرصدة المستحقة في تاريخ التقرير.

يشمل بند منافع قصيرة األجل مبلغ مكافآت مقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة بقيمة 12,000 ألف ريال قطري لسنة 2022 ويخضع ذلك لموافقة الجمعية . ٢
العمومية السنوية )2021: 12,000 ألف ريال قطري بحسب ما وافق عليه مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في 8 

مارس 2022(.

شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة

يتم اعتماد المعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل اإلدارة. تمت هذه المعامالت باألسعار المعتمدة من قبل اإلدارة. األرصدة القائمة للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2022 و 2021 غير مضمونة وخالية من الفوائد وتتم تسويتها نقًدا. لم تكن هنالك أية ضمانات مستلمة ألرصدة المبالغ المستحقة من 

األطراف ذات العالقة. 

موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع. 1٠

٢٠٢١   
ألف ريال قطري

٢٠٢٢ 
ألف ريال قطري

إستثمار في شركة زميلة

316,346  - شركة مجموعة اإلمتياز اإلستثمارية ش.م.ك.

 - 21,968 شركة الضمان اإلسالمي للتأمين

316,346 21,968

التقرير المالي

اإليضاحات المتممة
للبيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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خالل السنة، أبرمت المجموعة 21 اتفاقية لبيع ٪25 من أسهمها في شركة الضمان اإلسالمي للتأمين )بيمه( بما يمثل ٪5 من األسهم 
المصدرة للشركة الزميلة. البيع مشروط بإدراج بيمه بنجاح في بورصة قطر، وبالتالي تم تصنيف مبلغ 21.968 مليون ريال قطري كأصل غير 

متداول محتفظ به للبيع. والحًقا بعد نهاية العام، تم إدراج بيمه رسمًيا في 16 يناير 2022. وخالل شهر يناير 2023، تم االعتراف بالبيع بقيمة 
42.1 مليون ريال قطري وتم تحصيل العائدات ذات الصلة بالكامل. 

خالل 2021، قررت إدارة المجموعة بيع حصتها الكاملة البالغة %24.4 في شركة مجموعة اإلمتياز اإلستثمارية ش.م.ك. 

السياسات المحاسبية:

التقييم

تسجل الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع بالقيمة الدفترية أو القيمة السوقية ناقصًا منها تكلفة البيع ، أيهما أقل.

شروط التصنيف

وفقا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 5 ، فإن الشروط التي يجب توافرها لكى يتم تصنيف الموجودات )أو مجموعة التصرف( 
كموجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع هي كالتالى: 

)أ(             يجب أن تكون الموجودات متاحة للبيع الفوري على حالتها الحالية ،
)ب(         يجب أن تكون إحتمالية بيع الموجودات كبيرة )الفقرة رقم 7 من معيار التقارير المالية الدولية رقم 5( ،

)ت(         يجب أن يتم بيع الموجودات وليس التخلي عنها )الفقرة رقم 13 من معيار التقارير المالية الدولية رقم 5(

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 11

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تتمثل كالتالي:

٢٠٢١   
ألف ريال قطري

٢٠٢٢ 
ألف ريال قطري

استثمارات في أوراق حقوق الملكية:

80,236 72,541 مدرجة

52,108 55,824 غير مدرجة

132,344 128,365

السياسات المحاسبية:
السياسات المطبقة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢ تم اإلفصاح عنها في إيضاح 48.

 
القيمة العادلة لحقوق الملكية غير المدرجة

إذا كان السوق لألصل المالي غير نشط أو غير متوفر، تقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة باستخدام طرق التقييم التي تشمل 
استخدام المعامالت على أساس تجاري بحت والرجوع إلى األدوات األخرى التي تعتبر مشابهة بشكل أساسي وتحليل التدفقات النقدية 

المخصومة ونماذج تسعير الخيارات المنقحة بحيث تعكس الظروف المحددة للجهة المصدرة. ويقتضي التقييم أن تقوم المجموعة 
بوضع التقديرات حول التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدالت الخصم التي تخضع لعدم اليقين.

تسويات المستوى 3 لقياس القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية غير المدرجة المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

٢٠٢١   
ألف ريال قطري

٢٠٢٢ 
ألف ريال قطري

57,222 52,108 الرصيد في 1 يناير

إجمالي األرباح او الخسائر:

)5,114( 3,716 - في الدخل الشامل اآلخر

52,108 55,824 الرصيد في 31 ديسمبر

بعض الموجودات المالية للمجموعة يتم تقييمها بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير، الجدول التالي يعطي معلومات حول كيفية 
تحديد القيمة العادلة لتلك الموجودات المالية

 عالقة وحساسية المدخالت
 غير القابلة للرصد مع القيمة

العادلة

 مدخالت جوهرية غير قابلة
للرصد

تقنية التقييم والمدخالت الرئيسية الموجودات المالية

التعديالت التي تم إجراؤها 
للوصول إلى القيمة العادلة 

كافية وتتوافق مع الممارسات 
والمنهجيات المتبعة عمومًا

تم إجراء تعديالت على عوامل 
مثل عالوة التحكم ، وتوقعات 

األعمال واالستمرارية ، 
والخصومات بسبب نقص 

التسويق والسيولة ، وتكاليف 
المعامالت ، إلخ.

منهجية السوق
في هذا النهج ، تم تحديد مجموعات قابلة 

للمقارنة من الشركات المدرجة في قطر و دول 
مجلس التعاون الخليجي وتم التأكد من 

متوسط النسب بين السعر والقيمة الدفترية 
)مضاعفات السعر / القيمة الدفترية(. ثم تم 

تطبيق هذه المضاعفات على القيمة الدفترية 
لألسهم للشركات المستثمر فيها للوصول 
إلى القيمة العادلة لملكية المجموعة فيها.

االستثمار في األسهم غير 
المدرجة

مبالغ مقدمة لمشاريع وإستثمارات. 1٢

٢٠٢1   
ألف ريال قطري

٢٠٢٢ 
ألف ريال قطري

28,228 28,363 دفعات مقدمة لشراء عقارات 

1,836,459 1,836,459 دفعات مقدمة لتبادل أراضي )1(

435,886 324,118 دفعات مقدمة للمقاولين والموردين

2,300,573 2,188,940

)1,979,817( )1,979,817( يخصم: مخصص انخفاض قيمة المبالغ المقدمة

320,756 209,123

الحركة في مخصص إنخفاض قيمة المبالغ المقدمة مبينة أدناه:

٢٠٢1   
ألف ريال قطري

٢٠٢٢ 
ألف ريال قطري

1,979,٨١٧ 1,979,817 الرصيد كما في 1  يناير

- - إعادة التصنيف إلى الذمم المدينة

1,979,817 1,979,817 الرصيد كما في  31 ديسمبر

إيضاح:
)أ(       خالل العام 2008، استحوذت الحكومة القطرية على قطعة أرض كائنة بمنطقة الخور كانت مملوكة للمجموعة وأطراف آخرين ذوي 

عالقة. وقد التزمت الحكومة بتقديم قطعة أرض أخرى في منطقة سلوى مقابل قطعة األرض المستحوذ عليها. دفعت المجموعة 
الدفعات المقدمة أعاله إلى طرف ذو عالقة من أجل أن تمتلك المجموعة األرض الجديدة بالكامل والتي سيتم استالمها من الحكومة. 

ومنذ عام 2008، ظلت إدارة المجموعة في تنسيق دائم مع الهيئات الحكومية لتحديد قطعة األرض المقرر نقلها للمجموعة. غير أن جميع 
الجهود المبذولة على مدار هذه الفترة لم تسفر عن أي قرار نهائي حول توقيت استالم األرض وموقعها، ولذا قررت إدارة المجموعة خالل 

عام 2012 وعلى أساس متحفظ رصد مخصص لمجمل المبالغ المقدمة واعتبرتها مشكوكا في استردادها. وسوف تواصل المجموعة 
متابعة األمر مع الحكومة على أمل التوصل لتسوية.

التقرير المالي

اإليضاحات المتممة
للبيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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السياسات المحاسبية:

المبالغ المقدمة لتبادل لألراضي  

تدرج المبالغ المقدمة لألراضي بالتكلفة، ويتم االعتراف بها كدفعات مقدمة في وقت الدفع، ويتم إعادة تصنيفها إلي بند “أراضي” بمجرد 
ان تنتهي المجموعة من سداد كامل سعر شراء األراضي وتسجيلها باسم المجموعة. 

استثمارات عقارية. 13

٢٠٢١   
ألف ريال قطري

٢٠٢٢ 
ألف ريال قطري

28,158,282 32,425,715 في 1 يناير

3,896,876 2,198,485 إضافات خالل السنة

132,569 252,914 تكاليف تمويل مرسملة )إيضاح ٣٥(

)11,806( )1,951( حق انتفاع الموجودات – تعديل عقد اإليجار

258,535 677,146 صافي أرباح القيمة العادلة

)8,741( )31,404( تعديل صرف العمالت األجنبية

32,425,715 35,520,905 في 31 ديسمبر

إيضاحات:

معظم االستثمارات العقارية تقع في دولة قطر وتمثل حوالى ٩٨.٥٨% من القيمة الدفترية لالستثمارات العقارية كما في ٣١ . ١
ديسمبر ٢٠٢٢ )٢٠٢١ : ٩٨.٤٣%(، أما باقي العقارات فتوجد في مملكة البحرين وجمهورية قبرص والمملكة المتحدة والمملكة العربية 

السعودية.

يتم تسجيل االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة، والتي تم تحديدها على أساس التقييم الذي أجرته جهات تقييم مستقلة . ٢
ومعتمدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ و ٢٠٢١. تم إجراء التقييمات من قبل جهات تقييم مستقلة معتمدة والتي تحمل مؤهالت مهنية 

مناسبة ومعترف بها ولديها خبرة حديثة في موقع وفئة االستثمار العقاري قيد التقييم. ومن أجل التوصل إلى قيم السوق التقديرية، 
فإن جهات التقييم قد استعانت بمعرفتها بالسوق وحكمها الشخصي المهني ولم تعتمد فقط على التاريخ السابق للمعامالت 

المشابهة. وفي حال لم تتوفر األسعار الحالية في سوق نشط، فإن التقييمات تعتمد على مجموع التدفقات النقدية المقدرة والتي 
يتوقع تحصيلها من تأجير العقار. ويتم تطبيق العائد الذي يؤثر على المخاطر المتعددة المالزمة لصافي التدفقات النقدية على 

صافي التدفقات النقدية السنوية من أجل الوصول الى تقييم العقار. 

ليس لدى المجموعة قيود على القيمة المحققة من استثماراتها العقارية. . ٣

يتم احتساب تكلفة التمويل المرسملة على أساس النفقات المؤهلة الفعلية المرتبطة بالمشاريع قيد التطوير والتي تشكل جزء . ٤
من االستثمارات العقارية. يتم تحميل تكلفة التمويل المرسملة بالمعدالت التجارية السائدة في السوق والقابلة للمقارنة 

لتسهيالت بنفس الشروط واألحكام الخاصة بتسهيالت المجموعة.

مدرج ضمن االستثمارات العقارية بعض العقارات بقيمة عادلة بلغت ٨,٠٣٤,٦٩٨ ألف ريال قطري في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ )٣١ ديسمبر ٢٠٢١: . ٥
٨,٣٧٨,٨٤٤  ألف ريال قطري(، مازال تحويل ملكيتها القانونية للمجموعة قيد األجراء. تم إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس 

أن الفائدة النفعية لهذه االستثمارات العقارية موجودة لدى المجموعة.

فيما يلي وصف أساليب التقييم المستخدمة من قبل المجموعة ومدخالت التقييم الرئيسية فيما يخص أغلب االستثمارات العقارية:. ٦

المعدل )المتوسط المرجح( المدخالت الجوهرية غير القابلة للرصد طريقة التقييم نوع العقارات

٢٠٢١ ٢٠٢٢

٢٠-٢٩٣ 
ريال قطري

٢93-٢٠ 
ريال قطري القيمة اإليجارية التقديرية لكل متر مربع شهريًا

 طريقة التدفقات النقدية
المخصومة

 العقارات
التجارية

٪٠٪-٠ 4%-0%  نمو اإليجارعلى أساس توقعات التضخم لصندوق
النقد الدولي

٪٠٪-١٥ ٪1٠٪-٥ معدل عدم اإلشغال طويل األجل

7.20% - 6.05% 8.20% - 7.05% معدل الخصم

7.30% 6.25% أعلى سعر بالسوق

القيمة اإليجارية التقديرية لكل وحدة شهريا:  طريقة التدفقات النقدية
المخصومة

 العقارات
 ٣٥٠ -٧,٥٠٠السكنية

ريال قطري
7,3٢ -٠٠8٠ 
ريال قطري

 سكن العمال / سكني )عادي( بقيمة إيجارية لكل
غرفة/  وحدة

٦٠٠٠ -٢٢,٢٥٠ 
ريال قطري

٥٠٠٠ -٢٠,٠٠٠ 
ريال قطري

 الوحدات السكنية )متميزة( القيمة اإليجارية
التقديرية لكل وحدة

0%-0% 4%-0%  نمو اإليجارعلي أساس توقعات التضخم لصندوق
النقد الدولي

%٠%-٢٥ %٠%-٢٠ معدل عدم اإلشغال طويل األجل

7.20% - 5.85% 8.20% - 6.85% معدل الخصم

7.30% 6.25% أعلى سعر بالسوق

٨٩٢ – ١١,٠٤٤  
ريال قطري

11,٠44 – 947  
ريال قطري قيمة األرض المقدرة لكل متر مربع مقارنة مباشرة أراضي فضاء

طريقة التدفقات النقدية المخصومة: وتعد هي الطريقة األكثر استخداما لتقييم القيمة السوقية ضمن منهج الدخل. وهي أسلوب 
لوضع النماذج المالية بناء على افتراضات صريحة بشأن التدفق النقدي المحتمل لعقار أو نشاط تجاري والتكاليف المرتبطة بالقدرة على 

توليد الدخل. يتم تطبيق معدل خصم مشتق من السوق لتقدير التدفقات النقدية من أجل الوصول إلى قيمة حالية لتدفق الدخل. ويمثل 
صافي القيمة الحالية مؤشراً على القيمة السوقية.

طريقة المقارنة المباشرة: تنطوي هذه الطريقة على مقارنة بين العقار المعنّي وعقارات مشابهة تم بيعها في معامالت دون شروط 
تفضيلية أو تم عرضها للبيع. وتوضح هذه الطريقة المقدار الذي كان المشترون على استعداد لدفعه )وكان البائعون على استعداد 

لقبوله( مقابل عقارات مماثلة في سوق مفتوحة وتنافسية وهي مفيدة بشكل خاص في تقدير قيمة األراضي والعقارات التي عادة ما يتم 
تداولها على أساس الوحدات. بشكل عام، يتم بناء الرأي الخاص بالقيمة اعتمادا على دليل معامالت السوق المفتوحة لعقار مشابه مع 

تعديالت للعقار المشابه لتمييز االختالفات بين العقار المعنّي والعقار المشابه.

عقود اإليجار التشغيلية التي تكون المجموعة فيها مؤجراً، تتعلق باالستثمارات العقارية المملوكة من قبل المجموعة والتي تتراوح مدة . ٧
عقد اإليجار فيها بين ١ إلى ١٩ سنة. تحتوي جميع عقود اإليجار التشغيلي على بنود مراجعة السوق في حالة قيام المستأجر بممارسة خياره 

في التجديد. إن الحد األدنى لتحصيل اإليجارات بموجب عقود اإليجار التشغيلية لالستثمارات العقارية غير المعترف بها في البيانات المالية 
الموحدة تعتبرذمم مدينة كما يلي:

20٢١   
ألف ريال قطري

٢٠٢٢ 
ألف ريال قطري

779,364 1,007,324 خالل سنة واحدة

1,722,448 2,126,277 من سنة واحدة إلى خمس سنوات

1,759408 1,628,855 أكثر من ٥ سنوات

4,261,220 4,762,456 اإلجمالي 

لم يطرأ أي تغيير على أسلوب التقييم خالل العام, تفاصيل االستثمارات العقارية للمجموعة والمعلومات حول التسلسل الهرمي للقيمة 
العادلة كما في نهاية فترة التقرير هي كما يلي:

التقرير المالي

اإليضاحات المتممة
للبيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢



119 118

   المستوى 3
ألف ريال قطري

 القيمة العادلة
ألف ريال قطري

31 ديسمبر 202٢

8,128,466 8,160,161 أراضي فضاء

26,591,177 26,559,482 عقارات مكتملة

801,262 801,262 عقارات قيد اإلنشاء

35,520,905 35,520,905

   المستوى 3
ألف ريال قطري

 القيمة العادلة
ألف ريال قطري

31 ديسمبر 20٢١

8,505,913 8,505,913 أراضي فضاء

17,703,855 17,703,855 عقارات مكتملة

6,215,947 6,215,947 عقارات قيد اإلنشاء

32,425,715 32,425,715

بالنسبة لجميع االستثمارات العقارية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة ، يعتبر االستخدام الحالي للعقار هو االستخدام األفضل واألعلى. 
باإلضافة إلى ذلك ، لم تكن هناك تغييرات في أساليب التقييم خالل السنة.

في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، يوجد عقارات بقيمة إجمالية تبلغ ١٧,٠٩٣,٩٧٢ ألف ريال قطري )٢٠٢١: ١٤,٢٣١,١٣٥ ألف ريال قطري( تحوز عليها المجموعة 
بموجب اتفاقيات تأجير. يتم عرض مدفوعات اإليجارالمستقبلية في إيضاح ٢٢.

بالنسبة لموجودات حق االستخدام المصنفة كاستثمار عقاري، تتوقع المجموعة االستفادة من شروط اإليجار الكاملة التي تتراوح عادًة بين ١ و ٩٧ 
سنة.

تمثل القيمة العادلة لالستثمارات العقارية المعروضة في البيانات المالية الموحدة قيمة العقارات المقدرة بواسطة جهات تقييم مستقلة 
معدلة بقيمة موجودات أو مطلوبات معترف بها بشكل منفصل في بيان المركز المالى الموحد، وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

السياسات المحاسبية:

االعتراف باالستثمارات العقارية

يتضمن االستثمار العقاري العقار الجاهز والعقار قيد اإلنشاء أو المعاد تطويره والمحتفظ به الكتساب اإليجارات أو لزيادة القيمة أو كليهما بدال 
من بيعه وذلك في سياق األعمال العادية أو استخدامه في المهام اإلدارية. يتم تصنيف العقارات المؤجرة كاستثمارات عقارية عندما يتم 

استيفاء تعريف االستثمار العقاري.

ويتم قياس االستثمارات العقارية مبدئيا بالتكلفة بما في ذلك تكاليف المعاملة. وتشمل تكاليف المعاملة الضرائب العقارية واألتعاب المهنية 
للخدمات القانونية وعموالت اإليجار المبدئية لتجهيز العقار بالشكل الالزم بحيث يمكن تشغيله. وتشمل القيمة الدفترية تكلفة استبدال أي 

جزء من االستثمار العقاري في الوقت الذي يتم فيه تكبد التكلفة إذا تم تلبية معايير االعتراف.

وبعد االعتراف األولي، تقاس االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة. يتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التغيرات في القيم العادلة في بيان 
األرباح أو الخسائر الموحد في السنة التي تنشأ فيها.

يُلغى االعتراف باالستثمارات العقارية عندما يتم استبعادها أو سحبها نهائيا من الخدمة مع عدم وجود أي منافع اقتصادية متوقعة من عملية 
االستبعاد. يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناشئة من سحب أو استبعاد االستثمار العقاري في بيان األرباح أو الخسائر الموحد في السنة التي تم 

فيها السحب أو االستبعاد.

يتم تحديد أي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد االستثمار العقاري على أساس الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل.

يتم إجراء التحويالت إلى االستثمار العقاري فقط عندما يكون هناك تغيير في االستخدام ويستدل عليه بإنهاء فترة اإلشغال من قبل المالك أو 
بدء عقد اإليجار التشغيلي. يتم إجراء التحويالت من االستثمار العقاري فقط عندما يكون هناك تغيير في االستخدام ويستدل عليه ببدء فترة 

إشغال المالك للعقار أو بدء تطويره بهدف بيعه.

وللتحويل من االستثمار العقاري المسجل بالقيمة العادلة إلى عقار يشغله المالك أو عقارات للمتاجرة، فإن تكلفة العقار التي يتم تقديرها 
لغرض المحاسبة الالحقة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ١٦، "العقارات واآلالت والمعدات" أو المعيار المحاسبي الدولي رقم ٢، "المخزون" 

سوف تمثل قيمته العادلة في تاريخ تغيير استخدامه.

بالنسبة للتحويل من عقارات للمتاجرة إلى استثمارات عقارية فإنه يتم إدراجها بالقيمة العادلة، وأي فرق ناتج بين القيمة العادلة للعقار في ذلك 
التاريخ وقيمته الدفترية السابقة يتم االعتراف به في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة
تصنيف العقارات

تحدد المجموعة ما إذا كان العقار يتم تصنيفه كاستثمار عقاري أو كعقار للمتاجرة: تشتمل االستثمارات العقارية على األراضي والمباني 
)وتشمل العقارات السكنية والتجارية والمعارض( والذي ال تشغله المجموعة بقدر كبير أو تستخدمه في عمليات المجموعة وليس للبيع خالل 

النشاط االعتيادي للمجموعة، ولكن يحتفظ به أساسًا للحصول على إيرادات إيجارية وزيادة قيمتها.

وفيما يتعلق بالعقار الذى يستغل جزئيا في عمليات المجموعة، فإن المجموعة تصنف الجزء الذي تستخدمه شركات المجموعة كممتلكات 
ومنشآت ومعدات، استنادا إلى نسبة مساحة األمتار المربعة التي تخص ذلك الجزء. وفي تقدير اإلدارة يمكن بيع أجزاء مختلفة من ذلك 

العقارعلى حدة أو تأجيرها بشكل منفصل بموجب عقد إيجار تمويلي.

تقييم االستثمارات العقارية
يتم تسجيل االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة. باإلضافة إلى تقييم اإلدارة لبعض العقارات فإن المجموعة تستعين بجهات التقييم الخارجية 

المستقلة لتحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية. تستخدم جهات التقييم المستقلة ظروف السوق والعائد المتوقع والتدفقات النقدية 
المستقبلية والمعامالت العقارية الحديثة ذات الخصائص المشابهة وموقع العقارات لتقييم االستثمارات العقارية.

تحليل الحساسية
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، فيما لو كان معدل خصم االستثمارات العقارية )المقيمة باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة( أعلى / أقل بنسبة ١% 
مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، لكانت أرباح )خسائر( التقييم العادل لالستثمارات العقارية للسنة أقل بمبلغ ٢,٣٩٥,١٧٩ ألف ريال قطري وأعلى بمبلغ 

٢,٨١٢,١٢٢  ألف ريال قطري )٢٠٢١ : أقل بمبلغ ٢,١١٧,٠٩٤ ألف ريال قطري وأعلى بمبلغ ٢,٤٧٥,٧٦٢  ألف ريال قطري(، ويعود ذلك بشكل أساسي النخفاض/
ارتفاع )الرتفاع/ انخفاض( أرباح )خسائر( القيمة العادلة لالستثمارات العقارية.

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، فيما لو كان أعلى سعر سوقي لالستثمارات العقارية في السوق )المقيم باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة( أعلى/ 
أقل بنسبة ١% مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، لكانت أرباح )خسائر( التقييم العادل لالستثمارات العقارية للسنة أقل بمبلغ ١,٠٨٠,٨٩٤  ألف ريال قطري 

وأعلى بمبلغ ١,٤٩٢,٦٦٣ ألف ريال قطري )٢٠٢١: أقل بمبلغ ٨٢٥,٧٩٦  ألف ريال قطري وأعلى بمبلغ ١,٠٨٧,٩٥٣ ألف ريال قطري(، ويعود ذلك بشكل أساسي 
النخفاض/ارتفاع )الرتفاع/ انخفاض( أرباح )خسائر( القيمة العادلة لالستثمارات العقارية.

