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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق. 
 المختصرة الموحدة المرحلية البيانات الماليـة 

 2020يونيو   30في    أشهر المنتهية  لفترة الستة

 بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد المختصر 

 الموحدة المختصرة. جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية  29إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 

 

        

 إيضاحات  
 للثالثة أشهر 

  يونيو  30المنتهية في  

 للستة أشهر 
 يونيو  30المنتهية في  

  2020  2019  2020  2019 
 )مراجعة(   )مراجعة(   )مراجعة(   )غير مراجعة(   

  

 ألف لاير 

  قطري

 ألف اير 

  قطري 

 ألف لاير 

  قطري

 ألف اير 

 قطري 
         

 589,990  629,825  289,096  325,681       إيرادات إيجارات 

 (137,547)  (130,922)  (67,789)  (72,088) 16 مصروفات إيجارات تشغيلية 

 452,443  498,903  221,307  253,593  صافي إيرادات اإليجارات 

 11,132  6,661  5,305  3,032  إيرادات التأجير التمويلي

 463,575  505,564  226,612  256,625  صافي إيرادات اإليجارات والتأجير التمويلي 

         

 172,232  150,210  93,910     67,796  ستشارية وخدمات أخرى الدخل من الخدمات اإل

 (143,271)  (126,875)  (78,507)  (53,537) 17 وخدمات أخرى   ةستشاري اإلالخدمات  مصروفات

ستشارية وخدمات  صافي إيرادات الخدمات اإل
 28,961  23,335  15,403  14,259  أخرى

 

 3,344  -  3,344  -  ربح من بيع عقارات

القيمة العادلة من  )خسارة(   /صافي أرباح  
 290,222  442,956  (1,910)  421,689 9 استثمارات عقارية 

 (3,927)  (3,976)  7,885  (4,386) 11 زميلة حصة من نتائج شركات 

 (118,721)  (141,857)  (58,056)  (83,959)  إدارية وعمومية  مصروفات

 (1,214)  (128,911)  (8,338)  (98,853) 18 القيمة خسائر تدني صافي  

 26,209  80,964  4,176  4,259 19 إيرادات أخرى 

اإلستهالك  قبل تكلفة التمويل و ي ربح التشغيلال
 اإلطفاء وضريبة الدخل و

 
509,634  189,116  778,075  688,449 

         

 19,490  6,167  9,694          1,322 20 إيرادات تمويل 

(166,627)  (158,020)  (87,060)      (77,318) 20 تكلفة التمويل   

الدخل ضريبة و  اإلطفاءاإلستهالك و الربح قبل    433,638  111,750  626,222  541,312 

         

 (7,291)  (13,653)  (3,652)      (8,574)  ستهالكإ

 (20,921)  (17,437)  (10,551)      (8,718)  إطفاء موجودات حق االنتفاع 

(521)  (6,976)  (217)         (6,234)  مصروفات ضريبة الدخل   

 512,579  588,156  97,330         410,112  صافي ربح الفترة 

         

         إلى:  العائد  

 509,635  586,080  95,341         408,920  أصحاب حقوق الملكية في الشركة الم 

 2,944  2,076  1,989          1,192  غير مسيطرة  حصص 

  410,112        97,330  588,156  512,579 

         

         ففوالمخعائد السهم األساسي 

وق الملكية في الشركة الم  العائد إلى أصحاب حق
 21 بالاير القطري لكل سهم(  )موضح

 

0.10 
 

 

        0.02 

  

0.15 
 

 

0.13 
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق. 
 الموحدة المختصرة  المرحلية البيانات الماليـة 

 2020يونيو   30أشهر المنتهية في   لفترة الستة

 بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد المختصر 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة.  29إلى    1تشكل اإليضاحات المرفقة من  

 

 

         

  

 للثالثة أشهر المنتهية في 
  يونيو  30

 للستة أشهر المنتهية في 
 يونيو  30

  2020  2019  2020  2019 
 )مراجعة(   )مراجعة(   )مراجعة(   )غير مراجعة(   

  

 ألف

  لاير قطري

 ألف

  اير قطري

 ألف

  لاير قطري

 ألف

 اير قطري

         

 512,579  588,156  97,330  410,112  ربح الفترةصافي  

         

         الدخل الشامل اآلخر 

         

للربح أو  بنود الدخل الشامل الخرى التي سيُعاد تصنيفها 
         الخسارة في فترات الحقة: 

  2,847  5,421  فروق تحويل العمالت الجنبية لعمليات التشغيل الجنبية

 

(7,647 )  

 

4,615 

بنود الدخل الشامل الخر التي ال يُعاد تصنيفها للربح أو  
         الخسارة في فترات الحقة: 

لموجودات مالية بالقيمة  صافي التغير في القيمة العادلة 
  (6,920)  22,577  العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخر 

 

 

  

54  

 

 

 (2,272) 

  -  ( 462)  احتياطيات أخرى 

 

(462 )  - 

  (4,073)      27,536  الشامل األخر  الخسارة( (  /  الدخل

 

(8,055 )  2,343 

 514,922  580,101  93,257  437,648  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

         

         العائد إلى: 

 512,058  577,777  90,531  436,272  أصحاب حقوق الملكية في الشركة الم

 2,864  2,324  2,726  1,376  حصص غير مسيطرة 

  437,648  93,257  580,101  514,922 
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق. 

 الموحدة المختصرة المرحلية البيانات الماليـة 
 2020يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد المختصر 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة.  29إلى    1تشكل اإليضاحات المرفقة من  

 

 

 ق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم حقو 
 

   الشركة األم   لمساهميحقوق الملكية العائدة    

 
  حتياطي عامإ  حتياطي قانونيإ  رأس المال

إحتياطات 

 أخرى
  اإلجمالي  أرباح مدورة 

 حصص غير

 مسيطرة
 

إجمالي حقوق 

 الملكية

 

 قطري  ألف لاير

 

 قطري  ألف لاير 

 

 قطري  ألف لاير 

 

 قطري  ألف لاير  ألف لاير قطري 

 

 قطري  ألف لاير 

 

 قطري  ألف لاير 

 

 قطري  ألف لاير 

 

 
               

 20,061,477  198,479           19,862,998  9,781,402  ( 401,298)  4,639,231  1,952,417  3,891,246 )مدققة(  2019ديسمبر   31الرصيد في 

 588,156  2,076  586,080  586,080  -  -  -  - ربح الفترة صافي  

 (8,055)  248  ( 8,303)  -  ( 8,303)  -  -  - الشامل األخر للفترة الدخل   /)الخسارة(  

 580,101  2,324  577,777  586,080  ( 8,303)  -  -  - الدخل الشامل للفترة   /)الخسارة( إجمالي 

  مساهمات الشركاء: 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 

 - ( 28)إيضاح   2019توزيعات األرباح لسنة  
 

                - 
 

- 
 

- 
 

(778,249 ) 
 

(778,249 ) 
 

- 
 

(778,249 ) 

 - توزيعات أرباح مدفوعة لحصص غير مسيطرة 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(15,000 ) 
 

(15,000) 

 - إجمالي المعامالت مع المالكين 
 

             -  -  -  (778,249 )  (778,249 )  (15,000 ) 
 

(793,249) 

 3,891,246 )مراجعة(  2020  يونيو 30الرصيد في 
 

1,952,417  4,639,231  (409,601)  9,589,233  19,662,526  185,803 
 

19,848,329 

  
 

           

  حتياطي عامإ  حتياطي قانونيإ  رأس المال  
حتياطيات إ

 أخري 
غير مسيطرة حصص اإلجمالي   أرباح مدورة   

حقوق  إجمالي  

 الملكية 

 قطري   ألف لاير   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

 
               

 19,550,087        205,073  19,345,014     9,451,322  (430,274)  4,639,231  1,793,489  3,891,246 )مدققه(   2018ديسمبر     31الرصيد في  

 512,579  2,944  509,635     509,635  -  -  -  - ربح الفترة صافي 

 2,343  (80)  2,423   -  2,423  -  -  - الشامل األخر للفترة الخسارة( ) /  الدخل

 514,922  2,864  512,058     509,635  2,423  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

                مساهمات الشركاء: 

 (972,812)  -  (972,812)     (972,812)  -  -  -  - ( 28)إيضاح   2018توزيعات األرباح لسنة 

 (9,000)  (9,000)  -   -  -  -  -  - توزيع أرباح مدفوعة لحصص غير مسيطرة    

 (981,812)  (9,000)  (972,812)     (972,812)  -  -  -  - إجمالي المعامالت مع المالكين

 19,083,197  198,937  18,884,260     8,988,145  ( 427,851)  4,639,231  1,793,489  3,891,246 )مراجعة( 2019يونيو  30الرصيد في  
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق. 
 الموحدة المختصرة المرحلية البيانات الماليـة 

 2020يونيو    30أشهر المنتهية في  لفترة الستة 

 ية المرحلي الموحد المختصر بيان التدفقات النقد

 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة.  29إلى    1تشكل اإليضاحات المرفقة من  

 

 

  

    يونيو  30

2020  

 يونيو 30

2019 

 )مراجعة(  )مراجعة(  

 ألف اير قطري  ألف لاير قطري اتإيضاح 

     األنشطة التشغيلية

 512,579   588,156  ربح الفترةصافي 

     تعديالت على:

