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 تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل 

 
 المحترمين   أعضاء مجلس اإلدارة   /السادة 

 .( ق . ع )ش.م.   بروة العقارية 
 قطر   - الدوحة  

 
 المقدمـة 

)"الشركة"( وشركاتها التابعة )ويشار إليها    .( ق . ع )ش.م.   بروة العقارية   لشركة المختصر    الموحد   المرحلي  بمراجعة بيان المركز المالي  قمنا  لقد 
لتغيرات  ا   ،   الدخل الشامل   ، لربح أو الخسارة ل المختصرة  الموحدة    المرحلية  البيانات وكاًل من    ،  2021  يونيو   30كما في    "بالمجموعة"(   مجتمعة 

في ذلك التاريخ وإيضاحات تفسيرية أخرى. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض   المنتهية ر أشه   الستة لفترة والتدفقات النقدية   الملكية في حقوق 
"التقارير المالية المرحلية". إن مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج  (  34وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) المختصرة  الموحدة    المرحلية   هذه البيانات المالية 

 إستنادًا إلى مراجعتنا. المختصرة    الموحدة   المرحلية   حول هذه البيانات المالية 
 

 نطاق المراجعة  

مراجعة البيانات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل  " (  2410قمنا بمراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة رقم )  لقد 
من األشخاص المسؤولين عن  القيام بإجراء اإلستفسارات، بشكل رئيسي  المختصرة  الموحدة    المرحلية   للمنشأة". تتضمن مراجعة البيانات المالية 

وفقًا للمعايير  األمور المالية والمحاسبية، وإتباع إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة يقل جوهريًا عن نطاق القيام بالتدقيق  
وبناءًا على ذلك، فإننا    . مكن أن يبينها التدقيق الدولية للتدقيق، وبالتالي، فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع األمور الهامة التي ي 

 ال نبدي رأي تدقيق بشأنها. 
 

 اإلستنتاج  

المرفقة لم يتم إعدادها، من  المختصرة    الموحدة   المرحلية   لم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد بأن البيانات المالية  مراجعتنا،  أعمال  إستنادًا إلى 
 .( "التقارير المالية المرحلية" 34النواحي الجوهرية، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) جميع  

 
 لفت انتباه 

  القيمة قياس  المتعلقة ب حاالت عدم اليقين  يصف    ي ذ وال   ،   ة المختصر   ة الموحد   ة المرحلي   المالية   البيانات   حول   9  اإليضاح رقم   إلى   االنتباه   نلفت 
 استنتاجنا غير معدل فيما يتعلق بهذا األمر. إن    .  2021  يونيو   30  في   كما   COVID-19  آثار بسبب    لالستثمارات العقارية   العادلة 

 



 

 

 

 )تتمة(   تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل 
 خر آ أمر  

  الثالثة   لفترة المختصر    الموحد   المرحلي   الشامل   الدخل   وبيان المختصر    الموحد   المرحلي   الخسارة   أو   الربح   بيان   في   الواردة   المعلومات   مراجعة   يتم   لم 
 . 2021  يونيو   30  في   المنتهية   أشهر 

 
 قطر في   – الدوحة  

 2021  يوليو 27
 
 

 ديلويت آند توش   عن 
ــر  ــــطــ  فــــرع ق

 
 

 
ـــه ــــ م   ــ ـــت صـــالـحـ ــ  ـدحـ

ـــك  ـــ ــ ـــريـ  شــ
 ( 257سجل مراقبي الحسابات رقم ) 

سجل مدققي الحسابات لدى هيئة قطر  
 ( 120156لألسواق المالية رقم ) 

 
 


























