 في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، فيما لو كان السعر للقدم المربع لالستثمارات العقارية في السوق )المقيمة باستخدام نهج السوق( أعلى/ أقل بنسبة ١% مع ثبات 
جميع المتغيرات األخرى، لكانت أرباح )خسائر( التقييم العادل لالستثمارات العقارية للسنة أعلى/ أقل بنسبة ١% مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، لكانت 

أرباح )خسائر( التقييم العادل لالستثمارات العقارية للسنة أقل/ أعلى )أعلى/ أقل( بمبلغ ٨٠.٩٢٤ ألف ريال قطري )٢٠٢١: أقل/ أعلى )أعلى/ أقل( بمبلغ 
٨٤.٢٣٨ ألف ريال قطري( ،ويعود ذلك بشكل أساسي النخفاض/ارتفاع أرباح )خسائر( القيمة العادلة لالستثمارات العقارية.

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، إذا كانت أسعار إيجارات االستثمارات العقارية )المقيمة باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة( أعلى / أقل بنسبة ١٪ مع 
ثبات جميع المتغيرات األخرى، فإن أرباح )خسائر( التقييم العادل المحسوبة على العقارات االستثمارية للسنة بمبلغ أقل / أعلى )أعلى / أقل( ٢٧١,١١١ ألف 

ريال قطري )٢٠٢١: أقل / أعلى )أعلى / أقل( ٢٣٦,٦٠٢ ألف ريال قطري ، ويعود ذلك بشكل أساسي النخفاض/ارتفاع أرباح )خسائر( القيمة العادلة 
لالستثمارات العقارية. 

إن القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية حساسة ايضًا للمعطيات التالية:

نسبة اإلشغال	 
المصاريف التشغيلية 	 
تقديرات أساسية أخرى	 

التقرير المالي

اإليضاحات المتممة
للبيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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عقارات وآالت ومعدات. 14

اإلجمالي  موجودات
ثابتة أخرى

محطات 
التبريد 

 تحسينات على
مبان مستأجرة

 أثاث
وتركيبات

مبان أراضي

 ألف ريال
قطري

 ألف ريال
قطري

 ألف ريال
قطري

 ألف ريال
قطري

 ألف ريال
قطري

 ألف ريال
قطري

 ألف ريال
قطري

التكلفة

1,287,772 121,369 236,988 120,645 229,540 399,579 179,651 في 1 يناير 2021

9,814 3,370 4,399 - 2,045 - - إضافات

)4( )4( - - - - - إستبعادات

)105,518( - - - )7,428( )31,862( )66,228( المحولة إلى عقارات تجارية - عقارات قيد التطوير )إيضاح 7(

)1,848( 5 - 32 )260( )861( )764( تعديل صرف العمالت األجنبية

1,190,216 124,740 241,387 120,677 223,897 366,856 112,659 في 31 ديسمبر 2021

االستهالك المتراكم

612,597 104,399 77,250 113,564 211,913 105,471 - في 1 يناير 2021 

14,575 4,034 - 77 447 10,017 - محمل للسنة

39,027 3,186 10,002 6,914 12,538 6,387 - محمل في المصروفات التشغيلية )إيضاح 30(

)4( )4( - - - - - إستبعادات

)29,468( - - - )6,547( )22,921( - المحولة إلى عقارات تجارية - عقارات قيد التطوير )إيضاح 7(

3,231 - - - - 3,231 - خسارة إنخفاض القيمة )إيضاح ٣٣(

)968( 4 - 29 )258( )743( - تعديل صرف العمالت األجنبية

638,990 111,619 87,252 120,584 218,093 101,442 - في 31 ديسمبر 2021

551,226 13,121 154,135 93 5,804 265,414 112,659 صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2021

التكلفة

1,190,216 124,740 241,387 120,677 223,897 366,856 112,659 في 1 يناير 2022

14,433 8,002 3,405 279 2,407 - 340 إضافات

- )2,747( - - 2,747 - - إعادة تصنيف

)145( )145( - - - - - المحول إلى مصاريف التشغيل 

265 38 - - 217 10 - تسوية صرف العمالت األجنبية

1,204,769 129,888 244,792 120,956 229,268 366,866 112,999 كما في 31 ديسمبر 2022

االستهالك المتراكم

638,990 111,619 87,252 120,584 218,093 101,442 - في 1 يناير 2022 

13,360 5,109 - 89 207 7,955 - المحمل للسنة

22,642 1,469 10,941 62 3,782 6,388 - المحمل في المصروفات التشغيلية )ايضاح 28 و 30(

- )1,673( - - 1,673 - - إعادة تصنيف

961 - - - - 621 340 خسارة إنخفاض القيمة )إيضاح 33(

221 31 - - 180 10 - تعديل صرف العمالت األجنبية

676,174 116,555 98,193 120,735 223,935 116,416 340 كما في 31 ديسمبر 2022

528,595 13,333 146,599 221 5,333 250,450 112,659 صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2022

السياسات المحاسبية:
يتم تسجيل العقارات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة.

تتضمن التكلفة النفقات المرتبطة مباشرة باقتناء الموجودات. تتضمن تكلفة الموجودات المنشأة ذاتيا تكلفة المواد والعمالة 
المباشرة وأي تكاليف أخرى تعزى مباشرة إلى وضع األصل في حالة تشغيلية لالستخدام المقصود منه، وتكاليف تفكيك وإزالة البنود 

واعادة المواقع التي وضعت فيها الموجودات إلى طبيعتها. تتم رسملة البرمجيات المشتراة والتي هي جزء ال يتجزأ من وظائف المعدات 
ذات الصلة كجزء من المعدات ذات الصلة.

 يتم االعتراف باالستهالك في بيان األرباح أو الخسائر الموحد بطريقة القسط الثابت على مدار األعمار اإلنتاجية المتوقعة للعقارات واآلالت 
والمعدات. يتم استهالك الموجودات المستأجرة على مدى فترة اإليجار أو أعمارها اإلنتاجية، أيهما أقل، ما لم يكن مؤكداً بصورة معقولة 

بأن المجموعة ستحصل على ملكيتها في نهاية مدة اإليجار. األرض ال تستهلك.

وفيما يلي األعمار االنتاجية التقديرية للموجودات الخاضعة لالستهالك:
٢٠-٣٣ سنة المباني                                                       

٣-٧ سنوات األثاث والتركيبات                                    
السيارات                                               ٥ سنوات

٣-٥ سنوات برامج الكمبيوتر واألجهزة        
معدات مكتبية                       ٣ سنوات
٣ سنوات تحسينات على مبان مستأجرة 

محطات التبريد                        ٢٥ سنة

تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للموجودات وتعديلها إن لزم األمر بتاريخ كل تقرير.

تتم مراجعة القيم الدفترية للعقارات واآلالت والمعدات الستبيان أي انخفاض في قيمتها عندما يستدل من الظروف واألحداث بأنه لن يتم 
استرداد قيمتها الدفترية. وإذا تبين وجود أي استدالل على ذلك وفي حال تجاوزت القيم الدفترية القيمة التقديرية القابلة لالسترداد، يتم 

خفض الموجودات وصوال لقيمتها القابلة لالسترداد.

يتم رسملة النفقات المتكبدة الستبدال أي جزء من بنود العقارات واآلالت والمعدات التي تتم المحاسبة عنها بشكل منفصل ويتم 
شطب القيمة الدفترية للعنصر المستبدل. تتم رسملة النفقات الالحقة األخرى فقط عندما تكون هناك زيادة في المنافع االقتصادية 

المستقبلية لبند العقارات واآلالت والمعدات ذي العالقة. ويتم االعتراف بجميع النفقات األخرى في بيان األرباح أو الخسائر الموحد عند تكبد 
النفقات. يُلغى االعتراف بأي بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات عند استبعاده أو عندما ال يتوقع من استخدامه أو استبعاده أي منافع 

اقتصادية مستقبلية. يتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء االعتراف بأصل ما في بيان األرباح أو الخسائر الموحد في السنة التي يتم 
فيها إلغاء االعتراف باألصل. ويتم تحديد األرباح والخسائر المتعلقة باالستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية.

التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة

األعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت  والمعدات

تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية التقديرية للممتلكات والمنشآت والمعدات لغرض احتساب االستهالك. ويتم تحديد هذا التقدير بعد 
مراعاة االستخدام المتوقع لألصل وحاالت التآكل واالستهالك المادي والتقادم الفني والتجاري.

موجودات حق اإلنتفاع. 1٥

تستأجر الشركة العديد من المباني,، إن مدة اإليجارات المتبقية هي ٣ - ٢٧ سنة.

المباني

ألف ريال قطري

التكلفة

80,501 في 1 يناير 2021

3,675 إضافات

20,247  تعديل عقود االيجار

10 تعديل صرف العمالت األجنبية

104,433 في 31 ديسمبر 2021

التقرير المالي

اإليضاحات المتممة
للبيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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االستهالك المتراكم

)61,821( في 1 يناير 2021

)22,947( المحمل للسنة

)3,831(  تعديل عقود االيجار

)88,599( في 31 ديسمبر 2021

15,834 صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2021

التكلفة

104,433 في 1 يناير 2022

39 إضافات

-  تعديل عقود االيجار

- تعديل صرف العمالت األجنبية

104,472 في 31 ديسمبر 2022

اإلستهالك المتراكم

)88,599( في 1 يناير 2022

)4,016( المحمل للسنة

-  تعديل عقود االيجار

)92,615( في 31 ديسمبر 2022

11,857 صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2022

المبالغ المدرجة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد للسنة ملخصة كما يلي:

٢٠٢١
ألف ريال قطري

٢٠٢٢
ألف ريال قطري

22,947 4,016   إطفاء موجودات حق اإلنتفاع

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، ال يوجد إلتزام مالي على المجموعة )٢٠٢١: ال شىء( عن عقود إيجار قصيرة األجل.

كان لدى المجموعة إجمالي تدفقات نقدية خارجة لعقود اإليجار بمبلغ ٣,٣٩٥ ألف ريال قطري في عام ٢٠٢٢ )١٥,٠٣٥ ألف ريال قطري في عام 
٢٠٢١(. بخالف جزء من موجودات حق اإلنتفاع ومطلوبات اإليجارات التي تخضع لمعيارالمحاسبة الدولى رقم ٤٠، فإنه ليس لدى المجموعة 

إضافات غير نقدية على موجودات حق اإلنتفاع  ومطلوبات اإليجارفي عام ٢٠٢٢ )٢٠٢١: ال شىء(.

التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة

تحديد مدة عقد اإليجار وخيارات التجديد
عند تحديد مدة عقد اإليجار ، تأخذ اإلدارة في اإلعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزاً إقتصاديًا لممارسة خيار التمديد ، أو عدم 

ممارسة خيار اإلنهاء. يتم تضمين خيارات التمديد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء( فقط في مدة عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار مؤكداً 
بشكل معقول أن يتم تمديده )أو لم يتم إنهائه(. ال يوجد هناك تدفقات نقدية مستقبلية محتملة بسبب عدم وجود خيار التمديد.

تصنيف عقود اإليجار - المجموعة كمؤجر
دخلت المجموعة في عقود إيجار عقارات تجارية على محفظتها لالستثمارات العقارية. حددت المجموعة ، بناًء على تقييم شروط وأحكام 

الترتيبات ، مثل مدة اإليجار التي ال تشكل جزءا رئيسيا من العمر االقتصادي للعقار التجاري والقيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات اإليجار 
التي ال تصل بشكل جوهرى للقيمة العادلة للعقارات التجارية ، بحيث تحتفظ بشكل كبير بجميع المخاطر والمكافآت المتعلقة بملكية 

هذا العقار وتحسب العقود كعقود إيجار تشغيلية.

إطفاء موجودات حق اإلنتفاع
يتم إطفاء موجودات حق اإلنتفاع حسب مدة عقد اإليجار. إذا كان عقد اإليجار ينقل ملكية الموجودات أو تكلفة موجودات حق اإلنتفاع 

التي تتوقع المجموعة اإلستحواذ عليها. يتم إطفاء موجودات حق اإلنتفاع المتعلقة على مدى عمرها. يبدأ اإلطفاء في تاريخ بدء عقد 
اإليجار.

تقوم المجموعة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم )٣٦( لتحديد انخفاض في قيمة  موجودات حق اإلنتفاع. ويتم احتساب أي إنخفاض 
كما هو موضح في سياسة العقارات واآلالت والمعدات.

خصم مدفوعات اإليجار
.)»IBR«( خصم مدفوعات اإليجار بإستخدام معدل االقتراض التدريجي للمجموعة

استثمارات في شركات زميلة. 16

لدى المجموعة االستثمارات التالية في الشركات الزميلة:

نسبة الملكية ٪

بلد التأسيس ٢٠٢١طبيعة التشغيل ٢٠٢٢

22.08% 22.08% قطر التأجير شركة إمداد لمعدات التأجير

20% 20% قطر تأمين شركة الضمان اإلسالمي للتأمين

47.37% 47.37% قطر التصنيع شركة سميت لالستثمار ذ.م.م.

40% 40% قطر خدمات استشارية شركة تنوين ذ.م.م

20% 20% قطر خدمات استشارية شركة بيت المشورة لالستشارات المالية

26% 26% المملكة المتحدة التطوير العقاري بانسيلتكا القابضة المحدودة )1(

يوضح الجدول التالي المعلومات المالية الموجزة عن استثمار المجموعة في الشركات الزميلة:

20٢1   
ألف ريال قطري

202٢ 
ألف ريال قطري

إجمالي حصة المجموعة في بيان المركز المالي للشركات الزميلة:

593,729 528,573 إجمالي الموجودات

)438,443( )393,383( إجمالي المطلوبات

)1,127( )1,127( أرباح معامالت بيع من شركة زميلة

)33,427( )26,266( خسائر انخفاض القيمة

- )21,968( تحويل إلى موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع )إيضاح 10(

120,732 85,829 حصة المجموعة في صافي موجودات الشركات الزميلة

120,732 85,829 القيمة الدفترية لالستثمارات

545,167 334,830 اإليرادات

2,725 )5,286( النتائج

التقرير المالي

اإليضاحات المتممة
للبيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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ألف ريال قطري
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مطابقة المعلومات المالية الموجزة المعروضة مع القيمة الدفترية لحصة المجموعة في الشركات الزميلة كالتالي:

 القيمة الدفترية
لالستثمارات

 ألف ريال
قطري

 نسبة
الملكية

 )٪(

حصص غير 
مسيطرة

ألف ريال 
قطري

حقوق 
الملكية 

المنسوبة 
إلى مالكي 

الشركة
ألف ريال قطري

 إجمالي
المطلوبات

 ألف ريال
قطري

إجمالي
الموجودات 

 ألف ريال
قطري

في 31 ديسمبر 202٢

اسم الشركة المستثمر بها

89,073 20% - 445,363 168,777 شركة الضمان اإلسالمي للتأمين 614,140 

- 47.37% - - 668,622 شركة سميت لالستثمار ذ.م.م. 668,622 

45,535 40% - 113,838 106,583 شركة تنوين ذ.م.م 220,421 

582 20% - 2,909 1,344  4,253 شركة بيت المشورة لالستشارات المالية

135,190 اإلجمالي

)1,127( يخصم: أرباح معامالت بيع من شركة زميلة

)26,266( يخصم: خسائر االنخفاض في القيمة

 )21,968( يخصم: التحويل إلى األصول غير المتداولة المحتفظ بها 
للبيع )ايضاح 10(

85,829 حصة المجموعة من صافي موجودات الشركات الزميلة

 القيمة الدفترية
لالستثمارات

 ألف ريال
قطري

 نسبة
الملكية

 )٪(

حصص غير 
مسيطرة

ألف ريال 
قطري

قوق الملكية 
المنسوبة 

إلى مالكي 
الشركة

ألف ريال قطري

 إجمالي
المطلوبات

 ألف ريال
قطري

إجمالي
الموجودات 

 ألف ريال
قطري

في 31 ديسمبر ٢٠٢1

اسم الشركة المستثمر بها

87,039 20% - 435,195 178,332 613,527 شركة الضمان اإلسالمي للتأمين

14,758 47.37% - 31,156 751,296 782,452 .شركة سميت لالستثمار ذ.م.م

52,947 40% 860 132,368 117,238 249,606 شركة تنوين ذ.م.م

542 20% - 2,710 1,683 4,393 شركة بيت المشورة لالستشارات المالية

اإلجمالي 155,286

)1,127( يخصم: أرباح معامالت بيع من شركات زميلة

)33,427( يخصم: خسائر االنخفاض في القيمة

120,732 حصة المجموعة من صافي موجودات الشركات الزميلة

)١(    اعتماداً على إختبار إنخفاض القيمة الذي أجرته اإلدارة، فإن كامل قيمة استثمار بانسيلتكا القابضة المحدودة وشركة إمداد لمعدات 
التأجير والذي يبلغ ٢٠٠,٩٣٥ ألف ريال قطري و٧,٦٣٠ ألف ريال قطري على الترتيب، قد تعرض لالنخفاض في القيمة خالل السنوات السابقة.

المعلومات المالية الخاصة بإيرادات الشركات الزميلة وحصة الشركة من نتائج الشركات الزميلة كالتالي:

الحصة من النتائج
ألف ريال قطري

توزيعات أرباح مستلمة من 
شركات زميلة خالل السنة

ألف ريال قطري

الربح/)الخسارة( للسنة
ألف ريال قطري

اإليرادات
ألف ريال قطري

في 31 ديسمبر ٢٠٢٢

اسم الشركة المستثمر بها

11,729 )4,000( 58,647 103,375 شركة الضمان اإلسالمي للتأمين

)26,642( - )56,243( )1,012( شركة سميت لالستثمار ذ.م.م.

9,587 17,000 6,441 73,622 شركة تنوين ذ.م.م

40 - 138 4,536 شركة بيت المشورة لالستشارات المالية

)5,286( حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة

الحصة من النتائج
ألف ريال قطري

توزيعات أرباح مستلمة من 
شركات زميلة خالل السنة

ألف ريال قطري

الربح/)الخسارة( للسنة
ألف ريال قطري

اإليرادات
ألف ريال قطري

في 31 ديسمبر ٢٠٢1

اسم الشركة المستثمر بها

)6,612( - )27,098( 854,496 شركة مجموعة االمتيازاإلستثمارية )ش.م.ك(

9,701 )4,000( 48,504 89,208 شركة الضمان اإلسالمي للتأمين

1,082 - 2,284 615,362 شركة سميت لالستثمار ذ.م.م.

)1,495( - )3,737( 67,141 شركة تنوين ذ.م.م

49 - 245 2,375 شركة بيت المشورة لالستشارات المالية

2,725 حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة

إن تسوية المعلومات المالية الملخصة أعاله مع القيمة الدفترية للحصة في الشركات الزميلة المعترف بها في البيانات المالية الموحدة كما 
يلي:

القيمة الدفترية 
لحصة المجموعة 

في الشركة الزميلة
ألف ريال قطري

تسويات 
أخرى

ألف ريال قطري

الشهرة
ألف ريال قطري

نسبة حصة ملكية 
المجموعة في 
الشركة الزميلة

ألف ريال قطري

صافي موجودات 
الشركة الزميلة

ألف ريال قطري

في 31 ديسمبر ٢٠٢٢

اسم الشركة المستثمر بها

65,904 )23,169( 89,073 445,363 شركة الضمان اإلسالمي للتأمين

- - - - شركة سميت لالستثمار ذ.م.م.

19,473 )24,935( 44,408 111,020 شركة تنوين ذ.م.م

452 )130( 582 2,909 شركة بيت المشورة لالستشارات المالية

85,829 حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة

القيمة الدفترية 
لحصة المجموعة 

في الشركة الزميلة
ألف ريال قطري

تسويات 
أخرى

ألف ريال قطري

الشهرة
ألف ريال قطري

نسبة حصة ملكية 
المجموعة في 
الشركة الزميلة

ألف ريال قطري

صافي موجودات 
الشركة الزميلة

ألف ريال قطري

في 31 ديسمبر ٢٠٢1

اسم الشركة المستثمر بها

- )548,844( - 548,844 2,249,361 شركة مجموعة االمتياز اإلستثمارية )ش.م.ك(

87,039 - - 87,039 435,195 شركة الضمان اإلسالمي للتأمين

14,758 - - 14,758 31,156 شركة سميت لالستثمار ذ.م.م.

18,502 )33,318( - 51,820 129,550 شركة تنوين ذ.م.م

433 )109( - 542 2,710 شركة بيت المشورة لالستشارات المالية

120,732

التقرير المالي

اإليضاحات المتممة
للبيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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السياسات المحاسبية:

الشركات الزميلة هي الشركات التي يمكن للمجموعة التأثير عليها ولكن ال يمكن التحكم فيها، علمًا بأن المساهمة في الشركات 
الزميلة تكون عادة ما بين ٢٠٪ - ٥٠٪ من األسهم التي لها حق التصويت. تحتسب االستثمارات في الشركات الزميلة بطريقة حقوق 

الملكية. ووفقا لطريقة حقوق الملكية، يتم االعتراف باالستثمار مبدئيا بالتكلفة، ويتم زيادة أو خفض القيمة الدفترية لالعتراف بحصة 
المستثمر من الربح أو الخسارة في الشركة المستثمر بها بعد تاريخ االستحواذ. 

إذا انخفضت حصة الملكية في أي شركة زميلة مع االحتفاظ بتأثير جوهري عليها، يتم إعادة تصنيف حصة تناسبية للمبالغ التي تم 
االعتراف بها مسبقا في بيان الدخل الشامل الموحد إلى الربح أو الخسارة وفقا للحالة.

تظهر حصة المجموعة من الربح أو الخسارة في الشركات الزميلة بعد االستحواذ في بيان األرباح أو الخسائر الموحد، ويتم االعتراف بحصتها 
من الحركات في  الدخل الشامل الموحد بعد االستحواذ مع إجراء التعديالت المناسبة للقيمة الدفترية لالستثمار.

وعندما تتساوى أو تتعدى حصة المجموعة من خسائر الشركات الزميلة نسبة ملكيته فيها، بما في ذلك أي مديونيات أخرى غير مضمونة، 
فإن المجموعة ال تعترف بأي خسائر أخرى، إال إذا ترتب عليها أي التزامات أو أي مدفوعات يتم سدادها نيابة عن الشركة الزميلة.

يتم االعتراف بمعامالت البيع والشراء بين المجموعة وشركاتها الزميلة في البيانات المالية للمجموعة فقط إلى حد قيمة حصص 
المستثمر في الشركات الزميلة. يتم استبعاد الخسائر غير المتحققة ما لم توفر المعاملة دليال على انخفاض قيمة األصل الذي تم تحويله. 

لقد تم تعديل السياسات المحاسبية للشركات الزميلة عند الضرورة لضمان توافقها مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة.

 تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير مالي بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن قيمة االستثمار في الشركة الزميلة قد 
انخفضت. وفي حالة انخفاض قيمة االستثمار، تقوم المجموعة بحساب قيمة االنخفاض باعتباره الفرق بين قيمة الشركة الزميلة القابلة 

لالسترداد وقيمتها الدفترية وتعترف بالقيمة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

يتم االعتراف بأرباح أوخسائر التخفيف الناشئة من االستثمارات في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

يتطلب التصنيف المناسب لبعض اإلستثمارات كشركات تابعة وشركات زميلة ومشروعات مشتركة تحلياًل وتقديراً من قبل اإلدارة فيما 
يتعلق في ما إذا كانت المجموعة تمارس سيطرة أو تأثيراً كبيراً أو سيطرة مشتركة على هذه اإلستثمارات. قد يشمل ذلك النظر في عدد 

من العوامل ، بما في ذلك الملكية وحق التصويت ، ومستوى التمثيل فى مجلس اإلدارة ، والترتيبات التعاقدية ومؤشرات السيطرة 
الفعلية.

الشهرة. 17

٢٠٢1   
ألف ريال قطري

٢٠٢٢ 
ألف ريال قطري

132,411 132,411 في 1 يناير

132,411 132,411 في 31 ديسمبر

٩٥٪ من الشهرة تخص شركة واحدة  تابعة للمجموعة )كوحدة تكوين نقدي عقاري( . أجرت المجموعة فحصها السنوي لالنخفاض في 
القيمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ و٢٠٢١. ولتقييم ما إذا كانت الشهرة قد انخفضت قيمتها، فإن القيمة الدفترية لوحدات تكوين النقد 

العقارية يتم مقارنتها بقيمتها القابلة لالسترداد المحددة على أساس قيمتها قيد االستخدام. 

االفتراضات الرئيسية المتبعة في حسابات القيمة قيد االستخدام

تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لوحدات تكوين النقد على أساس حساب القيمة قيد االستخدام وذلك باستخدام التدفقات النقدية 
الحرة لتوقعات حقوق الملكية من الموازنات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة العليا التي تغطي فترة خمس سنوات. وتم خصم 

التدفقات النقدية وفقا لمتوسط التكلفة المرجح بنسبة ٧.٦٥٪ )٢٠٢١: ٧.٢٪(. وجميع التدفقات النقدية ألكثر من فترة خمس سنوات تحقق 

معدل نمو مفترض بنسبة ١.٩٥٪ )٢٠٢١: ٣٪( لوحدات تكوين النقد لغرض اختبار انخفاض قيمة الشهرة، وتفترض خطة العمل االستراتيجية 
ظروفا اقتصادية معينة وأداء ماليا معينا وهو ما يعد مناسبا ألنها تتفق مع توقعات السوق الحالية للمستقبل. ونتيجة لهذا التحليل، لم 

يتم االعتراف بمخصص النخفاض القيمة مقابل الشهرة المناسب كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ )٢٠٢١:الشئ(.

الحساسية تجاه التغييرات في االفتراضات
تدرس اإلدارة اتباع طرق بديلة بما في ذلك التقييمات المماثلة باستخدام مضاعفات السوق. ووفقا لهذه السيناريوهات، فإن القيمة 

القابلة لالسترداد لوحدات تكوين النقد سوف تواصل تجاوز القيمة الدفترية الخاصة بها  كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢. تم تحديث المعايير 
النموذجية لوحدات تكوين النقد بحيث تعكس إمكانية تنوع العائد المتوقع من قبل اإلدارة العليا في فترة خمس سنواتفي نهاية العام ، 
كان تقييم المجموعة للتغيير المعقول المحتمل في االفتراضات الرئيسية يتوافق مع أقواس القيم المستخدمة في اختبارات الحساسية 

الموضحة أدناه:

٠.٥ نقطة أساس زيادة في سعر الخصم	 
انخفاض ٠.٥ نقطة أساس في معدل النمو إلى ما ال نهاية	 
انخفاض الهامش بمقدار ٠.٥ نقطة أساس خالل الفترة النقدية من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٦	 
انخفاض في افتراضات رأس المال العامل بنسبة ١٠٪	 

السياسات المحاسبية:
تنشأ الشهرة عند االستحواذ على الشركات التابعة وتمثل فائض المبلغ المالي المحول ومبلغ أي حصة غير مسيطرة في الجهة 

المستحوذ عليها والقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ألي حصة ملكية سابقة في الجهة المستحوذ عليها عن القيمة العادلة لصافي 
الموجودات القابلة للتحديد والتي تم االستحواذ عليها. وإذا كان إجمالي المقابل المحول والحصة غير المسيطرة المعترف بها والحصة 

المقاسة بالقيمة العادلة المحتفظ بها سابقا أقل من القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة المستحوذ عليها في حالة 
صفقة شراء، يتم االعتراف بهذا الفرق مباشرة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

ولغرض فحص االنخفاض في القيمة، يتم تخصيص الشهرة المستحوذ عليها من اندماجات األعمال إلى كل وحدة من وحدات تكوين 
النقد، أو مجموعة تكوين النقد، التي من المتوقع أن تستفيد من التعاون الناتج من اندماجات األعمال. ويتم تنفيذ اختبار االنخفاض في 

قيمة الشهرة سنويا. ويتم االعتراف مباشرة بانخفاض القيمة كمصروف وال يتم عكسه الحقا.

ضريبة الدخل والزكاة. 18

ضريبة الدخل والزكاة موضحة كالتالي:

٢٠٢١   
ألف ريال قطري

٢٠٢٢ 
ألف ريال قطري

)12,706( )10,377( ضريبة دخل الشركات )أ(

)2,018( )79( الزكاة )ب(

)122( )146( الضرائب األخرى

)14,846( )10,602(

إيضاح )أ(

  تمثل ضريبة الدخل المبالغ المعترف بها من قبل الشركات التابعة, ويوضح الجدول التالي العناصر الرئيسية لمصروف ضريبة الدخل للسنتين 

المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ و ٢٠٢١:

٢٠٢١   
ألف ريال قطري

٢٠٢٢ 
ألف ريال قطري

ضريبة الدخل الحالية

)14,360( )13,202( تكلفة ضريبة الدخل الحالية

ضريبة الدخل المؤجلة

1,654  2,825 المرتبطة بإنشاء وعكس الفروق المؤقتة

)12,706( )10,377( مصروف ضريبة الدخل المسجل في بيان األرباح أو الخسائر الموحد

التقرير المالي

اإليضاحات المتممة
للبيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢



129 128

وفقا لقانون الضرائب الصادر حديثا في عام ٢٠١٩ يخضع صافي ربح شركات بروة التابعة المحلية لضرائب الدخل في دولة قطر إلى حد مساهمة 
غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في أسهم الشركة األم المدرجة. إن الشركات المدرجة غير خاضعة للضريبة. لغرض تحديد النتائج 

الضريبية للسنة، فقد تم تعديل الربح المحاسبي للشركات ألغراض ضريبية. تشتمل التعديالت ألغراض ضريبية على البنود المرتبطة بكل من 
الدخل والمصروف. وتستند التعديالت على الفهم الحالي للقوانين والتشريعات والممارسات القائمة بكل موقع من مواقع الشركات التابعة. 

ونظرا لخضوع عمليات المجموعة للعديد من التشريعات والتنظيمات الضريبية، فليس عمليا أن يتم توفير تسوية تفصيلية بين األرباح 
المحاسبية واألرباح الضريبية جنبا إلى جنب مع تفاصيل معدالت الضريبة الفعلية.

ويتم بشكل عام االعتراف بمطلوبات الضريبة المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة ويتم االعتراف بشكل عام بموجودات الضريبة 
المؤجلة بالنسبة للفروق المؤقتة القابلة للخصم إلى القدر الذي يتاح فيه األرباح الضريبية المستقبلية والتي يتم في مقابلها االستفادة من 

الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة.

وهو ما يتضح في بيان المركز المالي الموحد كالتالي:

٢٠٢1   
ألف ريال قطري

٢٠٢٢ 
ألف ريال قطري

9,254 4,436 موجودات الضريبة المؤجلة

)19,205( )11,591( مطلوبات الضريبة المؤجلة

)9,951( )7,155(

إيضاح ) ب(
تم احتساب الزكاة على أحدى الشركات التابعة للمجموعة في المملكة العربية السعودية . 

فيما يلي الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة الرئيسية التي اعترفت بها المجموعة ، والحركة عليها خالل السنة الحالية والسابقة.

الضريبة المؤجلة
ألف ريال قطري

)11,176( في 1 يناير 2021

1,654 محمل إلى الربح أو الخسارة

)429( تعديل صرف العمالت األجنبية

)9,951( في 1 يناير ٢٠٢٢

2,825 محمل إلى الربح أو الخسارة

)29( تعديل صرف العمالت األجنبية

)7,155( في 31 ديسمبر 202٢

السياسات المحاسبية:

ضريبة الدخل الحالية والمؤجلة

يشتمل مصروف الضريبة للفترة على الضريبة الحالية والمؤجلة. ويتم االعتراف بالضريبة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد، ماعدا القدر الذي 
يرتبط بالبنود التي تم االعتراف بها في بنود الدخل الشامل الموحد األخرى أو مباشرة في حقوق الملكية. وفي هذه الحالة، يتم االعتراف بالضريبة 

أيضا في بنود الدخل الشامل الموحد األخرى أو مباشرة في حقوق الملكية على التوالي.

يتم احتساب ضريبة الدخل الحالية على أساس قوانين الضريبة النافذة أو المعمول بها بشكل أساسي في تاريخ بيان المركز المالي الموحد 
في الدول حيث تعمل الشركة أو الشركات التابعة والتي تنتج الدخل الخاضع للضريبة. تقوم اإلدارة بشكل دوري بتقييم األوضاع المتعلقة 

باإلقرارات الضريبية فيما يتعلق بالحاالت التي تخضع فيها التنظيمات الضريبية المعمول بها للتفسير. وتقرر اإلدارة المخصصات، كلما اقتضى 
األمر، على أساس المبالغ المتوقع سدادها للسلطات الضريبية.

يتم االعتراف بضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات، فيما يتعلق بالفروق المؤقتة الناشئة بين األوعية الضريبية 
للموجودات والمطلوبات وبين قيمها الدفترية في البيانات المالية الموحدة للكيان المعنى. ومع ذلك، ال يتم االعتراف بمطلوبات 

الضريبة المؤجلة إذا كانت ناشئة عن االعتراف األولي بالشهرة، كما ال يتم االعتراف بضريبة الدخل المؤجلة إذا كانت ناشئة عن االعتراف 
األولي بأصل أو التزام في معاملة غير معامالت اندماج األعمال والتي ال تؤثر خالل وقت المعاملة، على األرباح أو الخسائر لألغراض 

المحاسبية أو األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة.

وتُحدد ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام المعدالت الضريبية والقوانين التي تم إنفاذها أو النافذة بشكل أساسي بتاريخ بيان المركز 
المالي ويتوقع تطبيقها عند تحقق أصل ضريبة الدخل المؤجلة أو عند تسوية التزام ضريبة الدخل المؤجلة.

وال يتم االعتراف بموجودات ضريبة الدخل المؤجلة إال إذا كان من المحتمل أن يتوفر في المستقبل ربح خاضع للضريبة بحيث يمكن على 
أساسه االستفادة من الفروق المؤقتة.

تُحتسب ضريبة الدخل المؤجلة على الفروق المؤقتة الناشئة عن االستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة، باستثناء التزام 
ضريبة الدخل المؤجلة الذي تتحكم فيه المجموعة من حيث توقيت عكس الفرق المؤقت ويكون من المحتمل أال يتم عكس الفرق 

المؤقت في المستقبل المنظور.

تتم مقاصة موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة عند وجود حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة موجودات الضريبة الحالية مقابل 
مطلوبات الضريبة الحالية، وعندما تتعلق موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة بضرائب الدخل التي تفرضها نفس سلطات الضرائب 

على نفس المنشأة الخاضعة للضريبة أو غيرها من المنشآت الخاضعة للضريبة، وتكون هناك نية لتسوية األرصدة على أساس الصافي.

ذمم دائنة ومطلوبات أخرى. 19

ويتم تصنيف الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى بين األجزاء غير المتداولة واألجزاء المتداولة كالتالي:

اإلجمالي 
ألف ريال قطري

متداولة 
ألف ريال قطري

غير متداولة
ألف ريال قطري

٢٠٢٢

181,608 181,608 - مقاولون وموردون

17,311 17,311 - مبالغ مقدمة للعمالء وإيرادات غير مكتسبة

124,185 104,821 19,364 ذمم دائنة محتجزة

27,608 27,608 - مساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي )إيضاح ٣٩(

482,226 482,226 - مصروفات مستحقة

70,003 70,003 - تكاليف التمويل المستحقة

489,697 324,033 165,664 ذمم دائنة أخرى

1,392,638 1,207,610 185,028

اإلجمالي 
ألف ريال قطري

متداولة 
ألف ريال قطري

غير متداولة
ألف ريال قطري

٢٠٢١

566,237 566,237 - مقاولون وموردون

38,900 38,900 - مبالغ مقدمة للعمالء وإيرادات غير مكتسبة

110,501 93,428 17,073 ذمم دائنة محتجزة

27,842 27,842 - مساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي )إيضاح 3٩(

365,894 365,894 - مصروفات مستحقة

49,146 49,146 - تكاليف التمويل المستحقة

572,445 330,186 242,259 ذمم دائنة أخرى

1,730,965 1,471,633 259,332

السياسات المحاسبية:

يتم تسجيل المطلوبات المستحقة الدفع مستقباًل والمتعلقة بالخدمات المؤداة أو عندما تتحول المخاطر والمنافع المتعلقة بالبضائع 
للمجموعة بغض النظر عن استالم أو عدم استالم الفواتير من الموردين.

ويتم االعتراف بالذمم الدائنة مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الربح الفعلي.

التقرير المالي

اإليضاحات المتممة
للبيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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مساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي
وفقا للقانون القطري رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٨ واإليضاحات ذات الصلة الصادرة في يناير ٢٠١٠، يتعين على المجموعة المساهمة بنسبة ٢.٥٪ من 

صافي األرباح السنوية الموحدة للصندوق االجتماعي والرياضي للدولة. ويقتضي التوضيح المرتبط بالقانون رقم )١٣( لسنة ٢٠٠٨ االعتراف 
بالمبلغ المستحق الدفع باعتباره من توزيعات األرباح الصافية. وبالتالي، يتم االعتراف بذلك في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد.

مخصصات. ٢٠

٢٠٢1   
ألف ريال قطري

٢٠٢٢ 
ألف ريال قطري

14,605 23,432 مخصص للدعاوى القضائية

11,000 2,500 مخصص المطالبات

25,605 25,932 في 31 ديسمبر

٢٠٢1   
ألف ريال قطري

٢٠٢٢ 
ألف ريال قطري

42,800 25,605 في 1 يناير

424 13,542 مخصص تم إضافته خالل السنة

- )13,080( مخصص تم عكسه خالل السنة

)17,619( )135( المستخدم خالل السنة

25,605 25,932 في 31 ديسمبر

السياسات المحاسبية:

يتم االعتراف بالمخصصات عند وجود التزام قانوني أو استداللي على المجموعة ناشئ من أحداث سابقة والذي يمكن تقديره بشكل 
موثوق، وعندما يكون من المحتمل أن يتطلب األمر منافع اقتصادية خارجة لتسوية االلتزام. تحدد المخصصات بخصم التدفقات النقدية 

المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل خصم الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة 
بااللتزام. ويتم االعتراف بالزيادة في المخصص التي تنشأ بسبب مرور الوقت كصافي تكاليف التمويل. وال يتم االعتراف بالمخصصات 

الخاصة بخسائر التشغيل المستقبلية. وفي حالة وجود عدد من االلتزامات المماثلة، يتم تحديد احتمال الحاجة إلى تدفقات نقدية خارجة 
في التسوية بمراعاة فئة االلتزامات ككل. يتم احتساب المخصص حتى مع وجود احتمال ضعيف بخروج موارد تتعلق بأي بند ُمدرج في 

نفس فئة االلتزامات.

يتم قياس المخصصات بالقيمة الحالية للنفقات المتوقع دفعها لتسوية االلتزام باستخدام معدل قبل خصم الضريبة يعكس تقييمات 
السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المصاحبة لاللتزام. ويتم االعتراف بالزيادة في المخصص التي تنشأ بسبب مرور الوقت 

كتكاليف تمويل.

مكافآت نهاية الخدمة  . ٢1

   ٢٠٢1
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٢
ألف ريال قطري

114,453 126,073 في ١ يناير

23,499 18,989 مخصص خالل السنة

)11,846( )11,987( مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة

)33( )40( تعديل صرف العمالت األجنبية

126,073 133,035 في 31 ديسمبر

مكافآت نهاية الخدمة
 تدير المجموعة لوائح المنافع المحددة واالشتراكات المحددة للتقاعد,

الئحة االشتراكات المحددة
وفيما يتعلق بموظفيها المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، عالوة على الموظفين في بعض المواقع خارج دولة قطر، 

تقوم المجموعة بسداد االشتراكات إلى هيئة صندوق المعاشات العامة والهيئات المماثلة للدول األخرى، ويتم حسابها كنسبة مئوية 
من رواتب الموظفين. وليس لدى المجموعة أي التزامات أخرى بالسداد بعد سداد االشتراكات. ويعترف باالشتراكات ضمن مصروف منافع 

الموظفين عند استحقاقها. يتم االعتراف باالشتراكات المدفوعة مسبقا كأصل إلى القدر الذي يتاح فيه االسترداد النقدي أو خفض 
المدفوعات المستقبلية.

مطلوبات إيجارات. ٢٢

٢٠٢1 
ألف ريال قطري

٢٠٢٢ 
ألف ريال قطري

354,553 330,808 كما في 1 يناير  

3,675 -  إضافات

4,594 - تصحيحات

)1,951( تعديالت

13,780 12,239 )ما يخص الفترة من تكاليف التمويل المؤجلة )إيضاح 35

)27,707( )15,163( مبالغ مدفوعة

)17,797( )20,185( تحويل إلى إيجار مستحق

)290( )3,590( تعديل صرف العمالت األجنبية

330,808 302,158 الرصيد كما في 31 ديسمبر

تحليل مطلوبات اإليجارات كما يلي:

44,528 50,145 متداولة

286,280 252,013 غير متداولة

330,808 302,158 الرصيد كما في 31 ديسمبر

٢٠٢1 
ألف ريال قطري

٢٠٢٢ 
ألف ريال قطري

تحليل االستحقاق

56,995 61,492 السنة األولى

36,665 31,624 السنة الثانية

31,812 17,323 السنة الثالثة

17,514 14,762  السنة الرابعة

14,954 14,743 السنة الخامسة

466,830 436,836 أكثر من 5 سنوات

624,770 576,780

)293,962( )274,622( تكاليف التمويل المؤجلة

330,808 302,158

ال تواجه المجموعة مخاطر سيولة جوهرية فيما يتعلق بمطلوبات اإليجارات. تتم مراقبة مطلوبات اإليجارات من خالل وظيفة إدارة الخزينة 
بالمجموعة.

معدل اإلقتراض المتزايد يتراوح مابين ٢.٨٢% إلي ٤.٥٠% .

خالل العام ٢٠٢٠، اتفقت المجموعة مع وزارة البلدية والبيئة على تأجير قطعتي أرض في منطقة الوكرة بدولة قطر لمدة ٥٠ عامًا. بموجب 
اإلتفاق، ستقوم المجموعة ببناء مساكن للعمال والعائالت وتشغيلها طوال مدة عقد اإليجار. تم االتفاق مع وزارة البلدية والبيئة على 

البنود الرئيسية للعقد، وقد تم توقيع عقود اإليجار في فبراير ٢٠٢٣. فيما يتعلق بهذه المعاملة، قامت المجموعة بإثبات إستثمارات عقارية 
قيد التطوير و إدراج أرباح القيمة العادلة المرتبطة بها في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

التقرير المالي

اإليضاحات المتممة
للبيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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التزامات وفقا لعقود التمويل اإلسالمي. ٢3

   ٢٠٢1
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٢
ألف ريال قطري

10,082,855 14,063,213 في ١ يناير

5,078,383 3,933,061 تمويالت إضافية متحصل عليها

8,868 - تكاليف تمويل متكبدة

)1,100,297( )1,516,502( مبالغ مدفوعة

)6,385( )11,691( رسوم تمويل مؤجلة

)211( 11,583 تعديل صرف عمالت أجنبية

14,063,213 16,479,664

   ٢٠٢1
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٢
ألف ريال قطري

10,800,456 10,962,468 تمويالت غير مضمونة

3,293,133 5,559,263 تمويالت مضمونة )*(

  )30,376( رسوم تمويل مؤجلة )42,067( 

14,063,213 16,479,664
الرصيد أعاله يمكن تصنيفه على النحو التالي:

11,811,845 15,003,400 الجزء غير المتداول

2,251,368 1,476,264 الجزء المتداول

14,063,213 16,479,664

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، ليس لدى المجموعة أي تمويالت بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

)*( تم منح ضمانات مؤسسية من الشركة األم ، والتنازل عن حقوق إيرادات المشاريع ووثائقها ، باإلضافة إلى رهن أسهم شركات 
المشروعات والحسابات المصرفية واألصول مقابل ٣ تمويالت بقيمة ٥,٦٩١ مليون ريال قطري منها ٥,٥٥٩ مليون ريال قطري.  تم سحبه 

حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

فيما يلي ملخص لبنود التمويالت في نهاية العام :

   ٢٠٢1
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٢
ألف ريال قطري

معدل تكلفة 
التمويل

تكلفة 
التمويل

تاريخ اإلستحقاق القيمة بالعملة 
األصلية

العملة

5,769,901 ليبور + هامش 2,966,317 متغيرة ٢٠٢٣-٢٠٢٦ ٨١٣ مليون دوالر دوالر أمريكي

- 2,104,199 SOFR + هامش متغيرة ٢٠٢٦-٢٠٢٩ ٥٧٦ مليون دوالر  دوالر أمريكي

8,323,688 11,451,215 معدل إقراض السوق 
القطري  +/- هامش

متغيرة ٢٠٢٦- ٢٠٤٤ ٨,٣٢٤ مليون ريال 
قطري

ريال قطري

14,093,589 16,521,731

لم تخالف المجموعة أي من إتفاقيات التمويالت خالل عامي ٢٠٢٢ و ٢٠٢١.

تم الحصول على التمويالت أعاله لغرض تمويل متطلبات المشاريع الطويلة األجل ورأس المال العامل للمجموعة. وتحمل هذه 
التمويالت أرباحا بالمعدالت التجارية السائدة في السوق والقابلة للمقارنة لتمويالت بنفس الشروط واألحكام الخاصة بتمويالت 

المجموعة.

السياسات المحاسبية:

يتم االعتراف بااللتزامات بموجب عقود التمويل اإلسالمي مبدئيا بالقيمة العادلة للمقابل المستلم ناقصا تكاليف المعاملة المرتبطة 
بها مباشرة. وبعد االعتراف األولي، يتم قياس تلك االلتزامات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.

يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر في بيان األرباح أو الخسائر الموحد عند إلغاء االعتراف بالمطلوبات ومن خالل طريقة اإلطفاء. يتم االعتراف 
بتكاليف التمويل والتكاليف األخرى ذات العالقة كمصروفات عند تكبدها.

يتم االعتراف بالرسوم المسددة إلنشاء التمويالت اإلسالمية باعتبارها ضمن تكاليف المعاملة الخاصة بالتمويل إلى القدر الذي يكون فيه 
من المحتمل سحب بعض أو جميع هذه التمويالت. وفي هذه الحالة، يتم تأجيل الرسوم لحين إجراء السحب. وإلى القدر الذي ال يتبين فيه 

وجود دليل على احتمال سحب بعض أو جميع التمويالت ، فإن الرسوم تتم رسملتها باعتبارها ضمن الدفعات المسبقة الدفع الخاصة 
بخدمات السيولة ويتم إطفاؤها على مدار فترة التمويالت المرتبطة بها. 