 143,601    137,670 20 تكلفة التمويل

 23,026    20,350 20 لةتكلفة التمويل المؤج من الفترةما يخص 

 (19,490)    (6,167) 20 إيرادات التمويل

 (290,222)     (442,956) 9 من إستثمارات عقاريةح القيمة العادلة اربأصافي 

 33,835  32,394 )أ( إستهالك

 20,921    17,437  نتفاعاإلحق  موجوداتإطفاء 

 3,927    3,976 11 زميلة شركات نتائج من حصة

 1,214    128,911 18 تدنى القيمة خسائرصافي 

 (11,132)    (6,661)  إيرادات التأجير التمويلي

 (26,209)    (80,964)  إيرادات أخرى

  392,050   392,146  األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

     التغيرات في رأس المال العامل:

ً  التغير في الذمم  (68,215)   (182,553)  المدينة والمبالغ المدفوعة مقدما

  114,085    (6,890)  عقارات للمتاجرةالتغير في 

  44,137    1,786  المدينة من التأجير التمويليالتغير في الذمم 

  5,303    348,074  التغير في المبالغ المستحقة من/ إلى أطراف ذات عالقة

 -          40,595  التغير في المخصصات

 (622,476)    (500,581)  التغير في الذمم الدائنة والمستحقات

 (135,116)    92,577  العمليات المستخدمة فى()الناتجة من / التدفقات النقدية 

 (268)    -  لخدمات اإلنشاءات مدفوعات 

 (135,384)    92,577  األنشطة التشغيلية)المستخدم في(  /الناتج من صافي النقد 

     

     األنشطة االستثمارية

 29,322   6,807  إيرادات تمويل مستلمة

  4,000  4,000 11 توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

 (208,752)   (76,772)  ةشراء عقارات إستثماري

 (22,537)     (4,363)    مبالغ مدفوعة مقدماً لشراء مشاريع وإستثمارات

    (4,477)    (4,011)  مدفوعات لشراء ممتلكات ومنشآت ومعدات

-   ومنشآت ومعداتمتحصالت من بيع ممتلكات      8      

   6,577     2,712  إيرادات توزيعات الرباح المقبوضة

متحصالت من إستبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

   12,144      16,999  الخسارة

  (14,380)      (14,546)  مدفوعات لشراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

   25,096    283,455  صافي الحركة في ودائع قصيرة الجل مستحقة بعد ثالثة أشهر

  (172,999)   214,281  األنشطة االستثمارية (المستخدم فيالناتج من / )صافي النقد 

 



|8 

 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق. 
 الموحدة المختصرة المرحلية البيانات الماليـة 

 2020يونيو    30أشهر المنتهية في  لفترة الستة 

 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد المختصر )تتمة( 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة.  29إلى    1تشكل اإليضاحات المرفقة من  

 

 

 

 إيضاحات

 2020يونيو   30

 )مراجعة(

  ألف لاير قطري

 2019يونيو  30

 )مراجعة(
 ألف اير قطري 

     

     األنشطة التمويلية

 (230,191)  (217,026)  التمويل المدفوعةتكلفة 

ً متحصالت من إلتزامات   1,600,000  185,000 15 عقود التمويل اإلسالميل وفقا

 (236,672)  (286,639) 15 التمويل اإلسالمي وفقاً لعقودمدفوعات اللتزامات 

 (9,000)  (15,000)  توزيع أرباح مدفوعة لحصص غير مسيطرة

 (953,547)  (384,314)  أرباح مدفوعةتوزيعات 

 (22,201)  (23,651)  مدفوعات مطلوبات اإليجار 

 133,792  (1,177)  التغيرات في الرصدة البنكية المحجوزة

  282,181  (742,807)  األنشطة التمويلية منالناتج  /)المستخدم في( صافي النقد 

     

 (26,202)  (435,949)  صافي النقص في النقد وما في حكمه

  (1,291)  7,678  صافى فروق صرف العمالت الجنبية

 331,843  718,181 5 يناير 1النقد وما في حكمه في 

 304,350  289,910 5         يونيو 30النقد وما في حكمه في 

 

 مالحظة:

 

في بيان الربح أو   ةتشغيليالمصروفات  الألف اير قطري محملة على   18,741مبلغ    2020يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في    ستهالكيتضمن اإل (أ)

 ألف اير قطري(. 26,544 : 2019الخسارة المرحلي الموحد المختصر )

 
 فيما يلي ملخص الحركات غير النقدية للفترة:

 

 الوصف

 يونيو  30
2020 

 قطريألف لاير 

 يونيو 30 
2019 

 ألف اير قطري

    

           8,670  (30,500) التغير في الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدما

        (1,754)  24,371 التغير في المبالغ المستحقة من/ إلى أطراف ذات عالقة

       (622,343)  (298,510) التغير في الذمم الدائنة والمطلوبات الخرى

       114,085  (10,715) التغير في عقارات للمتاجرة
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق. 
 الموحدة المختصرة المرحلية البيانات الماليـة 

 2020يونيو    30المنتهية في  لفترة الستة اشهر 
 

 لبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة حول اإيضاحات 

 

 

 

 واألنشطة الرئيسية معلومات الشركة 1
 

كشركة مساهمة    2002لسنة    5رقم    القطري  الشركات التجاريةمن قانون    68تأسست شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق. )"الشركة" أو "الشركة الم"( وفقاً لحكام المادة رقم  

سنة تبدأ من تاريخ إشهارها بالسجل التجاري. والشركة مدرجة في   100. وتبلغ مدة الشركة 2005ديسمبر  27بتاريخ  31901قطرية وقيدت بالسجل التجاري رقم عامة 

 بورصة قطر.
 

 دوحة ، دولة قطر ال 27777المكتب المسجل للشركة هو ص.ب. إن عنوان 
 

ستثمار في جميع أنواع العقارات بما في ذلك حيازة واستصالح وتقسيم وتطوير "المجموعة"( اإلويشار إليها مجتمعة ب تتضمن النشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة )
لك الراضي وشراء وبيع وتأجير المباني أو المشاريع. كما تقوم الشركة  وإعادة بيع الراضي وإقامة المشاريع الزراعية والصناعية والتجارية على الراضي أو تأجير ت

تثمار فيها وملكية وإدارة الفنادق  بإدارة وتشغيل االستثمارات العقارية بداخل وخارج دولة قطر. وتتولى المجموعة أعمال تطوير المشاريع العقارية المحلية والدولية واالس
 واستشارات المشاريع وغيرها. 

 

 

على المجموعة. تمت الموافقة على النظام الساسي   والذي ينطبق)قانون الشركات(  2015( لسنة 11، صدر قانون الشركات القطري رقم )2015 سبتمبر 16في تاريخ 

 . من قبل وزارة االقتصاد والتجارةوشركاتها التابعة المعّدل للشركة 

 

% من إجمالي الموجودات و/ أو النتائج التشغيلية  2التي تمثل ما نسبته أكثر من وتصرة على الشركات التابعة للمجموعة تشتمل هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المخ

أدناه. باإلضافة للشركات التابعة المبينة أدناه، هناك عدد من البيانات المالية لشركات تابعة أخرى موحدة مع   بالجدول  للمجموعة خالل الفترة الحالية أو السابقة وهي مبينة
 % من إجمالي الموجودات و/ أو النتائج التشغيلية للمجموعة.2هذه البيانات المرحلية الموحدة المختصرة وهي تمثل ما نسبته أقل من 

 

  

للمساهمة الفعلية النسبة المئوية 

 للمجموعة 

 بلد التأسيس اسم الشركة التابعة

 يونيو  30

2020 

 ديسمبر 31

2019 

    

 %100 % 100 قطر  شركة أساس العقارية ذ.م.م

 %100 % 100 قطر  ذ.م.م الصولشركة الوصيف إلدارة 

 %100 % 100 قطر  شركة بروة الدولية ذ.م.م

 %100 % 100 قطر  شركة بروة السد ذ.م.م

 %100 % 100 قطر  شركة بروة سلوى ذ.م.م

 %100 % 100 قطر  بروة البراحة ذ.م.م شركة 

 %100 % 100 قطر  شركة قرية بروة ذ.م.م

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

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

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

 %100 % 100 قطر  لف للتطوير ذ.م.مشركة لوسيل ج 

 %100 % 100 المملكة العربية السعودية شركة بروة العقارية السعودية ذ.م.م

 %100 % 100 قطر  مدينة المواتر ذ.م.م. شركة 

 

 : تحديثات جوهرية

كبير  جائحة فيروس كورونا المستجد مستمر في تعطيل العمليات التجارية والنشاط االقتصادي على مستوى العالم. يعتمد مدى ومدة التأثيرات بشكل إنتشار •

بشكل دقيق. نظًرا للتطور السريع لألوضاع ، فإن التأثير على أنشطة وعمليات المجموعة غير مؤكد وبالتالي بها  على األحداث المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ  

 فإن تقديرات اإلدارة في قياس القيم الواردة في هذه البيانات المالية تظل حساسة لتقلبات السوق. 

 

 اإلستثمارات العقارية ➢

م اإلستثمارات العقارية بناًء على خصائص المحفظة بما في ذلك تنوع فئات الموجودات والموقع على تقيي COVID-19قامت المجموعة بدراسة تأثير  •

على تقييم اإلستثمارات  COVID-19للحصول على تفاصيل إضافية حول تأثير  9وطبيعة التدفق النقدي المضمون المستقبلي. ارجع إلى إيضاح رقم 

 العقارية ونظر اإلدارة.

 

 ”( وانخفاض قيمة الموجودات الماليةECLالمتوقعة )“الخسائر االئتمانية  ➢

من المجموعة إعادة تقييم المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة  COVID-19تطلبت حاالت عدم اليقين الناجمة عن  •

“(ECLs كما في )”ت الصلة فيما يتعلق بوزن سيناريوهات االقتصاد الكلي للسوق . قامت المجموعة بتحديث المعلومات المستقبلية ذا2020يونيو  30

 المرتبط بها؛ زيادة في مخاطر االئتمان ؛ وتقييم مؤشرات تدني القيمة في القطاعات العرضة للتأثر.
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق. 
 الموحدة المختصرة المرحلية البيانات الماليـة 

 2020يونيو    30المنتهية في  لفترة الستة اشهر 
 

 لبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة حول اإيضاحات 

 

 

 

 )تتمة( معلومات الشركة واألنشطة الرئيسية 1
 

 )تتمة(تحديثات جوهرية 
 

 االلتزامات والمطلوبات المحتملة ➢

 

موعة المجموعة بتقييم أثر أي اضطرابات تشغيلية ، بما في ذلك أي تحديات تعاقدية وتغيرات في األعمال أو العالقات التجارية بين شركات المجقامت  •

 . 24و 23والعمالء والموردين ، لتحديد ما إذا كانت هناك أي زيادة محتملة في المطلوبات المحتملة وااللتزامات. ارجع إلى اإليضاحين 
 

 اإلستمرارية ➢
 

خاطر والشكوك أجرت المجموعة تقييماً لما إذا كان افتراض االستمرارية مناسباً في ضوء الظروف االقتصادية الحالية وجميع المعلومات المتاحة حول الم •

في التطور ، ولكن في الوقت  COVID-19المستقبلية. تم إعداد التوقعات التي تغطي األداء المستقبلي للمجموعة ورأس المال والسيولة. قد يستمر تأثير 

غير متأثر ودون   الحالي تظهر التوقعات أن المجموعة لديها موارد كافية لالستمرار في الوجود التشغيلي وأن افتراضها بشأن االستمرارية يظل إلى حد كبير

 دة المختصرة بشكل مناسب على أساس مبدأ االستمرارية.. ونتيجة لذلك ، تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموح2019ديسمبر  31تغيير من 

 

على عملياتها وأدائها   COVID-19عن كثب مع تقدم الحالة إلدارة تعطل األعمال المحتمل بسبب تفشي    COVID-19ستستمر المجموعة في مراقبة تأثير   •

 . 2020المالي في سنة 

 

إيجار لقطعة أرض في حيازة المجموعة تقع في منطقة الخور. تمت الموافقة على التعديل خالل ، تم تعديل عقد  2020يونيو  30خالل الفترة المنتهية في  •

 . 2020يونيو  30. وقد انعكس تأثير التعديل في البيانات المالية الموحدة كما في 2020يوليو  6الفترة وتم تنفيذه رسمياً في 

 

  83,287، وبناًء على تقييم التدنى في القيمة من قبل اإلدارة ، قامت المجموعة بإدراج خسائر تدنى القيمة بقيمة  2020يونيو  30خالل الفترة المنتهية في  •

 ألف لاير قطري مقابل إستثماراتها في شركات زميلة.

 

 أسس اإلعداد   2
 

ً   2020  يونيو  30  المنتهية في  الستة أشهر  تصرة لفترةتم إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المخ للمعايير الدولية للتقارير المالية ، والمعيار المحاسبي   وفقا

 ."التقارير المالية المرحلية" - 34 رقم الدولي
 

أقرب البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة بالريال القطري، وهو عملة العرض والعملة الوظيفية للمجموعة وتم تقريب جميع القيم إلى    هذه  تم عرض

 تم ذكره وتوضيحه.إال فيما ألف لاير قطري 
 

 وبالتالي يجب أن تقرأ ، البيانات المالية السنوية الموحدةفي بة المطلو واإليضاحاتالبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة جميع المعلومات  تتضمنال 

أشهر  الستة، فإن نتائج فترة وباإلضافة إلى ذلك. 2019ديسمبر  31مع البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في هذه البيانات المالية 

 . 2020ديسمبر  31ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  2020 يونيو 30المنتهية في 

 

 السياسات المحاسبية الهامة   3
 

 

الموحدة  المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة مع تلك المتبعة في إعداد البيانات المالية السنوية السياسات تتوافق (أ
 . 2019ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في 

 

 : 2020يناير  1بعد في أو المعايير والتفسيرات الجديدة للفترات السنوية التي تبدأ   (ب
 

 

 : 2020 يناير 1 في تبدأ التي للفتراتالمفعول  سارية

 تعديالت لتوضيح تعريف أعمال                   3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •

  تعديالت تتعلق بقضايا االستبدال المسبق في إطار عمليات التطوير المتعلقة بتكلفة                      7للتقارير المالية رقم  تعديالت على المعيار الدولي   •

          ".IBORاالقراض بين البنوك "                                                                                   

 ة بتكلفة تعديالت تتعلق بقضايا االستبدال المسبق في إطار عمليات التطوير المتعلق                      9تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   •

          ".IBORاالقراض بين البنوك "                                                                                   

 تعديالت تخص تعريف جوهري                   8رقم و 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  •

 تعديالت على مراجع إطار المفاهيم في المعيار الدولي للتقارير المالية                                        تعديالت على مراجع إطار المفاهيم •

 

 :2020يونيو  1سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 ( Covid-19تعديالت على تنازالت اإليجار )ذات الصلة بـ                      16تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق. 
 الموحدة المختصرة المرحلية البيانات الماليـة 

 2020يونيو    30المنتهية في  لفترة الستة اشهر 
 

 لبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة حول اإيضاحات 

 

 

 

 السياسات المحاسبية الهامة   3
 

 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة غير سارية المفعول بعد: (ت)

 :2022يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد سارية المفعول للفترات 

 تعديالت تخص تصنيف المطلوبات •

 العائدات قبل االستخدام المقصود -الممتلكات والمنشآت والمعدات  16تعديالت تخص معيار المحاسبة الدولي رقم  •

 2020-2018دورة التحسين السنوي  •

 (3للتقارير المالية رقم مرجع إلطار المفاهيم )تعديالت على المعيار الدولي  •

 ( 37تكلفة تنفيذ العقد )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -العقود المرهقة  •
 

 :2023يناير  1سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 عقود التأمين 17اصدار يخص المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •

 17للتقارير المالية رقم تعديالت تخص المعيار الدولي  •
 

 التقديرات المحاسبية      4
 

والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في عملية   األحكام  وإصدارإن إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة يقتضي أن تقوم اإلدارة باستخدام  

إن المعلومات   والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.  يراداتتطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات واإل

هرية في تطبيق السياسات المحاسبية التي لها األثر األهم على المبالغ المعترف التي تتعلق بالمجاالت الهامة لحاالت عدم التأكد من التقدير واألحكام الجو

  . 2019ديسمبر    31من البيانات المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في    48  رقم  المالية المرحلية الموحدة المختصرة يتم بيانها باإليضاح  البياناتبها في  

التي تستخدمها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر   الجوهرية  ة الموحدة المختصرة، فإن األحكاموعند إعداد البيانات المالية المرحلي

 . 2019 ديسمبر 31األساسية األخرى لتقدير حاالت عدم التأكد هي ذاتها التي تم تطبيقها على البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

 واألرصدة البنكيةالنقد    5

 يشمل النقد والرصدة البنكية ما يلي:

 

 كما في
 يونيو  30

2020 

 كما في 
 ديسمبر 31

2019 
 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف اير قطري  ألف لاير قطري 

    

 304  355 نقد في الصندوق

 814,807  154,748 (أودائع قصيرة الجل )

 141,731  95,848 حسابات جارية

 132,935  127,101 حسابات تحت الطلب

 164,269  165,364 أرصدة بنكية محجوزة

 3,455  3,537 حسابات غطاء بنكية

 546,953  1,257,501 

 (2,785)  (2,083) القيمة  تدنىمخصص 

 1,254,716  544,870 إجمالي النقد واألرصدة البنكية

 (371,596)  (88,141) أشهر 3ودائع بنكية قصيرة الجل مستحقة بعد 

 (167,724)   (168,901)    (بأرصدة بنكية محجوزة وحسابات غطاء بنكية )

 2,785  2,083 عكس المخصصات غير النقدية

 718,181  289,910 نقد وما في حكمه

 

 إيضاحات:
 

وح حتى إثني يتم ربط الودائع البنكية قصيرة الجل لفترات متفاوتة استناداً إلى متطلبات النقد لدى المجموعة والتي لها فترات إستحقاق أصلية تترا (أ)
شهر بقيمة عشرشهراً وتحمل أرباحا بمعدالت السوق التجارية. يشمل النقد وما في حكمه الودائع الثابتة بتواريخ إستحقاق من شهر إلى ثالثة أ