عندما تتبادل المجموعة مع الممول الحالي أداة دين بأخرى بشروط مختلفة بشكل جوهري، يتم المحاسبة عن هذا التبادل على أنه 
إطفاء لإللتزام المالي األصلي وإثبات التزام مالي جديد. وبالمثل، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن التعديالت الجوهرية في شروط 

االلتزام الحالي أو جزء منه كسداد لاللتزام المالي األصلي واالعتراف بالتزام جديد. من المفترض أن تختلف الشروط اختالًفا جوهرًيا إذا كانت 
القيمة الحالية المخصومة للتدفقات النقدية بموجب الشروط الجديدة، بما في ذلك أي رسوم مدفوعة صافية من أي رسوم مستلمة 
ومخصومة باستخدام المعدل الفعلي األصلي، تختلف بنسبة ١٠ في المائة على األقل عن القيمة الحالية المخصومة لقيمة التدفقات 

النقدية المتبقية للمطلوبات المالية األصلية. إذا لم يكن التعديل جوهرًيا، فإن الفرق بين: )١( القيمة الدفترية لاللتزام قبل التعديل ؛ و )٢( 
القيمة الحالية للتدفقات النقدية بعد التعديل يتم االعتراف بها في بيان الربح أو الخسارة كأرباح أو خسارة التعديل ضمن األرباح والخسائر 

األخرى.

إلغاء االعتراف
يلغى االعتراف بااللتزام المالي عندما يتم الوفاء بااللتزام التعاقدي أو إلغاؤه أو انقضاؤه. عند استبدال االلتزام المالي الحالي بالتزام آخر 

من مقرض آخر أو من نفس المقرض ولكن بشروط مختلفة بشكل أساسي أو يتم تعديل شروط االلتزام الحالي بشكل أساسي، يعامل 
هذا التبادل أو التعديل باعتباره إلغاًء لالعتراف بااللتزام األصلي ويتم االعتراف بالتزام جديد. يتم االعتراف بالفرق في القيم الدفترية ذات 

العالقة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

رأس المال. ٢4

٢٠٢١
عدد األسهم )باآلالف(

 ٢٠٢٢
عدد األسهم )باآلالف(

األسهم المصرح بها:

3,891,246 3,891,246 أسهم عادية بواقع ١ ريال قطري للسهم )أ(

ألف ريال قطري عدد األسهم )باآلالف(

األسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل

٣,٨٩١,٢٤٦ 3,891,٢46 في ١ يناير ٢٠٢١

٣,٨٩١,٢٤٦ 3,891,٢46 في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ 

٣,٨٩١,٢٤٦ 3,891,٢46 في 31 ديسمبر ٢٠٢٢

جميع األسهم لها حقوق متساوية باستثناء سهم واحد ممتاز والذي تحتفظ به شركة الديار القطرية لالستثمار العقاري ش.م.ق  )أ (   
ويحمل حقوقا تفضيلية على السياسات المالية والتشغيلية للشركة.

السياسات المحاسبية:

األسهم العادية
يتم تصنيف األسهم العادية باعتبارها حقوق ملكية. ويتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية التي تعزى مباشرة إلى إصدار أسهم عادية كخصم 

من حقوق الملكية صافيا من أي آثار ضريبية.

التقرير المالي

اإليضاحات المتممة
للبيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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احتياطي قانوني. ٢٥

وفقًا لقانون الشركات التجارية القطري رقم ١١ لسنة ٢٠١٥، المعدل بموجب القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢١، والنظام األساسي للشركة األم 
وشركاتها التابعة، ينبغي تحويل مبلغ يعادل نسبة ١٠% من صافي ربح السنة إلى االحتياطي القانوني كل عام حتى يبلغ هذا االحتياطي 

ما نسبته ٥٠% من رأس مال الشركة المدفوع. وال يتم توزيع االحتياطي القانوني إال في الظروف المحددة وفقا للقانون الموضح أعاله 
والنظام األساسي للشركة األم وشركاتها التابعة. كما تلتزم شركات المجموعة بتحويل نسبة من صافي أرباحها السنوية إلى 

االحتياطي القانوني بما يتفق مع النظام األساسي والقوانين المنظمة لتلك الشركات.

احتياطي عام. ٢6

وفقا للنظام األساسي للشركة األم، يتم إضافة العالوة الخاصة بإصدار رأس المال إلى االحتياطي العام. باإلضافة إلى ذلك، فإن األرباح 
السنوية المتبقية، بعد إجراء التحويل المطلوب لالحتياطي القانوني )إيضاح ٢٥(، يمكن تخصيصها وتحويلها إلى االحتياطي العام بناء 

على موافقة الجمعية العمومية.

٢٠٢1   
ألف ريال قطري

٢٠٢٢ 
ألف ريال قطري

4,639,231 4,639,231 في 1 يناير

- - الحركة خالل العام

4,639,231 4,639,231 في 31 ديسمبر

احتياطيات أخرى. ٢7

٢٠٢1   
ألف ريال قطري

٢٠٢٢ 
ألف ريال قطري

)194,312( )167,431( احتياطي القيمة العادلة )1(

)205,375( )208,568( احتياطي تحويل العمالت األجنبية

)1,387( )851( إحتياطي آخر

)401,074( )376,850( في 31 ديسمبر

)1(   احتياطي القيمة العادلة:

يتكون احتياطي القيمة العادلة من صافي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

٢٠٢1   
ألف ريال قطري

٢٠٢٢ 
ألف ريال قطري

)149,790( )194,312( الرصيد في 1 يناير

44,522 26,881 الحركة حالل العام

)194,312( )167,431( في 31 ديسمبر

مصروفات إيجارات تشغيلية. ٢8

   ٢٠٢١
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٢
ألف ريال قطري

27–926 35,363 تكاليف الموظفين

194–412 133,326 مصروفات الصيانة والمرافق

73–323 99,785 مصروفات إدارة العقارات

242–470 169,181 مصروفات إدارة المرافق

- 894 استهالك )إيضاح ١٤( 

1–324 6,032 مصروفات أخرى

539–455 444,581

الدخل من اإليجار والدخل من الخدمات االستشارية وخدمات أخرى. ٢9
٢9-1          الدخل من اإليجار

   ٢٠٢١
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٢
ألف ريال قطري

1–879–449 1,742,652 إجمالي الدخل من اإليجار

5–369 3,579 حوافز المستأجر )بالصافي(

1–884–818 1,746,231 صافي الدخل من اإليجار

إيرادات اإليجار تشمل الدخل من الخدمات المساعدة والخدمات األخرى ذات الصلة بمبلغ ١٦١,٦١١ ألف ريال قطري )٢٠٢١: ١٣٥,٧٧٨ 
ألف ريال قطري(.

٢9-٢        الدخل من الخدمات االستشارية وخدمات أخرى

   ٢٠٢١
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٢
ألف ريال قطري

164,880 185,332 إيرادات من خدمات استشارية )أ(

27,301 37,528 إيرادات من خدمات إعارة )أ(

192,181 222,860

54,577 44,989 إيرادات من عمليات الفندقة

- 10,066 إيرادات من إدارة المرافق 

91,469 58,589 إيرادات من خدمات التبريد

338,227 336,504

)أ (   الخدمات االستشارية وخدمات اإلعارة  تم تحليلها بشكل مفصل على النحو التالي  :

   ٢٠٢٠
ألف ريال قطري

 ٢٠٢1
ألف ريال قطري

7,320 4,143 اإليرادات عند فترة زمنية

اإليرادات بمرور الوقت

93,815 89,226 إيرادات من إستشارات

91,046 129,491 إيرادات من إدارة عقارات

192,181 222,860

السياسات المحاسبية:
إيرادات الخدمات اإلستشارية

تقدم المجموعة خدمات إدارة المشاريع والخدمات اإلستشارية لشركات أخرى يتم اإلعتراف باإليرادات في الفترة المحاسبية التى 
يتم فيها تقديم الخدمات بالرجوع إلى مرحلة إتمام المعاملة المحددة وتقييمها على أساس الخدمات الفعلية )يتم قياسها 

بالساعات بإستخدام جداول زمنية ( على أساس األسعار المتفق عليها.

التقرير المالي

اإليضاحات المتممة
للبيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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إيرادات الخدمات
يتم االعتراف باإليرادات من الخدمات المقدمة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد بالرجوع إلى مرحلة إتمام المعاملة المحددة ويتم تقييم 
اإليرادات على أساس الخدمات الفعلية المقدمة كنسبة من إجمالي الخدمات المراد تقديمها. تستحق اإليرادات المحققة والتي لم يتم 

إصدار فواتير لها في نهاية السنة وتدرج ضمن اإليرادات المستحقة.

إيرادات من خدمات إعارة 
توفرالمجموعة موظفين وقوى عاملة للشركات األخرى، ويتم اإلعتراف باإليرادات فى الفترة المحاسبية التى يحضر فيها الموظفين 

وينضمو إلي الشركات األخرى . ويتم قياسها من خالل الجداول الزمنية المعتمدة من قبل الشركات األخرى  بناءاً علي  أسعار متفق عليها 
مع المجموعة.

تنظر اإلدارة في االعتراف باإليرادات بمرور الوقت ، إذا تم استيفاء أحد المعايير التالية ، وإال سيتم اإلعتراف باإليرادات في وقت معين:

يتلقى العميل ويستخدم في نفس الوقت المزايا التي توفرها المجموعة أثناء أداء المجموعة ؛أ. 

يؤدي أداء المجموعة إلى إنشاء أو تعزيز أحد الموجودات التي يتحكم بها العميل أثناء إنشاء األصل أو تعزيزه ؛ أوب. 

ال يؤدي أداء المجموعة إلى إنشاء أصل له استخدام بديل للمنشأة وللمنشأة حق واجب النفاذ في الدفع مقابل األداء المكتمل حتى تاريخه.ج. 

بالنسبة إللتزامات األداء التي يتم الوفاء بها في وقت معين ، تأخذ المجموعة في اإلعتبار المتطلبات العامة للسيطرة )أي اإلستخدام 
المباشر للموجودات والحصول على جميع المزايا بشكل كبير( والقائمة غير الشاملة التالية هي مؤشرات لنقل السيطرة:

الكيان لديه الحق الحالي في الدفع 	

العميل لديه حق قانوني 	

نقل المنشأة الحيازة القانونية 	

العميل لديه مخاطر ومزايا كبيرة 	

وافق العميل على األصل عند اتخاذ قراره، وأخذ أعضاء مجلس اإلدارة في االعتبار المعايير التفصيلية الستحقاق اإليرادات المنصوص عليها  	
في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١٥(، وعلى وجه الخصوص، سواء تم نقل السيطرة على الخدمات من المجموعة إلى العميل.

مصروفات الخدمات االستشارية والخدمات األخرى. 3٠

   ٢٠٢1
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٢
ألف ريال قطري

56,976 43,165 تكاليف الموظفين

52,649 34,879 تكاليف عمليات الفندقة

90,168 138,165 مصروفات الصيانة والمرافق

39,027 21,748  االستهالك )إيضاح ١٤(

21,878 18,797 مصروفات أخرى

260,698 256,754

أرباح من بيع عقارات وخدمات انشائية . 31

   ٢٠٢1
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٢
ألف ريال قطري

392,561 373,047 إيرادات من خدمات إنشائية - )أ(

836,674 130,146 بيع عقارات

1,229,235 503,193

)369,747( )324,030( إيرادات من خدمات إنشائية - )أ(

)775,187( )122,939( بيع عقارات

)1,144,934( )446,969(

84,301 56,224

خالل عام ٢٠٢٠، قامت إحدى الشركات التابعة للمجموعة بتوقيع عقد بصيغة الشراكة بين القطاع العام والخاص مع هيئة األشغال  )أ ( 
العامة "أشغال". وفقًا لإلتفاقية ستقوم الشركة بإنشاء ثمانية مدارس بحلول عام ٢٠٢٢ وتقديم خدمات صيانة لفترة ال ٢٥ عامًا التالية 
وذلك ضمن الحزمة األولى من برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص لتطوير مدارس قطر. المدارس سيتم تأجيرها بشكل مباشر 

لوزارة التعليم والتعليم العالي فور اإلنتهاء من أعمال اإلنشاءات. بدأت أعمال اإلنشاءات خالل عام ٢٠٢٠، وقامت الشركة باالعتراف 
باإليرادات والتكاليف المتعلقة بها. نتيجة لذلك فإن بند الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدمًا )إيضاح ٦( تتضمن موجودات تعاقدية 

بقيمة ٧٥٢,١٩١ ألف ريال قطري كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ )٢٠٢١: ٣٨٩,٧٩٥ ألف ريال قطري(.

مصروفات عمومية وإدارية. 3٢

   ٢٠٢1
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٢
ألف ريال قطري

155,968 160,045 تكاليف الموظفين

3,250 3,200 مساهمات اجتماعية

20,389 19,522 مصروفات األتعاب المهنية

933 - المخصصات

4,166 4,121 مصروفات الخدمات

9,049 1,893 مصروفات الدعاية والترويج

10,610 16,400 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآت أخرى )١(

6,421 8,325 مصروفات إصالح وصيانة

34 82 مصروفات سفر

250 293 مصروفات اإليجارات

2,183 2,328 رسوم حكومية

1,792 1,677 مصروفات أخرى

215,045 217,886

 

إيضاح:

)١(   يشمل بند مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ومكافأت أخرى المبلغ المقترح كمكافآت بقيمة ١٢,٠٠٠ ألف ريال قطري والذي يخضع لموافقة الجمعية 
العمومية السنوية للشركة )٢٠٢١: ١٢,٠٠٠  ألف ريال قطري بحسب ما وافق عليه مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في ١٣ 

مارس ٢٠٢٢(.

صافي خسائر انخفاض القيمة. 33

   ٢٠٢1
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٢
ألف ريال قطري

خسائر انخفاض القيمة 

)706( )141( نقد وأرصدة بنكية )إيضاح ٥(

)124,583( )363,160( ذمم مدينة )إيضاح ٦(

التقرير المالي

اإليضاحات المتممة
للبيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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)47,050( )19,943( عقارات للمتاجرة )إيضاح ٧(

)1,947( )1,222( استثمارات في شركات زميلة

)22,616( )5,784( مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح ٩(

)3,231( )961( عقارات وآالت ومعدات )إيضاح ١٤(

عكس انخفاض القيمة 

178 2,164 نقد وأرصدة بنكية )إيضاح ٥(

19,135 48,092 ذمم مدينة )إيضاح ٦(

9,322 - عقارات للمتاجرة )إيضاح ٧(

1,187 8,383 استثمارات في شركات زميلة )إيضاح ١٦(

1,621 86 ذمم مدينة من التأجير التمويلي )إيضاح ٨(

)168,690( )332,486(  صافي خسائرانخفاض القيمة

إيرادات أخرى. 34

   ٢٠٢1
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٢
ألف ريال قطري

26,367 21,083 إيرادات من عكس مخصص الدعاوى القضائية ومخصصات أخرى

3,256 5,617 إيرادات توزيعات األرباح

50 31 ربح من استبعاد عقارات وآالت ومعدات

16,542 11,758 أخرى

46,215 38,489

السياسات المحاسبية:

إيراد توزيعات األرباح
يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح عندما يكون لدى المجموعة الحق في استالم األرباح.

صافي تكاليف التمويل. 3٥

   ٢٠٢1
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٢
ألف ريال قطري

تكاليف التمويل

)370,429( )649,548( تكاليف تمويل على عقود التمويل اإلسالمي

132,569 252,914 يخصم: تكاليف التمويل المرسملة )إيضاح ١٣(

)237,860( )396,634(

)22,402( )17,839( ما يخص السنة من تكاليف التمويل المؤجلة

   ٢٠٢1
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٢
ألف ريال قطري

)13,780( )12,239( تكاليف تمويل مطلوبات إيجارات )المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦( )إيضاح ٢٢( 

)2,261( )64,958( صافى خسارة صرف العمالت األجنبية

)276,303( )491,670( تكاليف التمويل للسنة

إيرادات تمويل

  9,590 13,922 الدخل من المرابحة والودائع اإلسالمية

  430 6,516 أخرى

إيرادات التمويل للسنة 20,438  10,020

 )266,283( )471,232( صافي تكاليف التمويل للسنة

السياسات المحاسبية:

إيرادات تمويل
يتم االعتراف بإيرادات التمويل على أساس التقسيم الزمني باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.

تكاليف التمويل
تكاليف التمويل هي التكاليف التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق باقتراض األموال. تقوم المجموعة برسملة تكاليف التمويل التي 

تتعلق مباشرة باقتناء أو تشييد أو إنتاج أصل مؤهل كجزء من تكلفة ذلك األصل. ويعتبر األصل المؤهل لرسملة تكلفة التمويل عبارة عن 
األصل الذي يستغرق بالضرورة فترة زمنية أساسية لتجهيزه للغرض المقصود منه أو لبيعه. تدرج المجموعة تكاليف التمويل األخرى 

كمصروف في الفترة التي تتكبدها فيها.

تبدأ المجموعة في رسملة تكاليف التمويل كجزء من تكلفة األصل المؤهل في تاريخ البدء. تاريخ بدء الرسملة هو التاريخ الذي تستوفي 
فيه المجموعة ألول مرة جميع الشروط التالية:

 أ(       تكبد النفقات الخاصة باألصل.
 ب(        تكبد تكاليف التمويل.

 ج(          تنفيذ األنشطة الضرورية لتجهيز األصل للغرض المقصود منه أو لبيعه.

تحدد المجموعة قيمة تكاليف التمويل المؤهلة للرسملة، إلى الحد الذي تقترض فيه المجموعة أمواال خصيصا للحصول على أصل 
مؤهل، باعتبارها تكاليف التمويل الفعلية المتكبدة عن تلك القروض خالل الفترة ناقصا أي إيراد استثماري من االستثمار المؤقت لتلك 

التمويالت، إن وجد.

تتم رسملة تكاليف التمويل المرتبطة بتمويالت المجموعة القائمة خالل الفترة، باستخدام معدل رسملة النفقات على تلك 
الموجودات.

يجب أن ال تتجاوز تكاليف التمويل التي تقوم المجموعة برسملتها خالل الفترة ان تزداد قيمتها عن تكاليف التمويل التي تكبدتها خالل 
تلك الفترة. تقوم المجموعة بإيقاف رسملة تكاليف االقتراض خالل فترات التمديد التي توقف خاللها التطوير الفعلي ألصل مؤهل، 

وتوقف رسملة تكاليف االقتراض عندما تكتمل األنشطة الضرورية إلعداد األصل المؤهل لالستخدام أو للبيع.

الربحية األساسية والمخففة للسهم الواحد. 36

يتم احتساب الربحية األساسية للسهم الواحد بقسمة صافي األرباح للسنة والعائدة لمساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح 
لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.

ال توجد أسهم مخففة محتملة قائمة في أي وقت خالل السنة وبالتالي فإن الربحية المخففة لكل سهم تعادل العائد األساسي لكل 
سهم.

   ٢٠٢1
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٢
ألف ريال قطري

التقرير المالي

اإليضاحات المتممة
للبيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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ويعكس التالي بيانات األرباح واألسهم المستخدمة في حسابات الربحية األساسية والمخففة لكل سهم:

٢٠٢1 ٢٠٢٢

1,113,671 1,138,038 صافي الربح العائد لحملة حقوق ملكية الشركة األم من الربحية األساسية )ألف ريال قطري(

3,891,246 3,891,246 األسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل )ألف سهم( 

3,891,246 3,891,246 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )ألف سهم(

0.286    0.292 عائد السهم األساسي والمخفف )ريال قطري(

السياسات المحاسبية:

تعرض المجموعة بيانات الربحية األساسية والمخففة ألسهمها العادية. ويتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة األرباح أو الخسائر 
العائدة إلى المساهمين العاديين للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستحقة خالل الفترة.

 ويتم تحديد ربحية السهم المخففة بتعديل األرباح أو الخسائر العائدة إلى المساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم 
العادية المستحقة مقابل تأثيرات األسهم العادية المحتملة المخففة والتي تشكل أوراق نقد قابلة للتحويل وخيارات األسهم الممنوحة 

للموظفين، إن وجدت .

عناصر الدخل الشامل اآلخر. 37

   ٢٠٢١
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٢
ألف ريال قطري

)16,013( )2,755( احتياطي تحويل العمالت األجنبية

)41,623( )15,889( احتياطي القيمة العادلة

)436( 535 إحتياطي آخر

)58,072( )18,109(

توزيعات األرباح . 38
توزيعات األرباح المدفوعة والمقترحة

   ٢٠٢١
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٢
ألف ريال قطري

التوزيعات المعلنة والمستحقة خالل السنة:

486,406 680,968 توزيعات أرباح نهائية للعام ٢٠٢١، بنسبة ١٧.٥٪ من القيمة األسمية )٢٠٢١: توزيعات أرباح 
نهائية لعام ٢٠٢٠ بنسبة ١٢.٥٪ من القيمة األسمية(

اعتمد مساهمو الشركة األم خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في ١٣ مارس ٢٠٢٢ على توزيع أرباح نقدية بواقع ١٧.٥٪ 
من القيمة االسمية للسهم وبإجمالي ٦٨٠.٩٦٨ ألف ريال قطري من أرباح عام ٢٠٢١ )٨ مارس ٢٠٢١: توزيع أرباح نقدية بواقع ١٢.٥ ٪ من القيمة 

االسمية للسهم وبإجمالي ٤٨٦,٤٠٦ ألف ريال قطري من أرباح عام ٢٠٢٠(. 

سوف يتم عرض التوزيعات المقترحة لسنة ٢٠٢٢ بواقع  ١٧.٥٪ من القيمة االسمية للسهم للموافقة الرسمية في اجتماع الجمعية 
العمومية السنوي.

السياسات المحاسبية:

تعترف المجموعة بالتزام سداد توزيعات نقدية لحاملي حقوق الملكية بالشركة األم عندما يتم التصريح بالتوزيع ولم يعد التوزيع وفقا 
لتقدير المجموعة. وفقًا ألحكام قانون الشركات القطري رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ يتم التصريح بالتوزيعات عند اعتمادها من قبل المساهمين. 

ويتم االعتراف بالمبلغ المقابل مباشرة في حقوق الملكية.

مساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي. 39

خصصت المجموعة خالل السنة ٢٨,٤٥١ ألف ريال قطري )٢٠٢١: ٢٧,٨٤٢ ألف ريال قطري( بما يمثل نسبة ٢.٥% من صافي األرباح الموحدة 
للسنة العائدة ألصحاب حقوق الملكية في الشركة األم كمساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي.

تم تعديل مبلغ ٨٤٣ ألف ريال قطري خالل السنة. يمثل هذا المبلغ تعدياًل للفائض المدفوع "للمساهمات في صندوق دعم األنشطة 
االجتماعية والرياضية" فيما يتعلق بعام ٢٠٠٩.

معلومات التدفقات النقدية. 4٠

   ٢٠٢1
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٢
ألف ريال قطري

تحليل صافي الدين: 

534,873 714,499 النقد وما في حكمه

720,316 74,744 ودائع بنكية قصيرة األجل مستحقة بعد ٣ أشهر

45,252 32,375 االستثمارات ذات السيولة العالية

)2,251,368( )1,476,264( التسهيالت االئتمانية -السداد خالل سنة 

)11,811,845( )15,003,400( التسهيالت االئتمانية -السداد بعد أكثر من سنة

)12,762,772( )15,658,046( صافي الدين

1,300,441 821,618 النقد والودائع واالستثمارات ذات السيولة العالية

)14,063,213( )16,479,664( إجمالي الدين - معدل  تكاليف تمويل متغيرة

)12,762,772( )15,658,046( صافي الدين

مطلوبات محتملة. 41
كان لدى المجموعة المطلوبات المحتملة التالية التي ال يتوقع أن ينشأ عنها أي مطلوبات جوهرية:

   ٢٠٢1
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٢
ألف ريال قطري

175,986 170,543 ضمانات بنكية

القضايا والمطالبات
رُفعت خالل السنة بعض القضايا القانونية على المجموعة. ووفقا ألفضل تقديرات المستشار القانوني للمجموعة لن تنشأ أي التزامات 

جوهرية نتيجة لهذه القضايا، وبالتالي لم يتم رصد مخصصات مقابل هذه القضايا باستثناء ما تم رصده في البيانات المالية الموحدة 
في اإليضاح ٢٠.