 ألف اير قطري(. 443,211: 2019ألف اير قطري ) 66,607

ب بها مساهمي يتم استخدام الرصدة البنكية المحجوزة لغرض تغطية بعض الضمانات البنكية التي أصدرتها المجموعة وسداد توزيعات الرباح التي لم يطال (ب)

 الشركة الم بعد.
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق. 
 الموحدة المختصرة المرحلية البيانات الماليـة 

 2020يونيو    30المنتهية في  لفترة الستة اشهر 
 

 لبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة حول اإيضاحات 

 

 

 

 المتداول للذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدماً والذمم المدينة من التأجير التمويليعرض الجزء المتداول وغير  6

 
الجزء المتداول وغير المتداول من الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدماً والذمم المدينة من التأجير التمويلي كما في تاريخ  تصنيفيوضح الجدول التالي 

 التقرير:
 

ً مدفوعة ذمم مدينة ومبالغ    ذمم مدينة من التأجير التمويلي   مقدما

  
 يونيو  30

2020 

 

ديسمبر  31
2019 

 يونيو  30 
2020 

 ديسمبر 31 

2019 

 )مراجعة( 
 

 )مدققة(  )مراجعة(  )مدققة(

 ألف لاير قطري 
 

 ألف اير قطري  ألف لاير قطري  ألف اير قطري

    
    

  71,956  67,697  518,653  711,991 متداولة 
  31,814  1,532  11,075  11,023 غير متداولة 

 
723,014  529,728  69,229 

 
103,770  

 
مخصص  ي( وتم تكوينألف اير قطر 87,820: 2019ألف اير قطري ) 121,644، انخفضت قيمة الذمم التجارية المدينة بمبلغ  2020يونيو  30في 

 :بالكامل. الحركات في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية هي كما يلي لها

 
 يونيو  30 

2020 
 ديسمبر 31 

2019 
 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف اير قطري  ألف لاير قطري 
    

 75,308  87,820 يناير 1في 

 15,922  35,487 (18)إيضاح  فترةالمخصص لل

 ( 3,410)  (1,663) (18عكس المخصص )إيضاح 

 121,644  87,820 

 

 عقارات للمتاجرة 

 يونيو  30 
2020 

 ديسمبر 31 

2019 
 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف اير قطري  ألف لاير قطري 
    

 114,470  114,470 )أ( عقارات متاحة للبيع

 1,394,778  1,390,952 (ببالصافي) -عقارات قيد التطوير 

 1,505,422  1,509,248 
 

 خالل الفترة كما يلي: متاحة للبيعالكانت الحركات في العقارات  (أ
 

 يونيو  30 
2020 

 ديسمبر 31 
2019   

 (مدققة)  )مراجعة( 
 ألف اير قطري  ألف لاير قطري 

 150,573  114,470 يناير 1في 

 (36,656)  - المباعة خالل الفترة

 553  - عقارات قيد التطوير –تحويل من عقارات للمتاجرة 

 114,470  114,470 
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق. 
 الموحدة المختصرة المرحلية البيانات الماليـة 

 2020يونيو    30المنتهية في  لفترة الستة اشهر 
 

 لبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة حول اإيضاحات 

 

 

 

 )تتمة( عقارات للمتاجرة 7

 

 كانت الحركات في العقارات قيد التطوير خالل الفترة كما يلي: (ب
 

  يونيو  30 
2020 

 ديسمبر 31 
2019 

 (دققة)م  )مراجعة( 
 ألف اير قطري  ألف لاير قطري 

 

 1,421,966  1,394,778 يناير 1في 

 6,454              6,890 إضافات

 89,789  1,706 (20) إيضاح  تكاليف التمويل المرسملة

 (126,802)  - (9تحويل إلى استثمارات عقارية )إيضاح 

 (553)  - عقارات متاحة للبيع –تحويل إلي عقارات للمتاجرة 

 4,171  (12,691) عكس تدني القيمة /صافي )خسائر( 

 (247)  269 تعديل صرف العمالت الجنبية

 1,390,952  1,394,778 

 

  إفصاحات األطراف ذات العالقة 8
 

الذى   السهم الممتاز% من أسهم الشركة بما في ذلك  45هي المساهم الرئيسي في الشركة وتمتلك نسبة  يار القطرية لإلستثمارالعقاري ش.م.ق.  تعد شركة الد

 % المتبقية من السهم مملوكة على نطاق واسع ويتم تداولها في بورصة قطر.55حمل حقوقا مميزة على السياسات المالية والتشغيلية. إن نسبة الـ ي
 

يا للشركة لدى المجموعة معامالت مع الطراف ذات العالقة وهي تمثل المساهم الرئيسي والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العل
 جموعة.. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة المتديرها هذه الطراف أو لها تأثير كبير عليهاوالكيانات التي 

 

 معامالت األطراف ذات العالقة
 ويوضح الجدول التالي المعامالت مع الطراف ذات العالقة خالل الفترة:

 

 يونيو  30
2020 

 يونيو 30 
2019 

 )مراجعة(  )مراجعة( 

 ألف اير قطري  ألف لاير قطري 

 32,438  29,780 المساهم الرئيسي-إيرادات من خدمات استشارية وخدمات أخرى

 6,045  1,138 المساهم الرئيسي -إيرادات اإليجار 

 -  74,647 المساهم الرئيسى -  إيرادات أخرى

 

 :المختصر  فيما يلي الرصدة مع الطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي المرحلي الموحد

 

 عالقةمبالغ مستحقة ألطراف ذات   مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

 

 يونيو 30 
  2020  

 ديسمبر 31 
   2019  

 يونيو 30 
  2020  

 ديسمبر 31 
   2019 

 )مدققة(     )مراجعة(   )مدققة(     )مراجعة(  
 ألف اير قطري   ألف لاير قطري   ألف اير قطري   ألف لاير قطري  
        

 شركة الديار القطرية لالستثمار العقاري ش.م.ق.

 290,308  541,183  203,848  134,515 التابعةوشركاتها 

 20,010  22,612  3,872  3,872 شركات زميلة

 3,856  4,592  464  307 أطراف ذات عالقة أخرى

 138,694  208,184  568,387  314,174 
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق. 
 الموحدة المختصرة المرحلية البيانات الماليـة 

 2020يونيو    30المنتهية في  لفترة الستة اشهر 
 

 لبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة حول اإيضاحات 

 

 

 

 )تتمة(األطراف ذات العالقة  إفصاحات 8
 

 يوضح الجدول التالي الجزء المتداول وغير المتداول للمبالغ المستحقة من وإلى أطراف ذات عالقة:

 

 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

  
 يونيو  30

2020  

 ديسمبر 31

2019  

 يونيو  30
2020  

 ديسمبر 31 

  2019 

 )مدققة(     )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف اير قطري  ألف لاير قطري  ألف اير قطري  ألف لاير قطري 

        

 313,595  567,808  208,184  138,694 متداولة 

 579  579  -  - متداولةغير 

 138,694  208,184  568,387  314,174 
 

 
 موظفي اإلدارة العلياو المديرين مكافآتمزايا و

 الشركة الم خالل الفترة: فيموظفي اإلدارة العليا مزايا ومكافآت المديرين ويوضح الجدول التالي 

 

 

 لفترة الستة أشهر
 يونيو 30المنتهية في 

  2020  2019 

 )مراجعة(  )مراجعة( 

 ألف اير قطري  ألف لاير قطري 

    

 9,529  8,101 مزايا قصيرة الجل

 1,017  886 مكافآت نهاية الخدمة

 
 
 استثمارات عقارية 9

 يونيو 30  
 2020 

 ديسمبر 31 
2019 

 (دققة)م  )مراجعة( 

 ألف اير قطري  ألف لاير قطري 

    

 18,261,969  26,577,670 يناير 1في كما 

 287,583  89,031 إضافات

 53,290  48,891 (20)إيضاح  تكاليف التمويل المرسملة

 265,640  - (16رقم  األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية تطبيقالحق االنتفاع )

 1,605,364  - ( 26تحويل من موجودات غير ملموسة )إيضاح 

 126,802  - ب(-7عقارات تحت التطوير )إيضاح  –تحويل من عقارات للمتاجرة 

 5,539  - تحويل من ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 4,832,246  - تحويل من مبالغ مقدمة لشراء ممتلكات

 1,131,425  442,956 صافي أرباح القيمة العادلة 

 7,812  (15,654) صرف العمالت األجنبية تعديالت

 27,142,894  26,577,670 
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق. 
 الموحدة المختصرة المرحلية البيانات الماليـة 

 2020يونيو    30المنتهية في  لفترة الستة اشهر 
 

 لبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة حول اإيضاحات 

 

 

 

 )تتمة( استثمارات عقارية 9

وتأثيرها الواسع النطاق على العمال التجارية على مستوى العالم وأيضاً على المستوى المحلي في دولة قطر ، فقد أخذ المقي ّمون  19نتيجة لجائحة كوفيد 

أجروا  تقييمات االستثمارات " وRICSالخارجيون للمجموعة في االعتبار أحدث المبادئ اإلسترشادية الصادرة من المؤسسة الملكية للَمسَّاحين القانونيين " 

وجود عدم اليقين العقارية للمجموعة على أساس "عدم اليقين الجوهري بشأن التقييم ". وقد قامت اإلدارة بتقييم أساس ومعنى هذا اإلعداد. وعلى الرغم من 
ت العقارية الحالية للمجموعة ستكون أقل تأثراً بهذه داخل سوق العقارات بشكل عام ، مع مالحظة تأثيرات متباينة ، ترى اإلدارة أن محفظة االستثمارا