ارتباطات . 4٢

   ٢٠٢1
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٢
ألف ريال قطري

1,819,539 502,269 ارتباطات تعاقدية مع المقاولين والموردين للعقارات قيد التطوير

الموجودات المالية والمطلوبات المالية. 43
القيم العادلة

يبين الجدول التالي مقارنة حسب الفئة بين القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة المدرجة في 
البيانات المالية الموحدة:

التقرير المالي

اإليضاحات المتممة
للبيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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القيم العادلة القيم الدفترية

   ٢٠٢١
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٢
ألف ريال قطري

   ٢٠٢١
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٢
ألف ريال قطري

الموجودات المالية

بالقيمة المطفأة

1,369,880 898,809 1,369,880 898,809 أرصدة بنكية )باستثناء النقد( 

1,188,899 1,552,606 1,188,899 1,552,606 ذمم مدينة

1,622 - 1,622 - ذمم مدينة من التأجير التمويلي

155,324 227,048 155,324 227,048 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

بالقيمة العادلة 

132,344 128,365 132,344 128,365 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

45,252 32,375 45,252 32,375 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

المطلوبات المالية

بالقيمة المطفأة

)1,692,065( )1,375,327( )1,692,065( )1,375,327( ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

)173,927( )178,279( )173,927( )178,279( مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

)14,063,213( )16,479,664( )14,063,213( )16,479,664( التزامات بموجب عقود التمويل اإلسالمي

)330,808( )302,158( )330,808( )302,158( مطلوبات إيجارات

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية يتم إدراجها بالمبلغ الذي يتم من خالله مبادلة األداة المالية في معاملة حالية بين 
طرفين راغبين في المعاملة، بدال من معاملة بيع جبرية أو تصفية. تستخدم الطرق واالفتراضات التالية في تقدير القيم العادلة:

إن القيم العادلة لألرصدة البنكية والذمم المدينة والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة والذمم الدائنة والمطلوبات األخرى  	
والمبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة تكون عمومًا مقاربة لقيمها الدفترية بسبب االستحقاقات قصيرة األجل لهذه األدوات.

يتم تقييم الذمم المدينة من التأجير التمويلي من قبل المجموعة بناء على مؤشرات مثل معدالت الربح والوضع االئتماني لكل  	
عميل وخصائص مخاطر المشروع الممول. وبناء على هذا التقييم، توضع المخصصات في الحسبان مقابل الخسائر المتوقعة 
لهذه الذمم المدينة من التأجير التمويلي. كما في نهاية سنة التقرير، تقارب القيم الدفترية للذمم المدينة من التأجير التمويلي 

قيمتها العادلة بعد خصم المخصصات.

يتم تسجيل القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل الدخل الشامل األخر المدرجة من خالل األسعارالمدرجة في أسواق نشطة. 	

يتم تسجيل القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل الدخل الشامل األخر غير المدرجة بإستخدام مقاييس أخرى موثوقة لقياس  	
قيمتها العادلة.

تقارب القيمة العادلة اللتزامات بموجب عقود التمويل اإلسالمي قيمتها الدفترية حيث يعاد تسعير هذه التسهيالت دوريا لتتفق مع  	
أسعار السوق من خالل نظام التمويل بالمرابحة.

قياس القيمة العادلة
يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة.

فيما يلي اإلفصاحات الكمية لمستويات قياس القيمة العادلة للموجودات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢:

قياس القيمة العادلة باستخدام

تاريخ التقييم

المدخالت 
الجوهرية 

غير القابلة 
للمالحظة

المستوى 3
ألف ريال قطري

المدخالت 
الجوهرية 

القابلة 
للمالحظة

المستوى ٢
ألف ريال قطري

األسعار 
المدرجة 

في األسواق 
النشطة 

المستوى 1
ألف ريال قطري

اإلجمالي
ألف ريال قطري

موجودات مقاسة بالقيمة العادلة:

35,520,905 - - 35,520,905 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ استثمارات عقارية )إيضاح ١٣(

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل األخر  (إيضاح ١١):

- - 72,541 72,541 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ أسهم حقوق الملكية المدرجة

55,824 - - 55,824 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ أسهم حقوق ملكية غير مدرجة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة (إيضاح 5):

- - 32,375 32,375 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ أسهم حقوق الملكية المدرجة

فيما يلي اإلفصاحات الكمية لمستويات قياس القيمة العادلة للموجودات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١:
قياس القيمة العادلة باستخدام

تاريخ التقييم

المدخالت 
الجوهرية 

غير القابلة 
للمالحظة

المستوى ٣
ألف ريال قطري

المدخالت 
الجوهرية 

القابلة 
للمالحظة

المستوى ٢
ألف ريال قطري

األسعار 
المدرجة 

في األسواق 
النشطة 

المستوى ١
ألف ريال قطري

اإلجمالي
ألف ريال قطري

موجودات مقاسة بالقيمة العادلة

32,425,715 - - 32,425,715 ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ استثمارات عقارية )إيضاح ١٣(

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل األخر  )إيضاح ١١(:

- - 80,236 80,236 ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ أسهم حقوق الملكية المدرجة

52,108 - - 52,108 ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ أسهم حقوق ملكية غير مدرجة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة )إيضاح ٥(:

- - 45,252 45,252 ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ أسهم حقوق الملكية المدرجة

لم يتم إجراء تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني خالل ٢٠٢٢ )٢٠٢١: بدون تحويالت(، ولم يتم إجراء تحويالت إلى ومن المستوى 
الثالث لقياس القيمة العادلة )٢٠٢١: بدون تحويالت(.

تقييم نموذج العمل
يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية بناء على المدفوعات على أصل المبلغ والفائدة فقط وعلى اختبار نموذج العمل.  تحدد المجموعة 

نموذج العمل على مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات من الموجودات المالية مًعا لتحقيق هدف عمل معين. يتضمن هذا التقييم الحكم 
الذي يعكس جميع األدلة ذات الصلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء هذه الموجودات وقياس أدائها، والمخاطر التي تؤثر على أداء الموجودات 
وكيفية إدارة هذه الموجودات وكيف يتم تعويض أو مكافأة مديري هذه الموجودات. تراقب المجموعة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة 

المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي تم الغاء االعتراف بها قبل استحقاقها لفهم سبب أستبعادها وما إذا كانت 
األسباب متوافقة مع هدف العمل التي تم اإلحتفاظ بالموجودات ألجله. تعتبرالمراقبة والمتابعة جزًء من التقييم المتواصل للمجموعة لمعرفة 
فيما إذا كان نموذج العمل الذي يتم االحتفاظ به للموجودات المالية المتبقية ال يزال مناسبًا وإذا لم يكن مناسبًا،  تقييم إذا كان هناك تغيير في 

نموذج العمل وبالتالي تغيراً مستقبلياَ في تصنيف تلك الموجودات. ال توجد تغييرات مطلوبة خالل الفترات المبينة. . 

أسس اإلعداد والتوحيد. 44
إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة مبينة أدناه.

وقد تم تطبيق هذه السياسات بشكل ثابت على مدار جميع السنوات المبينة وما عدا ذلك تم ذكره وتوضيحه. 

التقرير المالي

اإليضاحات المتممة
للبيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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44-1          أساس اإلعداد

تم تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير 
 .)IASB( المحاسبية الدولي

تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات العقارية والموجودات المالية بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة والموجودات المالية من خالل الدخل الشامل االخر التي تم قياسها بالقيمة العادلة.

تم إعداد البيانات المالية الموحدة بالريال القطري، وهو عملة العرض والعملة الوظيفية للمجموعة وتم تقريب جميع القيم 
إلى أقرب ألف ريال قطري وما عدا ذلك تم ذكره وتوضيحه.

يتطلب إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية استخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامة. كما يقتضي 
من اإلدارة إبداء رأيها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. بالنسبة لألمور التي تتضمن درجة أعلى من إبداء 
الرأي أو التعقيد، أو األمور التي تتضمن افتراضات وتقديرات تعتبر جوهرية بالنسبة للبيانات المالية الموحدة فقد تم اإلفصاح 

عنها باإليضاح رقم ٤٧. تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية الموحدة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة في تاريخ ١٣ فبراير ٢٠٢.  

44-٢        أساس التوحيد

)أ(   الشركات التابعة
الشركات التابعة هي جميع الكيانات )بما فيها الكيانات المنظمة( التي تسيطر عليها المجموعة. وتتحقق السيطرة عندما 
تتعرض المجموعة، أو يكون لديها حقوق، لعوائد متغيرة نتيجة مشاركتها في المنشأة ولديها القدرة على التأثير على تلك 

العوائد من خالل نفوذها على هذه المنشأة. ويتم توحيد البيانات المالية للشركات التابعة بصورة كاملة من تاريخ انتقال 
السيطرة إلى المجموعة، ويتم إلغاء التوحيد من تاريخ انتهاء السيطرة. تطبق المجموعة طريقة االقتناء لتسجيل اندماجات 

األعمال.

والمقابل الذي تم تحويله لالستحواذ على شركة تابعة يتمثل في القيمة العادلة للموجودات المحولة والمطلوبات المتكبدة 
للمالك السابقين للشركة المستحوذ عليها وأسهم حقوق الملكية المصدرة من قبل المجموعة. ويتضمن المقابل المالي 

الذي تم تحويله القيمة العادلة ألي أصل أو التزام ناتج عن ترتيب مالي محتمل. ويتم قياس الموجودات المستحوذ عليها 
القابلة للتحديد والمطلوبات المتكبدة أو المطلوبات المحتملة المفترضة في اندماجات األعمال مبدئيا بالقيم العادلة في 

تاريخ االقتناء. وتعترف المجموعة بأي حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها على أساس كل عملية استحواذ على 
حدة، سواء بالقيمة العادلة أو بحصة األسهم غير المسيطرة التناسبية من المبالغ المعترف بها لصافي الموجودات القابلة 

للتحديد في الشركة المستحوذ عليها.

ويتم تسجيل كافة التكاليف المرتبطة باالستحواذ كمصاريف عند تكبدها.

إذا تحقق اندماج األعمال على مراحل، فإن القيمة الدفترية لحصة الملكية للشركة المستحوذة والمحتفظ بها سابقا يعاد 
قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ، وأي أرباح أو خسائر ناشئة من إعادة القياس يتم االعتراف بها في بيان األرباح أو 

الخسائر الموحد.

يتم االعتراف بأي مقابل محتمل يجب تحويله من قبل المجموعة بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. يتم االعتراف بأي تغييرات 
الحقة للقيمة العادلة للمقابل المحتمل والذي يعتبر أحد الموجودات أو المطلوبات وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ 

سواء في الربح أو الخسارة أو كتغيير لبنود الدخل الشامل األخر.

ال يتم إعادة قياس المقابل المحتمل المصّنف كحقوق ملكية وتُحتسب تسويته الالحقة في حقوق الملكية.

يتم حذف كافة المعامالت واألرصدة واألرباح غير المحققة على المعامالت بين شركات المجموعة. كما يتم حذف الخسائر غير 
المحققة. عند الحاجة، تم تعديل المبالغ المسجلة من قبل الشركات التابعة لتتوافق مع سياسات المجموعة المحاسبية.

 )ب(  التغيرات في حصص الملكية في الشركات التابعة دون تغير في السيطرة

تحتسب المعامالت مع الحصص غير المسيطرة التي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة كمعامالت حقوق الملكية - أى المعامالت التي تتم 
مع أصحاب الحصص بصفتهم المالكين. إن الفرق بين القيمة العادلة ألي مقابل مدفوع والحصة المستحوذ عليها بالقيمة الدفترية 

لصافي موجودات الشركة التابعة يتم تسجيله في حقوق الملكية. يتم تسجيل األرباح أو الخسائر من استبعاد الحصص غير المسيطرة 
أيضا في حقوق الملكية.

)ج(  استبعاد الشركات التابعة

عندما تتوقف المجموعة عن السيطرة، فإن أي حصص محتجزة في المنشأة يتم قياسها بالقيمة العادلة، في تاريخ فقدان السيطرة، مع 
االعتراف بأي تغييرات في القيمة الدفترية ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد. والقيمة العادلة هي عبارة عن القيمة الدفترية المبدئية 

الخاصة بأغراض المحاسبة الالحقة للحصص المحتجزة كشركة زميلة أو مشروع مشترك أو أصل مالي. باإلضافة إلى أن أي مبالغ تم االعتراف 
بها مسبقا ضمن بيان الدخل الشامل الموحد فيما يخص تلك المنشأة يتم تسجيلها كما لو أن المجموعة قد استبعدت بشكل مباشر 
الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة. وهذا قد يعني أن المبالغ السابق االعتراف بها ضمن بنود بيان الدخل الشامل الموحد يتم إعادة 

تصنيفها في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

تشتمل هذه البيانات المالية الموحدة على الشركات التابعة للمجموعة التي تمثل أكثر من ٢٪ من إجمالي الموجودات و / أو النتائج 
التشغيلية للمجموعة خالل الفترة الحالية أو السابقة وهي مبينة أدناه. باإلضافة للشركات التابعة المبينة أدناه، تم توحيد عدد من البيانات 

المالية لشركات تابعة أخرى في هذه البيانات المالية الموحدة، وهي تمثل أقل من ٢٪ من إجمالي الموجودات و / أو النتائج التشغيلية 
للمجموعة.

النسبة المئوية للمساهمة الفعلية للمجموعة

بلد التأسيس ٣١ ديسمبر ٢٠٢١اسم الشركة التابعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

٪١٠٠ ٪1٠٠ قطر شركة أساس العقارية ذ.م.م

٪١٠٠ ٪1٠٠ قطر شركة الوصيف إلدارة األصول ذ.م.م

٪١٠٠ ٪1٠٠ قطر شركة بروة الدولية ذ.م.م

٪١٠٠ ٪1٠٠ قطر شركة بروة السد ذ.م.م

٪١٠٠ ٪1٠٠ قطر شركة بروة البراحة ذ.م.م

٪١٠٠ ٪1٠٠ قطر شركة قرية بروة ذ.م.م

٪١٠٠ ٪1٠٠ قطر شركة مساكن السيلية ومسيمير ذ.م.م

٪١٠٠ ٪1٠٠ قطر الشركة القطرية لالستثمارات العقارية ش.م.ق.خ

٪٧٠ ٪7٠ قطر شركة قطر إلدارة المشاريع ش.م.ق.خ

٪١٠٠ ٪1٠٠ قطر شركة لوسيل جلف للتطوير ذ.م.م

٪١٠٠ ٪1٠٠ قطر شركة مدينة المواتر ذ.م.م.

٪١٠٠ ٪1٠٠ قطر شركة دار العلوم للتنمية العقارية ذ.م.م.

٪١٠٠ ٪1٠٠ قطر شركة براحة الجنوب العقارية ذ.م.م

٪١٠٠ ٪1٠٠ قطر شركة رواسي العقارية ذ.م.م

جميع الشركات المذكورة أعاله نشاطها هو مجال التنمية العقارية فيما عدا شركة الوصيف إلدارة األصول ونشاطها يتركز في إدارة 
العقارات والمرافق ، باإلضافة إلى شركة قطر إلدارة المشاريع والتي يتركز نشاطها في إدارة المشاريع.

شركات تابعة ذات حصص غير مسيطرة جوهرية . 4٥
فيما يلي المعلومات المالية للشركات التابعة للمجموعة التي تملك ما يزيد على ١٠٪ من الحصص غير المسيطرة:

نسبة حصة حقوق الملكية الفعالة التي تحتفظ بها الحصص غير المسيطرة هي كالتالي:

31 ديسمبر ٢٠٢1 31 ديسمبر ٢٠٢٢ بلد التأسيس اسم الشركة التابعة

٪٣٠ ٪3٠ قطر شركة قطر إلدارة المشاريع ش.م.ق.خ

٪٢٥,٥ ٪٢٥,٥ قطر شركة نزل قطر المحدودة ذ.م.م 

التقرير المالي

اإليضاحات المتممة
للبيانات المالية الموحدة
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   ٢٠٢١
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٢
ألف ريال قطري

األرصدة المتراكمة للحصة الجوهرية غير المسيطرة

30,740 32,306 شركة قطر إلدارة المشاريع ش.م.ق.خ

42,368 42,633 شركة نزل قطر المحدودة ذ.م.م

أرباح الحصة الجوهرية غير المسيطرة:

8,481 8,622 شركة قطر إلدارة المشاريع ش.م.ق.خ

682 265 شركة نزل قطر المحدودة ذ.م.م

وفيما يلي المعلومات المالية الموجزة لهذه الشركات التابعة. تستند هذه المعلومات على المبالغ قبل الحذف بين شركات المجموعة:

شركة نزل قطر
المحدودة ذ,م,م

ألف ريال قطري

شركة قطر إلدارة
المشاريع ش,م,ق,خ

ألف ريال قطري

بيان األرباح أو الخسائر الموجز لسنة ٢٠٢٢:

1,092 136,730 إيرادات وأرباح

  )52( )107,990( مصروفات وخسائر

1,040 28,740 ربح السنة

1,040 30,466 إجمالي الدخل الشامل

بيان األرباح أو الخسائر الموجز لسنة ٢٠٢1:

2,759 140,036 إيرادات وأرباح

)84( )111,767( مصروفات وخسائر

2,675 28,269 ربح السنة

2,675 27,991 إجمالي الدخل الشامل

بيان المركز المالي المختصر كما في 31 ديسمبر ٢٠٢٢:

- 26,992 موجودات غير متداولة

411,397 142,019 موجودات متداولة

- )14,474( مطلوبات غير متداولة

)244,208( )46,850( مطلوبات متداولة

167,189 107,687 صافي حقوق الملكية

العائد إلى:

124,556 75,381 أصحاب حقوق الملكية في الشركة األم

42,633 32,306 حصة غير مسيطرة

167,189 107,687 إجمالي حقوق الملكية

بيان المركز المالي المختصر كما في 31 ديسمبر ٢٠٢1:

- 26,789 الموجودات غير المتداولة

410,347 130,397 موجودات متداولة

- )17,741( المطلوبات غير المتداولة

)244,198( ) 36,979 ( المطلوبات المتداولة

166,149 102,466 صافي حقوق الملكية

العائد إلى:

123,781 71,726 أصحاب حقوق الملكية في الشركة األم

42,368 30,740 حصة غير مسيطرة

166,149 102,466 إجمالي حقوق الملكية

معلومات التدفقات النقدية المختصرة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢:

- )9,758( األنشطة التشغيلية

- 10,486 األنشطة االستثمارية

- )16,268( األنشطة التمويلية

- )15,540( صافي النقص في النقد وما في حكمه

معلومات التدفقات النقدية المختصرة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢1:

- 16,849 األنشطة التشغيلية

- 29,451 األنشطة االستثمارية

- )64,909( األنشطة التمويلية

- )18,609( صافي النقص في النقد وما في حكمه

إدارة المخاطر المالية. 46

يشرح هذا اإليضاح تعرض المجموعة إلى المخاطر المالية، وكيفية تأثير هذه المخاطر على األداء المالي للمجموعة في المستقبل.

ادارة المخاطر القياس المخاطر الناشئة عن المخاطر

تحليل الحساسية تنويع المحفظة   - استثمارات في أوراق مالية
- قروض

- موجودات ومطلوبات مالية المقومة بعمالت أجنبية
مخاطر السوق 

 تنويع الودائع لدى البنوك والحدود 
االئتمانية وخطابات االعتماد

- تحليل األعمار
- التصنيف االئتماني

- النقد وما في حكمه
- ذمم مدينة تجارية

- ذمم مدينة من التأجير التمويلي
- مستحق من أطراف ذات عالقة

مخاطر االئتمان

 توفر الوسائل االئتمانية الملتزم بها 
وتسهيالت التمويل,

توقعات التدفقات 
النقدية

قروض ومطلوبات أخرى مخاطر السيولة

 األهداف والسياسات

تشمل المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى والمبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة وااللتزامات 
بموجب عقود التمويل اإلسالمي ومطلوبات االيجارات. الغرض األساسي لهذه المطلوبات المالية هو الحصول على المزيد من التمويل 

لعمليات المجموعة. لدى المجموعة العديد من الموجودات المالية مثل النقد واألرصدة البنكية والذمم المدينة والذمم المدينة من 
التأجير التمويلي والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والموجودات 

المالية من خالل الدخل الشامل األخر والتي تنشأ مباشرة من عملياتها.

شركة نزل قطر
المحدودة ذ,م,م

ألف ريال قطري

شركة قطر إلدارة
المشاريع ش,م,ق,خ

ألف ريال قطري

التقرير المالي

اإليضاحات المتممة
للبيانات المالية الموحدة
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إن المخاطر الرئيسية الناشئة من أدوات المجموعة المالية تتمثل في مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة والمخاطر 
التشغيلية ومخاطر العقارات والمخاطر األخرى. ويقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واالتفاق على السياسات الخاصة بإدارة كل هذه المخاطر 

والتي نوجزها 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. والهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة التعرض 

لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن المؤشرات المقبولة مع تعظيم العائد.

 أ(   مخاطر معدل الربح
تتألف الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة التي تخضع لمخاطر معدل الربح من الودائع البنكية والذمم المدينة من التأجير 

التمويلي وااللتزامات بموجب لعقود التمويل اإلسالمي. إن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في معدالت الربح بالسوق يتعلق أساسًا 
بالموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة التي تحمل معدالت ربح متغيرة.

تقوم المجموعة بإدارة مخاطر معدالت الربح من خالل تنويع المحفظة المتعلقة باإللتزامات بموجب العقود التمويل اإلسالمي والذمم 
المدينة من التأجير التمويلي. 

في تاريخ التقرير، كان معدل الربح لألدوات المالية التي تحمل ربح بالمجموعة كالتالي:

القيم الدفترية

٢٠٢١
ألف ريال قطري

٢٠٢٢
ألف ريال قطري

أدوات معدل الربح المتغير:

1,622 - ذمم مدينة من التأجير التمويلي

831,519 440,294 ودائع ثابتة األجل

)14,063,213( )16,479,664( مطلوبات مالية - تمويالت

يوضح الجدول التالي حساسية بيان األرباح أو الخسائر الموحد للتغيرات المحتملة في معدالت الربح بشكل معقول بمقدار ٢٥ نقطة 
أساس، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة. تتمثل حساسية بيان األرباح أو الخسائر الموحد في تأثير التغيرات المفترضة في معدالت 
الربح لسنة واحدة، على أساس المعدل المتغير للموجودات والمطلوبات المالية المحتفظ بها في ٣١ ديسمبر. إن تأثير االنخفاض في 

معدالت الربح من المتوقع أن يكون مساويا ومقابال لتأثير الزيادة الموضحة.

الربح أو الخسارة +/- ٢٥ نقطة 
أساس

ألف ريال قطري

-/+ 39,465 في 31 ديسمبر ٢٠٢٢

-/+ 29,729  في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

ستستمر المجموعة في تطبيق التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ حتى يزول عدم اليقين الناشئ عن إصالحات معيار 
معدل الفائدة فيما يتعلق بتوقيت ومبلغ التدفقات النقدية األساسية التي تتعرض لها المجموعة. افترضت المجموعة أن حالة عدم 

اليقين هذه لن تنتهي حتى يتم تعديل عقود المجموعة التي تشير إلى معدالت ليبور لتحديد التاريخ الذي سيتم فيه استبدال مؤشر سعر 
الفائدة، والتدفقات النقدية لسعر المعيار البديل وتعديل الفارق ذي الصلة. سيعتمد هذا جزئًيا على إدخال البنود البديلة التي لم يتم 

إضافتها بعد إلى عقود المجموعة والتفاوض مع المقرضين.

ب (   مخاطر صرف العمالت األجنبية
تتمثل مخاطر سعر صرف العمالت األجنبية في مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب المتغيرات 

في أسعار صرف العملة. إن تعرض المجموعة لخطر التغيرات في أسعار الصرف تتعلق بصورة أساسية بأنشطة المجموعة التشغيلية وصافي 
استثمار المجموعة في الشركات التابعة األجنبية.

كان لدى المجموعة صافي التعرضات التالية المقّومة بالعمالت األجنبية:

 ٢٠٢١
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٢
ألف ريال قطري

موجودات )مطلوبات( موجودات )مطلوبات(

)2,301( 1,346 يورو

95,558 92,003 جنيه إسترليني

4,081 2,342 درهم مغربي 

292 - ليرة تركى

)6,204( )3,582( جنيه مصري

)2,003( )2,001( درهم إماراتي

)97,918( )87,749( ريال سعودي

)5,356,851( )4,672,837( دوالر أمريكي

يعد تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية الناشئة عن األرصدة المقومة بالدوالر األمريكي محدودا حيث إن سعر الدوالر األمريكي مثبت 
مقابل الريال القطري.

المجموعة معرضة بشكل رئيسي للعمالت المذكورة أعاله. يوضح الجدول التالي حساسية المجموعة لزيادة أونقص ٥٪ في وحدات العملة 
مقابل العمالت األجنبية ذات الصلة. ٥٪ هو معدل الحساسية المستخدم عند اإلفصاح عن مخاطر العمالت األجنبية داخلًيا الى اإلدارة ويمثل 

تقييم اإلدارة للتغير المحتمل المعقول في أسعار صرف العمالت األجنبية. يتضمن تحليل الحساسية البنود النقدية القائمة والمقومة 
بالعمالت األجنبية فقط وتعدل ترجمتها في نهاية العام لتغيير ٥ ٪ في أسعار العمالت األجنبية.

يشير الرقم الموجب أدناه إلى زيادة في األرباح وحقوق الملكية األخرى حيث تقوى وحدات العملة بنسبة ٥٪ مقابل العملة ذات الصلة. بالنسبة 
لضعف وحدات العملة بنسبة ٥٪ مقابل العملة ذات الصلة ، سيكون هناك تأثير مماثل على الربح وحقوق الملكية، واألرصدة التالية ستكون 

سلبية.

٢٠٢١
ألف ريال قطري

٪٥ -/+

٢٠٢٢
ألف ريال قطري

٪٥ -/+

)115( 67 يورو

4,778 4,600 جنيه إسترليني

4,778 117 درهم مغربي 

15 - ليرة تركى

)310( )179( جنيه مصري

)100( )100( درهم إماراتي

)4,896( )4,387( ريال سعودي

)267,843( )233,642( دوالر أمريكي

ج (   مخاطر أسعار حقوق الملكية

يوضح الجدول التالي حساسية بيان األرباح أو الخسائر الموحد واحتياطي القيمة العادلة للتغيرات المحتملة في أسعار حصص حقوق الملكية 
المدرجة مع ثبات جميع المتغيرات األخرى. إن تأثير االنخفاض في أسعار األسهم من المتوقع أن يكون مساويا ومقابال لتأثير الزيادة الموضحة.

التقرير المالي

اإليضاحات المتممة
للبيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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التأثير على 
حقوق الملكية

ألف ريال قطري

التأثير على
 األرباح

ألف ريال قطري

التغييرات في
 مؤشرات السوق

٢٠٢٢

7,254 - ٪1٠+ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر - مدرجة

3,238 3,238 ٪1٠+ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

٢٠٢١

8,024 - ٪١٠+ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر - مدرجة

4,525 4,525 ٪١٠+ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة الطرف اآلخر على سداد التزاماته مما يتسبب في تكبيد الطرف األول خسائر مالية. يتمثل تعرض 

المجموعة لمخاطر االئتمان في القيمة الدفترية لموجوداتها والتي تتكون أساسًا من األرصدة لدى البنوك والذمم المدينة والذمم المدينة من 
التأجير التمويلي والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة.

فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة من الموجودات المالية األخرى للمجموعة، فإن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ينشأ من تعثر الطرف 
المقابل، مع حد أقصى للتعرض للمخاطر مساويا للقيمة الدفترية لهذه األدوات كالتالي:

٢٠٢١
ألف ريال قطري

٢٠٢٢
ألف ريال قطري

1,369,880 898,809 أرصدة بنكية 

1,188,899 1,552,606 ذمم مدينة

1,622 - ذمم مدينة من التأجير التمويلي

155,324 227,048 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

2,715,725 2,678,463

التعرض األقصى لمخاطر االئتمان عند تاريخ التقرير وفقا للمنطقة الجغرافية موضح كالتالي:

القيم الدفترية

اإلجمالي
ألف ريال قطري

شمال أفريقيا
ألف ريال قطري

الدول األوروبية
ألف ريال قطري

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

األخرى
ألف ريال قطري

محليا
ألف ريال قطري

٢٠٢٢

898,809 2,532 31,933 14,504 849,840 أرصدة بنكية 

1,552,606 825 8,923 12,712 1,530,146 ذمم مدينة

- - - - - ذمم مدينة من التأجير التمويلي

227,048   - - - 227,048 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

2,678,463 3,357 40,856 27,216 2,607,034

٢٠٢١

1,369,880 5,449 33,426 12,443 1,318,562 أرصدة بنكية 

1,188,899 1,693 8,783 10,801 1,167,622 ذمم مدينة

1,622 - - - 1,622 ذمم مدينة من التأجير التمويلي

155,324 - - 6 155,318 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

2,715,725 7,142 42,209 23,250 2,643,124

تراقب المجموعة تعرضها لمخاطر االئتمان بصفة مستمرة وبناء على تقييم اإلدارة ومعدالت التعثر التاريخية، فإن المجموعة ترى بأن مخصص 
االنخفاض في القيمة البالغ ٧٦٦,٢٨١ ألف ريال قطري )٢٠٢١: ٤٤٩,٥٣٦ ألف ريال قطري( يعد كافيا مقابل الموجودات المالية كما في تاريخ التقرير. 

تشمل الموجودات المالية بعض األرصدة المتأخرة ولكنها في رأي اإلدارة لم تنخفض قيمتها كما في تاريخ التقرير.

تقوم المجموعة بالحد من المخاطر الناتجة من تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان الناجمة عن األرصدة البنكية عن طريق فتح حسابات في 
بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد. إن ما نسبته ٩٤% )٢٠٢١: ٩٦%( من األرصدة البنكية تمثل أرصدة مودعة لدى بنوك محلية في دولة قطر ذات 

تصنيف جيد.

جودة ائتمان الموجودات المالية

نظرا ألن بعض الذمم المدينة التجارية واألخرى والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة ليس لها تصنيف خارجي متاح ولم يتم إجراء تصنيف 
ائتماني داخلي لها من قبل المجموعة. فإن جودة ائتمان هذه الموجودات المالية ال يمكن اإلفصاح عنها من قبل اإلدارة.

قامت المجموعة  بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ مستخدمة النهج المبسط لقياس خسائر اإلئتمان المتوقعة والذي بموجبه يتم 
اإلعتراف بالخسائر المتوقعة على مدار أعمار جميع الذمم المدينة والذمم المدينة األخرى و الذمم المدينة من التأجير التمويلي.

لقياس خسائر اإلئتمان المتوقعة، تم تصنيف الذمم المدينة بناءا على خواص مخاطر اإلئتمان المشتركة وعدد أيام تأخر التحصيل.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، ال شيء من الذمم المدينة من التأجير التمويلي ) ٢٠٢١: ١٠٠%( مستحقة من عميل واحد وهو مؤسسة تابعة للحكومة .

 ولتقييم المخاطر االئتمانية الخاصة بالعمالء الرئيسيين، تعتمد المجموعة عادة على وكاالت تقييم ائتماني خارجية مثل "موديز" و"ستاندرد 
وبورز" و"فيتش"، إن وجدت لتقييم احتمالية عجز هؤالء العمالء عن السداد. بالنسبة للهيئات الحكومية والشركات المقيمة تقييما خارجيا 

وتقييمها االئتماني يتراوح بين A و B فهى تمثل ٨٤% من صافي الذمم المدينة التجارية بعد خصم المخصص كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ )٢٠٢١: 
.)%٥٥

ال تحتفظ المجموعة بأي ضمانات أو تحسينات ائتمانية أخرى لتغطية مخاطر االئتمان المرتبطة بموجوداتها المالية.

يمكن تقييم جودة ائتمان الموجودات المالية والتي ال تعتبر متعثرة أو متدنية القيمة بالرجوع إلى المعلومات التاريخية. يتم إدارة مخاطر 
االئتمان من األرصدة لدى البنوك من قبل اإلدارة المالية للمجموعة وفقا لسياسة المجموعة. يوضح الجدول التالي التصنيفات االئتمانية 

الخارجية للبنوك:

 ٢٠٢١
ألف ريال قطري

 ٢٠٢٢
ألف ريال قطري

536,671 30,511 A+

587,790 466,097 A1

128,524 146,532  A 

98,251 237,685 A-

  - 1,549 +BBB

18,644 16,435 أخرى

1,369,880 898,809 اإلجمالي

التقرير المالي

اإليضاحات المتممة
للبيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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يتكون إطار تصنيف مخاطر االئتمان الحالي للمجموعة من الفئات التالية:

أسس االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة الوصف الفئة

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لـ 12 شهراً الطرف المقابل لديه مخاطر منخفضة في التخلف 
عن السداد وليس لديه أي مبالغ متأخرة السداد

غير متعثر

الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة - 
ليست ذات قيمة ائتمانية منخفضة

تجاوز المبلغ 30 يومًا بعد تاريخ االستحقاق أو كانت 
هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ اإلعتراف 

األولي

مشكوك فيه

الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر 
- ذات قيمة ائتمانية منخفضة

تجاوز المبلغ ١٢٠ يومًا بعد تاريخ االستحقاق أو أن هناك 
دليًلا يشير إلى أن األصل ذو قيمة إئتمانية منخفضة

متعثر

تم شطب المبلغ هناك أدلة تشير إلى أن المدين يواجه صعوبات 
مالية شديدة وليس لدى الشركة أي احتمال واقعي 

الستردادها

مشطوب

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم تمكن المجموعة من الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. ويتمثل منهج المجموعة بخصوص إدارة 
مخاطر السيولة في ضمان أن يكون لديها بأقصى قدر ممكن سيولة كافية للوفاء بمطلوباتها عند استحقاقها وفقا للظروف العادية أو تحت 

الضغوط دون تكبد خسائر غير مقبولة أو التعرض لمخاطر اإلضرار بسمعة المجموعة.
تهدف المجموعة إلى الحفاظ على التوازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خالل استخدام احتياطيات المجموعة والتسهيالت البنكية. 

تتطلب أحكام اإليرادات الخاصة بالمجموعة تحصيل المبالغ في غضون ٣٠ يوما من تاريخ الفاتورة.
يلخص الجدول التالي مواعيد استحقاق المطلوبات المالية غير المخصومة للمجموعة في ٣١ ديسمبر بناء على تواريخ المدفوعات التعاقدية 

ومعدالت الربح الحالية في السوق:

أكثر من
 ٥ سنوات

ألف ريال قطري
٢-٥ سنوات

ألف ريال قطري
1-٢ سنة

ألف ريال قطري

أقل من
 سنة واحدة

ألف ريال قطري

التدفقات 
النقدية الخارجة

التعاقدية
ألف ريال قطري

القيم الدفترية
ألف ريال قطري

٢٠٢٢

- 83,600 110,644 1,204,107 1,398,351 1,375,327 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

- - 579 177,700 178,279 178,279 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

436,836 46,828 31,624 61,492 576,780 302,158 مطلوبات إيجارات

9,339,246 7,718,105 2,808,968 2,438,604 22,304,923 16,479,664 التزامات وفقا لعقود التمويل اإلسالمي

9,776,082 7,848,533 2,951,815 3,881,903 24,458,333 18,335,428

أكثر من
 ٥ سنوات

ألف ريال قطري
٢-٥ سنوات

ألف ريال قطري
1-٢ سنة

ألف ريال قطري

أقل من
 سنة واحدة

ألف ريال قطري

التدفقات 
النقدية 
الخارجة

التعاقدية
ألف ريال قطري

القيم الدفترية
ألف ريال قطري

٢٠٢١

- 173,600 108,353 1,450,972 1,732,925 1,692,065 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

- - 579 173,348 173,927 173,927 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

466,831 64,279 36,665 56,995 624,770 330,808 مطلوبات إيجارات

5,865,468 5,957,882 1,523,825 2,676,729 16,023,904 14,063,213 التزامات وفقا لعقود التمويل اإلسالمي

6,332,299 6,195,761 1,669,422 4,358,044 18,555,526 16,260,013

باإلضافة إلى ذلك ، تستخدم المجموعة مزيج التدفقات النقدية الداخلة من الموجودات المالية والتسهيالت المصرفية المتاحة إلدارة السيولة. 
يوضح الجدول أدناه التدفقات النقدية الواردة من الموجودات المالية:

اإلجمالي
ألف ريال قطري

أكثر من 
خمس سنوات
ألف ريال قطري

سنتين إلى 
خمس سنوات
ألف ريال قطري

سنة إلى 
سنتين

ألف ريال قطري

اقل من سنة
ألف ريال قطري

٢٠٢٢

1,552,606 541,936 199,823 73,993 736,854 ذمم مدينة تجارية وأخرى

- - - - - ذمم مدينة من التأجير التمويلي

227,048 - - - 227,048 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

160,740 - - 128,365 32,375 إستثمار في أدوات حقوق ملكية

1,940,394 541,936 199,823 202,358 996,277

اإلجمالي
ألف ريال قطري

أكثر من 
خمس سنوات
ألف ريال قطري

سنتين إلى 
خمس سنوات
ألف ريال قطري

سنة إلى 
سنتين

ألف ريال قطري

اقل من سنة
ألف ريال قطري

٢٠٢1

1,188,899 220,371 199,658 73,994 694,876 ذمم مدينة تجارية وأخرى

1,622 - - - 1,622 ذمم مدينة من التأجير التمويلي

155,324 - - - 155,324 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

177,596 - - 132,344 45,252 إستثمار في أدوات حقوق ملكية

1,523,441 220,371 199,658 206,338 897,074

المخاطر التشغيلية
 المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناجمة عن مجموعة واسعة من األسباب المرتبطة بعمليات المجموعة 
واألفراد والتكنولوجيا والبنية التحتية، ومن عوامل خارجية بخالف مخاطر السوق واالئتمان والسيولة مثل تلك التي تنشأ عن معايير السلوك 

المهني المقبولة عموما للشركات. تنشأ المخاطر التشغيلية من جميع عمليات المجموعة.
وهدف المجموعة هو إدارة المخاطر التشغيلية بحيث تعمل على التوازن بين تجنب الخسائر واألضرار المالية على سمعة المجموعة مع تحقيق 

فعالية شاملة للتكلفة وتجنب إجراءات الرقابة التي تقيد من المبادرة واإلبداع.

وتم تفويض المسؤولية الرئيسية لتطوير وتنفيذ الضوابط الرقابية التي تتناول المخاطر التشغيلية لإلدارة العليا داخل كل إدارة على حدى. 
ويتم دعم هذه المسؤولية من خالل تطوير معايير المجموعة الشاملة إلدارة المخاطر التشغيلية في المجاالت التالية:

متطلبات الفصل المناسب بين المهام بما في ذلك اإلعتماد المستقل للمعامالت. 	
متطلبات التسوية ومراقبة المعامالت. 	
االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية األخرى وتوثيق الضوابط الرقابية واإلجراءات. 	
متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تم التعرض لها وكفاية الضوابط الرقابية واإلجراءات التي تتناول المخاطر المحددة. 	
متطلبات إعداد التقارير الخاصة بالخسائر التشغيلية واإلجراءات التصحيحية المقترحة. 	
وضع خطط الطوارئ. 	
التدريب والتطوير المهني. 	
معايير األخالق المهنية ومعايير األعمال. 	
التقليل من المخاطر، بما في ذلك التأمين ضد الخسائر في الموجودات وضد االختالس، في حال كان ذلك فعاال. 	

المخاطر العقارية
حددت المجموعة المخاطر التالية المرتبطة بالمحفظة العقارية:

قد تزداد تكلفة برامج التطوير في حال تأخرت عمليات التخطيط. تستخدم المجموعة مواردها في تطوير معظم مشاريعها التي  	
تستقطب فيها الخبراء في متطلبات التخطيط المحددة في موقع البرنامج من أجل الحد من المخاطر التي قد تنشأ أثناء عملية التخطيط، 

وتستعين بالخبرة المتراكمة في التعاقد لغرض الحد من تكاليف التطوير مقارنة بالسوق المرتبط بها.
وقد يتعسر المستأجر الرئيسي مما يسبب خسارة جوهرية لإليرادات اإليجارية وانخفاض قيمة العقار المرتبط بها )راجع مخاطر االئتمان(.  	

ولخفض هذه المخاطر، تقوم المجموعة بمراجعة الوضع المالي لجميع المستأجرين الرئيسيين المحتملين وتقرر المستوى المناسب من 
الحماية المطلوبة من خالل الودائع والضمانات اإليجارية.

تعرض القيم العادلة للمحفظة لمخاطر المعطيات األساسية للسوق وشاغل العقار. 	

التقرير المالي

اإليضاحات المتممة
للبيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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مخاطر أخرى
إن المخاطر األخرى التي تتعرض لها المجموعة تتمثل في المخاطر التنظيمية والمخاطر القانونية ومخاطر السمعة. ويتم السيطرة على 

المخاطر التنظيمية من خالل إطار السياسات واإلجراءات التنظيمية. ويتم إدارة المخاطر القانونية من خالل االستعانة بالمستشارين القانونين 
الداخليين والخارجيين. ويتم السيطرة على مخاطر السمعة من خالل الفحص المنتظم لألمور التي لها أثر على سمعة المجموعة، مع إصدار 

توجيهات وسياسات مناسبة في هذا الشأن.

إدارة رأس المال
إن سياسة مجلس اإلدارة هى الحفاظ على قاعدة قوية لرأس المال تعمل على الحفاظ على حقوق المستثمر والدائن وأيضًا ثقة السوق 

واستمرار التطوير المستقبلي لألعمال. ويتكون رأس المال من حصص رأس المال وأسهم الخزانة واالحتياطيات األخرى واالحتياطي العام 
واألرباح المدورة للمجموعة. ويراقب مجلس اإلدارة العائد على رأس المال، والذي تعرفه المجموعة بأنه صافي اإليرادات التشغيلية مقسوما على 

إجمالي حقوق الملكية للمساهمين. ويراقب مجلس اإلدارة مستوى توزيعات األرباح على المساهمين.

وتتمثل أهداف المجموعة الرئيسية عند إدارة رأس المال في:
حماية قدرة المجموعة على استمرار األعمال، حتى تستمر في توفير العوائد للمساهمين والمزايا ألصحاب المصالح. 	
توفير عائد كاف للمساهمين من خالل تسعير المنتجات والخدمات التي تتناسب مع مستوى المخاطر  و. 	
الحفاظ على التعهدات الكمية البنكية للمجموعة. 	

وعالوة على ذلك، يسعى مجلس اإلدارة للحفاظ على توازن فيما بين العوائد المستهدفة التي قد تكون ممكنة مع مستويات أعلى من 
التمويل والمزايا والضمانات وهو ما يتم تقديمه من خالل مركز رأس المال القوي للمجموعة.

كانت نسبة صافي مديونية المجموعة إلى حقوق الملكية في تاريخ التقرير كما يلي:

٢٠٢1
ألف ريال قطري

٢٠٢٢
ألف ريال قطري

14,063,213 16,479,664 تمويالت محملة بتكلفة تمويل

)1,367,498( )898,682( يخصم: النقد واألرصدة البنكية

12,695,715 15,580,982 صافي الدين

18,838,116 19,252,684 إجمالي حقوق الملكية )باستبعاد االحتياطي القانوني والحصص غير المسيطرة(

 67.39%  80.93% نسبة صافي الدين الى حقوق الملكية في 31 ديسمبر

التقديرات المحاسبية الهامة والمصادر األساسية للتقديرات غير المؤكدة . 47

يتطلب إعداد البيانات المالية استخدام التقديرات المحاسبية التي نادراً ما تتساوى ، كأمر بديهي، مع النتائج الفعلية ذات العالقة. تحتاج 
اإلدارة إلى إبداء رأيها في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة.

يقدم هذا اإليضاح نبذة عامة حول المجاالت التي تشمل درجة عالية من إبداء الرأي أو التعقيد وحول البنود التي ترتفع فرص تعديلها 
بشكل مادي بسبب التقديرات واالفتراضات التي قد يتبين أنها غير صحيحة. وتشمل هذه البيانات المالية الموحدة المعلومات المفصلة 

حول كل من هذه التقديرات واألحكام مع المعلومات حول أسس الحساب لكل من البنود المتأثرة. 

 في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة قامت اإلدارة بإجراء األحكام التالية والتي كان لها التأثير األهم على المبالغ المدرجة 
في البيانات المالية الموحدة:

تقدير القيم العادلة لالستثمارات العقارية - اإليضاح رقم ١٣ 	
تقدير صافي القيمة القابلة للتحقق لعقارات المتاجرة - اإليضاح رقم ٧ 	
تقدير المستحقات الضريبية الحالية ومصروفات الضريبة الحالية - اإليضاح رقم ١٨ 	
األعمار اإلنتاجية المقدرة للعقارات واآلالت والمعدات - اإليضاح رقم ١٤ 	
القيمة العادلة المقدرة لبعض الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر  - اإليضاح رقم ١١ 	
التزامات المنافع المحددة للمعاشات ونهاية الخدمة  - اإليضاح رقم ٢١ 	
االعتراف باإليرادات - اإليضاح رقم ٧ واإليضاح رقم ١٣ واإليضاح رقم ٢٩  	
االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة للخسائر الضريبية المرحلة - اإليضاح رقم ١٨ 	
إنخفاض قيمة األرصدة البنكية - اإليضاح رقم ٤ 	
انخفاض قيمة الذمم المدينة - اإليضاح رقم ٦ 	
انخفاض قيمة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة - اإليضاح رقم ٩ 	
انخفاض قيمة موجودات حق اإلنتفاع اإليضاح رقم ١٥ 	
 انخفاض قيمة الشركات الزميلة اإليضاح رقم ١٦ 	
انخفاض قيمة الشهرة - اإليضاح رقم ١٧ 	
انخفاض قيمة الذمم المدينة من التأجير التمويلي - اإليضاح رقم ٨  	
االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية )١( 	
 قرارات التوحيد - اإليضاح رقم ٤٤ 	
 تصنيف العقارات - اإليضاح رقم ٧ واإليضاح رقم ١٣ واإليضاح رقم ١٤ 	
تحديد مدة عقد اإليجار - اإليضاحين رقم ١٥ و ٢٢ 	
خصم مدفوعات اإليجار - اإليضاحين رقم ١٥ و ٢٢ 	
تقييم مبدأ اإلستمرارية 	
موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع - اإليضاح رقم ١٠ 	

التقديرات واألحكام يتم تقييمها بشكل مستمر وتعتمد على الخبرة التاريخية وغيرها من العوامل بما في ذلك توقعات األحداث 
المستقبلية التي قد يكون لها تأثير مالي على المنشأة والتي يعتقد أنها معقولة بموجب الظروف المحيطة.