تدفق النقدي الحداث السلبية بسبب خصائص المحفظة العقارية للمجموعة والتي تتميز بالتنوع عبر فئات الصول ، واالنتشار الجغرافي محليا وطبيعة ال
يرادات. تدرك اإلدارة أساس هذا اإلعداد ، الذي يهدف في المقام الول المضمون لبعض الصول ضمن المحفظة  فيما يتعلق بمحفظة الصول المولدة لإل

ة لعدم اليقين إلى تسليط الضوء على عدم اليقين في المستقبل ودرجة أعلى من الحذر. وقد ضعت اإلدارة ذلك بعين االعتبار فيما يتعلق بالمصادر الرئيسي
واإلتجاهات الملحوظة لمحفظة اإلستثمارات العقارية للمجموعة ، بما يتعلق بسوق العقارات بشكل   بشأن التقديرات ، وإستنتجت بناًء على الخصائص الكامنة

ال تؤدي إلى مسار جديد من عدم اليقين بشأن التقديرات الرئيسية ، وال تؤثر على مستوى الحساسية  COVID-19عام في دولة قطر ، إلى أن أحداث 

 قد يحدث في غضون اإلثني عشر شهًرا القادمة. المحتمل للتغيير المعقول والمحتمل الذي

 

 إيضاحات:

 والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية قبرص والمملكة المتحدة. عقارية في دولة قطرالستثمارات اإلتقع  (1)

 

الموجودة في دولة قطر بالقيمة العادلة بناًء على التقييمات التي   العقاريةات  ستثماراالالدولية داخليا. تظهر    ات العقاريةستثمارلالتم تقييم القيم العادلة   (2)

بإستثناء عقارين بمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والذين تم تقيمهم في  2020يونيو  30أجراها المقي ّمون المستقلون المعتمدون كما في 

بها وخبرة حديثة في موقع وفئة ييم مستقلة معتمدة وتحمل مؤهالت مهنية مناسبة ومعترف تم إجراء التقييمات من قبل جهات تق  .2019ديسمبر    31

بمعرفتها بالسوق وحكمها الشخصي المهني   ستعانتالتقديرية، فإن جهات التقييم قد إستثمار العقاري قيد التقييم. ومن أجل التوصل إلى قيم السوق  اإل

لى مجموع التدفقات ولم تعتمد فقط على التاريخ السابق للمعامالت المشابهة. وفي حال لم تتوفر السعار الحالية في سوق نشط، فإن التقييمات تعتمد ع

على المخاطر النوعية المالزمة لصافي التدفقات النقدية على ة والتي يتوقع تحصيلها من تأجير العقار. ويتم تطبيق العائد الذي يؤثر النقدية المقدر

 تقييم العقار. السنوية من أجل الوصول إلىصافي التدفقات النقدية 

 

ية ستثمارات العقاراقدية لشراء أو بناء أو تطوير اإللتزامات تعماراتها العقارية وليس لديها أي إستثوعة قيود على القيمة المحققة من إليس لدى المجم (3)

 .24لتزامات المفصح عنها في اإليضاح رقم صيانتها أو تحسينها، باستثناء اإلأو إلصالحها أو 

 

 31) 2020يونيو  30ألف اير قطري في 8,902,927 ستثمارات العقارية بعض العقارات التي تصل قيمتها الدفترية إلى مدرج ضمن اإل (4)

نتهاء من تشييد المشاريع أو تسديد كيتها القانونية للمجموعة عند اإلألف اير قطري( والتي سوف يتم تحويل مل 8,988,190 – 2019ديسمبر 

ستثمارات العقارية اس أن الفائدة النفعية لهذه اإلقيمة الرض ذات العالقة بالكامل. تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة على أس

 عة.تؤول إلى المجمو

 

 ستثمارات العقارية:لتقييم الرئيسية فيما يخص بعض اإلفيما يلي وصف لساليب التقييم المستخدمة من قبل المجموعة ومدخالت ا (5)

 طريقة التقييم نوع العقارات
المدخالت الجوهرية غير 

 القابلة للرصد

 المعدل

 )المتوسط المرجح(

 2020يونيو   30

 المعدل

 )المتوسط المرجح(

 2019ديسمبر  31

 

 

 

 تجاريةعقارات 

 

طريقة التدفقات النقدية 

 المخصومة

 

رية التقديرية لكل متر القيمة اإليجا
 مربع شهرياً 

 

 لاير قطري 250 – 20

 

 لاير قطري  250 – 20

 

  %2.5 -% 0 %2.5 -% 0 نمو اإليجار السنوي  

  %25 -% 0 %25 -% 0 اإلشغال طويل الجل عدم معدل  

  %7.90 -% 7.50 %7.90 -% 6.75 معدل الخصم  

  %7.50 %7.50 أعلى سعر بالسوق  

      

 عقارات سكنية
طريقة التدفقات النقدية 

 المخصومة

 وحدةلتقديرية لكل القيمة اإليجارية ا
 ً  شهريا

لاير  22,250 – 2,000

 قطري

لاير  22,250 – 2,000

 قطري

 

  %2.5 -% 0 %2.5 -% 0 نمو اإليجار السنوي  

  %30 -% 0 %30 -% 0 اإلشغال طويل الجل عدم معدل  

  %7.90 -% 7.30 %7.90 -% 6.55 معدل الخصم  

  %7.50 %7.50 أعلى سعر بالسوق  

      

 لاير قطري 11,657 – 1,063 قيمة الرض المقدرة لكل متر مربع مقارنة مباشرة أراضي فضاء
1,050 – 13,090 

 لاير قطري
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 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق. 
 الموحدة المختصرة المرحلية البيانات الماليـة 

 2020يونيو    30المنتهية في  لفترة الستة اشهر 
 

 لبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة حول اإيضاحات 

 

 

 

 )تتمة( استثمارات عقارية 9

لوضع النماذج المالية بناء  لتقييم القيمة السوقية ضمن منهج الدخل. وهي أسلوب وهذه الطريقة تعد الكثر إستخداماً  :طريقة التدفقات النقدية المخصومة

صريحة بشأن التدفق النقدي المحتمل لعقار أو نشاط تجاري والتكاليف المرتبطة بالقدرة على توليد الدخل. يتم تطبيق معدل خصم مشتق  فتراضاتعلى إ

 ة.من السوق لتقدير التدفقات النقدية من أجل الوصول إلى قيمة حالية لتدفق الدخل. ويمثل صافي القيمة الحالية مؤشراً على القيمة السوقي
 

روط تفضيلية أو تم عرضها تنطوي هذه الطريقة على مقارنة بين العقار المعنّي وعقارات مشابهة تم بيعها في معامالت دون ش  :ة المقارنة المباشرةطريق 

في سوق مفتوحة  وتوضح هذه الطريقة المقدار الذي كان المشترون على استعداد لدفعه )وكان البائعون على استعداد لقبوله( مقابل عقارات مماثلةللبيع. 

لرأي الخاص وتنافسية وهي مفيدة بشكل خاص في تقدير قيمة الراضي والممتلكات التي عادة ما يتم تداولها على أساس الوحدات.  بشكل عام، يتم بناء ا

 ت بين العقار المعنّي والعقار قيد المقارنةمعامالت السوق المفتوحة لعقار مشابه مع تعديالت للعقار المشابه لتمييز االختالفامن بالقيمة اعتمادا على دليل 
 

 موجودات حق االنتفاع 10
 

 سنة. 92إلى  2العديد من الصول بما في ذلك المباني والراضي. تتراوح شروط اإليجار من  بإستئجار المجموعةتقوم 
 

 خالل الفترة موضحة كما يلي: موجودات حق االنتفاعحركة 
 

 

 2019ديسمبر 31  2020يونيو   30
 )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف اير قطري  ألف لاير قطري 
    

 134,020  72,677 يناير 1في كما 

 (26,412)  - تعديالت

  (34,931)    (17,437) طفاءاإلتكلفة 

    -                            (596) تعديالت صرف العمالت الجنبية

 54,644  72,677  
 

 المبالغ المعترف بها في الربح أو الخسارة خالل الفترة على النحو التالي:يتم تلخيص 
 

 2020يونيو   30 
  )مراجعة(

 2019يونيو  30
 )مراجعة(

 ألف اير قطري  ألف لاير قطري 
    

 20,921  17,437 إطفاء موجودات حق االنتفاع

 7,407  -- المدىمصروف متعلق بإيجارات قصيرة 

 10,983  9,382 إيرادات تأجير لموجودات حق اإلنتفاع
 

 استثمارات في شركات زميلة 11
 

 يوضح الجدول التالي المعلومات المالية الموجزة عن استثمارات المجموعة في شركات زميلة:     

 
 يونيو  30 

 2020 
 ديسمبر 31 

2019 
 (مدققة)  )مراجعة( 
 ألف اير قطري  ألف لاير قطري 
    

 509,763  529,947 يناير 1في كما 

 (30,608)                (4,000) من شركات زميلة مستلمةتوزيعات أرباح 

  63,949  (3,976) حصة من نتائج شركات زميلة

  (11,207)                 -  / السنة  خالل الفترة إستبعادات

   (3,850)  (83,287) (18القيمة )إيضاح  تدنى صافي خسائر

 (5,126)  (4,371) حصة التغير في احتياطي القيمة العادلة 

 7,026  2 تعديل صرف العمالت الجنبية

 434,315  529,947 
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 )تتمة( استثمارات في شركات زميلة 11
 