)1( االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تتم مراجعة الموجودات غير المالية التي تعرضت لالنخفاض في القيمة الستبيان إمكانية رد االنخفاض عند تاريخ كل تقرير مالي. يتم 
اختبار الشهرة المتضمنة في تكلفة االستحواذ للشركات التابعة الستبيان االنخفاض في القيمة سنويا وفي بعض الحاالت عند وجود 

مؤشرات على ذلك. يتم اختبار الموجودات غير المالية األخرى الستبيان االنخفاض في قيمتها عند وجود مؤشرات بأن القيمة الدفترية قد ال 
تسترد. عند تنفيذ حسابات القيمة قيد اإلستخدام، تقوم اإلدارة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل أو وحدة تكوين 

النقد وتختار معدل الخصم المناسب لحساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.

االفتراضات الرئيسية المتبعة في حسابات القيمة قيد االستخدام
تعتبر حسابات القيمة قيد االستخدام لوحدات تكوين النقد المرتبطة بالمشاريع العقارية أكثر حساسية لالفتراضات التالية:

هامش الربح اإلجمالي
يعتمد للفعالية على متوسط القيم التي تم تحقيقها في الفترة التي سبقت بداية فترة الموازنة. ويتم زيادتها على مدار فترة الموازنة 

للتحسينات المتوقعة للفعالية.

معدالت الخصم
تمثل معدالت الخصم تقييمات السوق الحالية للمخاطر المحددة لكل وحدة تكوين للنقد، فيما يتعلق بالقيمة الزمنية للنقود والمخاطر 

الفردية للموجودات األساسية التي لم يتم إدراجها في تقديرات التدفقات النقدية. ويستند حساب معدل الخصم على الظروف المحددة 
للمجموعة وقطاعاتها التشغيلية ويُستمد من متوسط التكلفة المرجح لرأس المال الخاص بها. ويأخذ متوسط التكلفة المرجح في 

االعتبار كال من الدين وحقوق الملكية. وتُستمد تكلفة حقوق الملكية من العائد المتوقع على االستثمار من قبل مستثمري المجموعة. 
وتستند تكلفة الدين على التمويل اإلسالمي الذي يحمل ربحا، وتلتزم المجموعة بهذه الخدمة. ويتم إدراج المخاطر الخاصة بالقطاع 

بتطبيق عوامل بيتا الفردية. ويتم تقييم عوامل بيتا الفردية سنويا على أساس البيانات السوقية المتاحة للعامة.

التقرير المالي

اإليضاحات المتممة
للبيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢



157 156

السياسات المحاسبية الهامة األخرى. 48
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )16(، عقود اإليجار

المجموعة كمستأجر

تقوم المجموعة بتحديد اذا كان العقد يمثل أو يحتوي على عقد إيجار في تاريخ بدء العقد. يتم قياس موجودات حق اإلنتفاع و 
مطلوبات اإليجار المقابلة فيما يتعلق بجميع ترتيبات اإليجار التي يكون فيها المستأجر ، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل )١٢ أشهر أو 

أقل( والموجودات ذات القيمة المنخفضة )مثل األجهزة الكمبيوتر اللوحي أوأجهزة الكمبيوتر الشخصية ، أو أثاث المكاتب الصغيرة 
والهواتف(. لمثل هذه العقود يتم إستهالك قيمة حق االنتفاع ضمن المصروفات التشغيلية بإستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ 

البدء إلى نهاية العمر اإلنتاجي للحق في إستخدام األصل أو نهاية مدة عقد اإليجار. يتم تحديد العمر اإلنتاجي المقدر لهذه الموجودات 
بنفس األسس المستخدمة للعقارات والمعدات ، ما لم يكن هناك أساس منهجي آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني الذي تستهلك فيه 

الفوائد االقتصادية من الموجودات المؤجرة.

يتم قياس مطلوبات اإليجار مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ البدء، ويتم خصمها بإستخدام 
سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار، أو إذا لم يمكن تحديد ذلك المعدل بشكل واضح، فإن معدل اإلقتراض التدريجي للمجموعة يتم 

إستخدامه على مدى فترة مدة اإليجار. بشكل عام، تستخدم المجموعة معدل اإلقتراض التدريجي كمعدل خصم.

تشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس مطلوبات اإليجار ما يلي:

دفعات ثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة في الجوهر( ناقص حوافز اإليجار المدينة 	
دفعات إيجارات غير متساوية والمستندة على مؤشر أو معدل ويتم قياسها في تاريخ بدء التأجير. 	
المبالغ المتوقع أن تكون مطلوبة من المستأجر حسب قيمة الضمانات المتبقية 	
تفعيل خيار سعر الشراء إذا كان المستأجر شبه متأكد من تفعيل هذا الخيار؛ و 	
دفع غرامات إلغاء عقد اإليجار، إذا كان يعكس العقد حق المستأجر في ممارسة هذا الحق. 	

يتم عرض مطلوبات اإليجار كخط منفصل في بيان المركز المالي الموحد. يتم قياس التزام اإليجار الحًقا بزيادة القيمة الدفترية لتعكس 
تكلفة التمويل على التزام اإليجار )باستخدام طريقة تكلفة التمويل الفعلية( وتقليل القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار 

المدفوعة. تقوم المجموعة بإعادة قياس التزام اإليجار )وإجراء تعديل مماثل ألصل حق اإلنتفاع ذي الصلة( كلما:

يحصل تغييرات لمدة عقد اإليجار أو وجود حدث أو تغيير جوهري في الظروف التي تؤدي إلى تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء، وفي  	
هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدل باستخدام معدل خصم معدل.

تتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغييرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في المدفوعات المتوقعة بموجب قيمة متبقية مضمونة ، وفي  	
هذه الحاالت يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدل باستخدام معدل خصم غير متغير )ما لم يتم تغيير 

مدفوعات اإليجار بسبب التغيير في سعر تكلفة التمويل العائم ، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل الخصم المعدل(.
يتم تعديل عقد اإليجار وال يتم احتساب تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل ، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار بناًء على  	

مدة عقد اإليجار المعّدل عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدل باستخدام معدل الخصم المعدل في التاريخ الفعلي للتعديل.

أجرت المجموعة تعديالت خالل السنة تتعلق بتجديد إتفاقيات اإليجار.

تشتمل موجودات حق االنتفاع على القياس األولي لمطلوبات اإليجار المقابلة ، ومدفوعات اإليجار التي تمت في أو قبل يوم البدء ، ناقصًا 
أي حوافز إيجار مستلمة وأي تكاليف مباشرة أولية. يتم قياسها الحقا بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة.

عندما تتكبد المجموعة التزامًا بتكاليف تفكيك وإزالة أصل مؤجر ، أو استعادة الموقع الذي توجد عليه أو استعادة األصل األساسي إلى 
الحالة المطلوبة بموجب شروط عقد اإليجار ، يتم االعتراف بالمخصص وقياسه وفًقا لمعايير المحاسبة الدولية ٣٧- بقدر ما تتعلق 

التكاليف بأصل حق االنتفاع ، يتم إدراج التكاليف في أصل حق اإلنتفاع ذي الصلة ، ما لم يتم تكبد تلك التكاليف إلنتاج مخزونات.

يتم إستهالك موجودات حق االنتفاع على مدى مدة اإليجار والعمر اإلنتاجي لألصل األساسي. أيهما أقصر. إذا كان عقد اإليجار ينقل ملكية األصل 
األساسي أو تكلفة حق االنتفاع ، يعكس أن المجموعة تتوقع ممارسة خيار الشراء ، فإن قيمة حق االنتفاع ذات الصلة يتم إهالكها على مدى 

العمر اإلنتاجي لألصل األساسي. يبدأ االستهالك من تاريخ بدء عقد اإليجار.

يتم عرض موجودات حق االنتفاع كخط منفصل في بيان المركز المالي الموحد.

تطبق المجموعة المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٦ لتحديد ما إذا كانت قيمة حق االنتفاع قد انخفضت قيمتها وتحسب أي خسارة انخفاض في 
القيمة محددة كما هو موضح في سياسة »العقارات واآلالت والمعدات« )ليست جزءاً من هذا الملحق(.

ال يتم تضمين اإليجارات المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل في قياس التزام اإليجار وأصل حق اإلنتفاع. يتم التعرف على المدفوعات 
ذات الصلة كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى هذه المدفوعات ويتم إدراجها في »نفقات أخرى« في الربح أو 

الخسارة )أنظر إيضاح ٣٢(.

كوسيلة عملية ، يسمح المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦ للمستأجر بعدم فصل المكونات غير المؤجرة ، وبداًل من ذلك يتم حساب أي 
عقد إيجار ومكونات غير إيجار مرتبطة به كترتيب واحد. لم تستخدم المجموعة هذه الطريقة العملية. للعقود التي تحتوي على عنصر إيجار واحد 

و مكونات اإليجار أو عدم اإليجار إضافية تقوم المجموعة بتوزيع القيمة في العقد إلى كل مكون لإليجار على أساس السعر مستقل النسبي 
للعنصر اإليجارى و السعر اإلجمالي المستقل للمكونات الغير المستأجرة.

بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦ ، يقوم المؤجر الوسيط بالمحاسبة عن عقد اإليجار الرئيسي واإليجار من الباطن كعقدين 
منفصلين. يُطلب من المؤجر الوسيط تصنيف عقد اإليجار من الباطن على أنه إيجار تمويلي أو تشغيلي بالرجوع إلى أصل حق االستخدام 

الناشئ عن عقد اإليجار الرئيسي )وليس بالرجوع إلى األصل األساسي كما كان الحال بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٧(.

نشاطات المجموعة التأجيرية وكيفية المحاسبة عنها 

تقوم المجموعة بتأجير قطع مختلفة من األراض والمباني. عادة ما تكون عقود اإليجار لفترات محددة تتراوح من سنة إلى ٩٩ سنة بدون خيارات 
تمديد. يتم التفاوض على شروط التأجير على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقيات 

اإليجار أي شروط، ولكن ال يجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض اإلقتراض.

إعتباراً من ١ يناير ٢٠١٩، تم اإلعتراف بعقود اإليجار كموجودات حق إنتفاع وإيضًا إلتزامات مماثلة في التاريخ الذي يتوفر فيه العين المؤجرة 
لإلستخدام من قبل المجموعة. يتم توزيع كل دفعة إيجار بين اإللتزام وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح أو الخسارة على 

مدار فترة التأجير لتسجيل تكلفة تمويل دورية ثابتة على الرصيد المتبقي من اإللتزام لكل فترة. يتم إستهالك موجودات حق األنتفاع على أساس 
القسط الثابت علي العمر اإلنتاجي لألصل أومدة اإليجار أيهما أقل.

يتم مقياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار مبدئيًا على أساس القيمة الحالية. تشمل إلتزامات اإليجار صافي القيمة الحالية 
لمدفوعات اإليجار التالية:

دفعات ثابتة ناقص حوافز اإليجار المدينة 	
دفعات إيجارات غير متساوية والمستندة على مؤشر أو معدل 	
المبالغ المتوقع أن تكون مطلوبة من المستأجر حسب قيمة الضمانات المتبقية 	
تفعيل خيار سعر الشراء إذا كان المستأجر شبه متأكد من تفعيل هذا الخيار؛ و 	
دفع غرامات إلغاء عقد اإليجار، إذا كان يعكس العقد حق المستأجر في ممارسة هذا الحق. 	

يتم خصم مدفوعات اإليجار بإستخدام السعر المذكور في عقد اإليجار. إذا لم تتمكن المجموعة من تحديد هذا المعدل، يتم إستخدام معدل 
اإلقتراض اإلضافي للمستأجر، وهو السعر الذي يتعين على المستأجر دفعه إلقتراض األموال الالزمة للحصول على موجودات بقيمة مماثلة في 

بيئة إقتصادية مماثلة مع شروط وأحكام مماثلة.

يتم قياس موجودات حق اإلنتفاع بالتكلفة والتي تشمل ما يلي:
المبلغ األصلي عند القياس األولي لمطلوبات عقد اإليجار 	
مدفوعات إيجار يتم دفعها في أو قبل تاريخ البدء مطروحا منها أي حوافز تأجير مستلمة 	
التكاليف المباشرة المبدئية و 	
تكاليف الترميم. 	

التقرير المالي

اإليضاحات المتممة
للبيانات المالية الموحدة
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يتم إدراج المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود تأجير الموجودات متدنية القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف في 
بيان الربح أو الخسارة. عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار مدتها ١٢ شهراً أو أقل. 

قياس القيمة العادلة

تقيس المجموعة األدوات المالية ، مثل الموجودات المالية من خالل الربح أو الخسارة ، والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير مالي.

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ 
القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام تتم إما:

في السوق الرئيسي لألصل أو المطلوب ، أو 	

في حالة عدم وجود سوق رئيسي ، في السوق األكثر فائدة لألصل أو المطلوب 	

يجب أن يكون السوق الرئيسي أو األكثر فائدة قابال للوصول  إليه من قبل المجموعة.

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام ، على 
افتراض أن المشاركين في السوق يعملون وفًقا لمصلحتهم االقتصادية.

يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في االعتبار قدرة المشارك في السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام األصل في أفضل 
استخدام له وأفضل استخدام له أو عن طريق بيعه إلى مشارك آخر في السوق يستخدم األصل في أفضل استخدام له. 

تستخدم المجموعة أساليب تقييم مناسبة للظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ، وتعظيم استخدام المدخالت 
الملحوظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة.

يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس القيمة العادلة لها أو اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة ضمن التسلسل 
الهرمي للقيمة العادلة ، كما هو موضح على النحو التالي ، استناًدا إلى أدنى مستوى من المدخالت المهمة لقياس القيمة العادلة ككل:

 المستوى ١: أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة 	
المستوى ٢: تقنيات التقييم التي يمكن مالحظة أدنى مستوى لها من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة بشكل مباشر أو غير  	

مباشر
المستوى ٣: أساليب التقييم التي ال يمكن مالحظة أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة 	

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في البيانات المالية الموحدة على أساس متكرر ، تحدد المجموعة ما إذا كانت هناك تحويالت 
قد حدثت بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف )بناًء على أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة 

العادلة مثل ككل( في نهاية كل فترة تقرير.

تحدد إدارة المجموعة السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر ، مثل االستثمارات العقارية والموجودات المالية غير 
المسعرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تتألف اإلدارة من رئيس قطاع التطوير ، ورئيس الفريق المالي ، ورئيس قسم إدارة 

المخاطر ومديري كل عقار.

يشارك المقيمون الخارجيون في تقييم الموجودات الهامة ، مثل االستثمارات العقارية والمتاجرة. تشمل معايير االختيار معرفة السوق والسمعة 
واالستقاللية وما إذا كان يتم الحفاظ على المعايير المهنية. تناقش اإلدارة وتراجع المقيمين الخارجيين للمجموعة وأساليب التقييم واالفتراضات 

المستخدمة لكل عقار.

في تاريخ كل تقرير ، تقوم اإلدارة بتحليل الحركات في قيم الموجودات والمطلوبات الواجب إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفًقا للسياسات 
المحاسبية للمجموعة. بالنسبة لهذا التحليل ، تتحقق اإلدارة من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم من خالل الموافقة على 

المعلومات الواردة في حساب التقييم للعقود والوثائق األخرى ذات الصلة.

تقوم اإلدارة ، باالشتراك مع المقيمين الخارجيين للمجموعة ، بمقارنة كل تغييرات في القيمة العادلة لكل أصل والتزام مع المصادر الخارجية 
ذات الصلة لتحديد ما إذا كان التغيير معقواًل.

لغرض إفصاحات القيمة العادلة ، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصل أو االلتزام 
ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.

تحقق اإليرادات
إيرادات اإليجار

يتم االعتراف بإيرادات اإليجار المستحقة القبض من عقود اإليجار التشغيلي ، ناقصًا التكاليف المباشرة األولية للمجموعة للدخول في عقود 
اإليجار ، على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار ، باستثناء دخل اإليجار الطارئ الذي يتم االعتراف به عند نشأته.

يتم توزيع حوافز المستأجرين للدخول في عقود إيجار بالتساوي على مدى فترة اإليجار ، حتى لو لم يتم سداد المدفوعات على هذا األساس مدة 
عقد اإليجار هي الفترة غير القابلة لإللغاء من عقد اإليجار مع أي مدة أخرى يكون للمستأجر فيها خيار مواصلة عقد اإليجار ، حيث تكون اإلدارة ، في 

بداية عقد اإليجار ، على يقين من أن المستأجر سيمارس هذا الخيار .

يتم االعتراف بالمبالغ المستلمة من المستأجرين إلنهاء عقود اإليجار أو للتعويض عن التلفيات في بيان األرباح أو الخسائرالموحد عند ظهورها.
يتم االعتراف برسوم الخدمة ورسوم اإلدارة والمصاريف األخرى القابلة لالسترداد من المستأجرين والدخل الناتج عن المصاريف المعاد تحميلها 

للمستأجرين في الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمات.

األدوات المالية
األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لكيان واحد والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لكيان آخر.

الموجودات المالية
تصنف المجموعة موجوداتها المالية في الفئات التالية ؛ الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ، الموجودات المالية 

المدرجة بالتكلفة المطفأة، والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ، حسب االقتضاء. يتم االعتراف بجميع 
الموجودات المالية مبدئًيا بالقيمة العادلة زائًدا ، في حالة الموجودات المالية غير المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ، تكاليف 

المعاملة المنسوبة إلى اقتناء األصل المالي.

يتم االعتراف بعمليات شراء أو بيع الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زمني تحدده اللوائح أو األعراف في السوق 
)الصفقات العادية( في تاريخ المتاجرة ، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل.

الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
القروض والمدينون هي موجودات مالية غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو محددة وغير مدرجة في سوق نشط. يتم االعتراف بهذه الموجودات 

مبدئيًا بالقيمة العادلة زائًدا أي تكاليف معاملة منسوبة مباشرة. الحًقًا لالعتراف المبدئي ، يتم قياس القروض والمدينين بالتكلفة المطفأة 
باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي ناقصًا أي خسائر انخفاض في القيمة. يتم إثبات الخسائر الناتجة عن انخفاض القيمة في بيان األرباح أو 

الخسائر الموحد.

المطلوبات المالية
تشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على ذمم تجارية دائنة وأخرى ، ومستحق ألطراف ذات عالقة ، والتزامات بموجب عقود تمويل إسالمي 

وإلتزامات إيجار.

التقرير المالي

اإليضاحات المتممة
للبيانات المالية الموحدة
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المطلوبات المالية غير المشتقة
تعترف المجموعة مبدئًيا بالمطلوبات المالية في التاريخ الذي تنشأ فيه وهو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرًفا في األحكام التعاقدية 

لألداة.
تلغي المجموعة االعتراف بالتزام مالي عندما يتم اإلعفاء من التزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انتهاء صالحيتها.

تصنف المجموعة المطلوبات المالية غير المشتقة في فئة المطلوبات المالية األخرى. يتم االعتراف بهذه المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة 
العادلة زائداً أي تكاليف معامالت منسوبة مباشرة. بعد التحقق المبدئي ، يتم قياس هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام 

طريقة معدل الربح الفعلي. تشتمل المطلوبات المالية األخرى على التزامات بموجب عقود تمويل إسالمي، ومستحق إلى أطراف ذات صلة ، 
وذمم دائنة تجارية وأخرى ، ومطلوبات إيجار.

مقاصة األدوات المالية
يتم إجراء المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم تسجيل صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد إذا كان هناك حق 
واجب النفاذ حالًيا لمقاصة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات و تسوية المطلوبات في وقت 

واحد. يجب أال يكون الحق واجب النفاذ قانونًيا متوقًفا على األحداث المستقبلية ويجب أن يكون قاباًل للتنفيذ في سياق العمل العادي وفي حالة 
إفالس أو إفالس المجموعة أو الطرف المقابل.

إنخفاض قيمة الموجودات المالية

تقوم المجموعة في نهاية كل فترة مالية بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أحد الموجودات المالية أو مجموعة من 
الموجودات المالية. تنخفض قيمة األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية وال يتم تكبد خسائر انخفاض القيمة إال إذا كان هناك دليل 

موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة لحدث أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف األولي باألصل »حدث خسارة« وذلك يكون لحدث »أو 
أحداث« الخسارة تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية التي يمكن تقديرها بشكل 
موثوق. قد يتضمن دليل انخفاض القيمة مؤشرات على أن المدينين أو مجموعة من المدينين يواجهون صعوبات مالية كبيرة ، أو تخلًفا عن 

السداد أو تأخًرا في سداد التكاليف أو المدفوعات الرئيسية ، واحتمال دخولهم في اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى ، وحيث تشير البيانات 
الملحوظة إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ، مثل التغيرات في المتأخرات أو الظروف االقتصادية 

المرتبطة بالتخلف عن السداد.

بالنسبة لفئة المدينين ، يتم قياس مبلغ الخسارة على أنه الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 
المقدرة »باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية التي لم يتم تكبدها« مخصومة بمعدل الربح الفعلي األصلي لألصل المالي . يتم تخفيض 

القيمة الدفترية لألصل ويتم االعتراف بمبلغ الخسارة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

عكس خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها سابقًا يكون المعترف بها في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

الموجودات المصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

تقوم المجموعة في نهاية كل فترة مالية بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أحد الموجودات المالية أو مجموعة 
من الموجودات المالية. في حالة االستثمارات في حقوق الملكية المصنفة على أنها متاحة للبيع ، فإن االنخفاض الكبير أو المستمر في 

القيمة العادلة لألوراق المالية إلى ما دون تكلفتها يعد أيًضا دلياًل على انخفاض قيمة الموجودات. في حالة وجود أي دليل من هذا القبيل 
على موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ، فإن الخسائر المتراكمة )تقاس بالفرق بين تكلفة الشراء والقيمة العادلة 

الحالية ، ناقًصا أي خسارة انخفاض في قيمة األصل المالي المعترف بها سابًقا في بيان األرباح أو الخسائر الموحد( يتم إزالتها من حقوق الملكية 
و المعترف بها في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. ال يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المعترف بها في بيان األرباح أو الخسائر الموحد ألدوات 

حقوق الملكية من خالل بيان األرباح أو الخسائر الموحد. إذا زادت القيمة العادلة ألداة الدين المصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر ، في فترة الحقة ، ويمكن أن ترتبط الزيادة بشكل موضوعي بحدث وقع بعد االعتراف بخسارة انخفاض القيمة في بيان األرباح 

أو الخسائر الموحد ، يتم عكس خسارة انخفاض القيمة من خالل بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

يتم أواًل تخصيص خسائر انخفاض القيمة المعترف بها فيما يتعلق بالوحدات المولدة للنقد لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة مخصصة 
للوحدات ثم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة )مجموعة الوحدات( على أساس التناسب. يتم تقييم خسائر انخفاض 

القيمة المعترف بها في الفترات السابقة في تاريخ كل تقرير بحًثا عن أي مؤشرات على أن الخسارة قد انخفضت أو لم تعد موجودة. يتم عكس 
خسارة االنخفاض في القيمة )بخالف الشهرة( إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد. يتم عكس خسارة 

االنخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية لألصل القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها ، بعد خصم 
االستهالك أو اإلطفاء ، إذا لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض في القيمة.