 2019يونيو  30  2020يونيو   30 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف اير قطري  ألف لاير قطري 

    :يونيو 30كما في  إجمالي حصة المجموعة من بيان المركز المالي للشركات الزميلة

 1,388,693  1,357,394 إجمالي الموجودات

 (911,279)  (923,079) إجمالي المطلوبات

    

 477,414  434,315 حصة المجموعة في صافي موجودات الشركات الزميلة

 477,414  434,315 ستثماراتة لإلالقيمة الدفتري

    

    :يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة حصة المجموعة من إيرادات ونتائج الشركات الزميلة

 196,244  135,755 اإليرادات

( 3,976) النتائج   (3,927) 

 

 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 12

 يونيو  30 
2020 

 ديسمبر 31 

2019 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف اير قطري  ألف لاير قطري 
    

 403,482  337,783 مقاولون وموردون

 68,753  31,450 لعمالء وإيرادات غير مكتسبةغ مقدمة من امبال

 115,571  105,860 ذمم دائنة محتجزة

 37,569  37,569 جتماعي والرياضيمساهمة للصندوق اإل

 256,642  234,544 مصروفات مستحقة

 48,203  39,795 تكاليف التمويل المستحقة

 741,390  673,650 ذمم دائنة أخرى

 1,460,651  1,671,610 

 

 
 يونيو  30

2020 
 ديسمبر 31 

2019 
 )مدققة(   )مراجعة(  
 ألف اير قطري  ألف لاير قطري 

    استحقاق الذمم الدائنة والمطلوبات الخرى كالتالي:

 480,592  439,360 غير متداولة

 1,191,018  1,021,291 متداولة

 1,460,651  1,671,610 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



18 

 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق. 
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 2020يونيو    30المنتهية في  لفترة الستة اشهر 
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  المخصصات 13

 

 
 يونيو  30

2020  

 
 ديسمبر 31

2019 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف اير قطري  ألف لاير قطري 
    

 51,014  61,014 يناير 1كما في 

 10,000  44,668 / السنة إضافات خالل الفترة

 -  (4,073) خالل الفترة مستخدم

 -  (846) عكس خالل الفترة

 61,014  100,763 يونيو 30في كما 

 

 وفيما يلي تحليل المخصصات على أساس طبيعتها:

 ديسمبر 31  يونيو  30 
 2020  2019 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف اير قطري  ألف لاير قطري 

    

 27,114  31,800 للدعاوى القضائيةمخصص 

 33,900  68,963 لمطالباتلمخصص 

 100,763  61,014 

 
 مطلوبات إيجارات     14       

 

  
2020 

 )مراجعة(
 2019 

  )مدققة(
 ألف اير قطري   ألف لاير قطري    

    

 362,152  332,547 يناير 1في كما  

 49,691  -  إضافات

 (49,026)  (433) تعديل

 14,633  6,530 (20لة )إيضاح التمويل المؤجتكلفة  من الفترةما يخص 

 (34,157)  (16,064) مدفوعات

 (10,746)  (10,355) مقدما مدفوع

 -  (386) تعديل صرف العمالت الجنبية

 332,547  311,839 ديسمبر  31 /يونيو 30الرصيد كما في 

 

 :إضافي لمطلوبات اإليجاراتوفيما يلي تحليل 

 63,668  72,639 متداولة

 268,879  239,200 غير متداولة

ديسمبر  31 /يونيو 30الرصيد كما في   311,839  332,547 
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 مطلوبات إيجارات )تتمة(     14       

 2020  2019 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف اير قطري  ألف لاير قطري 

    تحليل نمط االستحقاق
 76,208  84,125 1سنة 

 68,055  46,863 2سنة 

 35,890  36,354 3سنة 

 28,469  34,070 4سنة 

 25,697  18,342 5سنة 

 264,198  251,462 سنوات 5أكثر من 

 471,216  498,517 

 (165,970)  (159,377) تكلفة تمويل مؤجلة

ديسمبر  31 /يونيو 30الرصيد كما في   311,839  332,547 

 

 للمجموعة. الخزينةمن خالل وظيفة  اتتم مراقبة مطلوبات اإليجارت. اتفيما يتعلق بمطلوبات اإليجار جوهريةال تواجه المجموعة مخاطر سيولة 

 

ً إ     15  لعقود التمويل اإلسالمي لتزامات وفقا

 ً  لعقود التمويل اإلسالمي خالل الفترة: يوضح الجدول التالي الحركة في اإللتزامات وفقا
 

 يونيو  30 
2020 

 
 ديسمبر 31

2019  

 (دققة)م  )مراجعة(   

 ألف اير قطري   ألف لاير قطري    
    

 7,925,280  9,406,049 يناير 1في كما  

 2,000,000  185,000 متحصل عليها خالل الفترة تسهيالت إئتمانية

 -   29,393  ةمؤجل تكاليف تمويل

 (517,724)  (286,639) السداد خالل الفترة

 (1,551)  3,874 تكاليف التمويل المؤجلة

44      (74) أسعار صرف العمالت الجنبيةتعديالت   

 9,337,603  9,406,049 

 

 لعقود التمويل اإلسالمي: جدول التالي نمط استحقاق اإللتزامات وفقاً يوضح ال
 يونيو  30            

2020  

 ديسمبر 31
2019 

 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف اير قطري  ألف لاير قطري  

    

 8,332,020  6,875,396 الجزء غير المتداول

 1,074,029  2,462,207 الجزء المتداول

 9,337,603  9,406,049 

 

مليون اير قطري تم  2,000: 2019مليون اير قطري تم سحبها بالكامل ) 185بقيمة  جديدة تسهيل يةبالتوقيع على اتفاققامت المجموعة خالل الفترة 

 .مليون اير قطري منها( 1,600سحب 
 

 :مالحظة
 

متطلبات المشاريع الطويلة الجل ورأس المال العامل للمجموعة وتسوية التسهيالت البنكية التي تم تم الحصول على عقود التمويل اإلسالمي لغرض تمويل 
ً الحصول عليه  .2019ديسمبر    31و  2020نيو  يو  30بمعدالت تجارية. ال توجد ضمانات مرهونة مقابل أي من العقود في    ا سابقاً. تحمل هذه العقود أرباحا
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 إيجارات تشغيليةمصروفات      16

 

 يونيو  30 
2020 

 
 يونيو 30

2019  
 )مراجعة(  )مراجعة(   

 ألف اير قطري   ألف لاير قطري    
    

 40,645  39,822 موظفين  تكاليف 

 93,750  87,688 خدماتصيانة و مصاريف  

 3,031  3,310 أخرىمصاريف  رسوم مهنية و 

 121  102 استهالك

 130,922  137,547 

 
 مصروفات الخدمات اإلستشارية وخدمات أخرى     17

 

 يونيو  30 
2020 

 
 يونيو 30

2019  
 )مراجعة(  )مراجعة(   

 ألف اير قطري   ألف لاير قطري    
    

 43,560  40,089 موظفين  تكاليف 

 41,898  34,588 تكاليف تشغيل الفندق

 23,223  28,886 خدماتصيانة و مصاريف  

 26,423  18,639 استهالك

 8,167  4,673 مصاريف أخرى

 126,875  143,271 

 

 القيمة  تدنى  خسائر صافي 18

 الستة أشهر  
 المنتهية في 
 2020يونيو  30 

 

 الستة أشهر 

 المنتهية في 
  2019يونيو  30 

 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف اير قطري  ألف لاير قطري 

    القيمة: تدنىخسائر 

 (433)  (20) (5 إيضاح) البنكية والرصدة النقد

 (12,508)  (35,487) (6)إيضاح ذمم مدينة 

 -  (12,691) ب(-7)إيضاح  عقارات للمتاجرة

 )1,150(  (83,287) (11 إيضاح) زميلة شركات في االستثمار

 )1,754(  (1,736) من أطراف ذات عالقة مستحقةمبالغ 
 

    القيمة: تدنيعكس 

   644  722 (5 إيضاح) لبنكيةالنقد والرصدة ا

   268    1,663 (6)إيضاح  مدينة ذمم

   12,600  - (11 إيضاح) زميلة شركات في االستثمار

 -  107 من أطراف ذات عالقة مستحقةمبالغ 

1,119  1,818 التمويلي التأجير ذمم مدينة من    

 (1,214)  (128,911) القيمة  تدنىصافي خسائر 

 

  



21 

 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق. 
 الموحدة المختصرة المرحلية البيانات الماليـة 

 2020يونيو    30المنتهية في  لفترة الستة اشهر 
 

 لبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة حول اإيضاحات 

 

 

 

 إيرادات أخرى 19

 

 2019 يونيو 30    2020 يونيو 30   
 )مراجعة(   )مراجعة( 
 ألف اير قطري   ألف لاير قطري  
    

 6,627  2,802 إيرادات توزيعات الرباح

 (505)  (2,479) الشامل الخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  إعادة تقييممن خسارة 

 -  1,644 عكس لمخصص من ربح

 20,087  78,997 أخرى

 80,964  26,209 

 
 