اإليجارات
يعتمد تحديد ما إذا كان الترتيب أو يحتوي على عقد إيجار على أساس جوهر الترتيب في تاريخ البداية ، سواء كان الوفاء بالترتيب يعتمد على 

استخدام أصل أو موجودات محددة أو أن الترتيب ينقل الحق في استخدام األصل ، حتى لو لم يتم تحديد هذا الحق صراحة في ترتيب.

أ( المجموعة كمؤجر
راجع إيضاح ٨.

ب( المجموعة كمستأجر
تتم رسملة عقود اإليجار التمويلي ، التي تنقل إلى المجموعة جميع المخاطر والمنافع العرضية المتعلقة بملكية البند المؤجر ، في بداية عقد 

اإليجار بالقيمة العادلة للعقار المؤجر أو ، إذا كانت أقل ، بالقيمة الحالية للحد األدنى دفعات اإليجار.

يتم تقسيم مدفوعات اإليجار بين رسوم التمويل وتخفيض التزام اإليجار لتحقيق معدل ثابت لتكلفة التمويل على الرصيد المتبقي من االلتزام. 
يتم تحميل مصاريف التمويل على بيان األرباح أو الخسائر الموحد عند نشوئها. يتم استهالك العقارات واآلالت والمعدات المقتناة بموجب عقد 

إيجار تمويلي على مدى العمر اإلنتاجي ومدة اإليجار األقصر.

يتم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ فيها المؤجر بجزء كبير من مخاطر ومزايا الملكية على أنها عقود إيجار تشغيلي. يتم االعتراف بمدفوعات 
عقود اإليجار التشغيلي كمصروف في بيان األرباح أو الخسائر الموحد على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ، باستثناء مدفوعات 

اإليجار الطارئة التي يتم تحميلها كمصروفات عند نشوئها.

ودائع المستأجرين
يتم االعتراف بمطلوبات ودائع المستأجرين مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحًقا بالتكلفة المطفأة حيثما كانت جوهرية. هذه الودائع 

قابلة لالسترداد للمستأجرين في نهاية مدة اإليجار. 

تحويل العمالت األجنبية
العملة التشغيلية وعملة العرض

يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية لكل من شركات المجموعة باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها الشركة 
)العملة التشغيلية(. تم عرض البيانات المالية الموحدة »بالريال القطري« وهي عملة العرض للمجموعة.

المعامالت واألرصدة
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت أو التقييم حيث يتم 

إعادة قياس البنود. يتم االعتراف بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية هذه المعامالت ومن التحويل بأسعار الصرف في نهاية 
السنة للموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في بيان الربح أو الخسارة المجمع ، باستثناء عندما يتم تأجيلها في الدخل الشامل 
اآلخر على النحو تحوطات التدفقات النقدية المؤهلة وتحوطات صافي االستثمار المؤهلة. يتم عرض أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية في 

بيان الربح أو الخسارة الموحد ضمن »إيرادات أو تكاليف التمويل«.

يتم تحليل التغيرات في القيمة العادلة لألوراق المالية بالعمالت األجنبية المصنفة كمتاحة للبيع بين فروق التحويل الناتجة عن التغيرات في 
التكلفة المطفأة لألوراق المالية والتغيرات األخرى في القيمة الدفترية لألوراق المالية. يتم االعتراف بفروق التحويل المتعلقة بالتغيرات في 

التكلفة المطفأة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد ، ويتم االعتراف بالتغيرات األخرى في القيمة الدفترية في بيان الدخل الشامل الموحد.

يتم االعتراف بفروق التحويل للموجودات والمطلوبات المالية غير النقدية مثل أدوات حقوق الملكية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد كجزء من مكاسب أو خسائر القيمة العادلة ، وفروق الترجمة على الموجودات المالية غير 
النقدية ، مثل أدوات حقوق الملكية المصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخرى ، يتم إدراجها في بيان 

الدخل الشامل الموحد.

التقرير المالي

اإليضاحات المتممة
للبيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢
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شركات المجموعة
يتم تحويل النتائج والمركز المالي لجميع منشآت المجموعة )التي ال تمتلك أي منها عملة اقتصاد شديد التضخم( التي لها عملة 

تشغيلية مختلفة عن عملة العرض إلى عملة العرض على النحو التالي:

)أ(     يتم تحويل الموجودات والمطلوبات لكل بيان مركز مالي معروض بسعر اإلقفال في تاريخ ذلك المركز المالي.

)ب(    يتم تحويل اإليرادات والمصروفات الخاصة بكل بيان ربح أو خسارة موحد بمتوسط أسعار الصرف )ما لم يكن هذا المتوسط ليس 
تقريبيا معقوال لألثر التراكمي لألسعار السائدة في تواريخ المعاملة ، وفي هذه الحالة يتم تحويل اإليرادات والمصروفات بالسعر في تواريخ 

المعامالت( ؛ و

)ج(    يتم االعتراف بجميع فروقات الصرف الناتجة في بيان الدخل الشامل الموحد.

يتم التعامل مع تعديالت الشهرة والقيمة العادلة الناشئة عن االستحواذ على شركة أجنبية كموجودات ومطلوبات الشركة األجنبية 
ويتم تحويلها بسعر اإلغالق. يتم االعتراف بفروق الصرف الناشئة في بيان الدخل الشامل الموحد.

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة. 49

تتوافق السياسات المحاسبية مع تلك المعتمدة في السنة المالية السابقة، باستثناء تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة 
والمعدلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير معايير التقارير المالية الدولية المطبقة كما 

في ٠١ يناير٢٠٢١:

49-1    معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الجديدة والمعدلة التي تسري على السنة الحالية

طبقت المجموعة ألول مرة بعض المعايير والتعديالت التي يسري مفعولها للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢١ )ما 
لم يذكر خالف ذلك(. 

المعايير والتفسيرات

العقود المحملة باألعباء - تكاليف إتمام العقد - تعديالت معيار المحاسبة الدولي ٣٧.
الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي - تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية ٣.

العقارات واآلالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود - تعديالت معيار المحاسبة الدولي ١٦: عقود اإليجار.
المعيار الدولي للتقارير المالية ١: تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة - شركة تابعة تتبنى تطبيق المعايير الدولية ألول 

مرة .
المعيار الدولي للتقارير المالية ٩: األدوات المالية - الرسوم في اختبار الـ "١٠٪" إللغاء تحقيق المطلوبات المالية.

معيار المحاسبة الدولي ٤١: الزراعة - الضرائب في قياسات القيمة العادلة .

العقود المحملة باألعباء - تكاليف إتمام العقد - تعديالت معيار المحاسبة الدولي 37
العقد المحمل باألعباء هو عقد تكون فيه التكاليف التي ال يمكن تجنبها للوفاء بااللتزامات بموجب العقد )أي التكاليف التي ال 

يمكن للمجموعة تجنبها ألنها تمتلك العقد( تتجاوز المنافع االقتصادية المتوقع استالمها بموجبه. 

تحدد التعديالت أنه عند تقييم ما إذا كان العقد محماًل باألعباء أو خاسًرا، تحتاج المنشأة إلى تضمين التكاليف التي تتعلق مباشرة 
بعقد لتوفير السلع أو الخدمات التي تتضمن كاًل من التكاليف اإلضافية )على سبيل المثال، تكاليف العمالة والمواد المباشرة( 

وتخصيص التكاليف المرتبطة مباشرة بأنشطة العقد )على سبيل المثال، استهالك المعدات المستخدمة للوفاء بالعقد 
وكذلك تكاليف إدارة العقد واإلشراف(. ال تتعلق التكاليف العامة واإلدارية مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم تحميلها 

صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد.

طبقت المجموعة التعديالت على العقود التي لم تستوف جميع التزاماتها في بداية فترة التقرير. قبل تطبيق التعديالت، لم 
تحدد المجموعة أي عقود على أنها محملة باألعباء، حيث أن التكاليف التي ال يمكن تجنبها بموجب العقود، والتي كانت تكاليف 

الوفاء بها، تتألف فقط من التكاليف اإلضافية المتعلقة مباشرة بالعقود. وبموجب هذه التعديالت، يجب أن تقوم المجموعة 
بتضمين بعض التكاليف األخرى ذات الصلة المباشرة عند تحديد تكاليف تنفيذ العقود. 

ليس لهذا التعديل أي تأثير على البيانات المالية الموحدة، حيث أن المجموعة ليس لديها مثل هذه العقود. 

الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي - تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 3
تحل التعديالت محل إشارة إلى نسخة سابقة من اإلطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية بإشارة إلى النسخة الحالية 

الصادرة في مارس ٢٠١٨ دون تغيير متطلباتها بشكل كبير. 

تضيف التعديالت استثناًء إلى مبدأ االعتراف بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٣ "دمج األعمال" لتجنب إصدار أرباح أو خسائر 
محتملة في "اليوم الثاني" تنشأ عن االلتزامات والمطلوبات الطارئة التي ستكون ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ٣٧ 

المخصصات والمطلوبات الطارئة والموجودات الطارئة أو تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ٢١: الرسوم، 
إذا تم تكبدها بشكل منفصل. يتطلب االستثناء من الكيانات تطبيق المعايير الواردة في معيار المحاسبة الدولي ٣٧ أو التفسير 

٢١، على التوالي، بداًل من اإلطار المفاهيمي، لتحديد ما إذا كان االلتزام الحالي موجوًدا في تاريخ االستحواذ. تضيف التعديالت أيًضا 
فقرة جديدة إلى المعيار الدولي للتقارير المالية ٣ لتوضيح أن الموجودات المحتملة غير مؤهلة لالعتراف بها في تاريخ االستحواذ. 

 
وفًقا للشروط االنتقالية، تطبق المجموعة التعديالت بأثر مستقبلي، أي على عمليات دمج األعمال التي تحدث بعد بداية فترة 

التقرير السنوي التي تطبق فيها التعديالت ألول مرة )تاريخ التطبيق المبدئي(. 

لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة، حيث لم يكن هناك موجودات ومطلوبات طارئة 
ضمن نطاق هذه التعديالت التي نشأت خالل الفترة. 

العقارات واآلالت والمعدات - المتحصالت قبل االستخدام المقصود - تعديالت معيار المحاسبة الدولي 16: عقود اإليجار 
يحظر التعديل على الكيانات الخصم من تكلفة عنصر من العقارات واآلالت والمعدات، أي متحصالت من بيع العناصر التي 

نتجت أثناء إعداد األصل إلى الموقع والحالة المطلوبين ليكون قادرًا على العمل بالطريقة التي تنشدها اإلدارة. وبداًل من ذلك، 
تعترف المنشأة بعائدات بيع هذه البنود، وتكاليف إنتاجها في الربح أو الخسارة. وفًقا للشروط االنتقالية، تقوم المجموعة بتطبيق 

التعديالت بأثر رجعي فقط على بنود العقارات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية أول فترة عرض عند تطبيق 
المنشأة التعديل ألول مرة )تاريخ التطبيق المبدئي(. 

لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة، حيث لم تكن هناك مبيعات لبنود عقارات وآالت 
ومعدات متاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة المعروضة. 

المعيار الدولي للتقارير المالية 1: اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة - شركة تابعة تتبنى المعايير الدولية 
ألول مرة

يسمح التعديل للشركة التابعة التي تختار تطبيق الفقرة د ١٦ )أ( من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١ لقياس فروق الترجمة 
المتراكمة باستخدام المبالغ المدرجة في البيانات المالية الموحدة للشركة األم، بناًء على تاريخ انتقال الشركة األم إلى المعايير 

الدولية للتقارير المالية، إذا لم يتم إجراء تعديالت للتوحيد اإلجراءات وتأثيرات اندماج األعمال التي استحوذت الشركة األم بموجبها 
على الشركة التابعة. يتم تطبيق هذا التعديل أيًضا على الشركة الزميلة أو المشروع المشترك الذي يختار تطبيق الفقرة د ١٦ )أ( من 

المعيار الدولي للتقارير المالية ١. 

لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة، حيث أنها ال تتبنى المعايير ألول مرة. 

التقرير المالي

اإليضاحات المتممة
للبيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢



165 164

المعيار الدولي للتقارير المالية 9: األدوات المالية - الرسوم في اختبار الـ "1٠٪" إللغاء تحقيق المطلوبات المالية

يوضح التعديل الرسوم التي تتضمنها المنشأة عند تقييم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجديد أو المعدل تختلف اختالًفا جوهرًيا 
عن شروط االلتزام المالي األصلي. تشمل هذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المستلمة بين المقترض والمقرض، بما في ذلك 

الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض نيابة عن اآلخر. ال يوجد تعديل مماثل مقترح لمعيار المحاسبة الدولي 
٣٩ األدوات المالية: التحقيق والقياس. 

وفًقا للشروط االنتقالية، تطبق المجموعة التعديل على المطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة التقرير 
السنوي التي تطبق فيها المؤسسة التعديل ألول مرة )تاريخ التطبيق المبدئي(. 

لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة، حيث لم تكن هناك تعديالت على األدوات المالية 
للمجموعة خالل الفترة. 

الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي - تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 3

تحل التعديالت محل إشارة إلى نسخة سابقة من اإلطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية بإشارة إلى النسخة الحالية 
الصادرة في مارس ٢٠١٨ دون تغيير متطلباتها بشكل كبير. 

تضيف التعديالت استثناًء إلى مبدأ االعتراف بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٣ "دمج األعمال" لتجنب إصدار أرباح أو خسائر محتملة 
في "اليوم الثاني" تنشأ عن االلتزامات والمطلوبات الطارئة التي ستكون ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ٣٧ المخصصات 

والمطلوبات الطارئة والموجودات الطارئة أو تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ٢١: الرسوم، إذا تم تكبدها 
بشكل منفصل. يتطلب االستثناء من الكيانات تطبيق المعايير الواردة في معيار المحاسبة الدولي ٣٧ أو التفسير ٢١، على التوالي، 

بداًل من اإلطار المفاهيمي، لتحديد ما إذا كان االلتزام الحالي موجوًدا في تاريخ االستحواذ. تضيف التعديالت أيًضا فقرة جديدة إلى 
المعيار الدولي للتقارير المالية ٣ لتوضيح أن الموجودات المحتملة غير مؤهلة لالعتراف بها في تاريخ االستحواذ. 

 
وفًقا للشروط االنتقالية، تطبق المجموعة التعديالت بأثر مستقبلي، أي على عمليات دمج األعمال التي تحدث بعد بداية فترة التقرير 

السنوي التي تطبق فيها التعديالت ألول مرة )تاريخ التطبيق المبدئي(. 

لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة، حيث لم يكن هناك موجودات ومطلوبات طارئة ضمن 
نطاق هذه التعديالت التي نشأت خالل الفترة. 

معيار المحاسبة الدولي 41: الزراعة - الضرائب في قياسات القيمة العادلة

يزيل التعديل المطلب الوارد في الفقرة ٢٢ من معيار المحاسبة الدولي ٤١ الذي يقضي بأن تستبعد المؤسسات التدفقات النقدية 
للضرائب عند قياس القيمة العادلة للموجودات ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ٤١.

لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة، حيث لم يكن لديها موجودات في نطاق معيار المحاسبة 
الدولي ٤١ كما في تاريخ التقرير.

التقرير المالي

اإليضاحات المتممة
للبيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢

49-٢    المعايير الجديدة والمعدلة المصدرة ولم تصبح سارية المفعول بعد ولم يتم تطبيقها مبكًرا 

لم تطبق الشركة بشكل مبكر المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها ولم تصبح سارية المفعول بعد: 

تم اإلفصاح أدناه عن المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها ولم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار البيانات 
المالية الموحدة للمجموعة. تعتزم المجموعة اعتماد هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إن انطبقت، عندما تصبح سارية 

المفعول. 

تاريخ السريان المعايير والتفسيرات

١ يناير ٢٠٢٣ تعديالت معيار المحاسبة الدولي ٨: تعريف التقديرات المحاسبية

١ يناير ٢٠٢٣ تعديالت معيار المحاسبة الدولي ١ وبيان الممارسة ٢ للمعايير الدولية للتقارير المالية: اإلفصاح عن السياسات 
المحاسبية 

١ يناير ٢٠٢٣ المعيار الدولي للتقارير المالية ١٧: عقود التأمين 

١ يناير ٢٠٢٣ تعديالت معيار المحاسبة الدولي ١: تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة

١ يناير ٢٠٢٣
الضرائب المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن معاملة واحدة - تعديالت معيار المحاسبة 

الدولي ١٢

تعديالت معيار المحاسبة الدولي 8: تعريف التقديرات المحاسبية
في فبراير ٢٠٢١، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ٨، حيث قدم تعريًفا لـلتقديرات 

المحاسبية". توضح التعديالت التمييز بين التغييرات في التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح األخطاء. 
كما أنها توضح كيفية استخدام الكيانات لتقنيات القياس والمدخالت لتطوير التقديرات المحاسبية.

التعديالت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢٣ وتنطبق على التغييرات في السياسات المحاسبية 
والتغيرات في التقديرات المحاسبية التي تحدث في أو بعد بداية تلك الفترة. يُسمح بالتطبيق المبكر طالما تم اإلفصاح عن ذلك. 

ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت تأثير مادي على البيانات المالية للمجموعة. 

تعديالت معيار المحاسبة الدولي 1 وبيان الممارسة ٢: اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 
في فبراير ٢٠٢١، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية )IASB( تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ١ وبيان الممارسة ٢ بشأن إصدار 

أحكام جوهرية، حيث يقدم إرشادات وأمثلة لمساعدة الكيانات على تطبيق األحكام النسبية على إفصاحات السياسة المحاسبية. 
تهدف التعديالت إلى مساعدة الكيانات على تقديم إفصاحات السياسة المحاسبية التي تكون أكثر فائدة من خالل استبدال 

متطلبات الكيانات باإلفصاح عن سياساتها المحاسبية "الهامة" بمتطلب اإلفصاح عن سياساتها المحاسبية "المادية" وإضافة إرشادات 
حول كيفية تطبيق الكيانات لمفهوم األهمية النسبية في اتخاذ القرارات بشأن اإلفصاح عن السياسة المحاسبية. 

تسري التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ١ للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢٣ مع السماح بالتطبيق المبكر. نظًرا 
ألن التعديالت على بيان الممارسة ٢ توفر إرشادات غير إلزامية حول تطبيق تعريف المواد على معلومات السياسة المحاسبية، فإن 

تاريخ سريان هذه التعديالت ليس ضروريًا.

تقوم المجموعة حالًيا بمراجعة اإلفصاح عن معلومات سياستها المحاسبية للتأكد من توافقها مع المتطلبات المعدلة.
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التقرير المالي

اإليضاحات المتممة
للبيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٢

المعيار الدولي للتقارير المالية 17: عقود التأمين

في مايو ٢٠١٧، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقارير المالية ١٧ عقود التأمين، وهو معيار محاسبي جديد 
شامل لعقود التأمين يتناول التحقيق والقياس والعرض واإلفصاح. عند سريان مفعوله، سيحل المعيار الدولي للتقارير المالية ١٧ 
محل المعيار الدولي للتقارير المالية ٤ عقود التأمين، والذي تم إصداره في عام ٢٠٠٥. ينطبق المعيار الجديد على كافة أنواع عقود 

التأمين )أي التأمين على الحياة، والتأمين على غير الحياة، والتأمين المباشر، وإعادة التأمين(، بغض النظر عن نوع المؤسسة التي 
تصدرها، باإلضافة إلى بعض الضمانات واألدوات المالية ذات السمات التشاركية التقديرية. سيكون هناك إعفاءات قليلة في 

النطاق. إن الهدف العام من المعيار الدولي للتقارير المالية ١٧ هو تقديم نموذج محاسبي لعقود التأمين يكون أكثر فعالية ومالءمة 
لشركات التأمين. بخالف متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية ٤، والتي تقوم بشكل كبير على إعفاء السياسات المحاسبية 

المحلية السابقة، يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية ١٧ نموذًجا شاماًل لعقود التأمين يغطي كافة الجوانب المحاسبية ذات 
الصلة. يتمثل جوهر المعيار الدولي للتقارير المالية ١٧ في النموذج العام، باإلضافة إلى ما يلي: 

تماشي العقود بشكل خاص مع السمات التشاركية المباشرة )طريقة الرسوم المتغيرة(  	
الطريقة المبسطة )طريقة تطبيق العالوة(، وتتعلق بشكل أساسي بالعقود قصيرة األجل  	

يسري مفعول المعيار الدولي للتقارير المالية ١٧ على فترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢٣، مع ضرورة تسجيل أرقام 
المقارنة. يُسمح بالتطبيق المبكر للمعيار شريطة أن تطبق المؤسسة أيضا المعيار الدولي للتقارير المالية ٩ والمعيار الدولي للتقارير 

المالية ١٥ في أو قبل التاريخ الذي تطبق فيه المعيار الدولي للتقارير المالية ١٧ ألول مرة. ال ينطبق هذا المعيار على المجموعة.

تعديالت معيار المحاسبة الدولي 1: تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يناير ٢٠٢٠ تعديالت على الفقرات رقم ٦٩ إلى ٧٦ من معيار المحاسبة الدولي ١ لتحديد 

متطلبات تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة. وتوضح التعديالت ما يلي:

ما المقصود بحق تأجيل التسوية 	
ال بد أن يتحقق حق التأجيل في نهاية فترة البيانات المالية   	
لن يتأثر ذلك التصنيف باحتمالية ممارسة المنشأة لحق التأجيل 	
يتحقق ذلك فقط إذا تمثلت األداة المشتقة المضمنة في التزام قابل للتحويل في أداة حقوق ملكية وذلك في حالة أال يؤثر  	

االلتزام على تصنيفها

تسري التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في ١ أو بعد ١ يناير ٢٠٢٣، ويجب تطبيقها بأثر رجعي. تقوم المجموعة حاليًا بتقييم تأثير 
التعديالت على الممارسات الحالية وما إذا كانت اتفاقيات القروض الحالية قد تتطلب إعادة تفاوض. 

الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن معاملة واحدة - تعديالت معيار المحاسبة الدولي ١٢ 
في مايو ٢٠٢١، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ١٢، والتي تضيق نطاق استثناء التحقيق 

المبدئي بموجب معيار المحاسبة الدولي ١٢، بحيث لم يعد ينطبق على المعامالت التي تنشأ عنها فروق مؤقتة خاضعة للضريبة 
ومقتطعة. 

تنطبق التعديالت على المعامالت التي تحدث في أو بعد بداية أول فترة مقارنة معروضة. باإلضافة إلى ذلك، في بداية أقرب فترة 
مقارنة معروضة، يجب أيًضا تحقيق أصل ضريبي مؤجل )شريطة توفر ربح ضريبي كاٍف( والتزام ضريبي مؤجل لجميع الفروق المؤقتة 

الخاضعة للخصم والضريبة المرتبطة بعقود اإليجار والتزامات إنهاء الخدمة. 

تقوم المجموعة حاليًا بتقييم تأثير هذه التعديالت. 

األحداث الالحقة. ٥٠

خالل السنة، أبرمت المجموعة عقود بيع ٥٪ من أسهمها في شركة الضمان اإلسالمي للتأمين )بيمه( مشروطة بإدراج بيمه بنجاح في 
بورصة قطر. وخالل شهر يناير ٢٠٢٣، تم إدراج شركة بيمه ببورصة قطر وعليه تم إثبات عملية البيع بمبلغ ٤٢.١ مليون ريال قطري وتحصيل 

العائدات ذات الصلة بالكامل )إيضاح ١٠(. 
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