 صافي تكاليف التمويل   20

  

   

 2020يونيو   30  

  )مراجعة(   

 2019يونيو  30  

 )مراجعة(      

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   

    

    تكاليف التمويل

 ( 211,196)  ( 186,559) تمويل على عقود التمويل اإلسالميتكاليف 

 68,920  50,597 (9ب و-7ليف التمويل المرسملة )اإليضاح : تكااً ناقص

 (135,962)  (142,276) 

 ( 15,694)  (13,820) تكاليف التمويل المؤجلةمن  ما يخص الفترة

 ( 7,332)  (6,530) ( 14إيضاح ) لمطلوبات اإليجار -تكاليف التمويل 

 ( 1,325)  (1,708) صافى خسارة صرف العمالت األجنبية

 ( 166,627)  (158,020) للفترةتكاليف التمويل 

    

    إيرادات تمويل

 19,490  5,762 الدخل من المرابحة والودائع اإلسالمية

 -      405 أخرى

 19,490  6,167 للفترةإيرادات التمويل 

 

 (147,137)  ( 151,853) للفترةالتمويل  تكاليفصافي 
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 الربحية األساسية والمخففة للسهم الواحد 21

 

خالل  القائمةالساسية للسهم الواحد بقسمة الرباح للفترة والعائدة لمساهمي الشركة الم على المتوسط المرجح لعدد السهم العادية  الربحيةيتم احتساب 
 الفترة كالتالي:

 أشهر  الثالثةلفترة  

 يونيو 30المنتهية في 
 لفترة الستة أشهر 

 يونيو 30المنتهية في 

 2020    2019  2020    2019 

 )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  مراجعة(غير) 

 

      

 

 إلى أصحاب حقوق الملكية فيالربح العائد  
 509,635  586,080  95,341  408,920 الشركة الم )ألف اير قطري(

 

المصدرة المصرح بها والسهم العادية 
 3,891,246  3,891,246  3,891,246  3,891,246 )أ( والمدفوعة بالكامل )بآالف السهم(

 
خالل   القائمةالمتوسط المرجح لعدد السهم  

 3,891,246  3,891,246  3,891,246  3,891,246 الفترة )بآالف السهم(

 
عائد السهم الساسي والمخفف )اير 

 0.13  0.15  0.02  0.10 قطري(

 

 في أي وقت خالل الفترة وبالتالي فإن الرباح المخففة لكل سهم تعادل الرباح الساسية لكل سهم. قائمةال توجد أسهم مخففة محتملة 

 
 األسهم تجزئة (أ)

اير قطري للسهم  10قرر المساهمون تعديل قيمة السهم السمية من  ، 2019مارس  28خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي إنعقدت بتاريخ 

  .اير قطري بناء على تعليمات هيئة قطر لألسواق المالية 1الواحد إلى 

 
إلى  389,124,637زيادة السهم المصرح بها والمصدرة والمدفوعة بالكامل من  اونتجت عنه 2019يوليو  1السهم بتاريخ  تجزئةتم تنفيذ عملية 

 وعدد واحد سهم ممتاز. أسهم عادية 3,891,246,369
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 حتياطيات أخرىإ 22

  
2020 

 
 

2019 

 (مدققة)  )مراجعة( 
 ألف اير قطري     ألف لاير قطري    

    

 (179,781)  (179,727) )أ( إحتياطي القيمة العادلة

)ب( صرف العمالت الجنبيةإحتياطي   (229,412)  (221,517) 

 -  (462) إحتياطيات أخرى

ديسمبر 31  / يونيو  30في    (409,601)  (401,298) 

 
 إحتياطي القيمة العادلة: (أ)

 .ل اآلخريشتمل احتياطي القيمة العادلة على صافي التغير التراكمي في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشام
 

 :الترجمةإحتياطي  (ب)

 الموجوداتيتكون احتياطي الترجمة من جميع فروق العمالت الجنبية الناشئة عن ترجمة البيانات المالية للعمليات الجنبية ، وكذلك من ترجمة 
 .حتياطي غير قابل للتوزيعكة في العمليات الجنبية. هذا اإلالتي تشكل جزًءا من صافي استثمار الشرالمطلوبات و

 

 مطلوبات محتملة 23
 

 لدى المجموعة المطلوبات المحتملة التالية التي ال يتوقع أن ينشأ عنها أي مطلوبات جوهرية:
 

 

 

 يونيو  30
2020 

 ديسمبر 31 

2019 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف اير قطري    ألف لاير قطري  
    

 141,388  134,344 ضمانات بنكية

    

 

 رتباطات إ  24
 يونيو  30 

2020 
 ديسمبر 31 

2019 
 )مدققة(  )مراجعة( 

 ألف اير قطري   ألف لاير قطري 
    

 329,087  232,992 رتباطات تعاقدية مع المقاولين والموردين للعقارات قيد التطويرإ

    

 8,587  8,587 ستثماراترتباطات لشراء اإ
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 الماليةإدارة المخاطر المالية واألدوات  25

 

 عوامل المخاطر المالية 1- 25

 
الخاصة بتكلفة التمويل ومخاطر من المخاطر المالية: مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر القيمة العادلة    مجموعةتتعرض أنشطة المجموعة إلى  

 ومخاطر السعر( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. التدفقات النقدية الخاصة بتكلفة التمويل

 

؛ المالية المرحلية الموحدة المختصرة على جميع المعلومات واإلفصاحات المتعلقة بإدارة المخاطر والمطلوبة في البيانات المالية السنويةالبيانات وال تشتمل 
المرحلية الموحدة بهذه البيانات المالية    الوارد  3رقم  ، واإليضاح  2019ديسمبر    31عة كما في  ويتعين قراءتها جنبا إلى جنب مع البيانات المالية السنوية للمجمو

 .المختصرة

 

 ولم تطرأ أي تغيرات في سياسات إدارة المخاطر منذ نهاية السنة.
 

 مخاطر السيولة  2- 25
 

بإستثناء  ، التدفقات النقدية الصادرة التعاقدية غير المخصومة بالنسبة للمطلوبات المالية، لم يكن هناك تغييرات جوهرية في  2019ديسمبر    31بالمقارنة كما في  

 لاير قطرى.ألف  185,000 خالل الفترة وتبلغ قيمتها التوقيع عليهاتم  وفقاً لعقود التمويل االسالمي مالتزاأتفاقية 

 

 تقدير القيمة العادلة  3- 25
 

.تقارب القيمة العادلة 2019ديسمبر 31و  2020يونيو  30المالية للمجموعة كما في ات والقيمة الدفترية لألد  
 

 للقيمة العادلة التسلسل الهرمي

 تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية من خالل طرق التقييم:

 

 المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة؛السعار المتداولة )غير  :1المستوى 

على القيمة العادلة المسجلة ملحوظة إما بشكل مباشر أو غير   جوهرىالخرى التي تكون فيها كافة المدخالت التي لها أثر    الطرق :2المستوى 
 مباشر؛ و

 قيمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على بيانات السوق الملحوظة.الطرق التي تستخدم المدخالت والتي لها تأثير جوهري على ال :3المستوى 

 

ألف اير قطري(  49,797 – 2019ديسمبر  31ألف اير قطري ) 47,452البالغة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الخر تمثل الموجودات المالية 

تلك من مديري دورية عن أداء اإلستثمار ستثمارات عادة على تقارير حول هكذا اغير مدرجة مسجلة بالقيمة العادلة. تقتصر المعلومات  أسهم ملكية سندات
ذه االستثمارات . قامت اإلدارة بمراجعة االستثمارات غير المدرجة لتقييم هذه االستثمارات. بناًء على أحدث المعلومات المالية المتوفرة فيما يخص هاتاالستثمار

 وعملياتها، ترى اإلدارة بأن القيمة العادلة لهذه االستثمارات لم تتعرض النخفاض أكبر مما تم تسجيله.
 

 ، احتفظت المجموعة بالفئات التالية لألدوات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة:2019ديسمبر  31و 2020يونيو  30كما في 

 
 الموجودات المالية

        

يونيو   30 
2020 

      

 3المستوى   2المستوى   1المستوى   )مراجعة( 
 ألف لاير   

 قطري  
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 

25,888  25,888  -  - 

        
 -  47,452  88,900  136,352 العادلة من خالل الدخل الشامل الخرموجودات مالية بالقيمة 

        

 162,240  114,788  47,452  - 
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 إدارة المخاطر المالية واألدوات المالية )تتمة(  25

 تقدير القيمة العادلة )تتمة(     3- 25

 )تتمة( الموجودات المالية

 

ديسمبر  31 
2019 

      

 3المستوى   2المستوى   1المستوى    )مدققة( 
 ألف اير    

 قطري   
     ألف اير  

 قطري
ألف اير  

 قطري
 ألف اير  

 قطري 
        

 -  -  30,619  30,619 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

        

 -  49,797  82,131  131,928 الشامل الخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
        

 162,547  112,750  49,797  - 

 

 .3قياس القيمة العادلة بالمستوى  إلىن و، ولم يتم إجراء تحويالت م2والمستوى  1ة العادلة بالمستوى خالل الفترة، لم يتم إجراء تحويالت بين قياسات القيم

 
  ملموسةالالموجودات غير     26

 

             المجموع                              ترتيب امتياز الخدمة                               الشهرة  

 2020 2019  2020 2019  2020 2019 

 الف لاير قطري  الف لاير قطري   الف لاير قطري  الف لاير قطري   الف لاير قطري الف لاير قطري  

 )مدققة( )مراجعة(       

 1,815,276 132,411  1,605,096 -  210,180 132,411 يناير 1في كما  

 268 -  268 -  - - إضافات  

(77,769) -  - -  (77,769) - تدني القيمة  

 (1,605,364) -  (1,605,364) -  - - العقارية االستثماراتتحويل إلي 

 132,411 132,411  - -  132,411 132,411 ديسمبر 31 /يونيو 30كما في 

 

 ترتيب امتياز الخدمة

 

 لتطوير مشروع سكن عّمال بطريق سلوى. 2018ديسمبر  31الخدمة إيرادات خدمات اإلنشاء المعترف بها حتى يمثل ترتيب امتياز 

 

ــمبر  14كما في  ــتأجرة من وزارة البلدية والبيئة  2017ديسـ ــكن العمال على أرض مسـ ، أبرمت المجموعة إتفاقية مع وزارة البلدية والبيئة لتطوير مشـــروع سـ

 عاًما. 27متر مربع. بناًء على االتفاقية، تلتزم المجموعة ببناء وتشغيل المشروع خالل فترة التأجير البالغة  1,179,114بمساحة إجمالية 

 

وفقًا لمعيار تتطلب شــروط ترتيب الخدمة من المجموعة بناء مشــروع ســكن عّمال ومنطقة لركن الحافالت والبنية التحتية ذات الصــلة وصــيانة وتشــغيل العقار 

ـــيل إيرادات اإليـجار بمـعدل إيـجار مـحدد. لم يتم تـحدـيد إلتزاـمات أداء أخرى. تتمتع وزارة البـلدـية  والبيـئة ـبالحق في إنـهاء االتـفاقـية من مـحدد مع الحق في تحصــ

 .جانب واحد من أجل المصلحة العامة. سيتم نقل األرض باإلضافة إلى المبانى مرة أخرى إلى وزارة البلدية والبيئة في نهاية عقد اإليجار

 

معايير التقارير  امة بموجب معيار لجنة تفســـيرإمتياز الخدمة الع ترتيبو بناءا على تغير المعطيات ، أصـــبحت اإلتفاقية غير خاضـــعة لشـــروط  2019خالل 

 40ملموســة تلك الى اإلســتثمارات العقارية الخاضــعة لمعيار المحاســبة الدولي رقم الغير قامت اإلدارة بتحويل الموجودات . وبناءا على ذلك 12الدولية رقم 

 (.9)إيضاح 

 

 .2020يونيو  30لم توجد عملية مشابهة خالل الفترة المنتهية فى 
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 معلومات القطاع   27

ة مختلف العمال لدى المجموعة ثالثة قطاعات ينبغي اإلفصاح عنها، كما هو موضح أدناه، وهي القسام االستراتيجية للمجموعة. وتقدم القسام االستراتيجي
ة )متخذ القرارات التشغيلية ويتم إدارتها بشكل منفصل لنها تتطلب خبرات مختلفة. وبالنسبة لكل من القسام االستراتيجية، تقوم اإلدارة العليا للمجموع

المحالت والمستودعات والرئيسية( بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية بشكل منتظم. يقوم القطاع العقاري بتطوير وبيع وتأجير مباني الشقق السكنية والفيالت  
 التبريد والخدمات الخرى.وتشمل الخدمات الخرى ووالورش وقطع الراضي. ويوفر قطاع خدمات العمال خدمات دعم العمال 

 

باح أو خسائر كل قطاع تتم مراقبة القطاعات التشغيلية ويتم اتخاذ القرارات االستراتيجية على أساس نتائج القطاع التشغيلي المعدلة، والتي تعتبر مقياسا لر
 على حدة.

 

 القطاعات التشغيلية
 فيما يلي عرض القطاعات التشغيلية:

 

 )مراجعة(: 2020يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةلل

 

 

 
  عقارات

 خدمات

 األعمال
 خدمات 

 اإلجمالي    استبعادات  أخرى

ألف لاير  
  قطري

ألف لاير 
  قطري

 ألف لاير

  قطري

 ألف لاير

 قطري
 ألف لاير   

 قطري  
          إيرادات وأرباح

 1,306,640  -  138,029  89,169  1,079,442 أطراف خارجية

    - )أ( (128,458)  -  57,020  71,438 قطاعات داخلية

          

   1,306,640  (128,458)  138,029  146,189  1,150,880 اجمالي اإليرادات واألرباح  

 588,156  (43,271)  65,977  25,107  540,343 ربح الفترةصافي 

   (151,853)  -  -  (615)  (151,238) تكاليف التمويلصافي 

( 1,111)  (12,646) استهالك   (18,637)  -  (32,394)   

   (3,976)  -  (3,976)  -  - حصة من نتائج شركات زميلة

 

 )مراجعة(: 2019يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةلل

 

 

 
 عقارات

 خدمات 

 العمال
 خدمات 

 أخرى

  

 استبعادات
  

 اإلجمالي

 ألف اير قطري 
 

ألف اير 
  قطري

 ألف اير

  قطري

 ألف اير

 قطري
 ألف اير 

 قطري

          

          إيرادات وأرباح

 1,089,202  -  104,187  210,926  774,089 أطراف خارجية

 - (أ) (108,150)   -  46,510  61,640 قطاعات داخلية

          

 1,089,202  (108,150)  104,187  257,436  835,729 اجمالي اإليرادات والرباح  

 512,579      (21,234)  27,020  113,907  392,886 ربح الفترةصافي 

 (147,137)  -  -   2,014  (149,151) إيرادات التمويلتكلفة / صافي 

 (33,835)  -  (26,423)  (1,201)  (6,211) استهالك

(3,927)  -  - حصة من نتائج شركات زميلة   -  (3,927)  

 

 مالحظة:
  تم استبعاد إيرادات وأرباح القطاعات الداخلية على مستوى التوحيد. (أ)



27 

 شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق. 
 الموحدة المختصرة المرحلية البيانات الماليـة 

 2020يونيو    30المنتهية في  لفترة الستة اشهر 
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 (معلومات القطاع )تتمة 27

 :2019ديسمبر  31و 2020يونيو  30يعرض الجدول التالي موجودات ومطلوبات القطاعات التشغيلية بالمجموعة كما في

 

 

 2020 يونيو 30في 
 )مراجعة(   

 

 
  عقارات

 
 

  خدمات أخرى  خدمات األعمال

 

 
  استبعادات

 

 
 اإلجمالي

 ألف لاير قطري  قطريألف لاير   ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

          

 3,096,064  -  192,129  322,348  2,581,587 موجودات متداولة

 28,641,411  (414,207)  649,545  440,464  27,965,609 موجودات غير متداولة

 31,737,475  (414,207)  841,674  762,812  30,547,196 إجمالي الموجودات

          

 (4,225,990)  -  (42,266)  (190,703)  (3,993,021) مطلوبات متداولة

( 468,518)  (253,887)  (7,390,505) مطلوبات غير متداولة    449,754   (7,663,156) 

 (11,889,146)  449,754  (510,784)  (444,590)  (11,383,526) إجمالي المطلوبات

 

 2019ديسمبر  31في 
 )مدققة(    

 

 اإلجمالي  استبعادات          خدمات أخرى   األعمال     خدمات   عقارات 

 ألف اير قطري  قطري ألف اير  ألف اير قطري  ألف اير قطري  ألف اير قطري 
          

 3,718,699  -  178,476  324,734  3,215,489 موجودات متداولة

 28,231,418  (352,138)  740,557  381,998  27,461,001 موجودات غير متداولة

 31,950,117  (352,138)  919,033  706,732  30,676,490 إجمالي الموجودات

          

(2,505,481) مطلوبات متداولة   (164,898)   (29,226)   -   (2,699,605)  

(8,884,639) مطلوبات غير متداولة   (201,961)   (469,477)   367,042  (9,189,035)  

(366,859)  (11,390,120) إجمالي المطلوبات   (498,703)   367,042  (11,888,640)  

 

 القطاعات الجغرافية
 على النحو التالي: 2020 فييتم عرض القطاعات الجغرافية 

 في دولة قطر. تقعموجودات المجموعة % من 94 -

 في دولة قطر. توليدهاالمجموعة تم  % من إيرادات97 -

 في دولة قطر.تم االعتراف به المجموعة % من صافي ربح 113 -

 

 

 توزيعات األرباح  28

اير قطري  0.20توزيعات أرباح نقدية بقيمة  2020 أبريل 15اعتمد مساهمو الشركة الم خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد بتاريخ 

 بقيمةللسهم الواحد اير قطري  0.25: توزيعات أرباح نقدية بقيمة 2019) 2019ألف اير قطري من أرباح عام  778,249 بقيمةللسهم الواحد 

 (.2018ألف اير قطري من أرباح عام  972,812

 
 أحداث الحقة 29

وذلك  ألف اير قطري 1,925,000، قامت المجموعة بتوقيع عقد تمويل بصيغة المرابحة مع أحد البنوك المحلية بقيمة 2020في الخامس من يوليو 

  التسهيالت الحالية للمجموعة. أحدبهدف إعادة تمويل 
 


